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প্রথম পরিট্ছেদ—যদুবংশধ্বংস 

  

তাি পি, আশ্রমবাচসক পবব। ইহাি সচ্ছে কৃচ্ছেি ককান সম্বন্ধ নাই। তাি পি তচত 

ভয়াবহ কমৌসল পবব। ইহাচ্ছত সমস্ত যদুবংচ্ছশি চনিঃচ্ছশষ ধ্বংস ও কৃে বলিাচ্ছমি কদহতযাা  

কচথত হইয়াচ্ছে। যদুবংশীচ্ছয়িা পিস্পিচ্ছক চনহত কচিয়াচেচ্ছলন। কৃে চনচ্ছে  ইই 

মহাভয়ানক বযাাপাি চনবািচ্ছেি ককান উপায় কচ্ছিন নাই—বিং তচ্ছনক যাদব তাাঁহাি হচ্ছস্ত 

চনধন প্রাপ্ত হইয়াচেল, ইইরূপ কচথত হইয়াচ্ছে। 

কস বৃত্তান্ত ইইরূচ্ছপ বচেবত হইয়াচ্ছে।  ান্ধািীকচথত ষট চত্রংশৎ বৎসি ততীত হইয়াচ্ছে। 

যাদচ্ছবিা ততযান্ত দুনবীচতপিায়ে হইয়া উচিয়াচ্ছেন। ইকদা চবশ্বাচমত্র, ক্ব  ও নািদ, ইই 

কলাকচবশ্রুত ঋচষত্রয় িািকায় উপচিত। দুচববনীত যাদচ্ছবিা কৃেপুত্র শাম্বচ্ছক কমচ্ছয় 

সাে াইয়া ঋচষচদচ্ছ ি কাচ্ছে লইয়া চ য়া বচলচ্ছলন, ইচন  ভববতী, ইাঁহাি চক পুত্র হইচ্ছব? 

পুিাচ্ছেচতহাচ্ছস ঋচষ ে তচত ভয়ানক করাধপিবশ স্বরূপ বচেবত হইয়া থাচ্ছকন। কথায় 

কথায় তাাঁহাচ্ছদি তচভসম্পাচ্ছতি ঘটা কদচিচ্ছল তাাঁহাচদ চ্ছক চে চ্ছতচিয় শশ্বিপিায়ে ঋচষ 

না বচলয়া, তচত নৃশংস নিচপশাি বচলয়া  েযা কচিচ্ছত হয়। ইিনকাি চদচ্ছন কয ককহ 

ভদ্রচ্ছলাক ইমন ইকটা তামাসা হাচসয়া উড়াইয়া চদত; তন্ততিঃ ইকটু চতিস্কািবাকযাই 

যচ্ছথষ্ট হয়। চকন্তু ইই চে চ্ছতচিয় মহচষব ে ইচ্ছকবাচ্ছি সমস্ত যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইচ্ছব 

বচলয়া তচভসম্পাত কচিচ্ছলন। বচলচ্ছলন, কলৌহময় মুসল প্রসব কচিচ্ছব, আি কসই মুসল 

হইচ্ছত কৃে বলিাম চভন্ন সমস্ত যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইচ্ছব। কৃে ই কথা তব ত হইচ্ছলন। 

চতচন বচলচ্ছলন, মুচন ে যাহা বচলয়াচ্ছেন, তাহা তবশযা হইচ্ছব। শাপ চনবািচ্ছেি ককান 

উপায় কচিচ্ছলন না। 

ত তযাা শাম্ব, পুরুষই হউক আি যাই হউক, ইক কলাহাি মুসল প্রসব কচিল। 

যাদব চ্ছেি িাে া (কৃে িাে া নচ্ছহন, উগ্রচ্ছসন িাে া বা প্রধান) ঐ মুসল িূেব 
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কচিচ্ছত আজ্ঞা চদচ্ছলন। মুসল িূেব হইল—িূেবসকল সমুচ্ছদ্র চনচিপ্ত হইল। ইচদচ্ছক 

যাদব ে সমস্ত ধমব পচিতযাা  কচিচ্ছলন। তিন কৃে তাাঁহাচদচ্ছ ি “চবনাশ বাসনায়” 

যাদব েচ্ছক প্রভাসতীচ্ছথব যাত্রা কচিচ্ছত বচলচ্ছলন। 

প্রভাচ্ছস আচসয়া, যাদব ে সুিাপান কচিয়া নানাচবধ উৎসব কচিচ্ছত লাচ ল। কশচ্ছষ 

পিস্পি কলহ আিম্ভ কচিল। কুরুচ্ছিচ্ছত্রি মহািথী সাতযাচক প্রথম চববাদ আিম্ভ 

কচিচ্ছলন। চতচন কৃতবমবাি সচ্ছে চববাদ কচিচ্ছল প্রদুযাম্ন সাতযাচকি পিাবলম্বন কচিচ্ছলন। 

সাতযাচক কৃতবমবাি চশিচ্ছেদ কচিচ্ছলন। তিন কৃতবমবাি জ্ঞাচত ক াষ্ঠী (যাদচ্ছবিা, বৃচে, 

কভাে , তন্ধক, কুকুি ইচত চভন্ন বংশীয়) সাতযাচক ও প্রদুযাম্নচ্ছক চনহত কচিল। তিন কৃে 

ইক মুচষ্ট ইিকা (শি াে) রুদ্ধ হইয়া গ্রহে কচিচ্ছলন। ইবং তদ্দ্বািা তচ্ছনক যাদব 

চনপাচতত কচিচ্ছলন। গ্রন্থান্তচ্ছি আচ্ছে কয, ইই শি াে মুসলিূেব, যাহা িাে াজ্ঞানুসাচ্ছি 

সমুচ্ছদ্র চনচিপ্ত হইয়াচেল, তাহা হইচ্ছত উৎপন্ন হইয়াচেল। মহাভািচ্ছত কস কথাটা পাইলাম 

না, চকন্তু চলচিত আচ্ছে কয, কৃে ইিকামুচষ্ট গ্রহে কিাচ্ছত তাহা মুসলরূচ্ছপ পচিেত হইল, 

ইবং ইহাও আচ্ছে কয, ঐ িাচ্ছনি সমুদায় ইিকাই ব্রাহ্মে-শাচ্ছপ মুসলীভূত হইয়াচেল। 

যাদব ে তিন ঐ সকল ইিকা গ্রহেপূববক পিস্পি চনহত কচিচ্ছত লাচ ল। ইইরূচ্ছপ 

সমস্ত যাদব ে পিস্পিচ্ছক চনহত কচিচ্ছলন। তিন দারুক (কৃচেি সািচথ) ও বভ্রূ 

(যাদব) কৃেচ্ছক বচলচ্ছলন, “ে নাদবন! আপচন ইিচ্ছে তসংিযা কলাচ্ছকি প্রােসংহাি 

কচিচ্ছলন, ততিঃপি িলুন, আমিা মহাত্মা বলভচ্ছদ্রি চনকট যাই।”  

কৃে দারুকচ্ছক হচস্তনায় তে ুবচ্ছনি চনকট পািাইচ্ছলন। তে ুবন আচসয়া যাদবচদচ্ছ ি 

কুলকাচমনী েচ্ছক হচস্তনায় লইয়া যাইচ্ছব, ইইরূপ আজ্ঞা কচিচ্ছলন। বলিামচ্ছক কৃে 

কযা াসচ্ছন আসীন কদচিচ্ছলন। তাাঁহাি মুি হইচ্ছত ইকচট সহস্রমস্তক সপব চন বত হইয়া 

সা ি, নদী, বরুে, ইবং বাসুচক প্রভৃচত তনযা সপব ে কতৃবক স্তুত হইয়া সমুদ্রমচ্ছধযা প্রচ্ছবশ 

কচিল। বলিাচ্ছমি কদহ ে ীবনশূনযা হইল। তিন কৃে স্বয়ং মতবযাচ্ছলাক তযাা  বাসনায় 

মহাচ্ছযা  তবলম্বনপূববক ভূতচ্ছল শয়ন কচিচ্ছলন। ে িা নাচ্ছম বযাাধ মৃ ভ্রচ্ছম তাাঁহাি পাদপদ্ম 

শিিািা চবদ্ধ কচিল। পচ্ছি আপনাি ভ্রম ে াচনচ্ছত পাচিয়া শচিতমচ্ছন কৃচ্ছেি িিচ্ছে 
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চনপচতত হইল। কৃে তাহাচ্ছক আশ্বাচসত কচিয়া আকাশমণ্ডল উদ্ভাচসত কচিয়া স্বচ্ছ ব  মন 

কচিচ্ছলন। 

ইচদচ্ছক তে ুবন িািকায় আচসয়া িামকৃোচদি ঔধ্ববদদচহক কমব সম্পাদন কচিয়া 

যাদবকুলকাচমনী েচ্ছক লইয়া হচস্তনায় িচলচ্ছলন। পচথমচ্ছধযা দসুযা ে লাচি হাচ্ছত তাাঁহাচ্ছক 

আরমে কচিল। চযচন পৃচথবী ে য় কচিয়াচেচ্ছলন, ইবং ভীষ্ম কচ্ছেবি চনহন্তা, চতচন 

লগুড়ধািী িাষাচদ চ্ছক পিাভূত কচিচ্ছত পাচিচ্ছলন না।  াণ্ডীব তুচলচ্ছত পাচিচ্ছলন না। 

রুচিেী, সতযাভামা, হহমবতী, ে াম্ববতী প্রভৃচত কৃচ্ছেি প্রধানা মচহষী ে চভন্ন আি 

সকলচ্ছকই দসুযা ে হিে কচিয়া লইয়া ক ল। 

ইই সকল কথা চক কমৌচলক? মুসল ইিকাি তদনসচ বক উপনযাাস আমিা 

পূববচনয়মানুসাচ্ছি পচিতযাা  কচিচ্ছত বাধযা। চকন্তু তাহা তযাা  কচিচ্ছল কয, প্রাকৃচতক িূল 

কথা চকেু বাকী থাচ্ছক, তাহা তত শীঘ্র তযাা  কিা যায় না। যাদচ্ছবিা পানাসক্ত ও 

দুনবীচতপিায়ে হইয়াচেল; ইহা পূচ্ছবব কচথত হইয়াচ্ছে। তাহািা সকচ্ছল ইকবংশীয় নচ্ছহ; 

চভন্ন চভন্ন বংশীয়, ইবং তচ্ছনক সমচ্ছয় পিস্পি চবরুদ্ধািািী। কুরুচ্ছিচ্ছত্রি যুচ্ছদ্ধ বাচ্ছেবয় 

সাতযাচক ও কৃে পাণ্ডবপচ্ছি, চকন্তু তন্ধক ও কভাে বংশীয় কৃতবমবা, দুচ্ছযবাধচ্ছনি পচ্ছি। 

তাি পি, যাদবচদচ্ছ ি ককহ িাে া চেল না, উগ্রচ্ছসনচ্ছক কিন িাে া বলা হইয়া থাচ্ছক, 

চকন্তু যাদবচদচ্ছ ি মচ্ছধযা ককহই িাে া নচ্ছহন, ইহাই প্রচসদ্ধ। কৃচ্ছেি গুোচধকযা কহতু, চতচন 

যাদব চ্ছেি কনতা চেচ্ছলন, চকন্তু তাাঁহাি তগ্রে  বলিাচ্ছমি সচ্ছে তাাঁহাি মতচ্ছভদ কদিা যায়, 

ইবং শাচন্তপচ্ছবব কদচিচ্ছত পাই, ভীষ্ম ইকচট কৃেনািদসংবাদ বচলচ্ছতচ্ছেন, তাহাচ্ছত কৃে 

নািচ্ছদি কাচ্ছে দুিঃি কচিচ্ছতচ্ছেন কয, চতচন জ্ঞাচত চ্ছেি মচ্ছনািঞ্জনাথব বুততি য্ন  কচিয়াও 

কৃতকাযব হইচ্ছত পাচ্ছিন নাই। ই সকল কথা পূচ্ছবব বচলয়াচে। ততইব, যিন যাদচ্ছবিা, 

পিস্পি চবচ্ছিষচবচশষ্ট, স্ব স্ব প্রধান, ততযান্ত বলদৃপ্ত, দুনবীচতপিায়ে, ইবং সুিাপানচনিত,  

তিন তাাঁহািা কয পিস্পি চববাদ কচিয়া যদুকুলিয় কচিচ্ছবন ইবং তচন্নবন্ধন কৃে 

বলিাচ্ছমিও কয ইোধীন বা তচনোধীন কদহান্ত হইচ্ছব, ইহা তদনসচ বক বা তসম্ভব নচ্ছহ। 

কবাধ হয়, ইরূপ ইকটা চকম্বদন্তী প্রিচলত চেল, ইবং তাহাি উপি পুিােকাি ে 

যদুবংশধ্বংস িাচপত কচিয়াচ্ছেন। ততইব ই তংচ্ছশি কমৌচলকতাি পুঙ্খানুপুঙ্খ চবিাচ্ছি 
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আমাচ্ছদি ককান প্রচ্ছয়াে ন নাই। তচ্ছব ককবল দুই ইকটা কথা বলা আবশযাক। চলচিত 

হইয়াচ্ছে কয, যদুবংশধ্বংস চনবািে ে নযা কৃে চকেুই কচ্ছিন নাই, বিং তাহাি আনুকূলযাই 

কচিয়াচেচ্ছলন। ইহাও যচদ সতযা হয়, তাহাচ্ছত কৃেিচিচ্ছত্রি তসেচত বা তচ্ছ ৌিব চকেুই 

কদচি না। আদশব মনুষযা আদশব মনুচ্ছষযাি উপযুক্ত কাে ই কচিয়াচেচ্ছলন। তাাঁহাি আত্মীয় বা 

তনাত্মীয় ককহ নাই—আদশব পুরুচ্ছষি ধমবই আত্মীয়। যদুবংশীচ্ছয়িা যিন তধাচমবক হইয়া 

উচিয়াচেল, তিন তাহাচ্ছদি দণ্ড ও প্রচ্ছয়াে নীয় িচ্ছল চবনাশসাধনই তাাঁহাি কতববযা। চযচন 

ে িাসন্ধ প্রভৃচতচ্ছক তধমবাত্মা বচলয়াই চবনষ্ট কচিচ্ছলন, চতচন যাদব েচ্ছক তধমবাত্মা 

কদচিয়া তাহাচ্ছদি যচদ চবনষ্ট না কচ্ছিন, তচ্ছব চতচন ধচ্ছমবি বনু্ধ নচ্ছহন, আত্মীয় চ্ছেি বনু্ধ, 

আপনাি বনু্ধ, ধচ্ছমবি পিপাতী নচ্ছহন, আপনাি পিপাতী, বংচ্ছশি পিপাতী। আদশব 

ধমবাত্মা, তাহা হইচ্ছত পাচ্ছিন না—কৃেও তাহা হচ্ছয়ন নাই। 

কৃচ্ছেি কদহতযাাচ্ছ ি কািেটা কতক তচনচিত িচহল। িাচি প্রকাি কািে চনচ্ছদবশ কিা 

যাইচ্ছত পাচ্ছি। 

প্রথম, টাল বয়স-ুতইলচি সম্প্রদায় বচলচ্ছত পাচ্ছিন, কৃে, ে ুচলয়্  কাইসচ্ছিি মত, 

কিষচবচশষ্ট বনু্ধ ে কতৃবক চনহত হইয়াচেচ্ছলন। ইরূপ কথা ককান গ্রচ্ছন্থই নাই। 

চিতীয়, চতচন কযা াবলম্বন কচিয়া কদহতযাা  কচিয়াচেচ্ছলন। পািাতযা-

হবজ্ঞাচনকচদচ্ছ ি চশষযা ে কযা াব্বনচ্ছন কদহতযাাচ্ছ ি কথাটাি চবশ্বাস কচিচ্ছবন না। আচম 

চনচ্ছে  তচবশ্বাচ্ছসি কািে কদচি না। যাাঁহািা কযা াভযাাসকাচ্ছল চনশ্বাস তবরুদ্ধ কিা তভযাাস 

কচিয়াচ্ছেন, তাাঁহািা চনশ্বাস তবরুদ্ধ কচিয়া আপনাি মৃতুযা সম্পাদন কচিচ্ছত পাচ্ছিন না, 

ইমন কথা আচম সাহস কচিয়া বচলচ্ছত পাচি না। ইরূপ ঘটনা চবশ্বস্তসূচ্ছত্র ুননাও চ য়া 

থাচ্ছক। তচ্ছনযা বচলচ্ছত পাচ্ছিন, ইহা আত্মহতযাা, সুতিাং পাপ; সুতিাং আদশব মনুচ্ছষযাি 

তনািিেীয়, আচম চিক তাহা বচলচ্ছত পাচি না। প্রািীন বয়চ্ছস, ে ীবচ্ছনি কাযব সমস্ত সম্পন্ন 

হইচ্ছল পচ্ছি, শশ্বচ্ছি লীন হইবাি ে নযা, মচ্ছনামচ্ছধযা তন্ময় হইয়া, শ্বাসচ্ছিাধচ্ছক আত্মহতযাা 

বচলব না, “শশ্বিপ্রাচপ্ত” বচলব? কসটা চবিািিল। আত্মহতযাা মহাপাপ স্বীকাি কচি, 

ে ীবনচ্ছশচ্ছষ কযা বচ্ছল প্রােতযাা ও চক তাই? 

তৃতীয়, ে িাবযাাচ্ছধি শিাঘাত। 
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িতুথব, ইই সমচ্ছয় কৃচ্ছেি বয়স শত বচ্ছষবি তচধক হইয়াচেল, বচলয়া চবেুপুিাচ্ছে 

কচথত হইয়াচেল। ইই ে িাবযাাধ, ে িাবযাাচধ নয় ত? 

যাাঁহািা কৃেচ্ছক মনুষযামাত্র চবচ্ছবিনা কচিয়া তাাঁহাি শশ্বিত্ব স্বীকাি কচ্ছিন না, তাাঁহািা 

ইই িাচিচট মচ্ছতি কয ককানচট গ্রহে কচিচ্ছত পাচ্ছিন। আচম কৃেচ্ছক শশ্বিাবতাি বচলয়া 

স্বীকাি কচি। ততইব আচম বচল, কৃচ্ছেি ইোই কৃচ্ছেি কদহতযাাচ্ছ ি কািে। আমাি মচ্ছত 

ইহা বচ্ছট কয, ে  চ্ছত মনুষযাচ্ছত্বি আদশব প্রিাি তাাঁহাি ইো ইবং কসই ইো পূিেে নযা 

চতচন মানুষী শচক্তি িািা সকল কমব চনববাহ কচ্ছিন, চকন্তু তাহা বচলচ্ছলও শশ্বিাবতাচ্ছিি 

ে ন্মমৃতুযা তাাঁহাি ইোধীন মাত্র বচলচ্ছত হইচ্ছব। ততইব আচম বচল, কৃচ্ছেি ইোই কৃচ্ছেি 

কদহতযাাচ্ছ ি ইকমাত্র কািে। 

কমৌসলপবব মহাভািচ্ছতি প্রথম স্তচ্ছিি তন্ত বত চক না, তাহাি আচম চবিাি কচি নাই। 

চবচ্ছশষ প্রচ্ছয়াে ন নাই, বচলয়া সমাচ্ছলািনা কচি নাই। চবচ্ছশষ প্রচ্ছয়াে ন নাই ককন, তাহাও 

বচলয়াচে। িূল ঘটনাটা কতক সতযা বচলয়াই কবাধ হয়। তচ্ছব তাহা হইচ্ছলও, ইহা 

মহাভািচ্ছতি প্রথম স্তচ্ছিি তন্ত বত নচ্ছহ বচলয়াই কবাধ হয়। যাহা পুিাে ও হচিবংচ্ছশ আচ্ছে, 

কৃেে ীবনঘচটত ইমন আি ককান ঘটনাই মহাভািচ্ছত নাই। ইকচটই ককবল পুিাোচদচ্ছতও 

আচ্ছে, হচিবংচ্ছশও আচ্ছে, মহাভািচ্ছতও আচ্ছে। পাণ্ডবচদচ্ছ ি সম্বচ্ছন্ধ যাহা চকেু কৃে 

কচিয়াচেচ্ছলন, তাহা চভন্ন আি ককান কৃেবৃত্তান্ত মহাভািচ্ছত নাই ও থাচকবাি সম্ভাবনা 

নাই। ইইচটই ককবল কস চনয়মবচহভূবত। কৃে ইিাচ্ছন শশ্বিাবতাি, ইচট চিতীয় বা তৃতীয় 

স্তচ্ছিি চিহ্ন পূচ্ছবব বচলয়াচে। ইরূপ চবচ্ছবিনা কচিবাি তনযাানযা কহতুও চনচ্ছদবশ কিা যাইচ্ছত 

পাচ্ছি, চকন্তু প্রচ্ছয়াে নাভাব। তচ্ছব, ইহা বলা কতববযা কয, তনুরমচেকাধযাাচ্ছয় কমৌসলপচ্ছববি 

ককান প্রসেই নাই। পিীচিচ্ছতি ে ন্মবৃত্তাচ্ছন্তি পিবতবী ককান কথাই তনুরমচেকাধযাাচ্ছয় 

নাই। আমাি চবচ্ছবিনায় পিীচিচ্ছতি ে ন্মই আচদম মহাভািচ্ছতি কশষ। তাি পিবতবী কয 

সকল কথা, তাহা চিতীয় বা তৃতীয় স্তচ্ছিি। 

  

————————-  
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  যাদচ্ছবিা ইমন মদযাাসক্ত চেচ্ছলন কয, কৃে বলিাম কঘাষো কচিয়াচেচ্ছলন কয, 

িািকায় কয সুিা প্রস্তুত কচিচ্ছব, তাহাচ্ছক শূচ্ছল চদব। আচম পািাতযা িাে পুরুষ েচ্ছক ইই 

নীচতি তনুবতবী হইচ্ছত বচলচ্ছত ইো কচি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । কৃষ্ণচরিত্র (সপ্তম খণ্ড) ।         প্রবন্ধ 

 8 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

রিতীয় পরিট্ছেদ—উপসংহোি 

  

সমাচ্ছলািচ্ছকি কাযব প্রচ্ছয়াে নানুসাচ্ছি চিচবধ;—ইক প্রািীন কুসংস্কাচ্ছিি চনিাস; তপি 

সচ্ছতযাি সং িন। কৃেিচিচ্ছত্র প্রথচ্ছমাক্ত কাযবই প্রধান; ইে নযা আমাচদচ্ছ ি সময় ও কিষ্টা 

কসই চদচ্ছকই কবশী চ য়াচ্ছে। কৃচ্ছেি িচিচ্ছত্র সচ্ছতযাি নূতন সং িন কিা তচত দুরূহ বযাাপাি, 

ককন না, চমথযাা ও তচতপ্রকৃত উপনযাাচ্ছসি ভচ্ছে তচি ইিাচ্ছন ইরূপ আোচদত কয, তাহাি 

সন্ধান পাওয়া ভাি। কয উপাদাচ্ছন  চড়য়া প্রকৃত কৃেিচিত্র পুনিঃ সংিাচপত কচিব, তাহা 

চমথযাাি সা চ্ছি ডুচবয়া চ য়াচ্ছে। আমাি যত দূি সাধযা, তত দূি আচম  চড়লাম। 

উপসংহাচ্ছি কদিা কতববযা কয, যতটুকু সতযা পুিাচ্ছেচতহাচ্ছস পাওয়া যায়, ততটুকুচ্ছত 

কৃেিচিত্র চকরূপ প্রচতপন্ন হইল। 

কদচিয়াচে, বাচ্ছলযা কৃে শািীচিক বচ্ছল আদশব বলবান্। তাাঁহাি তচশচিত বলপ্রভাচ্ছব 

বৃন্দাবন চহংস্রে ন্তু প্রভৃচত হইচ্ছত সুিচিত হইত। তাাঁহাি তচশচিত বচ্ছলও কংচ্ছসি ম্ 

প্রভৃচত চনহত হইয়াচেল। ক ািািেকাচ্ছল ক াপাল চ্ছেি সচ্ছে সববদা রীড়া ও বযাায়ামাচদচ্ছত 

চতচন শািীচিক বচ্ছলি স্ফূচতব ে ন্মাইয়াচেচ্ছলন। কদচিয়াচে, দ্রুত মচ্ছন কালযবনও তাাঁহাচ্ছক 

পাচ্ছিন নাই। কুরুচ্ছিচ্ছত্রি যুচ্ছদ্ধ তাাঁহাি িথসচালালনচবদযাাি চবচ্ছশষ প্রশংসা কদিা যায়। 

ইই বল চশচিত হইচ্ছল, চতচন কস সমচ্ছয়ি িচত্রয়সমাচ্ছে  সববপ্রধান ত্ত্রবচবৎ বচলয়া 

 েযা হইয়াচেচ্ছলন। ককহ কিন তাাঁহাচ্ছক পিাভূত কচিচ্ছত পাচ্ছিন নাই। চতচন কংস, 

ে িাসন্ধ, চশুনপাল প্রভৃচত কস সমচ্ছয়ি সববপ্রধান কযাদৃ্ধ চ্ছেি সচ্ছে, ইবং তনযাানযা বুততি 

িাে  চ্ছেি সচ্ছে,—কাশী, কচলে, কপৌণ্ড্রক,  ান্ধাি প্রভৃচত িাে াচদচ্ছ ি সচ্ছে যুচ্ছদ্ধ চনযুক্ত 

হইয়াচেচ্ছলন, সকলচ্ছকই পিাভূত কচিয়াচেচ্ছলন, ককহ কিন তাাঁহাচ্ছক পিাভূত কচিচ্ছত 

পাচ্ছিন নাই। তাাঁহাি যুদ্ধচশচ্ছষযািা, যথা—সাতযাচক ও তচভমনুযা যুচ্ছদ্ধ প্রায় তপিাচ্ছে য় 

হইয়াচেচ্ছলন। স্বয়ং তে ুবনও তাাঁহাি চনকট ককান ককান চবষচ্ছয় যুদ্ধ সম্বচ্ছন্ধ চশষযাত্ব স্বীকাি 

কচিয়াচেচ্ছলন। 
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ককবল শািীচিক বচ্ছলি ও চশিাি উপি কয িেপটুতা চনভবি কচ্ছি, পুিাচ্ছেচতহাচ্ছস 

তাহািই প্রশংসা কদচিচ্ছত পাওয়া যায়। চকন্তু কসরূপ িেপটুতা ইকে ন সামানযা হসচনচ্ছকিও 

থাচকচ্ছত পাচ্ছি। হসনাপতযাই কযাদ্ধাি প্রকৃত গুে। হসনাপচ্ছতযা কস সমচ্ছয়ি কযাদৃ্ধ ে পটু 

চেচ্ছলন না। মহাভািচ্ছত বা পুিাচ্ছে কাহািও কস গুচ্ছেি বড় পচিিয় পাই না, ভীচ্ছষ্মি বা 

তে ুবচ্ছনিও নচ্ছহ। কৃচ্ছেি হসনাপচ্ছতযাি চবচ্ছশষ চকেু পচিিয় পাওয়া যায়, ে িাসন্ধযুচ্ছদ্ধ। 

তাাঁহাি হসনাপতযা গুচ্ছে িুদ্রা যাদবচ্ছসনা ে িাসচ্ছন্ধি সংিযাাতীত কসনা মথুিা হইচ্ছত চবমুি 

কচিয়াচেল। কসই ত েনীয়া কসনাি িয়, যাদবচ্ছসনাি িািা তসাধযা ে াচনয়া মথুিা 

পচিতযাা , নূতন ন িীি চনমবাোথব সা িিীপ িািকাি চনববািন, ইবং তাহাি স্ুিি 

হিবতক পববতমালায় দুচ্ছভবদযা দু বচ্ছশ্রেীচনমবাে কয িেনীচতজ্ঞতাি পচিিয়, কসরূপ পচিিয় 

পুিাচ্ছেচতহাচ্ছস ককান িচত্রচ্ছয়িই পাওয়া যায় না। পুিােকাি ঋচষচদচ্ছ ি ইহা তচ্ছবাধ মযা—

ততইব ইহাও ইক তনযাতি প্রমাে কয, কৃচ্ছেচতহাস তাাঁহাচ্ছদি কল্পনামাত্রপ্রসূত নচ্ছহ। 

শ্রীকৃচ্ছেি জ্ঞানাে বনী বৃচত্ত সকলও িিমস্ফূচতবপ্রাপ্ত, তাহািও যচ্ছথষ্ট পচিিয় পাওয়া 

চ য়াচ্ছে। চতচন তচিতীয় কবদজ্ঞ, ইহাই ভীষ্ম তাাঁহাি তঘবপ্রাচপ্তি তনযাতম কািে বচলয়া 

চনচদবষ্ট কচিয়াচেচ্ছলন। চশুনপাল কস কথাি তনযা উত্তি কদন নাই, ককবল ইহাই 

বচলয়াচেচ্ছলন কয, তচ্ছব কবদবযাাস থাচকচ্ছত কৃচ্ছেি পূে া ককন? 

কৃচ্ছেি জ্ঞানাে বনী বৃচত্ত সকল কয িিচ্ছমাৎকষব প্রাপ্ত হইয়াচেল, কৃেপ্রিাচিত ধমবই 

ইহাি তীচ্ছব্রাজ্জ্বল প্রমাে। ইই ধমব কয ককবল  ীতাচ্ছতই পাওয়া যায়, ইমত নচ্ছহ, 

মহাভািচ্ছতি তনযা িাচ্ছনও পাওয়া যায়, ইহা কদচিয়াচে। কৃেকচথত ধচ্ছমবি তচ্ছপিা উন্নত, 

সববচ্ছলাকচহতকি, সববে চ্ছনি আিিেীয় ধমব আি কিন পৃচথবীচ্ছত প্রিাচিত হয় নাই, ইহা 

গ্রন্থান্তচ্ছি বচলয়াচে। ইই ধচ্ছমব কয জ্ঞাচ্ছনি পচিিয় কদয়, তাহা প্রায় মনুষযাাতীত। কৃে মানুষী 

শচক্তি িািা সকল কাযব চসদ্ধ কচ্ছিন, ইহা আচম পুনিঃ পুনিঃ বচলয়াচে ও প্রমােীকৃত 

কচিচ্ছতচে। ককবল ইই  ীতায়, শ্রীকৃে প্রায় তনন্ত জ্ঞাচ্ছনি আশ্রয় লইয়াচ্ছেন। 

সববে নীন ধমব হইচ্ছত তবতিে কচিয়া িাে ধচ্ছমব বা িাে নীচত সম্বচ্ছন্ধও কদচিচ্ছত পাই 

কয, কৃচ্ছেি জ্ঞানাে বনী বৃচত্ত সকল িিমস্ফূচতবপ্রাপ্ত। চতচনই সববচ্ছশ্রষ্ঠ ইবং সম্ভ্রান্ত 

িাে নীচতজ্ঞ বচলয়াই যুচধচষ্ঠি বযাাসচ্ছদচ্ছবি পিামশব পাইয়াও কৃচ্ছেি পিামশব বযাতীত 
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িাে সূয় যচ্ছজ্ঞ হস্তাপবে কচিচ্ছলন না। তবাধযা যাদচ্ছবিা ইবং বাধযা পাণ্ডচ্ছবিা তাাঁহাচ্ছক না 

চে জ্ঞাসা কচিয়া চকেু কচিচ্ছতন না। ে িাসন্ধচ্ছক চনহত কচিয়া, কািারুদ্ধ িাে  েচ্ছক মুক্ত 

কিা, উন্নত িাে নীচতি তচত উৎকৃষ্ট উদাহিে— সাম্রাে যা িাপচ্ছনি তল্পায়াসসাধযা তথি 

পিম ধমবযা উপায়। ধমবিাে যা সংিাপচ্ছনি পি, ধমবিাে যা শাসচ্ছনি ে নযা িাে ধমবচনচ্ছয়া  

ভীচ্ছষ্মি িািা িাে বযাবিা সংিাপন কিান, িাে নীচতজ্ঞতাি চিতীয় তচতপ্রশংসীয় উদাহিে। 

আিও তচ্ছনক উদাহিে পািক পাইয়াচ্ছেন। 

কৃচ্ছেি বুচদ্ধ, িিম স্ফূচতব প্রাপ্ত হইয়াচেল বচলয়া, তাহা সবববযাাচপনী, সববদচশবনী, 

সকল প্রকাি উপাচ্ছয়ি উদ্ভাচবনী, ইহা আমিা পুনিঃ পুনিঃ কদচিয়াচে। মনুষযাশিীি ধািে 

কচিয়া যত দূি সববজ্ঞ হওয়া যায়, কৃে তত দূি সববজ্ঞ। তপূবব তধযাাত্মতত্ব ও ও ধমবতত্ব ও, 

যাহাি উপচ্ছি আচে ও মনুষযাবুচদ্ধ আি যায় নাই, তাহা হইচ্ছত চিচকৎসাচবদযাা ও সেীতচবদযাা 

ইমন চক, তশ্বপচিিযবা পযবন্ত তাাঁহাি আয়ত্ত চেল। উত্তিাি মৃত পুচ্ছত্রি পুনে বীবন ইচ্ছকি 

উদাহিে; চবিযাাত বংশীচবদযাা চিতীচ্ছয়ি, ইবং ে য়দ্রথবচ্ছধি চদবচ্ছস তচ্ছশ্বি শচ্ছলযাাদ্ধাি 

তৃতীচ্ছয়ি উদাহিে। 

কৃচ্ছেি কাযবকাচিেী বৃচত্ত সকলও িিমস্ফূচতবপ্রাপ্ত। তাাঁহাি সাহস, চিপ্রকাচিতা, ইবং 

সববকচ্ছমব তৎপিতাি তচ্ছনক পচিিয় চদয়াচে। তাাঁহাি ধমব ইবং সতযা কয তচবিচলত, ইই 

গ্রচ্ছন্থ তাহাি প্রমাে পচিপূেব। সববে চ্ছন দয়া ও প্রীচতই ইই ইচতহাচ্ছস পচিস্ফুট হইয়াচ্ছে। 

বলদৃপ্ত চ্ছেি তচ্ছপিা বলবান্ হইয়াও কলকাচহতাথব চতচন শাচন্তি ে নযা দৃঢ়য্ন  ইবং 

দৃঢ়প্রচতজ্ঞ। চতচন সববচ্ছলাকচহদতষী, ককবল মনুচ্ছষযাি নচ্ছহ—ক াবৎসাচদ চতযবক্ কযাচনি 

প্রচতও তাাঁহাি দয়া। চ চিযচ্ছজ্ঞ তাহা পচিস্ফুট। ভা বতকািকচথত বালযাকাচ্ছল বানিচদচ্ছ ি 

ে নযা নবনীত িুচিি ইবং ফলচবচ্ছরত্রীি কথা কতদূি চকম্বদন্তীমূলক, বলা যায় না। চকন্তু 

চযচন ক াবৎচ্ছসি উত্তম কভাে ন ে নযা ইিযজ্ঞ বন্ধ কিাইচ্ছলন, ইহাও তাাঁহাি 

িচিত্রানুচ্ছমাচদত। চতচন আত্মীয় স্বে ন জ্ঞাচত ক াষ্ঠীি চকরূপ চহদতষী, তাহা কদচিয়াচে, 

চকন্তু ইহাও কদচিয়াচে, আত্মীয় পাপািািী হইচ্ছল চতচন তাহাি শত্রু। তাাঁহাি তপচিসীম 

িমাগুে কদচিয়াচে, আবাি ইহাও কদচিয়াচে কয, সময় উপচিত কদচিচ্ছল চতচন তচ্ছযাচনচমবত 

হৃদচ্ছয় তকুচিতভাচ্ছব দণ্ডচবধান কচ্ছিন। চতচন স্বে নচপ্রয়, চকন্তু কলকাচহতাচ্ছথব স্বে চ্ছনি 
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চবনাচ্ছশও চতচন কুচিত হইচ্ছতন না। কংস মাতুল; পাণ্ডচ্ছবিা যাহা, চশুনপালও তাহা;—

চপতৃষবসাি পুত্র; উভয়চ্ছকই দচণ্ডত কচিচ্ছলন; তািপি, পচিচ্ছশচ্ছষ স্বয়ং যাদচ্ছবিা সুিাপায়ী 

ও দুনবীচতপিায়ে হইচ্ছলও, তাহাচদ চ্ছকও িিা কচিচ্ছলন না। 

ইই সকল কশ্রষ্ঠ বৃচত্ত কৃচ্ছে িিম স্ফূচতব প্রাপ্ত হইয়াচেল বচলয়া, চিত্তিচঞ্জনী বৃচত্তি 

তনুশীলচ্ছন চতচন তপিাঙু্মি চেচ্ছলন না, ককন না, চতচন আদশব মনুষযা। কয ে নযা বৃন্দাবন 

ব্রে লীলা, পচিেত বয়চ্ছস কসই উচ্ছেচ্ছশযা সমুদ্রচবহাি, যমুনাচবহাি, হিবতক-চবহাি। 

তাহাি চবস্তাচিত বেবনা আবশযাক চবচ্ছবিনা কচি নাই।  

ককবল ইকটা কথা ইিন বাচক আচ্ছে। ধমবতচ্ছত্ব ও বচলয়াচে, ভচক্তই মনুচ্ছষযাি প্রধানা 

বৃচত্ত। কৃে আদশব মনুষযা, মনুষযাচ্ছত্বি আদশব প্রিাচ্ছিি ে নযা তবতীেব—তাাঁহাি ভচক্তি স্ফূচতব 

কদচিলাম কই। চকন্তু যচদ চতচন শশ্বিাবতাি হচ্ছয়ন, তচ্ছব তাাঁহাি ইই ভচক্তি পাত্র কক? 

চতচন চনচ্ছে ।  চনচ্ছে ি প্রচত কয ভচক্ত, কস ককবল আপনাচ্ছক পিমাত্মা হইচ্ছত তচভন্ন 

হইচ্ছলই উপচিত হয়। ইহা জ্ঞানমাচ্ছ বি িিম। ইহাচ্ছক আত্মিচত বচ্ছল। োচ্ছন্দা যা 

উপচনষচ্ছদ উহা ইইরূপ কচথত হইয়াচ্ছে—“য ইবং পশযাচ্ছেবং মোন ইবং 

চবে ানন্নাত্মিচতিাত্মরীড় আত্মচমথুন আত্মানন্দিঃ স স্বিাড় ভবতীচত।”  

“কয ইহা কদচিয়া, ইহা ভাচবয়া, ইহা ে াচনয়া, আত্মায় িত হয়, আত্মাচ্ছতই রীড়াশীল 

হয়, আত্মাই যাহাি চমথুন (সহিি), আত্মাই যাহাি আনন্দ, কস স্বিাট।”  

ইহাই  ীতায় বযাািযাাত হইয়াচ্ছে, কৃে আত্মািাম; আত্মা ে  ন্ময়; চতচন কসই ে  চ্ছত 

প্রীচত-চবচশষ্ট। পিমাত্মাি আত্মিচত আি ককান প্রকাি বুচিচ্ছত পাচি না। তন্ততিঃ আচম 

বুিাইচ্ছত পাচি না। 

উপসংহাচ্ছিি বক্তবযা, কৃে সববত্র সববসমচ্ছয় সববগুচ্ছেি তচভবযাচক্তচ্ছত উজ্জ্বল। চতচন 

তপিাচ্ছে য়, তপিাচে ত, চবুনদ্ধ, পুেযাময়, প্রীচতময়, দয়াময়, তনুচ্ছষ্ঠয় কচ্ছমব তপিাঙু্মি-

ধমবাত্মা, কবদজ্ঞ, নীচতজ্ঞ, ধমবজ্ঞ, কলাকচহদতষী, নযাায়চনষ্ঠ, িমাশীল, চনিচ্ছপি, শাস্তা, 

চনমবম, চনিহিাি, কযা যুক্ত, তপস্বী। চতচন মানুষী শচক্তি িািা কমব চনববাহ কচ্ছিন, চকন্তু 

তাাঁহাি িচিত্র তমানুষ। ইই প্রকাি মানুষী শচক্তি িািা তচতমানুষ িচিচ্ছত্রি চবকাশ হইচ্ছত 

তাাঁহাি মনুষযাত্ব বা শশ্বিত্ব তনুচমত কিা চবচ্ছধয় চক না, তাহা পািক আপন বুচদ্ধচবচ্ছবিনা 
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তনুসাচ্ছি চিি কচিচ্ছবন। চযচন মীমাংসা কচিচ্ছবন কয, কৃে মনুষযামাত্র চেচ্ছলন, চতচন তন্ততিঃ 

Rhys Davids শাকযাচসংহ সম্বচ্ছন্ধ যাহা বচলয়াচ্ছেন, কৃেচ্ছক তাহাই বচলচ্ছবন; “The Wisest 

and Greatest of the Hindus.” আি চযচন বুচিচ্ছবন কয, ইই কৃেিচিচ্ছত্র শশ্বচ্ছিি প্রভাব 

কদচিচ্ছত পাওয়া যায়, চতচন যুক্তকচ্ছি, চবনীতভাচ্ছব ইই গ্রন্থ সমাপনকাচ্ছল আমাি সচ্ছে 

বলুন— 

নাকািোৎ কািোিা কািোকািোন্ন ি। 

শিীিগ্রহেং বাচপ ধমবত্রাোয় কত পিম্ || 

  

——————-  

  মহাভািচ্ছতি কয সকল তংচ্ছশ তাাঁহাচ্ছক চশচ্ছবাপাসক বচলয়া বচেবত হইয়াচ্ছে, তাহা 

প্রচিচ্ছপ্তি লিেচবচশষ্ট। 
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