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ংস্কৃত ফাঙ্ময়ে ুযাণ মযায়রাচনা
প্রয়নজিৎ টুো
কাযী ধযাক, ংস্কৃত জফবাগ, যাভুযাট ভাজফদযারে, জিভফঙ্গ
Abstract
The contribution of the Purana is incontestable in Vedic sahitya and Loukik sahitya. A
transparent view of the Lokadharma along with the higher doctrines of religious ideals is
blossomed in the Purana sahitya. In a word the religious beliefs of the common people,
social practices, justice, belief of fear, superstitions, ideals and principles – all have been
depicted in these Puranas. According to the Puranic religious doctrine, truth and ahimsa
are the best religion. This truth is not only a higher spiritual consciousness but also a
mental purification of the activitiesi.eKarika and ofspeech i.eVachik. The experts on the
Purana said that absolution and peace cleanse the dirt of mind, devotion and vairagya
make the mind of human beings pure. The restrain over sexualityi.ekama and anger
i.ekrodhatames the internal enemies i.erepus of life. As the Puranas depict the confluence of
diverse religious ways, we also get the feel of the unity in the Purana. So, we can infer that
as far as human beings maintain friendship to each other, the study of the Puranas will go
on like ever-flowing river. As the Vedas are called Apourusao, the Puranas are called sruti.
Many tales, anecdotes, philosophical doctrine, old sagas i.epurabitta have been wired
organically with the Puranas. Actually Veda, Sutra sahitya, the Ramayana, Dharmasutra,
Smriti and historical elements are also unique in Purana.Many tales of the Mahabharata
and the whole Haribansa are really tinged with the ideas of the Purana. Totally Vedic
sahitya, history, the Ramayana, the Mahabharata, philosophy, Smritisastra, Arthasastra,
Kamasastra and infinite number of elements – all these things form the entire purana
sahitya. The very sensibilities of Indian tradition and culture have been recorded in the
Purana sahitya.
Keywords: Vedic Sahitya, History, Ramayana, The Mahabharata, philosophy,
Smitisastra.

বফয়দয অয়রায়ক ুযাণ: বফদ ধযেন কয়য এরূ জ্ঞাত ে বম ুযাণ য়েয ঈয়েখ ঋয়েদ বথয়কআ প্রাযম্ভ ে।
ঋয়েদ এ ঈজেজখত য়েয়ে বম-

‘‘सनापुराणमध्येम्यारात्’’।1
1

ঋয়েদ-৩.৫.৫৪.৯
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থযাৎ অজভ নাতন ুযায়ণয ধযেন প্রাযম্ভ কয়যজে। ঋয়েয়দয নয এক স্থায়ন ুযাণ েঈজেজখত য়েয়ে বম-

‘‘पुराणमोकःसख्यंििवंवाम्’’।1
থযাৎ ব জিনীকুভায অনায়দয স্থান ুযায়ণ কাযণ ুযায়ণয দ্বাযাআ অনায়দয জিত্ব জ্ঞাত ে এফং
অনায়দয জভত্রতা বথয়ক ফহু করযাণ ে।
ফস্তুতঃ ঋয়েয়দয য়নক ভয়ে ুযাণ য়েয প্রয়োগ য়েয়ে। জকন্তু ঋয়েদ প্রমুক্ত ুযাণ ে বকফরভাত্র ‘ুযাতন’
এআ জবপ্রােয়ক ফযক্ত কয়য- এআরূ প্রতীত ে। এখান বথয়ক জদ্ধ ে বম বফজদক কায়র জকেু এআরূ গাথা
জফদযভান জের, মায ঈদে য়নক প্রাচীন কায়রআ য়েজের।
ফযপ্রথভ গ্রন্থরূয় ুযাণ য়েয ঈয়েখ থযফয়ফয়দ জযরজিত ে। তাআ থযফয়ফয়দ ফরা য়েয়ে-

‘‘ऋचःसामािनछनदांिसपुराणंयजुसासह।
उिछछष्ठाज्जििरेसवेददिवदेवाददिवििताः’’।।2
থযাৎ ঋয়েদ, াভয়ফদ, েন্দ(থযফয়ফদ) তথা মিুযয়ফয়দয য়ঙ্গআ ুযাণ ময়জ্ঞয ফয়ল বথয়ক থফা
ংায়যয ানকতযা যভাত্মা বথয়ক ঈৎন্ন য়েয়ে।
থযফয়ফয়দয এক নয স্থায়ন ফরা য়েয়ে ফযারূয় ঈৎন্ন য়ে ফযাশ্রে ইিয গুরু জলয যম্পযা বথয়ক
প্রচজরত ুযাণয়ক জরজফদ্ধ কয়যয়েন। বফয়দয এক প্রধান ঙ্গ ঐ ুযাণয়ক যভাত্মায মথাথয ৃজিকতযা রূয় গ্রণ
কযা য়েয়ে। তাআ ফরা য়েয়ে-

‘‘यत्रस्कम्भःप्रजनयनपुराणंव्यवततयत्।
एकं तदङ्कं स्कम्भस्यपुराणमनुसंिवदुः’’।।3
অফায থযফয়ফয়দয-

‘‘आितहासस्यचवैसपुराणस्यचगाथानांच।
नारासंसीनांचिप्रयंधामभवितयएवंवेद’’।।4
এআ ভি ভে বথয়ক জ্ঞাত োমাআ বম, বফজদক কায়র ুযাণ তথা ুযাণতত্ত্ব িানা ফযাজক্তয জিত্ব জফদযভান
জের।
ব্রাহ্মণ াজয়তয ুযাণ: ব্রাহ্মণ াজয়তয ুযায়ণয ঈয়েখ মত্রতত্র জযরজিত ে। মথা তথ ব্রাহ্মণ তথা বগাথ
ব্রাহ্ময়ণ ুযায়ণয ঈয়েখ াোমাআ। তথ ব্রাহ্ময়ণ ঈজেজখত য়েয়ে-

‘‘एषदेवांस्तर्पपतयितयएवंिवद्वानवाकोवाक्य़िमितहासपुराणिमत्यहपहःस्वाध्यायसधीते’’।5
ফাকযয়কাল, ফায়কাফাকয, আজতা, এফং ুযায়ণয জনতয ধযেণ কযা কতযফয। এয বথয়ক বদফতাযা তৃপ্ত ন।
তথ ব্রাহ্ময়ণ ুনযাে ঈজেজখত য়েয়ে বম ময়জ্ঞয নফভ জদয়ন ুযাণ ধযেন কযা ঈজচৎ। এআ প্রয়ঙ্গ ফরা য়েয়ে1

ঋয়েদ- ৩.৫.৫৮.৬
থযফয়ফদ-১১.৪.৭.২৪
3
থফযয়ফদ-১০.৪.৭.২৬
4
থযফয়ফদ -১৫.১.৬.১২
5
তথ ব্রাহ্মণ-১১.৫.৭.৯
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‘‘ऄथनवमेऽहिनकिनितपुराणमाचक्षीत्’’।1
তত ব্রাহ্ময়ণয য এক ভয়ে ুযায়ণয ন্দয়বয ফরা য়েয়ে-

‘‘ऋग्वेदोयजुतवेदसामवेदोऽथतवािङ्गरसआितहासपुराणंिवद्या।
उपिनषदःश्लोकोःसूत्रािणऄनुव्याख्यानािनवाचैवसम्राट’’।।2
থযাৎ ঋয়েদ, মিুযয়ফদ, াভয়ফদ, থযফ অজঙ্গয, আজতা ুযাণ, জফদযা, ঈজনলদ্, বলাকূত্র, নুফযাখযান তথা
ফযাখযান ফআ ফাকভে ফাণী বথয়কআ ম্রাট ে।
তথ ব্রাহ্ময়ণয জতজযক্ত বগাথ ব্রাহ্ময়ণ ুযায়ণয ঈয়েখ াো মাে। বগাথ ব্রাহ্ময়ণ কজথত য়েয়ে বম
কল্প, যয, ব্রাহ্মণ, ঈজনলদ্, আজতা এফং ুযাণ জভজরতবায়ফ বফদ জনজভযত য়েয়ে। এআ রূয় এখায়ন আজতা
ুযাণাজদয য়ঙ্গ বফয়দয ঈৎজি স্বীকায কযা য়েয়ে-

‘‘एविममेसवेवेदािनर्ममताःसकर्पला, सपहस्याः, सव्राह्मणाः।
सोपिनषत्काःसेितहासाःसानवाख्यानाःसपुराणाः’’।।3
বগাথ ব্রাহ্ময়ণয নয এক ভয়ে জরজফদ্ধ য়েয়ে বম4 - প্রাচীজদা বথয়ক যয়ফদ, দজিণজদা বথয়ক
জাচয়ফদ, জিনজদা বথয়ক ুযয়ফদ, ঈিযজদা বথয়ক আজতায়ফদ, ঈদ্ধযজদা বথয়ক ুযায়ণয ঈৎজি য়েয়ে।
তএফ বগাথ ব্রাহ্ময়ণ ুযাণয়ক বফয়দয ভান স্বতে এফং ভানয াস্ত্ররূয় গৃীত য়েয়ে।
অযণযক তথা ঈজনলয়দ ুযাণ: অযণযক তথা ঈজনলদ গ্রন্থ ব্রাহ্ময়ণযআ জিভ বাগ। জফজবন্ন স্থায়ন ুযায়ণয জবন্ন জবন্ন
রূয়য ঈয়েখ াো মাে। বতজিযীে অযণযক এ ব্রহ্মমজ্ঞ প্রয়ঙ্গ ুযাণাজন য়েয প্রয়োগ য়েয়ে। জকন্তু এখায়ন
ঈজেজখত জফলে র বম ুযাণাজন য়েয জবপ্রাে য়নক ুযাণ গ্রন্থ না য়ে ুযাগত অখযানআ গৃীত য়েয়ে। এআ
প্রয়ঙ্গ ফরা য়েয়ে-

‘‘व्रह्मयिप्रकरणे-यद्व्व्राह्मणानीितहासानपुराणिनकल्पानगाथानारांिंसीमेदाहुतयो’’।5
অযণযক গ্রয়ন্থয য়য ঈজনলদ্ গ্রয়ন্থ ুযায়ণয ফণযনা াো মাে। ুযায়ণয ন্দয়বয ফৃদাযণযক ঈজনলয়দ
ফজণযত য়েয়ে-

‘‘सयथाद्रेनधनाग्नेरभ्यािहतात्पृथग्धूमािविनश्चरिनतएवंवाऄरे ऽस्यमहतोभूतस्यिनःश्विसतमेतद्यद्ऋग्वे
दोयजुतवेदःसामवेदोऽथतवािङ्गरसआितहासपुराणम्’’।6
থযাৎ বম রূ অদ্র কাষ্ঠ বথয়ক বধাোঁো বফয ে বরূ ভান যভাত্মায িা বথয়ক ঋয়েদ, মিুযয়ফদ, াভয়ফদ,
থযফয়ফদ এফং আজতা  ুযাণ ঈৎন্ন য়েয়ে।

1

তথ ব্রাহ্মণ-১৩.৪.৩.১৩
তথ ব্রাহ্মণ-১৪.৬.১০.৬
3
বগাথ ব্রাহ্মণ, ূফযবাগ-২.১০
4
ঐ-১.১০
5
বতজিযীে অযণযক-২.৯
6
ফৃদাযণযক্ ঈজনলদ্-২.৪.১০
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োয়ন্দাগয ঈজনলয়দ ঈজেজখত এক কথা নুায়য, নাযদ জ্ঞান িযয়নয িনয মখন নৎকুভায এয কায়ে
জগয়েজের তখন তায়ক নৎকুভায জিজ্ঞাা কয়যজেয়রন অজন এয ূয়ফয জক াঠ কয়যয়েন? তখন নাযদ ঈিয়য
ফয়রজেয়রন বম-‘অজভ ঋয়েদ, াভয়ফদ, থযফয়ফদ এফং আজতা ুযাণ এয ধযেন কয়যজে।’ এআ প্রয়ঙ্গ ঈক্ত
য়েয়ে-

‘‘ऋग्वेदभ
ं गवोऽध्योिमयजुतवेदस
ं ामवेदमाथवतणं
चतुथतिमितहासपुराणंपञ्चमंवेदानांवेदम्’’।1
োয়ন্দাগয ঈজনলয়দয য এক স্থায়ন আজতাুযাণ ঞ্চভয়ফদ নায়ভ ঈজেজখত য়েয়ে-

‘‘नामवाऋग्वेदोयजुतवेदःसामवेदअथवतणश्चतुथतआितहासपुराणःपञ्चमःवेदानांवेदः’’।2
ঈজনলদ্ গ্রয়ন্থ ুযাণয়ক বফয়দয ভান ম্মান বদো য়েয়ে। এআরূ কথয়নয ুজি োয়ন্দাগয ঈজনলয়দয
এক বলাক বথয়ক প্রতীত ে-

‘‘वाग्वावनाम्नोभूयसीवाग्वाऋग्वेदिं विापयितयजुतवेदंसामवेदमाथवातणंचतुथतिमितहासपुराणंपञ्चम
म्’’।3
এরূ বায়ফ অভযা অযণযক এফং ঈজনলদ গ্রয়ন্থয ধযেন বথয়ক িানয়ত াজয বম ংজতা ঈিয মুয়গ বফয়দয
ভান ুযায়ণয জিত্ব ভানবায়ফ গৃীত য়েজের। ুযায়ণয ঈৎজিয  বফয়দয ভান যভ ব্রহ্ম বথয়কআ ভানা
য়েয়ে। তএফ ুযাণয়ক বফয়দদৃ জনতয ভানা ে এফং ঐ ভে ুযায়ণয ফহুয়ত্ত্বয কল্পনা স্বীকযণীে।
ূত্র গ্রন্থ ভূয় ুযায়ণয স্থান: গৃয, ূত্র, কল্পূত্র তথা ধভযূত্র  ুযায়ণয ঈয়েখ াো মাআ।অিরােণ গৃয ূয়ত্র
ুযাণ ধযেয়নয ঈয়েখ য়নক স্থয়র প্রাপ্ত ে। এয একজট বলায়ক আজতা তথা ুযায়ণয নুীরন স্বাধযায়েয
িগযত রূয় স্বীকায কযা য়েয়ে। এআ প্রয়ঙ্গ ফরা য়েয়ে-

‘‘ऄथस्वाध्यायमधीयोतऋचोयजुंिससामानयथवातिङ्गरसो
व्राह्मणािनकल्पानयाथानारािंसीररितहासपुरामानीित’’।4
এোডা অিরােন গৃযূয়ত্রয য এক স্থায়ন ঈজেজখত য়েয়ে বম বম ফযাজক্ত আজতা এফং ুযায়ণয স্বাধযাে
কয়য ব ফযজক্ত বদফ এফং জতায ভৃততুরয প্রাপ্ত ে।

‘‘यदृचोऽधीतेपयसःकु ल्याऄस्यिपतृनस्वधाउपक्षरिनत,
यद्यजुंिसघूतस्यकु ल्या, यत्सामािनमध्वःकु ल्यायदथवातिङ्गरसः
सोमस्यकु ल्याःयद्व्व्राह्मणािनकल्पानगाथानारािंसीररितहासपुराणानीत्यमृतस्यकु ल्याः’’।5
অিরােন গৃযূয়ত্রয য এক ূয়ত্র জচযঞ্জীজফ ভনুয়লযয কথা এফং ভাঙ্গজরক আজতা ুযাণ এয াঠযত
ফস্থাে জি প্রজ্বরন এয জফজধ স্পিরূয় জনয়দয কযা য়েয়ে-

‘‘तंदीपयमानाअतसअिानतरात्रादायुष्मतां
कथाःकीततयनतोमाङ्गल्यानीितहासपुराणानीत्याख्यापयसमानाः’’।1
1

োয়ন্দাগয ঈজনলদ্-৭.১.২
োয়ন্দাগয ঈজনলদ্-৭.১.৪
3
োয়ন্দাগয ঈজনলদ-৭.১.১
4
অিরােন গৃযূত্র-৩.৩.১
5
ঐ-৩.৩.৩
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অিম্ব ধভয ূয়ত্র ফরা য়েয়ে-

‘‘ऄष्टािीितसहस्रािनयेप्रजामीिषरषतयः।
दिक्षणेणायतमणःपनथानंतेश्मिानािनभेिजरे ।।
ऄष्टािीितसहस्रािणयेप्रजांनेिषरषतयः।
उत्तरेणायतमणःपनथानंतेऽमृतत्वंिहकल्पते’’।।2
অিম্ব ধভয ূয়ত্রয এক নয স্থায়ন ফরা য়েয়ে বম জতৃগণ প্ররে মযি স্বগযয়রায়ক ফস্থান কয়য তথা ুণঃ
ৃজিয ঈৎজিয ভয়ে তাযা স্বগযাজদয়রায়ক ফীিবূত ে। এরূ ফচয়নয ভথযন বজফলয ুযায়ণ প্রাপ্ত ে-

‘‘अभूतसम्पलवास्तेस्वगतिजतःपुणःस्वगे,
वीजाथातभवनतीितभिवष्यत्पुराणे’’।3
বগৌতভধভযূয়ত্র ুযায়ণয ভত্ত্ব প্রয়ঙ্গ ফরা য়েয়ে-

‘‘तस्यचव्यवहारोवेदोधमतिास्त्रंऄङ्गािनउपवेदाःपुराणम्’’।4
ুযায়ণয ধযেন বকফরভাত্র াধাযণ ভানুয়লয িনযআ নে জতু যািায িনয এয ধযেন তযি অফযক।
কাযণ বফয়দায়ফদ, ধভযাস্ত্র তথা ুযায়ণয মথাথয ধযেন বথয়কআ যািা ঈজচৎ ান এফং নযাে কায়ময কুর ে।
এআবায়ফ ূত্র গ্রয়ন্থ প্রাপ্ত ভত্ত্বূণয ূচনা বথয়ক জ্ঞাত ে বম, ূত্র াজতযমুয়গ ুযায়ণয স্বরূ অধুজনক ভয়ে
ঈরব্ধ ুযায়ণয দৃ াস্ত্রীে জফলেরূয় গ্রণীে জের।
যাভােণ এফং ভাবাযয়ত ুযাণ: ফাল্মীজক যাভােয়ণ য়নক স্থায়ন ুযাণ এফং ুযাজফৎ ে স্পিরূয় জনয়দযজত
য়েয়ে। যাভােয়ণ ফজণযত য়েয়ে বম িান প্রাজপ্তয িনয িয়ভধ ময়জ্ঞয কথা শ্রফণ কয়য ুভে যািা একায়ি
ফয়রজের- ‘‘ভাযাি ! এক ুযাণআজতা শুনুন অজভ ুযায়ণ এআ ফণযনা শুয়নজে।’’ তাআ এআ প্রয়ঙ্গ ফরা য়েয়ে-

‘‘एतछछु त्वारहःसूतोराजानिमदमव्रवीत्।
िूयतांतत्पूरावृत्तंपुराणेचमयािुतम’’।।5
যাভােয়ণয য এক স্থায়ন ুভেয়ক ুযাণজফৎ থযাৎ ুযাণজ্ঞাতা ফরা য়েয়ে-

‘‘आत्युक्त्वानतःपुरद्वारमाजगामपुराणिवत्’’।6
এবায়ফ যাভােয়ণয এক স্থায়ন জনাচয ভজণ ম্পাজতয়ক ািনা জদয়ত জগয়ে ফয়রয়েন- ব ম্পাজত! অজভ ুযায়ণ
অয়গ ঘজটত য়নক ফড ফড কায়মযয কথা শুয়নজে। শুয়ন তযায দ্বাযা অজভ ঐ ফ কথা প্রতযি কয়যজে এফং
বদয়খজে।

‘‘पुराणेसुमहत्कायंभिवष्यंिहमयािुतम्।
दृष्टम
ं ेतपसाचैविुत्वाचिवददतंमम’’।।1
1

অিরােন গৃযূত্র-৩.৪.৬
অিম্ব ধভযূত্র-২.৯.২৩, ৩-৬
3
ঐ-২.৯.২৪.৬
4
বগৌতভ ধভযূত্র-২.১১.২১
5
শ্রীভদ্ ফাজল্মকীে যাভােণ-১.৯.১
6
ঐ-২.১৫.১৮
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একআবায়ফ ভাবাযয়ত য়নক স্থায়ন ুযায়ণয ঈয়েখ জযরজিত ে। ফস্তুতঃ ভাবাযয়ত ুযাণয়ক বকফর
াভানয রূয়আ ফণযনা নে জতু ভাবাযয়ত ুযায়ণয ভত্ত্ব তথা ংখযায ফণযনা প্রাপ্ত ে।
ভাবাযয়ত ফরা য়েয়ে বম আজতা এফং ুযায়ণয দ্বাযাআ বফয়দয থয প্রকাজত ে। ভাবাযয়ত ুযায়ণয
ফণযনীে জফলয়েয ঈজেজখত য়েয়ে। এআ প্রয়ঙ্গ ফরা য়েয়ে-

‘‘आितहासपुराणाभ्यांवेदस
ं मुपवृंहयेत्।
िवभेत्यल्पिुतात्वेदोमामयंप्रहररष्यित’’।।2
ভাবাযয়ত ূতুত্র ঈগ্রশ্রফা ঋজলয়ক জিজ্ঞাা কয়য বম ব ঋজলগণ! অজভ জক এখন ুযায়ণয ধভযাথয মুক্ত জফত্র
কথা এফং ভানুবফ যািায়দয এফং ঋজলয়দয আজতা বানাফ ? এআ প্রয়ঙ্গ ঈক্ত য়েয়ে-

‘‘पुराणसंिहताःपुणय़ाःकथावाधमातथतसंििताः।
आितवृत्तंनरेनद्राणामृषीणांचमहात्मनम्’’।।3
ুযায়ণ য়নক জদফয কথাে যািা তথা জফদ্বানয়দয ফংাফরীয ফণযনা প্রাপ্ত ে। ভাবাযয়তয এক স্থায়ন বৌনক
ূতুত্রয়ক ফয়রন-‘‘ ব বরাভলযণ ুত্র ! ুযায়ণ বদফতায়দয চজযত্র এফং ভানুবফ ুরুয়লয অজদ ফংয়য ফৃতাি
কজথত য়েয়ে, ূয়ফয বতাভায জতায কায়ে অভযা ঐ ফ ফৃিাি শুয়নজে।’’ এআ প্রয়ঙ্গ ঈজেজখত য়েয়ে-

‘‘पुराणेिहकथाददव्यअददवंिाश्चधीमताम्।
कथ्यनतेताःपुरास्मािभःिुताःपूवंिपतुस्वव’’।।4
এআ বায়ফ যাভােণ এফং ভাবাযয়ত ুযায়ণয জিয়ত্বয য়ঙ্গ য়ঙ্গ তায জফিায  ঈজেজখত য়েয়ে। অয ঐ
ভয়েয ভনুলয বকফর ুযায়ণয াভানয জযচেআ নে জতু ফণযনীে জফলে এফং ংখযা ভযকরূয় ফগত জেয়রন।
বকৌজটয়রযয থযায়স্ত্র ুযাণ: বকৌজটরয জনি থযাস্ত্র গ্রয়ন্থ জফজবন্ন স্থায়ন ুযাণ তথা আজতায়য ফণযনা কয়যয়েন মা
ঐজতাজক দৃজিয়ত ভত্ত্বূণয। থযায়স্ত্র ফরা য়েয়ে-

‘‘कातातिनतकनैिमित्तक, मोहुर्मतक, पौरािणक,
सूतमागधाःपुरोिहतपुरुषाःसवातध्यक्षाश्चसाहस्त्राः’’।5
বকৌজটরয ফয়রয়েন বম, যািায এক ুযাণ জ্ঞাতায়ক জনমুক্ত কযয়ফন, এফং স্র ণ জদয়ে যািা তায কায়ে বথয়ক
ুযাণ কথা শুনয়ফন।
ুযায়ণ বকৌজটয়রযয ভে দাচায ম্বন্ধী জফলে জফদযভান জের কাযণ থযায়স্ত্র অচাময বকৌজটরয ফয়রয়েন বম
যািায জতকাযী, থযায়স্ত্রয জ্ঞাতা ভেী আজতফৃি থযাৎ প্রাচীনকায়রয যািাগয়ণয চজযত্র তথা ুযায়ণয দ্বাযা যািা
ৎ য়থ গভন বথয়ক জফযত থাকয়ফন। এআ প্রয়ঙ্গ ফরা য়েয়ে-

‘‘मुख्यैरवगृहीतंवाराजानंतित्प्रयािितः।
आितहासपुराणाभ्यांवोधयेदथतिास्त्रिवत्’’।।1
1

শ্রীভদ্ ফাজল্মকীে যাভােণ-৪.৬২.৩
ভাবাযত, অজদফয-১.২০৪
3
ঐ-১.১৪
4
ভাবাযত, অজদফয -৫.২
5
বকৌজটরয থযাস্ত্র-৫.৩
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অচাময বকৌজটরয থযায়স্ত্র ুযায়ণয ফণযনা আজতা এয িগযত কয়যয়েন। অচাময ফয়রয়েন বম ুযাণ, আজতফৃি,
অখযাজেকা, ঈদাযণ, ধভযাস্ত্র এফং থযাস্ত্র এআ ফআ আজতা এয িগযত রূয় স্বীকাময। এআ প্রয়ঙ্গ জতজন
ফয়রয়েন-

‘‘पुराणिमितवृत्तमाख्याियकोदाहरणंधमतिास्त्रमथतिास्त्रंचेतीितहासः’’।2
তএফ ঈয়যাক্ত জফলে বথয়ক িানা মাে বম বকৌজটয়রযয থযাস্ত্র মুয়গ ুযায়ণয ভত্ত্ব জফদযভান জের। কাযণ
ুযায়ণ জফদযভান দাচায ম্বন্ধী ঈয়দয়য ভাধযয়ভ জদয়ে কুভায়গয গত যািায়ক ুভায়গয অনা ত।
স্মৃজত গ্রয়ন্থ ুযাণ: স্মৃজত গ্রয়ন্থ ুযায়ণয ঈয়েয়খয য়ঙ্গ য়ঙ্গ ুযায়ণয জফজি ঈয়মাজগতা ফণযনা কযা য়েয়ে। ুযাণ
ধযেয়নয ভে প্রয়ঙ্গ ভনুস্মৃজতয়ত ফরা য়েয়ে-

‘‘स्वाध्यायंिावयेित्पत्र्येधमतिास्त्रािणचैविह।
अख्यानानीितहासांश्चपुराणािणििलािनच’’।3
শ্রায়দ্ধয ভে বফদ, ধভযাস্ত্র, অখযান, আজতা, ুযাণ এফং জখর থযাৎ শ্রীূক্ত, জফংকল্পূক্ত অজদ শ্রফণ কযা
কতযফয।
মাজ্ঞফল্ক্য স্মৃজতয়ত ুযাণয়ক ১৪ জট জফদযায িযবুক্ত কযা য়েয়ে-

‘‘पुराणनयायमामांसाधमतिास्त्राङ्गिमििताः।
वेदाःस्थानािनिवद्यानांधमतस्यचचतुतदि’’।।4
থযাৎ ুযাণ, নযাে, ভীভাংা, ধভযাস্ত্র, বফদ এয েে ঙ্গ (থযাৎ জিা, কল্প, ফযাকযণ, জনরুক্ত, েন্দ এফং
বিযাজতল) এফং ঋয়েদ, মিুযয়ফদ, াভয়ফদ তথা থযফয়ফদ এআ ১৪ জট জফদযাে ধয়ভযয স্থান তথা অধায।
মাজ্ঞফল্ক্য স্মৃজতয য এক স্থায়ন ঈজেজখত য়েয়ে-

‘‘वेदाथवतपुराणािनसेितहासािनििितः।
जपयिप्रिसद्धयथंिवद्यांचाध्याित्मकींजपेत्’’।।5
থযাৎ ি-ময়জ্ঞয ঈৎকলয জজদ্ধয িনয াধকয়ক বফদ, থযফ, ুযাণ, আজতা তথা অধযাজত্মকী জফদযা জনি জক্ত
নুায়য ধযেন এফং ভনন কযা কতযফয।
মাজ্ঞফল্ক্য স্মৃজতয ঈজক্ত র, বআ ভুজন ধভয প্রফযতক বম ভুজনয দ্বাযা বফদ, ুযাণ, জফদযা, ঈজনলদ, বলাক, ূত্র তথা
বালয থযাৎ ম্পূণয ফাঙ্মে িগয়ত প্রাজযত তথা প্রচাজযত য়েয়ে। এআ প্রয়ঙ্গ ঈক্ত য়েয়ে-

‘‘यतोवेदाःपुराणािनचिवद्योपिनषदस्था।
श्लोकाःसूत्रािणभाष्यािणयत्चदकञ्चनवाङ्मयम्’’।।6

1

বকৌজটরয থযাস্ত্র, জধকযণ-৫, প্রকযণ-৯৪-৯৫, ধযাে-৬
বকৌজটরয থযাস্ত্র, জধকযণ-১, প্রকযণ-২, ধযাে-৪
3
ভনুস্মৃজত-৩.২৩২
4
মাজ্ঞফল্ক্য স্মৃজত-১.৩
5
ঐ-১.১০১
6
মাজ্ঞফল্ক্য স্মৃজত-৩.১৮৯
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ফযা স্মৃজত নুায়য বফদ াযঙ্গ থযাৎ বফদজ্ঞ োয িনয জফিায ূফযক েেজট য়ঙ্গয য়ঙ্গ বফদ এফং আজতা
ুযায়ণয ধযেণ এফং ভনন অফযক। তাআ ফরা য়েয়ে-

‘‘मीमांसतेचयोवेदानषड़िभरङ्गेःसिवस्तरैः।
आितहासपुराणािनसभवेद्वदे पारगः’’।।1
ফযা স্মৃজতয য এক স্থায়ন বফদ ধযেয়নয ফণযনা প্রয়ঙ্গ ফরা য়েয়ে-

‘‘व्राह्मणक्षित्रयिविस्त्रयोवणातिद्वजातराः
िुितस्मृितपुराणोिधमतयोगस्तुनेतराः’’।।2
থযাৎ ব্রাহ্মণ, িজত্রে তথা বফয এআ ফণয জদ্বিাজতয নায়ভয দ্বাযা প্রজদ্ধ। শ্রুজত, স্মৃজত তথা ুযায়ণ প্রজতাজদত
ধয়ভযয জধকায এআ জতন ফয়ণযযআ।
ঈনস্মৃজতয়ত ফরা য়েয়ে -

‘‘वेदध
ं मंपुराणंचतथातत्त्वािनिनत्यिः।
संवतसरोिषतेििष्येगुरुिानंिविनर्ददिेत्’’।।3
এআ বায়ফ ঈয়যাক্ত বলাকদুজট বথয়ক িানা মাে বম, বমবায়ফ বফয়দয ধযেন বকায়না গুরুয ভীয় প্রাপ্ত ে
বআ বায়ফআ ুযায়ণয ধযেন-ধযণা জকেু ভমযাদায য়ঙ্গ াজরত ে।
নীজতায়স্ত্র ুযাণ: নীজতাস্ত্র গ্রয়ন্থ ুযায়ণয মযাপ্ত ম্মান দৃজিয়গাচয ে। শুক্রনীজতয়ত ুযায়ণয বম রিণ বদো
য়েয়ে তা জফস্মৃত। এআ প্রয়ঙ্গ শুক্রনীজতয়ত তাআ ফরা য়েয়ে-

‘‘सािहत्यिास्त्रिनपुणःसंगीतिश्चसुस्वरः।
सगातददपञ्चकिातासवैपौरािणकःस्मृतः’’।।4
থযাৎ বৌযাজনক জতজনআ, বম াজতয ায়স্ত্র জনুণ, ঙ্গীতয়জ্ঞয য়ঙ্গ য়ঙ্গ ভধুয স্বযমুক্ত এফং স্বগয, প্রজতস্বগয,
ফং, ভন্বিয, ফংানুচজযত এআ াোঁচ তয়ত্ত্বয জ্ঞাতা।
য এক স্থায়ন ফরা য়েয়ে বম ধভযতত্ত্ব জতগূঢ, বআিনয ফুজদ্ধভান ভনুয়লযয কতযফয র ংয়জফত শ্রুজত, স্মৃজত
এফং ুযায়ণ প্রজতাজদত কয়ভযয ারন কযা। এআ প্রয়ঙ্গ ঈক্ত য়েয়ে-

‘‘धमततत्तंिहगहनमतःसंसेिवतंनरः।
िुितस्मृितपुराणानांकमतकुयातिद्वचक्षणः’’।।5
ফস্তুতঃ নীজতায়স্ত্র ুযায়ণয ভয়ত্ত্বয কাযয়ণআ ুযায়ণয ধযেয়নয কথা ফরা য়েয়ে।
দাযজনক গ্রয়ন্থ ুযাণ: দাযজনক গ্রয়ন্থ ুযায়ণয তযজধক ফণযনা দৃজিয়গাচয ে। কুভাজযরবট্ট তেফাজিযয়ক ুযায়ণয
স্বরূ তথা জফলে ম্বয়ন্ধ ফহু ভূরযফান ঈজক্ত কয়যয়েন। কুভাজযর বট্ট তেফাজিযয়ক একজট বলায়ক ফয়রয়েন বম ুযায়ণ
1

ফযা স্মৃজত-৪.৪৫
ঐ-১.১৫
3
ঈন স্মৃজত-৩.৩৪
4
শুক্রনীজত-২.১৭৯
5
শুক্রনীজত-৩.৩৯
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কজরমুগ জফলয়ে কজথত য়েয়ে বম কজরমুয়গ াকয (য়গৌতভফুদ্ধ) তথা নয ভজলযয়দয প্রাদুবযাফ ঘটয়ফ মাযা ধভয
জফলয়ে জফপ্লফ অনয়ফ জকন্তু তায়দয ফচন কায়দয কায়ে গ্রণীে য়ফ? এআ প্রয়ঙ্গ ঈজেজখত য়েয়ে-

‘‘स्मयतनतेचपुराणेषुधमतिवर्पलुितहेतवः।
कलौिाक्यादयस्तेषांकोवाक्यंिोतुमहतित’’।।1
মজ্ঞ ম্বজন্ধত বদফতায স্বরূ জযবাজলত কযয়ত জগয়ে যফস্বাভী ঈয়েখ কয়যয়েন বম আজতা ুযায়ণ প্রাপ্ত
একজট ভত র এআ বম- বদফতায তাৎময র জি অজদ বদফতা মাযা স্বয়গয জনফা কয়যন। এআ প্রয়ঙ্গ বিজভজন ূয়ত্র
ফরা য়েয়ে-

‘‘कापुणररयंदव
े तानाम।एकं तावनमनंयाएताआितहासपुराणेष्वग्नयाद्याःसंकीत्यतनतेनाकसदस्तादेवताआित’’।।2
এআ বায়ফ দযন গ্রয়ন্থ প্রদি ুযাণ ম্বজন্ধত ঈদাযণ বথয়ক ুযায়ণয জফলে তথা স্বরূ ম্পয়কয অভযা জধক
তথয প্রাপ্ত ে।
ফস্তুতঃ দাযজনকযা জনি গ্রন্থ তথা টীকায়ত ুযায়ণয বম স্বরূ ঈয়েখ কয়যয়েন তা ফতযভান ঈরব্ধ ুযাণ বথয়ক
জবন্ন নে। পরতঃ এটা জনঃয়ন্দয় ফরা বময়ত ায়য বম ঐ ভে দাযজনক অচামযযা ুযায়ণয য়ঙ্গ জযজচত জেয়রন
এফং ুযাণয়ক ম্মায়নয য়ঙ্গ বদখয়তন।
কাফয গ্রয়ন্থ ুযাণ: ংস্কৃত কাফযাস্ত্র ুযায়ণয ঈয়েখ প্রাপ্ত ে। কাফযায়স্ত্র য়নক স্থায়ন ুযায়ণয কথা তথা
ুযায়ণযয়লায়কয ফণযনা কযা য়েয়ে। অচাময ভম্মট জনি কাফযায়স্ত্রয প্রথভ ঈোয় কায়ফযয প্রয়োিয়নয কাজযকা
ফৃজিয়ত ফয়রয়েন-

‘‘प्रभुसिम्मतिव्दप्रधामवेदाददिास्त्रेभ्यःसुहृतसिम्मताथंतात्पयतवत्पुराणादीितहासेभ्यश्चिव्दाथतयोगुत
णभावेनरसाङ्गभूतव्यापारप्रवणतयािवलक्षणंयत्काव्यं..........सवतथातत्रयतनीयम्’’।।3
যভ অনয়ন্দয নুবূজত তথা যািায়দয়য ভান বফদ অজদ াস্ত্র বথয়ক জফরিণ, জভত্র ফচয়নয ভান থয প্রধান
ুযাণ এফং আজতা অজদ বথয়ক জফরিণ, ে তথা য়থযয গুণীবায়ফয কাযয়ণ যয়য াধক (ফযঞ্জনা) ফযাায়যয
প্রধানতায দ্বাযা (য়ফদ-াস্ত্র-ুযাণ-আজতা অজদ বথয়ক) জফরিণ...........ফযআ প্রমত্ন কযা কতযফয।
ংস্কৃত াজয়তযয ভান গদযকজফ ফাণবট্ট ুযায়ণয য়ঙ্গ খুফ বায়রাবায়ফ জযজচত জেয়রন। তাোঁয দুজট গদযকাফয
কাদম্বযী তথা লযচজযয়ত ুযায়ণয ফণযনা জফয়লবায়ফ ঈরব্ধ ে। কাদম্বযীয ূফযবায়গ জতজন ফয়রয়েন-

‘‘देविवददतसकलिास्त्राथतःराजनीितप्रयोगकु िलःपुराणेितहासकथालापिनपुणः.......सकलभूतलरत्न
भूतोऽयंवैिम्पायनोनामिुकः’’।4
থযাৎ ব বদফ কর ায়স্ত্রয য়থযয জ্ঞাতা যািনীজত প্রয়োয়গ কুর, ুযাণ এফং আজতা এয কথা কথয়ন জনুণ
..................ম্পূণয বূতয়র যত্নবূত বফম্পােন নাভক এআ ুখ।
জ্বাফাজর ঋজলয অশ্রভ ফণযনা প্রয়ঙ্গ ফাণবট্ট কাদম্বযীয়ত ঈয়েখ কয়যয়েন1

তেফাজতযক-১.৩.১
বিজভজন ূত্র, যফবালয- ১০.৪.২৩
3
কাফযপ্রকা, প্রথয়ভাো-ৃষ্ঠা-৩৩-৩৪
4
কাদম্বযী, ূফযবাগ-ৃষ্ঠা-৪৩-৪৪
2

Volume- VIII, Issue-II

October 2019

30

ংস্কৃত ফাঙ্ময়ে ুযাণ মযায়রাচনা

প্রয়নজিৎ টুো

‘‘यत्रचमहाभारतेिकु िनवधःपुराणेवायुप्रलिपतंवयःपररणामेनिद्वजपतनम्......मूलाणामधोगितः’’।1
ফাণবট্ট বকফর কাদম্বযীয়তআ নে লযচজযয়ত ুযায়ণয ফণযনা কয়যয়েন। ফাণবট্ট ফয়রয়েন ফােুুযাণ ভুজনয়দয
দ্বাযা গীত ে এফং আা তযি জফস্মৃত,িগৎ প্রজদ্ধ। এআ প্রয়ঙ্গ ফরা য়েয়ে-

‘‘तदिपमुिनगीतमितपृथुतदिपजगद्व्यिपपावनंतदिप।
हषतचररतादिभन्नंप्रितभाितिहमेपुराणिमदम्’’।।2
কাদম্বযী এফং লযচজযয়ত প্রাপ্ত ফােু ুযায়ণয ঈয়েখ বথয়ক ুযায়ণয বরাকজপ্রেতা জদ্ধ ে। এখান বথয়ক িানা
মাে বম ঐ ভয়ে ুযায়ণয াঠ াধাযণ ভানুয়লয ভয়ধয প্রচজরত জের।
এআ বায়ফ ংস্কৃত কাফয গ্রয়ন্থ ুযায়ণয বকফর াভানয ঈয়েখআ নে জতু ুযায়ণয ভত্ত্ব প্রদজযত
য়েয়ে।য়মখায়ন ুযাণকায়যযা তাাে বযা িীফনয়ক বনজতকতায থ বদজখয়ে িীফনয়ক ুখাগয়য জক্ত কয়য
বতায়র, বখায়ন বৌযাজণক নুবূজত জত্রজফধ দুঃয়খয মাোঁতাকয়র জি ভানুলয়ক বভািভায়গয ঈিীণয কযাে।
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