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মভথ ফনাভ যুাণ : এওটা তরুনাভরূও  াফক্ষেণ 

সাক্ষভন ার 

কক্ষফলও, ফাাংরা মফবাক, সকৌাটী মফশ্বমফদযারয় 

Abstract 

Puraṇa is the accumulation of significance of ethnic experience of human generations. The 

history of universe from creation to destruction, the princes, the warriors, the genealogies 

of the sages and deties, Hindu cosmology, philosophy and geography have been discussed 

to puraṇa. The importance of puraṇa is immense. Without the puraṇa, we could not know --

-- what our self-identity, what was our behaviour, or how we would separate ourselves from 

other communities. May be we were bemused. Even now, as far as we are distraught, 

perhaps would have been more confused than that. Because, the puraṇa was a special role 

to make decisions of our ancestors on these issues. On the other hand, myth is the answer to 

the gregarious queries of primitive people ---- an entire nation‟s abstruct-creation. Many 

queries about the creation of world, the creation of plants-animals-men, the mysteries of 

death, the discovery of the fire, the maelstrom, the origin and identity of gods and goddesses 

were captured in the form of story in the minds of primitive grouped people. This story was 

associated with miracle. This miracle-related belief that is associated with human culture 

by the time of the transit is a myth. So, the structure of a nations own heritage is intensely 

mixed with myth. Myth is the first and only thing with which primitive people had tried to 

understand the world and the essence of life. In the above article an attempt has been made 

to discuss the myth with the conscious development of human generation and how that 

relationship helps us to take lessons from our root.  
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     মভথ ভূরত ঐমতযফাী, প্রাঘীন ওাক্ষরয ওামমন – মাক্ষত াঅক্ষঙ ামতপ্রাওৃত প্রাণী, ূফবুরুল, ভাফীয  ফীযাঙ্গনা। 

াআ ওামমনক্ষত প্রওা ায় চকৎ  চীফন ম্পক্ষওব ভানুক্ষলয সভৌমরও ধাযণা, প্রওৃমতয নানা বফমক্ষযযয ফযাঔযা, ভন-

ভানমওতায স্বরূ, যীমত-নীমত-প্রথা ফা ভাক্ষচয াঅদব। প্রাও-মমেত ভাক্ষচয তয খটনা মক্ষক্ষফ সভক্ষন সনয়া 

তাক্ষদয ূফবওাক্ষরয ামতভানফক্ষদয ওামমনক্ষও ফরা য় মভথ। সওান ফযমি, প্রমতষ্ঠান ফা খটনা ম্পক্ষওব কক্ষে ঠা 

সরাওমফশ্বা মভথ। সমভন- নচরুর মফক্ষরাী ওমফ, চীভ াঈদ্দীন ল্লীওমফ, পওরুঔ াঅভদ সযক্ষনাাঁয ওমফ প্রবৃমত 

এও এওটা মভথ। মভথ াধবতয মওঙু মা কক্ষে সতাক্ষর সওান বাফাদক্ষবয াাংমফক্ষল। সমভন- বফজ্ঞামনও ভাচতন্ত্র, 

সভৌমরও কণতন্ত্র, াঈত্তযাধুমনও ওমফতা প্রবৃমত। ওাল্পমনও ফা াপ্রভামণত ওামমন, ফযমি ফা ফস্তু মভথ। সমভন- ামতভ 

তাাআ, ভাফীয ামনপা, ফনরতা সন প্রভুঔ। মভথক্ষও দাবমনক্ষওযা ফক্ষরন রূও ফা প্রতীওামিত ওামমন। াম্প্রমতও 

ামতয  ামতয ভাক্ষরাঘনায় মভথ সওান ধাযণামিত মফলয়ফস্তু ফা দৃযান্তরূী ঘমযত্র। সমভন- যফীন্দ্রনাক্ষথয 
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‘চীফনক্ষদফতা’, যৎঘক্ষন্দ্রয ‘সদফদা’, চীফনানক্ষেয ‘রূী ফাাংরা’ প্রবৃমত। মভক্ষথয াংজ্ঞা মদক্ষত মকক্ষয় াশ্চাতয 

ভাক্ষরাঘও ফক্ষরক্ষঙন,  
 

     Myth, a story of the gods, a religious account of the beginning of the world, the creation, 

fundamental events, the exemplary deeds of the gods as a result of which the world, nature 

and culture were created together with all parts thereof and given their order, which still 

obtains. A myth expresses and confirms society's religious values and norms; it provides a 

pattern of behaviour to be imitated testifies to the efficacy of ritual with its practical ends 

and establishes the sanctity of cult.
৭
 

   

     মফশ্বপ্রওৃমতয মা মওঙু দুক্ষফবাধয তায ান্তযাক্ষর াক্ষরৌমওও মিয ওল্পনা ওযক্ষতা াঅমদভ ভানুল। তাক্ষদয 

চীফনমাক্ষনয চনয ামনফামব সমফ াঅঘাযমফমধ ামরত ক্ষতা, তাযাআ ূত্র ধক্ষয ওারক্রক্ষভ কক্ষে াঈক্ষঠমঙর কল্প, তাাআ 

মযণত ক্ষয়ক্ষঙ মভক্ষথ। াঅাংমওও দ্ধমতয যণ মনক্ষয় ফরা মায়” 
 

Myth= D: (S1 + S2 + S3 + S4).... 

[D= Divinity, S= Story] 
 

     মভথ ওথাটা এক্ষক্ষঙ মিও ব্দ „mȳthos‟ (µῦθος) সথক্ষও, মায াথব মওাংফদমন্ত ফা সরাওওথা ফা তয খটনা। 

ব্দটা াউনমফাং তাব্দীয প্রথভমদক্ষও াআাংক্ষযমচক্ষত ফযফায ক্ষত শুরু ওক্ষয।
৮
  এ সথক্ষও সফাছা মায় সম ভূরত ভানুক্ষলয 

ভুক্ষঔ ভুক্ষঔাআ মভথ ানযক্ষদয ভাক্ষছ ঙমেক্ষয় েক্ষতা। শুধু তাাআ নয়, এয সওে াঅক্ষর মঙর ক্ষতযয ভাক্ষছাআ। তয ওী? 

তায ফযাাক্ষযাআ ভানুক্ষলয ধাযণা মযফমতবত ক্ষত থাক্ষও। পক্ষর ভক্ষয়য াক্ষথ াক্ষথ মভক্ষথয াংজ্ঞা মায় ফদক্ষর। 

প্রথভ মদক্ষওয মফজ্ঞানী এফাং দাবমনক্ষওযা প্রঘমরত মভক্ষথয তযতা মনক্ষয় প্র্ন  তুক্ষরমঙক্ষরন। এ সথক্ষওাআ ঘক্ষর াঅক্ষঙ 

মভক্ষথয প্রমত চাত এওটা ক্ষে এফাং ামফশ্বা। এয প্রায় ঘাযক্ষা ফঙয য মভথ ীমভত ক্ষয় মায় রূওথা, 

প্রতীওী কল্প এফাং মপওন চাতীয় কক্ষল্প। এঔক্ষনা মভথক্ষও াঅভযা সদমঔ এবাক্ষফাআ, এওটা কল্প মায তযতায সওাক্ষনা 

প্রভাণ সনাআ। মওন্তু ঘাযক্ষা ফঙক্ষযয ুযাক্ষনা এওটা কল্প সম াঅক্ষরাআ মভথযা, সটাাআ ফা প্রভাণ ওযা মাক্ষফ ওীবাক্ষফ? 

এটাক্ষতা ক্ষতাআ াক্ষয সম এওটা ভক্ষয় মফমবন্ন তয খটনা ভানুল মভক্ষথয ভাধযক্ষভাআ প্রওা ওযক্ষতা এফাং তা মফশ্বা 

ওযক্ষতা। এাআ তত্ত্ব াক্ষনক্ষওয ওাক্ষঙ াঅচগুমফ ভক্ষন ক্ষত াক্ষয। মওন্তু এটা সম মতয ক্ষত াক্ষয তায সঙক্ষন যক্ষয়ক্ষঙ 

মুমি। ওাযণ মভক্ষথারমচক্ষত থাওা এভন মওঙু খটনা তয প্রভামণত ক্ষয়ক্ষঙ, মাক্ষও ভানুল মনঙওাআ রূওথা ভক্ষন 

ওযক্ষতা। এয এওটা বাক্ষরা াঈদাযণ ক্ষরা ট্রয় নকযী, মাক্ষও মখক্ষয কক্ষে াঈক্ষঠক্ষঙ সাভাক্ষযয াআমরয়ড। াক্ষনও ফঙয 

ধক্ষয এাআ ক্ষযয ামিত্বক্ষও াস্বীওায ওযা ক্ষতা, ফরা ক্ষতা এটা শুধুাআ ওল্পনা, শুধুাআ মভথ। ১৮৬৮ মিস্টাক্ষব্দ 

াঅক্ষরাআ এাআ ক্ষযয ামিত্ব ঔুাঁক্ষচ ায়া মায়। এক্ষও তঔন স্থান সদয়া য় াআমতাক্ষয াতায়। ুতযাাং, াক্ষনও 

ুযাক্ষনা ফক্ষরাআ মভথ, মভক্ষথয নয়। প্রভাক্ষণয াবাফ থাওক্ষরাআ মভথ, মভক্ষথয নয়। মভক্ষথয ভাক্ষছ  রুমওক্ষয় থাওা াক্ষনও 

কল্পাআ াঅক্ষর মতয ক্ষত াক্ষয। মভক্ষথয তযতা ঔুাঁক্ষচ সফয ওযায ভাধযক্ষভ সফয ক্ষয় াঅক্ষত াক্ষয াআমতাক্ষয 

াক্ষনও ফে ফে যয। 
 

     মভথক্ষও এওটা মত্রিযীয় ঙও াঈস্থামত ওক্ষয মফক্ষেলণ ওযা মায়। কবীযতভ িযটা ক্ষরা ান্তরবীন সপ্রমেত 

(Context), যফতবী িযটা ক্ষরা াঅঔযান (Text), এফাং সল িযটা ক্ষরা ফমমফবনযা (Texture)। ভানফ াংস্কৃমতয 

াঅমদরূ (Archetype) ক্ষরা মভক্ষথয ান্তরবীন সপ্রমেত। এয য মবমত্ত ওক্ষয সম ওামমন সরঔা য়, তা ক্ষরা 

মভক্ষথয াঅঔযান। াঅয সাআ ওামমনক্ষও সবক্ষঙ্গ-কক্ষে মঔন নতুন ওামমন ৃময ওযা য়, তঔন সটা য় মভক্ষথয 

ফমমফবনযা।
৯
  

 

     মভক্ষথয ভূর প্রওযণগুক্ষরায ভক্ষধয এও ধযক্ষনয মফশ্বচনীনতা যক্ষয়ক্ষঙ, মা মফঘায-মফক্ষেলণ ওক্ষয াংস্কৃমত-মফজ্ঞানীযা 

সভাট সলাক্ষরা যওক্ষভয মভক্ষথয ওথা ফক্ষরক্ষঙন : ১. চকৎ ৃমযয যয; ২. সদফ-সদফীক্ষদয াঈদ্ভফ; ৩. সদফতা  
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দানক্ষফয দ্বন্দ্ব; ৪. ভানুল  াইশ্বয ম্বন্ধ; ৫. চন্ম  ভৃতুয; ৬. ভৃতুয  াভৃতক্ষত্বয ম্বন্ধ; ৭. াঅত্মা; ৮. চযা, ফাধবওয, 

সযাক্ষকয ভূরতত্ত্ব; ৯. স্বকব-নযও-া-ুণয; ১০. ঘন্দ্র-ূমব-ি-তাযা; ১১. মদন  যামত্র; ১২. ামিয ামধওায রাব; 

১৩. ত্রুাংায  ভাপ্লাফন; ১৪. াঅঘায-াংস্কায-যীমত-নীমত; ১৫. মফমবন্ন প্রাণী এফাং প্রাওৃমতও াংখটক্ষনয বফমযয; 

এফাং ১৬. মফমবন্ন মল্পফস্তুয াঈৎমত্ত  ভানুক্ষলয বযতায মবমত্ত এফ মফলয় মনক্ষয় ৃময ক্ষয়ক্ষঙ মফক্ষশ্বয ফ মভথ।  

 

(২)  
 

     এফায াঅা মাও, ‘ুযাণ’ ক্ষব্দ। ‘ুযাণ’ ব্দটা ৃয ুযা + তন (যন) সমাক্ষক (মনাতক্ষন ‘ত’ সরা এফাং ‘ণত্ব’ 

মনক্ষদব)। ফুযৎমত্তকত াথব মফক্ষেলণ ওক্ষয সদঔা মায়, ব্দটা াংস্কৃত ‘ুযাতন’ সথক্ষও এক্ষ প্রাওৃত ‘ুযাাণ’ ক্ষব্দয 

ভধয মদক্ষয় ফাাংরা ‘ুযাণ’ ক্ষব্দ রূান্তমযত ক্ষয়ক্ষঙ।
১
   াধাযণবাক্ষফ ফরা মায়; সম িক্ষে স্থাফয, চঙ্গভ, সদফতা, াুয, 

কন্ধফব, মে, ভনুলযামদয ফৃত্তান্ত, ৃময-মফফযণ, ব্রহ্মানুন্ধান, ান্ততত্ত্ব মনণবয়, সচযামতমফবজ্ঞান, ূফবতন যাচনযফক্ষকবয 

ফাংাফমর প্রবৃমত নানা মফলয় মফক্ষল মরমঔত াঅক্ষঙ; এফাং মায দ্বাযা বূত, বমফলযৎ  ফতবভান াফস্থায মযজ্ঞান চক্ষন্ম, 

তায নাভ ুযাণ। ুযাণ ক্ষরা এওটা ধভবীয় মফলয়। ুযাক্ষণয াঈক্ষদ্দয ম্পক্ষওব ফরক্ষত মকক্ষয় ফরা ক্ষয়ক্ষঙ,  
 

     They are rich in spiritual and philosophical knowledge. Their essential purpose is to 

elaborate upon the wisdom and the teachings of the Vedas, with the help of stories, drama, 

allegories and case studies, so that people who have no access to the Vedas or to its 

knowledge can understand them. . . . . They helped religious people and students engage 

their minds in the contemplation of God and pursue religious knowledge in a less stressful 

way.
২
 

 

     ুযাক্ষণয াঅক্ষফদন ফযাও। চনভানক্ষ ক্ষচাআ তায ামবখাত ৃময ওযা মায়। াঅফায ুযাণক্ষও এঔন াভামচও 

ভূরযক্ষফাক্ষধয ভাওামঠ মক্ষক্ষফ মফক্ষফঘনা ওযা য়। ফাগামরয াধাযণ ওথাফাতবায ভক্ষধয সৌযামণও ঘমযত্র  খটনায 

প্রবূত াঈক্ষল্লঔ সদঔা মায়,  
 

     াধুতা  তযমনষ্ঠায াঅদব মক্ষক্ষফ ফাগামর ধভবুত্র মুমধমষ্ঠক্ষযয নাভ ওক্ষয। ‘াশ্বত্থাভা ত াআমত কচ’ : এাআ 

মযমঘমত াঈমিয ভক্ষধয মনধন প্রক্ষঙ্গ মুমধমষ্ঠক্ষযয তযমভমিত মভথযা বালক্ষণয মযঘয় ায়া মায়। বীভ ফাগামরয মনওট 

মিয াঅদব – ামতক্ষবাচক্ষনয াঅদব মক্ষক্ষফ মতমন ফৃক্ষওাদয নাক্ষভ মযমঘত। সরৌদীয যন্ধনননণয, ওুম্ভওক্ষণবয 

মনরা, দুফবাায সক্রাধ, মত্রঙ্কুয াঅাবঙ্গ  ভধযক্ষথ াফস্থান, বীক্ষেয প্রমতজ্ঞা, যিফীক্ষচয ফাং ফাগামরয দৃযান্ত-স্থর। 

ওামতবক্ষওয ভক্ষতা রূফান ুত্র ফাগামরয ওাভয। খক্ষযয ত্রু মফবীলণ, ওারক্ষনমভয রঙ্কাবাক, ওুঘক্রী ওুমন ভাভা, 

বদতযগুরু ওানা শুক ওুয (শুক্রাঘামব), ... রঙ্কাওাণ্ড, দেমজ্ঞ, ভন্বন্তয, কন্ধভাদন, যাফক্ষণয ামনফবাণ মঘতা, যাফক্ষণয 

গুময... এ ভিাআ ঘরমত ওথায ভধয মদয়া ফাগামরয মনওট ামত মযমঘত।
৩
  

 

      ফতবভান ওার াংওটক্ষও ুযাক্ষণয মঘত্রক্ষণ াঈস্থাণ ওযা মায়। সরঔন সম ওাক্ষর াফস্থান ওক্ষযন সাআ ওার তাাঁয 

চীফনবাফনা কক্ষে সতাক্ষর, াঅফায সাআ চীফনবাফনা ানুমায়ী ামক্ষতয মতমন ফতবভান ভয়ক্ষও মঘমত্রত ওক্ষযন। সাআ 

ভয়ক্ষও প্রাণফন্ত ওযক্ষত মতমন ুযাক্ষণয াংক্ষফদনীর ভয়ক্ষও াঅক্ষনন। এাআ াঈস্থাক্ষনয ভধয মদক্ষয় সরঔক্ষওয ভয় 

চীফন্ত ক্ষয় ক্ষঠ। Thomas Stearns Eliot তাাঁয মফঔযাত „The Waste Land‟ ওাক্ষফয মভক্ষযয প্রাঘীন 
Adonis, Attis, Osiris াঈাঔযানক্ষও প্রতীওী বাক্ষফ িণ ওক্ষয ভি াআাঈক্ষযা ভাক্ষচয টবূমভওায় মুক্ষকয 

মযিতা  ান্তাঃাযূনযতাক্ষও প্রওা ওক্ষযক্ষঙন। এাআ ওাক্ষফয ঐমতয  াম্প্রমতওতা এওক্ষঙ্গ মভক্ষ সকক্ষঙ, পক্ষর তা 

মঘযওারীন তাৎমব রাব ওক্ষযক্ষঙ। াতীতওাক্ষরয ভক্ষধয সম মঘযওারীন চীফনভযা  ভাধাক্ষনয াআমঙ্গত থাক্ষও, ওমফ 

 মল্পীক্ষও তাাআ াঅওৃয ওক্ষয; নতুন ৃমযয সপ্রযণা সমাকায়।  
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     ুযাণ এওাআ ক্ষঙ্গ সরাওামতয এফাং ভানযামতয– দুাআক্ষয়যাআ মবমত্তবূমভ। ুযাক্ষণয ওামমনগুমর ওায ফা ওাক্ষদয 

দ্বাযা যমঘত ক্ষয়মঙর, স ম্পক্ষওব ামফাংফাদী সওাক্ষনা তথয ায়া মায় না। াক্ষনওটা ুযাণ সওাক্ষনা এওও ফযমি 

ভানুক্ষলয ৃময নয়। পক্ষর ুযাণক্ষও এও াক্ষথব সরাওামতয ফরা মায়। ওাযণ তা ফহুচক্ষনয সমৌথ ৃময এফাং সওাক্ষনা 

এওচক্ষনয মযঘয় সঔাক্ষন ায়া মায় না। যফতবীওাক্ষর ুযাক্ষণয ক্ষঙ্গ ধভবীয় মফশ্বাক্ষও মঔন মুি ওযা ক্ষরা, 

তঔন তা াঅয াধাযণ সরাক্ষওয যাআর না। ুযাণ ক্ষয় াঈঠর াঈচ্চফক্ষণবয ামতয – মমেত চক্ষনয ৃয ভানযামতয।  
 

     সরাওভক্ষত, ভাবাযত-যঘময়তা ফযাক্ষদফ ুযাণভূক্ষয াংওরও। মমদ ুযাক্ষণয ফবাক্ষো প্রাঘীন াঠগুমর গুপ্ত 

াম্রাক্ষচযয (মিস্টীয় তৃতীয়-ঞ্চভ তাব্দী) ভাভময়ও। এয ামধওাাং াঈাদানাআ ঐমতামও ফা ানযানয ূত্রানুমায়ী 

এাআ ভয়ওার  তায যফতবী তাব্দীগুমরয ক্ষঙ্গ ম্পমওবত। ফৃদাযণযও াঈমনলদ ুযাণক্ষও ‚ঞ্চভ সফদ‛ নাক্ষভ 

ামবমত ওক্ষয- ‚াআমতাুযাণাং ঞ্চভাং সফদম্ ‛।
৪
  ভৎ ুযাণ ানুাক্ষয, ুযাক্ষণয ভূর মফলয় াাঁঘটা। এগুমর 

ঞ্চরেণ (Five Essential Knowledge) নাক্ষভ মযমঘত :৫ 
 

 

১। কব (creation) “ ব্রহ্মাক্ষণ্ডয ৃমযওামমন  

২। প্রমতকব (dissolution) “ প্ররয় যফতবী ৃমযওামমন  

৩। ফাং (lineages) “ সদফতা  াঊমলক্ষদয ফাংফৃত্তান্ত  

৪। ভন্বন্তয (epochs) “ প্রথভ ৃয ভানফচামতয ওামমন  ভনুয ানওাক্ষরয ওথা  

৫। ফাংানঘুমযতম্  (ancient histories) – যাচফাংক্ষয াআমতা  
 

িীভদ্ভাকফদুযাক্ষণ এাআ াাঁঘটা রেণ ঙাো াঅয াাঁঘটা রেক্ষণয ওথা ফরা ক্ষয়ক্ষঙ। এগুক্ষরা ক্ষরা:
৬  

 

1. Utaya – karmic links between the deities, sages, kings and the various living beings  

2. Ishanukatha – tales about a god  

3. Nirodha – finale, cessation  

4. Mukti – moksha, spiritual liberation  

5. Ashraya – refuge  

 

(৩) 
 

     ামবধাক্ষন ‘মভথ’ ব্দটায ফাাংরা াথব ুযাণ। এঔন ওথা ক্ষে, ‘মভথ’  ‘ুযাণ’ মও এওাআ মফলয় নামও মবন্ন। 

াআাঈক্ষযাীয় বালায় ুযাণ ব্দটা সনাআ। বাযতীয় বালায় সনাআ ‘মভথ’ ব্দটা। ‘মভথ’-এয ফাাংরা প্রমতব্দ মক্ষক্ষফ ‘ুযাণ’ 

েটা াঅভযা স্বীওায ওক্ষয মনক্ষয়মঙ। মওন্তু দুক্ষটা ক্ষব্দয ফযঞ্জন-মযয াক্ষনওটা এও ক্ষর মওঙুটা িক্ষযয াথবওয 

াঅক্ষঙ। 
 

     ুযাণ মরমঔত ামতয  মভথ বতময য় ভানুক্ষলয ভক্ষন এফাং তা ভানুক্ষলয ভুক্ষঔ ভুক্ষঔ ঘরক্ষত থাক্ষও। মভক্ষথয চন্ম 

ুযাক্ষণয ূক্ষফব। ভানফবযতা াবুযদক্ষয়য যফতবীওাক্ষর মঔন ফণব  সিমণমবমত্তও ভাচফযফস্থায প্রফতবন খক্ষট, তঔন 

ুযাক্ষণয ওামমনভারা কক্ষে ক্ষঠ, াঅয সাআ কল্পওথায় স্থান ায় মভথ।  
 

     াআাঈক্ষযাীয় মভথ এফাং াঅভাক্ষদয ুযাণ মমদ মঠও ভাথবক্ষফাধও নয়, তফু ফযফামযও প্রক্ষয়াচন সভটাক্ষনায চনয 

াধাযণবাক্ষফ াঅভযা এাআ দুক্ষটাক্ষও যস্পয প্রমতব্দ ফক্ষরাআ ধক্ষয মনাআ। াঅয সমক্ষতু সফমযবাক ফাাংরাবালী মভথ 

ফরক্ষত ুযাণক্ষওাআ সফাক্ষছন, তাাআ াঅভাক্ষদয সটা সভক্ষন মনক্ষত াঅমত্ত সনাআ।  
 

    ভানফচীফন এওটা মনমদবয সদক্ষয সবতয ীভাফদ্ধ, াথঘ ভানফ সদক্ষয বফমযয এাআ মনমদবয ীভানাক্ষও ামতক্রভ 

ওযা। এাআ ামতক্রভক্ষণয াঅওাঙ্ক্ষায ওাযক্ষণাআ প্রওৃমতক্ষত এওভাত্র ভানফ প্রচক্ষন্মযাআ যক্ষয়ক্ষঙ বযতা। এাআ সম 



মভথ ফনাভ ুযাণ : এওটা তুরনাভূরও  াফক্ষেণ          সাক্ষভন ার 
 

Volume- VII, Issue-IV                                                    April 2019           100 

ামতক্রভক্ষণয াঅওাঙ্ক্ষা, ভানুল তায সদক্ষয সবতয ধাযণ ওক্ষয াঅক্ষঙ, এাআ াঅওাঙ্ক্ষা তাক্ষও বফমশ্বও ানক্ষন্তয ওথা 

ফক্ষর। বফমশ্বও ানক্ষন্তয াথব জ্ঞাত এফাং াজ্ঞাত মফক্ষশ্বয যয াঈদ্ঘাটন ওযায এও মঘযায়ত মাা। এাআ মাায 

ওাযক্ষণাআ ভানুল প্রজ্ঞারব্ধ চীফ।  
 

    মভক্ষথয ওথা মঘন্তা ওযায াথব ভানফচীফক্ষনয সবতয সম ানন্ত াঅওাঙ্ক্ষা রুমওক্ষয় াঅক্ষঙ সাআ াঅওাঙ্ক্ষাক্ষওাআ ঘমযতাথব 

ওযায মদক্ষও ধামফত য়া। াঅভযা ভাবাযক্ষত সদঔক্ষত াাআ, মমামত তায সচযষ্ঠ ুত্র মদুক্ষও ফক্ষরক্ষঙন, ‚ফৎ াঅমভ 

শুক্ষক্রয াক্ষ চযািি ক্ষয়মঙ মওন্তু সমৌফনক্ষবাক্ষক এঔন তৃপ্ত াআমন। াঅভায চযা মনক্ষয় সতাভায সমৌফন াঅভাক্ষও দা, 

স্র ফৎয ক্ষয াঅফায সতাভাক্ষও সমৌফন মদক্ষয় মনক্ষচয চযা মপমযক্ষয় সনফ।‛
১০

  এাআ সম সমৌফক্ষনয চনয াঅওুমত, এাআ 

াঅওুমতাআ ভানুলক্ষও ক্রভাকত ভানুক্ষল াঈন্নীত ওক্ষযক্ষঙ। ‘সমৌফন’ াথব এঔাক্ষন চীফন। এাআ ভাখবয চীফক্ষনয মথাথব ফযফায 

ওীবাক্ষফ ম্ভফ সাআ থমনক্ষদবাআ ওক্ষয থাক্ষও ুযাণ।  
 

     ামধওাাং সেক্ষত্রাআ ‘ুযাণ’সও াক্ষরৌমওও রূওথা মক্ষক্ষফ াঈস্থান ওযা ক্ষয়ক্ষঙ। মওন্তু ুযাণ ওথা মনঙও 

সওাক্ষনা ারীও বাফনা ম্পমওবত মফলয় নয়। ফযাং ুযাক্ষণয ামতক্ষরৌমওও খটনা াথফা ুযাণ মফলয়ও ঘমযত্রভূ এভন 

মফলক্ষয়য প্রমত াঅভাক্ষদয জ্ঞানদৃমযয াঈক্ষন্মাঘন খটায়, মায ানুবক্ষফয ান্তভূবক্ষর সপ্রামথত যক্ষয়ক্ষঙ ভানফ বযতায মবমত্ত 

বূমভ তথা ভানফ প্রচামতয াঅত্মপ্রওাক্ষয ূক্ষ্ম মবায়ভূ। এাআ াঅত্মপ্রওা ফস্তুত এও ধযক্ষণয াঅধযামত্মও তােনায 

াাং। সমভন, ডুফন্ত ূক্ষমবয ীভাীন রূ াথফা মদকন্তমফিৃত ফবত সিমণয ভুগ্ধতায় াঅভযা মঔন াঅত্মাযা াআ, তঔন 

াঅভযা াাআ এাআ স্বকবীয় ত্তায াাং ক্ষয় মাাআ। এাআ স্বকব সওাক্ষনা াক্ষরৌমওও াঈাঔযান নয়; সওাক্ষনা াঅধযামত্মও 

তােনা নয়; ফযাং এাআ ফ মওঙুাআ াঅভাক্ষদয ামবজ্ঞতাচাত।  
 

     াঅধুমনও মফক্ষশ্ব ফা ওক্ষয াঅভযা বাক্ষকয মফশ্বা ওময। মনক্ষচক্ষদযক্ষও তওমদক্ষযয য সঙক্ষে মদক্ষয় বাযভুি 

য়ায সঘযা ওময। াথঘ, সওাক্ষনা ধভবাআ স ওথা ফক্ষর না। ুরুলওায াথব সৌরুল; াঅয সৌরুল সথক্ষওাআ ওভবপর রাব 

ম্ভফ। ওভবপরাআ বাকযক্ষও মনয়ন্ত্রণ ওক্ষয। ধভব াঅভাক্ষদযক্ষও ফরক্ষঙ; াঅভাক্ষদয ডান ওাাঁক্ষধ যক্ষয়ক্ষঙ শুব সদফতা, াঅয 

ফাভ ওাাঁক্ষধ াশুব সদফতা। াঅক্ষর াঅভযা াঅভাক্ষদয ফািফ ামবজ্ঞতাযাআ বায ফন ওক্ষয মপযমঙ াঅভাক্ষদয ওাাঁক্ষধ; মা 

সথক্ষও ভুমি সক্ষত াঅভযা াঅভাক্ষদয ভি শুব-াশুক্ষবয াাং সদফতাক্ষদয য াবণ ওযমঙ। এক্ষত ফযাং রাবাআ 

ক্ষে। াঅভযা ভুমি ামে, বাযভুি মে, াথফা শুব-াশুক্ষবয বদ্বযক্ষথয ক্রভাকত ভানমফও থ ানুন্ধান ওযমঙ।  
 

     এাআ সম সদফতা এযাাঁ মওন্তু ভানফ-ঘমযক্ষত্রযাআ প্রমতমনমধত্বওাযী প্রমতবূ; মাাঁযা ভানফচীফক্ষনয াজ্ঞাত যয াঈক্ষন্মাঘন 

ওযায বূমভওায় াাং সনন। এাআ যযক্ষও াঅফায ধাযণ ওক্ষয াঅক্ষঙ মঘযন্তন প্রওৃমত। সওননা ভানুল সতা প্রওৃমতযাআ 

াাং। ভানুক্ষলয সবতক্ষযাআ যক্ষয়ক্ষঙ প্রওৃমতয মাফতীয় মফমবয় এফাং সাআ মফমবয় সথক্ষও মযত্রাক্ষণয াঈায় ভানুক্ষলয 

াায ম্ভাফনায সবতয খুমভক্ষয় াঅক্ষঙ। মভথ াঅভাক্ষদয চীফনক্ষও প্রওৃমতয ভান্তযাক্ষর াঈন্নীত ওযক্ষত সঔায়। ুযাণ 

াঅভাক্ষদয সাআ ক্ষথ াঈন্নীত ফায ভন্ত্র ফাতক্ষর সদয়।  
 

     দৃযভান চকক্ষতয ফাাআক্ষয সম ফ ানুলঙ্গ মফদযভান তাক্ষদয রূও মক্ষক্ষফ াঈস্থান ওযক্ষত মকক্ষয়াআ ফস্তুত 

ুযাক্ষণয চন্ম। াঈদাযণ মক্ষক্ষফ ফরক্ষত াময, মওাযমুক্ষক াঅভাক্ষদয ূফবুরুক্ষলযা মওায সথক্ষও সপযায য 

াঅগুক্ষনয ঘাযাক্ষ ফক্ষ মওাক্ষযয কল্প ওযক্ষতা। তাযা তাক্ষদয বদনমেন ামবজ্ঞতায াাক্ষময বাফক্ষত মক্ষঔমঙর সম 

ভৃত শুয সদ সথক্ষও প্রাণফায়ু ানয সওাথা ঘক্ষর মায়; সমঔাক্ষন ফা ওক্ষযন যভ ুরুল। এাআ যভ ুরুল াঅনমেত 

ক্ষর, মতমনাআ তাক্ষদয চনয মওায ামঠক্ষয় থাক্ষওন। াঅয যভ ুরুল ান্তুয ক্ষর, মওায তাক্ষদয নাকাক্ষরয ফাাআক্ষয 

ঘক্ষর মায়। এাআ যভ ুরুক্ষলয যয াঈস্থান ওযক্ষত মকক্ষয় তাযা রূক্ষওয াঅিয় মনক্ষত ফাধয য়। এাআ রূওভূাআ 

ক্ষে মভথ। এও ভয় চীফনমাক্ষনয প্রক্ষয়াচক্ষন মভথভূ াক্ষরৌমওও ধাযণায় াঈন্নীত ক্ষত থাক্ষও। তঔন মভথক্ষও 

াঅিয় ওক্ষযাআ ৃময ক্ষত থাক্ষও ুযাণওথা। ভানুল তাক্ষদয মভথভূ িণ ওক্ষযমঙর তাক্ষদয বদনমেন ামবজ্ঞতা সথক্ষও। 

পক্ষর াংকত ওাযক্ষণাআ ফাংযম্পযায় াঅমযত এাআ ামবজ্ঞতাাআ ুযাণওথা মক্ষক্ষফ প্রমতষ্ঠা ায়।  
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     ভানুল ক্ষয় ঠায চনয ুযাণ াঅভাক্ষদয াধনায ওথা ফক্ষর। সমভন, মফমবন্ন ধক্ষভব এও ধযক্ষনয ধযান সঔাক্ষনা য়; 

নাভ চ য়। এক্ষত ভন এও ধযক্ষনয যক্ষযয সওক্ষন্দ্র াঅফদ্ধ য় এফাং তায ামিত্ব, াঈরমব্ধক্ষত পুমটক্ষয় সতারায সঘযা 

ওযা য়। সমক্ষতু মভথ াঅভাক্ষদয সবতয মফশ্বাক্ষয মবমত্তভূর দৃঢ় ওক্ষযক্ষঙ বযতায চন্মরি সথক্ষওাআ, সক্ষতু সাআ 

যক্ষয সখযা ামফনশ্বক্ষযয াঈরমব্ধ াঅভাক্ষদয সঘতনাক্ষও ঙুাঁক্ষয় মায়। নযামও James Joyce মাক্ষও ফরক্ষঙন, 

„epiphany‟,
১১

 সমঔাক্ষন াঅভযা এও ধযক্ষনয ামফনশ্বয নােমনওতায চাক্ষর াঅফদ্ধ াআ; সমঔাক্ষন ামবজ্ঞতা, 

বনমতওতা ফমওঙুক্ষও াঅভযা ঙামেক্ষয় মাাআ।  
 

     াঅধুমনও মফক্ষশ্বয সপ্রোক্ষট Claude Gustave Levi Strauss মভথ মফলয়টায তাৎমব াঈরমব্ধ ওক্ষয তাাঁয 

„The meeting of Myth and Science‟ যঘনাক্ষত মভক্ষথয গুরুত্বক্ষও মফজ্ঞাক্ষনয াক্ষথ ভন্বয় ওযায সঘযা 

ওক্ষযক্ষঙন। মতমন ভক্ষন ওক্ষযন, ক্ষতক্ষযা-াঅঠাক্ষযা তক্ষওয মফজ্ঞান তায প্রক্ষয়াচক্ষনাআ মভথক্ষও মফমেন্ন ওক্ষযমঙর এফাং 

ামতক্রভ ওযায সঘযা ওক্ষযমঙর। াথঘ ফতবভান ভক্ষয়য মফজ্ঞান মভক্ষথয াক্ষথ মনক্ষচক্ষও ভন্বয় ওযায সঘযা ওক্ষয 

ঘক্ষরক্ষঙ। পক্ষর াআমতূক্ষফব মা মঙর ারীও এঔন াঅয তা ারীও নয়; ওাযণ মফজ্ঞান তায ফযাঔযা ওযক্ষত শুরু ওক্ষযক্ষঙ।
১২

  

এ প্রক্ষঙ্গ Mircea Eliade ভক্ষন ওক্ষযন, াঅধুমনও চীফক্ষন াঅভাক্ষদয ক্ষে মভথ-ভুি ভনক্ষনয ামধওাযী য়া 

ম্ভফ নয়, ফযাং াঅভযা মফমফধ াভামচও মক্রয়ামদ এভনমও যাচননমতও ওভবওাক্ষণ্ডয ভাধযক্ষভ মভথক্ষও ঘর সযক্ষঔ 

ঘক্ষরমঙ। পক্ষর াঅধুমনও মফক্ষশ্ব মফজ্ঞান াংমেয চীফক্ষনয মনয়ন্ত্রক্ষণ সথক্ষও মভক্ষথয যক্ষয়ক্ষঙ নানামফধ প্রাক্ষয়ামকও মদও।
১৩

  
 

     মভথতক্ষত্ত্বয াক্ষথ মফজ্ঞাক্ষনয প্রঙ্গ এচনযাআ প্রামঙ্গও সম, ভানফ সভধায াভমিও সমাকপর এফাং ভানফ প্রচামতয 

ামবজ্ঞতারব্ধ ক্রভমফওাক্ষয ান্তধবাযায় মভথ প্রঙ্গ সপ্রামথত। মফলয়টা মফক্ষেলণ ওযক্ষর াঈক্ষন্মামঘত ক্ষত াক্ষয এওটা 

চামতয াঈৎকত মযঘয়, সাআ ক্ষঙ্গ ঐমতযকত াভমযও সঘতনা। পক্ষর মভথ প্রক্ষঙ্গয াক্ষথ ভাচতামত্ত্বও, নৃতামত্ত্বও, 

ভনিামত্ত্বও, ধভবীয়  মল্প- ামক্ষতযয মফলয়গুক্ষরা চমেত। ামফবও াক্ষথব ফরা ম্ভফ, বযতায বফ সথক্ষও শুরু 

ওক্ষয এ মবন্ত ধভব  সরাওমফশ্বাচাত রূওগুক্ষরাাআ ক্ষরা মভথ। াঅয রূক্ষওয াঅয রূক্ষওয াঅোক্ষর সম ভি তয 

ভানফ মযফাযক্ষও চীফনমাক্ষন াাময ওক্ষযক্ষঙ স ফ াআমঙ্গতূণব ক্ষতযয রূবালযাআ ুযাণ। 
 

     ভানফ-মযফায মঔন তায াচায ফঙক্ষযয প্রজ্ঞাক্ষও ধাযণ ওযক্ষত মকক্ষয় রূক্ষওয াঅিয় সনয়, তঔন চন্ম য় 

মভক্ষথয। ভানফবযতায় মঔন ওৃমলচীফন মফিায রাব ওযক্ষত শুরু ওক্ষয, তঔন ভা-ভামট–সভক্ষয় ভাথবও রূক্ষওয 

াঅিক্ষয় াঈফবযতায প্রতীও মক্ষক্ষফ সকাষ্ঠীকত ামবজ্ঞতায সওক্ষে প্রমতমষ্ঠত য়। াঅভযা যাভায়ক্ষণ সদঔক্ষত াাআ ীতায 

চন্ম ক্ষে ভামট সথক্ষও এফাং রাঙ্গক্ষরয পরা সথক্ষও, াথবাৎ  ওৃমলবযতায ামবজ্ঞতা ুযাণওথায াঅিক্ষয় াঈক্ষঠ এক্ষক্ষঙ 

ধভবওথা মক্ষক্ষফ। চনও মফশ্বামভত্রক্ষও ফরক্ষঙন, ‚ানন্তয এওমদন সেত্রওলবণ ওযক্ষত ওযক্ষত রাঙ্গক্ষরয সযঔা সথক্ষও 

এওমট ওনযাক্ষও াাআ। সেত্রক্ষাধনওাক্ষর রক্ষযঔা সথক্ষও াঈমত্থত এচনয সরাক্ষও তাক্ষও ীতা ফক্ষর। বূতর সথক্ষও াঈক্ষঠ 

স াঅভায াঅত্মচারূক্ষ ফে ক্ষয়ক্ষঙ।‛
১৪

 ‘সেত্রওলবণ’ াথব মফওমত য়ায ুক্ষমাক সওাক্ষনা ারীও স্বপ্ন সথক্ষও নয়, 

ফযাং ফািফ চীফন ামবজ্ঞতায পরাআ ধভব। ধভব ভানফক্ষকাষ্ঠীক্ষও সমবাক্ষফ থ মনক্ষদবনা মদক্ষয় সথক্ষও াঅধুমনও 

ভানফবযতা াঅচ সাআ মফমধমফধাক্ষনয য মনববয ওক্ষয াঅক্ষঙ। াঅফায এাআ ওথা মঠও, ভানফ প্রচন্ম তায 

প্রক্ষয়াচক্ষনাআ মঘযায়ত মফশ্বাক্ষয াক্ষথ সমাক ওক্ষয সনয় ভক্ষয়াক্ষমাকী বদনমেন তযা পক্ষর াংকত ওাযক্ষণাআ মভথ 

ভানফচীফক্ষনয প্রক্ষয়াচক্ষনয াক্ষথ াংকমত যো ওক্ষয মফফমতবত য়।  
 

     মভথ ক্ষরা ভানফচক্ষন্ময প্রত্ম- ামবজ্ঞতায স্মৃমতবাণ্ডায। এাআ স্মৃমতবাণ্ডায সথক্ষওাআ াঅভযা াঅভাক্ষদয চীফনীমি 

াঅযণ ওময; াঅভযা সফাঁক্ষঘ থামও; াঅভযা ভৃতুযক্ষও ামতক্রভ ওময। ভানফক্ষদ ভানফচীফক্ষনয ফবাক্ষো  ভাখবয  

যযক্ষখযা াঅধায। এাআ সদক্ষয যক্ষয়ক্ষঙ চন্ম, যক্ষয়ক্ষঙ মনমশ্চত ভৃতুয। এাআ সদ মঔন ভৃত তঔন তা চে াঅয মঔন 

চীমফত তঔন তা াচে। সম ারীও ফস্তুয ানুমস্থমতক্ষত সদ চে দাক্ষথব মবফমত য় সাআ ারীও ফস্তুয ধাযণা 

সথক্ষওাআ ‘াঅত্মা’ মফলক্ষয়য ূঘনা এফাং তা এও ভয় ফবপ্রাণফাক্ষদয (Animism) ধাযণা প্রমতমষ্ঠত ওক্ষয। ভাক্ষরাঘও 

ফক্ষরন, 
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     ভৃতুয মওাংফা মনরা াআক্ষতাআ প্রানকমতামও ভানুল াঅত্মা নাভও এও ামতপ্রাওৃত ফস্তুয ামিক্ষত্বয ন্ধন াাআয়ামঙর। 

চীমফত  ভৃক্ষতয ভক্ষধয াথবওয মও? এওচক্ষনয ভক্ষধয মওক্ষয াবাফ তাাক্ষও চক্ষেয ভত মনশ্চর ওমযর, াঅয 

এওচক্ষনয ভক্ষধয মওক্ষয ামিত্ব তাায ফযমতক্রভ ওমযর? 
 

     গুাফাী ভানুল এওমদন এাআ ওথাাআ বামফক্ষত মকয়া এও াদৃয মিয ামিত্ব ওল্পনা ওমযরা এাআ াদৃয মিাআ 

াঅত্মা। 
১৫ 

 
 

     প্র্ন  ওযা সমক্ষত াক্ষয, াঅভযা মও াঅভাক্ষদয ূফবুরুল গুাফাীক্ষদয ভত এঔন াঅত্মায় মফশ্বা যামঔ? মমদ ফমর 

াঅত্মা ফক্ষর মওঙুাআ সনাআ; সক্ষেক্ষত্র াঅভাক্ষদয ধভবীয় মফশ্বাক্ষয বীত ারওা ক্ষয় াঅক্ষ; াথবাৎ াঅভযা াঅচ গুাফাী 

না-ক্ষয় াঅভাক্ষদয প্রত্ন- ামবজ্ঞতাক্ষও মযতযাক ওযক্ষত াময না। তযাক ওযক্ষত াময না ুযাণওথাক্ষও।  
 

     ভানুলক্ষও ভানুল ক্ষয় ঠায চনয প্রমতমনয়ত মুদ্ধ ওযক্ষত য়। ভানুল ঘায় মনতয ুঔ, াথঘ সদ মনতয মযু দ্বাযা 

াঅক্রান্ত এফাং চযািি। এাআ মযুতামেত সদক্ষয াঅক্ষেক্ষয় ওীবাক্ষফ ভানফচীফনক্ষও পর ওক্ষয সতারা ম্ভফ, সাআ 

মো স ুযাক্ষণয ওাক্ষঙ সথক্ষওাআ সক্ষয়ক্ষঙ। এাআ মো তাক্ষও ফক্ষর সদয়, ভানুল ওঔন ভানুল ক্ষয় চন্ম সনয় না। স 

চক্ষন্ময য চক্ষন্ময য সথক্ষও ক্রভাকত তায মযুয াক্ষথ মুদ্ধযতা। ক্রভাকত ভনুলযক্ষত্বয মদক্ষও এমকক্ষয় মাফায তােনায় 

তাক্ষও মুক্ষদ্ধ মরপ্ত ক্ষত য়। ভনুলযক্ষত্বয এাআ সঘতনাকত মো সক্ষত ক্ষর াঅভাক্ষদয মপক্ষয াঅক্ষত য় মভক্ষথয 

রূওক্ষল্পয ওাক্ষঙ। সওননা মভক্ষথয রূওল্প ঙাো এাআ াায সঘতনায ওথা প্রওা ওযা াম্ভফ। 
 

     াঅভাক্ষদয সদাআ নযও াথফা স্বক্ষকবয াঅধায। এাআ সদক্ষয সবতক্ষযাআ যক্ষয়ক্ষঙ াইশ্বয াথফা য়তান। মতেণ াঅভযা 

সদ ধাযণ ওময ততেণাআ াঅভাক্ষদয চীফন। চক্ষন্ময াঅক্ষক ূনয; ভৃতুযয য াঅমভ ূনয। ুতযাাং সদক্ষও সযাভেন 

ওক্ষয ঔুাঁচক্ষত ক্ষে এভন এও মযদভ, সম মযদভ াঅভাক্ষদয সবতক্ষয চামকক্ষয় সদক্ষফ মম্ফমন। 
 

     প্রক্ষতযও ভানুক্ষলয ান্তক্ষয যক্ষয়ক্ষঙ’ ওাভ’। ‘ওাভ’ াথব ‘েয়  চযা’, াফক্ষক্ষল ‘ভৃতুয’ এফাং ‘প্রামন্ত’। ‘ওাভ’ 

সথক্ষওাআ মাফতীয় াক্ষয াঈদ্ভফ। া-সঘতনা োন্তক্ষয মভথ-সঘতনায ায মঠা। এাআ া-সঘতনা, এভনবাক্ষফ 

ৃমথফীয ামবজ্ঞতায াঅমদ-াক্ষন্ত মক্রয়াীর সম, মায পক্ষর ৃমথফীয মাফতীয় ফস্তুয াঈদ্ভফ। এভন এওটা বয়ানও 

ক্ষতযয চকৎক্ষও াঈস্থাক্ষনয চনয ামনফামববাক্ষফাআ প্রক্ষয়াচন য় ুযাণওক্ষল্পয। ুযাক্ষণয এাআ রূওল্প ভানুক্ষলয 

ওাক্ষঙ ভৃতুযয ভক্ষতা বয়ানও খৃমণত মফলয়ক্ষও নীয় ওক্ষয সতাক্ষর। াঅভযা মঔন ফমর ‘ভৃতুয সতা ভানুক্ষলয দা’, 

তঔন ভানুক্ষলয প্রচন্মকত ামবজ্ঞায াঅক্ষরাক্ষও াঅভাক্ষদয াাং াঅভাক্ষদয াঈন্নীত ওক্ষয এভন এও সঘতনায় সম সঘতনায় 

াঅক্ষরাক্ষও সওফরাআ ভক্ষন ক্ষত থক্ষও ভৃতুয াঅক্ষর বয়ঙ্ক্র মওঙু নয়। পক্ষর োন্তক্ষয াঅভযা ভৃতুযক্ষওাআ দাত্বফযক্ষণ 

ফাধয ওযাাআ। াঅভযা ক্ষয় াঈমঠ মঘযন্তন প্রওৃমতয াাং। যাভায়ক্ষণ ায়া মায়, 
 

‚ওাভরূমণী যােী নানাপ্রওায রূ ধাযণ ওক্ষয, ওঔন ফা াদৃয ক্ষয় যাভ-রেণক্ষও মফক্ষভামত ওক্ষয 

প্রঘণ্ড মরাফবণ ওযক্ষত রাকর। তা সদক্ষঔ মফশ্বামভত্র ফরল্…. যাভ, তুমভ এাআ াীয়ী দুযঘামযণী মজ্ঞনামনী 

মেীক্ষও দয়া ও’সযা না, এয ভায়াফর ফােফায াঅক্ষকাআ ন্ধযায ূক্ষফব এক্ষও ফধ ওয। যােচামত 

ন্ধযাওাক্ষরাআ দূধবলব য়।‛
১৬  

 

       ‘যাে’ াথব ‘ওাভ’। যােক্ষয াঅক্রভক্ষণয াথব ওাক্ষভয াঅক্রভণ। ভানফক্ষদ ন্ধযাওাক্ষর ওাভতােনায় 

মফওাযিি য়। ওাভ ঘমযতাথব না ক্ষর াঅক্ষ ‘সোব’। ‘ওাভ  সোক্ষব’য প্রমতরূ ক্ষরা প্রওৃমতচকক্ষতয ‘ছে’  

‘প্ররয়’। সম ছে  প্ররয় ওাভ  সোক্ষবয ভক্ষতাাআ ৃমথফীক্ষও মফমবি ওক্ষয। পক্ষর মফমনভবাক্ষণয ভধয মদক্ষয় ভানফ 

প্রচামত ৃময ওক্ষয নতুন ৃমথফীয। 
 

     এাআ সম ওাভ  সোক্ষবয ভাফরক্ষয় চকক্ষতয বাগা-কো, এাআ বাগা-কোয াক্ষথ  যক্ষয়ক্ষঙ ভানফ প্রচামতয 

াংমেযতা। এাআ াংমেযতায ওাযক্ষণাআ চন্ম সনয় াংস্কৃমত-সম াংস্কৃমতয ওাযক্ষণাআ ভানুল সল মবন্ত প্রওৃমতয াাং য়া 
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ক্ষত্ত্ব স প্রওৃমত াক্ষো ামধও মিভান। স ভাচকক্ষতয মনয়ন্ত্রও। ভানুক্ষলয াক্ষথ ভাচকক্ষতয মক্রয়ামদয রূও 

কল্প াঈস্থান ওক্ষয ুযাণ। সমভন, ফানযযাচ সওযীয যাচত্ব ুক্ষভরু ফবক্ষতয য। ুঞ্জওরা নাক্ষভ এও মফদযাধযী 

ফানযযাক্ষচয সপ্রক্ষভ ক্ষে; এাআ াপ্সযা সওাক্ষনা এও াঊমলয াক্ষ ফানযীরূ প্রাপ্ত ক্ষয়ক্ষঙ; সওযীয াক্ষথ মফক্ষয়য য 

তায নাভ য় াঞ্জনা। এওমদন াঞ্জনায রূক্ষ ভুগ্ধ ক্ষয় ফায়ুক্ষদফতা তাক্ষও াঅমরঙ্গন ওক্ষযন এফাং তায াক্ষথ মভমরত 

য়ায পক্ষর ফায়ুয ভত সফকফান এও ুক্ষত্রয চন্ম য়, নাভ নুভান।
১৭

 এাআ ুযাণওথায ভভবাথব ানুন্ধান ওক্ষয ফরক্ষত 

াযা মায়, ুক্ষভরু ফবত ৃমযযক্ষযয ভামিয প্রমত াআমঙ্গত সদয়। ফানযযাচ সওযী ভানফচামতয াঅয এও 

প্রতীওী াঈস্থান; মায াক্ষথ ভানব্জামতয াংস্কৃমতয মফফতবন  ঘামযমত্রও বফমযয াংমুি। ফানযযাচ সওযীয স্ত্রী 

াঞ্জনা চন্ম-ৃমযয প্রতীও। ফায়ুক্ষদফতায াক্ষথ াঞ্জুনায াননমতও মভরক্ষনয ভধয মদক্ষয় ায়া মায় সমৌনতা  েভতা। 

মওন্তু মঔনাআ এাআ সমৌনতায াক্ষথ এক্ষ াংমুি ক্ষয়ক্ষঙ সভানীয়তা- ভুগ্ধতা  সপ্রভ, তঔন সমৌনতা ক্ষয় ক্ষঠ 

ৃচনীরতায প্রতীওা পক্ষর চীফন কমতরাব ওক্ষয এফাং ফায়ুয কমতয ভুতুরয নুভাক্ষনয চন্ম য়; সম নুভান তায 

কমতক্ষও ফযফায ওক্ষয ভানফচামতয ভঙ্গরাক্ষথব। 
 

     ভানফ-মযফায তাক্ষদয াচায ফক্ষেয চীফন- প্রফাক্ষয প্রমতটা রোাআ াথফা বদনমেন চীফক্ষন মটক্ষও থাওায 

প্রক্ষঘযাক্ষও সঘতনায় ধাযণ ওক্ষয। তাক্ষও ামবজ্ঞতায়  প্রজ্ঞায় রূামন্ত্রত ওক্ষয। সাআ রব্ধ ামবজ্ঞতা যফতবী 

সচনাক্ষযক্ষনয ওাক্ষঙ সৌাঁক্ষঙ সদফায ামনফামব াঅওাঙ্ক্ষায়; ফাংযম্পযায় তাক্ষও যাাঁমঘক্ষয় যাক্ষঔ। এাআ সম ামবজ্ঞতারব্ধ 

জ্ঞাক্ষনয চকৎক্ষও ফাাঁমঘক্ষয় যাঔায ফভান সওৌর, এাআ সওৌর প্রধানত বালাক্ষওমন্দ্রও। এাআ বালা াচায ফঙক্ষযয ভানফ 

ামবজ্ঞতাক্ষও ধাযণ ওযক্ষত মকক্ষয় ক্ষয় ক্ষঠ ওঔন রূও কল্প, ওঔনফা স্বকবীয় ফাণী। াঅক্ষর এাআ রূওকল্প ফা 

স্বকবীয় ফাণীগুক্ষরা ভানফচীফনক্ষও থ সদঔাফায চনয এতাআ ভূরযফান বূমভওা ারন ওক্ষয াঅক্ষঙ সম সল মবন্ত তা 

ধভবীয় িক্ষেয ভর্ ্মাদা সক্ষয় মায়। পক্ষর ভানফ-মযফাক্ষয ক্ল্যামও মরটক্ষযঘয ভাত্রাআ ধভবীয় িে। সওননা ক্ল্যামও 

মরটক্ষযঘযগুক্ষরা শুধু এওচন ভানুক্ষলয প্রজ্ঞা, ানুবূমত  জ্ঞাক্ষণাক্ষওাই ধাক্ষোন ওক্ষয াচাক্ষযা ভানুক্ষলয সকাষ্ঠীকত 

সঘতনায প্রজ্ঞারব্ধ জ্ঞাক্ষনয চকৎ মা তাযা ফাংযায় ফািফ চীফক্ষনয ামবজ্ঞতা সথক্ষও াচবন ওক্ষযক্ষঙ। স তায 

ামবজ্ঞাতায় সচক্ষনক্ষঙ ‘াইশ্বয’ শুব মিয রূও; মতমন ত্রাতা। ‘য়তান’ াশুব মিয প্রতীও; মতমন মফক্ষথয চাদুওয। 

এাআ াআক্ষয় শুব-াশুক্ষবয দ্বন্ধ; ময সম মঘযন্তন দ্বক্ষন্দ্বয কমতভয় চীফন; এাআ দ্বন্দ্বভুঔয কমতভয় চীফক্ষনয ওাযক্ষণাআ সল 

মবন্ত ভানুল য়য াঈঠক্ষত সক্ষযক্ষঙ প্রওৃত ভানুল-বয ভানুল। ভানফচীফনক্ষও াক্ষথ মনক্ষয় এমকক্ষয় ঘক্ষর ুযাণ। 

ুযাক্ষণয রূওল্প োন্তক্ষয প্রমতটা ভানুক্ষলয াঅধযামত্মও ম্ভাফনায প্রমতরূ।  
 

     সা ভাক্ষযয াআমরয়ক্ষড সদঔা মায়, প্রওৃমতক্ষিষ্ঠ ায়ামওমরক্ষও মঔন মওঙুক্ষতাআ দভন ওযা মাক্ষে না, এভনমও 

বয়ামনও ক্রদ্ধ নদী স্কাভাোয তায মফার চরযাময াাক্ষময মঔন ফীয ায়ামওমরক্ষও প্রমতত ওযক্ষত াযক্ষঙন না, 

তঔন স্কাভাোযক্ষও াযামওমরক্ষয মফরুক্ষদ্ধ ফরক্ষত সানা মায়, ‚তাক্ষও তামভ ভুক্ষে সদফ ফারু মদক্ষয়, তায য কাদা 

ওক্ষয সদফ াকণন নুমোথয এক্ষন তাক্ষও এত কবীয মরয সবতয ুাঁক্ষত সদফ সম মিওযা ক্ষয তায ােক্ষকাে এওত্র 

ওযক্ষত এক্ষ ঔুাঁক্ষচাআ াক্ষফ না সওাক্ষনা াে।‛
১৮

 তাযয ায়ামওমরক্ষও সওাঈ দভন ওযক্ষত াক্ষযমন। সদফতাযা মবন্ত 

মঔন াযামওমরক্ষয মফযীক্ষত লেমক্ষন্ত্র মরপ্ত, এভনমও ায়ামওমর তাাঁয ভাতা সদফী সথমটক্ষয ওাক্ষঙ চানাক্ষত 

সক্ষযক্ষঙন তাাঁয চীফন াংমেপ্ত, ওাযণ মনয়মতক্ষত াঅক্ষঙ সক্টক্ষযয ভৃতুযয যময তাাঁয ভৃতুয ক্ষফ।
১৯

 এাআ মনমশ্চত ভৃতুযয 

ওথা চানাক্ষত াযক্ষর ওামঙ্ক্ষত সওাক্ষনা ামত দানফীয় মি তাক্ষও প্রমতত ওযক্ষত াক্ষযমন। 
 

     মমদ এাআ ওামমন ফীয মুক্ষকয। তাযয াঅধুমনও মুক্ষক এক্ষ াঅভযা এওাআ মফলয় রেয ওময। ক্ষত াক্ষয তা 

মক্ষযামভায খটনা াথফা টুাআন- টায়াক্ষযয খটনা াথফা াআফাও, াঅপকামনিান াথফা সওাক্ষনা ুাআাাআড- ক্ষওায়াক্ষডয 

াঈদাযণ। রেণীয় সম াঅভযা নশ্বয ভানফওুর মযষ্কায চামন াঅভাক্ষদয ভৃতুয াফধামযত; তাযয াঅভযা ফীফদক্ষব 

এমকক্ষয় মাাআ মটক্ষও থওায মুক্ষদ্ধ। ভৃতুযয মফমনভক্ষয় বমফলযৎ প্রচক্ষন্ময চনয মনমশ্চত ওক্ষয মদক্ষয় মাাআ মুদ্ধচক্ষয়য 

াাংওায। প্রওৃত প্রিাক্ষফ ভানফ সচামতয এাআ াাংওায ভূরত সৌযামণও াাংওায। মমদ াঅভাক্ষদয স্বীওায ওযক্ষত 
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ক্ষফ, ‘ুযাণ’ াফযাআ াআমতা নয়; মওাংফা শুধু মনঙও রূওথা নয়, ফযাং ুযাণওথায াঅিক্ষয় াঅভযা সক্ষয় থামও 

ভানফচামতয াভমযও াঅওাঙ্ক্ষায প্রমতোয়াভ মা মফমফধ রূক্ষওয ঙদ্মক্ষফক্ষ াঅভাক্ষদয াভক্ষন এক্ষ ামচয য়।  
 

     এাআ ক্ষরা মভক্ষথয চকৎ। ুতযাাং ভানুল ভৃতুযয মফঙানা সথক্ষও মপক্ষয এক্ষ াঅমফষ্কায ওক্ষয ভানুক্ষলয সবতক্ষযয 

সদফতাক্ষও। সাআ াক্ষথ সদঔক্ষত ায় সদফতায াক্ষথ মুদ্ধযত য়তানক্ষও। াঅয সমক্ষতু এাআ সদফতা তায  য়তাক্ষনয 

াফস্থাক্ষনাআ ভানুক্ষলয চন্ম; সক্ষতু ভানুল এও াায যক্ষয াঅফমতবত াায ম্ভাযনাভয় চীফ। এাআ যক্ষযয মথাথব 

ফযাঔযা এওভাত্র মভক্ষথয াঅক্ষরাক্ষওাআ াঈস্থান ওযা ম্ভফ। ভানুল সল লবন্ত সওাথায় মায়? এাআ মচজ্ঞাা ভানফ 

প্রচক্ষন্ময মঘযন্তন মচজ্ঞাা। এয াউত্তয ভানুল প্রচন্ম- যম্পযায় ানুন্ধান ওক্ষয। এাআ ানুন্ধাক্ষনয ামবজ্ঞান মনক্ষয় 

মভথ াঅভাক্ষদয াভক্ষন াঈমস্থত য়। মফলয়টা সফাধকভয ওযায রক্ষেয াঅভযা এওটা সৌযামণও ওামমন সফক্ষঙ মনক্ষত 

াময। সমভন, নীঘুফাং চন্ম এভন এও সৌযামণও ঘমযত্র’ ফযী। ফযী ব্রক্ষ্মঘামযণী। এও ভয় এাআ নাযী ম্পা নদীয 

মতক্ষয ভাতঙ্গ াঊমলয াঅিক্ষভ ভুমন-াঊমলক্ষদয মযঘামরওায দামমত্ব ারন ওক্ষযক্ষঙন। দাময়ত্ব ারনওাক্ষর ফযী 

যভনীক্ষও াীযা ফক্ষরমঙক্ষরন, মমদ সওাক্ষনামদন ‘ফাভ’ এাআ াঅিক্ষভ  এক্ষ তাাঁক্ষও সদঔা সদয় তাক্ষর ফযী এভন 

চাককায় সৌাঁঙাক্ষত াযক্ষফন সমঔান সথক্ষও সওাঈ তায ওঔন সপযত াঅক্ষ না। তাযয সথক্ষও ফযী যাভঘক্ষন্দ্রয 

াক্ষোয় প্রমতমদন যাক্ষভয চনয ফক্ষনয পর াংি ওক্ষয যাক্ষঔন। এযয, এওমদন যাভঘন্দ্র মঔন াক্ষোয় 

প্রমতমদন্রাক্ষভয চনয ফক্ষনয পর াংি ওক্ষয যাক্ষঔন। এওমদন যাভঘন্দ্র মঔন াূতা ীতায াক্ষন্বক্ষে সঔাক্ষন 

াঈমস্থত ক্ষরন, ফযী ওযক্ষচাক্ষে দণ্ডায়ভান ক্ষয় যাক্ষভয ঘযক্ষণ  মতত ক্ষরন। যাক্ষভয প্রক্ষ্ন য াঈক্ষৎত্র ফযী ফক্ষরন, 

যাক্ষভয শুব াঅকভক্ষন তাাঁয চন্ম াথবও এফাং গুরূক্ষফা পর ক্ষরা। এফাক্ষয মতমন সদফক্ষরাও-প্রাপ্ত ক্ষফন। এাআরূক্ষ 

যাক্ষভয সফা ওক্ষয চটাফতী ঘীয- ামচনধামযণী ফযী ামিক্ষত সদ াঅহুমত মদক্ষয় স্বকবক্ষরাক্ষও কভন ওযক্ষওক্ষনা।
২০ 

 এাআ 

সৌযামণও ওামমন াঅভাক্ষদয ভৃতুয-াঈত্তীণব মঘযন্তন চীনফক্ষনয ওথ ফক্ষর। াঅয তাাআ চযাপ্রাপ্ত সদ মযতযাক ওক্ষয ফযী 

সৌক্ষঙ মান মঘযন্তন সদফরাক্ষও। ুযাণওল্প এওচন ভানুলক্ষও নশ্বয ৃমথফীয নশ্বয চীফন সথক্ষও ভুমি মদক্ষয় সৌাঁক্ষঙ 

সদয় এভন এও াঅধযাত্মক্ষঘতনওায চকক্ষত, সম চকৎ তাক্ষও সদঔক্ষত সঔায় সওনাআ-ফা ভানুল এাআ প্রওৃমতক্ষত ানুপ্রক্ষফ 

ওক্ষযক্ষঙ।, এাআ নশ্বয ৃমথফীক্ষত তায ওযণীয়াআ ফা ওী; াঅয াফক্ষক্ষল তায কন্তফয সওাথায়। 
 

     াঅভযা চামন, ভানফ প্রচক্ষন্মযত এও বাতা সথক্ষও াঅক্ষযও বযতায় াঈত্তযণ খটায ওাযক্ষণ ভানুক্ষলয চীফনযয 

ফর্ণনবায ধযন ফদর সমক্ষত সথক্ষও। পক্ষর মভমথয মফফতবন শুরু য়। াক্ষথ াক্ষথ ফদক্ষর সমক্ষত সথক্ষও সরাওামফশ্বা। 

সমভন মওয়াময মুক্ষক ভানুক্ষলয মফশ্বা মঙর, মওাক্ষযয ভক্ষধযাআ যক্ষয়ক্ষঙ ফাাঁঘায ভূরভন্ত্র।  
 

     মওন্তু ওৃমল এক্ষ ভানুল মফশ্বা ওযক্ষত রাকর সম যফীক্ষচয ভধযাাআ সয যক্ষঙ চীফক্ষনয ানন্ত ম্ভাফনা ভানুক্ষলয 

স্নায়ুতক্ষন্ত্রয ক্ষঙ্গ চমেত যক্ষয়ক্ষঙ মভথ এফাং এচনযাআ তা সওফর ভামনমও নয় বদমও দ্ধমতক্ষও প্রবামফত ওক্ষয। নতুন 

চীফক্ষন দাবক্ষণয ভয় ভানুলাক্ষও মভথ সমভন থ সদঔায়, সতভমন সাআ চীফণ াঈত্তীণব ক্ষত এফাং যফতবীওাক্ষর 

ভৃতুযক্ষও চবাক্ষফ িণ ওযক্ষত তাক্ষও াাময ওক্ষয মভক্ষথয কল্প। াঅয ুযাণওথায ভধয মদক্ষয়-ভানফ- মযফায 

েমফক্ষওয ভক্ষধয মঘযায়তক্ষও াথফা ীভায ভাক্ষছ াীভক্ষও াথফা ফযমিয ভক্ষধয াইশ্বযক্ষতক্ষও াঈরমব্ধ ওক্ষয। পক্ষর 

সঘতনাকত ওাযক্ষণাআ ভমযকত ভানফপ্রচামতয মফশ্বাক্ষয সওে ানুন্ধান ওযক্ষত াঅভযা াঅভাক্ষদয াঈরমব্ধক্ষত এও 

ধযক্ষনয তােনা সফাধ ওময। সওননা ভানফওুক্ষরয বফমযযাআ ক্ষরা ক্রভাকত সওে ানুন্ধান ওক্ষয াজ্ঞানতায যয 

দূক্ষয মযক্ষয় সপরা। াঅয এাআ ওাযক্ষণাআ াঅভাক্ষদয ক্ষে যক্ষযক্ষখযা ুযাণওথায ফাাআক্ষয ফফা ওযা ম্ভফ ক্ষয় 

ক্ষঠ না। 
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