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প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতত 

নারদবাক্য 

  

মহাভারতের সভাপতবে দদবর্ষে নারদ যুর্ির্িরতক্ প্রশ্নচ্ছতে  ক্েক্ুলর্ে  রানৈনর্েক্ 

উপতদশ র্দয়াতেন। প্রাচীন ভারতে রাননীর্ে ক্ে দূর উন্নর্ে প্রাপ্ত হয়য়ার্েে   উহা োহার 

পর্রচয়। মুসে মানর্দতের অতপক্ষা র্হন্দুরা দয রাননীর্েতে র্বজ্ঞের র্েতে ন  উহা পাঠ 

ক্র্রতে  সংশয় থাতক্ না। প্রাচীন দরামক্ এবং আিুর্নক্ য়উতরাপীয়েণ র্ভন্ন আর দক্ান 

নার্ে োদৃশ উন্নর্ে ে াভ ক্র্রতে পাতর নায়। ভারেবষেীয় রানারা দয অনযানয সক্ে  

নার্ের অতপক্ষা অর্িক্ ক্াে  আপনার্দতের দেৌরব রক্ষা ক্র্রয়ার্েতে ন  এয় রাননীর্েজ্ঞো 

োহার এক্ ক্ারণ। র্হন্দুর্দতের য়র্েবৃত্ত নায়; এক্ এক্র্ি শাসনক্ত্তোর ুলণোন ক্র্রয়া 

শে শে পৃিা র্ে র্িবার উপায় নায়। র্ক্ন্তু োাঁহার্দতের ক্ৃে ক্াতযেযর দয র্ক্েু পর্রচয় 

পাওয়া যায়  োহাতেয় অতনক্ ক্থা বে া যায়তে পাতর। চন্দ্রুলপ্ত দমৌতযেযর সর্হে পৃর্থবীর 

দয দক্ান রানপুরুতষর েুে না ক্রা যায়। চন্দ্রুলপ্ত আতে ক নণ্ডতরর র্বর্নে ভারোংতশর 

পুনরুদ্ধার ক্র্রয়া  েক্ষর্শে া হয়তে োম্রর্ে র্প্ত পযেযন্ত সাম্রানয সংাাপন ক্র্রয়া  মহেী 

ক্ীর্ত্তে াার্পো ক্র্রয়ার্েতে ন। ভুবনর্বিযাে যবনরানার্িরান র্সর্ে উক্সতক্ ে াঘব স্বীক্ার 

ক্রায়য়া োাঁহার ক্নযা র্ববাহ ক্র্রয়ার্েতে ন। (র্হন্দু হয়য়া র্ঠক্ র্ববাহ ক্র্রয়ার্েতে ন  

এমনও দবাি হয় না।) য়র্েহাতস র্েন নন সাম্রানয-র্নর্ম্োো র্বতশষ পর্রর্চর্ে—শাে েমান  

র্িেীয় দেতের্রক্  প্রথম র্পির। আতে ক নণ্ডর  নাতপার্ে য়ন বা ক্রত ে  দস দীণীমতিয 

আসন পান নায়; দক্ন না  োাঁহাতদর ক্ীর্ত্তে োাঁহাতদর মৃেুয পযেযন্ত াায়ী বা োহাও নতহ। 

েননবী মহর্ম্তদর প্রায় দসয়রূপ। আরবসাম্রানয ও দমােে সাম্রানয এক্ এক্ নতনর 

র্নর্র্ম্েে নতহ। র্ক্ন্তু মেিসাম্রানয এক্া চন্দ্রুলতপ্তর র্নর্র্ম্েে। এবং পুরুষানুক্রতম াায়ী বতি। 

র্ের্ন শাে েমান  দেতের্রক্ ও র্পিাতরর সতে উচ্চাসতন বর্সতে পাতরন।  

নারতদর দয উপতদশবাতক্যর ক্থা উতেি ক্র্রয়ার্ে  োহাতে এমে েত্ত্ব অতনক্ আতে 

দয  রাননীর্ের্বশারদ য়ংতরতনরও োহা গ্রহণ ক্র্রয়া েদনুসাতর চর্ে তে   োাঁহার্দতের 
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উপক্ার হয়। এমে ক্দাচ বক্তবয নতহ দয  র্হন্দুরা এয় সক্ে  ননর্েক্ উর্ক্তর অনুসারী 

হয়য়া সবেত্র সবেপ্রক্াতর চর্ে তেন। র্ক্ন্তু ঈদৃশ ননর্েক্ েত্ত্ব দয োাঁহার্দতের িারা উ ুে 

হয়য়ার্েে   য়হা অল্প প্রশংসার ক্থা নতহ। দযিাতন উ ুে হয়য়ার্েে   দসিাতন দয উহা 

র্ক্য়দংশ ক্াতযেয পর্রণে হয়য়ার্েে   ের্িষতয় সংশয় ক্রা অনযায়। প্রাচীন ভারেবতষে 

রাননীর্ের ক্ে দূর উন্নর্ে হয়য়ার্েে   োহার র্ক্র্িৎ আতে াচনা ক্র্রতে  ক্ষর্ে নায়। এ 

ননয আমরা উর্ের্িে নারদবাক্য হয়তে র্ক্র্িৎ উদৃ্ধে ক্র্রব। ঐ ক্থা পাঠতক্রা অতনতক্য় 

পর্িয়াতেন  েথার্প উহার পুনঃপাতঠ ক্ষ্ট দবাি হয়তব  এমন র্বতবচনা হয় না।  

নারদ র্নজ্ঞাসা ক্র্রতেতেন  “মহারান! ক্ৃর্ষ  বার্ণনয  দুেেসংস্কাার  দসেুর্নর্ম্োণ  

আয়বযয় ীবণ  দপৌরক্াযেয দশেন ও ননপদ পযেযতবক্ষণ প্রভৃর্ে অষ্টর্বি রানক্াযেয ে সমযক 

প্রক্াতর সম্পার্দে হয়?*** র্নঃশঙ্কর্চত্ত ক্পি দূেেণ ে দোমার বা দোমার 

অমােযর্দতের েূঢ় মন্ত্রণাসক্ে  দভদ ক্র্রতে পাতর না? র্মত্র উদাসীন ও শ্রুদর্দতের 

অর্ভসর্ি সমস্ত আপর্ন ে বুর্িয়া থাতক্ন? যথাক্াতে  সর্িাাপতন ও র্বগ্রহর্বিাতন প্রবৃত্ত 

হতয়ন? উদাসীন ও মিযতমর প্রর্ে ও মািযায ভাব অবে  ন ক্র্রয়া থাতক্ন? আত্মানুরূপ  

বৃদ্ধ  র্বশুদ্ধস্বভাব  সত ািনক্ষম  সৎক্ুে নাে  অনুরক্ত বযর্ক্তেণ মর্ন্ত্রপতদ ে অর্ভর্ষক্ত 

হয়য়া থাতক্ন?” 

  

সর ননে ক্াত ে  সাতহব “আত্মানুরূপ” বযর্ক্ততক্ স্বীয় মর্ন্ত্রতণ বরণ ক্র্রয়াতেন 

বর্ে য়া দদতশর দে াক্ োাঁহার উপর রাে ক্র্রয়ার্েতে ন  র্ক্ন্তু র্ের্ন বর্ে তে পার্রতেন দয  

নারদবাক্য আমার পতক্ষ। আিুর্নক্ ভারেীয় শাসনক্ত্তোর্দতের দূরদৃষ্ট এয় দয  বৃদ্ধ মন্ত্রী 

োাঁহার্দতের ক্পাতে  প্রায় ঘতি না। র্ক্ন্তু য়উতরাতপ নারদীয় বাক্য প্রর্েপার্ে ে হয়য়া 

থাতক্—র্বস্মাক্ে  গ্লােতষ্টান  র্েতের্ে   র্িয়র প্রভৃর্ে উদাহরণ। পতর — 

“এক্াক্ী বা বহুননপর্রবৃে হয়য়া ে মন্ত্রণা ক্তরন না? মন্ত্র ে ননপদমতিয অপ্রচর্ে ে 

থাতক্?” 

য়ংতরতনরা এয় নীর্ের বশবত্তেী হয়য়া ক্াযেয ক্তরন  দক্বে  অর্ের্রক্ত এয় বতে ন দয  

“মন্ত্রণার্বতশষ ননপদমতিয প্রচার হওয়ায় ভাে । অেএব দসয়ুলর্ে  বার্েয়া বার্েয়া 

দেতনতি োপায়।“ পতর— 
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“স্বল্পায়াসসািয মতহাদয় র্বষয় সক্ে  ে শীঘ্রয় সম্পন্ন ক্র্রয়া থাতক্ন?” 

আমার্দতের অনুতরাি দয  প্রাচীন ঋর্ষর এয় বাক্য য়ংতরতনরা স্বণোক্ষতর র্ে র্পবদ্ধ 

ক্র্রয়া ক্াযেযাে তয় প্রক্র্িে ক্রুন। েৎপতর — 

“ক্ৃষীবতে রা আপনার পতরাতক্ষ প্রক্ৃে বযবহার ক্র্রয়া থাতক্? ক্ারণ  প্রভুর প্রর্ে 

অক্ৃর্ত্রম দেহ না থার্ক্তে  এরূপ হওয়া র্নোন্ত অসম্ভব সতন্দহ নায়।“  

র্বে ােী শাসনক্ত্তো র্ক্ া োাঁহার্দতের দদশী সমাতে াচক্  দক্হয় অদযার্প এ ক্থার 

সারবত্তা অনুভূে ক্র্রতে সক্ষম হয়তে ন না। েৎপতর— 

“অনারদ্ধ ক্াতযেযর পরীক্ষাথে ির্ম্েজ্ঞ শাস্ত্রতক্ার্বদ র্বচক্ষণ পরীক্ষক্সক্ে  ে র্নযুক্ত 

ক্র্রয়া থাতক্ন?” 

য়ংতরতনরা এয় ক্থার সমযক প্রক্াতর অনুবত্তেী। সক্ে  ক্াতযেযর পূতবেয় ক্র্মর্ি র্নযুক্ত 

হয়য়া থাতক্। সক্ে  ক্াযেয ক্র্রবার পূতবে য়ংতরতনরা এক্ এক্িা ক্র্মর্ি র্নযুক্ত ক্তরন 

দক্ন? এ ক্থা র্যর্ন র্নজ্ঞাসা ক্র্রতবন  োাঁহাতক্ দদয় উত্তর উর্ের্িে নারদবাতক্য আতে 

েৎপতর— 

“সহে মূিে র্বর্নময় িারা এক্ নন পর্ণ্ডেতক্ ে ক্রয় ক্র্রয়া থাতক্ন?” 

আমরা এয় ক্থার্ির অনুতমাদন ক্র্র না। মূতিের িারায় পৃর্থবীর ক্াযেয র্নবোহ 

হয়তেতে—পর্ণ্ডে দক্ান্ ক্াতন ে াতে? র্মে  পার্ে েয়াতমতে ক্ৃেক্াযেয হয়তে পার্রতে ন না—

ওতয়ষ্টর্মনষ্টর ক্তৃ্তেক্ পর্রেযক্ত হয়তে ন। ে াপ্লাসতক্ দবানাপার্িে পর্ণ্ডে দদর্িয়া উচ্চ পতদ 

অর্ভর্ষক্ত ক্র্রয়ার্েতে ন—র্ক্ন্তু ে াপ্লাস ক্াযেয সম্পাদতন অক্ষম হয়য়া দূরীভূে হয়তে ন। 

প্রবাদ আতে  এক্নন ভট্টাচাযেয বিযা ভাযেযার র্বর্নমতয় দুগ্ধববেী দো ে য়য়া 

আর্সয়ার্েতে ন। দসয়রূপ রানপুরুতষরা অর্প্রয়বাদী  আত্মমেভক্ত  পর্ণ্ডতের র্বর্নমতয় 

আজ্ঞাক্ারী মূিেয় গ্রহণ ক্র্রয়া থাতক্ন। নারদ বর্ে য়াতেন বতি দয  “দক্ান প্রক্ার র্বপদ্ 

উপর্াে হয়তে  পর্ণ্ডে বযর্ক্ত অনায়াতস োহার প্রর্ের্বিান ক্র্রতে সমথে হতয়ন |” এ ক্থা 

সেয বতি  অেএব র্বপদ্ ক্াতে  পর্ণ্ডতের আীয় ে য়তব। সুতির র্দন মূিে;—দুঃতির র্দতন 

পর্ণ্ডে।  
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পতর নারদ বর্ে তেতেন  “দুেেসক্ে  ে িন িানয উদক্যতন্ত্র পর্রপূণে রার্িয়াতেন। 

েথায় র্শল্পীেণ ও িনুদ্ধের পুরুষসক্ে  ে সবেদা সেক্েোপূবেক্ ক্াে যাপন ক্তর?” 

র্মউর্ির্নর পূতবে য়ংতরতনরা যর্দ এয় ক্থা স্মরণ রার্িতেন  েতব োদৃশ র্বপদ্ ঘর্িে 

না। সর দহনর্র ে তরন্স এয় ক্থা বুর্িতেন বর্ে য়া ে ক্ষষতণৌর দরর্সতের্ন্সর রক্ষা হয়য়ার্েে ।  

“প্রচণ্ড দণ্ডর্বিান িারা প্রনার্দেতক্ ে অেযন্ত উতির্নে ক্তরন না?” 

য়উতরাপীতয়রা অর্ে অল্পক্াে  হয়ে   এ ক্থা র্শর্িয়াতেন। এক্ পয়সা চুর্রর ননয 

প্রাণদণ্ড প্রভৃর্ে প্রচণ্ড দণ্ড  অর্ে অল্পক্াে  হয়ে   য়ংে ণ্ড হয়তে অন্তর্হেে হয়য়াতে।  

  

“র্নর্দেষ্ট সমতয় দসনার্দতের দবেনার্দ প্রদাতন ে র্বমুি হতয়ন না? োহা হয়তে  

সুচারুরূতপ ক্াযেয র্নবোহ হওয়া দূতর থাক্ুক্  প্রেুযে োহার্দতের িারা পতদ পতদ অর্নষ্ট 

ঘিনা ও র্বতরাতহর সমূ্পণে সম্ভাবনা হয়য়া উতঠ।“  

এয় নীর্ের র্বপরীোচরণ ক্াতথেন রানয দে াতপর মূে । এক্া দরাম ক্াতথেন ্ংস 

ক্তর নায়।  

“সৎক্ুে নাে প্রিান প্রিান দে াক্ ে দোমার প্রর্ে অনুরক্ত রর্হয়াতে? োহারা ে 

দোমার র্নর্মত্ত রণতক্ষতত্র প্রাণ পর্রেযাে ক্র্রতেও সর্ম্ে আতে?”  

এয় নীর্ের অবজ্ঞায় ষু্টয়ািে বংশ নষ্ট হতয়ন। ভারেবষেীয় য়ংতরন রানপুরুতষরা য়হা 

র্বে ক্ষণ বুতিন। বুর্িয়া  ক্ণেওয়ার্ে শ র্চরাায়ী বতন্দাবস্ত ক্র্রয়ার্েতে ন ও ক্যার্নং 

ভারেীয় রানেণতক্ দপাষযপুত্র ে য়তে অনুমর্ে র্দয়াতেন। ে েে র্ে িন আর র্ক্েু ক্র্রতে 

না পার্রয়া উপার্ি র্বেরণ ক্র্রয়াতেন।  

পতর নারদ দপনশযন দদওয়ার পরামশে র্দতেতেন,  

“মহারান ! যাহারা দক্বে  আপনার উপক্াতরর র্নর্মত্ত ক্াে ক্বতে  র্নপর্েে 

যৎপতরানার্স্ত দুদেশাগ্রস্ত হয়য়াতে  োহার্দতের পুত্র ক্ে ত্র প্রভৃর্েতক্ ে ভরণতপাষণ 

ক্র্রতেতেন?” 

র্ক্ষপ্রক্ার্রোর র্বষতয়-  

“শ্রুদতক্ বযসনাসক্ত দদর্িয়া স্বীয় মন্ত্র  দক্াষ ও ভৃেয  র্ত্রর্বি বে  সমযক র্বতবচনা 

ক্র্রয়া  অর্বে ত  োহাতক্ ে আক্রমণ ক্তরন?” 
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অর্ে প্রিান রানযািযতক্ষরা এ েত্ত্ব সমযক বুর্িয়ার্েতে ন। “অর্বে ত ” ক্াহাতক্ বতে   

প্রথম নাতপার্ে য়ান বুর্িতেন। োাঁহার রণনয় সয় বুর্দ্ধর ফে । েৃেীয় নাতপার্ে য়ন 

“অর্বে ত ” প্রূসীয়র্দেতক্ আক্রমণ ক্র্রতে র্েয়ার্েতে ন বতি  র্ক্ন্তু প্রথম নাতপার্ে য়তনর 

মে “মন্ত্র; দক্াষ ও ভৃেয” র্ত্রর্বি বতে র সমযক র্বচার না ক্র্রয়ায় আক্রমণ 

ক্র্রয়ার্েতে ন। র্ের্ন নারদবাতক্য অবতহে া ক্র্রয়া নষ্ট হয়তে ন।  

পতর সমদৃর্ষ্ট পতক্ষ — 

“দযমন র্পো মাো সক্ে  সন্তানতক্ সমান দেহ ক্তরন  েদ্রূপ আপর্ন ে সমদৃর্ষ্টতে 

সমুর-তমিে া সমুদয় পৃর্থবী অবতে াক্ন ক্র্রতেতেন?” য়ংতরতনরা ভারেবতষে এয় 

নারদীয় বাক্য মতনাতযােপূবেক্ অিযয়ন ক্রুন।  

র্নম্নর্ে র্িে ক্থার্ি র্বস্মাতক্ের দযােয;— 

“নসনযর্দতের বযবসায় নয়ে াভসামথেয বুর্িয়া  োহার্দেতক্ ে অর্গ্রম দবেন 

প্রদানপূবেক্ উপযুক্ত সমতয় যাত্রা ক্র্রয়া থাতক্ন?” 

র্নম্নর্ে র্িে ক্থার্ির আমরা অনুতমাদন ক্র্র না  র্ক্ন্তু চেুদেশ েু য় শুর্নতে  অনুতমাদন 

ক্র্রতেন -  

“পরস্পতরর দভদ উপর্াে ক্র্রবার র্নর্মত্ত শ্রুদপক্ষীয় প্রিান প্রিান নসনযর্দেতক্ ে 

যথাতযােয িনদান ক্তরন?” 

র্নম্নর্ে র্িে ক্থাুলর্ে  দগ্রের্র বা য়তেশযস ে য়ে ার দযােয— 

“স্বয়ং র্নতের্ন্দ্রয় হয়য়া আত্মপরানয়পূবেক্  য়র্ন্দ্রয়পরেন্ত্র প্রমত্ত র্বপক্ষর্দেতক্ ে 

পরানয় ক্র্রতেতেন?” 

পতর — 

“র্বপতক্ষর রানয আক্রমণক্াতে  আপন অর্িক্ার ে দৃঢ়রূতপ সুরর্ক্ষে ক্তরন?” 

পৃর্থবীতে যে নসর্নক্ নর্িয়াতেন  েিতিয হার্নবে  এক্নন অেুযৎক্ৃষ্ট। র্ক্ন্তু র্ের্ন 

এয় ক্থা র্বস্মৃে হওয়াতে সব হারায়য়ার্েতে ন। র্ের্ন যিন য়োর্ে তে অর্নবাযেয  র্সর্পও 

েিন আর্েক্াতে নসনয ে য়য়া র্েয়া োাঁহার ক্ৃে রণনয়সক্ে  র্বফে  ক্র্রয়ার্েতে ন।  
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“এবং োহার্দেতক্ পরার্নে ক্র্রয়া পুনবোর স্ব স্ব পতদ ে প্রর্ের্িে ক্র্রয়া 

থাতক্ন?”  

দরামতক্রা য়হা ক্র্রতেন  এবং ভারেবতষে য়ংতরতনরা য়হা ক্তরন। এয় ননয 

এেদুভয় সাম্রানয ঈদৃশ  র্বস্তার ে াভ ক্র্রয়াতে।  

র্নম্নর্ে র্িে র্েনর্ি বাতক্য সমুদায় রানক্াযেয র্নঃতশতষ বর্ণেে হয়য়াতে— 

“আপর্ন ে আভযন্তর্রক্ ও বাহয ননেণ হয়তে আপনাতক্ আত্মীয় দে াক্ হয়তে 

োহার্দেতক্  এবং পরস্পর হয়তে পরস্পরতক্ রক্ষা ক্র্রয়া থাতক্ন?”  

োহার পর বতনি ও এর্ষ্টতমতির ক্থা— 

“আয়বযয়র্নযুক্ত েণক্ ও দে িক্বেে আপনার আয়সক্ে  পূবোতে ও র্নরূপণ 

ক্র্রতেতে?”  

আমরা নার্নোম  এর্ি ভারেবতষে  উয়ে সন সাতহতবর সৃর্ষ্ট; র্ক্ন্তু োহা নতহ।  

পতর— 

“রানযা ক্ৃষতক্রা ও সন্তুষ্টর্চতত্ত ক্াে যাপন ক্র্রতেতে?” 

এয় ক্থা নারদ দযমন যুর্ির্িরতক্ র্নজ্ঞাসা ক্র্রয়ার্েতে ন  আমরা দেমর্ন 

ভারেবষেীয় রানপ্রর্ের্নর্িতক্ র্নজ্ঞাসা ক্র্র।  

অতনতক্র দবাি আতে  “য়র্রতেশযন র্েপািেতমে”র্ি ভারেবতষে এক্র্ি নূেন ক্াণ্ড 

দদিায়তেতে। োহা নতহ। নারদ বর্ে তেতেন— 

“রানযমতিয াাতন াাতন সর্ে ে পূণে বৃহৎ বৃহৎ েিাে ও সতরাবরসক্ে  ও র্নিাে 

হয়য়াতে? ক্ৃর্ষক্াযেয ে বৃর্ষ্টর্নরতপক্ষ হয়য়া সম্পন্ন হয়তেতে?” 

এ ক্থা য়ংতরনর্দতের মতন থার্ক্তে  উর্িষযার্দতে দুর্ভেক্ষ ঘর্িে না।  

র্নম্নর্ে র্িে বাক্যর্ির প্রর্ে র্ির্িশ েবণেতমে মতনাতযাে ক্র্রতে  আমার্দতের র্বতবচনা 

ভাে  হয়।  

“ক্ৃষক্র্দতের েৃতহ বীন ও অন্নার্দর ে অস াব নায়? আবশযক্ হয়তে  ে পার্দক্ 

বৃর্দ্ধতে অনুগ্রহস্বরূপ শেসংিযক্ ঋণ দান ক্র্রয়া থাতক্ন।“  
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এক্ষতণ এয় র্নয়তমর অভাতব এ দদতশর ক্ৃষতক্রা মহানতনর র্নক্ি র্বক্রীে। 

মহানতনর র্নক্তিও সক্তে  সক্ে  সমতয় পায় না—অতনতক্য় অন্নাভাতব শীণে—বীনাভাতব 

ভরসাশূনয। দয পায়  দসও র্িপাদ বৃর্দ্ধতে নর্হতে  পায় না। অতনতক্ বর্ে তবন দয  দয 

অথেশাস্ত্র অনবেে  দসয় রানাতক্ মহানর্ন ক্র্রতে পরামশে র্দতব—রানার বযবসায়  

সমাতনর অর্নষ্টক্ারক্ অথেশাস্ত্রঘর্িে দয আপর্ত্ত  োহা আমরা অবেে আর্ে এবং 

মহাভারেক্ারও অবেে র্েতে ন। এয় ননযয় নারতদর ঐ বাক্যমতিযয় র্েনর্ি ুলরুের 

র্নয়ম সর্ন্নর্বষ্ট আতে। প্রথম— “আবশযক্ হয়তে ” ঋণ র্দতে বর্ে তেতেন—য়হার অথে দয  

যাহাতক্ না র্দতে  চতে  না  োহাতক্য় র্দতবন। অেএব দয মহানতনর র্নক্ি ঋণ পায়তে 

পার্রতব  োহাতক্ ঋণ দদওয়া এয় ক্থায় প্রর্ের্ষদ্ধ হয়ে । সুেরাং রানা বযবসায়ী হয়তে ন 

না। যাহাতক্ রানা না র্দতে  দস দুদেশাগ্রস্ত হয়তব  োহাতক্য় র্দতবন। র্িেীয়েঃ 

“অনুগ্রহস্বরূপ” র্দতবন—অথোৎ বযবসায়ীর নযায় ে াভাক্াঙ্ক্ষায় র্দতবন না। েতব পার্দক্ 

বৃর্দ্ধর ক্থা দক্ন? এ র্নয়ম না ক্র্রতে  দয দস র্নষ্প্রতয়ানতনও ঋণ ে য়বার সম্ভাবনা—

বিক্ নার্ে সবেত্রয় আতে। আর ঋণ র্দতে য় ক্েক্ আদায় হয়  ক্েক্ আদায় হয় না। 

যর্দ বৃর্দ্ধর র্নয়ম না থাতক্  েতব রানাতক্ ক্ষর্েগ্রস্ত হয়তে হয়। ক্ষর্ে স্বীক্ার ক্র্রয়া 

রানতক্াষ হয়তে ঋণ র্দতে হয়তে  রানয চে া ভার। েৃেীয়েঃ “শেসংিযক্” ঋণ র্দতব—

য়হার ঊর্দ্ধ্ে র্দতব না—অথোৎ প্রনার নীবনর্নবোহাতথে দয পযেন্ত প্রতয়ানন  োহায় রানা 

ঋণস্বরূপ র্দতে পাতরন। েতোর্িক্ ঋণদান বযবসায়ীর ক্ান। এয় র্েনর্ি র্নয়তমর িারা 

অথেশাস্ত্রতবত্তার্দতের আপর্ত্তর মীমাংসা হয়তেতে। প্রাচীন র্হন্দুরা অথেশাস্ত্র র্বে ক্ষণ 

বুর্িতেন।  

  

র্নতম্নাদৃ্ধে নীর্ে  য়ংতরতনরা এ পযেযন্ত র্শর্িতে ন না। না র্শিাতে োাঁহার্দতের ক্ষর্ে 

হয়তেতে;— 

“দহ মহারান! যথাক্াতে  োতত্রাত্থানপূবেক্ দবশভূষা সমািান ক্র্রয়া  ক্াে জ্ঞ 

মর্ন্ত্রেতণ পর্রবৃে হয়য়া  দশেনাথেী প্রনােণতক্ ে দশেন প্রদান ক্তরন?” 

“দয রানাতক্ প্রনােণ ক্িন দদর্িতে পায় না—োাঁহার প্রর্ে প্রনার্দতের অনুরাে 

সিার হয় না; র্বতশষেঃ এতদতশর দে াতক্র স্বভাব এয়। আর রানদশেন প্রনােতণর দুে েভ 
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হয়তে   োহার্দতের সক্ে প্রক্ার দুঃি ও প্রক্ৃে অবাা রানা বা রানপুরুতষরা ক্িন 

নার্নতে পাতরন না।  

র্হন্দুরানার্দতের নযায় মুসে মাতনরাও এ ক্থা বুর্িতেন। এিন দযিাতন স ৎসতর 

এক্িা দরবার বা “দে বী” হয়  দসিাতন র্হন্দু ও মুসে মানর্দতের প্রােযর্হক্ দরবার হয়ে।  

পতর — 

“দুবেে  শ্রুদতক্ ে বে প্রক্াশপূবেক্ সার্েশয় পীর্িে ক্তরন না?” 

োহা হয়তে  দুবেে  শ্রুদও বে বান্ হয়য়া উতঠ। এয় দদাতষ দস্পতনর র্িেীয় র্ফর্ে প 

“র্নম্নতদশ” অথোৎ হে াণ্ড হয়তে বর্হষৃ্কে হয়য়ার্েতে ন। য়ংে ণ্ড দয আতমর্রক্া উপর্নতবশ 

হয়তে বর্হষৃ্কে হয়য়ার্েতে ন  োহারও ক্ারণ প্রায় এয়রূপ।  

েৎপতর,  

“দুষ্ট অর্হেক্ারী ক্দযেযস্বভাব দণ্ডাহে েস্কার দে াপ্তসহ েৃহীে হয়য়াও োহার্দতের 

র্নক্তি ে ক্ষমা ে াভ ক্র্রয়া থাতক্ না?”  

দয দদতশ নুর্রর র্বচার আতে  দস দদতশর রানপুরুষর্দেতক্ আমরাও এ ক্থা র্নজ্ঞাসা 

ক্র্র।  

নারদ দয চেুদেশ রানতদাষ ক্ীত্তেন ক্র্রয়াতেন  োহাও ীবণতযােয —যথা,  

“নার্স্তক্য  অনৃে দক্রাি  প্রমাদ  দীঘেসূত্রো  জ্ঞানবান্ বযর্ক্তর্দতের সাক্ষাৎক্ার েযাে  

আে সয  র্চত্তচাপে য  র্নরন্তর  অথের্চন্তা  অনথেক্ বযর্ক্তর সর্হে পরামশে  র্নর্িে র্বষতয়র 

অনারম্ভ  মন্ত্রণার অপর্ররক্ষণ  মেে  ক্াতযেযর অপ্রতয়াে ও প্রেুযত্থান  এয় চেুদেশ 

রানতদাষ।“  

আর এক্র্ি বাক্যমাত্র উদৃ্ধে ক্র্রয়া আমরা র্নরস্ত হয়ব— 

“অি  মূক্  পেু  র্বক্ে াে  বিুর্বহীন  প্রির্নে বযর্ক্তর্দেতক্ ে র্পোর নযায় 

প্রর্েপাে ন ক্তরন?”  

এয় প্রক্ার সারবান্ এবং এক্াতে ও আদরণীয় ক্থা আরও অতনক্ আতে।  
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