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প্রথম পরিট্ছেদ—ভীট্েি যুদ্ধ 

  

এক্ষচ্ছণ কুরুচ্ছক্ষচ্ছত্রি মহোযুদ্ধ আিম্ভ হইচ্ছব। মহোভোিচ্ছত িোচিচ  পচ্ছবথ ইহো বচণথত 

হইয়োচ্ছে। দুচ্ছযথোধচ্ছনি দ্সনোপচতগচ্ছণি নোমক্রচ্ছম ক্রমোন্বচ্ছয় এই িোচিচ  পচ্ছবথি নোম 

হইয়োচ্ছে, ভীেপবথ, দ্দ্রোণপবথ, কণথপবথ ও েল্যপবথ। 

এই যুদ্ধপবথগুচল্ মহোভোিচ্ছতি চনকৃষ্ট অংে মচ্ছধয গণয কিো উচিত। পুনরুচি, অকোিণ 

এবং অরুচিকি বণথনোবোহুল্য, অননসচগথকতো, অতুযচি এবং অসঙ্গচত দ্দোষ এইগুচল্চ্ছত ব  

দ্বেী। ইহোি অল্প ভোগই আচদমস্তিভুি বচল্য়ো দ্বোধ হয়। চকন্তু দ্কোন্  অংে দ্ম চল্ক, 

আি দ্কোন্  অংে অচ্ছম চল্ক, চস্থি কিো ব  দুষ্কি। দ্যখোচ্ছন সবই কোাঁ োবন, দ্সখোচ্ছন 

পুষ্পিয়ন ব  দুুঃসোধয। তচ্ছব দ্যখোচ্ছন কৃষ্ণিচিত্র সম্বচ্ছে দ্কোন কথো পোওয়ো যোয়, দ্সই স্থোন 

আমিো যথোসোধয বুচিবোি দ্িষ্টো কচিব। 

ভীেপচ্ছবথি প্রথম জম্বুখণ্ড-চবচনমথোণ পবথোধযোয়। তোহোি সচ্ছঙ্গ যুচ্ছদ্ধি দ্কোন সম্বে নোই—

মহোভোিচ্ছতিও ব  অল্প। কৃষ্ণিচিচ্ছত্রি দ্কোন কথোই নোই। তোিপি ভগবদ্গীতোপবথোধযোয়। 

ইহোি প্রথম িচিে অধযোচ্ছয়ি পি গীতোিম্ভ। এই িচিে অধযোয় মচ্ছধয কৃষ্ণসম্বেীয় চবচ্ছেষ 

দ্কোন কথো নোই। কৃষ্ণ যুচ্ছদ্ধি পূচ্ছবথ দুগথোস্তব কচিচ্ছত অজুথনচ্ছক পিোমেথ চদচ্ছল্, অজুথন 

যুদ্ধোিম্ভকোচ্ছল্ দুগথোস্তব পোঠ কচিচ্ছল্ন। দ্কোন গুরুতি কোযথ আিম্ভ কচিবোি সমচ্ছয় আপন 

আপন চবশ্বোসোনুযোয়ী দ্দবতোি আিোধনো কচিয়ো তোহোচ্ছত প্রবৃত্ত হওয়ো কতথবয। তোহো হইচ্ছল্ 

ঈশ্বচ্ছিি আিোধনো হইল্। যোহো বচল্য়ো ডোচক নো দ্কন, এক চভন্ন ঈশ্বি নোই। 

তোিপি গীতো। ইহোই কৃষ্ণিচিচ্ছত্রি প্রধোন অংে। এই গীচ্ছতোি অনুপম পচবত্র ধমথ 

প্রিোিই কৃচ্ছষ্ণি আদেথ মনুষযচ্ছেি বো দ্দবচ্ছেি এক প্রধোন পচিিয়। 

চকন্তু এখোচ্ছন আচম গীতো সম্বচ্ছে দ্কোন কথো বচল্ব নো। তোহোি কোিণ এই দ্য, এই 

গীচ্ছতোি ধমথ একখোচন পৃথক গ্রচ্ছে* চকেু চকেু বুিোইয়োচে, পচ্ছি আি একখোচন  চল্চখচ্ছত 

চনযুি আচে। গীতো সম্বচ্ছে আমোি মত এই দুই গ্রচ্ছে পোওয়ো যোইচ্ছব। এখোচ্ছন পুনরুচিি 

প্রচ্ছয়োজন নোই। 
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ভগবদ্গীতো-পবথোধযোচ্ছয়ি পি ভীেবধ-পবথোধযোয়। এইখোচ্ছনই যুদ্ধোিম্ভ। যুচ্ছদ্ধ কৃষ্ণ 

অজুথচ্ছনি সোিচথ মোত্র। সোিচথচদচ্ছগি অদৃষ্ট ব  মন্দ চেল্। মহোভোিচ্ছত দ্য যুচ্ছদ্ধি বণথনো 

আচ্ছে, তোহো কতকগুচল্ দ্বিিথযযুদ্ধ মোত্র। িচথগণ যুদ্ধ কচিবোি সমচ্ছয় পিস্পচ্ছিি অশ্ব ও 

সোিচথচ্ছক চবনোে কচিবোি দ্িষ্টো কচিচ্ছতন। তোহোি কোিণ, অশ্ব বো সোিচথ নষ্ট হইচ্ছল্, আি 

িথ িচল্চ্ছব নো। িথ নো িচল্চ্ছল্ িথী চবপন্ন হচ্ছয়ন। সোিচথিো দ্যোদ্ধো নচ্ছহ—চবনো দ্দোচ্ছষ চবনো 

যুচ্ছদ্ধ চনহত হইত। কৃষ্ণচ্ছকও দ্স সুচ্ছখি ভোগী হইচ্ছত হইয়োচেল্। চতচন হত হচ্ছয়ন নোই বচ্ছ , 

চকন্তু যুচ্ছদ্ধি অষ্টোদে চদবস মুহূচ্ছতথ বহুসংখযক বোচ্ছণি িোিো চবদ্ধ হইয়ো ক্ষত চবক্ষত হইচ্ছতন। 

অনযোনয সোিচথগণ আত্মিক্ষোয় অক্ষম, তোহোিো দ্ববেয, জোচতচ্ছত ক্ষচত্রয় নচ্ছহ। কৃষ্ণ, 

আত্মিক্ষোয় অচতেয় সক্ষম, তথোি কতথবযোনুচ্ছিোচ্ছধ বচসয়ো মোি খোইচ্ছতন। 

মহোভোিচ্ছতি যুচ্ছদ্ধ চতচন অস্ত্রধোিণ কচিচ্ছবন নো প্রচতজ্ঞো কচিয়োচেচ্ছল্ন, ইহো বচল্য়োচে। 

চকন্তু একচদন চতচন অস্ত্রধোিণ কচিয়োচেচ্ছল্ন। অস্ত্রধোিণ কচিয়োচেচ্ছল্ন মোত্র, চকন্তু প্রচ্ছয়োগ 

কচ্ছিন নোই। দ্স ঘ নো ো এইরূপ:— 

ভীে দুচ্ছযথোধচ্ছনি দ্সনোপচতচ্ছে চনযুি হইয়ো যুদ্ধ কচ্ছিন। চতচন যুচ্ছদ্ধ এরূপ চনপুণ দ্য, 

পোণ্ডবচ্ছসনোি মচ্ছধয অজুথন চভন্ন আি দ্কহই তোাঁহোি সমকক্ষ চেল্ নো। চকন্তু অজুথন তোাঁহোি 

সচ্ছঙ্গ ভোল্ কচিয়ো স্বেচি অনুসোচ্ছি যুদ্ধ কচ্ছিন নো। তোহোি কোিণ এই দ্য, ভীে সম্বচ্ছে 

অজুথচ্ছনি চপতোমহ, এবং বোল্যকোচ্ছল্ চপতৃহীন পোণ্ডবগণচ্ছক ভীেই চপতৃবৎ প্রচতপোল্ন 

কচিয়োচেচ্ছল্ন। ভীে এখন দুচ্ছযথোধচ্ছনি অনুচ্ছিোচ্ছধ চনিপিোধী পোণ্ডবচদচ্ছগি ে্রু  হইয়ো 

তোহোচ্ছদি অচনষ্টোথথ তোহোচ্ছদি সচ্ছঙ্গ যুদ্ধ কচিচ্ছতচ্ছেন বচল্য়ো, যচদও ভীে ধমথতুঃ অজুথচ্ছনি 

বধয, তথোচপ অজুথন পূবথকথো স্মিণ কচিয়ো দ্কোন মচ্ছতই ভীচ্ছেি বধ সোধচ্ছন সম্মত নচ্ছহ। 

এজনয ভীচ্ছেি সচ্ছঙ্গ যুদ্ধ উপচস্থত হইচ্ছল্ মৃদুযুদ্ধ কচ্ছিন, পোচ্ছে ভীে চনপচতত হন, এজনয 

সবথদো সঙ্কুচিত। তোহোচ্ছত ভীে, অপ্রচতহত বীচ্ছযথ বহুসংখযক পোণ্ডবচ্ছসনো চবনষ্ট কচিচ্ছতন। 

ইহো দ্দচখয়ো এক চদবস ভীেচ্ছক বধ কচিবোি মোনচ্ছস কৃষ্ণ স্বয়ং িক্রহচ্ছস্ত অজুথচ্ছনি িথ 

হইচ্ছত অবচ্ছিোহণপূবথক ভীচ্ছেি প্রচত পদব্রচ্ছজ ধোবমোন হইচ্ছল্ন। 

দ্দচখয়ো, কৃষ্ণভি ভীে পিমোহ্লোচদত হইয়ো বচল্চ্ছল্ন, 

এচ্ছহযোচহ দ্দচ্ছবে জগচন্নবোস! নচ্ছমোহস্তু দ্ত েোঙ্গথগদোচসপোচ্ছণ। 
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প্রসহয মোং পোতয় দ্ল্োকনোথ! িচ্ছথোত্তমোৎ ভূতেিণয সংচ্ছখয || 

“এচ্ছসো এচ্ছসো দ্দচ্ছবে জগচন্নবোস! দ্হ েোঙ্গথগদোখড়্গধোচিন্ ! দ্তোমোচ্ছক নম্োি। দ্হ 

দ্ল্োকনোথ ভূতেিণয! যুচ্ছদ্ধ আমোচ্ছক অচবল্চ্ছম্ব িচ্ছথোত্তম হইচ্ছত পোচতত কি।”  

অজুথনও কৃচ্ছষ্ণি পশ্চোদনুসিণ কচিয়ো, কৃষ্ণচ্ছক অনুনয় কচিয়ো, স্বয়ং সোধযোনুসোচ্ছি যুদ্ধ 

কচিচ্ছত প্রচতজ্ঞো কচিয়ো, চিিোইয়ো আচনচ্ছল্ন। 

এই ঘ নো দুই বোি বচণথত হইয়োচ্ছে, একবোি তৃতীয় চদবচ্ছসি যুচ্ছদ্ধ, আি একবোি 

নবম চদবচ্ছসি যুচ্ছদ্ধ। দ্লোকগুচল্ একই, সুতিোং এক চদবচ্ছসিই ঘ নো চল্চপকোচ্ছিি ্রমম 

প্রমোদ বো ইেোবেতুঃ দুই বোি চল্চখত হইয়ো থোচকচ্ছব। সং্ৃত গ্রচ্ছে সিিোিি এরূপ ঘচ য়ো 

থোচ্ছক। 

িিনো দ্দচখয়ো চবিোি কচিচ্ছল্, এই চববিণচ্ছক মহোভোিচ্ছতি প্রথমস্তিভুি চবচ্ছবিনো 

কিো যোইচ্ছত পোচ্ছি। কচবে প্রথম দ্েণীি, ভোব ও ভোষো উদোি এবং জচ ল্তোেূনয। প্রথম 

স্তচ্ছিি যত ুকু দ্ম চল্কতো স্বীকোি কিো যোইচ্ছত পোচ্ছি, এই ঘ নোিও তত ুকু দ্ম চল্কতো 

স্বীকোি কিো যোইচ্ছত পোচ্ছি। 

এই ঘ নো ল্ইয়ো, কৃষ্ণভচ্ছিিো, কৃচ্ছষ্ণি প্রচতজ্ঞো সম্বচ্ছে এক ো তকথ তুচল্য়ো থোচ্ছকন। 

কোেীদোস ও কথচ্ছকিো এই প্রচতজ্ঞোভঙ্গ অবল্ম্বন কচিয়ো, কৃচ্ছষ্ণি মোহোত্ময কীতথন 

কচিয়োচ্ছেন। তোাঁহোিো বচ্ছল্ন দ্য, ভীে যুদ্ধোিম্ভকোচ্ছল্ কৃচ্ছষ্ণি সোক্ষোৎ প্রচতজ্ঞো কচিয়োচেচ্ছল্ন 

দ্য—তুচম দ্যমন প্রচতজ্ঞো কচিয়োে দ্য, এ যুচ্ছদ্ধ অস্ত্র ধোিণ কচিচ্ছব নো, আচমও প্রচতজ্ঞো 

কচিচ্ছতচে, দ্তোমোচ্ছক অস্ত্র ধোিণ কিোইব। 

অতএব এক্ষচ্ছণ ভিবৎসল্ কৃষ্ণ, আপনোি প্রচতজ্ঞো ল্চিত কচিয়ো, ভচ্ছিি প্রচতজ্ঞো 

িক্ষো কচিচ্ছল্ন। 

এ সুবুচদ্ধিিনোি দ্কোন প্রচ্ছয়োজন দ্দখো যোয় নো। ভীচ্ছেি এবচম্বধ প্রচতজ্ঞোও মূল্ 

মহোভোিচ্ছত দ্দখো যোয় নো। কৃচ্ছষ্ণিও দ্কোন প্রচতজ্ঞো ল্চিত হয় নো। তোাঁহোি প্রচতজ্ঞোি মমথ 

এই দ্য—যুদ্ধ কচিব নো। দুচ্ছযথোধন ও অজুথন উভচ্ছয় তোাঁহোচ্ছক এককোচ্ছল্ বিণোচভল্োষী হইচ্ছল্, 

চতচন উভচ্ছয়ি সচ্ছঙ্গ তুল্য বযবহোি কচিবোি জনয বচল্চ্ছল্ন, “আমোি তুল্য বল্েোল্ী আমোি 

নোিোয়ণী দ্সনো এক জন গ্রহণ কি; আি এক জন আমোচ্ছক ল্ও।” “অযুধযমোনুঃ সংগ্রোচ্ছম 
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নযস্তেচ্ছস্ত্রোহহচ্ছমচ্ছকতুঃ” এই পযথন্ত প্রচতজ্ঞো। দ্স প্রচতজ্ঞো িচক্ষত হইয়োচেল্। কৃষ্ণ যুদ্ধ 

কচ্ছিন নোই। ভীে সম্বেীয় এই ঘ নোচ ি উচ্ছদেশেয আি চকেুই নচ্ছহ; দ্কবল্ সোধযোনুসোচ্ছি 

যুচ্ছদ্ধ পিোঙু্মখ অজুথনচ্ছক যুচ্ছদ্ধ উচ্ছত্তচজত কিো। ইহো সোিচথিো কচিচ্ছতন। উচ্ছদেশেয সিল্ 

হইয়োচেল্। 

যুচ্ছদ্ধি নবম চদবচ্ছসি িোচত্রচ্ছতও কৃষ্ণ ঐরূপ অচভপ্রোচ্ছয় কথো কচহয়োচেচ্ছল্ন। ভীেচ্ছক 

অপিোচজত দ্দচখয়ো যুচধচষ্ঠি নবম িোচ্ছত্র বেুবোেবগণচ্ছক ডোচকয়ো ভীেবচ্ছধি পিোমেথ 

কচিচ্ছত ল্োচগচ্ছল্ন। কৃষ্ণ বচল্চ্ছল্ন, আমোচ্ছক অনুমচত দোও, আচম ভীেচ্ছক বধ কচিচ্ছতচে। 

অথবো অজুথচ্ছনি উপিই এ ভোি থোক; অজুথনও ইহোচ্ছত সক্ষম। 

যুচধচষ্ঠি এ কথোয় সম্মত হইচ্ছল্ন নো। কৃষ্ণ দ্য ভীেবধ ইেো কচিচ্ছল্ই কচিচ্ছত 

পোচিচ্ছতন, তোহো চতচন স্বীকোি কচিচ্ছল্ন। চকন্তু বচল্চ্ছল্ন, “আত্মচ্ছগ িচ্ছবি চনচমত্ত দ্তোমোচ্ছক 

চমথযোবোদী কচিচ্ছত িোচহ নো। তুচম অযুধযমোন থোচকয়োই সোহোযয কি।” যুচধচষ্ঠি অজুথন 

সম্বচ্ছে চকেুই বচল্চ্ছল্ন নো। পচ্ছি কৃচ্ছষ্ণি সম্মচত ল্ইয়ো, এবং অনয পোণ্ডবগণ ও কৃষ্ণচ্ছক 

সচ্ছঙ্গ কচিয়ো ভীচ্ছেি কোচ্ছে তোাঁহোি বচ্ছধোপোয় জোচনচ্ছত দ্গচ্ছল্ন। 

ভীে চনচ্ছজি বচ্ছধোপোয় বচল্য়ো চদচ্ছল্ন। দৃেযতুঃ দ্সইরূপ কোযথ হইল্। কোযথতুঃ তোহোি 

চকেুই হইল্ নো। কৃষ্ণ যোহো বচল্য়োচেচ্ছল্ন, তোহোই ঘচ ল্—অজুথনই ভীেচ্ছক েিেযযোেোচয়ত 

ও িথ হইচ্ছত চনপোচতত কচিচ্ছল্ন। মূল্ মহোভোিচ্ছতি উপি চিতীয় স্তচ্ছিি কচব কল্ম 

িোল্োইয়ো এক ো সঙ্গচতেূনয, চনষ্প্রচ্ছয়োজনীয়, চকন্তু আপোতমচ্ছনোহি চেখণ্ডীসম্বেীয় গল্প 

খো ো কচিয়োচ্ছেন। কৃষ্ণিচিচ্ছত্রি সচ্ছঙ্গ তোহোি দ্কোন সম্পকথ নোই, এজনয আমিো তোহোি 

সমোচ্ছল্োিনোয় প্রবৃত্ত হইল্োম নো। 

  

———————-  

* ধমথতত্ত্ব। 

  েীমদ্ভগবদ্গীতোি বোঙ্গোল্ো  ীকো। 
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রিতীয় পরিট্ছেদ—জয়রথবধ্ 

ভীচ্ছেি পি দ্দ্রোণোিোযথ দ্সনোপচত। দ্দ্রোণপচ্ছবথ প্রথচ্ছম কৃষ্ণচ্ছক চবচ্ছেষ দ্কোন কমথ কচিচ্ছত 

দ্দখো যোয় নো। চতচন চনপুণ সোিচথি নযোয় দ্কবল্ সোিথযই কচ্ছিন। কুরুচ্ছক্ষচ্ছত্রি যুচ্ছদ্ধ চতচন 

দ্য কতথো ও দ্নতো, এ কথো ো এখোচ্ছন সতয নচ্ছহ। মচ্ছধয মচ্ছধয অজুথন ও যুচধচষ্ঠিচ্ছক সদুপচ্ছদে 

দ্দওয়ো চভন্ন চতচন আি চকেুই কচ্ছিন নোই। দ্দ্রোণোচভচ্ছষক-পবথোধযোচ্ছয়ি একোদে অধযোচ্ছয় 

সঞ্জয়কৃত কৃচ্ছষ্ণি বল্বীযথ ও মচহমো কীতথন জনয এক সুদীঘথ বিৃতো পোওয়ো যোয়। তোহোচ্ছত 

দ্কোন প্রচ্ছয়োজন নোই। এই অধযোয়চ  প্রচক্ষপ্ত বচল্য়োই দ্বোধ হয়, এবং কৃচ্ছষ্ণি বল্বীযথ ও 

মচহমো কীতথচ্ছনি মহোভোিচ্ছত বো অনযত্র চকেুই অভোবও নোই। আমিো তোাঁহোি মোনবিচিত্র 

সমোচ্ছল্োিনো কচিচ্ছত ইেুক; মোনবিচিত্র কোচ্ছযথ প্রকোে; অতএব আমিো দ্কবল্ কৃষ্ণকৃত 

কোচ্ছযথিই অনুসেোন কচিব। 

দ্দ্রোণপচ্ছবথ প্রথম ভগদত্তবচ্ছধ কৃচ্ছষ্ণি দ্কোন কোযথ দ্দচখচ্ছত পোই। ভগদত্ত মহোবীি, 

পোণ্ডবপক্ষীয় আি দ্কহ তোাঁহোি সচ্ছঙ্গ যুদ্ধ কচিচ্ছত পোচিল্ নো; দ্েষ অজুথন আচসয়ো তোাঁহোি 

সচ্ছঙ্গ যুদ্ধ কচিচ্ছত প্রবৃত্ত হইচ্ছল্ন। ভগদত্ত অজুথচ্ছনি সচ্ছঙ্গ যুচ্ছদ্ধ আপনোচ্ছক অেি দ্দচখয়ো, 

তোাঁহোি প্রচত দ্ববষ্ণবোস্ত্র পচিতযোগ কচিচ্ছল্ন। অজুথন বো অপি দ্কহই এই অস্ত্র চনবোিচ্ছণ সমথথ 

নচ্ছহন; অতএব কৃষ্ণ অজুথনচ্ছক আেোচদত কচিয়ো আপচন বচ্ছক্ষ ঐ অস্ত্র গ্রহণ কচিচ্ছল্ন। 

তোাঁহোি বচ্ছক্ষ অস্ত্র দ্ববজয়ন্তী মোল্ো হইয়ো চবল্চম্বত হইল্। 

এই অস্ত্র এক ো অননসচগথক অচ্ছবোধগময বযোপোি। যোহো অননসচগথক তোহোচ্ছত আমিো 

পোঠকচ্ছক চবশ্বোস কচিচ্ছত বচল্ নো এবং অননসচগথচ্ছকি উপি দ্কোন সতযও সংস্থোচপত হয় 

নো। অতএব এ গল্প ো আমোচ্ছদি পচিতযোজয। 

দ্দ্রোণপচ্ছবথ, অচভমনুযবচ্ছধি পচ্ছি কৃষ্ণচ্ছক প্রকৃতপচ্ছক্ষ কমথচ্ছক্ষচ্ছত্র অবতীণথ দ্দচখচ্ছত 

পোই। দ্য চদন সপ্ত িথী দ্বচ য়ো অনযোয়পূবথক অচভমনুযচ্ছক বধ কচ্ছি, দ্স চদন কৃষ্ণোজুথন দ্স 

িণচ্ছক্ষচ্ছত্র উপচস্থত চেচ্ছল্ন নো। তোাঁহোিো কৃচ্ছষ্ণি নোিোয়ণী দ্সনোি সচ্ছঙ্গ যুচ্ছদ্ধ চনযুি চেচ্ছল্ন—
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ঐ দ্সনো কৃষ্ণ দুচ্ছযথোধনচ্ছক চদয়োচেচ্ছল্ন। এক পচ্ছক্ষ চতচন চনচ্ছজ, অনয পচ্ছক্ষ তোাঁহোি দ্সনো—

এইরূচ্ছপ চতচন উভয় পচ্ছক্ষি সচ্ছঙ্গ সোময িক্ষো কচিযোচেচ্ছল্ন। 

যুদ্ধোচ্ছন্ত ও চদবসোচ্ছন্ত চেচবচ্ছি চিচিয়ো আচসয়ো কৃষ্ণোজুথন অচভমনুযবধ বৃত্তোন্ত শুচনচ্ছল্ন। 

অজুথন অচতেয় দ্েোককোতি হইচ্ছল্ন।* দ্যোচ্ছগশ্বি কৃষ্ণ স্বয়ং দ্েোকচ্ছমোচ্ছহি অতীত। তোাঁহোি 

প্রথম কোযথ অজুথনচ্ছক সোন্ত্বনো কিো। চতচন দ্য সকল্ কথো বচল্য়ো অজুথনচ্ছক প্রচ্ছবোধ চদচ্ছল্ন, 

তোহো তোাঁহোিই উপযুি। গীতোয় চতচন দ্য ধমথ প্রিোচিত কচিয়োচ্ছেন, দ্সই ধমথোনুচ্ছমোচদত 

মহোবোচ্ছকযি িোিো অজুথচ্ছনি দ্েোকোপনয়ন কচিচ্ছল্ন। ঋচষিো যুচধচষ্ঠিচ্ছক প্রচ্ছবোধ 

চদচ্ছতচেচ্ছল্ন, এই বচল্য়ো দ্য, সকচ্ছল্ই মচিয়োচ্ছে ও সকচ্ছল্ই মচিয়ো থোচ্ছক। চতচন তোহো 

বচল্চ্ছল্ন নো। চতচন বুিোইচ্ছল্ন। 

“যুচ্ছদ্ধোপজীবী ক্ষচত্রয়গচ্ছণি এই পথ। যুদ্ধমৃতুযই ক্ষচত্রয়গচ্ছণি সনোতন ধমথ।” 

কৃষ্ণ অচভমনুযজননী সুভদ্রোচ্ছকও ঐ কথো বচল্য়ো প্রচ্ছবোধ চদচ্ছল্ন। বচল্চ্ছল্ন, 

“সৎকুল্জোত দ্বধযথেোল্ী ক্ষচত্রচ্ছয়ি দ্যরূচ্ছপ প্রোণপচিতযোগ কিো উচিত, দ্তোমোি পুত্র 

দ্সইরূচ্ছপ প্রোণতযোগ কচিয়োচ্ছে; অতএব দ্েোক কচিবোি আবচেযকতো নোই। মহোিথ, ধীি, 

চপতৃতুল্যপিোক্রমেোল্ী অচভমনুয ভোগযক্রচ্ছমই বীিগচ্ছণি অচভল্চষত গচত প্রোপ্ত হইয়োচ্ছে। 

মহোবীি অচভমনুয ভূচি ে্রু  সংহোি কচিয়ো পুণযজচনত সবথকোমপ্রদ অক্ষয় দ্ল্োচ্ছক গমন 

কচিয়োচ্ছে। সোধুগণ, তপসযো ব্রহ্মিযথ েোস্ত্র ও প্রজ্ঞো িোিো দ্যরূপ গচত অচভল্োষ কচ্ছিন, 

দ্তোমোি কুমোচ্ছিি দ্সইরূপ গচতল্োভ হইয়োচ্ছে। দ্হ সুভচ্ছদ্র! তুচম বীিজননী! বীিপত্নী, 

বীিনচন্দনী ও বীিবোেবো; অতএব তনচ্ছয়ি চনচমত্ত দ্তোমোি দ্েোকোকুল্ হওয়ো উচিত নচ্ছহ।” 

এ সকচ্ছল্ মোতোি দ্েোক চনবোিণ হয় নো জোচন। চকন্তু এ হতভোগয দ্দচ্ছে এরূপ 

কথোগুল্ো শুচন ও শুনোই, ইহো ইেো কচ্ছি। 

এচদচ্ছক পুত্রচ্ছেোকোতথ অজুথন অচতেয় দ্িোষপিবে হইয়ো এক চনদোরুণ প্রচতজ্ঞোয় 

আপনোচ্ছক আবদ্ধ কচিচ্ছল্ন। চতচন যোহো শুচনচ্ছল্ন, তোহোচ্ছত বুচিচ্ছল্ন দ্য, অচভমনুযি মৃতুযি 

প্রধোন কোিণ জয়দ্রথ। চতচন অচত কচঠন েপথ কচিয়ো প্রচতজ্ঞো কচিচ্ছল্ন দ্য, পিচদন 

সূযথোচ্ছস্তি পূচ্ছবথ জয়দ্রথচ্ছক বধ কচিচ্ছবন, নো পোচ্ছিন, আপচন, অচিপ্রচ্ছবেপূবথক প্রোণতযোগ 

কচিচ্ছবন। 
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এই প্রচতজ্ঞোয় উভয় চেচবচ্ছি ব  হুল্স্থূল্ পচ য়ো দ্গল্। পোণ্ডবনসনয অচতেয় দ্কোল্োহল্ 

কচিচ্ছত ল্োচগল্, এবং বোচদত্রবোদকগণ ভোচি বোজনো বোজোইচ্ছত ল্োচগল্। দ্ক িচ্ছবিো িমচকত 

হইয়ো অনুসেোন িোিো প্রচতজ্ঞো জোচনচ্ছত পোচিয়ো জয়দ্রথিক্ষোচ্ছথথ মন্ত্রণো কচিচ্ছত ল্োচগল্। 

কৃষ্ণ দ্দচখচ্ছল্ন, এক ো চবষম বযোপোি উপচস্থত হইয়োচ্ছে। অজুথন চবচ্ছবিনো নো কচিয়ো 

দ্য কচঠন প্রচতজ্ঞো কচিয়ো বচসয়োচ্ছেন, তোহোচ্ছত উত্তীণথ হওয়ো সুসোধয নচ্ছহ। জয়দ্রথ চনচ্ছজ 

মহোিথী, চসেুচ্ছস বীি—দ্দচ্ছেি অচধপচত, বহু দ্সনোি নোয়ক এবং দুচ্ছযথোধচ্ছনি ভচগনীপচত। 

দ্ক িবপক্ষীয় অপিোচ্ছজয় দ্যোদৃ্ধগণ তোাঁহোচ্ছক সোধযোনুসোচ্ছি িক্ষো কচিচ্ছবন। এ চদচ্ছক 

পোণ্ডবপচ্ছক্ষি প্রধোন পুরুচ্ছষিো সকচ্ছল্ই অচভমনুযচ্ছেোচ্ছক চবহ্বল্-মন্ত্রণোয় চবমুখ। অতএব 

কৃষ্ণ চনচ্ছজই দ্নতৃে গ্রহণ কচিয়ো কচ্ছমথ প্রবৃত্ত হইচ্ছল্ন। চতচন দ্ক িবচেচবচ্ছি গুপ্তিি 

পোঠোইচ্ছল্ন। িি আচসয়ো দ্সখোনকোি বৃত্তোন্ত সব বচল্ল্। দ্ক িচ্ছবিো প্রচতজ্ঞোি কথো সব 

জোচনয়োচ্ছে। দ্দ্রোণোিোযথ বূযহিিনো কচিচ্ছবন; তৎপশ্চোৎ কণথোচদ সমস্ত দ্ক িবপক্ষীয় বীিগণ 

একত্র হইয়ো জয়দ্রথচ্ছক িক্ষো কচিচ্ছবন। এই দুচ্ছভথদয বূযহচ্ছভদ কচিয়ো, সকল্ বীিগণচ্ছক 

একচত্রত পিোচজত কচিয়ো, মহোবীি জয়দ্রথচ্ছক চনহত কিো অজুথচ্ছনিও অসোধয হইচ্ছত পোচ্ছি। 

অসোধয হয়, তচ্ছব অজুথচ্ছনি আত্মহতযো চনচশ্চত। 

অতএব কৃষ্ণ আপনোি অনুচ্ছষ্ঠয় চিন্তো কচিয়ো, তোহোি বযবস্থো কচিচ্ছল্ন। আপনোি 

সোিচথ দোরুকচ্ছক ডোচকয়ো কৃচ্ছষ্ণি চনচ্ছজি িথ, উত্তম অচ্ছশ্ব দ্যোচজত কচিয়ো, অস্ত্রেস্ত্র 

পচিপূণথ কচিয়ো প্রভোচ্ছত প্রস্তুত িোচখচ্ছত আজ্ঞো কচিচ্ছল্ন। তোাঁহোি অচভপ্রোয় দ্য, যচদ অজুথন 

এক চদচ্ছন বূযহ পোি হইয়ো সকল্ বীিগণচ্ছক পিোজয় কচিচ্ছত নো পোচ্ছিন, তচ্ছব চতচন চনচ্ছজই 

যুদ্ধ কচিয়ো দ্ক িবচ্ছনতৃগণচ্ছক বধ কচিয়ো জয়দ্রথবচ্ছধি পথ পচিষ্কোি কচিয়ো চদচ্ছবন। 

কৃষ্ণচ্ছক যুদ্ধ কচিচ্ছত হয় নোই, অজুথন স্বীয় বোহুবচ্ছল্ই কৃতকোযথ হইয়োচেচ্ছল্ন। চকন্তু 

যচদ কৃষ্ণচ্ছক যুদ্ধ কচিচ্ছত হইত, তোহো হইচ্ছল্ “অযুধযোমোনুঃ সংগ্রোচ্ছম নযস্তেচ্ছস্ত্রোহহচ্ছমকতুঃ” 

ইচত সতয হইচ্ছত চবিুযচত ঘচ ত নো। কোিণ দ্য যুদ্ধ সম্বচ্ছে প্রচতজ্ঞো ঘচ য়োচেল্, দ্স যুদ্ধ এ 

নচ্ছহ। কুরুপোণ্ডচ্ছবি িোজয ল্ইয়ো দ্য যুদ্ধ, এ দ্স যুদ্ধ নচ্ছহ। আচজকোি এ অজুথনপ্রচতজ্ঞোজচনত 

যুদ্ধ। এ যুচ্ছদ্ধি উচ্ছদেশচ্ছেযি চভন্ন; এক চদচ্ছক জয়দ্রচ্ছথি জীবন, অনয চদচ্ছক অজুথচ্ছনি জীবন 

ল্ইয়ো যুদ্ধ। যুচ্ছদ্ধ অজুথচ্ছনি পিোভব হইচ্ছল্, তোাঁহোচ্ছক অচিপ্রচ্ছবে কচিয়ো আত্মহতযো কচিচ্ছত 
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হইচ্ছব। এ যুদ্ধ পূচ্ছবথ উপচস্থত হয় নোই—সুতিোং “অযুধযমোনুঃ সংগ্রোচ্ছম” ইচত প্রচতজ্ঞো ইহোি 

পচ্ছক্ষ বচ্ছতথ নো। অজুথন কৃচ্ছষ্ণি সখো, চেষয এবং ভচগনীপচত; তোাঁহোি আত্মহতযোচনবোিণ 

কৃচ্ছষ্ণি অনুচ্ছষ্ঠয় কমথ। 

ইহোি পি কৃষ্ণ ও অপি সকচ্ছল্ চনদ্রো দ্গচ্ছল্ন। দ্সইখোচ্ছন এক ো আষোচ্ছে  িকম স্বচ্ছনেরি 

গল্প আচ্ছে। স্বচ্ছনের আবোি কৃষ্ণ অজুথচ্ছনি কোচ্ছে আচসচ্ছল্ন, উভচ্ছয় দ্সই িোচ্ছত্র চহমোল্য় 

দ্গচ্ছল্ন, মহোচ্ছদচ্ছবি উপোসনো কচিচ্ছল্ন, পোশুপত অস্ত্র পূচ্ছবথই (বনবোসকোচ্ছল্  অজুথন প্রোপ্ত 

হইয়োচেচ্ছল্ন, চকন্তু আবোি িোচহচ্ছল্ন ও পোইচ্ছল্ন, ইতযোচদ ইতযোচদ। এ সকল্ সমোচ্ছল্োিনোি 

চনতোন্ত অচ্ছযোগয। 

পিচদন সূযথোচ্ছস্তি প্রোক্কোচ্ছল্ অজুথন জয়দ্রথচ্ছক চনহত কচিচ্ছল্ন। ত্জননয কৃচ্ছষ্ণি দ্কোন 

সোহোযয প্রচ্ছয়োজন হয় নোই। তথোচপ কচথত হইয়োচ্ছে, কৃষ্ণ অপিোচ্ছে দ্যোগোমোয়ো িোিো 

সূযথচ্ছক আেন্ন কচিচ্ছল্ন; জয়দ্রথ চনহত হইচ্ছল্ পচ্ছি সূযথচ্ছক পুনুঃপ্রকোচেত কচিচ্ছল্ন। দ্কন? 

সূযথোস্ত হইয়োচ্ছে ্রমচ্ছম, জয়দ্রথ অজুথচ্ছনি সম্মুচ্ছখ আচসচ্ছবন, এইরূপ ্রমোচন্তি সৃচষ্টি জনয? 

এইরূপ ্রমোচন্তচ্ছত পচ য়ো জয়দ্রথ এবং তোাঁহোি িক্ষকগণ, উল্লচসত এবং অনবচহত হইচ্ছবন, 

ইহোই চক অচভচ্ছপ্রত? এইখোচ্ছন কোচ্ছবযি এক স্তচ্ছিি উপি আি এক স্তি চনচহত হইয়োচ্ছে 

স্পষ্ট দ্দখো যোয়। এক চদচ্ছক দ্দখো যোয় দ্য, এরূপ ্রমোচন্তজনচ্ছনি দ্কোন প্রচ্ছয়োজন চেল্ নো। 

দ্যোগমোয়োচবকোচ্ছেি পূচ্ছবথও অজুথন জয়দ্রথচ্ছক দ্দচখচ্ছত পোইচ্ছতচেচ্ছল্ন, এবং চতচন 

জয়দ্রথচ্ছক প্রহোি কচিচ্ছতচেচ্ছল্ন, জয়দ্রথও তোাঁহোচ্ছক প্রহোি কচিচ্ছতচেল্। সূযথোবিচ্ছণি পচ্ছিও 

চঠক তোহোই হইচ্ছত ল্োচগল্। সূযথোবিচ্ছণি পূচ্ছবথও অজুথনচ্ছক দ্যরূপ কচিচ্ছত হইচ্ছতচেল্, 

এখনও চঠক দ্সইরূপ হইচ্ছত ল্োচগল্। সমস্ত দ্ক িবীগণচ্ছক পিোভূত নো কচিয়ো অজুথনচ্ছক 

জয়দ্রথচ্ছক চনহত কচিচ্ছত পোচিচ্ছল্ন নো। আি এক চদচ্ছক এই সকল্ উচিি চবচ্ছিোধী, 

সূযথোবিণকোচিণী দ্যোগমোয়োি চবকোে। এ ্রমোচন্তসৃচষ্টি প্রচ্ছয়োজন, পিপচিচ্ছেচ্ছদ বুিোইচ্ছতচে। 

  

———————-  

* এমনও পোঠক থোচকচ্ছত পোচ্ছিন দ্য, তোাঁহোচ্ছক বচল্য়ো চদচ্ছত হয় দ্য, অচভমনুয 

অজুথচ্ছনি পুত্র ও কৃচ্ছষ্ণি ভোচগচ্ছনয়। 
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তৃতীয় পরিট্ছেদ—রিতীয় স্তট্িি করব 

  

আমিো এত দূি পযথন্ত দ্সোজো পচ্ছথ সুচবধোমত িচল্য়ো আচসচ্ছতচেল্োম; চকন্তু এখন 

হইচ্ছত দ্ঘোিতি দ্গোল্চ্ছযোগ। মহোভোিত সমুদ্রচবচ্ছেষ, চকন্তু এতক্ষণ আমিো, তোহোি চস্থি 

বোচিিোচেমচ্ছধয মধুি মৃদুগম্ভীি েব্দ শুচনচ্ছত শুচনচ্ছত সুচ্ছখ দ্ন যোত্রো কচিচ্ছতচেল্োম। এক্ষচ্ছণ 

সহসো আমিো দ্ঘোি বযোতযোয় পচ য়ো, তিঙ্গোচভঘোচ্ছত পুনুঃ পুনুঃ উৎচক্ষপ্ত চনচক্ষপ্ত হইব। 

দ্কন নো, এখন আমিো চবচ্ছেষ প্রকোচ্ছি মহোভোিচ্ছতি চিতীয় স্তচ্ছিি কচবি হোচ্ছত পচ ল্োম। 

তোাঁহোি হচ্ছস্ত কৃষ্ণিচিত্র সমূ্পণথ পচিবচতথত হইয়োচ্ছে। যোহো উদোি চেল্, তোহো এক্ষচ্ছণ কু্ষদ্র 

ও সংকীণথ হইয়ো পচ চ্ছতচ্ছে; যোহো সিল্, তোহো এক্ষচ্ছণ দ্ক েল্ময়। যোহো সতযময় চেল্, 

তোহো এক্ষচ্ছণ অসতয ও প্রবঞ্চনোি আকি; যোহো নযোয় ও ধচ্ছমথি অনুচ্ছমোচদত চেল্, তোহো 

এক্ষচ্ছণ অনযোয় ও অধচ্ছমথ কলু্চষত। চিতীয় স্তচ্ছিি কচবি হোচ্ছত কৃষ্ণিচিত্র এইরূপ চবকোি 

প্রোপ্ত হইয়োচ্ছে। 

চকন্তু দ্কন ইহো হইল্? চিতীয়স স্তচ্ছিি কচব চনতোন্ত কু্ষদ্র কচব নচ্ছহন; তোাঁহোি 

সৃচষ্টচ্ছক েল্ জোজ্বল্যমোন। চতচন ধমথোধমথজ্ঞোনেূনয নচ্ছহন। তচ্ছব চতচন কৃচ্ছষ্ণি এরূপ দেো 

ঘ োইয়োচ্ছেন দ্কন? তোহোি অচত চনগূে  তোৎপযথ দ্দখো যোয়। 

প্রথমতুঃ আমিো পুনুঃ পুনুঃ দ্দচখয়োচে ও দ্দচখব দ্য, কৃষ্ণ প্রথম স্তচ্ছিি কচবি হোচ্ছত 

ঈশ্বিোবতোি বচল্য়ো পচিস্ফু  নচ্ছহন। চতচন চনচ্ছজ ত দ্স কথো মুচ্ছখও আচ্ছনন নো; পুনুঃ পুনুঃ 

আপনোি মোনবী প্রকৃচতই প্রবোচদত ও পচিচিত কচ্ছিন; এবং মোনুষী েচি অবল্ম্বন কচিয়ো 

কোযথ কচ্ছিন। কচবও প্রোয় দ্সই ভোচ্ছবই তোাঁহোচ্ছক স্থোচপত কচিয়োচ্ছেন। প্রথম স্তচ্ছি এমন 

সচ্ছন্দহও হয় দ্য, যখন ইহো প্রণীত হইয়োচেল্, তখন হয়ত ঈশ্বিোবতোি বচল্য়ো 

সবথজনস্বীকৃত নচ্ছহন। তোাঁহোি চনচ্ছজি মচ্ছনও দ্স ভোব সকল্ সমচ্ছয় চবিোজমোন নচ্ছহ। স্থূল্ 

কথো, মহোভোিচ্ছতি প্রথম স্তি কতকগুচল্ প্রোিীন চকম্বদন্তীি সংগ্রহ মোত্র এবং কোবযোল্ঙ্কোি 

কচবকতৃথক িচঞ্জত; এক আখযোচয়কোি সূচ্ছত্র যথোযথ সচন্নচ্ছবেপ্রোপ্ত। চকন্তু যখন চিতীয় স্তি 

মহোভোিচ্ছত প্রচবষ্ট হইল্, তখন দ্বোধ হয়, েীকৃচ্ছষ্ণি ঈশ্বিে সবথত্র স্বীকৃত। অতএব চিতীয় 
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স্তচ্ছিি কচব তোাঁহোচ্ছক ঈশ্বিোবতোিস্বরূপই চস্থত ও চনযুি কচিয়োচ্ছেন। তোাঁহোি িিনোয় কৃষ্ণও 

অচ্ছনক বোি আপনোি ঈশ্বিচ্ছেি পচিিয় চদয়ো থোচ্ছকন, এবং ঐেী েচি িোিো কোযথ চনবথোহ 

কচ্ছিন। চকন্তু ঈশ্বি পুণযময়, কচব তোহোও জোচ্ছনন। তচ্ছব এক ো তত্ত্ব পচিস্ফু  কচিবোি 

জনয তোাঁহোচ্ছক ব  বযস্ত দ্দচখ। ইউচ্ছিোপীচ্ছয়িোও দ্সই তত্ত্ব ল্ইয়ো ব  বযস্ত। তোাঁহোিো বচ্ছল্ন, 

ভগবোন্  দয়োময়, করুণোক্রচ্ছমই জীবসৃচষ্ট কচিয়োচ্ছেন; জীচ্ছবি মঙ্গল্ই তোাঁহোি কোমনো। তচ্ছব 

পৃচথবীচ্ছত দুুঃখ দ্কন? চতচন পুণযময়, পুণযই তোাঁহোি অচভচ্ছপ্রত। তচ্ছব আবোি পৃচথবীচ্ছত 

পোপ আচসল্ দ্কোথো হইচ্ছত? খ্রীষ্টোচ্ছনি পচ্ছক্ষ এ তচ্ছত্ত্বি মীমোংসো ব  কষ্টকি, চকন্তু চহন্দুি 

পচ্ছক্ষ তোহো সহজ। চহন্দুি মচ্ছত ঈশ্বিই জগৎ। চতচন চনচ্ছজ সুখদুুঃখ, পোপপুচ্ছণযি অতীত। 

আমিো যোহোচ্ছক সুখদুুঃখ বচল্, তোহো তোাঁহোি কোচ্ছে সুখদুুঃখ নচ্ছহ, আমিো যোহোচ্ছক পোপপুণয 

বচল্, তোহো তোাঁহোি কোচ্ছে পোপপুণয নচ্ছহ। চতচন ল্ীল্োি জনয এই জগৎসৃচষ্ট কচিয়োচ্ছেন। 

জগৎ তোাঁহো হইচ্ছত চভন্ন নচ্ছহ—তোাঁহোি অংে। চতচন আপনোি সত্তোচ্ছক অচবদযোয় আবৃত 

কিোচ্ছতই উহো সুখদুুঃখ পোপপুচ্ছণযি আধোি হইয়োচ্ছে। অতএব সুখদুুঃখ পোপপুণয তোাঁহোিই 

মোয়োজচনত। তোাঁহো হইচ্ছতই সুখদুুঃখ ও পোপপুণয। দুুঃখ দ্য পোই, তোাঁহোি মোয়ো; পোপ দ্য 

কচি, তোাঁহোি মোয়ো। চবষু্ণপুিোচ্ছণ কচব কৃষ্ণপীচ ত কোচল্য় সচ্ছপথি মুচ্ছখ এই কথো 

চদয়োচ্ছেন,— 

যথোহং ভবতো সৃচ্ছষ্টো জোতযো রূচ্ছপণ দ্িশ্বি। 

স্বভোচ্ছবন ি সংযুিস্তচ্ছথদং দ্িচষ্টতং মম || 

অথথোৎ “তুচম আমোচ্ছক সপথজোতীয় কচিয়োে, তোই আচম চহংসো কচি।” প্রহ্লোদ চবষু্ণি 

স্তব কচিবোি সময় বচল্চ্ছতচ্ছেন, 

চবদযোচবচ্ছদয ভবোন্  সতযমসতযং েং চবষোমৃচ্ছত।* 

“তুচম চবদযো, তুচমই অচবদযো, তুচম সতয, তুচমই অসতয, তুচম চবষ, তুচমই অমৃত।” 

চতচন চভন্ন জগচ্ছত চকেুই নোই। ধমথ, অধমথ, জ্ঞোন, অজ্ঞোন, সতয, অসতয, নযোয়, অনযোয়, 

বুচদ্ধ, দুবুথচদ্ধ সব তোাঁহো হইচ্ছত। 

চতচন গীতোয় স্বয়ং বচল্চ্ছতচ্ছেন, 

দ্য দ্বিব সোচত্ত্বকো ভোবো িোজসোস্তোমসোশ্চ দ্য। 
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মত্ত এচ্ছবচত তোন্  চবচদ্ধ ন েহং দ্তষু দ্ত মচয় || ৭।  ১২ 

“যোহো সোচত্ত্বক ভোব বো িোজস বো তোমস, সকল্ই আমো হইচ্ছত জোচনচ্ছব। আচম তোহোি 

বে নচহ, দ্স সকল্ আমোি অধীন।” েোচন্তপচ্ছবথ ভীে দ্যখোচ্ছন কৃষ্ণচ্ছক “সতযোত্মচ্ছন নমুঃ” 

“ধমথোত্মচ্ছন নমুঃ” বচল্য়ো স্তব কচিচ্ছতচ্ছেন, দ্সইখোচ্ছনই “কোমোত্মচ্ছন নমুঃ” “দ্ঘোিোত্মচ্ছন 

নমুঃ,” “দ্ক্র যথোত্মচ্ছন নমুঃ,” “দৃপ্তোত্মচ্ছন নমুঃ,” ইতযোচদ েচ্ছব্দ নম্োি কচিচ্ছতচ্ছেন; এবং 

উপসংহোচ্ছি বচল্চ্ছতচ্ছেন, “সবথোত্মচ্ছন নমুঃ।” প্রোিীন চহন্দুেোস্ত্র হইচ্ছত এরূপ বোকয উদৃ্ধত 

কচিয়ো বহু েত পৃষ্ঠো পূিণ কিো যোইচ্ছত পোচ্ছি। 

যচদ তোই, তচ্ছব মোনুষচ্ছক এক ো গুরুতি কথো বুিোইচ্ছত পোচি। দুুঃখ জগদীশ্বিচ্ছপ্রচিত, 

চতচন চভন্ন ইহোি অনয কোিণ নোই। দ্য পোচপষ্ঠ এজনয চনচন্দত এবং দণ্ডনীয়, তোহোি সম্বচ্ছে 

দ্ল্োকচ্ছক বুিোইচ্ছত পোচি, ইহোি পোপবুচদ্ধ জগদীশ্বিপ্রবচতথত, ইহোি চবিোচ্ছি চতচন কতথো, 

দ্তোমিো দ্ক? 

এই তচ্ছত্ত্বি অবতোিণোয় চিতীয় দ্েণীি কচব, চভতচ্ছি চভতচ্ছি প্রবৃত্ত। দ্েষ্ঠ কচবগণ, 

কখনই আধুচনক দ্ল্খকচদচ্ছগি মত ভূচমকো কচিয়ো, ভূচমকোয় সকল্ কথো বচল্য়ো চদয়ো, 

কোচ্ছবযি অবতোিণো কচ্ছিন নো। যত্নপূবথক তোাঁহোচদচ্ছগি মমথোথথ গ্রহণ কচিচ্ছত দ্িষ্টো কচিচ্ছত 

হয়। দ্সক্ষপীয়চ্ছিি এক একখোচন নো চ্ছকি মমথোথথ গ্রহণ কচিবোি জনয কত সহর ক কৃতচবদয 

প্রচতভোেোল্ী বযচি কত ভোচবচ্ছল্ন, কত চল্চখচ্ছল্ন, আমিো তোহো বুচিবোি জনয কত মোথো 

ঘোমোইল্োম; চকন্তু আমোচ্ছদি এই অপূবথ মহোভোিত গ্রচ্ছেি এক ো অধযোচ্ছয়ি প্রকৃত মমথ গ্রহণ 

কচিবোি জনয আমিো কখনও এক দচ্ছণ্ডি জনয দ্কোন দ্িষ্টো কচিল্োম নো। দ্যমন 

হচিকীতথনকোচ্ছল্ এক চদচ্ছক দ্ববষ্ণচ্ছবিো দ্খোচ্ছল্ ঘো পচ চ্ছতই কোাঁচদয়ো পচ য়ো গ োগচ  দ্দন, 

আি এক চদচ্ছক নবয চেচক্ষচ্ছতিো “Nuisance!” বচল্য়ো িীৎকোি কচিচ্ছত কচিচ্ছত 

পশ্চোদ্ধোচবত হচ্ছয়ন, দ্তমনই প্রোিীন চহন্দু গ্রচ্ছেি নোম মোচ্ছত্র এক দল্ মোচ চ্ছত পচ য়ো 

গ োগচ  দ্দন—মকল্ কোবল্ ভুচস শুচনয়ো ভচিিচ্ছস দ্দে আপ্লুত কচ্ছিন, আি এক দল্ 

সকল্ই চমথযো, উপধমথ, অেোবয, পচিহোযথ, উপহোসোস্পদ চবচ্ছবিনো কচ্ছিন। বুচিবোি দ্িষ্টো 

কোহোিও নোই। েব্দোথথচ্ছবোধ হইচ্ছল্ই তোাঁহোিো যচ্ছথষ্ট বুচিচ্ছল্ন মচ্ছন কচ্ছিন। দুুঃচ্ছখি উপি 

দুুঃখ এই, দ্কহ বুিোইচ্ছল্ও বুচিচ্ছত ইেো কচ্ছিন নো। 
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ঈশ্বিই সব— ঈশ্বি হইচ্ছতই সমস্ত। তোাঁহো হইচ্ছত জ্ঞোন, তোাঁহো হইচ্ছত জ্ঞোচ্ছনি অভোব 

বো ্রমোচন্ত, তোাঁহো হইচ্ছত বুচদ্ধ, তোাঁহো হইচ্ছত দুবুথচদ্ধ। তোাঁহো হইচ্ছত সতয, আবোি তোাঁহো হইচ্ছত 

অসতয। তোাঁহো হইচ্ছত নযোয়, এবং তোাঁহো হইচ্ছতই অনযোয়। মনুষযজীবচ্ছনি প্রধোন উপোদোন 

এই জ্ঞোন ও বুচদ্ধ, সতয ও নযোয় এবং তদভোচ্ছব ্রমোন্ত, দুবুথ চদ্ধ অসতয বো অনযোয় সবই 

ঈশ্বিচ্ছপ্রচিত। চকন্তু জ্ঞোন, বুচদ্ধ, সতয, এবং নযোয় তোাঁহো হইচ্ছত, ইহো বুিোইবোি প্রচ্ছয়োজন 

নোই; চহন্দুি কোচ্ছে তোহো স্বতুঃচসদ্ধ। তচ্ছব ্রমোচন্ত, দুবুথচদ্ধ প্রভৃচতও দ্য তোাঁহো হইচ্ছত, তোহো 

মনুচ্ছষযি হৃদয়ঙ্গম কচিবোি প্রচ্ছয়োজন আচ্ছে। অন্ততুঃ মহোভোিচ্ছতি চিতীয় স্তচ্ছিি কচব, 

এমন চবচ্ছবিনো কচ্ছিন। আধুচনক দ্জযোচতচবথদিো বচল্য়ো থোচ্ছকন, আমিো িচ্ছেি এক চপঠই 

চিিকোল্ দ্দচখ, অপি পৃষ্ঠ কখন দ্দচখচ্ছত পোই নো। এই কচব দ্সই অদৃষ্টপূবথ জগৎিহচ্ছসযি 

অপি পৃষ্ঠ আমোচদগচ্ছক দ্দখোইচ্ছত িোচ্ছহন। চতচন জয়দ্রথবচ্ছধ দ্দখোইচ্ছতচ্ছেন, ্রমোচন্ত 

ঈশ্বিচ্ছপ্রচিত ঘচ্ছ োৎকিবচ্ছধ দ্দখোইচ্ছবন, দুবুথচদ্ধও তোাঁহোি দ্প্রচিত, দ্দ্রোণবচ্ছধ দ্দখোইচ্ছবন, 

অসতযও ঈশ্বি হইচ্ছত, দুচ্ছযথোধন বচ্ছধ দ্দখোইচ্ছবন, অনযোয়ও তোাঁহো হইচ্ছত। আিও এক ো 

কথো বোচক আচ্ছে। জ্ঞোনবল্, বুচদ্ধবল্, সতযবল্, নযোয়বল্, বোহুবচ্ছল্ি কোচ্ছে দ্কহ নয়। 

চবচ্ছেষতুঃ িোজনীচতচ্ছত বোহুবচ্ছল্ি প্রোধোনয। মহোভোিত চবচেষ্ট প্রকোচ্ছি িোজননচতক কোবয 

অথথোৎ ঐচতহোচসক কোবয; ইচতহোচ্ছসি উপি চনচমথত কোবয। অতএব এ কোচ্ছবয বোহুবচ্ছল্ি 

স্থোন, জ্ঞোন বুদ্ধযোচদি উপচ্ছি। চিতীয় স্তচ্ছিি কচব দ্দচখচ্ছত পোন দ্য, দ্কবল্ জ্ঞোন ্রমোচন্ত, 

বুচদ্ধ দুবুথচদ্ধ, সতযোসতয, এবং নযোয়োনযোয় ঐচেক চনচ্ছয়োগোধীন, ইহো বচল্চ্ছল্ই িোজননচতক 

তত্ত্ব ো সমূ্পণথ হইল্ নো, বোহুবল্ ও বোহুবচ্ছল্ি অভোবও তোই। চতচন ইহো স্পষ্টীকৃত কচবিোি 

জনয দ্ম সল্পবথ প্রণীত কচিয়োচ্ছেন। তথোয় কৃচ্ছষ্ণি অভোচ্ছব স্বয়ং অজুথন ল্গু ধোিী 

কৃষকগচ্ছণি চনক  পিোভূত হইচ্ছল্ন। 

আচম যোহোচ্ছক ঐচেক চনচ্ছয়োগ বচল্চ্ছতচে, অথবো চিতীয় স্তচ্ছিি কচব যোহো ঈশ্বিচ্ছপ্রিণো 

বচল্য়ো বুচ্ছিন, ইউচ্ছিোপীচ্ছয়িো তোহোি স্থোচ্ছন “Law” সংস্থোচপত কচিয়োচ্ছেন। এই 

মহোভোিতীয় কচবগচ্ছণি বুচদ্ধচ্ছত “Law” দ্কোন স্থোন পোইয়োচেল্ চক নো, আচম বচল্চ্ছত পোচি 

নো। তচ্ছব ইহো বচল্চ্ছত পোচি, যোহো “ল্ি” উপচ্ছি, যোহো হইচ্ছত “Law” তোহো তোাঁহোিো 
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ভোল্রূচ্ছপ বুিোইয়োচেচ্ছল্ন। তোাঁহোিো বুচিয়োচেচ্ছল্ন, সকল্ই ঈশ্বচ্ছিেো। কৃষ্ণচ্ছক কমথচ্ছক্ষচ্ছত্র 

অবতোচিত কচিয়ো, এই কচব দ্সই ঈশ্বচ্ছিেো বুিোইচ্ছত দ্িষ্টো কচিচ্ছল্ন।  

  

——————–  

* চবষু্ণপুিোণ। ১ অংে, ১৯ অধযোয়। 
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চতুথথ পরিট্ছেদ—ঘট্ োৎকচবধ্ 

জয়দ্রথবচ্ছধ আি এক ো কৃষ্ণ সম্বচ্ছে অননসচগথক কথো আচ্ছে। অজুথন জয়দ্রচ্ছথি 

চেিচ্ছেচ্ছদ উদযত হইচ্ছল্, কৃষ্ণ বচল্চ্ছল্ন, এক ো উপচ্ছদে চদই শুন। ইহোি চপতো, পুচ্ছত্রি 

জনয তপসযো কচিয়ো এই বি পোইয়োচ্ছে দ্য, দ্য জয়দ্রচ্ছথি মোথো মোচ চ্ছত দ্িচল্চ্ছব, তোহোিও 

মস্তক চবদীণথ হইয়ো খণ্ড খণ্ড হইচ্ছব। অতএব তুচম উহোি মোথো মোচ চ্ছত দ্িচল্ও নো। উহোি 

মস্তক বোচ্ছণ বোচ্ছণ সঞ্চোচল্ত কচিয়ো, দ্যখোচ্ছন উহোি চপতো সেযোবন্দনোচদ কচিচ্ছতচ্ছে, 

দ্সইখোচ্ছন ল্ইয়ো চগয়ো তোহোি দ্ক্রোচ্ছ  চনচক্ষপ্ত কি। অজুথন তোহোই কচিচ্ছল্ন। বু ো সেযো 

কচিয়ো উচঠবোি সময় চেন্ন মস্তক তোাঁহোি দ্কোল্ হইচ্ছত মোচ চ্ছত পচ য়ো দ্গল্। অমচন বু োি 

মোথো িোচ য়ো খণ্ড খণ্ড হইল্। 

অননসচগথক বচল্য়ো কথো ো আমিো পচিতযোগ কচিচ্ছত পোচি। তৎপচ্ছি 

ঘচ্ছ োৎকিবধঘচ ত বীভৎস কোণ্ড বচণথত কচিচ্ছত আচম বোধয। 

চহচ ম্ব নোচ্ছম এক িোক্ষস চেল্, চহচ ম্বো নোচ্ছম িোক্ষসী তোহোি ভচগনী। ভীম কদোচিৎ 

িোক্ষস োচ্ছক মোচিয়ো, িোক্ষসী োচ্ছক চববোহ কচিচ্ছল্ন। বিকনযো দ্য পিস্পচ্ছিি অনুপচ্ছযোগী, 

এমন কথো বল্ো যোয় নো। তোি পি দ্সই িোক্ষসীি গচ্ছভথ ভীচ্ছমি এক পুত্র জচিল্। তোহোি 

নোম ঘচ্ছ োৎকি। দ্স োও িোক্ষস। দ্স ব  বল্বোন্ । এই কুরুচ্ছক্ষচ্ছত্রি যুচ্ছদ্ধ চপতৃচপতৃচ্ছবযি 

সোহোযযোচ্ছথথ দল্ বল্ ল্ইয়ো আচসয়ো যুদ্ধ কচিচ্ছতচেল্। আচম তোহোি চকেু বুচদ্ধচবপযথযয় 

দ্দচখচ্ছত পোই—দ্স প্রচতচ্ছযোদৃ্ধগণচ্ছক দ্ভোজন নো কচিয়ো, তোহোচদচ্ছগি সচ্ছঙ্গ বোণোচদি িোিো 

মোনুষযুদ্ধ কচিচ্ছতচেল্। তোহোি দুভথোগযবেতুঃ দুচ্ছযথোধচ্ছনি দ্সনোি মচ্ছধয এক ো িোক্ষসও 

চেল্। দুই ো িোক্ষচ্ছস খুব যুদ্ধ কচ্ছি। 

এখন, এই চদন, এক ো ভয়ঙ্কি কোণ্ড উপচস্থত হইল্। অনয চদন দ্কবল্ চদচ্ছনই যুদ্ধ 

হয়, আজ িোচ্ছত্রও আচ্ছল্ো জ্বোচল্য়ো যুদ্ধ। িোচত্রচ্ছত চনেোিচ্ছিি বল্ বোচ্ছ ; অতএব ঘচ্ছ োৎকি 

দুচনথবোযথ হইল্। দ্ক িববীি দ্কহই তোহোি সম্মুখীন হইচ্ছত পোচিল্ নো। দ্ক িবচদচ্ছগি 

িোক্ষস োও মোিো দ্গল্। দ্কবল্ কণথই একোকী ঘচ্ছ োৎকচ্ছিি সমকক্ষ হইয়ো, িোক্ষচ্ছসি সচ্ছঙ্গ 
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যুদ্ধ কচিচ্ছত ল্োচগচ্ছল্ন। দ্েষ কণথও আি সোমল্োচ্ছতই পোচ্ছিন নো। তোাঁহোি চনক  ইেদত্তো 

একপুরুষঘোচতনী এক েচি চেল্। এই েচি সম্বচ্ছে অদু্ভচ্ছতি অচ্ছপক্ষোও অদু্ভত এক গল্প 

আচ্ছে—পোঠকচ্ছক তৎপঠচ্ছন পীচ ত কচিচ্ছত আচম অচনেুক। ইহো বচল্চ্ছল্ই যচ্ছথষ্ট হইচ্ছব 

দ্য, এই েচি দ্কহ দ্কোন মচ্ছতই বযথথ কচিচ্ছত পোচ্ছি নো, এক জচ্ছনি প্রচত প্রযুি হইচ্ছল্ 

দ্স মচিচ্ছব, চকন্তু েচি আি চিচিচ্ছব নো; তোই একপুরুষঘোচতনী। কণথ এই অচ্ছমোঘ েচি 

অজুথনবধোথথ তুচল্য়ো িোচখয়োচেচ্ছল্ন, চকন্তু আজ ঘচ্ছ োৎকচ্ছিি যুচ্ছদ্ধ চবপন্ন হইয়ো তোহোিই 

প্রচত েচি প্রযুি কচিচ্ছল্ন। ঘচ্ছ োৎকি মচিল্। মৃতুযকোচ্ছল্ চবেযোিচ্ছল্ি একপোদপচিচমত 

েিীি ধোিণ কচিল্, এবং তোহোি িোচ্ছপ এক অচ্ছক্ষ চহণী দ্সনো মচিল্! 

এ সকল্ অপিোচ্ছধ প্রোিীন চহন্দু কচবচ্ছক মোজথনো কিো যোয়, দ্কন নো, বোল্ক ও 

অচেচক্ষত স্ত্রীচ্ছল্োচ্ছকি পচ্ছক্ষ এ িকম গল্প ব  মচ্ছনোহি। চকন্তু চতচন তোি পি যোহো িিনো 

কচিয়োচ্ছেন, তোহো দ্বোধ হয় দ্কবল্ তোাঁহোি চনচ্ছজই মচ্ছনোহি। চতচন বচ্ছল্ন, ঘচ্ছ োৎকি 

মচিচ্ছল্ পোণ্ডচ্ছবিো দ্েোককোতি হইয়ো কোাঁচদচ্ছত ল্োচগচ্ছল্ন, চকন্তু কৃষ্ণ িচ্ছথি উপি নোচিচ্ছত 

আিম্ভ কচিচ্ছল্ন! চতচন আি দ্গোপবোল্ক নচ্ছহন, দ্প ত্র হইয়োচ্ছে; এবং হঠোৎ বোয়ুচ্ছিোগোক্রোন্ত 

হওয়োি কথোও গ্রেকোি বচ্ছল্ন নো। চকন্তু তবু িচ্ছথি উপি নোি! দ্কবল্ নোি নচ্ছহ, চসংহনোদ 

ও বোহুি আচ্ছস্ফো ন। অজুথন চজজ্ঞোসো কচিচ্ছল্ন, বযোপোি চক? এত নোিকোি দ্কন? কৃষ্ণ 

বচল্চ্ছল্ন, “কচ্ছণথি চনক  দ্য অচ্ছমোঘ েচি চেল্, যো দ্তোমোি বচ্ছধি জনয তুচল্য়ো 

িোচখয়োচেল্, তোহো ঘচ্ছ োৎকচ্ছিি জনয পচিতযি হইয়োচ্ছে। এক্ষচ্ছণ দ্তোমোি আি ভয় নোই; 

তুচম এক্ষচ্ছণ কচ্ছণথি সচ্ছঙ্গ যুদ্ধ কচিচ্ছত পোচিচ্ছব।” জয়দ্রথবধ উপল্চ্ছক্ষ দ্দচখয়োচে, কচ্ছণথি 

সচ্ছঙ্গ অজুথচ্ছনি পুনুঃ পুনুঃ যুদ্ধ হইয়োচ্ছে, এবং কণথ পিোভূত হইয়োচ্ছেন। তখন দ্সই ঐেী 

েচিি দ্কোন কথোই কোহোিও মচ্ছন হয় নোই; কচবিও নচ্ছহ। চকন্তু তখন মচ্ছন কচিচ্ছল্ 

জয়দ্রথবধ হয় নো; কণথ জয়দ্রচ্ছথি িক্ষক। সুতিোং তখন িুচ্ছপ িোচ্ছপ দ্গল্। যোক—এই 

েচিঘচ ত বৃত্তোন্ত ো অননসচগথক, সুতিোং তোহো আমোচ্ছদি আচ্ছল্োিনোি অচ্ছযোগয। দ্য কথো ো 

বচল্বোি জনয, ঘচ্ছ োৎকিবচ্ছধি কথো তুল্োল্োম, তোহো এই। কৃষ্ণ, অজুথচ্ছনি প্রচ্ছনেরি উত্তি 

চদয়ো বচল্চ্ছতচ্ছেন, 
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“যোহো হউক, দ্হ ধনঞ্জয়! আচম দ্তোমোি চহতোথথ চবচধ উদ্ভোবনপূবথক ক্রচ্ছম ক্রচ্ছম 

মহোবল্পিোক্রোন্ত জিোসে, চেশুপোল্, চনষোদ একল্বয, চহচ ম্ব, চকমথীি, বক, আল্োয়ুধ, 

উগ্রকমথো, ঘচ্ছ োৎকি প্রভৃচত িোক্ষচ্ছসি বধ সোধন কচিয়োচে।” 

কথো ো সতয নচ্ছহ। কৃষ্ণ চেশুপোল্চ্ছক বধ কচিয়োচেচ্ছল্ন বচ্ছ , চকন্তু দ্স অজুথচ্ছনি চহতোথথ 

নচ্ছহ, চেশুপোল্ তোাঁহোচ্ছক সভোমচ্ছধয অপমোচনত ও যুদ্ধ আহূত কচিয়োচেল্, এই জনয বো 

যচ্ছজ্ঞি িক্ষোথথ। জিোসেবচ্ছধিও কৃষ্ণ কতথো নো হউন, প্রবতথক চকন্তু দ্স অজুথনচহতোথথ নচ্ছহ, 

কোিোরুদ্ধ িোজগচ্ছণি মুচিজনয। চকন্তু বক, চহচ ম্ব, চকমথীি প্রভৃচত িোক্ষসচদচ্ছগি বচ্ছধি, 

এবং একল্চ্ছবযি অঙু্গষ্ঠচ্ছেচ্ছদি সচ্ছঙ্গ কৃচ্ছষ্ণি চকেুমোত্র সম্বে চেল্ নো। চতচন তোহোি চকেুই 

জোচনচ্ছতন নো, এবং ঘ নোকোচ্ছল্ উপচস্থতও চেচ্ছল্ন নো। মহোভোিচ্ছত এক স্থোচ্ছন পোই বচ্ছ , 

কৃষ্ণ একল্বযচ্ছক বধ কচিয়োচেচ্ছল্ন, চকন্তু ঐ অঙু্গষ্ঠচ্ছেচ্ছদি কথো তোহোি চবচ্ছিোধী। 

ঘ নোগুচল্, অথথোৎ একল্চ্ছবযি অঙু্গষ্ঠচ্ছেদ এবং িোক্ষসগচ্ছণি বধ, প্রকৃত ঘ নোও নচ্ছহ। 

তচ্ছব, এ চমথযো বোকয কৃষ্ণমুচ্ছখ সোজোইবোি উচ্ছদেশেয চক? 

এ সম্বচ্ছে দ্কবল্ আি এক ো কথো বচল্ব। ভচ্ছি বচল্চ্ছত পোচিচ্ছবন, কৃষ্ণ ইেোি িোিো 

সকল্ই কচিচ্ছতচ্ছেন। তোাঁহোি ইেোচ্ছতই চহচ ম্বোচদ বধ, এবং ঘচ্ছ োৎকচ্ছিি প্রচত কচ্ছণথি েচি 

প্রযুি হইয়োচেল্। এ কথো সঙ্গত নচ্ছহ। কৃষ্ণই বচল্চ্ছতচ্ছেন দ্য, চতচন চবচবধ “উপোয় 

উদ্ভোবন” কচিয়ো ইহো কচিয়োচ্ছেন। আি যচদ ইেোময় সবথকতথো ইেোিোিো এ সকল্ কোযথ 

সোধন কচিচ্ছবন, তচ্ছব মনুষযেিীি ল্ইয়ো অবতীণথ হইবোি প্রচ্ছয়োজন চক চেল্? আমিো পুনুঃ 

পুনুঃ দ্দচখয়োচে দ্য, কৃষ্ণ ইেোেচি িোিো দ্কোন কমথ কচ্ছিন নো; পুরুষকোি অবল্ম্বন কচ্ছিন। 

চতচন চনচ্ছজও তোহো বচল্য়োচ্ছেন; দ্স কথো পূচ্ছবথ উদৃ্ধত কচিয়োচে। দ্দখো চগয়োচ্ছে দ্য, চতচন 

ইেো কচিয়োও যত্ন কচিয়ো সচেসংস্থোপন কচিচ্ছত পোচ্ছিন নোই বো কণথচ্ছক যুচধচষ্ঠচ্ছিি পচ্ছক্ষ 

আচনচ্ছত পোচ্ছিন নোই। আি যচদ ইেোি িোিো কমথ সম্পন্ন কচিচ্ছবন, তচ্ছব েোই ভস্ম 

জ পদোথথ এক ো েচি-অচ্ছস্ত্রি জনয ইেোমচ্ছয়ি এত ভোবনো দ্কন? 

ইহোি চভতচ্ছি আসল্ কথো ো, যোহো পূবথপচিচ্ছেচ্ছদ বচল্য়োচে। বুচদ্ধ ঈশ্বিচ্ছপ্রচিত, 

দুবুথচদ্ধও ঈশ্বিচ্ছপ্রচিত, কচব এই কথো বচল্চ্ছত িোচ্ছহন। কণথ অজুথচ্ছনি জনয ঐেী েচি 

তুচল্য়ো িোচখয়োচেচ্ছল্ন, এখন দ্য ঘচ্ছ োৎকচ্ছিি উপি তোহো পচিতযোগ কচিচ্ছল্ন, ইহো কচ্ছণথি 
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দুবুথচদ্ধ। কৃষ্ণ বচল্চ্ছতচ্ছেন, দ্স আচম কিোইয়োচে ; অথথোৎ দুবুথচদ্ধ ঈশ্বিচ্ছপ্রচিত। চেশুপোল্ 

দুবুথচদ্ধক্রচ্ছম সভোতচ্ছল্ কৃচ্ছষ্ণি অসহয অপমোন কচিয়োচেচ্ছল্ন। জিোসে, দ্বসনযসোহোচ্ছযয যুচ্ছদ্ধ 

প্রবৃত্ত হইচ্ছল্ অচ্ছজয়; পোণ্ডচ্ছবি কথো দূচ্ছি থোক্; কৃষ্ণসনোথ যোদচ্ছবিোও তোাঁহোচ্ছক জয় কচিচ্ছত 

পোচ্ছিন নোই। চকন্তু েোিীচিক বচ্ছল্ ভীম তোাঁহোি অচ্ছপক্ষো বল্বোন্ ; একোকী ভীচ্ছমি সচ্ছঙ্গ 

মচ্ছল্লি মত বোহুযুচ্ছদ্ধ প্রবৃত্ত হওয়ো তোদৃে িোজিোচ্ছজশ্বি সম্রোচ্ছ ি পচ্ছক্ষ দুবুথচদ্ধ। কৃচ্ছষ্ণোচিি 

মমথ এই দ্য, দ্স দুবুথচদ্ধও আমোি দ্প্রচিত। দ্দ্রোণোিোযথ অনোযথ একল্চ্ছবযি চনক  

গুরুদচক্ষণোস্বরূপ তোহোি দচক্ষণ হচ্ছস্তি অঙু্গষ্ঠ িোচহয়োচেচ্ছল্ন। ঐ অঙু্গষ্ঠ দ্গচ্ছল্ বহুকষ্টল্ব্ধ 

একল্চ্ছবযি ধনুচবথদযো চনষ্ফল্ হয়। চকন্তু একল্বয দ্স প্রোচথথত গুরুদচক্ষণো চদয়োচেচ্ছল্ন। ইহো 

একল্চ্ছবযি দোরুণ দুবুথচদ্ধ। কৃচ্ছষ্ণি কথোি মমথ এই দ্য, দ্স দুবুথচদ্ধ তোাঁহোি দ্প্রচিত—

ঈশ্বিচ্ছপ্রচিত। িোক্ষসবধ সম্বচ্ছেও ঐরূপ। এ সমস্তই চিতীয় স্তি। 
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পঞ্চম পরিট্ছেদ—দ্রোণবধ্ 

প্রোিীন ভোিতবচ্ছষথ দ্কবল্ ক্ষচত্রচ্ছয়িোই যুদ্ধ কচিচ্ছতন, এমত নচ্ছহ। ব্রোহ্মণ ও দ্ববেয 

দ্যোদ্ধোি কথো মহোভোিচ্ছতই আচ্ছে। দুচ্ছযথোধচ্ছনি দ্সনোনোয়কচদচ্ছগি মচ্ছধয চতন জন প্রধোন 

বীি ব্রোহ্মণ;— দ্দ্রোণ, তোাঁহোি েযোল্ক কৃপ, এবং তোাঁহোি পুত্র অশ্বত্থোমো। অনযোনয চবদযোি 

নযোয়, ব্রোহ্মচ্ছণিো যুদ্ধচবদযোিও আিোযথ চেচ্ছল্ন। দ্দ্রোণ ও কৃপ, এইরূপ যুদ্ধোিোযথ। এই জনয 

ইাঁহোচদগচ্ছক দ্দ্রোণোিোযথ ও কৃপোিোযথ বচল্ত। 

এচদচ্ছক ব্রোহ্মচ্ছণি সচ্ছঙ্গ যুচ্ছদ্ধ চবপদ ও দ্বেী। দ্কন নো, িচ্ছণও ব্রোহ্মণচ্ছক বধ কচিচ্ছল্, 

ব্রহ্মহতযোি পোতক ঘচ্ছ । অন্ততুঃ মহোভোিতকোি এই কোিণ, ব্রোহ্মণ দ্যোদৃ্ধগণচ্ছক ল্ইয়ো ব  

চবপন্ন, ইহো স্পষ্টই দ্দখো যোয়। এই জনয কৃপ অশ্বত্থোমো যুচ্ছদ্ধ মচিল্ নো। দ্ক িবপক্ষীয় 

সকচ্ছল্ই মচিল্, দ্কবল্ তোাঁহোিো দুই জচ্ছন মচিচ্ছল্ন নো; তোাঁহোিো অমি বচল্য়ো গ্রেকোি 

চনষৃ্কচত পোইচ্ছল্ন। চকন্তু দ্দ্রোণোিোযথচ্ছক নো মোচিচ্ছল্ িচ্ছল্ নো; ভীচ্ছেি পি চতচন সবথপ্রধোন 

দ্যোদ্ধো; চতচন জীচবত থোচকচ্ছত পোণ্ডচ্ছবিো চবজয়ল্োভ কচিচ্ছত পোচ্ছিন নো। চকন্তু এ কথোও 

গ্রেকোি বচল্চ্ছত অচনেুক দ্য, ধোচমথক িোজগচ্ছণি মচ্ছধয দ্কহ তোাঁহোচ্ছক মোচিয়ো ব্রহ্মহতযোি 

ভোগী হইল্। চবচ্ছেষতুঃ দ্দ্রোণোিোযথচ্ছক দ্বিিথযুচ্ছদ্ধ পিোচজত কচিচ্ছত পোচ্ছি, পোণ্ডবপচ্ছক্ষ এমন 

বীি অজুথন চভন্ন আি দ্কহই নোই; চকন্তু দ্দ্রোণোিোযথ অজুথচ্ছনি গুরু, এজনয অজুথচ্ছনি পচ্ছক্ষ 

চবচ্ছেষরূচ্ছপ অবধয। তোই গ্রেকোি এক ো দ্ক েল্ অবল্ম্বন কচিচ্ছত বোধয হইয়োচ্ছেন। 

পোণ্ডবভোযথো দ্দ্র পদীি চপতো দ্রুপদ িোজোি সচ্ছঙ্গ পূবথকোচ্ছল্ ব  চববোদ হইয়োচেল্। 

দ্রুপদ, দ্দ্রোচ্ছণি চবক্রচ্ছমি সমকক্ষ হইচ্ছত পোচ্ছিন নোই—অপদস্থ ও অপমোচনত 

হইয়োচেচ্ছল্ন। এজনয চতচন দ্দ্রোণবধোথথ যজ্ঞ কচিয়োচেচ্ছল্ন। যজ্ঞকুণ্ড হইচ্ছত দ্দ্রোণবধকোিী 

পুত্র উদূ্ভত হয়—নোম ধৃষ্টদুযম্ন। ধৃষ্টদুযম্ন কুরুচ্ছক্ষচ্ছত্রি যুচ্ছদ্ধ পোণ্ডবচদচ্ছগি দ্সনোপচত। চতচনই 

দ্দ্রোণবধ কচিচ্ছবন, পোণ্ডবচদচ্ছগি এই ভিসো। চযচন ব্রহ্মবধোথথ দ্বদবকমথজোত, ব্রহ্মবধ তোাঁহোি 

পচ্ছক্ষ পোপ নয়। 
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চকন্তু মহোভোিত এক হোচ্ছতি নয়, নোনো িিচয়তো নোনো চদচ্ছক ঘ নোবল্ী যচ্ছথেো ল্ইয়ো 

চগয়োচ্ছেন। পচ্ছনি চদবস যুদ্ধ হইল্, ধৃষ্টদুযম্ন দ্দ্রোণোিোচ্ছযথি চকেুই কচিচ্ছত পোচিচ্ছল্ন নো। 

তোাঁহোি চনক  পিোভূত হইচ্ছল্ন। অতএব দ্দ্রোণ মিোি ভিসো নোই—প্রতযহ পোণ্ডবচদচ্ছগি 

দ্বসনযক্ষয় হইচ্ছত ল্োচগল্। তখন দ্দ্রোণবধোথথ এক ো দ্ঘোিতি পোপোিোচ্ছিি পিোমেথ পোণ্ডব 

পচ্ছক্ষ চস্থি হইল্। এই মহোপোপমন্ত্রণোি কল্ঙ্ক ো কৃচ্ছষ্ণি ্চ্ছে অচপথত হইয়োচ্ছে। চতচনই 

ইহোি প্রবতথক বচল্য়ো বচণথত হইয়োচ্ছেন। কৃষ্ণ বচল্চ্ছতচ্ছেন, 

“দ্হ পোণ্ডবগণ! অচ্ছনযি কথো দূচ্ছি থোকুক, সোক্ষোৎ দ্দবিোজ ইেচ্ছক দ্দ্রোণোিোযথচ্ছক 

সংগ্রোচ্ছম পিোজয় কচিচ্ছত সমথথ নচ্ছহন। চকন্তু উচন অস্ত্রেস্ত্র পচিতযোগ কচিচ্ছল্ মনুচ্ছষযিোও 

তোাঁহোি চবনোে কচিচ্ছত পোচ্ছি, অতএব দ্তোমিো ধমথ পচিতযোগপূবথক উাঁহোচ্ছি পিোজয় কচিবোি 

দ্িষ্টো কি।” 

আি পোতো দে বোি পূচ্ছবথ যোাঁহোি মুচ্ছখ কচব এই বোকয সচন্নচবষ্ট কচিয়োচ্ছেন, 

“আচম েপথ কচিয়ো বচল্চ্ছতচে দ্য, দ্য স্থোচ্ছন ব্রহ্ম, সতয, দম, দ্ে ি, ধমথ, েী, ল্্জনো, 

ক্ষমো, দ্বধযথ অবস্থোন কচ্ছি, আচম দ্সইখোচ্ছনই অবস্থোন কচি।”* 

চযচন ভগবদ্গীতো-পবথোধযোচ্ছয় বচল্য়োচ্ছেন দ্য, ধমথসংিক্ষচ্ছণি জনযই যুচ্ছগ যুচ্ছগ অবতীণথ 

হই; যোাঁহোি িচিত্র, এ পযথন্ত আদেথ ধোচমথচ্ছকি িচিত্র বচল্য়োই প্রচতভোত হইয়োচ্ছে, যোাঁহোি 

ধচ্ছমথ দোর্ঢথয ে্রু গণ কতৃথক স্বীকৃত বচল্য়ো বচণথত হইয়োচ্ছে,  চতচন চক নো ডোচকয়ো 

বচল্চ্ছতচ্ছেন, “দ্তোমিো ধমথ পচিতযোগ কি! তোই বচল্চ্ছতচেল্োম, মহোভোিত নোনো হোচ্ছতি 

িিনো; যোাঁহোি দ্যরূপ ইেো, চতচন দ্সইরূপ গচ য়োচ্ছেন। 

কৃষ্ণ বচল্চ্ছত ল্োচগচ্ছল্ন, 

“আমোি চনক  চনচশ্চত দ্বোধ হইচ্ছতচ্ছে দ্য, অশ্বত্থোমো চনহত হইয়োচ্ছেন, ইহো জোচনচ্ছত 

পোচিচ্ছল্ দ্দ্রোণ আি যুদ্ধ কচিচ্ছবন নো। অতএব দ্কোন বযচি উাঁহোি চনক  গমনপূবথক বলু্ন 

দ্য অশ্বত্থোমো সংগ্রোচ্ছম চবনষ্ট হইয়োচ্ছেন।” 

অজুথন চমথযো বচল্চ্ছত অস্বীকৃত হইচ্ছল্ন, যুচধচষ্ঠি কচ্ছষ্ট তোহোচ্ছত সম্মত হইচ্ছল্ন। ভীম 

চবনো বোকযবযচ্ছয় অশ্বত্থোমো নোমক এক ো হস্তীচ্ছক মোচিয়ো আচসয়ো দ্দ্রোণোিোযথচ্ছক বচল্চ্ছল্ন, 

অশ্বত্থোমো মোচিয়োচ্ছেন।?”! দ্দ্রোণ জোচনচ্ছতন, তোাঁহোি পুত্র “অচমতবল্চবক্রমেোল্ী, এবং 
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ে্রু ি অসহয”—অতএব ভীচ্ছমি কথো চবশ্বোস কচিচ্ছল্ন নো। ধৃষ্টদুযম্নচ্ছক চনহত কচিবোি 

দ্িষ্টোয় মচ্ছনোচ্ছযোগী হইয়ো যুদ্ধ কচিচ্ছত ল্োচগচ্ছল্ন। চকন্তু পুনশ্চ আবোি যুচধচষ্ঠিচ্ছক চজজ্ঞোসো 

কচিচ্ছল্ন, অশ্বত্থোমোি মৃতুযি কথো সতয চক নো? যুচধচষ্ঠি কখনও অধমথ কচ্ছিন নো, এবং 

অসতয বচ্ছল্ন নো, এজনয তোাঁহোচ্ছকই চজজ্ঞোসো কচিচ্ছল্ন। চতচন বচল্চ্ছল্ন, অশ্বত্থোমো কুঞ্জি 

মচিয়োচ্ছে—চকন্তু কুঞ্জি েব্দ ো অবযি িচহল্।!! 

তোহোচ্ছতই বো চক হইল্? দ্দ্রোণ প্রথচ্ছম চবমনোয়মোন হইচ্ছল্ন বচ্ছ , চকন্তু তৎপচ্ছি অচত 

দ্ঘোিতি যুদ্ধ কচিচ্ছত ল্োচগচ্ছল্ন। তোাঁহোি মৃতুযস্বরূপ ধৃষ্টদুযম্ন তোাঁহোি আপনোি সোচ্ছধযি 

অতীত যুদ্ধ কচিয়ো, চনিস্ত্র ও চবিথ হইয়ো দ্দ্রোণহচ্ছস্ত মিণোপন্ন হইচ্ছল্ন। তখন ভীম চগয়ো 

ধৃষ্টদুযম্নচ্ছক িক্ষো কচিচ্ছল্ন, এবং দ্দ্রোণোিোচ্ছযথি িথ ধোিণ কচিয়ো কতকগুচল্ কথো বচল্চ্ছল্ন, 

তোহোই দ্দ্রোণচ্ছক যুচ্ছদ্ধ পিোঙু্মখ কচিবোি পচ্ছক্ষ যচ্ছথষ্ট। ভীম বচল্চ্ছল্ন, 

“দ্হ ব্রোহ্মণ! যচদ স্বধচ্ছমথ অসন্তুষ্ট চেচক্ষতোস্ত্র অধম ব্রোহ্মণগণ সমচ্ছি প্রবৃত্ত নো হন, 

তোহো হইচ্ছল্ ক্ষচত্রয়গচ্ছণি কখনই ক্ষয় হয় নো। পচণ্ডচ্ছতিো প্রোচণগচ্ছণি চহংসো নো কিোই প্রধোন 

ধমথ বচল্য়ো চনচ্ছদথে কচ্ছিন। দ্সই ধমথ প্রচতপোল্ন কিো ব্রোহ্মচ্ছণি অবেয কতথবয; আপচনই 

ব্রোহ্মণচ্ছেষ্ঠ; চকন্তু িণ্ডোচ্ছল্ি নযোয় অজ্ঞোনোে হইয়ো পুত্র ও কল্চ্ছত্রি উপকোিোথথ অথথল্োল্সো 

চনবেন চবচবধ দ্েেজোচত ও অনযোনয প্রোচণগচ্ছণি প্রোণ চবনোে কচিচ্ছতচ্ছেন। আপচন এক 

পুচ্ছত্রি উপকোিোথথ স্বধমথ পচিতযোগপূবথক স্বকোযথ সোধচ্ছন প্রবৃত্ত হইয়ো অসংখয জীচ্ছবি জীবন 

নোে কচিয়ো চক চনচমত্ত ল্চ্জনত হইচ্ছতচ্ছেন নো?”  

কথোগুচল্ সকল্ই সতয। ইহোি পি আি চতি্োি চক আচ্ছে? ইহোচ্ছতও দুচ্ছযথোধচ্ছনি 

নযোয় দুিোত্মোি মত চিচিচ্ছত পোচ্ছি নো বচ্ছ , চকন্তু দ্দ্রোণোিোযথ  ধমথোত্মো; ইহোই তোাঁহোি পচ্ছক্ষ 

যচ্ছথষ্ট। ইহোি পি অশ্বত্থোমোি মৃতুযি কথো ো আি নো তুচল্চ্ছল্ও িচল্ত। চকন্তু তোহোও এখোচ্ছন 

আবোি পুনরুি হইয়োচ্ছে। 

এ কথোি পি দ্দ্রোণোিোযথ অস্ত্রেস্ত্র তযোগ কচিচ্ছল্ন। তখন ধৃষ্টদুযম্ন তোাঁহোি মোথো কোচ য়ো 

আচনচ্ছল্ন। 

এক্ষচ্ছণ চবিোচ্ছি প্রবৃত্ত হওয়ো যোউক। দ্য কোযথ ো বচণথত হইয়োচ্ছে, তোহো যচদ যথোথথ 

ঘচ য়ো থোচ্ছক, তচ্ছব চযচন ইহোচ্ছত চল্প্ত চেচ্ছল্ন, চতচন মহোপোচ্ছপ চল্প্ত। গ্রেকোিও তোহো 
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বুচ্ছিন। চতচন বচল্য়োচ্ছেন দ্য, ধমথোত্মো যুচধচষ্ঠচ্ছিি িথ ইচতপূচ্ছবথ পৃচথবীি উপি িোচি অঙু্গচল্ 

ঊচ্ছবথ িচল্ত, এখন ভূচম স্পেথ কচিয়ো িচল্ল্। এই অপিোচ্ছধ তোাঁহোি নিক দেথন হইয়োচেল্, 

ইহোও বচল্য়োচ্ছেন। আমোচ্ছদি মচ্ছত, এরূপ চবশ্বোসঘোতকতো এবং চমথযো প্রবঞ্চনোি িোিো 

গুরুহতযোি উপযুি দণ্ড, নিকদেথন মোত্র নচ্ছহ;—অনন্ত নিকই ইহোি উপযুি। 

কৃষ্ণ এই মহোপোচ্ছপি প্রবতথক। এজনয কৃষ্ণচ্ছক দ্সইরূপ অপিোধী ধচিচ্ছত হয়। চকন্তু 

ইহোি উত্তি এই প্রিচল্ত আচ্ছে দ্য, চযচন ঈশ্বি, স্বয়ং পোপ পুচ্ছণযি কতথো ও চবধোতো, 

পোপপুণযই যোাঁহোি সৃচষ্ট, তোাঁহোি আবোি পোপপুণয চক? পোপপুণয তোাঁহোচ্ছক স্পচেথচ্ছত পোচ্ছি 

নো। এ কথো সতয, চকন্তু তোই বচল্য়ো চক মনুষযচ্ছদহ-ধোিণকোচ্ছল্ পোপ তোাঁহোি আিিণীয়? 

চতচন চনচ্ছজ বচল্য়োচ্ছেন দ্য, চতচন ধমথসংস্থোপনোথথ অবতীণথ—পোপোিিণ িোিো চক ধমথসংস্থোপন 

তোাঁহোি উচ্ছদেশেয? চতচন স্বয়ং ত এরূপ বচ্ছল্ন নো। চতচন গীতোয় বচল্য়োচ্ছেন, 

“জনকোচদ কমথিোিোই চসচদ্ধল্োভ কচিয়োচ্ছেন। জনগণচ্ছক স্বধচ্ছমথ প্রবৃত্ত কচিবোি জনয 

(দৃষ্টোচ্ছন্তি িোিো  তুচম কমথ কি। দ্েষ্ঠ বযচি দ্যরূপ কচিয়ো থোচ্ছকন, ইতি দ্ল্োচ্ছকও তোই 

কচ্ছি; দ্েষ্ঠ যোহো মোচ্ছনন, দ্ল্োক তোহোিই অনুবচতথত হয়। দ্হ পোথথ! চত্রচ্ছল্োচ্ছক আমোি কতথবয 

চকেুই নোই; আমোি প্রোপ্তবয বো অপ্রোপ্তবয চকেুই নোই; তথোচপ আচম কমথ কচি। (চ্ছকন নো  

আচম যচদ কদোচিৎ অতচেত হইয়ো কমথোনুবতথন নো কচি, তচ্ছব মনুষযগণ সবথচ্ছতোভোচ্ছব 

আমোি পচ্ছথি অনুবতথী হইচ্ছব।”—েীমদ্ভগবদ্গীতো, তয় অুঃ, ২০- ২৩।  

অতএব েীকৃষ্ণ চনচ্ছজই বচল্য়োচ্ছেন, মোনবোবতোচ্ছি, স্বকোচ্ছযথি দৃষ্টোচ্ছন্তি িোিো 

ধমথসংস্থোপন তোাঁহোি উচ্ছদেশচ্ছেযি মচ্ছধয। অতএব স্বকচ্ছমথ মহোপোচ্ছপি দৃষ্টোন্ত তোাঁহোি অচভচ্ছপ্রত 

হইচ্ছত পোচ্ছি নো। 

তচ্ছব এ কোণ্ড ো চক? তোহোি মীমোংসো চস্থি নো কচিয়ো আচম কৃষ্ণিচিত্র প্রণয়চ্ছন প্রবৃত্ত 

হই নোই। দ্কন নো, বৃন্দোবচ্ছনি দ্গোপী ও “অশ্বত্থোমো হত ইচত গজুঃ” ইহোই কৃচ্ছষ্ণি প্রধোন 

অপবোদ। 

কোণ্ড ো চক? তোহোি উত্তি, কোণ্ড ো সমস্তই অচ্ছম চল্ক। যচদ পোঠক মচ্ছনোচ্ছযোগপূবথক 

আমোি এই গ্রেখোচন পচ য়ো থোচ্ছকন, তচ্ছব বুচিয়ো থোচকচ্ছবন দ্য, সমস্ত মহোভোিত, অথথোৎ 

এক্ষচ্ছণ দ্য গ্রে মহোভোিত নোচ্ছম প্রিচল্ত, তোহো এক হোচ্ছতি নচ্ছহ। তোহোি চকয়দংে 
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দ্ম চল্ক, আচদম মহোভোিত বো “প্রথম স্তি”।  অপিোংে অচ্ছম চল্ক ও পিবতথী 

কচবগণকতৃথক মূল্গ্রচ্ছে প্রচক্ষপ্ত। দ্কোন্  অংে দ্ম চল্ক, আি দ্কোন্  অংে অচ্ছম চল্ক ইহো 

চনরূপণ কিো কচঠন। চনরূপণ জনয আচম কচ্ছয়কচ  সচ্ছঙ্কত পোঠকচ্ছক বচল্য়ো চদয়োচে। 

দ্সইগুচল্ এখন পোঠকচ্ছক স্মিণ কচিচ্ছত হইচ্ছব। 

(১  তোহোি মচ্ছধয একচ  এই,— 

“দ্েষ্ঠ কচবচদচ্ছগি বচণথত িচিত্রগুচল্ি সবথোংে সুসঙ্গত হয়। যচদ দ্কোথোও বযচতক্রম 

দ্দখো যোয়, তচ্ছব দ্স অংে প্রচক্ষপ্ত বচল্য়ো সচ্ছন্দহ কিো যোইচ্ছত পোচ্ছি।” 

উদোহিণ চদবোি জনয বচল্য়োচেল্োম দ্য, যচদ দ্কোথোও ভীচ্ছেি পিদোিপিোয়ণতো বো 

ভীচ্ছমি ভীরুতো দ্দচখ, তচ্ছব জোচনব, ঐ অংে প্রচক্ষপ্ত। এখোচ্ছন চঠক তোই; এক মোত্রোয় নচ্ছহ, 

চতন মোত্রোয় দ্কবল্ তোই। পিম ধমথোত্মো যুচধচষ্ঠচ্ছিি িচিচ্ছত্রি সচ্ছঙ্গ এই নৃেংস 

চবশ্বোসঘোতকতো ও চমথযো প্রবঞ্চনোি িোিো গুরুচনপোত যোদৃে অসঙ্গত, তত অসঙ্গত আি 

দ্কোন দুই বস্তুই হইচ্ছত পোচ্ছি নো। তোি পি মহোচ্ছতজস্বী, বল্গবথেোল্ী, ভয়েূনয ভীচ্ছমি 

িচিচ্ছত্রি সচ্ছঙ্গও ইহো তদ্রূপ অসঙ্গত। ভীম বোহুবল্ চভন্ন আি চকেু মোচ্ছনন নো—ে্রু ি 

চবরুচ্ছদ্ধ আি চকেু প্রচ্ছয়োগ কচ্ছিন নো; িোজযোচ্ছথথও নচ্ছহ, প্রোণিক্ষোচ্ছথথও নচ্ছহ। স্থোনোন্তচ্ছিও 

কচথত আচ্ছে, অশ্বত্থমো নোিোয়ণোস্ত্র নোচ্ছম অচনবোযথ দ্বদবোস্ত্র প্রচ্ছয়োগ কচিয়োচেচ্ছল্ন–তোহোচ্ছত 

সমস্ত পৃচথবী নষ্ট হইচ্ছত পোচ্ছি। চদবযোস্ত্রচবৎ অজুথনও তোহোি চনবোিচ্ছণ অক্ষম; সমস্ত 

পোণ্ডবনসনয চবনষ্ট হইচ্ছত ল্োচগল্। ইহো হইচ্ছত পচিত্রোণ পোইবোি একচ  উপোয় চেল্—এই 

দ্বদবোস্ত্র সমিচবমুখ বযচিচ্ছক স্পেথ কচ্ছি নো। অতএব প্রোণিক্ষোথথ কৃচ্ছষ্ণি আজ্ঞোনুসোচ্ছি সমস্ত 

পোণ্ডবচ্ছসনো ও দ্সনোপচতগণ, িথ ও বোহন হইচ্ছত ভূতচ্ছল্ অবতীণথ হইয়ো অস্ত্রেস্ত্র 

পচিতযোগপূবথক চবমুখ হইয়ো বচসচ্ছল্ন; কৃচ্ছষ্ণি আজ্ঞোয় অজুথনচ্ছকও তোহো কচিচ্ছত হইল্। 

দ্কবল্, ভীম চকেুচ্ছতই তোহো কচিচ্ছল্ন নো,—বচল্চ্ছল্ন, “আচম েিচনকি চনপোচ্ছত অশ্বত্থোমোি 

অস্ত্র চনবোিণ কচিচ্ছতচে। আচম এই সুবণথময়ী গুবথী গদো সমুদযত কচিয়ো দ্দ্রোণপুচ্ছত্রি 

নোিোয়ণোস্ত্র চবমচদথত কিতুঃ অন্তচ্ছকি নযোয় িণস্থচ্ছল্ চবিিণ কচিব। এই ভূমণ্ডল্মচ্ছধয দ্যমন 

দ্কোন দ্জযোচতুঃপদোথথই সূচ্ছযথি সদৃে নচ্ছহ, তদ্রূপ আমোি তুল্য পিোক্রমেোল্ী আি দ্কোন 

মনুষযই নোই। আমোি এই দ্য ঐিোবতশুণ্ডসদৃে সুদৃে  ভুজদণ্ড অবচ্ছল্োকন কচিচ্ছতে, ইহো 
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চহমোল্য় পবথচ্ছতিও চনপোতচ্ছন সমথথ। আচম অযুতনোগতুল্য বল্েোল্ী; দ্দবচ্ছল্োচ্ছক পুিন্দি 

দ্যরূপ অপ্রচতিন্দ্বী, নিচ্ছল্োচ্ছক আচমও তদ্রূপ। আচজ আচম দ্দ্রোণপুচ্ছত্রি অস্ত্রচনবোিচ্ছণ প্রবৃত্ত 

হইচ্ছতচে, সকচ্ছল্ আমোি বোহুবীযথ অবচ্ছল্োকন করুন। যচদ দ্কহ এই নোিোয়ণোচ্ছস্ত্রি প্রচতিন্দ্বী 

চবদযমোন নো থোচ্ছক, তোহো হইচ্ছল্ আচম স্বয়ং সমস্ত দ্ক িব ও পোণ্ডবসমচ্ছক্ষ এই অচ্ছস্ত্রি 

প্রচতদন্দ্বী হইব।” স্বীকোি কচি, ব োই ব  দ্বেী, গল্প োও চনতোন্ত আষোচ্ছে । তো দ্হ ক—

সতয বচল্য়ো কোহোচ্ছকও ইহো গ্রহণ কচিচ্ছত হইচ্ছতচ্ছে নো। কচবপ্রণীত িচিত্রিচিচ্ছত্রি সুসঙ্গচত 

ল্ইয়ো কথো কচহচ্ছতচে। নোিোয়ণস্ত্রচ্ছমোক্ষ দ্ম চল্ক নো হইচ্ছত পোচ্ছি, চকন্তু এই েোাঁচ্ছি দ্ম চল্ক 

মহোভোিচ্ছত সবথত্রই ভীচ্ছমি িচিত্র র্ঢোল্ো। ইহোি সচ্ছঙ্গ ভীচ্ছমি দ্সই েৃগোচ্ছল্োপম দ্দ্রোণপ্রবঞ্চনো 

কত ো সুসঙ্গত? এই ভীম চক স্ত্রীচ্ছল্োচ্ছকিও ঘৃণোস্পদ দ্য ে্রু বচ্ছধোপোয়, তোহো অবল্ম্বন 

কচিচ্ছত পোচ্ছি? দ্দ্রোণোিোচ্ছযথি অচ্ছপক্ষো নোিোয়ণোস্ত্র সহর কগুচ্ছণ ভয়ঙ্কি; দ্স নোিোয়ণোচ্ছস্ত্রি 

সম্মুচ্ছখ চসংচ্ছহি নযোয় দৃপ্ত, যোহোচ্ছক বল্প্রচ্ছয়োগ বযতীত** নোিোয়ণোচ্ছস্ত্রি সম্মুখ হইচ্ছত দ্কহ 

চবমুখ কচিচ্ছত পোচিল্ নো, তোহোচ্ছক অজুথচ্ছনি প্রচতচ্ছযোদ্ধো মোত্র দ্দ্রোচ্ছণি ভচ্ছয় েৃগোল্ধচ্ছমি 

নযোয় কোযথপ্রবৃত্ত বচল্য়ো দ্য কচব বণথনো কচিয়োচ্ছেন, দ্স কচবি কচবে দ্কোথোয়? মহোভোিত 

প্রণয়ন চক তোাঁহোি সোধয? 

তচ্ছব চনহত অশ্বত্থোমোগচ্ছজি এই গল্প, ভীচ্ছমি িচিচ্ছত্রি সচ্ছঙ্গ অসঙ্গত; যুচধচষ্ঠচ্ছিি 

িচিচ্ছত্রি সচ্ছঙ্গও অসঙ্গত, ইহো দ্দচখয়োচে, চকন্তু ভীচ্ছমি িচিচ্ছত্রি সচ্ছঙ্গ ও যুচধচষ্ঠচ্ছিি 

িচিচ্ছত্রি সচ্ছঙ্গ ইহোি যত ো অসঙ্গচত, তদচ্ছপক্ষো কৃষ্ণিচিচ্ছত্রি সচ্ছঙ্গও ইহোি অসঙ্গচত আিও 

দ্বেী। যচদ আমিো যোহো বচল্য়োচে, তোহো পোঠক বুচিয়ো থোচ্ছকন, তোহো হইচ্ছল্ এই অসঙ্গচতি 

পচিমোণ বুচিচ্ছত পোচিচ্ছবন। আচ্ছল্োচ্ছক অেকোচ্ছি যত অসঙ্গচত; কৃচ্ছষ্ণ দ্শ্বচ্ছত; তোচ্ছপ দ্বেচ্ছতয; 

মধুচ্ছি ককথচ্ছে; দ্িোচ্ছগ স্বোচ্ছস্থয; ভোচ্ছব অভোচ্ছব যত ো অসঙ্গচত, ইহোও তত। যখন দ্ম চল্ক 

িচিচ্ছত্রি সচ্ছঙ্গ একচ  নয়, চতনচ  দ্ম চল্ক িচিচ্ছত্রি সচ্ছঙ্গ এ গচ্ছল্পি এত অসঙ্গচত, তখন 

ইহো অচ্ছম চল্ক ও প্রচক্ষপ্ত, এবং অনযকচবপ্রণীত বচল্য়ো আমিো পচিতযোগ কচিচ্ছত পোচি। 

(২  আমোি কথো দ্েষ হয় নোই। দ্কোন্  অংে দ্ম চল্ক, দ্কোন্  অংে অচ্ছম চল্ক, ইহোি 

চনবথোিন জনয দ্য কচ্ছয়কচ  ল্ক্ষণ চনচদথষ্ট কচিয়োচে, তোহোি একচ ি িোিো পিীক্ষো কিোয় 

এই হতগজবৃত্তোন্ত ো অচ্ছম চল্ক বচল্য়ো প্রচতপন্ন হইল্। আচ্ছিকচ ি িোিো পিীক্ষো কচিয়ো 
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দ্দখো যোউক। আি একচ  সূত্র এই দ্য, দুইচ  চববিণ পিস্পিচবচ্ছিোধী হইচ্ছল্, তোহোি 

একচ  প্রচক্ষপ্ত। এখন মহোভোিচ্ছত, ঐ অশ্বত্থোমোগচ্ছজি গচ্ছল্পি সচ্ছঙ্গ সচ্ছঙ্গই দ্দ্রোণবচ্ছধি আি 

একচ  বৃত্তোন্ত পোই। একচ ই যচ্ছথষ্ট কোিণ, চকন্তু দুইচ  একত্র জ োন হইয়োচ্ছে। আমিো 

দ্সই স্বতন্ত্র চববিণচ  পৃথক্ কচিয়ো মহোভোিত হইচ্ছত উদৃ্ধত কচিচ্ছতচে। তোহো বুিোইবোি 

জনয, অচ্ছগ্র আমোি বল্ো উচিত দ্য, দ্দ্রোণ অধমথযুদ্ধ কচিচ্ছতচেচ্ছল্ন। মহোভোিচ্ছত কচথত 

অনযোনয দ্বদবোচ্ছস্ত্রি মচ্ছধয ব্রহ্মোস্ত্র একচ । আচজ এ দ্দচ্ছেি দ্ল্োচ্ছক, দ্য উপোচ্ছয় দ্য 

কোযথসোধচ্ছন অবযথথ, তোহোচ্ছক দ্সই কোচ্ছযথি “ব্রহ্মোস্ত্র” বচ্ছল্। এই ব্রহ্মোস্ত্র অস্ত্রোনচভজ্ঞ 

বযচিচদচ্ছগি প্রচত প্রচ্ছয়োগ চনচষদ্ধ ও অধমথ, ইহোই ঋচষচদচ্ছগি মত। দ্দ্রোণ ব্রহ্মোচ্ছস্ত্রি িোিো 

অস্ত্রোনচভজ্ঞ দ্বসনযগণচ্ছক চবনষ্ট কচিচ্ছতচেচ্ছল্ন। এমন সমচ্ছয়,— 

“চবশ্বোচমত্র, জমদচি, ভিিোজ, দ্গ তম, বচেষ্ঠ, অচত্র, ভৃগু, অচঙ্গিো, চসকত, প্রচনের, 

গগথ, বোল্চখল্য, মিীচিপ ও অনযোনয কু্ষদ্রতি সোচিক ঋচষগণ আিোযথচ্ছক চনুঃক্ষচত্রয় কচিচ্ছত 

অবচ্ছল্োকন কচিয়ো তোাঁহোচ্ছি ব্রহ্মচ্ছল্োচ্ছক নীত কচিবোি বোসনোয় সকচ্ছল্ েীঘ্র সমোগত হইয়ো 

কচহচ্ছত ল্োচগচ্ছল্ন, দ্হ দ্দ্রোণ! তুচম অধমথযুদ্ধ কচিচ্ছতে; অতএব এক্ষচ্ছণ দ্তোমোি 

চবনোেসময় উপচস্থত হইয়োচ্ছে। তুচম আয়ুধ পচিতযোগ কচিয়ো একবোি আমোচদগচ্ছক 

চনিীক্ষণ কি। আি দ্তোমোি এরূপ কোচ্ছযথি অনুষ্ঠোন কিো কতথবয নচ্ছহ। তুচম 

দ্বদচ্ছবদোঙ্গচ্ছবত্তো এবং সতযধমথপিোয়ণ; অতএব এরূপ কোযথ কিো দ্তোমোি চনতোন্ত অনুচিত; 

তুচম অচবমুগ্ধ হইয়ো আয়ুধ পচিতযোগপূবথক েোশ্বত পচ্ছথ অবস্থোন কি। অদয দ্তোমোি 

মতথযচ্ছল্োকচনবোচ্ছসি কোল্ পচিপূণথ হইয়োচ্ছে। দ্হ চবপ্র! অস্ত্রোনচভজ্ঞ বযচিচদগচ্ছক ব্রহ্মোচ্ছস্ত্র 

চবনোে কচিয়ো চনতোন্ত অসৎকোচ্ছযথি অনুষ্ঠোন কচিয়োে; অতএব আয়ুধ অচবল্চ্ছম্ব পচিতযোগ 

কি; আি কূ্রিকোচ্ছযথি অনুষ্ঠোন কিো দ্তোমোি কতথবয নচ্ছহ।” 

ইহোচ্ছতই দ্দ্রোণোিোযথ যুচ্ছদ্ধ ক্ষোন্ত হইচ্ছল্ন। যুচধচষ্ঠচ্ছিি চনক  অশ্বত্থোমোি মৃতুয শুচনয়োও 

যুচ্ছদ্ধ ক্ষোন্ত হন নোই, পূচ্ছবথ বচল্য়োচে। তোি পচ্ছিও চতচন ধৃষ্টদুযম্নচ্ছক চবনষ্ট কচিবোি উপক্রম 

কচিচ্ছল্, যদুবংেীয় সোতযচক আচসয়ো ধৃষ্টদুযম্নচ্ছক িক্ষো সম্পোদন কচিচ্ছল্ন। সোতযচকি সচ্ছঙ্গ 

দ্কহই যুদ্ধ কচিচ্ছত সক্ষম হইল্ নো। দ্দ্রোণও চনবোচিত হইচ্ছল্ন। তখন যুচধচষ্ঠি স্বপক্ষীয় 

বীিগণচ্ছক বচল্চ্ছল্ন,— 
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“দ্হ বীিগণ! দ্তোমিো পিম যত্নসহকোচ্ছি দ্দ্রোণোচভমুচ্ছখ ধোবমোন হও। মহোবীি ধৃষ্টদুযম্ন 

দ্দ্রোণোিোচ্ছযথি চবনোচ্ছেি চনচমত্ত যথোসোধয দ্িষ্টো কচিচ্ছতচ্ছেন। অদয সমিচ্ছক্ষচ্ছত্র 

দ্রুপদনন্দচ্ছনি কোযথ সন্দেথচ্ছন স্পষ্টই দ্বোধ হইচ্ছতচ্ছে দ্য, উচন কু্রদ্ধ হইয়ো দ্দ্রোণচ্ছক 

চনপোচতত কচিচ্ছবন। অতএব দ্তোমিো চমচল্ত হইয়ো দ্দ্রোচ্ছণি সচহত যুদ্ধোিম্ভ কি।” 

এই কথোি পি, পোণ্ডবপক্ষীয় বীিগণ দ্দ্রোণোচভমুচ্ছখ ধোবমোন হইচ্ছল্ন। মহোভোিত 

হইচ্ছত পুনশ্চ উদৃ্ধত কচিচ্ছতচে,— 

“মহোিথ দ্দ্রোণও মিচ্ছণ কৃতচনশ্চয় হইয়ো সমোগত বীিগচ্ছণি প্রচত মহোচ্ছবচ্ছগ গমন 

কচিচ্ছত ল্োচগচ্ছল্ন। সতযসে মহোবীি দ্দ্রোণোিোযথ মহোিথগচ্ছণি প্রচত ধোবমোন হইচ্ছল্ 

দ্মচদনীমণ্ডল্ কচম্পত, ও প্রিণ্ড বোয়ু দ্সনোগণচ্ছক ভীত কিতুঃ প্রবল্চ্ছবচ্ছগ প্রবোচহত হইচ্ছত 

ল্োচগল্। মহতী উল্কো সূযথ হইচ্ছত চনুঃসৃত হইয়ো আচ্ছল্োক প্রকোেপূবথক সকল্চ্ছক েচঙ্কত 

কচিল্। দ্দ্রোণোিোচ্ছযথি অস্ত্র সকল্ প্রজ্জ্বচল্ত হইয়ো উচঠল্। িচ্ছথি ভীষণ চনস্বন ও অশ্বগচ্ছণি 

অশ্রুপোত হইচ্ছত ল্োচগল্। তৎকোচ্ছল্ মহোিথ দ্দ্রোণ চনতোন্ত চনচ্ছস্তজ হইচ্ছল্ন। তোাঁহোি বোম 

নয়ন ও বোম বোহু স্পচন্দত হইচ্ছত ল্োচগল্। চতচন সম্মুচ্ছখ ধৃষ্টদুযম্নচ্ছক অবচ্ছল্োকন কচিয়ো 

চনতোন্ত উিনো হইচ্ছল্ন, এবং ব্রহ্মবোদী ঋচষগচ্ছণি বোকয স্মিণ কচিয়ো ধমথযুদ্ধ 

অবল্ম্বনপূবথক প্রোণতযোগ কচিচ্ছত ইেো কচিচ্ছল্ন।” 

পোঠক দ্দচখচ্ছবন দ্য, এখোচ্ছন দ্দ্রোচ্ছণি প্রোণতযোচ্ছগি অচভল্োচ্ছষি কোিণপিম্পিোি মচ্ছধয 

অশ্বত্থোমোি মৃতুযসম্বোদ পচিগচণত হয় নোই। চবিোিচ্ছকি পচ্ছক্ষ এই এক প্রমোণ যচ্ছথষ্ট। 

দ্দ্রোণ তথোচপ যুদ্ধ েোচ চ্ছল্ন নো। মহোভোিতকোি দে হোজোি দ্বসনযবংচ্ছসি কম কথো 

কন নো, চতচন বচ্ছল্ন, তোি পচ্ছিও দ্দ্রোণোিোযথ চত্রে হোজোি দ্বসনয চবনষ্ট কচিচ্ছল্ন, এবং 

ধৃষ্টদুযম্নচ্ছক পুনবথোি পিোভূত কচিচ্ছল্ন। এবোি ভীম ধৃষ্টদুযম্নচ্ছক িক্ষো কচিচ্ছল্ন, এবং 

দ্দ্রোণোিোচ্ছযথি িথ ধচিয়ো (ভীচ্ছমি অভযোস, িথগুল্ো ধচিয়ো আেো  মোচিয়ো ভোচঙ্গয়ো 

দ্িচ্ছল্ন     দ্সই পূচ্ছবথোদৃ্ধত তীব্র চতি্োি কচিচ্ছল্ন। দ্সই চতি্োচ্ছি দ্দ্রোণ যথোথথ আয়ুধ 

তযোগ কচিচ্ছল্ন,— 

“এবং তৎপচ্ছি িচ্ছথোপচি সমুদোয় অস্ত্রেস্ত্র সচন্নচ্ছবচেত কচিয়ো দ্যোগ অবল্ম্বনপূবথক 

সমস্ত জীবচ্ছক অভয়প্রদোন কচিচ্ছল্ন। ঐ সমচ্ছয় মহোবীি ধৃষ্টদুযম্ন িন্ধ্র প্রোপ্ত হইয়ো স্বীয় িচ্ছথ 
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ভীষণ সেিেিোেন অবস্থোনপূবথক কিবোল্ ধোিণপূবথক দ্দ্রোণোচভমুচ্ছখ ধোবমোন হইচ্ছল্ন। 

এইরূচ্ছপ দ্দ্রোণোিোযথ ধৃষ্টদুযচ্ছম্নি বচহভূথত হইচ্ছল্ সমিোঙ্গচ্ছন মহোন্  হোহোকোি-েব্দ সমুচত্থত 

হইল্। এচদচ্ছক দ্জযোচতমথয় মহোতপো দ্দ্রোণোিোযথ অস্ত্রেস্ত্র পচিতযোগপূবথক েমভোব অবল্ম্বন 

কচিয়ো দ্যোগসহকোচ্ছি অনোচদপুরুষ চবষু্ণি ধযোন কচিচ্ছত ল্োচগচ্ছল্ন। এবং মুখ ঈষৎ 

উন্নচমত, বক্ষুঃস্থল্ চবষ্টচম্ভত ও দ্নত্রিয় চনমীচল্ত কচিয়ো চবষয়োচদ বো্ো পচিতযোগ ও 

সোচত্ত্বকভোব অবল্ম্বনপূবথক একোক্ষি দ্বদমন্ত্র ওাঁকোি ও পিোৎপি দ্দবচ্ছদচ্ছবে বোসুচ্ছদবচ্ছক 

স্মিণ কিতুঃ সোধুজচ্ছনিও দুল্থভ স্বগথচ্ছল্োচ্ছক গমন কচিচ্ছল্ন।”  

তোি পি ধৃষ্টদুযম্ন আচসয়ো মৃতচ্ছদচ্ছহি মস্তক কোচ য়ো ল্ইয়ো দ্গচ্ছল্ন। 

অতএব, দ্দ্রোচ্ছণি মৃতুযি মহোভোিচ্ছত দুইচ  পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তোন্ত পোওয়ো যোয়। দুইচ  

সমূ্পণথরূচ্ছপ দ্য পিস্পচ্ছিি চবচ্ছিোধী, তোহো নচ্ছহ; একচ্ছত্র গোাঁথো যোয়। একচ্ছত্র গোাঁথোও আচ্ছে—

ভোল্ দ্জো  ল্োচ্ছগ নোই, দ্মো োিকম চিপুকমথ, স্থোচ্ছন স্থোচ্ছন িোাঁক পচ য়োচ্ছে। ইহো স্পষ্টই 

দ্দখো যোইচ্ছতচ্ছে দ্য, এই দুইচ  চববিচ্ছণি মচ্ছধয একচ ই দ্দ্রোচ্ছণি মৃতুযি পচ্ছক্ষ যচ্ছথষ্ট, 

দুইচ ি প্রচ্ছয়োজন নোই। একজন কচবি এইরূপ দুইচ  চভন্ন চভন্ন চববিণ দ্জো ো চদবোি দ্িষ্টো 

কচিবোি সম্ভোবনো চেল্ নো। দুইচ  চভন্ন চভন্ন স্তচ্ছিি দুই জন কচবি প্রণীত বচল্য়ো কোচ্ছজই 

স্বীকোি কচিচ্ছত হয়। দ্কোন্  চ  প্রচক্ষপ্ত? দ্দ্রোচ্ছণি প্রোণতযোচ্ছগেোি দ্য সকল্ কোিণ মহোভোিত 

হইচ্ছত উপচ্ছি উদৃ্ধত কচিয়োচে, অশ্বত্থোমোি মৃতুযসংবোদ তোহোচ্ছত ধিো হয় নোই। অতএব 

অশ্বত্থোমোি মৃতুযঘচ ত বৃত্তোন্তচ  প্রকৃত হওয়ো অসম্ভব। চকন্তু দ্য সকল্ সূচ্ছত্র পূচ্ছবথ সংস্থোচপত 

কচিয়োচে, তোহো স্মিণ কচিচ্ছল্ই ইহোি মীমোংসো হইচ্ছব। 

আমিো বচল্য়োচে দ্য, যখন দুইচ  চভন্ন চভন্ন বো পিস্পিচবচ্ছিোধী চববিচ্ছণি মচ্ছধয 

একচ  প্রচক্ষপ্ত বচল্য়ো চস্থি হইচ্ছব, তখন দ্কোন্  চ  প্রচক্ষপ্ত, তোহো মীমোংসোি জনয দ্দচখচ্ছত 

হইচ্ছব, দ্কোন্  চ  অনয ল্ক্ষচ্ছণি িোিো পিস্পিচবচ্ছিোধী বচল্য়ো দ্বোধ হয়। দ্যচ  অনয ল্ক্ষচ্ছণও 

ধিো পচ চ্ছব, দ্সইচ ই প্রচক্ষপ্ত বচল্য়ো তযোগ কচিব।* আমিো পূচ্ছবথই দ্দচখয়োচে দ্য, 

অশ্বত্থোমোবধসংবোদবৃত্তোন্ত, কৃষ্ণ, ভীম ও যুচধচষ্ঠচ্ছিি িচিচ্ছত্রি সচ্ছঙ্গ অতযন্ত অসঙ্গত। আমিো 

পূচ্ছবথ এই একচ  ল্ক্ষণ চস্থি কচিয়োচে দ্য, এরূপ অসঙ্গচত থোচকচ্ছল্ তোহো প্রচক্ষপ্ত বচল্য়ো 

ধচিচ্ছত হইচ্ছব।  অতএব এই অশ্বত্থোমোবধসংবোদ-বৃত্তোন্ত প্রচক্ষপ্ত, তোহোচ্ছত সচ্ছন্দহ নোই। 
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(৩  আিও একচ  কথো আচ্ছে। দ্দচখয়োচে দ্য, অশ্বত্থোমোি মৃতুযসংবোচ্ছদ দ্দ্রোণ যুচ্ছদ্ধ 

চকেুমোত্র দ্বেচথল্য কচ্ছিন নোই। তচ্ছব কৃষ্ণ একথো বল্োইচ্ছল্ন দ্কন? দ্দ্রোচ্ছণি যুচ্ছদ্ধ চনবৃচত্তি 

সম্ভোবনো আচ্ছে বচল্য়ো? সম্ভোবনো দ্কোথো? দ্দ্রোণ জোচ্ছনন, অশ্বত্থোমো অমি। দ্স কথো 

অননসচগথক বচল্য়ো নো হয় েোচ য়ো চদল্োম। সোমোনয মোনুচ্ছষি, দ্তোমোি আমোি অথবো এক ো 

কুচল্ মজুচ্ছিি দ্য বুচদ্ধ, তত ুকু বুচদ্ধও কৃচ্ছষ্ণি চেল্, যচদ এরূপ স্বীকোি কিো যোয়, তোহো 

হইচ্ছল্ও বুচিচ্ছত পোিো যোইচ্ছব দ্য, কৃচ্ছষ্ণি এরূপ পিোমেথ চদবোি সম্ভোবনো চেল্ নো। দ্দ্রোণই 

হউক আি দ্যই হউক, এরূপ সংবোদ শুচনয়ো আত্মহতযোয় উদযত হইবোি আচ্ছগ, একবোি 

স্বপক্ষীয় কোহোচ্ছকও চক চজজ্ঞোসো কচিচ্ছবন নো দ্য, অশ্বত্থোমো মচিয়োচ্ছে চক? অশ্বত্থোমোি 

অনুসেোচ্ছন পোঠোইচ্ছবন নো? তোহোই চনতোন্ত সম্ভব। তোহো ঘচ চ্ছল্ জুয়োিুচি তখনই সমস্ত 

িোাঁচসয়ো যোইচ্ছব। 

অতএব উপনযোসচ  প্রথমতুঃ প্রচক্ষপ্ত, চিতীয়তুঃ চমথযো। আচম এমত বচল্ নো দ্য, 

ঋচষবোচ্ছকয দ্দ্রোচ্ছণি অস্ত্র পচিতযোগ কিোই সতয। ঋচষচ্ছদি দ্সই িণচ্ছক্ষচ্ছত্র আগমন 

অননসচগথক বযোপোি, সুতিোং তোহোও অপ্রকৃত বচল্য়ো পচিতযোগ কচিচ্ছত আচম বোধয। ইহোি 

মচ্ছধয প্রকৃত বো চবশ্বোসচ্ছযোগয কথো এই হইচ্ছত পোচ্ছি দ্য, দ্দ্রোণ অধমথোিিণ কচিচ্ছতচেচ্ছল্ন—

ভীচ্ছমি তীব্র চতি্োচ্ছি তোহো তোাঁহোি হৃদয়ঙ্গম হইয়োচেল্। যুচ্ছদ্ধ চবমুখ হওয়ো তোাঁহোি সোধয 

নচ্ছহ—অপ ুতো এবং দুচ্ছযথোধনচ্ছক চবপৎকোচ্ছল্ পচিতযোগ, এই উভয় দ্দোচ্ছষই দূচষত হইচ্ছত 

হইচ্ছব। অতএব মৃতুযই চস্থি কচিচ্ছল্ন। দ্বোধ হয়, এত ুকু এক ু চকংবদন্তী চেল্—তোহোিই 

উপি মহোভোিচ্ছতি উপি স্তি চনচমথত হইয়োচেল্। হয়ত, তোহোও যথোথথ ঘ নো নচ্ছহ। দ্বোধ 

হয়, যথোথথ ঘ নো এই পযথন্ত দ্য, দ্দ্রোণ যুচ্ছদ্ধ দ্রুপদপুত্র কতৃথক চনহত হইয়োচেচ্ছল্ন; পচ্ছি 

যোহো বচল্চ্ছতচে, তোহোচ্ছত তোই বুিোয়; তোি পি প্রবল্প্রতোপ পোঞ্চোল্বংেচ্ছক ব্রহ্মহতযোকল্ঙ্ক 

হইচ্ছত উদৃ্ধত কচিবোি জনয নোনোচবধ উপনযোস প্রস্তুত হইয়োচ্ছে। 

(৪  এখন দ্দখো যোউক অনুক্রমচণকোধযোচ্ছয়, এবং পবথসংগ্রহোধযোচ্ছয় চক আচ্ছে। 

অনুক্রমচণকোধযোচ্ছয় ধৃতিোষ্ট্রচবল্োচ্ছপ এই মোত্র আচ্ছে দ্য— 

“যদোচ্ছে ষং দ্দ্রোণমোিোযথচ্ছমকং ধৃষ্টদুযচ্ছম্ননোভযচতক্রময ধমথম্। 

িচ্ছথোপচ্ছস্থ প্রোয়গতং চবেস্তং তদো নোেংচ্ছস চবজয়োয় সঞ্জয় | | ” 
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অথথ। দ্হ সঞ্জয়! যখন শুচনল্োম দ্য, এক আিোযথ দ্দ্রোণচ্ছক ধৃষ্টদুযম্ন ধমথোচতক্রমপূবথক 

প্রোচ্ছয়োপচবষ্ট অবস্থোয় িচ্ছথোপচ্ছস্থ বধ কচিয়োচ্ছে, তখন আি জচ্ছয় সচ্ছন্দহ কচি নোই। 

অতএব এখোচ্ছনও দ্দখো যোইচ্ছতচ্ছে দ্য, দ্দ্রোণবচ্ছধ ধৃষ্টদুযম্ন চভন্ন আি দ্কহ অধমথোিিণ 

কচ্ছি নোই। ধৃষ্টদুযচ্ছম্নিও পোপ এই দ্য, প্রোচ্ছয়োপচবষ্ট বৃদ্ধচ্ছক চতচন চনহত কচিয়োচেচ্ছল্ন। 

দ্দ্রোচ্ছণি প্রোচ্ছয়োপচ্ছবেচ্ছনি কোিণ এখোচ্ছন চকেু কচথত হয় নোই। যুচধচষ্ঠিবোচ্ছকয বো ঋচষগচ্ছণি 

বোচ্ছকয বো ভীচ্ছমি চতি্োচ্ছি, তোহো চকেু কচথত হয় নোই। পশ্চোৎ দ্দচখব, চতচন পচ্ছি েোন্ত 

হইয়োই, চনহত হচ্ছয়ন। আসন্নমৃতুয ব্রোহ্মচ্ছণি প্রোচ্ছয়োপচ্ছবেচ্ছনি দ্সও উপযুি কোিণ। 

(৫  পবথসংগ্রহোধযোচ্ছয় দ্কোন কথোই নোই—“দ্দ্রোচ্ছণ যুচধ চনপোচতচ্ছত,” এ েো ো আি 

চকেুই নোই। হত গচ্ছজি কথো ো সতয হইচ্ছল্, তোহোি প্রসঙ্গ অবেযই থোচকত। অচভমনুযি 

অধমথযুচ্ছদ্ধ মৃতুযি কথো আচ্ছে—দ্দ্রোচ্ছণিও অবেয থোচকত। গল্প ো তখনও দ্বতয়োি হয় নোই, 

এজনয নোই। 

(৬  তোি পি, দ্দ্রোণপচ্ছবথি সপ্তম ও অষ্টম অধযোচ্ছয় দ্দ্রোণযুচ্ছদ্ধি সংচক্ষপ্ত বণথনো আচ্ছে। 

তোহোচ্ছতও এই জুয়োিুচিি দ্কোন প্রসঙ্গ নোই। দ্কবল্ আচ্ছে দ্য, ধৃষ্টদুযম্ন দ্দ্রোণচ্ছক চনপোচতত 

কচিচ্ছল্ন। এই অধযোয়গুচল্ যখন প্রণীত হয়, তখনও গল্প ো দ্বতয়োি হয় নোই। 

(৭  আশ্বচ্ছমচধক পচ্ছবথ আচ্ছে দ্য, কৃষ্ণও িোিকোয় প্রতযোগমন কচিচ্ছল্, বসুচ্ছদব কৃচ্ছষ্ণি 

চনক  যুদ্ধবৃত্তোন্ত শুচনচ্ছত ইেো কচিচ্ছল্ন। কৃষ্ণ তোাঁহোচ্ছক যুদ্ধবৃত্তোন্ত সংচ্ছক্ষচ্ছপ শুনোইচ্ছল্ন। 

দ্দ্রোণযুদ্ধ সম্বচ্ছে কৃষ্ণ ইহোই বচল্চ্ছল্ন দ্য, দ্দ্রোণোিোচ্ছযথ ও ধৃষ্টদুযচ্ছম্ন পোাঁি চদন যুদ্ধ হয়। 

পচিচ্ছেচ্ছষ দ্দ্রোণ সমিেচ্ছম একোন্ত পচিেোন্ত হইয়ো ধৃষ্টদুযম্নহচ্ছস্ত চনহত হইচ্ছল্ন। দ্বোধ হয়, 

এই ুকুই সতয; এবং যুবোি সচহত যুচ্ছদ্ধ বৃচ্ছদ্ধি েোচন্তই দ্দ্রোচ্ছণি যুদ্ধচবিচতি যথোথথ কোিণ। 

আি সকল্ই কচবকল্পনো বো উপনযোস। চনতোন্তই দ্য উপনযোস, তোহোি সোত িকম প্রমোণ 

চদল্োম। 

চকন্তু দ্সই উপনযোস মচ্ছধয, কৃষ্ণচ্ছক চমথযো প্রবঞ্চনোি প্রবতথক বচল্য়ো স্থোচপত কচিবোি 

কোিণ চক? কোিণ পূচ্ছবথ বুিোইয়োচে। বুিোইয়োচে দ্য, দ্যমন জ্ঞোন ঈশ্বিদত্ত, অজ্ঞোন বো 

্রমোচন্তও তোই। জয়দ্রথবচ্ছধ কচব তোহো দ্দখোইয়োচ্ছেন। ্রমোচন্তও ঈশ্বিচ্ছপ্রচিত। ঘচ্ছ োৎকিবচ্ছধ 

কচব দ্দখোইয়োচ্ছেন দ্য, দ্যমন বুচদ্ধ ঈশ্বিচ্ছপ্রচিত, দুবুথচদ্ধও ঈশ্বিচ্ছপ্রচিত। আিও বুিোইয়োচে 
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দ্য, দ্যমন সতযও ঈশ্বচ্ছিি, অসতযও দ্তমনই ঈশ্বচ্ছিি। এই দ্দ্রোণবচ্ছধ কচব তোহোই 

দ্দখোইচ্ছল্ন। 

ইহোি পি, নোিোয়ণোস্ত্রচ্ছমোক্ষ-পবথোধযোয়। সংচ্ছক্ষচ্ছপ তোহোি উচ্ছল্লখ কচিয়োচে। 

চবস্তোচিচ্ছতি প্রচ্ছয়োজন নোই, দ্কন নো, নোিোয়ণোস্ত্র বৃত্তোন্ত ো অননসচগথক, সুতিোং পচিতযোজয। 

তচ্ছব এই পবথোধযোচ্ছয় এক ো িহচ্ছসযি কথো আচ্ছে। 

দ্দ্রোণ চনহত হইচ্ছল্ অজুথন গুরুি জনয দ্েোচ্ছক অতযন্ত কোতি। চমথযো কথো বচল্য়ো 

গুরুবধসোধনজনয চতচন যুচধচষ্ঠিচ্ছক খুব চতি্োি কচিচ্ছল্ন, এবং ধৃষ্টদুযচ্ছম্নি চনন্দো 

কচিচ্ছল্ন। যুচধচষ্ঠি ভোল্ মোনুষ, চকেু উত্তি কচিচ্ছল্ন নো, চকন্তু ভীম অজুথনচ্ছক ক ো িকম 

চকেু শুনোইচ্ছল্ন। ধৃষ্টদুযম্ন অজুথনচ্ছক আিও ক ো িকম শুনোইচ্ছল্ন। তখন অজুথনচেষয 

যদুবংেীয়, সোতযচক, অজুথচ্ছনি পক্ষ হইয়ো ধৃষ্টদুযম্নচ্ছক ভোচি িকম গোচল্গোল্োজ চদচ্ছল্ন। 

ধৃষ্টদুযম্ন সুদ সচ্ছমত চিিোইয়ো চদচ্ছল্ন। তখন দুই জচ্ছন পিস্পচ্ছিি বচ্ছধ উদযত। কৃচ্ছষ্ণি 

ইচঙ্গচ্ছত ভীম ও সহচ্ছদব থোমোইয়ো চদচ্ছল্ন। চববোদ ো এই দ্য, চমথযো কথো বচল্য়ো দ্দ্রোচ্ছণি 

মৃতুযসোধন কিো কতথবয ও অকতথবয চক নো, এই তত্ত্ব ল্ইয়ো দুই পচ্ছক্ষ যত কথো আচ্ছে, সব 

বচল্চ্ছল্ন, চকন্তু দ্কহই কৃষ্ণচ্ছক ভোল্ মন্দ চকেুই বচল্চ্ছল্ন নো। দ্কহই বচল্চ্ছল্ন নো দ্য, 

কৃচ্ছষ্ণি কথোয় এরূপ হইয়োচ্ছে। কৃচ্ছষ্ণি নোমও দ্কহ কচিচ্ছল্ন নো। পোাঁি হোচ্ছতি কোজ নো 

হইচ্ছল্ এমন ঘচ্ছ  নো। 

  

——————— 

* ঘচ্ছ োৎকিবধ-পবথোধযোয়, ১৮২ অধযোয়। 

  ধৃতিোষ্ট্রবোকয দ্দখ। 

! দ্গোপোল্ভোাঁ  এইরূপ “কৃষ্ণ পোইয়োচেল্।” 

!! “অশ্বত্থোমো হত ইচত গজ”-এ কথো ো মহোভোিচ্ছতি নচ্ছহ। দ্বোধ হয় কথচ্ছকিো 

দ্বতয়োি কচিয়ো থোচকচ্ছবন। মূল্ মহোভোিচ্ছত ইহো নোই। মহোভোিচ্ছত আচ্ছে, 

তমতথযভচ্ছয় মচ্ছিো জচ্ছয় সচ্ছিো যুচধচষ্ঠিুঃ। 

অবযিমব্রবীিোকযং হতুঃ কুঞ্জি ইতুযত || ১৯১ | |  

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । কৃষ্ণচরিত্র (ষষ্ঠ খণ্ড) ।         প্রবন্ধ 

 31 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

** অজুথন ও কৃষ্ণ ভীমচ্ছক বল্পূবথক িথ হইচ্ছত  োচনয়ো দ্িচল্য়ো চদয়ো অস্ত্রেস্ত্র কোচ য়ো 

ল্ইয়োচেচ্ছল্ন। 

   িথগুল্ো যচদ “এক্কোি মত হয়, তচ্ছব এখনকোি দ্ল্োচ্ছকও ইহো পোচ্ছি।  

* ৩৪ পৃষ্ঠো (৬  সূত্র দ্দখ। 

  ৩৩ পৃষ্ঠো (৪  সূত্র দ্দখ। 
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ষষ্ঠ পরিট্ছেদ—কৃষ্ণকরথত ধ্মথতত্ত্ব 

  

চযচন অশ্বত্থোমোবধসংবোদ-বৃত্তোন্ত িিনো কচিয়োচ্ছেন, চতচন অজুথনচ্ছক ব  উচ্চ স্থোচ্ছন 

স্থোচপত কচিয়োচ্ছেন। কৃষ্ণ, যুচধচষ্ঠি ও ভীচ্ছমি অচ্ছপক্ষো তোাঁহোি ধোচমথকতো অচ্ছনক দ্বেী, 

এইরূপ পচিিয় চদয়োচ্ছেন। যোহোি প্রস্তোবকতথো কৃষ্ণ, এবং যোহো পচিচ্ছেচ্ছষ ভীম ও যুচধচষ্ঠি 

সম্পোচদত কচিচ্ছল্ন, দ্স চমথযো কথো বচল্য়ো অজুথন তোহোচ্ছত চকেুচ্ছতই সম্মত হইচ্ছল্ন নো; 

বিং ত্জননয যুচধচষ্ঠিচ্ছক যচ্ছথষ্ট ভৎথসনো কচিচ্ছল্ন। চকন্তু এক্ষচ্ছণ দ্য চববিচ্ছণ আমোচ্ছক প্রবৃত্ত 

হইচ্ছত হইচ্ছতচ্ছে, তোহোচ্ছত অজুথন অচত মূে  ও পোষণ্ড বচল্য়ো প্রতীয়মোন হইচ্ছতচ্ছেন। এবং 

কৃচ্ছষ্ণি চনক  ধচ্ছমথোপচ্ছদে পোইয়োই সৎপথ অবল্ম্বন কচিচ্ছতচ্ছেন। বৃত্তোন্ত ো এই : — 

দ্দ্রোচ্ছণি পি কণথ দুচ্ছযথোধচ্ছনি দ্সনোপচত। তোাঁহোি যুচ্ছদ্ধ পোণ্ডবচ্ছসনো অচস্থি। যুচধচষ্ঠি 

চনজ দুভথোগযবেতুঃ তোাঁহোি সম্মুখীন হইয়োচেচ্ছল্ন। কণথ তোাঁহোচ্ছক এরূপ সন্তোচ ত কচিচ্ছল্ন 

দ্য, যুচধচষ্ঠি ভচ্ছয় িণচ্ছক্ষত্র হইচ্ছত পল্োইয়ো চগয়ো চেচবচ্ছি লু্ক্কোচয়ত হইয়ো চবেোনোয় শুইয়ো 

পচ চ্ছল্ন। এচদচ্ছক অজুথন যুচ্ছদ্ধ চবজয়ী হইয়ো যুদ্ধচ্ছক্ষচ্ছত্র যুচধচষ্ঠিচ্ছক নো দ্দচখয়ো চিচন্তত 

হইয়ো তোাঁহোি অচ্ছন্বষচ্ছণ চেচবচ্ছি দ্গচ্ছল্ন। তখনও কণথ চনহত হচ্ছয়ন নোই। যুচধচষ্ঠি যখন 

শুচনচ্ছল্ন দ্য, অজুথন এখনও কণথবধ কচ্ছিন নোই, তখন িোচগয়ো ব  গিম হইচ্ছল্ন। 

কোপুরুচ্ছষি স্বভোবই এই দ্য, আপচন যোহো নো পোচ্ছি, পচ্ছি তোহো কচিয়ো নো চদচ্ছল্ িচ য়ো 

উচ্ছঠ। সুতিোং যুচধচষ্ঠি অজুথনচ্ছক খুব কচঠন গোচল্গোল্োজ কচিচ্ছল্ন। দ্েচ্ছষ বচল্চ্ছল্ন দ্য, 

তুচম চনচ্ছজ যখন যুচ্ছদ্ধ ভীত হইয়ো পল্োয়ন কচিয়োে, তখন তুচম কৃষ্ণচ্ছক গোণ্ডীব েিোসন 

প্রদোন কি। 

শুচনয়ো অজুথন তিবোচি ল্ইয়ো যুচধচষ্ঠিচ্ছক কোচ চ্ছত উচঠচ্ছল্ন। কৃষ্ণ চজজ্ঞোসো কচিচ্ছল্ন, 

তিবোচি চদয়ো কোহোচ্ছক বধ কচিচ্ছব? অজুথন বচল্চ্ছল্ন, “তুচম অনযচ্ছক গোণ্ডীব 1] েিোসন 

সমপথণ কি, এই কথো চযচন আমোচ্ছি কচহচ্ছবন, আচম তোাঁহোি মস্তক দ্েদন কচিব, এই 

আমোি উপোংশুব্রত। এক্ষচ্ছণ দ্তোমোি সমচ্ছক্ষই মহোিোজ আমোচ্ছি এই কথো কচহয়োচ্ছেন, 
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অতএব আচম এই ধমথভীরু নিপচতচ্ছি চনহত কচিয়ো প্রচতজ্ঞো প্রচতপোল্ন ও সচ্ছতযি আনুণয 

ল্োভ কিতুঃ চনচশ্চন্ত হইব।” 

কথো ো মূে  ও পোষচ্ছণ্ডি মত হইল্—অজুথচ্ছনি মত নচ্ছহ। এচ্ছক ত, গোণ্ডীব অনযচ্ছক দোও 

বচল্চ্ছল্ দ্কোন বযচিচ্ছক খুন কচিচ্ছত হইচ্ছব, এ প্রচতজ্ঞোই মূে তোি কোজ। তোি পি পূজযপোদ 

দ্জযষ্ঠোগ্রজ উচ্ছত্তজনোি জনয এরূপ কথো বচল্য়োচ্ছেন বচল্য়ো, তোাঁহোচ্ছক বধ কচিচ্ছত প্রবৃত্ত 

হওয়ো অচতেয় পোষচ্ছণ্ডি কোজ। তচ্ছব ইহোি চভতি গুরুতি কথো আচ্ছে; তোহোি চবস্তোচিত 

মীমোংসো কৃষ্ণ কতৃথক হইয়োচেল্, এই জনয এ কথোি অবতোিণোয় আচম বোধয। 

কথো ো এই, সতয পিম ধমথ। যচদ অজুথন যুচধচষ্ঠিচ্ছক বধ নো কচ্ছিন, তচ্ছব তোাঁহোচ্ছক 

সতযিুযত হইচ্ছত হয়। অজুথচ্ছনি প্রনের এই দ্য, সতযিক্ষোথথ যুচধচষ্ঠিচ্ছক বধ কিো তোাঁহোি কতথবয 

চক নো। অজুথন কৃষ্ণচ্ছক চজজ্ঞোসো কচিচ্ছল্ন, “দ্তোমোি মচ্ছত এক্ষচ্ছণ চক কিো কতথবয?” 

কৃষ্ণ দ্য উত্তি চদচ্ছল্ন, তোহো বুিোইবোি পূচ্ছবথ, আমিো পোঠকচ্ছক অনুচ্ছিোধ কচি দ্য, 

আপচনই ইহোি উত্তি চদবোি দ্িষ্টো করুন। দ্বোধ কচি, সকল্ পোঠকই একমত হইয় উত্তি 

চদচ্ছবন দ্য, এরূপ সচ্ছতযি জনয যুচধচষ্ঠিচ্ছক বধ কিো অজুথচ্ছনি কতথবয নচ্ছহ। কৃষ্ণও দ্সই 

উত্তি চদচ্ছল্ন। চকন্তু পোশ্চোত্তয নীচতপচণ্ডত আধুচনক পোঠক দ্য কোিচ্ছণ এই উত্তি চদচ্ছবন, 

কৃষ্ণ দ্সই কোিচ্ছণ এ সকল্ উত্তি চদচ্ছল্ন নো। চতচন প্রোিযনীচতি বেবতথী হইয়োই এই উত্তি 

চদচ্ছল্ন। তোহোি কোিণ বুিোইচ্ছত হইচ্ছব নো—বুিোইচ্ছত হইচ্ছব নো দ্য, েীকৃষ্ণ ভোিতবচ্ছষথ 

অবতীণথ, ইংল্চ্ছণ্ড নচ্ছহ। চতচন ভোিতবচ্ছষথি নীচতচ্ছত সুপচণ্ডত, ইউচ্ছিোপীয় নীচত তখন হয়ও 

নোই; এবং কৃষ্ণ তিোগথোবল্ম্বী হইচ্ছল্ অজুথনও তোহোি চকেুই বুচিচ্ছতন নো। 

কৃষ্ণ অজুথনচ্ছক বুিোইবোি জনয দ্য সকল্ তচ্ছত্ত্বি অবতোিণো কচিচ্ছল্ন, এক্ষচ্ছণ তোহোি 

স্থূল্মমথ বচল্চ্ছতচে—অন্ততুঃ দ্য অংে চববোচ্ছদি স্থল্ হইচ্ছত পোচ্ছি, তোহো উদৃ্ধত কচিচ্ছতচে। 

তোাঁহোি পিম কথো “অচহংসো পিম ধমথ”। ইহোচ্ছত প্রথম আপচত্ত হইচ্ছত পোচ্ছি দ্য, 

সকল্ স্থোচ্ছন অচহংসো ধমথ নচ্ছহ। চিতীয় আপচত্ত এই হইচ্ছত পোচ্ছি দ্য, কৃষ্ণ স্বয়ং 

গীতোপবথোধযোচ্ছয় অজুথনচ্ছক দ্য উপচ্ছদে চদয়ো যুচ্ছদ্ধ প্রবৃত্ত কচিয়োচেচ্ছল্ন, এ উচি তোহোি 

চবপিীত। 
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চযচন অচহংসোতচ্ছত্ত্বি যথোথথ মমথ নো বুচ্ছিন, চতচনই এরূপ আপচত্ত কচিচ্ছবন। অচহংসো 

পিম ধমথ, এ কথোয় এমন বুিোয় নো দ্য, দ্কোন অবস্থোয় দ্কোন প্রকোচ্ছি প্রোচণচহংসো কচিচ্ছল্ 

অধমথ হয়। প্রোচণচহংসো বযতীত আমিো ক্ষণমোত্র জীবন ধোিণ কচিচ্ছত পোচি নো, ইহো ঐচেক 

চনয়ম। দ্য জল্ পোন কচি, তোহোি সচ্ছঙ্গ সহর ক সহর ক অণুবীক্ষণদৃেয জীব উদিস্থ কচি; প্রচত 

চনশ্বোচ্ছস বহুসংখযক তোদৃক্ জীব নোসোপচ্ছথ দ্প্রচিত কচি, প্রচত পদোপথচ্ছণ সহর ক সহর কচ্ছক 

দচল্ত কচি। একচ  েোচ্ছকি পোতো বো একচ  দ্বগুচ্ছনি সচ্ছঙ্গ অচ্ছনকগুচল্চ্ছক িোাঁচধয়ো খোই। 

যচদ বল্, এ সকল্ অজ্ঞোনকৃত চহংসো, তোহোচ্ছত পোপ নোই; আচম তোহোি উত্তচ্ছি বচল্ দ্য, 

জ্ঞোনকৃত প্রোচণচহংসো বযতীতও আমোচ্ছদি প্রোণিক্ষো নোই। দ্য চবষধি সপথ বো বৃচশ্চক, আমোি 

গৃচ্ছহ বো আমোি েযযোতচ্ছল্ আেয় কচিয়োচ্ছে আচম তোহোচ্ছক চবনোে নো কচিচ্ছল্ দ্স আমোচ্ছক 

চবনোে কচিচ্ছব। দ্য বযোঘ্র আমোচ্ছক গ্রহণ কচিবোি জনয ল্ম্ফচ্ছনোদযত, আচম তোহোচ্ছক চবনোে 

নো কচিচ্ছল্ দ্স আমোচ্ছক চবনোে কচিচ্ছব। দ্য ে্রু  আমোি বধসোধচ্ছন কৃতচনশ্চয় ও 

উদযতোয়ুধ, আচম তোহোচ্ছক চবনোে নো কচিচ্ছল্ দ্স আমোচ্ছক চবনোে কচিচ্ছব। দ্য দসুয ধৃতোস্ত্র 

হইয়ো চনেীচ্ছথ আমোি গৃচ্ছহ-প্রচ্ছবেপূবথক সবথস্ব গ্রহণ কচিচ্ছতচ্ছে, যচদ চবনোে চভন্ন তোহোচ্ছত 

চনবোিচ্ছণি উপোয় নো থোচ্ছক, তচ্ছব তোহোচ্ছক চবনোে কিোই আমোি পচ্ছক্ষ ধমথোনুগত। দ্য 

চবিোিচ্ছকি সম্মুচ্ছখ হতযোকোিীকৃত হতযো প্রমোচণত হইয়োচ্ছে, যচদ তোহোি বধদণ্ড 

িোজচনচ্ছয়োগসম্মত হয়, তচ্ছব চতচন তোহোি বধোজ্ঞো প্রিোি কচিচ্ছত ধমথতুঃ বোধয। এবং দ্স 

িোজপুরুচ্ছষি উপি বধোচ্ছহথি বচ্ছধি ভোি আচ্ছে, দ্সও তোহোচ্ছক বধ কচিচ্ছত বোধয। দ্সচ্ছকন্দি 

বো গজনবী মহম্মদ, আচতল্ো বো জচ্ছঙ্গজ, দ্বতমুি বো নোচ্ছদি চিতীয় দ্েচিক্ বো নোচ্ছপোচ্ছল্য়ন্  

পিস্ব ও পিিোষ্ট্রপহিণ জনয দ্য অগচণত চেচক্ষত ত্ি ল্ইয়ো পিিোজযপ্রচ্ছবে 

কচিয়োচেচ্ছল্ন, তোহো ল্ক্ষ ল্ক্ষ হইচ্ছল্ও প্রচ্ছতযচ্ছকই ধমথতুঃ বধয। এখোচ্ছন চহংসোই ধমথ। 

পক্ষোন্তচ্ছি, দ্য পোচখচ  আকোচ্ছে উচ য়ো যোইচ্ছতচ্ছে, দ্ভোজন জনযই হউক বো দ্খল্োি 

জনযই হউক, তোহোি চনপোত অধমথ। দ্য মোচেচ  চমষ্টচবন্দুি অচ্ছন্বষচ্ছণ উচ য়ো দ্ব োইচ্ছতচ্ছে, 

ক্রী োেীল্ বোল্ক দ্য তোহোচ্ছক ধচিয়ো চ চপয়ো মোচিল্, তোহো অধমথ। দ্য মৃগ বো দ্য কুক্কু  

দ্তোমোি আমোি নযোয় জীবনযোত্রো চনিথোচ্ছহি জনয জগচ্ছত আচসয়োচ্ছে, উদিম্ভিী দ্য তোহোচ্ছক 

বধ কচিয়ো খোয়, দ্স অধমথ। আমিো বোয়ুপ্রবোচ্ছহি তল্িোিী জীব; মৎসয, জল্প্রবোচ্ছহি 
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উপচিিি জীব; মৎসয, জল্প্রবোচ্ছহি উচপিি জীব; আমিো তোহোচ্ছদি ধচিয়ো খোই, দ্স 

অধমথ। 

তচ্ছব অচহংসো পিম ধমথ, এ বোচ্ছকযি প্রকৃত তোৎপযথ এই দ্য, ধমথয প্রচ্ছয়োজন বযতীত 

দ্য চহংসো, তোহো হইচ্ছত চবিচতই পিম ধমথ। নচ্ছিৎ চহংসোকোিীি চনবোিণ জনয চহংসো অধমথ 

নচ্ছহ; বিং পিম ধমথ। এই কথো স্পষ্টীকৃত কচিবোি জনয েীকৃষ্ণ অজুথনচ্ছক বল্োচ্ছকি 

ইচতহোস শুনোইচ্ছল্ন। তোহোি স্থূল্ তোৎপযথ এই দ্য, বল্োক নোচ্ছম বযোধ, প্রোচণগচ্ছণি 

চবচ্ছেষচবনোেচ্ছহতু এক শ্বোপদচ্ছক চবনোে কচিয়োচেল্, কচিবোমোত্র তোহোি উপি “আকোে 

হইচ্ছত পুষ্পবৃচষ্ট চনপচতত হইচ্ছত ল্োচগল্, অপ্সচ্ছিোচদচ্ছগি অচত মচ্ছনোিম গীত-বোদয আিম্ভ 

হইল্, এবং দ্সই বযধচ্ছক স্বচ্ছগথ সমোনীত কচিবোি চনচমত্ত চবমোন সমুপচস্থত হইল্।” বযোচ্ছধি 

পুণয এই দ্য, দ্স চহংসোকোিীি চহংসো কচিয়োচেল্। 

অচহংসো পিম ধমথ, এই অচ্ছথথ বুচিচ্ছত হইচ্ছব। তচ্ছব, ধমথয প্রচ্ছয়োজন চভন্ন চহংসো কচিচ্ছব 

নো, এ কথোয় এক ো ভোচি দ্গোল্চ্ছযোগ হয়, এবং জগচ্ছত চিিকোল্ হইয়ো আচসচ্ছতচ্ছে। ধমথয 

প্রচ্ছয়োজন চক? ধমথ চক? Inquisition কতৃথক মনুষযবচ্ছধ ধমথয প্রচ্ছয়োজন আচ্ছে বচল্য়ো দ্কোচ  

দ্কোচ  মনুষয যমপুচ্ছি দ্প্রচিত হইয়োচেল্। ধমথোথথই, St. Bartholomew হতযোকোণ্ড। ধমথোিিণ 

চবচ্ছবিনোচ্ছতই ক্রচ্ছসডওয়োল্োচদচ্ছগি িোিো পৃচথবী নিচ্ছেোচণত প্রবোচ্ছহ পচঙ্কল্ হইয়োচেল্। 

ধমথচবস্তোচ্ছিি জনয মুসল্মোচ্ছনিো ল্ক্ষ ল্ক্ষ মনুষযহতযো কচিয়োচেল্। দ্বোধ হয়, ধমথপ্রচ্ছয়োজন 

সম্বচ্ছে ্রমোচন্তচ্ছত পচ য়ো মনুষয যত মনুষয নষ্ট কচিয়োচ্ছে, তত মনুষয আি দ্কোন কোিচ্ছণই 

নষ্ট হয় নোই। 

অজুথচ্ছনিও এখন দ্সই ্রমোচন্ত উপচস্থত। চতচন মচ্ছন কচিয়োচ্ছেন দ্য, সতযিক্ষোধমথোথথ 

যুচধচষ্ঠিচ্ছক বধ কিো কতথবয। অতএব দ্কবল্ অচহংসো পিম ধমথ, এ কথো বচল্চ্ছল্ও তোাঁহোি 

্রমোচন্তি দূিীকিণ হয় নো। এই জনয কৃচ্ছষ্ণি চিতীয় কথো। 

দ্স চিতীয় কথো এই দ্য, বিং চমথযো বোকযও প্রচ্ছয়োগ কিো যোইচ্ছত পোচ্ছি, চকন্তু কখনই 

প্রোচণচহংসো কিো কতথবয নচ্ছহ।[ 3] ইহোি স্থূল্ তোৎপযথ এই দ্য, অচহংসো ও সতয, এই 

দুইচ্ছয়ি মচ্ছধয অচহংসো দ্েষ্ঠ ধমথ। ইহোি অথথ এই:— নোনোচবধ পুণয কমথচ্ছক ধমথ বচল্য়ো 

গণনো কিো যোয়; যথো—দোন, তপ, দ্দবভচি, সতয, দ্ে ি, অচহংসো ইতযোচদ। ইহোি মচ্ছধয 
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সকল্গুচল্ সমোন নচ্ছহ; ইতিচবচ্ছেষ হওয়োই সম্ভব। দ্ে চ্ছিি মোহোত্ময বো দোচ্ছনি মোহোত্ময 

চক সচ্ছতযি সচ্ছঙ্গ বো অচহংসোি সচ্ছঙ্গ এক? যচদ তোহো নো হয়, যচদ তোিতময থোচ্ছক, তচ্ছব 

সবথচ্ছেষ্ঠ দ্ক? কৃষ্ণ বচ্ছল্ন, অচহংসো। সচ্ছতযি স্থোন তোহোি নীচ্ছি। 

আমিো পোশ্চোচ্ছত্তযি চেষয! অচ্ছনক পোঠক এই কথোয় চেহচিয়ো উচঠচ্ছবন। পোশ্চোচ্ছত্তযিো 

নোচক বচল্য়ো থোচ্ছকন, দ্কোন অবস্থোচ্ছতই চমথযো বল্ো যোইচ্ছত পোচ্ছি নো। তো নো হয় হইল্; দ্স 

কথো এখন উচঠচ্ছতচ্ছে নো। এমন দ্কহই বচল্চ্ছবন নো দ্য, পোশ্চোত্তযচদচ্ছগি মচ্ছত একজন 

চমথযোবোদী একজন হতযোকোিীি অচ্ছপক্ষো গুরুতি পোপী, অথবো চমথযোবোদী ও হতযোকোিী 

তুল্য পোপী। তোাঁহোিো দ্য তোহো বচ্ছল্ন নো, সমস্ত ইউচ্ছিোপীয় দণ্ডচবচধেোস্ত্র তোহোি প্রমোণ। 

যচদ তোই হইল্, তচ্ছব এখন কৃচ্ছষ্ণি সচ্ছঙ্গ পোশ্চোচ্ছত্তযি চেষযগচ্ছণি মতচ্ছভচ্ছদি এখোচ্ছন দ্কোন 

ল্ক্ষণ দ্দখো যোয় নো। এখোচ্ছন দ্কবল্ পোচ্ছপি তোিতচ্ছমযি কথো হইচ্ছতচ্ছে। দ্কোন অধমথই 

দ্কোন সমচ্ছয় কচিচ্ছত নোই। নিহতযোও কচিচ্ছত নোই, চমথযো কথোও বচল্চ্ছত নোই। কৃচ্ছষ্ণি 

কথোি িল্ এই দ্য, যচদ এমন অবস্থো কোহোিও ঘচ্ছ  দ্য, হয় তোহোচ্ছক চমথযো কথো বচল্চ্ছত 

হইচ্ছব, নয় নিহতযো কচিচ্ছত হইচ্ছব, তচ্ছব বিং চমথযো কথো বচল্চ্ছব, তথোচপ নিহতযো কচিচ্ছব 

নো। যচদ এরূপ ধমথোত্মো নীচতজ্ঞ দ্কহ থোচ্ছকন দ্য, বচ্ছল্ন দ্য, বিং নিহতযো কচিচ্ছব, তথোচপ 

চমথযো কথো বচল্চ্ছব নো, তচ্ছব আমোচ্ছদি উত্তি এই দ্য, তোাঁহোি ধমথ তোাঁহোচ্ছতই থোক, এ 

নোিকী ধমথ দ্যন ভোিতবচ্ছষথ চবিল্প্রিোি হয়। 

কৃচ্ছষ্ণি এই মত। যচদ অজুথন ইহোি অনুবতথী হইচ্ছবন, তচ্ছব ্রমোতৃবধ-পোপ হইচ্ছত 

তোাঁহোচ্ছক চবিত কচিবোি পচ্ছক্ষ ইহোই যচ্ছথষ্ট। চকন্তু অজুথন বচল্চ্ছত পোচ্ছিন, “এ ত দ্গল্ 

দ্তোমোি মত। চকন্তু দ্ল্ চকক ও প্রিচল্ত ধমথ চক? দ্তোমোি মতই যথোথথ হইচ্ছত পোচ্ছি, চকন্তু 

ইহো যচদ প্রিচল্ত ধমথোনুচ্ছমোচদত নো হয়, তচ্ছব আচম জনসমোচ্ছজ সতযিুযত পোপোত্মো বচল্য়ো 

কল্চঙ্কত হইব।” এজনয কৃষ্ণ আপনোি মত প্রকোে কচিয়ো প্রিচল্ত ধমথ যোহো, তোহো 

বুিোইচ্ছতচ্ছেন। চতচন বচল্চ্ছল্ন, “দ্হ ধনঞ্জয়! কুরুচপতোমহ ভীে, ধমথিোজ যুচধচষ্ঠি, চবদুি 

ও যেচস্বনী কুন্তী দ্য ধমথিহসয কচহয়োচ্ছেন, আচম যথোথথরূচ্ছপ তোহোই কীতথন কচিচ্ছতচে, 

েবণ কি। এই বচল্য়ো বচল্চ্ছল্ন, 
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“সোধু বযচিই সতয কথো কচহয়ো থোচ্ছকন, সতয অচ্ছপক্ষো আি চকেুই দ্েষ্ঠ নোই। 2] 

সতযতত্ত্ব অচত দুচ্ছজ্ঞথয়। সতযবোকয প্রচ্ছয়োগ কিোই অবেয কতথবয।”  

এই দ্গল্ স্থূল্নীচত। তোিপি বচজথত তত্ত্ব বচল্চ্ছতচ্ছেন, 

“চকন্তু দ্য স্থোচ্ছন চমথযো সতযস্বরূপ, ও সতয চমথযোস্বরূপ হয়, দ্স স্থচ্ছল্ চমথযোবোকয 

প্রচ্ছয়োগ কিো দ্দোষোবহ নচ্ছহ।”  

চকন্তু কখন চক এমন হয়? এ কথো ো আবোি উচঠচ্ছব, দ্সই সমচ্ছয় আমিো ইহোি 

যথোসোধয চবিোি কচিব। তোি পি কৃষ্ণ বচল্চ্ছতচ্ছেন, 

“চববোহ িচতক্রী ো, প্রোণচবচ্ছয়োগ ও সবথস্বোপহিণকোচ্ছল্ এবং ব্রোহ্মচ্ছণি চনচমত্ত চমথযো 

প্রচ্ছয়োগ কচিচ্ছল্ও পোতক হয় নো।”  

এখোচ্ছন দ্ঘোি চববোচ্ছদি স্থল্, চকন্তু চববোদ এখন থোক। কোল্ীপ্রসন্ন চসংচ্ছহি অনুবোচ্ছদ 

উচল্লচখতরূপ আচ্ছে। উহো একচ  দ্লোচ্ছকি মোত্র অনুবোদ, চকন্তু মূচ্ছল্ ঐ চবষচ্ছয় দুইচ  দ্লোক 

আচ্ছে। দুইচ  উদৃ্ধত কচিচ্ছতচে; 

১। প্রোণোতযচ্ছয় চববোচ্ছহ ি বিবযমনৃতং ভচ্ছবৎ 

সবথস্বসযোপহোচ্ছি ি বিবযমনৃতং ভচ্ছবৎ || 

২। চববোহকোচ্ছল্ িচতসম্প্রচ্ছয়োচ্ছগ প্রোণোতযচ্ছয় সবথধনোপহোচ্ছি। 

চবপ্রসয িোচ্ছথথ হনৃতং বচ্ছদত পঞ্চোনৃতোনযোহুিপোতকোচন || 

এই দুইচ  দ্লোচ্ছকি একই অথথ; দ্কবল্ প্রথম দ্লোকচ চ্ছত ব্রোহ্মচ্ছণি কথো নোই, এই 

প্রচ্ছভদ। এখন পোঠচ্ছকি মচ্ছন এই প্রনের আপচনই উদয় হইচ্ছব, একই অথথবোিক দুইচ  

দ্লোচ্ছকি প্রচ্ছয়োজন চক? 

ইহোি উত্তি এই দ্য, এই দুইচ ই অনযত্র হইচ্ছত উদৃ্ধত—Quotation—কৃচ্ছষ্ণি চনচ্ছজোচি 

নচ্ছহ। সং্ৃতগ্রচ্ছে এমন স্থোচ্ছন স্থোচ্ছন দ্দখো যোয় দ্য, অনযত্র হইচ্ছত বিন ধৃত হয়, চকন্তু স্পষ্ট 

কচিয়ো বল্ো হয় নো দ্য, এই বিন গ্রেোন্তচ্ছিি। এই মহোভোিতীয় গীতো-পবথোধযোচ্ছয়ই তোহোি 

উদোহিণ গ্রেোন্তচ্ছি চদয়োচে। 

আচম আন্দোচ্ছজি উপি চনভথি কচিয়ো বচল্চ্ছতচে নো, এ বিন দুইচ  অনযত্র হইচ্ছত ধৃত। 

চিতীয় দ্লোকচ , যথো—“চববোহকোচ্ছল্ িচতসম্প্রচ্ছয়োচ্ছগ” ইতযোচদ—ইহো বচেচ্ছষ্ঠি বিন। পোঠক 
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বচেচ্ছষ্ঠি ১৬ অধযোচ্ছয়, ৩৫ দ্লোচ্ছক তোহো দ্দচখচ্ছবন; ইহো মহোভোিচ্ছতি আচদপচ্ছবথ, ৩৪১২ 

দ্লোচ্ছক, দ্যখোচ্ছন কৃচ্ছষ্ণি সচ্ছঙ্গ দ্কোন সম্বে নোই, দ্সখোচ্ছনও চকচঞ্চৎ পচিবচতথত হইয়ো উদৃ্ধত 

হইয়োচ্ছে, যথো— 

ন নমথযুিং বিনং চহনচস্ত নস স্ত্রীষু িোজন্ন চববোহকোচ্ছল্।  

প্রোণোতযচ্ছয় সবথধনোপহোচ্ছি পঞ্চোনৃতোনযোহুিপোতকোচন || 

িোচিচ  চভন্ন পোাঁিচ ি কথো এখোচ্ছন নোই, তথোচপ বচেচ্ছষ্ঠি দ্সই 

“পঞ্চোনৃতোনযোহুিপোতকোচন” আচ্ছে। প্রিচল্ত বিন সকল্ মুচ্ছখ মুচ্ছখ এইরূপ চবকৃত হইয়ো 

যোয়। 

প্রথম দ্লোকচ ি পূবথগোমী দ্লোচ্ছকি সচহচ্ছত চল্চখচ্ছতচে; 

(ক  ভচ্ছবৎ সতযমবিবযং বিবযমনৃতং ভচ্ছবৎ। 

(খ  যত্রোনৃতং ভচ্ছবৎ সতযং সতযঞ্চোপযনৃতং ভচ্ছবৎ || 

(গ  প্রোণোতযচ্ছয় চববোচ্ছহ ি বিবযমনৃতং ভচ্ছবৎ। 

(ঘ  সবথস্বসযোপহোচ্ছি ি বিবযমনৃতং ভচ্ছবৎ || 

  

এক্ষচ্ছণ মহোভোিচ্ছতি সভোপবথ হইচ্ছত একচ  (১৩৮৪৪  দ্লোক উদৃ্ধত কচিচ্ছতচে–

কৃচ্ছষ্ণি সচহত দ্সখোচ্ছন দ্কোন সম্বে নোই। 

(ি  প্রোণোচন্তচ্ছক চববোচ্ছহ ি বিবযমনৃতং ভচ্ছবৎ। 

(ে  অনৃচ্ছতন ভচ্ছবৎ সতযং সচ্ছতযননবোনৃতং ভচ্ছবৎ || 

পোঠক দ্দচখচ্ছবন, (গ  ও (ি  আি (খ  (ে  একই েব্দগুচল্ও প্রোয় একই। অতএব 

ইহোও প্রিচল্ত পুিোতন বিন। 

ইহো কৃচ্ছষ্ণি মত নচ্ছহ; চনচ্ছজি অনুচ্ছমোচদত নীচত বচল্য়োও তোহো বচল্চ্ছতচ্ছেন নো; 

ভীেোচদ কোচ্ছে যোহো শুচনয়োচ্ছেন, তোহোই বচল্চ্ছতচ্ছেন, চনচ্ছজি অনুচ্ছমোচদত হউক বো নো 

হউক, দ্কন চতচন ইহো অজুথনচ্ছক শুনোইচ্ছত বোধয, তোহো বচল্য়োচে। সুতিোং কৃষ্ণিচিচ্ছত্র এ 

নীচতি যোথোথথযোযো চবিোচ্ছি দ্কোন প্রচ্ছয়োজন হইচ্ছতচ্ছে নো। 
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চকন্তু আসল্ কথো বোচক আচ্ছে। আসল্ কথো, কৃচ্ছষ্ণি চনচ্ছজি মতও এই দ্য, 

অবস্থোচবচ্ছেচ্ছষ সতয চমথযো হয় এবং চমথযো সতয হয়; এবং দ্স সকল্ স্থোচ্ছন চমথযোই 

প্রচ্ছযোিবয। একথো চতচন পচ্ছি বচল্চ্ছতচ্ছেন। 

প্রথচ্ছম চবিোযথ, কখনও চক চমথযো সতয হয়, সতয চমথযো হয়? ইহোি স্থূল্ উত্তি এই 

দ্য, যোহো ধমথোনুচ্ছমোচদত, তোহোই সতয, আি যোহো অধচ্ছমথি অনুচ্ছমোচদত, তোহোই চমথযো। 

ধমথোনুচ্ছমোচদত চমথযো নোই; এবং অধমথোনুচ্ছমোচদত সতয নোই। তচ্ছব সতযোসতয মীমোংসো 

ধমথোধমথ মীমোংসোি উপি চনভথি কচিচ্ছতচ্ছে। অতএব েীকৃষ্ণ প্রথচ্ছম ধমথতত্ত্ব চনণথয় 

কচিচ্ছতচ্ছেন। কথোগুল্োচ্ছত গীতোি উদোিনীচতি গম্ভীি েব্দ শুচনচ্ছত পোওয়ো যোয়। 

বচল্চ্ছতচ্ছেন, 

“ধমথ ও অধমথ তত্ত্ব চনণথচ্ছয়ি চবচ্ছেষ ল্ক্ষণ চনচদথষ্ট আচ্ছে। দ্কোন দ্কোন স্থচ্ছল্ অনুমোন 

িোিোও চনতোন্ত দুচ্ছবথোধ ধচ্ছমথি চনণথয় কচিচ্ছত হয়।”  

ইহোি অচ্ছপক্ষো উদোি ইউচ্ছিোচ্ছপও চকেু নোই। তোি পি, 

“অচ্ছনচ্ছক শ্রুচতচ্ছি ধচ্ছমথি প্রমোণ বচল্য়ো চনচ্ছদথে কচ্ছিন। তোহোচ্ছত আচম দ্দোষোচ্ছিোপ 

কচি নো; চকন্তু শ্রুচতচ্ছত সমস্ত ধমথতত্ত্ব চনচদথষ্ট নোই; এই জনয অচ্ছনক স্থচ্ছল্ অনুমোন িোিো 

ধমথ চনচদথষ্ট কচিচ্ছত হয়।” 

এই কথো ো ল্ইয়ো আচজও সভযজগচ্ছত ব  দ্গোল্মোল্। যোাঁহোিো বচ্ছল্ন দ্য, যোহো 

দ্বদচ্ছবোচি দ্বদই হউক, বোইচ্ছবল্ই হউক, দ্কোিোণই হউক,—তোহোচ্ছত যোহো আচ্ছে, তোহোই 

ধমথ—তোহোি বোচহচ্ছি ধমথ চকেুই নোই—তোাঁহোিো আচজও ব  বল্বোন। তোাঁহোচ্ছদি মচ্ছত ধমথ 

দ্বদচ্ছবোচিচনচদথষ্ট অনুমোচ্ছনি চবষয় নচ্ছহ। এ কথো মনুষযজোচতি উন্নচতি পচ্ছথ ব  দুরুত্তীযথ 

কণ্টক। আমোচ্ছদি দ্দচ্ছেি কথো দূচ্ছি থোকুক, ইউচ্ছিোচ্ছপও আচজও এই মত উচন্নতি পথ 

দ্িোধ কচিচ্ছতচ্ছে। আমোচ্ছদি দ্দচ্ছেি অবনচতি ইহো একচ  প্রধোন কোিণ। আচজও 

ভোিতবচ্ছষথি ধমথজ্ঞোন দ্বদ ও মনুযোজ্ঞবল্কযোচদ স্মৃচতি িোিো চনরুদ্ধ;—অনুমোচ্ছনি পথ 

চনচষদ্ধ। অচত দূিদেথী মনুষযোদেথ েীকৃষ্ণ দ্ল্োচ্ছকোন্নচতি এই চবষম বযোঘোত দ্সই অচত—

প্রোিীন কোচ্ছল্ও দ্দচখয়োচেচ্ছল্ন। এখন চহন্দুসমোচ্ছজি ধমথজ্ঞোন দ্দচখয়ো চবষ্ণমমচ্ছন দ্সই 

েীকৃচ্ছষ্ণিই েিণ ল্ইচ্ছত ইেো কচ্ছি। 
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চকন্তু অনুমোচ্ছনি এক ো মূল্ িোচহ। দ্যমন অচি চভন্ন ধূচ্ছমোৎপচত্ত হয় নো, এই মূচ্ছল্ি 

উপি অনুমোন কচি দ্য, সম্মুখস্থ ধূমবোন্  পবথত বচেমোন্  ও বচ্ছ , দ্তমচন এক ো ল্ক্ষণ িোচহ 

দ্য, তোহো দ্দচখচ্ছল্ই বুচিচ্ছত পোচিব দ্য, এই কমথ ো ধমথ বচ্ছ । েীকৃষ্ণ তোহোি ল্ক্ষণ চনচদথষ্ট 

কচিচ্ছতচ্ছেন। 

“ধমথ প্রোচণগণচ্ছক ধোিণ কচ্ছি বচল্য়ো ধমথনোচ্ছম চনচদথষ্ট হইয়োচ্ছে। অতএব য্োিো 

প্রোচণগচ্ছণি িক্ষো হয়, তোহোই ধমথ।”  

এই হইল্ কৃষ্ণকৃত ধচ্ছমথি ল্ক্ষণচনচ্ছদথে। কথো োয়, এখনকোি Herbert Spencer, 

Bentham, Mill ইচত সম্প্রদোচ্ছয়ি চেষযগণ দ্কোন প্রকোি অমত কচিচ্ছবন নো জোচন। চকন্তু 

অচ্ছনচ্ছক বচল্চ্ছবন, এ দ্য দ্ঘোিতি চহতবোদ—ব  Utilitarian রকমের ধে ম। বড় Utilitarian 

িকম বচ্ছ , চকন্তু আচম গ্রেোন্তচ্ছি বুিোইচ্ছতচে দ্য, ধমথতত্ত্ব চহতবোদ হইচ্ছত চবযুি কিো যোয় 

নো; জগদীশ্বচ্ছিি সোবথচ্ছভ চতকে এবং সবথময়তো হইচ্ছতই ইহোচ্ছক অনুচমত কচিচ্ছত হয়। 

সঙ্কীণথ খ্রীষ্টধচ্ছমথি সচ্ছঙ্গ চহতবোচ্ছদি চবচ্ছিোধ হইচ্ছত পোচ্ছি, চকন্তু দ্য চহন্দুধচ্ছমথ বচ্ছল্ দ্য, ঈশ্বি 

সবথভূচ্ছত আচ্ছেন, চহতবোদ দ্স ধচ্ছমথি প্রকৃত অংে। এই কৃষ্ণবোকযই যথোথথ ধমথল্ক্ষণ। 

পূচ্ছবথ বুিোইয়োচে, যোহো ধমথোনুচ্ছমোচদত, তোহোই সতয; যোহো ধমথোনুচ্ছমোচদত নচ্ছহ, তোহোই 

চমথযো। অতএব যোহো সবথচ্ছল্োকচহতকি, তোহোই সতয, যোহো দ্ল্োচ্ছকি অচহতকি, তোহোই 

চমথযো। এই অচ্ছথথ, যোহো দ্ল্ চকক সতয, তোহো ধমথতুঃ চমথযো হইচ্ছত পোচ্ছি; এবং যোহো 

দ্ল্ চকক চমথযো, তোহো ধমথতুঃ সতয হইচ্ছত পোচ্ছি। এইরূপ স্থচ্ছল্ চমথযোও সতযস্বরূপ এবং 

সতযও চমথযোস্বরূপ হয়। 

উদোহিণ স্বরূপ কৃষ্ণ বচল্চ্ছতচ্ছেন, যচদ দ্কহ কোহোচ্ছি চবনোে কচিবোি মোনচ্ছস কোহোিও 

চনক  তোহোি অনুসেোন কচ্ছি, তোহো হইচ্ছল্ চজজ্ঞোচসত বযচিি দ্ম নোবল্ম্বন কিোই উচিত। 

যচদ একোন্তই কথো কচহচ্ছত হয়, তচ্ছব দ্স স্থচ্ছল্ চমথযো বোকয প্রচ্ছয়োগ কিোই কতথবয। এইরূপ 

স্থচ্ছল্ চমথযো সতযস্বরূপ হয়। 

এই প্রস্তোব উত্থোচপত কচিবোি পূচ্ছবথই কৃষ্ণ দ্ক চেচ্ছকি উপোখযোন অজুথনচ্ছক শুনোইয়ো 

ভূচমকো কচিয়োচেচ্ছল্ন। দ্স উপোখযোন এই, 
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“দ্ক চেক নোচ্ছম এক বহুশ্রুত তপচস্বচ্ছেষ্ঠ ব্রোহ্মণ গ্রোচ্ছমি অনচতদূচ্ছি নদীগচ্ছণি 

সঙ্গমস্থোচ্ছন বোস কচিচ্ছতন। ঐ ব্রোহ্মণ সবথদো সতযবোকয প্রচ্ছয়োগরূপ ব্রত অবল্ম্বনপূবথক 

তৎকোচ্ছল্ সতযবোদী বচল্য়ো চবখযোত হইয়োচেচ্ছল্ন। একদো কতকগুচল্ দ্ল্োক দসুযভচ্ছয় ভীত 

হইয়ো বনমচ্ছধয প্রচ্ছবে কচিচ্ছল্, দসুযিোও দ্ক্রোধভচ্ছি যত্নসহকোচ্ছি দ্সই বচ্ছন তোহোচদগচ্ছক 

অচ্ছন্বষণ কিতুঃ দ্সই সতযবোদী দ্ক চেচ্ছকি সমীচ্ছপ সমুপচস্থত হইয়ো কচহল্, দ্হ ভগবন্ ! 

কতকগুচল্ বযচি এই চদচ্ছক আগমন কচিয়োচেল্, তোহোিো দ্কোন্  পচ্ছথ গমন কচিয়োচ্ছে, যচদ 

আপচন তোহো অবগত থোচ্ছকন, তোহো হইচ্ছল্ সতয কচিয়ো বলু্ন। দ্ক চেক দসুযগণকতৃথক 

এইরূপ চজজ্ঞোচসত হইয়ো সতযপোল্নোচ্ছথথ তোহোচদগচ্ছক কচহচ্ছল্ন, কতকগুচল্ দ্ল্োক এই 

বৃক্ষ, ল্তো ও বৃক্ষপচিচ্ছবচষ্টত অ বীমচ্ছধয গমন কচিয়োচ্ছে। তখন দ্সই কূ্রিকমথো দসুযগণ 

তোহোচ্ছদি অনুসেোন পোইয়ো তোহোচদগচ্ছক আক্রমণ ও চবনোে কচিল্। সকূ্ষ্মধমথোনচভজ্ঞ 

সতযবোদী দ্ক চেকও দ্সই সতযবোকযজচনত পোচ্ছপ চল্প্ত হইয়ো দ্ঘোি নিচ্ছক চনপচতত 

হইচ্ছল্ন।” 

এ স্থচ্ছল্ ইহো অচভচ্ছপ্রত দ্য, দ্ক চেক অবগত হইয়োচেচ্ছল্ন দ্য, ইহোিো দসুয; পল্োচয়ত 

বযচিগচ্ছণি অচনষ্ট ইহোচ্ছদি উচ্ছদেশেয—নচহচ্ছল্ তোাঁহোি দ্কোন পোপই নোই। যচদ তোহো অবগত 

চেচ্ছল্ন, তচ্ছব চতচন কৃচ্ছষ্ণি মচ্ছত সতযকথচ্ছনি িোিো পোপোিিণ কচিয়োচেচ্ছল্ন। এ চবষচ্ছয় 

প্রোচ্ছিয ও প্রতীচ্ছিয দ্ঘোিতি মতচ্ছভদ। আমোচ্ছদি প্রতীিয চেক্ষকচদচ্ছগি চনক  চেচখয়োচে 

দ্য, সতয চনতয, কখন চমথযো হয় নো, এবং দ্কোন সমচ্ছয় চমথযো প্রচ্ছযোিবয নচ্ছহ। সুতিোং 

কৃচ্ছষ্ণি মত চেচক্ষত সম্প্রদোচ্ছয়ি চনক  চনচন্দতই হইচ্ছত পোচ্ছি। যোাঁহোিো ইহোি চনন্দো 

কচিচ্ছবন (আচম ইহো সমথথনও কচিচ্ছতচে নো , তোাঁহোচদগচ্ছক চজজ্ঞোসো কচি, দ্ক চেচ্ছকি এ 

অবস্থোয় চক কিো উচিত চেল্? সহজ উত্তি দ্ম নোবল্ম্বন কিো উচিত চেল্। দ্স কথো ত কৃষ্ণ 

চনচ্ছজই বচল্য়োচ্ছেন—দ্স চবষচ্ছয় মতচ্ছভদ নোই। যচদ দসুযিো দ্ম নী থোচকচ্ছত নো দ্দয়? 

পী নোচদি িোিো উত্তি গ্রহণ কচ্ছি? দ্কহ দ্কহ বচল্চ্ছত পোচ্ছিন দ্য, পী ন ও মৃতুয স্বীকোি 

কচিয়োও দ্ক চেচ্ছকি দ্ম নিক্ষো কিো উচিত চেল্। তোহোচ্ছতও আমিো সমূ্পণথ অনুচ্ছমোদন 

কচি। তচ্ছব চজজ্ঞোসয এই, ঈদৃে ধমথ পৃচথবীচ্ছত সোধোিণতুঃ িচল্বোি সম্ভোবনো আচ্ছে চক 

নো? ইহোচ্ছত সোংখযপ্রবিনকোচ্ছিি একচ  সূত্র আমোচ্ছদি মচ্ছন পচ ল্। মহচষথ কচপল্ 
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বচল্য়োচ্ছেন, “নোেচ্ছকযোপচ্ছদেচবচধরুপচদচ্ছষ্টহপযনুপচ্ছদেুঃ।” 4] এরূপ ধমথপ্রিোি দ্িষ্টো 

চনষ্ফল্ বচল্য়ো দ্বোধ হয়। যচদ সিল্ হয়, মোনবজোচতি পিম দ্স ভোগয। 

কথো ো এখোচ্ছন চঠক তোহো নয়। কথো ো এই দ্য, যচদ একোন্তই কথো কচহচ্ছত হয়, 

অবেযং কূচজতচ্ছবয বো েচ্ছঙ্কিন্  বোপযকূজতুঃ। 

তোহো হইচ্ছল্ চক কচিচ্ছব? সতয বচল্য়ো জ্ঞোনতুঃ নিহতযোি সহোয়তো কচিচ্ছব? চযচন 

এইরূচ্ছপ ধমথতত্ত্ব বুচ্ছিন, তোহোি ধমথবোদ যথোথথই হউক, অযথোথথই হউক, চনতোন্ত নৃেংস 

বচ্ছ । 

প্রচতবোদকোিী বচল্চ্ছত পোচ্ছিন দ্য, কৃচ্ছষ্ণোি এই নীচতি একচ  িল্ এমন হয় দ্য, 

হতযোকোিীি জীবনিক্ষোথথ চমথযো েপথ কিোও ধমথ। চযচন এরূপ আপচত্ত কচিচ্ছবন, চতচন এই 

সতযতত্ত্ব চকেুই বুচ্ছিন নোই। হতযোকোিীি দণ্ড মনুষযজীবন িক্ষোথথ চনতোন্ত প্রচ্ছয়োজনীয়, 

নচহচ্ছল্ দ্য যোহোচ্ছক পোইচ্ছব, মোচিয়ো দ্িচল্চ্ছব। অতএব হতযোকোিীি দণ্ডই ধমথ; এবং তোহোি 

িক্ষোথথ দ্য চমথযো বচ্ছল্, দ্স অধমথ কচ্ছি। 

কৃচ্ছষ্ণোি এই সতযতত্ত্ব চনচ্ছদথোষ এবং মনুষযসোধোিচ্ছণি অবল্ম্বনীয় চক নো, তোহো আচম 

এক্ষচ্ছণ বচল্চ্ছত প্রস্তুত নচহ। তচ্ছব কৃষ্ণিচিত্র বুিোইবোি জনয উহো পচিস্ফু  কচিচ্ছত আচম 

বোধয। চকন্তু ইহোও বচল্চ্ছত আচম বোধয দ্য, পোশ্চোচ্ছত্তযিো দ্য কোিচ্ছণ বচ্ছল্ন দ্য, সতয সকল্ 

সমচ্ছয়ই সতয, দ্কোন অবস্থোচ্ছতই অপচিহোযথ নচ্ছহ, তোহোি মূচ্ছল্ এক ো গুরুতি কথো আচ্ছে। 

কথো ো এই দ্য, ইহোই যচদ ধমথ-সতয দ্যখোচ্ছন মনুচ্ছষযি চহতকোিী, দ্সইখোচ্ছনই ধমথ, আি 

দ্যখোচ্ছন মনুচ্ছষযি চহতকোিী নয়, দ্সখোচ্ছন অধমথ, ইহোই যচদ ধমথ হয়, তোহো হইচ্ছল্ 

মনুষযজীবন এবং মনুষযসমোজ অচতেয় চবেৃঙ্খল্ হইয়ো পচ্ছ ,—দ্য দ্ল্োকচহত দ্তোমোি 

উচ্ছদেশেয, তোহো ডুচবয়ো যোয়। অবস্থোচবচ্ছেষ উপচস্থত হইচ্ছল্, সতয অবল্ম্বনীয় বো চমথযো 

অবল্ম্বনীয়, এ কথোি মীমোংসো দ্ক কচিচ্ছব? দ্য দ্স মীমোংসো কচিচ্ছব। দ্য দ্স মীমোংসো 

কচিচ্ছত বচসচ্ছল্, মীমোংসো কখন ধমথোনুচ্ছমোচদত হইচ্ছত পোচ্ছি নো। চেক্ষো, জ্ঞোন, বুচদ্ধ 

অচ্ছনচ্ছকিই অচত সোমোনয; কোহোিও সমূ্পণথ নচ্ছহ। চবিোিেচি অচধকোংচ্ছেিই আচ্ছদ  অল্প, 

তোি উপি ইচেচ্ছয়ি দ্বগ, দ্েহ মমতোি দ্বগ, ভয়, দ্ল্োভ, দ্মোহ ইতযোচদি প্রচ্ছকোপ। সতয 

চনতযপোল্নীয়, এরূপ ধমথবযবস্থো নো থোচকচ্ছল্, মনুষযজোচত সতযেূনয হইবোি সম্ভোবনো। 
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প্রোিীন চহন্দু ঋচষিো দ্য তোহো বুচিচ্ছতন নো, এমত নচ্ছহ। বুচিয়োই তোাঁহোিো চবচ্ছেষ 

কচিয়ো চবধোন কচিয়ো চদয়োচ্ছেন, দ্কোন্  দ্কোন্  সমচ্ছয় চমথযো বল্ো যোইচ্ছত পোচ্ছি। প্রোণোতযচ্ছয় 

ইতযোচদ দ্সই চবচধ আমিো উদৃ্ধত কচিয়োচে। মনু, দ্গ তম প্রভৃচত ঋচষচদচ্ছগিও মতও দ্সই 

প্রকোি। তোাঁহোিো দ্য কয়চ  চবচ্ছেষ চবচধ বচল্য়োচ্ছেন, তোহো ধমথোনুমত চক নো, তোহোি চবিোচ্ছি 

আমোি প্রচ্ছয়োজন নচ্ছহ। কৃষ্ণকচথত সতযতত্ত্ব পচিস্ফু  কিোই আমোি উচ্ছদেশেয। কৃষ্ণও 

আধুচনক ইউচ্ছিোপীয়চদচ্ছগি নযোয় বুচিয়োচেচ্ছল্ন দ্য, চবচ্ছেষ চবচধ বযতীত, এই সোধোিণ 

চবচধ কোচ্ছযথ পচিণত কিো, সোধোিণ দ্ল্োচ্ছকি পচ্ছক্ষ অচত দুরূহ। চকন্তু তোাঁহোি চবচ্ছবিনোয় 

প্রোণোতযচ্ছয় প্রভৃচত কচ্ছয়কচ  চবচ্ছেষ অবস্থো চনচ্ছদথে কচিচ্ছল্ই দ্ল্োকচ্ছক ধমথোনুমত সতযোিিণ 

বুিোনো যোয় নো। চতচন তৎপচিবচ্ছতথ চক জনয, এবং চকরূপ অবস্থোয় সোধোিণ চবচধ উল্লিন 

কি উচিত, তোহোই বচল্চ্ছতচ্ছেন। আমিো তোহো স্পষ্টীকৃত কচিচ্ছতচে। 

দোন, তপ, দ্ে ি, আজথব, সতয প্রভৃচত অচ্ছনকগুচল্ কোযথচ্ছক ধমথ বল্ো যোয়। ইহোি 

সকল্গুচল্ই সোধোিণতুঃ ধমথ, আবোি সকল্গুচল্ই অবস্থোবচ্ছেচ্ছষ অধমথ। অনুপযুি প্রচ্ছয়োগ 

বো বযবহোিই অধমথ। দোন সম্বচ্ছে উদোহিণ প্রচ্ছয়োগ পূবথক বচল্চ্ছতচ্ছেন, “সমথথ হইচ্ছল্ও 

দ্ি িোচদচ্ছক ধন দোন কিো কদোচপ কতথবয নচ্ছহ। পোপোত্মোচদগচ্ছক ধন দোন কচিচ্ছল্ অধমথোিিণ 

চনবেন দোতোিও চনতোন্ত চনপীচ ত হইচ্ছত হয়।” সতয সম্বচ্ছেও দ্সইরূপ। েীকৃষ্ণ তোহোি 

দ্য দুইচ  উদোহিণ চদয়োচ্ছেন, তোহোি একচ  উপচ্ছি উদৃ্ধত কচিয়োচে, আি একচ  এই; 

“দ্য স্থচ্ছল্ চমথযো েপথ িোিোও দ্ি িসংসগথ হইচ্ছত মুচি ল্োভ হয়,  দ্স স্থচ্ছল্ চমথযো 

বোকয প্রচ্ছয়োগ কিোই দ্েয়ুঃ। দ্স চমথযো চনশ্চয়ই সতযস্বরূপ হয়। ”  

ইহো চভন্ন প্রিচল্ত ধমথেোস্ত্র হইচ্ছত প্রোণোতযচ্ছয় চববোচ্ছহ ইতযোচদ কথো পুনরুি হইয়োচ্ছে। 

কৃষ্ণকচথত সতযতত্ত্ব এইরূপ। ইহোি স্থূল্ তোৎপযথ এইরূপ বুিো দ্গল্ দ্য, 

১। যোহো ধমথোনুচ্ছমোচদত, তোহোই সতয, যোহো ধমথচবরুদ্ধ, তোহো অসতয। 

২। যোহোচ্ছত দ্ল্োচ্ছকি চহত, তোহোই ধমথ। 

৩। অতএব যোহোচ্ছত দ্ল্োচ্ছকি চহত, তোহোই সতয। যোহো তচিরুদ্ধ, তোহো 

অসতয। 

৪। এইরূপ সতয সবথদো সবথস্থোচ্ছন প্রচ্ছযোিবয। 
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কৃষ্ণভি বচল্চ্ছত পোচ্ছিন দ্য, ইহোি অচ্ছপক্ষো উৎকৃষ্ট সতযতত্ত্ব দ্কোথোও কচথত 

হইয়োচ্ছে, এমন যচদ দ্দখোইচ্ছত পোি, তচ্ছব আমিো কৃচ্ছষ্ণি মত পচিতযোগ কচিচ্ছত প্রস্তুত 

আচে। যচদ তোহো নো পোি, তচ্ছব ইহোই আদেথ মনুচ্ছষযোচিত বোকয বচল্য়ো স্বীকোি কি। 

উপসংহোচ্ছি আমোি ইহোও বিবয দ্য, য্োিো দ্ল্োকিক্ষো বো দ্ল্োকচহত সোচধত হয়, 

তোহোই ধমথ, আমিো যচদ ভচি সহকোচ্ছি এই কৃচ্ছষ্ণোচি চহন্দুধচ্ছমথি মূল্স্বরূপ গ্রহণ কচিচ্ছত 

পোচি, তোহো হইচ্ছল্ চহন্দুধচ্ছমথি ও চহন্দুজোচতি উন্নচতি আি চবল্ম্ব থোচ্ছক নো। তোহো হইচ্ছল্, 

দ্য উপধচ্ছমথি ভস্মিোচেমচ্ছধয, পচবত্র এবং জগচ্ছত অতুল্য চহন্দুধমথ দ্প্রোচথত হইয়ো আচ্ছে, 

তোহো অনল্পকোচ্ছল্ দ্কোথোয় উচ য়ো যোয়। তোহো হইচ্ছল্ েোচ্ছস্ত্রি দ্দোহোই চদয়ো কুচক্রয়ো, 

অনথথক সোমথথযবযয় ও চনষ্ফল্ কোল্োচতপোত, দ্দে হইচ্ছত দূিীভূত হইয়ো সৎকমথ ও 

সদনুষ্ঠোচ্ছন চহন্দুসমোজ প্রভোচন্বত হইয়ো উচ্ছঠ। তোহো হইচ্ছল্ ভণ্ডোচম, জোচত মোিোমোচি, 

পিস্পচ্ছিি চবচ্ছিষ ও অচনষ্টচ্ছিষ্টো আি থোচ্ছক নো। আমিো মহতী কৃষ্ণকচথতো নীচত পচিতযোগ 

কচিয়ো, েূল্পোচণ ও িঘুনন্দচ্ছনি পদোনত—দ্ল্োকচহত পচিতযোগ কচিযো চতচথতত্ত্ব 

মল্মোসতত্ত্ব প্রভৃচত আ োইে তচ্ছত্ত্বি কিকচিচ্ছত মন্ত্রমুগ্ধ। আমোচ্ছদি জোতীয় উন্নচত হইচ্ছব 

ত দ্কোন্  জোচত অধুঃপোচ্ছত যোইচ্ছব? যচদ এখনও আমোচ্ছদি ভোচ্ছগযোদয় হয়, তচ্ছব আমিো 

সমস্ত চহন্দু একচত্রত হইয়ো, নচ্ছমো ভগবচ্ছত বোসুচ্ছদবোয় বচল্য়ো কৃষ্ণপোদপচ্ছে প্রণোম 

কচিয়ো, তদুপচদষ্ট এ দ্ল্োকচহতোত্মক ধমথ গ্রহণ কচিব। 5] তোহো হইচ্ছল্ চনচশ্চতই আমিো 

জোতীয় উন্নচত সোচধত কচিচ্ছত পোচিব। 

  

———————-  

1 পোঠকচ্ছক দ্বোধ কচি বচল্চ্ছত হইচ্ছব নো, গোণ্ডীব অজুথচ্ছনি ধনুচ্ছকি নোম। উহো দ্দবদত্ত, 

অচবনশ্বি এবং েিোসন মচ্ছধয ভয়ঙ্কি। 

2 “ন সতযোচিদযচ্ছত পিম্।” ইচতপূচ্ছবথ কৃষ্ণ বচল্য়োচ্ছেন, “প্রোচণনোমবধস্তোত 

সবথজযোয়োিচ্ছতো মম।” এই দুইচ  কথো পিস্পিচবচ্ছিোধী। তোহোি কোিণ, একচ  কৃচ্ছষ্ণি 

মত, আি একচ  ভীেোচদকচথত প্রিচল্ত ধমথনীচত। 

3 দ্য বিচ্ছনি উপি চনভথি কচিয়ো কৃষ্ণকচথত এই ধমথতত্ত্ব সংস্থোচপত হইচ্ছতচ্ছে, তোহোি 

মূল্ সং্ৃত উদৃ্ধত কিো কতথবয। 
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প্রোচণনোমবধস্তোত সবথজযোয়োিচ্ছতো মম। 

অনৃতোং বো বচ্ছদিোিং ন তু চহংসযোৎ কথঞ্চন || 

পোঠক দ্দচখচ্ছবন, অচহংসো পিমধমথ, এ ো কৃষ্ণবোচ্ছকযি চঠক অনুবোদ নচ্ছহ। চঠক 

অনুবোদ—“আমোি মচ্ছত প্রোচণগচ্ছণি অচহংসো সবথ হইচ্ছত দ্েষ্ঠ।” অথথগত চবচ্ছেষ প্রচ্ছভদ 

নোই বচল্য়ো “অচহংসো পিমধমথ” ইচতপচিচিত বোকযই বযবহোি কচিয়োচে। 

4 প্রথম অধযোয়, ৯ সূত্র। 

5 দ্বেোচ্ছমি কথো ইংল্ণ্ড শুচনল্—কৃচ্ছষ্ণি কথো ভোিতবষথ শুচনচ্ছব নো? 
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সপ্তম পরিট্ছেদ—কণথবধ্ 

  

অজুথন কৃচ্ছষ্ণি কথো বুচিচ্ছল্ন, চকন্তু অজুথন ক্ষচত্রয়, প্রচতজ্ঞো িক্ষো কচিবোি জনয 

বযোকুল্। অতএব যোহোচ্ছত দুই চদক্ িক্ষো হয়, কৃষ্ণচ্ছক তোহোি উপোয় অবধোিণ কচিচ্ছত 

বচল্চ্ছল্ন। 

কৃষ্ণ বচল্চ্ছল্ন, অপমোন মোননীয় বযচিি মৃতযস্বরূপ। তুচম যুচধচষ্ঠিচ্ছক অপমোনসূিক 

এক ো কথো বল্, তোহো হইচ্ছল্ই, তোাঁহোচ্ছক বধ কিোি তুল্য হইচ্ছব। অজুথন তখন যুচধচষ্ঠিচ্ছক 

অপমোনসূিক বোচ্ছকয ভৎথচসত কচিচ্ছল্ন। চকন্তু কৃষ্ণচ্ছক আবোি এক চবপচ্ছদ দ্িচল্চ্ছল্ন। 

বচল্চ্ছল্ন, আচম দ্জযষ্ঠ ্রমোতোচ্ছক অপমোচনত কচিয়ো গুরুতি পোপ কচিয়োচে, অতএব 

আত্মহতযো কচিব। এই বচল্য়ো আবোি অচস চনচ্ছষ্কোচষত কচিচ্ছল্ন। কৃষ্ণ তোাঁহোিও মৃতুয দ্সোজো 

বযবস্থো কচিচ্ছল্ন। বচল্চ্ছল্ন, আত্মলোঘো স্জনচ্ছনি মৃতুযস্বরূপ। কথো ো চকেুমোত্র অনযোয় 

নচ্ছহ। অজুথন তখন অচ্ছনক আত্মলোঘো কচিচ্ছল্ন। তখন সব দ্গোল্ চমচ য়ো দ্গল্। 

কৃষ্ণ, অজুথচ্ছনি সোিচথ, চকন্তু দ্যমন অজুথচ্ছনি অচ্ছশ্বি যন্তো, দ্তমচন এখন স্বয়ং 

অজুথচ্ছনিও চনয়ন্তো। কখনও অজুথচ্ছন আজ্ঞোয় কৃষ্ণ িথ িোল্োন, কখনও কৃচ্ছষ্ণি আজ্ঞোয় অজুথন 

িচ্ছল্ন। এখন কৃষ্ণ, অজুথনচ্ছক কণথবচ্ছধ চনযুি কচিচ্ছল্ন। 

এই কণথবধ মহোভোিচ্ছতি একচ  প্রধোন ঘ নো। বহুকোল্ হইচ্ছত ইহোি সূত্রপোত হইয়ো 

আচসচ্ছতচ্ছে। কণথই অজুথচ্ছনি প্রচতচ্ছযোদ্ধো। ভীমোজুথন নকুল্ সহচ্ছদব িোচি জচ্ছন যুচধচষ্ঠচ্ছিি 

জনয চদচিজয় কচিয়োচেচ্ছল্ন, কণথ একোই দুচ্ছযথোধচ্ছনি জনয চদচিজয় কচিয়োচেচ্ছল্ন। অজুথন 

দ্দ্রোচ্ছণি চেষয, কণথচ্ছদ্রোণগুরু পিশুিোচ্ছমি চেষয। অজুথচ্ছনি দ্যমন গোণ্ডীব ধনু চেল্, কচ্ছণথি 

তদচ্ছপক্ষো উৎকৃষ্ট চবজয় ধনু চেল্। অজুথচ্ছনি কৃষ্ণ সোিচথ, মহোবীি েল্য কচ্ছণথি সোিচথ, 

উভচ্ছয় অচ্ছনক চদবযোচ্ছস্ত্র চেচক্ষত। উভচ্ছয়ই পিস্পচ্ছিি বচ্ছধি জনয বহুচদন হইচ্ছত 

প্রচতজ্ঞোত। অজুথন ভীেচ্ছদ্রোণবচ্ছধ চকেুমোত্র যত্নেীল্ চেচ্ছল্ন নো, কণথবচ্ছধ তোাঁহোি দৃে  যত্ন। 

কুন্তী যখন কণথচ্ছক কচ্ছণথি জিবৃত্তোন্ত অবগত কচিয়ো, তোাঁহোি চনক  আি পোাঁিচ  পুচ্ছত্রি 

প্রোণ চভক্ষো িোচহচ্ছল্ন, তখন কণথ যুচধচষ্ঠি ভীম নকুল্ সহচ্ছদচ্ছবি প্রোণ চভক্ষো মোতোচ্ছক 
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চদয়োচেচ্ছল্ন, চকন্তু চকেুচ্ছতই অজুথচ্ছনি প্রোণ চভক্ষো চদচ্ছল্ন নো। তোাঁহোচ্ছক বধ কচিচ্ছবন, নো 

হয় তোাঁহোি হচ্ছস্ত চনহত হইচ্ছবন, ইহো চনচশ্চত জোনোইচ্ছল্ন। 

দ্সই মহোযুচ্ছদ্ধ অদয অজুথনচ্ছক কৃষ্ণ ল্ইয়ো যোইচ্ছল্ন। ইহোিই জনয কৃষ্ণ অজুথনচ্ছক 

যুচধচষ্ঠচ্ছিি চেচবচ্ছি ল্ইয়ো আচসয়োচেচ্ছল্ন। ভীম অজুথনচ্ছক যুচধচষ্ঠচ্ছিি সেোচ্ছন যোইচ্ছত 

বচল্য়োচেচ্ছল্ন বচ্ছ , চকন্তু িণ দ্েষ নো কচিয়ো অজুথচ্ছনি আচসচ্ছত ইেো চেল্ নো। কৃষ্ণ চজদ 

কচিয়ো তোাঁহোচ্ছক ল্ইয়ো আচসয়োচেচ্ছল্ন। ইহোই তোাঁহোি অচভচ্ছপ্রত দ্য, কণথ ক্রমোগত যুদ্ধ 

কচিয়ো পচিেোন্ত হউন, অজুথন ততক্ষণ চবেোম ল্োভ কচিয়ো পুনচ্ছস্তজস্বী হউন। এক্ষচ্ছণ যুচ্ছদ্ধ 

ল্ইয়ো যোইবোি সমচ্ছয় আিও অজুথচ্ছনি দ্তচ্ছজোবৃচদ্ধ জনয অজুথচ্ছনি বীিচ্ছেি প্রেংসো 

কচিচ্ছল্ন, এবং তোাঁহোি পূবথকৃত অচতদুধথষথ কোযথ সকল্ স্মিণ কিোইয়ো চদচ্ছল্ন। দ্দ্র পদীি 

অপমোন, অচভমনুযি অনযোয়যুচ্ছদ্ধ হতযো প্রভৃচত কণথকৃত পোণ্ডবপী ন বৃত্তোন্ত সকল্ স্মিণ 

কিোইয়ো চদচ্ছল্ন। এই বিৃতোি মধয হইচ্ছত দ্কোন অংে উদৃ্ধত কচিবোি প্রচ্ছয়োজন নোই। 

দ্কবল্ ইহোই বিবয, কৃষ্ণ বচল্চ্ছতচ্ছেন, “পূচ্ছবথ চবষু্ণ দ্যমন দোনবগণচ্ছক চবনোে 

কচিয়োচেচ্ছল্ন,” “পূচ্ছবথ দোনবগণ চবষু্ণ কতৃথক চনহত হইচ্ছল্” ইতযোচদ বোচ্ছকয বুচিচ্ছত পোচি 

দ্য, কৃষ্ণ এখনও আপনোচ্ছক চবষু্ণি অবতোি বচল্য়ো পচিিয় দ্দন নো। দ্দবচ্ছে দ্কোন 

অচধকোি প্রকোে কচ্ছিন নো, ইহো প্রথম স্তচ্ছিি একচ  ল্ক্ষণ। চিতীয় স্তচ্ছি, অনয ভোব। 

পচ্ছি কণথোজুথচ্ছনি যুদ্ধ আিম্ভ হইল্। তোহোি বণথনোয় আমোি প্রচ্ছয়োজন নোই। কচথত 

হইয়োচ্ছে দ্য, কচ্ছণথি সপথবোণ হইচ্ছত কৃষ্ণ অজুথনচ্ছক িক্ষো কচিয়োচেচ্ছল্ন। অজুথন উহোি 

চনবোিণ কচিচ্ছত পোচ্ছিন নোই, অতএব কৃষ্ণ পদোঘোচ্ছত অজুথচ্ছনি িথ ভূ চমচ্ছত চকচঞ্চৎ 

বসোইয়ো চদচ্ছল্ন, অশ্বগণ জোনু পোচতয়ো পচ য়ো দ্গল্। অজুথচ্ছনি মস্তক বোাঁচিয়ো দ্গল্; দ্কবল্ 

চকিী  কো ো পচ ল্। অজুথন চনচ্ছজ মস্তক অবনত কচিচ্ছল্ও দ্সই িল্ হইত। কথো ো 

সমোচ্ছল্োিনোি দ্যোগয নচ্ছহ। তচ্ছব কৃচ্ছষ্ণি সোিচ্ছথযি প্রেংসো মহোভোিচ্ছত পুনুঃ পুনুঃ দ্দখো 

যোয়। 

যুচ্ছদ্ধি দ্েষ ভোচ্ছগ কচ্ছণথি িথিক্র মোচ চ্ছত বচসয়ো দ্গল্। কণথ তোহো তুচল্বোি জনয 

মোচ চ্ছত নোচমচ্ছল্ন। যতক্ষণ িথিচ্ছক্রি উদ্ধোি নো কচ্ছিন, ততক্ষণ জনয অজুথচ্ছনি কোচ্ছে 

চতচন ক্ষমো প্রোথথনো কচিচ্ছল্ন। অজুথনও ক্ষমো কচিয়োচেচ্ছল্ন দ্দখো যোইচ্ছতচ্ছে, দ্কন নো, কণথ 
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তোহোি পি আবোি িচ্ছথ উচঠয়ো পূবথবৎ যুদ্ধ কচিচ্ছত ল্োচগচ্ছল্ন। চকন্তু কচ্ছণথি দুভথোগয দ্য, 

ক্ষমো প্রোথথনোকোচ্ছল্ চতচন অজুথনচ্ছক এমন কথো বচল্য়োচেচ্ছল্ন দ্য, ধমথতুঃ চতচন ঐ সমচ্ছয়ি 

জনয কণথচ্ছক ক্ষমো কচিচ্ছত বোধয; কৃষ্ণ অধচ্ছমথি েোস্তো। চতচন কণথচ্ছক তখন বচল্চ্ছল্ন, 

“দ্হ সূতপুত্র! তুচম ভোগযক্রচ্ছম এক্ষচ্ছণ ধমথ স্মিণ কচিচ্ছতে। নীিোেচ্ছয়িো দুুঃচ্ছখ চনমি 

হইয়ো প্রোয়ই দ্বদবচ্ছক চনন্দো কচিয়ো থোচ্ছক; আপনোচদগচ্ছক দুষ্কচ্ছমথি প্রচত চকেুচ্ছতই দৃচষ্টপোত 

কচ্ছি নো। দ্দখ, দুচ্ছযথোধন, দুুঃেোসন ও েকুচন দ্তোমোি মতোনুসোচ্ছি একবস্ত্রো দ্দ্র পদীচ্ছি দ্য 

সভোয় আনয়ন কচিয়োচেল্, তখন দ্তোমোি ধমথ দ্কোথোয় চেল্? যখন দুষ্ট েকুচন দুিচভসচে-

পিতন্ত্র হইয়ো দ্তোমোি অনুচ্ছমোদচ্ছন অক্ষক্রী োয় চনতোন্ত অনচভজ্ঞ িোজো যুচধচষ্ঠিচ্ছক পিোজয় 

কচিয়োচেল্, তখন দ্তোমোি ধমথ দ্কোথোয় চেল্? যখন িোজো দুচ্ছযথোধন দ্তোমোি মতোনুযোয়ী 

হইয়ো ভীমচ্ছসনচ্ছক চবষোন্ন দ্ভোজন কিোইয়োচেল্, তখন দ্তোমোি ধমথ দ্কোথোয় চেল্? যখন 

তুচম বোিণোবত নগচ্ছি জতুগৃহমচ্ছধয প্রসুপ্ত পোণ্ডবগণচ্ছক দগ্ধ কচিবোি চনচমত্ত অচিপ্রদোন 

কচিয়োচেচ্ছল্, তখন দ্তোমোি ধমথ দ্কোথোয় চেল্? যখন তুচম সভোমচ্ছধয দুুঃেোসচ্ছনি বেীভূতো 

িজস্বল্ো দ্দ্র পদীচ্ছি, দ্হ কৃচ্ছষ্ণ! পোণ্ডবগণ চবনষ্ট হইয়ো েোশ্বত নিচ্ছক গমন কচিয়োচ্ছে, 

এক্ষচ্ছণ তুচম অনয পচতচ্ছি বিণ কি, এই কথো বচল্য়ো উপহোস কচিয়োচেচ্ছল্ এবং অনোযথ 

বযচিিো তোাঁহোচ্ছি চনিপিোচ্ছধ দ্েে প্রদোন কচিচ্ছল্ উচ্ছপক্ষো কচিয়োচেচ্ছল্, তখন দ্তোমোি ধমথ 

দ্কোথোয় চেল্? যখন তুচম িোজযচ্ছল্োচ্ছভ েকুচনচ্ছক আেয়পূবথক পোণ্ডবগণচ্ছক দূযতক্রী ো 

কচিবোি চনচমত্ত আহ্বোন কচিয়োচেচ্ছল্, তখন দ্তোমোি ধমথ দ্কোথোয় চেল্? যখন তুচম 

মহোিথগণসমচ্ছবত হইয়ো বোল্ক অচভমনুযচ্ছি পচিচ্ছবষ্টন পূবথক চবনোে কচিয়োচেচ্ছল্, তখন 

দ্তোমোি ধমথ দ্কোথোয় চেল্? দ্হ কণথ! তুচম যখন তত্তৎকোচ্ছল্ অধমথোনুষ্ঠোন কচিয়োে, তখন 

আি সময় ধমথ ধমথ কচিয়ো তোলু্চ্ছদে শুষ্ক কচিচ্ছল্ চক হইচ্ছব? তুচম দ্য এখন ধমথপিোয়ণ 

হইচ্ছল্ও জীবন সচ্ছত্ত্ব মুচিল্োভ কচিচ্ছত সমথথ হইচ্ছব, ইহো কদোি মচ্ছন কচিও নো। পূচ্ছবথ 

চনষধচ্ছদেোচধপচত নল্ দ্যমন পুষ্কি িোিো দূযতক্রী োয় পিোচজত হইয়ো পুনিোয় িোজয ল্োভ 

কচিয়োচেচ্ছল্ন, তদ্রূপ ধমথপিোয়ণ পোণ্ডবগণও ভুজবচ্ছল্ দ্সোমচদচ্ছগি সচহত ে্রু গণচ্ছক 

চবনোে কিতুঃ িোজযল্োভ কচিচ্ছবন। ধৃতিোষ্ট্রতনয়গণ ভুজবচ্ছল্ অবেযই ধমথসংিচক্ষত 

পোণ্ডবগচ্ছণি হচ্ছস্ত চনহত হইচ্ছব।” 
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কৃচ্ছষ্ণি কথো শুচনয়ো কণথ ল্্জনোয় মস্তক অবনত কচিচ্ছল্ন। তোি পি পূবথমত যুদ্ধ 

কচিয়ো, অজুথনবোচ্ছণ চনহত হইচ্ছল্ন। 
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অষ্টম পরিট্ছেদ—দুট্যথোধ্নবধ্ 

  

কণথ মচিচ্ছল্, দুচ্ছযথোধন েল্যচ্ছক দ্সনোপচত কচিচ্ছল্ন। পূবথচদচ্ছনি যুচ্ছদ্ধ যুচধচষ্ঠি ক্ষচত্রয় 

হইয়ো কোপুরুষতো-কল্ঙ্ক সংগ্রহ কচিয়োচেচ্ছল্ন। এ কল্ঙ্ক অপনীত কিো চনতোন্ত আবেযক। 

সবথদেথী কৃষ্ণ আচজকোি প্রধোন যুচ্ছদ্ধ তোাঁহোচ্ছক চনযুি কচিচ্ছল্ন। চতচনও সোহস কচিয়ো 

েচ্ছল্যি সচহত যুদ্ধ কচিয়ো তোাঁহোচ্ছক বধ কচিচ্ছল্ন। 

দ্সই চদন সমস্ত দ্ক িবনসনয পোণ্ডবগণ কতৃথক চনহত হইল্। দুই জন ব্রোহ্মণ, কৃপ ও 

অশ্বত্থোমো, যদুবংেীয় কৃতবমথো এবং স্বয়ং দুচ্ছযথোধন, এই িোচি জন মোত্র জীচবত িচহচ্ছল্ন। 

দুচ্ছযথোধন পল্োইয়ো চগয়ো দ্বিপোয়ন হ্রচ্ছদ ডুচবয়ো িচহল্। পোণ্ডবগণ খুাঁচজয়ো দ্যখোচ্ছন তোহোচ্ছক 

ধচিল্। চকন্তু চবনো যুচ্ছদ্ধ তোহোচ্ছক মোচিল্ নো। 

যুচধচষ্ঠচ্ছিি চিিকোল্ স্থূল্বুচদ্ধ, দ্সই স্থূল্বুচদ্ধি জনযই পোণ্ডবচদচ্ছগি এত কষ্ট। চতচন 

এই সমচ্ছয় দ্সই অপূবথ বুচদ্ধি চবকোে কচিচ্ছল্ন। চতচন দুচ্ছযথোধনচ্ছক বচল্চ্ছল্ন, “তুচম অভীষ্ট 

আয়ুধ গ্রহণপূবথক আমোচ্ছদি মচ্ছধয দ্য দ্কোন বীচ্ছিি সচহত সমোগত হইয়ো যুদ্ধ কি। আমিো 

সকচ্ছল্ িণস্থচ্ছল্ অবস্থোনপূবথক যুদ্ধ—বযোপোি চনিীক্ষণ কচিব। আচম কচহচ্ছতচে দ্য, তুচম 

আমচ্ছদি মচ্ছধয একজনচ্ছক চবনোে কচিচ্ছত পোচিচ্ছল্ই সমুদোয় িোজয দ্তোমোি হইচ্ছব।” 

দুচ্ছযথোধন বচল্চ্ছল্ন, আচম গদোযুদ্ধ কচিব। কৃষ্ণ জোচনচ্ছতন, গদোযুচ্ছদ্ধ ভীম বযতীত দ্কোন 

পোণ্ডবই দুচ্ছযথোধচ্ছনি সমকক্ষ নচ্ছহ। দুচ্ছযথোধন অনয দ্কোন পোণ্ডবচ্ছক যুচ্ছদ্ধ আহত কচিচ্ছল্, 

পোণ্ডবচদচ্ছগি আবোি চভক্ষোবৃচত্ত অবল্ম্বন কচিচ্ছত হইচ্ছব। দ্কহ চকেু বচল্চ্ছল্ন নো, সকচ্ছল্ই 

বল্দৃপ্ত; যুচধচষ্ঠিচ্ছক ভৎথসনোি ভোি কৃষ্ণই গ্রহণ কচিচ্ছল্ন। দ্সই কোযথ চতচন চবচেষ্ট প্রকোচ্ছি 

চনবথোহ কচিচ্ছল্ন। 

দুচ্ছযথোধনও অচতেয় বল্দৃপ্ত, দ্সই দচ্ছপথ যুচধচষ্ঠচ্ছিি বুচদ্ধি দ্দোষ সংচ্ছেোধন হইল্। 

দুচ্ছযথোধন বচল্চ্ছল্ন, যোহোি ইেো হয়, আমোি সচ্ছঙ্গ গদোযুচ্ছদ্ধ প্রবৃত্ত হও। সকল্চ্ছকই বধ 

কচিব। তখন ভীমই গদো ল্ইয়ো যুচ্ছদ্ধ অগ্রসি হইচ্ছল্ন। 
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এখোচ্ছন আবোি মহোভোিচ্ছতি সুি বদল্। আঠোি চদন যুদ্ধ হইয়োচ্ছে, ভীম দুচ্ছযথোধচ্ছনই 

সবথদোই যুদ্ধ হইয়োচ্ছে, গদোযুদ্ধও অচ্ছনক বোি হইয়োচ্ছে, এবং বিোবিই দুচ্ছযথোধনই গদোযুচ্ছদ্ধ 

ভীচ্ছমি চনক  পিোভব প্রোপ্ত হইয়োচ্ছে। চকন্তু আজ সুি উচঠল্ দ্য, ভীম গদোযুচ্ছদ্ধ দুচ্ছযথোধচ্ছনি 

তুল্য নচ্ছহ। আজ ভীম পিোভূতপ্রোয়। আসল্ কথো ো ভীচ্ছমি দ্সই দোরুণ প্রচতজ্ঞো। সভোপচ্ছবথ 

যখন দূযতক্রী োি পি, দুচ্ছযথোধন দ্দ্র পদীচ্ছক চজচতয়ো ল্ইল্, যখন দুুঃেোসন একবস্ত্রো 

িজস্বল্ো দ্দ্র পদীচ্ছক দ্কেোকষথণ কচিয়ো সভোমচ্ছধয আচনয়ো চববস্ত্রো কচিচ্ছতচেচ্ছল্ন, তখন 

ভীম প্রচতজ্ঞো কচিয়োচেচ্ছল্ন দ্য, আচম দুুঃেোসনচ্ছক বধ কচিয়ো তোহোি বুক চিচিয়ো িি 

খোইব। ভীম মহোশ্মেোনতুল্য চবক  িণস্থচ্ছল্ দুুঃেোসনচ্ছক চনহত কচিয়ো িোক্ষচ্ছসি মত 

তোহোি তপ্ত দ্েোচণত পোন কচিয়ো, সকল্চ্ছক ডোচকয়ো বচল্য়োচেচ্ছল্ন, আচম অমৃত পোন 

কচিল্োম। দুচ্ছযথোধন দ্সই সভোমচ্ছধয “হোচসচ্ছত হোচসচ্ছত দ্দ্র পদীি প্রচত দৃচষ্টপোত কিতুঃ 

বসন উচ্ছত্তোল্নপূবথক সবথল্ক্ষণসম্পন্ন বজ্রতুল্য দৃে  কদল্ীদণ্ড ও কচিশুচ্ছণ্ডি নযোয় স্বীয় মধয 

ঊরু তোাঁহোচ্ছক দ্দখোইচ্ছল্ন।” তখন ভীম প্রচতজ্ঞো কচিয়োচেচ্ছল্ন, আচম মহোযুচ্ছদ্ধ গদোঘোচ্ছত 

ঐ ঊরু যচদ ভি নো কচি, তচ্ছব আচম দ্যন নিচ্ছক যোই। 

আচজ দ্সই ঊরু গদোঘোচ্ছত ভোচঙ্গচ্ছত হইচ্ছব। চকন্তু এক ো তোহোি চবচ্ছেষ প্রচতবেক-

গদোযুচ্ছদ্ধি চনয়ম এই দ্য, নোচভি অধুঃ গদোঘোত কচিচ্ছত নোই—তোহো হইচ্ছল্ অনযোয় যুদ্ধ 

কিো হয়। নযোয়যুচ্ছদ্ধ ভীম দুচ্ছযথোধনচ্ছক মোচিচ্ছত পোচিচ্ছল্ও, প্রচতজ্ঞো িক্ষো হইচ্ছব নো। 

দ্য দ্জযষ্ঠতোতপুচ্ছত্রি হৃদয়রুচধি পোন কচিয়ো নৃতয কচিয়োচ্ছে, দ্স িোক্ষচ্ছসি কোচ্ছে 

মোথোয় গদোঘোত ও ঊরুচ্ছত গদোঘোচ্ছত তিোৎ চক? দ্য বৃচ্ছকোদি দ্দ্রোণভচ্ছয় চমথযোপ্রবঞ্চনোি 

সমচ্ছয় প্রধোন উচ্ছদযোগী বচল্য়ো চিচত্রত হইয়োচ্ছেন, চতচন ঊরুচ্ছত গদোঘোচ্ছতি জনয অচ্ছনযি 

উপচ্ছদেসোচ্ছপক্ষ হইচ্ছত পোচ্ছিন নো। চকন্তু দ্সরূপ চকেু হইল্ নো। ভীম ঊরুভচ্ছঙ্গি প্রচতজ্ঞো 

ভুচল্য়ো দ্গচ্ছল্ন। বচল্য়োচে, চিতীয় স্তচ্ছিি কচব (এখোচ্ছন তোাঁহোিই হোত দ্দখো যোয়  িচিচ্ছত্রি 

সুসঙ্গচত িক্ষচ্ছণ সমূ্পণথ অমচ্ছনোচ্ছযোগী। চতচন এখোচ্ছন ভীচ্ছমি িচিচ্ছত্রি চকেুমোত্র সুসঙ্গচত 

িোচখচ্ছল্ন নো; অজুথচ্ছনিও নচ্ছহ। ভীম ভুচল্য়ো দ্গচ্ছল্ন দ্য, ঊরুভঙ্গ কচিচ্ছত হইচ্ছব; আি দ্য 

পিমধোচমথক অজুথন, দ্দ্রোণবচ্ছধি সময়, তোাঁহোি অস্ত্রগুরু, ধচ্ছমথি আিোযথ, সখো, এবং 

পিমেদ্ধোি পোত্র কৃচ্ছষ্ণি কথোচ্ছতও চমথযো বচল্চ্ছত স্বীকৃত হচ্ছয়ন নোই, চতচন এক্ষচ্ছণ 
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দ্স্বেোক্রচ্ছম অনযোয়যুচ্ছদ্ধ ভীমচ্ছক প্রবচতথত কচিচ্ছল্ন। চকন্তু কথো ো কৃষ্ণ হইচ্ছত উৎপন্ন নো 

হইচ্ছল্, কচবি উচ্ছদেশেয সিল্ হয় নো। অতএব কথো ো এই প্রকোচ্ছি উচঠল্— 

অজুথন ভীম-দুচ্ছযথোধচ্ছনি যুদ্ধ দ্দচখয়ো কৃষ্ণচ্ছক চজজ্ঞোসো কচিচ্ছল্ন দ্য, ইহোচদচ্ছগি মচ্ছধয 

গদোযুচ্ছদ্ধ দ্ক দ্েষ্ঠ। কৃষ্ণ বচল্চ্ছল্ন, ভীচ্ছমি বল্ দ্বেী, চকন্তু দুচ্ছযথোধচ্ছনি গদোযুচ্ছদ্ধ যত্ন ও 

দ্বনপুণয অচধক। চবচ্ছেষ যোহোিো প্রথমতুঃ প্রোণভচ্ছয় পল্োয়ন কচিয়ো পুনিোয় সমচ্ছি 

ে্রু গচ্ছণি সম্মুখীন হয়, তোহোচদগচ্ছক জীচবতচনিচ্ছপক্ষ ও একোগ্রচিত্ত বচল্য়ো চবচ্ছবিনো 

কচিচ্ছত হইচ্ছব। জীচবতোেোচনিচ্ছপক্ষ হইয়ো সোহস সহকোচ্ছি যুদ্ধ কচিচ্ছল্, সংগ্রোচ্ছম দ্স 

বীিচ্ছক দ্কহই পিোভব কচিচ্ছত পোচ্ছি নো। অতএব যচদ ভীম দুচ্ছযথোধনচ্ছক অনযোয়যুচ্ছদ্ধ 

সংহোি নো কচ্ছিন, তচ্ছব দুচ্ছযথোধন জয়ী হইয়ো যুচধচষ্ঠচ্ছিি কথোমত পুনবথোি িোজযল্োভ 

কচিচ্ছব। 

কৃচ্ছষ্ণি এইরূপ কথো শুচনয়ো অজুথন “স্বীয় বোম জোনু আঘোত কিতুঃ ভীমচ্ছক সচ্ছঙ্কত 

কচিচ্ছল্ন।” তোি পি ভীম দুচ্ছযথোধচ্ছনি ঊরুভঙ্গ কচিয়ো তোহোচ্ছক চনপোচতত কচিচ্ছল্ন। 

দ্যমন নযোয় ঈশ্বিচ্ছপ্রচিত, অনযোয়ও দ্তমচন ঈশ্বিচ্ছপ্রচিত। ইহোই এখোচ্ছন চিতীয় স্তচ্ছিি 

কচবি উচ্ছদেশেয। 

যুদ্ধকোচ্ছল্ দেথকমচ্ছধয, বল্িোম উপচস্থত চেচ্ছল্ন। ভীম ও দুচ্ছযথোধন উভচ্ছয়ই গদোযুচ্ছদ্ধ 

তোহোি চেষয। চকন্তু দুচ্ছযথোধনই চপ্রয়তি। দ্িবতীবল্লভ সবথদোই দুচ্ছযথোধচ্ছনি পক্ষপোতী। 

এক্ষচ্ছণ দুচ্ছযথোধন, ভীম কতৃথক অনযোয়যুচ্ছদ্ধ চনপোচতত দ্দচখয়ো, অচতেয় কু্রদ্ধ হইয়ো, ল্োঙ্গল্ 

উঠোইয়ো চতচন ভীচ্ছমি প্রচত ধোবমোন হইচ্ছল্ন। বল্ো বোহুল্য দ্য, বল্িোচ্ছমি ্চ্ছে সবথদোই 

ল্োঙ্গল্, এই জনয তোাঁহোি নোম হল্ধি। দ্কন তোাঁহোি এ চব ম্বনো, যচদ দ্কহ এ কথো চজজ্ঞোসো 

কচ্ছিন, তচ্ছব তোহোি চকেু উত্তি চদচ্ছত পোচিব নো। যোই হউক, কৃষ্ণ বল্িোমচ্ছক অনুনয় 

চবনয় কচিয়ো দ্কোনরূচ্ছপ েোন্ত কচিচ্ছত দ্িষ্টো কচিচ্ছল্ন। বল্িোম কৃচ্ছষ্ণি কথোয় সন্তুষ্ট 

হইচ্ছল্ন নো। িোগ কচিয়ো দ্স স্থোন তযোগ কচিয়ো িচল্য়ো দ্গচ্ছল্ন। 

তোি পি এক ো বীভৎস বযোপোি উপচস্থত হইল্। ভীম, চনপোচতত দুচ্ছযথোধচ্ছনি মোথোয় 

পদোঘোত কচিচ্ছতচেচ্ছল্ন। যুচধচষ্ঠি চনবোিণ কচিয়োচেচ্ছল্ন, চকন্তু ভীম তোহো শুচ্ছনন নোই। 

কৃষ্ণ তোাঁহোচ্ছক এই কদযথ আিিচ্ছণ চনযুি দ্দচখয়ো তোাঁহোচ্ছক চনবোিণ নো কিোি জনয 
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যুচধচষ্ঠিচ্ছক চতি্োি কচিচ্ছল্ন। এচদচ্ছক, পোণ্ডবপক্ষীয় বীিগণ দুচ্ছযথোধচ্ছনি চনপোত জনয 

ভীচ্ছমি চবস্তি প্রেংসো ও দুচ্ছযথোধচ্ছনি প্রচত ক ূচি কচিচ্ছত ল্োচগচ্ছল্ন। কৃষ্ণ তোহোচ্ছত চবিি 

হইয়ো বচল্চ্ছল্ন, 

“মৃতকল্প ে্রু ি প্রচত ক ুবোকয প্রচ্ছয়োগ কিো কতথবয নচ্ছহ।” 

কৃচ্ছষ্ণি এই সকল্ কথো কৃচ্ছষ্ণি নযোয় আদেথ পুরুচ্ছষি উচিত। চকন্তু ইহোি পি যোহো 

গ্রেমচ্ছধয পোই, তোহো অচতেয় আশ্চযথ বযোপোি। 

প্রথম আশ্চযথ বযোপোি এই দ্য, কৃষ্ণ অনযচ্ছক বচল্চ্ছল্ন, “মৃতকল্প ে্রু ি প্রচত 

ক ুবোকয প্রচ্ছয়োগ কিো কতথবয নচ্ছহ।” চকন্তু ইহো বচল্য়োই চনচ্ছজ দুচ্ছযথোধনচ্ছক ক ূচি কচিচ্ছত 

ল্োচগচ্ছল্ন। 

দুচ্ছযথোধচ্ছনি উত্তি চিতীয় আশ্চযথ বযোপোি। দুচ্ছযথোধন তখনও মচ্ছিন নোই, ভচ্ছিোরু হইয়ো 

পচ য়োচেচ্ছল্ন। এক্ষচ্ছণ কৃচ্ছষ্ণি ক ূচি শুচনয়ো কৃষ্ণচ্ছক বচল্চ্ছত ল্োচগচ্ছল্ন, 

“দ্হ কংসদোসতনয়! ধনঞ্জয় দ্তোমোি বোকযোনুসোচ্ছি বৃচ্ছকোদিচ্ছক আমোি ঊরু ভি 

কচিচ্ছত সচ্ছঙ্কত কিোচ্ছত ভীমচ্ছসন অধমথযুচ্ছদ্ধ আমোচ্ছি চনপোচতত কচিয়োচ্ছে, ইহোচ্ছত তুচম 

ল্চ্জনত হইচ্ছতে নো। দ্তোমোি অনযোয় উপোয় িোিোই প্রচতচদন ধমথযুচ্ছদ্ধ প্রবৃত্ত সহর ক নিপচত 

চনহত হইয়োচ্ছেন।* তুচম চেখণ্ডীচ্ছি অগ্রসি কচিয়ো চপতোমহচ্ছক চনপোচতত কচিয়োে।  

অশ্বত্থোমো নোচ্ছম গজ চনহত হইচ্ছল্ তুচম দ্ক েচ্ছল্ই আিোযথচ্ছক অস্ত্রেস্ত্র পচিতযোগ 

কিোইয়োচেচ্ছল্ এবং দ্সই অবসচ্ছি দুিোত্মো ধৃষ্টদুম্ন সমচ্ছক্ষ আিোযথচ্ছক চনহত কচিচ্ছত উদযত 

হইচ্ছল্ তোহোচ্ছক চনচ্ছষধ কি নোই।** কণথ অজুথচ্ছনি চবনোেোথথ বহুচদন অচত যত্নসহকোচ্ছি দ্য 

েচি িোচখয়োচেচ্ছল্ন, তুচম দ্ক েল্ক্রচ্ছম দ্সই েচি ঘচ্ছ োৎকচ্ছিি উপি চনচ্ছক্ষপ কিোইয়ো, 

বযথথ কিোইয়োে।   সোতযচক দ্তোমোিই প্রবতথনোপিতন্ত্র হইয়ো চেন্নহস্ত প্রোচ্ছয়োপচবষ্ট 

ভূচিেবোচ্ছি চনহত কচিয়োচেচ্ছল্ন।! মহোবীি কণথ অজুথনবচ্ছধ সমুদযত হইচ্ছল্, তুচম 

দ্ক েল্ক্রচ্ছম তোহোি সপথবোণ বযথথ কচিয়োে।!! এবং পচিচ্ছেচ্ছষ সূতপুচ্ছত্রি িথিক্র ভূগচ্ছভথ 

প্রচবষ্ট ও চতচন িচ্ছক্রোদ্ধোচ্ছিি চনচমত্ত বযস্তসমস্ত হইচ্ছল্ তুচম দ্ক েল্ক্রচ্ছম অজুথন িোিো তোাঁহোি 

চবনোে সোধচ্ছন কৃতকোযথ হইয়োে।*** অতএব দ্তোমোি তুল্য পোপোত্মো, চনদথয় ও চনল্থ্জন 

আি দ্ক আচ্ছে? দ্দখ, দ্তোমিো যচদ ভীে, দ্দ্রোণ, কণথ ও আমোি সচহত নযোয়যুদ্ধ কচিচ্ছত, 
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তোহো হইচ্ছল্ কদোচপ জয়ল্োচ্ছভ সমথথ হইচ্ছত নো। দ্তোমোি অনোযথ উপোয় প্রভোচ্ছবই আমিো 

স্বধমথোনুগত পোচথথবগচ্ছণি সচহত চনহত হইল্োম।” 

এই বোকযপিম্পিো সম্বচ্ছে আচম দ্য কচ্ছয়কচ  িু চ্ছনো  চদল্োম, পোঠচ্ছকি তৎপ্রচত 

মচ্ছনোচ্ছযোগ কচিচ্ছত হইচ্ছব। বোকযগুচল্ সমূ্পণথ চমথযো। এরূপ সমূ্পণথ চমথযো চতি্োি 

মহোভোিচ্ছত আি দ্কোথোও নোই। তোহোই বচল্চ্ছতচেল্োম দ্য, দুচ্ছযথোধচ্ছনি উত্তি আশ্চযথ। 

তৃতীয় আশ্চযথ বযোপোি এই দ্য কৃষ্ণ ইহোি উত্তি কচিচ্ছল্ন। পূচ্ছবথ দ্দচখয়োচে, চতচন 

গম্ভীিপ্রকৃচত ও ক্ষমোেীল্, কোহোি কৃত চতি্োচ্ছিি উত্তি কচ্ছিন নো। সভোমচ্ছধয 

চেশুপোল্কৃত অসহয চনন্দোবোদ চবনোবোকযবযচ্ছয় সহয কচিয়োচেচ্ছল্ন। চবচ্ছেষ, দুচ্ছযথোধন এখন 

মুমূষুথ তোহোি কথোি উত্তচ্ছিি দ্কোন প্রচ্ছয়োজন নোই; তোহোচ্ছক দ্কোন প্রকোচ্ছি ক ূচি কিো কৃষ্ণ 

চনচ্ছজই চনন্দনীয় চবচ্ছবিনো কচ্ছিন। তথোচপ কৃষ্ণ দুচ্ছযথোধনকৃত চতি্োচ্ছিি উত্তিও কচিচ্ছল্ন, 

এবং ক ূচিও কচিচ্ছল্ন। উত্তচ্ছি দুচ্ছযথোধনকৃত পোপোিোি সকল্ চববৃত কচিয়ো উপসংহোচ্ছি 

বচল্চ্ছল্ন, “চবস্তি অকোচ্ছযথি অনুষ্ঠোন কচিয়োে। এক্ষচ্ছণ তোহোি িল্চ্ছভোগ কি।” 

উত্তচ্ছি দুচ্ছযথোধন বচল্চ্ছল্ন, আচম অধযয়ন, চবচধপূবথক দোন, সসোগিো বসুেিোি েোসন, 

চবপক্ষগচ্ছণি মস্তচ্ছকোপচি অবস্থোন, অনয ভূপোচ্ছল্ি দুল্থভ দ্দবচ্ছভোগয সুখসচ্ছম্ভোগ, ও 

অতুযৎকৃষ্ট ঐশ্বযথ ল্োভ কচিয়োচে, পচিচ্ছেচ্ছষ ধমথপিোয়ণ ক্ষচত্রয়গচ্ছণি প্রোথথনীয় সমিমৃতুয 

প্রোপ্ত হইয়োচে। অতএব আমোি তুল্য দ্স ভোগযেোল্ী আি দ্ক হইচ্ছব? এক্ষচ্ছণ আচম ্রমোতৃবগথ 

ও বেুবোেবগচ্ছণি সচহত স্বচ্ছগথ িচল্ল্োম, দ্তোমিো দ্েোকোকুচল্তচিত্ত মৃতকল্প হইয়ো এই 

পৃচথবীচ্ছত অবস্থোন কি।” 

এই উত্তি আশ্চযথ নচ্ছহ। দ্য সবথস্ব পণ কচিয়ো হোচিয়োচ্ছে, দ্স যচদ দুচ্ছযথোধচ্ছনি মত 

দোচম্ভক হয়, তচ্ছব দ্স দ্য জয়ী ে্রু চ্ছক বচল্চ্ছব, আচমই চজচতয়োচে, দ্তোমিো হোচিয়োে, ইহো 

আশ্চযথ নচ্ছহ। দুচ্ছযথোধন এইরূপ কথো হ্রচ্ছদ থোচকয়োও বচল্য়োচেল্। যুচ্ছদ্ধ মচিচ্ছল্ দ্য স্বগথল্োভ 

হয়, সকল্ ক্ষচত্রয়ই বচল্ত। উত্তি আশ্চযথ নচ্ছহ, চকন্তু উত্তচ্ছিি িল্ সবথোচ্ছপক্ষো আশ্চযথ। 

এই কথো বচল্বো মোত্র “আকোে হইচ্ছত সুগচে পুষ্পবৃচষ্ট হইচ্ছত ল্োচগল্। গেবথগণ সুমধুি 

বোচদত্রবোদন ও অপ্সিো সকল্ িোজো দুচ্ছযথোধচ্ছনি যচ্ছেোগোন কচিচ্ছত আিম্ভ কচিচ্ছল্ন। 

চসদ্ধগণ তোাঁহোচ্ছি সোধুবোদ প্রদোচ্ছন প্রবৃত্ত হইচ্ছল্ন। সুগেসম্পন্ন সুখস্পেথ সমীিণ মন্দ মন্দ 
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সঞ্চোচিত হইচ্ছত ল্োচগল্। চদঙ মণ্ডল্ ও নচ্ছভোমণ্ডল্ সুচনমথল্ হইল্। তখন বোসুচ্ছদবপ্রমুখ 

পোণ্ডবগণ দ্সই দুচ্ছযথোধচ্ছনি সম্মোনসূিক অদু্ভত বযোপোি চনিীক্ষণ কচিয়ো সোচতেয় ল্চ্জনত 

হইচ্ছল্ন। এবং তোাঁহোিো ভীে দ্দ্রোণ কণথ ভূচিেবোচ্ছি অধমথযুচ্ছদ্ধ চবনোে কচিয়োচ্ছেন, এই কথো 

েবণ কচিয়ো দ্েোক প্রকোে কচিচ্ছত ল্োচগচ্ছল্ন।”  

চযচন মহোভোিচ্ছতি সবথ পোপোত্মোি অধম-পোপোত্মো বচল্য়ো বচণথত হইয়োচ্ছেন, তোাঁহোি 

এরূপ অদু্ভত সম্মোন ও সোধুবোদ, আি যোাঁহোিো সকল্ ধমথোত্মোি দ্েষ্ঠ ধমথোত্মো বচণথত 

হইয়োচ্ছেন, তোাঁহোচ্ছদি এই অধমথোিিণ জনয ল্্জনো, মহোভোিচ্ছত আশ্চযথ। চসদ্ধগণ, 

অপ্সিোগণ, দ্দবগণ চমচল্য়ো প্রকচ ত কচিচ্ছতচ্ছেন, দুিোত্মো দুচ্ছযথোধন ধমথোত্মো, আি 

কৃষ্ণপোণ্ডব মহোপোচপষ্ঠ। ইহো মহোভোিচ্ছত আশ্চযথ, দ্কন নো, ইহো সমস্ত মহোভোিচ্ছতি 

চবচ্ছিোধী। চসদ্ধগণোচদ দূচ্ছি থোক, দ্কোন মনুষয িোিো এরূপ সোধুবোদ মহোভোিচ্ছত আশ্চযথ 

বচল্য়ো চবচ্ছবিয, দ্কন নো, মহোভোিচ্ছতি উচ্ছদেশেযই দুচ্ছযথোধচ্ছনি অধমথ ও কৃষ্ণ পোণ্ডবচদচ্ছগি 

ধমথ কীতথন। িচ্ছসি উপি িচ্ছসি কথো, তোাঁহোিো দুচ্ছযথোধন—মুচ্ছখ শুচনচ্ছল্ন দ্য, তোাঁহোিো ভীে, 

দ্দ্রোণ, কণথ ও ভূচিেবোচ্ছক অধমথযুচ্ছদ্ধ বধ কচিয়োচ্ছেন; অমচন দ্েোক প্রকোে কচিচ্ছত 

ল্োচগচ্ছল্ন। এত কোল্ তোাঁহোিো চকেুই জোচনচ্ছতন নো, এখন পিম ে্রু ি মুচ্ছখ জোচনয়ো, 

ভদ্রচ্ছল্োচ্ছকি মত, দ্েোক প্রকোে কচিচ্ছত ল্োচগচ্ছল্ন। তোাঁহোিো জোচনচ্ছতন দ্য, ভীে বো কণথচ্ছক 

তোাঁহোিো দ্কোন প্রকোি অধমথ কচিয়ো মোচ্ছিন নোই, চকন্তু পিম ে্রু  দুচ্ছযথোধন বচল্চ্ছতচ্ছে, 

দ্তোমিো অধমথ কচিয়ো মোচিয়োে, কোচ্ছজই তোহোচ্ছত অবেয চবশ্বোস কচিচ্ছল্ন; অমচন দ্েোক 

প্রকোে কচিচ্ছত ল্োচগচ্ছল্ন। তোাঁহোিো জোচনচ্ছতন দ্য, ভূচিেবোচ্ছক তোাঁহোিো দ্কহই বধ কচ্ছিন 

নোই—সোতযচক কচিয়োচেচ্ছল্ন, সোতযচকচ্ছক বিং কৃষ্ণ, অজুথন ও ভীম চনচ্ছষধ কচিয়োচেচ্ছল্ন, 

তথোচপ যখন পিমে্রু  দুচ্ছযথোধন বচল্চ্ছতচ্ছে, দ্তোমিোই মোচিয়োে, আি দ্তোমিোই 

অধমথোিিণ কচিয়োে, তখন দ্গোচ্ছবিোিো পোণ্ডচ্ছবিো অবেয চবশ্বোস কচিচ্ছত বোধয দ্য, তোাঁহোিোই 

মোচিয়োচ্ছেন, এবং তোাঁহোিোই অধমথ কচিয়োচ্ছেন; কোচ্ছজই তোাঁহোিো ভদ্রচ্ছল্োচ্ছকি মত কোাঁচদচ্ছত 

আিম্ভ কচিচ্ছল্ন। এ েোই ভস্ম মোথোমুচ্ছণ্ডি সমোচ্ছল্োিনো চব ম্বনো মোত্র। তচ্ছব এ হতভোগয 

দ্দচ্ছেি দ্ল্োচ্ছকি চবশ্বোস দ্য, যোহো চকেু পুাঁচথি চভতি পোওয়ো যোয়, তোহোই ঋচষবোকয, 

অ্রমোন্ত, চেচ্ছিোধোযথ। কোচ্ছজই এ চব ম্বনো দ্স্বেোপূবথক আমোচ্ছক স্বীকোি কচিচ্ছত হইয়োচ্ছে। 
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আশ্চযথ কথোগুচ্ছল্ো এখনও দ্েষ হয় নোই, কৃষ্ণ ত স্বকৃত অধমথোিিণ জনয ল্চ্জনত 

হইচ্ছল্ন, আবোি দ্সই সমচ্ছয় অতযন্ত চনল্থ্জনভোচ্ছব পোণ্ডবচদচ্ছগি কোচ্ছে দ্সই পোপোিিণ জনয 

আত্মলোঘো কচিচ্ছত ল্োচগচ্ছল্ন।* 

বল্ো বোহুল্য দ্য, দুচ্ছযথোধনকৃত চতি্োিোচদ বৃত্তোন্ত সমস্তই অচ্ছম চল্ক। দ্দ্রোণবধোচদ দ্য 

অচ্ছম চল্ক, তোহো আচম পূচ্ছবথ প্রমোণীকৃত কচিয়োচে। যোহো অচ্ছম চল্ক, তোহোি প্রসঙ্গ দ্য 

অংচ্ছে আচ্ছে, তোহোও অবেয অচ্ছম চল্ক। দ্কবল্ এত ুকু বল্ো আবেযক দ্য, এখোচ্ছন চিতীয় 

স্তচ্ছিি কচবিও দ্ল্খনীচিে দ্দখো যোয় নো। এ তৃতীয় স্তচ্ছিি বচল্য়ো দ্বোধ কিো যোয়। চিতীয় 

স্তচ্ছিি কচব কৃষ্ণভি, এই দ্ল্খক কৃষ্ণচ্ছিষক। দ্বেবোচদ অনবষ্ণব বো দ্ববষ্ণবচ্ছিচষগণও স্থোচ্ছন 

স্থোচ্ছন মহোভোিচ্ছতি কচ্ছল্বি বো োইয়োচ্ছেন, তোহো পূচ্ছবথ বচল্য়োচে। তোাঁহোিো দ্কহ এখোচ্ছন 

গ্রেকোি ইহোই সম্ভব। আবোি এ কোজ কৃষ্ণভচ্ছিি, ইহোও অসম্ভব নচ্ছহ। চনন্দোেচ্ছল্ স্তুচত 

কিো ভোিতবষথীয় কচবচ্ছদি এক ো চবদযোি মচ্ছধয।  এ তোও হইচ্ছত পোচ্ছি। 

দ্স যোই হউক, ইহোি পচ্ছিই আবোি দ্দচখচ্ছত পোই দ্য, দুচ্ছযথোধন অশ্বত্থোমোি চনক  

বচল্চ্ছতচ্ছেন, “আচম অচমতচ্ছতজো বোসুচ্ছদচ্ছবি মোহোত্ময চবল্ক্ষণ অবগত আচে। চতচন 

আমোচ্ছি ক্ষচত্রয়ধমথ হইচ্ছত পচি্রমষ্ট কচ্ছিন নোই। অতএব আমোি জনয দ্েোক কচিবোি 

প্রচ্ছয়োজন চক?” 

এমন বোচ্ছিোইয়োচি কোচ্ছণ্ডি সমোচ্ছল্োিনোয় প্রবৃত্ত হওয়ো চব ম্বনো নয়?  

  

——————— 

* এরূপ চবচ্ছবিনো কচিবোি কোিণ মহোভোিচ্ছত দ্কোথোও নোই। দ্কোন স্তচ্ছিই নো। 

  কৃষ্ণ ইহোি চবন্দুচবসচ্ছগথও চেচ্ছল্ন নো। মহোভোিচ্ছত দ্কোথোও এমন কথো নোই। 

** ে্রু চ্ছক বধ কচিচ্ছত দ্কন চনচ্ছষধ কচিচ্ছবন? 

   কৃষ্ণ ত্জননয দ্কোন যত্ন বো দ্ক েল্ কচ্ছিন নোই। মহোভোিচ্ছত ইহোই আচ্ছে দ্য, 

দ্ক িবগচ্ছণি অনুচ্ছিোধোনুসোচ্ছিই কণথ ঘচ্ছ োৎকচ্ছিি প্রচত েচি প্রচ্ছয়োগ কচিচ্ছল্ন। 

! কথো ো সমূ্পণথ চমথযো। এমন কথো মহোভোিচ্ছত দ্কোথোও নোই। সোতযচক ভূচিেবোচ্ছক 

চনহত কচিয়োচেচ্ছল্ন বচ্ছ । কৃষ্ণ বিং চেন্নবোহু ভূচিেবোচ্ছক চনহত কচিচ্ছত চনচ্ছষধ 

কচিয়োচেচ্ছল্ন। 
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!! দ্স দ্ক েল্, চনজপদবচ্ছল্ িথিক্র ভূচ্ছপ্রোচথত কিো। এ উপোয় অচত নযোযয এবং 

সোিচথি ধমথ, িথীি িক্ষো। 

*** চক দ্ক েল্? মহোভোিচ্ছত এ সম্বচ্ছে কৃষ্ণকৃত দ্কোন দ্ক েচ্ছল্ি কথো নোই। যুচ্ছদ্ধ 

অজুথন কণথচ্ছক চনহত কচিয়োচেচ্ছল্ন, ইহোই আচ্ছে। 

* যথো, “ভীেপ্রমুখ মহোিথগণ ও িোজো দুচ্ছযথোধন অসোধোিণ সমিচবেোিদ চেচ্ছল্ন, 

দ্তোমিো কদোি তোাঁহোচদগচ্ছক ধমথযুচ্ছদ্ধ পিোজয় কচিচ্ছত সমথথ হইচ্ছত নো। আচম দ্কবল্ 

দ্তোমোচ্ছদি চহতোনুষ্ঠোনপিতন্ত্র হইয়ো অচ্ছনক উপোয় উদ্ভোবন ও মোয়োবল্ প্রকোেপূবথক 

তোাঁহোচদগচ্ছক চনপোচতত কচিয়োচে। আচম যচদ ঐরূপ কুচ ল্ বযবহোি নো কচিতোম, তোহো 

হইচ্ছল্ দ্তোমোচদচ্ছগি জয়ল্োভ, িোজযল্োভ ও অথথল্োভ কখনই হইত নো। দ্দখ, ভীে প্রভৃচত 

দ্সই িোচি মহোত্মো ভূমণ্ডচ্ছল্ অচতিথ বচল্য়ো প্রচথত আচ্ছেন। দ্ল্োকপোল্গণ সমচ্ছবত হইয়োও 

তোাঁহোচদগচ্ছক ধমথযুচ্ছদ্ধ চনহত কচিচ্ছত সমথথ হইচ্ছতন নো। আি দ্দখ, সমচ্ছি অপচিেোন্ত 

গদোধিী এই দুচ্ছযথোধনচ্ছক দণ্ডধোিী কৃত্তোন্তও ধমথযুচ্ছদ্ধ চবনষ্ট কচিচ্ছত পোচ্ছিন নো; অতএব 

ভীম দ্য উহোচ্ছি অসৎ উপোয় অবল্ম্বনপূবথক চনপোচতত কচিয়োচ্ছেন, দ্স কথো আি 

আচ্ছন্দোল্ন কচিবোি আবেযক নোই। এইরূপ প্রচসচদ্ধ আচ্ছে দ্য, ে্রু সংখযো বৃচদ্ধ হইচ্ছল্ 

তোহোচদগচ্ছক কূ  যুচ্ছদ্ধ চবনোে কচিচ্ছব। মহোত্মো সুিগণ কূ  যুচ্ছদ্ধি অনুষ্ঠোন কচিয়োই 

অসুিগণচ্ছক চনহত কচিয়োচেচ্ছল্ন; তোাঁহোচ্ছদি অনুকিণ কিো সকচ্ছল্িই কতথবয।” এমন 

চনল্থ্জন অধমথ আি দ্কোথোও শুনো যোয় নো। 

  এক ো উদোহিণ নো চদচ্ছল্, অচ্ছনক পোঠক বুচিচ্ছত পোচিচ্ছবন নো; স্মি ভস্মীভূত 

হওয়োি পি চবল্োপকোচ্ছল্ িচতি মুচ্ছখ ভোিতিে বচল্চ্ছতচ্ছেন, 

“এচ্ছকি কপোচ্ছল্ িচ্ছহ, আচ্ছিি কপোল্ দচ্ছহ 

আগুচ্ছনি কপোচ্ছল্ আগুন।”  

ইহো আগুনচ্ছক গোচল্ বচ্ছ , চকন্তু এক ু ভোষোন্তি কচিচ্ছল্ই স্তুচত, যথো— 

“দ্হ অচ্ছি! তুচম েম্ভুল্ল্ো চবহোিী দ্ল্োকবংসকোিী, দ্তোমোি চেখো জ্বোল্োচবচেষ্ট 

হউক।” পোঠক, ভোিতিেপ্রণীত অন্নদোমঙ্গচ্ছল্ দক্ষকৃত চেবচনন্দো দ্দচখচ্ছবন। গ্রচ্ছেি 

কচ্ছল্বিবৃচদ্ধভচ্ছয় তোহো উদৃ্ধত কচিচ্ছত পোচিল্োম নো। 
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নবম পরিট্ছেদ—যুদ্ধট্েষ 

  

অনযোয় যুচ্ছদ্ধ দুচ্ছযথোধন হত হইয়োচ্ছে বচল্য়ো যুচধচষ্ঠচ্ছিি ভয় হইল্ দ্য, 

তপুঃপ্রভোবেোচল্নী গোেোিী শুচনয়ো পোণ্ডবচদগচ্ছক ভস্ম কচিয়ো দ্িচল্চ্ছবন। এ জনয চতচন 

কৃষ্ণচ্ছক অনুচ্ছিোধ কচিচ্ছল্ন দ্য, চতচন হচস্তনোয় গমন কচিয়ো ধৃতিোষ্ট্র ও গোেোিীচ্ছক েোন্ত 

কচিয়ো আসুন। 

কথো ো প্রথম স্তচ্ছিি নয়, দ্কন নো, এখোচ্ছন যুচধচষ্ঠি কৃষ্ণচ্ছক বচল্চ্ছতচ্ছেন, “তুচম 

অবযয়, এবং দ্ল্োচ্ছকি সৃচষ্ট ও সংহোিকতথো” ইহোি চকেু পূচ্ছবথই অজুথচ্ছনি িথ হইচ্ছত কৃষ্ণ 

অবতিণ কিোয় দ্স িথ জ্বচল্য়ো চগয়োচেল্। অজুথচ্ছনি চজজ্ঞোসো মচ্ছত কৃষ্ণ বচল্চ্ছল্ন, 

“ব্রহ্মোস্ত্রপ্রভোচ্ছব পূচ্ছবথই এই িচ্ছথ অচি সংল্ি হইয়োচেল্। দ্কবল্ আচম উহোচ্ছত অচধষ্ঠোন 

কচিয়োচেল্োম বচল্য়ো এ কোল্ পযথন্ত দগ্ধ হয় নোই” অথথোৎ আচম দ্দবতো বো চবষু্ণ। ইহো 

চিতীয় বো তৃতীয় স্তি। 

কৃষ্ণ হচস্তনোয় চগয়ো ধৃতিোষ্ট্র ও গোেোিীচ্ছক চকেু বুিোইচ্ছল্ন। উদৃ্ধত কিো বো 

সমোচ্ছল্োিনোি দ্যোগয দ্কোন কথো নোই। 

তোি পি, দুচ্ছযথোধন অশ্বত্থোমোচ্ছক দ্সনোপচতচ্ছে বিণ কচিচ্ছল্ন। চকন্তু তখন দ্সনোি 

মচ্ছধয দ্সই অশ্বত্থোমো, কৃপোিোযথ ও কৃতবমথো। এইখোচ্ছন েল্যপবথ দ্েষ। 

তোহোি পি, দ্স চপ্তক পবথ। দ্স চপ্তকপবথ, অচত ভীষণ বযোপোচ্ছি পচিপূণথ। প্রথমোংচ্ছে 

অশ্বত্থোমো দ্িোচ্ছিি মত চনেীথ কোচ্ছল্ পোণ্ডবচেচবচ্ছি প্রচবষ্ট হইয়ো চনদ্রোচভভূত ধৃষ্টদুযম্ন, চেখণ্ডী, 

দ্দ্র পদীি পঞ্চ পুত্র, এবং সমস্ত পোঞ্চোল্গণচ্ছক, দ্সনো ও দ্সনোপচতগণচ্ছক বধ কচিচ্ছল্ন। 

পঞ্চ পোণ্ডব ও কৃষ্ণ চভন্ন পোণ্ডবপচ্ছক্ষ আি দ্কহ িচহল্ নো। 

বস্তুতুঃ এই কুরুচ্ছক্ষচ্ছত্রি যুদ্ধ কুরুপোঞ্চোচ্ছল্ি যুদ্ধ। পোঞ্চোচ্ছল্িো চনবথংে হইচ্ছল্ যুদ্ধ দ্েষ 

হইল্।  

তোহোি পচ্ছি, দ্স চপ্তক পচ্ছবথ এক ো ঐষীক পবথোধযোয় আচ্ছে। অশ্বত্থোমো এই দ্িোচ্ছিোচিত 

কোযথ কচিয়ো পোণ্ডবচদচ্ছগি ভচ্ছয় বচ্ছন চগয়ো লু্ক্কোচয়ত হইচ্ছল্ন। পোণ্ডচ্ছবিো পিচদন তোাঁহোি 
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অচ্ছন্বষচ্ছণ ধোচবত হইচ্ছল্ন। অশ্বত্থোমো ধিো পচ য়ো আত্মিক্ষোথথ অচত ভয়ঙ্কি ব্রহ্মচেিো অস্ত্র 

পচিতযোগ কচিচ্ছল্ন। অজুথনও তচন্নবোিণোথথ ব্রহ্মচেিো অচ্ছস্ত্রি প্রচতপ্রচ্ছয়োগ কচিচ্ছল্ন। দুই 

অচ্ছস্ত্রি দ্তচ্ছজ ব্রহ্মোণ্ডবংচ্ছসি সম্ভোবনো দ্দচখয়ো ঋচষিো চম মো  কচিয়ো চদচ্ছল্ন। অশ্বত্থোমোি 

চেিচস্থত সহজমচণ কোচ য়ো দ্দ্র পদীচ্ছক উপহোি চদচ্ছল্ন। এচদচ্ছক ব্রহ্মচেিো অস্ত্র পোণ্ডববধূ 

উত্তিোি গভথ নষ্ট কচিল্। 

এই সকল্ অননসচগথক বযোপোি আমিো েোচ য়ো চদচ্ছত পোচি। আমোচ্ছদি সমোচ্ছল্োিনোি 

দ্যোগয কৃষ্ণিচিত্র-ঘচ ত দ্কোন কথোই দ্স চপ্তক পচ্ছবথ নোই। 

তোি পি স্ত্রীপবথ। স্ত্রীপবথ আিও ভীষণ। চনহত বীিবচ্ছগথি স্ত্রীগচ্ছণি ইহোচ্ছত আতথনোদ। 

এমন ভীষণ আতথনোদ আি কখচ্ছনো শুনো যোয় নোই। চকন্তু কৃষ্ণসম্বেীয় দুইচ  কথো মোত্র 

আচ্ছে। 

১। ধৃতিোষ্ট্র আচল্ঙ্গনকোচ্ছল্ ভীমচ্ছক িূণথ কচিচ্ছবন, কল্পনো কচিয়োচেচ্ছল্ন। চকন্তু কৃষ্ণ 

তোাঁহোি জনয দ্ল্ হভীম সংগ্রহ কচিয়ো িোচখয়োচেচ্ছল্ন। অে িোজো তোহোই িূণথ কচিচ্ছল্ন। 

অননসচগথক বৃত্তোন্ত আমোচ্ছদি পচিহোযথ। এজনয এ সম্বচ্ছে আি চকেু বচল্বোি নোই। 

২। গোেোিী কৃচ্ছষ্ণি চনক  অচ্ছনক চবল্োপ কচিয়ো, দ্েচ্ছষ কৃষ্ণচ্ছকই অচভসম্পোত 

কচিচ্ছল্ন। বচল্চ্ছল্ন : — 

“জনোদথন! যখন দ্ক িব ও পোণ্ডবগণ পিস্পচ্ছিি দ্ক্রোধোনচ্ছল্ পিস্পি দগ্ধ হয়, 

তৎকোচ্ছল্ তুচম চক চনচমত্ত তচিষচ্ছয় উচ্ছপক্ষো প্রদেথন কচিচ্ছল্? দ্তোমোি বহুসংখযক ভৃতয ও 

দ্বসনয চবদযমোন আচ্ছে; তুচম েোস্ত্রজ্ঞোনসম্পন্ন, বোকযচবেোিদ ও অসোধোিণ বল্বীযথেোল্ী, 

তথোচপ, তুচম ইেোপূবথক দ্ক িবগচ্ছণি চবনোচ্ছে উচ্ছপক্ষো প্রদেথন কচিয়োে। অতএব দ্তোমোচ্ছি 

অবেযই ইহোি িল্চ্ছভোগ কচিচ্ছত হইচ্ছব। আচম পচতশুশ্রূষো িোিো দ্য চকেু তপুঃসঞ্চয় 

কচিয়োচে, দ্সই চনতোন্ত দুল্থভতপুঃপ্রভোচ্ছব দ্তোমোচ্ছি অচভেোপ প্রদোন কচিচ্ছতচে দ্য, তুচম 

দ্যমন দ্ক িব ও পোণ্ডবগচ্ছণি জ্ঞোচতচবনোচ্ছে উচ্ছপক্ষো প্রদেথন কচিয়োে, দ্তমচন দ্তোমোি 

আপনোি জ্ঞোচতবগথও দ্তোমোকতৃথক চবনষ্ট হইচ্ছব। অতুঃপি ষট চত্রংেৎ* বষথ সমুপচস্থত হইচ্ছল্ 

তুচম অমোতয, জ্ঞোচত ও পুত্রহীন ও বনিোিী হইয়ো অচত কুৎচসত উপোয় িোিো চনহত হইচ্ছব। 
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দ্তোমোি কুল্িমণীগণও ভিতবংেীয় মচহল্োগচ্ছণি নযোয় পুত্রহীন ও বেুবোেবহীন হইয়ো 

চবল্োপ ও পচিতযোগ কচিচ্ছবন।” 

কৃষ্ণ, হোচসয়ো উত্তি কচিচ্ছল্ন, “দ্দচব! আমো বযচতচ্ছিচ্ছক যদুবংেীয়চদচ্ছগি চবনোে 

কচ্ছি, এমন আি দ্কহ নোই। আচম দ্য যদুবংে বংস কচিব, তোহো অচ্ছনক চদন অবধোিণ 

কচিয়ো িোচখয়োচে। আমোি যোহো অবেয অবেযকতথবয, এক্ষচ্ছণ আপচন তোহোই কচহচ্ছল্ন। 

যোদচ্ছবিো মনুষয বো দ্দবদোনবগচ্ছণিও বোধয নচ্ছহ। সুতিোং তোাঁহোিো পিস্পি চবনষ্ট হইচ্ছবন।” 

এইরূচ্ছপ চিতীয় স্তচ্ছিি কচব দ্ম সল্ পচ্ছবথি পূবথ সূিনো কচিয়ো িোচখচ্ছল্ন। দ্ম সল্ পবথ 

দ্য চিতীয় স্তচ্ছিি, তোহোিও পূবথসূিনো আমিোও কচিয়ো িোচখয়োচে।  

  

—————–  

* ষট চত্রংেৎ বচ্ছল্ন দ্কন? 
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দেম পরিট্ছেদ—রবরধ্ সংস্থোপন 

এক্ষচ্ছণ আমিো অচত দুস্তি কুরুচ্ছক্ষত্র যুদ্ধ চববিণ হইচ্ছত উত্তীণথ হইল্োম। কৃষ্ণিচিত্র 

পুনবথোি সুচবমল্ প্রভোচসত হইচ্ছত িচল্ল্। চকন্তু েোচন্ত ও অনুেোসন পচ্ছবথ কৃষ্ণ ঈশ্বি বচল্য়ো 

স্পষ্টতুঃ স্বীকৃত। 

যুদ্ধোচদি অবচ্ছেচ্ছষ, অগোধবুচদ্ধ যুচধচষ্ঠি, আবোি এক অগোধবুচদ্ধি দ্খল্ো দ্খচল্চ্ছল্ন। 

চতচন অজুথনচ্ছক বচল্চ্ছল্ন, এত জ্ঞোচত প্রভৃচত বধ কচিয়ো আমোি মচ্ছন দ্কোন সুখ নোই—আচম 

বচ্ছন যোইব, চভক্ষো কচিয়ো খোইব। অজুথন ব  িোগ কচিচ্ছল্ন—যুচধচষ্ঠিচ্ছক অচ্ছনক 

বুিোইচ্ছল্ন। তখন অজুথন যুচধচষ্ঠচ্ছি ব  ভোচি বোদোনুবোদ উপচস্থত হইল্। দ্েষ, ভীম, নকুল্, 

সহচ্ছদব, দ্দ্র পদী ও স্বয়ং কৃষ্ণ অচ্ছনক বুিোইচ্ছল্ন। দুবথল্চিত্ত যুচধচষ্ঠি চকেুচ্ছতই বুচ্ছিন নো। 

বযোস, নোিদ প্রভৃচত বুিোইচ্ছল্ন। চকেুচ্ছতই নো। দ্েষ কৃচ্ছষ্ণি কথোয় মহোসমোচ্ছিোচ্ছহি সচহত 

হচস্তনো প্রচ্ছবে কচিচ্ছল্ন। 

কৃষ্ণ তোাঁহোচ্ছক িোজযোচভচষি কিোইচ্ছল্ন। যুচধচষ্ঠি কৃচ্ছষ্ণি স্তব কচিচ্ছল্ন। দ্স স্তব 

জগদীশ্বচ্ছিি। যুচধচষ্ঠি কৃচ্ছষ্ণি স্তব কচিয়ো নম্োি কচিচ্ছল্ন। কৃষ্ণ বয়ুঃকচণষ্ঠ; যুচধচষ্ঠি 

আি কখনও তোাঁহোচ্ছক স্তব বো নম্োি কচ্ছিন নোই। 

এচদচ্ছক দ্ক িবচ্ছেষ্ঠ ভীে, েিেযযোয় েয়োন, তীব্র যন্ত্রণোয় কোতি, উত্তিোয়চ্ছণি 

প্রতীক্ষোয় েিীি িক্ষো কচিচ্ছতচ্ছেন। চতচন ঋচষগণ-পচিবৃত হইয়ো, সবথময় সবথোধোি, 

পিমপুরুষ কৃষ্ণচ্ছক ধযোন কচিচ্ছত ল্োচগচ্ছল্ন। তোাঁহোি স্তুচতবোচ্ছকয িঞ্চল্চিত্ত হইয়ো কৃষ্ণ 

যুচধচষ্ঠিোচদ সচ্ছঙ্গ ল্ইয়ো ভীেচ্ছক দেথন চদচ্ছত িচল্চ্ছল্ন। পচ্ছথ যোইচ্ছত যোইচ্ছত যুচধচষ্ঠি 

উপযোিক হইয়ো পিশুিোচ্ছমি উপোখযোন কৃচ্ছষ্ণি চনক  েবণ কচিচ্ছল্ন। 

কৃষ্ণ যুচধচষ্ঠিচ্ছক এইরূপ অনুমচত কচিয়োচেচ্ছল্ন দ্য, ভীচ্ছেি চনক  জ্ঞোনল্োভ কি। 

ভীে সবথধমথচ্ছবত্তো; তোাঁহোি মৃতুযি পি তোাঁহোি জ্ঞোন তোাঁহোি সচ্ছঙ্গ যোইচ্ছব; তোাঁহোি মৃতুযি পূচ্ছবথ 

দ্সই জ্ঞোন জগচ্ছত প্রিোচিত হয়, ইহো তোাঁহোি ইেো। এই জনয চতচন যুচধচষ্ঠিচ্ছক তোাঁহোি 
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চনক  জ্ঞোনল্োভোচদচ্ছত উপচ্ছদে চদয়োচেচ্ছল্ন। ভীেচ্ছকও যুচধচষ্ঠিোচদচ্ছক ধচ্ছমথোপচ্ছদে চদয়ো 

অনুগৃহীত কচিচ্ছত আচ্ছদে কচিচ্ছল্ন। 

ভীে স্বীকৃত হইচ্ছল্ন নো। বচল্চ্ছল্ন, ধমথ কমথ সবই দ্তোমো হইচ্ছত; তুচমই সব জোন; 

তুচমই যুচধচষ্ঠিচ্ছক উপচ্ছদে প্রদোন কি। আচম আপচন েিখচিত হইয়ো মুমূষুথ ও অতযন্ত 

চেষ্ট, আমোি বুচদ্ধ্রমংে হইচ্ছতচ্ছে; আচম পোচিয়ো উচঠব নো। তখন কৃষ্ণ বচল্চ্ছল্ন, আমোি 

বচ্ছি দ্তোমোি েিোঘোতচনবেন সমস্ত দ্েে চবদূচিত হইচ্ছব, দ্তোমোি অন্তুঃকিণ জ্ঞোনোচ্ছল্োচ্ছক 

সমুজ্জ্বল্ হইচ্ছব, বুচদ্ধ অবযচতক্রোন্ত থোচকচ্ছব; দ্তোমোি মন দ্কবল্ সত্ত্বগুণোেয় কচিচ্ছব। তুচম 

চদবযিকু্ষুঃপ্রভোচ্ছব ভূত ভচবষযৎ সমস্ত দ্দচখচ্ছব। 

কৃচ্ছষ্ণি কৃপোয় দ্সইরূপই হইল্। চকন্তু তথোচপ ভীে আপচত্ত কচিচ্ছল্ন। কৃষ্ণচ্ছক 

বচল্চ্ছল্ন, “তুচম স্বয়ং দ্কন যুচধচষ্ঠিচ্ছক চহচ্ছতোপচ্ছদে প্রদোন কচিচ্ছল্ নো?” 

উত্তচ্ছি কৃষ্ণ বচল্চ্ছল্ন, সমস্ত চহতোচহত কমথ আমো হইচ্ছত সম্ভূত। িচ্ছেি েীতোংশু 

দ্ঘোষণোও দ্যরূপ, আমোি যচ্ছেোল্োভ দ্সইরূপ। আমোি এখন ইেো, আপনোচ্ছক সমচধক 

যেস্বী কচি। আমোি সমুদোয় বুচদ্ধ দ্সই জনয আপনোচ্ছক অপথণ কচিয়োচে। ইতযোচদ। 

তখন ভীে প্রিুল্লচিচ্ছত্ত যুচধচষ্ঠিচ্ছক ধমথতত্ত্ব শুনোইচ্ছত প্রবৃত্ত হইচ্ছল্ন। িোজধমথ, আপদ্ধমথ 

এবং দ্মোক্ষধমথ অচত সচবস্তোচ্ছি শুনোইচ্ছল্ন। দ্মোক্ষধচ্ছমথি পি েোচন্তপবথ সমোপ্ত। 

এই েোচন্তপচ্ছবথ চতন স্তিই দ্দখো যোয়। প্রথম স্তিই ইহোি কঙ্কোল্ ও তোি পি চযচন 

দ্যমন ধমথ বুচিয়োচ্ছেন, চতচনই তোহো েোচন্তপবথভুি কচিয়োচ্ছেন। ইহোি মচ্ছধয আমোচ্ছদি 

সমোচ্ছল্োিনোি দ্যোগয এক ো গুরুতি কথো আচ্ছে। দ্কবল্ ধোচমথকচ্ছক িোজো কচিচ্ছল্ই ধমথিোজয 

সংস্থোচপত হইল্ নো। আজ ধোচমথক যুচধচষ্ঠি িোজো ধমথোত্মো; কোল্ তোাঁহোি উত্তিোচধকোিী 

পোপোত্মো হইচ্ছত পোচ্ছিন। এইজনয ধমথিোজয সংস্থোপন কচিয়ো, তোহোি িক্ষোি জনয ধমথোনুমত 

বযবস্থো চবচধবদ্ধ কিোও িোই। িণজয়, িোজয স্থোপচ্ছনি প্রথম কোযথ মোত্র; তোহোি েোসন জনয 

চবচধবযবস্থোই (Legislation)  প্রধোন কোযথ। কৃষ্ণ দ্সই কোচ্ছযথ ভীেচ্ছক চনযুি কচিচ্ছল্ন। 

ভীেচ্ছক চনযুি কচিচ্ছল্ন, তোহোি চবচ্ছেষ কোিণ চেল্; আদেথ নীচতজ্ঞই তোহো ল্চক্ষত 

কচিচ্ছত পোচ্ছিন। কৃষ্ণ দ্সই সকল্ কোিণ চনচ্ছজই ভীেচ্ছক বুিোইচ্ছতচ্ছেন। 
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“আপচন বচ্ছয়োবৃদ্ধ এবং েোস্ত্রজ্ঞোন এবং শুদ্ধোিোিসম্পন্ন। িোজধমথ ও অপিোপি ধমথ 

চকেুই আপনোি অচবচদত নোই। জিোবচধ আপনোি দ্কোনও দ্দোষই ল্চক্ষত হয় নোই, 

নিপচতগণ আপনোচ্ছি সবথধমথচ্ছবত্তো বচল্য়ো কীতথন কচিয়ো থোচ্ছকন। অতএব চপতোি নযোয় 

আপচন এই ভূপোল্গণচ্ছক নীচত উপচ্ছদে প্রদোন করুন। আপচন প্রচতচনয়ত ঋচষ ও 

দ্দবগচ্ছণি উপোসনো কচিয়োচ্ছেন। এক্ষচ্ছণ এই ভূপচতগণ আপনোি চনক  ধমথবৃত্তোন্ত 

েবচ্ছণোৎসুক হইয়োচ্ছেন। অতএব আপনোচ্ছক অবেযই চবচ্ছেষরূচ্ছপ সমস্ত ধমথকীতথন কচিচ্ছত 

হইচ্ছব। পচণ্ডতচদচ্ছগি মচ্ছত ধচ্ছমথোপচ্ছদে প্রদোন কিো চবিোন বযচিিই কতথবয।”  

তোি পি অনুেোসন পবথ। এখোচ্ছনও চহচ্ছতোপচ্ছদে; যুচধচষ্ঠি দ্েোতো, ভীে বিো। 

কতকগুল্ো বোচ্ছজ কথো ল্ইয়ো, এই অনুেোসন পবথ গ্রচথত হইয়োচ্ছে। সমুদয়ই দ্বোধ হয় 

তৃতীয় স্তচ্ছিি। তিচ্ছধয আমোচ্ছদি প্রচ্ছয়োজনীয় চবষয় চকেু নোই। 

পচিচ্ছেচ্ছষ ভীে স্বগথোচ্ছিোহণ কচিচ্ছল্ন। ইহোই দ্কবল্ প্রথম স্তচ্ছিি। 
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একোদে পরিট্ছেদ—কোমগীতো 

  

ভীচ্ছেি স্বগথোচ্ছিোহচ্ছণি পি, যুচধচষ্ঠি আবোি কোাঁচদয়ো ভোসোইয়ো চদচ্ছল্ন। বোহোনো 

ল্ইদ্ল্ন বচ্ছন যোইব। অচ্ছনচ্ছক অচ্ছনক প্রকোি বুিোইচ্ছল্ন। চকন্তু কৃষ্ণ এবোি দ্িোচ্ছগি প্রকৃত 

ঔষধ প্রচ্ছয়োগ কচিচ্ছল্ন। দ্সরূপ দ্িোগ চনণথয় কিো আি কোহোিও সোধয নচ্ছহ। যুচধচষ্ঠচ্ছিি 

প্রকৃত দ্িোগ অহঙ্কোি। ইংচ্ছিচজ চবদযোল্চ্ছয় চেখোয় pride েব্দ অহঙ্কোি েচ্ছব্দি প্রচতেব্দ। 

বস্তুতুঃ তোহো নচ্ছহ। অহঙ্কোি ও মোৎসযথ পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। “আচম এই সকল্ কচিচ্ছতচে,” 

“ইহো আমোি,” “এই আমোি সুখ” “ইহো আমোি দুুঃখ,” এইরূপ জ্ঞোনই অহঙ্কোি। এই 

যুচধচষ্ঠচ্ছিি দুুঃচ্ছখি কোিণ। আচম এই পোপ কচিয়োচে—আমোি এই দ্েোক উপচস্থত; আচম 

ল্ইয়োই সব, অতএব আচম বচ্ছন যোইব, ইতযোচদ আত্মোচভমোনই যুচধচষ্ঠচ্ছিি এই 

কোাঁদোকোচ ি মূচ্ছল্ আচ্ছে। দ্সই মূচ্ছল্ কুঠোিোঘোতপূবথক যুচধচষ্ঠিচ্ছক উদৃ্ধত কিো, এই 

ধমথচ্ছবতৃ্তচ্ছেচ্ছষ্ঠি উচ্ছদেশেয। এজনয চতচন পরুষবোচ্ছকয যুচধচষ্ঠিচ্ছক কচহচ্ছল্ন, “আপনোি 

এখনও ে্রু  অবচেষ্ট আচ্ছে। আপনোি েিীচ্ছিি অভযন্তচ্ছি দ্য অহঙ্কোিরূপ দুজথয় ে্রু  

িচহয়োচ্ছে, তোহো চক আপচন চনিীক্ষণ কচিচ্ছতচ্ছেন নো?” এই বচল্য়ো েীকৃষ্ণ, তত্ত্বজ্ঞোন িোিো 

অহঙ্কোিচ্ছক চবনষ্ট কিোি সম্বচ্ছে একচ  রূপক যুচধচষ্ঠিচ্ছক শুনোইচ্ছল্ন। তোি পি চতচন 

যুচধচষ্ঠিচ্ছক দ্য অতুযৎকৃষ্ট জ্ঞোচ্ছনোপচ্ছদে চদচ্ছল্ন, তোহো সচবস্তোচ্ছি উদৃ্ধত কচিচ্ছতচে। দ্য 

চনষ্কোম ধমথ আমিো গীতোয় পচ , তোহো এখোচ্ছনও আচ্ছে। এইরূপ অচত মহৎ ধচ্ছমথোপচ্ছদচ্ছেই 

কৃষ্ণিচিত্র চবচ্ছেষ স্ফূচতথ পোয়। 

“দ্হ ধমথিোজ! বযোচধ দুই প্রকোি, েোিীচিক ও মোনচসক। ঐ দুই প্রকোি বযোচধ 

পিস্পচ্ছিি সোহোচ্ছযয পিস্পি সমুৎপন্ন হইয়ো থোচ্ছক। েিীচ্ছি দ্য বযোচধ উপচস্থত হয়, 

তোহোচ্ছি েোিীচিক এবং মচ্ছনোমচ্ছধয দ্য পী ো উপচস্থত হয়, তোহোচ্ছি মোনচসক বযোচধ কচ্ছহ। 

কি চপত্ত ও বোয়ু এই চতনচ  েিীচ্ছিি গুণ, যখন এই চতন গুণ সমভোচ্ছব অবস্থোন কচ্ছি, 

তখন েিীিচ্ছক সুস্থ এবং যখন ঐ গুণত্রচ্ছয়ি মচ্ছধয দ্ববষময উপচস্থত হয়, তখনই েিীিচ্ছক 

অসুস্থ বল্ো যোয়। চপচ্ছত্তি আচধকয হইচ্ছল্ কচ্ছিি হ্রোস ও কচ্ছিি আচধকয হইচ্ছল্ চপচ্ছত্তি 
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হ্রোস হইয়ো থোচ্ছক। েিীচ্ছিি নযোয় আত্মোিও চতনচ  গুণ আচ্ছে। ঐ চতনচ  গুচ্ছণি নোম সত্ত্ব, 

িজ ও তম। ঐ গুণত্রয় সমভোচ্ছব অবস্থোন কচিচ্ছল্ আত্মোি স্বোস্থযল্োভ হয়। ঐ গুণত্রচ্ছয়ি 

মচ্ছধয এচ্ছকি আচধকয হইচ্ছল্ অচ্ছনযি হ্রোস হয়। হষথ উপচস্থত হইচ্ছল্ দ্েোক এবং দ্েোক 

উপচস্থত হইচ্ছল্ হষথ চতচ্ছিোচহত হইয়ো যোয়। দুুঃচ্ছখি সময় চক দ্কহ সুখোনুভব কচ্ছি এবং 

সুচ্ছখি সময় চক কোহোি দুুঃখোনুভব হয়? যোহো হউক, এক্ষচ্ছণ সুখদুুঃখ উভয়ই স্মিণ কিো 

আপনোি কতথবয নচ্ছহ। সুখদুুঃখোতীত পিব্রহ্মচ্ছক স্মিণ কিোই আপনোি চবচ্ছধয়। 

* * * পূচ্ছবথ ভীে দ্দ্রোণোচদি সচহত আপনোি দ্য দ্ঘোিতি যুদ্ধ উপচস্থত হইয়োচেল্, 

এক্ষচ্ছণ একমোত্র অহঙ্কোচ্ছিি সচহত তোহো অচ্ছপক্ষো অচধক ভীষণ সংগ্রোম সমুপচস্থত 

হইয়োচ্ছে। ঐ যুচ্ছদ্ধ অচভমুখীন হওয়ো আপনোি অবেয কতথবয। দ্যোগ ও তদুপচ্ছযোগী কোযথ 

সমুদোয় অবল্ম্বন কচিচ্ছল্ই এই যুচ্ছদ্ধ জয়ল্োভ কচিচ্ছত পোচিচ্ছবন। এই যুচ্ছদ্ধ েিচনকি, 

ভৃতয ও বেুবচ্ছগথি চকেুমোত্র প্রচ্ছয়োজন নোই; একমোত্র মনচ্ছক সহোয় কচিয়ো ঐ সংগ্রোচ্ছম 

প্রবৃত্ত হইচ্ছত হইচ্ছব। ঐ যুচ্ছদ্ধ জয়ল্োভ কচিচ্ছত নো পোচিচ্ছল্ দুুঃচ্ছখি পচিসীমো থোচকচ্ছব নো। 

অতএব আপচন আমোি এই উপচ্ছদেোনুসোচ্ছি অচিিোৎ অহঙ্কোিচ্ছক পিোজয়পূবথক দ্েোক 

পচিতযোগ কচিয়ো সুস্থচিচ্ছত্ত দ্বপতৃক িোজয প্রচতপোল্ন করুন। 

“দ্হ ধমথিোজ!” দ্কবল্ িোজযোচদ পচিতযোগ কচিয়ো চসচদ্ধল্োভ কিো কদোচপ সম্ভবপি 

নচ্ছহ। ইচেয় সমুদোয়চ্ছক পিোজয় কচিচ্ছত পোচিচ্ছল্ও চসচদ্ধল্োভ হয় চক নো সচ্ছন্দহ। যোহোিো 

িোজযোচদ চবষয় সমুদোয় পচিতযোগ কচিয়োও মচ্ছন মচ্ছন চবষয়চ্ছভোচ্ছগি বোসনো কচ্ছি, 

তোহোচদচ্ছগি ধমথ ও সুখ দ্তোমোি ে্রু গণ ল্োভ করুক। মমতো সংসোি-প্রোচপ্তি ও চনমথমতো 

ব্রহ্মল্োচ্ছভি কোিণ বচল্য়ো চনচদথষ্ট হইয়ো থোচ্ছক। ঐ চবরুদ্ধধমথোবল্ম্বী মমতো ও চনমথমতো 

দ্ল্োকসমুদোচ্ছয়ি চিচ্ছত্ত অল্চক্ষতভোচ্ছব অবস্থোনপূবথক পিস্পি পিস্পিচ্ছক আক্রমণ ও 

পিোজয় কচিয়ো থোচ্ছক। দ্য বযচি ঈশ্বচ্ছিি অচস্তচ্ছেি অচবনশ্বিতোচনবেন জগচ্ছতি অচস্তে 

অচবনশ্বি বচল্য়ো চবশ্বোস কচ্ছিন, প্রোচণগচ্ছণি দ্দহনোে কচিচ্ছল্ও তোাঁহোচ্ছি চহংসোপোচ্ছপ চল্প্ত 

হইচ্ছত হয় নো; দ্য বযচি স্থোবিজঙ্গমসংবচল্ত সমুদোয় জগচ্ছতি আচধপতয ল্োভ কচিয়োও 

মমতো পচিতযোগ কচিচ্ছত পোচ্ছিন, তোাঁহোচ্ছক কখনই সংসোিপোচ্ছপ বদ্ধ হইচ্ছত হয় নো। আি 

দ্য বযচি অিচ্ছণয িল্মূল্োচদ িোিো জীচবকোচনবথোহ কচিয়োও চবষয়বোসনো পচিতযোগ কচিচ্ছত 
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নো পোচ্ছি, তোহোচ্ছি চনশ্চয়ই সংসোিজোচ্ছল্ জচ ত হইচ্ছত হয়। অতএব ইচেয় ও চবষয় 

সমুদোয় মোয়োময় বচল্য়ো চনশ্চয় কিো দ্তোমোি অবেয কতথবয। দ্য বযচি এই সমুদোচ্ছয়ি 

প্রচত চকেুমোত্র মমতো নো কচ্ছিন, চতচন চনশ্চয়ই সংসোি হইচ্ছত মুচিল্োচ্ছভ সমথথ হন। 

কোমপিতন্ত্র মূে  বযচিিো কদোি প্রেংসোি আস্পদ হইচ্ছত পোচ্ছি নো। কোমনো মন হইচ্ছত 

সমুৎপন্ন হয়; উহো সমুদোয় প্রবৃচত্তি মূল্ কোিণ। দ্য সমুদোয় মহোত্মো বহু জচ্ছিি 

অভযোসবেতুঃ কোমনোচ্ছি অধমথরূচ্ছপ পচিজ্ঞোত হইয়ো িল্ল্োচ্ছভি বোসনো সহকোচ্ছি দোন, 

দ্বদোধযয়ন, তপসযো, ব্রত, যজ্ঞ, চবচবধ চনয়ম, ধযোনমোগথ ও দ্যোগমোগথ আেয় নো কচ্ছিন, 

তোাঁহোিোই এককোচ্ছল্ কোমনোচ্ছি পিোজয় কচিচ্ছত সমথথ হন। কোমচনগ্রহই যথোথথ ধমথ ও 

দ্মোচ্ছক্ষি বীজস্বরূপ, সচ্ছন্দহ নোই। 

অতুঃপি পুিোচবৎ পচণ্ডতগণ দ্য কোমগীতো কীতথন কচিয়ো থোচ্ছকন, আচম এক্ষচ্ছণ 

দ্তোমোি চনক  তোহো কচহচ্ছতচে, েবণ কি। কোমনো স্বয়ং কচহয়োচ্ছে দ্য, চনমথমতো ও 

দ্যোগোভযোস চভন্ন দ্কহই আমোচ্ছি পিোচজত কচিচ্ছত সমথথ হয় নো। দ্য বযচি জপোচদ কোযথ 

িোিো আমোচ্ছি জয় কচিচ্ছত দ্িষ্টো কচ্ছি, আচম তোহোি মচ্ছন অচভমোনরূচ্ছপ আচবভূথত হইয়ো 

তোহোি কোযথ চবিল্ কচিয়ো থোচক। দ্য বযচি চবচবধ যজ্ঞোনুষ্ঠোন িোিো আমোচ্ছি পিোচজত 

কচিচ্ছত দ্িষ্টো কচ্ছি, আচম তোহোি মচ্ছন জঙ্গমমধযগত জীবোত্মোি নযোয় বযিরূচ্ছপ উচদত 

হই। দ্য বযচি দ্বদোন্ত সমোচ্ছল্োিনো িোিো আমোচ্ছি েোসন কচিচ্ছত যত্নবোন্  হয়, আচম তোহোি 

মচ্ছন স্থোবিোন্তগথত জীবোত্মোি নযোয় অবযিরূচ্ছপ অবস্থোন কচি। দ্য বযচি দ্বধযথ িোিো আমোচ্ছি 

জয় কচিচ্ছত দ্িষ্টো কচ্ছি, আচম কখনই তোহোি মন হইচ্ছত অপনীত হই নো। দ্য বযচি তপসযো 

িোিো আমোচ্ছি পিোজয় কচিচ্ছত যত্ন কচ্ছি, আচম তোহোি তপসযোচ্ছতই প্রোদুভূথত হই এবং দ্য 

বযচি দ্মোক্ষোথথী হইয়ো আমোচ্ছি জয় কচিচ্ছত বোসনো কচ্ছি, আচম তোহোচ্ছি ল্ক্ষয কচিয়ো নৃতয 

ও উপহোস কচিয়ো থোচক। পচণ্ডচ্ছতিো আমোচ্ছি সবথভূচ্ছতি অবধয, ও সনোতন বচল্য়ো চনচ্ছদথে 

কচিয়ো থোচ্ছকন। 

দ্হ ধমথিোজ! এই আচম আপনোি কোমগীতো সচবস্তোচ্ছি কীতথন কচিল্োম। অতএব 

কোমনোচ্ছি পিোজয় কিো চনতোন্ত দুুঃসোধয। আপচন চবচধপূবথক অশ্বচ্ছমধ ও অনযোনয সুসমৃদ্ধ 

যচ্ছজ্ঞি অনুষ্ঠোন কচিয়ো কোমনোচ্ছি ধমথচবষচ্ছয় নীত করুন। বোিংবোি বেুচবচ্ছয়োচ্ছগ অচভভূত 
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হওয়ো আপনোি চনতোন্ত অনুচিত। আপচন অনুতোপ িোিো কখনই তোাঁহোচদচ্ছগক পুনদেথন ল্োচ্ছভ 

সমথথ হইচ্ছবন নো। অতএব এক্ষচ্ছণ মহোসমোচ্ছিোচ্ছহ সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ সমুদোচ্ছয়ি অনুষ্ঠোন করুন, 

তোহো হইচ্ছল্ই ইহচ্ছল্োচ্ছক অতুল্ কীচতথ ও পিচ্ছল্োচ্ছক উৎকৃষ্ট গচত ল্োভ কচিচ্ছত সমথথ 

হইচ্ছবন।” 
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িোদে পরিট্ছেদ—কৃষ্ণপ্রয়োণ 

  

ধমথিোজয সংস্থোচপত হইল্; ধমথ প্রিোচিত হইয়োচ্ছে। পোণ্ডবচদচ্ছগি সচ্ছঙ্গ কৃচ্ছষ্ণি জনয এ 

গ্রচ্ছেি সম্বে; মহোভোিচ্ছত দ্য জনয কৃচ্ছষ্ণি দ্দখো পোই, তোহো সব িুিোইল্। এইখোচ্ছন কৃচ্ছষ্ণি 

মহোভোিত হইচ্ছত অন্তচহথত হওয়ো উচিত। চকন্তু িিনোকণূ্ডচতপীচ চ্ছতিো তত সহচ্ছজ কৃষ্ণচ্ছক 

েোচ বোি পোত্র নচ্ছহন। ইহোি পচ্ছি অজুথচ্ছনি মুচ্ছখ তোাঁহোিো এক ো অপ্রোসচঙ্গক, অদু্ভত কথো 

তুচল্চ্ছল্ন। চতচন বচল্চ্ছল্ন, তুচম যুদ্ধকোচ্ছল্ আমোচ্ছক দ্য ধচ্ছমথোপচ্ছদে চদয়োচেচ্ছল্, সব ভুচল্য়ো 

চগয়োচে। আবোি বল্। কৃষ্ণ বচল্চ্ছল্ন, কথো ব  মন্দ। আমোি আি দ্স সব কথো মচ্ছন হইচ্ছব 

নো। আচম তখন দ্যোগমুি হইয়োই দ্স সব উপচ্ছদে চদয়োচেল্োম। আি তুচমও ব  চনচ্ছবথোধ 

ও েদ্ধোেূনয; দ্তোমোয় আি চকেুই বচল্চ্ছত িোচহ নো। তথোচপ এক পুিোতন ইচতহোস 

শুনোইচ্ছতচে। 

কৃষ্ণ ঐ ইচতহোচ্ছসোি বযচিচ্ছক অবল্ম্বন কচিয়ো, অজুথনচ্ছক আবোি চকেু তত্ত্বজ্ঞোন 

শুনোইচ্ছল্ন। পূচ্ছবথ যোহো শুনোইয়োচেচ্ছল্ন, তোহো গীতো বচল্য়ো প্রচসদ্ধ। এখন যোহো শুনোইচ্ছল্ন, 

গ্রেকোি তোহোি নোম িোচখয়োচ্ছেন, “অনুগীতো”। ইহোি এক ভোচ্ছগি নোম “ব্রোহ্মণগীতো”।  

ভগবদ্গীতো, প্রজোগি, সনৎসুজোতীয়, মোকথচ্ছণ্ডয়সমসযো, এই অনুগীতো প্রভৃচত 

অচ্ছনকগুচল্ ধমথসম্বেীয় গ্রে মহোভোিচ্ছতি মচ্ছধয সচন্নচবষ্ট হইয়ো, এক্ষচ্ছণ মহোভোিচ্ছতি অংে 

বচল্য়ো প্রিচল্ত। এই সকল্ গ্রচ্ছেি মচ্ছধয সবথচ্ছেষ্ঠ গীতো, চকন্তু অনযগুচল্চ্ছতও অচ্ছনক 

সোিগভথ কথো পোওয়ো যোয়। অনুগীতোও উত্তম গ্রে। “ভট্ট দ্মোক্ষমূল্ি,” ইহোচ্ছক তোাঁহোি 

“Sacred Books of the East” নোমক গ্রেোবল্ীি মচ্ছধয স্থোন চদয়োচ্ছেন। েীযুি কোেীনোথ 

ত্রযম্বক দ্তল্োঙ, এক্ষচ্ছণ চযচন দ্বোম্বোই হোইচ্ছকোচ্ছ থি জজ, চতচন ইহো ইংিোচজচ্ছত অনুবোচদত 

কচিয়োচ্ছেন। চকন্তু গ্রে দ্যমনই হউক, ইহোচ্ছত আমোচ্ছদি দ্কোন প্রচ্ছয়োজন নোই। গ্রে দ্যমনই 

হউক, ইহো কৃচ্ছষ্ণোচি নচ্ছহ। গ্রেকোি বো অপি দ্কহ, দ্যরূপ অবতোিণো কচিয়ো, ইহোচ্ছক 

কৃচ্ছষ্ণি মুচ্ছখ উি কচিয়োচ্ছেন, তোহোচ্ছত বুিো যোয় দ্য, ইহো কৃচ্ছষ্ণোি নচ্ছহ; দ্জো ো দোগ ব  

স্পষ্ট, কচ্ছষ্টও দ্জো  ল্োচ্ছগ নোই। গীচ্ছতোি ধচ্ছমথি সচ্ছঙ্গ অনুগীচ্ছতোি ধচ্ছমথ এরূপ দ্কোন 

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । কৃষ্ণচরিত্র (ষষ্ঠ খণ্ড) ।         প্রবন্ধ 

 69 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সোদৃেয নোই দ্য, ইহোচ্ছক গীতোচ্ছবত্তোি উচি চবচ্ছবিনো কিো যোয়। েীযুি কোেীনোথ ত্রযম্বক, 

চনজকৃত অনুবোচ্ছদি দ্য দীঘথ উপক্রমচণকো চল্চখয়োচ্ছেন, তোহোচ্ছত সচ্ছন্তোষজনক প্রমোণ 

প্রচ্ছয়োচ্ছগি িোিো এই চসদ্ধোচ্ছন্ত উপচস্থত হইয়োচ্ছেন দ্য, অনুগীতো, গীতোি অচ্ছনক েতোব্দী 

পচ্ছি িচিত হইয়োচেল্। দ্স প্রমোচ্ছণি চবস্তোচিত আচ্ছল্োিনোি আমোচ্ছদি প্রচ্ছয়োজন নোই। 

কৃষ্ণিচিচ্ছত্রি দ্কোন অংেই অনুগীতোি উপি চনভথি কচ্ছি নো। তচ্ছব, অনুগীতো ও ব্রোহ্মণগীতো 

(বো ব্রহ্মগীতো  দ্য প্রকৃত পচ্ছক্ষ প্রচক্ষপ্ত, তোহোি প্রমোণোথথ ইহো বচল্চ্ছল্ই যচ্ছথষ্ট হইচ্ছব দ্য, 

পবথসংগ্রহোধযোচ্ছয় ইহোি চকেুমোত্র প্রসঙ্গ নোই। 

অজুথনচ্ছক উপচদষ্ট কচিয়ো, কৃষ্ণ অজুথন ও যুচধচষ্ঠিোচদি চনক  চবদোয় গ্রহণ পূবথক 

িোিকো যোত্রো কচিচ্ছল্ন। এই চবদোয় মোনবপ্রকৃচতসুল্ভ দ্েহোচভবযচিচ্ছত পচিপূণথ। কৃচ্ছষ্ণি 

মোনচবকতোি পূচ্ছবথ পূচ্ছবথ আমিো অচ্ছনক উদোহিণ চদয়োচে। অতএব ইহোি সচবস্তোি বণথন 

চনষ্প্রচ্ছয়োজন। 

পচথমচ্ছধয উতঙ্ক মুচনি সচ্ছঙ্গ কৃচ্ছষ্ণি সোক্ষোৎ বচণথত হইয়োচ্ছে। কৃষ্ণ যুদ্ধ চনবোিণ কচ্ছিন 

নোই, বচল্য়ো উতঙ্ক তোাঁহোচ্ছক েোপ চদচ্ছত প্রস্তুত। কৃষ্ণ বচল্চ্ছল্ন, েোপ চদও নো, চদচ্ছল্ দ্তোমোি 

তপুঃক্ষয় হইচ্ছব, আচম সচেস্থোপন কচিবোি দ্িষ্টো কচিয়োচেল্োম, আি আচম জগদীশ্বি। 

তখন উতঙ্ক তোাঁহোচ্ছক প্রণোম কচিয়ো স্তব কচিচ্ছল্ন। কৃচ্ছষ্ণি চবশ্বরূপ দ্দচখচ্ছত িোচহচ্ছল্ন; 

কৃষ্ণও চবশ্বরূপ দ্দখোইচ্ছল্ন। তোি পি দ্জোি কচিয়ো উতঙ্কচ্ছক অচভল্চষত বিদোন 

কচিচ্ছল্ন। তোহোি পি িণ্ডোল্ আচসল্, কুকুি আচসল্, িণ্ডোল্ উতঙ্কচ্ছক কুকুচ্ছিি প্রর কোব 

খোইচ্ছত বচল্ল্, ইতযোচদ, ইতযোচদ নোনোরূপ বীভৎস বযোপোি আচ্ছে। এই উতঙ্কসমোগম 

বৃত্তোন্ত মহোভোিচ্ছতি পবথসংগ্রহোধযোচ্ছয় নোই; সুতিোং ইহো মহোভোিচ্ছতি অংে নচ্ছহ। কোচ্ছজই 

এ সম্বচ্ছে আমোচ্ছদি দ্কোন কথো বচল্বোি প্রচ্ছয়োজন নোই। স্পষ্টতুঃ এখোচ্ছন তৃতীয় স্তি দ্দখো 

যোয়। 

িোিকোয় চগয়ো কৃষ্ণ বেুবোেচ্ছবি সচ্ছঙ্গ চমচল্ত হইচ্ছল্ বসুচ্ছদব তোাঁহোি চনক  যুদ্ধবৃত্তোন্ত 

শুচনচ্ছত ইেো কচিচ্ছল্ন। কৃষ্ণ যুদ্ধবৃত্তোন্ত চপতোচ্ছক যোহো শুনোইচ্ছল্ন, তোহো সংচক্ষপ্ত, অতুযচি 

েূনয, এবং দ্কোন প্রকোি অননসচগথক ঘ নোি প্রসঙ্গচ্ছদোষিচহত। অথি সমস্ত স্থূল্ ঘ নো 

প্রকোচেত কচিচ্ছল্ন। দ্কবল্ অচভমনুযবধ দ্গোপন কচিচ্ছল্ন। চকন্তু সুভদ্রো তোাঁহোি সচ্ছঙ্গ 
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িোিকোয় চগয়োচেচ্ছল্ন, সুভদ্রো অচভমনুযবচ্ছধি প্রসঙ্গ স্বয়ং উত্থোপন কচিচ্ছল্ন। তখন কৃষ্ণ দ্স 

বৃত্তোন্তও সচবস্তোচ্ছি বচল্চ্ছল্ন। 

এচদচ্ছক যুচধচষ্ঠি, কৃচ্ছষ্ণি চবদোয়কোচ্ছল্ তোাঁহোচ্ছক অনুচ্ছিোধ কচিয়োচেচ্ছল্ন দ্য, অশ্বচ্ছমধ 

যজ্ঞকোচ্ছল্ পুনবথোি আচসচ্ছত হইচ্ছব। এক্ষচ্ছণ দ্সই যচ্ছজ্ঞি সময় উপচস্থত। অতএব চতচন 

যোদবগণ পচিবৃত হইয়ো পুনবথোি হচস্তনোয় গমন কচিচ্ছল্ন। 

কৃষ্ণ তথোয় আচসচ্ছল্, অচভমনুযপত্নী উত্তিো একচ  মৃত পুত্র প্রসব কচিচ্ছল্ন। কৃষ্ণ 

তোহোচ্ছক পনুজথীচবত কচিচ্ছল্ন। চকন্তু ইহো হইচ্ছত এমন চসদ্ধোন্ত কিো যোয় নো দ্য, কৃষ্ণ ঐেী 

েচিি প্রচ্ছয়োগিোিো এই কোযথ সম্পোদন কচিচ্ছল্ন। এখনকোি অচ্ছনক ডোিোিই মৃত সন্তোন 

ভূচমষ্ঠ হইচ্ছল্ তোহোচ্ছক পনুজথীচবত কচিচ্ছত পোচ্ছিন ও কচিয়ো থোচ্ছকন এবং চকরূচ্ছপ কচিচ্ছত 

পোচ্ছিন, তোহো আমিো অচ্ছনচ্ছকই জোচন। ইহো িোিো দ্কবল্ ইহোই প্রমোচণত হইচ্ছতচ্ছে দ্য, 

তোহো তখনকোি দ্ল্োক আি দ্কহ জোচনত নো, কৃষ্ণ তোহো জোচনচ্ছতন। চতচন আদেথ মনুষয, 

এজনয সবথপ্রকোি চবদযো ও জ্ঞোন তোাঁহোি অচধকৃত হইয়োচেল্। 

তোি পি চনচবথচ্ছে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল্। কৃষ্ণও িোিকোয় পুনিোগমন কচিচ্ছল্ন। তোি পি 

আি পোণ্ডবগচ্ছণি সচ্ছঙ্গ তোাঁহোি সোক্ষোৎ হয় নোই। 
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