নারদ ও হররশ্চন্দ্রের কন্দ্রথাপকথন
ঋগ্বেদীয় ঐতগ্বেয়ব্রাক্ষ্মগ্বেে ততত্রিশতম অধ্য়াগ্বয়
শুনঃগ্বশগ্বপাপাখ্য়ান নাগ্বম একটি কাহিনীে অবতােো কো
িগ্বয়গ্বে | এই কাহিনীগ্বত অপুিক োজা িহেশ্চন্দ্র বরুগ্বেে
কৃপায় পুিলাভ, কৃতজ্ঞতাবশতঃ বরুগ্বেে উগ্বেগ্বশয়
ব্রাক্ষ্মেবালক শুনঃগ্বশপগ্বক উত্সর্ কোে
গ
প্রগ্বেষ্টা এবং
তদবতাগ্বদে কৃপায় শুনঃগ্বশগ্বপে মুত্রিলাগ্বভে কথা হববৃত
িগ্বয়গ্বে | কাহিনীে প্রােগ্বে পুিলাগ্বভে ফল সম্বগ্বে তে
ত্রজজ্ঞাসা তজগ্বর্হেল এবং নােদঋহিে কাে তথগ্বক হতহন তে
উত্তে তপগ্বয়হেগ্বলন তস কথা হববৃত িগ্বয়গ্বে | োজা
িহেশ্চগ্বন্দ্রে একশত ভাো গ থাকা সগ্বেও তাে একটিও পুি
হেল না | তসই োজাে র্ৃগ্বি পবতগ ও নােদ নাগ্বম দুই ঋহি
বাস কেগ্বতন | িহেশ্চন্দ্র তাগ্বদে মগ্বধ্য় নােদ ঋহিগ্বক একটি
র্াথাে দ্বাো প্রশ্ন কেগ্বলন তে তদবতামনুিয় প্রভৃ হত োো
হবগ্ববকজ্ঞানেুি এবং পশু প্রভৃ হত োো হবগ্ববকজ্ঞানেহিত
তাো সকগ্বলই পুিকামনা কগ্বেন, তসই পুগ্বিে দ্বাো হপতা
হক হবগ্বশি ফল লাভ কগ্বেন | িহেশ্চন্দ্র এরুপ প্রশ্ন কেগ্বল
নােদ ঋহি দশটি র্াথাে সািাগ্বেে সকল প্রােীে পুত্রিিোে
কােে হক, পুিলাভ কগ্বে হপতা হক হবগ্বশি ফল লাভ
কগ্বেন, তস সম্বগ্বে হববৃত কেগ্বলন | তাে মগ্বত হপতা জাত
এবং জীহবত পুগ্বিে মুখ্দশনগ কেগ্বল ববহদক এবং তলৌহকক
সবহবধ্
গ ঋে তথগ্বক মুি িগ্বয় থাগ্বকন | শাস্ত্র মগ্বত, সকল
মানুিই জগ্বেে সময় ব্রক্ষ্মঋে, তদবঋে, হপতৃঋে - এই

হতনপ্রকাে ঋেসি জেগ্রিে কগ্বে | তলৌহককজীবগ্বনও তাে
হকেু না হকেু ঋে থাগ্বক, ঋেবান পুরুি কখ্নও স্বগ্বর্ র্মন
গ
কেগ্বত পাগ্বে না | পুি জেগ্রিে কেগ্বল হপতা তাে উপে
ঋেভাে অপেগ কগ্বেন | পুিও হপতাে ঋেগ্বমােগ্বন দায়বদ্ধ
থাগ্বক | অতএব হপতা ঋেমুি িগ্বয় অমৃতগ্বলাগ্বক র্মগ্বনে
অহধ্কােী িন | হদ্বতীয়তঃ, প্রাহের্ে স্বাভাহবকভাগ্ববই
সুখ্াহভলািী | তাো পৃহথবীে কাে তথগ্বক তভাজন-হনবাসাহদ
সুখ্গ্বভার্ কগ্বে, অহি তথগ্বক দিন-পাকাহদ এবং জল তথগ্বক
স্নানপানাহদে সুখ্ তভার্ কগ্বে | হকন্তু এগ্বদে সকগ্বলে তথগ্বক
অগ্বনক তবশী সুখ্্গ্বভার্, পুগ্বিে হনকি তথগ্বক পাওয়া োয় |
পুি ই হপতাে তেষ্ঠসুগ্বখ্ে তিতু | তৃতীয়তঃ, পুি জাত িগ্বল
হপতা ইিগ্বলাক ও পেগ্বলাক সকলপ্রকাে দুঃখ্গ্বক অহতক্রম
কগ্বে োন | শাস্ত্রকাে তবৌধ্ায়ন ও এরূপ বগ্বলগ্বেন পুত্তস্ত্রাোত্ততঃ পুিহমগ্বিচ্ছহি পেি ে অথাত
গ পুতনামক নেক তথগ্বক িাে কগ্বে বগ্বল সকগ্বল পুিকামনা
কগ্বে | হপতাে তথগ্বক জাত পুি হপতাে ই স্বরূপতা প্রাপ্ত
িয় | অথএব হপতা স্বয়ং তেমন হনগ্বজে দুঃখ্গ্বমােন সগ্বেষ্ট
িন, তসরূপ পুিও তাে সকল দুঃগ্বখ্ে হবনাশ কগ্বে | এ
হবিগ্বয় আে তবশী বলাে প্রগ্বয়াজন তনই | তনৌকা তেমন
দুস্তে নদী পাে িগ্বত সিায়ক িয় তদ্রূপ পুিও হপতাে
ঐহিক-পােত্রিক সকল দুঃখ্গ্বমােন কগ্বে থাগ্বক | েতু থতঃ,
গ
ব্রক্ষ্মেে-র্ািগ
গ
স্থ্য়-বানপ্রস্থ্-পাহেব্রাজয়াহদ আেমেতু ষ্টগ্বয়ে
ধ্মপালন
গ
মানুিগ্বক হবগ্বশি তকাগ্বনা সুখ্ দান কেগ্বত পাগ্বে
না, হকন্তু পুি তাে কাগ্বে পেমসুগ্বখ্ে তিতু িয় | পুিগ্বক

বলা িগ্বয়গ্বে, "অবদাবদঃ তলাকঃ অথাত
গ তদািহনমুি
গ
অহনন্দনীয় সুগ্বখ্ে উত্স | সুতোং েতু োেগ্বমে তথগ্বকও
পুি অগ্বনক বড় | পঞ্চমতঃ, অন্ন, বস্ত্র, হিেেয়, পশু প্রভৃ হত
মানুগ্বিে সুগ্বখ্ে কােে বগ্বল প্রহসত্রদ্ধ আগ্বে | জায়া বা পত্নী
তভার্সুগ্বখ্ সিাহয়কা বগ্বল হতহন সহখ্স্বরূপা এবং
আনন্দদাহয়নী | হকন্তু এো সুখ্গ্বিতু িগ্বলও তাত্কাহলক
অল্পসুখ্ ই তাো হদগ্বত পাগ্বে | দুহিতা তকবল দুঃগ্বখ্ে ই
কােে িয় বগ্বল বদনয় তিতু | হকন্তু পুি স্বয়ং তজয়াহতস্বরূপ
িগ্বয় হপতাে অমৃতত্বপ্রাপগ্বে তিতু িয় বগ্বল সকগ্বলে ই
সবথা
গ পুগ্বিচ্ছা কতগবয় | িষ্ঠতঃ, হপতাে হনকি তথগ্বক
উত্পন্ন িগ্বয় পুি হপতাে ই প্রহতহবম্ব িগ্বয় থাগ্বক | প্রকৃত
পগ্বে হপতা দুবাে জে হনগ্বয় থাগ্বকন - একবাে হনগ্বজে
মাতৃর্ভগ তথগ্বক, আে একবাে পুিরূগ্বপ পত্নীে জঠে তথগ্বক
| অতএব পুি হপতাে তথগ্বক পৃথক তকউ নয় | সপ্তমতঃ,
পহত পুিরূগ্বপ পত্নীজঠে তথগ্বক জাত িন এই বুয়ত্পহত্তে
দ্বাো পত্নীে জায়া এই অহভধ্া সাথক
গ িয় | আবাে পহত
পত্নীগ্বত পুিরূগ্বপ প্রাদুভভত
গ িন এই বুয়ত্পহত্তে দ্বাো পত্নী
আভভ হত শব্দবােয়াও িন | অষ্টমতঃ, তদবর্ে এবং
মিহির্েও
গ
পুগ্বিাত্পাদগ্বনে হনহমত্ত স্বীয় মিত ততজ
পত্নীগ্বত স্থ্াপন কগ্বে মনুিয়র্গ্বেে তেগ্বি জায়াই পহতে
জননীস্থ্ানীয়া িগ্ববন এরূপ ত ািো কগ্বেহেগ্বলন | অতএব
অপুিগ্বকে তকাগ্বনা সুখ্ তনই, কােে পুি দশনজহনত
গ
সুখ্
অনয় তকাগ্বনা হকেু তথগ্বকই পাওয়া োয় না | পুিসুখ্
অনুভব কগ্বে তদবতা ও মনুিয়র্ে তশাক হবস্মৃত িন,

শাস্ত্রজ্ঞ মনুিয়র্ে এবং োজা অমাতয়াহদ সকল হবেেে
বয়াত্রিোই পুিসুখ্ানুভবরূপ মাগ্বর্েগ প্রশংসা কগ্বে থাগ্বকন |
পশুপাখ্ীগ্বদে মগ্বতা হবগ্ববকজ্ঞানেহিত হতমকপ্রােীোও
গ
একথা তবাগ্বে এবং একােগ্বে পুগ্বিাত্পাদনরূপ প্রবৃহত্তে
দ্বাো োহলত িগ্বয় জননী এবং ভহর্নীে সগ্বেও সংসর্ কগ্বে
গ
| অথএব মনুিয় বা মনুগ্বিয়তে প্রােী, হবগ্ববকজ্ঞানসম্পন্ন
অথবা হবগ্ববকজ্ঞানেহিত সকল প্রােীে কাগ্বেই পুিলাভ
এক অসীম আনগ্বন্দে উত্স িগ্বয় থাগ্বক এই সাবজনীন
গ
প্রবৃহত্তে কথাই ব্রােেকাে নােদ ঋহিে মাধ্য়গ্বম বহলষ্ঠভাগ্বব
উপস্থ্াহপত কগ্বেগ্বেন |

