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 দযাোপৃচেেী  ........................................................................................................................................... 60 
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হিন্েুধর্ম্ম 

সম্প্রচত সুচিচিত োঙ্গাচলচদদগর মদধয চিন্দুধদর্ম্মর আদলািন্া বদখা যাইদতদি। 

অদন্দ ই মদন্  দরন্ বয, আমরা চিন্দুধদর্ম্মর প্রচত িচিমান্ িইদতচি। যচদ এ  ো সতয 

িয়, তদে আহ্লাদদর চেষয় েদি। জাতীয় ধদর্ম্মর পুন্েন্ েযতীত িারতেদষমর মঙ্গল ন্াই, 

ইিা আমাচদদগর দৃঢ় চেশ্বাস। চ ন্তু যাাঁিারা চিন্দুধদর্ম্মর প্রচত এইপ প অন্ুরাগযুি, 

তাাঁিাচদগদ  আমাদদর বগািা ত  ো চজজ্ঞাসয আদি। প্রেম চজজ্ঞাসয, চিন্দুধর্ম্ম চ   

চিন্দুয়াচন্দত অদন্  র ম বদচখদত পাই। চিন্দু িাাঁচি পচ দল পা ো ায় ন্া, চি চিচ  

ডাচ দল “সতয সতয” েদল, িাই উচিদল তুচ  বদয়, এ স ল চ  চিন্দুধর্ম্ম  অমু  চিয়দর 

শুইদত ন্াই, অমু  আদসয খাইদত ন্াই, িূন্য  লসী বদচখদল যাত্রা  চরদত ন্াই, অমু  

োদর বিৌরী িইদত ন্াই, অমু  োদর অমু   াজ  চরদত ন্াই, এ স ল চ  চিন্দুধর্ম্ম  

অদন্দ  স্বী ার  চরদেন্ বয, এ স ল চিন্দুধর্ম্ম ন্দি। মূদখমর আিার মাত্র। যচদ ইিা 

চিন্দুধর্ম্ম িয়, তদে আমরা মুি দে েচলদত পাচর বয, আমরা চিন্দুধদর্ম্মর পুন্্মীেন্ িাচি 

ন্া।1  

এিদণ শুচন্দত পাইদতচি বয, চিন্দুধদর্ম্মর চন্য়মগুচল পালন্  চরদল িরীর িাল 

োদ । যো এ াদিীর ব্রত স্বাস্থযরিার এ চি উত্তম উপায়। তদে িরীররিার ব্রতই চ  

চিন্দুধর্ম্ম  আমরা এ চি জচমদার বদচখয়াচি। চতচন্ জাচতদত ব্রাহ্মণ এেং অতযন্ত চিন্দু। 

চতচন্ অচত প্রতূযদষ গাদত্রাত্থান্  চরয়া চ  িীত চ  েষমা প্রতযি প্রাত্নানান্  দরন্ এেং 

তখন্ই পূজাচিদ  েচসয়া বেলা আ াই প্রির পযমযন্ত অন্ন্যমদন্ তািাদত চন্যুি োদ ন্। 

পূজাচিদ র চ িুমাত্র চেঘ্ন িইদল, মাোয় রেজ্রাঘাত িইল, মদন্  দরন্। তার পর 

অপরাদি চন্রাচমষ িা ান্ন বিাজন্  চরয়া এ ািাদর োদ ন্,-দিাজন্াদন্ত জচমদারী 

 াদযময েদসন্। তখন্ ব ান্ প্রজার সর্ব্মন্াি  চরদেন্, ব ান্ অন্াো চেধোর সর্ব্মস্ব  াচ য়া 

লইদেন্,  ািার ঋণ ফাাঁচ  চদদেন্, চমেযা জাল  চরয়া  ািাদ  চেন্াপরাদধ বজদল চদদত 

িইদে, ব ান্ বমা দ্দমার চ  চমেযা প্রমাণ প্রস্তুত  চরদত িইদে, ইিাদত তাাঁিার চিত্ত চন্চেষ্ট 
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োদ , এেং যত্ন পযমযাপ্ত িয়। আমরা জাচন্ বয, এ েযচির পূজা আচিদ , চিয়া  দর্ম্ম, 

বদেতা ব্রাহ্মদণ আন্তচর  িচি, বসখাদন্  পিতা চ িু ন্াই। জাল  চরদত  চরদতও 

িচরন্াম  চরয়া োদ ন্। মদন্  দরন্, এ সময় িচর-স্মরণ  চরদল এ জাল  রা আমার 

অেিয সােম  িইদে। এ েযচি চ  চিন্দু  

আর এ চি চিন্দুর  ো েচল। তাাঁিার অিিয প্রায় চ িুই ন্াই। যািা অস্বাস্থয র, 

তািা চিন্ন স লই খান্। এেং ব্রাহ্মণ িইয়া এ  আধিু সুরাপান্ পযমযন্ত  চরয়া োদ ন্। 

বয ব ান্ জাচতর অন্ন গ্রিণ  দরন্। যেন্ ও বেদের সদঙ্গ এ ত্র বিাজদন্ ব ান্ আপচত্ত 

 দরন্ ন্া। সেযা আচি  চিয়া  র্ম্ম চ িুই  দরন্ ন্া। চ ন্তু  খন্ চমেযা  ো  দিন্ ন্া। 

যচদ চমেযা  ো  দিন্, তদে মিািারতীয়  ৃদণাচি স্মরণপূর্ব্ম  বযখাদন্ বলা চিতাদেম 

চমেযা চন্তান্ত প্রদয়াজন্ীয়-অেমাৎ বযখাদন্ চমেযাই সতয িয়, বসইখাদন্ই চমেযা  ো  চিয়া 

োদ ন্। চন্ষ্কাম িইয়া দান্ ও পরচিত সাধন্  চরয়া োদ ন্। যোসাধয ইচন্দ্রয় সংযম এেং 

অন্তদর ঈশ্বরদ  িচি  দরন্।  ািাদ  েঞ্চন্া  দরন্ ন্া,  খন্ পরস্ব  ামন্া  দরন্ ন্া। 

ইচন্দ্রয়াচদ বদেতা আ ািাচদ ঈশ্বদরর মূচত্তম স্বপ প এেং িচি ও বসৌন্দদযমযর চে াি স্বপ প 

চেদেিন্া  চরয়া, বস স দলর মান্চস  উপাসন্া  দরন্। এেং পুরাণ চেত শ্রী ৃদণ 

সর্ব্মগুণসম্পন্ন ঈশ্বদর প্র ৃচত পযমযাদলািন্া  চরয়া আপন্াদ  বেণে েচলয়া পচরচিত 

 দরন্। চিন্দুধর্ম্মান্ুসাদর গুরুজদন্ িচি, পুত্র  লত্রাচদর সদনানি প্রচতপালন্, পশুর প্রচত 

দয়া  চরয়া োদ ন্। চতচন্ অদিাধ ও িমািীল। এ েযচি চ  চিন্দু  এ  বই েযচির মদধয 

ব  চিন্দু  ইিাদদর মদধয ব িই চ  চিন্দু ন্য়  যচদ ন্া িয়-তদে ব ন্ ন্য়  ইিাদদর মদধয 

 ািাদতও যচদ চিন্দুয়াচন্ পাইলাম ন্া, তদে চিন্দুধর্ম্ম চ   এ  েযচি ধর্ম্মভ্রষ্ট, চিতীয় 

েযচি আিারভ্রষ্ট। আিার ধর্ম্ম, ন্া ধর্ম্মই ধর্ম্ম  যচদ আিার ধর্ম্ম ন্া িয়, ধর্ম্মই ধর্ম্ম িয়, 

তদে এই আিারভ্রষ্ট ধাচর্ম্ম  েযচিদ ই চিন্দু েচলদত িয়। তািাদত আপচত্ত চ   

  

ইিার উত্তদর অদন্দ  েচলদেন্ বয, এ েযচি চিন্দুিাস্ত্রচেচিত আিারোন্ ন্দি, এজন্য 

এ চিন্দু ন্দি। ব াোয় এ চিন্দুধদর্ম্মর স্বপ প পাইে  

এ স ল বলাদ র চেশ্বাস বয, চিন্দুিাদস্ত্রই চিন্দুধর্ম্ম আদি। এই চিন্দুিাস্ত্র চ   িাস্ত্র 

বতা অদন্ । বয স ল গ্রন্থদ  িাস্ত্র েলা যায়, তািার বযখাদন্ যািা আদি স লই চ  
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চিন্দুধর্ম্ম  যচদ ব ান্ গ্রন্থ চিন্দুিাস্ত্র েচলয়া এ বদদি মান্য িয়, তদে বস ‘মন্ুসংচিতা’। 

মন্ুদত আদি বয, যুদ্ধ াদল িত্রুদসন্া বয ত াগপুষ্কচরণযাচদর জদল নানান্ পান্াচদ  দর, 

তািা ন্ষ্ট  চরদে।2 বয চিন্দুধদর্ম্ম তৃচষতদ  এ  গণূ্ডষ জলদাদন্র অদপিা আর পুণয ন্াই 

েদল, বসই চিন্দুধদর্ম্মরই এই গ্রদন্থ েচলদতদি বয, সিস্র সিস্র বলা দ  জলপীপাসাপীচ ত 

 চরয়া প্রাদণ মাচরদে। এিা চ  চিন্দুধর্ম্ম  যচদ িয়, তদে এপ প ন্ৃিংস ধদর্ম্মর পুন্্মীেদন্ 

চ  ফল  েস্তুত্ এ চিন্দুধর্ম্ম ন্দি, যুদ্ধন্ীচত মাত্র, -চ  উপাদয় যুদদ্ধ জয়লাি  চরদত পারা 

যায়, তচিষয়  উপদদি। ইিা চিন্দুধর্ম্ম িয়, তদে এ চিন্দুধদর্ম্ম মদি াচদ অদপিা বমা  ত দ  

ও বন্দপাচলয়ন্ অচধ  অচিজ্ঞ। 

স্থূল  ো এই, মন্ুদত যািা চ িু আদি, তািাই বয ধর্ম্ম ন্দি, ইিা এ  উদািরদণই 

চসদ্ধ িইদতদি। এ স লদ  যচদ ধর্ম্ম েলা যায়, তদে বস ধর্ম্ম িদের অপেযেিার। যখন্ 

েচল, বিাদরর ধর্ম্ম লুদ ািুচর, তখন্ বযমন্ ধর্ম্ম িে অেমান্তদর প্রযুি িয়, এ স ল চেচধদ  

“রাজধর্ম্ম” ইতযাচদ েলা, বসইপ প। তদে মন্ুদত যািা যািা পাই, তািাই যচদ ধর্ম্ম ন্দি, 

তদে চজজ্ঞাসয, মন্ুর ব ান্ উচিগুচলদত চিন্দুধর্ম্ম আদি এেং ব ান্ গুচলদত ন্াই, এ  ো 

ব  মীমাংসা  চরদে  যচদ মদি াচদ ঋচষরা অভ্রান্ত িন্, তদে তাাঁিাদদর স ল উচিগুচলই 

ধর্ম্ম-যচদ তািাই ধর্ম্ম িয়, তদে ইিা মুি দে েলা যাইদত পাদর বয, চিন্দুধর্ম্মান্ুসাদর 

সমাজ িলা অসাধয। মন্ু িইদতই এ িা উদািরণ চদয়া আমরা বদখাইদতচি। মদন্  র, 

 ািারও চপতৃশ্রাদ্ধ উপচস্থত। চিন্দুিাস্ত্রমদত শ্রাদদ্ধ ব্রাহ্মণদিাজন্  রাইদত িইদে।  ািাদ  

চন্মন্ত্রণ  চরদে  মন্ুদত চন্দষধ আদি বয, বয রাজার বেতন্িুক্, তািাদ  খাওয়াইদে ন্া 

; বয োচণজয  দর, তািাদ  খাওয়াইদে ন্া; বয িা ার সুদ খায়, তািাদ  খাওয়াইদে ন্া; 

বয বেদধযয়ন্িূন্য, তািাদ  খাওয়াইদে ন্া ; বয পরদলা  মাদন্ ন্া, তািাদ  খাওয়াইদে 

ন্া ; যািার অদন্  যজমান্, তািাদ  খাওয়াইদে ন্া, বয চিচ ৎস , তািাদ  খাওয়াইদে 

ন্া; বয বশ্রৌতস্মাত্তম অচি পচরতযাগ  চরয়াদি, তািাদ  খাওয়াইদে ন্া ; বয িূদরেরর চন্ ি 

অধযয়ন্  দর, চ  িূরেরদ  অধযয়ন্  রায়, বয িল  চরয়া ধর্ম্ম র্ম্ম  দর, বয  ব্মন্, বয 

চপতামাতার সচিত চেোদ  দর, বয পচতত বলাদ র সচিত অধযয়ন্  দর, ইতযাচদ েহুচেধ 

বলা দ  খাওয়াইদে ন্া। এমন্  োও আদি বয, চমত্র েযচিদ ও বিাজন্  রাইদে ন্া। 
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ইিা মুি দে েলা যাইদত পাদর, মন্ুর এই চেচধ অন্ুসাদর িচলদল শ্রাদ্ধ দর্ম্ম আচজ ার 

চদদন্ এ চিও ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় ন্া। সুতরাং শ্রাদ্ধাচদ চপতৃ াযময পচরতযাগ  চরদত িয়। 

অেি বয োদপর শ্রাদ্ধ  চরল ন্া, তািাদ ই চিন্দু েচল চ  প্র াদর  এইপ প িূচর িূচর 

উদািরদণর িারা প্রমাণ  রা যাইদত পাদর বয, সর্ব্মাংদি িাস্ত্রসর্ম্ত বয চিন্দুধর্ম্ম, তািা 

ব ান্প দপ এিদণ পুন্্সংস্থাচপত িইদত পাদর ন্া;  খন্ িইয়াচিল চ  ন্া, তচিষদয় 

সদন্দি। আর িইদলও বসপ প চিন্দুধদর্ম্ম এিদণ সমাদজর উপ ার িইদে ন্া, ইিা এ  

প্র ার চন্চিত েলা যাইদত পাদর। 

  

যচদ সমস্ত িাদস্ত্রর সর্ব্মাংদি সংচমচলত বয চিন্দুধর্ম্ম, তািা পুন্্সংস্থাপদন্র সম্ভােন্া 

ন্া োদ , তদে এিদণ আমাদদর চ   রা  ত্তমেয   বইচি মাত্র পে আদি। এ , চিন্দুধর্ম্ম 

এদ োদর পচরতযাগ  রা, আর এ  চিন্দুধদর্ম্মর সারিাগ অেমাৎ বযিু ু লইয়া সমাজ 

িচলদত পাদর এেং িচলদল সমাজ উন্নত িইদত পাদর, তািাই অেলম্বন্  রা। চিন্দুধর্ম্ম 

এদ োদর পচরতযাগ  রা আমরা বঘারতর অচন্ষ্ট র মদন্  চর। যাাঁিারা চিন্দুধর্ম্ম 

এদ োদর পচরতযাগ  চরদত পরামিম বদন্, তাাঁিাদদর চজজ্ঞাসা  চর বয, চিন্দুধদর্ম্মর 

পচরেদত্তম আর ব ান্ ন্ূতন্ ধর্ম্ম সমাদজ প্রিচলত িওয়া উচিত, ন্া সমাজদ  এদ োদর 

ধর্ম্মিীন্ রাখা উচিত  বয সমাজ ধর্ম্মিূন্য, তািার উন্নচত দূদর ো ু , চেন্াি অেিযম্ভােী।3 

আর তাাঁিারা যচদ েদলন্ বয, চিন্দুধদর্ম্মর পচরেদত্তম ধর্ম্মান্তরদ  সমাজ আশ্রয়  রু , তািা 

িইদল আমরা চজজ্ঞাসা  চর বয, ব ান্ ধর্ম্মদ  আশ্রয়  চরদত িইদে  পৃচেেীদত আর বয 

 য়চি বশ্রষ্ঠ ধর্ম্ম আদি, বেৌদ্ধধর্ম্ম, ইস লামধর্ম্ম এেং খৃষ্টধর্ম্ম, এই চতন্ ধর্ম্মই িারতেদষম 

চিন্দুধর্ম্মদ  স্থান্িুযত  চরয়া তািার আসন্ গ্রিণ  চরোর জন্য যোসাধয বিষ্টা  চরয়াদি 

; ব িই চিন্দুধর্ম্মদ  স্থান্িুযত  চরদত পাদর ন্াই। ইস লাম  ত গুলা েন্যজাচত এেং 

চিন্দুন্ামধারী  ত গুলা অন্াযময জাচতদ  অচধ ৃত  চরয়াদি েদি, চ ন্তু িারতীয় প্র ৃচত 

আযমযসমাদজর ব ান্ অংি চেিচলত  চরদত পাদর ন্াই। িারতীয় আযময চিন্দু চিল, চিন্দুই 

আদি। বেৌদ্ধধর্ম্ম চিন্দুধর্ম্মদ  িারতেষম িাচ য়া চদয়া বদিান্তদর পলায়ন্  চরয়াদি। খৃষ্টধর্ম্ম 

রাজার ধর্ম্ম িইয়াও  দাচিৎ এ খাচন্ িণ্ডাদলর ো বপাদদর গ্রাম অচধ ার, অেো  বই 

এ জন্  ুক্কুি-মাংস-দলালুপ িরেরসন্তান্দ  দখল চিন্ন আর চ িুই  চরদত পাদর ন্াই। 
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যখন্ বেৌদ্ধধর্ম্ম, ইস লামধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম, চিন্দুধদর্ম্মর স্থান্ অচধ ার  চরদত পাদর ন্াই, 

তখন্ আর ব ান্ ধর্ম্মদ  তািার স্থাদন্ এখন্ স্থাচপত  চরে  ব্রাহ্মধদর্ম্মর আমরা পৃেক্ 

উদেখ  চরলাম ন্া, ব ন্ ন্া, ব্রাহ্মধর্ম্ম চিন্দুধদর্ম্মর িাখা মাত্র। ইিার এমন্ ব ান্ লিণ 

বদখা যায় ন্াই, যািাদত মদন্  রা যাইদত পাদর বয, ইিা িচেষযদত সামাচজ  ধদর্ম্ম 

পচরণত িইদে। 

যখন্ ধর্ম্মিূন্য সমাজ চেন্াি চন্চিত, যচদ চিন্দুধদর্ম্মর স্থান্ অচধ ার  চরোর িচি 

আর ব ান্ ধদর্ম্মরই ন্াই, তখন্ চিন্দুধর্ম্ম রিা চিন্ন চিন্দুসমাদজর আর চ  গচত আদি  

তদে চিন্দুধর্ম্ম লইয়া এ িা গণ্ডদগাদল পচ দত িইদতদি। আমরা বদচখয়াচি বয, িাদস্ত্রাি 

বয ধর্ম্ম, তািার সর্ব্মাঙ্গ রিা  চরয়া  খন্ সমাজ িচলদত পাদর ন্া-এখন্ও িচলদতদি ন্া-

এেং বোধ িয়,  খন্ িদল ন্াই। তা িা া এ িা প্রিচলত চিন্দুধর্ম্ম আদি; তৎ তৃ্তম  িাদস্ত্রর 

 ত  চেচধ রচিত এেং  ত  পচরতযি এেং অদন্  অিাস্ত্রীয় আিার-েযেিার-চেচধ 

তািাদত গৃিীত িইয়াদি। চিন্দুধদমমর চ  সপি চ  চেপি স দলই স্বী ার  দরন্ বয, এই 

চেচমশ্র এেং  লুচষত চিন্দুধদর্ম্মর িারা চিন্দুসমাদজর উন্নচত িইদতদি ন্া। তাই আমরা 

েচলদতচিলাম বয, বযিু ু চিন্দুধদর্ম্মর প্র ৃত মর্ম্ম, বযিু ু সারিাগ, বযিু ু প্র ৃত ধর্ম্ম, 

বসইিু ু অন্ুসোন্  চরয়া আমাদদর চস্থর  রা উচিত। তািাই জাতীয় ধর্ম্ম েচলয়া অেলম্বন্ 

 রা উচিত। যািা প্র ৃত চিন্দুধর্ম্ম ন্দি, যািা ব েল অপচেত্র  লুচষত বদিািার ো 

বলা ািার, িদ্মদেদি ধমম েচলয়া চিন্দুধদর্ম্মর চিতর প্রদেি  চরয়াদি, যািা ব েল অলী  

উপন্যাস, যািা ব েল  ােয, অেো প্রত্নতত্ত্ব, যািা ব েল িণ্ড এেং স্বােমপরচদদগর 

স্বােমসাধন্ােম সৃষ্ট িইয়াদি, এেং অজ্ঞ ও চন্দর্ব্মাধগণ  তৃ্তম  চিন্দুধর্ম্ম েচলয়া গৃিীত 

িইয়াদি, যািা ব েল চেজ্ঞান্, অেো ভ্রান্ত এেং চমেযা চেজ্ঞান্, যািা ব েল ইচতিাস, 

অেো ব েল  চিত ইচতিাস, ব েল ধর্ম্মগ্রন্থ মদধয চেন্যস্ত ো প্রচিপ্ত িওয়া ধর্ম্ম েচলয়া 

গচণত িইয়াদি, বস স ল এখন্ পচরতযাগ  চরদত িইদে। যািাদত মন্ুদষযর যোেম উন্নচত, 

িারীচর , মান্চস  এেং সামাচজ  সর্ব্মচেধ উন্নচত িয় তািাই ধর্ম্ম। এইপ প উন্নচত র 

তত্ত্ব লইয়া স ল ধদর্ম্মরই সারিাগ গচিত, এইপ প উন্নচত র তত্ত্বস ল, স ল ধর্ম্মাদপিা 

চিন্দুধদর্ম্মই প্রেল। চিন্দুধদর্ম্মই তািার প্র ৃত সমূ্পণমতা আদি। চিন্দুধদর্ম্ম বযপ প আদি, 
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এপ প আর ব ান্ ধদর্ম্মই ন্াই। বসিু ু সারিাগ। বসইিু ুই চিন্দুধর্ম্ম। বসিু ু িা া আর 

যািা োদ -িাদস্ত্র ো ু , অিাদস্ত্র ো ু  ো বলা িাদর ো ু -তািা অধর্ম্ম। যািা ধর্ম্ম 

তািা সতয, যািা অসতয, তািা অধর্ম্ম। যচদ অসতয মন্ুদত োদ , মিািারদত োদ  ো 

বেদদ োদ , তেু অসতয, অধর্ম্ম েচলয়া পচরিাযময। 

  

এ  োয়  বইচি বগাল ঘদি। প্রেম, বেদাচদদত অসতয ো অধর্ম্ম আদি, ো োচ দত 

পাদর, এ  ো অদন্দ ই স্বী ার  চরদেন্ ন্া। এমন্  ো শুচন্দল অদন্দ   াদন্ আঙু্গল 

চদদেন্। এ সম্প্রদাদয়র জন্য আমরা চলচখদতচি ন্া। তাাঁিাদদর যা বিাক্ এ িা ধর্ম্ম 

অেলম্বন্ আদি। যাাঁিারা চিন্দুধদর্ম্ম আস্থািূন্য িইয়াদিন্, অেি অন্য ব ান্ ধর্ম্ম গ্রিণ  দরন্ 

ন্াই, তাাঁিাদদর জন্যই চলচখদতচি। তাাঁিারা এ  ো অস্বী ার  চরদেন্ ন্া। 

আর এ চি বগালদযাগ এই বয, চিন্দুিাদস্ত্রর ব ান্  ো সতয, ব ান্  ো চমেযা, 

ইিার মীমাংসা ব   চরদে  ব ান্ িু ু ধর্ম্ম, ব ান্ িু ু ধর্ম্ম ন্য়  ব ান্ িু ু সার, ব ান্ িু ু 

অসার  উত্তর, আপন্াদদরই তািার মীমাংসা  চরদত িইদে। সদতযর লিণ আদি। 

বযখাদন্ বসই লিণ বদচখে, বসইখাদন্ই ধর্ম্ম েচলয়া স্বী ার  চরে। যািাদত বস লিণ 

বদচখে ন্া, তািা পচরতযাগ  চরে। অতএে প্র ৃত চিন্দুধর্ম্ম চন্প পণ পদি, আদগ বদচখদত 

িইদে, চিন্দুিাদস্ত্র চ  চ  আদি। 

চ ন্তু চিন্দুিাস্ত্র অগাধ সমুরের। তািার যদোচিত অধযয়দন্র অেসর অি বলাদ রই 

আদি। চ ন্তু স দল পরস্পর সািাযয  চরদল, স দলরই চ িু চ িু উপ ার িইদত পাদর। 

আমরা বস চেষদয় যোসাধয যত্ন  চর।-‘প্রিার,’ ১ম েষম, পৃ. 

  

—————-  

1 পচণ্ডত িিধর ত মিূ ামচণ মিািয় বয-চিন্দুধর্ম্ম প্রিার  চরদত চন্যুি, তািা 

আমাদদর মদত  খন্ই চিচ দে ন্া, এেং তাাঁিার যত্ন সফল িইদে ন্া। এইপ প চেশ্বাস 

আদি েচলয়া, এইপ প চেশ্বাস আদি েচলয়া, আমরা তাাঁিার ব ান্  োর প্রচতোদ  চরলাম 

ন্া। 

2 চিন্দযার্চমিে ত াগাচন্ প্রা াদরাপচরখাস্তো ইতযাচদ। ৭ম অধযায়, ১৯৬।  
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3 অদন্দ  েদলন্ বয, ধর্মমম ( Religion) পচরতযাগ  চরয়া ব েল ন্ীচতমাত্র অেলম্বন্ 

 চরয়া সমাজ িচলদত পাদর ও উন্নত িইদত পাদর। এ  োর প্রচতোদদর এ স্থান্ ন্দি। 

সংদিদপ েলা যাইদত পাদর বয, এমন্ ব ান্ সমাজ বদখা যায় ন্াই বয, ধর্ম্ম িাচ য়া, 

ব েল ন্ীচতমাত্র অেলম্বন্  চরয়া উন্নত িইয়াদি। চিতীয়, এই ন্ীচতোদীরা যািাদ  ন্ীচত 

েদলন্, তািা োস্তচে  ধর্ম্ম ো ধর্ম্মমূল । 
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দবে 

বেদ, চিন্দুিাদস্ত্রর চিদরািাদগ। ইিাই সর্ব্মাদপিা প্রািীন্ এেং আর স ল িাদস্ত্রর 

আ র েচলয়া প্রচসদ্ধ। অন্য িাদস্ত্র যািা বেদাচতচরি আদি, তািা বেদমূল  েচলয়া িচলয়া 

যায়। যািা বেদদ ন্াই ো বেদচেরুদ্ধ, তািাও বেদদর বদািাই চদয়া পািার িয়। অতএে, 

আদগ বেদদর চ িু পচরিয় চদে। 

স দলই জাদন্ন্, বেদ িাচরচি-ঋক্, যজু্, সাম, অের্ব্ম। অদন্  প্রািীন্ গ্রদন্থ বদখা 

যায় বয, বেদ চতন্চি-ঋক্, যজু্, সাম। অের্ব্ম বস স ল স্থাদন্ গচণত িয় ন্াই। অের্ব্ম 

বেদ অন্য চতন্ বেদদর পর সঙ্কচলত িইয়াচিল চ  ন্া, বস চেিাদর আমাদদর চ িুমাত্র 

প্রদয়াজন্ ন্াই। 

চ ম্বদন্তী আদি বয, মিচষম  ৃণর্িপায়ন্ েযাস, বেদদ  এই িাচর িাদগ চেিি  দরন্। 

ইিাদত েুঝা যায় বয, আদগ িাচর বেদ চিল ন্া, এ  বেদই চিল। োস্তচে  বদখা যায় বয, 

ঋদেদদর অদন্  বলা াদ্ধম যজুদর্ব্মদদ ও সামদেদদ পাওয়া যায়। অতএে এ  সামগ্রী িাচর 

িাগ িইয়াদি ইিা চেদেিন্া  চরোর যদেষ্ট  ারণ আদি। 

যখন্ েচল, ঋক্ এ চি বেদ, যজু্ এ চি বেদ, তখন্ এমন্ েুচঝদত িইদে ন্া বয, 

ঋদেদ এ খাচন্ েই ো যজুদর্ব্মদ এ খাচন্ েই। ফলত্ এ  এ খাচন্ বেদ লইয়া এ  

এ চি িুরের লাইদব্ররী সাজান্ যায়। এ  এ খাচন্ বেদদর চিতর অদন্ গুচল গ্রন্থ আদি। 

এ খাচন্ বেদদর চতন্চি  চরয়া অংি আদি, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপচন্ষৎ। মন্ত্রগুচলর 

সংগ্রিদ  সংচিতা েদল, যো-ঋদেদসংচিতা, যজুদর্ব্মদসংচিতা। সংচিতা, স ল বেদদর 

এ  এ খাচন্, চ ন্তু ব্রাহ্মণ ও উপচন্ষৎ অদন্ । যদজ্ঞর চন্চমত্ত চেচন্দয়াগাচদ সচিত 

মন্ত্রস দলর েযাখযা সচিত গদযগ্রদন্থর ন্াম ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মপ্রচতপাদ  অংদির ন্াম উপচন্ষৎ। 

আোর আরণয  ন্াদম  ত গুচল গ্রন্থ বেদদর অংি। এই উপচন্ষদ ই ১০৮ খাচন্। 

বেদ ব  প্রণয়ন্  চরল  এ চেষদয় চিন্দুচদদগর মদধয অদন্  মতদিদ আদি। এ  

মত এই বয, ইিা ব িই প্রণয়ন্  দর ন্াই। বেদ অদপৌরুদষয় এেং চির ালই আদি। 
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 ত গুচল  ো আপন্া িইদত চির াল আদি। মন্ুষয িইোর আদগ, সৃচষ্ট িইোর আদগ 

িইদত, মন্ুষয-িাষায় সঙ্কচলত  ত গুচল গদয পদয আপন্া িইদত চির াল আদি ; 

অচধ াংি পাি ই এ মত গ্রিণ  চরদেন্ ন্া, বোধ িয়। 

আর এ  মত এই বয, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত। ঈশ্বর েচসয়া েচসয়া অচিস্তে ও ইন্দ্রস্তে 

ও ন্দীস্তে ও অশ্বদমধ যজ্ঞ প্রিৃচতর চেচেধ রিন্া  চরয়াদিন্, ইিাও বোধ িয় পািদ র 

মদধয অদন্দ ই চেশ্বাস ন্া  চরদত পাদরন্। বেদদর উৎপচত্ত সম্বদে আরও অদন্  মত 

আদি, বস স ল সচেস্তাদর সঙ্কচলত  চরোর প্রদয়াজন্ ন্াই। বেদ বয মন্ুষয-প্রণীত, তািা 

বেদদর আর চ িু পচরিয় পাইদলই, বোধ িয় পািদ রা আপন্ারাই চসদ্ধান্ত  চরদত 

পাচরদেন্। তাাঁিারা আপন্ আপন্ েুচদ্ধমত মীমাংসা  দরন্, ইিাই আমাদদর অন্ুদরাধ। 

বেদ বযপ দপই প্রণীত িউ , এ  জন্ উিা সঙ্কচলত ও চেিি  চরয়াদি, ইিা 

চন্্সদন্দি। বসই চেিাগ মন্ত্রদিদদ িইয়াদি এেং মন্ত্রদিদান্ুসাদর চতন্ বেদই বদখা যায়। 

ঋদেদদর মন্ত্র িদন্দাচন্েদ্ধ বস্তাত্র ; যো, ইন্দ্রদস্তাত্র, অচিদস্তাত্র, েরুণদস্তাত্র। যজুদর্ব্মদদর 

মন্ত্র প্রচলষ্টপাি গদদয চেেৃত, এেং যজ্ঞান্ুষ্ঠান্ই তািার উদদ্দিয। সামদেদদর মন্ত্র গান্। 

ঋদেদদর মন্ত্রও গীত িয় এেং গীত িইদল তািাদ ও সাম েদল। অের্ব্মদেদদর মদন্ত্রর 

উদদ্দিয মারণ, উিািন্, েিী রণ ইতযাচদ। 

  

চিন্দুমতান্ুসাদর অন্য বেদদর অদপিা সামদেদদর উৎ ষম আদি। িগেদ্গীতায় 

শ্রী ৃণ েচলয়াদিন্, “বেদান্াং সামদেদদাচস্ম বদোন্াচমতযাচদ”1 চ ন্তু ইউদরাপীয় 

পচণ্ডতচদদগর  াদি ঋদেদদরই প্রাধান্য। োস্তচে  ঋদেদদর মন্ত্রগুচল সর্ব্মাদপিা প্রািীন্ 

েচলয়া বোধ িয়। এই জন্য আমরা প্রেদম ঋদেদদর পচরিয় চদদত প্রেৃত্ত িই। ঋদেদদর 

ব্রাহ্মণ ও উপচন্ষদদর পচরিয় পিাৎ চদে, অদগ্র সংচিতার পচরিয় বদওয়া  ত্তমেয 

িইদতদি। 

ঋদেদদ দিচি মণ্ডল ও আিচি অষ্ট । এ  এ চি মন্ত্রদ  এ  এ চি ঋচ েদল। এ  

ঋচষর প্রণীত এ  বদেতার স্তুচত সম্বদে মন্ত্রগুচলদ  এ চি সূি েদল। েহুসংখয  ঋচষ 

 তৃ্তম  প্রণীত সূিস ল এ  জন্ ঋচষ  তৃ্তম  সংগৃিীত িইদল এ চি মণ্ডল িইল। এইপ প 

দিচি মণ্ডল ঋদেদসংচিতায় আদি। চ ন্তু এপ প পচরিয় চদয়া আমরা পািদ র চেদিষ 
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চ িু উপ ার  চরদত পাচরে ন্া। এগুচল ব েল িূচম া স্বপ প েচললাম। আমরা পাি দ  

ঋদেদসংচিতার চিতদর লইয়া যাইদত িাই। এেং বসই জন্য  বই এ িা সূি ো ঋক্ 

উদৃ্ধত  চরে। সর্ব্মাদগ্র ঋদেদসংচিতার প্রেম মণ্ডদলর প্রেম অন্ুোদ র প্রেম সূদির 

প্রেম ঋক্ উদৃ্ধত  চরদতচি। চ ন্তু ইিার এ চি “বিচডং” আদি। আদগ “বিচডং”চি উদৃ্ধত 

 চর। 

“ঋচষচেমশ্বাচমত্রপুদত্রা মধুেন্দা। অচিদদ্দমেতা। 

গায়ত্রীেন্দ্। ব্রহ্মযজ্ঞাদন্ত চেচন্দয়াগ্ অচিদষ্টাদম ি। ”  

আদগ এই “বিচডং”িু ু িাল  চরয়া েুচঝদত িইদে। এইপ প “বিচডং” স ল 

সূদিরই আদি। ব্রাহ্মণ পািদ রা বদচখদেন্, তাাঁিারা প্রতযি বয সেযা  দরন্, তািাদত বয 

স ল বেদমন্ত্র আদি, বস স দলরও ঐপ প এ িু এ িু িূচম া আদি। বদখা যাক্, এই 

“বিচডং” িু ুর তাৎপযময চ   ইিাদত িাচরচি  ো আদি, প্রেম, এই সূদির ঋচষ, 

চেশ্বাচমদত্রর পুত্র মধুেন্দা। চিতীয়, এই সূদির বদেতা অচি। তৃতীয়, এই সূদির িন্দ 

গায়ত্রী। িতুেম, এই সূদির চেচন্দয়াগ ব্রহ্মযজ্ঞাদন্ত এেং অচিদষ্টামযদজ্ঞ। এইপ প স ল 

সূদির এ চি ঋচষ, এ চি বদেতা, িন্দ এেং চেচন্দয়াগ চন্চদ্দমষ্ট আদি। ইিার তাৎপযময 

চ   

প্রেম, ঋচষিেিু ু েুঝা যাক্। ঋচষ েচলদল এিদণ আমরা সিরাির সাদা 

দা ীওয়ালা বগরুয়া াপ -পরা সেযাচি -পরায়ণ ব্রাহ্মণ-ে  বজার বস াদলর েযাস 

োল্মীচ র মত তদপােলচেচিষ্ট এ িা অদলৌচ    াণ্ড মদন্  চর। চ ন্তু বদখা যাইদতদি, 

বসপ প ব ান্ অদেম ঋচষ িে এ স ল স্থদল প্রযুি িয় ন্াই। 

বেদদর অেম েুঝাইোর জন্য এ চি স্বতন্ত্র িাস্ত্র আদি, তািার ন্াম “চন্রুি”। চন্রুি 

এ চি “বেদাঙ্গ”। যাস্ক, বস্থৌলচষ্টেী, িা পূচণ প্রিৃচত প্রািীন্ মিচষমগণ চন্রুি ত্তমা। বেদদর 

ব ান্ িদের যোেম অেম জাচন্দত িইদল, চন্রুদির আশ্রয় গ্রিণ  চরদত িয়। এখন্, 

চন্রুি ার ঋচষ িদের অেম চ  েদলন্  চন্রুি ার েদলন্ এই বয, “যসয ো যং স 

ঋচষ” অেমাৎ যািার  ো বসই ঋচষ।2 অতএে যখন্ ব ান্ সূদির পূদর্ব্ম বদচখ বয, এই 

সূদির অমু  ঋচষ, তখন্ েুচঝদত িইদে বয, সূিচির েিা ঐ ঋচষ। এই েিা অদেম 
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প্রদণতা েুচঝদত িইদে চ   যাাঁিারা েদলন্, বেদ চন্তয অেমাৎ  ািারও প্রণীত ন্দি, 

তাাঁিাদদর উত্তর এই বয, বেদ মন্ত্রস ল ঋচষচদদগর সর্ম্ুদখ আচেিূমত িইয়াচিল, তাাঁিারা 

মন্ত্ররিন্া  দরন্ ন্াই, জ্ঞান্েদল দৃষ্ট  চরয়াচিদলন্। বয ঋচষ বয সূি বদচখয়াচিদলন্, 

চতচন্ই বসই সূদির ঋচষ। িে শ্রুত িইয়া োদ  ইিা জাচন্, চ ন্তু বযাগ-েদলই িউ  আর 

বয েদলই িউ , িদে বয দৃষ্ট িইদত পাদর, ইিা অদন্দ  চ িুদতই স্বী ার  চরদেন্ ন্া। 

যচদ ব ি চেশ্বাস  চরদত িান্ বয, যখন্ চলচপচেদযার সৃচষ্ট িয় ন্াই, তখন্ মন্ত্রস ল মূচত্তম 

ধারণ  চরয়া ঋচষচদদগর সর্ম্ুদখ আচেিূমত িইয়াচিল, তদে চতচন্ স্বেদন্দ চেশ্বাস  রুন্, 

আমরা আপচত্ত  চরে ন্া। আমরা ব েল ইিাই েচলদত িাই বয, বেদদই অদন্  স্থদল 

আদি বয, মন্ত্রস ল ঋচষপ্রণীত, ঋচষদৃষ্ট ন্দি। আমরা ইিার অদন্  উদািরণ চদদত পাচর, 

চ ন্তু অপর সাধারদণর পািয প্রিাদর এপ প উদািরদণর স্থান্ িইদত পাদর ন্া। এিদণ ইিা 

েচলদলই যদেষ্ট িইদে বয, এমন্ অদন্  সূি আদি বয, তািাদত ঋচষরাই েচলয়াদিন্ বয, 

আমরা মন্ত্র  চরয়াচি, গচ য়াচি, সৃষ্ট  চরয়াচি ো জন্মাইয়াচি। বস যািাই িউ , ইিা চস্থর 

বয, ঋচষ অদেম আদদৌ তদপােলচেচিষ্ট মিাপুরুষ ন্দি, সূদির েিা মাত্র। 

  

এই প্রেম সূদির ঋচষ মধুেন্দা। তার পর বদেতা অচি। সূদির বদেতা চ   বযমন্ 

ঋচষ িদের আদলািন্ায় তািার বলৌচ   অেম উচ য়া বগল বতমচন্ বদেতা িদের 

আদলািন্ায় ঐপ প বদেতার বলৌচ   অেম উচ য়া যায়। চন্রুি ার েদলন্ বয, “যসয 

ো যং স ঋচষ্ যা বতদন্ািযদত সা বদেতা” অেমাৎ সূদি যািার  ো োদ , বসই বস 

সূদির বদেতা। অেমাৎ সূদির যা “Subject” তাই বদেতা। 

ইিাদত অদন্দ  এমন্  ো েচলদত পাদরন্, এিদণ যািাচদগদ  বদেতা েচল, অেমাৎ 

ইন্দ্রাচদ, সূি স দল তাাঁিারাই স্তুত িইয়াদিন্, অতএে এখন্ বয অদেম তাাঁিারা বদেতা, 

বসই অদেমই তাাঁিারা বেদমদন্ত্র বদেতা। এপ প আপচত্ত বয িইদত পাদর ন্া, তািার প্রমাণ 

দান্স্তুচতস ল।  ত গুচল সূি আদি, বসগুচলদ  দান্স্তুচত েদল। তািাদত ব ান্ 

বদেতারই প্রিংসা ন্াই, ব েল দাদন্রই প্রিংসা আদি। অতএে ঐ স ল সূদির দান্ই 

বদেতা। ইিা অদন্দ  চজজ্ঞাসা  চরদত পাদরন্, যচদ বদেতা িদের অেম সূদির চেষয় 

( subject), তদে বদেতার আধুচন্  অেম আচসল ব াো িইদত  এ তত্ত্ব েুচঝোর জন্য 
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বদেতা িেচি এ িু তলাইয়া েুচঝদত িইদে। চন্রুি ার যাস্ক েচলয়াদিন্, “বযা বদে্ 

সা বদেতা” যািাদ  বদে েদল, তািাদ ই বদেতা েলা যায়। এই বদে িদের উৎপচত্ত 

বদখ। চদব্ ধাতু িইদত বদে। চদব্ দীপদন্ ো বদযাতদন্। যািা উজ্জ্বল, তািাই বদে। আ াি, 

সূযময, অচি, িন্দ্র প্রিৃচত উজ্জ্বল, এই জন্য এ স ল আদদৌ বদে। এ স ল মচিমাময় েস্তু, 

এই জন্য আদদৌ ইিাদদর প্রিংসায় বস্তাত্র, অেমাৎ সূি রচিত িইয়াচিল।  াদল যািার 

প্রিংসায় সূি রচিত িইদত লাচগল তািাই বদে িইল। প্মন্য চযচন্ েৃচষ্ট  দরন্। চতচন্ 

উজ্জ্বল ন্দিন্, চতচন্ও বদে িইদলন্। ইন্দ্ ধাতু েষমদণ। সংস্কৃদত এ চি র প্রতযয় আদি। 

রুদ ধাতুর পর র  চরয়া রুরের িয়, অসু ধাতুর পর র  চরয়া অসুর িয়। ইন্দ্ ধাতুর পর 

র  চরয়া ইন্দ্র িয়। অতএে চযচন্ েৃচষ্ট  দরন্, চতচন্ই ইন্দ্র। চযচন্ েৃচষ্ট  দরন্ তাাঁিাদ  

উজ্জ্বল েচলয়া মদন্  িন্া  চরদত পাচর ন্া, চ ন্তু চতচন্ িমতাোন্-েৃচষ্ট ন্া িইদল িসয 

িয় ন্া, িসয ন্া িইদল বলাদ র প্রাণ োাঁদি ন্া।  াদজই চতচন্ও বেচদ  সূদি স্তুত িইদলন্। 

বেচদ  সূদি স্তুত িইদলন্ েচলয়াই চতচন্ বদেতা িইদলন্। এ স ল  োর সচেস্তার প্রমাণ 

িদম পাওয়া যাইদে। 

“ঋচষমমধুেন্দা। অচিদদেতা। গায়ত্রীেন্দা্।” িন্দ েুচঝদত  ািারও বদরী িইদে ন্া। 

ব ন্ ন্া, িন্দ ইংরাচজ োঙ্গালাদত আদি। ঋক্ গুচল পদয,  াদজই িদন্দ চেন্যস্ত। 

“যদিরপচরমাণং তেন্দ্।” অির পচরমাণদ  িন্দ েদল। বিৌদ্দ অিদর পয়ার িয়-

পয়ার এ চি িন্দ। আমাদদর বযমন্ পয়ার, চত্রপদী, িতুষ্পদী, ন্ান্া র ম িন্দ আদি, 

বেদদও বতমচন্ গায়ত্রী অন্ুষু্টভ্, চত্রষু্টভ্, েৃিতী, পংচি প্রিৃচত ন্ান্াচেধ িন্দ আদি। বয 

সূি বয িদন্দ রচিত,-আমরা যািাদ  “বিচডং” েচলয়াচি, তািাদত বদেতা ও ঋচষর পর 

িদন্দর ন্াম  চেত োদ । যাাঁিারা মাইদ ল দত্ত ও বিমিদন্দ্রর পূর্ব্ম ার  চেচদদগর  ােয 

পচ য়াদিন্, তাাঁিারা জাদন্ন্ বয, এ প্রো োঙ্গালা রিন্াদতও চিল। আদগ চেষয় অেমাৎ 

বদেতা চলচখত িইত, যো-“গদণি-েন্দন্া।” তািার পর িন্দ চলচখত িইত, যো “চত্রপদী 

িন্দ” ো “পয়ার।” বিদষ ঋচষ চলচখত িইত, যো-“ ািীরাম দাস  দি” চ  “ দি রায় 

গুণা র।” ইংরাচজদতও বদেতা ও ঋচষ চলচখদত িয়; িন্দ চলচখত িয় ন্া। যো, De 

Profundis দেবতা Alfred Tennyson ঋচষ। 
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ঋচষ বদেতা ও িদন্দর পর চেচন্দয়াগ। বয  াদজর জন্য সূিচির প্রদয়াজন্, অেো 

বয  াদজ উিা েযেিার িইদে, তািাই চেচন্দয়াগ। যো, অচিদষ্টাদম চেচন্দয়াগ্ অেমাৎ 

অচিদষ্টাম যদজ্ঞ ইিার চন্দয়াগ ো েযেিার। অতএে ইংরাচজদত েুঝাইদত িইদল েুঝাইে 

বয, ঋচষ (author) দেবতা (subject) ছন্দ (metre) বববিয় াগ (use) .  

এিদণ আমরা ঋক্ চি উদৃ্ধত  চরদত পাচর। 

  

“অচিমীদল পুদরাচিতং যজ্ঞসয বদেমৃচিজর্ম। 

বিাতারং রত্নধাতমর্ম | | ”  

‘ঈদল’, চ  ন্া স্তে  চর। “অচিমীদল” চ  ন্া অচিদ  স্তে  চর। এ ঋদ র এইচিই 

আসল  ো। “অচিং”  র্ম্ম “ঈদল” চিয়া। আর যতগুচল  ো আদি, সে অচির চেদিষণ। 

বসগুচল পদর েুঝাইে। আদগ অচি িেচি েুঝাই। বেদদর িী া ার সায়ন্ািাযময েদলন্, 

অচি অগ্ ধাতু িইদত িইয়াদি, “অগ  ম্পদন্।” োিস্পতয অচিধাদন্ বলদখ, “অগ 

েিগদতৌ” চ ন্তু ইিার আরও অদন্  েযাখযা আদি। বস স ল উদৃ্ধত  চরয়া পাি দ  

পীচ ত  চরে ন্া। চ ন্তু তািার মদধয এ চি েযাখযা অদন্   াজ  চরয়াদি। চন্রুদি বসচি 

পাওয়া যায়। “অগ্র” িে পূর্ব্ম  “ন্ী” ধাতুর পর ইন্ প্রতযয়  র, তািা িইদল অগ্রণী 

িইদে। চন্রুি ার েদলন্, ইিাদত “অচি” িে চন্ষ্পন্ন িইদে। যািা অদগ্র ন্ীয়মান্। এখন্ 

যজ্ঞ  চরদত বগদল বিাম িাই। বিাদম অচিদত আহুচত চদদত িয়। ন্চিদল বদেতারা পান্ 

ন্া। এই জন্য যািা প্রেদম যদজ্ঞ ন্ীয়মান্ তািাই অচি। এই েযাখযাচি পচরশুদ্ধ েচলয়া ব ান্ 

মদত গৃিীত িইদত পাদর ন্া। ব ন্ ন্া, অচি এই ন্াম অন্যান্য আযমযজাচতর মদধয বদখা 

যায়। যো Latin ignis Slav Ogni তদে চন্রুি াদরর জন্যই িউ  আর বয জন্যই িউ , 

েযাখযািা িচলয়াচিল, িচলয়া বদেগিদন্ লাচগয়াচিল, তাই ইিার  ো েচললাম।- াদজই 

যচদ অগ্রপূর্ব্ম  ন্ী ধাতু িইদত অচি িইল, তদে অচি বদেতাচদদগর অগ্রণী িইদলন্, যচদ 

অগ্রণী িইদলন্, তদেই চতচন্ বদেতাদদর প্রধান্, আদগ যান্ এ  োও উচিল। েিৃ  

মন্ত্রিাদগ আদি– “অচিমুমখং বদেতান্ার্ম।” অচি বদেতাচদদগর প্রেম ও মুখস্বপ প। আর 

“অচির্েম বদোন্ামেম্” বদেতাচদদগর মদধয অচিই মুখয। এইপ প  ো িইদত িইদতই 
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 ো উচিল, “অচির্ে বদোন্াং বসন্ান্ী” অেমাৎ অচি বদেতাচদদগর বসন্ান্ী। বসন্ান্ী চ  

ন্া বসন্াপচত। 

তারপর এ  রিসয আদি।-আমাচদদগর েত্তমমান্ চিন্দুিাদস্ত্র অেমাৎ বপৌরাচণ  

চিন্দুয়াচন্দত বদেতাচদদগর বসন্াপচত ব   পুরাদণচতিাদস  ািাদ  বদেদসন্ান্ী েদল  

 ুমার,  াচত্তমদ য়, স্কন্দ, ইচন্ই এখন্ বদেদসন্ান্ী। বিষ প্রিচলত মত এই বয,  াচত্তমদ য়, 

মিাদদে অেমাৎ রুদরেরর পুত্র। যখন্ এই মত প্রিচলত িইয়াদি, তখন্ অচি রুদরের চমচিয়া 

চগয়াদি। অচির সদঙ্গ রুদরেরর চ  সম্বে তািা আমরা িদম পদর বদখাইে, চ ন্তু অচত প্রািীন্ 

ইচতিাদস, যখন্ অচি রুরের িন্ ন্াই, তখন্  াচত্তমদ য় অচির পুত্র। যাাঁিারা এ তদত্ত্বর চেদিষ 

প্রমাণ খুাঁদজন্, তাাঁিারা মিািারদতর েন্পদর্ব্মর মা মদণ্ডয় সমসযা পর্ব্মাধযাদয়র ১১২ 

অধযাদয় এেং তৎপরেত্তমী অধযায়গুচলদত বদচখদত পাইদেন্। “আত্মা বে জায়দত পুত্র্”। 

অচির বদে-দসন্ান্ী, বিষ দাাঁ াইল, অচির বিদল বদে-দসন্ান্ী।  ুমার রুরেরজ, অতএে 

বিষ মিাদদদের পুত্র। 

“অচিমীদল পুদরাচিতং যজ্ঞসয বদেমৃচিজর্ম। 

বিাতারং রত্নধাতমর্ম | | ”  

“অচিমীদল”। অচিদ  স্তে  চর। অচি চ  প প তািা েলা িইদতদি। “পুদরাচিতং”। 

অচি পুদরাচিত, অচি বিাম াযময সম্পন্ন  দরন্, এই জন্য অচিদ  পুদরাচিত েলা 

যাইদতদি। ঋদেদ-সংচিতায় অচিদ  পুন্্ পুন্্ পুদরাচিত েলা িইয়াদি। বেদেযাখযায় 

পাি  মিািদয়রা যচদ এ িুখাচন্ েযঙ্গ মা্মন্া  চরদত পাচরদতন্, তািা িইদল আমরা 

েচলতাম বয, আধুচন্  পুদরাচিতচদদগর সদঙ্গ অচির চেলিণ সাদৃিয আদি; যজ্ঞীয় রেরেয 

উিদয়ই উত্তমপ দপ সংিার  দরন্। 

“যজ্ঞসয বদেং”। অচি যদজ্ঞর বদে। পািদ র স্মরণ োচ দত পাদর আমরা েচলয়াচি-

চদব্ ধাতু দীপদন্ ো বদযাতদন্। “যজ্ঞসয বদেং” চযচন্ যদজ্ঞ দীপযমান্। 

“ঋচিজং। ঋচিক্ েদল যাজ দ । তখন্ ার এ  এ চি বেচদ  যদজ্ঞ বষাল জন্ 

 চরয়া ঋচিক্ প্রদয়াজন্ িইত। িাচর জন্ বিাতা, িাচর জন্ অধ্বযুময, িাচর জন্ উদ্গাতা, 

আর িাচর জন্ ব্রহ্মা। যািারা ঋঙমন্ত্র পাি  চরত, তািারা বিাতা। যজুদর্ব্মদী ঋচিদ রা 
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অধ্বযুময। আর যাাঁিারা সামগান্  দরন্, তাাঁিারা উদ্গাতা। যাাঁিারা  াযময-পচরদিম , তাাঁিারা 

ব্রহ্মা। 

  

বিাতারং। বিাতৃগণ ঋঙ মন্ত্র পাি  চরয়া বদেতাচদগদ  আহ্বান্  দরন্, অচি িচেরাচদ 

েিন্  চরয়া বদেতাচদগদ  আহ্বান্  দরন্, এই জন্য বিাতা। “ঋচিজং বিাতারং” 

সায়ন্ািাযময ইিার এই অেম  দরন্ বয, অচি ঋচিদ র মদধয বিাতা। 

রত্নধাতমর্ম। ধাতমর্ম ধারচয়তারর্ম। চযচন্ রত্ন দান্  দরন্, চতচন্ রত্নধাতম। অচি 

যজ্ঞফলপ প রত্ন প্রদান্  দরন্, এই চন্চমত্ত অচি রত্নাধাতম। 

এই এ চি ঋক্ সচেস্তাদর েুঝাইলাম, এই সূদি এমন্ ন্য়চি ঋক্ আদি। অেচিষ্ট 

আিচি এইপ প সচেস্তাদর েুঝাইোর প্রদয়াজন্ ন্াই। আমরা ব েল তািার এ িা োঙ্গালা 

অন্ুোদ চদদতচি। 

“অচি পূর্ব্মঋচষচদদগর িারা স্তুত িইয়াদিন্ এেং ন্ূতদন্র িারাও। চতচন্ বদেতাচদগদ  

এখাদন্ েিন্  রুন্। ২।  

যািা চদন্ চদন্ োচ দত োদ , এেং যািাদত যি ও বশ্রষ্ঠ ধীরেত্তা আদি, বসই ধন্ 

অচির িারা প্রাপ্ত িইয়া োদ । ৩।  

বি অদি! যািা চেঘ্নরচিত এেং তুচম যািার সর্ব্মদতািাদে রিা ত্তমা, বসই যজ্ঞই 

বদেগদণর চন্ ি গমন্  দর। ৪।  

চযচন্ আহ্বান্- ত্তমা, যজ্ঞ ুিল, চেচিত্র যি্িাচলগদণর বশ্রষ্ঠ এেং সতযপ প, বসই 

অচিদদে বদেগদণর সচিত আগমন্  রুন্। ৫।  

বি অদি! তুচম িচেদাতার বয মঙ্গল  র, বি অচঙ্গর! তািা সতযই বতামা চিন্ন আর 

ব িই  চরদত পাদর ন্া। ৬।  

বি অদি! আমরা প্রচতচদন্ রাদত্র ও চদেদস িচিিাদে বতামাদ  ন্মস্কার  চরদত 

 চরদত সমীপস্থ িই। ৭।  

তুচম যজ্ঞস দলর জ্বলন্ত রাজা, সদতযর জ্বলন্ত রিা ত্তমা। এেং স্বগৃদি েদ্ধমমান্, 

(দতামাদ  ন্মস্কার  চরদত  চরদত আমরা বতামার সমীপস্থ িই)। ৮।  
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বি অচি! চপতা বযমন্ পুদত্রর, তুচম বতমচন্ আমাদদর অন্ায়াসলিয িও ; মঙ্গলাদেম 

তুচম আমাদদর সচন্নচিত ো । ৯। 3  

অদন্  চিন্দুরই চেশ্বাস আদি বয, বেদদর চিতর মন্ুদষযর েুচদ্ধর অগময অচত  বপ ি 

 ো আদি; েুচঝোর বিষ্টা  রা  ত্তমেয,  েস্থ  রাই িাল-তাও চিজাচতর পদি। এজন্য 

আমরা ঋদেদ-সংচিতার প্রেম সূদির অন্ুোদ পাি দ  উপিার চদলাম। বলাদ  েদল, 

এ িা িাত চিচপদলই িাাঁচ র পচরিয় পাওয়া যায়, প্রদয়াজন্মদত আরও ব ান্ ব ান্ সূি 

উদৃ্ধত  চরে। সম্প্রচত প্রদয়াজন্ ন্াই। 

ইিার পর চিতীয় সূদির এ  বদেতা ন্দিন্। প্রেম চতন্ ঋদ র বদেতা, োয়ু, ৪-৬ 

ঋদ র বদেতা ইন্দ্র ও োয়ু; বিষ চতন্চি ঋদ র বদেতা, চমত্র ও েরুণ, সংস্কৃদত 

“চমত্রােরুদণৌ।” চমত্র ব  তািা পদর েচলে। বেদদর অন্ুিীলদন্, এমন্ অদন্  বদেতা 

পাওয়া যাইদে বয, আধুচন্  চিন্দুয়াচন্দত যািার ন্াম মাত্র ন্াই। আোর, আধুচন্  চিন্দুর 

 াদি বয স ল বদেতার ে  আদর, তািার মদধয অদন্দ র ন্ামমাত্রও বেদদ পাওয়া 

যাইদে ন্া। 

  

তৃতীয় সূদির বদেতাও অদন্ গুচল। ১-৩ ঋদ র বদেতা, অচশ্বন্ী ুমারিয়, বেদদ 

তাাঁিাদদর ন্াম “অচশ্বদন্ৌ”। ৪-৬ ঋদ র বদেতা ইন্দ্র ; ৭-৯ ঋদ র বদেতা “চেশ্বদদো্।” 

আধুচন্  চিন্দু ইিাচদদগর ন্ামও অন্েগত। ১০-১২ ঋদ র বদেতা সরস্বতী। 

িতুেম সূদির বদেতা ইন্দ্র। ঋদেদদ ইদন্দ্রর স্তেই অচধ । ৪ িইদত ১১ পযমযন্ত সূদির 

বদেতা ইন্দ্র। তন্মদধয ষষ্ঠ সূদি মরুদতরাও আদি। মরুদতরা োয়ু িইদত চিন্ন। বস প্রদিদ 

পদর েুঝাইে। 

িাদদির আোর অচিদদেতা। ইদন্দ্রর পর ঋদেদদ অচির স্তেই অচধ । 

ত্রদয়াদি সূি “আপ্রী” সূি। আপ্রীসূদির চেচন্দয়াগ পশুযদজ্ঞ। ঋদেদদ বমাি দিচি 

আপ্রীসূি আদি। এই আপ্রীসূদির বদেতাও অচি, চ ন্তু সূদির ১২চি ঋদ  অচির িাদি 

মূচত্তমর স্তে  রা িইয়াদি। 

িতুদ্দমি সূদির অদন্  বদেতা, যো-চেশ্বদদো্, ইন্দ্র, োয়ু, অচি, চমত্র, েৃিস্পচত, 

পূষা, িগ, আচদতয ও মরুদগণ।  
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পঞ্চদদি ইন্দ্রাচদ অদন্  বদেতা। সায়ন্ািাযময েদলন্, ঋতুরাই ইিার বদেতা। বষা দি 

এ া ইন্দ্র বদেতা। সপ্তদদি ইন্দ্র, েরুণ। অষ্টাদদির এ  বদেতা ব্রহ্মণস্পচত। চতচন্ ব   

বস ে  বগালদযাদগর  ো। আরও ইন্দ্র ও বসাম আদিন্, তচিন্ন দচিণা ও সদসস্পচত ো 

ন্ারািংস েচলয়া এ  বদেতা আদিন্। ঊন্চেংি সূদির বদেতা অচি, মরুৎ। 

এ  অধযাদয়র বদেতার তাচল া চদয়াই িান্ত িইলাম। বেচদ  বদেতা  ািারা, তািা 

পাি দ  বদখাইোর জন্য তাাঁিাদ  এতিা  ব্খ চদলাম। এই এ  অধযাদয় বয সে বদেতার 

ন্াম আদি, অেিয এমত ন্দি। চ ন্ত পাি  বদচখদলন্ বয, এই এ  অধযাদয়র মদধয, বয 

স ল বদেতা এখন্ ার পূজার িাগ খাইদত অগ্রসর তাাঁিারা ব ি ন্াই। ব্রহ্মা, চেণু, 

মদিশ্বর,  বগমা,  ালী, লক্ষ্মী,  াচত্তম , গদণি, ইাঁিারা ব িই ন্াই। আমরা ঋদেদদর অন্যত্র 

চেণুদ  খুে মদত পাইে; আর চিেদ  ন্া পাই, রুরেরদ  পাইে। ব্রহ্মাদ  ন্া পাই, 

প্রজাপচতদ  পাইে। লক্ষ্মীদ  ন্া পাই, শ্রীদ  পাইে। চ ন্তু আর িা ুর িা ুরাণীগুচলর 

বেচদ দির ও বমৌচল দির ও িারী বগালদযাগ। োঙ্গালার িাউল  লার উপর তাাঁিাদদর 

আর বয দাচে দাওয়া োদ  ো ু , বেদ- ত্তমা ঋচষচদদগর  াদি তাাঁিারা সন্ন্দ পান্ ন্াই, 

ইিা চন্চিত। এখন্ বদেত্র োদজয়াপ্ত  রা যাইদে চ   

োদজয়াপ্ত  চরদল, অদন্  বেিারা বদেতা মারা যায়। চিন্দুর মুদখ ত শুচন্, চিন্দুর 

বদেতা বতচত্রি ব াচি। চ ন্তু বদচখ, বেদদ আদি, বদেতা বমাদি বতচত্রিচি। ঋদেদ-

সংচিতার প্রেম মণ্ডদলর, ৩৪ সূদির, ১১ ঋদ  অশ্বীচদগদ  েচলদতদিন্, “চতন্ এ াদি 

( ১১x৩-৩৩) বদেতা লইয়া আচসয়া মধুপান্  র।” ১।৪৫।২ ঋদ  অচিদ  েলা 

িইদতদি, “বতচত্রিচিদ  লইয়া আইস” ঐপ প ১। ১৩৯। ১১ ও ৩। ৬।৯ ও ৮। ২৮।১ ও 

৮। ৩০। ২ ও ৮।৩৫।৩ ও ৯।৯২।৪ ঋদ  ঐপ প আদি। ব েল ঋদেদদ ন্য়, 

িতপেব্রাহ্মদণ, মিািারদত, রামায়দণ ও ঐতদরয় ব্রাহ্মদণও বতচত্রিচিমাত্র বদেতার  ো 

আদি। 

এখন্ বতচত্রি িইদত বতচত্রি ব াচি িইল ব াো িইদত  ইিার উত্তর, চেদযাসুন্দদরর 

িাদির  োয় বদওয়াই উচিত-  

“এ  বম িাজার লাখ বময়  িা েন্ায়দ ।” 
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ঋদেদদর ৩।৯।৯ ঋদ  আদি, “ত্রীচণ িতা ত্রীসিস্রাচণ অচিন্ং চত্রংিচ্চ বদো ন্ে ি 

অসপযমযন্।” চতন্ িত, চতন্ সিস্র, চত্রি, ন্য় বদেতা। বতচত্রি ব াচি িইদত আর  তিণ 

লাদগ।4  

তার পর চজজ্ঞাসয এই বতচত্রিচি বদেতা ব  ব   ঋদেদদ বস  ো ন্াই, োচ োর 

 োও ন্য়। তদে িতপেব্রাহ্মদণ ও মিািারদত উিাচদদগর বশ্রণীচেিাগ ও ন্াম পাওয়া 

যায়। বশ্রণীচেিাগ এইপ প। িাদি আচদতয, এ াদিচি রুরের এেং আিচি েসু। “আচদতয” 

“রুরের” এেং “েসু” চেদিষ এ চি বদেতার ন্াম ন্য়, বদেতার বশ্রণী ো জাচতোি  মাত্র। 

এই িইল এ চত্রি। তারপর এ িা া “দযাো পৃচেেী” এই  বচি লইয়া বতচত্রিচি। 

িতপেব্রাহ্মদণ প্রজাপচতদ  ধচরয়া ৩৪চি গণা িইয়াদি। মিািারদতর অন্ুিাসন্ পদর্ব্ম 

উিাচদদগর ন্াম চন্দদ্দমি আদি। যো-  

আচদতয। অংি, িগ, চমত্র, জদলশ্বর, েরুণ, ধাতা, অযমযমা, জয়ন্ত, িাস্কর, িষ্টা, 

পূষা, ইন্দ্র, চেণু। 

রুরের। অজ, এ পদ, অচিব্রধ্ন, চপন্া ী, ঋত, চপতৃপ প, ত্রযম্ব , েৃষা চপ, িম্ভু, িেন্, 

ঈশ্বর। 

েসু। ধর, ধ্রুে, বসাম, সচেতা, অচন্ল, অন্ল, প্রতুযষ, প্রিাস।  

-‘প্রিার’, ১ম েষম, পৃ. ৩৭- ৪৬,  ১০২- ৮।  

  

———— 

1 বেদদর মদধয আচম সামদেদ ইতযাচদ। 

2 েৃিদদ্দেতা গ্রদন্থর মদত সমূ্পণমমৃচষো যন্তু সূিচমতযচিধীয়দত। অেমাৎ সমূ্পণম ঋচষ-

ো যদ  সূি েদল। 

3 মূল এই সদঙ্গ চদলাম। প্রেম ঋক্ পূদেম বদওয়া চগয়াদি। 

অচি: পূদেমচি: ঋচষচিরীদডযা ন্ূতর্ন্রুত। স বদোন্ এি েিচত। ২।  

অচিন্া রচয়মশ্নেৎ বপাষদমে চদদে চদদে। যিসং ধীরেত্তমং। ৩।  

অদি যং যজ্ঞমধ্বরং চেশ্বত: পচরিূরচস। স ইদদ্দদেষু গেচত। ৪।  

অচিিমাতা  চেিতু: সতযচিত্রশ্রেস্তম:। বদদো বদদেচিরাগমৎ। ৫।  
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যদঙ্গ দাশুদষ িমদি িরেরং  চরষযচস। িদেত্তৎ সতমচঙ্গর: ।  ৬।  

উপিাদি চদদে চদদে বদাষা েস্তচধময়া েয়র্ম। ন্দমা িংরত এমচস। ৭।  

রাজন্তমধ্বরাণাং বগাপামৃতসয সুপায়দন্া দীচদচেং। েধমমান্ং বস্ব দদম। ৮।  

স ন্: চপদতে সূন্দেিদি সুপায়দন্া িে। সিস্বা ন্: স্বস্তদয়। ৯।  

োঙ্গালা অন্ুোদ যািা বদওয়া িইল, তািার মদধয ১ ও ২ ঋক্ বলখদ র ; অন্য 

ঋ গুচলর অন্ুোদ ব ান্ েেু িইদত উপিার প্রাপ্ত। 

  

4 তেু ঋচষ িা ুর চতন্ িাদ ন্ ন্াই। 

বয চতদন্র এ াদি গুদণ বতচত্রি, বসই চতন্দ  িত গুণ, সিস্র গুণ, দি গুণ ও চতন্ 

গুণ  চরয়াদিন্। বলাদ  ব াচি গুণ  চরয়াদি। এই “চতন্” পাি  িাচ দেন্ ন্া। তািা 

িইদল চিন্দু ধদর্ম্মর িরম বপৌাঁচিদত পাচরদেন্। বস  ো পদর িইদে।  
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দবট্ের দেবতো 

(দেদিীষম  প্রেদের পরিাগ) 

আমরা বেদ সম্বদে যািা চলচখয়াচি, তািার উদদ্দিয বয ব েল পাি দ  বদখাইে, 

বেদদ চ  র ম সামগ্রী আদি, তািা ন্দি। আমাদদর আর এ চি উদদ্দিয এই বয, বেদদ 

ব ান্ বদেতাদদর উপাসন্া আদি  ঋদেদসংচিতা বেদদর সর্ব্মাদপিা প্রািীন্ অংি েচলয়া 

আধুচন্  পচণ্ডদতরা চস্থর  চরয়াদিন্, তাই, আমরা এখন্ ঋদেদসংচিতার আদলািন্ায় 

প্রেৃত্ত, চ ন্তু সমদয় বেদদর অন্যান্যাংদির বদদোপাসন্ার স্থূল মর্ম্ম যািা পাওয়া যায়, তািা 

েুঝাইে। এখন্, আমরা বদচখয়াচি, ঋদেদদ আদি বয, বদেতা বতচত্রিচি,  চে, িি ো 

িা ুরাণীচদচদদগর গি গদি বতচত্রি ব াচি িইয়াদি। 

তার পর বদচখয়াচি বয, বসই বতচত্রিচি বদেতা, িতপেব্রাহ্মদণ (ইিাও বেদ) চতন্ 

বশ্রণীদত চেিি িইয়াদিন্, যো (১) আচদতয, (২) রুরের, (৩) েসু। তার পর মিািারদত 

এই চতন্ বশ্রণীর বদেতার বযপ প ন্াম বদওয়া আদি, তািাও চদয়াচি। 

ঋদেদদর সদঙ্গ ইিার চ িু চমদল ন্া। ইিার মদধয ব ান্ ব ান্ বদেতার ন্ামও ঋদেদদ 

পাওয়া যায় ন্া। ঋদেদদ এমন্ অদন্  বদেতার ন্াম পাওয়া যায়, যািা এই তাচল ার 

চিতর ন্াই। ঋদেদদ  ত গুচল আচদদতযর ন্াম আদি েদি, এেং রুরের ও েসু িেিয় 

েহুেিদন্ েযেহৃত িইয়াদি। চ ন্তু িাদি আচদতয, এ াদি রুরের,  এেং অষ্ট েসু, এমন্ 

 ো ন্াই। ঋদেদদ চন্ম্নচলচখত বদেতাচদদগর ন্াম পাওয়া যায়। 

(১) চমত্র, েরুণ, অযমযমা, িগ, দি, অংি, মাত্তমণ্ড, সূযময, সচেতা ও ইন্দ্র। ইিাচদগদ  

ঋদেদদর ব ান্ স্থাদন্ ন্া ব ান্ স্থাদন্ আচদতয েলা িইয়াদি। ইিার মদধয অযমযমা, িগ, 

দি, অংি, মাত্তমণ্ড ইাঁিাচদদগর ব ান্ প্রাধান্য ন্াই। 

(২) আর  য়চির, অেমাৎ চমত্র, সূযময, েরুণ, সচেতা ও ইদন্দ্রর খুে প্রাধান্য। তচিন্ন 

চন্ম্নচলচখত বদেতারাও ঋদেদসংচিতায় ে  প্রেল। 

অচি, োয়ু, মরুদ্গণ, চেণু, প্মন্য, পূষা, িষ্টা অশ্বীিয়, বসাম। 
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(৩) েৃিস্পচত, ব্রহ্মণস্পচত ও যদমরও চ িু বগৌরে আদি। 

(৪) চত্রত, আপ্তয, অচধব্রধ্ন ও অজ এ পদদর ন্াম স্থাদন্ স্থাদন্ পাওয়া যায়। 

(৫) এই  য়চি ন্াদম সৃচষ্ট ত্তমা ো ঈশ্বর েুঝায়-চেশ্ব র্ম্মা, চিরণযগিম, স্কম্ভ, প্রজাপচত, 

পুরুষ, ব্রহ্ম। 

(৬) তচিন্ন  দয় চি বদেী আদিন্।  বইচি বদেী ে  প্রধান্া-অচদচত ও ঊষা। 

(৭) সরস্বতী, ইলা, িারতী, মিী, বিাত্রা, েরুত্রী, ধীষণা, অরণযান্ী, অিায়ী, 

েরুণান্ী, অচশ্বন্ী, বরাদসী, রা া, চসচন্োলী গুঙূ্গ, শ্রদ্ধা ও শ্রী, এই  য় বদেীও আদিন্। 

তচিন্ন পচরচিতা স ল ন্দীগণও স্তুত িইয়াদিন্। 

এিদণ, আদগ আচদতযচদদগর  ো চ িু েচলে। আচদতয িদে এখন্ সিরাির সূযময 

েুঝায়। িাদি আচদতয েচলদল অদন্দ ই োরচি সূযময েুদঝন্। অদন্  পচণ্ডত আোর এই 

েযাখযা  দরন্ বয, িাদি আচদতয অদেম োরচি মাস েুচঝদত িইদে। পিান্তদর আচদতয 

স ল বদেতাচদদগর সাধারণ ন্াম, এপ প প্রদয়াগও আদি। যাাঁিারা অমরদ াদষর িত্র  বই 

িাচর পচ য়াদিন্, তাাঁিারাও জাদন্ন্ বয, “বদে” ইিার প্রচতিে মদধয “আচদদতয়” িেচি 

ধরা িইয়াদি। আচদদতয়, আচদতয, এ ই। এপ প গণ্ডদগাল ব ন্  বদখা যাউ  আচদতয 

িদের প্র ৃত অেম চ   

  

চদত ধাতু েেদন্, ো খণ্ডদন্ ো বিদদন্। চদচত, যািার েেন্ ন্াই, সীমা আদি, খচণ্ডত 

ো চিন্ন। অচদচত, যািার েেন্ ন্াই, অখণ্ড, অচেন্ন, সীমা ন্াই, বয অন্ন্ত ; The Infinite. 

এই জ  জগৎ সূযময, িন্দ্র, আ াি, বমঘ, সেই বসই অখণ্ড ো অন্ন্ত িইদত উৎপন্ন। 

পূদর্ব্ম েুঝাইয়াচি, যািা উজ্জ্বল, তািাই বদে, সূযমযাচদ রচিময় পদােম বদে। তািারা অন্ন্ত 

িইদত উৎপন্ন ; অচদচত অন্ন্ত, তাই অচদচত বদেমাতা; বদেতারা আচদতয। চ ন্তু স ল 

বদেতার মাতা বয অচদচত, চি  এ  ো বেদদ পাওয়া যায় ন্া। এ  ো বপৌরাচণ  ও 

ঐচতিাচস । পুরাদণচতিাদসই, বেদদ অঙ্কুচরত বয চিন্দুধর্ম্ম, তািাই সমূ্পণমতা প্রাপ্ত 

িইয়াচিল। এখন্ ার সাদিেচদদগর এেং সাদিে চিষযচদদগর মত এই বয, পুরাণ ইচতিাস 

ব েল মূখমতা, এেং ঔপধাচর্ম্ম তা, িণ্ডাচম এেং ন্ষ্টাচম। োস্তচে  বেচদ  ধর্ম্ম অদপিা 

বপৌরাচণ  ধর্ম্ম অঙ্কুদরর অদপিা েৃদির ন্যায় বশ্রষ্ঠ। তদে েৃিচিদত এখন্ অদন্  োন্দরর 
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োসা িইয়াদি েদি। িরসা আদি, সময়ান্তদর বস  ো েুঝাইে। এিদণ  োিা যািা 

েচলদতচি, তািা এই্-দপৌরাচণদ রা েুচঝয়াচিল বয, এই অন্ন্ত,-অন্ন্ত  াল ও অন্ন্ত 

চস্থচত, অন্ন্ত জ পরম্পরা, অন্ন্ত জীেপরম্পরা-এই অচদচত; (The Infinite in time, space 

and existence) ইিাই সর্ব্মপ্রসূচত। সর্ব্মপ্রসূচত েচলয়া যািা বতজ্পুঞ্জ, যািা সুন্দর, যািা 

দীচপ্তমান্, যািা মিৎ, যািা েলোন্-আ াি িন্দ্র সূযময েরুণ মরুৎ প্মন্য, স দলরই 

প্রসূচত। তাই অচদচত বদেমাতা। চ ন্তু ঋদেদদ অচদচতর এ িা চেস্তার ন্াই। ঋদেদদ 

অচদচত অন্ন্ত েদি, চ ন্তু বস অন্ন্ত আ াি। আ াি অন্ন্ত, আ াি অচদচত। তাই বেদদ 

অচদচত ব েল সূযমযাচদ আচদতযচদদগর মাতা। অচদচত বয আ াি, তািা বেদদর অদন্  

স্থাদন্ই বলখা আদি ;-যো ঋদেদদর ১০ম মণ্ডদলর ৬৩ সূদির ৩ ঋদ  “বযদিযা মাতা 

মধুমৎ চপদি দত পয়্ পীযূষং বদযৌরচদচতরচরেরেিমা্”-ইতযাচদ। 

এখাদন্ অচদচতর চেদিষণ “বদযৌ্” িে। বদযৌ্ িদে আ াি।1  

অচদচত এ চি প্রধান্া বেচদ ী বদেী ইিা েচলয়াচি ; চ ন্তু বদচখদতচি ইচন্ আ াি 

মাত্র। ইিাদ  আ াি-দদেতা েলা যাইদত পাদর। বেদদর বয স ল বদেতার ন্াম 

 চরয়াচি, তািাদদর মদধয আরও আ াি-দদেতা পাইে। োস্তচে  ঋদেদদর বদেতারা, 

িয়,  

(১) আ াি, যো, অচদচত, বদযৌস, েরুণ (ইচন্ আদদৌ জদলশ্বর ন্দিন্), ইন্দ্র, 

প্মন্য। 

(২) ন্য়, সূযময বদেতা, যো, সূযময, চমত্র, সচেতা, পূষা, চেণু। 

(৩) ন্য়, অচি বদেতা, যো, অচি, েৃিস্পচত, ব্রহ্মণস্পচত, রুরের। 

(৪) ন্য়, অন্যচেধ আদলা  বদেতা, যো, বসাম, ঊষা, অশ্বীিয়। 

(৫) ন্য়, োয়ু বদেতা, যো োয়ু, মরুদগণ।  

(৬) ন্য়, সৃচষ্ট ত্তমা, যো, প্রজাপচত, চিরণযগিম, পুরুষ, চেশ্ব র্ম্মা। 

(৭) িষ্টা, যম প্রিৃচত  বই িাচরচি মাত্র এই বশ্রণীর োচিদর। 

-‘প্রিার’, ১ম েষম, পৃ. ১২৪- ২৮।  

  

————————-  

http://www.bengaliebook.com/


বহিমচন্র চট্টোপোধযোয়  । দেবতত্ত্ব ও হিন্েুধর্ম্ম ।        প্রবন্ধ 

 24 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

1 িতপেব্রাহ্মদণ আদি “ইয়ং বে পৃচেেী অচদচত:”, এখাদন্ যচদও পৃচেেীদ  অচদচত 

েলা িইয়াদি, বস অন্ন্তাদেম। অের্ব্ম বেদদ পৃচেেী িইদত অচদচতর প্রদিদ  রা িইয়াদি। 

যো, “িূচমমমাতা অচদচতদন্মা জচন্ত্রং ভ্রাতান্তরীির্ম।” এখাদন্ চতন্ বলা  গণা িইল। 

এখাদন্ও অচদচত স্পষ্টই আ াি। 
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ইন্র 

এখন্ আমরা  ত   ত  জাচন্য়াচি, ঋদেদদ ব ান্ ব ান্ বদেতার উপাসন্া আদি। 

আ াি বদেতা, সূযময বদেতা, এ স ল  ো এখন্ িাচ য়া চদই। যচদ প্রদয়াজন্ চেদেিন্া 

 চর, তদে বস  োর সচেদিষ আদলািন্া পিাৎ  রা যাইদে। এখন্, ইন্দ্রাচদর  ো েচল। 

এই ইন্দ্রাচদ ব   ইন্দ্র েচলয়া বয এ জন্ বদেতা আদিন্, চ  চেণু েচলয়া বদেতা 

এ  জন্ আদিন্, ইিা আমরা ব মন্  চরয়া জাচন্লাম  ব ান্ মন্ুষয চ  তাাঁিাদদর বদচখয়া 

আচসয়াদি  তাাঁিাদদর অচস্তদির প্রমাণ চ   ইিার উত্তদর অদন্  পা া চিন্দু েচলদলন্, 

বয, “িাাঁ অদন্দ ই তাাঁিাচদগদ  বদচখয়া আচসয়াদি। বস াদল ঋচষরা সর্ব্মদাই স্বদগম 

যাইদতন্ এেং ইন্দ্রাচদ বদেতার সদঙ্গ আলাপ  চরয়া আচসদতন্। এেং তাাঁিারাও সর্ব্মদা 

পৃচেেীদত আচসয়া মন্ুষযচদদগর সদঙ্গ বদখাসািাৎ  চরদতন্। এ স ল  ো পুরাণ 

ইচতিাদস আদি।” বোধ িয়, আমাচদগদ  এ স ল  োর উত্তর চদদত িইদে ন্া। ব ন্ 

ন্া, আমাচদদগর অচধ াংি পাি ই এ স ল  োয় শ্রদ্ধাযুি ন্দিন্। তদে এ সম্বদে 

এ িা  ো ন্া েচলয়া ো া যায় ন্া! পুরাদণচতিাদস বয ইন্দ্রাচদ বদেতার েণমন্া আদি, 

যাাঁিাচদদগর সচিত রাজচষমরা এেং মিচষমরা সািাৎ  চরদত যাইদতন্ এেং যাাঁিারা পৃচেেীদত 

আচসয়া সিরীদর লীলা  চরদতন্, তাাঁিাচদদগর িচরত্র ে  িমৎ ার। ব ি গুরুতিগামী, 

ব ি বিৌর, ব ি োঙ্গাচল োেুচদদগর ন্যায় ইচন্দ্রয়পরেি িইয়া ন্ন্দন্ ান্দন্ ঊর্ব্মিী বমন্ া 

রম্ভা লইয়া িী া  দরন্, ব ি অচিমান্ী, ব ি স্বােমপর, ব ি বলািী,-স দলই 

মিাপাচপষ্ঠ, স দলই  বর্ব্মল,  খন্ অসুর  তৃ্তম  তাচ ত,  খন্ রািস  তৃ্তম  

দাসিিৃঙ্খদল েদ্ধ, যখন্ মান্ে  তৃ্তম  পরাচজত,  খন্  বর্ব্মাসা প্রিৃচত মান্েচদদগর 

অচিিাদপ চেপদ গ্রস্ত, সর্ব্মদা ব্রহ্মা চেণু মদিশ্বদরর িরণাপন্ন। এই চ  বদে-িচরত্র  ইিার 

সদঙ্গ এেং চন্ ৃষ্ট মন্ুষয-িচরদত্রর সদঙ্গ প্রদিদ চ   এই স ল বদেতার উপাসন্ায় 

মিাপাপ এেং চিদত্তর অেন্চত চিন্ন আর চ িুই িইদত পাদর ন্া। যচদ এ স ল বদেতার 

উপাসন্া চিন্দুধর্ম্ম িয়, তদে চিন্দুধদর্ম্মর পুন্্মীেন্ চন্চিত োঞ্ছন্ীয় ন্দি। োস্তচে  
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চিন্দুধদর্ম্মর প্র ৃত তাৎপযময এপ প ন্দি। ইিার চিতর এ িা গূঢ় তাৎপযময আদি; তািা 

পরম রমণীয় এেং মন্ুদষযর উন্নচত র। বসই  োচি িদম পচরস্ফুি  চরে েচলয়া আমরা 

এই স ল প্রেেগুচল চলচখদতচি। বসই  ো েুচঝোর জন্য আদগ বোঝা িাই, এই স ল 

বদেতা ব াো িইদত পাইলাম। 

অদন্দ  েচলদেন্, বেদদই পাইয়াচি। চ ন্তু চজজ্ঞাসয এই বয, বেদদই ো তাাঁিারা ব াো 

িইদত আচসদলন্  বেদ-প্রদণতারা তাাঁিাচদগদ  ব াো িইদত জাচন্দলন্  পা া চিন্দুচদদগর 

মদধয অদন্দ  েচলদেন্, ব ন্ বেদ ত অদপৌরুদষয়! বেদও চির াল আদিন্, বদেতারাও 

চির াল আদিন্, সুতরাং তাাঁিারাও বেদদ আদিন্। অপর ব ি েচলদেন্, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত, 

ঈশ্বর সর্ব্মজ্ঞ,  াদজই বেদদ ইন্দ্রাচদ বদেগদণর  ো ো া চ িুই আিযময ন্দি। এপ প 

পা া চিন্দুর সদঙ্গ চেিার  রা আমাদদর উদদ্দিয ন্দি। আমরা েচলয়াচি বয, বেদ বয 

ঋচষ-প্রণীত অেমাৎ মন্ুষয-রচিত, এ  ো বেদদই পুন্্পুন্্ উি িইয়াদি। এ  োয় 

যাাঁিারা েুচঝদেন্ ন্া তাাঁিাচদগদ  েুঝাইোর আর উপায় ন্াই। 

`বেদ যচদ ঋচষ-প্রণীত িইল, তদে চেিাযময এই বয, ঋচষরা ইন্দ্রাচদদ  ব াো িইদত 

পাইদলন্। তাাঁিারা ত েদলন্ ন্া বয, আমরা ইন্দ্রাচদদ  বদচখয়াচি। বস  ো পুরাণ ইচতিাদস 

ো ু , ঋদেদ ন্াই। অেি তাাঁিারা ইন্দ্রাচদর প প ও গুণ সচেস্তাদর েণমন্  চরয়াদিন্। খের 

বপৌাঁচিল ব াো িইদত  ইন্দ্রাচদ চ , এ  োিা েুচঝদলই বস  োিা েুচঝদলই বস  োিা 

বোঝা যাইদে। এেং আরও অদন্   ো বোঝা যাইদে। 

  

এই ইন্দ্রদ ই উদািরণস্বপ প গ্রিণ  রা যাউ । ইাঁিার ইন্দ্র ন্াম িইল ব াো িইদত  

ব  ন্াম রাচখল  মন্ুদষয ন্া তাাঁর োপ মাদয়  “তাাঁর োপ মাদয়,” এমন্  ো েচলদতচি 

তািার  ারণ এই বয, তাাঁিার োপ মা আদিন্, এ  ো ঋদেদদ আদি। তদে তাাঁর োপ মা 

ব , বস চেষদয় ঋদেদদ ে  বগালদযাগ। ঋদেদদ অদন্  র ম োপ মার  ো আদি। 

ঋদেদদ এ  স্থাদন্ মাত্র চতচন্ আচদতয েচলয়া আখযাত িইয়াদিন্। চ ন্তু বিষ বপৌরাচণ  

তত্ত্ব এই দাাঁ াইয়াদি বয, চতচন্ অচদচত ও  িযদপর পুত্র। পুরাদণচতিাদস তাাঁিার এই 

পচরিয়। এখন্ চজজ্ঞাসয এই বয, অচদচত ও  িযপ-ইদন্দ্রর অন্নপ্রািদন্র সময় চ  তাাঁিার 

ঐ ন্াম রাচখয়াচিদলন্  
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আদগ েুচঝয়া বদখা যাউ  বয, ইন্দ্র অচদচত এেং  িযদপর সন্তান্ ব ন্ িইদলন্  

অচদচত ব , তািা আমরা পূদর্ব্মই েুঝাইয়াচি-চতচন্ অন্ন্ত প্র ৃচত। আমরা যািা েচলয়াচি, 

তািার উপর  বই এ জন্ চেলাতী পচণ্ডদতর  ো িইদল বোধ িয় আমাদদর বদদির অদন্  

োেুর মন্্পূত িইদে। এই জন্য বন্াদি প্রেমত্ আিাযময বরাদের মত, চিতীয়ত্ 

মািমূলদরর মত উদৃ্ধত  চরলাম।1  

এই ত বগল বদেতাচদদগর মা। এখন্ বদেতাচদদগর োপ  িযদপর চ িু পচরিয় চদই। 

এখাদন্ সাদিেচদদগর সািাযয পাইে ন্া েদি, চ ন্তু বেদদর সািাযয পাইে।  িযপ অদেম 

 েপ। এ অেম বেদদও বলদখ, আচজও অচিধাদন্ও বলদখ। এখন্,  েদপর আর এ িা 

সংস্কৃত ন্াম  ূর্ম্ম। আোর  ূর্ম্ম িে  ৃ ধাতু িইদত চন্ষ্পন্ন িইদত পাদর-চ  প্র াদর চন্ষ্পন্ন 

িইদত পাদর বস  ি চিদত আমাদদর  াজ ন্াই-র্েচদ  ঋচষরা তািার দায়ী-অতএে বয 

 চরয়াদি, বসই  ূ।  ূর্ম্ম িইদত িইদত  ালিদম বসই  ত্তমা আোর  িযপ িইল, ব ন্ 

ন্া- ূর্ম্ম  িযপ এ ােমোি  িে। চযচন্ স ল  চরয়াদিন্, চযচন্ বেদদ প্রজাপচত ো পুরুষ 

েচলয়া অচিচিত, চতচন্  ূর্ম্ম, চতচন্ই এই  িযপ। এখন্ বেদ িইদত ইিার প্রমাণ চদদতচি। 

“স যৎ  ূদর্ম্মা ন্াম। এতর্ি প পং ধৃিা প্রজাপচত্ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত 

অ দরাত্তৎ। যদ দরাত্তস্মাৎ  ূর্ম্ম্।  িযদপা বে  ূর্ম্ম। তস্মদাহু্ সর্ব্মা্ প্রজা্  ািযপা 

ইচত।” িতপেব্রাহ্মণ ৭।  ৪।  ১।  ৫ 

ইিার অেম-  

“ ূর্ম্ম ন্াদমর  ো েলা যাইদতদি।-প্রজাপচত এই প প ধারণ  চরয়া প্রজা সৃজন্ 

 চরদলন্। যািা সৃজন্  চরদলন্, তািা চতচন্  চরদলন্ (অ দরাৎ),  চরদলন্ েচলয়া চতচন্ 

 ূর্ম্ম।  িযপও (অেমাৎ  েপ)  ূর্ম্ম। এই জন্য বলাদ  েদল, স ল জীে  িযদপর েংি।” 

অতএে প্রজাপচত ো স্রষ্টাই  িযপ। বগা ায় তাই। তার উপর উপন্যাস াদররা 

উপন্যাস ো াইয়াদি। 

  

অতএে ইদন্দ্রর োপ মার চি ান্া িইল। স ল েস্তুর োপ মা বয, ইদন্দ্ররও োপ মা 

বসই প্র ৃচত পুরুষ। সাংদখযর প্র ৃচত পুরুষ ন্দি; ইন্দ্র যখন্ িইয়াদিন্, সাংখয তখন্ িয় 

ন্াই। প্র ৃচত অন্ন্তসত্তা2 -পুরুষ আচদ  ারণ। যখন্ োপ মার এপ প পচরিয় পাইলাম, 
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তখন্ এপ প েুঝা যায় বয, ইন্দ্রও েুচঝ এ িা িরীরী বিতন্য ন্া িইদেন্-প্র ৃচতদত ঐিী 

িচির চে াি মাত্র িইদেন্। আমরা প্রেম প্রেদে বদখাইয়াচি, ইদন্দ্রর ন্াদমই বস  ো 

স্পষ্ট েুঝা যায়। ন্ামিা অচদচত ও  িযপ তাাঁিার অন্নপ্রািদন্র সময় রাদখন্ ন্াই, আমরাই 

রাচখয়াচি। আমরা যাাঁিাদ  ইন্দ্র েচল, তাাঁিার গুণ বদচখয়াই ইন্দ্র ন্াম রাচখয়াচি। ইন্দ্র ধাতু 

েষমদণ। ত বত্তর “র” প্রতযয়  চরয়া “ইন্দ্র” িে িয়। অতএে, চযচন্ েৃচষ্ট  দরন্, চতচন্ই 

ইন্দ্র। আ াি েৃচষ্ট  দর, অতএে ইন্দ্র আ াি। 

আমরা অন্য প্রেদে েচলয়াচি, অচদচতও আ াি-দদেতা। আ ািদ   বই োর পৃেক্ 

পৃেক্ চিন্ন চিন্ন বদেতা  িন্া  রা চ িুই অসম্ভে ন্দি।3 েরং আরও আ াি-দদেতা 

আদি-ো াও সম্ভে। যখন্ আ ািদ  অন্ন্ত েচলয়া িাচে, তখন্ আ াি অচদচত ; যখন্ 

আ ািদ  েৃচষ্ট ার  েচলয়া িচে, তখন্ আ াি ইন্দ্র ; যখন্ আ ািদ  আদলা ময় 

িাচে, তখন্ বদযৌ্। এমন্ই আ াদির আর আর মূচত্তম আদি। সূযময অচি োয়ু প্রিৃচতর চিন্ন 

চিন্ন িচির আদলািন্ায় চিন্ন চিন্ন বেচদ  বদদের উৎপচত্ত িইয়াদি, িদম বদখাইে। 

আমরা যচদ এই  ো মদন্ রাচখ বয, েৃচষ্ট ারী আ ািই ইন্দ্র, তািা িইদল ইন্দ্র 

সম্বদে যত গুণ, যত উপন্যাস, বেদ, পুরাণ ও ইচতিাদস  চেত িইয়াদি, তািা েুচঝদত 

পাচর। এখন্ েুচঝদত পাচর, ইন্দ্রই ব ন্ েজ্রধর, আর ব ি ব ন্ ন্দি। চযচন্ েৃচষ্ট  দরন্, 

চতচন্ই েজ্রপাত  দরন্। 

ঋদেদদর সূিগুচলর সচেদিষ পযমযাদলািন্া  চরদল েুচঝদত পাচরে বয,  ত গুচল 

সূি অদপিা ৃত প্রািীন্,  ত গুচল অদপিা ৃত আধুচন্ । ইিাদত চ িুই অসম্ভে ন্াই, 

ব ন্ ন্া সংচিতা সঙ্কচলত গ্রন্থ মাত্র। ন্ান্া সমদয়, ন্ান্া ঋচষ  তৃ্তম  প্রণীত, ন্া িয় দৃষ্ট 

মন্ত্রগুচলর সংগ্রি মাত্র। অতএে তািার মদধয ব ান্চি পূর্ব্মেত্তমী, ব ান্চি পরেত্তমী অেিয 

িইদে। বয সূিগুচল আধুচন্ , তািাদত ইন্দ্র িরীরী, বিতন্যযুি বদেতা িইয়া পচ য়াদিন্ 

েদি, তখন্ ইদন্দ্রর উৎপচত্ত ঋচষরা িুচলয়া চগয়াদিন্। চ ন্তু প্রািীন্ সূিগুচলদত বদখা যায় 

বয, ইন্দ্র বয আ াি, এ  ো ঋচষদদর মদন্ আদি।  ত গুচল উদািরণ চদদতচি। 

“অেদ্ধমচন্নন্দন্দ্রমরুতচিদত্র মাতা যিীরং দধন্দ্ধচন্ষ্ঠা” ১০। ৭৩।  ১  
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অেমাৎ যখন্ তাাঁিার ধন্াঢ্যা মাতা তাাঁিাদ  প্রসে  চরদলন্, তখন্ মরুদতরা তাাঁিাদ  

ো াইদলন্। এস্থদল ঝদ র সদঙ্গ েৃচষ্টর সম্বে সূচিত িইদতদি। 

“ইন্দ্রসয িীষমং িতদযা চন্দরদ ” ১০। ১১২। ৩ 

  

িী া াদররা েদলন্, ব্রহ্ম িদে এখাদন্ বেদ েুচঝদে। এেং অির পরমাত্মা। তদে 

ব ি ব ি এই বগালদযাগ  দরন্ বয, প্রেম িরদণ ব্রহ্ম িদে বেদ েুচঝয়া, চিতীয় িরদণ 

ব্রহ্ম িদে পরব্রহ্ম েুদঝন্। ন্চিদল অেম িয় ন্া।  ালীপ্রসন্ন চসংদির মিািারত ার এেং 

অন্যান্য অন্ুোদ াদররা এই মদতর অন্ুেত্তমী িইয়াদিন্। চ ন্তু িঙ্করািাযময স্বয়ং চিতীয় 

িরদণও ব্রহ্ম িদে বেদ েুচঝয়াদিন্, অতএে এই বলাদ র এই  বই প্র ার অেম  রা যায়।  

প্রেম শ্রীধরাচদর মদত-  

“ র্ম্ম বেদ িইদত, এেং বেদ পরব্রহ্ম িইদত সমুিূত িইয়াদি; অতএে সর্ব্মগত ব্রহ্ম 

চন্য়তই যদজ্ঞ প্রচতচষ্ঠত আদিন্।” 

চিতীয়, িঙ্করািাদযমযর মদত-  

“ র্ম্ম বেদ িইদত, এেং বেদ পরব্রহ্ম িইদত সমুিূত িইয়াদি; অতএে বেদ 

সর্ব্মােমপ্র াি ি বিতু চন্য়তই যদজ্ঞ প্রচতচষ্ঠত আদিন্।”  

পািদ র বয েযাখযা ইো, তািাই গ্রিণ  চরদত পাদরন্; স্থূল তাৎপদযমযর চেঘ্ন ব ান্ও 

েযাখযাদতই িইদে ন্া। 

এেং প্রেচত্তমতং িিং ন্ান্ুেত্তময়তীয় য্। 

অঘায়ুচরচন্দ্রয়ারাদমা বমাঘং পােম স জীেচত || ১৬ | |  

এইপ প প্রেচত্তমত িদির বয অন্ুেত্তমী ন্া িয়, বস পাপজীেন্ ও ইচন্দ্রয়ারাম, বি পােম, 

বস অন্েম  জীেন্ ধারণ  দর। ১৬।  

(ইচন্দ্রয়সুদখ যািার আরাম, বসই ইচন্দ্রয়ারাম।) 

ব্রহ্ম িইদত বেদ, বেদ িইদত  র্ম্ম,  র্ম্ম িইদত যজ্ঞ, যজ্ঞ িইদত বমঘ, বমঘ িইদত 

অন্ন, অন্ন িইদত জীে। িী া াদররা ইিাদ  জগচ্চি েচলয়াদিন্।  র্ম্ম  চরদল এই 

জগচ্চদির অন্ুেত্তমন্  রা িইল। ব ন্ ন্া,  র্ম্ম িইদত যজ্ঞ িইদে, যজ্ঞ িইদত বমঘ িইদে, 

বমঘ িইদত অন্ন িইদে। অন্ন িইদত জীেন্যাত্রা চন্র্ব্মাি িইদে। এই িইল িদির এ  
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িাগ। এ িাগ সতয ন্দি; ব ন্ ন্া, আমরা জাচন্,  র্ম্ম  চরদল যজ্ঞ4 িয় ন্া, যজ্ঞ  চরদলই 

বমঘ িয় ন্া, বমঘ িইদলই িসয িয় ন্া (স ল বমদঘ েৃচষ্ট ন্াই এেং অচতেৃচষ্টও আদি) 

ইতযাচদ। পিান্তদর যজ্ঞ চিন্ন  র্ম্ম আদি, চেন্া যদজ্ঞও বমঘ িয়, চেন্া বমদঘও িসয িয় 

(যো রচেখন্দ), িসয চেন্াও জীেন্যাত্রা চন্র্ব্মাি িয় (উদািরণ, স ল অসিয ও অদ্ধমসিয 

জাচত মৃগয়া ো পশুপালন্  চরয়া খায়) ইতযাচদ। 

িদির চিতীয় িাগ এই বয, ব্রহ্ম িইদত বেদ, বেদ িইদত  র্ম্ম। ইিাও চেদরাদধর 

স্থল। ব্রহ্ম িইদত বেদ ন্া েচলয়া, অদন্দ  েদলন্, বেদ অদপৌরুদষয়। অদন্দ  েচলদত 

পাদরন্, বেদ অদপৌরুদষরও ন্দি, ব্রহ্মসম্ভূতও ন্দি, ঋচষপ্রণীত মাত্র, তািার প্রমাণ বেদদই 

আদি। তার পর বেদ িইদত  র্ম্ম, এ  ো ব েল বশ্রৌত  র্ম্ম চিন্ন আর ব ান্ প্র ার  র্ম্ম 

সম্বদে সতয ন্দি। পাি  বদচখদেন্, দিম বলা  িইদত আর এই বষা ি পযমযন্ত আমরা 

অর্ন্সচগম   োর বঘারতর আেদত্তম পাচ য়াচি। সমস্তই অর্েজ্ঞাচন্  ( unscientific)  ো। 

এখাদন্ মিচষমতুলয প্রািীন্ িাষয াদররা ব িই সিায় ন্দিন্; তাাঁিারা চেশ্বাদসর জািাদজ 

পাল িচরয়া অন্ায়াদস উত্তীণম িইয়া চগয়াদিন্। আমরা বেদের চিষয; আমাদদর উদ্ধাদরর 

বস উপায় ন্াই। তদে ইিা আমরা অন্ায়াদস েুচঝদত পাচরে বয, গীতা চেজ্ঞান্-চেষয়  গ্রন্থ 

ন্দি। চেশুদ্ধ বেজ্ঞাচন্  তত্ত্বপ্রিার জন্য Tyndale বা Huxley ইিার প্রণয়ন্  দরন্ ন্াই। চতন্ 

সিস্র েৎসর পূদর্ব্ম বয গ্রন্থ প্রণীত িইয়াদি, ঊন্চেংি িতােীর চেজ্ঞান্ তািাদত পাওয়ার 

প্রতযািা  রা যায় ন্া। 

  

চ ন্তু  োিা ে  বসাজা। ইন্দ্র সিস্রাি। চ ন্তু ইন্দ্র আ াি। আ াদির সিস্র িিু ব  

ন্া বদচখদত পায়  সাদিেরা চ  বদচখদত পান্ ন্া বয, আ াদি তারা উদি  সিস্র তারাযুি 

আ াি, সিস্রাি ইন্দ্র।  োিা আচম ন্ূতন্ গচ দতচি ন্া-অদন্  সিস্র েৎসদরর  ো। 

প্রািীন্ গ্রীদসও এ  ো প্রিচলত চিল। তদে আমরা েচল, ইন্দ্র সিস্রাি ; তািারা েদল, 

আগমস িতাি।5  

পাি  েচলদত পাদরন্, তািা িউ , চ ন্তু অিলযার  োিা আচসল ব াো িইদত  

স দলই জাদন্ন্ িল েদল লাঙ্গলদ । অিলযা অেমাৎ বয িূচম িদলর িারা  চষমত িয় ন্া-

 চিন্, অন্ুর্ব্মর। ইন্দ্র েষমণ  চরয়া বসই  চিন্ িূচমদ  ব ামল  দরন্,-জীণম  দরন্, এই 
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জন্য ইন্দ্র অিলযা-জার। জৃধাতু িইদত জার িে চন্ষ্পন্ন িয়। েৃচষ্টর িারা ইন্দ্র তািাদত 

প্রদেি  দরন্, এই জন্য চতচন্ অিলযাদত অচিগমন্  দরন্।  ুমাচরলিট্ট এ উপন্যাদসর 

আর এ চি েযাখযা চদয়াদিন্ তািা বন্াদি# উদৃ্ধত  চরলাম। উপচর- চেত েযাখযাগুচলর 

জন্য বলখ  চন্দজ দায়ী। 

এখন্ বোধ িয় পাি   ত   ত  েুচঝয়া োচ দেন্ বয, চিন্দুধদর্ম্মর ইন্দ্রাচদ বদেতা 

ব াো িইদত আচসয়াদিন্ এেং পুরাদণচতিাদসর উপাখযান্ স লই ো ব াো িইদত 

আচসয়াদি। বেদদর অন্যান্য বদেতা সম্বদেও আমরা চ িু চ িু েচলে। 

এখন্ চজজ্ঞাসয এই বয, এই ইন্দ্রদ  পূজা ন্া  চরে ব ন্  ইচন্ অদিতন্, েষমণ ারী 

আ াি মাত্র, চ ন্তু ইিাদত চ  জগদীশ্বদরর িচি, মচিমা, দয়ার আিযময পচরিয় পাই ন্া  

যচদ আচম আ াি সদিতন্, স্বয়ং সুখ ব্দখর চেধান্ ত্তমা েচলয়া, তাাঁিার উপাসন্া  চর, 

যচদ তাই িাচেয়া, তাাঁিার  াদি প্রােমন্া  চর বয, বি ইন্দ্র! ধন্ দাও, বগারু দাও, িাযমযা 

দাও, িত্রুসংিার  র, তদে আমার উপাসন্া,  বষ্ট, অলী , উপধর্ম্ম মাত্র। চ ন্তু যচদ আমার 

মদন্ োদ  বয, এই আ াি চন্দজ অদিতন্ েদি, চ ন্তু জগদীশ্বদরর েষমণ-িচির 

চে ািস্থল ; বয অন্ন্ত  ারুদণযর গুদণ পৃচেেী েৃচষ্ট পাইয়া িীতলা, জলিাচলন্ী, 

িসযিাচলন্ী, জীেিাচলন্ী িয়, বসই  ারুদণযর দৃচষ্টপেেচত্তমন্ী প্রচতমা, তদে তািাদ  িচি 

 চরদল, পূজা  চরদল, ঈশ্বদরর পূজা  রা িইল। ঈশ্বরদ  আমরা বদচখদত পাই ন্া ; তদে 

তাাঁিাদ  আমরা জাচন্দত পাচর চ দস  তাাঁিার  াযময বদচখয়া, তাাঁিার িচি ও দয়ার পচরিয় 

পাইয়া। বযখাদন্ বস িচি বদচখে, বস পচরিয় পাইে, বসইখাদন্ তাাঁিার উপাসন্া  চরে, 

ন্চিদল তাাঁিার প্রচত আন্তচর  িচির সমূ্পণম স্ফূচত্তম িইদে ন্া। আর যচদ চিত্তরচঞ্জন্ী 

েৃচত্তগুচলর স্ফূচত্তম সুদখর িয়, তদে জগদত যািা মিৎ, যািা সুন্দর, যািা িচিমান্, তািার 

উপাসন্া  চরদত িয়। যচদ এ স দলর প্রচত িচিমান্ ন্া িইে, তদে চিত্তরচঞ্জন্ী েৃচত্তগুচল 

লইয়া চ   চরে  এ উপাসন্া চিন্ন হৃদয় মরুিূচম িইয়া যাইদে। এগুচল োদ চদয়া বয 

ঈশ্বদরাপাসন্া, বস পত্রিীন্ েৃদির ন্যায় অঙ্গিীন্ উপাসন্া। চিন্দুধদর্ম্ম এ উপাসন্া আদি। 

ইিা চিন্দুধদর্ম্মর বশ্রষ্ঠতার লিণ। তদে  বিমাগযেিত্ িদম চিন্দুধদর্ম্মর চে ৃচত িইয়াদি, 

ইন্দ্র বয েষমণ ারী আ াি, তািা িুচলয়া চগয়া তাাঁিাদ  স্বয়ং সুখ ব্দখর চেধাতা, অেি 
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ইচন্দ্রয়পরেি,  ু র্ম্মিালী, স্বগমস্থ এ িা জীদে পচরণত  চরয়াচি। চিন্দুধদর্ম্মর বসইিু ু 

এখন্ োদ চদদত িইদে-চিন্দুধদর্ম্ম বয এ মাত্র ঈশ্বর চিন্ন বদেতা ন্াই, ইিা মদন্ রাচখদত 

িইদে। তদে ইিাও মদন্ রাচখদত িইদে বয, ঈশ্বর চেশ্বপ প ; বযখাদন্ তাাঁিার প প বদচখে, 

বসইখাদন্ তাাঁিার পূজা  চরে। বসই অদেম ইন্দ্রাচদর উপাসন্া পুণযময়-ন্চিদল অধর্ম্ম। 

‘প্রিার’, ১ম েষম, পৃ্ ১৪৫- ৫৬।  

  

—————-  

1 আচার্য ্য দ াথ বয়েি- 

“Aditi Eternity or the Eternal, is the element which sustains and is sustained by the 
Adityas. This conception, owing to the character of what it embraces, had not in 
the Vedas been carried out into a definite personification, though the beginnings 
of such are not wanting. *** This eternal and inviolable principle in which in which 
the Adityas live and which constitutes their essence is the Celestial Light.” 

মূ  সায়েব কৃতািুবাে। 

২। দমাক্ষমূে  বয়েি- 
“Aditi, an ancient God or Goddess, is in reality the earliest name invented to 
express the Infinite; not the Infinite as the result of a long process of abstract 
reasoning but the visible Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse 
beyond the earth beyond the clouds beyond the sky.” 

Translations from the Rig-Veda. I, 230. 

সায়ন্ািাদযমযর মত চিন্ন প্র ার, চ ন্তু চতচন্ জাদন্ন্ বয, অচদচত বিতন্যযুিা বদেী-

চেদিষ ন্দিন্। চতচন্ েদলন্, “অচদচতং অখণ্ডন্ীয়াং িূচমং চদচতং খচণ্ডতাং প্রজাচদ াং।” 

ব ি ব ি অচদচতদ  পৃচেেী মদন্  চরদতন্, তািা পূদর্ব্ম েলা িইয়াদি। 

  

2 পািদ র স্মরণ োদ  বযন্ প্রেদম অচদচত অন্ন্তসত্তা ো প্র ৃচত ন্দিন্-প্রেদম 

অচদচত অন্ন্ত আ াি মাত্র। “অন্ন্ত” ইচতজ্ঞান্, প্রেদম আ াি িইদত জচন্ময়া পচরণাদম 

সমস্ত সত্তায় বপৌাঁদি। 
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3 মাও আ াি, বিদলও আ াি, ইিাও চেস্ময় র ন্দি। প্রেম যখন্ আ াি 

“অচদচত” এেং আ াি “ইন্দ্র” েচলয়া  চিত িয়, তখন্ ইিাচদদগর মাতা পুত্র সম্বে 

 চিত িয় ন্াই। ঋদেদদ চতচন্ অচদচতর পুত্রচদদগর মদধয গচণত িন্ ন্াই; ব েল এ  

স্থাদন্ মাত্র ঋদেদদ আচদতয েচলয়া অচিচিত িইয়াদিন্। বস সূিচিও বোধ িয় আধুচন্ । 

  

4 যচদ েল, বশ্রৌত স্মাত্তম  র্ম্মই  র্ম্ম,  াদজই যজ্ঞ চিন্ন  র্ম্ম ন্াই, তািা িইদল “ন্ চি 

 চিৎ িণমচপ জাতু চতষ্ঠতয র্ম্ম ৃৎ” (৫ম বলা ), এেং “িরীরযাত্রাচপ ি বত ন্ 

প্রচসদধয র্ম্মণ:” (৮ বলা ) ইতযাচদ োদ যর অেম ন্াই। 

  
5 Even where the tellers of legends may have altered or forgotten its earlier 
mythic meaning, there are often sufficient grounds for an attempt to restore it. 
*** For instance the Greeks had still present to their thought the meaning of Argos 
Panoptes, Io’s hundred eyed all seeing guard, who slain by Hermes and changed 
into a peacock, for Macrobus writes as recognizing in him the star-eyed heaven 
itself, even as the Aryan Indra-the Sky-is the “thousand eyed.” 
Tylor’s Primitive Culture, p. 230, Vol. I. 

“সমস্তদতজা: পরদমশ্বরিচন্চমদত্তন্দ্রিেোিয: সচের্তোিচন্ লীয়মান্তয়া 

রাদত্ররিলযািেোিযায়া: িায়াত্ম জরণদিতুিা্ীজমতযর্ম্দদন্ন্ বোচধদতন্ বেতযিলযাজার 

ইতুযিযদত ন্ পরস্ত্রীেযচিিারাৎ।” ইিার অেম। বতদজাময় সচেতা ঐশ্বযমযদিতু  ইন্দ্রপদোিয, 

অিন্ অেমাৎ চদন্দ  লয়  দর েচলয়া রাদত্রর ন্াম অিলযা। বসই রাচত্রদ  িয় ো জীণম 

 দরন্ েচলয়া ইন্দ্র অেমাৎ সচেতা অিলযাজার, েযচিিার জন্য ন্দি। েঙ্গদিমন্, ১২৮১-

৪৬৮ পৃ:। 
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দ োন্ পট্ে যোইট্তহি? 

যাাঁিারা ধর্ম্ম-েযাখযায় প্রেৃত্ত, তাাঁিাচদগদ   বই বশ্রণীদত চেিি  রা যাইদত পাদর। 

এ  বশ্রণীর েযাখযা াদররা েদলন্, যািাদ  ধর্ম্ম েচলদতচি, তািা ঈশ্বদরাি ো ঈশ্বর-

বপ্রচরত উপদদি। তাাঁিাদদর  াজ ে  বসাজা। অমু  গ্রদন্থ ঈশ্বরদত্ত উপদদিগুচল পাওয়া 

যায়, আর তািার তাৎপযময এই, এই  ো েচলদলই তািাদদর  াজ ফুরাইল। ্ীচষ্টয়ান্, 

ব্রাহ্মণ, মুসলমান্, য়ীহুদী, সিরাির এই প্রোই অেলম্বন্  চরয়াদিন্। 

চিতীয় বশ্রণীর েযাখযা াদররা েদলন্ বয, ব ান্ ধর্ম্ম ো ধর্ম্মপুস্ত  বয ঈশ্বদরাি, ইিা 

চেশ্বাস  চরোর উপযুি  ারণ ন্াই। বেৌদ্ধ, ব ার্ম ত, ব্রাহ্ম, এেং ন্েয চিন্দু েযাখযা াদররা 

এই মদতর উদািরণস্বপ প। ইাঁিারা ব ান্ গ্রন্থদ ই ঈশ্বদরাচি েচলয়া স্বী ার  দরন্ ন্া। 

যচদ ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম ন্া স্বী ার  চরদলন্, তদে তািাচদগদ  ধদর্ম্মর এ িা বন্সচগম  

চিচত্ত আদি, ইিা প্রমাণ  চরদত িইদে। ন্ইদল ধদর্ম্মর ব ান্ মূল োদ  ন্া-চ দসর উপর 

ধর্ম্ম সংস্থাচপত িইদে  ধদর্ম্মর এই বন্সচগম  চিচত্ত  চিত অচস্তিিূন্য েস্তু ন্দি ; যাাঁিারা 

ঈশ্বরপ্রণীত ধর্ম্ম স্বী ার  চরয়া োদ ন্, তাাঁিারাও ধদর্ম্মর বন্সচগম  চিচত্ত স্বী ার  চরদত 

পাদরন্। 

উপচস্থত বলখ  চিন্দুধদর্ম্মর অন্যান্য ন্ূতন্ েযাখযা ারচদদগর ন্যায় চিতীয় বশ্রণীিুি। 

আচম ব ান্ ধর্ম্মদ  ঈশ্বর-প্রণীত ো ঈশ্বর বপ্রচরত মদন্  চর ন্া। * ধদর্ম্মর বন্সচগম  চিচত্ত 

আদি, ইিাই স্বী ার  চর। অেি স্বী ার  চর বয, স ল ধদর্ম্মর অদপিা চিন্দুধর্ম্ম বশ্রষ্ি।  

এই  বইচি  ো এ চত্রত  চরদল, পাি  প্রেদম আপচত্ত  চরদেন্ বয, এই  বইচি 

উচি পরস্পর অসঙ্গত, চিন্দুধদর্ম্মর যািারা গ্রিণ  দর, তািারা চিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বদরাি 

েচলয়াই গ্রিণ  দর। ব ন্ ন্া, চিন্দুধর্ম্ম বেদমূল । বেদ িয় ঈশ্বদরাি, ন্য় ঈশ্বদরর ন্যায় 

চন্তয। বয ইিা মাচন্ল ন্া, বস আোর চিন্দুধদর্ম্মর সতযতা এেং বশ্রষ্টতা স্বী ার  দর চ  

প্র াদর  
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ইিার উত্তদর েলা যাইদত পাদর বয, ধদর্ম্মর বয বন্সচগম  চিচত্ত আদি চিন্দুধর্ম্ম তািার 

উপর স্থাচপত, তাই ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম ন্া মাচন্য়াও চিন্দুধদর্ম্মর যাোেময ও বশ্রষ্ঠতা স্বী ার 

 রা যাইদত পাদর। মিাত্মা রজা রামদমািন্ রাদয়র সময় িইদত এই  ো িদম পচরস্ফুি 

িইদতদি। 

যাাঁিারা এই  ো েদলন্, তাাঁিাদদর উপর এই  ো প্রমাদণর িার আদি। তাাঁিাচদগদ  

বদখাইদত িইদে বয, চিন্দুধর্ম্ম, ধদর্ম্মর বন্সচগম  মূদলর উপর স্থাচপত। যচদ তািা ন্া 

বদখাইদত পাদরন্, তদে এ  বশ্রণীর বলা  েচলদেন্, “চিন্দুধর্ম্ম তদে ধদর্ম্মই ন্দি, চমেযা 

ধর্ম্ম।” আর এ  বশ্রণীর বলা  েচলদেন্, “ধদর্ম্মর বন্সচগম  চিচত্তর  ো িাচ য়া দাও-দেদ 

চন্তয ো চেচধো য েচলয়া স্বী ার  র।” 

অতএে চিন্দুধদর্ম্মর েযাখযায় আমাদদর বদখাইদত িইদে বয, চিন্দুধর্ম্ম, ধদর্ম্মর 

বন্সচগম  চিচত্তর উপর স্থাচপত। ইিা বদখাইদত বগদল প্রেদম েুঝাইদত িইদে, ধদর্ম্মর বসই 

বন্সচগম  মূল চ   তািার পর বদখাইদত িইদে বয, চিন্দুধর্ম্ম বসই মূদলর উপদরই স্থাচপত।  

  

প্রেমচি, অেমাৎ ধদর্ম্মর বন্সচগম  তত্ত্ব, আচম ‘ন্েজীেদন্’ েুঝাইদতচি। চিতীয়চি 

‘প্রিাদর েুঝাইদত প্রয়াস পাইদতচি। 

আচম ‘ন্েজীেদন্’ বদখাইয়াচি বয, ধদর্ম্মর চতন্ িাগ, (১) তত্ত্বজ্ঞান্, (২) উপাসন্া, 

(৩) ন্ীচত। চিন্দুধদর্ম্মর েযাখযায় প্রেৃত্ত িইদত বগদল, ঐ চতন্ িাগই এদ  এদ  েুচঝয়া 

লইদত িয়। 

চিন্দুধদর্ম্মর প্রেম িাগ, অেমাৎ তত্ত্বজ্ঞান্, ইিাদ ও আোর চতন্চি পৃেক্ অেস্থায় 

অধীত  চরদত িয়। (১) বেচদ , (২) দািমচন্ , (৩) বপৌরাচণ । 

এই বেচদ  তত্ত্ব আোর চত্রচেধ। (১) বদেতাতত্ত্ব, (২) ঈশ্বরতত্ত্ব, (৩) আত্মতত্ত্ব। 

বদেতাতত্ত্ব প্রধান্ত্ সংচিতায় ; আত্মতত্ত্ব উপচন্ষদদ ; ঈশ্বরতত্ত্ব উিদয়। 

অতএে চিন্দুধদর্ম্মর েযাখযার বগা ায় ঋদেদসংচিতার বদেতাতত্ত্ব। পাি  এখন্ 

েুচঝয়াদিন্ বয, ব ন্ আমরা ঋদেদসংচিতার বদেতাচদগদ  লইয়া ‘প্রিাদর’ ধর্ম্ম-েযাখযা 

আরম্ভ  চরয়াচি। 
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পরূ্ব্ম  য় সংখযায়  য়চি বেচদ  প্রেদে আমরা যািা েচলয়াচি, তািার মদধয িরসা 

 চর, পাি চদদগর স্মরণ আদি। যো, (১) বেদদ েদল বদেতা বমাদি বতচত্রিচি। অদন্  

আধুচন্  বদেতা এই বতচত্রিচির মদধয ন্াই। অদন্দ  আোর এমন্ আদিন্ বয, তাাঁিাদদর 

উপাসন্া এখন্ আর প্রিচলত ন্াই। 

(২) বস বতচত্রিচি বদেতা িয় আ াি, ন্য় সূযময, ন্য় অচি, ন্য় অন্য ব ান্ বন্সচগম  

পদােম। তাাঁিারা বলা াতীত বিতন্য, অেো এখাদন্ যাাঁিাদ  বদেতা েচল-দসপ প বদেতা 

ন্দিন্। 

(৩) ঐ বন্সচগম  পদাদেমর বয স ল গুণ তািার েণমন্াগুচল িদম বেচদ  এেং 

বপৌরাচণ  উপন্যাদস পচরণত িইয়াদি। 

(৪) এ স ল অদিতন্ পদােম জগদীশ্বদরর মচিমার পচরিায়  এেং চন্দজও মিান্ ো 

সুন্দর, অতএে বস স ল েস্তুর ধযাদন্ ঈশ্বদর িচি, এেং চিত্তেৃচত্তর স্ফূচত্তম িয়। এই অদেম 

বেচদ  উপাসন্া চেদধয়। 

এই িাচরচির মদধয চিতীয়, তৃতীয় ও িতুেম তদত্ত্বর প্রমাণ এেং উদািরণস্বপ প আচম 

অচদচত ও ইদন্দ্রর চ িু চেস্তাচরত পচরিয় চদয়াচি। চ ন্তু আর আর বেচদ  বদেতাগুচলর 

প্রদতয দ  এইপ প সিরীদর পচরচিত ন্া  চরদল, এই বদেতাতত্ত্ব প্রমাণী ৃত ো প্রাঞ্জল 

িইয়াদি, এমত চেদেিন্া  রা যায় ন্া। অতএে ইদন্দ্রর পদর, েরুণাচদর পচরিদয় প্রেৃত্ত 

িইে। চ ন্তু স দলরই তত সচেস্তাদর পচরিয় আেিয  িইদে ন্া। আেিয  িইদল চদে। 

বদেতাতত্ত্ব সমাপ্ত িইদল ঈশ্বরতদত্ত্বর েযাখযায় প্রেৃত্ত িওয়া যাইদে। 

পাি দ  এত দূর আচন্য়া আমরা ব ান্ পদে যাইদতচি, তািা েচলয়া বদওয়া 

আেিয  বোধ িইল। ব ান্ পদে ব াোয় যাইদতচি, তািা ন্া েচলয়া চদদল পাি  সদঙ্গ 

যাইদত অস্বী ার  চরদত পাদরন্। ‘প্রিার’, ১ম েষম, পৃ. ২০০- ২০৪।  

  

—————-  

* যািা চ িু জগদত আদি, তািাই ঈশ্বর-প্রণীত ো ঈশ্বর-দপ্রচরত। বস  ো এখন্ 

িইদতদি ন্া। 
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বরুণোহে 

  

আমরা েচলয়াচি, ইন্দ্র ও অচদচত আ াি-দদেতা। েরুণ আর এ চি আ াি-দদেতা। 

েৃ ধাতু আেরদণ। যািা িরাির চেশ্ব আেরণ  চরয়া আদি, তািাই েরুণ। আ ািদ  যখন্ 

অন্ন্ত িাচে, তখন্ চতচন্ অচদচত, যখন্ আ ািদ  েৃচষ্ট ারী িাচে, তখন্ আ াি ইন্দ্র, 

যখন্ আ ািদ  সর্ব্মােরণ ারী িাচে, তখন্ আ াি েরুণ। 

পুরাদণ েরুণ আর আ াি-দদেতা ন্দিন্, চতচন্ জদলশ্বর। ঋদেদদও চতচন্ স্থাদন্ স্থাদন্ 

জলাচধপচত েচলয়া অচিচিত িইয়াদিন্। তািার  ারণ, বেদদ পৃচেেীর োয়েীয় আেরণ 

অদন্  স্থদল জল েচলয়া েচণমত িইয়াদি।† চ ন্তু প্রািীন্  াদল চতচন্ বয আ াি-দদেতা 

চিদলন্, গ্রী চদদগর মদধয Ouranos বদেতা তািার এ  প্রমাণ। িাষাতত্ত্বচেৎ পািদ রা 

অেগত আদিন্ বয গ্রী  ও চিন্দুরা এ  েংিসম্ভূত, তািার অন্ুেঙ্ঘ্য প্রমাণ আদি। গ্রী  

ধদর্ম্ম Ouranos বদেতা। 

ঋদেদদ েরুদণর ে  প্রধান্য। চতচন্ সিরাির স্া্  ও রাজা েচলয়া অচিচিত 

িইয়াদিন্। ইউদরাপীয় পচণ্ডত ব ি ব ি েদলন্ বয, প্রেদম েরুণ বেচদ  উপাস চদদগর 

প্রধান্ বদেতা চিদলন্, িদম ইন্দ্র তাাঁিাদ  স্থান্িুযত  চরয়াদিন্। ফলত্ ঋদেদদ েরুদণর 

বযপ প মািাত্মা  ীচত্তমত িইয়াদি, এপ প ইন্দ্র চিন্ন আর ব ান্ বদেতারই িয় ন্াই। 

বপৌরাচণ  েরুণ িুরের বদেতা। 

আর এ  আ াি-দদেতা “বদযৌ্”। িাষাতত্ত্বচেদদরা েদলন্, ইচন্ গ্রী চদদগর 

“Zeus” এবং “Zeus Pater” েই া দ ামকবেয়গ  Jupiter েই ায়ছি। Zeus ও Jupiter উি 

জাচতচদদগর প্রধান্ বদেতা। “বদযৌ্” এ  াদল আযমযচদদগর প্রধান্ বদেতা চিদলন্। 

ইাঁিাদ  বেদদ প্রায় পৃচেেীর সদঙ্গ এ দত্র পাওয়া যায়। যুিন্াম “দযাো পৃচেেী”। বদযৌ্ 

চপতা-পৃচেেীর মাতা। ইাঁিাচদদগর সম্বদে  দয় িা  ো িচেষযদত েচলোর আদি। ইাঁিারা 

বয আ াি ও পৃচেেী ইাঁিাদদর ন্াদমই প্র াি আদি, অন্য প্রমাণ চদদত িইদে ন্া। 
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আর এ চি আ াি-দদেতা প্মন্য। ইচন্ও ইদন্দ্রর ন্যায় েৃচষ্ট  দরন্, েজ্রপাত  দরন্, 

িূচমদ  িসযিাচলন্ী  দরন্। ইদন্দ্রর সদঙ্গ ইাঁিার প্রদিদ ব ন্ িইল, তািা আচম েুচঝদত 

পাচর ন্াই, েুঝাইদতও পাচরলাম ন্া। তদে ইিা েুচঝদত পাচর বয, প্মন্য ইদন্দ্রর অদপিা 

প্রািীন্ বদেতা। চলেুয়াচন্য়া েচলয়া রুষ বদদির এ চি িুরের চেিাগ আদি। বস প্রদদদির 

বলা  আযমযেংদিািে। শুচন্য়াচি তািাদদর িাষার সদঙ্গ প্রািীন্ বেদদর িাষার চেদিষ 

সাদৃিয। এমন্ চ , বেদজ্ঞ েযচি তািাদদর িাষা অদন্  েুচঝদত পাদরন্। এই প্মন্যদদে, 

বসই প্রদদদি আচজও চেরাজ  চরদতদিন্। বসখাদন্ ন্াম Perkunas. বসখাদন্ও চতচন্ 

েজ্রেৃচষ্টর বদেতা। যচদ এ  ো সতয িয়, তদে বয আচদম আযমযজাচত, ইউদরাপীয় ও 

িারতেষমীয় আধুচন্  আযমযজাচতচদদগর পূর্ব্মপুরুষ, প্মন্য তাাঁিাচদদগর বদেতা। ইদন্দ্রর 

ন্াম িারতেষম চিন্ন আর ব াোও ন্াই। ইচন্ ব েল িারতেষমীয় বদেতা। আদযমযরা 

িারতেদষম আচসদল তদে ইাঁিার সৃচষ্ট িইয়াচিল। ইন্দ্র প্মদন্যর অদন্  পরেত্তমী। 

  

এিদণ সূযমযদদেতাচদদগর  ো েচল। সূযমযদদেতাগুচল সংখযায় অদন্ । যো, সূযময, 

সচেতা, পূষা, চমত্র, অযমযমা, িগ, চেণু। সূদযমযর সচেদিষ পচরিয় চদদত িইদে ন্া। সূযমযদ  

প্রতযি বদচখদত পাই-চতচন্ ব  তা জাচন্। অন্য বসৌর বদেতাগুচলর পচরিয় চদদতচি। 

যজুদর্ব্মদদর মাধযন্চন্দন্ী-িাখা িতুচস্ত্রংি অধযাদয় ব্রহ্মযজ্ঞপাদি  ত গুচল বদেতার স্তুচত 

আদি। তন্মদধয রাচত্র, ঊষা ও প্রাতস্তুচতর পর পারম্পদযমযর সচিত  ত গুচলর বসৌর 

বদেতার স্তুচত আদি। প্রেদম িগস্তুচত। তারপর পূষার স্তুচত। তার পর অযমযমার স্তুচত। 

তার পর চেণুর স্তুচত। পচণ্ডতের সতযব্রত সামশ্রমী যজুদর্ব্মদদর মাধযন্চন্দন্ী িাখা 

ব্রহ্মযজ্ঞপ্র রদণর অন্ুোদদর িী ায় ঐ মূচত্তম িাচরচির সংচিপ্ত েযাখযা  চরয়াদিন্, তািা 

উদৃ্ধত  চরদতচি। “ঊদষাদদয়র পদরই প্রাত্ াল-ইিাদ ই অরুদণাদয় াল  দি। 

প্রাত্ াদলর পদরই িদগাদয় াল-অেমাৎ অরুদণাদদয়র পদরই যখন্ সূদযমযর প্র াি 

অদপিা ৃত তীব্র িইয়া উদি, িগ বসই  াদলর সূযময।”  

“বয পযমযন্ত সূদযমযর বতজ অতুযগ্র ন্া িয়, তােৎ তাদৃি স্বিদতজা সূদযমযদ  পূষা  দি, 

অেমাৎ পূষা িদগাদদয়র পর ালেত্তমী সূযময।” 

তার পর অযমযমা, অ ম এ ই। সামশ্রমী মিািয় চলচখদতদিন্।-  
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“পুদষাদদয়র পদরই অদ মাদয় াল-ইিার পদরই মধযাি। এই  াদলর সূযমযদ ই অ ম 

ো অযমযমা  দি। এই অযমযমার অদস্তই পূর্ব্মাি বিষ িয়।” 

“মধযাি  াদলর সূযমযদ  চেণু  দি।” 

ঋদেদদ পূষাদ  অদন্  স্থদলই “পশুপা” “পুচষ্টম্ভর” ইতযাচদ িদে অচিচিত  রা 

িইয়াদি। বয িাদে এই  োগুচল পুন্্ পুন্্ েলা িইয়াদি, তািাদত এমন্ বোধ িয় বয, 

বয মূচত্তমদত সূযময  ৃচষধদন্র রিা ত্তমা, পশুচদদগর পাতা, পূষা সূদযমযর বসই মূচত্তম। চ ন্তু এই 

পশু ব , বস চেষদয় অদন্  সদন্দি আদি। অদন্  স্থাদন্ পূষা পচে চদদগর বদেতা েচলয়া 

আখযাত িইয়াদি। 

যািাই িউ , পূষা সম্বদে অচধ  েচলোর প্রদয়াজন্ ন্াই, ব ন্ ন্া, চতচন্ এিদণ আর 

চিন্দুধদর্ম্মর প্রিচলত বদেতা ন্দিন্। 

  

এিদণ চমদত্রর  ো েচল। চমত্র সূযময, চ ন্তু চমত্র েরুদণর িাই, বেদদ বযখাদন্ চমদত্রর 

স্তুচত, বসইখাদন্ েরুদণর স্তুচত,- চমত্রােরুদণৌ বেদদর  বইচি প্রধান্ বদেতা। আচদতয িে 

এই  বই বদেতা সম্বদে বযমন্ পুন্্ পুন্্ েযেহৃত িইয়াদি, এমন্ আর ব ান্ বদেতা 

সম্বদেই ন্দি। আমরা েচলয়াচি বয, েরুণ আ াি, তদে চমত্র সূযময িইল ব াো িইদত  

বতচত্তরীয় সংচিতায় আদি, “ন্ বে ইদং চদো ন্ ন্িমাসীদেযা ৃতং বত বদো চমত্রােরুদণৌ 

অব্রুেন্ ইদং বন্া চেেযাসয়তাচমচত চমদত্রা অিরজন্য়িরুদণা রাচত্রং।” অেমাৎ চদন্ চিল ন্া, 

রাচত্র চিল ন্া-জগৎ অেযা ৃত চিল, তখন্ বদেতারা চমত্র েরুণদ  েচলদলন্-দতামরা 

ইিাদ  চেিাগ  র। চমত্র চদো  চরদলন্, েরুণ রাচত্র  চরদলন্। ১। ৭। ১০। ১। সায়ন্ািাযময 

েচলয়াদিন্, “অস্তং গেন্ সূযময এে েরুণ ইচত উিযদত-স চি স্বগমদন্ন্ রাচত্রং জন্য়চত।” 

“অস্তগামী সূযমযদ  েরুণ েদল, চতচন্ আপন্ার গমদন্র িারা রাচত্রর সৃচষ্ট  দরন্।” 

িতপেব্রাহ্মদণ আদি, “অয়ং চি বলাদ া চমত্র্। অদসৌ েরুণ্।” অেমাৎ ইিদলা  চমত্র, 

পরদলা  েরুণ। বোধ িয়, ইিাদত পাি  েুচঝয়াদিন্ বয, েরুণ সর্ব্মােরণ ারী অে ার-

চতচন্ সর্ব্মত্রই আদিন্, বযখাদন্ ব ি চগয়া আদলা  দর, বসইখাদন্ আদলা িয়, ন্চিদল 

অে ার, ন্চিদল েরুণ। আদলা  দরন্ চমত্র, বসৌিাগযিদম এই েরুণ আর এই চমত্র অন্য 

আযময জাচত মদধযও পূচজত। েরুণ বয গ্রী চদদগর Uranos তািা েচলয়াচি। আোর চতচন্ 
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প্রািীন্ পারসযজাচতচদদগর বদেতা, এমন্ও ব ি ব ি েদলন্। প্রািীন্ পারসযচদদগর প্রধান্ 

বদেতা অহুরমজ দ। িাষাচেদদরা জাদন্ন্ বয, পারদসযরা সংস্কৃত স স্থাদন্ ি উচ্চারণ  দর।-

যো, চসেু স্থাদন্ চিন্দু সপ্ত স্থাদন্ িপ্ত। বতমচন্ অসুর স্থাদন্ অহুর। এখন্ সুরাসুর িে যাাঁিারা 

েযেিার  দরন্ তাাঁিাচদদগর  োর তাৎপযময এই, অসুদররা বদেতাচদদগর চেদিষী,* চ ন্তু 

আদদৌ অসুরই বদেতা, অসু চন্শ্বাদস। অসু ধাতুর পর র প্রতযয়  চরয়া “অসুর” িয়। 

অেমাৎ আ াদি সূযময পর্ব্মদত ন্দীদত যাাঁিাচদগদ  প্রািীন্ আদযমযরা িচিিালী বলা াতীত 

বিতন্য মদন্  চরদতন্, তাাঁিারাই অসুর। বেদদ ইন্দ্রাচদ বদেগণ পুন্্ পুন্্ “অসুর” েচলয়া 

অচিচিত িইয়াদিন্, ঋদেদদ েরুণদ  পনু্্ পুন্্ “অসুর” েলা িইয়াদি। এই অহুরমজ দ 

ন্াদমর অহুর িদের তাৎপযময বদে। অদন্  ইউদরাপীয় বলখ  প্রমাণ  চরদত বিষ্টা 

 চরয়াদিন্ বয, এই অহুরমজ দ েরুণ। ইচন্ েরুণ িউন্ ো ন্া িউন্, ইাঁিার আন্ুষচঙ্গ  

বদেতা চমথ্র বয েরুদণর আন্ুষচঙ্গ  চমত্র, তচিষদয় সদন্দি অিই। চমত্র সম্বদে আর 

এ চি রিদসযর  ো আদি। প্রািীন্ পারচস চদদগর মদধয এই চমথ্রদদদের এ িা উৎসে 

চিল। বস উৎসে িীত াদল িইত। বরামদ রা যখন্ আচিয়ার পচিম িাগ অচধ ৃত 

 চরয়াচিদলন্, তখন্ তাাঁিারা স্বরাজয মদধয ঐ উৎসেচি প্রিচলত  দরন্। তার পর বরাম  

রাজয ্ীষ্টীয়ান্ িইয়া বগল। চ ন্তু উৎসেচি উচিয়া বগল ন্া। উৎসেচি বিদষ ্ীদষ্টর 

জদন্মাৎসে ্ীষ্টমাদস (Christmas) পচরণত ও বসই ন্াদম পচরচিত িইল। এই বয ইংদরজ 

মিদল আচজ এত গাাঁদাফুল ও ব দ র শ্রাদ্ধ পচ য়া চগয়াদি, সাদিেরা জান্ুন্ ো ন্া জান্ুন্, 

মান্ুন্ ো ন্া মান্ুন্, এ উৎসে আদদৌ আমাদদর চমত্রদদদের উৎসে। বন্াদি প্রমাণ উদৃ্ধত 

 চরদতচি।# 

আোর বসই চমত্রদদদের উৎসেই ো চ   বসিা সূদযমযর উত্তরায়দণর উৎসে। 

আমাদদরও বয উৎসে আদি-“ম র সংিান্ত”-দয চদন্ সূদযমযর ম র রাচিদত সঞ্চার িয়। 

োস্তচে  এখন্ ার “ম র সংিাচন্ত”, আর বয চদন্ সূদযমযর ম র যোেম সঞ্চার িয়, বস 

এ  চদন্ই ন্য়-ম দর প্র ৃত সঞ্চার, “ম র সংিাচন্ত” িইদত চতন্ সপ্তাদির চ িু বেিী 

চপিাইয়া পচ য়াদি। এই েযচতিদমর  ারণ “Precession of the Equinoxes”. বজযাচতষ 

িাস্ত্র যাাঁিারা অেগত আদিন্, তাাঁিারা সিদজ গণন্া  চরদত পাচরদেন্,  ত চদদন্ এই 
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েযচতিম ঘচিয়াদি। বস যািাই িউ , সাদিেচদদগর এই আমাদদর “ম র সংিাচন্ত” 

বপৌষপার্ব্মণ ও “্ীষ্টমাস” এ ই।  োিা “আষাদঢ়” র ম, চ ন্তু প্রমাদণ চ িু চিরের ন্াই।- 

‘প্রিার,’ ১ম েষম, পৃ. ২০৪- ১০।  

  

——————–  

# এই প্রেে পচ োর আদগ, ইিার পূর্ব্মচস্থত প্রেেচি পচ দল িাল িয়। 

  

† যো “বয বদোদসা চদচে এ াদি স্থ পৃচেেযামচধ এ াদি স্থ। অপ সুচিদতা মচিন্া 

এ াদি স্থ বত বদোদসা” ইতযাচদ। ১,  ১৩৯,  ১১।  

  

* অসযচত চিপচত বদোন্ উর চেদরাদধ। 

# The Roman winter solstice festival as celebrated on December 25 (VIII Kal. Jan.) 
in connexion with the worship of the Sun-God Mithra, appears to have been 
instituted in this special form by Aurelin about A.D. 273. and to this festival the day 
owes its opposite name of Birth-day of the Unconquered Sun, “Dies Natalis Soils 
Invicti”. With full symbolic appropriateness, though not with historical justification, 
the day was adopted in the Western Church, where it appears to have been 
generally introduced in the fourth century, and whence in time passed to the 
Eastern Church, as the solemn anniversary of the birth of Christ, the Christian Dies 
Natalis, Christmas day. Attempts have been made to ratify this date as a matter of 
history, but no valid or even consistent Christian tradition vouches for it, The real 
origin of the festival is clear from the writings of the Fathers after its institution. In 
religious symbolism of the material and spiritual Sun, Augustine and Gregory 

Nyassa discourse on the glowing light and dwindling darkness that follow the 
Nativity, while Leo the Great, among whose people the earlier Solar meaning of 
the festival remained in strong remembrance, rebukes in a sermon the pestiferous 
persuasion, as he calls it, that this solemn day is to be honoured not for the birth 
of Christ, but for the rising, as they say, of the new sun. 
Tylor’s Primitive Culture, Vol. II, p. 297-8. 

http://www.bengaliebook.com/


বহিমচন্র চট্টোপোধযোয়  । দেবতত্ত্ব ও হিন্েুধর্ম্ম ।        প্রবন্ধ 

 42 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বিলর সাদিে বন্াদি প্রমাণ উদৃ্ধত  চরয়াদিন্। যাাঁিাচদদগর বস প্রমাণগুচল চেস্তাচরত 

বদচখোর ইো োদ , তাাঁিারা তাাঁিার ঐ বন্াদির চলচখত গ্রন্থগুচল পচ য়া বদচখদেন্। বন্াদি 

িয়খাচন্ গ্রদন্থর ন্াম আদি। 
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সহবতো ও গোয়ত্রী 

আ াি-দদেতাচদদগর  ো েচলয়াচি। তার পর সূযময-দদেতাচদদগর  ো 

েচলদতচিলাম। সূযময-দদেতা, সূযময, িগ, অযমযমা, পূষা, চমত্র, সচেতা, চেণু। ইিার মদধয 

সূদযমযর ব ান্  ো েচলোর প্রদয়াজন্ ন্াই-দিন্া চজচন্ষ। িগ, অযমযমা, পূষা ও চমত্র সম্বদে 

চ িু চ িু েলা চগয়াদি। চেণুর  ো এখন্ েচলে ন্া-দপৌরাচণ  তদত্ত্বর আদলািন্ায় তাাঁিার 

সম্বদে অদন্   ো েচলদত িইদে। অতএে এিদণ ব েল সচেতাই আমাদদর আদলািয। 

চ ন্তু সচেতাদ  লইয়া ে  বগালদযাগ। সূদযমযর ন্াম সচেতা, ইিা োলদ ও জাদন্। 

চ ন্তু প্রচসদ্ধ গায়ত্রী ন্াম  মদন্ত্র বযখাদন্ সচেতা আদিন্ (“তৎসচেতু”) বসখাদন্ চতচন্ স্বয়ং 

পরব্রহ্ম পরদমশ্বর েচলয়া পচরচিত, অদন্দ ই সচেতা অদেম জগৎস্রষ্টাদ ই েুদঝন্। এ  ো 

আমাদদর চেিাযময। পূষা ো চমদত্রর মত তাাঁিাদ  অপ্রিচলদতর মদধয বফচলয়া তা াতাচ  

 াজ বিষ  চরদত পাচর ন্া-দ ন্ ন্া, চতচন্ আযময ব্রাহ্মদণর উপর ে  আচধপতয চেস্তার 

 চরয়াদিন্। বয গায়ত্রীদ  ব্রাহ্মদণরা আপন্াদদর ব্রাহ্মদণযর ও উপাসন্ার সার িাগ মদন্ 

 দরন্, চতচন্ বসই গায়ত্রীর বদেতা। গায়ত্রী ব েল তাাঁরই স্তে। সুতরাং এ  োিা আদগ 

মীমাংসার প্রদয়াজন্-চতচন্ ব েল এ িা েৃিৎ জ চপণ্ড, ন্া সর্ব্মস্রষ্টা, অন্ন্তর্িতন্য 

পরদমশ্বর  আমরা চন্রদপি িইয়া এ চেষদয়র মীমাংসার বিষ্টা  চরে। আমরা সচেতাদ  

সূযময-দদেতা মদধয গচণয়াচি েদি, চ ন্তু বস মদতর চেরুদদ্ধ  ত গুচল  ো আদি, তািাও 

বদখাইদত িইদে। 

“স”ু ধাতু িইদত সচেতৃ িে চন্ষ্পন্ন িইয়াদি। তদেই সচেতা অদেম প্রসচেতা।  ািার 

প্রসচেতা  চন্রুি ার যাস্ক েদলন্, “সর্ব্মসয প্রসচেতা”। সায়ন্ািাযময গায়ত্রীর েযাখযা 

 াদল “তৎসচেতু্” ইচত োদ যর অেম  দরন্, “জগৎপ্রসচেতু্”। যচদ তাই িয়, তািা 

িইদল সচেতা, পরব্রহ্ম পরদমশ্বর। রঘুন্ন্দন্ িট্টািাযময প্রিৃচতও “তৎসচেতু্” িদের 

েযাখযা পরব্রহ্ম পদি  চরয়া োদ ন্। বেদদর এ  স্থাদন্ তাাঁিাদ  “প্রজাপচত” েলা 

িইয়াদি। আর এ  স্থাদন্ েলা িইয়াদি বয, ইন্দ্র, েরুণ, চমত্র, অযমযমা, রুরের, ব িই তাাঁিার 
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চেদরাধী িইদত পাদর ন্া।* জলোয়ু তাাঁিার আজ্ঞা ারী।† অন্য বদেতারা তাাঁিার 

অন্ুযায়ী।‡ েরুণ, চমত্র, অযমযমা, অচদচত, ও েসুগণ তাাঁিার স্তুচত  দরন্।§ চতচন্ প্রােমন্ার 

েস্তু ঈশ্বর আমাদদর  াময েস্তু স ল দান্  দরন্। চতচন্ িুেদন্র প্রজাপচত ; আ ািদ  

ধত্তমা (চদদো ধত্তমা িুেন্সয প্রজাপচত্।৫।৫৩।২।) বতচত্তরীয় ব্রাহ্মদণ আদি বয, “প্রজাপচত্ 

সচেতা িূিা প্রজা অসৃজত”। সচেতা প্রজাপচত িইয়া প্রজা সৃচষ্ট  চরদলন্।  োগুলায় 

বযন্ ব েল পরদমশ্বরদ ই েুঝায়। 

  

পিান্তদর ইিাও েলা যাইদত পাদর বয, প্রসচেতৃ িে ঋদেদদ সূযময প্রচতও এ  স্থাদন্ 

প্রযুি িইয়াদি (৭।৬৩।২।)। ঋদেদদর সূদির এ চি লিণ এই বয, যখন্ বয বদেতা 

স্তুত িন্, তখন্ চতচন্ই স দলর ে  িইয়া দা ান্। সুতরাং সচেতার এত মািাত্ময  ীচত্তমত 

বদচখয়াও চ িুই চস্থর  রা যায় ন্া। সচেতা বয সূযময, এমত চেদেিন্া  চরোর অদন্ গুচল 

 ারণ আদি। 

১। ঋদেদদ অদন্  স্থাদন্ স্পষ্টই সূযমযাদেম সচেতৃ িে প্রযুি িইয়াদি। যো, ৪ ম, ১৪ 

সূ, ২ ঋদ । 

২। সূদযমযর ন্যায় তাাঁিার প প। সূদযমযর মত তাাঁিার চ রণ আদি। (প্রসুেন্নিুচিজমগৎ। 

৪ম, ৫৩ সূ, ৩ ঋক্) সূদযমযর ন্যায় তাাঁিার রে আদি, অশ্ব আদি এেং সূদযমযর ন্যায় চতচন্ 

আ াি পচরভ্রমণ  দরন্। 

৩। যাস্ক েদলন্, যখন্ আ াি িইদত অে ার চগয়াদি, রচি চে ীণম িইয়াদি, বসই 

সচেতার  াল।# সায়ন্ািাযময েদলন্ বয, উদদয়র পূদর্ব্ম বয মূচত্তম বসই সচেতা, উদয় িইদত 

অস্ত পযমযন্ত বয মূচত্তম, বসই সূযময।†† অতএে এই মত পূর্ব্ম পচণ্ডতগণ  তৃ্তম  গৃিীত। 

৪। সচেতা বয পরব্রহ্ম ন্দিন্, তািার আর এ  প্রমাণ এই বয, পরব্রহ্মোদীরা 

ঈশ্বরদ  চন্রা ার েচলয়াই স্বী ার  দরন্, অেো চেশ্বপ প েচলয়া োদ ন্, চ ন্তু সচেতা 

অন্যান্য বেচদ  বদেতার ন্যায় সা ার। চতচন্ চিরণযািয, চিরণযিস্ত, চিরণচজহ্ব, 

চিরণযপাচণ, পৃেুপাচণ, সুপাচণ, সুচজহ্ব, মন্দ্রচজহ্ব, িচরদ ি ইতযাচদ িদে েচণমত িইয়াদিন্। 

তাাঁিার োহুর  ো অদন্  োর  চেত িইয়াদি। (োহু,  র মাত্র)। 
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বোধ িয় এখন্ স্বী ার  চরদত িইদে বয, সচেতা, পরব্রহ্ম ন্দিন্, জ চপণ্ড সূযময। 

তদে গায়ত্রীর বসই “তৎসচেতু্” িদের অেম চ  িইল  এত  াল চ  ব্রাহ্মদণরা গায়ত্রীদত 

সূযমযদ ই ডাচ য়া আচসদতদি, পরব্রহ্মদ  ন্য়  বয গায়ত্রী ন্া জচপয়া ব্রাহ্মণদ  জলগ্রিণ 

 চরদত ন্াই, বয গায়ত্রী জপ  চরয়া ব্রাহ্মণ মদন্  দরন্, আচম পচেত্র িইলাম, আমার 

স ল পাদপর প্রায়চিত্ত িইল-দস চ  ব েল জ চপণ্ড সূদযমযর  ো, জগদীশ্বদরর ন্দি  

ব্রাহ্মদণ এমন্ িাদে ন্া। এমন্ িাচেদত ব্রাহ্মদণর প্রাদণ ে  আঘাত লাদগ। ব্রাহ্মদণরা 

ব্রহ্মপদি গায়ত্রীর চ প প অেম  দরন্, তািার উদািরণস্বপ প মিামদিাপাধযায় রঘুন্ন্দন্ 

িট্টািাদযমযর  ৃত েযাখযা বন্াদি উদৃ্ধত  চরলাম।* চ ন্তু এখন্ ার ব্রাহ্মদণরা যাই েলুন্, 

এইপ প েযাখযাই চ  প্র ৃত েযাখযা  গায়ত্রী সামগ্রীিা চ , তািা েুচঝদলই বগাল চমচিদত 

পাদর। 

গায়ত্রী আর চ িুই ন্দি। ঋদেদদর এ চি ঋক্। তৃতীয় মণ্ডদল চিষচষ্টতম সূদির 

১৮চি ঋ  আদি ; তন্মদধয দিম ঋক্ গায়ত্রী। ঐ সূিচি সমুদায় উদৃ্ধত  চরদত িইদতদি, 

ন্চিদল পাি  “গায়ত্রীর” মর্ম্ম েুচঝদেন্ ন্া। 

এই সূদির ঋচষ চেশ্বাচমত্র। ইন্দ্রােরুদণৌ (ইন্দ্র ও েরুণ এ দত্র) েৃিস্পচত, পূষা, 

সচেতা, বসাম, চমত্রােরুদণৌ (চমত্র ও েরুণ এ দত্র) এই সূদির বদেতা। অেমাৎ চেশ্বাচমত্র 

এই সূদি েিা (প্রদণতা) এেং ইন্দ্রাচদ বদেতা ইিাদত স্তুত িইয়াদিন্। ঐ স্তুত 

বদেতাচদদগর মদধয সচেতা এ  জন্। বয ঋক্ চিদ  গায়ত্রী েলা যায়, তািা তাাঁিারই স্তে। 

  

সূিচি এই-  

“ইমা উ োং িৃমদয়া মন্যমান্া যুোেদত ন্ তুজযা অিুেন্। 

ক্কতযচদন্দ্রােরুণা যদিা োং বযন্ স্মা চসন্ং ির ে্ সচখিয্ || ১ | |  

অয়মু োং পুরুতদমা রয়ীয়ঞ্ছশ্বত্তমমেদস বজািেীচত। 

সদজাষাচেন্দ্রােরুণা মরুচিচদ্দমো পৃচেেযা িৃণুতং িেং বম || ২ | |  

অদস্ম তচদন্দ্রােরুণা েসু ষযাদদস্ম রচয়র্ম্মরুত্ সর্ব্মেীর্। 

অস্মান্ েরুত্রী্ িরর্ণরেস্ত্বস্মান্ বিাত্রা িারতী দচিণাচি্ || ৩ | |  

েৃিস্পদত জুষস্ব বন্া িেযাচন্ চেশ্বদদেয। 

http://www.bengaliebook.com/


বহিমচন্র চট্টোপোধযোয়  । দেবতত্ত্ব ও হিন্েুধর্ম্ম ।        প্রবন্ধ 

 46 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

রাস্ব রত্নাচন্ দাশুদষ || ৪ | |  

শুচিম মেৃমস্পচতমধ্বদরষু ন্মসযত। 

অন্াদমযাজ আ িদ  || ৫ | |  

েৃষিং িযমযণীন্াং চেশ্বপ পমদািযং। 

েৃিস্পচতং েদরণযং || ৬ | |  

ইয়ং বত পূষান্নাঘৃদণ সুষু্টচতদদ্দমে ন্েযসী। 

অস্মাচিস্তুিযং িসযদত || ৭ | |  

তাং জুষস্ব চগরং মম োজয়ন্তীমো চধয়ং। 

েধূয়ুচরে বঘাষণাং | |  ৮ | |  

বযা চেশ্বাচি চেপিযচত িুেন্া সং ি পিযচত। 

স ন্্ পূষাচেতা িুেৎ || ৯ | |  

তৎসচেতুর্ব্মদরণযং িদগমা বদেসয ধীমচি। 

চধদয়া বযা ন্্ প্রদিাদয়াৎ || ১০ | |  

বদেসয সচেতুর্ব্ময়ং োজয়ন্ত্ পুরেযা। 

িগসয রীচতমীমদি || ১১ | |  

বদেং ন্র্ সচেতারং চেপ্রা যর্জ্ঞ্ সুেৃচিচি্। 

ন্মসযাচন্ত চধদয়চষতা্ || ১২ | |  

বসাদমা চজগাচত গাতুচেৎ বদেন্াদমচত চন্ষৃ্কতং। 

ঋতসয বযাচন্মাসদং || ১৩ | |  

বসাদমা অস্মিযং চিপদদ িতুষ্পদদ ি পিদে। 

অন্মীো ইষস্করৎ || ১৪ | |  

অস্মা মায়ুর্ব্মধময়ন্নচিমাতী্ সিমান্্। 

বসাম্ সধস্থমাসদৎ || ১৫ | |  

আ বন্া চমত্রােরুণা ঘৃর্তগমেূযচতমুিতং।  

মধ্বা রজাংচস সুিতূ || ১৬ | |  
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উরুিংসা ন্দমােৃধা মিা দিসয রাজে্। 

রেরাচঘষ্ঠাচি্ শুচিব্রতা ১৭ | |  

গৃণান্া জমদচিন্া বযান্ােৃতসয সীদতং। 

পাতং বসামমৃতােৃধা || ১৮ | |  

  

বিষ ৪ ঋদ র ঋচষ ব ান্ ব ান্ মদত জমদচি। অসযােম। 

বি ইন্দ্র ও েরুণদদে! আপন্াচদদগর সম্বেীয় মান্যমান্ এেং ভ্রমণিীল এই প্রজাগণ 

যুো এেং েলোন্ চরপু তৃ্তম  বযন্ চেন্ষ্ট ন্া িয়। আপন্াচদদগর তাদৃি যি আর ব াোয় 

আদি, বস যি্িারা সচখিূত আমাচদগদ  অন্নপ্রদান্  দর। ১। বি ইন্দ্র ও েরুণ! ধদন্েু 

মিান্ যজমান্ রিার চন্চমত্ত আপন্াচদগদ  আহ্বান্  দরন্। মরুদ্গণ,  বযদলা  ও পৃচেেীর 

সচিত সংগত িইয়া আপন্ারা আমাদদর স্তুচত শ্রেণ  রুন্। ২। বি বদেিয়! আমরা বযন্ 

বসই অচিলচষত েসু এেং বসই সর্ব্ম র্ম্ম রদণ সামেমচেধায়  অেম প্রাপ্ত িই। স দলর 

েরণীয় বদেপত্নীগণ রিার সচিত এেং িেন্ীয় সরস্বতী বগাপ প দচিণার সচিত 

আমাচদগদ  রিা  রুন্। ৩। বি সর্ব্মদদেচিত েৃিস্পদত! আমাচদদগর িেযাচদ গ্রিণ  রুন্ 

এেং আমাচদগদ  ধন্দান্  রুন্। ৪। বি ঋচিক্ গণ! েৃিস্পচতদদেদ  বতামরা বস্তাত্রিারা 

ন্মস্কার  র। আমরা তাাঁিার অন্চিিেন্ীয় বতদজর স্তুচত  চরদতচি। ৫। মন্ুষযচদদগর 

অচিমত ফলদাতা অন্চিিেন্ীয় এেং েযাপ্তপ প েদরণয েৃিস্পচতদ  ন্মস্কার  র। ৬। বি 

দীচপ্তমান্ পূষণ্! এই ন্ূতন্ স্তুচত আপন্ার উদদ্দদি  ীত্তমন্  চরদতচি। ৭। বি পূষণ্, 

স্তুচত ার  আমার এই স্তুচত গ্রিণ  রুন্ এেং স্তুচতিারা প্রীত িইয়া অন্ন ইো াচরণী ও 

িষম াচরণী এই স্তুচত গ্রিণ  রুন্, বযমন্ স্ত্রী ামী পুরুষ স্ত্রীদ  গ্রিণ  দর। ৮। বয পূষাদদে 

চেশ্বজগৎ দিমন্  দরন্, চতচন্ আমাচদগদ  রিা  রুন্। ৯। সচেতৃদদদের েরণীয় বতজ 

আমরা ধযান্  চর, চযচন্ আমাচদদগর েুচদ্ধেৃচত্ত বপ্ররণ  দরন্। ১০। অন্ন ইো  চরয়া আমরা 

স্তুচতর সচিত সচেতৃদদদের এেং িগদদদের দান্ প্রােমন্া  চর। ১১। বন্তৃ চেপ্রগণ যদজ্ঞ 

বিািন্ স্তুচতিারা সচেতৃদদেদ  েন্দন্া  দর। ১২। পেপ্রদিম  বসামদদে বদেগদণর সংস্কৃত 

আোদস এেং যজ্ঞস্থাদন্ গমন্  দরন্। 
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১৩। বসামদদে আমাচদগদ  এেং সর্ব্মপ্রাণীদ  অন্াময়প্রদ অন্ন প্রদান্  রুন্। ১৪। 

বসামদদে আমাচদদগর আয়ুর্ব্মদ্ধমন্ এেং পাপন্াি  চরয়া িচেধমান্প্রদদদি আগমন্  রুন্। 

১৫। বি বিািন্ র্ম্মিীল চমত্র ও েরুণদদে! আপন্ারা আমাচদদগর গািীস লদ   ব্ধপপূণম 

 রুন্ এেং জল মধুররসচেচিষ্ট  রুন্। ১৬। েহুস্তুত এেং স্তুচতেৃদ্ধ শুদ্ধব্রত আপন্ারা 

দীঘমস্তুচতিারা েদলর ঈশ্বর িদয়ন্। ১৭। জমদচি ঋচষ  তৃ্তম  স্তুত িইয়া যজ্ঞেদ্ধম  আপন্ারা 

যজ্ঞস্থদল আগমন্  রুন্ এেং বসাম পান্  রুন্। ১৮। এখন্ বদখা যাইদতদি, যখন্ ইন্দ্র, 

েরুণ, চমত্র, বসামাচদর সদঙ্গ এ দত্রই সচেতা স্তুত িইয়াদিন্, তখন্ সচেতা পরব্রহ্ম ন্া 

িইয়া সূযময িইোর সম্ভােন্া। এ াদি ঋক্ চিও সচেতৃস্তে। ঐ ঋদ  সচেতার সদঙ্গ 

িগদদেও যুি িইয়াদিন্। অতএে উিদয়ই সূদযমযর মূচত্তমচেদিষ, ইিাই সম্ভে। পাি  

বদচখদেন্ বয, ঋক্ চিদ  গায়ত্রী েলা যায় (দিম ঋক্) তািার পূদর্ব্ম “ি”ূ “িুে” “স্বর” 

এ চতন্চি িে ন্াই। গায়ত্রীর পূদর্ব্ম এই চতন্চি িে সিরাির উচ্চাচরত িওয়ার চন্য়ম 

ো ায়, অদন্দ  মদন্  দরন্, “তৎসচেতা” অদেম, এই বত্রদলাদ যর প্রসচেতা। 

এই ঋক্ চির গায়ত্রী ন্াম িইল ব ন্  গায়ত্রী এ চি িদন্দর ন্াম। এই ৬২তম সূদির 

প্রেম চতন্চি ঋ  চত্রষু্টপ িদন্দ। আর ১৫চি গায়ত্রীেদন্দ। এই ঋক্ চির প্রাধান্য আদি 

েচলয়াই ইিাই গায়ত্রী ন্াদম প্রিচলত। এই প্রাধান্য, ইিার অেমদগৌরে বিতু। সতয েদি বয, 

সূযমযপদি েযাখযা  চরদল তত অেমদগৌরে োদ  ন্া। চ ন্তু ইিাও স্বী ার  চরদত িইদে, 

যখন্ িারতেদষম প্রধান্ ঋচষরা ব্রহ্মোদী িইদলন্, আর তাাঁিারা ব্রহ্মোদ বেদমূল  েচলয়া 

প্রচতপন্ন  চরদত বিষ্টা  চরদত লাচগদলন্, তখন্ গায়ত্রীর অেম ব্রহ্মপদিই  চরদলন্। এেং 

বসই অেমই ব্রাহ্মণমণ্ডলীদত প্রিচলত িইল। 

ইিাদত িচত চ   ব্রাহ্মদণরাই ো লাঘে চ   গায়ত্রীরই ো লাঘে চ   বয ঋচষ গায়ত্রী 

প্রণয়ন্  চরয়াচিদলন্, চতচন্ বয অেমই অচিদপ্রত  চরয়া ো ুন্ ন্া, যখন্ ব্রহ্মপদি তাাঁিার 

োদ যর সদেম িয়, আর যখন্ বসই অদেমই গায়ত্রী সন্াতন্ ধদর্ম্মাপদযাগী এেং মন্ুদষযর 

চিত্ত-শুচদ্ধ র, তখন্ বসই অেমই প্রিচলত ো াই উচিত। তািাদত ব্রাহ্মদণরও বগৌরে, 

চিন্দুধদর্ম্মরও বগৌরে। এই অদেম ব্রাহ্মণ িূরের, ব্রাহ্ম ্ীষ্টীয়ান্ স দলই গায়ত্রী জপ  চরদত 

পাদর। তদে আদদৌ বেচদ  ধর্ম্ম চ  চিল, তািার যোেম মর্ম্ম চ , তািা িইদত চ  প্র াদর 
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েত্তমমান্ চিন্দুধর্ম্ম উৎপন্ন িইয়াদি, এই তত্ত্বগুচল পচরষ্কার  চরয়া েুঝান্ আমাদদর বিষ্টা, 

তাই বগা ার  োিা লইয়া আমাদদর এত চেিার  চরদত িইল। বেচদ  ধর্ম্ম চিন্দুধদর্ম্মর 

মূল, চ ন্তু মূল েৃি ন্দি ; েৃি পৃেক্ েস্তু। েৃি বয িাখা প্রিাখা, পত্র পুদষ্প ফদল িূচষত, 

মূদল তািা ন্াই। চ ন্তু মূদলর গুণাগুণ ন্া েুচঝদল, আমরা েৃিচিও িাল  চরয়া েুচঝদত 

পাচরে ন্া।-‘প্রিার, ১ম েষম, পৃ. ২২৮- ৩৭।  

  

—————— 

* ন্চ রসয তাচন্ ব্রতা: বদেসয সচেতুচমমন্চন্ত। ন্ যসয ইদন্দ্রা েরুদণা ন্ চমদত্রা ব্রতং 

অযমযমান্ চমন্চন্ত রুরেরা:। অসযচি সর্ব্মিাস্তারাং সচেতু:  চ্চন্ চপ্রয়ং। ন্ চমন্চন্ত স্বরাজযং 

২। ৩৮। ৭। ৯। - ৫। ৮২। ২ 

  

† আপচিদসয ব্রদত আচন্মৃগ্রা অয়চঞ্চৎ োদতা রমদত পচরজ মন্।২। ৩৮। ২।  

  

‡ যসয প্রয়ান্মদি দয় ইচদযযুদদমো:।৫। ৮১। ৩।  

  

§ অচপ স্তুত: সচেতা বদদো অস্তুয়ং আচিচিদশ্বেসদো গৃণাচন্ত। অচি যং বদেী 

অচদচতগমণাচত সেং বদেসয সচেতুজুমষাণা। অচিস্াদজা েরুদণা গৃণচন্ত অচিচমত্রাদসা 

অযমযমা। সদযাষা:।৭। ৩৮। ৩,  ৪।  

# তসয  াদলা যদা বদযৌরপিততমস্কা ীণমরচিিমেচত। 

  

†† উদয়াৎ পূর্ব্মিাষী সচেতা। উদয়াস্তমধযেত্তমী সূযময ইচত। * “গায়ত্রযা অেমমাি বযাগী 

যাজ্ঞেল্ক্য:। বদেসয সচেতুেমদচ্চমা িগমমন্তগমতং চেিুং। ব্রহ্মোচদন্ এোহুর্ব্মরদণযঞ্চাসয ধীমচি। 

চিন্তয়াদমা েয়ং িগমং চধদয়া বযা ন্: প্রদিাদয়াৎ। ধর্ম্মােম ামদমাদিষু েুচদ্ধেৃত্তী: পুন্: পুন্:। 

েুদদ্ধদিদচয়তা যস্তু চিদাত্মা পুরুদষা চেরা্ । েরদণযং েরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারিীরুচি:। 

আচদতযান্তগমতং যচ্চ িগমাখযংতনু্মমুিচি:। জন্মমৃতুযচেন্ািায়  ব:খসয চত্রয়তসয ি। ধযাদন্ন্ 

পুরুদষা যি রেরষ্টেয: সূযমযমণ্ডদল। মন্ত্রােমমচপ বিোয়ং জ্ঞাপয়দতযেদমেচি। বতন্ গায়ত্রযা 
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অয়মেম:। বদেসয সচেতুিমগস্বপ পান্তযমযাচম ব্রহ্ম েদরণযং েরণীয়ং জন্মমৃতুযিীরুচি: 

তচিন্ািায় উপাসন্ীয়ং। ধীমচি প্রাগুদিন্ বসািিস্মীতযদন্ন্ চিন্তায়াম:, বযা িগম: 

সর্ব্মান্তযমযামীশ্বদরা বন্ািস্মা ং সদর্ব্মষাং সংসাচরণং চধদয়া েুদ্ধী: প্রদিাদয়াৎ 

ধর্ম্মােম ামদমাদিষু বপ্ররয়চত। তোি িগেদ গীতায়াং। “ঈির: সর্ব্মিূতান্াং হৃদদ্দদিি্ুমন্ 

চতষ্ঠচত, ভ্রাময়ন্ সর্ব্মিূতাচন্ যন্ত্রাপ ঢ়াচন্ মায়য়া।” ঈশ্বদরািন্তযমযামী হৃদদ্দদি অন্ত: রদণ 

ভ্রাময়ন্ তত্তৎ র্ম্মসু বপ্ররয়ন্ দারুযন্ত্রতুলযিরীরাপ ঢ়াচন্ িূতাচন্ প্রাচণদন্া জীোচন্চত যােৎ 

মায়য়া অঘিন্ঘিন্পিীয়সযা চন্জিিা। তোিাশ্বতরাণাং মন্ত্র:। “এদ া বদে: সর্ব্মিূদতষু 

গূঢ় সর্ব্মেযাপী সর্ব্মিূতান্তরাত্মা।  র্ম্মাধযি: সর্ব্মিূতাচধোস: সািী বিতা ব েদলা 

চন্গুমণি।”  
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ববহে  দেবতো 

এিদণ আমরা অেচিষ্ট বেচদ  বদেতাচদদগর  ো সংদিদপ েচলে। আমরা আ াি 

ও সূযমযদদেতাচদদগর  ো েচলয়াচি, এিদণ োয়ু-দদেতাচদদগর  ো েচলে। বেিী 

েচলোর প্রদয়াজন্ ন্াই। োয়ু বদেতা,-প্রেম োয়ু ো োত, চিতীয় মরুদ্গণ। োয়ুর চেদিষ 

পচরিয় চ িুই চদোর ন্াই। সূদযমযর ন্যায় োয়ু আমাচদদগর  াদি চন্তয পচরচিত। ইচন্ 

বপৌরাচণ  বদেতার মদধয স্থান্ পাইয়াদিন্। পুরাদণচতিাদস ইন্দ্রাচদর ন্যায় ইচন্ এ জন্ 

চদক্ পাল মদধয গণয। এেং োয়ু ো পেন্ ন্াম ধারণ  চরয়াদিন্। সুতরাং ইাঁিাদ  প্রিচলত 

বদেতাদদর মদধয ধচরদত িয়। 

মরুদ্গণ বসপ প ন্দিন্। ইাঁিারা এিদণ অপ্রিচলত। োয়ু সাধারণ োতাস, মরুদ্গণ 

ঝ । ন্ামিা ব াোও এ েিন্ ন্াই ; সর্ব্মত্রই েহুেিন্।  চেত আদি বয, মরুদ্গণ চত্রগুচণত 

ষচষ্টসংখয , এ িত আিী। এ বদদি ঝদ র বয বদৌরাত্ময, তািাদত এ  লি আিী িাজার 

েচলদলও অতুযচি িইত ন্া। ইাঁিাচদগদ   খন্  খন্ রুরের েলা িইয়া োদ । রুদ ধাতু 

িীৎ ারাদেম রুদ ধাতু িইদত বরাদন্ িইয়াদি। রুদ ধাতুর পর বসই “র” প্রতযয়  চরয়া 

রুরের িে িইয়াদি। ঝ  ে  িে  দর, এই জন্য মরুদ্গণদ  রুরের েলা িইয়াদি সদন্দি 

ন্াই। ব াোও ো মরুদ্গণদ  রুদরেরর সন্তচত েলা িইয়াদি। 

তার পর অচিদদেতা। অচিও আমাদদর চন্ ি এত সুপচরচিত বয, তাাঁিারও ব ান্ 

পচরিয় চদোর প্রদয়াজন্ ন্াই। চ িু পচরিয় বদওয়াই িইয়াদি। 

ঋদেদদ আর এ চি বদেতা আদিন্, তািাদ   খন্ েৃিস্পচত  খন্ ব্রহ্মণস্পচত েলা 

িইয়া োদ । ব ি ব ি েদলন্, ইচন্ অচি, ব ি ব ি েদলন্, ইচন্ ব্রহ্মণযদদে। বস যািাই 

িউ । ব্রহ্মণস্পচতর সদঙ্গ আমাদদর আর ে  সম্বে ন্াই। েৃিস্পচত এিদণ বদেগুরু অেো 

আ াদির এ চি তারা। অতএে তাাঁিার সম্বদে ে  চেদিষ েচলোর প্রদয়াজন্ ন্াই। 

বসামদ  এিদণ িন্দ্র েচল, চ ন্তু ঋদেদদ চতচন্ িন্দ্র ন্দিন্। ঋদেদদ চতচন্ বসামরদসর 

বদেতা। 
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অশ্বীিয় পুরাদণচতিাদস অচশ্বন্ী ুমার েচলয়া চেখযাত।  চেত আদি বয, তাাঁিারা 

সূদযমযর ঔরদস অচশ্বন্ীর গদিম জন্মগ্রিণ  চরয়াচিদলন্। এই জন্য তাাঁিাচদদগর বপৌরাচণ  

ন্াম অচশ্বন্ী ুমার। এমন্ চেদেিন্া  চরোর অদন্   ারণ আদি বয, তাাঁিারা বিষরাচত্রর 

বদেতা ; ঊষার পূর্ব্মগামী বদেতা। 

আর এ চি বদেতা িষ্টা। পুরাদণচতিাদস চেশ্ব র্ম্মা যািা, ঋদেদদ িষ্টা তািাই। অেমাৎ 

বদেতাচদদগর  াচরগর। 

যমও ঋদেদদ আদিন্ চ ন্তু যমও আমাচদদগর চন্ ি চেদিষ পচরচিত। যমদদেতার 

এ চি গূঢ় তাৎপযময আদি, তািা সময়ান্তদর েুঝাইোর প্রদয়াজন্ িইদে। 

চত্রত আপ্তয অজ এ পাদ প্রিৃচত  বই এ চি িুরের বদেতা আদিন্,  খন্  খন্ বেদদ 

তাাঁিাচদদগর ন্াদমাদেখ বদখা যায়। চ ন্তু তাাঁিাদদর সম্বদে এমন্ চ িুই  ো ন্াই বয, 

তাাঁিাদদর ব ান্ পচরিয় চদোর প্রদয়াজন্  দর। 

বেচদ  বদেীচদদগর মদধয অচদচত পৃচেেী এেং ঊষা এই চতদন্রই চ চঞ্চৎ প্রাধান্য 

আদি। অচদচত ও পৃচেেীর চ চঞ্চৎ পচরিয় চদয়াচি। ঊষার পচরিয় চদোর প্রদয়াজন্ ন্াই, 

ব ন্ ন্া, যািার ঘুম এ িু স াদল িাচঙ্গয়াদি বসই তািাদ  চিদন্। সরস্বতীও এ চি 

বেচদ  বদেী। চতচন্  খন্ ন্দী  খন্ োগ্ দদেী। গঙ্গা-চসেু প্রিচৃত ঋদেদদ স্তুত িইয়াদিন্। 

ফলত্ িুরের বেচদ  বদেীচদদগর সচেস্তার েণমদন্  ালিরণ  চরয়া পাি চদগদ  আর  ষ্ট 

চদোর প্রদয়াজন্ ন্াই। আমরা এইখাদন্ বেচদ  বদেতাচদদগর েযচিগত পচরিয় সমাপ্ত 

 চরলাম। চ ন্তু আমরা বেচদ  বদেতাতত্ত্ব সমাপ্ত  চরলাম ন্া। আমরা এখন্ বেচদ  

বদেতাতদত্ত্বর স্থূল মর্ম্ম েুচঝোর বিষ্টা  চরে। তার পর বেচদ  ঈশ্বরতদত্ত্ব প্রেৃত্ত িইোর 

বিষ্টা  চর।-‘প্রিার’, ১ম েষম, পৃ. ২৬৬- ৬৮।  
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দেবতত্ত্ব 

আমরা বদচখয়াচি বয, বেদদর ইন্দ্রাচদ বদেতারা ব ি ো আ াি, ব ি ো সূযময, ব ি 

ো অচি, ব ি ো ন্দী ; এইপ প অদিতন্ জ পদােম মাত্র। বেদদ এইপ প অদিতন্ 

জ পদাদেমর উপাসন্া ব ন্  এপ প উপাসন্া ব াো িইদত আচসল  ইিার উৎপচত্তর চ  

ব ান্  ারণ আদি  অদয এই চেষদয়র অন্ুসোদন্ প্রেৃত্ত িইে। 

চেস্মদয়র চেষয় এই বয, ব েল বেচদ  চিন্দুরাই এই ইন্দ্রাচদর উপাসন্া  চরদতন্ 

ন্া। পৃচেেীর অদন্  সিয এেং অসিয জাচত ইাঁিাচদদগর উপাসন্া  চরত এেং এখন্ও 

 চরয়া োদ । বসই স ল জাচতমদধয এই বদেতাচদদগর ন্াম চিন্ন প্র ার েদি, চ ন্তু 

উপাসয বদেতা এ ই। আমরা ব েল প্রািীন্ আযমযজাচতসম্ভূত বযন্, বরাম  প্রিৃচত 

জাচতচদদগর  ো েচলদতচি ন্া। চিন্দুরা বয জাচত িইদত জন্মগ্রিণ  চরয়াদি তািারাও 

বসই জাচত িইদত জন্মগ্রিণ  চরয়াচিল ; সুতরাং এ ই েংদি এ ই বদেতার উপাসন্া 

বয প্রিচলত োচ দে ইিা চেস্ময় র ন্দি। চেস্ময় র এই বয, স ল জাচতর সদঙ্গ 

আযমযেংিীয়চদদগর েংিত, স্থান্গত, ো অন্য ব ান্প্র ার ঐচতিাচস  সম্বে ন্াই, 

তািাচদদগর মদধযও এই ইন্দ্রাচদর উপাসন্া প্রিচলত। আদমচর া, আচি া, অদেচলয়া ো 

পচলদন্চসয়ার অিযন্তরোসীচদদগর মদধযও এই স ল বদেতাচদদগর উপাসন্া প্রিচলত। 

আমরা  ত গুচল উদািরণ চদে। অচধ  উদািরণ সঙ্কলদন্র জন্য প্রিাদরর স্থান্ ন্াই। 

উদািরণ চদোর পূদর্ব্ম আমাচদদগর  বইচি  ো েচলোর আদি। 

প্রেম, চিন্দুধদর্ম্মর েযাখযায় আমরা পািাত্তয বলখ চদদগর সািাযয গ্রিণ  চরদত 

অচতিয় অচন্েু । ইংদরজিি পাি চদদগর তুচষ্টর জন্য  বই এ োর আপন্ মদতর 

বপাষ তায় পািাত্তয বলখদ র মত উদৃ্ধত  চরয়াচি েদি, চ ন্তু বস অচন্োপূর্ব্ম । এেং 

আপন্ার মদতর সদঙ্গ তািাচদদগর মত ন্া চমচলদল বসপ প সািাযয গ্রিণ  চর ন্াই। চ ন্তু 

এখাদন্ ইউদরাদপর সািাযয েযতীত আমাদদর িচলোর উপায় ন্াই, ব ন্ ন্া ব ান্ চিন্দুই 

আদমচর া, আচি া, অদেচলয়া ও পচলদন্চসয়ার আচদোসীচদগদ  বদচখয়া আইদস ন্াই। 
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চিতীয়, আমরা প্রধান্ত্ অসিয জাচতচদদগর মধয িইদতই অচধ াংি উদািরণ গ্রিণ 

 চরে। ইিাদত ব ি মদন্ ন্া  দরন্ বয, আমরা চিন্দুচদগদ  অেো প্রািীন্ বেচদ  

চিন্দুচদগদ , অসিয জাচত মদধয গণয  চর। ইিা আমরা েচলদত স্বী ৃত আচি বয, বেচদ  

চিন্দুরা বয স ল  ো েুচঝয়াচিদলন্, ইউদরাদপ সিয জাচতরাও তািার অদন্   ো 

এখন্ও েুদঝন্ ন্াই। তদে সাদৃিয এই বয, বেচদ  ধর্ম্ম চিন্দুধদর্ম্মর প্রেম অেস্থা, আর 

আমরা বয স ল অসিয জাচতদদর  ো েচলে, তািাদদরও ধদর্ম্মর প্রেম অেস্থা। 

এিদণ আমরা উদািরণ সঙ্কলদন্ প্রেৃত্ত িই। প্রেমত্ ইন্দ্রদদেতাই আমাদদর 

উদািরণ িউন্। প্রমাণ  চরয়াচি বয, ইন্দ্র েৃচষ্ট-দদেতা। বশ্বত-ন্ীল-ন্দীতীরোসী চদঙ্ক 

ন্াদম জাচত ইন্দ্রদ  বদচন্দদ ন্াদম উপাসন্া  দর। চতচন্ ইদন্দ্রর ন্যায় েৃচষ্ট-দদেতা এেং 

ইদন্দ্রর ন্যায় স্বগমোসী প্রধান্ বদেতা। ‘ডমর’ ন্াদম অসিয জাচতচদদগর মদধয ‘ওমা ুরু’ 

ন্াদম বদেতা েৃচষ্টদদেতাও েদি, সর্ব্মপ্রধান্ বদেতাও েদি। ইচন্ই ডমরচদদগর ইন্দ্র। 

আদমচর ার আচদম জাচতচদদগর মদধয  বইচি সিযজাচত চিল,-দমচিদ ার আচদোসী 

‘অজদত ’ এেং চপরু’র আচদমোসী ‘ইঙ্কা’চদদগর প্রজা। অজদতদ রা তলাদলাদ র 

উপাসন্া  চরত। চতচন্ ইদন্দ্রর ন্যায় আ াি-দদেতা এেং ইদন্দ্রর েৃচষ্ট-দদেতা এেং ইদন্দ্রর 

ন্যায় েজ্রী। চপরুোসীচদদগর মদধয ইন্দ্র, বদে ন্দিন্, বদেী। চন্ ারগুয়াোসীচদদগর মদধয 

েৃচষ্ট-দদেতার পূজা আদি। িারতেষমীয় অসিযজাচতচদদগর মদধয উচ ষযার খদন্দরা 

চপ্ুদপনু্ন ন্াদম েৃচষ্ট-দদেতা পূজা  দর। ব াদলদদর ে  পর্ব্মতদ  তািারা মরংেুপ  েদল। 

চতচন্ই ইিাদদর েৃচষ্ট-দদেতা। পূদর্ব্ম আমরা স্থান্ান্তদর েচলয়াচি বয, বরাম চদদগর 

জুচপিার আমাচদদগর বদযৌচষ্পতৃ। চ ন্তু বদযৌ্ ত ব েল আ াি, বরামদ রা ব েল 

আ াদির উপাসন্ায় সন্তুষ্ট ন্দিন্। েৃচষ্ট ারী আ াদির উপাসন্া িাই। এইজন্য তাাঁিারা 

জুচপিার প্লুচেয়স, অেমাৎ েৃচষ্ট ারী আ াদির উপাসন্া  চরদতন্। ইচন্ বরাম চদদগর ইন্দ্র। 

  

অচিদ  চিতীয় উদািরণস্বপ প গ্রিণ  রা যাউ । পৃচেেীদত, চেদিষত্ আচিয়া 

প্রদদদি, অচির উপাসন্া ে  প্রেলতা প্রাপ্ত িইয়াচিল। আদমচর ার চদলােদররা 

অচিদদেতাদ  আদমচর ার আচদমোসীচদদগর আচদ পুরুষ (মন্ু) েচলয়া েৎসদর েৎসদর 

উপাসন্া  দর। অচিমদঙর চলচখত পুস্তদ  জান্া যায় বয, চিন্ু  ন্াদম আদমচর ার 
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প্রান্তোসী আচদমজাচতরা অচির পূজা  চরত। সিয বমচিদ াোসীচদদগর মদধয অচি 

এ জন্ প্রধান্ বদেতা চিদলন্ ; চ ন্তু তাাঁিার ন্ামচি এত  বরুচ্চাযময বয, আমরা তািা 

োঙ্গালায় চলচখদত পাচরলাম ন্া।1 পচলদন্চসয়াদত মহুই া ন্াদম এেং আচি ার ডাদিাদম 

প্রদদদি বজা ন্াদম অচি পূচজত। আচিয়া প্রদদদি  ঞ্চ দলরা িে পূজা  দর এেং অচিও 

পূজা  দর। জাপান্ প্রদদিস্থ বয়দসা প্রদদদি অচিই প্রধান্ বদেতা। তুঙ্গজ বমাগল এেং 

তু ম জাতীদয়রা অচির উপাসন্া  চরয়া োদ । িইলর সাদিে বমাগলচদদগর2 এ চি 

চেোিমন্ত্র উদৃ্ধত  চরয়াদিন্, তািা পচ য়া ঋদেদদর অচিসূি মদন্ পদ । 

ইচতিাদস চেখযাত আচসচরয়া,  ালচদয়া, চফচন্চসয়া প্রিৃচত বদদির বলাদ রা প্রধান্ত্ 

অচির উপাস  চিল। প্রািীন্ পারসযোসীরা চেখযাত অচির উপাস  এেং তািাচদদগর 

েংি, বোম্বাইদয়র পাসমীর অদযাচপও চেখযাত অচির উপাস । ইউদরাদপও গ্রী চদদগর 

মদধয Vulcan, Hephaistos, Hestia অচিদদেতা। তৎপরেত্তমী ইউদরাপীয়দদর মদধয এ িু 

এ িু অচিপূজা আদি। উদািরণস্বপ প িইলর সাদিদের গ্রন্থ িইদত এ িু উদৃ্ধত 

 চরলাম।! 

সূদযমযাপাসন্া জগদত অচতিয় চেস্তৃত। সিয এেং অসিয স দলই তাাঁিার উপাসন্া 

 দর। আদমচর ায় অসিয জাচতচদদগর মদধয িডসন্ বের উপ ূলোসী আচদমজাচতরা 

প্রাত্সূদযমযর উপাসন্া  দর। েঙ্কুের িীপোসীরা মধযািসূদযমযর উপাসন্া  দর। 

চদলােরচদদগর িাদি বদেতার মদধয সূযময চিতীয় বদেতা। েচজমচন্য়ার আচদমোসীরা উদয় 

এেং অস্ত াদল সূদযমযর উপাসন্া  চরত। বপাত্তচেতুচমরা িাদদর উপর উচিয়া সূদযমযর বিাগ 

চদত। আলদগাঙ্কুইন্চদদগর চিত্রচলচপ মদধয সূদযমযর চিত্র প্রধান্ বদেতার চিদত্রর স্বপ প 

চলচখত িইয়াদি। চসউস জাচতরা সূযমযদ  জগদতর সৃজন্ ত্তমা ও পালন্ ত্তমা স্বপ প 

চেদেিন্া  দর। িীক্ জাচতরা সূযমযদ  ঈশ্বদরর প্রচতমাস্বপ প চেদেিন্া  দর। 

আদরৌ াচন্দয়রা সূযমযদ  সর্ব্মদশ্রষ্ঠ বদেতা েচলয়া উপাসন্া  দর। পুদয়  দিরা সূদযমযর 

চন্ ি স ল মঙ্গল  ামন্া  দর। িু ুমান্োসীরা সূদযমযর মচন্দর গিন্  চরয়া, তন্মদধয 

তাাঁিার উপাসন্া  দর। লুইচসয়ান্াোসী ন্াদিজ জাচতচদদগর মদধয সূদযমযর পুদরাচিদতরাই 

রাজা িইত এেং সূদযমযর মচন্দর চন্র্ম্মাণপূর্ব্ম  রীচতমত প্রতযি তাাঁিার উপাসন্া  চরত। 

http://www.bengaliebook.com/


বহিমচন্র চট্টোপোধযোয়  । দেবতত্ত্ব ও হিন্েুধর্ম্ম ।        প্রবন্ধ 

 56 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বলাচরদার আচদমোসী অপলদিরা প্র ৃত বসৌর চিল। তািারা প্রতযি প্রাদত ও সেযা াদল 

সূযময উপাসন্া  চরত এেং েৎসদর িাচরোর সূদযমযর উৎসে  চরত। এদদদি  বগমাপূজায় 

বযমন্ ঘিা, বমচিদ া চন্োসী অজদত চদদগর মদধয সূযমযপূজার বসইপ প ঘিা চিল। 

তািাচদদগর চন্চর্ম্মত সূদযমযর েৃিৎ স্তূপ অদযাচপ েত্তমমান্ আদি এেং বপ্রস্কদির মদন্াির 

রিন্ায় এই সূদযমযর িীষণ উপাসন্া চিরস্মরণীয় িইয়া চগয়াদি। ফলত্ সূযমযদ ই 

অজদতদ রা ঈশ্বর েচলয়া মাচন্ত। দচিণ আদমচর ার বেদগািা চন্োসী মুইস্কা জাচতরা 

সূযমযর চন্ ি ন্রেচল চদত। চপরুর সূদযমযাপাসন্া অচত চেখযাত এেং চপরুোসীচদদগর 

জীেদন্র সমস্ত  র্ম্ম এই সূদযমযাপাসন্ার িারা িাচসত িইত। চপরুর রাজা আমাচদদগর 

রামিন্দ্রাচদর ন্যায় সূযমযেংিীয় েচলয়া পচরচিত চিদলন্। তাাঁিারা সূদযমযর প্রচতচন্চধ েচলয়া 

রাজি  চরদতন্। চপরুদদদি স্বণম খচিত অসংখয সূযমযমচন্দদর সূদযমযর স্বণমচন্চর্ম্মত প্রচতমূচত্তম 

স ল সর্ব্মদলাদ র িারা উপাচসত িইত। 

  

িারতেষমীয় অসিয জাচতচদদগর মদধয বোদ া ও ধীমাল জাচতরা সূযময উপাসন্া  দর। 

োঙ্গালার প্রান্তোসী ব াল, মুণ্ডা, ওরাাঁও এেং সাাঁওতাল জাচতরা চসংদোঙ্গা ন্াদম 

সূযমযদদদের উপাসন্া  দর। উচ ষযার খন্দচদদগর মদধয সূদযমযদদদের ন্াম েু াদপনু্ন। চতচন্ 

স্রষ্টা এেং চেধাতা। তচিন্ন তাতার, মঙ্গল, তুঙু্গজ, সাইচেচরয়াোসীরা এেং লাপ জাচতরা 

সূদযমযর উপাসন্া  চরয়া োদ । 

আযমযজাচতচদদগর মদধয প্রািীন্ পারচস চদদগর সূযমযপাসন্ার  ো েচলয়াচি। 

গ্রী চদদগর মদধয সূযমযদদেতা চিচলয়স ো আদপালন্ ন্াদম উপাচসত িইদতন্। সদিচিস 

প্রিৃচতও তাাঁিার উপাসন্া  চরদতন্। আধুচন্  ইউদরাপীয় পচণ্ডদতরা অদন্দ ই েদলন্ বয, 

গ্রী  প্রিৃচত আযমযজাচতচদদগর বদদোপাখযান্ স ল অচধ াংিই বসৌদরাপন্যাস-

সূযমযপ প । তাাঁিারা এ চেষদয় চ িু ো াোচ   চরয়াদিন্, পািদ রা তািা অেগত োচ দত 

পাদরন্। 

প্রািীন্ চমিরোসীচদদগর মদধয সূদযমযাপাসন্ার ে  প্রাধান্য চিল। বেচদ  চিন্দুচদদগর 

ন্যায় তাাঁিারাও সূদযমযর ন্ান্া মূচত্তমর উপাসন্া  চরদতন্। এ  মূচত্তম রা আর এ  মূচত্তম 

ওসাইচরস, তৃতীয় মূচত্তম িাপমদিাচত।3 প্রািীন্ চসরীয়, ও আচসরীয় ও চিরীয়চদদগর মদধয 
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সূযময োলস দমস, বেল ো োল ন্াদম উপাচসত িইদতন্। চসচরয়া িইদত সূদযমযাপাসন্া 

বরামদ  আন্ীত িইয়াচিল। এই সূযমযদদদের ন্াম এদলাগে । তাাঁিার পুদরাচিত 

বিচলওগেলস বরামদ র এ জন্ স্াি িইয়াচিদলন্। পদর বরাম  খৃষ্টান্ িইদলও 

খৃদষ্টাপাসন্ার সদঙ্গ সদঙ্গ স্থাদন্ স্থাদন্ সূদযমযাপাসন্া িচলয়াচিল এেং এখন্ও িচলদতদি। 

বযখাদন্ সূদযমযাপাসন্া লুপ্ত িইয়াদি, বসখাদন্ও খৃষ্টমাস প্রিৃচত উৎসদে তাাঁিার উপাসন্ার 

চিি অদযাচপ েত্তমমান্ আদি। পিান্তদর, চেডুইন্ আরদেরা মুসলমান্ িইয়াও অদযাচপ 

সূদযমযর উপাসন্া  চরয়া োদ । 

িতুেম উদািরণস্বপ প আমরা োয়ুদদেতাদ  গ্রিণ  চর। ইন্দ্রাচিসূদযমযর ন্যায় োয়ুরও 

উপাসন্া েহুদদদি প্রিচলত। আলাগঙ্কুইন্ জাচতচদদগর োয়ুদদেিতুষ্টদয়র উপাখযান্ 

লংদফদলা  ৃত Hiawatha ন্াম   াদেয েচণমত আদি। চদলােরচদদগর িাদি বদেতার মদধয 

উত্তর, পচিম, পূর্ব্ম, দচিণ, এই িাচরচি বদেতা িাচর প্র ার োয়ু মাত্র। ইরদ ায়া 

জাচতচদদগর মদধয োয়ুর অচধপচত বদেতার ন্াম গাও্। বেদদ বযমন্ োয়ু এেং মরুদ্গণ 

পৃেক্ পৃেক্ বদেতা, অসিয জাচতচদদগর মদধযও বতমচন্ ব াোও োয়ু ব াোও মরুদ্গণ 

পূচজত। পচলদন্সীয়চদদগর মদধয মরুদ্গদণর পূজা আদি। তািাচদদগর মদধয প্রধান্ 

বেদরামদতৌতরু এেং বতচরেু। েেুজন্ ঝদ র সময় সমুদরের োচ দল উিারা এই মরুদ্গদণর 

পূজা  দর। উিাচদদগর চেশ্বাস, ঐ পূজায় প্রােমন্ামত ঝ  েে িয় এেং প্রােমন্ামত ঝ  

উপচস্থত িয়। অদেদলচসয়ার উপিীপ মদধয বমৌই প্রধান্ বদেতা। চতচন্ ব ান্ ব ান্ স্থাদন্ 

োয়ুদদেতা েচলয়া পূচজত িন্। িাচিচিদত চতচন্ পূর্ব্ম োয়ু। ন্েচজলযাদণ্ড চতচন্ োয়ুগদণর 

িাসন্ ত্তমা। চফন্ জাচতচদদগর প্রধান্ বদেতা উদক্কা ঝদ র অচধপচত। গ্রী চদদগর মদধয 

বোচরয়স, বজচফরস এেং ইয়লস োয়ুদদেতা। িাচপমগণ মরুদদ্দেতা। স্কযাচণ্ডদন্িীয়চদদগর 

চেখযাত ওচডন্ মরুদদ্দেতা। এই মরুদদ্দদের পূজার চিি আজও ইউদরাদপ েত্তমামান্ আদি। 

 াচরচন্থয়ার  ৃষদ রা মাংসপূণম  াষ্ঠপাত্র গাদি ঝুলাইয়া চদয়া োয়ুদদেতাদ  বিাগ বদয়। 

জার্ম্মাচন্র অন্তগমত স্বাচেয়া, িাইদরাল এেং উপর-পালাচিদন্ি প্রদদদি ঝ  িইদল ঝ দ  

ঐপ প মাংস উপিার চদয়া িান্ত  চরোর বিষ্টা  দর। 
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বেদদ েরুণ প্রধান্ত্ আ ািদদেতা, চ ন্তু চতচন্ স্থাদন্ স্থাদন্ জদলশ্বর েচলয়াও 

অচিচিত িইয়াদিন্। পুরাদণ চতচন্ ব েল জদলশ্বর। গ্রী চদদগর মদধয েরুণ এইপ প  বই 

িাগ িইয়াদিন্। েুদরন্স (Uranos) আ াি েরুণ এেং বপাসাইডন্ (Poseidon) ো 

বন্পিুন্ (Neptune) জলেরুণ। অসিয জাচতদদর মদধযও এই চিচেধ েরুদণর উপাসন্া 

আদি। আ াি েরুদণর  ো আমরা পদর েচলে, এিদণ জদলশ্বর েরুদণর  ো েচল। 

পচলদন্চসয়া প্রদদদি তুয়ারাতাই এেং রুয়ািাতু এই  বই জদলশ্বর েরুণ উপাচসত িইয়া 

োদ ন্। আচি ায় বোসমান্ জাচতচদদগর মদধয জদলশ্বদরর পূজা খুে ধুমধাদমর সচিত 

িইয়া োদ । আচি ার অন্যান্য প্রদদদিও জদলশ্বদরর পূজা আদি। দচিণ আদমচর ায় 

চপরুোসীরা মামাদ ািা ন্াদম সমুরেরদদদের পূজা  দর। পূর্ব্ম আচসয়ার  ামি ্   া 

প্রদদদি চমৎক্ ন্াদম জদলশ্বর উপাচসত িইয়া োদ ন্। জাপাদন্ চিচেধ জদলশ্বর আদিন্। 

স্থলমধযগত জদলশ্বদরর ন্াম চমধসুদন্া াচম, এেং জলমধযগত জদলশ্বদরর ন্াম বজচেসু। 

আগামী সংখযায় আমরা আর  বইচি বদেতাদ  উদািরণস্বপ প গ্রিণ  চরে। পদর বয 

তত্ত্ব েুঝাইোর জন্য এই স ল উদািরণ সংগ্রি  চরদতচি, তািার অেতারণা  চরে।-

‘প্রিার’, ১ম েষম, পৃ. ৩০১- ১০।  

  

———————-  

1  Xiuhteuctli ; also Huchuctcoel. 

  

2 আমরা যািাচদদগর বমাগল েচল তািারা যোেম বমাগল ন্দি। আরেয ো পারসয 

িইদত আচসয়া যািারা িারতেদষম োস  চরয়াদি আমরা তািাচদগদ ই বমাগল েচল। 

তািারা বমাগল ন্দি। মধয-আচিয়ায় বমাগল ন্াদম এ চি চিন্ন জাচত আদি। 

! “The Esthonian bride consecrates her new hearth and home by an offering of 
money cast into the fire, or laid on the oven for Tule-Ema, fire mother. The 
Carinthian peasant will ‘fodder’ the fire to make it kindly and throw lard or 
dripping to it, that it may not burn his house. To the Bohemian it is a godless thing 
to spit into the fire, God’s fire as he calls it. It is not right to throw away the crumbs 
after a meal, for they belong to the fire. Of every kind of dish some should be 
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given to the fire and if some runs over, It is wrong to scold, for it belongs to fire. It 
is because these rights are now so neglected that harmful fires so often break 
out.” Primitive Culture, p. 285. 
  
3 Harpokrates. 
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েযোবোপৃহেবী 

আ াদির এ চি ন্াম  বয ো বদযৌ্। ন্ামচি এখন্ও আধুচন্  সংস্কৃদত েযেহৃত িয়। 

এই  বয ো বদযৌ বেদদ বদেতা েচলয়া স্তুত িইয়াদিন্, ইিা েচলয়াচি। ইচন্ এ জন্ আ াি-

বদেতা। ইন্দ্র েৃচষ্ট ারী আ াি, েরুণ আেরণ ারী আ াি, অচদচত অন্ন্ত আ াি। চ ন্তু 

বদযৌ ো  বয আ াদির ব ান্ মূচত্তম-এ  োিা েলা িয় ন্াই। 

বেদদ বযমন্ আ াদির বস্তাত্র আদি, বতমচন্ পৃচেেীরও আদি। আ াি বদে েচলয়া, 

পৃচেেী বদেী েচলয়া স্তুত িইয়াদিন্। এ চি  াদজর  ো এই বয, এই  বয ো বদযৌ, আর 

এই পৃচেেী, এ দত্র এ  সূদিই স্তুত িইয়াদিন্। তাাঁিাদদর যুিন্াম দযাোপৃচেেী। 

আরও  াদজর  ো এই বয, ব েল তাাঁিারা এ দত্র স্তুত িইয়াদিন্, এমত ন্দি, 

তাাঁিারা দম্পচত েচলয়া েচণমত িইয়াদিন্। আ াি পুরুষ, পৃচেেী স্ত্রী। 

ব েল তাই ন্দি। এই দম্পচত সমস্ত জীেদন্র চপতা ও মাতা েচলয়া েচণমত 

িইয়াদিন্। বদযৌ চপতা, পৃচেেী মাতা। আচজ আমরা পৃচেেীদ  মা েচলয়া োচ -োঙ্গালা 

সাচিদতযও “মাতর্ব্মসুমচত!” এমন্ সদম্বাধন্ পাওয়া যায়। চ ন্তু আ ািদ  চপতা েচলয়া 

ডাচ দত আমরা িুচলয়া চগয়াচি। বেচদ  ঋচষরা বযমন্ পৃচেেীদ  মাতা েচলদতন্, বতমচন্ 

আ ািদ  চপতা েচলদতন্। “তন্মাতা পৃচেেী তৎচপতা বদযৌ্।” (১,৮৩,৪) এই “চপতা 

বদযৌ্” ো “বদযৌচষ্পতা” অেমাৎ “বদযৌচষ্পতৃ” িে গ্রী চদদগর “Zeus Pater” এবং 

দ ামকবেয়গ  “Jupiter” ইিা পূদর্ব্ম েলা িইয়াদি। 

চিন্দু দিমন্িাদস্ত্র েদল, আ াি পঞ্চিূদতর এ চি। চ ন্তু ইিাই আচদম। আ াি িইদত 

োয়ু, োয়ু িইদত বতজ্, বতজ্ িইদত জল, জল িইদত চিচত। ঋদেদসংচিতায় দিমন্িাস্ত্র 

ন্াই-অতএে ঋদেদসংচিতায় এ স ল  ো ন্াই। চ ন্তু তািাদত আদি বয, আ াি িইদত 

সর্ব্মিূদতর উৎপচত্ত িইয়াদি। যো, “দযাোপৃচেেী জচন্ত্রী।” “বদযৌচষ্পতা পৃচেেী 

মাতরধ্রূগদি ভ্রাতৃর্ব্মসদো” ইতযাচদ। 
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তদেই, বযমন্ ইন্দ্র আ াদির েষম মূচত্তম, েরুণ, আের মূচত্তম, অচদচত অন্ন্তমূচত্তম,  বয 

ো বদযৌ বতমচন্ জন্ মূচত্তম। মন্ুও েচলয়াদিন্, “মাতা পৃচেেযা্ মূচত্তম্।” 

এখন্ আধুচন্  চেজ্ঞাদন্ এমন্  ো েদল ন্া বয, আ াি এই চেশ্বেযাপী জীেপুদঞ্জর 

জন্ । এপ প  োর ব ান্ “প্রমাণ” ন্াই। চ ন্তু চেজ্ঞান্ লইয়া প্রািীন্ ধর্ম্ম স ল গচিত 

িয় ন্াই। যখন্ চেজ্ঞান্ িয় ন্াই, তখন্ চেজ্ঞান্ চ িুরই গিদন্ লাচগদত পাদর ন্া। তদে এই 

জন্ পদদ প্রচতচষ্ঠত িইোর আ াদির চ  ব ান্ দাচে দাওয়া চিল ন্া, তািা আমাদদর 

েচলোর প্রদয়াজন্  দর ন্া, ব েল ইিাই েচলদল যদেষ্ট িইদে বয, পৃ চেেী জুচ য়া এই 

দাচে স্বী ার  চরয়াচিল। স ল আচদম ধদর্ম্ম আ াি জন্ । অদন্  ধদর্ম্ম আ াদির ন্াদম 

ঈশ্বদরর ন্াম। 

  

বেদদ বদযৌ্ স্বামী, পৃচেেী স্ত্রী। প্রািীন্ গ্রী চদদগর মদধযও আ াি স্বামী, পৃচেেী স্ত্রী। 

আমরা েচলয়াচি বয, এই “বদযৌ্” িেই “Zeus,” চ ন্তু Zeus গ্রী পুরাদণ পৃচেেীর স্বামী 

ন্দি। গ্রী পুরাদণ Ouranos বদদের পত্নী Gaia বদেী। Gaia সংস্কৃত “বগা”। বগা িদে 

পৃচেেী স দলই জাদন্। চ ন্তু ইিার পচত Zeus িয়েি, Ouranos পচত। Ouranos দেযযৌঃ 

িয়েি-Ouranos েরুণ। েরুণও আ াি। অতএে গ্রী পুরাদণও আ াি পৃচেেীর স্বামী। 

এেং ইিারাই বসই পুরাণমদত সর্ব্মজীদের জন্ -জন্ন্ী। আমাদদর পািদ রা,  বই এ  

জন্ িা া, বোধ িয় লাচিন্ ও গ্রী  েুদঝন্ ন্া-এেং আমরাও  বিমাগযিদম এই অপরাদধ 

অপরাধী। সুতরাং এ  োর বপাষ তায় েিন্ উদৃ্ধচত  চরদত পাচরলাম ন্া।* 

উত্তর আদমচর ার িূরণ, ইচরদ াওয়া প্রিৃচত জাচতর মদধয, আচি ার জুলুজাচত, 

েচন্নজাচত প্রিৃচত জাচতর মদধয এই আ াি-দদেতা পূচজত। উত্তর আচিয়ার সাদমাদয়দ 

জাচতর মদধয, চ ন্ জাচতচদদগর মদধয এেং িীন্জাচতচদদগর মদধয আ াি জন্  েচলয়া 

প্রচতচষ্ঠত। অদন্  স্থাদন্ আ ািোি  িেই ঈশ্বরোি  িে। 

ঐপ প আযমযজাতীয়চদদগর মদধয, ন্ান্া অসিয জাচতচদদগর মদধয এেং বিচন্  

জাচতচদদগর মদধয আ াি চপতা, পৃচেেী মাতা, পৃচেেী আ াদির পত্নী; পৃচেেী ও 

আ াদির সংদযাদগ ো চেোদি জীেসৃচষ্ট। 
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বিচন্  দািমচন্দ রা ইিার উপর এ িু ো াইদলন্। আ াি চপতা, পৃ চেেী মাতা ; 

ইিা িইদত তাাঁিারা  চরদলন্ বয, সৃচষ্টদত  বইচি িচি আদি-এ চি পুরুষ, এ চি স্ত্রী, 

এ চি স্বগমীয় এ চি পাচেমে। এ চির ন্াম ইন্, আর এ চির ন্াম ইয়ঙ। 

ইিাদত পািদ র, িারতেষমীয় প্র ৃচত পুরুষ মদন্ পচ দে। িারতেষমীদয়রা বয 

বিচন্ চদদগর চন্ ি িইদত এ  ো পাইয়াচিদলন্, অেো বিচন্দ রা বয িারতেষমীয়চদদগর 

চন্ ি িইদত পাইয়াচিদলন্, এমন্  ো েচলোর ব ান্  ারণ পাওয়া যায় ন্া। বোধ িয়, 

 বই জাচতর মদধয এ   ারদণই এই প্র ৃচত-পুরুষতত্ত্ব উিূত িইয়াচিল। উিয় বদদিই 

আ াি চপতা, পৃচেেী মাতা, এেং উিদয়র সংদযাদগ চেশ্বজন্ন্, এই চেশ্বাস চিল, তািা 

িইদতই প্র ৃচত-পুরুষতত্ত্ব উিূত িইয়া োচ দে। সাংদখযর পুরুষ আ াি ন্দি, এেং 

প্র ৃচত পৃচেেী ন্দি। তািা আমরা জাচন্। বোধ িয় এই দযাোপৃচেেীতত্ত্ব, উপচন্ষদদর 

আত্মতত্ত্ব ও মায়াোদদ চমচলত িইয়া প্র ৃচত পুরুদষ পচরণত িইয়া োচ দে। বসই প্র ৃচত-

পুরুষতত্ত্ব িইদত তাচন্ত্র  উপাসন্ার উৎপচত্ত চ  ন্া, এেং বিরে ও বিরেীর মূদল 

দযাোপৃচেেী চ  ন্া, বস স্বতন্ত্র  ো। এিদণ আমরা তািার চেিাদর প্রেৃত্ত ন্চি। 

আমরা এত চদদন্ বয  বইচি স্থূল  ো েুঝাইলাম, তািা পাি দ  এইখাদন্ স্মরণ 

 রাইয়া চদই। 

প্রেম। ইন্দ্রাচদ বেচদ  বদেতা চেদশ্বর ন্ান্া চে াি মাত্র, যো-আ াি, সূযময, অচি 

ো োয়ু। 

চিতীয়। এইপ প ইন্দ্রাচদর উপাসন্া ব েল িারতেদষম ন্দি, অদন্  স্থাদন্ আদি। 

এিদণ আমরা চেিার  চরে। 

প্রেম। ব ন্ এপ প ঘচিয়াদি। 

চিতীয়। এখাদন্ উপাসন্া েস্তুিা চ । 

‘প্রিার’, ১ম েষম, পৃ. ৩৬৩- ৬৭ 

  

—————-  
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* এই তদত্ত্ব পাি  েুচঝদত পাচরদেন্, যখন্ আ াি ও পৃচেেীর পচরণয়  চিত 

িইয়াচিল, তখন্ বদযৌ: িে চজয়স িদে পচরণত িয় ন্াই। তখন্ আযমযেংিীদয়রা পৃেক্ 

পৃেক্ বদদি যাত্রা  দর ন্াই। অদন্   াদলর প্রািীন্  ো। 
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বচতনযবোে 

পৃচেেীদত ধর্ম্ম ব াো িইদত আচসল  

অদন্দ ই মদন্  দরন্, এ  োর উত্তর অচত সিজ। ্ীষ্টীয়ান্ েচলদেন্, মুসা ও যীশু 

ধর্ম্ম আচন্য়াদিন্। মুসলমান্ েচলদেন্, মির্ম্দ আচন্য়াদিন্, বেৌদ্ধ েচলদেন্, তোগত 

আচন্য়াদিন্, ইতযাচদ। চ ন্তু তািা িা া আরও ধর্ম্ম আদি। প্রািীন্ গ্রী  প্রিৃচত জাচতর 

ধদর্ম্মর মুসা মির্ম্দ ব ি ন্াই। পৃচেেীদত  ত জাতীয় মন্ুষয আদি, তািার সংখযা ন্াই 

েচলদলও িয়। স দলরই এ  এ িা ধর্ম্ম আদি, এমন্ ব ান্ জাচত আচজ পযমযন্ত আচেষৃ্কত 

িয় ন্াই, যািাদদর ব ান্ প্র ার ধর্ম্মজ্ঞান্ ন্াই। এই অসংখয জাচতচদদগর ধদর্ম্ম প্রায় মির্ম্দ 

মুসা ্ীষ্ট বেৌদদ্ধর তুলয ব ি ধর্ম্মস্রষ্টা ন্াই। তািাদদর ধর্ম্ম ব াো িইদত আচসল  

আর যািারা েদলন্ বয, ্ীষ্ট ো েুদ্ধ, মুসা ো মির্ম্দ ধর্ম্ম সৃচষ্ট  চরযাদিন্, তাাঁিাদদর 

 োয় এ িা িুল আদি। ইাঁিারা ব িই ধদর্ম্মর সৃচষ্ট  দরন্ ন্াই, প্রিচলত ধদর্ম্মর উন্নচত 

 চরয়াদিন্ মাত্র। ্ীদষ্টর পূদর্ব্ম চয়হুদায় চয়িূদী ধর্ম্ম চিল ্ীষ্টধর্ম্ম তািারই উপর গচিত 

িইয়াদি ; মির্ম্দদর পূদর্ব্ম আরদে ধর্ম্ম চিল, ইসলাম তািার উপর ও চয়হুদী ধদর্ম্মর উপর 

গচিত িইয়াদি ; িা যচসংদির আদগ বেচদ  ধর্ম্ম চিল, বেৌদ্ধ ধর্ম্ম চিন্দুধদর্ম্মর সংস্করণ 

মাত্র। মুসার ধর্ম্ম প্রিাদরর পূদর্ব্মও এ  চয়িূদী ধর্ম্ম চিল ; মুসা তািার উন্নচত 

 চরয়াচিদলন্। বসই স ল আচদম ধর্ম্ম ব াো িইদত আচসল-তািার প্রদণতা  ািাদ ও 

বদখা যায় ন্া। অেমাৎ  দাচিৎ ধদর্ম্মর সংস্কার  বদখা যায়, ব াোও ধদর্ম্মর স্রষ্টা বদখা যায় 

ন্া। সৃষ্ট ধর্ম্ম ন্াই ; স ল ধর্ম্মই পরম্পরাগত,  দাচিৎ ো সংস্কৃত। 

বেজ্ঞাচন্ চদদগর মদধয এমন্ই এ িা প্রশ্ন আদি-পৃচেেীদত জীে ব াো িইদত 

আচসল  যচদ েলা যায়, ঈশ্বদরোয় ো ঈশ্বদরর সৃচষ্টিদম পৃেবীতদল জীেসঞ্চার িইয়াদি, 

তািা িইদল চেজ্ঞান্ চেন্ষ্ট িইল। ব ন্ ন্া, ঈশ্বদরোয় ঘচিয়াদি ; স ল বেজ্ঞাচন্  প্রদশ্নর 

এই উত্তর চদয়া অন্ুসোন্ সমাপন্  রা যাইদত পাদর। অতএে চ  জীদোৎপচত্ত চ  

ধদর্ম্মাৎপচত্ত সম্বদে এ উত্তর চদদল িচলদে ন্া। 
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ব ন্ ন্া, ধদর্ম্মাৎপচত্তও বেজ্ঞাচন্  তত্ত্ব। ইিারও অন্ুসোন্ বেজ্ঞাচন্  প্রোয়  চরদত 

িইদে। বেজ্ঞাচন্  প্রো এই বয, চেদিদষর লিণ বদচখয়া সাধারণ লিণ বদচখয়া সাধারণ 

লিণ চন্দদ্দমি  চরদত িয়। 

ইউদরাপীয় পচণ্ডদতরা অদন্দ ই এই প্রণালী অন্ুসাদর ধদর্ম্মর উৎপচত্তর অন্ুসোন্ 

 চরয়াদিন্। চ ন্তু ন্ান্া মুচন্র ন্ান্া মত।  ািারও মত এমন্ প্রিস্ত েচলয়া বোধ িয় ন্া 

বয, পাি দ  তািা গ্রিণ  চরদত অন্ুদরাধ  চরদত পাচর। আচম চন্দজ যািা চ িু েুচঝ 

পাি চদগদ  অচত সংদিদপ তািার মর্ম্মােম েুঝাইদতচি। 

ধদর্ম্মর উৎপচত্ত েুচঝদত বগদল সিয জাচতর ধদর্ম্মর মদধয অন্ুসোন্  চরদল চ িু পাইে 

ন্া। ব ন্ ন্া, সিয জাচতর ধর্ম্ম পুরাতন্ িইয়াদি, বস স দলর প্রেম অেস্থা আর ন্াই, 

প্রেমােস্থা ন্চিদল আর ব াোও উৎপচত্ত লিণ বদচখদত পাওয়া যায় ন্া। গাি ব াো িইদত 

িইল, অঙ্কুর বদচখদল েুঝা যায়; প্র াণ্ড েৃি বদচখয়া েুঝা যায় ন্া। অতএে অসিয 

জাচতচদদগর ধদর্ম্মর সমাদলািন্া  চরয়া ধদর্ম্মর উৎপচত্ত েুঝাই িাল। 

এখন্, মন্ুষয যতই অসিয বিৌ  ন্া ব ন্, এ িা  ো তািারা সিদজ েুচঝদত পাদর। 

েুচঝদত পাদর বয, িরীর িইদত বিতন্য এ িা পৃেক্ সামগ্রী। 

এই এ জন্ মান্ুষ িচলদতদি, খাইদতদি,  ো  চিদতদি,  াজ  চরদতদি। বস 

মচরয়া বগল, আর বস চ িুই পাইল ন্া। তািার িরীর বযমন্ চিল বতমন্ই আদি, 

িস্তপদাচদ চ িুরই অিাে ন্াই, চ ন্তু বস আর চ িুই  চরদত পাদর ন্া। এ িা চ িু তার 

আর ন্াই, তাই আর পাদর ন্া। তাই অসিয মন্ুষয েুচঝদত পাদর বয, িরীর িা া জীদে 

আর এ িা চ  আদি, বসইিার েদল জীেি, িরীদরর েদল জীেি ন্দি। 

  

সিয িইদল মন্ুষয ইিার ন্াম বদয়, “জীেন্” ো “প্রাণ” ো আর চ িু। অসিয মন্ুষয 

ন্াম চদদত পারু  ন্া পারু , চজচন্সিা েুচঝয়া লয়। েুচঝদল বদচখদত পাদর বয, এিা 

ব েল জীদেরই আদি, এমত ন্দি, গাি পালারও আদি। গাি পালাদতও এমন্ এ িা চ  

আদি বয, বসিা যত চদন্ োদ , তত চদন্ গাদি ফুল ধদর, পাতা গজায়, ফল ধদর, বসিার 

অিাে িইদলই আর ফুল িয় ন্া, পাতা িয় ন্া, ফল িয় ন্া, গাি শু াইয়া যায়, মচরয়া 

যায়। অতএে গাি পালারও জীেন্ আদি। চ ন্তু গািপালার সদঙ্গ জীদের এ িা প্রদিদ 
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এই বয, গাি পালা ন্চ য়া বে ায় ন্া, খায় ন্া, গলায় িে  দর ন্া, মারচপি ল াই ো 

ইোজচন্ত ব ান্ চিয়া  দর ন্া। 

অতএে অসিয মন্ুষয জ্ঞাদন্র বসাপাদন্ আর এ  পদ উচিল। বদচখল, জীেন্ িা া 

জীদে আর এ িা চ িু আদি, যািা গািপালায় ন্াই। সিয িইদল তািার ন্াম বদয়, 

“বিতন্য”। অসিয ন্াম চদদত পারু  ন্া পারু , চজচন্ষিা েুচঝয়া লয়।  

আচদম মন্ুষয বদদখ বয, মান্ুষ মচরদল, তািার িরীর োদ -অন্তত্ চ য়ৎিণ োদ , 

চ ন্তু বিতন্য োদ  ন্া। মান্ুষ চন্রেরা যায়, তখন্ িরীর োদ , চ ন্তু বিতন্য োদ  ন্া। 

মূেমাচদ বরাদগ িরীর োদ , চ ন্তু বিতন্য োদ  ন্া। তখন্ বস চসদ্ধান্ত  দর বয, বিতন্য 

িরীর িা া এ িা স্বতন্ত্র েস্তু। 

এখন্ অসিয িইদলও, মন্ুদষযর মদন্ এমন্  োিা উদয় িওয়ার সম্ভােন্া বয, এই 

িরীর িইদত বিতন্য যচদ পৃেক্ েস্তু িইল, তদে িরীর ন্া োচ দল এই বিতন্য োচ দত 

পাদর চ  ন্া  োদ  চ  ন্া  

মদন্  চরদত পাদর, মদন্  দর, োদ  বে চ   স্বদে বদচখ ; স্বদে িরীর এ  স্থাদন্ 

রচিল, চ ন্তু বিতন্য চগয়া আর এ  স্থাদন্, বদচখদতদি, বে াইদতদি, সুখ ব্খ বিাগ 

 চরদতদি, ন্ান্া  াজ  চরদতদি। িূত আদি, এ  ো স্বী ার আমাদদর প্রদয়াজন্ ন্াই, 

চ ন্তু সিয চ  অসিয মন্ুষয  খন্ িূত বদচখয়া োদ , এ  ো স্বী ার  চরোর বোধ িয় 

 ািারও আপচত্ত ন্াই। মচস্তদষ্কর বরাদগ, ভ্রমেিত্ মন্ুদষয িূত বদদখ, ইিা েলা যাউ । 

বয  ারদণ িউ  মন্ুষয িূত বদদখ। মরা মান্ুদষর িূত বদচখদল অসিয মান্ুদষর মদন্ এমন্ 

িইদত পাদর বয িরীর বগদলও বিতন্য োদ । এই চেশ্বাসই পরদলাদ  চেশ্বাস, এইখাদন্ই 

ধদর্ম্মর প্রেম সূত্রপাত। 

ইিা েচলয়াচি বয, অসিয মন্ুষয ো আচদম মান্ুষ, যািাদ  চিয়াোন্, আপন্ার 

ইোন্ুসাদর চিয়াোন্, বদদখ, তািারই বিতন্য আদি চেশ্বাস  দর। জীে, আপন্ 

ইোন্ুসাদর চিয়াোন্, এজন্য জীদের বিতন্য আদি, চন্্মীে ইোন্ুসাদর চিয়াোন্ ন্দি, 

এজন্য চন্্মীে বিতন্ ন্দি। চ ন্তু আচদম মন্ুষয স ল সমদয় েুচঝদত পাদর ন্া, ব ান্ িা 

বিতন্যযুি, ব ান্ িা বিতন্যযুি ন্দি। পািা , পর্ব্মত, জ পদােম সিরাির ইোন্ুসাদর 
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চিয়াোন্ ন্দি, সিরাির ইিাদদর অদিতন্ েচলয়া েুচঝদত পাদর, চ ন্তু মদধয মদধয এ  

এ িা পািা  অচি উদ্গীরণ  চরয়া অচত িয়ােি েযাপার সম্পাদন্  দর। বসিাদ  

ইোন্ুসাদর চিয়াোন্ েচলয়া বোধ িয় ; আচদম মন্ুদষযর বসিাদ  সর্িতন্য েচলয়া বোধ 

িয়।  লন্াচদন্ী ন্দী, রাচত্র চদন্ িুচিদতদি, িে  চরদতদি, োচ দতদি,  চমদতদি,  খন্ 

ফাাঁচপয়া উচিয়া  বই  ূল িাসাইয়া চদয়া সর্ব্মন্াি  চরদতদি,  খন্ পচরচমত জলদসি 

 চরয়া িসয উৎপাদন্  চরদতদি, ইিাদ ও ইোন্ুসাদর চিয়ােতী েচলয়া বোধ িয়। 

সূদযমযর  ো ে  আিযময। জগদত ইিাই বিা  ন্া ব ন্, ইচন্ চি  বসই চন্য়চমত সমদয় 

পূর্ব্মচদদ  িাচজর। আোর চি  আপন্ার চন্চদ্দমষ্ট পদে সমস্ত চদন্ চফচরয়া, চি  চন্য়চমত 

সমদয় পচিদম লুক্কাচয়ত। ইিাদ ও বস্বোচিয়া েচলয়া বোধ িয়, ইিাও সর্িতন্য বোধ 

িয়, িন্দ্র ও তারা সম্বদেও এইপ প িইদত পাদর। ব াো িইদত আ াদি বমঘ আদস  বমঘ 

আচসয়া ব ন্ েৃচষ্ট  দর  েৃচষ্ট  চরয়া ব াোয় িচলয়া যায়  বমঘ আচসদলই ো স ল 

সমদয় েৃচষ্ট িয় ন্া ব ন্  বয সমদয় েৃচষ্টর প্রদয়াজন্, বয সমদয় েৃচষ্ট িইদল িসয িইদে, 

সিরাির চি  বসই সমদয় েৃচষ্ট িয় ব ন্  সিরাির তািা িয়, চ ন্তু এ  এ  সমদয় তাই 

ো িয় ন্া ব ন্   খন্  খন্ অন্ােৃচষ্টদত বদি জ্বচলয়া যায় ব ন্  এ সে আ াদির ইো, 

বমদঘর ইো, ো েৃচষ্টর ইো, এজন্য আ াি সদিতন্, বমঘ সদিতন্, ো েৃচষ্ট সদিতন্ 

েচলয়া বোধ িয়। ঝ , ো োয়ু সম্বদেও ঐপ প। েজ্র ো চে বযৎ সম্বদেও ঐপ প ঘদি। অচি 

সম্বদেও বয ঐপ প ঘচিদে, তািা অচির চিয়া স দলর সমাদলািন্া  চরদল সিদজ েুঝা 

যাইদত পাদর। অগাধ,  বস্তর, তরঙ্গ-সঙ্কুল, জলিদর সংিুদ্ধ রত্না র সমুরের সম্বদেও বসই 

 ো িইদত পাদর। ইতযাচদ। 

  

এইপ দপ জদ  বিতন্য আদরাপ, ধদর্ম্মর চিতীয় বসাপান্। ইিাদ  ধর্ম্ম ন্া েচলয়া, 

উপধর্ম্ম েচলদত ব ি ইো  দরন্, আপচত্ত ন্াই। ইিা স্মরণ রাচখদল যদেষ্ট িইদে বয, 

উপধর্ম্মই সতয ধদর্ম্মর প্রােচম  অেস্থা। চেজ্ঞাদন্র প্রেমােস্থা বযমন্ ভ্রমজ্ঞান্, ইচতিাদসর 

প্রেমােস্থা বযমন্ বলৌচ   উপন্যাস ো উপ ো, ধদর্ম্মর প্রেমােস্থা বতমচন্ উপধর্ম্ম। 

মতান্তর আদি, তািা আমরা জাচন্, চ ন্তু মন্ুদষযর আচদম অেস্থায় চেজ্ঞান্ চন্ ৃষ্ট, ইচতিাস 
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চন্ ৃষ্ট, দিমন্  ােয সাচিতয-চিি, সর্ব্মপ্র ার চেদযা েুচদ্ধ, সেই চন্ ৃষ্ট, ব েল তত্ত্বজ্ঞান্ 

উৎ ৃষ্ট িইদে ইিা সম্ভে ন্দি। 

তার পর ধদর্ম্মর তৃতীয় বসাপান্। বয স ল জ পদাদেম মন্ুষয বিতন্যাদরাপ  চরদত 

আরম্ভ  দর, তািার মদধয অদন্ গুচল অচতিয় িমতািালী, বতজস্বী, ো সুন্দর। বসই 

আদিয়চগচর এদ োদর বদি উৎসন্ন চদদত পাদর, তািার চিয়া বদচখয়া মন্ুষযেুচদ্ধ স্তচম্ভত, 

লুপ্তপ্রায় িইয়া যায়। বসই  ূলপচরপ্লাচেন্ী, িূচমর উৎপাচদ া িচির সঞ্চাচরণী ন্দী, 

মঙ্গদল অচতিয় প্রিংসন্ীয়া, অমঙ্গদল অচত িয়ঙ্করী েচলয়া বোধ িয়। ঝ , েৃচষ্ট, োয়ু, 

েজ্র, চে বযৎ, অচি, ইিাদদর অদপিা আর েলোন্ ব   ইিাদদর অদপিা িীম র্ম্মা ব   

যচদ ইিাদদর অদপিা বশ্রষ্ঠ ব ি োদ , তদে সূযময ; ইাঁিার প্রিণ্ড বতজ, আিযময গচত, 

ফদলাৎপাদন্ জীদোৎপাদন্ িচি, আদলা , স লই চেস্ময় র। ইাঁিাদ  জগদতর রি  

েচলয়া বোধ িয়, ইচন্ যতিণ অন্ুচদত োদ ন্, ততিণ জগদতর চিয়া লাপ প্রায় েে 

িইয়া োদ । 

এই স ল িচিিালী মিামচিমাময় জ  পদােম, যচদ সদিতন্ বস্বোিারী েচলয়া 

বোধ িইল, তদে মান্ুদষর মন্ িদয় ো প্রীচতদত অচিিূত িয়। ইিাদদর ব েল িচি এত 

বেিী তাই ন্দি, মন্ুদষযর মঙ্গলামঙ্গল ইিাচদদগর অধীন্। সিরাির বদখা যায় বয, বয 

বিতন্যযুি, বস তুষ্ট িইদল িাল  দর, রুষ্ট িইদল অচন্ষ্ট  দর। এই স ল মিািচিযুি 

মঙ্গলামঙ্গল-সম্পাদ  পদােম যচদ বিতন্যচেচিষ্ট িয়, তদে তািারাও বসই চন্য়দমর 

েিীিূত, ইিা আচদম মন্ুষয মদন্  দর। মদন্  দর, তািাদদর তুষ্ট রাচখদত পাচরদল সর্ব্মত্র 

মঙ্গল, তািারা রুষ্ট িইদল সর্ব্মন্াি িইদে। র্ব্মইিাদত উপাসন্ার উৎপচত্ত। ইিাই ধদর্ম্মর 

তৃতীয় বসাপান্। এই জন্য সর্ব্মদদদি সূযময, িন্দ্র, োয়ু, েরুণ, ঝ , েৃচষ্ট, অচি, জলচধ, 

আ ািাচদর উপাসন্া। এই জন্য বেদদর ইন্দ্রাচদ আ াি বদেতা, সূযময বদেতা, অচি 

বদেতা প্রিৃচতর উপাসন্া। 

চ ন্তু ইিার মদধয এ চি  ো আদি। উপাসন্া চিচেধ। যািার িচিদত িীত িই, ো 

যািার িচি িইদত সুফল পাইোর আিা  চর, তািার উপাসন্া  চর। চ ন্তু তা িা া 

আরও এমন্ সামগ্রী আদি, যািার উপাসন্া  চর, বসো  চর, আদর  চর। যািার 
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িয়দাচয়তা িচি ন্াই, অেি চিত র তািারও আদর  চর। অদিতন্ ওষচধ ো  ঔষদধর 

আমরা এপ প আদর  চর। িায়া ার  েি ো স্বাস্থযদায়  বিফাচল া ো তুলসীর তলায় 

জল চসঞ্চন্  চর। উপ ারী অদশ্বর ইতযেৎ বসো  চর। গৃিরি   ুক্কুরদ  যত্ন  চর। 

 ব্ধপদাচয়ন্ী গািী, এেং  ষমণ ারী েলদদ  আরও আদর  চর। ধাচর্ম্ম  মন্ুষযদ  িচি 

 চর। এ এ  জাতীয় উপাসন্া। এই উপাসন্ার েিেচত্তম িইয়া চিন্দু িুতার  ু াচল পূজা 

 দর,  ামার িাতুচ  পূজা  দর। বেিযা োদযযন্ত্র পূজা  দর, বলখ  বলখন্ী পূজা  দর, 

ব্রাহ্মণ পুাঁচে পূজা  দর।* 

  

আরও আদি। যািা সুন্দর, তািা আমরা ে  িালোচস। সুন্দর িইদত আমরা সািাৎ 

সম্বদে, ব ান্ উপ ার পাই ন্া, তেু আমরা সুন্দদরর আদর  চর। বয বিদল িন্দ্র িইদত 

চ  উপ ার ো অপ ার পাওয়া যায়, তািার চ িুই জাদন্ ন্া, বসও িাাঁদ িালোদস। বয 

িচের পুতুল, আমাচদদগর িাল মন্দ চ িুই  চরদত পাদর ন্া, তািাদ ও আদর  চর। 

সুন্দর ফুলচি, সুন্দর পাচখচি, সুন্দর বমদয়চিদ  ে  আদর  চর। িন্দ্র ব েল বসৌন্দযময 

গুদণই বদেতা, সাতাইি ন্িত্র তািার মচিষী। 

প্র ৃত পদি ইিা উপাসন্া ন্দি, ব েল আদর। চ ন্তু অদন্  সময় ইিা উপাসন্া 

েচলয় গচণত িয়। বেচদ  ধর্ম্ম সম্বদে তাই অদন্  সমদয় িইয়াদি।  োিা ঊন্চেংি 

িতােীর িাষায় অন্ুোদ  রা যাউ  তািা িইদলই অদন্দ ই েুচঝদত পাচরদেন্। 

যািা িচিিালী, তািা বন্সচগম  পদাদেমর ব ান্ চেদিষ সম্বে চেচিষ্ট েচলয়াই 

িচিিালী।  ার্ব্মদন্র প্রচত অেজাদন্র বন্সচগম  অন্ুরাগই অচির িচির  ারণ। তাপ, 

জল, ও োয়ু এই চতন্ পদাদেমর পরস্পদর চেদিষ ব ান্ সম্বে চেচিষ্ট িওয়াদতই বমদঘর 

িচি। 

এই বয জাগচত  পদাদেমর পরস্পদরর সম্বদের  ো েচললাম, এই সম্বদের 

বেজ্ঞাচন্  ন্াম সতয। সতযই িচি। ব েল জ িচি, আধযাচত্ম  িচি সম্বদেও এই  ো 

সতয। যীশু ো িা যচসংদির উচি স ল ো  র্ম্ম স ল সমাদজর সচিত বন্সচগম  

িচিচেচিষ্ট, অদদ্ধম  জগৎ আচজও তাাঁিাদদর েিীিূত। 
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যািা চিত র, িচিিালী িউ  ো ন্া িউ , ব েল চিত র, ঊন্চেংি িতােী তািার 

ন্াম চদয়াদি, চিে! সুন্দর ো বসৌদমযর ন্ূতন্ ন্াম চ িু িয় ন্াই, সুন্দর সুন্দরই আদি, 

বসৌময বসৌমযই আদি। 

এই সতয (The True), বিব (The Good) এবং সুন্দ  (The Beautiful) এই চত্রচেধ িাে 

মান্ুদষর উপাসয। এই উপাসন্া চিচেধ িইদত পাদর। উপাসন্ার সমদয় অদিতন্ উপাসযদ  

সদিতন্ মদন্  চরয়া উপাসন্া  রা যাইদত পাদর, আচদম মন্ুষয তািাই  চরয়া োদ । 

এই উপাসন্া-পদ্ধচত ভ্রান্ত,  াদজই অচিত র। চিতীয়চেধ উপাসন্ায়, অদিতন্দ  

অদিতন্ েচলয়া জ্ঞান্ োদ । বগদি (Goethe) ো েডমস্বেম (Wordsworth) এই জাতীয় 

জদ াপাস । ইিা অচিত র ন্দি, েরং চিত র, ব ন্ ন্া, ইিার িারা  ত গুচল 

চিত্তেৃচত্তর স্ফূর্ম্ম ও পচরণচত সাচধত িয়। ইিা অন্ুিীলন্ চেদিষ। এখন্ ার বদিী পচণ্ডদতরা 

(চেদিষ োলদ রা) তািা েুচঝদত পাচরয়া উদি ন্া, চ ন্তু  ত গুচল বেচদ  ঋচষ তািা 

েুচঝদতন্। বেদদ চিচেধ উপাসন্াই আদি। 

‘প্রিাদর’র প্রেম সংখযা িইদত বেচদ  বদেতাতত্ত্ব সম্বদে আমরা চ  চ  েচললাম 

তািা এ োর স্মরণ  চরয়া যাউ । 

১। ইন্দ্রাচদ বেচদ  বদেতা, আ াি, সূযময, অচি, োয়ু প্রিৃচত জদ র চে াি চিন্ন 

বলা াতীত বিতন্য ন্দিন্। 

২। এই স ল বদেতাচদদগর উপাসন্া বযমন্ বেদদ আদি, এেং িারতেষমীদয়রা বযমন্ 

ইাঁিাচদদগর বদেতা েচলয়া মাচন্য়া োদ , বসইপ প পৃচেেীর অন্যান্য জাচতগণ  চরত ো 

 দর। 

৩। ইিার  ারণ এই বয, প্রেমােস্থায় মন্ুষয জদ  বিতন্য আদরাপণ  চরয়া, তািার 

িচি চিত াচরতা, ো বসৌন্দযময অন্ুসাদর, তািার উপাসন্া  দর। 

৪। বসই উপাসন্া ইষ্ট ারী এেং অচন্ষ্ট ারী উিয়চেধ িইদত পাদর। এখন্ বদচখদত 

িইদে, বেদদ চ প প উপাসন্া আদি। তািা িইদলই আমরা বেচদ  বদেতাতত্ত্ব সমাপ্ত 

 চর।-‘প্রিার’, ১ম েষম, পৃ. ৩৭৪- ৮৩।  

  

—————–  
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* এই  ো শুচন্য়া সর আলদিড লাদয়ল চলচখদলন্, চ  িয়ান্  উপধর্ম্ম! এমন্ 

চন্ ৃষ্ট জাচতর চ  গচত িইদে।  াদজই েুচদ্ধর বজাদর বলফদিদন্ণ্ট গেণমর িইদলন্। 
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উপোসনো 

পূদর্ব্ম উপাসন্া সম্বদে যািা েলা চগয়াদি, তািাদত বদখা চগয়াদি বয, উপাসন্া চিচেধ। 

এ , যািাদদর ফলপ্রদ চেদেিন্া  রা যায়, তািাদদর  াদি ফল ামন্াপূর্ব্ম  তািাদদর 

উপাসন্া, আর, এ  যািাদ  িালোচস, ো যািার চন্ ি  ৃতজ্ঞ িই, তািার প্রিংসা ো 

আদর। প্রেদমাি উপাসন্া স াম, চিতীয় চন্ষ্কাম। এইপ প সামান্য চন্ষ্কাম উপাসন্া 

ব েল ঈশ্বর সম্বদে িইদত পাদর এমত ন্দি, সামান্য জ পদােম সম্বদে িইদত পাদর। 

চিন্নজাতীয় মিাত্মাচদদগর চেশ্বাস বয, চিন্দু বগারুর উপাসন্া  দর। েস্তুত্ এমন্ চিন্দু 

ব িই ন্াই বয, চেশ্বাস  দর বয, আচম আমার গাইচির স্তেস্তুচত ো পূজা  চরদল বস 

আমাদ  ব ান্ ফল চদদে। বগারু ঘাস খায়, আর  বধ বদয়, তািা িা া আর চ িু পাদর 

ন্া, তািা স দলই জাদন্। তদে সাধারণ চিন্দুর এই চেশ্বাস বয বগারুদ  যত্ন  চরদল, 

আদর  চরদল, বদেতা প্রসন্ন িদয়ন্। এ  োিা তত অসঙ্গত ন্দি। যািা উপ ারী, তািা 

আদদরর। যািা আদদরর, তািার আদর অন্ুদষ্ঠয়  াযময ঈশ্বরান্ুদমাচদত। এইপ প বগারুর 

আদদরর এ িা উদািরদণর বেদ িইদত উদৃ্ধত  চরদতচি। 

শুক্ল যজুদর্ব্মদ সংচিতায় দিমপূণমমাস যদজ্ঞ েৎসাপা রণ  াদযমযর মদন্ত্র আদি, 

“বি েৎসগণ, বতামরা িী াপরেি, সুতরাং োয়ুদেদগ চদচিগন্তদর ধােমান্ িও। 

োয়ুদদেতাই বতামাচদদগর রি । ৩ | |  

বি গািীগণ, আমরা বশ্রষ্ঠতম  াযময আরম্ভ  চরয়াচি। তৎসাধন্ােম সচেতা-দদেতা 

বতামাচদগদ  প্রিূত তৃণ েন্ প্রাপ্ত  রান্। ৪ | |  

বি (স্বি ো েহুতর) বরাগিূন্য অচিরপ্রসূতা অেধয গািীগণ! বতামরা অিুব্ধ চিদত্ত 

চন্্িঙ্ক িাদে বগাদষ্ঠ প্রিুর তৃণ িসয বিাজন্  রত্ ইন্দ্র বদেতার বিাদগর উপদযাগী 

 বদ্ধপর পচরেদ্ধমন্  র। বতামাচদগদ  েযাঘ্রাচদ চিংস্র জন্তুর ো বিৌর প্রিৃচত পাচপগণ ব িই 

আয়ত্ত  চরদত সমেম িইদে ন্া। বতামরা এই যজমাদন্র গৃদি চিরচদন্ েহুপচরোর িইদত 

ো । ৫ | | 1  
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ঐ যদজ্ঞর  ব্ধপদ  সদম্বাধন্  চরয়া ঋচিক্ েদলন্, 

“বি  ব্ধপ, যজ্ঞীয় সুপচেত্র িতধার এই পচেদত্র তুচম বিাচধত িও। সচেতা-দদেতা 

বতামাদ  পচেত্র  রুন্।” 

উখা অেমাৎ িাাঁচ দ  সদম্বাধন্  চরয়া েচলদত িয়। “বি উদখ! তুচম মৃন্ময়, সুতরাং 

পৃচেেীপ চপণী ত েদিই। অচধ ন্তু বতামার সািাদযয যজমান্গদণর  বযদলা  প্রাচপ্ত িয়। 

অতএে  বযপ পাও বতামাদ  েচলদত পাচর। ২ | |  

“বি উদখ, বতামার উদদর অে াি আদি। সুতরাং োয়ুর স্থান্ অন্তরীিদলা ও 

বতামার অধীন্। অতএে বতামাদ  অন্তরীিদলা ও েচলদত পাচর। এতােতা তুচম 

চত্রদলা স্বপ প। সমস্ত  ব্ধপ ধারদণই সিম িইদতি। স্বীয় উৎ ৃষ্ট বতদজ দৃঢ় োচ দে। েি 

িইদে ন্া। সােধান্! বতামার দাদঢ্মযর ন্ূযন্তা ো েিতা িইদলই যজ্ঞচেঘ্ন িইদে। সুতরাং 

যজমান্ আমাচদদগর প্রচত েি িইদত পাদরন্, অতএে চতচন্ যািাদত েি ন্া িন্। ৩ 

| | ”  

  

এখাদন্ স দলই বদচখদত পাইদতদিন্, যািার উপাসন্া িইদতদি, উপাস  তািাদ  

অদিতন্ জ পদােম েচলয়া জাদন্ন্। িাাঁচ  চ   বধদ  ব িই ইষ্টাচন্ষ্টফলপ্রদাদন্ সিম 

বিতন্যচেচিষ্ট েস্তু েচলয়া মদন্  চরদত পাদর ন্া। অেি তািার উপাসন্া িইদতদি। এ 

উপাসন্া ব েল আদর মাত্র। বগােৎস সম্বদেও ঐপ প। অন্য যদজ্ঞর মন্ত্র িইদত চ িু উদৃ্ধত 

 চরদতচি। 

িাতুর্ম্মাসয যাদগ দর্ব্মী অেমাৎ িাতাদ  েলা িইদতদি, 

“বি দচর্ব্ম, তুচম অদন্ন পচরপূণম িইোর অপূর্ব্ম বিািা ধারণ  চরয়াি। এই আ াদরই 

ইন্দ্র বদেতার সমীদপ গমন্  র। িরসা  চর পুন্রাগমন্ াদলও ফদল পচরপূণম িইয়া 

এইপ প বিাচিত িইদে।” 

অচিদষ্টাম যদজ্ঞ প্রেদমই যজমাদন্র মস্ত  ব ি ও িশ্রু প্রিৃচত িুদরর িারা মুণ্ডন্ 

 চরদত িয়। আদগ  ুিা  াচিয়া িুর পরীিা  চরদত িয়। বসই সময়  ুিাদ  েচলদত 

িয়, “বি  ুিা স ল! অতীক্ষ্ণধার িুদরর িারা বিৌদর বয  ষ্ট িইদত পাদর তািা িইদত 

ত্রাণ  র। অেমাৎ বতামাদদর িারাই তািা পরীচিত িউ ।”  
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পদর বিৌর াদল িুরদ  েচলদত িয়, “বি িুর, তুচম বযন্ ইাঁিার রিপাত  চরও 

ন্া।” 

পদর নানান্  চরয়া বিৌম েস্ত্র পচরধান্  চরদত িয়। েস্ত্র পচরধান্ াদল েস্ত্রদ  েচলদত 

িয়, “বি বিৌম! তুচম চ  দচিণীয় চ  উপসদ উিয় প্র ার যদজ্ঞরই অঙ্গীিূত িইদতি। 

আচম এই নানাদন্ সুন্দর  াচন্ত লাি  রত্ সুখস্পিম  লযাণ র বতামাদ  পচরধান্ 

 চরদতচি।” 

তার পর গাদত্র ন্েন্ীত মদ্দমন্  চরদত িয়। মদ্দমন্ াদল ন্েন্ীতদ  েচলদত িয়, “বি 

গেয ন্েন্ীত! তুচম বতজ সম্পাদদন্ সমেম িইদতি। আমাদ  বতজ্প্রদান্  র।” 

এ স ল স্থাদন্ চ   ুিা চ ংো িুর ো েস্ত্র ো ন্েন্ীতদ  ব ি ফলপ্রদাদন্ সিম 

বিতন্যচেচিষ্ট বদেতা মদন্  চরদতদি ন্া। োতুল চিন্ন অপদরর িারা এপ প চেদেিন্া িওয়া 

সম্ভে ন্দি। এ স ল ব েল যদত্নর েস্তুদত যত্নজন্  চেচধ প্রদয়াগ মাত্র। ইন্দ্রাচদ বদদের 

বয স্তুচত স ল ঋদেদদ আদি আদদৌ তািা প্রিংসন্ীয় ো আদরণীদয়র প্রিংসা ো আদর 

মাত্র চিল। উদািরণস্বপ প আমরা এ চি ইন্দ্রসূি উদৃ্ধত  চরদতচি। 

  

“ইন্দ্রসয ন্ু েীযমযাচণ প্র বোিং যাচন্ ি ার প্রেমাচন্ েজ্রী। 

অিন্নচিমদি পস্ততদ্দম প্র েিণা অচিন্ৎ পর্ব্মতান্াং || 

অিন্নচিং পর্ব্মদত চিচশ্রয়াণাং িষ্টার্স্ম েজ্রং স্বযমযং ততি। 

োশ্রা ইে ধন্ে্ সযন্দমান্া অংজ্ সমুরেরেজগ্মুরাপ্ || 

েৃষায়মদন্ািেৃণীত বসামং চত্র দ্রুদ ষবচপেৎ সুতসয। 

আ সায় ং মঘোদত্ত েজ্রমিদন্নন্ং প্রেমজামিীন্াং || 

যচদন্দ্রািন্ প্রেমজামিীন্ামাণ্মাচয়ন্ামচমন্া্ বপ্রাত মায়া্। 

আৎ সূযমযং জন্য়ন্ দযামুষাসং তাচদত্না িত্রুং ন্ চ লাচেচেৎদস || 

অিন্ েৃত্রং েৃত্রতরং েযংসচমদন্দ্রা েদজ্রণ মিতা েদধন্। 

স্কোংসীে  ুচলদিন্াচেেৃক্ ণাচি্ িয়ত উপপৃক্ পৃচেেযা্ ||  

অদযাদদ্ধে  বমমদ আ চি জুদহ্ব মিােীরং তুচেোধামৃজীষর্ম। 

ন্াতারীদসয সমৃচতং েধান্াং সংরুজান্া্ চপচপষ ইন্দ্রিত্রু্ ||  
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অপাদিদস্তা অপৃতন্যচদন্দ্রমাসয েজ্রমচধ সাদন্ৌ জঘান্। 

েৃদণা েচর্ প্রচতমান্ং েিৃষন্ পুরুত্রা েৃদত্রা অিয়ৎ েযস্ত্ || 

ন্দং ন্ চিন্নমমুয়া িয়ান্ং মদন্া রুিাণা অচতযন্তযাপ্। 

যাচিৎ েৃদত্রা মচিন্া পযমযচতষ্ঠৎ তাসামচি্ পৎসুত্িীেমিুে || 

ন্ীিােয়া অিেৎ েৃত্রপুদত্রন্দ্রা অসযা অে েধজমিার। 

উত্তরা সূরধর্ পুত্র আসীৎ দান্ু্িদয় সিেৎসা ন্ বধন্ু্ || 

অচতষ্ঠন্তীন্ামচন্দেিন্ান্াং  াষ্ঠান্াং মদধয চন্চিতং িরীরং। 

েৃত্রসয চন্ণযং চেিরন্তযাদপা দীঘমং তম আিয়চদন্দ্রিত্রু্ || 

দাসপত্নীরচিদগাপা অচতষ্ঠচন্নরুদ্ধা আপ্ পচণদন্ে গাে্। 

অপাং চেলমচপচিতং যদাসীৎ েৃত্রং জঘদি াাঁ অপ তিোর || 

অদশ্বযা োদরা অিেস্তচদন্দ্র সৃদ  যত্ত্বা প্রতযিদন্দে এ ্। 

অজদয়া গা অজয়্ িূর বসামমোসৃজ্ সত্তমদে সপ্ত চসেুন্ || 

ন্ার্স্ম চে বযন্ন তন্ুযতু্ চসদষধ ন্ যাং চমিমচ রৎব্রা বচন্ং ি। 

ইন্দ্রি যৎযুযুধাদত অচিদিাতাপরীদিযা মঘো চেচজদগয || 

অদিষমাতারং  মপিয ইন্দ্র হৃচদ যদত্ত জঘু্নদষা িীরগেৎ। 

ন্ে ি যন্নেচতং ি স্রেন্তী্ বিযাদন্া িীদতা অতদরা রজাংচস || 

ইদন্দ্রা যাদতািেচসতসয রাজা িমসয ি িৃচঙ্গদন্া েজ্রোহু্। 

বস ব রাজা িয়চত িষমণীন্ামরান্ন বন্চম্ পচর তা েিূত | | ”  

  

অন্ুোদ 

১। “েজ্রধর ইন্দ্রদদে প্রেদম বয সমস্ত পরািমসূি   াযময  চরয়াচিদলন্ তািা আচম 

েণমন্া  চরদতচি। চতচন্ অচিন্াদম অচিচিত েৃত্রাসুরদ  চেন্াি  চরয়াচিদলন্। জলসমূি 

িূচমদত পচতত  চরয়াচিদলন্। এেং পার্ব্মতয প্রদদদির রুদ্ধ েিন্িীল ন্দী স দলর  ূল 

িি  চরয়া জল প্রোচিত  চরয়াচিদলন্। 

২। ইন্দ্রদদে পর্ব্মদত লুক্কাচয়ত েৃত্রাসুরদ  েধ  চরয়াচিদলন্। িষৃ্টদদে ইন্দ্রদদদের 

চন্চমত্ত গ্মন্িীল েজ্র চন্র্ম্মাণ  চরয়া চদয়াচিদলন্। েৃত্রাসুর িত িইদল পর রুদ্ধগচত ন্দী 
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স ল বেদগর সচিত সমুদরের প্রোচিত িইয়াচিল, যদ্রূপ বগা স ল িম্বারে  চরয়া সির 

েৎসদর চন্ ি গমন্  দর। 

৩। েলোন্ ইন্দ্রদদে বসামরস পান্  চরদত ইো  চরয়াচিদলন্ এেং উপযুমযপচর 

যজ্ঞত্রদয় বসামরস পান্  চরয়াচিদলন্। তৎপদর েলোন্ ইন্দ্রদদে মার েজ্র গ্রিণপূর্ব্ম  

অচিচদদগর বশ্রষ্ঠ েৃত্রাসুরদ  েধ  চরয়াচিদলন্। ৪। বি ইন্দ্রদদে! আপচন্ যখন্ অচিচদদগর 

বশ্রষ্ঠ েৃত্রাসুরদ  েধ  চরয়া মায়ােী অসুরচদদগর মায়া ন্ষ্ট  চরয়াচিদলন্ এেং তৎপদর 

যখন্ সূযময ঊষা াল এেং আ াি সৃচষ্ট  চরয়াচিদলন্ তখন্ আর ব ান্ িত্রু বদচখদত পান্ 

ন্াই। 

৫। ইন্দ্রদদে তাাঁিার েৃিৎ ও েধ ারী েদজ্রর সচিত বলাদ র উপরেরে ারী েৃত্রাসুরদ  

বলাদ  বযমন্  ুিার িারা েৃিস্কে বিদন্  দর, তদ্রূপ োহুদেদন্পূর্ব্ম  েধ  চরয়াচিদলন্, 

এেং েৃত্রাসুরদ  তদেস্থ িূচমর উপর পাচতত  চরয়াচিদলন্। 

৬। আমার সমান্ বযাদ্ধা আর ব ি ন্াই এইপ প দপমযুি েৃত্রাসুর মিােীর ও 

েহুিত্রুচন্োর  ইন্দ্রদদেদ  যুদ্ধাদেম স্পদ্ধমা  চরয়াচিদলন্। চ ন্তু ইন্দ্রদদদের অস্ত্রপ্রিার 

িই বত ব ান্ প্র াদর আপন্াদ  রিা  চরদত ন্া পাচরয়া অেদিদষ িত িইয়া ন্দী স দলর 

উপর পচতত িইয়া তািাদদর  ূলাচদ িি  চরয়াচিদলন্। 

৭। িস্ত ও পদিূন্য িইয়াও েৃত্রাসুর ইদন্দ্রর সচিত যুদ্ধ  চরয়াচিল এেং ইন্দ্র ইিার 

পাষাণসদৃি স্কদের উপর েজ্র চন্দিপ  চরয়াচিল। বপৌরুষেচ্মত েযচি যদ্রূপ 

বপৌরুষচেচিষ্ট েযচির সম ি িইদত ইো  দর, তদ্রূপ েৃত্রাসুর ইদন্দ্রর সম ি িইদত 

ইো ইন্দ্র  তৃ্তম  িরীদরর ন্ান্া স্থাদন্ আিত িইয়া িূচমদত পচতত িইয়াচিল। 

৮। ন্দীর জল স ল িি  ূদলর উপর বযমন্ বেদগর সচিত প্রোচিত িয় তদ্রূপ 

ন্দীর উপর পচতত েৃত্রাসুদরর বদদির উপর প্রোচিত িইয়াচিল। েৃত্রাসুর জীেন্দিায় বয 

জল স ল েদলর িারায় রুদ্ধ রাচখয়াচিল বসই জল স দলর চন্দম্ন মৃতুযর পর তািার বদি 

পচতত রচিল। 

৯। েৃত্রাসুদরর মাতা পুত্রদদি রিা  চরোর চন্চমত্ত স্বয়ং েৃত্রদ  েযেচিত  চরয়াচিল। 

চ ন্তু ইন্দ্রদদে েৃদত্রর মাতার উপর েজ্র প্রিার  দরন্, তািাদত েৃত্রমাতা িত িইয়া গািী 
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েৎদসর সচিত বযমন্ িয়ন্  দর, তদ্রূপ মৃত পুদত্রর উপর পচতত িইয়া তািা আোচদত 

 রত্ িয়ন্  চরয়াচিল। 

১০। অচেশ্রান্ত প্রেিন্িীল ন্দী স দলর জলমদধয েৃত্রাসুদরর বদি পচতত িইল। জল 

সমূি েেন্মুি িইয়া অন্তচিমত েৃত্রদদদির উপর প্রোচিত িইদত লাচগল। ইন্দ্রদদদের 

সচিত িত্রুতা  চরয়া েৃত্রাসুর চিরচন্রেরায় চন্চরেরত িইল। 

১১। দাস এেং অচিন্াদম প্রচসদ্ধ েৃত্রাসুর বয স ল ন্দীর প্রোি চন্দরাধ  চরয়াচিল 

যদ্রূপ পচণ ন্াম  অসুর বগা স ল গুিাদত চন্রুদ্ধ  চরয়া রাচখয়াচিল, ইন্দ্রদদে েৃত্রাসুরদ  

েধ  চরয়া বসই স ল চন্দরাধ দূর  চরয়া প্রোিমাগম মুি  চরয়া চদয়াচিদলন্। 

১২। বি ইন্দ্রদদে! যখন্ অসিায় েৃত্রাসুর আপন্ার েদজ্র প্রচতপ্রিার  চরয়াচিল তখন্ 

আপচন্ অন্ায়াদস েৃত্রাসুরদ  চন্রা ৃত  চরয়াচিদলন্, যদ্রূপ অশ্বপুেগত োলসমূি 

মচি াচদ অন্ায়াদস চন্রা ৃত  দর। তদন্তর আপচন্ পচণ ন্াম  অসুর  তৃ্তম  অপহৃত 

অচন্রুদ্ধ ও চন্রুদ্ধ বগাসমূি জয়  চরয়া স্বেদি আন্য়ন্  চরয়াচিদলন্। জয়লাি  চরয়া 

বসামরস পান্  চরয়াচিদলন্ এেং সপ্তন্দীর প্রোি চন্দরাধ অপন্য়ন্পূর্ব্ম  তািাচদগদ  

প্রোচিত  চরয়াচিদলন্। 

১৩। েৃত্রাসুর ইন্দ্রদ  চন্রস্ত  চরোর চন্চমত্ত বয চে বযৎ প্রিার, বয গ্মন্, বয েষমণ, 

বয অিচন্ চন্দিপ, এেং বয অপরাপর ব ৌিল প্রদয়াগ  চরয়াচিদলন্, তৎসমুদায়ই ইদন্দ্রর 

অচন্ষ্ট  চরদত েযেম িইয়াচিল এেং অেদিদষ ইন্দ্র েৃত্রাসুরদ  অচিিূত  চরয়াচিদলন্। 

১৪। বি ইন্দ্রদদে! আপচন্ যখন্ েৃত্রাসুরদ  েধ  চরয়া িীত িইয়াচিদলন্, এেং িীত 

িইয়া বিযন্ পিীর ন্যায় এদ ান্িত সংখয  প্রেিন্িীল ন্দী পার িইয়াচিদলন্, তখন্ 

েৃত্রাসুর েদধর চন্যমযাতদন্েু ব ান্ জন্দ  বদচখয়াচিদলন্। 

১৫। েজ্রধর ইন্দ্রদদে স্থাের এেং জঙ্গম জগদতর রাজা, িান্ত এেং  বদমান্ত জীেগদণর 

অধীশ্বর। এেম্ভূত ইন্দ্রদদে মন্ুষযচদদগর প্রিু। রেিদির বন্চম যদ্রূপ িিগত অরাখয  াষ্ঠ 

স ল বেষ্টন্  চরয়া োদ , তদ্রূপ চতচন্ মন্ুষযচদগদ  সর্ব্মদতািাদে বেষ্টন্পূর্ব্ম  রিা 

 দরন্।”2  
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এই সূদির তাৎপযময ে  স্পষ্ট। পূদর্ব্ম েুঝান্ চগয়াদি, ইন্দ্র েষমণ ারী আ াি। েৃত্র 

েৃচষ্টচন্দরাধ ারী বন্সচগম  েযাপার। েষমণিচির িারা বসই স ল বন্সচগম  েযাপার অপিত 

িইদল েৃত্রেধ িইল। এই সূি েষমণ ারী আ াদির বসই চিয়ার প্রিংসা মাত্র। ইন্দ্র 

এখাদন্ ব ান্ বিতন্াচেচিষ্ট পুরুষ ন্দিন্, এেং এ সূদি তািার ব ান্ স াম উপাসন্াও 

ন্াই। 

স্বী ার  চর, এিদণ বেচদ  সংচিতায় বয উপাসন্া আদি, তািার প্রায় অচধ াংিই 

স াম, এেং উপাদসযরা তািাদত বিতন্যচেচিষ্ট বদেতা েচলয়া েচণমত িইয়াদি। চ ন্তু 

জ িচির প্রিংসা-পদ্ধচত িদম প্রিচলত িইয়া আচসদল, িদের আ ম্বদর তািার প্র ৃত 

তাৎপযময বলাদ র চিত্ত িইদত অপসৃত িইল। “জগদতর রাজা,” এেং “জীেগদণর 

অধীশ্বর” ইতযা ার োদ যর যোেম তাৎপযময বয, েৃচষ্ট িইদতই জগৎ ও জীদের রিা, 

বলাদ  ইিা িদম িুচলয়া যাইদত লাচগল, এেং ইন্দ্রদ  যোেম জগদতর বিতন্যচেচিষ্ট রাজা 

এেং জীেগদণর বিতন্যচেচিষ্ট অধীশ্বর মদন্  চরদত লাচগল। তখন্ জগদতর জ িচির 

চন্ষ্কাম প্রিংসার স্থাদন্ স াম উপাসন্া আচসয়া উপচস্থত িইল। যািা চিত্তরচঞ্জন্ী েৃচত্তগুচলর 

অন্ুিীলন্ মাত্র চিল, তািা বদেতােহুল উপধদর্ম্ম পচরণত িইল। 

বেচদ  ধদর্ম্মর উৎপচত্ত চ  তািা উপচর উদৃ্ধত অদপিা ৃত প্রািীন্ সূিগুচল িইদতই 

আমরা েুচঝদত পাচর। ঋদেদ-সংচিতার স ল সূিগুচল এ  সমদয় প্রণীত িয় ন্াই ; 

এেং ঋদেদদর সর্ব্মত্র েহু বদেতার উপসান্াত্ম  উপধর্ম্মই বয আদি, এমত ন্দি। 

অদন্ গুচল এমত সূি আদি বয, তািা িইদত আমরা এদ শ্বরোদই চিিা  চর। 

সময়ান্তদর আমরা তািার আদলািন্া  চরে। বসইগুচল বয বেচদ  ধদর্ম্মর অদপিা ৃত 

বিষােস্থায়, আর উপচর উদৃ্ধত সূদির সদৃি সূিগুচল বয আচদম অেস্থায় আর সদিতন্ 

ইন্দ্রাচদর উপাসন্াত্ম  সূিগুচল প্রধান্ত্ বয মধযােস্থায় প্রণীত িইয়াচিল, ইিা বয 

মদন্াদযাগপূর্ব্ম  বেদাধযয়ন্  চরদে বসই েুচঝদত পাচরদে। বেদেযাস, বেদ চেিাগ 

 চরয়াচিদলন্। সঙ্কলন্ েযতীত িতুদর্ব্মদদর চেিাগ িয় ন্াই। যািা সঙ্কচলত, তািা ন্ান্া 

েযচির িারা ন্ান্া সমদয় প্রণীত িইয়াচিল। অতএে, আচদম, মধয াচল , এেং 

বিষােস্থার সূি েচলয়া সূিগুচলদ  চেিাগ  রা যাইদত পাদর। ধদর্ম্মর প্রেমােস্থা জ  
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প্রিংসা, মধয াদল বিতন্যোদ, এেং পচরণচত এদ শ্বরোদদ। অতএে সূদির তাৎপযময 

েুচঝয়া তািার সময় চন্দদ্দমি  রা যায়। 

এিদণ ‘প্রিাদর’র চিতীয় সংখযা িইদত এ পযমযন্ত বেচদ  বদেতাতত্ত্ব সম্বদে যািা 

েচললাম পাি  তািা স্মরণ  রুন্। তািার স্থূল তাৎপদযময এই;-  

১। ইন্দ্রাচদ বেচদ  বদেতা, আ াি, সূদযময, অচি, োয়ু প্রিৃচত জদ র চে াি চিন্ন 

ব ান্ বলাদ াত্তর বিতন্য ন্দি। 

২। এই স ল বদেতাচদদগর উপাসন্া বযমন্ বেদদ আদি, বসইপ প িারতেষম চিন্ন 

অন্যান্য বদদি চিল ো আদি। 

৩। তািার  ারণ এই বয, প্রেমােস্থায় মন্ুষয জদ  বিতন্য আদরাপণ  চরয়া তািার 

িচি, চিত াচরতা, ো বসৌন্দযময অন্ুসাদর তািার উপাসন্া  দর। 

৪। এই উপাসন্া বগা ায় ব েল িচিমান্, সুন্দর ো উপ ারী জ পদাদেমর প্রিংসা 

ো আদর মাত্র।  াদল বলাদ  বস  ো িুচলয়া বগদল, ইিা ইতর বদেতার উপাসন্ায় 

পচরণত িয়। 

চিন্দুধদর্ম্ম ইতর বদদোপসন্া এই অেস্থায় পচরণত িইয়াদি। ঈদৃি উপাসন্া অচন্ষ্ট র 

এেং উপধর্ম্ম। চ ন্তু ইিার মূল অচন্ষ্ট র ন্দি। জ িচিও ঈশ্বদরর িচি। বস স দলর 

আদলািন্ার িারা ঈশ্বদরর মচিমা এেং  ৃপা অন্ুিূত  রা এেং তদ্দ্বারা চিত্তরচঞ্জন্ী েৃচত্ত 

স দলর অন্ুিীলন্  রা চেদধয় েদি। 

বেচদ  ধদর্ম্মর এই স্থূল তাৎপযময। আধুচন্  চিন্দুধদর্ম্মও বসই স ল বেচদ  বদেতারা 

উপাচসত। অতএে এখন্ ার চিন্দুধদর্ম্মর সংস্কাদর বসই  ো আমাদদর মদন্ রাখা উচিত। 

জদ র িচির চিন্তার িারা জ্ঞান্া্মন্ী এেং চিত্তরচঞ্জন্ীেৃচত্ত স দলর অন্ুিীলন্  চরে, 

এেং ঈশ্বদরর মচিমা েুচঝোর বিষ্টা  চরে, চ ন্তু জদ র উপাসন্া  চরে ন্া। ইিাই 

চিন্দুধদর্ম্মর এ চি স্থূল  ো। 

এিদণ বেচদ  তত্ত্বান্তগমত বদেতাতত্ত্ব সমাপ্ত  চরয়া, আমরা বেচদ  তত্ত্বান্তগমত 

ঈশ্বরতদত্ত্বর সমাদলািন্ায় প্রেৃত্ত িইদত পাচর। চিন্দুধদর্ম্মর এই েযাখযার প্রেম অধযায় 

সমাপ্ত  চরলাম।-‘প্রিার’, ১ম েষম, পৃ. ৩৯৭- ৪০৭।  
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—————— 

1 এই প্রেদে যজুমমদন্ত্রর বয বয অন্ুোদ উদৃ্ধত িইল, তািা শ্রীযুি সতযব্রত 

সামশ্রমী ৃত োজসদন্য়ী সংচিতার অন্ুোদ িইদত। 

  

2 এই অন্ুোদ ৺রমান্াে সরস্বতী  ৃত।  
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হিন্েু হ  জট্ োপোস ? 

যতিণ আমার অঙু্গচলচি আমা িইদত চেচেন্ন ন্দি ততিণ ঐ অঙু্গচলচি বিতন্াময়, 

চ ন্তু অঙু্গচলচি  াচিয়া বফচলদল, উিা আমা িইদত চেচেন্ন িইদল, উিাদত আর বিতন্া 

োদ  ন্া, তখন্ উিা অদিতন্ জ  পদােম। 

এই সমগ্র চেশ্ব বিতন্যময় এ  পুরুদষর বদি। চিন্ন চিন্ন প্র ার িচির আধার স ল, 

অেমাৎ অচি োয়ু ইতযাচদ স ল বসই বদেতার অঙ্গচেদিষ। অচিদ  যচদ বসই এ  

বিতন্ময় পুরুদষর অঙ্গ েচলয়া জাচন্, অচিদ  যচদ বসই বিতন্যময় পুরুষ িইদত 

চেচেন্নিাদে ন্া বদচখ, তদে অচির বিতন্া আদি েচলয়া েুচঝে। আর চযচন্ অচির সচিত 

বসই বিতন্যমদয়র ব ান্ সম্বে বদচখদত পান্ ন্া তাাঁিার  াদিই অচি জ  পদােম। 

আজ াল ার পািাত্তয পচণ্ডতগণ অচিদ  (Igneous principle) জ  েচলয়া জাদন্ন্ 

চ ন্তু প্রািীন্ চিন্দুগণ অচির সচিত বিতদন্যর সম্বে েুচঝয়া উিাদ  বিতন্ েচলয়া েুচঝদতন্। 

আজ াল ার পািাত্তযগণ অচিগত িচিদ ই (Heat) জগদতর আচদ িচি েচলয়া 

প্রচতপন্ন  চরদত বিষ্টা  চরদতদিন্। চিন্দু ঋচষগণও এই অচিদ  জগদতর আচদ িচি 

েচলয়া চস্থর  চরয়াচিদলন্, তদে প্রদিদ এই পািাত্তয পচণ্ডতচদদগর অচি জ িচি, প্রািীন্ 

চিন্দু ঋচষদদর অচি বিতন্াযুি। 

প্রণে মন্ত্র িইদত এই জগদতর সৃচষ্ট চস্থচত লয়  াযময িচলদতদি। এই প্রণে মদন্ত্রর 

বদেতা অচি। চিন্দুরা েুচঝয়াচিদলন্ বয, এই অচিগত িচি িইদতই এই জগৎিি 

ঘুচরদতদি। চ ন্তু এই অচিগত িচি বয বিতন্য সম্বে রচিত ইিা তাাঁিারা  খন্ও িাচেদতন্ 

ন্া। চিন্দুদদর  াদি প্রণে মদন্ত্রর লিয অচিগত িচি ব্রহ্মর্িতদন্য বিতন্াযুি। 

ওাঁ ারসয ব্রহ্মঋচষ্ গায়ত্রীেদন্দািচিদদমেতা সর্ব্ম র্ম্মারদম্ভ চেচন্দয়াগ্। 

প্রণে মদন্ত্রর লিয অচিগত িচি সম্বদে চযচন্ চিন্তা  চরদত িান্, অেো উি িচির 

সািাদযয চযচন্ ব ান্  র্ম্ম  চরদত িান্, তাাঁিাদ  সর্ব্মপ্রেদম উি মদন্ত্রর ঋচষ ব -তািা 

জাচন্দত িইদে। মদন্ত্রর ঋচষ ব -ইিা ন্া জাচন্য়া অেমাৎ মদন্ত্রর লিযিচি চ প প 
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বিতন্াযুি ইিা ন্া জাচন্য়া চযচন্ মন্ত্র সািাযয গ্রিণ  দরন্ তাাঁিাদ  পাপিাক্ িইদত িয়, 

ইিা শ্রুচতর  ো। 

বযািিরিরচেচদতঋচষেদন্দা বদেতাচেচন্দয়াদগন্ ব্রাহ্মদণন্ ো মদন্ত্রণ ো যজাচত 

যাজয়চত ো অধীদত অধযাপয়চত ো বিাদম  র্ম্মাচণ অন্তজমলাদদৌ ো স পাপীয়ান্ িেচত। 

এখন্ বদখ বেদদাি ধর্ম্মািারী ঋচষগণদ  জদ াপাস  েলা চ  ব ান্ িদম সঙ্গত 

িয়  বয পািাত্তযগণ চিন্দুদদর জদ াপাস  েদলন্, প্র ৃতপদি তাাঁিারাই জদ াপাস । 

পািাত্তযগণ আজ াল ন্ান্া প্র ার প্রা ৃচত  িচির সািাযয অেলম্বন্  চরয়া ন্ান্াচেধ 

 র্ম্মা প্রেৃত্ত িইয়াদিন্; চ ন্তু ঐ স ল িচি বয বিতন্যমদয়র বিতন্াযুি, ইিা এ োরও 

িাদেন্ ন্া। জগদত ঐ স ল িচি িারা বিতন্যমদয়র চ  প্র ৃত উদদ্দিয সাচধত িইদে 

পািাত্তযগণ তািা এ োর অন্ুসোন্  দরন্ ন্া। পািাত্তযগণ ঋচষ চেচন্দয়াগাচদ ন্া জাচন্য়া 

প্রা ৃচত  িচির সচিত বখলা  চরদতদিন্। শ্রুচত মদত উাঁিারা পাপিাগী িইদতদিন্। 

আমার বোধ িয় বযচদন্ িইদত ডাইন্ামাইি সৃচষ্ট িইয়াদি বসই চদন্ িইদত 

পািাত্তযগদণর উি পাদপর ফল ফচলোর সূত্রপাত িইয়াদি। 

চিন্দুরা জদ াপাস  ন্দি। বিতন্াচেিীন্ পদােম চিন্দুদদর  াদি অসৃ্পিয পদােম। 

আজ াল যািাদ  জ  পদােম েলা িয়, বযমন্ অচি োয়ু ন্দী পর্ব্মত ইতযাচদ, ইিারা 

চিন্দুদদর  াদি বিতন্যমদয়র বিতন্াযুি পদােম। বিতন্াচেিীন্ পদােম আর মৃত িরীর এই 

 বইচি  োয় চিন্দু এ ই অেম েুচঝয়া োদ ন্। মৃত িরীদরর সংস্পদিম চিন্দু োচ দত িান্ 

ন্া।-‘প্রিার’, ১ম েষম, পৃ. ৪২৭- ৩০।  
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হিন্েুধর্ম্ম সম্বট্ন্ধ এ হি সূ্থল  েো 

আমরা বেদদর বদেতাতত্ত্ব সমাপন্  চরয়াচি। এিদণ ঈশ্বরতত্ত্ব সমাদলািদন্ প্রেৃত্ত 

িইে। পদর আন্ন্দময়ী ব্রহ্ম  োয় আমরা প্রদেি  চরে। 

এ জন্ ঈশ্বর বয এই জগৎ সৃষ্ট  চরয়াদিন্, এেং ইিার চস্থচতচেধান্ ও ধ্বংস 

 চরদতদিন্, এই  োিা আমরা চন্তয শুচন্ েচলয়া ইিা বয  ত গুরুতর  ো, মন্ুষযেুচদ্ধর 

 ত দূর  বষ্প্রাপয, তািা আমরা অন্ুধােন্  চরয়া উচিদত পাচর ন্া। মন্ুষযজ্ঞাদন্র অগময 

যত তত্ত্ব আদি, সর্ব্মাদপিা ইিাই মন্ুদষযর েুচদ্ধর অগময। 

এই গুরুতর  ো, যািা আচজও  ৃতচেদয সিয মান্ুষযরা িাল  চরয়া েুচঝদত 

পাচরদতদি ন্া, তািা চ  আচদম অসিয জাচতচদদগর জান্া চিল  ইিা অসম্ভে। চেজ্ঞান্* 

প্রিৃচত িুরেরতর জ্ঞাদন্র উন্নচত অচত িুরের েীজ িইদত িমি্ িইয়া আচসদতদি ; তখন্ 

সর্ব্মাদপিা  বষ্প্রাপয ও  বদর্ব্মাধয বয জ্ঞান্ তািাই আচদম মন্ুষয সর্ব্মাদগ্র লাি  চরদে, ইিা 

সম্ভে ন্দি। অদন্দ  েচলদেন্, ও েচলয়া োদ ন্, ঈশ্বর ৃপায় তািা অসম্ভে ন্দি; যািা 

মন্ুষয উদ্ধাদরর জন্য চন্তান্ত প্রদয়াজন্ীয়, তািা  ৃপা  চরয়া চতচন্ অপক্কেুচদ্ধ আচদম 

মন্ুদষযর হৃদদয় প্র চিত  চরদত পাদরন্ ; এেং এখন্ও বদচখদত পাই বয, সিয সমাজচস্থত 

অদন্  অ ৃতচেদযা মূদখমরও ঈশ্বরজ্ঞান্ আদি। এ উত্তর যোেম ন্দি। ব ন্ ন্া, এখন্ 

পৃচেেীদত বয স ল অসিয জাচত েত্তমমান্ আদি, তািাদদর মদধয অন্ুসোন্  চরয়া বদখা 

িইয়াদি, বয তািাদদর মদধয প্রায়ই ঈশ্বরজ্ঞান্ ন্াই। এ িা মন্ুদষযর আচদ পুরুষ চ ম্বা 

এ িা ে  িূত েচলয়া ব ান্ অদলৌচ   বিতদন্য ব ান্ ব ান্ অসিয জাচতর চেশ্বাস 

োচ দত পাদর, চ ন্তু তািা ঈশ্বরজ্ঞান্ ন্দি। বতমচন্ সিয সমাজস্থ চন্দর্ব্মাধ মূখম েযচি ঈশ্বর 

ন্াম শুচন্য়া তািার বমৌচখ  েযেিার  চরদত পাদর, চ ন্তু যািার চিত্তেৃচত্ত অন্ুিীচলত িয় 

ন্াই, তািার পদি ঈশ্বরজ্ঞান্ অসম্ভে। েচি ন্া পচ দল বয চিত্তেৃচত্ত স ল অন্ুিীচলত িয় 

ন্া এমন্ ন্দি। চ ন্তু বয প্র াদরই িউ , েুচদ্ধ, িচি প্রিৃচতর সমযক্ অন্ুিীলন্ চিন্ন 

ঈশ্বরজ্ঞান্ অসম্ভে। তািা ন্া োচ দল, ঈশ্বর ন্াদম ব েল বদেদদেীর উপাসন্াই সম্ভে। 
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অতএে েুচদ্ধর মাচ্মতােস্থা চিন্ন মন্ুষযহৃদদয় ঈশ্বরজ্ঞাদন্াদদয়র সম্ভােন্া ন্াই। ব ান্ 

জাচত বয পচরমাদণ সিয িইয়া মাচ্মতেুচদ্ধ িয়, বসই পচরমাদণ ঈশ্বরজ্ঞান্ লাি  দর। এ 

 োর প্রচতোদদ যচদ ব ি প্রািীন্ চয়হুদীচদদগর দৃষ্টান্ত বদখাইয়া েদলন্ বয, তািারা প্রািীন্ 

গ্রী  প্রিৃচত জাচতর অদপিায় সিযতায় িীন্ িইয়াও ঈশ্বরজ্ঞান্ লাি  চরয়াচিল, ত বত্তদর 

েিেয এই বয, চয়হুদীচদদগর বয ঈশ্বরজ্ঞান্ েস্তুত্ ঈশ্বরজ্ঞান্ ন্দিন্। চজদিাোদ  আমরা 

আমাদদর পািাত্তয চিি চদদগর  ৃপায় ঈশ্বর েচলয়া চেশ্বাস  চরদত চিচখয়াচি, চ ন্তু 

চজদিাো চয়হুদীচদদগর এ মাত্র উপাসয বদেতা িইদলও ঈশ্বর ন্দিন্। চতচন্ 

রাগদিষপরতন্ত্র পিপাতী মন্ুষযপ্র ৃত বদেতামাত্র। পিান্তদর সুচিচিত গ্রীদ রা ইিার 

অদপিা উন্নত ঈশ্বরজ্ঞাদন্ উপচস্থত িইয়াচিদলন্। খৃষ্টধর্ম্মােলম্বীচদদগর বয ঈশ্বরজ্ঞান্, চযশু 

চয়হুদী িইদলও, বস জ্ঞান্ ব েল চয়হুদীচদদগরই চন্ ি প্রাপ্ত ন্দি। খৃষ্টধদর্ম্মর যোেম প্রদণতা 

বসণ্ট পল। চতচন্ গ্রী চদদগর িাদস্ত্র অতযন্ত সুচিচিত চিদলন্।  

  

সর্ব্মাদপিা বেচদ  চিন্দুরাই অি াল সিযতার পদেীদত আপ ঢ় িইয়া ঈশ্বরজ্ঞাদন্ 

উপচস্থত িইয়াচিদলন্। আমরা এ পযমযন্ত বেচদ  ধদর্ম্মর ব েল বদেতাতত্ত্বই সমাদলািন্া 

 চরয়াচি। ব ন্ ন্া বসইিা বগা া, চ ন্তু প্র ৃতপদি পচরপক্ক বয বেচদ  ধর্ম্ম, তািা অচত 

উন্নত ধর্ম্ম, এেং এ  ঈশ্বদরর উপাসন্াই তািার স্থূল মর্ম্ম। তদে েচলোর  ো এই বয, 

প্রেম চিন্দুরা, এদ োদর বগা া িইদত ঈশ্বরজ্ঞান্ প্রাপ্ত িয় ন্াই। জাচত তৃ্তম  ঈশ্বরজ্ঞান্ 

প্রাচপ্তর সিরাির ইচতিাস এই বয, আদগ বন্সচগম  পদােম ো িচিদত চিয়মান্ বিতন্য 

আদরাপ  দর, অদিতদন্ বিতন্য আদরাপ  দর। তািাদত চ  প্র াদর বদদোৎপচত্ত িয় তািা 

পূদর্ব্ম বদখাইয়াচি। এই প্রণালী অন্ুসাদর, বেচদদ রা চ  প্র াদর ইন্দ্রাচদ বদে 

পাইয়াচিদলন্, তািা বদখাইয়াচি। এই অেস্থায় জ্ঞাদন্র উন্নচত িইদল উপাসদ রা বদচখদত 

পান্ বয, আ াদির উপাসন্া  চর, োয়ুরই উপাসন্া  চর, বমদঘরই উপাসন্া  চর, আর 

অচিরই উপাসন্া  চর, এই স ল পদােমই চন্য়দমর অধীন্। এই চন্য়দমও সর্ব্মত্র এ ি, 

এ  স্বিাে বদখা যায়। বঘাল মউচন্র তা দন্ বঘাল আর োতযাতাচ ত সমুরের এ  চন্য়দম 

চেদলাচ ত িয় ; বয চন্য়দম আমার িাদতর গণূ্ডদষর জল পচ য়া যায়, বসই চন্য়দমই 

আ াদির েৃচষ্ট পৃচেেীদত পদ । এ  চন্য়চত স লদ  িাসন্  চরদতদি ; স লই বসই 
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চন্য়দমর অধীন্ িইয়া আপন্ আপন্  র্ম্ম সম্পাদন্  চরদতদি, ব িই চন্য়মদ  েযচতিুণ্ণ 

 চরদত পাদরন্ ন্া। তদে ইিাদদরও চন্য়ম ত্তমা, িাস্তা, এেং  ারণস্বপ প আর এ জন্ 

আদিন্। এই চেশ্বসংসাদর যািা চ িু আদি স লই বসই এ  চন্য়দম িাচলত ; অতএে 

এই চেশ্বজগদতর সর্ব্মাংিই বসই চন্য়ম ত্তমার প্রণীত এেং িাচসত। ইন্দ্রাচদ িইদত বরণু ণা 

পযমযন্ত স লই এ  চন্য়দমর অধীন্, স লই এ  জদন্র সৃষ্ট ও রচিত, এেং এ  জন্ই 

তািার লয় ত্তমা। ইিাই সরল ঈশ্বরজ্ঞান্। জদ র উপাসন্া িইদতই ইিা অদন্  সমদয় 

উৎপন্ন িয়, ব ন্ ন্া, জদ র এ তা ও চন্য়মাধীন্তা িমি্ উপাসদ র হৃদয়ঙ্গম িয়। 

তদে ঈশ্বরজ্ঞান্ উপচস্থত িইদলই বয বদেদদেীর উপাসন্া লুপ্ত িইদে এমন্ ন্দি। 

যািাচদগদ  বিতন্যচেচিষ্ট েচলয়া পূদর্ব্ম চেশ্বাস িইয়াদি, জ্ঞাদন্র আরও অচধ  উন্নচত ন্া 

িইদল, চেজ্ঞান্িাদস্ত্রর চেদিষ আদলািন্া েযতীত, তািাচদগদ  জ  ও অদিতন্ েচলয়া 

চেদেিন্া িয় ন্া। ঈশ্বরজ্ঞান্ এই চেশ্বাদসর প্রচতদষধ  িয় ন্া। ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা িউন্, চ ন্তু 

ইন্দ্রাচদও আদি, এই চেশ্বাস োদ -তদে ঈশ্বরজ্ঞান্ িইদল উপাস  ইিা চেদেিন্া  দর 

বয, এই ইন্দ্রাচদও বসই ঈশ্বদরর সৃষ্ট, এেং তাাঁিার চন্দয়াগান্ুসাদরই স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন্  দর।  

ঈশ্বর বযমন্ মন্ুষয ও জীেগণদ  সৃচষ্ট  চরয়াদিন্, বতমচন্ ইন্দ্রাচদদ ও  চরয়াদিন্ ; এেং 

মন্ুষয ও জীেগণদ  বযমন্ পালন্ ও  দি  দি ধ্বংস  দর, ইন্দ্রাচদদ ও বসইপ প 

 চরয়া োদ ন্। তদে ইন্দ্রাচদও মন্ুদষযর উপাসয, এ  োদত চেশ্বাস োদ , ব ন্ ন্া 

ইন্দ্রাচদদ  বলাদ ত্তর িচিসম্পন্ন ও ঈশ্বর  তৃ্তম  বলা রিায় চন্যুি েচলয়া চেশ্বাস োদ । 

এই  ারদণ ঈশ্বরজ্ঞান্ জচন্মদলও, জাচত মদধয বদেদদেীর উপাসন্া উচিয়া যায় ন্া। 

চিন্দুধদর্ম্ম তািাই ঘচিয়াদি। ইিাই প্রিচলত সাধারণ চিন্দুধর্ম্ম-অেমাৎ বলৌচ   চিন্দুধর্ম্ম, 

চেশুদ্ধ চিন্দুধর্ম্ম ন্দি। বলৌচ   চিন্দুধর্ম্ম এই বয, এ জন্ ঈশ্বর সর্ব্মস্রষ্টা সর্ব্ম ত্তমা, চ ন্তু 

বদেগণও আদিন্, এেং তাাঁিারা ঈশ্বর  তৃ্তম  চন্যুি িইয়া বলা  রিা  চরদতদিন্। বেদদ 

এেং চিন্দু িাদস্ত্রর অন্যান্য অংদি স্থাদন্ স্থাদন্ এই িাদের োহুলয আদি। 

তার পর, জ্ঞাদন্র আর এ িু উন্নচত িইদল, বদেদদেী সম্বদে িাোন্তদরর উদয় িয়। 

জ্ঞান্োন্ উপাস  বদচখদত পান্ বয, ইন্দ্র েৃচষ্ট  দরন্ ন্া, ঈশ্বদরর িচিদত ো ঈশ্বদরর 

চন্য়দম েৃচষ্ট িয় ; ঈশ্বরই েৃচষ্ট  দরন্। োয়ু ন্াদম ব ান্ স্বতন্ত্র বদেতা োতাস  দরন্ ন্া ; 

http://www.bengaliebook.com/


বহিমচন্র চট্টোপোধযোয়  । দেবতত্ত্ব ও হিন্েুধর্ম্ম ।        প্রবন্ধ 

 86 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োতাস ঐচি   াযময। সূযময বিতন্যচেচিষ্ট আদলা  ত্তমা ন্দিন্ ; সূযময জ  েস্তু, 

বসৌরাদলা ও ঐচি  চিয়া। যখন্ েৃচষ্ট ত্তমা, োয়ু ত্তমা আদলা দাতা প্রিৃচত স দলই বসই 

ঈশ্বর েচলয়া জান্া বগল, তখন্ ইন্দ্র, োয়ু, সূযময, এ স ল উপাসন্া াদল ঈশ্বদররই 

ন্ামান্তর েচলয়া গৃিীত িইল। চতচন্ এ , চ ন্তু তাাঁিার চে াি ও চিয়া অসংখয, 

 াযমযদিদদ, িচিদিদদ, চে ািদিদদ তাাঁিার ন্ামও অসংখয। তখন্, উপাস  যখন্ ইন্দ্র 

েচলয়া ডাদ , তখন্ তাাঁিাদ ই ডাদ , যখন্ েরুণ েচলয়া ডাদ , তখন্ তাাঁিাদ ই ডাদ ; 

তখন্ সূযমযদ  ো অচিদ  ডাদ , তখন্ তাাঁিাদ ই ডাদ । 

  

ইিার এ  ফল িয় এই বয, উপাস  ঈশ্বদরর স্তে াদল ঈশ্বরদ  পূর্ব্মপচরচিত 

ইন্দ্রাচদ ন্াদম অচিচিত  দর। ঈশ্বরই ইন্দ্রাচদ,  াদজই ইন্দ্রাচদও ঈশ্বদরর ন্ামান্তর। তখন্ 

ইন্দ্রাচদ ন্াদম তাাঁিার পূজা ালীন্, ইন্দ্রাচদর প্রচত সর্ব্মাঙ্গীণ জগদীশ্বরি আদরাচপত িয়। 

ব ন্ ন্া, জগদীশ্বর চিন্ন আর ব িই ইন্দ্রাচদ ন্াই। 

বেদদর সূদি এই িাদের চেদিষ োহুলয বদচখদত পাই। এ সূদি ইদন্দ্র জগদীশ্বরি, 

ও সূদি েরুদণ জগদীশ্বরি, অন্য সূদি অচিদত জগদীশ্বরি, সূিান্তদর সূদযময 

জগদীশ্বরি, এইপ প পুন্্ পুন্্ আদি। পািাত্তয পচণ্ডত মািমূলর ইিার মর্ম্ম চ িুই 

েুচঝদত ন্া পাচরয়া, এ িা চ ম্ভূতচ মা ার েযাপার িাচেয়া চ  েচলয়া এপ প ধদর্ম্মর 

ন্াম রণ  চরদেন্, তচিষচয়ণী  বচিন্তায় চ্য়মাণ! এপ প  াণ্ডিা ত ব ান্ পািাত্তয ধদর্ম্ম 

ন্াই, ইিা ন্া Theism িা Polytheism, িা Atheism দকি ismই ন্য়! িাচেয়া চিচন্তয়া 

পচণ্ডতপ্রের গ্রী  িাষার অচিধান্ খুচলয়া খুে বদ গজী র ম এ িা ন্াম প্রস্তুত  চরদলন্-

Kakenotheism বা Henotheism এই স ল চেদযা বয এ বদদি অধীত, অধযাচপত, আদৃত, 

এেং অন্ুোচদত িয়, ইিা সামান্য  ব্দখর চেষয় ন্দি। আিাযময মািমূলর বেদ চেদিষ 

প্র াদর অধীত  চরয়াদিন্, চ ন্তু পুরাদণচতিাদস তাাঁিার চ িুই দিমন্ ন্াই েচলদলও িয়। 

যচদ োচ ত, তািা িইদল জাচন্দতন্ বয, এই  বদর্ব্মাধয েযাপার-অেমাৎ স ল বদেতাদতই 

জগদীশ্বরি আদরাপ, ব েল বেদদ ন্দি, পুরাদণচতিাদসও আদি। উিার তাৎপযময আর 

চ িুই ন্দি-দ েল সমস্ত বন্সচগম  েযাপাদর ঈশ্বদরর ঐশ্বযময দিমন্। তাাঁিার Henotheism 
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বা Kakenotheism আ  বকছুই িয়ে, দকবে Polytheism ন্াম সামগ্রীর উত্তরাচধ ারী 

Pur e  The i s m.  

এই বগল বেচদ  ধদর্ম্মর চতন্ অেস্থা-  

(১) প্রেম, বদদোপাসন্া-অেমাৎ জদ  বিতন্য আদরাপ, এেং তািার উপাসন্া। 

(২) ঈশ্বদরাপাসন্া, এেং তৎসদঙ্গ বদদোপাসন্া। 

(৩) ঈশ্বদরাপাসন্া, এেং বদেগদণর ঈশ্বদর চেলয়। 

বেচদ  ধদর্ম্মর িরমােস্থা উপচন্ষদদ। বসখাদন্ বদেগণ এদ োদর দূরী ৃত েচলদলই 

িয়। ব েল আন্ন্দময় ব্রহ্মই উপাসযস্বপ প চেরাজমান্। এই ধর্ম্ম অচত চেশুদ্ধ, চ ন্তু 

অসমূ্পণম। ইিা িতুেমােস্থা। 

বিদষ গীতাচদ িচিিাদস্ত্রর আচেিমাদে এই সচচ্চদান্দন্দর উপাসন্ার সদঙ্গ িচি 

চমচলতা িইল। তখন্ চিন্দুধর্ম্ম িইল। ইিাই সর্ব্মাঙ্গ সমূ্পণম ধর্ম্ম, এেং ধদর্ম্মর মদধয জগদত 

বশ্রষ্ঠ। চন্গুমণ ব্রদহ্মর স্বপ প জ্ঞান্, এেং সগুণ ঈশ্বদরর িচিযুি উপাসন্া ইিাই চেশুদ্ধ 

চিন্দুধর্ম্ম। ইিাই স ল মন্ুদষযর অেলম্বন্ীয়।  ব্দখর চেষয় এই বয চিন্দুরা এ স ল  ো 

িুচলয়া চগয়া ব েল ধর্ম্মিাদস্ত্রর উপদদি  ো বদিািারদ  চিন্দুধদর্ম্মর স্থাদন্ প্রচতচষ্ঠত 

 চরয়াদিন্। ইিাদতই চিন্দুধদর্ম্মর অেন্চত এেং চিন্দুজাচতর অেন্চত ঘচিয়াদি। 

এিদণ যািা েচললাম তািা আরও স্পষ্ট  চরয়া েুঝাইয়া প্রমাদণর িারা সপ্রমাণ 

 চরোর বিষ্টা  চরে। সফল িইে চ ন্া, তািা চযচন্ এই ধদর্ম্মর উপাসয, তাাঁিারই িাত। 

চ ন্তু পািদ র বযন্ এই  য়িা স্থূল  ো মদন্ োদ । ন্চিদল পচরশ্রম েৃো িইদে। চিন্দুধর্ম্ম 

সম্বদে প্রিাদর বয স ল প্রেে প্র াি পায়, তািা ধারাোচি  িদম ন্া পচ য়া, মাদঝ 

মাদঝ পচ দল বস স দলর মর্ম্ম গ্রিদণর সম্ভােন্া ন্াই। িস্তীই িউ , আর িৃগালই িউ , 

অদের ন্যায় ব েল তািার  র িরণ ো  ণম স্পিম  চরয়া তািার স্বপ প অন্ুিে  রা যায় 

ন্া। “এিা রাজিাদর আদি, সুতরাং োেে”, এ র ম  ো আমরা শুচন্য়াচি।-‘প্রিার’, ২য় 

েষম, পৃ. ৭৪- ৮০।  

  

——————–  
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* চিন্দুিাদস্ত্র যাাঁিা অচিজ্ঞ তাাঁিারা জাদন্ন্ বয, “চেজ্ঞান্” অদেম Science ন্দি। চ ন্তু 

এিদণ ঐ অদেম তািা েযেহৃত িইয়া আচসদতদি েচলয়া আচমও ঐ অদেম েযেিার  চরদত 

োধয। “ন্ীচত” িদের ঐপ প দিা ঘচিয়াদি। ন্ীচত অদেম Politics চ ন্তু এখন্ আমরা 

“Morals” অদেম েযেিার  চর। 
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দবট্ের ঈশ্বরবোে 

প্রোদ আদি চিন্দুচদদগর বতচত্রি ব াচি বদেতা, চ ন্তু বেদদ েদল বমাদি বতচত্রিচি 

বদেতা। এ সম্বদে আমরা প্রেম প্রেদে বয স ল ঋক্ উদৃ্ধত  চরয়াচি, পাি  তািা স্মরণ 

 রুন্। আমরা বদচখয়াচি, বেদদ েদল এই বতচত্রিচি বদেতা চতন্ বশ্রণীিুি ; এগারচি 

আ াদি, এগারচি অন্তচরদি, এগারচি পৃচেেীদত। 

ইিাদত যাস্ক চ  েদলন্ শুন্া যাউ । চতচন্ অচত প্রািীন্ চন্রুি ার-আধুচন্  

ইউদরাপীয় পচণ্ডত ন্দিন্। চতচন্ েদলন্, 

“চতস্র এে বদেতা ইচত বন্রুিা্। অচি্ পৃচেেীস্থাদন্া োয়ুেমা ইন্দ্র ো অন্তচরিস্থান্্ 

সূদযমযা  বযস্থান্্। তাসাং মিািাগযাদ এর্  সযাচপ েিূচন্ ন্ামদধয়াচন্ িেন্ত। অচপ ো 

 র্ম্মপৃেক্ িাৎ যো বিাতা অধ্বযুমযব্রমহ্মা উদ্গাতা ইতযদসয সয সত্।” ৭। ৫।  

অেমাৎ “বন্রুিচদদগর মদত বেদদর বদেতা চতন্ জন্। পৃচেেীদত অচি, অন্তচরদি ইন্দ্র 

ো োয়ু এেং আ াদি সূযময। তাাঁিাদদর মিািাগি  ারণ এ  এ  জদন্র অদন্ গুচল ন্াম। 

অেো তাাঁিাচদদগর  দর্ম্মর পােম য জন্য, যো বিাতা, অধ্বযুময, ব্রহ্মা, উদ্গাতা, এ  

জদন্রই ন্াম িয়। 

বতচত্রি ব াচির স্থাদন্ বগা ায় বতচত্রি পাইয়াচিলাম, এখন্ চন্রুদির মদত, 

বতচত্রদির স্থাদন্ বমাদি চতন্ জন্ বদচখদতচি-অচি, োয়ু ো ইন্দ্র, এেং সূযময। েহুসংখয  

পৃেক্ পৃেক্ বিতন্য িারা বয জগৎ িাচসত িয় ন্া-জাগচত ী িচি এ , েহুচেধা ন্দি, 

পৃচেেীদত সর্ব্মত্র এ  চন্য়দমর িাসন্, অন্তচরদি সর্ব্মত্র এ  চন্য়দমর িাসন্, এেং 

আ াদি সর্ব্মত্র এ  চন্য়দমর িাসন্ এখন্ তাাঁিারা বদচখদতদিন্। পৃচেেীদত আর এগারচি 

পৃেক্ বদেতা ন্াই-এ  বদেতা, তাাঁিার  র্ম্মদিদদ অদন্  ন্াম, চ ন্তু েস্তুত্ চতচন্ এ , 

অদন্  বদেতা ন্দিন্। বতমচন্ অন্তচরদিও এ  বদেতা, আ াদিও এ  বদেতা। 

এখন্ও প্র াি পাইদতদি ন্া বয, ঋচষরা জাগচত  িচির সমূ্পণম ঐ য অন্ুিূত 

 চরয়াদিন্। এখন্ পৃচেেীর এ  বদেতা, অন্তচরদির অন্য বদেতা, আ াদির তৃতীয় 
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বদেতা। জীে, উচিদাচদর উৎপচত্ত ও রিা িইদত োয়ু েৃচষ্ট প্রিৃচত অন্তচরদির চিয়া এত 

চিন্নপ্র ৃচত, আোর বস স ল িইদত আদলা াচদ আ ািেযাপার স ল এত চিন্ন বয, এই 

চতদন্র ঐ য এেং এ চন্য়মাধীন্ি অন্ুিূত  রা আরও  ালসাদপি। চ ন্তু অসীম 

প্রচতিাসম্পন্ন বেচদ  ঋচষচদদগর চন্ ি তািাও অচধ  চদন্ অস্পষ্ট োদ  ন্াই। 

ঋদেদসংচিতাদতই পাওয়া যায়, “মূদ্ধমা িূদো িেচত ন্িমচিস্তত্ সূদযমযা জায়দত 

প্রাতরুদযন্।” (১০-৮৮) “অচি রাদত্র পৃচেেীর মস্ত ে ; প্রাদত চতচন্ সূযময িইয়া উদয় 

িন্।” পুন্ি “যদদন্মদধুযমযচজ্ঞয়াদস চদচে বদো্ সূযমযমাচদদতয়র্ম।” ইিাদত “এন্ং অচিং 

সূযমযং আচদদতয়ং” ইতযাচদ োদ য অচিই সূযময েুঝাইদতদি।দ্ধমা 

এই সূদির েযাখযায় যাস্ক েদলন্, “বত্রধা িাোয় পৃচেেযামন্তচরদি চদচে ইচত 

িা পূচণ্” অেমাৎ িা পূচণ (পূর্ব্মগামী চন্রুি ার) েচলয়াদিন্ বয, “পৃচেেীদত, 

অন্তচরদি, এেং আ াদি চতন্ স্থাদন্ অচি আদিন্।” বিৌম, অন্তচরি, ও চদেয, এই চত্রচেধ 

বদেই তদে অচি। 

অচি সম্বদে এইপ প আরও অদন্   ো পাওয়া যায়। িদম জগদতর এ িিযধীন্ি 

ঋচষচদদগর মদন্ আরও স্পষ্ট িইয়া আচসদতদি। “ইন্দ্রং চমত্রং েরুণমচিমাহুরদো চদেযং 

স সুপদণমা গুরুত্মান্। এ ং সচিপ্রা্ েহুধা েদচন্ত অচিং যমং মাতচরশ্বান্ং।” ইন্দ্র, েরুণ, 

অচি েল, ো চদেয সমূ্পণম গুরুত্মান্ েল, এ  জন্দ ই চেপ্তগদণ অদন্  েদলন্, যো, 

“অচি যম মাতচরশ্বন্।” পুন্ি, অের্ব্ম বেদদ, “স েরুণ্ সায়মচিিমেচত স চমদত্রা িেচত 

প্রাতরুদযন্। স সচেতা িূিা অন্তচরদিণ যাচত, স ইদন্দ্রা িূিা তপচত মধযদতা চদেং” বসই 

অচিই সায়ং াদল েরুণ িদয়ন্। চতচন্ই প্রাত্ াদল উদয় িইয়া চমত্র িদয়ন্। চতচন্ই 

সচেতা িইয়া অন্তচরদি গমন্  দরন্, এেং ইন্দ্র িইয়া মধযা াদি তাপ চে াি  দরন্। 

  

এইপ দপ ঋচষরা েুচঝদত লাচগদলন্ বয, অচি, ইন্দ্র, সূযময, পৃচেেীর বদেগণ, 

অন্তচরদির বদেগণ, এেং আ াদির বদেগণ, সে এ । অেমাৎ বয িচি িারা পৃচেেী 

িাচসত িয়, বয িচির িারা অন্তচরদির প্রচিয়া স ল িাচসত িয়, বয িচির িারা 

আ াদির প্রচিয়া স ল িাচসত িয়, সেই এ । জগৎ এ ই চন্য়দমর অধীন্। এ ই 

চন্য়ন্তার অধীন্। “মিদদ্দোন্ামসুরিদম র্ম” (ঋদেদসংচিতা ৩।৫৫) এইপ দপ বেদদ 
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এদ শ্বরোদ উপচস্থত িইল। অতএে চেশুদ্ধ বেচদ  ধর্ম্ম বতচত্রি বদেতারও উপাসন্া ন্দি, 

চতচন্ বদেতারও উপাসন্া ন্দি, এ  ঈশ্বদরর উপাসন্াই চেশুদ্ধ বেচদ  ধর্ম্ম। বেদদ বয 

ইন্দ্রাচদর উপাসন্া আদি, তািার যোেম তাৎপযময চ  তািা আমরা পূদর্ব্ম েুঝাইয়াচি। 

স্থূলত্ উিা জদ র উপাসন্া। বসইচি বেদদর প্রািীন্ এেং অসংস্কৃতােস্থা। সূক্ষ্মত্ উিা 

ঈশ্বদরর চেচেধ িচি এেং চে াদির উপাসন্া-ঈশ্বদররই উপাসন্া। ইিাই বেচদ  ধদর্ম্মর 

পচরণাম এেং সংস্কৃতােস্থা। সাধারণ চিন্দু যচদ জাচন্ত বয, বেদদ চ  আদি, তািা িইদল 

 খন্ আচজ ার চিন্দুধর্ম্ম এমন্  ুসংস্কারাপন্ন এেং অেন্ত িইত ন্া ; মন্সা মা াদলর 

পূজায় বপৌাঁচিত ন্া। জ্ঞান্, িাচে-তালার চিতর েদ্ধ ো াই উন্নচতপ্রাপ্ত সমাদজর অেন্চতর 

 ারণ। িারতেদষম সিরাির জ্ঞান্ িাচে-তালার চিতর েদ্ধ োদ  ; যাাঁিার িাদত িাচে চতচন্ 

 দাি  খন্ চসেু  খুচলয়া, এ -আধ িু রা ব ান্ চপ্রয় চিষযদ  ে চিষ  দরন্। তাই, 

িারতেষম অন্ন্ত জ্ঞাদন্র িাণ্ডার িইদলও সাধারণ িারতসন্তান্ অজ্ঞান্। ইউদরাদপর পুাঁচজ 

পািা অদপিা ৃত অি, চ ন্তু ইউদরাপীদয়রা জ্ঞান্ চেতরদণ সমূ্পণম মুিিস্ত। এই জন্য 

ইউদরাদপর িমি্ উন্নচত, আর এই জন্য িারতেদষমর িমি্ অেন্চত। বেদ এত চদন্ 

িাচে-তালার চিতর চিল, তাই বেদমূল  ধদর্ম্মর িমি্ অেন্চত। বসৌিাগযিদম, বেদ 

এখন্ সাধারণ োঙ্গাচলর বোধগময িইদত িচলল। োঙ্গালা িাষায় তািার অন্ুোদ স ল 

প্রিার িইদতদি। োেু মদিিিন্দ্র পাল উপচন্ষদ িাদগর সান্ুোদ প্র াি আরম্ভ 

 চরয়াদিন্। বেদজ্ঞ পচণ্ডত শ্রীযুি সতযব্রত সামশ্রমী যজুদর্ব্মদদর োজসদন্য়ী সংচিতা 

প্রিৃচতর অন্ুোদ প্র াি  চরয়াদিন্। এিদণ োেু রদমিিন্দ্র দত্ত সংচিতার অন্ুোদ প্র াি 

আরম্ভ  চরয়াদিন্। এই চতন্ জদন্ই ধন্যোদদর পাত্র।1  

  

এইপ দপ বেচদ  ঋচষরা িদম িদম এ  বেদদ আচসয়া উপচস্থত িইদলন্। জাচন্দলন্ 

বয এ  জন্ই সে  চরয়াদিন্ ও সে  দরন্। যাস্ক েদলন্-“মািাত্মযাদদ্দেতায়া্ এ  আত্মা 

েহুধা স্তূয়দত। এ সযাত্মদন্ািদন্য বদো্ প্রতযঙ্গাচন্ িেচন্ত। ” 

মািাত্মযপ্রযুি এ  আত্মা েহু বদেতা স্বপ প স্তুত িন্। বদেতা স দলই এ ই আত্মার 

প্রতযঙ্গমাত্র। অতএে ঈশ্বর এ  ইিা চস্থর। 
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(১) চতচন্ এ াই এই চেশ্ব চন্চর্ম্মত  চরয়াদিন্, এই জন্য বেদদ তাাঁিার ন্াম চেশ্ব র্ম্মা। 

ঋদেদসংচিতার দিম মণ্ডদলর ৮১ ও ৮২ সূদি জগৎ ত্তমার এই ন্াম-পুরাদণচতিাদস 

চেশ্ব র্ম্মা বদেতাদদর প্রধান্ চিি র মাত্র। সূদি আদি বয, চতচন্ আ াি ও পৃচেেী 

চন্র্ম্মান্  চরয়াদিন্ (১০। ৮১। ২) চেশ্বময় (চেশ্বত্) তাাঁিার িিু, মুখ, োহু, পদ (ঐ, ৩) 

ইতযাচদ। 

(২) চতচন্ চিরণযগিম। এই চিরণযগদিমর ন্ান্া িাদস্ত্র ন্ান্া প্র ার েযাখযা আদি। 

বিমতুলয ন্ারায়ণসৃষ্ট অণ্ড িইদত উৎপন্ন েচলয়া ব্রহ্মাদ  মন্ুসংচিতায় চিরণযগিম েলা 

িইয়াদি এেং পুরাদণচতিাদসও চিরণযগিম িদের ঐপ প েযাখযা আদি। ঐ দিম মণ্ডদলর 

১২১ সূদি চিরণযগিম সর্ব্মাদগ্র জাত, সর্ব্মিূদতর এ মাত্র পচত, স্বগম মদত্তমযর সৃচষ্ট ত্তমা, 

আত্মদ, েলদ, চেদশ্বর উপাচসত, জগদতর এ মাত্র রাজা, ইতযাচদ ইতযাচদ। 

(৩) চতচন্ প্রজাপচত। তাাঁিা িইদত স ল প্রজা সৃচষ্ট িইয়াদি। স্থাদন্ স্থাদন্ সূযময ো 

সচেতাদ  প্রজাপচত েলা িইয়াদি। চ ন্তু পচরদিদষ যাাঁিাদ  ঋচষরা জগদতর এ মাত্র 

বিতন্যচেচিষ্ট সর্ব্মস্রষ্টা েচলয়া েুচঝদলন্ তখন্ তাাঁিাদ ই এই ন্াদম অচিচিত  চরদত 

লাচগদলন্। ঐচতিাচস  ও বপৌরাচণ  চদদন্ ব্রহ্মাই এই ন্াম প্রাপ্ত িইদলন্। ঋদেদসংচিতায় 

ব্রহ্মা িে ন্াই। 

(৪) ব্রহ্ম িেও আচম ঋদেদসংচিতায় ব াোও বদচখদত পাই ন্াই। অেি বেদদর বয 

পরিাগ, উপচন্ষদ, এই ব্রহ্ম চন্প পণ তািার এ মাত্র উদদ্দিয। ব্রাহ্মণ িাদগ ও 

োজসদন্য়সংচিতায় ও অেদর্ব্মদদ ব্রহ্মদ  বদখা যায়। বস স ল  ো পদর িইদে। 

(৫) ঋদেদসংচিতার ৯০ সূিদ  পুরুষসূি েদল। ইিাদত সর্ব্মেযাপী পুরুদষর েণমন্া 

আদি। এই পুরুষ িতপেব্রাহ্মদণ ন্ারায়ণ ন্াদম  চেত িইয়াদি। অদযাচপ চেণুপূজায় 

পুরুষসূদির প্রেম ঋক্ েযেহৃত িয়-  

সিস্রিীষম্ পুরুষ্ সিস্রাি্ সিস্রপাৎ 

স িূচমং চেশ্বদতা েৃিা অতযচতষ্ঠৎ দিাঙু্গলং 

 চেত িইয়াদি বয, এই পুরুষদ  বদেতারা িচের সদঙ্গ যদজ্ঞ আহুচত চদয়াচিদলন্। 

বসই যজ্ঞফদল সমস্ত জীদের উৎপচত্ত। এই পুরুষ “সর্ব্মং যিূতং যচ্চ িােযং”-সমস্ত চেশ্ব 
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ইিার এ  পাদ মাত্র। চেশ্ব র্ম্মা চিরণযগিম ও প্রজাপচতর সদঙ্গ, এই পুরুষ এ ীিূত িইদল 

বেদাচন্ত  পরব্রদহ্ম প্রায় উপচস্থত িওয়া যায়। 

অতএে অচত প্রািীন্  াদলই বেচদদ রা জদ াপাসন্া িইদত িমি্ চেশুদ্ধ 

এদ শ্বরোদদ উপচস্থত িইয়াচিদলন্। চ িু চদন্ সদঙ্গ সদঙ্গ ইন্দ্রাচদ েহু বদদের উপাসন্া 

রচিল। িদম িদম বদচখে বয, বসই ইন্দ্রাচদও পরমাত্মায় লীন্ িইদলন্। বদচখে বয, 

চিন্দুধদর্ম্মর প্র ৃত মর্ম্ম এ মাত্র জগদীশ্বদরর উপাসন্া। আর স লই তাাঁিার চিন্ন চিন্ন ন্াম 

মাত্র। 

বযিপযন্যদদেতািিা যজদন্ত শ্রদ্ধয়াচদি তা্। 

বতিচপ মাদমে ব ৌদন্তয় যজন্তযচেচধপূর্ব্ম ং || গীতা ৯।  ২৩।  

আমরা ঋদেদ িইদতই আরম্ভ  চর, আর রামপ্রসাদদর িযামা চেষয়2 িইদতই আরম্ভ 

 চর, বসই  ৃদণাি ধদর্ম্মই উপচস্থত িইদত িইদে। েুচঝে-এ  ঈশ্বর আদিন্, অন্য ব ান্ 

বদেতা ন্াই। ইন্দ্রাচদ ন্াদমই ডাচ , বসই এ  জন্দ ই ডাচ । ইিাই  ৃদণাি ধর্ম্ম।-

‘প্রিার’, ২য় েষম, পৃ. ১৪৭- ৫২।  

  

——————–  

1 এস্থদল োেু রদমিিন্দ্র দদত্তর চেদিষ প্রিংসা ন্া  চরয়া ো া যায় ন্া। 

ঋদেদ সংচিতার অন্ুোদ অচত গুরুতর েযাপার। রদমি োেু বযপ প চিপ্র াচরতা, 

চেশুচদ্ধ, এেং সর্ব্মাঙ্গীণতার অন্ুোদ অচত এই  াযময সুচন্র্ব্মাি  চরদতদিন্, ইউদরাদপ 

িইদল এত চদন্ ে  জয় জয় ার পচ য়া যাইত। আমাদদর সমাদজ বসপ প িইোর 

সম্ভােন্া ন্াই েচলয়া, িরসা  চর, চতচন্ িদিাৎসাি িইদেন্ ন্া। আমরা যত দূর েুচঝদত 

পাচর, এেং প্রেম অষ্টদ র অন্ুোদ বদচখয়া যতদূর েুচঝদত পাচরয়াচি, তািাদত তাাঁিার 

িূদয়া িূদয়া প্রিংসা  চরদত আমরা োধয। পািদ রা বোধ  চর জাদন্ন্, ইউদরাপীয় 

পচণ্ডদতরা অদন্  স্থাদন্ সায়ন্ািাদযমযর েযাখযা পচরতযাগ  চরয়াদিন্। আমরা বদচখয়া সুখী 

িইলাম বয, রদমি োেু সর্ব্মত্রই সায়দন্র অন্ুগামী িইয়াদিন্। 

বেদ সম্বদে  ত গুচল চেলাতী মত আদি। অদন্  স্থাদন্ মতগুচল অশ্রদদ্ধয়, অদন্  

স্থদল তািা অচত শ্রদদ্ধয়। শ্রদদ্ধয় িউ  অশ্রদদ্ধয় িউ , চিন্দুর বসগুচল জান্া আেিয । 
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জাচন্দল বেচদ  তত্ত্ব সমুদাদয়র তাাঁিারা সুমীমাংসা  চরদত পাদরন্। আমার যািা মত, 

তািার প্রচতোদীরা ব ন্ তািার প্রচতোদ  দর, তািা ন্া জাচন্দল আমার মদতর সতযাসতয 

 খন্ই আচম িাল  চরয়া েুচঝদত পাচরে ন্া। অতএে বসই স ল মত সঙ্কলন্  চরয়া 

িী াদত উিা সচন্নদেচিত  রাদত রদমি োেুর অন্ুোদ চেদিষ উপ ার  িইয়াদি। 

বদচখয়া সন্তুষ্ট িইলাম বয, রদমি োেু ৩০০ পৃষ্ঠা পুস্তদ র || মূলয চন্দ্ধমাচরত  চরয়াদিন্, 

বোধ  চর ইিা ব েল িাপার খরদিই চেিীত িইদতদি। 

চযচন্ যািাই েলুন্, রদমিিদন্দ্রর এই  ীচত্তমচি চিরস্মরণীয় িইদে। ইউদরাদপ যখন্ 

োইদেল প্রেম ইংদরচজ প্রিৃচত প্রিচলত িাষায় অন্ুোচদত িয়, তখন্ বরাম ীয় পুদরাচিত 

এেং অধযাপ  সম্প্রদায়, অন্ুোদদর প্রচত খড়্গিস্ত িইয়াচিদলন্। রদমি োেুর প্রচতও 

বসইপ প অতযািার িওয়াই সম্ভদে। চ ন্তু বযমন্ োইদেদলর বসই অন্ুোদদ, ইউদরাপ 

উপধর্ম্ম িইদত মুি িইল, ইউদরাপীয় উন্নচতর পে অন্গমল িইল, রদমি োেুর এই 

অন্ুোদদ এ বদদি তদ্রূপ সুফল ফচলদে। োঙ্গালী ইাঁিার ঋণ  খন্ প্রচতদিাধ  চরদত 

পাচরদে ন্া। 

প্রেম অষ্টদ র অন্ুোদ এ  খণ্ড আমাচদদগর চন্ ি সমাদলািন্ার জন্য বপ্রচরত 

িইয়াদি। ‘প্রিাদর ব ান্ গ্রদন্থর সমাদলািন্া িয় ন্া, এেং েত্তমমান্ বলখ ও 

গ্রন্থসমাদলািন্ার  াদযময িস্তদিপ রদণ পরাঙু্মখ। এজন্য ‘প্রিাদর’ উিার সমাদলািন্ার 

সম্ভােন্া ন্াই। তদে, বয উদদ্দদিয ‘প্রিাদর’ এই বেচদ  প্রেেগুচল চলচখত িইদতদি, এই 

অন্ুোদ বসই উদদ্দদিযর সিায় ও সাধ । এই জন্য এই অন্ুোদ সম্বদে এই  য়চি  ো 

েলা প্রদয়াজন্ চেদেিন্া  চরলাম। বেদদ চ  আদি তািা যাাঁিারা জাচন্দত ইো  দরন্, 

তাাঁিাচদগদ  বেদদর অন্ুোদ পাি  চরদত িইদে-আমরা বেিী উদািরণ উদৃ্ধত  চর-

‘প্রিাদর’ এত স্থান্ ন্াই। 

  

2 রামপ্রসাদ  ালী ন্াদম পরব্রদহ্মর উপাসন্া  চরদতন্। 

প্রসাদ েদল, িচি মুচি, উিয়দ  মাদে ধদরচি। 

এোর িযামার ন্াম ব্রহ্ম বজদন্, ধর্ম্ম  র্ম্ম সে বিদ চি। 
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হিন্েুধট্র্ম্মর ঈশ্বর হিন্ন দেবতো নোই 

প্রেদম জদ াপাসন্া। তখন্ জ দ ই বিতন্যচেচিষ্ট চেদেিন্া িয়, জ  িইদত 

জাগচত  েযাপার চন্ষ্পন্ন িইদতদি বোধ িয়। তািার পর বদচখদত পাওয়া যায়, জাগচত  

েযাপার স ল চন্য়মাধীন্। এ  জন্ সর্ব্মচন্য়ন্তা তখন্ পাওয়া যায়। ইিাই ঈশ্বরজ্ঞান্। 

চ ন্তু বয স ল জ দ  বিতন্যচেচিষ্ট েচলয়া  িন্া  চরয়া বলাদ  উপাসন্া  চরত, 

ঈশ্বরজ্ঞান্ িইদলই তািাদদর উপাসন্া বলাপ পায় ন্া। তািারা বসই সর্ব্মস্রষ্টা ঈশ্বর  তৃ্তম  

সৃষ্ট বিতন্য এেং চেদিষ িমতা প্রাপ্ত েচলয়া উপাচসত িইদত োদ । 

তদে বদেগণ ঈশ্বরসৃষ্ট, এ  ো ঋদেদদর সূদির চিতর পাইোর বতমন্ সম্ভােন্া 

ন্াই। ব ন্ ন্া, সূি স ল ঐ স ল বদেগদণরই বস্তাত্র ; বস্তাদত্র স্তুতদ  ব ি িুরের েচলয়া 

উদেখ  চরদত িাদি ন্া। চ ন্তু ঐ িাে উপচন্ষদ স দল অতযন্ত পচরস্ফুি। ঋদেদীয় 

ঐতদরদয়াপচন্ষদদর আরদম্ভই আদি, 

আত্মা ো ইদদম  এোগ্র আসীৎ। ন্ান্যৎ চ ঞ্চন্ চমষৎ 

অেমাৎ সৃচষ্টর পূদর্ব্ম ব েল এ মাত্র আত্মাই চিদলন্-আর চ িুমাত্র চিল ন্া। পদর 

চতচন্ জগৎ সৃচষ্ট  চরয়া বদেগণদ  সৃচষ্ট  চরদলন্ ; 

স ঈিদত বম ন্ু বলা া বলা াপাোন্ু সৃজা ইচত। ইতযাচদ। 

আমরা েচলয়াচি বয, পচরদিদষ যখন্ জ্ঞাদন্র আচধদ য বলাদ র আর জ  বিতন্য 

চেশ্বাস োদ  ন্া, তখন্ উপাস  ঐ স ল জ দ  ঈশ্বদরর িচি ো চে াি মাত্র চেদেিন্া 

 দর। তখন্ ঈশ্বর িইদত ইন্দ্রাচদর বিদ োদ  ন্া, ইন্দ্রাচদ ন্াম, ঈশ্বদরর ন্াদম পচরণত 

িয়। ইিাই আিাযময মািমূলদরর Henotheism. ঋদেদ িইদত চতচন্ ইিার চেস্তর উদািরণ 

উদৃ্ধত  চরয়াদিন্, সুতরাং চযচন্ এই  োর বেচদ  প্রমাণ িাদিন্, তাাঁিাদ  উি বলখদ র 

গ্রন্থােলীর উপর েরাত চদলাম। এখাদন্ বস স ল প্রমাদণর পুন্্ সংগ্রদির প্রদয়াজন্ ন্াই; 

বয  োিা আিাযময মিািয় েুদঝন্ ন্াই, তািা এই। চতচন্ েদলন্, এচি বেচদ  ধদর্ম্মর 

চেদিষ লিণ বয, যখন্ বয বদেতার স্তুচত  রা িয়, তখন্ বসই বদেতাদ  স দলর উপর 
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ো ান্ িয়। স্থূল  ো বয,উিা বেচদ  ধদর্ম্মর চেদিষ লিণ ন্দি-পুরাদন্চতিাদস সর্ব্মত্র 

আদি- উিা পচরণত চিন্দুধদর্ম্মর এদ শ্বরোদদর সদঙ্গ প্রািীন্ েহু বদদোপাসন্ার সংচমলন্। 

যখন্ বদেতা এ মাত্র েচলয়া স্বী ৃত িইদলন্, তখন্ ইন্দ্র, োয়ু, েরুণাচদ ন্ামগুচল তাাঁিারই 

ন্াম িইল। এেং চতচন্ই ইন্দ্রাচদ ন্াদম স্তুত িইদত লাচগদলন্। 

এই ইন্দ্রাচদ বয বিদষ স লই ঈশ্বর স্বপ প উপাচসত িইদতন্, তািার প্রমাণ বেদ 

িইদত চদলাম ন্া। আিাযময মািমূলদরর গ্রদন্থ স ল উদৃ্ধত Henotheism সম্বেীয় 

উদািরণগুচলই তািার যদেষ্ট প্রমাণ। আচম বদখাইে বয ইিা ব েল বেদদ ন্দি, 

পুরাদণচতিাদসও আদি। ত্ন্য মিািারত িইদত  দয় চি বস্তাত্র উদৃ্ধত  চরদতচি। 

  

ইন্দ্র বস্তাত্র আচদপদর্ব্মর পঞ্চচেংি অধযায় িইদত উদৃ্ধত  চরদতচি। “বি সুরপদত! 

সম্প্রচত বতামা েযচতদরদ  আমাচদদগর প্রমাণ রিার আর ব ান্ উপায়ান্তর ন্াই-দযদিতু 

তুচমই প্রিুর োচর েষমণ  চরদত সমেম। তুচম োয়ু ; তুচম বমঘ ; তুচম অচি ; তুচম গগন্মণ্ডদল 

বসৌদাচমন্ী প দপ প্র ািমান্ িও এেং বতামা িইদতই ঘন্ােলী পচরিাচলত িইয়া োদ  ; 

বতামাদ ই বলাদ  মিাদমঘ েচলয়া চন্দদ্দমি  দর ; তুচম বঘার ও প্র াণ্ড েজ্রদজযাচত্স্বপ প 

; তুচম আচদতয ; তুচম চেিােসু ; তুচম অতযািযময মিািূত ; তুচম চন্চখল বদেগদণর 

অচধপচত ; তুচম সিস্রাি ; তুচম বদে ; তুচম পরমগচত ; তুচম অিয় অমৃত ; তুচম পরম 

পূচজত বসৌমযমূচত্তম ; তুচম মুিূত্তম ; তুচম চতচে ; তুচম েল ; তুচম িণ ; তুচম শুক্লপি ; তুচম 

 ৃণপি ; তুচমই  লা,  াষ্ঠা, ত্রুিী, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ও অদিারাত্র ; তুচম সমস্ত 

পর্ব্মত ও েন্সমা ীণম েসুেরা ; তুচম চতচমরচেরচিত ও সূযমযসংস্কৃত আ াি ; তুচম 

চতচমচতচমচঙ্গল সচিত উতু্তঙ্গতরঙ্গ ুলসঙ্কুল মিাণমে।” এই বস্তাদত্র জগিযাপী পরদমশ্বদরর 

েণমন্া  রা িইল। 

তার পর আচদপদর্ব্মর  বই িত ঊন্চেংি অধযায় িইদত অচি বস্তাত্র উদৃ্ধত  চর। 

“বি হুতািন্! মিচষমগণ  দিন্, তুচমই এই চেশ্ব সৃচষ্ট  চরয়াি, তুচম ন্া োচ দল এই 

সমস্ত জগৎ িণ ালমদধয ধ্বংস িইয়া যায় ; চেপ্রগণ স্ত্রীপুত্র সমচিেযািাদর বতামাদ  

ন্মস্কার  চরয়া স্বধর্ম্মচেচজত ইষ্টগচতপ্রাপ্ত িন্। বি অদি! স্ন্গণ বতামাদ  আ ািচেলি 

সচে বযৎ জলধর েচলয়া োদ ন্ ; বতামা িইদত অস্ত্র সমুদায় চন্গমত িইয়া সমস্ত িূতগণদ  
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দ্ধপ  দর ; বি জাতদেদ্! এই সমস্ত িরাির চেশ্ব তুচমই চন্র্ম্মাণ  চরয়াি ; তুচমই সর্ব্মাদগ্র 

জদলর সৃচষ্ট  চরয়া তৎপদর তািা িইদত সমস্ত জগৎ উৎপাদন্  চরয়াি ; বতামাদতই িেয 

ও  েয যোচেচধ প্রচতচষ্ঠত োদ  ; বি বদে! তুচম দিন্ ; তুচম ধাতা ; তুচম েৃিস্পচত ; 

তুচম অচশ্বন্ী ুমার ; তুচম চমত্র ; তুচম বসাম এেং তুচমই পেন্।” 

েন্পদর্ব্মর তৃতীয় অধযাদয় সূযময বস্তাত্র এইপ প-“ওাঁ সূযময ; অযমযমা, িগ, িষ্টা, পূষা, 

অ ম, সচেতা, রচে, গিচস্তমান্, অজ,  াল, মৃতুয, ধাতে, প্রিা র, পৃচেেী, জল বতজ্, 

আ াি, োয়ু, বসাম, েৃিস্পচত, শুি, েুধ, অঙ্গার , ইন্দ্র, চেেস্বান্, দীপ্তাংশু, শুচি, বসৌচর, 

ির্ন্ির, ব্রহ্মা, চেণু, রুরের, স্কন্দ, েরুণ, যম, বে বযতাচি, জিরাচি, ঐেন্াচি, বতজ্পচত, 

ধর্ম্মধ্বজ বেদ ত্তমা, বেদাঙ্গ, বেদোিন্, সতয, বত্রতা, িাপর,  চল,  লা,  াষ্ঠা, মুিূত্তম, 

িপা, যাম, িণ, সম্বৎসর র, অশ্বত্থ,  ালিি, চেিােসু, েযািােযি, পুরুষ, 

িাশ্বতদযাগী,  ালাধযি, প্রজাধযি, চেশ্ব র্ম্মা, তদমান্ুদ, সাগর, অংি, জীমূত, জীেন্, 

অচরিা, িূতাশ্রয়, িূতপচত, স্রষ্টা, সম্বত্তম , েচি, সর্ব্মাচদ, অদলালুপ, অন্ন্ত,  চপল, িান্ু, 

 ামদ, জয়, চেিাল, েরদ, মন্ সুপণম, িূতাচদ, িীঘ্রগ, ধদি ন্তচর, ধূমদ তু, আচদদদে, 

চদচতসূত, িাদিাির, অরচেন্দাি, চপতা, মাতা, চপতামি, স্বগমিার, প্রজািার, বমািিার, 

তৃচেষ্টপ, বদি ত্তমা, প্রিান্তাত্মা, চেশ্বাত্মা, চেশ্বদতামুখ, িরিরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা ও বমদত্রয়, 

স্বয়ম্ভূ ও অচমতদতজা।” 

তার পর আচদপদর্ব্ম তৃতীয় অধযাদয়র অচশ্বন্ী ুমারিদয়র বস্তাত্র উদৃ্ধত  চরদতচি্-  

“বি অচশ্বন্ী ুমার! বতামরা সৃচষ্টর প্রারদম্ভ চেদযমান্ চিদল ; বতামরাই সর্ব্মিূতপ্রধান্ 

চিরণযগিমপ দপ উৎপন্ন িইয়াি, পদর বতামারই সংসাদর প্রপঞ্চস্বপ দপ প্র ািমান্ িইয়াি। 

বদি াল ও অেস্থািারা বতামাচদদগর ইয়ত্তা  রা যায় ন্া ; বতামরাই মায়া ও মায়াপ ঢ় 

বিতন্যপ দপ বদযাতমান্ আি ; বতামরা িরীরেৃদি পচিপ দপ অেস্থান্  চরদতি ; বতামরা 

সৃচষ্টর প্রচিয়ার পরমাণু সমচষ্ট ও প্র ৃচতর সিদযাচগতার আেিয তা রাখ ন্া ; বতামরা 

ো য ও মদন্র অদগাির ; বতামরাই স্বীয়প্র ৃচত চেদিপিচি িারা চন্চখলচেশ্বদ  সুপ্র াি 

 চরয়াি।”  

 বই িত এ চত্রি অধযাদয়,  াচত্তমদ দয়র বস্তাত্র এইপ প্-  
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“তুচম স্বািা, তুচম স্বধা, তুচম পরম পচেত্র ; মন্ত্র স ল বতামারই স্তে  চরয়া োদ  ; 

তুচমই চেখযাত হুতািন্, তুচমই সংেৎসর, তুচমই িয় ঋতু, মাস, অদ্ধম মাস, অয়ন্ ও চদক্। 

বি রাজীেদলািন্! তুচম সিস্রমুখ ও সিস্রোহু ; তুচম বলা  স দলর পাতা, তুচম 

পরমপচেত্র িচে, তুচমই সুরাসুরগদণর শুচদ্ধ ত্তমা ; তুচমই প্রিণ্ড প্রিু ও িত্রুগদণর বজতা ; 

তুচম সিস্রিূ ; তুচম সিস্রিূজ ও সিস্রিীষম ; তুচম অন্ন্তপ প, তুচম সিস্রপাৎ, তুচমই 

গুরুিচিধারী।”  

তার পর আচদপদর্ব্ম ত্রদয়াচেংি অধযাদয়র গরু  বস্তাদত্র-  

“বি মিািাগ পতদগশ্বর! তুচম ঋচষ, তুচম বদে, তুচম প্রিু, তুচম সূযময, তুচম প্রজাপচত, 

তুচম ব্রহ্মা, তুচম ইন্দ্র, তুচম িয়গ্রীে, তুচম ির, তুচম জগৎপচত, তুচম সুখ, তুচম  ব্খ, তুচম 

চেপ্র, তুচম অচি, তুচম পেন্, তুচম ধাতা, তুচম চেধাতা, তুচম চেণু, তুচম অমৃত, তুচম 

মিৎযি্, তুচম প্রিা, তুচম আমাচদদগর পচেত্র স্থান্, তুচম েল, তুচম সাধু, তুচম মিাত্মা, 

তুচম সমৃচদ্ধমান্, তুচম অন্ত , তুচম চস্থরাচস্থর সমস্ত পদােম, তুচম অচত  ব্সি, তুচম উত্তম, 

তুচম িরাির স্বপ প, বি প্রিূত ীচত্তম গরু ! িূত িচেষযৎ ও েত্তমমান্ বতামা িইদতই 

ঘচিদতদি, তুচম স্ব ীয় প্রিাপুদঞ্জ সূদযমযর বতদজারাচি সমাচিপ্ত  চরদতি, বি হুতািন্প্রি! 

তুচম ব াপাচেষ্ট চদো দরর ন্যায় প্রজা স লদ  দ্ধপ  চরদতি, তুচম সর্ব্মসংিাদর উদযত 

যুগান্ত োয়ুর ন্যায় চন্তান্ত িয়ঙ্কর প প ধারণ  চরয়াি। আমরা মিােলপরািান্ত 

চে বযৎসমান্ াচন্ত, গগন্চেিারী, অচমতপরািমিালী, খগ ুলিূ ামচণ, গরুদ র িরণ 

লইলাম।” 

ব্রহ্মা, চেণু এেং চিে সম্বদে এইপ প বস্তাদত্রর এতই োহুলয পুরাণাচদদত আদি বয, 

তািার উদািরণ চদোর প্রদয়াজন্ িইদতদি ন্া, এিদণ আমরা বসই িগেিা য স্মরণ 

 চর-  

বযিপযন্যদদেতািিা্ যজদন্ত শ্রদ্ধয়াচদি তা্। 

বতিচপ মাদমে ব ৌদন্তয় যজন্তযাচেচধপূর্ব্ম ং || গীতা। ৯। ২৩।  

অেমাৎ ঈশ্বর চিন্ন অন্য বদেতা ন্াই। বয অন্য বদেতাদ  িজন্া  দর বস অচেচধপূর্ব্ম  

ঈশ্বরদ ই িজন্া  দর।-‘প্রিার’, ২য় েষম, পৃ. ২৭৪- ৭৮।  
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