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উপক্রমরিকো 

  

মহতস্তমসঃ পাচ্ছি পুরুষং হযচতচ্ছতজসম্। 

যং জ্ঞাত্বা মৃতুযমচ্ছতযচত তনৈ ষজ্ঞয়াত্মচ্ছি িমঃ|| 

মহাভািত, শাচিপবথ, ৪৭ অধ্যায়। 

  

প্রর্ম পচিচ্ছেদ—গ্রচ্ছেি উচ্ছেশয 

  

ভািতবচ্ছষথি অচধ্কাংশ চহন্দুি, বাঙ্গালা ষদচ্ছশি সকল চহন্দুি চবশ্বাস ষয, শ্রীকৃে 

ঈশ্বচ্ছিি অবতাি। কৃেস্তু ভেবান্ স্বয়ং—ইহা তাাঁহাচ্ছদি দৃঢ় চবশ্বাস। বাঙ্গালা প্রচ্ছদচ্ছশ, 

কৃচ্ছেি উপাসিা প্রায় সবথবযাপক। গ্রাচ্ছম গ্রাচ্ছম কৃচ্ছেি মচন্দি, েৃচ্ছহ েৃচ্ছহ কৃচ্ছেি পূজা, 

প্রায় মাচ্ছস মাচ্ছস কৃচ্ছোৎসব, উৎসচ্ছব উৎসচ্ছব কৃেযাত্রা, কচ্ছে কচ্ছে কৃেেীচত, সকল 

মচু্ছে কৃেিাম। কাহািও োচ্ছয় চদবাি বচ্ছে কৃেিামাবচল, কাহািও োচ্ছয় কৃেিাচ্ছমি িাপ। 

ষকহ কৃেিাম িা কচিয়া ষকার্াও যাত্রা কচ্ছিি িা; ষকহ কৃেিাম িা চলচেয়া ষকাি পত্র বা 

ষকাি ষলোপড়া কচ্ছিি িা; চভোিী “জয় িাচ্ছধ্ কৃে” িা বচলয়া চভো িায় িা। ষকাি 

ঘৃিাি কর্া শুচিচ্ছল “িাচ্ছধ্ কৃে!” বচলয়া আমিা ঘৃিা প্রকাশ কচি; বচ্ছিি পােী পুচষচ্ছল 

তাহাচ্ছক “িাচ্ছধ্ কৃে” িাম চশোই। কৃে এচ্ছদচ্ছশ সবথবযাপক। 

কৃেস্তু ভেবান্ স্বয়ং। যচদ তাহাই বাঙ্গালীি চবশ্বাস, তচ্ছব সবথসমচ্ছয় কৃেিাধ্িা, 

কৃেিাম, কৃেকর্া ধ্চ্ছমথিই উন্নচতসাধ্ক। সকল সমচ্ছয় ঈশ্বিচ্ছক ৈিি কিাি অচ্ছপো 

মিুচ্ছষযি মঙ্গল আি চক আচ্ছি? চকন্তু ইাঁহািা ভেবান্ চ্ছক চক িকম ভাচ্ছবি? ভাচ্ছবি, ইচি 

বাচ্ছলয ষিাি—িিী মােি িুচি কচিয়া োইচ্ছতি; ককচ্ছশাচ্ছি পািদাচিক—অসংেয 

ষোপিািীচ্ছক পাচতব্রতযধ্মথ হইচ্ছত ভ্রষ্ট কচিয়াচিচ্ছলি; পচিিত বয়চ্ছস বঞ্চক ও শঠ-বঞ্চিাি 

িািা ষরািাচদি প্রািহিি কচিয়াচিচ্ছলি। ভেবচ্চচিত্র চক এইরূপ? চযচি ষকবল শুদ্ধসত্ত্ব, 
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যাাঁহা হইচ্ছত সবথপ্রকাি শুচদ্ধ, যাাঁহাি িাচ্ছম অশুচদ্ধ, অপুিয দূি হয়, মিুষযচ্ছদহ ধ্ািি কচিয়া 

সমস্ত পাপািিি চক ষসই ভেবচ্চচিত্রসঙ্গত? 

ভেবচ্চচিচ্ছত্রি এইরূপ কল্পিায় ভািতবচ্ছষথি পাপচ্ছরাত বৃচদ্ধ পাইয়াচ্ছি, 

সিাতিধ্মথচ্ছিচষেি বচলয়া র্াচ্ছকি। এবং ষস কর্াি প্রচতবাদ কচিয়া জয়শ্রী লাভ কচিচ্ছতও 

কেিও কাহাচ্ছক ষদচে িাই। আচম চিচ্ছজও কৃেচ্ছক স্বয়ং ভেবান্ বচলয়া দৃঢ় চবশ্বাস কচি; 

পাশ্চাতয চশোি পচিিাম আমাি এই হইয়াচ্ছি ষয, আমাি ষস চবশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াচ্ছি। 

ভেবান্ শ্রীকৃচ্ছেি যর্ার্থ চকরূপ িচিত্র পুিাচ্ছিচতহাচ্ছস বচিথত হইয়াচ্ছি, তাহা জাচিবাি 

জিয, আমাি যতদূি সাধ্য, আচম পুিাি ইচতহাচ্ছসি আচ্ছলািিা কচিয়াচি। তাহাি ফল এই 

পাইয়াচি ষয, কৃেসম্বন্ধীয় ষয সকল পাচ্ছপাপােযাি জিসমাচ্ছজ প্রিচলত আচ্ছি, তাহা 

সকলই অমূলক বচলয়া জাচিচ্ছত পাচিয়াচি, এবং উপিযাসকািকৃত কৃেসম্বন্ধীয় উপিযাস 

সকল বাদ চদচ্ছল যাহা বাচক র্াচ্ছক, তাহা অচত চবশুদ্ধ, পিমপচবত্র, অচতশয় মহৎ, ইহাও 

জাচিচ্ছত পাচিয়াচি। জাচিয়াচি—ঈদৃশ সবথগুিাচিত, সবথপাপসংস্পশথশূিয, আদশথ িচিত্র 

আি ষকার্াও িাই। ষকাি ষদশীয় ইচতহাচ্ছসও িা, ষকাি ষদশীয় কাচ্ছবযও িা।  

চক প্রকাি চবিাচ্ছি আচম এরূপ চসদ্ধাচ্ছি উপচিত হইয়াচি, তাহা বুাাি এই গ্রচ্ছেি 

একচি উচ্ছেশয। চকন্তু ষস কর্া িাচড়য়া চদচ্ছলও এই গ্রচ্ছেি চবচ্ছশষ প্রচ্ছয়াজি আচ্ছি। আমাি 

চিচ্ছজি যাহা চবশ্বাস, পাঠকচ্ছক তাহা গ্রহি কচিচ্ছত বচল িা, এবং কৃচ্ছেি ঈশ্বিত্ব সংিাপি 

কিাও আমাি উচ্ছেশয িচ্ছহ। এ গ্রচ্ছে আচম তাাঁহাি ষকবল মািবিচিচ্ছত্রিই সমাচ্ছলািিা 

কচিব। তচ্ছব এেি চহন্দুধ্চ্ছমথি আচ্ছলািিা চকিু প্রবলতা লাভ কচিয়াচ্ছি। ধ্মথাচ্ছন্দালচ্ছিি 

প্রবলতাি এই সমচ্ছয় কৃেিচিচ্ছত্রি সচবস্তাচ্ছি সমাচ্ছলািিা প্রচ্ছয়াজিীয়। যচদ পুিাতি বজায় 

িাচেচ্ছত হয়, তচ্ছব এোচ্ছি বজায় িাচেবাি চক আচ্ছি িা আচ্ছি, তাহা ষদচেয়া লইচ্ছত হয়। 

আি যচদ পুিাতি উঠাইচ্ছত হয়, তাহা হইচ্ছলও কৃেিচিচ্ছত্রি সমাচ্ছলািিা িাই; ষকি িা, 

কৃেচ্ছক িা উঠাইয়া চদচ্ছল পুিাতি উঠাি যাইচ্ছব িা। 

ইহা চভন্ন আমাি এক গুরুতি উচ্ছেশয আচ্ছি। ইচতপূচ্ছবথ* “ধ্মথতত্ত্ব” িাচ্ছম গ্রে প্রকাশ 

কচিয়াচি। তাহাচ্ছত ষয কয়চি কর্া বুাাইবাি ষিষ্টা কচিয়াচি, সংচ্ছেচ্ছপ তাহা এইঃ— 

“১। মিুচ্ছষযি কতকগুচল শচি আচ্ছি। আচম তাহাি বৃচি িাম চদয়াচি। 
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ষসইগুচলি অিুশীলি, প্রস্ফুিি ও িচিতার্থতায় মিুষযত্ব। 

২। তাহাই মিুচ্ছষযি ধ্মথ। 

৩। ষসই অিুশীলচ্ছিি সীমা, পিস্পচ্ছিি সচহত বৃচিগুচলি সামঞ্জসয। 

৪। তাহাই সুে।” 

এেচ্ছি আচম স্বীকাি কচি ষয, সমস্ত বৃচিগুচলি সমূ্পিথ অিুশীলি, প্রস্ফুিি, 

িচিতার্থতা ও সামঞ্জসয একাধ্াচ্ছি দুলথভ। এ সম্বচ্ছন্ধ ঐ গ্রচ্ছেই যাহা বচলয়াচি, তাহাও 

উদৃ্ধত কচিচ্ছতচিঃ— 

“চশষয।…জ্ঞাচ্ছি পাচণ্ডতয, চবিাচ্ছি দেতা, কাচ্ছযথ তৎপিতা, চিচ্ছি ধ্মথাত্মতা এবং 

সুিচ্ছস িচসকতা, এই সকল হইচ্ছল, তচ্ছব মািচসক সবথাঙ্গীি পচিিচত হইচ্ছব। আবাি তাহাি 

উপি শািীচিক চক্রয়ায় সুদে হওয়া িাই। 

* * * 

এরূপ আদশথ ষকার্ায় পাইব? এরূপ মিুষয ত ষদচে িা। 

গুরু। মিুষয িা ষদে, ঈশ্বি আচ্ছিি। ঈশ্বিই সবথাঙ্গীি স্ফূচতথি ও িিম পচিিচতি 

একমাত্র উদাহিি।” 

পুিশ্চঃ— 

“অিিপ্রকৃচত ঈশ্বি উপাসচ্ছকি প্রর্মাবিায় তাহাি আদশথ হইচ্ছত পাচ্ছিি িা, ইহা 

সতয, চকন্তু ঈশ্বচ্ছিি অিুকািী মিুচ্ছষযিা, অর্থাৎ যাাঁহাচদেচ্ছক গুিাচধ্কয ষদচেয়া ঈশ্বিাংশ 

চবচ্ছবিিা কিা যায়, অর্বা যাাঁহাচদচ্ছেি মািবচ্ছদহধ্ািী ঈশ্বি মচ্ছি কিা যায়, তাাঁহািাই 

ষসোচ্ছি বাঞ্ছিীয় আদশথ হইচ্ছত পাচ্ছিি। এই জিয যীশুেৃষ্ট খ্রীষ্টীয়াচ্ছিি আদশথ, শাকযচসংহ 

ষবৌচ্ছদ্ধি আদশথ। চকন্তু এরূপ ধ্মথপচিবধ্থক আদশথ ষযরূপ চহন্দুশাচ্ছে আচ্ছি, এমি আি 

পৃচর্বীি ষকাি ধ্মথপুস্তচ্ছক িাই—ষকাি জাচতি মচ্ছধ্য প্রচসদ্ধ িাই। জিকাচদ িাজচষথ, 

িািদাচদ ষদবচষথ, বচশষ্ঠাচদ ব্রহ্মচষথ, সকচ্ছলই অিুশীলচ্ছিি িিমাদশথ। তাহাি উপি 

শ্রীিামিন্দ্র, যুচধ্চষ্ঠি, “অজুথি, লক্ষ্মি, ষদবব্রত, ভীষ্ম প্রভৃচত েচত্রয়েি আিও সমূ্পিথতা” 

প্রাপ্ত আদশথ। খ্রীষ্ট ও শাকযচসংহ ষকবল উদাসীি, ষকৌপীিধ্ািী চিমথল ধ্মথচ্ছবিা। চকন্তু 

ইাঁহািা তা িয়। ইাঁহািা সবথগুিচবচশষ্ট – ইাঁহাচদচ্ছেচ্ছতই সবথবৃচি, সবথাঙ্গসম্পন্ন স্ফূচতথ 
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পাইয়াচ্ছি। ইাঁহািা চসংহাসচ্ছি বচসয়াও উদাসীি; কামুথকহচ্ছস্তও ধ্মথচ্ছবিা; িাজা হইয়াও 

পচণ্ডত; শচিমান্ হইয়াও সবথজচ্ছি ষপ্রমময়। চকন্তু এই সকল আদচ্ছশথি উপি চহন্দুি আি 

এক আদশথ আচ্ছি, যাাঁহাি কাচ্ছি আি সকল আদশথ োচ্ছিা হইয়া যায়— যুচধ্চষ্ঠি যাাঁহাি 

কাচ্ছি ধ্মথ চশো কচ্ছিি, স্বয়ং অজুথি যাাঁহাি চশষয, িাম ও লক্ষ্মি যাাঁহাি অংশমাত্র, যাাঁহাি 

তুলয মহামচহমাময় িচিত্র কেি মিুষযভাষায় কীচতথত হয় িাই।”  

এই তত্ত্বিা প্রমাচ্ছিি িািা প্রচতপন্ন কচিবাি জচ্ছিযও শ্রীকৃেিচিচ্ছত্রি বযােযাচ্ছি প্রবৃি 

হইয়াচি। 

  

————————— 

* ধ্মথতত্ত্ব, কৃেিচিচ্ছত্রি প্রর্ম সংস্কিচ্ছিি পচ্ছি এবং এই চিতীয় সংস্কিচ্ছিি পূচ্ছবথ 

প্রিাচিত হইয়াচিল। 
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রিতীয় পরিট্ছেদ—কৃট্ষ্ণি চরিত্র রকিূপ রেল, 

তোহো জোরিবোি উপোয় রক? 

  

আচ্ছদৌ এোচ্ছি দুইচি গুরুতি আপচি উপচিত হইচ্ছত পাচ্ছি। যাাঁহািা দৃঢ় চবশ্বাস কচ্ছিি 

ষয, কৃে ভূমণ্ডচ্ছল অবতীিথ হইয়াচিচ্ছলি, তাাঁহাচ্ছদি কর্া এেি িাচড়য়া চদই। আমাি সকল 

পাঠক ষসরূপ চবশ্বাসযুি িচ্ছহি। যাাঁহািা ষসরূপ চবশ্বাসযুি িচ্ছহি, তাহািা বচলচ্ছবি, 

কৃেিচিচ্ছত্রি ষমৌচলকতা চক? কৃে িাচ্ছম ষকাি বযচি পৃচর্বীচ্ছত কেিও চবদযমাি চিচ্ছলি, 

তাহাি প্রমাি চক? যচদ চিচ্ছলি, তচ্ছব তাাঁহাি িচিত্র যর্ার্থ চক প্রকাি চিল, তাহা জাচিবাি 

ষকাি উপায় আচ্ছি চক? 

আমিা প্রর্চ্ছম এই দুই সচ্ছন্দচ্ছহি মীমাংসায় প্রবৃি হইব। 

কৃচ্ছেি বৃিাি চিম্নচলচেত প্রািীি গ্রেগুচলচ্ছত পাওয়া যায়ঃ— 

(১) মহাভািত। 

(২) হচিবংশ। 

(৩) পুিাি। 

ইহাি মচ্ছধ্য পুিাি আঠািোচি। সকলগুচলচ্ছত কৃেবৃিাি িাই। চিম্নচলচেতগুচলচ্ছত 

আচ্ছিঃ— 

(১) ব্রহ্মপুিাি।  

(২) পদ্মপুিাি। 

(৩) চবেুপুিাি। 

(৪) বায়ুপুিাি। 

(৫) শ্রীমদ্ভােবত। 

(১০) ব্রহ্মনববতথপুিাি। 
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(১৩) স্কন্দপুিাি। 

(১৪) বামিপুিাি। 

(১৫) কূমথপুিাি। 

মহাভািত, আি উপচিচলচেত অিয গ্রেগুচলি মচ্ছধ্য কৃেজীবিী সম্বচ্ছন্ধ একচি চবচ্ছশষ 

প্রচ্ছভদ আচ্ছি। যাহা মহাভািচ্ছত আচ্ছি, তাহা হচিবংচ্ছশ ও পুিািগুচলচ্ছত িাই। যাহা হচিবংশ 

ও পুিাচ্ছি আচ্ছি, তাহা মহাভািচ্ছত িাই। ইহাি একচি কািি এই ষয, মহাভািত 

পাণ্ডবচদচ্ছেি ইচতহাস; কৃে পাণ্ডবচদচ্ছেি সো ও সহায়; চতচি পাণ্ডবচদচ্ছেি সহায় হইয়া 

বা তাাঁহাচ্ছদি সচ্ছঙ্গ র্াচকয়া ষয সকল কাযথ কচিয়াচ্ছিি, তাহাই মহাভািচ্ছত আচ্ছি, ও 

র্াচকবাি কর্া। প্রসঙ্গক্রচ্ছম অিয দুই একিা কর্া আচ্ছি মাত্র। তাাঁহাি জীবচ্ছিি অবচশষ্টাংশ 

মহাভািচ্ছত িাই বচলয়াই হচিবংশ িচিত হইয়াচিল, ইহা হচিবংচ্ছশ আচ্ছি। ভােবচ্ছতও 

ঐরূপ কর্া আচ্ছি। বযাস িািদচ্ছক মহাভািচ্ছতি অসমূ্পিথতা জািাইচ্ছলি। িািদ বযাসচ্ছক 

কৃেিচিত্র িিিাি উপচ্ছদশ চদচ্ছলি। অতএব মহাভািচ্ছত যাহা আচ্ছি, এই ভােবচ্ছত বা 

হচিবংচ্ছশ বা অিয পুিাচ্ছি তাহা িাই; মহাভািচ্ছত, যাহা িাই—পচিতযি হইয়াচ্ছি, তাহাই 

আচ্ছি। 

অতএব মহাভািত সবথপূবথবতথী। হচিবংশাচদ ইহাি অভাব পূিিার্থ মাত্র। যাহা সবথাচ্ছগ্র 

িচিত হইয়াচিল, তাহাই সবথাচ্ছপো ষমৌচলক, ইহাই সম্ভব। কচর্ত আচ্ছি ষয, মহাভািত, 

হচিবংশ, এবং অষ্টাদশ পুিাি একই বযচি িচিত। সকলই মহচষথ ষবদবযাসপ্রিীত। এ কর্া 

সতয চক িা, তাহাি চবিাচ্ছি এেচ্ছি প্রচ্ছয়াজি িাই। আচ্ছে ষদো যাউক, মহাভািচ্ছতি ষকাি 

ঐচতহাচসকতা আচ্ছি চক িা। যচদ তাহা িা র্াচ্ছক, তচ্ছব হচিবংচ্ছশ ও পুিাচ্ছি ষকাি 

ঐচতহাচসক তচ্ছত্ত্বি অিুসন্ধাি বৃর্া। 

এেচ্ছি ষয চবিাচ্ছি প্রবৃি হইব, তাহাচ্ছত দুই চদচ্ছক দুই ষঘাি চবপদ্। এক চদচ্ছক, এ 

ষদশীয় প্রািীি সংস্কাি ষয, সংস্কৃতভাষায় ষয চকিু িিিা আচ্ছি, ষয চকিুচ্ছত অিুস্বাি আচ্ছি, 

সকলই অভ্রাি ঋচষ প্রিীত; সকলই প্রচতবাদ বা সচ্ছন্দচ্ছহি অতীত ষয সতয, তাহাই 

আমাচদচ্ছেি কাচ্ছি আচিয়া উপচিত কচ্ছি। ষবদচবভাে, লেচ্ছলাকাত্মক মহাভািত, 

হচিবংশ, এবং অষ্টাদশ পুিাি সকল একজচ্ছি কচিয়াচ্ছিি; সকলই কচলযুচ্ছেি আিচ্ছম্ভ 
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হইয়াচ্ছি; ষসও পাাঁিহাজাি বৎসি হইল; আি এই সকল ষবদবযাস ষযমি কচিয়াচিচ্ছলি, 

চঠক ষতমিই আচ্ছি। অচ্ছিক ষলাচ্ছক, এ সংস্কাচ্ছিি প্রচতবাদ শুিা দূচ্ছি যাউক, ষয প্রচতবাদ 

কচিচ্ছব, তাহাচ্ছক মহাপাতকী, িািকী এবং ষদচ্ছশি সবথিাচ্ছশ প্রস্তুত মচ্ছি কচ্ছিি। এই এক 

চদচ্ছকি চবপদ্। আি চদচ্ছক গুরুতি চবপদ্, চবলাতী পাচণ্ডতয। ইউচ্ছিাপ ও আচ্ছমচিকাি 

কতকগুচল পচণ্ডত সংস্কৃত চশো কচিয়াচ্ছিি। তাাঁহািা প্রািীি সংস্কৃত গ্রে হইচ্ছত ঐচতহাচসক 

তত্ত্ব উদূ্ভত কচিচ্ছত চিযুি, চকন্তু তাহাচ্ছদি এ কর্া অসহয ষয, পিাধ্ীি দুবথল চহন্দুজাচত, 

ষকাি কাচ্ছল সভয চিল, এবং ষসই সভযতা অচত প্রািীি। অতএব দুই িাচি জি চভন্ন তাহািা 

সিিািি প্রািীি ভািতবচ্ছষথি ষেৌিব েবথ কচিচ্ছত চিযুি। তাাঁহািা য্নপপূবথক ইহাই প্রমাি 

কচিচ্ছত িাচ্ছহি ষয, প্রািীি ভািতবষথীয় গ্রে সকচ্ছল যাহা চকিু আচ্ছি—চহন্দুধ্মথচবচ্ছিাধ্ী 

ষবৌদ্ধগ্রে িাড়া—সকলই আধু্চিক, আি চহন্দুগ্রচ্ছে যাহাই আচ্ছি, তাহা হয় সমূ্পিথ চমর্যা, 

িয় অিয ষদশ হইচ্ছত িুচি কিা। ষকাি মহাত্মা বচ্ছলি, িামায়ি ষহামচ্ছিি কাচ্ছবযি অিুকিি; 

ষকহ বা বচ্ছলি, ভেবদ্গীতা বাইচ্ছবচ্ছলি িায়ামাত্র। চহন্দুি ষজযাচতষ িীি, যবি বা কাল চিয় 

হইচ্ছত প্রাপ্ত; চহন্দুি েচিতও পচ্ছিি কাচ্ছি পাওয়া; চলচেত অেিও ষকাি সীমীয় জাতীয় 

হইচ্ছত প্রাপ্ত। এ সকল কর্া প্রচতপন্ন কচিবাি জিয তাাঁহাচ্ছদি চবিািপ্রিালীি মূল সূত্র এই 

ষয, ভািতবষথীয় গ্রচ্ছে ভািতপচ্ছে যাহা পাওয়া যায়, তাহা চমর্যা বা প্রচেপ্ত, যাহা 

ভািতবচ্ছষথি চবপচ্ছে পাওয়া যায়, তাহাই সতয। পাণ্ডবচদচ্ছেি িযায় বীিিচিত্র ভািতবষথীয় 

পুরুচ্ছষি কর্া চমর্যা, পাণ্ডব কচবকল্পিা মাত্র, চকন্তু পাণ্ডবপ্নপী ষরৌপদীি পঞ্চ পচত সতয, 

ষকি িা, তিািা চসদ্ধ হইচ্ছতচ্ছি ষয, প্রািীি ভািতবাসীচ্ছয়িা িূয়াড় জাচত চিল, তাহাচদচ্ছেি 

মচ্ছধ্য েীচ্ছলাকচদচ্ছেি বহুচববাহ প্রিচলত চিল। ফগুথসন্ সাচ্ছহব অট্টাচলকাি ভগ্নাবচ্ছশচ্ছষ 

কতকগুলা চববো েীমূচতথ ষদচেয়া চসদ্ধাি কচিয়াচ্ছিি ষয, প্রািীি ভািতবচ্ছষথ েীচ্ছলাচ্ছকিা 

কাপড় পচিত িা; এচদচ্ছক মরু্িা প্রভৃচত িাচ্ছিি অপূবথ ভাস্কযথ ষদচেয়া চবলাতী পচণ্ডচ্ছতিা 

চিি কচিয়াচ্ছিি, এ চশল্প গ্রীক্ চমেীি। ষববি (Weber) সাচ্ছহব, ষকাি মচ্ছত চহন্দুচদচ্ছেি 

ষজযাচতষশাচ্ছেি প্রািীিতা উড়াইয়া চদচ্ছত িা পাচিয়া চিি কচিচ্ছলি, চহন্দুিা িান্দ্র 

িেত্রমণ্ডল বাচবলিীয়চদচ্ছেি চিকি হইচ্ছত পাইয়াচ্ছি। বাচবলিীয়চদচ্ছেি ষয িান্দ্র 

িেত্রমণ্ডল আচ্ছদৌ কেিও চিল িা, তাহা িাচপয়া ষেচ্ছলি। প্রমাচ্ছিি অভাচ্ছবও Whitney 
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সাচ্ছহব বচলচ্ছলি, তাহা হইচ্ছত পাচ্ছি, ষকি িা, চহন্দুচ্ছদি মািচসক স্বভাব ষতমি ষতজস্বী 

িয় ষয, তাহাি চিজবুচদ্ধচ্ছত এত কচ্ছি। 

এই সকল মহাপুরুষেচ্ছিি মচ্ছতি সমাচ্ছলািিায় আমাি ষকাি প্রচ্ছয়াজি চিল িা। 

ষকি িা, আচম স্বচ্ছদশীয় পাঠচ্ছকি জিয চলচে, চহন্দুচ্ছিষীচদচ্ছেি জিয চলচে িা। তচ্ছব 

দুঃচ্ছেি চবষয় এই ষয, আমাি স্বচ্ছদশীয় চশচেতসম্প্রদায়মচ্ছধ্য অচ্ছিচ্ছক তাাঁহাচ্ছদি মচ্ছতি 

অিুবতথী। অচ্ছিচ্ছকই চিচ্ছজ চকিু চবিাি আিাি িা কচিয়াই, ষকবল ইউচ্ছিাপীয় পচণ্ডতচদচ্ছেি 

মত বচলয়াই, ষসই সকল মচ্ছতি অিুবতথী। আমাি দুিাকাঙ্ক্ষা ষয, চশচেত সম্প্রদাচ্ছয়ি 

মচ্ছধ্যও ষকহ ষকহ এই গ্রে পাঠ কচ্ছিি। তাই, আচম ইউচ্ছিাপীয় মচ্ছতিও প্রচতবাচ্ছদ প্রবৃি। 

যাাঁহাচ্ছদি কাচ্ছি চবলাতী সবাই ভাল, যাাঁহািা ইস্তক চবলাতী পচণ্ডত, লাোচ্ছয়ৎ চবলাতী 

কুকুি, সকচ্ছলিই ষসবা কচ্ছিি, ষদশী গ্রে পড়া দূচ্ছি র্াক, ষদশী চভোিীচ্ছকও চভো ষদি 

িা, তাাঁহাচ্ছদি আচম চকিু কচিচ্ছত পাচিব িা। চকন্তু চশচেত সম্প্রদাচ্ছয়ি মচ্ছধ্য অচ্ছিচ্ছকই 

সতযচপ্রয় এবং ষদশবৎসল। তাাঁহাচ্ছদি জিয চলচেব। 

  

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়    । কৃষ্ণচরিত্র ।         প্রবন্ধ 

 11 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তৃতীয় পরিট্ছেদ—মহোভোিট্তি ঐরতহোরসকতো 

  

বচলয়াচি ষয, কৃেিচিত্র ষয সকল গ্রচ্ছে পাওয়া যায়, মহাভািত তাহাি মচ্ছধ্য 

সবথপূবথবতথী। চকন্তু মহাভািচ্ছতি উপি চক চিভথি কিা যায়? মহাভািচ্ছতি ঐচতহাচসকতা 

চকিু আচ্ছি চক? মহাভািতচ্ছক ইচতহাস বচ্ছল, চকন্তু ইচতহাস বচলচ্ছল চক History ই 

বুাাইল? ইচতহাস কাহাচ্ছক বচ্ছল? এেিকাি চদচ্ছি শৃোল কুক্কুচ্ছিি েল্প চলচেয়াও ষলাচ্ছক 

তাহাচ্ছক “ইচতহাস” িাম চদয়া র্াচ্ছক। চকন্তু বস্তুতঃ যাহাচ্ছত পুিাবৃি, অর্থাৎ পূচ্ছবথ যাহা 

ঘচিয়াচ্ছি, তাহাি আবৃচি আচ্ছি, তাহা চভন্ন আি চকিুচ্ছকই ইচতহাস বলা যাইচ্ছত পাচ্ছি িা— 

“ধ্মথার্থকামচ্ছমাোিামুপচ্ছদশসমচিতম্। 

পূবথবৃিকর্াযুিচমচতহাসং প্রিেচ্ছত | | ”  

এেি, ভািতবচ্ছষথি প্রািীি গ্রে সকচ্ছলি মচ্ছধ্য ষকবল মহাভািতই অর্বা ষকবল 

মহাভািত ও িামায়ি ইচতহাস িাম প্রাপ্ত হইয়াচ্ছি। ষযোচ্ছি মহাভািত ইচতহাস পচ্ছদ 

বািয, যেি অিতঃ িামায়ি চভন্ন আি ষকাি গ্রেই এই িাম প্রাপ্ত হয় িাই, তেি চবচ্ছবিিা 

কচিচ্ছত হইচ্ছব ষয, ইহাি চবচ্ছশষ ঐচতহাচসকতা আচ্ছি বচলয়াই এরূপ হইয়াচ্ছি। 

সতয বচ্ছি ষয, মহাভািচ্ছত এমি চবস্তি কর্া আচ্ছি ষয, তাহা স্পষ্টতঃ অলীক, 

অসম্ভব, অনিচতহাচসক। ষসই সকল কর্াগুচল অলীক অনিচতহাচসক বচলয়া পচিতযাে 

কচিচ্ছত পাচি। চকন্তু ষয অংচ্ছশ এমি চকিুই িাই ষয, তাহা হইচ্ছত ঐ অংশ অলীক বা 

অনিচতহাচসক চবচ্ছবিিা কিা যায়, ষস অংশগুচল অনিচতহাচসক বচলয়া ষকি পচিতযাে 

কচিব? সকল জাচতি মচ্ছধ্য, প্রািীি ইচতহাচ্ছস এইরূপ ঐচতহাচসচ্ছক ও অনিচতহাচসচ্ছক, 

সচ্ছতয ও চমর্যায়, চমচশয়া চেয়াচ্ছি। ষিামক ইচতহাসচ্ছবিা চলচব প্রভৃচত, যবি ইচতহাসচ্ছবিা 

ষহচ্ছিাচ্ছিািস্ প্রভৃচত, মুসলমাি ইচতহাসচ্ছবিা ষফচ্ছিশ তা প্রভৃচত এইরূপ ঐচতহাচসক 

বৃিাচ্ছিি সচ্ছঙ্গ অনিসচেথক এবং অনিচতহাচসক বৃিাি চমশাইয়াচ্ছিি। তাাঁহাচদচ্ছেি গ্রে 

সকল ইচতহাস বচলয়া েৃহীত হইয়া র্াচ্ছক—মহাভািতই অনিচতহাচসক বচলয়া এচ্ছকবাচ্ছি 

পচিতযি হইচ্ছব ষকি? 
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আচম জাচি ষয, আধু্চিক ইউচ্ছিাপীচ্ছয়িা এই সকল ইচতহাসচ্ছবিাচদেচ্ছক (Livy, 

Herodotus প্রভৃচতচ্ছক) আদি কচ্ছিি িা। চকন্তু তাাঁহািা এমি বচ্ছলি িা ষয, ইাঁহাচ্ছদি গ্রে 

অনিসচেথক বযাপাচ্ছি পচিপূিথ, এই জিযই ইাঁহািা পচিতযাজয। তাাঁহািা বচ্ছলি ষয, ইাঁহািা 

ষয সকল সমচ্ছয়ি ইচতহাস চলচেয়াচ্ছিি, ষস সকল সমচ্ছয় ইাঁহািা চিচ্ছজও বতথমাি চিচ্ছলি 

িা, ষকাি সমসামচয়ক ষলেচ্ছকিও সাহাযয পাি িাই; অতএব তাাঁহাচ্ছদি গ্রচ্ছেি উপি, 

প্রকৃত ইচতহাস বচলয়া চিভথি কিা যায় িা। এ কর্া যর্ার্থ, চকন্তু চলচব বা ষহচ্ছিাচ্ছিািাস 

অচ্ছপো মহাভািচ্ছতি সমসামচয়কতা সম্বচ্ছন্ধ দাচব দাওয়া চকিু ষবশী, তাহা এই গ্রচ্ছে 

সময়ািচ্ছি প্রমািীকৃত হইচ্ছব। এই পযথি এেি বচলচ্ছত ইো কচি ষয, আধু্চিক ইউচ্ছিাপীয় 

সমাচ্ছলািচ্ছকিা যাহাই বলুি, প্রািীি ষিামক বা গ্রীক্ চলচপ বা ষহচ্ছিাচ্ছিািচ্ছসি গ্রেচ্ছক কেি 

অনিচতহাচসক বচলচ্ছতি িা। পোিচ্ছি এমি চদিও উপচিত হইচ্ছত পাচ্ছি ষয Giffon বা 

Froude অসমসামচয়ক বচলয়া পচিতযি হইচ্ছবি। আি আধু্চিক সমাচ্ছলািচ্ছকি দল যাই 

বলুি, চলচব বা ষহচ্ছিাচ্ছিািস্ চ্ছক এচ্ছকবাচ্ছি পচিতযাে কচিয়া ষিাম বা গ্রীচ্ছসি ষকাি 

ইচতহাস আচজও চলচেত হয় িা। 

পাঠক মচ্ছি িাচেচ্ছবি ষয, অনিসচেথকতাি বাহুলযঘচিত ষয ষদাষ, তাহািই চবিাি 

হইচ্ছতচ্ছি। এ চবষচ্ছয় ইউচ্ছিাপীয়চদচ্ছেি পদচিহ্নািুসিিই যচদ চবদযাবুচদ্ধি পিাকাষ্ঠাি 

পচিিয় হয়, তচ্ছব আমিা এোচ্ছি ষস ষেৌিচ্ছব বচঞ্চত িচহ। তাাঁহািা চিি কচিয়াচ্ছিি ষয, 

ভািতবচ্ছষথি পূবথতি অবিা জাচিবাি জিয ষদশীয় গ্রে সকল হইচ্ছত ষকাি সাহাযয পাওয়া 

যায় িা, ষকি িা, ষস সকল অচতশয় অচবশ্বাসচ্ছযােয, চকন্তু গ্রীক্ ষলেক Megasthenes 

এবং Ktesias এ চবষচ্ছয় অচতশয় চবশ্বাসচ্ছযােয,—ষস জিয ইাঁহািাই ষস চবষয় ইউচ্ছিাপীয় 

ষলেকচদচ্ছেি অবলম্বি। চকন্তু এই ষলেকচদচ্ছেি েুর গ্রেগুচলচ্ছত ষয িাচশ িাচশ অদু্ভত, 

অলীক, অনিসচেথক উপিযাস পাওয়া যায়, তাহা মহাভািচ্ছতি লে ষলাচ্ছকি চভতিও 

পাওয়া যায় িা। এ গ্রেগুচল চবশ্বাসচ্ছযােয ইচতহাস, আি মহাভািত অচবশ্বাসচ্ছযােয কাবয!! 

চক অপিাচ্ছধ্? 

এেি ইহাও স্বীকাি কিা যাউক ষয, ঐ সকল চভন্নচ্ছদশীয় ইচতহাসগ্রচ্ছেি অচ্ছপো 

মহাভািচ্ছত অনিসচেথক ঘিিাি বাহুলয অচধ্ক। তাহাচ্ছতও, ষযিুকু কিসচেথক ও সম্ভব 
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বযাপাচ্ছিি ইচতবৃি ষসিুকু গ্রহি কচিবাি ষকাি আপচি ষদো যায় িা। মহাভািচ্ছত ষয অিয 

ষদচ্ছশি প্রািীি ইচতহাচ্ছসি অচ্ছপো চকিু ষবশী কাল্পচিক বযাপাচ্ছিি বাহুলয আচ্ছি, তাহাি 

চবচ্ছশষ কািিও আচ্ছি। ইচতহাসগ্রচ্ছে দুই কািচ্ছি অনিসচেথক বা চমর্যা ঘিিা সকল িাি 

পায়। প্রর্ম, ষলেক জিশ্রুচতি উপি চিভথি কচিয়া, ষসই সকলচ্ছক সতয চবচ্ছবিিা কচিয়া 

তাহা গ্রেভুি কচ্ছিি। চিতীয়, তাাঁহাি গ্রে প্রিাচ্ছিি পি, পিবতথী ষলেচ্ছকিা আপিাচদচ্ছেি 

িিিা পূবথবতথী ষলেচ্ছকি িিিামচ্ছধ্য প্রচেপ্ত কচ্ছি। প্রর্ম কািচ্ছি সকল ষদচ্ছশি প্রািীি 

ইচতহাস কাল্পচিক বযাপাচ্ছিি সংস্পচ্ছশথ দূচষত হইয়াচ্ছি—মহাভািচ্ছতও ষসইরূপ ঘচিয়া 

র্াচকচ্ছব। 

চকন্তু চিতীয় কািিচি অিয ষদচ্ছশি ইচতহাসগ্রচ্ছে ষসরূপ প্রবলতা প্রাপ্ত হয় িাই—

মহাভািতচ্ছকই চবচ্ছশষ প্রকাচ্ছি অচধ্কাি কচিয়াচ্ছি। তাহাি চতিচি কািি আচ্ছি। 

প্রর্ম কািি এই ষয, অিযািয ষদচ্ছশ যেি ঐ সকল প্রািীি ঐচতহাচসক গ্রে প্রিীত 

হয়, তেি প্রায়ই ষস সকল ষদচ্ছশ গ্রে সকল চলচেত কচিবাি প্রর্া িচলয়াচ্ছি। গ্রে চলচেচ্ছত 

হইচ্ছল, তাহাচ্ছত পিবতথী ষলেচ্ছকিা স্বীয় িিিা প্রচেপ্ত কচিবাি বড় সুচবধ্া পাি িা—চলচেত 

গ্রচ্ছে প্রচেপ্ত িিিা শীঘ্র ধ্িা পচ্ছড়। ষকি িা, প্রািীি একোিা কাচপি িািা অিয কাচপি 

শুদ্ধাশুচদ্ধ চিচশ্চত কিা যায়। প্রািীি ভািতবচ্ছষথ গ্রে সকল প্রিীত হইয়া মুচ্ছে মুচ্ছে প্রিাচিত 

হইত, চলচপচবদযা প্রিচলত হইচ্ছল পচ্ছিও গ্রে সকল পূবথপ্রর্ািুসাচ্ছি গুরু-চশষয-পিম্পিা 

মুচ্ছে মুচ্ছেই প্রিাচিত হইত। তাহাচ্ছত প্রচেপ্ত িিিা প্রচ্ছবশ কচিবাি চবচ্ছশষ সুচবধ্া 

ঘচিয়াচিল। 

চিতীয় কািি এই ষয, ষিাম, গ্রীস বা অিয ষকাি ষদচ্ছশ ষকাি ইচতহাসগ্রে, 

মহাভািচ্ছতি িযায় জিসমাচ্ছজ আদি বা ষেৌিব প্রাপ্ত হয় িাই। সুতিাং ভািতবষথীয় 

ষলেকচদচ্ছেি পচ্ছে মহাভািচ্ছত স্বীয় িিিা প্রচেপ্ত কচিবাি ষয ষলাভ চিল, অিয ষকাি 

ষদশীয় ষলেকচদচ্ছেি ষসরূপ ঘচ্ছি িাই। 

তৃতীয় কািি এই ষয, অিয ষদচ্ছশি ষলেচ্ছকিা আপিাি যশ বা তাদৃশ অিয ষকাি 

কামিাি বশীভূত হইয়া গ্রে প্রিয়ি কচিচ্ছতি। কাচ্ছজই আপিাি িাচ্ছম আপিাি িিিা 

প্রিাি কিাই তাাঁহাচদচ্ছেি উচ্ছেশয চিল, পচ্ছিি িিিাি মচ্ছধ্য আপিাি িিিা িুবাইয়া চদয়া 
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আপিাি িাম ষলাপ কচিবাি অচভপ্রায় তাাঁহাচদচ্ছেি কেিও ঘচিত িা। চকন্তু ভািতবচ্ছষথি 

ব্রাহ্মচ্ছিিা চিঃস্বার্থ ও চি্াম হইয়া িিিা কচিচ্ছতি। ষলাকচহত চভন্ন আপিাচদচ্ছেি যশ 

তাাঁহাচদচ্ছেি অচভচ্ছপ্রত চিল িা। অচ্ছিক গ্রচ্ছে তৎপ্রচ্ছিতাি িামমাত্র িাই। অচ্ছিক ষশ্রষ্ঠ গ্রে 

এমি আচ্ছি ষয, ষক তাহাি প্রচ্ছিতা, তাহা আচজ পযথি ষকহ জাচ্ছি িা। ঈদৃশ চি্াম 

ষলেক, যাহাচ্ছত মহাভািচ্ছতি িযায় ষলাকায়ত গ্রচ্ছেি সাহাচ্ছযয তাাঁহাি িিিা ষলাকমচ্ছধ্য 

চবচ্ছশষ প্রকাচ্ছি প্রিাচিত হইয়া ষলাকচহত সাধ্ি কচ্ছি, ষসই ষিষ্টায় আপিাি িিিা সকল 

তাদৃশ গ্রচ্ছে প্রচেপ্ত কচিচ্ছতি। 

এই সকল কািচ্ছি মহাভািচ্ছত কাল্পচিক বৃিাচ্ছিি চবচ্ছশষ বাহুলয ঘচিয়াচ্ছি। চকন্তু 

কাল্পচিক বৃিাচ্ছিি বাহুলয আচ্ছি বচলয়া এই প্রচসদ্ধ ইচতহাসগ্রচ্ছে ষয চকিুই ঐচতহাচসক 

কর্া িাই, ইহা বলা চিতাি অসঙ্গত। 
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চতুথথ পরিট্ছেদ—মহোভোিট্তি ঐরতহোরসকতো 

  

ইউচ্ছিাপীয়চদচ্ছেি মত 

  

অসঙ্গতই হউক আি সঙ্গতই হউক, মহাভািচ্ছতি ঐচতহাচসকতা অস্বীকাি কচ্ছিি, 

এমি অচ্ছিক আচ্ছিি। বলা বাহুলয ষয, ইাঁহািা ইউচ্ছিাপীয় পচণ্ডত, অর্বা তাাঁহাচদচ্ছেি 

চশষয। তাাঁহাচদচ্ছেি মচ্ছতি সংচ্ছেপতঃ উচ্ছেে কচিব। 

চবলাতী চবদযাি একিা লেি এই ষয, তাাঁহািা স্বচ্ছদচ্ছশ যাহা ষদচ্ছেি, মচ্ছি কচ্ছিি 

চবচ্ছদচ্ছশ চঠক তাই আচ্ছি। তাাঁহািা Moor চভন্ন অচ্ছেৌিবিথ ষকাি জাচত জাচিচ্ছতি িা, এজিয 

এচ্ছদচ্ছশ আচসয়া চহন্দুচদেচ্ছক “Moor” বচলচ্ছত লাচেচ্ছলি। ষসইরূপ স্বচ্ছদচ্ছশ Epic কাবয 

চভন্ন পচ্ছদয িচিত আেযািগ্রে ষদচ্ছেি িাই, সুতিাং ইউচ্ছিাপীয় পচণ্ডচ্ছতিা মহাভািত ও 

িামায়চ্ছিি সন্ধাি পাইয়াই ঐ দুই গ্রে Epic কাবয বচলয়া চসদ্ধাি কচিচ্ছলি। যচদ কাবয, 

তচ্ছব আি উহাি ঐচতহাচসকতা চকিু িচহল িা, সব এক কর্ায় ভাচসয়া ষেল।  

ইউচ্ছিাপীয় পচণ্ডচ্ছতিা এ ষবাল চকয়ৎ পচিমাচ্ছি িাচড়য়াচ্ছিি, চকন্তু তাাঁহাচ্ছদি ষদশী 

চশচ্ছষযিা িাচ্ছড়ি িাই। 

ষকি, মহাভািতচ্ছক সাচ্ছহবিা কাবযগ্রে বচ্ছলি, তাহা তাাঁহািা চঠক বুাাি িাই। উহা 

পচ্ছদয িচিত বচলয়া এরূপ বলা হয়, এমত হইচ্ছত পাচ্ছি িা, ষকি িা, সবথপ্রকাি সংস্কৃত 

গ্রেই পচ্ছদয িচিত;—চবজ্ঞাি, দশথি, অচভধ্াি, ষজযাচতষ, চিচকৎসা শাে, সকলই পচ্ছদয 

প্রিীত হইয়াচ্ছি। তচ্ছব এমি হইচ্ছত পাচ্ছি, মহাভািচ্ছত কাবযাংশ বড় সুন্দি;—

ইউচ্ছিাপীচ্ছয়িা ষয প্রকাি ষসৌন্দযথ Epic কাচ্ছবযি লেি বচলয়া চিচ্ছদথশ কচ্ছিি, ষসই জাতীয় 

ষসৌন্দযথ উহাচ্ছত বহুল পচিমাচ্ছি আচ্ছি বচলয়া, উহাচ্ছক Epic বচ্ছলি। চকন্তু চবচ্ছবিিা কচিয়া 

ষদচেচ্ছল ঐ জাতীয় ষসৌন্দযথ অচ্ছিক ইউচ্ছিাপীয় ষমৌচলক ইচতহাচ্ছসও আচ্ছি। ইংচ্ছিচ্ছজি 

মচ্ছধ্য ষমকচ্ছল, কালথাইল ও ফ্রুচ্ছদি গ্রচ্ছে, ফিাসীচদচ্ছেি মচ্ছধ্য লামাতথীন্ ও চমশালাি গ্রচ্ছে, 

গ্রীকচদচ্ছেি মচ্ছধ্য রু্চকচদচদচ্ছসি গ্রচ্ছে, এবং অিযািয ইচতহাসগ্রচ্ছে আচ্ছি। মািব-িচিত্রই 
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কাচ্ছবযি ষশ্রষ্ঠ উপাদাি; ইচতহাসচ্ছবিাও মিুষযিচিচ্ছত্রি বিথি কচ্ছিি; ভাল কচিয়া চতচি 

যচদ আপিাি কাযথ সাধ্ি কচিচ্ছত পাচ্ছিি, তচ্ছব কাচ্ছজই তাাঁহাি ইচতহাচ্ছস কাচ্ছবযি ষসৌন্দযথ 

আচসয়া উপচিত হইচ্ছব। ষসৌন্দযথচ্ছহতু ঐ সকল গ্রে অনিচতহাচসক বচলয়া পচিতযি হয় 

িাই—মহাভািতও হইচ্ছত পাচ্ছি িা। মহাভািচ্ছত ষয ষস ষসৌন্দযথ অচধ্ক পচিমাচ্ছি ঘচিয়াচ্ছি, 

তাহাি চবচ্ছশষ কািিও আচ্ছি। 

মূচ্ছেথি মচ্ছতি চবচ্ছশষ আচ্ছন্দালচ্ছিি প্রচ্ছয়াজি িাই। চকন্তু পচণ্ডচ্ছত যচদ মূচ্ছেথি মত কর্া 

কয়, তাহা হইচ্ছল চক কতথবয? চবেযাত Weber সাচ্ছহব পচণ্ডত বচ্ছি, চকন্তু আমাি চবচ্ছবিিায় 

চতচি ষয েচ্ছি সংস্কৃত চশচেচ্ছত আিম্ভ কচিয়াচিচ্ছলি, ভািতবচ্ছষথি পচ্ছে ষস অচত 

অশুভেি। ভািতবচ্ছষথি প্রািীি ষেৌিব ষসচদিকাি জমথচিি অিিযচিবাসী ববথিচদচ্ছেি 

বংশধ্চ্ছিি পচ্ছে অসহয। অতএব প্রািীি ভািতবচ্ছষথি সভযতা অচত আধু্চিক, ইহা প্রমাি 

কচিচ্ছত চতচি সবথদা য্নপশীল। তাাঁহাি চবচ্ছবিিায় চযশুখ্রীচ্ছষ্টি জচ্ছেি পূচ্ছবথ ষয মহাভািত 

চিল, এমি চবচ্ছবিিা কচিবাি মুেয প্রমাি চকিু িাই। এতিুকু প্রািীিতাি কর্া স্বীকাি 

কচিবািও একমাত্র কািি এই ষয, Chrysostom িামা একজি ইউচ্ছিাপীয় ভািতবচ্ছষথ 

আচসয়া দাাঁড়ী-মাচাি মুচ্ছে মহাভািচ্ছতি কর্া শুচিয়া চেয়াচিচ্ছলি। পাচিচিি সূচ্ছত্র 

মহাভািত শব্দও আচ্ছি, যুচধ্চষ্ঠিাচদিও িাম আচ্ছি। চকন্তু তাহাচ্ছত তাাঁহাি চবশ্বাস হয় িা, 

ষকি িা, পাচিচিও তাাঁহাি মচ্ছত “কালচ্ছকি ষিচ্ছল”। তচ্ছব একজি ইউচ্ছিাপীচ্ছয়ি পচবত্র 

কিথিচ্ছে প্রচবষ্ট িাচবকবাচ্ছকযি ষকাি প্রকাি অবচ্ছহলা কচিচ্ছত চতচি সেম িচ্ছহি। অতএব 

মহাভািত ষয খ্রীষ্টীয় প্রর্ম শতাব্দীচ্ছত চিল ইহা চতচি কায়চ্ছেচ্ছশ স্বীকাি কচিয়াচ্ছিি। চকন্তু 

আি একজি ইউচ্ছিাপীয় ষলেক (Megasthenes) চযচি খ্রীষ্ট-পূবথ তৃতীয় বা িতুর্থ শতাব্দীি 

ষলাক, এবং ভািতবচ্ছষথ আচসয়া িন্দ্রগুচ্ছপ্তি িাজধ্ািীচ্ছত বাস কচিয়াচিচ্ছলি, চতচি তাাঁহাি 

গ্রচ্ছে মহাভািচ্ছতি কর্া ষলচ্ছেি িাই। কাচ্ছজই ষববি সাচ্ছহচ্ছবি চবচ্ছবিিায় তাাঁহাি সময় 

মহাভািত চিল িা।* এোচ্ছি জমথাি পচণ্ডতচি জাচিয়া শুচিয়া ইোপূবথক জুয়ািুচি 

কচিয়াচ্ছিি। ষকি িা, চতচি ষবশ জাচ্ছিি ষয, চমোচ্ছিচিচ্ছসি ভািতসম্বন্ধীয় গ্রে চবদযমাি 

িাই, ষকবল গ্রেকাি তাহা হইচ্ছত ষয সকল অংশ তাাঁহাচদচ্ছেি চিজ চিজ পুস্তচ্ছক উদৃ্ধত 

কচিয়াচিচ্ছলি, তাহাই সঙ্কলিপূবথক িািাি শ্বাচ্ছিক (Dr. Schwanbeck) িামক একজি 
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আধু্চিক পচণ্ডত একোচি গ্রে প্রস্তুত কচিয়াচ্ছিি; তাহাই এেি ষমোচ্ছিচিসকৃত 

ভািতবৃিাি বচলয়া প্রিচলত। তাাঁহাি গ্রচ্ছেি অচধ্কাংশ চবলুপ্ত; সুতিাং চতচি মহাভািচ্ছতি 

কর্া বচলয়াচিচ্ছলি চক িা বলা যায় িা। ইহা জাচিয়া শুচিয়াও ষকবল ভািতবচ্ছষথি প্রচত 

চবচ্ছিষবুচদ্ধবশতঃ ষববি সাচ্ছহব এরূপ কর্া চলচেয়াচ্ছিি। তাাঁহাি প্রিীত ভািত-সাচহচ্ছতযি 

ইচতবৃি-চবষয়ক গ্রচ্ছে আচ্ছদযাপাি ভািতবচ্ছষথি ষেৌিব লাঘচ্ছবি ষিষ্টা চভন্ন, অিয ষকাি 

উচ্ছেশয ষদো যায় িা। ইহাি পি বলা বাহুলয ষয, চমোচ্ছিচিস্ মহাভািচ্ছতি িাম কচ্ছিি 

িাই, ইহা হইচ্ছতই এমি বুাায় িা ষয, তাাঁহাি সমচ্ছয় মহাভািত চিল িা। অচ্ছিক চহন্দু 

জমথাচি ষবড়াইয়া আচসয়াচ্ছিি, গ্রেও চলচেয়াচ্ছিি, তাাঁহাচ্ছদি কাহািও গ্রচ্ছে ত ষববি 

সাচ্ছহচ্ছবি িাম ষদচেলাম িা। চসদ্ধাি কচিচ্ছত হইচ্ছব চক ষয, ষববি সাচ্ছহব কেিও চিচ্ছলি 

িা? 

অিযািয পচণ্ডচ্ছতিা, ষববি সাচ্ছহচ্ছবি মত, সব উঠাইয়া চদচ্ছত িাচ্ছহি িা। তাাঁহািা ষয 

আপচি কচ্ছিি, তাহা দুই প্রকািঃ— 

(১) মহাভািত প্রািীি গ্রে বচ্ছি, চকন্তু খ্রীঃ পূঃ িতুর্থ চক পঞ্চম শতাব্দীচ্ছত প্রিীত 

হইয়াচিল, তাহাি পূচ্ছবথ এরূপ গ্রে চিল িা। 

(২) আচদম মহাভািচ্ছত পাণ্ডবচদচ্ছেি ষকাি কর্া চিল িা। পাণ্ডব ও কৃে প্রভৃচত 

কচবকল্পিা মাত্র। 

ষদশী মত আবাি চবপিীত সীমাচ্ছি চেয়াচ্ছি। ষদশীচ্ছয়িা বচ্ছলি, কচলি আিচ্ছম্ভি চঠক 

পূচ্ছবথ কুরুচ্ছেচ্ছত্রি যুদ্ধ হইয়াচিল। ষস সময় ষবদবযাস বতথমাি চিচ্ছলি। কচলি প্রবৃচিমাচ্ছত্র 

পাণ্ডচ্ছবিা স্বেথাচ্ছিাহি কচ্ছিি। অতএব কচলি আিচ্ছম্ভই অর্থাৎ অদয হইচ্ছত ৪,৯৯২ বৎসি 

পূচ্ছবথ, মহাভািত প্রিীত হইয়াচিল। 

দুচি মতই ষঘািতি ভ্রমপচিপূিথ। দুই দচ্ছলি মচ্ছতিই েণ্ডি আবশযক। ত্জনিয প্রর্ম 

প্রচ্ছয়াজিীয় তত্ত্ব এই ষয, কুরুচ্ছেচ্ছত্রি যুদ্ধ কচ্ছব হইয়াচিল, ইহাি চিিথয়। তাহা চিিথীত 

হইচ্ছলই কতক বুচাচ্ছত পাচিব, মহাভািত কচ্ছব প্রিীত হইয়াচিল, এবং পাণ্ডবাচদ 

কচবকল্পিা মাত্র চক িা? তাহা হইচ্ছলই জাচিচ্ছত পাচিব, মহাভািচ্ছতি উপি চিভথি কিা 

যায় চক িা? 
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———————— 

* Since Megasthenes says nothing of this epic, it is not an improbable hypothesis 
that its origin is to be placed in the interval between his times and that of 
Chrysostom; for what ignorant sailors took note of would hardly have escaped his 
observation. 
History of Sanskrit Literature, English Translation, p. 186. Trubner & Co., 1882. 
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পঞ্চম পরিট্ছেদ—কুিুট্েট্ত্রি যুদ্ধ কট্ব 

হইয়োরেল 

প্রর্চ্ছম ষদশী মচ্ছতিই সমাচ্ছলািিা আবশযক। ৪,৯৯২ বৎসি পূচ্ছবথ ষয কুরুচ্ছেচ্ছত্রি 

যুদ্ধ হইয়াচিল, এ কর্ািা সতয িচ্ছহ, ইহা আচম ষদশী গ্রে অবলম্বি কচিয়াই প্রমাি কচিব। 

িাজতিচঙ্গিীকাি বচ্ছলি, কচলি ৬৫৩ বৎসি েচ্ছত ষোিথে কাশ্মীচ্ছি িাজা হইয়াচিচ্ছলি। 

আিও বচ্ছলি, ষোিথে যুচধ্চষ্ঠচ্ছিি সমকালবতথী িাজা। চতচি ৩৫ বৎসি িাজত্ব কচ্ছিি। 

অতএব প্রায় সাত শত বৎসি আিও বাদ চদচ্ছত হয়। তাহা হইচ্ছল ২৪০০ খ্রীষ্ট-পূবথাব্দ 

পাওয়া যায়। 

চকন্তু চবেুপুিাচ্ছি আচ্ছি— 

সপ্তষথীিাঞ্চ ষযৌ পূচ্ছবথৌ দৃচ্ছশযচ্ছত উচদচ্ছতৌ চদচব। 

তচ্ছয়াস্তু মধ্যিেত্রং দৃশযচ্ছত যৎ সমৎ চিচশ || 

ষতি সপ্তষথচ্ছয়া যুিাচস্তষ্ঠিযব্দশতং িৃিাম। 

ষত তু পাচিচেত কাচ্ছল মঘাস্বাসন্ চিচ্ছজািম || 

তদা প্রবৃিশ্চ কচলিথাদশাব্দশতাত্মকঃ। 

—৪ অংশঃ, ২৪ অ,  ৩৩- ৩৪ 

অর্থ। সপ্তচষথমণ্ডচ্ছলি মচ্ছধ্য ষয দুইচি তািা আকাচ্ছশ পূবথচদচ্ছক উচদত ষদো যায়, 

ইাঁহাচ্ছদি সমসূচ্ছত্র ষয মঘািেত্র ষদো যায়, ষসই িেচ্ছত্র সপ্তচষথ শত বৎসি অবিাি 

কচ্ছিি।[1] সপ্তচষথ পিীচেচ্ছতি সমচ্ছয় মঘা িেচ্ছত্র চিচ্ছলি, তেি কচলি িাদশ শত বৎসি 

প্রবৃি হইয়াচিল। 

অতএব এই কর্া মচ্ছত কচলি িাদশ শত বচ্ছষথি পি পিীচেচ্ছতি সময়; তাহা হইচ্ছল 

উপচি উদৃ্ধত ৩৪ ষলাক অিুসাচ্ছি ১৯০০ খ্রীষ্ট-পূবথাচ্ছব্দ কুরুচ্ছেচ্ছত্রি যুদ্ধ হইয়াচিল। 

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়    । কৃষ্ণচরিত্র ।         প্রবন্ধ 

 20 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চকন্তু ৩৩ ষলাচ্ছক যাহা পাওয়া যায়, তাহাি সচ্ছঙ্গ এ েিিা চমচ্ছল িা। ঐ ৩৩ ষলাচ্ছকি 

তাৎপযথ অচত দুেথম—সচবস্তাচ্ছি বুাাইচ্ছত হইল। সপ্তচষথমণ্ডল কতকগুচল চিিিেত্র, উহাি 

চবলাতী িাম Great Bear বা Ursa Major. মঘা িেত্রও কতকগুচল চিিতািা। সকচ্ছলই 

জাচ্ছিি, চিিতািাি েচত িাই। তচ্ছব চবষুচ্ছবি একিু সামািয েচত আচ্ছি—ইংচ্ছিজ 

ষজযাচতচবথচ্ছদিা তাহাচ্ছক বচ্ছলি “Precession of the Equinoxes.” এই েচত চহন্দুমচ্ছত প্রচত 

বৎসি ৫৪ চবকলা। এক এক িেচ্ছত্র ১৩১/৩ অংশ। এ চহসাচ্ছব ষকাি চিিতািাি এক 

িেত্র—পচিভ্রমি কচিচ্ছত সহর বৎসি লাচ্ছে—শত বৎসি িয়। তাহা িাড়া, সপ্তচষথমণ্ডল 

কেিও মঘা িেচ্ছত্র র্াচকচ্ছত পাচ্ছি িা। কািি মঘা িেত্র চসংহিাচশচ্ছত। িাদশ িাচশ 

িাচশিচ্ছক্রি চভতি। সপ্তচষথমণ্ডল িাচশিচ্ছক্রি বাচহচ্ছি। ষযমি ইংলণ্ড ভািতবচ্ছষথ কেিও 

র্াচকচ্ছত পাচ্ছি িা, ষতমচি সপ্তচষথমণ্ডল মঘা িেচ্ছত্র র্াচকচ্ছত পাচ্ছি িা। 

পাঠক চজজ্ঞাসা কচিচ্ছত পাচ্ছিি, তচ্ছব পুিািকাি ঋচষ চক োাঁজা োইয়া এই সকল 

কর্া চলচেয়াচিচ্ছলি? এমি কর্া আমিা বচলচ্ছতচি িা, আমিা ষকবল ইহাই বচলচ্ছতচি ষয, 

এই প্রািীি উচিি তাৎপযথ আমাচ্ছদি ষবাধ্েময িচ্ছহ। চক ভাচবয়া পুিািকাি চলচেয়াচিচ্ছলি 

তাহা আমিা বুচাচ্ছত পাচি িা। পাশ্চাতয পচণ্ডত ষবণ্ট চল সাচ্ছহব তাহা এইরূপ বুচায়াচ্ছিিঃ— 

“The notion originated in a contrivance of the astronomers to show the quantity of 
the precession of the equinoxes: This was by assuming an imaginary line, or great 
circle, passing through the poles of the ecliptic and the beginning of the fixed 
Magha, which circle was supposed to cut some of the stars in Great Bear.*** The 
seven stars in the Great Bear being called the Rishis, the circle so assumed was 
called the line of the Rishis; and being invariably fixed to the beginning of lunar 

asterism Magha, the precession would be noted by stating the degree &c. of any 
moveable lunar mansion cut by that fixed line or circle as an index.”  
Historical View of the Hindu Astronomy, p. 65. 

এইরূপ েিিা কচিয়া ষবণ্ট চল যুচধ্চষ্ঠিচ্ছক ৫৭৫ খ্রীষ্ট-পূবথাচ্ছব্দ আচিয়া ষফচলয়াচ্ছিি। 

অর্থাৎ তাাঁহাি মচ্ছত যুচধ্চষ্ঠি শাকযচসংচ্ছহি অল্প পূবথবতথী। আচ্ছমচিকাি পচণ্ডত Whitney 

সাচ্ছহব বচ্ছলি, চহন্দুচদচ্ছেি ষজযাচতচষক েিিা এত অশুদ্ধ ষয, তাহা হইচ্ছত ষকাি 
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কালাবধ্ািি-চ্ছিষ্টা বৃর্া। চকন্তু ষয ষকাি প্রকাচ্ছি হউক, কুরুচ্ছেচ্ছত্রি যুচ্ছদ্ধি কালাবধ্ািি 

হইচ্ছত পাচ্ছি, ষদোইচ্ছতচি। 

প্রর্মতঃ পুিািকাি ঋচষি অচভপ্রায় অিুসাচ্ছিই েিিা কিা যাউক। চতচি বচ্ছলি ষয, 

যুচধ্চষ্ঠচ্ছিি সমচ্ছয় সপ্তচষথ মঘায় চিচ্ছলি, িন্দ মহাপচ্ছদ্মি সময় পূবথাষাঢ়ায়। 

প্রযাসযচি যদা কিচ্ছত পূবথাষাঢ়াং মহষথয়ঃ। 

তদা িন্দাৎ প্রভৃচ্ছতযষ কচলবৃথচদ্ধং েচমষযচত || ৪। ২৪।  ৩৯ 

তাি পচ্ছি, শ্রীমদ্ভােবচ্ছতও ঐ কর্া আচ্ছি— 

যদা মঘাচ্ছভযা যাসযচি পূবথাষাঢ়াং মহষথয়ঃ। 

তদা িন্দাৎ প্রভৃচ্ছতযষ কচলবৃথচদ্ধং েচমষযচত || ১২। ২।  ৩২ 

মঘা হইচ্ছত পূবথাষাঢ়া দশম িেত্র; যর্া—মঘা, পূবথফল্গুিী, উিিফল্গুিী, হস্তা, চিত্রা, 

স্বাতী, চবশাো, অিুিাধ্া, ষজযষ্ঠা, মূলা, পূবথাষাঢ়া। অতএব যুচধ্চষ্ঠি হইচ্ছত িন্দ ১০ x 

১০০ = সহর বৎসি অিি। 

এেি, আি এক প্রকাি েিিা যাহা সকচ্ছলই বুচাচ্ছত পাচ্ছি, তাহা ষদো যাউক। চবেু 

পুিাচ্ছিি ষয ষলাক উদৃ্ধত কচিয়াচি, তাহাি পূবথচ্ছলাক এইঃ— 

যাবৎ পচিচেচ্ছতা জে যাবন্নন্দাচভচ্ছষিিম্। 

এতদ্ বষথসহরন্তু ষজ্ঞয়ং পঞ্চদচ্ছশািিম্ || ৪। ২৪।  ৩২ 

িচ্ছন্দি পুিা িাম িন্দ মহাপদ্ম। চবেুপুিাচ্ছি ঐ ৪ অংচ্ছশি ২৪ অধ্যাচ্ছয়ই আচ্ছি— 

“মহাপদ্মঃ তৎপুত্রাশ্চ একবষথশতমবিীপতচ্ছয়া ভচবষযচি। িনবব তান্ িন্দান্ 

ষকাচিচ্ছলযা ব্রাহ্মিঃ সমুদ্ধচিষযচত। ষতষামভাচ্ছব ষমৌযথাশ্চ পৃচর্বীং ষভােযচি। ষকৌচিলয এব 

িন্দ্রগুপ্তং িাচ্ছজযহচভচ্ছষেযচত।” 

ইহাি অর্থ—মহাপদ্ম এবং তাাঁহাি পুত্রেি একশতবষথ পৃচর্বীপচত হইচ্ছবি। 

ষকৌচিলয[2] িাচ্ছম ব্রাহ্মি িন্দবংশীয়েিচ্ছক উেূচলত কচিচ্ছবি। তাাঁহাচ্ছদি অভাচ্ছব ষমৌযথেি 

পৃচর্বী ষভাে কচিচ্ছবি। ষকৌচিলয িন্দ্রগুপ্তচ্ছক িাজযাচভচষি কচিচ্ছবি। 

তচ্ছবই যুচধ্চষ্ঠি হইচ্ছত িন্দ্রগুপ্ত ১১১৫ বৎসি। িন্দ্রগুপ্ত অচত চবেযাত সম্রাট্—ইচিই 

মাচকদিীয় যবি আচ্ছলক্ জন্দি ও চসচলউকস্ কিকিচ্ছিি সমসামচয়ক। ইচি বাহুবচ্ছল 
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মাচকদিীয় যবিচদেচ্ছক ভািতবষথ হইচ্ছত দূিীকৃত কচিয়াচিচ্ছলি, এবং প্রবলপ্রতাপ 

চসচলউকস্ চ্ছক পিাভূত কচিয়া তাাঁহাি কিযা চববাহ কচিয়াচিচ্ছলি। তাাঁহাি মত 

ষদাদথণ্ডপ্রতাপ তেি ষকহই পৃচর্বীচ্ছত চিচ্ছলি িা। কচর্ত আচ্ছি চতচি অকুচ্ছতাভচ্ছয় 

আচ্ছলক্ জন্দচ্ছিি চশচবিমচ্ছধ্য প্রচ্ছবশ কচিয়াচিচ্ছলি। আচ্ছলক্ জন্দি ৩২৫ খ্রীঃ পূবথাচ্ছব্দ 

ভািতবষথ আক্রমি কচ্ছিি। 

িন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খ্রীঃ পূবথাচ্ছব্দ িাজযপ্রাপ্ত হচ্ছয়ি। অতএব ঐ ৩১৫ অচ্ছঙ্কি সচহত 

উপচিচলচেত ১১১৫ ষযাে কচিচ্ছলই যুচধ্চষ্ঠচ্ছিি সময় পাওয়া যাইচ্ছব। ৩১৫ + ১১১৫ = 

১৪৩০ খ্রীঃ পূঃ তচ্ছব মহাভািচ্ছতি যুচ্ছদ্ধি সময়। 

অিযািয পুিাচ্ছিও ঐরূপ কর্া আচ্ছি। তচ্ছব মৎসয ও বায়ু পুিাচ্ছি ১১১৫ িাচ্ছি ১১৫০ 

চলচেত আচ্ছি। তাহা হইচ্ছল ১৪৬৫ পাওয়া যায়। 

কুরুচ্ছেচ্ছত্রি যুচ্ছদ্ধ ষয ইহাি বড় ষবচশ পূচ্ছবথ হয় িাই, বিং চকিু পচ্ছিই হইয়াচিল, 

তাহাি এক অেণ্ডিীয় প্রমাি পাওয়া যায়। সকল প্রমাি েণ্ডি কিা যায়—েচিত ষজযাচতচ্ছষি 

প্রমাি েণ্ডি কিা যায় িা— “িন্দাচ্ছকথৌ যত্র সাচেচ্ছিৌ।”  

সকচ্ছলই জাচ্ছি ষয, বৎসচ্ছিি দুইচি চদচ্ছি চদবািাত্র সমাি হয়। ষসই দুইচি চদি এচ্ছকি 

িয় মাস পচ্ছি আি একচি উপচিত হয়। উহাচ্ছক চবষুব বচ্ছল। আকাচ্ছশি ষয ষয িাচ্ছি ঐ 

দুই চদচ্ছি সূযথ র্াচ্ছকি, ষসইিাি দুইচিচ্ছক ক্রাচিপাতচবন্দু (Equinoctial point) বচ্ছল। 

উহাি প্রচ্ছতযকচিি চঠক ৯০ অংশ (90 degrees) পচ্ছি অয়ি পচিবতথি হয় (Solstice)  ।  

ঐ ৯০ অংচ্ছশ উপচিত হইচ্ছল সূযথ দচেিায়ি হইচ্ছত উিিায়চ্ছি বা উিিায়ি হইচ্ছত 

দচেিায়চ্ছি যাি। 

মহাভািচ্ছত আচ্ছি, ভীচ্ছষ্মি ইোমৃতুয। চতচি শিশযযাশায়ী হইচ্ছল বচলয়াচিচ্ছলি ষয, 

আচম দচেিায়চ্ছি মচিব িা, (তাহা হইচ্ছল সদ্গচতি হাচি হয়); অতএব শিশযযায় শুইয়া 

উিিায়চ্ছিি প্রতীো কচিচ্ছত লাচেচ্ছলি। মাঘ মাচ্ছস উিিায়ি হইচ্ছল চতচি প্রািতযাে 

কচিচ্ছলি। প্রািতযাচ্ছেি পূচ্ছবথ ভীষ্ম বচলচ্ছতচ্ছিি,— 

“মাচ্ছঘাহয়ং সমিুপ্রাচ্ছপ্তা মাসঃ ষসৌচ্ছমযা যুচধ্চষ্ঠি।” 
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তচ্ছব, তেি মাঘ মাচ্ছসই উিিায়ি হইয়াচিল। অচ্ছিচ্ছক মচ্ছি কচ্ছিি, এেিও মাঘ 

মাচ্ছসই উিিায়ি হয়, ষকি িা, ১লা মাঘচ্ছক উিিায়ি চদি এবং তৎপূবথচদিচ্ছক মকি-

সংক্রাচি বচ্ছল। চকন্তু তাহা আি হয় িা। যেি অচশ্বিী িেচ্ছত্রি প্রর্ম অংচ্ছশ ক্রাচিপাত 

হইয়াচিল, তেি অচশ্বিী প্রর্ম িেত্র বচলয়া েচিত হইয়াচিল; তেি আচশ্বি মাচ্ছস বৎসি 

আিম্ভ কিা হইত, এবং তেিই ১লা মাচ্ছঘ উিিায়ি হইত। এেিও েিিা ষসইরূপ িচলয়া 

আচসচ্ছতচ্ছি, এেি ফসলী সি ১লা আচশ্বচ্ছি আিম্ভ হয়, চকন্তু এেি আি অচশ্বিী িেচ্ছত্র 

ক্রাচিপাত হয় িা; এবং ১লা মাচ্ছঘ পূচ্ছবথি মত উিিায়ি হয় িা। এেি ৭ই ষপৌষ বা ৮ই 

ষপৌষ (২১ষশ চিচ্ছসম্বি) উিিায়ি হয়। এেিও েিিা ষসইরূপ িচলয়া আচসচ্ছতচ্ছি, এেি 

ফসলী সি ১লা মাচ্ছঘ পূচ্ছবথি মত উিিায়ি হয় িা। এেি ৭ই ষপৌষ বা ৮ই ষপৌষ (২১ষশ 

চিচ্ছসম্বি) উিিায়ি হয়। ইহাি কািি এই ষয, ক্রাচিপাত—চবন্দুি একিা েচত আচ্ছি, ঐ 

েচতচ্ছত ক্রাচিপাত, সুতিাং আয়িপচিবতথিিািও, বৎসি বৎসি চপিাইয়া যায়। ইহাই 

পূবথকচর্ত Precession of the Equinoxes—চহন্দুিাম “অয়িিলি”। কত চপিাইয়া যায়, 

তাহািও পচিমাি চিি আচ্ছি। চহন্দুিা বচ্ছলি, বৎসচ্ছি ৫৪ চবকলা, ইহাও পূচ্ছবথ কচর্ত 

হইয়াচ্ছি। চকন্তু ইহাচ্ছত সামািয ভুল আচ্ছি। ১৭২ খ্রীঃ-পূবথাচ্ছব্দ চহপাকথস্ িামা গ্রীক 

ষজযাচতচবথদ্ ক্রাচিপাত হইচ্ছত ১৭৪ অংচ্ছশ চিত্রা িেত্রচ্ছক ষদচেয়াচিচ্ছলি। মাচ্ছসেললাইন্ 

১৮০২ খ্রীঃ অচ্ছব্দ চিত্রাচ্ছক ২০১ অংচ্ছশ ৪ কলা ৪ চবকলায় ষদচেয়াচিচ্ছলি। ইহা হইচ্ছত 

চহসাব কচিয়া পাওয়া যায়, ক্রাচিপাচ্ছতি বাচষথক েচত সাচ্ছড় পঞ্চাশ চবকলা। চবেযাত 

ফিাশী ষজযাচতচবথদ্ Leverrier ঐ েচত অিয কািি হইচ্ছত ৫০.২৪ চবকলা চিি কচিয়াচ্ছিি, 

এবং সবথচ্ছশচ্ছষ Stockwell েচিয়া ৫০.৪৩৮ চবকলা পাইয়াচ্ছিি। এই েিিা প্রর্ম েিিাি 

সচ্ছঙ্গ চমচ্ছল। অতএব ইহাই গ্রহি কিা যাউক। 

ভীচ্ছষ্মি মৃতুযকাচ্ছলও মাঘ মাচ্ছস উিিায়ি হইয়াচিল, চকন্তু ষসৌি মাচ্ছঘি[3] ষকান্ 

চদচ্ছি, তাহা চলচেত িাই। ষপৌষ মাচ্ছঘ সিিািি ২৮ চক ২৯ চদি ষদো যায়। এই দুই মাচ্ছস 

৫৭ চদচ্ছিি ষবশী প্রায় ষদো যায় িা। চকন্তু এমি হইচ্ছত পাচ্ছি িা ষয, তেি মাঘ মাচ্ছসি 

ষশষ চদচ্ছিই উিিায়ি হইয়াচিল। ষকি িা, তাহা হইচ্ছল “মাচ্ছঘহয়ং সমিুপ্রাপ্তঃ” কর্াচি 

বলা হইত িা। ২৮ষশ মাচ্ছঘ উিিায়ি ধ্চিচ্ছলও এেি হইচ্ছত ৪৮ চদি তফাৎ। ৪৮ চদচ্ছি 
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িচবি েচত ষমািামুচি ৪৮ অংশ ধ্িা যাইচ্ছত পাচ্ছি; চকন্তু ইহা চঠক বলা যায় িা, ষকি িা, 

িচবি শীঘ্রেচত ও মন্দেচত আচ্ছি। ৭ই ষপৌষ হইচ্ছত ২৯ষশ মাঘ পযথি িচবস্ফুি বাঙ্গালা 

পচঞ্জকা ধ্চিয়া েচিচ্ছল ৪৪ অংশ ৪ কলা মাত্র েচত পাওয়া যায়। ঐ ৪৪ অংশ ৪ কলা 

হইচ্ছল খ্রীঃ পূঃ ১২৬৩ বৎসি পাওয়া যায়। ৪৮ অংশ পূিা লইচ্ছল খ্রীঃ পূঃ ১৫৩০ বৎসি 

পাওয়া যায়। ইহা ষকাি মচ্ছতই হইচ্ছত পাচ্ছি িা ষয, ইহাি পূচ্ছবথ কুরুচ্ছেচ্ছত্রি যুদ্ধ 

হইয়াচিল। চবেুপুিাি হইচ্ছত ষয খ্রীঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া চেয়াচ্ছি, তাহাই চঠক ষবাধ্ হয়। 

ভিসা কচি, এই সকল প্রমাচ্ছিি পি আি ষকহই বচলচ্ছবি িা ষয, মহাভািচ্ছতি যুদ্ধ 

িাপচ্ছিি ষশচ্ছষ, পাাঁি হাজাি বৎসি পূচ্ছবথ হইয়াচিল। তাহা যচদ হইত, তচ্ছব ষসৌি কিচ্ছত্র 

উিিায়ি হইত। িান্দ্র মাঘও কেিও ষসৌি কিচ্ছত্র হইচ্ছত পাচ্ছি িা। 

  

———————— 

1 িেত্র এোচ্ছি অচশ্বিযাচদ। 

2 চবেযাত িািকয। 

3 ষস কাচ্ছলও ষসৌি মাচ্ছসি িামই প্রিচলত চিল, ইহা আচম প্রমাি কচিচ্ছত পাচি। িয় 

ঋতুি কর্া মহাভািচ্ছতই আচ্ছি। বাি মাস িচহচ্ছল িয় ঋতু হয় িা। 
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ষষ্ঠ পরিট্ছেদ—পোণ্ডবরদট্েি ঐরতহোরসকতো 

  

ইউচ্ছিাপীয় মত 

  

মহাভািচ্ছতি যুদ্ধকাল সম্বচ্ছন্ধ ইউচ্ছিাপীয়চদচ্ছেি সচ্ছঙ্গ আমাচদচ্ছেি ষকাি মািাত্মক 

মতচ্ছভদ হইচ্ছতচ্ছি িা। ষকালব্রুক্ সাচ্ছহব েিিা কচিয়াচ্ছিি, খ্রীঃ পূঃ িতুদথশ শতাব্দীচ্ছত 

এই যুদ্ধ হইয়াচিল। উইলস্ ি সাচ্ছহবও ষসই মতাবলম্বী। এলচফন্ চ্ছষ্টান্ তাহা গ্রহি 

কচিয়াচ্ছিি। উইলচ্ছফািথ সাচ্ছহব বচ্ছলি, খ্রীঃ পূঃ ১৩৭০ বৎসচ্ছি ঐ যুদ্ধ হয়। বুকািচ্ছিি 

মত ত্রচ্ছয়াদশ শতাব্দীচ্ছত। প্রাি সাচ্ছহব েিিা কচিয়াচ্ছিি, খ্রীঃ পূঃ িাদশ শতাব্দীি ষশষ 

ভাচ্ছে। প্রচতবাচ্ছদি ষকাি প্রচ্ছয়াজি ষদো যায় িা। চকন্তু পূচ্ছবথ বচলয়াচি ষয, 

ইউচ্ছিাপীয়চদচ্ছেি মত এই ষয, মহাভািত খ্রীষ্ট-পূবথ িতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীচ্ছত িচিত 

হইয়াচিল। এবং আচদম মহাভািচ্ছত পাণ্ডবচদচ্ছেি ষকাি কর্া চিল িা—ও সব পশ্চািতথী 

কচবচদচ্ছেি কল্পিা, এবং মহাভািচ্ছত প্রচেপ্ত। 

যচদ এই চিতীয় কর্ািা সতয হয়, তচ্ছব মহাভািত কচ্ছব প্রিীত হইয়াচিল, ষস কর্া 

মীমাংসাি চকিু প্রচ্ছয়াজি র্াচ্ছক িা। তাহা হইচ্ছল, যচ্ছবই মহাভািত প্রিীত হউক িা ষকি—

কৃেঘচিত কর্া যাহা চকিু এেি মহাভািচ্ছত পাওয়া যায়, সবই চমর্যা। ষকি িা, কৃেঘচিত 

মহাভাতীয় সমস্ত কর্াই প্রায় পাণ্ডবচদচ্ছেি সচ্ছঙ্গ সম্বন্ধচবচশষ্ট। অতএব আচ্ছে ষদো উচিত 

ষয, এই ষশচ্ছষাি আপচিি ষকাি প্রকাি িযাযযতা আচ্ছি চক িা। 

প্রর্মতঃই লাচ্ছসন্ সাচ্ছহবচ্ছক ধ্চিচ্ছত হয়—ষকি িা, চতচি বড় লব্ধপ্রচতষ্ঠ জমথাি 

পচণ্ডত। মহাভািত যচ্ছবই প্রিীত হউক, চতচি স্বীকাি কচ্ছিি ষয, ইহাি চকিু ঐচতহাচসকতা 

আচ্ছি। চকন্তু চতচি ষযিুকু স্বীকাি কচ্ছিি ষসিুকু এই মাত্র ষয, মহাভািচ্ছত ষয যুদ্ধ বচিথত 

আচ্ছি, তাহা কুরুপাঞ্চাচ্ছলি যুদ্ধ—পাণ্ডবেিচ্ছক অনিচতহাচসক কচবকল্পিাপ্রসূত বচলয়া 

উড়াইয়া ষদি। ষববি সাচ্ছহবও ষস মত গ্রহি কচ্ছিি। সি মচিয়ি ইউচলয়ম্ স্ বাবু 
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িচ্ছমশিন্দ্র দি প্রভৃচত অচ্ছিচ্ছকই ষসই মচ্ছতি অবলম্বী। মতিা চক তাহা সংচ্ছেচ্ছপ 

বুাাইচ্ছতচি। 

কুরু িাচ্ছম একজি িাজা চিচ্ছলি। আমিা পুিাচ্ছিচতহাচ্ছস শুচি, তিংশীয় িাজেিচ্ছক 

কুরু বা ষকৌিব বলা যায়। তাাঁহাচদচ্ছেি অচধ্কৃত ষদশবাচসেিচ্ছকও ঐ িাচ্ছম অচভচহত কিা 

যাইচ্ছত পাচ্ছি। তাহা হইচ্ছল কুরু শচ্ছব্দ ষকৌিবাচধ্কৃত জিপদবাসীচদেচ্ছক বুাাইল। 

পাঞ্চাচ্ছলিা চিতীয় জিপদবাসী। এই অচ্ছর্থই পাঞ্চাল শব্দ মহাভািচ্ছত বযবহৃত হইয়াচ্ছি। 

এই দুই জিপদ পিস্পি সচন্নচহত। উিি পচশ্চচ্ছম ষয সকল জিপদ চিল, মহাভািতীয় 

যুচ্ছদ্ধি পূচ্ছবথ এই দুই জিপদ তেচ্ছধ্য সবথাচ্ছপো প্রাধ্ািয লাভ কচিয়াচিল। ষবাধ্ হয়, 

এককাচ্ছল এই দুই জিপদবাচসেি চমচলতই চিল। ষকি িা, কুরু-পাঞ্চাল পদ কবচদক 

গ্রচ্ছে পাওয়া যায়। পচ্ছি তাহাচদচ্ছেি মচ্ছধ্য চবচ্ছিাধ্ উপচিত হইয়াচিল। চবচ্ছিাচ্ছধ্ি পচিিাম 

মহাভািচ্ছতি যুদ্ধ। ষসই যুচ্ছদ্ধ কুরুেি পাঞ্চালেি কতৃথক পিাচজত হইয়াচিল। 

এতদূি পযথি আমিা ষকাি আপচি কচি িা, এবং এ কর্ায় আমাচ্ছদি সমূ্পিথ 

সহািুভূচত আচ্ছি। বস্তুতঃ কুরুেচ্ছিি প্রকৃত চবপেেি পাঞ্চালেিই বচ্ছি। মহাভািচ্ছত 

ষকৌিবচদচ্ছেি প্রচতযুদ্ধকািী ষসিা পাঞ্চাল ষসিা, অর্বা পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়েি[1] বচলয়া 

বচিথত হইয়াচিল। পাঞ্চালিাজপুত্র ধৃ্ষ্টদুযম্নই ষসই ষসিাি ষসিাপচত। পাঞ্চালিাজপুত্র 

চশেণ্ডীই ষকৌিবপ্রধ্াি ভীষ্মচ্ছক চিপাচতত কচ্ছিি। পাঞ্চালিাজপুত্র ধৃ্ষ্টদুযম্ন ষকৌিবািাযথ 

ষরািচ্ছক চিপাচতত কচ্ছিি। যচদ এ যুদ্ধ প্রধ্ািতঃ ধৃ্তিাষ্ট্রপুত্র ও পাণু্ডপুত্রচদচ্ছেি যুদ্ধ হইত, 

তাহা হইচ্ছল ইহাচ্ছক কুরুপাণ্ডচ্ছবি যুদ্ধ কেিই বচলত িা, ষকি িা, পাণ্ডচ্ছবিাও কুরু; তাহা 

হইচ্ছল ইহাচ্ছক ধ্াতথিাষ্ট্রপাণ্ডবচদচ্ছেি যুদ্ধ বচলত। ভীষ্ম, এবং ষকৌিবািাযথ ষরাি ও কৃচ্ছপি 

সচ্ছঙ্গ ধ্াতথিাষ্ট্রচদচ্ছেি ষয সম্বন্ধ, পাণ্ডবচদচ্ছেি সচ্ছঙ্গও ষসই সম্বন্ধ, ষেহও তুলয। যচদ এ যুদ্ধ 

ধ্াতথিাষ্ট্র-পাণ্ডচ্ছবি যুদ্ধ হইত, তচ্ছব তাাঁহািা কেিই দুচ্ছযথাধ্িপে অবলম্বি কচিয়া 

পাণ্ডবচদচ্ছেি অচিষ্টসাধ্চ্ছি প্রবৃি হইচ্ছতি িা—ষকি িা, তাাঁহািা ধ্মথাত্মা ও িযায়পি। 

কুরুপাঞ্চাচ্ছলি চবচ্ছিাধ্ পাণ্ডবেি বয়ঃপ্রাপ্ত হইবাি পূবথ হইচ্ছতই প্রিচলত চিল, ইহা 

মহাভািচ্ছতই আচ্ছি। মহাভািচ্ছতই আচ্ছি ষয, পাণ্ডব ও ধ্াতথিাষ্ট্রেি প্রভৃচত সকল ষকৌিব 
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চমচলত এবং ষরািািাযথ কতৃথক অচভিচেত হইয়া পাঞ্চালিাজয আক্রমি কচ্ছিি। এবং 

পাঞ্চালিাজাচ্ছক পিাচজত কচিয়া তাাঁহাি অচতশয় লাঞ্ছিা কচ্ছিি। 

অতএব এই যুদ্ধ ষয প্রধ্ািতঃ কুরুপাঞ্চাচ্ছলি যুদ্ধ, স্বীকাি কচি। স্বীকাি কচিয়া, 

ইউচ্ছিাপীয় পচণ্ডতেি, ষয চসদ্ধাচ্ছি উপচিত হইয়াচ্ছিি, আচম তাহা গ্রহি কচিচ্ছত পাচি 

িা। তাাঁহািা বচ্ছলি ষয, যুদ্ধিা কুরুপাঞ্চাচ্ছলি, পাণ্ডচ্ছবিা ষকহ িচ্ছহি, পাণু্ড বা পাণ্ডব ষকহ 

চিচ্ছলি িা। এ চসদ্ধাচ্ছিি অিয ষহতুও তাাঁহািা চিচ্ছদথশ কচ্ছিি। ষস সকল ষহতুি সমাচ্ছলািিা 

আচম পশ্চাৎ কচিব। এেি ইহা বুাাইচ্ছত িাই ষয, কুরুপাঞ্চাচ্ছলি যুদ্ধ বচলয়া ষয, 

পাণ্ডবচদচ্ছেি অচস্তত্ব অস্বীকাি কচিচ্ছত হইচ্ছব, ইহা সঙ্গত িচ্ছহ। পাণ্ডচ্ছবি শ্বশুি 

পাঞ্চালাচধ্পচত ধ্াতথিাষ্ট্রচদচ্ছেি উপি আক্রমি কচিচ্ছল, পাণ্ডচ্ছবিা তাাঁহাি সহায় হইয়া, 

তাাঁহাি পচ্ছে যুদ্ধ কচিয়াচিচ্ছলি, ইহাই সম্ভব। পাণ্ডবচদচ্ছেি জীবিবৃিাি এই;—

ষকৌিবাচধ্পচত চবচিত্রবীচ্ছযথি দুই পুত্র, ধৃ্তিাষ্ট্র ও পাণু্ড। [ 2]ধৃ্তিাষ্ট্র ষজযষ্ঠ, চকন্তু অন্ধ। 

অন্ধ বচলয়া িাজযশাসচ্ছি অিচধ্কািী বা অেম। িাজয পাণু্ডি হস্তেত হইল। পচিচ্ছশচ্ছষ 

পাণু্ডচ্ছকও িাজযিুযত ও অিিযিািী ষদচে—ধৃ্তিাচ্ছষ্ট্রি িাজয আবাি ধৃ্তিাচ্ছষ্ট্রি হাচ্ছত ষেল। 

তাহাি পি পাণু্ডপুচ্ছত্রিা বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, িাজয পাইবাি আকাঙ্ক্ষা কচিল, কাচ্ছজই ধৃ্তিাষ্ট্র 

ও ধ্াতথিাষ্ট্রেি তাাঁহাচদেচ্ছক চিবথাচসত কচিচ্ছলি। তাাঁহািা বচ্ছি বচ্ছি ভ্রমি কচিয়া পচিচ্ছশচ্ছষ 

পাঞ্চালিাচ্ছজি কিযা চববাহ কচিয়া পাঞ্চালচদচ্ছেি সচহত আত্মীয়তা সংিাপি কচিচ্ছলি। 

পাঞ্চালিাচ্ছজি সাহাচ্ছযয এবং তাাঁহাচদচ্ছেি মাতুলপুত্র ও প্রবলপ্রতাপ যাদবচদচ্ছেি ষিতা 

কৃচ্ছেি সাহাচ্ছযয তাাঁহািা ইন্দ্রপ্রচ্ছি িূতি িাজয সংিাচপত কচিচ্ছলি। পচিচ্ছশচ্ছষ ষস িাজযও 

ধ্াতথিাষ্ট্রচদচ্ছেি কিকবচলত হইল। 

পাণ্ডচ্ছবিা পুিবথাি বিিািী হইচ্ছলি। এই অবিায় চবিাচ্ছিি সচ্ছঙ্গ সেয ও সম্বন্ধ িাপি 

কচিচ্ছলি। পচ্ছি পাঞ্চাচ্ছলিা ষকৌিবচদেচ্ছক আক্রমি কচিল। পূবথনবি প্রচতচ্ছশাধ্জিয এ 

আক্রমি, এবং পাণ্ডবচদচ্ছেি িাজযাচধ্কাি উপলে মাত্র চক িা, চিি কচিয়া বলা যায় িা। 

যাই ষহৌক, পাঞ্চাচ্ছলিা যুচ্ছদ্ধ বদ্ধপচিকি হইচ্ছল পাণ্ডচ্ছবিা তাাঁহাচ্ছদি পে র্াচকয়া 

ধ্াতথিাষ্ট্রেচ্ছিি সচহত যুদ্ধ কিাই সম্ভব। 
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বচলয়াচি ষয, পাণ্ডব চিল িা, এ সব কর্া বচলবাি উপচিচলচেত পচণ্ডচ্ছতিা অিয কািি 

চিচ্ছদথশ কচ্ছিি। একচি কািি এই ষয, সমসামচয়ক ষকাি গ্রচ্ছে পাণ্ডব িাম পাওয়া যায় 

িা। উিচ্ছি চহন্দু বচলচ্ছত পাচ্ছিি, এই মহাভািতই ত সমসামচয়ক গ্রে—আবাি িাই চক? 

ষস কাচ্ছল ইচতহাস ষলোি প্রর্া চিল িা ষয, কতকগুলা গ্রচ্ছে তাাঁহাচ্ছদি িাম পাওয়া 

যাইচ্ছব। তচ্ছব ইউচ্ছিাপীচ্ছয়িা বচলচ্ছত পাচ্ছিি ষয, শতপর্ব্রাহ্মি একোচি অিল্পপিবতথী 

গ্রে। তাহাচ্ছত ধৃ্তিাষ্ট্র, পচিচেৎ এবং জিচ্ছমজচ্ছয়ি িাম আচ্ছি, চকন্তু পাণ্ডবচদচ্ছেি িামেন্ধ 

িাই—কাচ্ছজই পাণ্ডচ্ছবিাও চিল িা। 

এরূপ চসদ্ধাি ভািতবষথীয় প্রািীি িাজেি সম্বচ্ছন্ধ হইচ্ছত পাচ্ছি িা। ষকাি ভািতবষথীয় 

গ্রচ্ছে মাচকদচ্ছিি আচ্ছলক্ জন্দচ্ছিি িামেন্ধ িাই—অর্ি চতচি ভািতবচ্ছষথ আচসয়া ষয কাণ্ডিা 

উপচিত কচিয়াচিচ্ছলি, তাহা কুরুচ্ছেচ্ছত্রি িযায় গুরুতি বযাপাি। চসদ্ধাি কচিচ্ছত হইচ্ছব 

চক, আচ্ছলক্ জন্দি িাচ্ছম ষকাি বযচি চিচ্ছলি িা, এবং গ্রীক ইচতহাসচ্ছবিা তিৃিাি যাহা 

চলচেয়াচ্ছিি, তাহা কচবকল্পিামাত্র? ষকাি ভািতবষথীয় গ্রচ্ছে েজিবী মহম্মচ্ছদি িামেন্ধ 

িাই—চসদ্ধাি কচিচ্ছত হইচ্ছব, ইচি মুসলমাি ষলেকচদচ্ছেি কল্পিাপ্রসূত বযচি মাত্র? 

বাঙ্গালাি সাচহচ্ছতয বখ চতয়াি চেচলচজি িামমাত্র িাই—চসদ্ধাি কচিচ্ছত হইচ্ছব চক ষয, ইচি 

চমন্ হাজচেচ্ছিি কল্পিাপ্রসূত মাত্র? যচদ তাহা িা হয়, তচ্ছব একা চমন্ হাজচেচ্ছিি বাকয 

চবশ্বাসচ্ছযােয হইল চকচ্ছস, আি মহাভািচ্ছতি কর্া অচবশ্বাসচ্ছযােয চকচ্ছস? 

ষববি সাচ্ছহব বচ্ছলি, শতপর্ব্রাহ্মচ্ছি অজুথি শব্দ আচ্ছি, চকন্তু ইহা ইন্দ্রাচ্ছর্থ বযবহৃত 

হইয়াচ্ছি–ষকাি পাণ্ডবচ্ছক বুাায়, এমি অচ্ছর্থ বযবহৃত হয় িাই। এজিয চতচি বুচায়াচ্ছিি 

ষয, পাণ্ডব অজুথি চমর্যাকল্পিা, ইন্দ্রিাচ্ছি ইচি আচদষ্ট হইয়াচ্ছিি মাত্র। এ বুচদ্ধি চভতি 

প্রচ্ছবশ কচিচ্ছত আমিা অেম। ইন্দ্রাচ্ছর্থ অজুথি শব্দ বযবহৃত হইয়াচ্ছি, এজিয অজুথি িাচ্ছম 

ষকাি মিুষয চিল িা, এ চসদ্ধাি বুচাচ্ছত আমিা অেম। 

কর্ািা হাচসয়া উচড়য়া চদচ্ছল িচলত, চকন্তু ষববি সাচ্ছহব মহামচ্ছহাপাধ্যায় পচণ্ডত, ষবদ 

িাপাইয়াচ্ছিি; আি আমিা এচ্ছক বাঙ্গালী, তাচ্ছত েণ্ডমূেথ, তাাঁহাচ্ছক হাচসয়া উড়াইয়া ষদওয়া 

বড় ধৃ্ষ্টতাি কাজ হয়। তচ্ছব, কর্ািা একিু বুাাই। শতপর্ব্রাহ্মচ্ছি, অজুথি িাম আচ্ছি, 

ফাল্গুি িামও আচ্ছি। ষযমি অজুথি ইন্দ্র ও মধ্যম পাণ্ডব উভচ্ছয়ি িাম, ফাল্গুিও ষতমিই 
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ইন্দ্র ও মধ্যম পাণ্ডব উভচ্ছয়ি িাম। ইচ্ছন্দ্রি িাম ফাল্গুি, ষকি িা, ইন্দ্র ফাল্গুিী িেচ্ছত্রি 

অচধ্ষ্ঠাতৃচ্ছদবতা;[3] অজুথচ্ছিি িাম ফাল্গুি, ষকি িা, চতচি ফল্গুিী িেচ্ছত্র জচেয়াচিচ্ছলি। 

হয়ত ইন্দ্রাচধ্চষ্ঠত িেচ্ছত্র জে বচলয়াই চতচি ইন্দ্রপুত্র বচলয়া েযাত; ইচ্ছন্দ্রি ঔিচ্ছস তাাঁহাি 

জে, এ কর্া ষকাি চশচেত পাঠক চবশ্বাস কচিচ্ছবি িা। আবাি অজুথি শচ্ছব্দ শুে। 

ষমঘচ্ছদবতা ইন্দ্রও শুে িচ্ছহ, ষমঘবিথ অজুথিও শুেবিথ িচ্ছহ। উভচ্ছয় চিমথলকমথকািী শুদ্ধ, 

পচবত্র; এজিয উভচ্ছয়ই অজুথি। ইচ্ছন্দ্রি িাম ষয অজুথি, শতপর্ব্রাহ্মচ্ছি ষস কর্ািা এইরূচ্ছপ 

আচ্ছি—“অজুথচ্ছিা কব ইচ্ছন্দ্রা যদসয গুহযিাম”; অজুথি ইন্দ্র; ষসচি ইাঁহাি গুহয িাম। ইহাচ্ছত 

চক বুাায় িা ষয, অজুথি িাচ্ছম অিয বযচি চিল, তাাঁহাি মচহমাবৃচদ্ধি অচভপ্রাচ্ছয় ইচ্ছন্দ্রি 

সচ্ছঙ্গ তাাঁহাি ঐকযিাপিজিয, অজুথচ্ছিি িাম, ইচ্ছন্দ্রি একিা লুকাচ্ছিা িাম বচলয়া প্রিাচিত 

কচিচ্ছতচ্ছিি? ষববি সাচ্ছহব “গুহয” অচ্ছর্থ “mystic” বুচায়া, ষলাকচ্ছক ষবাকা বুাাইয়াচ্ছিি। 

আি একচি িহচ্ছসযি কর্া বচল। কুিচি োচ্ছিি িামও অজুথি। আবাি কুিচি োচ্ছিি 

িামও ফাল্গুি। এ োচ্ছিি িাম অজুথি, ষকি িা, ফুল শাদা; ইহাি িাম ফাল্গুি, ষকি িা, 

ইহা ফাল্গুি মাচ্ছস ফুচ্ছি। এেি আমাি চবিীত চিচ্ছবদি ষয, ইচ্ছন্দ্রি িামও অজুথি ও ফাল্গুি 

বচলয়া আমাচদেচ্ছক বচলচ্ছত হইচ্ছব ষয, কুিচি োি িাই, ও কেিও চিল িা? পাঠচ্ছকিা 

ষসইরূপ অিুমচত করুি, আচম মহামচ্ছহাপাধ্যায় Weber সাচ্ছহচ্ছবি জয় োই।  

এই সকল পচণ্ডচ্ছতিা বচ্ছলি ষয, ষকবল লচলতচবস্তচ্ছি, পাণ্ডবচদচ্ছেি িাম পাওয়া 

যায় বচ্ছি, চকন্তু ষস পাণ্ডচ্ছবিা পাবথতয দসুয মাত্র। আমাচ্ছদি চবচ্ছবিিা, তাহা হইচ্ছত এমি 

বুাা যায় িা ষয, পাণু্ডপুত্র পাণ্ডব পাাঁিজি কেি জেচ্ছত বতথমাি চিচ্ছলি িা। বাঙ্গালা 

সাচহচ্ছতয, “চফচিঙ্গী” শব্দ ষয দুই একোিা গ্রচ্ছে পাওয়া যায়, ষয সকল গ্রচ্ছে ইহাি অর্থ 

হয় “Eurasian”,  িয় “European”—“Frank” শব্দ ষকার্াও পাওয়া যায় িা, বা এ 

অচ্ছর্থ “চফচিঙ্গী” শব্দ ষকার্াও বযবহৃত হয় িাই। ইহা হইচ্ছত যচদ আমিা চসদ্ধ কচি ষয, 

“Frank” জাচত কেি চিল িা, তাহা হইচ্ছল ইউচ্ছিাপীয় পচণ্ডত ও তাাঁহাচ্ছদি চশষযেি ষয 

ভ্রচ্ছম পচতত হইয়াচ্ছিি, আমিাও ষসই ভ্রচ্ছম পচতত হইব।[4 ]  

এেিও লাচ্ছসি সাচ্ছহচ্ছবি মচ্ছতি সমাচ্ছলািিা বাচক আচ্ছি। চতচি বচ্ছলি, 

কুরুপাঞ্চাচ্ছলি যুদ্ধ ঐচতহাচসক বযাপাি; মহাভািচ্ছতি ততিুকু ঐচতহাচসকতা আচ্ছি। চকন্তু 
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চতচি পাণ্ডব প্রভৃচত িায়কিাচয়কাচদচ্ছেি প্রচত অচবশ্বাসযুি। চতচি বচ্ছলি, কুরুপাঞ্চাচ্ছলি 

যুদ্ধ ঐচতহাচসক বযাপাি; মহাভািচ্ছতি ততিুকু ঐচতহাচসকতা আচ্ছি। চকন্তু চতচি পাণ্ডব 

প্রভৃচত িায়কিাচয়কাচদচ্ছেি প্রচত অচবশ্বাসযুি। চতচি বচ্ছলি, অজুথিাচদ সব রূপকমাত্র। 

যর্া—অজুথি শচ্ছব্দি অর্থ ষশ্বতবিথ, এজিয যাহা আচ্ছলাকময়, তাহাই অজুথি। চযচি অন্ধকাি, 

চতচি কৃে। কৃোও ত্রূপপ। পাণ্ডবচদচ্ছেি অবিািকাচ্ছল চযচি িাজযধ্ািি কচিয়াচিচ্ছলি, 

চতচি ধৃ্তিাষ্ট্র। পঞ্চ পাণ্ডব পাঞ্চাচ্ছলি পাাঁিচি জাচত, এবং পাঞ্চালীি সচহত তাাঁহাচদচ্ছেি 

চববাহ ঐ পঞ্চ জাচতি একীকিি—সূিক মাত্র। চযচি ভর অর্থাৎ মঙ্গল আিয়ি কচ্ছিি, চতচি 

সুভরা। অজুথচ্ছিি সচ্ছঙ্গ যাদবচদচ্ছেি ষসৌহাদথযই এই সুভরা, ইতযাচদ ইতযাচদ। 

আচম স্বীকাি কচি, চহন্দুচদচ্ছেি শােগ্রে সকচ্ছল—ষবচ্ছদ, ইচতহাচ্ছস, পুিাচ্ছি, কাচ্ছবযও 

রূপচ্ছকি অচতশয় প্রাবলয। অচ্ছিক রূপক আচ্ছি। এই গ্রচ্ছে আমাচদেচ্ছকও অচ্ছিকগুচল 

রূপচ্ছকি প্রসঙ্গ উপিাচপত কচিচ্ছত হইচ্ছব। চকন্তু তাই বচলয়া এমি স্বীকাি কচিচ্ছত পাচি 

িা ষয, চহন্দুশাচ্ছে যাহা চকিু আচ্ছি, সবই রূপক—ষয রূপক িাড়া শােগ্রচ্ছে আি চকিুই 

িাই। 

আমিা ইহাও জাচি ষয, সংস্কৃত সাচহচ্ছতয বা শাচ্ছে যাহা চকিু আচ্ছি, তাহা রূপক 

হউক বা িা হউক, রূপক বচলয়া উড়াইয়া চদচ্ছত অচ্ছিচ্ছকই ভালবাচ্ছসি। িাচ্ছমি িাচ্ছমি 

চভতি ‘িম্’ ধ্াতু পাওয়া, এবং সীতাি িাচ্ছমি চভতি ‘চস’ ধ্াতু পাওয়া যায়, এই জিয 

িামায়ি কৃচষকাচ্ছযথি রূপচ্ছক পচিিত হইয়াচ্ছি। জমথন্ পচণ্ডচ্ছতিা এমিই দুই িাচিিা ধ্াতু 

আশ্রয় কচিয়া ঋচ্ছেচ্ছদি সকল সূিগুচলচ্ছক সূযথ ও ষমচ্ছঘি রূপক কচিয়া উড়াইয়া 

চদয়াচ্ছিি। ষিষ্টা কচিচ্ছল, ষবাধ্ কচি, পৃচর্বীচ্ছত যাহা চকিু আচ্ছি, তাহা এইরূচ্ছপ উড়াইয়া 

ষদওয়া যায়। আমাচদচ্ছেি মচ্ছি পচ্ছড়, এক সময় িহসযেচ্ছল আমিা চবেযাত 

িবিীপাচধ্পচত কৃেিন্দ্রচ্ছক এইরূপ রূপক কচিয়া উড়াইয়া চদয়াচিলাম। ষতামিা বচলচ্ছব, 

চতচি ষস চদচ্ছিি মািুষ—তাাঁহাি িাজধ্ািী, িাজপুিী, িাজবংশ, সকলই আচজও চবদযমাি 

আচ্ছি, চতচিও ইচতহাচ্ছস কীচতথত হইয়াচ্ছিি। তাহাি উিচ্ছি বলা যায় ষয, কৃে অচ্ছর্থ 

অন্ধকাি, তচ্ছমারূপী। কৃেিেচ্ছি অর্থাৎ অন্ধকািপূিথ িাচ্ছি তাাঁহাি িাজধ্ািী। তাাঁহাি িয় 

পুত্র, অর্থাৎ তচ্ছমাগুি হইচ্ছত িয় চিপুি উৎপচি। একজি বালক পলাচসি যুদ্ধ সম্বচ্ছন্ধ 
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এইরূপ রূপক কচিয়াচিল ষয, পলমাত্র উদ্ভাচসত ষয অচস তাহা েীবগুিযুি কেব (Clive) 

কতৃথক প্রযুি হওয়ায় সুিাজা অর্থাৎ চযচি উিম িাজা চিচ্ছলি, চতচি পিাভূত হইয়াচিচ্ছলি। 

অতএব রূপচ্ছকি অভাব িাই। আি এই বালকিচিত রূপচ্ছকি সচ্ছঙ্গ লাচ্ছসন্ িচিত রূপচ্ছকি 

চবচ্ছশষ প্রচ্ছভদ ষদো যায় িা। আমিা ইো কচিচ্ছল ‘লস্’ ধ্াতু ষোদ লাচ্ছসন্ সাচ্ছহচ্ছবি 

িাচ্ছমি বুযৎপচি চসদ্ধ কচিয়া, তাাঁহাি ঐচতহাচসক েচ্ছবষিা ক্রীড়াচ্ছকৌতুক বচলয়া উড়াইয়া 

চদচ্ছত পাচি। 

ভািতবচ্ছষথি ইচতহাসচ্ছলেক (Talboys Wheeler), সাচ্ছহচ্ছবিও একিা মত আচ্ছি। 

যেি হস্তী অশ্ব তলোমী, তেি ষমচ্ছষি জলপচিমাচ্ছপোি প্রচত ষবশী শ্রদ্ধা কিা যায় িা। 

চতচি বচ্ছলি,—হাাঁ ইহাি চকিু ঐচতহাচসক চভচি আচ্ছি বচ্ছি, চকন্তু তাহা সামািয মাত্র— 

“The adventures of the Pandavas in the jungle, and their encounters with 

Asuras and Rakshasas are all palpable fictions, still they are valuable as traces which 
have been left in the minds of the people of the primitive wars of the Aryans against 
the Aborigines.” 

িল বয়স্ হুইলি সাচ্ছহব সংস্কৃত জাচ্ছিি িা, মহাভািত কেিও পচ্ছড়ি িাই। তাাঁহাি 

অবলম্বি বাবু অচবিাশিন্দ্র ষঘাষ িাচ্ছম ষকাি বযচি। চতচি অচবিাশ বাবুচ্ছক অিুচ্ছিাধ্ 

কচিয়াচিচ্ছলি ষয, মূল মহাভািত অিুবাদ কচিয়া তাাঁহাচ্ছক ষদি। অচবিাশ বাবু িহসযচপ্রয় 

ষলাক সচ্ছন্দহ িাই, কাশীদাচ্ছসি মহাভািত হইচ্ছত কত দূি অিুবাদ কচিয়াচিচ্ছলি বচলচ্ছত 

পাচি িা, চকন্তু হুইলি সাচ্ছহব িন্দ্রহাস ও চবষয়াি উপােযাি প্রভৃচত সামগ্রী মূল 

মহাভািচ্ছতি অংশ বচলয়া পািাি কচিয়াচ্ছিি। ষয বষথীয়সী মাচিকপীচ্ছিি োি শুচিয়া 

িামায়িভ্রচ্ছম অশ্রুচ্ছমািি কচিচ্ছতচিল, ষবাধ্ হয়, ষসও এই পচণ্ডতবচ্ছিি অচ্ছপো 

উপহাসাস্পদ িচ্ছহ। ঈদৃশ ষলেচ্ছকি মচ্ছতি প্রচতবাদ কিা পাঠচ্ছকি সময় বৃর্া িষ্ট কিা 

চবচ্ছবিিা কচি। ফচ্ছল মহাভািচ্ছতি ষয অংশ ষমৌচলক, তাহাি চলচেত বৃিাি ও পাণ্ডবাচদ 

িায়ক সকল কল্পিাপ্রসূত, এরূপ চবচ্ছবিিা কচিবাি ষকাি উপযুি কািি এ পযথি 

চিচদথষ্ট হয় িাই। যাহা চিচদথষ্ট হইয়াচ্ছি, তাহাি সকলই এইরূপ অচকচঞ্চৎকি। সকলগুচলি 

প্রচতবাদ কচিবাি এ গ্রচ্ছে িাি হয় িা। মহাভািচ্ছতি অচ্ছিক ভাে প্রচেপ্ত, ইহা আচম 

স্বীকাি কচিয়াচি। চকন্তু পাণ্ডবাচদি সকল কর্া প্রচেপ্ত িচ্ছহ। ইহা প্রচেপ্ত চবচ্ছবিিা কচিবাি 
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ষকাি কািি িাই। তাাঁহািা ঐচতহাচসক, ইহা চবচ্ছবিিা কচিবাি কািি যাহা বচলয়াচি, তাহা 

যচদ যচ্ছর্ষ্ট িা হয়, তচ্ছব পিপচিচ্ছেচ্ছদ আিও চকিু বচলচ্ছতচি। 

  

———————–  

1 সৃঞ্জচ্ছয়িা পাঞ্চালভুি—তাহাচদচ্ছেি জ্ঞাচত। 

2 চবদুি কবশযাজাত। 

3 এেিকাি কদবচ্ছজ্ঞিা এ কর্া বচ্ছলি িা, চকন্তু শতপর্ব্রাহ্মচ্ছিই এ কর্া আচ্ছি। ২ 

কাণ্ড, ১ অধ্যায়, ২ ব্রাহ্মি, ১১, ষদে। 

  

4 “ষবৌদ্ধ-গ্রেকাচ্ছিিা পাণ্ডব িাচ্ছম পবথতবাসী একচি জাচতি উচ্ছেে কচিয়া 

চেয়াচ্ছিি; তাহািা উ্জনচয়িী ও ষকাশলবাসীচ্ছদি শত্রু চিল। (Weber’s H. I. Literature, 

1878, p. 185.) মহাভািচ্ছত পাণ্ডবচদেচ্ছক হচস্তিাপুিবাসী বচলয়া বিথিা কিা হইয়াচ্ছি বচ্ছি, 

চকন্তু ঐ গ্রচ্ছেিও িলচবচ্ছশচ্ছষ চলচেত আচ্ছি, প্রর্চ্ছম তাাঁহািা চহমালয় পবথচ্ছত র্াচকয়া 

পচিবচধ্থত হি। 

এবং পাচ্ছণ্ডাঃ সুতাঃ পঞ্চ ষদবদিা মহাবলাঃ।* * 

* * চববধ্থমািাচ্ছস্ত তত্র পুচ্ছিয কহমবচ্ছত চেচ্ছিৌ || 

আচদপবথ। ১২৪।  ২৭- ২৯।  

এইরূচ্ছপ পাণু্ডি ষদব-দি পাাঁিচি মহাবল পুত্র * * * ষসই পচবত্র চহমালয় পবথচ্ছত 

পচিবচধ্থত হইচ্ছত র্াচ্ছকি। 

চিচি ও সচলিস্ িাচ্ছম গ্রীক গ্রেকাচ্ছিিা ভািতবচ্ছষথি পচশ্চচ্ছমািি চদচ্ছক বাণীকীক ষদচ্ছশ 

উিিাংচ্ছশ ষসাগ চিচ্ছয়িা ষদচ্ছশি একচি িেচ্ছিি িাম পাণ্ডয বচলয়া উচ্ছেে কচিয়াচ্ছিি এবং 

চসনু্ধ িদীি মুে সমীপি জাচতচবচ্ছশষচ্ছকও পাণ্ডয বচলয়া চলচেয়া চেয়াচ্ছিি। ভূচ্ছোলচবৎ 

িচ্ছলচম পাণ্ডয-িাম ষলাকচবচ্ছশষচ্ছক চবতস্তা িদীি সমীপি বচলয়া কীতথি কচিয়াচ্ছিি। 

কাতযায়ি একচি পাচিচিসূচ্ছত্রি বাচতথচ্ছক পাণু্ড হইচ্ছত পাণ্ডয শব্দ চিষ্পন্ন কচিয়াচ্ছিি।[4] 

লক্ষ্মীধ্ি স্বকৃত ষড় ভাষািচন্দ্রকাি মচ্ছধ্য ষককয় বাণীকীকাচদ উিিচদক্ ি কতকগুচল 
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জিপচ্ছদি সচহত পাণ্ডয ষদচ্ছশি িাম উচ্ছেে কচিয়াচ্ছিি এবং ষস সমুদয়চ্ছক চপশাি অর্থাৎ 

অসভয ষদশচবচ্ছশষ বচলয়া কীতথি কচিয়া চেয়াচ্ছিি। 

“পাণ্ডযচ্ছককয়বাণীকীক * * * এচ্ছত কপশািচ্ছদশাঃ সুয।” 

হচিবংচ্ছশ দচেিচদক্ ি ষিাল ষকিলাচদি সচহত পাণ্ডয ষদচ্ছশি িাম উচেচেত আচ্ছি। 

(হচিবংশ, ৩২ অ, ১২৪ ষলা) অতএব উহা দচেিাপচ্ছর্ি অিেথত পাণ্ডয ষদশ। শ্রীমান্ 

উইলসন্ চবচ্ছবিিা কচ্ছিি; ঐ জাতীয় ষলাক প্রর্চ্ছম ষসাগ চিচ্ছয়িা ষদচ্ছশি অচধ্বাসী চিল; 

তর্া হইচ্ছত ক্রমশঃ ভািতবচ্ছষথ আচসয়া বাস কচ্ছি এবং উিচ্ছিািি ঐ সমস্ত চভন্ন চভন্ন 

িাচ্ছি অচধ্বাস কচিয়া পশ্চাৎ হচস্তিাপুি-বাসী হয়, ও অবচ্ছশচ্ছষ দচেিাপচ্ছর্ চেয়া 

পাণ্ডযিাজয সংিাপি কচ্ছি। Asiatic Researches, Vol. XV., pp. 95 and 96.  

িাজতিচঙ্গিীি মচ্ছত, কাশ্মীি িাচ্ছজযি প্রর্ম িাজািা কুরুবংশীয়। অতএব তৎপ্রচ্ছদশ 

হইচ্ছত পাণ্ডবচ্ছদি হচস্তিায় আচসয়া উপচিচ্ছবশ কিা সম্ভব। তাাঁহািা মধ্যচ্ছদশবাসী অর্ি 

চকরূচ্ছপ পাণ্ডব বচলয়া পচিচিত হইচ্ছলি, এই সমসযা পূিািাচ্ছর্থই চক পাণু্ডপুত্র পাণ্ডব বচলয়া 

ক্রমশঃ একচি জিপ্রবাদ প্রিাচিত হইল? তাাঁহাচ্ছদি জেবৃিািঘচিত ষোলচ্ছযাে প্রচসদ্ধই 

আচ্ছি। ষলাচ্ছকও তাহাচ্ছত সংশয় প্রকাশ কচিয়াচিল, তাহািও চিদশথি পাওয়া যায়। 

যদা চিিমৃতঃ পাণু্ড কর্ং তচ্ছসযচত িাপচ্ছি। 

আচদপবথ। ১।  ১১৭।  

অিয অিয ষলাচ্ছক বচলল, “বহুকাল অতীত হইল, পাণু্ড প্রািতযাে কচিয়াচ্ছিি; অতএব 

ইাঁহািা চকরূচ্ছপ তদীয় পুত্র হইচ্ছত পাচ্ছিি?” 

ভািতবষথীয় উপাসকসম্প্রদায়, অেয়কুমাি দি-প্রিীত, চিতীয় ভাে, উপক্রমচিকা, 

১০৫ পৃঃ। অেয় বাবু সিিািি ইউচ্ছিাপীয়-চদচ্ছেি মচ্ছতি অবলম্বী। 

  

——————–  

5 পাচ্ছণ্ডািথযণ্ বিবযঃ—বাচতথক। 

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়    । কৃষ্ণচরিত্র ।         প্রবন্ধ 

 34 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সপ্তম পরিট্ছেদ—পোণ্ডবরদট্েি ঐরতহোরসকতো 

  

পাচিচি সূত্র কচিয়াচ্ছিি,— 

মহান্ ব্রীহযপিাহ্নেৃষ্টীষবাসজাবালভািভািতনহচলচহলচ্ছিৌিিবপ্রবৃচ্ছিষু। ৬।  ২।  ৩৮ 

অর্থাৎ ব্রীচহ ইতযাচদ শচ্ছব্দি পূচ্ছবথ মহৎ শব্দ প্রযুি হয়। তাহাি মচ্ছধ্য একচি শব্দ 

‘ভািত’। অতএব পাচিচিচ্ছত মহাভািত শব্দ পাওয়া ষেল। প্রচসদ্ধ ইচতহাসগ্রে চভন্ন আি 

ষকাি বস্তু “মহাভািত” িাচ্ছম কেিও অচভচহত হইয়াচিল, এমি প্রমাি িাই। Weber 

সাচ্ছহব বচ্ছলি, এোচ্ছি মহাভািত অচ্ছর্থ ভিতবংশ। এচি ষকবল তাাঁহাি োচ্ছয়ি ষজাি। 

এমি প্রচ্ছয়াে ষকার্াও িাই। 

পুিশ্চ, পাচিচিসূত্র— 

“েচবযুচধ্ভযাং চিি।”“েচবযুচধ্ভযাং চিি।” ৮।  ৩।  ৯৫ 

েচব ও যুচধ্ শচ্ছব্দি পি চিি শচ্ছব্দি স িাচ্ছি ষ হয়। যর্া—েচবচষ্ঠিঃ, যুচধ্চষ্ঠিঃ। 

পুিশ্চ,— 

“বহ্বি ইজঃ প্রািযভিচ্ছতষু।” ২।  ৪।  ৬৬ 

ভিতচ্ছোচ্ছত্রি উদাহিি “যুচধ্চষ্ঠিাঃ।”[ 1 ]  

পুিশ্চ,— 

“চেয়ামবচিকুচিকুরুভযশ্চ।” ৪।  ১।  ১৭৬ 

পাওয়া ষেল “কুচি”।  

পুিশ্চ,— 

পুিশ্চ,— “বাসুচ্ছদবাজুথিাভযাং বুন্।” ৪।  ৩।  ৯৮ 

অর্থাৎ বাসুচ্ছদব ও অজুথি শচ্ছব্দি পি ষষ্ঠযচ্ছর্থ বুন্ হয়। 

পুিশ্চ,— 

“িভ্রাণ্ িপান্নচ্ছবদািাসতযািমুচিিকুলিেিপুংসকিেত্রিক্রিাচ্ছকষু।” ৬।  ৩।  ৭৫ 

ইহাচ্ছত “িকুল” পাওয়া ষেল। 
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ষরািপবথতজীবিাদিযতিতিসযাম্। ৪।  ১।  ১০৩ 

“ষরািায়ি” শব্দ পাওয়া ষেল। ইহাচ্ছত অশ্বত্থামা চভন্ন আি চকিুই বুাায় িা। এইরূপ 

পাাঁিচি পাণ্ডচ্ছবি িাচ্ছমই এবং কুিী, ষরাি, অশ্বত্থামা প্রভৃ চতি িাম পাচিচিসূচ্ছত্র পাওয়া 

যায়। 

যচদ মহাভািত গ্রচ্ছেি িাম এবং ষসই গ্রচ্ছেি িায়কচদচ্ছেি িাম পাওয়া ষেল, তচ্ছব 

পাচিচিি সমচ্ছয়ও মহাভািত পাণ্ডবচদচ্ছেি ইচতহাস। এেি ষদচেচ্ছত হইচ্ছব, পাচিচি 

কচ্ছবকাি ষলাক। 

ভািতচ্ছিষী Weber সাচ্ছহব তাাঁহাচ্ছকও আধু্চিক বচলয়া প্রচতপন্ন কচিচ্ছত ষিষ্টা 

কচিয়াচ্ছিি। চকন্তু এোচ্ছি তাাঁহাি মত িচ্ছল িাই,—স্বয়ং ষোল্ট ষু্টকি পাচিচিি অভুযদয়কাল 

চিিথীত কচিয়াচ্ছিি। চতচি যাহা বচ্ছলি, তাহাি চবস্তাচিত চববিি এ িাি িচ্ছহ; চকন্তু বাবু 

িজিীকাি গুপ্ত তাাঁহাি গ্রচ্ছেি সািাংশ বাঙ্গালায় সঙ্কলি কচিয়াচ্ছিি, অতএব িা বচলচ্ছলও 

িচলচ্ছব। যাাঁহািা বাঙ্গালা গ্রে পচড়চ্ছত ঘৃিা কচ্ছিি, তাাঁহািা ষোল্ট ষু্টকচ্ছিি গ্রেই ইংিাচজচ্ছত 

পচড়চ্ছত পাচ্ছিি। তাাঁহাি চবিাচ্ছি পাচিচি অচত প্রািীি বচলয়া প্রচতপন্ন হইয়াচ্ছিি, এজিয 

Weber সাচ্ছহব অচতশয় দুঃচেত। চতচি ষোল্ট ষু্টকচ্ছিি প্রচতবাদও কচিয়াচ্ছিি, এবং ল্জনা 

পচিতযাে কচিয়া বচলয়াচ্ছিি, জয়পতাকা আচমই উড়াইয়াচি। চকন্তু আি ষকহ তাহা বচ্ছল 

িা। 

ষোল্ট ষু্টকি প্রমাি কচিয়াচ্ছিি ষয, পাচিচিি সূত্র যেি প্রিীত হয়, তেি বুদ্ধচ্ছদচ্ছবি[2] 

আচবভথাব হয় িাই। তচ্ছবই পাচিচি অিতঃ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীি ষলাক। চকন্তু ষকবল 

তাহাই িচ্ছহ, তেি ব্রাহ্মি, আিিযক, উপচিষদ্ প্রভৃচত ষবদাংশ সকলও প্রিীত হয় িাই। 

ঋক্, যজুঃ, সামসংচহতা চভন্ন আি চকিুই হয় িাই। আশ্বলায়ি, সাংেযায়ি প্রভৃচত 

অভুযচদত হি িাই। মেমূলি বচ্ছলি, ব্রাহ্মি-প্রিয়ি-কাল খ্রীঃ পূঃ সহর বৎসি হইচ্ছত 

আিম্ভ। িািাি মাচিথি ষহৌে বচ্ছলি, ঐ ষশষ; খ্রীঃ পূঃ িতুদথশ শতাব্দীচ্ছত আিম্ভ। অতএব 

পাচিচিি সময় খ্রীঃ পূঃ দশম বা একাদশ শতাব্দী বচলচ্ছল ষবশী বলা হয় িা। 

Max, Muller, Weber, প্রভৃচত অচ্ছিচ্ছকই এ চবিাচ্ছি প্রবৃি, চকন্তু কাহািও কর্ায় 

ষোল্ট ষু্টকচ্ছিি মত েচণ্ডত হইচ্ছতচ্ছি িা। অতএব আিাচ্ছযথি এ মত গ্রহি কিা যাইচ্ছত পাচ্ছি। 
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তচ্ছব ইহা চিি ষয, খ্রীচ্ছষ্টি সহরাচধ্ক বৎসি পূচ্ছবথ যুচধ্চষ্ঠিাচদি বৃিািসংযুি মহাভািত 

গ্রে প্রিচলত চিল। এমি প্রিচলত ষয, পাচিচিচ্ছক মহাভািত ও যুচধ্চষ্ঠিাচদি বুযৎপচি 

চলচেচ্ছত হইয়াচ্ছি। আি ইহাও সম্ভব ষয, তাাঁহাি অচ্ছিক পূচ্ছবথই মহাভািত প্রিচলত 

হইয়াচিল। ষকি িা, “বাসুচ্ছদবাজুথিাভযাং বুন্” এই সূচ্ছত্র ‘বাসুচ্ছদবক’ ও ‘অজুথিক’ শব্দ 

এই অচ্ছর্থ পাওয়া যায়, বাসুচ্ছদচ্ছবি উপাসক, অজুথচ্ছিি উপাসক। অতএব 

পাচিচিসূত্রপ্রিয়চ্ছিি পূচ্ছবথই কৃোজুথি ষদবতা বচলয়া স্বীকৃত হইচ্ছতি। অতএব 

মহাভািচ্ছতি যুচ্ছদ্ধি অিল্প পচ্ছিই আচদম মহাভািত প্রিীত হইয়াচিল বচলয়া ষয প্রচসচদ্ধ 

আচ্ছি, তাহাি উচ্ছেদ কচিবাি ষকাি কািি ষদো যায় িা। 

এেচ্ছি ইহাও বিবয ষয, ষকবল পাচিচিি িয়, আশ্বলায়ি ও সাংেযায়ি েৃহযসূচ্ছত্রও 

মহাভািচ্ছতি প্রসঙ্গ আচ্ছি। অতএব মহাভািচ্ছতি প্রািীিতা সম্বচ্ছন্ধ বড় ষোলচ্ছযাে কিাি 

কাহািও অচধ্কাি িাই। 

  

———————-  

1 উদাহিিচি চসদ্ধািচ্ছকৌমুদীি, ইহা বলা কতথবয। 

2 মহাভািচ্ছত ‘ষবৌদ্ধ’ শব্দ পাওয়া যায়, চকন্তু ঐ অংশ ষয প্রচেপ্ত, তাহাও অিায়াচ্ছস 

প্রমাি কিা যাইচ্ছত পাচ্ছি। 
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অষ্টম পরিট্ছেদ—কৃট্ষ্ণি ঐরতহোরসকতো 

  

কৃচ্ছেি িাম পাচিচিি ষকাি সূচ্ছত্র র্াক িা র্াক, তাহাচ্ছত আচসয়া যায় িা। ষকি িা, 

ঋচ্ছেদসংচহতায় কৃে[1] শব্দ অচ্ছিকবাি পাওয়া যায়। প্রর্ম মণ্ডচ্ছলি ১১৬ সূচ্ছিি ২৩ 

ঋচ্ছক এবং ১১৭ সূচ্ছিি ৭ ঋচ্ছক এক কৃচ্ছেি িাম আচ্ছি। ষস কৃে ষক, তাহা জাচিবাি 

উপায় িাই। সম্ভবতঃ চতচি বাসুচ্ছদবিন্দি িচ্ছহি। তাহাি পি ষদচেচ্ছত পাই 

ঋচ্ছেদসংচহতাি অচ্ছিকগুচল সূচ্ছিি ঋচষ একজি কৃে। তাাঁহাি কর্া পচ্ছি বচলচ্ছতচি। 

অর্বথসংচহতায় অসুি কৃেচ্ছকশীি চিধ্িকািী কৃচ্ছেি কর্া আচ্ছি। চতচি বাসুচ্ছদবিন্দি 

সচ্ছন্দহ িাই। ষকচশচিধ্চ্ছিি কর্া আচম পশ্চাৎ বচলব। 

পাচিচিি সূচ্ছত্র ‘বাসুচ্ছদব’ িাম আচ্ছি–ষস সূত্র উদৃ্ধত কচিয়াচি। কৃে মহাভািচ্ছত 

বাসুচ্ছদব িাচ্ছম সিিািি অচভচহত হইয়াচ্ছিি। বসুচ্ছদচ্ছবি পুত্র বচলয়াই বাসুচ্ছদব িাম িচ্ছহ, 

ষস কর্া িািািচ্ছি বচলব। বসুচ্ছদচ্ছবি পুত্র িা হইচ্ছলও বাসুচ্ছদব িাম হয়। এই মহাভািচ্ছতই 

পাওয়া যায়–পুণ্ড্রাচধ্পচতিও িাম চিল বাসুচ্ছদব। বসুচ্ছদবচ্ছক কচবকল্পিা বচলচ্ছত হয়, বল–

চকন্তু বাসুচ্ছদব কচবকল্পিা িচ্ছহি। 

ইউচ্ছিাপীয়চদচ্ছেি মত এই ষয, কৃে আচ্ছদৌ মহাভািচ্ছত চিচ্ছলি িা, পচ্ছি মহাভািচ্ছত 

তাাঁহাচ্ছক বসাইয়া ষদওয়া হইয়াচ্ছি। এরূপ চবচ্ছবিিা কচিবাি ষয সকল কািি তাাঁহািা 

চিচ্ছদথশ কচ্ছিি, তাহা চিতািই অচকচঞ্চৎকি। ষকহ বচ্ছলি, কৃেচ্ছক মহাভািত হইচ্ছত 

উঠাইয়া চদচ্ছল মহাভািচ্ছতি ষকাি েচত হয় িা। এক চহসাচ্ছব িয় বচ্ছি। েত ফিাসীপ্রুচ্ছসি 

যুদ্ধ হইচ্ছত ষমাল িচ্ছকচ্ছক উঠাইয়া চদচ্ছল ষকাি েচত হয় িা। Gravelotte, Woerth, Metz, 

Sedan, Paris প্রভৃচত িিজয় সবই বজায় র্াচ্ছক; ষকি িা, Moltke হাচ্ছত হাচতয়াচ্ছি এ 

সকচ্ছলি চকিুই কচ্ছিি িাই। তাাঁহাি ষসিাপচতত্ব তাচ্ছি তাচ্ছি বা পচ্ছত্র পচ্ছত্র চিবথাচহত 

হইয়াচিল। মহাভািত হইচ্ছত কৃেচ্ছক উঠাইয়া চদচ্ছল ষসরূপ েচত হয় িা। তাহাি ষবশী 

েচত হয় চক িা, এ গ্রে পাঠ কচিচ্ছলই পাঠক জাচিচ্ছত পাচিচ্ছবি। 
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হুইলি সাচ্ছহচ্ছবিও এ চবষচ্ছয় একিা মত আচ্ছি। তাাঁহাি ষযরূপ পচিিয় চদয়াচি, 

তাহাচ্ছত ষবাধ্ হয়, তাাঁহাি মচ্ছত প্রচতবাচ্ছদি চবচ্ছশষ প্রচ্ছয়াজি িাই। তর্াচপ মতিা 

চকয়ৎপচিমাচ্ছি িচলয়াচ্ছি বচলয়া, তাাঁহাি প্রসঙ্গ উত্থাচপত কচিলাম। চতচি বচ্ছলি, িািকা 

হচস্তিাপুি হইচ্ছত সাত শত ষক্রাশ বযবধ্াি। কাচ্ছজই কৃচ্ছেি সচ্ছঙ্গ পাণ্ডবচদচ্ছেি ষয ঘচিষ্ঠ 

সম্বন্ধ মহাভািচ্ছত কচর্ত হইয়াচ্ছি, তাহা অসম্ভব। ষকি অসম্ভব, আমিা তাহা চকিুই 

বুচাচ্ছত পাচিলাম িা, কাচ্ছজই উিি কচিচ্ছত পাচিলাম িা। বাঙ্গালাি মুসলমাি 

িাজপুরুষচদচ্ছেি সচ্ছঙ্গ চদেীি পাঠাি ষমােল িাজপুরুষচদচ্ছেি ঘচিষ্ঠ সম্বন্ধ চযচিই ৈিি 

কচিচ্ছবি, চতচিই ষবাধ্ হয়, হুইলি সাচ্ছহচ্ছবি এই অশ্রাবয কর্ায় কিথপাত কচিচ্ছবি িা। 

চবেযাত ফিাসী পচণ্ডত Bournouf বচ্ছলি ষয, ষবৌদ্ধশাচ্ছে কৃে িাম িা পাইচ্ছল, ঐ 

শাে প্রিাচ্ছিি উিিকাচ্ছল কৃচ্ছোপাসিা প্রবচতথত হয়, চবচ্ছবিিা কচিচ্ছত হইচ্ছব। চকন্তু 

ষবৌদ্ধশাচ্ছেি মচ্ছধ্য লচলতচবস্তচ্ছি কৃচ্ছেি িাম আচ্ছি। ষবৌদ্ধশাে মচ্ছধ্য সূত্রচপিক সবথাচ্ছপো 

প্রািীি গ্রে। তাহাচ্ছতও কৃচ্ছেি িাম আচ্ছি। ঐ গ্রচ্ছে কৃেচ্ছক অসূি বলা হইয়াচ্ছি। চকন্তু 

িাচস্তক ও চহন্দুধ্মথচবচ্ছিাধ্ী ষবৌচ্ছদ্ধিা কৃেচ্ছক ষয অসূি চবচ্ছবিিা কচিচ্ছব, ইহা চবচিত্র িয়। 

আি ইহাও বিবয, ষবদাচদচ্ছত ইন্দ্রাচদ ষদবেিচ্ছক মচ্ছধ্য মচ্ছধ্য অসূি বলা হইয়াচ্ছি। 

ষবৌচ্ছদ্ধিা ধ্চ্ছমথি প্রধ্াি শত্রু ষয প্রবৃচি, তাহাি িাম চদয়াচ্ছিি “মাি”। কৃেপ্রিাচিত অপূবথ 

চি্ামধ্মথ, তৎকৃত সিাতি ধ্চ্ছমথি অপূবথ সংস্কাি, স্বয়ং কৃচ্ছেি উপাসিা ষবৌদ্ধধ্মথপ্রিাচ্ছিি 

প্রধ্াি চবঘ্ন চিল সচ্ছন্দহ িাই। অতএব তাাঁহািা কৃেচ্ছকই অচ্ছিক সময় মাি বচলয়া প্রচতপন্ন 

কচিচ্ছত ষিষ্টা কচিয়াচ্ছিি। 

এ সকল কর্া র্াক। িাচ্ছন্দাচ্ছেযাপচিষচ্ছদ একচি কর্া আচ্ছি; ষসইচি উদৃ্ধত কচিচ্ছতচি। 

কর্াচি এই–  

“তনদ্ধতচ্ছঘাি আচঙ্গিসঃ কৃোয় ষদবকীপুত্রায় উক্ত্বা, উবাি। অচপপাস এব স বভূব। 

ষসাহিচ্ছবলায়াচ্ছমতত্রয়ং প্রচতপচ্ছদযত অচেতমচস, অিুযতমচস, প্রািসংচশতমসীচত।” 

ইহাি অর্থ। আচঙ্গিসবংশীয় ষঘাি (িাচ্ছম ঋচষ) ষদবকীপুত্র কৃেচ্ছক এই কর্া বচলয়া 

বচলচ্ছলি, (শুচিয়া চতচিও চপপাসাশূিয হইচ্ছলি) ষয অিকাচ্ছল এই চতিচি কর্া অবলম্বি 

কচিচ্ছব, “তুচম অচেত, তুচম অিুযত, তুচম প্রািসংচশত।” 
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এই ষঘাি ঋচষি পুত্র কণ্ব[2]। ষঘািপুত্র কণ্ব ঋচ্ছেচ্ছদি কতকগুচল সূচ্ছিি ঋচষ। যর্া, 

প্রর্ম মণ্ডচ্ছল ৩৬ সূি হইচ্ছত ৪৩ সূি পযথি; এবং কচ্ছণ্বি পুত্র ষমধ্াচতচর্ ঐ মণ্ডচ্ছলি 

১২শ হইচ্ছত ২৩শ পযথি সূচ্ছিি ঋচষ। এবং কচ্ছণ্বি অিয পুত্র প্র্ণ্ব ঐ মণ্ডচ্ছলি ৪৪ হইচ্ছত 

৫০ পযথি সূচ্ছিি ঋচষ। এেি চিরুিকাি যাস্ক বচ্ছলি, “যসয বাকযংস ঋচষঃ।” অতএব 

ঋচষেি সূচ্ছিি প্রচ্ছিতা হউি বা িা হউি, বিা বচ্ছি। অতএব ষঘাচ্ছিি পুত্র এবং ষপৌত্রেি 

ঋচ্ছেচ্ছদি কতকগুচল সূচ্ছিি বিা। তাহা যচদ হয়, তচ্ছব ষঘািচশষয কৃে তাাঁহাচদচ্ছেি 

সমসামচয়ক, তচিষচ্ছয় সচ্ছন্দহ িাই। এেি আচ্ছে ষবচ্ছদি সূিগুচল উি হইয়াচিল, তাহাি 

পি ষবদচবভাে হইয়াচিল, এ চসদ্ধাচ্ছিি ষকািও মচ্ছতই প্রচতবাদ কিা যায় িা। অতএব 

কৃে ষবদচবভােকতথা ষবদবযাচ্ছসি সমসামচয়ক ষলাক, উপিযাচ্ছসি চবষয়মাত্র িচ্ছহি, 

তচিষচ্ছয় ষকািও সংশয় কিা যায় িা। 

ঋচ্ছেদসংচহতায় অষ্টম মণ্ডচ্ছল ৮৫। ৮৬। ৮৭ সূি এবং দশম মণ্ডচ্ছলি ৪২।৪৩।৪৪ 

সূচ্ছিি ঋচষ কৃে। এই কৃে ষদবকীিন্দি কৃে চক িা, তাহাি চিিথয় কিা দুরূহ। চকন্তু 

কৃে েচত্রয় বচলয়াই বলা যাইচ্ছত পাচ্ছি িা ষয, চতচি এই সকল সূচ্ছিি ঋচষ িচ্ছহি; ষকি 

িা, ত্রসদসুয, ত্রযরুি, পুরুমীঢ়, অজমীঢ়, চসনু্ধিীপ, সুদাস, মান্ধাতা, চসচব, প্রতদথি, 

কেীবান্ প্রভৃচত িাজচষথ যাাঁহািা েচত্রয় বচলয়া পচিচিত, তাাঁহািাও ঋচ্ছেদ-সূচ্ছিি ঋচষ, 

ইহা ষদো যায়। দুই এক িাচ্ছি শূর ঋচষি উচ্ছেেও পাওয়া যায়। কবষ িাচ্ছম দশম মণ্ডচ্ছল 

একজি শূর ঋচষ আচ্ছিি; অতএব েচত্রয় বচলয়া কৃচ্ছেি ঋচষচ্ছত্ব আপচি হইচ্ছত পাচ্ছি 

িা। তচ্ছব ঋচ্ছেদসংচহতাি অিুক্রমচিকায় ষশৌিক কৃে আচঙ্গিস ঋচষ বচলয়া পচিচিত 

হইয়াচ্ছিি। 

উপচিষদ্ সকল ষবচ্ছদি ষশষভাে, এই জিয উপচিষদ্ চ্ছক ষবদািও বচ্ছল। ষবচ্ছদি ষয 

সকল অংশচ্ছক ব্রাহ্মি বচ্ছল, তাহা উপচিষদ্ হইচ্ছত প্রািীিতি বচলয়া ষবাধ্ হয়। অতএব 

িাচ্ছন্দাচ্ছেযাপচিষদ্ হইচ্ছত ষকৌষীতচকব্রাহ্মি আিও প্রািীি বচলয়া ষবাধ্ হয়। তাহাচ্ছতও এই 

আচঙ্গিস ষঘাচ্ছিি িাম আচ্ছি, এবং কৃচ্ছেিও িাম আচ্ছি। কৃে তর্ায় ষদবকীপুত্র বচলয়া 

বচিথত হচ্ছয়ি িাই; আচঙ্গিস বচলয়া বচিথত হইয়াচ্ছিি। চকন্তু কতকগুচল েচত্রয়ও আচঙ্গিস 

বচলয়া প্রচসদ্ধ চিচ্ছলি। তচিষচ্ছয় চবেুপুিাচ্ছি একচি প্রািীি ষলাক ধৃ্ত হইয়াচ্ছি। 
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এচ্ছত েত্রপ্রসূতা কব পুিশ্চাচঙ্গিসঃ ৈৃতাঃ। 

ির্ীতিািাং প্রবিাঃ োচ্ছত্রাচ্ছপচ্ছতা চিজাতয়ঃ|| —৪ অংশ, ২। ২ 

চকন্তু এই ির্ীতি িাজা সূযথবংশীয়। কৃচ্ছেি পূবথপুরুষ যদু, যযাচতি পুত্র, কাচ্ছজই 

িন্দ্রবংশীয়। এই কর্াই সকল পুিাচ্ছিচতহাচ্ছস ষলচ্ছে, চকন্তু হচিবংচ্ছশ চবেুপচ্ছবথ পাওয়া যায় 

ষয, মরু্িাি যাদচ্ছবিা ইেবাকুবংশীয়। 

এবং ইেবাকুবংশাচদ্ধ যদুবংচ্ছশা চবচিঃসৃতঃ।—৯৫ অধ্যাচ্ছয়, ৫২৯ ষলাকঃ। 

কর্ািা েুব সম্ভব, ষকি িা, িামায়চ্ছি পাওয়া যায় ষয, ইেবাকুবংশীয় িাচ্ছমি কচিষ্ঠ 

ভ্রাতা শত্রঘ্ন মরু্িাজয় কচিয়াচিচ্ছলি। 

ষস যাহাই হউক, “বাসুচ্ছদবজুথিাভযাং বুন্” এই সূত্র আমিা পাচিচি হইচ্ছত উদৃ্ধত 

কচিয়াচি। কৃে এত প্রািীি কাচ্ছলি ষলাক ষয, পাচিচিি সমচ্ছয় উপাসয বচলয়া আযথসমাচ্ছজ 

েৃহীত হইয়াচিচ্ছলি। ইহাই যচ্ছর্ষ্ট। 

  

————————–  

1 কৃে শব্দ আচম পাচিচিি অষ্টাধ্যায় েুাঁচজয়া পাই িাই।—আচ্ছি চক িা, বচলচ্ছত পাচি 

িা। চকন্তু কৃে শব্দ ষয পাচিচিি পূচ্ছবথ প্রিচলত চিল, তচিষচ্ছয় ষকাি সচ্ছন্দহ িাই। ষকি িা, 

ঋচ্ছেদসংচহতায় কৃে শব্দ পুিঃ পুিঃ পাওয়া যায়। কৃেিামা কবচদক ঋচষি কর্া পশ্চাৎ 

বচলচ্ছতচি। তচদ্ভন্ন অষ্টম মণ্ডচ্ছল ৯৬ সূচ্ছি কৃেিামা একজি অিাযথ িাজাি কর্া পাওয়া 

যায়। এই অিাযথ কৃে অংশুমতী িদীতীিবাসী; সুতিাং ইচি ষয বাসুচ্ছদব কৃে িচ্ছহি, তাহা 

চিচশ্চত। পাঠক ইহাচ্ছত বুচাচ্ছত পাচিচ্ছবি ষয, পাচিচিি ষকাি সূচ্ছত্র “কৃে” শব্দ র্াচকচ্ছল 

তাহা বাসুচ্ছদব কৃচ্ছেি ঐচতহাচসকতাি প্রমাি বচলয়া েিয হয় িা। চকন্তু পাচিচিসূচ্ছত্র 

“বাসুচ্ছদব” িাম যচদ পাওয়া যায়, তচ্ছব তাহা প্রমাি বচলয়া েিয চঠক। তাহাই আচ্ছি। 

2 এই কণ্ব শকুিলাি পালকচপতা কণ্ব িচ্ছহি। ষস কণ্ব কাশযপ; ষঘািপুত্র কণ্ব 

আচঙ্গিস। 

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়    । কৃষ্ণচরিত্র ।         প্রবন্ধ 

 41 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িবম পরিট্ছেদ—মহোভোিট্ত প্ররেপ্ত 

আমিা এতেি যা বচললাম, তাহাি িূলমমথ এই ষয, মহাভািচ্ছতি ঐচতহাচসকতা 

আচ্ছি, এবং মহাভািচ্ছত কৃেপাণ্ডব সম্বন্ধীয় ঐচতহাচসক কর্া পাওয়া যায়। চকন্তু এেি 

চজজ্ঞাসা হইচ্ছত পাচ্ছি ষয, মহাভািচ্ছতি কৃেপাণ্ডব সম্বচ্ছন্ধ যাহা চকিু পাওয়া যায়, তাহাই 

চক ঐচতহাচসক তত্ত্ব? 

মহাভািচ্ছতি ঐচতহাচসকতা, বা মহাভািত কচর্ত কৃেপাণ্ডবসম্বন্ধীয় বৃিাচ্ছিি 

ঐচতহাচসকতা সম্বচ্ছন্ধ ইউচ্ছিাপীয়েচ্ছিি ষয প্রচতকূল ভাব, তাহাি মূচ্ছল এই কর্া আচ্ছি 

ষয, প্রািীি কাচ্ছল মহাভািত চিল বচ্ছি, চকন্তু ষস এ মহাভািত িচ্ছহ। ইহাি অর্থ যচদ এমি 

বুচাচ্ছত হয় ষয, প্রিচলত মহাভািচ্ছত ষসই প্রািীি মহাভািচ্ছতি চকিুই িাই, তাহা হইচ্ছল 

আমিা তাাঁহাচ্ছদি কর্া যর্ার্থ বচলয়া স্বীকাি কচি িা; এবং এরূপ স্বীকাি কচি িা বচলয়াই, 

তাাঁহাচ্ছদি কর্াি এত প্রচতবাদ কচিয়াচি। আি তাাঁহাচ্ছদি কর্াি মমথার্থ যচদ এই হয় ষয, 

ষস প্রািীি মহাভািচ্ছতি উপি অচ্ছিক প্রচেপ্ত উপিযাসাচদ িাপাি হইয়াচ্ছি, প্রািীি 

মহাভািত তাহাি চভতি িুচবয়া আচ্ছি, তচ্ছব তাাঁহাচ্ছদি সচ্ছঙ্গ আমাি ষকাি মতচ্ছভদ িাই। 

আমিা পুিঃ পুিঃ বচলয়াচি ষয, পিবতথী প্রচেপ্তকািচদচ্ছেি িিিাবাহুচ্ছলয আচদম 

মহাভািত ষপ্রাচর্ত হইয়া চেয়াচ্ছি। চকন্তু ঐচতহাচসকতা যচদ চকিু র্াচ্ছক, তচ্ছব ষস আচদম 

মহাভািচ্ছতি। অতএব বতথমাি মহাভািচ্ছতি ষকান্ অংশ আচদমমহাভািতভুি, তাহাই 

প্রর্চ্ছম আমাচ্ছদি চবিাযথ চবষয়। তাহাচ্ছত কৃেকর্া যাহা চকিু পাওয়া যায়, তাহািই চকিু 

ঐচতহাচসক মূলয র্াচকচ্ছল র্াচকচ্ছত পাচ্ছি। তাহাচ্ছত যাহা িাই, অিয গ্রচ্ছে র্াচকচ্ছলও, তাহাি 

ঐচতহাচসক মূলয অচ্ছপোকৃত অল্প। ষকি িা, মহাভািতই সবথাচ্ছপো প্রািীি গ্রে। 

প্রািীি সম্প্রদাচ্ছয়ি মচ্ছধ্য অচ্ছিচ্ছকই বচলচ্ছবি, মহাভািচ্ছতি ষকাি অংশই ষয প্রচেপ্ত, 

তাহািই বা প্রমাি চক? এই পচিচ্ছেচ্ছদ তাহাি চকিু প্রমাি চদব। 

আচদপচ্ছবথি চিতীয় অধ্যাচ্ছয়ি িাম পবথসংগ্রহাধ্যায়। মহাভািচ্ছত ষয ষয চবষয় বচিথত 

বা চববৃত আচ্ছি, ঐ পবথসংগ্রহাধ্যাচ্ছয় তাহাি েিিা কিা হইয়াচ্ছি। উহা এেিকাি গ্রচ্ছেি 
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সূচিপত্র বা Table of Contents সদৃশ। অচত েুর চবষয়ও ঐ পবথসংগ্রহাধ্যাচ্ছয়ি েিিাভুি 

হইয়াচ্ছি। এেি যচদ ষদো যায় ষয, ষকাি একিা গুরুতি চবষয় ঐ পবথসংগ্রহাধ্যায়ভুি 

িচ্ছহ, তচ্ছব অবশয চবচ্ছবিিা কচিচ্ছত হইচ্ছব ষয, উহা প্রচেপ্ত। একিা উদাহিি চদচ্ছতচি। 

আশ্বচ্ছমচধ্ক পচ্ছবথ অিুেীতা ও ব্রাহ্মিেীতা পবথাধ্যায় পাওয়া যায়। এই দুইচি েুর চবষয় 

িয়, ইহাচ্ছত িচত্রশ অধ্যায় চেয়াচ্ছি। চকন্তু পবথসংগ্রহাধ্যাচ্ছয় উহাি চকিু উচ্ছেে িাই, সুতিাং 

চবচ্ছবিিা কচিচ্ছত হইচ্ছব ষয, অিুেীতা ও ব্রাহ্মিেীতা সমস্তই প্রচেপ্ত। 

২য়-অিুক্রমচিকাধ্যাচ্ছয় কচর্ত হইয়াচ্ছি ষয, মহাভািচ্ছতি লে ষলাক, এবং 

পবথসংগ্রহাধ্যাচ্ছয় ষকান্ পচ্ছবথ কত ষলাক, তাহা চলচেত হইয়াচ্ছি। যর্া— 

আচদ … … … ৮৮৮৪ 

সভা … … … ২৫১১ 

বি … … … ১১৬৬৪ 

চবিাি … … … ২০৫০ 

উচ্ছদযাে … … … ৬৬৯৮ 

ভীষ্ম … … … ৫৮৮৪ 

ষরাি … … … ৮৯০৯ 

কিথ … … … ৪৯৬৪ 

শলয … … … ৩২২০ 

ষসৌচপ্তক … … … ৮৭০ 

েী … … … ৭৭৫ 

শাচি … … … ১৪৭৩২ 

অিুশাসি … … … ৮০০০ 

আশ্বচ্ছমচধ্ক … … … ৩৩২০ 

আশ্রমবাচসক … … … ১৫০৬ 

ষমৌসল … … … ৩২০ 

মহাপ্রিাচিক … … … ৩২০ 
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স্বেথাচ্ছিাহি … … … ২০৯ 

ইহাচ্ছত চকন্তু লে ষলাক হয় িা; ষমাি ৮৪,৮৩৬ হয়। অতএব লে ষলাক পূিাইবাি 

জিয পবথাধ্যায়সংগ্রকাি চলচেচ্ছলিঃ— 

“অষ্টাদনশবমুিাচি পবথাচ্ছিযতািযচ্ছশষতঃ। 

চেচ্ছলষু হচিবংশঞ্চ ভচবষযঞ্চ প্রকীচতথতম্ || 

দশচ্ছলাকসহরাচি চবংশচ্ছলাকশতাচি ি। 

চেচ্ছলষু হচিবংচ্ছশ ি সংেযাতাচি মহচষথিা | | ”  

  

অর্থাৎ “এইরূচ্ছপ অষ্টাদশপবথ সচবস্তাচ্ছি উি হইয়াচ্ছি। ইহাি পি হচিবংশ ভচবষযপবথ 

কচর্ত হইয়াচ্ছি। মহচষথ হচিবংচ্ছশ িাদশ সহর ষলাকসংেযা কচিয়াচ্ছিি।” পবথসংগ্রহাধ্যাচ্ছয় 

এইিুকু চভন্ন হচিবংচ্ছশি আি ষকাি প্রসঙ্গ িাই। ইহাচ্ছত ৯৬,৯৩৬ ষলাক হইল। এেচ্ছি 

প্রিচলত মহাভািচ্ছতি ষলাক েিিা কচিয়া চিম্নচলচেত সংেযা সকল পাওয়া যায়ঃ— 

আচদ … … … ৮৪৭৯ 

  

সভা … … … ২৭০৯ 

  

বি … … … ১৭, ৪৭৮ 

  

চবিাি … … … ২৩৭৬ 

  

উচ্ছদযাে … … … ৭৬৫৬ 

| |  

ভীষ্ম … … … ৫৮৫৬ 

  

ষরাি … … … ৯৬৪৯ 

  

কিথ … … … ৫০৪৬ 
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শলয … … … ৩৬৭১ 

  

ষসৌচপ্তক … … … ৮১১ 

  

েী … … … ৮২৭ 

| |  

শাচি … … … ১৩, ৯৪৩ 

  

অিুশাসি … … … ৭৭৯৬ 

  

আশ্বচ্ছমচধ্ক … … … ২৯০০ 

  

আশ্রমবাচসক … … … ১১০৫ 

  

ষমৌসল … … … ২৯২ 

  

মহাপ্রিাচিক … … … ১০৯ 

  

স্বেথাচ্ছিাহি … … … ৩১২ 

  

চেল হচিবংশ … … … ১৬, ৩৪৭ 

ষমাি ১০৭৩৯০। ইহাচ্ছত ষদো যায় ষয, প্রর্মতঃ মহাভািচ্ছত লে ষলাক কেিই চিল 

িা। পবথসংগ্রচ্ছহি পি হচিবংশ লইয়া ষমাচ্ছিি উপি প্রায় এোি হাজাি ষলাক বাচড়য়াচ্ছি, 

অর্থাৎ প্রচেপ্ত হইয়াচ্ছি। 

তয়—এইরূপ হ্রাসবৃচদ্ধি উদাহিিস্বরূপ অিুক্রমচিকাধ্যায়চ্ছক গ্রহি কিা যাইচ্ছত 

পাচ্ছি। অিুক্রমচিকাধ্যাচ্ছয় ১০২ ষলাচ্ছক চলচেত আচ্ছি ষয, বযাসচ্ছদব সাধ্থশত ষলাকময়ী 

অিুক্রমচিকা চলচেয়াচিচ্ছলি। 
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“তচ্ছতাহধ্যধ্থশতং ভূয়ঃ সংচ্ছেপং কৃতবািৃচষঃ। 

অিুক্রমচিকাধ্যায়ং বৃিািািাং সপবথিাম্ | | ”  

এেচ্ছি বতথমাি মহাভািচ্ছতি অিুক্রমচিকাধ্যাচ্ছয় ২৭২ ষলাক পাওয়া যায়। অতএব 

পবথসংগ্রহাধ্যায় চলচেত হওয়াি পচ্ছি এই অিুক্রমচিকাচ্ছতই ১২২ ষলাক ষবশী পাওয়া 

যায়। 

৪র্থ—পবথসংগ্রহাধ্যাচ্ছয় ৮৪, ৮৩৬ ষলাচ্ছক পাওয়া যায়। চকন্তু সহচ্ছজই বুাা যাইচ্ছত 

পাচ্ছি ষয, পবথসংগ্রহাধ্যায় আচদম মহাভািতকাি কতৃথক সঙ্কচলত িয় এবং আচদম 

মহাভািত িচিত হইবাি সমচ্ছয়ও সঙ্কচলত হয় িাই। মহাভািচ্ছতই আচ্ছি ষয, মহাভািত 

কবশম্পায়ি জিচ্ছমজচ্ছয়ি চিকি কচহয়াচিচ্ছলি। তাহাই উগ্রশ্রবাঃ কিচমষািচ্ছিয ষশৌিকাচদ 

ঋচষেচ্ছিি চিকি কচহচ্ছতচ্ছিি। পবথাধ্যায়সংগ্রহকাি এই সংগ্রহ উগ্রশ্রবাি উচি বচলয়া 

বচিথত কচিয়াচ্ছিি। কবশম্পায়চ্ছিি উচি িচ্ছহ, কাচ্ছজই ইহা আচদম বা কবশম্পায়চ্ছিি 

মহাভািচ্ছতি অংশ িচ্ছহ। অিুক্রমচিকাধ্যাচ্ছয়ই আচ্ছি ষয, ষকহ ষকহ প্রর্মাবচধ্, ষকহ বা 

আস্তীকপবথাবচধ্, ষকহ বা উপচিিি িাজাি উপােযািাবচধ্ মহাভািচ্ছতি আিম্ভ চবচ্ছবিিা 

কচ্ছিি। সুতিাং যেি এই মহাভািত উগ্রশ্রবাঃ ঋচষচদেচ্ছক শুিাইচ্ছতচিচ্ছলি, তেিই 

পবথসংগ্রহাধ্যায় দূচ্ছি র্াক, প্রর্ম ৬২ অধ্যায়, সমস্ত প্রচেপ্ত বচলয়া প্রবাদ চিল। এই 

পবথসংগ্রহাধ্যায় পাঠ কচিচ্ছলই চবচ্ছবিিা কিা যায় ষয, প্রচেপ্তাংশ ক্রমশঃ বৃচদ্ধ পাওয়াচ্ছত 

ভচবষযচ্ছত তাহাি চিবািচ্ছিি জিয এই পবথসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিপূবথক অিুক্রমচিকাধ্যাচ্ছয়ি 

পি ষকহ সংিাচপত কচিয়াচিচ্ছলি। অতএব এই পবথসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কচলত হইবাি পূচ্ছবথও 

ষয অচ্ছিক অংশ প্রচেপ্ত হইয়াচিল, তাহাই অিুচ্ছময়। 

৫ম,—ঐ অিুক্রমচিকাধ্যাচ্ছয় আচ্ছি ষয, মহাভািত প্রর্মতঃ উপােযাি তযাে কচিয়া 

িতুচবথংশচত সহর ষলাচ্ছক চবিচিত হয় এবং ষবদবযাস তাহাই প্রর্চ্ছম স্বীয় পুত্র শুকচ্ছদবচ্ছক 

অধ্যয়ি কিাি। 

িতুচবথংশচতসাহরীং িচ্ছক্র ভািতসংচহতাম্। 

উপােযানিচবথিা তাবদ্ভািতং ষপ্রািযচ্ছত বুনধ্ঃ || 

তচ্ছতাহধ্যধ্থশতং ভূয়্ সংচ্ছেপং কৃতবািৃচষ। 
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অিুক্রমচিকাধ্যায়ং বৃিািািাং সপবথিাম্ || 

ইদং কিপায়িঃ পূবথং পুত্রমধ্যাপয়ৎ শুকম্। 

তচ্ছতাহচ্ছিযচ্ছভযাহিুরূচ্ছপভযঃ চশচ্ছষযভযঃ প্রদচ্ছদৌ চবভুঃ || —আচদপবথ, ১০১- ১০৩।  

শুকচ্ছদচ্ছবি চিকি কবশম্পায়ি মহাভািতচশো কচিয়াচিচ্ছলি। অতএব এই 

িতুচবথংশচত-সহরচ্ছলাকাত্মক মহাভািতই জিচ্ছমজচ্ছয়ি চিকি পচঠত হইয়াচিল। এবং 

আচদম মহাভািচ্ছত িতুচবথংশচত সহর মাত্র ষলাক চিল। পচ্ছি ক্রচ্ছম িািা বযচিি িিিা 

উহাচ্ছত প্রচেপ্ত হইয়া মহাভািচ্ছতি আকাি িাচিগুি বাচড়য়াচ্ছি। সতয বচ্ছি, ঐ 

অিুক্রমচিকাচ্ছতই চলচেত আচ্ছি ষয, তাহাি পি ষবদবযাস ষচষ্টলেচ্ছলাকাত্মক মহাভািত 

িি িা কচিয়াচিচ্ছলি, এবং তাহাি চকয়দংশ ষদবচ্ছলাচ্ছক, চকয়দংশ চপতৃচ্ছলাচ্ছক, চকয়দংশ 

েন্ধেবথচ্ছলাচ্ছক ও এক লে মাত্র মিুষযচ্ছলাচ্ছক পচঠত হইয়া র্াচ্ছক। এই অনিসচেথক 

বযাপািঘচিত কর্ািা ষয আচদম অিুক্রমচিকাধ্যাচ্ছয়ি মচ্ছধ্য প্রচেপ্ত হইয়াচ্ছি, তচিষচ্ছয় 

ষকািও সংশয় র্াচকচ্ছত পাচ্ছি িা। ষদবচ্ছলাচ্ছক বা চপতৃচ্ছলাচ্ছক বা েন্ধবথচ্ছলাচ্ছক 

মহাভািতপাঠ, অর্বা ষবদবযাসই হউি বা ষযই হউি, বযচিচবচ্ছশচ্ছষি ষচষ্ট লে ষলাক 

িিিা কিা আমিা সহচ্ছজই অচবশ্বাস কচিচ্ছত পাচি। আচম পূচ্ছবথই ষদোইয়াচি ষয, ২৭২ 

ষলাকাত্মক উপক্রমচিকাি মচ্ছধ্য ১২২ ষলাক প্রচেপ্ত। এই ষচষ্ট লে ষলাক এবং লে 

ষলাচ্ছকি কর্া প্রচেচ্ছপ্তি অিেথত, তাহাচ্ছত ষকাি সংশয় িাই। 
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দশম পরিট্ছেদ—প্ররেপ্তরিবথোচিপ্রিোলী 

  

আমাচদচ্ছেি চবিাযথ চবষয় ষয, মহাভািচ্ছতি ষকাি ষকাি অংশ প্রচেপ্ত। ইহা 

পূবথপচিচ্ছেচ্ছদ চিি হইয়াচ্ছি। এেচ্ছি ষদচেচ্ছত হইচ্ছব ষয, এই চবিাি সম্পন্ন কচিবাি ষকাি 

উপায় আচ্ছি চক িা। অর্থাৎ ষকান্ অংশ প্রচেপ্ত এবং ষকান্ অংশ প্রচেপ্ত িচ্ছহ, তাহা চিি 

কচিবাি ষকাি লেি পাওয়া যায় চক িা? 

মিুষযজীবচ্ছি ষয সকল কাযথ সম্পন্ন হয়, সকলই প্রমাচ্ছিি উপি চিভথি কচিয়া চিবথাহ 

কিা যায়। তচ্ছব চবষয়চ্ছভচ্ছদ প্রমাচ্ছিি অল্প বা অচধ্ক বলবিা প্রচ্ছয়াজিীয় হয়। ষয 

প্রমাচ্ছিি উপি চিভথি কচিয়া আমিা সিিািি জীবিযাত্রাি কাযথ চিবথাহ কচি, তাহাি 

অচ্ছপো গুরুতি প্রমাি বযতীত আদালচ্ছত একিা ষমাকেমা চিষ্পন্ন হয় িা, এবং 

আদালচ্ছত ষযরূপ প্রমাচ্ছিি উপি চিভথি কচিয়া চবিািক একিা চিষ্পচিচ্ছত উপচিত হইচ্ছত 

পাচ্ছিি, তাহাি অচ্ছপো বলবান্ প্রমাি বযতীত কবজ্ঞাচিক, চবজ্ঞািসম্বন্ধীয় ষকাি চসদ্ধাচ্ছি 

উপিীত হইচ্ছত পাচ্ছিি িা। এই জিয চবষয়চ্ছভচ্ছদ চভন্ন চভন্ন প্রমািশাে সৃষ্ট হইয়াচ্ছি। যর্া—

আদালচ্ছতি জিয প্রমািসম্বন্ধীয় আইি (Law of Evidence), ববজ্ঞানের জেয অেুমােতত্ত্ব 

(Logic বা Inductive Philosophy) এবং ঐচতহাচসক তত্ত্ব চিরূপি জিয এইরূপ একচি 

প্রমািশােও আচ্ছি। উপচিত তত্ত্ব চিরূপি জিয ষসইরূপ কতকগুচল প্রমাচ্ছিি চিয়ম 

সংিাপি কিা যাইচ্ছত পাচ্ছি; যর্া— 

১ম,—আমিা পূচ্ছবথ পবথসংগ্রহাধ্যাচ্ছয়ি কর্া বচলয়াচি। যাহাি প্রসঙ্গ ষসই 

পবথসংগ্রহাধ্যাচ্ছয় িাই, তাহা ষয চিচশ্চত প্রচেপ্ত, ইহাও বুাাইয়াচি। এইচিই আমাচদচ্ছেি 

প্রর্ম সূত্র। 

২য়,—অিুক্রমচিকাধ্যাচ্ছয় চলচেত আচ্ছি ষয, মহাভািতকাি বযাসচ্ছদবই হউি, আি 

চযচিই হউি, চতচি মহাভািত িিিা কচিয়া সাধ্থশত ষলাকময়ী অিুক্রমচিকায় ভািতীয় 

চিচেল বৃিাচ্ছিি সাি সঙ্কলি কচিচ্ছলি। ঐ অিুক্রমচিকাধ্যাচ্ছয়ি ৯৩ ষলাক হইচ্ছত ২৫১ 

ষলাক পযথি এইরূপ একচি সািসঙ্কলি আচ্ছি। যচদও ইহাচ্ছত সাধ্থশচ্ছতি অচ্ছপো ৯চি 
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ষলাক ষবশী হইল, তাহা িা ধ্চিচ্ছলও িচ্ছল। এমিও হইচ্ছত পাচ্ছি ষয, ৯চি ষলাক ইহািই 

মচ্ছধ্য প্রচেপ্ত হইয়াচ্ছি। এেি এই ১৫৯ ষলাচ্ছকি মচ্ছধ্য যাহাি প্রসঙ্গ িা পাইব, তাহা 

আমিা প্রচেপ্ত বচলয়া চবচ্ছবিিা কচিচ্ছত বাধ্য। 

৩য়,—যাহা পিস্পি চবচ্ছিাধ্ী, তাহাি মচ্ছধ্য একচি অবশয প্রচেপ্ত। যচদ ষদচে ষয, 

ষকাি ঘিিা দুই বাি বা তচ্ছতাচধ্ক বাি চববৃত হইয়াচ্ছি, অর্ি দুচি চববিি চভন্নপ্রকাি বা 

পিস্পি চবচ্ছিাধ্ী, তচ্ছব তাহাি মচ্ছধ্য একচি প্রচেপ্ত চবচ্ছবিিা কিা উচিত। ষকাি ষলেকই 

অির্থক পুিরুচি, এবং অির্থক পুিরুচি িািা আত্মচবচ্ছিাধ্ উপচিত কচ্ছিি িা। 

অিবধ্ািতা বা অেমতাবশতঃ ষয পুিরুচি বা আত্মচবচ্ছিাধ্ হয়, ষস স্বতত্র ক কর্া। তাহাও 

অিায়াচ্ছস চিবথািি কিা যায়। 

৪র্থ,—সুকচবচদচ্ছেি িিিাপ্রিালীচ্ছত প্রায়ই কতকগুচল চবচ্ছশষ লেি র্াচ্ছক। 

মহাভািচ্ছতি কতকগুচল এমি অংশ আচ্ছি ষয, তাহাি ষমৌচলকতা সম্বচ্ছন্ধ ষকাি সচ্ছন্দহ 

হইচ্ছত পাচ্ছি িা—ষকি িা, তাহাি অভাচ্ছব মহাভািচ্ছত মহাভািতত্ব র্াচ্ছক িা, ষদো যায় 

ষয, ষসগুচলি িিিাপ্রিালী সবথত্র এক প্রকাি লেিচবচশষ্ট। যচদ আি ষকাি অংচ্ছশি িিিা 

এরূপ ষদো যায় ষয, ষসই ষসই লেি তাহাচ্ছত িাই, এবং এমি সকল লেি আচ্ছি ষয, 

তাহা পূচ্ছবথাি লেি সকচ্ছলি সচ্ছঙ্গ অসঙ্গত, তচ্ছব ষসই অসঙ্গতলেিযুি িিিাচ্ছক প্রচেপ্ত 

চবচ্ছবিিা কচিবাি কািি উপচিত হয়। 

৫ম,—মহাভািচ্ছতি কচব একজি ষশ্রষ্ঠ কচব, তচিষচ্ছয় সংশয় িাই। ষশ্রষ্ঠ কচবচদচ্ছেি 

বচিথত িচিত্রগুচলি সবথাংশ পিস্পি সুসঙ্গত হয়। যচদ ষকার্াও তাহাি বযচতক্রম ষদো 

যায়, তচ্ছব ষস অংশ প্রচেপ্ত বচলয়া সচ্ছন্দহ কিা যাইচ্ছত পাচ্ছি। মচ্ছি কি, যচদ ষকাি 

হস্তচলচেত মহাভািচ্ছতি কাচপচ্ছত ষদচে ষয, িািচবচ্ছশচ্ছষ ভীচ্ছষ্মি পিদািপিায়িতা বা 

ভীচ্ছমি ভীরুতা বচিথত হইচ্ছতচ্ছি, তচ্ছব জাচিব ষয, ঐ অংশ প্রচেপ্ত।  

৬ষ্ঠ,—যাহা অপ্রাসচঙ্গক, তাহা প্রচেপ্ত হইচ্ছলও হইচ্ছত পাচ্ছি, িা হইচ্ছলও হইচ্ছত পাচ্ছি। 

চকন্তু অপ্রাসচঙ্গক চবষচ্ছয় যচদ পূচ্ছবথাি পাাঁিচি লেচ্ছিি মচ্ছধ্য ষকাি লেি ষদচেচ্ছত পাই, 

তচ্ছব তাহা প্রচেপ্ত চবচ্ছবিিা কচিবাি কািি আচ্ছি। 
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৭ম,—যচদ দুইচি চভন্ন চভন্ন চববিচ্ছিি মচ্ছধ্য একচিচ্ছক তৃতীয় লেচ্ছিি িািা প্রচেপ্ত 

ষবাধ্ হয়, ষযচি অিয ষকাি লেচ্ছিি অিেথত হইচ্ছব, ষসইচিচ্ছকই প্রচেপ্ত বচলয়া পচিতযাে 

কচিচ্ছত হইচ্ছব। 

এেি এই পযথি বুাাি ষেল। চিবথািিপ্রিালী ক্রমশঃ স্পষ্টতি কিা যাইচ্ছব। 
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একোদশ পরিট্ছেদ—রিবথোচট্িি ফল 

মহাভািত পুিঃ পুিঃ পচড়য়া এবং উপচিচলচেত প্রিালীি অিুবতথী হইয়া চবিািপূবথক 

আচম এইিুকু বুচায়াচি ষয, এই গ্রচ্ছেি চতিচি চভন্ন চভন্ন স্তি আচ্ছি। প্রর্ম, একচি আচদম 

কঙ্কাল; তাহাচ্ছত পাণ্ডবচদচ্ছেি জীবিবৃি এবং আিুষচঙ্গক কৃেকর্া চভন্ন আি চকিুই িাই। 

ইহা বড় সংচেপ্ত। ষবাধ্ হয়, ইহাই ষসই িতুচবথংশচতসহরচ্ছলাকাচত্মকা ভািতসংচহতা। 

তাহাি পি আি এক স্তি আচ্ছি, তাহা প্রর্ম স্তি হইচ্ছত চভন্নলেিাক্রাি; অর্ি তাহাি 

অংশ সমুদায় এক লেিাক্রাি। আমিা ষদচেব ষয, মহাভািচ্ছতি ষকাি ষকাি অংচ্ছশি 

িিিা অচত উদাি, চবকৃচতশূিয, অচত উচ্চ কচবত্বপূিথ। অিয অংশ অিুদাি, চকন্তু পিমাচর্থক 

দাশথচিকতচ্ছত্ত্বি সচ্ছঙ্গ ঘচিষ্ঠ সম্বন্ধযুি, সুতিাং কাবযাংচ্ছশ চকিু চবকৃচতপ্রাপ্ত; কচবত্বশূিয 

িচ্ছহ, চকন্তু ষয কচবত্ব আচ্ছি, ষস কচবচ্ছত্বি প্রধ্াি অংশ অঘিিঘিিচ্ছকৌশল, তচিষচ্ছয় 

সৃচষ্টিাতুযথ। প্রর্ম ষশ্রিীি লেিাক্রাি ষয সকল অংশ, ষসগুচল এক জচ্ছিি িিিা; চিতীয় 

ষশ্রিীি লেিচবচশষ্ট ষয সকল িিিা, তাহাই তাহাই চিতীয় বযচিি িিিা বচলয়া ষবাধ্ 

হয়। প্রর্ম ষশ্রিীি লেিচবচশষ্ট অংশই প্রার্চমক, বা আচদম; এবং চিতীয় ষশ্রিীি 

লেিযুি অংশগুচল পচ্ছি িচিত হইয়া, তাহাি উপি প্রচেপ্ত হইয়াচ্ছি, এরূপ চবচ্ছবিিা 

কিা যাইচ্ছত পাচ্ছি। ষকি িা, প্রর্ম কচর্ত অংশ উঠাইয়া লইচ্ছল, মহাভািত র্াচ্ছক িা; 

যাহা র্াচ্ছক, তাহা কঙ্কালচবিুযতমাংসচপচ্ছণ্ডি িযায় বন্ধিশূিয এবং প্রচ্ছয়াজিশূিয চিির্থক 

বচলয়া ষবাধ্ হয়। চকন্তু চিতীয় ষশ্রিীি লেিচবচশষ্ট যাহা, তাহা উঠাইয়া লইচ্ছল, 

মহাভািচ্ছতি চকিু েচত হয় িা, ষকবল কতকগুচল চিষ্প্রচ্ছয়াজিীয় অলঙ্কাি বাদ যায়; 

পাণ্ডবচদচ্ছেি জীবিবৃি অেণ্ড র্াচ্ছক। অতএব প্রর্ম ষশ্রিীি লেিচবচশষ্ট অংশগুচলচ্ছক আচম 

প্রর্ম স্তি, এবং চিতীয় ষশ্রিীি লেিচবচশষ্ট িিিাগুচলচ্ছক চিতীয় স্তি চবচ্ছবিিা কচি। প্রর্ম 

স্তচ্ছি ও চিতীয় স্তচ্ছি, আি একিা গুরুতি প্রচ্ছভদ এই ষদচেব ষয, প্রর্মস্তচ্ছি কৃে 

ঈশ্বিাবতাি বা চবেুি অবতাি বচলয়া সিিািি পচিচিত িচ্ছহি; চিচ্ছজ চতচি আপিাি 

ষদবত্ব স্বীকাি কচ্ছিি িা; এবং মািুষী চভন্ন কদবী শচি িািা ষকাি কমথ সম্পন্ন কচ্ছিি িা। 
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চকন্তু চিতীয় স্তচ্ছি, চতচি স্পষ্টত্ চবেুি অবতাি বা িািায়ি বচলয়া পচিচিত এবং অচিথত; 

চিচ্ছজও চিচ্ছজি ঈশ্বিত্ব ষঘাচষত কচ্ছিি; কচবও তাাঁহাি ঈশ্বিত্ব প্রচতপন্ন কচিবাি জিয 

চবচ্ছশষ প্রকাচ্ছি য্নপশীল। 

ইহা চভন্ন মহাভািচ্ছত আিও এক স্তি আচ্ছি। তাহাচ্ছক তৃতীয় স্তি বচলচ্ছতচি। তৃতীয় 

স্তি অচ্ছিক শতাব্দী ধ্চিয়া েচঠত হইয়াচ্ছি। ষয যাহা যেি িচিয়া “ষবশ িচিয়াচি” মচ্ছি 

কচিয়াচ্ছি, ষস তাহাই মহাভািচ্ছত পূচিয়া চদয়াচ্ছি। মহাভািত পঞ্চম ষবদ। এ কর্াি একচি 

েূঢ় তাৎপযথ আচ্ছি। িাচি ষবচ্ছদ শূর এবং েীচ্ছলাচ্ছকি অচধ্কাি িাই চকন্তু Mass Education 

লইয়া তকথচবতকথ আজ িূতি ইংচ্ছিচ্ছজি আমচ্ছল হইচ্ছতচ্ছি িা। অসাধ্ািি প্রচতভাশালী 

ভািতবচ্ছষথি প্রািীি ঋচষিা চবলেি বুচায়াচিচ্ছলি ষয, চবদযা ও জ্ঞাচ্ছি েীচ্ছলাচ্ছকি ও ইতি 

ষলাচ্ছকি, উচ্চ ষশ্রিীি সচ্ছঙ্গ সমাি অচধ্কাি। তাাঁহািা বুচায়াচিচ্ছলি ষয, আপামি সাধ্ািি 

সকচ্ছলিই চশো বযতীত সমাচ্ছজি উন্নচত িাই। চকন্তু তাাঁহািা আধু্চিক চহন্দুচদচ্ছেি মত 

প্রচতভাশালী পূবথপুরুষচদেচ্ছক অবজ্ঞা কচিচ্ছতি িা। তাাঁহািা “অতীচ্ছতি সচহত বতথমাচ্ছিি 

চবচ্ছেদচ্ছক” বড় ভয় কচিচ্ছতি। পূবথপুরুচ্ছষিা বচলয়া চেয়াচ্ছিি ষয, ষবচ্ছদ শূর ও েীচ্ছলাচ্ছকি 

অচধ্কাি িাই।—ভাল, ষস কর্া বজায় িাো যাউক। তাাঁহািা ভাচবচ্ছলি, যচদ এমি চকিু 

উপায় কিা যায় ষয, যাহা চশচেবাি, তাহা েীচ্ছলাচ্ছক ও শূচ্ছর ষবদ অধ্যয়ি িা কচিয়াও 

এক িাচ্ছি পাইচ্ছব, তচ্ছব ষস কর্া বজায় িাচেয়া িলা যায়। বিং যাহা সবথজিমচ্ছিাহি, 

এমি সামগ্রীি সচ্ছঙ্গ যুি হইয়া সবথচ্ছলাচ্ছকি চিকি ষস চশো বড় আদিিীয় হইচ্ছব। চতি 

স্তচ্ছি সমূ্পিথ ষয মহাভািত এেি আমিা পচড়, তাহা ব্রাহ্মিচদচ্ছেি ষলাক-চশোি উচ্ছেচ্ছশ 

অেয় কীচতথ;* চকন্তু এই কািচ্ছি ভালমন্দ অচ্ছিক কর্াই ইহাি চভতি আচসয়া পচড়য়াচ্ছি। 

শাচিপবথ ও অিুশাসচিক পচ্ছবথি অচধ্কাংশ, ভীষ্মপচ্ছবথি শ্রীমদ্ভেবদ্গীতা পবথাধ্যায়, 

বিপচ্ছবথি মাকথচ্ছণ্ডয়সমসযা পবথাধ্যায়, উচ্ছদযােপচ্ছবথি প্রজােি পবথাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তি-

সঞ্চয় কাচ্ছল িচিত বচলয়া ষবাধ্ হয়। পোিচ্ছি আচদপচ্ছবথি শকুিচ্ছলাপােযাচ্ছিি পূচ্ছবথি ষয 

অংশ এবং বিপচ্ছবথি তীর্থযাত্রা পবথাধ্যায় প্রভৃচত অপকৃষ্ট অংশও এই স্তি- েত।  
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এই চতি স্তচ্ছিি, চিম্ন অর্থাৎ প্রর্ম স্তিই প্রািীি, এই জিযই তাহাই ষমৌচলক বচলয়া 

গ্রহি কিা যাইচ্ছত পাচ্ছি। যাহা ষসোচ্ছি িাই, তাহা চিতীয় বা তৃতীয় স্তচ্ছি ষদচেচ্ছল, তাহা 

কচবকচল্পত অনিচতহাচসক বৃিাি বচলয়া আমাচদচ্ছেি পচিতযাে কিা উচিত। 

* েীশূরচিজবনূ্ধিাং ত্রয়ী ি শ্রুচতচ্ছোিিা। 

কমথচ্ছশ্রয়চস মূঢ়ািাং ষশ্রয় এবং ভচ্ছবচদহ। 

ইচত ভািতমােযািং কৃপয়া মুচিিা কৃতং—শ্রীমদ্ভােবত। ১ স্ক।  ৪অ।  ২৫।  
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িোদশ পরিট্ছেদ—অনিসরেথক বো অরতপ্রকৃত 

এতদূচ্ছি আমিা ষয কর্া পাইলাম, তাহা িূলতঃ এইঃ— ষয সকল গ্রচ্ছে কৃেকর্া 

আচ্ছি, তাহাি মচ্ছধ্য মহাভািত সবথপূবথবতথী। তচ্ছব, আমাচদচ্ছেি মচ্ছধ্য ষয মহাভািত 

প্রিচলত, তাহাি চতি ভাে প্রচেপ্ত; এক ভাে মাত্র ষমৌচলক। ষসই এক ভাচ্ছেি চকিু 

ঐচতহাচসকতা আচ্ছি। চকন্তু, ষসই ঐচতহাচসকতা কতিুকু? 

এই প্রচ্ছেি উিচ্ছি ষকহ ষকহ বচলচ্ছবি ষয, ষস চবিাচ্ছি চকিুমাত্র প্রচ্ছয়াজি িাই। ষকি 

িা মহাভািত বযাসচ্ছদবপ্রিীত; বযাসচ্ছদব মহাভািচ্ছতি যুচ্ছদ্ধি সমকাচলক বযচি; 

মহাভািত সমসামচয়ক আেযাি,—Contemporary History, ইহাি ষমৌচলক অংশ অবশয 

চবশ্বাসচ্ছযােয। 

এেি ষয মহাভািত প্রিচলত, তাহাচ্ছক চঠক সমসামচয়ক গ্রে বচলচ্ছত পাচি িা। আচদম 

মহাভািত বযাসচ্ছদচ্ছবি প্রিীত হইচ্ছত পাচ্ছি, চকন্তু আমিা চক তাহা পাইয়াচি? প্রচেপ্ত বাদ 

চদচ্ছল যাহা র্াচ্ছক, তাহা চক বযাসচ্ছদচ্ছবি িিিা? ষয মহাভািত এেি প্রিচলত, তাহা 

উগ্রশ্রবাঃ ষসৌচত কিচমষািচ্ছিয ষশৌিকাচদ ঋচষচদচ্ছেি চিকি বচলচ্ছতচ্ছিি। চতচি বচ্ছলি ষয, 

জিচ্ছমজচ্ছয়ি সপথসচ্ছত্র কবশম্পায়চ্ছিি চিকি ষয মহাভািত শুচিয়াচিচ্ছলি, তাহাই চতচি 

ঋচষচদচ্ছেি শুিাইচ্ছবি। িািািচ্ছি কচর্ত হইয়াচ্ছি ষয, উগ্রশ্রবাঃ ষসৌচত তাাঁহাি চপতাি 

কাচ্ছিই কবশম্পায়ি-সংচহতা অধ্যয়ি কচিয়াচিচ্ছলি। এেচ্ছি মহাভািচ্ছত বযাচ্ছসি 

জেবৃিাচ্ছিি পি, ৬৩ অধ্যাচ্ছয়, কবশম্পায়ি কতৃথকই কচর্ত হইয়াচ্ছি ষয— 

ষবদািধ্যাপয়ামাস মহাভািতপঞ্চমান্। সুমন্তুং কজচমচিং কপলং শুকনঞ্চব স্বমাত্মজম্ || 

প্রভুবথচিচ্ছষ্ঠা বিচ্ছদা কবশম্পায়িচ্ছমব ি। সংচহতানস্তঃ পৃর্ক্ চ্ছত্বি ভািতসয প্রকাচশতাঃ || —

আচদপবথ। ৬৩অ।  /  ৯৫- ৯৬ 

অর্থাৎ বযাসচ্ছদব, ষবদ এবং পঞ্চম ষবদ মহাভািত সুমন্তু, কজচমচি, কপল, স্বীয় পুত্র 

শুক, এবং কবশম্পায়িচ্ছক চশোইচ্ছলি। তাাঁহািা পৃর্ক্ পৃর্ক্ ভািতসংচহতা প্রকাচশতা 

কচিচ্ছলি।* 
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তাহা হইচ্ছল, প্রিচলত মহাভািত কবশম্পায়ি প্রিীত ভািতসংচহতা। ইহা জিচ্ছমজচ্ছয়ি 

সভায় প্রর্ম প্রিাচিত হয়। জিচ্ছমজয়, পাণ্ডবচদচ্ছেি প্রচ্ছপৌত্র। 

ষস যাহা হউক, উপচিত মহাভািত আমিা কবশম্পায়চ্ছিি চিকিও পাইচ্ছতচি িা। 

উগ্রশ্রবাঃ বচলচ্ছতচ্ছিি ষয, আচম ইহা কবশম্পায়চ্ছিি চিকি পাইয়াচি। অর্বা তাাঁহাি চপতা 

কবশম্পায়চ্ছিি চিকি পাইয়াচিচ্ছলি, চতচি তাাঁহাি চপতাি চিকি পাইয়াচিচ্ছলি। উগ্রশ্রবাঃ 

যাহা বচলচ্ছতচ্ছিি, তাহা আমিা আি এক বযচিি চিকি পাইচ্ছতচি। ষসই বযচিই বতথমাি 

মহাভািচ্ছতি প্রর্ম অধ্যাচ্ছয়ি প্রচ্ছিতা, এবং মহাভািচ্ছতি অচ্ছিক িাচ্ছি চতচিই বিা। 

চতচি বচলচ্ছতচ্ছিি, কিচমষািচ্ছিয ষশৌিকাচদ ঋচষ উপচিত; ষসোচ্ছি উগ্রশ্রবাঃ 

আচসচ্ছলি, এবং ঋচষেচ্ছিি সচ্ছঙ্গ উগ্রশ্রবাঃি এই ভািত সম্বচ্ছন্ধ ও অিযািয চবষচ্ছয় ষয 

কচ্ছর্াপকর্ি হইল, তাহাও চতচি বচলচ্ছতচ্ছিি। 

তচ্ছব ইহা চিি ষয, (১) প্রিচলত মহাভািত আচদম কবয়চসকী সংচহতা িচ্ছহ। (২) ইহা 

কবশম্পায়ি-সংচহতা বচলয়া পচিচিত, চকন্তু আমিা প্রকৃত কবশম্পায়ি-সংচহতা পাইয়াচি 

চক িা, তাহা সচ্ছন্দহ। তাি পি প্রমাি কচিয়াচি ষয, (৩) ইহাি প্রায় চতি ভাে প্রচেপ্ত। 

অতএব আমাচ্ছদি পচ্ছে চিতাি আবশযক ষয, মহাভািতচ্ছক কৃেিচিচ্ছত্রি চভচি কচিচ্ছত 

ষেচ্ছল অচত সাবধ্াি হইয়া এই গ্রচ্ছেি বযবহাি কচিচ্ছত হইচ্ছব।  

ষসই সাবধ্ািতাি জিয আবশযক ষয, যাহা অচতপ্রকৃত বা অনিসচেথক, তাহাচ্ছত আমিা 

চবশ্বাস কচিব িা। 

আচম এমি বচল িা ষয, আমিা যাহাচ্ছক অনিসচেথক বচল, তাহা কাচ্ছজ কাচ্ছজই চমর্যা। 

আচম জাচি ষয, এমি অচ্ছিক কিসচেথক চিয়ম আচ্ছি, যাহা আমিা অবেত িচহ। ষযমি 

একজি বিযজাতীয় মিুষয, একিা ঘচড়, চক কবদুযচতক সংবাদতত্র কীচ্ছক অনিসচেথক বযাপাি 

মচ্ছি কচিচ্ছত পাচ্ছি, আমিাও অচ্ছিক ঘিিাচ্ছক ষসইরূপ ভাচব। আপিাচদচ্ছেি এরূপ অজ্ঞতা 

স্বীকাি কচিয়াও চবচ্ছশষ প্রমাি বযতীত, ষকাি অনিসচেথক ঘিিায় চবশ্বাস কচিচ্ছত পাচি 

িা। ষকি িা, আপিাি জ্ঞাচ্ছিি অচতচিি ষকাি ঐচশক চিয়ম প্রমাি বযতীত কাহািও 

স্বীকাি কিা কতথবয িচ্ছহ। যচদ ষতামাচ্ছক ষকহ বচ্ছল, আমোচ্ছি তাল ফচলচ্ছতচ্ছি ষদচেয়াচি, 

ষতামাি তাহা চবশ্বাস কিা কতথবয িচ্ছহ। ষতামাচ্ছক বচলচ্ছত হইচ্ছব, হয় আমোচ্ছি তাল 
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ষদোও, িয় বুাাইয়া দাও চক প্রকাচ্ছি ইহা হইচ্ছত পাচ্ছি। আি ষয বযচি বচলচ্ছতচ্ছি ষয, 

আমোচ্ছি তাল ফচলয়াচ্ছি, ষস বযচি যচদ বচ্ছল, ‘আচম ষদচে িাই—শুচিয়াচি,’ তচ্ছব 

অচবশ্বাচ্ছসি কািি আিও গুরুতি হয়। ষকি িা, এোচ্ছি প্রতযে প্রমািও পাওয়া ষেল িা। 

মহাভািতও তাই। অচতপ্রকৃচ্ছতি প্রতযে প্রমািও পাইচ্ছতচি িা। 

বচলয়াচি ষয, প্রতযে প্রমাি পাইচ্ছলও অচতপ্রকৃত হঠাৎ চবশ্বাস কিা যায় িা। চিচ্ছজ 

িচ্ছে ষদচেচ্ছল হঠাৎ চবশ্বাস কিা যায় িা। ষকি িা, বিং আমাচদচ্ছেি জ্ঞাচ্ছিচন্দ্রচ্ছয়ি ভ্রাচি 

সম্ভব, তর্াচপ প্রাকৃচতক চিয়মলঙ্ঘি সম্ভব িচ্ছহ। বুাাইয়া দাও ষয, যাহাচ্ছক অচতপ্রকৃত 

বচলচ্ছতচি, তাহা প্রাকৃচতক চিয়মসঙ্গত, তচ্ছব বুচাব। বিযজাতীয়চ্ছক ঘচড় বা কবদুযচতক 

সংবাদতত্র কী বুাাইয়া চদচ্ছল, ষস ইহা অনিসচেথক বযাপাি বচলয়া চবশ্বাস কচিচ্ছব িা। 

আি ইহাও বিবয ষয, যচদ শ্রীকৃেচ্ছক ঈশ্বিাবতাি বচলয়া স্বীকাি কিা যায় (আচম 

তাহা কচিয়া র্াচক), তাহা হইচ্ছল, তাাঁহাি ইোয় ষয ষকাি অনিসচেথক বযাপাি সম্পাচদত 

হইচ্ছত পাচ্ছি িা ইহা বলা যাইচ্ছত পাচ্ছি িা। তচ্ছব যতেি িা শ্রীকৃেচ্ছক ঈশ্বিাবতাি বচলয়া 

প্রচতপন্ন কচিচ্ছত পািা যায়, এবং যতেি িা এমি চবশ্বাস কিা যায় ষয, চতচি মিুষয-

ষদহ ধ্ািি কচিয়া ঐশী শচি িািা তাাঁহাি অচভচ্ছপ্রত কাযথ সম্পাদি কচিচ্ছতি, ততেি 

আচম অনিসচেথক ঘিিা তাাঁহাি ইো িািা চসদ্ধ বচলয়া পচিচিত কচিচ্ছত পাচি িা বা চবশ্বাস 

কচিচ্ছত পাচি িা। 

ষকবল তাহাই িচ্ছহ। যচদ স্বীকাি কিা যায় ষয, কৃে ঈশ্বিাবতাি, চতচি ষস্বোক্রচ্ছম 

অচতপ্রকৃত ঘিিাও ঘিাইচ্ছত পাচ্ছিি, তাহা হইচ্ছলও ষোল চমচ্ছি িা। যাহা তাাঁহাি িািা 

চসদ্ধ, তাহাচ্ছত ষযি চবশ্বাস কচিলাম, চকন্তু যাহা তাাঁহাি িািা চসদ্ধ িচ্ছহ, এমি সকল 

অনিসচেথক বযাপাচ্ছি চবশ্বাস কচিব ষকি? সাব অ অসুি অিিীচ্ছে ষসৌভিেি িাচপত কচিয়া 

যুদ্ধ কচিল; বাচ্ছিি সহর বাহু; অশ্বত্থামা ব্রহ্মচশিা অে তযাে কচিচ্ছল তাহাচ্ছত ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ 

হইচ্ছত লাচেল; এবং পচিচ্ছশচ্ছষ অশ্বত্থামাি আচ্ছদশািুসাচ্ছি, উিিাি েভথি বালকচ্ছক 

েভথমচ্ছধ্য চিহত কচিল, ইতযাচদ চবষচ্ছয় চবশ্বাস কচিব ষকি? 

তাি পি কৃচ্ছেি চিজ-কৃত অনিসচেথক কচ্ছমথও অচবশ্বাস কচিবাি কািি আচ্ছি। 

তাাঁহাচ্ছক ঈশ্বিাবতাি বচলয়া স্বীকাি কচিচ্ছলও অচবশ্বাস কচিবাি কািি আচ্ছি। চতচি 
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মািবশিীি ধ্ািি কচিয়া যচদ ষকাি অনিসচেথক কমথ কচ্ছিি, তচ্ছব তাহা তাাঁহাি কদবী বা 

ঐশী শচিি িািা! চকন্তু কদবী বা ঐশী শচি িািা যচদ কমথ সম্পাদি কচিচ্ছবি, তচ্ছব 

তাাঁহাি মািব-শিীিধ্ািচ্ছিি প্রচ্ছয়াজি চক? চযচি সবথকতথা সবথশচিমান্, ইোময়—যাাঁহাি 

ইোয় এই সমস্ত জীচ্ছবি সৃচষ্ট ও ধ্বংস হইয়া র্াচ্ছক, চতচি মিুষযশিীি ধ্ািি িা কচিয়াও 

ষকবল তাাঁহাি ঐশী শচিি প্রচ্ছয়াচ্ছেি িািা, ষয ষকাি অসুচ্ছিি বা মািুচ্ছষি সংহাি বা অিয 

ষয ষকাি অচভচ্ছপ্রত কাযথ সম্পাদি কচিচ্ছত পাচ্ছিি। যচদ কদবী শচি বা ঐশী শচি িািা 

কাযথ চিবথাহ কচিচ্ছবি, তচ্ছব তাাঁহাি মিুষযশিীিধ্ািচ্ছিি প্রচ্ছয়াজি িাই। যচদ ইোময় 

ইোপূবথক মিুচ্ছষযি শিীি ধ্ািি কচ্ছিি, তচ্ছব কদবী বা ঐশী শচিি প্রচ্ছয়াে তাাঁহাি উচ্ছেশয 

বা অচভচ্ছপ্রত হইচ্ছত পাচ্ছি িা। 

তচ্ছব শিীিধ্ািচ্ছিি প্রচ্ছয়াজি চক? এমি ষকাি কমথ আচ্ছি চক ষয, জেদীশ্বি 

শিীিধ্ািি িা কচিচ্ছল চসদ্ধ হয় িা? 

ইহাি উিচ্ছিি প্রর্চ্ছম এই আপচি উত্থাচপত হইচ্ছত পাচ্ছি ষয, জেদীশ্বচ্ছিি 

মািবশিীিধ্ািি চক সম্ভব? 

প্রর্চ্ছম ইহাি মীমাংসা কিা যাইচ্ছতচ্ছি। 

  

————————-  

* কজচমচিভািচ্ছতি িাম শুচিচ্ছত পাওয়া যায়। ইহাি অশ্বচ্ছমধ্-পবথ ষববি সাচ্ছহব 

ষদচেয়াচ্ছিি। আি সকল চবলুপ্ত হইয়াচ্ছি। আশ্বলায়ি েৃহযসূচ্ছত্র আচ্ছি—

“সুমন্তুনজচমচিনবশম্পায়িনপল-সূত্র-ভািতমহাভািত-ধ্মথিাযথাঃ। তাহা হইচ্ছল 

সুমিসূত্রকাি, কজচমচি ভািতকাি, কবশম্পায়ি মহাভািতকাি, এবং কপল ধ্মথশােকাি। 
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ত্রট্য়োদশ পরিট্ছেদ—ঈশ্বি পৃরথবীট্ত অবতীিথ 

হওয়ো রক সম্ভব? 

বস্তুতঃ কৃেিচিচ্ছত্রি আচ্ছলািিাি প্রর্চ্ছমই কাহািও কাহািও কাচ্ছি এই প্রচ্ছেি উিি 

চদচ্ছত হয় ষয, ঈশ্বি পৃচর্বীচ্ছত অবতীিথ হওয়া চক সম্ভব? এ ষদচ্ছশি ষলাচ্ছকি চবশ্বাস, কৃে 

ঈশ্বচ্ছিি অবতাি। চশচেচ্ছতি চবশ্বাস ষয, কর্ািা অচতশয় অনবজ্ঞাচিক, এবং আমাচদচ্ছেি 

খ্রীষ্টাি উপচ্ছদশকচদচ্ছেি মচ্ছত অচতশয় উপহাচ্ছসি ষযােয চবষয়। 

এোচ্ছি একিা িচ্ছহ, দুইচি প্রে হইচ্ছত পাচ্ছি—(১) ঈশ্বি পৃচর্বীচ্ছত অবতীিথ হওয়া 

সম্ভব চক িা, (২) তাহা হইচ্ছল কৃে ঈশ্বিাবতাি চক িা। আচম এই চিতীয় প্রচ্ছেি ষকাি 

উিি চদব িা। প্রর্ম প্রচ্ছেি চকিু উিি চদচ্ছত ইো কচি। 

ষসৌভােযক্রচ্ছম আমাচদচ্ছেি খ্রীষ্টীয়াি গুরুচদচ্ছেি সচ্ছঙ্গ আমাচদচ্ছেি এই িূল কর্া 

লইয়া মতচ্ছভদ হইবাি সম্ভাবিা িাই। তাাঁহাচদেচ্ছক ঈশ্বচ্ছিি অবতাি সম্ভব বচলয়া মাচিচ্ছত 

হয়, িচহচ্ছল চযশু চিচ্ছকি িা। আমাচদচ্ছেি প্রধ্াি চববাদ দাশথচিক ও কবজ্ঞাচিকচ্ছদি সচ্ছঙ্গ। 

ইাঁহাচদচ্ছেি মচ্ছধ্য অচ্ছিচ্ছক এই আপচি কচিচ্ছবি, ষযোচ্ছি আচ্ছদৌ ঈশ্বচ্ছিি অচস্তচ্ছত্বি 

প্রমািাভাব, ষসোচ্ছি আবাি ঈশ্বচ্ছিি অবতাি চক? যাাঁহািা ঈশ্বচ্ছিি অচস্তত্ব অস্বীকাি 

কচ্ছিি, আমিা তাাঁহাচদচ্ছেি সচ্ছঙ্গ ষকাি চবিাি কচি িা। তাাঁহাচ্ছদি ঘৃিা কচিয়া চবিাি কচি 

িা, এমত িচ্ছহ। তচ্ছব জািা আচ্ছি ষয, এ চবিাচ্ছি ষকাি পচ্ছেি উপকাি হয় িা। তাাঁহািা 

আমাচ্ছদি ঘৃিা কচ্ছিি, তাহাচ্ছত আপচি িাই। 

তাহাি পি আি কতকগুচল ষলাক আচ্ছিি ষয, তাাঁহািা ঈশ্বচ্ছিি অচস্তত্ব স্বীকাি কচ্ছিি, 

চকন্তু তাাঁহািা বচলচ্ছবি, ঈশ্বি চিগুথি। সগুচ্ছিিই অবতাি সম্ভব। ঈশ্বি চিগুথি, সুতিাং 

তাাঁহাি অবতাি অসম্ভব। 
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এ আপচিিও আমাচ্ছক বড় ষসাজা উিি চদচ্ছত হয়। চিগুথি ঈশ্বি চক, তাহা আচম 

বুচাচ্ছত পাচি িা, সুতিাং এ আপচিি মীমাংসা কচিচ্ছত সেম িচহ। আচম জাচি ষয, চবস্তি 

পচণ্ডত ও ভাবুক ঈশ্বিচ্ছক চিগুথি বচলয়াই মাচ্ছিি। আচম পচণ্ডতও িচহ, ভাবুকও িচহ, চকন্তু 

আমাি মচ্ছি মচ্ছি চবশ্বাস ষয, এই ভাবুক পচণ্ডতেিও আমাি মত, চিগুথি ঈশ্বি বুচাচ্ছত 

পাচ্ছিি িা, ষকি িা, মিুচ্ছষযি এমি ষকাি চিিবৃচি িাই, যদ্দ্বািা আমিা চিগুথি ঈশ্বি 

বুচাচ্ছত পাচি। ঈশ্বি চিগুথি হইচ্ছল হইচ্ছত পাচ্ছিি, চকন্তু আমিা চিগুথি বুচাচ্ছত পাচি িা, 

ষকি িা, আমাচ্ছদি ষস শচি িাই।[1] মুচ্ছে বচলচ্ছত পাচি বচ্ছি ষয, ঈশ্বি চিগুথি, এবং এই 

কর্াি উপি একিা দশথিশাে েচড়চ্ছত পাচি, চকন্তু যাহা কর্ায় বচলচ্ছত পাচি, তাহা ষয 

মচ্ছি বুচা, ইহা অচিচশ্চত। “িতুচ্ছ্াি ষোলক” বচলচ্ছল আমাচ্ছদি িসিা চবদীিথ হয় িা 

বচ্ছি, চকন্তু “িতুচ্ছ্াি ষোলক” মাচ্ছি ত চকিুই বুচালাম িা। তাই হবথিথ ষস্পন্ সি এত 

কাল পচ্ছি চিগুথি ঈশ্বি িাচড়য়া চদয়া সগুচ্ছিিও অচ্ছপো ষয সগুি ঈশ্বি ( “Something 

higher than personality”) তাহাচ্ছত আচসয়া পচড়য়াচ্ছিি। অতএব আইস, আমিাও চিগুথি 

ঈশ্বচ্ছিি কর্া িাচড়য়া চদই। ঈশ্বিচ্ছক চিগুথি বচলচ্ছল রষ্টা চবধ্াতা, পাতা, ত্রািকতথা 

কাহাচ্ছকও পাই িা। এমি াক্ মাচিচ্ছত কাজ চক? 

যাাঁহািা সগুি ঈশ্বি স্বীকাি কচ্ছিি, তাাঁহাচ্ছদিও ঈশ্বি পৃচর্বীচ্ছত অবতীিথ হওয়াি 

সম্ভাবিা স্বীকাি পচ্ছে অচ্ছিকগুচল আপচি আচ্ছি। এক আপচি এই ষয ঈশ্বি সগুি হউি, 

চকন্তু চিিাকাি। চযচি চিিাকাি, চতচি আকাি ধ্ািি কচিচ্ছবি চক প্রকাচ্ছি? 

উিচ্ছি, চজজ্ঞাসা কচি, চযচি ইোময় এবং সবথশচিমান্, চতচি ইো কচিচ্ছল চিিাকাি 

হইচ্ছলও আকাি ধ্ািি কচিচ্ছত পাচ্ছিি িা ষকি? তাাঁহাি সবথশচিমিাি এ সীমাচিচ্ছদথশ কি 

ষকি? তচ্ছব চক তাাঁহাচ্ছক সবথশচিমান্ বচলচ্ছত িাও িা? চযচি এই জড় জেৎচ্ছক আকাি 

প্রদাি কচিয়াচ্ছিি, চতচি ইো কচিচ্ছল চিচ্ছজ আকাি গ্রহি কচিচ্ছত পাচ্ছিি িা ষকি? 

যাাঁহািা এ আপচি িা কচ্ছিি, তাাঁহািা বচলচ্ছত পাচ্ছিি ও বচ্ছলি ষয, চযচি সবথশচিমান্, 

তাাঁহাি জেৎ-শাসচ্ছিি জিয, জেচ্ছতি চহত জিয, মিুষযকচ্ছলবি ধ্ািি কচিবাি প্রচ্ছয়াজি 

চক? চযচি ইোক্রচ্ছমই ষকাচি ষকাচি চবশ্ব সৃষ্ট ও চবধ্বস্ত কচিচ্ছতচ্ছিি, িাবি কুম্ভকিথ চক 

কংস চশশুপাল-বচ্ছধ্ি জিয তাাঁহাচ্ছক চিচ্ছজ জেগ্রহি কচিচ্ছত হইচ্ছব, বালক হইয়া মাতৃস্তিয 
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পাি কচিচ্ছত হইচ্ছব, ক, ে, ে, ঘ চশচেয়া শাোধ্যয়ি কচিচ্ছত হইচ্ছব, তাহাি পি দীঘথ 

মিুষয-জীবচ্ছিি অপাি দুঃে ষভাে কচিয়া ষশচ্ছষ স্বয়ং অেধ্ািি কচিয়া, আহত বা কেি 

পিাচজত হইয়া, বহ্বায়াচ্ছস দুিাত্মাচ্ছদি বধ্সাধ্ি কচিচ্ছত হইচ্ছব, ইহা অচত অশ্রচ্ছদ্ধয় কর্া। 

যাাঁহািা এইরূপ আপচি কচ্ছিি, তাাঁহাচ্ছদি মচ্ছিি চভতি এমচি একিা কর্া আচ্ছি ষয, 

এই মিুষয-জচ্ছেি ষয সকল দুঃে-েচ্ছভথ অবিাি, জে, স্তিযপাি, কশশব, চশো, জয়, 

পিাজয়, জিা, মিি, এ সকচ্ছল আমিাও ষযমি কষ্ট পাই, ঈশ্বিও বুচা ষসইরূপ। 

তাহাচদচ্ছেি িূল বুচদ্ধচ্ছত এিুকু আচ্ছস িা ষয, চতচি সুেদুঃচ্ছেি অতীত,—তাাঁহাি চকিুচ্ছতই 

দুঃে িাই, কষ্ট িাই। জেচ্ছতি সৃজি, পালি, লয়, ষযমি তাাঁহাি লীলা (Manifestation), 

এ সকল ষতমচি তাাঁহাি লীলামাত্র হইচ্ছত পাচ্ছি। তুচম বচলচ্ছতি, চতচি মুহূতথমচ্ছধ্য 

যাহাচদেচ্ছক ইোক্রচ্ছম সংহাি কচিচ্ছত পাচ্ছিি, তাহাচ্ছদি ধ্বংচ্ছসি জিয চতচি মিুষয-

জীবি-পচিচমত কাল বযাচপয়া আয়াস পাইচ্ছবি ষকি? তুচম ভুচলয়া যাইচ্ছতি ষয, যাাঁহাি 

কাচ্ছি অিি কালও পলক মাত্র, তাাঁহাি কাচ্ছি মুহূচ্ছতথ ও মিুষয-জীবি-পচিচমত কাচ্ছল 

প্রচ্ছভদ চক? 

তচ্ছব এই ষয অসুিবধ্ কর্ািা আমিা চবেুি অবতাি সম্বচ্ছন্ধ অচ্ছিক চদি হইচ্ছত 

পুিািাচদচ্ছত শুচিয়া আচসচ্ছতচি, এ কর্া শুচিয়া অচ্ছিচ্ছকি অবতাি সম্বচ্ছন্ধ অিািা হইচ্ছত 

পাচ্ছি বচ্ছি। ষকবল একিা কংস বা চশশুপাল মাচিবাি জিয ষয স্বয়ং ঈশ্বিচ্ছক ভূতচ্ছল 

মািবরূচ্ছপ জেগ্রহি কচিচ্ছত হইচ্ছব, ইহা অসম্ভব কর্া বচ্ছি। চযচি অিিশচিমান্, তাাঁহাি 

কাচ্ছি কংস চশশুপালও ষয, এক েুর পতঙ্গও ষস। বাস্তচবক যাহািা চহন্দুধ্চ্ছমথি প্রকৃত মমথ 

গ্রহি কচিচ্ছত িা পাচ্ছি, তাহািাই মচ্ছি কচ্ছি ষয, অবতাচ্ছিি উচ্ছেশয কদতয বা 

দুিাত্মাচবচ্ছশচ্ছষি চিধ্ি। আসল কর্ািা, ভেবদ্গীতায় অচত সংচ্ছেচ্ছপ বলা হইচ্ছতচ্ছি : — 

“পচিত্রািায় সাধূ্িাং চবিাশায় ি দু্ৃতাম্। 

ধ্মথসংিেিার্থায় সম্ভবাচম যুচ্ছে যুচ্ছে | | ”  

এ কর্ািা অচত সংচেপ্ত। “ধ্মথসংিেি” চক ষকবল দুই একিা দুিাত্মা বধ্ কচিচ্ছলই 

হয়? ধ্মথ চক? তাহাি সংিেি চক চক প্রকাচ্ছি হইচ্ছত পাচ্ছি? 
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আমাচদচ্ছেি শািীচিক ও মািচসক বৃচি সকচ্ছলি সবথাঙ্গীি স্ফূচতথ ও পচিিচত, 

সামঞ্জসয ও িচিতার্থতা ধ্মথ। এই ধ্মথ অিুশীলিসাচ্ছপে, এবং অিুশীলি কমথসাচ্ছপে।[2] 

অতএব কমথই ধ্চ্ছমথি প্রধ্াি উপায়। এই কমথচ্ছক স্বধ্মথপালি (Duty) বলা যায়। 

মিুষয কতকিা চিজ িো ও বৃচি সকচ্ছলি বশীভূত হইয়া স্বতঃই কচ্ছমথ প্রবৃি হয়। 

চকন্তু ষয কচ্ছমথি িািা সকল বৃচিি সবথাঙ্গীি স্ফূচতথ ও পচিিচত, সামঞ্জসয ও িচিতার্থতা 

ঘচ্ছি, তাহা দুরূহ। যাহা দুরূহ, তাহাি চশো ষকবল উপচ্ছদচ্ছশ হয় িা—আদশথ িাই। সমূ্পিথ 

ধ্চ্ছমথি সমূ্পিথ আদশথ ঈশ্বি চভন্ন আি ষকহ িাই। চকন্তু চিিাকাি ঈশ্বি আমাচ্ছদি আদশথ 

হইচ্ছত পাচ্ছিি িা। ষকি িা, চতচি প্রর্মতঃ অশিীিী, শািীচিকবৃচিশূিয; আমিা শিীিী, 

শািীচিক বৃচি আমাচ্ছদি ধ্চ্ছমথি প্রধ্াি চবঘ্ন। চিতীয়তঃ চতচি অিি, আমিা সাি, অচত 

েুর। অতএব যচদ ঈশ্বি স্বয়ং সাি ও শিীিী হইয়া ষলাকালচ্ছয় দশথি ষদি, তচ্ছব ষসই 

আদচ্ছশথি আচ্ছলািিায় যর্ার্থ ধ্চ্ছমথি উন্নচত হইচ্ছত পাচ্ছি। এই জিযই ঈশ্বিাবতাচ্ছিি 

প্রচ্ছয়াজি। মিুষয কমথ জাচ্ছি িা; কমথ চকরূচ্ছপ কচিচ্ছল ধ্চ্ছমথ পচিিত হয়, তাহা জাচ্ছি িা; 

ঈশ্বি স্বয়ং অবতাি হইচ্ছল ষস চশো হইবাি ষবশী সম্ভাবিা। এমত িচ্ছল ঈশ্বি জীচ্ছবি 

প্রচত করুিা কচিয়া শিীি ধ্ািি কচিচ্ছবি, ইহাি অসম্ভাবিা চক? 

এ কর্া আচম েচড়য়া বচলচ্ছতচি িা। ভেবদ্গীতায় ভেবদুচিি তাৎপযথও এই প্রকাি। 

তৈাদসিঃ সততং কাযথং কমথ সমািি। 

অসচ্ছিা হযািিন্ কমথ পিমাচ্ছনাচতপুরুষঃ || ১৯ 

কমথনিব চহ সংচসচদ্ধমাচিতা জিকাদয়ঃ। 

ষলাকসংগ্রহচ্ছমবাচপ সংপশযন্ কতুথমহথচস || ২০।  

যদ্ যদািিচত ষশ্রষ্ঠস্তিচ্ছদচ্ছবতচ্ছিা জিঃ। 

স যৎ প্রমািং কুরুচ্ছত ষলাকস্তদিুবতথচ্ছত || ২১।  

ি ষম পার্থাচস্ত কতথবযং চত্রষু ষলাচ্ছকষু চকঞ্চি। 

িািাবাপ্তমবাপ্তবযং বতথ এব ি কমথচি || ২২।  

যচদ হযহং ি বচ্ছতথয়ং জাতু কমথিযতচন্দ্রতঃ। 

মম বত্মথািুবতথচ্ছি মিুষযাঃ পার্থ সবথশ || ২৩।  
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উৎসীচ্ছদয়ুচিচ্ছম ষলাকা ি কুযথাং কমথ ষিদহম্ 

সঙ্কিসয ি কতথা সযামুপহিযাচমমাঃ প্রজাঃ || ২৪। েীতা, ৩ অ।  

“পুরুষ আসচি পচিতযাে কচিয়া, কমথািুষ্ঠাি কচিচ্ছল ষমােলাভ কচ্ছিি; অতএব 

তুচম আসচি পচিতযাে কচিয়া কমথািুষ্ঠাি কি, জিক প্রভৃচত মহাত্মােি কমথ িািাই 

চসচদ্ধলাভ কচিয়াচ্ছিি। ষশ্রষ্ঠ বযচি ষয আিিি কচ্ছিি, ইতি বযচিিা তাহা কচিয়া র্াচ্ছক, 

এবং চতচি যাহা মািয কচ্ছিি, তাহািা তাহািই অিুষ্ঠাি অিুবতথী হয়। অতএব তুচম 

ষলাকচদচ্ছেি ধ্মথিোর্থ কমথািুষ্ঠাি কি। ষদে, চত্রভুবচ্ছি আমাি চকিুই অপ্রাপয িাই, সুতিাং 

আমাি ষকাি প্রকাি কতথবযও িাই, তর্াচপ আচম কমথািুষ্ঠাি কচিচ্ছতচি।[3] যচদ আচম 

আলসযহীি হইয়া কেি কমথািুষ্ঠাি িা কচি, তাহা হইচ্ছল, সমুদায় ষলাচ্ছক আমাি অিুবতথী 

হইচ্ছব, অতএব আচম কমথ িা কচিচ্ছল এই সমস্ত ষলাক উৎসন্ন হইয়া যাইচ্ছব, এবং আচম 

বিথসঙ্কি ও প্রজােচ্ছিি মচলিতাি ষহতু হইব।” 

কালীপ্রসন্ন চসংচ্ছহি অিুবাদ। 

  

ষসশ্বি কবজ্ঞাচিকচদচ্ছেি ষশষ ও প্রধ্াি আপচিি কর্া এেিও বচল িাই। তাাঁহািা 

বচ্ছলি ষয, ঈশ্বি আচ্ছিি সতয, এবং চতচি রষ্টা ও চিয়িা, ইহাও সতয। চকন্তু চতচি োড়ীি 

ষকািমাচ্ছিি মত স্বহচ্ছস্ত িাশ ধ্চিয়া বা ষিৌকাি কিথধ্াচ্ছিি মত স্বহচ্ছস্ত হাল ধ্চিয়া এই 

চবশ্বসংসাি িালাি িা। চতচি কতকগুচল অিল চিয়ম সংিাপি কচিয়া চদয়াচ্ছিি, জেৎ 

তাহািই বশবতথী হইয়া িচলচ্ছতচ্ছি। এই চিয়মগুচল অিলও বচ্ছি, এবং জেচ্ছতি চিচতপচ্ছে 

যচ্ছর্ষ্টও বচ্ছি। অতএব ইহাি মচ্ছধ্য ঈশ্বচ্ছিি স্বয়ং হস্তচ্ছেপি কচিবাি িাি িাই প্রচ্ছয়াজিও 

িাই। সুতিাং ঈশ্বি মািব-চ্ছদহ ধ্ািি কচিয়া ষয ভূমণ্ডচ্ছল অবতীিথ হইচ্ছবি ইহা অশ্রচ্ছদ্ধয় 

কর্া। 

ঈশ্বি ষয কতকগুচল অিল চিয়ম সংিাপি কচিয়া চদয়াচ্ছিি, জেৎ তাহািই বশবতথী 

হইয়া িচ্ছল, এ কর্া মাচি। ষসইগুচল জেচ্ছতি িো ও পালি পচ্ছে যচ্ছর্ষ্ট, এ কর্াও মাচি। 

চকন্তু ষসগুচল আচ্ছি বচলয়া ষয ঈশ্বচ্ছিি চিচ্ছজি ষকাি কাচ্ছজি িাি ও প্রচ্ছয়াজি িাই, এ 

কর্া চক প্রকাচ্ছি চসদ্ধ হয়, বুচাচ্ছত পাচি িা। জেচ্ছতি চকিুই এমি উন্নত অবিায় িাই 

ষয, চযচি সবথশচিমান্, চতচি ইো কচিচ্ছলও তাহাি আি উন্নচত হইচ্ছত পাচ্ছি িা। জােচতক 
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বযাপাি আচ্ছলািিা কচিয়া চবজ্ঞািশাচ্ছেি সাহাচ্ছযয ইহাই বুচাচ্ছত পাচি ষয, জেৎ ক্রচ্ছম 

অসমূ্পিথ ও অপচিিতাবিা হইচ্ছত সমূ্পিথ ও পচিিতাবিায় আচসচ্ছতচ্ছি। ইহাই জেচ্ছতি 

েচত এবং এই েচত জেৎকতথাি অচভচ্ছপ্রত বচলয়া ষবাধ্ হয়। তাি পি, জেচ্ছতি বতথমাি 

অবিাচ্ছত এমি চকিু ষদচে িা ষয, তাহা হইচ্ছত চবচ্ছবিিা কচিচ্ছত পাচি ষয, জেৎ িিম 

উন্নচতচ্ছত ষপৌাঁচিয়াচ্ছি। এেিও জীচ্ছবি সুচ্ছেি অচ্ছিক বাচক আচ্ছি, উন্নচতি বাচক আচ্ছি। 

যচদ তাই বাচক আচ্ছি, তচ্ছব ঈশ্বচ্ছিি হস্তচ্ছেপচ্ছিি বা কাচ্ছযথি িাি বা প্রচ্ছয়াজি িাই ষকি? 

সৃজি, িো, পালি, ধ্বংস চভন্ন জেচ্ছতি আি একিা কিসচেথক কাযথ আচ্ছি,—উন্নচত। 

মিুচ্ছষযি উন্নচতি মূল, ধ্চ্ছমথি উন্নচত। ধ্চ্ছমথি উন্নচতও ঐচশক চিয়চ্ছম সাচধ্ত হইচ্ছত পাচ্ছি, 

ইহাও স্বীকাি কচি। চকন্তু ষকবল চিয়মফচ্ছল যত দূি তাহাি উন্নচত হইচ্ছত পাচ্ছি, ঈশ্বি 

ষকাি কাচ্ছল স্বয়ং অবতীিথ হইচ্ছল তাহাি অচধ্ক উন্নচত চসদ্ধ হইচ্ছত পাচ্ছি িা, এমত বুচাচ্ছত 

পাচি িা। এবং এরূপ অচধ্ক উন্নচত ষয তাাঁহাি অচভচ্ছপ্রত িচ্ছহ, তাহাই বা চক প্রকাচ্ছি 

বচলব? 

আপচিকািচ্ছকিা বচ্ছলি ষয, কিসচেথক ষয সকল চিয়ম, তাহা ঈশ্বিকৃত হইচ্ছলও তাহা 

অচতক্রমপূবথক জেচ্ছত ষকাি কাজ হইচ্ছত ষদো যায় িাই। এজিয এ সকল অচতপ্রকৃত 

চক্রয়া (Miracle) মাচিচ্ছত পাচি িা। ইহাি িযাযযতা স্বীকাি কচি; তাহাি কািিও 

পূবথপচিচ্ছেচ্ছদ চিচদথষ্ট কচিয়াচি। আমাচ্ছক ইহাও বচলচ্ছত হয় ষয, এরূপ অচ্ছিক 

ঈশ্বিবতাচ্ছিি প্রবাদ আচ্ছি ষয, তাহাচ্ছত অবতাি অচতপ্রকৃচ্ছতি সাহাচ্ছযযই স্বকাযথ সম্পন্ন 

কচিয়াচ্ছিি। খ্রীষ্ট অবতাচ্ছিি এরূপ অচ্ছিক কর্া আচ্ছি। চকন্তু খ্রীচ্ছষ্টি পেসমর্থচ্ছিি ভাি 

খ্রীষ্টািচদচ্ছেি উপিই র্াকুক। আিও, চবেুি অবতাচ্ছিি মচ্ছধ্য মৎসয, কূমথ, বিাহ, িৃচসংহ 

প্রভৃচতি এইরূপ কাযথ চভন্ন অবতাচ্ছিি উপাদাি আি চকিুই িাই। এেি, বুচদ্ধমান্ পাঠকচ্ছক 

ইহা বলা বাহুলয ষয, মৎসয, কূমথ, বিাহ, িৃচসংহ প্রভৃচত উপিযাচ্ছসি চবষয়ীভূত পশুেচ্ছিি, 

ঈশ্বিাবতািচ্ছত্বি যর্ার্থ দাচব দাওয়া চকিুই িাই। গ্রোিচ্ছি ষদোইব ষয, চবেুি দশ 

অবতাচ্ছিি কর্ািা অচ্ছপোকৃত আধু্চিক, এবং সমূ্পিথরূচ্ছপ উপিযাস-মূলক। ষসই 

উপািযাসগুচলও ষকার্া হইচ্ছত আচসয়াচ্ছি, তাহাও ষদোইব। সতয বচ্ছি, এই সকল 

অবতাি পুিাচ্ছি কীচতথত আচ্ছি, চকন্তু পুিাচ্ছি ষয অচ্ছিক অলীক উপিযাস িাি পাইয়াচ্ছি, 
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তাহা বলা বাহুলয। প্রকৃত চবিাচ্ছি শ্রীকৃে চভন্ন আি কাহাচ্ছকও ঈশ্বচ্ছিি অবতাি বচলয়া 

স্বীকাি কিা যাইচ্ছত পাচ্ছি িা। 

কৃচ্ছেি ষয বৃিািিুকু-চ্ছমৌচলক, তাহাি চভতি অচতপ্রকৃচ্ছতি ষকাি সহায়তা িাই। 

মহাভািত ও পুিািসকল, প্রচেপ্ত ও আধু্চিক চি্মথা ব্রাহ্মিচদচ্ছেি চিির্থক িিিায় 

পচিপূিথ, এজিয অচ্ছিক িচ্ছল কৃচ্ছেি অচতপ্রকৃচ্ছতি সাহাযয গ্রহি কিা উি হইয়াচ্ছি। চকন্তু 

চবিাি কচিয়া ষদচেচ্ছল জািা যাইচ্ছব ষয, ষসগুচল মূল গ্রচ্ছেি ষকাি অংশ িচ্ছহ। আচম ক্রচ্ছম 

ষস চবিাচ্ছি প্রবৃি হইব, এবং যাহা বচলচ্ছতচি, তাহা সপ্রমাি কচিব। ষদোইব ষয, কৃে 

অচতপ্রকৃত কাচ্ছযথি িািা, বা কিসচেথক চিয়চ্ছমি চবলঙ্ঘি িািা, ষকাি কাযথ সম্পন্ন কচ্ছিি 

িাই। অতএব ষস আপচি কৃে সম্বচ্ছন্ধ োচিচ্ছব িা। 

আমিা যাহা বচললাম, ষকবল তাহা আমাচ্ছদি মত, এমি িচ্ছহ। পুিািকাি 

ঋচষচদচ্ছেিও ষসই মত, তচ্ছব ষলাকপিম্পিােত চকম্বদিীি সতযচমর্যাচিবথািি-পদ্ধচত ষস 

কাচ্ছল চিল িা বচলয়া অচ্ছিক অনিসচেথক ঘিিা পুিাচ্ছিচতহাসভুি হইয়াচ্ছি। 

চবেুপুিাচ্ছি আচ্ছি,— 

মিুষযধ্মথশীলসয লীলা সা জেতঃ পচ্ছতঃ। 

অোিযচ্ছিকরূপাচি যদিাচতষু মুঞ্চচত || 

মিনসব জেৎসৃচষ্টং সংহািঞ্চ কচ্ছিাচত যঃ। 

তসযাচিপেেপচ্ছি ষকাহয়মুদযমচবস্তিঃ || 

তর্াচপ ষযা মিুষযািাং ধ্মথস্তমিুবতথচ্ছত। 

কুবথন্ বলবতা সচন্ধং হীনিযুথদ্ধং কচ্ছিাতযচ্ছসৌ || 

সাম ষিাপপ্রদািঞ্চ তর্া ষভদং প্রদশথয়ন্। 

কচ্ছিাচত দণ্ডপাতঞ্চ কচচ্চচ্ছদব পলায়িম্ || 

মিুষযচ্ছদচহিাং ষিষ্টাচমচ্ছতযবমিুবতথতঃ। 

লীলা জেৎপচ্ছতস্তসয িন্দতঃ সৎপ্রবতথচ্ছত|| —৫ অংশ, ২২ অধ্যায়, ১৪- ১৮ 

“জেৎপচত হইয়াও ষয চতচি শত্রুচদচ্ছেি প্রচত অচ্ছিক অেচিচ্ছেপ কচিচ্ছলি, ইহা 

চতচি মিুষযধ্মথশীল বচলয়া তাাঁহাি লীলা। িচহচ্ছল চযচি মচ্ছিি িািাই জেচ্ছতি সৃচষ্ট ও 
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সংহাি কচ্ছিি, অচিেয় জিয তাাঁহাি চবস্তি উদযম ষকি? চতচি মিুষযচদচ্ছেি ধ্চ্ছমথি 

অিুবতথী, এজিয চতচি বলবাচ্ছিি সচ্ছঙ্গ সচন্ধ এবং হীিবচ্ছলি সচ্ছঙ্গ যুদ্ধ কচ্ছিি সাম, দাি, 

ষভদ প্রদশথিপূবথক দণ্ডপাত কচ্ছিি কেিও পলায়িও কচ্ছিি। মিুষযচ্ছদহীচদচ্ছেি চক্রয়াি 

অিুবতথী ষসই জেৎপচতি এইরূপ লীলা তাাঁহাি ইোিুসাচ্ছি ঘচিয়াচিল।” 

আচম চঠক এই কর্াই বচলচ্ছতচিলাম। ভিসা কচি, ইহাি পি ষকাি পাঠক চবশ্বাস 

কচিচ্ছবি িা ষয, কৃে মিুষযচ্ছদচ্ছহ অচতমািুষশচিি িািা ষকাি কাযথ সম্পাদি 

কচিয়াচিচ্ছলি।[4] অতএব চবিাচ্ছিি তৃতীয় চিয়ম সংিাচপত হইল। 

চবিাচ্ছিি চিয়ম চতিচি পুিবথাি ৈিি কিাই : — 

১। যাহা প্রচেপ্ত বচলয়া প্রমাি কচিব, তাহা পচিতযাে কচিব। 

২। যাহা অচতপ্রাকৃত, তাহা পচিতযাে কচিব। 

৩। যাহা প্রচেপ্ত িয়, বা অচতপ্রাকৃত িয়, তাহা যচদ অিয প্রকাচ্ছি চমর্যাি 

লেিযুি ষদচে, তচ্ছব তাহাও পচিতযাে কচিব। 

  

———————–  

1 “Our concption of the Deity is then bounded by the conditions which bound all 
human knowledge and therefore we cannot represent the Deity as he is, but as he 
appears to us.”-Mansel, Metaphysics, p. 384 

2 “মৃৎকৃত এই ধনম ের বযাখ্যা ধম েতনত্ত্ব দেখ্। 

3 কৃষ্ণ অর্ োৎ বিবে শরীরধারী ঈশ্বর, বতবে এই কর্া ববিনতনেে। 

4 ‘It is true that in the Epic poems Rama and Krishna appear as incarnations of 
Vishnu, but they at the same time come before us as human heroes, and these 
two characters (the divine and the human) are so far from being inseparably 
blended together, that both of these heroes are for the most part exhibited in no 
other light than other highly gifted men-acting according to human motives and 
taking no advantage of their divine superiority. It is only in certain sections which 
have been added for the purpose of enforcing their divine character that they take 
the character of Vishnu. It is impossible to read either of these two poems with 
attention, without being reminded of the later interpolation of such sections as 
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ascribe a divine character to the heroes, and of the unskillful manner in which 
these passages are often introduced and without observing how loosely they are 
connected with the rest of the narrative, and how unnecessary they are for its 
progress.” Lassen’s Indian Antiquities quoted by Muir. 

“In other places (অর্ োৎ ভগবদ্গীতা পব োধযায় বভন্ন) the divine nature of Krishna is 

less decidedly affirmed, in some it is disputed or denied; and in most of the 
situations he is exhibited in action, as a prince and warrior not as a divinity. He 
exercises no superhuman faculties in defence of himself, or his friends, or in the 
defeat and destruction of his foes. The Mahabharata, however, is the work of 
various periods, and requires to be read through carefully and critically, before its 
weight as an authority can be accurately appreciated.” Wilson, Preface to the 
Vishnu Purana. 
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চতুদথ শ পরিট্ছেদ—পুিোি 

মহাভািচ্ছতি ঐচতহাচসকতা সম্বচ্ছন্ধ যাহা বচলয়াচি, তাি পি পুিাি সম্বচ্ছন্ধ আমাচ্ছদি 

চকিু বিবয আচ্ছি। 

পুিাি সম্বচ্ছন্ধও দুই িকম ভ্রম আচ্ছি,—ষদশী ও চবলাতী। ষদশী ভ্রম এই ষয, সমস্ত 

পুিািগুচলই এক বযচিি িিিা। চবলাতী ভ্রম এই ষয, এক একোচি পুিাি এক বযচিি 

িিিা। আচ্ছে ষদশী কর্ািাি সমাচ্ছলািিা কিা যাউক। 

অষ্টাদশ পুিাি ষয এক বযচিি িচিত িচ্ছহ, তাহাি কতকগুচল প্রমাি চদচ্ছতচি;— 

১ম,—এই বযচি এক প্রকাি িিিাই কচিয়া র্াচ্ছক। ষযমি এক বযচিি হাচ্ছতি ষলো 

পাাঁি িকম হয় িা, ষতমিই এক বযচিি িিিাি েঠি চভন্ন চভন্ন প্রকাি হয় িা। চকন্তু এই 

অষ্টাদশ পুিাচ্ছিি িিিা আঠাি িকম। কেিও তাহা এক বযচিি িিিা িচ্ছহ। চযচি 

চবেুপুিাি ও ভােবতপুিাি পাঠ কচিয়া বচলচ্ছবি, দুইই এক বযচিি িিিা হইচ্ছত পাচ্ছি, 

তাাঁহাি চিকি ষকাি প্রকাি প্রমাি প্রচ্ছয়াে চবড়ম্বিা মাত্র। 

২য়,—এক বযচি এক চবষচ্ছয় অচ্ছিকগুচল গ্রে ষলচ্ছে িা। ষয অচ্ছিকগুচল গ্রে ষলচ্ছে, 

ষস এক চবষয়ই পুিঃ পুিঃ গ্রে হইচ্ছত গ্রোিচ্ছি বচিথত বা চববৃত কচিবাি জিয গ্রে ষলচ্ছে 

িা। চকন্তু অষ্টাদশ পুিাচ্ছি ষদো যায় ষয, এক চবষয়ই পুিঃ পুিঃ চভন্ন চভন্ন পুিাচ্ছি 

সচবস্তাচ্ছি কচর্ত হইয়াচ্ছি। এই কৃেিচিত্রই ইহাি উদািহি স্বরূপ লওয়া যাইচ্ছত পাচ্ছি। 

ইহা ব্রহ্মপুিাচ্ছিি পূবথভাচ্ছে আচ্ছি, আবাি চবেুপুিাচ্ছিি ৫ম অংচ্ছশ আচ্ছি, বায়ুপুিাচ্ছি 

আচ্ছি, শ্রীমদ্ভােবচ্ছত ১০ম ও ১১শ স্কচ্ছন্ধ আচ্ছি, ব্রহ্মনববতথ পুিাচ্ছিি ৩য় েচ্ছণ্ড আচ্ছি, এবং 

পদ্ম ও বামিপুিাচ্ছি ও কূমথপুিাচ্ছি সংচ্ছেচ্ছপ আচ্ছি। এইরূপ অিযািয চবষচ্ছয়ও বিথিা পুিঃ 

পুিঃ কর্ি চভন্ন চভন্ন পুিাচ্ছি আচ্ছি। এক বযচিি চলচেত চভন্ন চভন্ন পুস্তচ্ছকি এরূপ ঘিিা 

অসম্ভব। 

৩য়,—আি যচদ এক বযচি এই অষ্টাদশ পুিাি চলচেয়া র্াচ্ছক, তাহা হইচ্ছল, তেচ্ছধ্য 

গুরুতি চবচ্ছিাচ্ছধ্ি সম্ভাবিা চকিু র্াচ্ছক িা। চকন্তু অষ্টাদশ পুিাচ্ছিি মচ্ছধ্য মচ্ছধ্য, মচ্ছধ্য 
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মচ্ছধ্য, এইরূপ গুরুতি চবরুদ্ধ ভাব ষদচেচ্ছত পাওয়া যায়। এই কৃেিচিত্র চভন্ন চভন্ন পুিাচ্ছি 

চভন্ন প্রকাচ্ছি বচিথত হইয়াচ্ছি। ষসই সকল বিথিা পিস্পি সঙ্গত িচ্ছহ। 

৪র্থ—চবেুপুিাচ্ছি আচ্ছি;— 

আেযা কিশ্চাপুযপােযানিেথার্াচভঃ কল্পশুচদ্ধচভঃ। 

পুিািসংচহতাং িচ্ছক্র পুিািার্থচবশািদঃ || 

প্রেযাচ্ছতা বযাসচশচ্ছষযাভূৎ সূচ্ছতা কব ষলামহষথিঃ। 

পুিািসংচহতাং তনৈ দচ্ছদৌ বযাচ্ছসা মহামুচিঃ || 

সুমচতশ্চাচগ্নবথচ্চাশ্চ চমত্রয়ুঃ শাংশপায়িঃ। 

অকৃতব্রচ্ছিাহর্ সাবচিথঃ ষট্ চশষযাস্তসয িাভবন্ || 

কাশযপঃ সংচহতাকতথা সাবচিথঃ শাংশপায়িঃ। 

ষলামহষথচিকা িািযা চতসৃিাং মূলসংচহতা || 

চবেুপুিাি, ৩ অংশ, ৬ অধ্যায়, ১৬-১৯ ষলাক। 

  

পুিািার্থচবৎ (চ্ছবদবযাস) আেযাি, উপােযাি, োর্া ও কল্পশুচদ্ধ িািা পুিািসংচহতা 

কচিয়াচিচ্ছলি। ষলামহষথি িাচ্ছম সূত চবেযাত বযাসচশষয চিচ্ছলি। বযাস মহামুচি তাাঁহাচ্ছক 

পুিািসংচহতা দাি কচিচ্ছলি। সুমচত, অচগ্নবথচ্চা, চমত্রয়ু, শাংশপয়াি, আকৃতব্রি, সাবচিথ—

তাাঁহাি এই িয় চশষয চিল। (তাহাি মচ্ছধ্য) কাশযপ, সাবচিথ ও শাংশপায়ি ষসই 

ষলামহষথচিকা মূল সংচহতা হইচ্ছত চতিোচি সংচহতা প্রস্তুত কচ্ছিি। 

পুিশ্চ ভােবচ্ছত আচ্ছি;— 

ত্রযযারুচিঃ কশযপশ্চ সাবচিথিকৃতব্রিঃ। 

চশংশপায়িহািীচ্ছতৌ ষনড়ব ষপৌিাচিকা ইচ্ছম || 

অধ্ীয়ি বযাসচশষযাৎ সংচহতাং মৎচপতুমুথোৎ।[1 ]  

এনককামহচ্ছমচ্ছতষাং চশষযঃ সবথাঃ সমধ্যোম্ || 

কশযচ্ছপাহহঞ্চ সাবিথী িামচশচ্ছষযাহকৃতব্রিঃ। 

অধ্ীমচহ বযাসচশষযাচ্চত্বাচ্ছিা মূলসংচহতাঃ || 

শ্রীমদ্ভােবত, ১২ স্কন্ধ, ৭ অধ্যায়, ৪-৬ ষলাক। 
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ত্রযযারুচি, কাশযপ, সাবচিথ, অকৃতব্রি, চশংশপায়ি, হািীত, এই িয় ষপৌিাচিক। 

বায়ুপুিাচ্ছি িামগুচল চকিু চভন্ন,— 

আচ্ছত্রয়ঃ সুমচতধ্থীমান্ কাশযচ্ছপাহং কৃতব্রিঃ। 

পুিশ্চ অচগ্নপুিাচ্ছি;— 

প্রাপয বযাসাৎ পুিািাচদ সূচ্ছতা কব ষলামহষথিঃ। 

সুমচতশ্চাচগ্নবথচ্চাশ্চ চমত্রায়ুঃ শাংসপায়িঃ || 

কৃতব্রচ্ছতাহর্ সাবচিথঃ ষট্ চশষযাস্তসয িাভবন্। 

শাংসপায়িাদয়শ্চকু্রঃ পুিািািান্তু সংচহতাঃ || 

এই সকল বিচ্ছি জাচিচ্ছত পািা যাইচ্ছতচ্ছি ষয, এেিকাি প্রিচলত অষ্টাদশ পুিাি 

ষবদবযাস প্রিীত িচ্ছহ। তাাঁহাি চশষয প্রচশষযেি পুিাি-সংচহতা প্রিয়ি কচিয়াচিচ্ছলি, 

তাহাও এেচ্ছি প্রিচলত িাই। যাহা প্রিচলত আচ্ছি, তাহা কাহাি প্রিীত, কচ্ছব প্রিীত 

হইয়াচিল, তাহাি চকিুই চিিতা িাই। 

এেচ্ছি ইউচ্ছিাপীয়চদচ্ছেি ষয সাধ্ািি ভ্রম, তাহাি চবষচ্ছয় চকিু বলা যাউক। 

ইউচ্ছিাপীয় পচণ্ডতচদচ্ছেি ভ্রম এই ষয, তাাঁহািা মচ্ছি কচ্ছিি ষয, একও োচি পুিাি একও 

বযচিি চলচেত এই ভ্রচ্ছমি বশীভূত হইয়া তাাঁহািা বতথমাি পুিাি সকচ্ছলি প্রিয়িকাল 

চিরূপি কচিচ্ছত বচ্ছসি। বস্তুতঃ ষকািও পুিািািেথত সকল বৃিািগুচল এক বযচিি প্রিীত 

িচ্ছহ। বতথমাি পুিাি সকল সংগ্রহ মাত্র। যাহা সংেৃহীত হইয়াচ্ছি, তাহা চভন্ন চভন্ন সমচ্ছয়ি 

িিিা। কর্ািা একিু সচবস্তাচ্ছি বুাাইচ্ছত হইচ্ছতচ্ছি। 

“পুিাি” অচ্ছর্থ আচ্ছদৌ পুিাতি; পশ্চাৎ পুিাতি ঘিিাি চববৃচত। সকল সমচ্ছয়ই 

পুিাতি ঘিিা চিল, এই জিয সকল সমচ্ছয়ই পুিাি চিল। ষবচ্ছদও পুিাি আচ্ছি। 

শতপর্ব্রাহ্মচ্ছি, ষোপর্ব্রাহ্মচ্ছি, আশ্বালায়ি সূচ্ছত্র, অর্বথসংচহতায়, বৃহদািিযচ্ছক, 

িাচ্ছন্দাচ্ছেযাপচিষচ্ছদ, মহাভািচ্ছত, িামায়চ্ছি, মািবধ্মথশাচ্ছে সবথত্রই পুিাি প্রিচলত র্াকাি 

কর্া আচ্ছি। চকন্তু ঐ সকল ষকািও গ্রচ্ছেই বতথমাি ষকািও পুিাচ্ছিি িাম িাই। পাঠচ্ছকি 

ৈিি িাো কতথবয ষয, অচত প্রািীি কাচ্ছল ভািতবচ্ছষথ চলচপচবদযা অর্থাৎ ষলো পড়া প্রিচলত 

র্াচকচ্ছলও গ্রে সকল চলচেত হইত িা; মুচ্ছে মুচ্ছে িচিত, অধ্ীত এবং প্রিাচিত হইত। 
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প্রািীি ষপৌিাচিক কর্া সকল ঐরূপ মুচ্ছে মুচ্ছে প্রিাচিত হইয়া অচ্ছিক সমচ্ছয়ই ষকবল 

চকম্বদিী মাচ্ছত্র পচিিত হইয়া চেয়াচিল। পচ্ছি সময়চবচ্ছশচ্ছষ ঐ সকল চকম্বদিী এবং 

প্রািীি িিিা একচ্ছত্র সংেৃহীত হইয়া এক একোচি পুিাি সঙ্কচলত হইয়াচিল। কবচদক 

সূি সকল ঐরূচ্ছপ সঙ্কচলত হইয়া ঋক্ যজুঃ সাম সংচহতাত্রচ্ছয় চবভি হইয়াচিল, ইহা 

প্রচসদ্ধ। চযচি ষবদচবভাে কচিয়াচিচ্ছলি, চতচি এই চবভােজিয ‘বযাস’ এই উপাচধ্ প্রাপ্ত 

হইয়াচিচ্ছলি। ‘বযাস’ তাাঁহাি উপাচধ্মাত্র—িাম িচ্ছহ। তাাঁহাি িাম কৃে এবং িীচ্ছপ তাাঁহাি 

জে হইয়াচিল বচলয়া তাাঁহাচ্ছক কৃেনিপায়ি বচলত। এ িাচ্ছি পুিািসঙ্কলিকতথাি চবষচ্ছয় 

দুইচি মত হইচ্ছত পাচ্ছি। একচি মত এই ষয, চযচি ষবদচবভােকতথা, চতচিই ষয 

পুিািসঙ্কলিকতথা ইহা িা হইচ্ছত পাচ্ছি, চকন্তু চযচি পুিািসঙ্কলিকতথা, তাাঁহািও উপাচধ্ 

বযাস হওয়া সম্ভব। বতথমাি অষ্টাদশ পুিাি এক বযচি কতৃথক অর্বা এক সমচ্ছয় ষয চবভি 

ও সঙ্কচলত হইয়াচিল, এমি ষবাধ্ হয় িা। চভন্ন চভন্ন সমচ্ছয় সঙ্কচলত হওয়াি প্রমাি ঐ 

সকল পুিাচ্ছিি মচ্ছধ্যই আচ্ছি। তচ্ছব চযচিই কতকগুচল ষপৌিাচিক বৃিাি চবভি কচিয়া 

একোচি সংগ্রহ প্রস্তুত কচিয়াচিচ্ছলি, চতচিই বযাস িাচ্ছমি অচধ্কািী। হইচ্ছত পাচ্ছি ষয, 

এই জিযই চকম্বদিী আচ্ছি ষয, অষ্টাদশ পুিািই বযাসপ্রিীত। চকন্তু বযাস ষয এক বযচি 

িচ্ছহি, অচ্ছিক বযচি বযাস উপাচধ্ পাইয়াচিচ্ছলি, এরূপ চবচ্ছবিিা কচিবাি অচ্ছিক কািি 

আচ্ছি। ষবদচবভােকতথা বযাস, মহাভািতপ্রচ্ছিতা বযাস, অষ্টাদশপুিািপ্রচ্ছিতা বযাস, 

ষবদািসূত্রকাি বযাস, এমি চক—পাতঞ্জল দশথচ্ছিি িীকাকাি একজি বযাস। এ সকলই 

এক বযাস হইচ্ছত পাচ্ছিি িা। ষস চদি কাশীচ্ছত ভািত মহামণ্ডচ্ছলি অচধ্চ্ছবশি হইয়াচিল, 

সংবাদপচ্ছত্র পচড়লাম, তাহাচ্ছত দুই জি বযাস উপচিত চিচ্ছলি। এক জচ্ছিি িাম হচ্ছিকৃে 

বযাস, আি এক জচ্ছিি িাম শ্রীযুি অচম্বকা দি বযাস। অচ্ছিক বযচি ষয বযাস উপাচধ্ 

ধ্ািি কচিয়াচিচ্ছলি, এ চবষচ্ছয় সচ্ছন্দহ িাই। এ ষবদচবভােকতথা বযাস, মহাভািতপ্রচ্ছিতা 

বযাস, এবং অষ্টাদশ পুিাচ্ছিি সংগ্রহকতথা আঠািচি বযাস ষয এক বযচি িি, ইহাই সম্ভব 

ষবাধ্ হয়। 

চিতীয় মত এই হইচ্ছত পাচ্ছি ষয, কৃেনিপায়িই প্রার্চমক পুিািসঙ্কলিকতথা। চতচি 

ষযমি কবচদক সূিগুচল সঙ্কচলত কচিয়াচিচ্ছলি, পুিাি সম্বচ্ছন্ধও ষসইরূপ একোচি সংগ্রহ 
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কচিয়াচিচ্ছলি। চবেু, ভােবত, অচগ্ন প্রভৃচত পুিাি হইচ্ছত ষয সকল ষলাক উদৃ্ধত কচিয়াচি, 

তাহাচ্ছত ষসইরূপই বুাায়। অতএব আমিা ষসই মতই অবলম্বি কচিচ্ছত প্রস্তুত আচি। 

চকন্তু তাহাচ্ছতও প্রমািীকৃত হইচ্ছতচ্ছি ষয ষবদবযাস একোচি পুিাি সংগ্রহ কচিয়াচিচ্ছলি, 

আঠািোচি িচ্ছহ। ষসোচি িাই। তাাঁহাি চশচ্ছষযিা তাহা ভাচঙ্গয়া চতিোচি পুিাি 

কচিয়াচিচ্ছলি, তাহাও িাই। কালক্রচ্ছম, িািা বযচিি হাচ্ছত পচড়য়া তাহা আঠািোচি 

হইয়াচিল। 

ইহাি মচ্ছধ্য ষয মতই গ্রহি কিা যাউক, পুিািচবচ্ছশচ্ছষি সময় চিরূপি কচিবাি 

ষিষ্টায় ষকবল এই ফলই পাওয়া যাইচ্ছত পাচ্ছি ষয, কচ্ছব ষকান্ পুিাি সঙ্কচলত হইয়াচিল, 

তাহািই চঠকািা হয়। চকন্তু তাও হয় বচলয়াও আমাি চবশ্বাস হয় িা। ষকি িা, সকল 

গ্রচ্ছেি িিিা বা সঙ্কলচ্ছিি পি িূতি িিিা প্রচেপ্ত হইচ্ছত পাচ্ছি ও পুিাি সকচ্ছল তাহা 

হইয়াচ্ছি বচলয়া ষবাধ্ হয়। অতএব ষকান্ অংশ ধ্চিয়া সঙ্কলিসময় চিরূপি কচিব? একিা 

উদাহিচ্ছিি িািা ইহা বুাাইচ্ছতচি। 

মৎসযপুিাচ্ছি, ব্রহ্মনববতথপুিাি সম্বচ্ছন্ধ এই দুইচি ষলাক আচ্ছি;— 

“ির্িিসয কল্পসয বৃিািমচধ্কৃতয যৎ। 

সাবচিথিা িািদায় কৃেমাহাত্মযসংযুতম্ || 

যত্র ব্রহ্মবিাহসয িচিতং বিথযচ্ছত মুহুঃ। 

তদষ্টাদশসাহরং ব্রহ্মনববতথমুিযচ্ছত | | ”  

অর্থাৎ ষয পুিাচ্ছি ির্িি কল্পবৃিািাচধ্কৃত কৃেমাহাত্মযসংযুি কর্া িািদচ্ছক সাবচিথ 

বচলচ্ছতচ্ছিি এবং যাহাচ্ছত পুিঃ পুিঃ ব্রহ্মবিাহিচিত কচর্ত হইয়াচ্ছি, ষসই অষ্টাদশ সহর 

ষলাকসংযুি ব্রহ্মনববতথপুিাি। 

এেচ্ছি ষয ব্রহ্মনববতথপুিাি প্রিচলত আচ্ছি, তাহা সাবচিথ িািদচ্ছক বচলচ্ছতচ্ছিি িা। 

িািায়ি িাচ্ছম অিয ঋচষ িািদচ্ছক বচলচ্ছতচ্ছিি। তাহাচ্ছত ির্িিকচ্ছল্পি প্রসঙ্গমাত্র িাই, 

এবং ব্রাহ্মবিাহিচিচ্ছতি প্রসঙ্গমাত্র িাই। এেিকাি প্রিচলত ব্রহ্মনববচ্ছতথ প্রকৃচতেণ্ড ও 

েচ্ছিশেণ্ড আচ্ছি। যাহাি ষকাি প্রসঙ্গ দুই ষলাচ্ছক িাই। অতএব প্রািীি ব্রহ্মনববতথপুিাি 
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এেচ্ছি আি চবদযমাি িাই। যাহা ব্রহ্মনববতথ িাচ্ছম িচলত আচ্ছি, তাহা িূতি গ্রে। তাহা 

ষদচেয়া ব্রহ্মনববতথপুিাি-সঙ্কলি-সময় চিরূপি কিা অপূবথ িহসয বচলয়াই ষবাধ্ হয়। 

উইল সি সাচ্ছহব পুিাি সকচ্ছলি এইরূপ প্রিয়িকাল চিরূচপত কচিয়াচ্ছিি — 

ব্রহ্মপুিাি খ্রীষ্টীয় ত্রচ্ছয়াদশ চক িতুদথশ শতাব্দী। 

পদ্মপুিাি ,, ত্রচ্ছয়াদশ হইচ্ছত ষষাড়শ শতাব্দীি মচ্ছধ্য।[2 ]  

চবেুপুিাি ,, দশম শতাব্দী। 

বায়ুপুিাি সময় চিরূচপত হয় িাই, প্রািীি বচলয়া চলচেত হইয়াচ্ছি। 

ভােবত পুিাি খ্রীষ্টীয় ত্রচ্ছয়াদশ শতাব্দী। 

িািদপুিাি ,, ষষাড়শ চক সপ্তদশ শতাব্দী, অর্থাৎ দুই শত বৎসচ্ছিি গ্রে। 

মাকথচ্ছণ্ডয় পুিাি ,, িবম চক দশম শতাব্দী। 

অচগ্নপুিাি ,, অচিচশ্চত; অচত অচভিব। 

ভচবষযপুিাি চঠক হয় িাই। 

চলঙ্গপুিাি খ্রীষ্টীয় অষ্টম চক িবম শতাব্দীি এচদক্ ওচদক্।  

বিাহপুিাি ,, িাদশ শতাব্দী। 

স্কন্দপুিাি চভন্ন চভন্ন সমচ্ছয়ি পাাঁিোচি পুিাচ্ছিি সংগ্রহ। 

বামিপুিাি ৩।৪ শত বৎসচ্ছিি গ্রে। 

কূমথপুিাি প্রািীি িচ্ছহ। 

মৎসযপুিাি পদ্মপুিাচ্ছিিও পি। 

োরুড় পুিাি 

ব্রহ্মনবববতথ পুিাি প্রািীি পুিাি িাই। বতথমাি গ্রে পুিাি িয়। 

ব্রাহ্মাণ্ড পুিাি 

  

পাঠক ষদচেচ্ছবি, ইাঁহাি মচ্ছত (এই মতই প্রিচলত) ষকািও পুিািই সহর বৎসচ্ছিি 

অচধ্ক প্রািীি িয়, ষবাধ্ হয়, ইংিাচজ পচড়য়া যাাঁহাি চিতাি বুচদ্ধচবপযথয় িা ঘচিয়াচ্ছি, 

চতচি চভন্ন এমি ষকাি চহন্দুই িাই, চযচি এই সময়চিধ্থািি উপযুি বচলয়া গ্রহি কচিচ্ছবি। 

দুই একিা কর্াি িািাই ইহাি অচ্ছযৌচিকতা প্রমাি কিা যাইচ্ছত পাচ্ছি। 
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এ ষদচ্ছশি ষলাচ্ছকি চবশ্বাস ষয, কাচলদাস চবক্রমাচদচ্ছতযি সমসামচয়ক ষলাক এবং 

চবক্রমাচদতয খ্রীঃ পূঃ ৫৬ বৎসচ্ছি জীচবত চিচ্ছলি। চকন্তু ষস সকল কর্া এেি উচড়য়া 

চেয়াচ্ছি। িািাি ভাও দাচজ চিি কচিয়াচ্ছিি ষয, কাচলদাস খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীি ষলাক। 

এেি ইউচ্ছিাপ শুদ্ধ এবং ইউচ্ছিাপীয়চদচ্ছেি ষদশী চশষযেি সকচ্ছল উনচ্চঃস্বচ্ছি ষসই িাক 

িাচকচ্ছতচ্ছিি। আমিাও এ মত অগ্রাহয কচি িা। অতএব কাচলদাস ষষ্ঠ শতাব্দীি ষলাক 

হউি। সকল পুিািই তাাঁহাি অচ্ছিক পচ্ছি প্রিীত হইয়াচিল, ইহাই উইল সন্ সাচ্ছহচ্ছবি 

উপচিচলচেত চবিাচ্ছি চিি হইয়াচ্ছি। চকন্তু কাচলদাস ষমঘদূচ্ছত চলচেয়াচ্ছিি— 

“ষযি শযামং বপুিচততিাং কাচিমালপ্স্যচ্ছত ষত 

বহথচ্ছিব স্ফুচিতরুচিিা ষোপচ্ছবশসয চবচ্ছোঃ।” —১৫ ষলাক। 

ষয পাঠক সংস্কৃত িা জাচ্ছিি, তাাঁহাচ্ছক ষশষ িচ্ছত্রি অর্থ বুাাইচ্ছলই হইচ্ছব। ময়ূিপুচ্ছেি 

িািা উজ্জ্বল চবেুি ষোপচ্ছবচ্ছশি সচহত ইন্দ্রধ্িুচ্ছশাচভত ষমচ্ছঘি উপমা হইচ্ছতচ্ছি। এেি, 

চবেুি ষোপচ্ছবশ িাই, চবেুি অবতাি কৃচ্ছেি ষোপচ্ছবশ চিল। ইন্দ্রধ্িুি সচ্ছঙ্গ উপচ্ছময় 

কৃেিূড়াচিত ময়ূিপুে। আচম চবিীতভাচ্ছব ইউচ্ছিাপীয় মহামচ্ছহাপাধ্যায়চদচ্ছেি চিকি 

চিচ্ছবদি কচিচ্ছতচি, যচদ ষষ্ঠ শতাব্দীি পূচ্ছবথ ষকাি পুিািই চিল িা, তচ্ছব কৃচ্ছেি 

ময়ূিপুেিূড়াি কর্া আচসল ষকার্া হইচ্ছত? এ কর্া চক ষবচ্ছদ আচ্ছি, িা মহাভািচ্ছত আচ্ছি, 

িা িামায়চ্ছি আচ্ছি?—ষকার্াও িা। পুিাি বা তদিুবতথী েীতচ্ছোচবন্দাচদ কাবয চভন্ন আি 

ষকার্াও িাই। আচ্ছি, হচিবংচ্ছশ বচ্ছি; চকন্তু হচিবংশও ত উইল সন্ সাচ্ছহচ্ছবি মচ্ছত 

চবেুপুিাচ্ছিিও পিবতথী। অতএব ইহা চিচশ্চত ষয, কাচলদাচ্ছসি পূচ্ছবথ অর্থাৎ অিতঃ ষষ্ঠ 

শতাব্দী পূচ্ছবথ হচিবংশ অর্বা ষকাি কবেব পুিাি প্রিচলত চিল। 

আি একিা কর্া বচলয়াই এ চবষচ্ছয়ি উপসংহাি কচিব। এেি ষয ব্রহ্মনববতথ পুিাি 

প্রিচলত, তাহা প্রািীি ব্রহ্মনববতথ িা হইচ্ছলও, অিতঃ একাদশ শতাব্দীি অচ্ছপোও প্রািীি 

গ্রে। ষকি িা, েীতচ্ছোচবন্দকাি জয়চ্ছদব-চ্ছোস্বামী ষেৌড়াচধ্পচত লক্ষ্মি ষসচ্ছিি 

সভাপচণ্ডত। লক্ষ্মি ষসি িাদশ শতাব্দীি প্রর্মাংচ্ছশি ষলাক। ইহা বাবু িাজকৃে 

মুচ্ছোপাধ্যায় কতৃথক প্রমািীকৃত, এবং ইংচ্ছিজচদচ্ছেি িািাও স্বীকৃত। আমিা পচ্ছি ষদোইব 

ষয, এই ব্রহ্মনববতথ পুিাি তেি িচলত ও অচতশয় সম্মাচিত িা র্াচকচ্ছল, েীতচ্ছোচবন্দ 
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চলচেত হইত িা, এবং বতথমাি ব্রহ্মনববতথ পুিাচ্ছিি শ্রীকৃেজেেচ্ছণ্ডি পঞ্চদশ অধ্যায় তেি 

প্রিচলত িা র্াচকচ্ছল েীতচ্ছোচবচ্ছন্দি প্রর্ম ষলাক “ষমনঘচ্ছমথদুিমম্বিম্” ইতযাচদ কেিও 

িচিত হইত িা। অতএব এই ভ্রষ্ট ব্রহ্মনববতথও একাদশ শতাব্দীি পূবথোমী। আচদম 

ব্রহ্মনববতথ িা জাচি আিও কত কাচ্ছলি। অর্ি উইল সন্ সাচ্ছহচ্ছবি চবচ্ছবিিায় ইহা দুই শত 

মাত্র বৎসচ্ছিি গ্রে হইচ্ছত পাচ্ছি। 

———————–  

1 ভােবচ্ছতি বিা বযাসপুত্র শুকচ্ছদব। “কবশম্পায়িহািীচ্ছতৌ” ইচত পাঠািিও আচ্ছি। 

2 তাহা হইচ্ছল, এই পুিাি দুই চতি, চক িাচি শত বৎসচ্ছিি গ্রে।  
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পঞ্চদশ পরিট্ছেদ—পুিোি 

  

আঠািোচি পুিাি চমলাইচ্ছল অচ্ছিক সময়ই ইহা ষদচেচ্ছত পাওয়া যায় ষয, অচ্ছিকগুচল 

ষলাক কতকগুচল পুিাচ্ছি একই আচ্ছি। ষকািোচ্ছি চকচঞ্চৎ পাঠািি আচ্ছি। ষকািোচ্ছি 

তাহাও িাই। এই গ্রচ্ছে এইরূপ কতকগুচল ষলাক উদৃ্ধত হইয়াচ্ছি বা হইচ্ছব। িন্দ মহাপচ্ছদ্মি 

সময়-চিরূপি জিয ষয কয়চি ষলাক উদৃ্ধত কচিয়াচি, তাহা এ কর্াি উদাহিিস্বরূপ গ্রহি 

কিা যাইচ্ছত পাচ্ছি। চকন্তু তাহাি অচ্ছপো আি একিা গুরুতি উদাহিি চদচ্ছতচি। 

ব্রহ্মপুিাচ্ছিি উিিভাচ্ছে শ্রীকৃেিচিত চবস্তাচিতভাচ্ছব বচিথত হইয়াচ্ছি, ও চবেুপুিাচ্ছিি 

পঞ্চমাংচ্ছশ শ্রীকৃেিচিত চবস্তাচিতরূচ্ছপ বচিথত হইয়াচ্ছি। উভচ্ছয় ষকাি প্রচ্ছভদ িাই; অেচ্ছি 

অেচ্ছি এক। এই পঞ্চম অংচ্ছশ আিাশচি অধ্যায়। চবেুপুিাচ্ছিি এই আিাশ অধ্যাচ্ছয় 

যতগুচল ষলাক আচ্ছি, ব্রহ্মপুিাচ্ছিি কৃেিচিচ্ছত ষস সকলগুচলই আচ্ছি, এবং ব্রহ্মপুিাচ্ছিি 

কৃেিচিচ্ছত ষয ষলাকগুচল আচ্ছি, চবেুপুিাচ্ছিি কৃেিচিচ্ছত ষস সকলগুচলই আচ্ছি। এই দুই 

পুিাচ্ছি এই সম্বচ্ছন্ধ ষকাি প্রকাি প্রচ্ছভদ বা তািতময িাই। চিম্নচলচেত চতিচি কািচ্ছিি 

মচ্ছধ্য ষকাি একচি কািচ্ছি এরূপ ঘিা সম্ভব। 

১ম,—ব্রহ্মপুিাি হইচ্ছত চবেুপুিাি িুচি কচিয়াচ্ছিি। 

২য়, —চবেুপুিাি হইচ্ছত ব্রহ্মপুিাি িুচি কচিয়াচ্ছিি। 

৩য়,—ষকহ কাহািও চিকি িুচি কচ্ছিি িাই; এই কৃেিচিতবিথিা ষসই আচদম 

কবয়াচসকী পুিািসংচহতাি অংশ। ব্রহ্ম ও চবেু উভয় পুিাচ্ছিই এই অংশ িচেত হইয়াচ্ছি। 

প্রর্ম দুইচি কািি যর্ার্থ কািি বচলয়া চবশ্বাস কিা যায় িা। ষকি িা, এরূপ প্রিচলত 

গ্রে হইচ্ছত আিাশ অধ্যায় স্পষ্ট িুচি অসম্ভব, এবং অিয ষকািও িচ্ছলও এরূপ ষদোও 

যায় িা। ষয এরূপ িুচি কচিচ্ছব, ষস অিতঃ চকিু পচিবতথি কচিয়া লইচ্ছত পাচ্ছি এবং 

িিিাও এমি চকিু িয় ষয, তাহাি চকিু পচিবতথি হয় িা। আি ষকবল এই আিাশ অধ্যায় 

দুইোচি পুিাচ্ছি একরূপ ষদচেচ্ছলও, িা হয়, িুচিি কর্া মচ্ছি কিা যাইত, চকন্তু বচলয়াচি 

ষয, অচ্ছিক চভন্ন চভন্ন পুিাচ্ছিি অচ্ছিক ষলাক পিস্পচ্ছিি সচহত ঐকযচবচশষ্ট। এবং অচ্ছিক 
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ঘিিা সম্বচ্ছন্ধ পুিাচ্ছি পুিাচ্ছি চবচ্ছিাধ্ র্াচকচ্ছলও অচ্ছিক ঘিিা সম্বচ্ছন্ধ আবাি পুিাচ্ছি পুিাচ্ছি 

চবচ্ছশষ ঐকয আচ্ছি। এ িচ্ছল, পূবথকচর্ত একোচি আচদম পুিািসংচহতাি অচস্তত্বই 

প্রমািীকৃত হইয়াচ্ছি। ষসই আচদম সংচহতা কৃেনিপায়িবযাসিচিত িা হইচ্ছলও হইচ্ছত 

পাচ্ছি। তচ্ছব ষস সংচহতা ষয অচত প্রািীি কাচ্ছল প্রিীত হইয়াচিল, তাহা অবশয স্বীকাি 

কচিচ্ছত হইচ্ছব। ষকি িা, আমিা পচ্ছি ষদচেব ষয, পুিািকচর্ত অচ্ছিক ঘিিাি অেণ্ডিীয় 

প্রমাি মহাভািচ্ছত পাওয়া যায়, অর্ি ষস সকল ঘিিা মহাভািচ্ছত চববৃত হয় িাই। সুতিাং 

এমি কর্া বলা যাইচ্ছত পাচ্ছি িা ষয, পুিািকাি তাহা মহাভািত হইচ্ছত লইয়াচ্ছিি। 

যচদ আমিা চবলাতী ধ্িচ্ছি পুিাি সকচ্ছলি সংগ্রহসময় চিরূপি কচিচ্ছত বচস, তাহ 

হইচ্ছল চকরূপ ফল পাই ষদো যাউক। চবেুপুিাচ্ছি িতুর্থাংচ্ছশ িতুচবথংশাধ্যাচ্ছয় মেধ্ 

িাজাচদচ্ছেি বংশাবলী কীচতথত আচ্ছি। চবেুপুিাচ্ছি ষয সকল বংশাবলী কীচতথত হইয়াচ্ছি, 

তাহা ভচবষযিািীি আকাি প্রাপ্ত হইয়াচ্ছি। অর্থাৎ চবেুপুিাি ষবদবযাচ্ছসি চপতা পিাশচ্ছিি 

িািা কচলকাচ্ছলি আিম্ভসমচ্ছয় কচর্ত হইয়াচিল বচলয়া পুিািকাি ভূচমকা কচিচ্ছতচ্ছিি। 

ষস সমচ্ছয় িন্দবংশীয়াচদ আধু্চিক িাজেি জেগ্রহি কচ্ছিি িাই। চকন্তু উি িাজেচ্ছিি 

সমকাল বা পিকালবতথী প্রচ্ছেপকািচ্ছকি ইো ষয, উি িাজেচ্ছিি িাম ইহাচ্ছত র্াচ্ছক। 

চকন্তু তাাঁহাচদচ্ছেি িাচ্ছমি উচ্ছেে কচিচ্ছত ষেচ্ছল, ভচবষযিািীি আবিি িিিাি উপি প্রচেপ্ত 

িা কচিচ্ছল, পিাশিকচর্ত বচলয়া পািাি কিা যায় িা। অতএব সংগ্রহকাি বা 

প্রচ্ছেপকািক এই সকল িাজাি কর্া চলচেবাি সময় বচলয়াচ্ছিি, অমুক িাজা হইচ্ছবি, 

তাহাি পি অমুক িাজা হইচ্ছবি, তাহাি পি অমুক িাজা হইচ্ছবি, চতচি ষয সকল 

িাজচদচ্ছেি িাম কচিয়াচ্ছিি, তাহাি মচ্ছধ্য অচ্ছিচ্ছকই ঐচতহাচসক বযচি এবং তাাঁহাচদচ্ছেি 

িাজত্ব সম্বচ্ছন্ধ ষবৌদ্ধগ্রে, যবিগ্রে, সংস্কৃতগ্রে, প্রস্তিচলচপ ইতযাচদ বহুচবধ্ প্রমাি পাওয়া 

চেয়াচ্ছি। 

যর্া;— িন্দ, মহাপদ্ম, ষমৌযথ, িন্দ্রগুপ্ত, চবন্দুসাি, অচ্ছশাক, পুষ্পচমত্র, পুচলমান্, 

শকিাজেি, অেিাজেি, ইতযাচদ ইতযাচদ। পচ্ছি ষলো আচ্ছি,—“িব িাোঃ পদ্মাবতযাং 

কাচিপুযথাং মরু্িায়ামিুেঙ্গাপ্রয়ােং মােধ্া গুপ্তাশ্চ ষভােযচি।”* এই গুপ্তবংশীয়চদচ্ছেি 

সময় Fleet সাচ্ছহচ্ছবি কলযাচ্ছি চিরূচপত হইয়াচ্ছি। এই বংচ্ছশি প্রর্ম িাজাচ্ছক 
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মহািাজগুপ্ত বচ্ছল। তাি পি ঘচ্ছিাৎকি ও িন্দ্রগুপ্ত চবক্রমাচদতয। তাি পি সমুরগুপ্ত। ইাঁহািা 

খ্রীঃ িতুর্থ শতাব্দীি ষলাক। তাি পি চিতীয় িন্দ্রগুপ্ত চবক্রমাচদতয, কুমািগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, 

বুদ্ধগুপ্ত—ইাঁহািা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীি ষলাক। এই সকল গুপ্তেি িাজা হইয়াচিচ্ছলি বা 

িাজত্ব কচিচ্ছতচ্ছিি, ইহা িা জাচিচ্ছল, পুিািসংগ্রহকাি কেিই এরূপ চলচেচ্ছত পাচিচ্ছতি 

িা। অতএব ইচি গুপ্তচদচ্ছেি সমকাল বা পিকালবতথী। তাহা হইচ্ছল, এই পুিাি খ্রীষ্টীয় 

িতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীচ্ছত িচিত বা প্রিীত হইয়াচিল। চকন্তু এমি হইচ্ছত পাচ্ছি ষয, এই 

গুপ্তিাজাচদচ্ছেি িাম চবেুপুিাচ্ছিি িতুর্থাংচ্ছশ প্রচেপ্ত হইয়াচ্ছি। অর্বা এমিও হইচ্ছত পাচ্ছি 

ষয, এই িতুর্থাংশ এক সমচ্ছয়ি িিিা, এবং অিযািয অংশ অিযািয সমচ্ছয় িিিা; 

সকলগুচলই ষকািও অচিচদথষ্ট সমচ্ছয় একচত্রত হইয়া চবেুপুিাি িাম প্রাপ্ত হইয়াচ্ছি। 

আচজকাি চদচ্ছিও চক ইউচ্ছিাচ্ছপ, চক এচ্ছদচ্ছশ, সিিািি ঘচিচ্ছতচ্ছি ষয, চভন্ন চভন্ন সমচ্ছয়ি 

িিিা একচত্রত হইয়া একোচি সংগ্রহগ্রচ্ছে চিবদ্ধ হয়, এবং ঐ সংগ্রচ্ছহি একচি চবচ্ছশষ 

িাম ষদওয়া হয়। যর্া, “Percy Reliques,” অর্বা িচসকচ্ছমাহি িচ্ছট্টাপাধ্যায় সঙ্কচলত 

ফচলত ষজযাচতষ।” আমাি চবচ্ছবিিায় সকল পুিািই এইরূপ সংগ্রহ। উপচি-উি দুইোচি 

পুস্তকই আধু্চিক সংগ্রহ; চকন্তু ষয সকল চবষয় ইহাচ্ছত সংেৃহীত হইয়াচ্ছি, তাহা প্রািীি। 

সংগ্রহ আধু্চিক বচলয়া ষসগুচল আধু্চিক হইল িা। 

তচ্ছব এমি অচ্ছিক সমচ্ছয়ই ঘচিয়া র্াচকচ্ছত পাচ্ছি ষয সংগ্রহকাি চিচ্ছজ অচ্ছিক িূতি 

িিিা কচিয়া সংগ্রচ্ছহি মচ্ছধ্য প্রচ্ছবচশত কচিয়াচ্ছিি অর্বা প্রািীি বৃিাি িূতি 

কল্পিাসংযুি এবং অতুযচি অলঙ্কাচ্ছি িচঞ্জত কচিয়াচ্ছিি। চবেুপুিাি সম্বচ্ছন্ধ একর্া বলা 

যায় িা, চকন্তু ভােবত সম্বচ্ছন্ধ ইহা চবচ্ছশষ প্রকাচ্ছি বিবয। 

প্রবাদ আচ্ছি ষয, ভােবত পুিাি ষবাপচ্ছদবপ্রিীত। ষবাপচ্ছদব ষদবচেচিি িাজা 

ষহমাচরি সভাসদ্। ষবাপচ্ছদব ত্রচ্ছয়াদশ শতাব্দীি ষলাক। চকন্তু অচ্ছিক চহন্দুই উহা 

ষবাপচ্ছদচ্ছবি িিিা বচলয়া স্বীকাি কচ্ছিি িা। কবেচ্ছবিা বচ্ছলি, ভােবতচ্ছিষী শাচ্ছিিা 

এইরূপ প্রবাদ িিাইয়াচ্ছি। 
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বাস্তচবক ভােবচ্ছতি পুিািত্ব লইয়া অচ্ছিক বাদচবতণ্ডা ঘচিয়াচ্ছি। শাচ্ছিিা বচ্ছলি, 

ইহা পুিািই িচ্ছহ,—বচ্ছলি, ষদবীভােবতই ভােবত পুিাি। তাাঁহািা বচ্ছলি, “ভেবত ইদং 

ভােবতং” এইরূপ অর্থ িা কচিয়া “ভােবতযা ইদং ভােবতং” এই অর্থ কচিচ্ছব। 

ষকহ ষকহ এইরূপ শঙ্কা কচ্ছি বচলয়া শ্রীধ্ি স্বামী ইহাি প্রর্ম ষলাচ্ছকি িীকাচ্ছত 

চলচেয়াচ্ছিি—“ভােবতং িামািযচদতযচপ িাশঙ্কিীয়ম্”। ইহাচ্ছত বুচাচ্ছত হইচ্ছব ষয, ইহা 

পুিাি িচ্ছহ—ষদবীভােবতই প্রকৃত পুিাি, এরূপ আশঙ্কা শ্রীধ্ি স্বামীি পূবথ হইচ্ছতই 

প্রিচলত চিল; এবং তাহা লইয়া চববাদও হইত। চববাদকাচ্ছল উভয় পচ্ছে ষয সকল পুস্তক 

িিিা কচিয়াচিচ্ছলি, তাহাি িামগুচল বড় মাচজথত রুচিি পচিিায়ক। একোচিি িাম 

“দুজথিমুেিচ্ছপচিকা,” তাহাি উিচ্ছিি িাম “দুজথিমুেমহািচ্ছপচিকা” এবং অিয উিচ্ছিি 

িাম “দুজথিমুেপদ্মপাদুকা”। তাি পি “ভােবত-স্বরূপ-চবষয়শঙ্কাচিিাসত্রচ্ছয়াদশঃ” 

ইতযাচদ অিযািয পুস্তকও এ চবষচ্ছয় প্রিীত হইয়াচিল। আচম এই সকল পুস্তক ষদচে িাই, 

চকন্তু ইউচ্ছিাপীয় পচণ্ডচ্ছতিা ষদচেয়াচ্ছিি এবং Bournouf সাচ্ছহব “িচ্ছপচিকা,” 

“মহািচ্ছপচিকা” এবং “পাদুকা”—ি অিুবাদও কচিয়াচ্ছিি। Wilson সাচ্ছহব তাাঁহাি 

চবেুপুিাচ্ছিি অিুবাচ্ছদ ভূচমকায় এই চববাচ্ছদি সািসংগ্রহ চলচেয়াচ্ছিি। আমাচ্ছদি ষস 

সকল কর্ায় ষকাি প্রচ্ছয়াজি িাই। যাাঁহাি ষকৌতূহল র্াচ্ছক, চতচি Wilson সাচ্ছহচ্ছবি গ্রে 

ষদচেচ্ছবি। আমাি মচ্ছতি িূল মমথ এই ষয, ভােবত পুিাচ্ছিও অচ্ছিক প্রািীি কর্া আচ্ছি। 

চকন্তু অচ্ছিক িূতি উপিযাসও তাহাচ্ছত সচন্নচবষ্ট হইয়াচ্ছি। এবং প্রািীি কর্া যাহা আচ্ছি, 

তাহাও িািাপ্রকাি অলঙ্কািচবচশষ্ট এবং অতুযচি িািা অচতিচঞ্জত হইয়াচ্ছি। এই 

পুিািোচি অিয অচ্ছিক পুিাি হইচ্ছত আধু্চিক ষবাধ্ হয়, তা িা হইচ্ছল ইহাি পুিািত্ব 

লইয়া এত চববাদ উপচিত হইচ্ছব ষকি? 

পুিাচ্ছিি মচ্ছধ্য ষয সকল পুিাচ্ছি কৃেিচিচ্ছত্রি প্রসঙ্গ িাই, ষস সকচ্ছলি আচ্ছলািিায় 

আমাচদচ্ছেি ষকািও প্রচ্ছয়াজি িাই। ষয সকল গ্রচ্ছে কৃেিচিচ্ছত্রি ষকািও প্রসঙ্গ আচ্ছি, 

তাহাি মচ্ছধ্য ব্রহ্ম, চবেু, ভােবত এবং ব্রহ্মনববতথ, এই িাচিোচিচ্ছতই চবস্তাচিত বৃিাি 

আচ্ছি। তাহাি মচ্ছধ্য আবাি ব্রহ্মপুিাি চবেুপুিাচ্ছি একই কর্া আচ্ছি। অতএব এই গ্রচ্ছে 

চবেু, ভােবত এবং ব্রহ্মনববতথ চভন্ন অিয ষকাি পুিাচ্ছিি বযবহাি প্রচ্ছয়াজি হইচ্ছব িা। এই 
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চতি পুিাি সম্বচ্ছন্ধ যাহা আমাচদচ্ছেি বিবয, তাহা বচলয়াচি। ব্রহ্মনববতথ পুিাি সম্বচ্ছন্ধ 

আিও চকিু সময়ািচ্ছি বচলব। এেচ্ছি ষকবল আমাচ্ছদি হচিবংশ সম্বচ্ছন্ধ চকিু বচলচ্ছত 

বাচক আচ্ছি। 
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ষষোড়শ পরিট্ছেদ—হরিবংশ 

হচিবংচ্ছশই আচ্ছি ষয, মহাভািত কচর্ত হইচ্ছল পি উগ্রশ্রবাঃ ষসৌচত ষশৌিকাচদ ঋচষি 

প্রার্থিািুসাচ্ছি হচিবংশ কীতথি কচিচ্ছতচ্ছিি। অতএব উহা মহাভািচ্ছতি পিবতথী গ্রে। চকন্তু 

মহাভািচ্ছতি কত পচ্ছি এই গ্রে প্রিীত হইয়াচিল, ইহা চিরূপি আবশযক। মহাভািচ্ছতি 

পবথসংগ্রহাধ্যাচ্ছয় হচিবংচ্ছশি প্রসঙ্গ ষকবল ষশষ ষলাচ্ছক আচ্ছি, তাহা ২৯।৩০ পৃষ্ঠায় উদৃ্ধত 

কচিয়াচি। চকন্তু মহাভািচ্ছতি অষ্টাদশ পচ্ছবথি অিেথত চবষয় সকল ঐ পবথসংগ্রহাধ্যচ্ছয় 

সংচ্ছেচ্ছপ ষযরূপ কচর্ত হইয়াচ্ছি, হচিবংচ্ছশি অিেথত চবষয় সম্বচ্ছন্ধ ষসোচ্ছি ষসরূপ চকিু 

কচর্ত হয় িাই। ঐ ষলাক পাঠ কচিয়া এমিই ষবাধ্ হয় ষয, যেি প্রর্ম ঐ পবথসংগ্রহাধ্যায় 

সঙ্কচলত হইয়াচিল, তেি হচিবংচ্ছশি ষকাি প্রসঙ্গই চিল িা। পচিচ্ছশচ্ছষ লে ষলাক 

চমলাইবাি জিয ষকহ ঐ ষলাকচি ষযাজিা কচিয়া চদয়াচ্ছিি। হচিবংচ্ছশ এেচ্ছি চতি পবথ 

পাওয়া যায়;—হচিবংশপবথ, চবেুপবথ ও ভচবষযবথ। চকন্তু পূচ্ছবথাদৃ্ধত মহাভািচ্ছতি ষলাচ্ছক 

ষকবল হচিবংশপবথ ও ভচবষযপচ্ছবথি িাম আচ্ছি, চবেুপচ্ছবথি িাম মাত্র িাই, হচিবংশপচ্ছবথ 

ও ভচবষযপচ্ছবথ ১২,০০০ ষলাক ইহাই চলচেত আচ্ছি। এেচ্ছি চতি পচ্ছবথ ১৬,০০০ ষলাচ্ছকি 

উপি পাওয়া যায়। অতএব চিচশ্চতই মহাভািচ্ছত ঐ ষলাক প্রচবষ্ট হইবাি পচ্ছি চবেুপবথ 

হচিবংচ্ছশ প্রচেপ্ত হইয়াচ্ছি। 

কালীপ্রসন্ন চসংহ মচ্ছহাদয় অষ্টাদশপবথ মহাভািত অিুবাদ কচিয়া হচিবংচ্ছশি অিুবাদ 

ষসই সচ্ছঙ্গ প্রকাশ কচিচ্ছত অচিেুক হইয়াচিচ্ছলি। তাহাি কািি চতচি এইরূপ চিচ্ছদথশ 

কচিয়াচ্ছিি,— 

“অষ্টাদশপবথ মহাভািচ্ছতি অচতচিি হচিবংশ িামক গ্রেচ্ছক অচ্ছিচ্ছক ভািচ্ছতি 

অিভূথত একিী পবথ বচলয়া েিিা কচিয়া র্াচ্ছকি এবং উহাচ্ছক আশ্চযথ পবথ বা ঊিচবংশ 

পবথ বচলয়া উচ্ছেে কচ্ছিি, চকন্তু বস্তুতঃ হচিবংশ ভািতািেথত একিী পবথ িচ্ছহ। উহা মূল 

মহাভািত িিিাি বহুকাল পচ্ছি পচিচশষ্টরূচ্ছপ উহাচ্ছত সচন্নচ্ছবচশত হইয়াচ্ছি। হচিবংচ্ছশি 

িিিাপ্রিালী ও তাৎপযথ পযথাচ্ছলািিা কচিয়া ষদচেচ্ছল চবিেি বযচি অিায়াচ্ছসই উহাি 
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আধু্চিকত্ব অিুভব কচিচ্ছত সমর্থ হচ্ছয়ি। যচদও মূল মহাভািচ্ছতি স্বেথাচ্ছিাহিপচ্ছবথ 

হচিবংশশ্রবচ্ছিি ফলশ্রুচত বচিথত আচ্ছি, চকন্তু তাহাচ্ছত হচিবংচ্ছশি প্রািীিত্ব প্রমাি িা হইয়া 

বিং ঐ ফলশ্রুচতবিথচ্ছিিই আধু্চিকত্ব প্রচতপন্ন হয়। মূল মহাভািত গ্রচ্ছেি সচহত হচিবংশ 

অিুবাচদত কচিচ্ছল ষলাচ্ছকি মচ্ছি পূচ্ছবথাি ভ্রম দৃঢ়ীভূত হইচ্ছব। আশঙ্কা কচিয়া উহা এেচ্ছি 

অিুবাদ কচিচ্ছত োি িচহলাম।”  

হচ্ছিস্ ষহমন্ উইলসন্ সাচ্ছহবও হচিবংচ্ছশি সম্বচ্ছন্ধ ঐ কর্া বচ্ছলি। চতচি বচ্ছলি;— 

“The internal evidence is strongly indicative of a date considerably subesquent to 
that of the major portion of the Mahabharata.”* 

আমািও ষসইরূপ চবচ্ছবিিা হয়। আি হচিবংশ মহাভািচ্ছতি অষ্টাদশ পচ্ছবথি 

অল্পকাল-পিবতথী হইচ্ছলও এমি সচ্ছন্দহ কচিবাি কািিও আচ্ছি ষয, চবেুপবথ তাহাচ্ছত 

অচ্ছিক পচ্ছি প্রচেপ্ত হইয়াচ্ছি। এ সকল কর্াি চিশ্চয়তা সম্পাদি অচত দুঃসাধ্য। 

সুবনু্ধকৃত বাসবদিায় হচিবংচ্ছশি পু্িপ্রাদুভথাব িামক বৃিাচ্ছিি উচ্ছেে আচ্ছি। 

ইউচ্ছিাপীয় চবিাচ্ছি চিি হইয়াচ্ছি, সুবনু্ধ খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীি ষলাক। অতএব তেিও 

হচিবংশ প্রিচলত গ্রে। চকন্তু কচ্ছব ইহা প্রিীত হইয়াচিল, তাহা বলা যায় িা। তচ্ছব ইহা 

বলা যাইচ্ছত পাচ্ছি ষয, মহাভািত ও চবেুপুিাচ্ছিি পিবতথী, এবং ভােবত ও ব্রহ্মনববচ্ছতথি 

পূবথবতথী। 

ষকান্ প্রমাচ্ছিি উপি চিভথি কচিয়া এ কর্া বচলচ্ছত সাহসী হই, ষসচি অচত গুরুতি 

কর্া, এবং এই কৃেিচিত্রচবিাচ্ছিি মূলসূত্র বচলচ্ছলও হয়। আমিা পচিপচিচ্ছেচ্ছদ তাহা 

বুাাইচ্ছত ষিষ্টা কচিব। 

  

——————— 

* Horace Hayman Wilson’s Essays Analytical, Critical and Philosophical on 

subjects connected with Sanskrit Literature, Vol. I. Dr. Rcinhold Rost’s Edition.  
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সপ্তদশ পরিট্ছেদ—ইরতহোসোরদি ষপৌবথোপযথ 

  

উপচিষচ্ছদ সৃচষ্টপ্রচক্রয়া এইরূপ কচর্ত হইয়াচ্ছি ষয, জেদীশ্বি এক চিচ্ছলি, বহু 

হইচ্ছত ইো কচিয়া এই জেৎ সৃচষ্ট কচিচ্ছলি।[1] ইহা প্রচসদ্ধ অনিতবাচ্ছদি িূলকর্া। 

ইউচ্ছিাপীয় কবজ্ঞাচিক ও দাশথচিচ্ছকিা অচ্ছিক সন্ধাচ্ছিি পি, ষসই অনিতবাচ্ছদি চিকচ্ছি 

আচসচ্ছতচ্ছিি। তাাঁহািা বচ্ছলি, জেচ্ছতি সমস্তই আচ্ছদৌ এক, ক্রমশঃ বহু হইয়াচ্ছি। ইহাই 

প্রচসদ্ধ Evolution বাচ্ছদি িূলকর্া। এক হইচ্ছত বহু বচলচ্ছল, ষকবল সংেযায় বহু বুাায় 

িা—একাচঙ্গত্ব এবং বহ্বচঙ্গত্ব বুচাচ্ছত হইচ্ছব। যাহা অচভন্ন চিল, তাহা চভন্ন চভন্ন অচ্ছঙ্গ পচিিত 

হয়। যাহা “Homogeneous” চিল, তাহা পচিিচতচ্ছত “Heterogeneous” হয়। যাহা 

“Uniform” চিল, তাহা “Multifarious” হয়। ষকবল জড়জেৎ সম্বচ্ছন্ধ এই চিয়ম সতয, 

এমি িচ্ছহ। জড়জেচ্ছত, জীবজেচ্ছত, মািসজেচ্ছত, সমাজজেচ্ছত সবথত্র ইহা সতয। 

সমাজজেচ্ছতি অিেথত যাহা, ষস সকচ্ছলিই পচ্ছে ইহা োচ্ছি। সাচহতয ও চবজ্ঞাি 

সমাজজেচ্ছতি অিেথত, তাহাচ্ছতও োচ্ছি। উপিযাস বা আেযাি সাচহচ্ছতযি অিেথত, 

তাহাচ্ছতও ইহা সতয। এমি চক, বাজাচ্ছিি েল্প সম্বচ্ছন্ধ ইহা সতয। িাম যচদ শযামচ্ছক বচ্ছল, 

“আচম কাল িাচ্ছত্র অন্ধকাচ্ছি শুইয়াচিলাম, চক একিা শব্দ হইল, আমাি বড় ভয় কচিচ্ছত 

লাচেল,” তচ্ছব চিশ্চয়ই শযাম যদুি কাচ্ছি চেয়া েল্প কচিচ্ছব, “িাচ্ছমি ঘচ্ছি কাল িাচ্ছত্র 

ভূচ্ছত চক িকম শব্দ কচিয়াচিল।” তািপি ইহাই সম্ভব ষয, যদু চেয়া মধু্ি কাচ্ছি েল্প 

কচিচ্ছব ষয, “কাল িাচ্ছত্র িাম ভূত ষদচেয়াচিল,” এবং মধু্ও চিধু্ি কাচ্ছি বচলচ্ছব ষয, 

“িাচ্ছমি বাড়ীচ্ছত বড় ভূচ্ছতি ষদৌিাত্ময হইয়াচ্ছি।” এবং পচিচ্ছশচ্ছষ বাজাচ্ছি িাষ্ট্র হইচ্ছব ষয, 

ভূচ্ছত ষদৌিাচ্ছত্ময িাম সপচিবাচ্ছি বড় চবপন্ন হইয়া উচঠয়াচ্ছি। 

এ ষেল বাজাচ্ছি েচ্ছল্পি কর্া। প্রািীি উপােযাি সম্বচ্ছন্ধ এরূপ পচিিচতি একিা 

চবচ্ছশষ চিয়ম ষদচেচ্ছত পাই। প্রর্মাবিায় িামকিি,—ষযমি চবষ্ ধ্াতু হইচ্ছত চবেু। 

চিতীয়াবিায়, রূপক—ষযমি চবেুি চতি পাদ, ষকহ বচ্ছলি, সূচ্ছযথি উদয়, মধ্যাহ্নচিচত, 

এবং অস্ত; ষকহ বচ্ছলি, ঈশ্বচ্ছিি চত্রচ্ছলাকবযাচপতা, ষকহ বচ্ছলি, ভূত, বতথমাি, ভচবষযৎ। 

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়    । কৃষ্ণচরিত্র ।         প্রবন্ধ 

 82 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তািপি তৃতীয়াবিায় ইচতহাস—ষযমি বচলবামিবৃিাি। িতুর্থাবিায় ইচতহাচ্ছসি 

অচতিঞ্জি। পুিািাচদচ্ছত তাহা ষদো যায়। 

এ কর্াি উদাহিিািি স্বরূপ, আমিা উবথশী-পুরুিবাি উপােযাি লইচ্ছত পাচি। 

ইহাি প্রর্মাবিা, যজুচ্ছবথদসংচহতায়। তর্ায় উবথশী, পুরুিবা, দুইোচি অিচিকাষ্ঠমাত্র। 

কবচদক কাচ্ছল চদয়াশলাই চিল িা; িকমচক চিল িা; অিতঃ যজ্ঞাচগ্ন জিয এ সকল 

বযবহৃত হইত িা। কাচ্ছষ্ঠ কাচ্ছষ্ঠ ঘষথি কচিয়া যাচজ্ঞক অচগ্নি উৎপাদি কচিচ্ছত হইত। 

ইহাচ্ছক বচলত “অচগ্নিয়ি”। অচগ্নিয়চ্ছিি মত্র ক চিল। যজুচ্ছবথদসংচহতাি (মাধ্যিচন্দিী 

শাোয়) পঞ্চম অধ্যাচ্ছয়ি ২ কচণ্ডকায় ষসই মত্র ক আচ্ছি। উহাি তৃতীয় মচ্ছত্র ক একোচি 

অিচিচ্ছক, পঞ্চচ্ছম অপিোচিচ্ছক পূজা কচিচ্ছত হয়। ষসই দুই মচ্ছত্র কি বাঙ্গালা অিুবাদ এই — 

“ষহ অিচ্ছি! অচগ্নি উৎপচিি জিয আমিা ষতামাচ্ছক েীরূচ্ছপ কল্পিা কচিলাম। অদয 

হইচ্ছত ষতামাি িাম উবথশী”।  ৩।  

(উৎপচিি জিয, ষকবল েী িচ্ছহ, পুরুষও িাই। এজিয উি েীকচল্পত অিচিি উপি 

চিতীয় অিচি িাচপত কচিয়া বচলচ্ছত হইচ্ছব) 

“ষহ অিচ্ছি! অচগ্নি উৎপচিি জিয আমিা ষতামাচ্ছক পুরুষরূচ্ছপ কল্পিা কচিলাম। 

অদয হইচ্ছত ষতামাি িাম পুরুিবা।” ৫।  [ 2 ]  

িতুর্থ মচ্ছত্র ক অিচিসৃ্পষ্ট আচ্ছজযি িাম ষদওয়া হইয়াচ্ছি আয়ু।  

এই ষেল প্রর্মাবিা। চিতীয়াবিা ঋচ্ছেদসংচহতাি& ১০ মণ্ডচ্ছলি ৯৫ সূচ্ছি। এোচ্ছি 

উবথশী পুরুিবা আি অিচিকাষ্ঠ িচ্ছহ; ইহািা িায়ক িাচহকা। পুরুিবা উবথশীি চবিহশচঙ্কত। 

এই রূপকাবিা। রূপচ্ছক উবথশী (৫ম ঋচ্ছক) বচলচ্ছতচ্ছিি, “ষহ পুরুিবা, তুচম প্রচতচদি 

আমাচ্ছক চতি বাি িমি কচিচ্ছত।” যচ্ছজ্ঞি চতিচি অচগ্ন ইহাি িািা সূচিত হইচ্ছতচ্ছি।! 

পুরুিবাচ্ছক উবথশী “ইলাপুত্র” বচলয়া সচ্ছম্বাধ্ি কচিচ্ছতচ্ছি। ইলাি শচ্ছব্দি অর্থ পৃচর্বী।[3] 

পৃচর্বীিই পুত্র অিচিকাষ্ঠ। 

মহাভািচ্ছতি পুরুিবা ঐচতহাচসক িন্দ্রবংশীয় িাজা। িচ্ছন্দ্রি পুত্র বুধ্, বুচ্ছধ্ি পুত্র ইলা, 

ইলাি পুত্র পুরুিবা। উবথশীি েচ্ছভথ ইহাি পুত্র হয়; ইহাি পুত্র হয়; তাহাি িাম আয়ু।[4] 

যজুমথত্র ক যাহা উপচ্ছি উদৃ্ধত কচিয়াচি, তাহা ষদচেচ্ছল পাঠক ষদচেচ্ছত পাইচ্ছবি, আয়ু ষসই 
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অিচিসৃ্পষ্ট আজয। মহাভািচ্ছত এই আয়ুি পুত্র চবেযাত িহুষ। িুহুচ্ছষি পুত্র চবেযাত যযাচত। 

যযাচতি পুচ্ছত্রি মচ্ছধ্য দুই জচ্ছিি িাম যদু ও পুরু। যদু, যাদবচদচ্ছেি আচদপুরুষ; পুরু, 

কুরুপাণ্ডচ্ছবি আচদপুরুষ। এই তৃতীয়াবিা। তৃতীয়াবিায় অিচিকাষ্ঠ ঐচতহাচসক সম্রাট্। 

িতুর্থ অবিা, চবেু, পদ্ম প্রভৃচত পুিাচ্ছি। পুিাি সকচ্ছল তৃতীয় অবিাি ইচতহাস িূতি 

উপিযাচ্ছস িচঞ্জত হইয়াচ্ছি, তাহাি দুইচি িমুিা চদচ্ছতচি। একচি এই, — 

উবথশী ইন্দ্রসভায় িৃতয কচিচ্ছত কচিচ্ছত মহািাজ পুরুিবাচ্ছক ষদচেয়া ষমাচহত হওয়ায় 

িৃচ্ছতযি তালভঙ্গ হওয়াচ্ছত ইচ্ছন্দ্রি অচভশাচ্ছপি পঞ্চপঞ্চাশৎ বষথ স্বেথভ্রষ্টা হইয়া পুরুিবাি 

সচহত বাস কচিয়াচিচ্ছলি। 

আি একচি এইরূপ — 

পূবথকাচ্ছল ষকাি সমচ্ছয় ভেবান্ চবেু ধ্মথপুত্র হইয়া েন্ধমাদি পবথচ্ছত চবপুল তপসযা 

কচিয়াচিচ্ছলি। ইন্দ্র তাাঁহাি উগ্র তপসযায় ভীত তাাঁহাি চবঘ্নার্থ কচতপয় অপ্স্িাি সচহত 

বসি ও কামচ্ছদবচ্ছক ষপ্রিি কচ্ছিি। ষসই সকল অপ্স্িা যেি তাাঁহাি ধ্যািভচ্ছঙ্গ অশিা 

হইল, তেি কামচ্ছদব অপ্স্িােচ্ছিি উরু হইচ্ছত ইাঁহাচ্ছক সৃজি কচিচ্ছলি। ইচিই তাাঁহাি 

তচ্ছপাভচ্ছঙ্গ সমর্থা হি। ইহাচ্ছত ইন্দ্র অচতশয় সন্তুষ্ট হইচ্ছলি এবং ইাঁহাি রূচ্ছপ ষমাচহত হইয়া 

ইাঁহাচ্ছক গ্রহি কচিচ্ছত ইো কচিচ্ছলি। ইচিও সম্মতা হইচ্ছলি। পচ্ছি চমত্র ও বরুি 

তাাঁহাচদেচ্ছক ঐরূপ মচ্ছিাভাব জ্ঞাপি কচিচ্ছল ইচি প্রতযােযাি কচ্ছিি। তাহাচ্ছত তাাঁহাচ্ছদি 

শাচ্ছপ ইচি মিুষযচ্ছভােযা (অর্থাৎ পুরুিবাি প্নপী) হি। 

এই সকল কর্াি আচ্ছলািিায় আমিা স্পষ্টই বুচাচ্ছত পাচি ষয, যজুচ্ছবথদসংচহতাি ৫ 

অধ্যাচ্ছয়ি ষসই মত্র কগুচল সবথাচ্ছপো প্রািীি। তাহাি পি, ঋচ্ছেদসংচহতাি দশম মণ্ডচ্ছলি 

৯৫ সূি। তািপি মহাভািত। তািপি পদ্মাচদ পুিাি। 

আমিা ষয সকল গ্রচ্ছেি উপি চিভথি কচিয়া কৃেিচিত্র বুচাচ্ছত ষিষ্টা কচিব তাহািও 

ষপৌবথাপযথ এই চিয়চ্ছমি অিুবতথী হইয়া চিধ্থাচিত কিা যাইচ্ছত পাচ্ছি। দুই একিা 

উদাহিচ্ছিি িািা ইহা বুাাইচ্ছতচি। 

& সাচ্ছহচ্ছবিা বচ্ছলি, ঋচ্ছেদসংচহতা আি সকল সংচহতা হইচ্ছত প্রািীি। ইহাি অর্থ 

এমি িয় ষয, ঋক্ সংচহতাি সকল সূিগুচল সাম ও যজুঃসংচহতাি সকল মত্র ক হইচ্ছত 

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়    । কৃষ্ণচরিত্র ।         প্রবন্ধ 

 84 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প্রািীি। যচদ এ অচ্ছর্থ এ কর্া ষকহ বচলয়া র্াচ্ছকি বা বুচায়া র্াচ্ছকি, তচ্ছব চতচি অচতশয় 

ভ্রাি। এ কর্াি প্রকৃত তাৎপযথ এই ষয, ঋক্ সংচহতায় এমি কতকগুচল সূি আচ্ছি ষয, 

ষসগুচল সকল ষবদমত্র ক অচ্ছপো প্রািীি। িচ্ছিৎ ষয, ঋক্ সংচহতায় এমি অচ্ছিক পাওয়া 

যায় ষয, তাহা স্পষ্টতঃ আধু্চিক বচলয়া সাচ্ছহচ্ছবিাই স্বীকাি কচ্ছিি। অচ্ছিকগুচল ঋক্ 

সামচ্ছবদসংচহতাচ্ছতও আচ্ছি ঋচ্ছেদসংচহতাচ্ছতও আচ্ছি। সংচহতা ষকহ কাহািও অচ্ছপো 

প্রািীি িচ্ছহ, তচ্ছব ষকাি মত্র ক অিয মচ্ছত্র কি অচ্ছপো প্রািীি। এরূপ প্রািীি মত্র ক ঋক্ সংচহতায় 

ষবশী আচ্ছি চকন্তু ঋক্ সংচহতায় এমি অচ্ছিক মত্র কও আচ্ছি ষয, তাহা যজুঃ সাচ্ছমি অচ্ছিক 

মচ্ছত্র কি অচ্ছপো আধু্চিক। দশম মণ্ডচ্ছলি ৯৫ সূি ইহাি একচি উদাহিি। 

! মেমূলি প্রভৃচত এই রূপচ্ছকি অর্থ কচ্ছিি, উবথশী ঊষা, পুরুিবা সূযথ। Solar myth 

এই পচণ্ডচ্ছতিা ষকাি মচ্ছতই িাচড়চ্ছত পাচ্ছিি িা। যজুমথত্র ক যাহা উদৃ্ধত কচিলাম, তাহাচ্ছত 

এবং চতি বাি সংসচ্ছেথি কর্ায় পাঠক বুচাচ্ছবি ষয, এই রূপচ্ছকি প্রকৃত অর্থ উপচ্ছি 

চলচেত হইল। 

প্রর্ম উদাহিি স্বরূপ পূতিাবধ্বৃিাি ষদওয়া যাউক। 

ইহাি প্রর্মাবিা ষকাি গ্রচ্ছে িাই, ষকবল অচভধ্াচ্ছিই আচ্ছি, ষযমি চবষ্ ধ্াতু হইচ্ছত 

চবেু। পচ্ছি ষদচে, পূতিা, যর্ার্থতঃ সূচতকাোিি চশশুি ষিাে। চকন্তু পূতিা শকুচিচ্ছকও 

বচ্ছল; অতএব মহাভািচ্ছত পূতিা শকুচি। চবেুপুিাচ্ছি আি এক ষসাপাি উচঠল; রূপচ্ছক 

পচিিত হইল। পূতিা “বালঘাচতিী” অর্থাৎ বালহতযা যাহাি বযবসায়; “অচতভীষিা”; 

তাহাি কচ্ছলবি “মহৎ”; িন্দ ষদচেয়া ত্রাসযুি ও চবচৈত হইচ্ছলি। তর্াচপ এেিও ষস 

মািবী।[5] হচিবংচ্ছশ দুইিা কর্াই চমলাি হইল। পূতিা মািবী বচ্ছি, কংচ্ছসি ধ্াত্রী। চকন্তু 

ষস কামরূচপিী পচেিী হইয়া ব্রচ্ছজ আচসল। রূপকত্ব আি িাই; এেি আেযাি বা 

ইচতহাস; তৃতীয়াবিা এইোচ্ছি প্রর্ম প্রচ্ছবশ কচিল। পচিচ্ছশচ্ছষ ভােবচ্ছত ইহাি িূড়াি 

হইল। পূতিা ষিােও িয়, পচেিীও িয়, মািবীও িচ্ছহ। ষয ষঘািরূপা িােসী। তাহাি 

শিীি িয় ষক্রাশ চবস্তৃত হইয়া পচতত হইয়াচিল, দাাঁতগুলা এক একিা লাঙ্গল দচ্ছণ্ডি মত, 

িাচ্ছকি েতথ চেচিকন্দচ্ছিি তুলয, স্তি দুইিা েণ্ডনশল অর্থাৎ ষিাি িকচ্ছমি পাহাড়, িেু 

অন্ধকূচ্ছপি তুলয, ষপিিা জলশূিয হ্রচ্ছদি সমাি, ইতযাচদ ইতযাচদ। একিা পীড়া ক্রমশঃ 
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এত বড় িােসীচ্ছত পচিিত হইল, ষদচেয়া পাঠক আিন্দ লাভ কচিচ্ছবি আমিা ভিসা 

কচি, চকন্তু মচ্ছি িাচ্ছেি ষয, ইহা িতুর্থ অবিা। 

ইহাচ্ছত পাই, অচ্ছগ্র মহাভািত; তািপি চবেুপুিাচ্ছিি পঞ্চম অংশ; তািপি হচিবংশ; 

তািপি ভােবত। 

আি একিা উদাহিি লইয়া ষদো যাউক। কাল শচ্ছব্দি পি ইয় প্রতযয় কচিচ্ছল কাচলয় 

শব্দ পাওয়া যায়। কাচলচ্ছয়ি িাম মহাভািচ্ছত িাই। চবেুপুিাচ্ছি কাচলয়বৃিাি পাই। পচড়য়া 

জাচিচ্ছত পািা যায় ষয, ইহাি কাল এং কালভয়চিবািি কৃেপাদপদ্ম সম্বন্ধীয় একচি 

রূপক। সাচ্ছপি একচি মাত্র ফিা র্াচ্ছক, চকন্তু চবেুপুিাচ্ছি “মধ্যম ফিাি” কর্া আচ্ছি। 

মধ্যম বচলচ্ছল চতিচি বুাায়। বুচালাম ষয, ভূত, ভচবষযৎ ও বতথমািাচভমুেী কাচলচ্ছয়ি 

চতিচি ফিা। চকন্তু হচিবংশকাি রূপচ্ছকি প্রকৃত তাৎপযথ িাই বুচাচ্ছত পারুি, বা তাহাচ্ছত 

িূতি অর্থ চদবাি অচভপ্রায় িােুি, চতচি দুইচি ফিা বাড়াইয়া চদচ্ছলি। ভােবতকাি 

তাহাচ্ছত সন্তুষ্ট িচ্ছহি—এচ্ছকবাচ্ছি সহর ফিা কচিয়া চদচ্ছলি। 

এেি বচলচ্ছত পাচি চক িা ষয, আচ্ছে মহাভািত, পচ্ছি চবেুপুিাচ্ছিি পঞ্চম অংশ, 

পচ্ছি হচিবংশ, পচ্ছি ভােবত। 

এেি আি উদাহিি বাড়াইবাি প্রচ্ছয়াজি িাই, কৃেিচিত্র চলচেচ্ছত চলচেচ্ছত অচ্ছিক 

উদাহিি আপচি আচসয়া পচড়চ্ছব। িূল কর্া এই ষয, ষয গ্রচ্ছে অচ্ছমৌচলক, অনিসচেথক, 

উপিযাসভাে যত বাচড়য়াচ্ছি, ষসই গ্রে তত আধু্চিক। এই চিয়মািুসাচ্ছি, আচ্ছলািয গ্রে 

সকচ্ছলি ষপৌবথাপযথ এইরূপ অবধ্াচিত হয়। 

প্রর্ম। মহাভািচ্ছতি প্রর্ম স্তি। 

চিতীয়। চবেুপুিাচ্ছিি পঞ্চম অংশ। 

তৃতীয়। হচিবংশ। 

িতুর্থ। শ্রীমদ্ভােবত।  

ইহা চভন্ন আি ষকাি গ্রচ্ছেি বযবহাি চবচ্ছধ্য় িচ্ছহ। মহাভািচ্ছতি চিতীয় ও তৃতীয় স্তি 

অচ্ছমৌচলক বচলয়া অবযবহাযথ, চকন্তু তাহাি অচ্ছমৌচলকতা প্রমাি কচিবাি জিয, ঐ সকল 

অংচ্ছশি ষকার্াও ষকার্াও সমাচ্ছলািিা কচিব। ব্রহ্মপুিাি বযবহাচ্ছিি প্রচ্ছয়াজি িাই, ষকি 
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িা, চবেুপুিাচ্ছি যাহা আচ্ছি, ব্রহ্মপুিাচ্ছিও তাহা আচ্ছি। ব্রহ্মনববতথপুিাি পচিতযাজয, ষকি 

িা, ষমৌচলক ব্রহ্মনববতথ ষলাপপ্রাপ্ত হইয়াচ্ছি। তর্াচপ শ্রীিাধ্াি বৃিাি জিয একবাি 

ব্রহ্মনববতথ বযবহাি কচিচ্ছত হইচ্ছব। অিযািয পুিাচ্ছি কৃেকর্া অচত সংচেপ্ত, এজিয ষস 

সকচ্ছলি বযবহাি চিষ্ফল। চবেুপুিাচ্ছিি পঞ্চমাংশ চভন্ন িতুর্থাংশও কদাচিৎ বযবহাি কিাি 

প্রচ্ছয়াজি হইচ্ছব—যর্া সযমিক মচি, সতযভামা, ও জাম্ববতীবৃিাি। 

পুিাি সকচ্ছলি প্রচেপ্তচবিাি দুঘথি। মহাভািচ্ছত ষয সকল লেি পাইয়াচি, তাহা 

হচিবংচ্ছশ ও পুিাচ্ছি লেয কিা ভাি। চকন্তু মহাভািত সম্বচ্ছন্ধ আি ষয দুইিা[6] চিয়ম 

কচিয়াচি ষয, যাহা অনিসচেথক, তাহা অনিচতহাচসক ও অচতপ্রকৃত বচলয়া পচিতযাে 

কচিব; আি যাহা কিসচেথক, তাহাও যচদ চমর্যাি লেিাক্রাি হয়, তচ্ছব তাহাও পচিতযাে 

কচিব; এই দুইচি চিয়ম পুিাি সম্বচ্ছন্ধও োচিচ্ছব। 

এেচ্ছি আমিা কৃেিচিত্রকর্চ্ছি প্রস্তুত। 

  

———————— 

1 ষসাহকাময়ত। বহুঃ সযাং প্রজাচ্ছয়চ্ছষচত।-নতচিিীচ্ছয়াপচিষদ্, ২ বেী, ৬ অিুবাক্। 

2 সতযব্রত সামশ্রমী কৃত অিুবাদ। 

3 সপথমাংসাৎ পশু বযাচ্ছড়ৌ ষোভূবািচিড়া ইলা ইতযমিঃ। 

4 কেি কেি এই িাম “আয়ু” চলচেত হইয়াচ্ছি। 

5 ষকাি অিুবাদকাি অিুবাচ্ছদ “িােসী” কর্ািা বসাইয়াচ্ছিি। চবেুপুিাচ্ছিি মূচ্ছল 

এমি কর্া িাই। 

6 ৪৬ পৃষ্ঠা ষদে। 
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