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ঋগ্বেগ্বে দেবমাহাত্ম্য়বর্ ণনাববষয়ক সূগ্বের পাশাপাবশ ধম ণবনরগ্বপক্ষ বকছু 

উগ্বেখগ্ব াগ্য় সূে-ও পাওয়া  ায় | ধম ণবনরগ্বপক্ষ এই অগ্বথ ণ দ  দসগুবিগ্বে 

দেবোববষয়ক ভাবনা মুখয় নয় | দেবেগ্বের বেক দথগ্বক েৃষ্টি বিবরগ্বয় এগ্বন 

ঋবষকববরা দসখাগ্বন বববিত্র্য়ময় এই জীবজগ্গ্বের বেগ্বক োবকগ্বয়গ্বছন | 

এই ধরগ্বর্র সূগ্বের মগ্বধয় রগ্বয়গ্বছ কগ্বয়কষ্টি নীবেপ্রবেপােক সূে, 

দ গুবির মগ্বধয় আবার সবগ্বিগ্বয় উগ্বেখগ্ব াগ্য় েশমমণ্ডগ্বির অক্ষসূেষ্টি 

(10|34) | সূেষ্টি অক্ষক্রীড়াসে হেভাগ্য় এক পাশাগ্বখগ্বিায়াগ্বড়র 

আত্ম্কাবহনী | প্রািীন বববেক সমাগ্বজ অক্ষক্রীড়া এবং মৃগ্য়া - এই েুষ্টি 

অবসরববগ্বনােগ্বনর প্রধান উপায়রূগ্বপ প্রিবিে বছি | বকন্তু এগ্বের প্রবে 

অবেবরে আসক্তে দ  মানুগ্বষর সব ণনাগ্বশর কারর্ হয় দসিা-ও প্রািীন 

আ ণগ্র্ উপিবি কগ্বরবছগ্বিন | পরবেীকাগ্বি শাস্ত্রকারগ্র্ অক্ষক্রীড়া ও 

মৃগ্য়াগ্বক দ  বয়সন বগ্বিগ্বছন, প্রািীন আ ণঋবষগ্র্-ও এগ্বের কুিি সম্বগ্বে 

অনুরূপ ধারর্া দপাষর্ করগ্বেন | আগ্বিািয় সূগ্বে েে্কািীন সমাগ্বজ 

প্রিবিে অক্ষক্রীড়া এবং এই অক্ষক্রীড়ার দনশায় প্রমত্ত এক েয়ূেকগ্বরর 

মম ণাবিক পবরর্াগ্বমর একষ্টি বিরকািীন সামাক্তজক বিত্র্ উদ্ঘাষ্টিে হগ্বয়গ্বছ 

| প্রেয়ক্ষেশীর অবভজ্ঞোয় সমৃদ্ধ এই বর্ ণনা দ মন বাস্তবসম্মে, দেমবন 

মগ্বনাববজ্ঞানসম্মে | অক্ষক্রীড়ায় আসে েয়ূেকগ্বরর বনকি অগ্বক্ষর 

েুবন ণবার আকষ ণর্ অেয়ি দমাহকর | ববভীেক বৃক্ষজাে পাশার ঘুুঁষ্টিগুবি 

 খন আস্ফাগ্বর  (পাশা দখিার ছগ্বকর উপর ) ববিরর্ কগ্বর, েখন োরা 

সবগ্বি েয়ূেকরগ্বক আকষ ণর্ করগ্বে থাগ্বক | অগ্বক্ষর প্রবে আকষ ণর্ উে্কৃি 

দসামরসপাগ্বনর আকষ ণগ্বর্র সগ্বে েুিনীয় -   গ্বসামগ্বসয়ব দমৌজবেসয় 

ভগ্বক্ষা ববভীেগ্বকা জাগ্ৃববম ণহয়মচ্ছান   | পাশার সব ণনাশা আকষ ণগ্বর্ মত্ত 

েয়ূেকর বনজ পত্নীগ্বক অবজ্ঞা কগ্বর | অক্ষ-ই োর বনকগ্বি পত্নী 

অগ্বপক্ষা-ও বপ্রয় হগ্বয়গ্বছ | োই পত্নীগ্বক ববোবড়ে করগ্বেও োর বাগ্বধবন | 

অথি পত্নী বিরবেন-ই োর অনুগ্ো বছি, কখগ্বনা দস  (পত্নী ) েয়ূেকরগ্বক 

বেরস্কার কগ্বরবন বা দক্রাধ প্রকাশ কগ্বরবন | এমন বক োর বেুগ্বের 

বনকগ্বিও োর পত্নী মেিোবয়কা বছি | পাশার আকষ ণগ্বর্-ই োর অেয়ি 

েুুঃখকর পবরর্বে ঘগ্বিগ্বছ | োর পত্নী োগ্বক স্থান দেয়বন, শ্বশ্রূ কেৃণক দস 



ববোবড়ে হগ্বয়গ্বছ | পাশাগ্বখিায় দহগ্বর বগ্গ্বয় দস দ  ঋর্ কগ্বর োর জনয় 

োর স্ত্রীগ্বক অগ্বনয়র হাগ্বে িাবিে হগ্বে হয় -   অগ্বনয় জায়াং পবরমৃশবি   | 

বপো,মাো ও ভ্রােৃগ্র্ োর সগ্বে সম্পকণ দছেন কগ্বর, উত্তমগ্বর্ ণর বনকগ্বি 

োর সম্বগ্বে বগ্বি -   ন জানীগ্বমা নয়গ্বো বদ্ধগ্বমেম   | অেয়ি েুুঃগ্বখর 

সগ্বে েয়ূেকর বগ্বি -    নাহং ববন্দাবম বকেবসয় দভাগ্ম   | নানাভাগ্বব 

ববব্রে পাশাগ্বখগ্বিায়াড় অক্ষক্রীড়ার প্রবে আসক্তে মন দথগ্বক েরূ করগ্বে 

দিিা কগ্বর এবং সঙ্কল্প কগ্বর দ  দস আর পাশা দখিগ্বব না | বকন্তু পাশার 

োগ্বনর শব্দ োগ্বক আকষ ণর্ করগ্বে থাগ্বক | অবভসাবরকা জনপেবধূর 

মগ্বো েয়ূেকর-ও দশষ প ণি েয়ূেশািায় বগ্গ্বয় উপবস্থে হয় | দস এই 

আশা করগ্বে করগ্বে  ায় দ  এইবার দস জয়িাভ করগ্বব | বকন্তু পাশার 

ঘুুঁষ্টি োগ্বক পুনরায় প্রোবরে কগ্বর | অল্পবুক্তদ্ধ বািকগ্বক দকাগ্বনা বস্তু প্রোন 

কগ্বর বিবরগ্বয় দনওয়ার মগ্বো অক্ষ োগ্বক  া বেগ্বয়গ্বছ সমস্ত-ই বিবরগ্বয় 

বনগ্বয়গ্বছ -   কুমারগ্বেষ্ণা জয়েুঃ পুনহণর্ুঃ   | অগ্বক্ষর প্রভাব অপবরসীম | 

রাজা প ণি অগ্বক্ষর প্রভাগ্ববর কাগ্বছ নবে স্বীকার কগ্বরন | অক্ষ বাইগ্বর 

  মধ্বা সংপুোুঃ  (মধুসংপৃে বা বমি ) ও অেয়ি শীেি হগ্বিও স্বরূগ্বপ 

োরা অঙ্কুশেুিয়  ন্ত্রর্াোয়ী | েগ্ধ করাই োগ্বের স্বভাব | 

অক্ষক্রীড়াসক্তের দশািনীয় পবরর্াগ্বম েয়ূেকর বনগ্বজই দকবি অনুেপ্ত 

নয়, োর স্ত্রী েুুঃগ্বখ পবরপূর্ ণা, মাোও পুগ্বত্র্র জনয় সিপ্তা | অক্ষক্রীড়া য় 

পরাক্তজে ও ঋর্গ্রস্থ েয়ূেকর বনরুপায় হগ্বয় রাক্তত্র্গ্বে ধনিাগ্বভর জনয় 

অগ্বনয়র গ্ৃগ্বহ প্রগ্ববশ কগ্বর | অগ্বনয়র শাবিপূর্ ণ জীবন াত্র্া দেগ্বখ হেভাগ্য় 

েয়ূেকর সুস্থ জীবগ্বনর আকাঙ্খায় মম ণাবিক মম ণপীড়া অনুভব করগ্বে 

থাগ্বক | অগ্বনক েুুঃখেুর্দ্ণশা অনুভব কগ্বর অবগ্বশগ্বষ েয়ূেকর আপন 

অবভজ্ঞো বেগ্বয় বুগ্বেগ্বছ দ  অক্ষক্রীড়ায় নয়, কৃবষকগ্বম ণর দ্বারা 

জীববকাবনব ণাহ কগ্বর শািভাগ্বব জীবন াপন করাগ্বেই প্রকৃে আনন্দ; োই 

দস বনগ্বজই প্রবে সেকণবার্ী উচ্চারর্ কগ্বরগ্বছ | দস উপিবি কগ্বরগ্বছ, 

অক্ষক্রীড়ায় আসক্তে পবরহার করগ্বে পারগ্বিই জীবগ্বন  া প্রগ্বয়াজন 

সমস্ত-ই োর হগ্বব | সূগ্বের দশগ্বষ েয়ূেকর জীবগ্বন  া কগ্বরগ্বছ োর জনয় 

ক্ষমা প্রাথ ণনা কগ্বরগ্বছ | অগ্বনক েুুঃখগ্বভাগ্বগ্র দশগ্বষ দস অক্ষক্রীড়াসক্তের 

ভয়াবহো উপিবি কগ্বরগ্বছ এবং অগ্বক্ষর েুবন ণবার আকষ ণর্ দথগ্বক মুক্তে 

দিগ্বয়গ্বছ |  



 


