
বরুণ ও হরিশচন্দ্রেি কন্দ্রথোপকথন 

 

ঋগ্বেদীয় ঐতগ্বেয় ব্রাক্ষ্মণ নামক গ্রগ্বে োজসূয়যাগ্বেে বণ ণনাে 

ফা াঁগ্বক শুনঃগ্বেগ্বপাপাখ্য়ান নাগ্বম যয কাহিনীটিে উপস্থাপনা কো 

িগ্বয়গ্বে তাে অন্তে ণত বরুণ ও িহেশ্চগ্বেে কগ্বথাপকথন অংেটি 

অতয়ন্ত আকর্ ণণীয় | প্রকৃতপগ্বে এই কগ্বথাপকথন অংেটি 

অতয়ন্ত আকর্ ণণীয় | প্রকৃতপগ্বে এই কগ্বথাপকথন অংগ্বেে 

মাধ্য়গ্বমই কাহিনীটিে সূচনা | পুত্রকামী িহেশ্চগ্বেে পুত্রলাগ্বেে 

জনয় কটিন প্রহতজ্ঞা, অথচ পুত্রলাগ্বেে পে যেিাতণ হপতৃহৃদগ্বয়ে 

পগ্বে যসই প্রহতজ্ঞাপূেগ্বণ অপােেতা - এই দ্বগ্বেে িানাগ্বপাগ্বেগ্বন 

কাহিনীে এই অংেিুকু চমত্কাে িগ্বয় উগ্বিগ্বে |  

কাহিনীে প্রােগ্বে অপুত্রক োজা িহেশ্চগ্বেে পুত্রকামনাগ্বক 

যকে কগ্বে | ইে্বাকুবংগ্বোদ্ভব োজহর্ ণ িহেশ্চে েতপত্নীপহেবতৃ 

িগ্বয়ও পুত্রিীন হেগ্বলন | তা াঁে েগৃ্বি নােদ-নামক এক ঋহর্ হেগ্বলন 

| তা াঁে উপগ্বদোনসুাগ্বে োজা িহেশ্চে বরুণগ্বদবতাে হনকগ্বি 

পুত্রলােরূপ বে প্রাথ ণনা কেগ্বলন | বরুণগ্বদবতাে বগ্বে তা াঁে পুত্র 

জন্মগ্রিণ কেগ্বল যসই পুত্রগ্বক উত্সে ণ কগ্বে বরুগ্বণে উগ্বেগ্বেয় 

যাে সম্পাদন  কেগ্ববন বগ্বল োজা  প্রহতশ্রুহতবদ্ধও িগ্বলন | 

বরুগ্বণে অনুগ্রগ্বি যথাকাগ্বল োজাে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রিণ 

কেল এবং োজা তাে নাম োখ্গ্বলন যোহিত | িহেশ্চগ্বেে 

পুত্রলাগ্বেে বতৃ্তান্ত অবেত িগ্বয় বরুণগ্বদব োজাে হনকগ্বি এগ্বস ঐ 

পুত্রগ্বক উত্সে ণ কগ্বে তা াঁে উগ্বেগ্বেয় যাে কেবাে কথা োজাগ্বক 

মগ্বন কহেগ্বয় হদগ্বলন | োজা বলগ্বলন যয জগ্বন্মে পে দেহদন 

পয ণন্ত প্রাণীে অগ্বেৌচদো থাগ্বক | দেহদন অহতক্রগ্বম িগ্বল 

অগ্বেৌচগ্বন্ত প্রাণী যােগ্বযােয় িয়, সুতোং হতহনও দেহদন পগ্বে 

যাোনুষ্ঠান কেগ্ববন | দেহদন পগ্বে বরুণ পুনোয় এক ই উগ্বেগ্বেয় 

আেমন কেগ্বল িহেশ্চে বলগ্বলন যয দগ্বন্তাত্পহত্ত না িগ্বল প্রাণীে 



অবয়বসংপূহত্তণ িয় না এবং অবয়বসংপূহত্তণ না িগ্বল প্রাণী যমধ্য় 

িগ্বত পাগ্বে না | সুতোং পুগ্বত্রে  দগ্বন্তাদ্গম িগ্বল তগ্ববই তাে দ্বাো 

যাে কো সেব | এক ই েকমোগ্বব পুগ্বত্রে দগ্বন্তাদ্গগ্বমে পে 

বরুণ পুনোয় আেমন কেগ্বল িহেশ্চে তা াঁগ্বক বলগ্বলন যয হেশুে 

প্রথম যয দগ্বন্তাদ্গম িয় তা অস্থায়ী এবং যস কােগ্বণ তাে দ্বাো 

পশুে অবয়বসংপূহত্তণ িয় না বগ্বল যসই পশু যােগ্বযােয় িগ্বত পাগ্বে 

না | পশুে প্রথগ্বমাত্পন্ন দন্তগুহল উত্পহতত িগ্বয় পুনোয় যয 

স্থায়ীদন্ত উত্পন্ন িয় তাে দ্বাোই পশু পূণ ণতা প্রাপ্ত িয় এবং তখ্ন 

ই যস যাগ্বে উত্সে ণগ্বযােয় িয় | 

অতঃপে যথাকাগ্বল িহেশ্চেপুত্র হেহিগ্বতে হেশুকাগ্বলে দা াঁতগুহল 

উত্পাটিত িগ্বয় পুনোয় দগ্বন্তাদ্গম িল | তখ্ন পুনোয় 

িহেশ্চগ্বেে কাগ্বে আেমন কগ্বে বলগ্বলন -    এখ্ন তুহম এে দ্বাো 

আমাে উগ্বেগ্বেয় যােসম্পাদন কে |" হকন্তু িহেশ্চে বরুণগ্বক 

বলগ্বলন যয হদ্বতীয়বাে দগ্বন্তাদ্গগ্বমে পে প্রাণী োেীহেকোগ্বব 

পূণ ণতাপ্রাপ্ত িয় এবং তখ্ন তাগ্বক যাগ্বে উত্সে ণ কো যায় একথা 

সতয় িগ্বলও তা াঁে পুত্র অথ ণাত যোহিত েত্রত্রয় এবং েত্রত্রয়াহদ 

বগ্বণ ণে স্বস্বজাতুয়হচত অস্ত্রহবদয়াহেোহদ সম্পূণ ণ না িগ্বল 

পহেপূণ ণতাআগ্বস না | অতএব যোহিগ্বতে অস্ত্রজ্ঞান সম্পূণ ণ িগ্বল 

তাগ্বক উত্সে ণ কগ্বে যাে সম্পাদন কোই যেয় | িহেশ্চগ্বেে বচন 

স্বীকাে কগ্বে বরুণ যোহিগ্বতে অস্ত্রহবদয়া সম্পূণ ণ িওয়া পয ণন্ত 

অগ্বপো কেগ্বলন  এবং তােপে যখ্ন পূণ ণতাপ্রাপ্ত যোহিতগ্বক 

উত্সে ণ কেবাে জনয় িহেশ্চেগ্বক বলগ্বলন তখ্ন িহেশ্চে তা াঁে 

কথা স্বীকাে কগ্বে হনগ্বলন এবং পুত্রগ্বক যেগ্বক বলগ্বলন যয 

বরুগ্বণে বগ্বে যযগ্বিতু হতহন যোহিতগ্বক লাে কগ্বেগ্বেন, অতএব 

ঋণমুক্ত িওয়াে জনয় তা াঁগ্বক বরুণগ্বদবতাে উগ্বেগ্বেয় যোহিতগ্বক 

উত্সে ণ কগ্বে যাে সম্পাদন কেগ্বত িগ্বব | হপতাে কথায় অসম্মত 

যোহিত আত্মেোে জনয় ধ্নুব ণাণ গ্রিণ কগ্বে হপতৃতয়াে কগ্বে 



অেগ্বণয় প্রস্থান কেগ্বলন এবং যসখ্াগ্বনই হতহন এক বত্সে ধ্গ্বে 

পহেভ্রমণ কেগ্বত লােগ্বলন | 

 

 
 


