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প্রকাশকের ভূমিক। | 
সহার্ঘপ্রকাশের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল । যতদুর সাধ্য মহি স্বামী দয়ানন সরম্বতী মহাশয়ের 

মূল গ্রথের গঁবিল অনুবাদ করিবার চেষ্টা! করা হইয়াছে, ও বোধ করি কোন স্থানেই স্বামীর্জীর আশয় 

ন্ট করা হয়'নাই। যে পর্যন্ত সাধারণে এই পুস্তক পাঠ করিয়! অন্মোদন ন! করিবেন ততক্ষণ বিশেষ 
রূপে নিজ মতামত প্রকাশ কর! কর্তবা নহে । এই গ্রচ্থের অনুবাদ করিবার ভার একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের 

এম্ এ উপাধিধারী বাঙ্গালীকে দেওয়া হইয়াছিল, যিনি হিন্দি ভাষাতেও বিশেষ বুৎপনন, এই অন্ত 

ৃনুবা?, যে সরল ও অবিকল হইয়াছে, তাহা! আশ! করা যায়। বঙ্গদেশে স্বামীজি মহারাজের সিদ্ধান্ত 

নৃতি অল্প লোকেই জাত আছেন, এমন কি বঙ্গদেশের অনেক কৃতবিদ্য লোকেও শ্থামীজির নাম পর্য্যস্ত 

মবগত নহেন। যাহাতে বঙ্গদেশে আর্ধ্য বা বৈদিক সিদ্ধান্ত গ্রচারিতু হয়, তজ্জন্াই সতাপ্রকাশের 

বঙ্গানুবাদ করান হইয়াছে । যে দেশের যে ভাষ! তাহাতে পুস্তক প্রচারিত না হইলে, জন সাধারণে উক্ত 

পুস্তকের মর্ধগ্রহণ করিতে সমর্থ হন না। আমর! এই ভূমিকায়, শ্থামীদয়ানন্দ মহাশয় 'ও তর্ক স্থাপিত 
আর্ধয সমাজের বিষয় সংক্ষেপতঃ কিছু প্রকাশ করা আবপ্তক বিবেচন! বিধায় লিখিতেছি। মহর্ি 
িদ্বামীদয়ানন সরন্থতী মহাশয়ের সম্পূর্ণ জীবনী পণ্ডতবর স্বর্গীয় শ্রীলেখরাম শর্মা. আর্ধ্য মুসাফির কতৃক 
উর্দী ভাষায় প্রকাশিত আছে। হিন্দি ভাষায় পণ্ডিত গোপাল শর্মা! শাস্্ী প্রণীত দয়ানন্দ দিগ্থিজযার্ক 
নামক গ্রন্থে ও বঙ্গভাষায় শ্রীদেবেজ্্রনাথ মুখোপাধ্যার প্রণীত দয়াননচরিত এবং ইংরাজীতে লালা দুর্গা" 
প্রসাদ মহাশয় কর্তৃক 4 [1181008 ০6 2৪9॥ নামক 'ও অপরাপর গ্রন্থে লিখিত আছে। যাহার! তাঁহার 

মপূর্ণ জীবনী পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহার! উপরোক গ্রন্থ সকল পাঠ. করিলেই সকল বিষয় জ্ঞাত 
হইবেন। অমর! এস্থলে অতি সংক্ষেপে তাহার বিষয় বর্ণন করিতেছি । 

অসাধারণ বিদ্বান যোগী এবং র্নিষঠ ্ রীমনয়ানন্দ সরন্বতী কাটিবার প্রদেশস্থ মর্ভী নামক নগরে 
'দিচ্য শ্রেণিস্থ ব্রাহ্মণ বংশে ১৮৮১ বিক্রমান্ধে (ইং ১৮২৪ সালে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । দয়ান্দের 

পিত। মাতা শৈব মতাবলম্বী ছিলেন। তাহারা বিপুল সম্পতিশালী ও অত্যান্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন; এবং বাল্য- 

কাল হইতেই পুত্রকে স্ুশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্বীয় বংশের নিয়মানুসারে পঞ্চম বৎমরে উপনীত 

হইয়া, দয়ানন্ন গৃহ পরিত্যাগ পর্য্স্ত, গৃহেই ব্যাকরণ, নিরুক্ত, নিঘণ্ট, মীমাংসাদি ঘ্প ও যু্বদাদি 
গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দয়ানন্ন বাল্যকাল হইতে যেরূপ সত্যানুসন্ধি, শানপপান্থ ও কর্তব্যনিষঠ 
ছিলেন, সেইরূপ অক্কত্রিম বৈরাগাভাবও তাহার হদয়ে নিহিত ছিল। খর ব্রঃক্রম যখন নবম বৎসর, 
তখন তাহার প্রেমাম্পদ পিতামহের মুত্াদর্শনে, তাহীকেও একসময়ে€£, প্রা পার্তিত হইতে হইবে এই 

ত্তা "তদীয় ঘায়দেশ অধিকার করিল | এই ঘটনার.এছু দিন পরে, তাহার এক সহোদয়া 
তিক রোগকান্ত হয পরলোক গন করেন। 'শীনন্দ সেই প্রিয়তমা ভগিনীর মৃত্য 
যা, জীবনের প্থাণোচনা পুর্ব মত! হইতে লি"ও পাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই 

নায় হার হবার বৈরগাঁভাব্ে পূর্বাগে” গাথকতর গ্রবল করিয়া তুলিল। এলে চিনি 
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ইঞজিয় সংযম ও তপোনুষ্ঠান দ্বার! মুক্তি পাইবার আকাঁঙ্ষা, তাঁহার চিন্কে অহরহঃ জাগরূক হইতে 

লাগিল। তাহার পিতা মাতা তাহার এইরূপ বৈরাগ্যভাব দেখিয়া, তাহাকে সংসারশৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার 

জন্য তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। প্রথমে তিনি বিবাঁছে অমন্মতি প্রকাশ করিলেন, কিন্ত 

তাহাতেও তাহার! নিরম্ত হঈলেন না। স্মৃতরাং অনন্োপায় হইয়া, একদিন সায়ংকালে একৰিংশতি 

বর্ধ বয়$ক্রমে, তিনি গৃহ হইতে নিষ্কাত্ত হইলেন। গৃহনিষ্রান্ত দয়ানন্দ, সম্াসাশ্রম গ্রহণ পুর্ব, 

হিমালয়, বিদ্ধটাচঙ্ প্রভৃতি পর্য্যটন, বারাণপী হরিছার প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ, ও ভত্রত্য বিহ্বান্ ও 

যোগীগণের সহবাসে, বহু শাস্ত্রাধায়ন ও যোগাভ্যাস পূর্বক উত্তরোশ্তর জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে লাগিলেম ! 

বখন তাহার বঃক্রম আনুমানিক ৩৫ বৎসর, তখন তিনি মথুরায় আগমন করিয়। তত্রত্য অরৃষ্ট-পুর্ব- 

প্রভাব, অত্যাশ্চ্যয পাণ্ডিত্য ও অনন্তসাধারণ বীশক্তিদম্পন্ন প্রী ১০৮ বিরজানন্দ স্বামীর নিকট পুনরায় 
অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি, মহাভাষ্য, উপনিষদ, মনুস্থতি, ষড়দর্শন, বেদ ও বেদাঙ্গাদি পাঠে অনধিক ৭ বৎসর 

কাল অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর অধ্যয়ন সমাধ! করিয়া, একশান্র ঈশ্বর সহায় গ্রহণ পূর্ব্বক, দয়ানন্ন 
আচার্যের আশীর্বাদ গ্রহণ করতঃ, “সত্যেরই জয়” এই মহামন্ত্ব অবলম্বন করিয়া, বৈদিক ধর্্ম-সংস্থাপন, 

বেদানুকুল আর্বগ্রস্থের শ্রেষ্তাপ্রতিপাদন ও বেদবিরুদ্ধ অনার্ধগন্থের খণ্ুনে প্রবৃন্ত হইলেন। মথুরা 

হইতে নিষ্তান্ত হইয়া, কাশী * প্রভৃতি বহস্থলে পণ্ডিতগণের সহিত শাস্তার্ঘ করিয়া, বৈদিক ধর্ধের 

শ্রেষ্ঠতা এবং বেদবিরুদ্ধ ধর্মের নিক্ৃষ্টতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক, ্রীমদয়ানন্দ সর্বত্র জয়লাভ করিলেন। 

এদিকে তাহার সারগর্ভ বৈদিক উপদেশ, তাহার অসীম প্রতিভা! বলে, ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে 

অপর সীমা পর্য্যন্ত গ্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; তাহার -মুখারবিন্দবিনিস্মত জদয়গ্রাহী সত্যোপদেশ শ্রবণে, 
লোকের চিন্ত এরূপ আকর্ষিত হইত, যে অনেকেই তাহার উপদেশ শ্রবণের অব্যবহিত পরৈই, বহুকাল 

সেবিত কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ববক, বৈদিক ধর্মাবলম্বন করিতেন। এইরূপে অনেকে বৈদিক ধর্মাবলম্বন 
করিলেন, এবং বেদের পঠন পাঠন জন্ত স্থানে স্থানে সমিতি ও বৈদিক পঠাশালা স্থাপিত হইতে লাগিল । 
তিনি উক্ত বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বীগণকে আর্্যাবর্তবাসীদিগের চিরপ্রসিদ্ধ আর্ধ্য নামে এবং তাহাদের 

সমিতিকে আর্ধ্যদমাজ বলিয়া অভিহিত করিলেন। সত্যোপদেষ্টা দয়ানন্দকে বিদ্যা ও ধর্মের জলস্ত- 

গুতিমু্তি বলিলেও বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি কর! হয় না। পুজপাঁদ স্বামী খনয়ানন্দ সরম্যতী বৈদিক 
ধর্মপ্রচার জন্য তাহার বৈদিক যন্ত্ালয় ও তত্প্রণীত গ্রন্থ সকলের স্বত্বাধিকারিণী নিযুক্ত করিয়া, 
গরোপকাফ্িণী নামক একটী সভা স্থাপন করিয়া যান, যাহা! এক্ষণে আজমীর নগরে অধিষ্ঠিত আছে। 

এতদ্যতীত দতনি গোরক্ষিণী নামক আর একটা সভা! স্থাপন করিয়াছিলেন । 
অধন্থান্ধকাস্ধ্বংসকারী দয়ানন্দরূপ অগ্নিকে নির্বাপিত করিবার জন্য, শান্ত, শৈব, বৈষ্ণব, জৈন, 

বৌদ্ধ, মুসলমান শ্রীষ্টা* এভূতি সা্্রাদায়ীকগণ, বদ্ধপরিকর হুইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, 
কিন্ত কেহই তদ্বিষয়ে কৃত্কা হুইতে পারিলেন না। নেই অগ্থি. নির্বাপিত হওয়া দুরে থাকুক, ' 

ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইয় কপূর্ধ শোহ। শরণ করিল। অনেক সময় ছুরাত্মাগণ তাঁহাকে বহুপ্রলোতন 

দেখাইয়া, কখন বা তাহার প্রাণ পর্যন্ত -হার জন্য উদ্যত হইয়াও, তাহাকে সত্যপথ হইড্রে বিচলিত 

করিতে সমর্থ হয় নাই। শ্রীমন্দয়ান্দ স-ভী, আর্ধ্াবর্তদেশবুদী সায়ণাচার্্, মহীধুর প্রদৃতির 
রক ৯ 
কাঈী পত্্ার্থ, স্বামী নারায়ণ্তথণ্ডন, মেলাটাদপুর। চু ই. তার|নাথ তর্করধ্্রর সচ্ছিত শাস্্ার্থ প্রভৃতি উ্টধা 



বেদভায্যের, এবং ইয়ুরৌপদেশবাঁদী উইলমন্, মোক্ষমুলরক্কতবেদান্বাদের ভ্রম প্রাদর্শন পূর্বক, সম্পূর্ণ 
যূর্বদ ভাষ্য, সত্যর্থগ্রকাশ, খখেদাদিভাষা ভূমিকা, খখেদের অধিকাংশ ভাগের ভাষা, ব্যোনপ্রকাশ 
( গানিণিকৃত বাকরগ ও তদীয় হিন্দীভাষায় ব্যাথা! ).'% রন করিয়৷ বেদবিরুদ্ধ, আর্ধ্যগণের অধঃপতন 

সাধক, মনুষ্যের উন্নতির কণ্টকম্বরূপ নবীন মতমতাস্তরের সমূল বিনাশের বিধান করিয়া, সনাতন 
বেদশান্ত্রের যথার্থতত্ববোধের সছুপায় বিধানপূর্বক, মন্ুযোর কল্যাণমা গঁ প্রশস্ত করিয়াছেন। 

ধ্য প্রকাশে যেরূপ তমোরাশি ধ্বংস হয়, সেইরূপ স্বামীমহাশয়ের বেদভাষ্য প্রকাশে বেদবিরুদ্ধ 

মত মতান্তরগুলির অদারতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণীত হইয়া, যাবদীয় অবৈদিক মতমতান্তর ধ্বংস প্রায় হইয় 

পড়িয়াছে। এইরূপ মহাত্রতে ব্রতী থাকিয়া, মহধি দয়ানন সরম্বতী ১৯৪০ বিক্রমাে (১৮৮৩ খুষ্ঠাবে 
৩০শে অক্টোবরে ) আজমীর নগরে মানবলীলা স্বরণ করেন। তত্প্রণীত সত্যার্থপ্রকাঁশ ধণ্রেদাদি ভাষ্য 

ভূমিকা এবং বেদভাষা ও অপরাপর গ্রস্থগুলি পর্য্যালোচন! করিলে, পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, 

যে তিনি কিনবপ অসাধারণ বীশভিগন্প্, অকপট্বভাব, বিদ্বান যোগী, ও নিঃন্বার্থ ধর্মবীর ছিলেন। 

শ্রীসত্যাচরণ শাস্ত্রী দেবপর্মণঃ | 

সাংখ্যতীর্থ, বেরদীস্তীর্ঘ ইত্যাদি 

* এতত্বাতীত তিনি মংস্কারবিধি, পঞ্চমহাধজ্ঞবিধি, আর্ধ্যাভিবিনয়, আর্ধোদ্বেস্ঠরত্বমালা, সংস্কৃতবা কাগ্রবোধঃ 

প্রান্থিনিবারণ) ভ্রমোচ্ছেদন। বাবহারভামু, গ্রোকরুণানিধি রচন। করিয়াছিলেন । 



১৩. 

সচ্চিদাননেশরায় নমো! নষঃ। 

ভূমিক। 
যে সময়ে আমি এই সত্যর্থপ্রকাশ নামক গ্রন্থ রচন। করি, সেই সময়ে এবং তাহার পূর্বেও সংস্কৃত 

ভাষায় কথোপকথন করিতাম এবং পঠন পাঠনে৪ সংস্কৃত ব্যবহার করিতাম। তত্যতীত আমার মাতৃভাষা 

গুজরাটা হওয়াতে এবং হিন্দীষ্ভাষ! বিশেষরূপে জানিতাম না! বণিয়া এই পুস্তকের ভাষা স্থানে স্থানে অশুদ্ধ 

রহিয় গিয়াছিল এক্ষণে হিন্দী ভাষায় কথোপকথন করার্ম এবং রচন! করার অভ্যাস হইয়াছে । এই হেতু 

ব্যাকরণান্দারে এই পুস্তকের ভাষা সংশুদ্ধ করিয়া দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করা গেল। কোন কোন স্থলে শব, 
বাক্য এবং রচনার প্রভেদ হইয়াছে । উত্তরূপ প্রডেদ প্রয়োজনীয় ( উচিত) বোধ হইয়াছিল, কারণ 
তথ্যতিরেকে ভাষার প্রণালী পরিশোধন করা! কঠিন হইত কিন্তু অর্থবিষয়ে কোথাও প্রভেদ করা হয় 
নাই) বরং বিশেষ করিয়! পূর্বোক্ত অর্থবিস্তৃত করিয়া লিখিত হইয়াছে। প্রথম মুদ্রাঙ্কণকালে যে সকল 
ভরম'প্রমাদ ছিল তৎসমস্ত নিষ্ধাদিত ও পরিশুদ্ধ করিয়া! উপযুক্তরূপে পরিধর্তিত কর! গিয়াছে। 

এই পুস্তক চতুর্দশ সমুল্লানে অর্থাৎ চতুর্দশ বিভাগে রচিত হইয়াছে | উহার মধ্যে প্রথম দশ সমুল্লাসে 
পুর্বার্ধ এবং পরে আর চারি সমুষ্লাসে উত্তরার্ধ গচিত হইয়াছে। শেষের ২ ছুই সমুল্ান এবং তৎপরবর্তী 
্সিদবাস্তপ্রকাশ কোন বিশেষ কারণবশতঃ থথমবারে মুদ্রিত করিতে পার নাই। এক্ষণে উহাও মুদ্রিত 

হইল। 
গ্রথম সমুলাম--ও্কারাদি নামের ব্যাখ্যা । 

দ্বিতীয় সমুল্লাদ-_সস্তানদিগ্রের শিক্ষা । 

তৃতীয় সমুল্লাস--্রহ্গচ্য্য, পঠন পাঠন ব্যবস্থা, সত্যাসত্য গ্রচ্থের নাম এবং পাঠের রীতি । 
চতুর্থ সমূল্লান--বিবাহ এবং গৃহাশ্রমের বাবহীর। 

পঞ্চম সমুল্লাস-_বানগ্রহ্থ এবং সংস্থাসাশ্রম বিধি। 

ষষ্ঠ সমুল্লাদ-_রাজধন্ম। 

সপ্তম সমুললাস--বেদ ও ঈশ্বর বিষয়। 

অষ্টম সমূললাম--জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় বিষয়। 

নবম সমুল্লাদ---বিদ্যা, অবিদ্যা, বন্ধ এবং মোক্ষ ব্যাথা | 

দশম সমূল্লাস--অনাচার, এবং তক্ষ্যাভকষ্য বিষয় 

একাদশ সমুন্াদ-_মার্ধাবর্ীয় মতমতাস্তরের খণ্ডন মণ্ডন বিষয়। 

ঘাদপ সমুল্লাস-_চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন মতের বিষয় । 

অরয়োদশ সমুল্লাম-_-খৃষ্টায মতের বিষয় । 
: চতুর্দশ দমুল্লাস--মুনলমান মতের বিষয় । 



(/৩. 

চতুর্দশ সমুল্লাসের শেষে আধ্ধাদিগের সনাতন বেদবিহিত মতের বিশেষ ব্যাথা লিখিত হইয়াছে । 

এই মত আমি বথাবৎ বিশ্বাস করিয়া থাকি । | 

সত্য অর্থ প্রকাঁশ করাই আমার এই শ্রস্থ রুনা করিবার মুখ্য প্রয়োজন । সতাকে সত্য বিয়া 

প্রতিপাদন কর! এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়! প্রতিপাদন করাকেই সত্য অর্থ প্রাণ করা বুঝিতে হইবে। 
সত্যকে অসত্য বলির! প্রকাশ কর। অথবা অসত্যকে সত্য বলিয়। প্রকাশ কর! সত্যার্থ প্রকাশ কর! নহে। 

যে পদার্থ যেরূপ তাহাকে তত্জপ বলা, লেখা এবং বিশ্বাস করাকেই সত্য গ্রকাঁশ বলে। যে সকল হোক 

পক্ষপাতী হয় তাহার আপনাদিগের অসত্যকে ও সত্য বলিয়া এবং বিশ্বাসী মতাবলম্বী দিগের সত্যকে 
অসত্য বলিয়! প্রতিপন্ন করিতে চেষ্ট! করিতে প্রবৃত্ত হয়েন এবং নেই জন্ত তাঁহার! সত্যমত প্রাপ্ত হইতে 
পারেন,ন! । এই জন্য সর্বসাধারণের যন্ুথে সত্যাসত্যের শ্বরূপ সমর্পিত করিয়। দেওয়াই বিদ্বান ও 
আগুলোকদিগের মুখ্য কর্তব্য। তাহা হইলে প্লোকে নিজ নিজ হিতাহিত বুঝিস্না সত্যার্থের গ্রহণ ও. 

মিথ্যার্থের পরিত্যাগ করিয়! সব্ধ্দ! আনন্দে কাঁলযাপন করিতে পারেন | মন্ুষ্যের আত্ম! সত্যার্থের জ্ঞাতা 

হইলেও নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের জন্ত ছুরাগ্রহ ও নির্ধন্ধ বশতঃ অথব1 অবিদযাদোষ বশতঃ সতা পরিত্যাগ 

করিয়া কখন কখন অসত্যের দিকে ধাবমান হুয়। পরস্ত এই গ্রন্থে এরূপ অসত্যপরত! প্রকটিভ হয় 
নাই। কাহাকেও মনোহুঃখ দেওয়! বা কাহারও হানি করা এই গ্রন্থের তাৎপর্য নহে) যাহাতে মন্ুষ্য- 
জাতির উন্নতি এবং উপকার হয়, যাহাতে মনুষ্যগণ সত্যাসত্য জানিয়! সত্যের গ্রহণ ও অসত্য পরিহার 
করিতে সমর্থ হয়েন তাহারই উপদেশ করা! এই গ্রন্থের তাৎপর্য/ | কারণ সত্যোপদেশ ব্যতিরেকে মমুয্য- 
জাতির উন্নতিরকারণ আর কিছুই হইতে পারে না । 

এই গ্রন্থের যদ্দি কোন কোন স্থলে ভ্রমপ্রমাদ বশতঃ বা! মুদ্রাঙ্কণে অগুদ্ধি থাকে উহা! জানিতে টি 
বা কেহ উহা! জানাইয়া দিলে সত্য জ্ঞান অনুসারে উহার পরিবর্তন কর! যাইবে । যদি কেহ পক্ষপাত- 
বশতঃ প্রকারান্তরে এই পুস্তকোক্ত কথার খণ্ডন অথব! মণ্ডন করেন, তবে তাহার কথায় কর্ণপাত করা 

যাইবে না। অবশ্ত যদি কেহ মনুষ্য মাত্রেরই হিতৈষী হইয্ন! কোন বিষয় বা মত প্রকাশিত করেন, উহা 
সত্য বিবেচিত হইলে সংগ্রহ কর! যাইবে । আজ কাল প্রত্যেক সম্প্রদায়ে অনেক বিদ্বান লোক আছেন, 
ইহার! যদি পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত অর্থাৎ যে মকল মত, সকলের অনুকৃধ এবং সকল 
প্রফারে সত্য তাহারই শ্রবণ এবং যে সকল মত পরম্পর বিরুদ্ধ তাহার পরিহার করিয়! সকলে পরম্পর 
গ্রীতিপূর্বক ব্যবহার করেন এবং অপরকে তদহুসারে ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন, তাহা হইলে 
জগতের পুর্ণ হিত সম্পাদিত হুয়। কারণ বিদ্বান্দিগের বিরোধ হইতেই অমবিদ্বান্ দিগের বিরোধ 
বন্ধিত হইয়া! নানাবিধ হুঃখের বৃদ্ধি এবং সুখের হানি হইয়া থাকে। স্বার্থপর লোকের এইক্ধপ 
সাধারণ হানিতে গ্রীতি হয় এবং এই হানিই সকল লোকপ্দিগকে হুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়! রাখিয়াছে। 
যখন মাহাস্মাগণ সার্বজনিক মঙ্গল লক্ষ্য করিয়া কোন কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন তখন স্বার্থপর লোকের 
তাহা দিগের সহিত বিরোধে গ্রবৃত হইয়া! নান। প্রকার বিস উৎপাদন করে| কিন্তু কথিত স্থাছ্ে যে 
"লৃতযমেব'জক়্তে নানৃতং সত্যেন সন্থ। বিততো দেব্যানঃ1৮ অর্থৎ “সর্বদা! মত্যের জয় ও মিথ্যার পরাজয় 
হয়, সত্য হইতেই বিশ্বানূদিগের পথ বিস্তৃত হইয়া থাকে” । এই দৃ্টনিশ্চয় বশতঃ আগুলোকে কখন 
গরোগকার করিতে ওদাসীন্ত প্রকাশ করেন না অথবা সত্যার্থ প্রকাশ করিতে কখন নিবৃত্ত হয়েন. 
না। প্যত্বদণ্রে বিষমিব ম্বতোপমম্” $এই ঈীতোক্ত বচন নিশ্চিত সভ্য । ইহার অভিগ্রায 
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এই যে বিদ্যাঙ্যাস এবং ধর্ম কার্ধের অনুষ্ঠান প্রথম আর্ত সময়ে বিষতুল ক্লেশপ্রদ বলিয়৷ বোধ হুয় বটে, 
কিন্ত উহ! পরিপামে অমৃততুল্য সুখপ্রদ হইয়! থাকে । এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই গ্রহ. 
রচন! করিয়াছি । শ্রোতৃবর্গ অথবা! পাঠকগণ প্রীতি পূর্বক এই গ্রন্থ প্রথমতঃ শ্রবণ ও দর্শন করিয়া 
ইহার ফথার্থ তাৎপর্ধ্য অবধারণ করিলেই যথেষ্ঠ মনে করা যাইবে । এই গ্রন্থের অভিগ্রায়ান্ুসারে সমগ্র 
ধর্মমতানুসারে যাহ! যাহ! অবিরুন্ধ এবং সত) বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহ! অবিরুদ্ধ বোধে শ্বীকার করা 

হইয়াছে এবং যাহ! যাহা ভিন্ন ভিন্ন ধম্মমত মধ্যে মিথ্যা! বিষয় বলিয়৷ বোধ হইয়াছে তাহার খণ্ডন কর! 
হইয়াছে। গ্রন্থের অভিপ্রায় অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম মতের গোপনীয় অথব! প্রকাশিত অসৎ ব্যাপার 
সকল প্রকটিত করতঃ বিদ্বান্ এবং অবিঘবান্ সর্বসাধারণ লোকের সম্মুখে উপস্থাপিত কর! হইয়াছে । আশা 

করা যায় যে সকল লোকে এই সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া এবং পরস্পর প্রেমাবদ্ধ হুইয়! এক সত্যমতস্থ 
ইইবেন। যদিও আমি এই আর্ধ্যাবর্ত দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং এই স্থানে বাস করিতেছি, তথাপি 

' এই দেশের ভিন্ন ভিন্ন মত মতান্তরের প্রতি পক্ষপাতী না হইয়া সমস্ত দেশীক্ধি ধশ্মমতের মিথ্যা মত সন্বন্ধে 
যথার্থ সত্য প্রকটিত করিতে সাহদী হইয়াছি। দূর দেশস্থ ধর্ম সংস্কারক এবং সামন্ততঃ যাবতীয় 
সংক্কারকদিগের সহিত আমার সহানুভূতি আছে । মনুষ্য সাধারণের উন্নতি সম্বন্ধে আমার স্বদেশ বাসী- 

দিগের সহিত যেরূপ, বৈদেশিকদিগেরও সহিত তাদশ সহানুড়তি আছে সমস্ত সঙ্জন লোকেরই 
এইকূপ আচরণ করা উচিত। আমি কোন মতবিশেষের পক্ষপাতী হইলে, আজ কাল যেরূপ 

কেহ কেহ হ্বহ্ ধর্ম মতের প্রশংসা, সমর্থন এবং প্রচার করেন ও অন্ত মতের নিন্দা হানি এবং 

মিবারণ করিতে তৎপর হয়েন, আমিও তদ্রপ করিতাম | কিন্তু এরূপ করা মনুষ্যত্বের বহিভূতি। 
যেরূপ বলবান্ পণ্ড ছুব্বল পশুকে ক্লেশ দেয় (এবং ধিনাশও করিয়া থাকে, মনুয্যদেহ লাভ করিয়া 

যদি কেহ তন্্রপ কার্য করেন, তবে তিনি মনুষ্য স্বভাব যুক্ত না হইয়া পশুবৎ হইয়া উঠেন। মনুষ্য 

তাহাকে বলা যায়, যিনি বলবান্ হইয়া! ছুর্ধলের রক্ষা করেন। যিনি স্বার্থপরবশ হষ্টয়া কেবল পরের হানি 
করিতে তৎপর হয়েন তাহাকে পণুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়! ননে করিতে হইবে । আর্ধ্যাবন্ীয় ধর্মমত 

বিষয়ে একাদশ সমুলীস মধ্যে যে সকল সত্যমত প্রকাশিত করা হইয়াছে তৎসমস্ত বেদোক্ত বলিয়! আমার 

সর্ধথ। শ্বীকরণীর এবং নব্য পুরাণ ও তন্তরাদি গ্রস্থোক্ত যে সকল মতের খণ্ডন কর! হই্লাছে তৎসমস্ত 

আমার পরিত্যাজ্য । দ্বাদশ সমুল্লাসে চার্বাকের মত গ্রাকাশিত করা হইয়াছে । যদ্যপি এক্ষণে চার্বাকের 

মত লুগ্তপ্রায় হইয়াছে, তথাপি চার্বাকের বৌদ্ধ ও জৈনদিগের সহিত অনীশ্বরবাদাদি বিষয় বিশেষ 
ঘনিষ্ঠতা আছে বলিয়া! এবং চার্বাক নাস্তিকদিগের মধ্যে প্রধন বলিয়৷ তাহার চেষ্টা রোধ কর! প্রয়ো- 

জনীয়) কারণ মিথ্যা মতের রোধ না! করিলে সংসারে অতিশয় অনর্থ বিস্তৃত হইয়৷ পড়ে। চার্বাকের 

এবং বৌদ্ধ ও জৈন দিগের মত সকল দ্বাদশ সমুল্লাস সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে । বৌদ্ধ এবং জৈন 

দিগের মতের চার্ধাকের মতের সহিত অনেক সৌসাদৃশ্ত আছে এবং সামান্ত সামান্য বিরোধও আছে। 

জৈনগণেরও অনেকাংশে "চার্বাক এবং বৌদ্ধদিগের সহিত এঁকমত্য আছে এবং কোন কোন বিষয়ে 

প্রভেদ ও আছে । এইজন্য জৈনদিগকে ভিন্ন শাখ! বলিয়া গণনা “করা যায়, ইহাও দ্বাদশ সমুলাসে 

শচিত হইয়াছে। উক্ত দ্বাদশ সমুল্লাসে বৌদ্ধ ও জৈন মত এবং উহ্াদিগের গ্রভেদ যথাসাধ্য 

লিখিত হইয়াছে । বৌদ্ধদিগের মত দীপবংশাদি প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে, বৌদ্ধ যত সংগ্রহে, এবং সর্বদশন- 

সংগ্রহে প্রকাশিত আছে এবং তাহা হইতে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে । . জৈনদিগের নিয্নলিখিত সিদ্ধান্ত 
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পুস্তক জাছে। উহার মধ্যে ১ আবশ্তক স্থৃর, ২ বিশেষ আবশ্তক হৃতর, ৩ দর্শবৈকালিক কৃত, 
এবং” পাক্ষিক হৃত্র যথা ;--১ আচারাঙ্গ কৃত, ২ সুগড়াঙ্ সুত্র, ৩ থানাঙ্গ ছুত্র, ৪ সমবায়াঙগ সুত্র, 
৫ ভগবতী হ্ৃ, ৩ ভ্ঞাতাধর্কথা ছুত্র, ৭ উপাশকদশ! হৃত্র, ৮ অন্তগড়দশা হৃত্র, ৯ অনুত্বরোববাই, 

হৃত্র, ১০ বিপাক সুত্র, এবং ১১ প্রশ্ন বাঁকরণ স্তর এই একাদশ অঙ্গ আছে। ১ উপবাই 
স্বরে, ২ রায়পসেনী ছুত্র, ৩ জীবাভিগম হ্ৃত্র ৪ পননবণাস্ষত্র, €& জঙ্গুদ্বীপপন্নতী ছুত্র, ৬ চন্দপনতী 

সুত্র, ৭ স্রপন্নতী হুত্র, ৮ নিরিয়াবলী হৃত্র, নম কৃপ্িয়া সুত্র, ১০ কপবড়ীপয়া স্থত্র ১১ পিয়া 
ত্র, এবং ১২ পুপ্যয়চূলিয়। স্থত্র, এই দ্বাদশ উপাঙ্গ আছে। ১ উত্তরাধ্যয়ন স্তর, ২ নিশীথ 

সত্র, ৩ কল্প ত্র, ৪ ব্যবহার সুত্র, এবং ৫ জীতকর সুত্র, এই পাঁচ কল্প স্বত্র আছে। ১ মহা 
নিণথ বৃহদ্বাচনা হৃত্র, ২ মহানিশীথলঘুবাঁচন। হুত্র, ৩ মধামবাঁচনা হুত্র, ৪ পিগুনিরুক্তি শুত্র, ৫ 
ওঘনিকুক্তি স্ৃত্র, এবং ৬ পর্সষণা। হত, এই ছয় ছে৫প্রস্থ আছে। ১ চতুম্মরণ সৃত্র, ২ পচ্চধাণ সুত্র 
৩ তথলবৈয়ালিক শ্ুত্র, ৪ ভক্তিপরিজ্ঞান স্তর, ৫ মহাঁপ্রত্যাখ্যান সতত্র, ৬ চন্দাবিজয় স্তর, ৭ গণীবিজয় 

সুত্র, ৮ মরণদবমাধি ত্র, ৯ দেবেন্দ্র স্তবন স্তর, এবং ১০ সংসার সুত্র, এই দশ পয়ন! হুত্র আছে। 

এতদ্যতীত এবং নিন্দীশ্বত্র যোগোদ্ধার সুত্র, ও প্রামাণিক বলিয়৷ গণনীয় হইয়া থাকে। আরও ১ পূর্ব 

্রস্থ সমূহের টীকা, ২ নিরুক্তি, ৩ চরণী, ৪ ভাষ্য, এই চার অবয়ব গ্রন্থ এবং সমস্ত মূল গ্রন্থ মিলিয়! পথঙ্গ 
কথিত হইয়া! থাকে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে টুপ্তিয়াগণ অববয়দিগকে বিশ্বাস করেন না । জৈনগণ এই 

সকল গ্রন্থ বাতীত অন্য অনেক শ্ত্রন্থেরও 'প্রামাণিকতা৷ বিশ্বাস করেন, দ্বাদশ সমুল্লাদে ইহাদিগের 
ধর্মমত সম্বন্ধে বিশেষ বিচার লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। জৈনদিগের গ্রন্থে 

লক্ষ লক্ষ পুনরুক্তি দোষ আছে । উহাদ্দিগের এরূপও স্বভাব আছে যে আপনাদিগকে কোন গ্রন্থ 

অন্ত মতাঁবলম্বীর হস্তে পতিত হইলে অথবা মুদ্রিত হইলে ভীহারা তনৎ গ্রন্থ অপ্রামাণিক বলিয়া 

থাকেন। কিন্তু উহাদিগের তাদৃশ উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ জৈনদিগেয় মধ্যে ব্যক্তি বিশেষ কোন 
পুস্তকের প্রমাণ স্বীকার করিলে এবং অন্ত ব্যক্তি বিশেষ উহার প্রামাণিকত৷ অস্বীকার করিলেও উহ! 

জৈন মতের বহিভূত হইতে পারে না। অবশ্ঠ যে পুস্তক জৈনদিগের মধ্যে কেহই প্রামাণিক বলিয়! 

চ্বীকার করেন না এবং কখন কেনি জৈন স্বীকার করেন নাই তাহা অগ্রীহ্হ হইতে পারে। পরস্ত এমন 

কোন জৈন গ্রন্থ নাই যাঁর প্রামাণিকতা জৈনদিগের মধ্যে কেহ ন| কেহ স্বীকার করেন না। এরুপ 

স্থলে যে যে গ্রন্থের মতের খণ্ডন বা মগুয় কর! হইয়াছে তাহা! তন্তৎ গ্রন্থের উপর শ্রন্ধাবিশি্ই 

জৈনদিগেরই জন্ত করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে । পরন্ত এমন অনেক জৈন আছেন যাহারা কোন গ্রন্থ 

হানিয়। এবং তার প্রমাণ বলিয়। বিশ্বীম করিয়া ও সভা-সংবাদ স্থলে আপনাদিগের মত পরিবর্তন 

করেন । এহ কারণ বশতঃ জৈনগণ আপনািগের গ্রন্থ সকল লুকাইয়! রাখেন, অন্য মতাবলম্বীদিগকে 
দেন ন| এবং শ্রবণ বা অধ্যাপন করেন না । তাঁহার কারণ উক্ত রথ সকল এতাদুশ অসম্ভব কথায় 

পরিপূর্ণ যে জৈনদিগের মধো কেহই তাহার ব্যাথ্যা ও কারণ নির্দেশ করিতে পারেন ন!। তাদৃশ মত 
পরিষ্যাগ করাই উক্তরূপ মতের প্রকৃত প্রত্যু দর । ত্রয়োদশ সমূলাসে খৃষ্টিয়দিগের মত লিখিত হইয়াছে । 
ইহারা বাইবেলকে আপনাদিগের ধর্মম পুস্তক বলিয়া থাকেন৷ ইহাদিগের মত বিষয়ে বিশেষ বিচার উক্ত 
ত্রয়োদশ সমুল্লাসে দেখিতে হইবে চতুর্দশ সমুল্লাসে মুসলমান মত বিষয় লিখিত হুইয়াছে। ইহারা 

কোরান্কে আপনাদিগের মতের মল পুস্তক বলিয়! বিশ্বাস করেন। ইহাদিগের মত সম্বদ্ধে বিশেষ বিচার 



'উক্ত চতুর সমুল্লাদে দেখিতে হইবে। চত়ুর্শ সমুাদের শেষ ভাগে বৈদিক মত বিষয় জিখিত হইছে 
সবকর্তার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ ভাঁবে এই গ্রন্থ পঠি করিলে কেহই এই গ্রন্থের অতি প্রায় বুঝিতে পারিবেন 

না। কারথ বাক্যার্থ বোধের আঁকাঁজ। যোগ্যত।, আসতি এবং তাৎপর্য এই চারিটি কারণ আছে। 

এই চারিটা কারণের উপর মনোযোগ দিয়! যদি কেহ কোন গ্রন্থ পাঠ করেন তবেই গ্তাহারা যথাদাধা 

্ন্থের অভিপ্রায় অবগত হইয়! থাকেন। “আঁকাজ্ষা” অর্গাৎ কোন বিষয় বিশেষে বক্তার এবং বাক্স 

পদের পরস্পর আকাঙ্ষা হইয়া থাকে। যাহার দ্বারা বা যেরূপে কোন বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে তাহাকে 

যোগ্যতা! কহে। যেমন জল দ্বারা সেটন কর1 | যে পদের সহিত যে পদের সম্বন্ধ আছে দেই পদ সেই 

পদ্দের নিকট উচ্চারণ কর! বৰ মন্নিবেশিত করাকে আনন্ছি কছে। যে অভিপ্রায়ে বক্তা কোন শব উচ্চারধ 

করিয়াছেন ব! লিখিয়াছেন। দেই অভিপ্রায়ের সহিত তাহার লিখিত বা উচ্চাুত বাঁক মংযোক্তিত 

করাকে তাতপর্ধ্য কছে। এরূপ অনেক বিকৃত 'ও দুরাগ্রহ বিশিষ্ট লোক আছেন, ধাহারা বক্তার 

অভিগ্রায়ের ধিরুদ্ধ কনা করিয়া থাকেন ' বিশিষ্ট ধধ্মমতাবলছ্িগণই বিশেষতঃ এইরূপ করিয়। 

থকেন। কারণ নিগ্গ নিজ ধর্ধুমতের আগ্রহ বশত; তাহাদিগের বুদ্ধি অন্ধকারাচ্ছন্ন হষয়! যায়। 

আমি পৃরীণাদি, জৈন্তরন্ঘ নকল, বাইবেল এবং কোরাণ প্রাথম হইতেই বিরদ্ধ দৃষ্টিতে পাঠ করি বাই। 
উদ্ত গ্রন্থ মুহে কথিত শ্রেষ্ঠ মতের গ্রহণ এবং দুষ্ট মতের পরিত্যাগ করিয়া আমি সর্বসাধারণ মনুষা 

জাতির উন্নতির জন্য গ্রযহ্ করিতেছি। এইবপ সক্প জোকেরই গ্রযত্ধ করা উচিত; উপরি উক্ত ধর 

মত সনৃহের করেকটা দৌষই প্রকাশিত কর! হইয়াছে । আশাকরি উহা দেখিয়! মন্তষ্যগ্ণ সত্যাসত্ত্য মত 

নির্ঘয় কনিযা সঙ্যোর গ্রহণ এবং অগত্যেব গরিহার করিতে এবং অগ্তকে আদর্শ শিক্ষা দিতে মমর্গ 

হইবেন । মন্টম্যদিগের নধ্যে কাহাকেও প্রতারণা করতঃ বিরুদ্ধ বুদদি উৎপন্ন করিয়া একজনকে 

অপরের শত্রু করা! এবং পরম্পরেব ভিতর কজহ বাঁ হত্যাকাণ্ড বিস্তার করা বিদ্বানদিগের স্বভ'বের 

বহি্তি। এই গ্রদ্থ পাঠ করিয়। অবিদ্বান্গণ অগ্ঠথা বিবেচনা করিলে নৃদ্ধিম'ন লোক ইহার 
বথ'যোগ্য অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেই আপনার পরিশ্র সফল মনে করিব এই আশায় নিজ 

অভিপ্রায় সমস্ত নজ্বনদিগের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি । আশাকরি লঙ্জনগণ স্বয়ং এই পুস্তক 

পাঠ করিয়! এবং অপরকে শ্রবণ করাইয়! জামার পরিখম সফপ করিবেন। আমি ধেধূপ পক্ষপাতী 

না হইয়। সভা প্রকাশ করিয়াছি তদ্রপ অনুষ্ঠান কলা কেবল অমর নহে প্রস্থ সকল মহাশয়গণেরই 

« মুখ্য কর্তব্য কর্ম। প্রার্গনা করি দন্বাসা সন্ধান্তর্যামী সঙ্চিৰানন পরঘান্ম! শিজ রুপা প্রদর্শন করতঃ 

এই গ্রন্থের আশয় বিস্তৃত এবং চিরস্ঠায়ী করুন। ইতি । 

অলমিতি বিস্তারেণ বুদ্ধিম্ধরশিরোমণিয | 

ইতি ভূনিকা। 

স্থান মহারাণাজীর উদদয়পুর 
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মত্যার্থ-প্রকাশ। 
১১ 
রি পি 

| স্বক্গানুব্রাদ। 

& শন্নোমিত্রঃ। শং বরুণঃ শন্বোতবস্তর্ধ্যম। | শন্নহইন্দ্রোরৃহস্পতিও | 
শন্নে। বিষুরুরুক্রমঃ | নমো। ব্রহ্মণে | নমস্তে বায়ো। ত্বমেৰ প্রত্যক্ষ: ব্রহ্ম সি ॥ 
স্বামেৰ প্রত্যক্ষ, ব্রহ্ম বদিষ্যামি | ধতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি) তন্মামবতু | 

তদ্বক্তারমবতু | অবতু মাম! অবতু বক্তারমূ। ওঁ শান্তিঃ শান্তি? শান্তি ॥ 

অর্থ-ওঞ্কার পরমেশ্বরের শে নাম । কারণ অ, উ এবং ম এই অক্ষরত্রন মিলিত হইয়। “৪ 

হইরাছে। এই নাম হইতে পরমেথরের অনেক নাম আইনে । অ হইতে বিরাট, অগ্নি এবং বিশ্বাদি, 

উ হইতে ভিরণ্যগ্জ। বায়ু এবং তৈজপাদি এবং ম হইছে ঈশ্বর, আদিত্য এবং প্রাজ্ঞাদি নাম সুচিত এবং 

গৃহীত হথ্ব। বেদাদি সতাশান্ত্রে ইহার এইরূপ স্পষ্ট ব্যাখ্যান আছে যে উপরোক্ত সমন্ত নামই 
পরমেশ্বরবাচক | (প্রন) বিরাট মাঁদি নামে পরমেথ্বর ভিন, অন্য অর্ধ কেন বাঁচিত হয় না? বর্ষা, 

পৃথিব্যাদি ভূত, ইন্জাদি দেবতাগণ এবং বৈদ্যকশান্্োক্ত শু%যাদি 'ওষধিদিগেরও এই নাম কথিত হয় 
কিনা? (উত্তর) হাঁ, হয়; কিন্তু পরমাক্মারও এই নাম। (প্রশ্ন ) এই নাম দ্বারা কেবল দেবতাগণকেই 

গ্রহ করা যায় কিন|?ঃ (উত্তর) আপনার এরপ গ্রহণ করিবার প্রমাণ কি? (প্রশ্ন) 

দেবতাগণ সর্বপ্রসিদ্ধ এবং সর্বোল্ম এই জন্ঘ উহাদিগকেই গ্রহণ করিতেছি । (উত্তর) কি 

বলিতেছেন? পরমেশ্বর কি অগ্রসিদ্ধ এবং তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ কি আর কিছু আছে? অতএব 

এই নামে কিজন্য পরমেশ্বর্কে গ্রহণ করিবেন ন1? যখন পরমেধর অপ্রিদ্ধ নহেন এবং তীহার 

তুল্য কেহ নাই, তখন তাহা অপেক্ষ। কেহ শ্রেঠ কিরূপে হইতে পারে? অতএব আপনার বাক্য 
সত্য নহে। এরূপ কহিলে আরও অনেক দোষ আইসে। যেমন “উপস্থিতং পরিত্যজ্যান্্পস্থিতং 

মচতে” ইতি বাঁধিতগ্তায়ঃ ; অর্থাৎ কাহারও নিমিত্ত ভোজনদ্রব্য রাখিয়া উহাকে ভোজন করিতে 

অন্থুরোধ করিলে, বদি গে উহ! পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাপ্ত ভো'জনের নিমিহ্ধ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, 
তবে তাহাকে বুদ্ধিমান্ বল! যায় না। আপনার কথানুদারে আপনিও সেইরূপ হইতেছেন। কারণ 
উক্ত বাক্তি উপস্থিত এবং সমীপস্থিত পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্পস্থিত অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্ত্র 

নির্মিত শ্রম করিতেছে। তাদৃশ পুরুষকে যেরূপ বুদ্ধিমান বলা যায় না, আপনার কথানুসারে আপনিও 
সেইরূপ হইতেছেন। কারণ আপনি উক্ত বিরাটাদি নামের প্রপিদ্ধ এবং প্রমাণসিত্ধ অর্থ পরমেশ্বর 

এবং ব্রহ্মাগাদিকে.পরিত্যাগ করিয়া, অপস্তব এবং অনুপস্থিত দেবাদি রূপ অর্থ গ্রহণের জন্য পরিশ্রম 

করিতেছেন। ইছাতে কোন, বিশেষ প্রমাণ বা, যুক্তি নাই। আপনাকে এবূপ বলিতে হইবে যে, 



যেস্থলে যাহার প্রকরণ মেস্থলে তাহারই গ্রহণ কর! উচিত। যেরূপ কেহ “হে ভূতা ! ত্বং সৈন্ধবমানয়” 
অর্থাৎ হেসৃতা। তুমি দৈন্ধব আনয়ন কর, এইরূপ বপিলে, ভৃত্যের প্রকরণ বিচার কর! আবগ্তক। 

কারণ দৈদ্ধব অর্থে বোটক এখং লবণ এই ছুই পদার্থ ই বুঝায়। অতএর স্বামীর গমন সময়ে এপ 

কহিলে ঘোটক, এবং ভোজন সময়ে এন্ধপ কহিলে লবণ আনয়ন করা উচিত। গমন সময়ে লবণ 

অথবা ভোজনকাঁলে ঘোটক আনয়ন করিলে, স্বামী অবশ্ঠই জুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে “ডুমি অতি 

নির্বোধ, গমনকালে লবণের অথবা ভোজন সময়ে ঘোটকের কি প্রয়োজন আছে? ভুমি প্রকরণ 

বুঝ না); নচেং তুমি যে সময়ে যাহার প্রয়োজন তাহাই আনিতে পারিতে। তোমার প্রকরণ বিচার 

করা উচিত ছিল। তুমি তাহা কর নাই। অত্তএব তুমি মূর্খ, আমার নিকট হইতে চলিয়া বাও।” 

এতন্্ার! ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, যেস্থলে যাহার গ্রহণ কর! উচিত, তংস্থানে তাহারিই অর্থ গ্র্ণ করিতে 

হুইবে। এইবপ ভাবে আপনার "৭ আমার সকলেরই স্বীকার করা এবং তদনুধায়ী কার্ম্য করা আবগ্তক | 

অর্থ মন্্রর্ঘত | 

বেদাদিশাস্ত্রে নিয়লিখিত প্রকরণে ও শব পরমেশ্বর বাচক । 

ও খন্বন্ধ ॥১। যজুঃ অং ৪০ । মং ১৭॥ 

ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীৎ ॥২॥ ছান্দোগ্য উপনিধদ্ উপঃ মং ১। 
ওমিত্যেতদক্ষরমিদ$ সর্ববং তক্তোপব্যাখ্যানম্ ॥৩। মাগুক্য মং ১। সর্ব 

বেদা তপদমামনন্তি তপাঁংসি সর্ববাণি চ যদ্বদন্তি যদিচ্ছ্তে। তর্ধচর্্যং চর্তি 

তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥8॥ কঠোপনিষদ্ | বল্লী ২ মং ১৫ ॥ 

প্রশসিতারং সর্রেষামণীয়াং সমণোরপি। রুক্মাভং দ্বপ্ণধীগম্য” বিদ্যাত্তং 

পুরুষ, পরং। এতমেকে ব্দন্ত্যগ্রিং মনুমন্যে প্রজাপতি, | ইন্দ্রমেকে পরে 

প্রাণং অপরে ব্রন্ধ শাশ্বতং ॥৬। মনুং অং ১২। শ্লোং ১২২১২৩॥ সত্রঙ্গ 
সবিষুঃ স রুদ্রপ্সশিবঃ সোহক্ষরঃ সঃ পরমঃ স্বরাট | স ইন্দ্র স কালামিঃ 
স চন্দ্রমা ॥৭॥ কৈবল্য উপনিষদ | ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্রিগাছরথে। “দিব্যস্স 

স্থপর্নে! গরুত্ান। একং সদ্দিপ্র। বুধ! বদস্ত্যগিং যম" মাতরিশ্বানমান্থঃ ॥৮৪॥ 

খং মং ১। অনু ২২ সুং ১৬৪ মং ৪৬। ভূরসি ভূমিরম্যদ্িতিরসি বিশ্বধায়া 

বিশ্বস্ত ভুবনগ্য ধনী পৃথিবীং হচ্ছ পৃথিবীং দৃষ্হ পৃথিবীং মা হিছসাঃ ॥৯। 
যজুঃ$ অং ১৩ মং ১৮) ইন্দ্রে! মহা রোদসী পপ্রথচ্ছব ইন্দ্রঃ সূর্ধ্যমরোচয়ৎ । 

ইন্দ্রেহ বিশ্বা ভুবনামি যেমির ইন্দ্রে ম্বানাস ইন্দবঃ ॥১০ সামবেঃ ৭ প্রং 

মা | ১৬ অং। ২খং। ৩ সুং। ২ মং ৮ ॥ প্রাণায় নমো যন্য সর্ববমিদৎ 

বশে। £ সর্ববস্তেশ্বরো ঘন্মিন্ € সর্বধং প্রভিতি ॥১১॥ অথর্ববেদ 

না মী সং ৪ মং ৯ ॥ 



সত্যার্ঘ- প্রকাশ | ঙ 

অর্থ--এন্থলে উপরোক্ত প্রমাণ লিখিবাঁর তাৎপর্য এই যে, এই সকল প্রমাণ হইতে ওষ্কারাদি নামে 

পরমেশ্বর গৃহ্থীত হন। ইহ! পুর্কেও লিখিত হুইয়াছে। পরম্ পরমেস্বরের কোন নামই সেরূপ অনর্থক 
নহে, (অর্থাৎ তাহার প্রত্যেক নামই সার্থক, যাহাতে তাহার বিশেষ বিশেষ গুণ কর্ম ও স্বভাবের 
বর্ন আছে ) যেরূপ দরিদ্র হইলেও লোকে ধনপতি প্রভৃতি অনর্থক নামে কথিত হ্ইয়া থাকে। 
ইহা দ্বারা এইরূপ, দিদ্ধ হইতেছে, যে কোন স্থলে গৌণিক, কোন স্থলে বার্মিক এবং ফোথাও বা 

স্বাভাবিক অর্থ বাঁচিত হয়। ও' আদি নাম সার্থক যথা (ও থম্ ব্রহ্ম) অবতীত্যোম্ আকাশমিৰ 
ব্যাপকত্াৎ * “খম্” সর্কেভ্যে। বৃহত্বাৎ “ত্রহ্ম” অর্থাৎ রুক্ষা করেন বলিয়া (9, আকাশের স্তায় 
ব্যাপক বলিয়া ( খং) এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া (ব্রহ্ম ) ঈশ্বরের নাম ॥১| ধীহার নাম ও এবং 
ধাহার ক্দাপি নাশ নাই, তাহাঁকেই উপাসনা! করা উচিত অন্যকে নহে 1২ সমগ্র বেদাদি শাস্ত্রে 
পরমেশ্বরের প্রধান এবং স্বকীয় নাম (ও) বলিয়া কথিত আছে, অন্ত সকল তাঁহার গৌণিক 
নাম॥৩। সমস্ত বেদে ধাহার কথনে সকল ধন্মীনুষ্ঠানূপ তপশ্চরণ হয় ইহা স্বীকার করেন, এবং 
যাহার প্রাপ্তি ইচ্ছা! করতঃ ব্রন্গচরয্যাশ্রম স্বীকৃত হয়, ( অর্থাৎ ব্রহ্মচারীগণ ত্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান 
করেন) তাহার নাম ও এইরূপ লিখিত আছে 191 বিনি সকলের শিক্ষাদাতা, সুল্মা হইতেও কুঙ্গা, 
প্রকাশ স্বরূপ এবং সমাধিস্থ ধোগীর বুদ্ধিগন্য, তিনিই পরম পুকষ ইহ! জানিবে ॥৫/ স্থপ্রকাশ 
বলিয়া “অগ্জি”, বিজ্ঞান স্বরূপ বলিয়া “মন”, সকলের পালনকর্ত।' এবং পরমৈশ্বর্যাবান্ বলিয়া “ইন্্র” 

সকল জীবনের মূল বলিয়া “প্রাণ” এবং নিরন্তর ব্যাপক বলিয়া পরমেশ্বরের নাম “তরঙ্গ” 1৬1 সর্কব 
জগতের অষ্টা বলিয়া “ত্রক্ষা”, সর্ধব্যাপক বলিল্না “বিষণ”, ছুষ্টকে দণ্ড দিয়! রোদন করান বলিয়। “রুদ্র”, 
মঙ্গলনয় এবং সর্ধকল্যাণের কত! বলিয়া “শিব” | “যঃ সব্ধমশ্সতে ন ক্ষরতি ন বিনশ্াতি তদক্ষরম্” 1১1 

“বঃ স্বয়ং রাজতে স্ স্বর. ॥২। “যোহগ্রিরিব কালঃ কলম্কিতা প্রলয়কর্তা স কালাগ্িরীখবরঃ" ॥৬1 

( অক্ষর ) অর্থাৎ্থ সন্ধত্র ব্যপ্ত অবিনাশী, (স্বরাট ) অর্থংৎ স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ এবং ( কালাগ্ি ) 

অর্থাত্ প্রনয়কালে সকলের কাপ এবং ক.লের৪ কাল বলিক্না পরমেখরের ন'ম কালাগি 1৭। 

( ইন্দ্রং মিত্রং ) যে এক অদ্ধিতীয় সত্য ব্রহ্ম বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাহারই ইজ্জাদি সমস্ত নাম 

“ছোষু শুদ্ধেষু পদথেু ভবো দিব্যঃ” “শোভনানি পর্ণানি পালনানি পূর্ণানি কম্মাণি বা যস্ত সঃ” “যো! গুর্বাত্মা 
স গরুস্ান্” “থে! মাতরিশ্ব। বায়ুরিব বলবান্ স মাতরিশ্বা” ! ( দিব্য ) অর্থাৎ বিনি প্ররৃত্যাদি দিব্য পদার্থে 

ব্যাপ্ত, যাহার পালন এবং (পর্ণ ) কম্ম উত্তম, যাহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ মহত, িনি বাযুতৃল্য অনস্ত এবং 
বলবান্ হয়েন, নেই পরমাত্মা সেইজন্য দিবা, সুপর্ণ, গরুয্মান্ এবং মাতরিশ্বা (ইত্যাদি ) নামে কথিত 
হন। শেষোক্ত নামের অর্থ পরে লিখিতে হইবে ॥৮| (ভূমিরপিঃ ) “ভরস্তি ভূতানি যন্তাং সা ভূমি” 
ঈশ্বর হইতে সমস্ত ভূত ও প্রাণী উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহার নাম “ভূমি”। শেষোক্ত নামের অর্থ 

পরে লিখিতে হইবে । 1৯! ( ইঞ্জোমছু।) এই মন্ধে ইন্দ্র পরমেশ্বরেরই নাম বলিয়া এই প্রাণ লিখিত 
হইয়াছে 1১০1 (প্রাণায় ) যেরূপ সমন্ত শরীর ও ইন্জিয় সকল প্রাণেষ অধীন হইয়া থাকে, তক্গপ সমস্ত 

জগৎ" পরমেশ্বরের অধীন হইয়! রহিষ্বাছে॥ ১১॥ পুর্বোক্ত প্রমাণ সকলের যখাযখ অর্থ জানিয়া এই 
সকল নাম করিলে পরমেশ্বরেরই গ্রহণ হয় । ফারণ ও এবং অগ্যাদি নামের মুখ্য অর্থ স্থারা পরমেশ্বরেরই 

গ্রহণ হইয়া! থাকে ।, যেরূপ ব্যাকথগ, নিরুক্ত, ব্রা্গণ ও হুজি গ্রন্থের খষি ও মুনিগণক্কৃত ব্যাথানে 

পরমে্বরের গ্রহণ দুষ্ট হুধ, তদ্ধপ সকলেরই গ্রহণ করা উচিত। পবস্থ “৪” ইহ সর্ধ রই কেবল পরমাস্বারই 
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নাম ও বাচক। অগ্গি আদি নাম হইতে পরমেশ্বরের গ্রহণ বিষয় প্রকরণ ও বিশেষ নিয়মকারক হইয়া 
থাকে। ইহা হইতে এইমাত্র সিদ্ধ হইল যে, যে যে স্থলে স্বতি, প্রার্থনা এবং উপানন! প্রস্ৃতি প্রকরণ 

হইবে এবং সর্বজ্ঞ, ব্যাপক, শুদ্ধ, সনাতন ও সৃষ্টিকর্তা প্রভৃতি বিশেষণ লিখিত হইবে, সেই সেই স্থলে, 
উক্ত নাম দ্বার! পরমেশ্বরের অর্থ গৃহীত হইবে । আর যেস্থলে নিপ্ললিখিতরূপ প্রকরণ হয় যথা £-- 

ততো! বিরাডজায়ত' বিরাজো অধিপুরুষঃ | আোত্রাৎ বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ 

মুখাদগ্রিরজায়ত । তেন দেবা অযজন্ত । পশ্চাডভুমিমথো পুর | যজুঃ অঃ ৩১। 

তস্মাদ্বা এতম্মাৎ আত্মন আকাঁশঃ সন্ভৃতঃ। আকাশাদায়ুঃ । বাগোরমিঃ | 

অগ্নেরাপঃ | অন্ত্যঃ পৃথিবী | পৃথিব্য! ওষধয়ঃ ৷ ওষধিভ্যোহন্সং। অন্গাদ্রেতঃ। 
রেতসঃ পুরুষঃ | স বা এষ পুরুষোহম্নরসময়ঃ ॥ 

ইতি তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রন্ধানন্দবল্লী প্রথমান্গবাঁকের বন 1 

এই সকল প্রমাণে বিরাট পুরুষ, দেব, আকাশ, বায়ূ অখ্ি, জল ও ভূমি আদি নাম 

লৌকিক পদার্থেরই হইয়া থাকে। কারণ যে যে স্থলে উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয়, অ্লজ্ঞ, জড়, দৃশ্ত 
আদি বিশেষণ লিখিত হয়, সেই সেই স্থলে পরমেশ্বরের অর্থ শ্রহণ হয় না। পরমেশ্বর উত্পন্তি প্রভৃতি 

ব্যবস্থার হইতে পৃথক এবং উল্লিখিত মন্ত্রে উৎপত্তি প্রভৃতি ব্যবহার উক্ত হইয়াছে, এই জন্য উক্ত 

স্থলে বিরাট আদি নাম হইতে পরমান্মার গ্রহণ ন! হইয়! সংসারী পদার্থের গ্রহণ হইয়া থাকে। কিন্ত 
মে যেস্থলে সর্ধজ্ঞাদি বিশেষণ প্রঘুক্ত থাকে, সেই সেই স্থলে পরমায্মার, এবং যে যে স্থলে, ইচ্ছা, 
ছ্েষ, প্রত, সুখ, দুঃখ এবং অগনজ্ঞা্দি বিশেষণ প্রযুক্ত থাকে, তৎ তত স্থানে জীবের গ্রহণ হইয়! 

থাকে । এইরূপ সর্ধত্র বুঝিতে হইবে, কারণ পরমেশ্বরের জন্ম ও মরণ কখন হয় না। এই জন্য 

বিরাট. আদি নাম হইতে এবং জন্ম আদি বিশেষণ হইতে জগতের জড় এবং জীবাদি পদার্থের গ্রহণ 

কর! উচিত, পরমেশ্বরের নহে! যেরূপ প্রমাণীনুসারে বিরাট আদি নাম হইতে পরমেশ্বরের গ্রহণ 

হইয়। থাকে, নিয়লিখিত প্রমাণ সকল তদ্রপ জানিতে হইবে । অথ ওঙ্কারাথঃ। (বি) উপসর্গ 
পূর্বক (রাভূ দীপ্চৌ) এই ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়! “বিরাট.” শব দিদ্ধ হইয়া থাকে। 

“যো বিবিধং নাম চরাচরং জ্গৎ রাজয়তি প্রকাশয়তি স বিরাট” বিবিধ অর্থাৎ বন্ুপ্রকার জগৎকে 

প্রকাশিত করেন বলিয়া রিরাট, নামে পরমেশ্বরের গ্রহণ হইয়া থাকে; (অঞ্চ গতিপুজনয়োঃ ) 
অগ, অগি এবং ইণ ইহারা গত্যর্থক ধাতু, ইহা হইতে অগ্নি শব সিদ্ধ হয়। “গতেন্ত্রয়োহর্থাঃ” | জ্ঞানং 
গমনং প্রাপ্তিশ্চেতি ! পুজনং নাম সৎকারঃ | “যোইঞ্চতি অচ্যতেইগত্যঙ্গত্যেতি সোহয়মগ্রিঃ” | 

পরমেশ্বর জ্ঞান স্বরূপ ও সর্বজ্ঞ এবং জানিবার, প্রাপ্ত হইবার ও পুজা করিবার যোগ্য হয়েন বলিয়। 

তাহার নাম অগ্রি। (বিশ প্রবেশনে ) এই ধাড়ু হইতে বিশ্ব শব্ধ সিদ্ধ হইয়া থাকে । “বিশস্তি 
্রবিষ্টানি সর্বাণ্যাকাশাদীনি ভূতানি বন্মিন্ যো বাইক।শাদিধু সর্কোষু ভূতেষু প্রবিষ্ট: স বিশ্ব; ঈশ্বরঃ 1” 

বাহাতে আকাঁশাদি সমগ্র ভূত প্রবেশ করিয়া থাকে, অথবা যিনি উহাতে ব্যাপ্ত থাকিয়া প্রবিষ্ট হইয়া 
রহিয়াছেন সেই পরমেশ্বরের নাম বিশ্ব! এই লকল নাম ওম শবের অকার হইতে গৃহীত হয়। 
“জ্যোতিব্বৈ হিরণাং তেজোটব হিবণ্যমিত্যৈতরেয়ে,। শতপথে চ ত্রাদাণে” মো হিবগ্যানাং হুরধ্যাদীনাং 

তেজলাং গর্ভ উত্পলিনিমিল্মধিকরণং স হিবগ্যগর্ভঃ" ,অগাৎ যাহা হইতে হু্যাদি তেজঃসম্পর লেক 
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সকল উৎপর হইয়। যাহার আধারে স্থিত রহিয়াছে, অথবা বিনি হুধ্যা্দি তেজঃস্বরূপ পদাথের 

গর্ভ, নাম, উতপত্তি এবং নিবাসস্থান হয়েন, সেই পরমেশ্বরের নাম হিরণ্যগর্ভ হইয়া থাকে | ইহাতে 

যভুর্বেেদের মন্ত্র প্রমাণ আছে £-. 

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্তৃতাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীঙ। স দাধার পৃথিবীং 
দ্য/মুতেমাং কশ্মৈ দেবায় হবিষ! বিধেম | যজুঃ অঃ ১৩। মং ৪॥ 

ইত্যাদি ,স্থলে “হিরণ্যগর্ভ” হইতে পরমেশ্বরেরই গ্রহণ হইয়া থাকে । (বা গতিগন্ধনয়োঃ ) এই 
ধাতু হইতে “বায়ু* শব্দ দিদ্ধ হয়। ( গন্ধনং হিংসনং ) “যো৷ বাতি চর!চরং জ্গদ্ধরতি বলিনাঁং বলিষ্ঠ: 

স বাযু” অর্থাৎ ঈশ্বর চরাঁচর জগতের ধারণ জীবন ও প্রলয় করেন বলিয়া, এবং সমগ্র বলৰান্ অপেক্ষা ও 
বলিষ্ঠ বলিয়া, তাহার নাম “বায়ু” হুইয়া থাকে । ( তিজ নিশানে ) এই ধাতু হইতে “তেজঃ, এবং ইছার 
উত্তর তদ্ধিত প্রতায় করিয়া তৈজস শব' সিদ্ধ হইয়া থাকে। যিনি স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ এবং হুর্য্যার্দি 
তেজশ্বী লোকের প্রকাশকাঁরক সেই ঈশ্বরের নাম “তৈজস” হইয়াছে । এই সকল নাম উকাঁর 

হইতে গৃহীত হয় । ( ঈশ এশ্বর্য্ে ) এই ধাতু হইতে “ঈশ্বর” শব সিদ্ধ হয়| “ব ঈষ্টে সর্বশব্য্যবান্ 
বর্ততে স ঈশ্বরঃ” | পরমেশ্বরের সত্য বিচারশীল জ্ঞান আছে বলিয়।৷ এবং তাহার অন্ত এশ্বধ্য 

রহিয়াছে বলিয়া, তাহার নাম ঈশ্বর। (দো অবথগ্নে ) এই ধাতু হইতে “অদিতি” এবং ইহাতে তদ্ধিত 

প্রত্যয় করিলে আপ্দত্য শব্ধ সিদ্ধ হইয়া থাকে । “ন বিদ্যতে বিনাশো যস্ত সোইয়মদদিতিঃ, অদিতিরেব 

“আদিত্য£” ॥ যাহার কখন বিনাশ নাই বা হয় না, তাদৃশ ঈশ্বরের নাম “আদিত্য” | (জ্ঞা অববোধনে ) 
“প্র” পুব্বক এই ধাতু হইতে পপ্রজ্ঞ” এবং ইহাতে তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া “প্রাজ্ঞ” শব্ধ সিদ্ধ হয়? “যঃ 
প্রকুষ্টতয়৷ চরাচরস্ত জগতো৷ ব্যবহারং জানাতি স প্রজ্ঞঃ, প্রজ্ঞঃ এব প্রাজ্ঞ:” | ঈশ্বর নিত্রাস্ত জানযুক্ত 
হইয়া, সমগ্র চরাচর জগতের ব্যবহার যথাবৎ জ্ঞাত আছেন বলিয়া তাহার নাম প্রাজ্ঞ” | এই সকল 

নামার্থ মকার হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। যেরূপ এস্কলে এক এক মাত্র ছইতে তিন তিন অর্থ 

ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তন্রপ অন্ত নামার্থও ওক্কার ভইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। ( শঙ্নোমিত্রঃ শং বং) এই 
মন্ত্রে যে মিত্রদিনাম আছে, উহাঁও পরমেশ্বরেরই মাম! কারণ স্ততি, প্রার্থনা ও উপাঁসন! শ্রেষ্ঠেরই করা 

যায়। শ্রেষ্ঠ তাহাকেই বলা যায়, ধিনি গুণ, কর্ম, স্বভাবে এবং সত্য ব্যবহারে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
হয়েন। সমগ্রী শ্রেষ্ঠ বস্ত ও জীব হইতে যিনি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ তীহাকেই পরমেশ্বর বলা যায়। তাহার 
তুলা কখন কেহ নাই; ছিল নাঁ, বা হইবে না। যখন তাহার তুল্য কেহ নাই, ছিল না, বা হইতে 
পারে নাঃ তখন তাহা অপেক্ষা ফেছ শ্রেষ্ঠ কিরূপে হইতে পারে ? যেরূপ পরমেশ্বরের সত্য, স্তায়, দয়া, 

সরধ্বশক্তিমতা এবং সর্বজ্ত্থাদি অনস্ত গুণ আছে, তদ্রপ অন্য কোন জড় পদার্থের বা জীবের নাই। 
যে পদার্থ সত্য, তাহার গণ, কর্ম ও স্থতাবও সত্য হইয়া থাকে। এই জষ্ঠ পরমেশ্বরেরই স্ততি, প্রার্থনা 

' এবং উপাসনা করা মনুষ্যের কর্তবা, এবং তঙিঙ্ন অন্ত কাহারও উপাসনাদি করা উচিত নহে। কারণ 

্ধা; বিষুঃ ও মহাদেব নামক পুর্ববকালীন বিদ্বান্ পুরুষগণ, তথা দৈত্য দানবাদি নির্ষ্ট মনুষ্য, এবং 
অস্ত সাধারণ মনুষ্যগণও, কেবল পরমেশ্বরে বিশ্বাস করতঃ, তাহারই স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করিয়া 

আলিতেছেন, এবং, তত্তিন্ন' অন্ত 'কাহায়ও উপাঁসনাদি করেন নাই ; সেইরূপ আমাদিগের সকলের কয়া 

উচিত । ইহার বিশেষ বিচা? মুক্তি এবং উপাপন! বিষয়ে ( প্রকরণে ) করা যাইবে । 
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( প্র্গ )-মিআাদি নাম হইতে সখ! এবং ইন্জ্রাদি দেবতা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অর্থ আছে, স্থতরাং উহার 
গ্রহণ করা আবহ্থীক | (উত্তর ) এস্থলে উক্ত অর্থ গ্রহণ কর! উচিত নহে। কারণ মনুষ্য-মাত্রেই কাহার 
মিত্র বা সখা, কাহারও বা শত্রু এবং অপরের পক্ষে উদাসীন এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 'এই জন্ঠ, 

মুখ্যার্থে সখা আনি অর্থ গ্রহণ হইতে পারে না। পরস্ত পরমেশ্বর সমস্ত জগতের নিশ্চিত মিত্র এবং 

কাহারও শত্রু নেন, অথবা কাহারও পক্ষে উদাদীন নহেন, তত্ঠিন্ন কেহই এরূপ হইতে পারে না। 
এই জন্য এস্থলে মিত্র শব দ্বারা কেবল পরমেশ্বরেরই গ্রাহ্ণ হইয়া থাকে। অবশ্য গৌণ অর্থান্থারে মিত্রাদি 
শব্দ দ্বারা সু্বদাদি মন্ুষ্যেরও গ্রহণ হইয়া থাকে । (রি মিদা ন্েহনে ) এই ধাতু হইতে ওণ্ দিক “জু” 
প্রত্যয় করিয়৷ দিত্র শব্দ সিদ্ধ হইয়। থাকে । “মেদ্যতি নিহ্তি সিহাতে বা স মিত্রঃ” পরমেশ্বর সর্বাপেক্ষা 
স্নেহ ও প্রীতি করিবার যোগ্য বলিয়া, তাহার নাম মিত্র হইয়াছে । ( বুঞ বরণে, বর ঈপ্রায়াম) এই 

ধাতু হইতে উপদি “উনন্” প্রত্যয় করিলে “বরুণ” শব্ধ সিদ্ধ হয়। “বঃ সর্ধান্ শিষ্টান মুমুক্ষুন্ ধর্ণাত্বনো 

বুণোভাথবা যঃ শিট পুক্ষুতিধর্মা্মভিত্রিয়তে বধ্যতে বাঁ স বরুণঃ পরমেশ্বরঃ” যিনি আত্মযোগী, বিদ্বান, 
ুমুক্ষু এবং ধর্মায্মাদিগকে শ্বীকার করেন, অথবা! শিষ্ট, মৃমৃক্ষু এবং ধর্মাত্বাদিগের গ্রহণীয় হয়েন, 
তাদৃশ ঈশ্বরের নাম “বরুণ” | অথবা “বরুণো নাম বরঃ শ্রেষ্ট” পরমেশ্বর সব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার 
নাম “বরুণ” । ( খ গতিপ্রাপণয়েঃ ) এই ধাতু হইতে “যু” প্রত্যয় করিলে “অর্ধ্য” শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে, 
এবং “অর্ধ” পুর্ননক ( মাঙ্মানে ) এই ধাড়ুর উন্তর কনিন্ প্রত্যয় করিলে “অর্ধামা” শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। 
“যোহ্্যান্ স্বামিনো স্ায়াধীশান্ মিমীতে মাস্তান করোভি সোহ্ধ্যমা” যিনি সত্য ও স্ায়কারী লোকদিগের 

মান বৃদ্ধি করেন, এবং পাপী ও পৃণ্যবান লোকদিগের পাপ ও পুণান্মারে ফলের খাব বিধান করেন, 
সেই পরমেশ্বরের নাম “অধ্যমা” | (ইদি পরমৈশ্বর্য্যে) এই ধাতুর উর “রন” প্রত্যয় করিয়া ইজ শব দিদ্ধ 
হইয়া থাকে । “ধ ইন্দতি পরমৈশ্ধ্যবান ভবতি স ইন্জঃ পরমেশ্বর” | পরমেশ্বর অখিল শথ্ধ্যবুক্ত বলিয়া 
তাহার নাম ইন্জু হইয়াছে । “বৃহৎ” শব্দ পুব্বক (পা রঙ্গণে ) এই ধাতু হইতে “তি” প্রতায়করতঃ 
বৃহৎ শব্দের তকারের লোপ এবং জুড।গম হওয়াতে “বুহম্প'তি” শব্দ সিদ্ধ হইয়! থাকে। “মো বুহুতাং 

আকাশাদীন'ং পতিঃ স্থানী পালিত স বৃহস্পতি” বিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ এবং পৃহৎ আকাশাদি ব্রঙ্গাণ্ডের 

গ্বামী তাদৃশ পরমেশ্বরের নাম বৃহস্পতি ৷ ( বিশ ব্যাপ্ডো ) এই ধাতু হইতে “নু” প্রত্যয় করিয়া “বিধু” শক 

সিদ্ধ হইয়াছে । “বে-বষ্টি ব্যপ্লোতি চরচরং জগঙ্ড স বিষু৮ পরমেশ্বর চর এবং অচর (স্তাবর ও জ্জম ) 
জগতে ব্যাপ্ত হইয়। রহিয়াছেন বলিয়া, উক্ত পরমাস্মার নাম “বিষু৮” হইয়ী থাকে। “উকর্মহান ক্রমঃ পরাক্রমো 
যন্ত স উরুক্রমণ” অনন্ত গরাক্রমধুক্ত হওয়াতে পরমায্মার নাম “উরুক্রম” হ্ইয়াছে। দে পরমাস্মা 

( উরুত্রমঃ ) মহাপরাক্রমুক্ত ( মিত্র; ) সকলের সুদ এবং অবিরোধী হয়েন, উক্ত ( শম) স্মখকারক, 

( বরুণঃ) সর্ধশ্রেষ্ট, ( শম্) সৃথরূপ (অর্ধ্যম! ) সথপ্রটারক, (ইন্ত্রঃ) সর্কৈশ্ধ্যবান এবং (শম) 
সর্বৈশ্বর্যাদাতা (বৃহস্পতি?) সব্ধবাধিষ্!তা, ( শম্) বিদ্যাপ্রদ এবং (বিষণ: ) সর্বাব্যাপক পরমেশ্বর ( নঃ ) 
আমাদিগের বল্যাণকারক € ভবতু ) হউন। টা 

( বায়ে! তে ব্রহ্গণে নমোইস্ত ) (বৃহ বৃহি বৃদ্ধো৷ ) এই সকল ধাতু" হইতে “অঙ্গ” শখ সিদ্ধ হইয়া 
থাকে। যিনি সর্বোপরি বিরাজমান, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 'ও অনস্তবল্যুক্ত পরমাস্মা হয়েন, তাদৃশ ব্রঙ্গকে 

আমি নমস্কার করিতেছি ৷ হে পরমেশ্বর ! (ত্বমেব প্রত্যক্ষ দ্ধাসি ) আপনিই অন্তর্যামীরপ প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম । 
( স্থামেব প্রত্যক্ষ: বক্ষ বদিষ্য/মি ) আমি আপন!কেই প্রত্যক্ষ ত্রদ্ধ কহিব। কারণ আপনি সমগ্র জগতে 
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বাপ. হইয়া সকলকে নিত্য প্রাপ্ত হইতেছেন। ( খতং বদিষ্যামি ) মাঁপনার বে যথার্থ বোস্থ আজ্ঞা, আমি 
সকলের জন্য উহ্হারই উপদেশ এবং আচরণ করিব। ( সত্যং বদিষ্যামি ) সত্য বলিব, সত্য মানিব এবং 
সত্েরই ( অনুষ্ঠান ) করিহি। ( তন্মামবতু ) এতএব আপনি আমার রক্ষাদাধন করুন। ( তত্বক্কারমবত ) 
আমি আগ্ত ও সত্যবক্তা; আঁপনি আমার রক্ষাসাধন করুন; আপনার আজ্ঞাতে যেন আমার বুদ্ধি দ্রে হয়, 

এবং কখন বিরুদ্ধ হইতে ন! পায়। কারণ আপনার আজ্ঞাই ধর্ম এবং যাহ। কিছু উহার বিরুদ্ধ তাহাই 
অধন্্ম। ( অবভুমামবতু বক্তারং ) এ স্থলে দ্বিরুক্ত পাঠ অধিকার্থ নিমিন্ত ঝুবিতে হইবে । যেরূপ “কম্চিৎ 

কঞ্চিৎ প্রতি বদতি তং গ্রামং গচ্ছ গচ্ছ”। এন্থলে দ্বিরুক্ত ক্রিয়ার উচ্চারণ দ্বার! “তুমি শীন্ত শীপ্র গাম 
যাও” এইক্প সিদ্ধ হইরা থাকে । এইরূপ এস্লেও আপনি আমার অবশ রক্ষ! সাধন করুন অর্থাৎ যাহাতে 
আমি ধর্থে স্থিরত। লাভ করিতে পারি, এবং অবর্শে ঘুণ! করিছে সমর্থ হই, আমার উপর তাদৃশ কৃপা করন 
তাহ! হইলে আমি অতিশয় উপকৃত মনে বরিব। (ওঁ শাস্তি শাস্তি শাস্তি ) ইহাতে তিনবার শাস্তি 

পাঠের প্রয়োজন আছে। এই সংসারে ত্রিবিধ তাপ অর্থাৎ তিন প্রকার দুঃখ আছে। প্রথমতঃ 

“অধ্যান্সিক” দুঃখ অর্থাৎ যাহা নিজ শরীরে হইয়া থাকে, ষথা--অবিদ্যা রাগ, দ্বেষ, মুর্খতা। ও অর গীড়াদি 

জন্য । দ্বিতীয় “আধিভৌতিক"” দুঃখ অর্থাৎ যে দুঃখ শক্র; ব্যাঘ্ব ও সর্পাদিভূত বা! অপর প্রাণী হইতে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। তৃতীয় “আধিদৈবিক” দুঃখ অর্থাং থে দুঃখ অতি বৃষ্টি, অতি শীত, অভ্যুক্চতা এবং মন ও 
ইন্জিয়ের অশান্তি হইতে উৎপন্ন হয়। অর্ধাং হে ভগবান! “আপনি আমাদিগকে এই তিন প্রকার 
ঃখ হইতে পুথক্ রাখিয়া, আমাদিগকে সর্বদা কল্যাণকর কর্মে প্রবৃত্ত রাখন। কারণ আপনি কল্যাণ- 

স্বরূপ হইয়া সমস্ত সংসারের কল্যাণকর্ত। এবং ধার্মিক ও মুমৃক্ষু লোকদিগের কল্যাণদাত| ৷ এই নিমিন্ত 
আপনি নিজ করুণ। হেতু স্বপ্₹ং সকল জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হউন, যাহাতে সমস্ত জীব ধন্মাচরণ ও 
অধণ্মত্যাগ করত পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় এবং ছুঃখ হইতে পুবক থাকে । “কৃ আত্মা জগতত্তস্থযশ্ঠ” 

এই য্ুর্রেদীয় বচনে “জগতঃ” অর্থা প্রাণী, চেতন এবং চলনশীল পদার্থের এবং “তস্থৃষঃ” অর্থাৎ 
অপ্রাণীর অর্থাৎ পৃথিবী আপি স্থাবর জড় পদার্থের আত্ম স্বরূপ হওয়াতে, এবং স্প্রকাশ ন্বরূপ হইয়া 
সকলের প্রকাশকারক হওয়াতে, পরমেশ্বরের নাম “স্থর্্য” হইয়াছে । (অত সাততাগমনে ) এই ধাতু 

হইতে “আত্মা” শব্ধ সিদ্ধ হইয়াছে। “যোইততি ব্যাপ্রোতি স আত্মা” ধিনি সমস্ত জীবাদি জগতে 
নিরন্তর ব্যাপক হুইয়৷ রহিয়াছেন ; “পরশ্চাসাবাত্মী চ য আত্মভ্যো জীবেভ্যোঃ হুক্ষ্েতাঃ পরোতিহক্ 
স পরমাত্মা” যিনি সমস্ত জীবাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জীব, প্রক্কৃতি ও আকাশ অপেক্ষাও অতি হুঙ্গ 
এবং সমস্ত জীবের অন্তর্যানী আত্মা, সেই ঈশ্বরের নাম “পরমায্মা" ৷ সাম্্যবিশিষ্টের নাম ঈশ্বর । 
“য ঈশ্বরেষু সমর্েষু পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ স পরমেশ্বর” ধিনি ঈশ্বর অর্থাৎ, সামার্থ্যবিশিষ্টের মধ্যে সমর্থতম, 
ধাহার তুল্য কেহই নাই, তীহার নাম পরমেশ্বর | ( ষৃঞ্ অভিধবে, ষু$, প্রাণিগর্ভ বিমোচনে ) এই 

ধাতু হইতে “সবিতা” শব্দ দিদ্ধ হইয়াছে । “অভিষবঃ প্রাণিগর্ভবিমোচনং চোতপাদনম্ । যশ্চরাচরং 

জগৎ স্থনেতি হতে বোপাদয়তি ম সবিত। পরমস্বরঃ ৷ পরমেশ্বর সমস্ত জগতের উতপদ্থি করেন বলিয়া 
তাহার নাম “সবিতা” জ্ইয়াছে। ("দিবু ক্রীড়া বিজিগীষাব্যবহারছ্যতিস্ততিমোদমদন্বপ্নকান্তিগতিষু ) এই 
ধাতু হইতে “দেব” শব দিদ্ধ হইয়াছে। (ক্রীড়া) বিনি শুদ্ধ জগতের ক্রীড়া করাইতে ইচ্ছা 
করেন ;,( বিজিগীষা! ) ধিনি' ধার্দিক লোকদিগকে অরযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন? (ব্যবহার) যিনি 
সমন্ত চেষ্টার সাধন এবং উপদাধন দান করেন » (ছতি) যিনি ম্বয়ং গ্রকাশ হ্ববূপ হইয়া সকলকে 



৮ সত্যার্থপ্রকাশ। 

গ্রকাশ করেন? (ত্্রতি ) যিনি প্রশংসার ধোগা, (মোদ ) যিনি স্বয়ং আননস্বরূপ হইমা অপর আনন্দ 

দান করেন; (মদ) যিনি মদোম্মভদিগের তাড়না করেন; (স্বপ্ন ) ধিনি সকলের খয়নার্থ রাত্রি এবং 

গ্রল় বিধান করেন; (কাস্তি ) খিনি কামনা ধোগ্য ; এবং (গতি ) খিনি জ্ঞান্বরূপ, সেই পরমেশ্বরের 

নাম “দেব” হইয়ছে। অধবা “বো দীব্যতি ক্রীড়তি স দেব” হিসি স্বম্বরূপ হইতে আনন স্বয়ং 

ক্রীড়া করেন অথবা অন্টের সাহাধ্য ব্যতিরেকে ভ্রীড়ার স্যার স্বস্বভাব হইতে সমস্ত জগতের স্থৃষ্ট করেন, 

অথবা! যিনি সমস্ত ক্রীড়ার আধারম্বরূপ হইয়া রহিগ্নাছেন। “বিজিগীষতে স দেবঃ” ধিনি সকলকে জয় 

করেন এবং স্বয়ং অজেয় অর্থাৎ ধাহাকে কেহ জয় করিতে পারে ন। ৷ “ব্যবছারয্তি স দেব$” যিনি গায় 

এবং অন্তায় ব্যবহার জানেন এবং তাহার উপদেশ বিতরণ করেন | “যশ্চরাচরং জগৎ দ্যোতয়তি” যিনি 

সকলের প্রকাশক ; যঃ স্তূয়তে স দেবঃ” যিনি সকল মন্গুষ্যের প্রশংসার যোগ্য এবং নিন্দার অযোগা ; 

“যো মোদয়তি স দেব” মিনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইন্না অপরের আনন্দোৎপাদন করেন এবং ধাহার হুঃখের 

লেশমাত্রও নাই; “যো মাদ্যতি স দেব$” ধিনি শ্বয়ং হর্মবিশি্ট এবং শোকরহিত হইয়া অপরকে ও 

হর্যবিশি এবং দুঃখ হইতে পুথক্ করেন; “যঃ স্বাপর্তি স দেবঃ”" যিনি প্রলয়কালে অব্ক্ক ( প্রকৃতি ) 

মধ্যে সমস্ত জীবকে নি্রিত করেন ; “যঃ কামরতে ক।ম্যতে বা স দেব” ধাঁহার কামনা সতা এবং ধাঁভার 

প্রাপ্তিকামন! সকল শি্ট লোক করিয়া থাকেন; “বো গচ্ছতি গম্যতে বা স দেবঃ” যিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত এবং 

যিনি জানিবার যোগ্য সেই পরমেশ্বরের নাম “দেব” হইয়াছে । ( কুবি আচ্ছাদনে ) রা ধাতু হঈতে 
কুবের শব্ সিদ্ধ হইগ্নাছে। "যঃ সর্ব কুংবতি স্বব্যপ্ত্াচ্ছাদয়তি দ কুবেরো৷ জগদীশ্বরঃ” ৷ পরমেশ্বর 

্বব্যান্তি হ্থারা সকলকে আচ্ছাদন করেন বলিয়া তাহার নাম “কুবের” হইয়াছে । রা বিস্তারে) 
এই ধাতু হইতে পৃথিবী শব্ধ সিদ্ধ হুটয়াছে। “খঃ প্রথতে সব্বজগদিব্ুণাতি স পৃথিবী" পরমেশ্বর 
সমস্ত বিস্তৃত জগতের বিস্তারকর্া বলিয়৷ তাহার নাম “পৃথিবী” । ( জল ঘাতনে ) এই ধাতু হইতে 
“জল” শব সিদ্ধ হইয়াছে । “জলতি ঘাতয়তি দৃষ্টান্, সাংঘতয়তি অব্যক্তপরমাথাদীন্ তদ্ ব্রহ্ম জ্লম্” 
যিনি ছুষ্টদিগকে তাঁড়ন করেন, এবং অবাক্ত ও পরমাণুদিগকে পরম্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত করেন, সেই 
পরমাত্মবকে .“জল” বলা যায়। (কাশ্ দীপ্তৌ) এই ধাতু হইতে আকাশ শব সিদ্ধ হইয়াছে । 
“্যঃ সর্ধতঃ সর্বং জগৎ প্রকাশয়তি স আকাশঃ” পরমাত্মা চতুর্দিকে জগতের প্রকাশক ধলিয়৷ তাহার 
নাম আকাশ হইয়ছে। ( অদ ভক্ষণে ) এই ধাতু হইতে “অন্ন” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । 

অন্যতেহত্তি চ ভূতানি তস্মাদন্নং তছুচ্যতে ॥১॥ অহমন্নমহমন্নমহুমন্নম্ | 

অহমন্নাদোহমন্নাদোহমন্নাদঃ ॥২॥ তৈত্তিঃ উপনিঃ। অনুবাক ২১০॥ অস্ত 
চরাচর গ্রহণাত ॥ বেদাস্তদর্শনে। অঃ১। পাং২। সুঃ৯॥ 

অর্থ। সকলকে ভিতরে রাখিবার এবং সকপকে গ্রহণ করিবার যোগ্য এবং চরাচর জগতকে গ্রহণ 
করিয়া থাকেন বলিয়। ঈশ্বরের “অন,” “্অন্লাদ” এবং “অন্থা” নাম হইয়াছে। ইহাতে তিন বার পাঠ 

কেবল আদরার্থ। ডৃুম্বরের ফল মধ্যে যেরূপ. কৃমি উৎপর হইয়া উহারই ভিতর অবস্থান ' করে, 
এবং সময়ে নষ্ট ইয়া! যায়, তদ্রপ পরমেশ্বর মধ্যে সমগ্র জগতের অবস্থনি হইয়া থাকে । (বস নিবাসে ) 

: এই ধাতু হইতে “বনু” শষ সিদ্ধ ভইয়াছে। “বস্তি ভূতানি যস্মিরখবা! ষঃ'সবেষ বসতি স বন্ুরীশ্বরঃ” 
যাহাতে সমগ্র আকাশাদি ভূত বাস (অবস্থান ) করে এবং ধিনি এই সকলের মধ্যে বাস করেন, সেই 



পরমেশ্বরের নাম “বস্থ” হইয়াছে। (রুদির্ অশ্রুবিমোচনে ) এই ধাতুর উত্তর “পিচ প্রত্যায় করিয়া 
“রুদ্র” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। “যে। রোদয়ত্ান্তায়ক।রিণে। জনান্ স রুদ্র” যিনি টটিনিনরা রোদন 

বরান, সেই পরমেশ্বরের নাম “রুদ্র” হইয়াছে । 

“ষম্মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা বদতি, যদ্বাচা বদতি, তৎ কর্দ্মণা ফরোতি, যৎ 
কর্মণা করোতি তদভিসম্পদ্যতে ॥১ * 

ইহা! যজুর্ধেদের শতপথ ব্রাহ্মণোক্ত বচন। জীব মনে যেরূপ চিন্তা করে, তাঁহাই কনে প্রকাশ 
করে, যাহা বনে প্রকাশ করে, তাহাই কার্য্বূপে সাধন করে এবং যাহা কার্যে সাধন করে, তাহাই 
প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে এই দিদ্ধ হইতেছে যে জীব যেরূপ কার্য্য করে, তদ্রপই ফল ভোঁগ করে। 
যখন কুগর্মকারী জীব ঈশ্বরের স্যায়ব্যবস্থানুসারে ছুঃখরূপ ফল ভোগ করে, তখনই রোদন করে এবং 
এইরূপ ঈশ্বর তাহাকে রোদন করান। এইজন্য পরমেস্বরের নাম “রুদ্র” হইয়াছে । 

“আপ্োনারা ইতি প্রোক্তা আপো! বৈ নরসূনবঃ | 
ত৷ যদস্যায়নং পূর্ধবং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥৮ 

মনু ॥ অঃ ১॥ শ্লোঃ১০।॥ 

জল এবং জীবদিগের নাম “নারা”। এই “নারা” অর্গাৎ জল ও জীব ধাহার নিবামস্থান, সেই 
সর্দজীবব্যাপক পরখাম্মার নাম “নারায়ণ” হইয়াছে। (চদি আহলাদে) এই ধাতু হইতে চন্দ্র শব্দ 
পিদ্ধ হইয়ছে। 'বশ্চন্দমতি চন্দয়তি বা স চক্রঃ"। যিনি আনন্দপরপ এবং সকলকে আনন্দিত করেন, 
সেই ঈশ্বরের নাম "চন্দ্র" হইয়াছে । ( মগি গত্য মক ) ধাড়ু হইতে “মঙ্গেরলচ,” এই সুত্র দ্বারা “মঙ্গল” শব্ধ 

সিদ্ধ হইয়াছে | “যে। মঙ্গতি মঙগয়তি বা স মঙ্গপঃ”" | যিনি স্বয়ং মঙ্গল স্বরূপ এবং সমগ্র জীবের মঙ্গলের 

কারণ, দেই পরমেশ্বরের নাম “মঙ্গল” হইয়াছে । ( বুধ অবগমনে ) এই ধাঁডু হুইতে “বুধ” শব সিদ্ধ 

হইয়াছে । “যো বুধাতে বোধয়তি বাস বুধঃ"। যিনি স্বয়ং বোধস্বরূপ এবং সমথ জীবের বোধের 
কারণ, সেই পরমেশ্বরের নাম “বুধ” হইস়াছে। বৃহস্পতি শব্দের অর্থ পুর্বে কৰিত হইয়াছে। 
(ঈ শুচির পৃতী ভাবে ) এই ধাতু হইতে “শুক্র” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "ধঃ শুচ্তি শোচয়তি বা স 
শক্রঃ”, যিনি স্বয়ং অত্যান্ত পবিত্র এবং যাহার সংসর্গ বশতঃ জীবও পবিত্র হইয়! যায়, সেই 

ঈশ্বরের নাম “শুক্র” হইয়াছে । (চর গতিভক্ষণয়োঃ ) এই ধাতুতে “শনৈণ্” এই অবায় উপপদ যুক্ক 
হইয়! “শনৈশ্চর” শব্দ পিদ্ধ হ্ইগনাছে। "যঃ শনৈশ্চরতি স শনৈশ্চরঃ" | যিনি সকলকে সহজে প্রাপ্ত হইসা 
বৈর্যবান্ হইর! আছেন, দেই পরমেশ্বরের নাম “শনৈশ্ঠর" হইয়াছে । (রহ ত্যাগে) এই ধাতু হইতে 
“রাহ” শব নিদ্ধ হইগ্লাছে। “যে! রহতি পরিত্যঞ্জতি দ্রষ্টান্ রাহয়নতি পরিত্যাজয়তি ব! স রান্থরীশ্বরঃ” | 
বিনি একাস্তস্বরূপ হওয়।তে, ষাঁহার প্বরূপে অন্ত কোন পদার্থ সংযুক্ত নে, এবং যিনি ছুষ্টকে স্বয়ং 

পরিত্াগ করেন এবং অন্তকে পরিত্যাগ করান, পেই পরমেশ্বরের নাম "রাহু” হইয়াছে । (কিত নিবাসে 

রোগাপনয়নে চ ) এই ধাতু হইতে “কেতু” শব্ধ দিদ্ধ হইয়াছে । “যঃ কেতম়মতি চিকিৎয়তি চিকিৎসতি ৰা 
স কেতুরীশ্বরঃ 1” ঈশ্বর সমক্ত জগৃতের নিবামস্থান এবং সমস্ত রোগরহিত এবং মুমুক্ুদিগকে মুক্তি সময়ে 
সমস্ত রোগ হইতে নিমু'ক্ত করেন বলিয়া, তাহার নাম “কেতু" হইয়াছে । ( যজ দেব্পুজাসঙ্গ তিকরগ- 
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দানেষু) এই ধাতু হইতে *যজ্ঞ” শব দিদ্ধ হইয়াছে | “বজ্ঞো বৈ বিষ্ুঃ। ইহ! ত্রাহ্মণ গ্রস্থের বচন । 

“যো৷ যজতি বিশ্বপ্টিরিজ্যতে ব৷ স যজ্ঞঃ" পরমেশ্বর সমগ্র জগতের পদার্ণের সংযোগ করেন এবং সকল বিদ্বান্ 

লোকের পৃজ্য, এবং ব্রহ্মা হইতে সমস্ত খষি ও মুনিগণের পুজ্য ছিলেন এবং পরেও সকলের পুজ্য থাঁকিবেন 

বলিয়া, তাহার নাম “যজ্ঞ” হইয়াছে; কারণ তিনি সর্বত্র ব্যাপক হইয়। আছেন। ( হু দাদাদনয়ো% 
আদানে চেত্যেকে ) এই ধাতু হইতে “হোত” শব সিদ্ধ হুইয়াছে। “যো জুছোতি স হোতা” । পরমেশ্বর 

জীবদিগের সম্বন্ধে দেয় পদার্থের দাতা এবং গ্রহণীয় পদার্থের গ্রহীতা বলিয়া, তাহার নাম “হোতা” হইস্বাছে। 

( বন্ধ বন্ধনে ) এই ধাতু হইতে “বন্ধু” শব্দ দিদ্ধ হইয়াছে । “যঃ স্বশ্মিন্ চরাচরং জগ?্ বাতি, বন্ধুবদ্ 

ধর্সাত্মনাং খায় সহারো বা বর্ততে স বন্ধুঃ”। ঈশ্বর আপন স্বরূপে সমস্ত লোক লোকাস্তরকে নিয়মে বদ্ধ 

করিয়া রাখেন, এবং সহোদরের তুল্য সহার হইয়া থাকেন, এইজন্য উহ্ারা নিজ নিজ পরিধি অথবা 

নিয়ম উল্লজ্বন করিতে সমর্থ হয় না। ভ্রাতা ষেব্ূপ অপর ভ্রাতার সাহাধ্যকারী হইয়। থাকে, তঙ্জপ 

পরমেশ্বরও পৃথিব্যাদি লোকদিগকে ধারণ, রক্ষণ এবং জুখদান করেন। এইজন্ত পরমেশ্বর “বন্ধু” সংজ্ঞক 

হইয়াছেন । ( প! রক্ষণে ) এই ধাতু হইতে “পিতা” শব্ধ সিদ্ধ হইয়াছে । “ঘঃ পাতি সর্ধান্ স পিতা”, 

ঈশ্বর সকলের রঞ্চক, অর্থাৎ পিতা যেরূপ নিজ সন্তানদিগের উপর কৃপালু হুইয়৷ তাহাদিগের রক্ষা ও 

উন্নতির অভিলাষ করেন, তদ্রপ পরমেশ্বরও সকল জীবের রক্ষ। 'ও উন্নতি ইচ্ছা! করেন। এইজন্য তাহার 

নাম “পিতা” হইয়াছে । “যঃ পিতৃণাং পিতা৷ স পিতামহঃ” | ঈশ্বর পিতারও পিত। বলিয়া তাহার নাম 

“পিতামহ” হইয়াছে “যঃ পিতামহানাং পিতা স প্রপিতামহঃ” | ঘিনি পিতাঁমহের ও পিতা, তাহার 
নাম “প্রপিতামহ” হইয়াছে । “যো মিমীতে মানগ্তি সর্ধান্ জীবান্ সমাতা”। যেনপ পূর্ণকৃপাবুক্ত 
ননী নিজ সম্তানগণের সুখ ও উন্নতির অভিলাষ করেন, তদ্দপ পরমেশ্বর৪ সমগ্র জীবের উন্নতি 
ও বৃদ্ধি ইচ্ছা করেন; এইজন্য পরমেশ্বরেব নাম “মাতা” হইগ্'ছে। আডঙ্ পূর্বক ( চর গতিভক্ষণয়োঃ) 

এই ধাতু হইতে “আচার্য” শব দিদ্ধ হইয়াছে । “ব অচ'রং গ্রাত্য়তি সর্ধা বিদ্যা বা বোধয়তি ম আচার্ষা 

ঈশ্বর” ৷ যিনি অপরকে সত্য আচার গ্রহণ করান এবং সক্ল বিদ্যার প্রাপ্তিহেত হইয়া সকল বিদ্য 

লাভ করান, সেই পরমেখরের নাম “আচার্য” ভ্ইয়াছে। (গ, শবে) এই ধাত় হইতে "গুরু" শব্দ 
সিদ্ধ হইয়াছে । “যো ধন্দ্যান্ শব্দান্ গৃণত্যুপদিশতি স গুরু” ॥ 

স এষ পৃর্ববেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ 
যোগসুত্র সমাধিপাদে সুঃ ২৬ ॥ 

মিনি সত্যধর্মপ্রাতিপাদক এবং সকল বিদ্যাযুক্ত বেদের উপদেশক, এবং যিনি স্ষ্টির মাদিতে অগ্নি, 
বায়ুঃ আদিতা, অঙ্গিরা এবং ব্রহ্ম'দি গুরুগণেরও গুরু, এবং ধাহার কখন বিনাশ হয় না, সেই পরমেশ্বরের 
নাস “গুরু” হইয়াছে! (অন্তর গতিক্ষেপণরো?, জনি প্রাদুর্ভাবে ) এই ছুই ধাতুর অগ্থতর হইতে “অজপ্শৰ 
দিদ্ধ হইয়াছে। “যোধজতি স্ষষ্টিং প্রতি সর্ধান্ প্ররুত্য দীন পদীর্গান্ প্রক্ষিপতি জানাতি বা 
কদাচিৎ ন জায়তে পোহজঃ”। যিনি প্রকৃতির অবয়ব স্বরূপ আকাশাদি ভূত ও পরমাণু 
সমূহকে বধাধোগ্য দিপিত করেন, এবং শরীরের সহিত জীবের সম্বন্ধ উৎপাদন করতঃ, জন্ম 
দান করান, অধচ বিনি স্বয়ং কখন জন্মগ্রহণ করেন না,, সেই পরমেশ্বরের নাম “অজ” 
হইয়াছে। (বৃহি বুদ্ধ) এই ধাতু হইতে ব্ধা, শব পিদ্ধ হইয়াছে । “যোইখিলং. জগনির্দাণেন 
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ংহতি বর্ধয়তি স ব্রহ্ম”, যিনি সম্পূর্ণ জগতের নির্মাণ করতঃ উহার বৃদ্ধি করেন, সেই 
পরমেশ্বরের নাম -ত্রন্ধা” হইয়াছে। “সত্যং জ্ঞানমন্তং ব্রন্ধ” ইহ! তৈত্তিরীয়োপনিষদের বচন। “সস্তীতি 
সম্তপ্ডেষু' সৎন্থ সাধু তৎ সত্যম্। যজ্জানাতি চরাচরং জগতঞ্জজ্ঞানম। ন বিদ্যতেহস্তোইবধিরধ্যাদা 
যন্ত তদনস্তমূ। সর্বেত্যো! বৃহত্বাদ ব্রহ্ম” । যে সকল পদার্থ অস্তিত্ববিশিষ্ট তাহাকে সৎ কহা যায়। 
ঈশ্বর উহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ তাহার নাম সত্য হইয়াছে । ঈশ্বর সমগ্র জগতের জ্াতা বলিয়া 
তাহার নাম জ্ঞান হইয়াছে । ধাহ'র অন্ত অবধি অখবা মর্ধ্যদা, অর্থাৎ এতাদৃশ দীর্ঘ, এতাদৃশ বিস্তৃত, 
এতাদৃশ ক্ষুপ্্.'অথবা এতার্দুশ বৃহং, এরূপ পরিমাণ নাই, এজন্য এইরূপ পরমেশ্বরের নাম অনন্ত” হইয়াছে । 
আঙুক্বক (ডু দাঞ. দানে ) এই ধাতু হইতে “আদি” শব্দ এবং “নএ” পূর্বক এই ধাড়ু হইতে 
“অনাদি” শব্দ দিদ্ধ হইয়ছে। “যন্মাৎ পূর্বং নাস্তি পরং চান্তি স আদিরিস্যুচ্যতে, ন বিদ্যতে 
আদিঃ কারণং যন্ত লোইনাদিরীখ্বরঃ” ৷ বাহার পুর্বে কিছু ছিল না, এবং ধাহার' পশ্চাৎ সমস্ত 
হইয়াছে, তাহাকে “আদি” বল| যায়, এবং যাহার আদি কারণ কেহই নাই সেই পরমেশ্বরের 
নাম “অনাদি” হইয়াছে। আঙ. পূর্বক (টু নদি সমৃদ্ধৌ) এই ধাতু হইতে “আনন্দ” শব 
সিদ্ধ হইয়াছে। “আনন্দস্তি সব্ষে মুক্তা বন্মিন যদ্বা যঃ সর্বাজীবানানন্দয়তি স আনন্বঃ৮। যিনি 
স্বয়ং আনন্দস্বরূপ, ধাহাতে সমস্ত মুক্তজীব আনন্দ লাভ করেন, এবং ঘিনি সমস্ত ধর্্াম্া জীবদিগকে 
আনন্দবুক্ত করেন, দেই ঈশ্বরের নাম "আনন্দ" হইছে । (অন হবি) এই ধাতু হইতে “সং” শব্দ 
পিদ্ধ হইয়াছি। "বস্তি ত্রিবু কালেব ন বাধাতে তং সদক্রক্ধ” ধিনি সদা বর্তমান আছেন, অর্থাৎ 

ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই ত্রিকালেই ধাহার বাধা € অভাব) নাই, দেই পরমেশ্বরকে “সৎ” কহা' 

মায়। ( চিতী সংজ্ঞানে ) এই ধাতু হইতে "চিত" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । “বশ্চেততি চেতয়তি সংঙ্কাপয়তি 

সর্বধান সজ্জনান্ যোগিনস্তচ্চিং পরং ব্রঙ্ম", বিনি স্বয়ং চেতনস্বরূপ হইয়। সকল জীবকে চেতনবিশিষ্ট 

ও সত্যাসত্য বিজ্ঞাপিত করেন, সেই পরমাম্মার নাম “চিৎ” হ্ইন্নাছে। এই তিন শব একত্র 

বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইলে পরমেশ্বরকে সচ্চিদানন্বস্বরূপ কহা যায়। “যো নিত্যঞ্বোইচলোহবিনাশী 
স নিত্যঃ” ঘিনি নিত্য, নিশ্চঙ্গ এবং অবিনাধী, তিনিই নিতাশব্ববাচ্য ঈশ্বর । (তুংধ শুদ্ধ) এই ধাতু হইতে 
শুদ্ধ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । “যঃ শুন্ধতি সব্বান্ পোধয়তি বা স ঈশ্বরঃ” | যিনি স্বয়ং পবিত্র এবং অশুদ্ধি 

হইতে পৃথক্ হইয়া সকলকে শুদ্ধ করিয়া থাকেন, দেই ঈশ্বরের নাম “শুদ্ধ” হইগ্নাছে। ( বুধ অবগমনে ) 

এই ধাতুর উত্তর “ক্র” প্রত্যয় করিয়া “বুদ্ধ” শব্দ পিদ্ধ হইয়াছে । “ধো বুদ্ধবান্ সদৈব জ্ঞাতাইস্তি্স বুদ্ধো 
জগদীশ্বরঃ" ঈশ্বর সর্বদা সকলকে জানেন বলিয়া তাহার নাম বুদ্ধ হইয়াছে। (মুচ্লু মোক্ষণে ) এই ধাতু 
হইতে মুক্ত শব্ব দিদ্ধ হইয়াছে । “যো মুগ্চতি মোচয়তি বা যুমুক্ষুন্ স মুক্তো। জগণদীস্বরঃ” ; যিনি স্বয়ং 
সর্বদা অশুদ্ধি হইতে পৃথক্ এবং সমস্ত মুমুক্ষুদিগকে ব্লেশ হইতে মুক্ত করেন, সেই পরমাত্মার নাম “মুক্ত” 

হইয়াছে । “অতএব নিতযশুদ্বদ্ধমুক্তত্বভাবে। জগদী্বরঃ” ৷ এই জন্যই জগদীশ্বরের স্থভাব, নিত্য, শুদ্ধ, 
বুদ্ধ এবং মুক্ত কা যায়। (ডু কঞ. করণে ) নির্ এবং আও ুর্ব্বক এই ধাতু" হুইতে “নিরাকার” শব 
সিদ্ধ 'হইয়াছে। “নিত; আকারা স নিরাকার?” ঈশ্বরের কোন আকার নাই এবং কখন শরীর ধারণ 
করেন না বলিয়া তাহার নাম “নিরাকার” হইছে । ( অঞ্ গতি-অক্ষণ-কান্তি-গতিযু ) এই ধাতু হইতে 
“অঞ্জন” শব্দ সিদ্ধ হয় এবং ইহাতে নির উপসর্গ যোগ হওয়াতে “নিরঞ্জন” শব সিদ্ধ হইয়াছে। “অঞ্চনং 

ব্যক্তি প্ুণং কুকাম ইঞ্জিমৈ প্রাপতিশ্সে্যন্াদেো। নির্গতঃ পুধগ ভুত; স নিরঞ্জন” | ঈশ্বর, ব্যক্কি অর্থাৎ 
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আকুতি, গ্রেচ্ছাচার, ছুষ্টকাঁমনা এবং চচ্ষুরাদি ইঞ্জিয়বিষয়ক ব্যাপার হইতে পুথক্ বলিয়া, তাঁহার নাম 

“নিরঞ্জন” হইয়াছে। (গণ সংখ্যানে ) এই 'াতু হইতে “গণ” শব্ধ সিদ্ধ হয়, এবং ইহার পর “ঈশ” এবং 
“পতি” শব্দের যৌগ হুইলে, “গণেশ” এবং “গণপতি” শব্ধ সিদ্ধ হইয়! থাকে। “যে প্ররুত্যাদয়ে। জড়া জীবাশ্চ 

গণ্যন্তে সংখ্যায়ন্তে তেষামীশঃ স্বামী পতি: পালকো বা” যিনি প্ররুত্যাদি জড় এবং সমস্ত জীবখ্যাত 

পদার্থের স্বামী এবং পালক, তাদৃশ পরমেশ্বরের নাম "গণেশ" বা “গণপাতি” | যো বিশ্বমীষ্টে স বিশ্বেশ্বরঃ" 
ংসারের অধিষ্ঠাতা বলিয়া পরমেশ্বরের নাম “বিশবেশ্বর” হুইয়াছে। “যঃ কুটেইনেকবিধব্যবহারে স্বস্বর্ূপেণৈব 

তিষ্ঠতি স কুটস্থঃ পরমেশ্বর” ৷ যিনি সকল প্রকার ব্যবহারে ব্যাপ্ত এবং সমস্ত ব্যবহারের ঃমাঁধার হইয়াও 
কোন ব্যবহারে স্বস্বরূপের পরিবর্তন করেন না, গেই পরমেশ্বরের নাম “কৃটস্থ” হইয়াছে । যাবতীয় দেব 
শবের অর্থ ইতিপুর্ধে লিখিত হইয়াছে, উহাতে দেবী শব্দেরও অর্থ দেখিতে হইবে ।. পরমেশ্বরের নাম তিন 
লিঙ্গেই প্রযুক্ত আছে। বথা “ব্রহ্ম টিতিরীশ্বরশ্চেতি”। যখন ঈশ্বরের বিশেষণ হইবে তখন “দেব”, যখন 
“চিতির” বিশেষণ হইবে তখন “দেবী” বুঝিতে হইবে । এইজন্য ঈশ্বরের নাম “দেবী” হইয়াছে । ( শক্» 
শক্তৌ ) এই ধাতু হইতে “শক্তি” শব সিদ্ধ হয়। "্যঃ সর্ধবং জগৎ কর্তং শরোতি স শক্তি” সমস্ত 
জগত সথষ্টি করিতে সমর্থ বলিয়া, পরমেশ্বরের নাম “শক্তি” হইয়াছে । (শ্রিঞ্ সেবায়াম ) এই ধাড় 

হইতে পরী” শব সিদ্ধ হইয়াছে “ধঃ শ্রীয়তে দেবাতে সব্ধেণ জগতা বিদ্বপ্তির্যোগিভিঃ স শ্রীরীশ্বরঃ” 

সমস্ত জগৎ, বিদ্বান লোক, এবং বোগিজন যাছার *পেবা করেন, সেই পরমান্থার নাম শ্রী” হইয়াছে। 
( লক্ষ দর্শনাঙ্কনয়ো: ) এই ধাতু হইতে “পঙ্গী” শব দিদ্ধ হইয়াছে । “যো লক্ষরতি পষ্ঠত্যঞ্কতে চিহ্নয়তি 

চরাচরং জগদখবা বেদৈরাপর্যোগিভিশ্চ যো লক্ষ্যতে স লক্গগীঃ সর্বর্রিয়েশ্বরঃ” | ধিনি চরাচর জগতের 

্রষ্টী এবং জগৎকে চিহ্নিত অর্থাৎ দৃষ্টির উপযোগি করেন, যিনি শরীরম্থ নেত্রনাপিকাদি, বৃক্ষস্থ পঞ্ত, 
ফল এবং মূল, পৃথিবী 'ও জলাঁদির কৃষ্ণতা, রক্ততা এবং শ্বেততা, (সম্পাদন), ও পাষাণ এবং চন্্র্্যাদি 

চিহ্ন রচন! করেন এবং সমস্ত দর্শন করেন; মিনি স্বয়ং সকল শোভার শ্রেষ্ঠ শোভা, এবং যিনি বেদাদি 
শাকের এবং ধার্শিক বিদ্বান যোগীদিগের লক্ষ্য অর্থাৎ দৃষ্টিষোগ্য, তাদুণ পরমেশ্বরের নাম প্লঙ্গী” হইয়াছে । 
(শ্থ গতৌ ) এই ধাতু হইতে “সরদ্” এবং উহার উর “মতুপ্” এবং “ভীপ্” প্রত্যয় করি! সরস্বতী 
শব্ধ সিদ্ধ হইয়াছে! “সরো বিবিধং জ্ঞানং বিদ্যতে যস্তাং চিতৌ সা সরম্থতী” ৷ যাহার বিবিধ বিজ্ঞান 
অর্থাৎ শব্দার্থ প্রয্মোগের যথাবৎ জ্ঞান হইয়া থাকে, নেই পরমেশ্বরের নাম "সরস্বতী" হইয়াছে । “দর্ষাঃ 
শক্তয়ৌঁ' বিদ্যন্তে যশ্মিন্ স সর্ধবশক্কিমানীশ্বরঃ” ঈশ্বর স্বকাঁধ্য সাধনের জন্য অন্ঠের সহায়তা গ্রহণ করেন না, 
এবং নিজ সামর্থ্য হইতে স্বকামনা পুরণ করিতে সমর্থ বলিয়া, তাহার নাম প্সর্ধশক্তিমান্” হুইয়াছে। ( শ্রীঞ 
প্রাপণে ) এই ধাতু হইতে স্ঠার শব দিদ্ধ হইয়াছে । “প্রমাণৈর্থপরীক্ষণং স্ঠায়ঃ* ইহা বাঁৎস্তায়নমুনিকৃত 
ভাবের স্তায়সথত্রসন্ন্বীয় বচন। "পক্ষপাতরাহিত্যচিরণং ন্যায়” যাহ! প্রত্যক্ষানি প্রমাণের পরীক্ষান্থারা 
সত্য বলিয়া সিদ্ধ হয়, এবং বাহা পক্ষপাতরহিত ধন্দাচরণ তাহাকে ন্তায় কহা যায়। প্ন্ায়ং কর্তং 
শীলমন্ত স ্তায়কারীশবরঃ* নার অর্থাৎ, পক্ষপাতরহিত ধর্মানুষ্ঠীন করা বাহার স্বভাব সেই পরমেস্বরের নাম 
“ঠায়কারী”। (দয় দানগতিরক্ষণহিংসাস্থ ) এই ধাতু হইতে “দয়া” শব সিদ্ধ হইয়ীছে। « 
দ্দাতি জানাতি গচ্ছতি রক্ষতি হিনস্তি হয়া সা দয়া; রহুবী দয়া বিদ্যতে হস্ত স দয়ালুঃ পরমেবরঃ, বিন 

 অভয়দাতা, যিনি সর্ববিদ্যার সত্যাসত্যবিজ্ঞাতা, ধিনি সঙ্জনের রক্ষাবর্তা এবং ছুষ্টদিগের যথাযোগ্য 
দণঁবিধাতা, সেই পরমাস্কার নাম প্দয়ালু”। "দ্ররোভাবো দ্বিতা, দ্বাভ্য।মিতং দ্বীতং বা, সৈব তদেব বা দ্বৈত, 
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ন বিদ্তে দৈতং দ্বিতীয়েশ্বরভাবো যন্মিংস্তদ্বৈতম্” । অর্থাৎ “সঙজাতীয়বিজাতীয় স্বগত ভেনশূন্যং ১ 
ব্রহ্ম” দ্বয়ভাব ( ছুই হওয়! ) অথবা ঘবত্বযুক্ত হওয়াকে খ্বিতা, দ্বীত অথবা দ্বৈত কহে, ঈশ্বর তাদুশ 
দ্বৈতরহিত। সজাতীয় অর্থাৎ যেরূপ মন্ুষ্যপক্ষে মনুষ্যের সজ্াতীয় দ্বিতীয় মনুষ্য, বিজাতীয় অর্থাৎ 

মনুষাপক্ষে মন্থুষ্য ভিন্ন জাতী যেরূপ বৃক্ষ পাষাণাদি, শ্বগত অর্থাৎ মনুয্যের নিজ শরীরে বেরূপ চক্ষু 

কর্ণ নাসিকাদি অবয়বের ভেদ হইয়া থকে, তাদৃশ দ্বিতীয় সজাতীয় ঈশ্বর, বিজাতীয় ঈশ্বর, এবং স্বস্বরূপে 
তন্বাস্তর ইত্যাদি রহিত, একই পরমেশ্বর আছেন। এইজস্য পরমাস্বার নাম “অদ্বৈত” হইয়াছে ৷ গ্গণ্স্তে 

যেতে গুণাঃ ঝা বৈর্গণয়স্তি তে গুণাঃ, যো গুণেভ্যো নিগতিঃ স নিগুণ ঈশ্বর | ঈশ্বর জড়পদার্থের সতত, 
রজ, তমঃ এবং রূপ রস ম্পর্শ গন্ধাদিগুণ হইতে এবং জীবপক্ষে অবিদ্যা, অল্পজ্ঞতা, রাগ, দ্বেষ ও 

অবিদ্যাদদি ক্লেশ হইতে, পৃথক। এতৎ মন্বন্ধে “অশব্যমন্পর্শমরূপমব্যয়ম” ইত্যাদি উপনিষদূবচন প্রমাণ 

আছে। যিনি শব, স্পর্শ এবং রূপাদি গুণরহিত, তাদৃশ পরমাত্মার নাম পনির” হইয়াছে । যো গুণৈঃ 
সহ বর্ততে স সগুণঠ” ধিনি সর্ধজ্ঞান, সর্বাস্থখ, পবিত্রতা 'ও অনস্তবলাদি গুণযুক্ত, সেই পরমেশ্বরের নাম 

“নগুণ” হইয়াছে। যেরূপ পৃথিবীকে গন্ধাদিগুণবুক্ত হওয়াতে সগুণ, এবং ইচ্ছাদিগুণরহিত হওয়াতে নিগণ 
বলা যায়, তদ্রপ পরমশ্বরকে জগৎ ও জীবগুণ হইতে পৃথক্ বলিয়া “নি4”, এবং সর্ধক্তত্বাদিগুণঘুক্ত 
বলিয়া “সগুণ” বলা ধায়। অর্থাৎ সপ্ুণতা এবং নিগুণত৷ রহিত, এরূপ কোনও পদার্থেরই সপ্তাব হইতে 

পারে না। যেরূপ চেতনগুণ হইতে পুথক্ বলিয়া জড়পদার্থ নিশুণ) এবং নিজজড় গুণবিশিষ্ট হওয়াতে 

গুণ হইয়া! থাকে, তন্্রপ জীবও জড়গুণ হইতে পৃথক্ বলিয়া! নিগুণ এবং ইচ্ছাদি স্বগুণযুক্ত বলিয়াসসগুণ” 
হইয়া থাকে । পরমেশ্বর সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে । “অন্তর্যস্তং নিরন্তং শীলং যন্ত সোহয়মন্তর্যামী” | 
ঘিনি সমস্ত প্রাণিজগতের এবং অপ্রাণি জগতের ভিতর ব্যাপক হইয়া! সকলের নিয়ামক হইয়া! থাকেন, দেই 
পরমেশ্বরের নাম “অন্তর্যমী” হইয়াছে । “যে! ধর্মে রাজতে স ধন্মরাজঃ1” পরমাআ। ধর্দেরই মধ্যে প্রকাশমান 

হয়েন এবং অধর্থ রহিত হইয়া ধর্দেরই প্রকাশ করেন, বলিয়া সেই পরমেশ্বরের নাম প্ধর্মবাঁজ” হইয়াছে । 

(যত্ন উপরমে ) এই ধাতু হইতে “যম” শব দিদ্ধ হইয়্াছে। “ঃ সর্বান্ প্রাণিনঃ নিষচ্ছতি স ধম” যিনি 
সকল প্রাণিগণের কর্মফলের ব্যবস্থা করেন, এবং সমগ্র অন্তায় কার্য্য হইতে পুথক্ থাকেন, সেই পরমাত্মার 
নাম “যম” হইয়াছে | ( তজ সেবায়াম্) এই ধাতু হইতে “ভগ” শব এবং ইহার উত্তর “মতুপ্” প্রতায় 
করিয়া “ভগবান্” শব্ধ সিদ্ধ হইয়াছে। “ভগঃ সকলৈশ্বধ্যং সেবনং বা! বিদ্যুতে যন্ত স ভগবান” ধিনি 
সাবৈ্র্যযবিশিষ্ট এবং ভঙ্ঞনযোগ্য সেই ঈশ্বরের নাম “ভগবান্ হইয়াছে । ( মন জ্ঞানে ) এই ধাঁতু হইতে 
"মনু" শব সিদ্ধ হইয়াছে । “যে মন্তাতে স মনুঃ” | মনু অর্ধাৎ মনন বা বিজ্ঞানশীল এবংংমাননীয় বলিয়া 
ঈশ্বরের নাম “মনু” হইম়্াছে। (পূ পালনপুরণয়ো: ) এই ধাতু হইতে পুরুষ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । “ষঃ 
বাবযাপ্তযা ঈরাটরং জগৎ পৃণাতি পুরক্পতি বা স পুরুষঃ”। সমগ্ত জগতে পূর্ণ হইয়া আছেন বলিয়া পরমেখরের 
নাম "পুরুষ" হইয়াছে। (ডু ভুঞ্ ধারণপোষণয়োঃ ) বিশ্ব শব পূর্বক উক্ত ভূ ধাতু হইতে “বিশ্বস্তর” 
শব দিদ্ধ হইয়াছে। “ধে বিশ্বং বিভত্তি ধরতি পুফ্তি বা স বিশ্বস্তরে। জগদীশ্বরঃ* যিনি জগতের ধারণ 
এবং পোষণ করেন, সেই পরমেশ্বরের নাঁম “বিশ্বস্তর” হইয়াছে । € কল.সংখ্যানে ) এই ধাতু হইতে “কী” 

শব সিদ্ধ হইয়াছে । “কলম্নতি সংখ্যাতি সর্ব্বান্ পদার্থান্ স কালঃ* । ঈশ্বর জগতের সকল পদার্থের এবং 
জীবগণের সংখ্য। করেন বলিয়া তাহার'নাম "কাল” হইয়াছে ( শিষ্কু বিশেষণে ) এই ধাতু হইতে *শেষ” 
শব সিদ্ধ হইয়াছে । “ধঃ শিষাতে স শেষঃ" যিনি উৎপঘি এবং প্রলয়েব অবসানেও আবস্থান করেন, 
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সেই পরমাত্মার নাম “শেষ” হইয়াছে। ( আপ্লব্যাপ্তো ) এই ধাতু হইতে “আপ্ত” শব সিদ্ধ হইয়াছে 

প্যঃ” ষর্বান্ ধর্দাত্বন আপ্পোতি বা সব্বৈধর্্াত্মভিরাপ্যতে ছলাদিরহিতঃ সআপ্তঃ”। যিনি সত্যোপদেশক 

সর্ববিদ্যাযুক্ত ধন্মায্মাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন, এবং যিনি ধর্শাস্বাদিগের প্রাপ্তিযোগ্য ও ছলকপটাদিরহিত, 

সেই পরমাত্মার নাম “আপ্ত” হুইয়্াছে। (ডু কঞ, করণে ) শম্ পূর্বক কৃধাতু হইতে “শঙ্কর” শব 

পিদ্ধ হইয়াছে । ণ্যঃ শং কল্যাণং স্ুথং করোতি স শঙ্করঃ”, যিনি কল্যাণ অর্যাৎ স্থ প্রদান করেন, সেই 

ঈশ্বরের নাম “শঙ্কর” হইয়াছে | “গৃহ” শব পূর্বক “দেব” শব্দ হইতে “মহাদেব” শব্ধ সিদ্ধ হইয়া থাকে। 

“যো মহভাং দেবঃ স মহাদেবঃ”, ধিনি মহতী দেবতাদিগেরও দেবতা, বিদ্বান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্, 

এবং সৃরধ্যাদি পদার্থের প্রকাশক দেই পরমাত্মার নাম “মহাদেব” হইগাছে। (গ্রীঞ্জ তর্পণে কান্ত 

চ) “এই ধাতু হইতে “প্রিয়” শব দিদ্ধ হইয়াছে। যঃ'্রীণাতি প্রীরতে বা স প্রিষ্ঃ”্ধিনি সকল ধর্াস্বা, 

ুমুক্ষ এবং শিষ্টলোকদিগকে প্রপন্ন করেন এবং অখিল কামনার যোগ্য, সেই ঈশ্বরের নাম “প্রি” । (ভু 
সহায়াম্ ) স্বপম্ শব্ধ পূর্ব্বক ভূ ধাতু হইতে “ন্বয়স্তু শব্ধ দিদ্ধ হইয়াছে “বঃ স্ব্ং ভবতি সঃ স্থয়্তুরীশ্বরঃ” 

যিনি স্বরংই রহিয়াছেন এবং কখন অন্ত কিছু হইতে উৎপন্ন হম না, গেই পরমাজ্মার নাম “স্বর” 

হুইয়াছে। (কু শব্দে ) এই ধাতু হইতে “কবি” শব্ধ দিদ্ধ হইয়াছে । “বঃ কৌতি এব্দননতি সর্ব। বিদ্যাঃ 

স কবিরীর্বরঃ” ঈশ্বর বেদদ্বার। সর্ধবিদ্যার উপদেশক এবং জ্ঞত। বলিন। ত।হার নাম “কবি” হইগ্রাছে। 

(শিবু কল্যাণে ) এই ধাতু হইতে “শিব” শব্দ দিদ্ধ হইরাছে। “বছলমেতর্লিদশনম্” এই প্রনাণ হইতে 

শিবু ধাতু স্বীকার কর! যাঁয়। ঘিনি কল্যাণস্করূপ এবং কল্যাণকর্তী সেই পরমেশ্বরের নাম “শিব” 

হইয়াছে। 
পরমেশ্বরের এই নকল নাম লিখিত হইয়াছে । কিন্তু এতগিন্ন পরমাস্মার আরও অদংখ্য নাম আছে। 

কারণ পরমেশ্বরের যেরূপ অনন্ত গুণ, কণ্ম এবং স্বভাব বিদ্যনান আছে, তদ্রপ তাহার অনস্ত নামও আছে। 

উহার মধ্যে প্রত্যেক গুণ, কর্ম এবং স্বভাবের জন্য, তাহার স্বতন্ত্র স্থতদ্ধ এক এক নাম আছে। আমার 

লিখিত্ত নামপমূহ সেই সকল নামসমূহের পক্ষে, সমুদ্র মধ্যে জলবিন্দূব্চ মনে করিতে হইবে । কারণ বেদাদি 
শান্ত্রসমূহে পরমাম্মার অপংখ্য গুণ কর্ম ও স্বভাব ব্যখ্যাত হইপ্নাছে, যাহার অধায়ন এবং অধ্যাপনে বোধ 

জন্সিতে পারে। ধিনি বেদাদি শান্তর অধ্যয়ন করন, তাহারই পক্ষে অন্ত পণার্ের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ 

হইতে পারে! 
(প্রশ্ন) অন্ত গ্রন্থকার স্কল গ্রন্থের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে, যেরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন, 

তজ্জপ আপনি কিছুই লিখেন নাই অথবা! করেন নাই কেন? 
(উত্তর) আমার তঙ্জুপ করা উচিত নহে। কারণ বদি গ্রন্থের আদিতে, মধ্যে এবং অস্তে মঙ্গলাচরণ 

করিতে হয়, তাহ। হইলে আধি, মধ্য এবং অন্তের মধাস্থলে যাহা কিঞু লিখিত হইবে, উহাতে অমঙ্গপ 

হইতে পারে। এই জগত. "মঙ্লাচরণং শিশ্টাচারাৎ ফলদর্শনাচ্জুতিতশ্চেতি” এই সাংখ্য শাস্ত্রীয় হৃত্রের 
অভিপ্রায় এই, ষে ন্যায়, পক্ষপাতির্হিত, সত্য 'ও বেদোক্ত যে সকল ঈশ্বরাজ্ঞ। আছে, তাহারই সর্ধক্জ এবং 

সর্বদ। যখাবও আচরণ করাকেই মঙ্গলাচরণ কহা যায়। গ্রন্থের আদি বা আরম হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত 
সত্যাচার করাই ষখার্থ মঙ্গলাভরণ, নচেৎ কোনস্থলে মঙ্গল অগুবা অমঙ্গল লেখার প্রয়োজন ( রিধান ) 
নাই। এ বিষয়ে মহায়া মহষিদিগের লেখা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন । যথা, 

যান্যনবদ্যানি কম্মণি তান্তি সেবিতব্যাণি নো ইতরাণি ॥ 
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ইহা তৈনিরীয়োপনিষদের বটন--প্রপাঠক ৭ অঃ ১১. হে সন্তানগুঁণ । যাহা "অনবদ্য" অনিন্দনীয় 
অর্থাৎ যাহ! ধর্মবুক্ত কর্ম, তাহাই তোমাদের নেবনীয় ও কর্তব্য, এবং যাহ। অধর্বুক্ষ কর্ম, তাহা কর্তব্য 

নহে। আধুনিক গ্রস্থসমূহে “শ্রীগণেশায় নমঃ” "সীতারামাভ্যাং নমঃ” “রাধাকৃষ্াত্যাং নম+” “ক্রীগুরুচরণার- 
বিন্দাভ্যাং নমঃ” “হনুমতে নম$” পহুর্গায়ৈ নমঃ” প্বটুঙায় নম” “তৈরকাঁয় নমঃ” "শিবায় নত” “সরস্বত্যৈ 

নম£” প্নারায়ণায় নমঃ” ইত্যাদি লিখিত দেখা যায়। বুদ্ধিমান লোকে এই সকলকে বেদ এবং শাক্সরবিরুদ্ধ 

জানিয়! (মিথ্যা) অধথাকার্যয বলিয়া বুঝা থাকেন। কারণ বেদে এবং খবিদিগের গ্রন্থে এরূপ 
মঙ্গলাচরণ দৃষ্টিগোচর ভয় না । আর্য গ্রন্থসমূহের (প্রারস্তে ) “ওঁ” এবং “অথ” শব্দ দৃষ্টিগোচর হয় | যখ/--. 

“অথ শব্দানুশাসনম্” অথেত্যয়ং শব্দোহধিকা রার্থঃ প্রযুজ্যত ইতি 
ব্যাকরণমহাভাষ্যে । 

“অথাতে। ধর্মমজিজ্ঞাসা” অধেত্যানস্তর্ধ্যে বেদাধ্য়নানস্তরমিতি পুর্বব- 
মীমাংসায়াম্ । 

“অথ|তো। ধর্মং ব্যাখ্যান্তাম£ অথেতি টি নিিরিনি ধন্মলক্ষণং বিশেষেণ 

ব্যাখ্যান্তামঃ | বৈশেধিক দর্শনে | 

“অথ যোগানুশাসনং” অথেত্যয়মধিকারার্থঃ। যোগশাস্ত্রে । 

“অথ ত্রিবিধছুঃখাতান্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুতার্থঃ” সাংসারিকবিষয়ভোগানস্তরং 
ত্রিবিধছুঃখা ত্যস্তনিবৃত্যর্থঃ প্রযত্বঃ কর্তব্যঃ | সাংখ্যশাস্ত্রে । 

“অথাতো। ব্রহ্মজিজ্ঞ।সা” ইদং 'বেদান্তসুত্রম্। 
*৪মিত্যেতদক্ষরযুদ্গীথমুপাসীত” ইদং ছান্দোগ্যোপনিষদ্বচনম্ । 
«ওমিত্যেতদক্ষরমিদ সর্ধ্বং তস্তেপব্যাখ্যনিম্” নী মাওুক্যোপনিষর্দারস্ত- 

বচনম্ ॥ 

এই সকল উক্ত উক্ত শাস্ত্রের প্রারস্োক্ত বচন । এইরূপ অন্তান্ত খধি এবং মুনিদিগের গ্রন্থেও “৩” 
এবং “অথ” শব্দ লিখিত আছে। এইরূপ ( অগ্রি, ইট অগ্রি, যে ত্রিষগাঃ পরিয়স্তি ) এই শব সকল 
চারি বেদের আদতে লিখিত আছে; ( পরন্ত ) “শ্রীগণেশায় নম” ইত্যাদি শব্দ কুত্রাপি নাই । (আধুনিক) 
বৈদিক লোকে বেদের আর্তে যে "হরিঃ ও” এইরূপ লিখেন বা পাঠ করেন, উহ তাহার পৌরাণিক 

এবং তান্ধিক লোকদিগের মিথ্য। কল্পিত রীতি হইতে শিক্ষা করিয়া তাহারই আঅনুদরণ করেন। বেঘাঁদি 
শাস্ত্রে “হরি” শব আদিতে কুত্রাপি নাই । নুতরাং গ্রন্থের আদিতে, “ও” অগনবা “অব” শব্দ লেখ! 
উচিত। এই স্থানে ঈশ্বর বিষয়ে কিঞ্িনাত্র লিখিত হইল । পণ্চা শিক্ষ। বিষয়ে লিখিত হুইবে। 

ইতি প্রীমদ্দয়ানন্দ সরম্বতীম্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে হ্থভাষা বিভূষিত 
: ঈশ্বরনামবিষয়ে প্রথমঃ সমুল্লানঃ সম্পূর্ণঃ । 

শা্পাপিসপিশরণা আস্প্ (টে পিস 



অথ দ্বিতীয়সমুল্লাসারম্তঃ | 
অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামঃ ॥ 

“মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্ধ্যবান্ পুরুযো! বেদ” ॥ 

ইহা শতপথ ব্রাঙ্মণের বচল। বস্ততঃ, প্রথম মাতা, দ্বিতীয় পিতা৷ এবং তৃতীয় আঁচার্য, এই তিন 
উত্তম শ্রিক্ষক লাভ করিলেই মনুষ্য জ্ঞানবান হইয়! থাকে । যে সন্তানের মাতা এবং পিতা ধার্মিক এবং 
বিদ্বান, সে সন্তান অতিশর ভাগ্যবান এবং তাহার কুল ধন্ত। মাতা হইতে সন্তানের যত কার উপদেশ 
এবং উপকার লাভ হয়, আর কাহারও দ্বারা তা্ুশ হয় না। মাতা সন্তানের উপর যেকপ স্েহ প্রকাশ 
করেন এবং তাহার হিতকামন! করেন, তদ্ধপ আর কেহ করে না; এইজন্য ( মাতৃমান ) অর্থাৎ «প্রশস্তা 

ধার্শিকী মাতা বিদ্যতে যন্ত স মাতৃমান্।” তাদৃশ মাতা ও ধন্য, যিনি গর্ভাধান লময় হইতে যতদিন পূর্ণ বিদ্যা 

লাভ না হয়, ততদিন যাবৎ সন্তানদিগকে স্থুণীলতার উপদেশ দান করেন। 
গর্ভাধানের পূর্বে, মধ্যে এবং পরে, মাদক দ্রব্য, মদা, হূর্গন্ধ, রুক্ষ ও বুদ্ধিনাশক পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া, 

যাহ! সেবন করিলে শান্তি, আরোগ্য, বল, বুদ্ধি, পরাক্রম এবং স্থশীলতাঁর ফলস্বরূপ সভ্যত! প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
এরূপ পদার্থ অর্থাৎ দ্বত, ঢগ্ধ, মিষ্ট অ্পানাদি শ্রেষ্ঠ পদার্থ, মেবন করা, মাতা এবং পিতার অবস্ত কর্তৃব্য | 
ইহাতে রজঃ এবং বীর্যের সমস্ত দোষ নিমূক্ত হুইয়৷ উত্তমগ্চণযুক্ত হয়। খতু গমন বিধি অনুসারে 
রজোদর্শনের পঞ্চম দিবস হইতে ষোড়শ দিবগ পর্যন্ত খতু দানের সময়। এই ১৬ দিনের মধ্যে প্রথম 
চারিদিন ত্যজ্য হওয়াতে, অবশিষ্ট ১২ দিনের মধ্যে একাদশী এবং ত্রয়োদশী পরিত্যাগ করিয়া, ১০ রাত্রি 

মধ্যে গর্ভাধান প্রশস্ত ৷ রজোদর্শনের দিনাবধি ষোঁড়শ দিনের পর সমাগম অবিধেয়। পুনরায় যতদিন 
খতুদানের সময় উপস্থিত না হয়, ততদিন পর্যাস্ত এবং গর্ভস্থিতির পর এক বর্ষ পর্য্যন্ত, স্ত্রী পুরুষ সংযুক্ত 
হইবে না । যখন উভয়ের শরীরে আরোগ্য এবং পরম্পর প্রন্নতা৷ থাকিবে, এবং কোনরূপ শোক থাকিবে 
না, সেই অবস্থাই সমাগমের পক্ষে প্রশস্ত । চরকে এবং সুশ্রুতে যেরূপ ভোজন ও আঙচ্ছাদনের বিধান আছে, 
এবং স্ত্রী পুরুষের পরম্পর প্রসন্নতা বিধান সম্বন্ধে যেরূপ রীতি মন্নন্থৃতিতে লিখিত আছে, তদ্রপ অনষ্ঠান ও 
ব্যবহার করিতে হইবে । গর্ভ'ধানের পর স্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত সাবধানের সহিত ভে'গন এবং আচ্ছাদন করা 
প্রায়োজনীয় 1 পরে এক বর্ষ পর্য্যন্ত উক্ত স্ত্রী, পুরুষের সঙ্গ করিতে পারিবে না । যাবৎ সন্তানের জন্ম না 
হয়, তাবৎকাল গর্ভিণী, কেবল বুদ্ধি, বল, রূপ, আরোগা, পরাক্রম ও শাস্তি ইত্যাদি গুণকারক দ্রব্য সেবন 
করিতে থাকিবেন। 

প্রসবের পর, অত্যন্ত স্থগন্ধি জলে শিশুকে স্নান করাইয়৷ ও নাড়ীচ্ছেদন করিয়! সুগন্ধি খ্ুতাদি ছার 
ছোঁম * করিতে হইবে। স্ত্রীর ও ক্গানভোজনাদি যবাধোগ্য কার্য সকল এনূপে করিতে হইবে, যাহাতে 
বালক এবং স্ত্রী উভয়েরই শরীর আরোগ্য এবং পুষ্টত৷ লাভ করিতে 'পারে। যাহাতে ছৃগ্বের উত্তম গুণ 
উৎপাদিত হয়, এরূপ পদার্থ মাতাকে অথবা ধাত্রীকে ( উপমাতাকে ) ভোজন করিতে হুইবে। প্রশ্থতার 
দুগ্ধ ছয় দিন পর্যন্ত পান করিয়া, পরে ধাত্রীস্তস্ত পান করিবে, কিন্ত মাত! প্রিত| ধাত্রীকে উত্তম পদার্থ ই 

নক গন্যে এ বিষয় বিস্তার লিপিত আছে। 



সন্যার্থ-প্রকাশ। ১৭. 

পাম ভোজন ফরাইবেন। কেছ দাক্িদ্রযবশতঃ, ধাত্রী নিযুক্ত করিতে অসমর্থ হইলে, তিনি গোছুগ্ধ অথবা 
ছাগীহুদ্ধ ব্যবহার করিবেন। বুদ্ধি, পরাক্রম এবং আরোগ্যকর ওষধি, পরিষ্কত জলে ভিজাইয়! এবং 

দিদ্ধ করিয়া ও পশ্চাৎ ছাকিয়া, উক্ত ছুগ্ধের সহিত সমানভাগে মিশাইরা, বালককে পান করাইবে। ধাসরেস 
পর, বালককে এবং প্রহ্থতিকে একটি বিশুদ্ধ বায়ুবিশিষ্ শ্যতন্তর গৃহে অবস্থান করিতে দিবে । উক্ত স্থানে 

সুগন্ধ এবং দর্শনীয় দ্রব্য সকল সংস্থাপন কর! কর্তব্য । প্রন্থৃতিকে বিশুদ্ধ বায়ুবিশিষ্ট স্থানে ভ্রমণ করিতে 
দিবে। যে স্থানে ধাত্রী, গাভী, অথবা ছাগী পাওয়া! যায় না, সে স্থলে অন্য কোনক্ষপ উচিত মত ব্যবস্থা 
করিতে হইবে) প্রহ্থতা স্ত্রীর দেহাংশ হইতে বালকের শরীর উৎপন্ন হয়। এইজন্য প্রসবকালে স্ত্রী 

অতিশয় হুর্ববল হুইয়! পড়ে ; সুতরাং, প্রন্থতি বালককে স্বীয় স্তন্ত পান করাইবে ন!। স্তন্ত নিঃসরণ 
যাহাতে বন্ধ হয় এবং আবিত ন! হয়, তাহার জন্য উপযুক্ত ওধধ স্তনের উপরে লিপ্ত করিতে হইবে। 

এরূপ করিলে, প্রসবের পর দ্বিতীয় মাসেই, প্রহ্থুতি পুনরায় বল যুবতি হুইয়া উঠে। ততদিন পর্যাস্ত 

পুরুষ ব্রক্মচর্য; বলে বীরধ্য সংরোধ করিবে । যে স্ত্রী এবং পুরুষ এনপ করিবেন, তাহীদিগের সন্তান উত্তম ও 

দীর্ঘায়ু হইবে, এবং উহাদিগের পরাক্রম বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এইরূপ করিলে সকল সম্তানই উত্তম, 

বলবান্, পরাক্রমশালী, দীর্ঘাযু'ও ধার্থিক হইতে পারে। স্ত্রী, যোনি সঙ্কোচন এবং শোধন ও পুরুষ 

বীর্ধ্য স্তস্ভন করিবে। এইরূপ করিলে যত সন্তান জন্মিবে, সকলেই উৎকৃষ্ট সস্তান হইবে । 

মাতা, যাহাতে বালক সভ্য হয় এবং কোনরূপ কুচেষ্টা৷ করিতে না পারে, এবূপ সংশিক্ষা সর্বদা প্রদান 

করিবেন। বালক কথা কহিতে আরম্ভ করিলেই, যেরূপে জিহ্বার কোমল প্রযত্বের দ্বারা স্পষ্ট উচ্চারণ 

করিতে পারে, মাত। তাহার উপায় করিতে থাকিবেন । যে বর্ণের যে উচ্চারণস্থান এবং যে প্রযত্ব অর্থাৎ 

যেমন “প” ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ এবং ইহার প্রযত্ব ম্পৃষ্ট সেই উচ্চারণস্থান এবং প্রধত্বানুসারে ওপর 

মিলিত করিয়া! উচ্চারণ করা, এবং হুম্ব, দীর্ঘ, প্লুত ও অক্ষরদিগের সম্যক উচ্চারণ করা শিখাইতে 
হইবে। মধুর, গভীর, এবং সুন্দর স্বর যাহাতে হয় এবং অক্ষর, মাত্রা, বাক্য, সন্ধি ও অবসান স্পষ্ট স্পট 
যাহাতে শ্রুতিগোচর হয়, তাহার জন্য চেষ্টা পাইতে হইবে। যখন কিয়ৎপরিমাণে কথা কহিতে এবং 

বুঝিতে শিখিবে, তখন যাহাতে বালক নুন্দর বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে, যাস্থাীতে বৃদ্ধ, কনিষ্, মান্ত, 

পিতা, মাতা, রাজ! এবং বিদ্বান লোকদিগের সহিত কথোপকথন এবং সদ্যবহার করিতে এবং উহাদিগের 

পার্থ উপবেশন করিতে শিক্ষা করে, তাহারও জন্ত প্রযত্ব পাইতে হুইবে। যাহাতে কোন স্থানে উহার 
অযৌগা ব্যবহার ন! হইপ্না বরং সর্বত্র প্রতিষ্ঠা হয় এবং যাহাতে জিতেক্িয় ও বিদ্যাপ্রির হইয়া উক্ত 

বালক সৎসঙ্গে রুচি প্রকাশ করে, তাহার জন্তও প্রযত্ব করিতে হইবে। যাহাতে বৃথা ক্রীড়া, রৌদন, 
হান্ত, কলহ, হর্ষ, শোক, কোন পদার্থে লৌভ, ঈর্ষা এবং ছেষাদি করিতে না পারে তাহাও কন্িরে। 

উপস্থেক্জিয়নের স্পর্শ ও মর্দন হইতে ক্ষীণতা। ও নপুংসকতা উপস্থিত হয়, এবং হস্ত ছুগন্ধ হইয়া থাকে, 

নুতরাং বালক উহা! স্পর্শ করিবে না'। যাহাতে সর্বদা সত্যভাষণ, শৌধ্য, ধৈর্য্য, প্রসম্তাদি ৭ লাভ 
করিতে পারে, তাহারও জন্য চেষ্টা করিবে। পঞ্চমবর্ষবযস্ক পুত্র ও কন্যাকে দেবনাগরাক্ষরের এবং 
অন্তদেশীয় ভাষার অক্ষরের অভ্যাস করাইবে। তাহার পর যাহাতে উত্তম শিক্ষা! ছয়, এরূপ বিষয় ( যেমন 
বিদ্যা, ধর্ম ও পরমেশ্বর বিষয়ক, এবং মাতা, পিতা, আচার্য্য বিদ্বান অতিথি, রাজ, প্রজা, কুটুম, বন্ধু, 

ভগিনী ও ভৃত্য প্রভৃতির সহিত সদ্ব্যবহার বিষয়ক মন্ত্র, প্লোক, এবং হুজ্জ) পদ্যাকারে গদ্যাকারে 
অর্থ সহিত বষ্ঠস্থ করাইতে হুইবে। যাহাতে মুস্তা্দ কোন ধূর্তের প্রতারণায় পতিত না হয়, তাঁহাও 
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দেখিতে হইবে । যে সকল ব্যবহার বিদ্যাধর্মবিরুদ্ধ এবং যে সকল কারপবশতঃ লোকে ত্রাস্তিজালে পতিত 

হয়, তাহা নিবারণের জন্যও উপদেশ দিতে হইবে। এরূপ করিলে ভূত প্রেতাদি মিথ্যা! কথায় বিশ্বাস 
জঙ্গিষে না। 

গুরোঁঃ প্রেতস্ শ্ষ্যস্ত পিতৃুমেধং সমাঁচরন্। 
প্রেতহারৈঃ সমং তত্র দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ 
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অর্থ-_গুরুর দেহাস্ত হইলে তাহার প্রেতাখ্য মৃত শরীরের দাহাধিকারী শিষ্য প্রেতহার হয়। সেই 
শিষ্য মৃতক শরীরের উথাপনকারীদিগের সহিত দশম দিনে গুদ্ধ হইয়া থাকে। উক্ত শরীরের দাহাস্তে 
৮ মৃত ব্যক্তির নাম “ভূত” হইয়া থাকে! “ভূত” অর্থাৎ তিনি অমুকনাম! পুক্কুষ ছিলেন। মনুষযগণ 

উৎপন্ন হইয়া বর্তমানকালে অবস্থিত না হইলে তাহাদিগকে ভূতস্থ কহে। এই কারণ তাহার নাম ভূত 
হইয়া থাকে। ব্রহ্গা হইতে অন্য পর্যন্ত সমস্ত বিদ্বান লোকের এইরূপ দিষ্ধান্ত চলিয়া আসিতেছে । 

' পরম্ত যাহাদিগের শঙ্কা, কুদঙ্গ এবং কুসংস্কার জন্মে তাহাদিগেরই পক্ষে ভয় এবং শঙ্কারূপ ভূত, প্রেত, 
শাকিনী, ডাকিনী প্রভৃতি অনেক ভ্রমজাল ছুঃখদায়ক হইয়া থাকে। দেখ যখন কোন প্রাণীর মৃত হয়, 
তখন উহ্থার জীব, পাঁপ ও পুণ্যের বশীভূত হইয়া, পরমেশ্বরের ব্যবস্থানুদারে স্থথ ও দুঃখের ফলভোগার্থ 
জন্মাস্তর ধারণ করিয়৷ থাকে। কেহ কি অবিনাশী পরমেশ্বরের এই ব্যবস্থার লোঁপ করিতে পারে? 
অজ্ঞানী লোক বৈদিকশান্্র অথবা পদার্থ বিদ্যা ন! পড়িয়া এবং না শুনিয়া বিচরশূন্য হওয়াতে, সন্নিপাত 
অরাদি দৈহিক রোগের এবং উল্মাদকাদি মানগিক রোগের নাম, ভূত এবং প্রেতাদি মনে করিয়া লয় । 
উক্ত রোগাদির উপযুক্ত ওষধ এবং পথ্যাদি সেবন না করিয়া, ধূর্ত, পাষণ্ড, মহামূর্খ, অনাচারী, স্বার্থপর, 
মেথর, চামার, শুদ্র এবং শ্নেচ্ছদিগের উপর বিশ্বাম করে। উহারা নানাপ্রকার প্রতারণা, ছল ও কপটতা 
ক্বরে এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইয়া মিথ্যা মন্্ ও যন্ত্র ব্যবহার করতঃ হ্ত্র ও তাগা বাধে এবং বাধিযা 
দিরা থাকে। এইরূপে লোক স্থীয় ধননাশ, সন্তানাদির ছুর্দশা এবং রোগবুদ্ধি, করিয়া ছুঃখ (পাইয়া এবং) 

দিয়া থাকে। জ্ঞানবিষয়ে অন্ধ অথচ ধনবান্ লোক পূর্বোক্ত দুর্বু্ধি পাপী এবং স্বার্থপর লোকদিগের 
নিকট যাইয়া বলে যে “মহাশয়! . এই বালক, বালিকা, স্ত্রী অথবা! পুরুষের যে কি অবস্থা হইয়াছে তাহা 
বলিতে পারা যাঁয় না।” তখন উত্ত ধূর্ত বলিয়া থাকে যে “ইহার শরীরে বৃহৎ ভূত, প্রেত, ভৈরব অথবা 
শীতল প্রস্ৃতি দেবী আসিয়াছে, তুমি উনার উপার না করিলে, উহা চলিয়। যাইবে না, এবং হয়ত প্রাণও 
বিনাশ করিতে পারে। যদি তুমি খাদ্য দ্রব্য এবং ভেট দাও, তবে আমি মন্ত্র জপ এবং পুরশ্চরণ দ্বারা 

বাড়ির! উহাকে তাড়াইয়। দিতে পারি” । তখন উক্ত অন্ধ (ছুবু্ধি) এবং উহার সথব্বীর় লোক সকল 
বলে যে “মহাশয়, আমার সর্বস্ব যাউক, তথাপি, ইছাকে আরোগ্য করিয়া দিউন”। এইরূপ হুইলে উক্ত 
র্তের কার্ধাসিত্ধি হয়। তখন ধূর্ত কনে যে, “আচ্ছা, এত সামগ্রী এবং এত দক্ষিণা আনয়ন কর, 
দেবতার পূজা লইয়া আইস এবং গ্রহ্দান করাও”। পরে ঝাঁঝর মৃরঙ্গ, টোল এবং থালা লইয়া 'পীড়িত 
ব্যক্তির সমক্ষে গাইতে এবং বাজাইতে থাঁকে এবং উহার মধ্য হষ্টুতে একজন প|যণড উন্মতরূপ দেখাইয়া 
নাচিরা ও লম্্ক প্রদান করিয়া! কহে যে “আমি ইহার প্রাণ লইব”। তখন উক্ত অন্ধ ( নির্বোধ ) সেই 
সকল মেথর ও চামারাদি নীচ লোকের চক্রে পড়িয়া! কহে যে “আপনি ধাঁহা কভিগাঁষ করেন লউন, কিন্ত 
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ইহাকে বীঁচাইয়া৷ দিউন” | তৎক্ষরাঁৎ ধূর্ত করিয়া উঠে. যে “আমি হচ্ুমান্* প্রুমি আমার পুজার 
মিষ্টার, তৈল, সিন, গোধ্মপিষ্ক এবং রক্ত বস্ত্র আনয়ন কর” অথব! কহে, “আমি দেবী অথবা. স্ৈরব,” 
“আমার জন্ত পীঁচ বোতল মদ্য, কুড়িটী কুকুট, পাঁচটা ছাঁগ এবং মিষ্টান্ন ও বস্ত্র লইয়া আইস” তখন 
উক্ত ছূবুর্দ্ধি বলে যে ণ্যাহা ইচ্ছা! গ্রহণ কর”। তৎক্ষণাৎ সেই উন্মত্ত অত্যন্ত নাচিতে এবং 
লাফাইতে থাকে । পরস্ধ যদি কে£ বুদ্ধিমান্ উহাদিগের ভেট স্বরূপ পাঁচ ভুতা, লাঠি এবং চপেটাধাত 
প্রদান করে এবং পদাঘাত করে, তাহা হইলে উহার হচ্ুমান্ দেবী অথব! ভৈরব, তৎক্ষণাৎ গ্রসয় হইয়া 
পলায়ন করে। কারণ এই সকল কেবল ধনাদিহরণার্থ প্রতারণা মাত্র জানিতে হইবে 

যখন কোন গ্রহগ্রন্ত লোক গ্রহম্বরূপ জ্যোতিবিদাভাসের নিকট যাইয়া দিস্তাসা করে, “মহাশয় ইহার 
কি হইয়াছে?” তখন তিনি কহেন যে “ইহার উপর হুর্য্যাদি ক্রর গ্রহ আক্রমণ (কুদৃষ্টি) করিয়াছে। 
যদি তুমি ইহার জন্ত শাস্তিপাঠ, পুজ! ও দান করাও, তবেই আরোগ্য হইতে পারে; নতুবা অত্যন্ত পীড়িত 
হইয়! মারা যাইতে পারে, ইহাঁও আশ্চর্য নহে” | (উত্তর) জ্যোতিবিৎ মহাশয় বলুন যে, এই পৃথিবী 
যেরূপ জড়, হূর্যযাদি লোক ও তাদৃশ জড় কি না? উহা তাঁপ এবং প্রকাশ ব্যতীত অন্ত কিছু করিতে 
অসমর্থ। উচ্না কি চেতন পদার্থ যে, ক্রুদ্ধ হইলে ছুঃংখ এবং প্রসন্ন হইলে স্থৃথ প্রদান করিতে পারিবে ? 
(প্রশ্ন) এই সংসারে রাজা, প্রজা, সখী এবং ছুঃখী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা! কি গ্রহ্ফল অন্ত নহে? 
(উত্তর) না, এ সমস্ত পাপ পুণ্যের ফল। (প্রশ্ন) তবে কি জ্যোতিঃশীস্তর মিথ্যা ? (উ€রে)না) উহাতে যে সকল 
অন্ক, বীক্ত, রেখা এবং গণিত বিদ্য। আছে, তাঁহাই সত্য, কিন্তু গ্রহফলের কথা! সকলই মিথা! | . (প্রশ্ন) 
ভবে কি যে সকল জন্মপত্র হইয়া থাকে, উহা নিক্ষুল? (উত্তর) সী, উহা জন্সপত্র নহে, বরং উহার নাম 
শোকপত্র রাখা! কর্তব্য । কারণ সন্তানের জন্ম হইলে সকলে আনন্দ করে, কিন্ত দেই আনন্দ ততক্ষণই 

থাকে, যতক্ষণ জন্মপত্র রচিত হইয়া উহাতে গ্রহফলের কথ শুনিতে না পাওয়া যায় । পুরোহিত অন্মপত্র 
রচনার প্রস্তাব করিলে, সন্তানের মাত। পিতা! বলিয়া থাকেন যে “মহাশয় আপনি অতি উত্রুই জন্মপত্র 

প্রস্তত করুন”। পিতা ধনাঢ্য হইলে, নাঁনাপ্রকার রক্ত ও গীত রেখা বিশিষ্ট চিত্র বিচিত্র জন্মপন্ত 
প্রপ্ুত করিয়া এবং নিধন হুইলে সাধারণ রীতি অন্কুপারে উহা! প্রন্তত করিয়া, পুরোহিত শুনাইতে 
আইসেন। তখন পিতা! মাতা জ্যোতির্ব্িদের সম্মুখে উপবেশন করতঃ জিজ্ঞাসা বরেন যে "ইহার 
জদ্মপত্র উত্তম হইয়াছে ত?”। জ্যোভির্ক্দ কহেন যে “যেরূপ হইয়াছে, তাহা শুনাইয়! দিভেছি, 
জন্মপত্র অভি উত্তম হইয়াছে, মিত্রগ্রহ সকল অতি উৎক্কষ্ট এবং উহ্থার ফলবশতঃ সম্বান ধনাটয 
এবং প্রতিষ্াবান্ হইবে। এই সন্তান সভায় উপবেশন করিলে ইহার তেজ সকলের উপর পতিত হুইবে। 
ইহার শরীর আরোগ্যবিশিই হইবে এবং বাঁক রাজসম্মান প্রাপ্ত হইবে” । এইরূপ কথা শুনিলে পিতা 
প্রস্ততি কহিয়া উঠেন যে “আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য! আপনি অত শ্রেষ্ঠ জ্যোতি!” |. তখন জ্যোতিরির্দ 
মহুশিয় বুঝেন যে ইহাতে কার্ধ্য সিদ্ধি হইল না। পরে তিনি রলিতে আরম্ভ করেন যে “সা উক্ত গ্রহ 
ত উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু অমুক গ্রহ জর রহিয়াছে অর্থাৎ, অমুক অমুক গ্রহের যোগবশতঃ অক্টমবর্ষ সময়ে 

ইহার স্ৃত্যুযোগ রহিয়াছে” ৷ ইছা! গুনিয়! মাত। পিতাদের পুত্রজন্ম জন্ত আনন্দ. চলিয়া যায় এবং তাহারা 
শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া জ্যোতির্বিদ্কে কছেন যে শ্রদ্ধেয় মহাশয়! এক্ষণে আমাদিগের কি. করা 
কর্তব্য ? তখন জ্যোতিষী মহাশয় কছেন যে “উপায় ফর" ৷ গৃহস্থ জিজ্ঞাসা.করে ণকি উপাঁয় করিব!» 
জ্যোতিষী তখন প্রস্তাধ করিতে থাফেন যেণ্যদি এই এই দান কর, অমুক গ্রহনের জপ. করাও এবং নিত্য 
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ব্রাহ্মণ তে'জন করাও, তবে অনুমান হয়, যে নবগ্রহঙ্তনিত বিপ্ন দূরীভত হইয়! যাইবে” । “অনুমান” শব 
এইজন্য প্রয়োগ করা হয় যে যদি মরিয়া যায় তবে জ্যোতিষী কহিবেন যে “আঁমি কি করিতে পারি, 
পরমেশ্বরের উপর কাহারও হাঁত নাই। আমি অনেক যন্ধ করিগাঁছি এবং তুমিও করাইয়াছ কিন্তু উহার 
কর্মমফলই এইরূপ ছিল।” আর যদি বাঁচিয়া যায় তবে তিনি কহেন যে “দেখ, আমার মন্ত্র, দেবতা এবং 

্রার্থণের কতদূর শক্তি! তোমার সন্তানকে বাঁচাইয়া দিয়াছি।” এবংবিধ গুলে এই পণ ধার্ধ্য করিয়া 
রাখা উচিত যে ইহার জপ ও পাঠ হইতে কোন ফল ন৷ হইলে, উক্ত ধূর্তের নিকট হইতে ব্যগ্লিত ধনের 

ছুই কিন্বা তিন গুণ ধন আদায় করিয়া লওয়া' হইবে। সন্তান ঝাচিয়া যাইলেও এরূপ ওয়া কর্তব্য । 
কারণ জ্যোতিধীর ম'ত “ইহার কর্মফল এবং পরমেশ্বরের নিয়ম উল্নজ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও নাই ।” 

তন্্রপ গৃহস্থেরও বলিবার আছে থে “এই সন্তান নিজকর্ম্ফলে এবং পরমেশ্বরের নিয়মান্ুমারে বাঁচিয়াছে, 
তোমার অনুষ্ঠান বারা নহে ।* তৃতীঙতঃ এইরূপে যখন গুরু গুভৃতিও পুথ্যদানচ্ছলে স্বয়ং ধনগ্রহণ করিয়া 

থাকেন তখনও জ্যোতির্ষিণ্কে যে সকল উত্তর দেওয়া! হইয়াছে উহাদিগকেও সেইরূপ উত্তর দেওয়া বিধেয়। 
এক্ষণে শীতলা এবং মন্ত্র তন্ত্র ও যন্ত্রের বিষয় বলিতে বাকী আছে। ইহারাও পূর্কোক্তরূপ প্রতারণা 

এবং বঞ্চনা করিয়া বেড়ায় । কেহ বলে যে “মন্ত্র পাঠ করিয়া হুত্র অথবা যন্ত্র বীধিয়া দেওয়া হইলে 
আমার দেবতা অথব! পীর উক্ত মন্ত্র ও যন্ত্রের প্রভাবে কোন বিশ্ব ঘটিতে দেন না 1” উহাকে এইরূপ উত্তর 

দিতে হইবে যে তুমি কি মৃত্যু, পরমেশ্বরের নিয়ম এবং কর্মফল হইতেও লোককে বাঁচাইতে (রক্ষা করিতে ) 
পার? তোমার এরূপ করাতেও কত শত বালক মরিয়া ' যায়; তোমার গৃহেও তোমার সন্তানাদি মরিয়া ধায় 

এবং তুমিই কি মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে 1” তাহা হইলে উক্ত ধূর্ত কিছুই কহিতে পারে না, বরং বুঝিতে 
পারে যে এ স্থলে অন্ীষ্ট সিদ্ধি হইবে না । এই জন্ত এই সকল মিথ্যা ব্যবহার পরিত্যাগ করিয় ধার্মিকগণ 
সমস্ত দেশের উপকার সাধন করিয়া থাকেন, নি্পট হইয়া সকলকে বিদ্য| শিক্ষা দেন এবং উত্তম বিদ্বান্ 
লোকদিগের প্রত্যুপক্কার করতঃ জগতের অশেষ উপকার সাধন 'করেন। এইরূপ সদভিপ্রায় কখন পরি- 
তাঁগ করা কর্তব্য নে। যাঁবতীয়.লীলা রসায়ন, মোহন, মারণ উচ্চটন এবং বশীকরণাদির কথ! উল্লিখিত 
আছে উহাও অতি নৃশংস বলিয়া বুঝিতে হইবে । এই মিথ্যা বাক্যসকল সম্বন্ধে বাল্যাবস্থাতেই বালফকে 
উপদেশ দিয়! তাহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়! উচিত। তাহা হইলে সন্তান কাহারও ভ্রমজালে পতিত হইয়া 

ছুঃখ পায় না । বীর্ধ্য বক্ষণে সুখ, বীর্য্যনাশে হুঃখ উপস্থিত হয়, ইহাও বালককে বুঝাইয়া দেওয়া কর্তব্য । 
দেখ যাঁহার শরীরে বীর্ধ্য স্থরক্ষিত হয়, তাহারই আরোগা, বৃদ্ধি, বল ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাইয়া অতান্ত সুখ 
উৎপাদন করে। ইহার রক্ষণের নিযনলিখিত রূপ নিয়ম জানিতে হইবে । বৈষয়িক কথা, বিষয়ী লোকের 
সহবাস, বিষয়ের চিন্তা, স্ত্রী দর্শন, উহার সহিত নির্জনে অবগ্থান এবং আলাপ ও সংস্পর্শ প্রসৃতি কর্ম 

'হইতে পৃথক্ থাকিয়া ব্রহ্মচারী লোকেরা উত্তম শিক্ষা এবং সম্পূর্ণ বিদ্যালাভ করিয়া! থাঁকেন। যাহার শরীরে 
বীর্য খাকে না! সে নপুং সক হইয়! মহাকুলঙ্গণী হয় এবং প্রমেহরোগাক্রান্ত হইলে দুর্বল, নিস্তেজ ও সিধুদ্ধি 
হইয়া উৎসাহ, সাহস, ধৈর্য, বল এবং পরাক্রমাদি সদ্গুণ রহিত হইয়া, নষ্ট হইয়া যায়। যদি এই পময়ে 

নুশিকা ও বিদ্যালাত কারিতে, এবং বীর্ধরক্ষ। করিতে ভ্রান্ত হও, তাহা হইলে পুবরায় এ জন্মে এপ অমূল্য 
সুযোগ আর লাভ করিতে পারিবে না। “যতদিন খৃহকর্মের ভার লইয়া আমরা জীবিত আছি, ততদিন 
তৌমাদিগের বিদ্যালাভ এবং শরীরের বলবৃদ্ধি সাধন করা কর্তবা” এইরূপ এবং অন্ঠান্ত শিক্ষা সম্ভানকে 
পিতা মাতার দেওয়া কর্তব্য বলিয়া! "মাতৃমান্ পিতৃমুন্ট এই ছুই শব উক্ত বচনে গৃহীত হইয়াছে | অর্থাৎ 
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পঞ্চম বর্ষ গর্যযস্ত মাত এবং ষষ্ঠ হইতে অষ্টম পর্যযস্ত খিতা বালককে শিক্ষার্থান করিবেন। নবমনর্ষের 
প্রারন্তে দ্বিজ আপনার পুত্রের উপনয়ন দিয়া আগীর্যকুলে অর্থাৎ যেখানে পূর্ণ বিদ্বান্গণ এবং পুর্ণ বিদুষী 

স্ত্রী, শিক্ষা এবং রিদ্যা দান করেন, সেই স্থানে পুর ও কন্তাকে প্রেরণ করিবেন । মিনি পাঠের সময় সন্তা- 

নের লালন না করিয়া বরং তাড়ন। করিয়া থাকেন তাঁহাঁরই পুত্র বিশ্বান, সৃভ্য এবং সুশিক্ষিত হইয়৷ থাকে 
এ বিষয়ে ব্যাকরণ মহাভাষ্যে প্রমাণ আছে ।-- 

সা্বতৈঃ পাঁণিভিত্্ত্তি গুরবো৷ ন বিষোক্ষিতৈঃ। 
'লালনাশ্রুয়িণো দোষাস্তাড়নাশ্রয়িণো! গুণাঃ ॥অঃ ৮1১1৮ 

অর্থ £- মাতা, পিতা এবং আচীর্ধ্য, সম্তান অথবা শিষ্যকে তাঁড়ন! করিলে বুঝিতে হুইবে যেন তাঁহার! 
নিজসস্তান এবং শিষ্যকে নিজহস্তদ্বারা অমৃত পান করাইভেছেন। অস্তাঁন অথবা শিষ্যকে লালন করিলে 

বুঝিতে হুইবে যে তাহারা নিজ সন্তান এবং শিষ্যকে বিষপান করাইয়! নষ্ট এবং জষ্ট করিয়! দিতেছেন। 
কারণ লালন হইতে সস্ভান অথবা শিষ্য দোষযুক্ত হল্ন এবং তীড়না দ্বারা গুণযুক্ত হইয়া থাকে। বস্তা 
এবং শিষ্যদিগেরও তাঁড়না হইতে সর্বদা গ্রসন্ন এবং লালন হইতে সর্বদা অপ্রসন্ন থাকা উচিত! পরস্ত 
মাতা, পিতা "অথবা অধ্যাপকগণ কখন ঈর্ষা অথবা দ্বেষ পরবশ হইয়া যেন তাঁড়ন! ন৷ করেন এবং সর্বদা 

বাহিয়ে ভয় প্রদর্শন করিয়া অন্তরে কৃপাদৃষ্টি রাখেন। এইরূপে অন্য শিক্ষাও কর্তব্য। ছুরী, লাম্পট্য 
আলন্ত, মাদক সেবন, মিথ্য।ভাষণ, হিংসা, জ্কুরতা, ঈর্ধা, দ্বেষ এবং মোহ গুভূতি দোষ পরিত্যাগ করতঃ, 
সত্যাচার গ্রহণ করিবার শিক্ষা দেওয়! অবস্ত কর্তব্য। কারণ ষে পুরুষ কাহারও সমক্ষে যদি কখন চুরী, 
লাম্পট্য এবং মিথ্যভাষণাদি কার্ধ্য একবার করে, তাহার সেই লোকের নিকট মুত্যু পর্যান্ত আর কখন 

প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না। মিথ্যাগ্রতিজ্ের যেরূপ ক্ষতি হয়, অন্ত কাহারও সেরূপ হয় না। এইজন্ত যাহার 
সহিত'ষে প্রতিজ্ঞা করিবে, তাঁহার নিকট সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর! উচিত; অর্থাৎ যেমন কেহ কাহাকে 
বলে যে “আমি তৌমীর সহিত অমুক সুময়ে মিলিত হইব অথবা! তুমি আমার সহিত মিলিত হইবে, কিংবা 

অমুক দ্রব্য আমি তোমীকে অমুক সময়ে দিব” ; কিন্ত যদি সে উক্ত প্রতিজ্ঞা পুর্ণ না করে তাহা হইলৈ আর 
কেহ উহাকে বিশ্বাস করিৰে না । এইজন্ত সকলের সর্বদা সত্যবাদী এবং সত্য গ্টতিজ্ঞ হওয়া উচিত। 
কাহারও উপর অভিমান করা! উচিত 'নহে। ছল, কপটতা এবং ক্বতদ্নতা হইতে নিজের হয়ই ছুঃখ 
অনুভব করে, সুতরাং অন্তের বিষয়ে কি বল! যাইবে? ছল ও কপটতা৷ তাহাকেই বলা যায় যখন লোকে 
ভিতরে একপ্রকার এবং বাহিরে আর একপ্রকার দেখাইয়া! অপরকে মুগ্ধ করে এবং অপরের ক্ষতি বিষয়ে 
চিন্তা না করিয়া কেখল নিজের স্থার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। কাহারও পুর্ববন্কত উপকার গণনা না করাকে 
রুতম্তা বলে। ক্রোধাদি দৌষ এবং কটুবচন পরিত্যাগ করতঃ, শান্ত এবং মধুর বাক্য প্রয়োগ করা 
এবং অনর্থক অধিক বাক্য বা বৃথ! জল্পনা পরিত্যাগ কর! উচিত। ধতদুর বলা প্রয়োজনীভূত, তাহার 
অধিক অথবা নুন কথা বলা উচিত নহে। বৃদ্ধের সম্মান করিবে এবং তাহা সম্মুখে দণ্ডায়মান হই 
তাহাকে উদ্চালনে উপবেশন করাইবে। প্রথমত; “নম্তে” এইরূপ বলিয়া অভ্যর্থনা! করিবে, এবং 

তাহার সঙ্গুথে কখন উচ্চাসনে উপবেশূন করিবে না। সভামধ্যে এপ শ্বযোঁগ্য স্থানে উপধেশন করিবে 
যে কেহ যেন উঠাইযা সিনা পারে। কখন কাহারও সহিত 'বিরৌধ করিবে না এবং সম্পল্ন হইয়া 
সর্বদা! গুণগ্রহণ এবং দৌষত্যাগের অভ্যাস রাখিবে। সজ্জনের সহবাস করিবে এবং হুষ্টের স্হ্বাঁস 
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তাগ করিবে। স্বীয় মাতা, পিতা এবং আচীধ্যকে শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা দ্বারা, ও ধনাদি উম পদার্থ 
গ্রদান করতঃ, শ্রীতিপুর্ব্বক সেবা করিবে । 

যান্যম্মীকং ছৃচরিতাঁনি তানি ত্বয়োপাস্তানি নো ইতরাণি। 
ইহ! তৈতিণ প্রপণ ৭, অন্গণ ১১র বচন। ইহার অভিপ্রায় এই যে মাতা, পিতা এবং 'আচীর্ধ্য নিজ 

সম্তান অথবা শিষ্যকে সর্বদা সত্য উপদেশ দিবেন এবং বলিবেন যে “আমাদিগের যে সকল ধর্ণযুক্ত কর্ম 

আছে তাহারই গ্রহণ করিবে এবং যে সকল ছুষ্কম্ম দেখিতে পাইবে তাহা! পরিহার করিবে 1” যাহা যাহা! 
সত্য বলিয়া জানিবে তাহারই প্রচার এবং প্রকাশ করিবে । কোৌঁন পাঁধও ও ছুরাচার লৌকের উপর 
বিশ্বাস করিবে না । মাতা, পিত! এবং আচার্য্য যে সকল সৎকার্যের উপদেশ দিবেন তাহা যথোচিত পালন 
করিবে । যদি মাতা এবং পিতা পনিঘণ্ট” “নিরুক্ত” অথবা "্অষ্টাধ্যারী” হইতে ধর্ম অথবা বিদ্যা 
সম্বন্ধীয় কোন শ্লোক অথবা অন্তসথত্র কি বেদমন্ত্র কণ্ঠস্থ করাইয়া থাকেন, তবে তাহার অর্থ পুনরায় 

বিদ্যর্থীদিগকে বিদিত করাইবে। প্রথম সমুল্লাসে পরমেশ্বরের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তদ্রপ শ্বীকার 
কিয়া তাহারই উপাসনা! করিবে । যাহাতে আরোগ্য বিদ্যা এবং বল প্রাপ্ত হওয়! যায় এরূপ ভোজন 
আচ্ছাদন এবং ব্যবহার করিবে এবং অপরকে করাইবে | অর্থাৎ যেরূপ ক্ষুধা হুইবে তাহার কিঞ্চিৎ ন্যুন 
ভোজন করিবে এবং মদ্য ও মাংস সেবন হইতে সর্বদা পৃথক থাকিবে । অজ্ঞাত এবং গভীর জলে প্রবেশ 
করিবে না) কারণ তাহা! হইলে জলজস্ত বা অন্য কোন পদার্থ হইতে ছুঃখ পাইবার সস্ভাবন! এবং সম্ভরণ 

মা জানিলে ডুবিয়া যাইতে পারে। ০০০০০০০ বচন। অজ্ঞাত জলাশয়ে অবতরণ 

করিয়া! ললানাদি করিবে না। 

দৃষ্টিপৃতং ন্যসেৎ পাদং বন্ত্রপূতং জলং পিবে। 
সত্যপৃতাঁং বদেদ্বাচং মনঃপুতং সমাচরেৎ ॥ মনুঃ অঃ ৬৪৬ ॥ 

অর্থ--অধোভাগে ছৃষ্টিপাত করতঃ উচ্চনীচ স্থান দেখিয়া চলিবে, বস্ত্রে কিয়া জল পান করিবে, 
সত্যদ্বারা পবিত্রীক্কত বাক্য বলিবে এবং মনে মনে বিচার করিয়! কার্ধ্য করিবে । 

মাত শত্রঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ। 
ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকে! যথা ॥ 

ইহা! চাঁণক্যনীতির বচন। যে মাতা পিতা সম্তানের বিদ্যালাভের জন্ত যত্ত পান না, তাঁহায়া নিজ 
সম্তানের সম্পূর্ণ শত্র 1 উক্ত .সস্তান বিদ্বান্দিগের সতায় উপবেশন করিলে, যেরূপ হংসমধ্যে বক কুৎসিত 
দেখায় তত্রপ সেও তিরস্কৃত হয় এবং কুৎসিত দেখায়। মাতাপিতার নিজ সন্তানকে শারীরিক এবং মান- 

সিক চেষ্াত্বারা ও ধন ব্যয় করিয়া, বিদ্যা, ধর্ম, সভ্যতা এবং উত্তম শিক্ষাধূক্ত করাই তাহাদিগের কর্তব্য 
করম, পরম ধর্ম ও কীর্তির কার্য জানিতে হইবে। বালশিক্ষা সম্বন্ধে অ্পই লিখিত হইল। বুদ্ধিমান লোক 
ইহা হইতে অধিক বুঝিরা লইবেন । 

ইতি প্রীমদায়ানন্দ সরক্কতীস্বামিকৃতে সত্যার্থ প্রকাশে হুতাযাবিভূষিতে 
বালশিক্ষা বিষয়ে ছিতীয়ঃ সমুষ্লাসঃ মম্পূর্ণঃ। 



অধ তৃতীয় সমুল্লাসারস্তঃ।-- 

অথাহ্ধ্যয়নাধ্যাপনবিধিং ব্যাখ্যাস্তামঃ ॥ 
এক্ষণে তৃতীয় সমুল্লাসে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনের রীতি লিখিত হইতেছে । পিতা, মাতা, আচীর্ধ্য 

এবং আত্মীর লোকদিগের পক্ষে সম্তানদিগকে উত্তম বিদ্যা, শিক্ষা, সদৃগুণ, সৎকর্ম এবং সৎ্বভাবনূপ 

ভূষণে ভূষিত করা মুখ্য কর্ণ । দ্র, রৌপা, মাণিকা, মুক্তা অথব! গ্রবালাদি রযভূষিত অলঙ্কার ধারণ 

করিলে মনুষ্ের আত্ম কখন স্ুভূষিত হইতে পারে না। কারণ অলঙ্কারাদি ধারণ করিলে কেবল মার 

দেহাভিমান ও বিষয়াসকি হয় এবং দন্থ্যভয় ও মৃত্যুতয় পর্য্যন্ত হইয়া! থাকে। সংসারে দেখ যায় যে 

অবঙ্কারাদি ধারণ করাতে দশ্গুহস্তে বালকদিগের মৃত্যু হুয়া থাকে। 

বিদ্যাবিলাসমনসে। ধূতশীলশিক্ষা, 

সত্যব্রতা রহিতমানমলাপহারাঃ। 

সংসারহ্ঃখদলনেন মুভূষিতা যে, 

ধন্যা নরা বিছিতকর্ম্মপরোপকারাঃ ॥ 

ধাহাদিগের মন বিদ্যা-ধিলাসে তৎপর থাকে, ধাহার৷ শুন্দর উরিত্র, শুন্বভাবান্বিত এবং সত্যবাদিত্বাদি 

নিরম পালনে রত থাকেন, ধাহারা অপবিভ্রতারহিত হুইয়! অন্তের মলিনতার নাশ করেন, এবং ধীাহারা 

মত্যোপদেশ ও বিদ্যাদান করতঃ, সংসারী লোকদিগের দুঃখ দূর করিয়া, সুন্দর বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠীন সবার 

সর্বদা পরোপকারে রত থাকেন, দেই নর নারীগণই ধন্ত । অষ্টম বর্ষ বয়সে বালক্ষদিগকে বালকদিগের 
পসরা সস 

এবং কন্তাদিগকে কন্যাদিগের পাঠখালায় প্লোরণ করিবে । অধ্যাপক পুরুষ হউন, আঃ ছি হউন, তিনি 

ছ্টাচারী হইলে তীহার নিকট পাঠ করাইবে ন1। পূর্ণ বিদ্যাযুক্ত এবং ধাশ্মিক অধ্যাপকই অধ্যাপনার এবং 

শিক্ষা দিবার উপযুক্ত । ছ্বিজাতি ত্বকীয় আলয়ে সন্তানের যন্োপবীত এবং কন্তার যখাযোগ্য সংস্কার 

করিয়। যথোক্ত আচার্য্য কুলে অর্থাৎ নিজ নিজ পাঠশালায় প্রেরণ করিরে। বিদ্যাশিক্ষার স্থান নির্জন 

গরদেশে থাক! উচিত। বালকদিগের পাঠশাল! কন্তাদিগের পাঠশালা হইতে অন্ততঃ হই ক্রোপ দুরে 
অবস্থিত থাকা আবশ্তাক। ইহাতে অধ্যাপিক। ও স্ত্ীভৃত্যাদি সমস্ত স্ত্রীলোকই কেবল কস্াদিগের পাঠশা- 

লায় এবং অধ্যাপক ও পুরুষ অন্ুচর সকল বালকদিগের পাঠশালায় নিযুক থাকিবেন। স্ত্রীলোকদিগের 
পাঠশালা পঞ্চমবর্ধবস্ক বালক এবং পুরুষদিগের পাঠশালায় পঞ্চমবর্ষবয়স্ক। বালিকা যাইতে গাইবে না। 

অর্থাৎ বতদিন ইহার! ্র্চধ্য অবস্থায় থাফিবে, ততদিন স্ত্রী অথবা! পুরুষ পরম্পরের দর্শন, স্পর্শন একান্ত 

দেবন, সন্ভাধগ বিষয়ালাপ, গরষপর ড়া, বির চিন্তা ও সহবাস এই আষ্ প্রকার সৈথুন কার্য হইতে 
পৃথক থাকিবে,। অধ্যাপকগণও ইহাদিগকে এই বিষয় হইতে বক্ষা, করিবেন; তাহ! হইলে ইহাদিগের 
উত্তম বিদ্যা শিক্ষা ও সুশীলত। জন্মিবে, এবং শরীর ও আত্মা! বলযুক্ত হইব] নিত্য নিত্য আনন্দ বর্ধন 

করিবে। নগর অথ! গ্রা্ত হইতে প্রা্টশাল এক যোজন অর্থাৎ চারিক্রোশ দুরে থাকিবে । রাজকুমার অথবা 

ঝাজকুমারীই হউন আর দরিজলস্তানই হউন নকল পঠার্টারক তুল্য বহ। খানা; পানী এবং আসন দিতে 
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হইবে, কারণ সকলকেই তপস্বী হইতে হুইবে। উহাঁদিগের মাতা পিতা স্বীয় সম্তানদিগের সহিত এবং 

সম্তানগণ স্বীয় মাতা পিতার সহিত মিলিত হুইতে পা্সিবে না! এবং উহাঁদিগের মধ্যে পত্রাদি প্রেরণ 

ব্যবহারও থাকিতে পারিবে না। তাহ! হইলে সংসার চিন্তা! রহিত হইয়া কেবল বিদ্যা বৃদ্ধির চিন্তাই করিতে 
পারিবে। ভ্রমণের সময় অধ্য/পক উহাদিগের সমভিব্যাহারে থাকিবেন। তাহা! হইলে কোন প্রকার কুচেষ্টা 

অথবা! আলম্ত অথবা প্রমাদ করিতে পারিবে না । 

কন্যানাং সন্প্রদানং চ কুমারাণাং চ রক্ষণমূ্ ॥ 
মনুঃ অঃ৭ শ্লোক ১৫২॥ 

ইহার অভিপ্রায় এই যে ইহাতে বীজনিয়ম এবং জাঁতিনিয়ম উভয়ই রক্ষা করা আঁবস্ঠক। পঞ্চম 
অথবা অষ্টম বর্ষের পর কেহই নিজ বালক ও বালিকাকে গৃহে রক্ষা করিতে পারিবে না৷ এবং পাঠশালায় 
অবস্থা অবশ্ত প্রেরণ করিতে হইবে, অন্যথা! দণ্ডনীয় হইবে । জ্যেষ্ঠ পুত্রের যজ্ঞোপবীত গৃহে এবং অন্ত 
পুত্রের পাঠশাল'য় যাইয়া! আচার্্যকুলে হইবে । পিতা, মাতা অথবা অধ্যাপক স্বীয় বালক বাঁলিকাদিগকে 

অর্থসহিত গাযস্রীমন্তরের উপদেশ, প্রদান করিবেন। এই মন্ত্র, 

ও ভূভৃবঃ সঃ ৷ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্োদেবস্থা বীমহি। 
ধিয়ে! যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ যজুঃ। অঃ ৩৬। মঃ ৩ ॥ 

এই মন্ত্রের প্রথমে যে ও শব্ব আছে, প্রথম সমুল্লাসে তাহার অর্থ লিখিত হইয়াছে। সেই স্থল 
হইতে বুিরা লইবে। এক্ষণে তিন মহাব্যান্থতির অর্ম সংক্ষেপতঃ লিখিত হইতেছে। ্ভূরিতি বৈ 
প্রাণ”, “যঃ প্রাণয়তি চরাইচরং জগৎ স ভূঃ শবয়স্ত খবরঃ” | যিনি সমস্ত জগতের জীবন ও আধার, এবং 
প্রাথ অপেক্ষা প্রিয়তর এবং ধিনি স্থয়সূ, সেই প্রাণবাচক “ভূঃ” পরমেশ্বরের নাম। “ভুবরিতাপানঃ”, 
“্যঃ সর্বং ছুঃখমপানয়তি লোৎপানঠ” ৷ ঘিনি হবযং সর্ধদুঃখরহিত এবং ধাহার সঙ্গরশতঃ জীবের 
সদস্ত ছুঃখ দুরীভূত হয় সেই পরমেশ্বরের নাম “ভূবঃ”। স্বরিতি ব্যানঃ”, “যে! বিবিধং জগৎ 
“ব্যানয়তি ব্যাপ্রোতি স ব্যান” । যিনি নানাবিধ জগতে ব্যাপক হইয়া সমন্ত ধারণ করেন, 
উক্ত পরমেশ্বরের নাম “নব হইয়াছে । এই তিন বচন তৈত্তিরীয় আরগ্যকে '(প্রপাঃ ৭ 
এবং অনুঃ ৫ ) আছে। (সবিতুঃ) “বঃ সুনোত্যুৎপাদয়তি সর্ধ্ংং জগৎ স সবিতা” (তন্ত) বিনি সমস্ত 
জগতের উৎপাদক এবং সর্বৈশ্্যদাতা হয়েন। (দেবন্ত ) “যো! দ্রীব্যতি দীব্যতে ব। স দ্বেব£” | যিনি 
সর্ববজূখদাতা এবং সকলে যাহার প্রাপ্তি কামন! করে, সেই পরমাত্মার ( বরেণ্যম্) “বর্তমর্ঘম্” অর্থাৎ স্বীক- 
করণযোগ্য অতি শ্রেষ্ঠ (ভর্গঃ) “শুন্শ্প্ূপম্” অর্থাৎ, শুদ্বস্বরূপ এবং পবিভ্রকারী চৈতন্য ব্র্শ্বরূপ 
(তৎ) সেই পরমাত্বার স্বূপকে আমর ( ধীমহি ) “ধর়েমহি” অর্থাৎ ধারণ করি। এই 
র্ষস্থরূপ ধারণ করিবার প্রয়োজন এই যে (যঃ)" জগদীশ্বরঃ* ধিনি সেই সবিতা দেব পরমাস্মা 
(নঃ) “অন্মাকম্” আমাদিগের ( ধিশ্ঃ) “বুদ্ধীঃ” বুদ্ধিকে (্রচেদয়াৎ ) “প্রেরয়েৎ” প্রেরণ। করেন অর্থাৎ 
অসণ কাধ্য পরিত্যাগ করাইয়া সৎকার্ধ্যে প্রতৃ্ত করেন। হে পরমেশ্বর! ছে সচ্চিদানন্দস্বরূপ 1. হে 
নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্তত্থতাব! হে অজ নিরঞ্রন নির্বিকার ! হে সর্ধান্তর্যাদিন] হে দর্বাধার! হে 
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জগথৎ্পতে | ছে সকলজগহুত্পাদক.!.ছে অনাদে | হে রিখস্ত ! হে সর্কর্যপ্নি। হে করণাসৃবারিধে | 
সবিতুর্দেবন্ত তব যৃ্দোং ভূতুবঃ্র্বরেণযং ভর্গোহক্তি তদয়ং দবীমহি দধীম়হি ধরেমহি ধ্যায়েম বা, কৈ 

প্রয়োজনায়েতৃজাহ” হে ভগ্বন্ যঃ সবিতা! দেবঃ পরমেশ্বরে! বানন্মাকং বির প্রচোদয়াৎ স. এবাশ্বারং 
পূজ্য ইষ্টদেবে! ভবতু নাতোহন্তং ভবনুল্যং ভবতোহধিকং চ কঞ্চিৎ কদ:চিন্মন্তামহে" ৷ €£ ননযাগণ ! 
ধিনি অধ সমর্থ হইডেও অমর সম্িদননানত্বরপ) নিত্যশুদ্ব, নিত্যবদ্ধ, নিত মুকর্মভাব, কুপায়গর, 
যথাযোগ্য তায কর্তা, জমমরগাদি..ক্লেশরহিত, আকাররহিত, স্তান্বেতা এবং সকলের ধর্তা রিতা ও 
উৎপাদক, এবং যিনি, অন্নাদি ছারা! বিশ্বের. গরেষ্ণকর্তা, সর্বোর্খ্ধযযুক। অবগৃতের, রির্াতা, -ওদ্বদ্বরূণূ এবং 
সফলের, পাপ্তিকামনার যোগ, আমরা... সেই পরমাত্মার ওদ্ধ চেতনন্বযপকে হৃদয়ে ধারুণ করি |... ইহার 
প্রয়োজন এই বে আমার আত্ম! ও বুদ্ধির অন্তর্যামী পরমেশ্বর. আয়াকে দুষ্্চার এবং মধর্মার্গ ুঈতে 
নিবৃত রাখিয়। শ্রেষচার্ এবং স্তামার্গে প্রবুত্ত করিবেন। আমরা উত্ত পরমেশ্বর ব্যতীত অন্ধ কোন স্তর 
ধ্যান করিব না। কারণ, তাঁহার তুল্য অথবা ততোধিক অন্ত কৌন বন্তই নাই। ভিনিই স্মহাদিখের 
প্তা, রাজা, ্ তায়াধীশ এবং সর্ধস্থদতা | 

এইরূপে গাঁ়ত্ীমন্ত্র উপদেশ দান করতঃ, মন্ধযোপাসনানুপারে সান গ্াচমন এখং রান 
শিক্ষা দিতে হইবে। প্রথমত: গানের প্রয়োজন এই যে ইহা হইতে শরীরগত বাঁ অবসধবের শুদ্ধি এবং 

আরোগ্য লাভ হয়। ইহার প্রমাণ £-- 

অন্ির্গাব্রাণি শুধ্যস্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি। 

বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্ম। বুদ্ধিজ্ঞানেন শুধ্যতি ॥ মন্ুঃ অঃ ৫1১০৯। 

/ 

জলদ্ার! শরীরের বাহাবয়ব, সত্যাচরণ দ্বারা মন, বিদ্যা এবং তপস্যা অর্থাৎ ক্রেশশ্বীকারপূর্বক & 

ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবাত্মা এবং ভ্ঞান অর্থাৎ পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পধ্যস্ত অখিল পদার্থের বিচার দ্বার! 
বুদ্ধি দৃনিশ্চ় এবং পবিত্র হয়। এইজন্য ভৌজনের পুর্ব অবস্ঠই ্গান করিতে হইবে। দ্বিভীর € 
প্রাণায়াম । এতদ্বিষয়ে প্রমাণ £-- 

যোগাঙ্গা নুষ্ঠানা দশ্ুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ। 
ৃ যোগ সাধনপাদে সুঃ॥ ২৮॥ 

যখন মনুষ্য প্রাণায়াম করে তখন প্রতিক্ষণে উন্তরোতরকালে অশুদ্ধি নাশ এবং জ্ঞানপ্রকাশ হইতে 

থাকে। যতদিন মুক্তি ন! হয়, ততদিন উহার আত্মন্জান নিয়ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

দহান্তে খ্মায়মানানাং ধাতুনাং হি যথা মলাঃ। 
তধেক্ছ্িয়াণাং দহ্ন্তে দোষাঃ প্রাণস্ত নিগ্রহাৎ ॥ 

মনু অঃ ৬।৪১। 

অগ্নিভপে যেরূপ নুবর্ণাদি ধাতুর মল নষ্ট হইয়া বিওদধিপ্রাপ্ত হর, ত্র প্রাণায়াম ক'রলে চদা 
দোষ ক্ষয় হইয়া নিল হইতে থাকে! প্রাণায়ামের বিধি £ . রি 

রন বিধারণাভ্যাং ঝ. প্রাণস্থয। 
, *ঘোগ লমাধিপাদে সুঃ ৩৪ ॥ 7 

/ 
০ 

র্ 



হ্ঙ সত্যাথ-প্রক্ি । 

' - অত্যন্ত বেগের সহিত বমনের সময় অন্ন'ও জল যেরূপে বহিরত হয়, তক্মপ প্রাণকে সফলে বহির্গত 
করিয়া! যথাশক্তি বাছিরেই রাখিবে। বহির্গত হইবার সমন মৃলেক্্রিয্কে উর্ধে সন্থৃচিত রাখিলে প্রাণ ততক্ষণ 
বাহিরে থাকে 1 এইরপে প্রাণ অধিক কাল বাহিরে থাকিতে পাঁরে! যখন দুঃসাধ্যবোধ হইবে, তখন 

শনৈঃ শনৈঃ বায়ু ভিতয়ে লইবে এবং সামর্ণা ও ইচ্ছান্ুসারে পুৰরায় এইরূপ করিতে থাকিবে সেই 

সময়ে মনে মনে (ও) ইহার জপ করিতে থাঁকিবে। এইরূপ করিলে আত্মা এবং মনের পবিভ্রত! ও 
স্থিবতা জন্মে। প্রথমতঃ (বাহ্ বিষয়) অর্থাৎ বাহিরে অধিকক্ষণ প্রাণ রক্ষা করা? দ্বিতীন্পতঃ 
*আত্যন্তর,” অর্থাৎ ভিতরে যতদুর প্রাণ রক্ষা! করা যায় ততদূর রক্ষা করা'। তৃতীয়তঃ “স্তস্তবৃত্তি” অর্থাৎ 
একবারে যে স্থানে প্রাণ সেই স্থানেই যথাশক্তি রক্ষা বা স্তস্ত করা। চতুর্থতঃ “বাহ্যাত্যস্তরাক্ষেগী,” অর্থাৎ 

প্রাণ যখন ভিতর হইতে বহির্গত হইতে থাকে তখন বিরুদ্ধাচরণ করিবে অর্থাৎ বহিগমন হইতে নিবারণ 

করিবার জন্য বাহির হইতে ভিতরে লইতে হইবে এবং যখন বাহির হইতে ভিতরে আসিতে থাকিবে 
তখন ভিতর হইতে বাহিরের দিকে প্রাণকে ধাকা দিয়া বাহিরে রাখিতে হইবে। এইরূপে বাহ্য প্রাণ ও 
আত্যস্তর প্রাণের পরম্পর বিরুদ্ধ ক্রিয়া করিলে উভয়ের গতি রুদ্ধ হুইয়! প্রাণ স্ববশে আইসে। তাহা হইলে 
মন এবং ইন্দিয স্বাধীন হইয়া থাকে এবং বল ও পুকুযার্থ বৃদ্ধি পাইয়! বুদ্ধি এরূপ তীব্র ও সুক্মরূপ হইয়া 
যাঁর, থে অতি কঠিন এবং সুক্ষ বিষয়ও শীঘ্র বৌধগম্য হইয়। পড়ে । ইহা! হইতে মন্তুষ্যের শরীরে বীর্য, বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়া, স্টৈরর্য, বল, পরাক্রম জিতেক্দ্রিয়তা এবং অল্প সময়ে সমস্ত শীস্তরজ্ঞান জন্িক! থাকে। 

স্রীলোকও এইরূপ যোগাভ্যাস করিবে ।. ভোজন, আচ্ছাদন, উপবেশন, উখান, সম্ভাষণ, গমন এবং উচ্চ ও 
নীচ ব্যক্তিদিগের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহারের ও উপদেশ দিতে হইবে। সৃন্ধ্যোপাসন । ইহাকে ব্রহ্মধজ্ঞও 
কহে! “আচমন” অল্প জল করতলে লইয়া উহার মূলে এবং মধ্যদেশে “ও” স্পর্শ করতঃ উক্ত জল 
যাহাতে কণ্ঠের নীচে হৃদয় পর্যস্ত যায় (তাহার অধিক ও অথব! ন্যুন ন হয়) এরূপ করিবে । ইহাতে 
কস্থ কফ ও পিন্তের কিঞ্িৎ নিবুন্তি হয় । ইহার পর “মার্জন,” অর্থাৎ মধ্যমা এবং অনামিকা অস্ুলির 

অগ্রভাগ হইতে নেত্রাদি অঙ্গের উপর জল দিঞ্চন করিবে, হাতে আলম্ত দুর হয়! যদি আলম্ত 
না থাকে এবং জল না পাওয়। যার তবে করিবে না৷ পরে সমন্ত্রক প্রাণায়ম, মানসিক পরিক্রমণ, এবং 

উপস্থান ও শেষে পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনার রীতি লিখিত হইবে । ইহার পর “অধমর্ষণ” 
করিবে অর্থাৎ পাপ করিবার ইচ্ছা কখন করিবে না। একাস্তস্থানে একাগ্রচিন্ত হইয়া সন্ধ্যোপাসনা 
করিতে হৃইবে। 

অপাং সমীপে নিয়তো৷ নৈত্যিকং বিধিমাস্থিতঃ | 
সাবিভ্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ ॥ মনুঃ অঃ ই। ১০৪ ॥ 

বনে অর্থাৎ নিজ্ঞন স্থানে সাবধানপূর্বক জন্সমীপস্থ হইয়া নিতাকর্দ করতঃ সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী 
মন্ত্রের উচ্চারণ, অক্ট্তান এবং তদন্থসারে আচার ব্যবহার কৰ্বিবে। এরূপ জপ মনে মনে করাই 

শ্রেষট। ছ্তীর দেবধজ্ঞ। ইহা অগ্নিহোক্র. এবং বিদ্বানদিগের সঙ্গ ও সেবাদি দ্বার হইয়া থাকে। 
সন্ধ্যা এবং অগ্নিহোত্র সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ছুই বেলাই করিবে। এই ছুই সময়ই রাত্রি 'ও দিনমানের 

সন্ধিবেল। ব্যতীত আর কিছু নহে! এইরূপে অন্ততঃ, এক ঘণ্টাকাল অবশ্ত অবশ্ত ধ্যান করিবে। 
বোগিগণ সমাধিস্থ হয়! যেরূপ পরমাত্মার ধ্যান করেন তন্রপে সন্ধ্যোপাসনার অনুষ্ঠান করিবে । 

হু্য্যোদয়ের পশ্চাৎ এবং সূর্ধ্যান্তের পূর্ব, অধিহোত্র অনুষ্ঠানের সময় । উহার জন্য কোন ধাতু অথবা 



সভ্ভার্থ-প্রকীশ। ২৭ 

মুতিকার উপর ১২ অথবা ১৬ অন্ধুল পরিমাণ চতুকষোণ, উজ নীচে ও ও অথ ৪ অঙুম 

পরিমাণবিশিষ্ট. একটি বেদী প্রস্তুত করিবে। অর্থাৎ, উপরে বত বিস্তৃত, 5 

নীচে তাঁহার চতুর্থাংশ বিস্তৃত হইবে । উহাতে চন্দন, পলাশ অথব! 
আমাদি কোন শ্রেষ্ঠ কাষ্ঠ খণ্ড উক্ত বেদীর পরিমাণ হইতে ছোট 
এবং বড় ক্রিয়া উহাতে রাখিতে হইবে । উহার মধ্যস্থলে অগ্নি 

রাখিয়! পুৰরায়. উহার উপর সমিধা অর্থাৎ পূর্বোক্ত ইন্ধন রাখিয়া! 

দিবে। এক প্রোক্ষণী পাত্র ১০০০০ জও জন একার 

( এইরূপ ), একটি আজ্যস্থালী ( চটি এইরূপ) অর্থাৎ দত রাঁধি- 

বাঁর পাত্র এবং দব্বী বা চমস ( ৮ এইবপ) প্রস্তুত করিতে হইবে । এই 

সকল স্বর্ণের, রৌপ্ের অথবা কাষ্ঠেরও হইতে পারে। প্রণীতা এবং প্রোক্ষণীতে.জল এরং স্ৃতপাত্রে দত 
রাখিয়া, ত্বৃত তপ্ত করিয়! লইবে। জল রাখিবার জন্ত প্রণীতা এবং হাঁত ধুইবার জল লইতে সুবিধার জন্ত 
প্রোক্ষণীতে জল রাখিতে হয়। তাহার পর ভাল করিয়া ঘ্বৃত পরীক্ষ! করিয়া! লইয়া, পুনরায় মন্ত্রের ঘারা 
হোম করিবে। 

৬ ভূরময়ে প্রাণায় স্বাহী। ভূবর্বায়বেহপানায় স্বাহা'। 
স্বরাঁদিত্যাঁয় ব্যানায় স্বাহী। 

ভূতূবিংঃস্বরগ্রিবায়দিত্যেভঃ প্রাণাপানব্যানেভ্যঃ স্বাহা ॥ 
ইত্যাদি অগ্নিহোত্রের এক এক মন্ত্র পাঠ করতঃ আহতি দিতে হইবে । বদি অধিক আহ্তি দিতে 

হয় তবে ৪ 

বিশ্বানি দেব সবিত্রিতানি পরাস্থব। 
যন্তগ্রুং তন্ন আনব ॥ যজুঃ অঃ ৩০ । ৩। 

এই মন্ত্র ্ারাও পূর্বোক্ত গায়ত্রী মন্ত্রের সহিত আহতি দিতে হইবে । “৩৮” “ভূ” এবং « 
আদি পরমেশ্বরের নামের অর্থ পূর্বে কথিত হইয়াছে । স্বাহা শব্ধের অর্থ এই যে, জ্ঞান যেকপ আত্মীব- 
স্থিত, তন্রপ জিহবা স্কুপ্তিবশতঃ বাক্যে যেন তাহা বিপরীত না হয়। পরমেশ্বর যেমন সফল প্রাণীদিগের 

ুখার্থ এই সমস্ত জগতের পদার্থ রুনা করিয়াছেন, তন্্রপ মন্ুযোরও পরোপকার করা.কর্তব্য। 

(প্র্.) হোয়,হইতে কি উপকার হযু ? (উত্তর) সকলেই জানেন যে ছুর্ন্ধবাযু এবং জল হইতে রোগ 

এবং রোগ হইতে প্রীণিগণের ছঃখ হয় । এবং সুগন্ধ ঝা়ু এবং বিশুদ্ধ জল হইতে আরোগ্য লাভ ও রোগ- 

নাশ হেতু সুখলাভ হয়৷ (প্রশ্ন) চন্দনাধিপ্বর্ষণ করতঃ রাহাকেও প্রলেপ দিলে এবং দ্বতাদি ভোবনার্থ 

দান্ করিলে অত্যন্ত উপকার হয়। এরজন্ত উহ! অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া বৃথ1 নষ্ট করা, বুদ্ধিমানের, কার্ধা নহে), 

(উত্তর) পদার্থবিদ্যা জানিংল তুমি এরূপ কথা৷ বলিতে নাঞ . কারণ কোন ভ্রব্যেরই এককালে বিনাশ হইতে 



পারে না। দেখ হোমের সময় দুরদেশস্থিত পুক্কষের নাঁদিকাও চুগন্ধ গ্রহণ করে। : চরগন্ধ সব্বন্ধেও এইরূপ 
বুঝিতে হইবে! অগিগ্রক্িপ্ত পদার্থ শুীরপে পরায় বায়ু সহিত দুরদেশে নীত হইয়া! ছূগন্ধের নিবৃততি 
করিয়া থাক্কে। (প্রশ্ন) এক্প হইলে কেশর, মৃগনাভী, 'ুগন্ধপুম্প, এবং আঁতর প্রভৃতি গৃহে স্থাপিত 
করিরেও, বায়ু জুগন্ধ হইয়া সুখকারক হইতে পারে। (উত্তর) উক্ত ন্ুগন্ধের এপ শক্তি নাই যে 
ৃহ্থিত অন বুকে নির্গত করত, বিশুদ্ধ বাসর প্রবেশ করাইতে পারে, কারণ উহার তেদবশক্কি নাই। 
অগ্নির এরপর্ট্তি আছে যে উহা! অণু বাছু গ্রবং হূর্বযুক্ত পদার্থ সকলকে ছিন্ন ভিন ও লঘু করিয়া, এবং 

উহ্াদিগকে বহির্গ্ত করাইয়া, বিশুদ্ধ বায়ুর গ্রবেশ করাইতে পারে। (প্রশ্ন) তাহা হইলে মন্তরপাঠ পূর্ব 
হোম করিবার প্রয়োজন কি? (উত্তর) মন্ত্রে এরূপ ব্যাখ্যান আছে, যাহাতে হোঁমান্ুষ্ঠানের ফল বিদিত 
হওয়! যায়, এবং মন্ত্রের আবৃত্তি দ্বারা উহ! কণস্থও হইয়া পড়ে, এজন্য উহ৷ দারা ব্দোদি এরস্থের গঠন, 

পাঠন এবং রক্ষাও হুইয়! যায়। (প্রশ্ন) হোমানুষ্ঠান না৷ করিলে লোকের কি পাপ হয়? (উত্তর ) ছা হয়, 
কারণ মনুষ্য দেহে যত পরিমাণে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইয়া বায়ু এবং জলকে দুষিত; করতঃ রোগোৎপত্তির কারণ 
হুইয়া হুঃখের উৎপত্তি করে, তত পরিমাণেই মন্ষ্যের পাপ হইয়া! থাকে । এই জন্য উক্ত পাঁপের নিবারণের 
অন্ত তত পরিমাণে অথবা তাহার অধিক পরিমাণ স্থবায়ু এবং সুগন্ধ বিস্তৃত করা আবস্ত্ষ | " ভোজন 
এৰং পাঁন দ্বারা কেবল এক ব্যক্তিরই বিশেষ সুখ হইতে পারে, কিন্তু এক ব্যক্তি যত পরিমাণ ঘ্বত ও 
অন্ত সুগন্ধ ভ্রব্য ভে'জন করিতে পারে, তাঁহার দ্বারা হোম করিলে, লক্ষ লক্ষ মন্তুষ্যের উপকার হয়। পরস্ত 

মনুষাগণ দ্বৃতাঘি উত্তম পদার্থ ভোজন না করিলে তাঁহাদের শরীরের এবং আত্মার বলোন্নতি হইতে পারে 
না )-স্থৃতরাং উত্কষ্ট পদার্থেরও পান ও ভোজন আবশ্তক | কিন্তু তদপেক্ষাও অধিক হোম করা উচিত। 
অতএব হোঁমানুষঠান বিশেষ আবশ্ক। (প্রশ্ন) প্রত্যেক মনুষ্য কত আছতি প্রদান করিবে এবং কত 
পরিমাণে উহ! প্রদান করিবে? (উত্তর) প্রত্যেক মনুষ্য অন্যুন ১৬ আছতি প্রান করিবে। যদি 
কেহ ইহার অধিক করিতে পারেন, তাছা! হইলে আরও উত্তম হয়। এইজস্ত আর্ধাশিরোমণি মহাত্ম! 
ধষি ও মহধিগণ, রাজ! ও মহারাজগণ, অধিক পরিমাণে হোঁমানুষ্ঠান করিতেন । যে কাল পর্য্যস্ত হোমের 
প্রচার ছিল ততকাল আধ্যাবর্তদেশ রোগরহিত এবং সুখপুর্ণ ছিল। এক্ষণে উহার পুর্রায় প্রচার 
হইলে আবার তব্রূপ হইতে পারে। এই দুই বজ্জ, যাহা প্রথমতঃ ত্রঙ্গযজ্ঞ, অর্থাৎ লিখন, পঠন, পাঠন 

সন্ধ্যোপাসনা। এবং ঈশ্বরের স্ততি, প্রার্থনা! আদি; ও দ্বিতীয় দেব্যজ্ঞ, অর্থাৎ অগ্নিহোত্র হইতে অস্বমেধ 
পর্য্যন্ত যজ্ঞ এবং বিদ্বান লোকের সেবা ও সহ্বাঁস। পরস্ ত্রহ্মচধ্য পক্ষে কেব্ল ত্রহ্মষজ্ত এবং 

অন্নিহোত্র মাত্র করিতে হয়। | 

্রাহ্মণন্তয়াণাঁং বর্ণানাঁমুপনয়নংকর্তমর্থতি, রাজন্যোঘয়ন্ত বৈশ্যো৷ বৈশ্াস্তেবেতি। 
শৃদ্রেমপি কুলগুণসম্পন্গং মন্ত্রর্মনুপনীতনধ্যাপয়েদিত্যেকে ॥ 

ইহ! শুশ্রতশ্ন্থের্, শুত্রস্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বচন । প্রাঙ্গণ: তিন বর্ণের অর্থাৎ স্বাঙ্গণ, ক্ষতিয়, 
এবং বৈস্টের ; ক্ষরিয় ক্ষত্রিয়, এবং বৈস্তের) বৈশ্ত কেবল বৈশ্বোতর যজ্ঞোপবীত দিয়া অধ্যাপনা, করিতে 
পারে। শুত্র বদি কুলীন এবং গুভলক্ষণুক্ত হয় তবে উহ্ীকে মন্ত্রসংক্তা। পরিত্যাগ করিয়া অন্ত বিষয়ে 
পাঠপ্রদান -করিবে। উহার উপনয়ন দিবে না, ইহা অনেক ধীার্যের মত। পরে পঞ্চম অথবা আষ্টম 
বর্ষবয়সে বালককে বাঁলকদিগের। এবং কন্তাকে কন্ঠাদিগের পাঠশালায় প্রেরণ “করিবে। নিয়লিখিত 
নিরমান্ুসারে অধ্যর়ন আরস্ত করিবে । ৎ র্ 



ষটান্রিং শান ্য্যং গুরো' ভ্রৈবেদিকং র্, ৃ 
তদদ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহ্ণাস্তিকমেব বাঁ |॥ মনুঃ ॥ অ+৩)১ ॥.. 

রা £--অষ্টম বর্ষ হইতে ষট.ব্রিংশ (৩৬) বর্ষ পর্য্যস্ত, অর্থাৎ এক এক বেদের দাঙ্গা গে 
জন্ত দ্বাদশ ( ১২) বর্ষ করিয়| সমূদয়ে ষট,ব্রিংশ, অথবা অষ্ট (৮) বর্ষ যোগ্ করতঃ ( ৪৪ ) বর্ষ অথবা! 
১৮ অষ্টাদশ বর্ষ, কিম্বা! ইহাতে অষ্ট (৮ ) অধিক করিয়! (২৬ ) ফড়বিংশতি বর্ষ, অথরা নব (৯)রর্ষ 
পর্যন্ত অর্থা পুর্নাবিদযা গ্রহণ যত দিন ন! হয তত দিন অুন্চর্ধ্য অনুষ্ঠান করিবে । 

পুরুষে! বাঁব যজ্ঞন্তন্য যানি চতুব্বি'ংশতিবর্ধাণি ক পালং চু 
শত্যক্ষরা গায়ত্রী 'গায়ন্রং প্রাতঃসবনং' তদস্য বলবোহস্বায়তাঃ প্রাণী বাঁধ 
বসব এতেহীর্ঈং সব্ধং বাসয়স্তি ॥ ১ ॥ চা 

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চছুপতপেত স জ্রয়াৎ প্রাণ বসব ইদং মে 
প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনং সবনমন্তুস্তন্ুতেতি মাহং প্রাণানাং বসুনাং মধ্যে যজ্ছে। 
বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধেব তত এত্যগদে। ছি ভবতি ॥ ২॥ 

অথ যানি চতুশ্চত্বারি ংশদ্র্ধাণি তন্মাধ্যন্দিনং সবনং চতুশ্তস্বারিংশদক্ষরা 
্রিষ,প্, ব্রৈউভং মাধ্যন্দিন' সবনং তদন্ত রুদ্রা' অ্থায়তাঃ প্রাণ বাঁব রুদ্র 
এতে হী রব রোদয়ন্তি ॥ ৩॥ 

তং চেদেতম্মিন্ বয়সি কিঞ্চছুিপতপে স ক্রয়াৎ প্র।ণা কুত্তা ইদং মে 
মাধ্যন্দিরনং সবনং তৃতীয় সবনমনুসম্ভনুতেতি মাহং প্রাণানা কুদ্রোণাং মধ্যে 
যজ্ঞে। বিলোপসীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদে! হু ভবতি ॥ ৪ ॥ 

অথ যান্যক্টাচত্বারি'ং শন্বর্ধাণি ততৃতীয়সবনমফ্টীচত্বারি'ংশদক্ষরা জগভী 
জাগতং তৃতীয়সবনং তদস্যাদিত্যান্থায়ত্তাঃ, প্রাণ! বাবাদিত্যা এতে হীর্দং 
সর্ববমাদদতে ৫॥ 

তং চেদেতশ্মিন্ বয়সি কিঞ্চিপতপেত স ব্রয়াৎ প্রাণা আদিত্যা ইদং মে 
তৃতীয়সবনমায়ুরনুসম্তনুতেতি মাহং পপ্রীণানামাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞে বিলোপ্- 
সীয়েত্যুদ্ধেব তত এত্যগদে! হব ভবতি ॥ ৬ ॥ র 

ইহা ছাঁন্দোগ্যোপনিষদেগ তৃতীয়" প্রপাঠকের ১৬ খণ্ডের বচন। ব্রহ্মচধ্য তিন প্রকার, নিক, 
মধ্যম ও উৎকৃষ্ট । ইহার মধ্যে কনিষ্ঈবা নিকষ্ট প্রকার এইরূপ £-_পুরুষ, পুরু অর্থারথ অন্নরসময় দেহ ও 
পুরি অর্থাৎ দেছে শয়নকর্তা জীবান্মা| যকত অর্থাৎ, অতান্ত শুভগুণযুক্ত এবং সৎকার্যযের অনুষ্ঠাতা পুকষকে 
অন্ততঃ ২৪ বর্ষ পর্যন্ত জিতে্জিয়, অর্থাৎ ্রশ্গচারী থাকিয়া, বেদাদিবিদ্যা ও ু শিক্ষা গ্রহণ করিতে 
হইবে। এই পুক্কধ বিবাহ করিয়াও লীম্পট্য না করিলে ভাহার শরীরে প্রাণ বলবান্ হইন়া গুভগুণ 
সমূহের উৎপাদক হয় )' প্রথম বগে "পুরুষ বিদযা্তাসে সন্তপ্ত হইবে অর্থাৎ রেশ স্বীকার পূর্বক 
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৩০ সত্যার্থ-প্রকাশি। 

বিদ্যভ্যাস করিবে এবং আচার্য, ও তদ্রপ উপদেশ প্রদান করিবেন! তরদ্মচারীও এইরূপ ৃ ঢ়বিশ্বাসী হইবেন 

যে আমি প্রথম অবস্থায় যথাবিধি ব্রহ্মচারী হুইয়! থাকিলে, আমার শরীর এবং আত্মা আরোগ্য ও বল 
লাভ করিয়া! আমার প্রাণ শুতগুণসমূ্ের প্রতিষ্ঠাপক হইবে । হে মনুষযগণ ! তোমরা এরূপ সুখবিস্তার 
কর, যাহাতে আমি ব্রহ্মচর্যের লোপ ন! করি, ২৪ বর্ষের পশ্চাৎ গৃহাশ্রম অবলম্বন করি, এবং রোগ রহিত 

হইয়া ৬০ অথবা ৮০ বর্ষ পূর্য্যস্ত আয়ু লাত করি। মধ্যম ত্রন্ষচর্ধ্য £--যে মন্তুষা ৪৪ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রঙ্গচারী 

থাকিয়! বেদাত্যাস করে, তাহার প্রাণ, ইন্জিক়গণ, অস্তঃকরণ এবং আত্ম! বলযুক্ত হইয়া, দুষ্টের ঘর্ম এবং 

শিষ্টের পালন করিতে সমর্থ হয়। এই প্রথম বয়সে (আপনার কথনান্ুুদারে ) যদি কিছু তপশ্চর্য্যা করি, 
তাহা হইলে আমার রুদ্ররূপ প্রীণধুক্ত মধ্যম ব্রহ্দচর্ধ্য সিদ্ধ হইধে | হে ব্রজ্মচারিগণ ! "আনার এই 
্রহ্মচ্ধ্ের বৃদ্ধি করুন। যেরূপে আমি এই ব্রন্মচর্যের লোপ না করিয়া ষজ্ঞস্থব্ূপ হইভেছি, ও দযরূপে 
আচার্যকুল হইতে আপিয়া! রোগ রহিত হইতেছি, এবং যেরূপে এতাদৃশ ব্রহ্মচারী উৎকৃষ্ট কার্য করেন, 
আপনারা সকলে তদ্রপ অনুষ্ঠান করুন। তৃতীয় প্রকার, উত্তম ব্রহ্মচ্যয £ ইহ! ৪৮ বর্ষ পর্যস্ত করিতে 

হয়। জগতী যেরূপ ১৮ অক্ষর বিশিষ্ট, তন্জপ যে ৪৮ বর্ষ পর্য্যন্ত যথাবৎ ৮ করে, তাহার প্রাণ 
অনুকূল হইয়া সকল প্রকার বিদ্য গ্রহণ করিয়া! থাকে 1 ৫ ॥ 

যেরূপ আচার্য্য, মাত! এবং পিতা নিজ পন্তানকে প্রথম বয়সে বিদ্যা এবং গুণ গ্রহণের নিষিত্ত তপস্থী 
করিয়া রাখিলে এবং তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে সন্তান স্বয়্ংই অখপ্ডিত ব্রঙ্গচর্ধ্য সেবন করতঃ, 

উত্তম ব্রহ্ষর্ধ্য পালন করিয়া! পূর্ণ অর্থাৎ ৪০০ চারি শত বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত আমু বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়, 
তক্জপ আপনারাও বৃদ্ধি করুন। কারণ বে-মনুষা এই ব্রহ্গচর্য্য প্রাপ্ত হইয়৷ ইহার লোপ করেন না, 
তিনি সকল প্রকার রোগমুক্ত হইয়া ধর্ম অর্থ, কাম এবং মোক্ষ গ্রাপ্ত হয়েন। 

চততোহবস্থাঃ শরীর্তবৃদ্ধি্বৌবনং সমপূর্ণতা কিঞ্চিৎ পরিহানিস্চেতি। 
আযোড়শীদ্বৃদ্ধিঃ। আপঞ্চবিংশতের্ধৌবনং । আচত্বারিংশতঃ সম্পূর্ণতা । ততঃ 
কিঞ্চিপরিহাঁণিশ্চেতি ূ 

পঞ্চবিংশে ততোবর্ধে পুমান্ নারী তু যোড়শে। 

সমত্বাগতবীর্ধ্যৌ তো জানীয়াৎ কুশলোভিষক্ ॥ 

ইহা স্ু্তের স্থত্র স্থানের ৩৫ অধ্যায়ের বচন এই শরীরের ৪ চারি অবস্থা । প্রথমতঃ বৃদ্ধি 
১৬ বর্ধ হইতে ২৫ বর্ষ পর্যন্ত সমস্ত ধাতুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। - দ্বিভীয্ক যৌবন। ২৫ বর্ষের অন্তে 
এবং ২৬ বর্ষের আরস্ত হইতে যুবাবস্থার আরম্ভ হয়। তৃতীয় সম্পূর্ণতা ৷ ২ বর্ষ হইতে ৪০ বর্ষ 
পর্যন্ত সমস্ত ধাতুর পুষ্টি হইয়া! থাকে । চতুর্গ কিঞ্চিৎপরিহাণি। এই সময়ে সমণ্ড সাঙগোপাঙ্গ শরীরস্থ 
ধাতু পুষ্ঠ হইয়! পৃণত! প্রাপ্ত হয়। তদনস্তর যে সকল ধাতু বৃদ্ধি, প্রায়, উহ! আর শরীরে ন! থাকিয়া 
প্র, প্রস্েদাদি দ্বারা বহির্গত হয়। উক্ত ৪০ বর্ষে বিবাহের উত্তম সময় এবং ৪৮ বর্ষে বিবাহ করা 
সর্বোত্তম | ( প্রশ্ন ) ব্রহ্মচধ্যের নিয়ম স্ত্রী এবং পুরুষের পক্ষে কি তুল্যরূপ ? ( উত্তর ) না, পুরুষ ২৫ বর্ষ 
পর্যযস্ত ব্রহ্মচরয্য ক'লে কন্ঠ! ১৬ বর্ষ পর্য্যন্ত করিবে, এবং. পুক্ুষ' ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত করিলে কন্তা ১৭ বর্ষ 

পর্যন্ত; পুরুষ ৩৬ বর্ষ পর্যন্ত করিলে কণ্ঠা ১৮ বর্ষ পর্য্যন্ত; পুরুষ 6০ বর্ষ প্নত-ফরিলে, কনা ২০ বরধ 
পর্যয্ত পুরুষ ৪৪ বর্ষ পর্যন্ত করিলে, বন্তা ২২ বর্ষ পর্য্যন্ত ; এবং পুরুষ ৪৮ বর্ষ পর্য্যন্ত করিলে, কন্ঠ 



২৪ বর্ষ গর্ত ্র্চ্্ট দেবন ফরিবে। অর্ধ ৪৮ বর্ষের পর পুকষৈর এবং ২৪ বধের পর রী 
পালন করিবার প্রয়োজন নাই। বিবাহকারী পুরুষ ও স্ত্রীর পক্ষেই এইরূপ নিম । পরস্ত যাহারা বিধাহ 
ফরিতে ঢাহে না তাহার! চিরজীবন ্ রনচারী থাকিলে ভাল হ্র। পরত রণ বিতেকিয় এবং নির্দোয় [| 
যোগী পুরুষ ও তীর পক্ষেই' এইরূপ বিধান হইতে পারে, কারণ কাদের বেগ রোধ করা ই্িবগণকে 
আত্মবশে রাখা অতি কঠিন কারধ্য। ৮ 2. 

ধতং চ স্থাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যং চ াধযারপ্রবনে চ। তপশ্ছ 
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায় পরবচনে চ। . শমশ্চ. স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। 

অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। . অতিথয়শ্চ 

স্বাধ্যায়প্রবচণে চ। মানুষং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজ! চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। 

প্রজনশ্চ শ্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ॥ 

ইহা তৈতিরীয়োপনিষদের প্রপাঃ ৭1 অন্ধুঃ ৯ এর বচন। ইহা। পঠন ও পাঠনকারীদিগের নিয়ম । 

(ষ্কতং ) যবার্থ আচরণান্ুসারে পড়িবে ও পড়াইবে। ( সত্যং ) সত্যাচার অনুমারে সত্তযবিদ্যা পড়িবে ও 
পড়াইবে। (তপঃ) তপস্বী অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠান করতঃ বেদাদি শাস্ত্র পড়িবে এবং পড়াইবে। (দমঃ) 
দুষ্ট আচার হইতে বাহোব্রিয়গণকে নিরোধ করতঃ পড়িবে এবং পড়াইবে। ( শমঃ ) মনোবৃতিকে সর্বদোষ 
হইতে নিমু্ত রাখিয়া পড়িবে এবং পড়াইবে। ( অগ্রয়ঃ ) আহবনীরাদি অগ্ধি এবং বিছাতাদি অগ্নির বিষয় 
জ্ঞাতা হুইয়৷ পড়িবে এবং পড়াইবে । ( অগ্নিহোত্রং ) অগ্রিছোত্রের অনুষ্ঠান করতঃ পড়বে ও পড়াইবে। 
( অতিথঃ) অতিথি সৎকার করতঃ পড়িবে এবং পড়াইবে। মোনুষং ) মনুষ্য সম্বন্ধীয় ব্যবহার 

যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করতঃ পড়িবে এবং পড়াইবে। (প্রজা ) অর্থাৎ সন্তান এবং রাজ্যপাঁলন করতঃ 
পড়িবে এবং পড়াইবে। (প্রঙ্থনঃ ) বীর্যের রক্ষা এবং বৃদ্ধি করতঃ পড়িবে এবং পড়াইবে । ( প্রজাতিঃ ) 

নিজ সন্তান এবং শিষ্ের পালন করতঃ পড়িবে 'এবং পড়াইবে । 

বমান্ সেবেত সততং ন নিয়মান্ কেবলান্ বুধঃ | 

যমান্ পতত্যকুর্ববাণে1 নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্ ॥ মূনুঃ অঃ 81২০৪ ॥ 

যুম পাঁচ প্রকার হুইয়! থাকে । 

ানাারাকাররারানিটিডাগি। 
যোগ সাধনপাদে সুত্র ৩৯ ॥ 

অর্থাৎ বদ বৈরত্যাগ, ( সত) সত্যজ্ঞান, সত্যকখন, এবং সত্যানুষ্ঠীন, ( অুস্তেয় ) বাম্মনঃ 
কর্ণের দ্বার! অপহরণ ন। করা, (-ব্র্মচধ্য) অর্থাৎ উপস্থেক্্িয় সংযম, ( অপরিগ্রহ ) অত্যন্ত লোভ 

পরিত্যাগ করতঃ স্তবাতিদান রহিতহওযা। এই পাঁচ প্রকার যমের মেবা করিবে। কেবল নিয়মের 
সেবা করিবে না নিয় বথা,._ শী তি নস 

শ্রোচ সম্তোষ ত9ঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ূ 
, যোগ সাধনপাদে সূত্র ৩২ ॥ 



ৃ (লে) অর্থাৎ নিত পরিরতা; (সুস্তোষ) সমাক্ রগ ছয় নিরদ্যা থাকাকে নো বলে 
না, কিন্ত ুকুষার্থ যত দুর হইতে পারে, তত দুর অন্থষ্ঠান কর! এবং হানি ও লাতে শোক ও হর্ষ প্রকাশ না 
করা) ( তপ). অর্থাৎ কণ্ঠ সহ করিয়াও ধর্মকার্য্ের.অনুষ্ঠীন করা) (শ্বাধ্যায়) পঠন ও পাঠন; 
(ঈশ্বর প্রণিধান) ঈশ্বর বিষয় ভক্তিবিশেষের সহিত আত্মা সমর্পিত রাখা এই পচে নিয়ম ক্হা! যায়। 
যম ব্যতিরেকে কেবল নিয়মের সেবন করিবে না। কিন্তু এই ছুয়েরই একত্রে সেবন করিবে। যিনি 
যমসেবন ত্যাগ করিয়া কেবল নিয়মের দেবন করেন, তাহার উন্নতি না হইয়া অধোগতি প্রাপ্তি হয়, 
অর্থাত সংসারে পতন হঈ। ৃ 

| কামাত্মতা ন প্রশস্ত ন চৈবেহীস্ত্যকামতা। 
কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্মাযোগশ্চ বৈদিকঃ ॥ মনুঃ অঃ ২২৮ ॥ 

অত্যন্ত কামাতুরতা অথবা নিফামতা৷ কাহারও পক্ষে শ্রেষ্ঠ নহে। কারণ কামনা! ন! কষ্সিলে বেদাদি 
জান এবং বেদবিহিত উত্তম কর্মের অনুষ্ঠান কাহারও হইতে পারে না। 

-্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈ স্ত্রবিদ্যেনেজ্যয়া স্থৃতৈঃ | 
'মহাযজ্ৰৈশ্চ যজ্ৈশ্চ ব্রান্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥ মনুঃ অঃ ২২৮ ॥ 

অর্থ :-. স্থাধ্যায়) পঠন ও পাঠন, (ব্রত ) ব্হ্মচধ্য ও সত্যভাষণাদি নিয়ম পালন, (হোম) অমি, 
হোত্বাদি হোম, সত্যগ্রহণ ও অসত্য ত্যাগ, এবং সত্যবিদ্যার প্রদান, (অ্রৈবিদ্যেন ) বেদস্থ কর্মোপাদন।, 
জান ও বিদযগ্রহণ, ( ইজায়া) পক্ষষ্ট্াদি বন্ড করা, ( হুতৈঃ) শাস্্াগসারে সুদন্তানোৎপতি, ( মহাতৈঃ ) 
ব্রহ্ম, দেব, পিতৃ, বৈশ্বদেব এবং অতিথিদেবনরূপ পঞ্চ মহাধজ্ঞ এবং ( যজৈঃ ) অগ্নিষ্টোমাদি, এবং 
শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞানাদি যজ্ত মেবন দ্বারা এই শরীরকে ব্রাঙ্গী অর্থাৎ বেদ ও পরমেশ্বরে ভক্তির আধাররূপ 
বরাঙ্মণণরীর কর! যায়। এরূপ সাধন ব্যতিরেকে ব্রাঙ্গণশরীর হইতে পারে না । 

ইন্ড্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েঘপহারিষু। 
ধ্যমে যত্বমাতিত্েদ্িদ্বান্ যস্তেব বাঁজিনাম ॥ মনুঃ ২৮৮ ॥ 

সনিপুধ সারি অশ্বদিগকে যেনধূপ নিরমে রাখে, তক্জপ নিন্দিত কার্ধয প্রবৃত্িজনক বিষয়সমূছে 
আকুষ্ট ইন্জ্িরগণকে সর্ববপ্রকারে প্রত পূর্বক নিগ্রহ করিবে। কারণ £-. 

ইন্দরিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষয়ুচ্ছত্যসংশয়মূ। 
সঙ্গিম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিয়চ্ছতি ॥ মনুঃ ২৯৬ ॥ 

অর্থ :--জীবাস্ম! ইন্জিকের বশীভূত হয়! নিশ্চয়ই মহাদোষ প্রাপ্ত হয় এবং ইন্িয়গণকে আত্মবশে 
রাখিতে পারিলেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ। ূ 
ন বিপ্রহৃউভাবস্ত সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কিচিৎ ॥ মন্তুঃ 1২1৯৭ 

যে জন ছ্টাচারী ও অজিতেক্জিয় হয়, তাহার বেদ (জন ) ত্যাগ (রান), যন, নিয়ম, তপস্তা এবং 
অন্থান্ঠ সৎকর্ম কখন সিদ্ধ হয় ন|। 



্রহ্মাুতিছ্ছতং পৃণ্যমনধ্যায়বষট, কৃতম্ ॥ ২॥ মা 

” বেদের অধ্যয়নে এবং অধ্য/পনে সন্ধ্যোপাসনাদি পঞ্চমহা যজ্ঞের অনুষ্ঠানে এবং হোমমস্ত্রে অনধ্যায় 
বিষয়ক অনুরোধ নাই। কারণ নিত্যকর্ম্ে অনধ্যায় হয় ন!। স্াস প্রশ্থাদ যেরূপ প্রতিদিন গ্রহণ করিতে 

হয়, এবং উহ্থার রোধ কেহ করিতে পারে না, তন্রপ নিত্যকর্ম প্রতিদিন করিতে হইবে, এবং একদিনও, 
পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না । কারণ, অনধ্যায় সময়েও, নিতাক্ম অগ্রিহোক্রাদির অনুষ্ঠান করিলে 
ৃধ্য হইয়া থাকে। যেরূপ মিথ্যা কথনে সর্বদা পাপ এবং সত্য কথনে সর্ব! পৃধ্য হয়, তন্জপ অসৎ 
ক্মনুষ্ান বিষয়ে সর্বদ! অনধ্যায় এবং সৎ্কর্মৃ্ঠানে সর্বদা স্াধ্যায় আছে, ইহা! জানিতে হইবে । 

অভিবাঁদনশীলস্ত নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ | 

চত্বারি তস্য বন্ধন্ত আয়ুবিদ্যাযশোবলম্ ॥ মনুঃ ২১২১ ॥ 

যিনি সর্বদা বিনীত, সুশীল ও বিদ্বান্ হয়েন 'এবং বৃদ্ধের সেবা করেন, তাহার আযু। বিদ্যা, কীর্ডি 
এবং বল এই চতুষ্টমের সর্বদা বৃদ্ধি হয়, 'এবং যিনি এরূপ না হয়েন এবং না করেন, তাহার পক্ষে 

এ চতুষ্য়ের বৃদ্ধি হয় ন|। 

অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্ধ্যং শ্রেয়োহনুশাসনম্। 
বাঁক চৈব মধুর শ্রক্ষাপ্রযোজ্যা ধর্মমিচ্ছতা ॥ ১॥ 
যস্য বাউমনসে শুদ্ধে সম্যগ্ুণ্ডে চ সর্বদা! । 

স বৈ সর্বমবাপ্রোতি বেদান্তোপগতং ফলম্ ॥২॥ মন্তুঃ ২1১৫৯।১৬০ ॥ 

বৈরবুদ্ধি ত্যাগ করিয়! সকল মনুষ্যকে কগ্যাণ মার্গের উপদেশ প্রদান করা, বিদ্বান্ এবং বিদ্যরথীদিগের 
কর্তব্য । উপদেষ্টা সর্ব! সুশীলতাযুক্ত মধুর ৰাক্য কহিবেন এবং ধর্মের উন্নতি কামনা করতঃ সর্বদা 
সত্যমার্গে চলিবেন এবং সত্যের উপদেশ দিবেন । যে লোকের বাক্য এবং মন পবিত্র ও সুরক্ষিত, তিনিই 
সমস্ত বেদাস্তের অর্থাৎ সমস্ত বেদের সিদ্ধান্তরূপ ফল লাভ করেন। 

সম্মানাদৃত্রাক্মণোনিত্যমুদ্ধিজেত বিষাদিব। 

অস্থতস্্যৈব চাকাউক্ষেদবমানস্য সর্ববদ! ॥ মনুঃ ২১৬২ ॥ 

যিনি প্রতিষ্ঠা হইতে বিষতুল্য ভীত হয়েন, এবং অমৃতের স্টায় অপমানের ইচ্ছা! করেন, সেই বরাহ্মপই 
সমস্ত বেদ এবং পরমেশ্বরকে জানিয়৷ থাকেন। 

অনেন জ্রমযোগেন সংস্কতাত্মা দ্বিজঃ শনৈঃ। 

গুরৌ বসন্ সংশ্চিনুয়াদত্রক্মাধিগমিকং তপঃ ॥ মনুঃ ২১৬৪। 



নি 

এইরূপে কতোপনয়ন দ্বিজ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী কুমার, এবং ব্রদ্মচারিমী কন্ঠা, শনৈঃ শনৈঃ, োর্ঘ জানরপ 
উত্তম তপন্তার বৃদ্ধি করিতে থাকেন। 

“ যোহনধীত্য দ্বিজোবেদমন্থাত্র কুরুতে শ্রমমৃ। 
ূ স জীবম্নেব শূদ্রত্বমাশ্ড গচ্ছতি সাস্বয়ঃ ॥ মনুঃ ২১৬৮ ॥ 

যে দ্বিজ, বেদপাঠ না করিয়া অন্য বিষয়ে শ্রম করেন, তিনি স্থীয় পুত্র পৌত্রের সহিত শী শূদ্রত্ব 
প্রাপ্ত হয়েন। ূ 

বর্জয়েম্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্তিয়ঃ। 
শুক্তানি যানি সর্ধাণি প্রাণিনাং চৈব হিংসনম্ ॥ ১ ॥ 

অভ্যঙ্গমঞ্জনং চাক্ষো রুপানচ্ছত্রধারণমূ। 
. কামং. ক্রে'ধঞ্চ লোভঞ্চ নর্তনং গীতবাদনম্ ॥ ২ ॥ 

দ্যুত্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথাহনৃতম্ । 

্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালভ্তমুপঘাঁতং পরস্থয চ ॥ ৩ ॥ 

একঃ শয়ীত সর্বত্র ন রেতঃ ক্ন্দয়েৎ কচিৎ। 

কামাদ্ি ক্ন্দয়নে,তো হিনস্তি ব্রতমাত্বনঃ ॥ ৪ ॥ মনুঃ ২।১৭৭-১৮০ | 

্র্গচারী এবং ব্রঙ্গচারিণী মদা, মাংস, গন্ধ, মাল্য, রস, স্ত্রী অথবা পুরুষের সঙ্গ, অন, ( কটু আদি 

রসযুক্ত পদার্থ) প্রানীহিংসা ) (১) অঙ্গমর্দন, অকারণে উপস্থেক্দিয়ম্পর্শ, নয়নাঞ্জন, জুতা অথবা ছত্র 
ধারণ, কাম, ক্রোধ, লৌভ, মোহ, ভয় শোক, ঈর্ধা, দ্বেষ, নৃত্য, বাদ্য । (২) দযুতক্রীড়া, পরনিন্দা, মিথ্যা 
কথা, স্ত্রীলোকের দর্শন অথব। আশ্রয়, এবং পরাপকার প্রভৃতি ছ্ম্মম সর্বদা পরিত্যাগ করিবে । (৩) ইহারা 
সর্বত্র একাকী পর্ন করিবে এবং বীধ্্ম্থলন করিবে না । কামবশতঃ বীধ্যস্থলন হইলে, সীযব্ন্চ্যব্রত 

নাশ হইয়াছে জানিতে হইবে । 

বেদমনুচ্যাচার্যোহস্তেবাসিনমনুশান্তি। সত্যংবদ | ধর্ম্মং চর | স্বাধ্যায়াম্মা 
প্রমদঃ | আচার্ধ্যায় প্রিয়ং ধনমাহ্ৃত্য প্রজাতন্তং মা ব্যবচ্ছেতসীঃ। 

সত্যান্ন প্রমদিতব্যূ। ধর্্মান্ন প্রমদিতব্যম্ ৷ কুশলান্ন প্রমদিতব্যমূ | ভূত্যৈ 
নঃপ্রমদিতব্যম্ | স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাম ন প্রমদিতব্যষ ॥ দেবপিতৃকার্ধ্যাভ্যাং 

ন প্রমদিতব্যমূ। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। জআচার্য্যদেবো ভব। 

অতিথিদেবো ভব । 

যান্যনবদ্যানি কর্ধ্মাণি তাঁনি দেবিতব্যানি নো ইতরানি। যাস্যল্মীকৎ 
স্রিতানি তানি ত্বয়োপান্তাঁনি নো ইতরাণি। যে কে চাল্মচ্ছে্াখসো 
্রাহ্মণাস্দেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম। শ্রদ্ধয়। দেয়মূ। অশ্রদ্ধয়া দেয়মৃ। 
শরিয়া দেয়ম। হিয়া! দেয়মূ। ভিয়! দেয়মূ। সংবিদ! দেয়ম্ । 



ঈত্যার্থ-প্রকাশ . ৬৫ 

অথ যদি তে কর্ম্দ বিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎস। বা! স্যাৎ | যে তত্র ব্রাক্ষরাঃ 
সম্মশিনো যুক্তা অধুক্তা অলুক্ষ! ধর্শকামাঃ স্থ্যর্ধযথ! তে তত্র বর্তেরন্। তথ! তত্র 
বর্তেথাঃ। এষ আদেশ। এষ উপদেশ । এষ! বেদোপনিষ। এতদনুশাসনং। 
এবমুপাসিতব্যম্। এবমুচৈতছুপান্তমূ। তৈত্িরীয়ঃ প্রপাঃ ৭অনুঃ ১১কং ১২1৩181 

আচার্য পঅস্তেবাপী” অর্থাৎ নিজ শিষ্য ও শিষ্যাগণকে উপদেশ দিবেন যে তুমি সর্বদা সত্য বলিবে, 
ধর্মাচরণ করিবে, প্রমাদরহিত হইয়া পঠন পাঠন ও পূর্ণ ব্রহ্মচরধ্য ধারণ করিয়া, সমস্ত বিদ্যা গ্রহণ 
করিবে, এবং আচার্যকে তাহার প্রিয় (প্রয়োজনীয় ) ধনদান করতঃ, বিবাহ করিরা সম্তানোৎপত্তি 
করিবে। প্রমাদ বশতঃ সত্য কখন ত্যাগ করিবে না, ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না» আরোঁগা এবং চতুরতা 
ত্যাগ করিবে না, এবং অধ্য়ন এবং অধ্যাপন ত্যাগ করিবে না। দেবতা, বিষ্বান্ এবং পিতা! মাতাকে 
সেবা করিতে কখন প্রমাদ করিবে না । বিদ্বান্কে যেরূপ সংকার করিবে, তন্গপ পিতা, মাতা, 
আচার্য্য এবং অতিথিকে সর্বদা সেবা করিবে । অনিন্দিত ও ধর্মযুক্ত কার্যোর ও সত্য কথনাদির 

অনুষ্ঠান করিবে, এবং তস্তিক্ল মিথ্যাভাষপাদি কখন করিবে না । ' আমার যে সকল ুচকিত্র অর্থাৎ 
ধ্যুক্ত কার্য আছে, তাহাই গ্রহণ (অনুকরণ ) করিবে, এবং আমার পাপাঁচরণ কখন গ্রহণ করিবে 
না। আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ উত্তম বিদ্বান্ ধর্মাত্মা! ব্রাহ্মণ থাকেন, তুমি তাহার নিকট উপবেশন 
করিবে, এবং তাহাকেই বিশ্বীস করিবে। শ্রদ্ধাবশতঃ, অশ্রদ্ধাবশতঃ, শোঁভাবশতঃ, লজ্জাবশতঃ, 
ভয়বশভঃ, এবং প্রতিজ্ঞাবশতঃ দান করিতে হইবে। যদি তোমার কর্ম, শীল অথবা উপাসনা ও 
জ্ঞান বিষয়ে কোন সন্দেহ হয়, তাহ! হইলে বিচারশীল, অপক্ষপাতী, ( যোগী বা অযোগী ) আর্্চেতা| 
এবং ধর্মমাভিলাধী ধার্মিক লোক, যেরূপ ধর্মমার্গের অনুসরণ করেন, তুমিও তদ্রপ করিবে । এই আদেশ, 
এই আজ্ঞা, এই উপদেশ, এই বেদ, এই উপনিষদ্ এবং এই শিক্ষা । এইরূপ অবস্থান কর! এবং 
দ্বকীয় আচার পদ্ধতি সংশোধিত করা আবশ্ক। 

অকামস্থ ক্রিয়। কাচিৎ দৃশ্টাতে নেহ কছিচিতৎ। . 

যদ্যদ্ধিকুরুতে কিঞ্চিৎ তওৎ কামস্থয চেষ্টিতম্ ॥ মনুঃ ২৪ 

মনুষ্যদিগের নিশ্চয় জানিতে হইবে, যে নিষফাম পুরুষের ( পক্ষে ) নেত্রের সঙ্কোচ এবং বিকাশ হওয়াও 

সর্বথ! অসস্ভব। ইহাতে এই সিদ্ধ হইতেছে, যে যাহা! কিছু করা যায়, উক্ত চেষ্টা, কামন! ব্যতিরেকে 

হইতে পারে না । 

আচারঃ পরমো! ধর্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ভ এব চ। 

তম্মাদদ্মিন্ সদ" যুক্তে। নিত্যং হ্যাদাত্ববান্ দ্বিজঃ ॥১॥ 

আচারাছিচ্যুতো। তিপ্রো ন বেদফলমঞ্তে । 

আচারেণ তু সংযুক্ত? সম্পূর্ণকলভাগ, ভবেত ॥২॥ মন্ুঃ ১/১০৮1১০৯ ॥ 

শ্রুতি স্মৃতি প্রতিপন্ন আটার (আচরণ ) পরম ধর্ম্ম ; অর্থাৎ বেদ এবং বেদান্ুকুল শ্ব্তিপ্রতিপাদিত 

কর্ধের অনুষ্ঠান, কখন, শ্রবণ, শ্রাবণ পঠন ও পাঠবের ফলস্বরূপই স্ৃতিপ্রতিপন্ন ধর্ম্মাচরণ হইয়া থাকে। 



৬৬ সতার্থ-প্রকাশ। 

এই অন্ত সর্বদ। ধর্মাচরণে প্রবৃদ্ধ থাকিবে। ধর্মাচরপরহিত হইলে বেদগ্রতিপাদিত ধর্মন্ত নুখরূপ 
ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না । যিনি বিদ্যাভ্যাস করিয়া ধর্মাচরণ করেন তাহারই সম্পূর্ণ সুখলাভ হয়। 

-'যোইবমন্তেত তে মুলে হেতুশাস্ত্রশ্রয়াদৃদ্বিজঃ |. 

স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকে। বেদনিন্দকঃ ॥ মনুঃ ২১১। 

ফ্নি বেদ এবং বেদানুকুল আপ্ত পুরুষ রচিত শাস্ত্রের অপমান করেন, সেই বেদনিন্দক নীস্তিককে 

জাতি, পঙ.ক্তি এবং দেশ হইতে বহিষ্কত করিয়া দেওয়া আবস্তক ৷ কারণ £-_ 

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ | 
এতচ্চতুব্বিধং প্রাঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণমূ ॥১॥ মনুঃ ২১২ । 

বেদ, শ্ম্তি অর্থাৎ বেদানুকুল আপ্োক্তি মনু্ত্যাদি শাস্ত্র, সাধুপুরুষদিগের আচরণ, এবং যাহ! সনাতন 
অর্থাৎ বেদ দ্বারা ঈশ্বরপ্রতিপাদিত কর্ণ, এবং নিজ আত্মার প্রিয়কার্ধ্, অর্থাৎ আত্মার প্রার্থনীয়, সত্য 

ভাষণাদি, এই চতুষ্টয়ই ধর্ণের (সাক্ষাৎ) লক্ষণ, অর্থাৎ ইহা হইতে ধর্মাধর্মের নিশ্চয় হইয়! থাকে ; যাহা 
পক্ষপাত রহিত, স্ঠাঁয়, সত্য গ্রহণ এবং অসত্যপরিত্যাগ রূপ আচরণ, তাহারই নাম ধর্মী, এবং পক্ষপাতঘুক্ত, 

অন্ায়াচরণ, সত্যত্যাগ এবং অসত্যগ্রহণ রূপ কাঁধ্যকেই, অধন্্মন বল যাঁয়। 

অর্থকামেম্বসক্তানাং ধ্মজ্ঞানং বিধীয়তে। 

ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং হরুতিঃ ॥ মনুঃ ২১৩ 
৮৫15 ১৮415 1 খাত এ ০4/1৭ 2 গত 

যে পুরুষ ( অর্থ) সুবর্ণাদি রত্ধে এবং (কাম) ীসেবনাদিতে আসক্ত হয়েন না, তীঁহারই ধর্শজ্ঞান 

লাভ হয়। যিনি ধর্মজ্ঞান ইচ্ছা করেন, তিনি বেদ দ্বারাই ধর্ম নিশ্চয় করিবেন। কারণ বেদ ব্যতি- 

রেকে ধর্ধাধর্ের সম্যক্ নিশ্চয় হইতে পারে না । 

এইরূপে আচার্য্য আপনার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবেন এবং বিশেষ করিয়া! রাজা ও অপরাপর ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য এবং উত্তম শূদ্রদিগকেও অবশ্ত অবগ্ত বিদ্যাত্যাস করাইবেন। যেহেতু ত্রাহ্মণই কেবল বিদ্যাভ্যাস 
করিলে, এবং ক্ষত্রিয়াদি তাহ! না! করিলে, বিদ্যা, ধর্ম, রাজ্য এবং ধনাদির কখন বুদ্ধি হইতে পারে না) 
কারণ, ত্রাঙ্গণেরা কেবল মাত্র অধায়ন ও অধ্যাপন করিয়া, ক্ষত্রিয়াদ হইতে জীবিক! লাভ করতঃ, 

তাহাদিগের নিকট শা্্ীজ্ঞাদীতা হইয়া থাকেন। দগ্দাতা যথাবৎ পরীক্ষক ন! হইলে, ব্রাহ্মণাদি সকল 

জাতিই পাষণ্ড ও অধন্মাসক্ত হয়। ক্ষত্রিয়াদি বিদ্বান হইলে ব্রাঁক্ষণও অধিক বিদ্যাভ্যাস করিতে ও 

ধর্দপথে চলিতে বাঁধ্য হন, এবং উক্ত বিদ্বান্ ক্ষত্রিয়দিগের সমক্ষে অধম ও মিথ্যা ব্যবহার করিতে 
সাহসী হয়েন না। ক্ষত্রিয়াদি অবিষ্বান্ হইলে ইহাদিগের মনে যেরূপ আইসে সেইরূপ করেন এবং 
অপরকে করিতে ব্ললেন। এইজন্য ব্রা্দণ নিজ কল্যাণ প্রার্থনা করতঃ, অধিক প্রযন্তের সহিত 
ক্ষত্রিয়াদিকে বেদাদি সত্য শাস্ত্রের অভ্যাস করাইবেন। কারণ, ক্ষরিয়াদিই বিদ্যা, ধর্ম, রাজ্য এবং 
লক্ষ্মী বুদ্ধি করিয়! থাকেন। ইহারা কখন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন না । সুতরাং ইহারা কখন 
বিদা! বাবহারে পক্ষপার্তীও হুইতে পারেন না। সকল জার্তি মধ্যে বিদ্যা ও সুপিক্ষা প্রচারিত হইলে, 
কেহই অধধ্দযুক্ত পাষগুতুল্য মিথ্যা ব্যবহারে রত হইতে পারে না। ইহা! দ্বারা এই সিদ্ধ হুইভেছে যে, 
্রাঙ্মণ ও সন্্যালিগণ ক্ষত্িয়াদিকে বখানিরমে চাপাইবার কর্তা এবং ক্ষত্রিয়াদিও ব্রাক্ষণ ও সঙ্গাদীদিগকে 
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নিয়মে রাখিবার কর্তী। এইজন্ত সকল বর্ণের স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে বিদ্যা ও ধর্ম প্রচার হওয়৷ নিতান্ত 

উচিত। এক্ষণে যাহা যাহা পাঠ করা এবং অধ্যাপন করা কর্তব্য, তাহা বিশিটরূপে পরীক্ষা করা আব" 
শ্রক। পরীক্ষা পাঁচ প্রকার। প্রথম, যাহা ঈশ্বরের গুণ, কর্ণ ও শ্বভাবের এবং বেদের অন্ত্ুকুল, উহ্থাই 

সত্য, এবং তথবিরুদ্ধ অসত্য । দ্বিতীয়, যাহ! স্থষ্টিক্রমের অনুকূল উহাই সত্য এবং তত্বিরুন্ধ অসত্য । 

যেমন যদ্দি কেহ কছে, যে পিতৃষোঁগ বাতীত মাতৃগর্ভে সম্তান উৎপন্ন হয়, উক্ত বাক্য সৃষটিক্রমবিরুদ্ধ 
এজন্ঠ অসত্য । ভূতীয়, যাহা৷ আপ্ত অর্থাৎ ধার্মিক, বিদ্বান, সত্যবাদী এবং নিষ্ষপট লোকদিগের সঙ্গ ও 

উপদেশের অনুকুল, উহ্থাই গ্রাহা এবং তদ্বিরুত্ধ অগ্রাহা। চতুর্থ, যাহা আপনার আত্মার পবিব্রত৷ এবং 

বিদ্যার অন্ুবুত্লা অর্থাৎ যেরূপ নিজের পক্ষে, সুখ প্রিয় এবং ছুঃখ অপ্রিয়, তন্ত্রপ সর্বত্র তুল্য বুঝিতে 
হইবে। অত €ব আমি কাহাকে দুঃখ দিলে সে অপ্রদন্ন হইবে এবং সুখ প্রদান করিলে সে প্রসন্ন হইবে। 

পঞ্চম, আট, প্রমাণ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, 'উপমান, শব্ধ, এতিহ্ব, অর্থাপত্ি, সম্ভব এবং অভাব। 

ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষা্দি লক্ষণ সম্বন্ধে যে যে ুত্ধ নিয্নে লিখিত হইবে উহা স্তায় শাস্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় 
অধ্যায় হইতে গৃহীত। 

ইন্জরিয়ার্থ সন্মিকর্ধোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্ঠমব্যভিচারি ব্যবসায্নাত্বকং 
প্রত্যক্ষম্ ॥ ন্যায়ঃ। অধ্যায় ১। আহছ্ছিক ১। সুত্র ৪। 

কর্ণ, স্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং প্রাণেক্জিয়ের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং গন্ধের সহিত অব্যবহিত ( অর্থাৎ 
আবরণরহিত ) সম্বন্ধ হইলে, ইন্জিয়ের সহিত মনের এবং মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইতে যে জান 
উৎপন্ন হয়, উহাকে প্রত্যক্ষ কহে । কিন্ত যাহা! ব্যপদেস্ত অর্থাৎ যাহা সংজ্ঞাসংজ্বীর সম্বন্ধ হইতে উৎপর় 
হয়, উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। যেমন কেহ কাহাকে বলিল যে “তুমি জল আনয়ন কর* এবং সে উহা 
আনন্নন করিয়া উহার সমীপে রাখিয়া বলিল “এই জল লউন* । কিন্তু “জল” এই ছুই অন্ষরযুক্ত নাম 
উক্ত আনয়নকর্তা অথবা আজ্ঞাকর্ত। দেখিতে পায় না । যে পদার্থের নাম জল, উহ্থারা উভয়েই প্রত্যন্গ 
করিয়া থাকে। শব্ধ হইতে যেজ্ঞান উৎপন্ন হয়, উহা! শব্বপ্রমাণের বিষয় । “অব্যস্ডিচারি” যেমন 
কেহ রাত্রিকালে স্তস্ত দেখিয়া উহাকে পুক্রষ নিশ্চয় করিল এবং দিন্মানে যখন উহ্থাকে দেখি 

তন উহার পুক্ুষজ্ঞান নই হইয়! স্তম্তজ্ঞান হইল। এইরূপ বিনাশী জ্ঞানকে ব্যভিচারী কহে, এবং 
উ্থা প্রত্যক্ষ নহে। “ব্যবপাক্াত্মবক” যেরূপ কেহ দুর হইতে নদীর বালুক! দেখিয়া কহিল যে “যে স্থে 
এ বস্ত্র শুঙ্ক হইতেছে, উহা! জল অথবা! অন্ত কিছু পদার্থ” অথবা ষদ কেহ কহে যে “ইনি দেবদত্ত অথব 

যজ্দন্ত দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।” যতক্ষণ এরূপ বিষজ্বে নিশ্চয় জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ প্রত্যক্ষ জ্ঞাঃ 

হয়না! কিন্ত যাহ! অব্যপদেশ্ত অব্যভিচারী, এবং নিশ্চগ্নাত্মক জ্ঞান, উহ্থাকেই প্রত্যক্ষ কনা যায়। 

দ্বিতীয় অনুমান £-- র্ 

অথ তৎপূর্ববকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্বববচ্ছেষবৎ সামান্াতো দৃষ্ঞ্চ ॥ ন্যায়ং 
অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ৫ ॥ 

যাহ! প্রত্যক্ষপুর্ধ্বক * অর্থাৎ যাহীর কোন একদেশ অথবা সম্পূর্ণ পদার্থ কোন স্থানে বা কোনকাবে 
প্রথমে প্রত্যক্ষ হুইন্নাছে, উহার, দুরদেশ হইতে সহচারী একদেশের প্রত্যক্ষ বাঃ! অনৃষ্ট অবয়দের জ্ঞা 
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হওয়াকে অনুমান কছে। যেমন পুত্র দেখিয়! পিতার ) পর্বতে ধম দেখিয়া অগ্গির ; জগতে সুখ ও দুঃখ 
দেখিয়! পূর্ধ্ব জন্মের জ্ঞানের ( অনুমান ) হইয়া থাকে। এই অনুমান তিন প্রকার। প্রথম « 
যেমন মেঘ দেখিয়া বর্ষার, বিবাহ দেখির! সম্তানোৎপতির, পাঠাম্ুরক্ত বিদ্যার্থী দেখিয়া বিদ্যা জন্মিবার 
নিশ্চয়তা ( অনুমান ) ইত্যাদি, যে যে স্থলে কারণ দেখিয়া কাধের জ্ঞান হয়, উহাকে পূর্ব” কহে। 
দ্বিতীয় “শেষবৎ” অর্থাৎ যে স্থলে কাধ্য দেখিয়া কারণের অনুমান হয় যেরূপ নদীপ্রবাহের বৃদ্ধি 

দেখিয়া উপরে পতিত বর্ষার, পুক্র দেখিয়া! পিতার, স্থষ্টি দেখিয়া অনাদি কারণের, এবং কর্তা ঈশ্বরের; 
এবং পাপপুণ্যের আচরণ দেখিয়া সুখ ও হুঃখের জ্ঞান হইন্া থাকে; ইহাকে “শেষবৎ” কহে। 

তৃতীয় "সামান্যতোদৃষ্ট” অর্থাৎ কোন বস্ত অন্ের কার্য্যকারণ না হইলে ও, কোনপ্রকর্র সাধর্ম একের 

সহিত অপরের থাকা, যেমন কেহ চলন ব্যতিরেকে অন্ত স্থানে যাইতে পারে না, তন্দরপ অন্তেরও স্থানাস্তরে 
গমন ব্যতিরেকে গমন হইতে পারে না। অনুমান শব্ধের অর্থ এই যে পপ্রত্যক্ষম্ত পশ্চান্মীয়তে 
জায়তে যেন তদনুমানম্” অর্থাৎ, যাহা অন প্রত্যক্ষের পশ্চাৎ্, উৎপন্ন হয়| যেমন ধূমের প্রত্যক্ষ দর্শন 
ব্যতিরেকে অদৃষ্ট অগ্নির জ্ঞান কখন হইতে পারে না। 

তৃতীয় উপমান £-- 

প্রসিদ্ধ সাংশ্শ্যাৎ সাধ্যসাধনযুপমানম্ ॥ ন্যায়ঃ। অ ১। আঃ ১। সুঃ'৬॥ 

প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ সাধর্ম্য হইতে সাধ্যের ( অর্থাৎ দিদ্ধ করণে যোগ্য জ্ঞানের ) সাধনকে উপমান কহে। 
“উপমীয়তে যেন তহুপমানম্” যেরূপ কেহ কোন ভৃত্যকে বলিল যে “তুমি দেবদত্ত সদৃশ বিষুমিত্রকে 

আনয়ন কর”। ভূত্য বলিল যে “আমি উহাকে কখন দেখি নাই।” স্বামী উহাকে কহিল যে “দেবদত্ত 
যেরূপ, বিষুমিত্রও তব্দূপ” কিংবা বলিল যে “গে! সদৃশ গবয়” (অর্থাৎ নীলগাতী )) ভৃত্য গমন করিল 
এবং উহাকে দেবদত্ত সদৃশ দেখিয়া! নিশ্চয় করিল, যে এই “বিষ্ুমিত্র” এবং উহাকে লইয়া! আসিল; 
অথবা সে বনে গমন করিয়৷ কোন পশুকে গে! সদৃশ দেখিয়া! নিশ্চয় করিল যে ইহার নাম “গবয় 1” 

চতুর্থ হ্ববপ্রমাণ £-- 

আগ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥ ন্যায়ঃ। অঃ ১। আঃ ১। সঃ ৭॥ 

আন্ত অর্থাৎ পূর্ণ বিদ্বান ধর্মাত্মা পরোপকারপ্রিয়, সত্যবাদী পুরুষার্থা এবং জিতেন্দরিয় পুরুষ, নিজের 
আত্মাতে যেরূপ জ্ঞাত হয়েন, এবং যাহাতে স্থুখলাভ করেন, তাহারই কথনেচ্ছায় প্রেরিত হইয়া সমস্ত 

মনুষ্যবর্গের কল্যাণার্থ উপদেষ্টা হয়েন, অর্থাৎ পৃথিবী হইতে পূর্ণ আণ্ত পরমেশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের 

জ্ঞানলাভ করিয়া উপদেষ্ট1 হয়েন। তাদৃশ পুরুষের উপদেশ, এবং পুর্ণ আগ পরমেশ্বরের উপদেশরূপ 

( বেদ )কেই শবপ্রমাণ জানিতে হইবে। 

পঞ্চম এীতিহাঃ £_- 

মন চতুষট, সেরেনা | শ্যায়ঃ | 
* অঃ ২। আঃ ২। সুই ১1 

যাহা “ইতিহ” অর্থাৎ এইরূপ ছিল, অথবা জন এইরূপ করিয়াছে, অর্থাৎ কাহারও জীবনচরিতের 
না "ীতিহ”। 



৩৯. 
মি 

ষষ্ঠ অর্থাপত্তি £-- 

“অর্থাদাপদ্যতে স! অর্থাপৃতিঃ*, কেনচিছুচ্যতে *সৎস্থ ঘনেষু বৃষ্টি সতি কারণে কাঁ্্যং ভবতীতি 
কিমন্র প্রীসজ্যতে, অসৎ ঘনেষু বৃষ্টিরসতি কারণে চ কার্য্যং ন ভবতি* | যেরূপ কেহ কাহাকে বলিল যে 
“মেঘ হইলে বর্ষা! এবং কারণ হইতে কার্ধ্য উৎপন্ন হর”। ইহ! হইতে, এবং ইহ! বিনা, এরূপ ন! কহিলেও, 
এই দ্বিতীয় কথ সিদ্ধ হয় যে "মেঘ ব)তিরেকে বর্ষা এবং কারণ ব্যতিরেকে কাধ্য কখন হইতে পারে না”। 

সপ্তম সম্ভব 2 

“সম্ভবতি যন্মিন্ স সম্ভবঃ” | বদি কেহ কহে যে "মাতাতে, পিতা ব্যতিরেকে সন্তানোৎপত্তি হইয়াছে, 
কেহ মৃত জীবকে পুনর্জীবিত করিয়াছে, পর্বত উাপিত করিয়াছে, সমুদ্রে প্রস্তর ভাসাইয়াছে, চন্ত্রমীকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়'ছে, পরমেশ্বরের অবতার হইয়াছে, মছ্ুষ্যের শৃঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং বন্ধ্যার পুত্র অথবা 
পুত্রীর বিবাহ হইয়াছে, তাহা হইলে সেই সকল বাক্য অসম্ভব জানিতে হইবে, কারণ সেই সকল বাক্য 
্্টিক্রম বিরুদ্ধ। যে সকল কথ স্থষ্টি গমের অনুকূল উহাই সম্ভব! 

অষ্টম অভাব £-- 

“ন তবস্তি যন্মিন্ সোইভাবঃ” | যেরূপ কেহ কাহাকে বলিল যে “হস্তী লইয়া আইস”। সে সেই 
স্থানে হস্তীর অভাব দেখিয়া যে স্থানে হস্তী ছিল, সেই স্থান হইতে হম্তী লইয়া আদিল। ইহাই অষ্টম 
প্রমাণ। ইহার মধ্যে এঁতিহ শব্দপ্রমাণের অন্তত ত,. এবং অর্থাপতি, সম্ভব এবং অভাব অস্নুমানের 
অন্তভূ্ত গণনা করিলে, চারি প্রমাণ অবশিষ্ট থাকে । এই পাঁচ প্রকার পরীক্ষা দ্বারা মনুষ্য সত্যাসত্য 
নিশ্চয় করিতে পারে, অন্ত প্রকারে পারে না । 

ধর্্মবিশেষপ্রসূতাদ ।  দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্ধানাং 
সাধন্ম্যবৈধর্খ্য ভ্যাং তত্বজ্ঞানান্িঃশ্রেয়সম্ ॥ বৈঃ ৷ অঃ ১ আঃ ১। সুঃ ৪ ॥ 

যখন মনুষ্য ধর্মের বথাযোগ্য অনুষ্ঠানবশতঃ, পবিত্র হইয়৷ "সাধ্য" অর্থাৎ পৃথিবী যেরূপ জড়, 
জল ও তাঁদুশ জড়, এইরূপ তুল্যধর্ম দ্বারা, এবং বৈধর্থ্য অর্থাৎ পৃথিবী কঠোর এবং জল কোমল, এইরূপ 
ভিন ধর্ম দ্বারা দ্রব্য, গুণ, কর্ধু, সামান্ত, বিশেষ এবং সমবায়, এই ছয় পদার্থের ততজ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপ জান 
লাভ করে, তখন উহ! হইতে “নিঃশ্রেয়সম্” মোক্ষ লীভ হয়। 

পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশং কালোদিগাত্মা মন ইতি দ্রেব্যাণি ॥ 
বৈঃ। অঃ ১। আঃ ১। সুঃ ৫ ॥ 

পৃথিবী, জল, তেজ, বাঁযু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্ম! এবং মন এই নয়টীকে দ্রব্য বলে। 

ক্রিয়াগুণবুসমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণমূ । 

বৈই। অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ১৫ ॥ 
পক্রিয়াশ্চ গুণাশ্চ বিদ্যন্তে যশ্মিংস্তৎ ক্রিয়াগুণবং” যাহাতে ক্রিন্না এবং গুণ অথব! কেবল গুণ থাকে, 

তাহাকে ত্রব্য বলা যায় । উহার মধ্যে পৃথিবী,জ্জল, তেজ, বায়ু, মন এবং আত্মা এই ছয় জ্রবা, ক্রিয়া 
এবং গুণবিশিষ্ট। আকাশ, কাল এবং দিক্ এই তিন প্রব্ ক্রিয়ারহিত এবং গুশবিশিষ্ট । ( সমবানধি) 
“সমবেতৃং শীলং যন্ঠ ' তৎ সমবাৰি, প্রীগ ব্রৃতিত্বং কারণং, সমবাস্ধি চ তৎকারণং চ সমবারিকারণম্* 



৪৩ , সভ্যাথস্প্রকাশ। 

"্লক্ষাতে যেন তরলক্ষণম্”। মিলনম্থভাবযুক্ত কার্ধয হইতে পূর্ববকালবর্তি কারণকে ভ্রব্য কহ! যায়। যাহা 
হইতে (যন্ধারা ) লক্ষ্য জানা যায়, যেরূপ চক্ষু হইতে রূপ জানা যায়, ইহাকে লক্ষণ কহা যায়। 

রূপরসগন্ধম্পর্শবতী পৃথিবী ॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১। সঃ ১॥ 

রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শবিশিষ্ট পৃথিবী । ইহাতে রূপ, রদ এবং স্পর্শ, অগ্নি জল ও বাঁমুর যোগ 

বশতঃ উৎপন্ন হ্য়। 

ব্যবস্থিতঃ পৃথিব্যাং গন্ধঃ ॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ ২॥ 
পৃথিবীতে গন্ধ গুণ স্বাভাবিক আছে। এইরূপ জলে রস, অগ্নিতে রূপ, রঃ স্পর্শ এবং আকাশে 

শব স্বাভাবিক গুণ আছে। 

রূপরসম্পর্শব্য আপো দ্রবাঃ দখা ॥ বৈ: | অঃ ২। আঃ ১। সুঃ ২। 
রূপ, রস ও স্পর্শবিশিষ্ট দ্রবীভূত এবং কৌমল) এইগুলি জলের গুণ। কিন্তু ইহার মধ্যে রস 

-শ্বাভাবিক, বায়ু এবং অগ্নির সহযোগে রূপ ও স্পর্শ উৎপন্ন হয়। 

অপ্ন্, শীততা! ॥ বৈঃ | অঃ ২। আঃ ২। সুঃ ৫ ॥ 
জলের শ্রীতলত। হ্বাভাবিক গুণ আছে। 

তেজো রূপম্পর্শব । বৈঃ। অঃ২। আঃ১। সুঃ৩॥ 
তেজ, রূপ ও স্পর্শবিশিষ্ট । কিন্তু ইহার রূপ, স্বাভাবিক গুণ এবং বায়ুযোগবশতঃ স্পর্শ গুণ 

উৎপন হর । 

স্পর্শবান্ বাধ; ॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১। সূঃ ৪ ॥ 
বায়ু ম্পর্শগুণবিশিষ্ট । কিন্ত তেজ ও জলের যোগবশতঃ, ইহাতে উষ্ণত! ও গীততা! জন্মিয়৷ থাকে । 

ত আকাশে ন বিদ্যন্তে ॥ বৈঃ অঃ ২। আঃ ২। সূ ৫ ॥ 
আকাশে, রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ নাই। একমাত্র শব্ধই আকাশের গুণ। 

নিজ্রমণং প্রবেশনমিত্যাকাশস্ত লিঙগম্ ॥ 

বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১। সৃঃ ২০। 
আকাশের লিঙ্গ এই যে, ইহাতে নিক্ষমণ এবং প্রবেশ হইন্না থাকে । 

কার্্যান্তর। প্রাছুর্ভাঁবাচ্চ শব্দঃ স্পর্শবতামগুণঃ ॥ 
বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১। সুঃ২৫। 

নি পুরন এ পা এ বা উহ, স্পর্শগুণবিশিষ্ট ভূমি প্রভৃতির গুণ 
হইতে পারে না, কিন্ত শব্ধ আকাশেরই ৩৭ হইয়া থাকে | 

পরস্পর, যুগপচ্চিরং ষিপ্রমিতি কাললিঙ্গানি। 
বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সুঃ৬।॥ 



সত্টার্থ-প্রকাশ। 

যাহাতে অপর পর অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চাৎ.( যুগপৎ ) এককালে ছুই বা অনেক, ( চিরম্ )।বিলঘঘ এবং 

( ক্ষিপ্রম্ ) শীত্র ইত্যাদি প্রয়োগ হয়, উহাকে কাল বলা যায়। 

(“মিত্যেষভাবাঘনিত্যেষ ভাবাৎ কারণে কালাখ্যেতি | 

বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সৃঃ ৯। 

যাহ! নিত্য পদার্থে থাকে ন। এবং অনিত্য পদার্থে থাকে, এজন্ঠ কারণেই কাল সংজ্ঞা হয়। 

ইত ইদমিতি যতন্তদ্দিশ্যং লিঙ্গং ॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সুঃ। ১০ 

যাহ! হইতে ইহা (কোন পদার্থ) পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, নীচ, এবং উপরে, এইকধপ 

ব্যবহার হয়, তাহাকে দিক্ কহে। 

আদিত্যসংযোগাত ভূতপুর্ববাৎ ভবিষ্যতো ভূতাচ্চ প্রাচী ॥ 

বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ ১৪। 

যে দিকে প্রথম আদিত্যের সংযোগ হইয়াছে, এখনও আছে, এবং ভবিষাতে হইবে । উহাকে প্রাচী বা 

পূর্বদিক্ কহা যায়। এবং যে দিকে অন্ত হয়, ( হইবে ইত্যাদি) উহাকে পশ্চিমদদিক্ বলে। পূর্বমূখে 

দণ্ডায়মান মনুষ্যের দক্ষিণ হস্তাভিমুখকে দক্ষিণদিক্ এবং বামহস্তাভিমুখকে উত্তরদিক্ কহা! যায়। 

এতেন দিগন্তরালানি ব্যাখ্যাতানি ॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ ১৬॥ 
ইহা! হইতে পূর্ব ও দক্ষিণের মগাস্থিত দিকৃকে আগ্নেয়ী, দক্ষিণ ও পশ্চিমের মধ্যস্থিত দিকৃকৈ 

নৈখতি, পশ্চিম ও উত্তরের মধ্যস্থিত দিক্কে বাযবী, এবং উত্তর মধ্যস্থিত দিকৃকে এশীনী । 

দিক বা দিগাস্তর কছে। ১০৮৮ রদ পাশ টি পা রা 

ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্বস্থখদুঃখ 
রে ১০ 

যাহাতে ( ইচ্ছা) রাগ, ( দ্বেষ) ও িজানরপ ও? আছে, 

তাহাকে জীবাত্ম! কহ যায়। বৈশেষিক মতে, ইহা ছাড়া আত্মা (জীবাত্মার ) আরও বিশেষ লক্ষণ 

আছে যথ। £-. 

প্রাণাইপাননিমেষোন্মেষজীবনমনোগতীন্জরিয়ান্তর্ব্বিকারাঃ হ্খছুঃখেচ্ছাদ্বেষ- 

প্রযত্বাশ্চাত্সনো লিঙ্গানি ॥ বৈঃ। অঃ ৩। আঃ ২। সুঃ ৪ ॥ 
( প্রাণ ) বাহির হুইতে বাষু ভিতরে আকর্ষণ করা ( অপান ) ভিতরের বাস নির্গত ক্রা, ( নিম্যে) 

ক্ষ মুদ্রিত করা, (উন্মেষ) চক্ষু 'উন্মীলন করা, (জীবন ) প্রাণ ধারণ করা, ৫ মনঃ) মনন অর্থাৎ 

বিগর বা! জান, (গতি ) যথেষ্ট গমন করা, ( ইন্জিয় ) ইন্জ্রিয়গণকে বিষয়ে অন্রক্ত করা এবং তন্বার 

বিষয় গ্রহণ করা, ( অস্তর্ব্বিকার) ক্ষুধা; তৃষ্ণা এবং অরাদি পীড়ারূপ বিকার হওয়া, সুখ, হুঃখ, 

ইচ্ছা, দেব এবং প্রবন্ধ, এ সম্তগুলি আত্মার বিশেষ লি ( চিন্ধ) অর্থাৎ কর্ম এবং গুণ। 

ঘুগপজ জ্ঞানানুৎপত্বির্মনসো লিঙ্গম্ | ন্যায়ঃ অঃ ১। আঃ ১। সুই ১৬ 



৪২  সতার্সি-প্রকীশি। 

যাহা দ্বারা এককালে ছুই পদার্থের গ্রহণ বা জ্ঞান হয় না, তাহাকে মন কছে। উপরোক্ত কথনে 
দ্রব্যের স্বরূপ এবং লক্ষণ কথিত হইল । এক্ষণে উহার গুণের বিষয় কথিত হইতেছে $-- 

রূপরসগন্ধম্পর্শাঃ সংখ্যাপরিমাণানি পৃথকৃত্বং সংযোগবিভাগো। পরস্বাহপরস্ে 
বুদ্ধমঃ হুখছুঃখে ইচ্ছাদ্ধেযৌ প্রযত্বাশ্চ গুণাঃ ॥ বৈঃ। অঃ ১। আও ১। সুঃ ৬৪ 

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরস্ব, বুদ্ধি, সুখ, ছুঃখ, 
ইচ্ছা, ছেষ, প্রবত্র, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্্ম এবং শব্ধ এই ২৪টীকে গুণ কা! যায়। 

্রেব্যশরিষ্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেম্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্ ॥ 
বৈঃ। অং ১। আঃ ২। সুঃ ১৬॥ 

যাহা দ্রবোর আশ্রয়ে থাকে, অন্ত গুণ ধারণ করে না, সংযোগ এবং বিভাগের কারণ হয় না এবং 

অনপেক্ষ, অর্থাৎ এক অপরের অপেক্ষা করে না, তাহাকেই গুণ বলা! যাঁয়। 

শ্রোত্রেপলবির্বদ্ধিনিগ্রাহঃ প্রয়োগেণাহভিজ্বলিত আকাশদেশঃ শব্দঃ | 
মহাভাষ্যে ॥ 

যাহ! কর্ণের দ্বার! প্রাগ্ত হয়, যাহ। বুদ্ধি দ্বার! গ্রীহা হয়, যাহা প্রয়োগ দ্বার! প্রকাশিত হয় এবং 

আকাশ যাহার নিবাস স্থান, তাহাকেই শব কহে । নেত্র দ্বারা যাহা গৃহীত হয়, উহাকে রূপ; জিহ্বা 
দ্বার মিষ্টাদি যে সকল নান! প্রকার রস গৃহীত হয়, উহাকে রস ; নাসিক! ছারা যাহা! গৃহীত হয়, 
উহাকে গন্ধ, ত্বকৃ দ্বারা যাহা! গৃহীত হয় উহাকে স্পর্শ, এক ছই ইত্যাদি গণনাকে সংখ্যা ; যাহা দ্বারা 
লঘু ও গুরু জানা যায়, উহ'কে পরিমাণ; এক অপর হইতে শ্যতন্ত্র হওয়াকে পৃথকৃত্ব ) এক অপরের 

সহিত মিলিত থাকিয়৷ অনেক থণ্ড হওয়াকে বিভাগ ; এক অপর অপেক্ষ! অধিক খণ্ডযুক্ত হইলে উহাকে 
পর; এক অপর অপেক্ষা! অল্প ব্যক্তিব্যাপক হইলে উহাকে অপর, যাহ! দ্বারা ভাল মন্দ ভ্ঞান হয় 
তাহাকে বুদ্ধি) আনন্দের নাম সুখ, এবং ক্লেশকে দুঃখ কহে । এতদ্বযতিরিক্ত ইচ্ছা! দ্বেষ প্রত 
অনেকবিধ পুরুযার্থ (গুরুত্ব) ভার, (দ্রবত্ব) গ'লতভাব, (স্নেহ) গ্রীতি এবং চিক্বণত, (সংস্কার ) 
অপরের যোগ হইতে যে বাসন! জন্মে, (ধর্ম) ন্টায়াটরণ এবং কঠিনত্বাদি, ( অধর্মম ) অন্তারারণ এবং 

কঠিনত্বাদি বিরুদ্ধ কোমলতা, এই ২৪ প্রকার গুণ হইয়া থাকে। 

উতক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্ণনং প্রসারণং গমনমিতি কর্ম্াণি ॥ 
বৈঃ১। অঃ ১ আও ১। সুই ৭॥ 

“উৎক্ষেপণ” উর্ধেচেষ্টা করা, “অবক্ষেপণ” নিষ্নেচেষ্টা করা, “আকুষঞ্চন” সঙ্কোচ করা, “প্রসারণ” 
বিস্তার করা, “গমন” গতায়াত এবং ভ্রমণ করা, এই পাঁচ প্রকারকে কর্ম কছে। লক্ষণ:ঃ__ 

একদ্রব্মগুণং সংযোগবিভাগেষনপেক্ষকারণমিতি কর্ধলক্ষণমূ ॥ . 

বৈঃ। অঃ ১। অ!ঃ১। সঃ ১৭ ॥ 
একক্ব্যমাশ্রয় আধারে! বন্ত তদেকত্রব্যং, ন বিদাতে গুপো! যন্থয যন্মিন্ বা হদগুণম্ সংযোগেষু 

বিভাগেষু চাংপেক্ষারহিতং কারণং তৎ কর্ঘলক্ষণম্। অথবা! বৎক্রিন্ততে তত কর্ণ, লঙ্ষ্ড়ে যেন 



অাকরকাণ। টি 

তল্লক্ষণম্, কর্মণে! লক্ষণং বর্শলক্ষণম্। দ্রব্যাশ্িত, গুণরহিত, এবং সংযোগ ও বিভাগের অপেক্ষারহিত 

কারণকে, কন্ম বল! যায় । 

দ্রব্যগুণকর্ম্দণাং দ্রেব্যং কারণং সামান্য ॥ বৈঃ | অঃ ১। আঃ ১। জু ১৮ ॥ 
যাা অর্থাৎ যে দ্রব্য, কার্যা, প্রব্য, গুণ এবং কর্মের কারণ স্বরূপ, তাহা! সামান্ত ভ্ত্ব্য হইয়া থাকে । 

দ্রব্যাণাং ভ্রব্যং কাধ্্যং সামান্তম্ ॥ বৈঃ। আঃ ১। সুঃ ২৩ ॥ 
যে সকল দ্রব্যের কার্য দ্রব্য, সেই কাঁ্্যত্ব হইতে সমস্ত কার্য্যে সামান্ত আছে। 

দব্যত্বং গুণত্থং কর্মত্্চ সামান্যানি বিশেষাশ্চ ॥ বৈঃ | অঃ ১। আঃ ২। সূঃ ৫ ॥ 
্রব্যমধ্যে ভরব্ত্ব, গুণমধ্যে গুণত্ব এবং কর্ণমধ্যে কর্ণ, ইহাদিগকে সামান্য এবং বিশেষ কহে। কারণ 

ব্য মধ্যে ভব্য্ব রূপ সামান্ত আছে, এবং গুণত্ব ও করব হইতে বস্বরূপ বিশেষ আছে। এইকূপ 
সর্ধত্র জানিতে হইবে । 

সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম ॥ বৈং। অঃ ১। আঃ ২। সূই ৩॥ 
সামান্য এবং বিশেষ, বুদ্ধির অপেক্ষা হইতে সিদ্ধ হয়। যেমন মনুষ্য, ব্যক্তিগণের মধ্যে মনুষ্যত্ব সামান্ত 

এবং পতুত্বাদি বিশেষ আছে। এইরূপ স্ত্রীত্থ এবং পুরুষত্ব মধ্যেও ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্তত্ব এবং 

শূদ্রত্ব রূপ বিশেষ আছে। ক্রাঙ্গণ ব্যক্তির মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব সামান্ত, এবং ক্ষত্রিয়ত্বাদি বিশেষ আছে। 
এইরূপ সব্ধত্র জানিতে হইবে। 

ইীরেধনিজি যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ ॥ 
বৈঃ অঃ ৭। আঃ ২। সূঃ ২৬॥ 

দিন ্রনরা অবয়বী, কার্ধয ও ক্রিয়াবান্, গুণ ও গুলী, জাতি ও ব্যক্তি কার্য ও 

কারণ, এবং অবয়ব ও অবয়বী ইহাদিগের নিত্য সম্বদ্ধকে সমবায় কহে। জ্রব্য সমূহের অন্তবিধ 
পরস্পর ধে সঙ্ধন্ধ হুইয়া থাকে, উহাকে সংযোগ অর্থাৎ অনিত্য সম্বন্ধ কহা যায়। 

দ্রব্যগুণয়োঃ সজগাতীয়ারস্তকত্বং সাধ্য । বৈঃ। অঃ ১। অঃ ১1 সুঃ৯। 
দ্রধ্য এবং গুণের সমান জাতীয়ক কার্য্ের আরম্ভ হইয়! থাকে। উহাকে সাধন্দ্য কহ যায়। যেমন 

পৃথিবীতে জড়ত্ব ধর্ম, এবং ঘটাদি কার্যোৎপাদকত্ব স্বসদৃশ ধর্ম আছে, তন্রপ জলেও জড়ত্ব ধন এবং 
হিমাদি স্বসদৃশ কার্ধ্যারস্তকত্ব আছে। সুতরাং পৃথিবীর মহিত জলের, এবং জলের সহিত পৃথিবীর তু] 
ধর্ম আছে। অর্থাৎ £-- 

দ্রব্যগুণয়োবিজাতীয়ারস্তকত্বং বৈধর্শ্যম্ ॥ 
দ্রব্য ও গুণের যে বিরুদ্ধ ধর্ম এবং কার্ধ্যারস্ত আছে উহ্থাকে বৈধর্ম্য কহে। যেমন পৃথিবীর কঠিনত্ব, 

শুককস্ব এবং গন্ধবস্ধ ধর্ম, জখ হইতে বিরুদ্ধ, তব্রপ জলের ভবন, ফোমলত্ব এবং রসগুপবন্ ধর, পৃথিবী 
হইতে বিরুদ্ধ! 

" কারণভাবাৎ কার্য্যভাবঃ ॥ বৈঃ। অঃ ৪। আঃ ১। সুঃ ৩॥ 
কারণ হইতেই কার্ধ্য হুইয়! খাকে। , 

নতৃ কার্ধ্যাড়াবা কারণাভাবঃ ॥ বৈঃ। অঃ ১। আঃ ২। সুই ২॥ 
কারোর অভাহ ছুইলে কারণের অভাব হয় না 
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কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ ॥ বৈঃ। আঃ ১। আঃ ২। সুঃ ১ 
কারণ ন! হইলে কার্ধ্য হয় না। . 

কারণগুণপূর্ববকঃ কার্য্যগুণে! দৃষ্টঃ ॥ বৈঃ ॥ অঃ ২। আঃ ১। সূঃ ২৪ ॥ 
কারণে যেরূপ গুণ থাকে কার্ধেও দেই গুণ উৎপন্ন হয়। পরিমাণ ছুই প্রকার £-. 

অণুমহর্দিতি তশ্মিন্ বিশেষভাবাদ্বিশেষাভাবাচ্চ । 

বৈঃ। অঃ ৭। আঃ ১। সুই ১১। 
( অধু ) অর্থাৎ সুক্ষ ও (মহৎ) অথাৎ বৃহৎ) যেমন ত্রসরেণু লিক্ষা (৪ ভ্রসরেণু পরিমাঁণ ) হইতে 

গু্রতর এবং স্ধযণুক হইতে বৃহত্তর, এইরূপ পর্বত পৃথিবী হইতে ক্ষুদ্রতর এবং বৃক্ষ হইতে বৃহত্তর । 

সদিতি যতো উ্রব্যগুণ কর্ণন্থ সা সত্তা ॥ বৈঃ অঃ ১। আঃ ২। সুঃ.৭॥ 
দ্রব্য গুণ এবং কর্মে “সৎ” শব্ধ অস্থিত থাকে, অর্থাৎ “সদ্দ্রবাম্--সন্গুণঃ সৎকর্দ”-_সৎদ্রব্য, 

সৎগুণ এবং সৎকর্ম এইরূপ হুইয়! থাকে; অর্থাৎ সকলের সহিত বর্তমান কাপবাচী শব্দের অন্বয় থাকে । 

ভাবোনুরৃত্েরেব হেতৃত্বাৎ সামান্যমেব ॥ বৈঃ অঃ। ১ আঃ ২ সুঃ ৪ ॥ 
সকলের সহিত অন্ুবর্তমান হইয়া থাকিলে যে সন্তারূপ ভাব হয়, উহাকে মহাসামান্ত কহা যায়। ইহ 

ক্রমান্থসারে ভাবরূপ দ্রব্যের হইয়া থাকে । অভাব পাচ প্রকার হইয়া থাকে। 

ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ্ড ॥ বৈ । অঃ ৯। আঃ ১। সূ ১॥ 
ক্রিয়া এবং গুণের বিশেষ নিমিত্তের প্রাক অর্থাৎ পুর্ববন্তি (অন) অর্থাৎ “ন। থাকা” কে 

প্রাগভাব কহে, যেরূপ ঘট ও বন্ত্রাদি উৎপত্তির পুর্বে ছিল না । দ্বিতীয় £- 

সদসত ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ১। সুঃ২॥ 
হইয়া ন| থাকাকে, অর্থাৎ ঘট উৎপন্ন হইয়া! নষ্ট হইয়া যায় উহাকে, প্রধ্বংসাঁতাৰ কহা৷ যায়। 

তৃতীয় £- | 
সচ্চসৎ ॥ বৈঃ। অঃ৯। আঃ ১। সূ ৪ ॥ 

যাহ! হয় এবং না হয়. যেরূপ “অগৌরস্বোইনস্থো গৌঃ” অর্থাৎ অশ্ব গো নহে এবং গে! অশ্ব নহে? 

ভর্থাৎ অশ্বে গোত্বের এবং গোতে অশ্বত্বের অভাব, এবং গোতৈ গোত্বের এবং অশ্বে অশ্বত্বের ভাব 

আছে। উহাকে অন্টোন্তাভাব কহে। 

চতুর্থ £_ 
. যচ্চান্তদসদতস্তদসত ॥ বৈ | অঃ৯। আঃ ১। সুঃ৫॥ 
পুর্োক তিন প্রকার অভাব ব্যতিরিক্ত অভাবকে, অত্যন্তাভাব কহা যায়। - যেরূপ “নরশূঙ্গ” অর্থাৎ 

মছষ্যের শূঙ্গ, দখপুষ্প” আকাশের ফুল এবং “বন্ধ্যাপুজ বন্ধ্যারপুজ ইত্যাদি ॥ পঞ্চম -- 

নাস্তি ঘটোগেহ ইতি সতো ঘটস্ত গেহসংসর্গপ্রতিষেধঃ ॥ 
বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ১। সঃ ৯০ ॥ 

গৃঁছে ঘট নাই কিন্তু অন্তত্র আছে, এইরপ স্থলে গৃহের ঘটসন্বন্ধ না থাকাকে, সংসর্গীভার কহে । . 



ইঞ্জিয়দোষাৎ সংস্কারদোষাচ্চাবিদ্যা ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ২। সঃ ১৯ ॥. 
ইঞ্জিয়ের এবং সংস্কারের দোষ হইতে অবিদ্যা উৎপন্ন হয়। 

তদ্দ.উজ্ঞানম্ ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ২ সূঃ ১১॥, 
ছষ্ট অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞানকে অবিদ্যা কহে। 

অদুষ্টং বিদ্যা ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ২। সৃঃ ১২ 
অহৃষ্ট অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানকে বিদ্যা বলা যাঁয়। 

ৃথিব্যাদিরপরসগ্ম্পশা জব্যানিত্স্বাদনিত্যাসগ ॥ 

বৈঃ। অঃ ৭। আঃ ১। সুঃ ২॥ 
এতেন নিত্যেষু নিত্যত্বযুক্তম্॥ বৈঃ। অঃ ৭। আঃ ১। সুং ৩॥ 

কাধ্যরূপ পৃথিব্যাদি পদার্থ এবং তরিষ্ঠ রূপ, রদ, গন্ধ ও স্পর্শ গুণ সমস্ত অনিত্য হওয়াতে, উক্ত সমস্ত 

দব্য অনিত্য। ইহাদদিগের কারণ স্বরূপ পৃথিব্যাদি নিত্য দ্রব্যস্থিত গন্ধাদি গুণ নিত্য । *. 

সদকারণবন্লিত্যম্ ॥ বৈঃ। অঃ ৪1 আঃ ১। সুঃ ১ 
বিদ্যমান হইয়া কারণরহিত হইলে, উহাকে নিত্য কহে; অর্থাৎ “দতৎকারণবদনিত্যম” কারণবিপিষট 

কার্য্যস্বরূপ গুণকে অনিত্য বলা যায় । 

অস্যেদ্দং কার্ষ্যং কারণং সংযোগি বিরোধি সমবায়ি চেতি লৈঙ্গিকম্ ॥ 
বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ২। সুঃ১॥ 

ইহা, ইহার কাঁ্ধ্য অথবা কারণ, এইবপ সমবারি, সংযোগি, একার্থসমবায়ি এবং বিরোধি এই চাঁরি 

প্রকার লৈঙ্গিক অর্থাং লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সন্বন্থীয় জ্ঞান। “সমবায়” যেমন আকাশ পরিমাণ বিশিষ্ট; 

“সংযোগি” যেমন শরীর ত্বকৃবিশিষ্ট এইরূপ নিত্যসংযোগবিশিষ্ট ; “একার্থসমবাঁয়ি” এক অর্থে ছুইএর 

গাকা, যেমন কার্য্যরূপ স্পর্শ, কার্ধোর লিঙ্গ অর্থাৎ ভ্ঞাপক ; “বিবৌধি” যেমন ভূতবৃষ্টি তাবিবৃষ্টির বিরোধি 
লিঙ্গ । ব্যাণ্তি ১-- 

নিয়ত ধর্দ্সাহিত্যমুতয়োরেকতরস্থয বা ব্যাপ্তিঃ ॥ নিজশক্তযস্তবমিত্যা চার্য্যাঃ ॥ 
আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ ॥ সাংখ্যপ্রবচনে ॥ অঃ ৫। সুঃ ২৯/৩১1৩২। 

বাহ! সাধ্য অর্থাৎ সিদ্ধ করিবার যোগ্য, এবং সাধন অর্থাৎ যাহা হইতে সিদ্ধ করা যায়, এই ছুইএরর 
অথবা এক সাধন মাত্রের, নিশ্চিত ধর্শের যে সহচার হয়, উহ্থাকে ব্যাপ্তি কছে 7 যেমন ধূমও অগ্নির 
সহচর ২৯1 ব্যাপ্য ধূমের নিজশক্তি হটতে যাহ! উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ, বখন ধ্য দেশীস্তয়ে নীত হন, তখন 
অগ্্লিযোগ ব্যতিরেকে স্বয়ং অবস্থান কল্পে) উহাকে ব্যাপ্তি কহে অর্থাৎ অন্নির ছেদন; ভেদন এবং সামর্থ্য 

হইতে জলাদি পদার্থ ধুমন্ধপে প্রকটিত হইয়া থাকে । ৩১। মহবাদিতে প্রকুত্যাদির ব্যাপকত এবং 

বৃদধযাদির ব্যাপ্যত। ধর্মের সন্বন্ধকে, ব্যাপ্তি কহে; যেমন আধেক্গরূপ শক্তির এবং আধাররূপ শক্তিমানেন্র 
সন্বন্ধ। ৩২॥ ইত্যাদি শাস্ত্রী প্রমাখাদিত্বার৷ পরীক্ষা করতঃ, পাঠ ও পাঠনা করিতে হইবে। অন্তথা 
বিদার্থার কখন সত্যবোধ হইতে পারে না । যে যে, গ্রন্থ পড়াইবে, পূর্বোক্ত প্রকায়ে উহার পরীক্ষা 



১ সত্য -প্রবা।' 

করতঃ, সত্য বলিয়া বিবেচনা! করিলে, উদ্ত গ্রন্থ কল পড়াইবে। উক্ত পরীক্ষার বিরন্ধ হইলে ভান্ৃশ,গরন্ 
পড়িবে না এবং পড়াইবে না। কারণ,__ টা 

লক্ষণপ্রামাগাভ্যাং বস্তসিদ্ধিঃ | 
লক্ষণ, যেরূপ “গন্ধবতী পৃথিবী,” গন্ধবতী হওয়া পৃথিবীর লক্ষণ, এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বারা 

সভ্যাসত্যের এবং পদার্থের নির্ণয় হইয়া থাকে । তব্ব্যতিরেকে কিছুই হয় ন|। 

অথ পঠনপাঠন-বিবিঃ। 
এক্ষণে গঠন এবং পাঠনার রীতি লিখিত হইতেছে । প্রথমতঃ পাঁণিনি মুনিকৃত শিক্ষা যা! স্কত্ররূপ 

আছে, উহীর রীতি অর্থাৎ এই অক্ষরের এই স্থান, এই প্রযন্ব এবং এই করণ, যেমন “প” ইহার স্থান ওঠ, 
প্র স্ৃষট, প্রাণ ও জিহ্বাক্রিয়াকে করণ কহা যায়, ইত্যাদি যথাযোগ্য সমূদয় অক্ষরের উচ্চারণ বিষয়ে 
মাতা, পিতা এবং আচার্য শিক্ষা দিবেন তদনস্তর বৃযুক্রণ্ অর্থাৎ, প্রবম অষ্টাধ্যাযীর শ্তত্র সকল পাঠ 
করিতে হইবে। যেমন প্রথমতঃ “বৃদ্ধিরাদৈ5, পাঠ করিয়া পরে পদচ্ছেদ এইরূপে করিবে, যথ। “বুদ্ধিঃ 
আঁৎ এীচ, বা আদৈচ.৮ ; পরে সমান করিবে যেমন “মাচ্চ এঁচ্চ আদৈচ৮” এবং অর্থ করিবে যেমন 
“আদৈচাং বৃদ্ধিসংস্ঞ। ক্রিয়তে” অর্গা আ, এ, ও, ইহাদিগের বৃদ্ধি সংঞ্ঞা হইয়া থাকে। “ততঃ পরোধস্মাৎ 
স তপরঃ, তাদপি পরস্তপরঃ 1” অর্থাৎ তকার যাহার পরে থাকে, অথবা যাহা তকারের পর থাঁকে, উহাকে 
তপর বলা যায়। ইহাতে এই দিদ্ধ হইতেছে যে, আকারের পর ত. এবং ত, ষহার পরে পচ. এই উভয়ই 
তপর হইল। তপর ইহার প্রযোদন এই যে হ্বম্থ এবং £ তের বৃদ্ধিসংজ্ঞা হইল না। উদাহরণ (ভাগঃ)) 
এই স্থলে ভজ, ধাতুর উত্তর ঘঞ, প্রত্যর তইল এবং ঘ.ও এ. এই উভয়ের ইৎ সংক্ষ| হওয়াতে উহাদের 
লোপ হইল। পশ্চাৎ “তজ,* অ” এই আক্কৃতির তকারের পরস্থিত এবং জকারের পুর্বস্থিত অফারের 
ৃদ্ধিংজ্ঞক আকার হইল। এক্ষণে “ভাজ. এই আকৃতির জং স্থানে গ. হইয়া অকারের সহিত মিলিত 
হইয়া “তাগঃ” এইরপ প্রয়োগ হইল। “অধ্যায়ঃ” এইস্থলে অধিপূর্বকক “ইও৬ ধাতুর ই স্থানে ঘঞ, প্রতার 
পরে বৃদ্ধি হয়! “এ” হইল এবং উহার স্থানে আয়, হুইয়৷ মিলিত হুইন্না “অধ্যায়ঃ” হুইল। “নায়ক” 
এই স্থলে “নীঞ৩ ধাতুর ঈ স্থানে “৭ুজ্” প্রত্যয় পরে বৃদ্ধি হওয়াতে “” হইল এবং পরে “আয় হইয়া 
মিলিত হইয়া “নায়কঃ” হইল। “ম্তাবকঃ” স্ত ধাতুর উত্তর িল্” প্রত্যয় হইয়া উ স্থানে বৃদ্ধি হইয়া "ও 
এবং পরে “আব. হইয়া আকারের মহিত মিলিত হইয়া “তাবকঃ” হইল। (₹ঞ) ধাতুর উত্তর “থল 
প্রত্যয় হইয়া ল্ইহার “ইৎ” সংজ্ঞা হওয়াতে লোপ হইল এবং “বু” স্থানে “অক” আদেশ হইব এবং 
থাকারের বৃদ্ধি “আর্! হইয়৷ “কারক£” পর সিদ্ধ হইল। যে যে স্থত্জ অগ্রো লিখিত হুইয়াও পশ্চাৎ 
যুক্ত হর, উহার সন্ত কার্য ব্যাধ্যা করিতে থাকিবে। প্রস্তরফলকে অথবা কাঠফলকে এইরূপ 
লিখিয়া' দেখাইতে হইবে? যেমন_-“তজ, +ৎঞ.+ সু” এইরূপ লিখিযা গ্রথমে বকারের এবং পরে 
ঞকারের লোপ করিয়। “ভজ,+ অ+” এইরূপ রহিবে। পরে অকারের বৃদ্ধি "আ” এবং “জ” স্থানে 
“গ' হইয়া “ভাগ-অ+ হু” এইরূপ রহিবে। পুৰরয় অকার মিলিত হওয়ায় "ভাগ + সুঃএইরপ 
থাফিবে। এক্ষণে “উ“কারের “ইৎ” সংন্কা হওয়াতে এবং “স" স্থানে “রু” হওয়াতে উকারের লোপ হই 
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“ভাগর্” এইন্ধপ হুইবে। এক্ষণে রেফের স্থানে (2) বিসর্গ হইয়! "ভাগং” এইরূপ সিদ্ধ হইল। 
যে যে স্তর হইতে বে যে কার্য্য হর, উহ পড়াইয়। এবং লিখাইক কাধ্য করিতে থাকিবে । এইক্ধপে 
পাঠ ও পাঠন! করিলে অতি লীঙ্ত দৃঢ় বোধ জগ্মে। একবার এই প্রকারে অষ্টাধ্যায়ী পড়াই! অর্ঘ সহিত 
ধাতুপাঠ এবং দশ লকারের রূপ এবং শ্রক্রিয়া সহিত, প্রথমতঃ স্থত্র সকলের উৎসর্গ অর্থাৎ সামান্ত তর 
(যেমন কর্ধপ্যণত-_কর্পা উপপদরিশিষ্ট ধাড়ু মাত্রেরই, উর অ৭. গ্রত্যর হয়, যখ! কুস্তকারঃ) এবং 
পশ্চাৎ অপবাদ ত্র (যেমন “আতোইম্থপসর্গে কঃ” উপণর্গ ভিন্ন কর্ম উপপদ বিশিষ্ট আকারাস্ত ধাতুর 
উত্তর “ক” প্রত্যয়.হইবে ) পড়াইতে হইবে। বহুব্যাপক উৎসর্গ স্থত্র, যেরূপ কম্খব উপপদ বিশিষ্ট 
হইলে সকল ধাতুর উত্তর “অপ” প্রত্যয় হইবে, ইহ! হইতে অপবাদ স্থত্র বিশেষ অর্থাৎ অল্পবিষয়। উক্ত 
ূর্বস্থত্রের ( কর্ণপ্যণ,) বিষয় হুইতে আকারাস্ত ধাতু সকল “ক” প্রত্যয়ের দ্বারা গৃহীত হইল।। উৎসর্গ 
হুত্রের বিষয় মধ্যে অপবাদ হ্ৃত্রের যেরূপ প্রবৃত্তি হয়, তজ্রপ অপবাদ হুত্রের বিষয় মধ্যে উৎসর্গ সৃত্রের 
প্রবৃত্তি হয় না। যেরূপ চক্রবর্তী রাজার রাজ্য মধ্যে, মাগুলিক ও তৃম্থামীদিগের প্রবৃত্তি হয়, তন্্রপ 

মাগুলিক রাজাদির রাজ্য মধ্যে চত্রবর্থীর প্রবৃত্তি হয় না । এই প্রকারে পাণিনি মহর্ষি এক সহম্র প্লোফ 
মধ্যে সমস্ত শব্দ ও অর্থ সম্বন্ধীয় বিদ্যা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। ধাতু পাঠের পর, উপাদিগণ পড়াইয়া 
সমস্ত সুবস্ত বিষয়ে উত্তম রূপ ধারণ! করাইয়া, হিতীয় বার শঙ্কা, সমাধান, বাতিক, এবং কারিকা 

পরিভ্তাার চালন। করিয়! পুনরায় অষ্টাধ্যায়ীর অন্বৃত্তি করাইবে । তদনস্তর মহাভাষ্য পড়াইবে। অর্থাৎ 
ুদ্ধিমান্ পুরুষার্থী নিক্ষপটা বিদ্যার্থ, নিত্য পাঠ করত দেড় বর্ষের মধ্যে অস্টাধ্যারী এবং অপর দেড় বর্ষের 
মধ্যে মহাভাষ্য পড়িয়া, এই তিন বর্ষের মধ্যে পূর্ণ বৈয়াকরণ হুইয়া, বৈদিক এবং লৌকিক শব সমূহের 
ব্যাকরণ হইতে অন্ত শাস্ত্রের পাঠাদি করিতে অতি শীঘ্র এবং সহজে সমর্থ হইবে । কিন্তু ব্যাকরণে যেরূপ 
পরিশ্রম হয়, অন্যশান্্রবিষয়ে তত দূর আবশ্তক হয় ন|।. তিন বৎসর মধো পাঁণিনীয় ব্যাকরণ হইতে যত 
দূর জ্ঞান জন্মে, কুগ্রস্থ অর্থাৎ সারস্বত, চক্জিকা, কৌমুদী, মনোরমাদি পড়িয়া! পধণশ বর্ষেও তাদৃশ জ্ঞান 
জন্মিতে পারে না। কারণ মহাশয় মহধিগণ সহজ তাবে নিজ গ্রন্থ সমূহে যে সকল মহত্বিষয় প্রকাশিত 
করিয়! গিয়াছেন, ক্ষুত্রাশয় মনুষ্যগণ তাহাদিগের করিত গ্রন্থে তদ্রপ কিরূপে করিতে পারিবে 1 মহর্ষি 

লোকদিগের আশয় যতদুর হইতে পারে, সুগম এবং উহ! গ্রহণ করিতে অল্প সময়ের প্রয়োজন হয় । 

কুদ্রাশয় লোকদিগের অভিপ্রান্ন এইযপ হইয়া থাকে ধে বতদূর সাধ্য ততদুর কঠিন রচনা! কর! । উহা 
হইতে অতি পরিশ্রমে পাঠ করিয়াও, পাহাড় খনন করিয়। কপর্দক লাভ হওয়ার স্তায়, অতি অন্ধ লাভ হয়। 
এক উদ্যমে রহুমূল্য মুক্তালাভের স্থান আর্যগ্রস্থ পাঠ বুঝিতে হইবে। ব্যাকরণ পাঠের পর, ছয় অথবা 

আট মাসের মধ্যে বক্মুনিকত নিথৃণ্ট, এবং নিকুত্ত, অর্থ করিয়া পড়িবে এবং পড়াইবে। অন্ত নাস্তির- 
কৃত অমরকোষাঁদিতে অনেক বৎসর বৃথ! নষ্ট করিবে না । তদনস্তর- পিঙ্গলচারধ্যকৃত ছান্দোগ্রথ পাঠ 
করিবে । ইহাতে বৈদিক এবং লৌকিক ছনের পরিজান হইবে এবং নবীন রচনা, ও পলক প্রস্তত 
করিবার রীতি ও শিক্ষিত হইবে। এই শ্রস্থ এবং শ্লোক-রচনা ও প্রস্তার চারিমাসে শিখিয়া স্বয়ং পড়িতে 
এবং পড়াইতে মমর্থ হইবে । বৃত্ররতবাকরাদি অনপবৃদ্ধিরুত গ্রন্থ বিষয়ে অনেক বদর বৃথা! ব্যয় করিবে না । 
তদনস্তর বান্দীকীক় রামায়ণ এব. ম উদ্দোযোগপর্বাস্তগর্ত তি 'ষে সকল 

প্রবন্ধ হইতে ছুষ্ট ব্যসন দূরীভূত হর, এবং উত্তমত। ও সভাতা! প্রাপ্ত হওয়া যার, তাতৃশ উতষ্ট উৎকৃষ্ট 

প্রকরণ কাব্যরীতি অনুসারে পাঠ করিবে।. . অর্থাৎ পদচ্ষ্ে পদার্ধোক্ি, অন্য, বিশেষা। বিশেষণ এবং 
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তৎগশ্চাৎ ূর্নীমাংস, বৈশেষিক, তাহ যোগ, সাংখ্য এবং বেছন্ত ইত্যাদি, যতদুর সম্ভব, খাবিকত ব্যখ্যা 
সহিত অথবা উত্তম বিধান লোফের সরল ব্যাথ্যাযুক্ত, এই ছয় শান্ত পাঠ করিবে এবং পাঠ করাইবে। 
পরস্ত বেদাস্তন্থত্র পড়িবার পূর্ব ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন; মুণ্ডক, মাও ক্য, এতরেয়, তৈতিরীয়, ছান্দোগা 
এবং বৃহদারণ্যক এই দশ উপনিষদূ পড়িয়া! ছয় শান্ত্রের ভাষ্যবৃত্তি সহিত শু সকল ছুই বর্ষের মধ্যে 
পড়াইবে এবং পড়িবে । তৎপশ্চাৎ ছয় বর্ষের মধো চুরি ব্রাঙ্মণ অর্থাৎ, এঁতরেয়, শতপথ, সাম এবং 

গোপথ ব্রাহ্মণ্রে সহিত, চারি বেদের শ্বর, শব, অর্থ, সনবন্ধ এবং ক্রিয়া সহিত গাঠ করা কর্তব্য। 
এতত্বিষর়ে প্রমাণ 8 

 ক্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাসৃদধীত্য বেদং ন বিজীনাতি যোহ্্থমূ। যোহর 
ইতসকলং ভদ্রমশ্তে নাকমেতি জ্ঞানবিধৃতপাপ্মা ॥ নিরুক্ত ১। ১৮। 

ধিনি বেদের স্বর এৰং পাঠমাত্র অর্থ বুঝিতে না পারেন, তিনি, বৃক্ষ যেরূপ শাখা, পত্র, ফুল ও ফলের 

এবং পশু যেরূপ ধান্ঠাদির ভার (মাত্র) বহন করে, তদ্ধপ “ভারবাহ” অর্থাৎ ভারবহনকর্ত। হইয়। থাকেন, 

এবং যিনি বেদ পাঠ করেন, এবং উহার যথা বৎ অর্থ বুঝিতে পারেন, তিনি সম্পূর্ণ আনন্দ অনুভব করতঃ, 

দেহান্তের পর, জ!দরশতঃ পাপশুন্ত হইয়া, ধর্মীচরণের বলে সর্বানন্দ প্রাপ্ত হয়েন। 

' উতত্বঃ পশ্থান্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণন্ন শৃণোত্যেনাম। উতো ত্বশ্মৈ তন্বং 
বিসজ্রে জায়েব পত্য উশতী হ্থবাসাঃ ॥ খঃ। মঃ ১০1 সুঃ ৭১। মং ৪ ॥ 

লোক অবিদ্বান্ হুইলে, গুনিয়াও শুনে না, দেখিয়াও দেখে ন| এবং বলিয়াও বলে না। অর্থাৎ 

অবিদ্বান লোক, শাস্ত্র-বাক্যের রহম্য জানিতে পারে না৷ । কিন্ত ষিনি শব্দ, অর্থ এবং সম্বন্ধ জানেন, বিদ্য। 
তাহারই জন্ক প্রকাশিত হয়। যেমন স্ত্রী, নিজপতিকে কামনা করতঃ, সন্দর বস্ত্র ও বিতূষণে ভূষিত হইয়া, 

পতির সমক্ষে নিজ শরীর এবং স্বরূপের প্রকাশ করে, তদ্রপ বিদ্যাও, বিদ্বানেরই সমক্ষে নিজ স্বরূপ 

প্রকাশ করিয়৷ থাকে, অবিদ্বানের সমক্ষে করে না। 

খচে৷ অক্ষরে পরমেব্যোমন্ যন্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেছুঃ | যন্তম্ন বেদ 
কিস্তুচা করিষ/তি ব ইত্তদ্ি ছুস্ত ইমে সমাসতে ॥ খঃ | মঃ ১। সুঃ১৬৪ | মঃ ৩৯। 

ব্যাপক অবিনাশী সূর্বোতকষ্ট পরমেশ্বরে সমন্ত বিহ্ান্ এবং. পৃথিবী ও শৃষ্য আমি সন্ত লৌক 
সকল বেদের মৃখ্য তাৎপর্ধ্য কন! ভানিয়া, কেহ কি খখেদাদি হইতে 

কিছু সখ প্রা্থ হইতে পরে কখনই-নহে+ কিন্ত যিনি ব্দপাঠ করিয়া ধর্ধাত্থ|। এবং যোগী হ্যা 
উক্ত ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, সমস্ত পরমেশ্বরে স্থিত হয়! তিনিই মুক্তিরূপী পরমানন্দ লাভ কয়েন। এই 
জন্ঠ যাহা কিছু পাঠ এবং পাঁঠনী করিবে, তৎসমূদ়ই অরথক্ানেই সহিত কর! কর্তব্য। এইরূপ সমস্ত 
বেদ পাঠ করিয়া, অর্থাৎ চরক, স্ুশ্রত, প্রভৃতি খাবি গ্রমীত তৈদ্যক শাস্ত্র সকল 'উষ্বাদিগের 
অর্থ, ক্রিয়া, শঙ্্, ছেদন, ভেদন, লেপ, চিকিৎসা, নিদান, 'উধধ, পথ্য, শারীর দেশ, কাল, এবং বস্ত- 
গুণ উত্তমরূপে বুঝির! চারি বৎসরের মধ্যে পড়িয়া লইবে এবং পড়াইবে |. তদনস্র ধনু অর্থাৎ 
রাজস্ব ক্রিয়ার জান আবন্ঠক। : ইহার ছুই তেদ আছে। প্রথমতঃ, রাজপুরত্ষসবীর এবং দ্বিতীয়ত, 



সভীর্ঘ-প্রকাশ। ৪৯ 

প্রজাসন্বন্ধীয়। দ্লাজকার্যয মধ্যে সমস্ত সেনার যিনি অধাক্ষ হইবেন, তিনি শক্্ান্ত্রবিদ্যা, এবং নানা প্রকার 
বহরচনা (যাহাকে আজকাল বায় বলে ) অর্থাৎ শক্রর সহিত যুদ্ধকালীন যেক্প ক্রিয়া! জাবস্তক, উহা 
সম্যকৃরূপে শিখিবেন এবং গুরজাপাঁলনের ও প্রজাবৃদ্ধিকরণের রীতি যাবৎ শিখিরা স্তাযাচুসারে প্রজা- 
গণকে সুখে রাখিবার, ও ছুষ্টের ঘথাযোগা দণ্ড বিধান করিবার, এবং শ্রেষ্ঠ লোকদিগের পালন করিবার 

স্কল প্রকার নিয়ম ও রীতি শিখিরা' লইবেন। ছুই বৎসরের মধ্যে এই বাঁজবিষযা শিখিয়া, পরে গান 
বেদ শিখিতে হইবে । ইহাকে গান বিদা1'কহে। উহাতে স্বর, রাগ, রাগিণী, সময়, তাল, গ্রাম, ভান, 
বাদিজ, নৃত্য ও' শ্নীত আদি বথাবৎ শিখিবে। পরস্ধ, প্রধানতঃ সাঁমবেদের গান, বাদিত্র, বাদন পর্কাক 
শিখিবে এবং নারদূসংহিতাদি নার্ধপ্রস্থ পড়িয়! লইবে। পরন্ত লম্পট ও বেস্থাদিগের স্ায় এবং বিষয়া- 
সক্তিরত বৈরাগীদিগের গর্দভশববৎ বৃথা আলাপ করিবে না। পরে অর্থবেদের, বাহাকে শ্কিবিদা] 

কহে তত্রস্থ, পদার্থ গুণ, বিজ্ঞান, ক্রিয়া, কৌশল, ন।নাবিধ পদার্থ নির্মাণ, এবং পৃথিবী হইতে আকাশ পর্যয্ত 
বিষয় সন্থন্বীক্স বিদ্যা যথাবৎ শিখিষ়া, অর্থ অর্থাৎ এর্র্ধ্যবৃদ্ধিকরী বিদা। শিক্ষা করতঃ, ছুই বৎসরের মধ্যে 
জ্যোতিষ শান্তর হুরধ্যসিদ্ধাত্তাদি (যাহাতে বী্জগৃণিত অঙ্ক, ভূগোল, খগোল, এবং ভূগর্ভবিদ্যাঁর বিষয় লিখিত 
আছে ) উহ, বাব শিখিবে। তৎপশ্চাৎ সকল প্রকার হস্তক্রিয়! ও যত্ত্রকলা! প্রভৃতি শিখিবে ৷ পরন্ধ 
গ্রহ, নক্ষত্র, জন্মপত্র, রাশি এবং মুহূর্ত আদি ফল বিষয়ক যে সকল ( ফলিত ) গ্রন্থ আছে, তৎসমুদয় 
মিথ্যা বুবিয়া কখনও পাঠ বা পাঠনা করিবে নাঁ। বিদ্যার্থা এবং অধ্যাপক এরপ প্রযত্ধ করিবেন যে, 
২৫ বা ২১ বর্ষের মধ্যে সমগ্র বিদ। এবং উত্তম শিক্ষা লাভ করতঃ, মন্ুযাগণ কৃতরুতা হইয়া সদা আনন্দে 
অবস্থান করিতে পারে। উক্ত রীতি অনুসারে ষত দূর বিদ্যালাভ হইতে পারে, অন্ত কোন প্রকারে 
শতবর্ষেও ততদুর বিদ্যা লাভ হইতে পারে না । 

খষিপ্রনীত এস্থ পাঁঠের প্রয়োজন এই যে, খষিগণ অতিশয় বিখবান্, সর্বশান্তবিৎ এবং ধর্্াত্বাঁ ছিলেন। 
অনৃষি অর্থাৎ ধাহারা অর্নশাস্ত্রপাঠী এবং ধাহাদিগের আত্মা পক্ষপাত বিশিষ্ট, তাহাদিগের প্রশীত গ্রন্থ 
তাহাদিগের শ্বভীবান্ুরূপ হইয়া থাকে । 

পূর্ব মীমাংসার উপর ব্যাসমূনিকৃত ব্যাখ্যা, বৈশেষিকের সহিত গৌতমমুনিক্কত ব্যাখ্যা, সার হুত্রের 
সহিত বাৎন্তায়ন মুনিকৃত ভাষ্য, পতঞ্জবিমূনিকৃত সুত্রের সহিত ব্যাদমুনিকৃত ভাষা, এবং ব্যাসমুনিক্কত 

বেদাত্তগুত্রের সহিত বাৎস্তাকন মুনিকৃত ভাষ্য, অথব। বোদ্ধায়ন মুনিক্কত ভাষ্যবৃতি সহিত পড়িবে এবং 
পড়াইবে। এই সকল স্বত্রের কল্প ও অঙ্গ সন্বন্ধেও গণনা করিতে হইবে । যেরূপ খ্্, বু, সাম এবং! 
অথব্ধব এই চারি বেদ ঈশ্বরক্কত, তন্রপ তরে, শতপথ, সাম ও গোঁপথ, এই চারি ব্রাহ্মণ, শিক্ষা বন, 
ব্যাকরণ, নিথণ্ট, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিধ এই ছয় বেদা্গ, মীমাংসাদি ছয় শীস্ত' বেদের উপা, 
আয়ুর্বেদ, ধর, গান্ধর্ঘবেদ এবং অর্থবেদ এই চারি, বেদের উপবেদ ইতাদি সমস্ত খষিপ্রণীত গ্রথ। 
ইহাতেও যাহা! যাহা বেদবিকদ্ধ বোধ হাইবে, তৎসমুঘয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ বেদ ঈশ্বরক্ূত 
বলিয়া, উহা! অত্রান্ত ও “ম্বতঃ ্ রথাণ ;* কৃর্থাৎ বেদের প্রমাণ বেদই জানিতে হইবে । ত্রান্মণাদি সমস্ত এ 
“পরত: প্রমাণ ) অর্থা উহার প্রাণ বেদাধীন। টিসি দার টরদারারারাদিরার 
লইতে হইবে এবং এই অরে দিখিষ্ হইবে 

'পরিভ্াজ্য পরস্থের্ও সংক্ষেপতঃ পরিগণন| করা! যাইতেছে, অর্থাৎ দিয়লিখিত গ্রন্থ সকল বত বলি 
বুবিয়া লইবে'। -'বাঁকরণ সমন্ধে কাতগ্ন, সারন্কত, চঞ্জিকা? মুখ্ধাবৌধ, কৌমুদী শেখর এবং মনোরমাদি। 



৫৩ সঙ্যার্থ-গ্রকশি। 

কোষ সন্রন্ধে অমরকোযাদি | ছন্দ, সন্ধে বৃতরত্বাকরাদি | খ্বিক্ষা সন্গন্ধে “অথ শিক্ষা প্রবঙ্ামি 

পাঁপিনীয়মতঃ ব্খ" উত্যাদি ?- . ক্যোত্রি, সম্বন্ধে লীজবোধ, ও মুক্ুর্তচিন্তামন্রি পপ্রস্থতি । কার্য মধ্যে 
নায়কাতেদ, কুব্রায়ানন্ব,বতুবংগ, মা, ও কিরাতাক্নীয়াদি । মীমাংমা সম্বন্ধে ধর্ম্মসিন্ধু ও ত্রতার্কাদি । 

িরশেষিক সৃযঞ্ধে-ভর্রদংগহাদি | ন্যায় সম্বন্ধে জাগরীলী প্রভৃতি । -যোগ রিষয়ে হঠপ্রদীপিকাদি। 
আংখ্য.. বিষয়ে যঃখ্যতত্বরৌমুদী, গ্রন্তি) বেদান্ত বিজয়ে যৌঁগবাশি্ঠ ও. প্রধ্স্াদি। - বৈধ্যক 

(বিষয়ে মানস ধরাদি। স্মতিগ্্থ মধ্যে মনস্বতিই উম কিন্তু উহাতেও প্রক্ষি্ ফ্জোক পরিত্যান্য। 
_জস,স্মন্ত স্মৃতির, সমস্ত. পুরণ :ও উপুর, তুলমীদাসকৃত কীষারামাযণ, কুকি ীনমঙ্গলাহি এবং সমস্ত 
্াষাগ্রস্থ কেবল বুপোলরক্ধিত এবং মিথ্যা গ্রন্থ জানিবে। (প্রশ্ন) এই অরুল গ্রন্থে কি কিছুই সত্য 

নাই 1-(উুন্তর্) অন্ন সত্ধ্য আছে বটে, কিন্তু উহার লহিত অধিক অনত্য মিশ্রিত আছে, এইজন্য 
'রিসংপৃক্লারবৎ স্ান্কাঃ: অর্থাৎ বিষ সংযুক্ত অত্যুন্তম অননের তায় উহা পরিত্যাজ্য প্রস্থ (প্রশ্ন) আপনি 
পুরাণ এবং ইদ্ডিহাস কি.মানেন না ? (উত্তর) ই! মানি, কিন্ত সত্যকেই মানি, পরন্থ মিখ্যাকে মানি না। 

(এঃ).কি সত্য এবং কি ষেখ্যা ? 

. (উির)। আব্মণানীতিহাসান্পরাপানিকলসন্ গাথা নারাশংসীরিতি_ 
ইহা গৃহ আ্ুতরাদির বচন। যে সকল এতরেয় ও খতপথাদি ব্রান্গণ লিখিত হইয়াছে, উহাদিগেরই 

ইতিহাস, পুরাণ, কন্পৎ গাথা এবং নারাশংসী এই পাঁচ নাম) শ্রীমদ্ভাগবভাদির নাম পুরাণ নছে। 
(প্র) তাজা গ্রন্থের মধ্যে যে সরু সত্য আছে, উহা! কি গ্রহণ করেন ন| ? (উত্তর) উহাতে যে সকল 
সত্য আছে, তাহ! বেদাদি সত্য শাস্্স্থিত এবং যে সকল মিথ্যা আছে উহা স্বকপৌনকলিত। বেদাদি 

'ৃত্য শান্ত স্বীকার করিলেই, রমস্ত সত্য স্রীহণ-হইল।. কেহ উক ম্লিখয গ্রন্থ হইতে সত্য গ্রহণ করিতে 

যাইলে। মিধ্য/ও তাঁহার গল্স্থ ভুইয়া যাইতে পারে৷ এইস্ধন্ত “অসত্যমিশ্রং মত্যং দূরতস্ত্যাজ্যমিতি” অসত্য 
যুক্ত গ্রন্থস্থিত সত্য, বিষযুক্ত অন্নের স্ায় পরিত্যাজ্য 

4 প্রঃ) আপনার বত কি ?-( উত্তয়) বেদ অর্থাৎ বেছে ধাহা গহণ করিবার ও পরিরচাগ করিবার 

সি আছে, উহারট আর্িংগ্রহ এবং পরিত্যাগ স্বীকার করি। বেদ সামার, মারদীয় 'গবং বেদই আমার 
/মূত।,.. এইরপ্র স্বীকার..করিয়!. সকল স্বনুষ্যের এব বিশেমতঃ, ..আর্ঘঃদিগের ওকষত রই! থাকা 
'্বশুক।. -( গ্র,) সত্যাসত্যের মধ্যে. এবং দু গ্রস্থের মধ্যেেরূপ পরস্পর বিরোধ আছে, ত্দপ অন্ত- 
শান্্েও দেখা. দব়1 . স্থতি. রিষয়ে ছয় শান্ত্ররই বিরোধ আছে £-ফেন. মীমাংবামতে কর্ণ হইতে, 
বৈশেষিক মতে কাল হইতে, .স্তায়ন্কতে পরমাণু হইতে, 'যোগসতে পুক্রযার্থ হইতে, সৃঁংস্/মতে প্রকৃতি 
'হুইতে.এবং রেদাস্তমতে বরক্ধ হইতে সৃষ্টির উৎপন্ঠি শ্বীকৃত হয়! ইহা! কি.বিরোধ লে? ( উত্তর) 
এীয়হ, নাংখ্য,এবং বেদান্ত ব্যতিরেকে, অপ চাবি শাস্তে স্তন উৎপ্তি বিষয়ে গ্রলিঞ্চভাবে. কিছুই 

বিডি, হয় নাই। এবিষয়ে কুত্রাপি বিরোধ নাই।. ভোদার বিক্লোধা-বিরোধেরউগান নাই। আমি 
“তোমাকে জিকা রুরি। বিরোধ কোন্. স্থলে: হইয়া থাকে ?..এক "বিষয়ে, অখব: ভি তির রিষয়ে'? 
(প্রঃ) এক বিষয়ে অনেকের পরস্পর বিরুদ্ধ কণন ছইল়ে;উহাকে বিকধ কছে।, এন্থষে স্যটি এক 

এরিষর ।। ( উতর) বিদ্যা-াক 'মগব! ছুই 1. এক ছইফে 'যাারণ), বৈদ্যক। এবং ্যোতিযাদদির ফেল ভিন 

। কিয় বিবির হইয়া থাকে 1, . যেরূপ এক বিনা বিষয়, বিদ্যার নামা: অবয়বের পরম্পন্ন ভিন্ন'ভিনন গ্রভিপীদন 



' জত্যান্-প্রকাশ। -&১ 

হয় তদ্প 'ৃষট বিদ্যায় ছয' অধ্যবের প্রতিপদিন” করাতে শীর্রসহূই মধ্যে কৈনিরপ বিরোধ হইত গায়ে 
না। ঘট নিম্মীণ বিষয়ে যেরাপ কর্ম, সময়, মৃত্তিকা, বিচার, সংযোগ'ও বিরাগাঁদির দুধ উকাতি' 
গুণ এবং কুস্তকার কারণ হয়, এইরূপ চি 'বিষয়ে দীরগাংসাদি ঈন্দ আাতণের ব্যাখা) উধশেষিকে সময় 
কার্ণের ব্যাধ্যা, সতায়ে উপারার সাঁরপের, বাধ্যা.) যোগে পুরা ব্যাখা সাংখ্টে 9 রাুদারে তব্পরি- 
গণনের ব্যাখ্যা, .. এবং বেদ্াস্ত শান্তে নিমিনতকারণ পরমেশ্রের ব্যাখ্যা । ইহাতে কোনরূপ বিরোধ নাই। ; 
বৈদ্যক শাস্সে বেরূপ নিন, চিকিৎসা, বধদান এবং পথ্য প্রকরণ, ভিন্ন ভিন্ন কথিত আছে, পরস্ধ রোগ 
নিবৃতি সকলের সিদ্ধি; /তপ ষ্টি বিষরে ছয় কারণ আছে) তাহার 'এক রক শীগ্লকরি গ্রক এক “কারণের | 
বাখ্যা। করিরাছেন। : ৭ ইহাতে ফোনয়প বিরোধ নাই। ইহার বিশেধ যা সই পররৈ 
কথিত হইবে । ৭ ০) 

সর নিব নান সকল পরিতাগ করিতে হইবে। কুসঙজ-:ু্ট ব্ধ্রী 
লোঁকের সহবাস, ছুষ্ট ব্যসন-_ঈদ্যাদিসেবন বেশ্তাগমনাদি, 'এবং বাল্যাবিস্থায় বিধাহ, ২৬ 'র্ধের পুঁধে 

পুরুষের এবং ১৬ বর্ষের পুর্বে স্ত্রীর বিবাহ হওয়া, সম্পূর্ণ রন্দধ্য মা হওয়া ) বেদাদিশীের চার বিষয়ে 
রাজা, পিতী, মাত এবং বিদ্বান্দিগের আসক্তি প্রদর্শিত ন! হওয়! ; অভিতোজন, অতিজাগরণ ? 'এবং 
পঠন ও 'পাঠনবিষয়ে পরীক্ষা দেওয়া বা লওয়াতে আ্ত বা কপটতা ; সর্বাপেক্ষী বিদ্যালাভ উৎকষ্ট এরূপ 

না বুঝা; ক্রন্মচর্থ্য হইতে বল, বুদ্ধি, পরাক্রম, আরোগ্য এরং দ্াজাধনের বৃদ্ধি স্বীকার ন! করা) ঈখরের 
ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া অষ্ট পাঁষাগাদি জ়মুষ্ির দর্শনে এবং পুজনে বার্থ সময় অতিবাহিত: করা) মাত, 
পিতা, অতিথি, আচার্য্য এবং বিহ্বান্দিগকে সত্য মৃষ্তি' ভাবিয়া! সেবা 'না করা; অথধা সৎসঈঙ্গ না' করা) 
বরণাশ্রমের ধর্ম ত্যাগ করিয়া, উত্ধপুণ্ড, ত্রিপুও্ড, তিলক, কী, মালাঁধারণ শ্রবং একাদশী বা'ত্রহবোেঙীর 
ব্রতানুষ্ঠান করা, কাণ্ঠাদি তীর, যা! ও রাম, কক নারারণ, শিব, তগবতী, গণৈশাদির নাম "সবযণৈ পপি 
নাঁশ হইবে এরপ বিশ্বীস; পাষগুদিগের উপদৈশানুসারে ধিদ্টাপাঠে শ্রদ্ধা"; বিদ্যা) ধর্ম, যৌগ এবই' 
পরুমেশ্বরে উপাসনা ব্যতিরেকে, মিথ্যা পুরীণনামক তাঁগবতাদি কথা নী কথা হইতে সুতি মুক্তি" কীমনা $' লেতিবশত 

ধনাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া'বিদ্যাবিধয়ে গ্রীতি পরিত্যাগ ; এবং ইতস্তস্তঃ ব্যর্থ পর্যাটনার্দি। এই সকল 

মিথ্যা ব্যবহারে আসঙ্ক' হইয়া বরকমচধ্য এবং বিদ্টালাভে বঙ্চি্ত হইয়া, লো রোগী এবং মূর্খ হইয়া পড়ে!” 
অধুনিক সম্পরদায়ী লৌক এবং স্বার্থপর ত্রাঙ্গণগণ অস্ত লৌকদিগকে বিদ্যা এবং সংসঙ্গ হইতে 

বঞ্চিত করিব, আপনাদিগের কুঠক্রে 'পাত্তিত করে, এবং উহার্দিগের শরীর, মন এবং ধন বিনষ্ট করিরা 
দেয়। তাহার! আশঙ্কা করেন যে, রিগাদিবর্ণ শাস্ত্র পাঠের খারা বিহবান্ হইলে, তাহারিগের জাঁল হইতে 

নির্গত হইবে এবং উহ্নাদিগকে অপমান করিবে । রাজা এবং প্রজা এই' সকল বিন দূর করি, নিজ 

বালক ও বাঁলিকাদিখবকে বিদ্বান্ করিবার জন্ত, দেহ, দন ও ধন দ্বার! চেষ্টা বারিবেন.? (শ্রী এবং 
শুদ্রও ফি বেদপাঠ করিবে? ইহার! বেদপাঠ করিলে আমরা কি করিব? ইহাদিগের লি, জন্ংশারে 

৮ রণ নই) বরং এই নিষেধ আছে ₹ 

" শু 'নাধীক্াতামিতি শরুতেং ॥ 

এবং সু কারি না এই রত শছে। রিডার খুরুধের : টরিগর মনুষ্য 

মাতেরই পড়িবার অধিকার আছে ।' ভূমি কৃপম্ড ক এবং উত্ক শ্রুতি বাক্য তোমার স্ববপোলকনিত দা? 



৫২ 

উহ কোন প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। স্কল মনুষ্যের বেদাদি শীন্্ পড়িবাঁর এবং গুনিবার অধিকার বিষয়ে 
প্রমাণ যন্ুর্কেদের ২৬ অধ্যায়ের দ্বিতীন্ন মন্ত্রে আছে 2-- 

যথেমাং বাচং কল্যাণী মাবদানি -জনেভ্যঃ | 

রক্ষা রাজন্তাভ্যাৎ শুদ্রায় চাধ্যায় চ স্বায় চাঁরণায়। 
যজুঃ অঃ ২৬।২॥ 

পরমেখৰের উক্তি এই যে,( যথা!) যেমন আমি (জনেভ্যঃ ) সকল মন্থষ্যের জন্ত ( ইমাম্ ) এই 
( কল্যাণীং ) কল্যাণুকারিণী অর্থাৎ সংসার এবং মুক্তির স্ুখদাক্িনী (বাচম্) খেধাদি চারি বেদের 
বাণী (আ, ব্দানি ) উপদেশ দিতেছি, তন্্রপ তুমিও অনুষ্ঠান করিবে । যদি কেহ এক্ষণে প্রশ্ন করেন, 
ষে এস্থলে “জন” শবে “দ্বিজ'কে গ্রহণ করা আবপ্তক, কারণ স্মৃত্যাদি গ্রন্থে ত্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্টেরই 
বেদপাঠের অধিকার লিখিত হইয়াছে, এবং স্ত্রী শুদ্রাদির অধিকার লিখিত নাই, তাহার উত্তর £-_(ক্রহ্গ- 
রাজন্তাভাম্ ) ইত্যাদি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে পরমেশ্বর স্বয়ং কছিতেছেন যে, "আমি ত্রান্গণ, ক্ষবরিয়, 

( অর্ধ্ায়) বৈশ্ঠ, (শৃত্রায় ) শুদ্র, (স্থায় ) নিজ ভৃত্য ও স্ত্রীলোক এবং (চ অরণায় ) অতিশূদ্রদিগের 
জন্তও বেদের প্রকাশ করিয়াছি” । অর্থাৎ সকল মনুষ্য বেদ পাঠ এবং বেদ শ্রবণ করিল! বিজ্ঞান বৃদ্ধি 

করতঃ, সৎকথার গ্রহণ এবং অসৎকথার পরিত্যাগ করিয়! হুঃখ হইতে নিঃস্ত হ্ইয়া, স্থখলাভ করিবে । 
এক্ষণে বল, তোমার কথা মানিব অথবা পরমেশ্বরের ? পরমেশ্বরের কথ! অবস্থাই মাননীয় । ইহার পর 
ধদি কেহ ইহা না মানে, তাহাকে নান্তিক বল! যাইবে । কারণ “নাত্তিকো বেদনিন্দক যিনি বেদের 
নিন্দা করেন এবং উহা দ্বীকার করেন না, তাহাঁকেই নান্তিক কহা যায়। পরমেশ্বর কি শুদ্রদিগের 
মঙ্গল কামনা করেন না? ঈশ্বর কি পক্ষপাতী যে তিনি কি বেদপাঠ ও বেদ শ্রবণে শুত্রের অন্ত 
নিষেধ এবং দ্বিজের জন্য বিধি করিবেন? শুদ্রাদির বেদ পাঠের এবং শ্রবণের অভিপ্রায় যদি 
পরমেশ্বরের না থাকিত, তাহা হইলে তিনি ইহাদিগেয় শরীরে বাক এবং শ্রোত্রেক্ত্রিয় রচনা কেন 
করিলেন ? পরমাস্মাঁ যেরূপ সকলের জন্ত পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অন্নাদি পদার্থ স্থ্ি 

করিয়াছেন, তদ্রপ সকলেরই জন্ঠ বেদও প্রকাশিত করিয়াছেন । যদিও কোন কোন স্থলে নিষেধ 

আছে, উহার অভিপ্রায় এই যে, পাঠ ওপাঠনা দ্বারা যাহার কিছুই হয় না, সে নিবুদ্ধি এবং মূর্থ 
বলিয়া, তাহাকে শুদ্র কহা যায়। উহার পক্ষে পাঠ ও পাঠন৷ ব্যর্থ ॥। অপরত* তুমি যে স্ত্রীগোকদিগের 
পড়িতে নিষেধ করিতেছ, তাহা কেবল তোমার মুর্খতা, এবং নিবুর্ধিতার প্রভাব মাত্র। দেখ বেদে 
কন্তাদিগের পাঠ বিষয়ে প্রমাণ আছে । 

ব্রহ্মচধ্যেণ কন্যা ৩ যুবানং টিসি অথর্ধবঃ কাঃ ১১। প্র; ২৪। 
আঃ ৩। বি 

পুরুষ ( বাগক) যেরূপ ্রহ্মচ্যানুষ্ঠান দ্বারা পুর্ণবিদ্যা এবং কষ লাভ করিয়া, আপনার অন্থুকুল, 
অনুরূপ এবং প্রেরসী যুবতী বিদুষী স্ত্রীকে বিবাঁহ করে, তত্্রপ ( কর্তা!) 'কুমারীও (ক্রশ্চ্য্যে ) ব্র্চ্যয 
্বারা বেদদিশাস্ত্র পাঠ করতঃ, পূর্ণবিদ্যা এবং উত্তম শিক্ষ! গীত করিয়া, যুবতী হুইয়া পর্ণমৌরনে নিজ 
সদৃশ, প্রিয়তম, বিদ্বান্ এবং ( যুধানম্ ) পূর্ণযুবাবযস্থ পুরুষকে, ( বিনবাতে ) প্রাপ্ত য়? এইজন্ট স্্রীলোক- 
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দিগেরও ত্রন্মচর্য্য (পালন ) এবং বিদ্যাঞ্হণকর! অবশ্ঠ কর্তব্য । (প্রশ্ন) স্ত্রীনোকও দিলো 

করিবে ? (উত্তর) অবস্ত করিবে ) শ্রোত হতে দেখ £-" .. 

ইমং মন্ত্র পত্বী-পঠেৎ। 
অর্থাৎ যক্ঞসময়ে স্ত্রী এই মন্ত্র পাঠ করিবে । বেদাদি শান্তর পাঠ পুর্বে মা. করিলে, কিরূপে (পত্ী ব! স্ত্রী) 

গ্বরসহিত মন্তরোচ্চারণ এবং সংস্কত ভাষণ করিতে পারিবে? ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের ভূষণস্বরূপ গার্গী 

বেদাদি শান্ত পাঠ করিয়া, পূর্ণবিদুষী হইয়াছিলেন, ইহ! শতপথ রান্গণে স্পষ্ট লিখিত আছে। আচ্ছা, যদি 
পুরুষ বিদ্বান্ হয়, এবং স্ত্রী মূর্খ থাকে, অথবা স্ত্রী বিছুধী এবং পুকুষ..ূর্থ থাকে, তাহ হুইলে গৃহে নিয়ত 

দেবান্থুর সংগ্রাম হইতে রিল । এনপ অবস্থায় স্থখ কোথায় ? স্ত্রীলোকের পাঠ না হইলে স্ত্রীলোকদিগের 
পাঠশালায় অধ্যাপিকা কিরূপে হইতে পারে? তত্বযতীত রাজকারধ্য স্তায়াধীশস্বাদি, গৃহাত্রমের কার্ধা, শ্থামী 
এবং স্ত্রীর পরস্পরকে প্রসন্ন রাখা, সমুদয় গৃহৃকন্ধ স্ত্রীর অধীন রাখা ইত্যাদি কার্ধ্য, বিদ্যা, ব্যতিরেকে 
কথন সম্যক্রূপে হইতে পারে না । 

দেখ আার্ধ্যাবর্তে রাজপুরুষদিগের স্ত্রীগণ ধনুর্বেদ অর্থাৎ যুদ্ধাবিদ্যাও উল তমরূপ জানিতেন। না জানিলে, 

কেবরী প্রভৃতি দশরথাদির সহিত বুদ্ধস্থলে কিরূপে যাইতেন এবং যুদ্ধ করিতে পারিতেন ? এইজন্য 
ব্রঙ্মণী এবং ক্ষত্রিয়ার সকল বিদ্যা, বৈশ্তার ব্যবহার বিদ্যা, এবং শূড্রার পাকাি সেবার বিদ্যা, অবশ 

অবস্ত পাঠ করা আবশ্তক; পুরুষের যেরূপ ব্যাকরণ, ধর্ম, এবং নিজ ব্যবহার বিদ্যা, নানপক্ষে অবশ্ঠ 

অবশ্ত করিয়া শিক্ষা করা আঁবশ্তক, তজ্জপ স্ত্ীলোকেরও ব্যাকরণ, ধর্ম, বৈদ্যক, গণিত এবং শিক্প- 

বিদ্যা অবশ্থ শিক্ষা কর! আবশ্তক ॥ কারণ উহ্থা ন! শিখিলে, সত্যাসত্য, নির্ঘয, পতি প্রভৃতির প্রতি 
অনুকূল ব্যবহার, যথাযোগ্য সস্তানোৎপতি, সম্তানের পালন, বর্ধন এবং সুশিক্ষাপ্রদান, যথাপ্রয়োজন 
গৃহকার্ধ্য করা এবং অপরফে করিতে বলা, এবং বৈদ্যকবিদ্যানুসারে ওষধবৎ অন্ন ও পানীয় প্রস্তুত করা, 
এবং অপরকে করিতে বল! ইত্যাদি, কখন করিতে পারে ন1 ৷ বৈদ্যকবিদ্ঠার অনুষ্ঠান দ্বারা গৃহে গীড়া 
কখন আসে না, এবং সকলে সর্বদা আনন্দিত থাকে । শিল্পবিদ্যা ব! জানিলে গৃহ নির্মাণ এবং'বস্ত্র ও 

ভূষগাদি প্রস্তুত করা এবং অপরকে করিতে বলা হইতে পারে না। গণিত বিদ্যা ব্যতিরেকে, সমস্ত গণন 
বোঝা অথবা বোঝান যায় না । বেদাদিশান্ত্র বিদ্যা ব্যতিরেকে, ঈশ্বর এবং ধর্মজ্ঞান হয় না, এবং অধন্ 
হইতে রক্ষা হয় না। এইজস্ ধিনি নিজ সন্তানের ব্রহ্গচ্য্য। উত্তম শিক্ষা এবং বিদ্যা দ্বার শারীরিক ও 

আধ্যাত্মিক বল বৃদ্ধি করিতে পারেন, তিনিই ধস্বাদার্হ এবং কৃতক্কত্য ৷ তাহা হইলে সম্তানগণ মাতা, 
পিতা, পতি শব, শ্বশুর, রাজা, প্রজ।, প্রতিবেশী, ইষ্ট, মিত্র এবং নিজ সন্তানদিগের যথাযোগ্য ব্যবহার 
করতঃ, অবস্থান করিতে পারে। উহার জন্ত যে ধন ব্যয় হয়, তাহ অক্ষয় এবং প্রতি নিয়ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হয়। অন্ত বায়ে ধনের হাস হইয়া থাকে। দায়াদগণ ধনের অংশ লয্বেন; কিন্তু বিদ্যাধনের দায়াদ 

অথবা অপহারক কেহই হইতে পারে না। রাজা এবং প্রজ! উভয়েরই এই ধনের রক্ষ! এবং বৃদ্ধি 
করিবার অধিকার! 

কন্যানাং সম্প্রদ[নঞচ কুমারাণাঞ্চ রক্ষণ ॥ মনুঃ ৭ ১৫২॥ 

সকল কন্তা এবং বালকদিগকে উক্ত" সময় হইত ১ উক্ত সময় পরা, বর্চর্যে রাখিয়া বিছবান্ কর! 
রাজার উচিত। এই আজ্ঞা প্রতিপালন ন॥ করিলে, 'উহাদিগের মাতা পিতাকে দণ্ড দেওয়! উচিত। 
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অর্থাহ রাঁজাজানুসার়ে আটর্ম বর্ষের পশ্টাৎ বালক ও: বালিকা সেনা খাকগা, আধ থাকিধেণ 

যত দিন সমাবর্তনের সময় না আসিবে, ততদিন বিবাহ ইইতে' পারিবৈএনা | 1) ৮" " এ 

সর্ব্বেষামেব দানানহিংশ্রচ্মদাঁনং হিশিষযতে। 

বারধ্যঙ্গোমহীবাস়স্তিলকাঞ্চনদর্পিষাম |!" মনুঃ ৪1 ২৩৩৮ 5 
| ংসারে অর, জল, গো, ভূমি বন্ত, তিল, বর্ণ এবং '্বতাঁদি যত একার দান' আছে, 'র্কাপেক্ষা 

বেদবিদ্যার দান- অতি শ্রেষ্ঠ। এইজন্ঠ দেহ, মন এবং ধন দ্বারা যতদুর সাধ, বিদ বৃদ্ধি বিধয়ে, 
প্রন করিবে। যে দেশে যথাযোগ্য ব্রহ্মচথ্য বিদ্যা এবং বেদোক্ত ধর্ের গ্রটার হয়,সেঈ দেশই সৌতাগ্যবান্ 
হইয়া থাকে ব্র্গচযয শ্রমের শিক্ষা সংক্ষেপতঃ এইরূপ লিখিত হইল। অগ্র চতুর্থ সমূল্াসে সমাবর্তন 
এবং ৃহামের "শিক্ষা বিষয়ে লিখিত হইবে । 

ইতি বি সরম্থতী শ্বামিকতে টি প্রকাশে সুভাঘারিতৃষিতে শিক্ষাবিষয়ে 

তৃতীর় সমূলাসঃ সম্পূর্ণঃ॥ ৩ | 



কাকি চিত ্ 

অথ চতুর্থলমুল্লাসাও স্তঃ 

বেদানধীত্য বের “বা“েদং বাপি বথাক্রম্। ... ++ 
আবি? তত্র্ষচর্যযো গৃহদ্ছাশ্রমমীবিপেত ॥ মনুঃ ৩1 ২॥ 

বাব ্র্যাহুসারে আচার্যকুলে অবস্থান করত, জমানুসারে চারি, তিন, ছই অথবা এক বেদ, 
সঙগোপাজের সাঁহিত পাঠ করতঃ যাহার র্্য খঞ্জিত না হয়, সেই পুরুষ এব গার পরব 
করিবে। ্ 

তং প্রতীতং রসে র্ষাদায়হরং পিতুঃ। . | 
অশ্বিণং ত তল্ল আসীনমর্থয়েৎ প্রথমং গবা ॥ মমুঃ ৩।৩ ॥ 

ধন অর্থাৎ আচার্য্য এবং শিষ্যের য্থারৎ ধ্ঘবযুক্ত। জনকের. অথবা অধ্যাপকের ব্রহ্মদায় অর্থাৎ 
বিদযা-ভাগের গ্রহকর্া, পুন্পমালাভূষিত নিজ শয্যায় আসীন শিষ/কে, আচার্যাদি প্রথম গোদান দ্বার 
সৎকার করিবেন ॥ কন্তারপিতা এতাদৃশ লক্ষণবুক্ত বিদ্যার্থিনীকেও গোদান দ্বারা সত্কত করিবেন। 

গুরুণানুমতঃ মাতা নমাকৃতে| যখাবিধি 1 . | 

উদ্বহেত ঘিজোভার্্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্ঘিতাম্ ॥ মনু ৩1৪ | 

গুরুর আজ্ানুসারে গান করতঃ, অনুক্রমপূর্বাক গরুকুল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রণ, ক্ষতি 
অথবা বৈশ্ত, সবর্ণ লক্ষণযুক্তা বন্ঠার পাপিগ্রইণ করিবে । | 

অসপিণ্ডা চ' যা মাতুরসগোত্র! চ'যা গিতুঃ। 

সা প্রশস্ত দ্বিজাতীনাং দারকর্াণি মৈথুনে ॥ মনুং ৩। ৫॥. 

াযারাররাচানারটাদনাা ০ নহে দেই কন্তাকেই বিবাহ 'করা 

উচিত। ইহার প্রয়োজন এই» ** এ 

পারোক্ষপ্রিয়] ইব হি. দেবা খাজোজহিহঃ ॥ শত-পথ & ৫॥ 
ইহ! নিশ্চিত কথা, যে পরোক্ষ পদার্থে যেরূপ প্রীতি হয প্রত্যাক্ষে তাদৃশ হয় না।. যেমন যদি কেহ 

শর্করার (মীর ) গণ শুনিয় থাকে এবং কখন না খাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মন উহার উপর 

পড়িয়া: থাকে। পরোক্ষ বস্তর প্রশংস। শুনিলে, উহা পাইবার জন উৎকট ইচ্ছা হ্য়। এই যুক্তি 

অনুসারে দূরস্ অর্থাৎ নিজগোত্রীয় অথবা মাতৃকুলের নিকট সম্ন্ধ না হইলে, তাদৃশ বস্তার সহিত ব্রের 

বিবাহ'হওয়া উচিত। নিকট এবং দুরবিবাহের দোষ গুণ এই £-_ 

(৯ প্রথম - যে বালক ও বালিকা! রাল্যাবস্থ। হইতে নিকটে থাকে, পরম্পর ড়া এবং কলহ ও 
প্রীতি করে, এক অপরেরাহধণ। দয সাব পরবং কার্যাধনছায় বে কিছু বিপরীত চধ কয, “ডাহা জানিয়! 

থাকে, এব$ এক্. অপরকে উলল- বেড়াতে দেখে; উহাদিংগর পরম্পর বিবাচু হইল, কথন প্রণয় হইতে 
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পাঁরে না। (২) দ্বিতীয়--জবের সহিত রাল মিশ্রিত করিলে, যেরূপ খণান্তর জন্মে না, তন্জপ পিতৃ 
অথবা মাতৃ- কুলের এক গোত্রে বিবাহ হুইলে, ধাতু সকলের বিনিময় না হওয়াতে উন্নতি হইতে পারে না। 

(৩) তৃতীয়--ুগ্ধে শর্করা (মিশ্রী) অথব! শুষ্যাদি উত্তম গঁধধ মিশ্রিত করিলে, বেরূপ উত্তমত। হুইয়া 
থাকে, তন্গপ ভিন্নগোত্রীয়া এবং পিতৃ ও মাতৃকুলের দূরস্থিত স্ত্রীও পুরুষের পরম্পর বিবাহ, উত্তম হইয়া 
থাকে। (৪) চতুর্থ--একদেশস্থিত রোগী পরিবর্তন বশতঃ, অপর: দেশের বায়ু, ভোজ্যদ্রব্য ও পানীয় 
সেবন দ্বারা রোগরহিত হয়) সুতরাং দূরদেশস্থিত কন্তার সহিত বিবাহ হইলে উত্তমতা লাঁত হয়। 
(৫) পঞ্চম-_নিকট সম্বন্ধে এক অপরের নিকটে (সর্বদা) খাকা প্রযুক্ত, স্থখ ও দুঃখ বিষয়ে কপটতা৷ এবং 
বিরোধ হইবাঁর সম্ভাবনা আছে; কিন্তু দুরদেশস্থ হইলে সে সম্ভাবনা থাকে না । অপরন্, দুরদেশস্থ ফন্তার 

বিবাহ হইলে প্রেম প্রবাহের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু নিকটস্থ বিবাহে তাদৃশ হয় না। (৩) ষষ্ঠ-দূর সম্বন্ধ হইতে 
দূরদেশস্থিত পদার্থের প্রাপ্তি অনায়াসে হইতে পারে এবং নিকট বিবাহ হইলে সেরূপ হয় না । এই জন্য £-- 

ছুহিত! ছুহিতা৷ দূরে হিতা৷ দৌত্েবর্বা ॥ নিরুঃ। ৩। ৪॥ 
কন্ঠার নাম ছহিতা, এইজন্য যে ইহার দূরদেশে বিবাহ হইলে হিতকারী হয়, এবং নিকটে হুইলে সেরূপ 

হয়না । (৭) সপ্তম- নিকট বিবাহে কন্তার পিতৃকুলে দারিদ্র্য হইবার সম্ভাবনা, কারণ যখনই কন্তা 

পিতৃকুলে আসিবে, তখনই তাহাকে কিছু না কিছু দিতে হইবে। (৮) অষ্টম--নিকট বিবাহে কেহ 
নিকটস্থ হইলে এক অপরের পিতৃকুলের সহায়তা বিষয়ে দর্প প্রকাশ করিবে, এবং যখনই উভয়ের মধ্যে 
কোনরূপ দৌর্মনন্ত জন্মিবে, তখনই স্ত্রী পিতৃকুলে প্রস্থান করিবে, এক অপরের অধিক নিন্দা! করিবে, এবং 
অবশেষে বিরোধও হইতে পারে। কারণ স্ত্রীলোক প্রারতঃ, তীক্ষ ভ মৃদু স্বভাবের হইয়া থাকে। এই 
সকল কারণবশতঃ, পিতৃগোত্রেও মাতার ছয় পুরুষের মধ্যে এবং নিকটবর্তী দেশে বিবাহ করা প্রশস্ত নছে। 

মহাস্ত্যপি সম্ুদ্ধানি গোইজাবিধনধান্যতঃ | 

| ্ত্ীসন্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জয়েৎ ॥ মনুঃ ৩। ৬ 

ধনে, ধান্ে, গো, অজা, হস্ভী এবং অশ্ব সম্পভিতে, রাজ্যে এবং শ্রীতে, কুল তই সমৃদ্ধ হউক, বিবাহ 
সম্বন্ধে নিরলিখিত দশ কুল ত্যাগ করিবে । 

হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো৷ রোমশার্শসম্। 

ক্ষষ্যাময়াব্যপন্মারি শ্বিভৃকৃতিকুলানি চ ॥ মনুঃ ৩। ৮॥ 

যে.কুল সৎক্রিয়াহীন, সৎপুরুধরহিত, এবং বেদাধায়নবিমুখ ; যে কুলের লোকের শরীর বৃহৎ বৃহৎ 

রোমপুর্ণ, এবং যে কুলের লোক অর্শরোগত্স্ত, মৃগী রোগাক্রান্ত এবং স্বেতকুষ্ঠ বা! গলিত কুঠীক্রান্ত, তাদৃশ 
কুলের কন্তা! ব। বর্রে সহিত বিবাহ হওয়া উচিত নহে। কারণ উক্ত-সাস্ত অসৎগুণ এবং রোগ, বরের 
সহিত বিবাহকর্তাদিগের কুলেও প্রবেশ করে। এই জন্য উত্তম: বংশের বালক এবং বালিকার রীতি 
সহকারে বিবাহ হওয়া আবন্যক । 

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্তাং নাহধিকাঙ্গীং ন রোগিখীম। 
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাঙ্ন পিঙ্গলাধূ ॥ মনুঃ ৩।৮। 
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রা ( অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘ এবং স্কুলকায় ব1! অধিক বলশীলিনী; অধিকাজী 
শবে বথা-যড় অন্ুলীবুক্তা ইরানারিদ রা প্রগল্ত! ও 'শিদজনরদাকে বিবাহ 
করিবে না। 

রি 

চি রনাকীনয্ররারার নট 
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনান্গীং ন চ ভীষণনামিকাষ্ ॥ মনুঃ ৩।৯॥ 

খক্ষ অর্থাত “অস্থিনী, ভরণী, রোহিণী, রেবতী এবং চিত্রাদি নক্ষত্রনামবিশিষ্টা ) তুলসী, গাঁদা, 
গোলাপী, চাপা, চামেলী আদি বৃক্ষনামযুক্তা ; গঙ্গ৷ ও যমুনা! আদি ননীনামবিশিষ্টা ; চাগালী গুই আদি 
অন্ত্যনামযুক্ত1 ; বিন্ধ্যা, হিমালয়! ও পার্বতী আদি পর্বতনামধেয়া ; কোকিল! ও ময়না প্রভৃতি পক্ষিনাম- 
ধারিণী; নাগী ও ভূজঙ্গী আদি সর্পনামযুক্তা ; মাধোদাসী, মীরাদাসী আদি ভৃত্য নাম ধারিণী এবং 
ভীমকুমারী, চণ্ডিকা, কালী, কপালিনী আদি ভীষণ নাঁমবত্তী কন্ঠার সহিত বিবাহ কর! কর্তব্য নহে। 
কারণ এই সকল নাম অন্য পদার্ণেরও আছে এবং অতি কুৎসিত। 

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনান্বীং হংসবারণগামিনীম্। 
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বলীমুদ্ধহেত স্স্রিয়ম ॥ মনুঃ ৩। ১৬ ॥ 

সরলাঙ্গবিশিষ্টা, ( মধুর সুখদ ) অবিরুদ্ধনায়ী, যথা! যশোদ এবং সুখদা| প্রভৃতি সুন্দর নায়ী, হংসগমনা, 
ক্স লোম কেশ এবং দন্তযুক্তা এবং কৌমলাঙ্গী স্ত্রীকে বিবাহ করা উচিত। (প্রশ্ন) বিবাহ পক্ষে কোন্ 
সময় এবং কোন্ রীতি উৎকৃষ্ট? (উত্তর) ১৬ বর্ষ হইতে ২৪ বর্ষ পর্যাস্ত স্ত্রীপক্ষে, এবং ২৫ হইতে 

৪৮ বর্ষ পর্য্যস্ত পুরুষপক্ষে বিবাহের উত্তম সময্ন। ই্হীর্ মধ্যে ১৬ এবং ২৫ বৎসরে বিবাহ নিকট কল্প। 
১৮ অথব! ২০ বৎসরের স্ত্রীর সহি 5৩০ বা ৩৫ অথবা ৪০ বৎসরের পুরুষের বিবাহ মধ্যম কর । ২৪ 

বৎসরের স্ত্রীর সহিত ৪৮ বৎসরের পুধষের বিবাহ উৎকৃষ্ট কর । যে দেশে এই প্রকার বিবাহবিধি শ্রেষ্ঠ 

বলিয়া পরিগণিত এবং ব্রক্মচ্ধ্য ও বিদ্যাভ্যাস অধিক হইয়! থাকে, দেই দেশই স্ুখপূর্ণ ; এবং যে দেশে 
হগচরধ্য এবং বিদ্যাগ্রহণ রহিত, এবং বাল্যাবস্থায় অযোগ্য স্ত্রী পুরুষের বিবাহ হইয়া! থাকে, উক্ত দেশ 

দুঃখে বিমগ্ন হইয়া যায়। কারণ ব্রন্ষচধ্য ও বিদ্যাগ্রহণ পুর্ব্বক বিবাহের বিশুদ্ধতা হইতে সকল বিষয়ই 
বিশুদ্ধ হয়, এবং উহার দোঁষ হওয়াতে সকল দোষই ঘটিয়া উঠে। (প্রশ্ন) 

অফ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ধাচ রোহিগ্ী। 

দ্রশবর্ধ। ভবেশু কন্যা তত উত্ধীং রজস্বলা ॥ ১ ॥ 

মাতা চৈব পিতা -তন্তা। জ্যেষ্ঠোজাতা ততৈব চ। 

্রয়ন্তে নরকং যাস্তি দৃষ্ট1 কন্যা রজত্বলাম্॥ ২॥ 

এই লোক পরাশরোক্ত এবং শী্বোধে লাখত। ইহার অর্থ এই যে__কন্তার অষ্টম বর্ধে- গৌরী, 
নবম বর্ষে রোহিণী, দশম বর্ষে কন্ত। এবৃং তৎপশ্চাৎ রজন্থলা সংক্ঞা হয় ১। দশম বর্ষে বিবাহ ন! দিয়া 
কন্তাকে রজস্থল! দেখিলে, উছার পিতা, মাত! এবং জোস ভ্রাতা তিনজনই নরকে পতিভ ছয় 1২1. (উত্তর) 
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রর ৃ ব্রন্মোবাচ। 

একক্ষণ! তবে গৌরী দ্বিক্ষণেয়স্ত রোহিখব। 
ত্রিক্ষণা সা ভরে কন্যা! হাত উদ্ধাং রজন্বল! ॥ ১॥ 
মাতা পিতা তথ ভ্রাতা মাতুলো। ভগিনী স্বক] | 
সর্বেধে তে নরকং যাস্তি দৃষ্ট। কন্যাং রজস্বলাম্ ॥ ২। 

ইহ সদ্যোনির্শিত ব্রঙ্গপুরাণের বচন । অর্থ-_-যে সময়ের মধ্যে পরমাণু একবার বিপরিবৃর্তিত হয় 
সেই সময়কে ক্ষণ কহে। যখন কন্তা জন্মে তদবধি একক্ষণে গৌরী, দ্বিতীয়ক্ষণে রোহিণী, তৃতীয়ক্ষণে 
কন্তা এবং চতুর্থক্ষণে রজন্বলা হইয়া থাকে ॥ ১॥ উক্ত রজস্বলাকে দেখিলে তাহার মাতা, পিতা ভ্রাতা, 
মাতুল এবং ভগ্মী সকলেই নরকে গমন করে। ২। | 

(প্রশ্ন ) এ শ্লোক প্রমাণ নহে । (উত্তর)কেন? ব্রন্ধোক্ত শ্লোক যদি প্রমাণ না হয়, তবে তোমার 
শ্লোকও প্রমাণ হইতে পারে না । (প্রশ্ন) কি আশ্চরধ্য ! পরাশর এবং কাশীনাথের বচন কে প্রমাণ শ্বীকার 
করিবে না? (উত্তর) কি আশ্যর্ধ্য! ব্রহ্মার বচন প্রমাণ স্বীকার করিতেছ না? পরাশর এবং 
কাশীনাথ অপেক্ষা ব্রহ্ম! কি শ্রেষ্ঠ নহেন ? তুমি যদি ব্রদ্ধার বচন প্রমাণ স্বীকার না কর, আমিও পরাশর 
এবং কাশীনাথের বচন প্রমাণ শ্বীকার করি না । (প্রশ্ন) তোমার শ্লোক অসম্ভব বলিয়া, প্রমাণ হইতে 

পারে না, কারণ জন্মসময়েই সহশ্রঞ্চণ অতীত হইয়া! যায়, সুতরাং বিবাহ কিরূপে হুইতে পারে ? 
জঅপরন্ত উক্ত সময়ে বিবাহের কোন কল দেখা যায় না । (উত্তর) যদি আমার শ্লোক অসম্ভব হইল, 
তবে তোমারও প্লোক অসম্ভব বলিতে হইবে; কারণ অঃ, নবম অথবা দশম বর্ষেও বিবাহ করা নিক্ষল। 
কারণ ষোড়শ বর্ষের পর এবং ২৪ বর্ষ পধ্যস্ত সময়ে বিবাহ হুইলে পুরুষের বীর্ধ্য পরিপন্ক ও শরীর বলিষ্ঠ 
হয়, এবং স্ত্রীলোকের গর্ভীশয় পুর্ণ ও শরীর বলযুক্ত হইলে সন্তান উৎকৃষ্ট হয় (*)। বেরূপ অষ্টম বর্ষেও 
কন্তার সন্তানোৎপত্তি অসম্ভব, তন্রপ গৌরী এবং রোহিণী প্রভৃতি নাম দেওয়াও অকর্তব্য। কন্তা 

যদি গৌরী না হইয়া! কালী অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ। হয়, তবে উহার গৌরী নাম রাখ! বুথ ৷ অপরস্থ গৌরী 
মহাদেবের স্ত্রী এবং রোহিণী বস্থদেবের স্ত্রী, উহার্দিগকে তোমাদিগের মত পৌরাণিক লোক মাতৃতুল্য 
জ্ঞান করিয়া থাকে । কন্ঠামা্রকে গৌরীতুল্য ভাবনা করিলে, পুনরায় উহাকে বিবাহ কর! কিরূপ 
সম্ভব এবং ধর্মযুক্ত হইতে পারে? এইজন্য তোমার এবং আমার এই উভয় শ্লোকই মিথ্যা । 

* উপযুক্ত বয়সের নুনবরন্থ স্ত্রী পুরুষের গর্ভাধান বিষয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ ধনস্তরি হুক্রুতে মিষেধ করিয়াছেন। 

উনযোড়শবর্ধায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিস্। বঙ্যাধতে পুষান্ গর্ভং কুক্ষিন্থঃ স বিপধ্যতে । 

জাতে বা ন চিরঞ্জীবেৎ জীবেদ্বা হূর্বলেজিয়ঃ। তল্ম(দতাস্তবালাক়াং গর্তাধানং ন কারয়েৎ। ২8 নুঞ্ত শারীরস্থানে 

অং ১০ ম্নেকফ ৪৭।৪৮ 

অর্থ ১৬বর্ষের নুন্হযন্ক। স্ত্রীতে ২৫ বর্ষের নুমমবরন্ধ পুরুষ গর্ভাধান করিচল, গর্ভ কুক্ষিত্থ হয়! বিপত্তি প্রাপ্ত হয়, 

অর্থাৎ পূর্ণকাল পর্ধ্ত্ত গর্ভাশয়ে থাকি! উৎপন্ন হয় না॥ ১। ০ 
অথব! উৎপন্ন হইলে, দীর্ঘকাল জীবিত থাকে না) অথব| জীবিত খাফিলেও হুর্কলেন্রিয় হয়। এইজন্য অতি খাল্যাবস্থার 

স্ত্রীর গর্ভাধান করিবে ন1। ৫ 

এই সকল শান্তর নিয়ম এবং সৃষ্টির দর্শন করিলে, এবং বুদধিপূ্বাক বিচার করিলে -এইয়প সিদ্ধ হয় যে, ১৬ বর্ষের 
বুধ স্ত্রী এবং ২৫ বর্ষের ন[নবধ়ক্ষপুক্কষ কখন গর্ভাধানের যোগ্য হইতে পারেওা!। এই নিয়মের বিপরীত যিনি করেন 
তিনি ছংখভারী হয়েন। 



[ক্র 

কারণ আমি যেরূপ “্রদ্দোবাচ” বলিয়া! ল্লৌক-রচনা করিয়াছি, তত্রপ ঈী সকল প্লোকও. পরাশর প্রভৃতির 
নাম লয়! রচিত হইয়াছে । এইবন্ত এই দকল গ্রমাণ পরিত্যাগ করিয়! . বেদের প্রমাগান্্য্যর সকল 
কর্ণের অনুষ্ঠান করিবে । দেখ মন্ছু £-- পাদ 

্রীণি বর্ধাধ্যুদীক্ষেত কুমার্ফযতুমতী সতী । রগ, 
উত্ধং তু কালাদেতল্মাছিন্দেত স্ুশং পতিম্ ॥. মনুঃ৯। ৯ 

কন্তা রজন্বলা হুইয়! তিন বৎসর যাবৎ পতির অন্বেষণ করতঃ নি সদৃশ পতি প্রাপ্ত হইবে। প্রতি 
মাসে রজোদর্শন হইলে, তিন বৎসরের মধ্যে ৩৬ বার রজন্বলা হইয়া, পরে বিবাহ করা কর্তব্য এবং ইহার 

পূর্ব্বে নহে। 

কামমামরণাতিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ভূমত্যপি। 
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেন্ত, গুণহীণাঁয় কছিচিত ॥ মনুঃ ৯। ৮৯। 

যদি বালক এবং বালিকা মৃত্যু পর্যন্তও অবিবাহিত থাকে দেও উতকুষ্ট, তথাপি অসমৃশ অর্থাৎ 
পরম্পর বিরুদ্ধ গুণ কর্ণ ও স্বভাব বিশিষ্ট স্ত্রী পুরুষের বিবাহ কখন হওয়া উচিত নহে। ইহা হইতে 
এই সিদ্ধ হইল যে, পূর্বোক্ত সময়ের পুর্বে বিবাহ হওয়া অথবা অসদৃশ বিবাহ হওয়! উচিত নহে । 

(প্রশ্ন ) বিবাহ মাতা ও পিতার অধীন হওয়া উচিত, অথব! বালক ও বালিকার অধীন হওয়া উচিত ? 

( উত্তর) বিবাহ বাঁলক বাঁপিকার *অধীন হওয়া উন্ধম। যদি মাতা ও পিা বিবাহ বিষয়ে কখন 

মন্তব্য স্থিরও করেন, তথাপি উহা বালক এবং বালিকার প্রসন্নতার সহিত হওয়া! উচিত। "কারণ 
পরস্পরের প্রসন্নতার সহিত বিবাহ হইলে বিরোধের সম্ভাবনা কম থাকে এবং সন্তান উত্তম হয়। 
অপ্রদন্নতার সহিত বিবাহ হইলে নিত্য ক্লেশ উপস্থিত হয়। বিবাহ বিষয়ে বর কন্তাই মুগ্ট প্রয়োজন, 
মাত! ও পিতা নছে। উহাদিগের প্রদননতা থাকিলে, উহবাদিগের সুখোৎপত্তি হয়, এবং বিরোধ হইলে 
উহাদিগের ছুঃখ হুইয়। থাকে ' অপরঞ্চ £-- 

সম্তুষ্টো! ভার্ষ্যয়া ভর্তা ভর্ত ভার্য্যা তথৈব চ। 
যল্মিম্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈঞ্রুবম্ ॥ মনুঃ ৩। ৬০। 

যে কুলে স্ত্রী এবং পুরুষ সর্ব পরম্পর প্রদন্ন থাকে, সেই কুলে আনন্দ, লক্ষ্মী এবং কান্তি অবস্থান 
করে; এবং যে কুলে সর্বদা কলছ এবং বিরোধ হয়, সেই কুলে ছুঃখ, দারিত্র্য এবং নিন্দ1 উপস্থিত হয়। 

এইজন্ত যেরপ দয় প্রথা, পরম্পরাক্রমে আর্ধ্যাবর্তদেশে চলিয়া আসিতেছিল, তক্দ্প বিবাঁহই উৎকৃষ্ট । 

স্ত্রী অথ পুরুষের বিবাহ ্ রার্ঘনী হইলে, উহাদিগের সেই. সময়ে বিদ্যা, বিনয়, শীল রূপ, আন্মুং বল, 
কুল এবং শরীরের পরিমাণ যথাযোগ্য হওয়া উচিত। যতদিন এই সরল না৷ হর, ভিন বিবাহ ছইতে 
কোন সুখ হয় না, এবং ব্যবস্থায় বিষাহ করিলেও কোন সুখ হয় না। 

'খুবা স্থবাসাঃ পরিবীত 'আগাৎ সউ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মীনঃ । 

তং ধীরাসঃ করয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যোত.মনস! দেবয়ন্তঃ ॥ ১॥ 

খ১। মঃ ৩। সূঃ ৮ মং৪॥. ... 



৷ ধেনবে। ধুনয়ন্তামশিশ্বীঃ শবছুঘাঃ শশয়া অগ্রহুপ্ধাঃ । 
ন্যাব্য মিনির ভবস্তীর্মহদ্দেবানামস্থ্রত্বমেকম্ ॥ ২ ॥ 

ধঃ। মঙ$ ৩। সুঃ ৫৫। মং ১৬। 
রবীরহং শ শরদঃ শশ্রমাণাঃ দোষাবস্তো রুষসো জরয়ন্তীঃ | 
মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনুনামপ্যু নু পত্বীর্ব ঘণে! জগম্যুঃ ॥ ৩ ॥ 

বঝঃ। মঃ ১। সুঃ ১৭৯ । মং ১ 

যে পুরুষ ( পরিবীতঃ ) সর্কপ্রকারে যক্তোপবীত ও ক্রহ্ষচর্ধ্য সেবন করতঃ, উত্তম শিক্ষা! এবং বিদ্যাযুক্, 
(স্থুবাসাঃ) নুন্দর বস্ত্র ধারণ করতঃ ব্রহ্মচর্াযুক্ত এবং (যুব) পূর্ণযুবাবন্থ হুইয়। বিদ্যাগ্রহণ করতঃ 

গৃহাশ্রমে ( আগাৎ) আইসেন, (স উ) তিনি দ্বিতীয়, বিদ্যারূপীজন্ম দ্বার! ( জার়মাণঃ ) প্রসিদ্ধ হইয়া 
(শ্রেয়ান্) অতিশয় শোভাবিশিষ্ট এবং মঙ্গলকারী ( ভবতি ) হয়েন। (স্বাধ্যঃ ) উ্তম ধ্যানযুক্ত, (মনসা) 
বিজ্ঞান হইতে ( দেবয়স্তঃ ) বিদ্যাবৃদ্ধির কামনাবিশিষ্ট এবং ( ধীরানঃ) ধৈর্ধ্যশালী ( কবয়ঃ ) বিদ্বান্ 
লোকেরা ( তম্) উক্ত পুরুষকে ( উন্নয়স্তি ) উন্নতিশীল করিয়া গ্রতিঠিত করেন । যাহারা ব্রহ্চধ্য ধারণ 

এবং বিদ্যা ও উত্তম শিক্ষা গ্রহণ করেন না, অথবা৷ বাল্যাবস্থায় বিবাহ করেন, সেই স্ত্রী পুরুষ নষ্ট ও 

্রষ্ট হইয়! বিদ্বান্দিগের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। 
( অগ্রহ্প্ধীঃ) অরুতদোহন! ( ধেনবঃ ) ধেঙ্ছু সদৃশ ( অশিশ্বী ), বাল্যবস্থারহিত, ( শবহুঘ1:) সর্ধ- 

প্রকারের সঘ্যবহার পুরক, ( শশয়াঃ ) কুমারাবস্থার উললজ্ঘনকারিনী, ( নব্যানব্যাঃ ) নূতন নূতন শিক্ষ। এবং 

অবস্থা পুর্ণ ( ভবস্তীঃ) বর্তমান ( যুবতয়ঃ ) পুর্ণযুবাবস্থ স্ত্রীলোকেরা, ( দেবানাম্) প্রক্মচরধ্য সুনিয়মে পুর্ণ 

বিদ্বান্দিগের ( একম্ ) অদ্বিতীয় ( মহৎ ) মহং ( অনুরত্বম্) প্রজ্ঞা এবং শাস্তরশিক্ষাধুক্ত, এবং প্রজ্ঞানু- 
সারে রমণের ভাবার্থপরিজ্ঞাতা যুবাদিগকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া, ( আধুনয়স্তান্ ) গর্ভধারণ করিবে। কখন 
ভ্রমক্রমে এবং বাল্যাবস্থায় মনেও পুরুষের ধ্যান করিবে না। কারণ উজ্জরূপ কার্য ইহলোকের এবং 

পরলোকের সুখসাধন হইয়া থাকে! বাল্যবিবাহ হইতে পুরুষের নাশ অপেক্ষা স্ত্রীর অধিক নাশ 

হইয়া থাকে। 
যেরূপে (নু) শীঘ্র (শশ্রমাণাঃ) অত্যন্ত শ্রমকারী ( বুষণঃ) বীর্ধ্যসিঞ্চনসমর্থ পুর্ণযুবাবস্থ পুরুষ 

( পত্ধীঃ ) যুবাবস্থ ও হৃদয়ের শ্রিয়তমা জীকে ( জগম্যুঃ) প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দে শতবর্ষ অথব। ততোধিক 
বৎসর আয়ু সম্ভোগ করিয়া, পুত্রপৌকাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে, স্ত্রী ও পুক্লষ তন্জপ অবস্থান 
করিবে। যেরূপ (পূর্বীঃ) পূর্বকালীন (শরদঃ) শরংকাল এবং (জরয়্তীঃ) বৃদ্ধাবস্থাপ্রাপ্তকারী 
( উষসঃ) প্রাতঃকাল (দোষ! ) রাজি এবং ( বস্তোঃ ) দিন ( তনূনাম্) শরীর সকলের ( শ্রিয়ম্.) শোভাকে 
( অরিমা ) এবং অতিশয় বৃদ্ধত্ব বল ও শ্রীকে দুরীভূত করে, তন্জরপ ( অহম্) আমি স্ত্রী অথবা পুরুষ 

(উ ) উত্তমরূপে (অপি) নিশ্চ্ন করিতেছি যে বর্্য্য হইতে বিদযা,শিক্ষা, শরীর, ও আত্মীয় বধ, এবং 
যৃবাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিব। ইহার বিরুদ্ধানুষ্ঠীন বেদবিরদ্ধ হওয়াতে, কখন সুখদায়্ক বিবাহ 
হইতে পারে না)? 

যতদিন পর্যন্ত এইরূপে সমস্ত খ'ষ, মুনি, রাজা, মহারাজা এঁবং অন্ত আর্হাগণ বরষচর্থ। হইতে বি 
ড্যাস করিয়া, স্থয়সবর বিবাহ করিতেন, ততদিন পর্য্যন্ত এই দেশের সর্বদা উন্নতি হইতেছিল। যে অবধি 



৬৯ 

র্গচর্ষ্য অবলম্ঘনপূর্ববক বিদ্যা পাঠ ন! করিয়া, বাল্যাবস্থায় পরাধীন অর্থাৎ মাতা পিতার অধীনে বিবাহ 
হইতে আরস্ত হইয়াছে, তববধি ক্রমশঃ আর্ধ্যাবর্তদেশের অধোঁগতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে । এই জন্ত এই 
দুষ্ট কার্য পরিত্যাগ করিয়া, সঙ্জনগণ পূর্যোক্ত নিয়মান্সারে হ্থয়ঘর বিবাহ করিধেন। উক্ত বিবাহ 
বর্ণানুক্রম অনুসারে করিতে হইবে | বর্ণব্যবস্থাও গুণ কর্ম ও স্বভাব অনুসারে হওয়া আবস্তক। (প্রশ্ন) " 
যাছার মাতা প্রান্মমী এবং পিতা ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে? কিন্তু মাত! পিতা! ভিন্নব্ন্থ হইলেও কি 
সন্তান কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে ? ( উত্তর ) হা, অনেক হইয়াছে, হইতেছে, এবং পরেও হইবে). যেরূপ 
ছান্দোগ্য উপনিষদের জাবাল খষি অজ্ঞাতকুল হুইয়া, ও মহাভারতের বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বর্ণ হইয়্াও, এবং 

মাতঙ্গ খাষি চাঁগ্ডালকুলজাত হইয়াও ব্রান্ধণ হইয়াছিলেন, তঙ্রপ এক্ষণেও উত্তম বিদ্য! এবং উত্তম স্বভাব 

সম্পন্ন হুইলে ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্য হয়, এবং মূর্খ শৃত্রের তুল্য হইয়া থাকে। এইরূপ পরেও হুইৰে। 
(প্রশ্ন ) অচ্ছা» রজঃ এবং শুক্র হইতে যে শরীর হইয়াছে উহ! পরিবর্তিত হইয়া! অন্ত বর্ণের যোগ্য 

কিরূপে হইতে পারে? (উত্তর) রজঃ এবং বীর্য্যের যোগে ব্রাঙ্মণশরীর হয় না, কিন্ত, 

স্বাধ্যায়েন জপৈ হোঁমৈন্ত্রেবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ | 
মহাযজ্ধেশ্চ যজ্ৈশচ ব্রাঙ্গীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥ ২। ২৮ 

ইহার অর্থ সংক্ষেপে পূর্বে ব্যাখ্য। করা হইয়াছে । এস্থলেও সংক্ষেপতঃ বলা যাইতেছে | স্থাধ্যায়ে ) 
পঠন ও পাঠনা, (জপৈঃ) বিচার কর! এবং বিচারে প্রবৃন্ত করা, নানাবিধ হোমের অনুষ্ঠান, শব্দ, অর্থ, 
স্বন্ধ এবং স্বরোচ্চারণ সহিত সম্পূর্ণ বেদের পঠন ও পাঠনা, ( ইজ্যায়৷ ) পৌর্ণমাসী ইষ্ট গ্রতৃতির অনুষ্ঠান, 
পূর্বোক্ত বিধিপূর্ববক ধর্ম্ানুসারে সম্তানোৎপন্ি, ( মহাষজৈৈশ্চ ) পূর্বোক্ত ব্রন্মধজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিড্জ্ঞ, 
বৈশ্বেদেবযজ্ঞ, এবং অতিথিষজ্ঞ, (যজ্রৈশ্চ ) অগ্রিষ্টোমাদি যজ্ঞ, বিছ্বান্দিগের সঙ্গ এবং সৎকার, সত্য 
তাষণ, পরোপকারাদি সৎকর্ম এবং সম্পূর্ণ শিল্পবিদ্যাদি পাঠ করিয়া, ছুষ্টাচার পরিত্যাগ করতঃ, শ্রেষ্ঠাচার 

অনুষ্ঠান ছারা এই (তন্ুঃ)) শরীর (ক্রাহ্মী) ব্রাঙ্মণমন্বস্ধীয় (ক্রিয়তে ) করা যায়। এই শ্লোক কি 
তুমি মান না? (প্রশ্ন) মানি। (উত্তর) পুত্ররায় কেন রজোবীর্ষে/র ষোগের বর্ণ ব্যবস্থা স্বীকার কর? 

আমি একক কেবল ইহা মানি এবূপ নহে, কিন্ত বলোকপরম্পরায় এইরূপ মানিয়! খাকেন। আপনি কি 
পরম্পরাকেও খণ্ডন করিবেন? ( উত্তর) না, কিন্তু তোমার বিপরীত বুদ্ধিকে মানিব না, বরং খণ্ডন 

করি। (প্রপ্ন) আমার বৌধ বিপরীত এবং আপনার বিশুদ্ধ ইহার প্রমাণ কি? (উত্তর) এই ইহার 
প্রমাণ, তুমি পাচ অথব! সাত পুরুষের বর্তমান ব্যবহারকে সনাতন শ্বীকার করিতেছ এবং আমি বেদ এবং. 

সৃষ্টির প্রীরস্ত হইতে অন্য পর্যান্ত কালকে পরম্পরা স্বীকার করিতেছি । দেখ, পিতা! শ্রেষ্ঠ হইলেও উহার 
পুত্র ছুষ্ট, এবং পিতা ছুষ্ট হইলেও পুত্র শ্রেঠ এবং কখন কখন উভয়ই শ্রেষ্ঠ অথব৷ ছুষ্ট হইতে দেখা 

যায়। এই জন্ত তোমরা! ভ্রান্ত হইয়া পড়। দেখ মহাত্মা! মন্থ কি কহিতেছেন £-. 

, যেনাস্ত পিতরো ঘাতা৷ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। 

তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে ॥ মন্ুঃ ৪1 ১৭৯ 

যে পথে পিতা এবং পিতামহ চলেন্প, সন্তানও সেই পথে চলিবে, পরন্ত পিতা এবং পিতামহ 

সৎপুরুষ হইলেই তাহাদের পথে চলিতে হইবে । কিন্তু পিতা ও পিতামহ ছুষ্ট হইলে তীহীদদের পথে 

কথন চলিবে না । কারণ উত্তম ও ধর্মাত্ম। পুকুষদিগের পথে চলিলে কখন ছুঃথ হয় না, ইহ! তুমি স্বীকার 



৬. 

কর? (প্রশ্ন) ই। করি। (উত্তর) আর দেখ যে বাক্য পরমেশ্বর প্রকাশিত বেদৌক্ত, উহাই সনাতন 
এবং তত্বিরুদ্ধ হইলে তাহ! কখন সনাতন হইতে পারে না, ইহা সকলের মানা উচিত অথবা! নহে? 
(প্রপ্ন)। অবস্ত উচিত। (উত্তর) ধিনি এরপ স্বীকার করেন তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, যে দরিদ্রের 

পুত্র যদি ধনাঢ্য হয়, তবে কি পিতার দরিজ্রাবস্থার অভিমান বখতঃ, পুত্র ধন পরিত্যাগ; করিবে অথব। 

পিতা অন্ধ হইলে পুত্র কি স্বয়ং চক্ষু উৎপাটিত করিবে? পিতা কুকর্খী হইলে উহার পুত্রও কি কুকর্ম 
হইবে? কখন নহে। কিন্তু পুরুষদিগের সৎকর্ম মেধন এবং ছু পরিত্যাগ করা অতিশন্ন আবশ্তক। 

(প্রশ্ন) যদি কেহ রজোবীর্যের যোগ হইতে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা স্বীকার করেন, এবং গুণ ও কর্মের যোগ 
বশতঃ উহা শ্বীকার ন। করেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর! উচিত বে যদি কেহ নিজ জাঁতি পরিত্যাগ করিয়া 

নীচ, অস্ত, খৃষ্টিয়ান অথব! মুসলমান হয়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণ কেন স্বীকার কর! হয় না? 
এস্থলে সে এইরূপ বলিবে, যে সেই বংজ্তি ত্রাদ্ষণের কার্ধ্য ত্যাগ করাতেই এক্ষণে ব্রাহ্মণ নহে। ইহা 
হইতে এইরূপ পিন্ধ হইতেছে যে, ব্রাঙ্গণ উই্ম কর্ণ করি'লেই ব্রাঙ্গণ এবং নীচ লোকও উৎকৃষ্ট বর্ণের 
গুণ, কর্ম ও ম্বভাব প্রাপ্ত হইলে, উহাকে উত্তমবর্ণ মধো, এবং উন্তমবর্ণস্থ লোক নীচ কর্ম করিলে নীচবর্ণ 

মধ্যে গণনীয় কর! আবগ্তক। (প্রশ্ন )-- | 

১১০ দ্ধণোহস্ত মুখমাসীদ্ বাহু রাজ্যন্যঃ কৃতঃ 

উূ তদম্যযদৈশ্যঃ পদ্ভ্যা্ শৃদ্রো অজায়ত ॥ 

ইহা যজুর্বেদের ৩১ অধ্যায়ের ১১ মন্ত্র ইহার এই অর্থ যে ব্রাঙ্গণ ঈশ্বরের মুখ, ক্ষত্রিয়, বাছ, 

বৈশ্য উরু এবং শুদ্র চরণ হইতে উত্পন্ন হইয়াছে । এই জন্য ধেরূপ মুখ, বাঁছ হইতে পারে না, বাহু মুখ 
হইতে পারে না, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি হইতে পারে না, এবং ক্ষত্রিয়াদি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। 

(উত্তর) এই গ্লোকের তুমি যে অর্থ করিয়াছ, উহ্ প্রকৃত অর্থ নহে, কারণ এস্থলে পুরুষ অর্থাৎ নিরাকার 

ব্যাপক পরমাস্মার অন্ুবৃন্তি আছে। যখন তিনি নিরাকার তখন তাহার মুখাদি অঙ্গ হইতে পারে না। 

মুখাদি অঙ্গ বিশিষ্ট হইলে, তিনি পুরুষ অর্থাং ঝাপক নহেন, এবং ব্যাপক না হইলে তিনি সর্বশক্তিমান্ 
জগতের ত্রষ্টা, ধর্তা এবং প্রলয়কর্তা, জীবদিগের পুণ্য ও পাপের ব্যবস্থাকর্ত। সর্বজ্ঞ, অজন্মা এবং মৃত্যুরহিত 

ইত্যাদি বিশেষণবিশিষ্ট হইতে পারেন ন। | এইজন্ত ইহার অর্থ এই যে ( অন্ত ) পূর্ণ ব্যাপক পরমাত্মার 

সৃষ্টি মধ্যে মুখের সদৃশ শ্রেষ্ঠ এবং উন্ম হইলে (ব্রাঙ্গণঃ ) ত্রাহ্মণ হয়। “বাহৈ্ব বলং ৰাছবৈর্ব বীর্ধযম্” 
শতপথ ব্রাহ্মণ । অর্থাৎ বল এবং বীর্যের নাম বাহু। যাহার বল এবং বীর্ধ্য অধিক সেই (রাজন্তঃ ) 

ক্ষত্রির। (উরু) কটির অধোভাগ এবং জান্ুর উপরিস্থ ভাগের নাম উরু । যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে 
(পদার্থে) এবং সকল দেশে উরুবলের দ্বারা যায়, আইসে, এবং প্রবেশ করে, তাহাকে ( বৈহ্ঠঃ) বৈশ্ঠ 

কছে এবং (পত্যাং) যে ব্যক্তি পদ অর্থাৎ নীচ, অঙ্গ সদৃশ, মুর্থস্বাদি গুণবিশিষ্ট, সেই শূদ্র। অন্তস্থলে 

শতপথ ্রান্গণাছিতেও এই মন্ত্রের এইরূপ অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে . যথা _- 

যন্মাদেতে মুখ্যান্তপ্মান্যুখতোহাস্জ্যন্ত ইত্যাদি | 

ইহারা মুখ্য বলি়৷ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ কখন সঙ্গত হইতেছে, অর্থাৎ মুখ যেরূপ সকল 

অঙ্গ অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ, তদ্রপ পূর্ণবিদ্যা এবং উত্তম গুণ, কর্ম ও স্বড়াব যুক্ত হইলে, মনুষ্য জাতিকে উত্তম 
্রাঙ্গণ কছা যায়। বখন পরমেশ্বর নিরাকার হুওয়াতে তাহার মুখাদি অঙ্গ নাই, তথন মুখ হইতে' উৎপন্ন 
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হওয়া বন্ধ্যা স্ত্রীর পুত্রের বিবাহ হওয়া! সদৃশ অসম্ভব ৷ অপরন্ত মুখ্াদি অঙ্গ হইতে 'জান্গগাঁদির উৎপত্তি 
হইলে উপাদান কারণের সদৃশ ব্রাঙ্মণঠদিরও আকৃতি হইত ।.. মুখ যেরূপ বৃত্তাকার উহ্াদিগের শরীরও 
তত্রপ বৃত্তাকার, ক্ষত্রিয়ের আকার ভূজনদৃশ, বৈশ্তের শরীর উরুতুল্য এবং শুত্রের শরীর পদসদশ হওয়া 
আবশ্তাক । ঘটনায় এরূপ হয় না। আর যদি কেহ তোমাঁকে জিজ্ঞাসা করে যে যাহারাই মুখাঁদি অঙ্গ 
হইতে উৎপন হইয়াছিল উঠাদিগেরই নাম ব্রাহ্মণ, কিন্তু তোমার নহে, কারণ সকল লোকে যেরূপ গর্ভাশয় 
হইতে উৎপর হয়, তুমিও তঞ্জপ হইয়াছ। তুমি মুখারদি ইহতে উৎপর না হইয়। কেন ত্রাঙ্মণাদিসংজ্ঞার 
অষ্টিমান করিতেছ, ? এইজছ্ তোমার ব্যাখ্যাত অর্থ ব্যর্গ, এবং আমার ব্যাখ্যাত অর্থ সত্য। এইরূপ 
অন্তত্রও কথিত আছে যথা $- 

শুর্রো ব্রান্মণতামেতি ব্রাহ্ষণশ্চৈতি শুদ্রতাম্। 
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্ত বিদ্যাদৈশ্ঠাততখৈব চ ॥ মনুঃ ১০ । ৬৫। 

শৃদ্রকুলে উৎপন্ন হইলৈও, ত্রান্ষণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের তুল্য, গুণ, কর্ম ও স্বভাবযুক্ত হুইলে, শৃত্র, 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য হইয়া! থাকে। তদ্রপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যকুলে উৎপন্ন হইয়াও, শূদ্রসদৃশ 

গুণ কর্ম ও স্বভাবধুক্ত হইলে শূদ্র হইয়। থাকে । এবং ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্তকুলে উৎপন্ন হ্ইয়াও, ব্রাহ্মণ 

অথব! শৃত্রের সদৃশ হইলে, ত্রাঙ্গণ অথব! শুদ্র হইয়া থাকে । অর্থাৎ স্ত্রী অথব! পুরুষ চারি বর্ণের মধ্যে 

যে বর্ণের সদৃশ হইবে, গেই বরের মধ্যে গণনীয় হইবে । 

ধর্দচর্য্যযা জঘন্যো বর্ণ? পূর্ব্বং পূর্ব্ধং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিরৃত্তৌ ॥ ১॥ 

অধর্শচর্য্যয়া পূর্বের্বা বার্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিরৃতৌ ॥ ২॥ 

ইহা আপন্তন্ব শৃত্র । ধন্মাচরণ দ্বার! নিকৃষ্ট বর্ণ নিজাপেক্ষা উৎকষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং যে বর্ণে যোগ্য 

হইবে সেই বর্ণে গণনীয় হইবে | 

তদ্জপ অধর্ম্মাচরণ দ্বারা পুর্ব অর্থাৎ উত্তমবর্ণবিশিষ্ট মন্ুযা, নিজাপেক্ষা নিন্কষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয, এবং 

সেই বর্ণে গণনীয় হইবে । ধেবপ পুরুষ যে যে বর্ণের যোগ্য হয়, তদ্রপ স্ত্রীলোকের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে । 

ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে, এইরূপ হইলে সকল বর্ণ নিজ নিজ গুণ, কন ও স্বভাব যুক্ত হুইয়া, 

বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থান করিবে । অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কুলে কেহ ক্ষত্রির, বৈশ্ত, অথবা শূজ্রের মত থাকিবে না, 

এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্ত এবং শুপ্রবর্ণও বিশুদ্ধ থাকে অর্থাৎ বর্ণপক্করত। প্রাপ্ত হয় না (প্রশ্ন) কাহারও এক 

পুন্র অথবা পুল্রী অপর বর্ণে প্রবিষ্ট হইলে, উহার পিত। মাতাকে সেবা করিবার জন্য কেহুই রছিবে না! এবং 

ংশোচ্ছেদ হইবে। ইহার কিরূপ ব্যবস্থা! হওয়া আবশ্তক ? (উত্তর) কাহাপও সেবা ভঙ্গ অথবা বংশৌচ্ছেদ 

হইবে না। কারণ নিজ বালক ও বালিকার পরিবর্তে স্বর্ণ যোগ্য অপর সন্তান বিদ্যাসভা ও রাজসভার 

ব্যবস্থাসুসটুরে আসিয়া উপস্থিত হইবে । , সুতরাং কোন অব্যবস্থা হইবে না। কন্তার ১৬ বর্ষে এবং 

পুরুষের ২৫ বর্ষে অবশ্য করিয়া পরীক্ষা দ্বার! এইরূপ গু ও কর্ম বার! বর্ণ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এবং 

এইকপ ক্রমানুসারে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ত্রান্মণীর সহিত, ক্ষরিয়ের ক্ষত্রিয়ার সহিত বৈশ্তের বৈশ্ঠোর সহিত, 

এবং শুত্রের শুভ্রার সহিত বিবাহ্ হওয়া! আবশ্যক; তাহা হইলেই আপন আপন বর্ণের কর্ম এবং পরস্পর 

প্রীতি যথাযোগ্য থাকিবে । এই চারি বর্ণের কর্তবা কর্ণ এবং গুণ এইরূপ $-- 
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অধ্য।পনমধ্যয়নং যজনং যাঁজনং তথ] 
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ত্রাহ্গণানাঁমকল্পয়ৎ ॥ মনুঃ ১। ৮৮ 
শমে! দমস্তপঃ শোঁচং ক্ষান্তিরার্বমেব চ। | ই 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ২॥ ভঃ গীঃ॥ 

ব্রাহ্মণের পঠন, পাঠন, যজ্ঞ করা ও করান, দান কর! এবং প্রতিগ্রহ শ্বীকার ; এই ছয় কর্ম (পর্থ 
*প্রতিগ্রহ প্রত্যবর” অর্থাৎ প্রতিগ্রহ স্বীকার নীচকাধ্য, ইহু। মন্্ু বলেন ) ( শমঃ ) মনেও অসৎ কার্য্যের 
ইচ্ছ! না করা এবং অধর্ম্দে কথন মনকে প্রবৃত্ত হইতে ন! দেওয়া ; (দমঃ) কর্ণ এবং চক্ষু আদি ইন্ডিয়- 

দিগকে অন্ঠায়াচরণ হইতে নিবারণ করিয়া, ধন্্পথে বিচরণ করা; (তপঃ) সদ! ত্রহ্মচারী ও জিতেন্দিয় 
হইয়া ধর্ানুষঠীন কর! ; ( শৌটং ) (বথা! )-_ 

অন্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধাতি । 

বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্বা বুদ্ধিজ্্ধনেন শুধ্যতি ॥ মনু ৫। ১০৯ 

জল দ্বার| বাস অঙ্গ, সত্যাচার দ্বারা মন, বিদ্য। এবং ধর্শানুষ্ঠান দ্বার! জীবাত্মা, এবং জ্ঞান দ্বার বুদ্ধি 
পবিত্র হয়। ভিতরের রাগ দ্বেষাদি দোষ এবং বাহ্ মল দুর করতঃ শুদ্ধ থাকা অর্থাৎ সত্যাসত্যের বিবেক 

পূর্বক সত্যের গ্রহণ এবং অদত্যের ত্যাগ হইতে নিশ্চয় পবিত্র হইয়া থাকে । (ক্ষান্তি ) অর্থাৎ নিন্দা 
স্ততি, সুখ ছুঃখ, শীতোঞ্চ, ক্ষুধা তষ্খা, হানি লাভ মানাপমান মি, হর্ষ এবং শোক পরিত্যাগ করতঃ, ধরছে 

দৃ়নিশ্চয় হওয়া ; ( আর্জব ) কোমলতা, নিরভিমান, সরলতা, সরল স্বভাব রক্ষা করা এবং কুটিলতাদি 
দোষ পরিহার; (জ্ঞান ) সাঙ্গোপাঙ্গমহ সমস্ত বেদি শান্জ পাঠ করতঃ পাঠনাবিষে সামর্থ্য, বিবেক ও 

সত্যনির্ণ়, যে বস্ত যেরূপ, অর্দাৎ জড়কে জড় এবং চেতনকে চেতন জানা ও হ্বীকার করা; ( বিজ্ঞান ) 

পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্যযস্ত পদার্থের, বিশেষভাবে জ্ঞানলাভ করিয়! উহা হইতে যথাযোগ্য উপকার গ্রহণ 

করা, ( আস্তিক্য) বেদ, ইশ্বর, মুক্তি, পূর্ব ও পরজন্ম, ধর্ম, বিদ্য।, সৎসঙ্গ ; মাতাপিত! আচার্য্য 
এবং অতিথিগণের সেবা কখন ত্যাগ করিবে না এবং কখনও উহ্াদিগের নিন্দা করিবে না । এই পঞ্চদশ 

কার্ধ্য ও গুণ ব্রাহ্মণবর্ণস্থ মনুষ্যের অবস্থা হওয়া উচিত ॥ ২ ॥ ক্ষত্রিয়ঃ-. 

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ | 

বিষয়ে্ব প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিরস্য সমালতঃ ॥১ ॥ ১৮৯ মনুঃ 

শৌর্ধ্যং তেজো খৃত্রিদরণক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নমৃ। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ২ ॥ ভঃ গীঃ ॥ 

স্ায়ান্ুলারে প্রজারক্ষা অর্গাৎ পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া! শ্রেষ্ঠের সকার এবং হৃষ্টের তিরঙ্কার কর; 

সর্ব প্রকারে সকলকে পালন কর! ; দান অর্থাৎ বিদ্যা! ও ধর্ম প্রবৃত্তি'এবং স্থপাত্রের সেবা নিমিউ.ধনাদি 

পদার্থের ব্যয় করা ; ( ইজ্য। ) অগ্নিহোত্রাদি হজ্ঞানুষ্ঠীন ; (অধ্যয়ন ) বেদাদি শীতের পাঠ বশতঃ বিষয়ে 
আসক্ত না হই, এবং জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া শরীর এবং আত্ম! বিষর্বে বলবান্ থাকা ॥ ১ ( শোধ ) শত 
সহস্রের সহিত একলা! যুদ্ধ করিতে ভয় না পাওয়া ; ( তেজঃ.) সর্বদা তেজস্বী অর্থাৎ দীনতারহিত হইয়া 
প্র্থলভভাবে দৃঢ়তা! অবলম্বন করতঃ অবস্থান করা ; ( ধুতি ) ধৈর্য্যবান হওয়। ) (দাক্ষ্য ) রাজ! এবং প্রজা 



পাও এ এ কে. 

সত্যর্থিপ্রকশি। ৬৫ 

সম্বন্ধীয় ব্যবহার এবং সকল শাস্ত্রে অতি চতুরতা প্রকাশ কর! ) (যুদ্ধে) যুদ্ধেও দৃটভাবে নিঃশস্ক থাকিয়া 
কখন পরাজুখ না হওয়া! অথবা পলায়ন করা ; অর্থাৎ এইরূপ যুদ্ধ করা যে নিশ্চয় জয় হইবে, এবং নিজের 
অপসরণ বা পলায়নরূপ দেখাইয় *ক্রদদিগকে প্রতারণা করতঃ, যাহাতে জয় হয় তব্রপ করা; (দান) 
দানশীলত] রক্ষা! করা ? এবং ( ঈশ্বরভাব ) পক্ষপাতরহিত হুইয়৷ সকলের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করা, 
ব্চার কর', এবং প্রতিজ্ঞা পুর্ণ করা ও কখন উহার ভঙ্গ হইতে না দেওয়া | ক্ষত্রিয় বর্ণের এই একাদশ 
গুণ ও কর্ম ॥২ ॥ বৈশ্য £. 

* পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ | 
বণিকৃপথং কুসীদং চ বৈশ্যন্ত কৃষিমেবচ ॥ ১॥ ৯০ মনুঃ 

( পণ্ুরক্ষা ) গো৷ প্রস্থতি পশুদিগের পালন ও বর্ধন; (দান) বিদ্যা এবং ধর্ম বৃদ্ধির জন্ত ধনাদির 
ব্যয়) ( ইজ্যা ) অগ্রিহোত্রাদি যক্ঞানুষ্ঠান ; ( অধ্যয়ন ) বেদাদি শাস্ত্রপাঠ ; ( বপিকৃপথ ) সর্বপ্রকার ব্যবসা 
করা; (কুসীদ) শতকরা 1০, 1%০১ ৪০, ১৯ অথবা ১।* পাঁচ সিকার অধিক ব্যাজ এবং মূলের দ্বিগুণ 
অর্থাৎ এক টাক! দিয়! শতবর্ষে ও ছুই টাকার অধিক সুদ না লওয়া, এবং না দেওয়া; এবং (কুষি ) 
ক্েত্রকর্ষণ করা ; এই সকল বৈশ্বের গুণ ও কর্ম ॥ শুর £- 

একমেব তু শুদ্রন্ত প্রভূঃ কম্ম সমাদিশৎ । 
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্ধামনসুয়য়। ॥ মনুঃ ১। ৯১ 

শৃদ্রের উচিত যে নিন্দা, ঈর্ষ! ও অভিমান আদি দোষ ত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তদিগের 
ম্থাবৎ সেবা করা, এবং তন্বারাই নিজের জীবিক! নির্বাহ করা; শুদ্রের এই গুণ ও কর্ম । এইরূপে 
সংক্ষেপতঃ বর্ণের গুণ ও কর্ম লিখিত হইল । যে পুরুষে যে যে বর্ণের গুণ ও কর্ম থাকিবে, উনাকে সেই 
সেই বর্ণের অধিকার দিবার ব্যবস্থা রক্ষা করিলে, সকল মনুষ্যই উন্নতিশীল হইতে পারে । কারণ উ্তধবর্ণের 
ভয় হইবে যে, আমার সন্তান মূর্খস্বাদি দোষযুক্ হইলে শূড্র হইয়! যাইবে, এবং এইরূপে সম্তানেরও ভয় 
হইবে যে, যদি আমি নিজবর্ণের আচার বাবহার না করি এবং বিদ্যাযুক্ত না৷ হুই, তবে শূদ্র হইয়! 
যাইব। এইরূপে নীচবর্ণের ও উত্তমবর্ণস্থ হইবার জন্য উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে৷ বিদ্যা এবং ধর্শ প্রচারের 
অধিকার ব্রাঙ্মণকে দিতে হইবে, কারণ ব্রাঙ্ষণই পূর্ণ-বিঘবান্ এবং ধার্মিক হইলে, উক্ত কার্ধয যথাযোগ্য 
অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ক্ষত্রিয়কে রাজ্যের অধিকার দাঁন করিলে কখন রাজ্যের হানি ব! বিদ্ব হয় না। 

পশুপালনাদির অধিকার বৈশ্তের হওয়া উচিত, কারণ বৈশ্তই এই কাধ্য উত্তমরূপে করিতে পারে । 
শৃদ্রের সেবাধিকার,. এই জন্য শুভ্র বিদ্যারহিত এবং মূর্খ হওয়া নিবন্ধন, কোন বিজ্ঞান সম্ব্থীয় কার্য্য 
করিতে পারে না, বরং শারীরিক কার্য্যদকল করিতে পারে। এই প্রকারে বর্ণদিগকে নিজ নিজ অধিকারে 
প্রবৃস্ত কর! রাজ। প্রভৃতি সভ্যজনদিগের কা্ধ্য। 

“ বিবাহের লক্ষণ। 

- ত্রান্মোদৈব স্তখৈবার্চ প্রাজাপত্যস্তথাহইন্থুরঃ | 
গাদ্ধর্ধ্বো রাক্ষলশ্চৈব পৈশাচশ্চাউমোহ্ধমঃ ॥ মনুঃ ৩১৭ 

বিবাহ অইবিধ হইয়া থাকে । প্রথম ত্রান্ম, ছ্বিতীয় দৈব, তৃতীয় আর্য, চতুর্থ প্রাজাপতা, গঞ্চম আন্ুর, 
ষষ্ঠ গান্ধবর্ষ। সপ্তম রাক্ষদ এবং অষ্টম পৈশাচ | এই সকল বিবাছের এইক্প ব্যবস্থা বা 3--বর ও কন্ত| 

ডি 



৬৬ সত্যার্থ-প্রকাশ। 

উভয়ে যথাব ব্রক্মচর্ধ্য দ্বার! পুর্ণবিদ্বান, ধার্মিক এবং ন্ুণীল হইলে, উাদিগের উভয়ের প্রসন্নতা 
সহকারে বিবাহ হওয়াকে পত্রাহ্ম” বলা যায়। বিস্তৃত বজ্ানুষ্ঠান কর্মকূৎ খত্বিক 'কর্মকারী জামাতুকে 

অলস্কারযুক্ত কন্াদানকে “দৈব” ;) বরের নিকট কিছু (ধর্্ার্গে, পণস্বরূপে নহে, ব্থা এক বা 

ছই গোমিথুন ) গ্রহণ করত বিবাহ হওয়াকে. “আর্য” কহে । ধর্ম বৃদ্ধির জন্য উভয়ের বিবাহ হওয়ার 

নাম “প্রাজাপত্য” । ( কন্তার জ্ঞাতি ) এবং কন্ঠাকে অথবা বরকেও কিছু দিয়া বিবাহ হওয়াকে “আলুর” 

কহে। অনিরমানুসারে অসময়ে কোন কারণ বশতঃ বর ও কন্তার পরস্পর ইচ্ছাপূর্বক সংযোগকে 

“গান্ধবর্”ধ কহে। ( হত্যা, ছেদন, ভেদন ও ) বুদ্ধ করিয়। বলাৎকার দ্বারা অর্থাৎ বলপুর্বাক কন্যা গ্রহণ 

(বা হরণ) করাকে “রাক্ষস” বলা যায় । শর়িতা অথবা মদমত কন্ঠার সহিত বলাৎকার পূর্বক সংযোগ 

করাকে পৈশীচ৮” কছে। এই সকল বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহ সর্বোৎকৃষ্ট, দৈব ও প্রাজাপত্য মধ্যম ; 

আর্য, আনুর এবং গান্ধব্ধ নিকৃষ্ট; রাক্ষপ অধম এবং পৈশাচ মহাত্রষ্ট । এইজন্য এইরূপ নিশ্চয় রাখিতে 

হুইবে, যে বিবাঞের পূর্বে বর এবং কন্ার নির্জনে কখন মিলন না হয়। কারণ যুবাবস্থায স্ত্রী ও পুরুষের 

একাস্তবান অতি দোযাঁবহ। পর্ব, যখন কন্া বা বরের বিবাহের মময় হইবে, অর্থাৎ যখন ব্রহ্ষচর্য্যাশ্রম 

এবং বিদ্যা পূর্ণ হইবার এক বৎসর অথবা ছয় মাস অবশিষ্ট থাকিবে তখন, উক্ত কন্ঠ! এবং কুমারের 

গ্রৃতিবিষ্ব অর্থাৎ “ফটোগ্রাফ» অথবা প্রতিকৃতি গ্রহণ করিয়া! কন্টাদিগের অধ্যাপিকার নিকট কুমারদিগের, 

এবং কুমারদিগের অধ্যাপকের নিকট কুমারীদিগের প্রতিক্কতি প্রেরণ করিবে। যাহাদিগের রূপের ক্য 
হইবে, অধ্যাপকেরা উহাদিগের ইতিহাস অর্গাৎ জন্ম হইতে ততদিন পর্য্স্ত কালের জীবনচরিত 
আনাইয়! দেখিবেন। উভয়ের গুণ, কর্ম এবং স্বভাব সদৃশ হইলে, যাহার সহিত বিবাহ হওয়া উচিত 
বুঝ। যাইবে, সেই পুরুষ এবং কন্ঠার প্রতিবিস্ব এবং জীবনচরিত কন্তা এবং বরের হস্তে অধ্যাপিকা ও 

অধ্যাপক প্রদান করিবেন এবং 'কহিবেন যে এবিষয়ে তোমাদের যেরূপ অভিপ্রায় হয়, আমাকে বিদিত 

করিবে | উভয়ের বিবাঁহু করার অভি প্রায় নিশ্চনন হইলে উভয়ের এক সময়ে সমাবর্তন হইবে। যদি উভয়েই 

অধ্যাপকের সমক্ষে বিবাহ প্রার্থনা করে, তবে দেই স্থলে, অন্তথা কন্তার মাত এবং পিতার গৃহে বিবাহ 
হওয়া উচিত। সমক্ষে বিবাহ হইলে অধ্যাপকগণ অথবা কন্যার মাতাপিত৷ প্রভৃতি ভদ্র পুরুষদিগের 

সমক্ষে বর এবং কন্তার পরস্পর কথোপকথন ও শীস্ত্ার্থ ব্যাখ্যা হইবে । কোন গোপনীয় বিষয় জিজ্ঞাসা 

করিলে, উহ! সভামধ্যে লিখিয়া এক অপরের হস্তে দিয়া প্রশ্নোত্তর করিবে | বিবাহ ছারা উভয়ের 

দৃঢগ্রীতি হইলে, উহাদিগের ভৌজন এবং পানীয় এরূপ উংকুষ্ট হইবে যে, উহ্াদিগের পূর্বানষটিত ব্হ্চরধ্য 

বিদ্যাধ্য়নরূপ তপশ্চর্য্যা ও কষ্ট দ্বার! দুর্বল শরীর চন্ত্রকলার স্তায় বৃদ্ধি পাইয়া! অল্পদিনে পুষ্ট হইয়! 

যাইবে। পরে কণ্ঠা রজন্থল। হইয়! শুদ্ধ হইলে, সেই দিন বেদী এবং মণ্ডপ রচনা করিয়া, অনেক সুগন্ধ 
দ্রব্য এবং দ্বৃতাদ্দি দ্বারা হোম করিবে এবং বহুবিধ বিদ্বান্ পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের যথাযোগ্য সৎকার 
করিবে। পরে খতু দানের যোগ্য সময়ে, “সংস্কার বিধি” পুস্তকস্থবিধি অগ্দারে সকল কর্ম করিয়৷ 
মধারাত্রিতে অথবা দশ ঘটিকার সময় প্রপন্নভাবে সকলের সমক্ষে' পাণিগ্রহণ পূর্বক বিধাহবিধি পূর্ণ 

করিয়া, নির্জনে অবস্থান করিবে । পুরুষের বীর্য্য স্থাপন এবং '্ত্রীর বীর্য্যাকর্ষণ বিষয়ে যে বিধি আছে, 
তদনুসারে উভয়ে কার্য করিবে । যথাসাধ্য ব্রহ্গচর্ষ্যেরবীর্ধ্য ব্যর্থ হইতে দিবে না, কারণ উক্ত বীর্য 
এবং রঃ হইতে শরীর উৎপন্ন হইলে অপূর্ণ উন্তম সন্তান হয়। , গর্ভাশয়ে বীর্য পতিত হইবার সময় 
স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ে স্থির থাকিয়! নাদিকাভিমুখে নাসিক! এবং নেত্রসফক্ষে নেত্র রাখিব, অর্থাৎ শরীর 
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সরল রাঁথিবে, অতি ্রনচন্ত থাকিবে, এবং কম্পিত হইবে না। পুরুষ নিজ শরীর শিখিল রাঁথিবে। 

রী বীর প্রান্তর সময়, অপান বা উর্ধে আকর্ষণ করিবে, এবং ধোনি সঙ্কেচি করতা, বীর্য আকর্ষণ করিম 

্ভাশরে স্থাপিত করিবে। পন্চাৎ উভনব বিশুদ্ধ জে গান করিবে । * গর্ডস্থিতি বিষয়ে বিহ্ষী স্ত্রীর. 

উক্ত সময়েই পরিজন হয়, পরন্ত এক মাপ পরে পুবতনায় রজদ্থলা না হইলে মকলেরই উদার নিশ্চয় জ্ঞান 

হয়। গর্ভন্নান করিয়া পূর্বরক্ষিত শীতল দুগ্ধ শুঁঠ, কেপর, অশ্বগন্ধা, ছোট এলাচ এবং সালম মিশ্রী 

মিশ্রিত করিয়। যথারুচি উভয়ে পান করিয়া, স্বতগ্রভাবে নিপ্গ নিজ শধ্যায় শন করিবে। প্রত্যেক গর্ভাধান 

ক্রিয়ার সময় এটরূপ বিধির অগুষ্ঠান কর। উচিত পরে একমাদেও রজস্বলা না হওয়াতে গর্ভাধানের 

নিশ্চয় হইলে, সেই সময় হইতে একবর্ষ পর্যন্ত কখন স্ত্রী ও পুরুষের পরম্পর সমাগম হইবে না। কারণ 

সমাগম না করিলে সন্তান উত্তম হয় এবং পরে অন্ত সম্তান ও তত্রপ হইয়া থাকে । অন্তথা, বীর্য ব্যর্থ হয়, 

উভয়ের আম্ুর হাস হয় এবং নানা প্রকার রোগ উপস্থিত হয়। পরত উভয়ের মধ্যে বাহিক প্রেমালাপাদি 

বাবহাঁর অবস্ঠয অবশ্ঠ রক্ষা করিবে। বী্য্যস্থিতি করিয়া! এবং স্ত্রী-গর্ভরক্ষা করতঃ, উভয়ে এরূপ ভোজন ও 

আচ্ছ।দন ব্যবহার করিবে যে কোনরূপে যেন স্বগেও পুকষের বীর্ধ্য নষ্ট না হয়, এবং স্ত্রীগর্ভে বালকের 

শরীর অত্যুন্তম রূপ, লাবণ্য, পুষ্টি, বল ও পরাক্রমযুক্ত হইয়া দশম মাসে তৃমিষ্ঠ হয়। চতুর্থ মাসে বিশেষ 

রূপে এবং অষ্টম মাসের আগ্রে অতিশয় বিশেষরূপে গর্ভরক্ষা আবশ্তক। গর্ভবতী ভ্রী কখন রেচক, রুক্ষ, 

মাদক ডুব্য, বল ও বুদ্ধিনাশক পদার্থ প্রসূতি সেবন করিবে না । পরত দ্বত, ছগ্ধ, উত্তম তণডুল, গোধুম, 

মুগ ও মাসকলাই প্রভৃতি ভৌজন ও পান করতঃ দেশ ও কালামুদারে ুক্তি পূর্বক কার্য্ানুষ্ঠান করিবে) 

গর্ভ সময়ে দুই সংস্কার আছে। প্রথমতঃ চতুর্থ মানে পুংসবন, এবং দ্বিতীয়তঃ অষ্টম মাসে সীমস্তোনয়ন 

ধ্াবিধি করিবে । সন্তানের জন্ম হইলে স্ত্রীর এবং বালকের শরীর অতি সাবধানে রক্ষা করিবে। 

অর্থাৎ প্রথমেই শুষ্ঠীপাক অর্থাৎ সৌভাগ্য শুষ্ঠীপাক প্রস্তুত করিম রাখিবে। উক্ত সময়ে সুগন্ধযক্ত উঃ 

( অর্থাৎ কিঞ্িৎ, উষ্ণ ) জলে স্ত্রী কান করিবে এবং শিশুকেও সান করাইবে। তৎপশ্চাৎ নাড়ীচ্ছেদন 

হইবে । শিশুর নাভি নাঁড়ীর গ্র্থিতে ৪ অঙ্গুল ছাড়িয়া এক কৌমল সুত্র বাধিবে। পরে উহা! এরূপে 

বাধিয। কাটিবে যে শরীরের এক বিন্দুও রক্ত পতিত হুইবে না। তদনস্তর উল্ত স্থান গুদ্ধ করিয়া উক্ত গৃহের 

দ্বার মধ্যে সুগন্ধাদি যুক্ত ঘৃতাদি দ্বারা হোম করিবে। তৎপশ্চা* পিতা শিশুর কর্ণে “বেদোসীতি” অর্থাৎ 

তৌমার নাম বেদ এইরূপ শুনাইন়া স্বত এবং মধু লইয়া স্বর্ণশলাক। দ্বারা জিহ্বার উপর “ও” এই অক্ষর 

লিখিয়৷ মধু এবং স্বৃত উক্ত শলাকাদার৷ লেহন করাইবে, এবং পরে উহার মাতাকে প্রদান করিবে। 

দুপ্মপান আবশ্তক হইলে, উহার মাতা পান করাইবে। মাতার দুগ্ধ না থাকিলে, কোন স্ত্রীকে পরীক্ষা 

করিয়া! তাহার ছুগ্ধ পান করাইবে। পরে অপর পবিত্র গৃহে ( যেখানকার বায়ু পরিশুদ্ধ হুইবে ) প্রাত:- 

কালে এবং সায়ংকালে সুগন্ধ স্বত দ্বারা হোম করতঃ, প্রহ্থুতি এবং শিশুকে রাখিবে। ছয়দিন পর্যা্ত 

পিশু মাতৃছগ্ধ পান করিবে, এবং স্ত্রীও নিজ শরীরের পুষ্টির জন্ত নানা৷ প্রকারের উত্তম ভোজন করিবে ও 

ঘোমি সঞ্োচাদি করিবে। যদি স্ত্রী িনিগত হইবে, এবং শিশুর হুগ্পানের জন্ত কোন ধাত্রী 

রাখিয়৷ দিবে । উহার (ধাত্রীর) ভোজন ও পানীয় উত্তমরূপ করাইবে। ধাত্রী শিশুকে স্তনপান 

করাইবে এবং পালনও করিবে। কিড়ু মাতা শিগুর উপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিবেন যাহাতে পাঁজন বিষয়ে 

কোঁন প্রকার অনুচিত ব্যবহার না হয়। ছু বন্ধ করিবার জঙ্ঠ, স্ত্রী স্তনের অগ্রভাগের উপর এরূপ 
পা শম্পা পাজি পথ ৮ ০ পি পপ জী সপ আপ | পট খাপ | শা পপানপশাল 

এ ৭ আপি ০ পিপি পরী 

সস 

7 ক এসকল গৌপনীর কথা। এইজ ইহা হইতে সমগন বুবিদ্ী লইতে হইবে। বিশেষ লেখ! উচিত লছে। 



৮ 

প্রলেপ দিবেন যে যাহাতে ছুগ্ধত্রাব ন! হয়। পান ভোজনাদি তদ্ধপই যথাযোগ্য করিতে হুইবে। 
পশ্চাৎ “সংস্কার বিধি”্র রীতি অঞ্সারে নামকরণাদি সংস্কার করিতে হইবে। স্ত্রী পুররাঃ সক্ষমতা হইলে 
শুদ্ধ হইবার পর, উক্ত প্রকারে খতু দান করিবে । 

খতুকালাভিগামী স্তৎ স্ব্দারনিরতঃ মদ] । 

পর্বববর্জং ব্রজেচ্চৈনাঁং তদ্্ব্রতো। রতিকাম্যয়। ॥ মনুঃ ৩॥ ৪৫ ॥ 

নিন্দ্যাস্বফটান্থ চান্ান্থ স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জয়ন্। 
ব্রহ্ষচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্ ॥ মনুঃ। ৩। ৫০। 

যিনি নিজন্্রীতে প্রসন্ন থকেন এবং নিষিদ্ধ রাত্রিতে স্ত্রী হইতে পৃথক্ থাকিয়া খতুগামী হয়েন, তিনি 

গৃহস্থ হইলেও ব্রহ্মচারীর সদৃশ | 

সম্ভফৌ| ভার্য্যয় ভর্তা ভত্র্? ভার্য্যা তখৈব চ। | 
য্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ গ্রবমূ ॥ ১॥ 

যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসন্ন প্রমোদয়ে। 

অপ্রমোদাত পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ততে ॥ ২॥ 

্রিয়ান্ত রোচমানায়াং সর্ব্ষং তদ্রোচতে কুলমৃ। 

তন্তাংত্বরোচমানায়াং সর্বমেব ন রোচতে ॥ ৩॥ 
মনুঃ। ৩। ৬০-৬২। 

যে কুলে ভার্ধ্যার উপর স্থামী এবং স্বামীর উপর পরী অত্যন্ত প্রসন্ন থাকে, সেই কুলেই সমস্ত সৌভাগ্য 

এবং প্রশ্বর্ধ্য নিবাস করে। যেখানে কলহ হয়,-সেই স্থলে দৌর্ভাগ্য এবং দারিত্র্য স্থির ভাবে অবস্থান 

করে। ১. যদি স্ত্রীর পতির উপর গ্রীতি না হয় এবং সে পতিকে প্রদক্ন না করে, তাহা হইলে পতির 

অপ্রসন্নতা বশতঃ কাম উৎপন্ন হয় না| ২॥ স্ত্রীর প্রসরনতাবশতঃ সমগ্ব কুল প্রসন্ন হুয়। ত'হার অগ্রসম়তা- 

বশতঃ সমন্তই অপ্রসন্ন অর্থাৎ ছুঃখদায়ক হইয়া থাকে! ৩ । 

পিতৃভিন্রতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভিরেবরৈস্তথা । 

. পুজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বছুকল্যাণমীপ্স্থুভিঃ ॥ ১ ॥ 

যত্র নার্য্যস্ত পুজ্যন্তে রমস্তে তত্র দেবতাঃ। 

যত্রৈতাস্ত ন পুজ্যন্তে সর্ববাস্তত্রাহফলাঃ ক্রিয়া ॥ ২॥ 

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাণ্ড তৎ কুলমূ। 

ন শোচন্তি তু যত্রৈতাঃ বর্ধতে তদ্ধি সর্ববদী ॥ ৩। 

তম্মাদেতাঃ সদ। পৃজ্য! ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ | 

টনি নরৈর্নিত্যং সকারেমুতসবেবু চ ॥ ৪ ॥ 
মনুঃ।' ৩। ৫৫-৫৭। ৫৯। 



৬৯ 
লন পুন রর তক, £ 

পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবর ইহাদিগকে সৎকার করিয়া ভৃষণাদি ছারা! গুসর রাখিবে। বাহাদিগের 
বছকল্যাগ কামনা হইবে তাহারাই তজ্রপ করিবে । ১॥ যে গৃছে স্ত্রীলোকের সৎকার হয়, সে গৃহের 
পুরুষ সকল বিদ্যাযুক্ত হইয়া দেবসংজ্ঞা লাভ করতঃ আনন ক্রীড়া! করেন? এবং স্ত্রীলোকের সৎকার না 

হইলে সে গৃহে সমস্ত বন্ধ নিক্ষল হইয়া! থাকে । ২। যে গৃহে বা কুলে স্ত্রীলোক আনন্দোৎসাহে সর্বদা 
পূর্ণ গ্রসরন থাকেন, সে কুল সর্বদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৩॥ এই জন্ত শর্বর্যকামনাবিশিষ্ট লোক সৎকার 

এবং উৎসবের সময়, স্ত্রীলোকদিগকে ভূষণ, বস্ত্র এবং ভোজনাদি দ্বারা, নিয়ত সৎকার করিবে | ৪॥ ইহ! 
পর্বদা মনে রাখিতে হুইবে যে “পুজা” শব্ষের অর্থ সৎকার। দিবারাত্র মদ্যে উভয়ে গ্রথম সম্মিলন অথবা 
পৃথক্ হইবার সময়ে এক অপরকে “নমন্তে” এইরূপ বলিয়া অভিবাদন করিবে । 

সদা! প্রন্ন্টয়! ভাব্যং গৃহকার্য্যেযু দক্ষয়] | 
সৃসংক্কতোপস্করয়। ব্যয়ে চামুক্তহত্তয়া ॥ মনু ১৫। ১৫০ ॥ 

সত্রীলোকের উচিত ধে অতি প্রসন্ন াবে সকল কার্ধ্যে চতুরতা প্রকাশ করিয়া সকল পদার্থের 
উত্তম সংস্কার এবং গৃহশুদ্ধি সম্পাদন করিবে, এবং ব্যয় সম্বন্ধে অত্যন্ত উদারতা প্রকাশ করিবে না, 

অর্থাৎ যথাযোগ্য ব্যয় কৰিবে। সকল পদার্থ বিশুদ্ধ রাখিবে এবং এরূপ পাক করিবে, যে দ্রব্য সকল 
ওষধের মত হুইয়! শরীরের এবং আত্মার রোগ আনিতে না পারে। যাহা যাহা ব্যয় করা হইবে, 

উহ্বার যথাযোগ্য হিসাব রাখিয়া স্বামীকে শুনাইবে। গৃহস্থ ভূত্যাদির নিকট যথাযোগ্য কার্ধ্য আদায় 
করিবে এবং কোন কার্ধ্য বিকৃত হইতে দিবে না! । ূ 

স্ত্িয়ো রত্বান্যথো বিদ্য। সত্যং শৌচং স্থভাষিতমৃ। 
বিবিধানি চ শিল্পমনি সমাদেয়ানি সর্ধবতঃ ॥ মনু ২। ২৪০ | 

উত্তম জী, নান! প্রকার রত্ব, বিদ্যা, সত্য, পবিত্রতা, শ্রেষ্টভাষণ- এবং নানাবিধ শি ২ 
কারুগিরি সর্ধদেশ এবং সকল মন্ুষ্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে । রি 

সত্যং জয়া প্রিয়ং ভ্রয়ান্গব্রয়াৎসতামপ্রিঃ 

প্রিয়্ং চ নানৃতৎ ক্রয়াদেষ ধর্্মঃ সনাতনঃ ॥ ; মা রর */ 

ভদ্্রং ভদ্রমতি ব্রয়াদ্ ভদ্রমিত্যেব বা দেখ." ৮ 

শু্ধবৈরং বিবাদঞ্চ ন কৃর্ধ্যাৎ কেনচিৎ সহ ॥ মন £াশ্ঙল 

অপরের হিতকর প্রিয় সত্য সর্বদা বলিবে। অপ্রিয় সত্য যথা কাণাকে কাথ! এইরূপ বলিষে 

না। অপরকে প্রসন্ন করিবার জন্ত অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা কহিবে না! ১॥ সর্বদা ভদ্র অর্থাৎ 
সকলের হিতকর বাক্য কহিবে। গুফবৈর অর্থাৎ বিনাপরাধে কাহারও সহি বিবাদ বা বিরোধ করিবে 

না ২ ॥ কাহার হিতকর হইলে, সে অন্তরা মনে করিলেও তাহা না বলিয়া ক্ষান্ত হইবে না। 

পুরুষ! বহবো৷ রাজন্ সততং প্রিযবাদিনঃ। 
অপ্রিয়স্থয তু পথ্যস্য বশ আতা চ দুল্লভঃ ॥ 

উদ্যোগপর্ব বিদুরনীতি। 



হে ধৃতরাষ্্! এ সংসারে অপরকে সর্ধবদ প্রসন্ন করিবার জন্ত, প্রিয়বাদী প্রশংদক তৌধাঁমদকারী 

লোক অনেক আছে, কিন্তু অপ্রিয় কল্যাণকর বাক্যের শ্রোতা এবং বক্ত! অতিশয় দূর্মভ: কারণ সাধু- 
লোকের কর্তব্য, যে অপরের দোষ উহার সমক্ষে বলা, নিজের দোষ স্বীকার করা, এবং পরোক্ষে 

সর্বদা অপরের প্রশংসা কর! ; এবং ছুষ্টলে।কের ব্যবহার এই, যে সন্ুথে গুণবাদ করিয়া, পরোক্ষে দোষ 
ঘোষণ! করা) যতদিন মনুষ্য অপরের সম্মুথে নিজের দোষ কীর্তন না করে, ততদিন তাহার দোষ 

ইশোঁধন হইয়া! সে গুণবান্ হইতে পারে না। কখন কাহারও নিন্দা করিবে না । যেমন-- 
“গুণেযু দৌষারোপণমন্ুয়া” অর্থাৎ “দোষেষু গুণারোপণমপ্য হুয়া” “গুণেষু গুণারৌপণং দোষেষু দৌধা- 

রোপণঞ্চ স্ততিঃ” | গুণে দোষারোপ এবং দৌষে গুণারোপকে নিন্দা, এবং গুণে গুণারোপ ও দোষে 

দৌষারোপকে স্বরতি কহে। অর্থাৎ মিথ্যাভাঁষণের নাম নিন্দা এবং সত্যভাষণের নাম স্তুতি 

বুদ্ধিবৃদ্ধিকরণ্যাশুড ধন্যানি চ হিতানি চ। 
নিত্যং শাস্ত্রাণ্যবেক্ষেত নিগমাঁং শ্চৈব বৈদিকান্ ॥ 

যথা যথা! হি পুরুষঃ শান্ত্রং মধিগচ্ছতি | 

তথা তথ! বিজানাতি বিজ্ঞাঁনং চাস্ত রোচতে ॥ মনুঃ ৪ | ১৯-৩০। 

শীপ্ত বুদ্ধি, ধন এবং হিত বৃদ্ধি কারক শ্ান্ত্র এবং বেদ নিত্য গুনিবে এবং শুনাইবে | ব্রগচর্যযাশ্রমে 

পঠিত বিষয়ের, স্ত্রী এবং পুরুষ নিত্য বিচ'র এবং অপ্যাপন করিবে ॥ ১॥ কারণ মনুষ্য যেরূপে শাস্ত্র 

যথাবৎ জানিতে থাকে, তদ্রপেই বিদ]! বিজ্ঞানের বৃদ্ধি হয় এবং উহ্থাতে রুচিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়৷ 

খষিবজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্বদা | 

নৃযজ্ঞং পিতৃষজ্ঞং চ যথাশক্তি ন হাপয়ে ॥ মনুঃ ৪1 ২১ 

অধ্যাপনং ব্রহ্মবজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞশ্চ তপ্রণং । 

হোমোদৈবে! বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥ ২ ॥ মনুঃ 1৩৭০ ॥ 

স্বাধ্য য়েনার্চয়েতষাঁন্ হোমৈ দেঁবান্ যথাবিধি । 

পিতৃ্ন্ শ্রাদ্ধৈশ্চ নননৈভূতানি বলিকর্শণা ॥ ৩॥ মনুঃ 1৩| ৮১॥ 
্রহ্গচর্য্য সম্বন্ধে ছুই যজ্ঞ লিখিত হইয়াছে | ইহার মধ্যে এক বেদাদি শাস্ত্রের পঠন পাঁঠন, সন্ধ্যোপাসন 

এবং যোগাভ্যাস। দ্বিতীয় দেবহজ্ঞ, বিধানের সঙ্গ ও সেবা, পবিঞ্ঞতা, দিব্যগুণ ধারণ, দাতৃত্ব এবং 

বিদ্যো্নতি সম্পাদন করা । এই ছুই যজ্ঞ সায়ং এবং প্রাতঃকালে করিতে হয়। 

সাং সায়ং গৃহপতির্নে। অগ্নিঃ প্রাতঃ প্রাতঃ সৌমনসস্ত দাতা ॥১॥ 
প্রাতঃ প্রাতগৃহপতি 9োঁ অগ্িঃ সায়ং সায়ং.সৌমনসম্ত দাতা ॥ ২। 

অঃ। কাং'১৯। মনু ৭ ॥ মং ৩ ৪॥ 

ত্মাদহোরাত্রস্ত সংযোগে ব্রাঙ্গণঃ সন্ধ্যামুপাসীত। 
উদ্যন্তমস্তং যাস্তমাদিত্যমভিধ্যায়ন্ ॥ ৩। 

ষড়বিংশ ব্রহ্ষণে । প্রঃ ৪1 খঃ ৫। 



ন তিষ্ঠতি তু হঃ পূর্ববান্ নোপান্তে বস্তু পশ্চিমান্। 
স শূদ্রেব বহিক্কার্য্যঃ দর্ব্বান্মাদ্দিজকর্ণঃ ॥ ৪ ॥ মনুঃ ২১০৩ । 

প্রতি সন্ধ্যাকালে যে ভোম হইয়া! থাকে, উক্ত ছত দ্রব্য প্রীতঃকাল পথ্যস্ত বামুগুদ্ধি করতঃ হিতকর 
হয়। ১1 গ্রতি প্রাতঃকালে অগ্নিতে যে হোম হইয়া থাকে, উক্ত হত দ্রব্য সায়ংফাল পর্য্যন্ত বামুণুদ্ধি 
করতঃ, বল, বুদ্ধি এবং আরোগ্যকারক হুইয়। থাকে। ২ ॥ এই জনয দিবা ও রাত্রির দন্ধিকালে অর্থাৎ ৬ 
হূর্য্যোদ় এবং শূর্য্যান্তের সময়ে অগ্নিহোত্র এবং পরমেশ্বরের ধান অবশ্ঠ কর্তবা। ৩। সায়ফোলে এবং 

প্রাতঃকালে যে এই ছুই কার্ধ্য না করে, তাহাকে সজ্জনের! সমস্ত দ্বিজকার্ধ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন, 
অর্থাৎ উহাকে শুদ্রবৎ জ্ঞান করিবেন 9 ॥ (প্রশ্ন) ত্রিকালে কি সন্ধ্যা করিবে না? (উত্তর) 
তিন সময়ের সন্ধি হয় না) প্রকাশ এবং অন্ধকারের সন্ধি কেবল সায়ং এবং প্রাতঃ, এই ছই সময়েই 

হইয়া থাকে। যিনি ইহা স্বীকার ন| করিয়া, মধ্যাহুকালে তৃতীয় সন্ধা স্বীকার করেন, তিনি মধ্যরাত্রিতেও 
কেন সন্ধ্যোপাদন করেন না? মধ্যরাত্রিতেও ঘদ্ধ কর্তব্য হয়, তবে প্রতি প্রহরে, প্রতি ধটিকায়, প্রতি 

গলে এবং প্রতি ক্ষণেও সন্ধি হইয়৷ থাকে, তখন কেন না সন্বেযোপাদন কর! হয়। তাহা যদি 

কর্তব্য বোধ হয়, তবে সন্ধ্যোপাসন অসম্ভব হইয়া পড়ে। তত্যতীত কোন শাস্ত্রে মধ্যাহ্ন সন্ধার 

প্রমাণ নাই। সুতরাং উক্ত ছুই সময়ে সন্ধা! এবং অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিবে, এবং তৃতীয় কালে 

করিতে হইবে না। আর যে তিন কাল হইয়! থাকে, উহ! ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের ভেদ বশতঃ 
হর, সন্ধোপাদনের ভেদ বশতঃ নহে। তৃতীয় পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ পঠন পাঠনাসমর্থ বিদ্বান খষি, মাতা 
পিত। প্রভৃতি বৃদ্ধ, জ্ঞানী ও পরম যোগীদিগের দেবা করা । পিতৃযজ্ঞের ছুই ভেদ আছে। প্রথম 

শ্রাদ্ধ এবং দ্বিতীয় তর্পন। “এং” শের অর্গ সত্য, *শ্রৎ সত্যং দধাতি যয়। ক্রিয়য়! সা দ্ধা, শ্রন্ধয়া 

যত ক্রিয়তে তক্ছা দ্ধং” যে ক্রিয়া! দ্বারা সত্যের গ্রহণ হয়, উহাকে শ্রদ্ধ! এবং শ্রদ্ধান্ুদারে যাহা অনুষ্ঠিত 

হদ্ধ উহা »শ্রাদ্ধ”। এবং “তৃপ্যস্তি তর্পয়ন্তি যেন পিতৃন্ তন্তপণম্” 'যে কর্ম দ্বার! বিদ্যমান মাতা 

পিতাদি পিতৃস্থানীয়গণ তৃপ্ঠ বা প্রসন্ন হয়েন, এবং তাহাদিগকে প্রসন্ন করা যায়, উহার নাম 
তর্পণ। পরন্ত ইহ! জীবিতদিগের অন্ত, মৃতদ্দিগের জন্ত নহে | 

ও ব্রঙ্জাদয়ো দেবাসৃপ্যস্তাম্। 

ব্রহ্মাদিদেবপত্্যস্প্যস্তাম্। 

ব্রহ্মাদিদেবস্থতাস্প্যন্তাম্। 

ব্রন্মাদিদেবগণাস্তপ্যস্তাম। ইতি দেবতর্পণমূ। 

*বিঘ1ংসো হি দেবাঃ” "ইহা! শতপথ ক্রাঙ্গপের বচন | যিনি বিদ্বান তীহাকেই 
দেব কহ যায়। বিনি সাঙ্গোপান্স মারি বেদ জানেন তাহাকে বুদ্ধ বল যায়। উথার নুন হইলে 
তাহারও নাম দেব অর্গাৎ বিশ্বান্। তীহাদিগের দদৃশী তাহাদিগের বিদুষী সী, বরা্ধণী, দেবী, ও 

তাহাদিগের অনুরূপ পুত্র ও শিষ্য এবং তীহাদিগের সদৃশগণ অর্থাৎ সেবকদিগকে সেবা করার নাম শা 

এবং তর্পণ। | 
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ও মরীচ্যাদয় ধ্রষয়ন্তৃপ্যন্ত।ম্। 

মরীচ্যাদ্যুষিপত্ত্যস্তপ্যস্তামূ। 
মরীচ্যাদ্যুষিস্বতাহৃপ্যস্তাম্। 
মরীচ্যাদ্যুষিগণান্তপাস্তাম। ইতি ধধিতর্পণয্। 

যিনি” ব্রদ্ধার প্রপৌত্র মরীচি সদৃশ বিহ্বান্ হইয়া অধ্যাপনা করিবেন এবং তন্তল্য বিদ্যাবক্ত 
তাহাদিগের শ্রীপকল, কন্তাদ্দিগকে বিদ্যাদান করিবেন, তাহাদিগকে এবং তৎ্সরৃশ পুত্র ও শিষ্য এবং 
তাহার উপযুক্ত সেবকর্দিগকে সেবা এবং সৎকার করাকে খষিতর্পণ কহে। 

অথ পিতৃতর্পণমৃ। 

ও সোমসদঃ পিতরম্তপ্যস্তাম্ । 

অশ্নিদ্বাত্তাঃ পিতরম্তৃপ্যস্তাম্ । 

বহিষদঃ পিতরস্্প্যন্তাম্। 

দোমপাঃ পিতরস্তপ্যন্তাষ্ । 

হুবিভূজিঃ পিতরম্তপ্যস্তাম্ । 
আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তায্ । 

স্বকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামূ। 

যমাদিভ্যো নমঃ যমাদীংস্তর্পয়ামি | 

পিত্রে স্বধা নমঃ পিতরং তর্পয়ামি | 

পিতামহায় ব্বধা নমঃ পিতামহং তর্পয়।মি | 

প্রপিতামহায় স্বধা নমঃ প্রপিতামহং তর্পয়ামি | 

মাত্রে স্বধ! নমে৷ মাতরং তর্পয়।মি। 

পিতামহো ব্বধ! নমঃ পিতা মহীং তর্পয়ামি | 
প্রপিতামহৈ ব্বধা নমঃ প্রপিতামহীং তর্পয়ামি | 
স্বপত্ত্যৈ স্ধধা নমঃ স্বপত্ীং তর্পয়ামি | 

, স্মন্ধিত্যঃ স্বধা নমঃ সন্বদ্ধিনস্তর্পয়ামি | 

সগোত্রেভ্যঃ স্বধা নমঃ সগোত্রাংগ্তর্পয়ামি | ইতি পিতৃতর্পণম্। 

“যে সোমে জগদীশ্বরে পথার্থবিদ্যায়াং চ লীদস্তি তে সোমগনঃ | যাহারা! পরমাত্মাবিষয়ে এবং পদার্থ 
বিদ্যা সম্বন্ধে নিপুণ তাহারা সোমসদ। “বৈরগ্নেধিহ্যাতে| বিদ্যা গৃহীত তে অগ্নিঘাত্তাঃ” যাহারা অগ্নি 
জার্থাৎ বিছ্যুতাদি পদার্থের পরিজ্ঞাতা তাহার! অগ্নিঘাতা । ণ্যে বর্ছিষি উত্তমে ব্যবহারে সীদস্তি তে 
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ধহিষদঃ* ধাহারা উ মবিদ্যাবুদ্ধিযুক্ত বাৰহারে অবস্থিত তাহারা বহ্ষিদ | “যে সৌমমৈশ্ব্যমোষধীরসং 

ব। পাস্তি পবস্তি-বা তে সোমপাঃ” ধাহীরা শশব্য্য রপ্ষক এবং মহৌষধিরস পান করতঃ, রোগনাশ করেন 
তাঁহারা দোমপা । “যে হবি 3 তুম হ,মর্থ তৃঞ্জতে ভোজয়স্তি বা তে হবিভূর্জঃ” ধীহারা মাদক এবং হিংস।- 
কারক দ্রবা পরিত্যাগ করতঃ ভোজন করেন তাহার হুবিভূর্জী।. “যে আজ্যং জ্ঞাতুং প্রাপ্ত।ং বা যোগ্যং 
রক্ষস্তি পিবস্তি বা তে আজ্যপাঁঃ” যাহারা জানিবার উপধুক্ত বস্তর রক্ষণ করেন এবং দ্বৃতহুগ্ধাদি পান ও 

ভোজন করেন তাঁহার৷ আজ্যপা । “শোভনঃ কালে৷ বিদ্যতে যেষাং তে সুকালিনঃ” ধাহাদিগের 
ধর্মান্ুষ্ঠানের জন্য সুখকর সময় হয় ত।হারা স্থুকালিন। “যে ছুষ্টান্ বচ্ছস্তি নিগৃহুত্তি তে যম স্থায়াধীশাঃ” 
যিনি ছষ্টের দমন এবং শ্রেষ্ঠের পালন করিয়! স্যায়াধিকারী হয়েন তিনি যম। ণ্যঃ পাতি স পিতা” 

ধিনি সম্তানদিগের অনাদি দ্বারা এবং সৎকার দ্বারা রক্ষক অথবা জনক তিনি পিতা । পপিতুঃ পিতা 

পিতামহঃ, পিতামহস্ত পিতা প্রপিতামহঃ” পিতার পিতাকে পিতামহ এবং পিতামহের পিতাকে প্রপিতামহ 

কহে। প্যা মানয়তি স| মাত।” ধিনি অন্ন এবং সৎকার দ্বার সন্তানকে মান করেন (মানেন) তিনি মাতা । 

“ঘ| পিতুঃ মাতা স| পিতামহী, পিতামহস্ত মাতা প্রপিতামহী” পিতার মাতাক পিতাঁমহী এবং পিতামহীর 

মাতাঁকে প্রপিতামহী কহে। আপনার স্ত্রী, ভগিনী, সন্বস্ধী, সগোত্র এবং অপর কোন ভদ্র পুরুষ অথবা 
বুদ্ধ! স্ত্রী প্রভৃতি সকলকে, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উত্তম অন্ন, বস্ত্র এবং সুন্দর যানাদি দান করতঃ, 

উত্তমরূপে তৃপ্ত করা অর্থাৎ যে যে কার্ধ্ের দ্বারা উহাদিগের আত্ম তৃপ্ত হয় এবং শরীর সুস্থ থাকে, তত্তৎ 

কার্য দ্বার! গ্রীতিপৃর্বক উইাদিগের সেবা করাকে শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ কহে। 
চতুর্থ বৈশ্বদেব _অর্থাৎ ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইলে ভোজনার্থ যাহ প্রস্তুত হুইবে, উহার মধ্যে অয, 

লবণধুক্ত অন, এবং লবণ ব্যতীত ঘ্বত ও মিষ্টযুক্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া, চুল্লী হইতে অগ্নি পৃথক করিয়া নিষ্ন- 
লিখিত মন্ত্র বারা আহুতি এবং ভাগ করিবে । 

বৈশ্বদেবস্থ সিদ্ধস্ত গুহোহগ্লো বিধিপূর্বধকমূ । 
আভ্যঃ কুর্্যাদ্দেবতাত্যে ব্রঙ্ছণো হোমমন্থহম্ ॥ মনুঃ | ৩। ৪৯। 

পাকশালায় তৌ'জনার্থ যা প্রস্তুত হইবে, তাহার দিব্য গুণ সাধনার্থ নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা বিধিপূর্ববক 
পাঁকাগ্সিতে নিত্য হোম করিবে | হোমের মন্ত্র; 

শু অগনয়ে স্বাহা। সোমায় স্বাহাী। অগ্লীযোমাভ্যাং স্বাহা। বিশ্বেত্যো 
দেবেভ্যঃ স্বাহ।। ধন্বন্তরয়ে স্বাহা। কুব্বৈ স্বাহা। অনুমত্যৈ স্বাহা। 
প্রজাপতয়ে স্বাহা। সহদ্যাবা পৃথিবীভ্যাং স্বাহা' । স্িষ্টকৃতে স্বাহা । 

এই সকল প্রত্যেক মন্ত্র দ্বারা প্রজ্জলিত অগ্নিতে এক একবার আহুতি নিক্ষেপ করিবে । অনন্তর 

থালায় অথবা! ভূমিতে পত্র বিস্তার করিয়া, পূর্ববদিক্ হইতে ক্রমানুদারে নি্লিখিত মন্ত্র বারা ভাগ করিয়া 
রাখিবে। মর 

ও সানুগায়েন্দ্রায় নমঃ | : সানুগায় মায় নমঃ। সানুগায় বরুণায় নমঃ 
সানুগায় সোমায় নমঃ | মরুদ্ত্ভ্যা নমঃ | অবৃভ্যে। নমঃ। বনস্পতিভ্যো 
নমঃ। শ্রিয়ৈ নমঃ| ভদ্রকাল্যৈ নমঃ। ব্রহ্মপতয়ে নমঃ। বাস্তপতয়ে নমঃ। 

১ 



বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ | দিবাচিরেভ্যো নমঃ | ভূতেভ্যো নমঃ| নক্তং 
চাঁরিভ্যো৷ ভূতেভ্যো৷ নমঃ। সর্ববাত্মভূতয়ে নমঃ | 

কোন অতিথি উপস্থিত থাকিলে এই ভাগ সকল দিবে, অথব1 অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । তদনস্তর 
লবণীন অর্থাৎ ডাউল, ভাত, শাক এবং রুটি। গ্রস্ৃতি গ্রহণ করিয়৷ ভূমিতে ছয় ভাগ রাখিবে। ইহার 
প্রমাণ £-. 

শুনাঁং চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাঁপরোগিণাম্ । 
বায়সানাং কৃমীণাঞ্চ শনকৈনির্ব্বপেন্ভুবি ॥ মনুঃ। ৩। ৯২। 

এইরূপ *শ্বত্যো নম% পতিতেভ্যো নমঃ শ্বপগত্য নমঃ, পাপরোগিভ্যে। নমঃ, বায়সেত্যো নমঃ, 

কৃমিভ্যোঃ নমঃ” বলিয়। নিক্ষেপ করতঃ কোন ছঃখী, এবং বুভূক্ষিত প্রাণী, কিন্বা কুক্কুর বা কাককে প্রদান 

করিবে। এ স্থলে “নম” শব্ধের অর্থ অন্ন; অর্থাৎ কুকুর, পাঁগী, চগ্ডাল, পাঁপরোগী। কাক অথব কৃমি 

পিগীলিকা প্রভৃতিকে অন্ন দেয়। ইহা! মন্ুম্থতি প্রভৃতির বিধি। হবন করিবার প্রয়োজন এই যে, 

পাকশালাস্থ বায়ু শুদ্ধ হইবে এবং অক্ঞাতভাবে অদৃষ্'জীবের হত্যা হইলে, তাহার প্রত্যুপকার করা হইবে! 

পঞ্চম অতিথি-সেবা-_যাঁহার কোন তিথি নিশ্চিত নাই, তাহাকে অতি কহে; অর্থাৎ কৌন ধার্মিক, 

সত্যোপদেশক, সকলের হিতার্থ সর্বত্র ভ্রমণকারী, পুর্ণবিদ্বান্, পরমযোগী সন্নাসী, অকন্মাৎ গৃহস্থের নিকট 
উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ তাহাকে পাঁদা, অর্ধ্য এবং আচমনীয় এই তিন প্রকার জল প্রদান করিয়া, পরে 

সৎকার পূর্বক আমনে উপবেশন করাইবে। পরে পানভোজনাদি উত্তম পদার্থ দারা সেবা করতঃ 
তীহাৰে প্রসন্ন করিবে । তদনস্তর সংসঙ্গ করতঃ, তাহার নিকট ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধক ভ্রানো- 

পদেশ শ্রবণ করিবে এবং তাহার সদুপদেশীনুসারে নিজের আঁচ|র ব্যবহার অনুষ্ঠান করিবে । সময়ানুসারে 

গৃহস্থ এবং রাঁজাদিও অতিথির স্তায় সৎকার পাইবাঁর যোগ্য । কিন্তু £_ 

পাষপ্ডিনো! বিকর্ণস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্। 
হৈতুকান্ বকরৃতীং শ্চ বাউযাত্রেণাপি নার্চয়ে ॥ মনুঃ | ৪1 ৩০। 

( পাযণ্তী ) অর্থাৎ বেদনিন্দক এবং বেদবিরুদ্ধমাচরণকারী ৷ (বিকর্ণস্থ ) বেদবিরুদ্ধকর্মকর্তা এবং 

মিথ্যাভাষণাদিযুক্ত ৷ ( বৈড়ীলত্রতিক ) অর্থাৎ বিড়াল যেরূপ লুক্কায়িত ও স্থির থাকিয়! মুষিক লক্ষ্য 

করিয়া সহসা উহাকে আক্রমণ করতঃ বিনাশ করে, এবং উহা দ্বারা নিজের উদর পূরণ করে, তদ্দ্রপ 
কার্য্যকারী | ( শঠ) অর্থাৎ যে ভ্রান্ত, দুরাগ্রহবিশিষ্ট, অথবা অভিমানী এবং গ্বয়ং না! জানিয়াও পরের 

কথ। গ্রাহ্য করে না। ( হৈতুক) অর্থাৎ কুতর্কী এবং বৃথাবাক্যকথনশীল, অর্থাৎ যেরূপ আজকাল 

বৈদান্তিকের। বলে যে আমি ব্রহ্ধ, জগৎ মিথ্যা এবং বেদাদিশান্ত্র ও ঈশ্বর এ সমস্ত কল্পিত, এরূপ 

গল্প কথনশীল। (বকবৃন্ধি) অর্থাৎ বক যেরূপ এক পদ উত্থাপন করিয়া ধ্যানঙ্থের মত থাকিয়া 

সহসা! মতন্তের প্রাণ বিনাশ করতঃ স্বকার্ধ্য সিদ্ধি করে, তঞ্জপ এক্ষণকার বৈরাগী এবং ভন্মধারী 

প্রস্থতি ছ্রাগ্রহ বিশিষ্ট ও বেদবিরোধক। বাক্য দ্বারাও ইহাদিগের সংকার করিবে না । কারণ 

ইছাদিগের সৎকার করিলে, ইহারা বুদ্ধি পাইয়া, সংসারকে অধ্থযুক্ত করে। ইহার! নিজে পাপ কর্ম 
করে এবং আপনার সহিত সেবককেও অবিদ্যারূপ মহাপাঁগরে নিমগ্ন করে। 



গত্যার্ধ-প্রকাশ। ণ৫ 

পাচ মৃহুযুতে-ফুন. এইরূপ. :-্রগযন্ত ছারা বিদ্যা, শিক্ষা, ধর্ম ও সভ্যতা প্রভৃতি সদগুণের বৃদ্ধি ৯ 

হয়। অগ্নিহোত্র হইতে বায়ু বায়, বৃষ্ট ও জলের শুদ্ধি হইয়া বৃষ্টি ছার। সংসারের স্থখোৎপত্ি হয়, এবং 
বিশুদ্ধ বায়ুর শ্বাস, স্পর্শ এবং দেবন দ্বারা, আরোগ্য, বল, বুদ্ধি ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাঁওয়াতে, ধর্ম, অর্থ, 

কাম এবং মোক্ষের অনুষ্ঠান পূর্ণ হয়) এই জন্য ইহাকে দেবযুজ্ঞ কহে। কারণ ইহা দ্বারা (দিব্যগুপ- 
ুক্ত ) বায়ু আদি পদার্থ শুদ্ধ হ্য়। পিত্যৃজ্ত ছার! মাতা, পিতা, জ্ঞানী ও মহাত্মাদিগের সেব! 

হওয়াতে জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং উহ্থা দ্বারা সত্যাসত্যের নির্ণয় করতঃ, সত্যাংশ গ্রহণ এবং অসত্যাংশ - 

ত্যাগ কিয়! লোকে সুখ লাঁভ করে। দ্বিতীয় কৃতজ্ঞতা, অর্থাৎ মাতা পিতা এবং আচার্য্য যেরূপ সন্তান 

এবং শিষ্যের উপর যত্ব করি্নাছেন তাহার পরিশোধ কর! অবস্ঠ কর্তব্য। বলিবৈশ্বদেবের ফল যেন্ূপ 
পূর্ধ্বে কবিত হইগাছে, তদ্রপই বুঝিতে হইবে। বত দিন পৃথিবীতে উত্তম অতিথি না পাওয়া যায়, 
তত দিন উন্নতি হইতে পারে না। তাদৃশ অতিথির নানাদেশ ভ্রথণ এবং সত্যোপদেশ প্রদান দ্বারা 
পাষগুদিগের বৃদ্ধি হয় না, এবং সর্বত্র গৃহস্থগণ সহজে সতাভ্ঞান লা করে, ও সকল মনুষ্যমধ্যে একই 
ধন্ম স্থিরভাবে প্রচলিত থাঁকে। অতিথি ব্যতিরেকে সন্দেহভপ্জন হয় না । সন্দেহভঞ্জন ব্যতিরেকে 

নিশ্চয় হওয়া অসম্ভব, এবং দৃ্নিশ্চয ব্যতীত স্খলাভ কোথায়? | 

্রান্ধে মুহূর্তে বুধ্যেত ধর্মে চানুচিন্তয়েৎ । 
কায়ক্লেশাংশ্চ তন্মুলান্ বেদতত্বীর্থমেব চ ॥ মনুঃ | ৪। ৯২। 

রাত্রির চতুখ-প্রহরে অর্গাৎ চারিঘটিকার সময় উঠিয়া, আবশ্তক কাধ্য করতঃ ধর্ম, অর্থ, শরীরের 
রোগনিদান এবং পরমাত্বধ্যান করিবে! কখন অধর্মাচরণ করিবে না। 

কারণ ১. | 

নাধর্মমশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব। 

শনৈরাবর্তমানস্ত কর্ত,ফু্লানি কৃম্ততি ॥ মনুঃ। ৪। ১৭২। 

অনুষ্ঠিত অধন্থ কখন নিক্ষল হয় না। তবে অধর্থানুষ্ঠানের সময়েই উহা! ফলে না এবং এই জন্যই 

অজ্ঞানী লোক অধন্শ হইতে ভীত হর না। (পরস্ত) ইহ! নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, উক্ত অধন্মীচরণ 

অল্পে অল্পে স্থথের মূলচ্ছেদন করে । 

এইরূপ ক্রমে -- 

অধর্দরেণৈধতে তাঁবন্তুতে। ভদ্রাণি পশ্ঠতি । 

ততঃ সপত্বাঞ্জয়তি সমূলস্ত বিনশ্যতি ॥ মনুঃ। ৪। ১৭৪। 

জল*যেরূপ তলস্থ অবরোধ ভান্থিয়। চারিদিকে বিস্তৃত হয়, তদ্রপ অধন্্াত্বা লোক ধর্মের মর্যাদা 

ত্যাগ করিয়া মিথ্যাভীষণ, কপটতা পাঁষপ্ডিতা, সর্বরক্ষক বেদের খণ্ডন, এবং বিশ্বাসঘাতকতাদি কাধ দ্বার! 

পরকীয় বস্ত গ্রহণ করতঃ, প্রথমে বৃদ্ধি পাঠ, পরে ধনাদি অব্য বারা পান, ভোজন, বস্ত্র, অলঙ্কার, যান, 

স্থান, মান ও প্রতিষ্ঠ। লাত করে, এবং অন্ঠায় পুর্ব্বক শক্রজয়ও করে, পরস্ধ তদনস্তর ছিমমূল বৃক্ষের 
তায অধন্মীর নাশ হয়। 



চা 

৬ ূ .. জত্যার্থ প্রকাশ 

সতঃধর্ষারয্যবৃত্েষব শৌচে চৈবারমেত সদ|। 
শিষ।ং শ্চ শিত্যাদ্বর্েণ বাখাহুদরসংঘতঃ ॥ মনুঃ | ৪। ১৭৫। 

বিদ্বান বেদোক্ত সত্যধর্ম অর্থাৎ পক্ষপাতশূন্ঠ হইয়া সত্যগ্রহণ এবং অসত্য ত্যাগরূপ স্তায়ানুস্থত 
বেদোক্ত-ধর্ম্ম অর্থাৎ আরধ্যধর্মান্থদারে শিষ্াদিগকে শিক্ষা দিবেন । 

ধত্বিক্পুরোহিতাচার্ষ্যে মাতুল'তিথিসংশ্রিতৈঃ। 
বালবৃদ্ধাতুরৈ বৈদ্যৈ জ্ঞ্াতিসন্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥ ১ ॥ 
মাতাপিতৃভ্য।ং যামীভি ভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্য্যয়। | 
ছুহিত্রা! দাসবর্গেণ বিবাদং ন লমাচরেৎ ॥ ২॥ মনুঃ ৪1 ১৭৯।১৮০ । 

( খত্বিক্ ) যজ্ঞকর্তা, ( পুরোহিত ) সদা ব্যবহার সম্বন্ধে সছুপদেশপ্রদানকর্তী, (আচার্য্য), বিদ্য!শিক্ষক, 

( মাতুল ) মাতৃসহোঁদর, ( অতিথি ) যাহার গতায়াতের কোন নির্দিষ্ট তিথি নাই, ( সংশ্রিত ) আপনার 

আশ্রিত, ( বাল ) বাঁলক, ( বৃদ্ধ) জরাগ্রস্থ ( আতুর ) পীড়িত, ( বৈদ্য ) আযুর্বেদবিদ, ( জ্ঞাতি ) সগোত্র 

অথব৷ শ্ববর্ণস্থ, ( সন্বন্ধী ) শ্বশুরাদি, ( বান্ধব) মিত্র, ॥১॥ (মাতা ) জননী, (পিতা ) জনক, (যামি) 

ভগ্মী, (ভ্রাত৷ ) সহোদর, ( ভার্য্যা ) স্ত্রী, ( ুহিতা ) বন্ঠা এবং সেবকলোকদ্িগের সহিত বিবাদ অর্থাৎ 

বিরুদ্ধ বাদবিতওা! কখন করিবে না। 

অতপাস্ত্নধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচিদ্ধিজঃ 

অন্তন্তশ্প্লীবেনেব সহ তেনৈব মজ্জতি ॥ মন্ুঃ ৪1 ১৯০। 

প্রথম ( অতপাঃ ) ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যভাষণারি-তপোরহিত ; দ্বিতীয় ( অনধীন্ধানঃ ) অধ্য়নহীন, এবং 

তৃতীয় ( প্রতিগ্রহরচিঃ ) ধর্শার্ঘ অপর হইতে অত্যন্ত দান প্রয়াপী এই তিনপ্রকার দ্বিজ প্রস্তরের নৌকা 
দ্বার! সমুদ্রতরণকারীর হায় আপনার ছুঙ্গন্মের সহিত ছুঃখ সাগরে নিমগ্ন হয়। হুয়ং নিমগ্ন হয় এবং 

উহার সহিত দাতাকেও নিমগ্ন করে ৫ 

ত্রি্ঘপ্যেতেধু দ্তং হি বিধিনাপ্যর্জজিতং ধনমৃ। 

দাতুর্ভবত্যনর্থায় পরভ্রীদাতুরেব চ ॥ মনুঃ ৪। ১৯৩। 

ধর্মানুসারে প্রাপ্ত ধন ও এই তিন বক্তিকে দন করিলে উক্ত দান এই জন্মে দাতার নাশ করে, এবং 

পরজন্মে গ্রহীতার নাশ করে। এইরূপ হইলে আর কি ফল হয় £_... 

যথ! প্লবেনৌপলেন নিমজ্জত্যুদকে তরন্" 
তথ! নিমজ্জতোহ্ধশ্তাদজ্ঞো দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ ॥ মনুঃ ৪। ১৯৪ 

যেরূপ প্রন্তরের নৌকায় বসিয়া জলপার হইতে যাইলে নিমগ্ন হইতে হয়, তদ্রপ অঙ্ঞানী দাতা এবং 

গৃতীতা উভয়েই অধোগতি অর্থাৎ ছুখ প্রাপ্ত হয় । 



_ সত্যার্থপ্রকাশ। ণ৭ 

পাষণ্তীর, লক্ষণ । 
ধর্ধবজী সদালুকশ্ছাদ্মিকো লোকদস্তকঃ | 

বৈড়ালব্রতিকোজ্জেয়ে। হিংত্রঃ সর্ববাভিসন্ধকঃ ॥-১। 

অধোদৃষ্টি নৈর্কতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ | 
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকক্রতচরো দ্বিজঃ ॥ ২ ॥ মনুঃ ৪। ১৯৫1১৯৬ 

ধর্মধবতী ) কোন ধশ্শানুষ্ঠান করে না অথচ ধর্মের নাম করিয়া লোককে প্রতারণা করে; ( সদ 

লুন্ধঃ) সর্বদা লোভযুক্ত, ( ছাদ্িকঃ ) কপটী, ( লোঁকদস্তকঃ ) সংসারীলৌকের সম্মুথে নিজের বাহাছুরী 
গল্পকর্তী, ( হিংস্র ) যে প্রাণিঘাতক এবং অপরের প্রতি বৈরবুদ্ধিকীরক হুইরা৷ ( সর্বাভিসন্ধকঃ ) উত্তম 
এবং অধম সকলের সহিত মিলিয়া থাকে উহাকে বৈড়ালত্রতিক অর্থাৎ বিড়াল-তপন্থী বা'বিড়ালের সমান 
ধূর্ত ও নীচ বুঝিতে হইবে ॥ ১ ( অপোদৃষ্টি:) নীচদৃষ্টি ; ( নৈর্ৃতিকঃ) ইঈর্ধ্যক অর্থাৎ কেহ সামান্ 
অপরাধ করিলে তাহার প্রতিশোধের জন্য উহার প্রাণ পধ্যন্ত বিনাশ করিতে ব্যগ্র; ( শ্বার্থসাধনততৎপরঃ ) 
কপটতা, অধর্দ্দ ও বিশ্বাসবাতকতা৷ হইয়াও নিজের প্রয়োজন সাধনে চতুর; ( শঠ ) মিথ্যা কথা হইলেও 

নিজের আগ্রহ (জিদ) কখন যে ত্যাগ করে না; “মখ্যা! বিনীতঃ* (মিথ্যা বা বাহাভাবে ) সচ্চরিত্র, 
সন্তোষ এবং সাধুতপ্রদর্শকারী ; ( বকব্রত) বকতুগ্য নীচ। এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে পাষণ্ড 
হইয়া থকে। উহাদিগকে কখন বিশ্বাস | সেবা করিবে না। 

ধর্দং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুর্ভিকাঃ | 
পরলোকসহা য়ার্ঘসর্ববভূতান্যপীড়য়ন্ ॥ ১॥ 

নামুত্র হি সহাঁয়ার্থং পিতা মাত চ তিষ্ঠতঃ | 
ন পুক্রদারং ন জ্ঞাতি ধর্্্তিষ্ঠতি ফেবলঃ ॥ ২। 
একঃ প্রজায়তে জন্তরেক এব প্রলীয়তে | 

একোহনুভূঙক্তে হ্বকৃতমেক এব চ ছুক্কতম ॥ ৩॥ 

মনু ৪1 ২৩৮। ২৪০। 

একঃ পাপানি কুরুতে 'ফলং ভূঙ্ক্তে মহাঁজনঃ | 

ভোক্তারো বিপ্রমুচ্যন্তে কর্তা দোষেণ লিপ্যতে ॥ ৪ ॥ 

মহাভাঁঃ উদ্যেগপঃ প্রজাগরপঃ অঃ ৩২ 

তং শরীরমু্হজ্য কাষ্ঠলোষসমং ক্ষিতৌ | 
বিষুখ! বান্ধব! যান্তি ধর্্স্তমনুগচ্ছতি ॥ ৫ মনুঃ। ৪। ২৪১। 

উই কীট যেরূপে বন্ীক প্রস্তুত করে তদ্রপ কোন প্রাণীকে গীড়া না দিয়া! পরলোকের অর্থাৎ 
পরজন্মের সুখার্থ ধীরে ধীরে ধর্মসঞ্চফ় কর! স্ত্রী ও পুরুষের কর্তব্য ॥ ১॥ কারণ পরলোকে মাতা, পিতা, 

পুত্র, স্ত্রী অথবা জ্ঞাতি কেহই সহায়তা করে ন! তথায় ধর্মৃহি কেবল সহায় ॥ ২ ॥ দেখ জীব একক জন্জু- 

গ্রহণ করে, এককই মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, এবং 'এককই ধর্ফলরূপ সুখ ও অধর্মফলরূপ ছঃখ ভোগ করে ॥ ৩ 



৭৮ সত্যার্থ-প্রকাশ। 

ইহ! বুঝ! উচিত যে কুটুম্বদিগের মধ্যে একজন পাঁপ করিয়া পদার্থ আনয়ন করে এবং ( মহাজন ) কুটুন্ববর্গ 
উহ! ভোগ করে। ভোগকর্তারা দৌষভাগী হয় ন।, কিন্ত অধর্কর্তাই কেবল ধোষভাগী হয়. ৪1 
কোন সন্বন্ধীর মৃত্যু হইলে মৃত্পিগ্ডের স্তায় মৃতশরীর ভুমি মধ্যে স্থাপিত কররয়া, বান্ধবগণ বিমুখ হইয়া 
(যখন ) প্রস্থান করে, সে সময় কেহ উহার সঙ্গে যায় না, তখন কেবল ধর্ম একক উহার সঙ্গী হইয়া 
থাকে । ৫॥ 

তগ্সাদ্বন্ং সহায়ার্ঘং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ | 
ধর্টেণ হি সহায়েন উমস্তরতি দুস্তরমূ ॥ ১॥ 
ধর্মপ্রধানং পুরুষং তপসাহতকিল্তিষম্ । 
পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্বস্তং খশরীরিণমূ। মনু ৪1 ২৪২। ২৪৩। 

এইজন্ত পরলোকে অর্থাৎ পরজন্মে স্ার্থ ও ইহজন্মের সহায়ার্থ ধীরে ধীরে নিত্য ধর্মসঞ্চয় করিবে, 
কারণ ধর্মসহায় হইলে, জীব মহ এবং ছুস্তর ছুঃখসাগর পাঁর হইতে পারে ॥১॥ যে পুরুষ ধর্মকেই 
প্রধান জ্ঞান করেন এবং খাহার ধর্মানুষ্ঠান ঘরা পাপ দুরীভূত হইয়া যায়, সে পুরুষ প্রকাশস্বরূপ এবং 

আকাশ যাহার শরীরবৎ, সেই পরলোক অর্থাৎ পরম দর্শনীয় পরমাত্মাকে শী প্রাপ্ত হয়েন। ২। 

এইজন্য 

দৃঢ়কারী মৃদ্দান্তঃ ক্রুরাচারৈরসংবসন্। 
অহিংতে দমদানাভ্যাং জয়ে স্বর্গ. তথাব্রতঃ ॥ ১ ॥ 

বাচ্যর্থা নিয়তাঁঃ সর্বের্ বাঁউআ্ুলা বাগ বিনিঃস্থতাঃ। 
তাস্ত বঃ স্তেনয়েছাচং স সর্ববস্তেয়কন্নরঃ ॥ ২ ॥ 

আচারাল্লভতে হ্যাধুরাচারাদীপ্নিতাঃ প্রজাঃ ৷ 
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারে হন্ত্যলক্ষণম্ ॥ ৩ ॥ 

মনুঃ ৪1 ২৪৬ । ২৫৬ 1১৫৬। 

সর্বদা দৃঢ়ভাবে কার্ধ্যকারীঃ কোমলম্বভাব এবং জিতেন্ররিয় হইয়া হিংসক ক্রুর ও ছুষ্টাচার লোক 
হইতে পৃথক্ থাকিয়! ধর্্াত্াগণ মনের পরাজয় এবং বিদ্যাদি দান দ্বারা “সুখলাঁভ করেন ১1 পরন্থ 
ইহাও চিন্তা করিতে হইবে যে, বাক্য দ্বারা যে অর্থ নিয়ত আছে, তন্বারা অর্থ অর্থাৎ ব্যবহার 
সিদ্ধ হয়, সেই বাক্য সমগ্র নিঃসৃত হইলে তাহার মৃলস্বরূপ বাক্য জন্য ভাব হদয়জম হয়, এইরূপ বাক্য 
যে অপহরণ করে, অর্থাৎ মিথ্যা ভাষণ করে, সে চৌর্ধ্যাদি সমস্ত পাপেরই অনুষ্ঠাতা হ্য়।২| এইজন্য 
মিথ্যাভাষণাদি অধর্ম ত্যাগ করিয়! ধর্ম্মাচারণ অর্থাৎ ব্রহ্গচধ্য এবং জিতেন্দরিয়তা অনুষ্ঠান ছারা) 

পূর্ণ আমু এবং ধন্মাচরণ দ্বারা উত্তম গ্রজ! ও অক্ষয় ধন লাভ হুয়। ধর্্মাচার হইতে যাহাতে ছুষ্ট লক্ষণের 
নাশ হয় তদ্রুপ আচরণই সর্ধদা কর্তব্য ॥৩॥ কারণ £--+ * 

ছুরাঁচারে! হি পুরুষে লোকে ভবতি নিন্দিত | 
ছুঃখভাঁগী চ সততং ব্যাধিতোহল্লায়রেব চ ॥ ১ ॥ মনুঃ ৪1 ১৫৭। 



৭৯ টে 

ছষ্টাচারী পুরুষ সংসারে সজ্জনদিগের নিকট নিন্দিত হইয়!. ছুঃখভাগী এবং নিরন্তর ব্যাধিযুক্ত হয, 
এবং অল্নাম্তু ভোগ করিয়! খাঁকে। এইজন্য এইরূপ চেষ্ট! করিতে হইবে যে £-- 

যদ্যপরবশং কর্ম তত্তদ্যত্বেন বর্জয়েৎ। 

যদ্যদাত্মবশং তু স্থযাত্তত্তৎ সেবেতে যত্বতঃ ॥ ১ ॥ 

সর্ববং পরবশং ছুঃখং সর্বমাত্ববশং সখম্ । 

এতদ্বিদ্যা সমাসেন লক্ষণং সুখছুঃখয়োঃ ॥ ২ ॥ 

মনুঃ 1৪ ১৫৯। ১৬০ 

পরাধীন কর্ন সকল প্রযত্রপূর্ববক পরিহার করিবে, এবং স্বাধীন কর্ণ সকল যত্ব পূর্বক সেবা করিবে ।.1 

কারণ যাহা যাহা পরাধীন তৎসমুদয় ছুংখকর, এবং যাহ! যাহা স্বাধীন তাহাই সমস্ত সুখকর) সংক্ষেপতঃ 

এইরূপে সুখ ও দুঃখের লক্ষণ জানিতে হুইবে। পরস্থ কোন কাধ্য অপরের অধীন হুইলে, তৎকার্ধয 

অধীনতাসত্বেও করা কর্তব্য । যেমন, জ্রী এবং পুরুষের মধ্যে এক অপরের অধীন ব্যবহার আছে, অর্থাৎ 

্্ী পুরুষের এবং পুরুষ স্ত্রীর প্রতি পরম্পর প্রিগ্নাচরণ ও অনুকুল ব্যবহার সর্বদা করিবে। ব্যভিচার 

অথবা বিরোধ কখন করিবে না। পুরুষের আক্তানুকুল হইয়! স্ত্রী গৃহকার্ধ্য করিবে। বাহিরের কার্ধ্য 

পুরুষের অধীন থাকিবে । ছুষ্ট ব্যপনে আসক্ত হইলেও ততদ্বিষয়ে এক অপরকে অবশ্ঠ প্রতিরোধ 

করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে | বিবাহের পর স্ত্রী পুরুষের সহিত এবং পুরু স্ত্রীর সহিত 

বিক্রীত স্বরূপ হুইয়া যায়, এজন্য নখশিখাগ্র দ্বারাও কোনরূপ বিলাস দেখাইলে অর্থাৎ স্ত্রী অথবা 

পুরুষের সহিত হাব ভাব দেখাইলে একের বীর্ধ্যাদি অপরের অধীন হইয়৷ পড়ে । স্ত্রী অথবা পুরুষ 

প্রসন্নতা ব্যতিরেকে কোন কার্ধ্য বা ব্যবহার করিবে না ॥ অপ্রপন্ন ব্যবহার হইতে ব্যভিচার, বেশ্তাগমন 'ও 

পরপুরুষ গমনাদি অতিশয় অগ্রীতিকর কার্ধ্য হইয়! থাঁকে। স্ৃতরাং তন্দ্রপ কার্য পরিত্যাগ করিয় 

পতি স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রী পতির প্রতি সর্বদা প্রসন্ন থাকিবে । ত্রাঙ্মণ বর্ণস্থ হইলে, পুরুষ বালক- 

দিগকে এবং স্ুশিক্ষিতা স্ত্রী বালিকাদিগকে অধ্যাপন করিবেন এবং নানাবিধ উপদেশ দান ও বক্তা 

করিয়। উহাদিগকে কৃতবিদ্য করিবেন। পতি স্ত্রীর পক্ষে পূজনীয় দেবতা এবং স্ত্রী পতির পক্ষে পুজনীয়৷ 

অর্থাৎ 'সৎকারযোগ্য। দেবী। যতদিন গুরুকুলে থাকিবে ততদিন অধ্যাপকদিগকে মাতা পিতার তুল্য 

জ্ঞান করিবে। অধ্যাপকও শিষ্যকে স্বীয় সন্তানের তুল্য জ্ঞান করিবেন। অধ্যাপনা করিবার জন্য 

অধ্যাপক এবং অধ্যাপিক এইরূপ হইবে £-_ 

আত্মজ্ঞানং সমারন্তস্তিতিক্ষা৷ ধর্্মনিত্যতা | 

যমর্ঘ। নাপকর্ষন্তি সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥ ১॥ 

নষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে । 

অনান্তিকঃ শ্রদদধান এতৎ পণ্ডিতলক্ষণম্ ॥ ২ ॥ 

ক্ষিপ্রং বিজানাতি চি্রং শৃণোতি 

বিজ্ঞায় চার্থ ভজতে ন কামাৎ। 



নাঁসংপৃফৌহ্াপষুউক্তে পরার্ধে 
ত্প্রজ্ঞানং প্রথমং পণ্ডতিতস্ত ॥ ৩ ॥ 

নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্থন্তি নষ্উং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্। 
আপতস্ব চ ন মুহত্তি নরাঃ পণ্ডিতবৃদ্ধয়ঃ ॥ ৪ ॥ 
প্রবৃত্তবাক্ চিত্রকথ উহ্বান্ প্রতিভানবান্। 
আশু গ্রন্থস্য বক্তা চ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে ॥ ৫ ॥ 
শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্য প্রজ্ঞা চৈব শ্রন্তানুগ| । 
অসস্তিন্নার্য্যমর্ধ্যাদঃ পণ্ডিতাখ্যাং লভেত সঃ ॥৬। অঃ ৩২। 

মহাভারতে উদ্যোগপর্বে বিদুর প্রজাগরের এই সকল শ্লোক । (অর্থ) যাহার আত্মজ্ঞান আছে এবং 

যিনি সম্যক আরম্ভ বিশিষ্ট অর্থাৎ কখন আলশ্ত বশতঃ নিক্ন্মা থাকেন না| যিনি সুখ, ছুঃখ, হানি, লাভ, 

মানাপমান, নিন্দা এবং স্তুতি বিষযনে হর্ষ অথবা! শোক করেন না, এবং ধর্মেই নিত্য নিশ্চিত থাকেন, 

এবং উত্তম উত্তম পদার্থ অর্থাৎ বিষয় সন্বন্ধীয় বস্তদকল ধাহার মনকে আকর্ষণ করিতে পারে না, তাঁহাকেই 
পণ্ডিত কহা যায়| ১। সর্বদা] ধর্মযুক্ত কর্ম করা, অধর্্ম ত্যাগ করা, ঈশ্বর, বেদ ও সত্যাচারের কখন 
নিঙ্দা না করা, এবং ঈশ্বরাদিতে অতিশয় শ্রন্ধালু হওয়া পর্ডিতের কর্তব্য কাধ্য ॥ ২॥ কঠিন বিষয়ও 

শীঘ্র জানিতে পারা, বহুকাল যাবৎ শাস্ত্রের পাঠ, শ্রবণ এবং বিচার করা, স্বকীয় জ্ঞান পরোপকারে প্রবুক্ত 
কর!, নিজের স্বর্গের জন্য কোন কার্য না করা, এবং অপৃষ্ট হইয়। ও অযোগ্য সময় বুঝিয়া পরকার্ষে 

সম্মতি না দেওয়া, পণ্ডিতের প্রথম প্রজ্ঞান॥ ৩॥ যিনি অপ্রাপ্তি ও অধোঁগা বিষয়ের কখন ইচ্ছা! করেন 

না, নষ্ট পদার্থের জন্য শোক করেন না, এবং বিপদের সময় মুগ্ধ অর্থাৎ ব্যাকুল হয়েন না, তিনিই 

বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত ॥ ৪॥ সকল বিদ্য। বিষয়ে যাহার বাক্য প্রশ্নোত্তর করিতে অভিনিপু, যিনি, শান্তর 
প্রকরণে বিচিত্রবক্তা এবং যথাযোগ্য তর্ক করিতে সমর্থ এবং ্বতিমান্ হইয়! শীঘ্র গ্র্থার্থের বক্ত।, 

তাহীকেই পণ্ডিত কহে ৫॥ যাহার প্রন্ঞ! শ্রুত সত্য অর্থের অনুকূল, যার শ্রবণ বুদ্ধির অনুযায়ী 
এবং যিনি আর্ধয অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধার্মিকদিগের মর্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তিনিই পণ্তিতসংক্ঞা লাত 

করেন ॥ ৬॥ যেস্থানে এইরূপ শ্রী এবং পুরুষগণ অধ্য।পন করেন, সেই স্থানে বিদ্যা, ধর্ম এবং সদাচারের 

বৃদ্ধি বশতঃ, প্রতিদিন আনন্দের বৃদ্ধি হইতে থাকে । অধণপনের অযোগ) এবং মূর্খের লক্ষণ £_ 

অশ্রন্তশ্চ সমুনদ্ধো দরিদ্রেশ্চ মহামনাঃ 

অর্ধাংস্চাহকর্মণা প্রেপ্নযূ্ট ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ১॥ 
অনাহুতঃ প্রবিশতি হাপৃষ্টো বু ভাষতে। 
অবিশ্বন্তে বিশ্বসিতি মুঢ়চেতা৷ নরাধমঃ ॥ ২। ূ 

মহাঁভারতস্থ উদ্যোগপর্ধের বিছুর প্রজাগরের ৩২ অধ্যায়ের এই শ্লোক । (অর্থ) যে কখন শান্ত 
পাঁঠ করে নাই, অথবা শ্রবণ করে নাই, দরিদ্র হইয়াও অতিদর্পিত এবং বৃহ অভিগ্াাষকারী এবং কর্ণ 
না করিয়াও পদার্গলাভেচ্ছু, বুদ্ধিমান লোক তাহাকে মুঢ় কছেন॥ ১॥ যে বিনা আহ্বানে সভায় অথবা 



রি ৮১ 

গৃহে প্রবিষ্ট হুইয়! উচ্চাসনে উপবেশন করিতে চাহে, বিনা অনুরোধে সভামধ্যে অনেক বাক্য প্রয়োগ 
করে। এবং বিশ্বাসের অযোগ্য মচুষ্য অথবা বস্তর উপর বিশ্ব স্থাপন করে, সেই ব্যক্তি মূর্থ এবং সকল 
মনুষ্ের মধ্যে নীচ ॥ ২ ॥ যে স্থানে এইরূপ লোক অধ্যাপক উপদেশক অথবা! গুক্ণ হয়, সে স্থানে অবিদ্যা, 

অধর্দ, অসভ্যতা, কলহ, বিরোধ এবং ভেদবুদ্ধি পাইয়া দুঃখ বৃদ্ধি করে| 

বিদ্যার্থীদিগের দোষ ও লক্ষণ__ 

আলম্তং মদমোহে৷ চ চাপলং গোষ্ঠিরেব চ। 
স্তব্ধত। চাভিমানিত্বং তথ! ত্যাগিত্বমেব চ ॥ 

এতে বৈ সপ্ত দোষাঃ স্থাঃ সদা বিদ্যার্থিনাং মতাঃ ॥ ১॥ 

স্বখাধিনঃ কুতো৷ বিদ্য কৃতোবিদ্যাথিনঃ স্থখম্ | 

স্খার্থী বা ত্যজেদিদ্যাং বিদ্যার্থী বা ত্যজেত স্থখয্ ॥ ২॥ 

ইহাও বিছুরপ্রজাগরের শ্নোক। ( আলম্ক ) শরীর এবং বুদ্ধিগত জড়তা, মদির! সেবন, মোহ, 

বস্তুবিশেষে অনুরক্ত হওয়া, ইতস্ততঃ বৃথা বাক্যপ্রয়োগ করা৷ অথবা শ্রবণ করা, পাঠ অথবা৷ পাঠনার সময় 

হঠাৎ নিবুন্ত হওয়া, অভিমানী এবং অত্যাগী হওয়া, বিদ্যার্থীদিগের এই সপ্ত প্রকার দোষ ঘটিয়া 

থাকে ॥ ১। এরূপ হইলে বিদ্যালাভ হয় না, সুখভোগকারীর পক্ষে বিদ্যা কোথায়? বিদ্যার্থীর 

পক্ষে সুখ কোথায় ? সুতরাং বিষয় নুখাভিলাধী বিদ্যাকে এবং বিদ্যার্থ বিষয়স্থথকে পরিত্যাগ 

করিবে ; তদ্যতীত কখন বিদ্যালাভ হইতে পারে না । নিয়লিখিতরূপ লোকের রিদ্যালাভ হয়। 

সত্যে রতাঁনাং সততং দাস্তানামুদ্ধরেতস্ম্। 

্রহ্মচর্য্যং দহেদ্রাজন্ সর্ববপাপান্যুপাসিতম্ ॥ ১॥ 

সর্বদ! সত্যাচারে প্রবৃন্ত ও জিতেত্্রিয় এবং ধাহাদিগের বীর্য্য অধঙ্থলিত হয় না, তাহাদিগেরই ত্রঙ্নচর্ধ্য 

সত্য হয় এবং তাহারাই বিশ্বান্ হয়েন । এই জন্ত অধ্যাপক এবং বিদ্যার্থীগণের গুভ লক্ষণযুক্ত হওয়৷ 

আবগ্তক। অধ্যাপকগণ এরূপ যত্ন করিবেন যাহাতে বিদ্যার্থিগণ সত্যবাদী, সত্যমানী, সত্যকারী, সভ্যতা, 

জিতেজ্জিয়ত। ও সুনীলতাদি গুতগুণযুক্ত হয়, যাহাতে তাহারা শরীর এবং আত্মার বল বৃদ্ধি করতঃ সমগ্র 

বেদাদিশাস্তে বিদ্বান্ হয়, এবং কুচেষ্ট। পরিহার বিষয়ে, ও বিদ্যার অধ্যাপন বিষয়ে সর্বদা চেষ্ট৷ করে 

ব্দ্যািগণ সর্বদ। জিডেজ্দিয় ও শান্ত হইয়। শিক্ষকের উপর প্রেমী হুইয়। এবং বিচারশীল ও পরিশ্রমী 

হইয়া, এরপ প্রযত্ব করিবে যাহাতে পূর্ণ বিদ্যা, পূর্ণ আফু এবং পূর্ণ ধর্ম ও পুরুযার্থ লাভ হয়। এই 

সকল ব্রাঙ্গণবর্ণের কার্ধ্য ॥ ক্ষত্রিয়দিগের কার্ধ্য রাজধন্ম ব্যাখ্যা সময়ে কথিত হইবে। বৈশ্বগণ দেশীয় 

ভাষা এবং নানাবিধ ব্যবদায়ের রীতি ও ভাব জানিবে। বিক্রয় করা, ক্রয় করা, দ্বীপ দ্বীপান্তরে 

গমনাগমন, লাভের জন্ত কারধ্যারস্ত ক্র, পশুপালন, ক্ষেত্রের উন্নতি সাধন, চতুরতার সহিত কার্য করা 

এবং ক্রান, ধনবৃদ্ধিৎ সাধন, বিদ্যা এবং ধশ্মোননতির জন্ত ব্যয় করা, সত্যবাদী ও নিক্ষপটা হইয়া 

সত্যান্থদারে কধ্যসাধন এবং সমুদায় রস্ত রক্ষা, অর্থাৎ যাহাতে কৌন বস্ত নষ্ট না হয়, তত্রপ কার্য করা, 

তাহাদিগের কার্ধয। শুদ্রগণ সর্বপ্রকাঞ্তর দেবাচতুর এবং পাকবিদ্যায় নিপুণ হইবে। অতিশয় 

শ্রদ্ধার সহিত ছবিজদিগকে বা *করিবে এবং উহ্াদিগের নিকট হইতে নিজের উপজীবিকা লাস 
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করিবে । দিজগণ ইহাঁদিগকে পানীয়, ভোজন, বন্ত্র এবং স্থান ও বিবাহা্দর জন্ত যাহা কিছু ধন 
আবশ্তক হয় তাহা, অথবা মালিক বেতন দিবেন। চারি বর্ণ পরস্পর গ্রীতি পুর্ব্বক উপকারে, সততায়, 
সুখ দুঃখে, হানি অথবা! লাভ বিষয়ে, একমত হইয়া রাজ্য ও প্রঙ্গার উন্নতি বিষয়ে, শরীর, মন ও 
ধনের দ্বারা চেষ্টা করিবে। স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে কখন বিয়োগ হওয়1“( পৃথক অবস্থান করা) 
উচিত নহে। কারণ *-- 

পানং দুর্নসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহৌহটনম্। 
স্বপ্রোইন্যগেহবাসশ্চ নারীসন্দূষণানি ষট. ॥ ১॥ মনুঃ। ৯। ১৩॥ 

মদ্য, মাংস অথবা মাদক সেবন, দুষ্টপুকষের সহবাস, পতিবিয়োগ, একাকিনী বুখা৷ পাষতীদিগের 
দর্শনের ছলে ইতন্ততঃ মণ করা, পরগুছে শয়ন করা, অথব1 বাঁপ করা, এই ছয় প্রকার দৌষ স্ত্রীলোৌক- 
দিগকে দুষিত করে। পুরুষের পক্ষেও এই সকল দোৌষ। প'ত এবং স্ত্রী মধ্যে ছুইপ্রকার বিয়োগ হয়। 

প্রথম কোন কাধ্যার্থ দূরদেশে গমন বশতঃ এবং দ্বিতীয় মৃত্যুবশতঃ বিয়োগ । ইহার মধ্যে প্রথম 
বিয়োগের প্রতীকার এই যে, দূরদেশে যাত্রা! করিলে স্ত্রীকেও সমভিব্যাহারে লইবে | ইহার গ্রায়োজন 
এই যে দীর্ঘকাল বিয়োগ হওয়া উচিত নহে। (প্রশ্ন) স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বহুবিবাহ হওয়া উচিত 

কি.না? (উত্তর) যুগপৎ অর্থাৎ একক!লে নহে। (প্রশ্ন) তবে কি সময়ান্তরে অনেক বিবাহ 
হইবে? (উত্তরা, যথা £- 

স| চেদক্ষতযোনি; স্তাদ্গতপ্রত্যাগতাপি বা । 

পৌনর্ভবেন ভর্ত1 স1 পুনঃ সংস্কারমহতি ॥ মনুঃ ৯। ১৭৮ ॥ 

যে স্ত্রীর বা পুরুষের পাণিগ্রহণমাত্রসংস্কার হইয়াছে, কিন্ত সংযোগ হয় নাই, অর্থাৎ অক্ষতযোনি স্ত্রী 
এবং অক্ষতবী্ধ্য পুরুষ হইলে, উহাদিগের অগ্ন স্ত্রী অথবা পুরুষের সহিত পুররায় বিবাহ হওয়া! উচিত । 
কিন্তু ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ঠবর্ণমধ্যে ক্ষতযোনি স্ত্রীর অথব! ক্ষতবীর্য্য পুরুষের পুনরায় বিবাহ হও 

উচিত নহে । (প্রশ্ন) পুনরায় বিবাহে কি দোষ আছে? (উত্তর) (প্রথম) পুরুষের প্রতি প্রণয়ের 

নানতা হয়, কারণ যখনই ইচ্ছ। হইবে তখনই পুরুষ স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া অপরের 
সহিত সম্বন্ধ করিবে । (দ্বিতীয় ) পতি অথবা স্ত্রীর মৃত্যুর পর, পুরুষ 'অথবা৷ স্ত্রী, পুনরায় বিবাহ করিলে 

প্রথম স্ত্রীর অথব! পূর্ধপতির সম্পন্তি লইয়া যাইবে এবং তাহার সন্বস্বীয়দিগের সহিত বিবাদ হুইবে। 

( তৃতীয় ) বহু পরিমাণে ভদ্রবংশের নাম অথবা চিহ্ন থাকে না এবং সম্পন্তি ছি ভিন্ন হইয়া পড়ে। 

( চতুর্থ) পতিতা! ও স্তীব্রতধর্্ম নষ্ট হওয়া ইত্যাদি দোষের জন্য দ্বিজদিগের মধ্যে পুনরায় বিবাহ অথবা 

বছবিঝাহ কখন হওয়া উচিত নহে। (প্রশ্ন) বংশচ্ছেদ হইলে কুলের নাশ হইবে, এবং স্ত্রী পুরুষ 

ব্যভিচারাদি দোষে প্রবৃণ্ণ হইয়া গর্ভপাতনাদি দোষ অনুষ্ঠান করিতে পারে, এইজন্য পুনরায় বিবাহ উৎকৃষ্ট 
কল্প। (উত্তর) ন; কারণ, স্ত্রী অথবা পুরুষ বরন্বচর্য্যে অনুরত থাকিলে, কৌন? উপদ্রবই হইতে 

পারে না। কুলের পরম্পরা রক্ষা করিবার জন্য স্বজাতীর় কোন বাঁপককে পুরররূপে গ্রহণ করিলে কুজ- 

রক্ষা? হইবে অথচ ব্যভিচার হইবে না। ব্রহ্ষগর্য্য রক্ষা করিবার ইচ্ছা না হইলে [িয়োগ দ্বারা 

সম্তানোৎপন্ি বরিয়া লইবে | (প্রশ্ন ) পুনরায় বিবাহ এবং নিয়োগের মধ্যে প্রডেদ কি? (উত্তর) 
( প্রথম ) যেমন বিবাহের পর কন্ঠা নিজ পিসগৃহ ত্যাগ করিয়া পতিগ্ঠহে গমন করে, এবং তাহার পিতার 



সত্যার্থ-প্রকাশ |. ৮৩ 

সহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু বিধব। স্ত্রী, উক্ত বিবাহিত পতিরই গৃছে অবস্থান করে। (দ্বিতীক্ব ) 
উক্ত বিবাহ্তি স্ত্রীর পুত্র বিবাহিত পতির দায়ভাগী হয় । বিধবা স্ত্রীর পুত্র বী্ধ্যদাতার পুত্র কথিত হ্য় 
না, উহার গোত্রীয় হয় না, এবং উহার সম্পত্তিভাগীও হয় না, কিন্ত মৃত পতিরই পুত্র কথিত হয়, উহার 
সম্পত্তির অধিকারী হুইয়! উহারই গৃছে অবস্থান করে। (তৃতীয়) বিবাহিত স্ত্রী এবং পুরুষের পরম্পর 
সেব) ও পালন কর! অবস্থ কর্তব্য, পরস্ত নিযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কোন সন্বন্ধই থাকে ন!। (চতুর্থ) 
বিবাহিত স্ত্রীও পুরুষের সন্বন্ধ মৃত্যুপধ্যস্ত থাঁকে, এবং নিধুক্ত স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ নিম্বোগকার্যান্তর * 
চলিয়া যাঁয়। ( প্রঞ্চম ) বিবাঁছিত স্ত্রী এবং পুরুষ পরম্পর গৃহকার্ধ্য সিদ্ধির জন্য করিয়া থাকে, কিন্ত 

নিযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষ নিজ নিজ গৃহকার্য্য স্বতন্ত্ররূপে করিয়৷ থাকে! (প্রশ্ন) বিবাহ এবং নিয়োগের 
নিয়ম কি? একরূপ অথব! পৃথক? (উত্তর ) অক্পপরিমাণে ভেদ আছে। বাহা৷ পূর্বে কথিত 
হইয়াছে, তদ্যতীত বিবাহিত স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে এক পতি ও এক স্ত্রী মিলিত হুইয়! দশ সন্তান উৎপন্ন 
করিতে পারে, কিন্তু নিধুক্ত স্ত্রী অথবা পুরুষ ছুই অথবা চারি সন্তানের অধিক সন্তানোৎপন্তি করিতে 

পারে না । অর্থাৎ যেৰপ কুমার এবং” কুমারীর বিঝাহ হইয়া থাকে, তজ্রপ যাহার স্ত্রী অথবা পতি 

মরিয়! যায়, তাহারই নিয়োগ হইয়। রে কুমার অথবা কুমারীর হয় না) বিবাহিত স্ত্রী এবং পুরুষ 

যেরূপ সর্ধদা একত্র থাকে, নিধুক্ত স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে তজ্রপ ব্যবহার নাই। খতুদ্দান সময় 

ব্তীরেকে একত্র হইতে পারে না। স্ত্রী আপনার জন্ত নিয়োগ করিলে তত্রুত দ্বিতীয় গর্ভ রক্ষিত 

হইবার পর হইতেই স্ত্রী পুরুষের সধ্ন্ধ চলিয়া! যায়। পুরুষের ও আপনার জন্ত নিয়োগ করিলে 

দ্বিতীয় গর্ভ রক্ষিত হইলে আর উভয়ের সম্বন্ধ থাকে না; কিন্ত নিধুক্ত স্ত্রী ছুই অথবা তিন বৎসর 

পয্যস্ত শিশুকে পালন করিয়া ছুইটি সন্তান নিবুক্ত পুরুষকে দিবে, এবং এইরূপে এক বিধবা স্ত্রী নিজের 

জন্ত ছুই, এবং চারি নিধুক্ত পুরুষদিগের প্রত্যেকের জন্য ছুই ছুই যস্তান উত্পাদন করিতে পারে। 

এক মৃতন্ত্রীক পুরুষও, নিজের জন্য ছুই, এবং চারি অন্য বিধবার প্রত্যেকের জন্য ছুই ছুই সন্তান 

উৎপাদন করিতে পারে। এইরূপে সর্ধশুদ্ধ ১০ দশ সম্তানোতপত্তির জন্য বেদে আজ্ঞা আছে। 

ইমাং তমিন্দ্রমীঢ,ঃ স্থপুজ্রাং স্থভগাং কৃণু। 
দশান্তাং পুভ্রানাধেহি পতিমেকাদশং কৃধি ॥ ১ ॥ 

খঃ। মং ১০। স্থুঃ৮৫। মং 8৫ ॥ 

হে (মীচ,, ইন্্র) বীর্ধযদিঞ্চনে সমর্থ ও শর্্ধ্যুক্ত পুরুষ। তুমি এই বিবাহিত অথবা বিধবা 

ত্র শ্রেষ্ঠ পুল উৎপাদন করিয়া উহাকে সৌভাগাযুক্ত কর, এবং এইরূপে দশ পুত্র উৎপাদন করিয়া 

স্ত্রীকে একাদশ বলিয়া গণনা! কর। হেস্ত্রী! তুমিও বিবাহিত পুরুষের অথবা নিযুক্ত পুক্কষের 

দশ সন্তান উৎপাদন করিয়া পতিকে একাদশ বলিয়া! গণনা কর। উক্তবেদের আক্তানুসারে ব্রাহ্মণ, 

শরিয়। এবং বৈস্তাবর্ণথ স্ত্রী অথবা পুক্রষ, দশের অধিক সম্তানোৌৎপত্তি করিতে পারিবে না। কারণ 

অধিক সন্তান হইলে উহার! দুর্বল, পনির্ধদ্ধি এবং অন্নাযু হইস্জা থাকে, এবং স্ত্রীও পুকুষ দুর্বল, 

অল্লামু এবং রোগগ্রাস্থ হইগনা ৃষ্ধাব্থায় বছুছুঃখ প্রাপ্ত হয়। (প্রশ্ন; উক্ত নিয়োগের কথ? 

ব্যভিচারের তুল্য বোধ হইতেছে । (উত্তর) বিবাহিত ব্যতিরেকে যেরূপ ব্যভিচার কহা যায়, তক্রপ 

নিষ্বোগ ব্যতিরেকেও ব্যভিচার কহিয়া থাকে । ইছা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে, নিয়দাছুসারে 



৮৪ 

বিবাহ হইলে যেরূপ ব্যভিচার বলা যায় না, তদ্রপ নিরগানুদারে নিয়োগ হইলেও ব্যভিচার কহা 
যাইবে না। একের কন্যা অপরের পুত্রের সহিত শাস্ত্রোত নিয়মানুসারে বিরাহ করিলে, পম্চাৎ 
সমাগমে যেরূপ ব্যভিচার, পাপ অথবা লজ্জা হয় না| তন্দরপ বেদশন্ত্রোক্ত নিয়োগেও ব্যভিচার, 

পাপ অথবা জজ্জা মনে করা উচিত নহে। (প্রশ্ন) ইহা ত যথার্থ বটে, কিন্ত কার্ধ্যটি বেশ্ঠার সদৃশ 
বোধ হইতেছে। (উত্তর) না; কারণ বেগ্তার সমাগমে কোন পুরুষ বা নিয়মের নিশ্চয় নাই। 

* কিন্তু নিয়োগে বিবাহের ন্যায় নিয়ম মাছে। বিবাহস্থলে একের কন্য। অপরের সহিত সমাগম করিলে 

যেরূপ লজ্জা হয় না, তদ্রপ নিয়ে'গেও হওয়। উচিত নহে। পুরুষ অথবা স্ত্রী বাতিচারাসক্ত হইলে, 

বিবাহের পরই কি তাহারা কুকণ্ম হইতে রক্ষা পায়? . প্রপ্ন) নিয়োগ বিষয়ে আম!র পাপাশক্কা হয়। 
(উত্তর) নিয়োগে যদি পাপ মনে কর, তবে বিবাহেও কেনন! পাপ স্বীকার কর? বরং নিয়োগের 

নিষেধে পাপ আছে। করণ বৈরাগ্যবিশিষ্ট পুর্ণবিদ্য যোগী ব্যতিরেকে, ঈশ্বরের স্থষ্টিক্রমের উপযোগী 

পুরুষ অথবা স্ত্রীর স্থাভাবিক ব্যবহার রুদ্ধ অথব' নিবদুরিত হইতে পারে না। 

গর্ভপাত স্বরূপ ভ্রণহত্যা এবং বিধবা স্ত্রীর ও মৃতন্ত্রীক' ক্লষের মহাছুঃখকে পাপমধ্যে কি গণনা 

করনা? যতদিন ঘুবাবস্থায় মনে সন্তানোৎপন্তির এবং বিষয় ভোগের ইচ্ছা হয়, ততদিন রাঁজব্যবহার 
অথবা জাতিবাবহার দ্বারা উহার বাধা দিলে অসছুপায়ে কুকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে থাকে । ইহার 

নিবারণের জন্য এই শ্রেষ্ঠ উপার থে জিতেন্দ্ির় থাকিতে পারিলে বিবাহ অথব নিয়োগ. ন! করাই 
প্রশস্ত; কিন্ত তদ্রপ না হইতে পারিলে, তাহার বিবাহ এবং আপংকালে নিয়োগ অবগ্ত কন্তব্য। ইহাতে 

ব্যতিচারের ন্যুনতা হয়, প্রেমান্ুগারে উত্তন সন্তানোৎপঞ্তি ছ্বার। মনুষ্যজাতির বৃদ্ধির সম্ভাবন! হয়। 
নীচ পুরুষের সহিত উত্তমা স্ত্রীর এবং বেগ্যা্দি নীচ স্ত্রীর সহিত উন পুরুষের ব্যভিচার হইতে উক্ত 

কুকন্মবশ্তঃ সৎকুলের কলম্ক এবং বংশোচ্ছেদ হয়। বিবাহ এবং নিয়োগ দ্বারা স্ত্রী পুরুষের সন্তাপ 
এবং গভ হত্যাদি কুকন্ম নিবারিত হয়; এই হেতু নিয়োগ অবশ্যবর্তব্য। (প্রশ্ন) নিয়োগ সম্বন্ধে 

কি কি রীতি প্রচলিত হওয়৷ উচিত? (উর) বিবাহ বিষয় যেন্ধপ প্রকান্তভাবে হুইয়া থাকে, 
নিয়োগেও তত্্রপ প্রকাশ্তভাবে হওয়া উচিত। বিবাহে বেরপ ভদ্রলোকদিগের অনুমতি এবং বর ও 

কন্তার পরম্পর প্রদন্নতা আবপ্তক হইয়া! গাকে, নিয়োগে তদ্ধপ হওয়া আবশ্তক ৷ জর্থাৎ স্ত্রী এবং 

পুরুষের নিয়োগসময়ে, আত্মীয় কুটুম স্ত্রী ও পুরুষদিগের সমক্ষে, স্ত্রী বা পুরুষ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিবে 
যে “আমরা উভয়ে সন্তানোৎপন্তির কামনায় নিয়োগ পালন করিতেছি, নিয়োগের নিয়ম পূর্ণ হইলে 
আঁমর! সহ্বাদ করিব না, এবং যদি অন্যথা করি তবে পাপী হইব, এবং জাতি অথব! রাজদগ্ানুসারে 
দগুনীয় হইব । প্রীতি মাসে একবার গর্ভীধান কামন। করিব এবং গর্ভ রক্ষিত হইলে, এক বৎসর পর্্য্ত 

পৃথক্ থাকিব” । (প্রশ্ন) নিয়েগ কি কেবল স্ববর্ণে হইবে অথবা ভিন্ন বর্ণের সহিতও হইবে? 

( উর) স্থীয় বর্ণে এবং স্থাপেক্ষা উতর বর্ণের পুরুষের সহিতও হইবে । অর্থাঞ বৈশ্ঠা স্ত্রী বৈশ্ঠ, 
ক্ষজিয়, এবং ব্রাঙ্গণের সহি 5; ক্ষত্রিয়া, শত্রিয় এবং ্রান্মণের'সহিত ; এবং ব্রাহ্গণী ব্রাহ্মণের সহিত 
নিয়োগ করিতে পারে। ইহার তাৎপর্য এই যেবীর্ধয সমান অথব! উৎকৃষ্ট বর্ণের হওয়া উচিত, 
নীচ বর্ণের হওয়া উচিত নহে । স্ত্রী এনং. পুরুষের লৃষির প্রয়ো, : "2, যে ধন্মাহুসারে অথাৎ বেদোক্ত 

রীতি অনুসারে বিবাহ অথবা নিয়োগ ছারা তাহারা সন্তানোৎ্০ কপিখে । (প্রশ্ন) যখন পুরুষের 
দিতৃ়গুর বিবাহ করিলেই চলিতে পারে, তখন নিয়োগের এাবকত! কি? (উত্তর) পুর্বে 
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লিখিত হুইয়'ছে যে দ্বিজদিগের মধ্যে স্ত্রীও পুরুষের একবারই বিবাহ বেদাদিশাস্ত্রে লিখিত আছে, 

ছিতীয়বার নহে । কুমার ও কুমারীর পরস্পর বিবাহ হইলে স্তায়ানুগ 5 হয়, এবং বিধবা স্ত্রীর সহিত 
কুমারের অথবা মৃতস্ত্রীক পুরুষের সহিত কুমারীর বিবাহ হইলে অন্থায় অর্থাৎ, অধর্ম্ম হইয়া! খাকে। 
কুমারীর স্তায় মৃতন্ত্রীক পুরুষকে এবং কুমার পুরুষ বিধবা স্ত্রীকে গ্রহণ ন1 করিলে, পুরুষ এবং স্্রীদিগের 

মধ্যে নিয়োগের আবশ্যকতা! হইবে ৷ অধিকন্ত তুল্যাবগ্থের সম্বন্ধ হইলেই ধর্ম অনুষ্টিত হয়। (প্রশ্ন) 
বিবাহ বিষয়ে বেদাদিশান্ত্রে যেরূপ প্রাণ আছে নিয়োগের বিষয়ে তজ্জপ প্রমাণ আছে কিনা? 
( উহ্নর ) এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে, দেখিতেও পাইবে এবং শুনিতেও পাইবে ২-- 

কুহন্থিদ্দোষ! কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ। 
কে! বাং শয়ুত্র! বিধবেব দেবরং মর্ধ্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ॥ ১ ॥. 

খঃ। মং ১০ সুঃ ৪০ । মং ২॥ * 
উদীর্ঘ নার্ধ্যভিজীবলোকং গতানস্থমেতমুপ শেষ এহি। 

হস্তগ্রাভস্ত দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং 

বুথ ॥ ২ ॥ খঃ। মং ১০ | সৃঃ ১৮। মং ৮॥ 

হে (অশ্বিনা) স্ত্রী পুরুষ, যেরূপ (দেবরং বিধবেব ) বিধব! দেবরের সহিত এবং (যোধা 
মর্ধযনন ) বিবাহিতা স্ত্রী স্বীয় পতির সহিত ( সধস্থে ) এক শয্যায় একত্র হইয়া সম্তানোৎপন্তি (আ, 

কৃণুতে ) সর্বপ্রকারে করে, তব্রপ তোমর! ছুই, স্ত্রী এবং পুরুষ ( কুহস্থিদ্দৌষা ) কোথায় রাত্রিতে এবং 

(কুহু বস্তোঃ) কোথায় দিবসে একত্র বাঁন করিয়াছিলে, (কুহাভিপিতম্ ) কোথায় পদার্থ শান্তি 
(করতঃ) করিয়াছে এবং ( কুহোষতুঃ) কোন্ সময়ে কোথায় বাস করিয়াছিলে ? (কো বাং শযূত্রা! ) 

তোমাদিগের শয়নস্থান কোথায়? এবং কোন্ দেশে তোমরা অবস্থ'ন করিয়া থাক? ইহা হইতে 
এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে, দেশে অথবা বিদেশে স্ত্রী পুরুষের সমভিব্যাহারেই থাকিবে, এবং বিধবা 

স্ত্রী নিযুক্ত পতিকে বিবাহিত পতির তুল্যরূপে গ্রহণ করিয়। সন্তানোৎপনি করিয়া লইবে। (প্রশ্ন) 

কাহারও যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতা না থাকে তবে বিধবা কাহার সহিত নিয়োগ করিবে ? (উত্তর) দেবরের 

সহিত; কিন্তু তুমি “দেবর” শবে যাহ! বুঝিয়াছ তাহা! নহে। নিরুক্ত দেখ £-- 

দেবরঃ কম্মাদ দ্বিতীয়! বরঃ উচ্যতে ॥ নিরুঃ | অঃ ৩। খণ্ডঃ ১৫ ॥ 

বিধবা যাহীকে দ্বিত্তীয় পতিত্ববে গ্রহণ করিবে তাহাকেই দেবর কা যায়। পতির কনিষ্ট অথব! 

জ্যেষ্ঠ ভ্র'তাই হউক, সবর্ণস্থ অথণা উত্তমবর্ণস্থই হউক, যাহার সহিত নিয়োগ হুইবে, তাহারই নাষ দেবর । 

হে (নারি) বিধবে তুমি ( এতং গতান্সূম্। এই মৃত পতির আশা ত্যাগ করিয়! (শেষে ) অবশি? 

পুরুষের মধ্যে ( অভি, জীবলোকম্ ১ জীবিত দ্বিতীয় পতি (উপপৈহি ) প্রাপ্ত হওএবং (উদীর্ঘ) এই 

কথ! নিশ্চয় রাখিবে যে ( হস্তগ্রাভন্তু দিবিযোঃ ) যদি বিধবার অর্থাৎ তোমার, পাণিগরহণ কর্তা নিযুক্ত 

পতির সম্ঘন্ধের জন্য নিয়োগ হয়, তবে ( ইদম্) এই ( জনিত্বম্) উৎপন্ন পুত উক্ত নিযুক্ত ( গত্যুঃ) 

পৃতির চইবে, এবং (যদি) তোমার নিং্জর জন্য নিয়োগ হয় তবে উক্ত সন্তান ( তব) তোমার হুইবে। 

এইরূপ নিশ্চযযুক্ত ( অভি, সৎ, বুথ ) হও এবং নিষুক্ত পতিও এইরূপ নিয়ম পালন করিবে। 



৮৬ জত্যাথ-প্রকাশ। 

অদেবৃক্যপতিত্্বীহৈধি শিব! পশুত্যঃ স্থযম। মুবঙ্চাঃ | 
প্রজাবতী বীরসু দে'বৃকামা ভ্তোনেমমগ্মিং গার্ধপত্যং সপর্যয ॥ ১॥ 

অথর্ব্ঃ | কাং ১৪ | অনুঃ২। মং ১৮॥ 

হে ( অপতিদ্রাদেবৃদ্ি ) হে পতির এবং দেবরের অছুঃখদায়িনী স্ত্রী! তুমি (ইহ) এই গৃহস্থাশ্রমে 

( পণুভ্যঃ) পণুদিগের জন্ট ( শিব' ) কল্যাণকারিণী, ( স্থষমাঃ) উন্ধম প্রকার ধর্মানুষ্ঠায়িনী, ( জুবচ্চাঃ ) 

রূপ এবং সর্বশান্্রবিদ্যাবু , (প্রঙ্জাংতী ) উংকৃষ্ট পুজ্র পৌত্রাদিযুক্ত, (বীরম্থঃ ) শুর এবং বীরপুক্র- 
প্রপবিত্রী, ( দেবৃকাম! ) এবং দেবরকামনাকারিণী (স্তোন। ) সুখদ.তা পতি অথব! দেবরকে (এধি) 

প্রাপ্ত হইয়া, ( ইম্ম্ ) এই (গার্হপত্যম্ ) গৃহস্থ সম্বন্ধীয় ( অগ্রিম ) অগ্নিহোত্রকে ( (সপর্য্য) সেবন কর। 

তামনেন বিধানেন নিজোবিন্দেত দেবরঃ ॥ মনুঃ) ৯। ৬৯। 

অক্ষতযোনি স্ত্রী বিধবা হইলে পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা! 'ও উহ্বার সহিত বিবাহ করিতে পারে (প্রশ্ন ) 

এক স্ত্রী মথবা পুরুষ কতবার নিয়োগ করিতে পারে ? এবং বিবাহিত নিথুক্ত পতির কি কি নাম হইয়া 

থাকে ? (উত্তর? 

সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্কেবো। বিবিদ উত্তরঃ | 

তৃতীয়ো অগ্িষ্টে পতিস্তরীয়ন্তে মনুষ্যজাঃ ॥ খঃ | মঃ ১০ | 
সু ৮৫ মঃ 9০ ॥ 

হেন্ত্রি! বে ( তে) তোমার (প্রথমঃ ) প্রথম বিবাহিত (পতিঃ ) পতি তোমাকে ( বিবিদে ) প্রাপ্ত 
হুইয়। থাকে, উহার নাম ( সোমঃ) স্ুকুমারতাদিবুক্ত হওয়াতে “সোম” ; দ্বিতীয় নিয়োগ হইতে যে পতি 

তোম'কে ( বিবিদে ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহার নাম ( গন্ধর্ঃ ) একক্ত্রী সম্ভোগ হেতু "গন্ধব্ব” ( তৃতীয় 
উত্তরঃ) দ্বিতীয়ের পরবন্তী যে তৃতীয় পতি হয় তাহার নাম (অগ্রিঃ) অততযুঞ্চতা প্রযুক্ত “অগ্নি” ; এবং 

থে (তে) তোমার ( তুরীয়ঃ ) চতুর্থ হইতে একাদশ পর্যন্ত নিয়োগ বশতঃ পতি হইয়! থাকে, উহ্বাদিগের 

নাম ( মনুষ্যজাঃ ) মনুষ্য হইয়। থাকে । বেরূপ ( ইমাং ত্বমিন্্) ইত্যাদি মন্ত্ানুদারে একা দশ পুরুষ পরাস্ত 

সত্রীনিয়োগ করিতে পারে, তদ্রপ পুরুষও একাদশ স্ত্রী পর্য্যন্ত নিয়োগ করিতে পারে। (প্রশ্ন) 

একাদশ শব্দে দশ পুত্র এবং পতিকে একাদশ স্থানে কেন ন! গণন! করা যায় ? ( উন্ুর) এইরূপ অর্থ 

“বিধবেব দেবরম্” “দেবরঃ কন্মান্দিতীয়ো উঠাতে”, “অদেবৃষ্টি” এবং প্গন্ধর্ধোবিবিদ উদরঃ" ইত্যাদি 
বেদপ্রমাণের বিরুদ্ধার্থ হইবে । কারণ তোমাব অর্থানসারে দ্বিতীয় পতি লাভ হইতে পারে না। 

দেবরাদা! সপিগ্দ্ধ। স্ত্িয়া সম্যঙ নিযুক্তয়! । 

প্রজেপৃসিতাধিগন্তব্য। সম্তানস্ত পরিক্ষয়ে ॥ ১। 
জ্যেষ্ঠো যবীয়সো ভার্ধ্যাং যবীয়ান্থাগ্রজন্রিয়ম্ । 
পতিতৌ ভবতো গস্বা। নিষুক্তাবপ্যমাপদি ॥ ২ ॥ 
ওরস; ক্ষেত্রেজশ্চৈব ॥ ৩ ॥ মনুঃ ৯। ৫১। ৫৮। ১৫৯। 



সত্যাত্-প্রকাশ । ৮ 

ইত্যাদি মহাত্মা মনু লিখিয়াছেন। (সপিগড) অর্থাৎ পতির ছয় পুরুষের মধ্যে, পতির কনিষ্ঠ অথবা 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্বজ।তীয় অথবা শ্বাপেক্ষ। উত্রুষ্ট জাতিম্থ পুরুষের সহিত বিধবা স্ত্রীর নিয়োগ হওয়া 
উচিত, কিন্তু মৃতন্ত্রীক পুরুষ এবং বিধবা স্ত্রী সম্তানের ইচ্ছা! করিলেই নিফ্জেগ করা কর্তব্য, এবং সন্তানের 
্বপ্রকারে অভাব হইলেই নিয়োগ হইবে। আপতকাল না হইলে অর্থাৎ সম্তানোৎপত্তির ইচ্ছা না 
হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং কনিষ্ঠ ত্রাতার স্ত্রীর সহিত জোঠের নিয়োগ হইলে 
এবং সম্তানোপত্তির পরও নিবুক্তগণ পরস্পর সমাগম করিলে পতিত হয়| অর্থাৎ এক নিয়োগ মধ্যে 
দ্বিতীয় পৃত্রের জন্ত, গর্ভরক্ষ। পর্যযস্ত অবধি হইয়! থাকে, তাহার পর আর সমাঁগম করিবে না । উভয়ের 
জন্য নিয়োগ হইলে চতুর্থ গর্ভরক্ষা পর্য্যস্ত অবধি। অর্থাৎ পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে দশ সন্তান 
পর্য্স্ত সমাগম করিতে পারে, তদনস্তর করিলে বিষিয়াসক্তি মনে করিতে হইবে, এবং তাহাঁতেই পতিত 
বিচারিত হয়। বিবাহিত স্ত্রী পুরুষও যদি দশ গর্ভের পরও সমাগম করে, তবে তাহারা কামী অবধারিত 
হয় এবং নিন্দিত হয়| অর্গাৎ বিবাহ "অথবা নিয়োগ, সন্তানের ভন্াই অনুষ্ঠিত হয়, পণুবৎ কাম- 
ক্রীড়ার জন্ত নহে । (প্রশ্ন ) কেবল পতি মৃত হইলে অথবা পতির জীবদ্দশাতেও কি নিয়োগ হইতে 
পারে? (উত্তর) জীবদ্দশাতেও হইতে পারে। 

অন্যমিচ্ছন্য স্থবভগে পতিং মত্। খাঃ। মও। সুঃ ১০ মঃ ১০ ॥ 

পতি, সস্তানোৎপন্তি বিষয়ে অদমর্থ হইলে, আপনার স্ত্রীকে অনুমতি দিয়! কহিবে যে স্ুভগে ! অর্থাৎ 

হে সৌভাগ্য ইচ্ছাকারিণী স্ত্রী তুমি (মৎ) আমা ভিন্ন ( অন্যম্) অপর পতিকে (ইচ্ছস্ব ) ইচ্ছা কর। 
এবং আম! হইতে সন্তানোৎপন্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত বিবাহিত মহদাশয় পতির সেবা 

করিতে থাক। এইরূপ স্ত্রীও রোগাদি দোষগ্রস্ত হইয়া! সম্ত'নোৎ্পন্তি বিষয়ে অসমর্থ নিজ স্থামীকে 

অনুমতি দিয়! কহিবে যে, স্বামিন! আপনি আমা হুইতে সন্তানোৎপন্তির ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কোন 

অপর বিধবা স্ত্রীতে নিয়োগ দ্বারা সম্তানোত্পতি করুন্। এইরূপে পারুরাজার স্ত্রী কুস্তী এবং মান্রী 

প্রভৃতি করিয়াছিলেন এবং মহাত্মা ব্যস চিত্রাঙ্গ এবং বিচিত্রবীর্ষর মৃত্যুর পর, স্বকীয় ভ্রাতার স্ত্রীতে 

নিয়োগ করিয়া অস্থিক! অন্থা হইতে ধৃতরাষ্, অগ্থালিকা হইতে পাণ্ড এবং দাসী হইতে বিদুরের উৎপত্তি 

করিয়াছিলেন ইত্যাদি ইতিহাসও এই বিষয় প্রমাণ আছে। 

প্রোষিতো। ধর্ম্কার্ধ্যার্থং প্রতীক্ষ্যোহষৌ নরঃ সমাঃ। 

বিদ্যার্থং ষড়যশোর্ঘং বা কামার্থং ভ্রীংস্ত বসরান্ ॥ ১। 

বন্ধ্যা্উমেহধিবেদ্যান্দে দশমে তু মৃতপ্রজা । 

একাদশে স্ত্রী জননী সদ্যন্তপ্রিয়বাদিনী ॥ ২ ॥ লনুঃ ১। ৭৬ ৮১। 

বিবাহিত পতি ধন্মার্থ পরদেশে গঙ্গন করিলে অষ্ট বৎসর, বিদ্যা অথবা কীর্তির জন্য ঝাইলে ছয় বদর 

এবং ধনাদি কামনার জন্ত যাইলে তিন বদর পর্য্যন্ত বিবাহিত স্ত্রী পথপ্রতীক্ষা করতঃ পশ্চাৎ নিয়োগ দ্বারা! 

সম্তানোৎপতি করিয়া লইবে; এবং বিবাহিত পতি প্রত্যাগমন করিলে নিযুক্ত পতির সহিত আর সম্বন্ধ 

থাকিবে নাঁ॥ ১। এইরূপ পুরুষের পক্ষেও 'নিয়ম আছে: বন্ধ্যা হইলে অষ্ট বর্ষ অর্থাৎ বিবাহ হইতে 

আষ্ট বর্ষের মধো গর্ভ না হইলে, সন্তান হইয়া মরিয়। যাইলে দশ বৎসর, কেবল কন্তামাঞ্জ প্রসবিনী হইলে 



. ৮৮ ...... সম্যধিত্কশি? 

একাদশ বৎসর এবং ছুর্ধাক্যবাদিনী হইলে সদ্যঃ উক্ত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়! নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি 

করিয়। লইবে॥ ২ তন্ত্রপ পুকুষও অত্যন্ত হুংখদায়ক হইলে স্ত্রীর উচিত যে উক্ত ্থামীকে ত্যাগ করিয়! 

অপর পুরুষ হইতে নিয়োগ দ্বারা সগ্ানোৎপত্তি করিয়া উক্ত পতির দায়াধিকারী সন্তান করিয়া! লইবে। 

পূর্বোক্ত প্রমাণ এবং যুক্তিসমূহ অনুসারে স্থয়ম্বর বিবাহ এবং নিয়োগত্বারা স্থ শ্থ কুঞ্পের উন্নতি করিতে 
হইবে। “গরম” অর্থাৎ বিবাহিত পতি হইতে উৎপন্ন পুত্র, যেরূপ পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকাদী হুর, 

তন্জরপ ৭ক্ষেত্রজ” অর্থাৎ নিয়োগ হইতে উৎপন্ন পুত্রও পিতার ধনাধিকারী হইয়া থাকে। স্ত্রী এবং 

পুরুষের ইহা সর্বদা! মনে করা উচিত, যে বীরধ্য এবং রজঃ অমূল্য পদার্গ। যে এই অমূল্য পদার্থ বেহ্া 

এবং তুষ্ট পুরুষের সহবাসে নষ্ট করে সে মহামূর্থ । কারণ দেখ যায় যে, কৃষক অথব উদ্যানপালক মূর্থ 

হইয়াও নিজ ক্ষেত্র অথব! নিজ উদ্যান ব্যতীরেকে অন্তাত্র বীজ বপন করে ন! | সামান্ত বীজ বিষয় এবং 

ূর্থদিগেরও যখন এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়, তখন সর্কত্রেষ্ঠ মন্্যাদেহ শ্বরূপ বৃক্ষের বীজ কুক্ষেত্রে নষ্ট 

করা মহামূর্থের কার্ধ্য ; কা'রণ উহার ফল সে নিজে ভোগ করিতে পারে না। আরও “আত্মা বৈ জায়তে 

পুত্র” ইহা ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বচন। 

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে | 
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সজীব শরদঃ শতম্ ॥ ১॥ নিরু ৩। ৪॥ 

ইহা সামবেদের বচন । হে পুত্র! তুমি প্রত্যেক অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি এবং বীর্ধ্য ও হৃদয় 

হইতেও উৎপন্ন হুইয়াছ, এই জন্ত তুমি আমার মাত্মা । তুমি আমার পূর্বে বিনষ্ট না হইয়া শতবর্ষ পর্যস্ত 

জীবিত থাক। যাহা হই.ত প্রসিদ্ধ মহাত্মা মহাশয়গণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন, তাদৃশ বীজ বেশ্তাদি ছৃষ্ট 

ক্ষেত্রে নিপাতিত করা অথবা দুষ্ট বীজ উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে নিপাতিত করা মহাপাঁপের কার্ধ্য । (প্রশ্ন) 

বিবাহের প্রয়োজন কি? ইহাতে জড়িত হুয়া স্ত্রী এবং পুরুষ বদ্ধ হইয়া অনেক সঙ্কোচ এবং ছুঃখ ভোগ 

করে। এই জন্ত যাহার সহিত যাহার গুণয় হইবে, লে তাহার সহিত মিলিত থাকিবে এবং প্রণয়ের 

অবসান হইলে পৃথক হইবে? (উতর) ইহা পণ্ড এবং পক্ষীর ব্যবহার, মনুষোর নহে। মনুষ্যমধো 

বিবাহের নিয়ম না থাকিলে সমস্ত গৃহাশ্রমের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থ। নষ্ট ও বিলুপ্ত হুইয়া যায়। কেহ কাহারও 

সেবা করিবে না এবং ব্যভিচারের মহাবৃদ্ধি হইয়া সকলে রোগী, নির্ধল ও অল্লাযু হইয়া শীপ্ত গীপ্ব মরিয়া 

যাইবে । কেহ কাহারও হইতে ভয় বা লজ্জা পাইবে না । বুদ্ধাবস্থায় কেহ কাহারও সেবাঁও করিবে 

না এবং ব্যভিচারের মহাবৃদ্ধিবশতঃ সকলে রোগী, দুর্বল এবং অল্লায়ু হওয়াতে, সমুদয় কুল সম্পূর্ণ ভাবে 

বিনষ্ট হইয়া! যাইবে । কেহ কোন সম্পত্তির অধিকারী অধবা উত্তরাধিকারী হইতে পরে না, এবং 

কাহারও কোনও বিষয়ের উপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্বত্ব থাকিতে পারে না । এই সকল দোষ নিবারণের জন্ত 

বিবাহ হওয়া সর্বতোভাবে উচিত । (প্রশ্ন ) এক বিবাহস্থলে এক পুরুষের এক স্ত্রী এবং এক স্ত্রীর এক 

স্বামী হইলে স্ত্রী ফুদি গর্ভবতী অথব! স্থিররোগিণী হয়, অথব৷ পুরুষ দীর্ঘরোগী হয় এবং স্ত্রী বা পুরুষ 

যুবাবস্থ হইয়া! যদি ইন্জিয় দমন করিতে না পারে, তবে সে স্থলে কি উচিত? (উত্তর) নিথোগ বিষয়ে 
ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে । গর্ভবতী স্ত্রীর সহিত এক বঙ্সর যাবৎ সমাগম ন। করিবার সময়ে পুরুষ 

অথব৷ দীর্ঘ রোগীর স্ত্রী যদি সহ করিতে ন1 পারে, তাহ! হইর্লে অন্ত কারও স্বার! নিয়োগ করিয়া তাছার 

জন্ত পুত্রোৎপন্তি করিয়া দিবে; পরন্ত বেস্তাগমন অথব! বভিচার কখন করিবে না! যতদুর সাধ্য অপ্রাণ 



বস্তুর ইচ্ছা, প্রাণ্ডের রক্ষা, রক্ষিতের বৃদ্ধি, বৃদ্ধ ধনের দেশোপকারার্থ বাঃ করিবে । পর্ষাপ্রকারে অর্থাৎ 
পূর্ব্বোজ্ত রীতি অনুসারে স্থ স্থ বর্ণাশ্রমের ব্যবহার সকল নিষ্পীদন করতঃ, অত্যুৎপাহপূর্ববক এবং প্রবন- 
সহকারে শরীর মন ও ধনের দ্বারা সর্বদা! পরমার্থের অনুষ্ঠান করিবে । নিজ মাতা, পিতা, শ্বশ্রা ও শ্বণ্ুরফে 
অতিশয় সেব। কৃরিবে। মিত্র, প্রতিবেশী, নিকটবাসী, রাজা, বিদ্বান, বৈদ্য এবং অন্তান্ত সৎপুরুষদিগের 
উপর শ্রীতি প্রদর্শন করিবে । দুষ্ট ও অধর্মীদিগকে উপেক্ষা করতঃ, অর্থাৎ উহা'দিগের প্রত্যাশা না! করিয়া 
উহ্াদিগের চরিত্র সংশোধিত করিতে চেষ্টা পাইবে) যথাসাধ্য গ্রীতিপূর্বক স্থীর সম্তানদিগকে বিশ্বান্ এবং 
সুশিক্ষিত করিতে এবং রাইতে, ধনাদি পদার্থের ব্যয় করিয়! উহাদিগকে পূর্ণ বিদ্বান এবং জুশিক্ষিত 
করিবে। ধর্থযুক "ব্যবহার করতঃ মোক্ষ সাধন করিবে, যাহার লাভ হইতেই কেবল পরমানন্দ ভোগ 
হয়। নিম্নলিখিত শ্লোক সকল গণনীয় নহে ; _. 

পতিতোহপি দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠো! নচ শৃদ্রো। জিতেক্ডিয়ঃ। 
নিছুর্ধ!! চাঁপি গৌঁঃ পৃজ্ঞয। নচ দুগ্ধবতী খরী ॥ ১॥ 
অশ্বালস্তং গবাঁলভ্ভং সংন্যাসং পলপৈত্রিকম্। 
দেবরাচ্চ স্থতোতপত্তিং কলৌ প্রঞ্চ বিবর্ডলয়েৎ ॥ ২॥ 

নষে ম্ৃতে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। 
পঞ্স্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো! বিধীয়তে ॥ ৩॥ 

এই সকল পরাশরীয় কপোলকল্লিত শ্লোক । ছু্র্মকারী দ্বিজকে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্টকর্ণকারী শুড্রকে 
নীচ যদি মনে করা যয়, তবে ইহ। অপেক্ষা পক্ষপাত, অন্তায় এবং অবর্ম আর অধিক কি হইতে পারে? 

দুগ্ধবতী অথব৷ অনুগ্ধবততী গাতী গোপালের যেরূপ পালন'য়, গর্দভ কি কুস্তকারের তজ্রপ পালনীয় নহে? 

উপরিকথিত দৃষ্াস্তও অতিশয় বিষম । কারণ দ্বিজ এবং শুত্র মন্াজাতি, এবং গে! এবং গর্দভ ভিন্ন 
জাতি। দৃষ্টাস্ত বিষয়ে পণুজাতির মধ্যে দৃষ্টান্তের এক দেশের কথপিৎ যদি সামঞ্রস্ও হয়, তথাপি উপরি 

কথিত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতে পারে না । সুতরাং এই গ্লোক বিদ্বান্দিগের অনুমোদনীয় কখনই হইনে 

পারে না। অশ্বালস্ত অর্থাৎ অশ্বহত্যা অথব। গবালস্ত অর্থাৎ গোহত্যা করিয়! হোম কর, কখন বেদবিহিত 

নহে, তখন তাহার কলিবুগে নিষেধ করা কেন বেদবিরুদ্ধ না হইবে? কণিযুগে এই নীচ কার্য্ের নিষেধ 

ক্দীকার করিলে ত্রেত। প্রভৃতিতে বিধি হইয়া পড়ে। এবং শ্রেষ্টযুগে এতামৃশ ছকার্য্য হওয়! সর্বথ। 
অসম্ভব 1 বেদাদি শাস্ত্রে ংন্তাসের বিধি আছে, এবং উহ্থার নিষেধ করার কোন মূল অথবা কারণ নাই। 

ংসের নিষেধ থাঁকিলে সর্বদাই নিষেধ মানিতে হইবে । দেবর হইতে সুতোৎ্পত্তির বিষয় বেদে বখন. 

লিখিত আছে, তখন উক্ত ক্লোক'কর্তীর চীৎকারের প্রয়োজন কি? ২॥ 

(নষ্টে ) অর্থাং পতি কোন দেখান্তরে প্রস্থান করিলে, গৃহে স্ত্রী যদি নিয়োগ করে এবং দেই 

সময়ে যঙ্রি বিবাহিত পতি আসিয়া পঞ্রে, তবে সে স্ত্রী কাহার হইবে ? বদি কেহ বলেন বে, বিবাহিত 

পতিরই স্ত্রী হইবে, তাহ! স্থীকার্ধা বটে, কিন্তু পরাশরীতে তাদৃশ ব্যবস্থা নাই। স্ত্রীর কি কেংল পাঁচটা 
মাত্র আপংকাল আছে, আর কি নাই? রোগে পড়িয়া থাকা অথবা যুদ্ধাদি ঘটন! ইত্যাদি 

পীচের অধিকও আপৎকাল আছে? সুতরাং এই সকল শ্লোক কখন স্বীকরণীয় নহে ॥ ৩॥ (প্রন) 
১ 



আপনি কি পরাশরমুনির বচন গ্রাহ করেন না ? ( উত্তর ) ধাহারই বচন হউক না৷ কেন, বেদ-বিরদ্ধ হইলে 
উহা শ্বীকার ফরি না। আর এ বচন পরাঁশরের বচনও নহে। কারণ এইরপে ত্রন্গোরাচি, বশিষ্ট উবাচ, 
রাম উব'চ. শিব উবাচ, বিষুতরুবাট, দেবুবাচ” ইত্যাদি শ্রে্ঠদিগের নাম লিখিয়! গ্রন্থ রচন! করার অস্ভিপ্রায় 
এই যে, সর্ধমান্দিগের নামবশতঃ এই সকল শ্রস্থ সংসারে মান্য হইবে, এবং গ্রস্থকর্তারও প্রচ জীবকালাড 
হইবে, এইজন্য অনর্থ গযুকত গ্রন্থ রচিত হইয়! থাকে । কতিপয় গ্রক্ষিপ্ত ক্লক পরিত্যাগ করিলে, কেবল 

মনুম্থতিই বেদানুকৃল, অন্ত স্মৃতি নহে। এইরূপ অন্য অসত্য গ্রন্থের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। (প্রশ্ন) 
গৃহাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ অথৰা নিক্ষ্ট ? (উত্তর) স্বম্ব কর্মবিষয়ে সকল আশ্রমই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু :--" 

যথা নদীনদাঃ সর্ধ্ধে সাগরে যাস্তি সংস্থিতিমূ। 
তখৈবাশ্রমিণঃ সর্বেধ গৃহস্থে যাস্তি সংস্থিতিমূ ॥ ১॥ মঃ। ৬। ৯০ ॥ 
যথা বাঁ়ুং সমাশ্রিত্য বর্তান্তে সর্ববজন্তবঃ। 
তখ! গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ ॥ ২॥ 
যম্মীজ্রয়োপ্যাশ্রমিণো দাঁনেনাম্নেন চান্বহম্ । 

. গৃহস্থেনৈব ধাঁধ্যন্তে তম্মাজ্ঞ্েষ্াশ্রমে গৃহী ॥ ৩॥ 
স সংধার্ধ্য প্রযতেন শ্ব্গমক্ষয়মিচ্ছতা | 

স্থখং চেহেচ্ছতা নিত্যং যোহ্ধার্য্যোহুর্ববলেন্্িয়ৈঃ ॥ ৪ ॥ 
মনুঃ। ৩। ৭৭---৭৯ ॥ 

যেরূপ নদী এবং বৃহৎ বৃহৎ নদ যতক্ষণ সমুদ্র না পায়, ততক্ষণ ভ্রমণ করে, তদ্রপ গৃহস্থাশ্রমফে 
আশ্রয় করিয়া সকল আশ্রম স্থির থাকে) এবং এই আশ্রম ব্যতীত অন্য কোন আশ্রমের ব্যবহার সি্ধ 
হয় না॥ ১৪ ব্রহ্মচারী, বানপ্রত্থী এবং সংন্যাসী এই তিন আশ্রমীকে দান ও অনাদি প্রদান দ্বারা গৃহস্থ 
ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করে, এই জন্ত গৃহস্থাশ্রমকে পোষ্ঠাশ্রম অর্থাৎ সকল ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ কহিয়া 

থাকে ॥ ২! এই জন্য মোক্ষ এবং সংসারের সুখ ইচ্ছা করিলে, প্রষত্ধ সহকারে গৃহস্থাশ্রমকে ধারণ 

করিবে । ৩1 দুর্বলেক্জিয় অর্থাৎ ভীরু এবং নির্ধল পুরুষ গৃহাশ্রম ধারণ করিবার অযোগ্য । এই 

আশ্রমকে বিশেষ প্রকারে ধারণ করিবে ॥ ৪॥ এইজন্ত সংসারে যত কিছু ব্যবহার আছে, গৃহাশ্রম 

তাহার আধার। গৃহস্থাশ্রম না হইলে সম্তানোৎপত্তি হইত না, সুতরাং ব্রহ্মচর্ধা, বানগ্রস্থ অথবা 

সংন্তাস কিন্নপে হইতে পাঁরিত ? যিনি গৃহস্থাশ্রমকে নিন্দ। করেন, তিনি হয়ং নিন্দনীয় হয়েন, এবং 

যিনি প্রশংসা করেন তিনি প্রশংসনীয় । পরস্থ স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই পরম্পর প্রসন্ন, বিদ্বান এবং 

পুকযার্থ ও সর্বপ্রকার ব্যবহার জ্ঞাত হইলেই গৃহাশ্রমে নুখ হইয়া থাকে। এই জন্ত ত্রহ্গচর্ধ্য এবং 

যুত্বর বিবাহই গৃহাশ্রমের মুখ্য কারণ। এ স্থলে সমাবর্তন, বিবান্ছ এবং গৃহীশ্রমের বিষয় সংক্ষেপে 

শিক্ষা গ্রদত্ত হইল। ইহার পর বানপ্রস্থ এবং সংন্যাসের বিষয় প্লিখিত হইবে। 

ইতি প্রীমদ্দয়ানন্দ দরম্বতীস্বামিকুতে সত্যারথপ্রকাশে স্থভাষাবিভূষিতে সমাবর্ভনবিধাহগৃহাশ্রম- 

বিষয়ে চতুর্থঃ সমূলাসঃ সম্পূর্ণঃ । 



অথ পঞ্চমসমুল্লাসারভঃ। 

অথ বানপ্রস্থসংন্যাসবিধিং বক্ষ্যামঃ। 

এক্ষণে বানপ্রস্থ ও সংন্যাসবিধি কথিত হইবে। 

্র্ষচর্য্যাশ্রমং সমাপ্য গৃহী ভবে, গৃহী তৃত্বা বনী ভবে । 
বনী তৃত্বা প্রব্রজেত ॥ শতঃ কাঃ ১৪। 

মহযাজাতির কর্তব্য যে বর্চর্্যাশ্রম সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ হইবে, গৃহস্থ হইয়া! বানগ্রস্থ এবং বানপ্রস্থ 
হইয় সংস্ঠাসী হইবে, অর্থাৎ ক্রমানুসারে এইরূপ আশ্রমের বিধি ॥ 

এবং গৃহীশ্রমে স্থিত্বা বিধিব স্নাতকৌ দ্বিজঃ 
বনে বসেতত, নিয়তো! যথাবদ্ধিজিতেন্দরিয়ঃ ॥১1 

গৃহস্থস্ত যদ পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্বনঃ । 

অপত্যস্তৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশয়েখ। 
সন্তজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্ব্ষং চৈব পরিচ্ছদম্ ! 
পুভ্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনংগচ্ছেঘ সহৈব বা! ॥৩। 
অগনিহোত্রং সমাদায় গৃহ্যং চাম্লিপরিচ্ছদম্। 
গ্রামাদরণ্যং নিঃস্হত্য নিবসেন্নিয়তেন্ডিয়ঃ ॥8| 

মুগ্থ নৈবিবিধৈর্মে ধ্যেং শীকমুলফলেন বা। 
এতানেব মহাঁযজ্ঞানিরবর্বপেদ্ধিধিপুর্ববকষ্ ॥৫॥ মঃ৬।১-৫ 

এই প্রকারে স্নাতক অর্থাৎ বরহ্ষচর্ধযপূর্বক গৃহস্থাশ্রমের অনুষ্ঠাতা দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, এবং 
বৈশ্ঠ, গৃহাশ্রমে কালাতিপাত করিয়া নিশ্চিতাস্বা হইয়া এবং যথাবৎ ইন্দ্রিয় জয় করি বনে বাঁস 

করিবে 1১| গৃহস্থ খন মন্তকের কেশ শুভ্র হইতে এবং মাংস কুষ্চিত হইতে দেখিবে এবং যখন 

পুজের সম্তানাদি হইবে, তখন বনে গিয়া বাদ করিবে 1২1 সমস্ত গ্রামের উপবুক্ত আহার এবং বন্ত্াদি 

উত্তম উততম পদার্থ ত্যাগ করিয়া, পুভ্রের নিকট স্ত্রীকে রাখিয়া! অথবা তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়' 
বনে বাপ করিবে ॥৩। সাঙ্গোপাঙ্গ অশ্নিহোত্র উপকরণ লইয়। এবং গ্রাম হইতে নির্গমন করতঃ, দৃঢেন্রিয় 
হইয়া অরণ্যে গমন করিয়। বাস করিবে ॥8॥ নানাবিধ নীবার আদি মুন্ত, সুন্দর সুন্দর শাক, ফল, মূল, ফুল 

ও কন্দাদি দ্বারা পূর্বোক্ত পঞ্চ মহাধজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে এবং উহার দ্বারা অতিথি দেবা এবং নিজের 
জীবিক! নিশ্পাদন করিবে 1৫। 

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যান্দান্তে! মৈত্রঃ সমাহিতঃ | 
হুল লিআাম্ালাদাজা সর্বাভতানকম্গপক? ॥১॥ 
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৯২ সত্যার্থ-প্রকাশ। 

অপ্রযত্বন্্খার্থেযু ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ | 

শরণেষমমশ্চৈব বৃক্ষমূলনিকেতনঃ ॥২॥ মঃ ৬.৮।২৬ 

সর্বদা স্থাধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে নিযুক্ত, জীতাস্বা, সকলের মিত্র, ইন্জিয়দমনশীল, 
বিদ্যাদিদাতা এবং সকলের উপর দয়ালু হুইবে এবং কখন কোনও পদার্থ গ্রহণ করিবে না) এইরূপ 
সর্বদা ব্যবহার করিবে ॥,| শরীরের সুখের জন্য বিশেষ প্রযত্ব করিবে না, ত্রহ্মগরী রহিবে অর্থাৎ 

স্বীয় স্ত্রী সমভিব্যাহারে থাকিলেও তাহা হইতে বিষয় ভোগের কোন চেষ্টা করিবে না, ভূমিতে শয়ন 
করিবে, নিজের আশ্রিত অথবা স্বকীয় পদার্থের উপর মমতা প্রকাশ করিবে ন! এবং বৃক্ষমূলে নিবাস 
করিষে 1২1 ৰ 

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যপবমস্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসোভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ | 
সুরধ্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রাহসৃতঃ স পুরুষোহ্থব্যয়াত্মা! ॥১1 

মুণ্ড ॥ খঃ ২। মং ১১॥ 
যে সকল শীস্ত বিধান্ লোক বনে তপস্তা এবং ধর্মানুষ্ঠান করতঃ সত্যে শ্রদ্ধাশীল হইয়া এবং ভিক্ষা- 

টরণ করিয়। বনে বান করেন, তাহারা যে স্থানে নাশরহিত পূর্ণ পুরুষ, হানি ও-লাঁভরহিত পরযাত্মা 
আছেন, নির্দল হইয়া প্রাণঘ্র দিয়! দেই স্থানে গমন করতঃ, পরমাস্বাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত 
ইয়েন ।১। 

অভ্যাদধামি সমিধমগ্্রে ব্রতপতে ত্রয়ি। 

ব্রতঞ্চ শ্রদ্ধাং চোঁপৈমীন্ধে ত্বা দীক্ষিতো অহ্ম্ ॥১1 
যজুর্বেবেদে । অধ্যায়ে ২০ । মং.২৪॥ 

ধানগ্রস্থের উচিত যে "আমি অগ্রিতে হোম করতঃ দীক্ষিত হইয়া ব্রত ( সত্যাচরণ ) এবং শ্রদ্ধা প্রাপ্ত 

ইইব” এইরূপ অভিলাষ করিয়া তিনি বানপ্রস্থ হইবেন এবং নানাবিধ তপশ্চর্্যা, সৎসঙ্গ, যোগাভ্যাস, 

স্থবিচারপূ্ববক জ্ঞান এবং পবিত্রতা লাভ করিবেন | পশ্চাৎ যখন সংস্তাদ গ্রহণের ইচ্ছা! হইবে তখন 
স্ত্রীকে পুত্রের নিকট প্রেরণ করিয়া পরে সংস্তান গ্রহণ করিবেন ॥ ১॥ 

অথ সংন্যাসবিধিঃ। 

বনেষু চ বিহ্ৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ | 
চতুর্ঘমায়ুযোভাগং ত্যক্ত1 নঙ্গান্ পরিব্রজেত ॥ মনুঃ ৬॥ ৩৩ ॥ 

এই প্রকারে আমর তৃতীয়তাগ অর্থাৎ গঞ্চাশবর্ষ হইতে পঞ্চসপ্তুতি বর্ষ পরয্স্তবানপ্রস্থ হইয়া আমুর 
টতুর্থভাগে সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরিত্রাট, অর্থাৎ সংস্তাসী হইবে ।* (প্রশ্ন) গৃহাশ্রম এবং বানপ্রসথাশ্রম 

ন! ক্রিয়। সংস্তাসাশ্রম গ্রহণ করিলে পাপ হয় অথবা! হয় ন৷ ? (উত্তর) হইয়াও থাকে এবং নাও হইয়া 

থাকে। (প্রশ্ন) এন্থলে ছুইপ্রকারের কথা কেন বলিতেছেন ? ( উত্তর ) ছুইপ্রকার নহে । বাল্যা- 

বস্থায় বিরক্ত হইয়৷ যদি কেহ পুনঃ বিষয়াসক্ত হয়, তবে সে মহাপাপী হুর, এবং যে বিষয়াদক্ত না হয় সে 
মহ পুণ্য তু পুষ্নষ 



সত্যার্থপ্রকাশ। ৯৩৬ 

ধদহরেব বিরজেতদহরেব প্রব্রজেদ্বনাদ্বা গৃহাঁছ! ত্রহ্ষচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ? 

ইহ! ক্রাঙ্মণপ্রন্থের বচন। যে দিন বৈরাগ্যগ্রস্ত হইবে দেই দিনই গৃহ হইতে অথবা বন হইতে 
সংন্তাস গ্রহণ করিবে। প্রথমে সংন্তাসের বিষয় ক্রমান্ুদারে কথিত হইয়াছে । এক্ষণে এই বিকল্প 
রহিয়াছে যে বানপ্রস্থ করিয়া অথবা গৃহস্থাশ্রম হইতেই একেবারে সংস্থা গ্রহণ করবে৷ তৃতীয়পক্ষ 
এই যে, যে পুরুষ পুর্ণ বিদ্বান, জিতেন্দ্িয়, বিষয়ভোগেচ্ছারহিত এবং পরোপকারের ইচ্ছাযুক্ত হইবেন, 
তিনি ব্রহ্ষচর্ধ্যাশ্রষ হইতেই সংন্তাস গ্রহণ করিবেন। বেদেও “্যতয়ঃ) ত্রাঙ্গণন্ত বিজানতঃ” ইত্যাদি 
বাক্যে সংস্তাসের বিধান আছে। 

পরত £-. 

নাবিরতো ছুশ্চরিতান্নাশাস্তো নাসমাহিত ॥ 

নাশীন্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাধু,য়াৎ ॥ 
কঠঃ ॥ বলী ২। মং ২৩ ॥ 

হুষ্ট/চার হইতে যিনি নিবৃন্ত হয়েন নহি, যাহার শান্তি হয় নাই, ধাহার আত্ম! যোগী নহে এবং ধাহার 

মন শস্ত নহে, তিনি সংন্ত।দ লইলেও প্রজ্ঞ'ন দারা পরমাত্মাকে প্রান্ত হয়েন না। 

কারণ £--- | 

যচ্ছেদ্বাউমনসী প্রাজ্জস্তদ্যচ্ছেদ্জ্ঞান আত্মনি ! 
জ্ঞানমাত্বনি মহতি নিষচ্ছেত্দ্যচ্ছেচ্ছাস্ত আত্মনি ॥ 

কঠঃ। বলী ৩। মং ১৩॥ 

ন্তাসী বুদ্ধিমান হইংল বাক্য এবং মনকে অধর্্ম হইতে নিবারণ করিয়া জ্ঞান ও আত্মবিষয়ে নিবুক্ত 
করিবেন, উক্ত জ্ঞান ও আত্মাকে পরমাত্মা বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন এবং তাদ্ুশ বিজ্ঞানকে শাস্তন্বরূপ 

আত্মার উপর স্থ্রীককৃত করিবেন । 

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্্মচিতান্ ব্রাহ্ষণো নির্ববেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। 

তদ্িজ্ঞানার্ঘং স গুরুমেবাভিগচ্ছেত সমিতপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ 
মুণ্ড। খণ্ডঃ ২। মং ১২॥ 

সমস্ত লৌকিক তোগ কর্ম হ্বারা সঞ্চিত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ অর্থাৎ, সংন্াসী বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। 

কারণ অককৃত ( অর্থাৎ কৃত হয় নাই বাঁ) কৃত এরূপ কন দ্বারা পরমাত্মা প্রাপ্ত হওয়৷ যাঁয় না| এই নিমিত্ত 

গুরুকে অর্পণের জন্ত হস্তে কিছু অর্থ ও সমিৎপাণি লইয়! বেদবি এবং পরমেশ্বরজ্ঞাতা গুরুর নিকট গমন 

করিবে এবং সঙ্গে নিবৃত্তি করিষে। পরুস্ত সর্বদা এরূপ লৌফদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে যাহার! £-স 

অবিদ্যায়ামস্তরে বর্তমাঁনাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতন্মন্যমানাঃ | 

জঙ ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মু! অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ১॥ 



৯৪ সত্যার্থ-প্রকাশ। 

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমান! বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঁঃ। 
যকর্টিণে ন প্রবেদয়স্তি রাগা তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ২॥ 

মুঃ। খঃ ২। মঃ৮। ৯॥ 

যাহারা অবিদ্যামধ্যে ক্রীড়া করে ও আপনাকে ধীর এবং পণ্ডিত মনে করে, সেই কল নীচগতিজ্ঞাতা 

মু লোক অন্ধের পশ্চাৎ ন'য়মান অন্ধ যেরূপ দুর্দশা প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ ছুঃখ পাইয়া থাকে ॥ ১। যাহারা 

বহুপ্রকারে অবিদ্যায় রত থাকে এবং বালবুদ্ধি হইয়া, আমি কৃভার্থ হুইয়াছি এইরূপ মনে করে, এবং যে 
সফল কর্ম্মকাণ্ডীলোক যাহারা রাগ বশতঃ মোহিত হইয়! পরমাত্মাকে জানিতে সমর্থ নহে, তাহারা! আতুর 
ইইয়া জন্মমৃত্যুরূপ ছুঃখে নিমগ্ন হয়! থাকে ২1 এই জন্ত ৫ 

বেদাস্তবিজ্জানস্থনিশ্চিতার্থাঃ সংন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ | 

তে ব্রন্গলোকেষু পরাস্তকালেপরাম্বতাঃ পরিমুচ্যন্তি স্বরে | মুণ্ডং | খঃ ২। মঃ ৬ 

ধাহার! বেদাস্ত অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রতিপাদক বেদমন্ত্রের অর্থ জ্ঞান এবং আচারাঁনসারে উত্তমরূপে 

নিশ্চয় জ্ঞাত এবং যোগছ্বার! শুস্বান্তঃকরণবুক্ত সংস্।সী হয়েন, তাহারা পরযেশ্বরে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া 
ভোগানস্তর মুক্তিম্থখের অবধি পুর্ণ হইলে, তৎস্থান হইতে নিক্রমণ করিয়া! সংসারে পুতরাগমন করেন । 
মুক্তি ব্যতিরেকে হুঃখের নাশ হয় না; কারণ £--. 

ন বৈ সশরীরস্ত সতঃ প্রিরাপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাঁবসন্তং ন 

প্রিয়াপ্রিয়ে স্পূশতঃ ॥ 

ছান্দোঃ ! প্রং ৮1 খং ১২॥ 

দেহধারী হইয়৷ সুখ ছুঃথের প্রাপ্তি হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে ন।। যখন শরীররহিত জীবাস্মা মুক্ত 

অবস্থায় সর্ধব্যাপক পরমেশ্বরের সহিত মুক্ত হইয়া! অবস্থান করে,তখন তাহার সাংসারিক সুখ এবং দুঃখের 

প্রাপ্তি হয় না। এই জন্ত _. 

পুজ্রৈষণায়াশ্চ বিভ্ৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ বুযুখায়াথ ভিক্ষাচ্য্যং চরন্তি ॥ 
তঃ কাং ১৪ ॥ 

লোকে প্রতিষ্ঠা অথবা লাভ, ধন ভোগ অথবা ধন, সন্মান এবং পুক্রারদির মোহ হইতে পৃথক্ হুইয়! 

সংন্তাসিগণ ভিক্ষুকভাবে দিবারাত্র মোক্ষদাধনে তত্পর থাকেন। 

প্রাজাপত্যাং নিরপ্যেপ্তিং তন্যং সর্বববেদসং হস্থু ত্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎ ॥ ১। 
,.. যজুর্ষেদত্রাক্মণে | 

প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেন্্িং সর্বববেদসদক্ষিণাম |. 
আত্মন্থপ্ীন্ সমারোপ্য ত্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎ গৃহাৎ ॥ ২॥ 
যো দত্বা সর্ববভৃতেভ্যঃ প্রত্রজত্যভয়ং গৃহাত। 
তস্য তেজোময়। লোক ভবস্তি ব্রহ্ধবাদিনঃ ॥ ৩) মনুঃ ৬। ৩৮৩৯ ॥ 



পি . 

প্রজাপতি অর্থাৎ পরমেশ্বরকে প্রাপ্তির অন্ত ইঞ্টি অর্থাৎ বক্ত করিয়া উহাতে ধন্তোপবীত ও শিখাদি 
চিহ্ন ত্যাগ করতঃ আহবনীয়াদি পঞ্চাপ্সিতে প্রাণ, অপাঁন, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ প্রাণ আরোপণ 
করিয়া ্ধবিৎ ত্রাঙ্মণ গৃহ হইতে নির্গত হইয়! সংন্তাসী হইবেন ॥ ১॥ ২ যিনি সফল তৃত অর্থাৎ 
প্রাণিমান্রকে অভয় দান করতঃ গৃহ হইতে নির্গমন করিয়! সংন্তাসী হয়েন, সেই ব্রহ্গবাঁদী অর্থাৎ পরমেশ্বর, 
প্রফাশিত বেদোক্ত ধর্মমাদি ও বিদ্যার উপদেশক সংন্তাগী প্রকাশময় অর্থাৎ মুক্তির আনন্দ-স্বরূপ লোফ প্রাঞ্ত 
হয়েন। (প্রশ্ন) সংস্তাসীদিগের ধর্ম কিরূপ? (উত্তর) পক্ষপাঁতশুন্ হইয়া স্থায়াচরণ, সত্যগ্রহণ, 
অসত্যত্যাগ, বেদোজ ঈশ্বরের আন়্াপাঁলন, পরোপকার এবং সত্যভাষপাঁদি ধর্ম সকল আশ্রমীরই অর্থাৎ 
মনুযামাত্রেরই একরূপ | তবে সংস্তাসীর বিশেষ ধর্ম এই $-_ 

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাঁদং বন্ত্রধুতং জলং পিবেৎ। 
সত্যপুতাং বদেদ্বাচং মনঃপুতং সমাচরেঞ্, ॥ ১ ॥ 

জুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষটঃ কুশলং বদেৎ । 
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাঞ্চ ন বাঁচমনৃতাং বদে ॥ ২॥ 
অধ্যাত্বরতিরাসীনো। নিরপেক্ষো৷ নিরামিষ! 

আত্মনৈব সহায়েন স্বখার্থী বিচরেদিহ ॥ ৩॥ 
কুণ্তকেশনখশ্মশ্র পাত্রী দণ্তী কুসম্ভবান্। 
বিচরেনিয়াতো নিত্যং সর্ধবভূতান্াপীড়য়ন্ ॥ ৪॥ 

ইন্ড্রিয়াণাঁং নিরোধেন রাগঘেষক্ষয়েণ চ | 
অহিংসয়! চ ভূতানামম্থতত্বায় কল্পতে ॥ ৫ ॥ 
দূষিতোহপি চরেদ্ধর্্ং যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ | 
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্কারণমূ ॥ ৬ ॥ 

ফলং কৃতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যন্ু প্রসাদকমূ। 
ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি ॥ ৭ ॥ 

প্রাণায়াম। ব্রাহ্মণস্য ভ্রয়োহপি বিধিবৎ কৃতাঃ। 

ব্যাহৃতিপ্রণবৈরুক্ত! বিজ্ঞেয়ং পরমং তপং ॥ ৮ ॥ 
দহ্ান্তে ধ্মায়মানানাং ধাতৃনাং হি যথা মলাঃ। 

তথেন্ড্িয়াণাং দহ্ত্তে দোমাঃ প্রাপস্য শিগ্রহাৎ ॥ ৯॥ 
প্রাণায়ামৈরছেদ্দোষান্ ধাঁরণাভিশ্চ কিল্বিষমূ্। 
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥ ১০ ॥ 

উচ্চাবচেমু ভূতে ছুক্ঞেয়ামকৃতাত্মভিঃ | 
ধ্যানযোগেন সংপশ্ঠেদ গতিমন্যাস্তরাত্মনঃ ॥ ৯১ ॥ 



ন্৬ 

অহিংসয়েক্ডিয়াসঙ্গৈ বৈদিকৈশ্চৈব কর্ধভিঃ। 
তপসশ্চরণৈশ্চোষ্রৈঃ সাঁধয়ন্তীহ তৎপদম্ ॥ ১২। 

যদ] ভাবেন ভবতি সর্ধ্বভাবেষু নিম্পৃহঃ | 
তদা স্থখমবাপ্পোতি প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতয্ ॥ ১৩॥ 

চত্ুর্ভিরপি চৈবৈতৈ নিত/মাশ্রমিভিদ্িজৈঃ | 
দশলক্ষণকে। ধর্মমঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্বতঃ ॥ ১৪ ॥ 

ধতিঃ ক্ষম! দমোইস্তেয়ং শৌচমিক্জ্রিয়নিগ্রহঃ ! 
ধীরবিদ্যা সত্যমক্রোধো! দশকং ধর্সলক্ষণমূ ॥ ১৫ ॥ 
অনেন বিধিনা! সর্বধাংস্তযক্ত | সংগাঁঞ্ শনৈঃ শনৈঃ | 
সর্ববদ্ন্্বিনিমুক্তো ব্রহ্ম ণ্যেববতিষ্ঠতে ॥ ১৬ ॥ মনুঃ অঃ ৬। 

৪৬1৪৮1৪৯1৫২।৬০।৬৬1৭০-৭৩;৭৫1৮০1৯১1৯২1৮১ ॥ 

সংন্তানী পথে চলিবার সময় এদিক্ ওদিক্ ন! দেখিয়া কেবল নীচে পৃথিবী উপর দৃষ্টি রাখিয়া! চলিবে, 

সর্ধদ! বন্্রার ই'কিয়! জল পান করিবে, নিরন্তর সত্য কহিবে, এবং সর্বদা মনে বিচার করিয়া! সতোোর 

গ্রহণ ও অসত্যের পরিহার করিবে ॥ ১ কোন স্থানে উপদেশ অথবা সংবাদের স্থলে কেহ সংন্তাসীর উপর 

ক্রোধ করিলে অথবা তাহাকে নিন্দা করিলে, সংন্তাসীর উচিত যে তাঁহার উপর ক্রোধ না করিয়া, তাহারই 
কল্যাণার্থ উপদেশ দিবে এবং মুখের এক, নাঁসিকার ছুই, চক্ষুর ছুই এবং কর্ণের ছুই রন্ধ দ্বারা মিথ্যা বাক্য 
কোন কারণে নির্গত করিবে না এবং বলিবে না ॥২॥ স্বকীয় আত্মায় স্থির থ'কিয়া অপেক্ষারহিত, ও 
মদ্যমাংসাদি বর্জিত, এবং কেবল আত্মারই স্ুখার্থী হইয়৷ এই সংসারে ধর্খব এবং বিদ্যা বুদ্ধির জন্য 
সর্বদ! বিচরণ করিবে ॥৩॥ কেশ, নখ ও শ্মশ্রু মুর্ডিত করিয়া সুন্দর পাজ ও দণ্ড ধারণ করতঃ কুস্স্ত 

রঙ্গে রঞ্রিত বন্ত্র পরিধান করিয়া, নিশ্চিতাত্ম! হইয়া, এবং কোনও প্র।ণীকে পীড়া না দিয়া, সর্ধত্র বিচরণ 

করিবে ॥ ৪॥ ইন্্িয়দিগের অধর্মাচরণ নিবারণ করিয়া, রাগছ্েষ পরিত্যাগ কন্ধিয়া এবং সকল প্রাণীর 

উপর নির্বৈর থাকিয়া মোক্ষের জন্য শক্তি বৃদ্ধি করিবে ॥ ৫1 কেহ দুধিত অথবা ভূষিত করিলেও পুরুষ 
অর্থাৎ সংন্তাসী যে কোন আশ্রমে অবস্থান করতঃ পক্ষপাতরহিত হইন্নী এবং স্বয়ং ধর্মাত্বা হইয়া অপরকে 
ধর্মাত্ব! করিতে প্রবত্ব করিবে, এবং ইহা ও মনে নিশ্চয় জানিবে বে দণ্ড, কুমণ্ডনু এবং কাষার় বস্ত্র প্রভৃতি 

চিহ্ন ধারন ধর্মের জন্য নহে । সকল মনুষ্যাদি প্রাণিগণকে সত্যোপদেশ এবং বিদ্যাদান করাই সংস্তাসীর 
মুখ্য কর্ম ॥ ৬॥ কারণ নির্মলী বৃক্ষের ফল পিশিা কলুষিত জলে প্রক্ষেপ করিলে জলের শুদ্ধি হয় কিন্ত 
উহা প্রক্ষেপ না করিয়া! ফেবল উহার নামাজ কথনে বা! শ্রবপমাত্র ছার! জল শুদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৭। 

এই জন ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ত্রদ্ধবিৎ সংস্ভাস'র কর্তব্য যে তিনি ও'কার পূর্বক সপ্তব্যান্থতি দ্বারা যথাশক্তি বিধি 

পূর্বক প্রাণায়াম করিবেন, এবং তিনের স্থান প্রাণায়াম কখন করিবেন না। সংস্াসীর এই পরম তগ্তা 
1৮। যেরূপ অগ্গিতে তপ্ত এবং দ্রবীভূত করিলে ধাতুর মল নষ্ট হইয়া যাঁয়. তন্্রপ প্রাণের নিগ্রহ দ্বারা মন 
গ্রভৃতি ইন্জরিয়গণের দোষ ভন্দীভূত হইয়া থাকে॥ ৯॥ এই জন্ত জ্য(সিগণ প্রতিনিয়ত প্রাগায়াম স্বারা 
আত্মার, অস্তঃকরণের এবং ইন্জিয়দিগের দোষ ধারণ! ছারা পাপ, প্রত্যাহার দ্বারা সঙ্গ দোষ এবং ধ্যান ঘ্বার 
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অনীশ্বরগুণ অর্থাৎ হর্ষ, শোঁক এবং অবিদ্যাদি জীবদোষ তশ্মীভূত করেন ॥ ১০। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ পদার্থে 
পরমেখরের ব্যাপ্তি (যাহা অযোগী ও অবিদ্বান্গণ বুঝিতে পারে ন! ), এবং নিজ আত্মার ও পরমাত্বার গতি 
উ ক্তরূপ ধ্যানযোগ দ্বারা দেখিবে ॥ ১১। পূর্বোক্ত সন্যাসী সর্ববভূতে নি্বরভাব, ইঞ্জিয়বিষয়ের ত্যাগ এবং 
বেদোক্ত কর্ম ও অত্যুগ্র তপস্তার অনুষ্ঠান দ্বারা সংসারে মোক্ষপদের লাভ করিতে এবং করাইতে সমর্থ) 
অন্ত কেহ সমর্থ নহে ॥ ১২1 সংন্যাসী যখন মকল ভাবে অর্থাৎ সকল পদার্থ বিষয়ে নিংম্পৃহ ও আকাঙা- 
রহিত এবং আস্তরিক ও বাহ ব্যবহারে পবিক্র হয়েন, তখনই এই শরীরে এবং মরণান্তে নিরন্তর নুখ প্রাপ্ত 
হয়েন ॥ ১৩৭ এই জন্য ব্র্গচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সংন্যাসী সকলেরই উচিত যে প্রযত্রহকারে 
নিরলিখিত দশ লক্ষণতুক্ ধর্মের সেবন করেন ॥ ১৪॥ প্রধম লক্ষণ (ধূতি) সর্বদা ধৈর্য্য প্রকাশ। 
( দ্বিতীয় ) (ক্ষমা) নিন্দা, স্তুতি, মীনাপমান,. হানি ও লাঁভাদি ছুঃখসহিফুতা | (অথবা! কেহ অপরাধ 

করিগ়াছে, তা'হার প্রত্যুপকার করিবার সম্পূর্ণ শক্তি থাকা সত্বেও দ্বা করিয়া তথ্ধিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া 
তাস্বাকে উপেক্ষা করা অথবা তাহার উপকারে প্রবুন্থ হওয়! _অন্ধুবাদক )। তৃতীয়--( দম ) মনকে 

সর্বদ! ধর্মে প্রবৃত্ত করা এবং অধর্ম হইতে নিবারণ করা অর্থাৎ অধর্দের ইচ্ছাও হইতে ন! দেওয়া । 

চত্ুর্গ-- ( অস্তেয় ) চৌর্যযত্যগ অর্থাৎ অনুমতি ব্যতিরেকে, ছল, কপটতা, বিশ্বীপঘাতকত! অথবা অন্য 
কোন ব্যবহার দ্বারা, কিম্বা বেদবিরুদ্ধ উপদেশ দ্বারা পরপদার্গের গ্রহণ করাকে চৌর্ধ্য কছে; উহা পরিহার 
করাকে সধু কার্য কহে। পঞ্চম _( শৌচ) রাগ, দ্বেষ ও পঙ্গপাত ত্যাগ করি আস্তিক এবং জল 
ও মৃন্বিকামার্জনাদি দ্বারা বাহ্যিক পবিভ্রতা সাধন করা । যষ্ঠ--( ইঞ্জিকনিগ্রহ ) অধর্দাচরণ হইতে 
নিবারণ করিয়া ইন্দ্িয়গণকে সর্বদা ধন্মপথে প্রবুন্ত করা । সপ্তন--( ধীঃ) মাদক দ্রব্য, বুদ্ধি- 
নাশক অন্য পদার্ঘ, ছুষ্টের সংদর্গ এবং আলঙ্গ ও প্রমাদাদি ত্যাগ করিয়া! শ্রেষ্ট পদার্থের সেবন, সাধু 

পুরুষের সংসর্গ এবং যোগাভ্যান দ্বার! বুদ্ধির বুি সম্পাদন । অষ্টম (বিদ্যা) পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর 
পর্য্যন্ত বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান, উহাদিগের হইতে বথাযোগ্য উপকার গ্রহণ করা এবং সত্যভাবে (অর্থাৎ 
আত্মায় যেরূপ মনে সেইরূপ. মনে যেরূপ বাক্যে সেইন্ধপ, এবং ব'ক্যে যেরূপ কার্যেও সেইন্সপ) ব্যবহার 
করাকে বিদ্যা কহে, এবং ত হার বিপরীতকে অবিদ্যা কহে। নবম -( সত্য) যে পদার্থ যেরূপ উহাকে 
তদ্ধপ বুঝ, তদ্রপ বল! এবং তন্দরপ কার্ধ্য করাই সত্য । এবং (দশম )- অক্রোধ ) ভ্রোধাদি দোষ 
পরিত্যাগ করিব! শাস্তি আদি গুণগ্র€ণ কর! ধর্মের লক্ষণ এই দশ লক্ষণবুক্ত ও পক্ষপাতরহিত স্ায় চরণ- 

রূপ ধর্শের সেবন করা চারি আশ্রমবাসীরই কর্তব্য এবং উক্ত বেদোক্ত ধর্খে নিজে চলা! এবং অপরকে 

বুঝাইয়া প্রবৃত্ত কর! সংন্যাসীদিগের বিশেষ ধর্ম ॥ ১৫1 এইরূপে অল্পে অন্নে সমস্ত সঙ্গদোষ ত্যাগ করিয়া 

এবং হর্ষ শে কাদি বন্দ হইতে নির্ধ ক্ত হইয়া! সংন্তাসী ব্রন্মেই অবস্থিত হইঠ্ন! থাকেন। গৃহস্থাদি সকল 

আশ্রমের সকল প্রকার ব্যবহারের সত্য নিশ্চয় করা অধর্্ম ব্যবহার দূরীকরণ করা এবং সকল সন্দে 

ভঞ্জন করিয়৷ সত্যাধর্শযুক্ত ব্যবহারে নুকলকে প্রবু করা সংন্যামীদিগের মুখ্য কাধ্য ১৬ ॥ 

(প্রশ্ন) সংস্ঠাস গ্রহণ কি কেবল ত্রাঙ্গণেরই কার্য অথবা ক্ষতরিয্েরও কার্য? 1 উত্তর) ্রাহ্মণেরই 

অধিকার। কারণ সকল বর্ণ মধ্যে যিনি পূর্ণবিদ্বান্, ধার্থিক ও পরোপকারপ্রিয় মনুষ্য, তাহারই নম 
রাহ্মণ | পূর্ণবিদ্যা, ধর্ম, পরমেখরে নিষ্ঠ! এবং বৈরাগ্য ব্যতিরেকে সংস্কাস গ্রহণ করিলে সংসারের 
বিশেষ উপকার হইতে পারে না । *এইজপ্ত লোকশ্রুতি আছে ঘে ব্রাক্ষণেরই সংন্াসে অধিকার আছে, 
অস্তের নাই । এ রিয়য়ে মন্ুরও প্রমাণ আছে $-. 
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এষ বোইভিহিতো! ধার্ো] ব্রাহ্মণন্তা চতুর্বিরধঃ | 
পুণ্যোহক্ষয়ফলঃ প্রেত্য রাজধর্শান্ নিবোধত ॥ মনুঃ। ৬। ৯৭॥ 

এস্থলে মহাত্মা! মনু বলিতেছেন যে, হে খষিগণ ! এই চারি প্রকার অর্থাৎ ব্রহ্মচর্ষা, গার্হস্থা, বানপ্রস্থ, 

এবং সংস্াসাশ্রম অবলম্বন করা ব্রাহ্মর ধর্ম । সংন্তাস ধর্ম ইহকালে পুণ্যস্বরূপ এবং দেহত্যাগানস্তর 

মুক্তিরূপ অক্ষয় আনন্দদাতা | ইহার অগ্রে ( পরে ) আমার নিকট রাঁজধন্ম শবণ কর। ' ইহ! হইতে এই 
দিদ্ধ হইতেছে মে সংস্তাস গ্রহণ কর! মুখ্যভাবে ্রাঙ্গণেরই অধিকার এবং ক্ষত্রিয়াদির ব্রশ্্য্যাশ্রমই 
'অধিকার । (প্রশ্ন ) সংন্টাস গ্রহণের আবশ্তকতা কি ? (উত্তর ) শরীরের মধ্যে মন্তকের যেরূপ আবশ্তকত 
আশ্রমদিগের মধ্যে সংন্াসাশ্রমের তদ্রপ আবশ্তকতা ৷ কারণ ইহ! বত্রেকে বিদ্য। ও ধর্মের কখন বৃদ্ধি 

হইতে পারে-না। তদ্যতীত অপর আশ্রমদিগের বিদ্যা গ্রহণ, গৃহকার্ধ্য এবং তপশ্চরণাদি কার্ধ্যবশত: অবসর 

অতি অর থাকে । পক্ষপাতশৃন্ত হইয়া! ব্যবহার করা অপর আশ্রমের পক্ষে অতি ছুষ্কর'। সংন্তাসী যেরূপ 

সর্বতোভাবে মুক্ত হইয়া জগতের উপকার করেন, তদ্ধপ অন্ত আশ্রমবাসী করিতে পারে না । কারণ 

্যাসীর পক্ষে সত্য বিদ্যা ছার! পদার্থবিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে যত অবকাশ থাকে, অন্ত আশ্রমীর তাদৃশ 

অবসর থাকে ন!। পরন্থব্রহ্মচর্য্ের পরই সংস্টাসী হইয়৷ জগতের সত্যশিক্ষা দ্বারা বতদ্রর উন্নতি কর! 
সম্ভব হয়, গৃহস্থ অথব৷ বানপ্র্ের পর সংস্তাসী হইয়া ততদূর উন্নতি করা সম্ভব নহে। (প্রন) সংস্াস 

গ্রহণ ঈশ্বরের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ, কারণ ঈশ্বরের অভিপ্রায় যে মন্থষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় গৃহস্থাশ্রম না 

করিলে সস্তান হইতে পারে না । সকল মন্ুষ্যেরই সংগ্তাসাশ্রম মুখ্য হইলে মনুষ্যের মূলোচ্ছেদ হুইয়! 

পড়ে। (উত্তর ) আচ্ছা, বিবাহ করিয্নাও অনেকের সন্তান হয় না অথবা সন্তান হইলেও শীঘ্র নষ্ট 

হইয়! যায়। এস্থলে উহারাও ঈশ্বরের অভিপ্রয়ের বিরুদ্ধকারী হইল। যদি বল যেণ্যত্রে কৃতে যদি 
ন দিদ্ধতি কৌঁহত্র দৌষঃ” | ইহা! কোন কবির উক্তি । ইহার অর্থ এই যে “ত্র করিলেও যদি কার্ধ্য 
সিদ্ধ না হয়, তবে এ বিষয়ে দৌষ কি? অর্থাৎ কোন দৌষ নাই,” আচ্ছা, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছি যে .গৃহস্তাশ্রম হইতে বহু সন্তান হইয়া পরম্পর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যুদ্ধ করতঃ মরিয়া যাইলে 
কতদূর ক্ষতি হইয়। থাকে ? ইহ! বুবিয়াও বিবাঁদ ও যুদ্ধ অনেক হইয়া থাকে। এস্থলে সংন্তাসী এক 
বেদোক্ত ধর্মের উপদেশ দ্বারা পরম্পর প্রীতি উৎপন্ন করাইলে লক্ষ লক্ষ মনুযা রক্ষা পাইবে এবং সহস্র 
গৃন্ছের তুল্য মনুষ্যের বৃদ্ধি সম্পাদন করিবে । অপরস্ত সকল মনুষ্য সংন্থাস গ্রহণ করিতে পারে না, 
কারণ সকলেরই বিষয়াদক্তি দৃরীভূত হওয়া অসম্ভব! সংন্ঠাসীদিগের উপদেশামুসারে যে সকল মনুষ্য 
'ধার্থিক হয়েন তাহাদিগকে সংস্তাসীর পুত্রতুল্য জানিতে হইবে ৷ (প্রশ্ন ) সংন্তাসিগণ বলেন ষে “আমার 
কোন কর্তব্য নাই, অন্ন ও বন্ত্র গ্রহণ করিম আনন্দে অবস্থান করিব এবং কেন অবিদ্যারূপ সংদারে 

মস্তিষ্ক্লেশ উৎপার্দন করিব? আপনাকে ব্রহ্ম মনে করিয়! সন্তষ্ট থাকিব এবং কেহ আসিয! জিজ্ঞাসা 
করিলে তাহাকেও তন্রপ উপদেশ দিব এবং কহিব যে তুমিও ত্রদ্ম, তোমাকে পাপ ও পুণ্য কিছুই স্পর্শ 

করিতে পারে না,.কারণ শীতোষ শরীরের, ক্ষুধা ও ভৃষ্ণ প্রাণের এবং স্থখ ও দুঃখ মনের ধর্ম। জগৎ 

মিথ্যা এবং জগতের ব্যবহারও সমস্ত কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা । সুতরাং 'ইহাঁতে আসক্ত হওয়া বুদ্ধিমানের 
কার্য নহে। প্যাহা কিছু পাপ ও পুণ্য হইয়া! থাকে উহা দেহ এবং ইন্জিয়দিগের ধর্ম, আত্মার নহে” 



ভা. টি 

ইত্যাদি উপদেশ করিয়। থাকেন। আপনি কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার সংন্যাঁস ধর্ম কহিতেছেন। এক্ষণে 

আমি কাহার কথা সত্য এবং কাহার কথা মিথ্যা! মনে করিব ? ( উত্তর ) তাহাদিগের সংকর্ও কি বর্তব্য 
নহে? দেখ “বৈদিকৈশ্চৈব কর্মতিঃ” ইত্যাদি মহাত্ব। মন্থু লিখিয়াছেন যে সংন্যানীদিগের বৈদিক কম্ধ 
অর্থাৎ ধর্্বুক্ত সত্যকর্্দ অবগত কর্তব্য ।. ইঙ্ার কি ভোজন আচ্ছাদনাদি কর্মও ত্যাগ করিতে সমর্থ 
হইবেন? যদি এ কর্ম ত্যাগ করা অসম্ভব হয়, তবে উত্তম কর্ম ত্যাগ করিলে কি ইহারা পতিত ও 

পাঁপভাগী হইবেন না? গৃহস্থদিগের নিকট যখন অন্ন ও বস্ত্র গ্রহণ করিতেছেন তখন উহাদিগের প্রত 

পকার ন! করিলে কি মহাপাপী হইতে হইবে না। চক্ষু দ্বারা দর্শন এবং কর্ণের দ্বারা শ্রবণ ন! হইলে 
যেমন চক্ষু ও কর্ণ ব্যর্থ হয়, তদ্্রপ মত্যোপদেশ বেদাদি শাস্ত্রের বিচার এবং প্রচার না করিলে সংনানীও 

এ জগতের বার্থ ভার ন্বরূপ হয়েন। আর যে মবিদ] রূপ সংসারে মস্তিফ-ক্লেশ উৎপাদন করা ইত্যাদি 
বলেন ও লিখেন তদ্ধিষয়ে বলা যাইতে পারে যে তাদৃশ উপদেশকর্তাই স্বয়ং মিথ্যা এবং পাপের বৃদ্ধিকারী 
পাপিষ্ঠ । শরীরাদি দ্বার যে কিছু কর্ম কর! যায়, সে সকলই আত্মারই হয়, এবং উহ্থার ফলভোগবর্তীও' 

আত্মা । যাহার! জীবকে ব্রহ্ম বলিয়। থাকেন তাহারা অবিদ্যারপ নি্রায় নিদ্রিত থাকেন। কারণ 

জীব অন্পব্য/পক ও অল্লজ্ঞ এবং ব্রন্ধ সর্বব্যাপক ও সর্বজ্ঞ । ব্রঙ্গ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ 'ও মুক্তস্থভাবযুক্ত 

এবং জীব কথন বদ্ধ ও কখন মুক্ত থাকে। সর্বব্যাপক ও সর্বজ্ঞ ব্রন্দে কথন অবিদ্যা অথবা 

ভ্রম হইতে পারে না, কিন্তু জীবের কখন অবিদ্যা ও কখন বিদ্য। হইয়া থাকে। ব্রঙ্গ কখন জন্ম ও 

মরণজনিত ছুঃখ প্রাপ্ত হয়েন ন' কিন্তু জীব প্রাপ্ত হয়; এই সকল কারণবশতঃ উহাদিগের 
উপদেশ মিথ্যা । (প্রশ্ন) সন্যাদী সর্বকর্মাবিনাশী, তিনি অগ্নি ও ধাতু স্পর্ণ-করেন'না, এই বাক্য 
সত্য কিনা? (উত্তর) সত্য নহে। “সম্যক নিত্যম্ আস্তে যন্সিন্, যদ্ব। সম্যক স্স্তস্তি হুঃখানি কর্মণি 

যেন স সংগ্থাস:, স প্রণন্তে। বিদ্াতে যন্ত স সন্নাপী”। যাহার! ব্রহ্গম্ববূপে সনা ধ্যানবুক্ত থাকেন ও 

যাহ! দ্বার! ছুষ্ট কর্ম সম্যক্ ত্যাগ ক্করা যায়, উক্ত উত্তম স্বভাব যাহার হয় তাহাকে সন্নাসী কহে। ইহাতে 

সন্াসীকে সুকর্ধের অনুষ্ঠাতা ও ছুক্গা্যের নাশক বহা যাঁয়। (প্রশ্ন) যখন গৃহস্থও উপদেশ "এবং 

অধ্/পনা করিয়া থাকেন তখন আর সংন্াপীর প্রগ্নোজন কি? (উত্তর) সকল আশ্রমীই সত্যোপদেশ 
করিয়া থাকেন এবং শুনিয়া! থাকেন, কিন্তু সংন্তাপীর যত পরিমাণে অবকাশ এবং নিষ্পক্ষপাতিতা হইয়া 

থাকে তত দুর গৃহস্থদিগের হয় ন1। অবপ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলে এই কর্তব্য যে পুরুষ পুরুষদিগকে এবং স্ত্রী 

সত্ীদিগকে লধ্যাপনা ও সত্যোপদেশ প্রদান করিবেন । সংন্তামীর পক্ষে যত পরিমাণে ভ্রমণের সুবিধা! লাভ 

হয়, গৃহস্থ ্ রান্মণাদির তত দুর ন্ুবিধা কখন হইতে পারে না । ক্রান্ষণ বেদবিরুদ্ধ আচরণ করিলে সংন্ামী 

তাহার নিয়স্তা হইয়। থাকেন। এই জন্য সংন্টাস হওয়া উচিত। (প্রশ্ন) "একরাত্রিং বসেমগ্রামে 

ইত্যাদি বচনানুদারে সংষ্ঠাদী একস্থানে একরাত্রি মাত্র বাদ করিতে পারেন, অধিক বাপ কর! উচিত নহে 

(উত্তর) এ কথার অক্লাংশ উত্তম, কারণ একস্থানে বাদ করিলে জগতের অধিক উপকার হয় না এবং 

স্থানান্তরের অভিমান উপস্থিত হয়, রাঁগ ও দ্বেষও অধিক হইস্। পড়ে। পরস্ত একত্র অবস্থান হইতে 
বিশেষ উপকার হইলে অবস্থান করিবে। এইরূপ জনক রাজা একস্থানে চারি মাঁস করিব! এবং 

পঞ্চশিখাদি ও অন্ত সংস্টাসিগণ কত বৎসর পর্য্যন্ত নিবাস করিয়াছিলেন । আর “একস্থানে ন। থাকা” 

ইত্যাদি বচন এক্ষণকার পাষণী সম্প্রদায় কর্তৃক রঠিত হইয়াছে । তাঁহার কারণ এই যে ষংস্তামী একস্থানে 

অধিক দিন অবস্থান করিলে ভাহাদিগের পাষত্ডিত্ব খণ্ডিত হই! পড়িবে এবং অধিক বৃদ্ধি পাঁইবে না। 



( প্রশ্ন )--যতীনাং কাঞ্চনং দদ্যাত্বাচ্থুলং ব্রহ্মচারিণাম | 
চৌরনামভয়ং দদ্যাঁৎস নরো৷ নরকং ব্রজেত ॥ 

ইত্যাদি বচনের অভিপ্রায় এই যে সংন্তামীদিগকে সুবর্ণদান করিলে দাতা নরকে গমন করিবে 
(উত্তর) বর্ণাশ্রমবিরোধী সম্প্রদায়ী এবং স্বার্থপর পৌরাণিকগণই এই বচন বচন! করিয়াছেন। কারণ 
্তাপিগণের ধন লাভ হইলে উহাদিগের মত খণ্ডন করিবে এবং অনিষ্ট হইবে; এবং ইহার! উহাদিগের 

অধীন থাকিবে না! ভিক্ষাদি ব্যবহার উ“হাদিগের অধীন থাকিলে সকলে শঙ্কিত থাকিবে । যখন 
স্বার্থপর ও মূর্থ দিগের দান করিলেও উত্তন ফল হয়, তখন বিদ্বান ও পরোপকারী সংন্যাসীদিগকে দান 
করিলে কোনও দোষ হুইতে পারে না । দেখ £_. 

বিবিধানি চ রত্বানি বিবিক্তেধুপপাদয়ে | 
মানাপ্রকার রত্ব ও স্ুবর্ণাদি ধন ( বিবিক্ত ) আগ সংস্কাসীদিগকে দিবে। পূর্ববঙ্লোক অনুসারে 

সন্ন্যাসীকে স্ুবর্ণদান করিলে যজমান নরকে যাইবে এবং এই বচন অনুসারে রৌপ্য, মুক্তা ও হীরকাদি দান 

করিলে স্বর্গে যাইবে এবূপ হইলে এ বচন নিরর্থক হুইয়৷ পড়ে। (প্রশ্ন) হা পণ্ডিত মহাশয়! এ 

বচনের পাঠের ভ্রম হইয়াছে । উহা! এইরূপ “্যতিহস্তে ধনং দদ্যা২” অর্থাৎ অক্যাসীদিগের হস্তে ধন 

দান করিলে লৌক নরকে যায়। (উত্তর) এ বচনও অবিষ্বান্দিগের কপোলকল্পনা ছারা রচিত হইয়াছে, 
কারণ হস্তে দান করিলে নরকে যাইবে আর পায়ে দান করিণে অথবা মোঠ বাধিয়৷ দিলে স্বর্গে যাবে 

ইত্যাদি কল্পন! মাননীয় নহে । তবে ইহার সম্বন্ধে এই কথা হইতে পারে যে, মক্্যামী যোগক্ষেমের অনিক 

ধন রাখিলে দস্থয প্রভৃতির দ্বার পীড়িত হইবে অযবা মোহি ত হইতে পারে। কিন্তু যিনি বিদ্বান হয়েন, 

তিনি কখন অযুক্ত ব্যবহার করিবেন না এবং মোহে আসক্ত হইবেন না। এসকল বিষয়ে প্রথম 

গৃহাত্রমে ব্র্মচর্য্যে ভোগ হইয়াছে এবং এ সকল বিষয়ে বছুদর্শিতা লাভ হুইয়াছে। ব্রঙ্গচ্য হইতে সন্যাস : 

গ্রহণ থলে পূর্ণ বৈরাগ্যযুক্ত হওয়াতে সে সং্তাপী কখন আসন্ত হইয়৷ পড়িতে পারেন না। (প্রশ্ন) লোকে 

বলে যে শ্রান্ধছছুলে সন্ন্যসী আদিলে অথবা ভোজন করিলে শ্রাদ্ধকর্তার পিভুলোক পলায়ন করে এবং 
হয়ং নরকস্থ হয়। (উত্তর) প্রথমতঃ মৃত পিতৃলোকের আগমন এবং কত শ্রাদ্ধ মৃত পিতৃলোকের 

প্রাপ্য হওয়াই অসম্ভব এবং বেদ ও যুক্তিবির্ধ বলিয়া মিথ্যা । বখন আগমনই হইল না, তখন পলায়ন 

কিরূপে সম্ভবপর হইবে? যখন আপনায় পাপ ও পুণ্যান্ুারে এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে জীব মৃত্যুর পশ্চাৎ 

জন্মগ্রহণ করে তখন তাহ!র আগমন কিরূপে সম্ভবপর হইবে ? এই জঙ্য স্োদরপুরক পুরানী এবং বৈরানী- 

দিগের এই সকল মিথ্যা ও করিত উক্কি জানিতে হইবে । তবে এই পর্য্যন্ত সত্য যে যে স্থলে সংস্তাসী গমন 
করিবে সে স্থলে মৃতকশ্রাদ্ধ ইত্যাদি বেদাদির বিরুদ্ধ প্রমাণিত হইলে পাবণ্তী দুরে পলায়ন করিবে। (প্রশ্ন) 

কেছ্ ব্রহ্মচ্য্য হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাহার সংন্তাস নির্বাহ কষ্টকর হইবে এবং কামের অবরোধ 

করাও অতি কঠিন এই জন্ত গৃহাশ্রম ও বানপ্রগ্থ সমাপ্ত হইলে যখন বুদ্ধ হুইবে তখনই সংন্যাসগ্রহণ উৎকৃষ্ট 

কর্ম। ( উত্তর) যে নিরধাহ করিতে ন! পারিবে, এবং ইন্ত্িয়রোধ করিতে অসমর্থ হইবে সে ব্রহ্গচর্য্যের 
পর সন্যাস গ্রহণ করিবে না । যে পুরুষ বিষয়ের দোষ এবং বীর্যা-সংরক্ষণের গুণ জানেন তিনি কখনই 

বিষয়াসক্ত হয়েন না| তাঁহার বাধ্য বিচারাগির ইন্ধন সদৃশ অর্থাৎ উহ্থাতেই ব্যয় হইয়া যায়। বৈদ্য 
এবং গধধ যেরূপ রোগীর জন্ত আঁবস্তক হর তদ্রপ নীক্ষোগীর জন্ত নহে) তন্রপ যে পুরুষের অথবা 



পতাযাধ-্প্রকাগ। ১৩১ 

শ্রী বিদ্যা ও ধর্ম বৃদ্ধি এবং সংসারের উপকার বরাই প্রয়োজন, তাঁহারা বিবাঁহ করিবে ন|। 
পঞ্চশিখাদি পুরুষ ওগার্গী গ্রতৃতি স্ত্রী যেরূপ হইয়াছিলেন তদ্রপ অধিকারীদিগের মঙ্্াদী হওয়া 
উচিত | অনধিকারী সংস্তাণী হইলে আপনি ডুবিবে এবং অপরকেও ভুবাইবে। চত্রবর্ঠী 
রাজ! যেরূপ “সাট» হয়েন, তন্রূপ সংন্তাসী “পরিব্রাট* হইয় থাকেন। রাজা স্বদেশে অথবা! স্যসদ্ধী- 
দিগের মধ্যে সৎকার পাইয়! থাকেন। কিন্তু সংস্াসী সর্বত্র পৃজ্ধিত হয়েন। 

বিদবতবং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন। 
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পৃজ্যতে ॥ ১ ॥ 

ইহা! চাণক্য নীতিশান্ত্ের শ্লোক বিদ্বান এবং রাজার কখন তুল্যতা হইতে পারে না; কারণ রাজ! 

কেবল আপনার রাজ্যেই মান ও সৎকার পাইয়। থাকেন; কিন্ত বিদ্বান্ সর্বত্র মান ও প্রতিষ্ঠা পাইয়৷ থাকেন 
এই জন্ত বিদ্যাপাঠ) স্ুশিক্ষাগ্রহণ এবং বলবান্ হওয়া ইত্যাদির জন্য ত্র্নচ্্য,সকন প্রকারের উত্তম ব্যবহারে 

সিদ্ধ করিবার জন্য গৃহস্থাশ্রম, বিচার, ধ্যান ও বিজ্ঞানবৃদ্ধিব জন্ত ও তপশ্চরণের জন্ত বানগ্রস্থ এবং বেদাদি 

সত্যশ'স্ত্ের গরচার, ধর্ম ব্যবহারের গ্রহণ, দুষ্ট ব্যবহারের ত্যাগ, সত্যোপদেশ এবং সকলকে নিঃসন্দেহ বরা 

ইত্যাদির জন্য সন্যাসাশ্রম । পরন্ত যদি কেহ এই সন্যাসের মুখ্য ধর্ম সত্যোপদেশ না৷ করে, সে পতিত ও 
নরকগামী হয়। এইজন্য সত্যোগদেশ শঙ্কা সমাধান, বেদাদি সত্যশান্ত্রের অধ্াপনা এবং প্রয্বপূর্বাক 

বেদোক্ত ধনের বৃদ্ধি করিয়া সংসারের উন্নতি কর:ই সন্ন্যাদীদিগের কর্তব্য । (প্রশ্ন) সন্যালী ব্যতিরিক্ত 

যে সকল সাধু বৈরাগী, গৌঁসাই ভম্মাবৃত জোক সকল আছেন উহাদিগকে সল্নাসাশ্রম মধ্যে 

গণ্য কর! যাইবে কিন11 (উত্র)না। কারণ, উহাদিগের মধ্যে সন্নাসের একটা লঙ্গণও নাই। 

ইহারা বেদবিরুদ্ার্গে প্রবৃত্ত হইয়া! বেদ অপেক্ষা! স্বসম্প্রদায়ের আচার্য্য বাক্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানেন, 

নিজের মতের প্রশংস| করেন এবং মিথ্যা-গ্রপঞ্চে আসক হইয়া স্বীয় স্বার্থের জন্য অপরকেও ম্বমতে 

আনয়ন করেন) সংগারের উন্নতি কর! দুরে থাকুক তাধার পরিবর্তে গ্রতীরণাপুর্বক উহার অধোগতি 
সাধন করেন এবং স্বপ্রয়োজন দিদ্ধ করেন। এইজন্য হহাদিগকে মন্যাসাশ্রমের মধ্যে গণন! করা 

যাইতে পারে না। কিন্তু ইহার, যে পূর্সবার্থাশ্রমী তদ্ধিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ধাহারা স্বয়ং ধর্মপথে 

চলিয়! সম্ত সংসরকে সেই পথে প্রবৃত্ত করেন এবং যাহারা স্বয়ং ইহলোকে অর্থাৎ বর্তমান জন্ম 

এবং পরলোকে অর্থাৎ পরজন্নে স্বর্গ অর্থাং সুখভোগ করেন এবং সমন্ত জগতকে সেইরূপ স্বখভোগ 

করান সেই ধর্দীত্বগণই মন্যাসী এবং মহাত্মা । এস্থলে সংক্ষেপে সন্নযাসাশ্রমের শিক্ষা লিখিত হইল। 

ইহার পরে রাজধর্দের বিষয় লিখিত হইবে। 

ইতি শ্রীমদয়ানন সরদ্বতী স্বামিকৃতে সত্যার্থ প্রকাশে সুভাঁযাবিভুষিতে বানপ্রস্থ 

সন্যাসাশ্রমব্ষয়ে পঞ্চমঃ সমূল্লামঃ সম্পূর্ণ) 



অথ ষ্ঠ সমুল্লাসারস্তঃ॥ 

অথ রাজধর্মান্ ব্যাখ্যাস্য।মঃ ॥ 
এক্ষণে রাঁজধর্ম্ের বিষয় কথিত হইবে। 

রাজধর্্ান্ প্রবক্ষ্যামি ষথারৃত্তে। ভবেন্নপঃ। 
সম্ভবশ্চ যথা তন্ত সিদ্ধিশ্চ পরম! যথা! ॥ ১ ॥ 

ব্রাঙ্গং প্রাপ্তেন সংস্কারং কষত্রিয়েণ যথাবিধি | 

সর্ববস্তাস্ত ষথান্যায়ং কর্তব্যং পরিরক্ষণমূ ॥ ২ ॥ মনুঃ ৭১। ২। 

এস্থলে মহাত্মা মনু খষিদিগকে কহিতেছেন যে, চাঁরি বর্ণ এবং চারি অ'শ্রমের ব্যবহার কথনের পশ্চাং 

রাজিধন্্ কিব। রাজা যে প্রকার হওয়া উচিত, ষেরূপে তদ্রপ হওয়া সম্ভব এবং যেরূপে তাহার পরম 

সিদ্ধি লাভ হয় তাহার মকল উপায় এবং প্রকার কহিতেছি। ১। ব্রাহ্মণ যেরূপ পরম বিদ্বান হয়েন, 
তন্রপ বিদ্বান ও সুশিক্ষিত হইয়া! সমস্ত রাঙ্য স্যায়ানুমারে যথাবৎ রক্ষা করা ক্ষত্রিয় প্রধান কর্তব্য | ২॥ 

উহার রীতি এই £-- 

ত্রীণি রাজ|ন| বিদথে পুরূণি পরিবিশ্বীনি ভূষথঃ সদাংসি | 
খঃ। মঃ ৩। সুঃ ৩৮। ম ৬ ॥ 

ঈশ্বর উপদেশ দিতেছেন যে ( রাজান! ) রাজা এবং প্রজা! সম্বন্ধীয় পুর্ুষগণ মিলিয়৷ (বিদথে ) সুখ 

প্রার্তি এবং বিজ্ঞানবৃদ্ধিকারক রাজ! ও প্রজ! সম্বন্ধীয় ব্যবহারবিষয়ে (ত্রীণি সদাংসি) তিন সভা 

অর্থাৎ বিদ্যার্যসভা, ধর্মারধ্যসভা এবং রাজার্ধযদভ, স্থির করিয় (পুরূণি) বহু প্রকারের ( বিশ্বানি ) 
সমগ্র গ্রজা সনবন্ধীয় মনুষ্যাদি প্রাণিসমূহকে ( পরিভূষবঃ ) সর্বপ্রকারে বিদ্যা, স্বাতত্, ধর্ম, সুশিক্ষা এবং 

ধনাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। | 

তং সভ] চ সমিতিশ্চ সেন! চ ॥৫॥ অথর্ব | কাঃ ১৫। 

অনুঃ ২। বং ৯ মং ২॥ 

সভ্য সভাং মে পাহি যে চ সভ্যাঁঃ সভাসদঃ ॥ ২ ॥ 

অথর্ব | কাং ১৯। অনুঃ ৭। বং ৫৫1 মং ৬॥ 

(তম্) উক্ত রাঁজবর্নকে (সভা চ) তিন সভা ( সমিতিশ্চ ) সংগ্রামাদির ব্যবস্থা এবং (সেনা চ) 

সৈন্ত সকলে মিলিয়া পালন করিষে। সভাসদ্ এবং রাজার কর্তবা এই যে, রাজ! সমস্ত সভাসদকে আজ 

দিবেন যে (সত্য )হে সভার যোগ্য মুখ্য সভাদ্! তুমি (মে) আমার (সভাম্) সভার ধর্শাযুক্ত 
বাবস্থার (পাছি) পালন কর এবং (যে চ) অপর যে সকল ( সজ্যাঃ) সভার যোগ্য ( সভাসদঃ) সভাসদ্গণও 
সভায় ব্যবস্থা পালন করিবেন। ইহার অভিপ্রায় এই ধে, এককে স্বতন্ত্র রাজ্যের অধিকার দেওয়া 



সত্যার্থপ্রকাশ। ১৪৩ 

উচিত নংহ। কিন্ত রাজ! সভাপতি থাঁকিবেন এবং সভ| তাঁহার অধীন থাকিবে, রাজা! সভাধীন হইবেন, 
রাজা এবং সভা প্রজার অধীন থাকিবে এবং প্রজ! রাজসভার অধীন থাকিবে । এন্প না করিলে_. 

রাষ্ট্রমেব বিশ্ঠাহস্তি ত্মা্রান্ী বিশং ঘাতুকঃ। বিশমেব রাষ্ট্রায়াদ্যাং 
করোঁতি তম্মাদ্রাপ্রী বিশমত্তি ন পুষ্টং পশুং মনত ইতি ॥ 

শতঃ | কাং ১৩। প্রঃ ২। ব্রাঃ ৩। কঃ ৭1৮॥ 

রাজবর্গ প্রজা হইতে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন থাকিলে (রাষ্্রমেব বিশ্তাহত্তি ) রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া 
প্রজানাশ করে। এই কারণে রাঁজ! একক স্বাধীন অথবা উন্মন্ত হইয়! (রাষ্ত্রী বিশং ঘাতুকঃ ) প্রজ্গানাশক 
হইয়া উঠেন অর্থাৎ ( বিশমেব রাস্থীয়াদ্যাং করোতি ) রাজা প্রজাকে ভক্ষণ করেন ( অত্যন্ত পীড়িত 

করেন)। এই জন্য কাহাকেও ২রাজ্যমধ্যে স্বাধীন করিবে না। সিংহ অথবা! কোন মাংসাহারী পণ্ড 

রুষ্ট হইয়৷ যেরূপ অন্ত পুষ্ট পণুকে হনন করিয়া তক্ষণ করে. তদ্রপ (বারী বিশমন্তি ) স্যতন্থ রাঁজ। প্রজার 

বিনাশ করেন অর্গাৎ কাহাঁকেও আপনা হইতে অধিক হইতে দেন না, এরশবর্যশালীদিগকে লুঠন, হনন 

এবং অন্ঠায় পূর্বক দণ্ড বিধান করিঝব! স্থপ্রয়োজন সাধন করেন । এই জন্য £-- 

ইন্দ্র জয়াতি ন পরা জয়াতা অধিরাজো রাঁজস্থ রাজয়াতৈ | 
চকৃত্যি ঈদ্যো বন্দ্যশ্চোপসদ্যো নমন্যো ভবেহ ॥ ১ ॥ 

অথর্ববঃ | কাঃ ৬। অনু ১০। বং ৯৮ মঃ ১॥ 

হে মনুষ্য! নি (ইহ) এই সমস্ত মহুষ্যমধ্যে ( ইন্দ্রঃ ) পরমৈশ্বর্য্ের বিধাতা, শক্রদিগের ( জয়াতি ) 

বিজেতা, (ন পর! জয়াতৈ ) শক্রদিগের অপরাজেয় (রাজহ্ ) রাজাদিগ্রে মধ্যে (অধিরাজঃ ) সর্বোপরি- 

বিরাজিত, ( রাজন্নাতৈ ) গ্রকাশমান, ( চক্কত্যিঃ) সভাপতিপদের অত্যন্ত যোগ্য, ( ঈড্যঃ ) প্রশংসনীয় গুণ, 
কর্ণ এবং শ্বভাবযুক্ত ( বন্দঃ ) সৎকারযোগ্য ( চোপসদ্যঃ ) সমীপাবস্থানের এবং শরণ লইবার যোগ্য এবং 

( নমন্তঃ ) সকলের মাননীয় ( ভব ) হইবেন, তাহাকে সভাপতি রাজ1 করিবে ॥ ১। 

ইমন্দেব! অনপত্বং স্ববধ্বং মহতে ক্ষত্রায় মহতে ্যোষ্ঠ্যায় মহতে জান- 
রাজ্যায়েন্দ্রস্তেজ্দিয়ায় ॥ ১॥ যজুঃ | অঃ৯। মং ৪০ ॥ 

হে ( দেবা) বিদ্বান্ রাজ! ও গ্রজাগণ ! তোমরা ( ইমম্) এই প্রকারের পুরুষকে ( মহতে ক্ষত্রায় ) 
মহৎ চক্রবর্ধি-রাজ্যের জন্ত, (মহতে জোষ্ঠ্প্ন ' সর্বাপেফ! মহৎ হইবার জন্ত € মহতে জানরাজ্যায় ) মহ২ 

বিদ্বানলোকপূর্ণ রাজা পালনের জন্ত এবং (ইন্জন্তেন্িয়ায়) পরম তর্য্যযুক্ত রাজ্য ও ধনাদি পালনের এন 
(অসপত্বং বধ্বং ) অন্মতি করিঘু এবং নর্ধত্র পক্ষপাতরহিত, পূর্ণবিদ্যা ও বিনয়গণযুক্ত সকলের 

মিত্র রাজাকে সভাপতি এবং সর্ধাধীশ স্বীকার করিয়া! সমস্ত পৃথিবী শক্রক্হিত কর এবং £-- 

স্থিরা বঃ সন্তাযু্ পরাণুদে বীবুং উত প্রতিষ্ষভে । 

যুগ্মাকমস্ত্র তবিষী পনীয়লী মা মর্তন্য মায়িনঃ ॥১1 
ধঃ। মঃ ১। সু ৩৯। মঃ ২॥ 



১৩৪ সত্যার্থ-প্রকাশ। 

উশ্বর উপদেশ দিতেছেন যে যে রাজপুরুষগথ ! (বঃ) তোমাদিগের (আফুধ! ) আগ্নোদি অস্ত্র এবং 
শতদ্ী (কামান) ভূশুগ্ী ( বন্দুক ) ধন্র্বাণ এবং তরবারি (করবাঁল) আদি শস্ত্র শত্রুদিগের ( পরাধুদে ) 
পরাজয়ের জন্ট এবং ( উত প্রতিভে ) প্রতিরোধ করিবার জন্ত (বীবৃং) প্রশংসিত এবং (স্বিরা) দঃ 
(সন্ত) হউক, এবং (যুস্মাকম্) তোম!দিগের ( তবিষী ) সেনা (পনীয়দী ) প্রশংসনীয় (অস্ত ) হউক, 
যাহাতে তে মর! বিজয়ী হইবে। পরন্থ (মা! মর্তযন্ত মায়িনঃ) যে শিন্দিত এবং অন্ঠারপূর্ববক কার্য্যকারী 
তাহাঁর জন্য পূর্বোক্ত কার্ধ্য করও না| অর্থাৎ যত দিন মনুষ্য ধার্মিক থাকে তত দিন রাজ্যের বুদ্ধি 

হয় এবং যখন ছুষ্টাচারী হয় তখনই নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে । মহাবিদ্বান্কে বিদ্যাসভার অধিকারী, 
ধার্মিক এবং বিদ্বান্কে ধর্মসভাঁর অধিকারী, প্রশংসনীয় ধার্মিক প্রুষদিগকে রাজসভার সভাসদ্ এবং 

উহ্াদিগের সর্ব্বাপেক্ষ। উৎকৃষ্ট গুণ কর্ণ ও স্বভাবযুক্ত মহান্ পুরুষকে উক্ত রজসভার সভাপতি স্বীকার 
করিয়! সর্ধ প্রকার উন্নতি সাধন করিবে । তিন সভার সম্মতি অন্থুদারে উত্তম রাজনীতি হইবে এবং 

সকল লোকে নিয়মের অধীন হইয়া! চলিবে। সর্বহিতকারক কার্ষ্য সভা সম্মতি দিবে। সর্বহিতকর 
কাধ্য বিষয়ে সকলে পরতন্্ব এবং ধর্মরবুক্ত কার্য্য সম্বন্ধে অর্থাৎ নিজের কার্ধ্য সন্বন্ধে স্বতন্ত্র থাকিবে। 

এক্ষণে উক্ত সভাপতি এরূপ হওয়া আবগ্তক ১--. 

ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্্েশ্চ বরুণস্ত চ। 
চন্দ্রবিত্বেশয়োশ্চৈব মাত্রা নিঙ্ত্য শাশ্বতীঃ ॥১1 
তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষুং ষি চ মনাং সি চ। 
ন চৈনং ভূবি শক্তি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুম্ ॥২। 
দোহমির্ভবতি বায়ুশ্চ সোহর্কঃ সোমঃ স ধর্রাট 
স কুবেরঃ স বকুণঃ স মহেক্দ্ঃ প্রভাবতঃ ॥ ৩ ॥ 

মনুঃ ৭1 ৪1৬।৭॥ 

এই সভাপতি রাজা ইন্দ্র অর্থাৎ বিদ্যুতের তুল্য শীগ্ত শ্থ্ধ্যকর্তা, বাযুতুল্য সকলের গ্রাণবৎ প্রিয় ও 
হৃদয়ের ভাববেতা, পক্ষপাতরহিত ও ্যায়াধীশ যমের সদৃশ ব্যবহারকর্তা, স্যর তুল্য স্তার, ধর্ম, এবং 

বিদার প্রকাশক ও অন্ধকার অর্থাৎ অবিদ্যা এবং অন্তায়ের বিরোধক, অগ্নির তুলা ছুষ্টকে ভন্মসাৎকারী, 
বরুণ অর্গাঁৎ বন্ধনকর্তার তুল্য হুষ্টদিগেরঅ.শষ প্রকারে বন্ধনকর্তা, চত্দ্রর তুল্য শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের 
আনন্দদাতা, ধনাধ্যক্ষের তুল্য ধনাগার পূর্ণকারী হইয়৷ সভাপতির কাধধ্য করিবেন।১। যিনি নুর্য্যবৎ 
প্রতাপাদ্সিত হইয়া নিজের তেজঃ দ্বারা! সকলের বাহ এবং আন্তরিক ( মনের) তাঁপদাতা হয়েন এবং 
পৃথিবীর মধ্যে কেহই ধাহাকে ক্ুুরদৃর্টিতে দেখিতে সমর্য নহে। ২। যিনি স্বয়ং অগ্নি, বাধু, হর্য্য 
সোম, ধর্ণপ্রকাশক, ধন্বদ্ধক, ছুষ্টের বঞ্ধনকর্ত। এবং মহ২ এরবধ্য শালী” হয়েন, তিনিই সভাধঙ্গ ও 
সভাপতি হইবার যোগ্য । ৩। প্রকৃত রাজা ক 

স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা সীশাসিতা চ সং 

চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ন্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ ॥ ১॥ 



দণ্ডঃ শান্তি প্রজাঃ সর্ধবা দণ্ড এবাভিরক্ষতি । 
দঃ সৃণ্েষু জাগর্তি দণ্ডং ধর্্ং বিদুবুর্ধাঃ ॥ ২॥ 
সমীক্ষ্য স ধূতঃ সম্যক সর্ব! রঞ্জয়তি প্রজাঃ | 

অসমীক্ষ্য প্রণীতস্ত্ব বিনাশয়তি সর্বরতঃ ॥ ৩॥ 

দুষ্যেযুঃ সর্ধববর্ণাশ্চ ভিদ্যেরন্ সর্বসেতবঃ | 
সব্ধলোক প্রকোপশ্চ ভবেদ্দপুস্ত বিভ্রমাৎ ॥ ৪ ॥ 
যত্র শ্যামোলোহিতাক্ষে। দণ্ডশ্চরতি পাঁপহা! । 

প্রজান্তত্র ন মুহৃত্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যাতি ॥ ৫ ॥ 
তন্তাছঃ সং প্রণেতারং রাঁজানং সত্যবাদিনম্ । 

সমীক্ষ্যকারিণং প্রাজ্ঞং ধন্নকামার্থকোবিদমৃ_॥ ৬ ॥ 
তং রাজ। প্রণয়ন সম্যক্ ত্রিবর্গেণাভিবর্ধতে | 

কামাত! বিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যতে ॥ ৭ ॥ 
দণ্ডো হি স্মহত্তেজো দুধরিশ্চাকৃতাতবতিঃ। 
ধর্মাঘিচলিতং হস্তি নৃপমের সবান্ধবমূ ॥ ৮। 
সোহসহাঁয়েন মুড়েন লুব্েনাকৃতবুদ্ধিনা | 

ন শক্যে শ্যায়তো! নেতৃং সক্তেন বিষয়েযু চ ॥ ৯॥ 

শুচিন! সত্যসন্ধেন যথাশান্ত্রানুসারিণ। | 

প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ স্থসহায়েন ধীমতা ॥ ১০ ॥ 
মনুঃ অঃ ৭। ১৭-১৯। ২৪-২৮। ৩০ | ৩১। 

দণডই পুরুষ, রাজা, স্তায়ের প্রচারকর্তা, সকণের শীসনবর্ডা, চাঁরি বর্ণের এবং চারি আশ্রমের ধর্ম 
প্রতি অর্থাৎ ধর্মরক্ষার নিমিত্ত জামিন ॥ ১। দই প্রজার শাসনকর্তা ও সকল গ্রুজার রক্ষক এবং 

নিত্রিত গ্রজাদিগের মধ্যে জাগরিত থাঁকে এবং এইকন্য বুদ্ধিমান লৌকে দণ্ডকেই ধর্ম কহেন ॥২ ॥ 
উত্তম বিচার পূর্ব্বক দণ্ড বিধান করিলে, দণ্ড সকল প্রজাকে আনন্দিত করে এবং বিচার বাতিরেকে 
দণ্ডবিধান করিলে রাজার বিনাশ সাধন করে! ৩॥ দণ্ড ব্যতিরেকে সকল বর্ণ দুষিত এবং সকল মর্ধ্যাদা 

ছিন্ন ভিন হইয়া পড়ে । বথাবৎ দণ্ডবিধান না হইলে সকল লোকের প্রকোপ হয় ॥ ৪॥ যে স্থলে কৃষ্ণ 

রক্তনেত্র ভয়ঙ্কর পুকষের তুলা প1ুপের নাশকর্ত। দণ্ড বিচরণ করেন, সে স্থানের দণ্ডবিধানকর্তা পক্ষপাত- 

রহিত, হইলে প্রাজাগণ মোহ প্রাপ্ত ন! হইয়া, অতিশয় আনন্দিত হয়। ৫ বিদ্বান লোকের! সত্যবাদী, 

নুবিচারক, বুদ্ধিমান্, ধর্ম, অর্থ ও কামের এদিন রাজাকে ই. দণ্ডবিধানকর্তা বলিয়! থাকেন 1৬ 
রাজ! উত্তমরূপে ওবিধান করিলে ধর্ম, অর্থ ও কামের বৃদ্ধি ও সিদ্ধি হয়, এবং স্তায়পতি রাজ! বিষয়ালজ, 

আগ্রহণীল, ঈর্ঘযাযুক্ত, ক্ষুত্র ও নীচবুদ্ধি হইলে উক্ত দণ্ড হুইতেই তীহার বিনাশ হয়॥ ৭1 দণ্ড অতিশয় 
৯৪ 



তেজোময় বলিয়া উহাকে অবিদ্বান্ এবং অধার্শিকের! ধারণ করিতে পারে ন৷ এবং দণ্ড ধর্ঘশুন্ত রাজাকেও 

বিনাশ করে। ৮ ॥ কারণ বিষয়ানক্ত মূঢ় ব্যক্তি, আগ পুরুষের সাহাধ্য, বিদ্যা এবং স্মুশিক্ষা ব্যতিরেকে 

তায়ানুসারে দগুবিধান করিতে কখন সমর্থ হয় না ॥ ৯1 বিনি পবিত্রাত্বা, সত্যাটার, সৎপুরুষের সঙ্গী, 
নীতিণান্্রাহথসারে কার্যকারী, শ্রেপুরুষদিগের সহায় এবং বুদ্ধিমান, তিনিই স্তায়ন্বপ দণ্ডের বিধান 
কগিতে সমর্থ হইয়। থাকেন | ১০ ॥ এই জন্ত £-- ূ 

সৈনাপত্যং চ রাজ্যং চ দগুনেতৃত্বমেব চ। 
সর্বলোকাধিপত্যং চ বেদশান্ত্রবিদর্হতি ॥ ১॥ 

দশাবরা বা পরিষদ্যং ধর্মাং পরিকল্পয়েৎ। 

ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্মং ন বিচালয়েৎ ॥ ২॥ 

ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তকা নৈরুক্তো৷ ধর্মপাঠকঃ | 
্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পুর্ব্ধে পরিষৎ স্যান্দশাবরা ॥ ৩॥ 

খখেদবিদ্যজুবিচ্চ সামবেদবিদেবচ। 
ত্রযবরা পরিষজজ্ঞেয়া ধর্শসংশয়নির্ণয়ে ॥ ৪ ॥ 
একোইপি বেদবিদ্ধন্্ং যং ব্যবস্যেদ্দিজোত্রমঃ | 
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্মে! নাজ্ঞানামুদিতোহযুতৈঃ ॥ ৫ ॥ 

অব্রতানামমন্ত্র'ণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্। 

সহত্রশঃ সমেতানাং পরিষত্বং ন বিদ্যুতে ॥ ৬ ॥ 

যং বদন্তি তমোভূত] মুর্খ! ধর্ম্মমতদ্বিদঃ। 
তৎ পাপং শতধা তৃত্বা তদ্বক্ত, ননুগচ্ছতি ॥ ৭॥ 

মনুঃ অঃ ১২। ১০০ । ১০-১১৫। 

সমস্ত সেন! এবং সেনাপতির উপর রাজ্যাধিকার, দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা এবং সমস্ত কার্য্যের আধিপত্য ও 

সর্ধ্বোপরিস্থিত সর্বাধীশ রাজ্যাধিকার, এই চারি অধিকারে সম্পূর্ণ বেদশাস্তপ্রবীণ, পুর্ণবিদ্য-ধর্খাত্মা, 

জিতেন্ত্রিয় এবং সুশীল জনদিগকে স্থাপিত করা! আবশ্তক ; অর্থাৎ গুখ্য সেনাপতি, মুখ্য রাজ্যা ধিকারী, 

মুখ্য স্যায়াধীশ প্রধান এবং রাজা এই চারি জন সর্বাবিদ্যাকুশগ পূর্ণ বিদ্বান্ হওয়া আবশ্তক 8১ নান 
পক্ষে দশজন বিদ্বানের অথবা অতিশয় ন্যান হইলে তিনজন বিদ্বানের সভা যেরূপ ব্যবস্থা করিবে, কেহ 
উক্ত ধর্ম অর্থাৎ ব্যবস্থাকে উন্লজ্ঘন করিবে না ॥২॥ এই সভার সভাসদ্গণ চারিবেদে, স্তায়শান্তরে, 

নিরুকে, ধর্মশান্জাদিওত বিঘান্ এবং জ্ঞানী হইবে; পরস্ত ত্রদ্মচারী; গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থ থাকিলেই 
সভা হইবে এবং ইহাতে নুনকলে দশজন বিদ্বান আবশ্ক ॥ ৩।॥ যে সভায় খখেদ, যজুর্কেদ ও 

সামবেদ-জ্ঞাত৷ তিন জন সভাদদ্ থাকেন, কেহ সেই সভারকুত ব্যবস্থা! উল্লজ্ঘন করিবে না॥ ৪1 যদি 

সর্ধবেদবিদ্ ছিজদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কোন উৎকৃষ্ট সংন্তাসী একক কোন ধর্মের ব্যবস্থা করেন, তবে সেই 

শ্রেষ্ঠ ধর্ম । কারণ, অল্ঞানী সহম্্র অথবা! লক্ষ অথবা! কোটি লোক মিলিত হইয়া কিছু ব্যবস্থা করিলে 



তাহা গ্রাহথ কর! উচিত নহে 1৫ ধাহারা ব্রহ্চর্ধ্য, 'সত্যভাষণাঁদি ব্রত, বোদবিদ্যা এবং বিচাররহিত 
এবং জন্মমাত্রে শুদ্বের তুল্য, ভাদৃশ সহশ্র মনুষ্য একত্র হইলেও তাহাকে সভা! বলা যায় ন! 1৬1 অবিদ্যা- 
যুক্ত, মূর্খ, এবং বেদানভিজ্ঞ মনুষ্য যে ধর্ম কহিবে উহা! কখন মাননীয় নহে, কারণ যে মুর্খ কথিত ধর্্ান্থ- 
সারে চলে, তাহার শতপ্রকার পাপ ঘটিয়া উঠে 1৭ এই জন্ত বিদগীসভা, ধর্মসম্তা এবং রূজসভা! 
এই তিন সভাতে কখন মূর্থ নিযুক্ত করিবে না। কেবল বিদ্বান এবং ধার্ট্িক পুরুষকে স্থাপিত করিবে! 
সকলে এইরূপ হইবে 

ভ্যন্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণগ্তনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্ । 

আশ্বীক্ষিকীং চাত্মবিদ্যাং বার্তারস্তাংস্চ লোকতঃ ॥ ১॥ 
ইন্ড্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবাঁনিশং | 
জিতেক্দ্িয়ো হি শরোতি বশে স্থাঁপয়িতূং প্রজাঃ ॥ ২॥ 
দশ কামসমুগখানি তথাফ্কৌ ক্রোধজানি চ। 
ব্যসনানি ছুরন্তানি প্রযত্বেন বিবর্জয়ে ॥ ৩ ॥ 

কামজেমু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ | 

বিষুজ্যতেহ্র্থধন্্মাভ্যাং ক্রোধজেম্বাত্বনৈব তু ॥ ৪ ॥ 
স্বগয়াক্ষো! দিবান্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্বিয়োমদঃ | 

তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো। দশকো! গণঃ ॥ ৫ 
পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ধ্যাসুয়ার্ঘদুষণন্ ! 
বাগ্রগুজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোইপি গণোহ্টকঃ ॥ ৬ ॥ 
দ্বয়োরপ্যেতয়ে।সুলিং যং সর্ধ্ধে কবয়ো বিছুঃ | 
তং যত্ন জয়েল্লোভং তক্জ্ীবেতাবুভৌ গণৌ ॥ ৭॥ 

পানমক্ষাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব ম্বগয়া চ যথাক্রমম্ । 

এতৎ কষ্টতমং বিদ্যাচ্চতু্ষং কামজে গণে ॥ ৮ ॥ 

দণ্ডস্ত পাঁতনং চৈব বাকৃপারুষ্যার্ঘদুষণে। 

ক্রোধজেহপি গণে বিদ্যা কষ্টমেতজ্রিকং সদা! ॥ ৯॥ 

সপ্তকস্যাস্য বর্গস্য সর্বত্রৈবানুষঙ্গিণঃ। 
ূর্ববং পুর্বং গুরুতরং বিদ্যাদ্ ব্যসনমাত্মববান্ ॥ ১০ 

ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কফটমুচ্যতে । 

ব্যস্যাধোহষে। অতি স্্াত্যব্যসনী সত: ॥ ১১॥ 
মনুং অঃ ৭। ৪৩-৫৩। 

বিদ্যাততদিগের নিকট হইতে চারিবেদের কর্ণ, উপাসনা, জ্ঞান ইত্যাদি তিন বিদ্যা, সনাতন 



১৪৮ জত্যার্থ-প্র কাশ। 

দণ্ডনীতি, স্ঠায়বিদ্যা এবং আত্মবিদ্যা। অর্থাৎ পরমাম্মার গুণ, কর্ম এবং স্বভাবের যথাবৎ জ্ঞান স্বরূপ 
রঙ্গবিদ্যা এবং লোক সমূহ হইতে বার্ভীরস্ত (কথন ও জিজ্ঞাসা) শিখিলেই রাজা সভাপতি হইতে 
পারেন এবং লোকে রাজসভার সভাসদ্ হইতে পারে ॥ ১॥ সকল সভাসদ্ এবং সভাপতি ইন্দ্িয়গণকে 
জয় করিয়৷ ও শ্ববশে রাখিয়া ধর্মে স্থির থাকিবেন এবং অধর হইতে স্বয়ং পরাত্ুখ হইবেন এবং 
অপরকে পরাঘুখ করিবেন। এইজন্ত দিবসে এবং রাব্রিতে নিয়ত সময়ে যোগাভ্যাসও করিবে, কারণ 
জিতেক্র্িয় হইয়া! আপনার ইন্দ্িয়গণকে অর্থাৎ প্রজাতুল্য মন, প্রাণ এবং শরীরকে জয় করিতে 
ন৷ পাঁরিলে বাহ প্রজাকে বশে স্থাপন করিতে কখন সমর্থ হওয়া যায় না॥২॥ যে কামজনিত দশবিধ 
এবং ক্রোধজনিত অষ্টবিধ ব্যদনে আসক্ত হইলে মনুষ্যের আর নিঙ্্মণ করা কঠিন হয় তাদৃশ ব্যসনসকল 
দড়োৎসাহী হুইয়া প্রধত্বসহকারে ত্যাগ করিবে এবং ত্যাগ করাইবে ৩ কারণ যে রাজ! কামজ্নিত 

দশবিধ দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হয়েন তিনি অর্থ অর্থাৎ রাজাধনাদি এবং ধর্ম হইতে ত্রষ্ট হয়েন এবং ক্রোধ- 
জনিত অষ্ট মন্দ ব্যসনে আসক্ত হইলে রাজা শরীর হইতেও বিচ্ছিন্ন হয়েন॥ ৪1 কামজনিত ব্যসনের 

সংখ্যা এই £-_মৃগয়া.পশুবধক্রীড়া, ( অক্ষ) অর্থাৎ পাশক্রীড়া, জুয়াখেল! ইত্যাদি, দিবসে নিদ্রা, 
কামকথা অথবা অপরের নিন্দাবাদ, স্ত্রীর অতিসঙ্গ, মাদকদ্রব্য অর্থাৎ মদ্য, অহিফেন, সিদ্ধি, গাঞ্জা, চরস 

ইত্যাদি সেবন; গান, বাদ্য ও নৃত্য করা, শুনা এবং দেখা; বৃথা ইতভ্ততঃ পর্যটন; এই দশবিধ 

কামোৎপন্ন ব্যসন ॥ ৫॥ ক্রোধোৎপন্ন বসন গণনা করা যাইতেছে £--৭পৈশুস্তম্” অর্থাৎ পরের কুৎসা 

করা; অবিচারপূর্বক বলাৎকার দ্বার কোন স্ত্রীর সহিত কুকা্ধ্য করা; পরাপকার করা; ঈর্ধ্যা অর্থাৎ 
অপরের উন্নতি অথবা বৃদ্ধি দেখিয়া ক্লেশান্ুভব করা ; “অস্ুয়া” অর্থাৎ দৌষে গুণ এবং গুণে দোষারোপ 

করা) “অর্থ দূষণ” অর্থাৎ অধর্দরযুক্ত মন্দ কার্ধ্যে ধনাদি ব্যয় করা; কঠোর বাক্য প্রয়োগ ; এবং বিনাপরাধে 
কর্কশ বাক্য বলা অথবা বিশেষ দও্ড বিধান করা; এই আট প্রকার অসদ্গুণ ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া 
থাকে ॥ ৬ সকল বিদ্বান লোক জানেন যে, কামজ এবং ক্রোধজ ব্যসনের মুল লোভ এবং ইহা হইতেই 
সকল মনুষ্য এ সকল ছুগুণ প্রাপ্ত হয়) স্থতরাং এই লোভকে প্রযস্রদহকারে ত্যাগ করিবে ॥ ৭ 
কামজ ব্যসনদিগের মধ্যে অতি ছুষ্ট গুণ প্রথম মদ্যাদি অর্থাৎ মদকারক দ্রব্য সেবন, দ্বিতীয় পাশক্রীড়াদি 
জুয়াখেলা, তৃতীয় বিশেষ স্ত্রীল্গ এবং চতুর্থ মৃগয়া'ক্রীড়। ; এই চারি মহাহ্ষট ব্যসন ॥৮॥ এবং ক্রোধজ 
ব্যদনের মধ্যে বিনাপরাধে দণ্ডবিধান, কঠোরবাক্য প্রয়োগ, এবং অন্তায়রূপে ধনাদির ব্যয় করা এই তিনটি 
অতিশয় ছুঃখদায়ক দোষ ॥ ৯॥ এই সাত ছুগুণ যাহা! কামজ এবং ক্রোধজ উভগ়বিধ বাসনের মধ্য 
হুইতে গণিত হইলে উহ্থার মধ্যে পুর্ব পুর্ব গুরুতর জানিতে হুইবে অর্থাৎ বার্থ বায় অপেক্ষা! কঠোরবাক্য, 
কঠোর বাক্য অপেক্ষা অন্তায়পূর্ববক দণ্ডবিধান, ইহা অপেক্ষা মৃগয়া, তদপেক্ষা অতি স্ত্রী, তদপেক্ষা 
জুয়াখেল! অর্থাৎ দত ক্রীড়া এবং তদপেক্ষাও মদ্যাদি সেবন অতিশয় ছুষ্ট ব্যদন ॥ ১০॥ এ বিষয়ে ইহ। 

নিশ্চয় জানিতে হইবে যে এই সকল হুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর। কারণ হষ্টাটারী 
পুরুষ অধিক দিন জীবিত থাকিলে অধিক পাপ করিয়া নীচগতি অর্থাৎ অধিক ছুঃখ প্রাপ্ত হইতে 
থাকিবে; এবং মৃত্যু হইদেও ব্যসনাসক্ত ন৷ হওয়াতে স্থখলাভ করিতে থাকিবে এই জগত রাজা এবং 
অপর সকল মণুষ্যের উচিত ষে ত্বাহারা কখন মুগয়া এবং মদাপানাদি ছুষ্কার্যে আসক্ত না৷ হইয়া 
এবং ছুট ব্যদন হুইতে পৃথক্ থাকিয়! ধর্মাযুক্ত গুণ কণ্ম এবং স্বভাবে সর্ধদ। স্থির থাকিয়া! উত্তম কারের 

জন্গষ্ঠান করেন ১১1 
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: শ্রাঁজা, সভাসদ্ এবং মন্ত্রী কিরূপ হইবে £-- 

মৌলান্ শান্ত্রবিদঃ শূরাল্ল'ববলক্ষান্ কুলোদগতাম্। 
সচিবান্ সপ্ত চাফৌ। ব প্রকুব্বীত পরীক্ষিতান্॥ ১। 
অপি যত্স্করং কর্ম তদপ্যেকেন ছুষ্ধরম্ । 

বিশেষতোইসহাঁয়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়ম্ ॥ ২॥ 

, তৈঃ সার্ধং চিন্তয়েন্িত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম। 

স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লব্ধপ্রশমনানি চ ॥ ৩॥ 
তেষাং স্বং স্বমভিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক্ পৃথক্। 

সমস্তানাঞ্চ কার্য্েযু বিদধ্যাদ্ধিতমাতবনঃ ॥ ৪ ॥ 
অন্যানপি প্রকুব্ধীত শুচীন্ প্রাজ্ঞানবস্থিতান্। 
সম্যগর্থসমাহ্র্ৃনমাত্যান্ হথপরীক্ষিতান্ ॥ ৫ ॥ 

নিবর্তেতাস্ত যাব্ভিরিতিকর্তব্যতা৷ নৃভিঃ। 

তাবতোহ্তক্দ্রিতান্ দক্ষান্ প্রকুব্বীত বিচক্ষণান্ ॥ ৬। 
তেষামর্থে নিষুঞ্জীত শুরান্ দক্ষান্ কুলোগ্দতান্। 
শুচীনাকরকন্মান্তে ভীকনন্তর্নিবেশনে ॥ ৭ ॥ 

দুতং চৈ প্রকুবর্বীত সর্ব্শান্ত্রবিশারদযূ । 
ইঙ্গিতাকারচেউটজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোগ্দতম্ ॥ ৮ ॥ 
অনুরক্তঃ শুচিদর্ষঃ স্বৃতিমান্ দেশকালবিৎ । 
বপুষ্মান্ বীতভীর্বাগী দুতোরাজ্ঞঃ প্রশস্যতে ॥ ৯॥ 

| মনুঃ অঠ। ৭। ৫৪-৫৭। ৬০-৬৪। 

সাত অথবা আট জন উত্তম ধার্মিক এবং চতুর “সচিবান্” অর্থাৎ মন্ত্রী নিযুক্ত করিবে । ইহারা 

স্বরাজো অর্থাৎ শ্বদেশে জাত হইবেন, শূর এবং বীর হইবেন, ইহাদিগের লক্ষ্য অর্থাৎ বিচার নিক্ষল 

হইবে না। এবং ইহার! কুলীন উত্তমরূপে সুপরীক্ষিত হইবেন ॥ ১1 কারণ বিশেষ সাহায্য ব্যতিরেকে 

কার্য; সহজ হইলেও একের পক্ষে একক সম্পন্ন করা যখন কঠিন তখন মহৎ রাজকা্য একের দ্বারা 

কিরূপে হইতে পারে? এইজন্ত এককে রাজ! 'এবং একের বুদ্ধির উপর রাজকার্ধ্য নির্ভর করা অতি 

মন্দ কারধ্য ॥২। সুতরাং সভাপতির কর্তব্য যে প্রতিনিয়ত উক্ত রাজকার্ধ্য বিষয়ে কুশল এবং বিদ্বান্ 
্ীর্দিগের সহিত একমত হইনা, কাহারও সহিত (সন্ধি) মিক্রতা, কাহারও সহিত ( বিগ্রহ) বিরোধ, 
(স্থান) স্থিতির সময় দেখিয়া স্থিরভাবে অবস্থান কর! এবং রাজ্ারক্ষা করতঃ নিষ্টেশ্চভাবে থাক" 

( সমুদয়ম্ ) আপনার উদয় অর্থাৎ বৃদ্ধির সময় ছুষ্ট শত্রুকে আক্রমণ করা, গুপ্তিম্ ) মুল, রাজা, সেনা এবং. 

কোষাদির রঙ্গ! কর! এবং (লব্প্রশমনানি ) অধিকৃত দেখপমূহে শাস্তিস্থাপন এবং উপজ্রব নিবারণ ইত্যাদি 
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ছয় গুণের বিচার নিত্য করিবে ॥ ৩ ॥ বিচারপুর্বক কার্ধ্য করিবে অর্থাৎ সভাসদৃদিগের পৃথক ২ তাহাদিগের 
প্রত্যেকের বিচার এবং বনৃপক্ষান্থহুত কার্যের মধ্যে আঁপনার এবং অপরের হিতকয় কার্য্যের অনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত থাকিবে ॥ ৪॥ পবিত্রাত্মা, বুদ্ধিমান্. নিশ্চিতবুদ্ধি, এবং পদার্থ সংগ্রহে অতি চতুর ও স্ুপরীক্ষিত 
অন্ত মন্ত্রীও নিযুক্ত করিবে ॥ ৫॥ বত সংখ্যক পুরুষ দ্বারা কার্ধ্য সিদ্ধ হইতে পারে তত সংখ্যক আলম্ত 

রহিত, বলবান্ এবং অতি চতুর প্রধান পুরুষদিগকে ( অধিকারী ) অর্থাৎ কর্মচারী নিযুক্ত করিবে । ৬॥ 

ইহাদিগের অধীনে শূর এবং বীর সৎকুলোৎপন্ন, এবং পবিত্র ভূত/দিগকে গুরুতর কার্যে, এবং ভীরু ও 
শঙ্কিত লৌঁকদিগকে ভিতরের কার্যে নিধুক্ত করিবে ॥ ৭॥ যিনি প্রশংসিত কুলে উৎপন্ন, চতুর, পবিত্র, 
আকার ঈঙলিত এবং চেষ্টা! দ্বারা হৃদয়ের আস্তরিক ভাব এবং ভবিষ্যৎকালে ঘটনীয় বিষয় বুঝিতে সমর্থ 
এবং সর্বশীস্্বিশারদ হইবেন, তাঁঞাকে দুত নিযুক্ত করিবে ॥৮1 থে রাজকার্ধ্যে অত্যস্ত উৎসাহ ও 
প্রীতিযুক্ত, নিষ্ষপটা, পবিত্রাত্বা ও চতুর, এবং বহুকালের কথাও যেবিম্বত হয়না এবং দেশ ও 
কালানুদারে বর্তমানের অনুষ্ঠাতা, সুন্দররূপবিশিষঠ, নির্ভয় এবং স্ুবক্তা হইবে সেই ব্যক্তি রাজার 
দূত হইবার উপযুক্ত ॥ ৯॥ .কাহাকে কিন্ধপ অধিকার দেওয়। উচিত £-- 

অমাত্যে দণ্ড আয়তো! দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয়া । 
নৃপতৌ কোশরাষ্ট্রে চ দুতে সন্ধিবিপর্ষ্যয়ৌ ॥ ১ ॥ 
দুত এব হি সংধত্তে ভিনত্তেব চ সংহতান্। 
দুতস্ততকুরুতে কর্ম ভিদ্যন্তে যেন বা নব! ॥ ২॥ 

বুদ্ধা চ সর্ববস্তত্ত্বেন পররাজচিকীধিতম্ । 

তথা প্রষত্বমাতিষ্ঠেত যথাত্মানং ন গীড়য়ে ॥ ৩॥ 
ধনুছু্গং মহীছুর্গমব ছুর্গং বাক্ষমেব বা। 

নৃহুর্গং গিরিছুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসে পুরম্ ॥ ৪ ॥ 
একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্ছে! ধনুরধরঃ | 

শতং দশসহআণি তস্মাদ্দগগঃ বিধীয়তে ॥ ৫ ॥ 

তত স্তাদায়ুধসম্পন্নং ধনধান্যেন বাহনৈঃ। 
ব্রাহ্মণৈঃ শিল্লিভির্যনৈর্যবসেনোদকেন চ ॥ ৬ ॥ 
তস্য মধ্যে হপর্য্যাণ্তং কারয়েদ্গৃহমাত্মনঃ | 

গুপ্তং সর্ববর্তকং শুভ্রং জলবৃক্ষসমন্থিতম্ ॥ ৭ ॥ 

তদধ্যাস্যোদ্বহেস্ভার্ধ্যাং সবর্ণাং লক্ষণাহিতাম্। 

কুলে মহতি সন্তুতাং হুদ্যাং রূপগুণান্বিতাম্ ॥ ৮ ॥ 

পুরোহিতং প্রকুববাত বৃপুয়াদেব চস্বিজম্। 
তেহস্য গৃহাণি কর্মাণি কুষুর্র্বৈ তানি কানি চ॥ ৯॥ 

মনু অঃ ৭। ৬৫। ৬৬। ৬৮। ৭০1 ৭৪-৭৮। 



"জামা রি 
অমাত্যকে দণ্ডাধিকার দিবে এবং দণ্ডের সহিত বিনয় ব্যবস্থা অর্থাৎ যাহাতে অন্তায় দও না৷ হইতে 

পারে তন্রপ উপায় করিবে । রাজার অধীন কোষ এবং রাজকার্ধ্য রাখিবে, সভার অধীন সমস্ত বাধ্য এবং 
রাজকাধ্য রাখিবে, সভ'র অধীন সমস্ত কাধ্য এবং কাহারও সহিত মিত্বতা অথব! বিরোধ করা দুতের 
অধীন রাখিবে ॥ ১॥ দত তাহাকে কৃহে যে ভিন্ন লোকদিগকে মিলিত করে এবং মিলিত হুষ্ট লোক- 
দিগকে ছিন্ন ভিন করে। শক্রমধ্যে বিচ্ছেদ উৎপাদন করাই দূতের কার্য ॥২॥ উক্ত সভাপতি, সমস্ত 
সভাসদ্ এবং দুতাদি সকলে প্রকৃতভাবে পর রাজার অভিপ্রায় জানিস! এরূপ প্রষত্ব করিবে যে আপনাদের. 
পীড়া না হয়।৩। এইজন্য সুনার বন, ধন ও ধান্তযুক দেশে ( ধনুছ্ণ্ম ) ধনুর্ধারী পুরুষ বেষ্টিত দুর্গ, 
( মহীছূরগম ) মৃত্তিক'-নির্শিত ছুর্গ, ( অব্ গম) জলবোষ্টত ছূর্গ, ( বাক্ষম্) চারিদিকে বৃক্ষবেষ্টিত দুর্গ, 
(নৃহর্গম্) চারিদিকে সেনাপরিবেষ্টিত ছুর্গ এবং ( গিরিছূর্গম্ ) চারিদিকে পর্বতবেষ্টিত দুর্গ নিশ্মাণ করিয়া 

তাহার মধ্যে নগর প্রস্তত করিবে ॥ ৪ ॥ ন্গরের চরিদিকে ( প্রাকার ) প্রাচীর নির্মাণ করিবে, কার্ণ 
উহার মধ্যস্থিত ধনুর্ধার্নী ও শন্্রযুক্ত একক বীর একণত বা.দশ সহস্রের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। এই 
জন্য ছুর্গ নির্মাণ কর্তব্য ॥ ৫ ॥ উক্ত হুর্গ, অস্ত্রশস্ত্র, ধনে, ধান্টে, বাহনে, পাঠৌপদেশক ব্রাঙ্গণে ( শিল্পিতে ) 

কারুকরে, যন্ত্রে অর্থাৎ নান! প্রকার শিল্পোপষোগী উপকরণে, ( যবসেনে ) নবজাত দুর্ববা এবং জল প্রতৃতিতে 

সম্পন্ন অর্থাৎ পরিপূর্ণ হইবে ॥ ৬॥ উহার মধ্যে জল, সকল প্রকারের বৃক্ষ ও পুষ্পাঁিবিশিষ্ট, সকল 

খতুতে স্থখকারক, শ্বেতবর্ণ গৃহ নিজের জন্য নির্মাণ করিবে । উহাতে সমস্ত রাঁজকার্ধ্য সম্পন্ন হইতে 
পারে এরূপ করিয়া প্রস্ততঃকরিবে ॥ ৭॥ ইহার পর অর্থাৎ ব্রহ্গচর্্য দ্বার! বিদ্যাপাঠ করতঃ এ পর্যন্ত 

রাজকার্ধ্য করিয়া পরে সৌনার্যয, রূপ ও গুণযুক্তা, হৃদয়ের প্রিয়তমা, মহৎ এবং উৎকুষ্টকুলোৎপন্লা, 
নুলক্ষণা, ক্ষত্রিয়কুলজাতা৷ কন্যা আপনার সদৃশ বিদ্যা, গুণ ও স্থভাঁববিশিষ্টা হইলে একমাব্র তাহাকে 
ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিবে । অপর স্ত্রীগণকে অগম্য মনে করিয়া উহাদিগের উপর দৃষ্টিপাতও 

করিবে না ৮॥ অগ্নিহোত্র এবং পক্গেষ্টি প্রভৃতি সমস্ত রাজগৃহের কার্ধ্য করেন বলিয়া! পুরোহিত অথবা 

খাত্িক্ স্বীকার করিবার প্রয়োজন। রাজা! স্বয়ং সর্বদা রাঁজকার্য্যে তৎপর থাকিবেন অর্থাৎ দিবারাত্র রাজবার্ষ্য 

প্রবৃ্ত থাকা এবং কোন কার্ধ্য!বিক্কৃত হইতে ন! দেওয়াই রাজার সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ণ বুঝিতে হইবে ॥ ৯1 

ংবরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েছ্বলিন্। 

সাচ্চান্নায়পরে। লোকে বর্তেত পিতৃবন্ৃষু ॥ ১॥ 

অধ্যক্ষান্ বিবিধান্ কৃর্য্যাৎ তত্র তত্র বিপশ্চিতঃ। 

তেহস্ত সর্ববাণ্যবেক্ষেরম্ন.ণাঁং কার্য্যাণি কুর্ব্বতাম্ ॥২॥ 

_ আবৃত্তানাং গুরুকুলাদ্ বিপ্রাণাং পুজকো ভবেগু। 

নৃপাণামক্ষয়োগ্থেষ নিধিত্রাক্ষো বিধীয়তে ॥ ৩॥ 

সমোতমাধমৈ রাজা ত্বাহৃতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ। 

ন নিবর্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্শমনুস্মরন্ ॥ ৪ ॥ 

, আহবেষু মিথোহন্যো ইন জিঘাংসন্তো। মহীক্ষিতঃ | 

ফুধ্যমানাঃ পরং শক্ত স্বর্গং যাস্ত্যপরাধুখাঃ ॥৫॥ 



১১২ 

ন চ হ্যা জ্ছলারূঢং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্। 
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাদ্রীতিবাদিনমূ ॥ ৬ ॥ 
ন স্ৃপ্তং ন বিসম্নাহং ন নগ্রং নিরায়ুধম্। | 
নায়ুধ্যমানং পশ্যান্তং ন পরেণ সমাগত ॥ ৭॥ 

নায়ুধব্যসনং প্রাপ্তং নার্ভং নাতিপরিক্ষতম্ । 
ন ভীতং ন পরাবৃত্তমূ সতাংধর্মমনুন্মরন্ ॥ ৮ ॥ 

যন্ত ভীতঃ পরারৃতঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ। 
ভর্ত্দ-্কতং কিঞ্চিত সর্ববং প্রতিপাদ্যতে ॥ ৯॥ 

যচ্চাস্ত স্থকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জিতম্ । 

ভর্তা তৎসর্ববমাদত্তে পরাবৃত্তহতম্ত তু ॥ ১০ ॥ 
রথাশ্বং হস্তিনং ছত্রং ধনং ধান্যং পশুন্ স্ত্রিয়ঃ | 

সর্ববদ্রব্যাণি কুপ্যং চ যো যজ্জয়তি তস্য তত ॥ ১১॥ 
রাজ্জশ্চ দছ্যুরুদ্ধারমিত্যেষ! বৈদিকী শ্রুতিঃ | 

রাজ্ঞ৷ চ সর্ববযোধেভ্যে। দাতব্যমপৃক্গ জিতম্ ॥ ১২ ॥ 

মনু ৭1 ৮০-৮২। ৮৭। ৮৯। ৯১-৯৭। 

বিশ্বস্ত পুরুষের দ্বারা বাধিক কর আদায় করিবে এবং সভাপতি শ্বরূপ রাজ এবং অন্ান্ত প্রধান 

পুরুষ সকল বেদান্তুকুল হইয়! প্রজ্জাদিগের প্রতি পিতার স্তায় ব্যবহার করিবে ॥ ১॥ উক্ত রাজকার্ধ্য 

সম্বন্ধে বিবিধ অধ্যক্ষদিগের সভা নির্ধীরিত করিতে হইবে । উহাদিগের এই কার্ধ্য থাকিবে যে, 

যে সকল রাজপুকষগণ যে যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে তাহার! নিয়মানুসারে বথাবৎ কার্য করে কি না, 

দেখিতে হইবে এবং যাহার! বখাৰৎ কার্ধ্য করিবে উহাদিগকে পুরস্কার এবং অন্তন্নপ করিলে তাহাদিগকে 

দণ্ড করিতে হইবে ॥২॥ রাজাদিগের বেদ গ্রচাররূপ অক্ষয় কোষ আছে। হহার প্রচারের জন্ত যিনি 
যথাবৎ ব্রহ্গচর্য্যানসারে বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করতঃ গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইবেন তাহাকে এবং 

তাহার আচাধ্যকেও রাজ! এবং সভা। যথাবৎ সৎকার করিবেন ॥৩ ॥ এরূপ করিলে রাঁজমধ্যে 

বিদ্যার উন্নতি হইয়া! বিশেষ উপকার সাধিত হয়। নিকট তুল্য অথবা উৎকৃষ্ট কোন রাজা প্রজাপালক 
রাজাকে সংগ্রামে আহ্বান করিলে তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম স্মরণ করতঃ কখন সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইবেন না 

অর্থাৎ অতি চতুরতার সহিত উহার সহিত এরূপে যুদ্ধ করিবেন, যাহাতে সপক্ষে নিশ্চয় জয় হয় ॥ ৪ 
যে সকল রাজ! সংগ্রামে শত্রুকে হনন করিতে ইচ্ছা! করতঃ যথাসাধ্য নির্ভীকভাবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া 

যুদ্ধ করেন, তাহার! নুখলাভ করেন | সুতরাং ইহ! হইতে কখন বিমুখ হইবে না। তবে কখন কখন 

শক্রজয়ের জন্য শত্রর সমক্ষ হইতে লুক্ারিত থাকা উচিত। কারণ যেরপে শত্রজয় হইবে তদ্রপই অনুষ্ঠান 
করিতে হইবে । যেন্ধপ সিংহও ক্রোধবশতঃ সম্মুখে পড়িলে শন্তরাদিতে ভম্বীভৃত হইয়া পড়ে, মূর্খতাবশতঃ 

তন্প নষ্ট ও ভ্রষ্ট হওয়! উচিত নহে ॥ ৫1 যুদ্ধসময়ে পার্খে দণ্ডায়মান, নপুংসক ক্কৃতাঞ্জ ্, মন্তকের কেশ 
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যাহার মুক্ত হুইয়াছে, উপবিষ্ট, এবং “আমি তোমার শরণাগত” এরূপ যে বলে ইহাদিগকে | ৬ নিদ্রিত, 
মৃচ্ছা প্রাপ্ত, নগ্, আয়ুধরহিত, যুদ্ধদর্শক, অথবা শক্রর সহিত আগত ইহাদিগকে॥ ৭॥ আযুধপ্রহারে 
পীড়িত, ছুঃখী, অত্যন্ত আহত, ভীত, এবং পলায়নপর পুরুষদিগকে সংপুরুষদিগের ধর্ম স্বরণ করতঃ, 
যোদ্ধাগণ কখন প্রহার করিবেন না। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে . জুনাহতদিগকে কারাগারে রাখিয়া! যথাবৎ 
ভোজন ও আচ্ছাদন দিবে এবং আহতদিগকে উত্যক্ত ন! করিয়া এবং ছুঃখ ন৷ দিয়া তাহাদিগের দ্বারা 
যথাযোগ্য কায করাইয়৷ লইবে। ইহা! বিশেষ মনে রাখা উচিত যে স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ এবং আতুর ও 
শোকার্ত পুরুষদিগের উপর কখন শব্ত প্রয়োগ করিবে না। উহাদদিগের বালকদিগকে নিজ সম্তানিবৎ 
এবং ভ্ত্রীলোকদিগকে নিজের ভগ্মী অথব! কন্ঠার তুলা জ্ঞান করিবে ও কখন বিষয়াসক্তির দৃষ্টিতে দর্শন: 
করিবে না । রাজ্য উত্তমরূপে শৃঙ্খলাপ্রাপ্ত হইলে যাহার কাছে আর বুদ্ধশস্ব! থাকিবে ন! তাহাকে 

মৎকার পূর্বক বিদায় দিয় নিজগৃছে অথবা দেশে পাঁঠাইয়। দিবে এবং ভবিষ্যতে যাহার সহিত বিশ্বশঙ্কা 
থাকিবে তাহাকে সর্বদা কারাগারে রাখিয়। দিবে ॥ ৮ ॥ যে ভৃত্য ভীত হইয়৷ পলায়নপর হয় এবং শক্রকর্তৃক. 

নিহত হয় সে স্বামীর সমস্ত ছুদ্ধৃতি প্রাপ্ত হইয়। দণ্ডনীয় হয়॥ ৯॥ এবং উহার স্ুক্কৃতি হইতে ইহলোঁকে 
এবং পরলোকে যে সুখ হইবার সম্ভাবনা ছিল, স্বামী তাহ। প্রাপ্ত হয়। পলায়নপর হইয়৷ হত হুইলে 
তাহার কখন স্থুখ হয় না এবং সমুদয় পুধ্য নষ্ট হুইয়! যায়। ধর্ম্ান্ুসারে যে বথাবৎ যুদ্ধ করে সে তাহার 

প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় ॥ ১০। যুদ্ধে যে ভৃত্য অথবা অধ্যক্ষ, রথ, অশ্ব, হস্তি, ছত্র, ধন, ধান্ত, গো! প্রত্ৃতি 

পণ্ড, স্ত্রীলোক, অন্তবিধ পদার্থ, স্বৃত অথবা তৈলের কলস প্রতৃতি বা কৃপ্য(ন্র্ণ রৌপ্যও রত্বাদি ভিন্ন অন্ত 
ধাতু ) যে যাহ! জয় করিবে সে তাহা! গ্রহণ করিবে, এ ব্যবস্থার যেন কথন বিপর্যয় ন হয় ॥১১।॥ পরস্ত 

সেনাস্থ লোকের! উক্ত জিত পদার্থের ষোড়শ ভাগ রাজাকে প্রদান করিবে এবং রাজ! ও মিলিত যৌদ্ধাগণ 

যে পদার্থ জয় করিয়াছে তাহার ষোড়শ ভাগ তাহাদিগকে দিবেন। কেহ যুদ্ধে মৃত হইলে তাহার স্ত্রী অথবা 
পু্রকে উক্ত ভাগ দিবেন এবং তাহার ' স্ত্রীকে ও নাবালক সম্তানদিগকে বথাবৎ প্রতিপালন করিবেন। 

সম্তানগণপ্রাপ্তবয়স্ক ও সমর্ণ হইলে উহার্দিগকে বর্ধাযোগ্য অধিকার দিবেন। আপনার রাজ্যের বৃদ্ধি, 

প্রতিষ্ঠা এবং বিজয় ও আনন্দ বৃদ্ধির ইচ্ছ। করিলে কখন এই সকল মর্ধ্যাদা উল্লজ্বন করিবেন না ॥ ১২। 

অলব্ধং চৈব লিগ্নেত লব্ধংরক্ষে প্রযত্বতঃ। 
রক্ষিতং বর্দয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিঃক্ষিপেত ॥ ১ ॥- 

অলব্ধমিচ্ছেদ্দখ্ডেন লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়! । 

রক্ষিতং বর্দয়েদ্বদ্ধয বৃদ্ধং দানেন নিঃক্ষিপেহ ॥:২ ॥ 

অমায়য়ৈব বর্তেত ন কথঞ্চন মায়য়া। 
বুধ্যেতারিপ্রযুক্তাঞ্চ মায়ান্নিত্যং স্বসংবৃতঃ ॥ ৩ ॥ 

নান্ত ছিদ্রং পরে! বিদ্যাচ্ছিদ্রং বিদ্যাৎ প্রস্থ তু। 

গৃধেতকৃর্্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্বিবরমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥ 
বকবচ্চিন্তত্নেদর্থান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমে । 

. বৃকবচ্চাবলুষ্পেত শশবচ্চ বিনিষ্পতেত ॥ ৫ ॥ 



৯১৬ 

এবং বিজয়মানন্ত যেহস্থ হ্যঃ পরিপস্থিনঃ | 
' তানানয়েছ্শং সর্ধবান্ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ ॥ ৬ ॥ 

' যথোদ্ধরতি নির্দাত1 কক্ষং ধান্যং চ রক্ষতি | 

তথা রক্ষেন্গ'পোপ্রাষ্ট্রং হন্তাচ্চ পরিপন্থিনঃ ॥ ৭ ॥ 
মোহাদ্রাজ! স্বরাষ্ট্র ঘঃ কর্ষরত্যনবেক্ষয়া । 
.সোহচিরান্ত,শ্যতে রাজ্যাঁশ জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ ॥ ৮ ॥. 

শরীরকর্ধণাণ্ড প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং ঘথা | 

তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ণণাঁৎ ॥ ৯ ॥ 

রাষ্ট্রন্ত সংগ্রহে নিত্যং বিধানমিদমা চরে । 
স্থসংগৃহীতরাষ্ট্রোহি পার্ধিবঃ স্থখমেধতে ॥ ১০ ॥ 

* দ্বয়োকস্ত্রয়াণাং পর্চানাং মধ্যে গুল্সমধিষ্টিতম্ । 
তথা গ্রামশতানাঞ্চ কৃর্য্যাদ্রান্্রস্ত সংগ্রহমূ ॥ ১১ ॥ 

গ্রামস্তাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথ । 
বিংশতীশং শতেশং চ।সহতঅ্রপতিমের চ ॥ ১২ ॥ 
গ্রামে দোষান্ সমুতপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ম্। 

ংসেদ্ গ্রামদশেশায় দশেশে। বিংশতীশিনম্ ॥ ১৩ ॥ 
বিংশতীশস্তু তত সর্ববং শতেশায় নিবেদয়ে। 

শংসেত গ্রামশতেশম্ত সহঅ্রপতয়ে স্বয়মূ ॥ ১৪ ॥ 

তেষাং গ্রাম্যাণি কার্ধ্যাণি পুথকৃকার্ষ্যাঁণি চৈব হছি। 
রাজ্ঞোহন্ঃ সচিবঃ কিপ্বস্তানি পশ্ঠেদতক্দিতঃ ॥ ১৫ ॥ 
নগরে নগরে চৈকং কুর্য্যাৎ সর্বার্থচিন্তকম্ । 
উচ্চৈ€স্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহম্ ॥ ১৬ ॥ 
স তাঁননুপরিক্রামে সর্ববানেব সদ] স্বয়ম্ | 
তেষাঁং বৃত্তং পরিণয়ে সম্যগ্রাস্ট্রেম তচ্চরৈঃ ॥ ১৭ ॥ 
রাঁজ্ঞো হি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্থাদায়িনঃ শঠাঃ। 
ভৃত্য ভবস্তি প্রায়েণ তেভ্যো। রক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ ॥ ১৮ ॥ 

যে কাধ্যিকেভ্যোহ্র্থমেব গৃর্থীয়ুঃ পাপচে তসঃ | 
তেষাং সর্ববস্থমাদায় রাজ! কুর্ধযাৎ প্রাবাসণূয্ ॥ ১৯ ॥ 
মনুঃ অঃ ৭1৯৯।১০১১০৪-১৭1/১৯১০-১১৭1১২০-১২৪ ॥ 
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রাঁজা এরং রাজদভা৷ অলব্ধের প্রান্তীচ্ছা এবং লব্ধ ধনের প্রবত্ন সহকারে রক্ষা করিবেন, রক্ষিত 
ধনের বৃদ্ধি করিবেন এবং বৃদ্ধ ধন বেদবিদ্যা ও ধ্শপ্রচারের জন্য, বিদ্যর্ধীদিগের জগ্ঠ,  বেদমার্গো- 
পদেশকদিগের উৎসাহের জন্ত এবং অনাথ ও অসমর্থদিগের পালনের জন্ বিতরণ করিবেন? ১৪ এরই 
চারি প্রকার পুরুষার্থের প্রয়োজন জানিয়্া আন্ত ত্যাগ করিয়া উত্তম প্রকারে নিত্য ইহার অনুষ্ঠান করিবে, 4 
দণ্ড দ্বারা অপ্রাপ্ত বন্তর প্রান্তীচ্ছা করিবে, নিত্য প্রাপ্ডের রক্ষা করিবে, রক্ষিতের বৃদ্ধি অর্থাৎ পকুদ” 
আমি গ্রহণ করিয়া অধিক করিবে, এবং বর্ধিত ধনের পূর্বোক্ত প্রকারে ব্যয় করিবে ['২॥ কখনও 
কাহারও সহিত, -কপটতাপুর্ধক ব্যবহার করিবে না। সর্ধদা নিক্ষপটভাঁবে সকলের সহিত বাবহার 
এবং নিত্য আপনার রক্ষা করিয়া শক্রর প্রদর্শিত স্থল ভেদ করিয়! উহাকে নিবৃন্ত করিবে 1৩1 ফোন, 
শত্রু আপনার ছিদ্র অর্থাৎ নির্ধলতা জানিতে পারিবে না অথচ স্বয়ং শত্রর ছিদ্র জানিতে হইবে 1. কচ্ছপ 

যেরূপ আপনার অঙ্গকে গুপ্ত রাখে তদ্রপ শক্র-প্রবেশের ছিদ্র গোপন বাঁখিতে হইবে ॥ ৪1 বক যেরূপ 
ধ্যানাবস্থিত হয়া মতন্ত ধরিবার জন্ঠ। প্রতীক্ষা! করে, তদ্রপ অর্থ সংগ্রহের জন্ত বিচার করিতে হইবে, 
রব্যাদির এবং বলের বৃদ্ধি করতঃ শক্রজয়ের জন্ত সিংহের তুল্য পরাক্রম করিতে হুইবে, বকের স্চায় 
গুপ্তভাবে শত্রকে আক্রমণ করিবে এবং সমীপাগত বলবান্ শব্রর যু্থুখ হইতে শশকের মত দুরে গমন 
করতঃ পশ্চাৎ উহাকে ছল দ্বারা আক্রমণ করিবে॥ ৫॥ এইরূপে বিজয়ী সভাপতির রাজ্যে কোন 

পরিপন্থী অর্থাৎ লুঠনকারী দস্যু থাকিলে, উহাকে ( সাম ) মিত্রভাব দ্বার! ( দান) কিঞ্িৎ দান দ্বারা, এবং 
(ভেদ ) বিরোধ বাধাইয়া বীতৃত করিতে চেষ্টা করিবে, এবং যে উহাতে বশীভূত না! হইবে, তাঁহাকে 
অতি কঠোর দণ্ড বিধান করিয়া বশীভূত করিবে ॥ ৬॥ কৃষক তুষ স্বতন্ত্র করিয়া যেরূপ তুল রক্ষা 
করে অর্থাৎ তগুল ভগ্ন করে না, তব্রূপ রাজা দন্থ্য ও চোরদিগকে বিনাশ করিয়া! রাজ্য রক্ষা করেন? ৭. 

যে রাজা মোহ বশতঃ অবিচার করত; আপনার রাজ দুর্ধল করিয়! ফেলেন, তিনি বন্ধু বান্ধবের সহিত 

শীঘ্রই রাজ্য এবং জীবন হুইতে ভ্রষ্ট এবং নষ্ট হইয়া পড়েন ।৮॥ শরীর কৃশ হইলে প্রাণীগণের প্রাণ 

যেরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তন্্রপ গ্রজা সকল দুর্বল হইলে রাজারও প্রাণ অর্থাৎ বলাদি এবং বহ্ধুবর্গ ০ষট 

হইয়! যায়| ৯1 এই জন্ রাজা এবং রাজসভা রীজকার্ধ্য সিদ্ধির জন্ত বিশেষ প্রত করিয়া উহা যথাবৎ 

সিদ্ধ করিবেন। যে রাজা সর্কপ্রকারে রাজকার্ষ্য »সর্ধদা তৎপর থাকেন, তাহার সর্বদ] সুখবৃদ্ধি 

হয় ১০1 এই জন্ট ছুই, তিন, চারি অথব! পাঁচ গ্রামের মধ্যে এক রাজস্থান রক্ষিত করিবে। ইহাতে 

যথাযোগ্য ভূত্য অর্থাৎ অধ্যক্ষা্দি রাজপুরুষ নিধুক্ত করিয়া রাজকীরধ্য পুর্ণ করিবে॥ ১১ এক গ্রামের 
উপর একজন রাজপুরুষ, তাদুশ দশ গ্রামের উপর দ্বিতীয় রাজপুরুষ, তাদৃশ বিংশতি গ্রামের উপর 

তৃতীয় রাজপুরুষ, তাদৃশ শত গ্রামের উপর চতুর্থ রাজপুকুষ এবং তাদুশ সহজ গ্রামের উপর পঞ্চম রাজ- 

পুরুষ নিযুক্ত করিবে । অর্থাৎ আজ কাল যেরূপ এক গ্রামের উপর একজন পাটোয়ারী, তাদৃশ দশ গ্রামের 

উপর এক খানা, তাদৃশ ছুই থানার উপর এক বড় খানা, তাদৃশ পাঁচ বড় থানার উপর এক তহশীল, এবং 

দশ তহ্শীলের উপর এক জিল নির্ধারত কযা হইয়াছে, উহা মনু. প্রভূতির গরীজনীতির অনুকরণ 
মাত্র॥ ১২॥ এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে এবং আজ্ঞ! দিতে হইবে যে এক গ্রামের অধিপতি উক্ত গ্রামের 
দৌঁষ উৎপন্ন হইলে তথিষয় প্রত্যহ দশ গ্রামের অধিপতিকে গুপ্ততাবে বিদিত করিবে এবং দশ গ্রামের * 

অধিপৃতিও দশ গ্রামের অবস্থা বিংশতি গ্রামের অধিপতিকে নিয়ত বিদিত করিবে ॥ ৯৩ বিংশতি গ্রামের 

' অধিপতি সেই সকল গ্রামের অবস্থা নিত্য শতগ্রামাধিপতিকে বিদিভ করিবে এবং হন্জপ শতগ্জামাধিপ তও 



৯১৬ 

তাহার অধীনস্থ গ্রামের অবস্থা সহমগ্রামাধিপতিকে প্রতিদিন নিবেদন করিবে ৷ বিংশতি বিংশতি 
করিয়! গ্রামের পাঁচন অধিপতি শতগ্রামের অধিগ্রতিকে, শতখামাধিপতি সহ সহতর গ্রামের দশ জন 
অধিপতি দশ সহস্র গ্রামের অধিপতিকে এবং লক্ষ গ্রামের অধিপতি রাজসভাক্ষে অধীনস্থ স্থানের বর্তমান 
অবস্থা নিয়ত নিবেদন করিবে । এইরূপে উহরা ও রাজসভায় অর্থাৎ চক্রবর্তি সার্বভৌম মহারাজ- 
সভা সম, বর্তমান অবস্থা বিদিত করিবে । ১৪॥ এক দশ সহল্ম গ্রামের উপর ছুই 
সভাপতি .এইকপে নিযুক্ত হইবে যে তাহাদিগের একজন রাজসভ। হইতে আদিবেন এবং দ্বিতীয় 
অধ্যক্ষ । ইহারা আলম্ত ত্যাগ করিয়া সকল স্তায়াধীশাদি রাজপুরুষদিগের কার্ধ্য সকল 'ভ্রমণ করিয়া 

পরিদর্শন করিবেন। 2৫ বৃহৎ বৃহৎ নগরে বিচারের সভার জন্ত সুন্দর, উচ্চ, এবং বিশাল চনভুল্য 

এক এক গৃহ নির্ধাঠী করিবে। উহার ভিতর বিদ্যাবৃদ্ধ অর্থাৎ যীহারা সর্বপ্রক'রে বিদ্যার পরীক্ষা 
করিয়াছেন তাহারা বসিয়া বিচার করিবেন এবং যেষে নিয়মে রাজার এবং প্রজার উন্নৃতি হয় সেই 

সেই নিঃম'্রবং বিদ্যা প্রকাশিত করিবেন । ১৬। নিত্য ভ্রমণকারী সভাপতির অধীনে গুপ্তচর অর্থাৎ 

দুত সকল থাঁকিবে। ইহারা রাজপুরুষ এবং ভিন্ন জাতীয় হইবেন। ইহাদিগের নিকট রাজপুরুষ 
এবং প্রজালোকদিগের সমস্ত গুণ এবং দোষ গুপ্ততাবে জানিয়া৷ অপরাধীর দগডবিধান এবং গুণবানের 

সর্বদ] প্রতি সম্পাদন করিবেন ১৭। রাঁজা যাহাকে প্রজারক্ষার অধিকাঁর দিবেন, তিনি ধার্সিক, 

বিদ্বান হুপরীক্ষিত এবং কুলীন হইবেন। তাহার অধীনে শঠম্থতাব এবং পরস্থাপহারী দহাদিগ্কেও 
ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া! উহাদিগকে ছুষর্দ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত চাকুরী দিয়া রক্ষাকর্তা বিদ্বানের 
অবীন রাখিয়। উহাদিগের ছারা প্রজাদিগেত্র রক্ষা সাধন করিতে হইবে ॥ ১৮। যে রাঁজপুরুষ অন্ায়- 

পূর্বক বাদী অথবা প্রতিবাদী হইতে গুপতভাবে ধন গ্রহণ করতঃ পক্ষপাত পূর্বক অন্ায়াচরণ করিবে, 
তাহার সর্বস্ব হরণ করিয়া! যথোচিত দণ্ডবিধান দ্বারা এতাদুশ দেশে উীকে রাখিতে হুইবে যে, সে আর 
উক্ত দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিতে না পারে । কারণ উহাকে দণ্ড ন৷ দিলে উহার দৃষ্াস্ত দেখিয়া 
অস্ত রাজপুরুষও এইরূপ ছুষ্ন্ম করিবে এবং অন্তে ছু্কন্ম হইতে রক্ষা পাইবে । পরম্ত যাহা দ্বারা 

উক্ত রাজপুরুষদিগের উত্তমরূপে যোগক্ষেম সাধন হয় তাহা বহুধনাপেক্ষ হইলেও রাজ্য হইতে 
গ্রয়োজনমত তাদৃশ ধন অথবা! ভূমি মাসিক, বাধিক অথবা এককালে দান করিবে। তবে ইহা 
মনে রাঁধিবে যে, যত দিন তাহার! জীবিত থাঁকিবে, তত দিনই জীবিকা পাইবে পশ্চাৎ নহে। 
ইহাদিগের সম্তানদিগকে গুণান্থদারে অবশ্ত অবশ্ত করিয়৷ সৎকার করিবে অথবা চাকুরী দিবে। 

ইহাদিগের নাবালক সন্তান, যত দিন সমর্থ হইতে না৷ পারে, এবং স্ত্রী যত দিন জীবিত থাকিবে 

তত দিন উহছাদিগের নির্বাহার্থ রাজ্য হইতে যথাযোগ্য ধন দিতে হইবে। কিন্তু উহাঁদিগের 
সন্তান অথবা স্ত্রী কুকর্মান্বিত হইলে কিছুই পাইবে না। রাজা এই প্রকার নীতি চিরকাল পালন 
করিবেন ॥ ১৯1 | 

যথা ফলেন যুজ্যেত রাজ] কর্তা চ কণ্ধণাম্। 
তথাবেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্॥ ১॥ 
যথাল্লাহল্পমদস্তাইদ্যং বার্ধ্যোকোবৎসফট পদাঃ। 
তথাহল্পাহঙ্লো গ্রহীতব্যে। রাষ্ট্রীদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ ॥ ২॥ 



৯৯৭ 

নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনোষূলং পরেষাং চাতিতৃষয়। । 
উচ্ছিন্দন্হাত্বনো যূলমাত্বানং তাংশ্চ গীড়য়েৎ ॥ ৩। 
তীক্ষশ্চৈব মৃছুশ্চ স্যাৎ কার্য্যং বীক্ষ্য মহীপতিঃ | 
তীক্ষশ্চৈব মৃুছুশ্চৈব রাজ! ভবতি সন্মতঃ ॥ ৪ | 
এবং সর্ববং বিধায়েদমিতিকর্তব্যমাতুনঃ | 

, যুক্তশ্চৈবাপ্রমত্বশ্চ পরিরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৫ ॥ |] 

বিক্রেশিস্ত্যো যস্থ রাষ্্রদ্প্রিয়ন্তে দস্থ্যভিঃ প্রজাঃ। 
ংপশ্যতঃ সভৃত্যস্ত স্ৃতঃ স ন তু জীবতি ॥৬॥ 

ক্ষত্রিয়ন্য পরোধর্মঃ প্রজানামেব পাঁলনন্। 

নির্দিফলভোক্তা হি রাজা ধর্েণ যুজ্যতে ॥ ৭ ॥ 
মনুঃ অ: ৭। ১২৮। ১২৯। ১৩৯। ১৪০ । ১৪২-১৪৪। 

যেরূপে রাজা, কর্মকর্তা রাজপুরুষ অথবা প্রজালোক স্ুুখরূপ ফল লাভ করিতে পারে, তঙ্্রপ 

বিচার করিয়া! রাজ! এবং রাজসভা রাজ্যে কর স্থাপন করিবেন 1১ জোক, গোবৎস এবং ভ্রমর যেরূপ 
অন্ন অন্ন করিয়া ভোগ্য বন্ত গ্রহণ করে ভন্জরপ রাজা ও প্রজাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন ॥ ২॥ 
অতি লোভবশতঃ অপরের সুখমুলের উচ্ছেদ অর্গাৎ্ নাশ করিবে না, কারণ যিনি ব্যবহারের এবং 

স্থখমূলের উচ্ছেদ করেন তিনি আপনাকে এবং অপরকে পীড়িত করেন।॥ ৩1 যে মহীপতি কার্ধ্য 
বুঝিয়া তীক্ষ এবং কোমল হয়েন, তিনি দুষ্টদিগের উপর তীক্ষ এবং শ্রেষ্ঠদিগের উপর কোমল হওয়ায় 

অতিশয় মাননীয় হয়েন। ৪ রাঁজ! এইরপে রাজ্যের বন্দোবস্ত করিয়া সর্বদ! প্রমাদশূন্য হইয়া উহাতে 
প্রবৃত্ত থাকিয়া স্বকীয় প্রজাদিগকে সর্বদা পালন করিবেন ॥ ৫॥ তৃত্ক্জের সহিত ( উদাসীনভাবে ) 
দর্শনকারী রাজার রাজামধ্যে যদ দন্থ্যগণ, রোদন ও বিলাঁপকারী প্রজ্াগণের দ্রব্যাদি এবং প্রাণ হরণ 
করে, তবে সে রাজা, ভৃত্য ও অমাত্যগণের সহিত মৃতই আছে, জীবিত নহে, এরূপ মনে করিতে হুইবে, 
এবং পরে সে রাজ! মহাছঃখ পাইয়া থাকে 1৬1 এই জন্ত প্রজাপালন করাই রাজার প্রধান ধর্ম । 

মনুস্থতির সপ্তমাধায়ে যেন্ধপ কর ব্যবস্থা লিখিত আছে তদনুসারে এবং সভাকর্তৃক নি্ধীরিত প্রণালী 
অনুসারে যে রাজা কর গ্রহণ করিয়৷ তাহার ফল ভোগ করেন, তিনি ধর্শযুক্ত হইয়! সুখী হয়েন। তাহার 

বিপরীতাচরণ করিলে ছুঃখ পাইতে হয় ॥ ৭॥ 

উত্থায় পশ্চিমে যামে কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ 

হুতাগ্রিত্র ৭ঙ্ষাণাংস্ার্চ্য প্রবিশেত স শুভাং সভামূ ॥.১। 

তত্র স্থিতাঃ প্রজাঃ সর্ববাঃ প্রতিনন্দয বিসর্জভয়েৎ। 

বিস্জ্য চ.প্রজাঃ সর্ব মন্ত্রয়েৎ সহ মন্ত্িতিঃ ॥২॥ 

গিরিপৃষ্ঠং সমারুম্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ। 

অরণ্যে নিঃশলাকে বা! মন্ত্রয়েদবিভাবিতঃ ॥ ৩ ॥ 



১১৮, অত্যার্থ-প্রচ্যাশ। 

যস্য মন্ত্রং ন জানস্তি সমাগম্য পৃথগজনাঃ | 
স কৃত্ক্নাং পৃথিবীং ভূউ করে কোশহীনোহপি পার্থিবঃ ॥ ৪ ॥ 

- .. মনুঃ অ৭। ১৪৫-১৪৮। 
রাজ! শেষ প্রহর রাত্রিতে উঠিয়া শৌচারদি নির্বাহ করিয়া সাবধান হয়৷ পরমেশ্বর ধ্যান, অস্নিহোত্র ও 

ধার্মিক এবং বিদ্বান্দিগের সৎকার করিয়া এবং তাহাদিগকে ভোজন করাইঙ্জা সভামধ্যে প্রবেশ 
করিবেন ॥ ১॥ সেই স্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া উপস্থিত প্রজাগণকে সক্মানপুরঃসর বিদায় দিয়া মুখ্য 
মন্্রীদিগের সহিত রাজ্যব্যবস্থার বিচার করিবেন ॥২॥ পরে ভ্রমণার্থ উহাদিগের সহিত নির্গত হইয়া 
পর্বতশিখরে অথবা নিঃশলাক ব1 পক্ষী শূন্য অর্থাৎ যেখানে পক্ষী পর্য্যন্ত গমন করে না, এরূপ নির্জন 
স্থান ও শারিকাশৃন্য নিজ্জন গৃহে অথবা অরণ্যাদি নির্জনস্থানে ব্রুদ্ধ ভাবন! ছাড়িয়া মন্ত্রীদিগের 
সহিত মন্ত্রণা করিবেন ৩॥ যে রাজার গুপ্ত বিচার অন্ত কেহ আসিয়! জানিতে না পারে, অর্থাৎ 

যাহার বিচার অতি গম্ভীর বিশুদ্ধ এবং সদ! পরোপকারার্থ গুপ্ত, দে রাজা ধনহীন হইলেও সমস্ত 
পৃথিবীর রাজা করিতে সমর্থ হয়েন। এই জন্য সভ।সদের অনুমোদিত না হওয়া পর্য্স্ত নিজের বুদ্ধি 

অনুসারে একটি কাধ্যও করিবে না ॥ ৪ | 

আসনং চৈব যানং চ সন্ধিং বিগ্রহমেব চ।. 

কাধ্যং বীক্ষ্য প্রযুগ্তীত দ্বৈধং সংশ্রয়মেব চ ॥ ১ ॥ 
সন্ধিং তু দ্বিবিধং বিদ্যা দ্রাজ1 বিগ্রহমেব চ। 
উভে যানাসনে চৈব দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ২ ॥ 
সমানযানকণ্্মী চ বিপরীতস্তঘৈব চ। 
তথা ত্বায়তিসংঘুক্তঃ সন্ধিজ্ঞেয়ে! দ্বিলক্ষণঃ ॥ ৩ ॥ 
স্বয়ংকৃত্তশ্চ কার্য্যার্থমকালে কাল এব বা । 
মিত্রস্ত চৈবাঁপকৃতে দ্বিবিধে! বিগ্রহঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥ 
একাকিনশ্চাত্যয়িকে কার্যে প্রাপ্ডে যদৃচ্ছয়! | 
সংহতস্য চ মিত্রেণ দ্বিবিধং যাঁনমুচ্যতে ॥ ৫ ॥ 

ক্ষীণস্য চৈব ভ্রমশো। দৈবাৎ পুর্ব্বকৃতেন বা। 
মিত্রস্য চানুরোধেন দ্বিবিধং স্মৃতমাসনমূ ॥ ৬ ॥ 

বলল্য স্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কা ধ্যার্থসিদ্ধয়ে। 
দ্বিবিধং কীত্্যতে ছৈধং যাঁড় গুণ্যগুণবেদিভিঃ ॥ ৭ ॥ 
অর্থসম্পাদনার্ঘচ পীভ্যমানঃ স শক্রভিঃ |. | 

সাধুধু ব্যপদেশার্থ, দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥ 
যদাবগচ্ছেদায়ত্যামাধিক্যং ফ্রুবমাতুনঃ । . * 

তদাত্বে চাল্পিকাং পীড়াং তদ1 সন্থিং সমাশ্রয়ে ॥ ৯ ॥ 



যদ! প্রন্নফট! মন্যেত, সর্বাস্ত প্রকৃতীভূশিম। রর 

অত্যুচ্ছিতং তথাআ্ানং তথ! কুববাত বিগ্রহম্ ॥ ১০ ॥ 
যদ! মন্যেত ভাবেন হৃটং পুং বলং স্বকমূ। 
পরস্তয বিপরীতঞ্চ তদা যায়াদ্রিপুং প্রতি ॥ ১১ ॥ 
যদ] তু স্াৎপরিক্ষীণে!'বাহনেন বলেন চ। 

, তদ্দাসীত প্রযত্বেন শনকৈঃ সাস্তৃয়নতরীন্ ॥ ১২ ॥ * 
মন্যেতারিং যদ রাজা সর্ব্বথ| বলবত্তরমূ। 
তদ দ্বিধা বলং কৃত্ব। সাধয়েৎ কাধ্যমাত্বনঃ ॥ ১৩॥ 

যদ1 পরবলানাস্ত গমনীয়তমোভবেগ। 

তদ। তু সংশ্রয়েৎ ক্ষিপ্রং ধার্ট্িকং বলিনং নৃপমূ ॥ ১৪ ॥ 
নিগ্রহং প্রকৃতীনাং চ কুর্ধ্যাদ্যেহিরিবলম্থ চ। 
উপসেবেত তং নিত্যং সর্ববযকৈগুকং যথা ॥ ১৫ ॥ 
যদি তত্রাপি সংপশ্যেন্দোষং সংশ্য়কারিতমৃ । 

নুযুদ্ধমেব তত্রাপি নিবিশঙ্কঃ সমাঁচরেৎ ॥ ১৬॥ 
মনুঃ অঃ ৭। ১৬১--১৭৬। 

সকল রাজা এবং রাজপুরুষদিগের এই বিষয় সর্বদ| লক্ষ্য রাখিতে হুইবে যে ( আসন ) স্থিরতা, 

( যান ) প্ক্রর প্রতি যুদ্ধার্থ গমন, ( সন্ধি ) উহার সহিত মিত্রতা করা, (বিগ্রহ ) ছুষ্ট শক্রর সহিত যুদ্ধ 

করা, ( দ্বৈধ ) ছুইভাগে সেন! ভাগ করিয়! শ্ববিজয় সাধন কর! এবং ( সংশ্রয়) নির্বলতা বশতঃ অপর 

প্রবল রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা” এই ছয় প্রকার কার্যে যথাযোগ্য কার্ধ্য বিচার করতঃ সর্বদা রত থাকিতে 

হইবে ১ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব এবং সংশ্রয় প্রত্যেকে ছুই প্রকার হইয়া থাকে, তাহা 

রাজ! যথাবৎ জানিবেন ॥ ২ ॥ (সন্ধি) শক্রর সহিত একমত হইয়া অথবা বিপরীতভাবে কার্য করিবে, 

কিন্ত নিয়তই বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কর্তবা সাধন করিতে থাকিবে ; এইরূপ ছুই প্রকার সন্ধি হইয়া 

থাকে ॥৩ | (বিগ্রহ ) সময়ে অথবা অসময়ে কা্যাসিদ্ধির জন্য স্বয়ংকৃত অথবা মিত্রের অপরাধকারী 

শত্রর সহিত কৃত বিরোধ ছুই প্রকারে করা৷ আবন্তক ॥ 9 ॥ (যান ) অকন্মাঁৎ কোন কার্য্যান্রোধে একাকী 

অথব! মিত্রের সহিত মিলিত হইয়া! শত্রর অভিমুখে গমন করা ; এইরূপ ছুই প্রকারের যান (বা গমন) 

বলা যায় ॥ ৫॥ (আপন) স্বয্নং কোন প্রকারে ক্ষীণ অর্থাৎ। নির্বল হইলে অথবা মিত্রান্থরোধে নিপস্থানে 

স্থিরভাবে অবস্থান করা এই ছুই প্রকার আসন কহিয়! থাকে | ৬॥ ( দ্বৈধ) কার্য্যসিদ্ধির জন্য দেনা! এবং 

সেনাপতিদিগকে ছুই ভাগ করিয়! বিজয় সাধন করাকে ছুই প্রকারের দ্বৈধ কহা৷ যায়॥ ৭॥ (আশ্রয়) 

কোন প্রয়োজন দিদ্ধির জন্য কোন বলধান্ রাজার অথবা! কোন মহাত্বার এরাপে শরণাগত হওয়া যে. 

কোনরূপে শত্রকর্তৃক পীড়িত হইতে না'হয়, ইহাকে ছুইপ্রকারের মাশ্রয়গ্রহণ কছে।৮। যখন এরূপ 

জানিবে যে বর্তমান সময়ে যুদ্ধ করিলে কিছু ক্ষতি ও ক্লেঁশ হইবার সম্তাবন! এবং পশ্চাৎ যুদ্ধ করিলে 
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নিজের বৃদ্ধি এবং বিজয় অবশ্থই হইবে, তখন শক্রর সহিত সন্ধি করিরা উচিত সময় পর্য্যন্ত ধৈর্য্য গ্ুকাশ 
করিবে 1 ৯॥ যখন আপনি এবং আপনার প্রজা অথবা সেনা অত্যন্ত প্রসন্ন, উদ্নতিশীল ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
বুঝিবে, তখনই শক্রর সহিত বিগ্রহ ও যুদ্ধ করিবে | ১০ যখন নিজের বল অর্থাৎ সেনা হর্ষ ও পুষটিযুক্ত, 
উহ্থাদিগের প্রসন্নভাব দ্বারা বুঝিবে এবং 'শক্রর বল তদ্বিপরীত অর্থাৎ নির্ব্বল বুঝিবে, তখনই যুদ্ধার্থ 
শত্রুর দিকে যাত্রা করিবে ॥ ১১ যখন সেন! বল এবং বাহন ক্ষীণ হইবে, তখন প্রবত্ব সহকারে শক্র- 
দিগকে প্রশান্ত রাখির! শ্বস্থানে অবস্থান করিবে ॥ ১২ ॥ রাঁজা যখন শক্রকে অত্যন্ত বলবান্ বুঝিবে, তখন 
দেন! দ্বিগুণ অথবা! ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া! স্বকার্ধ্য সিদ্ধ করিবে 1 ১৩। যখন নিজে বুঝিবে যে শক্র শীং্তই 
আক্রমণ করিবে, তখন কোন ধার্মিক বলবান্ রাজার আশ্রয় শীন্্ গ্রহণ করিবে ॥ ১৪ ॥ যে প্রজা বা নিজ 
দেনা শক্রবলের নিগ্রহ করে অর্থাৎ শাসন করে, তাহাদিগকে সর্বপ্রকার যদ্বের সহিত গুরুর ন্যায় নিত্যেসেব! 

করিবে ॥ ১৫॥ যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহার কার্যে দৌষ দেখিলে নিঃশস্কভাবে উত্তম প্রকারে 

তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে | ১৬॥ যদি কোন রাজা! ধার্মিক হয়েন কখন তাহার সহিত বিরোধ করিবে না, 
বরং তাহার' সহিত সর্বদা সন্ধি রক্ষা করিবে। যে কেহুহ্ষ্ট এবং প্রবল হইবে তাহাকে পরাজিত 
করিবার জন্ত পুর্বোক্ত প্রকার প্রয়োগ অনুষ্ঠান করা উচিত । 

সর্ব্বোপায়ৈস্তথা কৃর্ধ্যান্নীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ 
যথাস্তাভ্যধিক! ন স্থ্যর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ ॥ ১ ॥ 
আয়তিং সর্ব্বকীর্যযাণাং তদাত্বং চ বিচারয়ে। 

অতীতানাঞ্চ সর্ধেষাং গুণদোষৌ। চ তত্বতঃ ॥ ২॥ 

আয়ত্যাং গুণদোষজ্ঞস্তদাত্বে ক্ষিপ্রনিশ্চয়ঃ | 

অতীতে কার্যশেষজ্ঞঃ শক্রভির্নাভিভূয়তে ॥ ৩ ॥ ১ 

যখৈনং নাভিসন্দধ্যুর্শিত্রোদাসীনশত্রবঃ। 
তথা সর্ববং সংবিদধ্যাদেষ সামাসিকো নয়ঃ ॥ ৪ ॥ 

মনুঃ অঃ ৭। ১৭৭--১৮০ | 
মিত্র, উদাসীন ( মধ্যস্থ ) এবং শক্র যাহাতে অধিক বলবান্ হইতে ন! পারে, নীতিজ্ঞ পৃথিবীপতি রাজ! 

তাদুশ সমস্ত উপায় করিয়৷ অবস্থান করিবেন 1১| সকল কার্ধের বর্তমান কর্তব্যতা, এবং ভবিষ্যতের 
কর্তব্যত! স্থির করিবে ও পূর্বকৃত কার্ষ্ের বথার্থরূপে গুণ ও দোষ বিচার করিবে ॥২। যত্বদহকারে পশ্চাৎ 

দোষের নিবারণ এবং গুণের স্থাপন করিবেন। ধিনি গণ ও দোষ বুবিতে পারেন, শীস্ত বর্তমানের কর্তব্য 

স্থির করিতে পারেন এবং কৃত কার্যের অবশিষ্ট কর্তবাতা জানিতে পারেন, তিনি কখন শত্রহত্তে পরাজিত 

হয়েন ন! ॥৩। রাজপুরুষ বিশেষতঃ সভাপতি এপ প্রধত্ব করিবেন যে -াঁগার মি উদাপীন এবং শক্র 

বশীভূত হয়। ইহার অগ্থা কখনও করিবেন না। ভ্রমে কখন পতিত হুইবেন না যাহাতে কেহ 
তপ্হাকে প্রবঞ্চনা করিতে পারে । সংক্ষেপে এই নিয়ম অর্থাৎ রাজনীতি কথিত হইতেছে ॥ ৪ ॥ 

কৃত্বা বিধানং মুলে তু যাত্রিকং চ যথাবিধি। 
উপগৃহাস্পদং চৈব চাঁরান্ সম্যগবিধায় চ॥ ১ 



প্রকাশ। ১৩ 

ংশোধ্য ভ্রিবিধং মার্গং যনড়বিধং চ বলং স্বকম্। | 
সাঁংপরায়িককল্পেন যাঁয়াদরিপুরং শনৈঃ ॥ ২ ॥ 
শক্রসেবিনি মিত্রে চ গৃট়ে যুক্ততরে। ভবেৎ। 
গৃতপ্রত্যাগতে চৈব স হি কষ্টতরে! রিপু$ ॥ ৩। 
দণ্ডব্যুহেন তম্মার্গং যায়াত্, শকটেন বা। 

* বরাহমকরাভ্যাং ব1 নুচ্য। বা গরুড়েন বা ॥ ৪ ॥ 

যতশ্চ ভয়মাশন্কেভিতো বিস্তারয়েদ্বলমূ । 

পদ্মেন চৈব বৃহেন নিবিশেত সদা স্বয়ম্ ॥ ৫ ॥ 
সেনাপতিবলাধ্যাক্ষে সর্ববদিক্ষু নিবেশয়ে। 
যতশ্চভয়মাশঙ্কে প্রাচী তাং কলয়েদিশম্ ॥ ৬ ॥ 

গুল্া!ংশ্চ স্থাপয়েদাঁগডান্ কৃতসংজ্ঞান্ সমন্ততঃ। 
স্থানে যুদ্ধে চ কুশলানভীরনবিক।রিণঃ ॥ ৭ ॥ 

সংহত।ন্ যোধয়েদল্প।ন্ কামং-বিস্তারয়েদ্বহুন্। 

সুচ্যা বজ্েণ চৈবৈতান্ ব্যুহেন ব্যহা যোধয়েৎ ॥ ৮ ॥ 
স্যন্দনাশ্বৈঃ সমে যুদ্ধ্েদনূপে নৌদ্বিপৈস্তথা । 
বৃক্ষগুল্সাবৃতে চাপৈরসিচর্ম্মায়ুধৈঃ স্থলে ॥ ৯॥ 
প্রহ্্ষয়েদ্বলং ব্যুহ তাংশ্চ সম্যক্ পরীক্ষয়ে । 
চেষ্টাশ্চৈব বিজানীয়াদরীন্ যোধয়তামপি ॥ ১০ ॥ 
উপরধ্যারিমাসীত রাষ্ট্রং চাস্তোপপীড়য়েৎ। 

দুঁষয়েচ্চাস্য সততং যবসান্নোদকেন্নম্ ॥ ১১ ॥ 

ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকারপরিখাস্তথা । 
সমবস্বন্দয়েচ্ছেনং রাত্রৌ বিভ্রাসয়েতথা ॥ ১২ ॥ 
প্রমাণানি চ কুব্বাত তেষাং ধর্ম্যান্যাথোদিতান্। 
র্বৈশ্চ পজয়েদেনং প্রধানপুরুষৈঃ সহ ॥ ১৩ 
আদীনমপ্রিরকরং দানঞ্চ প্রিয়কাঁরকং | 

অভীপ্নিতানামর্থানাং কালেযুক্তং গ্রশব্যাতে ॥ ১৪ ॥ 

মনুঃ অঃ ৭। ১৮৪--১৯২।১৯৪---১৯৬ 1২০৩।২০৪ ॥ 

বাঁজা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবার সময় আপনাধুরাজোর রক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া, যাত্রার 

উপযোগী সমস্ত দ্রব্য সঙ্গে লইয়া, নমন্ত সৈন্য, যান, বাহন এবং সম্পূর্ণ শক্ত ও অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া এবং 



১ব্হ সত্যাথ প্রকাশ। 

সর্ধস্থানে চারিদিকে সমাচারদাতা দূত পুরুষ গুপ্তভাবে স্থাপন করিয় শকত্রর অভিমুখে ঘুদ্ধার্থ যাত্রা করি- 

বেন॥ ১॥ যাত্রা! করিবার তিন প্রকার মার্গ আছে। প্রথম স্থল ( ভূমি), দ্বিতীয় জল (সমুদ্র বা নদী ), 
এবং তৃতীয় আকাশমার্গ। শুদ্ধ মার্গ প্রস্তুত করিয়া ভূমিমার্গে রথ, অশ্ব ও হস্তী দারা, জলমার্গে নৌকা 
দ্বার এবং আকাঁশমার্গে বিমানাদি যান দ্বারা গমন করিবে। পদাতি, রখ, অর্থ, হস্তী শস্তর, অস্ত্র ও পান 

ভোজনাদি সামগ্রী যথাযোগ্য সমভিব্যাহারে গ্রহণকরতঃ পূর্ণ বলযুক্ত হইয়! ছলপুর্ব্বক কোন কারণ ঘোঁষণ! 
করিয়া ধীরে ধীরে শকত্রর নগরদমীপে গমন করিবে ॥ ২ 1 যে ভিতরে শত্রর সহিত যিলিত হর এবং রাহিরে 

রাজার সহিত মিরত দেখায় তাহার সন্ত গুধভাবে এরূপ ভে প্রয়োগ করিবে যে যাহাতে শত্রুর স্ছিত 
তাহার ভেদ হয়। গতায়াতে এবং কখোপকধনে অত্যন্ত সাবধান হইয়া তাহার সহিত ব্যবহার করিবে | 
কারণ ভিতরে শত্রু এবং উপরে মিত্র এরূপ পুরুষকে বিশেষ মহৎ শত্রু বুঝিতে হইবে 1৩ রাজ! সকল রাঁজ- 
পুরুষকে এবং অন্ত প্রজ্জাজনকে বুদ্ধবিদ্যা শিখাইবে এবং স্বয়ংও শিখিবে। পূর্বশিক্ষিত যোদ্ধা! হইলেই 
উত্তমরূপে যুদ্ধ করিতে এবং করাইতে জানে ও পারে। শিক্ষা সময়ে ( দগুব্যৃহ ) দের তু্য সৈম্ত রচন! 
করা, ( শকট ) শকট অর্থাৎ গাড়ীর তুল্য রচনা করা, ( বরাহ) শুকর যেরূপ এক অপরের পশ্চাৎ ধাবিত 
হয় এবং কখন কখন একক্র হইয়া দলবদ্ধ হয় তদ্রপ বিধান করা, ( মকর ) মকর যেরূপ জলে গমন করে 
তব্রপ পৈম্ত রচনা করা, ( সচীব্যুহ ) সুচীর অগ্রভাগ যেব্প সুক্ষ এবং পশ্চাত স্থূল এবং তদপেক্ষ। হুত্ত 

আরও স্কুল হয় তদ্রপ শিক্ষা দিয়া ৈন্ত রচন! করা ; ( নীলকণ্ঠ ) ময়ূর যেরূপ উপরে এবং নিয়ে পক্ষাঘাত 
করে তদ্ধপ সৈম্বোর ব্যবস্থা ইত্যাদি বাহ শিক্ষ। দিয়া সৈন্তরচনা করতঃ যুদ্ধ করিবে 1 ৪॥ যে দিকে ভয়ের 
কারণ জানিতে পারিবে সেইদিকে গৈষ্ বিস্তার করিবে এবং চ!রিদিকে সেনাপতিদিগকে স্থাপিত করিয়া 
( পদ্মব্যুহ) অর্গাৎ পদ্মাকারে চারিদিকে পেন! রাখির! স্বরং মধ্যস্থলে থাকিবে ॥ ৫॥ সেনাপতি এবং 
বলাধ্যক্ষ অর্থাৎ আজ্ঞাদাত। ও দৈম্তের সহিত যুদ্ধ করাইবার কর্তা বীরসকলকে অষ্টদি:ক রাখিয়া 
যে দিকে বুদ্ধ হইতেছে সেই দিকে মুখ করিয়! সমস্ত সেনা রাখিবে। কিন্তু অন্তদিকেরও সথবন্দোবস্ত 

করিতে হইবে, অন্তথ! পশ্চাত্ভাগ অথবা! পার্খভাগ হইতে শক্রর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা ॥ ৬। 
যাহার! গুল্ম অর্থাৎ দৃঢ়ন্তস্তের তুল্য, ঘুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত, ধান্নিক, স্থিতিবিষয়ে এবং যুদ্ধবিষয়ে 
স্থুনিপুধ, ভয়রহিত এবং যাহাদিগের মন কোন প্রকাবে বিকৃত হয় না এরূপ লোকের চ'রিদিকে 

সৈশ্ত রাখিবে ॥ ৭1 অন্ললোক লইয়া অনেকের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে, “মিলিয়া যুদ্ধ করিবে । 
আবশ্বাক হইলে উহাদিগকে সহদ! বিস্তৃত করিয়া দিবে। নগরের, দুর্গের অথব! শক্রসেনার ভিতর 
প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিবার সময় (হথচীবাহ ) অখবা (বজ্রবাহ) দ্বার| অর্গাৎ দ্বিধারাবিশি্ট খড়া 
যেরূপ ছুইদিকে কাটিতে থাকে, তন্রপ করিয়। যুদ্ধ করিতে থাকিবে অথ প্রবি্ও হইতে 

থাকিবে। এইরূপে অনেকগ্রকাঁর ব্যুহ অর্থাৎ সৈন্য রচন! করিয়া যুদ্ধ করিবে। সম্মুখে যদি শতমী 
(তে'প ) বা ভুন্থুণ্তী ( বন্দুক ) চলিতে থাকে, তাহ হইলে ( সর্পব্যহ ) দ্বার! অর্গাৎ সর্পের তুল্য শয়ন 
হইরা চলিবে এবং কামা:নর পার্থ উপস্থিত হইয়! শত্রকে বিনাশ করিয়া অথবা বন্ধন করিয়া কামানের মুখ 
শক্রদিগের অভিমূখীন করিয়। উক্ত কামানের সম্মুখের দিকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ ধাবিত হইবে এবং 

বিনাশ করিতে থাকিবে । মধো মধ্যে উত্তম উত্তম অশ্বারোহী থাকিবে । একবার ধাবিত হইয়া শক্রসেন। 
ছিন্ন ও ভিন্ন করতঃ উহাদিগকে বন্ধন করিবে অথবা নিষ্কাশিত করিয়! দ্রিবে ॥ ৮ ॥ সমভূমিতে যুদ্ধের সময় 
রথ অশ্ব এবং পদাতি লইয়া, সমূদ্রে যুদ্ধের সময় নৌকা দ্বারা, এবং অল্প জলে হ্তী দ্বার', বৃক্ষে এবং বনে 



সত্যার্থ প্রকাশ। ১২৩ 

বনি ছারা, এবং স্থলে অথবা বালুকাময় স্থানে যুদ্ধ করিতে হইলে তরবারি এবং ঢাঁল লইয়া যুদ্ধ করিবে 
এবং করাইবে | ৯| যুদ্ধের সময়ে যোদ্ধাদিগকে উৎসাহিত এবং হধিত করিবে। যুদ্ধ বন্ধ হইলে এরূপ 
বক্তুতা করিবে যাহাতে যুদ্ধে উৎসাহ এবং শৌর্ধ্য বৃদ্ধি হয়। ভোজন, পানীয়, অস্ত্র, শত্র, সহায় 
এবং ওুধধাদি দান করিয়া সকলের টিন্ত প্রসন্ন করিবে। বাহ রচনা ব্যতিরেকে যুদ্ধ করিবে না ও 
করাইবে না। যুদ্ধে রত আপনার সেনার চেষ্টা অর্থাৎ পৈম্ত সম্যক্ যুদ্ধ করিতেছে অথবা! কপটভাবে যুদ্ধ 
করিতেছে ইহা! দেখিতে হইবে ॥ ১০ ॥ কোন সময় উচিত বোঁধ হইলে শক্রুর চারিদিকে সৈম্ত বেষ্টিত করিয়া 
অবরোধ করিবে.এবং উহার রাজ্য পীড়িত করতঃ তৃণ, অন্ন, জল ইন্ধন সমস্ত নষ্ট ও দুষিত করিয়া 
দিবে ॥ ১১ | শক্রয় পু্ধরিণী নগরের প্রাচীর এবং খাত ভাঙ্গিয়! দিয়া রাক্রিকালে উহাকে (ত্রাস) ভর 
দেখাইবে এবং জয়ের উপায় করিবে 1১২1 জয়ের পর উহার সহিত প্রমাণ অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি লিখিয়া লইবে 
এবং উচিত সময় বুঝিলে উহারই বংশস্থ ধার্দিক পুরুষকে রাজপনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার নিকট হইতে 
এইরূপ লিখিয়! লইবে যে “তুমি আমার আল্রানুকুল হইয়া অর্থাৎ ধর্ধযুক্ত রাজনীতি অনুসারে চলিয়! 
হ্ায়ান্সারে প্রজাপাঁলন করিবে” । এইরূপ উপদেশ দিয়া উহার নিকট এরূপ লোক ঝাখিতে হুইবে, যে আর 
উপঞ্জব না হয়। প্রধান পুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়! পরাজিতের সৎকার করতঃ রত্বাদি উত্তম পদার্থ 
দন করিবে। উহার যোগক্ষেম সাধিত হইবে না এরূপ করিবে না । উহাকে বন্দীগৃহে রাখিতে হইলেও 
এরূপ সৎকার কগগিবে যে সে পরাজয় শোক বিস্বত হইয়া সর্বদা! আনন্দে অবস্থান করিবে॥ ১৩ | 

করণ সংসারে অপরের পদার্থ গ্রহণ করিলে অপ্রীতিকর হয় এবং কোন প্রদার্থ দান করিলে গ্রীতিকর হইয়া! 
থাকে। বিশেষতঃ সনযোচিত কার্য করা উচিত। উক্ত পরাজিতকে মনোবাঞ্চিত পার্থ দেওয়া অতি 

উত্তম এবং কখন উহ!কে উন্/ক্ত, উপহাস অথব| তামাসা করিবে না । “তোমাকে আমি জর করিয়াছি” 

এইরূপ উহার সমঞ্ষে কখন বলিবে না। কিন্তু “তুমি আমার ভ্রাতৃতুলয” ইত্যাদি বাক্য ছারা সর্বদা 
সম্মান প্রদর্শন করিবে ॥ ১৪ 

হিরণ্যভূমিসংপ্রাপ্ত্যা। পাঁথিবো। ন তথৈধতে । 

যথা মিত্রং গ্রুবং লব্ধ কশমপ্যায়তিক্ষমম্ ॥ ১॥ 

ধর্দজ্ৰং চ কৃতজ্ঞং চ তুষ্টপ্রকৃতিমেবচ । 
অনুরক্তং স্থিরারন্তং লঘুমিত্রং গুশস্যতে ॥ ২॥ 
প্রাজ্ঞং কুলীনং শুরং চ দক্ষং দাতারমেব চ। 

কৃতজ্ঞং ধৃতিমন্তঞ্চ কষ্টমাহুররিং বুধাঃ ॥ ৩॥ 

আর্ধ্যতা পুরুষজ্ঞানাং শোধ করুণবেদিতা। 

স্থবললক্ষ্যং চঈ সততমুদবাসীনগুণোদয়ঃ ॥ ৪ ॥ 

মনুঃ অঃ ৭1২০৮--২১১। 

মিত্র লক্ষণ এই যে, মিত্র সমর্থ হউক অথবা! ছুর্বল হউক, রাজা স্বর্ণ এবং ভূমি লাভ কিয়া 

তাতশ বৃদ্ধি লাঁভ করেন না, যাদৃশ নিশ্চল, প্রেমযুক্ত, ভবিষ্যৎকার্ধাভিজ্ঞ এবং কাঁধ্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ 

মিজলা করিয়া বৃদ্ধি লাভ করেন॥ ১1 ধর্ণজ) কৃতজ্ঞ অর্ধাৎ পূর্বক্কৃত উপক!র্মরণকারী, প্রদন্নশ্বভাব। 



১২৪ সত্যার্থ প্রকাশ । 

অনুরাগী, এবং স্থিরক্থা ক্ষুদ্র মিত্র পাইলেও প্রশংসার বিষয় হয়॥২॥ ইহা! সর্বদা নিশ্চয় জানিতে 

হইবে থে বুদ্ধিমান কুলীন, শুর, বীর, চতুর, দাতা, কৃতজ্ঞ এবং ধৈর্ঘ্যবান্ পুরুষকে কখন শত্রু করিবে না, 

কারণ যিনি তাদৃশ লোককে শক্র করেন তিনি ছুঃখ পান ॥৩॥ উদ্দাসীনের লক্ষণ-িনি প্রশংসিত- 

গুণযুক্ত, উভ্তমাধম-মনুষ্য-জ্ঞান-বিশিষ্ট, শুরতা, বীরতা! ও করুণাযুক্ত এবং স্থললক্ষ্য অর্থাৎ ( বিষয় বিশেষের 

মোটামুটি ) উপরের কথা সর্বদা শাবিত করেন, তাহাকে উদীসীন কহা যায় ॥ ৪ ॥ 

এবং সর্ববমিদং রাজা সহ সংমন্তর্য মান্ত্রভিঃ | ূ 
্যায়াম্যাপ্লত্য মধ্যান্ছে ভোক্,মস্তঃপুরং বিশে ॥ ১॥ 

মনুঃ অঃ ৭। ২১৬। 

পূর্বোক্ত প্রকারে রাজা বা সভাপতি প্রাতঃকালে উঠিয়া শোচাদি করিয়া, সন্ধেযোপাঁসন! ও অগ্নিহোত্র 
সমাপনাস্তর সকল মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করতঃ সভায় উপস্থিত হইয়া সকল ভূত্য ও সেনাধ্যক্ষদিগের 

সহিত মিলিত হইয়। এবং উহাদিগকে হ্ষিত করিয়া নানা প্রকার ব্যৃহশিক্ষা অর্থাৎ সৈম্যরচনা শিক্ষা করিবে 
এবং করাইবে। তদনস্তর সমস্ত অশ্বশলা, হস্তিশালা, গোশাল! অস্ত্র শঙ্ত্রের স্থান, বৈদ্যালয় এবং ধনাগার 

পরিদর্শন করিবে এবং প্রতিদিন উহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া উহার দোষ সংশোধন করিয়া ব্যায়ামশালায় 

গমন করতঃ ব্যায়াম করিয়া ও স্নান করিয়া মধ্যাহন সময়ে ভোজনার্ঘ "অন্তঃপুরে* অর্থাৎ পত্ধী প্রভৃতির 

নিবাসস্থানে প্রবেশ করিবে । ভোজন দ্রব্য সুপরীক্ষিত, বুদ্ধি বল ও পরাক্রম বর্ধক এবং রোগনাশক 

হইবে। অনেক "প্রকারের অন্ন, ব্যঞগন, পানীয় প্রভৃতি এবং সুগন্ধবুক্ত মিষ্টাদি নান! রসবুক্ত ভোজ্য 

আহার করিবে। ইহাতে সর্বদা সুখী থাকিবে এবং এইরূপে সমস্ত রাজকার্যের উন্নতি করিবে ॥ ১। 

গ্রজাদিগের নিকট কর আদায় করিবার রীতি £- 

পঞ্চাশস্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ | 
ধান্যানামষ্টমে। ভাগঃ ষ্ঠে। দ্বাদশ এব বা ॥ ১। 

মনুঃ অঃ ৭1 ১৩০। 

ব্যবসারী অথবা শিল্পীদিগের নিকট সুবর্ণের 'ও রৌপ্যের লাভাংশের পঞ্চাশৎ ভাগ এবং তগুলের ও 
অন্নের ষষ্ঠ, অষ্টম অথবা দ্বাদশ ভাগ গ্রহণ করিবে । যেরূপে কৃষক প্রসূতি ধনরহিত হওয়াতে ভোজনের 
এবং পানীয়ের ক্লেশ না পায় তদ্রপেই ধন আদায় করিতে হইবে 1 ১॥ কারণ প্রজাগণ ধনাঢা, আরোগ্য- 
বিশিষ্ট, পান তোজন সম্পন্ন থাকিলে, র্লাজার অতিশয় উন্নতি হয় । রাজা প্রজাকে আপনার সন্তানের তুল্য 
দেখিবে এধং প্রজাগণ রাজাকে এবং র'জপুরুধদিগকে পিতার সদৃশ জ্ঞান করিবে । ইহা প্রকৃত কথা যে 
রাঁজ! প্রজাদিগের "সম্বন্ধেই রাজ! এবং পরিশ্রমকারী কৃষকাদির সন্বন্ধে.রক্ষক। প্রজা না থাকিলে রা! 
কাহার ? এবং রাজা ন৷ থাকিলে প্রজাকে কাহার প্রর্গা বলা যাইবে ? উভয়েই স্বস্থ কার্যে স্বতন্ত্র ও মিলিত 

প্রীতিকর কার্য্যে পরতন্ত্র থাকে । রাজা অথবা রাজপুরুষ-প্রজাদিগের সাধারণ সম্মতির বিরুদ্ধ হইবে ন! এবং 
গাজপুরুষ অথবা প্রজা রাজার আক্তার বিরদ্ধে চলিবে না। এই রাজার নিজ রাজকীয় কার্ঘা) অর্থাৎ 
ইহাকেই +০11003” কহা হয়|! ইহা এস্থলে সংক্ষেপে কথিত হইল। বিশেষ দর্শনের প্রয়োজন 
হইলে চারি বেদ, মনতুস্থৃতি, শুক্রনীতি এবং মহাতারতাদি দেখিয়! নিশ্চয় করিতে হইবে । প্রজার উপর 



১২৭৫ 

ায়াটরণ করিতে হুইবে তাহার ব্যবহার মনুম্থৃতির অষ্টম ও নবম জধ্যায়োক্ক রীতি অন্থসারে কাঁরিতে হুইবে। 

পরস্ত এস্কলেও সংক্ষেপতঃ লিখিত হইতেছে £--" 

প্রত্যহং দেশদৃফশ্চ শা ্রদৃষটৈশ্চ হেতুভিঃ । 
অষ্টাদশন্থ মার্গেবু নিবদ্ধানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১॥ 

* তেষামাদ্যস্বণাদানং নিক্ষেপোহস্বমিবিক্রয়ঃ | 
সম্ভৃয্ন চ সমুখানং দততস্যানপকন্ চ॥ ২॥ 

 বেতনস্ৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ | 
কয়বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ ॥ ৩ ॥ 

সীমাবিবাদধর্শ্শশ্চ পারুষ্যে দণ্ডবাচিকে। 

স্তেয়ঞ্চ সাহসঞৈব স্ত্রীসংগ্রহণমেব চ ॥ ৪ ॥ 
সত্রীপুংধর্দো বিভাগশ্চ দ্যুতমাহ্বয় এব চ। 
পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহাঁরস্থিতাবিহ ॥ ৫ ॥ 
এষু স্থানেষু ভূয়িষ্ঠং বিবাঁদং চরতাঁং নৃণামৃ। 
ধর্মং শাশ্বতমাশ্রিত্য কুর্যযাৎ কার্ধ্যবিনি্ণয়মূ ॥ ৬ ॥ 

ধর্মে বিদ্বত্ধর্শেণ সভাং যন্তরোপতিষ্ঠতে | 
শল্যং চাস ন কৃন্তত্তি বিদ্ধান্তত্র সভামদঃ ॥ ৭ ॥ 

সভা ব| ন প্রবেষ্টব্যা বক্তব্য বাসমঞ্জলম্ । 
অক্রবন্ বিক্রুবন্ বাঁপি নরোভবতি কিল্তিষী ॥ ৮ ॥ 

যত্তরে ধর্ম্পোহাধর্দণ সত্যং ত্রানৃতেন চ। 

হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ ॥ ৯ ॥ 

ধর্ম এব হতো হস্তি ধর্ম! রক্ষতি রক্ষিতঃ | 
তম্মাদ্বর্ম্মো। ন হন্তব্যে। মা নে! ধর্নে। হতোহ্বধী ॥ ১০ 

বৃষো হি ভগবান্ ধর্শস্তস্ত বঃ কুরুতে হালমূ। 

স্ববলং তং-বিছুর্দেবা স্তশ্মাদ্বন্মং ন লোপয়েৎ ॥ ১১ ॥ 

একএব স্ুইদ্ধর্ট্দো নিধনেহপ্যনুযাতি ষঃ। 
শরীরেণ সমম্নাশং সর্ববমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥ ১২ ॥ 

পাদোহধর্্বস্ত কর্তীরং পাঁদঃ সাক্ষিণমুচ্ছতি । 
পাঁদঃ সভাসদঃ সর্ববান্ পাদে রাজানমুচ্ছতি ॥ ১৩ ॥ 



-১৬ জত্যাথ প্রকাশ। 

_. রাজা ভবত্যনেন্যস্ত মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ। 
এনে গচ্ছতি কর্তারং নিন্দা যত্র নিন্দ্যতে ॥ ১৪ ॥ 

মনুঃ অঃ ৮1 ৩-৮ 1 ১২১৯ ॥ 

সভ। রাজা এবং রাঁজপুরুষ সকলে দেশাচার এবং শাস্ত্রোন্ত হেতু অনুসারে নিরলিখিত অষ্টাদশ 
বিবাদাম্পদ মার্গ বিষয়ে প্রতিদিন বিবাদ যুক্ত বিষয়ের নির্ণয় করিবে | যে যে নিয়ম শাস্ত্রোন্ত না হইবে অথচ 

উহার আবশ্তকতা বোধ হুইবে, তাহার জন্য এরূপ উত্তম নিয়ম বন্ধ করিবে যাহাতে রাজ! এবং প্রজা 
উভয়ের উন্নতি হয় ॥ ১] অষ্টাদশ মাগ মধ্যে ( ১) (খণদ'ন) কাহাঁকেও খণ দেওয়া বা লওয়া বিষয়ে 

বিবাদ, (২ ) (নিঃক্ষেপ ) অর্থাৎ কাহার নিকট কোন বন্ত নিঃক্ষেপ কর! এবং প্রত্যর্পণের সময় ন৷ দেওয়া, 

(৩) (অশ্থামিবিক্রয়) একের পদার্থ অন্তে বিক্রয় করা, (৪) (সন্ভৃয় চ সমৃখানং ) মিলিয়া কাহারও 

উপর অত্যাচার করা, (৫) (দ্তস্তানপকর্ম চ) দন্ত বস্তর প্রত্যর্পণ না ক)1২ 1 (৬) (বেতনস্তৈব 
টাদানং ) বেতন অর্থাৎ “ভূতোর মাহিক্ানা” হইতে কিছু গ্রহণ করা অধবা অল্প দেওযবা, (৭) (প্রতিজ্ঞা ) 
গ্রতি্ঞাপূর্বক বিরুদ্ধ ব্যবহার করা, (৮) (ক্রয়বিক্রয়ানূশর় ) . অর্থাৎ ক্রুয় বিক্রয় বিষয়ের বিবাঁদ হওয়া, 
(৯) পশুর ম্বামী এবং পালনকর্তা এই উভয়ের বিবাদ ॥৩॥ (১) সীমাসম্বন্ধে বিবাদ, (১১) 
কাহাকেও কঠোর দণ্ড দেওয়া, ( ১২ ) কঠোর বাক্য বলা, (১৩) চৌধ্্য ও দশ্থাবৃতি, (১৪) বলপূর্ববক 
কোন কার্য করা, (১৫ ) কোন স্ত্রী বা পুরুষের ব্যভিচার হওয়া | ৪ ॥ (১৬) স্ত্রী এবং পুরুষের ধর্ম 
বিষয়ে ব্যতিক্রম হওয়া, (১৭) বিভাগ অর্থাৎ সম্পন্তি বিষয়ক বিবাদ, (১৮ ) দত অর্থাৎ জড়পদার্থ এবং 
সমাহবয় অর্থাৎ চেতন পদার্থ লইয়া জুয়া খেল! । এই ১৮ প্রকার পরম্পর বিরুদ্ধ ব্যবহাত্র স্থান € ॥ 
এই সকল ব্যবহার বিষয়ে বিবাঁদকারী বহু লোকের প্রতি সনতন ধর্মানুমারে স্ায় প্রদর্শন করিবে, অর্থাৎ 

কখনও কাহারও উপর পক্ষপাঁত করিবে ন্বাঁ॥ ৬॥ সায় অধর্্মাবিদ্ধ হইয়া ধর্ম উপস্থিত হইলে পরে উহ্থার 
শল্য অর্থাৎ ধর্শের তীরবৎ কলঙ্ক নিঃসারিত না করিতে পারিলে এবং অধর্ধচ্ছেদন না করিলে অর্থাৎ ধর্মের 

সম্মান এবং অধর্মের দণ্ড না হইলে উক্ত সভাস্থ যাবতীয় সভাসদ্্কে আহতের তুল্য বুঝিতে হইবে॥ ৭ ॥ 

ধার্থ্িক মহুষ্যের উচিত এই যে সভাঁয় গ্রবেশ করিলেই সত্য বলিবে নচেৎ সভায় প্রবেশ করিবে না । থে 
সত্য অন্তায় হইতেছে দেখিক্নাও মৌন থাকে অথবা অসত্য ও স্তায় বিরুদ্ধ কব! বলে সে মহাঁপাপী হয় ॥ ৮। 
যে সভায় সভাসধদিগের ' সমক্ষে অর্ধ দ্বারা ধর্ম এবং অসত্য দ্বারা সত্য নষ্ট হয়, উক্ত সভার সতামদ্গণকে 

সৃততুল্য জানিতে হইবে, উহীরা কেহই জীবিত নহে ॥৯। গ্রনিহত ধর্ম নিহস্তাকে নাশ করে এবং রক্ষিতধর্্ম 
. ধর্শরক্ষককে রক্ষা করে এইজন্য ধর্ম হত হইয়া কখন আমাকে বিনাশ করিবে এইরূপ ভীত হইয়া! ধর্মের 
কখনও হনন করিবে না 1১০1 এ্বর্/দাতা এবং স্ুখবর্ণকর্তা ধর্মের যে লোপ করে বিদ্বান্গণ তাহাকে 
বৃধল অর্থাৎ শুত্র এবং নীচ বলিয্বা জানেন) এইজন্য কোন মনুষ্যের -ধর্থলোপ কর! উচিত নহে 1১.॥. এই 
সংসারে ধর্ণই একমাত্র ুঘ্।। ইহা মৃত্যুর পরও সঙ্গে চলিতে থাকে । অন্তপকগ পদার্থ অথথ! সঙ্গী 
শরীরের সহিত নাশপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সকলপ্রকার সঙ্গেরই লোপ হয়, কিন্ত ধর্শের সঙ্গ কখনও লোপ ত্য 
না ।১২। রাজা যখন সভামধ্যে পক্ষপাত বশত; অন্তায় আ্টরণ করেন তখন অধর্ধ চারি ভাগে বিতক্ত হুয়। 
উহার মধ্যে একভাগ অধর্কর্তীকে, ২য় ভগ সাক্ষীকে, ৩য় ভাগ সভাসদ্দিগকে এবং ৪ওর্ঘ ভাগ অর্শ 
সভাপতি রাজাকে প্রা্ড হয় 1১৩! যে সভায় নিনাযোগোর নিন্দাস্কতিযোগ্যের স্ততি, দণ্ডযৌগ্যের দণ্ড এবং 



লত্যার্থ প্ররাশ? ১৯৭, 

মাননীয়ের সন্মান হুইয়৷ থাকে সেই ষভার রাজা এবং সমস্ত সভাদদ্গণ পাঁপশন্ত ও পবিত্র হয়! থাফেন। 
কেবল পাপকর্তাই পাপ প্রাপ্ত হয় ১৪॥ এক্ষণে সাক্ষী কিরূপ আবস্বীক। 

জাণ্ডাঃ সর্ব্েষু বর্ণেধু কার্য্যাঃ কার্ধ্যেঘু সাক্ষিণঃ | 
সর্বধর্মমবিদোহলুব্ধ! বিপরীতাস্ত বর্জয়েৎ ॥১| 
স্রীণাং সাক্ষ্যং স্তরিয়ঃ কুর্যদ্বিজাণাং সদৃশাঃ দ্বিজাঃ | 
শুদ্রশ্চ সম্তঃ শুদ্রাণাং অন্ত্যানামস্ত্যযোনয়ঃ ॥২॥ 

সাহসেষু চ সর্বেবষু স্তেয়সং গ্রহণেঘু চ। 

বাগ্দগুয়োশ্চ পারুষ্যে ন পরীক্ষেত সাঙক্ষিণঃ ॥৩। 
বুত্বং পরিগৃহ্থীয়াৎ সাক্ষিদ্বৈধে নরাধিপঃ। 
সমেযু তু গুণোত্কৃষটান্ গুণদ্বৈধে দিজোত্তমান্ ॥৪॥ 
সমক্ষদর্শনাত সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি । 
তত্র সত্যং ক্রুবন্ সাক্ষী ধর্্মার্থাভ্যাঁং ন হীয়তে ॥৫॥ 

সাক্ষী দৃষউশ্রতাদন্যদৃবিক্রবন্নর্ধ্য সংসদি। 
অবাউনরকমভ্যেতি প্রেত্য স্বর্গাচ্চ হীয়তে ॥৬। 
স্বভাবেনৈব যদ্ক্রয়ুস্তদ্গ্রাহং ব্যবহারিকমৃ । 
অতো যদন্যদ্ বিক্রযুর্ধ্মার্ঘং তদপার্থকম্ ॥৭| 
সভান্তঃ সাক্ষিণঃ প্রাপ্তানর্ধঘি প্রত্যর্ধিননিধো । 
প্রাডবিবাঁকোহনুষুঞলীত বিধিনানেন সাস্ত্য়ন ॥৮। 
য্দ্ দ্ধয়োরনয়োবেথ কার্য্যেহস্মিন্ চেষ্রিতং মিথঃ। 
তদ্ত্রুত সর্বং সত্যেন যুক্মাকং হাত্র সাক্ষিতা ॥৯1 
সত্যং সাক্ষ্যে ব্রবন্ সাক্ষী লোকানাপ্োোতি পুর্ষলান্। 
ইহ চানুত্তমাং কীর্তিং বাগেষ৷ ব্রহ্মপুজিতা ॥১০॥ 
সত্যেন পুয়তে সাঙ্গনী ধর্্দঃ সত্যেন বদ্ধতে | 
তস্মাৎ সত্যং হি বক্তব্যং সর্বববর্ণেষু সাক্ষিভিঃ 1১১] *. 

,. আত্মৈব স্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্ম! তথাত্বনঃ। 
নাবমংস্থাঃ স্বমাত্মনিং নৃণাং সাক্ষিণমুততমম্ ॥১২। 

যন্ত বিদ্বান্ হি ব্দতঃ ক্ষেত্রজ্ঞে। নাভিশক্কতে | 
তম্মান্ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং লোকেহন্যং পুরুষং বিছুঃ 0১৩ 



১8. সত্যারত্রকাশ। 

পর্যন্ত লইবে অর্থাৎ দেশ, কাল ও পুরুহ এবং অপরাধানথসারে দণুবিধান করিতে হইবে ॥ ৬॥ কারণ 
এই সংসারে অ্দরপূর্বক দণ্ড বিধান করিলে, পূর্ব প্রতিষ্ঠার এবং বর্তমান, তবিষাৎ ও পরজন্মে ভবিতব্য 
ফীত্তির নাশ হুর, এবং পরজন্মে হুঃখোৎপতি হয়, এইজগ্ত অধর্শযুক্ত দণ্ড কাহারও উপর কখন বিধান 

হরিবে ন1॥ ৭ & যে রাজা দগ্ডনীয়কে দণ্ড না করেন, এবং অদগুনীয়কে দণ্ড দেন অর্থাৎ দণ্ডের উপবুক্ত 

লোককে ছাড়িয়। দেন এবং যাহাকে দণ্ড দেওয়া! উচিত নহে, তাহাকে দগুবিধান ফরেন, তিনি 

জীবদশীয় অতি নিন্দিত এবং মৃত্যুর পর হুঃখ প্রাপ্ত হয়েন। এই ভন্ত দও দিবে এবং বনপরাধিকে 
কখন দণ্ড দিবে, না ॥৮॥ প্রথম বাক্য দ্বারা দণ্ড অর্থাৎ উহার “নিন্দা,” দ্বিতীয় “ধিক্* শব প্রয়োগ দ্বারা 

দণ্ড অর্থাৎ “তুমি একপ মন্দ কার্ধ্য করিয়াছ, অতএব তোমাকে ধিক্* এইবূপ বলিয়। দণ্ড, তৃতীয় 
উহার নিকট হইতে ধন গ্রহণ এবং চতুর্থ “্ৰধ* দণ্ড ও সর্ধাৎ যা বা বেত্রাঘাত অথব! শিরচ্ছেদ দ্বারা 

দ্ও দিতে হইবে । ৯৪ 

যেন যেন যথাঙ্গেন স্তেনো নৃষু বিচেষ্টতে। 
তত্তদেব হরেঘন্ত প্রত্যাদেশায় পাঁধিব$ ॥ ১ ॥ 

পিতাচার্য্যঃ স্হ্ৃন্মাতা ভার্ষ্যা পু্রঃ পুরোহিতঃ | 
নাদণ্যযো নাম রাজ্ঞোহস্তি যঃ স্বধর্মে ন তিষ্ঠতি ॥ ২॥ 

কার্ধাপণং ভবেদ্দণ্যে। যত্্রান্তঃ প্রাকৃতোজনঃ । 

তত্র রাজ! ভবেদ্দণ্যুঃ সহঅমিতি ধারণ। ॥ ৩ ॥ 

অষ্টাপাদ্যন্ত শুদ্রন্ত স্তেয়ে ভবতি কিন্বিষমূ। 
যোড়শৈব তু বৈশ্যস্থয দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য চ ॥ ৪ ॥ 

্রাহ্মণন্ত চতুঃষষ্িঃ পুর্ণং বাপি শতং ভবে । 
দ্বিগুণ বা চতুঃষ্িস্তদ্দোষগুণবিদ্ধি সঃ ॥ ৫ ॥ 
এন্দরং স্থানমভিপ্রেপ্ল, ধশশ্চাঙ্ষয়মব্যয়মূ। 
নোপেক্ষেত ক্ষণমপি রাজা সাহসিকং নরম্ ॥ ৬॥ 

.বাগ ছুষটাতক্করাচ্চৈৰ দণ্ডেনৈব চ হিংসতঃ। 
সাঁহসম্ত নরঃ কর্তা বিজ্ঞেয়ঃ পাপরৃভমঃ ॥ ৭ ॥ 

সাহসে বর্তমানস্ত যে! মর্ষয়তি পাঁধিবঃ | 
স্বিনাশং ব্রজত্যাণ্ড বিদ্বেষং চাঁধিগচ্ছতি ,॥ ৮ ॥ . 

ন মিশ্রকারপীদ্রাজা বিলুলাদ্বা! ধনাগমাৎ। 
সমুহজেৎ সাহসিকান্ সর্ববভূতভয়াবহাম্ ॥ ৯ ॥ 
গুরুং বা বালবৃদ্ধে। বা ব্রাক্মণং বা বহুত্রদ্তমূ। 
আততায়িনমায়াস্তং হ্ন্তাদেবাবিচারয়ন্ ॥ ১০? 



নাততাক্িবধে ফোষো! ইন্তর্ভবতি কম্চন। 

প্রকাশং বাহপ্রকাশং বা মন্যুন্তন্মন্যুসৃচ্ছতি 1 ১১ ॥ 
যন্ত স্তেনঃ পুরে নাস্তি নাস্থা্্রীগো ন ছুউবাক্। 
ন সাহসিকাপগুক্ছে। স রাজ] শক্রলোৌকভাক্ ॥ ১২॥ 

মমুঃ অঃ ৮/৩৩৪-৩৩৮1৩৪৪-৩৪৭1৩৫০৩৫১1৩৮৬ ॥ 
চোর যে যে অঙ্ারা মনুষ্যের বিরুদ্ধ চেষ্টা করে রাজা, সকল মহুয্োর শিক্ষার জস্ত সেই দকল অঙ্গ 

হরণ অর্থাৎ ছেদন করিবেন ॥ ১ পিতা, আচার্য), মিত্র, মাতা, স্ত্রী, পুত্র অথব! পুরোহিত যে কেহই হউন, 

উহার! স্বধর্মে স্থিত না হইলে রাজার আগ্য হয় না অর্থাৎ রাজ] স্তায়াসনে বসিয়। কাহারও উপর পক্ষপাত 
না করিয়৷ যখোঁচিত দও্ড বিধান করিবেন ॥ ২॥ যে অপ্রাধে সাধারণ লোকের এক পয়সা দও হয় সেই 
অপরাধে রাজার সহশ্র পয়সা দণ্ড হইবে অর্থাৎ সাধারণ মলুষ্যাপেক্ষা রাজার সহশর গুণ দণ্ড হওয়া আবন্ঠক 

মন্ত্রী অর্থাৎ রাজার “দেওয়ানের” আট শত গুণ, উহার নীচপদস্থের ছয় শত গুণ এবং এইরূপে ক্রমশঃ 
জধিক নীচগদস্থের অরগুণ হইয়া অতিনীচপদস্থ ভূত্যের অর্থাৎ “চাপ্রাসী” প্রস্ৃতির অন্ততঃ আট গুণ 

দণ্ডের কম হইবে না। কারণ প্রজাপুরুষ অপেক্ষা রাজপুরুষের অধিক দণ্ড না হইর্জে রাজগুরুষ প্রজা- 

পুরুদিগকে বিনাশ করিবে। সিংহ যেরূপ অধিক দারা এবং ছাগ অল্প দণযার! বশীভূত হয় গুজ্জপ 
রাজা হইতে অতিনীচপদস্থ ভূত্য পর্যাস্ত রাজপুরুষদিগ্ের অপরাধবিষয়ে গ্রজাপুরুষদিগের অপেক্ষা অধিক 

দণ্ড হওয়া উচিত॥ ৩। কৈহ কিছু পরিমাণে বিবেৰী হইয়াও অর্থাৎ ভাল মন্দ জানিয়াও চুরি করিলে, 
শুত্রের আটগুণ, বৈশ্তের যোলগুণ, ক্ষত্রিয়ের ঘাত্রিংশৎ গুণ 181 এবং ত্রাক্মণের চতুঃযটি গুণ, একশত গুণ 
অথবা একশত অষ্টাবিংশতি গুণ দণ্ড হওয়া উচিত অর্থাৎ যাহার যতদুর জ্ঞান এবং প্রতি! হইবে ভাঙার 
অপরাধে ততোধিক দণ হওয়া আবশ্তক ॥ & ॥ রাজ্যাধিকারী রাজা ধর্ম এবং দ্রব্য ইচ্ছুক হইয়! বলপ্রয়োগী 
দন্থাদিগকে দণ্ড দিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করিবেন না| 1৬ ॥ যে ছুষ্ট বচন প্রয়োগ করে, যে চুরি করে 
এবং যেবিনা অপরাধে কাহাকে দণ্ডবিধান ঝরে, তাহাদিগের অপেক্ষাও,সাহসী অর্থাৎ বলাৎকাক্স- 
পূর্বক কার্যকারী অধিকতর ছুষ্ট এবং পাপিষ্ ॥ ৭॥ যে রাজা সাহসকারী পুরুষকে দণ্বিধান করেন 
মা, তাহার শীত্রই বিনাশ হয় এবং তাহার রাজ্যে প্রজা মধ্যে বিদ্বেষভাব উৎপর হয়।৮ ॥ মিক্রত| 
বশতঃ অথবা বিপুল ধনাগম-লুব্ধ হইয়া রাজা সকল প্রাণীর ছুঃখনায়ক সাহসিক মনুষ্ের বন্ধন অথবা 
দ্বেছন না করিয়া কখন ভাহাকে ছাড়িয়! দিবেন না ॥৯॥ গুরুই হউন্ পুজাদি বালকই হটন্, পিছ! 
জথব! বৃদ্ধই হউন, ত্রাঙ্মণ অথব| বহুশান্্রবিদই হউন, কেহ ধর্ম ত্যাগ করিয়া অধর্মে বর্তমান. হইলে 
এবং বিনা অপরাধে অপরকে বিনাশ করিলে, উহাকে আততারী মনে করিয়া বিচার না করিয়া বিনাশ 
করিবে, অর্থাৎ বিনাশ করিয়া, পশ্চাৎ বিচার কর! আবশ্ক ॥ ১০॥ ছুষ্ট পুরুষকে প্রকাণ্তভাবেই হউক 

অথবা অগ্রকাশুভাবেই হউক হুনন করিলে, নিস্তার কোন পাপ হয় না, কারণ ক্রোধ বশত্ঃ ক্রোবীকে 
বিনাশ কর! ক্রোধের সহিত ক্রোধের যুদ্ধ বুঝিতে হইবে ॥. ১১ & যে-রাজার রাজো, চোর, পরস্ত্রীগামী, 
ূ্বাক্যধাদী, সাহ কারী দন্গ্য এবং দয় অর্শাৎ রানান্ার বিরুদ্ধছারী নাই, মে রাজ! অতি খে ১হ | 

ভর্ভারং লঙ্ঘয়েদ্যা৷ স্ত্রী হবজ্ঞাতিগুণদর্পিতা। 

তাং শ্বভিঃ খাদয়ে্রাজা সংস্থানে বহুদইস্থিতে ॥ ১॥ 



পুমাংসং দাহয়েং পাঁপং শয়নে তপ্ত আয়সে 1. 

অভ্যাদধ্যুশ্চ কাষ্ঠানি তত্র দহেত পাঁপকৃৎ ॥ ২ 1. 
দীর্ঘাধ্রণি যথাদেশ যথাক|লন্তরো৷ ভবে । 

নদীতীরেষু তথ্িদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণযূ ॥ ৩ ॥ 

অহ্ন্হ্ম্যাবেক্ষেত কর্ম্ান্তান্ বাহুনানি চ। 

আয়ব্যয়ৌ ঢ নিয়তাঁবাকরান্ কৌষমেব ॥ ৪ ॥ 
এবং সর্ববানিমানীজা ব্যবহারান্ সমাপয়ন্। 

ব্যপোহ্ কিহ্বিষং সর্ববং প্রাপ্ধোতি পরমাং গতিম্ ॥ ৫ ॥ 
মনুঃ অঃ ৮। ৩৭১। ৩৭২ । ৪০৬ | ৪১৯ । ৪২০ 

বেস্ত্রী আপনার জাতি এবং গুণের দর্পবশতঃ পতিকে ত্যাগ করিয়! ব্যভিচার করে তাহাকে রী 
এবং পুরুষের সমক্ষে জীবিত অবস্থায় কুকুর দ্বার! খাত এবং বিনাশিত করিবে ॥ ১1 তন্রপ নিজন্ত্রী 

ত্যাগ করিয়া যে পাঁপিষ্ঠ পরস্ত্রী অথবা বেশ্তাগমন করে, তাহাকে উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহনির্িত খষ্টায় শয়ান 
করিয়া! জীবিত অবস্থায় বনুপুরুষের সমক্ষে তক্মীভূত করিবে । (প্রশ্ন) যদি রাঁজ| অথবা রানী, স্যায়াধীশ 

অথবা তাহার স্ত্রী বাভিচারাদি কুকর্ করে, তবে উহাদিগের কিরূপ দণ্ড হইবে? (উত্তর) দতা দণ্ড 

দিবেন অর্থাৎ প্রঙ্াপুরুষদিগের অপেক্ষাও উহাদিগের অধিক দণ্ড দিবেন অর্থাৎ প্রজাপুরুষদিগের 
অপেক্ষাও উহাদিগের অধিক দণ্ড হওয়া আবশ্তক। (প্রশ্ন ) রাজা! প্রস্থৃতি উহাদিগের নিকট কেন দওড 

গ্রহণ করিবেন ? (উত্তর) রাজাও একজন পুণযাত্বা ও ভাগ্যবান মনুষা, যদি তীহাকে দণ্ড না দেওয়া 
খায়, এবং তিনি যদি দণ্ড গ্রাহ্ণ না করেন, ভবে অন্যে কেন দণ্ড শ্বীকার করিবে? সমস্ত প্রজা, 

প্রধান রাঁজাধিকারী এবং সভা ধার্মিকতানুমারে দণ্ড বিধান করতে ইচ্ছা! করিলে একাকী রাজা কি 

করিতে পারেন ? এরপ ব্যবস্থা না! হইলে রাজা, প্রধান পুরুষ এবং সমস্ত সমর্থ লোক অন্তায়-মাগরে নিমগ্ 
হয় এবং ধর্মকে ও নিমগ্ন করে এবং সমস্ত প্রজ্লার নাশ করতঃ আপনারাও বিনষ্ট হইয়! যাঁয়। অর্থাৎ 

পূর্বোক্ত প্লোকের অর্থ মনে করিয়া লও যে ্যারবুক্ত দণ্ডেরই নাম রাজা এবং ধর্ম । যে উহার কোপ করে, 
তন্তল্য নীচ পুরুষ আর কেহ হইতে গারে না। (প্রশ্ন) এরূপ কঠিন দণ্ড দেওয়া উচিত নহে। 
কারণ মনু কোন অঙ্গের সৃষ্টিকর্তা অথব! জীবনদাঁত। নহে, এইজন্ত এরূপ দণ্ড দেওয় কর্তবা 

নহে। (উত্তর) যদি ইহাকে কঠিন দণ্ড বিবেচনা কর, তবে রাজনীতি বুঝিতে পার নাই। 
কারণ একজনের এইন্ঈপ দণ্ড হইলে সমস্ত লোক দুদ হইতে পৃথক্ হইবে এবং ছুফর্শ ত্যাগ করিয়া 
ধ্ণমার্গে স্থির থাকিবে। সত্য জিজ্ঞাসা করিলে প্রক্কৃত জানিতে হইবে যে এক সর্ষপ পরিমাণও 
ঈ্ড কাহারও অংশে পড়িবে না । আর যদি সুগম (সামান্য ) দণ্ড বিধান করা যায়, তাথ হইলে ছক 
অতস্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । আর তুমি যাহাকে সামান্ত দণ্ড কহিতেছে. উহ! সহ গুণ অধিক 
হইলে জবস্তই সহ্রগুণ কঠিনও হইয়া পড়িবে । কারণ যখন অনেক লোক দুদ করিতে থাকিবে, 
ভখন অন্ন অল্প দণ্ডও দিতে হইবে। অর্থাৎ যেমন একজনের এক মণ দণ্ড এবং অপরের এক পোয়৷ 
দও হইলে সর্বগুদ্ধ এক মণ এক-পৌঁস! দও হইল। স্থতরাং প্রত্যেকের অংশে অর্ধ মণ অর্ধ পো! 



15৩ 

পড়িল? দুষ্ট গোকের! এরপ দাযাড দগুকে . কিরূপ তুখিবে? যেমন গরফনছদের একদম এবং 
পর সহ জনের শ্রতোষ্ের এক এক পোয়। দণ্ড হইলে সর্কাণু ছয় অথ'যশ দের বণ, মন্যাজাতির 
উপর হইল, সুতরাং অধিক এবং কঠিন দণ্ড হইল। নুতিরাং একজনের এক অণ. দণ্ড অপেক্ষান্ধত 

অর এবং সামান্ত হইতেছে ॥ ২ ॥ সুদীর্ঘ পখে এবং উপসাগরের, ক্ষুদ্র নদীয় অথব। বৃষ্কদীয় দীর্ঘতাহুসারে 
উপযুক্ত কর স্থাপন করিবে । মহাসমুদ্রে অবস্ত নির্ধাপ্িত করস্থাপন সম্ভব নহে। যেদপ দ্বিধা 

বুঝিবে অর্থাৎ যাহাতে.রাজা এবং বৃহৎ বৃহৎ নৌক্কাচালকগণ উভয়েই. লাভবান্ হয়েন তজপ ব্যবস্থা 
করিবে। পরন্ত.ইহা জানা উচিত যে কেহ কেহ বলেন থে পূর্ জাহাজ চলিত ন/” এ কথা সম্পূর্ণ 
মিথ্যা । দেশ দেশাস্তরে এবং দ্বীপ দ্বীপান্তরে নৌকা! দ্বারা গমনাগমনকারী আপনার প্রজান্থ পুরুষ- 
দিগকে সর্বত্র রক্ষা করিবে এবং উহাদিগের কোন প্রকার কষ্ট হইতে দিবে না॥৩। রাজা, 
প্রতিদিন, কার্ধ্যবিশেষের সমাপ্ত ( সম্পাদন ), হৃম্তী ও অশ্ব গ্রভৃতি বাহন, দৈনিক আয় ও বার, রতাদির 

খনি এবং কোষ ( খাজান! ) দেখিবেন ॥ ৪॥ এইরূপে বথাবৎ সমস্ত কর্তব্য সমাপন করতঃ রাজা 

সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া পরম! গতি অর্থাৎ মোক্ষনুখ প্রাপ্ত হয়েন॥ ৫॥ (প্রশ্ন) সংস্কৃত শাস্ত্রে রাজনীতি 

সম্পূর্ণ আছে অথবা অসম্পূর্ণ ? (উত্তর) পুর্ণ আছে। কারণ পৃথিবীতে যত প্রকার রাজনীতি চলিত 

আছে এবং চলিবে উক্ত সমস্তই সংস্কৃতশান্ত্র হইতে গৃহীত। যে সকল বিষয়ে প্রন্ঠক্ষ (স্পট) লেখ! 
নাই তাহার জন্য £-- নি 

প্রত্যহং লোকদৃক্টেশ্চ শাস্ত্রদৃষটশ্চ হে 
মনুঃ ৮৩ । 

যেষে নিয়ম রাঁজার এবং প্রজার সুখকারক এবং ধর্মদঙ্গত বিবেচিত হইবে, পূর্ণ বিদ্বান্দিগের 

রাজসভা৷ তাদৃশ সমস্ত নিয়ম নিবন্ধ করিবেন। পরস্ত নিয়লিখিত বিষয়ে নিত্য মনোযোগ রাখিতে হুইবে | 

সাধ্যান্থুসারে বাল্যাবস্থায় বিবাহ করিতে দিবে না, যুবাবস্থায়ও প্রসন্নত৷ ব্যতিরেকে বিবাহ করিবে না এবং 

করিতে দিবে না, থাবৎ ব্রহ্মচর্ধে/র সেবা! করিবে এবং বাতিচার ও বহুবিবাহ নিবারণ করিবে । ইহাতে 
শরীরে ও আত্মায় সর্ধদ! পূর্ণ বল থাঁকিবে। কারণ যদি কেবল আত্মারই বল অর্থাৎ বিদ্যা. এবং জ্ঞানেরই 
বৃদ্ধি কর! যায় এবং শরীরের-বল বৃদ্ধি না হয়, তবে একজন জ্ঞানী বলবান্ পুরুষ অন্য শত শত বিঘ্বান্- 

দিগকে জয় করিতে সমর্থ হয় | আর যদি কেবল শরীরের বলেরই বৃদ্ধি হয় এবং আত্মার বলের বৃদ্ধি না 
হয়, তাহা হুইলে বিদ্যার অভাব বশতঃ, রা্্য পালনে উত্তম ব্যবস্থা কখন হইতে পারে না এবং ব্যবস্থা 
ব্যতিরেকে সকলেই পরম্পর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিরোধ, বিবাদ এবং যুদ্ধ করভঃ নষ্ট ভ্রঃ হইয়! পড়ে। 

এইজন্ত সর্বদা শরীরের এবং আত্মার বল বৃদ্ধি করা আবশ্তক। ব্যভিচার এবং অতিবিষক়্াসস্তি যেরূপ 
বল এবং বুদ্ধিনাশক হয়, এরূপ আর কিছুই নহে। বিশেষতঃ ক্ষ্রিয়ের পক্ষে দৃঢ়া এবং বলিঠ হওয়া 
আবশ্তক। কারণ ক্ষত্রিয়ও বিষস্বাঁসক্ত হইলে রাঁজ্য ও ধর্ম বিনষ্ট হইয়! পড়িবে । ' ইহাও জানিতে হইবে 
বে খ্যথা রাজ! তথা প্রজ।” রাজ! যেরূপ হয়েন প্রজাও সেইরূপ হইয়া থাকে। এইছন্ত রাজ! এবং 
রাজপুরুষদিগের কখন ছুষ্টাটার ন! করিয়া গ্রতিদিন ধর্ম এবং স্তায়ানসারে কার্য করতঃ সকলের 

সংশোধনের ছৃষ্টাস্ত গ্রদর্শন কর! জুতিশয় কর্তব্য । | 
এন্থলে সংক্ষেপতঃ রাজবর্শের বর্ণন করা হইল। বেষ, মস্তি সপ্তদ, অষ্টম এবং নবম অধার, 



সক্রনীতি, বিদুরপ্রজাগয়, এবং মহাভারতের শান্তিপর্কস্থিত সাজধর্ণ এবং জআাপদ্বর্থ ইতাদি পুর্ুকে 

বিশেষ দর্শন করিয়া! পূর্ণ রাছনীতি অবগত হইয়! মাগুলিক অর্থাৎ সার্বতৌষ এবং চক্রবর্তী রাজা রাজা 
করিবেন এবং এইনূপ মতে করিবেন.যে “বরং প্রজাপতেঃ প্রজা! অভূষ” | (ইহা বকুর্বেদের বচন) 
"জমি প্রঙ্গাপতি অর্থাৎ পরদেখরের গর! এবং পরমাত্মা আমার রাজা । আমি তাহার কিন্কুর এবং 

ভৃতাতুলা । তিনিই স্বপা দৃষ্টি করিয়া! আপনার স্থষ্টিমধ্যে আমাকে রাজ্যাধিকারী করিয়া আমার হন্ত দার! 
সত্য ও ভায়ের প্রবৃত্তি করাঈটবেন।” ইহার পর ঈশ্বর এবং বেদ বিষয় লিখিত হইবে । 

ইতি শ্ীমদ্বয়ানন্দ সরন্তী হ্থামিক্কতে সত্যার্থপ্রকাশে 

নুভাষাবিভূষিতে রাজধর্মাবিষয়ে 
ব্ঠঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ৬ 1 



অথ সপ্তম সমুল্গাসারস্তঃ। 

অথেশ্বরবেদবিষয়ং ব্যাখ্যান্যামঃ। 

এক্ষণে ঈশ্বর ও বেদের বিষয় বাখ্যা করা যাইবে। 

খচেো৷ অক্ষরে পরমে ব্যোমন্াম্মিন্ দেব অধিবিশ্ে নিষেছুঃ | 

যন্তত্ন বেদ কিম্চ1 করিষ্যতি য ইতঘিছুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ১। 
খঃ। মঃ ১ সৃঃ ১৬৪ | মং ৩৯॥ 

ঈশাবাস্ত মিদং সর্ব্বং যকিঞ্চ জগত্যাগ্তগৎ । 

তেন ত্যক্তেন ভূপ্তীথা মা গৃঁধঃ কন্য স্বিদ্ধন্মূ ॥ ২॥. 
যজুঃ | অঃ ৪০ | মঃ১॥ 

৯ বন্থ্ঃ পূর্ব্যস্পতিরহ্ং ধনানি সংজয়ামি শশ্বতঃ। 
1ং হবস্তে পিতরং ন জন্তবোহ্হং দাশুষে বিভজামি ভোজনম্ ॥ ৩। 

রি ন পরাজিগ্য ইদ্ধনং ন মৃত্যবেইবতগ্ছে কদাঁচন। 
সোমমিম্মাস্ন্বন্তে। যাঁচত1 বন্থ ন মে পূরবঃ সথ্যে রিষাথন ॥ ৪। 

থং। মং ১০।সু৪৮।মং১1৫॥ 

(খচো অক্ষরে ) ব্দ্ধচর্ধ্যাশ্রমের শিক্ষাসময়ে এই মন্ত্রের অর্থ লিখিত হুইয়াছে। অর্থাৎ বিনি সকল 

দিব্য গুণ, কর্ম এবং স্বভাব ও বিদ্যা যুক্ত, ধাহাতে পৃথিবী হুর্ধ্য আদি লোক সংস্থিত আছে, ধিমি 
সাফাশের তুল্য ব্যাপক্ষ এবং দেষগণেরও দেবতা, যে মচুষা সেই পরমেশ্বরফে জানে না এবং তাহার 

ধ্যান করে ন! সেই নাস্তিক মন্দমতি সর্বদা ছুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়) এই জন্ত সর্কাদা তাহাকে জানিলেই 
মনুষ্য সুখী হইয়া! থাকে । (প্রশ্ন ) বেদে অনেক জঈতবরের নির্দেশ আছে ইহা আপনি স্বীকার করেন কি 
না? (উত্তর) স্বীকার করি না। কারণ, চারি-বেদে এমন কোন স্থলেই লিখিত নাই যাহাতে অনেক 

ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে। বরং ইছাই লিখিত আছে যে ঈশ্বর একমাত্র । (প্রনথ ) বেছে যে অনেক 
দেবতার বিষয় লিখিত আছে উহার অভি প্রায় কি? (উত্তর) দেবতা! অর্থে দিব্যগুণযুক্ত বুঝার যেরপ 
পৃথিবী। পরত কোন স্থলে ইহা ঈপ্বরের তুল্য উপাসনীয় বলিয়া উললিখিত হয় নই। এই দেখ 
উপরোক্ত মনে লিখিত আছে, যে সমস্ত দেবতা যাহাতে দিত আছে, ইহাতে দেখিবে যে এ সফল দ্নেবত!' 

জানিবার যোগা এবং ঈশ্বরই কে -উ্বীধনার যোগ্য বলিয়া নির্দেশ আছে। দেবতা পে ঈশ্বর 
গ্রহণ করিলে ভ্রম হুইবে। ূ নি দেবতা! বণিয়! মহাদেব বলিয়া কথিত হবেন 
এইজন্ত কথিত হব বে তিনিই) জগ্রতের উৎপত্তি স্থিতি ও গ্রলযকর্তা, ভায়াধীশ এবং অধিষ্ঠাতা | 
বেদে যে, “য়সিংশবিশতং |” ইগুদাণ আছে, শ্তপব ত্রা্ছখে উহার ব'খ। কর! হইছে 
তেত্রিশ দের অর্থাৎ পৃথিবী; জল জঙি। বায়, আকাশ, টন, পু্ধ্য এবং হক্ষর সফল ভূর বিধান 
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স্থনি বলিয়া! ইহাঁদিগকে অ্ বন্গ কছে। প্রাণ অপান, ব্যানি,বমান, উদ্দাম, নাগ, কৃর্ম, কৃকল, দেবদত, 
ধনঞজর় এবং জীবাত্মা এই একাদশকে, শরীর ত্যাগের সময় ইহারা রোদন করায় বলিয়া, রুদ্র কছে। 
সকলের আয়ুকে গ্রহ করে বলিয়া সংবৎসরের ছাদশ মাঁদের নাম দ্বাদশ আদিত্য হইয়াছে। পরম 

ধশ্বর্ধোর হেতু বলিয়! বিছু-ৎকে ইন্দ্র কহ! যায়। যজ্ঞকে প্রজাপতি বলিবার কারণ এই যে ইহা হইতে 

বায়, বৃষ্টি, জল ও ওঁধধির বিশুদ্ধি, বিদ্বান্দিগের সৎকার, এবং নান! প্রকারের শিক্পবিদ্যা দ্বারা 

প্রজাপালন হইয়।৷ থাকে। পূর্বোক্ত গুণসমূহের যোগ বশতঃ এই তেত্রিশটাকে দেব কহা যায়। 
ইহাদিগের শ্বামী এবং সর্বাপেক্ষা মহত্বম বলিয়া! পরমাত্ম! চতুষ্ত্িংশ উপান্ত দেবতা, ইহা! শতপথের 
চতুর্দশ কাণ্ডে স্পষ্ট লিখিত আছে। তক্রপ অন্তত্রেও নির্দেশ আছে। এই সকল শান্স দেখিলে 
বেদে অনেক ঈশ্বরের উল্লেখ আছে ইত্যাদিরূপ ভ্রমজ্ালে পতিত হইয়! লোকে বৃথা বাক্য প্রয়োগ করিবে 
না॥।১॥ হেমনুষ্য! যিনি এই সংসারের যতপ্রকার জগৎ আছে তাহাদের সকলে ব্যাপ্ত আছেন 

তিনিই ঈশ্বর। তাহাকে ভয় করিয়! তুমি গন্তায়রপে কাহারও ধনাকাজ্ষা করিও না এবং তাদৃশ 
অন্তায়াচরণ ত্যাগ করিয়া স্তায়া্টরণ রূপ ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা আধ্যাত্বিক আনন্দ ভোগ কর ২॥ ইশ্বর 

সঙ্ষপকে উপদেশ করিতেছেন যে “হে মন্নুযাগণ ! আমি (ঈশ্বর) সকলের পূর্বে বিদ্যমান থাকিয়া 
সমস্ত জগতের পতিরূপে অরস্থান করি, আমিই সনাতন জগৎকারণ, এবং সমস্ত ধনের বিজয়বর্তা 
স্বামী ও দাতা) সন্তান যেরূপ পিতাকে সম্বোধন করে তদ্রুপ সকল জীব আমাকে সম্বোধন করে, আমিই 
সুখদাত! এবং জগতের জন্ত নানাবিধ ভোজনদ্রবর কর্তা এবং পান কর্তা) আমি পরমৈধর্্যবান্ 

হুর্য্যসদৃশ সমস্ত জগতের প্রকাশক, আমি কথন পরাজয় অথব! মৃত্যু প্রাপ্ত হই না, আমিই জগৎ্হ্বরূপ 

ধনের নিম্দাতা। আমাকে সমস্ত জগতের উৎপন্তি-কর্তী বলিয়া জানিবে। হে জীবগণ ! তোমরা 
খশ্বধযপ্রাপ্তিতে যদ্ববান হইয়া আমার নিকট বিজ্ঞানাদি ধনের জন্ত প্রার্থনা কর এবং আমার প্রতি 
মৈত্রভাব দ্েখাইতে বিরত হইও না । হেমনুষ্য! আমি সত্য-ভাষণ-্বরূপ স্ততিকর্তা মনুযাদিগকে 

সনাংন ভানাদি ধন দান করিয়া! থাকি, আমি ব্রন্ধ অর্থাৎ বেদ প্রকাশ করি এবং বেদ আমাকে 
যথাবৎ বাথ)! করে। অমি উহা দ্বারা সকলের জ্ঞান বৃদ্ধি করি, আমি সৎপুরুষদিগের প্রেরক এবং 
যন্তকর্তাদিগের ফল্দাতা | আমিই এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে তত্সমস্তকার্ষে)র নির্শাণকর্তা এবং 

ধারণকর্তা। এইজন্ত আমাকে পরিতাগ করিয়া আমার স্থানে আর কাহাকেও পুজা করিও না, রাহাকে 

ভানিও না অথব! শ্বীকার করিও না। 

ইন্রিয়ার্থসমিকর্ষোৎপন্ জঞানমব্যপদেশ্টমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষমূ। 
ন্যায়ঃ। অঃ ১। সুঃ৪॥ 

" ইছা গৌতম মহধি কৃত স্তাশদর্শনের সুত্র । কর্ণ, ত্বক, চন্ষু, জ্হ্বা, আ্াণ এবং মনের শব, প্পর্ণ, 
রূপ, রঙ, গন্ধ, নুখ, ছুঃখ এবং সত্যাসত্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে যে ক্ঞান উৎপন্ন হয়, উহা নিজ, 

হইলে উহাকে প্রত্যক্ষ কহা যায়। এক্ষণে বিচার করা আবহ্ক যে, ইন্দ্রিয় এবং মনের হ্থারা গুণেুই 
প্রত্যক্ষ হয়, গুণীর হয় না । যেরূপ ত্বগাদি চারি ইঞ্জিয় ঘর! স্পর্শ, রূপ; রদ, এবং গন্ধ ভান. হওয়াতে 

আত্মাযুক্জ মনদ্বার! গুণবিশিষ্ট : পৃথিবীর প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে, তক্রণ এই সমস্তের এবং শ্হি বিষয়ের 
রচনা বিশেষ গুভৃতি-ও জাবাবি গুণের প্রত্যক্ষ দ্বারা-পরমেশ্বরেরও প্রত্যক্ষ ' হইয়া! থাকে ' |” যখন আত্ম! '" 
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মনকে এবং মন ইঞ্জরিয় দিগকে কোন বিষয়ে প্রবৃ্ত করে অথবা চৌধ্যাদি ছুহর্দের কিছ পরোপকায়াদি 
সৎকার্ধোর যে সময়ে আরম্ত কর! হয়, তখন জীবের ইচ্ছা ও ভ্ঞানাদি উক্ত ইষ্ট বিষয়ে আঁসক্ত হয়। সেই 
সম্বে আস্থার মধ্যে ছুৃনানুষ্ঠানে ভয়, শঙ্কা ও লন্জ! এবং সৎকর্শাসুষ্ঠান অন্ত নির্ভাকতা, নিইশক্কতা ও 
আনন্দ এবং উৎদাহ উৎপন্ন হয়। ইহা জীবাত্ম! হইতে হয় না পরন্ধ পরমাত্মা হইতেই হইয়া! থাফে। 
যখন জীবাত্ম! শুদ্ধ হইয়া পরমাত্মার বিচারে তৎপর হুয়, তখন. উহয়েরই প্রত্যক্ষ হই! থাকে। বখন 
পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ হয়, তখন অনুমানাদি দ্বারা যে পরমেশ্বর়ের জ্ঞান হইবে তাহাতে সনেহ কি? কারণ. 
কার্ধ্য দেখিয়াই কারণের অনুমান হইয়! থাকে । (প্রশ্ন) ঈশ্বর কি ব্যাপক অথবা! কোন দেশ বিশেষে 
অবস্থান করেন? (উত্তর) তিনি ব্যাপক । কারণ একংদশে অবস্থান করিলে সর্বাস্তর্যামী, সর্ধ্জ, 

সর্বনিয়স্তা, সর্বলষ্টী, এবং সকলের প্রলয়বর্ত। হইতে পারেন ন!। অপ্রাপ্ত দেশে কর্তার ক্রিয়া হইতে পারে 
না। (প্রশ্ন) পরমেশ্বর দয়ালু এবং স্ায়কারী কিন1? (উত্তর) ইা। (প্রশ্ন) এই ছুই গুণ পরম্পর 
বিরুদ্ধ। ন্যায় করিলে দয়া এবং দয়া করিলে ষ্ঠ।য় হুষ্টতে পারে না । কর্মাসথসারে অধিকও নহে অথবা 
নযুনও নহে এরূপ সুখ অথব! দুঃখ বিতরণ করাকে স্ায় কর! কহে, এবং দণ্ড ন! দিয়া অপরাধীকে মুক্ত 

করাকে দয়! কহে। (উত্তর) স্ভায় এবং দয়া ইহ। কেবল নাম মাত্রে ভিন্ন । কারণ স্টার বারা যে 

প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, দয়াবশতঃ দগুদ্বারাও সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হুইয়া' থাকে । ইহাতে মনুষ্য অপরাধ 

করতঃ বন্ধ প্রাপ্ত হুইয়৷ ছঃখ প্রাপ্ত হইতে পারে না। পরের ছঃখ মোচন করাকেই দয়া কছে। 

তুমি দয়া এবং স্তায়ের যে অর্থ করিয়াছ উহ! প্রকৃত নহে। যে যত গুরুতর ছুষ্কা্ধ্য করিষে উহাকে 
তাদুশ গুরুতর দণ্ড দেওয়া! আবশ্তক এবং উহাকেই গ্থায় কহে। অপরাধীকে দণ্ড ন! দিলে দার 
নাশ হইয়া! খড়ে। কারণ একজন অপরাধী দন্যুকে ছাড়িয়! দিলে সহশ্র ধর্শাত্বা পুরুষকে কষ্ট 
দেওয়! হয়। এককে ছাড়িয়। দিয়া সহস্র ধার্মিকের কষ্ট প্রদান করিলে দয়া কিরূপে হইতে পারে ? 
উক্ত দস্ত্ার উপর অথব। উক্ত দন্থ্কে বিনাশ করিলে অন্য সহশ্র মনুষের উপর দয়। প্রকাশিত 

হয় এবং উহাকেই দয়া কছে। (প্রশ্ন) তবে দয়া এবং ভ্তায় ছুই শব কেন হইল? উক্ত উভয়ের 

যদি অর্থ একই হইল, তবে ছই শব্দ হওয়া ব্যর্থ, এক শবই থাকা উত্তম ছিল। ইহ বারা এই 
বিদ্দিত হইতেছে যে দয়া এবং ন্যায়ের প্রয়োজন এক নছে। (উত্তর) এক অর্থের কি অনেক নাম 

এবং এক নামের কি অনেক অর্থ হয় না? (প্রশ্ন) হইয়া থাকে । ( উত্তর) তবে তোমার শঙ্কা কেন? 

(প্রশ্ন ) সংসারে গুনিয়। থাকি এইজন্ত । (উত্তর) সংসারে সতা এবং মিথ্য। ছুই প্রকারই গুন। বায়, পরস্ 

উহার বিচার দ্বারা নিশ্চয় করা নিজের কার্ধ্য। দেখ ঈশ্বরের পূর্ণ দয়! এই যে তিনি সকল জীবের সিদ্ধির 
জন্ত জগতে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন ঝারিয়া দান করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আর অধিক দয়! কি 

হইতে পারে? স্ভায়ের ফলও দেখ! যায় যে সুখ ও হুঃখের ব্যবস্থা ঘার! অধিক এবং ন[নতানথসারে ফলের 

প্রকাশ করিতেছেন। এই উভয়ের এই মাত্র গ্রভেদ যে মনে সমস্ত সুখোৎপত্তির এবং ছুঃখনাশের ইচ্ছা 

এবং ক্রিয়াকে দয়া, এবং বাহ্ চেষ্টা অর্থাৎ বন্ধন ছেদনাদি দণ্ড বিধানের নাম স্ায় কা! যাঁয়। সফলকে 

পাপ এবং ছুঃখ হইতে পৃথক করাই উভয়ের একমাত্র প্রয়োজন । (প্রশ্ন ) ঈশ্বর সাকার অথব! নিরাকার ? 

(উত্তর) নিরাকার) কারণ সাকার হুইলে ব্যাপক হইতে পারে না এবং ব্যাপক ন| হইবে হীশ্বরের 

সর্বজঞত্বাদি গুণ থাকিতে পারে না ।, কারণ পরিমিত বন্তর গুণ কর্ম ও.শ্মভাবও পরিমিত হইয়া! থাকে 

এবং লীতোক, ক্ষুধা, তৃফা, রোগ, দোষ, ছেঘন, ও ভেদনাঁদি হইতে পৃথক্ হইতে পারে ন/। ঈশ্বর যে. 
৯৮ 
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নিরাকার ইহ নিশ্চিত । সাকার হইলে তাহার নাসিক কর্ণ ও চক্ষুরা অবয়ব-নির্দাত! দ্বিতীয় থাক! 
আবস্তক ; কারণ সংযোগ দ্বার! উৎপন্ন হইলে সংযোগকর্তা কোঁন নিরাকার চেতনের অবস্তা হওয়! উচিত |. 
যদি কেহ বলেন ঈশ্বর আপনার ইচ্ছাতেই স্বয়ং আপনার শরীর নিশ্মীণ করিয়াছেন, তাহা হইলেও ইহা 
সিদ্ধ হইতেছে যে শরীর নির্শাণের পূর্বে তিনি নিরাকার ছিলেন। সুতরাং পরমেশ্বর কখন শরীর ধারণ 
করেন না, পরন্ত নিরাকার হইয়া সমস্ত জগতের হুক কারণ হইতে স্থুলাকার স্থষ্টি করেন। (প্রশ্ন) 

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান কি না? ( উত্তর ) হা, তিনি সর্বশক্তিমান কিন্তু তুমি সর্বশক্তিমান শবের অর্থ 

যেরূপ জান তদ্রপ তিনি নছেন। সর্বশক্তিমান্ শব্দের অর্থ এই যে তিনি আপনার কথ্যে অর্থাৎ সৃষ্টি, 
স্থিতি ও প্রলয়াদি এবং সকল জীবের পাপ পুণোর ব্যবস্থা করিতে কাহারও নিকট হইতে কিঞ্িম্াজও 

সহায়ত! লয্বেন না অর্থাৎ আপনার অনস্ত সামর্থ ্ বারা আপনার সমস্ত কার্য পূর্ণ করিয়। লয়েন। (প্রশ্ন) 

আমি এইন্সপ মনে করি যে ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করেন, কারণ তাহার উপর দ্বিতীয় কেহ নাইি। 

(উত্তর) তিনি কি ইচ্ছ। করেন? যদি তুমি বল যে তিনি সকলই ইচ্ছা! করেন এবং করিতে পারেন, 
তবে অমি জিজ্ঞাসা করি যে পরমেশ্বর কি আপনাকে বিনাশ করিতে বাঁ অনেক ঈশ্বর হৃঠি করিতে, ফি 

অবিদ্বান্ হইতে অথবা চৌধ্য ও ব্যভিচারাদি পাপকর্ম্ম করিয়া ছুঃখিত হইতে পারেন? এই সকল কার্ধ্য 
যেরূপ তাহার গুণ, কর্ম এবং শ্বভাবের বিরুদ্ধ বিষয় বিধায় হইতে পারে নাঃ তদ্রপ তোমার কথিত যে 
ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা! হয় করিতে পারেন, ইহাও হইতে পারে না। হৃতরাং সর্ধশক্কিমান্ শব্ষের আমি যে 
অর্থ করিয়াছি তাহাই প্রন্কৃত অর্থ। (প্রশ্ন) ঈশ্বর আদি বা অনাদি? (উত্তর) অনাদি। যাহার 
কোন আদি কারণ অথবা (পূর্ব) সময় নাই তাহাকে অনাদি কহে। প্রথম সমুলাসে এই সকল অর্থ 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই স্থলে দেখিবেন | (প্রশ্ন) পরমেশ্বর কি ইচ্ছা করেন? (উত্তর) সকলের 
জন্য কলাণ এবং মুখ ইচ্ছা করেন। পরস্ত উহা শ্বতন্থতার সহিত করিতে ইচ্ছা করেন, পাপ 

বাতিরেকে কাহাকেও পরাধীন করেন না। (প্রশ্ন) পরমেশ্বরকে স্তৃতি, প্রার্থন! এবং উপাসনা করা 
উচিত অথব! নহে? (উত্তর) অবপ্ত কর! কর্তব্য । (প্রশ্ন) স্তাতি করিলে কি ঈশ্বর আপনার নিয়ম 
উল্লজ্ঘন করিয়া স্তুতি ও প্রার্থনাকারীর পাপ মোচন করেন? (উত্তর) না। (প্রশ্ন) তবে স্ভতি 
অথবা! প্রার্থনা! লোকে কেন করিবে? (উত্তর) উহা করিবার ফল অন্তনূপ। (প্রশ্ন) কিরূপ? 

(উত্তর) স্তুতি হইতে ঈশ্বরে প্রীতি, এবং তাহার গুণ কর্ম ও শ্বভাব দ্বার। নিজের গুণ কর্ম ও 
স্বভাবের সংশোধন, প্রার্থনা! হইতে নিরভিমানিতা, উৎসাহ এবং সাহাষ্য লাভ, এবং উপাসনা হইতে 
পরক্রন্মে শ্রক্য এবং তাহার সাক্ষাৎকার হইয়! থাকে। (প্রশ্ন) ইহা স্পষ্ট করিম! বুঝাইয়! দিউন। 
(উত্তর) যেমন £-- 

সপর্্যগাচ্ছুক্রমকায়মত্রণমন্নাবির্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধমূ। 
কবির্মনীষী পরিতূঃ স্বয়স্তর্ধাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাত্যঃ ॥ 

যজুও | অঃ৪০। মং ৮॥ 
( ইহা ঈশ্বরের স্তৃতি যথা __) পরমাত্মা সফল বস্তুতে ব্যাপক, শীত্তকারী, অনস্ত বলবান্, শুদ্ধ, সর, 

সকলের অস্তর্যামী, সর্বোপরি বিরাজমান, সনাতন এবং হুক্ংসিত্ধ | তিনি হ্থয়ং জীবাঁদি সনাতন অনাদি 
প্রজাদিগকে এবং আপনার সনাতন বিদ্যা '্বার! বেদ প্রকাশ করভঃ, অর্থবোধ করাইতেছেন ; ইত্যাদিকে। 



সগুণস্ততি কহে, অর্থাৎ উপস্নোক্ত ও তঙ্জপ গুণের সহিত পরমেশ্বরের স্ততিকে সপগুধস্ততি কছে। পুরঃ 

( অকারম্ ইত্যাদি ) অর্থাৎ তিনি কখন শরীর ধারণ তা জন্মগ্রহণ করেন না এবং তাহাতে ছিদ্র অথবা 
নাড়ী আদি বন্ধন নাই, তিনি পাপাচরণ করেন না, তীহাতে ক্লেশ, ছুঃখ ও অজ্ঞানাদি নাই, ইত্যাদিরূপ 

রাগ ঘ্বেযাদি মন্দ গুণ হুইতে তীহাঁকে . পৃথক মনে করির! স্ততি করাকে নিগুণস্ততি কহে। ইহা 
দ্বারা আপন গুণ কর্ম ও স্বভাব বিষয়ে স্থির করিতে হইবে । অর্থাৎ তিনি যেমন স্তায়ফারী নিজেও 
তাদৃশ স্ায়কারী হইবে । অন্যথা কেবল “ভাটের” স্তায় পরমেশ্বরের গুণকীর্তন করিতে থাকিবে অথচ 
নিজের চরিত্র সংশোধন করিবে না এরপ স্থলে স্তুতি বরা ব্যর্থ । 

প্রার্থনা £- 
। 1 

যাং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে । 
। । | 

তয়ামামদ্য মেধয়াহগ্নে মেধাবিনং কুরু স্বাহা॥ ১॥ 

যজুঃ | অঃ ৩২ । মঃ ১৪ ॥ 
| - । | 

তেজোহপি তেজোময়ি ধেহি। বীর্য্যমপি বীর্যং ময়ি ধেহি। 
। 1 । 

বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজে।হস্যে। জো ময়ি ধেহি। 
। ৫ দু | রি । 

মন্যুরপি মন্্যুং ময়ি ধেহি। সহোহ্সি সহো। ময়ি ধেহি ॥২॥ 

যজুঃ | অঃ ১৯ । মং ৯ ॥ 

যন্তাগ্রতে| রদৈতি দৈবন্তছ সপ্স্য তখৈবৈতি ॥ ৩ । 

দুরঙ্গমং টিনার জ্যোতিরেকন্তনন মনঃ পিস ॥ 

যেন র্মাণ্যপসো মনীষিণে। যজ্ঞে কমতি বিখেয় রাঃ | 

পর যক্ষমন্তঃ রি তন্মে মনঃ শিং ॥ ৪॥ 

যু ্রজ্ঞামগুতচেতো সদ যো ্জাঙগ |. 

যম্মান্নহখাতে ৪ কর না তশ্মে মনঃ পিংক ॥ ৫ 

যেনেছং ভুতং ভূবনং তবিহাৎ পরিমৃহীতদম্তেন সরব । ্ 

হেন যনন্তায়তে সপ্ত হোতা তন্মে মনঃ শিবসহরমন্ত ॥ ৬ ॥ | 



3১৪৩ 

শ্িক্চঃ সাম যজুত্ষি যন্মন্ প্রতিষ্িত! রথনাভাবিবারাঃ। 

যষ্মিশ্চিত্তত সর্ববমোতং প্রজানং তন্মে মনঃ শিবসন্কল্পমস্ত ॥ ৭ ॥ 
॥ | । 

নুষারথিরশ্বানিব ন্মনুষ্যান্গেনীয়তেহতীশুভিবাঁজিনহইব | 

হগুপ্রৃতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসন্কল্পমন্ত ॥ ৮ ॥ 

যজুং । অঃ ৩৪। মঃ১।২। ৩৪1৫৬ 

হে অগ্নে! অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ পরমেশ্বর ! বিদ্বান, জ্ঞানী এবং যোগিগণ যে বুদ্ধির উপাসন! 

করেন, আপনি ক্কপা করিয়া এই বর্তমান সময়ে আমার সেইরপ বুদ্ধি করিয়া! দেউন্। আপনি প্রকাশ- 
গ্বর়নূপ অতএব আমার উপর কৃপা করিয়! প্রকাশ বিস্তার করন। আপনি অনস্ত পরাক্রমযুক্ত 
অতএব ক্কৃপাকটাক্ষ প্রদান করতঃ আমার প্রতি পুর্ণ পরাক্রম বিধান করুন। আপনি অনন্ত বলযুক্ত 
অতএব আমাকে বল প্রদান করুন। আপনি অনস্ত সামর্থাযুক্ত অতএব আমাকেও পূর্ণ সামর্থ্য 
প্রদান করুন। আপনি ছফর্শের উপর এবং ছুষ্ককর্মকারীদিগের উপর ক্রোধকারী, আমাকে ও 
তদ্রুপ করুন। আপনি নিন্দা, স্তুতি এবং হ্থাপরাধীদিগকে ক্ষমা করেন, কৃপা করিয়া অ:মাকেও 
তগ্রপ ক্ষমাশীল করুন। হে দয়ানিধে! আপনার ক্কপা বশতঃ আমার মন জাগ্রৎ অবস্থায় 

দুর দূর স্থানে গমন করে এবং দিব্যগুণযুক্ত থাকে, এবং সুস্তাবস্থায় নুষুণ্তি প্রাপ্ত হয় অথবা শ্বপ্পে দুর 

গমনের তুল্য ব্যবহার করে। হে সকল প্রকাশকের প্রকাশ ! আমার সেই মন শিব সম্বল্পকারী হউক, অর্থাৎ 
আপনার এবং অপর প্রারীদিগের কল্যাণ সন্কল্নকারী হউক এবং কাহারও হানি করিবার ইচ্ছাযুক্ত 

নী হউক | যাহা দ্বার! ক্রিলানিষ্ঠ ধৈর্যযযুক্ত বিদ্বান্গণ যজ্ঞ এবং যুদ্ধাদি কাধ্য করিয়া থাকেন সেই 
অপূর্বব সামর্থাযুক্ত, পুজনীয় এবং প্ররঞ্গাদিগের অন্তরবস্থিত ( আমার ) মন, ধর্ানুষ্ঠটান করিবার এবং 

অধন্শ ত্যাগ করিবার ইচ্ছাযুক্ত হউক। যাহা উৎকৃষ্ট জ্ঞানবুক্ত, অপরের জ্ঞানদায়ী ও নিশ্চয়াত্মক 

বতিবিশিষ্ট, যাহা! প্রজাদিগের অন্তরে প্রকাশযুক্ত ও নাশরহিত, এবং যাহা ব্যতীত কেহ কোন কার্য 

করিতে পারে না, তাদৃশ ( আমার ) মন শুদ্ধ গুণের ইচ্ছা করিয়া হুষ্ট গুণ হইতে পৃথক্ থাকুক। হে 
জগদীস্বর ! যাহ! দ্বার! সমগ্র যৌগিগণ সমস্ত ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান ব্যবহার জানিতে পারেন, 

ধাহা৷ নাশরহিত জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিয়া সর্বপ্রকারে ত্রিকালজ্ঞ করে, যাহা ছার! 
জ্ঞানক্রিয়া উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেজ্তিয়,. বুদ্ধি ও আত্মা যুক্ত থাকে এবং যাহা যোগরূপ বন্তের 
বুদ্ধি সম্পাদন করে, ভাদৃশ (আমার ) মন ফোঁগিবিজ্ঞানযুক্ত হইয়া বিদাদি “ক্লেশ হইতে পুথক্ 
ধাকুকূ। হে পরমবিহ্থান্ পরমেশ্বর ! আপনার ক্ক্পা বর্খতঃ রথনাভিতে যেরূপ আরা সংলগ্ন থাকে 
তদ্জপ খাহাতে খখেদ, সাঁমবেদ, বজূর্বেদ এবং অথর্ববেদ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যাহা দ্বারা সর্ব, 
লর্বব্যাপক, প্রজাদিগের সাক্ষী চিন্ত এবং চেতন বিদ্িত হয়, ভাতবশ ( আমার ) মন অবিদ্যার অভাবযুক্ত 

হইয়া সর্ধন! বিদ্যাপ্রিয় থাকুক । হে সর্বনিয়স্তা ঈশ্বর ! রশ্মি ছারা অশ্ব যেযূপ অথব! অশ্বনিয়স্তা সারথি 
কর্তৃক অঙ্ব যেরূপ চালিত হয়, তজপ যাহা মনুষ্য দিগকে ( অভিশর ) টতন্ততঃ চালিত করিরা থাকে এবং 



৪১, 

যাহা হয়ে প্রতিষ্ঠিত, গতিমান্ এবং অত্যন্ত ধেগবান্। তাদুশ ( আমার ) মন ইন্রিযদিগকে গোধ কল্নতঃ 
স্বা্া ধর্ঘম পথে চাঁলিত করুক ) আপনি এইরূপ ক্কপ! করুন্। 

অগ্নে নয় হৃপথা রায়েইঅল্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনাঁনি বিদ্বান । 
নীরা তে নমউক্তিং বিধেম ॥ 

যজুঃ। অঃ ৪০। মং ১৬॥ 

হে সুখদাতা শ্বপ্রকাশম্থরূপ এবং সর্বজ্ঞ পরমাত্মন! আপনি ক্কপা করিয়া আমাদিগকে শ্রেশঠমার্গযুক্ত 
সংপূর্ণ প্রন্ঞান প্রাপ্ত করাইবেন এবং আমাদিগের যে সকল কুটিল পাপাচরণরূপ মার্গ আছে উহা 
হইতে পৃথক্ করিবেন ; এজন্ত আমরা নমভাবে আপনার অনেক স্ততি করিতেছি। আপনি আমাকে 
পবিত্র করুন্। 

মা নো মহীস্তমুত মা! নোহঅর্ভকং মান উক্ষন্তয়ুত মা ন উক্ষিতম্। 
মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং ম] নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ॥ 

| যজুঃ অঃ ১৬ মঃ ১৫। 
হে রুদ্র! (ছু্টদিগের ছুঃখন্বরূপ পাঁপের ফল প্রদান করতঃ রোদন উৎপাদনকারী ) আপনি আমার 

সম্ন্ধীয় মুত এবং নীচ জনকে, সন্তান, পিতা, মাতা, প্রিয় বন্ধবর্গ এবং শরীরকে বিনাশ করিবার জন্য 

( কাহাকেও ) প্রেরিত করিবেন না । যাহাতে আমি আপনার নিকট দণ্ডনীয় না হই, তন্ত্রপ মার্গে আমাকে 
চালিত করুন্। 

_ অসতো মা সদৃগময়, তমসে! ম1 জ্যোতির্ময়, ম্ৃত্যোণমমামৃতং গময়েতি ॥ 
১. শতপথ ব্রাং। ১৪। ৩। ১1৩০ ॥ 

হে পরমগ্ডরু পরমেশ্বর ! আপনি আমাকে অসৎ মার্গ হইতে নিবৃভ করিয়! সন্মারগে প্রবৃত্ত করুন্। 
অবিদ্যান্ধকার নিবারণ করিয়া বিদারূপ সূর্যকে প্রাপ্ত করান এবং মৃত্যু ও রোগ হইতে পৃথক্ করিয়া 
মোক্ষ।নন্দরূপ অমৃত প্রাপ্ত করান্। অর্থাৎ যে যে দোষ অথবা ছুগুণ হইতে পরমেশ্বরকে এবং আপনাকে 

পৃথক্ মনে করিয়। পরমেশ্বরের প্রার্থনা করা হয় উহ! বিধিনিষেধান্থসারে সগুণ ও নিগুণ প্রার্ঘন! হ্ইয়া 
থাকে । মনুষ্য যে বিষয়ের জন্ত প্রার্থনা করিবে তাহ! সেইরূপে করিবার প্রযত্ব করিতে হইবে অর্থাৎ যদি 
সর্কোতম বুদ্ধি প্রাপ্তির জন্য পরমেশ্বরকে প্রার্থন! কর! যায়, তবে উহার জন্ত যথাসাধ্য প্রষত্ধ করিতে হইবে ; 

অর্থাৎ আপনার পুরুষার্৫থ সাধনের পর প্রার্থনা করা উচিত। অতএব এক্সপ প্রার্থনা কখন করিবে ন। এবং 

পরমেশ্বরও তাহা স্বীকার করিবেন ন! যেরূপ “হে পরমেশ্বর ! তুমি আমার শক্র নাশ কর, আমাকে 

র্ধবাপেক্ষা মহৎ কর, আমারই প্রতি! হউক্ এবং সকলে আমার অধীন হউক্* ইত্যাদি । কারণ ছই 
শক্রুই পরস্পরের নাশের জন্ .প্রর্থনা করিলে পরমেশ্বর কি উভয়েরই নাশ করিবেন ? যদি ফেহ বলেন 

যে.বাহার প্রেম অপ্থক তাহারই প্রর্থন৷ সফল হুয়, তাহা! হইলে আমিও বলিতে পারি যে যাহার প্রেম নুন 
হুইবে উহার শক্ররও ন্যুন নাশ হওয়া! উচিত। এইরপ মূর্খতা বশত; প্রর্থন৷ করিতে করিতে কেহ হয়ত 
এর শ্রার্থনাও করিয়া বসিবেন যে “হে পরমেশ্বর! তুমি আমার জন্য অর প্রস্তত করিয়া ভোজন কয়াও, 

আমার গৃহের মার্জনা কর, আমার বস্ত্র ধৌত কর এবং আমার ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া! দাও” ইত্যাদি। 



১৪৭২ 

এইরূপে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া যে আলম্ত বশতঃ নিশ্চেষ্ট থাকে সে মহামূর্থ। কারণ পুরুষকাঁর 
করিবার জন্য পরমেশ্বরের যে আজ্ঞা আছে যে তাহা উল্লজ্ঘন করে দে কখন শৃখলাভ করিতে পারে না 
যেমন £-- | 

কুর্ববন্নেবেহ কম্াণি জিজীবিষেচ্ছত সমাঃ ॥ 

যজুং। অঃ ৪০ মত ২॥ 

পরমেশ্বর আন্তা করিতেছেন যে হে মনুষ্য! শত বর্ষ পর্ধ্যস্ত অর্থাৎ বতদিন জীবিভ থাকিবে ততদিন 

তুমি কর্ম করতঃ জীবনের ইচ্ছ৷ করিবে, কখন আলম্ত-পরতন্ত্র হইবে ন1। দেখ, স্ষ্টিমধ্যে বত প্রাণী অথব! 

অগ্রানী আছে উনারা আপনার কর্মে ও যত্ব করিয়াই অবস্থান করিতেছে। সামান্ত পিপীলিক প্রভৃতিও সর্বদা 

প্রযত্ধ করে, পৃথিবী প্রতৃতিও সর্বদা চলিত থাকে, এবং বুক্ষাদিও সর্বদা! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মন্ুয্েরও এই 
দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর! কর্তব্য। পুরুতার্থকারী পুরুষের যেমন অপরেও সাহাধা করিতে পারে, তদ্দরপ ঈশ্বরও 
ধর্মানুসারে পুরুযার্থকারী পুরুষের সাহায্য করেন । যেমন কার্য্যকারী পুকুষকেই ভৃত্য নিযুক্ত কর! হয় ও 
আলন্তপরতন্ত্রকে কর! হয় না, এবং দর্শনের ইচ্ছাযুক্ত নেত্রবান্ পুরুষকেই প্রদর্শন করান হয় ও অন্ধকে 
করান হয় না, তক্জপ পরমেশ্বরও উপকার করিবার প্রার্থনাতেই সাহা করেন ও হানিকারক কার্য্যে সহাঁয়তা 
করেন না। যদি কেহ কেবলমাত্র মুখে বলেন যে গুড় মিষ্ট তাহ! হইলে তাহার পক্ষে গুড় প্রাপ্তি অথব৷ 

তাহাক্স হ্বাদ লাভ কখন হয় না, কিন্ত ধাহারা প্রযত্ব করেন তাহা'রই শীঘ্র অথবা বিলম্বে গুড় প্রাপ্তি হন়্। 

এক্ষণে তৃতীয় উপাসন। £-_ 

_ মাধিনির্ুতিমলম্ত চেতসো নিবেশিতস্যাত্বুনি যত স্বখং ভবে । 
ন শক্যতে বর্ণযিতুং গিরা তদা৷ স্বয়স্তদস্তঃকরণেন গৃহতে ॥ 

ইহা! উপনিষদের বচন। যে পুরুষের সমাধিযে'গবশতঃ অবিদাদি মল নষ্ট হইয়া! গিয়াছে এবং যে 

আত্মস্থ হইয়া! পরমাত্ম বিষয়ে চিন্ত সংলগ্ন করিয়াছে,পরমাত্মযোগ বশতঃ উহার যে স্থখ হয়, তাহ! বাক্য 

সবার! বর্ণন করা যায় না; কারণ জীবাত্মা শ্বীয় অস্তঃকরণ দ্বার উক্ত আনন্দ অনুভব করে। উপাসনা 

শবের অর্থ লমীপন্থ হওয়! ৷ অষ্রাঙ্গ যোগ দ্বারা পরমাত্মার সমীপন্থ হইতে এবং তাঁহাকে সর্বব্াপী ও 

সর্বাস্তর্য মীরূপে প্রত্যক্ষ করিতে যে যে কার্ধ্য করিতে হয় তৎসমত্ত কর! আবশ্বাক | অর্থাৎ £-- 

তত্রাহহিংস! সত্যান্তেয় ব্রহ্ষচর্ধ্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ 

যোগদর্শন সাধনপাঁদে | সুঃ ৩০ । 
ইহা পাতঞজল যোগশাস্ত্রের হুত্র। ধিনি উপাসনা আরম্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রারস্তে এইরূপ 

করিবেন যে কাহারও সহিত বৈরভাব রাখিবেন না, সর্বদা সকলের উপর প্রীতি প্রকাশ করিবেন, সত্য 
কহিবেন, মিথ্য। বলিলেন না, চৌধ্ধ্য করিবেন না, সত্য ব্যবহার করিবেন, জিতেক্দ্রিয় হইবেন, ঘম্পট 

হইবেন ন! এবং নিরভিষানী হুইয়। কখন অভিমান করিবেন না! ; এই পঞ্চ প্রকার যম মিলিয়৷ উপাসনা 
যোগের প্রথম অঙ্গ হইয়! থাকে। 

শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ | 
যোগশাঃ সাধনপাদে | সুঃ ৩২: ॥ 

৮ ভা তল হ5িএত সক 
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যাগ হেষ পরিহার করিয়! আন্তরে এবং জলাদি ত্বারা বাহিরে পবিত্র থাকিবে, ধর্মাহুসারে পুরফাথ 
করতঃ লাভে প্রসন্নতা অথবা হানিতে অপ্রসন্নতা প্রকাশ করিবে না, প্রসন্ন হইয়া! আলম ত্যাগ করতঃ 
পুরুার্থ করিবে । সুখ ও ছুঃখ সর্বদ! সহ করিবে, ধর্দেরই অনুষ্ঠান করিবে ও অধর্শের অনুষ্ঠান করিবে 
না, সর্বদা সত্যশাস্ত্র পড়িবে এবং পড়াইবে, সৎ পুরুষের সঙ্গ করিবে, “ও” এই পরমেশ্বরের নামের অর্থ 
বিচার করিবে, প্রতিদিন জপ করিবে এবং পরমেশ্বরের উপর তাহার আক্তানুকুল হইয়া স্বীন্ব আত্মাকে 
সমপিত করিবে । এই পাঁচ প্রকার নিয়ম মিলিয়া উপাসন! যোগের ছিতীয় অঙ্গ অভিহিত হয়। ইহার 
পর ছয় অন্ধ বিষয়ে যোগশান্ত্র অথব! খণ্থেদাদি ভাষ্যভূমিকায় (&) দেখিতে হইবে। উপাঁসন৷ করিবার 
প্রয়োজন হইলে নির্জন শুদ্ধ দেশে যাইয়া, আসন বিস্তার করতঃ গ্রাণাগ়াম করিয়া বাহবিষয় হইতে 
ইন্জিয়দিগকে নিষৃন্ত করিয়া নাতি-প্রদেশে ব! হদয়ে, কর্ণ, শিখায় অথবা পৃষ্টদেশের মধাস্থিত অস্থিতে 
মনকে স্থির করতঃ আপনার আত্মা এবং পরমাত্মায় মননিবেশ করিয়৷ পরমাত্মার ধানে মগ্র হইয়া সংঘমী 

হইবে। যখন যোগী এই সাধন করে তখন উহার আত্মা এবং অস্তঃকরণ পৰি হইয়া সত্যপৃর্ণ হইয়া! থাক্ষে 
এবং প্রতিনিয়ত ভান ও বিজ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়! মুক্তি পর্যাস্ত প্রাপ্ত হন। যে অষ্ট প্রহরেয় মধ্যে এক ঘণ্টাও 
এইরূপ ধ্যান করে সে সর্কদ! উন্নতি প্রাপ্ত হয়। এস্থলে সর্বঙ্ঞাদি গুণের সহিত পরমেশ্বরের উপাঁসনাফে 
সগুণ এবং দ্বেষ, রূপ, রস, গন্ধ 'ও স্পর্শাদি গুণ হইতে পৃথক মনে করিয়া অতি হৃক্ম আত্মার ভিতয়ে 
এবং বাহিরে ব্াপক পরমেখরে দৃঢ়চিন্ত হওয়াকে নিগুপ। উপাসনা কহা বায়। ইহার ফল এই যে 
শীতার্ত পুরুষের যেরূপ অগ্নি সমীপে যাইবামাত্র শীত নিবৃত্তি হয় তদ্জরপ পরমেশ্বরের সমীপ প্রাণ 
হুইবামাত্র মনুষে/র সমস্ত দোষ ও ছুঃখ নিবারিত হইয়া! পরমেশ্বরের গণ, কর্ম ও স্বভাবের স্তায় জীবাত্মার 
গুণ, কর্ম ও স্বভাব পবিত্র হইয়! যায়। এইজন্য পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসন! অবশ্য বর্তব্য। 
ইহার ফল এইরূপে পৃথক্ প্রাপ্তি হইবে, এবং আত্মার বল এত দুর বৃদ্ধি পাইবে যে ছুঃখ পাইলেও 
পর্বতের দমান অবিচলিত ও অব্যাকুল হইবে এবং সকল প্রকার কষ্ট সহা করিতে সমর্থ হইবে । ইছা! কি 
সামান্ত কথ! ? যে পরমেশ্বরকে স্ততি, প্রার্থনা এবং উপাদনা করে না, সে কৃত এবং মহামুর্খ ) কারণ যে 
পরমাত্ম! এই জগতের সমস্ত পদার্থ জীবদিগের সুখের জন্য দিয়া রাখিয়াছেন, তাহার গুণ বিস্বৃত হওয়া 
অথব!1 ঈশ্বরকে স্বীকার না করা কেবল কৃতগ্নতা এবং মূর্থতা মাত্র । (প্রশ্ন ) যখন -পরমেশ্বরের কর্ণ ও 
নেত্াদদি ইন্ড্িয় নাই তখন তিনি উক্ত ইন্দিয়ের কার্ধ্য ক্ষিরূপে করিতে পারেন 1 (উত্তর) £-- 

অপাঁণিপাদে। জবনে গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃন শৃণোত্যকর্ণ। 
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্তান্তি বেত তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অঃ ৩ও। মঃ ১৯॥ 

পরমেশ্বরের হস্ত নাই অথচ তিনি আপনার শক্তিরূপ হস্ত দ্বারা সকল পদার্থ রচনা করন এবং সকল 
বস্ত গ্রহণ করেন । চরণ নাই অথ৮ তিনি বাপক হইয়া সর্বাপেক্ষা বেগবান্ হুইয় থাকেন, চক্ষুর গোলক 
নাই অথচ সকল পদার্থই যথাখৎ দর্শন করেন, শ্রোত্র নাই অথচ সকল কথা শ্রবণ করেন এবং অন্তঃকরণ 

নাই অথচ সমস্ত জগৎ জানিতে পারেন। অবধির সহিত তাহাকে জানিতে পারে এমন কেহই নাই। 
তাহাকে সনাতন, সর্বশে্ট, সর্ব বিয়ে পূর্ণ পুরুষ কহিয়া থাকে। তিনি ইন্িয় এবং অন্তঃকরণের কার্যয 

*. খথেদ।দি ভাযাতূমিকায় উপাসন| বিষয়ে ইহার বর্ণদ আছে । 
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নিজের সামর্থ) দ্বারা করিয়। থাকেন। (4) অনেক লোকে তাহাকে নিক্রিয় এবং নিগুন কন্যা 

খাকেন। (উন্র ) :--- 

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে নততসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে | পরাস্থ 
শক্তির্বিবিধৈব শ্ায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞনিবলক্রিয়! চ ॥ | 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ |. অঃ | ৬ মঃ ৮। 

পরমেশ্বর হইতে কোন তত্র কার্ধ্য অথবা তাঁহার করণ অর্থাৎ লাধকতম অন্ত অপেক্ষিত নাই! 

তাঁহার তুল্য অথবা তাহার অক কেহ নাই। তাহার সর্ববোতম শক্তি অর্থাৎ যাহাতে অনন্ত জ্ঞান অনস্ত 

বল এবং অনস্ত ক্রিয়া রহিয়াছে তাহাতে উহ। শ্বাভাবিক অর্থাৎ সহজ শুনা যায় । অতএব পরমেশ্বর নিক্ষিয় 

হইলে জগতের উৎপতি, স্থিতি, এবং প্রলয় করিতে পারেন না । এইঅন্য তিনি বিভু হুইয়াও চেতন 
বলিয়৷ তাহাতে ক্রিয়াও আছে। (প্রশ্ন) তিনি যখন ক্রিয়া করেন, তখন সে ক্রিয়া! অস্তবিশিষ্ট হইবে 
অথবা! অনন্ত হইবে? ( উত্তর) যে পরিমাণ দেশে এবং কালে ক্রিয়া! করা উচিত মনে করেন, সেই 

পরিমাণ দেশে ও কালে ক্রিয়! করেন, তাহার অধিক অর্থবা ন্যুন করেন না, কারণ তিনি বিদ্বান। (প্রশ্ন) 
পরমেশ্বর আঁপনার অস্ত জানেন অথব। জানেন না? (উত্তর) পরমাত্ম! পূর্ণজ্ঞানী ৷ জ্ঞান উহাকেই 
কহে যন্্ারা যে যেমন তাহাকে তেমন জানা যায়, অর্থাৎ যে পদার্থ ষে প্রকার তাঁহাকে নেই প্রকার 

জানার নাম জ্ঞান। পরমেশ্বর অনস্ত, সুতরাং আপনাকে অনন্ত রূপে জানাই তাহার অনন্ত ভান। 

তথ্বিরুদ্ধে অন্তান অর্থাৎ অনন্তকে সাস্ত এবং সাস্তকে অনন্ত জানাকে ভ্রম কছে। “যথার্থদর্শনং ভানমিতি” 

যাহার যেরূপ গুণ কর্ম ও ত্বভাব, তৎপদার্থকে তদ্জরপ জান! এবং মনে করাকেই জ্ঞান এবং বিজ্ঞান 

কছে এবং তদ্বিপরীতকে অক্ঞান কহে। এইজন্য ঃ--- 

ক্লেশ কর্ম বিপাকাশয়ৈরপরাুষ্টঃ পুকুষবিশেষ ঈশ্বরঃ | যোগ সূঃ ॥ সমাধিপাঁদ 
সুঃ ২৪। 

ধিনি অবিদ্যাদি ক্লেশ, কুশল, অকুশল, ইঞ্, অনিষ্ট এবং মিশ্র ফরদায়ক কর্ববাসনা হইতে পৃথক্, 
সেই জীব হইতে বিশিষ্ট ( ভিন্ন ) পুরুষকে ঈশ্বর কহে। (প্রশ্ন) £-- 

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ সাং অঃ ১। সু: ১২॥ প্রমাণাভাবানম্ন ততসিদ্ধিঃ ॥২॥ সাং অঃ 
৫ | সুঃ ১০ ॥ সম্বন্ধাভাবান্ানুমানমূ ॥ ৩ ॥ সাং অঃ ৪। সুঃ ১১ ॥ 

প্রত্যক্ষসাধ্য নহে বলিয়া ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না ॥ ১॥ কারণ থম গ্ুত্যক্ষ দ্বারা তাহার গ্লিদ্ধি হুর 
না, তখন অনুমানাদি প্রমাণ সম্ভবে না ॥ ২ ॥ - ব্যাপ্তি সম্বন্ধ হয় না বলিয়া অনুমান হইতে পারে ন! | এই 
প্রত্যক্ষান্মমান হয় ন! বলিয়৷ তন্বিষয় শব্ধ প্রমাণাদিও হইতে পারে ন! ৷ এই সকল কারণ বশতঃ উঈশ্বরসিদ্ধি 
হইতে পারে না ॥৩॥ ( উতর) এস্থলে ঈশ্বর সিদ্ধি প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিষয়ক নহে এবং ঈশ্বরও জগতের 
উপাদান কারণ নহেন। অন্ত পুরুষ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ সর্বত্র পূর্ণ বলির! পরমাত্মার নাম পুরুষ, 'এবং 
শরীরে শয়ন করে বলিয়া জীবের ও নাম পুরুষ হইয়া থাকে । কারণ, ই দেই ববি হছে দে. 

প্রধানশরক্তিযোগাচ্চেত লঙ্গাপত্তিঃ ॥ ১॥ 

সত্বামাত্রাচ্চে সর্বৈরশধর্য্যমূ ॥ ২। 



শ্রুতিরপি প্রধানকার্ধ্যসবস্ত ॥ ৩॥ ৯ 

সাং অঃ ৫। সুঃ ৮1৯ ১২ ॥ 
: পুরে শন শি নৌগ ন। হইলে গূরষে সপ হই পড়ে অর্াৎ পতি বেগ কে যি 

মিলিত হইয়া কার্ধ্যরূপে সঙ্গত রহিয়াছে, তন্রপ পরমেখ্বরও স্কুল হইয়া গড়ে। এট্ঘন্য পরযেশ্বর জগতের 
উপাদান কারণ নহেন কিন্ত নিমিত্ত কারণ ॥ ১॥ চেতন হইতে জগতের উৎপত্তি হইলে, পরমেশ্বর যেরূপ 

সমগ্রৈশ্ব্যমুকত, সংসারেও তন্রপ সর্কৈরর্যযের যোগ হওয়া আবশ্তক! কিন্ত প্রকৃত পক্ষে তাহ! নহে। 
এইজন্য পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ নছেন কিন্ত নিমিত্ত কারণ ॥ ২॥ কারণ উপনিষদেও প্রধানকে 
জগতের উপাদান কারণ রূপে কথিত আছে। যথাঃ-_ 

অজামেকাং লোহিতগুরুরুষণাঁং বহুবীঃ প্রজাঃ হ্জমানাঁং সরূপাঃ ॥৩॥ : 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অঃ ৪। মং ৫॥ 

জন্মরহিত, সত্ব, রজঃ, এবং তমোরপ প্রন্কৃতিই শ্বরূপাকার দ্বারা বহপ্রজারপ হইয়া থাকে অর্থাৎ 
প্রকৃতি পরিণামিনী হইয়! অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়। পুরুষ অপরিণামী হওয়াতে কখন অন্তর্ধপ হয় না এবং 
ধরা কুটস্থ ও নির্বিকার থাকে । এইজন্ঠ কপিলাচীর্য্যকে যে অনীশ্বরবাদী কছে সে নিজেই অনীর্বরবাঁদী 
কপিল্লাচার্য। নহেন। মীমাংসার ধর্ম ও ধর্মা সন্ব্ধ হইতে এবং বৈশেষিক ও ন্যায়ের "আত্মন্্” শব হইতে 
ইহার! অনীশ্বরবদী নহে বুঝায়। কারণ যিনি সর্ক্রব্যাপক সর্ববজঞতবাদিধর্মযুক্ত যথা “অততি রব 
ৰা'প্রোতীত্যাত্মা”যিনি সর্ব ব্যাপক সর্বজতথাদিধর্শযুক্ত এবং সকল জীবের আত্মাস্বরূপ তাঁহাকে নীমাংস 
বৈশেষিক এবং স্তার়শাস্রে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করে। (প্রন ঈশ্বর অবতীর গ্রহণ করেন অথব! নহে? 
(উত্তর) না। কারণ “অজ একপাৎ” “সপর্াগাচ্ছুক্রমকায়ম্ ইত্যাদি যভূর্কেদের বচন হইতে নি্ধ 
হইতেছে যে পরমেশ্বর জন্ম গ্রহণ করেন না । (প্রশ্ন) তবে কি ভন্য এরূপ লেখ আছে ? এ 

যদ! যদ1 হি ধর্ম্স্ত গ্রীনির্ভবতি ভারত । অভ্ভুতথানমধর্স্য তদাত্মানাং 

হৃজাম্যহয্ ॥ ভঃ গীঃ | আঃ ৪। শ্লোঃ ৭॥ 
ভগবান শ্রীক্ষঞ্ণ কহিতেছেন যে, যখন যখন ধর্মের লোপ হয় তখন তখনই আমি শরীর ধারণ ফরি। 

(উত্তর) এ বচন বেদবিরুদ্ধ বলিয়া, প্রমাঁধ হইতে পারে না । তবে ইহা হইতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ শয়ং ধরন 
হইয়া ধর্মের রক্ষা ইচ্ছা করিয়া কহিতেছেন যে “আমি যুগে যুগে জন্ম লইয়া! শ্রেষ্টদিগকে রক্ষা এবং 

ষ্টদিগকে বিনাশ করি।” একপ অর্থে কোন দোষ হয় না, কারণ "্পরোপকাঁরায় সতাং বিভৃতয়ঃ* সৎ- 

লোকের দেহ মন এবং ধন পরোপকায়ের জন্ত হইন্না থাকে। তথাপি ইহা দ্বারা শ্রীয্ক ঈশ্বর এ কথা 

গ্রমাপীত হইতে পারে না1। (প্রশ্ন) ধর্দি এরূপ হইল তবে সংসারে কেন ঈশ্বরের চতুর্বিংশতি অবতার 
হয় এবং ইহাকে কেন লোকে অবতার বলিয়া শ্বীকার করে? (উত্তর) বেদার্থ না জানা বশত£ 

সম্প্রদারী লৌকদিগকে প্রতারণ! ক্বরিবার জন্য এবং নিজে অবিশ্বান্ হওয়াতে ভ্রমজালে পতিত হইয়া 

এইরূপ অগ্রীমাণিক কথা বলে এবং হুয়ং বিশ্বাস বরে। (প্রশ্ন) ঈশ্বরাধতার না হইলে কংস ও 

রাবণাদি ছষ্টদিগের কিন্ধপে নাশ হইতে পারে? (উহ্ছর) প্রথমতঃ যে জন্ম গ্রহণ করে সে অবনত 

মৃত্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ঈশ্বর, অবতাররূগী শরীর'ধারণ ব্যতিরেকে জগতের উৎপত্তি, থিতি এ 



১৪৬ সঙ্যাথত্রকশি। 

প্রলয় করিতেছেন তাঁহার সমক্ষে কংস এবং রাবপাদি এক কপর্দকেরও তুল্য নহে। তিনি সর্বব্যাপক 
হইয়া কংস ও বাঁবণাদির শরীরেও পরিপূর্ণ রহিয়্াছেন। যখনই তাঁহার ইচ্ছা হইবে তখনই তিনি 
মর্ণচ্ছেদন করিয়া নাশ করিতে পারেন। বকিতে কি-এই অনস্ত গুণ, কর্ম হভাবযুক্ত পরমাত্বাফে এক 

্ষুত্র জীবের বিনাঁশের জন্ত যে জন্ম ও মরণযুক্ত কহে, মূর্খতা! ভিন্ন তাহার আর কফি বিশেষ তুলনা 
দওয়া যাইতে পারে 1+যদ্দি কেহ লেন যে ভক্ত-জনকে উদ্ধার করিবার অন্ত ঈশ্বর জন্মগ্রহণ 
ফরেন, তবে তাহাও সত্য নহে, ঝারণ যে ভক্ত জন ঈশ্বরের আজ্ঞানুকূল হইয়া চলে তাঁহার উদ্ধার 

করিবার জন্য ঈশ্বরের পূর্ণ সামথ্য আছে। ঈশ্বরের পক্ষে পৃথিবী চন্দ্র হুর্ধ্যাদি জগৎ নির্মাণ ধারণ 
এবং প্রলয়রূপ কার্য্য অপেক্ষা কংস ও রাবণাদি বধ অথব! গোবর্ধনাদি পর্ধত উত্থাপন করা কি গুরুতর 

কার্ধ্য? যদি কেছ পরমেশ্বরের এই সৃষ্টি বিষয়ের কার্ধ্য চিন্তা করে তাহ! হইলে সে বৃঝিরে যে “ন ততো 
নল ভবিষ্যতি* ঈশ্বরের তুল্য কেহ নাই এবং হইবে ন!। যুক্তি দ্বারাও ঈশ্বরের জন্ম সিদ্ধ হয় না, কারণ 
যদি ফেহ আকাশ সম্বন্ধে কহে যে আকাশ গর্ভস্থ হইল অথবা মুষ্টি দ্বার! ধৃত হইল, তাহা হইলে সে কথ 
কখন সত্য হইতে পারে না; কারণ আকাশ অনস্ত এবং সর্বব্াাপক। ন্ুুতরাং আকাশ বাহিরে আঁসিতে 
পারে না, অথবা ভিতরে যাইতে পারে না; অনন্ত সর্ধব্যাপক পরমাস্মাও তদ্রুপ বলিয়! তাহার আগমন অথব! 
প্রত্যাগমন কখন দিদ্ধ হইতে পারে ন!। যে স্থলে যে বস্ত নাই সেই স্থলেই সে বস্তর আগমন এবং 

প্রত্যাগমন হইতে পারে ! পরমেশ্বর কি গর্ভে নাই যে অন্তর হইতে সেই স্থলে আপদিবেন? তিনি কি 

বাহিরে ছিলেন না যে এক্ষণে ভিতর হইতে নিক্রমণ করিবেন ? ঈশ্বর বিষয়ে এরূপ বল! এবং বিশ্বাস 
ক্র! বিদ্যাহীন বাতিরেকে কেহই পারে না । এই জন্য পরমেশ্বরের আগমন প্রত্যাগমন, জন্ম ও মরণ 

কখন দিদ্ধ হইতে পারে না। ন্ুতরাং “ঈশা” প্রভৃতিও ঈশ্বরের অবতার নহেন, এরূপ বুঝিতে হইবে । 
ক্ষার তাহারা রাগ, ছেষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক সখ, ছুঃখ জন্ম ও মরণাদি গুণ ধর্মঘুক্ত থাকাতে 

মনযাই ছিলেন । (প্রশ্ন) ঈশ্বর আঁপনার ভক্তদিগের কি পাঁপ ক্ষমা'করেন অথবা বরেন না ? (উত্তর) 

না। . কারণ পাঁপ ক্ষমা করিলে তাহার "্যায়কারিতা” বিনষ্ট হুইয়। যায় এবং সকল মনুষ্য মহাপাপী 
হইয়া পড়ে । কারণ ক্ষমার কথ শুনিয়াই উহ্থাদিগের পাঁপ বিষয়ে নির্ভীকতা এবং উৎসাহ হুইবে। রাজা 

যদি অপরাধ ক্ষম! করেন তাহা! হইলে লোকে উৎদাহ পূর্বক অধিক এবং গুরুতর পাপ করিতে থাকে; 
কারণ রাজ! হুয়ং অপরাধ ক্ষমা করিলে লোঁকে মনে করিবে যে আমর! কৃতাঞ্জলি প্রসূতি চেষ্ট দ্বারা নিজের 

অপরাধ মার্জনা করাইয়া লইব। এইরূপে যে অপরাধ করে না সেও অপরাধ করিতে ভয় না৷ পাইয়৷ পাপা- 

মুঠানে প্রবৃত্ত হইবে । এইজন্ত সকল কা্যের যখোচিত ফল দেওয়াই ঈশ্বরের কাধ্য, ক্ষমা! কর! তাহার 
কার্ময নহে । (প্রশ্ন ) জীব কি শ্বতগ্ত্র অথবা পরতন্্র? (উত্তর) আপনার কর্তব্য বম্ম বিষয়ে শ্যতস্ত্ 

এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাবিষয়ে পরতন্ত্র। “ঘ্যতন্ত্ঃ কর্তা” ইহা গাঁণিনীয় ব্যাকরণের হুত্র ; যে শ্ৃতন্ত্র অর্থাৎ 

্থাধীন সেই কর্তা । (প্রশ্ন) স্বতন্ত্র কাহাকে কহা যায়? (উত্তর) শরীর, প্রাণ, ইন্জিয। এবং 
অন্তঃকরণাদি যাহার অধীন। স্বতন্ত্র না হইলে কাহারও পাপ পুখ্যের ফল প্রাপ্তি হইতে পারে না । 

কারণ যেরূপ স্বামী অথব! সেনাধ্ক্ষের আজ্ঞ। অব! প্রেরণাবশতঃ ভূত্য যুদ্ধে বহু পুরুষকে বিনাশ করিয়া 

অপর'ধী হয় না, তন্রপ পরমেশ্বরেরই প্রেরণা অথব! অধীনতা৷ বশতঃ কার্ধ্য সিদ্ধ হইলে জীবের পাপ ও 

গুধ্যু ঘটে না । উহার ফরেরও গ্রেরক পরমেশ্বর হইবেন এবং স্বর্গ ও. নরক নর্থাৎ নুখ ও দুঃখ প্রাণ্ডিও 
পয়মেশ্বরের হইবে । .বদি কোন মন্থয্য শস্তর হবার! কাহাকে বিনাশ করে, তাহা হইলে বিনাঁশকর্তাই ধৃত হয় 



নিউ ॥ . ১৪৭ লাত্যাত্ব্রক্কন্থ 
৪ ্ টু ? দঃ দস রি 

এবং দ্ পায়, এবং শস্ত্রের কিছু হুয় না। তত্জরপ পরাধীন জীব পাঁপ পুণোর ভাগী 'হুইতে পানে না! 

এইআন্ত আপনার 'সামর্থাুষ্ঠনবিষয়ে জীব স্বতন্ত্র, কিন্তু পাপ অনুষ্ঠিত হইলেই ঈশ্বরের বাবস্থাহুসারে 
পরাধীন হইয়া পাপের ফল তোগ করে। এইরূপে কর্ম বিষয়ে জীব স্ৃতঙ্্র এবং পাপের 'ছ£খর়ূপ 
ফলভোগ বিষয়ে পরতন্ত্র হয়৷ থাকে। (প্রত) পরমেশ্বর জীবকে স্থা্টি না করিলে এবং সামর্থ 
না দিলে জীব কিছুই করিতে পারিত না, সুতরাং পরমেশ্বরেরই প্রেরপাবশতঃ জীব কর্ম করিয়া খাকে। 
জীৰ কখন উৎপন্ন হয় নাই, যেরূপ" ঈশ্বর এবং জগতের উপাদান কারণ অনাদি উহাও সেইন্ধপ 
অনাদি। জীবের শরীর এবং ইন্জিযগোলক ঈশ্বর স্ষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ সমত্ত জীবের 
অধীন। এজন্য ফেহ কর্ণ, মন অথবা বাক্য দ্বারা পাপ করিলে সেই তোগ করে, ঈশ্বর কবেন 
না। কেহ পর্বত হইতে লৌহ বাহির করিল, উহ! ব্যবসারী লইল, তাহার দোকান হই 
কর্মকার লইয়া তরবারি প্রস্তত করিল এবং অবশেষে একজন সিপাহী উহা গ্রহণ করিয়া একজনকে 
বিনাঁশ করিল। এপ স্থলে লৌহের উৎপত্তি কর্তা, উহার গ্রাহক, তরবারি নির্মাত! অথবা তরযারিকে 
ধৃত করিয়া রাঁজা দণ্ড দেন না, কিন্ত যে তরবারি স্বার। বিনাশ করিয়াছে সেই যেরূপ দণ্ড গায় তঞ্প 
শরীরাদির উৎপত্তিকর্তী পরমেশ্বর উক্ত কর্মের ভোক্তা নহেন কিন্তু জীবকেই ভোগ করান্। পরমেশ্বর 
কর্ম করিলে জীব পাঁপ করিতে পারিত না; কারণ পরমেশ্বর পবিত্র এবং ধার্মিক হওয়াতে কোন জীবকে 

পাপ করিতে প্রেরণা করিতেন না । এইজন্ত' জীব আপনার কার্য করিতে শ্বতস্তর। জীব যেরূপ নিজ 
কার্য করিতে শ্বতন্ত্র পরমেশ্বরও তদ্রপ নিজ কাধ্য করিতে শ্বতন্ত্র। (প্রশ্ন) জীব এবং ঈশ্বরের গুণ, 
কর্ম এবং শ্বতাঁব কীরদৃশ ? (উত্তর) উভয়েই চেতন শ্বরূপ, উভয়েরই শ্বভাব পবিত্র, অবিনাশী এবং" 

ধার্টিকতাদি বিশি্। পরস্থ স্যট্টির উৎপত্তি, স্থিঠি ও প্রলয়, সকলকে নিয়মে রক্ষা করা এবং জীবেনর 

পাপ পুণ্যেরু ফল প্রদান করা প্রত্থতি পরমেখরের ধর্মযুক্ত কর্ম সন্তানোৎপত্তি, সন্তান পালন এবং 
শিল্প বিদ্যা প্রভৃতি জীবের (ভাপ মন্দ) কর্ম। নিত্যজ্ঞান, আনন্দ ও অনস্তবলানি ঈশ্বরের গুগ। 

জীবের £-- 

ইচ্ছাছেষপ্রযত্রস্খছুঃখজ্ঞানান্যাতনে! লিঙ্গমিতি ॥ 
ন্যায় দঃ। অঃ১। আঃ ১। সঃ ১০ ॥ 

প্রাণাপাননিমেষোম্মেষমনোগতীন্জ্রিযান্তরবিকারাঃ 
স্বখছুঃখেচ্ছাদেষে। প্রযত্বাশ্চাত্বনো লিঙ্গানি ॥ 

বৈশেষিক দঃ । অঃ ৩। আঃ ২। সূঃ ৪ ॥ 

( ইচ্ছা ) পদারথপ্রাপ্তির অভিগাষ, (দ্বেষ ) ছুঃখাদির অনিচ্ছা অর্থাৎ বৈর, (প্রত ) পুরুযার্থ ও 
বল, ( ু খ ) আনন্দ, ( ছুঃখ ) বিলাপ ও অপ্রসন্নতা, এবং ( ভ্তান ) বিবেক এই কয় আত্মুর ধর্ম উত্তয় 
দর্শনে (স্তায় ও বৈশেষিকে ) তুল্য ॥ পরন্ত বৈশেষিকে (প্রাণ ) প্রাণবায়ুকে ভিতরে আকর্ষণ করা, 

( অপান) প্রাণকে বহির্নি্রামণ কর (নিমেষ) পলকপাত, ( উন্মেষ ) উচ্ষুঃ উন্ুক্ত করা, (মন) নিশ্চর 
স্মরণ এবং অহঙ্কার, (গতি ) গমন (ইন্রি়) সকল ঈন্জিয়ের বৃতি, (অস্তর্তিকার ) ভিন্ন তির 

ভাবে ক্ষুধা, ভা, হর্য এবং শোকাদিযুক্ত হওয়া, জীবাত্মার গুণ কথিত আছে, এবং ইহাঁর 

কারণ জীবাত্ম পরমাত্বা হইতে ভিনন। ইহাদিগের দ্বারাই আত্মার প্রতীতি হয় কারণ উহা স্থল 
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নছে। বতক্ষণ দেহে আত্ম! থাকে, ততক্ষণই এই সকল গুণ প্রকাশিত থাকে এবং যখন জীবাস্বা 
দেহত্যাগ্ন করিয়া! চলিয়৷ যায় তখন এ সকল গুণ দেহে থাকে না । যাহা থাকিলে যাহা হয় এবং বাহ! 

না থাকিলে যাহা হয় না উহাই উহার গুণ হইয়া থাকে । যেমন দীপ ও হু্ধ্যাদি থাঁকিলেই প্রকাশাদি 
হয় এবং না থাকিলে হয় না, এইরূপেই জীব এবং পরমাত্মার বিজ্ঞান, গুণ দ্বারাই হষ্টয়া থাকে। (প্রশ্ন) 

পরমেশ্বর ভ্রিকাদর্শাী, অতএব তিনি তবিষ্যতের ঘটনা জানে। তিনি যেরূপ নিশ্চয় করিবেন, জীব 

সেইরূপ করিবে। ম্তরাং জীব শ্বতত্ত্র নে এবং ঈশ্বর জীবকে দণ্ড দিতে পারেন নাঁ, কারণ ঈশ্বর 
আপনার জ্ঞান দ্বারা যেরূপ নিশ্চর করিয়াছেন, জীব তাহাই করিয়া থাকে । (উত্তর) ঈশ্বরকে ব্রিকাল- 

মী বলা মূর্খতার কার্ধ্য, কারণ যাহা হয় নাই অথচ পরে থাকে না অথবা হয় নাই অথচ পরে হইবে, 
তাহাকে ভবিষ্যৎকাল কছে) ঈশ্বরের কি কোন জ্ঞান হইয়া পরে থাকে ন! অথবা হয় নাই অথচ পরে 
হইবে ? এইজন্ত পরমেশ্বরের জান সদা! একরস অথপ্ডিত এবং বর্তমান থাকে। তৃত এবং তবিষ্যৎ জীবের 

তবে জীবের কর্্াপেক্ষিত বিষয়ে ত্রিকালজ্ঞত। ঈশ্বরের আছে কিন্ত স্বতঃ নাই। ন্বতন্ুতা দ্বারা জীব 
যেূপ কার্ধ্য করে, সর্বজ্ঞতা দ্বারা ঈশ্বরও তদ্রপ জানেন, এবং ঈশ্বর যৈরূপ জানেন জীবও সেইরূপ করে। 

অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের জ্ঞান এবং ফলদান বিষয়ে ঈশ্বর শ্বতন্্। জীব কেবল কিঞ্চিৎ 

বর্তমান কালে কার্ধ্যানুষ্ঠানে ত্বতন্ত্ব। ঈশ্বরের অনাদি ভঞান বিধায় তাহার কর্জ্ঞান যেরূপ অনাদি, দণ্ড 

দ্বীন ভ্ঞানও তন্রপ অনাদি; এই উভয় জ্ঞানই তাহার সত্য। কর্ণজ্ঞান সত্য এবং দগ্ুজ্ঞান মিথ্যা ইহা 

» কি কখন হুইতে পারে? সুতরাং এ বিষয়ে কোন দোষ আদিতেছে না । (প্রশ্ন ) শরীরানুসারে স্ভিয় 
ভিন্ন জীব কি বিভু অথবা পরিচ্ছিন্ন? (উত্তর) পরিচ্ছিন্ন। বিভু হইলে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুুণ্তি, মরণ, 
জন্ম, সংযোগ, বিগোগ, আগমন এবং প্রত্যাগমন কখন হইতে, পারে না। এইজন্য জীবের স্বরূপ 

অননজজ। অল্প অর্থাৎ হুক্ম। পরমেশ্বর অতীব হুক্ষাৎসুক্মতর, অনত্ত সর্বজ্ঞ, এবং সর্বব্যগিক শ্বরূপ। 

এইজন্ত জীব এবং পরমেশ্বরের মধো ব্যাপ্য ও ব্যাপ্ত সম্বন্ধ আছে। (প্রশ্ন) যে স্থানে এক বস্ত 

থাকে, সে স্থানে অন্ত বন্ত থাকিতে পারে না, এইজন্ত জীব এবং ঈশ্বরের সংযোগ সম্বন্ধ হইতে পারে, 

ব্যাপয ব্যাপক সম্বন্ধ হইতে পারে না । (উত্তর ) তুল্যাকারবিশিষ্ট পদার্থ পক্ষে এই নিয়ম হইতে পারে, 
অসমানাক্ৃতির পক্ষে নহে। যেমন লৌহ স্থূল এবং অগ্নি হুক্ম বলিয়া লৌহে বিছ্যদগ্নি বাপক হইয়া 
একই স্কানে ছুই বস্তু থাকে। তদ্রুপ জীৰ পরমেশ্বর অপেক্ষা স্থল এবং পরমেশ্বর জীবাপেক্ষা হুক্ষ 

বলিয়! পরমেশ্বর ব্যাপক এবং জীব ব্যাপ্য। জীব ও ঈশ্বর মধ্যে যেরূপ ব্যাপ্য ব্যাপক সন্বন্ধ আছে, 
সেব্য সেবক, আধারাধেয়, স্বামী ও ভৃত্য, রাজ! ও প্রজ। এবং পিতা ও পুত প্রভৃতি সম্বন্ধও তত্ত্রপ। 

( প্রশ্ন ) বদি পৃথক্ হইল তবে £-- 
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তত্্বমলি। ৩। অয়মাতা! ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥ 
বেদের এই সকল মহাঁবাক্যের অর্থ কি হইবে? (উত্তর) ইহা! বেদবাক্য নহে বিত্ত ব্রাহ্মণ গ্রন্থের 

বচন। কোন সত্য. শানে ইহাদিগের নান “মহাবাক্য” এরূপ লিখিত নাই ) অর্থাৎ (অহম্) আমি 
(বন্ধ) অর্থাৎ ব্স্থ( অন্মি) আছি। এস্থলে তাস্থ্যোপাধি রহিয়াছে । যেন “্মঞধাঃ ক্রোশস্তি” 

মঞ্চ সকল চীৎকার করিতেছে। মঞ্চ সকল জড়, সুতরাং ইহার্িগের চীৎকার করিবার সামর্থ নাই 
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এইজপ্ত মঞ্চ পুরুষ চীৎকার করিতেছে এইরূপ জানিতে হইবে। বদি কেহ জিজ্ঞাস! করেন যে 'প্সকল 
পদার্থই ব্রন্দস্থ, স্থৃতরাঁং জীবকে ব্রন্গস্থ বলিবার বিশেষ প্রয়োজন কি 1” তাহার উত্তর এই যে, সফল 

পদার্থ রহ্স্থ বটে কিন্তু জীব যেরূপ সাধধ্থযুক্ত ও.নিকটস্থ এরূপ অন্ত পদার্থ নহে। জীবের ত্রহ্মজ্ঞান হয় 
এবং মুক্তি হইলে জীব ব্রদ্ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে থাকে এইজন্ত জীবের ব্রন্ধের সহিত তাংস্থ্য অর্থাৎ 
তৎসহচরিতোপাধি আছে অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের সহচারী | ম্ৃতরাং জীব এবং ব্রন্ম এক নহে। বদি 
কেহ বলে যে "আমি এবং এই বাক্তি এক* তাহা হইলে তাহায় অর্থ অবিরোধী বুঝিতে হুইবে। 
ত্রপ যদি জীব সমাধিস্থ ও পরমেশ্বরে প্রেমবন্ধ হইয়া নিমগ্ন হয় তবে লে বলিতে পারে যে “আমি এবং 
রঙ্গ এক* অর্থাৎ অবিরোধী এবং এক অবকাশস্থ। যে জীব পরমেশ্বরের গুণ কর্ম ও হ্ছভাবের 

অনুকুল আপনার গুণ কর্ম ও স্বভাব করে, সেই সাধন্দম্য বশতঃ ব্রন্মের সহিত একতা কহিতে পারে। 
(প্রশ্ন) আচ্ছা, ইহার অর্থ কিরূপ হইবে? (তৎ) দেই বর্গ (অসি) হও। (উত্তর) তুমি 
“তৎ” শব্ষে কি গ্রহণ করিতেছ ? (যদি বল) ্ত্রহ্ষ* তাহা হইলে কোথা হইতে ব্রহ্ম পদের 

অনুবৃতি আনিলে ? (প্রশ্ন )-- 

সদেব মৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ং ব্রদ্ম। 
এই পূর্ববাক্য হইতে। (উত্তর) তুমি এই ছান্দোগ্য উপনিষদ্ কখন দর্শন কর নাই। যঙগি 

দেখিয়া থাক তবে জানিবে উক্ত স্থলে ব্রহ্ম শব্ের পাঠ নাই। তুমি কেন মিথ্যা কহিতেছ? 
ছান্দোগো ১2 

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্। 
এইরূপ পাঠ আছে। উক্ত স্থলে ব্রদ্ম শব্ধ নাই। (প্রশ্ন) তাহা হইলে আপনি “তং” 'শবে কি 

গ্রহণ করেন? (উত্তর) 

স য এষোণিমা। এঁতদ্রাত্যমিদত সর্ধং ততসত্যত স আত্মা তত্বমসি 

শ্বেতকেতো ইতি ॥ ছাঁন্দোঃ | প্রঃ ৬ খঃ ৮ মহ৬। ৭॥ 
উক্ত পরমাত্মা জানিবার যোগ্য) তিনি অতি হুক এবং এই সর্মস্ত জগৎ এবং জীবের আত্মা । 

তিনিই সত্য শ্বরূপ এবং নিজেই নিজের আত্মা! হে শ্বেতকেতো ! প্রিয় পুত্র! 

তদাত্মকম্তদন্তর্যামী ত্বমসি ॥ ্ 
ভূমি সেই অন্তর্ধ্যানী পরমাত্মা যুক্ত । এই অর্থ উপনিষদ হইতে অবিরুদ্ধ। কারণ £-. 

য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মমোস্তরোয়মাত্মা' ন বেদ যস্তাত্বা শরীরমূ। আত্মনোস্ত- 
রোয়ময়তি সত আত্মান্তর্য্যাম্যস্তঃ ॥ | 

ইহা বৃহদারপ্যকের বচন। মহর্ধি'যাক্তবন্ধ্য আপনার স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে কছিতেছেন যে. হে ধৈত্রেরি ! 
পরমেখুর আত্মা অর্থাৎ জীবে স্থিত্ত এবং জীবাত্ম। হইতে তিন্ন। মুঢ় জীবাত্মা জানিতে পারে না যে 
পরমাত্মা আমার আত্মার ব্যাপক আছেন। পরমেশ্বরের জীর্বাস্বা শরীর অর্থাৎ শরীরে যেদ্ূপ ভাব রহে 

তন্ধপ জীবে পরমেশ্বর ব্যাপক থাকেনু। তিনি জীবাত্ম! হইতে ভিন্ন থাকিয়া জীবের পাপ পুণোোর সাক্ষী 
হইস্কা জীবদিগকে তাঁহার ফল প্রদান করতঃ নিয়ম রক্ষ! করেন । তিনিই অবিনান প্বরূপ, তোমারও 



১৫০ সত্যর্থপ্রকাশ । 

অন্তর্যামী আত্মা অর্থাৎ তোমার ভিতর তিনি ব্যাপক আছেন ইহ! তুমি জান! কেহ কি এই সকল 
বচনের অর্থ অন্তরূপ করিতে পারে? “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” অর্থাৎ সমাধিদশার বখন যোগীর পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ 

হয়, তখন তিনি কহেন যে "যিনি আমার আত্মার ব্যাপক তিনিই সর্বত্র ব্যাপং*। এইগন্ত আজকালকার 
যে বেদাস্তী জীব ও ব্রন্গের একতা কহে সে বেদাস্ত শান্তর বুঝে না । (প্র ) 8 

অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি। ছাঃ প্রঃ ৬। খঃ ৩। 
মঃ২॥ তৎস্ঘ্ট। তদেবানুপ্রাবিশ। তৈত্বিরীয়ৎ ব্রাহ্মণং অনু ৬॥ 

পরমেশ্বর কহিতেছেন যে আমি জগৎ এবং শরীর রচন। করিয়া জগতে ব্যাপক এবং জীবরূপ হইয়া 

শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম এবং রূপের ব্যাখ্য। করি । পরমেশ্বর উক্ত জগৎ এবং শরীর সৃষ্টি করিয়া 

উহারই মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ইত্যাদি শ্রুতি বাকোর কিরূপে অন্য অর্থ করিতে পারিবে ? (উত্তর) 

যদি তুমি পদ, পদার্থ এবং বাক্যার্থ জানিতে, তাহা হইলে কখন এরূপ অনর্থ করিতে না। এস্থলে এরূপ 

বুঝিতে হুইবে যে এক প্রবেশ এবং দ্বিতীয় অনুপ্রবেশ অর্থাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ । শরীরে প্রবিষ্ট জীবের 
সহিত পরমেশ্বর অনুপ্রবিষ্টের তুল্য হইয়! বেদ ছারা সমস্ত নাম এবং রূপাদির বিদ্যা প্রকটিত করেন, 
এবং শরীরে জীবকে প্রবেশ করাইয়। স্বয়ং জীবের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন । তুমি যদি অন্ু 
শব্দের অর্থ জানিতে, তাহ! হইলে এরূপ বিপরীত অর্থ কখন করিতে না । (প্রশ্ন )১- 

“সোতয়ং দেবদতো! য উষ্ণকালে কাশ্তাং দৃষ্টঃ ন ইদানীং প্রাবুট সময়ে মথুরায়াং দৃশ্ততে 1” অর্থাৎ 

যে দেবদত্তকে আমি উষ্ণকালে কাশীতে দেখিয়াছি, উহ্থাকে বর্ষা সময়ে মথুরায় দেখিতেছি। এম্থলে 

কাণীদেশ ও উষ্ণকাল ত্যাগ করিয়! কেবল শরীর মাত্র লক্ষ্য করতঃ দেবদভ্ লক্ষিত হইতেছে । তত্রপ 

ভাগত্যাগ লক্ষণা দ্বার! ঈশ্বরের পরোক্ষ দেশ, কাল, মায়া উপাধি, এবং জীবের এই দেশ, কাল, অবিদ্যা 

এবং অল্পজ্ঞত। উপাধি ত্যাগ করিয়া কেবল চেতন মাত্র লক্ষ্য করিলে একই ব্রচ্ম বস্ত উভয়ে লক্ষিত হইয়া 

থাকে । এই ভাগত্যাগ লক্ষণা দ্বারা অর্থাৎ কিঞ্চিৎ গ্রহথ ও কিঞ্চিৎ ত্যাগ দ্বারা যেমন ঈশ্বরের 

সর্বন্তত্বাদি বাচ্যার্থ এবং জীবের অল্পজ্ঞত্বাদি বাচ্যার্গ ত্যাগ করিলে এবং কেবল চেতন মাত্র লক্ষ্যার্থের 

গ্রীহথ করিলে অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারে । এ বিষয়ে আপনি কি বলিতে পারেন ? (উত্তর) প্রথমতঃ 

তুমি জীব এবং ঈশ্বরকে .নিত্য অথবা অনিত্য মনে কর? (প্রশ্ন) এই উভয় উপাধি জন্য কল্পিত 

বিধায় অনিত্য মনে করি। (উত্তর) উক্ত উপাধি নিত্য অথব! অনিত্য ? (প্রশ্ন) আমার মত 

এই যে £-. 

জীবেশো চ বিশুদ্ধাচিদ্বিভেদস্ত তয়োদ্বয়োঃ। 
অবিদ্যা তচ্চিতোর্ষোগঃ ষড়ম্মাকমনাদয়ঃ 

কার্ষোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ | 

কার্য্যকারণতাং হিত্বা পুর্ণবোধোইবশিষ্যতে ॥ . 
ইহা সংক্ষেপ শারীরিক এবং শারীরিক ভাষ্যের-কারিকা' । আমি বেদা্তী, ছন্র পদার্থ অর্থাৎ এক 

জীব, দ্বিতীয় ঈশ্বর, তৃতীয় ব্র্ধ, চতুর্থ জীব ও ঈশ্বরের বিশেষ তেদ, পঞ্চম বিদ্যা ও অজ্ঞান, এবং 

বষ্ঠ অবিদ্যা এবং চেতনের যোগ ইঞাদিগকে অনাদি-শ্বীকার করি। পরস্ত এক ব্রহ্ম অনাদি এবং অন্ত, 



 সজাবত্রকাশ। ৯৪১ 

এবং আন পাঁচটা জনাদি ও সানু । প্রাগভাবের স্তায় যতদিন অন্কান রহে ততদিন এই পাঁচ খকে। 
এই পাঁচটার আদি বিদিত হয় না এইজন্য উহ্থাদিগকে অনাদি, এবং জান হইলেই পরে নষ্ট হইয়া যায় 
এইজস্ত উহাদিগকে সাস্ত অর্থাৎ নাঁশবিশিষ্ট কহা যাঁয়। (উত্তর) এস্থলে তোমার এই তিন প্লোকই 
অশুদ্ধ। কারণ তোমার মতামুসারে অবিদ্যাযোগ ব্যতিরেকে জীব, এবং মায়! যোগ বাতির়েকে ঈদ্বয় 
সিদ্ধ হইতে পারে না । এইজন্য “তচ্চিতেধোগঃ” এই ঘষ্ট পদার্থ তুমি গণনা করিয়াছ। কিন্ত উহা 
রহিতেছে না। কারণ উক্ত অবিদ্যা বা মায়৷ জীব ও ঈশ্বরে চরিতার্থ হইতেছে। পুনরায় ত্রচ্ম এবং . 
মারা বা অবিদ্যার যোগ বাতিরেকে ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং ঈশ্বরে অবিদ্যা এবং ব্রন 
হইতে পৃথক গণনা ব্যর্থ। এইজন্ত তোমার মতামুসারে ছুই পদার্থ অর্থাত ব্রহ্ম এবং অবিদ্যা সিদ্ধ 

হইতে পারে, ছয় নহে । যদি অনন্ত, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত্বভাব ও সর্বব্যাপক ত্রচ্ছে অজ্ঞান সিদ্ধ কর, 

তাহা হইলেই তোমার প্রথম কার্ষেযাপাধি এবং কারণোপাখি হইতে জীব এবং ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে পার, 
কিন্তু তাহার একদেশে স্থাশ্রয় এবং হ্বিষয়ক অজ্ঞানকে যদি সর্ধত্র অনাদি শ্বীকার কর তাঁহ! হইলে 
সমস্ত ক্রন্ধ শুদ্ধ হইতে পারে না। যদি অন্ঞান একদেশে স্থিত স্বীকার কর, তাহ! হইলে উহা! 
পরিছিন্ন হওয়াতে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে থাকিবে এবং যে স্থানে অজ্ঞান যাইবে সেই স্থানের ব্রহ্গ 

অজ্ঞানী এবং যে স্থান ত্াাগ করিবে সেই স্থানের ব্রহ্ম জানী হইতে থাকিবে । সুতরাং কোন স্থানের 
্রহ্মকে অনাদি শুদ্ধ ও জ্ঞানযুক্ত কছিতে পারিবে না! যদি অন্ঞানের সীমাস্থিত ব্রহ্ম অজ্ঞান জানিতে 

পারে ( অর্থাৎ অঙ্জানী হয়) এরূপ বল তাহ! হইলে (সীমাস্থ ত্রচ্ষের) বাহিরের এবং ভিহরের ত্রহ্ধ খণ্ডিত 

হইয়া যাইবে । যদি বল খণ্ডিত হইলে ব্রদ্ষের হানি কি?” তাহা হইলে অথণ্ড রহিল না। কর যদি 
অখণ্ড হয় তবে অজ্ঞানী হইল না। জ্ঞানের অভাব অথব! বিপরীত জ্ঞানও যদি গুণ হয় তাহা হইলে 

উহা! কোন দ্রব্যের সহিত নিত্য সম্বন্ধে সন্বন্ধবুক্ত থাঁকিবে। যদি এরূপ হয় তবে উহ! সমবায় সম্বন্ধ 

হওয়ার কখন অনিত্য হইতে পারে না। যেরূপ শরীরের একদেশে বিস্ফোটক হইলে সর্ধত্র দুঃখ বিস্তৃত 

হইয়! থাকে তদ্রপ একদেশে অদ্ভান অথ৭1 সুখ ছুঃখ ও র্লেশের উপলব্ধি বশতঃ সমস্ত ব্রহ্ম ছঃখাদি 
অনুভব করিবে । যদি কার্য্যোপাধি অর্থাৎ অস্তঃ্রণের উপাধিযোগ বশতঃ ব্রন্মকে জীব বণিয়! মনে 

কর, তাহা হইলে আমি জিক্তাস! করি ব্রহ্ম কি ব্যাপক অথব1 পরিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ একদেশী এবং 

পৃথক্ পৃথক্? যদি বল ত্রহ্ধ ব্যাপক এবং উপাধিপরিচ্ছি্ন তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি অস্তঃকরণ চলিত 

হয়কি না? (প্রশ্ন) চলিত হয়। (উত্তর ) অস্তঃকরণের সহিত ব্রদ্ষও চধিত হন অথবা স্থির 

থাকেন? (প্রশ্ন) স্থির রহেন। (উত্তর) যদি অন্তঃকরণ চাঁলিত হয় তখন অস্তঃকরণ যে যে দেশ 

ত্যাগ করেন সেই সেই দেশের ব্রহ্ম অজ্ঞান রহিত এবং যে যে দেশ প্রাপ্ত হইবেন তততৎস্থানের 

শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞানী হইতে থাকিবেন ৷ এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে ব্রন্গ ভাপী এবং অজ্ঞানী হইতে থাকিবেন। 

এইরূপে মোক্ষ এবং বন্ধ ও ক্ষণভঙ্গ হই,1 পড়িবে । যেরূপ এক জনের দৃষ্ট বন্ত অপরে ম্মরণ করিতে 

পারে না তদ্জরপ গতকল্য দৃষ্ট বা, শ্রুত বস্ত বা বিষয়ের জ্ঞান (জীবে ) থাকিতে পারে না) কারণ যে 

সময়ে বা! যে দেশে দর্শন ঝ শ্রবণ হইয়াছিল উহা ভিন্ন দেশ এবং সময়, এবং যে সময় বা যে দেশে 

স্মরণ তে উহ! ভিন্ন দেশ এবং ভিন্ন কাল। যদি বল ত্রহ্ম এক, তাহা! হইলে (জীবরূপ ) 

রঙ্গ কেন সর্বজ্ঞ নহে? আর যদি বল যে অস্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে উক্ত ব্রন্ষও ভিন্ন ভি 

হুইয়। যায়, তাহা হইলে উহা! জড় হইল এবং উহাতে ভান সম্ভবে ন'। যদি বল কেধল শ্রন্মের 



অথবা কেবল অস্বঃকরণের জ্ঞান হয় না, পরন্ত অন্তঃকরণস্থ চিদাভাসের ভান হইয়া! থাকে তাহা! 
হইলেও চেতনেরই অন্তঃকরণ দ্বার! জ্ঞান হইল। তবে উহা (অস্তঃকরণ ও নের্রদারা ) অল্প ও 
অর্জ্ঞ কেন হইল? এইজন্য কারণোপাধি এবং কার্যোপাধির যোগ বশতঃ ব্রহ্গ, জীব এবং 
ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে পারিবে না । কিন্তু ঈশ্বরের নাম ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম ভিন্ন অনাদি অনুৎপন্ন এবং অমৃত 
স্বরূপ (চেতন ) জীবের নাম. জীব। যদি বল যে চিদ্বাভাসের নাম জীব; ভাহা হইলে উহ! ক্ষত 
বলিয়! নষ্ট হইয়! যাইলে মোক্ষম কে ভোগ করিবে ? এইজন্ত ব্রক্ধ জীব ব! জীব ব্রচ্ম কখন এক হইতে 

পারে না, হয় ন! এবং হইবে না । (প্রশ্ন) তাহা হইলে “সদেব সৌম্যেদমগ্ী আসীদেকমেবাদ্ধিতীয়মূ” 
ইত্যাদি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অনুদারে কিরূপে অদ্বৈতসিদ্ধি হইবে? আমার মতানুসারে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ 
কোন সজা'হীয় এবং ব্বগত অবয়ব সমূহের ভেদ ন! খাকাতে এক ত্রক্ধ সিদ্ধ হয়। যদি জীব দ্বিতীয় 
হইল তাহা! হুইলে অদ্ৈতসিদ্ধি কিবূপে হইতে পারে? ( উত্তর) এইভ্রমে পতিত হইয়া কেন 
ভীত হইতেছ? বিশেষ্য ও বিশেষণের ভান ক রিয়া উহার ফল কি হয় তাহা! বুঝিয়া! লও। যদি বল 

যে “্বাবর্তকং বিশেষণং ভবতীতি” বিশেষণ ভেদ-কারক হয়, তাহা হইলে ইহাও মনে কর যে প্প্রবর্ভকং 

প্রকাশকমপি বিশেষণং ভবতীতি” বিশেষণ প্রবর্তক এবং প্রকাঁশকও হইয়া থাকে । একপ হইলে বুঝিৰে 

যে ব্রন্মের অদ্বৈত বিশেষণ থাকাতে উহার ব্যাবর্তক ধর্ম দ্বার ব্রহ্ম অছ্বৈতবস্ত বলিয়া যে সকল অনেক 
জীব এবং তত্ব আছে উহ! হইতে ব্রদ্মকে পৃথক্ করিতেছে এবং বিশেষণ প্রকাশক ধর্মদ্বারা ব্রহ্ষকে এক 

হইবার প্রবৃত্তি করিতেছে । যেরূপ “অম্সিন্লগরেহদ্বিতীয়ো ধনাট্যোদেবদতঃ” | প্অন্তাং সেনায়ামদ্ধিতীয়ঃ 
শুরবীরোবিক্রমসিংহ১” অর্গাৎ কেহ কাহাকে কহিল যে এই নগরে অদ্বিতীয় ধনাঢ্য দেবদন্ত এবং এই 
সেনাতে অদ্বিতীয় শূরবীর বিক্রমসিংহ ইহার দ্বার! এই সিদ্ধ হইতেছে যে দেবে দলের সদৃশ এই নগরে 
দ্বিতীয় ধনাঢ্য নাই এবং সেন! মধ বিক্রমসিংহের তুল্য শুঃবীর দ্বিতীয় কেহ নাট, নুন নিশ্চয়ই আছে। 
পৃথিবী আদি জড় পদার্থ পশ্বাদি প্রাণী এবং বৃক্ষাদি যাহা বিদ্যমান আছে তাহার নষেধ হইতে পারে 

না। তদ্গ রন্ষের সদৃশ জীব অথবা প্রক্কতি নাই কিন্তু নুন অবশ্ত আছে। অতএব এই পিদ্ধ হইতেছে 
যে ত্রদ্ধ সব্ধদা এক এবং জীব ও প্ররুতিষ্থ তত্ব অনেক আছে এবং উহাদিগের হইতে ভিন্ন করিয়া 
অদ্বৈত বা অদ্ধিতীয় বিশেষণ ব্রহ্গের একত্ব সিদ্ধ করিতেছে । ইহা হইতে জীব অথব! প্রকৃতি এবং 

জগতের অভাব এবং নিষেধ হইতে পারে না। এ সকলই আছে পরস্ত ব্রঙ্গের তুল্য নছে। এইরূপে 
অবৈত সিদ্ধির অথবা ছ্বৈতসিদ্ধির হানি হইতেছে না । ব্যাকুল ন! হইয়া চিন্তা কর এবং বুঝিয়! লও। 

(প্রশ্ন) ত্রন্দের সৎ চিৎ এবং আনন্দ এবং জীবের অস্তি, ভাঁতি এবং প্রিয়রূপ হইতে একতা! হইতে 
পারে। তবে কেন খণ্ডন করিতেছেন ? ( উন্র ) কিঞ্চিৎ সাঁধ্শ্্যর এক্য হইলেই কোন বস্ত এক হুইতে 

পারে না । যেমন পৃথিবী জড় এবং দৃশ্ত, তদ্রপ জল ও অগ্মি আদিও জড় এবং দৃশ্তঠ বলিয়া ইহাতেই একত! 

হইতে পারে না। ইহার বৈধম্ম্য ভেদকার ₹ অর্ণাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম দ্বারা, যেরূপ পৃথিবীর গন্ধ, রুক্ষতা, ও 

কাঠিন্ত প্রভৃতি গুণের দ্বারা, তদ্রপ জলের রস, দ্রবত্ব ও কোমলত্বাদি গুণের দ্বারা এবং অগ্নির রূপাঁও 

দাহকত্বাদি গুগের দ্বার পরম্পরে ভিন্ন হইতেছে অর্থাৎ এক হইতেছে না। যেরূপ মন্থষ্য এবং কীট 
উভয়েই চক্ষু দ্বারা দেখে, মুখ ছার1 আহার করে এবং পদদ্বার গমন করে, তথাপি মন্গুযোর আক্তিতে 

ছুই পদ এবং কীটের আকৃতিতে অনেক পদ ইতাদি ভেদবখতঃ, একতা হইতে পারে না, তন্রপ 

পরমেশ্বরের অনস্ত জান, আনন্দ, বল, ক্রিয়া, নি্রস্িত্ব এবং ব্যাপকতা জীব হইতে ভিন্ন বলিয়া! এবং 



- সতাদিপ্রকাশ ৯৫৩. 

জীবের অল্পজান, অন্নবল, অল্পস্বরূপ, পূর্ণত্রান্তি এবং পরিচ্ছিনতবাদি গুণ এক্ধ হইতে ভিন্ন বলিয়া জীৰ 
এবং পরমেশ্বর এক নহে। কারণ ইহাদিগের স্বরূপ ও ( পরমেশ্বর অতি সুক্ষ এবং জীব অপেক্ষারুত 
স্থল বলিয়। ) ভিন্ন) (প্রশ্ন ) 

অথোদরমন্তরং কুরুতে | অথ তস্ত ভয়ং ভবতি দ্বিতীয়া বৈ ভয়ং ভবতি | 
ইহ! বৃহদারণ্যকের বচন । যে বর্গ এবং জীবের মধ্যে অল্পমাত্রও ভেদ করে তাহার ভয়প্রাপ্তি হয়, 

কারণ ভয় দ্বিতীয় হইতেই হয়। (উত্তর) ইহার অর্গ এবপ নহে। কিন্তু এই যে, যদি জীব পরমেস্থপ্নের 
নিষেধ করে (তাহার সম্বন্ধ অস্বীকার করে) অথব! পরমাত্বাকে একদেশে অথব| কালে পরিচ্ছিন্ন মনে করে 

বা উহার আজ্ঞা ও গুণ, কর্ম এবং স্বভাবের বিরুদ্ধ হয়, কিম্বী কোন অন্য মন্থষোর সহিত বৈর করে, 

তাহারই ভয়প্রাপ্তি হয়। কারণ দ্বিতীর বুদ্ধি অথাৎ ঈশ্বরের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই এইরূপ বুদ্ধি 
হইলে, অথব৷ কোন মনুষ্কে এইরূপ ঝলিলে যে তোমাকে আমি তৃণজানও করি ন। এবং তুমি আমার 

কিছু করিতে পারিবে না; অথব! কাহারও হানি করিলে এবং ছুঃখ দিতে থাকিলে, তাহারই দ্বিতীয় 
হইতে ভয় উপস্থিত হয়; এবং সর্ব প্রকারে অবিরোধ হইলেই এক হইয়া থাকে । যেমন সংসারে বল! যায় 

যে দেবদত্ত, যজ্জদত্ত এবং বিষণুমিত্র এক অর্থাৎ অবিরুদ্ধ | বিরোধ না থাকলে সুথ, এবং বিরোধ হইতে 
দুঃখ প্রাপ্তি হইয়া! থাকে । (প্রপ্ন ) ব্রঙ্গ এবং জীবের কি সব্ধদাই একতা এবং অনেকতা থাকে অথবা 
কখন উভয়ে মিলিয়া 'এক হইঘা যায় অথবা বায় ন।? (উদ্তর) এক্ষণেই ইহার পূর্বে কিয়ৎপরিমাণে ইহ্থার 

উত্তর দেওয়া হইয়াছে। পরন্ত সান্ধ্য ও অঙ্থয়তাব হইতে একতা! হইয়া থাকে। যেমন মূর্ত দ্রব্য জড়ত্ব 
হেতু এবং কথন (জড়) আকাশ হইতে পৃথক্ থাকে না বলিয়! আকাশের সহিত এক এবং পুনঃ আকাশের 

বিভৃত্ব,সুক্মাত্ব, অপূপত্ব, অনইুত্ব প্রতি গুণ ও মূর্তদ্রব্যের পরিচ্ছিনত্ব ও দৃশ্ঠত্বাদি বৈধর্শ্য আছে বলিম্া 

আকাশ হইতে ভিন্ন হন, অর্গাৎ ধেমন পূথিব্যাদি দ্রব্য কথন আকাশ হইতে ভিন্ন থাকে না কারণ 

অনবয় অর্থাৎ অবকাশে অবস্থান ব্যতীত মূর্তত্রব্য কখন থাকিতে পারে না এবং ব্যতিরেক অর্থাৎ 

( অবকাশের) স্বরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া পৃথক্. আছে, তজপ ব্র্গ বাপক বলিম্বা জীব এবং পুথিব্যাদি দ্রবা 
উহ! হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে ন! এবং (উভয়ের) ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপবশতঃ একও হতে পারে না। 

যেমন গৃহ নিম্মাণের পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মৃত্তিকা, কাষ্ঠ এবং লৌহ প্রস্তুতি পদার্থ আকাশে 
থাকে, গৃহনিম্্মীণের পরও আকাশে থাকে এবং যখন গৃহ নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ যখন উক্ত গৃহের 

ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ শ্যতন্ত্র হইয়৷ ভিন্ন ভিন দেশ প্রাপ্ত হয়, তখন ৪ আকাশেই থাকে; অর্থাৎ তিন কালেই 
আকাশ হইতে ভিন্ন থাকিতে পারে না এবং স্বরূপতঃ ভিন্ন বলিয়া! কথন এক ছিল না. হয় না এবং হইবে 

না, তদ্রপ জীব এবং সমস্ত সংসারের পদার্থ পরমেশ্বরে ব্যাপ্ত বলিয়। পরমেশ্বর হইতে তিন কালেই ভিন্ন 

হইতে পারে ন! এবং স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়। একও কথন হইতে পারে না। মাধুনিক বেদাস্ীদিগের দৃষ্টি 

একচক্ষুঃ দৃষ্টির ন্যায় কেবল অন্বয়ের দ্রিকে পড়িয়া এবং বাতিরেকের ভাব ত্যাগ করিয়! বিরুদ্ধ হইয় 

পড়িয়াছে । এমন কোনই দ্রব্য নাই যাহার সগুণতা, নিগুণতা, অনবয়, ব্যতিরেক, সাধর্্মা, বৈধর্ম এবং 

বিংশষণভাব নাই। (প্রশ্ন) যখন এক কোষে যেরূপ ছুই তরবারি থাকিতে পারে না, তখন এক পদার্থে 

সগুণত৷ এবং নিগুপুত৷ কিরূপে থাকিতে পারে? ( উত্তর) যেমন জড়ের গুণ রূপার্দি এবং উহাতে 

ঢেতনের জাতানি গুণ নাই, তদ্ধপ চেতনের ইচ্ছাদিগুণ এবং উহাতে জড়ের রূপাদিগুধ নাই । এইজন্য 

২৩ ৃ 



১৫৪ £প্রফশি। 

“যদ্গুণৈঃ সঙ বর্তমানং ত৫ সগুপম", "গুপেত্যো যরিগতং পৃথ্গ ভূতং তন্লিগু ৭ম, বাছা গুণের সহিত 

বর্তমান উহাকে সগুণ এবং যাহা গুণরছিত উহাকে নিুণ কছে। আপনার আপনার স্বাভাবিক গুণের 

সহিত যুক্ত হওয়াতে এবং অপর বিরোধীয় গুণরহিত হওয়াতে সকল পদার্ণেরই সগুপতা এবং নিগুপত) 

অথব! কেবল সগ্ুগত! হইঃ। থাকে, কিন্তু একেই সগুণত। এবং নিুণতা সর্বদা! বর্তমান থাকে। ভত্দ্রপ 
পরমেশ্বর আপনার অনন্ত জ্ঞান ও বলাদি গুণ বশতঃ সগুণ এবং জড়ের রূপাদি ও জীবের ঘেষাদি গুণ 

হইতে পুথক্ বলিয়া নিগুণ কথিত হয়েন। (প্রশ্ন) সংসারে নিরাকারকে নিগুণ এবং সাকারকে সগুণ 

কহিয়া থাকে; অর্গাৎ যখন পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন ন! তখন নিগুণ এবং যখন অব্তার গ্রহণ করেন 

তখন তাহাকে সণ্ডণ কহ যায়। ( উত্তর ) অক্তানী এবং অবিদ্বান্দিগেরই এইরূপ কল্পনা হইয়া! থাকে। 

যাহার বিদ্যা নাই সে পণ্ডর সমান। সে যথায় তথায় দর্প বরিয়! থাকে । সান্লিপাতিক জরযুক্ত মনুষা 

মেরূপ নিরর্শক প্রলাপ করে, তদ্রপ অবিদ্বানের কথিত বাক্য বার্থ বুঝিতে হইবে। (প্রশ্ন ) পরমেশ্বর রাগী 
অথব| বিরক্ত ? ( উত্তর) ছুইই নহেন। কারণ শ্বভিন্ন উত্তম পদার্গে ই অনুরাগ হইয়া খাকে। পরমেশ্বর 
হইতে পৃথক এবং উত্বম কোন পদীর্ণ নাই; স্থতরাৎ রাগ তাহাতে সন্ভবে না। প্রাপ্তবস্তর ত্যাগেচ্ছাকে 

বিরক্তি কছে। ঈশ্বর বাপক বলিয়া! কোন পদার্থ ত্যাগ করিতে পারেন না; স্থুতরাং তিনি বিরক্তও 

নহেন। (প্রশ্ন ) ঈশ্বরের ইচ্ছা! আছে বা নাই ? (উত্তর ) এরূপ ইচ্ছ! নাই। কারণ ইচ্ছাও সেই বস্তর 

জন্য হয় যাহা! অপ্রাপ্ত ও উন্চম এবং যাহার প্রাপ্তি হেতু স্থখ বিশেষ হয় ॥ ঈশ্বর সন্বদ্ধে এরূপ সম্ভব 
হইলে, তাহার ইচ্ছা হইতে পারিত। কিন্তু তাহার কোন পদার্থ অপ্রাপ্ত নাই, কোন পদার্থ তদপেক্ষা উত্তম 

নাই এবং তাহ!র পূর্ণ সখী হইবার অভিলাষ নাই। ম্ুৃতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছ! সম্ভবে না। কিন্তু তাহার 
ঈকঞ্ষণ ( অর্থাৎ সর্দপ্রকার বিদ্যাদর্শন এবং স্থাষ্টবিধান ) আছে। সঙ্জনগণ এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিষয় হইতে 

বছু বিস্তার ক'রয়৷ লইবেন । 

গরস্থলে সংক্ষেপে ঈশ্বরের বিষয় পিখিয়! বেদ বিষয় লিখিত হইতেছে ॥ 
1 । । | ॥ 

ষস্মাদুচো৷ অপাতক্ষন্ যজুর্ষন্মাদদপাকষন্। সামানি 
। । ! 

য্ত লোমান্যর্ববাঙ্গিরসে। মুখম্। স্বস্তস্তং ব্রহি 
| 

কতমঃ দ্বিদেব সঃ | অথর্বব। কাং ১০। প্রপাঃ ২৩। অনুঃ ৪। মং ২০ ॥ 
যে পরমাত্বা হইতে থগ্বেদ, যজুর্ক্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ প্রকাশিত হইয়াছে তিনি কোন 

দেবতা? (ইহার উত্তরে বেদ ভগবান বলিতেছেন ) যে যিনি সমস্ত উৎপন্ন করিয়! ধারণ করিতেছেন 

তিনিই পরমাত্মা ৷ 
। । । ] 

্বয়ূর্ধাথাতথ্যতোহ্র্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্ব তীভ্যঃ সমাভ্যঃ | যজুঃ। অঃ ৪০ মঃ৮॥ 
সবয়ভূ, সব্ববাংপঞ্চ, শুদ্ধ, সনাতন এবং নিরাকার পরমেশ্বর, সনাতন জীবরূপ প্রজার্দিগের 

কল্যাণার্থ বেদ দ্বার! যথ! রীতি সমস্ত বিদ্যার উপদেশ করেন। (প্রশ্ন) আপনি পরমেশ্বরকে নিরাকার 

অথব! দাফার স্বীকার করেন ? ( উত্তর) নিরাকার মনেপ্করি। (প্রন) যদি নিরাকাৰ হইলেন তবে মূখে 



 গত্যাধ-প্রকাশি। ১৫৫ 

বর্ধোচ্চারণ ব্যতিরেকে কিরূপে বেঘবিদ্যার উপদেশ করিতে পারিয়াছিলেন ? কারণ বর্ণাদি উচ্চারণ করিতে 
তান্বাদি স্থানের এবং জিহ্বার প্রষত্র অবশ্য হওয়া! আবন্তক। (উত্তর) পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান এবং 
সর্বব্যাগক বলিয়া জীবদিগের উপর আপনার ব্যাথ্িবশতঃ তাঁহার বেদবিদ্যার উপদেশ করিতে মুখাদর 
কোন অপেক্ষা করেন না। কারণ মুখ ও জিহবা হবার! বর্ণোচ্চারণ কেবল আত্ম ভিন অপরের বোধের 

জন্যই কৃত হয়, পরন্থ নিজের জন্য কিছুমাত্র নহে। কারণ মুখ ওজিহ্বার ব্যাপার বাতিরেকেও মন্্ে 
অনেক ব্যবহারের বিচার এবং শব্দোচ্চারণ হইয়া থাকে । কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়৷ দেখিতে পাইবে ও 

শ্রবণ করিবে যে মুখ, জিহবা এবং তান্বাদিস্থানের ব্যতিরেকেও কিরূপ কিরূপ শব্ধ হইতেছে । এইরূগে 
অন্ত্যমীরূপ পরমা হইতে জীবদিগের উপদেশ হইয়াছে । বস্তত কেবল অপরকে বুঝাইবার কারণ 

উচ্চারণের আবশ্তকতা হয়। পরমেশ্বর নিরাকার এবং সর্বব্যাপক হওয়াতে জীবন্থম্বরূপ দ্বার! জীবাস্মায় 
স্বীয় অখিল বেদবিদ্যার উপদেশ করিস্বাছেন। পুনরায় উক্ত মনুষ্য অপরকে বুঝাইবার জন্য মুখ দ্বার! 

উচ্চারণ করতঃ অপরকে শ্রবণ করায় । এইজন্য ইহাতে ঈশ্বরের দোষ আসিতে পারে না। (প্রশ্ন) 
পরমাত্মা কোন্ সময় কাহার আত্মায় বেদ প্রকাশ করিয়াছেন? ( উর) £-- 

অগ্নেখগি বেদে বায়োর্যজুর্ধেদঃ সূর্য্যাৎ সামবেদঃ | শতঃ | ১১181২৩। 
প্রথমে স্থষ্টির আদিতে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরা এই চার খষির আত্মায় খক্ য্জু সাম ও 

অথর্ব এই চারি বেদ প্রকাশ করিয়াছেন । (প্রশ্ন) 2-- 

যো৷ ব্রঙ্গাণং বিদধাতি পুর্ব্বং যো বৈ বেদাঁংশ্চ প্রহিণোতি তন্যৈ ॥ 
শ্বেতাশ্বঃ | অঃ ৬। মঃ ১৮ ॥ 

ইহা উপনিষদের বচন । এই বচনে কথিত হইতেছে যে ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদের উপদেশ করিয়াছেন ; 
তবে কেন পুনরায় অগ্ন্যাদি খবির আত্মা কহিতেছেন ? ( উত্তর) অগ্র্যাদি দ্বারা ত্রহ্মার আত্মায় (বেদ) 

স্থাপিত কর! হইয়াছে । দেখ মন্ুতে কি লিখিত আছে । 

অগমিবায়ুরবিভ্য্ত ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্। 
ছুদোহ্যজ্ঞসিদ্ধয্থস্থগ যজুঃসা মলক্ষণমূ ॥ 

মনুঃ ১। ২৩॥ 

পরষাত্মবা আদি স্থাষ্টি সময়ে মনুষ্যদিগকে উৎপন্ন করিয়৷ অগ্রি আদি চারি মহধি ছারা বরকে চারি 

বেদ প্রাপ্ত করাইয়াছেন এবং উক্ত ব্রহ্মা অগ্রি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরা হইতে খক্, বজু, সাম এবং 
অথর্ববেদের গ্রহণ করিয়াছেন। (প্রঃ) উক্ত চারিজনকেই বোদপ্রক!শ করিয়াছেন, অগ্থকে করেন 

নাই, সুতরাং তিনি পক্ষপাতী হইতেছেন। (উত্তর) এই চারিজনই সমস্ত জীব অপেক্ষ1! অধিক 

পৰিভ্রাস্ত্া ছিলেন, অন্ত কেহ উভাদিগের সদৃশ ছিল না, এইজন্য উহ্বাদিগকেই পবিজ্র বিদ্যার প্রকাশক 
করিয়াছেন। (প্রঃ) কোন দেশের ভাষায় বেদ প্রকাশ না করিয়া কেন তিনি সংস্কৃত ভাষায় করিয়াছেন ? 
(উত্তর) কোন দেশভাষাতে প্রকাশ করিলে ঈশ্বর পক্ষপাতী হইতেন, কাঁরণ যে দেশের ভাবাতে 

প্রকাশ করিতেন তঙ্গেশীয়দিগের পক্ষে বেদের অপায়ন এবং অধ্যাপন বিষয়ে সুগমতা এবং বিদেশীয়ের 
পক্ষে কঠিনতা হইত। এইজন্য সংস্কত ভাষায় গ্রীকাশ করিয়াছেন | তা কোন দোশেব ভাষা নছে 'এবং 



১৫৬ | সত্যাধস্ত্রকাশ। 

বেদভাঁষা অন্য সমস্ক ভাষার কারণ ( মূল) বলির! উষ্ভাতেই বেদ প্রকাশ করিয়াছেন): যেরূপ ঈশ্বরের 

পৃথিবী আদি সৃষ্টি সকল দেশ এবং দেশবাঁপীর জন্ত এক প্রকার এবং সমস্ত শিল্পবিদ্যার কারণ, তঙ্জপ 

পরমেশ্বরের বিদ্যার ভাষা9 একরূপ হওয়া উচিত। কারণ সমস্ত দেশ এবং দেশবাসীর পক্ষে তুল্য 

পরিশ্রম হওয়াতে ঈশ্বর পক্ষপাতী হয়েনন এবং এই ভাষা অন্ত সকল ভাষারও কারণ হইয়াছে। 

(প্রশ্ন) বেদ ঈশ্বরের কৃত, অন্যের কৃত নহে এবিষয়ে প্রমাণ কি? (উত্তর) পরমেশ্বর যেরূপ 

পবিত্র সর্বাবিদ্যা'বৎ, শুদ্ধগুণকর্মস্বভাবযুক্, স্যাঁয়কারী এবং দয়াদিগুণবিশি্ট) এজন্য যে পুস্তকে 

তঙ্জপ ঈশ্বরের গুণকর্মম ও স্বভাবের অনুকুল কথন আছে, উহ! ঈশ্বরককৃত, অন্তত নহে । যাহাতে সবটিক্রম, 

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ 'আপ্ত ও পবব্রাত্মাদিগের ব্যবহারের বিরুদ্ধ কথন নাই, তাঁহা ঈশ্বরোক্ত। 

পরমেশ্বর যেরূপ এবং তীহার স্ব্টিক্রম যেষপে রক্ষিত হইয়াছে, তন্রপ ঈশ্বর, স্থষ্টিক্রম, কারণ এবং 

জীবের গ্রাতিপাদন যে পুস্তকে থাঁকবে উহ! পরমেশ্বরোক্ড পুস্তক হইয়া থাকে । বেদ যেরপ প্রত্যক্ষা্দি 

প্রমাণ বিষয়ের এবং শুদ্ধাত্মার স্বভাবের অবিরুদ্ধ, বাইবল, কোরাণাদি ন্ট পুস্তক তদ্রপ নহে। 

তয়োদশ এবং চত্দশ সমুললাসে বাইবেল এবং কোরাণ প্রকরণে ইহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা যাইবে। 

( প্রশ্ন) বেদ ঈশ্বর হইতে প্রকাশিত হবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ ম্ষ্যগণ ক্রমশঃ জ্ঞানের বুদ্ধি 

করতঃ পুস্তক রচনা করিয়া! লইতে পারে৷ ( উত্তর ) না, কখন রচনা করিতে পারে না। যেহেতু কাঁরণ 

বিনা, কাধ্যোৎ্পত্তি হওয়া! অসম্ভব । যেরপ বন্-মনুষা সমষ্টি দেখিয়া বিদ্বান্ হয় না, পরন্ত কোন শিক্ষক 
পাইলেই বিদ্বান্ হয় এবং এক্ষণেও পাঠ ব্যতিরেকে “কেহ বিদ্বান্ হইতে পারে না; তদ্রপ উক্ত 

আদি স্থষ্টি সময়ে পরমাআ যদি খষিদিগকে বেদবিদ্যা অধাপন ন| করিতেন এবং ইহারা যদি অন্তকে 

অধ্যাপন না করিতেন, তাঁহা হইলে সকণ লোক অবিদ্বান্ থ'ক্য়া যাইত! বেনন কোন বালককে 

জন্ম হইতে নির্জন স্থানে, অথব| অবিদ্ধান্প্ঈগের বা পণ্ুদ্দিগের সঙ্গে রাখিলে সেও তাহার সঙ্গী 

যেমন ভদ্রপ হইয়া থাকে । দেখ বন্য "ভীল” আদি ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । যতদিন আর্ধযাবর্ভ দেশ 
হইতে শিক্ষ। বিস্তৃত হয় নাই ততদিন মিসর, গ্রান ও ইয়ুরোপ আদি দেশস্থ মন্ুযুদিগের কোন বিদ্যা 

হয় নাই এবং ইয়ুরোপ হইতে কলঘ্বন্ আদি পুরুষ ষতদিন পর্যন্ত আমেরিকায় যায় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত 

সহশ্র, লক্ষ অথবা কোটিবর্ষ হইতে তদ্দেপস্থগণ মূর্খ অর্থাৎ বিদ্যাহীন ছিল। পুনরায় শিক্ষা পাওয়াতে 
বিদ্বান হইতেছে। ' এইরূপে পরমাত্ম! হইতে শ্যির আদি সময়ে বেদশিক্ষা প্রাপ্তি হ €য়াতে উত্তরোত্তর 

( লোকে ) বিদ্বান্ হইয়৷ আসিতেছে । 

ম এব পুর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ যোগসুঃ সমাধিপাঁদে সঃ ২৬॥ 
বর্তমান সময়ে যেরূপ আমরা অধ্যাপকদিগের নিকট পাঠ করিয়া বিদ্বান্ হইয়া থাঁকি, পরমেশ্বরও 

সেইরূপ স্থষ্টির আরস্তে উৎপন্ন অগ্নি আদি খধিদিগের গুরু অর্থাৎ অধ্যাপনকর্ত৷ হইয়াছিলেন। কারণ 
জীব যেরূপ সুষুণ্তি এবং প্রলয়কালে জ্ঞানরহিত হইয়া যায় পরমেশ্বর, তদ্রপ হয়েন নাঁ। তাঁহার জ্ঞান 
নিত্য বলিয়া ইহা নিশ্চিত জানিতে হইবে । নিমিন্ত বাতিরেকে কখন নৈমিত্তিক অর্থ সিদ্ধ হয় না। 
(প্রশ্ন) বেদ সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু অগ্ল্যাদি খষিগণ উক্ত ভাঁষা জানিতেন ন। | 
তবে বেদের অর্থ তাহারা কিরূপে জানিলেন ? (উতর) পরমেশ্বর জানাইয়াছেন এবং ধর্াত্া খষিগণ 
যখন যে অগ জানিবার হচ্ছ! করতঃ ধ্যানাবস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের শ্বরূপে সমাধিস্থ হইয়াছেন, তখনই 



সত্ার্থ-প্রকাপ। ১৫৯ 

পরনেশ্বর সেই অভীষ্মন্ত্রের অর্থ বিদিত করিয়াছিলেন। এইরূপে যখন অনেকের আত্মার বেদপ্রকাশ 
হইল, তখন খষি ও মুনিগণ উ্ধার অর্থ শ্রীকাশ করিয়া এবং খষি ও মুনিদিগের ইতিহাস লিখিয়া যে সচল 
পুক্তক রচনা করিলেন উহ্থার নাম ব্রাহ্মণ । রথ অর্থাৎ বেদের ব্যাথ্যান গ্রন্থ বলিয়া! উচ্ভার নাম ব্রাঙ্গণ 

হইয়াছে। ৃ 

ধাষয়ো। মন্্রদৃষয়ঃ মন্ত্রান্ সম্প্যন্ঃ ॥ নিরুঃ ১২০ ॥ 
যে যে খষির সর্বাগ্ে যে যে মন্্ার্থের দশন হইয়াছে ও পুর্ব বেহ উক্ত মন্ত্ার্থ প্রকাশিত করেন নাই 

বলিয়া অন্দাবধি "তন্তৎ মন্ত্রের সহিত তনৎ খষির নাম স্মরণার্গ লিখিত হইয়া আদিতেছে। যদি কেহ 
খষিদিগকে মন্ত্রর্তা বলেন, তাহ! হইলে তাহাকে মিথ্যাবাদী বুঝিতে হইবে, কারণ তাহারা মন্ত্রে 
অর্গপ্রকাশক মাত্র (মন্তরকর্তী নহেন )। (প্রশ্ন) কোন্ গ্রন্থের নাম বেদ? (উত্তর) খাক্, যজু, 
সাম এবং অথর্ব বের মন্ত্রংহিতার নাম বেদ অন্টের নাম নহে । (প্রশ্ন) 2-- 

মন্ধব্রাহ্মণয়োব্বেদনামধেয়মূ্ ॥ 

ইতাদি কাত্যায়নাদিক্কত প্রতিঙ্গাদি হুত্রের কি অর্গ করিবেন ? ( উত্তর) দেখ সংহিতা কে 

আস্তে এবং অধ্যায়সমাপ্তিতে “বেদ” এই সনাতন শব্দ গিখিত হইরা আসিতেছে $ এবং ব্রাঙ্গধ' পুস্তকের 

আরস্তে অথবা অধ্যায়সমাপ্ডিতে কুত্রাপি তাহ! লিখিত নাই । তথাঁচ নিরুক্কে :-- 

ইত্যপি নিগমো ভবতি | ইতি ব্রাক্ষণমূ। নিঃ অঃ1৫1খং ৩1৪। 
ছন্দে! ব্রা্গণানি চ তদ্দিষয়াণি। অঃ 81২৬৬ ॥ 

ইহ! হইতেও স্পষ্ট বিদিত হওয়া যায় যে বেদ মন্ভাগ, এবং ব্রাহ্মণ ব্যাথ্যাভাগ । এবিষয়ে বিশেষ, 

দেখিবার ইচ্ছা! হইলে মত রচিত “খণ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকায়” দেখিতে হইবে। তৎস্থলে অনেকরূপে 

প্রমাণের বিরুদ্ধ হওয়াতে কাত্যায়নের বচন সিদ্ধ বা প্রমাণ হইতে পারে না এইরূপ দিদ্ধ করা হইয়াছে। 

কারণ উহা মানিলে বেদ কখন সনাতন হইতে পারে না; কারণ ব্রাঙ্ষণ পুস্তকে অনেক খধি, মহধি 

এবং রাজাদিগের ইতিহাদ লিখিত আছে । যাহার ইতিহাস তাঁহার জন্মের পশ্চাৎ, উহা! লিখিত হইক্া 

থাকে; সুতরাং তদৃগ্রস্থও তাঁহার জন্মের পশ্চাৎ রচিত হয়। বেদে কাশ্ারও ইতিহাস নাই; কিন্ত 

উহাতে যে যে শব দ্বারা বিশেষ বিদা বোধ হয়, তহৎ শবেরই প্রয়োগ করা আছে। বেদে কোন 

মন্ুোর সংজ্ঞা বা বিশেষ কথার প্রদঙ্গ নাই। (প্রপ্ন) বেদের কত শাখা আছে? (উত্তর) এক 

হাজার একশত সপ্ত-বিংশতি | (প্রশ্ন) শাখা কাহাকে কহে? (উত্তর) ব্যাখ্যানকে শাখা কহে। (প্রশ্ন) 

ংসারে বিশ্বান্গণ বেদের অবয়বভূত বিভাগকে শাখা মনে করেন৷ (উত্তর) থণ্ুশঃ ধরিয়া বিচার 

করিলে, উহ! সত্য। কারণ (বেদের ) যাবতীয় শাখা আছে তাহ! অশ্বালয়নাদি খষিদিগের নামে প্রসিদ্ধ 

এবং মন্ত্রমংহ্তা। পরমেশ্বরের নামে প্রসিদ্ধ! চারিবেদ যেরূপ পরমেশ্বরক্কৃত শ্বীকার কর! হয়, তন্ত্রপ 

আশ্বীলয়নী আদি শাখা সকল তত্তৎ খধিরৃত স্বীকার করিতে হয় এবং নকল শাখাতে মন্ত্রসকল প্রতীকভাবে 

ব্/খ্যত হয়। যেমন তৈত্তিরীয় শাখায় *ইষেস্বোর্জেত্বেতি” ইত্যাদি গ্রতীকভাবে ধরিয়া ব্যাখ্যা করা 

হইয়াছে, কিন্তু বেদসংক্তাতে কোন মন্ত্র গ্রতীকভাবে ধৃত হয় নাই। এইজন্য পরমেশ্বরক্কৃত চারিবেদ 

মূল বুক্ষ এবং আশ্বীলয়নী আদি সমপ্ত শাখা। উভ! খষি 9 মুনিকত, পরমেঙ্গরকৃত নছে। এই 



& ১৫৮ 
১): 

বিষয়ে বিশেষ বাখ্য। দেখিতে ইচ্ছা হইলে “ণেদাদিভাষ্য ভূমিকায়” দেখিবেন। মাতা ও পিত! যেরূপ 
আপনার সন্তানদিগের উপর ক্কৃপাৃষ্টি করতঃ উহাদিগের উন্নতি অভিলাষ করেন, তন্রপ পরমেশ্বর সকল 

মন্থুযের উপর কপ! করিয়া বেদ প্রকাশ্ত্ি করিয়াছেন ৷ ইহা হইতে মনুষ্যগণ অবিদ্যান্ধকার ও ভ্রমজ।ল 

পরিহার করতঃ বিদ্যা ও বিজ্ঞান রূপ হ্ূ্ধ্য প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দে অবস্থান করিবে এবং বিদ্যা ও 

সখের বুদ্ধি করিতে খাঁকিবে। (প্রশ্ন) বেদ নিত্য অথবা অনিত্য? (উত্তর) নিত্য। কারণ 

পরমেশ্বর নিত্য বলিয় তাহার জ্ঞানাদি গুণও নিত্য । যাহা নিত্য পদার্থ তাহ'র গুণ, কর্ম ও স্বভাবও 

নিত্য ? (উত্তর) না। কারণ পুস্তক পত্রে এবং মসীতে প্রস্তত হয়; উহা' কিরূপে নিত্য হইতে 
পারে ? কিন্তু যে শব্ধ ও অর্থের সম্বন্ধ আছে, উহা নিত্য । (প্রশ্ন ) ইহাও হইতে পারে যে ঈশ্বর উক্ত 

খধিদিগকে জ্ঞান দিয়া থাকিবেন এবং তাহার! উক্ত জ্ঞান হইতে বেদ রচনা! করিয়া লইয়াছেন। 

(উত্তর) জ্েয় ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না। গায়ত্রাদি ছন্দ যড়জাদি ও উদাভান্ুদ)ভাদি শ্বরের 

জান পুর্ধ্বক গায়ত্যাদি ছন্দের রচনা করিতে সর্বজ্ঞ বাতিরেকে অন্ত কাহারও সামর্থা নাই কেহই এই 
প্রকার সর্বন্ঞানযুক্ত শাস্ত্র রচনা করিতে পারেনা । অবশ্ঠ, বেদপাঠের পর মুনিগণ ব্যাকরণ, নিরক্ত 

এবং ছঙ্গ আদি গ্রন্থ বিদ্যাপ্রকাশীর্থ রচনা করিয়াছেন। পরমাত্বা বেদ প্রফাশ না করিলে, কেহই 
কিছু রুনা৷ করিতে পারিত না। এই জন্ত বেদ পরমেশ্বরোক্ত | ইহারই অনুসারে সকলের চলা 

উচিত। যদি কেহ কাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, “তোমার মত কি?” তাঁহা হইলে সে উত্তর দিবে 
যে “আমার মত বেদ” অর্থাৎ বেদে যাহা কিছু কথিত আছে উহাই আমি স্বীকার করি। ইহার অগ্রে 
স্া্টি বিষয় লিখিত হুইবে। এস্থলে সংক্ষেপে ঈশ্বর এবং বে! বিষয়ের ব্যাখ্যা নিখিত হইল। 

ইতি মদ্দয়ানন সরস্বতী স্বামিকতে সত্যার্থ প্রকাশে 

নুভাষাবিভূষিতে ঈশ্বরবেদবিষয়ে 
সপ্তমঃ সমূলাসঃ সম্পূর্ণ ॥ ৭1 



অথাফম সমুন্নাসারস্ত 

অথ সষটযৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়বিষয়ান্ ব্যাখ্যান্তামঃ ॥ 
এক্ষণে সৃষ্টির উৎপন্থি, স্থিতি এবং প্রলয়রবিষয় কথিত হইবে । 

ইয়ং বি্ৃপ্ির্ধত আবভূব যদি বা দধে যদি বাঁন। 

যো অন্তাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্থসে৷ অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ১॥ 
। । | । | 

'তম আসীত্তমসা গুঢ়মগ্রেপ্রকেতং সলিলং সর্ধ্বমাইদমৃ। 
1 | | | | 

তুচ্ছেনাভপিহিত: যদাসীত্পসন্তন্মহিনা জায়তৈকম্ ॥ ২॥ 
| ধঃ। মঃ ১০ । সু ১২৯। মং ৭1 ৩॥ 

[ | ৃ | 

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততা গ্রে ভূতম্তজাতঃ পতিরেক অসীগ । 
1 । | | 

স দাধার পথিবীং দ্যামুতেমাং কম্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩॥ 
ধও। মঃ| ১০। সুঃ ১২১। মহ ১॥ 

। 

পুরুষ এবেদ১| সর্ববং যদ্ভূতৎ যচ্চভাব্যম্ | 

উতাস্থতত্বস্তেশানে যদগ্নেনোতিরোহতি | ৪ ॥ 

যজুঃ। অঃ ৩১ | মঃ ২॥ 

বতে। বা ইমানি ভূতাঁনি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি। 

যৎপ্রয়স্ত্যভিনংবিশত্তি তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব তদ্ব্রক্ম ॥ ৫ ॥ / 

তৈত্তিরীয়োপনিঃ ভূগুবলীঃ| অনুঃ ১। 

হে (কঙ্গ) মনুষ্য! যাহা হইতে বিবিধ সৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি ধারণ এবং প্রলয় করেন, 
যিনি এই জগতের স্থামী, ঘিন্নি ব্যাপক বলিয়। বাহাতে এই মমস্ত গৎ উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় 
প্রাপ্ত হয়, তিনিই পরমাত্মা এবং তাহাকে তুমি জান এবং অপরকে স্ৃষটিকর্তা বলিয়া স্বীকার করিও 
না॥ ১॥ এই সৃষ্টির পূর্বে এই সমস্ত জগৎ অন্ধকারাবৃত রাত্রিকারূপে অবিজ্ঞেম আকাশবৎ এবং 
তচ্ছ ভাবে অর্থাৎ অনন্ত পরমেশ্বরের সগ্বখে একদেশস্থ হই আচ্ছাদিত ছিল। পশ্চাতে পরমেশ্বর 



১ ১৬৪ সত্যার্থ-প্রকাশ 

আপনার সামর্থ্য দ্বার কারণরূপ হুইতে কার্যযরূপ করিয়াছেন ॥ ২॥ হে মনুষাগথ যিনি সম 
সুরয্যাদি তেজস্বী পদার্থের আধার, ধিনি ভূত এবং ভবিষ্যৎ জগতের এক অদ্বিতীয় পতি, যিনি জগতের 

উৎ্পন্ভির পূর্বে ও বিদযামান্ ছিলেন এবং ধিনি এই পৃথিবী হইতে হৃর্য'লোক পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ উৎপন্ন 

করিয়াছেন সেই পরমান্ম। দেবকে প্রেনপূর্বক ভক্তি প্রদর্শন কর॥ ৩1 হে মন্ুযাগণ ! যিনি সর্বাবিষয়ে 
পূর্ণ পুরুষ, যিনি নাঁশরহিত কারণ, যিনি জীবের স্বামী এবং যিনি পৃথিব্যাদি জড় হইতে এবং জীব 

হইতে অতিরিক্ত, সেই পুরুষই এই সকল তৃত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান জগৎ রচন! করিয়াছেন ॥ ৪1 

যে পরমাত্মার রচনাবশতঃ এই সমস্ত পৃথিব্যাদি ভূত ও জীব উৎপন্ন হইতেছে এবং ধাহাতে প্রলয় 

প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্র্গ, তাহাকেই জানিবাস় ইচ্ছা কর। ৫ ॥ 

জনম্মদ্যস্য যঘতঃ ॥ শারীরক সঃ অঃ ১। পাঃ ১ সঃ ২॥ 

ধাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় হয় সেই ব্রন্মই জানিবার যোগ্য । (প্রশ্ন) 

এই জগৎ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বা তন্ত হইতে ? (উন্তর ) নিমিত্ত কারণ স্বরূপ পরমাত্মা 

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, পরন্ত ইহার উপাদান কারণ প্রক্কৃতি । (প্রশ্র) পরমেশ্বর কি প্রক্কুতিকে উৎপন্ন 

করেন নাই? (উত্তর) না। উহা অনাদি। (প্রশ্ন) অনাদি কাহাকে বন যায় এবং কত 
খ্যক পদার্থ অনাদি? (উত্তর) ঈশ্বর, জীব, এবং জগতের কারণ এই তিন অনাদি। (প্রগ্ন) ইহার 

প্রমাণ । (উত্তর ) £-- 

1 1 | 

, দ্বা স্থপর্ণ! সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে । 
| | | । 

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং ্বাদ্বত্যনঙ্গন্নন্যো অভিচাঁকশীতি ॥ ১ 

ঝঃ মঃ১। সুঃ ১৬৪। ম ২০ ॥ 

শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ২॥ 

যজুঃ অঃ ৪০ | মঃ৮ ॥ 

(দ্বা) ব্রদ্ধ এবং জীব এই উভয় (ন্ুপর্ণা ) চেতনতা৷ এবং পালনাদি গুণ বশতঃ সদৃশ, ( সযুজ। ) 
বাপকভাব হইতে সংযুক্ত এবং ( সথায়৷ ) পরস্পর মিত্রতাযুক্ত হইয়! যেরূপ সনাতন ও অনাদি, এৰং 

( সমানম্ ) তন্ত্র ( বৃক্ষম্ ) অনাদি মূলরূপ কারণ এবং শাখারূপ কার্ধ্যুক্ত বৃক্ষ অর্থাৎ যাহা স্থূল হইয়া 

পুনঃ গ্রলয়কালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায, উহাও অনাদি তৃতীম্ন পদার্থ । এই তিনের গুণ, কর্ম এবং স্বভাবও 

অনার্দি। জীব ও ব্রহ্ম এই উভয়ের মধ্যে জীব এই বৃক্ষরূপ সংসারে পাপপুণারপ ফল (স্বাদতি ) 

উত্তমরূপে ভোগ করে এবং দ্বিতীয় পরমাত্মা কর্মফল ( অনশ্নন্ ) োঁগ না*করিয়! চারিদিকে অর্থ ভিতরে 
বাহিরে এবং সর্বত্র প্রকাশ্মান হইয়া আছেন। জীব হইতে ঈশ্বর ও ঈশ্বর হইতে জীব এবং উভয় 
হইতে প্রর্কৃতি ভিননম্ববূপ এবং এই তিনই অনাদি ॥ ১। ( শাশ্বতীঃ ) অর্থাৎ. পরমাত্বা অনাদি সনাতন 

জীবরূপ প্রজাদিগের জন্য বেদুদ্ধার! বিদ্যার বৌধ করিয়াছেন। ২1 



সত্যাখ-কাপ। ১১ 

অজামেকাং লোহিতশুরকৃষ্জাং বহুবীঃ প্রজাঃ সজমানাং, সরূপাঃ | 
অজোছেকে। জুষমাণোহনুশেতে জহাত্যেনাং ভূক্কভোগামজোনম্তঃ ॥ 

শ্বেতাশ্বতরোপশিষদ । অঃ ৪ | মঃ €-। 

রত, জীব ও পরমাত্ব। এই তৈনই অজ অর্থাৎ ইনাদিগের কখন জঙ্ঘ হয় না এবং ইহারা কখন 

জন্মগ্রহণ কয়ে মা। অর্থাৎ এই তিনই সমস্ত জগতের কারণ এবং ইছাদিগের কোন কারণ নাই। অনাদি 

জীব এই অনাদি প্রকৃতির ভোগ করতঃ আসক £র়, কিন্ত উত্ত পরমাত্মা ইহার তোগঞ করেন না এবং 
ইহাতে আস কও ছয়েন না। অথ ঈশ্বর সম্বন্ধে ঈশ্বর ও জীবের বিষয় কথিত হুইল। এক্ষণে প্রন্কতির 

নক্ষণ লিখিত্ক হইতেছে £-__ 

সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা গ্রকৃতিঃ প্ররূতে্সহান্ মহতোহহক্কারোহহস্কারাৎ 
পঞ্চতন্মাত্রাপ্ুভযমিক্দরিয়ং পঞ্চতস্মাত্রেত্যঃ স্থুলভূ তানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিগপঃ 
সাঙ্্য সঃ ॥ অঃ১। সুঃ ৬১ ॥ 

(সত্ব) গুদ্ধ (যজঃ) মধ্য (ভমঃ) জীভ্য অর্থাৎ জভত! 'এই তিন বন্ধ মিলিত হইয়া! যে সংগা 

হয়, উহার নাম গ্রকৃতি। উহ, হইতে মহত্ব বুদ্ধি, তাহ! হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে পঞ্চ তকমা 

সুক্মভৃত, দশ ইন্দিয় এবং একাদশ মন; পঞ্চতন্াজ্জ হইতে পৃথিবাদি পঞ্চভূভ এই চড়র্ধিংশতি তত্ব 
ভতপন্ন হ্টয়াছে এবং পঞ্চবিংশতিতম তন্থ পুরুষ অর্থাৎ জীব এবং পরমেশ্বর | ইহার মধ্যে গ্র্কাতি 

বিকারিণী । মহ, আহঙ্কার এবং পঞ্চ স্ুশ্াভূত ইহার! প্রস্কতির কার্য এবং ইঞ্জিয়দিগের, মন্ষে ও 

সুলড়তের কারণ । পুরুষ কাহার প্রকৃতি, উপাদান কারণ কখবা কার্ধ্য নে । (প্রশ্ন) :-- 

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীত ॥১। ছান্দোঃ প্রঃ ৬। খ: ২। 
অসদ্বা ইদমগ্র আদীত ॥২॥ তৈত্তিরীয়োপনিঃ | ব্রঙ্মানন্দবঃ | অনুঃ ৭॥ 

আত্মৈবেদমগ্র অ:সীৎ ॥৩|॥ বৃহঃ | আঃ ১। ব্রঃ ৪॥ মঃ ১॥ 
ব্রহ্ম বা ইদমগ্ আসীৎ ॥81 শতঃ ১১। ১1১১ ১॥ 

হে শ্বেতফেতো৷ ! হ্ৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ সৎ (১) অসৎ (২) আত্ম! (৩) এবং ্রঙ্গরূপ (8) ছিল। 

পশ্চাৎ :-- 
৩ 

তদৈক্ষত বনুঃ স্যাঁং প্রজায়েয়েতি । 
সোৌঁহকাময়ত বছঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি ॥ 

তৈত্তিরীয়োপনিঃ | ত্রহ্মানন্দবল্লী | অনুঃ ৬ ॥ 
উত্ত পরনাত্মা আপনার ইচ্ছ! ৰশতঃ বন্ধরূপ হুইয়াছেন। 

সর্ববং 'খল্িদং ব্রন্গ নেহ নানান্তি কিধন। 
. ইহা উপনিষদের বচম। এই. বে সমঘ্তভ জগৎ আছে উহ! নিশ্চিতরূপে ব্রহ্ম । উহাতে দ্বিতীয় 

নানীপ্রকারের ফোন পদার্থ নাট, পরস্ধ তা সমভ্তইব্রদ্ষ। (উষ্উর) কেন এই সকল বচনের জনর্থ 

 ক্করিতেছ ? কারণ উত্ক উপনিষদ্ সফলে লিখিত আছে যে 

: ূ ২১ 



৯৬২ 

এবমেব খলু সোম্যাঙ্গেন শুঙ্গেনাপো যুলমন্িচ্ছাত্তিঃ সোম্য গুঙ্গেন 

তেজোমুলমন্ছিচ্ছ তেজসা! সোম্য শুঙ্গেন সম্মুলমন্থিচ্ছ সম্মূলাঃ সোম্যেমাঃ 

সর্ধবাঃ গ্রজাঃ সদায়তনাঃ সতপ্রতিষ্ঠাঃ ॥ ছান্দোঃ প্রঃ ৬। খঃ৮ | মঃ৪. 

হে শ্বেতকেতো৷ ! তুমি অন্নরূপ পৃথিবী কার্ধ্য হইতে জলরূপ মূলকারণ জানিবে। কার্যরূপ জল 

হইতে তেঞোরূপ মূল এবং তেজোরূপ কার্য্য হইতে সন্্রপ কারণ প্রক্কৃতিকে জানিবে ৷ উক্ত সত্যন্বরূপ 
গ্রক্কৃতি সমস্ত জগতের মূলগৃহ এবং স্থিতির স্থান। এই সমস্ত জগৎ স্থষ্টির পূর্বে অদতের সদৃশ হুইয়! 
জীবাত্মা, ব্রহ্ম এবং প্রকৃতিতে লীন থাকিয়া বর্তমান ছিল এবং উহার অভাব ছিল না। সর্ংখলু) 

ইত্যদি বচন সেইরূপ, যেমন তান্গুমতীর খেলায় বলে যে “কোথাথেকে ইট, “কাথাথেকে ঢেলা, ভান্ুমতী 
য়ে করে ( অদ্ভুত ) খেলা” তজ্জপ উপ্তবচণ একপ্রকার ব্রীড়া, ক,রণ £-_ 

সর্ববং খন্থিদম্ ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত ॥ 

ছান্দোঃ প্রঃ ৩। খঃ১৪। মঃ১। 

«নেহ্ নানাস্তি কিঞ্চন |” কঠোপনিষদ্ । অঃ ২। বল্লীঃ ৪ | মঃ ১১ ॥ 

মেধপ শরীয়ের অঙ্গ বতক্ষণ শরীরের লহিত থাকে ততক্ষণ কার্যকর হয় এবং পৃথক্ হইলে অকর্শপ্য 

হয়, তদ্রপ গ্রকরণস্থ হইলে বাক্য সার্থক থাকে এবং প্রকরণ হুইতে শ্বতন্থ করিলে অথবা অন্ত বাক্যের 

সহিত সংযুক্ত কারলে উহ! অনর্থক হইয়া যায়। ইহা হইতে কি অর্থ হুইল শ্রবণ কর। হে জীব! 

ভুমি তরঙ্গের উপাসনা কর, যে ত্রহ্ম জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং জীবন হয়েন এবং ধাঁহার নির্মাণ 

এবং ধারথাবশতঃ জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে অথব৷ ত্রন্মের সহচরিত রহিয়াছে, তী'হাকে ত্যাগ করিয়া 

পয়ের উপাসন। করিবে না ভক্ত চেতনমান্র অথটকরস রূপ ত্রহ্ম নান! বস্তর সমষ্টি নহে; কিন্ধু 

সমস্ত বন্ধ পৃথক্ পৃথক ভাবে পরমেশ্বর রূপ আধারে অবস্থিত। (,শ্রশ্ন ) জগতের কারণ কত? 
(উত্তর) তিন কারণ। গ্রাথম নিমিত্ত কারণ, দ্বিতীয় উপাদান কারণ, এবং তৃতীর সাঁধারগ কারণ। 

বাহার নিম্মীণবশতঃ কোন বস্ত নির্দিত হয়, নিন্মাণ না করিলে নিশ্মিত হয় না এবং শ্বয়ং নিশ্মিত না 

হইয়। কপরকে প্রফারাস্তর করিয়া নির্মাণ করে, তাহাকে নিমিত্ত কারণ কছ্ছে। যাহা! ব্যতিরেকে কিছু 
নির্শিত হয় না! ও যাহ! অবস্থান্তররূপ হইয়া নিশ্মিত হয় এবং বিকৃতও হয়, তাহাকে উপাদান কারগ কছে। 

যাহ! নির্ধাণ বিষয়ে সাধন এবং সাধারণ হেতু তাঙাকে সাধারণ কারণ কছে। নিমিত্ত কারণ ছুই প্রকার 
হয়। প্রথম কারণ হইভে সবল স্যত্টির নির্মাণ ধায়ণ এবং প্রলয়কর্তা ও সকলের ব্যবস্থাকর্তা মুখ্য 
নিমিষ্কায়ণ পরমাত্মা। দ্বিতীয় পরমেশ্বরের হ্যা মধ্যে নান! পদার্থ লইয়! নানাবিধ কা্যাস্তর় নির্খাণকর্তা 

সাধারণ নিমিন্ভ কারণ জীব। উপাদান কারণ প্রকৃতি ও পরমাণু । উধাদিগকে সংসার রচনার সামী 
কছে। উহা! জড় বলিয়া শ্বয়ং নির্মিত বা বিকৃত হইতে পারে না কিন্ত অপরে নির্মাণ করিলে এবং 
বিকৃত করিলে নির্শিত এবং বিকৃত হইয়া! খাকে। কোন কোন স্থলে জড়রূপ নিমিত্ত হইতে জড়ও 
নির্পিভ এবং বিক্কৃত হয়। হেদন .পরমেশ্বরের রচিত বীজ ভূমিতে পতিত হইলে এবং জল পাইলে 

বৃক্ষাকাক্স হইয়া! থাকে, এবং অগ্রি আদি জড়ের সংযোগে বিক্ৃতও হয়, পর্ব নিয়মপূর্ববক উহ্থাদিগের 
নির্শিত হওয়া এবং বিকৃত হওয়া পরমেশ্বর এবং জীবের অধীন । যখন কোন বন্ধ নির্দিত হয়, তখন 



সত্যার্থ-প্রকাশ। ১৬৩ 

যেধে সাধন হুইভে নিত হয় অর্থাৎ জ্ঞান দর্শন, বল, হস্ত এবং অন্তান্ত নানাবিধ সাঁধন এবং দিক্, 
কাল, আকাশ, ইহারা সাধারণ কারপ। যেমন হট নির্মাণ বিষয়ে কুস্তকার নিমিত্ত কারণ, মুত্ধিক। 

উপাদান কারণ এবং দণ্ড চক্র আদি সামান্ত হেতু, দিক্ কাল, আকাশ, প্রকাশ, চক্ষু, হত্ত, জান ও ক্রিয়া 
আদি নিমিত্ত-সাধারণ এবং নিমিশ্বকারণও হইয়া থাকে। এই তিন কারণ বাতিরেকে কোন বন্ধ নির্দিত 

অথবা বিকৃত হইতে পারে না। (প্রশ্ন) নবীন বেদাস্তীগণ কেবল পরমেশ্বরকেই জগতের অভি 

নিমিত ও উপাদান কারণ বলিয়! স্বীকার করেন ও বলেন । 

যথোর্ণনাভিঃ স্থজতে গৃহ্ুতে চ ॥ মুণ্ডকোপনিঃ ।মুঃ১। খঃ১ মঃ৭ ॥ 

ইহ! উপনিষদের বচন । ( উর্ণনাভ ) মাকতৃসা যেরূপ বাহির হইতে কোন পদার্থ গ্রহণ করে না, কিন্ত 
নিজের অবয়ব হইতে তন্ত নির্গত করিয়া জাল নিন্নাণ করিয়া শ্ব়ংই ক্রীড়া করে, তঙ্জপ ব্রহ্ম আপনা 

হইতেই জগৎ নির্দাণ করিয়। নিজে জগদাকার হুইয়া শ্বয়ংই ক্রীড়া করিতেছেন উক্ত ত্রদ্গ ইচ্ছা! এবং 

কামনা করিলেন যে “আমি বহুরূপ অর্থাৎ জগদাকার হইব,” এবং তান্ুশ সম্বল মাত হইতেই সমস্ত 
জগজপ রচিত হুইল। কারণ :-_ 

আদ্যাবস্তে চ যঙ্নান্কি বর্তমানেইপি তত্তথ।| ॥ 

| গোৌঁড়পাধীয় কারিকা শ্লোক ৩১ ॥ 

ইহা মাওুফ্যোপনিষদের গোৌড়পাদ কারিক1। যাহ! প্রথমে ছিল না এবং অস্তে খাকিবে না 
উহ! বর্তমানেও নাই। অতএব যখন স্থির আদিতে জগৎ ছিল ন। এবং অন্তে যখন সংসার 
থাকিবে না, তখন বর্তমানে সমস্ত জগৎ রঙ্গ কেন নহে? (উত্তর) তোমার কথাহুসারে বদি ন্গ 
জগতের উপার্দান কারণ হুইয়া যাঁয় তাহা হইলে তিনি বিকারী, পরিপামী এবং অবস্থাত্তরধুক্ 

কইননা পড়িবেন এবং কার্যে উপাদান কারণে গুপ কর্দা এবং স্বভাব আলিয়! পড়িবে। 

কারণগুণপুর্ব্বকঃ কার্য্যগুণে দুষ্ট ॥ 
বৈশেষিকঃ। অঃ২। আঃ১। সুঃ২৪ ॥ 

উপাদান কারণের লমৃশ কার্যের গুণ হইয়া থাকে | তাহা হুইলে সচ্চিদাননশ্বয্ূপ তরঙ্গ 

জগৎকা্য্যরূপ সদৃশ অসংঃ জড় এবং আনন্দ রহিভ হুইনা যাইবে। ব্রচ্ম অদ্ এবং জগৎ 

উতৎ্পতিশীল, অর্ধ অনৃষ্ত এবং জগত দৃষ্ত, পুনঃ ত্রন্ধ অথণ্ড ও জগৎ খণডরপ। যদি রঙ্গ 

হইতে পৃথিব্যাদি কার্ধ্য উৎপর হয়, তাহা হুইলে পুখিব্যাদি কার্ধ্ের ড়া গুণ ত্রঙ্গেও হইবে, 

অর্থাৎ পৃথিব্যাদি যেরূপ জড় পরমেশ্বর তদ্রপ জড় হইয়া পড়িবেন, অথবা! পরমেশ্বরও যেরূপ 

চেতন তন্দ্রপ পৃথিব্যাদি কার্যরঙ চেতন হওয়া উচিত । উর্ণনাকের যে ছৃষ্টান্ত দিয়াছ, উহা 

ভোষার মভপাধক নহে, বরং বাধক। উহার জড় নপ শরীর তন্তর উপাদান কারণ, ও জীবান্মা 

নিমিত্তকারণ, এবং উহা পরমাত্মার অন্ভুত রচনার প্রভাব কারণ অন্ত জন্তর শরীর হইতে জীব 
উত্ত. তন্ত নির্গত করিতে পারে না। তদ্রপ ব্যাপক ত্রন্ধ আপনায় ভিতর ব্যাপ্য প্ররকৃতি এবং 

পর়মাপু কারণ হইতে স্থল জগৎ'নির্ধান করড়ঃ বাহিরে স্কুলরূপ করিয়া এবং উহাতে স্থ়ং 



১৬৪ সত্যার্থ-প্রকাশ। 

ব্যাপক থাকিয়া সাক্ষীতৃত ও আননাময় হইয়া 'আছেন। পরমাত্মা। ঈক্ষণ অর্থাৎ দর্শন, বিচার 
এবং কামন! করিয়াছিলেন যে আমি সমস্ত জগৎ নির্মান করিয়া প্রসিদ্ধ হইব অর্থাৎ সমস্ত 
জগৎ উৎ্পর হইবে তাহা হইতেই জীব দিগের হিচার ভ্ঞান, ধ্যান ভপদেশ' এবং শ্রবণ 

হওয়াতে পরমেশ্বর গ্রাসিষ্ধ এবং নানাবিধ স্থল পদার্থের সহিত বর্তমানরূপে অবস্থিত খাকেন। হখন 

প্রলয় হয় তখন পরমেশ্বরকে মক জীব ব্যতিরেকে অপর কেহ জানিতে পারেনা । যে কারিকা 
উক্ত হুইয়াছে উঠ ভ্রমমূলক। কারণ গ্রণয় -কালে জগৎ প্রলিহ্ধ ছিল না এবং হট অন্ধ 

অর্থাৎ প্রলয়ের আরম্ভ হইতে বতকাল পধ্যন্ত দ্িতীয়ৰার হৃষ্টি লা হইবে, ততকাল জগতের কারণ 

সত্ব তাবে থাকাতে অগ্রসিদ্ধ খাকে। কারণ £-- 

তম আসীতসস। গুঁমথ্রে ॥ %2। মঃ১০ | সু১২৯। মঃ৩ ॥ 
আসীদিদং তমোভৃতম্ প্রজ্ঞাতমলক্ষণম্ | 

অগ্রতক্যমবিজ্জেয়ং প্রস্থগুমিব সর্বতঃ ॥ মনুঃ১ 1৫1 

এই সমন্ত জগৎ শ্যির পূর্বে প্রলয়কালে অন্ধকারে আবৃত ' ও আচ্ছাদিত ছিল এবং 

গ্রলয়ারস্তের পরও তক্রুপ থাকে | ততৎকালে উছ্ধা 'জানিবাধ, তর্কদ্বারা নির্ণয় করিবার এবং 

গ্রপিদ্ধ চিত দ্বারা ইন্জ্রিপদিগের উপলন্ধি করিবার যোগ্য ছিল না, এবং হইত না, কিন্ত 

বর্তমানকালে জানিবার এবং প্রলিদ্ধ চিুক্ক বলিয়া জাত হইবার যোগ্য হয় এবং বখাৰত 

উপলব্ধ হুইক্সা খাকে। অপরদ্ধ উত্ত কারিকার বর্তমানেও জগতের যে অভাব লিখিক্াছেন, তাহা! 

সম্পূর্ণ অগ্রমাণ। কারণ গ্রমাত। যাঁকাকে প্রমাণ দ্বারা জানেন এবং প্রাপ্ত, হয়েন, তাহা কখন অন্তথা 

হইতে পায়ে না। (প্রশ্ন) পরমেশ্বরের জগত নিষ্মাণের প্রযোঞন কি? (উনর) নিম্মাণ না ক্ম্ুবাং 

প্রয়োজন কি? (প্রশ্ন) নির্মাণ না করিলে তিনি আনন্দে স্থির খকিতেন এবং জীবগণ্গ সুখ ও ছুঃখ 

প্রীপ্ত হইত না । ( উত্তর ) ইহা অলস এবং দরিস্রদিগের কথা, পুরুষার্থীর নহে। তদ্বযতীত জীবদিগের 

গীলয়কালে সুখ এৰং ছঃথখ কোথায়? স্ষ্টর সুখ এবং ভুঃখ যদি তুলনা করা যায়, তাহ হইলে সুখ 

কত গুণ অধিক হইয়া খাকে এবং অনেক পবিজ্রাত্ম! জীব, সুক্তির সাধন করতঃ মোক্ষানন্দও প্রাপ্ত 

হন, এবং প্রলয়কালে নিষ্ন্মা হইয়া হুযুপ্তিশ্থিতের ন্তায় অবস্থান করেন। প্রলয়ের পূর্বে কৃত্টিকালে 

জীবগণ কৃত পাপপুণ্যের কর্মফল ঈশ্বর কিরূপে দিতে পারেন এবং জীব বা কিরূপে তোগ করিতে 

পারে? যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে চক্ষুর প্রয়োজন কি, তাঁহ! ইইলে ভুমি ইহাই কছিবে 
হেদর্শন। ভজ্রপ জগতেয় উৎপাদন বাতিরেকে ঈশ্বরের যে জগত রচনা! করিবার বিজ্ঞান বল এৰং 

ক্রিয়া আছে তাহার কি গ্রয়োঞ্জন হইতে পারে ? আর কিছুই বলিতে পারিবে না । জগতের উৎপদ্ধি 

হইতেই পরমাত্মার স্তায়লীলতা। ধারণ! ও দয়া আদি গুণ সার্গক হইতে পারে এবং জগতের উৎপতি, 
ক্িতি ও গ্রল় এবং ব্যবস্থা করাতেই তাহার অনস্ত সাম) সফল হইয়া থাকে । দর্শন যেমন নেত্রের 
গ্থাভাবিক গণ, তজুপ জগতের উৎপত্তি করিয়া! সকল জীবকে জদংখ্য পদার্থ প্রদান করতঃ পরোপকার 

করা পরমেস্বরের স্বাভাবিক গুণ । (প্রশ্ন) বীজ প্রথম অথবা বৃক্ষ প্রথম ? (উত্তর) বীজ। কারণ 

বীজ, হেতু, নিদান, নিমিত্ত এবং কারণ ইত্যাদি শব একার্ধবাচক । কারণের নাম বীজ বলিয়! কারের 

শুধম হইয়। থাকে । (প্রশ্ন) পরমেঙ্গর যদি সর্বশক্তিমান হয়েন তাহা! হইলে তিনি উক্ত কারণ এবং 



জীবকে উৎপন্নফরিতে পারেন এবং বদি না পারেন তাহা হুইলে তিনি সর্বশক্তিমান থাকিস 
পারেন না । (উতর) সর্বশক্িমান্ শবের অর্থ পূর্বে লিখিত হইয়াছে । সর্ধশকিমান কি তাহাকে 
বলে, যে অসম্ভব ঘটনা করিতে পারে? ব্দি কেহ অপন্ভব ঘটনা যেমন কারণ বিনা কার্য প্রস্তপত 
করিতে পারে, তাহা হইলে ঈশ্বর কারণ বাতিয়েকৈ দ্বিতীয় ঈশ্বরের উৎ্পন্তি করতঃ স্বয়ং সৃত্যু প্রাণ 
হইতে, এবং জড়, দুঃখী, অগ্তায় কারী, অপবিত্র ও দুপা হইতে পারেন কিন? যেরূপ স্বাভাবিক 
নিয়ম অছে, যেমন মগ্রি উষ্ণ, ও জল শীতল, তদনুণারে ঈশ্বর পৃথিব্যাদি জড়কে বিপরীত গুণ 
বিশিষ্ট করিতে পারেন না এবং ঈশ্বরের নিয়ম সত্য এবং সম্পূর্ণ বণিয়া উহার পরিবর্তনও করিতে 
পারেন না। এই জন্ত সর্বশক্তিমান শবের এইরূপ অর্থ বে পরদাম্মা। কাহারও সাহাধ্য বাঠিয়েকে 
আপনার কার্যয পূর্ণ করিতে পারেন। (প্রঃ) ঈশ্বর সাকার অথবা নরাকার? নিরাকার হইলে 

হস্তাদি সাধন ব্যতিরেকে জগহ নির্মাণ করিতে পারেন না, এবং সাকার হইলে কোন দোষ আইসে না। 
( উত্তর) ঈশ্বর নিরাকার। সাকার অর্গাৎ শগীরযুক্ত হইলে, তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন ন|। কারণ উহা 
পরিমিতশক্তিযুক্ধ, দেশ কাল এবং বন্ধ সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ছেদন, ভেদন, শীতোফ ও 

জরপীড়াদি বুক হইবে এবং উহ্থাতে জীব ব্যতীত ঈশ্বরের গুণ কখন টিতে পারে না। তুমি 
এবং আমি ধেরূপ সাকার মর্থা্ শরীরধারী হওয়াতে ইনবানবারা ত্রসরেণ অণু, পরমাণু এবং প্রকৃতিকে 
ৰশে আনিতে পারি না তদ্দপ স্কুল দেছ্ধারী পরমেশ্বর$ উক্ত সস্ম পদার্থ হইতে স্কুল জগৎ নির্াণ 
করিভে পারেন না। পরমের ভৌতিক ইঞ্জিয় গোলক, ও হন্তপাদাদি অবয়বরহিত হইলেও তন 
অনন্তশক্তি, বল'ও পরাক্রম দ্বারা কাধ্য করিয়া থাকেন? যাহা সমস্ত জীব এবং প্রকৃতি হইতে 
কখন সম্পন্ন হইতে পারে শা। তিনি প্রকৃতি অপেক্ষাঞ্ড সুম্ বলিয়া এবং উহাতে ব্যাপক 

হইয়া ও উহ্ছাকে ধারণ করিয়া জগদাকার করিয়া দেন। (প্রপ্ন) মনুষ্যাদির মাতা ও পিতা সাবার 
হওয়াতে যেরূপ উছাদিগের সন্তানও সাঁকার হয় 'ও উহ্ারা নিরাকার ভইলে ত্নির্দিত জগৎঙ 
নিরাকার হইত, তঙ্রপ পরমেশ্বর নিরাকার হইলে ভঙ্িশ্ি জগৎ নিরাকার হুয়া উচিভ। 
(উত্তর) তোমার এ প্রশ্ন বালকের তুল্য। কারণ আমি এইমাত্র কহিয়াছি যে পরমেশ্বর জগতের 
উপাদান কারণ নহেন কিন্ধু তিনি নিমিল্লকারণ। প্রকৃতি এবং পরমাণু স্কুল বলিয়া! উনার! জগতের 
উপাদান কারণ । ইহার! সম্পূর্ণ নিরাকার নছে কিন্ত পরমেশ্বরের তুলনাক় দুল এবং অন্ত কার্য 
অপেক্ষা সুক্ম আকার বিশিষ্ট : (প্রশ্ন ) পরমেশ্বর কি কারণ ব্যতিরেকে কার্ধ্য করিতে পারেন না? 
(উত্তর) না। কারণ, যাহার অভাব আছে অর্থাৎ বাছা বর্তমানে নাউ উদ্ধাং ভাব হওয়া! অর্থাৎ উহা 

বর্তমান হওয়া সর্ধথা অযন্তব। যেরূপ কেহ যদি গঞ্জ করিয়া বলে যে দ্সামি বন্ধ্যার গুজের এবং 
*গুত্রীর বিবাহ দেখিয়াছি, উহার নরশূঙ্গ নির্মিত ধন্থঃ এবং আকাশকুনমের সালা পরিরাছিল, 
মৃগতৃষ্ঠিকার জলে ন্নান করিত এবং গন্ধব্ধ নগরে বাল করিত অথবা বলে বে মেথ ব্যতিরেবে 
বৃষ্টি এবং পৃথিবী ব্যতিরেকে .অন্নাদির উৎপস্থি হই ইত্যাদি; তন্প কারণ ব্যতিরেকে কার্ধ্যের 
উতৎপন্তি হনয় অসম্ভব। যেরূপ কেছ বলে বে “বন মাভাপিতরৌ নস্ভোইহমেবমেব জাতঃ | 
মমমুখে জিহ্বা নান্তি বদামি 51” অর্থাৎ আমার মানত ও পিতা ছিল না, অথচ আমি হয়ংই 
উৎপয় হইয়াছি, আমার মূখে জিহ্বা নাই কিন্তু আমি কথা কহিয়া থাকি, গর্তে সর্প ছিলনা 
অথচ এক্ষণে নির্গভ হইয়াছে, আমি কোনও স্থানে ছিলাম না, ইহাও কোথাও ছিল না এরং 



১৬৬ 

আমি সমগ্ত জানিয়াছি ইত্যাদি সমস্ত অসম্ভব বাক) প্রনস্তগীত অর্থাৎ লোকদিগের প্রলাপ ব্যতীত্ত 
আর কিছুই নহে। (প্রশ্ন) বদি কারণ বাতিরেকে কার্ধ্য না হয়, তবে কারণের কারণ কি হইবে? 
( উদ্তর )বাহ! কেবল কারণ, তাহা! কাহারও কার্য হর না। যাহা কাহার কারণ এবং কাহারও কার্য, 

উহ! স্থতক্ .পদার্থ, থেমন পৃথিবী গৃহাদির কারণ এবং জলাদির কার্যযঃহইয়া খাকে। পরস্ধ আদিকারণ 

প্রকৃতি অনাদি । 

মূলে যুলাতাবাদমূলং যুলম্ ॥ সাংখ্যঃ অঃ ১। সৃঃ৬৭॥ 
মূলের মূল অর্থাৎ কারণের কারণ হইতে পারে না। এইজন্য সমগ্ত কার্য্যের কারণ ন্মকারণ হ্য়। 

কারণ, কোন কার্ধ্ের আরন্তের পূর্ব্বে ভিন কারণ অবশ্ত থাকিবে । যেন বন্ত নির্মাণের পূর্বে তত্তবায, 
তুলা সুত্র এবং নলিকাদি পূর্বে বর্তমান থাকাতে বন্্রনিন্দাণ হয়, তদ্রপ জগতের উৎপত্তির, পূর্বে 
পরমেশ্বর, প্রকৃতি, কাল, আকাশ থাকাতে এবং জীবগণ অনাদি বলিয়! এই জগতের উৎপত্তি হইয়া 
থাকে। বর্দি ইহাদিগের একটাও না খাকিত তাহ! হইলে জগৎও খাকিত ন|। 

অব্রে নাস্তিক আহুঃ_-শুহ্যং তত্বং ভাবে বিনশ্যতি বস্তধর্শত্বাদ্বিনাশম্য ॥ 
সাংখ্য দঃ অঃ ১ ॥ সুং 8৪ ॥ 

অভাঁবাত ভাবোৎপত্তি নাঁনুপস্ুদ্য প্রাছুর্ভাবাৎ ॥ ২ ॥ 

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকণ্্মাফল্যদর্শনাত ॥ ৩॥ 
অনিমিত্ততো৷ ভাবোগপত্তিঃ কণ্টকতৈক্ষ্যাদিদর্শলা ॥81 
সর্ধবমনিত্যমুতপত্তিবিনাশধর্্মকত্বাত ॥ ৬ ॥ 

সর্ববং নিত্যং পঞ্চভৃতনিত্যত্বাৎ ॥ ৬ ॥ 

সর্ববং পৃথক্ ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বাত ॥ ৭। 

. সর্ববমভাঁবে! ভাবেদ্বিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ ॥ ৮ ॥ 

স্যায়সুঃ। অঃ8। আঃ১। 

এনস্থলে নাস্তিকের! বলে যে শুন্তই এক পদার্থ আছে, শির পূর্বে শুন্ধ ছিল এবং অন্তেও শুন্ত হইবে 

কারণ ভাব অর্থাৎ বর্তমান পদার্থ যাহ! আছে উহার অভাব হইয়া শুন্ত হইয়! যাইবে । (উত্তর) আকাশ, 
অনৃষ্ত অবকাশ, এবং বিন্দুকে ও শূন্ত কছে। শৃন্ত জড় পদার্থ বলির! সকল পদার্থ এই শৃক্তে অনৃষ্ঠতাবে 
থাকে । যেমন এক বিশ্মু হইতে রেখা এবং রেখা সকল হুইতে বর্ত/লাকার হয় তদ্রপ ঈশ্বরের . 
রচনানুসারে ভূমি ও পর্বতাদি রচিত হয়। অপরত্ধ শুক্টের জ্ঞাতা শুন্ত' নহে। (দ্বিতীয়) 
নাস্তিক )-অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হন্ন। যেমন বীজের মুর্দন' না করিয়া অন্ধুরোৎপত্তি 

হয় না, এবং রীজকে জাঙ্গিয়া দেখিবে যে অস্থুরের অভাব আছে। প্রথমে যখন অস্কুর দেখ! 
বায় না তখন বলিতে. হইবে যে উহা অতাব হইতেই উৎপন্ন। (উত্তর) যাহা বীজের উপমর্দন 
করিতেছে, উহ! প্রথমেই বাজে ছিল অন্তথ! 'কে উপমর্দন করিল? এবং উৎপন্ন কখন 

হইত না। (তৃভীয় নাস্তিক )--পুরুষের কর্মানুষ্ঠান হইতে কর্মফল ' প্রাপ্তি হয় না যেছেতু কত 
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কর্ম নিস্ষল দৃষ্ট হইয়া থাকে, এইজন্য অনুমান কর! বায় যে কর্মফল প্রাপ্ত হওয়া ঈশ্বরাধীন 
ঈশ্বর যে কর্মের ফল দিতে ইচ্ছা করেন সেই কর্মের ফল দেন এবং ইচ্ছা না করিলে ফল দেন না। 

স্থতরাং এইরূপে কর্মফল ঈশ্বরাধীন হইতেছে! (উত্তর) কর্ম সকল ঈশ্বরের অধীন হইলে কর্্থ না 

করিলেও তিনি কেন ফল দেন ন!? এইজন্য মনুষা যেরূপ কর্ম করে, ঈশ্বর তত্রপই ফল দেন। এইজন্ত 

ঈশ্বর ক্তন্ত্র ( উদদাদীন ) পুরুষকে কর্মফল দিতে পারেন না, কিন্তু জীব যেরূপ কন্মম করে, তক্জপই 

ঈশ্বর ফল দেন। ( চতুর্থ নাস্তিক) নিমিত ব্যতিরেকেও পদার্থ উৎপন্ন হয়। যেমন বাবলা আদি 
বৃক্ষের কণ্টক তীক্ষ অগ্রভাগ বিশিষ্ট দৃষ্ট হয় তব্রূপ ইহা বিদিত হওয়া যায় যে স্থষ্টির যখন যখন আর্ত 
হয় তখন তখন শরীরাদি পদার্থ নিমিত্ব ব্যতিরেকেও উৎপন্ন হইয়া থাকে । (উত্তর) যাহা হইতে 

পদার্থ উৎপর হয়, তাহ!ই উহার নিমিত্ত । কণ্টকীবৃক্ষ বাতিরেকে কণ্টক অন্ত কুত্রাপি উৎপন্ন কেন হয় 

না? (পঞ্চম নাস্তিক ) সকল পদার্থ ই উৎপত্তি এবং বিনাশলীল। সুতরাং সমস্ত অনিত্য। 

শ্লোকাদ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং ভঃ। 

ত্র্ম সতং জগন্মিত্য। জীবোব্রদ্গেৰ নাপরঃ ॥ 

ইহা কোন গ্রন্থেক্র শ্লোক । নবীন বেদাস্তিগণও পঞ্চম নান্তিকের সীমায় অবস্থিত। কারণ ইহারা 
এইরূপ কহেন যে কোট গ্রন্থের এই সিদ্ধান্ত বে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ বিখ্য! এবং জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহেন। 

“যা নিভা, তখন সমস্ত অনিত্য হইতে পারে না। (প্রশ্ন) সকলের 

কে নই করতঃ শ্বয়ংও নই হইয়া যায়।' (উদ্থর) যাহা যাবৎ 

তাত্ব এবং পরম স্থশ্্র কারণকে কখন অনিতা কহা যাইতে পারে না। 
তর উৎপত্তি ্বীকার করেন, তখন ব্রহ্ম সত্য বলিয়া তাঁহার কার্ধ্য কখন 

13 রঙ্জুর্পাদবৎকে কলিত কা যায় তাহ! হইলেও সম্ভবে না। কারণ 
হই দ্রব্য এবং ভ্ত্ব্য হইতে গুণ পৃথক্ থাকিতে পারে না। বল্পনার কর্ত 

৮. জী, য হওয়া আবশ্তক, অন্থথ। উহ্থাকেও অনিত্য বলি! শ্বীকার কর। 

বপন হয় না, জাঁঞত অর্থাৎ বর্তমান সময়ে যে মকল সত্য পদার্থ আছে 
হার জ্ঞান হুইলে পর, উহার সংস্কার অর্থাৎ বাসন! জন্ত জ্ঞান আত্মায় 
তাক্ষ দেখ! যায়। যেমন সুঘুষ্তি হইলে বাহ পদার্থের জ্ঞানের অভাব 
ক, তদ্দরপ প্রলয়েও কারণদ্রব্য বর্তমান থাকে । সংস্কার ব্যতিরেকে 

[ইলে জন্মান্ধেন্ও রূপের হ্বপ্ন হইতে পারে) এইজন্ত উল্ত স্থলে উহায় 
| পদার্থ বর্তমান থাকে | (প্রশ্ন ) যেমন জাগরিতের পদার্থ স্বপ্নকালে 
ত্য হইয়া থাকে, তন্রপ জাগরিস্তের পদার্থকেও শ্বপ্রতুল্য মনে কর! 

* মনে করা যাইতে পারে না। কারণ স্থপ্প ও সুযুণ্তির সময় বাহ্পদার্থের 
. যেমন কাহারও পশ্চাতভাগের এবং 'অন্তান্ত অনেক পদার্থ নু 

হয় না, স্বপ্ন ও নুযুণ্তিবিষয়ে তঙ্প জানিবে। মুতরাং পূর্বে যাহা কথিত 
১২ ৩ সখ স।* এবং জগতের কারণ অনাদি এবং নিত্য ইহাই সত্য) (বষ্ঠ নাস্তিক )--পঞ্চতৃত 

নিত্য বলিয়া! এসমত্ঠ জগৎ নিত্য | ( উত্তর) একথা সত্য নহে, কারণ যে পদার্থের উৎপত্তি এৰং 
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বিনাশেয় কারণ দৃষ্টিগোচর হয় উহ] নিত্য নহে] সমঘ্ত স্থূল জগত শরীর এবং ঘটপটাদি পদার্থকে 

উৎপন্ন এবং বিন হইতে দেখা যান্। সুতয়াং বার্ধকে নিত্য বলিয়া শ্বীকার করা যাইতে পারে ন। 

(সপ্তম নাস্তিক )--সমস্তই পৃথক পৃথক্ হইয়া থাকে এবং কোন একপদার্থ নাই । আমরা যে যে পদার্থ 

দেখি উহাতে অন্ত কোন দ্বিতীয় পদার্গ দেখ! হাঁ না (উত্তর) অবয়ব সমূহে অবয়বী, বর্তমানকাল, 

আকাশ, পরমাত্মা এবং জাতি, এই সকল পৃথক্ পুথক্ পদার্থে একই আছে। উহ! হইতে কোন পদার্থ 

পৃথক্ থাকিতে পারে না। এই জন্ত সমস্ত পদার্থ পৃথক্ নহে কিন্ত হ্বরূপবশতঃ পৃথক্ এবং পৃথক্ পৃথক্ 

পন্নার্থে একপদার্ঘ৪ আছে । ( অই্ম নাস্তিক )_-সকল পদার্থে ইত্তরেতরের অভাব সিদ্ধি হয় বলিয়া 

সমত্তই অভাবনূপ | যেমন “অনস্থো গৌঃ। অগৌরশ্বঃ” গো অশ্ব নহে এহং অস্থ গে নহে। সুতরাং 

সমগ্তঈ অভাবকপ শ্বীকার কর! উচিত ( উত্তর ) সকল পন্গার্গে ইহবে তরাভাবের যোগ আছে সত্য, কিন্তু 

“গাি গৌৰস্থেই স্বো ভাবরূপে বর্তত এব” গোতে গো এবং অস্থে অশ্ব হইরূপভাবও আছে এবং কখন 

অভাব হইতে পারে নাঁ। পদার্থের ভাব না থাকিলে কাহার ইতরেতরাঁভাঁব কথিত হইবে ? (নবম নাস্তিক) 

_ স্বভাব হইতে জগতের উৎপত্তি হয়৷ যেমন জল উ অন্ন একগ্র থাকিয়া বিকৃত হইলে কমি উৎপন্ন 

হয, যেমন বীজ, পৃথিবী ও জল একজ মিলিত ₹ইলে ঘাঁদ, বৃক্ষা্দি এবং পাঁষাণাদি উৎপন্ন হয়, যেমন সমগ্র 

ও বাস্ুর যৌগৰশতঃ তরঙ্গ এবং তরঙ্গলমূহ হইতে সমুদ্রফেন এবং ঘেনন হরিদ্রা, চু এবং লেবু রস 

মিলিত হইলে তিলক মৃদ্টিকা! প্রস্তুত হয, তদ্দরপ সনন্তই জগত্তক্কের স্বভাব গু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে , 

এবং উহাপিগ্েত্ব নির্মাতা ফেছ্ট নাই। (উত্তর) শ্বভাব হইতে জগতের উৎপন্ধি হইলে, কখন 

ইছাঁর বিনাশ হইভ না) যর্ণি বিনাশও শ্বভাব হঈতে হয় ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে কখন 

উৎপত্তি হুইডে পরে না! যদি এই দুইই এক ধালে দ্রব্য ননবন্ধে শ্বীকার কর, তাহা হইলে উৎপন্তি ও 

[বিনাশের ব্যবস্ত। হইতে পারে না| যদি নিমিত্ত বশত; উৎ্পন্তি এবং নাশ স্বীকার কর, তবে 

নিমিক্ক উৎপন্ন এবং বিনাশহীল হথয়াতে দ্রবাসমু ভ্ইতে পৃথক স্বীকার করিতে হইবে। 

যদি শ্থভাৰ হুইতেই উৎপন্তি এবং বিনাশ হয় তাহা হইলে উপযুক্ত মমরেই বিনাশ ও উৎপত্তি 

সন্ভাবে না। যদি স্বভাৰ হইতেই উৎপন্ন হইল, তাহা হুইলে এই ভূগোল্লের নিকট অন্য তুগোল 

চঞ্জনুর্য দি কেন উৎপর হইল না? যাহার বাহার যোগবশতঃ যাহা যাছ। উৎপর হয়, তস্তৎ 

সমস্ত ঈশ্বয় উৎপর করিয়াছেন । বীজ, অর ও জলাদির যোগৰশতঃ ঘাস, বৃক্ষ এবং কমি 

আদি উৎপন্ন হয় এবং উহা! ব্যন্তিরেকে হয় না। যেমন হরিদ্র, চুপ এবং লেবুর রস ছুয় দুর 

দেশ হইতে আসিয়া শ্বয়ং লিলিত হয় না, কিনব কেছ মিলাইলেই মিলিত হয় এবং তাহাতে 

যথীযোগ্য ভাবে জিলাইলেই তিলক্ষমৃশ্িকা শ্রীস্বত হয়, পরত্ত অধিক অথবা ম্থান মিলাইলে হয 

না, তঙজপ প্রক্কতি £ৰং পরষাণুর জান ও যুক্তিরছায়া পরমেশ্বর না মিলাইলে জড় পদার্থ স্বয়ং 

কোঁন কাধ্যসিদ্ধির উপযোগী কোন পদাথ বিশেষ হইয়া] নিশ্মিত হুইতে পায়ে না। এইজ 

শবীবাদি হইভে নাট হয় না, পরস্ত পরমেশ্বরের রচনা বশত;ই, হইয়। থাকে। (প্রশ্ন) এই 

জগতের বর্থা ছিল না, নাই এবং হইবে না। কিন্তু অনাদি কাল হুইতে ইহা যেরূপ তঙ্জপ 

নির্শিভ আছে। ইছার কখন উৎপত্তি হয় নাই এবং কখন বিনাশ হইবে না) (উতর) 

কর্তা ব্যতিয্েকে কোন ক্রিয়া বা ক্রিয়াজন্ত পদার্থ নির্শিত হইতে পারে না। পৃথিবী আদি 

পদীর্থে সংযোগ হিশেষ হইতে যে সকল রচনা ঢু হয়, উহা কখন অনাদি হইতে পারে বা । 
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যাহা সংযোগ বশতঃ নিশ্মিত হয় হাহা সংযোগের পূর্ধে ছিল না এবং বিয্োগের অন্তেও থাকে 
না। যদি তুমি ইহা স্বীকার না কর তবে সর্নাপেক্গা কঠিন প্রস্তর, হীরক, অথবা! “ইস্পাত 

আদি ভাঙ্গিয়! খণ্ড খণ্ড করতঃ ভম্থ করিয়া দেখ যে উহাতে পরমাণু পৃথক পৃথক মিলিত 
আছে কিনা? যদি মিপিত থাকে তাহা হইলে ইহারা যথাসময়ে অবশ্থা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হুইয়! 
থাকে। (প্রশ্ন ) অনাদি ঈশ্বর কেহ নাই, কিন্তু যে যোগাঙ্যাসপারা অণিমাদি এঁশবর্ধ্য প্রাপ্ত হইরা 

সর্ধবজ্ঞ্দি গুপযুক্ত পূর্ণজ্ঞানী হর, সেই জীবকেই পরমেশ্বর কহা যায়। (উত্তর) যদি অনাদি 
জগতের অষ্টী না হইলেন তবে সাধনের দ্বার সিদ্ধিকারী জীবদিগের আধার এবং জীবনরূপ 
জগণ্খ শরীর এবং ইন্দিয়গোলক কিরূপে 'নিশ্মিত হইল? এই সকল ব্যতিরেকে জীব সাধন 
করিতে পারিত ন| এবং সাধন ন! হইলে পিদ্ধি কিরূপে হইবে? জীব যেকপে ইচ্ছা করিবে 
তদ্প সানন কারলে অবহ্া নিদ্ধি ভইবে, সতযাপি ঈশ্বরেরণে স্থযং সনাতন অনাদি সিদ্ধি আছে 

এবং তাহার বে, অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, কোনও জীব তাহার তুল্য হইতে পারে না। কারণ 
জীবের পরম সীনা পর্যন্ত যদি বুদ্ধি হর তাহ! হইলেগড জীব পরিমিত জ্ঞান ও সামর্থ বিশিষ্ট 
হইবে, অনন্ত জন এবং অনন্ত সাঁনর্্য বিশ কখন হইতে পারেনা । দেখ অন্াবধি কেহই 

ঈশববকুত *টকমের পব্বি্ছন কনিতে পারে নাত এবং পারিবে না । অনাদি সিদ্ধ পরমেশ্বর 

যেমন নো দর দ্রশন এখং কর্ণ দান শ্রবণের নিম কনিয়াছেন কোন৭ ঘোগী ইহার পরিবর্তন 

করিতে পরেন ন! (প্রন )কল্প ও কল্লান্তরে ঈশ্বর সুষ্টির ভিন্ন ভিন্ন ব্ূপ করেন অথবা একরপ করেন ? 
(উদর) যেরূপ এক্ষণে আছে এইকপ পূর্বেও ছিণ এবং পরেও হইবে। তিনি ভেদ করেন না। 

ূরধ্যাচন্দ্রমসৌ ধাতাঁষথাপুর্ববমকল্পয়ৎ। 

দিবং চ পুথিবীং চাস্তরিক্ষমথে! স্বঃ ॥ 

খা । মঃ১০ | সুঃ১৯০ | মঃ৩ ॥ 

( ধাত। ) পরমের যেবপ পুর্ব পুর্ন কলে সুর্য, চক্র, বিগ্যৎ, পৃথিবী 'এবং অন্তরীঞ্ষ প্রস্ৃতি 
নিম্মাণ করিয়াছিলেন. এক্ণেও তদম নিম্মণ করিয়'ছেন এবং ভবিষ্যতেও তজ্জপ নিন্মাণ ক'রবেন। 

এইজন্য পরমেশ্বরেয় কার্স্য ভ্রম ও প্রমাদ শুন্ত হওয়াতে সর্বদা 'একইঈপই হইয়া থাকে । বে 

,অন্নজ্ঞ এবং যাহার জ্ঞানের বুদ্ধি এবং য় হয়, উহারই কধ্র্ে ভন ও পরমাদ হয়, পরমেশ্বরের কার্্যে 

হয় ন|| (প্রন) হ্ষ্টি বিষয়ে বেদাধি শান্ত্রের কি অবিরোধ অথবা বিরোধ আছে? (উদর) 
অবিরোধই আছে। (প্রন) যদি অবিরোধ থাকে তবে 8 

তম্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। 

আকাশাদু!যুঃ ৷ ঝায়োরগ্রিঃ | অগ্নেরাপঃ। 

অন্তযঃ পৃথিবী | পৃথিব্যা ওষধয়ঃ | 
ওষধিভ্যোহন্নম্ । অন্নাদ্রেতঃ ৷ রেতপঃ পুরুষঃ | 

স বা এষ পুরুযষোহ্নরসময়ঃ ॥ 

তৈস্ভিরীয়োপনিষদ । ব্রহ্মানন্দবঃ ।অনুঃ১ ॥ 
২২ 
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উত্ত, পরমেশ্বর এবং প্রকৃতি হইতে আকাশ হইয়াছে । আঁকাশ বা অবকাশ অর্থাৎ যে কারণরূ্প 
দ্রব্য সর্ধ্ধ বিস্তৃত ছিল উহ! একত্র করাতে অবকাশ উৎপন্ন হয়। বন্্তঃ.আঁকাশের উৎপত্তি হয় না, 

কারণ আকাশ ব্যতিরেকে প্ররুতি এবং পরমাণু কোথায় অবস্থান করিবে ? আকাশের পশ্চাৎ বাযু, 

বাঁযুর পশ্চাৎ অথি, অগ্নির পশ্চাৎ জল, জলের পশ্চাৎ পুর্থিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি সকল হইতে 

বীরধ্য এবং বীর্য হইতে পুরুষ অর্থাৎ শরীর উৎপন্ন হয়। এই স্থলে আকাশাদি ক্রমানুদারে এবং 

ছান্দোগ্য উপনিষদে অগ্র্যদি ক্রমানুসারে ও ধীতরেয় উপনিষদে জলাদি ক্রমানুসারে স্থি হইয়াছে এইবপ 
নির্দেশ আছে ॥ বেদের কোন স্থলে পুরুষ এবং কোন স্থলে হিরণ্যগর্ত আদি হইতে, মীমাঁংসায় কর্ম 

হইতে, বৈশেষিকে কাল হইতে, স্থায়ে পরমাণু হইতে, যোগে পুরুষার্থ হইতে, সাংখ্যে শ্ররৃতি 
হইতে এবং বেদান্তে পরঞ্গ ভইতে হৃষ্টির উৎপতি স্বীকার করে। এক্ষণে কাহাকে সত্য এবং 

ব্হাকে মিথা। মনে কর! যাইবে? (উদ্তর) এবিমমে সকল মতই সত্য, কেহই মিথ্যা নহে 

বে বিপরীভ মনে করে এ বুঝে পেই মিথাসক্ত । কারণ পরমেখর নিমিন্ত, এবং প্রকৃতি 

জগতের উপাদান কারণ। যখন মহাগ্রণয় হয় তাহার গর আকাশাদদি ক্রমে স্থষ্টি হয়। যখন 

আকাশ এবং বায়ুর প্রলয় হয না এবং অগ্নাদির প্রপয় হয় তখন অগ্নাদি ক্রনানুনারে এবং 

যখন বিদ্যুৎ বা অগ্নির নাশ হয় না তখন জলাদি ক্রমে সৃষ্টি ভ্ইয়া থাকে । অর্থাৎ যে যে গ্রলয়ে 
যে যে পর্য্যন্ত প্রলয় হয়, সেই সেই পদার্থ হইতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে ।, পুরুষ এবং হি্ণ্যগর্ভাদি যন্ধে 

প্রথম সমুলাদে লিখিত হইয়াছে । এসকল পরমেশখবরের নাম। ফলতঃ এক কার্ম্য সম্বন্ধে এক 

বিষয়ে বিরুদ্ধবাদ হইলে তাস্থাকেই বিরোধ কহে। ছয় শাস্ত্র বিষয়ে এইরূপে অবিরোধ দেখিবে। 

মীমাংসায় “জগতে এমন কোনও কার্ধ্য হইতে পারে না যাহার বিধান বিষয়ে কম্ম চেষ্টা করা যায় না”; 

বৈশেধিকে “সময় ব্যতিরেকে নিম্মাণ হয় না”; ন্থাঁয়ে উপাদান কারণ ব্যতিরেকে কিছুই নিশ্মণ হইতে 
পারে না”; যোগে “বিদ্যা, জ্ঞান এবং বিচার না করিলে, নিম্মাণ হইতে পারে না”) সাংখ্যে “তত্ব 

সমূহের সমবায় না হইলে নিশ্মাণ হয় না” এবং বেদান্তে “নিম্মাণকর্তা নির্শীণ না করিলে কোনও পদার্থ 
উৎপন্ন হয় না” এইরূপ লিখিত হুইয়াছে। অতএব ছয় কারণ হইতে সৃষ্টি রচিত হয়। এক এক 

শাস্ত্রে এ ছয় কারণের এক একটার ব্যাথা আছে। সুতরাং উহাদিগের মধ্যে কিছুই বিরোধ নাই। 

যেমন ছয় জন লোকে এক চাল উঠাইয়া এক দেওয়ালের উপর স্থাপন করে, তত্রপ ছয় শান্্রকার মিলিয়৷ 

স্থটটিরূপ কাধ্যের পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যেমন পাঁচ জন অন্ধ ও একজন মন্দদৃষ্টিকে কেহু হণ্তীর 

এক এক দেশ ব্যাখ্যা করিল, পরে সে উহাদিগকে জিজ্ঞাস! রিল যে, হস্তী কিরূপ? উহার মধ্যে 

একজন উন্ভর করিল যে হস্তি স্তপ্তের স্তায়, দ্বিতীয় কহিল ( কুলার ) স্র্পের স্যায়, তৃতীয় বলিল মুষলের 

যায়, চতুর্গ কহিল (ঝাটার) সমার্জনীয় স্টার, পঞ্চম উত্তর দিল যে বেদির স্তায় এবং ষষ্ঠ কিল যে 

কৃষ্ণবর্ণ চারি স্তস্তের উপর মহিষের আকারবিশিষ্ট | তন্দরপ ইদানীস্তন অনার্য নবীন গ্রস্থ পাঠ প্রচলিত 

থাকাতে প্রার্কতভাষাঙ লোকেরা খষিপ্রণীত গ্রন্থ না পড়িয়া এবং নবীন ও ক্ষুদ্রঝুদ্ধিকল্পিত 

স;স্কৃত এবং ভাষাগ্র্থ পাঠ ক:তঃ পরম্পরে পরম্পরের নিন্দায় তৎপর হইয়া বৃথা বিবাদ উত্থাপন 

করিয়াছেন। বুদ্ধিমানদিগের অথবা অন্তের এই সকল বাক গ্রীহ্থ করা উচিত নহে। কারণ অন্ধের পশ্চাৎ 

অন্ধ যদি চলে তবে কেন না কষ্ট পাইবে? তন্রপ ইদীনীস্তন অন্পবিদ্যযুক্ত স্বার্থপর এবং ইন্তিয়স্থখাতিলাশী 

পূরুষদ্িগের লীলাই সংসারের নাশ করিতেছে । (প্রশ্ন) যদি কারণ ব্যতিরেকে কার্ধয ন! হয়, তবে . 
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করেণের কেন কারণ নাই? (উত্তর) অহে সরলবুদ্ধি! আপনার বুদ্ধি কিছু কার্ধেয আনিতেছে না 

কেন? দেখ সংসারে ছুই পদার্থ হইয়া থাকে; এক কারণ এবং দ্বিতীয় কার্য । যাহা! কারণ তাহ 
কাধ্য নহে এবং যাহা যে সময়ে কার্য হয় তাহা! কারণ নহে। যতক্ষণ মনুষ্য স্থষ্টিকে যথাবৎ বুঝিতে 
না পারে, ততক্ষণ তাহার যথাবৎ জ্ঞান প্রাপ্তি হয় না । 

নিত্যায়াঃ সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থায়াঃ প্রকৃতেরৎ পন্মানাং পরমসুক্ষাণাং 
পৃথক্ পৃথক্ বর্তমানানাং তত্বপরমাণুনাং প্রথমঃ সংযোগারস্তঃ সংযোগ্রবিশে- 
ষাদবস্থান্তর্ত স্থুলাকার প্রাপ্তি স্যগ্টিরুচ্যতে ॥ 

অনাদি নিত্যন্বরূপ সত্ব, রজন্ এবং তমোগুণের একাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন যে সকল 
পরম সুক্ষ তশ্রাবয়ব পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যমান আছে, উহাদিগের প্রথম সংযোগারস্ত হয় এবং সংযোগবিশেষ 

হইতে অবস্থীন্তরকে অর্থাৎ দ্বিতীর অবস্থাকে, স্থক্মুকে ক্রমশঃ সুল নিম্মাণ করিতে করিতে [বিচিত্রর্ূপ 
নির্দিতি হইয়াছে; এইব্ধপে উক্তবিধ সংনর্গ হওয়াকে সৃষ্টি বলা যায়। সংযোগের প্রথমে মিলিত হইবার 
উপবুক্ত এবং মিপিত করিবর কর্তা! রূপ পদার্থ মাছে মর্থাৎ যাহা সংযোগের আদি এবং বিয়োগের 
অস্ত, অর্থাৎ যাহার বিভাগ হইতে পারে না উহাকে কারণ কহে এবং যাগ সংযোগের পশ্চাৎ নিশ্মিত 

বা প্রস্তুত হয় এবং বিয়োগের পর আর তদ্রপ থাকে না৷ উহাকে কার্ধা কহে। যে উক্ত কারণের 
কারণ, কার্যে কার্ধা, কর্তার কর্তা, সাধনের সাধন এবং সাধ্যের সাধ্য ইত্যাদি কছে, সে অন্ধের স্ঠায় 
দেখে, বধিরের স্ঠায় শ্রবণ করে এবং মৃটের স্তায় বুঝে । কারণ চক্ষুর কি চক্ষু, দীপকের কি দীপক, 
এবং স্র্য্ের কি ন্ধ্য কখন হইতে পারে ? যাহা হইতে কোন বস্ত উৎপন্ন হয় উহাকে কারগ ও 
বাহা উৎপন্ন হয় উহাকে কাধ্য এবং যে কাব্রণকে কার্য্যরূপে গঠিত কনে তাহাকে কর্তা কহা যায়। 

নাসতে। বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ 

উভয়োরপি দৃক্টো হস্তজ্বনয়োস্তত্বদর্শিভিঃ ॥ 
ভগবদগীঃ অঃ ২ ॥১৬॥ 

কখন অসতের ভাঁব অর্থাৎ বর্তমানতা হয় না এবং সতের অভাঁব অর্থাৎ অবর্তমানতা হয় না। 

তত্দশ্শী লোকেরা এই উভয়ের নির্ণয় করিয়াছেন। অন্ত পক্ষপাতী আগ্বহী এবং মলিনাস্বা 
অবিদ্বান্গণ সহজে এই বিষয় কিরূপে জানিতে পারে? কারণ যে সকল লোক বিঘ্বান্ এবং সৎসঙ্গী 

হুইয়! পুর্ণ বিচার করেন না৷ তাহারা সর্ব! ভ্রমজালে পতিত থাকেন। ঘিনি সকল বিদ্যার সিদ্ধান্ত 

জানেন”এবং জানিবাঁর জন্ত পরিশ্রম করেন ও জানিয়া নিষ্ষপটভাবে অন্তকে বুঝাইয়। দেন, তিনিই 
ধন্য পুরুষ । কারণ ব্যতিরেকে যে. স্থষ্টি স্বীকার করে, সে কিছুই জানে না। স্থ্টির সময় আসিলে 

পরমাত্বা উক্ত সমস্ত পরম স্থক্্' পদার্থ একত্র করেন! উহার প্রথম অবস্থায় পরম সু্মম্বরূপ . 

প্রকৃতিরপ কারণ হইতে যাহা অপেক্ষাকৃত স্থুল হয় উহার নাম মহত্ত্ব এবং তাহা হইস্তে 

যাহা অপেক্ষাকৃত স্থল হয় তাহার নাম অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ হুষ্গাভূত 

শ্রোত্র, ত্বক, নেত্র, জিহ্বা! এবং স্রাণ এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্, হস্ত, পাদ, উপস্থ ও 

মলদ্বার, এই পঞ্চ বর্ধেক্িয় এবং একাদশ মন কিঞ্চিৎ "স্কুল ভুইয়া উৎপন্ন হয়। উক্ত পঞ্চতন্মাত্র 
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( বর্তমান ) স্থ্টির আদতে আর্যগণ কিছু কালের পর তিব্বত হইতে একেবারে এই দেশে আতিক 
বাস করিয়াছিলেন । (প্রশ্ন) কেহ বলেন যে ইহারা ইরাণ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয় 
ইষ্টাদিগের নাম আর্ধ্য হইক্াছে। ইহাদিগের পুর্ধে এই দেশে বন্য জাতি বাস করিত। উহাদিগকে 

অন্থর অথবা রাক্ষদম কথিত হইত এবং আর্ধ্যগণ আপনাদিগকে দেবত। বলিতেন। যখন 

উহাদিগের সংগ্রাম হইয়াছিল তখন উক্ত সংগ্রীমের নাম দেবাস্থুর সংগ্রাম এইরূপ কথ! লিখিত 
হইয়াছিল। .( উত্তর) এ সকল কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা কারণ £- 

বিজানীহ্হার্্যন্যে চ দস্তাবে! বহিক্সতে রন্ধয়! শাঁসদ্ত্রতাণ্ 
খঃ। মঃ১। সু১। মঃ৮ ॥ 

উত শৃব্দে উতার্য্যে । অথর্ব্ঃ কাঃ১৯ | বঃ ৬২ ॥ 

ইহাও বেদের প্রমাণ । ইহাতে লিখিত হইঞাছে ঘে ধার্িক, বিদ্বান এবং আপ্ত পুরুষদিগের 

নাম আর্য এবং উহার বিপরিত জনদিগের অর্গা তস্কর, দুষ্ট, অধার্মিক এবং অবিদ্ান্দিগের 

নাম দন্যু। ত্রা্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈগ্ত দ্বিজদিগের ন!ম আর্ধ্য এবং শুত্রের নাম অনার্ধ্য ভর্থাৎ 

অকুশল। বখন বেদে এইরূপ কথিত হইতেছে তখন বুদ্ধিমান লোক বিদেশীয়দিগের কপোল 

কল্পনা কখনই বিশ্বাদ করিতে পারেন না । হিমালয় পর্দতের নিকট আর্ধ্য এবং দস্থ্য অর্থাৎ 

্নেচ্ছ ও অন্থর দিগের যে সকল যুদ্ধ হইত তাহা দেবান্থরের মংগ্রাম। উহাতে আর্ধাবর্তীয 

অজ্জন এবং মহারাজ দশরথ আদি নৃপতিগণ দেব অর্থাৎ আধ্যদিগের রক্ষা করিবার 

জন্য এবং অস্তুর দ্রগকে পরাজয় করিবার জন্ত সহারতা করিতেন) ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ 

হুইতেছে যে আর্ধ্যাবর্তের বাহিরে চারিদিকে অর্থাৎ হিমালয়ের পূর্বে, দক্ষিণে পশ্চিমে ও উত্তরে 

এবং আগ্নেয় নৈথ্থত্য বায়ব্য ও এঁশান কোনে যে সকল মনুষ্য বাস করিত, উহাদিগের 

নীমই অন্গর দিদ্ধ হইতেছে। কারণ বখনই হিমালয় প্রদেশস্থ আধ্যদিগের উপর যুদ্ধার্থ 

আক্রমন হইত, তখনই এতবেশীয় রাজা ও মহারাজাগণ উক্ত উত্তরাদি দেশ সমুহে আধ্যদিগের 

সহায়তা করিতেন । ্রীরামচজ্্র যিনি দক্ষিণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন উহ্থার নাম দেবান্থর সংগ্রাম 

নহে কিন্ত উহীকে রামরাবণ অথবা আন্ম্য এবং রাক্ষল'দগের যুদ্ধ বলা যায়। কোন সংস্কত 

গ্র্থে বা ইতিহাসে এরূপ লিখিত নাই যে আধ্যগণ ইরাণ হইতে আপিগাছেন এবং অন্রস্থ 

বন্তজাতির সহিত যুদ্ধ করতঃ জয়ী হইয়া! উহাদিগকে তাড়াইয়া এই দেশের রাজা হইয়'ছিলেন। 

এ অবস্থায় বিদেশীদিগের লেখা কিরূপে মাননীয় হইতে পারে ? এবং £-- 

শে্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ধবে তে দস্তবঃ স্মৃতাঃ ॥১॥ 

মনুঃ ১০। ৪৫ ॥ 

ব্রেচ্ছ দেশত্বৃতঃ পরঃ ॥ ২ ॥ মনুঃৎ ॥ ২৩ ॥ 

যে দেশ আর্ধাবর্ত হইতে ভিন্ন, উহীকে দস্যু দেশ এবং শ্লেচ্ছ দেশ কহে। ইহা হুইতে 

এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে আধ্যাবর্ত ভিন্ন পুর্বরদেশ বাসী এবং ঈশান, উত্তর, বায়ব্য ও পশ্চিম 

দেশের নিবাসী লোক দিগের নাম দস্থা, গ্লেচ্ছ এবং অনুর; এবং নৈরিত্য, দক্ষিণ এবং আগ্েক 
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দিকে আর্ধ্যাবর্ত ভিন্ন স্থানের নিবাসী মনুষ্যদিগের নাম রাক্ষস ছিল। এক্ষনেও দেখা বাঁয় যে 
আবিদিনীয়! প্রসৃতি আফ্রিকা! প্রদেশের অধিবাসী গণের স্বরূপ, রাক্ষসদ্দিগের যেরূপ বর্ণনা আছে, 
সেইরূপ ভয়ঙ্কর দৃষ্ট হইয়। থাকে ! আর্ধ্যাবর্তের ঠিক নিয় দেশের অধিষাসীগণের নাম নাগ ও 
উক্ত দেশের নাম পাতাল ছিল, কারণ উক্ত দেশ আর্ধ্যাবন্থীয় মনুষ্যদিগের পদে অর্থাৎ চরণের তলে 
অবস্থিত। তত্রন্থ নাগ বংশী অর্থাৎ নাগ নাম পুরুষদিগের বংশে রাজা ছিল। উহাঁদিগেরই রাঁজকন্তা 

উলোগীর সহিত অজ্জুনের বিবাহ হইয়াছিল। অর্থাৎ ইচ্ষাকু হইতে কৌরৰ ও পাওবদিগের সময় পর্যাস্ত 
সমস্ত ভূগোলে আর্ধ্যদিগের রাজত্ব ছিল এবং আর্ধাবর্ত ভিন্ন অন্তান্ট দেশে ও চারি বেদের অল্প অল্প 
প্রচার ছিল । এ বিষয়ে ইহা প্রমাণিত হয় যে ব্রহ্মার পুত্র বিরাট, বিরাটের.পুত্র মন্, মনুর মরীচ্যাদি দশ 
পুত্রের মধ্যে স্বায়স্তবাদি সাত রাজা ছিলেন, এবং উহাদিগের সন্তান ইক্ষণকু আদি রাজা ছিলেন। তিনিই 
মার্য্যাবর্তের প্রধম রাজ! ছিলেন এবং তাহা হইতেই আর্ধ্যাবর্তে বাস আর্স্ত হয়। এক্ষণে দুর্ভাগ্য বশতঃ 
এবং আন্যদিগের মলন্ত, প্রমাদ এবং পর-স্পর বিরোধ বশতঃ অন্য দেশের রাজ্য করিবার তো কথাই 
নাই, কিন্তু শারযযাবর্ডেও আধ্যদিগের অথণ্ড, স্বতন্ত্র স্বাধীন এবং নির্ভয় রাজ্য এ সময়ে নাই। যাহী কিছু 

আঁছে তাহাওবিদেধায়দিগেব পাঁদীক্রাস্ত হইয়া রহিয়াছে । অতি অল্পসংখ্যক রাজাই খ্বতন্ত্ব আছেন। যখন 

দুর্দিন আইসে, তখন দেশবাসীদিগের অনেক প্রকার ছুঃখ তোঁগ করিতে হয়। যে যতই করুক, শ্বদেশীয় 
রাজ্যই দর্বশ্রেষ্ঠ । বিদেণীয় দিগের রাজো, যদি ভিন্ন ভিন্ন মতের আগ্রহ নাও থাকে, যদি পক্ষপাঁত শূন্য 
ভাবে প্রজাদিগের উপর পিত। মাতার তুল্য কূপ! প্রদশন হয় এবং গায় ও দয়! অনুঠিত হয়, তথাপি উহা 

পুর্ণ স্ুখদায়ক নহে। পরস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষা! এবং বিভিন্ন ব্যবহার বিরোধ খন 

কর! অতি দুক্ষর। উহার খণ্ডন ব্যতিরেকেও পরস্পরের পূর্ণ উপকার এবং অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়া অতি 
কঠিন। এইজন্য বেদাদিশাস্ে যে সকল ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে এবং ইতিহাসে যাহা! উল্লিখিত আছে, 
সকল ভদ্র লেকদিগের তাহ! মান্ত করা উচিৎ্। (প্রশ্ন ৪ জগতের উতৎ্পন্ির জন্ত কত সময় অতীত 

হইয়াছে? ( উত্তর ) জগতের উতৎ্পন্তি এবং বেদ প্রকাশের জন্ত এক অর্ধ,দ ৯৬ কোটি কয়েক লক্ষ এবং 

কয়েক সহস্র বৎ্সর অতীত হইয়া গিয়াছে । মদ্রচিত ভূমিকাতে* ইহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে, উক্ত 

স্থান দ্রষ্টব্য। স্থষ্টির উৎ্পগ্রি এবং নির্মাণ বিষয়ে এইরূপ প্রকার জানিতে হইবে। সর্বাপেক্ষ! হুল খণ্ড 
অর্থাৎ বাহাকে আর খণ্ড করা যায় না তাহার নাম পরমাণু তদ্রপ ৬০ পরমাণু মিলিয়া এক অণু হয়; দুই 
অধু হইলে দ্বযগুক হয় এবং উহা! হইতে স্তুল বায়ু হয়; তিন ছ্বাথুক হইতে অগ্নি, এবং চারি দ্বাণুক হইতে 

জল হয়; পাঁচ দ্যণুক হইতে পৃথিবী অর্থাৎ তিন দ্যণুকে ভ্রসরেণ হয় এবং ছুই ব্রসরেণু হইতে পৃথিবী 
আদি দৃশ্ত পদার্গ উৎপন্ন হইয়! থাকে । এইরপে ক্রমানুসারে অণু মিলিত করিয়া পরমাত্মা ভূগোলাদি 
নিশ্মীণ করিয়াছেন ৷ (প্রশ্ন) কে ইহাকে ধারণ করে? কেহ বলে শেষ অর্থাৎ সহশ্রফণ! বিশিষ্ট সর্পের 

মস্তকে পুথিবী অবস্থিত, কেহ বলে বুষের শৃঙ্গের উপর, তৃীয় কহে যে কাহারও উপর নহে, চতুর্থ 

কহে যে ইহা বায়ুরূপ আধারবিশিষ্ট, 'পঞ্চম কহে যে সুর্যের আকর্ষণে আকুষ্ট হইয়! ইহ! আপনার স্থানে 
অবস্থিত এবং ষষ্ঠ কহে যে পুধিবী গুরুত্ব-প্রবুক্ত নিয়ে আকাশে চলিয়া-যাইতেছে ইত্যাদি কথার মধ্যে 

কোন্টী সত্য বলিয়। বিশ্বাস করিব ? ( উত্তর ) যে বলে যে পৃথিবী শেষ সর্পের এবং বৃষের শূঙ্গের উপর 
অবস্থিত, তাহাকে জিজ্ঞাস! করা উচিৎ যে উক্ত সর্প এবং বুষের মাত! পিতার জন্ম সময়ে পৃথিবী কাহার 

* খ্ধেধানিভদ্য ভূমিকায় বেদোৎপত্তির বিষয় দেখ |... 
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উপর ছিল এবং সর্প ও বৃষ কাহার উপর আছে? বৃষপক্ষসমর্গরিত। মুসলমান নিশ্চয়ই নির্বাক হইবে । 
কিন্তু সর্পপক্ষাবলম্বী কহিবে যে সর্প কৃর্ষের উপর, কৃম্ম জলের উপর, জল অগ্নির উপর, অগ্নি বায়ুর উপর 
এবং বাঁযু আকাশে অবস্থিত আছে। উহাকে জিজ্ঞস। করিতে হইবে যে,. এ সমস্ত কাহার উপর আছে? 
তাহ! হইলে দে অবপ্ত বলিবে যে, সমস্ত পরমেশ্বরের উপর অবস্থিত আছে। যখন উহাদিগকে কেহ 

জিজ্ঞাস। করিবে যে শেষ এবং বৃষ কাহার সন্তান? তখন সেউন্তর দিবে যেশেষ কশ্তুপও কড্রুর 

সন্তান এবং বুষ গাভীর সগ্তান! এক্ষণে কশ্ঠপ মরীচির পুর, মরীচি মন্তুর পুত্র, মনু বিরাটের পুত্র, 

বিরাট ব্রদ্ধার পুত্র, এবং বর্ম! আদি শ্রষ্টা। নূতরাং কন্তপের জন্ম হইবার পূর্বে পাঁচ পুরুষ 
হুইয়াছিল। তখন পৃথিবীকে কে ধারণ করিয়াছিল ? অর্থাৎ যদি এইরূপ জিজ্ঞাসা করা যায় যে 

কথ্পের জন্মের সময় পৃথিবী কাহার উপর ছিল তাহ! হইলে “তুমিও অবাক আমি? অবাক্ * ( বাকৃশুন্ত ) 

হইব” এইরূপ হইয়। উভয়ে হাগাভাতি বিবাদে প্রবুচ্চ হইয়া যাইবে । এক্ষণে ইহার যথার্থ অভি প্রায় 

এই যে, যাহ! “অবশিষ্ট” থাকে উহাকে শেষ কহে) কোন কবি *শেষাধারা পুথিবী” অর্গাৎ শেষেই 

পৃথিবীর আধার এইবঈপ কহিয়াছেন। অপরে উগর মর্ম বুঝিতে না পারিয়া মিথা। সর্পের কল্পন| 
করিয়াছে । পংন্ত পরমেশ্বর উৎপপ্ি এবং প্রলয় হইতে “বাকী” অর্শাৎ পুথক থাকেন বলিয়। 
তাঁহাকে “তশধা কে এএগ তিনিই পষিবাৰ আপার । 

সত্যেনোভ্ভাভিতা ভূমিও ॥ 

অথব্বঃ কাঃ ১৪ | বঃ১। মঃ১ ॥ 

(সত্য) অর্থাৎ যিনি বৈকাপ্যাবন্য, হার কখন নাশ হয় না, সেই "পরমেশ্বর ভূমি, আদিত্য এবং 

সমস্ত লৌক ধারণ করিয়া আছেন। 

উক্ষা দাঁধার পৃথিবীমুত দ্যাম্ ॥ 

ইহীও ধগ্রেদের বচন। এস্থলে ( উক্ষা ) শব্দ দেখিয়া কেহ বুষ বুঝিয়! লইয়াছে; কারণ বৃষের 
নামও উক্ষা। পরস্ত উক্ত মুঢ় এরূপ বুঝিল না যে বৃষের এতাদৃশ বৃহৎ ভূগোল "ধারণ করিবার 
শক্তি কোথা হইতে আমিবে? বর্ষাারা ভূগোলের সেচন করে বলিয়া সূর্যের নাম উক্ষা 

হইয়াছে । উক্ত হৃধ্য আপনার আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে, পরন্ত হুর্য//দির 

ধারণকর্তা পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহই নাই। (প্রশ্ন) এতাদৃশ বৃহৎ ভূগোল পরমেশ্বর 

কিন্নপে ধারণ করিতে পারেন? (উত্তর) অনন্ত আকাশের পক্ষে বৃহৎ বুহৎ ভূগোল যেমন কিছুই 

নহে অর্গাৎ সমুদ্রের নিকট ক্ষুদ্র জলকণারও তুল্য নহে তন্রপ অনন্ত পরমেশ্বরের পক্ষে অসংখ্যাত লোক 
এক পরমাণুর তুলাও হইতে ব1 কহিতে পার! যায় না। তিনি বাহিরে এবং ভিতরে সর্বত্র ব্যাপক | 
“বিভুঃ প্রজান্” ইহা যজুর্কেদের বচন। উক্ত পরমাত্মা সকলু প্রজার মধ্যে ব্যাপক হুইয়৷ ধারণ 

করিয়া আছেন ৷ খুষ্টিয়ান্, মুসলনান এবং পুরাদব্যবসার়ীনিগের কথান্ুসারে যদি তিনি বিভু না 

হইতেন, তাহা হইলে ঠিনি এই সকল সৃষ্টি কখন হরিতে পারিতেন না; কারণ প্রাপ্তি (ব্যাপ্তি 

ব্যতিরেকে কেহ কাহাকেও ধারণ করিতে পরে যে যখন পকল লোক পরস্পর আকর্ধণ দ্বার! 

ধারিত ( সংস্থিত ) হইতে পারে তখন পরমেশ্বরের ধারণ করিকাঁর অপেক্ষ। কি? তাহাদিগকে 

উত্তর নিতে হইলে ( জিজ্ঞাদা করিবে ) যে এই সমষ্টি অনন্ত অথবা শান্ত? যদি অনভ্ত কনে 
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তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আকারবিশিষ্ট বস্ত্র কখন অনন্ত হইতে পাবে না। যদি শাস্ত কছে 
তাহ! হইলে জিজ্ঞাপা করিতে হইবে যে যাহার পর আর ভাগ অথবা! সীমা নাই অর্গাৎ যাহার উপরাস্ত 
আর কোন অপর লো নাই সে স্থলে কাহার আকর্ষণের দ্বারা কি উঠা ধারণ হইতে পারে? যেমন সমষ্ট 
এবং ব্যন্তি অর্থাৎ যখন বৃক্ষ সমুদ য়ের সমষ্টি ( মিলিত ভাবের ) নাগ রাখ। যায় $খন তাহাকে বন কে 
এবং এক এক বৃক্ষ ভিন্ন ভিন্ন গণনা করিলে তাহাকে ব্যষ্টি বলা যায়) তঙ্রপ সমস্ত ভূগোলের সমষ্টি 
গণনা করিলে জগণ্খ কহা যায় এবং উক্ত সমস্ত জগতের ধারণ এবং আকর্ষণকর্ণী পরমেশ্বর বা'তরেকে 
আর কেহই নাই। . এই জন্ত ধিনি মম জগতের রচয়িতা তিনিই পরমেশ্বর । 

স দাধার পুথিবীং দ্যামৃতেমাম্ ॥ যজুঃ । অঃ ১৩ ।মং৪ ॥ 
পরণাত্ম। প্রক্কাশরহিত পুথিব্যাদি লোকলোকান্তরের এবং সএকাশ নর্শাদি লোকের ও অপরপর 

পদার্থের ধারণা ও রচনা করিয়াছেন, এবং সকল দ্রব্য ব্যাপক হইয়া বহয়'ছন ; তিনিই সমস্ত 
জগতের কর্তা ও ধর্ভা। (প্রন) পৃথিব্যাদ্ি লোক ঘুর্ণিত হথব৷ স্থিরভাবে আছে? (উত্তর) 
ঘুরিতেছে। (প্রপ্ন) কতক লোক কহ বে হুরধ্য পুরিতেছে এবং পৃথিবী স্থির এবং অপরে 
কহে যে পুথিবী ঘুগ্িতেছে এবং জর্ধ্য গ্রির আছে। ইহরে হতে কোন্উ সতা বলির! মান। 
যাইবে? (উত্তর) উভম মতেই 'অদ্ধেক মিখা| আছে; কারণ বেদে লিখিত আছে যে 2 

আয়ঙ্গোঃ পুঙ্গিরক্রমীদন্ মাতরং পুরঃ 
পিতরং চ প্রধস্তস্বঃ ॥ যজুঃ অঃ ৩। মং ৬॥ 

অর্গাৎ জলের সহিত ভূগোল স্থর্ষ্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে | সুতরাং ভূমি ( পৃথিবী) ঘুরিরা থাকে । 

আকৃষ্জেণ রজস! বর্তমানো নিবেশয়মম্তং মত্ত চ। 

হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা! দেবে! ঘাতি ভূবনানি পশ্যন্ ॥ 

বজুঃ। অঃ ৩৩। মং ৪৩ ॥ 

বর্ষাদির কর্তা, প্রকাশস্বরূপ, তেজেোময় এবং রমণীর স্বরূপ বিশি্ট সবিতা অগা সুর্য, সক্ল প্রানী 

এবং অপ্রাণীদিগের মধ্যে অমৃতরূপ বৃষ্টি অখবা৷ কিরণ দ্বারা মুত প্রধেশন করতঃ সকল মৃত্িমান্ দ্রব্য 

প্রদর্শন করিয়া! এবং সমস্ত লৌকের সহিত আকর্ষণ গুণবিশিষ্ট হ্ইপ। আপনার পরিধিতে ঘুরিতেছে ; 

কিন্ত কোন অন্ত লোকের চারিদিকে ঘূরে না। এইরূপ এক এক ব্রঞ্াণ্ডে এক এক ুর্য প্রকাশক 

এবং অন্ত সমস্ত লোক ও লোকান্তর প্রকান্ত হইয়া থাকে | যেমন ৫. 

“দিবি সোম! অধিশ্রিতঃ” ॥ অথর্বঃকাঃ ১৪। অন্ুঃ ১। মং ১। 
চন্দ্রলোক যেরপ স্ৃর্য্য হইতে প্রকাশিত হয়, পৃথিব্যা্দি লোকও ভদ্্রপ সুর্যের প্রকাশ দ্বার গ্রকাশি 5 

হগ়4 পরন্ত রাত্রি এবং দিবা সর্ববদ। বর্তমান থাকে। কারণ পৃথিব্যাদদি লোকের ভ্রমণ বশতঃ যাবদংশ 

হুর্ষে/র স্কুথে আইসে, তাবদংশে দিনমান এবং যাঁবদংশ পৃষ্ঠভাগে অর্গা অব্যবহিত হয় তাঁবদংশে রাত্রি: 

হয়। অর্থাৎ উদয়, অস্ত, সন্ধ্যা, মধ্যাহ, মধ্যরাত্রি, প্রভৃতি বাবতীয় কালাবয়ব আছে উহ। দেশ দেশান্তরে 

সর্বদ! বর্তমান থাকে । অর্থাৎ যখন অআর্ধগবর্ডে জর্ষেণদয় হর, তখন পালে অর্গাৎ আমেরিকায় 



১৩৮ সত্যার্থ-প্রকাশ। 

অন্ত হয় এবং যখন আর্ধ্যারর্তে অস্ত হয়, তখন পাতাল দেশে উদনয় হইয়া থাকে । যখন জার্ধাদর্ডে 
দধাদিন অথব: মধ্য রাতি হর তখন পাতালদেশে মধ্যরাত্রি অথবা! মধ্যদিন থ।কে। যে সকল লোক 

দহে যে সুর্যা ঘুরিতেছে 'এবং পুথিবী স্থির আছে উহারা অজ্ঞ! কারণ বদি তাহা হইত তাহ! হইলে 

প্রায় সহম বর্ষ পরিমিত দিব এবং রাত্রি হইত। কৃর্যের নাম (ত্র), ইছা পৃথিবী অপেক্ষা লক্ষগুগ 
মহৎ এবং কোটি ক্রোশ দুরে অবস্থিত) সর্ষপের চারিদিকে পর্বত ঘুরিলে যেরূপ অনেক সময় লাগে 

এবং (পর্বতের চারিদিকে ) সর্ষপ ঘুরিলে অধিক সময় লাগে না. ইহাও তদ্রপ। পৃথিবীর ভ্রমণ বশতঃ 
মুখাযোগা রা 'ও দিন হইয়া থাকে কিজু শর্ধ্য ঘুরিলে তদপ হইতে পারে না যাহারা হুর্যাকে স্থির 

কষছে উহার! জ্যোতিবিদ্যাবিদ্ নহে ; কারণ যদি চর্ধা না ঘুরিত তাহা হইলে ইহা এক রাশি স্থান হইতে 
অপর রাশি অর্া স্থান প্রাপ্ত হইত না। অধিকস্ত গুরু পদার্পন ঘুরিলে আকাশে নিষত স্থানে কখন 

থাকিতে পাবে না। জৈনগণ কছে ষে পুমিবী ঘববে ন| কিন্ত কেবল নীচে চলিয়া যাইতেছে এবং 

জঘুদ্বীপে দুই ভর্পা এবং ছু চর আছ ইতযাদি। হিশ্চয়ই জানিবে যে উহারা গভীব সিদ্ধির (ভাঙ্গের) 
নেশায় নিম হইয়। এক্প কহে যদি ক্রমশঃ ন'চে পৃথিবী চলিয়! যাইত তা হইলে চারিদিকে 
বায়ুচক্র রচিত থাকতে পারি না এবং পৃথিবী ছিন্ন ভিন্ন হইযু। যাইত; উপরের অধিবাশীদিগের 
অধিক বাযুস্পর্ণ হইত এবং নীঠ্রে লোকদিগের অধিক হইত না এবং বযুর গতি একরপই 

হইত | ঢুই হুর্্য এবং ওই চন্দ হইসল রানি হওয়া এবং কুষ্ণপক্ষ হ«য়া কদাপি ঘটিত না। স্তরাং 

'এক ভূমির নিকট এক চন্দ এনং অনেক ভূমির মধ্যে এক স্ব্ধ্য অবস্থিত থাকে | (প্রশ্ন) কুর্যা, চন্দ 
এবং তারা ইহাবা কি বস্ত? এবং উহ্থাতে মনুষ্যাপর »ছি আছে, অথবা নাই? (উদর) এ সমস্ত 
ভঁগোলবৎ শোক এখং ইহাতে মন্ধষ্যাদি গজাও অধস্থান করে । কাবণ 

এতেযু হীদণ্ সর্ববং ধস্থ হিতমেতে হীদ সর্ব্ং বাসয়ন্তে তদ্যদিদ্ 

সর্ববং বাঁসয়ন্তে তম্মাদ্বনব ইতি ॥ শত? | কাং ১৪ । প্রঃ ৬ ত্রাঃ৭। কং৪॥ 

পুথিবী, জল, অগ্নি, বাধ, আকাশ, চক্র, নক্ষতত এবং হ্ুর্যায তহাদিগের নাম বস্থু ; কারণ ইহাতে 

সকল পদার্থ এবং প্র! বান করে! ইহারা বাদ করাণ, সকলের নিবাসের উপযোগী গৃহতুল্য 
হওয়াতে "ইছাগিগের নাম বনু হইয়াছে । যখন শ্ুর্ধয, চন্দ এবং নক্ষত্রও পৃথ্থবীর তুল্য বস্তু, তখন 

উহাতে যে এইরূপ প্রজা আছ তর্দষয়ে সন্দেহ কি? অধিকন্ত ষখন পরমেশ্বরের এই ক্ষুদ্র লোকে ও 

মনুষ্যাদি স্ষ্টিঠে পরিপূর্ণ, তখন এই সকল কি লোকশূস্ত হইতে পারে? পরমেশ্বরের কোন 
কার্য্যই নিষ্পরয়োজন হয় নাঃ অতএব এই সকল অদংখা লোকে মনুষ্য স্ৃষি না থাকিলে, ইহার! কি 
সফল হইতে পারে? স্তরাং সব্ধত্রই মনুষা'দির তষ্টি আছে । (প্রশ্ন) এট দেশে মনুষ্যাদি স্থষ্টির 

আক্কৃতি এবং অবয়ব যেরূপ, অহ) জগতেও কি তব্রূপ হইবে অথবা তাহার বিপরীত হইবে ? (উত্তর) 

কোন কোন আকুতি বিষয়ে তেদ হইবার সম্ভাবনা আছ। যেমন এদেশ হইতে চীনে, আফ্রিকায় ও 

আর্ধ্যাবর্তি এবং ইউরোপে অবয়ব, বর্ণ, রূপ ও আকৃতি সম্বন্ধ কিছু কিছু ভেদ আছে, তন্রপ লোক 

লোকাস্তরেও ভেদ হইয়া থাকে। পরন্ক এদেশে যে জাতির যেরূপ স্থষ্টি আছে অন্য লোকে ৪ উক্ত জাতির 

তদ্রপ স্থ্টি আছে । এ দেশে শরীরের যে থে প্রদে,শ নেত্রাি অঙ্গ,সন্সিবেশিত আছে, লোকান্তরেও 

উক্ত জাতির অবয়ব ততরপই আছে । কারণ £-- 



সত্যাথ-প্রকাশ। ১৭৯ 

ূর্ধযাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পুর্ববমকর্পয়ং। 

দিবং চ পৃথিবীং ানতরিক্ষমথো সঃ | ৃ 
8 । মঃ ১০ । সৃই ১৯০ ॥ 

দাতা পরমাত্মা পূর্ব কল্পে যেরূপ হৃধা, চন্দ্র, দে, ভূমি, অভ্তরিক্ষ এবং তত্রস্থ সুখ 
বিশেষ পদার্থ রচনা, করিয়াছেন, এই কল্পেও মর্থাৎ এই স্থ্টিতে৪ তদ্রপ রচন। করিয়৷ সমস্ত লোক 
লোকাস্তর নিম্মীণ করিয়াছেন, তাহাতে কিঞ্ন্মাত্রও ভেদ কণ্নে নাই । (প্রশ্ন) এই লোকে বর্তমান যে 

বেদের প্রকাশ আছে উক্ত সকল লোকে € কি সেই এ্দেরই প্রকাশ আছে অথবা সাই £ (উত্তর ) সেই 
বেদেরই প্রকাশ আছে। যেমন এক রাজার রাজাব্যবস্থা এবং নী'ভ সকল দেশেই সমান হয়, 
তন্ধপ রাজরাজেশ্বর পরমাত্মার বেদোন্ত নীতি আপনার সাষ্টুরূপ সকল রাঁজ্যেই একরূপ আছে। (প্রশ্ন) 

যখন এই জীব এবং প্রঙ্তিস্থ তব অনাদি এবং ঈশ্বরনিশ্মিত নখে, তখন ইহাদিগের উপর ঈথরের 
অধিকার হওয়া উচিত নহে; কারণ সকলেই স্বতদ্ধ রহিয়াছে । (উদর) যেমন রাজা এবং গুজ। 

সমকালেই হয় এবং রাজার অজ্পীন প্রজা থাকে তদ্দণ পরমেখরের অপীন ছাপ এবং জড়পদার৫ঘ থকে । 

যখন পরমেশ্বর সকলের কাট্টফীর্তা, জীবদিগেব কন্মফলধাতা, সফলের মখাবৎ রক্ষক এবং অনন্ত 
সামর্থবিশিষ্ট, তখন অগ্পগামর্থয এবং জড়পদাথ কেন তাহার অধীন হইবে না? এইজন্ত কন্মানু্ঠান 

বিষয়ে জীব স্বতন্ত্র কিন্তু ফলভোগ বিষশে ঈখরের ব্যবস্থার অধীন। এইগপে সববণক্তিমান্ পরমেশ্বর 
সমস্ত বিশ্বের স্থ্টি, সংহার এবং পালন করিয়৷ থাকেন । 

ইহার পর বিদ)া, অবিদ্যা বন্ধ এবং মোগ্ষ বিষয়ে পিখিত হইবে । এলে অ$ম সমুলাদ গুণ হইল । 

ইতি শ্রীমদ্দয়!ন ন্দ সরম্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থ প্রকাশে স্থভীষাবিভূষিতে 

সৃষ্ট যৎপত্তিস্থিতিপ্রলয় বিষয়েহক্উমঃ লমুলীসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ 

সস্পমজািনডিনীস্$১ রিনা 



১৭৮ সত্যাথ-প্রকাশ। 

অন্ত হুয় এবং যখন আর্ধ্যারর্ডে অন্ত হয়, তখন পাতাল দেশে উদয় হইয়া থাকে। ধখন আর্যযাবর্ডে 

মধাদিন অথব! মধ্য রাত্রি হয় তখন পাতা'লদেশে মধ্যরাত্রি অথবা মধ্যদিন থকে। যে সকল লোক 
ঙ্গছে যে স্ুর্মা থুরিতেছে এবং পৃথিবী স্কিন আছে উহ্!রা অভ্র। কারণ যদি তাহা হইত তাহা! হইলে 

প্রায় সহস্র বর্ষ পরিমিত দিবা এবং রাত্রি হইত | হুর্যের নাম (ত্রপ্ন), ইহা পৃথিবী অপেক্ষা লক্ষগুণ 

ঘৃহৎ্ এবং কোটি ক্রোশ দুরে অবস্থিত) সর্ষপের চারিদিকে পর্বত ঘুরিলে যেরূপ অনেক সময় লাগে 

এবং ( পর্ধতের চারিদিকে ) সর্ষপ ঘুরিলে মক সময় লাগে না. ইহাও ভজপ। পৃথিবীর ভ্রমণ বশতঃ 

মখাযোগ। রণ ও দিন হইয়া থাকে কিজ শর্ধ্য ঘুরিলে তদপ হইতে পারে ন। যাহারা শ্ুর্যাকে স্থির 

কষছে উদ্ধার! জ্যোতিধিদ্যাবিদ নহে ; কারণ যদি হর্ধ্য না ঘুরিচ তাহা হইলে উহা এক রাশি স্থান হইতে 

অপর রাশি অর্ণাৎ স্থান প্রাপ্ত হইত না। অধিকন্ত গুরু পদা্ঘ না ঘুরিলে আঁকাশে নিয়ত স্থানে কখন 

থাবিতে পাবে না । জৈনগণ কছে ষে পুধিবী ঘুবে না কিন্তু কেবল নীচে চলিয়া! যাইতেছে এবং 
জন্বদ্ীপে ছুই ক্্্য এবং ঢুঈ জজ আ'ছ ইত]াদি। নিশ্চয়ই জানিবে যে উহারা গভী৭ সিদ্ধির (ভাঙ্গের) 

নেশায় নিদগ হইয়। এবপ কাছে । যদি ক্রমণঃ ন'চে পুথিবী চলিয়! যাইভ তাগ হইলে চারিদিকে 
বাশুক্র রচিত থাকিংতি পারি না এবং পৃথিবী ছিন্ন ভিন্ন হইয়। বাইত; উপরের অধবাসীদিগের 

অধিক বাযুষ্পর্শ হইত এবং নীশ্রে লোকদিগের অবিক হইত না এবং বশর গতি একরপই 

হইত | দুই সুর্য এনং দুই চন্দ হইলে রাজি হওয়া এবং কৃষ্ণপঞ্ হৎয়া কদাপি ঘটিত না। জুতরাং 

এক ভূমির নিকট এক চন্দ এনং অনেক ভূমির মধ্যে এক স্ৃর্ধ্য অবস্থিত থাকে । (প্রশ্ন) হু্ধ্য, চক্র 

এবং তারা ইহাবা কি বস্ত্র? এবং উহাতে মগুষ্যাপর চচ্টি আছে, অথবা নাট? (উন্তুর) এ সমস্ত 

ভূগোলবত লোক এবং ইহাতে মগষাদি পঞ্জাও অবস্থান করে। কান্ণ 87 

এতেনু হীদণ সর্ববং বন্থ হিতমেতে হীদণ্ত সর্ববং বাসয়ন্তে তদ্যদিদং 

সর্ববং বাসয়ন্তে তন্মাদ্সন ইতি ॥ শত । কাঁং ১৪ । প্রঃ ৬ ত্রাঃ৭। কং ৪ ॥ 

পৃথিবী, জল, অগ্নি, ঝাখ। আকাশ, উত্তর, নক্ষঞ। এবং ক্র্য্য হহাদিগের নাম বস্থ ঃ কারণ ইহাতে 

সকল পদার্থ এবং প্রজা! বম করে। ইহারা বাদ করণ, কলের নিবাসের উপযোগী গৃহতুলা 

হওয়াতে 'ইহাধিগের নাম বস্তু হইয়াছে । বখন হ্র্ধ্য, চক্র এবং নক্ষত্রও পৃণ্থবীর তুঙ্য বসু, তখন 
উহাতে যে এইরূপ প্রজা আছে ত্েষয়ে সন্দেহ কি? অধিকস্ত ধখন পরমেশ্বরের এই ক্ষুদ্র লোকে ও 

মনুষ্যাদি সৃষ্টিঠে পরিপূর্ণ তখন এই সকল কি লোবশূগ্ত হইতে পারে? পরমেশ্বরের কোন 

কার্য্যই নম্প্রয়োজন হয় না; অতএব এই নকল অদংখা লোকে মনুষ্যাদ হ্ষ্ি ন| থাকিলে, ইহার! কি 

সফল হইতে পারে? সুতরাং সব্ধত্রই মনুষ্যাদির কৃষ্টি আছে। (প্রশ্ন) এন দেশে মহুষ্যাদি স্থাষ্টির 

আকৃতি এবং অবয়ব যেরূপ, অন্ত জগতেও কি তদ্রপ হইবে অথবা তাহার বিপরীত হইবে? (উত্তর) 
কোন কোন আকৃতি বিষয়ে তেদ হইবার সম্ভাবণ। আছ। যেমন এদেশ হইতে চীনে, আফ্রিকায় ও 

আর্ধ্যাবর্ত এবং ইউরোপে অবয়ব, বর্ণ, রূপ ও আকৃতি সম্বন্ধ কিছু কিছু ভেদ আছে, তন্্রপ লোক 

লোকান্তরেও ভেদ হইন! থাকে । পরন্ত এদেশে যে জাতির যেরূপ সৃষ্টি আছে অন্ত লোকেও উক্ত জতির 

তদ্রপ স্যটি আছে। এ দেশে শরীরের যেষে প্রদেশ নেত্রাদি অঙ্গ, সনিবেশিত আছে, লোকান্তরেও 

উক্ত জাতি অবয়ব তদ্রপই আছে! কারণ £-- 



সত্যারথ-প্রকাশ। ১৭৯ 

ূ্ধ্যাচন্্রমসৌ। ধাতা যথা পুর্ববমকল্পয়ং। 
ৃ | | 

দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথে! স্বঃ | 
ঝঃ। মঃ ১০। সুঃ ১৯০ ॥ 

ধাতি। পরমাস্মা পুর্ব কল্পে যেরূপ সুধা, চক, দ্যো, ভুমি, অস্তরিক্ষ এবং তত্রস্থ সখ 
বিশেষ পদার্থ রচনা, কথিয়াংছন, এই করেও অর্থাৎ এই স্থষ্টিতেও তদ্রূপ রচন। করিয়! সমস্ত লোক 
লোকাস্তর নিন্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে কিঞিনম্ান্রও ভেদ কণ্নে নাই। (প্রশ্ন) এই লোকে বর্তমান যে 

বেদের প্রকাশ আছে উক্ত সকল লোকে ? কি সেই ধেদেরই প্রকাশ আছে অথবা সাই ? (উত্তর ) সেই 
বেদেরই প্রকাশ আছে। যেমন এক রাজার রাজাব্যবস্থা এবং নীত সকল দেশেই সমান হয়, 
তদ্রণ রাজরাজেশ্বর পরমাস্মার বেদোক্ত নীতি আপনার শ্বাষ্টরূপ সকল রাজ্যেই একরূপ আছে। (প্রশ্ন) 

যখন এই জীব এবং প্রক্কতিস্থ তবু অনাদি এবং ঈশ্বরনিশ্মিত নাহ, ভখন ইহাদিগের উপর ঈশ্বরের 

অধিকার হওয়া উচিত নহে; কারণ সকলেই স্বতন্থু রহিয়াছে । (উদর) যেমন ঝাজা এবং গ্রজা 

সমকালেই হয় এবং রাজার আদীন গ্রজা থাকে তদাপ পরমেথরের অপীন জাঁণ এবং জড়পদার্থ থকে 

যখন পরমেশ্বর সকলের সট্িকর্ভা, জীবধিগের কন্মফলধতা, সকণের যথাবৎ রক্ষক এবং অন্ত 

সামর্থবিশিষ্ট। তখন অল্লসামর্থ্য এবং জড়পদাথ কেন ভাহার মধীন হইবে না? এইগস্ত কর্ানুষ্ঠান 

বিষয়ে জীব স্বতন্ত্র কিন্তু কলভোগ বিষগে ঈবরের ব্যবস্থার অধীন । এইপীপে সব্বণক্তিমান্ পরমেশ্বর 

সমস্ত বিশ্বের স্যরি, সংহার এবং পালন করিয়া থাকেন। 

ইহার পর বিদ), অবিদ্যা বন্ধ এবং মোক্ষ বিষয়ে ণিখিত হইবে। এওলে অগম মমগাদ পুণ হইল। 

ইতি শ্রীমদ্দয়।ন ন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে হ্থউাষাবিভূষিতে 

সৃষ্ট 7ৎপত্ভিস্থিতিপ্রলয় বিষয়েহক্টমঃ নযুল্লাসঃ সম্পূর্ণ ॥ 



্ঈ - অথ নবম সমূল্লাসারস্তঃ 

৯ ্যাখ্াস্তামঃ | 
3: দা, অবিদ্যা, বন্ধ এবং মোক্ষের বিষয় ব্যাখ্যাত হইবে। 

বিদ্যাং চাহবিদ্যাং চ বস্তদ্বেদোভয়ত সহ । 

অবিদ্যয় স্বত্যুং তীত্ত বিদ্যয়াইস্ৃতমন্,তে ॥ 
যজুঃ। অঃ 8০1 মঃ ১৪ ॥ 

যেমনুষা এ্রবূপতঃ বিদ্যা ৩৫ অবিদা| জানিতে পারে সে অবিদ্য অর্থাৎ কর্দোপাসনা দ্বারা মৃত্যু 

হইতে উদ্ধার পাই! বিদ্যা অর্পাৎ বথাগ জ্ঞানদর| মোগ প্রাপ্ত হয় । অবিদ্যার লক্ষণ £- 

অনিত্যাঁগুচিছুঃখানাত্মন্্ নিত্যশুচিন্্খাত্মাখ্য।তিরবিদ্যা ॥ পাঁতঃ 

সাধনপাদে সুঃ ৫ ॥ 
ইহা বোগন্ত্রের বচন) এনিত্য সংসারে এবং ধেহাধি বিবয়ে নিধ্যবুদ্ধি অর্থাৎ যে কার্য্যজগৎ 

দৃষ্ট'ও শত হয় উহ! চিকাঁণ আছে এব' থাকিবে এবং যোগবলদ্বার৷ এই বা দেবশরীর সর্বদা থাকে 

এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি হওরা অধিদ্যার প্রথম অবস্ত। | অশুটি অথাৎ মলময় জর[দিবিষয়ে এবং মিথ্যাভাষণ 

ও চৌধধ্যাদি অপধিত্র কার্ষ্যে পত্র বুদ্ধি করা দ্বিতীয় অবস্থা | অত্যন্ত বিষয়সেবনরূপ দুঃখে সুখবুদ্ধি বরা 

তৃতীয় অবন্থা; এবং অনাম্মায় আত্মধুদি। কর! অবিধর চতুর্থ অবস্থা | এই চারি প্রকার ধিপরীত জ্ঞানকে 

অরিদ্যা কহে। ইহার বিপরীত জ্ঞান অ”ৎ অনিঠ্যে অনিত্যাবুদ্ধি, ও নিত্যে নিতা বুদ্ধি, অপবিত্রে 

অপবিত্র বুদ্ধি 9 গবিত্রে পরিত্রবুদ্ধি, দুঃখে ড:খবুদ্ধি, ও সুথে সুথবুদ্ধি, অনাত্বায় অনাখ্ববুদ্ধি ও আত্মা 

আত্মবুদ্ধি হওয়াকে বি] কহে। অআণাঙ “বেকিত্বথাবন্ুহ্পধার্ঘস্বরূপং যয়। সা বিদা।; বয়! তত্বম্থরূপং ন 

* জানাতি ভ্রমাদন্তশ্িমন্যমিশ্চিনোতি যয়। সা অবিধযা” যাহা দবার। পদার্থের যথাবৎ স্বরূপ বৌধ হয় তাহাই 

বিদ্য। এবং যাহ! হইতে তত্বস্ব্নণ জান| যায় না, এবং একরূপ পদার্থে অন্থবুদ্ধি হয় তাহাকে অবিদ্যা কহে। 
তৎ্পরে কম্মোপাসনাকে এই জগ্ত অবিদা। বহে যে ইহা ঝাহা এবং অন্তর ক্রিয়া বিশেষের নাম এবং ইহা! 

জ্ঞানবিশেষ নহে । এই জঙ্ট মদ্রে কিত ২ইয়াছে থে শুদ্ধকন্ম এবং পরমেশরের উপাসনা ব্যতিরেকে ফেছ 

মৃত্যু ও দুঃখ হইনে উত্বীর্ণ হইতে গাঁরে না : অর্থাৎ পবিত্রকর্ম, পবিভ্রোগাদনা এবং পবিতজ্ঞান হইতেই 

মুক্তি এবং দিখ্যাভাষণাদি কর্মী পাষাণমুর্তা দর উপাসনা এবং খিথ্যাজ্ঞান হইতেই বন্ধনপ্রীন্তি হয়। 
কোন মন্ষ্যই গণমাতরের গন্য ও বন্য, উসাপনা এবং জ্ঞান রহিত হয়না; এই জন্ ধর্যুক্ত সত্যতাষণাদি 
কর্মানুষ্ঠান এবং মিথ্যাভষণাদি অধম্ম ত্যাগ করাই মুক্তির সাধন। (প্রশ্ন) কাহার মুক্তি লাত হয় না? 

(উত্তর) বন্ধের। (প্রগন) বদ্ধ কে? (উত্তর) অধর্মম এবং অজ্ঞানে আসক্ত জীব। (প্রশ্ন) বন্ধ 

এবং মোগ্গ কি স্বভাব হঈতে হয় অথব! নিমিত্ত হইতে? (উত্তর) নি'মহ হইতে হয়। কারণ স্বভাব 

হইতে হইলে বন্ধ ও মোক্ষের কথন নিবৃত্তি হইত ন! | প্রশ্ন ) £.৮, 
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ন নিরোধে! নচোতপত্তির্ন বদ্ধ ন চ সাধকঃ। 

ন মুহুক্ুর্ন বৈ যুক্ত ইত্যেষ। পরমার্থতা ॥ , 
গোঁড়পাঁদীয় কারিক। প্রঃং২। কাঃ ৩২।॥ 

ইহা মাওুঁক্যোপনিষদের উপর কারিকার শ্লোক। জীব ব্রহ্ম বলিয়া বস্তুত £জীবের নিরোধ নাই অর্থাৎ 
কখন অবরণে আইসে 77, কখন জন্ম গ্রহণ করে না এবং' বন্ধন প্রাপ্তওহুয় না । সাঁধক নাই অর্থাৎ 

সাধনকাঁরী কেহ নাই, মুক্তি পাইবার অভিলাধীও কেহ নাই এবং কখন হার মুন্তিও হয় নাই কারণ 

যখন পরমার্থতঃ বন্ধই হইল না তখন মৃক্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? (উত্তর) এইরূপ নবীন বেদাস্তীর 

বাক্য সত্য নহে। কাঁরণ জীবের স্বরূপ অল্প বলিয়৷ উহ! আবরণে আইসে, শরীরের সহিত প্রকাশিত হইয়া 

জন্মগ্রহণ করে; পাঁপরূপ বর্দের ফলভোগস্থবপ বন্ধনে বদ্ধ হয়, উক্ত বন্ধনমোচনের জন্য সাধন করে, 

£খ খগ্ডনের ইচ্ছ! করে এবং দুঃখ হইতে উদ্মুক্ত হইয়া পরমানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়। মুক্তিও 

তোগ করে। (প্রশ্ন) এ নকল দেহ 'ও অস্তঃকরণের ধর্ম, জীবের নহে! কারণ জীব পাপপুণ্যরহিত ও 

সান্ষীমাত্র এবং শীতোষ্াদি শরীরাদির ধন্ম; আত্ম নির্দেপ। (উদর) দেহ এবং অস্তঃকরণ জড় 
সুতরাং উহ্াদিগের শীতোঞ্চ প্রাপ্তি এবং ভোগ হয় না; ঠে্তন মন্ুষ্যা্দি প্রণাই উহা স্পর্শ করে এবং 

উহ্থাদিগেরই শীতোষেঃর জ্ঞান এবং ভোগ হয়, তন্দূপ প্রাণও জড় এবং উহার ক্ষুধ! ৭ পিপাস! নাই, 

কিন্ত প্রাণবান্ জীবেরই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব হয়। এইরপ মনও জড়, সুতরাং উহার হর্ষ ও শোঁক 

হইতে পারে না, কিন্ত জীবই মন দারা হর্ম শোক, ছুঃখ ও সখ ভোগ করে। যেমন বহিরিক্িয় কর্ণাদদি 

্বারা উন্তম ও অধম শব গ্রহণ করতঃ জীব সখী এবং ছঃখা হয়, তদ্দপই অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি 

টি ও অহঙ্কার দ্বারা সংকল্প বিকল্প নিশ্চয়করণ এবং অভিমান কর্তায় দণ্ড ও সম্মান ভাগী হইয়া 

থাকে। যেমন তরবারি দ্বারা প্রহর্তাই দণ্ডনীয় হয় কিন্ত তরবধাবি দগ্ডনীম় হয় না, তদ্রপই দেহেক্তিয়, 

অস্তঃকরণ এবং প্রাণরূপ দান দ্বারা উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট কন্জের কর্তা এবং ভোক্ত1। কম্মের সাক্ষী 

কেবল এক অদ্ধিতীয় পরমেশ্বর । কর্মকর্তা গীবই কর্ধে লিপ্ত হয়। জীব ঈশ্বর নহে 2 সাক্গীও 

নহে; (প্রগ্ন) জীব ব্রহ্গের প্রতিবিম্ব । যেমন দর্পন ছিন্ন ভিন্ন হইলেও বিশ্বের কোন হানি হয় না 

তন্রপ যতদিন অন্তঃকর'ণাপাধি থাকে ততদিন জীব ব্রহ্গের প্রতিবিস্ব থাকে । অস্তঃকরণ নষ্ট হইলে 

জীব মুক্ত হয়। (উত্তর) ইহা বালকের বাব্য। বারণ গ্রাকারের প্রতিবিদ্ব নাকারে হইয়! থাকে । 
যেমন মুখ ও দর্পণ সাকার এবং পরম্পর পৃথক পৃথক ন1 হইলে প্রতিবিষ্ব হইতে পারে না, ব্রন্ধ নিরাকার 

এবং সর্ববাপী বলিয়া তাহার এ্রতিবিষ্ব হইতে পারে না। (প্রশ্ন ) দেখা যায় যে গভীর স্বচ্ছ জলে 

নিরাকার এবং বা1পক জাকাশের আভাস পতিত হয়, তজপ স্বচ্ছ অস্তঃকরণে পরগাত্মার আতা হুইয়া 

থাকে এবং. ইহাকে চিদাভাস কহা যায়। (উত্তর) ইহাও বাণবুদ্ধি মিথ্যা গ্রণাপ। কারণ আকাশ 

দৃশ্ত না হইলে লোকে চকুদ্বারা কিরূপে উহাকে দেখিতে সমর্থ হয়? ( প্রশ্ন) ঘাঁহ! উপরে রহিয়াছে এবং 

ধূমাকার দৃষ্ট হয় উহ দীলাকাশ কিনা? (উন্তর)ন1। (প্রশ্ন) তবে উহ। কি? (উত্তর) স্বতন্ত্র 

স্বতন্ত্র পৃথিবী, জল এবং অগ্নির ত্রসরেন দৃষ্ট হয় । বাহ! নীলবর্ণ দৃষ্ট হয় উহা জল হইয়া বষিত হয় বণি়া 
নীলবর্ণযুক্ত | যাহা ধূমাকার দৃষ্ট হয় উহ! পৃথিবীর ধুলি উখ্িত হইয়া বাযুতে থুরিতেছে। উহাদেরই 

গ্রতিবিত্ব জলে অথবা দর্পণে দৃষ্ট হয়, আকাশের কখন প্রতিবিধব ৃষ্ট হয় ন1। (প্রশ্ন) যেমন ঘটাকাঁশ, 



১৮২ সত্যাথ-প্রকাঁশ। 

মঠাকশে নেঘাকাশ এই মহদ।কাশের ব্যবহারগত ভেদ হয়া থাকে তন্রপ তরঙ্গের ব্রঙ্গাও ও অন্তঃকরণের 

উপাপিগত ভেদ বশতঃ ঈথ্বর এবং জীব নাম হয় . যখন ঘটার্দি নষ্ট হয়, তখন কেবল মহদাকাশই কথিত 

হয় (উত্তর) ইহাও অবিদ্ধানের কথ) কারণ আকাশ কখন ছিন্ন ভিন্ন হয় না। ব্যবহারেও “ঘট 

আনয়ন কর” ইত্যাদি ব্যবহার, হইয়। থাকে । কেহ বলে না “ঘ “ঘটের আকাশ আনয়ন কর”। সুতরাং 

উত্ত বাক্য সঙ্গত নহে। শঙ্গ? সমুদ্ধমধ্যে যেমন মৎ্স্ত ও কীট এবং আকাশ মধ্যে পঙ্গী প্রভৃতি 

বিচরণ করে, তদ্রপ সমস্ত অন্তঃকরণ চিদাকাশ ব্রদ্দে বিচরণ করে! ইহার! স্বয়ং জড় হইলেও পর্বব্যাপক 

পরমাত্মার সহাবশতঃ অগ্নি নংযোগে শোৌছের গ্তায় চেতন হয়! থাকে এবং বিচরণশীল হয়। আকাশ এবং 

শ্রহ্ধ নিশ্চল ।  এইনূপে জীবকে বন্ধ স্বীকার করি'ল কোন দোষ আইনে না । (উত্তর ) তোমার এ 

দৃষ্টান্ত ও স্য নহে। কারণ যদি সর্ধব্যাপী ব্রহ্ম অস্তঃকণণে প্রকাশমান হয়৷ জীব হয় তাহ হইলে 
উাতে সর্বন্্রত্ব পি গুণ হর (কনা? যদি বল যে আবরণখশতঃ সব্ধ গ্ঞাতা হয় না তাহা! হইলে ( জিজ্ঞাস।- 

করি যে) ব্রন্ম আবৃত, ব| খণ্ডিত অথব। অখ(গত ? বদি বন যে মথা্তত, তা হইলে তাহার মধ্যে 

আবরণ পড়িতে পারে না এবং আবরণ ন| হইলে সব্বজ্ঞতা কেন হইল ন? যদি বল যে আপনার স্বরূপ 

খিকৃত হইয়া অগুঃক্রণের মঙিত বিঠরণ করে, স্বরূপতঃ নহে তাহা হইলে অর্থাৎ স্বয়ং চলিত না৷ হইলে 

অস্তঃকরণ যে থে পুর্বপ্রাণ্ড দেখ ত্যাগ করিতে থাকিবে এবং বে যে স্তানে চলি 2 হইবে গেই সেই স্থলের 

রগ ্রান্ত ও অঞ্ঞানী হইতে থাকিবে এখং যে যে দেশ ছাড়িয়া বাইবে তরস্থ ব্রহ্ম জ্ঞানী পবিত্র এবং মুক্ত 

হইতে থাকিবে । এইরূপে অন্তঃকরণ হ্থষ্টির সবধাত্র ব্রঙ্গকে বিকৃত করিবে এবং বন্ধ ও মুক্তিও ক্ষণে ক্ষণে 

হইতে থাকিবে । তোমার কথিত প্রদাণ যদি এইরূপ হহত তাহা হইলে জীরের পুর্ব দৃষ্ট এবং শ্রুত বন্তর 

শ্মরণ হইত না, কারণ বে এদ্ধ দর্শন করিয়'ছে মে খ্রঙ্জ আর রহিতেছে ন। ) সুতরাং জীব, এন অর্থাত ব্রহ্ম 

ও জীব কখন এক নহে পরন্থ সদ পৃযক্ পৃথক্ থ'ক্জে | (প্রপ্ন) না এসকল অধ্যারোপ যাত্র। যেমন এক 

বস্ততে অন্তবন্্রর স্থাপন করাকে অধা।গোপ কহে তদ্ধপ ব্রন্গ বগ্ত;ত নমস্ত জগতের এবং ইহ র ব্যবহারের 

অধ্যারোগ করিয়। জিজ্ঞাহ্কে বুঝাইরা দেওয়া হয় । বঞ্তত পক*ই ব্রহ্ম । (উত্তর) অধ্যারোপের কর্তী কে? 

(প্র) জীব: (উদর) জীব কাহাকে বল? (প্রশ্ন । অস্তঃকরণাবিচ্ছিন্ন চেতনকে | ( উত্তর ) অস্তঃ- 

করণাবচ্ছিন্ন ০তেন কি শ্বিভীয় পদার্থ অথব| উহ্াই ব্র্ম। ? (প্রন )উহাই ত্রন্গ । (উত্তর) তবে (ক মিথা। 

্রন্মই শ্বয়ং জগতকে মিথ্যা কনা করিলেন? ( গ্রগ্ন) হ। ব্রহ্মই করিলেন, তাহাতে হানি কি? উত্তর 

যে মিথ্যা ক্মনা করে, সে কি মিথারত হয় ন! ? (প্রন) না । কারণ মন ও বাক্য দ্বারা যাহা কণ্লিত এবং 

কথি* হয় উহা! সমন্তই মিথ্য। ॥ : উদ্ভর ) তবে মন ও বাক্যগর! মিথ্যাকন্পনাকরী এবং মিথ্যাবাদী ব্রন্ধ 

কৃল্সিত 'ও মিধ্যাবাদী হইল কি না? ( প্রন ॥ আচ্ছা হইল । আমার তাহাতে ইঞ্টাপন্ি আছে। (উত্তর) 

হবা। মিথ্যাবাদী বেদ|স্তিগণ তে।মর! সতারূপ, সতাকাম ও সত্যপংকল্প পরমাত্মাকে মিথ্যাচারী করিয়া 

দিলে! ইহ! কি তোমাধিগের ছুর্গতির কারণ নহে? কোন্ উপণ্িদ্ সুত্রে অথবা বেদে এরূপ লিখিত 

আছে বে পরমেখর এক্প নিষ্যানক্ষল্লকারী এবং মিথ্যাবাদা 1. ইহা। ঠিক বিপরীত, যথা চোরের 

দারগাকে দণ্ড দেওয়া! ইহাও এরদপ হইল অর্থাৎ যেরূপ কথায় বলে উপ্টে চোর হইয়া! দও দেয় 

দীরগাকে এইরূপ কথর সদৃশ তোম।র বাক্য হইণ। ইহাই উচিত যে দ্বারগা! চোরকে দণ্ড দিবে, কিন্ত 

চোর দ্বারগাকে দণ্ড দিলে উহা 'বপরীত হয়। তুমিও তত্রপ ্বয়ং মিথ্যাসঙ্কল্পকারী এবং মিথ্যাবাদী 

হইয়। আপনার দে।ষ বন্ধ বুথ! শারোপ করিতেছে । যদি এক্ধ মিখাজ্ঞানী মিখবাদী এবং মিথাকারী 
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হয়েন, তাহ! হইলে অন্ত ত্রন্মঈ এরূপ হইয়া পড়ে : কারপ (নি একরম হইয়া সত স্বরূপ, সত্যমানী, 
সন্যবাদী এবং সত্যকারী হয়েন। পূর্থোক্ত দোষ কেবল তোম'রই, বর্গের নহে । তুমি যাহাকে 
রিদ। কহিতেছে উহাই অবিদ্যা এবং ঠ্ামার অধারোপও মিথ্যা, কারণ অপনি ব্রহ্ম না হইয়া 
আপনাকে ব্রহ্ম এবং ত্রহ্গকে জীব জ্ঞান করা মিথ জ্ঞঃন নহে তো কি হইতে পারে ? তিনি সর্ধব্যাপক, 

তিনি কখন পরিচ্ছন্ন র! অজ্ঞান এবং বন্ধনে পতিত হয়েন না, কারণ জীবই অজ্ঞানপরিচ্ছিন্ন 
একদেশী অন্ন এবং অল্পজ্ঞ হইয়া থাঞ্চে, কিন্তু সর্ধস্ত ও সর্ধব্যাপী ব্রহ্ম তাদুশ নহেন। 

এক্ষণে মুক্তি ও বন্ধের বিষয় বর্ণন করা যাইতেছে । 
(প্রশ্ন) মুক্তি কাহাকে কহে? (উর) “মুচস্তি পৃথগ ভবস্তি জনা যত্াং সা মুক্তি” যাহা হইতে 

মুক্ত হওয়া যায় তাহার নাম মুক্তি । (প্রশ্ন) কাহা হইতে মুক্ত হওয়া বায়? (উত্তর) কল জীব 
যাহা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করে। (প্রশ্ন) কাহা হন্তে মুক্ত হইবার ইস্ছা হয়? (উর) ছঃখ 

হইতে । (প্রশ্ন) মুক্ত হইয়। কি প্রাপ্ত হর এবং কোথায় থাকে? (উত্তর) স্থথপ্রাপ্ডি হয় এবং ব্রহ্ধে 
'সবস্থান করে (প্রশ্ন) কিরূপ করিলে মুক্ত এবং বদ্ধ হইয়া থাকে? (উন্র)) পরমেশ্বরের আজ্তা 

পালন কর ; অধশ্ম, অবিদ্যা, কুল্গ, কুসংস্কার এবং ছুষ্টব্যদন হইতে পৃথক হ৮1$ সত্য ভাষণ, পরে!পকার 
এবং বিদ্যা, পক্ষপাতরহিত হ্যায় ধন্মের বুদ্ধি করা, পুর্ষোক্তি প্রকার পরমেশবরের স্তূশি, প্রার্থনা ও 

উপাপনা অর্গাৎ যোগাভ্যান রা, বিদ্যার অয়ন এবং আধাপন 2 ধশ্মানুসারে পুরুষাগের অনুষ্ঠান দ্বার। 

জ্ঞানের উন্নতি ইতি সর্বোৎকৃষ্ট সাধনেন অনুষ্ঠান করা। এ৭ং যাহা কিছু করিতে হইবে, 
তৎ্মমুদীয়ই পগপাতরহিত হইয়া স্টায় 9 ধম্মানুসারে করা ইত্যাপি সাঁধন দ্বারা মুক্তি এবং ইহার 

বিপরীত অর্থাৎ, ঈশ্বরাজ্ঞাভঙ্গাদি কার্য করিলে বন্ধন হইয়। থাকে । (প্রশ্ন) মুক্তি হইলে জীবের কি 
লয় হয়, অথবা জীব বিদ্য খান থকে ? ( উন্র) বিদ্যমাণ গাকে। (প্রপ্ন) কোথা থাকে ? (উত্তর) 

ব্রগে। (প্র) ব্রহ্ম কোণায় এবং উল্ত খুক্ত জীব কি এক কনে গকে অনবা স্বেচ্ছাচারী হইয়। 

সর্বত্র বিচবণ করে? (উদর) অর্ধ মর্ধন্র পুণ এবং উহীতেই মুক্ত জব অবাংহতগতি হই 
অর্থাৎ সর্বত্র অপ্রতিহতগতি হইয়া বিজ্ঞান ও আনন্দপুণ ভাবে স্বতনথ বিচরণ করে। (প্রগ্র) মুক্ত 

জীবের স্থল শরীর থাকে কিন!? (উপ্তর) স্থল শবীর থাকে না (প্রশ্ন) তবে সুখ এবং আনন্দ 

কিরূপে ভোগ করিতে পারে? (উত্তর) উহার সত্য সঙ্কল্লাদি স্বাভাবিক গুণ এবং সামর্্য বিদ্যমান 

থাকে, কিন্ত ভোর্তিক সঙ্গ ( আাঁসক্তি ) থাকে না ! যথা! ১-- 

শৃণুন আোত্রং ভবতি, স্পর্শয়ন্ ত্বগভবতি, পশ্যন্ চক্ষুর্ভবতি, রসয়ন্ রসন! 

ভবতি, জিগ্রন্ শ্রাণং ভবতি, মন্বানো মনোভবতি, বোধয়ন্ বুদ্ধির্বতি, 

চেতয়ংশ্চিত্তস্তবত্যহঙ, কুর্ববাণোহ্হস্কারো ভবতি ॥ শতপথঃ | কাঃ | ১৪ ॥ 
মোক্ষাবস্থায় জীবাআআার ভৌিকশরীর অথবা ইজ্জ্িয় গেলক থাকে না, কিন্ত আপনার স্বাভাবিক 

শুদ্ধগুণ থাকে। মুক্তির অবস্থায় জীবাত্মার স্বশক্তিদ্বারাই শুনিতে চাহিলে শ্রোত্র, স্পর্শ করিতে 'চাহিলে 

কৃ, দেখিবার ইচ্ছা! হইলে চক্ষু, স্বাদের ইচ্ছায় রদনা, গন্ধের 'জন্ত ভণ, সম্কল ও বিকল্পের সময় মন, 

নিশ্চয় করিবার জন্য বুদ্ধি, ম্্রতণর জন্ত চিন্ত এবং অহংবুদ্ধির জন্ত প্মহঙ্কার হইয়া থাকে এবং 
সম্কর্লমাত্রেই শরীর হ্য়। জীব শরীরের আধার হইয়! ইন্জিয়গোলকত্বার! যেরূপ স্বকার্ধাসাধন করে তদ্রপ 
ভা | 
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যুক্তির অবস্থায় মুক্তজীব আপনার শক্িদ্বারা সমস্ত আনন্দ ভোগ করে) (প্রশ্ন ) উহার শক্তি কত এবং 

কয় প্রকার? (উদর) মুখ্য শক্তি এক প্রক!র; পরন্ত বল, পরাক্রম, আকর্ষণ, প্রেরণ', গতি ভীবণ, 

বিবেচন ক্রিয়া, উত্পাহ, স্মরণ, নিশ্চয়, ইচ্ছা, প্রেম, দ্বেষ, সংযোগ, বিভাগ, সংযোজ্জক, বিভাজক, শ্রবণ, 
স্পর্শন, দর্শন, স্বাদন 'এবঃ গন্ধগ্রহণ ও জ্ঞান, জীব এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার সামর্থ্যযুক্ত হুইয়। থাকে। 

ইহা হইতেই মুক্তির অবস্থাতেও আনন্দভোগ করে। যদি মুক্তি হইলে জীবের লন হইত, তাহ! হইলে 
যুক্তির দুখ কে ভাগ করিত? অপিকম্ত জ'বের নাশকেই মুক্তি মনে কণ! মহামূর্ের কার্ধ্য। কারথ 

£খের খণ্ডন কইলে আনন্দন্বরূপ অনন্ত পরমেশ্বরে শানন্দে অবস্থান করাই জীবের 'মুক্তি । বেদান্ত 
শারীরক ক্ত্রে দেখা যায় £--. 

অভাঁবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥ বেদাস্ত দঃ18181১০ ॥ 

মহাম্ম বাপের পিতার নাম বাদরি। তিনি মুক্তির অবস্থায় জীবের এবং তাহার সহিত মনের 

বিদ্যমানভা স্বীকার করেন মর্গাৎ মুন্বিতে পরাখর জীবেব এবং মনের লয় স্বীকার করেন না। তজ্রপ £-- 

ভাবং জৈমিনির্বিকল্প'মননাঁৎ ॥ বেদান্তঃ 8181১১॥ 

আচাস্য (মিনি মুক্ত পুণ্ষের মনের তুপ্য হুক্ষাশরীর, ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণাদিরও বিদামানত! স্বীকার 
করেন এবং অভাব স্বাকান করেন না। 

দ্বাদশাহবছুভয়বিধং বাদরায়ণোহতঃ ॥ বেদান্তদূঃ ৪81১২ ॥ 

ব]সমুনি মুক্তির অবস্থায় ভাব' এবং অভ।ব ছইই স্বীকার করেন অর্থাৎ মুক্তি হইলে জীব শুদ্ধ সামর্থ] 
যুক্ত বিদ্যমান থাকে এবং অপবি ভ্রতা পা”াচরণ, ছঃখ ও অজ্ঞানাদির অভাব হয় ইন্থাও শ্বীকার করেন। 

বদ পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ । 
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥ 

কঠোঃ। অঃ ২। ব৬। মং ১০ ॥ 

যখন জীবের সত শুদ্ধ মন ও পঞ্চ জ্ঞানেক্জিয় বিদ্যমান থাকে এবং বুদ্ধির স্থিরনিশ্চয় হয় তখন 
উ্থীকে পরমগতি অর্গাৎ মোক্ষ কহে । 

য আত্ম! অপহতপাপ্ন। বিজরো বিমৃত্যুবিশোকোহবিজিঘৎ সোহপিপাসঃ 
সত্যকাঁমঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ£ সর্ববাংস্চ. 

লোকানাপ্োতি সর্ধবাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মনমনুবিদ্য বিজানাতীতি। ছান্দোঃ 

টু গঃ৮। খঃ ৭ মং ১॥ 

সবা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্ঠণ্ রমতে | য এতে 
ব্রহ্মলোৌকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাঁসতে তস্মাতেষা্্ সর্ব চ লোক। 

আত্তাঃ সর্ষে চ কামাঃ স সর্বা্শ্চ লোকানাপ্পোতি সর্বাত্শ্চ কামান্ 

যস্তমাত্মানমনুবিদা বিজানাতীতি ॥ ছান্দোঃ। প্রঃ৮ | খঃ১২। মঃ৫1৬ ॥ ূ 
১৬ 



সন্যার্থ-প্রকাশ। ১৮৫ 

মঘবন্মতর্য বা ইদ'ুশরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্তাহম্বতম্তাশরীরস্াত্থনোধিষ্ঠানমাতো! 
বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরম্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্য- 

শরীরং বাব সস্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পূশত৪। ছান্দো প্র2৮ 1 খ১২। মং ১॥ 
যে পরমাত্মা অপহতপাপ্]া অর্থাৎ সর্বপাঁপরহিত এবং জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা পিপাঁসাশুস্ত সত্যকাম, 

সত্যসংকল্প তাহাকেই অন্বেষণ করিবার £বং জানিবার ইচ্ছাকরা কর্তব্য। সেই পরমাত্মার সম্বন্ধ বশতঃ 
মুক্ত-ভীব লমস্ত লোক এবং যাবতীয় কাম প্রাপ্ত হয়েন। সেই পরমাত্মাকে জানিলেই মোক্ষ মাঁধন করিতে 
এৰং আপনাকে শুদ্ধ করিতেও জানিতে পারে। উক্ত মুক্তি-প্রাপ্ত জীব গুদ্ধ ও দিব্যনেত্র দ্বার! এবং শুদ্ধ 
মন দ্বারা কামনা সকল দর্শন করিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মায় রমণ করে, এবং তিনি ব্রহ্গলোক অর্গাৎ 

দর্শনীয় পরমাত্মায় স্থিত হইয়া মোঙ্গানন্দ ভোগ করে। বিশ্বান্গণ মুক্তি-প্রাপ্তির জন্ত সকলের অন্তর্যামী 

আত্মাস্বরূপ সেই পরমাত্ম'রই উপাপন! করিয়া থাকেন । এতদ্বারা উহা্িগের সর্বলোক এবং সর্ধকাম 

প্রাপ্ত হয়। মুক্তজীব স্থল শরীর ত্যাগ করিয়া সম্কল্পময় শরীর দ্বারা আকাশে, পরমেশ্বরে অবস্থিত 

হইয়া বিচরণ করে' কারণ শরীরবিশি্ট হইলে সাংসারিক ছুঃখ রহিত হইতে পারে না। যেমন 
প্র্ধাপতি ইন্জরকে কহিয়'ছিলেন যে, হে পরমপুঙ্গিত ধনথুক্ত পুরুষ ! এই স্থূল শরীর মঃণধর্শ 
বিশিষ্ট। দিংহমুখে ছ!গের ন্যায় এই শরীর মৃত্যুমুখের মধ্যে অবস্থিত | এই শরীর মৃত্যুরহিত এবং 

দেহরহিত জীবাত্মার নিবাসস্থান । এই জন্ত জীব সর্বদ1 স্থখ ও ছুঃখগ্রস্ত হয়) কারণ শরীর সহিত 
জ'বের সাংসারিক প্রসননতার নিবুত্তি হয় এবং জীবাস্মা মুক্ত হইলে শরীর রহিত হইব ব্রঙ্গে অবস্থান 
করে ও তখন উহাকে সাংসারিক সুখ অথবা ছুঃথ স্পর্শ করে না; পরন্ত উহা! সর্বদা আনন্দে অবস্থান 

করে। (প্রশ্ন ) জীব মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় জন্মমরণরূপ ছুঃখে কখন পতিত হয় কি না? কারণ ৫. 

নচ পুন্রাবর্ততে নচ পুনরাবর্ততে ইতি । ছান্দো প্রঃ ৮খও ১৫ ॥ 
অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ । বেদাস্তদঃ অঃ ৪1পাঃ ৪। সুই ৩৩। 

ঘদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ভগবদগীতা 

ইত্যাদি বচন হইতে বিদ্রিত হওয়া খায় যেমুক্তি তাহাঁকেই কহে, যাহ হইতে নিবন্ধ হই জীব 
আর কখনও সংসারে আইসে না। (উন্তর) এ কথা সত্য নহে; কারণ বেদে এই বাক্যের নিষেধ কর! 

হইয়াছে £-- 

কম্ত নুনং কতমস্যাম্বৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম । 

কো! নো মন! অদ্দিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥১। 
অশ্নের্বয়ং প্রথমস্থাম্থতানাং মনামছে চারু দেবস্থ নাম । 

নম নো মহ! অদিতয়ে 'পুনদ্ণাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥২া 
| ধঃ। মত ১। সুঃ ২৪ । মত ১২ ॥ 

ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যস্তোচ্ছেদঃ ॥৩। সাংখ্যঃ অ ১। সুঃ ১৫৯ ॥ 
(প্রশ্ন ) আর! কাহার নাম পবিত্র বলিয়া জানিব? নাশরহিত পদ মদ্যে বর্তমান কোন্ দেব 

চি ২৪ 



১০৬ সভ্যার্থ-প্রকাশ। 

সর্বদা প্রকশম্বরূপ হইয়া! আমাদিগকে মুক্তিশ্নখ ভোগ করাইয়া পুনরায় এই সংসারে জন্ম প্রদান করেন 
এবং মাতা এবং পিতার সহিত দর্শন করান? ১। (উত্তর) আমরা উক্ত হ্থগ্রকাশস্বরূপ, অনাদি, 
স্ধামুক্ত পরমাত্মার নাম পবিত্র বলিয়া জানিব, ধিনি আমাদিগকে মুক্তির অবস্থায় আনন ভোগ করাইয়া 

পৃথিবীতে পুনরায় মাত! ও পিতার সম্বন্ধ দ্বারা জন্ম প্রদান করতঃ মাতা পিতার দর্শন করান। সেই 
পরমাত্ম! মুক্তির ব্যবস্থা করেন এবং সকলের স্বামী ।২। এ সময়ে জীব যেরূপ বন্ধ ও মুক্ত থাকে, 
তজ্জপ পর্দা থাকে! কখন অত্যন্ত বিচ্ছেদ, অত্যন্ত বন্ধ অগব। আত্যস্তিক মুক্তি হয় না। পরন্ত 

বন্ধন এবং মুক্তি ( একরূপ ) সর্বদা থাকে না। (প্রশ্ন) ২ 

তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গঃ । ছুঃখজনম্মপ্রবৃতিদোষমিথ্যাজ্ঞা নানা 

মুত্তরোভ্তরাপায়ে তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ | ন্যায় দঃ অঃ ১॥ সুঃ ২॥ 

ছুঃখের অত্যন্ত বিচ্ছেদের নাম মুক্তি। কারণ মিথ্যা জ্ঞান, অবিদটা লোভাদি দোষ, বিষয় ও ছুট 

ব্দনে প্রবৃচি, জন্ম এবং দুঃখের উদরোকব খণ্ডন হইলে পূর্তবপুর্ক্ের নিরুন্ধি ভ গয়'তেই মোহ 

এবং উচ্ধা সর্কাদ| বিদ)মান থাকে । (উত্তর) ইঠা আবঞক নহে যে অত্যন্ত শব্দ অভন্তাভাবের 

অর্ধেই ব্যবগতত হইবে । যেমন “অত্যন্ত ছ্ুঃখমত্যপ্তং ভুখং চাশ্তা বূর্ভততে” অর্থাৎ এই মন্তুযে র অত্যন্ত 

দুঃখ অথব। অত্যন্ত সুখ হইয়াছে, তদ্প জানিতে হইবে যে অন্যন্ত শবের এ স্থলেও এই অর্গ আবগ্তক। 

( প্রশ্ন) যদি মুক্তি হইতে জ'ব পুন্রায় আগমন করে, তাহ হইলে কত দিন মুক্তি বিদ্যম'ন থাকে? 

(উত্তর ) £-- 

তে ব্রল্গলোকেঘু পরান্তকালে পরাঘুতাঃ পরিমূচ্যন্তি সর্ব ॥ 

মুণ্ডকঃ ৩ খঃ ২। মঃ৬॥ 

এই মুক্তটুর মুভ্ভিলাঁভ কগ্রিরা তত্কাপ পর্য্যন্ত ব্র্ধে আনন্দভোগ করিয়' পুনরাগ মহাঁকল্পের পর 

মুক্তিহথ ত্যাগ করঙঃ সংসারে আগমন করে। ইহার সাধ্য। এইরূপ £ -..৩২০০৩০ তেতাল্লিশ লক্ষ 

ও বিংশতি সহ বত্সর এক চতুযু'গী হয়; ছুই সহজ্র চতুযুগীতে এক অহোরাত্র হয় এবং ত্রিংশং 

অহোরাত্রে এক ম.ম হয়। তাদৃশ দ্বাদশ মাসে এক বৎসর এবং তদ্রপ শত বর্ষে এক পরাস্তকাল হয় | 

গণিতের রীতি অনুসারে উহা যথাবৎ বুঝিতে হইবে। মুক্তির সুখভোগের জন্ এই সময় ৷ (প্রশ্ন) 
সমস্ত সংসারের এবং গ্রন্থবারের এইরূপ মত যে মুক্তি হইতে জীব ক্দাপি পুনঃ জন্ম গ্রহণ কৰে না । 

(উত্তর) এ কথা কখন সত্য হইঠে পারে না। কারণ প্রথমতঃ জীবের সাধর্থা ও শরীরাদি পদার্থ এবং 

সাধন পরিমিত; সুতরাং উহার ফল কিরূপে অনন্ত হইতে পারে ? অনস্ত আনন্দভোগের উপযুক্ত জীবের 
অসীম সামর্থ্য, কম্ম এবং সাধন নাই; সুতরাং 'অনন্ত স্থখভোগ করিতে পরে ন]। যাহার সাধন অনিত্য, 
তাহার ফল নিতা হইতে পারে না! অধিকন্ত যদি মুক্তি হইতে পুনরায় কেহই প্রত্যাগমন করিতে না 
পারে তাহা হুইলে সংসার উচ্ছেদ হয়৷ অর্গাৎ জীব নিঃশেষ হওয়া অবস্তন্ভাবি। (প্রশ্ন) যাঁবৎ- 
ংখ্যক জীব মুক্ত হয়, ঈশ্বর তাঁবৎসংখ্/ক নূতন জীব উৎপন্ন করিয়! সংসারে রাখেন বলিয়! নিঃশেষ হয় 

না। (উত্তর ) তাহ! হইলে জীব অনিত্য হয়; কারণ যাহার উৎ্পন্তি হয়, তাঁহার নাশও অবশ্ত হইয়া 
থাকে । অ'র তোঁমর মতানুসারে মুক্তি পাইয়াও বিনষ্ট হইলে মুক্তি ও“অনিত্য হয় এবং মুক্তিস্থানে অতি- 
শয় জনতা! ? আকীর্ণত। হইয়া পড়ে ; কারণ উক্ত্ধে আগম অধিক হইবে অথচ ব্যয় কিছুই না হইলে 
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বৃদ্ধির অস্ত থাকিবে ন!। অপরস্ত ছঃখের অনুভব ব্যতিরেকে কিছুই সখ হইতে পারে না, কটু লন! থাঁফিলে 
কাহাকে মধুর এবং মধুর না থাকিলে কাহাকে কটু বহা যাইবে? কারণ এক স্বাদের এক রসের বিরুদ্ধ 
হইলেই উতয়ের পরীক্ষা! হইতে পারে । কোন মনুষ্য যদি কেবল মিষ্ ভ্রব্যই পান ও ভোজন করে, যে লোক 
নানাবিধ রসের ভোগ করে, তাহার ন্ায় উহার স্থথ হয় না। অপরস্থ যদি ঈশ্বর অস্তকাশে যুক্ত কর্মের 
অনস্ত ফগগ দেন তাহা হইলে তাহার স্তায়শীলতা নষ্ট হইয়া যায়। যে যতদুর ভার তুলিতে পারে তাহাকে 
সেই ভার দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাধ্য। যেবধূপ 'একমণ ভার তুলিবার ক্ষমতা! বিশিষ্ট লোকের মন্তকে 
দশমণ ভার অর্পণ কুরিলে, অর্পযিতার নিন্দা হয়, তদ্রপ অল্পগ্ঞ ও অল্পসামর্থা বিশিষ্ট জীবের উপর অনস্ত 
স্থখের ভার অর্পণ করা ঈশ্বরের উচিত নহে; আর যদি পরমেশ্বর নুতন জীব :উৎপন্ন করিতেন তাহা 
হইলে যে কাঁরণ হইতে উৎপন্ন হইবে উহার শেষ হইয়! পড়িত। কারণ, যতই বুহৎ ধনকোষ হউক ন! 
কেন যদ্দি উহার কেবল ব্যয় হইতে থাকে এবং আয় ন! থাকে তাহ! হইলে কথন না কখন উহা ক্ষয় প্রার্ত 

হইয়া নিঃশেষ হইয়া! যায় । সুতরাং মুক্তিতে প্রবেশ করা এবং উহন৷ হইতে পুনরায় আগমন করাই উম 

এবং এই ব্যবস্থাই সঙ্গত। কেহ কি অগ্প সময়ের কারাগার অপেক্ষা আজন্ম কারাগার অথব! ফাঁসি 

দণ্ড প্রাণীর পক্ষে ভাল বলিয়া মনে করে ? যদি মুক্তিদ্থল হইতে পুন7াগমন না হ£ত তাহা হইলে আজন্ম 

কারাগারের সহিত ইহার এইমাত্র প্রভেদ হইত যে সেস্থলে পরিশ্রম করিতে হয় না। আর ব্রন্গে লয় 

হওয়া এক প্রকার সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়। মৃত্যু প্রাপ্ত হওয়া | (প্রশ্ন) পরমেশ্বর যেরূপ নিত্যমুক্ত এবং পুর্ণসুখী 
জীবও তত্রপ নিত্যমুক্ত ও স্থথী থাকে ইন্থাতে কোন দোষ আিতেছে দা। (উর) পরমেশ্বর অনন্ত 
স্বরূপ, সামর্গা, গুণ এবং কর্মাবিশিষ্ট বলিয়া! কখন অবিদ্যায় এবং ছুঃখবন্ধনে পতিত হয়েন না, কিন্ত জীব 

মুক্তি অবস্থায় শুদ্বশ্বরূপ হইয়! অন্নজ্ঞ এবং পরিমিত গুণ, কর্ম ও স্বভাব বিশিষ্ট থাকে এবং কখন পরমে- 
শ্বরেরংসদৃশ হয় না। (প্রশ্ন) যদ এরূপ হইল তবে যুক্তিও জন্ম মরণের তুল্য হইল । সুতরাং ইহার জন্ট 

শ্রম করা বুথা । ( উত্তর ) মুক্তি জন্মমরণের স্বশ নহে । কারণ ৩৬৭০০ ষট খৃত্রংশ মহত বার উৎপত্তি 

এবং প্রলয় হইতে যত সময লাগে ত হকাল পর্যাস্ত জীবদিগের মুক্তির আনন্দে অবস্থান কর। এবং ছুঃখ- 

ভোগ না করা কি অল্প কথ! ? যখন অদ্য পান ভোজন করিয়াও কল্য ক্ষুধার অনুভব করিতে হয় তখন 

উহার উপায় কেন করা হয়? বখন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষুদ্রধন, রাজ্য, প্রতিষ্ঠা স্ত্রী এবং সন্তানাদির জন্য উপায় . 

করা আবশ্যক বোঁধ হয় তখন মুক্তির জঙ্ত কেন না হইবে? যেরূপ মৃত্যু অবশ্ঠস্তাবী হইলেও জীবনের 

উপায় করা যায়, তক্নপ মুক্তি হইতে প্রত্যাগমম করতঃ পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেও উহার জন্ত উপায় 

করা অতিশয় আবশ্তক। (প্রশ্ন) মুক্তির সাধন কি? ( উত্তর) কোন কোন সাঁধন পূর্ব লিখিত হইয়াছে, 
পরন্থ বিশেষ উপায় এই যে মুক্তির প্রার্থনা করিলে অর্থাৎ জীব মুক্ত হইতে চাহিলে সে সকল মিথ্যা 
ভাষণাদি পাপকর্মের ফল ছুঃখ, উহা ত্যাগ করতঃ অবশ্ঠ করির| সুথরূপফলদায়ী সত্যভাষণাদি ধর্মীচরণ 

করিবে এবং ছুঃখ খণ্ডন ও সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছ। করিলে অধন্ম ত্যাগ করিয়া ধর্মের অনুষ্ঠান করিবে । কারণ 

দুঃখের পাঁপাচরণ এবং সুখের ধন্মারণই মূল কারণ ৷ সৎপুরুষের সহবাসে বিবেক লাভ করিবে অর্থাৎ 

সতুযাসতা, ধর্্ীধর্মন এবং কর্তব্যাকর্তবোর অবশ্য অবস্ত নিশ্চয় করিবে ও পৃথক পৃথক্ জানিবে এবং 

শরীরের অর্থাৎ জীবের পঞ্চ কোষেয় বিবেচনা করিবে) প্রথম “অন্নময়”; ইহা ত্বক হইতে অস্থি 
পর্যযস্ত সমুদয় পৃথিবীময় । দ্বিতীয় “প্রাণময়” অর্থাৎ যে বায়ু বাহির হইতে নাসিক দ্বার দিয়! অন্তরে 

প্রবিষ্ট হয়। (অপান) যাহা শরীরের অন্তর হইতে বহির্দেশে নির্গত হয়; "সমান" যাহা নাতিস্থ হুণয়াড়ে 
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সমস্ত শরারে রস সঞ্চার হয়; “উদান” যাহার দ্বারা অন্ন ও জল আকৃষ্ট হয় এবং বল ও পরাক্রম বৃদ্ধি 

হয় এবং "ব্যান” যাহা দ্বারা জীব সমস্ত শরীরের চেষ্টা আদি কার্ধ্য করে। তৃতীয় “মনোময়” ইহাতে 
মনের লহিত অহঙ্কার, বাক্, পাদ, পাণি, পায় এবং উপস্থ এই পঞ্চ বর্শেক্জিয় আছে। চতুর্থ “বিজ্ঞানম্ন” 
ইহাতে বুদ্ধি, চিত, শ্রোত্র, ত্বকৃ, নেত্র, জিহ্ব। ও নাপিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্িয় আছে এবং ইহার দ্বার 
জীব জ্ঞানাদি বাবার করে। পঞ্চম “আনন্দময়” কোষ | ইহাতে প্রীতি, প্রপন্নতা, অল্লানন্দ, অধিকানম্দ, 
আনন্দ এবং আধার কারণ স্বরূপ প্রকৃতি মাছে। ইহাদিগকে পঞ্চকোষ কহ যায়, এবং ইহার দ্বারাই 
জীব সকল প্রকারের কর্ম, উপাসনা এবং জ্ঞানাদি ব্যবহার করয়া থাকে৷ “অবস্থ। তিন গ্রকার। 
প্রথম “জাগ্রত”, দ্বিতীয় *স্বপ্র” এবং তৃতীয় পলনুষুণ্তি”॥ শরীর তিন প্রকার আছে। প্রথম “স্থূল 

শরীর” যাহা দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় “হুঙ্ম শরীর” ইহা পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্ডরিয়, পঞ্চ সুক্ভৃত, মন এবং 
বুদ্ধি এই সগ্চদশ তত্বের সমষ্টি । জন্ম মরণেও এই সুক্ম শরীর জীবের সহিত থাকে । ইহার ছই ভেদ 

আছে; প্রথম ভৌতিক অর্থাৎ যাহা সুক্ম ভুতের অংশ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং দ্বিতীক্র স্বাভাবিক অর্থাৎ 

ঘলাহা জীবের স্বাভাবিক গুণরূপ। এই স্থিতীয় এবং ভৌতিক শরীর মুক্তি সময়েও থ।কে এবং উহা 

দ্বারাই জীব মুক্তিম্থথ ভোগ করে। তৃতীয় “কারণ শরীর” যাশ্তে সুযুণ্ধি অর্থাৎ গাঢ নিদ্রা হয়। 

উহা প্র্কৃতিরূপ বলিয়। সর্ধাত্র বিস্ব ( ব্যপক ) এবং কল জীবের পক্ষে এক | চসুর্থ শরীরকে "তুরীয়- 
শরীর” কহে; ইহাতে জীব সমাধিদ্বারা পরণাত্বার আনন্দ স্বরূপে মগ্র হয়। এই সমাধি সংস্কার জন্ত শুদ্ধ 

শরীরের পরাক্রম মুক্তির সময়ে যথাযোগা সাহায্য করে। জীব এই সকল কোষ এবং অবস্থা হটতে 
পৃথক্। অবস্থা সকল হইতে জীব ষে পৃথক্ ইহা সকলেই বিদিত আছে। কারণ মৃত্যু হইলে সকলেই 

বলে যে জীব বহিগতি হইয়! গেল। এ জীবকেই সকলের প্রেরক ও সকলের ধর্তা, সাক্ষী, কর্তা এবং 

ভোক্তা কহা যায়। বদি কেহ এরূপ বলে ষে জীব কর্তা এবং তোক্ত। নহে, তাহা হইলে তাহাকে অজ্ঞনী 

এবং অবিবেকী বপিয়। জানিবে, কারণ জীব ব্যতিরেকে এ সমস্তই জড় পদার্গ এবং ইহাদিগের স্থথ 

ছুঃখভোগ অথবা পাঁপ পুণ্য কর্তৃত্ব হইতে পারে ন৷। জীব ইহাদিগের সন্বন্ধবশতঃ পাপ পুণ্যের কর্তা 

এবং সুখছুঃখের ভৌক্তা হুইয়া থাঁকে। যখন ইঞ্জিয়ার্ণ বিষয়ে মন ইন্জিয়গণের সহিত এবং আত্মা 

মনের সহিত সংযুক্ত হয়া প্রাণকে প্রেরথা বণ$ঃ উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট কার্ষ্যে প্রবৃত্ত করে, তখনই উহা 

বহিমু হইয়া! পড়ে এবং সেই সময়েই ভিতর হইতে আনন্দ, উৎসাহ এবং নির্ভয় ঠা, এবং মন্দ কার্য্য বিষয়ে 
ভয়, লজ্জ। এবং শঙ্কা! উৎপন্ন হয়; ইহা অন্তর্ধ্ামী পরমত্ত্রার শিক্ষা । যে কেহ এই শিক্ষার অনুকুল কার্ধ। 

করে সেই মুক্তি জন্ত সখ প্রাপ্ত হয় এবং উহার বিপরীতাঠরণ করিলে বন্ধ জন্য ছুঃখ ভোগ করে। দ্বিতীয় 
"সাধন বৈরাগ্য” অর্থাৎ বিবেক, বিবেচন! পুর্র্বক সত্যাসত্য বুঝিয়! উহার মধ্য হইতে সঙ্যাচরণের গ্রহণ এবং 

অদগ্যাচরণের ত্যাগ করাই বিবেক! পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের গণ কর্ণ ও স্বভাব 

জানিয়৷ ঈশ্বরে আজ্ঞা পালন করা-এবং উপাসনায় তৎপর হওয়া, তাহার বিরুদ্ধাচরণ না করা এবং স্থাটি 

হুইতে উপকার গ্রহণ ক?াকেই বিবেক কহে। ইহার পর তৃতীয় সাধন “ষট.ক সম্পত্তি”? অর্থাৎ ছয়প্রকারের 

কর্মামুষ্ঠান ৷ প্রথম “শম” ; অর্থাৎ আপনার আত্মা ও অস্তঃকরণকে অধন্মাচরণ হইতে নিবৃত করিয়া 

সদা ধর্মাচরণে প্রবৃ রাখা | দ্বিতীয় “দম” ? অর্থাৎ আত্রাদি ইঞ্জিয়দিগকে এবং শরীরকে ব্যভিচারাদি মন্দ 

কার্ধ্য হইতে নিবৃন্ত করিয়া ধিতেজিয়স্থাদি শুভ কার্ধ্যে প্রবৃত রাধা ! “তৃতীয় “উপরতি” ) অর্থাৎ ছষষর্শাকারী 

পুরুষদিগের নিকট হইতে নর্বদা দুরে থাকা । চতুর্থ "তিতিক্ষা” অর্থাৎ নিন! স্তি, হানি, অথব। লাভ যতই 



সঙ্গা-প্রকাশ । ১৮৯. 

হউক ন! কেন, তাহাতে হর্ষ ও শোক তাগ করিয়। সর্বদা মুক্তি সাঁধনে প্রবৃন্ত থাক! | পঞ্চম “শ্রদ্ধা” 

অর্থাৎ বেদাদি সত্য শাস্ত্রে এবং এই নকল বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানী, বিদ্বান, আপ্ত এবং সত্যোপদেষ্ট। মহাশরদিগের 
বাক্যে বিশ্বাস কর! । ষষ্ঠ "সমাধান”অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা ৷ এই ছয় মিলিয়৷ এক তৃতীয় সাধন কহা যায়। 

চতুর্থ “মুমুক্ষুত্ব" যেমন ক্ষুধাতুর এবং তৃষ্ণাতুরের অন্ন ও জল ব্যতিরেকে অন্ত কিছুই ভাল লাগে ন1, তন্রপ 

মুক্তি সাধন ব।তিরেকে অন্ত কিছুতেই প্রীতিলাভ ন! হওয়াকে যুমুক্ুত্ব কহে. এই চারি সাধনের পর চারি 

অন্ুবন্ধ হয়| অর্থাৎ সমস্ত সাধনের পর কর্মানুষ্ঠান কগিতে হয়। ইহার মধে প্রথমতঃ এই চা সাধন 

যুক্ত পুরুষ হইলে পেই মোক্ষের অধিকারী হয়। দ্বিতীয় সম্বন্ধ অর্থাং ব্রহ্ধ প্রাপ্তিরূপ মুক্তি প্রতিপাদ্য এবং : 

বেদাদি শান্তর গ্রতিবাদক ; এই উভয়কে যথা বুঝিয়া পরম্পর অদ্বিত কর! ৷ তৃতীয় 'বিষয়ী” অর্থাৎ 

সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদনের বিষয় স্বরূপ ব্রন্ধে শ্রীতিরূপ বিষয় বিশিষ্ট পুরুষকে বিষয়ী কহে। চতুর্থ 
প্রয়োজন” সমস্ত দুঃখের উপশমাস্তে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিসুখ লাভ করা । এই চারিকে অন্্বন্ধ 

কহে। তানস্তর শ্রবণ চতুষ্টঘ হয়] প্রথম শ্রবণ অর্থাৎ যখন কোন বিদ্বান্ উপদেশ প্রদান করিবেন 
তখন শান্তভাবে মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর! । বিশেষতঃ বর্গ বিদ্য। শ্রবণে বিশেষ একাগ্রত! আবশ্যক, 
কারণ সমস্ত বিদ্যার মধ্যে ইহ। হৃক্ম বিদ | শ্রবণের পর ( দ্বিতীয় ) “মনন” অর্গাৎ একান্ত (নির্জন ) 

প্রদেশে উপবেশন করতঃ শ্রুত উপদেশের বিচার করা । যে সক বিষিয়ে সন্দেহ হইবে উহা! পুনরায় জিজ্ঞাসা 

করিবে এবং অশ্ুবণের সময়ও উচিত বোধ হইলে বক্তা এবং শ্রোতা উন্তরে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সমাধান 

করিবে। তৃতীপ নিদ্িধ্যাসন অর্থাৎ অবণের ও মননের বিষয় যখন নিঃসন্দেহ হইবে তখন সমাধিস্থ হইয়! 

উক্ত বিষয্ন দর্শন করিবে এবং বুঝিবে যে, যাহ! শত এবং বিচারিত হইয়াছে উহা তদ্রপ কি না? চতুর্ 
সাক্ষাৎকার অর্থাৎ ধ্যানযোগে দর্শন করা । পদার্থের যেরূপ শ্বরূপ, গুণ ৪ স্বভাব তন্রপ যথাবৎ জানাকেই 

শ্রবণ চতুইয় কহে। তমোগুণ মর্থাৎ ক্রোধ, মলিনতা, আগন্ত এবং প্রমাদ!দি এবং রজোগুণ অর্থাৎ ঈর্ধ্যা 

দ্বেষ কাম, অভিমান এবং বিক্ষেপাদি দোষ হইতে পুৃথক্ হই? সত্বগুণ অর্গাৎ শাস্ত প্রকৃতি, পবিত্রতা, 

বিদ1 এবং বিচার'দি গুণ ধারণ করিবে । ( মৈত্রী) সুখীজনের উপর মিত্রতা করিবে ( করুণ! ) হংখা 

জনের উপর দয়া করিবে? (মুদিত1 ) পুণ্যাত্মাদর্শনে হষিত হইবে এবং ( উপেক্ষা ) ছুষ্টাত্স।দিগের উপর 

প্রীতিভাব অথবা বৈরভাব প্রদর্শন করিবে না। প্রতিদিন যেরূপে আন্তরিক মন মাদি পদার্থের সাক্ষাৎকার 

হয় তদ্রূপে নযুনপক্ষে অস্তঃত ছুই ঘণ্টাকাল মুমুক্ষু অবপ্ত করিয়। ধান করিবে ! দেখ, (জীব) চেতন স্বব্নূপ 

হওয়াতে উহ! জ্ঞান স্বরূপ এবং মনের সাক্ষী হয়। কারণ যখন মন শাস্ত বা চঞ্চল, আনন্দিত বা বিষ হয় 

তখন উহাকে বখাবৎ দর্শন করে। তন্দরপ ( জীব ) ইন্জরিয়দিগের ও প্রাপাদির জ্ঞাতা পূর্বৃষ্টের শ্মরণবর্তা, 
এককা.ল অনেক পদার্থের বেহা, ধারণ ও আকর্ষণকর্তা অথচ সকল হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিষ্ভ। পৃথক 

না হইলে স্বতন্ত্রভাবে কর্ত: হইয়া ইহাদিগের প্রেরক এবং অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না । 

অবদ্যাহস্মিতা রাগ দ্বেষাঁতিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ। 
| যোগশান্ত্রে পাদে ২। স্থঃ ৩। 

ইঞার মধো অবদ্যার স্বরূপ কথিত হইয়াছে । পৃথক্বর্তমান বুদ্ধিকে আড্বা হইতে ভিন্ন জ্ঞান না 

করাকে অন্মিত। ) নখ বিষয়ে প্রীতিকে রাগ) এবং ছুঃখে অপ্রীতিকে “হধষ কহে। সকল প্রার্ণীরই এইরূপ 

ইচ্ছ। হয়-যে আমি সর্বাদ! শরীরস্থ থাকিব এবং কখন মৃত্যু গ্রাপ্ত হবে ন| | এইবপ মৃতযছঃখ হইতে যে 



১৯৩ সঙ্যাথ-প্রকাশ। 

ব্রাস হয় তাহাকে অভিনিবেশকহে ॥ যোগাভ্যাদ এবং বিজ্ঞানঘার! এই পঞ্চ ক্লেশের খণ্ডন করতঃ ব্রহ্মকে 

গ্রঃগ হইয়া মুক্তির পরমানন্দ ভোগ কর! আবগ্তক | (প্রশ্ন) আপনি যেরপ মুক্তি স্বীকার করেন 

এরূপ আর কেহ স্বীকার করে না । দেখুন, জৈনগণ মোক্ষশিলায় অর্থাৎ শিবপুরে যাইয়া স্থিরভাবে অবস্থান 
করাকে, খৃষ্টিয়ানগণ চতুর্গ ন্বর্গে বিবাহ যুদ্ধ এবংগীতবাদ্যাদিও বন্তর(দি ধারণ হইতে আনন্দভোগ করাকে, 

মুসলমানগণ সপ্তম স্মর্গকে, বামমার্গী শ্রীপুরকে, শৈবগণ কৈলাসকে, বৈষ্ছবগণ বৈকুণ্ঠকে এবং গোকুলক্থ 
গোসাঈগণ গোলোক গমন করতঃ উত্তম স্ত্রী, অন্ন, পান, বস্ত্র, ও স্থানাদি প্রাপ্ত হুইয়৷ আনন্দে অবস্থান 

করাকে মুক্তি মনে করিয়া থাকে । পৌরাণিকগণ (সালোকা) ঈশ্বরের লোকে নিবাস, (নাহুজ্য ) কনিষ্ঠ 

তার ন্যায় ঈশ্বরের সহিত অবস্থান করা, ( সারূপ্য ) উপাসনীয় দেবতার আকৃতি সদশ আকারে পরিণত 

হওয়া, ( সানীপ্য ) সেবকের সদৃশ ঈশ্বরের সমীপে থাকা এবং ( সাধুজ্য ) ঈশ্বরে সংযুক্ত হুইয়। যাওয়। এই 

চারি (পাঁচ) গ্রকাঁর মুক্তি ম্বীকার করেন। বেদাস্তীর! ব্রন্ষে লীন হওয়াকে মোক্ষ বুঝিয়া থাকেন । (উত্তর ) 

দ্বাদশ সমৃল্লাসে জৈনদিগের, ত্রয়োদশে শ্রষ্টিয়ানদিগের এবং চতুর্দশে মুদলমানদিগের মুক্তিবিষরে বিশেষ 
করিয়া লিখিত হইবে। বাণমা্গা লোক যে শ্রীপুরে বাইয়া! লক্ষমীদদৃশ স্ত্রী সম্ভোগ মদ্য ও মাংসাদি পান ও 
ভোজন এবং রঙ্গরাগাঁদি করা হ্ীকার করেন, উহাতে ইহলোকের অপেক্ষা কিছুই বিশেষ নাই । মহাঁদেব 

' এবং বিষণ সদৃশ আক্কহি বিশিষ্ট পুরুষ_-এবং পার্ধতী এবং লক্ষী সদৃশ স্তীযুক্ত হইয়া আনন্দভোগ করার 
কথাও এইরূপ। তবে অব্রন্ত ধনাঢ্য রাজাদিগের অপেক্ষা উহাতে এইমাত্র অধিক লিখিত আছে যে, সে 

স্থলে রোগ হইবে ন! এবং যৌবনাবস্থা সব্বদা থাকিবে । উহাদিগের একথ! মিথা! জানিতে হইবে, কারণ 

যে স্থলেই ভোগ আছে সেই স্থলেই রোগ আছে এবং যে স্থলে রোগ আছে সে স্থলেই বৃদ্ধাবস্থা হইরা থাকে 

পৌরাণিকদিগকে জিজ্ঞানা করিতে হইবে ষে তাহাদিগের যে চারি প্রকার মুক্তি আছে উহ! কৃমি, 'কীট, 
পতঙ্গ ও পশ্বাদি সকল স্বতঃদিদ্ধভাঁবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ যাবতীয় লোক ঈশ্বরের এবং 

সমস্ত জীবই ঈশ্বরে অবস্থিত ; সুতরাং সালোক্য” দুক্তি অনায়াসেই লব্ধ রহিপনাছে। পপামীপ্য” বিষয়ে 

বল্পা যাইতে পারে যে ঈশ্বর সর্বত্র ব্যাপ্ত বলিয়া দকলেই তাঁহার সমীপন্ত, সুতরাং “সামীপ্য” 

মুক্তিও স্বতঃসিদ্ধ। “সান্গজ্য” বিষয়ে বল! যাইতে পারে ধে, জীব ঈশ্বর অপেক্ষা সর্ধপ্রকারে ক্ষদ্রতর 
এবং চেতন বলয়! স্বভাঁবতঃই তীর বন্ধুবৎ্; সুতরাং "সান্জ্য” মুক্তিও প্রযত্র বাতিরেকে সিদ্ধ হয়। 

সকল জীব দব্বব্াপক পরমাস্মায় ব্যাপ্য বলিয়া তাঁহার সহিত সংযুক্তও আছে; সুতরাং সাবুজ্য মুস্তিও 

স্বতঃসিদ্ধ। অপরন্থ যে অন্ত সাধারণ নাগ্তিকগণ মৃত্যুর পর তত্বের মিলন হওয়াকে পরমমুক্তি মনে 

করে, উহ কুন্ুর এবং. গদ্দভগণও প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে । এ সকল মুক্তি নহে, বরং এক প্রকার বন্ধন 
কারণ ইহার! শিবপুরের মোকশিলার, সপ্তম স্বর্গের, শ্রীপুরের কৈলাসের, বৈকুষ্ঠের এবং গোলোকের 
এক দেশের স্থানবিশেষকে (মুক্তিস্থান) মনে করেন এবং তন্তৎস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মুক্তিচ্ছেদ 
হয়। অতএব যেমন দ্বাদশ প্রন্তরের গৃহের মধ্যে দৃষ্টিবন্ধ হয় তদ্রপ ইহা একপ্রকার বন্ধন হইল। 
মুক্তি তাহাকেই বলা যায় যে অবস্থ(র জীব ইচ্ছানুদারে ইচ্ছাযুক্ত স্থানে বিরোধ বিচরণ করিতে পারে, 

কোথায়ও প্রতিবন্ধ হয় না, এবং ভয়, শঙ্কা অথবা! হুঃথ প্রান্তি হয় না। জন্মকে উৎপন্তি এবং মৃত্যুকে, 

প্রলয় কহে। যথাসময়ে জন্মগ্রহণ হইয়! থাকে । (প্রশ্ন) জন্ম কি এক অথবা অনেক ? (উত্তর) অনেক। 
( প্রশ্ন) যদি অনেক হইল তবে পুর্ববজন্ম এবং মৃতু।র বিষয় কেন ম্মরণ,হয় না ? (উত্তর) জীব অল্লঙ্ঞ 
ঝলিয়! এবং ব্রিকলোদর্শী নে বলিয়া স্মরণ থাকে না! এবং যে মনের দ্বার| জ্ঞানোঁদয় হয় উহাও এক 



সত্যার্থ-প্রকাশ? ১৯১ 

সময়ে ছুই জ্ঞান করিতে পারে না? পূর্বজন্মের কথ! তে! দুরে থাকুক, এই দেহেই যখন জীব গর্ভে 
ছিল, শরীর নির্দিত হইতেছিল, পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিমাছিল এবং পঞ্চম বর্ষ পর্য্যস্ত যে যে ঘটনা, 
হইয়াছিল উহার কেন স্মরণ করিতে পারা যায় না? জগ্রৎ এবং স্বপ্ন অবস্থায় অনেক ব্যবহার প্রত্যঞ্চ 
করতঃ যখন স্ুযুণ্তি অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রা হয়, তখন কেন জাগ্রতাদি ব্যবহার স্মরণ করিতে পার! যায় না? 
আরযদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেযে স্বাদশ বৎদর পূর্বে ত্রয়োদশ বৎসরের পঞ্চম মাসের নবম 

দিনে দশ ঘটিকার প্রথম মিনিটে তুমি কি করিগ়াছিলে? তোমার মুখ, হস্ত, কর্ণ, নেত্র ও শরীর কোন্ 
দিকে এবং কিরূপে ছিল ? এবং মনে কিন্ূপ বিচার করিতেছিলে ? তখন তুমি নিক্ষত্তর হইবে । যথন 
এই শরীরের এই অবস্থা, তখন পুর্ববজন্মের বিষয় ম্মরণস্ন্ধে আশ! কর! কেবল বালকত্বমাত্র। অধিক্ত 
উহা স্মরণ হয় না বলিয়াই জীব সুখী রহিয়াছে, নচেৎ সকল জন্মের ছুঃখ ম্মরণ করতঃ ছুঃখিত হইয়া 

মরিয়া যাইত । কোন বদ্ধজীব পুর্বব এবং ভবিষ্যং জন্মের বিষয় জানিতে ইচ্ছা! করিলেও জানিতে পারে 
না; কারণ জীবের জ্ঞান এবং স্বরূপ অল্প । এ সমস্ত ঈশ্বরেব জানিবার উপযুক্ত, জীবের নহে। (প্রশ্ন) 
এখন জীবের পৃ জ্ঞান হয় না এবং ঈথর উহাকে দণ্ড দেন, ভখন জ'বের মংশোধন হইতে পারে না; 
কারণ যদি উহার এরূপ জ্ঞান ভ্ইত যে আমি 'এতাদুশ কার্মা করিয়াছি এবং গাহার এই ফল হইতেছে, 

তাহা হইলেই জী পাঁপকম্ম হইতে রশ্গ। পাইত। (উন্র) তুমি কয় 'পকার জ্ঞান স্বীকার কর? (প্রগ) 

প্রত্ক্ষাদি প্রমাণদ্বার৷ আট প্রকার। (উত্তর) তাহা হইলে তুমি জন্ম হইতে সময়ে সময়ে রাজ্য, 

ধন, বুদ্ধি, বিদ্যা, দারিদা, নিবু্দ্ধি, এবং মূর্খতা আদি দেখিয়া কেন পুর্বজন্মের জ্ঞান করিতেছে না? 
ষেদ্ধপ একজন বৈদ্য ও 'একছ্ন অবৈদ্য এই উভয়ের মধো বৈদ্য কোন রোগ হইলে তাহার নিদান 
অর্থাৎ কারণ বুঝিতে পারে, অবিদ্বানে তাহ! পারে না। বৈদ্য বৈদ্যকবিদ্য। পড়িয়াছে এবং অস্ঠে 
তাহা করে নাই! পরন্ত জবরদিরোগ হইলে অবৈদ্যও এই পধ্যন্ত বুঝিতে পারে যে ত হাঁদ্বারা কোন 

অপথ্য হইয়াছে এবং দেই জন্য এই রোগ হইধাছে। তদ্রণ এই জগতের মধ্যে বিচিত্র সুখ ও ছুঃখের 

স্বাস ও বৃদ্ধি দেখিয়া কেন পূর্বজন্মের অনুমানববার৷ জ্ঞান করিতে পার না? পূর্বজন্ম না মাঁনিলে পরমে- 

শ্বর পক্ষপাতী হইয়া পড়েন, কারণ পাপ ব্যতিরেকে দারিদ্রাদি গুঃখ এবং পুর্ব সঞ্চিত পুণ্য ব্যতিরেকে 

রাজা, ধনাঢ্যতা এবং স্যবুদ্ধিতা ( মনুষ্যুকে ) কেন দিলেন? আর পুর্্বজন্মের পাপ ও পুণ্যান্থ সারে দুঃখ 
ও সুখ প্রদান করেন এরূপ হুইলে পরমেশ্বর যথোক্তরূপ স্ায়কারী হইয়া! থাকেন । (প্রশ্ন) এক জন্ম 
হইলেও পরমেশ্বর স্তায়কারী হইতে পারেন ' যেবপ সর্বোপরিস্থ রাজা যাহ! করেন তাহাই স্তায়। যেন্ধপ 
উদ্যানপালক আপনার উদ্যানে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ বৃক্ষ রোপণ করে, কোনও রুক্ষ কর্তন করে, কোনও বৃক্ষ 

উন্ম লিত করে এবং কোনও বৃক্ষ রক্ষা ও বর্ধন করে, তন্দরপ তিনি ইচ্ছান্থুদারে যাহার খ্বে বস্ত তাহার জন্য 
সেই বন্তই রাখিয়! দেন) তাহার উপর কেহই অন্ত ্থায়ক্কারী নাই যে তাহাকে দণ্ড দিতে সমর্থ হয় এবং 

তিনি কাহারও নিকট ভীত হয়েন ন। । ( উত্তর) পরজদশ্বর স্তায় করিতে ইচ্ছা করেন ও তদনুসারে 

অনুষ্ঠান করেন এবং কখনও অন্সায় 'করেন ন! বলিয়াই তিনি পুজনীয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ । যে ন্তায়বিরুদ্ধ- 

কার্ষ/কাঁরী দে ঈশ্বর হইতে পারে না। উদ্যানপালক ধেরপ ঘুক্তি ব্যতিরেকে মার্গে অথবা! অন্ুপযুক্তস্থানে 
বৃক্ষ রোপণ করিলে, কর্তনের অনুপযুক্ত বৃক্ষ কর্তন করিলে এবং অযে|গ্যের বন্ধন 'ও যোগ্যের অবর্ধন 

করিলে দোষী হয়, তদ্রপ কারুণ ব্যতিরেকে কার্য করিলে ঈশ্বরে দোষ আইসে। পরমেশ্বরের পক্ষে 
্ায়যুক্ত কার্ম্যই অবন্ত কর্তব্য; কারণ তিনি স্বভাবতঃ পণিত্র এবং ন্যায়কারী | উন্মতের তুল্য কার্ধ্য 
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করিলে (তিনি ) জগতের কোন শ্রেষ্ট স্তায়াধীশ অপেক্ষাও নন এবং অপ্রতিষ্ঠিত হয়েন। এ জগতেও 
যোগাতামুসারে উম কার্য্য ও প্রতিষ্টাদান করিলে এবং ছুষ্কার্য্য না করিলেও দণ্ড প্রদান করিলে 

প্রতিষ্ঠ! ও দণ্ড দাত! কি অপ্রতিষ্ঠিত ও নিন্দনীয় হয়েন না? এ জন্য ঈশ্বর অন্যায় করেন না 
এবং এই জগ্ই তিনি কিছু হুইতেই ভী'ত হয়েন না। (প্রশ্ন) পরমাত্ম। প্রথমেই যাহাকে যাহা 
দেওয়।! বিচার করিয়াছেন তাহ দান করেন এবং যাহা! কর! উচিত বিবেচনা করিয়াছেন তাহাই 

করেন। (উত্তর) তঁ'হার বিচার জীবদ্দিগের কর্মানুদারে হইয়া থাকে অন্তরূপ হয় না। অন্তথ 

হইলে তিনিই অপরাধী এবং অন্তায়কারী হয়েন। (প্রশ্ন) ছোট এবং বড়লোকের স্থখ ও দুঃখ 

একরূপ$ বড়লোকের বড় চিন্তা ছোটলোকের ছোট চিন্তা । যেরূপ কোন ধনীর লক্ষ টাকার জন্য 

রাঞ্জছারে বিবাঁদ হইলে, তিনি গৃহ হইতে পান্ধীর উপর বপিয়! শ্রীক্ম্কালে আদালতে গমন করেন। 

বাঞ্জারে তাহাকে যাইতে দেখিয় মজ্জানী লোকে বলে যেপাপ ও পুণ্যের ফল দেখ, কেহ পান্ধীর উপর 

আনন্দে বদিয়। আছে আর কেহ জুতা না পরিয়া! উপর হইতে এবং নীচে হইতে উত্তপ্ত হইয়। পান্থী 

বহন করিয়! লইয়া যাইতেছে ৷ পরুন্থ বুদ্ধিমান লোক বুঝিতে পারেন যে আদানত যত নিকটবন্তী হয় 

ধনীরও তত অধিক শোক এবং সন্দেহ বৃদ্ধি হইতে থাকে 'কন্ছ বাহকদিগের আনন্দ বৃদ্ধি হইতে 

থাকে। আদাণতে উপস্থিত হইয়া ধনী মহাশয় ইতস্ততঃ যাইবার চিন্তা করিতে থাকেন। কখন মনে 

করেন যে প্রাড়িবাকের উকীলের কাছে যাইব, কখন বা মনে করেন যে সেবেস্তাদারের নিকট যাইব, 
অদ্য হাগিয়াছি অথবা জিতিয়াছি ইত্যাদি সন্দেহে ক্িষ্ট হয়েন। এদিকে বাহকগণ তমাকু সেবন করতঃ 

পরস্পর কথোপকথন করিয়া প্রসন্ন হইয়া অবশেষে আনন্দে নিদ্রা অনুভব করে। জয় হইলে কিছু স্খ 

হয় বটে কিন্তু পরাজয় হইলে ধনী মহাশয় দুংথসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়েন কিন্তু বাহকগণ যেরূপ ছিল 

তদ্রপই থাকে । এইখপ রাঞার সুন্দর ও কোমল শয্যায় শয়ান হইলেও শীঞ্জ নিদ্রানুভব হয় ন! কিন্ত 

শ্রমজীবী লোক লোষ, প্রস্তর ০ মুত্তিকাময় উচ্চ ও নীচ স্থলে শয়ন করে এবং শীত্রই নিদ্রান্থভব করে। 
এইরূপ সর্ধত্র বুঝিতে হহবে। ( উত্তর) ইহা! অজ্ঞানীর কথ! বুঝিতে হইবে। কোন ধনীকে বাহকের 
কার্য। করিতে থলিলে সে কখন বাহক হইতে ইচ্ছা করে না কিন্তু বাছক ধনী হইতে ইচ্ছা করে। 
নুখ, এবং ছুঃখ সমান হইলে, নিজের নিজের অবস্থা ত্যাগ করিয়া নীচ এবং উচ্চ হইতে কেহই (কেন) 
ইচ্ছা! করে না? দেখা যায় এক জন বিদ্বান পুণ্যাত্বা এবং শ্রামান্ রাজা হইয়৷ রাজমহ্যীর গর্ভে 
আগমন রে এবং আর একভন মহাঁদগিদ্র ঘাসবর্তকের স্ত্রীর গর্ভে আইসে। একের গর্ভ হইতে সর্ধ- 
প্রকারে সুখ হয় এবং অপরের সব্বপ্রকারে ছুঃখ হইয়া! থাকে। একঞ্ন যখন জন্ম গ্রহণ করে তথন 
সুগন্ধবুঞ জলে স্নান; ধুক্তিপর্বক নাড়ীচ্ছেণন এবং ছু্ধপানাদি প্রাপ্ত হয় এবং বখন ধগ্ধ পান ইচ্ছ। 
করে তখন মিই। প্রভৃতি মিশ্রিত ছগ্ধ যথে্ লাভ করে। উহাকে প্রসন্ন রাখিবার জন্ত সেবক ভৃত্য, 
ক্রীড়নক, এবং শকটাদি রাখা হয় এবং উত্তম স্থানে রাখিয়া! আদর করাতে উহার আন হইয়া ' থাকে । 

অপরেগ জন্ম বনে হয়, উহার স্নানের জগ্ঠ জলও মিলে না এবং দে.বখন হুপ্ধ পান করিতে চাহে তখন 

হদ্ধের পরিবর্তে মুষ্ট্যাঘাত ও চপটাধাত দ্বারা প্রহার করা হয় আর সে নত্যস্ত আর্তস্বরে 'রাদন করে, 
অথচ কেহ জিজ্ঞাসাও করে ন৷ ইত্যা।দ। জীবদিগের পাপপুপ্য বাতিরেকে স্থ এবং ছুঃখ হইলে 

পরমেশ্বরের উপর দোষ আইসে। অধিকস্ত যদ্দি কশ্ধানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও , সুখ ও ছু প্রাপ্তি হয় তাহা 
' হইলে হ্বর্গ ও নরকও হওয়া! সম্ভবে না। কারণ পরমেশ্বর যেরূপ এক্ষণে কর্মব্যতিরেকে সখ ও 
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দুঃখ দিয়াছেন মৃত্যুর পরও তদ্রুপ বাহাকে ইচ্ছা! স্বর্গে অথবা নরকে প্রেরণ করিবেন । এরূপ হইলে 
সকল জীব অধর্দযুক্ত হইয়া পড়িবে । তাহারা ধর্দ কেন করিবে? কারণ ধর্দের ফল লাভ সম্বন্ধে 
সনোহ হইবে । “সমস্ত পরনেশ্বরের আয়ন, তাহার যেরূপ প্রসন্নত। হইবে তিনি সেইরূপ করিবেন”। 
এরূপ হইলে পাপ কর্মে ভয় হইবে ন। এবং সংসারৈ পাপের বুদ্ধি ও ধর্মের ক্ষয় হইয়া যাইবে। এই 
সকল হেতু বশতঃ পুর্বজন্মের পুণ্য ও পাঁপ অনুসারে বর্তমান জন্ম এবং বর্তমান ও পূর্বজন্মের কর্ম্ানুসারে 
ভবিষ্যৎ জন্ম হইয়া থাকে । (প্রশ্ন) মনুষ্য এবং অন্য পশ্বাধিব শরীরে জীব কি একরূপ অথবা! ভিন্ন ভিন্ন 
জাতীয় ? ( উত্তর) জীব একরূপই ; পরন্ত পাঁপ ও পুণ্যের যোগানুসারে মলিন এবং পবিত্র হইক় 
থাকে। (প্রশ্ন) মনুষ্যের জীব পশ্বাদির শরীরে, পশ্থাদির জীব মনুষ্যাদি শরীরে, স্ত্রীর জীব পুরুষের 
শরীরে এবং পুরুষের জীব স্ত্রীর শরীরে আইসে এবং বায় কি না? (উত্তর) হা, আইসে এবং যায়; 
কারণ, যখন পাপের বৃদ্ধি হয় এবং পুণ্যের হাস হয়, তখন মন্থুষ্যের জীব পশ্বাদি নীচ শরীর প্রাণ্ড হয়। 

যখন ধর্ম অধিক হয় ও অধর্ম নান হয় তখন দেব অর্ণাৎ বিদ্বান শরীর লাভ হয় এবং যখন পুণ। ও 

পাপ সমান হয় তখন সাধারণ মনুষ্য জন্ম হইয়া থাকে। ইহার মধ্যেও পুণ্য পাপ উত্তম, মধাম অথব। 

নিরুষ্ট হইলে মনুষ্যাদির মধ্যেও উন্ম, মধ্যম এবং নিরুষ্ট শরীরাদি সামগ্রীবিশিষ্ট হইয়া থাকে। 
অধিক পাপের ফল পশ্বদির শরীরে ভোগ হ্ইয়া যখন পুনরায় পাপ পুণ্য তুল্য হয় তখন মগয্যশরীরে 

আইসে এবং পুণোর ফল ভোগ করতঃ পুনব্বার মন্যস্থ মনুষ্যশরীরে আইসে। শরীর হইতে নির্গত 

হওয়ার নাম “মৃতু!” এবং শরীরের সহিত সংযোগ হওয়ার নম “জন্ম” | যখন শরীর ত্যাগ করে তখন 

বমালয় অর্থাৎ আকাশস্থ বারু মধ্যে অবস্তান করে। কারণ বেদে “মেন বাষুনা” এইরূপ শিখিত আছে; 

সুতরাং বম, বায়ুর একটি নাম এবং গরুড় পুরাণের কল্পিত যম নহে । ইহার বিশেষ খণ্ডন ও মগ্ডন 

একাদশ সমুনাসে লিখিত হইবে । ততপশ্চাঙ্ড ধর্নরাঙ্জ অর্াৎ পরমেশ্বর উক্ত জীবকে পাপপুথগনুসারে 

জন্ম দেন। উহা বায়ু, অন্ন, জল অথব শরীরের ছিদ্রদ্ধারা ঈশ্বস্নে প্রেরণা বশতঃ অপরের শরীরে 

প্রবিষ্ট হয় এবং প্রবিই হইয়! ক্রমশঃ বীর্যে গমন করে, গর্ভে অবস্থান করে এবং শরীর ধারণ করিয়। 

বহির্গত হন্ন। কর্ম বদি স্ত্রীশরীর ধারণ করিবার যোগ্য হয় তবে স্ত্রীশগীরে এবং পুরুষশদীর ধারণ 

করিবার যোগ্য হইলে পুরুষশরীরে প্রবেশ করে। গর্ভস্থিতি সময়ে স্ত্ী-পুরুষের শরীর সম্বন্ধে পর 

রজৌবীর্যয তুল্য হইলে নপুংসক হয়। জীব এইরূপ নানাবিধ জন্ম ও মরণে তাবৎকাল পর্য্যস্ত পতিত 

থাকে যাবৎ উত্তম কর্ম, উপাসনা ও 'ন সাধন করতঃ মুক্ত প্রাপ্তি না হয়। কারণ উন্ঠম কর্মাদির 

অনুষ্ঠানে মন্ুষ্যমধ্যে উন্তম জন্ম হয়। এবং মৃক্তি হইলে মহাকল্প পর্য্যন্ত জন্ম ও মৃত্যুঃখ রহিত হইয়া 

সানন্দে অবস্থান করে। (প্রন) ঘুক্তি এক জন্মে অথবা অনেক জন্মে হয়? (উত্তর) অনেক জন্মে। 

কারণ 2. 

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রস্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ববসংশয়াঃ। 

্ীয়ন্তে চীস্ কর্্দাণি তন্মিন্ দৃষ্টে পরাহ্বরে ॥ ৯ 
সুণ্ডক ২। খঃ ২॥ মঃ৮। 

খন জীবের হৃদয়স্থ অবিদ্যা ও অজ্ঞানরূপ গ্রন্থি ছিন্ন হয়, যখন সকল সংশয়ের থগ্ডন হয় এবং 

ুষ্ন্মের ক্ষয় হয়। তখনই জীব সেই পরমাত্মাগন অর্থাৎ যিনি আপনার আত্মার ভিতরে এবং বারে 

২৫ 
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ব্যাপ্ত রহিয়াছেন তাহাতে নিবাস করে। (প্রশ্ন) মুক্তির অবস্থায় জীব কি পরমেশ্বরে মিলিত হয় অথব। 

পৃথক থাকে? (উত্তর) পৃথক থাকে | কারণ মিলিত হইলে কে মুক্তিন্থখ ভোগ করিবে? এবং 
মুক্তির যাবতীয় সাধন নিষ্ষল হইয়া যাইবে। উক্ত ঘটনাকে মুক্তি বলা যাইতে পারে না, কিন্তু উহা 
জীবের প্রলয় এইরূপ বুঝিতে হইবে । যে জীব পরমেশ্বরের আজ্ঞ৷ পালন, উত্তম কর্মানুষ্টান, সৎসঙ্গ 

যোগাত্যাস এবং পূর্বোক্ত সমস্ত সাধন করে সেই মুক্তিলাভ করে। 

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমেব্যোমন্। 

সোহঙ্গতে সর্ববান্ কামান্ সহ ত্রক্ষণ। বিপশ্চিতেতি ॥ 

তৈত্তিরী আনন্দবঃ | অনুঃ ১ ॥ 

ষে জীবাত্মা আপনার বুদ্ধিতে এবং আত্মাতে স্থিত সত্য জ্ঞান ও অনন্ত আনন্স্বরূপ পরমাত্মাকে জানে 

সেই উক্ত ব্যাপকরপ ব্রন্ধে স্থিত হইয়! উক্ত “বিপশ্চিৎ” অর্গাঁৎ অনস্ত বিদ্যাযুক্ত ব্রন্ধে স্থিত হইয়া সর্ব 
কাম প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সে যে যে আনন কামনা! করে সেই সেই আনন প্রাপ্ত হয় এবং তাহাকেই যুক্তি 
কছে। (প্রশ্ন) শগীর ব্যতিরেকে যেরূপ সাংসারিক সুখ ভোগ হইতে পারে না তজ্রপ মুক্তির অবস্থায়ও 

শরীর ব্যতিরেকে কিরূপে আনন্দ ভোগ হইতে পারে ? (উত্তর ) ইহার মীমাংস! পূর্বে কথিত হইয়াছে। 
এক্ষণে আরও শ্রবণ কৰ। জীবাত্মা যেমন শরীরের আধারে সাংসারিক স্থুখ ভোগ করে, তন্রপ 

পরমেশ্বরের আধারে মুক্তির আনন্দ ভোগ করে। উক্ত মুক্ত জীব অনস্তব্যাপক ব্রন্ধে শ্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, 

শুদ্ধ জ্ঞ'নদ্বারা সমস্ত স্থতরি দর্শন করে, অন্ত মৃক্ত জীবের সহিত মিলিত হয়, স্ষ্টিবিদ্যার ক্রমাছুসায়ে দর্শন 
করতঃ সমস্ত লোক ও লোকান্তরে অর্থাৎ যাহ! মনুষ্য দেখিতে পায় এবং যাহ! পায় না তৎসমুদয়ে বিচরণ 

করে এবং উহ্বাদিগের জ্ঞানের অভিমুখীন সমস্ত পদার্থ ই দর্শন করে। জ্ঞান যতই অধিক হইবে উহার 
ততই অধিক আনন্দ হইয়া! থাকে । মুক্তির অবস্থায় জীবাত্মা নির্মল এবং পূর্ণজ্ঞানী হওয়াতে উহার সমস্ত 
সন্নিহিত পদার্থের যাবৎ. ভান (লাভ ) হয় এবং উক্ত স্থুখবিশেষের নাম শ্বর্গ; ও বিষয় তৃষা আসক্ত 
হইয়া ছুঃখবিশেষ ভোগ করাকে নরক কছে। “স্বঃ” ইহা! সুখের নাম; "স্বঃ স্থুখং গচ্ছতি যন্মিন স 
দ্বর,* "অতো! বিপরীতো দুঃখভোগো নরক ইতি” সাংসারিক জুথকে সামান্ত হ্বর্গ এবং পরমেশ্বর প্রাপ্তি 

নিবন্ধন আনন্দকে বিশেষ স্বর্গ কহে। সকল জীব স্বভাবতঃ সুখ প্রাপ্ডির ইচ্ছা করে এবং দুঃখ হইতে 
বিমুক্ত হইবার কামনা করে; পরস্ত যতকাল ধর্মানুষ্ঠান না! করিবে এবং পাপানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত ন! 

হইবে তাবৎকাল উহ্বাদিগেয নুখপ্রাপ্তি এবং ছুঃখ খণ্ডন হইবে না) কারণ যাহার কাঁরণ অর্থাৎ মুল 
থাকে তাহা কখনই নষ্ট হয় না যেমন £-- 

ছিন্নে মূলে বৃক্ষো নশ্যাতি তথ! পাপে ক্ষীণে দুঃখং নশ্মতি ॥ 

মূল ছিন্ন হইলে যেরূপ বৃক্ষ নষ্ট হয়, তদ্রপ পাপের খণ্ডন হইলে দুঃখ নষ্ট হয়। দেখ মনুস্থৃতিতে 

পাপ ও পুণ্যের বহুপ্রকার গতি উল্লিখিত আছে £-- 

মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্ক্তে শুভাহসুতম্। 
বাচা বাচাকৃতংকর্্ম কায়েনৈব চ কায়িকম্ ॥ ৯॥ 



লত্যার্থ-্রকাশ । ১৯৫ 

শরীরজৈঃ কম্্মদোৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ | 
বাঁচিকৈঃ পক্ষিম্বগতাং মানসৈরস্ত্যজাতিতাম্ ॥২। 
যো যদৈষাং গুণোদেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে | 
স তদা তদ্গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম ॥ ৩ ॥ 
সত্বং জ্ঞানং তমোহজ্ঞানং রাগদ্ধেষৌ রজঃ স্বাতম । 
*এতদ্ ব্যাপ্তিমদেতেষাম্ সর্বভূতাশ্রিতং বপুঃ ॥ ৪ ॥ 
তত্র ষৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্জ্দাতবনি লক্ষয়েশ। 
প্রুশীস্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্ব তছুপধারয়েছ ॥ ৫ ॥ 
যণ্ত, ছুঃখসমাধুজ্মপ্রাতিকরমাত্মনঃ | 
তদ্রজোহ্প্রতিয়ং বিদ্যাৎ সততং হারি দেহিনাম্ ॥ ৬ 
যক্তু, স্তাম্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াতকম্। 
অপ্রতক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তহুপধা রয়ে ॥ ৭ ॥ 
ব্রয়াণাঁমপি চৈতেষাং গুণানাং যঃ ফলোদয়ঃ | জা 
অগ্র্যো মধ্যে জঘন্যশ্চ ত প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ৮ ॥ ৫. নর ৯ 
বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানং শোচমিক্ড্িয়নিগ্রহঃ | ডি হি 
ধর্মাক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্বিকং গুণলক্ষণম্ ॥ ৯ ॥ রি 
আরম্ভরুচিতাহধৈর্যমসতুকার্ধ্যপরিগ্রহঃ | 
বিষয়োপসেবা চাজজ্রং রাঁজসং গুণলক্ষণম্ ॥ ১০ ॥ 
লোভঃ স্বপ্োধতিঃক্রৌর্্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা । সবজির 7” 
যাচিষুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্ ॥১১ ॥ 
যত কর্ম কৃত্বা কুর্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লঙজ্জতি | 
তন্সংজ্ঞেয়ং বিছুষ! সর্ববং তামসং গুণলক্ষণয্ ॥ ১২ ॥ 
যেনাম্মিন্ কর্ণ লোকে খ্য।তিমিচ্ছতি পুক্লাম্। 
ন চ শোচত্যসম্পতৌ তদ্িজ্ঞেয়ং তু রাজসমূ ॥১৩ ॥ 
যৎ সর্ব্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লঙ্জতি চাঁচরন্। 
যেন তুষ্যতি চাত্বাস্ত তৎ সত্তগুণলক্ষণমূ 1১৪ ॥ 
তমসো! লক্ষণং কামে রজসত্তর্থ উচ্যতে । 
সত্বস্য লক্ষণুং ধন্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্রম্ ॥ ১৫ ॥ 

মনত | অঃ১২।শ্লে (৪৮৯ ২৫-৮৩৩/৩৫-৩৮ ॥ 
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১৯৬ সত্যার্থ-প্রকাশ । 

অর্থাৎ মন্থ্য এইরপে শ্রেষ্ঠ, মধ্যম ও নিকৃষ্ট স্বভাব জানিয় স্বয়ং উত্তম শ্বভ1ব গ্রচণ এবং মধ্যমও 
নিকষ্ট শ্বন্গাব ত্যাগ কগিবে। ইহাও নিশ্চয় জানিবে ষে জীব মনঘ্বার৷ শুভ অথবা অশুভ কার্য্য করিলে 
তাহা মন্দ্বারা, বাক'দ্ব'রা করিলে বাক্শক্তিদ্বারা, এবং শরীর দ্বারা! করিলে শরীর দ্বারা ভোগ করে, অর্থাৎ 
স্ুথ ও দুঃখ ভোগ করে। ১। যে লোক শরীর দ্বারা চৌধ্য, পরদার গমন, এবং শ্রেষ্ঠ লোকদিগের বিনাশ 

প্রভৃতি ঢক্গম্ম বরে, তাহার বৃক্ষ'দি স্থাবর জন্ম ইয়, বাক'ছ্বারা পাপকর্শ করিলে পক্ষী ও মুগার্দি জম্ম হয়; 

এবং মনদার! তক্দ্ম করিলে চাগালাদি শরীর লাঁভ করে (২)। যে গুণ যে জীবের দেহে অধিক ভাবে 

বিদ্যমান থাকে সেই গুণ উহাকে আপনার সদৃশ করিয়া দেয় (৩)। আত্মার জ্ঞান হইলে সত্বগুণ, 

অজ্ঞান হইলে তমোশুণ এবং রাগ ও দ্বেষ হইলে রজোগুণ জানিতে হইবে । প্রক্লুতির এই তিন গুণ সমস্ত 

সাংসারিক পদা'্গে ব্যাপ্ত হইয়া আছে (৪)1 এবিষয়ে এইরূপ বিবেচনা করা আবশ্তক যে যখন আত্মার 
প্রসন্নতা থাকে এবং মন প্রসন্ন ও প্রশান্তের স্তায় শুদ্ধ জ্ঞানযুক্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে সে সন্বগুণ 
প্রধান রহয়াছে এবং রজোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে (৫) যখন আত্মা এবং মন ছুঃখসংযুক্ত ও প্রসন্নতা শৃন্ঠ 

হইয়! বিষয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে রত রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে তাহাতে রজোগুণ প্রধান 

রহিধাছে এবং সঙ্ট ও তমোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে (৬) বখন আত্মা এবং মন সাংসারিক পদার্থে আসঙ্ত 

হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে, উহাতে কোন বিবেক হইতেছে না৷ এবং বিষয়ে আসক্ত হুইয়! উহা তর্ক বিতর্ক 

এবং জ্ঞানের যোগ্য না থাকে তখন নিশ্চয় জানিতে হইবে যে তাতে তমোগুণেরই প্রধান রহিয়াছে এবং 

রজোগুণ আপ্রধান রহিয়াছে (৭)। এই তিন গুণের উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট ফলোদয় হইলে উহাকে পূর্ণ- 

ভাব কথিত হয় (৮)1 বেদের অভান, ধর্মানুষ্ঠান, জ্ঞানবৃদ্ধি, পবিত্রতার ইচ্ছা, ইন্দ্র নিগ্রহ, ধর্মক্রিয়া 

এবং আত্মগিস্তন হইলে উহ্থাতে সবগুণের লক্ষণ হইয়! থাকে (৯) যথন বজোগুণের উদয় এবং সত্ব ও 
তমোগুণের অন্তর্ভাব হয়,তখন কার্য্যানুষ্ঠানে ইচ্ছা, ধৈর্যযত্যাগ, অসং কশ্গ্রহণ এবং নিরন্তর বিষয় সেবায় 

প্রীতি হইয়া থাকে, তখনিই বুঝিতে হুইবে যে রজোগুণ প্রধানভাবে আত্মায় বিদ্যমান রহিয়াছে (১০)। 

যখন তমোগুণের উদনয় হয় এবং অপর ছুই গুণের তিরোভাব হয় তখন সকল পাপের মূল লোভ অত্যন্ত 
বৃদ্ধি পায়, অত্যন্ত আলস্ত ও নিদ্রা, ধৈর্য)নাশ, ক্রু রভাব, নাস্তিক্য অর্থাৎ বেদে এবং ঈশ্বরে শ্রদ্ধার অভাব, 

অস্তঃকরণের তিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও একাগ্রতার অভাব এবং কোনও ব্যসনবিশেষে আসক্তি হয়, এবং ইহাকে 
বিদ্বান্গণ তমোগুণের লক্ষণ জানিবেন (১১)। যখন আপনার আত্ম! কোন কর্ম করিতে, করিয়! অথব। করি- 

বার ইচ্ছায়, লঙ্জা, শঙ্কা অথবা ভয় প্রাপ্ত হয়, তখন বুঝিতে হুইবে থে আত্মায় তমোগুণ প্রবৃদ্ধ রহিয়াছে (১২)। 

যখন জীবস্া এই জগতে কর্মদ্বার৷ অত্যন্ত যশোভিলাষ করে এবং দরিদ্রত! সৰ্বে ও বৈতাঁলিক এবং “ভাট” 

.জাদিকে দান কারতে বিরত হয় না, তখন বুঝিতে হইবে যে আত্মায় রজোগুণ প্রবল রহিয়াছে (১৩)। 
যখন মন্ুষের আত্মা সফল বিষয় হইতে জ্ঞান ভের ইচ্ছা করে, গুণ গ্রহণ করিতে থাকে, সৎকর্ম কুঠিত 

হয় নী এবং কর্মাবিশেষ দ্বারা আত্ম! প্রসন্ন হয় অর্থাৎ ধর্মমাচরণে প্রবৃত্তি হয়, তখন বুঝিতে হইবে ষে 

আস্মায় সন্বগুণ প্রবল হইয়াছে (১৪ )। তমোগুণের লক্ষণ কাঁম, রজোগুণের লক্ষণ অর্থ সংগ্রহের ইচ্ছ। 

এবং সন্তগুণের লক্ষণ ধম্ম সেবা করা! পরস্ত তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণ এবং রজোগুণ অপেক্ষা 

সন্বগুণ শরেষ্ঠ । ১৫। এক্ষণে যে যে গুণ হইতে জীব যে যে গতি প্রাপ্ত হয় তাহা অগ্রে লিখিত হইতেছে। 

দেবস্বং সাত্তবিক1 যাস্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ 

তির্যকৃত্বং তাঁমসা নিত্যমিত্যেষ! ভ্রিবিধা গতিঃ ॥১। 



সত্যার্থ-প্রকাশ। ১৯৭ 

স্থাবরাঃ কুমিকীটাশ্চ মতস্তাঃ সর্পাশ্চ কচ্ছপাঃ। 
পশবশ্চ ম্গাশ্চৈব জঘন্া তামসী গতি ॥ ২॥ 
হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শুদ্রণ ক্লেচ্ছাশ্চ গহিতাঃ 
সিংহ! ব্যাত্রা বরাহাশ্চ মধ্যমা তামসী গতিঃ ॥৩॥ 

চারণাশ্চ স্থপর্ণাশ্চ পুরুষাশ্চৈৰ দান্তিকাঃ। 
ন্ক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামসীষ.ভ্মা গতিঃ ॥ ৪ ॥ 

বল্লা মল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঁঃ শস্্রবৃভ্য়ঃ | 

দ্যুতপানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্য রাজসী গতি ॥৫॥ 
রাজানঃ ক্ষত্রিয্লাস্চৈব রাজ্ঞাং চৈব পুরোহিতাঃ 
বাদযুদ্ধপ্রধানাশ্চ মধ্যম। রাজসী গতিঃ ॥ ৬॥ 

গন্ধর্ববা গুহাক1 যক্ষা! বিবুধানুচর।শ্চ যে। 

তখৈবাপ্নরসঃ সর্ববা রাজসীষ্ু তমা গতিঃ ॥ ৭ ॥ 
তাঁপমা যতয়ো বিপ্র1 যে চ বৈমানিক গণাঃ। 

নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথম! সাত্তিকী গতিঃ ॥ ৮॥ 
বস্ববান খষয়ো দেবা বেদ! জ্যোতীং যি বগুসরাঃ। 

(পিতরশ্চৈব সাধ্যশ্চি দ্বিতীয়া সাত্বিকী গতিঃ ॥ ৯ ॥ 
ব্রহ্ম! বিশ্ব্থজো ধর্ম মহানব্যক্তমেব চ। 

উত্তমাং সাঁত্বিকীমেতাং গতিমানুশ্শনীষিণঃ ॥ ২০ ॥ 

ইন্ছিয়াণাং প্রদঙ্গেন ধর্মম্তাসেবনেন চ। 
পাঁপান্নংযান্তি সংসারানবিদ্বাংসে। নরাধমাঃ ॥ ১১॥ 

মনুঃ | অ$১২। শ্লোঃ ৪০1 ৪২--৫০1৫২। 

মনুষ্য সাত্বিক হইলে দেব অর্থাৎ বিদ্বান রজোগুণী হইলে মধাম মন্ুযা এবং তমোগুণযুক্ত হইলে 
নীচগতি প্রাপ্ত হয়। ১। যে অত্যন্ত (নিরুষ্ট) তমোগুপবিশিষ্ট হয় দে স্থাবর বৃক্ষা্দি, কৃমি, কীট, 
মস্ত, সর্প, কচ্ছপ, পশু এবং মৃগের জন্ম প্রাপ্ত হয় ।২। যে অপেক্ষাকৃত মধ্যম তমোগুণবিশিষ্ট হয় 

সে হস্তি, অশ্ব, শূড্র ও গলেচ্ছ হয় এবং অতিনিন্দিত কর্মাকারী হইলে সিংহ, ব্যাপ্ত এবং বরাহ্ অর্থাৎ শুকর 
জন্ম প্রাপ্ত হয়। ৩ 1 (যে অপেক্ষাকৃত উত্তম তমোগুণযুক্ত হয় সে চারণ (যাহারা কবিতা ও গ্নোক রচনা 

করিয়া মনুষ্যের প্রশংস! করিয়া! থাকে ), সুন্দর পক্ষী, দাস্তিক অর্থাৎ আপনার সুখের জন্য আপনারই 

প্রশংস! করে এমন পুরুষ, রাক্ষণ অর্গাৎ হিংদক, এবং পিশাচ অর্গাঁৎ যাহারা অনাচারী হুইয়! মদ্যা্দি 
পান করে এবং সর্বদা অপবিত্র থা্ষে এরূপ পুরুষ হয়, এবং ইহাই উত্তম তমোগুণের ফল। ৪। যে 
নিক্ষ্ট রজোগুণযুক্ত হয় মে ঝলিক অর্থাৎ তরবারি আদি দ্বার প্রহারকর্তা এবং কুদাল আদি দ্বারা 



১৯৮ সত্যার্থ-প্রকাশ। 

খোদন কর্তা, মল অর্থাৎ বাছযোদ্ধা নট অর্থাৎ যাহারা বংশের উপর নৃতাদি ও ক্রীড়া করে, 

শত্তরধারী ভৃত্য এবং মদ্যপাঁনাসক্ত পুরুষ হয়; নীচ রজোগুণের ফলরূপ ঈদৃশ জন্ম হয়। যে অপেক্ষাকৃত 

মধ্যম রজোগুণযুক্ত হয় সে রাজা, ক্ষজিয়বর্ণস্থ পুরুষ রাজপুরোহিত, বাদবিবাদকারী পুক্লুষ, দুত, প্রাড় 

বিবাক ( উকীণ বা ব্যারিষ্টার) এবং যুদ্ধ বিভাগের অধ্যক্ষ পুরুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ৬। যে 
অপেক্ষার্কত উত্তম রজোগুণবিশিষ্ট হয় সে গন্ধব্ব (গায়ক ) গুহ্ক (বাদ্যকারী ) হক্ষ (ধনাঢ্য), 

বিদ্বান্দিগের সেবক, এবং অপ্সরা অর্থাৎ উত্তম রূপবতী স্ত্রীরূপে জন্ম প্রাপ্ত হয়।-৭। তপন্থী, যতি, সন্ন্যাসী, 
বেদপাঠী, বিমানচালয়িতা, জ্যোতির্্িদ এবং দৈত্য অর্থাৎ দেহপোষ ₹ মন্ুষ গণের জন্ন প্রথম সত্বগুণের 

কর্মফল জানিতে হইবে ।৮। অপেক্ষূত মধ্যম সন্বগুণযুক্ত হুইয়া যে কার্য করে সে যজ্ঞবর্তা, 
বেদার্থবিদ্ বিদ্বান, বেদ, বিদ্যুৎ ও কাল বিদ্যার জ্ঞাতা, রক্ষক, জ্ঞানী, এবং (সাধ্য) কার্ধ্যসিদ্ধির জন্ত 
দেবনীয় অধ্যাপক ইহাদের জন্ম প্রাপ্ত হয়। ৯। উত্তম সত্তগুণযুক্ত হইয়া যে উত্তম কর্ম করে সে 

্রহ্ধা, সর্বেদবিধ বিশ্বস্থকৃ, সকল সৃষ্টির ক্রমবিদা! ভ্তাত হইয়৷ বিবিধ বিমানাদি যাঁন রগয়িতা, ধার্দিক, 
সর্বোত্তম বুদ্ধিযুক্ত এবং অবাক্তের জন্মলাভ করে এবং প্ররুতিবশিত্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০। 
যে সকল লোক ইন্দ্িয়ের বশীভূত হইয়! ও বিষয়ী হইয়। ধন্ম ত্যাগকরতঃ অধর্মের অনুষ্ঠাতা ও অবিশ্ব'ন্ 

হয় তাহাদিগের নীচ জন্ম ও অত্যন্ত অসৎ ও দুঃখরূপ জন্ম হইয়া থাকে । ১১। এইরূপে সত্ব, রজঃ 
এবং তমোগুণের বলান্ুমারে যে যেরূপ কাধ্য করে তাহার তজপ ফল প্রাপ্তি হয়। যেমুক্ত হয় সে 

গুধাতীত হয় অর্থাৎ সমস্ত গুণের স্বভাবে আসক্ত না হইয়া মহ[যোগী হইয়। মুক্তির সাধন করে। কারণ $-_- 

যোৌঁগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ১ ॥ পাঃ। ১২। 

তদা দ্রঃ স্বরূপেইবস্থানম্ ॥ ২॥ পাঃ ১/৩। 
ইহা পাঁতঞ্জল যোগশাস্ত্রের সর । মনুষ্য রজোগুণ ও তমোগণযুক্ত কর্ম হইতে মনকে নিরুদ্ধ 

করিয়া এবং তৎপরে শুদ্ধ স্বগুণযুক্ত কণ্ম হইতেও মনকে নিবৃন্ করিয়া অর্থাৎ প্রথমে শুদ্ধ সত্তগুগ- 

যুক্ত হইয়! পশ্চাৎ সত্বগুণকেও নিবৃত্ত করিয়া একাগ্রে অর্থাৎ এক পরমাত্মায় এবং ধর্দযুক্ত কর্মের 

অগ্রাতাঁগে চিন স্থির করিয়। রক্ষা রাখার নাম নিরোধ অর্থাৎ সকল দিক্ ও বিষয় হইতে মনের বৃতিকে 

নিফদ্ধ করা। ১। যখন চিত্ত একাগ্র এবং নিরুদ্ধ হয় তখন সর্ধদ্র্টা ঈশ্বরের শ্বরূপে জীবাত্মার স্থিতি 

হইয়া থাকে । ৩। মুক্তির জন্য এইরূপ সাধন করিবে 1 এবং £-- 

অথ ব্রিবিধছুঃখাত্যস্তনিরৃত্তিরত্যন্তপুরুযার্থঃ। 
সাংখ্যে। অঃ১। সুঃ১।॥ 

ভাধ্যাত্বিক অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধীয় পীড়াদি, আধিতৌতিক অর্থাৎ অপর প্রাণী সকল হইতে দুঃখিত 

হওয়া এবং আধিদৈবিক অর্থাৎ অতিবুষ্টি, অতিতাপ এবং অতি শীতাদি এবং বাহ! মন ও ইন্জরিয়ের 

চঞ্চলত। বশতঃ হুইয়! থাকে তাদৃশ ত্রিবিধ ছুঃখের খণ্ডনানস্তর .মুক্তিলাভ করাই অত্যন্ত পুরুযার্। 
ইহার পর আচার, অনাচার এবং ভক্ষ্যাতক্ষ্য বিষয়ে লিখিত হইবে। 

ইতি শ্রীমনদয়ানন্দ সরগ্তী স্বামি নির্িতে সত্যার্থপ্রকাশে 

সুভাঁষাবিভূষিতে বিদ্য'ইবিদ্যাবন্ধমোক্ষ বিষয়ে 

ন্বমঃ সমূললাসঃ সম্পূর্ণঃ। 



অথ দশমসমুল্লাসারস্তঃ 
লা - ৬. ভিসি ১০১ পা 

অথাহচারাহনাচার ভক্ষ্যাহভক্ষ্য বিষয়ান্ ব্যাখ্যাসামঃ | 

এক্ষণে আচার, অনাচার এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয় বা্যাত হইবে। ধর্যুক্ত কার্যানুষ্ঠান, হুশীলতা। 
সৎপুরুষের সঙ্গ এবং স্ধিদ্যার গ্রহণািতে অনুরাগ ইত্যার্দিকে আচার এবং ইহার বিপরীতকে অনাচার. 

কহা। যায়। এক্ষণে উক্ত বিষ কথিত হইতেছে £-- 

বিদ্বপ্তিঃ সেবিতঃ সন্ভিরিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ | 
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতে| যে! ধর্মস্তন্নিবোধতঃ ॥ ১॥ 

কামাত্মত। ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা 
কাম্যে হি বেদাধিগমঃ কর্মযোগশ্চ বৈদিকঃ ॥ ২॥ 

স্কল্পমূলঃ কামে বৈ যজ্ঞাঃ সন্বল্পসম্ভব13 | 
ব্রতা নিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব সম্কল্পজাঃ ন্মুতাঃ ॥ ৩ ॥ 
অকামস্য ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যাতে নেহ কহিচিগ। 
যদ্যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কাম্য চেষ্টিতম্ ॥ ৪ ॥ 
বেদোহখিলে। ধর্মূলং স্মৃতিশীলে চ তছিদামূ। 

আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তষ্টিরেব চ ॥ ৫ | 
সর্ধস্ত সমবেক্ষেদং নিক্ষিলং জ্ঞানচক্ষুষা । 
শ্রুতিপ্রামাণ্যতে। বিছ্বান্ স্বধর্থে নিবিশেত বৈ ॥ ৬ ॥ 

শ্রুতি স্মৃত্যুদিতং ধর্শমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ। 
ইহ কীর্তিমবাপ্পোতি প্রেত্য চানুততমং সুখম্ ॥ ৭ ॥ 

যোহবমন্যেত তে মুলে হেতুশান্ত্শ্রয়াদ্দিজঃ | 

স সাধুভির্বহিষ্ষার্য্যে! নাস্তিকে। বেদনিন্দকঃ ॥ ৮॥ 

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্থা চ প্রিয়মাতবনঃ | 

এতচ্চতুর্বরধং প্রাছঃ সাক্ষার্দরনাস্ত লক্ষণম্ ॥ ৯॥ 

অর্থকামেঘসক্তানাং ধর্মজ্ঞানং বিধীয়তে | 

ধর্ম, জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাগং পরমং শ্রুতিঃ ॥ ১০ ॥ 

বৈদিকৈঃ কর্ণতিঃ পুণ্যেনিষেকা দিদ্বিজম্মানাম্। 
কার্ধ্যঃ শরীর সংক্কারঃ পাঁবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥ ১১॥ 



কেশান্তঃ যোড়শে বর্ষে ব্রাহ্মণস্থ বিধীয়তে | 

রাঁজন্যবন্ধোদ্ঘাবিংশে বৈশ্যন্ত দ্বযধিকে ততঃ ॥ ১২ ॥ 
মনুঃ। অঃ২। শ্লোঃ ১৪।৬/৮/৯১১-১৩২৬৬৫ ॥ 

সকল মনুষ্যেরই ইহা মনে রাখিতে হইবে যে রাগঘ্েষ রহিত বিদ্বান লৌক যাহা নিত্য সেবন করেন 
এবং যাহা হৃদয়ের দ্বার! মর্াৎ আত্মার! সত্য ও কর্তবা বলিয়া জানিবেন, সেই ধর্মই মাননীয় এবং 

আচরণীয় (১)। কারণ এই সংসারে অত্যন্ত নিঞফামতা! অথবা কামাত্মত শ্রেষ্ঠ নহে ৮ কামনা হুইতেই 
বেদার্ণজ্ঞান এবং বেদোক্ত কর্ম সিদ্ধ হইয়। থাকে (২২। কেহ নিরিচ্ছ অথব! নিষ্কাম হইয়াছি অথব| হইব 
এরূপ কহিলেও সে তন্দ্রপ হইতে পারে না; কারণ সকল কার্ধ্য অর্থাৎ যক্ঞ, সত'ভাষণাদি ব্রত,যম ও 

নিয়মরূগী ধর্ম প্রভৃতি সমস্তই সঙ্কল্প হইতে হইয়া থাকে (৩)। ইহুলোকে অকাম্য ক্রিয্না কদাচিৎ দৃষ্ট হয় 

না। লোকে যে যৎকিঞ্চিৎ কর্ম করে তত্তাবৎই কাম্যচেষ্টিত ; কারণ হস্ত, পাদ, নেত্র, ও মন আদ যাহা 

চালিত হয় তৎসমস্তই কামনা হইতে চালিত হয়। ইচ্ছ1! না হইলে চক্ষুর মেলন এবং উন্মোচনও হইতে 

পারে না (৪)। এইজন্য সম্পূর্ণ বেদ, মনুম্থতি, খষিপ্রণীত শাস্ত্র, সৎপুরুষদিগের আচার এবং যেষে 
কর্মে আপনার আত্মা প্রপন্ন থাকে, অর্গাৎ যাহাতে ভয়, শঙ্কা, ও লজ্জা উৎপন্ন হয় না, উক্ত ফর্মের অনুষ্ঠানই 

কর্তব্য। দেখা যায় যে ঘখন কেহ মিখ্যাভাষণ, ও চৌর্যাদি ইচ্ছা! করে তখনই উহার আত্মায় ভয়, শঙ্কা 
এবং লজ্জা অবশ উৎপন্ন হয়? সুতরাং সে সকল কার্য্য অনুষ্ঠানের যোগ্য নহে (৫)। সম্পূর্ণ শাস্ত্র, বেদ 
এবং সৎপুরুষদ্দগের আচার আপনার আজ্মার অবিরুদ্ধ হইলে উত্তমরূপে বিচার করতঃ মনুষ্য জ্ঞাননেত্র 

দ্বারা' শ্রুতি প্রমাণ অনুসারে আপনার আত্মার অনুকুল ধর্শো প্রবেশ করে (৬)। কারণ যে মনুষ্য বেদোক্ত 

ধর্ম এবং বেদের অবিরুদ্ধ ম্মৃত্যুক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহলোকে কীর্তি এবং মৃত্যুর পর সর্কো- 

তম সুখ প্রাপ্ত হয়েন (৭)। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ এবং স্থতিকে ধর্শশান্্র কহে। ইহাদের দ্বার! সমস্ত 

কর্তব্যাকর্তব্যের নিশ্চয় করিতে হইবে । যে কোন মনুষ্য বেদ এবং বেদানুকুল আপ্ত গ্রন্থের অপমান করে, 

শ্রেষ্ঠ লোকে তাহাকে জাতি হইতে বহিক্চত করিবে; কারণ যে বেদনিন্দ৷ করে তাঞকেই নাস্তিক কহা 
যায়। (৮)। এইজগ্ বেদ, স্থতি, সৎপুরুষদিগের আচার এবং আপনার আত্মার অবিরুদ্ধ প্রিয়াচরণ, ধর্ম 

এই চাঁরি লক্ষণ অর্থাৎ ইহ! দ্বারাই ধর্ম লক্ষিত হইয়া থাকে (৯)। পরন্ত যে দ্রব্যবিষয়ে লোভ এবং কামে 
অর্থাৎ বিষয় সেবায় আসক্ত হয় না তাহারই ধর্মজ্ঞান হইয়া থাকে এবং যে ধর্ম জানিবার ইচ্ছা করে 
তাহার পক্ষে বেদই পরম প্রমাণ। ১০। ইহজন্মে এবং পরজন্মে পবিত্রতা সাধনের ইচ্ছা! করিলে ইহা 

হইতে অর্থাৎ বেদোক পুণ/রূপ কর্ম হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তগণ আঁপনার আপনার সন্তান দিগের 
নিষেকাদি সংস্কার করিবে এবং ইহাই সকল মম্থুষ্যের কর্তব্য | ১২ । ব্রাহ্মণের যোড়শ, চ্ত্িয়ের দ্বাবিংশ 

এবং বৈশ্বের চতুর্বংশতিবর্ষে কেশাস্ত কর্ম অর্থাৎ ক্ষৌর এবং মুগ্ডন হওয়! উচিত। অর্থাৎ এইবিধির 

পশ্চাৎ কেবল শ্রিখ। রক্ষা করিয়! অন্ত কেশ অর্গাৎ শ্রক্র গুল্ফ এবং মন্তকের কেশ সর্বদা মুণডন রবে 
অর্থাৎ আর কখন উহ! রক্ষা করিবে না। শীতপ্রধান দেশ হইলে ইচ্ছান্ুসারে কার্য করিবে ্্াৎ 

ইচ্ছামত কেশ রাখিবে এবং উষ্ণপ্রধান দেশ হইলে সমস্ত শিখ! সহিত ছেদন করিয়া দেওয়া আৰুষ্ররু ৷ 
কারণ মন্তকে কেশ থাকিলে উঞ্ণত! অধিক হয় এবং তাহাতে বুদ্ধির হ্রাস হইয়৷ যায়। শ্মশ্র ও গুণ্ক 

রাখিলে পান ৪ ভোজন উত্তমরূপ হয় না৷ এবং কেশে উচ্ছিষ্ট সকল রহিয়া যায় ।১২॥ 



মনুঃ | 

সত্যার্থ-প্রকাশ। রি 

ইক্জিয়াঁণাং বিচরতাং বিষয়়েম্ষপহারিষু । 

ধযমে যতুমাতিষ্ঠেদ্ বিদ্বান্ যস্তেব বাজিনাম্ ॥ ১॥ 

ইন্জিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষসচ্ছত্যসংশয়ম্। 
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিষচ্ছতি ॥ ২ ॥ 

ন জাতু কাঁমঃ কাঁমানামুপভোগেন শাম্যতি | 
হবিষা কৃষ্ণবর্তেব ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥ ৩ ॥ 
বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ [নয়মাশ্চ তপাংসি চ। 

ন বিপ্রছ্ষ্টভাবস্ত সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কহিচিৎ ॥ ৪ ॥ 
বশে কৃত্বেক্দ্রিয় গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা । 
স্ববান্ সংসাধয়েদর্থানাক্ষিণৃূন্ যোগতস্তনুম্ ॥ ৫ ॥ 
শরুত্বা ম্পৃষ্ট, চ দৃষ্ট1 চ ভুক্তা। খ্রাত্বা চ যো! নরঃ। 
ন হ্াষ্যতি গ্র'য়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেক্দিয়ঃ ॥ ৬ ॥ 

নাপৃষ্টঃ কম্তচিদ্ব্রয়ান্ন চান্নায়েন পুচ্ছতঃ | 
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বলোক আচরেৎ ॥ ৭ ॥ 

বিস্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম বিদ্যা! ভবতি পঞ্চমী | 
এতাঁনি মান্বস্থানানি গরীয়োষদ্যছ্ত্তরম্ ॥ ৮ ॥ 

অভ্ঞো হবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ | 
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদমূ ॥ ৯১॥ 

ন হায়নৈ নঁ পলিতৈ নঁ বিভ্তেন ন বন্ধুভিঃ | 
খষয়শ্চক্রিরে ধর্মং যোহুনুচাঁনঃ স নো মহান্ ॥ ১০ ॥| 

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো৷ জ্যৈষ্ঠ ক্ষত্রিয়াণাস্ত বীর্য্যতঃ | 
বৈশ্ঠানাঁং ধান্যধনতঃ শৃদ্রোনামেব জন্মতঃ ॥ ১১ ॥ 
ন তেন বৃদ্ধে! ভবতি যেনাস্ত পলিতং শির 

যো বৈ যুবাপ্াধীয়ান স্তং দেবাঃম্বিরং বিছুঃ ॥ ১২ ॥ 

যথ কান্ঠময়ো হস্তী যথ। চর্্মময়ো মুগঃ | 

যশ্চ বিপ্রোহনধীক্জান স্ত্য়ন্তে নাম বিভ্রতি ॥ ১৩॥ 

অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্ষ্যং শ্রেয়োহনুশাসনম্ । 
বাক্ চৈব মধুরা '্ক্ষা প্রয়োজ্যা ধর্মমমিচ্ছতা ॥ ১৪ ॥ 

অঃ২। শো; ৮৮/৯৩।৯১৪।৯৭।৯৮1১০১১১০৩।১৩৬1১৫৩-১৫৭।১৫৭৯)। 



২৪২ সঙ্যার্থ-প্রকাশ। 

চিত্তহরণকারী এবং বিষয়গ্রযৃতিকারী ইঞ্জিয়গণকে নিরোধ করিতে প্রযত্ধ করাই মনুধাদিগের মুখ্য 

আচার়। সারথি যেরূপ অশ্বগণকে নিকর্ধিত করিয়া শুদধমার্গে চালিত করে ত্দূপ ইন্দিয়গণকে আপনার 

বলীভৃত করিয়। অধর্ম হইতে নিষৃত্ত করিবে এবং সর্ধদা ধরশমার্গে চালিত করিবে। ১1 কারগ উহা- 

দিগকে বিষয় সেবায় এবং অধর্মে চালিত করিলে মনুষ্য নিশ্চয়ই দোষপ্রাপ্ত হয়; এবং বখন উহ্াদিগকে 

জয় করিয়া ধর্মে চাঁলিত কর! হয় তখনই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। ২ ইহানিশ্য় জানিতে হইবে যে ইন্ধন 
এবং ঘ্বৃত নিক্ষেপ করিলে যেরূপ অগ্নির বুদ্ধি হুয় তদ্রপ উপভোগ হুইতে কামের কখন উপশম হয় ন! 

বরং ফ্ফেবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । এইজন্য মন্ুয্যর কখন বিষয়াসক্ত হওয়া! উচিত নহে । ও। অজিতেজিয় 
পুরুয়কে রিপ্রহৃষ্ট কহ। যায় । উহার ফার্ধ্যে বেদজ্ঞান, ত্যাগ, যজ্ঞ, নিয়ম অথব| ধর্মাচরণের সিদ্ধিলাভ 

হয় না; এই সকল বিষয় জিতেক্িয় ও ধার্থিক পুকষেরই নিদ্ধ হয় । ৪। এই জন্ত পঞ্চ কর্মের, পচ 

ভ্ঞানেজ্জিয় এবং একাদশ মনকে আপনার বশীভূত করিয়া যুক্ত আহার বিহার এবং যোগত্বারা শরীর রক্ষা 

হরতঃ সকল দিদ্ধি সাধন করিবে । ৫। জিতেক্জিয় তাহাকে বলা যায় যে স্ততি শ্রবণে হর্ষ, নিন্দা শ্রবণে 

শোক, উত্তম স্পর্শে সুখ, চৃষ্ট স্পর্শে ঢঃখ, সুন্দররূপ দর্শনে প্রসন্নতা, ছরষ্টরূপ দর্শনে অগ্রসন্নতা, উত্তম 

ভোজনে আনন্দ, নিব্কষ্ট ভোজনে ছুঃখিত. ভাব, সুগন্ধে রুচি এবং ছুর্গন্ধে অরুচি প্রকাশ না করে। ৬। 
জিজ্ঞাসিত না হইয়া অথব1 অন্তায়রূপে জিজ্ঞাসককে অর্থাৎ কপটভাবে যে জিজ্ঞাসা করিবে তাহাকে, উত্তর 

দিবে না, এবং উহার সমক্ষে জড়ের তুল্য অবস্থান করিবে; তবে নিষষপট জিজ্ঞান্থু হইলে উহাকে 
জিজ্ঞাসিত না হইয়াও উপদেশ করিবে। ৭। প্রথম ধন, দ্বিতীয় বন্ধু ও কুটুম্বকুল, তৃতীয় অবস্থা (বয়ঃক্রম), 
চতুর্থ উত্তম কর্ম এবং পঞ্চম শ্রেষ্ট বিদ্যা এই পাঁচ সম্মানের স্থান। ইহার মধ্যে ধন অপেক্ষা বন্ধু পবিভ্র ও 

রেষ্ট, বধু হইতে বয় ( বা অবস্থা ), বয়ম অপেক্ষা কর্ম ও কর্ম অপেক্ষা বিদ্যা বা৷ বিদ্যাবান্, উত্তরোত্তর 
অধিক মাননীয় হয়। ৮। কারণ শতবর্ষ বয়স্ক হইয়াও বিদ্যা এবং বিজ্ঞান রাহিত হুইলে সে বালকের সমান 
এবং বিদ্যা বিজ্ঞানদাতা বালক হইলেও তাহাকে বৃদ্ধ মনে করিতে হইবে। কারণ সর্বশান্তরে 

অপ্রাপ্তবিদ্য অন্তঞানীকে বালক এবং জ্ঞানীকে পিতা কহা যাঁয়। ৯। অনেক বর্ষ বয়স অতীত হইলে বা 

স্বেতকেশ বিশিষ্ট হইলে, কিন্বা অধিক ধন হইলে অথবা শ্রেষ্ট কুটুত্ঘ হইলেও মনুষ্য বৃদ্ধ হয় না, কিস্ত 

খষি ও মহাত্মাদিগের এই নিশ্চয় সিদ্ধান্ত যে, মনুষ্য মধ্যে যে বিদ্যায় এবং বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ সেই বৃদ্ধপুরুষরূপে 
পরিগণিত হয়। ১০) ত্রাঙ্গণ জ্ঞান হইতে, ক্ষত্রিয় বল হইতে, বৈশ্ত ধন ও ধাল্ত হইতে এবং শূত্র জন্ম 

ভর্থাৎ অধিক আয়ু হইতে বৃদ্ধ হইয়া থাকে | ১১। শরীরের কেশ শ্বেত হইলে বৃদ্ধ হয় না কিন্ত যে যুৰা 

হইয়াও বিদ্য। পাঠ করিয়াছে ডাহাকেই বিদ্বান্গণ জ্যেষ্ঠ গণন1 করেন । ১২। যে বিদ্যা পাঠ করে নাই সে 

কাষ্ঠ নির্শিত হস্তির স্ভায় এবং চ্্মনির্মিত মৃগের স্তায় হুইয়৷ থাকে এবং এইরূপে জগতে অবিশ্বান্ 
গণ নাম মাত্র মনুষ্য বলিয়! কথিত হয়। ১৩। এইজন্ম বিদ্যাপাঠ করতঃ বিদ্বান্ এবং ধর্্াযা! হইয়া 
নির্বৈর ভাবে সকল প্রাণীর কল্যাণার্থ উপদেশ করিবে এবং "উপদেশ কালে মধুর এবং কোমল 
বাক্য প্রয়োগ করিবে। যে সত্োপদেশ দ্বারা ধর্মের বৃদ্ধি এবং অধর্দের নাশ করে সে পুরুষ 

ধন্য । ১৪। শরীর বন্ত্র, অন, পান, এবং বাসস্থান এই সমজ্ত নিত্য শুদ্ধ রাখিবে, কারণ এই সকল শুদ্ধ 
হইলে চিতশুদ্ধি এবং আরোগ্যতা লাভ হইয়! পুরুতার্থের বৃদ্ধি হয়। যাবৎ মল এবং ছূরগন্ধ দুরীভূত না 
হুম, তাবৎ পর্য্যন্ত শুদ্ধি করা কর্তবা। 



আচারঃ প্রথমোধর্সঃ শ্রতত্যুকতঃ ম্মার্ভএব চ ॥ 
মনুঃ অঃ১।১০৮ 

সত্য ভাষণাদি কর্মের আচরণ করাই বেদোক্ত এবং স্বত্যুক্ত আচার । 

মা নে! বধীঃ পিতরং মোত মাতরমৃ। যজুঃঅঃ১৬।মং১৫ 
আচার্য্য ব্রক্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে । 

অথর্ববঃ কাং১১। বঃ১৫। মং১৭ ॥ 
মাতৃদেবে! তব। পিতৃদেবে! ভব। আঁচার্য্যদেবে! 

ভব। অতিথিদেবো ভাঁব। তৈত্বিরীয়ারণ্যকে। প্রঃ৭। অনুঃ১১॥ 

মাতা, পিতা, আচার্যা এবং অতিথির সেব! করাকে পৃজ1 কহা যায়। যে যে কর্মদার৷ জগতের উপকার 
হয় তত্তৎকর্মের অনুষ্ঠান, এবং হানিকারক কার্ধ্য ত্যাগ করাই মন্ুষ্যের মুখ্য কর্তৃবা কর্ম । নান্তিক, 

লম্পট, বিশ্বীসধাতক, মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, কপটী, এবং ছলবিশিষ্ হুষ্ট লোকের কথন সঙ্গ করিবে না? 
এবং যে সকল আপ্ত, সত্যবাদী, ধর্মাত্বা এবং পরোপকারপ্রিয় লোক আছেন তাহাদেরই সঙ্গ করিবে? 

ইহারই নাম শ্রেষ্ঠচার। (প্রশ্ন) আর্ধাবর্ত দেখবাসীদিগেন্ন আর্ধ্যাবর্তি ভিন্ন অন্েদেশে গমন করিলে 
আচার নষ্ট হইয়া যায় কিনা? (উত্তর) এ কথ! মিথ্যা । কারণ সত্যভাষণাদি আচরণ করিলেই বাহ্ 
ও আত্তরিক পবিভ্রত৷ সাধন করা হয়; অতএব যে কোন স্থলে হউক উহার অনুষ্ঠান করিলে, আচার এবং 

ধর্ম কখনই নষ্ট হইবে না। আর আর্ধ্াবর্তে থাকিয়া ও ছুষ্টাচার করিলে সে লোৌকমধ্যে ধর্ম এবং আচার 
রষ্ট কথিত হইবে । যদি তোমার কথ! সত্য হইত তাহা! হইলে বক্ষ্যমাণ এইরূপ লিখিত হইত না । 

মেরোহরেশ্চ দ্বেবর্ষে বর্ষং হৈমবতং ততঃ । 

ক্রমেণৈধ ব্যতিক্রম্য ভারতং বর্ষমাসদ্ৎ ॥ 

স দেশান্ বিবিধান্ পশ্যং শ্চীনস্ুণনিষেবিতান্ ॥ 

মহাভারত শান্তিঃ মোক্ষধঃ | অ$৩২৭ ॥ 

মহাভারতের শীস্তিপর্কে মোক্ষধম্ম বিষয়ে ব্যাস ও গুকসংবাদে এই শ্লোক আছে; অর্থাৎ এক সমক্সে 

মহাত্মা ব্যাস আপনার পুঞ্র শুক এবং শিষ্যের সহিত পাতালে অর্থাং যাছাকে এক্ষণে “আমেরিকা” কা 

যায় সেই স্থলে নিবাস করিতেন |  শুকাচার্য্য পিতাকে এক (প্রশ্ন ) জিন্তাসা করিলেন যে আব্মবিদ্যা 

ফি এইরূপ অথবা অধিক? মহাত্মা! বাস জানিয়াও উক্ত বিষয়ে প্রত্যুত্তর দিলেন না। কারণ পুর্বে 

তিনি এই বিষয়ে উপদেশ করিয়! ছিলেন। অপরকে সাক্ষী করিবার জন্ত আপনার পুত্র শুককে কছিলেন 

হে পুত্র! তুমি .মিথিল| নগরে যাইয়া জনক রাজাকে এই (প্রশ্ন) কর, তিনিই ইহার যথাযোগ্য উত্তর 
দিবেন। পিতার বচন গুনিয়া.শুকীচার্য) পাতাল হইতে মিথিল! নগরের অভিমুখে চলিলেন। প্রথমে 

মেরু অর্থাৎ হিমালয়ের ঈশান উত্তর, এবং বায়ব্য কোণে যে দেখ ছিল তাহার নাম হরিবর্ধ ছিল) হরি 
কপিগণের নাম। উক্ত দেশের মনুষ্য এক্ষণেও রক্তমুখ অর্থাৎ কপির গ্তায় পিজল নেত্র বিশিষ্ট হইয়া 

থাকে। এই দেশের নাম এক্ষণে “ইস্কুরোপ” হইয়াছে। সংস্কৃতে ইহাকে প্হরিবর্ষ” কথিত হইত। 



২০৪ সত্যাতন্প্রীকাশ ৷ 

উহ! দর্শন করতঃ এবং যাহাকে হুন অর্থাৎ, প্যুছদী”ও কা যায়, সেই দেশও দেখিয়া চীনে আলিগেন 
চীন হইতে হিমালয়, এবং হিমালয় হইতে মিথিলাপুরী আগমন করিলেন। শ্রীকুষ্ণ এবং অর্জুন অশ্বতরী 

অর্থাৎ যাহাকে মগ্রিযান নৌকা কহা যায় তাহার উপর উপবেশন করতঃ পাতালে গমন করিয়া মহারাজ, 
যুধিষ্ঠিরের যক্ধে উন্দালক খধষিকে আনিয়া ছিলেন । ধৃতরাষ্্রের বিবাহ গান্ধারের অর্থাৎ যাহাঁকে“কান্দাহার" 

বলা যায় সেইস্থানের রাজপুত্রীর সহিত হয়াছিল। পাও স্ত্রী মাত্রী ইরাণের রাজার কন্তা ছিলেন। 

পাতালের অর্থাৎ যাহাকে আমেরিক কা যায় সেই স্থানের রাজার কন্ঠা উলোপীর সহিত অর্জুনের বিবাহ 
হইয়াছিল। হদ্দিদেশ ও দেশীস্তরে এবং দ্বীপ দ্বীপাত্তরে গমনাগমন না থাকিত তাহা হইলে এ সকল 

কিরূপে হইতে? মন্ুস্থতিতে সমুদ্রে যাইবার জন্য নৌকায় আরোহণ করার বিষয় যে লিখিত আছে 
উধাও আর্ধ্যাবর্ত হইতে দ্বীপান্তরে যাইবার বিষয় লিখিত হইয়াছে জানিতে হঈবে ' যখন যুধিঠির রাজগুয় 

যজ্ঞ করিয়াছিলেন তখন সমস্ত পৃথিবীর রাজাদিগকে আহ্বান্টর্ঘ নিমন্ত্রণ পত্র দিবার জন্য ভীম অর্জুন 
নকুল এবং সহদেব চারিদিকে গমন করিয়াছিলেন। দোষ (পাপ) মনে করিলে তাহারা কখনই যাইতেন না। 
প্রথমে আর্ধ্যাবর্তদেশীয় লোকসকল ব্যবসা রাজকার্ধ্য এবং ভ্রমণের জন্য সমস্ত পৃথিবীতে ভ্রমণ করিত | 
ইদ্দানীস্তন: যে সকল স্পর্শদোষ এবং ধর্মমনাশের শঙ্কা প্রদর্শন করা হয়, হা কেবল মূর্থ দিকে প্রতারণ! 

করিবার জন্ঠ এবং অজ্ঞান বৃদ্ধির কারণে হইয়া! থাকে । যে লোক দেশদেশাস্তরে ও দ্বীপদ্বীপাস্তরে গমন 

বিষয়ে শঙ্কা না করে সে দেশদেশাস্তরের বহুবিধ মন্গুষের সমাগম বশতঃ, নানা গীতি ? নীতি দর্শন করিয়া 

আপনার দেশের এবং ব্যবহারের উন্নতি সাধন করতঃ, নির্ভয় এবং শুর ও বীর হইয়া থাকে এবং উচ্ুম 
ব্যবহার গ্রহণ ও মন্দ কার্ধ্য ত্যাগ করতঃ অতিশয় এশ্বধ্যশালী হয় । ইহ! আশ্চর্ধ্য যে মহাত্রষ্ট ম্লেচ্ছকুলোৎ- 

পন্ন বেশ্তাদির সমাগম হইতেও আচারভ্রষ্ট এবং ধর্মহীন না মনে করিয়া দেশদেশান্তরের উত্তম পুরুষের 

সহিত সমাগমকে অপবিভ্রতা এবং দোষ মনে কর! হয়। ইহা! মুর্খত৷ না! হইয়া আর কি হইতে পরে ? তবে 
এই জ্াত্র কারণ হইতে পারে যে, যে দকল লোক মাংস তক্ষণ এবং মদাপান করে উহ্াদিগের শরীর এবং 

বীর্ধ্যাদদি ধাতুও দুর্ন্ধাদির দ্বার! ছুষিত, সুতরাং উহাদিগের সঙ্গ করিলে আর্ধাদিগেরও উক্ত সমস্ত কুলক্ষণ 

ঘটিতে পারে। ইহা সত্য বটে, কিন্তু উহাদিগের সহিত ব্যবহার এবং উহ্থাদিগের গুণ গ্রহণ কঙ্জিলে 
কিছুই দোষ অথবা পাপ হয় না। উহাদিগের মদ্যপানাদি দোষ ত্যাগ কথিয়। গুণাঁংশ গ্রহণ করিতে কিছুই 

হানি নাই। মুর্খলোক উহাদিগকে স্পর্শ অথব! দর্শন করিলে পাপ হয় মনে করে বলিয়া, উহা'দিগের 

সহিত যুদ্ধ করিতে পারে না; কারণ যুদ্ধ করিতে হইলে দর্শন ও ম্পর্শন মবস্তঈ করিতে হইবে। রাগ, 

দ্বে,অন্তায় এবং মিথ্যাভাষণাদি দোষ তাগ করিয়া নির্বৈর ভাব, প্রীতি, পরোঁপকার ও সঙ্জনতাদির প্রর্শন 

করাই সজ্জন লোকের উত্তম আচার। ইহাঁও বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম লোকের আত্মায় এবং কর্তব্য কর্ধের 
সহিত থাকে? যদি লোকে সৎকর্ম করে তাহা! হুইলে দেশদেশাস্তরে অথবা স্বীপত্বীপান্তরে যাইলেও কিছুই 

দৌষ আইসে না; দৌষ কেবল পাপ কর্মের অনুষ্ঠানেই হইয়া থাকে । তবে এই.পর্যান্ত আবহাক, যে 
বেদোক্ত ধর্ষ্বের নিশ্চয় এবং পাষণ্ড মতের খণ্ডন কর! অবস্তই “শিক্ষা করিয়া লইবে, তাহা হঈলে কেহ 

মিথ্যা বুঝাইয়৷ দিতে পারিবে না । দেশদেশীস্তরে এবং দ্বীপদ্ধীপান্তরে রাজ্য অথব! ব্যবসায় না৷ করিলে.কি 
কখন ম্বদেশের উন্নতি হইতে পারে? যখন স্বদেশস্থ লোক কেবল স্বদেশেই ব্যবসায়াদি করে এবং 

বিদেশীয়গণ সেই দেশে আসিয়া! ব্যবসায় অথবা! রাজ্য করে, তখন দারি্র্য এবং হুঃখ বাতিরেকে আর ফোন 

ফলই হইতে পারে না । পাঁষও লোক এইরূপ বুঝে যে আমরা সাধারণ লোকদিগকে বিদ্যা পাঠ করাইয়া 
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দি দেশদেশাস্তরে যাইতে অনুমতি করি, তাহী' হইলে উহীরা বুদ্ধিমান হইয়া আমাদিগের পাবগুজালে 
পতিত হইবে ন1) সুতরাং আমারদিগের প্রতিষ্! এবং জীবিকা! নষ্ট হইবে । এইজস্ত উহ্থারা ভোজনীচ্ছাদিন 
বিষয়ে এরূপ গোলযোগ বাধায় যে লোকে অন্ত দেশে যাইতে পারে না) তবে ইহ! অবশ্ত) কর্তষ্য যে 
কোনক্রমেও মদ্য ও মাংস গ্রহণ করিবে না। রাজপুরুষদিগের মধ্যে যুদ্ধ সময়ে পৃথক পাকস্থান প্রস্থ 
করিয়া পাঁককরতঃ ভোজন কর! অবস্তাই পরাজয্বের হেতু, ইহা! কি সমস্ত বুদ্ধিমান লোক নিশ্চয় করিয়া 
রাখেন নাই? কারণ ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ রীতি যে এক হস্তে রুটা খাইতে ও জল পান 
করিতে থাকেন এবং অপর হস্ত দ্বারা, রথে আরোহণ করিয্নাই হউক অথবা “দব্রজজেই হউক, শক্রর হত্তী 

এবং অশ্ব বিনাশ করিতে থাকেন । এইক্সপ আচারেই বিজয় হয় এবং কখন পরাজয় হয় না। পূর্বোক্ত 
র্প মুঢ়তা বশতঃ অন্ত লোক সকল কেবল তোজন বিষয়ে পৃথক চৌকা করিয়া! এবং বিরোধ কিয়! ও 

বাধাইয়া স্বাতস্রা, আনন্দ, ধন, রাজা, বিদ্যা এবং পুরুষার্থ নষ্ট করিয়াছেন, এবং এই সমস্ত বিষয়ে "চৌকা” 
বৰা তোজনাধিকারে পরিণত করিয়া ও হস্তের উপর হস্ত দিয়! বসিয়া থাকে এবং উচ্ছ! করে যে আরও 

যদি কিছু পদার্থ পাওয়া যায় তাহাও পাক করিয়া ভোজন করি। পরম পূর্বোক্তরূপ (অর্থাৎ কৃতরিয়দিগের 

মত) না হওয়াতেই জানিবে যে সমুদয় আর্ধ্যাবর্ত দেশ “চৌকা” বা! "পাকস্থান” “পাকস্থাঁন” করিয়া সর্ব 

প্রকারে নষ্ট হুইয়। গিয়াছে । তবে যে স্থানে ভোজন করিবে উক্ত স্থান ধৌত ও লিপ্ত করিবে এবং সম্মা- 
র্জনী দ্বার! ও ধূলা ও লোষ্টর প্রভৃতি দুরীকুত করিতে অখশ্ঠ প্রন করিবে এবং মুমলমান ও খুষ্টিয়ানদিগের 
্যায় জষ্ট পাকশালা করিবে না। (প্রশ্ন) উচ্ছিষ্ট এবং অঙ্গচ্ছিষ্ট কি বস্তু ? ( উত্তব) জলাদির দ্বারা অন্ন 
পাক করিলে উহা উচ্ছিষ্ট এবং ্বৃত € ছুগ্ধ দ্বারা পাক করিলে উহ! অনুচ্ছিষ্ট অর্গাৎ শুদ্ধ ৷ (প্রশ্নকর্তা ) 

ইহাঁও উক্ত ধূর্তদিগের প্রবর্তিত প্রতারণ। মাব্র। কারণ ইহা দ্বারা অধিক ঘ্বত ও ছুপ্ধপক সুশ্থাছু বন্ধ 
ভোজন করিতে পাইবে এবং স্বতাক্ত পদার্থ অধিক উদদরে যাইবে বলিয়া এইকূপ কৌশল রচন। কর! 

হইয়াছে। অগ্নিতে অথবা কালক্রমে যাহা পরিপক হয় উক্ত পদার্গই পক এবং যাহা পক না হুয় উহাই 
কাঁচা অথব। অপক্। পরুই ভোজনীপ এবং অপক্ক ভোজনীয় নহে ইহ! সর্বস্থলে সত্য নহে, কারণ 
“ছোলা” ইত্যাদি "্মপকক দ্রব্য ভোজন করা যাঁশ। (প্রপ্র)দ্বিজ কি শ্বছস্তে পাক করিয়া ভোজন 
করিবে অথণা শুদ্রের হস্তে পাক করাইয়া ভোজন করিবে? (উত্তর) শুদ্রের হস্তে পাক করাইয়াই 

ভোজন করিবে ; কারণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ঠ বর্ণস্থ স্ত্রী এবং পুরুষ বিদ্যাপাঠে, রাজ্য পালন, 

এবং পণ্ড পালন, ক্ষেত্রকার্ধ) ও ব্)বসায়াদদি কার্যে তৎপর থাকিবে । শুত্রের পাত্রে এবং উহার গৃহে পক্ক] 

অনন আপৎকাল ব.তিরেকে ভোজন করিখে না । প্রমাণ শ্রবণ কর ১-- 

আধ্যাধিষ্ঠিতা বা শুদ্রাঃ সংস্র্তারঃ স্থ্যঃ ॥ 
আপক্তম্বধর্মসুত্র | প্রঃ২। পটঃ২ । খণ্ড২। সুত্র ॥ 

আর্ধ/দিগের গৃহে শুপ্র অর্থাৎ মুর্থান্ত্রী এবং পুরুষ পাকাদি ও দেবাকা্ধ্য করিংব কিন্তু ইহার*শরীর ধবং 

বস্ত্রাদি সন্বন্ধে পরি& থাকিবে । ,বখন আর্ধ্যদিগের গৃহে পাকাদি প্রস্তত করিবে তখন উহ্থীরা মুখ বস্ত্র 

আবৃত করিয়৷ পাক করিবে, কারণ উহাদের মুখ হইতে নিঃস্থত উচ্ছিষ্ট এবং নির্গত নিশ্বাস উ 'অন্নে 

পতিত হণতে না! পারে। প্রতি অষ্টম দিবসে উহাদিগকে ক্ষৌরকর্মম এবং নখচ্ছেদন করাইতে হুইবৈ। 

উহারা স্নান করিয়া পাক করিবে এবং আর্ধাদিগকে ভোজন করাইয়া স্বরং ভোজন করিবে । (প্রশ্ন শূত্র- 

কর্তৃক ল্পৃষ্ট ও পক অন্নে খন দোষ আইসে, তখন উহার হস্তে প্রস্তুত অন্ন কিরূপে তোঞ্জন করিতে পীর! 
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যায়? (উত্তর) একথা কপোল কল্পিত এবং মিথা। | কারণ যে ব্যক্তি গুড়, চিনি, স্ব, ছখ, ময়দা, শাক, 
ফল মূল গমাদি ভোজন করিয়াছে, তাহার জানা উচিত যে, সে সমস্ত জগতের লোকের হস্তে প্রস্তত এবং 
উচ্ছিষ্ট তোজন করিয়াছে। কারণ যখন শূদ্র, চামার, মেথর, মুসলমান, এবং খৃষ্টিযানাদি লোকে ইক্ষু কর্তন 
করে, এবং পেষণ করতঃ রস নির্গত করে তখন মলমূক্রোৎসর্গ করিয়! হস্ত ধৌত না করিয়া! উহা! স্পর্শ করে, 
উত্থাপন করে, ধারণ করে এবং অর্ধেক পান করিয়া অর্ধেক উহাতে প্রক্ষেপ করে এবং রস প্রস্তুত করিবার 
সময় উহাতে কুটাও প্রস্তত করিয়া ভোজন করে। যখন চিনি প্রস্তত হয় তখন পুরীণ জুতার দ্বার! তাহা 

ধর্ষণ করে। ইহার তলায় বিষ্ঠা, গোময়, মৃত, ও ধুলি লগ্ন থাকে । ছুগ্ধে আপনার গৃহের উচ্ছিষ্ট পানের 
বল দেয় এবং উহাতেই ম্বৃত রাখে, আট! পিষিবার সময়ও উচ্ছিষ্ট হুত্তে উঠায় এবং ধর্দরজলও আটার 
উপর বিশ্ছু বিস্দু,পতিত হয় ইত্যাদি । ফল, মূল এবং কন্দেও এরূপ বিচিত্র ব্যাপার হইয়া থাকে যে, এই 
সকল পদার্থ যে একবার খাইয়াছে দে দকলের হস্ত হইতেই ভোজন করিয়ছে। (প্রশ্ন) ফল, 
মূলঃ কন্দ এবং রস ইতাদি অনৃষ্টবিষয়ে দোষ মানে না? (উত্তর) বাহবা! ইহা! সত্যকথা যে ষদি 

এরূপ উত্তর না দিতে তাহা হইলে কি ধুলি এবং ভম্ম ভোজন করিতে? গুড়, চিনি, মি লাগে এবং 
দ্বত ও ছুগ্ধ পুিকর হয় বলিয়াই এরপ স্থার্থগাধক চাতুরী প্রকাশ করা হয়ছে; এতদ্ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। জাল যদি অনৃষ্টবিষয়ে দোষ না থাকে তবে মেথর অথব! মুসলমান স্যহস্তে অন্ত স্থানে 

গ্রস্তত করিয়।৷ তোমাকে আনিয়! দিলে তুমি খাইবে কি না? যদি বল যে “না” তাহা হইলে অনু 
পদার্থে ও দোষ হইল। তবে ইহা সত্য বটে যে মুসলমান এবং শ্রীষ্টিয়ান আদি মদ্যপান্ী এবং 

মাংসভোজীদিগের হস্তে ভোজন করিলে আর্ধ্যদিগেরও পশ্চাৎ মদ্য ও মাংস পান ভোজনের অপরাধ 
আসিয়া পড়ে। পরস্ত আধ্যদিগের মধ্যে পরস্পর এক ভোজন হইলে কোন দোষ দৃষ্ট হয় না। যত দিন 
এক মত, এক হানি লাভ, এবং এক সুখ ও £ঃখ পরম্পরের বোধ ন| হইবে তত দিন উন্নতি হওয়। 

অতিশয় কঠিন। পরস্ত কেবল পান ও ভোজনই এক হুইলে সংশোধন হইতে পারে না । বত দিন 

মন্দকার্য্য ত্যাগ না করিবে এবং সৎকার্ষোর অনুষ্ঠান না করিবে ততদিন বৃদ্ধির পরিবর্তে হানি হইতে 

থাকিবে । পরম্পর বিচ্ছেদ, মতভেদ, ত্রহ্মচর্ষেযের সেবন না করা, বিদ্যার পাঠ এবং পাঠন। না করা, 

বাল্যাবস্থায় অগ্রচার প্রভৃতি কুকর্্মই আধ্যাবর্তে বিদেশীয়দিগের রাজ্য প্রচারের কারণ । যখন তাই ভাই 

গরম্পর যুদ্ধ করিতে থাকে তখনই তৃতীয় বিদেশীর আসিয়া! মীমাংসক হইয়া বসে মহাভারতের 

ব্যাপার যাহ! পাঁচ সহ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল তাহা! কি তোমরা তুলিয়া! গিয়াছ? দেখ! মহাভারতের 

যুদ্ধের সময় সকল লোক যুদ্ধকাবে বাহনের উপর থাকিয়াই পান ভোজন করিত পরম্পর বিচ্ছেদ 

হওয়াতে কৌরব, পাগডব এবং যাঁদবদিগের সকলেরই সর্বনাশ হুইল। উহা ত অতীত হইয়৷ গিয়াছে। 

কিন্ত এক্ষণেও সেই পীড়া! (দোষ) পশ্চাতে লাগিয়া রহিয়াছে। বলা যায় ন! যে এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসী 

গীড়া কখন চলিয়া যাইবে কি ন' অথবা! আর্ধ্যদিগকে সমস্ত সুখ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া! হঃখসাগরে নিম 

করতঃ বিনষ্ট করিবে কিনা? সেই গোল্রবিধাতক, শ্বদেশবিনাশক নীচ হষ্ট দুর্ষে্যাধনের ছৃষ্টমার্গে 
আর্ধগণ অদাপিও চলিতেছে এবং হুঃখের বৃদ্ধি করিতেছে । পরমেশ্বর কৃপা করুন যেন এই. 

রাজরোগ ( মহাদোষ ) আমাদিগের আর্ধ্যগণের নিকট হইতে প্রণষ্ট হইয়া যায়। | 

অত্তক্ষ্য ও তক্ষ্য ছুই পকারের হুইয়া থাকে প্রথম ধর্মশাস্ত্রোক্ত এবং দ্বিতীয় বৈদাকশাস্ত্রোক্ত। 

ধর্শা্জে এইরূপ 



সভার্থপ্রকাশ। হণ / 

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রতবানি চ ॥ মনু 161৫1 
দ্ধ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্বদদিগের পক্ষে মলিন এবং বিষ্ঠা ও মুত্রাদির সংসর্গোৎপয় 

পাক ও ফলমুলাদি ভোজনীয় নহে । - 
বর্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ | মনু । ২1১৭৭ 

মদ্য, গাঞ্জ সিদ্ধি এবং অহিফেন ইত্যাদি অনেক প্রকারের মাক দ্রব্য ও মাংস অসেবনীয় £-- 

বুদ্ধি লুম্পতি যদ্দ্রব্যং মদকারী তছুচ্যতে ॥ 
শাঙ্গধর | অঃ৪। শ্লোঃ২১। 

ঘে সকল পদার্থ বুদ্ধিনাশক তাহ! মদকারী এজন্ত কখন সেবন করিবে না!) যে সকল অন্ন দূষিত এবং 

বিকৃত ছৃরগন্ধাদিপূর্ণ এবং স্ুপক্ক নহে, উহা! ভোজন করিষে না। মদ্যমাংসাহারী শ্নেচ্ছদিগের এবং যাহাদিগের 

শরীর মদ্য ও মাংসের পরমাণুদ্ধারা পূর্ণ তাহাদিগের হস্তে ভৌজন করা বিধেহ নহে। যাহাতে উপকারক 
প্রাণীর হিংসা হয় অর্থাৎ যেমন একটা গাভীর শরীর হইতে ছুগ্ধ, ঘ্বত,” বলদ এবং অন্ঠ গাভী উৎপন্ন 
হষ্টয়া এক পুরুষে চারি লঞ্চ পঞ্চসপ্তুতিসহম্র ছয় শত মনুষ্যের গ্রীতি উতৎ্পন হয় তদ্রপ উপকারী পশুকে 

মারিবে না এবং মারিতে দিবে না। এক গাভী যদি ২০ সের হুগ্ধ এবং আর একটি যদি ২ সের দুগ্ধ 

দেয়, তবে গড়ে গ্রত্যেক গাভী হইতে ১১ সের ছুগ্ধ হইয়া! থাকে । কোন গাভী ১৮ এবং কোন গাভী 
ছয়মাস যাঁধৎ ছুগ্ধ দেয়। সুতরাং গড়পড়তায় ১২ মাস করিয়া দুগ্ধ হইয়া থাকে | এক্ষণে প্রত্যেক 

গাভীর পুর্ণজীবন পর্যন্ত ছু হইতে ২৪৯৬০ (২৪ সহজ ৯ শত ৬০) মনুষ্য একবার তৃপ্ত হইতে পারে। 
এক গাভীর ছয় বৎস এবং ছয়বৎ্সতরী হইয়া! থাকে! যদি প্রত্যেকের ২টী করিয়া মরিয়! যায় তাহ! 

হইলেও দশটা অবশিষ্ট রহিল পাঁচটা ধেন্থু হইতে পুর্ণজীবন পর্য্যস্ত ছুগ্ধ লাভ হুইলে ১২৪৮০০ (এক 

লক্ষ ২৪ সহস্র ৮ শত) মনুষ্য তৃপ্ত হইতে পারে। অবশিষ্ট পাঁচটা বলদ পুর্ণীবন সময়ে ৫০০০ 

( পাঁচ সহজ) মণ অন্ন নুন পক্ষে উৎপন্ন করিতে 'গারে। উক্ত অন্ন হঈতে গ্রাত্যেক মন্গুষা যদি ৩ পোয়া 

করিয়। ভোজন করে, তাহা হইলে ছুই লক্ষ পঞ্চাশ সহজ মনুষ্যের তৃপ্তি হইয়া! থাকে। ছুগ্ধ এবং অন্ন 

একত্র করিয়া ৩৭৪৮০০ তিন লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আট শত মনুষ্য তৃপ্ত হইয়। থাকে ! উভয় সংখ্যা একত্র 
করিলে এক গাভীর দ্বারা এক পুরুষের মধ্যে ৪৭৫৬০০ চারি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ছয় শত মনা একবার 

পালিত হয়। বংশ বৃদ্ধি করতঃ গণনা! করিলে অসংখ্যক মনুষ্যের পালন হইয়া! থাকে, ইহা বুঝা ধায়। 

এতত্তিনন বলদ শকটাকর্ষণ, বাহনের কার্ধ্য, এবং ভার উত্তোলনাদি কর্ম দ্বার! মনুষোর অত্যন্ত উপকারে 
আইসে। টো! দুগ্ধ হইতে অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে ) বলদ যে রূপ উপকারী মহিষ ও সেইরূপ 
উপকারী। গোহপ্ধে যত পরিমাণে বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তদ্রুপ কিন্তু মহিষের ছুগ্ধ হইতে হয় না । এই 

জন্য আর্ধযগণ গোকে মুখ্যোপকারকরূপে গণন! করেন । যে কেহ বিদ্বান হইবে সেও এই প্রকার বুঝিবে। 
ছাগ দুগ্ধ হইতে ২৫৯২০ ( পচিশ হাজার নয় শত কুড়ি) মন্গুষ্যের পালন হয়। তত্রপ হস্তী, অশ্ব উদ 

মেষ এবং গার্দভার্দি হইতে ও অত্যন্ত উপকার হয়! থাকে এই পণ্ড দিগকে যাহারা বিনাশ করে 

তাহা দিগকে সমত্ত মনুষ্য বিনাশক বুঝিতে হইবে । দেখ যখন আর্ধাদিগের রাজত্ব ছিল তখন এ ধকল 

গো. প্রদ্থৃতি মহোপকারক পণ্ড বিনাশিত হইত না। তখন আর্ধ্যাবর্তে এবং পৃথিবীর অ্তানত স্থানের 
১ সপ ০ সপ্ত শ এত পপ পতি শপ সপ সহ ০৯. এ স্পা 

+ তরু গোকরশানিধি পুস্তকে এ বিষয় বতবারিত:নিখিত গাছে 



২৮ সতা্গপ্রকুশ 

মনুষ্যাদি প্রাণী অত্যন্ত আনন্দ অবস্থান করিত। কারণ ছুগ্ধ, দ্বৃত, এবং বলদাদি পণ্ড অধিক পরিমাণে 
জন্মিলে অন্নরস প্রচুর প্রাপ্ত হইত। যখন বিদেশীয় মাংসাহারীগণ এদেশে আদিয়া৷ গো আদি পশু হতা 
করিতে লাগ্লি এবং মদ্যপায়ীগণের রাজ্যাধিকারী হইল সেই দময় হইতে আর্ধাদিগের হুঃখ বৃদ্ধি পাইতে 
লাগি । কারণ £--- 

“নষ্টে মুলে নৈব ফলং ন পুষ্পম্” : বৃদ্ধচাঁণক্যঃ অঃ১০।১৩। 
_ বৃক্ষের মূল কর্ণ করিলে ফল এবং পুষ্প কোথা হইতে আসিবে 1 | প্রশ্ন) যদি সকলে অহিংসক 
হইয়া যায় তাহা হইলে ব্াদ্রাদি পশু এতাদৃশ বৃদ্ধি পায়, যে তাহারা সমস্ত গো আদি পণ্ডকে হতা| করিয়া 
ভোজন করিবে এবং লোকের পুরুষার্থ ব্যর্থ হইয়! যাইবে ? : উত্তর ) উহ! বাঁজপুরুষদিগের কার্ধ্য অর্থাং 

তাহারা হানি কারক পণ্ড এবং মনুষ্য দিগকে দণ্ড দিবে এবং ( আবশ্তক হইলে ) প্রাণ হইতে ও বিযুক্ 
করিবে। (প্রশ্ন ) তাহ! হইলে কি উহ্াদিগের মাংন পরিত্যাগ করিবে 1, উত্তর) ইচ্ছ! হয় পরিত্যাগ 
করিবে বা কুক্কুরাদি মাংপাহারী পশু দিগকে ভক্ষণ করাইবে ব! জালাইয়া দিবে, কিন্বা অন্যকোন মাংসা- 

হারীকে ভোজন করাইবে তাহাতে সংস।ে কোন হানি হইবে না । কিন্ত তাঁদৃশ মনুষ্য মাংসাহারী হওয়াতে 
তাহার স্বভাব ও হিংভ্রক হইতে পারে। হিংসা চৌর্য্য, বিশ্বাপধাতকত', ছল এবং কপটাদি দ্বার যে 
সকল পদার্থ লব্ধ হইয়া ভোগের উপযোগী হয়, তৎসমস্তই অভক্ষ্য ; এবং অহিংস ধর্মী কার্যযদ্বারা লব্ধ 

ভোজনের উপযোগী পদার্থই তক্ষ্য। যে সকল পদার্ঘদ্বার স্বাস্থ, রোগনাশ, বুদ্ধি বল পরাক্রমের বৃদ্ধি ও 
আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাদৃশ তও্ডুলাদি গোধুম, ফল, মূল, কন্দ, ছুগ্ধ, স্বত এবং শিষ্টাদি পদার্থ স্বেন 
করিবে এবং যথ.যোগ্য পাক ও মেশ্রিত করিয়া! যথাকালে পরিমিত ভোঁজন করিবে; এই সমস্তকেই 
জক্ষ্য কহিয়া থাকে । যে সকল পদার্থ স্বাভাবতঃ বিরুদ্ধ এবং বিকৃতির উৎপাদক উহা সর্বথ! ত্যাগ 
করিবে এবং যে যে পদার্থ যাহার যাঁহার পক্ষে উপযুক্ত উহাই গ্রহণ করিবে? ইহাঁও ভক্ষ্য মধ্যে পরিগণিত 
(প্রশ্ন) এক সঙ্গে ভোজনে কি কোন দোষ আছে অথবা নাই? (উত্তর) দোষ আছে। কারণ একের 
সহিত অন্তের শ্বাভাব এবং প্ররতির মিল হয় নাঁ। যেমন কুষ্ঠ রোগগ্রন্তের সহিত ভোজন করিলে 
সুস্থ লৌকেরও শোঁণিত বিকৃতি হয়, তদ্রপ অন্তের লহিত ভোজন করিলে কিছু ন! কিছু বিকৃতি হয় এবং 
উপকার হয় না । এই জন্ত £-. ্ 

নোচ্ছিষ্টং কম্যচিদ্দদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা । 
ন চৈবাত্যশনং কৃর্ধ্যান্ন চোচ্ছিষটঃ কচিদ্ত্রজেৎ ॥ 

মনুঃ ২। ৫৬॥ 

কাহাকেও আপনার উচ্ছিষ্ট দান করিবে ন! কাহারও ভোজনের সহিত হ্বয়ং একত্রে ভোঁজন করিবে না, 

অধিক ভোজন করিবে ন! 'এবং ভোজনের পশ্চাত হস্ত ও যুখ প্রক্ষালন না করিয়! ইতস্ততঃ কোথাও যাইবে 
না। (প্রশ্ন )”গুরোরুচ্ছি্টভোজনম্* এই বাক্যের কি অর্থ হইবে 1 (উত্তর) ইহার এই অর্থ থে গুরুর 

ভোজনের পশ্চাৎ পৃথকৃস্থিত শুদ্ধ অন্ন তোঁজন করিবে অর্থাৎ, গুরুর ভোজনানস্তর শিষ্ের ভোজন ক 
উচিত । (প্রশ্ন) ধদি উচ্ছিষ্ট নি:ষধ হইল, তাহা হইলে মধু মক্ষিক।র উচ্ছিষ্ট, ছুপ্চ, গৌবৎসের উচ্ছিষ্ট এবং 

অন্নও একগ্রাপ ভোজনের পর আপনার উচ্ছিষ্ট হয়্। অতএব উহ্াও ভোজন কর! উচিত নহে? (উত্তর) 
মধু কেবল কথামাত্রেই উচ্ছিষ্ট হয়, পরস্থ উহ! অনেক ওষধির সার হইতে গৃহীত হয়। গোবতন আপনার 
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মাতা কর্তৃক নিঃসারিত ছুগ্ধ পান করে, ভিতরের ছুগ্ধ পান কিতে পারে না, সুতরাং উহ! উচ্ছিষ্ট হয় না। 
পরস্ত গোবৎনের পানের পশ্চাৎ জলম্বার! গাভীর স্তন প্রক্ষালন করিয়া! গুদ্ধপাজে দোহন বরা! উচিত । জার 
আপনার উচ্ছিষ্ট আপনার বিক্কৃতি উৎপাদন করিতে পারে না । দেখ ইহ! শ্বতাবসিত্ধ যে কেহ কাহারও 
উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না। আপনার মুখ, নাক; কাণ, চক্ষু, উপস্থ এবং খুহেক্রিরের মলমুত্াির স্পর্শে 
ঘ্বণা হয় না কিন্ত অপরের মলমৃত্রের স্পর্শে হইয়া থাকে । ইহা! হইতে এই নিদ্ধ হইতেছে যে এই ব্যবসার 
সৃষ্টিক্রম হইতে বিপরীত নহে, অতএব মনুষ্যমাত্রেরই উচিত ঘষে কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে ন|। 
(প্রশ্ন) আচ্ছা, স্ত্রীপুকষও পরস্পর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে ন! (উত্তর)না। কারণ উহ্াদিগেরও 
শরীরের স্বভাব পরস্পর বিভিন্ন । (প্রশ্ন) মনুষ্য মাত্রের হস্তে পরু বন্ত ভোজনে কি দোষ আছে? কারণ 
ব্রাহ্মণ হুইতে চগ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেরই শরীর, অস্থি, মাংস এবং চর্খনির্শিত এবং যেরূপ শৌপিত 
ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবাহিত তজ্জপ চগ্ডালাদি সকলেরই শরীরে আছে । তবে মনুযামাত্রের হস্তে প্রস্তত এবং 

পক্ক অন ভৌজনে দৌষ কি ? (উত্তর) দোষ আছে। কারণ উত্তম পদার্থের ভোজন ও পান রত 
ব্রাহ্মণ ও ত্রাঙ্গণীর শরীরে ছুরগন্ধাদি দোষ রহিত যে রজোবীর্ধ্য উতৎ্পন্ন হয়, চণ্ডাল এবং চগ্ডালিনীর শরীর 
ুরগন্ধের পরমাণুতে পূর্ণ থাকে, একারণ তন্্রপ হয় নাঁ। সুতরাং ব্রান্মপাদি উত্তম বর্ণের হন্তেই ভোজন 
করিবে এবং চগ্ডাল, মেথর ও চামার আদি নীচের হন্যে ভোজন করিবে না । আচ্ছা, যি কে. 
তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, যখন মাত, স্ব, কন্ত! ভগ্গী ও পুত্রবধূ প্রসতি সকলেরই যেমন চর্দের শরীর, . 

নিজপরীর ও তন্রপ, তখন তুমি আপনার স্ত্রীর সহিত যেরূপ ব্যবহার কর তজপ কি উহাদের সহিতও 
ব্যবহার করিবে? তাহা হইলে তোমাকে সঙ্কুচিত হুইয়! নিংস্তব্ধ থাকিতে হইবে । ( উত্তর) (শুদ্ধ) অল্ন 
যেরূপ হস্তে গ্রহণপুর্ববক মুখহারা৷ ভোজন কর! যাঁয়, তদ্রপ ছূর্গন্ধ অননও ভোজন কর! যায় বলিয়া কি 

মলাদিও খাইতে হইবে ? এরূপ কি হইতে পারে ? (প্রশ্ন ) যদি গো-পুরীষে ( গোময়ে ) ভোজন স্থানের 

প্রলেপ হইতে পারে তখন আপনার পুর্ীষে কেন তাহার লেপ হইতে পারে না? গোমর়ের লেপ হইতে 
পাকস্থান কেন অশুদ্ধ হয় না? (উত্তর) মনুষ্য-পুরীষে যেরূপ হূরন্ধ হয়, গোময়ে তদ্রপ ছুর্গন্ধ হয় না। 

গোময় চিকৎ খলিয়। শী উড়িয়া! যায় না ও তন্ারা বস্ত্র বিকৃত ও মলিন হয় না । মৃত্তিকার সহিত গোময়ে 

ধেরপ শুদ্ধ হয় কেবল মৃত্তিকায় তাদৃশ হয় না। মৃত্তিকা এবং গোময়ের দ্বার! যে স্থান লিগ হয় 

উহ! দেখিতে অতি ছুন্দর হয়। পাকস্থানে ভোঁজনাদি করাতে ত্বত, মি এবং উচ্ছিষ্ট পতিত হর এবং 

সেই জন্ট মক্ষিক! ও কীটাদি অনেক ভীব মলিন স্থান হইতে আইসে, সুতরাং উক্ত স্থানে সন্মার্জনী 

এবং প্রলেপ প্রতিদিন না! দিলে উহা “পাইখানার” মত হইয়া পড়িবে। এই জন্ত গ্রতিদিন গোমক, 
মুত্তিক! এবং সম্মার্জনী দ্বারা উহ! সর্বথা শুদ্ধ রাখিবে এবং ইষ্টক নিশ্মিত “পাঁক।” গৃহ হুইলে জল দ্বারা 

প্রঙ্ষালন করিয়! শুদ্ধ রাখিতে হুইবে, ইহাতে পূর্বোক্ত দোষের নিবৃতি হয়। মুদলমানদিগের পাকস্থানে 

কোনস্থানে কয়লা, কোনস্থানে ভম্ম, এদিকে কা, ওদিকে ভগ্ন মৃৎপাত্র, কোন স্থানে উচ্ছিষ্ট রেকাব, 
কোন স্থানে অস্থি প্রস্থতি পতিত থাকে এবং মক্ষিকার ত কথাই নাই। এরূপে উত্ত স্থান এতাদৃশ 
বীভৎস বলি! বোধ হয় য়ে, কোন শ্রেষ্ঠ মনুষ্য সেই স্থানে যাইয়া! উপবেশন করিলে তাহার বমন হুইবা 
সম্ভাবন! হইয়া উঠে এবং অতিশয় ছু্ন্ধময় স্থানের তুল্য বোধ হয় । আঁচ্ছা, যদি কেহ ইহাদিগফে 
জিজ্ঞাস! করে যে গোঁময়ের দ্বারা পাকস্থানের প্রলেপ দেওয়! যদি তোমরা দোষ বলিয়া গণন কর ভবে 

চু্ীতে শু গোনয় প্রক্ষেপ করিয়া উহার অগনিত ভামাক্ পান করা, এবং গৃহের গ্রাচীরে গোমননের 
৭ 
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প্রলেপ দেওয়াতে মুসলমান মচাশয়গণের পাকস্থান অবশ্থই ভ্রষ্ট হইয়। যায়, তবে তাহার! কি উত্তর দিবে ! 

(প্রশ্ন ) পাকস্থানে বিয়া! ভোজন করা উদ্ম অথর অস্ত স্থানে বসিয়া ভোজন করা! উচিত? (উত্তর) 
যেখানে উত্তম রমণীয় এবং সুন্দর স্থান দেখিবে সেই স্থানেই ভোজন করা উচিত। পরস্ত প্রয়োজনীয় 

ুদ্ধাদি সময়ে অশ্বাদি বাহনের উপর বসিয়া অথবা দণ্ডায়মান থাকিয়াও ভোজন এবং পান করা উচিত 

(প্রশ্ন) তবে কি লোকে নিজ হস্তেরই ভোজন করিবে, অপরের হন্তের ভোজন করিবে না? (উত্তর) 

আর্ধ্যগণ যাঁহা শুদ্ধ রীতি অন্ুদারে প্রস্তুত করিবে উহা! সমস্ত আর্ধাগণের সহিত ভোজন করিলে কোনই 
হানি হয় না। কারণ, যদি ব্রাঙ্গণ আদি বর্ণস্থ স্ত্রী এবং পুরুষ পাক কার্ধা, লেপ প্রদান, পাত্রাদি 

প্রক্ষালন প্রভৃতি বৃথ! সময়-নই্টকর কার্য্যে প্রবৃশ্ত থাকেন তাহ! হইলে বিদ্যাদি শুভ গুণের কখন বৃদ্ধি 

হইতে পারে না। দেখ! মহারাঞ্জ যুধিষ্টিরের রাজহুয় যন্তে পৃথিবীর সমস্ত রাজা, খষি ও মহধিগণ 
আসিয়াছিলেন এবং তীহ্থারা একই পাকশাল। হইতে ভোজনাদি করিতেন। যে সময্ন হইতে খৃষ্টিয়ান ও 

মুসলমানাদি মত ও মতাস্তর চলিতে লাগিল, পরম্পর বৈর এবং বিরোধ হুইল, এবং উহার! মদ্যপান 
এবং গোমাংসাদি ভোজন ম্বীকার করিল, সেই সময় হইতেই ভোজনাদিতে গোলধোগ হইয়। উঠিয়াছে। 
দেখ! কাবুল, কান্দাহার, ইরান, আমেরিকা, এবং ইযুরোপাদি দেশের রাজকন্তা গান্ধারী, মাদ্রী এবং 

উলোগী আদির সহিত আর্ধ্যাবর্তায় রাজাগণ বিবাহাদি বাবহার করিতেন, শকুনি প্রভৃতি কৌরব ও 
পাওবদিগের সহিত পান ভোজন করিতেন, উহ্!দিগের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না । কারণ সেই সময়ে 

সমস্ত পৃথিবীতে এক বেদোক্ত মত ছিল; উহাতেই সকলের নিষ্ঠা ছিল এবং পরস্পরের সুখ, দুঃখ, 

হানি ও লাভ গরম্পরে সমান বোধ করিত; সুতরাং পৃথিবী স্থথপূর্ণ ছিল। এক্ষণে অনেক মতাবলম্বী 
হওয়াতে অনেক ছুঃথ এবং বিরোধ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা! নিবারণ কর! বুদ্ধিমানদিগের কার্য্য। 

গরমেশ্বর যদি সকলের মনে সত্যমতের অঙ্কুর রোপিত করেন তাহা হইলে মিথামত শীঘ্র প্রলয় প্রাপ্ত 

হইয়া! যায় এবং সমন্ত বিদ্বান লোক উহার বিচার করতঃ বিরোধ ভাব ত্যাগ করিম! প্রভূত আনন্দলাভ 
করে। 

এই দশম সমুল্লাসে সংক্ষেপে আচার, অনাচার এবং ভক্ষ্যাভক্ষা বিষয় লিখিত হইল। ইহাতে 

এই গ্রন্থের পূর্ববর্ধ সমাপ্ত হইল। এই মকল সমুল্লাসে বিশেষ থণ্ডন ও মণ্ন এইজন্। লিখিত হয় 

নাই যে, যতদিন মনুষ্য সত্যাসত্য বিচার সম্বন্ধে কোন সামর্থ) বৃদ্ধি ন৷ করিবে তত দিন স্থল এবং 

জুক্ষ্ম থগ্ডনাদির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবে না । এইজন্ প্রথমতঃ সকলকে সত্যশিক্ষার উপদেশ দিয়া 

এক্ষণে উত্তরার্থে অর্থাৎ উত্তর চারি সমুল্লাসে বিশেষ খণ্ডন ও মণ্ডন লিখিত হইবে । এই চারি 

সমুল্লাসের মধ্যে প্রথম সমূললাসে - 'আর্ধ্যাবর্তীয় মতামঞ্জের, ছ্বিতীয়ে জৈনদিগের, তৃতীয়ে খৃষ্টান মতের 

এবং চতুর্ণে মুসলমানদিগের মতমতাস্তরের খণ্ডন ও মণ্ডনের বিষয় লিখিত হইবে। পশ্চাৎ চতুর্দশ 

সমুল্লাসের অস্তে স্বমতও প্রদর্শিত হইবে । কেই বিশেষ খণ্ডন ও মগ্ন দেখিতে ইচ্ছা করিলে এইচারি 

সমুলাসে দেখিবেন। পরব সামান্ততঃ দশম সমুল্লাদের9 স্থানে স্থানে অল্প পরিমাণে খগুনমণ্ন কর! 

হইয়ছে। পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া তায় দৃষ্টিতে এই চট্ুদিশ সমুল্লাস যে পাঠ করিবে তাহার আত্মায় সত্যার্থ 

বিকশিত হুইয়া আনন্দ উত্পাদন করিবে । যে ভ্রম, ছুরাগ্রহ এবং ঈর্ষা বশতঃ পাঠ ব| শ্রবণ করিবে 

তাহার এই গ্রন্থের অভিপ্রায় বার্থ বোধ হওয়া অতিশয় কঠিন। সুতরাং যে ইহার যথার্থ বিচার না 

করিবে সে ইহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইবে । বিশ্বান্দিগের কার্ধ্য এই যে, 



গতযাসতা নিশ্চ করিয়া সতাগরংণ এবং ঝ্াত্য ত্যাগ করিয়া পরম আননিত হওয়া। এইরপ 
গুণগ্রাহক পুরুষ, বিদ্বান্ হইয়! ধর্ম, অর্থ, কাম এবং যোক্ষরূপ ফল প্রীপ্ত হইয়। প্রসন্ন হয়েন। 

ইতি শ্রীমঙগয়ানন্দ সরন্বতী স্থামিক্কতে সত্যার্থপ্রকাশে 

স্ুভাষাবিভূষিতে আচীরাহ্নাচার ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিষয়ে 
দশমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণ; ১০ 

সমান্ডোইয়ম্পর্বার্ধঃ ॥ 





৯ টিন 

উত্তরার? 

অন্ুভূমিকা 

এ কথ| সিদ্ধ নে পাচ হম বহ্সপ পূর্বে বেদেঘক টি গা “কান ন€ প্রচলিত ছিল ন।। কারন 

'বদোক্ত বিষয় সকল বিদাব অবিরুদ্ধ। মগাভারতেব যুদ্ধ হগঘাই বেদের অপ্রনুপ্রির কারণ । 

'ঝদের অপ্রবৃত্তি শিবদ্ধন পৃথিবীতে অধিধ্যান্দকার বিস্তৃত ভপয়াতে ৭৪ গ্চধাদিগের বুদ্ধি অ্রমযুত 
হ ধয়াঞ্ছে যাার মনে যেরূপ আসির[ছিল মে সেইরূপ মন গ্রচপিত করিয়াছে | নাদুশ সমন্ত মন্তের 

মধ্যে চারি মত অর্থাৎ বেদ বিরুদ্ধ পৌরাণিক, জৈন, খুষ্টিয়ান এবং মুপলমান মত অগ সমস্থ মতের 

মূল। এই সকল মত্ত ক্রমানুসারে একের গর আব 'একটী চলিয়। মাসিরাছে। এক্ষণে এই চারি 

নতের শাখ। এক সহম্বেব কম নহে। এই সকল মভতানলম্বী ইহাদিগের শাখামতাবলন্বী এবং 
সন্টান্ত সকলের পরম্পর সত্যাসতা বিচার বিষয়ে মধিক পরিশ্রম হইবে না, এই আশয়ে এই গ্রন্থ 

রচিত তইয়াছে। ইাতে যে সকল সভামতের মণ্ডন এবং অসঙ্চোর খণ্ডন লিখিত হইয়াছে, উহা 
সকলকে বিদিত করা প্ররোজনীয় মনে কর হইয়াছে । এবিযয়ে আমার যেরূপ বুদ্ধি এবং বিদ্যা ও 

চারিমতের মূল গ্রন্থ দেখিয়! যেরূপ প্রভাতি হইয়াছে উ5। সকলের সম্মুখে নিবেদিত করাই উত্তম কল্প 

বণিয়। মনে করা হইয়াছে । কারণ বিজ্ঞান গ্রপ্ত থাকিগসে প্রনরায় উহা প্রাপ্ধ হ ওয়! কঠিন । পক্ষপাড 

ভ্যাগ করিয়! ইহা পাঠ করিলে সকলেই সতা।সভা মত বিদিত হবে । অনন্তর সকলের পক্ষে আপ 

নার আপনার বোধানুসারে সত্যমতের গ্রহণ এব 'অসভানত জ্যাগ কর! সহজ হইবে। ইহার মধ্যে 
নে মকল পুরাণানি গ্রন্থের, শাখা গ্রশাখানপনত মৃতাছ্র শাধ্যানর্ভদেশে প্রচলিত আছে,একাদশ সমু- 

বাসে সংক্ষেপতঃ উহার গুণদোষ গ্রদখিত হইডেছে | আমার এইরূপ কাধা হইতে যদি উপকার 

মনে না হয় তাহা হইলে বিরোধ করিবার গ্রয়োঙ্গন নাই; কারণ কাহার হানি বা বিনোধ 

কর! আমার তাৎপর্য নহে কিন্তু[সত্যাসতোর নির্ণয় কর| এবং করিতে প্রবৃত্ত করাই আমার উদ্দেশ্য । 

' এইক্ধপ ন্থাঁয় দৃষ্টির মহিত.সকল মঘ্য্যেরই ব্যবহার করা কর্তবা । সতাসতোর নির্ণয় কর। এবং অন্যকে 

উহাতে প্রবৃত্ত করাই.মন্যা জন্মের প্রয়োজন, বাদ বিবাদ বা বিরোধ করিবার বা অন্নকে তাহাতে 
প্রবৃত্ত করা প্রয়োজন নহে। এইবূপে মতমভান্তরের পরম্পর বিবাদ হইতে জগতে যে সকল অনিষ্ট 

হইয়াছে,এবং ভবিষ্যতে হইতে পারে তাহ! পক্ষপাত রহিত বিদ্জ্বন বুঝিতে পাঝেন।' যত্তকাল মন্তস্ 



%, সত্যার্থ গ্রকীপ। 

জাতি মধ্যে মিথা। মতমতাস্তরের পরষ্পর ঝির়োধ এবং বিবাদ দূরীভূত না! হইবে,ততকাল পরষ্পয়ের 
আনন্দ হইবে না। যদি আমর] (অর্থাৎ সকল মনুত্য, বিশেষতঃ বিদ্জ্জন) সকলে ঈর্ধ ও ছেষ পরিহার 

করতঃ সত্যাসতোর নির্ণয় করিয়া! সত্যের গ্রহণ এবং অসত্যের ত্যাগ করিতে এবং অপরকে উহ্থাতে 

প্রবৃত্ত করাইতে কামনা করি, তাহ! হইলে উক্ত বিষয় আমাদিগের অসাধা হয় না। ইহা নিশ্চিত'যে 

এই সকল বিশ্বান'লোকদিগের বিরোধ বশত:ঃই সকলে বিরোধ জালে পতিত রহিয়াছে। যদি ইহার! 

কেবল স্বার্থসাধন তৎপর না হইয়া সর্বজনীন প্রয়োজন সিদ্ধি কামন! করেন, তাহা হইলে একামত 

ইইতে পারেন। ইহার উপায় বিষয়ে এই গ্রন্থের শেষে লিখিত হইবে। ' সর্বশক্তিমান পরমাত্মা 

ধকল মনষ্যের আত্মার মধ্যে একামত অবলম্বন করিবার যেন উংসাহ প্রকাশিত করেন। 

অলমতিবিস্তরেণ বিপশ্চিদ্বরশিরোমণিযু ॥ 



ভত্ড লাভ 1 
উকি 2 

অখৈকাদশসমুল্লাসার্তঃ | 
অথাহ্যযাবভীয়মতখগ্ডনমণ্ডনে বিধাঁন্তাম্ । 

এস্লে আধ্যাবর্ত দেশবাসী আধ্যদিগের মতের থগুন এবং মণ্ডন বিধান করা হইবে । পৃথিবীতে 

_আধ্যাবর্ত দেশের মত দেশ আর নাই । এই ভূমির নাম স্থবর্ণভূমি অর্থাৎ এই স্থানে স্বর্ণা রত 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই জন্ স্থষ্টির আদি সময়ে আধ্যগণ এই দেশে আসিয়। বাস করিয়াছিলেন । 
সষ্টি বিষয়ে আমি পূর্ব্বে বলিয়! আশিয়াছি যে, উত্তম পুরুষদিগের নাম আর্য এবং আর্য ভিন্ন অন্ত 

মন্ুষাধিগের নাম দন্থা। পৃথিবীতে যত দেশ আছে, সকলেই এই দেশের প্রশংসা! করে এবং মনে 
করে যে স্প্শমণির কথা যাহ! শ্রুত হয় উহ! [মিথ্যা কিন্তু আধ্যাবর্তই প্রকৃত ম্পর্শমণি। লৌহু্- 
স্বরূপ দরিদ্র বিদেশীয় ইহা স্পর্শ করিব! মাত্রই স্থবর্ণ অর্থাৎ ধনাট্য হইয়া যায়। 

এতদ্দেশ প্রনৃতস্ত সকাশাদগ্রজন্মনঃ | 

স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পুখিব্যাং সর্্বমানবাঃ ॥ 

মনুঃ 1২1২০ ॥ 

ষ্টি হইতে পাচ সহস্র বৎসর পূর্ব সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে আধাদিগের সার্বভৌম ও চক্রবর্ডি 
অর্থাৎ সর্বোপরি একমাত্র রাজ্য ছিল অন্যান্ত দেশে মাগুলিক অর্থাৎ ক্ষত্র ক্ষত্র রাজা বাস করিত। 

কারণ কৌরব ও পাগুব পধ্যন্ত এই দেশের রাঁজা এবং রাজশাসনানুসারে পৃথিবীর সমস্ত রাজা এবং 

গ্রজা চলিত। মঙ্গুস্থৃতি যাহা সৃষ্টির আদি সময়ে লিখিত হইয়াছে, উহাই তাহার প্রমাণ । এই আধ্যা- 
বর্ত দেশে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিদ্বানদিগের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য, ব্রাঙ্গণ, ক্ষতি, 
বৈশ্ঠ, শূত্র, দক্থ্য বং গ্লেচ্ছাদি সকলেই আপনার উপযুক্ত বিদ্যা এবং আচারের শিক্ষা এবং বিদ্যা- 

ভ্যাস করিত এবং মহারাজ যুধিষ্তিরের রাজুয ঘজ্জ এবং মহাভারতের যুদ্ধ পর্যন্ত সমন্ত রাঙ্জা এই 
দেশের রাজ্যাধীন.ছিল। শ্রবণ কর !' চীনের ভগদত্ত, আমেরিকার বক্রবাহন, ইয়ুরোপ দেশের 

বিড়ালাক্ষ অর্থাৎ মাক্ার সদৃশ চক্ষু বিশিষ্ট যবন, যাহাকে ইউনান অথবা গ্রীস কথিত হইয়াছে, 
এবং ইরানের শল্য গ্রস্থৃতি সমস্ত রাজ। রাজন্থয় যজ্ঞ এবং মহাভারতের যুদ্ধে আজ্ঞা্সারে আসিয়া- . 
ছিল, রদঘুগণ ধথন রাজা ছিলেন তখন ধ্বাবণ ও এই দেশের অর্ধীন ছিল | যখন রামচন্দ্র দময়ে রাবণ 
বিরোরী হয় তখল ভ্রীরামচজ্জ উহাকে দণ্ড দিয়! রাঙা হইতে বিচুতি করিমা উহাধু জাত বিভীথণকে 
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বাঙ্জা দিয়াছিখেন। স্বায়ন্তব রাম্জ! হইতে পাণ্ুব পযন্ত আর্ধ্যদিগের চক্ষবন্তি বায ছিল।,. তৎ- 

পশ্চাং পরম্পর বিরোধ বশত: যুদ্ধ করিয়। নষ্ট হইয়া গিয়াছে | কারণ পরমাম্মার এই সৃষ্টিতে 

অভিমানী, অগ্তায়কারী, এবং অবিষ্বান লোকদিগের পাচ্য বছদিন, প্রচলিত থাকে না । এই সংসারের 

স্বাভাবিক প্রবৃত্বি এইবপ যে ধন প্রভূত এবং নান। 'আফোদ্রনের ও অধিক হইলে আলম্ত, পুরুষাথথ- 

রাহিত্য, ঈধা, দ্বেষ। বিষয়ানক্তি এবং এ্রামাদ পুছি প্রাপ্ত হয় এবং সেই জন্য দেশে বিদ্যা এবং 

হশিক্ষা নষ্ট হই! দুষ্টগুণ এবং ছুষ্টবাসনের বুদ্ধি 81 সভা" মধ্য ও মাংদ সেবন, বাল্যাবস্থায় 

বিবাহ এবং গ্লচ্ছাচাধাদি দোষ বুদ্ধি পায়। যুদ্ধ বিভাগে যন যুদ্ধবিদ্যাঙ্ষৌোশল এবং সৈশ্ত এতদুর 

বুদ্ধি পায় থে পৃথিবীতে অন্ত কেহ 'ভাভার সমকক্ষ হইতে পারে না, তখন উহ্তাদিগের পক্ষপাত ও 

অভিমান পরিবদ্ধিত হইয়। অন্যায় বৃদ্ধি পাইয়। থাকে | যখন এই দোষ ঘটে তখন বিরোধ উপস্থিত 

হয় এবং উহ| হইতে ক্ষুদ্রতরবংখ হউতে কোন পুরুম অতি সমর্থ হইয়। দণ্ডায়মান হয় ও রাজাকে 

পরাজর করিতে সমথ হয়। এইবপে মুললমান বাদসাহদিগের সমক্ষে শিবাজী, গোবিন্দ পিংহ দণ্ডায- 

মান হইয়। মৃললমানদিগের রাঙ্গা ছিন্ন ভিন্ন করিঝ। দিয়াছিল। 

অথ কিমেতৈর্বধা পরেহম্তে মহাধনুর্ধরাশ্চক্রবন্তিনঃ কেচিৎ স্ছ্যুন্ন ভূরিছ্য- 

শনেন্্রত্যু্ন কুবলয়াশ যৌবনাগ বদ্ধ[গাথপতি শশবিন্দু হরিশ্চক্্ীহম্বরীষ - ননক্ত, 
সর্যাতি যযাত্যনরণ্য1ক্ষসেনীদয়ঃ। অথ মরভ ভরত প্রভৃতয়ো। রাজান? | মৈক্র্য- 

পনি? প্রঃ১। খং ৪ ॥ 

ভযাদি প্রমাণ হইতে দিদ্ধ হইতেছে “য কষ্টি হইতে, মহাভারত পধান্ত আর্ধ্যকুলেই চক্রবর্তী ও 

সাঁববভৌম রা হূইযাচ্চিকি। এপ্ণে উহ্দিগের সন্তানদিগের অভাগোদয় হওয়াতে উহার রাজাত্রষ্ট 

£ইয়া বিদেশীয়দিগের গাদাক্ান্ত হইয়| রহিয়াছে । এক্লে যেরূপ লুছায়, ভূরিছথায়, ইন্ছায়। কুবলয়াশ্ব, 

যৌবনাশ্ব, বছ্প্যস্বঃ অধপর্তিত শশবিন্ব, হবিষ্চন্, অস্থরীষ, ননক্ত,. সধাতি, যযাত্তি, অনরণা অক্ষসেন, 

মরুত্ব এবং ভরতাঁদি সার্ববভৌন শর্বভূমিপ্রসিদ্ধ চক্রবর্তী রাঁজাদিগের নাম লিখিত হইষ্রাছে তদ্রপ 
মন্স্বৃতি এবং ম্হাভারতাদি গ্রন্থে স্বায়স্তবাদি চক্রবর্তী রাজাদিগের নাম স্পষ্ট লিখিত আছে | এই 

সকলকে মিথা' প্রতিপন্ন কর। অজ্ঞানী এবং পক্ষপাতীদিগের কাধ্য । (প্রশ্ন) ঘে সকল আগ্নেরাজ্জাদি 

বিদ্যার কথ! লিখিত খাছে উহ1 মিথা কি সত্য? উক্ত সময়ে কাষান্ এবং বন্দুক ছিল, অথব1 ছিল 

ম? (উত্তঃ) ইহা সত্য যে এইরূপ শস্ও ছিল, কারণ উহ পদার্থবিদা) হইতে সম্ভুত ভইয়া থাকে। 
উহ কি ।দবতাদিগের মস্ত হইতে সিদ্ধ হইত ? (উত্তর) না; যে মকল বিষয় দ্বারা অস্্শান্ত্ সিন্ধকর! 
হইত উহাকে “মন্ত্র” অথাৎ বিচার কথিত হইত এবং উহ দ্বারাই সিদ্ধ এবং চালিত হইত |. আর যে 

নর শব্ধময় হইর! থাকে উহ! দ্বারা কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় না । যদ্দরি কেহ কহে যে মন্ত্রহইতে অগ্ি 

উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে থে অস্ত্রের জপ করিবে ত্বাহার হ্বদয় এবং জিহ্বা সবীন্িত হইয়া যাইবে এবং 
এইরূপ হইলে শঙ্ককে বিনাশ করিতে গিয়া ম্থযংই হত হইবে। ্ৃতরাং বিচারের নাম সন্ত | 

ব1জমন্্রী বলিলে বাজকাধ্যের বিচারবর্তী বুঝায়। মন্ত্র অর্থাৎ বিচার ছারা' প্রথমতঃ স্থষ্ট পদার্থের 

জান এবং পম্চ।ৎ প্রয়োগানষ্ঠান করাতে অনেক প্রকার পদাথ, হয়! এবং কৌশুহ উৎপন্থ হইয়া 
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থাকে"; বে লৌত্হর বাশ অথখা খাপ প্রস্তুত কারয়া, উহার মধ্যে এমন কোন পদার্থ এপ ্ 

ভাবে ফদি রাখে ষে উহা। অগ্রিসংযুক্ত হইলে বাড়ে ধূম বিস্তৃত হয়, অথব নুর্ধ্যকিরণ ব। বায়ু স্পর্শ 

হইলে অগ্নি প্রজলিত হইয়া! পড়ে, তাহা হইলে উহার নাম আত্নেয়াসত্হয়। অপর কেহ উহার 
নিবারণ ইচ্ছ। করিলে ভহার উপর বারুণান্্ প্রয়োগ অর্থাৎ যখন কোন শক্র প্রতিপক্ষের সেনার . 

উপর আত্নেকাস্্ গ্রয়োগ করতঃ বিনাশ করিতে ইচ্ছু! করে তখন আপনার সেনার রক্ষার্থ, সেনাপতি 
বাকুণাস্থ ছ্বার। আগ্নেরাস্ত্রের নিবারণ করিবে। উহা একপ ত্রব্যলমূহের যোগবশতঃ প্রবৃত্ত হয় যে | 

উহার ধুম 'বার,র সহিত স্পেশ হইবামাত্রই মেঘোৎপত্তি হইয়। ততক্ষণাৎ্ বর্ণ হইতে আরম্ভ হইবে 
এবং অগ্রিকে নির্বাপিত করিবে। এইরূপ এক নাগপাশ অস্ত্র ছিল, উহ! প্রয়োগ 'করিবামান্ত 

বিপক্ষের অঙ্গ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিত। তদ্রুপ মোহনাস্ত্র আর একটি যন্ত্র ছিল, অর্থাৎ যাহাতে মাদক 
দ্রবা প্রঙ্গিপ্ত থাকাতে তাহার ধুম লাগিবামাত্র শত্রসেন। নিপ্রাস্থ অথব৷ মুচ্ছিত হইত । এইব্পে 
সমস্ত শস্ত্াঙ্্র হইত। লৌহতার বাঁ শী হইতে অথবা অন্ত পদার্থ হইতে বিদুৎ উৎপন্ন করিয়া শক্র 

দিগের নাশ কর। হইত, উহাকে ও আগ্নেয়াস্ত্র এবং পাশ্তপতান্্র কথিত হইত। তোপ (কামান) এবং. 

বন্দুক ইহা অন্য দেশের ভাষ|, সংস্কত অথব। আধ্যাবর্ভের ভাষা নহে । কিন্তু বৈদেশিকেরা যাহাকে 

তোপ কহে, সংস্কতে এবং ভাষায় উহার নাম 'শতন্বী” এবং যাহাকে বন্দুক কহে, উহা সংস্কুতে এবং 

আধ্যভাষায় তুশ্ুপ্ডী কথিত হয়। যে সংস্কৃত বিদ]। পাঠ করে নাই, সেই ভ্রমে পতিত হিইয়। যাহ! 

হয় কিছু লিখে এবং যাহ! হয় কিছু বলে। বুদ্ধিমান লোক তৎ সমপ্তকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে 

পারেন না। যাবতীয় বিদ্যা! পৃথিবীতে বিশ্তুত আছে তৎসমস্ত আধ্যাবর্তদেখ হইতে মিসর, স্িসর 
হইতে গ্রীন, তথা হইতে রোম, রোম হইতে ইয়ুরোপ এবং ইযুরোপ হইতে আমেরিকাদি দেশে 

বিস্তু ত হইয়াছে, এক্ষণে আখ্যাবর্ত দেশে সংঙ্কত বিদ্যায় যতদুর প্রচার আছে অন্য কোন দেশে, 
তদ্জপ নাই । লোকে যে বলে যে জম্মনীদেশে নং্কতধিদ্যার অত্তস্ত প্রচার হইয়াছে এবং মোক্ষমূলক. 

সাহেব খত সংস্কৃত পড়িয়াছেন তদ্রপ আর কেহ পাঠ করেন নাই, ইত্যাদি এসকল কেবল কথ) 
মাত । কারণ “নিরন্ত পাঁদপে দেশে এরগ্োহপিক্রমায়তে” অথাৎ বে দেশে কোন বৃক্ষ নাই সে দেশে 

এরগুই ক] বৃক্ষ মনে করা হয়। তদ্রপ ইস্কুরোপ দেশে সংস্কৃত বিদ্যার প্রচার না থাকাতে জশ্গান 

লোক এরৎ মোক্ষমূলর সাহেব যাহ। কিছু অল্প পাঠ করিয়াছেন, উক্ত দেশপক্ষে উহাই অধিক হুই- 

সাছে। কিন্তু আধ্যাবর্তরদেশের দিকে দৃষ্টি করিলে উহাদিগের ( সংস্কৃতবিদ্য। ) অতিশয় নূন বলিয়) 
বোধ হয়। কারণ আমি জন্মনদেশ নিবাসী একজন “প্রিশ্সিপলের” পত্র হইতে বুঝিয়াছি যে উক্ত 

দেশে সংস্কত পত্রের অর্থ করিতে পারেন এমন লোক ও অতি বিরল। আর মোগমূলর সাহেবের, 

হস্কত সাহিত্য এবং অল্পপপিমাণে বেদব্যাখা! দেখিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে যে ভিনি নান! 

স্থানের আধ্যাবত্ীয় লোকাদগের কৃত টীকা দর্শন করতঃ কিছু কিছু একরকম লিখিয়াছেন । ধেমন 

“ঘুপ্রস্তি ব্রপ্নমরুষং চরন্তং প্রিতস্থুষঃ,। "রোচস্ত্রে রোচন। দিবি” এই মন্ত্রের অর্থ “অশ্ব করিয়াছেন । 

বায়নাচার্ষা যে সয্য অথ করিয়াছেন তাহ। হহ! অপেক্ষা উতষ্ট ॥ পরস্ধ ইহার প্রকৃত অর্থ | 
পরমাত্মা । ইহা। আমার ব্রচিত “খগ বেদাদিভাষ্যভূমিক; তে দেখিতে হইবে। উহাতে ইহাক 

যথার্থ অর্থ ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । এই সকল কারণবশত্বঃ জানিয়। লইতে হইবে যে জন্মনিদ্বেশে 

এবং মোক্সনুলর নাহেবের সংস্কৃত বিদ্লার পণ্ডিত; কতদূর ॥ ইহা নিশ্চিত যে ধত বিদ্যা পৃথিবীতে, 



চি 2 এ সত্যাথ গ্রকাশ 
| এগারিত হযেছে তৎসমস্তই আধ্যাবর্তদেশ হইভে প্রচারিত হইয়াছে । দেখ! “জেকালয়ট” নীম! 

প্যারিষ্ অর্থাৎ-ফ্রাঙ্স নিরাদী একজন সাহ্ছেব আপনারপবাইবেল ইল ইত্ডিয়াপনামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন 
যে,আধ্যাবর্তদেশ সমস্ত বিস্ত। এবং কল্যাণের ভাগ্ডার এবং সমস্ত বিদ্যা এবং মত এই দেশ হইতে বিজি তি 
হইয়াছে । তিনি পরমাত্মার নিকট প্রার্থন। করিয়াছেন ধে, পূর্বাকালে আধ্যাবর্তদেশে ঘেয়প উ্তি 
হইয়াছিল যেন তাহার দেশেও তদ্রস উন্নতি হয়। তাহার লিখিত বিষয় তাহার গল্পে দেখিতে হইবে । 
“হারাশিকোহ” নামা বাদশাহও এই নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে সংস্কৃতে যেবধপ পূর্ণবিদ্যা আছে 
তন্ধপ আর কোন ভাষায় নাই। তিনি উপনিষদ্ধের ভাষান্তরে এইরূপ লিখিয়াছেন যে “আমি 
আরবী আদি অনেক ভাষা পাঠ করিয়াছি কিন্ত তাহাতে আমার মনের সনোহ দূরীভূত হইয়। আনন্দ 
হয় নাই) পরন্ত যখন সংস্কৃত দেখিলাম এবং শ্রবণ করিলাম তখন আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল। 
কাশীর মান মন্দিরের শিশুমারচক্র দেখ। উহার পূর্ণরক্ষা না হইলেও উহা কতদূর উত্তম এবং 
উহা! ঘার! এক্ষণেও খগোলের অনেক বৃত্তান্ত বিদিত হওয়া যায় । যদি “জয়পুরাধীশ সবাই” উহার 

সংস্কার করিয়! ভগ্নাংশগুলি পুননিম্মাণ করেন তাহা হইলে উহা অতি উৎকৃষ্ট হইবে । পরন্থধ মহা- 

ভারতের যুদ্ধ এই সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বেশক্ষে এরূপ আঘাত করিয়াছে যে আজ পধান্তও ইহ! নিজ পূর্ব 
'অবস্থায় আসিল না । এক ভ্রাতা খন অপর ভ্রাতাকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন যে সকলের 

নাশ হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ কি? 

বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি? । বৃদ্ধচাঁণক্য অঃ ১৬১৭ ॥ 

যখন বিনাশেয় সময় নিকটবর্তী হয় তখন বুদ্ধি বিপরীভ হয় এবং বিপরীত কার্য অগ্ঠন্ঠিত হয়। 

কেহ সরল বুঝাইলে বিপরীত খুঝিবে এবং বিপরীত বুঝাইলে সরল বোধ হইবে। বড় বড় বিদ্বান্ 

রাজা, মহারাক্াঃঞধধি, এবং মহবিগণ অনেক পরিমাণে মহাভারতের যুদ্ধের সময় নিহত হওয়াতে এবং 

রহুলংখ্যক ব্ক্তিম্ৃত্যুপ্রাপ্ত হওয়াতে বিদ্যা ও বেদোক্ত ধর্মের প্র-ার নষ্ট হইতে লাগিল । সকলে 

পরস্পর ঈধা, ছেষ এবং অভিমান করিতে লাগিল । যে বলবান্ হইল মেই দেশ অধিকার করিয়া 
রাজ হইয়া বসিল। এইক্ধপে আধ্যাবপ্তদেশের সর্বত্র খণ্ড খণ্ড রাজা হইয়! পড়িল, স্থৃতরাং দ্বীপ- 
্বীপাস্তরের রাজ্যের কে ব্যবস্থা করিবে? যখন ব্রান্ষণ বিদ্যা হীন হইল, তখন ক্ষত্রিয়, ধৈশ্ত এবং 
পৃজদিগের অবিদ্বান্ হইবার কথা । পরস্পর হইতে বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ সহিত পাঠ করিবার যে 
প্রথ। ছিল তাহা বন্ধ হইল। ক্রাঙ্গাগণ যে কেবল জীবিকার্থ পাঠ মাত্র করিত তাহাও ক্ষত্রিয়াদিকে 
করিতে দিল না। কারণ যখন “গুরু অবিদ্বান হইল তখন তাহার ছল কপট এবং অধর্ও বুদ্ধি 

পাইতে লাগিল। ক্রাক্ষণগণ বিবেচনা করিল যে আপনাদিগের জীবিকার কৌশলরচনা করিতে 

হুইবে। সকলে সম্মত হইক্সা এবং এইরূপ নিশ্চয় করিয়া! ক্ষত্রিয়াদিকে উপদেশ দিতে লাগিল যে 
আহ্বরাই তোমাদিগের পৃজ্য দেবতা । আমাদিগের সেবা ব্যতিরেকে তোমাদিগের স্বর্গ ও মুক্তিলাভ 
হইবে না এবং আমাদিগের সেবা দা করিলে তোমরা ঘোর নরকে পতিত হইবে। পূর্ণ বিগ্যাবান্ 
ধার্ডিকের যে ব্রাক্ষণ নাম ছিল এবং পৃ্কনীয় বেদ খধি এবং মুনিদিগের শাস্ে যাহা যাহা লিখিত ছিল. 
তংসমস্ত আপনার! বিষয়ী, মুখ” কপটী লম্পট - এবং অধার্থিক হইলেও আপনাদিগের উপর আরো" 
পিত করিল। তাদুশ আগ বিকাঁর্নিগের লক্ষণ খুখরিগ্রের উপর কি-কখন. জারোপিত হই 



১১ সধুলীস। ৫ 

পারে? পরন্ত যখন সমস্ত ক্ষতিয়াদি যান সংসকত বিগ্াা হইতে অত্যন্ত বিচ্চষ্থ হইল তখন উহ, 
দিগের সমক্ষে যে সকল গল্প কথা কহিতে লাগি উহার অবিস্বানবশত; ভত্তৎ সমধা স্বীকার করিয়া, 

লইল.। 'তখন উহার! বাক্য মাতে ব্রণ ্রশ্বীত হইয়া সকলকে আপনাগিগের বাক্যঙ্জালে রর | 
করিয়া লইল এবং কহিতে লাগিলি যে $__ 

ব্রহ্মবাক্যং জনার্দনঃ ৷ পাগুবগীতা ॥ 

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের মুখ হইতে যে সকল বাকা নির্গত হয় উহাকেই "সাক্ষাৎ ভগবানের মুখ হইতে 
নিঃস্যত বলিয়া জানিবে। যখন ক্ষতিয়াদি জাতি দৃষ্টিবিষয়ে অন্ধ হইয়া শ্রচুর ধনশালী হইল অর্থাৎ 
অন্তরে জানচক্ষ্হীন হইল এবং হস্তে প্রচু় ধন হইল তখন এরূপ অনেক শিষ্য সংগ্রহ হইল হন্দারা উ্ক 
বাত্রাঙ্মপনামাদিগের বিষয়ানন্দের উপবন মিলিয়া গেল। ইহাও উহার! প্রচার করিল যে পৃথি- 
বীতে যাহা কিছু উত্তম পদার্থ আছে তৎসমুদয়ই ত্রাঙ্গণদিগের জন্য হইয়াছে অর্থাৎ গুণ, কর্ম এবং 
স্বভাবানুসারে যে বর্ণ ব্যবস্থা ছিল, উহ! নষ্ট করিয়। জন্মের উপর স্থাপিত করিল এবং যজমানদিগের 

নিকট হইতে মৃতক পর্যন্ত দানও লইতে লাগিল । আপনাদ্িগকে যেরূপ ইচ্ছ। হইত তন্জীপ করিতে 
লাগিল এ পর্ধান্তও করিল যে “নামি ভূদেব,” আমার সেবা! ব্যতিরেকে কাহারও দেবলোক লা 

হইতে পারে না। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্তক যে “তোমর|«কোন্ লোকে গ্রবেশ করিবে ? 

তোরমাদিগের কাধ্য ঘোর নরক ভোগ করিবার উপযুক্ত। তোমরা কৃমি, কীট অথব। পতঙ্গাদিতে 
পরিণত হইবে |” তখন ইহার! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়! কহিবে “আমর! অভিশাপ প্রদান করিব এবং 

তোমরা ভম্ম হইয়। যাইবে, কারণ এরূপ লিখিত আছে যে এত্রদ্ষ্রোহী বিনশ্রাতি” অর্থাৎ যে স্তার্ষণ- 
দিগের দ্রোহ.( অপকার ) করে তাহার নাশ হুইয়! যায়। অবশ্ঠ ইহা! সত্য ঘে যাহার! পুর্ণবেদ ও: 
পরমাত্মাকে জানেন, এবং যাহারা ধর্শাক্সা ও সমন্ত জগতের উপকারক পুরুষ, যে কেহ তীহাদিগের 
দ্বেষ করিবে সে অবশ্যই নষ্ট হইয়! যাইবে । পরন্ত যে প্রকৃত ত্রাঙ্মণ নহে তাহার ত্রাঙ্ষণ নাম' হইডে 
পারে না এবং সে সেবার উপযুক্ত নহে। (প্রশ্ন ) তবে আমি কে? (উত্তর ) তৃঘ্ধি “পোপ”? । 

প্রশ্ন) “পোপ” কাহাকে কহে? (উত্তর) রোমান ভাষায় উহার বিশেষ সুচনা আছে এবং পিতার 

নাম ও পোপ হইয়! থাকে। পরন্ত এক্ষণে যে ছল এবং কপটদ্বারা৷ অপরকে প্রতারপা করতঃ 

আপনার প্রয়োজন সাধন করে তাহাকে “পোপ” কহে। (প্রশ্ন) আমিত ব্রা্মণ এবং সাধু; কারগ 

আমার পিত। ব্রাহ্মণ এবং মাত! ব্রান্ষণী এবং আমি অমুক সাঁধুর শিল্ক। (উত্তর) একথা সত 
বটে' কিন্ত শুন, মাতা ও পিতা ত্রান্দণী এবং ত্রাণ হইলে .অথবা! কোন সাধুর শিষ্য হইলে ্াঙ্গণ 
অথবা! সাধু হইতে পারে না; কিন্তু আপনার গুণ, কর্ম এবং স্বভাব হইতেই ্রাঙ্মণ অথবা (সাধু 
হইয়! থাকে। “পোপের পরোপকারের কথ যাহ! শ্রুত হয় তাহা এইনপ | রোমের “পোপ” 

আপনার শিষ্যদিগকে বলিতেন যে,তৌমরা। যি আপনাদিগের পাপ আমার সমক্ষে প্রকাশ কর 
তাহ। ইইলে আমি ক্ষমা করাইয়! দিব । আমার সেবা এবং আজ ব্যতিরেকে বেছই বর্গে যাইতে 
পারে না। যদি তোমা হবর্গে যাইতে ইচ্ছা কর ভাহা হইলে আমার নিকট যত পরিমানের 
স্থাপিত করিবে স্বর্গে তছুপযূক্ত সামী প্রাপ্ত হইবে।” এইরূপ “গুনিয়! বমি দৃিহীন (বুদ্িহীন:] 
অথব। ধনী.কোন লোক র্গে যাইরার. ইচ্ছা করিয়া, «পোপ: মাশয়কে ধথেষ্ট, টাকা! দে তখন 



ও  অত্যার্থ প্রকাশ |. 
উজ পোপ মহাঁশর ঈশ। এবং যুরিগষের মৃষ্ঠির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়! নিম্ালখিত রূপে হিলাঁধ,ং 
পত্র লিখিরা দেন। “হে ভগবান্ ঈশামপী ! অমুক লোক ন্বর্গে যাইবার জন্ত আমার নিকট তোমার 

: নামে লক্ষ টাকা জম! করিয়া দিয়াছে, যখন এইবাক্তি স্বর্গে আসিবে তখন তুমি আপনার পিভার,. 
হবর্গরাজ্যে পঞ্চবিংশতি সহত্্র টাকার বাটা এবং উদ্যানাদি, পঞ্চবিংশতি সহস্র টাকার গাড়ী ঘোড়া, 

শিকারী ভৃত্য ও সেবক, পঞ্চবিংশতি সহস্র টাকার ভোজন, পান ও বন্দি এবং পঞ্চবিংশতি 

সহন্র টাকা, ইষ্টমিতর, ভ্রাতা এবং বন্ধু আঁদির ভোজনের নিমিত্ত দান করাইবে”। অনন্তর উক্ত 

হিদাব পত্রের নীচে পোপ মহাশয় স্বাঞ্চর করিম! উহাব হস্তে প্রান করতঃ বলিয়া দিতেন যে 
"যখন তুমি মরিয়। যাইবে তখন কবরের মধো মস্তকের নীচে এই হিসাবপত্র লইয়। রাখিবার জন্য 

আপনার আজ্মীয়দিগকে বলিয়। রাখিবে। পরে যখন তোশাকে লইযা! যাইবার জন্য দূত আসিবে 
তখন তোমাকে এবং ভোঘার এই হিসাব পত্র স্বার্গে লইয়া গিয়। লিখিভাসারে তোমাকে সকল 

পদার্থ প্রদান করাইবে” | এ সকল দেখিয়া বোধ হয় মেন “পোপ” মহাঝয় স্বর্গের “পাটা” অথাং 

সাময়িক অধিকার গ্রহণ করিয়ছেন। ইয়ুরোপে যতদিন মুখা ছিল তত দিন এই “পোপ” 
মহাশয়ের লীলা প্রচলিত ছিল। পরম্থ এক্ষণে বিদ্যার 'প্রাদ্ুভানে “পোপ” মভাশয়ের মিথ্যা লীলা 

আর অধিক চলিত নাই, কিন্তু নিমুলও হয় নাই। এইরূপ আধ্যাবর্ডেও জানিতে হইবে যে 

“পোপ” মহাশর় লক্ষ অবতার লইম। লীল। বিস্তার করিতেছেন । অর্থাৎ রাজ। এবং প্রজাদিগের 

বিদ্যাপাঠ করিতে ন! দেওয়াতে এবং সংপুরুষের সঙ্গ না হওয়াতে দিবারাত্র প্রতারণা! ব্যতিরেকে 

অন্ধ কোন কাধ্যই হয় ন।। ইহা মনে রাখিতে হুইবে যে যাহার! ছল এবং কপটাদি কুৎসিত ব্যব- 

হার করে তাহাদিগকেই “পোপ” কহ মায়। ইহাপিগের ভিন্ন ধার্মিক বিদ্বান এবং পরোপকারী . 

ধাহারা আছেন তাহারাই প্ররুত ত্রাঙ্গণ এবং সাধু। অতএব উক্ত ছলী, কপ্টী এবং স্বার্থপর 

অর্থ'ৎ যাহার! মন্তষ্যদিগকে প্রতারণ। করিয়। স্বপ্রয়োজন সাধন করেন সেই লোকদ্দিগকেই “পোপ” 

. শবে গ্রহণ করা এবং উত্তম পুরুমদিগকেই ব্রাক্মণ এবং সাধু নামে স্বীকার কর! উচিত। দেখ, যদি 
উত্তম ব্রাঙ্ষণ এবং সাধু কেহই না, থাকিত তাহা হইলে বেদাদি সত্যশাস্ত্রের স্বরসহিত পঠন ও পঠন। 
এবং জৈন, মুসলমান এবং খৃষ্টিগ্নান জাল হইতে রক্ষা! করিয়! আর্ধ্যদিগকে বেদাদি সত্য শাস্ত্রে প্রীতি- 
যুক্ত করিয়া বর্ণাশ্রম সমূহে গ্রতিষ্টিত করিতে কে সমর্থ হইত 1 “বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্য” (মন্ঃ) 
বিষ হইতেও অমৃত গ্রহ্ণীয় অর্থাৎ পোপ লীলার প্রতীরণ| হইতেও আধ্যদিগের জৈনাদি মত 

হইতে রক্ষা, পাওয়া, বিষমধ্য হইতে অমৃতের গ্রহণ তুল্য বুঝিতে হইবে । যখন জমান বিগ্যাহীন 
হইল তখুন আপনার! কিিৎ বিষ্যাশিক্ষা এবং পৃজাবিধি পাঠ করিয়া অভিমানবশতঃ আগমন: 

ক্র: পরপর এক্মত হইয়া রাঁজাদিগকে কহিল থে ব্রাহ্মণ এবং সাধু দগুনীয় নহে। দেখ! 
ত্রাঙ্ধণো। ন হত্তবাঃ” “সাধুনহিন্তর্যং এইরূপ” প্রকৃত ত্রাঙ্মণ এবং সাধুদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল 

ধচন আছে, উহা! “পোপ” মহাশয়ের! আপনাদিগের উপর আরোপিত করিল এবং অন্তান্ত মিথ্যা 

বচনযুক খাছ রচনা করিয়ঃ+ও উহাতে খধি এবং মূনিদিগের নাম প্রবিষ্ট করিয়া তাহাদিগের' নামে 
উক্ত প্রশ্ন গুনাইভেক্জীগিল । উক্ত খষি এবং .মুনিদিগের 'নাম লইয়া, আপনাদিগের উপর 

দণ্ডের বাবস্থা উঠাইয়া দিল | পরে যথেচ্ছাঁচান আরম্ভ করিল অর্থাৎ এরূপ কঠিন নিম, সকল 
প্রচলিত করিল ষে উক্ত “পোপ” দিগের, আজ্ঞা'ব্যতিরেকে কেহ শয়ন, উত্থান, উপরেশন, গমন 



নি ক পয সাজ তিিাযা ২৮ 

১১ সমুলি ' 

মাগমন, ভোফন এবং পানািও করিতে পারিত না। বীঙ্গাদিগকে এইকপ নিশ্চয় করাইয়া দিজ বে. | 
উক্ত "পোপ, নাম! এবং কথন মাতে ত্রাঙ্মণ ও দাধুগণ যাহ। ইচ্ছা হয় করিবেন অথচ তীহাদিগককে... 

দণ্ড দেওয়া হইবে না, এমন কি মনেও তীহাদিগের উপর দণ্ড দিবার ইচ্ছ। করউচিত, নহে; এই্- :. 
রূপ শিক্ষা. হইল। ধখন এইরূপ মূর্থত| জন্মিল তখন “পোপপ্দিগের যেরূপ ইচ্ছা হইতে লাগিল .. 

তদ্ধপ করিতে এবং অপরকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে লাগিল। এইক্প বিকৃতির মূল, মহাভারতের | 
নুদ্ধের একমহম্র বৎসর পূর্ব হইতে প্রবৃত্ত হইযাছিল। কারণ উক্ত সময়ে ধষি ও মুনি থাকিলে৪ 

অব্পপরিদাণে আলশ্ত, প্রমাদ ঈর্ধা এবং দ্বেষের অঙ্কব উৎপন্ন হইয়াছিল এবং উহা! ক্রমশঃ বৃদ্ধি- 
পাইতেছিল। ষখন সন্তা উপদেশ আর রহিল না৷ তখন আব্নাৰর্তে অবিদ্যা বিস্তৃত হইয়া পরম্পরর 

বিবাদ এবং বিরোধ আরস্ত হইল। কারণঃ-- | 

“উপদেগ্ঠোপদেই ত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ 1৮. 
“ইতরথাম্বপরম্পরা ৷ সাংখ্য?। অঃ৩। সুঃ৭৯/৮১ | 

অর্থাৎ যখন উপদেশক উত্তম উন্তম গাকেন তখন উত্তখপ্রকার ধরব, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ 

সিদ্ধ হইয়া! থাকে এবং যখন উত্তম উপদেশক এবং শ্রোতা না থাকেন তখন অন্ধপরম্পর। চলিয়া 

থাকে । পুনরায় যখন সৎপুরুষ উৎপন্ন হইয়া! সত্যোপদেশ করেন তখন অন্ধপরম্পর। নষ্ট হইয়া 

পরম্পরাচ্নারে (জ্ঞান ) প্রকাশ প্রাহুভত হয়। এদিকে এই সকল “পোপ” আপনি অপরের রর 

এবং অন্যকে আঁপনার চরণ পুজা করিতে এবং করাইতে আরম্ভ করিল এবং কহিতে লাগিল যে 
হাতেই তোমাদিগের কল্যাণ হইবে। যখন সকল লোক ইহাদিগের বশীভূত হইয়া বিষগাসক্কি " 

এবং প্রমাদে নিমগ্ন হইল তখন মুখ” কৃষকের স্তায় মিথ্যা! গুরু এব" শিষোর প্রভাবে বিদ্যা, বল): 

বৃদ্ধি পরাক্রম এবং শূরবীরত্বাদি শুভ গুণ সমন্ডেই নষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর বিষয়াসক্ত হইয়া :. 
গুপ্ুভাবে মাংস এবং মদ্য সেধন আরস্ত করিল। পরে উহাদ্দিগ্রের মধো একজন ববামমার্গী উত্থিত 

হইয়| “শিব উবাচ” পপার্ধত্যুবাচ” এবং “ভৈরব উবাচ” ইত্যাদি লিখিয়। গ্রন্থ রচনা! করিল এবং 

তাহার তন্ত্র নাম দিয়! উহাতে অদ্ভুত অদ্ভুত বিচিত্র লীলার কথা সন্নিবেশিত করিল । যেমন £-- 

রি 

মগ্যং মাং ং চ মীনং চ মুদ্রা মৈধুনমেবচ। 
এতে পঞ্চ ম চারা স্যর্মোক্ষদ হি যুগে যুগে ॥ 

প্ররৃতে ভৈরবী চক্রে সর্ব বর্ণা ঘিজাতয়ঃ | 

রি ভৈরবীচক্তে সর্কের বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক ॥ 

কুলার্ণব তন্ত্র।'. 

্ লী পুনঃ লীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে । 
পুনরুথায় বৈ লীত্বা। পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥ 

| ্ মহানির্বাণওস্ত্র। 
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মাতৃষোশিং পরি হ্যজ্য বিহরেহ সর্প্ঘযোনিষু। 

বেদ শাস্ত্র পুরাশীঙ্িসামান্যগণিকা ইব। 
একৈব শাস্তবী মুদ্র। গুপ্ত কুলবধূরিব ॥ 

জ্ঞানসন্কলনী তন্ত্র ॥ 

দেখ গপ্তমুর্খ “পোপ” দিগের লীল। । বামমার্গী সকল বেদবিরুদ্ধ ও মহা অধর্পের কাধ্য সকলকে 

শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে । মগ্য, মাস, মীন অর্থাৎ মহস্ক, মুদ্রা (লুচি, কচুরি এবং বৃহৎ, 
কটি প্রভৃতি অর্থাৎ চর্ধবণ যন্ত্রের বিষয়ীভূ ত ) এবং পঞ্চন মৈধুন অর্থাৎ সকল পুরুষকে শিব এবং 
সকল স্ত্রীকে পার্ববতীর তুল্য মনে করিয়। :-- 

অহং ভৈরব স্তূং ভৈরবীহাবয়োরস্ত সঙ্গম ॥ 
$ 

যে কোন স্ত্রী অথব। পুরুষ হউক এই সকল প্রমাণ শুন্য বচন পাঁঠ করিয়। বামমার্গীসকল সমাগম 
করিতে দে।ষ বোধ কবে ন।। অর্থাৎ যে মকল স্ত্রীলে।কের স্পর্শ করাও উচিত নহে উহার] তাহা- 

দিগকে অভি পবিত্র মনে কবে । শান্বপমূহে রজন্বলাদি স্ত্রীর স্পর্শ নিষেধ আছে, কিন্তু বামম[গিগণ 
তাহাদিগকে অতি পবিজ্র মনে করে । এতদ্বিষষে ছাই ভক্ম শ্লোক ১_- 

রজস্বল। পুক্করং তীর্ঘং চা গালী তু স্বয়ং কাশী 
চশ্দকারী প্রয়াগঃ স্াদ্রজকী মথুরা মতা | 
অযোধ্। পুকসী প্রোক্ত1। রুদ্রয়ামল তন্ত্র 

রজন্বলার সহিত সমাগম পুষ্ধরে সান তুল্য, চাঁগুালী সমাগম কাশী যাত্রার তুলা, চশ্মকানীর 
সহিত সমাগম প্রয়াগে জানের তুলা, রজকীর সমাগম মথুরা যাত্রার তুল্য এবং ব্যাঁধ-কম্তার সমাগম 
অযোধ্যাতীর্থ-পধ্যটনের তুল্য । মগ্যের নাম “তীর্ঘ* মাংসের নাম শুদ্ধি, মতম্ের নাম তৃতীয়! 
জলতুষ্ধিকা, মুদ্রার নাম চতুর্থী এবং মৈথুনের নাম "পঞ্চমী” রাখিয়াছে ; এবং অপরে যাহাতে না 
বুঝিতে পারে সেইজন্য এই নাম রাখিয়াছে। আপনাপিগের নাম কৌল, আর্দরবীর, শাস্তব এবং 
গণ ইত্যাদি রাখে এবং যাহার! বামমার্গে রত নহে তাহাদিগের নাম “ক্ণ্ট ক” বিমুখ এবং শুফপণ্ড 
আদি নাম রাখে ও বলে যে যখন ভৈরবী চক হয় তখন ব্রাঙ্গণ হইতে চাগ্ডাল পর্ধ্যস্ত সকলেই দ্বি্ 
ইইয়। যায় এরং যখন ভৈরবী চক্র হইতে পৃথক হয় তখন সকলে আপনার আপনার বণস্থ হইয়া 
ঘায়। ভৈরবীচক্রে বামমার্গী লোক ভূমির অথবা পীঠের উপর এক বিন্দু, ত্রিকোণ, চতুফোণ 

 স্থব! বর্তলাকার রচন। করিয়া! উহার উপর মগ্ধ কলস রাখিয়া'উহার পূজা করে। পরে" এই মন্ত্র 
'পাঠি করে যে “রহ্মশাপৎ বিমোচথ” “হে মস্ত তুমি ত্রজ্জাদির শাপ হইতে বিদুক্ত ।” যে স্থানে বাম 

মার্গী বাতিরেকে অন্য কেহই আসিতে পারে না৷ এমন ফোন একগ্ুপ্ত, স্থানে স্ত্রীলোক এবং পুক্ষষ 
একত্রিত হয়। সেই স্থানে এক স্ত্রীকে বিবস্ত্র করত: পৃজা করে এবং স্ত্রীলোকের! এক পুরুষকে 
বিবঙ্জ করত: পৃ! করে। . পরে কাহারও হা, কাহারও কন্তা, কাহারও মাতা, 'ভর্গী এব পু জবধু 
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আদি আসিরা উপস্থিত, হয়। . এক পাত্রে মন্পূর্ণ- করিয়া মাংস এবং ( পিষ্ঠক ) আঁদি রক্ত 
থাকে । . যে উহাদিগের আচাধ্য হুয় সে হস্তে উক্ত মস্কোর পানপাত্র লইয়। বলে যে *ভৈরবোইহ্ম্স 
শিবোইহম্ অর্থাৎ আমি ভৈরব এবং আমি শিব-ইত্যাদদি এবং এইরূপ বলিয়। উহ! পান: করে। 
পরে উক্ত উচ্ছিষ্ট পাত্র লইয়। সকলেই পান করে। তখন স্ত্রী অথবা বেস্টাকে কিনব! কোন পুরুষকে 
বিবস্ত্র করিয়া হস্তে তরবারি দিয়! এ স্ত্রীর নাম দেবী এবং পুরুষের লাম মহাদেব রাখে এবং উহ- 
দিগের উপস্থেত্রিয়ের পুজা! করে। পরে উক্ত দেবী অথবা শিবকে পানপাত্রপূ্ণ মঞ্চ পান করাইয়া 
সেই উচ্ছিষ্ট পাত্রে সকলেই পান করে এবং উ্ত ক্রমান্সাবে সকলেই পুনঃপুনঃ পান করতঃ উদ্মও 
হইয়া কাহারও ভগ্মী, কন্ত। অথবা মাত। যেই হউক ইচ্ছা! হইলে তাহার সহিত কৃকর্থ করিয়া 
থাকে । কখন কখন অত্যন্ত মত্ত হইলে জ্কুতা, লাথি, মুষ্টামুষ্টি অথবা! কোলাকুপিরাপে পরস্পর 

প্রহার করতঃ বিবাদ করে । কাহারও বা বমন হইয়। থাকে এবং তখন সেই স্থানে উপস্থিত কোন 

অঘোরী অর্থাং যে সকরের মধ্যে সিদ্ধ বলিয়। পরিগণিত হয় সেই উদসীণ পদাথ সকল ভক্ষণ করে। 

ইহাদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ সম্বন্ধে এইবপ কথ। আছে যে 2- 

হালাং পিবতি দীক্ষিতন্য মন্দিরে সুপ্তে! নিশায়াং 

,গণিকাগৃহ্যে। বিরাজতে কৌলবচত্রবর্তী ॥ 

য়ে দীক্ষিতের অর্থাৎ শৌগুকের গৃহে যাইয়া বোতলের উপর বোল পান করে, এবং বেস্ঠাগৃছে 

যাইয়। উহার সহিত কুকণ্্ করতঃ শয়ন করে এই সকল কণ্ম বে শিলজ্জ ও নিংশঙ্ক হুইয়। করে 

ভাহাকেই বানমানী”দিগের মধ্যে সর্বোপরি পরিগণিত করে এব" মুখা চক্রবস্তী বাঞ্জার সমান মনে 

করে। অর্থাৎ নিকৃষ্টতম কুকন্্ী উহ্াদিগের মধ শ্রেষ্ট, এব যে সৎ্কশ্মকারী ৪ মন্দ কাধ হইত 

ভীত হয় সেই নিকৃষ্ট পরিগণিত হয়| যথ। £ - 

পাশবদ্ধো ভবেজ্জ্রীবঃ পাঁশমুক্ত? দদাশিব? | 

জ্ঞ।নসঙ্কলনীতন্জ্ । লো ৪৭ ॥ 

 তঙ্রে এইক্প কথিত আছে যে, লোকলজ্জা, শাস্লঙ্ঞখ, কুললঙ্জা এব দেশলঙ্জা আদি পাশে 

যে বন্ধ আছে সেই জীর এবং যে নিলজ্জ হুইয়া মন্দকাধ্য করে সেই সদাশিব। ্ 

উড্ডীস তগ্্রাদিতে একপ্রকার প্রয়োগ লিখিত আছে যে এক বাটীঙে চাষিদিকে গুহ থাকিবে 

এবং উচ্ছাতে প্রত্যেক গৃহে মগ্যের বোতল পূর্ণ করিয়া রাখিয়। দিবে । এক গৃহ্থে এক বোতল মদ 

পাঁন করিয়! দ্বিতীয় গৃহে যাইবে, তথায়, পূর্বরূপ পান করিয়া কৃতী গুহে ঘাইবে এবং তৃতীয় 

গৃহে পান করিয়া চতুর্থ গুহে যাইবে দ্ডায়মান হইয়া যতক্ষণ কাষ্টের ম্যায় পৃর্থিবীতে ন। পতি 

হয়, ততক্ষণ ম্ত পান কত্রিবে। যন মত্তত| চলিয়া যাইবে তখন আবার তজ্জপে পান করও: 

পুন্রায় পতিত হইবে । পুনরায় তৃতীয়বার এইক্ধপে পান করতঃ পতিত হইবার পর 'উঠিলে আর, 

পুনর্গগ্র হয় না। অর্থাৎ ইহা সততা যে এইরূপ মন্তযোর পুনরায় ম্লধাজবা হওয়া অতি কঠিন, 

পরদ্ধ,নীচ ফোনিতে পতিত হইয়া বহুকাল যাবং অবস্থান করিবে । বামযগীদিগের তত্ গ্রন্থে এই” 
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রূপ নিয়ম আছে যে কেবল এক মাতাকে পরিত্যাগ করিয়। অন্ত কোন ্বীকে ড্যাগ: করা উচিত: 
নহে অর্থাৎ কন্ঠাই হউক অথব! ভগ্রীই হউক উহ্ছার সহিত সঙ্গম করা উচিত। এই রামমার্গী- 
দিগের মধো দশমহাবিগ্ঠ! প্রসিদ্ধ আছে। উহার মধ একপ্রকার লোককে মাতঙ্গীবিষ্যা বিশিষ্ট 
বলে ষে "মাতরমপি ন তাজেৎ” অর্থাৎ ধ্লাতার সহিতও সমাগম না করিয়! ত্যাগ করে না। উদ্ধার 
স্ত্রী ও পুক্ষষের সমাগমের সময় এইরূপ মন্ত্রজপ করে ষে যাহাতে উহার সিদ্ধিলাভ করে| এন্সপ 
উদ্স্ত মহামূর্খ ম্চষ্য সমস্ত সংসারে অধিক নাই ! ' যে লোক মিথ্যা প্রচলিত করিতে ইচ্ছা! করে 
মে অবশ্ঠই সত্যের নিন্দ। করিবে । দেখ! বামমার্গা বলে যে বেদ, শাস্্ এবং পুরাণ এ নকল 
সামান্য বেগ্ঠাদিগের তৃল্য এবং বামমার্গের ষে শাস্তবীমুদ্র। আছে উহ গ্রপ্ত কুলবধূর তুল্য। এইজন্য 
ইহারা কেবল বেদবিরুদ্ধ মত স্থাপন করিয়াছে ।' পরে যখন ইহাদিগের মত অত্যন্ত প্রচলিত 
হইল তখন ধূর্ততাপূর্ববক বেদের নাম ট বামমার্গের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লীল! প্রচলিত করিল। 

অর্থাৎ £--- 

মৌত্রামপণাং স্থরাং পিবেৎ। প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মীংসং 

বৈদিবী হিংস। হিংসা! ন ভবতি ॥ 
ন মাংসভক্ষণে দোসে। ন মগ্তে ন চ মৈথুনে | 
প্ররৃভিরেষা ভূতানাং নিরৃতিস্ত মহাফল। ॥ 

মনু; অঃ ৫1৫৬ ॥ 

সৌত্রামণি যজ্ঞে মগ্ পান করিবে । ইহার অর্থ এই যে সৌত্রামণি যজ্ঞে সোমরস অর্থাৎ সোম- 
লতার রস পান করিবে। প্রোক্ষিত অর্থাৎ যজ্ঞে মাংসভোজনে দোষ নাই । এইরূপ বামযারগিগণ 
পামরের সদৃশ কাধা সকল প্রচলিত করিয়াছিল। উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে বৈদিকী 
হিংস। যদি হিংস| না হইল তাহ! হইলে তোমাকে এবং তোমার কুটুম্বদিগকে মারিয়া! হোম করিলে 

তাহাতে চিন্ত। কি? মাং ভক্ষণ, মফ্যপান, এবং পরন্নীগমনাধিতে দোষ নাই ইহ বল! বালকত্ 

মাত্র। কারণ প্রাশিদিগকে পীড়া না দিয়। মাংস প্রাপ্ত হওয়া যায় ন৷ এবং বিনা অপরাধে পীড়া 
দেওয়া ধর্ধের কাধ্য নহে । মদ্পানের তো সর্ধথ। নিষেধই আছে। কারণ অগ্য পর্যন্ত বামমার্গী- 
দিগের গ্রন্থ ব্যতিরেকে কোন গ্রস্থেই ইহার বিধি লিখিত নাই বরং সর্বত্র নিষেধ আছে। বিবাহ 
ব্যতিরেকে মৈথুনেও দৌষ আছে। যেউহা! নির্দোষ কহে তাহাকেই সদদোষ বলিতে হইবে। 

উহারা এইরূপ বচন সকল খিদিগের গ্রন্থে গ্রক্ষেপ করিয়া এবং কতকগুলি খষি এবং মুনির নাম 
'লইয়া গ্রন্থ রচনা করিঝা গে! মেধ ও অশ্বমেধ নামক যজ্ঞও করাইতে আর্ত করিয়াছিল। অর্থাৎ এই 
সকল পশুকে মারি হোম করিলে যক্জমান এবং পণ্ড উভয়ের "স্বর্গ গ্রাপ্তি হইবে এইরূপ . প্রসিদ্ধ 
করিমীছিল। এই প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে ইহা! নিশ্চিত যে উহার ত্রাহ্মণ গ্রস্থের মধ্যে অস্থমেধ, গোমেধ এবং 
নরমেধ আদি যে সকল শব্ধ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ স্বরূপতঃ জানিত না, অগ্তথ! এন্সপ ঘন্থ 
কেন করিল ? (প্রশ্ন ) অশ্বমেধ, গোম্ধে এবং নরমেধ আদি" শব্দের অর্থ কি? (উত্তর): ইহার 
অর্থ এই হ্যা 
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ঝ্ড্ু হি শৌঃ। শতঃ ৪1৩।৮/২৫ ॥ 

অগ্ির্বব1 অশ্থঃ | আজ্যং মেধ? | শতপদ ব্রাঙ্মণে | 

অশ্ব এবং গে প্রভৃতি পশ্খ এবং মনষা মারিয়া হোম করা কুত্রাপি লিখিত নাই । কেধল, 

বামমার্গীদিগের গ্রন্থে এইরূপ অনর্থ লিখিত আছে। এ সকল .বিষয় খামমার্গিগণ প্রচলিত : 
করিয়াছিল এবং যে যে স্থলে লিখিত আছে সেই সেই স্থলে উহার! প্রক্ষেপ করিয়াছে । দেখ! 
রাজ! ন্যায় এবং ধর্ধান্থদারে প্রজাপালন করিয়া এবং বিষ্া দান করিয়া যজমাঁন হয়েন এবং 
অগ্রিতে স্বৃতাদির হে।ম করাকে অশ্বমেধ ; অন্ন, ইন্দ্রিয়স্কল, কিরণ ও. পৃথিবী আদিকে পবিস্ত 

রাখাকে গোথেধ ও মনুষা মরিয়া যাইলে বিধিপূর্বক উহার শরীর দাহ করাকে নরমেধ 
কথিত হইত । (প্রশ্ন) যজ্ঞকর্তী বলে ষে যজ্ঞ করিলে যজমান ও পণ্ড ্বগগামী হয় এবং. 

লোকে হোমের পর পশুকে পুনরায় জীবিত করিত । এ কথ! কি সত্য? (উত্তর) সত্য মহে। 
কারণ যদি স্বর্গে যাইত তাহা! হইলে এই কথ। যাহারা বলে উহাদিগকে মারিয়া হোমকরতঃ শবর্গে 

প্রেরণ কর] কর্তব্য অথবা উহাদিগের প্রিয় পিতা, মাতা, স্ত্রী এবং পুভ্রাদিগকেও মারিয়া 

হোমকর'ভঃ কেন স্বর্গে প্রেরিত হইত না অথবা বেদীর উপর কেনই বা প্রজলিত করিয়া 
দেওয়া হইত না? (প্রশ্ন) যখন যজ্ঞ করা হইত তখন বৈদিকমন্ত্র পাঠ কর। হইভ। 
বেদে ন। থাকিত তাহ! হইলে কোথ! হইতে পাঠ করিত? (উত্তর) কোন স্থলে মন্ত্রপাঠ' 

করিলে উহা! নিবারিত হইতে পারে না, কারণ মন্ত্র একটা শবমাত্র। পরস্ত পশুকে মারিয়া 

হোম করিবে এরূপ উহার অর্থ নহে। যেমন “জ্বপ্নয়ে স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ এই যে 

অগ্নিতে হবিঃ পুষ্ট্যাদিকারক । স্বতাদি উত্তম পদার্থ হোম করিলে বায়ু, বৃষ্টি এবং জল বিশুদ্ধ 

. হুইয় জগতের স্থখকারক হইয়া থাকে । কিন্তু উক্ত মুঢ়গণ এই সত্য অর্থ বুঝিতে পাঁরে 
নাই। কারণ স্বার্থ বুদ্ধি হইলে কেবল আপনার শ্বার্থসম্পাদন ব্যতিরেকে অন্ত কিছুই জানিতে 

এবং বুঝিতে পারে না । এই সকল “পোপ” দিগের এইরূপ অনাচার দেখিয়া বিশেষতঃ মুতের 

তর্গন ও শান্ধা্দি দর্শন করিয়া এক মহাভয়ঙ্কর, ও বেদাদি শাস্ত্রের নিন্দুক বৌদ্ধ এবং জৈনমত 

প্রচলিত হইল। শ্তন| যায় যে এই দেশের অন্তব্ভী গোরখপুরের এক রাজ! ছিল। সে: 
: অশ্বের সহিত আপনার প্রিয় মহিযার সমাগম করাইলে মহিষীর মৃত্যু হওয়াতে বৈরাগাবান্ হইয়া! 
আপনার পুত্রকে রাব্য প্রদানকরতঃ সাধু হইয্স! “পোপ” দিগের জালবিস্তার করিতে লাগিলেন । 
ইহারই শাখারূপ চীর্বাক এবং আভাণক মতও হইয়াছিল। উহারা এইরূপ গ্লোক স্চনা 

করিয়াছিল £-.- 

পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গ জ্যোতিহ্টোমে গমিষ্যতি। 

স্বপিতা যজমানেন তত্র কম্মান হিংস্তাতে ॥ . 

ম্বতাপামিহ জন্ত,নাং শ্রাদ্ধং সেতৃপ্তি কারণমূ। 

'গচ্ছতামিহ জন্ত,নাং বার্থ, পাথেয় কল্পনমূ্ | 



১১২ সজাখ শুকাশণ 

পণ্ড মারিয়া অগ্লিতে হোঁম করিলে সেই পণ্ড যদি স্বর্গে যায় তবে 'ঘজমান আপনার পিতাকে 
মারিয়। কেন স্বর্গে প্রেরণ না করে ? যদি শ্রাদ্ধ এবং “তথ মৃত মন্ধয্যের তৃপ্ডিদায়ক্ক হই তাহা 

হইলে বিদেশ গমনকারী মঙগয্যের পথের উপযুক্ত ব্যয়, ও পান. ভোজনাদির জন্য ধনাদি গ্রহণ 
কর! বৃথা | কারণ যদি শ্রাদ্ধ এবং তর্পণদ্বারা মৃতকের নিকট অন্ন ও জল উপস্থিত হয়, তাগ্ধা 

হইলে পরদেশস্থিত অথবা মার্গষায়ী জীবিত পুরুষের জন্ত গৃহে পাক গ্রস্তত করিয়া অন্ন পাত্রের 

নিকট জলপূর্ণ ঘটা উহার নামে রাখিলে কেন ন! উহার নিকট উপস্থিত হইত? যখন জীবিওু 
পক্ষে দুর অথবা দশহাত অন্তরে উপবিষ্ট হইলে প্রদত্ত খস্ত উপস্থিত না হয় তখন স্বৃতের নিকট 

কোন প্রকারেই যাইতে পারে না। উহাদিগের এই সকল যুক্তিসিন্ধ উপদেশ স্বীরত হইতে 
লাগিল এবং উহাদিগের মত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যখন অনেক রাজ! এবং ভূমিপতি উত্ত 
মতাবলম্বী হইল, তখন “পোপ” মহাশয়ও সেইদিকে হেলিলেন। কারণ উহার] যে স্থানে অধিব 
লাভ প্রাপ্ত হয় সেই দিকেই যায়, স্থতরাঁং উহারাও জৈন হইতে চলিল। জৈনদিগের মধোও 
অনেক “পোপ” লীলা আছে । উহা ১২ সমুল্লাসে লিখিত হইবে । অনেকেই ইহাদিগের মত 

স্বীকার করিল; কেবল কতক লোক যাহারা পর্বতে, কাশীতে, কনোজে, পশ্চিমে এবং দক্ষিণ- 

দেশে ছিল তাহার! জৈনদিগের মত স্বীকার করিল না। জৈনীগণ বেদের অর্থ না জানিয়া 

«পোপ" দ্বিগের বাহ লীল। দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়! বেদ মনে করিয়া ৰেদের নিন্দা করিতে. লাগিল 

বেদের পঠন ও পাঠনা, যজ্ঞোপবীতাঁদি এবং ক্রক্ষচরধ্যা্দি নিয়মেরও নাশ করিল এবং যে স্থানে 
যত বেদাদি সর্বন্ধীয় পুস্তক প্রাপ্ত হইল তৎসমন্ত নষ্ট করিল। আধ্যদিগের উপর অত্যান্ত 

গ্রতৃত্ব করিতে লাগিল এবং ছুঃখ দিতে লাগিল'। যখন আর উহাদদিগের অন্য কাহারও হইতে 
ভয় রহিল না তখন আপনাদিগের মতাবলম্বী গৃহস্থ এবং সাধ্ দিগের প্রতিষ্ঠা! করিতে লাগিল 
এবং বেদমার্গাদিগকে অপমান করিতে এবং পক্ষপাত পূর্বক দণ্ডও দিতে আরম্ভ করিল। 
আপনার! স্থখে, স্বচ্ছান্দে এবং দর্পে স্ফীত হইয়া বেড়াইতে লাগিল। খধভ দেব হইতে মহাবীর 
পর্ধান্ত আপনাদিগের তীর্ঘস্করদ্িগের বৃহৎ বৃহৎ মুর্তি নির্মাণ করিয়া পুজ। করিতে লাগিল অর্থাৎ 

জৈনদিগের হইতেই পাষাণাদি যুক্তি পূজার মূল আরম্ভ ধইল। পরমেশ্বরের সন্মান নুন হইল 
এবং কলে পাধাণাদি মৃত্তি পুজায় প্রবৃ হইল। এইরূপ ভিনশত বর্ষ পথ্যন্ত আধ্যাবর্ে 
জৈনদিগের রাজত্ব রহিল এবং বেদার্থজ্ঞান প্রায়ই লুপ হইগা গিয়াছিল। অন্ুমানাহুসারে 
গ্রায় সার্ধ ছ্বিসহত্র বংসর অতীত হইল এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল। 

ভ্বাবিংশ শত বর্ষ অতীত হইল দ্রাবিড় দেশোৎপন্ন এক ত্রান্ধণ শঙ্ষরাচাধ্য ক্রহ্মচর্ধয দ্বারা 

ব্যাকরণাদি সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করতঃ চিন্তা করিয়াছিলেন যে হায়! সত্য আন্তিক বেদমত লুপ 

হশয়াতে এবং নাস্তিক জৈন মত প্রচলিত হওয়াতে অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে । ইহাকে কোন 

প্রকারে নিরস্ত করা আরশ্তক । মহোদয় পঙ্করাচাধ্য শান্ত্রনকল' অবশ্য পাঠ করিয়াছিলেন এবং 
জৈনমত্তের গ্রন্থ ও তাহার পঠিত ছিল। তাহার বিচারশকিও সাতিশয় প্রবল ছিল। তিনি চিন্তা 
করিতে লাগিলেন উহা্দিগকে ( জৈনদিগকে ) কি প্রকারে নিরম্ত কর! যায়। পরে অবধাপনণ 
করিলেন যে উপদেশ এবং শস্তার্থ বারা এই সকল লোক. নিরত্ত হইবে। “এইন্ধূপ বিচার 
করিয়। তিনি উজ্জয়িলী নগ্ররীতে আগমন করিলেন।  তৎকালে উক্তনগররীতে সধস্থা নাষর্ক, রাজা 



35 সমুলীস 1 5 

ছিলেন পর, 'তিনি জৈন দিগেকগ্রন্থ এবং কিছু পাকতও পাঠ. করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত 
হইয়া শধরাচারধ্য বেদের উপদেশ দিতে লাগিলেন এযং রাজার সহিত সাক্ষাৎ রুরিয়। কহিলেন... 

বে আপনি সংস্কৃভ এবং জৈনদিগের গ্রস্থ পাঠ- করিয়াছেন এবং জৈনমত বিশ্বাস করেন। এরই . 
জন্ত আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে আপনি আষাকে জৈন পণ্ডিতদিগের সহিত শান্্ার্থ 
ও বিচার করান। এই প্রতিজ্ঞা থাকিবে যে, ষে পরাজিত হইবে সে জয়কর্তার মত স্বীকার 
করিয়া লইবে এধং খয়ং উক্ত জয়বর্ভার মতাবলম্বী হইবে । রাজা স্থধন্থা যদিও দৈনমভাবলম্থী, 

ছিলেন তথাপি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠকরা নিবন্ধন তাঁহার বৃদ্ধি বিদ্যা প্রকাশবিশিষ্ট ছিল এবং সেই 
জন্ত তাহার মন পাশবধর্মে আবৃত হিল না। কারণ ঘিনি বিদ্বান হয়েন তিনি সত্যাসত্য পরীক্ষা 
করিয়া সত্যের গ্রহণ এবং অসতোর পরিহার করেন । “য় পর্য্যন্ত স্্ধন্থা রাজা বিশিষ্ট বিছান্ উপ- 
দেশক পান নাই তৎকাল পর্য্যন্ত তাহার সন্দেহ ছিল যে ইহাদিগের মধ্যে কোন্ সত্য এবং কোন্ মত 

অসভ্য। তিনি যখন শঙ্করাচার্যের এই কথা শুনিলেন তখন অতিশয় আনন্দিত হুইয়। বলিলেন যে 

আমি শাস্াথথ বিচার করাইয়। অবস্থাই সত্যাসত্যের নির্ণয় করাইব। তিনি জৈন পঞ্জিতদিগকে বন দুর 

হইতে আহ্বান করিয়া এক সভা করাইলেন। উহাতে বিচারের জন্ত শঙ্করাচাধোর পক্ষে বেদম 

এবং গৈনদিগের পক্ষে বেরবিরুন্ধ মত ছিল অর্ধাৎ শঙ্কারাচাধ্যের পক্ষে বেদমত স্থাপন ও ' জৈন" 

মত.খগডন বিষয় ছিল এবং জ্জনদিগের পক্ষে আপনাদিগের মত স্থাপন ও বেদমত খণ্ডন বিষয় 

ছিল। শ্াস্তার্থ বিচার কয়েক দিন যাবৎ হইল । জৈনদিগের প্রকাশিত মত এইরূপ ছিল যে 
সৃষ্টির কর্তা অনাদি ঈশ্বর কেহ নাই, এই জগং এবং জীব অনাদি এবং এই উভয়ের উৎপত্তি এবং 

নাশ কখন হয় না। শশ্করাচার্যের মত ইহার বিরুদ্ধ ছিল। তিনি বলিলেন যে অনাদি সিদ্ধ পূরমা- 

আই জগতের' বর্তা ; এই জগৎসএবং জীব মিথ্যা, কারণ উক্ত পরমেশ্বর আপনার মায়৷ হইতেই 

জগতের নিশ্মাণ ধারণ এবং প্রলয় করিয়া থাকেন এবং এই (জগৎ) প্রপঞ্চ ও জীব শ্বপ্ুবৎ 

মাত্র পরমেশ্বর স্বয়্ংই সমস্তই জগংরূপ হইয়া লীল! বিস্তার করিতেছেন |, বহুদিন যাবৎ 

শাঙ্্ার্থ বিচার হইতে লাগিল পরন্ত অবশেষে যুক্তি এবং প্রমাণবলে জৈনদিগের মত খণ্ডিত হইল 

এবং শঙ্করাচাোর মত অখগ্ডিত রহিল । তখন উক্ত জৈনপগ্ডিতগণ এবং রাজ। স্থধন্থ| বেদমত 

স্বীকার করিয়া লইলেন এবং জৈনমত পরিত্যাগ করিলেন। তখন অতিশয় কোলাহল উথ্িত্ত 

হইল এবং স্ধস্থা রাঙ্গা আপনার অপরাপর ইট্টমিত্র রাজাদিগকে পত্র লিখিয়! শঙ্চরাচাধ্য দ্বারা 

শান্ত্রাথ বিচার করাইলেন। পরে জৈনদিগের পরাজয়ের সময় আসিয়াছিল বলিয়া! উহাদিগের 

পরাজয় হইতে লাগিল। তৎপশ্চাৎ ক্ুধন্ধ। গ্রভৃতি রাজগণ শঙ্করাচাধ্যের সমস্ত আধ্যাবর্তে পরি- 

ভ্রমণের জন্ত ব্যবস্থা করিয়। দিলেন এবং তাহার রক্ষার জন্ত তাহার সহিত তৃত্য এবং সেবকও 

রাৰিয়া দিলেন । উক্ত সময় হইতে সকলের যজ্জোপবীত্ত হইতে লাগিল এবং বেদ দবলের পঠন ও 

' পাঠনা! চলিতে লাগিল। দশ বৎসরের দধ্যে সমস্ত আধ্ধ্যাবর্ত দেশে পরিভ্রমণ করতঃ এইরূপে 

শঙ্রাচার্য্য জৈনমতের খগুন এবং বেদমতের মণ্ডন করিলেন। শশ্করাচার্ধোযর সময়েই ঈগৈন প্রধ্বংস 

হন) অর্থাৎ ( আজকাল ) যত জৈনমৃর্তি পাওয়! যাইতেছে তৎসমন্তই শন্বরাচার্ষেযর সময়ে ভঙ্গ 

ইয়াছিন তদবাতীত যে সকল মুদ্তি অভয়াকারে পাঁওয়া ঘাইভেছে তৎসমন্ত গাছে ভগ্ন করিয়া 

দে এই ভয়ে জনগণ ভূমি মধ্যে নিহিত করিয়াছিল এবং সেই সকল মূর্তিই আজ পধ্স্ত কোন 
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কোন স্থানে ভূনি মধ্য হইতে নিষ্কাদিভ হইতেছে! শঙ্গরাচার্ধে/র পূর্বে শৈব মত ও অল্প পরি- 
মাঁণে প্রচলিত ছিল। তিনি উক্ত মন্ডের এবং বামমার্গীয় মতেরও খণ্ডন করিয়াছিলেন। উত্ত 
সময়ে এই দেশে প্রভূত ধন ছিল এবং স্বদেশ ভক্তি অভিশয় প্রগাঢ় ছিল। শঙ্করাঁচর্যয এবং 
স্ধন্া৷ রাজ। জৈনদিগের মন্দির ভগ্ন করেন নাই, কারণ তহাদিগের ইচ্ছা ছিল ষে উক্ত মন্দিরে 
বেদাদি অধ্যয়নের জন্ত পাগশ।ল! স্থাপন করিবেন । যখন এইরূপে বেদে মত স্থাপন হইল «বং 

কারা বিছ্য। প্রচারের জন্য বিবেচন! করিভেছিলেন তখন এইরূপ ঘটন! হইল।' দুইজন জৈন 
কথনমাত্র কেবল বেদমতাবলম্বী শিস্ক ভিতরে কঠোর টজনমতবিশ্বাসী কপট মুনি ছিল্স। শঙ্থরাচার্য্য 
উচ্বার্দিগের উপর অতিথন্ন প্রনন্ন ছিলেন। উহার! উভধে অবদর পাইয়! শঙ্করাচার্যকে এন্ধপ বিষ- 

যুক্ত পদার্থ ভোজন করাইল ষে তীহার ক্ষুধামান্দ্য হইল এবং শরীরে ক্ষুপ্ধ এবং বৃহৎ বিস্ফোটক 
নির্গত হইয়া ছয় মাসের মধ্যেই তাহার দেহান্ত হইল । তখন সকলে নিকৎ্সাহ হইয়া পড়িল এবং 

বিদ্য| গ্রচারের ব্যবস্থা হইবার যে কথা৷ ছিল তাহাঁ'9 ঘটিয়া উঠিল ন।। শঙ্করাচার্ধ্য শারীরিক 
ভাষ্যাদি ঘে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তাহ। ঙাহার শিষোর। প্রচার করিতে লাগিল অথাৎ 

জৈন মত খগুনের জন্ত ব্রঙ্ধ সত্য ও জগৎ মিথ্য। এবং জাব ও ত্রন্মের একতা ধেরূপে ব্যাখ্যা করির।- 
ছিলেন তাহার উপদেশ দিতে লাগিল । দক্ষিণে শৃঙ্গেরী, পূর্বের ভূগোবদ্ধন, উত্তরে ছ্বোশী এবং 

ছারিকায় সারদ| মঠ স্থাপন করিয়। শঞ্চরাচার্ষে/র শিশ্কগণ মোহস্ত হইয়! এবং সম্পন্ন হইয়া আনন্দ 

করিতে লাগিল। শবঙ্কবাচার্ষের পর তাহার শিষ্যদিগের অতিশয় গ্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল । 

এক্ষণে ইহ্| বিচার করিয়া বুঝ] উচিত থে জীব ও ব্রদ্মের একত। এব্ং জগৎ মিথা! ইত্যাদিরূপ 

যে শঙ্করাচার্যের মত ছিল তাহ! উতকষ্ট মত নহে । তবে ঘদি তিনি জৈনমত খগ্ডনের নিমিত্ত উক্ত 

মত স্বীকার করিয়! থাকেন তবে অপেক্ষাকৃত ভাল বলিতে হইবে । .নবীন বেদীন্তীদিগের মত এই- 

রূপ। (প্রশ্ন) জগত স্বপ্নবষ্থ রজ্জ,তে সর্প, শুক্তিকায় রজত, মৃগতৃঞ্চিকাম জল, গন্ধব্ব নগর এবং 

উন্দ্রজালের সদৃশ এই সংসার মিথ্যা এবং এক ব্রদ্ধই সত্য। ( সিদ্ধান্তী) তুমি মিথ্যা কাহাকে 

কহিতেছ ? (নবীন) যে বস্থ নাই অথচ গ্রতীত হয়। (সিদ্ধান্ত্রী) যে বস্তই নাই তাহার 

প্রতীতি কিরূপে হইতে পারে ? (নবীন ) অধ্যারোপ দ্বারা । ( সিদ্ধান্তী ) অধ্া।রোপ কাহাকে 

বলিভেছ (নবীন ) “"বজ্ম্তবস্ারোৌপণমব্যাসঃ৮ “অধ্যারোপাপবাদাভ।াৎ নিশ্পঞ্চং প্রপঞ্চাতে” , 

পদার্থ অন্ত কিছু হইলেও উহাতে অন্তবস্তর আরোপণ কর! অধ্যাস, অধ্যারোপ এবং উহার নিরা- 

করণ অপবাদ হইয়া! থাকে এই ছুই হইতে প্রপঞ্চ রহিত ব্রঙ্গে প্রপঞ্কূপ জগৎ বিস্তৃত হয়। 

( সিদ্ধান্তী ) তুমি রজ্্বকে বস্ত 'এবং সর্পণকে অবস্ত মনে করিয়া এই ভ্রমজালে পতিত হইয়াছে । পর্ণ 
কি বন্ত নহে? যদি বল রঙ্জুতে উহ! নাই, তবে দেশান্তরে আছে এবং উহার সংস্কারমাত্র হৃদয়ে 

আছে। তাহা! হইলে সর্প ও আর অবস্ত রহিল নাঁ। এইরূপ স্থাগুতে পুরুষ এবং স্ুক্তিকায় রজত 
ইত্যাদির ব্যবস্থা বুঝিদা লইভে হইবে । স্বপ্রাবস্থায়ও যাহার ভান (জান) হয়, তাহা /দেশাস্তরে 

আছে এবং 'ভাহার সংস্কার মনেও ( আত্মায়ও ) আছে। সুতরাং ত্বপ্র ও বস্ধতে অবস্থর আবেো- 

পণের ভূল্য নহে'। (নবীন ) যাহা কথন দেখা ঝ| শুনা যায় নাই যেরূপ আপনার শিরস্ঠেদেন 

হইতেছে এবং শ্বয়ংই রোদন করিতেছি, এবং জঙ্গের ধার! উপরে প্রবাহিত হইতেছে ইতাদি খাহ| 

কখন ঘটে নাই এইরূপ দেখা যাঁয় তাহা কিন্ধপে সত্য হইতে পারে? (সিদ্ধান্তী) এ দৃষ্টান্তও 
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জোমার পক্ষ দিদ্ধ করিতেছে না। কারণ না দেখিলে বানা শুমিলে সংস্কার হয় না; সংস্কার 

বাতিরেকে স্বতি এবং স্থতি ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ অন্গুভব হয় না। যখন কেহ দেখিয়াছে অথবা 
শুনিয়াছে যে অমুকের শিরশ্ছেদন হইয়াছে এবং উহার ভ্রাতা অথবা পিত্বা্গিকে যুদ্বস্থলে প্রত্যক্ষ 

বোদন করিতে দেখিয়াছে এবং যখন প্রত্রষণের জল উপরে উঠিতে কেহ দেখিযাছে অথবা শুনিগ্ধাছে 

খন উহার সংস্কার তাহার আত্মায় জন্মিয়। থাকে । যখন এ সকল জ্কাগ্রৎ পদার্থ হইতে স্বতস্্রূপ 

'দখিতে পায় তখন সে আপনার আত্মাতেই উক্ত সমস্ত পদার্থ যাহ (পূর্বে ) শুনিয়াছে বাঁ দেখি- 
ছে "তাহাই দেখিতে পায়। য্খন আর্নার সম্বন্ধে তৎসমন্ত দেখিতে পায় ভখনই জানিতে 

*ইবে যে, সে আপনার শিরশ্ছেদন হইতেছে, স্বয়ং বিলাপ করিতেছে এল" জলপ্রবান্ উপরে চলি- 

'তছে এইরূপ দেখিতে পায়। স্ৃতরাং ইহা ও বস্থতে অবস্থর আরোপণেব তুলা হইল না। পবস্থ 
গ্েরূপ কোন চিত্রকর পূর্বদৃষ্ট অথব! শ্রুত বিময় নিজের মন (আত্মা) হতে বাহির করিয়। কাগন্জের 
উপর অঙ্ষিতকরে অথব] যেরূপ কোন প্রতিবি্বলেথক প্রতিবিষ্ব দেখিয়া ভাহ। আপনার মনে 

( আঁত্মায় ) ধারণ করতঃ সমাকৃরূপে অস্থি করিয়া দিয়! থাকে। ভদ্রপ এস্লেএ বুঝিতে হইবে। 

অবশ্য ইহা! সত্য যে কখন কখন স্বপ্লাবস্থায় শ্মরৎযুক্ত প্রতীতি হয় যেরূপ 'আপনার অধ্যাপককে 

দেখিতেছি এবং কখন কখন দেখিবার এবং শুনিবার বহুকাল পৰে অতীত জ্ঞান সাক্ষাৎকারের সম 

স্মরণ থাকে না অর্থাৎ আমি উক্ত সময়ে উহ। দেখিয়াছি, শুনিয়াছি অথব! করিয়াছি এবং এক্ষণে 

ভাহাই দেখিতেছি, ও শুনিতেছি অথবা! করিতেছি এরপ স্মরণ থাকে না, অথাৎ জাগ্রত "অবস্থায় 

যেকপ স্মরণ হয় স্বপ্রাবস্থার তদ্ধপ হয় না, আবরণ জন্মান্ধ ব্যক্তির ঘগন রূপের স্বপ্ন হয় না তখন 

“হামার অধাস এবং অধ্যারোপের লক্ষণ মিথ্যা । এতছ্যতীত বেদাস্তীরা ষে বিবর্তবাদের কথা 

বলে অথাং রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হইবার দৃষ্টান্ত ব্রহ্ম জগতের প্রীতি হইবার পক্ষে প্রদর্শন 
করে তাহ! ও সমীচীন নহে | ( নবীন ) অধিষ্ঠান বাতিরেকে অধান্যের গ্রভীতি হয় না। যেমন 

রজ্্ব না থাকিলে সর্পের ৪ ভান হইতে পারে না! রজ্জবতে দর্প তিন কালেই নাই অথচ অন্ধকার 

ণবং অন্ন প্রকাশের সংযোগে অকম্মাৎ রজ্জবর দর্শন হইলে সর্পন্রম উপস্থিত হইধ। ভীতিবশতঃ কম্প 

উপস্থিত হয় । পরে যখন দীপাদি দ্বারা দেখ। যায় তখন উক্ত ভয় এবং শ্রম নিবৃত্ত হইয়া] যায়; 
তদ্ঈাপ ব্রদ্ধে জগতের মিথ্যা! প্রতীতি হইয়াছে । ব্রনের সাক্ষাৎকার হইলেই জগতের নিবত্তি এবং 

রদ্ধের প্রতীতি হইয়া যায়, যেব্ূপ সপেপ্র নিবুন্তি এবং রজ্তবর প্রতীতি হই! থাকে । (.সিদ্ধান্তী ) 

ব্রদ্ধে জগতের ভান কাহার হইয়াছে? (নবীন ) জীবের । (দিদ্ধান্তী ৭ জীব কোথা হইতে হই- 

যাছে? (নবীন ) অজ্ঞান হইতে । ( লিদ্বান্তী ) অজ্ঞান কোথ। হইতে হইয়াছে এবং কোথায় 

বহিয়াছে ? ( নবীন ) অজ্ঞান অনাদি এবং ব্রদ্মে অবস্থান করে। ( সিগ্ধান্ত্রী) ব্রদ্ধে ব্রদ্মবিষয়ক 

অজ্ঞান হইল অথবা অন্ত কোন বিষয়ের অজ্ঞান হইল এব এ অজ্ঞান কাযর হইল? (নবীন) 

চিদাভাসের | (সিদ্ধান্তী) চিনাভাসের, স্বরূপ কি? (নবাঁন) ব্রহ্ধ, নিজ ত্রঙ্গবিষয় অজ্ঞান 

হইয় অর্থাৎ আপনার স্বরূপকে আপনিই ভুলিয়। যান। (সিদ্ধান্তী ' তাভার ভ্রন হইবার নিমিত্ত 

কারণ ) কি? (নবীন) অবিষ্য। | (সিদ্ধান্তী) অবিষ্ঠা কি সর্বব্যাপী সর্বজের প্র 'মখব! অল্লাজের ? 

নবীন ) অল্পজের (সিদ্ধান্তী) তাহ! হইলে তোমার মতাগ্গসারে এক অনন্ত সর্বজ্ঞ চেতন বাতিরেকে 

স্ত কোন চেতন আছে কি ন1? অয্পগ্ঞ কোথ! হইতে আমিল? অবশ্য হদি অল্লঙ্ঞ চেতন বক্ষ 
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হইতে ভিন বলিয। বিশ্বাস বর ভাহা হইলে সমীচীন হয়। যদি এক স্থানে ত্রদ্মে আপনার স্মরণ, 

সম্বন্ধীয় অজ্ঞান হয় তাহ। হইলে উক্ত অজ্ঞান সর্বত্র বিস্তৃত হইয়। পড়ে। যেরূপ শরীরের.(এক 
স্বানের ) বিক্ষোটকের গড়! সমস্ত শরীরেক় অঙ্গ প্রত্যক্গকে ( আতুর )অপটু করিয়া দেয়, তদ্রুপ 

্রদ্ধ ৪ একদেশে অজ্ঞানী এবং ক্লেশযুক্ত হইলে সমস্ত ত্রহ্মই অজ্ঞানী এবং পীড়ানুভবযুক্ত হইয়া 

পড়েন । (নবীন ) এ সমস্ত উপাধির ধর, ব্রন্মের নহে । (হিদ্ধান্তী ) উপাধি জড় অথব1 চেতন, 

সত্য অথব। অস'তা ? ( নবীন ) অনির্বচনীয় অর্থাৎ উহ্থাকে জড় ব1 চেতন, সত্য বা অসত্য কিছুই 

কহিতে পারা যাঁয় না। (সিদ্ধান্তী ) তোমার এ কথ! “বদতে। ব্যাঘাতের” তুল্য হুইল। কারণ 

তুমি কহিষ্ঠেছ যে অবিষ্যা আছে অথচ উহাকে*জড় বা চেতন, সৎ অথবা অসৎ কহিতে পার ন।। 

ইহা এইরূপ হুইল যেমন, সুবর্ণ এবং পিত্তল মিশ্রিত এক দ্রব্য কোন বণিকের নিকট পরীক্ষার জন্য 

লইয়] গিয়া দ্িজ্ঞাল। করিবে যে ইহা! স্বর্ণ অথবা পিন্তল? তখন সে এইরূপ কহিবে যে ইহাকে 

আমি স্বর্ণ কহিতে পারি ন। এবং পিস্তলও কহিতে পারি নী, কিন্তু ইহা ছুই ধাতু মিশ্রিত। 

€ নবীন ) দেখুন যেরূপ ঘটাকাশ মঠাকাশ্র এবং মেঘাকাশ মহদাকাশোপাণি হয় অর্থাৎ ঘট, গৃহ 

এধং মেঘ থাকাতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হয় কিন্তু বস্বতঃ মহদাকাশই আছে । তদ্রপ মায়।, অবিদ্য 

সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং অন্ত্রঃকরণের উপাধিবশতঃ অজ্ঞানীদিগের নিকট ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হ্ইয়। 

খাকেন, কিন্তু বস্থপক্ষে তিনি একই বস্ত | দেখ নিয়লিখিত প্রমাণে কিবূপ কপিত হইয়াছে ₹-- 

অগির্য্থৈকো ভূবনং গ্রবিঞ্টো 
রূপং বূপং গুতিরূপো বভুব । 

একক্তথ সর্প ভূতীন্তর সা 

রূপং রূপং প্রতিরূপে। বহিশ্চ ॥ 

কঠ উঃ বললী ৫। মং১। 

'অশ্নি যেরূপ দীর্ঘ, বিস্তৃত, গোলাকার, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সমস্ত আরুতি বিশিষ্ট পদার্থে বাপক 

ইইয়। তদাকার দৃষ্ঠমান হয় অথচ প্ররুতপক্ষে উহাদিগের হইতে পৃথক, তদ্রপ সর্বব্যাপক পরমাত্মা 
অন্তঃকরণ সমূহে ব্যাপক হইয়। অন্তঃকরণাকার হইয়। রহিয়াছেন, কিন্তু তিনি উহাদিগের হইতে 

খ্বতস্্ । (সিদ্ধান্তী) ভোমার এ কথ। বলাও ব্যর্থ । কারণ যেরূপ ঘট, মঠ এবং আকাশকে ভিন্ন বলিয়! 

মানিতেছ তদ্রপ কারণ কারধারূপ জগৎ এবং জীবকে ত্রদ্ধ হইতে এবং ব্রক্ষকে ইহাদদিগের হইতে 

ভিন্ন বলিয়া মানিয়া লগ । (নবীন ) যেরূপ অগ্নি সকল পদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া তদাকার দৃশ্যমান হয় 

তঙ্জপ পরমাত্ম! জড় এবং জীবে ব্যাপক হইয়! আকারবিশিষ্ট অজ্ঞানীদিগের নিকট আকারবিশিষ্ট 

সশ্যমান হয়েন। বস্ততঃ ত্রন্ম জড় নছেন এবং জীবও নহেন। যেবপ স্থাপিত জলের সহন্র কুণ্ে 

সধ্যের সহস্র প্রতি বিশ্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু বস্তুত: হূর্যা এক । কুপ্ডের নাশ হইলে অথবা জলের চলন, 

বশতঃ সধ্য নষ্ট হয়েন না অথবা চলিত বা! বিস্তৃত হয়েন না, তন্জপ অন্তঃকরণে ধন ব্রদ্ষের আভাস 

পতিত হয় উহ্াকেই চিদাভাস কহে। যতক্ষণ অস্তঃকরণ নৃহিয়াছে ততক্ষণ জীবও রহিয়াছে । 
যখন অন্ত£করণের জ্ঞান নষ্ট হয় তখন জীব ত্রহ্গত্বরূপ হয়। এই চিদাভাঁসের জন্যই স্বকীয় ত্রদ্ধ- 



১১ সমু্াস 1110 খা 

হ্বরূপের অঙ্জানকর্তা, সাপনাতে ভোক্তা, সখী, ছুঃখী, পাপী, পুণ্যাত্যা, জন্ম, মরণাদি আরোপিত 
করে এবং তঙ্জণ্ড সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় নাঁ। (সিদ্ধান্ত্রী) তোমার এ দৃষ্টান্ত বাথখ। কারণ 
ুর্য আঁকার্নবিশিষ্ট এবং জবকুণ্ডও লাকার পদার্থ; সুর্য জলকুণ্ড হইতে পৃথক এবং ত্য হইতে 
জলকুণ্ডও পৃথক্ ); এবং সেই কারণেই শ্রৃতিবিশ্ব পড়িয়। থাকে । যদি হুধা নিরাকার হইত তাছ। 

হইলে তাহার প্র তবিস্ব কখন হইত না। পরমেশ্বর নিরাফার এবং সর্বত্র আকাশবং ব্যাপক 

বলিয়া ব্রহ্ম হইতে কোন পদার্থ এবং কোন পদার্থ হইতে ব্রদ্ধ পৃথক হইতে পারে 'ন।। তক্জপ 
ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ বশত: (ত্রন্ষ অন্ত পদার্থের সহিত) একও হইতে পারেন না। অথাৎ 

অন্বয়বাতিরেকাচুসারে দেখিলে ব্যাপ্য ও ব্যাপক মিলিত হইয়াও সব্ধদ! পৃথক থাকে । যদি এক 

হয় তবে আপনার মধ্যে ব্যাপ্য ব্যাপক সন্বন্ধও কখন ঘটিতে পারে না। এ বিষয়ে বৃহদাবণ্যকের 

অন্তর্গত ব্রাহ্মণে স্পষ্ট লিখিত আছে । তঙ্্যতীত ব্রন্দের আভাসও পতিত হইতে পারে ন!। 

কারণ আকার ব্যতিরেকে আভা হওয়া অনভ্ভব। তুমি যে অস্তঃকরণোপাধি বশত: ত্রদ্ষকে জীব 
বলিয়। মূনে করিতেছে, তাহা তোমার কেবল খালকের মত কথা হইতেছে । কারণ অগ্তঃকরণ 

চঞ্চল এবং সখণ্ড কিন্ত ব্রক্ম অচল এবং অথণ্ড। যদি তুমি ব্রঙ্ধ এবং জীবকে পৃথক্ বলিয়া! না মান, 
তবে আমার নিয়লিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও । অন্তঃকরণ যেখানে যেখানে চলিয়া যাইবে, সেই 

সেই স্থানের ব্রঙ্গকে মজ্জানী এবং থে যে দেশ ছাড়িয়া যাইবে, সেই সেই স্থানের ব্রচ্ধকে জানী 

করিয়া দিবে কি ন|? যেরূপ, ছত্র রৌজের মধ্যে ষে যে স্থানে নীত হয়, সেই সেই স্থানের রৌন্্র 
আবরণ যুক্ত হয় এবং যে যে স্থান হইতে অপনীত হয় সেই সেই স্কানের রৌদ্র আবরণ রহিত হয? 

তদ্রপ অন্তঃকরণ ব্রঙ্গকে শণে ক্ষণে জানী এবং অজ্ঞানী, বন্ধ এবং মুক্ত করিতে থাকিবে। অখণ্ড 

ব্রন্মের একদেশীয় আবরণের প্রভাব সর্বদেশে প্রস্থত হওয়াতে সমস্ত ব্রঙ্মই অজ্ঞানী হইয়া যাইবেন ; 

কারণ তিনি চেতন । তদ্বতীত মথুরায় যে অস্তঃকরণস্থ ক্রচ্ম যে বস্ক দেখিম্াছেন, তাহার স্মরণ উক্ত 

এন্তঃকরণস্থ ব্রন্ধের কাশীতে হইতে পারে না। কারণ * অন্থদৃষ্টমন্যো ন স্মরভীতি স্যায়াৎ”” একের 
দুষ্ট অগের স্মরণ হয় ন।। যে চিদ্দাভাস মথুবায় দেখিয়াছ, সে চিদাভান কাশীতে অবস্থিত নহে । 

অপরস্ত যে ক্রন্ধ মথুরাস্থ অন্তঃকরণের প্রকাশক তাহ। 'কাশীস্থ ব্রদ্ধ নহে । যদি ব্রদ্মই জীব হয়েন এবং 

পৃথক ন! হয়েন, তাহা হইলে জীবের সর্বজ্ঞ হওয়া আবশ্থক। যদি ক্রঙ্গের গ্রতিবিশ্ব পুথক্ হয়। 

তাহ। হইলে প্রত্যভিজ! অর্থাৎ পূর্ব দৃষ্ট ও শ্রুতের জ্ঞান কাহারও হইতে পারে না। যদি বল ব্রদ্ 

এক এবং এই জগ্ঠ স্মরণ হয়, তাহ। হইলে এক স্থানে অজ্ঞান বা দুঃখ হইলে সমস্ত ব্রঙ্গের অজ্ঞান 

অথব! ছুঃখ হওয়া! আবশ্ঠক ! এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা তুমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্ত স্বভাব ব্র্মকে 
অশুদ্ধ অজ্ঞানী এবং বদ্ধ আদি দোষধুক্ত করিয়। দিয়াছ এবং অখগ্ডকে খণ্ডিত করিস দিয়াছ। 

( নবীন ) নিরাকারেরও আভাস হইয়া থাকে। যেরূপ দর্পণে অখব| জলাঁদিতে আকাশের 

আভ।স পড়ে 'এবং উহা! নীল ও অন্য 'কোন প্রকার গভীর দৃষ্ট হয় তদ্রপ সকর অন্তঃকরণে ক্রক্ষেঃ 

ও আভা পতিত হয়। (সিদ্ধান্তী) যখন আকাশে রূপ নাই, তখন উহ চক্ষুত্বারা কেছই, 

দেখিতে পায় না । যে পদার্থ দৃষ্ট হয় না, উদ্থা দর্পণে অথবা জগ্গাদিতে কিরূপে দেখিতে পাওয়া 

ধাইবে? সাকার বস্থই গভীর অথ্বা! ছিদ্রবিশিষ্ট দৃষ্ট হয়, নিরাকার হয় না। (নবীন) ভবে 

যাহা উপরে নীলাভ দৃষ্ট হয় এবং আদর্শে যাহার উপলঙ্কি হয় উহ! কি পদাথ ? ( সিদ্ধান্তী ) উহ] 
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পথিবী হইতে ওখিত জল, পৃথিবী এবং অগ্নির তসরেণ । উহ1 হইতে রড, হয়। উক্তস্থলে জল 

না খাকিলে-বৃষ্টি কোথ। হইতে হইবে? অতএব দূর হইতে, শিবিরের ন্যায় যা! দৃষ্ট হয়, উহা 
জলের চক্র। কুজ্ঝটিক! বেকপ দূর হইতে ঘনাকার দুষ্ট হয় এবং নিকট হইতে সচ্ছিদ্র ও গৃছ্থের 

তুজ্য বোধ হয় তদ্রপ জলে আকাশও দৃষ্ট হইয়া! থাকে । (নবীন) তবে কি আমার রঙ্ছুসর্পের 
এবং স্বপ্নাদির দৃষ্টান্ত মিথ্যা ? (সিদ্ধান্তী ) না। কেবল তোমার বোধ মিথ্যা ইহ। পূর্বেই আমি 

বণন করিয়াছি । আচ্ছ! উত্তর দাও, প্রথম অজ্ঞান কাহার হইয়া থাকে ? (নবীন ) ভ্রন্ষের। 
( সিদ্ধাস্তী ) ব্রহ্ম অল্পজ্ঞ অথব। সর্বজ্ঞ ? (নবীন ) পর্বজ্ঞও নহেন এবং অল্লজ্ঞও নহেন। কারণ 

সর্ধবজত। এবং অল্পজ্ঞত উপাধির সহিতই হইয়া থাকে । ( সিদ্ধান্তী ) কে উপাধির সহিত আছে? 
(নবীন) ব্রদ্ধ। ( সিদ্ধান্থী ) তবে ত্রক্গ স্বল্লজ্ঞ এবং অল্পজ্ঞ হইল। তবে তুমি উহার নিষেধ কেন 

করিয়াছিলে ? যদি বল যে উপাধি কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা তাঁহ। হইলে কক্সনাকারী কে? (নবীন) 

জীব কি ব্রহ্গ অথব। অন্য ? (দিদ্ধান্তী) অন্ত । কারণ ঘদি ব্রদ্গ সত্াস্থরূপ হন, তাহা হইলে যে মিথা। 
কল্পনা করিল সে ব্রঙ্ধ হতে পারে না ঘাহার কল্পন। মিথা। দে কবে সতান্বদূপ হইতে পাৰে? 

( নবীন ) আমি সত্য এবং অপত্যকে মিথ্য। বলিয়া! মনে করি এবং বাক্য দ্বারা বলাও মিথ্যা । 

( সিদ্ধান্ত ) যখন তুমি মিথা। বলিয়। থাক এবং মিথা। মনে কর, তখন তুমি কেন মিথ্যাবাদী নহ ? 

( নবীন ) মিথ্যা এবং সত্য আমারই কল্পিত এবং আমি এই উভয়ের সাক্দী এবং অধিষ্ঠান ) 

€ দিদ্ধান্তী ) যদি তুমি সতা এবং মিথ্যার আধার হও; তাহ। হইলে সাধু এবং চোর উভয়ের সদৃশ 
হইলে, স্থতরাং তুমি আর প্রামাণিক রহিলে ন।, কারণ গ্রামাণিক ভাহাকেই বলা যায় যে সর্ববদ] 

সত্য মনন করে, সত্য বলে ও সন্োর অনুষ্ঠান করে এবং মিথ্য। মনন করে না, মিথ্যা বলে ন। ও 

মিথ্যা কখন অনুষ্ঠান করে না। যখন তুমি আপনার বাক্যকে আপনিই মিথ্য স্বীকার করিতেছ 
তখন ভুমি আপন। আপনিই মিথাচারী হইপে। ( নবীন ) অনাদি মায়া ব্রন্মের আশ্রয় এবং ইহ। 

ব্রক্ষকে আবরণ করিয়া থাকে । ইহা আপনি কি মানেন ন1? (সিদ্ধান্তী ) মানি না। কারণ 

তুমি মায়ার অর্থ এইরূপ কর যে “যে বস্ নাই অথব। ভাসমান আছে” স্থতরাং যাহার হৃদয়ে বিচার 

শক্তি নাই) সেই একথা স্বীকার করিতে পারে কারণ যে বস্ নাই, তাহা ভাসমান হওয়া সর্বব 

প্রক্কারে অসম্ভব ; যেমন বন্ধ্যার পুত্রের প্রতিবিষ্ব কথন হইতে পারে না। অধিকন্ধ “সম্মলাঃ 

মৌম্যেমাঃ প্রাঃ” ইত্যাদি ভান্দোগা উপনিষদের বচনের সহিত ও বিরুদ্ধ কহিতেছ । (নবীন) 

আপনি কি বশিষ্ঠ, শঙ্করাচাধ্া ও নিশ্চলদান আদি, ধাহার। আপনার অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত 

ছিলেন, তীহাদ্দিগের ও নিশ্চিত মতের খণ্ডন করিতেছেন ? আমরা ত বশিষ্ঠ, শঙ্করাচাধ্য এবং 

নিশ্চলদাসকে শ্রেষ্ট দেখিয়া থাকি । (সিষ্কান্তী) তুমি ক্ি বিদ্বান অথব! অবিদ্বান্? (নবীন ) 

আমিও কিঞ্চিৎ বিদ্বান। (সিদ্ধান্তী) আচ্ছা তবে বশিষ্ঠ, শঙ্করাচাধ্য এবং নিশ্চলদ্বাসের পক্ষ 
আমার সমক্ষে স্থাপন কর, আমি উহা খণ্ডন করিব এবং যাহার পক্ষ সিদ্ধ হইবে, সেই শ্রেঠ হইবে। 

ঘদি উঠাদিগের এবং তোনার বাক) অথগুনীয় হইত, ভাহা হইলে তুমি উহাদিগের যুক্তি লু 

আমার বাকোর কেন না খগুর্নকরিতে পার ? তবে শক্করাচাধ্য আদি জৈনদিগের মত খগুনের 

নিমিত্ত এই মত স্বীকার করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করিলে, তোমার এবং স্টহার্িগের বাক্য 
মাননীয় হইতে পারে । কারণ দেশ ও কালাহুসাঁবে আপনার পক্ষ দিদ্ধ করিবার জন্য অংক 



৯৭ পমুলাস। ১৯ 

স্বার্থপর ধিদ্বান লোক আপনার আম্মার জানেন বিরূন্ধও কল্পনা করেন। আর যদি তীহারা এই" 
সকল বিশ্য় অর্থাং জীব ও ঈশ্বরের একতা ও জগ মিথ্যা ইত্যাদি বাবহার সভা বলিয়া মানিঙ্েন, 

তাছা হইলে ত।হা।দগের কথাও সত্য হইতে পারে ন।। নিশ্চলদাসের পাঞ্জিতা এইরূপ দেখ। ফাঁয় 

“জীবে ব্রদ্ষহভিন্নশ্চেতনত্বাৎ” এইরূপ তিনি “বৃত্তি প্রভীকরে" জীব ও ত্রন্দের একতা গ্রমাণ করি বায় 

জন্য অনুমান লিখির়াছেন যে, জীব চেতন বলিঝ। ব্রচ্ হইতে অভিন্ন । ইহ! অতি আল্লবোধ বিশিষ্ট 

পুরুষের কথিতের সদৃশ বাক্য । কারণ কেবল সাধন্ধ্য হইতে একের অপরের সহিত একতা হয় না, 
কিন্তু বৈধন্ম ভেদক হইয়! থাকে । যেমন যদি কেহ কহে “পৃথিবী জলাহভিন্না জড়ত্বাৎ”। পৃথিবী জড় 

বলিয়। জল হইতে অভিন্ন, তাহা হইলে ভাহ।র বাকা যেরূপ সঙ্গত হইতে পারে না, তদ্ধণ নিশ্চপদান 

মহাশয়েরও লক্ষণ ব্যর্থ । কারণ জীবের অল্প, অল্পজ্ঞত্ব ও ভ্রান্তিমধাদি ধর্শা ব্রদ্ধ হইতে এবং ত্রন্ের 

সর্বগতত্থ, সর্বজ্ঞত| ও নিত্রণন্তিমন্থাদি ধণ্ম ব্রপ্ধ হইতে বিরুদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্ম এবং জীব ভিন্ন। 

ঘেপ গন্ধবত্ব এবং কঠিনত্বাদি ভূমিধন্ম, জলের রব এবং দ্রবস্বার্দি ধর্ম হইতে বিরুদ্ধ বলিয়। 

পৃথিবী এবং জল এক নহে, 'দ্ধপ জীব এবং ব্রচ্মর মধ্যে বৈধঙ্ম্য আছে বলিয়া জীব এবং ব্রহ্ম কখন 
এক ছিল না, কখন এক নাই এবং কখন এক হইবে ন। | ইহ] হইতেই বুঝিয়া লইবে যে নিশ্চল- 

দাসের কতদূর পাগ্ডিত্য ছিল। আর যিনি বোগবাশিষ্ঠ রচনা করিয়াছেন তিনি কোন আধুনিক 

বেদান্তী ছিলেন । ইহ বাঙ্গীকি, বশিষ্ট অথব। রামচন্দ্রেব রচিত, শত বা কধিত নহে কারণ তাহার! 

লকলেই বেদাগুযারী ছিলেন, স্থতরাং তাহার। বেদের বিরুদ্ধ রচন। করিতে বলিতে অথবা শুনিতে 

পারেন ইহা সম্ভবে লা! (প্রশ্ন) মহাতু। ব্যাস যে শারীরিক স্তর রচন। করিয়াছেন, তাহাতেও 

জীব এবং ব্রর্মের একতা দৃষ্ট হয় । যথা 

সম্পাগ্যহিহবিভাব? ম্বেন শব্দাৎ। 

ব্রান্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥ 

চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যোড়লে'মিঃ। 
এবমপ্যুপন্াসাৎ পুর্ণ্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥ 
অতএব চানন্য ধিপিঃ | বেদান্ত দঃ অঃ ৪ পা ৪8 

সুঃ ১। ৫-৭1 ৯। 

অর্থাং জীব আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া প্রকটিত হয় | ইহ পূর্বের ব্র্দপ্বরূপ ছিল। কারণ 

হ্বশব হতে স্বকীয় ব্রদ্মন্বরূপের গ্রহণ হইয়া থাকে। “অয়মাগ্রা অপহতপাপ্দ” ইত্যাদি উপক্তাসে 

এশ্বরধা/যুক্ হেতু সকল হইতে জীব ব্রদ্দস্ব্ূপ হইতে অবস্থিত এইরপ জৈমিনি আচার্য্যের মত। 

আর ওঁড়লৌমি আচাধ্য বৃহদারগ্যক্ের তদা ত্ন্বন্ূপ-নিরূপণাদি-হেতু-প্রদর্শক বচনসমূহ দ্বারা 

জীব চৈতন্যমাত্র স্বরূপে মুক্তিতে স্থিত হইয়া! থাকে ইহ! স্বীকার করেন। মহাত্মা ব্যাস পূর্বোক্ত 

উপন্তাসাদির এশ্বধয প্রাপ্িক্ধপ হেতু বশতঃ জীবের ব্র্ষস্ববূপ হইতে অবিরোধ মনে করেন। 
যোগী এশ্বধ্যযুক্ত হইয়া স্বীয় ত্র্স্বরূ্নুকে প্রাপ্ত হইয়! এবং অন্ত অধিপতি শুনা হইয়া অর্থাৎ স্বয়ং 

আঁপনাব এবং নকলের অধিপতিরপ ক্রহ্গপ্বরূপ হইয়া মুক্তিতে অবাস্থত খাকে। (উত্তর) এই 



২৭  সত্যার্থ প্রকীশ। : 

সকল সুত্রের এপ অর্থ নহে । ইহাদিগের প্রন্কৃত অর্থ শ্রবণ কর। যতদিন জীব স্বকীয় শুদ্ধ 

রূপ প্রাপ্ত হইয়াও সকল ম্ল হইতে নির্ধক্ত হইয়। পবিত্র না হয়, ভতদ্দিন যোগঘ্বার। এই্বধধ্য প্রাপ্ত 

হইয়া ও আপনার অন্তধামী ব্রক্মকে প্রাপ্ত হইয়াও আনন্দে স্থিত হইতে পারে না। এইকপে 

যোগী যখন পাপাদি রহিত হইয়। এশ্বধ্যযুক্ত হয়, তখনই ত্রন্ধের সহিত মুক্তির আনন্দ ভোগ কাঁরতে 

পারে, জৈমিনি আচার্যের এই মত। যখন অবিদ্যাদিদোষ দূরীভূত হইয়। জীব শুদ্ধ চৈতন্ত মাত্র 

স্বরূপে স্থিত থাকে তখন “তদায্মুকত্ব” অর্থাৎ ব্্শ্বরূপের সহিত নন্বন্ধ প্রাপ্ত হয়। যখন ব্রদ্ধের 

সহিত এ্বর্ধয এবং শুদ্ধ বিজ্ঞান জীবদবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া জীবম্মুক্ত হয়, তখন আপনার নির্মল 

ূর্বস্বরপ প্রাপ্ত হই আনন্দিত হইয়া থাকে, ইহাই মুনিমহোদয় ব্যাসের মত। যোগীর যখন 

সতাসগ্ষল্প হয় তখন সে স্বয়ং পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্রিস্থখ প্রা হস্স এবং স্বস্থানে শ্থাধীন ও 

স্থতগ্ম থাকে । সংসারে যেরূপ একজন প্রধান এবং অন্ত একজন অপ্রধান হয়, মুক্তির অবস্থায় তদ্রপ 

হয না। কিন্তু সকল জীব তুক্ধুভাবে অবস্থান করে। তাহা না হইলে ১ 

নেতরোমুপপত্তেঃ ॥ ১।১।১৬॥ 

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ১।১।১৭॥ 

বিশেষণভেদব্যপদেশাত্যাং চ নেতরোৌ ॥ ১।২। ২২॥ 
অন্থিমনস্য চ তগ্যোগং শাস্তি ॥ ১।১। ১৯ ॥ 

অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ ॥ অঃ ১। ১। ২০ ॥ 

ভেদব্যদেশাচ্চান্য; ॥ ১। ১1২১ ॥ 

গুহাঁং প্রবিগ্রাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১। ২। ১১॥ 
অনুপপাতন্থ ন শারীরঃ ॥ ১ ২।৩॥ 

অন্তর্যাম'ধিদৈবাদিষু তদ্বণ্মব্যপদেশাৎ ॥ ১। ২। ১৮ 

শারীরশ্চো৬য়েইপি হি ভেদেনৈনযধীয়তে ॥ ১। ২। ২০ 

ব্যাসমুনিকৃত বেদান্ত সৃতাণি। 

ব্রহ্ম হইতে ডিন জীব শষ্টিকর্তী নাই। কারণ এই অলপ, অল্পজ্ঞ সামর্থ্যবিশিষ্ট জীবে স্টিকতৃত্ 

থটিতে পারে না। এই জন্ত জীব ত্রচ্ম নহে । “রসং হোবায়ং লব ধ্বানন্দী ভবতি'? ইহা উপনিষদের 
বচন। জীব এবং ক্রদ্ম ভিন্ন; কারণ এই উভয়ের ভেদ প্রতিপাদন কর! হইয়াছে । তদ্রুপ না হইলে 

জীব রস অর্থাং আনন্দ স্বরূপ ব্রচ্মকে প্রাপ্ত হইয়া! আনন্দ স্বরূপ হইয়া থাকে । এইবপে প্রাপ্তির বিষ 

্রক্ধ এবং প্রাশ্ত হইবার কর্ত। জীবের নিরূপণ ঘটত পারে না । . এই হেতু জীব এবং ব্রঙ্গ এক নহে। 

দিব্যে হামূর্তঃ পুরুষঃ ল বাহ্যাভ্যন্তরে। হজ; । | 

অপ্র।ণে। হামনাঃ শুত্রোস্থক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ | 

মুণ্ডকোপনিষদ্ মুঃ ২ খঃ ১ মঃ ২। 



2৬ চর মি 

১১ সি). ৯..: ১9... 
১) গু চপ উন ছি 
৮০ চা নট 

. দিব্য, শুদ্ধ, মুর্িরহিত, সর্ধপূর্ণ, বান্থ আন্তরিক নিরন্তর ব্যাপক, অজ, জন্ম মরণ ও শরীর 

ধারণাদি রহিত, শ্বাস প্রশ্বাস শরীর ও মনের সন্ধদ্ধ রহিত, প্রকাশস্বন্ূপ ইত্যাদি পরমাক্মার বিশেষণ 

বশতঃ, পন্ষমেস্বর অক্ষর অর্থাৎ নাশরহিত প্রতি হইতেও পরে অর্থাৎ হুক্্ম এবং জীব হইতেও পরে 

অর্থাৎ স্থক্্। প্রক্কতি এবং জীব হইতে ব্রঙ্গের ভেদপ্রতিপাদনরূপ হেতু সকল দ্বারা প্ররুতি 
এবং জীব সকল হইতে ব্রদ্গ ভিন্ন । এই সর্বব্যাপক ত্রদ্ধে জীবের যোগ অথব। জীবে তরঙ্গের যোগ 
প্রতিদান করাতে ব্রচ্গ এবং জীব ভিন্ন হইতেছে, কারণ ভিন্ন পদার্থেরই যোগ হইয়। খাকে। এই 
্রদ্ের অন্তর্ধ্যামি ত্বাদি ধর্ম কথিত হইয়াছে এবং জীবের ভিতর ব্যাপক হওয়াতে জীব ব্যাপ্য 
হইয়া ব্যাপক ব্রঙ্গ হইতে ভিন্ন হইতেছে ; কারণ ব্যাপ্য' ব্যপক সঙ্ঠি ও ভেদসত্বেই মংঘটত 

হইয়। থাকে । পরমাস্মা যেরূপ জীব হইতে ভিন্স্বরূপ, তদ্রপ ইন্জরি, অক্্ঃকরণ, পৃথিবী প্রভৃতি 
ভূত, দিশা, বায়ু ও হুধ্যাদি এবং দিবাগুণ সমূহের ভোগ বশভঃ দেবত। পদবাচ্য বিদ্ান্ দিগের 

হইতেও তিনি ভিন্ন। “গুহাং প্রবিষ্টৌস্থুকুতপ্য লোকে” ইত্যাদি উপন্ষিদের বচনান্পারেও 

জীব এবং পরমাস্ম। পরম্পর ভিন্ন । এইরূপে উপনিষদের অণেক স্থলে প্রদর্শিত হইমাছে । 

“শরীরে ভবঃ শারীরঃ” শরীরধারী জীব ব্রচ্ধ নহে; কারণ ব্রঙ্গের গণ, কর্খ ও স্বভাব জীবে 

খটিতে পারে না। (অরধিদৈব) সকল দিব্য মন আদি এবং ইন্জিয়াদি পদার্থ, ( অধিতৃত ) 
পৃথিব্যাদিভূত, এবং (অধ্যাত্ম ) সকল জীবে পরমাত্মী অন্তধামীরপে স্থি আছেন; কারণ 

উক্ত পরমাক্সার ব্যাপকত্বাদি ধশ্ম উপনিষদের সর্বস্থলে ব্যাখাভ আছে। শবীক্ধারী জীব ব্রহ্ধ 
নহে, কারণ ব্রচ্ম হইতে ম্বরূপতঃই জীবের ভেদ হইয়। থাকে । এই সকল শারীরক স্থঙজ হইতে 
ও স্বরূপতঃই ব্রহ্ম এবং জীবের ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে । এইরূপে বেদাস্তরীদিগের মতানুসারে 
“উপক্রম” এবং “উপসংহার” ও ঘটিতে পারে না। কারণ * উপক্রম” অর্থাৎ আরস্ত ব্রহ্ম হইতে 

হয় এবং “উপসংহার” অর্থাৎ প্রলয় ব্রাঙ্ষেই হয় ইহ। বল। হয়। যখন অন্ত দ্বিতীয় পদার্থ 

শ্বীকার করে ন| তখন উৎপত্তি এবং গ্রলয়ও ব্রন্দের ধন্্ব হইয়া! যায়। কিন্ত বেদাদিসত্যশান্তে 
ব্রহ্ম উৎপত্তি ও বিনাশ রহিত ইহা! প্রতিপাদন করা হইয়াছে । স্থতরাং নবীন বেদান্তিগণ 

ঈশ্বরের কোপের পাত্র হইয়া পড়িবে, কারণ নির্ধিকার, অপরিণাঁমী শুদ্ধ সনাতন এবং নিভ্রণপ্ততাদি 

বিশেষণযুক্ত ত্রন্গে বিকার উৎপত্তি এবং অজ্ঞানা্দির কোন প্রকারেই সগ্ভাব হইতে পারে না! 

অপরন্তভ উপসংহার (প্রলয় ) হইলে পরও ক্রক্ধ, কারণাত্মক জড় এবং জীব সমভাবে বিগ্যমান 

থাকে । স্থতরাৎ এই সকল বেদান্তী্দিগের উপক্রম এবং উপসংহার কল্পনাও মিথ্যা । এইকপ 

শাস্ত্র এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিরুদ্ধ ইহাদ্িগের মতে আরও অনেক অশুদ্ধ বিষয় আছে। 

ইহার পর আর্ধ্যাবর্ে টজৈনদিগের এবং শঙ্করাচার্যের মতাবলম্বীদিগের উপদেশের অল্প 

পরিমাণে সংস্কার হইয়াছিল এবং পরস্পরের খণ্ডন ও মণ্ডন চলিতেছিল। শঙ্করাচার্যের.ভিন 

শত বৎসর পরে উজ্জয়িনী নগরীতে বিক্রমাদিত্য রাজ। কিছু প্রতাপান্থিত হুইয়াছিলেন। ইনি 

সক্ল রাজাদিগের মধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ নিবৃত্ত করত; শাস্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তংপশ্চাৎ 
রাজা ভর্তৃহরি কাব্যাদি শাস্ব এবং অন্তান্ত বিষয়ে কিঞিৎ বিদ্বান হইয়া পরে বৈাগ্যবান্ হইয়া 

রাজ্য পরিত্যাগ করিম্াছিলেন | ভোর বিক্রমাদিত্যের পাঁচশত বৎসর পৰে রাজা 

করিয়াছিলেন। তিনি অল্প পরিমাণ ব্যাকরণ এবং কাব্যালঙ্করাদির এরূপ প্রচার করিয়াছিলেন 

পপ 



২২ | সত্যর্থ প্রকাশ 

যে তাহার রাজ্যে ছাগপালক কালিদাসও বদুবংশ কাব্যের রচনাকর্তা হইয়াছিল। . ভো্গ- 

রাজের নিকট যে কেহ উত্তম শ্লোক রচনা করি লইয়! যাইত ত্ীহাকে বহু পরিমাণে ধন 

প্রদত্ত হইত এবং তাহার প্রতিষ্টা হইত। তীঙ্গার পর নৃপতিগণ এবং ধনী লোক সকলেই এককালে 

বিষ্য। পাঠ ভ্যাগ-করিয়াছিল। য্যপি শঙ্করাচার্যোর পূর্ববত্তী বামমাগীদিগের পশ্চাৎ শৈব প্রভৃতি 

'সম্প্রনায়স্ত মতাবলঘ্বীও হইয়াছিল, পরস্ত উহ্বারা অধিক প্রব্প হয় নাই। মহারাজ বিক্রমাদিতা 

হইতে শৈবদিগের বল বৃদ্ধি পাইতে লাগল । বামমাগীদিগের মধো যেমন দশমহাবিগ্যাদি শাখ। 

আছে তদ্রপ শৈবদিগেরও মধো পাশুপতাদি অনেক শাখ। হইয়াছিল । লোকে শঙ্করাচার্যাকে 

শিবের অবতীর নিশ্চ- করিল। তাহার অন্যায়ী সংগ্তাপিগণও শৈব মতে প্রবৃত্ত হইল এবং কাম- 

মার্গীদিগের সহিত মিলিত হইডে লাগিল । শিবের পত্ধী বামমাগীদিগের দেব ; সেই দেবীর 

উপাপক এবং শৈব [ মহাদেবের ] উপাসক এই উভয়েই অগ্যাপি রুদ্বাক্ষ এবং ভম্ম ধারণ করে। 

পরস্ধ বাষমার্গী যত পরিমাণে বেদবিরোধী, শৈব তদ্রপ নহে। 

ধিক ধিক কপালং ভন্ম-র দ্রাক্ষ-বিহীনম্ ॥ ১ ॥ 

রুদ্রাক্ষ'ন্ ক" দেশে দশনপরিমিতান্ 

মণ্তকে বিংশতী ছে। 

ষট্ ষট্ কর্ণপ্রদেশে করধুগল- 
গতান্ ছ'দশান্ ছ দশৈব। 
বাহ্বোরিন্দোঃ কলাভিঃ পুশিতি গপ্তি- 

যেকমেবং শিখায়া্ 

বক্ষস্য্ীধিকং য; কঙয়তি শতকং স স্বং 

নীনকঠ? ॥১। 

ইতাদি অনেক প্রকারের শ্লেক ইহারা রচন! করিল এবং বলিতে লাগিল যে যাহার কপালে ভক্ম 

নাই অথবা! কণ্ঠে কদ্রাক্ষ নাই তাহাকে ধিক । “তং ভ্যজোনন্তাজং যথা” তাহাকে চগ্ডালের তুল্য ত্যাগ 

করা উচিত || যে কে ৩২, মস্তকে ৪০, কণে ছয় ছয় করিয়া ২২, হস্তে ১২ করিয়া! ২৪, বান্থুতে 

১৬ করিয়া ৩২, শিখায় ১ এবং হদয়ে ১০৮, রুজাক্ষ ধারণ করে, সে সাক্ষাৎ মহাদেবের তুল্য 

হম ||২|| শাক্তও এইরূপ মালিয়া থাকে । পশ্চাৎ বাম্মাগী এবং শৈরগণ মিলিত হইয়। ভগলিঙ্গের 

স্থাপন করিল। ইহাকে জলাধারী 'এষং লিঙ্গ কহিয়া থাকে । উহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল। 
উক্ত নিল'জ্জদিগের 'একটু ও লঙ্জা হইল না যে এইরূপ পামরত্বের ক্কার্ধা কেন করি? কোন 
এক্ক কবি লিখিয়াছেন যে *ন্বার্থী দোষং ন পশ্যতি” ক্ষার লোক আপনার স্বার্থপিষ্ধির আশয়ে 
দুষ্ধার্ম্য কেও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়। উহাতে দো দেখিতে পায় না। উক্ত পায়্াণাদি মুর্তি এবং ডগ- 
লিঙ্গের পূজায় শ্রেষ্ট ধর্শ, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ আদির সিদ্ধি হইবে মনে করিতে লাগিল । ডোঙ্স- 

রাজের পর যখন জৈনগণ আপনাদিগের মন্দির সমূহে মূর্তি স্থাপন করিতে এরং দর্শন ও জ্পর্শনের 



১১ সমুজীন। ও 

জন্য গমনাগমন করিতে লাগিল, তখন উক্ত "পোপাদিগের শিমোবাও ছৈনমন্দিরে গমনাগৃণ 

কবিতে লাগিল এবং সেই লময়ে আবার পশ্চিম হতে কোন মগ্তসহ এব যবন লোকও আধা 

বৃর্ডে আনিতে লাগিল । তখন "পোপেরা? এই গ্োক রচণ। কপিল :-- 

ন বদেকঘাবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ কঠগতৈরপি। 
হস্তিণা তাড্যমানোহপি ন গচ্ছেজ্জেনমন্দিরমূ ॥ 

বই কেন ছুংখ প্রাপ্সি হউক না, এমন কি প্রাণ কষ্ঠাগত হইলেও অথ।ষ্ মৃড়া সম উন্থিত 

*হলেণ যাবনী অথাহ শ্্েচ্ছ ভা! মুখে উচ্চারণ করিবে না । আব উন্নত তস্তী মদ বিনাশ কবি- 

ধাঁধ জন্ত দৌড়িগ়া অংইসে এবং হখন জৈনমন্িরে প্রবেশ করিলে যদি প্রাণরক্ষীও হয, তথাপি 

১জণমন্দিরে প্রবেশ করিবে ন1,অথাৎ টৈন-মন্দিধে প্রবেশ করিষা রঙ্গা পা পমআপেক্গ। হল্তীব সম্মুখে 

গাঠবা বিনষ্ট হ ওয়। শেষ; । এইবকপ আপনার শিষাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিল। মখন কেহ 

প্রমাণ জানিতে ইচ্ছা করিয়! দ্িজ্ঞাস! করিত ঘে ভোমাদিগেব মতের পোষক কোন মাননীয় গ্রন্থের 

গ্রামাণ আছে কি সা? তখন উহাব। উত্তর দিত যে হা! আছে। যখন দিজঞাসিত হইত যে কি 

গাছে প্রদর্শন কর, তখন মার্কণডেয় পুবাণাদির বচন পাঠ করিভ এবং ছুর্গাপাঠে যেমন দেবীর বর্ণন 

(লখিত আছে, তদ্রপ শ্রবণ করাইভ। ভোজরাদের রাজ্য সময়ে মহাক্স। বালের নাম লইয়া কেই 

মার্কডেয পুরাণ এবং শিবপুরাণ রচন| করিষা প্রকাশ করিয়াছিল। ভোজরাজ। উহা বিদিত হুইয়। 

উক্ত পণ্ডিতদিগকে হ্তচ্ছেদনাঁদ দণ্ড দিয়া কহিয়াছিলেন মে, কেহ কাব্যাদি গ্রন্থ রচনা করিলে উহ। 

আপনার নাম দিয়া রচনা! করিবে এবং খষি ও মুনিদিগের নাম দিবে না। এসকল বিষয় ভোক্ছ- 

এজ রচিত সপ্লীবনী নামক ঈতিহাসে লিখিত আছে । গোয়ালিয়র রাজো * ডি” নামক নগরের 

তে ওয়ারী ব্রাক্মণদিগের গৃহে এই লিখিত গ্রন্থ আছে, ধাহা লখুন্ণর রা৭ মাহেৰ এবং তাহার গমস্তা 

বামদয়াল চোবে মহাশয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন । উহাতে স্পষ্ট লিখিত 'সাছে ঘে মহাত্মা ব্যাস 

চারি সহশ্র ও চারি শত এবং তাহার শিষ্যগণ পাচ সহম্্র ছয় শত গ্লোকযুক্ত ভারত রচনা করিয়া- 

ভিলেন। উহাতে মহারাজ। বিক্রমাদদিত্যের সময়ে বিংশ সহন্্ শ্লোক হয়। মহারাজা ভোজ কহিতেপ 

ঘতাহার পিতার সময়ে ২৫ সহস্র এবং তীহার অর্ধেক বয়সেই ৩* সমর গ্লোকযুক, মহাভারত 

পাওয়। যায়। যদি এরপে বৃদ্ধি হইতে থ।কে, ভাহা হইলে মহাভারত পুণ্তক এক উদ্ট্রের ভার হইয়া 

উঠিবে এবং খষি ও মুনিদিগের নাম লগা পুরাণাদি গ্রন্থ রচণা করিলে আধ্যাবর্তীয় লো চ শ্রমঙ্গালে 

পতিত হইয়! বৈদিকধন্মবিহীন হইয়। জষ্ট হইয়। পড়িবে | ইহ! হইতে বিদিত হওয়! যায় যে ভোজ- 

গজের সময় কিছু কিছু বেদের সংস্কার হইয়াছিল। তীহাব ভোঙ্জপ্রবন্ধে লিখিত আছে যে :-- 

ঘস্ট্যকয়া ক্রোশদ শৈকমশ্বঃ ্ কৃত্রিমো গচ্ছতি চারগ্রত্যা । বায়ং দদাতি 

ব্যজনং স্ুপুক্ষলং বিন। মনুষ্যেণ চনত্যজত্রম্ ॥ 

দ্বার রাজ্যে এবং সমীপবর্তী গ্রতদশে এরপ শিল্পী ছিল যে উষ্তারা ঘোটকের আকার বিশিষ্ট 

চ্্র্ষলাঘৃক্ত এফ বাহন নির্খামণ করিয়াছিল । উহা এক জুদ্র ঘণ্টায় ১১ ফোম এবং এক খণ্টায় 



২৪ সত্যার্থ প্রকাঁশ। 

সাড়ে সাভাইশ ক্রোশ যাইত ॥ উহ1 ভূমি এবং অন্তরীক্ষেও চলিত £ আর এক পাথ! একসপ প্রস্তত 
করিয়াছিল যে মন্তস্তের দ্বার! চালিত না হইয়াও কলাযস্ত্রের বলে সর্বদ! চলিত এবং প্রচুর বাতাস 
উৎপাদিত করিত। যদি এই ছুই পদার্থ অদ্য পধ্যস্ত বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে ইউরোপীয়নেব 

এত দূর অহঙ্কার করিতে পারিতেন না। “পোপ” মহাশয়ের আপনার শিষ্যদিগকে জন হইতে 
নিবৃত্ত করিতে আরম্ভ করিলেও উহাদিগের মন্দিরে গতায়াত নিবুত্ত করিতে পারিলেন না । জৈন. 

দিগের কথ। শুনিতে লোক যাইতে লাগিল এবং জৈনদিগের পোপ” এই সকল পৌরাণিক পোপ- 
দিগের শিষ্বাদিগাকে প্রতারিত করিতে লাগিল । তখন পৌরাণিকেরা মনে করিল ঘে ইহার কোন 
উপায় করা কর্তবা, নচেৎ আপনাদিগের শিমের জৈন হইয়। যাইবে । পরে “পোপেরা” এইকপ 

খ্িগ করিল যে জৈনদিগের ন্যায় আপনাদিগের ও অবতার, মন্দির, মুর্তি এবং কথা বিষয়ক পুস্তক 
রচন| করা ঘ:ইবে। ইহার! জৈনদিগের চতুর্বিখতি তীর্থস্করের স্তায় চতুর্বিংশতি অবতার, মন্দির 

এবং মৃত্তি সকল প্রস্থত করিল এবং জৈনদিগের যেকগ আদি এবং উত্তর পুরাণ আছে, তত্র 

অষ্টাদশ পুরাণ বচন! করিতে আরম্ভ করিল। ভোঙজরাজের ১৫০ বৎসর পরে বৈষ্ণব মত আর্ত 

হয়। ব্যাধ জাতিতে শঠকোপ নামে একজন উৎপন্ন হইয়াছিল এবং উহার কয়েকজন শিশ্ত হইয়া- 

ছিল। তৎপশ্চ।ৎ হাড়ি জাতি হইস্ডে মুনিবাহন এবং তৃতীয় ধবন কুলোৎপন্ন বনাচাধ্য হইয়াছিল । 
তৎপশ্চাত ব্রাহ্মণকুলজাত চতুথ বানান্জ হইয়ছিলেন। তিনিই এই মতের প্রচার করেন । শৈবগণ 

শিবপুরাণ আদি, -শাক্তগণ দেবীভাগবতা্দি, এবং বৈষ্ণবগণ বিষুপুরাণাদি রচন! করিয়াছিল। 

উহার। এক্জন্য উহাতে আপনাদিগের নাম দেয, নাই, যে ধদি উহ্থাব! রচন| করিয়াছে ইহ প্রকাশ 

পায়, তাহা হইলে কেহই প্রামাণ্য জ্ঞান করিবে ন|। এই জন্য ব্যাসার্দি খষি এবং মুনির নাম 

লিখিক়| পুরাণ রচন। কর] হইয়াছে । বস্বতঃ ইহাদিগের নবীন নাম রাখা উচিত ছিল * কিন্তু যেমন 

কোন দরিদ্র আপনার সন্তানের নাম মহারাজাধিরাজ পাখে, সেইব্'প আধুনিক পদার্থের নাম যে 

সনাতন ব। পূর্বকালীন রাখিবে, নে বিষয়ে 'আশ্চধ্য কি? ইহার্দিগের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ বিরোধ 

আছে, ভদ্রপ পুরাণে লিখিত আছে যথ। *-- 

শ্ীপুরের স্বামিনী রত “দবী ভাগবতে প্র” নামে এক দেবীন্থীর কথ]! লিখিত আছে। 

ইনি সকল জগৎ নিশ্মাণ করিয়াছেন এবং ব্রক্ষা বিষণ এবং মহাদেবকেও স্থষ্টি করিয়াছেন। 
যখন উক্ত দেবীর ইচ্ছ। হইল তখন আ'পনার হস্ত ঘর্ষণ করাতে এক ফোন্ধ। উঠিল যাহা হইতে 

ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। দেবী উহাকে বলিলেন যে তুমি আমাকে বিবাহ কর।. ব্রন্ধা 
বলিলেন যে তুমি আমার মাতা, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব ন1। ইহা শুনিয়া 

মাতার ক্রোধ বৃদ্ধি হইল এবং পুত্রকে ভন্ম করিয়া দিলেন। পুনরায় হন্ত ঘর্ষণ করিয়। পূর্বরূপে 

. দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদন করিয়া! উহার নাম বিষ রাখিলেন এবং উহাকেও উক্ত প্রকার বলিলে 

তিনি অস্বীকার কবাতে ত্বীহাকেও ভন্ম করিয়া দিলেন। পুনরায় তক্দ্রপে তৃতীয় পুত্র উৎপন্ন 

করিয়া তাহার মাম মহাদেব রাখিলেন এবং তাহাকে বলিলেন যে তুমি আমাকে বিবাহ কয়। 

মহাদেব বলিলেন যে আমি তোমার সহিত বিধাহ করিতে পারি না। তুমি অন্ত স্্ীর শরীর 
ধারণ কর। দেবী তাহাই করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন যে এই ছুই স্থানে যে ভন্ম 

রূহিয়াছে ইহা কোন্ পদার্থ পতিত রহিয়াছে? দেবী বলিলেন যে ইহারা তোমার ছুই ভাই.) 



১১ লমুদ্বান। এ 

ইহার। আমার আজ! গ্রতিপালন করে নাই বলিয়া ভশ্ম করিয়। দিয়াছি। মহাদেব বলিলেন, ফে 

আমি একক কি করিব? ইহাদ্দিগকে জীবিত কর এবং আরও ছুই স্ত্রী উৎপন্ন কর। তিনের বিবাহ 
তিনের সহিত হইবে। দেবী তক্্রপ করিলেন এবং তখন তিন জনের সহিত তিন স্ত্রীর বিবাহ হইল । 
কি আম্চর্যয ! মাতার সহিত বিবাহ করা হইল না কিন্তু ভগ্নীর সহিত করা হইল! এই সকল কি 

সঙ্গত কার্য মনে করা উচিত? পম্চাৎদেবী ইন্দ্রাদিকে উৎপন্ন করিলেন । ব্রন্ধা, বিষণ, রু্র এবং ইন 
ইহার তাহার পান্ধী বহন করিবার কাহার [ বেছারা। ] হইল ইত্যাদি যেরূপ মনে আসিয়াছে 

তদ্্রপ দীর্ঘ ও বিস্তৃত গল্প রচন। করিল ৷ উহ্বা্িগকে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য যে দেবীর শরীর ও 

উক্ত শ্রীপুরের স্থ্টিকর্ত। এবং দেবীর পিতা ও মাতা কে ছিল?যর্দি বল যে দেবী অনাদি, তাহ! 

হইলে যাহ! বস্তসংযোগ জন্ত, তাহা কখনই অনাদি হইতে পারে না এবং যদি মাতা ও পুষ্্ের 

পরস্পর বিবাহ হইতে ভীত হইতে হয়, তাহ! হইলে ভ্রাতা! ও ভগ্মীর বিবাহ &ইতে কি উত্তম 
তত্ব নির্গত হইতে পারে ? এই দেবীভাগবতে মহাদেবের, বিষুর এবং বরন্ধাদির যেমন ক্ষুপ্রতা এবং 

দেবীর মহত্ব ( শ্রেষ্ট ) লিখিত আছে শিবপুরাণে ও তদ্রপ দেবী আদির অতন্ত ক্ষুদ্রতা অর্থাৎ 

ইহার। সকলে মহাদেবের দাস এবং মহাদেব সকলের ঈশ্বর এপ লিখিত আছে । যদি রুদ্রাক্ষ অর্থাৎ 

এক বৃক্ষের ফলের মাল! এবং ভন্ম ধারণ করিলে মুক্তি হয় তাহ। হইলে ভন্মে লোটায়মান গন্দভীদি 

পণ্ড এবং কুঁচ আদি ধারণ-কারী ভীল ও ব্যাধাঞ্দি কেন মুক্তি পাইবে না এবং শুকর, কুকুর ও 

গদ্দিভাদি পঞ্ড ভম্মে লোটাযমাঁন হইলে তাহাদিগের কেন মুক্তি হয় না? প্রশ্ন] কালাগরিরুত্রো- 

পনিষদে ভম্ম মাখিবার বিধান লিখিত আছে, উহা! কি মিথ্যা) আর "ত্র্যামুষংজমদগ়ে;” 

[যজুর্ধেদের বচন] ইভার্দি বেদমন্ত্রে ও ভম্ম ধারণের বিধান আছে এবং পুরাণে রুত্ের 

চক্ষু হইতে অশ্রপাত হইয়া! যে বৃক্ষ হইয়াছিল উহার নাম রুদ্রাঞ্ছ, এই জন্ত উহ্ছার ধারণে 

পুণ্য লিখিত আছে । যদি একটি মাত্রও কুদ্রাক্ষ ধারণ করে তাহা হইলে সকল পাপ তিরোহিত 

হইয়। স্বর্গে যায় এবং যমরাজের এবং নরকের ভয় থাকে না। [উত্তর] কাঁলাগ্রি কজ্রোপনিষদ 

কোন ভন্মধারী মন্তয্ রচন| করিয়াছে কারণ “ষসা প্রথমা রেখ। সা ভূলোক” ইত্যাদি উহার 

বচন অনর্থক | হস্তদ্বার| প্রতিদিন যে রেখ! করা হয় উহা ভূলোক অথব!| ভূলোকের বাচক 

কিরূপে হইতে পারে 2 আর যে “এ্যায়ুষং জমদগ্নেঃ” ইত্যাদি মন্ত্র আছে উহ। ভন্ম অথব! ত্রিগু 

ধারণ বাচক নহে কিন্তঃ-*্চক্ষু বে জমদগ্রি:, [ শতপঃ ] হে পরমেশ্বর! আমার নেত্রের জ্যোতিঃ 

[ এায়ুষং ] ত্রিগুণী অর্থাৎ তিনশত বর্ষ পর্য্যন্ত থাকুক এবং আমিও এরূপ ধশ্মকার্যা করি যাহাতে 

দৃষ্টিনাশ না হয়! দেখ ইহ। কতদূর মূর্খতার কথা যে চক্ষুর অশ্রপাত হুইতেও বৃক্ষ উৎপর হইল বা 

হইতে পারে ? পরমেশ্বরের স্ৃষ্টিক্রম কেহ কি অন্যথা করিতে পারে» পরমাত্স। যে বৃক্ষের যে 

বীজ রচনা করিয়াছেন তাহ! হইডেই সেই বুক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে অগ্থা পারে না। স্ুতরাৎ 

রুত্রাক্ষ, তন্ম, তুলসী, কমলাক্ষ, ঘাদ, ও  চদ্দনাদদি কর্ণে ধারণ করা আদি যাহা কিছু আছে 

তংসমস্তই বন্য পশুবৎ কার্য হইয়া! থাকে । এইরূপে বামমার্গা এবং শৈবগণ অত্যন্ত মিথ্যাচারী, 

বিরোধা এবং কর্তব্য কম্মমবিমুখ হইয়া থাকে । উহাদিগের মধ্যে কোন শ্রেষ্ট পুরুষ থাকিলে তিনি 
।এ সকল কথায় বিশ্বাস না করিয়া সৎকর্ম করিয়া! থাকেন। যদি রুত্রাক্ষ ও ভম্ম ধারণবশত্তঃ 

ঘমরাজের দূত ভীত তয়, তাহ! হইলে+পুলিসের সিপাহীও অবস্ ভীত হইবে । দখন রুণ্রাক্ষ এখং 



শুভ ” পাতা অকাশ। 

তল্ম ধারপন্গারী হইতে কুন্ধুর, নিংহ, সর্প, বৃশ্চিক, মক্ষিকা এবং (এমন কি) মশ! আদিও ভীত হয় না 
ওধন ভ্তায়াধীশের গণ কল কেন ভীত হইবে? (প্রশ্ন) বামমাগী এবং শৈৰ তবে উৎর্ট নহে কিন্ত 
বৈষঃব অবশ্ত উৎরষ্ট ? (উত্তর) উহাও বেদবিরোধী হওয়াতে উহা! অপেক্ষাও অতি নিকষ । (প্রশ্ন) 4 
পনমন্তে রুদরমনাবে ।/ “বৈষবমসী |” প্বামনায় চ।” “শণানাস্ব। গণপতিফ হবামছে 1” “ভগবতী 

ভূয়াঃ1” “ন্থ্যা আত.মা জগতন্তসৃষশ্চ।” ইত্যাদি বেদ প্রমাণ হইতে শৈবাদি মড লিদ্ধ হইতেছে 
তবে কেন পুনরায় খণ্ডন করিতেছ? ( উত্তর.) এই বচন হইতে শৈবাদি সম্প্রদায় সিদ্ধ তয় না। 
করণ “রুদ্র” বলিলে পরমেশ্বর, প্রাণাদদি বায়ু, জীব, ও অগ্নি আদি বুঝা । কোধ কর্তা রুদ্র 
অর্থাৎ ছুষ্টদিগকে রোদন কারক পরমাত্মাকে নমস্কার করা, প্রাণ এবং জঠরাগ্রিকে অস্ত দেওয়৷ (নম 

ইতি অক্পনাম নিঘং ২৭) এবং যিনি মঙ্গলকারী অর্থাৎ সমস্ত সংসারের অত্যন্ত কল্যাণকারী সেই 
পরমাত্মাকে নমস্কার করা আবশ্বীক। “শিবসা পরমেশ্বরস্যায়ং ভক্তঃ শৈবঃ1% প্বিষ্কোঃ পরমাত্ম- 

নোইয়ং ভক্কে! বৈষব: | “গণপতেঃ সকল জগত স্বামিনোহয়ং সেবকো গাণপতঃ 1" “ভগবভ্যাঃ 

বাণ্য! অয়ং সেবক: ভাগবতঃ1৮ “হূর্যযস্থা চরাচরাত্মনোহয়ং সেবকঃ সৌরঃ1৮ কুদ্র। শিব, বিষ, 
গণপতি ও হূর্যা ইত্যাদি সমন্তই পরমেশ্বরের নাম, এবং সত্য ভাষণযুক্ত বাণীর নাম ভগৰতী। 

এ সকল বিষয় না বুঝিয়৷ কেবল গোলযোগ উত্থাপন করিয়াছে । যেমন-_ 

ফোন এক বৈরাগীর দুই শিষা ছিল। ইহারা গ্রতিদিন গুরুর পদসেবা করিত। একজন 

দক্ষিণ পদ এবং দ্বিতীয় বাম পদ সেবার্ধে ভাগ করিয়! লইয়াছিল। একদিন একজন ফোন পণ্য 

গ্বানে চলিয়া যায়। দ্বিতীয় আপনার অংশ মত সেব্য পদের সেবা করিতে লাগিল। তর্থন 

গুরু মহাশয় পার্থ পরিবর্তন করাতে তাহার সেব্য পদের উপর অগ্ঠ শিষোর সেব্য পদ পতিত 

হইল । তাহাতে সে যষ্টি লইয়। উক্ত পদের উপর প্রহার কর্িল। গুরু কহিলেন “অরে দুষ্ট 

তুই একি করিলি?” শিষ্য বলিল যে আমার (ব্য পদের উপর এই পদ কেন আসিয়া উদ্বিল? 

এই সময়ে অপর শিষ্য যে পণ্য স্থানে গিয়াছিল সেও আসিয়! উপস্থিত হইল। দেও আপনার 

সেব্য পদ সেব! করিতে গিয়া দেখিল যে উহা! স্ফীত হইয়া পড়িয়। আছে। গুরু সমস্ত বৃত্তান্ত 
গুনাইয়। দিলেন; সেই মূর্খও কিছু না ধলিয়া কহিয! স্থিরভাবে যষ্টি উত্থাপন করিয়া অত্যন্ত 
বলের সহিত গুরুর অন্ত পদের উপর গ্রহার করিল। গুরু উচ্চৈ:ত্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 

তখন উভয়ে যি লইয়া! আসিয়। ছুই পদের উপর প্রহার করিতে আরস্ভ করিল। অত্যন্ত কোলাহল 

উঠিল। লোক সকল আঙিয়। জিজ্ঞাস! করিতে লাগিল "গুরু মহাশয় ! কি হইয়াছে ? উহাদিগের 

মধ কোন বুদ্ধিমান্ পুরুষ সাধুকে পৃথক্ করিয়া পরে উক্ত ছুই মূর্খ শিশুকে উপদেশ দিলেন 

ঘষে উক্ত উভয় পদই তোমাদিগের শুরুর । তোমার! সেবা করিলে উহাতে স্বচ্ছন্দ অনুভূত হয় 

এবং ছুখ দিলে উহার মধ্যে অন্ত তরের ছুঃখ অনুভূত হয়। | 

যেন এক গুরুর সেব। বিষয়ে শিষ্যের! লীলা করিয়াছিল 'তদ্রপ এক .অখণ্ড, সচ্চিদানন্দন্বরূণ 
পরমাত্মার বিষণ ও কুদ্রাদি যে অনেক নাম আছে এবং প্রথম সমূল্লাসে যে সকল নামের যথার্থ অর্থ 
প্রকাশ কর! হইয়াছে, সেই সত্যার্থ না জানিয়! শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ী লোক পর- ৫ 

স্পর পরম্পরের নামের নিন্দা করিয়া থাকে । মন্দমতিগণ একটু ও আপনার বুদ্ধি চালন! করিয়া 
বিচার করে না যে :এই লকল বিষ, ক্র ও শিবাদি নাম এক আস্বিতীয় সর্বনিয়ক। ও সূর্বাস্তরামী 
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টিন অনেক গুণ ক্স ও স্বভাবযুক্ত বলিয়া তাহারই বাচক হয়। এই নকল লোকের উপর কি 

ঈশ্ববের কোপ হইয়া থাকে না? এক্ষণে দেখ চক্রান্কিত বৈষবদদিগেব অদ্ভুত মায়া ২-_ 

তাপঃ পুণ্ুং তথা নাম মালা মন্ত্ুস্ত ঘৈব চ। 
অমী হি পঞ্চ সংস্কীরাঃ পর মৈকীন্তহেতব? ॥ 
অতগ্ত তনূর্ন তদামো অশ্নতে। ইতি শ্রুতেঃ। 

রাঞানুজপটলপদ্ধতো ॥ 

অর্থাৎ ( তাপঃ ) শঙ্খ, চক্র, গদ। এবং পদ্ম এই চারিকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া বাহু মূলে দাগ 
দিয়া পরে ছুষ্ধযুক্ত পাত্রে মন্জিত করে এবং কেহ কেহ সেই দুগ্ধ পান করে। এক্ষণে দেখ যে উহাতে 

প্রত্যক্ষ মন্তষা মাংসের স্বাদ আমিয়! থাকে । এইবূপ কাধ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার জ্বন্ত করিয়া 
থাকে এবং বলে যে শঙ্খ ও চক্রাদি দ্বার। শরীর তাপিত কর ব্যতিরেকে জীব পরমেস্ববকে প্রান্ত 
হয় না কারণ উহ! ( আম: ) অর্থাৎ কাঁচ।। রাজ্যের “চাপরাম্” আদি চিছ্নু থাকিলে যেরূপ মকল 

লোকে রাজপুরুষ জানিয়। ভীত হয় তদ্রপই বিষ্ণুর শঙ্। ও চক্রাদি দেখিয়া যমরাজ এবং তাহার 

গ্রণ ভীত হয়| ইহারা বলে যে ৫ - 

দৌবানা বড়া দয়াল কি তিলক ছাপ ওঁর মাল। 

যম ডরপৈ কালু কহে ভগ্ন মানে ভূপাঁল ॥ 

( পয়ার) 

অর্থাৎ ভগবানের নিশ্মিত তিলক, ছাপ এবং মালা ধারণ করাই শ্রে%্চ এর" উহা হইতে ধমরাজ' 

এবং রাজ! ও ভীত হয়েন। (পু ম্) ললাটে ত্রিশুলের সদৃশ চির অস্কিত কর। (নাম) নারা- 
য়ণ দাঁস, বিষুাস অর্থাৎ দাস শবান্ত রাখা। (মালা) কমল মূলের মালা। পঞ্চম (মন্ত্র) 

যেমনঃ" ও নমে। নারায়ণায় 1৮ ইহা উহার] সাধাণ লোকদিগের জন্ত রচনা করিয়া রাখিয়াছে । 

তগ্যতীত *্রমননারায়ণচরণং শরণং প্রপদ্ঠে” "জ্রীমতে নারায়ণায় নম:* “জীমতে রামাছুজায নমঃ” 

ইত্যাদি মন্ত্র ধনাঢ্য এবং মাননীয়দিগের জন্ত রচন! করা হইয়াছে । দেখ ইহারাও এক দোকান 

খুলিয়াছে ! ইহাদিগের মৃখ ও যেমন তিলক ও তদ্রপ ! এই পাচ সংস্কারকে চক্রাক্ছিত মুক্তির হেতু 
ষনে করে। এই সকল মন্ত্রের অর্থ এই :--আমি নারায়ণকে নমস্কাপ কি? আমি লক্দীযুক 

নারায়ণের চরণারবিন্দে শরণ প্রাপ্ত হই এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণকে নমস্কার করিতেছি অর্থাৎ শোভা 

যুক্ত নারায়ণের প্রতি আমার নমগ্কার .হইতেছে | বামমার্গারা যেরূপ পঞ্চমকার স্বীকার 'করে 

তন্রপ ইহারা চক্রাঙ্কিত পঞ্চ সংস্কার স্বীকার করে। আপনার্দিগকে শঙ্খ ও চক্রার্দি দ্বার! দা” 

দিবার জন্য প্রমাণন্বরূপ যে বেন মন্ত্র উদ্ধত করে তাহার অর্থ এবং পাট এইকপ £- 

পবিত্রং তে বি হতং ব্রক্ষণম্পতে প্রভূর্পান্াণি 

পর্য্যেষি বিশ্বতি; ! 



অতণ্রগর্ণ তদামো অগ্জতে শৃতাঁস ইঘহ্তীত্তৎ- : 
সমাশত ॥ ১ ॥ 

তপোস্পবিত্রং বিততং দিবম্পদে ॥ ২ ॥ খঃ। 

মঃ ৯। সুঃ ৮৩। মন্ত্র ১। ২॥ 

হে ব্রহ্ধাণ্ড এবং বেদের পালক প্রস্থ সর্ধবসামর্থাযুক্ত ও সর্বশক্তিমান! তুমি আপনার ব্যাপ্ডি 
ছার মংসাবের মকল অবয়ব ব্যাপ্ত করিয়। রাখিয়াছ। ব্রঙ্গচধ্য মতাভাষণ, শম, দম, যোগাভ্যাস, 

জিতেন্দ্রিয়। ও সৎসঙ্গাদি তপশ্চ্য্যরহিত এবং অন্তঃকরণ যুক্ত অপরিপন্ক আত্মা তোমার সেই ব্যাপক 

এবং পবিজ্্ স্বরূপকে প্রাপ্ত হয় না। এবং যে পূর্বোক্ত তপশ্ধ্যাত্বার] শুদ্ধ হইয়াছে, সেই তাদশ 

তপোনষ্ঠান করতঃ উত্তমপ্রকারে তোমার উক্ত শুদ্ধ স্বপ্পকে প্রাপ্ত হয়। প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বরের 

স্িতে বিস্তৃত পবিন্নাচরণরূপ তপস্যা ষে করে সেই পরমাস্মাকে প্রাপ্ত হইবার যোগ/ হয়। এক্ষণে 

বিচার কর যে রামন্তজীয়াদিলোক এই মন্ত্র হইতে কিরূপে “চক্তাঙ্কিত” হওয়া সিদ্ধ করে? বল 

ইহার! কি বিদ্বান ছিল অথব! অবিদ্বান ছিল? যদি বল বিদ্বান ছিল তবে এই মন্ত্রের এরূপ 

'অসম্তাবিত অর্থ কেন করিত? এইমস্ত্রে "অতগ্ততনূ:” শব রহিয়াছে এবং “সতগ্রভূজৈকদেশঃ, 
এন্প নাই । “অতগ্ততনূঃ” ই নথশিখা গ্রপধ্যন্ত সমুদায়ার্থক জানিয়। চক্রান্কিত লোক অগ্রিতে 
তাপিত করা এইরূপ স্বীকার করিয়! যদি চুল্লীর উপর হেলিয়! সমুদয় শরীর ভল্মীতৃত করিয়৷ ফেলে, 

তখাপি উক্ত মন্ত্রের অর্থের বিরুদ্ধ হইবে, কারণ উক্তমন্ত্রে সতাভাষণাদি পবিত্র কশ্মের অনুষ্ঠান 
করাকেই “ভপঃ” কথিত হইয়াছে । 

থতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শাস্তং তপো.. 
দমত্তপঃ ॥ 

তৈভিপীয়ঃ প্রঃ ১০1 অঃ ৮ ॥ 

ইত্যাদিকে তপঃ কথিত হয়। অর্থাৎ (খতং তপঃ ) যথার্থ শুদ্ধভাব, সত্ামনন, সতাকথন, 

সত্যাছষ্ঠান, মনকে অধর্থ্ে না যাইতে দেওয়া, অগ্যায়াচরণ হইতে বাহা ইন্ডরিয়দিগকে নিবস্ত করা, 
অর্থাৎ শরীব, ই্ড্ির এবং মন দ্বার! শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ধর্দযুক্ত কাধোর নাম 
তপঃ। শরীরকে তাপিত করিয়া চম্ম ভন্মীভৃত করাকে তপঃ কহে না। দেখ! চক্রান্কিত লোক 
আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বৈষব মনে করে, কিন্ত আপনাদিগের পরম্পরাচ্সাবে অঙ্ছষ্ঠিত কুকম্মের দিকে 

দৃরিপাত করে না। প্রথমতঃ ইহার মূল পুক্ুষ “শঠকৌোপ” রচিত চত্রান্ছিত গ্রস্থ এবং নাভাডোম 
রচিত ভক্তগাল গ্রন্থে লিখিত আছে যে :-- ্ 

“বিক্রীয় শূর্পং বিচচার যোগী ॥৮ 

ইত্যাদি বচন চক্রাহ্িতদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে । শঠকোপ যোগী কুল। প্রস্থত করিয়া বক্র 
করুত: বিচরণ কর্সিতেন, অথাৎ তিনি ব্যাধ জাতিতে উৎপন্ন হইগাছিলেন। তিনি ব্রাঙ্গধদিগের 



১১আঙজাস। ২৯: 
নিকট পাঠ এবং শ্রবণ প্রার্থন। করাতে ত্রাহ্মণগণ তিরস্কার করিয়া থাকিবেন। এইজপ্ ভির্নি 
্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধ ভিলক ও চক্রা্থিতাদি শাস্তরবিরুদ্ধ সমপ্রদায়াছ্ছি আপনার মনের মত বিষয় লক 
প্রচলিত করিয়৷ থাকিবেন। চাণ্ডাল বর্ধোংপন্ন মুনিবাহন তাহার শিরা হইয়াছিলেন। যবন- 
কুলোৎপন্প “যবনাচার্ধ্য” ভীহার শিশ্ব হইয়াছিলেন। তাহাকে কেহ কেহ “বদল" এবং যামুনাচাধাও 
নাম দিয়! থাকেন। তাহার পর ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন “রামা্গজ” চক্রাঙ্থিত হইয়াছিলেন। ইহার 
পুর্বেব নকলে দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন। রামান্গুজ কিছু সংস্কৃত পাঠ করিয়া সংস্কতে 
শ্লোক নিবদ্ধ গ্রন্থ এবং শঙ্করাচাধোর টাকার বিরুদ্ধ শারীরিক স্থপ্জের এবং উপনিষদের টীক! রচনা 
করেন ও শঙ্করাচাধ্যের অনেক নিন্দাবাদ করেন । শঙ্করাচাধ্যের মত অ্বৈতবাদ অর্থাৎ জীব এ 
্রচ্ধ একই এবং দ্ধিন্তীধ কোন বস্ব বাস্তবিক নাই; জগৎ প্রপঞ্য সমস্ত মিথ্যা, মায়ার়ূপ এবং 
অনিত্য ॥ রামান্রজের মত তছ্িরুদ্ধ এবং তদন্ুসারে জীব, ব্রহ্ম এবং মায়া এই তিনই লিত্য। 

এস্থলে শঙ্করাচাধ্যের মভান্সারে ব্রঙ্গাতিরিক্ত জীব এবং কারণবস্ত শ্বীকার না কর। ঠিক নফে) 

এবং রামান্চজের এই অংশে বিশিষ্টাদ্বৈত স্বীকার কর! অর্থাৎ জীব ও মায়া সহিত পরমেশ্বর এক, 

অর্থাৎ এই তিনকে স্বীকার কর। অথচ অদ্বৈত কহ। সম্পূর্ণ ব্যর্থ।. চক্রাঙ্কিতাদিতে ঈশ্বরের সর্ধব- 
প্রকারে অধীন ও পরতন্ব জীব স্বীকার করা, কণ্ঠী, তিলক, মাল! এবং মৃর্ঠি পৃজনাদি পাষণ্ড ম্ 
প্রচলিত কর! প্রভৃতি অনেক মন বিষয় আছে। চক্রাঙ্কিতাদি যেরূপ বেদবিরোধী শঙ্করাচার্ধোর 
মত ভাদৃশ নহে। 

(প্রশ্ন ) মূর্তিপূ্! কোথা হইতে চলিল? (উত্তর) জৈনদিগের হইতে । (প্রশ্থ) দৈনগণ 
কোথা হইতে চালাইল ? ( উত্তর ) আপনাদিগের যুর্খত| হইতে । (প্রশ্ন) জৈনগণ কহেন যে 
শান্ত ধানাবস্থিত ও উপবিষ্ট মূর্তি দর্শনে আপনার জীবের তদ্রপ শুভ পরিণাম হইয়া থাকে। 

(উত্তর ) জীব চেতন, এবং মুষ্ঠি জড়। হবেকিজড় মূর্ধি দর্শন করিয়। জীবও জড় হইয় 

যাইবে? এই মুপ্ডি পুজা! কেবল পাষণ্ড মত মাত্র এবং ঈৈনদিগের কর্তৃক প্রচলিত । এইঙ্গন্ত ১২ 

সমুল্ল।সে ইস্কার খণ্ডন করা ধাইবে। (প্রশ্থ ) শাক্তাদিলোকে মূর্তি সন্ছদ্ধে জৈনদিগের 'অচকরণ 

করে নাই, কারণ বৈষ্ণবাদির মৃত্তি জৈনদিগের মূর্তির সদৃশ নহে ।, (উত্তর ) ইছা সত্য। ঠজন- 

দরিগের তুল্য নিশ্দাণ করিলে জৈন মতের সহিত এক্য হইত, এইজন্য উহাদিগের মুক্তির বিরুদ্ধ 

নিশ্মাণ করিয়াছিল। কারণ টজৈনদিগের সহিত বিরোধ করা ইহাদিগের এবং ইহাদিগের সহিত 

(বিরোধ কর! জৈনদিগের মুখ্য কার্য ছিল। জৈন্গণ যেরূপ বিবস্ব, ধ্যানাবস্থিত এবং বিরক্ক মন্ধ- 

য্যের সদৃশ মূর্তি নির্মাণ করিত; বৈষ্ণবাদি তাহার বিরুদ্ধভাবে যথেই সঙ্জিত, স্ত্রীসহিভ রঙ্গরাগযুক্ত, 

ভীমাকার, বিষয়াসক্তি সহিত আকারবিশিষ্ট, উপবিষ্ট ব। দণ্ডায়মান মূর্তি নির্মাণ করিয়াছিল । জৈনী- 

গণ অনেক শঙ্খ, ঘণ্ট| এবং ঘড়ী গ্রতৃতি বাজাইত না। উহারা অত্যন্ত কোলাহ করিত! এই" 

রূপে এইরূপ লীলা করাতেই "পোপের* শিষ্য বৈষণবাদি সম্প্রদায়ী জৈনদিগের জাল হইতে রক্ষা 

পাইয়। ইহাদিগের লীলায় মুগ্ধ হইয়। উহাতেই আসক্ত হয়। ইহার! ব্যাসাদি মহর্ষিদিগের নামে' 

আপনাদিগের মনের মত অসম্ভব গাথা যুক্ত অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল। উহাদিগের নাম 

প্পুরাণ* রাখিয়া কথাও শুনাইভ্আরস্ত করিল। পরে এভাদুশ বিচিত্র মায়। রচনা! করিতে লাগিল 

যে প্রস্তরাদি মৃত্তি নির্মাণ কর; গুপ্তভাবে পর্বতে অথবা বনে বাখিয়া অথবা ভূমি মধ্যে নিহিত 



৩" সত্যার্থ প্রকাশ । 

করিয়া পরে আপনাদিগের শিধাদিগের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিল যে রাত্রিতে মহাদেব, পার্বতী, 

রাধা, কৃষ্ণ, সীতা, রাম, লক্ষমীনারাঘণ, ভৈরব অপবা ভচ্ঘযানাদি স্বপ্নে আমাকে বলিয়াছেন ধে আমি 
অমুক গ্লানে আছি, আমাকে সে স্থল হইতে লইয়া 'আইস, মন্দিরে স্থাপন কর এব" তুমি যদি 
আমার পৃঙ্গক হও 'ভাহ। হইলে তোমাকে মানোবাক্চিত ফল প্রদান করিব ইতভাদি বিচার হীন 

 ধনাঢা লোক "পোপের” এই লীল! শ্রবণ করতঃ সত্য মনে করিল এবং লিচ্জ(স। করিল ষে এরূপ 
মৃত্তি কোথা আছে? তখন পোপ মহাশয় বলিলেন যে অমুক পাহাড়ে বা জঙ্গলে আছেন, 
আমার সঙ্গে চল দেগাইয়! দিব। পরে উক্ত,নিবুদ্ধি উক্রু ধূর্তের সহিত গমন করত: তাদৃশ স্কুলে 
উপস্থিত হইয়া! দর্শন করতঃ আশ্চর্য্যান্ষিত হইল এবং "পোপের" চরণে পতিত হইয়া বলিল যে 

আপনার উপর এই দেবতার অতিশয় রূপ।; এক্ষণে আপনি ইহাকে লইন্। চলু, আমি ইছাব 

জন্ত মন্দির নিশ্মীণ করিয়া! দিব এবং উহাতে ইহার স্থাপন। করতঃ আপনিই পৃজা করিতে 

থাকিবেন; আমর! ৪ এই প্রতাপানিত দেবন্তার দর্শন এ স্পর্ণন করিয়। মনোবাঞ্চিত ফল 

প্রাপ্ধু হইব । একজন যখন এইরূপ লীল। প্রক।শ করিল তথন উহ। দেখিয়। সকল এপোপস্ই 

আপনাদিগের জীবিকার্থ ছল এ কপট দ্বার! মুষ্ঠি স্থাপন করিল। ( প্রশ্ন) পরমেশ্বর নিরাকার । 

তিনি ধ্যানে আমিডে পারেন না। এইজন্য অবশ্য যূর্তি হওয়া আবশ্তক । আচ্ছা যদি কিছুই 

না করে তথাপি শুর্তির সম্মুখে যাইয়। কতগুলি হস্টয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ কর। এবং নাম গ্রহণ 

কর! হয়, ইহাতে হানি কি? (উত্তর) যখন পরমেশ্বর নিরাকার এবং সর্বব্যাপক, তখন 

তাহার মৃহ্ঠি নিষ্মাণ হইতে পারে না। যদি মুর্তি দর্শনেই পরমেশ্বরের শ্মরণ হয় তাহা হইলে 

পরমেশ্বরের রচিত পৃথিবী, জল, অগ্নি, বাষু বনম্পতি আদি নান! প্রকার পদার্থ, যাহাতে ঈশ্বর 

অদ্ভুত রচনা করিয়াছেন এ বং যে পর্ধবভাদি হইতে মনষারুত মৃত্তি নিশ্মিত হয়, তাদু রচনাুক্ত 

পৃথিবী ও পর্ধভাদি পরমেশ্বর রচিত মহামূর্তিদর্শন করিয়া কি পরমেশ্বরের স্মরণ হইতে পারে না? 

তুষি যে বলিতেছ যে মূর্তি দর্শনে পরমেশ্বরের শ্মরণ হয় উহা! সম্পূর্ণ মিথ্যা! । বখন পাধাণাদি 

মুর্তি সমক্ষে থাকিবে না তখন পরমেশ্বরের স্মরণ না হওয়াতে মন্চষ্য নির্জন পাইয়া চৌধা এ 
লীম্পট্যা্দি কুকপ্দথ করিতে প্রবৃত হইতে পারে । কারণ সে জানিবে থে এ সময়ে এ স্থানে 

'আমাকে কেহই ফেখিতেছে না; সৃতরাং সে অনর্থ করিতে ক্ষান্ত হইবে না থাকিবে ইত্যাদি 

অনেক দোষ পাযাপানি মূর্তি পূজায় ঘটিবার সপ্ভাবনা। এক্ষণে দেখ, যে পাষাণাদি মৃত্তি পূজা 

না মানিয়! এবং সর্ধদ। সর্বব্যাপক, সর্ধান্তরধ্যামী ও ন্যায়াধীশ পরমাম্্রাকে সর্বত্র বিদ্যমান জানিয়া 
এবং মনে করিয়। পুকষ পরমেশ্বরক্চে সর্ববদ1 এবং সর্ধন্ত্র সকলের সদসং কারের ভ্তরষ্ট' মনে করিয়। 

গবং একক্ষণ মাত্র ও পরমাত্ম। হইতে আপনাকে পথক্ না জানিয়া, কুকশ্মের কথ। দূরে থাকুক, 

নেও কখন কুচেষ্টা করিতে পারে না। কারণ সে জানে যে আমি মন, বচন, অথবা কর্ণ 

'স্থার! ধে কিছু এলৎ কার্ধা করিব সেই অন্তর্ধ্যামীর ন্যায়বশতঃ দণ্ড প্রান্তি হইতে রক্ষা পাইব না) 

ক্অধিক্ত নাম স্মরণ সান্যে কোন ও ফল হয় না। যেরূপ “মিশ্রি”২ বলিলে মুখ মিষ্ট হয় না 
'থব| “নিগ্ঘ* ২ করিলে মুখ তিক্ত হয় না, পরস্ত জিহবা বার! আস্বাদন করিলেই' মিষ্ট অথব। 

তিক্ত জানা যায় । | প্রশ্ন ) নাষ গ্রহণ কি সর্ব! মিথাঃ ? পুরাণের সর্ধত্রই নাম শ্মরখের ঘহা 
মাহায্ময লিখিভ আছে। (উত্তর) নাম লইবার ভোমাদিথের রীতি উত্তম নহে। ভোমর!। 
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প্রকারে নাম শ্বরণ কর, হাদশ বীতি মিখা।। (প্রশ্ন) আগাদিগের কিকপ রীতি 2 ( উত্তর) 

বেদবিরুদ্ধ। (প্রশ্ন) মাচ্চা এক্ষণে আপনি (আমাদিগকে নাম স্মরণের বেদোক্ত রীতি বলিয়া 
দিউন। (উত্তর) নান শ্মবণ এই প্রকারে করিডে হইবে ॥ মেরপ পন্ায়কারী” ইহ! ঈশ্বরের একটি 
নাম আছে । এই নামের অথ এই যে পরগাম্ঘ। লক্ষপাত রহিত হইম1 সকলের প্রতি যথাবং স্তায় 

প্রদর্শন করেন । এইকপে উহার গ্রহণ করিয। সর্ধবদ ন্যায়যুক্ত বাবহার করিবে এবং কখন অন্থাস় 

করিবে না। এইরূপে এক নাম হইসেও ম্ুযোর কল্যাণ হইন্ছে পারে । 

(প্রশ্ন আমি জানি ঘে পরমেশ্বর নিরাকার, কিন্ধ তিনি শিব, বিষণ 'গণেশ, কুধা এবং দেবী 
মাদির শরীর ধারণ করিয়াছিলেন এবং রামরুষ্জাদি অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই জন্য উহ।- 

দিগের মুর্তি নিশ্িভ হয় । ইহাঁও কি মিথা। কথ! ৯ (উত্তর) ঠা মিথা।| বেদে "অজ একপাং" 

"অকায়ম্” উত্যাদি বিশেষণ দ্বারা পরমেশ্বর জন্ম, মরণ এবং শরীর দালণ রহি ইহা কথিত হউযান্ে | 

যুক্তি দ্বারাও জানা যায় যে পরমেশ্বরের কখন অবতার হইতে পারে না । কারণ খিনি 'আঁকাশবৎ 

সর্ধত্র বাপক অনন্ত, এবং সখ, দুঃখ এ দৃশ্টাদি গুণ রতিত ঈশ্বর এক ক্ষুদ্র বীযো, গর্ভাশয়ে এলং 

শরীরে কি প্রকারে আমিতে পারেন । মা এক দেশস্ত চাভারই গমনাগমন হয়। মাত! অচল, 

'অদৃশ্য এন” এক পবমাণু ৪ দাহ হইতে পৃথক ব! যংশন্য নহে, ভাহার অবতার কথ। বন্ধাপুজ 

বিনাহ করিয়াছে এবং ভাহার পৌর দর্শন হইয়াছে, এইকপ কথ। জানিতে হইবে । (প্রশ্ন ) যখন 

পরমেশ্বর বাপক' ভখন মর্তিধে৪ আছেন | একপ স্থলে কোন পদাে ভাবন। করতঃ পুজা কর! 

কন উন্ধুম নভে ? দেখুন-- 

ন কাষ্ঠে বিগ্রতে দেবো ন প'যাঁণে ন মুন্ধায়ে। 

ভাঁবে হি বিগ্ভতে দেব স্ম্মাদ্ভাবে! হি কারণথ্ ॥ 

পরমেশর দেব কাষ্ঠে, পাধাণে অথবা মুক্তিক। নিশ্মিভ পদাগে নাই, কিছ্ছ ছ্িনি ভাবনায় বিছ্যমাণ 

আছেন; যে স্তানে ভাবন। করিবে সেই স্থানেই পরযেশ্বর সিদ্ধ হইবেন । [ উত্তর ] খন পরমেশ্বব 

সর্বত্র ব।াপক, খন বস্তু বিশেষে উহার ভাবন। কৰা এবং অন্ঠত্র প। কর।, ঠিক দেন চক্রবন্তী 

বাজার সকল রাজোর বিছামানভ| লোপ করির। কোন একটি সাখান্ত কুটাবের অধিকারী যনে কর।। 

দেখ উক্ত রূপ মনে করা রাজাকে কত দুর অপমান করা হয়। ভুমি? তদ্ধপ পরমেম্বরকে অপমান 

করিতেছ । যখন্ বাপক মনে কর, তখন উষ্ভান হইতে পুষ্প ও পত্র চঘ্বন করিয়। কেন গ্রাঙ্ষেপ 

কর ৯ কেন বা চন্দন লেপ কর 2 ধুপ প্রজ্জলিত কেন কর ? ঘণ্টা, ঘড়ী, কাশী ৭ মৃদক্গ।দি মধ্টি দ্বার। 

কেন আধাত করিতেছ 2 তোমার হস্তে রহিয়াছেন, তবে কেন রুতাঞ্চলি বদ্ধ কপিতেছ ৯ মন্তাকে 

রহিয়াছেন, ভবে কেন মস্তক অরনত কর? অন্ন ও জলাদি দ্বারা কেন নৈবেছ্ অণ কর? জলে 

রহিয়ান্েন, তবে কেন দ্মান কর? পরমাম্মা উক্ত সমস্ত পদার্থ ব্যাপক রহিয়াছেন, তুমি ব্যাপকের 

পূজা কর অথবা ব্যাপ্যের পুভ্রা কর? ধদি বাপকের পৃজ| কর, ওবে প্রস্তর এবং কাটের উপর 

চন্দন ও পু্পা্দি কেন অর্পণ করিয়া থাক ? আর যদি নাপোর পুজা কর এমন হয়, তবে "আর্গি 

পরমেশ্বরের পৃজ্জা করি” এই মিথ! কগা কেন বলিতেছ 8 “আমি পাষাণাদির পুজ্ক” এই সত্তা 

কপ! কেন না বল। ্ 
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এক্ষণে বল “ভাবন।" মতা অথবা] মিথা। ? যদি বল সতা, তাহ! হইলে পরমেশ্বর জোমার ভীবের 

'অধীন হইয়| বন্ধ হইয়া যাইবেন। আঅপরম্থ তুমি এরূপ ভাবনা দ্বার। মুস্তিকাকে স্বর্ণ ও রজতাদি, 

পাঁষাণকে হীরক ৭ পান্নাদি, সমু ফেণকে মুক্তা, জলকে গ্বত, ছুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি এবং ধূলিকে 

'ময়দ| এবং শর্কর| নিশ্মীণ কেন ন। কর 2 ভোমরা! কখন দুঃখের ভাবন। কর না, অথচ উহা হয় 

'কেন? আঅনলরত স্বখের ভাবন। কর, অথচ উহ। প্রাপ হও না কেন? অন্ধ পুরুষ নেত্রের ভাবন! 

করিয়! কেন দেখিতে পায ন1৪ কেহ মৃতার ভাবন। কবে না অথচ মরে কেন 2 সৃরাহ তোমার 

ভাবন। সভ্ভা নহে ; কারণ বস্থ যেূপ তদ্রপ মনে করার নাম ভাবনা কথিত ভয়। অগ্নিতে অগ্নি 

ব। জলে জল জ্ঞান হগয়াকে ভাবন।, 'এবং জলে আগ্র অথব। অগ্নিতে জল বোধ করাকে অভাবনা 

কতে । কারণ মাঠ। যেল্সপ তাহাকে ভঙঈ'প জানার নাম জান 'এব" অগ্থথ। জানাকে অজ্ঞান কনে । 

শ্নতবাং তৃূমি অভাবনাঁকে ভাবন| এব" ভাবনাকে অভাবনা বলিছেছ | (প্রশ্ন) দেখুন মহাশয় ! 

যতগ্ষণ বেদগ্্ দ্বাব। আবাহন ন! কব| হয ততক্ষণ ধেবভ। আইসেন না, আবান্ন করিলেই ভৎঙ্গণাৎ 

উপপ্থিত হন এবং বিসঞ্জন কবিলেই টলিয়। যান। (উত্তর) মি মন্্ পাঠ কব আবাহন কবিলে 

দেবত| আইসেন, তাভ। হইণল মধ্রি কেন চেনন হউখা যায না» এর বিপজ্জানের পরুই বা কেন 

উক্ত চেনুনত। চলিয়। গায় ন।? উক্ত দেবহ। কোথ। হইতে আইসেন "এব কোথায় গমন কবেন 

শুন ভাই । পুণ পরমাস্মা আইমেনও ন!সানগ ম।। যদি তমি মন্ক দ্বারা পরমেশ্ববকে আবাহন 

করিয়। উপস্থিত করাইভ্ে পাব, হবে তুমি তোমার মুতপুত্রের শরাঁতর উক্ত মন্ত্বল দ্বাব। উহার 

জীবকে আবাহন কবিষ। লও ন।ঃ অপবন্ত একর শরীরশ্ষিত জীবান্মাকে বিসক্ষন করিগ। কেন 

বিনাশ কর না? শুন ভাই! শির্বদি' এবং সবলচিনু লোক সকৃল । এসকল দ্বার! পোপু মহ।শযেদা 

তোমাধিগকে প্রতীরণ। করিয! আপনাদিগের প্রযোজন সিদ্ধ করিয়। থাকে । বেদে পাষাণাদি মৃত্তি 

পুজ। এবং পরমেশ্বরের আবাহন বিপ্জনের জন্ত এক অক্ষর ব। মন্ত্র নাই । (প্রশ্ন ) 5 

প্রাণা ইহাগচ্ছন্ত ভুখং চিরং তিষ্টন্ত স্বাহা। আন্মেহাগচ্ছতু স্তখং 

চিরং তিষ্ঠতু স্বাহা। ইদ্ররিয়াীহাগচ্ছন্ত স্ুখং চিরং তিষ্ঠন্ত স্বাহা । 
এই সকল বেদমন্ত্র বিয়াছে । বে কেন আপনি বলিতেছেন যে নাই । (উত্তর) অভে ভাই? 

বৃদ্ধিকে অল্প পরিমাণে আপনার কাধ্যে প্রয়োগ কর। বামমার্গাদিগের বেদবিরুদ্ধ তস্গ্রস্থের এ 

সমস্ত কপোল কল্পিত ও পোপরচিত পঙ্ক্তি; ইহ| বেদবচন নহে। (প্রশ্ন) তশ্ত্রকি মিথ্যা? 
( উত্তর) হ। সর্ধপ্রকারে মিথ্যা! যেরূপ পাযাণাদি মূর্তি (বিষয়ক আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি সম্বন্ধে 

বেদে এক অক্ষর নাই তদ্জ্রপ "কান সমর্পয়ামি” ইত্যাদি বচন নাই। এপর্ধাস্তও নাই যে 
“পাষাণাদিমৃর্তিং রচয্বিত্বা মন্দিরেষু সংস্থাপ্য গন্ধাদিভিরচ্চয়েৎ” অর্থাৎ পাষাণের মূর্তি নিশ্বাণ করিয়া 
মন্দিরে স্থাপন করডঃ চন্দন ও অক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিবে-ইহার লেশমাজণ নাই। (প্রশ্ন) 
যদি বেদে ইহার বিধি ন| থাকে, তাহা হইলে ইহার খণ্ডনও নাই । আর যদি খগুন থাকে, তাহ 

হইলে “প্রাপ্তো সতাং নিষেধঃ” অর্থাৎ যৃত্তি পূজ। থাকিলেই তাঁহার খগ্ুন হইতে পারে। (উত্তর) 
বিধি নিশ্চয়ই নাই | তরি পরমেশ্বরের স্থানে অন্য কোন পদার্থকে পৃজনীয় মানিবে না এবং উহার 
সর্বথা! নিষেধ কর! হইয়াছে । অপূর্ধব বিধি কি হয় না? শুন এইরূপ আছে 
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অন্ধন্তমঃ প্রবিশত্তি যেইসন্ভুতিমূপাঁসতে। 
তিতে ভূয় ইব তে তমো য উ সন্ভৃত্যা রতাঃ। 
যজুঃ ॥ অঃ ৪০ | ম? ৯ ॥ 
ন তশ্ত প্রতিমা অন্তি। যু ॥ অঃ ৩২। মু ৩ ॥ 

যদ্ধাচানভ্যদিতং যেন বাগভুগ্যতে । | 

তেব ব্রন্ষ বং বি দ্ধ নেদং যদিদমুপাসতে ॥ 

যম্মনসা ন মনুতে যেনাুমনো মতমৃ। 
তদেব ব্রন্ষ ত্র বিদ্ধি নেদং যদিদমূপাসতে | 
ধচ্চক্ষুষা ন পণ্ঠাতি যেন চক্ষ ০ষি পণ্যন্তি। 

তদেব ব্রন্ম বং বিদ্ধি নেদ” ধুদিদমুপাসতে ॥ 
মচ্ছেণাত্রেণ ন শণোতি যেন শ্রোব্রগিদপ এটি হম | 
তাদের রক্ধ ৪ ধাদ্ধ নে" ধরিদগুপাসতে | 
মু্গ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণ প্রণীরতে | 
তদেল ব্রহ্ম তব বিদ্ধি নেদণ থিদমুপ[লাতে ॥ 

বেনোপনিষৎ ॥ 

/থ আসম্তরতি অখাহ অনভংপন্ধ ৪ অনাদি গ্রীক কপ কাবণকে ব্রঙ্গ্ঘশান করিম! উপাদন| করবে, 

[স অন্ধনার অথাহ অজ্ঞান এব ছঃখসাপরে নিমন্্ ম ॥ এব সে সম্গতিকে অথাজ কা।নণ হইতে উজ 

পন্ন কাযযরূপ পখিবা আদ ভতঙ, 'পানাণ,। পক্ষািগ অবধব এব মনুযাদিব শরীরকে ত্র্গন্তানায় 

করিয়। উপাসনা কবে সে পুল্োঞ্জ অন্ধাকাব আপে অধিক অন্ধকাবে গাতিঠ হঘ অথাছ উক্ত 

মৃহামূর্খ চিরকাল ঘোর খপ বকে পতিত হভরা মহান ভোগ কারি । বনি সধন্ত জগতে 

বা!ণক সেই নিবাকার পরণাজ্মার প্রতিম, পরিমাণ, সাদ অথবা মতি নাত । মিনি বানাব 

“ভয়ন্তার অথাৎ “এউ জল গ্রহণ কর" এইরূপ বিলধী নেন এব যাহার ধারণ এ পথাবখন্জঃ 

বাণীর প্রবৃত্তি হয়, তাহাঁকেই ত্র্গ জানিম| উপালন। কথ : ভিন্ন পদাথ উপাসনার শঙ্জে। মনের 

হারা “ইয়া” করিলে বিনি মনে আইসেন না এব” খিনি মনকে জানেন গে বঙাকে তুমি জান 

এবং তাহার উপাসন| কপ; তদ্ধিন্ন যে দা 'এবং অস্কঃকরণ আছে, তা১1িগকে ব্র্গস্থানীয় করিম 

উপাসনা করিও না চক্ষৃদ্বারা যিনি দুষ্ট হয়েন ন| এব ফাগার শিমিও চক্ষু বস্ত সকণ দেখিতে 

পায়, তৃমি তাহাকেই ব্রঙ্ধ বলিয়া জাম এব" তাগার উপামন। কর) তষ্টিম কৃধা, বিদ্বাৎ এবং অগ্রি 

'আদি ষে সকল জড় পদার্থ আছে, তাভার উপাপনা! করিও না। আর দ্বার মিনি শ্রণ্চ হয়েন না 

এবং ধাহার নিমিত্ত শ্রোত্র শুনিতে পায়, তিমি কাভাকে বর্ম বলিয়া জান এবং ভাহার উপাসন। 

কর) তত্তিন্ন শব্ধাদিকে তীহার স্কনে উপাসন। করিও না। যিনি প্রাণ সমূহ দারা চালিত হয়েন 

না| এবং শাহাব নিষিস্ত প্রাণ গতিশীল হব, তুমি তাহাকেই ব্রদ্ষ বলিঘ, জান এবং উপাপন। কর। 
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তস্তিনন বায়ুকে উপাসনা করিও না। ইত্যাদি অনেক নিষেধ আছে । প্রাপ্তের এ্রবং অপ্রাপ্তেরও 
নিষেধ তইয়া থাকে । “প্রাপ্থের" নিষেধ যেমন কেহ বসিয়া আছে তাহাকে উঠাইয়। দেওয়া। 
“অপ্রাপ্থের” নিষেধ ঘেখন হে পুত্র ! তুমি কখন চৌধ্য করিও না, কূপে পতিত হইও না, হুষ্টের 
সঙ্গ করিও না, অথব। বিষ্যাহীন থাকি ৪ না ইত্যাদি । অতএব অপ্রাপ্তেরও নিষেধ হইতে পারে । 

উক্ত নিষেধ মন্তযোর জ্ঞানে অপ্রাপ্ধু এব পরমেশ্বরের জ্ঞানে প্রাপূ | স্ৃতরাং পাষাণাদি মূর্তিগৃজা 

অতান্ত নিষিদ্ধ । (প্রশ্ন) মৃঠি পৃজায় যেমন পুণা নাই, পাপ তো তেমন নাই ? (উত্তর) অর্থ 
ভৃই প্রকারে হইয়া থাকে । প্রথম বিহিত, যেমন সতাভাষণাদি মাহা কর্ডবা বলিয়া বেছে প্রতি- 

প্রত আছে) দ্বিতীয় নিষিদ্ধ যেমন মিথা। ভাষণাদি যাভ] 'আঅকর্তবা বলিয়া বেদে প্রতিপাদিত 

আছ্কে। বিহিত কর্মের অনষ্ঠানে যেমন প্রণা এব উনার অকরণে অধশ্ম হয় তদ্গপ নিষিদ্ধ কর্মের 

অস্থষ্ঠানে অধর্থা এবং উহার অকরণে ধর্ম হইয়া থাকে । যখন ভুমি বেদান্থসারে নিষিদ্ধ মৃগ্তি পৃঞ্রাদি 
কর্ম করিতেছ, তখন কেন পাপ না হইবে 2 (প্রশ্ন ) দেখুন! বেদ অনাদি। তৎসময়ে মূর্তির 

গ্রয়োজন ছিল না; কারণ দেবভ। প্রথমে প্রতাক্ষ ছিলেন | পশ্চাৎ তগ্ধ ৪ পুরাণান্সারে এই 
রীতি প্রচলিত হইয়াছে । যখন মঞ্তয়দিগের জ্ঞান এব" সামথা নান হইয়া গেল, তখন ধ্যানে 
পরমেশ্বরকে আনিতে পারিত না, কিন্তু মন্তির প্যান করিতে পারিভ। এইজন্য অজ্ঞানাদিগের জন্য 

মুপ্তিপূ্জা হইয়াছে । কারণ সোপান পরম্পর। দ্বারা উঠিলেই গৃহের উপর উঠিতে পারে, আর প্রথম 

সোপান ছাড়িয়া উপরে উঠিতে ইচ্ছা! করিলে উঠিতে পারে না। এইজন্ মৃ্তি সোপান স্বরূপ । 

ইহার পূজা করিতে করিতে যখন জ্ঞানোদয় হইবে এবং অন্তঃকরণ পবিত্র হইবে, তখন পরমেশ্বরের 

ধ্যান করিতে পারিবে । লক্ষ্যবেদ্ধ। যেরূপ প্রথম স্থল লক্ষ্যে তীর, গুলী অথব। গোল। আদি নিক্ষেপ 

করিতে করিতে পশ্চাৎ সুক্ষ ও চিদ্নান্তলারে আঘাত করিতে পারে, তদ্ধপ স্কুলমূর্তির গজ! করিতে 

করিতে করিতে পরে সু ব্রত্মকেও প্রাপ্ধ হইয়া! থাকে । বেরূপ কুমারীগণ যতদিন যথার্থ পতি লাত না 

করে, ততদিন পুত্ভলিক লইঈম়] ক্রীড়ীপত্তি করিয়। ক্রীড়া করে, তদ্রূপ মুর্তিপূজা1 কর! ছুফ্াধ্য নহে । 

(উত্তর ) ধখন বেদবিহিত বর্ধন, বেদবিরুদ্ধাচরণ অধশ্ন হইল. তখন তুমি বলিলেও মৃষ্তিপুজ। করা 

অধশ্থ স্থির করিতে হইবে । যে যে গ্রন্থ বেদবিরদ্ধ তত্তৎ পুণতক প্রমাণ দে ওয়াও নাস্তিকত| প্রকাশ 

করা জানিবে। শুন ২-. 

নাক্জিকো। বেদ নিন্দকঃ ॥ মনু ২। ১১। 

ষা.বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ে! যাম্চ কাশ্চ কুদৃ্য়ঃ | 
সর্ব্বাস্ত! নি্ষলা? প্রেত্য তমোনিষ্ঠ। হি তাঃ স্মৃতাঠ ॥ 

উৎপদ্রান্তে চ্যবন্তেচ যান্যতোহন্যানি কানিচিৎ | 

তান্যর্ববাক্বাণিকতয়া নিস্ষলান্যনু চানি চ ॥ 
শ। ১২1৯৫ 1৯৬1 

মহাত্মা মহ বলিতেছেন যে, যে বেদের নিন্দা করে অর্থাৎ হঙ্গার অপমান, ত্যাগ, অথবা 

বিরুদ্ধ1ঃর৭ করে তাহাকে নাস্তিক বলা যায় । যে সকল খ্রস্থ বেদবাহ, কুপুরুষ রচিত এবং 
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ংসারকে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করে, তৎসমন্ত নিচ্ষল, অসত্য, অন্ধকার রূপ এবং উহলোঁকে ও 
পরলোকে ছুঃখদায়ক । যে সকল ধেদ বিকুদ্ধ গ্রন্থ রচিত হয় উহা আধুপিক বলিয়া শীন্ নষ্ট হইয়! 
যায়। উহাতে বিশ্বাস কর] নিশ্ষল এবং মিথ্যা) ত্রন্গ। হইতে দৈমিনি মহষি পধান্ত এইবপ মত । 
বেদবিরুদ্ধ মতে বিশ্বাস না করা এবং বেদান্তকুল আচরণ করাই ধশ্ম। কারণ বেদ সত্যাথের 
প্রাতপাদক এবং তদ্বিরুদ্ধে যাবতীয় তন্ত্র এবং পুরাণ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া তৎসমন্ত মিথা) ও বেদ 
বিরুদ্ধ গ্রন্ে কথিত মৃত্তি পুজা ও অধশ্ম। জড়ের পূজ। দ্বার। মন্তুষ্যের জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পাবে না 
বরং যাহা কিছু জ্ঞান আছে তাহা ও নষ্ট হইয়া যায়। ক্তরাং জ্ঞানীদিগের সেবা এবং সঙ্গ 

দ্বার| জ্ঞান বুদ্ধি হয় পাবাণাদি হইতে হয় না। পাষাণাদি মুর্তি পূজা দ্বার ধ্যানে কি“পরষেশ্বরকে 
কখন আনিতে পারে ? কখন নহে । মূর্তি পূজ। সোপান নহে বরং উহ। একটি বৃহৎ খাত । উহাতে 

পড়িয়া! খণ্ড বিখণ্ত হইয়। যায় এবং আর উতা! হইতে শিগ হইতে পারে না বরং উহাতে মৃত়া প্রাপ্ত 

হয়। তবে অল্প বিদ্বান এবং ধাশ্মিক হইতে পরম বিদ্বান যোগীদিগের সঙ্গদ্বারা সন্ধিগ্ভা লাভ এবং 

সতা ভাষণাদিকে গ্ুহের উপরে যাইতে যেরুপ নিঃশ্রেণী হইয়া থাকে তদ্রুপ পরমেশ্বর প্রাপ্তির জন্য 

সোপান পরম্পরা বলা যাইতে পারে। কিন্কু মৃত্তি পূজ। করিতে করিতে কেহই জ্ঞানী হয় 

নাই, বরং সমস্ত মূর্তিপৃঙ্গক অজ্ঞানী থাকিয়। বার্থরূপে মন্ষা জন্ম নষ্ট করিয়। অনেকে মৃত; 

প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এক্ষণে যাহার। আছে আহারাঁও এরূপ হইবে । ভাহারাও ধর্ম, অর্থ, কাম 

এবং মোক্ষ লাভ বূপ মন্তষ্যজন্মের ফল লাভে বিমুখ হইয়া বৃথা নষ্ট হইয়া যাইবে। ক্রহ্ষপ্রাপ্ি 

পক্ষে মূর্তিপূজা স্কুল লক্ষ্যের ন্যায় নহে ॥ ধাম্মিক এবং বিদ্বান্ পুরুষ হৃষ্টিবিগ্ভাকে বদ্ধিত করিতে 
করিতে ব্রহ্মকেও প্রাঙ্থ হয় । মৃত্তিপূজন পুত্তলিকা ক্রীড়াবং৪ নহে । প্রথম অক্ষবাভ্যাস এবং 

সুশিক্ষা হওয়াই ব্রহ্গ প্রাপ্তি সাপনের পন্দে পুত্তলিকা ক্রীড়াবং জানিতে হইবে । শুন! যখন 

উত্তম শিক্ষ। এবং বিষ্যালাভ হয় তখন সত্য স্বামীস্বযূপ পরমাত্মাকে এ প্রাঞ্ধ হইয়। থাকে ' (প্রশ্ন) 

সাকারে মন স্থির থাকে কিন্তু নিরাকারে স্থির হওয়। ছুবূহ । স্থতরাং মূর্তিপূর্জা থাকা উচিত । 

( উত্তর ) সাকারে কখন মন স্তির হইতে পারে ন। | কারণ মন উহাকে সহসাই গ্রহণ করিয়া 

উহার প্রত্যেক অবয়বে বিচরণ করে এবং পরে অঙ্গের প্রতি ধাবমান হুয়। কিন্তু নিরাকার 

পরমাত্মার গ্রহণ বিষয়ে মন যাবংসামণ্থ্য অত্যন্ত ধাবমান হইয়াও অন্ত পায় না এবং নিরব্য়ব 

বলিয়! চঞ্চল ও হয় না কিন্তু তাহার গণ, কমশ্ম ও স্বভাবের বিচার করিতে ' আনন্দে মগ হইয়। 

স্থির হইয়া ধায় । যদি সাকারে স্থির ভপয। সপ্তব হইত ভাহ। ভইলে স্বম্ত জগতের মনই 

স্থির হইয়। যাইত । কারণ জগতে মচুষ্য, জী, পুশ্র, ধন ও মিত্রাদি সাকারে আসক্ত থাকে 

কিন্তু যাব নিরাকারে মন প্রবৃন্ধ না করিবে তাবং কাহারও মন স্থির হর না। কারণ 

নিরবয়ব বলিয়াই উহাতে মন স্থির হ্য়। অন্তএব মূর্তিপৃজ্জা করা অধন্ম। দ্বিতীয়তঃ কোটি 

টাক! মন্দিরাদিতে বায় করিয়া লোক দরিদ্র হইয়। পড়ে এবং উহাতে প্রমাৰ হইয়। থাকে । 

ততীয়তঃ মন্দির সকলে স্ত্রী ও পুরুষদিগের একত্র হওয়াতে ব্যভিচার, বিবাদ ৪ কলহ এবং 

রোগাদি হৃইয়। থাকে । চতুর্থতঃ, উহ্বাকে ধন্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের মাখন মনে 

করিয়া পুরতার্থরহিত হইয়। মনুষ্যজন্ম ব্যথ যাপিত হয়। পঞ্চমতঃ নানাপ্রকারের বিরুছগ নাম, 

স্বরূপ ও চরিত্রযুক্জ 'মুক্তিপকলের পুক্জকদিগের মধ্যে একমত্য নষ্ট হইয়া বিরুদ্ধ যতে খ্রবৃষ্ত 



৩৬ সত্যার্থ প্রকাশ । 

হওয়াতে ও পরম্পরের মধো ভেদ বুদ্ধি হওয়াতে দেশের বিনাশ সাধিত হয়। যষ্ঠতঃ উহার 
ভরসায় শক্রদিগের পরাজয় এবং আপনাদিগের বিজয় হইবে এইরূপ বিশ্বাস করিয়। লোবে 

নিশ্চেষ্ট থাকে | পরে পরাজিত হইলে রাজোর স্বাতন্ত্র ও ধনন্ুখ শক্রনিগের ইচ্ছাধীন হয় এব 

লোকলকল পরাধীন হইয়া “সরাই” রক্ষকদিগের অশ্খের ন্যায় এবং কুস্তকারের গর্দভের স্তা; 
শর বশীভূত চইয়| বহুবিধ দুঃথ অন্তভব করে। সপ্ঠমতঃ যেমন কেহ কাহাকে বলে থে আফি 

তোমার উপবেশনের আসনের উপর অথব। নামেব উপর প্রস্তর রাখি এবং সে উহা শুনিয় 
ধেক্ধগ উহাগ উপর ক্রুদ্ধ হইয। প্রহার করে অথব! গালি প্রদান করে তদ্রুপ পরমেশ্বরের উপাসনার 

স্থানম্ববূপ হৃদয়ে এবং নামে উপর যে মুক্তি ভাবনা! করে, পরমেশ্বর তাদুশ ঢুষ্ট বুদ্ধির কে? 

সত্যনাশ না করিবেন ? অষ্টমতঃ ভ্রমবশতঃ মন্দিরে এন্দিরে এবং দেশদেশাস্বরে পধাটন করত 

লোকে ছুংখ পায়, উহ্তাদিগের ধশ্ম, অর্থ এব: পরমার্থের কাষা নষ্ট হইরা যায়, উন্ভার! দস্থাদিগের 

শ্হার। উতৎ্পীড়িত হয়, এবং বঞ্চকের হন্দে পড়িন| প্রবর্ষিত হয় । নবমতঃ যে পন তুষ্ট পুজকদিগকে- 

প্রদর্ত হয় উহ। বেশ্যা! ন। পরস্মীগমনে, মগ্মাংসাহারে এবং ডঃ ব্যযিত তয় এবং দাতার এ 

স্থখের মল নষ্ট হইয়া তঃখ উত্পন্ন হয়! দশমভঃ মাত এ পিভ| প্রভৃতি মা নীয়ধিগের পরিবর্তে 

পাষাণ।দি মুন্ভির পৃজ। করতঃ উঠাদিগের অপমান কবিয়। কত ভইর়। যা; | একাদশতঃ মি 

কেহ উক্ত মুর্তিকে ওগ্ন করে অথবা যদি চোরে অপহরণ করে তখন লোকে ঠায় 2য়” করিয়া 

বিলাপ করে । দ্বাদশত: পৃজকপুরুষ পবস্ত্ীর সঙ্গবশ: এবং পৃজিকাক্্রী পর পুঞ্ষষেব সঙ্গ বশত: 

প্রায়ই ভুঃথ প্রাপ্ত হইয়। স্বীপুরুষের পরম্পর “প্রমানন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। ভ্রয়োদশতঃ স্বামা ও 

সেবকেব মধো যথাবৎ আজা প্রদান এ পালন না ভঞ্চয়াতে পরস্পর মধো বিরুদ্ধ ভাব উৎপন্ন 

হইয়া উভয়ে নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়। যায়। চতুদ্দশতঃ জড়ের ধ্যানকারী আত্মার জড়পুদ্ধি হইয়। 

থাকে; কারণ অন্তঃকরণ দ্বার। ধ্যেয়ের জড়ত্ব ধশ্ম আত্মায় অবশ প্রবেশ করে । পঞ্চদশতঃ 

পরমেশর সুগন্ধ পুষ্পাদি পদার্থ বায়ু ও জলের দুর্ঙ্গ নিবারণের জন্য খ লোকের আরাগ্যের জগ্য 

স্থষ্টি করিয়াছেন কিন্ত পূজক লোক উভাদিগকে উৎপাটন এবং ছিন্ন ভিন্ন করে। বগ।ধায় 

না কতদিন উক্ত পুষ্প সকল স্গন্ধীরুত আকাশে প্রক্ষ টিত থাকিয় পুর্ণ স্্গন্ধ বিস্তারের সময় 

পধ্যন্ত বাষু ও জলের শুদ্ধি সম্পাদন করতঃ উহ হাদিগকে স্গদ্ধ করিত। পুজকগণ উহার নাশ 

করিধা দেয় এবং কদ্দমের সহিত মিলিত করিঘ। বিরত করতঃ বিপরীত ভাবে ছুগম্ধ উৎপাদন 

করিবাত্ব কারণ হয়ধ প্রমাম্স। কি প্রস্থরের উপর রাখিবার জন্ত পুষ্পাদি সুগন্ধযুক্ত পার্থ স্থষ্টি 

করিয়াছেন ? যোড়শতঃ প্রস্তরের উপর সংস্বাপিত পুষ্প, চন্দন এবং অক্ষতার্দি সকল জল মৃত্তিক। 

সংযুক্ত হইয়| জল প্রণালীতে অথবা খাতে একত্রিত হইয়া বিকৃত হৃইয়। ম্গযাপুরীষের ছৃরক্ধের 

ম্রায় আকাশে দুগ্ধ বিস্তার করে এবং সহন্র সহম্র জীব উহাতে পতিত হইয়া মৃতু প্রাপ্ত হয় 

এবং বিকৃত হইয়! থাকে | মুগ্তি পূজায় এইরূপ অনেক অনেক দোষ আইসে। এইজন্য সঙ্জন 

লোকদিগের পাষাণাদি মৃত্তিপুজা সর্বথ ত্যক্তবা। যাহার! পাষাণময়ী মুর্তি করিয়াছে, করিতেছে 

এবং করিবে, তাহার। পূর্বেবান্ত দোষ সমূহ হইতে রক্ষা পায় নাই, পাইতেছে না এবং পাইবে ও না? 

(প্রশ্ন ) কোন প্রকারের মৃক্তিপূজ! কর! বা উহাতে অপরকে প্রবৃত্ত করার কথা বলিতেছিনা, 
শরম্থ আপনার আযধ্যাবর্তে প্রাচীন পরম্পরা হইতে পঞ্চদেবপূজা শব চলিয়া আপিতেছে । 

চি 
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উ্ভার অর্থ এই পঞ্চায়তন পুজা যেমন শিব, বিষ, অস্থিকা, গণেশ এব, স্থধোর মৃত্তি নির্থাণ 
করিয়া! পূজা করা । ইহাই পঞ্চায়তন পূজা কিনা! (উত্তর) কোন প্রকারের যুর্তিরপৃ্। 

করিবে না. কিন্ত নিয়ে যাহা “মুর্তিমান্”, কথিত হইবে উত্াব পুরা অর্থাৎ সংকার . করিতে 

হইবে। এই পঞ্চদেবপূঙ্জ। অথব। পাঞ্চায়তনপুজা! খন্ধের অতি উত্তম অথ আছে। কিন্ত 
বিদ্যাহীন মূর্খ লোকে উহার উত্তম অর্থ ত্যাগ করিয়। নিকৃষ্ট অর্থ গ্রহণ করতঃ আজকাল শিবাদি 

পঞ্চ মৃত্তি নির্মাণ করিয়া পৃজ্া করে। উহার খণ্ডন পুর্বেব কবিয়াছি। এক্ষাণে বেদো পু এবং বেদাহু- 
কুলোক্ত প্রকৃত ,পঞ্চায়তন দেবপুজ। এব শৃত্তিপূজার কথ। শ্রবপ কর :- 

মা নো বধা? পিতরং মোত মাতরম্। 

মজুঃ । আট ১৬ । যঃ ১ 

আচার্ষে! ব্রল্ষচর্যোণ ব্রঙ্গচারিণমি স্থতে | 

অথর্ব % | কাছ ১১। ব? ৫1 মঃ ১৭। 

অতিথিগু'হানাগচ্ছেৎ। 
অনর্বঃ | কা; ১৫ | বঃ ১৩। মহ ৬ ॥ 

অচ্চত প্রাচ্চত প্রিয়মেধাসে। অচ্চত | খথেদে ॥ 

তুমেব প্রতাক্ষং ব্রন্মাসি কামের প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম 

বশিধ্যামি | তৈভ্তিরীয়ৌোপনি? | বঃ ১। অঃ ১। 

কতম একে। দেব ইঠি স ব্রহ্ম ত্যাদিত্যাচক্ষতে। 

শত পঃ। কাঃ ১৪ । প্রাঃ ৬। প্রাঃ এ কঃ ১০ 

মাতৃদেবো ভন পিতৃদেবে৷ ভৰ আঁচাধ্যদেকো 

ভব অতিথিদেবো ভব। তৈভিবীয়োপনিঃ 

বঃ। ১। অন্ুঃ ১১ ॥ 

পিতৃভিন্তরণতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভিদে'বরৈল্থ] | 
পূজ্যা ভূষরিতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপুভিঃ | 

মনুঃ | অঃ ৩। ৫৫॥ 

উপচর্য্যঃ স্ত্িয়। সাধব্যা সততং দেববৎ পতি? | 
| মনুস্মৃতৌ ॥ 

& 
জজ ৮ 

“প্রথম মাতা মৃর্তিমতী পৃজনটুয় দেবতা” অর্থাৎ সন্তানগণ মন, বাকা এবং ধন দ্বারা মাতাকে 
| সি পরি স 

রক্ষ। করিবে এবং কখন হিংসা ব। জড়ন। করিবে ন।। দ্বিতীয় স"কারের উপযুক্ত দেব পিতা; 

তীহাকেও মাতার তুলা সেবা! করিবে। তৃতীয় বিদ্াদাত। আচাদ)। তাহাকে বাক্য, মন ও 
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ধন দ্বার! দেব। করিবে । চতুর্থ অতিথি? ধিনি বিদ্বান্, ধার্িক ও নিষ্ষপটা হইয়া সকলের উন্নতি 
প্রার্থন৷ করেন এবং জগতে ভ্রমণকরতঃ সত্য উপদেশ দ্বার। সকলকে হ্ুুখী করেন তাঁহাকে সেব। 
করিবে। পঞ্চম স্ত্রীর পক্ষে পতি এবং পুরুষের পক্ষে পত্বী পুজনীয় হইয়। থাকে । এই. পাচ 
মুণ্তিমভা দেখত! ; ইহাধিগের সঙ্গ বশত; ম্ম্যদেহের উৎপত্তি ও পালন হয় এবং সত্য শিক্ষা, 

বিদ্যা ও সত্যোপধেশ প্রাপ্তি হয়। পরমেশ্বর প্রাপ্তির জন্য ইহারাই সোপান পরম্পর। | 

ইহাদ্িগকে সেবা না করিয়। যে প্বষাণাদি যুণ্তির পৃজ। করে, সে অতান্ত বেদবিরোধী । (প্রশ্ন) 

যধি মাত। এবং পিতাদির ও পৃজ। করে অথচ মুগ্তি পুজাও করে তাহা হইলে তে। কোন দোষ হ্য় 

না? (উত্তর) পাধাণাদি মূর্তিপূজ| ত্যাগ করাতে এবং মাভাদি মুর্তমান্দিগের সেবা 
করাতেই কল্যাণ হয়। ইহ1 বড় অনর্থের কথা যে সাক্ষাৎ মাতা দ প্রত্যক্ষ স্ুখদার়ক দেবত। 

ত্যাগ করিয়া পাষাণাদি অদেধষের ডপর মস্তকাধাত কর! স্বীকার কর। হইয়াছে । লোকে ইহা 

এইজন্ত ত্বাকার করিয়াছে যে মাত। এবং পিতাদ্দির সম্মুখে নৈবেদ্য অথব। পুঞ। সামগ্ৰা উপস্থাপিত 

স্রিলে উহারা স্বয়ং ভোজন করিবেন এবং পুজ। সামগ্রা গ্রহণ করিবেন। তাহ। হইলে 
দাতার মুখে অথব! হস্তে কিছুই পতিত হইবে না! । এইজজ্ত পাষাণাদ মুগ্ডি নিশ্বাথ করিয়া উহার 

সম্মুখে নৈবেদ্য অর্পন করিয়। ঢং ঢং শবে ঘণ্টানাদ এবং পে। পে। শবে শঙ্খ বাজাহয়। কোলাহপ 

করতঃ ৃদ্ধ অনুষ্ট প্রদর্শন করে অর্থাৎ “ত্বমনুষ্টং গৃহাণ ভোজন পদার্থ, বাহহং গ্রহাষ্যামি” যেমন 

কেহ কাহাকে প্রতারণ। বা উত্যক্ত করিবাগ অভিপ্রায়ে বলে ষে তুম “ঘণ্ঠ।৮ লগ এবং বুদ্ধানুষ্ 

'প্রদূশন করে ও তাহার সম্ষুখ হইতে পলায়ন করে, তদ্রুপ লীল|, এই পুঙ্জক সকল অথাৎ পৃজা 

নামক সৎকণ্মের শক্রসকল করিয়াছে । এই সকল লোক সথসক্ষিত ও উজ্জল মুর্তি সকল রচন। 
করিয়া আপনারা প্রতারকের ব্যবসায় লইয়। আববেচক ও মুর্খ অনাথদিগের সম্পন্তি হরণ করতঃ 

আপনার উপভোগ করে । কোন ধাশ্মিক রাঙ্গা থাকিলে এই সকল পাষাণপ্রিয় লোকর্দিগকে 

প্রস্তর তাঙ্গিতে ও তদ্থারা দ্রব্যাদি গঠন করিতে এৰং গৃহ নিম্মাণাদি কাযো নিযুক্ত করিয়া ও 

উপযুক্ত পান ভোঙ্রন দয়। উহািগকে জীবিকা নির্বাহ করিতে দিতেন) (প্রশ্ন) স্বামাদির* 

পাবাণাদি মৃত্তি দেখিলে যেরূপ কামোতপত্তি হয়, ভদ্রপ বাঁতরাগ ও শান্তিপূর্ণ মূর্তি দেখিলে কেন না 
বৈরাগ্য এবং শান্তি লাভ হইবে ৯ (উত্তর ) হইতে পারে না। কারণ আম্মায় উক্ত মূর্তির জড়ত্ব 
ধন্খ আসিলে বিচারশক্তি ভ্রাস হয় । বিবেক ব্যতিরেকে বৈরাগ্, বৈরাগ্য ব্যতিরেকে বিজ্ঞান এবং 
বিজ্ঞান বাতিরেকে শান্তিলাভ হয় না। মূর্তি হইত্ডে যাহা কিছু শান্তি হইতে পারে, তাহা জীবিত 

বাক্তির সঙ্গবশতঃ উপদেশবশতঃ এবং তাহার ইতিহাসাদি শ্রবণবশতঃ হইয়া থাকে। যাহার গু৭ 
অথব| দোষ জান! নাই, তাহার মূর্ভিমাতত দশনে প্রীতি হয় না) কারণ গুণজ্ঞানই প্রীতির কারণ। 
এইরপ মৃত্তিপূজ। প্রভৃতি অসৎ কারণ . হইতেই আধ্যাবর্তে কোটি কোটি মনুষ্য নিষ্শ্মা পৃজক 
ব্যবসায়ী, ভিক্ষুক, অলস এবং পুরুষার্থরহিত হইয়াছে । উহারাই সংসারের মূঢ়তা, মিথ্যা এবং 
অনেক প্রকার কপটতা প্রচারিত করিয়াছে। (প্রশ্ন ) দেখুন "লাটুভৈরব” আদি কাশীতে “আরঙ্গ- 
জেব বাধশাহ” কে অতি অদ্ভূত ব্যাপার প্রদর্শন: করিয়াছিল। যখন মুসলমানগণ উহা ভাঙ্গিতে 
গেল এবং বখন কামানের গোল! উহার উপর প্রক্ষেপ করিতে লাগিলু তখন বৃহৎ বৃহৎ ভ্রমর 
( ভীমরুল ) নিগ্ত হইয়! সকল সৈন্যকে ব্যাকুল করিয়াছিল এবং সৈশ্তগণ পলায়ন করিল। (উত্তর) 
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উহ পানাণের চমৎকাধিত নহে । পরস্ধ উচ্ত স্থলে ভ্রমরের চক্র সংসক্ত ছিল। উহ্াদিগের স্বভাবই- 

এই ঘে উহাদিগকে কেহ উত্তান্ত করিলেই উহ্থার। দশন করিতে বাবমান হয়! এতঘ্বাতীত দুগ্ধ . 

ধারার যে চম২কারিতা &ইয়ছিল উহা পুজক মহাশয়ের লীলা মাত্র । (প্রশ্ন) দেখুন মন্বাধেব 

ক্লেচ্ছকে দর্শন দিবেন ন1 বলিয়া কুপে এবং বেনীমাধব নামে এক ত্রাক্ষণেব গৃহে যাইয়া 'ুপ্ঠভাবে 
ছিলেন। ইহা কি চমৎকার নহে ? (উত্তর) আচ্ছা, তাহার শান্তিরক্ষক কাপভৈরব, ও লাটউভৈরবাদি 

ভূতপ্রেতগণ এবং গঞ্ড়াদিগণের দ্বারা মুমনমান্দিগের সহিত যদ করিয়। কেন নিঃসারিত করিস! 
দিলেন না? পুরাণে মহাদেব এবং বিষ সম্বন্ধে কথ। আছে যে ইঞ্ার। বিপুবাঙ্থর প্রস্ৃতি অনেক 

অতি ভয়ঙ্কর ছুষ্টদিগকে ভক্ম করিয়। নর লেন! তাহা যদি হইতে পারে তবে তাহাব। মুসলমান 

পিগকে কেন ভন্ম কারলেন ন। ? ইহা হইতে এইরূপ শিদ্ধ হঈতেছে দে তুচ্ছ পাষাণ যুদ্ধ করিবার 

কে? যখন মুসলমানগণ মন্দির এবং টু ভগ্ন করিতে করিতে কাশীর মিকট আলিল, খল 

পূজকগণ উক্ত পাধাণের লিঙ্গকে কুপে শিশগেপ করিয়াছল 'এবং পেণাঘাদব প্রাঙ্গণের গুহে লুকাইয়। 

নাখিধাছিল। কালভৈরবের ভধে যখন পাশীতে যমদূত সাভচে পারে না এবং কাপভৈরখ যখন 

প্রলয়কালে৪ কাশী নাশ হইতে দেয় ন। খন ম্রেক্ছদিগের দৃভকে কেন ভয় প্রদশন করিল না 

এবং আপনার রাজমন্দির কেন নষ্ট হইতে দিল 7 এ সমস্ত “পোপের” মায়া । 

(প্রশ্ন) গযায় শ্রান্ধী কৰিলে পিশোকের পণ খণ্ডন হইর়। সেই স্থানের পুণ্য প্রভাবে 

পিভগণ স্বর্গে যান এবং তাহারা হণ্ত প্রসারণ করিম পিগু গ্রভণ করেন। এ কথ।ও কি মিথ্যা? 
( উত্তব) মন্দিথা দিথা। | যদ পিগুগ্রদানের এন প্রভাব ভর, তাহা হইলে যখন পিতলোকের 

মুখে পিগু দিবার আঁভপ্রাযে খে লক্ষ পম টাকা প্রদও হণ, গরালী বেশ্তাগমনাদি পাপকাধো ব্য 
করে, তখন সেই পাপপ্রভাব কেন খপ্ডিত ন। ভয়? ভদ্বাতভীত আদ্কাল পাগ্াদিগের হস্ত বাতীত 
অন্ত কাহারও ঠ প্রসারিত হঈতে দেখ। খায় না। কোণ বঙ্গ পথিপীছে এক গঞ্ধ খনন করিয় 

উহার মধো একজন মঞসাকে রাখি দিয়া থাকিবে । পন্ড উহার মুখেব উপর কুশাগিত পিগ 

প্রদত্ত হইয়া থাকিবে এবং উক্ত প্রশ্তারক উহ। ভোঙ্ন করির। থাকিবে । কোন নিবৃদ্ধি ধনাঢা 

যদি এইরূপে কথন প্রতারিত হইয়। থাকে ভাই। আশ্চঙা নহে । এইজপ চবৈদানাথকে রাবণ লইয়া 

গিরাছিল ইহ মিথ্যা কথ! । (প্রশ্ন ) দেখুন কলিকাতার কাপী এবং কামাঙ্গ। আদি দেবীন্দে 

লক্ষ লক্ষ ম্ষা মানিয়া থাকে । ইভ! কি চমৎকার নহে? (উত্তর) কিছুই আশ্চর্য নহে। 

নিবদ্ধি লোক মেষের তুল্য । মেয় যেমন একের পশ্চাৎ অপর চলে এবং কপেন্ত খাতে পতিত 

হয় তথাপি পশ্চাং্পদ হইতে পারে না, তদ্প মূর্খ লোক একের পশ্চাৎ অপারে গমন করতঃ, 

মৃত্তিপূজারূপ গর্তে পতিত হইয়া দুঃখ পাইয়া থাকে। (প্রশ্ন) আচ্ছ। এ সকল যাইতে দিউন। 

পরস্ধ জগন্নাণ জীউর প্রতাক্ষ বিষয়সকল অতি চমৎকার । প্রথমতঃ কলেবর পরিবর্তনের সময় 

সমুজ্রে চন্দনের কাষ্ট আপন। আপনিই আইসে। চুল্লীর উপর উপধু্পরি সাত ্টাড়ী রাখিলে 

উপরের ভ্রব্য প্রথমে পন্ধ হয় । আর যদি কেহ উক্ত স্থলে জগন্নাথ জিউর প্রসাদ ভোজন না করে 
ভাহ! হইলে সে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছয় । রথ আপন! আপনিই চলে এবং পাপীর দেবদর্শন হয় না| 

ইন্জ্র ছ্যুয়ের রাজ্য সময়ে দেবতা সকল মন্দির নির্মাণ করিরাছিলেন। কলেবর পরিবর্তনের সপ 

একজন রাজা, একজন পাণ্ডা এবং একজন ক্ত্রধার (ছুতার ) মরি, যায়। এই সকল চশৎকারকে 
উঃ 
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আপনি মিথা। বলিতে পারেন না । (উত্তর) একজন দ্বাদশবর্ষ পর্যান্ত জগন্নাথের পুজা 
করিয়াছিলেম। তিনি বিরক্ত হইয়া মথরায় আপিলে আমার সহিত সাক্ষাৎ হয়। আমি তাহাকে 

এই সকল বিষয়ে জিজ্ঞান। করিগাছিলাম । তিনি বলেন, এ সকল কথা মিথ্যা । কিন্তু বিচার দ্বার! 

এইরূপ নিশ্চয় হয় ঘে কলেবর পরিবর্তের সময় হইলে নৌকার উপর চন্দন কাষ্ঠ লইয়া! সমুদ্রে 
প্রন্দেপ করে এবং উহ! সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে কূলে সংলগ্ন "হয় । উহা লইয়! সুত্রধার (ছুতার | 

গণ মুদ্তি নির্মাণ করে । পাকের সময় দ্বার রুদ্ধ করিয়। পাচক ব্যতিরেকে অন্ত কাহাকেও যাইতে 

অথব। দেখিতে দেয় না। ভূমির উপর চারিদিকে ছয়টী এবং মধ্যে একটি চক্রাকার চুল্পী 
নির্শণ করে| হাড়ীর নীচে ত্বত মাটী এবং ভস্মের লেপ দিয় ছয় চুল্লীতে তুল পাক করিয়। 
উহ্ছাদিগের তলা মাঞজ্জন করে এবং সেই সময়ে মধ্যস্থিত হাড়ীতে তুল প্রন্মেপ করতঃ ছয় 

চু্লীর মুখ লৌহের আবরণ দিধা আচ্ডাদন করে। তথন দর্শনীভিলাধী কোন ধনাঢ্যকে আহ্বান 
'করিয়। প্রদশন করায় । উপরকার হ্থাড়ী হইতত পন্ক অন্ন নি:সারিত করিয়া এবং নীচের হাড়ীর 

অপন্ক গুল বাহির করিয়। দেখাইয়। উহাকে বলে যে “হাড়ীর জন্ত কিছু রাখিয়া দাও ।” নিুরদ্ধি 

ধনাঢা লোক টাক! এব” মোহর রাখে এবং কেহ কেহ মাসিক বৃত্তি স্থির করিয়া দেয়। শত 

ও নীচ লোক মন্দিরে নৈবেধয আনয়ন করে। নৈবেগ্ভ সমাঞ্প (উত্সগ ) হউলে উক্ত শুদ্র 

অথব| নীচ লোক উহ উচ্ছিষ্ট কবিয়। দেয় এবং পরে কেহ টাকা দ্গিয়া হাড়ী ক্রয় করিলে, 
তাহার গৃহে উপস্থাপিত করে॥ দীন গৃহস্থ এবং সাধু সঙ্জন হইতে শুত্র এবং অন্তাজ পর্যাত্ত 

সকলে এক পঙ্ক্তিতে বসিয়। একজন অপরকে উচ্িষ্ট ভোজন করায়। একপঙক্ত উঠিয়া 
ঘাইলে সেই পন্দ্ের উপর অন্ত পঙ.ন্ফিকে বপাইয়। দেয়। এই সক্ষল মহ অনাচার হইয়। থাকে। 

অনেক মন্তষয উক্ত স্থলে যাইব। তত্রস্থ উচ্ছিষ্ট ভোজন ন| করিয়। 'স্বহস্তে পাক করতঃ ভোজন 

কবিষ। চলিয়! আইসে অথচ কোনরূপ কুষ্ঠাধিরোগ হয় না। উক্ত জগন্নাখপুরীতেও অনেক 

রুষ্টরোগাক্রাজ আছে; উহার! প্রতিদিন উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে উহাঁদিগের রোগের শার্তি 

হয় না। জগনন।থ সম্বন্ধে বামমাগিগণ ভৈরবীচক্র রচন। করিয়াছে । কারণ হুভড্রা, শ্রীরু্ণ 
এবং বলদেবের ভগ্নী। উভয় ভ্রাতার মধা স্থানে ভ্বী ও মাতৃ স্থলে উহাকে বসছে । 
ভৈরবীচক্র ন| হইলে এরূপ কথন হইত না। রথের চক্রে শিল্প কৌশল 'আছে। বর্ম উহা 
“সোজা ঘোরাইতে” থাকে এবং উহ। ঘুণায়মান হয়, তখন রথ চলে। যখন মেলার, যাত্রার ) 

মধা স্থলে রথ উপস্থিত হয়, তখন উক্ত মন্ত্র উল্টা! ঘোরাইধা দিলে রথ স্থির হইয়। থাকে । 
তখন পুজর লোক চীৎকার করিয়! বলে ষে “দান দাও, পুণ্য কর তাহা হইলে জগন্নাথ প্রসন্ন 

হইয়া আপনার রথ চালাইবেন এবং তোমাদিগের ধর্ম-রক্ষা হইবে ।” যতক্ষণ '*ভেট” (পৃজা 

মামগ্রী ) আমিতে থাকে ততক্ষণ এইবূপে চীৎকার করে। সামগ্রী দান শেষ হইলে একজন 
ব্রজবাসী উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া ও শালাদিতে আচ্ছাদিত হইয়া অগ্রে দাও্ডায়মান হইয়া 
কুতাগ্চলিপুটে স্বতি করে যে “হে জগনাথ স্বযিন! আপনি কৃপা করিয়া রথ চালনা করতঃ আমা- 

দিগের "ধর্ম রক্ষা করুন।” এইবূপ বলিয়। সা্টাঙ্জে দগ্ডবত প্রণাম স্করিয়া রথের়.উপর উখ্িত হয়। 

সেই স্ময়ে যন সোজ! ঘোরাইয়া” দেয় এবং জয় জয় শবে সহস্র সহজ মনুষ্য রঙ্ছু আকর্ষণ করে, 

আর রথ চলিতে থাকে ৷ যখন বহু লোকে দর্শন করিতে যায়, ভখন মন্দির অতিশয় বিশাল হইলেও 
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০ দিনেও অন্ধকার দুষ্ট হযু এবং দ্বীপ জালিতে হষ। পৃর্নোক্ত মৃত্তি সকলের নম কর্ণ 
করিয়া রাখিবার উপযুক্ত ছুই পার্থ ই "পর্দা" আছে। পুঁজ পাণ্ড! ভিতরে দণ্ডায়মান থাকে 
যখন এক পাশ্বস্থ' কেহ “পান্দা” টানিয়া সব্ধর মূর্তির পশ্চাৎ যায়, তখন পাও সকল এবং পৃ্জক 
চীৎকার করিয়। বলে যে “তুমি পপুঞ্জানামগ্রী” রাখ, ভোমার পাপ খণ্ডন হউয়। বাইবে এবং দর্শন 
পাইবে । অতএব শীঘ্র মাখ” ইত্যাদি । নির্দ্ধি লোক ধূ্তের ছন্তে পড়িয়া ধন নাশ করে এবং 
তাহার পরই অপরে তৎক্ষণাৎ “পদ্দ1” আকধণ করে এবং তখনই দর্শন হয়। সেই সময়ে জয় জয় .. 

শবের কোলাহলে প্রসন্ন হইয়া ধান্কা খাইতে খাইতে তিরস্কত ভইয়া চলিয়া আইসে। ইঙ্জছ্া্ 
রাজার কুলোতপন্প লোক অগ্যাপি কলিকাতায় আছেন। তিনি ধনাঢা রাঙ্গা ছিলেন এসং দেবীর, 
উপাপক ছিলেন। ভিপি লক্ষ লক্ষ টাক! বায় করিয়। এই মন্দিব নিশ্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার 
উদ্দেশ্ঠ এই ছিল যে আযধ্যাবর্ত দেশের ভোজন সধবন্ধীয় গোলঝোগ এইরূপে আগ করাইবেন । কিন্ত 
এই সকল মূর্থ কবে ত্যাগ করিতে পারিবে? কাহাকেও যদি দেব মানিতে হয়, তকেখে শিল্পকার- 
গণ মন্দির,শিম্মাণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে মানতে হয় । কণেবর পারবর্ডের সময বাজ।, পাশা 

এবং স্ুত্রধার মরে ন।, পরস্ত এই তিন উক্ত স্থপে প্রধান ভাবে খাকে। উহাদিগের মধো কোন 
সময়ে এ তিনঙ্জন বোধ হয় ক্ষুদ্র লোক্দিগকে ছুঃখ দিয় খাকিবে। উক্ত পগয়ে অথাৎ কলেবর' 
পরিবর্তের সময়ে ধধন এই তিনদ্রন উপস্থিত থাকে, তখন মৃত্তির শন (ফাপা) হৃদয়ের ভিতর 

ক্ববর্ণের মম্পুটে যে শালগ্রাম রক্ষিত থাকে এবং প্রতিদিন যাহার চরপায়ত প্রস্তুত হয়, রাত্রিতে 
আরতির পব শয়নকালে ক্ষুদ্র লোক সকল একমত হইয়! সেই শালগ্রামকে বিষের পত্রে ছড়াইযা, 
রাখিয়। থাকিবে এবং উহ। ধৌত করিয়! উন তিণজনকে পান করাইয়া দেওয়াতে উঠার। প্রি, 

গিয়! খাকিবে। উহার। এইরূপে মরিলে ভোজনভষ্ট প্রটার করিয়। দিয়া থাকিবে যে, “জগন্গাথ 

আপনার শরীর পরিবপ্তনের সময় এই তিন ওক্তক্কে সমভিব্যাহারে কৰিয়। পইয়। গিরাছেন।” পারের, 

ধনী প্রতারণ। কারয়। লইবার জন্য এইরূপ অনেক মিথা। কথা প্রচারিত হইয়া খাকে। * 

( প্রশ্ন) গঙ্গোভরার জলসেকের সময় রাখেশ্বগলিঙ্গ বৃদ্ধি প্রাপ হয়। ইহা কি মিখা। কথা? 

( উত্তর) মিথ্যা । কারণ উক্ত মন্দিরে৭ দিনে অন্ধকার থাকে এবং বানিধিন দ্বীপ জলিতে থাকে 

যখন জলধার৷ প্রঙ্গিপ্ত হয়, তখন বিছ্যুতের স্তায় দীপের প্রতিবিসষ্ব দীপ্চি পায় আর কিছুই হয় না। 

পাযাণ বৃদ্ধি পায় না, হাসও হয় না। উহা যেরূপ তদ্রপই থাকে । এইরূপ লীলা প্রচার করিম 

শিবু'্ি। হতভাগ্য লোকদিগকে প্রতারণ! করে। (প্রশ্ন) রামচন্দ্র রামেশ্বরকে স্থাপন করিয়াছিলেন । 

যদি মূর্ভিপূজ! (বদবিরুদ্ধ হইত, তাহ। হইলে রামচন্দ্র কেন মুনি স্থাপন করিকেন এবং মহাগ্া। 

বান্মীকি রামায়ণে কেন লিখিবেন ? ( উত্তর ) রামচন্দ্রের সমফ্ধে উক্ত শি ব। মন্দিংরর নাম চিন্নঃ 

ছিল না । তবে এই পর্যান্ত মতা যে দক্ষিণ দেশস্থ রাম শামক কোন রাজ! এই মন্দির এখং লিঙ্ক 

নাম বামেশ্বর রাখিয়াছিলেন। যখন রামচন্জ সীতাকে লইয়া হন্চমান আদির সহিত্ত লঙ্কা হইতে 

যাত্রী করতঃ আকাশ মা্গে বিমানের উপর বসি অযোধ্যাভিমুখে অলিতেছিলেন, তখন তিনি 

সীতাকে ধলিলেন যে ঃ-- 

অত্র পুর্ব্বং মহীদেবঃ 'প্রলাদমকরোদিভূঃ | 



৪২ | ... সতার্থ প্রকাশ । 

সেতুবন্ধ ইতি খ্যাতম্ ॥ রাল্মী্ক রাং। 
লঙ্কাকাং সর্গ ১২৫1 শ্লোকঃ ২০। 

হবে সীতে ! তোমার বিশোগে ব্যাকুল হইয়া আমি পধ্যটন করিতেছিলাম, এই স্থানে চাতুমন্ত, 

করিয়াছিলাম এবং পরমেশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান করিতাম। ধিনি সর্বত্রবিভূ (ব্যাপক ) দেবতা- 

দিগেরও দেবতা ( মহাদেব ) পরমাত্ম! হয়েন, তীহারই কপায় আমি সমন্ত সামগ্রী প্রাপ্ত &ইয়া- 
ছিলাম । আর দেখ এই সেতু বন্ধন করিয়! লঙ্কায় আগমন করিয়া রাঁবণকে বিনাশ করিয়াছি এবং 
তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি । এতদ্বাতীত বাল্মীকি এ বিষয়ে আর কিছুই লিখেন নাই । 

(প্রঃ) “রঙ্গ হৈ কালিয়াকম্ত কো। 

জিস নে হুন্ব| পিলায়া সন্ত কে। ॥৮ 

দক্ষিণে এক কালিয়াকান্তের মূর্তি আছে । উচ্চ অগ্যাপি ৮কায় ভামাক সেবন করে। যদি 
মূর্তি পুজ| মিথ্য। হর, তাহা হইলে উহা সিথ্যা হউয়! যার । (উত্তর ) এ সকল মিথ্যা। এ সকল 
কেবল “পোপের লীলা” । উক্ত মুর্তিব মুখ “ধাপ।” হইবে । উহার ছিদ্র পৃষ্টদেশ পধাস্ত বিস্তৃত 

এবং সেই স্থল হইতে প্রাচীরের অপর দিকে অন্ত গৃহে নল সংলগ্র থাকিবে। যখন পজক হু'কা। 
প্রস্তুত করিয়। ও মুখে নল লাগাইয়া “পর্দ/” শিক্ষেপ করতঃ বহির্গত হয়, তখন পশ্চান্বস্তী লোক 
মুখের দ্বারা আকর্ধণ করিয়। থাকে এরূপ হইবে । স্থৃতরাঁৎ হুক্কা গড়গড় শব্দে ডাকিতে থাকে । 
মুদ্তির নাকে এবং মুখেও ছিদ্র আছে । যখন পশ্চাৎ হইতে ফুৎকার দেয়, তখন উক্ত নাক ও মুখ 

দিয়! ধুম নির্গত হইয়া থাকে একপ হইবে । এই সময়ে অনেক মুঢ় লোকের ধনাদি পদার্থ লুষ্টন 

করিয়৷ উহাদিগকে নিংখ্ধ করিয়| দেয়। & 

(প্রশ্ন ) দেখুন? ভাকোর জী মুক্তি দ্বারিক1 হইতে ভক্তের সহিত চলিয়া আসিয়াছিল। ১৪ 

রতি স্বর্ণ দ্বারা কয় মন ওজনের মূর্তি ওজনে সমান হইয়াছিল । ইহ! কি চমখকার নহে? (উত্তর) 

না। উক্ত ভক্ত মূর্তিকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইয়া থাকিবেক। কোন মাদকসেবক উক্তরূপ 
১৪ রতি স্থবর্ণের তুলনা লইয়। এক গল্প রচন। করির়। থাকিবেক । 

( প্রশ্ন ) দেখুন; সোমনাথজী পুথিবীর উপরে থাকিতেন ; ইহা অতি চমৎকার ব্যাপার । 

ইহাও কি মিথ্যা কথা? ( উত্তর ) হ] ম্থ্য।। শ্রবণ কর? উপরে এবং নিয়ে চুম্বক প্রস্তর স্থাপিত 

থাকাতে উঠার আকরণে উক্ত মৃত্ঠি মধ্যে বিরাজমান ছিল। যখন “মহম্মদ গজ নী” আসিয়! যুদ্ধ 

করিল, তখন এতাদৃশ চমৎকার ব্যাপার হইল-যে উক্ত মন্দির শুগ্র হইল এবং পুজক ও ভক্তদিগের 

অতিশয় ছুদ্দশ। ঘটিল এবং দশ সহম্্র সৈম্তের সমক্ষে রাজার লক্ষ টৈগ্ভ পলায়ন কাঁরল। ”পোপ” 

রূপী পুজক পূজা, পুরশ্চরণ স্ততি ও প্রার্থনা করিল যে “হে মহাদেব ! তুমি এই শ্নেচ্ছদিগকে বিনাশ 

করিয়। আমাদিগকে রক্ষা কর” এবং আপনার শিষ্য রাজাকে বুঝাইয়| দিল যে, “আপনি নিশ্চিন্ত . 

থাকুন, মাদেব ভৈরব অথবা। বীরভদ্রকে প্রেংণ করিবেন এব্' উহারা স্লচ্ছদিগকে বিনাশ করিবে 

অথব! সন্ধ করিষা দিবে. এক্ষংণ ও আমাদিগ্র দেবত। প্রসিদ্ধ আছেন; হ্ুমান দুর্গ! এবং ভৈরব 



১১ সহুজাস। ই) 
সপন দিয়াছেন যে তাহারা, সকল কার্ধয সম্পন্ন করিবেন" ইত্যাদি। হতভাগ্য নিবুদ্ধি রাজা এবং ্ 
কষত্রিয়গণ “পোপের” প্রতারণায় ভুলিয়া গিয়া মিশ্টেষ্ট রহিল। কত জোতিব্বিদ “পোপ” সকাল .. 
বলিল যে এক্ষণে তোমার আক্রমণের মুত (সমর) হয় নাই । .কেহ বলিল এক্ষণে “অষ্টম চঞ্জম'” 17. 
অপরে সম্মুখে যোগিনী প্রদর্শন করিল। ইত্যাদি প্রতারণায় মুগ্ধ হুইয়! নিশ্চেষ্ট রহিল। এই সময়ে * 
শনেচ্ছদিগের সৈন্য আসিয়া! চারিদিকে অবরোধ করিল । উথন দুর্দশা প্রস্ত হয়৷ পলায়ন কনিল।..! 
কত পোপ পুজক এবং উহ্বাদিগের শিষ্য সকল ধূত হইয়াছিল । পূজকগণ কৃতাঞ্চণি হইয়া বলিল 
যে তিন কোটি টাকা গ্রহণ কর, 'ন্দির ও মূর্তি ভগ্ন করিও না মুসলমানগণ বলিল যে আমর .. 
“বুৎ্পরশ্ত” অর্থাত মূর্তিপুজক নহি, কিন্তু আমর! “বুৎশিকন্” অর্থাৎ মূর্তিভপ্নক। উহ্বারা তৎক্ষণাৎ 
যাইয়। মন্দির ভাঙ্গিরা দিল এবং উপরের ছাদ ভঙ্গ হওয়াতে চদ্বক প্রস্তর পথক হইল ও মূর্তি পতিত এ 
হইল। যখন মূর্তভিকেও ভগ্ন করিল, তখন শুন! যায় থে অষ্টাদশ কোটি টা'ক। মূলোর রত্ব বহিষ্কৃত : 
ইয়। তখন পুজক এবং “পোপ”পিগের উপর বেত্রাথাত করাতে তাহার। রোদন করিতে আরস্ত ': 
করিল। উহাদিগকে প্রহার করত; ধনাগার দেখাইর| দিতে বলাতে উহার! প্রদর্শন করিল। তখন 
সমন্ত ধনাগার লুঠ করিয়। পোপ এবং ভাহার শিষাদিগকে “গোলাম” এবং অবৈশনিক দাঁস করিল 
এবং ময়দা পিশিতে, ঘাস কাটিতে, মলমুরাদি পরিষ্কার করিতে এবং ছোল! খাইতে দ্রিল। হায় 
কেন প্রস্তর পুজা করিয়া সত্যনাশ প্রাপু হইল; পরমেশ্বরকে কেন ভক্তি করিল ন1১ তাহা হইলে ূ 
মেচ্ছদিগের দন্ত উৎপাটিত করিতে পারিত এবং আপনাদিগের বিজয় হইত। যাবতীয় মু্তি আছে, 
তাহাদিগের স্থানে যদি শুর ও বাঁরদিগকে পুদ্| বরিতি, তাহ। হই(পও কত দর গঙ্গা হইত? পুজক- 
গণ পাষাণের উপর এতাদুশ ভক্তি করিপ, কিন্তু একটিও মৃক্তিও শক্রদিগের মন্তকে পড়িয়। আঘাত 
করিতে পারিল না। যদি মৃত্তির সদূশ কোন শরবাঁবকে সেখ করিত, তাহ। হইলে সেই বীর 
আপনার সেবকিগকে যথাসাধ্য রক্ষ। করিতেন এবং উদর শক্রদিগকে বিনাশ করিতেন । 

(প্রশ্ন দ্বারিকার রণছোড়জী “নসাঁমহিতার”, নিকট হুপ্তী পাঠাইয়া ছিলেন এবং উহ্ভার সমস্ত 
খণ পরিশোধ করিয়াছিলেন ইত্যাদি কথ। কি মিথ্যা? (উত্তর) কোন ধনাঢ্য বণিক ধন দিয়] 
থাকিবেক এবং কেহ মিথা| করিয়। তাহার নাম লোপ করিয়া প্রচার করিয়াছে থে জীর্ণ ধন প্রেরণ: 
করিফ্কাছেন। যখন সম্থৎ ১৯১৪ বৎসরে ইংরেজগণ কামান দ্বার! মন্দির এবং মুর্তি উড়াইয়া দিয়া- 
ছিল তখন মূর্তি কোথার ছিল? প্রত্যুত বাঘের (এক প্রকার জাতি) লোকই .কেবল বীরতার 
সহিত শক্রদিগের যুদ্ধ বরিয়াছিল কিন্তু মুর্তি এক ঘক্ষিকার চরণও ভাঙ্গিতে পারে নাই। যদি 
শ্রুষের সূশ কেহ বীর থাকিত তাহাহইলে উহার্দিগকে প্রহার করিয়| তাড়াইয়া [দিত। আচ্ছা 
বল দেখি যখন রক্ষকই পর্বত হয় তখন তাহার শরণাগত লোক সকল কেন না প্রস্বত হইবে? 

( প্রশ্ন) জালামুখী এক প্রত্যক্ষ দেবী । ইনি সকল প্রদত্ত বস্তু ভোজন করেন এবং *গ্রনাদের' 
জন্য সামগ্রী দিলে অর্ধেক ভোজন করেন এবং অর্ধেক ত্যাগ করেন। মুসলমান বাদসাহ উহা 
“উপর জলের প্রবাহ নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং লৌহের আবরণ উহার উপর আচ্ছাদন করিয়া 'দিয়া- 
ছিল? তথাপি উহার শিখ! সস প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। এইক্সপ হিঙ্গলাজও পর্বের 
উপর অর্ধরাত্রিতে বাছনের উপুর “দন ও পর্বতে গর্জন শ্রুত হয় । চজকুপে শব হয় এক 

ঘোনি যন্ত্র দিয়া নির্গত হইলে আর পুনজ্ন্ম হয় ন[। কেহ “ঠুমরা” ( বীঙ্গরিশেষ ) হাধিক্সে'সে হয 
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পূর্ব মহাপুরুষ হিঙ্গলাজ দেখিয়া না আদিলে অসপ্পর্ণ (অর্ধেক) মহাপুরুষ কথিত হয়। এ সকল: 
কথা কি বিশ্বাসের ধোগ্য নহে? (উত্তর)না। কারণ জালাধুখী কেবল পর্বত হইতে নির্গত 
অগ্নিশিথ। মাত্র । উহ্বাতে “পোপের” বিচিত্র লীলা আছে। অগ্নির উপর উত্তপ্ত করিলে দ্বৃতপুর্ণ 

হাতাতে ধেরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং পৃথক্ করিলে অথবা ফুংকার দিলে উহা! যেরূপ নির্বাপিত 

হয়, উত্ত স্তলেও তদ্রুপ হয়। চুল্লির অগ্নিশিখায় যেমন যাহাই নিক্ষিপ্ত হয় তাহাই ভন্মীভূত হয়, 

এবং বনে 'অখবা গৃহে অগ্নি লাগিলে যেমন সকলই অগ্নিদগ্ধ হয় তদ্রপ উহার কি প্রভেদ আছে? 

হি্গলাজে এক মন্দির, এক কৃত এবং ইতত্ততঃ নল রচনা ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। কেহ 

বাহনের উপর দুষ্ট হয় না। যাহ। কিছু হয় উহ! পৃজ্জকদিগের লীল! বাতিরেকে আর কিছুই নহে! 

জলের এবং কদ্দমের একটি কুণগ্ড রচিত আছে । উহার নিয় হইতে বুদ্বুদ উখিত হয় এবং মূর্খ 

লে।রু উহাকে সফল ধাত্রার লক্ষণ বলির! বিশ্বাস করে! পুন্রক পোক ধন হরণের জন্ত যোনিযন্ত 

রচন] করিয়ান্চে। ঠুমরা নামক বীজ বন্ধন করাও উক্ত প্রকার, পোপ লীল।। উহ হইতে যাঁদ 

কেহ মহাপুরুষ তয় তাহাহইলে এক পণ্ডর উপর উক্ত বীজের বোঝা চাপাইলে সেও কি হাপুধ 
হইয়। যাইবে? অতি উত্তম ধন্বযুক্ত পুরুষার্থ হইতেই মহাপুরুষ হইয়া! থাকে। 

(প্রশ্ন) অমুতসারের দীর্থিকা অমুতরূপ ; মুরেটার ফল অদ্ধেক খিষ্ট; একটা নি নত 

ইয় অথচ পতিত ভয় না, রেবালসরে ক্ষুদ্র ভেলা পার হ্ইয়। যায় ; অমরনাথে লিঙ্গ আপনাআপনিই 

নির্শিত হয়; হিমালয় হইতে একজোড়া পারাবত আলির! সকলকে দর্শন করিয়া চলিয়া যায়, 

এই সকল কি বিশ্বাসের যোগ্য নহে? (উত্তর) নহে । উক্ত দীর্থিকার কেবল নাম মাত্র 

অমৃভপর | যখন বন হইবে তখন উহার জল বোধহয় ভাল হইবে এবং সেই জ্ধন্য উহার নাম 

অমৃতসর বাখা হইয়া থাকিবে । যদি অমৃত হইত তাহাহইলে পুরাণ বিশ্বাসী লোক কেহই 

মরিত না! । প্রাচীরের এরূপ রচনা থাকিবে যে নত হয় অথচ পতিত হয় না! যষ্টিমধুর ফলে 
হয় ত কমলে আবোপ হইবে অথব মিথ্যা গল্প ভইবে | রেবালসরে ক্ষুদ্র ভেল। পার হইবার, 
সম্বন্ধে কোনবূণ কারুগিরী হইবে । অমরনাথে বরফের পাহাড় প্রস্তৃত হয়, স্থতরাৎ জল জমিয়! 

ক্ষুত্র ২ লিঙ্গ রচিত হইবে ইহ। কোন্ আশ্চয্য কথ1? পারাবতের জোড়। পালিত হইতে পারে 

এবং লোকে পাহাড়ের ব্যবধান হইতে ছাড়িয়া দেয় এবং উহ! প্রদর্শন করিয়া ধন হরণ 
করে । | 

(প্রশ্ন) ইরিছ্বার স্বর্গের দ্বার ; মহাদেবের জলকুণ্ডে স্লান করিলে পাপ খণ্ডন হয়; ( পাশ্বস্থ ) 

তপোবনে, অবস্থান করিলে তপশ্বী হয়, দেবপ্রয্াগ, গঙ্গোত্তরীতে গোমুখ, উত্তর 
কাশীতে গ্রপ্ত কাশী; এই নকল স্থানে ত্রিযুগী নারায়ণের দর্শন হয়। কেদ্ার এবং 
' বদ্রিনাথের ছয়মাস যাবৎ মনুষ্য এবং ছয় মাপ যাব দেবগণ পৃজ! করেন। নেপালের 

পণুপতিতে মহাদেবের মুখ আছে; কেদারে নিতম্ব; ' তুঙ্গনাথে জানত এবং অমরনাথে 
চরণ আছে। উহার দর্শন ও স্পর্শন এবং সেই স্থানে সান করিলে মুক্তি হয়। 
কেদার এবং বত্রী হইতে স্বর্গ থাই ইচ্ছা করিলে যাইতে পারে). এই সকল বিষয় কিরূপ? 
€ উত্তর ) হবিদ্বারের উত্তরে পাহাড়ে যাইবাপ এক মার্গ আরম/হইয়াছে। আনেব জন্ত কুণডের 

সোপান নির্শিত্ব আছে উহাকে হরপীঠ ধলে। যদি সত্য জিজ্ঞাসা কর তবে উহা হরপীঠ ন। 
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ইষ্টর়। “হাড়পীঠ হইয়। আছে। কারণ দেশ দেশান্তর হইতে মুতলোকের অস্থি এ গ্থানে 

প্রক্ষিপ্ত হয় । ভোগ ব্যতিরেকে পাপ কখন কুত্রাপি দূরীভূত হয় না অথবা খণ্ডি» হয় নাঁ। 
“ভপোবন” যখন ছিল তখন ছিল, এক্ষণে উহা ভিক্ষুকবন হইয়া আছে। তপোবনে যাইলে 
অথবা অবস্থান করিলে তপস্যা হয না; ভপশ্যার অন্ঠান করিলেই তপন্থী হয়। কারণ এক্ষণে 
সেইস্থানে অনেক মিথ্যাবাদী দোকানদার ৪ আছে। “ভিমবতঃ প্রভবতি গঙ্গ।” পর্নক্ষের উপর 
হইতে জল পতিত হইতেছে । ধনাপহাবকেরা গোমুখের আকার নিশ্বাণ করিয়া থাকিবে এবং " 
উক্ত পর্বত “পোপের" স্বর্গ মাত্র। উত্তরকাশী প্রভৃতি স্থান ধ্যানীদিগেব পক্ষে উত্তম বটে ন্ 

কিন্ত দোকানদারদিগের পক্ষে উহা কেবল দোকানদারীর ক্ষেত্র মান্র। দেবপ্রয়াগ কেবল 

পৌরাণিক গল্পের লীল। মাত্র অর্থাৎ উক্ত স্থানে অলকনন্দা এবং গঙ্গা মিজিত আডে ও সেই জন্থ 

দেবগণ তথায় বস করেন ইতাদি গল্প না) করিলে কে সে স্কানে যাইবে? এবং কে অগ প্রদান 
করিবে 2 গুপ্তকাশী গুপ্ত কাশী নহে বরং প্রপিদ্ধ কাশী । তিন]গ যাবহ অবশ্য উ্ প্রবাহ দৃষ্ 
হয় না পরস্ক "পোপ? দিগের দশ অথবা বিংশ পুরুষ ঘাবং পট হইয়া থ।টিবে। সন্গাসীদিগের 

এবং পাসিদিগের যেরূপ সর্বপাই অগ্নি প্রজ্ঞলিত' থাকে, তপৃকুণ্ডে তদ্রপ পাহাকের ভিতর 

উত্তাপ বিদ্যমান থাকে | উহা হইতে জল উত্তপ্ হইয়া নিগৃত হয়। . উহার পার্থবস্ণা অপর 

একটি কুণ্ডে উপরের জল আইসে। সেস্থানে পূর্বোক্ত স্থান হইতে উত্তাপ আইসে ন। বলিকক! 

তত্রস্থ জল শীতল। কেদারস্থানের ভূমি অতিশয় সুন্দর কিন্তু সে স্থানে পুঙ্ক লোক এবং উচ্থা- 

দিগের শিষ্যসকল এক দৃঢ় প্রশ্তরের উপর মন্দির শিশ্দাণ করিয়া রাখিয়াছে । সেই স্যানে মোহস্ত 
ও পৃজ্ক সকল নিবুর্ধি ধনীদিগের পন গ্রণ করিয়! বিষষানন্দ ভোগ করে। বদ্রীনারায়ণেও 
তদ্রুপ অনেক প্রতারক উপবিষ্ট আছে । প্রাবল” জী তথাকার মুখা। তিনি এক স্ত্রী ত্যাগ 

করিয়। অনেক স্বী লইয়। বসিয়া এাছেন। এক মন্দিৰ এবং উহাতে এক পঞ্চমুখী মূর্তির 
মাম পশুপতি রাখা হইয়াছে । যগন কেহ জিজ্ঞাসা করে না তখনই এই সকল লীলা বলবতী 

হর, পরন্থ ভীর্থের লোক বেরূপ ধূর্ত এব ধনাপহারক হয় তন্রপ পার্বতীয় লোক হয় না। 

উক্ত স্কলের তৃমি* অতি রমণীয় এবং পবিত্র ॥ (প্রশ্ন ) বিদ্ধাচলের বি্ধোশ্বরী অষ্টভূুজ। কালী 

প্রত্যক্ষ এবং সতা। বিদ্ধোশ্বরী তিন সময়ে তিন প্রকার রূপ পরিবিন করেন। তাহার 

সীমান্ব মধো একটিও মক্ষিক। থাকে না। প্রয়াগ তীর্থের রাজ|।। তথায শিরোমুগুন, করিলে সিদ্ধি 

এবং গঙ্গাধমুনার সঙ্গমে স্নান করিলে ইচ্ছা সিদ্ধি হয়। এইরূপ আযোপা ৪ কয়বার উড়িয়। সমস্ত- 

অধিবাসীদিগের সহিত স্বর্গে চলিয়া গিয়াছিল । ম্থুর। সকল তীর্থের শ্রেট। বন্দাবন লাঁলা- 

স্থান। অত্যন্ত সৌভাগ্য থাকিলেই গোবদ্ধন ও ব্রজ যাত্রা হইয়। থাকে। স্ুধ্যগ্রহণ সময়ে 

কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ লোকের মেলা হয়! এ নকল কথা কি মিথ্যা? (উত্তর) প্রত্যক্ষ তো! 

এইমাত্র হয় যে তিনি মুন্তি দৃষ্ট হয় এঁবং তিনিই পাফাণের মৃক্তি। তিন সময়ে তিনপ্রকার দ্ধগ 

হইবার কারণ কেবল পূজকদিগের বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করাইবার বিষয়ে চতুরতা মান্ত্র। 

আর আমি স্বচক্ষে সহল্স সহন্ত্র এব. লক্ষ লক্ষ মর্সিক। দ্রেখিয়াছি। প্রয়াগে কোন নাপিত শ্লোক 

রচয়িতা ছিল অথব| “পোপ” মহাশয়কে কিছু ধন দিয়। মুণ্ডনের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছে অথবা 

করাইখাছে। প্রয়াগে ক্গান করিয়া ধদি লোকে স্বর্গ যায় তবে কেন গৃহে ফিরিয়া! আইসে? হবর্গে 



৪৬ সত্যার্থ প্রকাশ । 

মাইতে কাহাকে ৪ দেখ! যার না পরন্ত সকলেই গৃহে প্রত্যাগমন করে। অধবা যদি রেহ উক্ত 
স্থলে দিয় হয়! মৃত্য প্রাপ্ত হয় তাহ। হইলে উচ্ভার জীবও আকাশে বাঘুর সহ্িত' বিচরণ করতঃ 

জন্ম গ্রন্ছণ করে 'এরূপ হইজেপৃারে | ধনগ্রাহকেরাই তীর্থরাজ নাম রাখিয়াছে। জড়ে রাজ ও 

প্রর্জার ভাব কখস্হইতে পারে না। ইহা অতিশয় অসম্ভব কথা যে অযোধ্যা নগর, অধিবাসিগণ, 
কুকুর, গর্দভ, মেথর, চামার এবং মলস্তান সমৃহের সহিত তিনবার স্বর্গে গিখাছিল। স্বর্গে কখন 

১. যায়নাই, প্রভ্যুতসেইস্থলেই আছে । পরস্তু “পোপ” মহাশয়ের মুখের গল্পে কেবল অধোধ্যা 

স্বর্গে উড়িম।-প্িফ্ছিল ! উচ্চ শব্দরূপ গল্প কেবল উড়িয়। বিচরণ করে । এইবপ নৈমিষারণ্যাদিও 

উহ্থাদিগেরই লীল| জানিতে ভইবে | এমথবা তিনলোক অপেক্ষ। পবিত্র” নহে পরম্ক উক্ত স্থলে 

তাস্ত লালাধারী ভিন প্রকার প্রাণী আছে এবং তাভাদিগের জন্য জলে. স্থলে এবং অন্তররীক্ষে 

কাহারও স্বখলাভ হ ওয়। কঠিন হয। প্রথনতঃ “চোবে? £ কেহ স্নান করিতে যাইলে আপনার 

কর প্ইবার জন্য দগ্তাধমান থাকিয়া বলিতে থাকে “ঘজ্মান । টাকা দাও? সিদ্ধি, মরিচ এবং মিষ্ট 

ভোজন করিব, পান করিব আর ধজমানের জয় জয় মনে কবিব” ইষ্ঠ্যাদি। দ্বিতীয় জলে কচ্ছপ 

ইহারা দংশন করে এব” উচার্দিগের জন্য ঘাটে স্নান করা কঠিন ভয় । তৃতীয় আকাশে রক্তমুখ 

কপিগণ ? ইহার] পাগড়ী, টরপী, গহনা এন জুত।9 ছাড়ে নাঃ দংখন করে, পাক্ক। দে এবং এফলিয়া 

দেয়। এই ভিনই“ পোপের” ও “পোপের” শিষািগর পুজনীয। পরস্ ছোলা আদি অন্ন 

দ্বার! কচ্ছপের, ছোল! এবং গুড় দ্বার| ক'পগণকে এবং দক্ষিণ এ মিষ্ট ছ্বার। চোবেকে উহাদিগের 

'সেবকের। সেব। করে । বুন্দানন ঘখন ছিল তখন ছিল এক্ষণে টত। বেশ্াবননৎ হইয়াছে । যুবক 

যুবতী, গুরু ও শিষ্যদিগেরই লীল। বিস্তৃত রহিয়াছে । এইকপই গোবদ্ধনে দীপমালিকাঁর মেলার 
এবং ব্রজযান্রায়ও পোপদিগের সুবিধা হইয়। থাকে । কুরক্ষেতেও তজ্রপ জীবিকারই লীলা 

বৃঝিয়। লও | ইহাদিগের মধ্যে কেহ ধাম্মিক ৪ পারোপকারী পুরুষ হইলে এই সকল পোপ- 

লীল। হইতে পূথক্ হইয়া মায় । (প্রশ্ন ) এই যৃর্তিপুজা এবং তীর্থ সনাতন কাল হইতে চলিয়। 
আসিতেছে, কিরূপে মিথ্য। করিতে পারেন ? (উত্তর ) ভোমর| সনাতন কাহাকে বল? যদি চির- 

কাল হইতে চলিয়া আসাঁকে সনাতন বল এবং উক্ত লীল। যদি চিরকাল হইন্ডে চলিয়। আসি 

তাহ। হইলে বেদ এবং ব্রাহ্মণার্দি বিরত পুস্তক সমূহে কেন উক্ত লীলার উল্লেখ নাই? আড়াই 
অথবা তিন সহন্্র বৎসরের এ দিকে বামমাগী এবং জৈনগণ ভইতে এই মূর্তি পুজ! চলিয়া আসি- 

তেছে। উহা! প্রথমে আর্ধ্যাবর্তে ছিল না এবং তীর্ঘও ছিল না। যখন জৈনগণ গিরনার, পালিটানা, 

শিখব, শক্রগ্ুয় এবং আবু আদি তীর্থ নিশ্মাণ করিল তখনই এই সকল লোকও তদন্ুসারে তীর্থ 
নিম্মাণ করিতে লাগিল। যদি কেহ ইহার আবস্ত বিষয় পরীক্ষা করিতে ইচ্ছ। করেন তাহ! হইলে 
-পাঁগাদিগের অতান্ত পুরাতন পুস্তক এবং তাষের পত্রাদি দখলে নিশ্চয় হইবে যে এই সকল তীর্থ 
পাচ শত অথবা এক সহম্ত্র বসরের এদিকে নির্গিত হইয়াছে । কাভার ও নিকট হইতে সহম্র বৎ- 

সরের পূর্ব্বের লেখা বাহির কৃরা যায় না; ইহাতেই আধুনিক প্রমাণিত হুইয়াছে। (প্রশ্ন) যেষে 
'ভীর্থের নাম অথবা মাহাত্ম্য আছে যেমন “অন্তক্ষেত্রে কৃতং পৃংসং কানীক্ষেত্রে বিনশ্ততি” ইত্যাদি 
কথা আছে উহা! সত্য অথবা! মিথ্যা ? (উত্তর ) ন।। কারণ যদি পাপ খগ্ুন হইত, তাহ! হইলে 

রিদ্রদিগের ধন “ও রাজপাঠ হইত এবং অদ্ধের চক্ষ লাভ হইত এবং কুষ্ঠাদি রোগাক্রান্তদিগের 
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৩৭, 

ফু্ঠাদিরোগ দূরীভূত হইত : কিন্তু ভাহা। হয ন]। সৃতর।: কাহার পাপ ব| পুধার গগন হধ ন| 

(প্রশ্ন ) ১-- 

গঙ্কা গঙ্গেতি যে ক্রয়/গ্ভোজনানাং শতৈরপি। 

মুচ্যতে সর্বপাঁপেভো। বিফ্ুলৌকং স গচ্ছতি ॥ 
হরিহ্রতি পাপানি হরিরিতাক্ষরদয়ম্ ॥ 

প্রাতঃকালে শিবং দৃ। নিশি পাপং বিনঠতি | 
আজন্মর্কতং মধ্যাহছে সায়াহে সগ্ডজন্মনাঘ্ ॥ 

ইত্যাদি শ্রোক পুরাণে আছে । শত সহল ক্োশ দূর ভইতেও ফদি কেহ গঙ্গ গঙ্গ। বলে, তাহ। 
হইলে তাহার পাপ খণ্ডন হইয়। সে বিষুলোকে মর্গ(হ পৈকুগে গমন করে। প্হনি" এই অক্ষরদ্বম 

উচ্চারণ সাজে সমস্ত পাপ হরণ করে এবং রাম, রুষ্খ,। শিব এবং ভগবন্ী আদি নাষেরও মাহাম্মা 

আছে। মন্্যা বদি প্রাতঃকালে শিবের অর্থাৎ লিঙ্গের অথব। উহার মুক্তির দর্শন করে, ভাঙা হইলে 
বাতজিকূত পাপের, মধ্য দশনে সমস্ত জন্মের পাপের এবং সায়ংকালে দর্শনে সপ্ত জন্মের পাপের 
খগুন হয়; দর্শনের এইরূপ মাহাম্ম্য । ইহ। কি মিখা। হইবে? ( উত্তর) মিথ্যা হইবার অসন্ভাৰন। 
কি? কারণ গঞ্গ। গঙ্গ। হরে হরে, রাম রান, কৃষ্ণ কুষ্ণ, নীরাঘণ নাবাষণ, শিব শিব, অথব। ভগবতীর 
নাম স্মরণে গাপ কখন খণ্ডন হয না। যদি খণ্ডন হইত, তাহা হইলে কোনরূপ দুঃগ থাকিতে 
পারিত ন। এবং পাঁপ করিতে কেহই ভীত হই না। এইজ্ন্যই আঙ্গকাল "পোপদীল।" বশত; 

প|পের বৃদ্ধি হইতেছে এবং মূর্খদিগের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে বে আামর। পাপ করিয়া নাম স্মরণ 

অথবা তীর্থথাব। করিব এবং তাত। হইলেই পাপের শিরৃত্তি হইর। ধাইবে। এইরূপ বিশ্বাসা্সারে 
পাপ করিয়া ইহলোক এবং পরলোকের নাশ করিতেছে । পরম্থ অন্তষ্ঠিত পাপের ভোগ করিতেই 
হইবে (প্রশ্ন) তবে কোন ভীর্থ অথব| নাম ম্মবূণের মাহাম্থা আছে সত্য কিনা? (উত্তর) 

আছে। বেদাদি সভা শান্ের পঠন এ পাঠন|» ধাশ্সিক বিদ্বান্দিগের "সঙ্গ 7 পরোপকার  ধর্দশা-: 
ঈান; বোগাজাদ ॥ নির্ৈরভাব ; নিফপটত|; সতাঙাযণ। সত্যমনন) সত্যানঠান ; ত্রহ্মচধ্য-। 

সেবন , আদচার্ধা, অতিথি, মাত। ও পিতার দেব; পরদেশরের স্তৃতি, গ্রাথন। ৪ উপাসন। ) শাস্তি 31 )1 

জিতন্দ্িয়ত ; সৃশীলত।; ধন্ধদুক্ত পুরুষাথ ; জ্ঞান এবং বিজ্ঞান "সৃতি শুভ প্তণযুক্ত কাধ) দুঃখ 

হইতে উদ্ধার করে বলিয়। ইহার। তীর্থ। যাঁহ। জল এ স্থলম্ম উহ! কখন তীর্থ হঃতে পারে ন|। 
কারণ “জনা: দৈশ্তরন্থি ভানি ভীখানি" বাহ। দ্বারা মনযা ছঃখ সাগব হইতে উত্তীণ হয় তাহার নাম 
তীর্থ । জল, ৭ স্থল উদ্ধার কাঁরতে পারে ন| বর” নিষগ্ন করিয়। বিনাশ কবে। প্রত্যুত পৌফাদিব 

ন।ম্ তীর্থ হইতে পাঁরে। কারণ উহ। দ্বার ০ পণ হুওয়। যায । 

সামানতীর্ধে বাসী ॥ নিবি ৪ | পাঁঃ ৪1 ১০৮। 

_ নমন্তীধ্যায় চ। যজুঃ ॥ অঃ ১৬॥ 

যে সকল ক্রচ্গচারী এক আচার্েব নিকট পরম্পব এক শাস্ব অপাষন কবে উহারা সকলে সতীর্থ 



রর সত্যার্থ প্রকীশ। 

অথাৎ তুলাতীর্ঘসেবী । খিণি বেদাদি শান্ জ্ঞানেব হেতুভূত এবং সতা ভায়ণাদি পরশ লক্ষণের 

হেতু সাঁদু, তাহাকে অনাদি পদার্থ দান এবং তাহ। হইতে বিদ্যা গ্রহণ ইত্যাদিকে তীর্থ কহা 

এম । মাম স্মরণ ইহ!কে কহে ২7 

যুন্য নাম মহদ্যশ? ॥ যজুঃ। অঃ ৩২। মহ ৩ ॥ 

পৰমেশ্ববের নম মহদ্নশ অর্থ।২ ধর্শযুক্ত কার্ষোর অনুষ্টান করে । যণ। ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, ঈগর স্ঠায়- 

কারী, দয়ালু এ" সর্শক্িমান আদি শা পরমেশ্বরের গুণ কর্ম ৭ স্বভাব হইডে হইয়াছে । যেমন 

বন্দ অর্থাৎ সর্দশ্রেষ্ট । পরমেশ্বর অথ।হ ঈশ্ববাদির ঈশ্বর , ঈশ্বব অর্থাৎ সামর্থাঘুক্ত ; স্তায়কারী অর্থাৎ 

কধুন অন্যায় কষেন ন| ১পদয়।লু শর্থৎ সকলের উপর কৃপাদৃষ্টি বাখেন, এবং সর্দমশক্তিম।ন্ অগ।ৎ 

আপনার মাঘথ। হইতেই মমণ্চ জগতেন উতৎ্পণ্তি, খ্বিত এব, প্রলয় করেন কাহার ও সাহাখ্য গ্রহণ 

করেন ন|॥ রঙ্গ নি নিবিপ জগভেব শিক্মাত। বিষ গিনি সর্দপ্যাপক হইয়। রক্ষ। কর্তা, মহাদেব 

থিনি দেবের পরেন, এব কুদ্র গিনি প্রলয় কা) উন্যাদি নামের অর্থ আপনাব উপর ধাঁবণ কণিবে। 

অথাং শ্রেষ্ঠ ক'যা দ্বাব| শ্রেষ্ঠ হইবে, সম্থপধিগের মধ্যে সম হইস। সামথ্য বুদ্ধি করিবে, কখন অপশ্ম 

কবিণে ন।, সকলের উপর ধম। +িবে, সর্ধপ্রকার সাপনকে কাধে পরিণত করিবে শিল্প বিছা। দ্বার| 

নানাপ্রক।র পদার্থ নিশ্ম(ণ করিবে, অমস্ত স'সাবে সকলেরই আপনার তুলা সখ ৭ ছুঃখ ইহ বুবিম। 

সক্নকে বঙ্গ ঈগিবে, বিদ্বন্ধিগের অধ খিদ্ধান্ হইবে এবং দুফষ্কে ও দুক্ষষ্মকণ্ঠাকে প্রযত্্ সহ 

কাবে ৪৩ দিবে এ সঙ্জনদিগকে বঙ্গ। করিবে। এইঝপে গরমেশ্বরের নামের অথ জানিন। 

পবামশ্বংবথ গ্রণ এশ্ম স্বভাবের শনযাঘি অগ্ুষ্ঠাণ করাই পবমেশববেব নাম ম্মবণ। (প্রশ্ন ) £7 

€ রর নে / 

গুরুত্রন্গা গুরবিগ্ু গু পদে বে। মহেগ্ররঃ। 

গুরুরৈৰ পরংরদ্ধ ত্যৈ ভ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

ইত্যাদি গুরুমাহাস্ম্য ভে। সত্য ? গুরুর চরণ প্রক্ষালন করিয়। সেই জল পাঁন কথ! ; তাহার? 

আজ্ঞ| পালন কর!) গুরু লোভী হইলে বামনের তুল্য, ক্রোধী হইলে নৃসিংহের তুল্য, মোহী হইলে 

রামের তুলা এবং কামী হইলে শ্রীকুষ্ণের তুল্য তীহাকে জ্ঞান করা; গুরু যেরূপ ইচ্ছা করেন পাপ 

করিলেও তাহাকে অশ্রদ্ধ। ন। করা ; এবং সাধু অথব। গুরুর দর্শনে গমন করিলে প্রতিপদনিক্ষেপে 

অশ্বমেধের ফল হয় । একথ| সত্য কি না? (উত্তর) সত্য নহে। রক্ষা, বিষু, মহেশ্বর এবং 

পবক্রদ্ধ এ সকল পরমেশ্বরের নাম। গুরু কখন উহার তুল্য হইতে পারে না। এই গরু মহাত্মা 

এবং গুরুগীতা ও এক মহৎ পোপলীলা। মাত।. পিতা আচার্য এবং অতিথিই গরু হইয়। থাকেন । 

ঠাহাদিগেব সেবা করা এবং উহাদিগের নিকট হইতে বিগ্ভালাভ কর! শিষ্ের এবং শিক্ষা দেওয়া! 

গুরুর কাধ । পরস্থ গুরু যদি লোভী, ক্রোধী, মোহী এবং কামী হয়েন তবে তাহাকে ভাগ 

করিবে । তাদৃশ গুরুকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। যদি সহজ শিক্ষায় ন। হয় তাহা হইলে অর্থ্য ও 

পাদ্ত অর্থাৎ ভাড়না, দণ্ড এবং প্রাণহরণ পর্যন্ত করিলেও কোল" দোষ নাই। যদি বিদ্যা 

সদৃগুণ বখতঃ গুরু না হম তবে বৃথা কঠঠি ও তিলকধারী এবং বেদবিরুদ্ধ মন্ত্রোপদেশকর্ত। গুরু 
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নহে। তাহাকে মেষপালক বল! যাইতে পারে। মেষপালক যেরূপ মেঘ ও ছাগাদির ছুথাদির 
দ্বারা প্রয়োঞ্জন সিদ্ধ করে, ভন্ত্রপ ইহার! শিষা, ও শিষাদিগের ধন হরণ করিয়। আপনা দিগের 
প্রয়োজন সাধন করে । ইহাব। £--" 

দেহা। লোভী গুরু লালচী চেলা, দোনে। খেলে দাব। 

ভবসাগর মে ডুবতে, বৈঠ পথর কী নাব॥ | 

গুরু মমে করে যে শিষ্য কিছু নাকিছু দিবে, এদিকে শিষ্য মনে করে যে চল গুরুর স্থগঞ্ধ 
উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়। পাপ খণ্ডন করি, এইরূপ লোভী ও গ্রিক হগুয়াতে এই ছুই কপট মুনি, 
লোকে প্রস্তরের নৌকায় উপবেশন করিলে যেরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হয়, তদ্রপ ৬বসাগরের ছুঃখে নিমগ্র 
হইয়া থাকে । এইরূপ গুরু এবং শিষ্যের মুখে ধূলি এবং ভক্ম পড়া উচিত এবং কেহই যেন উহ্থা: 
দিগের নিকটেও দণ্ডায়মান ন! থাকে ; কারণ ঘে থাকিবে সেই ছুংখনাগরে পতিত হইবে । পুজক 

পৌরাণিকগণ যেরূপ ল'লার প্রচার করিয়াছে, এই সকল মেষপালক গুরু ও" তদ্রুপ লীল। বিস্তার 

করিধাছে। স্বার্থপর লোকদিগেরই এই সকল কার্য্য। যাহারা পরমাঁথী লোক হয়েন, তীহার। 
নিজে ছুঃখ পাইলে ও জগতের উপকার করিতে নিবৃত্ত হমেন ন| | উল্ত স্কর্মান্িত গুরুগণ্ট গুরু 

মাহাত্মা এবং গু গীতা বচনা করিধাছে। (প্র ) ৮ 

অগ্রীদশপুরাণানাং কর্তা সত্যবতীস্তঃ ! 

ইঙিহা মপুরাণাভ্যর্ণং বেদার্থমপরুণ্হয়েছ ॥ 

ৎ মহাভারতে । 

পুর!ণান্যখিলনি চ ॥ মন। 

ইতিহাঁসপুরাঁণম্ পঞ্চনং বেদানা বেদ? ॥ 
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দশমেহহনি কিঞ্চিৎ পুরাণমাঁচক্গাত ॥ 

পুরাণবিঞ্ঠা বেদঃ ॥ সুত্রমূ। 

মহাত্ু ব্যাস অগ্াদশ পুরাণের কর্তী, তাহার বচন অব গ্রামাণা। ইতিহাস, মহাভারত 

এবং অষ্টাদশ পুবাণ হইতে বেদের অর্থ পাঁঠ ও পাঠন। করিবে, কারণ ইন্িচ।স এবং প্ুবাণ বেদের 

অর্থেরই অন্ঠকূল। পিতৃকম্মে পুরাণ এবং হরিবংশের কথ| আব] করিবে । অঙ্থমের সমপ্তির দশ 

দিনে অল্প পরিমাণে পুরাণের কথু! শুনিবে। পুরাণবিদ্য। বেদাজ্ঞাপক বলিগ। উহ বেদ। ইতিধান 

এবং পুরাণকে পঞ্চম বেদ কহে । ইত্যাদি প্রমাণ হইতে পুবাণ দকলের প্রমাণ হয় এবং ইঠাদিগের 

প্রমাণ হইতে মূত্তিপূজ। এবং তীথের ও প্রমাণ হয়, কারণ পুরাণ সকলে মূর্তিপুজা এবং তীর্থের 

বিধান আছে । (উত্তর) নহীস্ষ্া ব্যাস গদি অষ্টাদশ পুবাণের কর্ত। হইঈতেন, তাহ। হইলে উহাকে 
এজাদৃশ গলীক গল্প কথ! থাকিত নাঁ। কারণ শারীরিক শুন এস মোগশান্পের হাগাদি ব্যাসোক 



৫৬ ূ সত্যার্থ প্রকাশ। 

দেখিলে বিদিত হ ওয়! যায় থে, মহাত্মা ব্যাস অতিশয় 'বিদ্বান্, সত্যবাদী, ধার্মিক এবং যোগী 

ছিলেন। তিনি এরূপ মিথ্যা কথন লিখিতে পাবিতেন না। এভট্রিন্ন ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ 

হইতেছে যে, যে সকল সম্প্রদায়ের লোক পরম্পর বিরুব্ধ হইয়৷ ভাগবতারি নবীন ও কপোলকল্পিত 

গ্রন্থ রচনা করিয়াছে, উহাদিগের ভিতর মহাত্ম। ব্যাসের লেশমা্র গুণও নাই । বেদদবিরুদ্ধ ও 

শান্তবিরুদ্ঠু অসভ্যবাদ লেখ! বাসের সদ্রণ বিদ্ধানের কাধ্য নহে পরস্থ স্বার্থপর, বিরুদ্ধ এবং অবিদ্বান্ 

লেকদিগের কাধা হইয়া থাকে ৷ শিবপুরাণাদির নান ইতিহাস এবং পুরাণ নহে | কিন্তু £-- 

ব্রাজ্মণানীতিহানান্ পুরাণানি কল্পান্ গাঁখানারাশংমীরাত ॥ 

ইহ! ব্রাঙ্গণ এবং সুরের বচন। ভরের, শতপখ, সাম এবং গোপথ ত্রাঙ্ষণ গ্রন্থেরই ইতিহাস, 

পুরাণ, কল্প, গাথ। এবং নারাশংলী এহ পাচ নাম আছে । (ইতিহাস ) ধেমষন জনক ও ঝ।জ্ঞবন্ধা 

সংবাদ, ( পুরাণ ) জগছুৎপ্ডির আদি বর্ন, (কল্প ) বেদোক্তশন্দের সামর্থ; বর্ণন ও অর্থ নিরূপণ, 

( গাথ। ) কাহার ও দৃষ্টান্ত অখব দাষ্টরন্তরূপ কণার প্রপঙ্গ কন এবং ( নারাশংসী ) মন্তযাদিগের 

প্রশংসনীয় ও অপ্রশংসনীয় কশ্মের কথন | ইহ। দরাই বেদাথবোপ হইয়। থাকে । পিতৃকশ্ন অর্থাৎ 

জ্ঞানীদিগের প্রশংসা কিছু শ্রবণ কর।। অশ্মেদেব অবধানেও উন্ভারই আবণ লিখিত আছে । 

কারণ বালরুত "গ্রন্থ ভইলে বাসের জঞ্জের পণ্চ।ৎই উভার আনণ ৪ আাবণ হইতে পারে এবং ভাহ।র 

পূর্ন্বে হইতে পারে ন।। যখন বাসের জন্ম ও হয় নাই, তখনও বেদার্থের পঠন ৪ পাঠন এবং অবণ 

৪ আবণ হইত। স্র।ৎ সকলের প্রাচীন ব্রা্গণ গ্রন্থ বিষয়েই এই সকল দটন! হইতে পাবে এবং 

এই সকল নবীন কপোল কল্পিত শ্রীনদ্রাগবত 9৪ শিবপুরাণাঁদি খিথা। অথবা! দুখিত গ্রন্থ বিষঘনক 

হইতে পারে না। মহাগ্র। ব্যাস বেদ পাঠ ও পাঠন। করিয়। উহার প্রচার করিয়াছিলেন বলিঘ। 

তাহার নাম বেদব্যাপ হইবাছে। কারণ পারাবারের মধারেগ।র নাম ব্যাস $ অর্থাৎ খগেদের 

আরন্ত হইত অথন্ববেদের পার পযন্ত চারি বেদ পড়িঘাছিলেন এবং শুকদেন 9 জৈমিনি আদি 

শিষ্বা্ণকে পড়াইয়াছিলেন। তাহ ন। হইলে তীহার জন্মনাম রুষ্ণ দবপায়ন থাকিত। কেহ কেহ 

বলেন যে ব্যাস সমস্ত বেদ একর করিয়াছিলেন । ইহা মিথা। কথা; কাবণ বাামেব পিতা, 

পিতামহ ও প্রণিতামহাদি অর্থাৎ পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ ও ব্রহ্জাদি সকলেই চার বেদ পড়িন।- 

ছিলেন ইতাদি কিরূপে ঘটিতে পারে ? (প্রশ্ন ) পুরাণের কি সকল কথাই মিথ্যা, অথবা কিছু 

সত্যও আছে? (উত্তর) অনেক কথাই মিথ্য। এবং কোন কথ। সুধাক্ষর শ্টায়ান্থসারে সতাও আছে। 

যাহা সহা আছে, উহ। বেদাদি সন্যাশাস্ম হইতে গৃহীত এবং যাহ। মিথ্যা ভত্সমস্ত এই সকল 

“পোপ"দিগের পুরাণ গ্রন্থ হইতে গৃহীত। যেমন শিব পুরাণে শৈবগণ শিবকে পরমেশ্বর যানিয়। 

বিশু, ত্রদ্ধা, ইন্দ্র, গণেশ এবং সুয্যাদিকে তাহার দাস স্থির করিয়াছে; বিষুপুরাণাদিতে বৈষ্বগণ 

বিষু্কে পরমাশ্ব। মানিয়াছে এবং শিবাদি দেবতাকে বিষুর দাস স্থিরীকৃত করিয়াছে; দেবী- 

ভীগবতে দেবীকে পরমেশ্বরী এবং শিব ও বিষণ আদিকে তাহার দাস স্থির করা হইয়াছে । গণেশ 

থণ্ডে গণশকে ঈশ্বর এবং অবশিষ্ট নকলকে দাস কর। হইয়াছে । আচ্ছা, এ মকল কথা এই সকল 

সম্প্রদ্ায়ী লৌকের ন। হইয়া! আর কাহার হইতে পারে ? এক মু রি রচনা হইলে এইরূপ পরম্পর 

বিবাদ্ধ বিষয়ের রচনা হইতে পাবিত না, আব বিদ্বানের রচনায় একপ কখন আপিতে পারে না । 
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ইহাতে একের কথা সভা মূনে করিলে দ্বিতীয়ের কথা মিথ্যা; দ্বিতীয়ের কখা সতা যানিলে 

ততীয়ের কথ। মিখা, এবং ভতীয়ের কথ! সন্তা যানিলে অগ্ত নকলের কথাই মিথা। হইয়া! পড়ে। 

শিবপুরাণবাদী শিব হইতে, বিষুঃপুরাণবাদী বিষণ হইতে, দেবীপুরাপবাদী দেবা হইতে, গণেশখণ্ড- 

বাদী গণেশ হইজে, হূর্যযপুরাঁণবাদী সূর্য হইতে, এবং বাঁযুপুরাধবাদী ঘাষু হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি 

এবং প্রলয় লিখিয়া পুনরায় এক এক হইতে উহাদিগের লিখিত জগতের কারণ স্ব্ণপ এক একেক 
উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে । কেহ যদি জিজ্ঞাস| করে যে বিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় 

কর্ত। তিনি উৎপন্ন হইতে এবং ধিনি উৎপন্ন, তিনি স্টির কারণ হইতে কখন পারেন কি ন|? তাহা 

হইলে নির্বাক হওয়া ব্যতিরেকে আর কিছুই হইতে পারে না! তদ্বাতীত এট সকল দেবতার 

শরীরের উৎপত্তিও ইহাদিগেরই হইতে হইয়া! থাকিবে । অধিকন্ধ উহা! স্বয়ং স্থষ্ট পদার্থ ৪ পরিচ্চিন্ 

হইয়! কিরূপে সংসারের উৎপত্তি কর্তা হইতে পারে? এতদ্বাতীত উৎপত্তিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বীকার 

করিয়াছে । ইহ। সম্পূর্ণ অসম্ভব । যেমন £-- 

শিবপুরাণে আছে যে শিব ইচ্ছ। করিলেন ঘে ভিনি কষ্টি করিবেন। তখন এক (নাৰারণ ) 

জলাশয় উৎপন্ন করিলেন । তাহার নাভী হইতে কমল এবং কমল হইতে ত্রঙ্গা উৎপন্ন হঈউগেন। 

তিনি দেখিলেন যে সমস্তই জলময়। তখন জ'লর এক অধ্লি ঠাই দদখিলেন এবং পুনবাম জালে 

নিক্ষেপ করিলেন । তখন জল হইতে নুদর উঠিল 'এবং বুদ্ধ হইঙে এক পুরুম উৎপন্ন হইল। নেই 

্ পুরুষ ব্রদ্মাকে কহিলেন যে, “হে পৃ! স্থটি কর!” ত্রন্ম। তাকে বলিলেন সে তুমি আমার পু, 

আমি তোমার পুত্র নি । উহাতে বিবাদ হইল এবং উউয়ে দিব্য সহম্ন বৎসর পযাজজ জলের উপর 

যুদ্ধ করিলেন। তখন মহাদেব চিন্তা করিলেন বে কি আশ্চর্য, যাত।দিগকে আধি শির জন্য 

পাঁঠাইলাম, উঠার! পরম্পর বিবাদ করিতে লাগিল । তখন উভয়ের মধ এক 'তেজোমগ পিঙ্গ উং- 

পন্ন হইল এবং শীঘ্ব আকাশে উঠিয়। গেল । উচ। দেখিয়। উভয়ে আশ্ধ্যান্বিত হইল এনং মনে করিল 

যে ইভার আদি ও অন্ত জান। আবশ্তক । বে আদি অস্ত জানিয়া শীঘ্র আপিবে, সেই পিত| এবং যে 

পশ্চাৎ্। অথব। ( গভীরতা ) লইয়া! না আসিবে, সেই প্র কথিত হইবে বিষু কর্খের স্ববপ ধারণ 

করতঃ নীচে বসিলেন এবং ব্রন্মা হংসের রূপ ধারণ করতঃ উপরে উড্ডীয়ম।ন হইলেন । উভয়েই 

মনোবেগে চলিতে লাগিলেন । দিব্য সহজ বধ পর্যান্ত উভবে চলিতে লাগিলেন, ৬থাপি উচার অস্ত 

পাইলেন না । তখন পর্বা নিম্নের উপরস্থিত বিষ এবং সর্ধবোপরি ভাগের শিয়ন্থিত ব্রহ্মা, উভযে 

ভাবিলেন যে অন্ত না পাইয়! ফিরিয়া আপিলে আমাকে পুত্র হইতে হইবে । এইরূপ ভাবিতে 

ছিলেন এমন সময়ে এক গাভী এবং কেতকী' বৃক্ষ উপর হইতে অবতরণ করিণ। ত্রহ্ম। দিজ্ঞাম। 

করিলেন, তোমর] কোথ। হইতে আসিলে? উহার! বশিল ধে আমর! সহম্ন বর্ষ যাবৎ. এই পিক্গেণ 

আধার হইতে চলিয়া আপিতেছি। ব্রক্ধ। জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার অন্ত আছে কি ন।? উচ্ঠান। 
বলিল, “নাই” । তখন ব্রদ্ধ। উহাদিগকে বলিলেন, তোমরা আমার সঙ্গে চল? গাভী এরপ সাক্ষা 
দিবে যে, “আমি ( অর্থাৎ গাভী ) এই লিঙ্গের মন্তকের উপর দুগপ্ধধারা বর্ধণ করিতাম” এবং বৃক্ষ 
সাক্ষ্য দিবে যে “আমি (বৃক্ষ) ফুল বর্ণ করিতাম।“ এইরূপ সাক্ষা যদি দাও, তবে তোমাদিগকে 

বথাস্থানে লই যাইব । উহীরাসূঁলল যে আমর। মিথ্যা মাক্ষ্য দিব না । তখন ব্র্মা কুপিত হই 

বলিলেন যে, যদি সাক্ষ্য ন| দাও, তাহা হইলে এক্ষণেই আমি লোমাদিগকে ভস্ম করিয়া দিল। 
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তখন উভয়ে ভীত হইয্া কহিল যে, তুষষি যেরূপ কহিতেছ তন্ধপ সাক্ষা দিব। পরে তিনজনেই 

নীচের দিকে চলিল। বিষণ প্রথসেই আনিয়াছিলেন। ব্রহ্ম! উপস্থিত হইয়! বিষুঃকে জিজ্ঞাস! করি- 

লেন যে, তুমি গ্রভীরতার পরিমাণ লইয়। আনিয়া কি ন1? তখন বিষু। বলিলেন যে আমি ইহার 

গভীরতার পরিমাণ পাইলাম না। ত্রক্ধ। বলিলেন যে আম উপরের অস্ত পাইয়াছি। বিষণ কহি- 

লেন, এবিষয়ে সাক্ষা দও | খন গাভী এবং বৃক্ষ উভয়ে সাক্ষ্য দিল ষে “আমরা উভয়ে লিঙ্গের 

মন্তকে ছিলাম ।” ইহার পর লিগ হইতে শব্দ নির্গত হইল এবং প্রথমে বৃক্ষকে শাপ দিলেন থে 

তুমি মিথ্য। বলিয়াছ, এইজন্ত তোমার ফুল আমার অথবা অন্ত কোন দেবতার মস্তকে অর্পিত হইবে 

না এবং কেহ অর্পণ করিলে তাহার সভ্যনাশ হইবে। গাভীকে শাপ দিলেন ঘে ষে মুখ ছারা তুমি 

মিথ্যা বলিয়াছ, সেই মুখে তুমি বিষ্ঠা ভোজন করিবে এবং কেহ তোমার মুখের পৃজ। করিবে না, 

পরস্ত পুচ্ছের পূজ। করিবে। প্রহ্মাকে শাপ দিলেন যে তুমি মিথা বলিয়াছ বলিয়া সংসারে তোমার 

কুত্রাপি পুঙ্গা হইবে না । বিষুটকে বর দিলেন থে তুমি সত্য কহিয়াছ বলিক্ক সর্বত্র ডোমার পুজা 

হইবে । পরে উভয়ে লিঙ্গের স্মতি করিতে লাগিলেন! তখন প্রসন্ন হইয়া! উক্ত লিঙ্গ হইতে এক 

জটাভুট মূর্তি নির্মত হইয়া বলিলেন যে, আগি তোমাদিগকে কষ্টি করিবার জন্য (প্রেরণ করিলাম, 

তোমরা বিবাদে কেন প্রবৃত্ত হইয়াছ? ব্রহ্ধ। এবং বিষ্ণু বলিলেন, সামগ্রী ব্যতিরেকে আমর! সৃষ্ট 

কোথা হইজে করিব ? তখন মহাদেব আপনার জট। হইতে এক ভম্মের গেলা বাহির করিলেন 

এবং বলিঞেন মে যাও, ইহা! হইতে সমস্ত স্থঙি রচন। কর ইত্যার্দি। আচ্ছা, এই পুরাণ রচনাকর্তাকে 

জিজ্ঞাস! করা কর্তব্য যে যখন স্থষ্টিতর এবং পঞ্চ মহত ছিল না, তখন ব্রহ্ম! বিষুঃ ও মহা- 

দেবের শরীর, জল, কমল, লিঙ্গ, গাভী, কেতকী বৃক্ষ এবং ভন্মের গোল। কি তাহার “বাবার” গৃহ 

হইতে পতিত হইয়াছিল? 

এইরূপে ভাগবতে লিখিত আছে থে, বিষ্ণুর নাভি হইতে কমল, কমল হইতে বর্গ, ত্রন্ধার 

পঙ্গিণ চরণের অগষ্ঠ হইতে স্বায়স্তুব এবং বাম চরণের অঙ্গুষ্ঠ হইতে সত্যরূপা বাণী, লঙ্গাট হইতে 

রুদ্র ও মরীচি আদি দশ পুত্র এবং উহাদিগের হইতে দশ প্রজাপতি ইইগ্রাছে ॥ উাদিগের অয়োদশ 

কন্ঠার সহিত কশ্তশের বিবাহ হয়। কশ্ঠপের রসে দিতির গে দৈতা, দ্ হইতে দানব, অদিতি 

হইতে আদিতা, বিনত। হইতে পক্ষী, কদ্র হইতে সর্প, রমা হইতে কুক ও শৃগাল আদি এবং 

অন্তান্ত গ্রী হইতে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট, গদ্দত, মহিষ, ঘাস, উলু এবং বাবল। আদি ক্টকপুণ ধঙ্ষ উপ 

হইয়াছে । বলিহারি ? ভাগবতরচয়িত। সর্ধবজ্ঞমানী তুমি কি বলিতেছ ? এরূপ মিখা। কখ। লিখিতে 

তোমার একট লঙ্জ| এবং সঙ্কোচ আসিতেছে না £ একেবাবে ভয়ানক অন্ধ হ হইয়া ধাইলে? স্ত্রী 

পুরুষের রজোবীযা সংযৌগেই মন্ুয্য জন্মিয়া থাকে? পরমেশ্বরের হষ্টিক্রমের বিরুদ্ধে পশুপক্ষী ও 

সর্পাদি কখন উৎপন্ন হইতে পারে ন।। অধিকন্ত হস্তী, উঠ, পিংহ, কুস্টুর, গর্ভ এবং বৃক্ষীদির, 

স্ত্রীর গঠাশ্থিত হইবার অবকাশ কিরূপে হইতে পারে 8 আর সিংহাদি উৎপন্ন হইয়া আপমাব 

মাত। ও পিতাকে কেন ভোজন করিয়। ফেলিল ন।? অপরন্ত মন্তষা শরীর হইতে পশুপক্গী এবং 

ৃক্ষারদি উৎপন্ন হওয়া কিরূপে সপ্তব হইতে পা?র? ছুঃখ হয় থে এই সকল লোকের খহ! অসম্ভব 

লীলা প্রকাশ করিতে রুচি হইয়াছিল এবং ইহাতে অগ্যাপিও স;খারের ভ্রম স্থির রহিয়াছে। বি: 

আশশা ১ এ” পল অন্ধ পোপ" এব উহাদিগের বাহিক এবং আন্কবিক দৃটিহন শিসাগন এই 



সকল মহামিথ্য! বিষয় সকল'শ্রবণ করে এবং বিশ্বাস করে ! ইহা অতিশয় আশ্চর্যের বিষয়। ইহার! 

কি মন্নষ্য অথবা! আর কিছু? এই মকল ভাগবতাদি পুরাণ রচগ্িত। জন্পমাত্রেই কেন গর্ভেই নষ্ট 

হইয়।যাঁয় নাই ? অথব। জন্মের সময়ই বাঁ কেন মরিয়া মায় নাই? কারণ এই নকল “পোপ” হইতে 

রক্ষা পাইলে আধাবর্ দেশ ছুঃখ হইতে রঙ্ষ। পাইত। (প্রশ্ন ) এই সকল বিনয়ে বিরোধ আলিতে 
পারে না, কারণ "্যাহার বিবাহ তাহারই গাম” হইয়া থাকে, অর্থাৎ যখন বিষ্ণুর স্ততি করিতেছে, 
তখন বিষ্ুকে পরমেশ্বর ও অন্যকে দাস ; এবং যখন শিবগুণগান করিতেছে, তখন শিবকে পরমাত্ম। 

ও অন্যকে কিন্কর বর্ণন| কর! হইয়াছে এবং পরযেশ্বরের মায়। দ্বারা সকলি উৎপন্ন হইতে পারে। 

পরমেশ্বর মধ্য হইতে উৎপত্তি করিতে পারেন। দেখুন, কারণ ব্যতিরেকে আপনার মায়াৰবলে 

সমস্ত স্থষটি প্স্তত করিয়| রাখিয়াছেন। উহাতে কোন বিষয় অঘটিত আছে? তিনি যাহা করিতে 

ইচ্ছ! করেন, তাহাই করিতে পারেগ । (উত্তর ) অহ্থে নির্ুদ্ধি লোক সকল! বিবাহে যাহার গীত 

গাওয়। হয় উহ্াকেই সর্বশ্রেষ্ট এবং অপরকে অতি,নীচ বলিয়। বি পিনা। করিতে হইবে? কেন 

তাহাদিগকে কি তাহাদিগের পিত| জন্স দেন নাই ? বল “পোপ” মভ্তাশয়? তুমি “ভাট” এব 

তোযামোদকারী চারণদিগের অপেক্ষাও অতিশয় মিথ্য! গল্পকারী কি ন|? তুমি যাহার পশ্চাৎ গ্রাবস্ত 
হও, তাহাকে সর্ধশ্রে্ঠ কর এবং খাহার পহিত বিরোধ কর, তাহাকে সর্বাপেক্ষা নীচ মনে কব। 

যখন ভূমি এইবূপ, তখন তোমার সত্য ও পর্শের প্রয়োজন কি? তোমার তো আপনার স্বার্থ 

'লইয়াই কাধ্য। মনুষাই মায়। হইতে পারে। যে ছলী এবং কপটা হয়, তাহাকেই মায়াবী কা 
যায়। পরমেস্বরে ছল ও কপটতাদি দোষ নাই? সুতরাং তাহাকে মায়াবী বলা যাইতে পারে ন। | 

যদি আদি সৃষ্টিতে কশ্তপ এবং কশ্ঠপের স্ত্রী সকল হইতে পণ্ড, পক্ষী, সর্প ও বৃষ্ষা্দি হইত, ভাহ 
হইলে আজকালও কেন তদ্রপ সন্তান হর ন।? ক্টিক্রম যেরূপ প্রথমে লিখিত হইয়াছে উহাই সত] 

অঙ্গুমান হইতেছে যে “পোপ” মহাশয় সেই স্থলে হতণুদ্ধি হই বৃথ। প্রলাপ কগিয়। খাকিবেন $- 

তম্মাৎ কাশ্ঠপ/ ইমাঃ প্রজা; ॥ শত? ৭1৫1১16৫। 

শত পথে এরূপ লিখিত আছে যে এ সমস্ত স্থষ্টি কশ্তাপের রচিত । 

কণ্ঠপঃ কম্মাৎ পশ্ঠকে। ভবতীতি ॥ নিরুঃ | 

অঃ২। অঃ ২। 

হৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের নাম !কশ্তপ। কারণ তিনি পশ্ঠক অর্থাৎ “পশ্ঠতীতি পশ্যঃ পশ্থা এব 

পশ্থাকঃ” যিনি নিম হইয়া চরাচর জগৎ, সমস্ত জীব, উহাদিগের কাধা এবং সকল বিদ্তা যথাবং 

দেখেন, তিনি পশ্তক । আর "আগ্যন্তবিপধ্যয়স্৮* এই মহাভাষ্যের বচনানুসারে আদি অক্ষর অন্তে 

এবং অন্তের অঙ্গর আদিতে আনাতে “পশ্যক” হইতে “কশ্যপ” হইয়াছে । ইহার অর্থ না জানিয়। 

ঘটাপূর্ন (ভাঙ্গ ) সিদ্ধি পান করতঃ স্ষ্টিবিরুদ্ধ কথন দ্বার। আপনার জন্ম নষ্ট করিয়াছে। 

যেরূপ মার্কগেয় পুরাণের ছুর্গা পাঠে দেবতাদিগের শরীর হইতে তেঞ্জ নির্গত হইয়া এক দেবী 

গঠিত হইল। তিনি মৃহিযাঁঞ্ছবকে বধ করিয়াছিলেন। রক্তবীঙ্গের শরীর হইতে ভূমিতে এক বিন্দু 

রক্ত পতিত হওয়াতে উহীর সদৃশ খক্তবীজ উৎপন্ন হওয়াতে সমস্ত জগৎ বক্তবী্গ পুর্ণ হইল এবং 



৫৭ 

ধাক্ডের পদী প্রবাহিত হইল ইত্যদি অনেক আ্লীক গল্প লিগিত আছে ।।,যদি রক্তবীজে সমস্ত জগং 

ভরিয়। গেল, বে দেলী, তাহার সিংহ ও দেনা কোখায়-ছিল ? যদি বলযে দেবী হইতে রক্তবীজ 

দুরে দূরে ছিল। তাহ। হইলে সমস্ত জগৎ ধক্তবাঁজ পুর্ণ হইল ন।। বদি রক্তবীজে জগৎ ভরিয়। 
যাই, ভাহ। হইলে পশু, পঙ্ী, মন্রম্যাদি 'প্রাণী, জল, স্থল, কুম্তীর, মশক, কচ্ছপ, মহশ্গাদি এবং 

বনম্পতি আদি বৃক্ষাদি কোথায় ছিল ? এস্বলে এপ নিশ্চিত জানিতে হইবে যে; ইহারা ছুর্গ। পাঠ 

বচম্িভার গুভে পলায়ন কারয়। চলিব। গিয়াভিল 1! দেখ, পিদদ্ধর নেশাম কি 'সন্ভব কথার গল্প 

রচন| কর। ভউয়াচে । ভার কুলকিনার। নাই ! ূ 

এক্সণে মাহাকে “জীনদ্থাগৰত” বল! হঘ, আহার লীল। অবণ কব । আগাধন রঙ্গাকে চতঙ্সোকী 
ভাগনন্চের উপদেশ পিয়াছিলেন! | 

চান" পরমণগুহযং মে যদিজ্ভানসমগিতম্ | 
স্রভল্যত তদঙগণ গুহাণ গদি মই। ॥ 

ভাঃ কঃ ৯1 অঃ ১০। শো ৩০ ॥ 

£৯ বর্জন! তুমি আমার বিজ্ঞান বঙ্চশ্তাযুক্ত পবন গুহা জ্ঞান এব ধন্ম, অথ, পান এব মোলের 
অঙ্গ আমর নিকট হইছে গ্রহণ কর | যখন বিজ্ঞনবুক্ জ্ঞান কথিভ হইল, খন পপ্রঘণ অগা 

জানের লিশেষণ বাখা সাথ এবং গুস্থ বিশেখণ হতে অভন্)9 পুথকক্ হইয়।ছে। মখন। মূল শোক 

'অণখক, তখন গ্রন্থ কেন শনধক হইবে ন।? ত্রহ্মাকে বর দিলেন “য় ২৮7 

ভবান্ কর্পবিকল্পেযু ন বিমুহ্ছতঠি কহিচিৎ 
ভাগঃ ক্কঃ ২। অঃ€৫। স্লো ৩৬। 

তুমি (কল্প) স্থগিতে এবং (বিকল্প) প্রলয়েএ কখন দোহ প্রান্ত হভবে -না।  এভবদপ 

লিখিন। পুনরাষ দশমস্দ্ধে তিনি মোহিত হইয। বহসহরণ বরিযাভিলেন উহ। লিখিত আচে । 

এই উভয় কথার মধ্যে এক কগ। সন্য হইলে অপর কথা মিথ্যা হয় । এইরূপে উভয় কথাই 

মিথা। জানতে হইবে । খন বৈকুঞে রাগ, ছেষ, ক্রোধ, ঈযা।, এবং ছুঃখ ছিল না, তখন বৈঞ্ুঠ 

দ্বারে সনক আদির কেন ক্রোধ হইল? বদি ক্রোখ হইয়। থাকে তবে উ।| স্বর্গ নভে । জয় এবৎ 

বিজয় দ্বারপাল ছিল এবং স্বামীর আজ্ঞাগালনণই উহাদিগের 'কর্তবা ছিল। এ অবস্থা ঘি 

তাহারা সনকাদিকে নিবারণ করিয়। থাকে তাহা হইলে কি অপরাধ হইয়াছিল? স্থতরাং 

বিনা অপরাধে উহাদিগের উপর শাপ ফলিতে পারে না। শাপ এইরপ দেওয়া হইয়াছিল যে 

তোম্র পৃথিবীতে পতিত হও । ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে ঘে উক্তস্থানে পৃথিবী ছিল ন' কিন্তু 

আকাশ, বায়ু অগ্নি অথব। জল ছিল । তাহা হইলে এনাদ্শ দ্বার, মন্দির এবং জল কাহার আধারে 

ছিল *,পরে জয় ও বিজয় সনকাদিকে স্বতি করিল যে “ভগবন্, প্রনরায় আমর] নৈকুগসে কন 
আসিব 2” উহীরা বলিলেন যে, যদি প্রীঠির সহিত নারায়ণকে ভক্তি কর তবে সপ্তজন্মে এবং 

যদি শত্রভাবে ভক্তি কর তবে তৃতীয় জন্মে বৈকুে আসিবে । এবিষয়ে বিচার কর! কর্তব্য যে 

জয় ও বিজ্য় নারারণেব ভৃত্য ছিল। উহাদিগকে রক্ষা করা: এবং উহ্াদিগের সহায়তা কব! 
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:- মাঁযারণের কর্তব্য বর্ধ। ছিল.। হি কেই. বিণ! অপরাধে ভূতাদিগের কেশোধপাধন কৰে তাঙা-.. 

হইলে উহাদিগের-স্বাধ। যদি ক্লেশদাতাকে বণ ন। দেয় তবে সকলেই ভাহার ভূতাদিগের ছুর্ঘপ, 
উৎপাদন করিবে । নারায়ণের উচিত ছিল যে জয় ও বিয়ের পুরস্কার করিয়া সনকদিকে 

বিশেষ দণ্ড দেওয়া, কারণ কিজন্ত তাহার] ভিতরে আঁদিবার জন্ত বলপ্রকাশ করিয়াছিলেন এবং 

ভূত্যদরিগের সহিত বিবাদ করিয়া ছলেন ও তাহাদিগকে শাপ দিয়াছিলেন? উহার পারিবঞ্ে 

সনকাদিকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করাই নারায়ণের স্তায়কারিতা হইত। যদি নারায়ণের গৃছে'' 

এদুর উৎপীড়ন হয়, তাহ। হইলে তাহার বৈষ্ণব নামধারী সেবকদিগের যতই দুর্ধশ]| হউক 

তাহ! অল্প মনে করিতে হইবে । পরে ইহার| হিরণ)াক্ষ ও হিরপ্যকশ্িপু উৎপন্ন হইল। উহা- 

দিগের মধ্যে হিরপ্যাক্ষকে বরাহে বিনাশ করিল। ইহার বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত আছে যে 

“হ্রণ্যাঞ্চ পৃথিবীকে “মাছুরের” মত জড়াইয়! মন্তকের নীচে রাখিয়া শয়ন করিয়াছিল। বিষণ 

বরাহরূপ ধারণ করিয়! উহার মন্তকের নীচে হইতে পৃথিবীকে মুখের দ্বার। ধরিলেন। তখন 

হিরণ্যাক্গ উঠিল এবং উন্তয়ে যুদ্ধ হইল। বরাহ্ হিরণ্যাক্ষকে বিনা" করিল।” ইহাদিগকে 

জিজ্ঞাম| কর! উচিত যে, পৃথিবী কি গোল অথব। "মাছুরের” মত? ইহার! কিছুই বলিতে পারিবে 

না, কারণ পৌরাণিক লোক ভূগোল বিষ্ভার শত্র। আচ্ছা, যখন পৃধিবীকে জড়াইয়! মন্তকের 

নীচে রাখিল, তখন স্বয়ং কোথায় শুন করিয়াছিল? আর ব্রাহ কোথায় চরণ রাখিয়। ধাবিত 

হইয়াছিল? বরাহ যদি পৃথিবীকে মুখে রাখিলেন, তবে উভয়ে কাহার উপর দপ্ডায়মান হইয়। যুদ্ধ 

করিলেন । সেস্থলে যখন ঈ্রাড়াইবার আর স্থান ছিল না, খন বোধ হয় যে ভাগবতাদি পুরাণ 

রচয়িতার বঙ্ষঃস্থলের উপর দ্ডায়মান হইয়। উহার| যুদ্ধ করিয়। থাকিবে । পরস্ত "পোপ" মহাশয় 
তাহ হইলে কাহার উপর শয়ান ছিলেন? এ মকল কথা যেমন "গঙ্লীর গৃহে গল্পী এল বলে গল্প 
কথ।” তাদুশ । এক মিথ্যাবাদীর গৃহে যখন আর এক মিথ্যাপ্রিয় গল্পবাদী আসিল, তখন এরূপ 
গল্প কথ কি অল্প হইতে পারে ? এক্ষণে রহিল হিরণাকশ্িপু । তাহার পুত্র প্রহনাদ। তার 

পিত। তাহাকে পাঠের জন্ত পাঠশালায় প্রেরধ করিলে সে অধ্যাপকদিগকে বলিল ষে আগার 

শিরোবন্ধনে রায নাম লিখিয়। দাও” উহার পত। শুনিয়! উহ্াকে বলিলেন যে, “তুমি কেশ 
আমার শক্রর ভজন করিতেছ 1” বালক না শোনাতে তাহার পিতা তাহাকে বাধিয়। পর্বত হইতে 

ফেলিয়! দিলেন ও কৃপে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু উহার কিছুই হইল না। তখন এক্ লৌহময় স্তপ্ত 
আগ্নভে উদ্ভাপিত করিয়া উহাকে বলিলেন ষে, “তোমার ইষ্দেব রাম যদি সত্য হয়, তবে ইচ্ছা 
ম্প্শ করিলে দগ্ধ হইবে না।” গ্রহ্লাদ ধরিতে চলিপ, কিন্তু মনে মনে শঙ্কা হইতে লাগিল ষে 
“দগ্ধ হইলে বাচিব কি না তখন নারায়ণ উক্ত গুস্তের উপর ুত্র ক্ষুদ্র পিপীলিকা পড্ক্কি চালিত 
করিলেন! উহা! দ্বারা নিশ্চয় হওয়াতে প্রহ্লাদ তংক্ষণাৎ স্তস্ত ধরিগ্পেন এবং উহা বিদীণ হইল । 
উহা হইতে ৃসিংহ নির্গত হইয়া উহার পিতাকে ধরিয়া উদর বিদারণ করিলেন ও গ্রহলাদকে 
আদরের সহিত লেহন করিতে লাগিলেন। হৃসিংহ প্রহলাদকে বলিলেন যে, “বর প্রার্থনা কর” 

গ্রহলাদ পিতার সদ্গতি প্রার্থনা করাম নৃসিংহ বর দিলেন ঘে তোমার একবিংশতি পুরুষ পধ্যস্ত 
সদগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে খদেখ, এ আর এক গল্পবাদীর ভ্রাতা স্বয়ং গল্পবাদী। কোন 
ভাগবত শ্রোতা বা পাঠককে ধনি॥1 পর্বতের উপর হুইতে নিক্ষেপ করিলে তাহাকে কেহই 



৫৬ 

রক্ষা করিতে পারে না, এবং সে চূর্ণ বিচর্ণ হইয়! বিনষ্ট হইবে । প্রহলাদের পিত! তাহাকে পড়িতে 
পাঠাইয়ছিলেন, ইহ! কি অতিশয় মন্দ কর্ণ কর! হ্ইপাছিল? প্রহলাদ আবার এতানৃশ ঘূর্খ খে: 
পাঠত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যবান্ হইতে ইচ্ছ। করিঘাছিল। প্রজ্জলিত স্তন্তে পিপীলিকা! উঠিল এধং 

গ্রহলাদ স্পর্শ করিলেও দৃগ্ধ হইল ন1, এ ক|। যে সতা বলিয়! বিশ্বাস করে, তাহাকেও তাদৃশ শুদ্ধে 
সংলগ্ন করিয়া দেওয়া আবশ্তক এবং যদ্দি সে তাহাতে ন। দগ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রহ্লারণও না দ্ধ /* 

হইয়। থাকিবে । তত্বাতীত হৃসিহও কেন দগ্ধ হইল না? তৃতীয় জন্মের পর বৈকুঠে আসিবার 
পক্ষে প্রথমে সনকাদির ( আদেশ ) ছিল, উহ! কি তোমাদিগের নারায়ণ বিস্বৃত হইয়াঁছিলেন ?: 

ভাগবতের রীতি অনুসারে ত্রঙ্গ।, প্রজাপতি, কশ্ঠপ: হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্য কশিপু 'এই চারি পুরুষের 

মধ্যে হইতে পারে। ক্তরাং প্রহলাদের একবিশতি পুরুষ তখন হয়ই নাই? অথচ একবিংশতি 

পুরুষ সদণতি লাভ করিল, ইহা বল কত দূর প্রমাদ ? অধিকন্ক পুনরায় এই হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্য- 

কশিপু, রাবণ ও ুস্তকর্ণ এবং পুনরায় শিশুপাল ও দক্তবক্র হইল। তাহ। হইলে নৃসিংহের বর 

কোথায় উড়িয়। গেল? এই সকল প্রামাদিক ব্যাপার প্রমাদদীহই করে, শুনে এবং বিশ্বাস করে; 

বিদ্বান তাহ! করে ন|। ও 
পুতনা এবং অক্রবেব বিষয়ে দেখ £-- 

রখেন বয়িবেগেন ॥ ভাঃ ক্কঃ ১০1 অং৩৯। পোকঃ ৩৮ ॥ 

জগাম গোকুলং প্রতি ॥ এ। অ৩৮। শ্লোকঃ ২৪ ॥ 

কংসের প্রেরণাবশতঃ অক্রুর বায়ুবেগবিশিষ্ট অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়! স্ধ্র্োদয়ের সমপ্ 

গ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ছুই ক্রোশ দূরবন্তী গোকুলে সু্ধ্যান্ত'সময়ে উপস্থিত হইলেন !! 
বোধ হয়, অশ্ব ভাগবত-রচয়িতার চারিদিকে ঘুরিয়। এতাবৎকাল তাহার নীরাজন। করিতেছিল, 

অথবা পথশ্রান্তি হওয়াতে ভাগবত-রচগ্লিতার গৃহে অশ্বচালয়িতা এবং অক্ুর উভয়ে আসিয়া! নিদ্র! 

গিয্াছিলেন। পুতনার শরীর ছয় ক্রোশ বিস্তৃত এবং অতিশয় দীর্ঘ বর্ণিত আছে এবং শ্রীক্ণ 
উহ্থাকে মথুরা এবং গোকুলের মধ্যে বিনাশ করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । দি এরূপ হইত, 
স্তাহ! হইলে মথুরা এবং গোকুল উভয় স্থানই আচ্ছাদিত হইয়। পরে এই “পোপ” মহাশয়ের গৃহও 
আচ্ছাদিত হইত । 

এতদ্বযতীত অজামেলের অপ্রামাণিক কথা এইক্প লিখিত আছে যে, “সে নারদের কথান্ছসারে 
আপনার পুজের নায় “নারায়ণ” রাখিয়াছিল। ম্বৃত্যু সময় আপনার পুআকে নাম ধরিম্না আহ্বান 
করাতে মধ্যে নারায়ণ হঠাৎ উপস্থিত হইলেন।” আচ্ছা, নারায়ণ কি তাহার মনের ভাব জানি- 
তেন না এবং বুঝিতে পারেন নাই ধে, "সে আপনার পুত্রকে আহ্বান করিতেছে অথবা আমাকে 
আহ্বান করিতেছে ।” যদি নাম মাহাত্ম্য এইরূপই হয়, তবে আজকরালও নারায়ণ,নাম স্মরণকর্তার- 
ছুংখমোচনের জন্ত তিনি কেন আলিলেন না? যদি একথ! সত্য হয়, তাহ! হইলে" কারারুদ্ধ লোক 
“নারায়ণ নারায়ণ” বলিয়া কেন কারাগার হইতে মুক্তি পায় না! ?"এইরূপ জ্যোতিষ শান্বের বিরুদ্ধ. 
ভাবে স্থমেরু পর্বতের পরিমাণ লিখিত হইয়াছে! প্রিয্ব্রত রাজার রথচক্রের পদ্ধতি হইতে সমূত্র 



“ঠা । 

ছইমাছে এবং পৃথিবী উনপঞ্কাশ কোটি যোজন পরিমিত ইত্যাদি এন্ধপ অলীকবাদ ভাগবক্চ লিখিত 

আছে ধে, তাহার কোন পারাবার নাই। 

এই ভাগবত বোপদেব রচিত। তাহার ভ্রাতা জয়দেব গীতগোবিদদ রচনা করিয়াছিলেন ॥ 

দেখ; তিন "আমি প্্ী্াগবত পুরাণ রচনা করিয়াছি" এই অর্থে ক্নোক বচন করিয়া! “হিমাপ্রি* 

নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। আমার নিকট উক্ত লেখার তিনটি পত্র ছিল। উহ্ছার মধ্যে একটি 

পত্র নষ্ট হই গিয়াছে । তংপত্রঞ্থ শ্লোক সকলের যে আশয় ছিণ, তাহ! পইয়। আমি ছুইটা শ্লোক 

কলচন| করিয়। নীচে লিখিলাম। ঠাহার বিশেষ দর্শনেব ইচ্ছ। হইবে, তিনি হিমা্রি গ্রন্থে দেখিবেন। 

হিমাদ্রেঃ সগিবস্থা৫ে সুচনা জিয়তেহধুন] | 
ক্কন্বাহধায় কথানাঞ্চ যত্প্রমীণং সমানতঃ ॥১॥ 

শ্রীমভাগবতং নাম পুরাণঞ্চ ময়েরিতম্। 

বিদুষা বোপদেবেন শ্রীকৃষ্ণস্ত যশোহদিতমূ ॥২॥ 

নষ্ট পত্রে এই মর্ধে শ্লোক ছিল। অর্থাৎ রাঙ্গসচিব হিমাদ্রি ব্যোপদেব পণ্ডিতকে বলিয়াছিঙ্গেন 

ঘে তোমাব রচিত শ্রীম্াগবত সম্পূর্ণ শুনিবাব আমীর অবকাশ নাই। অতএব তুমি রংক্ষেপত: 

প্লোকবদ্ধ সটীপ্ন প্রস্থত কব । উহা দেখিয়! আমি শ্রীমন্ভাগবত কথা সংক্ষেপতঃ জানিয়। লইৰ ৷” 

তদচ্সাবে বোপদেব নিয়লিখিত শ্চীপত্র রচন| করেন । উহার মধো উপ্ত নষ্ট পজে দশ লোক 

নষ্ট হইয়! গিযাছে ৷ এইজন্য একাদশ ক্লোক হইতে লিখিত হইতেছে । নিয়লিখিত প্লোক সমই 

বোপদেবেব রচিত । 

বোধ্যক্তীতি হি প্রাঃ শ্রীমন্ভাগবতং পুনঃ | 

পঞ্চ প্রশ্নীঃ শৌনকস্থ সৃতস্তাত্োত্তরং ত্রিষু ॥১১॥ 

প্রশ্নীবতারয়োস্চৈব ব্যাস্ত নিরতিঃ কৃতাৎ। 
নারদস্'ত্র হেতুক্জিঃ গ্রঠীত্যর্থং স্বজন্ম চ ॥১২ 

পতন দ্রৌণ্যভিভবস্তাদস্থাৎ পাঁগুব! বনমৃ। 

ভীতম্ত স্থপদপ্রাপ্তিং কৃষ্ণস্ত ঘবারিকাগমঃ ॥১৩। 

শ্রোতুঃ পরীক্ষিতো জন্ম ধতরারুস্য নির্গমঃ। 

কৃষ্ণমর্ত্যত্যাগসুচা ততঃ পার্থমহাঁপথঃ ॥১৪॥ 

ইত্যগদশভিঃ পাদৈরধযারা্থ; ক্রমাৎ স্থৃতঃ। 

স্বপর প্রতিবন্ধোনং স্কীত! রাজ্যং জহৌ নৃপঃ ॥১৫। 

ইতি বৈধাজে। দার্যাকৌ প্রোক্তা দ্রোণিজয়াদয়ঃ। 

. ইতি প্রথমঃ ন্বন্ধঃ 1১1 

ইত্যাদি দাদ স্ব দ্বব হুটীপর্র বোপদের পঞ্িত গইনূপে চন! করিয়া মৃ্ী হিমাদ্রিকে প্রান 



ডে ডিক? নিরিহ 
চাবি ৪৮ এর 

রি & রা রঃ 
রা শ নখ 

করেন। বিনি বিস্তাঞ জানিতে ইচ্চা। করেন, তিনি দোঁপদের রচিত হিমাতি গ্রন্থে ফেখিঘা ই. 
বেন। এইরূপ অন্য পুরাণেরও সীম বুঝিতে: হইবে । তবে কোনটা উনবিংশ; , কোনটা “হিংশ 

এবং কোন্চী একবি শ এইরূপ কম 'সার বেলী হইবে । . 

দেখ! মহাভারতে শ্রীকঞ্জের অত্ত্তম ইতিহাগ আছে। তাহার গুণ, কর্ম এবং স্বভাব আস্ত 

পুরুষের সদূশ। উহাতে এইয়প কুন্ধাপি লিখিত নাই যে শ্রীরুষ্ণ জন্ম হইতে মৃত্যু পধ্যন্ত কখন 

কোন অধশ্মাচরণ অথব| কোন অপংকাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ভাগবত রচয়িতা আপনার 

মনোগঠিত অগ্তচিত দোষ আরোপ করিয়াছে দুগ্ধ, দধি ও মাথন-আদির অপহরণ, কৃজ! দালীর 

সহিত সমাগম এবং পরক্মীদিগেব সহিত রাসক্রীড়াদি মিথা। দোষ শ্রীকষে আরোপ কর! হ্ইয়াছে। 

ইহার পঠন ও পাঠন এবং শববণ ও আবণ বশত; ভিগ্রমত/বলম্বী লোক শ্রীকষ্ণের বহু প্রকার নিন্দা 

করে। যদি ভাগবত ন| হইত, তাহা হইলে শ্রীকষ্ণ স্রশ মহাস্বাদিগেব মিথা| নিন্দা কিরূপে হইতে 

পারিভ? শিরপুরাণে দ্বাদশ জ্যোতির্পিঙ্গ আছে । সে স্থলে প্রকাশের লেশমাত্রও নাই। রাত্রিতে : 

দীপ ব্যতিরেকে অন্ধকারে লিঙ্গ ও দৃষ্ট হয় না। এ সমস্ত লীলা “পোপের” জানিতে হইবে। (প্রশ্ন) 

বেদ পড়িবার সামর্থ্য না থাক|তে স্বৃতি, স্থৃতি পাঠের উপযুক্ত বুদ্ধির অভাবে শাস্ব এবং শাস্ত্র পাঠের 

সামর্থা না খাকাতে পুরাণ সকল রচিত হইয়াছে । উহ। কেবল স্ীলোক এবং শুদ্দিগের জন্ত, 

কারণ ইহাদিগের বেদ পাঠের এবং শবণের অধিকার নাই । (উত্তর) একথ| মিথ্যা, কারণ পঠন 

ও পাঠন হইতেই সাধর্থা হয় । তদ্বাতীত বেদের পাঠে এব" শ্রবণে সকলেরই অধিকার আছে। 

দেখ গার্গী আদি ক্রীলোক এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে জনস্তি শুত্রও বৈক্য মুনির নিকট বেদ পাঠ 

করিয়াছিলেন। তথ্যাতীত যজুর্ববেদের ২৬ অধ্যায়ের ২ মন্ত্রে স্পট পিখিত আছে যে মন্থুমযমাত্রের 
বেদ পাঠে এবং শ্রবণে অধিকার আছে । ইহা সত্বেও যাহার! মিথ্যা গ্রন্থ রচনা করিয়া লোক- 

দিগকে সত্য গ্রন্থ হইতে বিমুখ করিয়। ভ্রমঙালে পাতিত করতঃ আপনাদিগের প্রয়োজন সাধন 
করে, উহার! মহাপাপী কেন ন| হইলে? 

দেখ গ্রহদ্দিগের চক্র কিরূপ প্রচলিত কবিয়াছে। উহাতে সমস্ত বিদ্যাহীন মনুষ্যই গ্রন্ত 

হইয়াছে। “আকষেেন রজসা **। ১। ন্ুর্ধোর মন্ত্র “ইমং দেবা অসপত্বং স্থুবধরম্ ০৮। ২। 

চন্দ্র | “অগ্রিমুর্ধা দিবঃ ককুৎপতিচ০৮ 1 ৩। মঙ্গল । “উদবুধ্যস্বগ্নেচচ | ৪ | বুধ। বৃহস্পতে 

 অতিযদযো10”। ৫) বৃহস্পতি । শশুত্রমন্ধসঃ০”। ৬। শুক্র । “এন্সো দেবীরভিষ্টয়ণ৮ | ৭। 

শনি। “কয়ানশ্চিত্র আভূব” ।৮। রাহু। এবং “কেতুৎ কৃণ্ -কেতবে* ।8৯। ইহাকে 
কেতুর কণ্ডিক। কথিত হয়। ( আক্কষে ) ইহা স্থধ্য এবং ভূমির আকর্ষণ. ১। দ্বিতীয় রাজগুণ 

বিধায়ক ।২। তৃতীয় অগ্নি।৩। এবং চতুর্থ যজমান। ৪। পঞ্চম বিদ্বান্। ৫। ষষ্ঠ বীর্যযও অনন।৬) 
সপ্তম জল প্রাণ এবং পরমেশ্বর । ৭। অষ্টম মিত্র । ৮। নবমজ্ঞান গ্রহণের বিধায়ক মন্ত্র, গ্রহদিগের 

বাঁচক নহে । ইহারা অর্থ না জানা বশত: ভ্রমজালে পতিত হইয়াছে । (প্রশ্ন ) গ্রংদিগের ফল 

হয়কিনা? (উত্তর) “পোপ” লীলাতে যেরূপ আছে হজ্রপ নহে । কিন্তু স্র্ধযাও চঞ্জমার 

' কিবণন্ধার উষ্ণতা অথবা শীতলতা বশতঃ অথব। খতু বিশিষ্ট কাল চক্রের সম্বন্ধ মাত্র হইতে 

আপনার প্রকৃতির অন্কুল সখ ও ছুংখের উহার! নিখিত্ত হয়। পরস্ত “পোপ” লীলায় কথিত হয় 

যে "শুন পেট যহাশষ যক্সমান । তোমার 'আজ.-আষ্টম চজমা, স্থধ্যাদি ক্র গৃহে বহিষ্নাছে ও 



আড়াই বহসর বাধংশনৈষ্চরের এক পদ আদিয়াছে ; অতএব তোমার খত্তান্ত বিশ্ব হইবে, এবং 
গৃহস্থার হইতে দূরস্থ করিয়া] তোযাকে বিশেষ পর্যটন করাইবে। পরজ্ধ যদি তুমি গ্রহদিগের দান, 
জপ, পাঠ ও পৃ্জা করাও তবে এ সকল ছুঃখ হইতে রক্ষা নরিতে পার” ইত্যিদি। ইহাদদিগঞ্চে 
বলা উচিত ধে "শুন পোপ” মহাশয় ? তোমাদিগের এবং গ্রহগণের সম্বন্ধ ' কফি? গ্রহ 

কি বস্ব?” ' ্ 

(পোপ ):- 

দৈবাধীনং জগত সর্দবং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ। 

তে মন্ত্রা ব্রান্মণাধীনাস্তম্মাৎ, ব্রাঙ্দণদৈবতম্ ॥ 

দেখ কেমন প্রমাণ রহিয়াছে । সমস্ত জগৎ দেবতাদিগের অধীন, সমন্ত দেবতা মন্ত্রে অধীন, 

. এবং মন্ত্র সকল ত্রান্ষণদিগের অধীন, অতএব ত্রাক্মণগণ দেবত1 কথিত হয়। কারণ যাহাকে ইচ্ছা 
হইবে সেই দ্বতাকে মন্ত্রবলে আহ্বান করতঃ প্রসন্ন করিয়া কাঁ্য সিদ্ধ করিবার অধিকার আমা- 
দিগেরই আছে । আনাদিগের মন্ত্র শক্তি না থাকিত তোমাদিকের মত নাস্তিক আমাদিগকে 

মংসারে থাকিতেই দিত না। ( সত্তাবাদী ) যে সকল চোর, দস্থ্য ও কুকশ্দান্বিত লোক আছে 
উহ্বারাও তোমার দেবহাদিগের অধীন হইবে? দেবতাই উহ্াদিগকে দুষ্ট করাইতেছ? এরপ 

হইলে তোমাদিগের দেবতা এবং রাক্ষলদিগের মপ্যে কিছুই প্রভেদ রহিল না। যদি মন্ত্র তোমা- 
দিগের অধীন হয় তবে উহ! দ্বার। তোমা যাহা ইচ্ছ! কর তাহাই করিতে পার এবং তাহা 

হইলে উক্ত মন্ত্র দ্বারা দেবভাদিগকে বশীভূত করিয়া রাজাদিগের কোষ উঠাইয়া আপনার গৃহ 
পূর্ণ করিয়৷ উপবেশন করতঃ কেন আনন্দ ভোগ কর না? গৃহে গৃহে শনৈশ্চরাদির তৈলার্ি 

ছাঁয়াদান লইবার জন্ত অনবরত কেন ঘুরিয়। বেড়া? যাহাকে তোমর] কুবের বলিয়া মনে ক্র, 
তাহাকে বশীভৃত করিয়! ইচ্ছামত .ধন আনয়ন কর, হতভাগ্য দরিদ্রদিগকে কেন হৃতসর্বন্থ 
করিতেছ ? যদি ভোনাদিগকে দন দিলে গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় এবং দান না দিলে অগ্রসন্ধ হয়, তবে 

আমাকে হুয্াদি গ্রহের প্রসন্ধত। এবং অপ্রম্ব্ত। প্রত্যক্ষ প্রদর্শন কর। যাহার, অই্টম চন্দ্র অথবা 

হুধর্য এবং যাহার তৃতীয় চন্দ্র, এই উভয়কে সোষ্ঠ মাসে জুত। না পরাইয় উত্তপ্ত ভূমির উপর 

চলিতে দাও । যাহার উপর প্রপন্ন হইবে, তাহার চরণ ও শরীর দগ্ধ না হওয়াতে. এবং যাহার 
উপর কুদ্ধ হইবে তাহার দগ্ধ হওয়। উচিত। আর পৌধ মাসে উক্ত উভয়কে উলঙ্গ করিয়া 

পৃণিমার সমস্ত রাত্রি মাঠে রাখ, যদি একের শীত লাগে এবং অপরের না লাগে তাহা হইলে 

জানিতে হইবে থে গ্রহ ক্রুর অথবা সৌমাদৃষ্টিবিশিই আছে। অধিকল্ক তোমাদিগের গ্রহসহষ্ধ 

কি? ছে]মাদিগের ডাক অথবা ?টলিগ্রাফ কি উঠাদিগের নিকট যায় অথবা আইসে ? অথবা 

তোমর! উহাদিগের নিকট, কিন্ব। উহার।তোমারদিগের নিকট গমনাগমন করে? তোমাদিগের যদি 

মন্ত্রশক্তি থাকিত তবে তোথর। কেন স্বরং রাজ। অথব। ধনাড্য হইয়া! পড় না? অথবা শত্রদিগকে 

কেন আপনার বশে আনিতে পারিতেছ না? যে বেদ এবং ঈশ্বরের আজা! বিরুদ্ধ পোপলীলা 

প্রচলিত করিবে নেই নাস্তিক । যদি তোমাদিগকে গ্রহদান না দেওয়া হয় তাহা হইলে যাহার 

শ্রহ হইয়াছে সেই গ্রহ্দানের জন্য ভোগ করিবে তাহাতে চিন্তা কি?.যদি ভোমরা বল থে 
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এব * * 

“তাহ! ইইলে চলিবে না আমাদিগকেই দান দিলে গ্রহ সুগ্রসন্ন হইবে এবং” অন্যকে . বিল হইবে? 
না” তাহা হইলে কি তোমরা গ্রহদ্দিগের নিকট “পাটা” লইয়াছ? হদি '*পাট্টা” অইয়। থাক,. 
তাহা হইলে কুরধ্যাদিকে জাপনাদ্দিগের গৃহে আহ্বান করিয়। পড়িয়া মর । ইহাই সভ্য যে 
সুর্ধ্যাদিলোফ জড়, উহ্বারা কাহারও দুঃখ অথবা! স্থথ দিবার চেষ্ট। করিতে পারে না। পরস্ত তোমর! 

যে কয়জন গ্রহদানোপজীবী আছ, সকলেরই গ্রহদিগের মৃত্ঠি স্বূপ। কারণ গ্রহ শবের অর্থ 
তোমাদিগের উপর সংলগ্ন হয়। “যে গুহূন্তি তে গ্রহ: $ যাহারা গ্রহণ করে তাহাদিগের নাম 
গ্রহ। যতক্ষণ রাজা, জমীদার; ধনী, বণিক্ এবং দরিদ্র্দিগের নিকট তোমাদিগের পদ সঞ্চার 
না হয় ততঙ্ষণ কাহারও নবগ্রহ ম্মঃখ হয় নাঁ। যখনই সাক্ষাৎ কৃুরধ্য ও সূর্তিমান্ শনৈশ্চরাদির 
ন্যায় তোণর। উহাদিগের স্বন্ধে আরোহণ কর, তখনই গ্রহণ ব্যতিরেকে কখনই উহাদ্িগকে তাগ 
কর না। যাহার। তোমাদিগের নিকট আইসে না, তোমর] তাহাদিগকে নাস্তিকাদি বলিয়া! নিন্দ। 

করিয়! থাক। (পোপ) দেখ, জ্যোতিষের প্রত্যঞ্চ ফল যে আকাশে অবিস্থিত স্ধা, চন্দ্র, 
রাঙ্থ এবং কেতুর সংযোগ স্বরূপ গ্রহণের কথ! পূর্বেই বলিয়া দেয়। উহা! যেরূপ প্রতাক্ষ হয় 
তজ্ধণ গ্রহ্দিগেরও ফল প্রত্যঙ্ষ হইয়া থাকে । দেখ গ্রহগণ হইতেই লোকে ধনাঁঢা, দরিদ্র, রাজা 
ভিক্ষুক, সুখী এবং ছুঃখী হইয়া থাকে । (সত্যবাদী ) যে গ্রহণরূপ প্রত্যক্ষ ফলের কথ বলিতেছ 

উহা গণিত- বিদ্যার ফল, ফলিতজ্যোতিষের নহে । গণিতবিদ্য। সত্য এবং ফলিতবিদ)1 শ্বাভাবিক- 
সন্বন্বন্ত ব্যতিরেকে মিথ্যা জানিতে হইবে । অস্থলোম্ এবং প্রতিলোম ভ্রমণকারী ভূমগ্ডল এবং 
চন্দ্রের গণিতদ্বারা স্পষ্ট বিদিত হওয়! যায় যে অমুক সময়ে, অমুক দেশে এবং অমুক অবয়বে 
স্থর্যোর অথবা চদ্রের গ্রহণ হইবে । যেমন £-. 

ছাঁদয়ত্যর্কমিন্দুবিধুং ভূমিভা ॥+ 

ইহ! সিদ্ধান্তশিরোমণির বচন এবং হুর্য[সিদ্ধান্তেও এইরূপ আছে? অর্থাৎ যখন স্থধর্য ও 
ভূমির মধো চন্জম। আইসে তখন সুধ্যগ্রহণ এবং যখন সুর্য এবং চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী আইসে 
তখন চন্ুগ্রহণ হইয়া থাকে । অর্থাৎ চন্ত্মার ছারা ভূমির উপর এৰং ভূমির ছায়া চন্ত্রমার 
উপর পতিত হয়। ্ুর্ধ্য প্রকাশরূপ বলিয়া উহার সম্মুখে কাহারও ছায়া পতিত হয় না, কিন্ত 
যেমন প্রক(শমান সুধ্য অথবা দীপাদি হইতে দেহাদির ছায়। বিপরীত দিকে যায়, তন্ত্রপ গ্রহণ 

বিষয়েও বুঝিতে হইবে । লোকে ধনাঢা, দরিদ্র, রাজা, প্রজা অথব! ভিক্ষুক হয় তাহা কেবল 
জাপনাদিগের কর হইতেই হয়, গ্রহগণ হইতে হয় না। অনেক জ্োতিষী লোক আপনাদিগের 
কষ্ঠ। ও পুত্রের বিবাহ গণিতবিষ্ভার অনুসারে দিয়া থাকেন। তথাপি উহাতে বিরোধ, বিধবা 

অথবা মৃতস্্বীক পুরুষ হইয়া যায় । ফল সত্য হইলে এরূপ কেন হইবে? সুতরাং কর্ধের গতিই 
সত্য এবং গ্রহগণের গতি কখন সুখ ছুঃখ ভোগের জন্য নহে । আচ্ছা, গ্রহগণ আকাশে অবস্থিত, 
এবং পৃথিবীও আকাশে অনেক দূরে রহিয়াছে. ইহাদিগের নম্বন্ধ কর্তা ও কশ্বের সহিত নাই। 
হদ্ধের এবং কর্মফলের কর্তা ও ভোকা! জীব, এবং পরমাত্মু। কন্মফপের ভোগ করান । যদি তোমরা 

* গ্রহলাঘব | অঃ ৪ গ্লোক ৪1 দ্রষ্টবা। 
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' গ্রহণের ফল মাঁন ভবে ইহার উত্তর দাও যে, ষেক্ষণে এক' মনুষ্য জন গ্রহণ করে এবং ভধভারা 

দেখিয়। সময় নিকূপণ করতঃ উন্মপত্র রচনা কর, সেই' সময়ে ভূগোলে অনা কাছারও জন্ম ফি. 

71? যদি বল যে-*হয় না” তাহা হইলে উহা মিথ কথ! হইবে। আর ঘদদি বল থে “হয়ঃ: 

তধে 'এক চক্রবর্তীর সদৃশ পৃথিবীতে ছ্িভীম চত্রবন্তী রাজ! কেন হয় লা? তবে এই পর্যাস্ত তোমরা 
বলিতে পার যে এ সকল লীলা কেবল তোমাদিগের উদরভরণের জন্য, তাহা হইলে হয়ত .তোমার 

কথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবে । (প্রশ্ন ) গরুড়পুরাণও কি মিথ্যা? (উত্তর ) হা, উহ! অসত্য । 

( প্রশ্ন ) তবে ষুতজীবের কি গতি "হয়? (উত্তর) ঘথেমন উহার কম্ম। (প্রশ্ব) যমরাজ, 

রাজ ও চিত্রপুপ্ত মন্ত্রী এবং উহাদিগের কজঙ্জলের পর্বত তুল্য শরীরধারী অতি ভয়ঙ্কর গণসকল 

জীবদিগকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং পাপ ও পুণ্যা্টলধরে নরকে এবং ম্বগে নিক্ষেপ করে। উহা- 

দিগের জন্ত দান, পুণ্য শাক্ধ, তর্পণ এবং বৈতররণী নদী পার হইবার জন্ত গোদানাদি করা হয়। এই 

সকল কথ] কিরূপে 'মথ্য। হইতে পারে? (উত্তর ) এ সকল কথা “পোপ” লীঙ্গার অলাক গল্স- 

মাত্র। যদি অন্ত্রের জীব সেই স্থানে ধায় তাহা হইলে ধন্খরাজ এবং চিন্রগ্তপ্ধ উহাদিগের প্রতি 

স্তায় করিবে আর সেই ধমলোকের জীব যদ্দি পাপ করে তাহা হইলে উহাদিগের জন্ত অন্ত যমলোক 

স্বীকার করিতে হইবে যাহাতে সেই স্থানের স্তায়াধীনে উহাদিগের প্রতি দপ্তবিধান করিতে পারে। 
ঘি যমের গণের শরীর পর্বততুল্য হয় তবে তাহ! দেখা! যায় না কেন? এবং মৃতজীবদ্দিগকে লইতে 

অ।সিলে ক্ষুত্ব বারে উহাদিগের একটি অঙ্ুলীও প্রবিষ্ট হইতে পারে ন1। রাস্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি- 
তেই ব। উহাদিগের দেহ প্রতিরুদ্ধ হয় না কেন? যদি বল যে ইহারা হুক দেহও ধারণ করে 
ভাহ। হইলে ”পোপের” আপনার গুহ ব্যতিরেকে অন্ত কোন্ স্থানে উহার। আপনাদিগের পর্ধতবৎ 
পর্ব দেহের বৃহৎ বৃহৎ অস্থি সকল রাখিয়। থাকে । বনে যখন অগ্নি লাগে তখন একেবারে 
পিপীলিকাদি জীবগণের ঞ্ে বিনষ্ট হয়, এবং উহ্া্দিগকে ধরিতে যদ্দি অসংখ্য ষমদূত আইসে তাহ। 
হুইলে সে স্থূল অন্ধকার £ইয়। যাওয়া] আবশ্তুক। তদ্বাতীত উহার জীবদিগকে ঈইতে পরস্পর 

ধাবমান হইলে ষদি উহার] পরম্পর আঘাত গ্রাপ্ত হয় তাহ। হইলে পর্বতের বৃহৎ বৃহৎ শঙ্গ যেমন 

ভগ্ন হইয়া পৃথিবীর উপর পড়ে, ভজ্জপ উচ্থীদিগের বৃহৎ অঙ্গ গরুড়পুরাণ পাঁঠকের এবং উহার 
আোতার অঙ্গনে যদি পতিত হয় 'তাহ। হইলে ইহার! চাঁপ। পড়িয়া প্র ণত্যাগ করে এবং গৃহস্বা় 
ও পথ সমস্ত গ্রতিরুদ্ধ হইয়। পড়ে। যদি এরূপ হয় তাহ। হইলে ইহার! কিরূপে নির্গত হইতে ও 
চলিতে পারিবে? শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও প্রদত্ত পিগড উক্ত মৃতঙ্গীবদিগের নিকট উপস্থিত হয় না, তবে 
সৃতকদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ পোপদিগের গৃহে, উদরে এবং হস্তে অবশ্থই উপস্থিত হইয়া থাকে। 

বৈতরণী পারের জন্ত যে গোদান গ্রহণ হয়, উহ পোপের গৃহে অথবা “কসাই"জিগের গৃহে উপস্থিত 
হয়। বৈতর্ণীর নিকট গাভী যান না) তখন কাহার পুচ্ছ ধরিয়। পার হইবে এবং ভম্ত যখন এই 
স্থলেই প্রজলিত অথবা ভূমিতে নিখাত.হইয়াছে তখন কাহার দ্বারা পুচ্ছ ধারণ করিবে? এইস্থলে 
এই কথার উপযুক্ত একটি দৃষ্টান্ত আঁছে -- ' 

. ' এক্ জাঠ ছিল। তাহার গৃহে অতি উত্তম্ন এবং অর্ধমণ দুগ্ধরশয়িনী এক গাভী ছিল। উহার 
দুগ্ধ অতিশয় নুন্বাছু ছিল এবং কখন কখন “পোপ”'জীর মুখেও পড়িত। তাহার পুরোহিভ এই- 

রখ চিন্তা করিত যে ধখন জাঠের বৃদ্ধ পিতা] মুমুর্ধ, হইবে তখন এই গাভীকে সঙ্কল্প করিয়া লইব। 
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কয়েক দিন পরে দৈবযোগে উহার পিতার মৃত্যু সময় আসিল, বাগরোধ হইব এবং খাট হইতে 
উহাকে তৃতলে অবতরণ করান হইল অর্থাত প্রাগত্যাগের সময় উপস্থিত হইল। উক্ধ সময. 
জাঠের আত্ধীয়, বন্ধু এবং কুটুম্বগণও উপস্থিত ছিল। তখন “পোপ” মহাশয় চীৎকার করিয়া 
ঘলিলেন বে 'ঘজমান ! এক্ষণে তুমি ইহার হস্ত দ্বার গোদান করাও ।” আাঠ দশটি টাক! বাহিক্, 

করিয়া পিতার হন্ডে রাখিয়। বলিল যে “সক্কল্প পাঠ করুন” । পোপ” বলিলেন “বাহবা! পিতা, . 

কি অনেকবার মরিয়। থাকে ? এসময়ে ছুগ্ধদায়িনী এবং বৃদ্ধ নয় এমন উত্তম গাভী সাক্ষাৎ আন- 

য়ন কর, এইরূপ গোদান করা আবন্ঠক ” (জাঠ) “আমার নিকট একটি গাঁতী আছে। তাহ। 

না থাকিলে আমার বালক বালিকার ভরণপোষণ নির্ববাহ হইবে ন.। স্বতরাং উহাকে দিব ন!। 

এই বিংশতি মুদ্র।র সন্কল্প পাঠ করুন এবং এ টাকায় আর একটি দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিয়া লই- 

বেন।” (পোপ ) “বাহব।! বাহবা! তুমি আপনার পিত। অপেক্গাও গাঁভীকে উৎকৃষ্ট বুঝিতেছ ? 

তুমিকি আপনার পিতাকে বৈতরণী নদীতে নিমগ্ন করিযা ছুঃখ দিতে ইচ্ছ। কর? তুমি ত অতি 

সংপুজ্জ দেখিতেছি 1” তখন নকল ঝুটুম্বগণ ও “পোপ” মহাশয়ের পক্ষে হইলেন, কারণ “পোপ 

পূর্বেই উহাদিগের সকলকেই আবদ্ধ করিয়! রাখিয়াছিল এবং মেই সময়েও ইঙ্গিত করিয়াছিল। 

তখন সকলে একত্র হইয়া বলপুর্বক উক্ত গাভীর দান করাইয়া সেই পোপকে দেওয়াইল। জাঠ 

নে সময়ে কিছু বলিল না। উহ্থার পিতার মৃত্যু হইল! “পোপ” বংসের সহিত গাভী এবং 
দোহনার্থ বড় ঘটা লইয়া, আপনার গৃহে বাধিয়া ও ঘটী রাখিয়।, পুনরায় জাঠের গৃহে আগমন 

করতঃ মৃতকের সহিত শ্মশানভূমিতে যাইয়! দাহাদি কর্ম করাইল এবং সে স্থলেও কিছু "কিছু পোপ 
লীল| বিস্তার করিল। পশ্চাৎ দশগান্র সপিণ্ীকরণাদি সময়ে উহার মুগুন করাল! মহাপ্রাহ্মণ 
সকলও কিছু লুঠন করিল এবং ভোজনািলাষী অনেক লোক আসিয়া অনেক বস্থতে উদরপূরণ 
করিল। এইরূপ নকল ক্রি সমাপ্ত হইবার পর জাঠ ইহার এবং উহার গৃহ হইতে ছুগ্ধ লইয়া 
চালাইল। চতুর্দশ দিনের প্রাতঃকালে “পোপের” গৃহে উপস্থিত হইয়া! দেখিল যে ঘটাপুর্ণ গো-ছুগধ 
“পোপের* ব্যবহারের জন্ত প্রস্তুত রহিয়াছে । এই সময়ে জাঠ উপস্থিত দেখিয়া “পোপ” ৰলিল 
“এস ষজমান! উপবেশন কর”। (জাঠ) “পুরোছিত মহাশয়, আপনি এদিকে আস্থন” । 

( পোপ ) “আচ্ছা, দুগ্ধ রাখিয়া আপি” । (জাঠ) “না না। দুগ্ধের ঘটা এদিকে লইয়া আস্ছুন'” | 
হতভাগ্য পোপ” গিয়া বসিল এবং ছুপ্ধের ঘটী সম্মুখে রাখিল। (জাঠ) “আপনি অত্যন্ত 
মিথ্যাবাদী | (পোপ ) “কেন কি মিথা। হইয়াছে ?” (জাঠ ) “আপনি গভা কিজন্ত লইয়াছেন 

বলুন?” (পোপ )“তোমার পিতার বৈতরণী নদী পারের জন্ত”। (জ্াঠ) “তবে আপনি 
গাতীকে উল্ত বৈতরণী নদীর কূলে কেন পাঠাইয়া। দেন নাই? আমি কেবল আপনার ভরসায় 
আছি আর আপনি নিজের গৃহে গাভী বাদ্ধিয়। বসিয়া আছেন? আমার পিতা "1 জানি বৈতরণীতে 
কতই ক্লেশ পাইয়। থাকিবেন?” (পোপ ) “না, না, এই দানের পুণ্যপ্রভাবে সেই স্থানে অপর 
একটি গাভী উৎপন্ন হইয়! তাহাকে পার করিয়া দিয়া থাকিবে ।” (জাঠ) “বৈতরতী নদী এস্থান 
হইতে কতদূর এবং কোন্ দিকে অবস্থিত?” (পোপ) “অনুমান দ্বারা বোধ হয় তরিংশ কোটি 
ক্রোশ দূরে অবস্থিত । ক্ষারণ উনপঞ্চাশৎ কোটী যোজন পৃথিবী এবং উহার দক্ষিণ ও নৈধত 
কোণে বৈতরতী নদী আছে ।” (জাঠ) এতাদৃশ মূরে আপনার পত্রের অথবা! টেলিগ্রামের সমাচাক্ক 



ঘর্দি যাইয়া" এবং আলিয়া থকে যে সেম্থনে পগুণোর গাভী, উৎপন্ “হইয়া. অমুকের পিতাকে, পাবে 

করিয্। দিয়াছে ইত্যাদি, ভবে আমাকে প্রদর্শন করুন|” ( গোপ ) "আ।মার নিকট গরুড়পুরাণের 
বচন বাতিরেকে অন্য ফোন ডাক অথব1 টেনিগ্রাম নাই"। (জাঠ) "এই গরুড়পুবাণ জমি 
'কিরূপে সত বগিয়। বিশ্বাগ করিব?” (পোপ) “যেষম সকলে বিশ্বাদ করে।” (জাঠি) 

“ আপনাদিগেরই লৌকের। আপনাদিগের জীবিক| নির্বাহার্থে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন'। 

ক|রণ আপনার পুৰর ব্যতিরেকে পিতার আর কেহ অপিক প্রিয় হইতে পারে না। যখন আমার 

পিতা আমার নিকট পজজ অথঘা টেলিগ্রাফ পাঠাইবেন, তখন বৈতরণীর নিকট গাভী প্রেরণ 

করিব এবং ভীহাকে পার করিযা অপর পাবে নামাইয়। পুনরায় গাভীকে গৃহে আনিব ও আমার 

বালকগণ দুগ্ধ পান করিবে । এক্ষণে ভুগ্গপূণ ঘটী, গাভী এবং বংস আনায়ন করুন|” ইন 

বলিয়। জাঠ উক্ক কল লয়! আপনার গৃহাডিমুখে চলিল। (পোপ) “তুমি দন করিয়া পুনরায় 

গ্রহণ করিতেছ অতএব তোমার সতানাশ হইবে |” (জা৯) “চুপ করিম! থাকুন, নচেখ এই 

জয়োদএ দিন পাবৎ ছুগ্ধ ব্যতিরেকে আমার ঘে কষ্ট ভোগ হইয়াছে উহার ক্ষতিপূরণ করিঘ। লইব 1 

তখন পোপ শিস্তন্ধ রিল এবং জাঠ গাভী ৭ বস লইন়। স্বগুহে উপস্থিত হইল । 

মদি এই জাটের সদৃশ সকল লোক গয় ভাহ। হইলে সংসারে আর “পোপ” লীল। চলে ন। | 

ইভার| বলে মে দশগান্ধ পিও হইতে অর্গাৎ দশাঙ্ষ সপিগীকরণ দ্বারা জীবের শরীরের সহিত মংষোগ 

হইয়া-অন্ুষ্টমাত্র শরীর নিশ্মি হয় 'এবং পরে ঘযলোক গমন করে| ইহ। যদি হয় তাহ। হইলে 

মৃত্যু মমযে যমদূতের আস। বার্থ হয়। উঠাদিগের ত্রয়োদশাহের পশ্চাৎ আস। আবশ্বক। যদি 
শখীর গগিত হয় ভবে আপনার স্বী, পু এবং ইষ্ট মিত্রদিগেখ স্নেহবশতঃ কেন ফিরিয়। ণ। 

আইসে ৯ (প্রশ্ন ) স্বর্গে কিছুই প।এয়। বায় ন।। যাহ! দান করা যায় উহাহই সেই স্থলে পাঁওয়। 

যা্। স্তরাং দান কর। আবশাক | (উত্তর) তোমাদিগের' উক্তবিধ স্বগ অপক্গ। ইহঝোক 

উত্ক্ট। এস্লে ধন্মশ।ল| আছে লোকে দান করে; আত্মীয় মিত্র ৪ স্বজ[ভীয়াদগের অনেক 

নিমন্ত্রণ হয় এবং উত্তম উত্তম বন্ধ পওয়| ঘায়। ভোমাদগের কথালুমারে থে ম্বগে কিছুই গাগয়। 

যাস ন।, তদ্রুশ শিরদিয়, কপণ ও দরিদ্র ম্বর্পে কেবল পোপ মঠাশয়ের। মাইয়। কষ্ট পাউক। ভদ্র 

লোকদিগের তাহ।তে প্রয়োজন কিঃ (প্রন ) যদি আপনার কথাসারে যম এবং যমলোক নাই 
এরূপ হয় তবে জীব মরিয়! কোথায় যাঁয়। এবং.কে ইহাদিগের িচার করেঃ (উত্তর ) 
তোমাদিগের গরুড় পুরাণেব ক! অপ্রমাণ । পরস্ধ ইহ। বেদোক্ত যে-- 

যমেন বাঁয়ুন সত্যরাজন্ ॥ 

ইত্যাদি বেদবচন হইতে নিশ্চয় হইতেছে যে বায়ুর নাম “যম” । জীব শরীর ত্যাগ করিয়। বাঁযুর 
সহিত অন্তরীক্ষে অবস্থান করে। সত্যাকর্ড। ও পক্ষপাতরহিভ পরথাত্মাই “ধর্মরাজ” এবং ভিনি; 
সকলের বিচার করিয়া থাকেন।" (প্রশ্ন) আপনার কথানুসারে কাহাকেও গোদানাদি করিবে 

না এবং কোন দান অথব। পুণা করিবে ন| এইরূপ পিদ্ধ হইতেছে । (উত্তর) ভোমার এ কথ 
সর্বথা ব্যর্থ। কারণ নংপাত্্র্ষে এবং পরোপকারীকে পরোপকারার্থ সুবর্ণ রজত, হীরক, মুক্কা, 

মাণিক্য, অন, জল, স্থান এবং বন্মাদি অবস্ত দান করা উচিত কিন্ত কূপাত্রকে কখন দান করিবে না। . 
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(প্রশ্ন) কুপাত্র এবং জুপাত্রের লক্ষণ কি? (উত্তর) ছলী, কণটা, স্বার্থপর, বিষ, কাম জোখ 

লোভ ও ঘোহযুক্ত, পরের অপকারী, লম্পট, মিথ্যাবাদী, অবিদ্ধ/ন্, কুসঙ্দী এবং আলিগ্পরতন্্,. 
হওয়া) তঙ্্যতিরিক্ত দাতার নিকট বারংবার যাগ করা ও আগ্রহ প্রকাশ করা এবং অস্বীকার. 

করিলে পর অনুরোধ করিয়। প্রার্থনা! করা ; সন্তুষ্ট না হওয়া, ন| দিলে তাহার নিন্দা কর। 

'অথব। শাপ এবং গালি প্রধান কর; যে অনেকবার সেবা করে এবং একবার মাত্র ক্রটি করে 

তাহাকে শক্র মনে কর ; বাহক সাধুভাব প্রদর্শন করিয়। লোককে প্রতারণা কর! ; আপনা 

নিকট অর্থ থাকিলে? কিছুই নাই এনধূপ বলা; সকলকে গুপ্ত সন্্রণা দিয়া স্বার্থ সাধন করা; 
'দিবারাত্র ভিক্ষাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত থাকা; নিমন্ত্রণ হইলে যথেষ্ট সিদ্ধি আদি মাদক সেবন করতঃ 

পরদ্রুব্য গেষ্ট ভোজন কর।; উন্মত্ত হইয়] প্রমাদ কর!। সতামার্গের রোধ করিয়া অসত্যমার্গের ' 

অবলম্বন করত: আপনার প্রয়োজন সাধন করা; তন্দরপ স্বশিষ্যদিগকে কেবল আপনারই সেব! 

করিতে উপদেশ দেওয়া; অন্য যোগ্য পুরুষের সেব। করিতে ন। দেওয়া; সঘিদ্যাদি প্রবৃত্তির 

' বিরোধী হওয়। % জগতেব ব্যবহারে অপ্রাতি কর। অর্থাঙ স্ত্রী পুত্র, মাত| পিতা, রাজ।, প্রজা; 

আত্মীয় ও মিত্রদিগের প্রতি অপ্রীতি প্রদর্শন করা; এবং জগৎও মিথ্য। ইত্যাদি অসদ্ুপদেশ দান 

কর আদি কুপাত্রদিগের লর্দ৭| ব্রহ্মচারী, জিতেক্ডিয়, বেদাদি বিদ্যার পঠন ও পাঠন কর্তা, 

সুশীল, সত্যবাদী, পরোপকা রপ্রিষ, পুরুষাথী, উদ্বারম্থভাব, বিদ্যা ও ধর্মের নিরন্তর উন্নতি বর্তা, 

ধন্ম1তু(, শান্ত, নিন্দ! ও স্বতি বিষয়ে হর্য শোক রহিত, নির্ভয়, উৎসাহী, যোগী. জ্ঞানী, সৃষ্টক্রম 

ও বেদাজ্ঞাঙ্ছদারে ঈশ্বরের গুণ, কম্ম ও স্বভাবের অনুকূল ব্যবহারী?, স্তায় রীতি অন্গসারে পক্ষপাত 
রহিত হইয়। সত্যোপদেশ দাত।, সতাশান্্ সকল পঠন ও পাঠনাকারীদিগের পরীক্ষক, কাহারও 

তোষ!মোদকারী নহে, প্রশ্ননকলের যথার্থ সমাধান কর্ত। আপনার আত্মার তুল্য অন্ঠের৪ সুখ, 

ছুঃগ, হানি ও লাভ অনুভবকারী, অবিদ্যাদি ক্লেশ ভ্রম, দুরাগ্রহ এবং অভিমান রহিত, অপমানকে 

অমুভেব সমান ও সম্ম(নকে বিষত্ুলা জ্ঞাত, সন্তোধী, যে যাহ! প্রীতিপূর্ববক দান করিবে তাহাতেই 

সন্ধষ্ট, একবার আপদের সময় যাগ্ত। করিলেও কেহ যদি ন! দেয় এবং প্রত্যাখ্যান করে তথাপি 
দুঃখিত ব। মন্দচেষ্টানিরত হয় ন। এবং সেম্থান হইতে শরীপ্্ প্রত্যাবর্তন করে ও তাহার নিন্দায়' 

প্রবৃস্ত হয় না; স্থখী পুরুষধিগের সহিত মিত্রভাকারা ; ছুঃখিতের উপর করুণ! প্রকাশক; পুণ্যাত্মা 

দর্শনে আনন্দকারী; পাপীদ্দিগের উপর উপেক্গাকারী অর্থাৎ রাগ ও দ্বেষ রহিত; সত্যমানী ; 

সত্যবাদী ; সত্যকারী ; নিফপট  ঈর্ধ। ও দ্বেষ রহিত; গম্ভীরাশায় ; সৎপুরুষ ; সর্বথ। ছুষ্টাচার 

রহিত ,» আপনার দেহ বাক্য ও মন দ্বার পরেপেকারে প্রবৃত্ত ; পরের স্থখের জন্য এমন কি 
আপনার প্রাণ ও লমর্পন কর্তা এইরূপ শুভপ্তণযুক্ত হইলে স্থপাত্র হইয়া থাকে। পরস্ত ছুভিক্ষা্দ 

'ীপৎকালে সকল গ্রাণীই অন্ন, জল, বস্ত্র, উষধ, পথ্য এবং স্থানের অধিকারী হইয়া থাকে? 
( প্রশ্ন) দাত! কয় প্রকার হইয়া থাকে । (উত্তর) তিন প্রকার__উত্তম, মধ্যম এবং নিকুষ্ট। 

'ধিনি দেশ কাল এবং পাত্র জানিয়! সত্য বিদ্যা এবং ধশ্মোক্লতিরূপ পরোপকারার্থ দান করেন তিনি 
উত্তম দাত1। ঘিনি কীর্তি এবং স্বার্থের জন্ত দান করেন, তিন মধাম দাতা । যে আপনার 
অথবা পরের. কোন উপকার করিতে না পারিয়৷ বেশ্তাগয়নাদির জন্ত «*ভেড়়” এবং 

'তোষামোদঘদিগকে দান করে, দিবার সময় তিরস্কার ও অপমানাদি করে, স্থপাত্র ও কুপাত্র 
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কিছু ভেদ জানে না, কিন্তু “নকল অন্স ছুত্রিশ সের” এইরূপ বিজ্রয়কর্তারিগের যত 
বিবাদে ও কলছে দান করে এবং অন্ত ধর্শত্বাকে ছু'খ দিয়া নিজে সুখী হইবার জন্ত যে দান কত 

সেই অধম দাতা । অর্থাৎ যে পরীক্ষা! পূর্বক বিদ্বান ও ধর্মাত্মাদিগকে সকার করে তাহাকে 
উত্তম, ষে যাহাতে আপনার প্রশংস! হয় াহাতে, পরীক্ষা করিয়া অথবা না করিয়া দান করে 

তাহাকে মধাম এবং যে সম্পূর্ণ অস্বগ্রায় ও পরীক্ষা রহিত হইয়া নিষ্কল দাঁন করে তাহাকে নীচ 

দাতা কহা যায় । (প্রশ্ন) দানের ফল ইহলোকে বা পরলোকে হয়? (উত্তর) সর্ধত্র হইয়া 
থাঁকে। (প্রন) স্বপনং হয় অথব। কেহ ফলদান করে ? ( উত্তর) ফলধাত| ঈশ্বর । যেরূপ চোর 
এবং দক্থ। স্বয়ং কারাগারে ঘাইতে ইচ্ছা করে ন।, রাক্গ! তাহাপিগকে প্রেরণ করেন, ধন্বাঝাদিগেক 

কথ রক্ষা করেন ও ভোগ করান, এবং দশ্্য আদি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়। স্থখে রাখেন, 

তদ্রপ পরমাত্মা সকলের পাপ ও পুণ্যের ছুখ ও স্খরূপ ফল ঘথখাবৎ ভোথ কথান। (প্রশ্ন) 

এই গরুড় পুরাণাদদি যে নকল গ্রন্থ আছে উহ! বেদার্ধের অথব। বেদের পুষ্টকারী কিন? (উত্তর) 

না। পরস্ত বেদবিরোধী এবং উহ। বিপরীত পথাবলম্ধী। সন্ত্রও তদ্রপ। কোন লোক যেন্ধপ 

একের মিত্র হই%া সমন্ত সংসারের শক্র হয়, পুরাণ ও তন্্ বিশ্বাসী পুরুষ তদ্রপ হয়। করণ এই 

সকল গ্র্থ কেবল একের অপরের সহিত বিরোধোং্পাদক | ইহাতে বিশ্বাস করা বিদ্বানের কার্ধ। 

নহে পরস্ত অবিদ্বানেরই কাধ্য। দেখ, শিবপুরাথ।5সারে ত্রয়োদশী ও সোমবার , আদিতা 
পুরাণাচুসারে রবিবার ; চন্দ্র খগ্ডাসারে সোমগ্রহবিশিষ্ট মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্ঠর, রাহ 

এবং কেতু হইলে, বৈষ্ণব মতে একাদশী; বামনের দ্বাদশী, নৃসিংহের অনন্ত চতুদ্দিশী, চন্দ্রমার, 

পৌর্ণমাসী ; দিকপালদিগের দশমী ; দুর্গার নবমী । বস্থদিগের অষ্টমী, মুনিদিগের সপ্তমী, স্বামি- 

কার্তিকের যী; নাগের পঞ্চমী ; গণেশের চতুর্থী; গৌরীর তৃতীয়! ; অশ্বিনী কুমারের দ্বিতীয়। ; 

আছ্ঠ। দেবীর প্রতিপদ এবং পিতৃলোকদিগের অমাধন্া এই সকল দিনে পুনাণের রীতি অনুসারে 

উপবাস করিতে হইবে এবং সর্বত্র এইবূপ লিখিত আছে যে যে মন্গধা এই সকল বার এবং 

তিথিতে অন্ন ও পান গ্রহণ করিবে মে নরকগামী হইবে। এক্ষণে পোপ এবং পোপ মহাশয়ের 

শিষাদিগের স্থির করা আবগ্ক'যে কোন বারে এবং ভিথিতে ভোজন করিবে না! কারণ ভোজন অথবা 

পান করিলেই নরকগামী হইবে । “নিয় পিশ্ধুণ। “দর্ষপিষ্ু” এবংব্রতার্ক"প্রস্ৃতি যে সকণ গ্রন্থ প্রত 
লোকে রচন। করিয়াছে াহাঁতে এক এক ব্রতের অত্যান্ত ঢুদ্দিশ] করিয়াছে । যেমন শৈবগণ একাদশীতে, 

কেহ্ দশমীবিদ্ধাতে এবং কেহ দ্বাদশীতেই একাদশী ব্রত কবে। অর্থাং পোপ লীল। এত আশ্চধা 

যে নিরাহারে মরিবার বিষয়েও বাঁদ বিবাদ করিয়। থাকে । একাদশীর মে ব্রত প্রচলি* কর! 

হইয়াছে উহাতে কেন স্বার্থবর তাই আছে এবং দয়ার লেশ মাত্র নাই। ইহার| বলে £-- 

একাদস্তা মনন পরপানি বসস্তি ॥ 

ধাবতীয় পাঁপ একাদশীর দিন অল্নে বাস করে । এই "পোঁপকে” জিজ্ঞাস! করা আবশ্সাক থে 

কাহার পাঁপ উহাতে বাস করে? তোমার (“পোঁপের” ) অথবা তোমার পিতার? যদি সক- 

লের সকল পাপ একাদশী যাইয়া থাকে তাহা হইলে একাদশীর দিন কাহার ছুঃখ থাকা উচিত 

নহে। তাহা না হইয়া ভাহার বিপরীত ক্ষুধা আদি হইন্ডে দুঃখ হইদা থাকে । ছুখ পাপের ফল, 
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এইজ% নিগাহারে কষ্ট পাওয়। পাপ) ইভার অত্ন্ত যাহাম্ময বর্ন! করা হইয়াছে এবং উষ্ভার কৃথ! 

বলিয়া! অনেকে প্রতারণা করিয়া থাকে । এ বিষয়ে এক গাথা আছে - 

ব্রহ্ষলোকে এক বেশ্য। ছিগ্প। সে কোন অপরাধ করাতে অডিসম্পাত হইল। তখন সে 

পৃথিবীতে পতিত হইল । পে স্থতি করিয়া জিজ্জাস। করিল বে আমি পুনরায় স্বর্গে কিষ্ধপে আমিতে 

পারিব? উহাকে বল| হইল বে ঘখন কে উহ্যাকে একাদনীব ফল প্রদান করিবে তখন সে স্বর্গে 

আসিবে । উক্ত বেঠা। কোন নগরে বিমানের সহিত পতি হওয়াতে সেই স্তানের রাজা তাহাকে 

ক্গিজ্ঞাস। করিল যে “তুমি কে”। সে সমস্থ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়! বলিল যে কেহ য্দি আমাকে 

একাদশীর ফল অর্পণ করে তাহ। হইলে আমি পুনরায় স্বর্গে ঘাইতে পারি রাজ! নগরে অন্বেষণ 

করাইলেন কিন্ত একাদশীর ব্রতান্ঠামী কাহাকেও পাঁওয়। গেল ন।। কিন্তু একদিন কোন শুর 

স্্ী এবং পুরুষ পরম্পব বিবাদ হওয়াতে স্ত্রী সমস্ত দিন এবং রাত্রি নিরাহারে ছিল এবং দৈবযোগে 

পেই দিন একাদর্শী ছিল। সে বলিল দে মামি একাদশী না জানিয়! অকম্মাৎ উক্ত দিন নিরাহারে 

ছিলাম। রাজার ভূভ্যদিগের নিকট এইরূপ বলাতে উহাবা তাহাকে রাজার সন্গুখে আনয়ন 

কবিল। বাঁজ। হাহাকে বলিলেন থে তুমি এই ধিমানস্পর্শ কর। সেম্পর্শ 'করিব| মাত্র বিমান 

উপরে উড্ডীন হইয়া গেল । অজ্ঞানে অন্ঠিত একাদশী ব্রতের মখন একপ ফল, খন জ্ঞানকৃতের 

ফলের আরকি পাবাবার আছে ! কি আশ্যধা। নিবৃদ্ধি লোক সকল ! এ কথ। যদ্দি সতা হয় তাহা! 

হইলে আমি একটি পানের খিলী (যাহা স্বর্গে পাওয়া যায় না) স্বর্গে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলে 

যদি একাদশী ব্রতানুষ্ঠায়িগণ আপনাদিগের ফণ দান করে এবং তাহ। হইলে যদি উক্ত পান স্বর্গে 

যায়, তবে পুনরায় লক্ষ অথন| কোটি পান স্বর্গে প্রেরগ করিব এবং আমিও স্বয়ং একাদশীর অনুষ্ঠান 

করিব। আর যদি না যায় তাহা হইলে তোমাদিগকে এইরূপে নিরাহারে মরিয। যাওয়। অর্থাৎ কষ্ট 

পাওয়। ) রূপ আপত্কাল হইতে রক্ষা করিব। এই চতুবিৎখতি একা দশীর পৃথক পৃথক নাম রক্ষিত 

আছে । কোনটি “ধনদ।” কোনটি “কামদ1” কোনটি “পুর্রদা” এবং কোটি “নির্জলা” ইত্যাদি। 

অনেক দরিদ্র অনেক কামী এবং অনেক নির্বংশ লোক একাদশীর ব্রত করিয়! বৃদ্ধ হইয়। গিরাছে 

এবং কেহ মরিয়াও গিয়াছে । পরস্ত কাহারও ধন, কামন। অথবা পুন্র প্রাপ্তি হয় নাই। অধিকস্ত 

জৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষ, যে সময়ে এক ঘণ্ট। মাত্র ও মন্তষ্য যদি জল ন1 পায় তাহ হইলে আকুল হইয়। 

পড়ে, সে সময়ে ব্রতান্তষ্ঠায়ীর মহা] ক্লেশ উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ বাঞ্গাল। দেশে সমস্ত বিধব। 

স্রীলোকের একার্দশীর দিন অতিশয় দুর্দশা হয়। এইরূপ কশাইয়ের মত নির্দয় লোকের লিখিবার 

সময় কিকিম্মাত্রও দয়! হয় নাই। ইহা! না কহিয়া যদি নিজলার নাঁম সজল! এবং পৌষ মাসের 
শুরুপক্ষের একাদশীর নাম নিলা রাখিত, তাহা হইলেও অপেক্ষাকৃত উত্তম হইত। পরস্ত 
“পোপের” দয়৷ লইয়া কিছুই প্রয়োজন নাই। “কোন জীব মরুক আর “পোপের পেট ভরুক।» 

গর্ভবতী, সচ্চে। বিবাহিতা! স্ত্রী, বাঁক অথবা যুব! পুরুষদিগের কখন উপবাপ করা উচিত নহে। 
একান্ত যদি করিতে হয়, তবে যে দিন অজীর্ণ হইবে অথবা ক্ষুধাঙ্গভব ন| হয় সেইদিন শর্করাুক্ত 

জন (খরবং) অথব। ছুপ্ধ পান করিয়া! থাকা উচিত্ত। যে ক্ষুধার সময়.আহার ন| করে অথব] অক্ষুায় 

ভেজন করে তাদুশ উভয়েই রোগসাগরে পড়িয়া! ক্লেখ পায় । এই সকল গ্রমাদী লোকের লিখিত 
অথব। কথি প্রমাণে বাহাবিণ কিছু করা উচিত নহে । | 



১ সুজা উখথ 
। এক্ষণে শুরুশিযোর মাস্ত্োপদেশ এবং ভমান্তরের বর্তমান অবস্থা! কথিত হইভেছে। মুর্তি: 
পৃজক সম্প্রদায়ী লোকের! প্রশ্ন করে বে, বেদ অনন্ত; খথেদের ২১১ যন্র্েদের ১৯১, সামবেছেনু, 

১০০০ এবং অথর্ব বেদের ৯ শাগ। আদ্ে ; ইহার মধ্যে আমানত শাখা প্রাপ্ত হওয়া ঘায় এবং অর্ধ 

শিষ্টের লোপ হইয়াছে; উহাতে মুর্তিপৃক্গ। এবং তীর্খের গ্রমাণ থাকিতে পাবে। তাহা! না হইলে 
পুরাণে কোথ! হইতে আমিল? যখন কার্যা দেিয়া কারণের অনুমান হয় তখন পুরাণ সকল 

দেখিল মৃর্তিপূজাতে আর শঙ্কা কি? (উত্তর ) শাখা যে বৃক্ষের হয় তাহারই সদৃশ হয় ও বিরুদ্ধ 

না। ক্ষ অথবা প্রকাণ্ড শাগা হইলেও উচ্াতে বিরোধ হইতে পারে না। এইকপে যতগুলি 

শাখ] পাওয়া যায় উ্ভাতে যখন পাষাণ।দি মুত্তির এবং জল স্কৃলকপ তীর্থের পমাণ পায় যায় না. 

খন লুপ্ু শাখাতেও ছিল না ইই। গ্রমাণথ হইতেছে ॥ তগ্বাতীত চারি বেদই পূর্ণ পাওয়া যায় 
শাখ| উচ্তার বিরুদ্ধ কখন হইতে পারে ন। এবং যাহ। বিরুদ্ধ হইবে তাহাকে উহার শাখ। বপিম! 

কেহ পিদ্ধ করিতে পারে না। প্রকৃত ত্তাম্ব গণ এই "প হইল তখন পু7া7 সকল বেদের শাখ। 

নহে, পরম্থ মম্প্রণায়ী লোকে পরম্পর রিরুদ্ধ গ্রন্থ রঠনা করিয়। রাখিয়াছে। বেদকে ভোমরা যখন 

পরামশররুত বলিয়া বিশ্বাগ কব ভখন “আশ্বলায়নাদি” খষি এ মুনিদিগের নামে প্রদিদ্ধ গ্রন্থ 

সকলকে কেন বেদ বলিয়| বিশ্ব।স করিবে । শাগ! এবং পত্র দেখিয়। যেমন অশ্বথ বট এন্বং আম 

আদি রুক্ষ বিদিত ভইয| থাকে সেইবপ ঝমি এ মুনিকিত বেবাদি, চারি ব্রাহ্মণ, অঙ্গ উপাঙ্গ এবং 'উপ- 

বেদ আদি হই বেদার্থ জ্ঞান হইয়! থাকে বলিঘা উহ্যাদিগকে শাখা বলিয়া মানা আবশাক | 

যাহ। বেদার্থ বিরুদ্ধ ভাহার প্রথাণ এবং ধাহ1 উহার অগ্ুকূল তাহার অপ্রমাণ হইতে পারে না। যদি 

তুমি অনুষ্ট (লুপ ) শাখ|তে মর্ভিপূজাদির প্রম।ণ কল্পন। কর, তাহা হইলে যদি তোমাকে এপ কেহ 

জিজ্ঞাস। করে যে লুপ্প শাখায় বর্ণাশ্রমের বাবস্থ। বিপরীত আছে অর্থাৎ অন্তাজ ও শুত্রের নাম 

্রাঙ্গণ এবং ত্রাহ্মণাদির নাম শু ও অস্ত্রাজাদি; উহাতে আগমনীয়াগমন, অকর্ভবোর কর্তব্যতা, 

মিথাভাষণানিকে ধর্খ ও সভ্যভাষণাদিকে অধর্্ ইত্যাদি লিখিত আছে তাহা হইলে তুমি উহাকে 
সেই উত্তর দিবে যাহা আমি দিয়াছি। অর্থাৎ বেদ ও প্রসিদ্ধ শাখাতে যেরপ ত্রাঙ্ষণাদির নাম 

্রাঙ্ষাদি এবং শুদাদির নাম শ্র।দি লিখিত আছেঃ তঙ্ধপ অদুষ্ট শাখাতেও বিশ্বাম করিতে ইইবে। 

অন্তথা বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থাদি সমস্ত বিপরধ্যপ্ত হইর| শ্বাইবে | আচ্ছ।, জৈমিনি, ব্যান এবং পতগ্রদির 

সময় পয্যন্তও উক্ত শাখ। মকল বিদ্যমান ছিল কি ন|? যদি ছিণ না এক্ণ হয়, তাহ। হইলে তুমি 
কখন (বর্ধমান বিধির ) নিমেধ করিতে পারিবে না। যদি বল যে ছিল না, তাহ! হইলে শাখ। 

মকলের থাক। সম্বন্ধে প্রমাণ কি? দেগ, ট্ঈমিনি মীমাংসায় সমস্ত কণ্মকাণ্ড, পতগগণি মুনি যোগ- 
শান্তর সন্ত উপাপনাকাণ্ড এবং বাপ মুনি শারীরকনুঘ্ধে সমস্ত জঞআানক1৩ খ্দোগকুল লিখিয়াছেন। 

উহাতে পাষাণাদি মুর্তিপূজা এবং প্রয়াগাদি তীর্থের নাম পর্য্ক্তও লিখেন নাই । কোথা হইতে 

লিখিবেন? বেদের কোন স্থরে থাকিলে কখনই না৷ লিথিযা ক্ষান্ত হইতেন না।১ সথতরাংলুপ্ত শাখ। 
মমূহেও মূর্তিপৃজার প্রমাণ ছিল না। এ সমস্ত শাখ। বেদ নহে। কারণ ইহাতে ঈশ্বররৃত বেদের 

প্রতিকূল ব্যাখ্যা আছে এবং ইহতে সাগারী লোকের ইতিহাসাদিও লিখিত আছে। এই জন্য 

উহ! বেদের অন্তর্ধন্তী হইতে পারে না। বেদে কেবল মনুষ্যদ্রিগের বিদ্যার উপদেশ প্রদ হইয়াছে 

এবং কোন মন্ভযোর নাগমাজও নাই । জনা মূর্তিপূজার সর্বথা এগন হইভেছে। দেখ, মূর্তি 



৯ 7 হার শ্র্ান। ২ 
পুজা হইতে এগার গ্রীক নারায়ণ ও শিবাদির অভিশয় নির্দা ও উপহাস হইয়া থাকে ৰা 

সকলেই জানেন তাহার। মঙ্থারাজাবিরাঙ্গ ছিলেন এবং তাহাদিগের স্ত্রী, সীতা, কুলসিণী, লক্ষী এবং 

পার্বতী সকলেই মহারাণী ছিলেন। পরস্ধ যখন তাহাদিগের মূর্তি মন্দিরাদিতে রাখিয়া! পৃজক 

লোক তাহাদিগের নামে ভিঙ্গা করে. তখন একপ্রকার তীহার্দিগকে ভিঙ্কৃক করিয়া তোলে ।, 

উহার! বলে যে "মহারাজ. শেঠ মহাশয়, অথবা বণিক মহাশয় ! আগমন করুন, দর্শন করুন, উপ- 

বেশন করুন, চরণামৃত গ্রহণ করুন এবং কিঞিং পৃক্জ। সামগ্রী প্রদান করুন| সীতারাম, কৃষ্ঃরুন্সিনী | 

রাধার, লক্্মীনারারণ অথবা পার্বভী'মহাদেব আজ তিনদিন যাবৎ বালভোগ বা.রাজভোগ অর্থাৎ 

কোনরূপ ভোজন ও পানীয় বা জন ও গান প্রাপ্ত হয়েন নাই। অন্য ইহাদের নিকট কিছুই 

নাই। রাণী অথবা! শেঠপতী অগ্ঠ সীভাদির “নথণ প্রস্থত করিয়। দিউন। অন্নার্দ প্রেরণ করিলে 

রাম অথবা রুষেের ভোগ হইবে । ই'হাদিগের বস সমস্ত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে । "মন্দিরের কোণ 

সমন্ত পতিত হইয়াছে এবং উপর হইতে ছাদ দিয়া জল পড়ে । ছুষ্ট চোর যাহা কিছু ছিল সমস্ত 

অপহরণ করিয়াছে এবং ইন্দুরে অনেক দ্রব্য কাটিঃ। ফেলিয়াছে। একদিন ইন্দুরে এরূপ অনর্থ 

করিয়াছিল ঘে ই"হাদিগের চক্ষুও উৎপাটন করিয়। পলায়ন করিয়াছে । আমবা এক্ষণে রৌপাময় 

চক্ষু নির্্ধাণ করিতে পারি ন| বলিয়! কৌঁড়ির প্রস্তুত করিয়। সংলগ্ন করিয়া দিষাছি।” ইহারা রাম' 

লীল! এবং রালমণ্ডলও করায় । মীভারাম অথবা রাধারুঞ্চ নাচিতে থাকেন এবং রাজা অথনা 

মোহস্ত প্রভৃতি তাহাদিগের সেবকগণ আনন্দে বিয়া থাকেন। মন্দির মধ্যে সীতা ও রামাদি, 

দণ্ডায়।ন থাকেন এবং পুজক অথবা মোহস্ত আনন .অথবা৷ গদদীর উপর তাকিয়া রাখিয়া বসিয়া, 

থাকে। শ্রীর্ককালেও ভিতরের চাবি বন্ধ করিয়া দেয় এবং উত্তম বাযুতে খাট পাতিয়! শন করে। 

অনেক পূর্জক লোক নারায়ণকে কোটায় বন্ধ করিয়া বন্ধাবৃত করিয়। গপ্ায় ঝুলাইয় দেয়। বুনবী 

আপনার শাবককে যেরূপ গলায় ঝুলাইয়! রাখে, তদ্্রপ উহার। ঝুলাইয়! দেয়। কেহ মূর্তি ভাগিয়। 

দিলে হায় ! হায়! শবে বক্ষস্তাড়ন করিয়া লোককে বলে, “থে দুষ্ট লোক সীতারামের অথবা 

রাধারুষ্ণের ধা শিবপ্রার্ধ তীর মূর্তি ভাঙ্গিয়! দিল। একণে অপর মুর্তি উত্তম শিল্পকরের দ্বারা শ্বেত 

প্রস্তরের নিশ্বাণ করিয়। আন্দ্ন করতঃ ও স্থাপন! করতঃ পৃজন কর। আবশ্তক। দ্বৃত ব্যতিরেকে 

নারাগণের ভোগ হয় না । অধিক না হয়, অন্ততঃ অক্ল ও অব অবশ্য প্রেরণ করিলে ভাল হয়” 

ইত্যাদি সকল কথ! লোকদিগকে বলা হয়। আর রাদমগ্ডুল অথবা রামলীলার শেষে সীতারাম 

'অথবা রাধারষ্ণকে ভিক্ষা প্রার্থনা করায়! যে স্থগে লোকের মেল! অথব। ভিড় হয়, পেই স্থানে 

কোন বালকের যন্তকে মুকুট পরাইয়। উহাকে কানাই (কৃষ্ণ) বেশ খারণ করাইয়। এবং পথের 

পার্থ বসাইয। ভিঞ্ষ। প্রার্থনা করায় । এই সকল বিষয় দেখিলে কত দূর গোকের বিষয় মনে হয়। 

আচ্ছা, সীতা ও রামাদি কি এন্প দরিত্র এবং ভিক্ষুক ছিলেন ? ইহা দ্বারা তাহাদিগকে নিন্দী এবং 

উপহাস কর! হয় ন| তো কি হয় 8 অধিকন্ত আপনাঁদিগেরই মাননীয় পুরুষদিগের নিন্দা করা হয়, 

আচ্ছা, যে সময়ে তাহার। বিস্তমান ছিলেন, সেই সময়ে সীতা, কক্সিণী, লক্্মী এবং পার্বতীর শুর্ভিে 

পথের পার্থ অথবা কোন মন্দিরে দণ্ডায়মান রাখিয়! পৃ্ক লোক,যদি বলিত যে, "এস, ইহাদিগে' 

দর্শন কর এবং কিছু €ভট ৭ পুজা গাও” তাহা হইলে নীতারামাদি 'তাদৃশ মূর্খ দিগকে সেই ফার্ 

হইতে নিবারণ করিতেন ও কখন সেরপ কাধ্য করিতে দিতেন না এবং বদি কেহ 'তডুপ তাহ 
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ক. ৬পহংল কাস, ওহ হলে দত না! দিয়া কি কখন নানি ১ত1 ইহার। ীহারিগের | 

নিকট-দশু পায় নাই' বটে, কিন্ত এই কাধ্যের নিমিত্ত মূর্তিবিরোধীদিগের নিকট হইতে পৃজকদিগের. 
অনেক প্রকার গ্রসাদী (দণ্ড) লাভ হইয়াছে এবং একখে লাভ হইতেছে । তগ্াতী যতদিন ৃ 

এই 'কর্দ্ ত্যাগ না করিবে, ততদিন যাবহ তাদুশ দণ্ড লাভ হইবে, সে.বিষয়ে সন্দেহ কি? এই সকল 

কার্ষ্য হইতেই আর্ধাবর্ডের প্রত্তিদিন মহৎ অনিষ্ট এবং পাষাণাপি-মূর্তি-পৃক্গকদিগের পরাজয়. হই- 
তেছে। কারণ পাপের ফলই দুঃখ । এই পাধাথদি মূর্তির উপর বিশ্বাপ হেতু অনেক হানি হইয়। 

গিম্লাছে এবং এক্ষণেও যদি না পরিহ্ৃত হয়, তব ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিকই হইতে থাকিবে। ইহা 

দিগের মধো বামমার্গীই অতি ভয়ানক অপরাধী । ইহার! ঘখন শিলা করে, তখন সাধারণকে £- 
দং ছুর্গায়ে নমঃ | ভৈরবায় নমঃ | এং হ্ীৎ ক্ীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে। ইতা।দি মস্ত্রমুের, উপ- 

দেশ দিয়। থাকে | বাঙ্গালা দেশে বিশেষতঃ একাক্ষরী মন্ত্রের উপদেশ দিয়। থাকে | যথ। ₹- 

সরীং, শ্ীং, ্লীং ॥ শারাবতং বং প্রকীঃ প্র॥ 8৪ ॥ 

ইত্যাদি এবং ধনাঢাদিগকে পূর্ণাভিষেক করে । দশ মহ[বিগ্ভার এইরূপ যন্ত্র 

ধং, ভরত, হ্ং বগলামুখ্যৈ ফট, স্বাঁহা ॥ 
শাঃ গ্রকীঃ প্রঃ ৪১ ॥ 

কোন স্থলে £া 

হুং ফট, স্বাহা ॥ কামরত্র তন্্, বীজমন্্রঃ ৪ ॥ 

' তদ্বাতীত মাঁবণ, উচ্চাটন, মোহন, বিদ্বেষণ, ও বশীকরণ|দি প্রয়োগ করিয়। থাকে । এই দকল 

অবশ্যই মন্ত্রের দ্বারা হয় না, পরন্ত উচ্ারা সমস্থই ক্রিয়। ঘ্বার। করিয়া থাকে । যখন কাহারও 

প্রতি মারণের প্রয়োগ করিতে হইবে, তখন প্রয়োজকের নিকট হইতে ধন লইয়! ম্রদার অথবা 

মৃত্তিকার পুত্তলিকা নিম্মাণ করিয়া! যাহাকে মারিতে হইবে তাহার স্বরূপ করিয়া লয় এধং 

পুত্তলিকার বক্ষঃস্থল্ে* নাভিদেশে এবং কণ্ঠে ছুরিক। প্রবেশ করিয়া দেয়, চক্ষতে, হস্তে 
এবং চরণে শঙ্ছু বিদ্ধ করে তাহার উপর ভৈরব অথব! দুর্গার মূর্তি নিন্মাণ করিয়! হস্তে ত্রিশুল 

দিয়। উহার হৃদয়ে লগ্ন করিম দেয় এবং একটি বেদী নির্মাণ করিয়! মাংসাদির হোম কবে £ এদিকে 

সেই সময়ে দূত প্রেরণ করিয় বিষাদি প্রয়োগ দ্বার। উহাকে বিনাশ করিবান্র উপায় করে। ' ঘ্বদি 
আপনার পুরশ্চরণের মধ্যেই উহাকে বিনাশ করে, তাহ। হইলে আপন।কে টবের অধব! দেবীর 
সিদ্ধ বলিয়া থাকে "“ভৈরবো ভূতনাথশ্চ” ইত্যাদি পাঠ করিয়া! থাকে ॥ 

মারয় মারয়, উচ্চাটয় উচ্চাটয়, বিদ্বেষয় বিদ্বেময় ছিদ্ধি £ছন্ধি, ভি্ধি ভিদ্ধি, বশীকুক্ বশীকুয়, 

খাদয় খাদয়, ভক্ষয় ক্ষয়, আ্োটয় জোটয়, নাশঘ্স নাশর, মম শক্রুন্ বশীকুরু বশীকুরু সং ফট স্বাহা ॥ 

কামরত্ব তন্ত্র, উচ্চাটন গ্রকরণণম: ৫--৭ ॥ 

ইত্যাদি মন্ত্রজপ করে, মগ্য ও মাংাদি যথেষ্ট পান ও ভোজন করে, জ্বরের মধাস্থলে সিন্দুরের 

রেখা অক্ষিত করে, কখন কখন কালী আদির জন্য কোন- লোককে ধরিয়া! বিনাশ করে এবং হোম 

করে'ও কিছু কিছু সাংদও ভোজন করে। যদি কেহ ভৈরবীচক্রে ধায় এবং মদ্ত ও মাংস সেবন না 
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্ করে, ও তা হইলে তাহাকে বিনাশ ধরি ৫ ছোষ করে। নিল? ঘধো কহে অধোঁরী হইলে 

সে মৃত মছথয্যেরও মাংস ভোঙ্গন করে। অঙ্ররী ও বিজরীকর্ডা বিটা এরং টি পান এবং ভোজন 
কয়ে। 8 ৰ 
এক চোলীমার্গাী এবং দ্বিতীয় বীজমার্গাও হইয়া থাকে । চোলীমার্গা কোন গুপ্য স্থানে, অথব! 
ভূমিতে এক গুপ্ত স্থান নিশ্মাণ করে । সেই স্থানে সকলের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, ভমী, মাড় 
€ পুষ্জবধ্ প্রস্থৃতিকে একত্র করিয়। সকলে মিলিয়! ও একত্র হইন্স। মাংস ভোজন ও মগ্তপান কবে 
'এবং একটি স্ত্রীকে বিবস্ত্র করিয়া সকল পুরুষে উহার গুপ্রেজ্রিয়ের পুজা করে ও তাহার নাম দুর্গা 

দেবী রাখে ।- সকল স্ত্রীলোক এক পুরুষকে বিবস্ব করিয়। তাহার গ্রপ্রেন্িঘের 'পৃজ| করে । যখন 
অগ্তপান উপযুপরি রুরিয়া উদ্মস্ত হইয়| পড়ে, তখন সকল স্ত্রীলোকের বঙ্গঃস্থলের বস্্ অর্থাৎ 
চুলি একত্র করিঘ। একটি বড় গামলায় বাঁধিয়া এক এক পুরুষ উহাতে হস্ত দিয়। যাহার বক্র 
প্রাপ্ত হইবে, সে মাতাই হউক, তগ্নীই হউক, কন্ঠ।ই হউক অথব| পুত্রবধূই হউক, দেই সময়ে সে 
তাহার স্ত্রী হইয়া যাইবে । যাহার! পরম্পর কুকর্ম করে এবং উন্মতত। অধিক হইলে জুতা! গ্রারাদি 
করিয়া কলহ করে। গ্রাতঃকালে একটু অন্ধকার থাকিতে থাকিতে গৃহে চলিয়া যায় এবং তখন 

ষে যাহ র মাত, কন্।, ভগ্নী অথব। পুত্রবধূ সে তাহাই হই9| থাকে। বীজনাগী ক্রীপুকষের। সম|- 
গমের পর গলে রীর্ধ/ নিক্ষেপ করিয়! পান করে । এই পামর লৌক সকল এই সকল কর্্মকে মুক্তির 

সাধন মনে করে এবং বিদ্যা, বিচার এবং সঙ্জনত! হইতে সম্পুর্ব বিচ্ছিন্ন হইয়। খাকে। 
(প্রপ্ন ) শৈবমতাবলম্বীরা ভাল কি ন|? (উত্তর ) কোথ। হইতে ভাল হইবে? “মেমন প্রেত- 

নাথ তেমনই ভূতনাঁথ 1” বামমার্গী মস্ত্রাপদেশ দ্বার। ঘেকধপ ধন হরণ করে, শৈরগন? তাহাতে 

“গু নমঃ শিবায়” ইতাদি পঞ্চাক্ষরাদি মন্ত্রের উপদেশ দেয, রুদাক্ষ ও ভম্ম ধারণ, করে, মত্তিকার 
এবং পাধাণাদির লিঙ্গ নিশ্মীণ করিয়। পূজা করে এবং হর হর বং বং ও দুখের দ্বার। ছাগের শব্ধ 
তুল্য বড় বড় বড় করে। ইহার কারণ ইহারা বলে বে তালিবাগ্ভে এবং বং বং শন্দ কবিলে পার্দতা 

প্রসন্ন হয়েন ও মহাদেব অপ্রসন্ন হয়েন; কারণ যগন মহ।দেব তত্থাস্থরের সম্মখে পলায়ন করেন, 
তখন বং বং শব্দ ও উপহাসঙ্গনক তালি বাছ্য হইয়াছিল । গাল বাদ্য করিলে পার্বতী অপ্রসন্ন এবং 
মহাদেব প্রসন্ন হয়েন; কারণ পার্ধতীর পিতা দক্ষ প্রজাপতির শিরশ্ছেদে করিয়। অগ্নিতে নিক্ষেপ 
করির! দেহের উপর ছাগের মন্তক সংলগ্ন কর। হইয়াছিল এবং উহারই অঙ্ছকরণমাত্র গাল বাগ্য মনে 
কর! হয়। ইহারা শিবরাত্রির প্রদোষের ব্রত করে। এই সকলকে যুক্তিনান মনে করে । স্ুস্তরাং 
বমমাগাঁ যেরূপ ভ্রান্ত শৈবও তদ্ধণ। ইহাদ্দিগের মধ্যে বিশেষ তঃ ছিন্নকর্ণ, নাথ, গিরী, পুরী, বন, 
আর্য, পর্বত ও সাগর এবং গৃহস্থও শৈব হইয়। খাকে । কেহ কেহ “দুই অশ্বে আরোহণ করে” 
অর্থাৎ বামমার্গীয় এবং শৈব উপ্তয় মতই মানিষ। থাকে। উহাদিগের “মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণবও 

খাকে । সাহার বিষয়ে প্রমাণ ৮ 

অস্তঃশাতণ বহিশৈশবাঃ সঙ্ামধ্যে চ বৈষ্ঞবাঃ | 
 মানারূপধর'ং কৌল! বিচরস্তি মহীতলে ॥ 

ইহ] তত্ের শ্বোক। ভিতর শা্ত অর্থাৎ বাষমার্সী, বাহিরে শৈব অন্থাৎ হুর শু  স 



নর 

ধারগ করে এর" গভায় বৈষব বলিম। পিউ ধেঘ ও হলে” যে পন্মামব) দিষুলা উপাসন। খা । 
এইরাপে বামমার্গী লোক্ষ নানা রূগ ধারণ করতঃ পৃথিবী হিরণ কছে। 1 প্রশ্থ ) উর 
তবে ভাল? ( উত্তর ) কি বলিলে ধুলি ভাল? উহারাও যেরূপ ইপ়্াবাও ভদ্রপ। বৈষবদিদের 
লীলা দেখ । অপনাদিগকে বিধুটর দাস মনে করে। উহাদিগের মধ্যে যে, জীবৈষ্কর হয় আর্ধাৎ 
চক্রান্িত হঘ্ মে আপনাকে সর্বোপরি মনে করে। এ সঙ্চল কিছুই নছে। (প্রশ্ন) ফি 
বলিলেন ? এ সকল কিছুই নহে ? সকলই আছে দেখুন। লল্লাটে নারায়ণেব চবণাঝবিন্দ সমু 
তিলক এবং মধো হরিদ্রাবর্ণ বেখাকে প্র বলা যাষ। এই অন্ত আমর] শ্রীবৈধব বলিষ। পরিচধ 
দিয়! থাকি, নাধায়ণ ব্যতিয়েকে অন্ত কাহাকেও বিশ্বাস কবি না এবং মহাদেষের লিঙ্গ দশম 

করি না। কারণ আমাদিগের ললাটে হী বিরাজমান আছেন তিনি লঙ্জিত হয়েন। বৈধবের। 
“আলমন্দারাদি” স্ডোত্র পাঠ করে মস্ত্রোচ্চাবণপৃর্ঘক নারায়ণেব পুন্ব! করে, মাংস ভোজন ফধে ব। 

এবং মচ্ঘ পান করে না। তবে উহাব। উত্তম নহে ফেল? (উত্তর) তোমার এই তিলকষকে 
হবিপদাকৃতি বল| এবং উক্ত গীত বেখাকে শ্রী মনে করা ব্র্থ। কারণ উহ। হাতেব কাকুগিরি 
এবং হস্্ীব লললাটে যেরূপ চিত্র ও বিচিত্র বেখা অঙ্কিত করে ডোমার ললাটে ও সেঈকপ চি মাস । 

বিষুপদের চিন্তু ভোমাব ললাটে কোথা হইতে আলিল ?কেহু কি বৈকুঠে গিয়! বির পাচিছু 
লঙলল(টে ধাবণ করিয়। আিবাছে ? ( বিবেকী ) শ্রী! জড় বা চেতন ? ( বৈষ্ণব ) চেতন । (বিষেকী ) 

তাহ! হইলে রেখ! জড় হওয়াতে তাহ। শী নহে । আমর! জিজ্ঞাস! করিতেছি থে পরী নির্শিত কি 

কি না? যদি নির্টিত ন| হয তবে উত। ভ্রী নহে, কারণ তুমি প্রতিদিন হত্তঘার। উভাকে নির্দাণ 
( রচন| ) করিতেছ, স্বতরাং শ্রী হইতে পাবে ন।। যদি তোযাদিগের ললাটে উহ। ্ী ইত 

তাহ হইলে অণেক বৈধবের মুখ কেন বিশ্রী অর্থাৎ শোভা রহিত পবিদুষ্ট হয? জলাটে ঘগন স্ত্রী 
তখন গৃহে গৃহে কেন ভিক্ষা! করতঃ এব* সদাত্রত গ্রহণ কবতঃ উদরপূত্তি করিয়। শ্রমণ কব? 
কপালে শ্রী এব" মহাদবিদ্রেব কার্ধয উঠ! মহ। উন্মন্তেব এব নিলর্জদিগেব পক্ষেই সংলগ্ন 

হইতে পাবে। 
ইঠাদিগর মধ্যে “পরিকাল” নামে এক বৈষ্ণব ছিল। (সে চৌধ্য, দক্জাবৃতি, নক্বহত্য।) ছল ৭ 

কপটত। করতঃ: এবং পরপন অপক্করণ করতঃ বৈষ্ঞবদিগের নিকট অর্পণ করিয! প্রসন্ন তই | 

একদা পরিকাল তাহার চৌরধযাপযোগী অথব। লু্$নের উপযুক্ষ কোন পলা লা প্রাপ্ত হওয়াতে 
ব্যাকুল হইয়। ফিরিতে লাগিল । নারায়ণ ভাবিলেন যে “আমবা ভক্ক ভঃখ পাইতেছে। তখন 

সে ( বণিক ) মহোদয়ের কপ ধাবণ কবতঃ অঙ্কুরীয়াদি অলঙ্কার পরিধান করিয়া! বথারঢ হয়! 

পরিকালের সমক্ষে উপস্থিত হইবেন । পরিকাল রথেব নিকট যাই এবং মেঠকে বলিল থে 

সমন্ত দ্রব্য ( অলঙ্কার ) শীগ্ত খুলিয়া দাও, নচেৎ বিন।শ করিব। ক্রুঘশঃ খুলিতে গুলিচ্ডে অদুখীয় 
খুলিতে বিলস্ব হওয়াতে পরিকাল নারায়ণের অঙ্গুলি কাটি উ51 গ্রহণ করিল। নারায়ণ অন্ত. 

শয় প্রসন্ন হুইয়। চতুভ'জ শবীর ধারণ 'করতঃ দর্শন দিলেন এবং কিরেন ছে “তুমি জামার অতান্ 

প্রিযন্ক্ত কারখ তৃমি সকল মারিয! ধরি ধন লু%ন করতঃ ও চৌর্ধ্য কর্ডঃ বৈষ্ঞবদিগের সেব। 

কনিয়! থাক । স্থতরাং তুমি ধন্ত 1” পরে সে গমন করতঃ বৈষবদিগের নিকট '্সলঙ্কার ধরিয়। ছিল । 

এক লময়ে ফোন বণিক পরিকালকে পরিচারক নিযুক্ধ কিয়! জাহাজে তুলিয়া! দেশানতরে লই 
মি ৯৩ 



গিরাছিল।. সেই স্থান হইতে জাহাজে শি কির করিয়া লই ।.. পরিকাল: একটি. সুপারি 
লইয়! অর্ধ বিওক্ত করিয়া বর্ণিককে কহিল যে আমার এই অর্ধ সুপারি জাহাজে রাখ এবং লিগ 7 
দাও যে জাহাজে অর্ধ সথপাঁরি পরিকালের আছে । বণিক বলিল যে তোমার যদি ইচ্ছা হয় 

সহজ হুপারি লইও। পরিকাল বলিল যে আমি এরূপ অবর্খী নহি ষে আমি মিথ্যা করিয়া কিছু: 

লইব। আমার অর্দ আবশ্ত । হতভাগা বণিক ভালমান্গষ এবং স্ুুলযুদ্ধি ছিল। সে লিখিয়া 
দিল) পরে যখন আপনার দেশের বন্দরে জাহাজ উপস্থিত হইল এবং সুপারি নামাইবার 
অঙ্ক প্রস্থত হইল তখন পরিকাল বলিল যে আমাকে অর্ধেক স্থপারি দাও । বণিক তখন তাহা 
সেই অদ্ধথণ্ড স্বপাঁরি দিতে আসিল) তখন পরিকাল বিবাদ করিতে লাগিল এবং বলিল ষে 

জাহাজের সমন্ত স্থপারির অর্ধেক আমার এবং আমি অদ্ধেক ভাগ করিয়া লইব। রাজপুরুষদিগের 
নিকট বিবাদ উপস্থিত হইল। পরিকাঁল বণিকের পিখিত পত্র প্রদর্শন করিল এবং কহিল ষে 

ওই বণিক অর্ধেক সুপারি দিবার কথা লিখিয়াছে । বণিক অনেক কহিল কিন্তু উহার শুনল না? 

পরিকাঁল অর্ধেক স্থপারি লইয়। বৈষবদিগকে অর্পণ করিল। তাহাতে ,উহার। অতিশয় সন্তষ্ট 

হইইল। আজি পধ্যন্ত সেই দক্থ্য এবং চোর পরিকালের মূর্তি মন্দিরে রক্ষিত হয়। এই কথা 
ভক্তমালে লিখিত আছে । বুদ্ধিমান লোক ইহা দেখিয়! বুঝিবেন যে বৈষ্ণবগণ, উহাদিগের সেবক 

এবং নারায়ণ এই তিনই চোরমগুলী ব্যতীত আর কিছু কি ন1? যগ্যপি মতমতান্তরে কিছু কিছু 
অল্প অল্প ভাল কথ! আছে তথাপি উহার এই মতে থাকাতে কোন ক্রমেই উত্তম হইতে পারে ন।। 

'দেখ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিন্দু বিন্দু নানা প্রকার তিলক এবং কত্তি ধারণ করে। রামা- 
নন্দী বগলে গেো'গীচন্দন ও মধ্যে রক্তবর্ণ, নীমাবত ছুইটী হুক রেখার মধ্যস্থলে কুষ্ণবর্ণ বিন্দু, 
মাধব কৃষ্কবর্ণ রেখা, গৌঁড়দেশীয় বাঙ্গালী “কাটারির” তুল্য রেখা, এবং রামপ্রসাদী লোক ছুই 
শুত্রবর্ণ রেখার মধান্থানে এক শুভ্রবর্ণ গোল টীকা দেয়। ইহাদ্দিগের ব্যাখ্যা ও ভিন্ন ভিন্ন। 

বামানন্দী নারায়ণের হৃদয়ে রক্তবর্ণ রেখাকে জন্ষ্মী চিন এবং গোসাইগণ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা 

বিরাজমান রহিয়াছে ইত্যাদি বলিয়। থাকে । |] 

ভক্তমাল গ্রন্থে এক কথা লিখিত আছে ।' কোন এক মন্তস্ত এক বৃক্ষের নিয়ে শয়ন করতঃ 

মৃত হয়। কাকে পুরীষ ত্যাগ করাতে উহার ললাটে তিলকাকার হুইয়া গ্রিয়াছিল। যমদৃত্ত 
উহাকে লইতে আসিল, তখন বিষ্ুদূতও উপস্থিত হইল.1 উভয়ে 'ব্িাদ করিতে লাগিল। যমদৃত 
বলিল যে আমার স্বামীর আজ্ঞা আছে যে ইহাকে যমলোক লইয়া যাইতে হুইবে। বিধুগৃত বলিঃ 
'যে.আমারও স্বামীর আজ্ঞা! আছে যে ইহাকে বৈকুঠে লইয়া যাইতে হইবে; দেখ ইহার ললার্টে 

বৈঞবোপযুক্ত তিলক রহিয়াছে ভুমি ইহাকে কিরূপে ভইয়া যাইবে ? তখন যমদূত নিস্তন্ধভাে 

'চলিয়। গেল। বিষুদীত অনায়াসে উহাকে বৈকুঠে লইয়া গেল এবং নারায়ণ উহাকে বৈকুত 
স্বাঙগিলেন।' দেখ যখন অকম্মাৎ তিলক রচিত হইবার এতাদৃণ মাহাত্ব; তখন লীতিপূর্ধক আপনা: 

কিন্ত ছার তিলক রচন! করিলে যে নরক থওন হইয়! বৈকুষ্ঠে যাইরে তাহাতে আর আশ্চর্য কিং 

আঙি জিজ্ঞাসা ক্রি বে যদি ক্ষুত্র তিলক রচনা করিলে বৈকৃঠে যায়, তখন সমস্ত মুখে লেপ; 

করিলে অপর! সমস্ত দৃখ-হয়বর্ণ করিলে কিন্বা শরীরের উপর লেপ প্রদান করিলে লোকে সরলঙা 
বৈকৃঠেরও উরধস্থানে মাইতে গানে কিনা? এইজগ্ এরই. সকল কথা সম্পূর্ণ “মিথ্যা । : ইহাদিগ্ে 



অধো গস তশধারী কৌশীন ধারণ করয় ছি বের অরিতে কাপ গ্রহণ করে, টা বৃি, করেও 
দিক পুরুষের বেশ ধারণ করে, ধক্ের তুল্য ধযানাবন্থিত খাকে, খাজা, মিদ্ধি, ও চয়দের মে 

করে, চস্ষ রকধর্ণ করিয়া বাধে, সকলের নিকট দ্য অয় অন্প, ময়দা, বপর্ধক ও পয়ল! ভিক্ষা রানে: 
এবং গৃহস্থদিগের বালক দিগকে প্রলোভন দেখাইয়া, শিষ্য করিয়া লগ । শমজজীবী লোক উদ্থাদি: 
অধ্যে অনেক থাকে । কেহ বিষ্ভা পাঠ করিতে চাহিলে তাহাকে পাঠ করিতে দেখ না, রং 

বলেযেঃ. 

পঠিতব্যং তদপি মর্ভৃব্যং দন্তকটাঁকটেতি 

কিং কর্তব্যম্ ॥ 

সাধুলোকের বিস্ক।পাঠের প্রয়োঙ্গন কি? বিষ্ঘ। পাঠকর্তাও মৃত প্রাপ্ত ছয়, তবে দন্ত কটাক্ষট 

( শব) কেন বুঝা কর|? চারিগৃহ ঘৃরিয়। আম।, সাধুরিসেব সেব। কর। এবং শ্রীরাদের ভঙ্গন করাই 
মাধুদিগের কাঁধা। 

যদি কেহ মূর্খ তার এবং অবিদ্যার মৃত্তি ন। দেখিয়া থাকে তাহা! হইলে লে ভশ্মধারীকে দর্শন 
করিয়া আলিবে। যে কেহ উহ্বাদিগের নিকট আসিবে দে উহার মাত] বা পিতাক়্ সমান হউক 

না কেন, ভন্ধারী তাহীকে বংন অথব1 বৎসা বলিয়া সম্বোধন করে। ভন্বধারী যেমন তদ্ধপ রাড, 

ক্ড়, গোদড়ীয়, জনভাপ্রিয়, স্থ রেসাই, অকালী; ছিন্নকণ, যোগী এবং অধোর আদি, সকলেই : 
একবূপ। এক ভন্মধারীর শিষা *্প্রীগণেশায় নমঃ” এইরূপ শব করিতে করিতে কুপেয় জল' শই্ডে 

গিয়াছিল। সেই স্থানে এক পণ্ডিত বদিয়াছিলেন। তিনি উহাকে *ন্ত্রীগনেসাজনমেং» এইকা 

শব ক্রিতে শুনিয়া বলিলেন "অহে সাধু ! অশুদ্ধ শব উচ্চারণ করিতেছ ! “ক্গণেশায নস? এইফপ 

বল ৮ সে শীন্তর ঘটীপূর্ণ করিয়ু। গুরুর নিকটে যাইয়া কহিগ যে এক ত্রাঙ্গণ আমার কথা অন্তুন্ধ 

বলিয়! দিল। ভশ্মধারী তাহ। শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কূপের নিকটে যাইল এবং পপ্তিহফে কহিল 

“তুমি আমার শিধাকে প্রতারিত করিতেছিলে ? তুমি গুরুর পুত্র কি পাঠ কনিয়াছ ? তৃমি একগ্রকার 

মাত্র পাঠ জান, দেখ আমি তিন প্রকার পঠ জানি) যেন ' স্বীগণেসানন:মং৮ স্ত্রীগণে লা ধরমেং ? 

আর “হগদেশায় নমে”। (পণ্ডিত) “গুন সাধু মহাশয়! বিগ্কার কথা অতি কঠিন, দা পাঠি.. 
করিলে উহ! আইসে না” ( ছণ্মধারী ) চল চগ, কল বিধানূকে আমি হস্তে সদন করিয়া গিদ্বির, 

টিতে ফেলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি। “সাধুর গৃহ যহ২” ? তুমি আগা কি জালিবে? 

€ পণ্ডিত) পোঁধ। যদি তু বিস্ত। পঠ করিতে তাহা! হইলে এন্ধপ অপণব কেম প্রয়োগ করিবে? 

তাহ! হইগে; ভোমীয় সকল প্রকার জান হইত। (ভগ্মধারী) তুমি আমার. হইতে চাহ কি? ৃ 

আহি তোযাঁর উপদেশ শুনিৰ নাঁণ (পণ্ডিত) গুনিবে কোথা হইতে? বুদ্ধিও লাই উপদেশ 

গুনিবার এবং বুরিবার উপছুক্ত বিত্ব। আবশ্যক । (ভশ্বধায়ী) যে লকল 'লোঁক শান্স থাঁঠ 
করিয়াছে গথ্চ লাধুকে-মানে না তাহারা কিছুই পাঠ করে নাই এইস জানিতে হইবে $ (পিত্ত ) 

ছা 'আর্দিও সাধুদিগের সেবা করি। পরস্ধ তোঁঘার মততূর্ের পবা করি না। ক্ষারণার্জান,, 

'ধার্থিক: ও পরোপকারী পুরুষকেই সাধু বগা বায় ।:(তদবধধরী) দেখ,'আ দি দিবাবারি বিখক থাকি, 



ক্মগিতে তাগ গ্রহণ ফরি। গা! ও চরসের শত. শত বার খ্যবহাঁর করি, ভিন তিন : ঘটি দিদ্ধি পা? 
করি, গজ, দিদ্ধি ও ধুস্তরার পত্রের শাক ভাজ! খাইয়া থাকি, সেকে। বিষ এবং অছিষ্ষেল: 
অনায়াসেই খলাধঃকরণ করি, নেশায় বিহ্বল হইয়া! দিবারাত্র নিষ্পদ্দ থাকি, স'সারের 

কিছুই বুঝি না. ভিক্ষা করিয়া রুট প্রস্তুত করি এবং সমস্ত রাত্রি ঘা? এরাশ কাশী উঠে যে আহার 

নিকট ঘদ্দি কেহ শয়ন করে তাহারও কখনও নিজ]! হয় না" ইত্যাদি সিদ্ধির এবং সাধুত্ের জাগগ 

ক্ষ।মাতে রহিয়াছে এব* তথ।পি তুমি কেন আমার নিন্দা করিতেস্ব? তুমি ধূর্ত, আমীকে যদি উত্যক্ত 

কর তে আমি তোমাকে ভম্ম করিয়া ফেলিন। ( পণ্ডিত ) অপাধুর, মৃখের এবং অপার দিগের-- 

এই সকল লঞ্গ) সাধুদিগের নহে । শুন “সাপোতি পর!ণি ধর্শাকার্য্যাণি স সাধুঃ” যিনি ধর্শযুক 

উত্তম কার্য করেন, স ধ্দা পঠোঁপক।রে প্রধৃন্ধ থাকেন ধাহাতে কোন হই গুন থাকে না, এবং 

যিনি বিদ্বান হইয়া! সতোপদেশ দ্বারা সকলের উপকার করেন তীহাকেই সাধু বল! যায়। 

( জম্মধারী ) চল চল, তুমি সাধুর কাধা কি জানিবে? "লাধুর গৃহ অতি মহ২” ; কোন সাধুকে 

গুশিিরোধ করিও ন।; অন্তথ। দেখ এক চিমটাঘাত করিব আর মস্তক দ্বিধা হইয়া পড়িবে। 

( পঞ্ডিত ) আচ্ছা, ভণ্মধারিন্ আপনার স্থানে যাও, আমার উপর অধিক ক্রুদ্ধ হইও না। জান 

ধেরাজা কিরপ? কাহাকে যদি প্রহার কর তাহা হইলে একফণেই ধৃত হইবে, কারাবাস ভোগ 

করিবে, বেহ্বাঘ।ত লাভ হইবে অখব। ভোমাকেই ঘি কেই মারিন। বসে তাহ! হইলেই বা তুমি কি 

করিবে। এ সকল সাধুর লক্ষণ নহে । (ভম্মধারী ) চল হে শিষা? কোন রাক্ষসের মুখ আজ 

দেখাইয়াছ। ( পঞ্জিত) তুমি কখন কোন মহাত্মার সঙ্গ কর নাই। তাহা হইলে এরপ জড় 

ও মুর্খ থর্দকতে না। (ভন্মধারী ) বখন আমি নিজেই মহাত্মা, তখন আমার অন্যের আবশ্থক 

স্তই। ( পণ্ডিত) যাহার ভাগ্য নষ্ট হয় তাহার বুদ্ধি এবং অভিমান তোমার মতই হইয়া থাকে। 

ভক্মধারী আপনার আসনে চলিয়া গেল এবং পণ্ডিতও গৃহে চলিয়। গেলেন । সন্ধাকালের আর- 

ভির পর উক্ত তন্মধারীকে বৃদ্ধ মনে করিয়া অনেক ভম্মধারী ' ডণ্ডোৎ ডণ্ডোৎ” ( দণ্ডবৎ ) বলিতে 

'ষলিতে নাষ্টজে প্রণিপাত করতঃ উপবেশন করিল ! তখন উক্ত ভম্মধারী বলিল “অরে রামদাস, 
তুই কি পড়িয়াছিস্? (রাঁমদাস ) ভগবন্! আমি “বেক্স,সহচর নাম” পড়িঘ্বাছি। অহে গোবিন্দ- 

দাস! তুমি কি পড়িয়াছ ৯ (গোবিন্দদাস) আমি অমুক ভন্মধারীর নিকট “রামসতবরাজ” পড়ি্াছি। 

তখন রামদাস জিজ্ঞাসা করিল, “ভগবন্ আপনি কি পড়িয়াছেন ? (ভন্মধারী) আমি গীতা পাঃ 

করিয়াছি । (রামদাস ) “কাহার নিকট ?" ( ভন্মধারী ) চল্ চল্ ছেলে মানুষ! আমি কাহাকেও 

গুরু করি না। দেখ, আমি “পরগেরাজে" (প্রয়াগরাজে ) থাকিতাম। আমার অক্ষর বোধ ছিল 

না। যখন কোন লনবিত বস্বপরিহিত পণ্ডি ছকে দেখিতাষ, তখন ক্ষুদ্র গীতার পুথি লইয়া! জিজ্ঞাস! 

ক্করিতাম য়ে, এই, সকল, য়ে বিশিষ্ট অক্ষরের . নাম কি? এইরূপ জিজ্ঞাস! করিতে করিতে ১৮ 

অধ্যায় গীত। আমাদাংসই মর্দন করিয়া! শেষ করিলাম. অথচ একজনকে গুরু করিগাম না। আচ্ছা, 
খতাদৃশ বিস্তার শঙ্দিগের বন্ধে অবিদ্া আসিয়! চাঁপিরে না তো কোথায় যায় ) 

এই সকল লোক সেনা, প্রমাদ, বিষাদ, ভৌজন, শয়ন, কাশীবাদ্ক, ঘণ্টাবাম্ম ও শঙ্খবাছ্য, অজি 

অনবরত প্রজনিত রাখী; জান; প্রক্ষাপন, এবং চারিদিকে বুথ! পধাটন বাতিরেকে গন্স কিনতু 

। জৎকার্গা করে নী'। কেছ ইচ্ছা করিলে হয়ত প্রন্তবাকেও দ্রবীভূত করিজে পারে কিন্ত এই সকল, 



ভঙ্ছধারীদিগেক জদাত্মার রোধ উৎপাদন খরা তাহা অপেক্ষাঁও কঠিন) কারণ প্রায়ই. শুর. 
শ্রমজীবী, কৃষক এবং কাহার (জাতি বিশেষ ) প্রতি আপনাদিগের কার্ধা ক্যাগ করিয়া কেরল 

ভশ্মমেপ করতঃ বৈরাগী অথব। ভন্ঘধারী হইয্ব। থাকে 1: গ্ুতরাং উহা দিগের বিষ্কা অথবা সংসঙ্জের 

যাহাস্থা জান! অশক্য হইয়। থাকে । ইহাদিগের মধো নাখন্িগের মন্ত্র গনমং শিবায়” | .উচ্ম- 

ধারীদিগের “নলিংছায় নমঃ” | রামাবভাবদিগের *ন্ীরামচল্জায় নমঃ” অথবা “মীভারামাভটাং 

নমঃ" কফোপালহদিগের “্রীরাধাকষ্কাভ্যাং নম,” “নমো ভগবতে বাস্দেবায়”। :, এবং 

বঙ্গালীদিগের মন্ত্র “গোবিন্দায় নমঃ” এই সকল মন্ত্র কর্ণে গ্রবান মাত্রেই শিষা করিয়া লয় 

এবং এইপ শিক্ষ! প্রদান করে, যথা, “বৎস “তুষ্বার” (ডিক্ষাপাক্রে ) মন্ত্র পাঠ কর” £--. 

জল পবিতর স্থল পবিতর ওরপবিতর কুঅ।। 

শিব কহে সুন্ পার্বতী তৃস্বা পবিতর হয়া ॥ 

অথাং “জজল্ পবিত্র স্থল পবিত্ধ আর পবিদ্ব কপ । 

শিব কহেন শুন গৌরি ! “তৃঙ্কা”* পবিত্র খুব | 

আচ্ছা সাধু অথব| বিদ্বান হইলে কিন্বা জগতের উপকারার্ে, কখন কি এরূপ কর্শের ইচ্ছা 

২ইতে পারে? ভম্মধাগী লোক দিবারাত্র কাষ্ঠ ও বন্য শুষ্ক গোময় প্রজলিত করে এবং এক মাসে 
অনেক টাকা মূলের কাষ্ট ভম্মীভূত করে। যদি এক মাঁসের কাষ্টের উযুক্ত মুলা ত্বারা কম্বলাদি 
বন্ধ ক্রয় কবে, তাহা হইলে বারিতের শভাংখ ধনের দ্বারাও, আনন্দে থাকিতে পারে। পরপ্ত 
উহ'দিগের এতদুর বুদ্ধি কোখ। হইতে আপিবে ? উক্তবিধ প্রজলিত অগ্নিতে তাপ গ্রহণ করে বলি! 
৬।পনাদিগের নাম তপন্থী রাখিয়াছে । এই প্রকার করিলে যদি তপন্বী হওয়া যায় তবে বন্ঠ 

মণুষা ইহাদিগের অপেক্ষা ও অধিক তপস্বী হইয়া পড়ে । জটাবৃদ্ধি করিলে, ভম্ম মাখিলে অথব। 

তিলক ধারণ করিলে যদি তপন্বী হওয়। যায় তবে সকলেই উহ1 করিতে পারে। ইহার বাঞিক 
অতিশয় ত্যাগী দেখায় এব: ভিতরে মহাসংগ্রহী হইয়। থাকে । 

(প্রশ্ন ) কবীরপন্থী তে। উত্তম ?। উত্তর) না। (প্রশ্ন) কেন উত্তম নহে? উহার] পাষাণানদি 

মৃর্তপূজার খণ্ডন করে। কবীর পুষ্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন)এবং অস্তেও পুষ্প হুইয়। 'গিয়া- 
ছি(লন। যখন ব্রহ্ধা, বিষু। ও মহাদেবের জন্ম হয় নাই তখনও কবীর ছিলেন। তিনি অতিশয় 

দিগ্ধ ছিলেন। যে কথ! বেদ ও পুরাণেও বিদিত হওয়। যায় না, কবীর তাহা জানিতেন। 
সত্যমার্গ কেবল কবীরই প্রদর্শন করিয়াছেন। ইছাদিগের মন্ত্র “সত্য নাম কুবীর” ইত্যাদি। 
( উদ্ক) পাষাণাদি ত্যাগ করিয়া খাট, গদী, তাকিয়া, খড়ম, এবং ভ্ে/াতিঃ অর্থাৎ দীপাদির পু 
কর! পাষাণ মূর্তি পূজার নুন নহে । কবীর কি কীট ছিলেন অথব। কুট ছিলেন যে, ডিনি পু 
হইতে উৎপক্ হউমাছিলেন। এবং আস্তে ও পুষ্প হই! গিয়াছেন ? এ বিষনে নিষবলিধিভ বৃ্তান্ত. 
ঘনাযায়। উচাই স্ হইতে পারে। কাশীতে এক তন্তবায় থাকি, তাহার বালক সষ্টা 
তন তা তাস সস শি পিসরস লি জা ৯ পি পপর তি চি চর ০ 

দরদ চর $ পা 
্ । 

*(.ভিগ্বপাত্র )-:. 



নও 0001০ তারি শ্রকশি।, 
ছিল না । এক-সময়ে অল্লরাঞরি হইলে কোন এক গলীর ভিওর যাইতে যাইতে দের্খিল খে পঙ্গের 

ধারে একটি ঝুড়িতে পুষ্পাবৃত সেই রাত্রিতে জাত একটি শিশু রহিয়াছে । সে উহাকে লইয়া শিম 

আপনার স্ত্রীকে অর্পণ করিল এবং সে উহাকে পালন করিল। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তন্তবায়ের কার্য 

করিতে লাগিল। পরে সংস্কৃত পাঠের জন্য কোন পণ্ডিতের নিকট যাইলে তিনি উহার : অপর্থান, 
করিয়। বলিলেন যে আমরা ত্তস্তবায়কে পাঠ দিই না। এইকূপে কতিপয় পণ্ডিতের নিকট 

যাইলে কেহই উহীকে অধ্যাপন করিল না ! তখন নিরর্থক ভাষাগ্রস্থ রচনা করিয়া তস্তবায়াদি নী 

লোঞফ্দিগকে বুঝাইতে লাগিল । সে ত্ভানপুরা লইয়া গান করিত, তন রচনা করিত এবং 

বিশেষতঃ পণ্ডিত লোকদিগের শাস্দ্রের'এবং বেদের নিন্দা করিড। কতকগুলি মূর্খলোক উহার 

জালে পতিত হইল । উহার মৃত্যুর পর লোকে উহাকে দিন্ধ বলিয়া প্রচার করিল। উহার জীব- 

দশায় ষে সকল পুণ্তক রচিত হইয়! ছিল, উহার শিষোরা তাহ! পাঠ করিতে লাগিল। কর্ণ বন্ধ 

করিয়া যে শব্দ অত হয়, তাহাকে অনাহত শব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল। ইহারা মনের বৃত্তিকে 

**সুরতি” বলিয়। থাকে । উক্ত শব্দ শুনিবার বিষয়ে প্রব্বত্ত করাকে সাধু ৪ পরমেশ্বরের ধ্যান 

কহে। উহাদিগগর মতে সেস্থলে কালের প্রভাব নাই । ইহার। ত্রিশূলের স্তীয় তিলক এবং 

চন্দনাদদি কাটের কৃন্তি ধারণ করে । এক্ণে বিচার করিয়া দেখ থে ইহাতে আত্মার উন্নতি এবং 

জ্ঞানের বৃদ্ধি কিরূপে হইতে পারে? ইহা কেবল বালকদিগের ক্রীড়ার তুল্য একপ্রকার লীল!। 

(প্রশ্ন ) পঞ্জাব দেশে নানক এক মার্গ প্রচলিত করিয়াছেন । ভিনিও মূর্তি পূজার খঞ্চন ফরেন, 

লোকদিগকে মুসলমান হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, নিজে সাধু হয়েন নাই এবং গৃহস্থ হইয়াছিলেন। 

দেখুন তিনি যে মন্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা! হইতে জান। যায় যে তাহার- আশয় 

উৎকৃষ্ট ছিল! | 

ও সতানাম কর্তী' পুরুষ নির্ভো নির্বৈর অকালমূর্ত, অজোনি, সহভংগুরু 
প্রসাদ জপ আদি সচ জুগাদি সচ্ হৈভী সচ নানক হোসী ভী সচ ॥ জপজী 
পোঁড়ী ১1 

€ ও) এইরূপ ধাহার সতানাম, সেই কর্ড| পুরুষ । তিনি নির্ভয় এবং নির্ধৈর, তিনি অকাল 
যুর্তি অর্থাং ধিনি কালে এবং যোনিতে উৎপন্ন হয়েন না এবং সর্বদ1 প্রর্ধাশমান রহিয়াছেন। 

"রর কৃপণতে তাহার জপ কর। সেই পরমাত্ম। আদিতে সত্য ছিলেন 1 যুগের আদিতে. সত্য 

ছিলেন, বর্তষানে সতা আছেন এবং ভবিষ্যতেও সত্য থাকিবেন । ( উত্তর ) মহাত্মা নানফের 

আশগ উভ্তষ ছিল। পরস্ত কিছুই বিদ্যা! ছিল নাঁ। অবশ্ঠ উক্ত দেশের গ্রামের তাষ। জানিতেন | 

বেদাদি শাস্ত্র এবং সংস্কৃত কিছুই জানিতেন ন1। যদি জানিতেন তাহা হইলে *নির্ডয়* শম্কে 
ফেল “নির্ডো” এইকপে নিখিবেন 3 তদ্াতীত ইহার অপর দৃষ্টান্ত ( গ্রমাণ ) তীছার বচিত সংস্কৃত 
স্তোব্ আছে । তিনি ইচ্ছ।- করিয়াছিলেন যে সংস্কতেও আমি ক্ষমতা দেখাইব। পরস্ত সংস্কাড 
অধ্যঘন বাতিরেকে উহ! কিক্ধপে হইতে পারিবে ? তবে উক্ত গ্রামবাসীবিগের যাহারা কখন সং্ছ্ 

নাই ভাছাঠ্গের নিকট. সংস্কত স্তোত্র রচন। করিয়া সংস্কৃতেও পণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিলেনঃ' 



আপনার গান, গ্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি ইচ্ছ। পচা এপ, কখন করিতেন ন। অহ তাহার 
স্বীয় প্রতি্া ইচ্ছ! ছিল নচেং যে ভাঁষ] কহিতেন ও জানিতেন তাহাকেই অবলঙন করিতেন ও. 
বলিতেন যে আমি সংস্কত কিছুই জানি না। যখন কিছু অতিমান ছিল তখন মান ও প্রতিষ্ঠার 
জন্ত কিছু, কিছু দত্ত ও গ্রকাশ করিয়াছিলেন। এই জুন্ত তাহার গ্রন্থের যে সে স্থলে বেদের নিন্দা 
এবং স্বতিও আছে । কারণ তাদ্রশ না করিলে যদি কেহ বেদের অর্থ জিজ্ঞানা করিত এবং 

ব্যাখ্যা করিতে না পারিতেন ভাহা হইলে প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইত । এই জন্য প্রথমেই আপনার 
শিষ্দিগের সমক্ষে কোন কোন স্থলে বেদের বিরুদ্ধে বলিয়াছিলেন এবং কোন কোন স্থলে 

প্রশংসাও করিয়াছিলেনন। কারণ ষদি কুত্জাপি উঠার প্রশংস। ন। করিতেন, তাহা হইলে লোকে 
তাহাকে নীস্তিক বলিত | যেমন £-- 

বেদ পট়ত ব্রহ্মা মরে চারে বেদ কহানি। 
সাধ কি মহিম] বেদ না জানে ॥ 

- স্খমনী পৌড়ী ৭1 চোঃ ৮। 
নানক ব্রহ্গজ্ঞানী আপ পরমেশ্বর ॥ 

সঃ পৌঃ ৮ | চোঁঃ ৬ ॥ 

অর্থাৎ “বেদ পড়ে ব্রন্ম। মরে চারি বেদ গল্প। 

সাধুর মহিমা বেদ জানে ন' | 
, মানক ব্রন্ষঙ্ঞানী শ্বয়ং পরমেশ্বর ||” 

কি আশ্চর্যা। বেদপাঠ কর্তা মরিয়া গেল, আর নানক আদি কি আপনাদিগকে অমর মনে 

করেন ৪ ইহাবা কি মরে নাই £ বেদ সমস্ত বিদ্যার ভাগ্ার। পরম্ধ যে চারি বেদকে অলীক গল্প 
বলে, তাহার সকল কথাই মিথা। মুর্খের নাম যখন সাধু, তখন সেই হতভাগ্য বেদ্বের মহিমা 

কখনই জানিতে পাকে না। নানক যদি বেদের সম্মান করিতেন, তাহ! হইলে তাহার সম্প্রদায় 
চলিত না এবং তিনিও গুরু হইতে পারিতেন না । কারণ তিনি সংক্ক'ত বিদ্যা নিজে পাঠ করেন 
নাই। স্থৃতরাং অপরকে পাঠ করাইঘ়! কিনূপে শিষ্য করিবেন ? ইহা সত্য যে যে সমস নানক 
পঞ্জাবে ছিলেন, তখন উক্ত প্রদেশ সর্ববথা সংক্কত বস্তা রহিত এবং মুসলমানদিগের দ্বারা পীড়িত 
ছিল। তিনি সেই সময়ে কতক পরিমাণে লোকর্দিগফে রক্ষা! করিয়াছিলেন ৷ নানকের জ বন্ধশায় 
তাহার কোন সম্প্রদায় অথবা তাহার অনেক শিষ্া হয় নাই! কারণ অবিদ্বানের রীতি এইক্ষপ থে 
মৃত পর লোকে তাহাকে সিদ্ধ বলিয়! গ্রচার করে এবং পশ্চাৎ অনেক মাহাঙ্মা প্রচার করতঃ 
উহার ঈশ্বরের তুল্য সম্মান বৃদ্ধি করে। নানক অতিশয় ধনাঢ্য অথবা জমিদারও ছিলেন না। 
পরস্ধ তাহার শিশ্কেরা "নানকচন্দ্রোদয়” এবং "জন্মনামী” আদি গ্রন্থে তাহাকে মহাসিদ্ক এবং অতি- 

শয় এই্বধধ্যশালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । এইক্প বর্ণিত আছে বে নানক অন্ধাদির সহিত মিলিত 
হইলে অনেক কখোপকথন হইল এবুং সকলে তীহার সন্মান করিলেন। নানকেন্র .বিবাহে অণ্কে 

অন্ব, রখ, হস্তী, কবর্ণ, রৌপা) মুক্তা এবং পার্ল আদি জাঁড়ত নানাবিধ মূল্য রত্বের আর ইয়ন্ধ। 
ছিল-পা। এ সমস্ত অলীক গল্প ভিল্প আর কি হইতে পারে ? এ বিষংয় শিশ্যদিগেরই দোষ, নানকের 



এ. ১১১১৪ ঃ £ 
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নহে । তাহার পর তীয় পুজ হইতে উদ্লালী এবং রামপাস প্রভৃতি হইতে “নিশ্বাল”) নর 
প্রচলিত হয়। উহাদিগের উত্তরাধিকারী সক কতই ভাষা পুস্তক রচনা করিয়া রাধিয়াছিল 
অর্থাৎ গুরু-গবিন্ধ ইহাদিগের দশম ছিলেন এবং তাহার পর আর কেহ উক্ত গ্রন্থ সকলের সহিত 
অন্য ভাষণ পৃশ্তক্ষ মিলিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু তৎসময় পর্যান্ত যাতীয় ক্ষুদ্র ক্ুত্র পুস্তক ছিল, 
তাহ। বাধাইয়া রাখ। হইয়াছিল। তীহারাও নানকের পণ্চাৎ অনেক ভাষা পুস্তক রচনা করিয়া: 

ছিলেন। অনেক পুরাণের নানাপ্রকীর মিথা। গল্পের তুলা রচনা করিয়াছিলেন। পরস্ত সকলৈ 
ত ধাকে (নানককে ) ত্রহ্ধক্ঞানী স্বয়ং পরমেশ্বর'মনে করিয়। এবং, কর ও উপাসন। ত্যাগ করিষ্ 

তাহার শিষ্য হইয়! উঠিল। ইহারা! অনেক বিরত করিয়! দিয়াছে | অন্ত ধা নানক যেরূপ ঈশ্বরের 
প্রতি কিছু ভক্তির কথা লিখিয়াছিলেন, উহারা যদি তদ্রপ করিয়া আসিত, 'তাহা হইলে ভাল ছিল । 
এক্ষণে উদাদী বলেন যে আমর! বড়, “নিশ্মালে” বলে যে আমরা বড় “অকালীত” ছিলাম, এবং 
হৃতরহসাই বলে যে আমর সকলের শ্রেষ্ঠ । ইহাদিগের মধো গোবিন্মসিংহ বড শুরধীর ছিলেন । 

মুসলমানগণ তাহার পুর্বপুরুষদিগকে অনেক ক্লে দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি উশ্তাদিগের উপর 

বৈরনিধা। তনের ইচ্ছ। করিরা ছিলেন। পবন্ধ তাহার নিকট যুস্ধ সামগ্রী ছিল না, এদিকে মুসলমান- 
দিগের প্রজলিত বাদসাহী ছিল। ভিনি এক পুরশ্চরণ করিয়। প্রচার করিয়া দিলেন যে দেবী 

, আমাকে বর এবং খড়গ দিয় বলিয়াছেন ষে তুষি মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ কর, তোমার জয় 

ইইবে। অনেক লোক তাহার অন্চর হইল। বামমার্গীগণ যেরূপ “পঞ্চমকার” এবং চক্রাস্কিত- 
গণ (ষরূপ।““পঞ্চসংস্কার”? প্রচলিত করিয়াছিল, তদ্রপ তিনিও “পঞ্চ ককার”” প্রচলিত করেন। 

তাহার পঞ্চ ককার যুদ্ধোপযোগী ছিল । প্রথম ৮“কেশ” 7; উহ। রাখিলে যুদ্ধের সময় যষ্তটি এবং 

তরবারি হইতে কতক পরিমণে রক্ষা হইতে পারে। দ্বিতীয় “কৃগ্কাণ” (বন্ধন ); অকালী 

লোক উহা! মুস্তকের উজ্জীষের উপর রাখে এবং “কড়। (বালা ) ইহাদ্বার| হস্ত ও মস্তক্ক 

রক্ষা! পায়। তৃতীয়; এবং “কাচ্ছ” (কাছ)।,.জাগর উপর এক প্রকার জ'জ্যরা পরিধান 

করে; উঠ। দৌড়িবার সময় এবং লাফাইবার মমর অঠি স্বিধাজনক হয় এবং সেই জন্ত 

মল্লযোদ্ধাগণ মন্গস্থানে ও নর্উকগণও উহ ধারণ করে; উহ] দ্বারা! শরীরের মর্শস্থান রক্ষিত হয় 

অথচ রোধও হয় না। চতুর্থ “কঙ্গা'? ( চিরুণি ) ;উহ্ন। দ্বারা কেশ সংস্কার হয়। পঞ্চম “কাচু” 

( অস্ত্রবিশেষ ); শক্রদিগের সহিত সাক্ষাৎ অথবা বাদবিতগ। হইলে যুদ্ধের সময় উহ! কার্য 

আইসে। এই জন্য গোবিন্দ সিংহ আপনার বুদ্ধিমত! দ্বার। সেই সময়ে এইরূপ রীতি প্রচলিত 

' করিয়া ছিলেন |" এক্ষণে উহ1 রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই । যুদ্ধের গ্রায়োজনার্থ যাহ! বত্বন্ধ 

তখন বিবেচিত হয়াছিল এক্ষণে তাহ! ধর্মের সহিত সংযুক্ত করিয়! লওয়া হইয়াছে । ইহার! 

মুন্ধি পুজা করেন ন! বটে কিন্তু বিশেষ গ্রন্থের পৃঙ্গা করিয়া থাকেশ। ইহা কি-সমূর্িপুঙ্গা নহে? 

কোন জড় পদার্থের সম্মুখে মস্তক অবনত করা অথব! উহার পুক্গা বরা সমস্তই মৃর্ভিপৃজা । . মুর্তি 

পৃ্ধকেরা যেক্কপ আপনাদিষের দোকান জমাইযা আপনাদিগের জীবিকা স্থির করিয়। রাখিয়াছে। 

তন্রপ ইঙ্ঠীরাও করিগাছেন। পৃজ্জক লোক যেক্সপ মূর্তি প্রদর্শন করে এবং ভেট (পৃজ। সামগ্রী ) 

গ্রহণ করে, ভন্ত্রীপ নানীকস্থী লোকশ গ্রন্থের পুজা করে, অন্তকে উহাতে প্রবৃত্ত. করে এরঃ ডেট 

ও গ্রহণ'করে। তবে মষ্িপূজকগণ ঘতদুর বেদের সন্মান করে, ভন্রপ এই. নথপুকের। করে না. 



ই! বল! যাইছে পারে যে ইহারা কখন, বেদ মে নাই এবং দেখেও নাই স্রোত, কি..হন্ধিবে 1. 
দর্পন অথবা শ্রবণ 'করিত্ব তাহ! হইলে য় কল, বৃদ্ধিঘাম লোক আন্ত “এবং ছুবায়াহী নহে তাহার 

'উক সম্প্রদাযস্থ হইলেও বেদমতে আপিম়। পড়িত । পরস্ত ইহার। তোজনের . ক্লোন্যোগ অনেক 
পরিমাণে দূরীভূত করিদাছে। উহ! যেরূপ পরিহার, করিস্কাছে তদ্রপ মি ইহার] বিষয়াসক্ষি ও 

ছুরভিযান ভ্যাগ করিয়া বেদ মতের উন্নতি করে, তাহ। হইলে উত্তম হয়। ূ 

(প্রশ্ন ) দাছুপস্থীর মার্গ তো উত্তম ৯ (উত্তর) যদি বেদমার্গ অগ্রসারে চলা যাক ভাহ। হইনে 

তাহাই উত্তম । অন্তরা সর্বদা কট পাইতে হইবে! দাছুপন্থীপিগের মতে দাদুর জন্প গুজরাটে 

হইয়াছিল এবং পরে তিনি জয়পুরের নিকট “অজমের” দেশে থাকিতেন' ও তৈল ব্যবসায়ী ছ্থিলেন। 

ঈশরের স্থির এতাদৃশ বিচিত্র লীলা যে দাছুও আপনার পুজ। প্রচার করিয়া বপিল!! তখন 
বেদাদি শাঙ্সের সমস্ত কথা তাগগ করিয়! কেবল "পাছুরাম" "্ৰাদুরাম” করিলেই মুক্তি হবে এইরূপ 

বিশ্বাম হইল 1! যখন সভ্যোপদেশক থাকে না ভখন এইন্সপ গোলধেগ উখিত হয়। অল্লদিন 

ভইল “রামসনেহী” মত শাহপুরে প্রচলিত হয় । উক্ত মতাবলম্বী লোক সমস্ত বেদোক্ত ধন্ম ত্যাগ 
করিয়া! “রাম, রাম” শব কর! উৎরুষ্ট মনে করে এবং উহ! হইতেই জ্ঞান, ধ্যান এবং মুক্তি স্বীকার 
করে। পরস্ যখন ক্ষুধা অস্থুতব হয়, তখন "রামনাম” হইতে রুটী অথবা শাকাদি নির্গত হয় ন!। 

কারণ পানীয় ও ভোজন কেবল গৃহগ্থেরই গৃহে প্রার্ধ হওয়। যার। ইহারা মূর্তিপূজাকে দ্বণা 
কবে কিন্তু নিজেরাই স্বয্বং মূর্তি নিশ্মিত হইয়া রহিয়াছে । ইহারা অধিক পরিমাণে স্ত্রীলোকের 
সহবাস করে, কারণ “রমণী” বাতিরেকে রামের আনন্দ হইতে পারে না। 

রামচরণ নামে এক সাধুছিল। মেবাড় হইতে প্রধানতঃ *শাহপুর।” স্থানে উহার মত চলিক় 
আসিয়াছে । ইনি প্রাঁম” শব্ষকেই পরম মন্ত্র এবং উক্ত মতের সিদ্ধান্ত স্বরূপ স্বীকার করেন 
উহার এক গ্রন্থে যাহাতে সন্ভদাস আদর কথা আছে, তাহাতে এইবপ লিখিত আছে £-- 

উ্তাদদিগের বচন । 

ভরম রোগ তব হি মিট্যা | রট্যা নিরঞ্জন রাই। 

তব জমক। কাগজ ফট | কট্যাকরম তব জাই ॥ ১॥ 

সাথী ॥ ৬ ॥ 

অথাৎ “ন্রমরূপ রোগ "তখনি মিটিল | 

অকলঙ্ক রাজা তখনি রিল || 

ঘমের কাগজ অমনি ফা্টিল ( টুটিল )। 
* ছিন্ন হয়ে কণ্ম তখনি বাইল” ॥ 

এক্ষণে বুদ্ধিমান লোক বিচার করিবেন যে প্রাম” কহিলেই অজ্জানরূপ ভ্রম অথবা যমের 
পাপশাসন কিন্বা। কত কর্ম কখন খণ্ডিত হইতে পারে কি না? ইহ! ফেবল মন্ুযার্দিগকে পাপে 

প্রন্স্ত কর! এরং উহ্বাদিগের মচ্ঘা-জন্ম নষ্ট করিয়। দেওয়া । মরণ" ইহাদিগের 'প্রধান গুক্ 
কুইযাছিলেন। , তাহার বচন. 

/ ১১ 



হা 
আশা 

মহুম। নাংব প্রতাঁপ কো।। হথণৌ সরবণ চিত লাই? 
রামচরণ রসন! রটো | ক্রম সকল ঝড় জাই 8১ ॥ 
জিন জিন স্তমর্ধ্যা নাংব কুং। মো সব উততর্যাপার ॥ 

রামচরণ জে বীসর্যা । সে! হি জমকে দ্বার ॥ ২ & 

রাম বিনা সব ঝুট বতায়ো ॥ 

রাম ভজত ছুট্য1 সব ক্রম্মা | 
_.. চন্দ অরু দূর দেই পর কম্মা ॥ 

রাম কহে তিন কুং ভৈ নাহি । 
তীন লোক মেং কীরতি গাহীং ॥ 

রাম রটত জম জোর নলাগৈ॥ 
রাখ নাম লিখ পথর ভরাই। 

ভগতি হেতি তার হী ধর হী॥ 

উ“চ নীচ কুল ভেদ বিচারৈ । 
সে! জনম আপণে। হাঁরৈ ॥ 

সম্ভা কৈ কুল দীসৈ নাং হীহ। 
রাখ রাম কহ রাম সাম্হাং হীং। 

প্রীসো কুণ জো কীরতি গাবৈ। 
হরি হরি জন কৌ পার ন পাবৈ ॥ 

রাঁম সন্তাঁং ক! অন্ত ন আবৈ। 
আপ আঁপ কী বুদ্ধি সমগাবৈ ॥ 

অর্থাৎ নাম মহিম। প্রতাপ, শ্রন্ণে ধরহ আপ, 
চিত্ত করিয়! একাগ্র। 

রামচরণ রসনা, সদা করহু রটন! 
কমি (কষ্ট) দূর হবে শী | ১|| 

যে করে নাম ম্মরণ, "দুঃখ ভার উত্তরণ 

যায় (সেই ভবপারে ॥ 
রামচরণ বিশ্বরি, যমঘ্বারে নাছি তরি 

দুঃখ থেরিবে তাহারে ॥২॥ 

রাম বিনা মিথা। সব, -  ভজব্বামে কর তব, 
খঙিবে-সকলি ডবে। 



পু ১৬ সাযুতাপি। ৮4. 

চন্র ক্ধয করে তীর  শুনীরাজন| অমিষার . 
| অন্তরীক্ষে দেখ সবে 1. 

রাম নামে ভয় ঘায়, তিন লোকে কীর্ডি গায় 
নামে যমবল ভরে । 

রাষ নাম লিখি পাশে, তখান প্রস্তর ভাসে 
অবতার ভক্তি তার ॥ 

উচ্চ নীচ ৰিচধারিলে, কুল ভেদ প্রকাশিলে 
জন্ম নাশ হয় তার। 

সাধু কুল দেখি লাহি। "রাম রাম” সদা কহি 
রাখ পূর্ণ এ সংসার | 

কীর্তি তার কে গাইবে, কেব! তার অস্ত পাৰ 
হরিভক্তে নাহি পার। 

রামের নাহিক অন্ত, তথা ভক্তি ও অনন্ত 

নিজ বৃদ্ধি লোক গায় ॥ 

ইহার খণ্ডন । 

প্রথমতঃ রামচরণ আদির গ্রন্থ দর্শনে বিদিত হওয়া যার যে তিনি এক জন গ্রামবাসী সরজ- ' 
স্বভাবের লোক ছিলেন এবং কিছুই পড়। শুনা করেন নাই | অন্তথ। একপ নিরর্থক গল্পকথা কেন 
লিখবেন? ইহাদিগের ইহ] কেবল ভ্রমমাত্র যে কেবল "রাম রাম” কহিলে বর্শের খণ্ডন হয়। 
ইহারা কেবল নিজের এবং অপরের জন্ম নষ্ট করিয় থাকে । অতি প্রবল যমের ভয় দূরে থাকুক 
দিবারাত্রও রাম রাম করিলে রাজসিপাহী, চোর, দস্থা, ব্যাপ্ত, সপ”, বৃশ্চিক এবং যশকেরও ভয় 

দুরীভূত হয় না। ফল কথা কিছুই হয় না। যেরূপ "শর্করা" "শর্কর।" করিলে মুখ মিষ্ট হয় ন। 
তন্জরপ সত্যভাষণাদি অনুষ্ঠান না করিলে কেবল রাম রাম করিলে কিছুই হইবে না। যদি রাম 
রাম করিলে একবারও ইহ্াদিগের রাঁম শ্রবণ ন। করে, তাহ! হইলে আজন্ম উহা কহিলেও রাম 

শ্রবণ করিবে না এবং যদি একবারে শ্রবণ করে তাহ হইলে দ্বিতীয়বার উহার কথন ব্যর্থ। এই 

সকল লোক আপনাদিগের উদরপৃত্তির জন্ক এবং অপরের জন্ম নষ্ট করিবার জন্য এই এক ভ্রমন্ধাল 

বিস্তার করিয়াছে। আমরা অতি আশ্চধ্য শুনিয়া এবং দেখিয়া থাঁকি যে ইহার! পরামক্েহী” না 

ধারণ করে এবং “রমপীদ্েহী”র কাধ্য করে 1! যে স্থানেই দেখা! যায় সেই স্থানেই বিধবা রমনীগগ 

উক্ত সাধুদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে । এই সকল ছু্র্ম না প্রচলিত "হুইলে আধাবর্তের এতদৃর 

ছুদ্দশা কেন হইবে? ইহারা আপনুদিগৈর শিষ্যকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করায় স্ত্রীগোকেরা 'উহবাদিগ্ককে 

দণ্ডবৎ প্রমাণ করে এব' নির্জন প্রদেশে সাধু ও জ্্ীলৌকদিগের সমবায় হইয়া! থাকে । ধাড়বার 
দেশের '*খেড়াপা” গ্রাম হইতে ই্ািক্সোর দ্বিতীয় শাখ। প্রচলিত হয় । উহার 'বৃস্তাস্ত এই | চর্ম 

কার জাতীয় রামদাস নামক কোন লোক অতিশয় চতুর ছিল। তাহার ছুই স্ত্রী ছিল। সে 
প্রথমন্তঃ অথোরী হইয়। হু্কুবেব সহিত এখত্রে ভোজন করিত। পরে বামমার্গী ও তাছার পর 



কুণ্াপথ্থী হয়। অবশেষে “রাম দেবের কাড়ি হই আপনার ছুই স্ত্রীর সহিত গান ও সবাস্: 
করিত। এইরূপে পর্যটন করিতে করিতে সৌথলগ্রামে + চর্শকারদিগের এক গুরু “রামদাস*: 
ছিল তাহার সহিত মিলিত হইল । সে তাহাকে “রাম দেবের? ধর্দপথ বলিয়া দিল এবং ভাহাকে' 

শিষ্য করিয়। লইল উক্ত রামদীদ খেড়াপা গ্রামে »ধিষ্ঠান করিল এবং উক্ত গ্রামের একদিকে 

তাহার মত চলিতে লাগি”। অন্তদিকে সাহপুরে রামচরণের মত। উহারও বৃত্তান্ত .নিয্নলিধিত- 

কূপ শুন! যায়। জয়পুরে এক বণিক ছিল। সে “দান্তড়।” গ্রামে এক সাধুর নিকট বেশ গ্রহণ 

করিল, তাহাকে গুরু করিল এবং সাহপুরে আসিয়। “আডডা” করিল। নির্ধদ্ধি লোকদিগের মধ্যে 

পাষগুদিগের মত শীগ্র বদ্ধমূল হয়, কুতরাং উহারও প্রতিষ্ঠা হইল । এই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ট রাম- 

চরণের বচন প্রমাণে শিষ্য হইলে উচ্চ অথব! নীচ ভেদ থাকে ন|। ব্রাঙ্গণ হইতে অস্ত্যজ পধ্য্ত 

শিষ্য হইয়া থাকে । ইহারা মৃত্তিকার পাত্রে ভোজন করে বলিয়! এক্ষণেও ইহাদিগকে “কুগাপদ্মী” 

কহে। ইহার! সাধুদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, বেদখন্মান্টসারে মাতা, পিত। এবং সাংসারিক 

ব্যবহার হইতে প্রলোভন দিয়া লোককে লইয়া যায় এবং শিষ্য করিয়া! লয়। ইহার! বামমামক 
মহামন্তর স্বীকার করে এবং ইহাকে বেদের “'ছুক্ছম” | (কুক্ম ) ইছাও কহিয়। থাকে | রাম নামে 

অনন্ত জন্মের পাঁপ খণ্ডন হয় এবং তাহা বিন কাহারও মুক্তি হয় না । শ্বাস এবং প্রশ্বামের সহিত 

রাম নাম কহিতে যে কহে তাহাকে সত্যপ্তরু কহে এবং সতাপ্তরুকে পরমেশ্বরের অপেক্ষা অেষ্ট 

বলিয়া মনে করে ও তাহার মূর্তি ধ্যান করে সাধুদিগের চরণ প্রঙ্গালন করিয়! পান করে। শিষ্য 

ঘখন গুরুর নিকট হইতে দুরদেশে যায় তখন গুরুর নখ এবং শ্শ্রুর কেশ আপনার নিকট রাখিয়া 

দেয় ও উহার চরণামৃত নিত্য পান করে। রামদাল এবং হররামদা'সের বাক পূর্ণ পুস্তককে বেদের 

অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে। উহার পরিক্রম। ( চারিদিকে ভ্রমণ ) এবং আষ্টাঙ্গ দ্বারা দণ্ডবৎ 

প্রণাষ করে এবং গুরুর নিকটে থাকিলে তাহাকে যগুবহ প্রনাম করে। স্ত্রী এবং পুরুষকে একইরূপ 

“রাম রাম” এই মন্ত্রৌপদেশ করে। মামন্মরণেই কল্যাণ হয় মনে করে কিন্তু পাঠ করিলে পাপ 

ইজ ইহ। বুঝি! থাকে । উহ্াদিগের সাথী :₹_ 

পঁড়তাই পানে পড়ী। ও পুরব লে! পাপ। 
রাম রাম হমরাঁং বিনা । রইগ্সো বীতে। আপ। 
বেদপুরণ পঢ়ে প? গীতা । 

বলাম ভজন বিন রই গয়ে রীতা ॥ 

»ঞ্চ রাজগুতনায়, “গামান” জাতীর লোক গেরুরদ্িত বন্ধ পরিধান করিয়া “রাখদেব্* -আদিরা, 
গাঁদ করে'। । ইহাকে উহারা “শব” কহে। উক্ত গীত চামারদিগকে এবং অগ্ান্ত সিডির | 
গুনায়। ইহাধিগকে “কাসড়িয়ে বলী। হয় ্* 5 5৯? 

প' সৌখল যৌধপুর রাজাঘধো এফপ্ত২ গ্রাম ।। 
কু ইঙ্ছঘ খাত সুর, .. - 



*প্পঙ্ডিত হওয়। আর, পূর্বজল্ম-পাপত।র নহে কিছু জান. এ সকল ।. রর এ 
-রাঙ্ছনাম ন! স্মরিলে, রিক্ত, হইবে লকলে রলামই বুরি সার কেবল । | রী 
॥ বে বা! পুরাণ গড়, গীতা! অধায়ন কর, রামন্তঞ্গন বিন। বিফল |” 

এক্সপ পুন্তকসক'ল র5ন! করিয়াছে । স্ত্রীর পতিনেবা করিলে পাপ এবং গুরু ও সাধুর দেবা" 
করিলে ধন্দদ হয় বলিয়! থাকে । বর্ণাশ্রম স্বীকার করে না। ত্রাঙ্গণ রামস্সেহী না হইলে তাহাকে 
নীচ এবং চগ্ডাল রাষন্েহী হইলে তাহাকে উত্তম মনে করে। ইহারা ঈশ্বরের অবতার স্বীকার 
কবে নাঁ। রামচরণের উপরিলিশিত বচন £-- 

“ভগতি হেতি অবতার হী ধরহী |” 

তদনুসারে ভক্তি এবং সাধুদিগের হিতের জন্য অবতার ৪ স্বীকার করে। এইরূপ ইহাদিগের 
যত ভ্রম আছে ও২সমন্তই আর্ধ্যাবন্ত দেশের অহিতকারক। ইহ! হইতে বুদ্ধিমান লোক অনেক 

বুঝিতে পারিবেন । 

(প্রশ্ন) গোকুলের গোপাইদিগের মত অভি উত্তম। দেখুন উহার] কীদ্রশ এন ভোগ 
করে। লীল! ব্যতিরেকে এরশ এখণ্য কি হইতে পারে? (উদ্তর) উক্ত সমস্ত এশ্বর্মা 

গৃহন্থলোকদিগের গোপাইদিগের নহে (প্রশ্ন) কি আশ্যধ্য! গোপাইদিগের প্রভাপ 

' হইতেই হয়। তাহা না তইলে অন্ঠের কেন তদ্রুপ উশ্বর্য লাভ হয় না? (উত্তর) 
অপরে যদি তদ্রপ প্রচারণা জাল বিস্তার করে, তাহা হ্ইলে পাইবার পক্ষে সন্দেহে কি? 
উহ্থাদিগের অপেক্ষা বে অধিক ধূর্ততা করে, তাহার অধিক এশ্র্য ও হতে পারে । (প্রশ্ন) বাহবা ! 

ইহাতে ধূর্তৃতা কি? তৎ সমস্তই গোলোকের লীলা । (উত্তর) উহা] গোলোকের লীলা নহে পরস্থ 
গোপাই দিগের লীলা । গোলোকের যদি এইরূপ লীলা হয়, তবে গোলোকও তদ্রপ' হইবে ।। 
এই মত তৈলঙ্গ দেশ হইতে প্রচলিত হইয়াছে । লক্ষাণভট্ট নামক জনৈক তৈলঙ্গী ব্রাঙ্ষণ বিবাহের 
পর কেনি কারগ বশতঃ মাতা, পিতা, এবং স্ত্রীকে ভ্যাগ করিয়া কাশীতে গমন করতঃ. সংন্তাস গ্রন্থণ। 
করে এবং মিথ পরিচয় দিয়। বলিয়াছিল যে আমার বিরাহ হয় নাই। ট্দবযোগবশতঃ তাহা 
মাতা,.পিতা এবং স্ত্রী শুনিল' যে সে কাশীতে সংন্তাপী হইয়া গিয়াছে | তখন তাছার। কাশীডে 
উা্িত হইয়। বে সংন্তাস দিয়াছিল তাহাকে বলিন মে তুমি ইহাকে কেন সাস্টামী করিয়াছ ? দেখ' 

ইহার যুবতী স্ত্রী বহিনা?হ। স্ত্রী বলিলবে বদি আামার প'ত:ক অধগার সহচর না" হইতে দেন তবে' 

আমাকে গসংস্থাঁস, দিউন। তখন নে তাহাকে আহ্বান করিত বলল থে তুমি মিথ্যাবাদী, সং্জাপ ত্যাগ” 

করিব! গৃহস্থাশ্রম কর,কারণ, তূমি' মিথ কহিয়। সংস্তাস গ্রহণ করিয়াছ ।.সে তাহাই. করিল. এবং সংস্তাদ' 
তগাগ করিয়া উহারাগর সঙ্গে চলিল'। দেখ! এই, মতের মূল মিগযা ওপ্রবঞ্না হইতে : হইয়াছে । 

যখন তৈনঙ্গ দেশে গথ্ন' করিল ভ্খন উহ্থার জাতীয়েরা কেহ: গ্রহণ, করিল, না” বলিধা- সেই. 

স্থান: হইতে নির্গত হইর। ভ্রমণ করিভে লাগিল কাশীর নিক “ভরা গড়ের” ( চুনার ১, 

দ্যীগঞ্থ চম্পারণা নায়ক বনে যাইজেছ্িল। সেই স্থানে কেহ তাহার শিশু গন্থাপকে, চারি, 



৬ সত্য প্রকাশ 

| কে অগ্নি গ্রজ্ছর্গিত করিয়া উহাকে ত্যাগ করিয়া চাঁলয়া িযাছিল ৷ পাছে শিশুকে তংক্ষণাি 

কোন জীব বিনাশ করে এইজন্ত অপি প্রজ্জলিত করিয়া রাখিয়াছিল। 'লক্ষণভট এবং তাছার স্ত্রী 

শিশুকে লইমা আপনার সন্তানরূপে গ্রহণ করিল এবং পরে কাশীতে গমন করিয়া অবস্থান করিল) 

উক্ত শিশু বড় হইলে তাহার মাতা ও পিতার দেহান্ত হইল। বাল্যাবস্থা হইতে যুবাবস্থা পরা. 

কিঞ্চিং পাঠ করিয়াছিল এবং পরে কোন স্থানে যাইয়া এক বিষু্বামীর মন্দিরে শিষা হইয়া 
পড়িল। সেস্থানে কোনরূপ বিবদ হওয়াতে পুনরায় কাশীতে গমন করিল এবং সংন্াস গ্রহণ 

করিল। তখন কাশীতে কোন এক জাতিবহিষ্কত ব্রাঙ্মণ বাদ করিত এবং তাহার এক যুবতী 
কন্তা ছিল। বাঙ্গণ তাহাকে বলিল যে তৃমি সংন্ন ত্যাগ করিয়া আমার কন্তাকে বিবাহ কর 

এবং সে তাহাই করিল। যখন পিস্তা পূর্বোক্তরূপ লীল। করিয়াছিল তখন পুত্র কেন করিবে 
না? পূর্বে যে স্কানে শিষা হইর়। রহিয়াছিল, স্ত্রীকে লইয়া সে বিষ্ুম্বামীর মন্দিরে উপস্থিত হইল। 

বিবাহ করিয়াছে বলিয়। সে স্থাণ হইতে নিরাকৃত হইল। পরে অবিগ্যার গৃহস্বরূপ ব্রজদেশে 

যাইঞ। অনেক প্রকাব ছল ও যুক্তি প্রদর্শন করতঃ আপনার জাঙ্স বিস্তার করিতে লাগিল এবং 
মিথ্যা কথায় এইক্প প্রচার করিল যে শ্রীরুষ্ণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল! তিনি 

বলিয়াছিলেন থে "গোলোক হইতে “দৈবজীব” মর্তালোকে আপিয়াছে। : ভাহাকে বর্ম সন্বদ্ধার্দ 

করিয়া পবিত্র করতঃ গোলোকে প্রেরণ কর” । এ রূপে মুখ দিগকে প্রলোভনের কথ। শুনাইয়। 

অল্প সখাক লোকদিগকে অর্থাৎ ৮৪ চৌরাশী বৈষ্ণব করিয়! লইল এবং নিম্লিখিত মন্ত্র রচন। 

করিল। উহ্াতে ভেদ রক্ষিত হইয়াছে। যথা :__ 

শ্রীকৃষ্ণ; শরণং মম | 

ক্লীং কৃষ্ণায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা৷ ॥ গোঁপাললহশরনাম 

এই ছুইটি সাধারণ মন্ন। পরস্থ স্ব এবং সমর্পণ করিবার জন নিষ্নলিবিত মন্ত্র আছে। 

জীকৃষ্ঃ শরণং মম সহ পর্সিবংসর মতক'লজাতকৃষ্ণবিয়ৌগ জনিত 
তাপক্লেশানভ্ততিরোভাবহহং ভগবতে কৃষ্ার দেহেত্ত্রিয় গ্রাণীন্তঃকরণতদ্বর্মাংশ্চ 

দ'রাগারপুত্রাপ্তবিভ্তেহপরান্যাতবন৷ মহ সম্পয়ামি দাসোহহং কৃষ্ণ তবাম্মি ॥ 

এই মন্ত্রের উপদেশ দিয়। শিষ্য এবং শিব্যাদ্িগকে সমর্পন করে। "কীং রুষায়” এই স্থানে 

প্জীং তত্গন্ত্রের ' ইহ। হইতে বিদিত হ৪ধা যায় যে বল্পভমভও বামমার্গীয়দিগের প্রকারাস্তর 

মাঁঅ। এই জন্ত গোর্সাই লোক অনেক প্রকারে স্্ী প্রনঙ্গ করিয়া থাকে। গোপীঙ্ছনবল্পভায় 

এলে জিজ্ঞান্ত যে কঝ কি গোগীদিগেরই প্রিয় 'ছিলেন এবং অন্তের নহে? যে স্ব অর্থাৎ 

স্রীভোগে রত থাকে সেই স্ত্রীলোকদিগের প্রিয় হয়, শরীরও কি. তদ্রপ ছিলেন 1-“সহম্পরিবৎস- 

রৈতি এগ্বলে সহস্র বংসর গণনা! বার্থ। কারণ বন্পভ ও তাহার শিষ্যগণ সর্বজ্ঞ নহেন যে কুফর 

 বিষোগ সহজ বৎসর পুর্বে হইয়াছে ইহা সত্য জানিতে হইবে? আজপধ্য্ত অর্থাৎ যতদিন পর্ন 



৯ দ্যজাম।. 

খন্ডের মত ছিল না! এরং যখন বল্পভের অগা হয় নাই তাহার, পূর্বে আনায় দৈব জীরগণের 
উদ্ধার -করিবার জন্ত কেন আইসেন নাই ? “তাপ” এবং এক্লেশ” এই দুই শব পর্যায় বাচক। 

স্তরাং ইহার মধ্যে একেরই গ্রহণ করা উচিত ছিল উভয়ের নহে । “অনন্ত” শখের পাঠ নর্থ । 
কারণ অন্ত শব রাখিলে “সহশ্র” শবের পাঠ থাকিতে পারে না এবং যদ্দি “হত” শকের পাট 

রাখিতে হয়, অনন্ত শষের পাঁঠ রাখা! সর্বথ! বার্থ। যে অনন্ত কাল যাবৎ ভিরোহিত অর্থাৎ 

আচ্ছাদিত থাকে তাহার মুক্তির জন্য বন্পভের চেষ্টা করাই ব্যর্থ। 'কারণ অনন্তের অন্ত হয় না | 

আচ্ছা, প্রাণ, অন্তঃকরণ, আপনার ধর্শস্্ী স্থান, পুত্র এবং প্রান্ত ধন এ সমস্তই কষ্তকে অর্পণ কর 

হয় কেন? রুষণ যখন' পূর্ণকাম তখন ভিনি দেহাদি বিষয়ের উচ্চা করিতে পারেন নাঁ। তত্্যতিরিত্ 
দেহাদির অর্পণ করাও হইতে পারে না। কারণ দেহ নগশিখা গ্রপধ্যন্ত সমণ্তকেই কহে, সুতরাং 

সমস্ত অর্পণ করিতে হইলে উহা উৎকৃষ্ট ৪ অপকৃষ্ট অংশ ও অর্পণ করিতে হয়। বে দেহমধো 

যে মল ও মৃত্রাদি আছে তাহীর.কিরূপে অর্পণ হইতে পারে? পাঁপ ও পুথ্যরূপ কন্মকেও যা 

'কফে অর্পণ কর। হয় তাহা হইলে রুফই' তাহার ফলভোগী হইবে। অর্থাৎ কর নাম লওয়! হু 

এবং সমর্পণটি আপনার জন্য করা হয়। এরূপ যখন তখন দেহমধো যে কিছু মল মৃত্রাদি আদ 

উহ্াও কেন গোস্সীই মহাশয়কে অর্পণ কর। হয় না? কি “মিষ্টের বেল! গেলা, আর ডিক্তের বেজ 

পালা” । ইহাঁও নিশ্চিত আছে যে গো্াইকে অর্পন করা অন্ত মতের অগ্গমোদিত নহে । স্বার্থপর 

তাঁর জন্ত, পরের ধনাদি পদার্থ হরণের জন্য এবং বেদোক্ত ধর্দের নাশের জন্য 'এই সকল লী 

রচিত হইয়াছে । বল্পভের প্রপঞ্চ দেখ :-_ 

শাবণন্তাঁমলে পক্ষে একাঁদন্যাং মহ শিশি। 
সাক্ষান্ভগবতা৷ প্রোক্তং তদক্ষরশ উচ্যতে ॥ 

ব্রহ্মীসম্বন্ধকরণীৎ সর্ক্েষাং দেহজীবয়োঃ | 

সর্বদোধনিবৃত্তি হি দৌষাঃ পঞ্চবিধাঃ ম্ৃতাঃ ॥ 

মহজ। দেশকীলোখা লোকবেদনির পতাঃ। 
সংযোগজা; ম্পর্শজাশ্চ ন মন্তব্যাঃ কদাচন ॥ 

জন্যথা সর্বদোষাণাং ন নিবৃত্তিঃ কথঞ্চন। 

অসমপিতবস্তনাং তথ্মাঘর্জজনমাচরেৎ ॥ 
নিবেদিভিঃ সযসপ্যব সর্ববং কুর্য্যাদিতি স্থিতি | 

ন মত দেবদেবস্থ স্বামিভক্িসমাপ্পণিম্ ॥ 
তন্রাদাদে সর্ব কার্যে সর্্ধবন্তসমপণম্। 
দতাপছারবচনং তথা চ সকলং হবেঃ ॥ 

ন গ্রান্থমিতি বর্যুং হি ভিন্নমার্গপরং মতম্ |. 

সেবকানাং ধথ! লোকে ব্যবহারঃ প্রসিধ্যতি ॥. 



তথ কার্ধাং সমপৈর্যব সর্দেষাং ব্রহ্মতা তত | 

গঙ্গাতে ওণদৌষাণাং গুণদোষাদিবর্ণনম্ ॥ 

গোরাইদিগের দিদ্ধান্তরহস্তাদি গ্রস্থে এই সকল শ্সোক লিখিত আছে এবং ইহাই গোন্াইদিগের 

মতের মুলছত্ব | আচ্ছা! যদি ইঞ্ার্দিগকে কেহ জিজ্ঞানা করে ধে কিছু কম পাচ সহস্র বংসর হইলে 
শরীর দেহাস্ক হইয়াছে উহ! বল্পভগণ শ্রাবণ মাসের অর্দরাতিতে হইরাছিল ইহ। কিনূপে পাইল ? 

থে গোলাইদিগের শিষ্য হয় এবং আপনাদিগের সমস্ত পদ্গার্থ বে উহাঁদিগাকে সমর্পণ করে তাহার 

শরীরের এলং জীবের সমন্ত দোষ নিবৃন্তি হর ইত্যাদি ব্যাপার কেবল মৃখদিগকে প্রলোভন 
দেখাইয়া! আপনাদিগের মতে লইয়া আলিবার জন্য করা হয়। যদি গোপাইদিগের শিষা এবং 

শিষা।দিগের সমন্ত দোষ নিবুত্তি ভয় তবে উঠার! রোগ এবং দারিদ্র্যাদি দোষে কেম পীড়িত 
হয়? এই দোষ উহারা বলে ধে পাচ প্রকারের ভইয়। থাকে | প্রবম--নহজ দোষ, মাহ। কালে 

স্বাভাবিক অর্থাং যাহ। কাম ও ক্রোবাদি হইতে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় কোন দেশে মথব। কালে 

যদি কোন পাপান্ষ্ঠান হয়। তৃতীয় লোকে যাহাকে ভঙ্গ্যাভক্ষ্য কহে এবং বেদোক্ত মিথ্যাভাদণাদি | 

চতুর্ণ_-বংধোগজ যাহ। আং সঙ্গ হইতে হর অথাৎ চৌধা, লাম্পটা, মাতা, ভগিনী, কনা। এব 

পুত্রবধূ ও গ্ররুপত্বী প্রভৃতির সহিত সংযোগ কর|। পঞ্চম-স্পর্শরূপ অর্থাৎ অম্পর্শনীয়ের স্পর্শ করা। 

'গোলাইদগের মতানসারে এই পাচ প্রকার দোষ গণন। করিবে ন! অর্থাৎ যথেষ্টাপার করিবে । 

গোসাইদিগের মত বাতিরেকে অন্ত কোন প্রকার দোষের নিবুন্ধি হইবে না। এই জনা 

গোসাইদিগের শিষ্য সমর্পণ বাতিরেকে কোন পদাখ ভোগ করিবে ন। | নেই জনা উহাদিগের শিষা 

গণ আপনাদিগের স্ত্রী, কনা। এবং পুত্রবধূ ও ধনাদি পদাণ 9 সমপ্পিত করে। পরস্থ সনর্পণের নিয়ম 
এই যেষ্তিন গোপাইয়ের চরণ সেবার শা সমর্পিত হইবে ততদিন স্বামী আপনার স্সীকেগ 

ম্পর্শ করিবে না। এই জন্য উাদিগের শিষা অগ্রে সমর্পণ করিয়। পরে আপনার আপনার পদার্থ 

ভোগ করে, কারণ স্বামীর ভোগের পশ্চাৎ আর সমর্পণ হইতে পারে ন।। এইবূপ সকল বিষয়ে 

সকল বস্ই সমর্পিত ক্রিয়! থাকে । প্রথমে গো াইকে ভাষাাদি সমর্পণ করিয়। পশ্চাৎ গ্রহণ 

করে। এই'রূপে হরিকে সম্পূরণ পদার্থ সম্পণ করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। গোঁপাইয়ৈর মতের 

ভিন্ন ধশ্মমার্গের কথা তাহার শিষা কখন শুনিবে না এবং গ্রহণ করিবে না। ইহাই উহাদের 

শিষাদিগের প্রসিদ্ধ ব্যবহার। এইবূপে সকল বস্তর সমপ্পণি করিয়। উহার মধ্যে ব্রহ্মবুদ্ধি করিবে । 

তাহ/র পর গঙ্গায় যেরূপ অন্য জল মিলিয়! গঙ্গারূপ হইয়া যাষ তদ্রপ আপনার মতের গ্রণ ও 

অপরের মতের দোষ হইয়। থাকে । এই জন্ত আপনার মভের গুণ বর্ণনা! করিবে। এক্ষণে 

দেখ যে গোগাইদিগের মত অন্ত সমস্ত মত অপেক্ষা অধিক স্বার্থ সিদ্ধিকারক | আচ্ছা এই গোপাই- 

দিগকে যদি কেহ জিজ্ঞাস করে যে যখন ত্রন্দের এক লক্ষণও জান না তখন তোমর| শিষ্য এবং 

শিব্যদিগের কিরূপ ব্রহ্মসন্বন্ধ করিতে পার ? যদি উহ্থার বলে ঘষে আমরাই ব্রঙ্ম এবং আমাদিগের 

সহিত সছন্ধ হইলেই ত্রচ্গ সম্থন্ধ হইল, 'তাহ। হইলে উহা্দিগকে বল! যাইতে পারে যে যখন অঙ্গের 
গু, কর ও স্বভাবের মধ্যে তোমাদিগের একটিও নাই তখন কি কেবল ভোগ ও বিলাসের জন্য 
্রন্ধ হইয়া বসিয়া আছ? আচ্ছা শিষ্য ও শিষ্যদিগকে আপনার সহিত দমর্পিত করিয়া হি, 
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টা কব থাক, তবে ভোমাদিগের,আপনার স্বী, কন্ঠা, পুত্রবধ এবং ভোমর। নিষ্ে অসমগিন্ত 
থাকাতে অশুদ্ধ রহিয়া গেলে কি না? ভোমরা অনদর্পেত বস্থকে অশ্রদ্ধ মনে কর, তখন তোমরা 
অশুদ্ধ হইতে উৎপল তইয়াই বলির! ভোমরা কেন অশুদ্ধ নহ ? সুতরাং ভোমাদিগের উচিত যে 
আপনার স্ত্রী, কন্ঠ! এবং পুত্রবধূঅ।দিকে অন্যমতাবলক্বীদিগেণ সহি সমর্পিত করিয়া লদ€! 
গদি বল “না” বে অন্তের সা পুরুষ এব" ধনানি পদার্থকে সমর্পিত করা জ্যাগ কর। আচ্ছা 

আন্গ পথ্যন্থ যাহা হইয়াছে, ভাহ। হইয়াছে একণ হইতে এই দকল গিখ)| ভগ্তামি এবং 

দু্ঘম্ম সকল ভ্যাগ কর; ম্বন্দর ঈগরোক্ত বেদবিভিত শ্রপথে আগমন করতঃ আপনার 

মন্তযাজগ্ম সার্থক কর এরং ধন্ম অর্থ, কাম ও ঘোক্ষ এই চততবর্ের ফ্ল প্রাপ্ত হইয়া আনন 
“ভাগ কর। আর৭ দেখ, গোসাইগণ আপনাদিগের সম্প্রদায়কে "পুষ্টি" মাগ কভে। 
অর্থাৎ ভোজন, পান, পৃষ্ঠ হয়! এব সকল স্বীলোকের সঙ্গ ভোগ করিয়া বিলাস আদি 
করাকে পপুষ্টিযাগ কতে।” পরম্থ ইতাদিগকে ভিজ্ঞাসা করিতে হইবে ধে হথন ভয়ানক 
ভগন্দর বোগাদি গ্রস্ত হইনা ক্লেশতোগ করভ: মৃত্তাপ্রাপ্ধ হয় (যে রোগ ইঠার! ভালরূপ জানে) 

তখন সতা বলিতে গেলে ইহাকে পপুষ্টিনার্গ* ন। বলিয়। বরং “কুষ্টমার্”” বলা মাইতে পাবে। 

চগরোগাক্রান্তের শরীরের সমস্ত দাত যেমন ক্রমশঃ গলিয়া নির্গত ভউয়। যায় এবং বিলাপ করণ: 

দেহত।গ করে, ইহাদিগের ৪ তদ্রপ লীল। দুষ্ট হইয়া থাকে । এই জন্য উহাফে নরকমার্গ ৪ কছা। 

সঙ্গত হইতে পারে ; কারণ দুঃখের নাম নরক এবং স্বখের নাম স্বর্গ । এই প্রক্ষার মিথা জাল, 
চনা করিয়া হৃতভাগা নিনুদ্ধি লোকদিগকে জালে আবদ্ধ করে এবং আপনাকে ব্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মনে 
করিয়া সকলের স্বামী হুইয়! বসিয়! থাকে | উহ্থার। থলে যে মাবতীয় দৈবী জীব গোলক হইতে 
এস্টানে আসিয়াছে । উহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আমর লীলাপুরুযোত্তম জন্মিয়াছি। দত 

দিন আমাদিগের উপদেশ গ্রহণ না করিবে তত দিন গোলক প্রাপি তইপে না । সে স্থানে 

( গোলকে ) একপুরুঘ শ্রারুণ এবং সকলেই স্্ালোক | বাহব। বাহবা! তভোমাদিগের মত গতি 

উত্তম ! গোরাইদিগের যত শিনা আছে সকলেই গোপী হৃউয়। াঠবে ! এক্ষণে মনে করিয়। হদেখ 

যে যে পুরুষের দুই স্্ী হয় তাহার তে। অতিশয় চর্দশ| হইয়। থকে) যে স্থানে একপুফষ এবং 

কোটি স্ত্রী উহার পশ্চাৎ লাগিয়া রহিয়'ছে তাহার কি ছুঃখের পারাবার আছে? যদিবল যে 

শ্রীকৃষ্ণের সামর্থ্য অত্যন্ত ধিক, তিনি সকলকে প্রসন্ন করেন, ভাহা হইলে ভাহার স্ত্রী) যাহাকে 

দ্বামিনী কথিত হয়, তাহারও শ্রীকৃষ্ণের সমান সামর্থা হইবে, কারণ তিনি তাহার অর্দাঙ হইয়া 

আছেন। যদি এস্থলে স্ত্রী এবং পুরুষের কামচেষ্ট। তুল্য অথবা পুরুষ অপেক্ষা শ্ত্রীর অধিক হয 

ভা হইলে গোলকে কেন না হইনে ? যদি ভাহা হয, তাহ] হইলে অন্ত স্্রীদিগের সহ্কিত স্বামি- 

নীর অতান্ত বিবাদ এবং কলহ হইবে ; কারণ সপত্বীভীব অতিশয় তীব্র ও জঘন্ত হইয়া থাকে । 

গ্তরাৎ গোলোকে স্বর্গের তুল্য ন| হইয়াবরং নরকের ন্যায় হইয়া গ্িল্ন। থাকিবে, অথবা! যেমন 

অনেক কত্রীগামী পুরুষ ভগন্দরাদি রোগগ্রস্ত হয় গোলোকে? তন্রপ হইয়াছে; ফি লজ্জার বিষয়! 

এরূপ গোলোক অপেক্ষা এই সামাগ মন্ত্যলোকও ভাল। দেখ! যন গোশাই আপনাকে 

প্রীক্চ মনে করে এবং বহুত স্ত্রীলোকের সহিত লীলাকরা বশ; ভগন্দর এবং প্রমেহাদি রোগে 

। পীড়িত হইয়া মহা! ছুঃখ ভোগ করে, তখন, যাহার ববপান্তর গোর্সাই পীড়িত হয়, সেই গোলোকের 
১২ 
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শ্বামী শ্রীকধঃও এই রোগে কেন পীড়িত না হইবেন ? যদি তাহা সঙ্গত হয় তাঙ্তা হইলে তাহার 
সবয্ধপ গোস ই মহাশয় কেন পীড়িত হয়েন ? (প্রশ্ন) মর্ত্যলোকে লীলাবভার ধারণ করাতে 

রোগন্জপ গোধ হইয়া] থাকে, গোলোকে হয় ন। ; কারণ সে স্থলে রোগদোষ নাই ( উত্তর ) “ভোগে 

রোগ ভয়ম্ত যে স্থানে ভোগ সেই স্থানে অবশ্বই রোগ থাকে | অধিবন্ত শ্রীকষের কোটি ক্ষোটি 

দ্রীয় সম্তান হয় কি না? যদি হয় তবে কেবল পুত্র হয় অথবা কেবল কন্যা হয়? অথবা উভয়ই 
হয়। যদি বল যে কেবল কন্ঠাই হয়, ভবে উহ্ণাদিগের কাহার সহিত বিবাহ হয়? কারণ সেস্থানে 

্ক্ণ ব্যতিরেকে আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই। যদি দ্বিতীয় থাকে তাহা হুইলে তোমার প্রতিজ্ঞ! 

হানি হয়। যদি বল যে কেবল পুত্রই হয় তাহা হইলে সেই দোষ আইসে অর্থাৎ তাহাদিগের 

বিবাহ কোথায় এবং কাহার সহিত হইবে ? যদি বল গৃছে গৃহেই এক প্রকারে গোলযোগ সারিয়। 

লয় এবং কাহারও পুত্র ও কাহারও কন্যা হয় তাহা হইলেও তোমার প্রতিজ্ঞা হানি হইল অর্থাৎ 

“গোলোকে একই পুরুষ শ্রীরুষ্* আছেন” ইহ। বল! বৃথ1! হইল । যদি বলযে সন্তান একেবারে হয় 

না তাহ! হইলে কষে নপুংসকত্ব এবং স্ত্রীলোকদিগের উপর বন্ধ্যাত্ব হইয়া পড়ে। আচ্ছা তাহা 

হইলে এই গোলোক কিরুপ হইল? যেন দিল্লীর বাদসাহের বিবীদিগের শ্রেণী হইল। অপরস্ত 

'গোাইগণ যে শিষ্যদিগকে দেহ মন এবং ধন আপনাদিগকে অপণ 'করিতে কহে উহাও উচিত 

নতে। কারণ বিবাহের সময় দেহ স্ত্রীকে এবং পতিকে পরস্পর সমপণ ফরে। তথ্যতীত মন 

অন্যকে সমপণ ঝর। হইতে পারে না। কারণ মনের সহিত দেহকে সমপণ কর! সঙ্গত হইতে 

পারে এবং যদি তাহা কর! হয় তাহ। হইলে তাহাকে ব্যভিচারী কথিত হইবে । এক্ষণে ধন অব- 

শিষ্ট রহিল। তদ্বিষয়ে ও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ ধন ব্যতিরেকে কিছুই "সমপর্ণ হইতে 

পাষে না। এবিষয়ে গোসাইদিগের অভিপ্রায় এই যে শিষ্যগণ পরিশ্রম করুক এবং আপনার! 

আনন্দ ভোগ করি । যন্ত বল্লভ সম্প্রনায়ী গোপাই আছে উহারা এপধ্স্ত তৈলঙ্গ জাতি বলে। যদি 

“কেহ ভ্রমকমে উহ্বাদিগকে কন্ঠ! দেয় সে জাতিবাহ হইয়। ভরষ্ট হইয়! যায়। কারণ ইহারা জাতিত্রষ্ট 

ও বিষ্ঞাহীন এবং দিঝ।রাত্র প্রমোদেই আসক্ত থাকে । আরও দেখ, যখন কেহ গোসাইকে লইয়া 

প্রবেশোৎসব করে, তখন সে উহার গৃহে যাইয়া! নিস্তন্ধ কাষ্ঠের পুত্তপিকার স্তায় বসিয়া থাকে, 

কোন কথ! বলে না এবং নিশ্চলভাবে থাকে । মূর্থ না হইলে কথা কহিতে গপারিত; কারণ 

“মৃর্খাণাং বলং মৌনম্” অর্থাৎ মূর্খের মৌনই বল। কথা যদি কহে ভাহা হইলেই গর্ভজাব হইয়া 
পড়ে। পরস্ত স্রীলোফদিগের উপর বিশেষ মনোযোগ রাঁখিয়। কটাক্গপাত করিতে থাকে । 

-গোর্সাই যাহার উপর কটাক্ষপাত করে, সে মনে যনে বড় ভাগোর ফল মনে করে এবং তাহার 
-্বামী, ভ্রাডা। স্বজন, মাত! এবং পিতা তাহার উপর অতিশয় প্রসন্ন হয়। সেস্থানে সকল স্ত্রীলোক 

'গোসাইয়ের চরণ স্পর্শ করে। যাহার উপর গোসাইয়ের মন পড়ে অথবা কূপা হয় তাহাকে 

*রণের অঙ্গুলী বারা চাপিয়! ধরে। তখন তাহার পতি প্রস্তুতি আপনাদিগকে ধন্ত ও ভাগাবান্ 

মনে করে এবং উহাকে বলে যে তুমি গোপাইয়ের চরণ সেবা কর। যেষেস্থানে পতি আদি 
শ্ীসন্ন হয় না সে সে স্থানে ছুত্ী এবং কুষ্রনী দ্বারা কার্ধ্য সাধন করা হয়। সত্য বলিতে হইলে 

উহাদিগের যক্ছিরে এবং সমীপে এরূপ কার্যকারী অনেক স্ত্রীলোক আছে। ইহাদিগের দক্ষিণা 

সম্বন্ধে লীলা এইকধপ :--ইহার! এই গ্রফার যাল্া করে যে, গৌর্সাইয়ের ধুর, তীহার পুজ্ের, 
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কনার, মন্ত্রীর, বাহৃকার্য/কর্ঠার গীতাদিকর্ভার এবং ঠাকুরের পৃদ্গা সামগ্রী আনয়ন কর এইকপ 
সাত দোকান হইতে যথেষ্ট উপাজ্ধন করে। যখন গোর্পাইয়ের কোন শিখা মৃত প্রাপ্ত হয়, তখন : 
ভিনি তাহার বক্ষস্থলে চরণ রাখেন এবং যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়েন, ভংসমস্তই আত্মসাৎ করেন। 
ইছা কি মহাত্রান্গপের এবং অগ্রদানী ব্রাম্মণের কার্ধা নহে? কোন কোন শিষ্প বিবাহের সমস 
গোর্সাইকে আহ্বান করতঃ তাহ। দ্বারাই কন্তা। ও পুের পাণি গ্রহণ করায়। কোন ফোন দেবক 
ফেশরজ্ান করায় অর্থাৎ স্বীলোকগণ গো'াউরের শশীরে ফেখরলেপ প্রান করত; একটি বৃহ 
পাত্র (পীঠ) রাখিয়া স্বী ও পুরুষ একত্র হইয়া তীহাকে ক্ষন করায়। বিশেষত: স্বীলোকেই জান 
করায়। পরে গোধাই পীতাঙ্গর পরিধান করি” "খড়ম" পায়ে নিয়! বাহিরে আইসেন এবং তাহার 
বন্থ সেই পান্দরে ফেলিয়া দেয়। তীহার মেবকগণ পশ্চাৎ সেই জলে আচমন করে। পরে উত্তম 
মপল! দিয়া একটি পান প্রস্থত করির। গোনীাইকে নেয় হয়। ভিন চর্কাপ করিয়া কিছু গলাধঃ 

করণ করেন এবং তাহার সেবক মুখের নিকট একটি রৌপোর ডিব| ধরে এবং ডিনি অবশিষ্টাংশ 
উহাতে উৎদ্ধমন করিয়া প্রক্ষেপ করেন। উহাকে প্রপাদী বলিয়া সকলকে বিভাগ করিয়া! দেওয়া 

হয় এবং উহাকে “খাস” প্রকৃত প্রসাদী কহে । এক্ষণে বিচার কর যে ইহার। কিন্ধপ মন্্ষ্য। মৃঢ়তা 

এবং অনাচার হইলে এইরূপই হয়া থাকে । অনেক পরিমাণে সমর্পণ গ্রহণ করে এবং কিয়ং 

সংখাক নৈষ্বদিগের হন্যে ভোজন করে ও অন্যের হস্তে ভোঙ্জন করে ন।; উহাদিগের কাঠ পর্য্যন্ত 

ধৌত করিয়া লয় । পরস্ধ ময়দা, গুড়, শর্কর| ও ঘ্বৃতাদি প্রক্চালন করিলে উহ! বিকৃত হইয়া যায়। 

হৃতভাগ। না ধৌত করিয়া কি করে, গ্রন্থ বস্থ সকল হন্তভ্রষ্ট হইয়! যায় । ইহার! বলে যে আমর 

ঠাকুরজিউর রঙ্গর/গে (চিত্রকরণে ) এবং ছে|গাবিতে অনেক ধন বায় করি। পরস্ধ ইহারা আপ- 

নারাই রঙ্গরাগ ভোগ করে। সত্য গ্গিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয় যে উহাতে ভয়ানক অনর্থ হইয়া 
থঁকে। অর্থাৎ দোলবার্রার সময় স্্ীলোকদিগেট অল্পর্শনীয় স্বানে অর্থাৎ গ্রপ্ন স্থানে “পিচকানী” 

পূর্ণ করিয়া রঙ্গ প্রক্ষেপ করে। উহার ত্রাঙ্মণের নিষিদ্ধ বিক্রম কাধাও করিয়া থাকে | (প্রশ্ন) 

রুটা, ডাউপ, দধি মিশ্রিত কলাই, শাক, মিষ্ট এবং “লাড্ড” গোাইগণ প্রত্যক্ষ বাজারে বসিয়া 

বিক্রয় করে না। পরস্ত আাপনাদিগের ভৃত্য অথবা পরিচারকদিগকে পাত্রে ভাগ করিয়। দেয় এবং 

উহ্ারা বিক্রয় করে । গাই স্বয়ং করে না। (উত্তর) যদ্দি গোর্সাই উহাদিগকে মাঁদিক বেতন 

দেয়, তাহা! হইলে ভোজাদ্রব্যের পাত্র উহারা কেন লইবে ? গোর্সাই চাকরির পরিবর্তে আপনর 

ভৃত/দিগকে ভাউল অগ্ত্রাদি বিক্রয় করে এবং উহ্থার! লইয়া গিয়া বাজারে বিক্রয় করে। বদি 

গোষাই ্বয়ং বাজারে বিক্রয় করিত, তাহা হইনে প্রাহ্ধণ ভূতযগণ রসবিক্রমরূপ পাপ হইতে রক্ষা 

পাইত এবং গ্বৌপাই কেবল উক্ত পাপের ভাগী হইত। প্রথমতঃ নিজে এই পাপে পতিত হয় 

এবং দ্বিতীয়তঃ অন্কে জড়াইয়া পাতিত করে । কোন কোন স্থলে উহার! নাঁখ (সন্ন্যাসী ) স্বারাও 

বিক্র্ করে। রস বিক্রয় কর! নীচের কা্ধ্য, উত্তমের নহে। এই সকল লোকেই আধটাবর্তের 

অধোগতি করিয়া! দিয়াছে । 

(প্রশ্ন) স্বাঙ্গী নারাপ্ধণের মত কিরূপ ? (উত্তর ) গ্যাদুশী শীতল দেবা তাদুশে। বাহনং খর. 1 

গোমা ইদ্দিগের ধনহরণের জন্ত যেমন বিচিত্র লীলা, নারায়ণ স্বামীরও তদ্রুপ । অোধাার সমীপে 

এক গ্রামে উৎপন্ন জনৈক সহ্জানন্দ নামে লোক ছিলেন । তিনি ব্রদ্ধষ্ঠারী হউয়! গুজরাট, কাঠিযাঁ 



৪৭ .- " স্যার্থ প্রকাশ? 

বাড়'ও কচ্ছনুজ প্রড়ৃতি দেশে পর্যটন করিতেন। ভিনি দেখিলেন যে, এ দেশের লোক নকল মুর্খ 
এবং নিবুদ্ধি। ইহাদিগকে ঘেরূপে আপনার মতাগ্সারে চালিত করা যায়, উহার তদ্ধপ চালিত 

হয়। তং স্তলে তিনি ছুই চারিজন শিষা করিলেন এবং উচ্ারা পরানর্শ করিরা এক যত হইয়া 

প্রচার করিল যে, সহজীনন্দ 'অতিখর সিদ্ধ পুরুষ এবং নারারণের অবতার ও ভক্তদিগকে চতৃতূজ 

মর্তি ধারণ করিয়া সাঙ্গাৎ দর্শন দেন | কাঠিয়াবাডে প্দাদাখাচর” নামে মেধপালকদিগের রুষক 

জাতীয় এক জমীদার ছিল। নারারণ স্বামীর শিষ্যের| তাহাকে বলিল ধে, যদি তুমি চতুদ্ক্জ 
নারায়ণের দশন ইচ্ছ। কর, ভবে আমরা সহজানন্দকে অন্ানোধ করি । সে অভিশয় সরল লোক 

ছিল এবং বলিল থে উত্তম কথ|। পরে এবটি গৃভে সহজানন্দ মস্থকোপরি মুকুট ধারণ কবসতঃ 

আপনার দুই ভন্ে শঙ্খ ও চক্র ধারণ করিল । মেই সময়ে আর 'একজন লোক তাহার পশ্চাৎ 

দণ্ডায়মান গাকির়| আপনার তুষ্ট হান্তে গদ| ও পদ্ম ধারণ করতং সহজানন্দের বগলের ভিতর দিয়। 

হুত্ত্য় নির্গত করিল এন' এইকপে সহজানন্দ চততূছের তুলা হইগ্না ষ্ট হইতে লাগিল। তাহার 

শিষাগণ দাদ।খ।চরুকে বলিল যে একবার চক্ষু খুশিঘ। দেখিদ্া পুনরায় মুজ্িত করিয়া শীন্ব অন্ত দিকে 

চলিয়। আসিবে, অধিক দর্শন করিলে নারাম্ণ ক্রদ্ধ হইবেন । অর্থাৎ শিষাদিগের মনে এরূপ হইল 

যে যেন সে উহ্াদিগের কপটভার পরীক্ষা না করে। উহাকে লইয়। গেল। সহজ্াননদ রেশমের 

এবং জরির কাজ কর| দীপিবিশিষ্ট নন্্ পরিধান করিয়া এদ্ধকার।বুত গুহ দণ্ডায়মান ছিল। উহার 

শিষাগণ গৃতের অভিমুখে লগনেব উজ্জল আলোক প্র্গিপ্ত করিয়। এবং দাদাখাচর ততক্ষণাৎ চত্রতৃ্জ 

মূর্তি দর্শন করিল । পরেই দীপ বাবহিভ করিয়। দ্িল। ভখন সকলে অবনত হইয়া নমস্কার করতঃ 

অন্যদিকে চলিরা গেল । সেই সময়ের মদো শিষোর। বলিতে লাগিল যে, দাদাখাচর, বন্য তে।মার 

ভাগ্য! এক্ষণে তুমি স্বামীর শিষ্য হইয়। পড়” সে বলিল, “অতি উত্তম কথা”' পরে উহ্বারা সকলে 

অন্ত স্থানে গমন করিল। সেই সময়রর মপো সহজানন্দ অন্য বস্ত্র পরিধান করতঃ গদীর ( বেদীর ) 

উপর বসিল। উহার সকলে তাহা] দেখিল এবং শিষ্যগণ বলিল যে দেখ, “এক্ষণে অন্ত স্বরূপ ধারণ 

করত: এই স্থানে বিরাজমান রহিয়াছেন |” দাদাখাচর ইহাপণিগের জালে পতিত হইল এবং তাহ! 

হইতেই উহার্দিগের মৃত বদ্ধমূল হইগ। কারণ পে একজন বর্দিঞ জমিদার ছিল .এবং উহার! সেই 

স্থানেই মূল স্থাপন করিল। পবে ইতপ্ততঃ ভ্রমণ করিতে ল।গিল, সকলকে উপদেশ দিতে লাগিল, 

অনেককে সাধুও করিতে লাগিল এব" কখন কখন কোন কোন সাদুর কণ্ঠনালী মর্দন করতঃ 

তাহাকে মুচ্চিত করিয়া দিত ও সকলকে বলিত যে আমরা ইহার সমাধি উৎপাদন করিয়া দিলাম । 

এইবপ ধূর্ততা দ্বারা কাঠিয়াবাড়ের সরল লোক সকল উহ্ার্দিগেব জালে পতিত হইল | যখন 

সহজানন্দ মরিয়| গেল, তখন তাহার শিষ/গণ অনেক পরিমাণে ইঞ্জাল বিস্তার করিল। এবিষয়ে 

নিয়লিখিত দৃষ্টান্ত উপমুক্ত হইতে পাঁরে। একজন চৌর্ধা করাতে ধৃত হয়। ন্যায়াধীশে তাহার 
নাসিরাচ্ছেদনের দণ্ড দিয়াছিলেন। নাসিকাচ্ছেদন হইলে উক্ত ধূর্ত নাচিতে, গাইতে এবং হাসিতে 

লাগিল । লোকে জি্ঞাসা করিল থে, তুমি কেন হালিতেছ £ সে বলিল ষে কিছু বলিবার যোগ্য 

নহে। লোকে পুনবার জিজ্ঞাণা করিল, এমন কি কথ! যাহ! রলিবার যোগ নহে ? সে বলিল ঘষে, 

ইভা অতি আশ্চধা এবং আমি এরূপ কখন দেখি নাই । লোকের। বলিল কি কথ1? সে বলিল থে 

আমার সমক্ষে লাক্ষাৎ ঢতুত্ জ নাগায়ণ দণ্ডায়মান বহিয়াছেন। ইহা দেখিম়। অতিশয় প্রসঙ্গ 



১১ মুলা, ১. 

আখি নৃতা ও গান করিতেছি এবং আপনার ভাগাকে পন্যবার করিতেভি। স্মমি সাক্ষাৎ নারা- 

ঘণের দর্শন করিতেছি । লোকেরা বলিল যে, আমাদিগের কেন দর্শন হইতেছে না? সে বলিল, 

“নানিকা বাবধান রহিয়াছে 1 ষদি নাসিক। চ্ছেদন কর তবেই নারায়ণ দেখিতে পাইবে, নচেৎ 
নহে । উহাদিগের মধো কোন যূর্ধ ইচ্ছ। করিলশযে নাপিক। ঘায় যাউক, পরস্থ নারায়শের দর্শন 

অবশ্ঠ করিতে হইবে । সে বলিল থে, আমার নাপিকাচ্ছেদন করিয়া নারারণ দেখাও । মে উহার 
নাক কাটির! উহার কর্সে বলি়| দিল যে, তুমিও এই বণ কর, নচেহ জোমার এবং আমার উভয়েবই 
উপহান ও অপমান হইবে । সেও বৃঝিল যে নাসিকা তো আব আসিবে না. ন্বতরী এইরূপ কহাই 

উত্তম । এইবপে সেও সেই স্কানে উঠার সমক্ষে নৃতা করিতে, লাফাইতে গাইতে, বাজাউজে ও 

ইসিতে লাগিল এনং লল্লিল থে আমি€ নারায়ণ দেখিতেছি | এইবূপে ক্রমে ক্রমে এক সহম্্ মনযা 
বৌচ। হইল এসং মহ| ভলম্কুল পড়িয়। গেল । উহ্থাবা আপনাদিগের সম্প্রদায়ের নাম নারায়ণদর্শী 
রাখিল।” কোন মর্থ রাজ! উ| শুনিন| উচ্বাদিগরকে মাহবান॥ করিলেন । ভাহাদিগেন সমক্ষে রাজ। 
উপপ্তিত হইলে উহার| অন্ভিশয় নৃত্য করিতে, লাফাতে এবৎ ভাসিতে লাগিল। রাজ জিজ্ঞাস। 
করিলেন মে ব্যাপার কি ই উচ্ভাব| বলিল যে, আমর] সাক্ষাৎ নারায়ণ পেখিতেছি। (রাজ।) আনি 

কেন দেখিতে পাইনেছি না? ( নারাযণদশা ) যতঙ্গণ নাপিক। আছে, ততক্ষণ দেখিতে পাইবেন 
না| দি নাপিকা কাটি | ফেলেন ভবেই প্রতাক্ষ নারারণ দশন হবে । রাঙ্গা বিচার করিলেন 

থে, একখা মতা । তখন তিনি জোতিষাঁকে বলিলেন গে. মৃহ্ত্ত গ্থির কর। জ্োতিষী উত্তর দিল 

ঘে ঘে আজ্ঞ] অন্নদাত: । দশমীর দিন প্রাতঃকালে বেল। ৮টার মময় নাসিকাচ্ছেদন করিবেন এবং 

এ মুহৃত্ নারায়ণ দর্শনের পক্ষে উত্তম। বাহবা । পোপ! তুমি আপনার পুথিতে নাপিকা কাটিবাঁর 

এবং কাটাইবারও ম্হুন্ঠ লিখিপ্না রাখিয়া !! বখন রাজার ইচ্ছ| হইল এবং উক্ত সহম্ন “বৌচা” 

দিগের তওুলাদির “শীদ।" ব্পিয়। দে ওয় হইল, খন তাহার। অতিশর সম্ত্ট হইয়।, নৃত্য উল্লিন্ষনঃ 

গান করিতে লাগিল । রাজার অপেক্ষারুত বুদ্ধিম।ন্ দেওয়ানাদগের একথ1 ভাল লাগিল ন। ৷ 
একজন ৯০ বংসর বয়স্ক চারি পুরুষ হইতে দেওয়ান ছিল। উহার প্রপৌজ্র সেই সময়ে দেওয়ান 
ছিল। সে বুদ্ধকে এই কথা শুনাউল | বুদ্ধ বলিল, উনারা ধূর্ত, তুমি আমাকে রাক্জগার নিকট 

লইয়। চল। সে লইয়। গেল। উহার উপবেশণ্নর সময় রাজ! অতিশয় ভবিত হই উহাকে 

নাপিকাচ্ছেদনের- কথা শুনহিলেন। বৃন্ধ দেওয়ান কহিল, মহারাজ! এত শীঘ্রতার 

প্ররোজন নাই । পরাক্ষ! বাতিরেকে কার্ধা করিলে পশ্চান্তাপ হইয়। থাকে । (রাজ। ) 

এই সহস্র পুরুষ মিথ! বপিতেছে ১ ((দওয়ান) সত্যই বলুক, অথব1 মিথ্যাই বলুক, 
পরীক্ষা! ব্যতিরেকে কি রূপে সত্য ব। মিথ বলিতে পার যার? (রাজা) কিবপে পরীক্ষা! কর! 

কর্তব্য ? (দেওয়ান ) বিদ্যা সষ্টিক্রম এবং প্রত্াক্ষাদ্দি প্রমাণদ্বার।। (রাজ) যে বিদ্যা শিক্ষা! 

করে নাই সে কিরূপে পরীক্ষা করিবে » দেওয়ান্) বিদ্বান্দিগের সঙ্গ হইতে জ্ঞানের বুদ্ধিকরতঃ 

পরীক্ষা করিব । (রাজ ) যদি বিদ্বান ন| পাওয়া যায় ১ (দেওয়ান ) পুরুষার্থের পঙ্দে কোন 

বিষয়ই ছুর্ল৪ নহে। (রাজা) তবে আপনিই বলুন কিরূপ করা যায়? (দেওয়ান) আমি বৃষ 
হইয়া, গুহে বপিয়া আছি এবং আর অল্পদিন মাত্র জীবিত থাকিব । 'এই জন্ত আমি প্রথমতঃ এই 

পরী! করিয়া লই । উৎপম্চাৎ যেরূপ উচিত বুঝিধেন তদ্রুপ করিবেন । (রাঁজ। )ঘতি উত্তম 
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কথা। জেতিযা মহাশয় ! দেওয়ান মছ।শয়ের জন্য মুহুর্ত দেখুন । (জেগাতিথধী ) হহারাজের 
ধেরপ আজ, এই শুরু পঞ্চমীতে বেল। ১০টার লময় অতি স্থন্দর মুহূর্জী। হখন পঞ্চমী উপস্থিত 

হইল তখন বৃদ্ধ দেওয়ান ঘেল। ৮্টায় সময় রাজার নিকট আসিয়া রাজাকে কক যে মহত্ব অথবা 

ছুই সহন্ন সৈন্য লইয়া যাইতে হইবে । (রাজ) সেস্থানে সৈন্যের কি প্রয়োজন? (দেওয়ান ) 

"আপনার রাজব্যবস্থা সম্বদ্ধে জ্ঞানের কথ! নহে । আমি যেজপ বলিতেছি তন্রপ করুন। (বাজ! ) 

"আচ্ছা ম্তাশয়, সেন! প্রস্তত করুন। ন|| টার সময় গাড়ী করিয়া রাজা সকলকে লইয়া গেলেন। 

তাহাকে দেখিয়! সকলে নাচিতে এবং গাইতে লাগিল। তিনি গিয়। বলিলেন এবং উদ্থাদিগের 

সম্প্রদায়প্রবন্তক ও যাহার প্রথম নাসিক চ্ছেদন হইয়াছিল সেই মোহস্তকে আহ্বান কারিয়া 

কঞ্ঠিলেন ষে আজ আম।র দেওয়ান মহাশয়কে নারায়ণ দর্শন করাও । সেই বলিল আচ্ছা । বেলা 

১০ টার সময় উপস্থিত হইলে নাসিক্ার নীচে একজন থালা ধরিল এবং পে শাণিত ছুরিক! লইয়! 

নাসিকাচ্ছেদন করতঃ থালাতে প্রক্ষেপ করিল । দেওয়ান মহাশয়ের নাসিক। হইতে রক্তধার। 

প্রবাতিত হইতে লাগিল এবং তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল। পরে উক্ত ধূর্ভ দেওয়ানের কর্ণে 

মন্ত্রোপদেশ দিয়! কহিল যে আপনিও হাস্য করিয়া! সকলকে বলুন যে আপনিও নারায়ণ দেখিতে” 

ছেন, এক্ষণে কর্তিত নাপিকা আর পাইবেন না। স্বতরাং এরপ না কহিলে আপনার উপহান 

হইবে এবং সকলে হাশ্য করিবে” । সে এইরূপ কহিয়। পথক হইল এবং দেওয়ান মহাশয় হস্তে 

“গাম্ছ?” লইগ্না নাসিকায় আচ্ছাদন করিলেন । রাজ] দেওয়ানকে জিজ্ঞাস! করিলেন যে নারায়ণ 

দেখিতেছেন কি ন। বলুন। দেওয়ান বাজার কর্ণেকর্ণে বলিল যে কিছুই দেখিতেছি ন1, এই 

ধূর্তনকল সহস্ম সহন্্ মন্তষ্যকে ভ্রষ্ট কযিয়! দিয়াছে । রাজ! দেওয়ানকে কহিলেন যে এক্ষণে কর্তব্য 

কি? দেওয়ান বলিলেন যে ইহাদিগকে ধত করিঘা কঠিন দণ্ড গ্রদান কর! এবং যাবজ্জীবন কারা- 

গায়ে বদ্ধ রাখ! কর্তব্য । অধিকন্ত যে ছুঈ& ইহাদিগের সকলকে বিকৃত কবিয়াছে তাহাকে গর্দভের 

উপর আরোহণ করাইয়া! অতিশয় দুদ্ধিশ| করিয়া বিনাশ কর। কর্তবা। যখন রাজা! এবং দেওয়ান 

কণে কর্ণে কথ! কহিতেছিলেন তখন উহারা ভীত হইয়া পলায়ন করিবার জন্ত প্রস্থত হইল। 

পরজ্ক চারিদিকে সৈন্য বেষ্টন করিয়াছিল বলিয়। পলায়ন করিতে পারিল না । রাজ। আজা দিলেন 

(যে সকলকে ধরিয়। “বেড়ী” দিয়! রাখ, এবং এই দুষ্টের মুখে কাল রঙ্গ দাও, উহাকে গর্দিভের 

উপর আরোহণ করাও, গলদেশে ছিন্ন জুতার মালা পরাইয়া দাও, সর্বস্থানে ঘুরাইয়া আন, 

ঘালকদিগের দ্বার। ইহার উপর ধূলি ও ভন্ম নিক্ষিপ্ত কর, বাজারে বাজারে জুতা গ্রহ্থার করিবে, 

কুকুর ঘার৷ দংশন করাইবে এবং অবশেষে বিনাশ করিবে । এরূপ না হইলে অন্যে এইরূপ কাধ্য 

করিতে ভীত হইবে না। এইরূপ হওয়ার পর নামিকাচ্ছেদকের সম্প্রনায় শেষ হুইল। এইরূপে 

সক্ষল বেদ্বিরোধী লোক অপরের ধন হরণ বিষয়ে অতিশয় চতুর হুইয়া থাকে। সম্প্রদায়ীদিগের 

লীল] এইকপ। ম্বামিনানাফণের মতাবলম্বিগণও ধন হরণ 'করে এবং ছল ও কপটতাপূর্ণ কারা 

ফরে। কত শত মূর্খ দিগকে প্রলোভন দেখাইবার জন্ত মরিবার সময় বলে যে, সহঙ্জানন্দ শ্বেতবর্ণ 

অঙ্বে উপর আরোহণ করিয় মুক্তির জন্য লইয়া যাইতে আসিয়াছেন এবং নিত্য এই মন্দিরে 

এবজার আইসেন । যখন মেলা হয় তখন মন্দিরের ভিতর পৃজক থাকে এবং নীচে দোকান 

ঈংলগ্প খাকে । মনির হইতে দোকানের ভিতর পর্যন্ত ছিদ্র থাকে । কেহ নারিকেল “তেট” 
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দিগ্ে, উহ। দোকানে নিক্ষিপ্ত হয় এবং ধইকঝপে এক নারিকেদ দিনের মধ সহম্্বার বিজ্ঞীভ হইগ্া 
থাকে এইরূপে সকল পদার্থ ই বিক্রীত হয়। থে জাতীয় সাধু হইবে তাহাকে তন্ন কাধধ্যই করায় 
নাপিত হইলে নাপিতের, কুস্তকার হুইলে কুস্তাকারের, শিল্পি হইলে শিল্পীর, বণিক হইলে 

বণিকের, এবং শুর্র হইলে শুপ্রের কাধ্য করিয়া লয় । আপনার শিষ্যদিগের উপর এক প্রকার 'কর 
(ট্যাকৃম্) ধার্য করিয়া রাখিয়াছে এবং প্রবঞ্চনা করতঃ লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকা 
উপাঞ্জন করিয়াছে এবং করিতেছে । থে গদীর ( শ্রেষ্টামনের ) উপর বসে পে গৃহস্থ বিবাহ কয়ে 

ও অলঙ্কারাদি পরিধান করে। যে কোন স্থলে পধরাবনী ( গ্রবোশোঘসব ) হয়, তথায় গোকুলস্থ- 

দিগের ন্যায় গোসইজিউ এবং বধূজিউর নীমে “ভেট” গ্রহণ করে। আঁপনাদিগকে সংসঙ্গী' এবং 

ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে কুলঙ্গ বলে । আপনারা ভিন্ন অন্যে উম ধার্টিক এবং বিদ্বান পুরুধ 
হইলও তাহার মানা অথব! সেব। করে না। অনামতাবলম্বীদিগের সেবা করাতে পাপ মানে করে। 

প্রসিদ্ধি আছে যে উহা'দিগের সাধু স্বীলোকের মুখ দর্শন করে ন।: পরস্ত গপ্রভাবে কিরূপ লীলা 

হয় তাহা জান। যায় ন।। এইবপ প্রসিদ্ধি সর্বত্র এক্ষণে কম হইয়। আসিয়াছে কারণ কোন কেনেন 

স্থলের সাধুদিগের পরস্থীগমনাদি লীলা প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িযাছে। উহ্বাদিগের মধ্যে যাহার! অধিক 
প্রসিদ্ধ হয় তাহাদিগের মৃত্যু হইলে মৃতদেহ কৃপে নিক্ষিপ্য করিয়া রটাইয়া দেয় যে “অমুক সাধু 
সদেহে বৈকৃণ্ঠে গিয়াছেন এবং সহজানন্দ আসিয়া লইয়া গিয়াছেন । আমর। অনেক প্রার্থনা 
করিলাম যে ভগধন্ ইহাকে লইয়। যাইবেন না, কারণ এই মহান্ত্(র এই স্থানে থাকিলেই ভাল হয় ॥ 
ভগবান্ সহঙ্জানন্দ বলিলেন যে তাহ] হইবে না, এক্ষণে বৈকুঞ্ঠে ইহার অত্যন্ত আবগ্াকডা হই - 

য্লাছে এবং সেই জন্য লয়! যাইতেছি । আমরা স্বচক্ষে ভগবান্ সহজাননাকে এবং তাহার বিমান 
দেখিয়াছি । নুত ব্যক্তিকে বিমানে বসাইয়া উপরে লইয়া গিয়াছেন। তংকালে পুষ্পবর্ণ হইয়া 
ছিল”। যখন কোন সাধু পীড়িত হয় এবং তাহার আর জীবনের কোন আশা থাকে না, তখন 

সে বলে যে “মামি কাল রাত্রিষোগে বৈকুষ্ঠে যাইব | শুনা গিয়াছে যে উক্ত রাত্রিতে বন্দি 

উহার প্রাণত্যাগ না হয় এবং সে মৃচ্ছি ত হইয়া থাকে, তাহ। হইলেও তাহাকে কৃপে নিক্ষেগ করে | 

কারণ উক্ত রাত্রিতে নিক্ষেপ না করিলে সে মিগাবাদী হইয়া পড়ে, এই জন্য এইরূপ কার্য করিয়া 
থাকে । এইরূপ যখন গোঝুলের গোপাই প্রীণ ত্যাগ করে, তখন তাহার খিষ্যগণ কহে থে 
গোরাই মহাস্ম। লীলা বিস্তার করিয়! গিয়াছেন। স্বামিনারায়ণ মডাবলম্বীদিগের গোলাইদিগেকর 

উপদেশ দিবার জন্য “ক্রী্ক্চ: শরণং মম” এই একই মঙ্ত্রআছে। ইহার অর্থ এইরূপ করে £-_ 
“প্রীকু্* আমার শরণ হয়েন অর্থাৎ আমি প্রীকফের শরাণাগত হই ।” পরন্ত "শ্রীরফ্চ আমার 
ধরণ প্রাপ্ত অর্থাৎ তামার শরণাগত হয়েন” এইরূপ অর্থও হইতে পারে । এই সকল মভাবলদ্ছি- 

গণ অদৃষ্টচর ও শীস্ত্বিরুদ্ধ বাঁকা রচনা করে । কারণ উহার! বিদ্যাহীন বলিয়। উহ্বাদিগের বিঃ 
সম্পকীয় নিয়মসমূহের অভিজ্ঞতা নাই ।' | 
*. (প্রশ্ন) মাধ্বমত তো উত্তম? (উত্তর ) অন্যমতাবলম্বী যেরূপ মাধ্বমতও তন্জরপ; কারণ 
উহার1ও চক্রাঙ্থিভ হইয়া থাকে । উহাদিগের এবং চক্রাঙ্কিতদিগের মধো বিশেষ এই যে রামান্ 
জীয়গণ একবার এবং মাধ্বগণ গ্রাতিবর্ষে বারংবার চক্রান্ষিত হইয়া থাকে। চক্রান্ধিতগণ ললাটে 
পীডরেখা এবং মাধ্বগণ কফাবর্ণ রেপ! অস্িত করে| কোন এক মহাতার শ্রক মাধ্য পর্তিতের 
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সত খাঙ্গালাপ হইয়াছিল | (মহাস্ম। ) ভোমর| এই রুষ্কবণ বেপ। এরং (টান্দল]) ভিলক কেন 

অগ্ষিত করিযাছ ? ( শাস্্ী) ইত! অঙ্ষিত্ত করাতে আমি বৈকৃগগে যাইক এবং শরীফে বর্ণ কৃষ্ণ ছিল 
বলিয়। আমরা ভিলক কষ্ণবণ করিয়া পাকি | (মহাত্ম।) যদি কষঃবর্ণ “রপ। এবং তিলক অঙ্কিত 

করাতে ভুঁগি বৈকুগে যাও, ভাতা ভইলে সমস্ত দুর্খ রুষ করিলে কোখায় যাইবে » নৈকুগকেও কি 

পার হইয়! যাইবে ? শরীক ফের সমস্ত দেহ রুষঃ ছিল, তবাং তোমরাও সমস্ত শরীর কৃষ্চবর্ণ কর, 
তবে হীরু-ফর সহিত সাদুশ হইতে পারে। এক্ট সকল কারণ বশত; ইহা পুর্ব মত সকলের 
সদূশ । | রর 

( প্রশ্ন ) লিঙ্গান্কিতের মত কিরূপ ? (উত্তর ) চক্রাঙ্ষিতের দেরপ । চক্রাঙ্গিত ঘেবূপ চক্রের 

্বার। অদ্ধিত হয় এবং নারায়ণ ব্যতীত গনা ফাহাকে ও মানে ন। শদ্রপ -লিঙ্গাঙ্কিতগণ লিঙ্গারতি 

দার! আলি হয় এবং মহাদেব ভিন্ন অন্য কাহাকেও মানে না। ইহার মপধো বিশেষ এই য়ে 

লিঙ্গাক্ষিনগণ পাধাণের এক লিঙ্গকে স্তবণে অথবা রৌপ্য জড়িত করিয়! গলদেশে রাখে । খন জল 

পান কারে তখন উহাকে প্রদর্শন করিগু।পান করে । উতাদিণের মন্ত্রও শৈবদিগের তুল্য । 

ব্রাঙ্গসমাজ এবং প্রার্থনাসমাজ ॥ 

( প্রশ্ন ) ত্রা্মদমাজ এবং প্রার্থনাসমাজ উত্তম কি নী? (উত্তর) কোন কোন বিমযে উত্তম 

এবং অন্দিকাংশে অনুত্তম | (প্রশ্ন) ব্রাঙ্মদনাজ এবং প্রর্থণানমাজের নিঘ়মসকল অতি উত্তম 

বলিয়া উহা সর্ষেবোন্তগ বলিতে হইবে । (উত্তৰ ) সর্বংশে নিষ্ম উত্তম নহে । কারণ বেদবিদ্ধা।- 

হীন লোকে সতা কল্পন। করিতে কিরপে মমথ ভইতে পারে? ক্রাঙ্মমমাজ এবং প্রার্থনামমাজ 

সম্বন্ধীয় লোকের! খৃষ্টিয়ান দতাবলথী হইতে অল্প নংখকক লোককে রক্ষা করিয়া;ছন, পাষাণাদি 

ম্নর্ঘপূজী ৪ কতক পরিমাণে শির করিয়াছেন এবং অন্য অলীক গ্রন্থের ভ্রনজাল হইনেণ কতক 

' পরিমাণে রক করিয়াছেন । আই সকল উপ্ভম বিনয় দেখিভে পাওয়। যায়। পরাস্ধ (১) 

ইঠাদিগের অদেশশুক্তি অতিশয় শিথিল, খুষ্টিানদিগের আচরণ অনেক অন্করণ করেন এবং 

বিবাহার্দির নিয়মও পরিবর্তন করিরাছেন। | ২) স্বদেশের প্রশংস। এবং পূর্বকালীন লোকদিগের 

গৌরব কর! দূরে থাকুক, বরং তৎপরিবর্তে উদরপুণ নিন্দা করিয়। থাকেন এবং দৃষ্টান্ত স্থলে 

খুটিয়ান ইঙ্গরা 'দিগের ভুয়সী প্রশস। কখিন। থাকেন । ব্রঙ্জাপি মহবিদিগের নাম গ্রহন করেন ন।। 

প্রতুত এইজপ বলেন যে সষ্টি হইতে আজ পথ্যস্ত ইংরাজ ব্যতিরেকে কেহই বিদ্বান হয়েন নাই। 

আধ্যাবন্তীয় লোক চিরকাল হইতে মূখ রহিয়া চলিয়। আমিতেছে এবং কখন ইহ্।দিগের উন্নতি 

হয় নাই । (৩) বেদাদির প্রতিট। দুরে থাকুক, পরস্ত শিন্দ। .করিতেও পরাজ্ুখ হয়েন ন1। 

্রাক্ষপমাজ সম্বন্ধীয় পুস্তকে সাধুদিগের স'খ্যায় “ঈল।” “মুসা” “ মহম্মদ”, নানক" এবং “চৈতন্য” 

লিখিত আছে । ইহ! হইতে জান| ষাঁয় যে ইহার। যাহাঁদিগের নাম লিখিয়াছেন তাহাদিগেরই 

মৃতানদারি মতাবলম্বী। আচ্ছা, ষখন আধ্যাবর্তে উৎপন্ন হইয়াছ এই দেশের অল্প ও জল ভোজন 
কাবং পান করিয়াছি এবং এক্ষণেও করিতেছ 'তখন আপনার মাতা, পিতা এবং পিতামহের অবলগখিত 

ধন্মনার্গ ত্যাগ করিয়। অন্য বিদেশীয়দিগের মতের উপর অধিক আসক্ত হওয়া, এবং ব্রাঙ্গ সমাজীয় 
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9 প্রার্থনাসমাজীয় লোকিগের দেশস্থ সান্কৃতধিগ্ঠাবিহীন হই শাপনীনিগকে ' বিদ্বান্ বলিয়। 
প্রকাশিত করা ও ই ইঙ্গরাছি ভাষা পাঠমান্ধেই পণ্ডিতাভিমানী হইয়। সঙগসা মতবিশেষ প্রচার করা 
কিরূপে লোকদিগের স্থিরতা ও উন্নতিবিধায়ক কার্য হইতে পারে? (৪) উ্গরাজ, খবন 
অন্তাজাদির সহিতও পাঁন ও ভোজনে প্রভেদ রাখেন নাই,। ইহারা বুঝিয়। থাকিধেন থে ( সক. 
লের সহিত ) পান ভোক্সন দ্বাথ! এবং জাতি ভেদ উঠাইয! ছিপেই আমাদিগের এব, আমাদিগের 
দেশের সংশোধন হইয়! যাইবে । প্ধন্ধ ইভ। দ্বারা সংশোধন ছুরে থাঁপক বব, বিপরীত ভাবে 
বিরৃতি উপস্থিত হইর। থাকে 1 (৫) (প্রশ্ন) জান্দিভেদ ঈশ্বররূত অথব। মন্তষাকুত ? ? (উদ্ভর) 
৬শ্থরকতও খটে এবং মন্ষ্যকতও বটে । (প্রশ্থ ) ঈশ্বররুত কিরূপ এবং ম্ঠষাককই ব। কিছ্নুস? 
( উত্তর ) মন্তয/, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, জলজন্ক আদি জাতি সকল ঈশ্বর । ষেরূপ পশ্রদিগের মধো 
চো।, অশ্ব, এবং ভস্তী আদি | সু অশ্বখ বট আমাধি ; পঙ্গিগণমধ্যে হংস কাক ও বকা্দি 
এবং জলজস্দিগের মধো মতন্ত ও বুস্তীরাদি জাছিভেদ আছে তদ্রপ মন্চষ্যদিগের মধ্যে ত্রাঙ্গণ, 
শাতিয়, বৈঠা, শুর এবং অন্থযঞজাদি রে ভেদ সকল ঈশ্বরকত। পরজ্ক মগমাদিগের মধো ব্রাঙ্গ- 
ণাদি সামান্থ জাতি মতে; বিস্কু সামানা অথচ লিশেষাজুক জাতিমধো পরিগণিত হইয়া থাকে। 
পূর্বে বর্ণাশ্রম বাবস্থাঁয় “মবধপ লিশিভ ৬ইধাছে অদ্রপ পগ্রণ, কন্ম এলঃ স্বভাব দ্বারাই বণবাবস্থ। অবশ্ঠ 
মানিতে হইবে | উহাদিশের গুণ, কর্শা এবং স্বভাব ৬ইচত পুর্লোকাগসারে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, ধৈশ্য 

এব শঙাদি বর্ণের পরীক্ষাপূর্বক বাবস্থ। কর। বাঞ্স। এ+" বিদ্বান্দিগেধ কার্ধা বলিয়। ইহার মনুষা- 

র-তত হইযাছে। ভ্োজনা০দ ৭ ঈশ্ববকত 'এবং মনতষাকৃত । সিংহ মাংশাহারী এবং যুগ এ মহি- 

ষাদি তৃণাদি আহার করে; ই] ঈদপ্বরুত | দেশ, কাল এবং বস্ব ভেদে মনযাকৃত্তও ভোজনভেন 
আছে । (প্রশ্ন) দেখুন ইউ/রোপবাসী। লোকের মোজা, জবা, কোট ও পেন্টলান পরিধান করে 

এবং হোটেলে সকলের হস্তে ভোজন করে বপিয়। উহা আপনাদিগের উপ্নতি ক রঙে মমথ হয়। 

(উত্তর) নোমীর ইহ ভ্রম । কারণ মুসলমান এব অস্তাজপণ কলের হন্ছে ভেজন করে, 

ভথাপি উচ্ভাবগেব কেন উন্নতি ভয় না? ইউনোপবাসিগণ বাগানস্থায় বিবাহ করেন না, 

বালক এ বালিকদিগের স্ুশিক্ষা দেন এ দেএয়ান, স্বগ্গঘর বিবাহ করবেন, অপৎ লোকের 

উপদেশ দেন না, বিদ্বান হইর| ষে ফোন শ্রম্জালে পতিত হয়েন না, বাহ। কিছু করেন 

তাহা পরম্পর বিচার এবং লভা। করিযা নিশ্চয় করতঃ করেন, আপনার জাতির উন্নতির জন্য 

দেহ, মন ধন বায় করেন 'এব* আলম্ত ত্যাগ কবিয়। পর্নদা উদ্যোগী হইরা থাকেন। দেখ 

ইহার। কাধালয়ে (আফিসে) এবং আদালতে স্বদেশ নির্টিত জুতা লইড়া যাইতে অগ্রমতি 

করেন কিন্তু এতদেশীয় জুতা কইয়া যাইতে নিষেধ করেন ইহা হইতে বৃঝধিয়া লও যে 

ইহার! শ্বদেশ নির্দিত জুতারগুকতছুর সম্মান 9 আদর কারন, অন্য দেশস্থ মন্্য্যেরও ত্র 

করেন না । দেখ. একশত বসবের'কিছু অধিক হইল ইউরোপীমুগন এই দেশে আপিয়াছেন। 

তথাপি ব্বদধেশে যে রূপ ঘন বস্ত্র পরিধান করিতেন এক্ষণে ও তদ্ধপ পরিধান করেন এবং শ্বদেশের 

'রীতি নীতি উঠারা ভাগ করেন নাই। কিন্তু তোমরা অনেককেই উইাদিপের অনুকরণ কবিথা 

খনিয়াছ। এই জগ্য ভোমরা আপনাদিগকে নিনুরদ্ধ এব" উহ্ঠার্দিগকে বৃদ্ধিমান্ মনে করু। অন্ত” 

করণ করা বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নহে । ইহার! যে যে কর্ম থাকেন তাহা ফথোচিভ সম্পাদন করেন, 

১৩ 

ঞ বং | 

॥ 



৯৬২00 সতারথি ু কাণি। 
সর্দদাই আল্ঞান্তবন্তা থকেন এরং ব্যবসায়াদিতে শ্বদেশবাসীদিগের সহায়তা করেন। এই গকল 
গুণবশতং এবং অন্ান্ত উংকষ্ট কার্ধ্যবশতঃ ইহাদিগের উন্নতি হইয়া থাকে! আবৃত জুতা, কোট, 
ও পেঠ.লান পরিধান এবং হোটেলে পান ও ভোঙ্জনাদি সাধারণ এবং অসৎ কার্ধ্য হ্বার! উন্নতি হয় 

নাই । ইঠ্টার্দিগের মধো জাতিভেদও আছে । দেখ কোঁন ইউরোপীয় যত বড়ই অধিকার প্রান্ত 

শ্রবং প্রতিষ্ঠিত হউন না কেন্ তাহার যখন অন্ত দেশস্থ ও অন্তমতাবলঙ্থীর কন্যার সহিত অথবা 
ইউরোপীয়ের কন্ঠার অন্তদেশবাসীর সহিত বিবাহ হয় তখন নিমন্ত্রণ স্থলে একত্র বসিয়া ভোজন 
এবং বিবাহাদির সময় ইহারা অন্য লোকের গুবেশ নিবারণ করেন। ইহ! জাতিভেদ নহে তো, 

কি? তৌমরা সরলবুদ্ধি বলিয়া ইহার! তোমাদিগকে প্রচারণ! করিয়া! বলেন যে "আমাদিগের ঘধো 

জতিভেদ নাই” এবং তোমর|ও আপনার মুখ্তা বশতঃ বিশ্বীম করিয়। লও । এইজন্য যাহ! 
করিতে হইবে তাহ। বিবেচন। পূর্বক করা উচিত তাহা হইলে আর পশ্চান্তাপে কেশ পাইতে হয় 

না। দেখ, রোগীর জন্য বৈদা হয়; উষধের প্রয়োজন নীরোগীর জন্য নহে। বিগ্যাবান্ বাক্তি 

নীরোগ, এবং বিষ্যারহিত বাক্তি অবিষ্যারোগগ্রন্ত হইয়া থাকে । সত্য বিষ্তা এবং সত্যোপদেশই 
উহার রোগমোচনের জনা হইয়া থাকে । উহাদিগের অবিদ্যা বশতঃ এই রোগ আছে ষে ভোজনে 

ও পানেই ধর্ম থাকে & যায় এইরূপ বিশ্বাম করে। যখন কাহাকে ভোঙ্নে ও পানে অনাচার 
করিতে দেখে তখন বলে এব" বিশ্বাস করে যে এ ধর্খত্রষ্ট হইয়াছে । এইরূপ লোকের কথা তোমর। 

শুন না, উহাদ্দিগের নিকট উপবেশন কর ন। এবং উহা্দিগকে আপনাদ্িগের নিকট বসিতে দাও 

না। এক্ষণে বল যে তোমাদিগের বিগ্য! কি স্বার্থের জন্য অথব। পরমার্থের জন্য। যদি তোমা" 

'দিগের বিদ্যা হইতে উক্তবিধ অজ্ঞানীদিগের লাভ হইত, তাঁহ। হইলেই পত্বমার্থের জন্য হইত। যদি 
বল যে উহার। গ্রহণ করে না৷ আমর কি করিব। ইসা তোমাদিগের দোষ উহাদিগের নহে । কারণ 

যদি তোমরা আপনাদিগের আচরণ উত্তম রাখিতে, তাহা হইলে উহার! তোমাদিগের সহিত প্রীতি 

করিয়া উপকৃত হইত। অতএব তোমরা সহস্র সহস্র লোকের উপকার নাশ করিয়া আপনাদ্দিগকে 

সুখী করিয়াছ ইহা! তোমাদিগের মহাপরাধ। কারণ পরোপকা'র করাই ধর্ম এবং পরহানি করাই 
অধর্ম বল। যায়। এই জন্য যথাযোগ্য ব্যবহার করতঃ বিদ্বান্দিগের অজ্ঞানীদিগকে ছুঃখসাগর 

হইতে উদ্ধার করিবার জন্য নৌকান্বরূপ হওয়া উচিত। কোনরূপে মুখের সদৃশ কার্য্য কর! উচিত 

নহে, পরস্ত যেরধূপে উহাদিগের এবং আপনাদিগের প্রতিদিন উন্নতি হয় তদ্রপ কার্য বিধেয় (প্রশ্ ) 

আমরা কোন পুস্তক ঈশ্বর প্রণীত অথ। সর্ববাংশে সত্য বলিয়া বিশ্বান করি না। কারণ মচযোর 

বুদ্ধি অভ্রান্ত নহে বলিয়! তৎপ্রণীত সমন্ত গ্রন্থ ভ্রান্ত । এই জন্য আমর! সকল স্থান হইতে সত্য 

গ্রহণ করি এবং অসত্য ত্যাগ করি । বেদেই হউক বাইবেলে কোরাণে অথবা অন্য কোন গ্রস্থেই 
হউক সকল স্থলেই সত্য মামাদিগের গ্রান্থ এবং কোন গ্রন্থের অসন্ক্ঘ গ্রাহ নহে। (উত্তর) ষে 

যুক্তিবশত: তোমর! সত্যগ্রাহী হইতে ইচ্ছ। করিতেছ, সেই যুক্তি দ্বারাই তোনর! অসত্য গ্রাহী প্রতি- 

পর হইতেছে । কারণ যখন সকল মন্ুষাই ভ্রাস্তিরহিত হইতে পারে না, তখন তোমারও মন্ুঘা 

বলিয়া ভ্রাস্তিরহিত নহ। ত্রান্তিসহিতের বচন সর্বাংশে প্রামাণিক নহে; স্তরাং তোমাদিগের 

বাকোও বিশ্বাস হইবে না! এবং তাহাতে সর্বদাই শ্রদ্ধা কর! উচিত নহে ? বরং বিষযুক্ত অঙ্গের ন্যায় 

*প্বরিহরদী্। এইকাপে. তোমাদিগের রচিত ব্যাখ্যান পুস্তকসকলও কাহারও প্রমীণ স্বরূপ যনে 
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করা উচিত.নহে.। "্চতুর্ষেদী মহাশয় ধড়বেদী হইতে গিয়া নিজের ছুই বেদ হারাইয়া ছিবেদী 
হইয়া পড়িলেন।” অন্য মচুম্য যেরূপ সর্বজ্ঞ নহে, তদ্রপ তোমরাও সর্বজ্ঞ নহ। কখন ভ্রমষখতঃ 
অসত্যে্জ গ্রহণ ও সত্যের পরিহারও করিতে পার। এ্রইজন্য আমর! অল্পজ্জ বলিয়া আমাদিগের 
পরমাস্থার বচনেরই সহায়তা গ্রহণ করা কপ্তবা | বেদব্যাখ্যান সময়ে যেরূপ লিখিয়া৷ আনিয়াছি, 
তোমাদিগ্রেরও তত্রপ মান! আবহ্াক | অন্যথা "যে ভষ্টস্ততোভষ্টঃ" ( সর্বপ্রকারেই ভষ্ট ) হইতে 
হইবে। বেদসকলে হখন সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যখন উহাতে অসত্যের লেশমাত্রও নাই, 
তখন উহ! গ্রহণ কর! বিষয়ে শঙ্কা! করা কেবল আপনার এবং পরের অনিষ্ট করা মাত্র । এই কার- 
ণেই আধ্যাবর্তীয় লোকসকল তোমাদিগকে আপনার বলিয়! মমে করে না এবং এই জনাই 
তোমর। আর্ধ্যাবর্তের উন্নতির কারণ হইতে পার না। কারণ তোমরা মনে করিয়াছ যে স্বদেশ 

যেন ভিক্ষুক এবং বুঝিয়াছ যে এইরূপে তোমরা আপনাদিগের এবং পরের উপকার করিতে 
পারিবে । তাহা পারিবে না । যেকপ কোন পরিবারে মাতা এবং পিতা ছুষ্টঙ্গনেই কেবল সমস্ত 

পরিবারস্থ সম্তানদিগের পালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়। সফলের পালন কর! অসম্ভব মনে করা হেড 
আপনাদিগের সন্ভানদিগকেও বিনষ্ট করিয়। বসিয়াছিল ভদ্রপ তোমাঁদিগের গতি হইবে । আচ্ছা 

বেদাদি সত্যশাস্ত্র বিশ্বাম না করিলে তোমরা কি আপনাদিগের বাক্যের সত্যাসতাতার পরীক্ষা 
এবং আধ্যাবর্তের উন্নতি কখন করিতে পারিবে? দেশের যে রোগ উপস্থিত, তোমাদিগের 

নিকট তাহার এষধ নাই। ইউঝোপীয়গণ তে'ষাদিগের অপেশ] করেন না এবং আধ্যাবর্ভীয়গণ 

তোমাঁদিগকে ভিন্নবুদ্ধি বলিয়। মনে করেন । এক্ষণে বুঝিয়া যদি বেদাদির মান্য করতঃ দেশোঁ- 
নতি সাধনে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলে ও উত্তম হয়। ভোমরা বলিয়! থাঁকিবে যে পরমেশ্বর হইসে 
স্মস্ত সত্য প্রকাশিত ভয়। তবে ঈশ্বরক্ুক খধিদিগের আ্মায় প্রকাশিত সত্যাথন্বরূপ বেদ কেন 

বিশ্বাস কর ন।? ই! এই কারণ হইতে পারে যে বেদ পাঠ কর নাই এবং পড়িবার ইচ্ছাও কর না। 

সুতরাং তোমাদিগের কিবূপে বেদোক্ত জ্ঞান হইতে পারে? (৬) ভপ্িশ্ন খুষ্টিয়ান এবং মুললমানগণ : 

ষেক্প বিশ্বাস করে, তদ্রুপ তোমরাও উপাদান কারণ ব্যতিরেকেও জগণতর উৎপত্তি বিশ্বান কর 

এবং জীবকেও উৎপন্ন মনে কর । কষ্টযৎপত্তি এবং জীবেশ্থরের ব্যাথা। স্থালে ইহ!র উত্তর দেখিতে 

হইবে । কারণ ব্যতিরেকে কাধ্য হওয়া সর্ব! অসম্ভব এবং উৎপন্ধ বস্তর নাশ ন! হওয়াও তত্র 

অসম্ভব । ইহাও তোমাদ্িগের দোষ যে পশ্চান্তাপ এবং প্রার্থনা গ্ছইতে পাপের নিবৃত্তি হয় মনে কর। 

এই বিশ্বাম হইতেই জগতে অনেক পাপের বৃদ্ধি হইয়াছে ।. কারপ পৌবরাণিকগণ ভীর্থাদি যাত্র। 

হইতে, জৈনগণও নবকার মন্ত্র জপ ও তীখাদি হইতে, খ্ষ্টিরানগণ খৃষ্টে বিশ্বান হইতে এবং মৃপলমান- 
গণ “তোবকা তোবা” করাতে ভোগ বাতিরেকেও পাপের খণ্ডন হইয়। থাকে এইরূপ বিশ্বাস করে। 

এইজন্য পাপ হইতে ভ্ুয় না কৰুমুতে পাপের প্রবৃত্তি অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়ছে। এ বিষয়ে ব্রাঙ্ম এবং 

প্রার্থনা, সমাজীয়গরণ পৌরাণিকদিগের পনহিত তুল্যাবস্থ। বেদ শ্রবণ করিলে বিশ্বাস হইত যে ডোগ 

ব্যতিরেকে পাপের নিবৃত্তি হয় না এবং তাহ! হইলে পাপ হইতে ভয় হইত ও সর্বদা ধর্ম প্রবৃত্তি 

থাকিত। ভোগ ব্যতিরেকে পাপের নিৰৃত্তি স্বীকার করিলে ঈশ্বর অন্যাক্কারী হইয়। পড়েন । (৮) 

তোমরা জীবের বে অসীম উন্নতি বিশ্বাস কর, তাহ! কখন হইতে পারে লা, কারণ মীমাবিশিষ্ 

জীবের গুণ, কর্ম, এবং স্বভাবের ফঙ্গও অবশ্য পীমাবিশিষ্ট হইবে | (প্রশ্ন) পরমেশ্বব দয়ালু বলিয়া 



অসী্ কর্ধের অসীম ফল দিবেন। (উত্তর) তন্রপ করিলে পরমেশ্বরের  স্তায়শীলত। “নষ্ট “ইইয়। 

যায় এবং “কহই সংকর্শেব উন্নতি করিবে না। কারণ পরমেশ্বর অল্প কর্মের৪ অনন্ত ফল দিবেন 
এবং পশ্চাভাপ ৪ প্রার্থনা দ্বারা যত অধিকই পাপ হউক না সনস্ত খণ্ডিত হইয়া যাইবে এইরপে 

বিশ্বাস বশতই ধর্থের হানি এবং পাপ কন্মের বুদ্ধি হইতেছে | ( প্রথ ) আমর! স্বাভাবিক জনকে 

বেদ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে টা এবং নৈমিত্তিক স্বানকে তদ্্প মনে করি না। 'কারণ পরমের্বরের, 

দত্ত স্বাভাবিক জ্ঞান আমাদিগের না থাকিলে বেদের ও অধায়ন এ অধাপন অর্থবোধ ও অর্থর্যাখা] 

কিরূপে হইতে পারিত* এই চন্য আমাদিগের মত উতৎকষ্ট। (উত্তর) তোমাদিগের একথা 

নিরর্থক | কাবণ যে জ্ঞান কাহাকে ও দেওয়া হয় উহ! স্বাভাবিক হইতে পারে না। সহজ জ্ঞানই 

স্বাভাবিক হইয়া থাকে এবং উহ্তার হাম প বৃদ্ধি ভইতে পারে না 9 কেহই তাহার উন্নতি করিতে 

পারে না। কারণ বন্ত মযোর ৭ স্বাভাবিক জ্ঞান আছে কিন্তু তথাপি উহারা আপনাদিগের 

উন্নতি করিতে পারে না। নৈমিত্তিক জানই উন্নতির কারণ । দেখ! তোমরা এবং আমর! 

বাল্যাবস্থায় কর্তবাকন্তবা এবং পশ্মাধম্ম কিছুই মথার্থ বুঝিতাম না, পাবে যখন বিদ্বান্দিগের নিকট 

শিঙ্গা। করিণাম তখনই কর্ঠব্যাকর্তবা এ ধন্মাধশ্ম বুঝিতে লাগিলাম । এইজন্য স্বাভাবিক জ্ঞানকে 

সর্বশ্রেষ্ঠ মনে কর ঠিক নহে (৯) ভোমরা খে পূর্ব ও পরজন্ম স্বাবার কর না, উহা খুষ্টিয়ান 

অব মুসলমাপদিগের নিকট হইে, লইযা খাকিবে। পুনজন্ম বাখাস্থলে উহার উত্তর বঝিতে 

হইবে । পরম এইমাধ। বুঝিঘ। লপ্ যে জীব শাশ্বত অর্থাং শিষ্া এবং উত্ার কম্ম ও প্রবাহম্বপ 

নমিতা । কম্ম ও কম্মবানের সঙ্বন্ধ নিতা | জীব কি কোন স্থলে নিষম্ম। হইয়া বাঁসয়া থাকে অণব। 

থাকিবে? তোমাদিগের কথা্সারে পরমেশ্বর এ নিষকম্ম। হউয়। পড়েন । পূর্বাপর জন্ম স্বীকাব না 

করিলে কঁতহানি, অকৃতীভ]াগম, নৈদ্ব শা এবং বৈষমা দোষএ ঈশরে আসিয়া পড়ে। কারণ জম্ম 

না হইলে পাপপুণোর ফলভেগের হ।নি হইয়া যায় । অপরের যেরূপ সখ, দুঃখ, লা অথবা হানি 
করা হইয়াছে তাহার তদ্রপ ফল শরীরধারণ বাতিরেকে হইতে পারে ন।। অপরজ্ত পুর্ব জন্মের 

পাপ ও পুণ্য ব্যতিরেকে ইহজন্সে সখ ও দ্রুখ প্রাপ্তি কিরূপে হইতে পারে? যদি পূর্বজন্মের পাপ" 

পুণযাছুসারে না হয়) তাহা হইলে পরমেশ্বর অন্ঠায়কারী হইয়া! উঠেন। ভদ্বাতীত কশ্মের ফল 

ভোগ বাতিরেকে নাশের সমান হইয়া যায়। এই জন্য দোম|দিগের এই সকল কথা উত্তম নহে। 

(১*) আর ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্ত দিবা গুণবিশিষ্ট পদার্থকে এবং বিদ্বান্দিগকে দেব বলিয়া না 

মানাও উচিত নহে ; কারণ পরম্শের মহাদেব ; স্বুতরাং অনা দেব না থাকিলে তিনি সকল দেবের 

স্বামী বলিয়া মহাদেব কিরপে বলা ফাইতে পারে 8 (১১) অগ্নিহোত্রাদি পরোপকারক কাধ্য 

সকলকে কর্তব্য বলিয়! না মনে ক্বাও উত্তম নহে । (১২ খধি ও মহধিগিগের কৃত উপক্কাৰ 

গণনা না করিয়া ঈলা আদিতে অন্ঠরক্ত হওয়া উত্তম নহে । ( ১৩) বিনা কারুগে বেদবিদ্যোপদি 
ভিন্ন অনা কাধ্য বিদ্যাসকলের প্রবুত্তিকারণ মনে বরা সর্কথা. অসম্ভব । (১৪) বিষ্বার চিহুস্বরূপ 

ঘজ্োপবীত এবং শিখা ত্যাগ করিয়া মুসলমান ও খুষ্টিয়ানদিগের মত ব্যবহার করা (প্রকাশ 

পাওয়া) ও বার্থ। যখন পেপ্ট,লান আদি বস্ত্র পরিধান করিতেছ এবং “মেডাল” পাইবার ইচ্চ। 
বরিতেছ তখন কি ফজ্ঞাঁপবীত আদি বড় ভা ভইয়। গিয়াছে ? (১৫) ত্রন্ধা হইতে লইয়া পরে 

পরবে আযাব অনেক বিদ্বান হউযা গিয়াছেন, তাভাদিগের প্রশংসা না কারয়া ইউরোপীয়রিগের 
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স্বতি করা পক্ষণাঁত এবং তৌধামোদ বাতিরেকে আর কি বলা যাইতে পারে? (১৯) বীজ 
ভুলা জড় ও চেতনের ধোগবশন' জীবোৎপত্তি স্বীকার করা, উৎপত্তির পুর্স। জীবন্ত স্বীকার না করা, 
এবং উৎপন্ন নাশ শ্বীকার না করা, এ সমস্ত পূর্বাপর বিরুদ্ধ | যখন উৎপত্তি পৃর্যা জড় এবং চেতন 

ছিল না! একপ হয়, তবে জীব কোথা হইতে আসিল এবং সংযোগ কাহার হইল? এই উভয়কে ধি 
সনাতন মানি তবেই ঠিক বটে, পরস্থ শষ্টির পুর্বে ঈশ্বর বাতিরেকে অনা কোন তত্বের অস্তিত্ স্বীকার 
ন| কর। ভোমাদিগের বার্থ হইয়া মাইনে । এইজ্জনা যদ্দি উন্নতি করিতে ইচ্ছ। কর ভবে “আবর্ধা সমা- 

ডের সহিত যোগ দাও এবং উহার উ“দগান্তসারে আচরণ কর| স্বীকার কর। নচেং কোন কাখাই 

সম্পয় হইবে ন| | যে দেশের পদার্থ দ্বারা আপনাদিগের খরীর নির্শিত তইয়াছে, এক্সণে পালন ইউ- 
তেছে এবং পরে হইবে ; দেহ। মণ ও ধন দ্বারা সকলে মিলিয়া গ্রীতিপুর্বাক উহার উপ্নতিসাধন করা 

ভোমাদিগের ৪ আমাদিগেব সকলেরই অতি কর্তবা এই 'জনা আঘাসমাজ যেরপ আধ্যাবর্ত দেখের 

উয়গ্ির কারণ তজপ অনা কোন সমাজ হইতে পারে ন।। যদি এই সমাজের যখাবং সহায়তা 

কর, ভবে উত্তম ভয়, কারণ সমাছের সেভাগা বৃদ্ধি রা সমহের কার্ধা একের নহে । (প্রশ্ন) 

আপনি সকলেরই থগুন করিয়া আদিতেছেন, পধজ্ আপনার আপনার ধশ্ধে সকলেই উত্তম. 

কাঁকাবও খণ্ডন কর| উচিত নতে এবং বদি কল্ন তাহ! তইলে আপনি ইহাপিগের হইতে কি বিশেষ 
কহিতেতেন ? আপনি বে এত বণিলেছেন হাহাতে বুঝিতে হইবে যে আপন। হইতে কেহ অধিক 
অথবা তুগা ছিল না এস নাই? আপনার £রূও অভিমান করা! উচিত নহে । কারণ গরমাত্মাকষ 
চষ্টিতে বাক্তি বিশেম অপেক্া ঘনেক শ্রেছ, উপা এাং নূন আছেন। অতএব এরূপ দর্প কর। 
উচিত নতে। (উত্তর) ধন্ম সকপ্ের গক্ষে এক অথবা অনেক 1 যদি বল বে অনেক, তাহ। হইলে 
এক অপ্রের সহি বিরুদ্ধ হয় অথব! অধিরদ্ধ ১? যদি বল বিরুদ্ধ হয় তবে এক ব্যতিরেকে 
অপর ধশ্দ হইতে পারে না। এব" গদি বল যে অবিরুদ্ধ হয়, তবে পুথক পৃথক হওয়া ব্র্থ। এই 

জনা ধন এবং অপর্থ এক হইয়া থাকে অনেক নহে । আমি এইরূপ বিশেষ কহিতেছি ফে 

যদি কোন রাজা সকল সম্প্রদায়ের উপদেশককে একত্র করেন তাহ হইলে এক সহজের নূন হয়: 
11 পরন্ধ ইহাদিগের মুখা ভাগ দেখিলে পুরাণী (পৌরাণিক ), কিরাণী ( খৃষ্টিয়ান ), ঠজেনী এবং 

(কার।ণী (মুসলমান ) এই চারই হই] থাকে । কারণ সকল সম্প্রদাঃইই এই চার মতের মধ্যে 

অবসিয় পড়ে । যদি কোন বাছা উহ্তাদিগের মভ। করিয়া জিজ্ঞান্থ হইয়া প্রথম বামমাগীয়কে 

জিজ্ঞাপী করেন যে মহাশয় । আজ পর্যান্ত আমি কোন গুরু অথব| ধর্মবিশেষ গ্রহণ করি মাই। 

সকল ধর্দ মধো কোন দন্ম উত্তম আপনি বলিফ্ধা দ্িউন এব আমি তাহা? গ্রহণ করিব। 

( বামমাগী ) আমাদিগের (জিজ্ঞাস) এই নয় শত নব নবতি (৯৯৯ কিরপ? (বামমাগী।) 

সকলেই মিথাক 'এবং ঘরকগামী কারণ “কৌলাৎ পরতবন্নীন্তি” এই বচন প্রমাণে আমাদিগের 

ধন্ম অপেক্গা উত্তম কোন ধর্ম নাই। .(জিজ্তীস্ব ) আপনাদিগের ধরন কি? (বাঁগমার্গী ) ভগ 

বতীকে শ্রদ্ধা করা, মদ্ত মাংসাদি পঞ্চ মকীরের সেবন এবং রুদ্র যামল প্রন চতুঃষষ্ঠি তস্তে বিশ্বাস 

করাইত্যাদি। হদি তুমি মুক্তির ইচ্ছ। কর তাহাহইলে আমাদিগের শিষা হইয়া পড়। (জিজ্ঞাস) 

আচ্ছা, পরন্ত অন্যানা মন্তাতআ্মাদিগকেও দর্শন করত; জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। পশ্চাৎ আমাক 

ধার গ্রতি শুদ্ধ! এবং প্রীতি হইবে তাহারই শি কইয়া যাইর। ( বাঁমমার্গী) অঙ্কে কেন, 
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ত্রান্তিতে পতিত হইবে ! : এই. সফল লোকে 'তোমাকে প্রতীরণা করিয়া তাছাদিগের জালে 
তোমাকে পাতিত করিবে। কাহারও নিকটে যাইও না; আমার শরণাগত হইয়া ফা; নচেৎ 
অনুতাপ করিতে হইবে । দেখ! আমাদিগের মতে ভোগ এবং মোক উত্য়ই আছে। (জিজ্ঞাস) 
আচ্ছা, দেখিয়া তো আসি । এই বলিয়া চলিয়া! গিয়। শৈবের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল এবং 

সেও ভদ্রপ উত্তর দিল। এই মাত্র বিষে কহিল যে শিব, রুদ্রাক্ষ, ভম্ম ধারণ এবং লিঙ্গার্চন 
বাতিরেকে কথন:মুক্তি হইতে পারে না। সে উহাকে তাগ করিয়া নবীন বেদান্তীর নিকট 
উপস্থিত ছঈল। (জিজ্ঞান্্) বলুন মহাশয়, আপনার ধশ্ম কি? (বেদাস্তী) আমরা ধর্মাধর্ম 
কিছুই মানি না । আমি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, আমাতে আবার ধশ্মাধন্ম কোথায়? এ সমস্ত জগৎ মিথ্যা | 

যি জ্ঞানী শুদ্ধচেতন হইতে চাহ তবে আপনাকে ব্রহ্ম মনে কর এবং জীবভাব ত্যাগ কর, তাহ! 

হইলেই নিতা মুক্ত হইয়। যাইবে । (জিজ্ঞাস ) যদি তুমি ত্রদ্ধ এবং নিত্য মুক্ত হইয়া! থাক, তবে 
ত্রদ্দের গণ কন্ম এবং স্বভাব তোমাতে কেন নাউ ? আর শরীরেই বা কেন বদ্ধ বহিয়াছ? 

€ বেদাস্তী ) তুমি শরীর দেখিতেছ এইঞ্না তুমি ভ্রান্ত, আমি ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কিছুই দেখিতেছি- 
না। (জিজ্ঞান্থু )দর্শক তুমি কে এবং কাহাকে দর্শন করিতেছ ? (বেদান্ী ) দর্শক ব্রচ্ম এবং 
ব্রক্কেই ব্রহ্ম দেখিতহেছেন। (জিজ্ঞাস ) তবে কিছুই ত্রচ্দ? (বেদান্তী) না, আপনাকেই 

আপনি দেখিতেছেন । (জিজ্ঞান্থ) কেহ কি এ্রাপনার ক্বদ্ধের উপর আপনি উঠিতে পারে। 

তোমার কথ। কিছু নহে, কেবল ক্ষিপ্ত প্রলাপ মাত্র ৷ সে অগ্রবর্তী হইয়। জৈনদিগের নিকট উপ- 

স্থিত হইল এবং উহ/কে জিজ্ঞান। করিল। দেও এই প্রকার বলিল, পরস্ক এই মাত্র বিশেষ 

বলিল, যে “জিন ধশ্ম” বাতিরেকে অন্য ধশ্ম ভ্রান্ত। জগতের কর্ত। অনাদি ঈশ্বর 'কেহ নাই, জগৎ 

অনাদি কাল হইতে এরপই রচিত আছে এবং হইবে। তুমি আমার শিষ্য হইন্না যাও 

কারণ আমি সমাকৃত্বী অর্থা২ সকল প্রকারে উত্তম। বিষয় সকল মানিয়া থাকি। টগন 

মার্গ ভিন্ন সমস্তই মিথ্যাত্বী (মিথ্যা! )। পরে সে অগ্রবর্তী হইয়। থুষ্টিয়ানের নিকট জিজ্ঞাস! 

ফরিল। সেও বামমাগ'র তুল্য সমস্ত গ্রশ্নোন্তর করিল। পরন্ত এইমাত্র বিশেষ বলিল যে “সকল 

যন্তরন্তই পাপী, আপনার সামর্থ্য হইতে পাপ খণ্ডন হয় ন| ; ঈশ্বর বিশ্বাস ব্যতিরেকে পবিত্র হইয়। মুক্তি 

লাভ হইতে পারে না । ইঈশ। সকলের প্রায়শ্চিত্তের জনা নিজের প্রাণ দিয় দয়া প্রকাশ করিয়া- 

ছেন। তুমি আমার শিবা হইয়। যাঁও” | জিজ্ঞান্গু শুনিয়া মৌলবী সাহেবের নিকট যাইল। 

তাহার সহিত উক্তরূপ. প্রশ্নোত্তর হইল | সে এইমাত্র বিশেষ কহিল যে “পরমেশ্বরের দ্বিতীয় নাই। 

তাহার ভবিষৃদ্বক্ত! মহম্মদ এবং পবিত্র কোরাণে বিশ্বাস ব্যতিরেকে কেহ মুক্তি পাইতে পারে ন1। 

যে এই ধর্শ বিশ্বাস করে ন| সে-নারকী এবং নাস্তিক ও বধযোগ্য হইয়], থাকে । জিজ্ঞান্থ উহ 

শুনিয়া বৈবের নিকট গমন করিল এবং তদ্রপই কথোপকথন হইল। সে এই মাত্র বিশেষ বলিল 

যে “আমার তিলক ও ছাপ দেখিয়৷ যমরাজ ভীত হয়”। . জিজ্ঞান্থ মনে মনে বুঝিল যে যখন 

মশক, মক্ষিকা, গুলিষের সিপাহী, চোর, দস্ধ্য এবং শক্র ভীত হয় না, তখন যমরাজ্জের গণ কেন 

ভীত হইবে? পুনরায় অগ্রে চলিল। এই সকল মতাবলম্বিগণ আপনার আপনার মত সত্য বলিল। 
কেহ বলিল আমাদিগের কবীর, কেহ নানক, কেহ দাদু, কেহ বল্লভ, কেহ সহজানন্দ এবং কেহ, 
মাধব আদি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকলের অবতার । এই রূপে সহ লোককে জিজ্ঞস| করিয়া! উহা 
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দিগের একের সহিত অপরের বিরোধ দেখির। বিশেষরূপ নিশ্চয় করিল যে ইহাদিগের মধো কেও 

গু হইবার যোগা নহে । কারণ এক একটি মিথা। সম্বন্ধে ৯৯৪৯ নয় খত নবনবতি জন সান্ষ 

দিয়াছে । শ্রিথ্যুক দোকানদার, বেশ্া এবং ভেড়য়াগণ যেমন আপনাদিগের বপ্ধর গৌরব এবং 

অপরের নিন্দা করে হহাদিগকেও ভদ্রপ জানিতে হইবে । 

তিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ । 

.. সমিৎপাণি? শ্রো্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ 
তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক 

গ্রশান্তচিস্তায় শধাঘিতায় । 

যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং ” 

প্রোবাচ তান্তত্বতো ব্রহ্মবিষ্ঠীষ্ ॥ 

মুণ্ডক ১। খঃ ১। মঃ ১২১৩ ॥ 

উক্ত সত্য বিজ্ঞানার্থ সমিৎপাণি হইয়। অর্থাৎ রৃতাঞ্চলি হইয়া 'অরিক্ত হন্ডে, বেদবিদ, ক্র্গনিষ্ঠ 

ও পরমাক্সজ্ঞাতী গুরুর নিকট যাইবে এবং এই সকগ ভ্রান্ত ও প্রতারকদিগের জালে পতিত হইবে 

না। এইরূপ শান্তচিন্ত, জিতেক্দ্িয় এবং সমীপপ্রাপ্ণ জিজ্ঞান্্কে বিদ্বান্ ষথার্থ ব্রঙ্মবিষ্ঞা এবং পর- 

মাজার গুণ কর এবং স্বভাবের উপদেশ দিবেন ; এবং উক্ত শোতা! থে যে সাধন দ্বার! ধশ্মার্থ কাম 

ও মোক্ষ এবং পরমাত্মাকে জানিতে পারে তদ্রুপ উহাকে শিঙ্ষ। প্রদান করিবে । তখন সে উক্ত 

পুরুষের নিকট যাইয়া বলিবে যে মহাশয় এই সকল সম্প্রদায়ীদিগের গোলযোগে আমার চিত্ত ভ্রান্ত 

হইয়া] পড়িয়াছে। কারণ যদি উহাদিগের মধ্যে কাহারও আমি শিষ্য হই তাহা 'হইলে অপর ৯৯৯ 

নয় শত নবনবতি সম্প্রদায় আমার বিরোধী হইবে । যাহার ৯৯৯ জন শক্র এবং একজন মাত্র 

মিত্র তাহার কখন ক্খ হুইতে পারে না । অতএব আপনি উপদেশ করুন যে কাহার মত আমি 

গ্রহণ করিব। (আপ্ত বিদ্বান্) এই সকল মত অবিদ্যা্জন্ত এবং বেদবিরোধী । ইন্কারা মুর্খ, 

পামর এবং বন্তমনুষ্যদিগকে প্রলোভন করিয়া আপনাদ্দগের জালে আবদ্ধ করিয়া স্বপ্রয়োজন 

সিদ্ধকরে। এই সকল হতভাগ্য লোক মন্তষ্যজন্মের ফল রহিত হইয়া আপনাদিগের মন্গষ্যজন্মকে 

ব্যর্থ কঝে। দেখ, যে সকল বিষয়ে এই সহম্্র মতের একমতা আছে তাহাই বেদগ্রাহ এবং 

যাহাতে উহাদ্দিগের পরম্পর বিরোধ আছে ভাহাই কল্পিত, মিথ্য।, অধর, এবং অগ্রাহা। (জিজ্ঞাস) 

কিরূপে ইহার পরীক্ষা হইবে? ( আগ্ত ) তুমি যাইয়া এই কল বিষয় জিজ্ঞাসা কর এবং উহাতে 

উহ্াদিগের এরম হইয়া যাইবে । তখন দে যাইয়া উক্ত সহ্শর মৃতাবলম্বীদিগের সভ1 মধ্যে 

দডায়মান হইয়। বলিল “মহাশয়গণ শ্রবণ করুন, সত্যভাধণে ধন্ম হয় অথবা মিথা। ভাষণে 1” সকলে 

একন্বর হইয়া বলিল যে সত্যভাষণে ধর্ম এবং অসত্য ভাষণে অধশ্ম হয় । এই রূপে বিগ্যাপাছে। 

ব্ষচর্ধকরণে, পূর্ণবুবাবস্থায় বিবাহ করণে, সংসঙ্গে, পুরুষার্থে এবং সত্যব্যবহারাদিকরণে ধরণ, এবং 

অবিগ্বা! গ্রহণে, ব্রঙ্গচর্যের অকরণে, ব্যভিচার করণে, কুসঙ্গে, অসত্য ব্যবহারে ছলে, কপটো- 
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তোমাদিগের রীতি নীতি ও বাবহার হইতে 1 € মভাবলম্বী ) মহাত্মাদিগের ব্যবহাত্ম হস্তীর দস্ত্ের 

ভুলা হইয়! থাকে । হ্ন্তীর দত্ত যেব্ূপ ভোজনের জন্য এক প্রকার এবং বাহিয়ে প্রদর্শনের জন্ত অন্য 
প্রকার হুইদ| থাকে তদ্রপ আমরা ভিভরে পবিত্র এবং বাহিরে কেবলমাত্র লীলা করিয়া থাঁকি। 

(ঝিজ্ঞান ) যদি তোমরা! ভিতরে শুদ্ধ হইতে, তাহা! হইলে ক্োমাদ্দিগের বাহিরের কাধ্যও : শুদ্ধ 
হইত । সুতরাং ভোমাদিগের অন্তরও অপবিক্্। ( মতাবলত্বী ) আমরা যেরূপই হই মা কেন, 
আমাদিগেক্ শিষোর! অবস্থয উত্ভম। (জিজ্ঞাস) তোমরা যেরূপ গুর, তোমাদিগের শিষাগণপ 
তদ্রুপ হইর। ( মৃতাবলম্বী ) একমত কখনই হইতে পরে না, কারণ মন্তষাদিগের গুণ, কর্ম ও 

ক্বভাব সকলেই ভিন্ন ভিল্প। (জিজ্ঞান্থ) যদি বাল্যাবস্থা। হইতে একবিধ শিক্ষা! হয়, সত্যনভাষাণ।দি 

ধর্মের গ্রহণ এবং মিথ্য! ভাষাণ!দি অধর্ের ত্যাগ করা হয় তাহা! হইলেই এঁকমত্য অবশা হইতে! 
পারে। অপরঞ্ধ দুই মত অত ধর্ম ভ্র/ এবং অধর্শমাত্মা সর্বদাই থাকে । ইসা তে! আছেই, কিন্ত 

ধর্দাত্মা সধিক হইলে এবং অধশ্মাত্মা। অল্প হইলে সংসারের সুখ বৃদ্ধি হয়। যখন অধন্ম অধিক হয় 
তখনই ছুঃখ উপস্থিত হয়| মূদি সকল বিদ্বানই এরূপ উপদেশ প্রদান করে তাহা হইলে এক মত 

হইতে কিছুই বিলম্ব থাকে না। (ম্তাঁবলম্বী ) আজ কাল কলিযুগ। এক্ষণে সত্যযুগের আক'জ্ষা 

করিও ন1। (জিজ্ঞানু) কলিযুগ কালের নাম । কাল নিক্ষিয় হওয়াতে কোন ধশ্মাধর্শানুষ্ঠানের বাধক 

অথবা সাধক হইতে পারে না। পরম্ত তোমারই কলিযুগের মূর্তি ধারণ করিয়। বসিয়া আছ। 

ঘদি মন্ুষে)ই সত্যযুগ এবং কলিযুগ ন| হইত তাহা হইলে সংসারে কেহই ধর্মাজ্মা থাকিত ন1। 
এ সম্ন্তই সঙ্গের গুণ ও দোষ মাত্র, স্বাভাবিক নহে। এই কথ! বলিয়া জিজ্ঞাস্থ আপগ্তের নিকট 

ঘাইল এবং তাহাকে বলিল মঙ্তাশয় ! আপনি আমার উদ্ধার করিয়াছেন। অন্যথ| আমিও কাহ- 

রও জলে পতিত হইয়া নষ্ট ও ত্রষ্ট হইয়। ধাইতাম। এক্ষণে আমিও এই সকল ভ্রান্ত মধ্তর থগুন 

এবং বেদেক্ত সতা মতের মণ্ডন করিতে থাকিব । ( আপ্ত) ইহাই নকল মন্থুয্যের এবং বিশেষতঃ 

বিধান ও সংন্যাসীদিগের কার্য, যে সকল মন্ুষ্ের নিকট সত্যের মণ্ডণ এবং অসত্যের খণ্ডন 

করিয়া পাঠ করত: ও শরবণ করত: সত্যো।পদেশ দ্বার! উপকার করিতে হইবে। 

€ প্রশ্ন ) লোকে যে ত্রঙ্গচারী ও সন্ন্যাসী হুইয়। থাকে উহ। তো! ঠিক? (উত্তর) এই আশ্রম 

আবশা ঠিক পরন্ত আজ কাল ইহাতেও অনেক গোলযোগ হইয়! পড়িয়াছে। কত লোকে 

নাষে ব্রচ্মচারী হয় এবং বৃথা জট! বৃদ্ধি করত: সিদ্ধ বলিয়া প্রচার করে। ইহার|। জপ ও পুর- 

স্চপণাদিতে আসক্ত থাকে এবং বিগ্ভ! পাঠের নাম গ্রহ্ণও করে না, যদিও উহ। দ্বারাই উহার ব্রদ্ষ- 

চান্ধী কথিত ছইতে পারিত | উক্ত ত্রহ্ম অর্থাৎ বেদ পাঠ বিষয়ে কিছুই পরিশ্রম করে না সুতরাং 

ছাগীব গলম্তনবহ উহাদিগের ব্রচ্মচারী নাম নিরর্থক । এইরূপ অনেক সংন্যাসীও বিগ্তাহীন হইয়া 

'ণ্ড ও কমণ্ডলু গ্রহণ করতঃ ভিক্ষা মাত্র করিয়। বেড়ায়, বেদমার্গের কিছুই উন্নতি করে না, সামান্য 

অবস্থ। হইতে সংন্যাস গ্রহণ করিয়া পর্যটন করে এবং, বিষ্যাভ্যাস ছাড়িয়া দেয়। এই 

সকল জঙ্জচারী এবং সংন্যাসী ইতশ্ততঃ জল, স্থল ও পাধাপানি মূর্তির দর্শন ও পুজন করিয়। ভ্রমণ 

করে, বিদ্যাতত্ব জানিয়াও মৌন থাকে, নির্জন স্থানে যথেষ্ট ভোঙ্ন ও পান করিয়া শয়ন করিয়া 

পড়ি থাকে, ঈর্ধ্যা ও ঘ্বেষের বশীভূত হইয়। নিন্দা এবং |কুচেষ্টা দ্বারা জীবনষাজা নির্ধ্ধাহ করে, 

কাক বস্ত্র এবং দণ্ড গ্রহণ মাই আপনাধিগকে কৃত্কৃত্য মনে করে এবং উহারা আঁপনারদিগকে 



সর্বোৎকৃষ্ট মনে করিয়! উত্তম কার্ধোর অনুষ্ঠান করে ন। এয়প লোক সংস্তালী হইয়াও জগনে, 

বৃথা বাঁম করে। কিন্তু ধাহার! জগতের হিত সাধন করেন তীছারাই প্রকৃত সং্টাসী। (প্রশ্ন) 
|গিনী, পুরী এবং ভারতী প্রভৃতি গৌখাইগণ অবশ্ঠ উত্তম? কারণ উহার! মঞ্তরদায় বা গুলী 
করিয়া ইতত্ততঃ পর্যাটন করে, শত শত সাধুদিগকে আনন্দিত করে, সর্বত্র অধবৈভ মতের উপদেশ, 
করে এবং কিয়ৎপরিমাঁণে অধায়ন ও অধ্যাপনাও করিয়। থাকে । এই জন্য ইহারা উত্তম হজে 

পারে। ( উত্তর ) এই দশ নাম পরে কল্পিত হইয়াছে সদাতন নহে। উঠাদিগের মণ্ডলী সহল' 

কেবল ভোজনার্ঘ। অনেক সাধু ভোজনের জন্য মণ্ডলী যধো থাকে এবং দল্ত প্রকাশ করে। 
কারণ এক জনকে যোইস্ত করে এবং এ বাক্তি উহ্বাদিগের মধো প্রধান হয়। সায়ংকালে মেই 

মোহস্ত বেদীর উপর উপবেশন করে এবং মমস্ত ব্রাহ্মণ ও সাধুগণ দণ্ডায়মান হইয়া! হস্তে পুষ্প 
লইয়া - 

নারায়ণ প রভবং বসিষ্ঠং 
শত্তিং চ তৎপুরপরাশরং চ। 

ব্যাসং গুকং গৌড়পদং মহীন্তম্ ॥ 

ইত্যন্দি শ্লোক পাঠ করত? হর হর শবে উহার উপর পুষ্প বর্দণ করতঃ সা্টাঙ্গে নমস্কার করে। যদি 

কেহ সেরূপ না করে তবে তাহার মে স্বলে থাকাও কঠিন হয়। সংসারকে প্রদর্শন করিবার 
জন্য এইক্প দম্ভ করিয়া থাকে এবং তাহাতেই প্রতিষ্টা লাভ করিয়া ধনলাভ করে। 
কত মঠধারী গৃহস্থ হইয়াও সংন্টাসের অভিমান মাত্র করিয়া থাকে এবং কোন' 
কর্ধানুষ্ঠান করে না। পঞ্চ সমুন্লাসে যেক্ূপ কথিভ হইয়াছে, সংন্যাসের তাহাই কর্তব্য 
কন্ম। তাহ! ন| করিয়া উহারা বৃথা সময় নষ্ট করে । কেহ সাধূণদেশ করিলে ইহার! 'তাহারও 

বিরোধী হয়, ভন্বু ও রুদ্রাক্ষ গ্রতৃ্ত ধারণ করে এবং বেহ কেহ শৈবসন্প্রদায়ের অভিমান করিয়া! 

বেড়ায় । যখন কদাচিং শান্বার্থ করিতে প্রবৃত্ত হখ তখন আপনাদিগের মত অর্থাৎ শঙ্গরাচার্যা- 

কথিত মতের স্কাপন এব চক্রাষ্কিত আদি খণ্ডন করিতে প্রবৃক্ধ হয়। বেদমার্গের উন্নতি, এব 
যত ভ্রান্ত মত আছে উহদিগের খগ্ডনে, ইহারা প্রবৃত্ত হর মা। এই সকল সংন্যাসী এইরূপ বুঝ 

যে «আমাদিগের খগুন ও মণ্ডনের প্রয়োঙ্গন কি? আমর। তে। মহাত্মা” । এই সকল লো 

সংসারে ভারন্বরূপ | এইব্ূপ হওয়াতেই বেদমার্গবিরোধী বামমার্গাদি সম্প.দায়, ইয়ান, মুসগঙাল 
এবং জৈনগণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এক্ষণেও পাইতেছে | ইহাদিগের নাশ হইতেছে তথাপি ইহা 
দিগের চস্কু খুলিতেছে না। খুলিবে কোথ। হইতে? উষ্াদিগের মনে পরোপকার বুদ্ধি এবং কর্তব্য 
কর্ের অনুষ্ঠানে উৎসাহ যদিও কখন কিয়ংপরিমাণে হয়, তথাপি ইহার! আপনাদিগের' প্রতিষ্ঠা 
এবং পান ও ভোজনের অপেক্ষা,অন্ত কিছুই অর্ক মনে করে না এবং সংদারের নিন্দা হইতে 

অত্তান্ত ভীত হয়েন। তত্বাভীত ( লোকৈষণা) গ্জোক মধ্যে প্রতিষ্ঠা, ( বিস্বৈষপ1) ধন বৃদ্ধির 
জন্য ভংপর হইয়। বিষর ভোগ, এবং ( পুরণ ) 'পুত্রবৎ শিষাদিগের উর মোহিত হওয়া, এই 

ভিন প্রকার এবণা ত্যাগ করা উচিত। যখন এষন|ই পরিহৃছ হয় ন। তধ্ন আবার সংন্টাপ কিপপে 
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হইতে পারে ? অথাৎ পক্গপাত রহিত হইয়া বেদ মার্গের উপদেশ হারা জগতের বল্যাপাহ্ীনে 
দিবারা্র প্রবৃত্ত থাকাই সংন্যাসীদিগের মুখা কার্ধা । যখন আপনার অর্ধিকারোগধুক্ত কর্ণ কর! হয় 
না, তখন সংন্তাসী আদি নাম ধারণ করাই বার্থ। একপ না! হইলে গৃহস্থ মেকগ ব্যবসায়ে এবং 

খ্বার্থ বিষয়ে পরিশ্রম করে, সংন্যাপীও ভদ্রপ পরোপকার করণে অধিক পরিশ্র করিতে তৎপর 

হইবে। দেখ, তোমাদিগের সমক্ষে ভ্রান্ত মত সরল বৃদ্ধি পাইতেছে ;' লোকে খ্িয়ান্ "ও 

মুসলমান্ পর্যান্ত হইতেছে অথচ তোমাদিগের হইতে অল্প পরিমাণে ৪ আপনার গৃহ রক্ষা এবং 
অপরের সহিত একা হইতেছে না । তোমরা ইচ্ছা! কবিলেই হইতে পারে। যতদিন বর্ধমানে 
এবং ভবিধাতে উন্নতিশীল না হয় ততদিন আধ্যাবর্তীয় এবং অনাদেশস্ লোকদিগের উন্নতি হইতে 

পারে না। বেদাদি সত্য শান্ব সমূহের পঠন ও পাঠন, ব্রহ্ষচর্ধাদি আশ্রমের যথাবৎ অনুষ্ঠান এবং 
সভ্যোপদেশ যখন উন্নতির কারণ ভয়, তখনই দেশোন্নতি হইয়া থাকে । মনে করিয়া দেখ যে কত 

কপটতা ও প্রতারণার বিষয় বস্তঃ তোমার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কোন ফোকানদারস্বরূপ 

সাধু পুত্রাদি প্রদানের সিদ্ধ প্রচার করে এবং অনেক স্ত্বীপোক তাহার নিকট উপস্থিত হয় ও কৃভা- 

গুলিপুটে পুত্রবর প্রার্থনা করে। সাধু সকলকেই পুত্র পাইবার আশীর্ব্বাদ দিয়া থাকেন। উহ্থা- 

দিগের মধ্যে যাহার যাহার পুত্র হয়, সেই মান করে সাধুর বচনান্সারেই হইয়াছে । যদি উহ 

দিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করে থে শুকরা, কুকুরী, গর্দিভী এবং কুকুটী আদির শাবকাদি কি সাধুর 

বচনান্ুনারে হইয়। থাকে? তাহ] হইলে কোনই উত্তর দিতে পারিবে না। যদি বলে যে আমি 

বাঁলকদিগকে ঝচাইয়! রাখিতে পারি, তা] হইলে উহার! নিজে কেন মরিয়া যায়? কত ধূর্ত এরপ 

মায়! প্রকাশ করে যে, মহ! বুদ্ধিমান লোকেও প্রতারিত হইয়া! ষায়। এইরূপ কতগুলিন ধন- 

হরণের জন্ত প্রতারক আছে। ইহারা ৫1৭ জন মিলিয়া দূর দেশে গমন করে। শরীরের গঠন।দি 
যাহার উত্তম. তাহাকে দিদ্ধ পুরুষ করিয়া লয় । ঘষে নগরে বা গ্রামে ধনাঢ্য লোক থাকে, তাহার 

নিকটবর্তী বনে উক্ত সিদ্ধকে রাখে এবং সাধকের! উহার অপরিচিত সাজিয়া নগরের ভিতর হাইয়! 

যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে ঘষে তুমি এইরূপ কোন মহানম্মকে এস্থানের কোথাও দ্েখিয়াছ কি 

না? লোকে এইরূপ গুনিয়! কহে যে উক্ত মহাত্মা কে এবং কিরূপ? সাধক বলে যে “তিনি অতি 
সিদ্ধপুরুষ, মনের কথাও বলিতে পারেন এবং মুখে যাহাই বলেন তাহাই হইয়। যায়। তিনি 
মহাযোগিরাজ ; তাহার দর্শনের জন্য আমি আপনার গৃহ ত্যাগ করিয়া ঘুরিয়৷ বেড়াইত্তেছি । আমি 

কাহারও নিকট শুনিয়ছি যে সেই মহাত্াা এই স্থানের অভিমুখে আসিয়াছেন।” গৃহস্থ তখন 

বলে যে “তোমার সহিত উক্ত মহাত্মার যখন সাক্ষাৎ হইবে তখন আমাকেও বলিবে, আমিও দর্শন 

করিব” এবং মনের কথ! জিজ্ঞাসা করিব। এই রূপে সাধক সারাদিন নগরে পর্যটন করে এবং 

প্রতোকে উক্ত সিদ্ধপুরুষের বিষয় কহিয়া রান্জিযোগে মিলিত হইয়া সিদ্ধ এবং সাধক একত্রে পান 

ভোজন এবং শয়ন করিয়া! থাকে । পুনরায় প্রাতঃকালে নগর অথবা গ্রামে যাইয়া উক্তরূপে ছুই 

তিন দিন ধরিয়।, বলিয়া! বেড়ায় । পরে চারিজন সাধক ফোন' কোন ধনাটাকে বলে যে “উক্ত মহা” 

কমার সাক্ষাৎ হইয়াছে । যদি তোমার দর্শন করিবার ইচ্ছা ধাকে তৰে চল” । যখন সে প্রস্তুত, 

হয় তখন তাহাকে সাধক জিজ্ঞাসা করে “তোমার কি কথা জিজ্ঞাস্য? আমাকে বল”, কেছ 
পত্রের, কেহ ধনের, কেহ রোগ নিবারণের এবং শক্র জয়ের ইচ্ছা করে। সাধক উহাদিগকে লইয়া 
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ধায়] “সিদ্ধ এবং লাধবদিগের মধো সক্ষেত থাকে 1 অর্থাৎ যাহার ধনের ইচ্ছা! হয় গাহাকে বক্ষিণ 

পার্থে, যাহার পু্লেচ্ছা হয় তাহাকে সম্মুখে, যাহার রোগ নিবারণের ইচ্ছা হয় আহাকে বাম পারছে 

এবং যাহার শক্র জয় করিবার ইচ্ছা! হয় তাহাকে পশ্চাংভাগে লইয়া যায়) সম্মুখ ংর্ভীকে মধো 
উপবেশন করিতে দেয় । উহার যখন নমস্কার কুরে সিদ্ধ তখন আঁপমীব সিদ্ধির বেগবশত; উচ্চ:- 

স্বরে বলিয়া উঠে ঘে “আমার নিকট কি পুত্র রক্ষিত রহিয়াছে যে তুমি পুলরেক্ছা' করিয়া আশিয়াছ 1? 
এইন্ধপে ধনেচ্ছুককে বলে “এখানে ধনের থলিয়া রহিয়াছে যে ধনেচ্ছা করতঃ এখানে আ'য়াছ? 
ফঙ্কীরের নিকট ধন কোথায় ?” রোগ নিবারণেস্,কে বলে “মামি কি বৈষ্ঘ, যে তুমি বোগ, নিবা- 
রণ করিবে তো! কোন বৈদ্যের নিকট যাও” | পরস্ত উহার পিত| রোগী হইলে সাধক বৃদ্ধাগুঈ, 

মাতা হইলে তগ্গনী, ভ্রাতা হইলে মধাম। স্ী হইলে অনামিক। এবং কন্ত| রোগী হইলে নিষ্ঠা 
অঙ্ভুপী চালিত করে। তাহ। দেখিনা পিদ্ধ বলে যে তোমার পিতা রোগী অথবা ভোমার মাতা, 

ভ্রাতা, স্ত্রী অথবা কন্ঠ! “রাগিনী। তখন এই চারিজনই অতিশয় মোহিত হইরা পড়ে। সাধকগণ। 

তধন উহার্দিগকে বলে যে “দেখ আমি যেরূপ বলিয়াস্চিপ্লাম, উনি তদ্প কি ন1?" গৃহগ্থ বলে' বে. 

তুমি যেন্ধপ বলিয়াছিলে, অবিকল তদ্ধপ ; তুমি আমার বড় উপকার করিয়া এবং আমারও, 

ভাগেদয় ছিল যে এন্প মৃহাস্্!র সাঙ্গাং হইল ও তাহার দর্শন করিয়া আমি রুভার্থ হইলাম।' 

সাধক বলিল শুন ভাই! এই মহাজু। মনোঁগামী | এই স্থানে বহুদিন থাকিবার নহেন। যণ্দি' 

ইঠার নিকট কিছু আশীর্ঘাদ প্রার্থনা কর, ভাহ1 ঠইলে আপনার সামর্থাগ্রদারে দেছ, মন 'ও ধন। 

ছবধর। ইহার সেবাকর। কারণ পসেব| হইতেই “মেওয়া” (কল্যাণ ) লাভ হয়”। যদি ইনি 

কাহারও উপর প্রসন্ন হইয়া যান তাহ। হইলে কে বলিতে পারে যেকি বর দিয়। বদিবেন, কারণ' 

“সাধুদিগের উপায় অসীম।” গৃহস্থ এই সকল প্রলোভনের কথ। শুনিয়া অতিশয় হষ্ট হইয়। তাহার' 
প্রশংসা করিতে করিতে গৃহাভিমূখে গমন করে, এবং সাধকও পাছে উহ্বার কপটতা প্রকাশ হইয়া? 

পড়ে এই জন্য তাহার সহিত চলিয়। যায়। উক্ত ধনাট্যের কোন মিত্র উপস্থিত হইলে তাহায়। 

নিকটও (প্রশংসা করে। এইরূপে যাহারা সাধকের 'সহিত যায়, তাহাদের সমস্ত বৃত্তান্ত 'বলিয়া। 
দেয়। তখন নগরে অতিশয় আন্দোলন পড়িয়া যায় যে অমুক স্থানে এক অতিশয় নিশ্ধ পুরুষ 
আদিয়াছে উহার নিকট চল । যখন দলে দলে লোক যাইয়া জিজ্ঞাস! করে বে “মহাশয় | আমা 
দিগের মসের বৃত্তান্ত বলুন, তখন ব্যবস্থা ঠিক থাকে ন| বলিয়া! নিস্তয্ধ হইয়া সাধু যৌনাবলক্বন, 
করেন এবং বলেন যে আমাকে অধিক উত্ত্যক্ত করিও না। তংক্ষণাৎ তাহার সাধক বলে, যে 

“ভোমর! ইহাকে অধিক উত্তান্ত করিলে ইনি চলিয়া! যাইবেন” | যদ্দি ফেছ ধনাঢা খাঁকে, তরে 
গে সাধককে স্বতন্থ আহ্বান করিথ| লইগ| গিনা বলে হবে ববি আবার মনের কথা বলাইয় দাও তবে, 

আমি সত্য মানিয়া লইব। সাধক জিজ্ঞাস! করে যেকি কথা? ধনাঁঢয উহাকে শপ . স্েত 
অনুসারে লইমা গিয়া বাইয়া দেয়। সিদ্ধ ভখন বুঝিতে পারিয়া ভংকণাৎ বলিয়া দিল। তং- 
ক্ষণাং সমস্ত জনতার গোক শুনিল এবং বলিতে লাগিল যে “অহো1?” কি ম্হাসিদ্বপুরুষ আসিয়া- 
ছেন”। কেহ শিষ্টাক্,, কেই পয়দ।, কেহ টাক।, কেহ মোহর. কেহ বন্ধ এবং কেহ “সীধা* সাষী 
উপহার করে। পরে যতদিন অধিক শ্রদ্ধা থাকে ততদিন যথেষ্ট লুঠন করে। ছুই এক জল 
নির্পদ্ধি ইধনাঢাকে পুর হইবার জনা আশীর্বাদ করে অথবা একটু ভম্ম উঠাইয়। দেয় 'এরং 
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ভৎপরিবর্তে সহল টাকা লইয়া বলিয়া দেয় যে “দি তোমার সত্য শ্রধা খাকে তবে পু হইবে), 
এই প্রকারের অনেক বঞ্চক হইয়া থা ক। উহাদিগকে বিদ্বানই পরীক্ষা করিতে পারেন আর কেন 
পারে না। এই জনা বেদ?দি বিদ্যা পাঠ এবং সংসঙ্গাহৃষ্ঠান আবশ্তক। তাহা হইলে আর কেহ 
উহাঙ্গিগের জালে পতিত হয় না এবং অন্যকেও রক্ষা করিতে পারে । কারণ মন্ষ্যের বিদ্যাই 
নেতর। বিদ্যা শিক্ষ! ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না। যে বাল্যাবস্থা হইতে উত্তম শিক্ষা! পায় সেই 
ময্যপ্গবাচ্য এবং বিদ্বান্ হয়। যাহার কুলঙ্গ হয় সে দুষ্ট, পাপী এবং মহামূর্থ হইয়া অতিশয় দুঃখ 

পায়। এই জন্য জানকেই বিশেষ প্রশংস। করা হইয়াছে । যে জানে সেই অদ্ধ। করে । 

ন বেত্তি.যে৷ যস্ত গুণপ্রকর্ষং 

স তস্ত শিন্দাং সততং করোতি। 

যথ] কিরাঁতী করিকুস্তজাতা 

মুক্তা; পরিত্যজ্য বিভর্তি গুঞ্জাঁ ॥ 

রঃ বা অঃ ১১। গোঁ ১২ 

ঘেযাহার গুণ জানে না সে সর্বদা তাহার নিন্দা করে। যেরূপ বন্য ভীল গজমুক্তা ত্যাগ 

করিয়। গুপঞ্জাকলের হার পরিধান করিয়া থাকে । যে পুরুষ বিদ্বান, জ্ঞানী, ধার্থিক, সংপুরুষদিগের 

সঙ্গকারী, যোগী পুরুষার্থী জিতেজ্িয়, ও স্তশীল হয়েন, তিনিই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ গ্তাপ্ত 

হইয়া ইহ জন্মে এবং পর জন্মে সদ আনন্দে অবস্থান করেন । এ স্থলে আধ্যাবর্ত লোকদিগের 

ধর্পা মৃত বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হঈল। ইনার পর আর্ধ রাজাদিগের অল্প ইতিহাস যাহা পাওয়া 

গিয়াছে তাহ! সকল সঙ্জনদিগকে জানাইবার জন্য প্রকাশিত করা যাইতেছে । 

' তধ বংশে শ্রীমান্ মহারাজ ি্ির হইতে মহারাজ যশপাল পর্যন্ত রাজগণ জদ্ষিয়াছিলেন এক্ষণে 

সেই আধ্যাবর্তীয় রাজবংশের ইতিহাস লিখিত হইতেছে । স্্ীমান্ মহারাজ স্বাযসূব মন্্ হইতে 
হারা ঘুধিষ্ঠির পরাস্ত মহারাজদিগের ইতিহাস মহ1ভারতাদিতে লিখিত আছে । ইহা হইতে 

সঙ্জনগণ উত্তরাংশের ইতিহাসের অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে বিদ্রিত হইবেন । বিদ্যার্থী সগ্মিলিত 

প্ছরিশ্চন্ত্র চন্ত্রিকা” এবং “মোহন চক্জ্রিকা” নামে যে ছুই পাক্ষিক পত্র শ্রীনাথদ্বার হইতে প্রকাশিত 

ইতি এবং যাহা রাজপুতান! দেশে, মেবাররাঙ্গো, উনয়পুরে এবং চিভৌড় গড়ে বিশেষ বিদিত 
আছি! হইতে আমি এই বিষয় অন্তবাঁদ করিয়াছি। যদি এইরূপ আমাদিগের আর্ধা সজ্জুনগণ ইন্তি-' 

হাস এবং বিদ্যা পুস্তক সকল অদ্বেষণ করিয়া প্রকাশ করেন তাহ! হইলে দেশের বিশেষ লাভ 

হইতে পারে | বিক্রম সংবতের ১৭৮২ বৎসরের লিখিত এক প্রাচীন পুস্তক কোন বন্ধুর নিকট 

প্রাপ্ত হইয়া উক্ত পত্রের সম্পাদক মহাশয় চলিত সংবতের ১৯৩৯ বর্ষের মার্গ শীর্ষ মালের শুরু পক্ষের 

১৪ - ২* কিরণে অর্থাৎ দুই পাক্ষিক পন্তে মুত্রিত করিয়াছিলেন । উহ নিষ্ব জিশিতের ও প্রমাণে 

জানিতে হইবে। 



১১ সমুলাল। ১৫৯? 

_আর্য্যাবর্ দেশীয় রাজবংশাবলী। 
ইনজপ্রস্থ শ্রীমন্মহারাজ যশপাল পর্যন্ত আর্ধাগণ রাজা করিয়াছিলেন। 

রীমন্মহারাজ যুধিষ্টির হইতে মহারাজ যশপাল পর্যন্ত, বংশীবলী অর্থাৎ পুরুষ. 
অনুমান ১২৪ ( একশত চব্বিশ ) জন রাজ! ৪১৫৭ বৎসর ৯ মাঁন ১৪ দিনের 
মধ্যে হইয়াছিলেন। ইহাদিগেন বৃতীন্ত £__ 

মাপ দিন 

৪১৫৭) নী ১৪ 

রাজা পুর বর্ষ 

আর্ধারাজা, - ১২৪ 

শ্রীমন্মহারাজ যুধিষ্টির প্রভৃতির বংশ অম্- 

মান ৩০ পুরুষ ১৭৭০ বর্ষ, ১১ মাস এবং ১০ 

দিনের মধ হইয়াছিল। ইহার বিস্তার £__ 

আর্ধারাজ্া বর্দ মাস দিন 
১ রাঙ্গ। যুধিষ্টির ৩৬. ৮ ২৫ 
২রাজ!| পরাক্ষিত ৬০ ৭ ০ 
৩রাজা জনমেজম় ৮৪ ৭ ১৩ 

9 রাজা অশ্বমেধ ৮২ ৮ ২২ 

৫ দ্বিতীয় রামা ৮৮ *২ ৮ 
৬ ছত্রমল ৮১ ১২ ৭ 

৭ চিত্ররধ ৭ ৩ ১৮ 
৮ দুষ্ট শৈল্য ৭৫. ১৭ ২৪ 

৯ রাজ! উগ্বসেন ৭৮. ৭ ২১ 
১* রাজ। শুরমেন ৭৮ ৭ ২১ 

১১ ভূবনপতি ৬৯ ৫ ৫ 
১২ রণজীত ৬৫. ১০ ৪ 
১৩ খক্ষক ৬৪ খ ৪ 

৯৪ স্থখদেব ৬২ ৪ ২৪ 

১৫ নরহছরিদেষ .. ৫১ ১৯ ২ 
১৬ সুচিরথ ৪২ ১১ 

১৭ শুরমেন (দ্বিতীয়) ৫৮ ১ ৮ 
১৮ পর্ববতসেন. ৫৫ ্ ১০ 

১৯ মেধাবী ৫২ ১৭ ১৯ 
২* মোনচীর ৫০ ৮ ২১ 

রাজা পুরুষ বর্ষ মাল দি 
২১ ভীমদেব ৪৭ ৯ ২৯ 
২২ নৃহরিদের ৪৫ ১১ ২৩ 
২৩ পূর্ণমূল ৪৪ ৮ ্ 
২৪ করদবী 88. ১০ ৮ 
২৫ অলংমিক ৫. ১১ ৮ 
২৬ উদয় পাল ৩ ৯ ০ 
২৭ দুবনমল ৪০ ১৪ ৩ 

২৮ দমাত ৩২ 5 ৬ 

২৯ ভীমপাঁল ৫৮ ৫ ৮ 
৩* ক্ষেমক ৪৮ ১১ ২১ 

রাজ! কেমকের প্রধান পাত্ত বিশ্রবা! রাজা 
ক্ষেমককে বিনাশ করিয়া রাজা করিয়া. 
ছিলেন। তাহার সমূদয়ে ১৪ পুরুষ ৫০* বংসর 
৩ মাস এবং ১৭ দিনের মধ্যে হইয়াছিল। 
তাহার বিস্তার 8 

১ বিশ্রবা ১৭ ৩ ২৪ 
২ পুরসেনী ৪২ ৮ ২১ 
৩ বীরসেনী ৫২ ১+ ্ 
৪ অনঙ্গশায়ী ৪৭ ্ ২৩ 

৫ হরিজিং ৩ ৯ 3১৭ 
৬ পরমসেনী ৪৪ ২ ২৩ 

৭ সুধপাতাল ৩০ ২ ২১ 

৮ কদ্রৃত ৪২ ৯ ২৪ 
৯ সঙ্জ ৩২ ২ ১ 
১৭ অমরচূড় ২৭ ই” ১৯ 

এ সিলেশড এ চাল সি নি 



১৮৩ 

বাজ। পুরুষ : বর্ষ গাম দিন 

১১ অর্মীপাল ২২ ১৯ ২৫ 

১২ দশরথ ২৫ ৪ ১২ 

১৩ বীরসাল ৩১ ৮১১ 

১৪ বীরপালসেন ৪৭ * ১৪ 

প্রধান পাত্র বীরধহা রাজা কীরসাল- 

'সেনকে বিনাশ করিয়া রাজা করেন। ১৬ 

সভার প্রকাশ 

প্লাজা পুক্টষ বর্ধ মাঁদ ছিল 

৬ জীবনগ়াজ 8৫ ২ € 

৭ কদ্রাসণ ৭. ২৮ 

৮ আদ্বীলক ৫২ ১৩ ৮ 

৯ রাজপাল ৩৬ ০ ত 

_সাঘস্ত মহানপাল রাজপালকে মারিয়া 
রাজ্য করেন। ১ পুরুষ ১৪ বৎসর । ইহার 

পুরুষ ৪ ৫ বংসর ৫ মান ও ৩ দিনেও মধ্যে 

ইইয়াছিল। ইহার দ্বিষ্তার :-_- 

১ রাজ। বীরমহ। '৩৫ ১০ ৮ 

২ অজিত সিণ্ত ১৭ ধু ২৯ 

৩ দর্ধদন্ত ২৮ তি ১০ 

৪ ভুবনপতি ১৫ ৪ ১০ 

€ বীরসেন ২১ ২ ১৩ 

৬ মন্কীপাল ৪০ ৮ ণ 

৭ শক্রশাল ২৬ ৪ ৩ 

৮ সংঘরাজ ১৭ ২ ১০ 

৯ তেজপাল ২৮ ১১ ১০ 

১৯ মাণিকচন্জর ৩৭ ৭ ২১ 

১১ কামসেনী ৪২ ৫ ১০ 
১২ শত্রমর্দান ৮ ১১ ১৩ 

১৩ জীঝনলোক ২৮ মি ১৭ 

১৪ হৃরিবাব ২৬. ১০ ২৯ 

৫ বীরসেন (দ্বিতীয়) ৩৫. ২ ২০ 
১৬ আরদিত্যকেতু ২৩ ১১ ১৩ 

প্রয়াগের রাজ খ্ন্ধর অগধদেশের রাজ! 
আদিত্যফেতুকে বিনাশ করি রাজা করিয়া 
ছিলেন & পুর্ব ৩৭৪ বৎসন্প ১১ মান ২৪ 

দিল মধ্যে হইয়াছিল । ইহার বির £-_ 

১ রাজ! ধন্ধর ৪২ 1. ২৪ 

২ মহ্ী ৪১. ২ ২৯ 

৬ সনরদ্ঠী ও ১৬ ৬৪ 

৪"মহাযুদ্ধ ২৩৩ ও ৮ 

€ ছণাথ ২৮ € ২৫ 

বিস্তার নাই । 

রাজ। গহানপালের রাজোর পর রাজ। 

বক্রমাদত্য অবাস্তকা € ডজ্জায়না ) হহতে 

আক্রমণ করতঃ রাজ। মহানপালকে মারিয়। 

বাজ করেন। ১ পুরুষ ৯৩ বংসর। হার 

বিস্টার নাই । 

শালিবাহনের প্রধান পানর পৈঠনের যোগী 

রাজ! সমুদ্রপাল বিক্রমাদিভাকে মারিয়। রাজ্য 

করেন । ১৬ পুরুষ ৩৭২ বংসর ৪ মাস ২৭ 

দিন মধ হইয়াছিল। ইহাদিগের বিস্তার :- 

রাজা পুরুধ ব্য মাপ দিন 

১ সমুদ্রপাল ৫9 ২ ২০ 

২ চন্দ্রপাল ৩৬ ৫ ৪ 

৩ সাহায়পাঁল ১১ ৪ ১১ 

৪ দেবপাল ২৭ ১ ২৮ 

€ নরসিংহপ!ল ১৮ 5 ২০, 

& সামপাল ২৭ ১ ১৭ 

৭ রঘুপাল ২২ ৩ ২৫ 

৮ গোবিন্দপাল ২৭ ১ ১৭ 

৯ অমুতপাল ৩১ ১০ ১৩ 

১০ বলীপাল ১২ ৫ ২৭ 

১১ মহীপাঁল ১৩ &. 

১২ হুরীপাল ১৪ ৪ 

১৩ সীসপাল* ১২. ১০ ১৩ 

১৪ মদনপাঈ ১৭ ১০ ১৯ 

কথিত আছে। 
* কোন ইতিহানে ভীষপাল বলিয়। 



দচলানুরাজ। ১৯১ 
বান্ব। খুরুষ বর্ঘ মাস দিন 

১৫ কর্মশপাল ১৬ ২. ২ 

১৬ বিক্রমসাল ২৪. ১১ ১৩ 

পশ্চিমদিকের রাজ! বণিকজাতীয় মলুখচন্দ 
রাজ! বিক্রমপালকে আক্রমণ করিয়া ম+্দানে 

যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং উক্ত যুদ্ধে তিনি 
বিক্রমপালকে মারিয়া ইন্প্রস্থের রাজ্য করেন। 
৯০ পুরুষ ১৯১ বর্ষ ১ মাস ১৬ দিন মধ্যে 

হইয়াছিল। ইহাদিগের বিস্তার £-_ 
রাজা পুরুব বর্ষ মাস দিন 

১ মলুখচন্দ ৫৪ ২ ১০ 

২ ৰিক্রমচন্দ ১২ ৭ ১২ 

৩ অমীচঙ্বণ ৬১০ & € 

৪ রামচগ্জ ১৩ ১১ ৮ 

৫ হরীচন্দ ১৪ ৯ ২৪ 

৬ কল্যাণচন্দ ১০ € ৪ 

৭ ভীমচন্দ ১৬. ২ ন 
৮ লোবচন্দ ২৬ ২ ২২ 

৯ গেবিন্দচন্দ ৩১ ৭ ১২ 

১* রাণী পন্মাবতীঞ্ক ৯ ০ * 

রাণী পল্মাবতী মরিয়া যাইলে তাহার পুত্র 

ছিল ন1। এইজন্য সকল মন্ত্রিগণ মিলিয়া 

হরিপ্রেম বৈরাগীকে সিংহাসনে বসাইয়া দেয়। 

তিনি রাজা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ৪ পুরুষ 

৫০ বর্ষ ও ২১ দিনের মধ্ো হইয়াছিল । ইহার 

বিস্তার £. 
১ হবিগ্রেম ৭ ৫ ১৬ 

২ গোবিনাপ্রেম 1২০ ২ ৮ 

৩ গোপালপ্রেম ১৫ ণ ২৮ 

৪ মহারাহু ৬. ৮, ২৯ 

রাজ! মহাবাহু রাজ্য ত্যাগ করিয়! 
০০ 

ণ কোন স্থলে ইহার নাম মানকচন্দাও 

লিখিত আছে। 

& ইনি গোবিন্দচন্দের রাণী ছিলেন। 

১৫ 

তপস্তার জন্ত বনে প্রস্থান করেন। বাঙ্গাল! 
দেখের রাজ! জাধিসেন ভাহা শুনিয়া ইন 
্রস্থে আনিয়া আপনি রাঙ্কা করিতে আর 
করেন। ১২ পুরুষ ১৫১ বর্ষ, ১১ মাল ও ২ 

দিনের মধ্যে হয়। ইছার বিস্তার +-_. 
রাজ। পুরুষ বর্ব মাপ দির্ণ 

১ রাজ। আধীদেন ১৮ & ২১ 
২ বিলাবসেন ১২ ৪ হ 

৩ কেশবসেন ১৫ ৭ ১২ 

৪ মাধবসেন ১২ ৪ ২ 

৫ ময়ুরসেন ২০. ১১ ২৭ 

৬ ভীমসেন ১৭ ৬ 

৭ কল্যানসেন ৪ ৮ ২১ 

৮ হরীসেন ১২ * ১৫ 

ঈ ক্ষেমসেন ৮ ১১ ২% 

১* নারায়ণসেন ২ ২ ২৯ 

১১ লক্ষীসেন ২৬. ১৩ ু 

১২ দামোদরসেন ১১ ৫ ১৯ 

রাজ। দামোদরসেন আপনার পাত্রদিগকে 

অনেক কষ্ট দিয়াছিলেন। সেই জন্ত তাহার 

পাত্র দীপসিংহ সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ 

করিয়া রাঙ্গাকে মারিয়া স্বয়ং রাজ্য করেন। 

৬ পুরুষ ১০৭ বর্ষ ৬ মাল ও ১২ দিন মধ্যে 

হয়। ইহার বিস্তার £- 

১ দীপসিংহ ১৭ ১ . ২$ 

২ রাজসিংহ ১৪ ৫ হু 

৩ রণসিংহ ৯ ৮ ১১ 

৪ নরসিংহ ৪৫ $ ১৫ 

৫ হরিসিংহ ১৩ ২ ২৯ 

৬ জীবনসিংই ৮. * ১ 

রাজ। জীবনসিংহ কোন কারণ বশত: 

আপনার মমব্ত .সৈন্গ উত্তরদিকে প্রেরণ 

করেন। বিরাটের রাজা পৃর্থীরাজ চহবাণ 

মেই সংবাদ পাইয়। ভীবনসি'হকে আক্রমণ 



॥? ৫ | ম্বঃ ০ রি ৫ ৮5 রি রঃ 

খই | | সঙ্ভাথ প্রকাশ। 

| করত; যুদ্ধে তাহাকে বিনাশ করিয়া ইনু হইতে আক্রমণ করিয়! উপস্থিত হইলে .পয়ে 

প্রস্থেব রাজা ফরেন। ৫ পুরুষ ৮৬ বর্ষ ও স'বৎ ১২৪৯ সালে প্রয়াগের ছুর্গে তাছাকে 

২৯* দিনের অধো হয় । ইহার বিস্তার £-- ধরিয়] বন্দী করেন। পরে স্বয়ং ইন্প্রন্থের 

রাজা পুককষ ব্য মাস দিন অর্থাৎ দিল্লীর রাজ্য ফরেন। ৫৩ পুরুষ ৭৫৪ 

১ পৃর্ীয়াজ ১২ ২ ২৯ বর্ষ ১ মাস ১৭ দিন মধো হয়) অনেক 

২ অতয়পাল ১৪ ৫ ১৭ ইতিহাস পুস্তকে ইহাদিগের বিস্তার (লখিত 

৩ ছুঙ্জনপাল ১১ & ১৪ 'আছে। সে গ্রস্ত এ স্থরে লিখিত হইল 

 উদয়পাল ১১ ৭ ৩ না। 

€ যশপাঁল ৩১ ৪ ২৭ ইহার অগ্জে বৌদ্ধ এবং জৈন মতের বিষয় 

স্লতান শহাবউদ্দীন গৌড়ীগড় গিজনী লিখিত হইবে। 

ইতি শ্রীমন্দয়ানন্নগরম্থতীস্বামীনির্দিতে সত্যার্ঘ প্রকাশে হভাষাবিভূথিতে 
জা্য্যাবর্ভীয়মতখগুনবিষয় একাদশঃ সমূরাসঃ সম্পূর্ণ: 



অশ্নুভন্িক্ষ1 (২) 1 

আর্ধ্যাবর্ীয় মনগস্দিগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের হেতৃতৃত বোবিদ্থা লুপ হইয়। অবিষ্যা বিস্তৃত 
হওয়াই জৈনাদিয় বিদ্যা বিরুদ্ধ মত প্রচারের কারণ হইয়াছিল । যেহেতু বান্মীকীয়ে এবং মহা- 
ভারতাদিতে জৈনদিগের নাম মান্রও লিখিত নাই, অথচ জৈনদিগের গ্রন্থসমূহে বাজ্মীকীয়ে এবং 
ভারতে উল্লিখিত "রাম" ও “কৃষ্কাফির” গাথা অতিশয় বিস্তার পূর্বক লিখিত আছে । ইহা হইতে 

এইকসপ সিদ্ধ হইতেছে যে, উহার পম্চাং এই সকল মত প্রচলিত হয়। জৈনগণ আপনাদিগের 
মহ অতি প্রাচীন বলিয়া থাকেন। যদি তাহ] হইত, তাহ! হইলে বান্ধীকীয় প্রভৃতি গ্রন্থে অবস্তই 
উহাদিগের উল্লেখ থাকিত। স্থতরাং প্রাণ হইতেছে যে জৈন হত উক্ত গ্রন্থ নকলের গশ্চাৎ চলি- 

য়াছে। যদি কেহ বলে যে, জৈনদিগের গ্রন্থ সমূহ হইতে কথা সকল লইয়া বান্ীকীয় আদি গ্রন্থ 
রচিত হইয়াছে, তাহ! হইলে তাহাকে জিজ্ঞাম! করিতে হইবে যে, তবে বাল্সীকীয় আদি গ্রন্থে 

তোমাদিগের গ্রন্থের নাম উল্লিখিত নাই কেন ? অথচ তোমারদিগের গ্রন্থে উহার নাম কেন উদ্লিধিউ 

আছে? পুত্র কি পিভার জন্ম দর্শন করিতে পারে? কখন নহে। ইহ! হইতে এইরূপ সিদ্ধ হই- 
তেছে যে শৈব ও শাক্জাদি মতের পশ্চাৎ জৈন ও বৌদ্ধাদি মত চলিতেছিল। এক্ষণে দ্বাদশ 

সমৃন্তামে ঘে যে জৈন মতের বিষয় লিখিত হইয়াছে, ভদ্ধিযক গ্রস্থের প্রাপ্তি বৃত্তান্ত পূর্বে নিখিভ 
হইয়াছে । ইহাতে জৈনগণের বিরুদ্ধ ভাষা উচিত নছে। কারণ কেবল সত্যাসতা নির্ণয়ের জন্তই 

উষ্ঠাদিগের মত বিষয় লিখিয়াছি ; বিরোধ এবং হানির জন্য নহে। জৈন, বৌদ্ধ অথব। অন্য মতা- 

বলত্বী লোক যদি এই লিখিত প্রবন্ধ দেখেন, তাহ হইলে মকরেই সত্যাসত্য নির্ণয়ের মৌধিক' 
অথব! লিখিত বিচার করিবার সময় একমত হইতে পারিবেন এবং বোধের৪ উদয় হইযে। বাদী 

ও প্রতিবাদী হইয়া গ্রীতিপূর্বক যতক্ষণ পরস্পর মৌখিক লিখিত বিচার না কর! যায়, ততক্ষণ 
সত্যাসত্য নিয় হইতে পারে ন1। বিদ্বান লোকদিগের মধ্যে সত্যাত্য নিশ্চয় না। হইলে অবিদ্বান্- 
দিগেষ মধ্যে মহান্ধকার উপন্থিভ হইয়া! মহাছুুখ উপস্থিত হয়। অতএব সতোর হয় এবং মিথ্যার 
কয়ে জন্ত মিত্রতাপূর্ববক মৌখিক অথবা লিখিত বিচার কর মনুয়জাতির মুখা কাধ্য। তাহা না 
হইলে মনুষ্টদিগের কখন উন্নতি হয় না| হেন ও বৌদ্ধ বাতিরেকে অন্থ মতাবলস্বীদিগের পক্ষে 

লিখিত বৌদ্ধ ও জৈনমত বিষয় অপূর্ব লাভ বলিয়া বোধ হইবে এবং উহাদিগের বৃত্বান্ত জানেরও 
উপযোগী হইবে। কারণ ইহার], অন্ত মতাবলম্বীদিগঞক্ষে আপনাদিগের পুস্তক সফল দেখিতে, 
পন্ধিতে অথবা লিধিতেও দেন না। বোস্াই” আর্য সমাজের” মন্ত্রী শেঠ লেবকলার রুফদাের। 
এবং আমার বিশেষ গ্রযত্তে ও পরিশ্রমে গ্রন্থ সকল প্রাপ্ত হওয়া) গিয়াছে। কাশীস্থ “জৈন প্রস্তাকর” 
যনত্ালয়ে গ্রন্থ নকল এবং বোষ্বাই প্রকাশিত "গ্রক্রপরত্বাকর" গ্রস্ধে মুরিত হওবাতে ও নমন্ লোকের, 

জৈন মৃত দর্শন করা হগম হইয়াছে । আচ্ছা, এ কীদৃশ বিদ্বানের কথ। যে আপনার যভবিশিষ 



১১৪ ঈত্যার্থ গুকান |: 

পুস্তক আপনিই দেখিবে এবং অপরকে দেখিতে দিবে না? ইন্থা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে এই 
্স্থের রচয্রিতার প্রথমেই যনে হইয়াছিল যে গ্রস্থে অন্কে অসঙ্গত কথা আছে এবং অপর মতাবলক্বী 
কেহ দেখিলে খগ্ুন করিবে ও আপনার ম্তাচুষাম্মী কেহ অন্তা মতীবলশ্বীদিগের গ্রন্থ দেখিলে 

আপনার মতে আর তাহাতে শ্রদ্ধ। থাকিবে না । সে যাহাই হউক, অনেক মন্ুষ্ত এরূপ আছেন 
যে আপনাদিগের দোষ দেখেন না, পরস্ত অস্কের দোষ দর্শনে অতিশয় উদ্ভাক্ত থাকেন। ইহ! 

ম্থায়াচুগত কথা নহে । কারণ প্রথমে আপনার দোষ সংশোধন করিয়া পরে অপরের দোষ দর্শন 

করিম! তাহার সংশোধন কর। কর্তব্য । এক্ষণে সকল সঙ্জনের সমক্ষে বৌদ্ধ এবং উজৈনদিগের মঙ 
বিষয় উপস্থাপিত করিতেছি । সকলে যখোচিত বিচার করিবেন। 

| কিমধিক লেখেন বুদ্ধিমন্ধধোধু । 



অঞ্র ভাচ্ট স্পহলকন্তললাতলান্বস্ডঞ। 

অথ নাস্তিকমতা ্ তর্গত-চীর্ববাক-বৌদ্ব-জৈন-মতখণ্ুনমণ্ডন 
বিষয়ান্ ব্যাধাস্যামঃ | 

( এক্ষণে নাক্তিক মতের অন্তর্গত চাব্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন মতের খণ্ডন ও 

মগুনবিষয় ব্যাখ্যাত হইবে 1) 

বৃহস্পতি নামে বোন এক পুরুষ ছি'লন ! তিনি বেদ, ঈশ্বর এবং যজ্ঞাদি উত্তম কর সকলও: 
মানিতেন না। তীহার মত £-- 

যাবজ্জীবং স্ুখং ঠিষ্টেৎ নাস্তি হত্যোরগোচরহ | 
ভন্মীভূতম্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কৃতঃ ॥ 

মঙতস্তাদি কোন প্রাণীই মৃত্যুর অগোচর নছ্ে, অর্থাৎ সকলেই মৃত প্রাপ্ত হইবে । এই অন্ত যত: 
দিন শরীরে জীব থাকিবে, ততদিন সুখে কালযাপন করিবে । বদি কৈহ কহে যে, ধর্মাচয়ণ দ্বারা 
কষ্ট হয় বটে, কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করিলে পুনর্জন্মে অতিশয় ছুংখ হয়, তবে তাহাকে চার্বাক উত্তর দেস্স, 
যে, “অহে নিবুর্ধি! যে শরীর পান ও ভোজনের দ্বারা পোধিত হয়, তাহা মৃত্যুর পর তঙ্্মীতৃষ্ 
ইইয়া ধায় এব: উহ্| আর সংসারে আইসে না। সুতরাং যয়াসাধ্য আনন্দে অবস্থান কর, লোক- 
দিগের মন্ধিত নীতিপূর্বক ব্যবহার কর, এষ্বর্য্ের বৃদ্ধি কর এবং আপনার অস্তীষ্ট ভোগ, কর; ই: 
লোকই লতা, পরলোক বলিয়। কিছুই নাই। দেখ, পৃথিবী, অল অগ্নি এবং বায এই চারি ভূত্তয় 
পরিণাম হইতে এই শরীর রচিত হইয়াছে । ইহাদদিগের যোগরশতঃ ইহাতে চৈতন্ত উৎপর় হয়। 
মাদক দ্রব্য পান ও ভোজন করিলে /ঘনূপ মতৃতা! উৎপন্ন হয়, তদ্রুপ জীবও শরীয়ের সহিত উৎপন্ন 
হইয়া শরীরের নাশের সহিত স্বরং€ নষ্ট হইয়া ঘায়। স্থতরাং কাহার পাপ পুণের ফলভোগ ১ ? 

তচ্চৈতন্যবিশিদেহ এব আতা 

দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ ॥ 

চারি ভূতের সংযোগ হইতে এই শরীরে জীবাত্ম! উৎপস্ধ হইয়া উহা'রই বিখোগের সহিত নষ্ট 
ইইয়া বায়। কারণ মৃতার গর কোন্ জীবের ঞতাক্ষ হয় না। জামর! এক প্রশক্ষই স্বীকার করি, 



১১৬ ৫ . ; বচ্যর্থি প্রকাঝ। 

কারণ প্রতাক্ষ ব্যতিরেকে অদ্মানাি হইতে পারে না 1 .স্ভবাং মুখ্য. প্রত্যক্ষের পক্ষে অনুমানীদি 

গৌণ বলিয়! তাহার গ্রহণ করি না। ুন্দর স্ত্রীর আলিঙ্গন হইতে আনন্দ ভোগ করা পুরুযাের 
ফল। (উত্তর) এই পথিব্যাদি ভূত জড় পদার্থ; সুতরাং উহ] হইতে কখন চেতনের উৎপত্তি 
হইতে পারে না। এক্ষণে যেকপ মাতা ও পিতার সংযোগবশত; দেহের উৎপত্তি হয়, আদি স্থষ্টিতে 
তদ্ধপ পরমেশ্বরন্ধপ কর্তা বাডিরেকে মনুস্কাদির শরীরের আক্কৃতি কথন হইঙে পারে না। মত্ততার 

তুল্য চেতনের উৎপন্তি এবং বিনাশ হয় না, কারণ মততত চেতনের হয়, জড়ের হগ্ধ ন1। পদার্থ নষ্ট 

অর্থাৎ ব্রদৃষ্ট হর, পরজ্ধ কাহারও অভাব হয় না। তদ্রুপ অদৃশ্য হুওয়! প্রযুক্ত জীবেরও অভাব 

স্বীকার কর! কর্তব্য নহে ।4:জীবাত্ম।'সদেহ হইলেই উহার! প্রকটতা হয় এবং যখন শরীর ত্যাগ 

করে, তখন সৃতুগ্রন্থ শরীর পূর্বের স্তায় চেতনযুক্ত হইতে পারে না। বৃহদারণ্যকে এই বিষয় 
আছে £--. 

নাহং মোহং ব্রবীমি অনুস্থিভিধন্দীয়মাজেতি | 

যাজ্বন্ধ্য বলিতেছেন বে, “হে মৈত্রেয়ি! আমি মোহবশতঃ বলিতেছি না, কিন্তু আত্ম! 

অবিনাশী। ইহছারই ফোগবশতঃ শরীর চেষ্টা করে এবং ধখন শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, তখন 

শরীরে কিছুই জ্ঞান থাকে না।” যদি দেহ হইতে আত্ম! পৃথক ন! হুইবে, তাহ। হইলে উহার 
লংযোগবশভঃ দেহের চেতনতা এবং বিয়োগবশতঃ জড়তা। কেন হয়? স্থৃভরাং আত্মা দেহ হইতে 
পৃথক | চচ্ছু যেরূপ সকলকে দেখে, পরস্ত আপনাকে দেখিতে পায় না, তদ্রণ প্রত্যেকের কারণ 

ইঞ্জিয়'পকল হ্ স্ব ইন্জরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না । আপনার চক্ষু বারা যেরূপ ঘট পটাদি সমস্ত 

পদার্থ দৃষ্ট হয় তদ্রপ জ্ঞান দ্বারা আপনার চক্ষু দৃষ্ট হয়। যে জষ্টা সে ্রষ্টাই থাকে, কখন দৃষ্থ হয় 

না যেক্ধপ আধার ব্যতিরেকে আধেয়, কারণ ব্যতিরেকে কার্ধয, অবয়বী ব্যতিরেকে অবয়ব এবং কর্তা 

খ্যতিরেকে কণ্্ম থাকিতে পারে না, তদ্জপ কর্তা ব্যতিরেকে কিন্পে প্রত্যক্ষ হইতে পারে? যদি 

'ন্দর স্ত্রীর সহিত সমাগম করাই পুরুষার্থের ফল মনে কর তাহা হইলে উহ! হইতে যে ক্ষণিক স্থখ 

এবং কখন দুঃখ হয় তাহাই পুরুষার্থের ফল হষ্টল। তদ্রপ হইলে স্বর্গের হানি হওয়াতে ছুঃখ ভোগ 
ফরিতে হইবে । যদি বল যে ছুঃখমোচন এবং স্খবৃদ্ধির জগ প্রযত্ব করিতে হইবে, তাহা৷ হইলে 

মুক্রি্খের হানি হইয়া পড়ে। স্থৃতরাং উহা! পুরুবার্থের ফল নহে। (চার্ধাক ) যে ছুঃখসংযুক্ত 

সখ ত্যাগ করে সে মূর্খ । ধানার্থা যে়প তুলেন গ্রহণ করে এবং তুঘাংশ পরিত্যাগ করে, 
বুদ্ধিমান লোক তদ্রপ এই সংসারে সুখের গ্রহণ এবং ছুংখের ত্যাগ করিয়া থাকে। কারণ ইহ- 

লোকে উপস্থিত সুখ ত্যাগ করিয়া অন্পস্থিত (অনিশ্চিত ) স্বর্ন ইচ্ছা করতঃ যে পরলোকের 

ভন্ত ধৃর্কথিত বেলোক্লিখিত অগ্রিহোত্রাদি, কর্্দোপাসনা এবং জ্ঞানকাণ্ডের অনুষ্ঠান বরে, সে 
অক্চানী। পরলোক ঘখন নাই তখন উহার আশ। কর! ৃর্ধতার কার্ধ্য। কারণ:-_ 

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ে! বেদাস্ত্রিদণ্তং ভম্মগুঠনম্। 

বুদ্ধিপৌক্ষযহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতি; ॥ 

ছার্ধাক মত প্রচারক “বৃহস্পৃতি” বলিতেছেন যে, অগ্রিহোত্র, তিন বেদ, জিদ এবং দশ্মলেপ 
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ইহা বুদ্ধি এবং পৌরুখহীন লোকের! জীবিকা স্রূপ করিয়া লইয়াছে। কঠ$ফ বেখাজি হইতে উৎ. 
পন্ন খের নামই নরক 7. লোক প্রসিদ্ধ ঝাজাই পরমের্বর এবং দেহের নাখ হওয়াই 'মোক্ষ) অন্ত 

কিছুই নাই। ( উত্তর) বিষয়নধূপ সুখমাত্্রকে পুরুতার্ধের ফল মনে করিয়া বিধয় দুঃখের নিবারধ' 
মাত্র হইতে কৃতক্কত্য হওয়া এবং উহাই মনে কর! কেবল মূর্খতা । অগ্নিহোহাদি হজ হইতে বাধ, 
বৃষ্টি এবং জলের শুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা আরোগ্যলাভ এবং তাহা! হইতে ধর্শ, অর্থ, কায এবং মেক্ছ 

সিদ্ধি হইয়! থাকে ! ইহা না জানিয়া বেদ, ঈশ্বর এবং বেদোক্ত ধর্শের নিন্দা করে ধূর্তের কার্য ।. 
ত্রিদণ্ড এবং ভক্মলেপের যে খণ্ডন কর! হইয়াছে উহা! সঙ্গত হইয়াছে । যদি কণ্টকবেধাদি হইতে 
উৎপন্ন দুঃখের নাম নরক হয়, তবে তাহার অপেক্ষা! অধিক মহায়োগ।দি কেন নয় নহে? যদি 

রাজ এশ্বধযবান্ এবং প্রজাপালনে সমর্থ হওয়াতে তীহাকে শ্রেষ্ঠ মনে কর তাহা হইলে সঙ্গত; 
পরস্ত রাজ! পাপী এবং অন্তায়কারী হইলেও যদি তাহাকে পরমেশ্বরবং মনে কর তাহা হইলে 

তোমার মত মৃখ”আর নাই । শরীরের বিচ্ছেদ মাত্রই যদি মোক্ষ হইলে তাহা হইলে গর্দত.ও 
ুন্ুরাদিতে এবং তোমাতে কি ভেদ রহিল? পরস্ত কেবল ৪ গতই ভেদ রহিল। 
[ চার্কাক ) :-_. 

অমিরুষো জলং শীতং শীতম্পর্শস্তথানিলঃ | 

কেনেদং চিত্রিতং তম্মাৎ স্বভাঁবাত্তদব্যবস্থিতিঃ ॥ ১ 
ন স্বর্গে নাঁপব্গে বা নৈবাক্মা পারলে কিকঃ। 

নৈর বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াঁশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥ ২ ॥ 
পশুশ্চেন্সিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিপ্ৌমে গমিষ্যতি। 
স্বপিতা যজমানেন তত্র কম্মান্ন হিংস্যাতে ॥ ৩ ॥ 

তানামপি জন্ত,নাং শ্রাদ্ধং চেতৃপ্ডিকারকমূ। 

গচ্ছতামিহ জন্তুনাং ব্যর্থ পাখেয়কল্পনযূ ॥ ৪ | 
্রগস্থিত যদ! তৃপ্তিং গচ্ছেয়স্তত্র দানতঃ। 

প্রাসাদন্যোপরিস্থানামত্র কন্মানন দীয়তে 1৫ . ূ 

যাবজ্ীবং হথখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘ্বতং পিবেৎ | 

ভক্মীভূতন্ত দেহ পুনরাগমনং কৃতঃ ॥ ৬। 
যর্দি গন্থেৎ পরং লোকং দেহাঁদেষ বিনিগগতঃ | 

কম্মাুয়ে! ন চায় তি বন্ধুত্মেহসমাকুলঃ ॥ ৭ ॥ : 
ততশ্চ জীবমোপায়ো! ত্রা্মণৈবিহিতত্তি হ। 
সতানাং প্রেতকার্যাণি নখন্যদূবিদ্ভতে কচিৎ ॥ ৮ ॥ 
অয়ো৷ বেদস্ত কর্তারৌ ভথধূর্ত নিশাচরাঃ। 
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জকর্রীতুকরীত্যাদি পঞ্চিগান'ং বচঃ স্বৃতম্ ॥ ৯ ॥ 
অশ্রস্যাত্র হি শিশ্লস্ত পরী গ্রাহাং প্রকীর্ভিম্। 

ভাতৈস্তদ্বং পরঞ্ৈব গ্রাহাজাতং প্র স্ীন্তিতম্ ॥ ১০ ॥ 
মাংলান'ং খাদনং তদ্বনরিশাচরসমীর হুম্ ॥ ১১ ॥ 

' চার্বাক, আভনক, বৌদ্ধ এবং জন সকলই স্বভাব হইতে উৎপত্তি বিশ্বাস করে। স্বাভাবিক 

যে মে গুণ আছে তদ্ধষশহঃ দ্রবা সংযুক্ত হইর। সমস্ত পদার্থ রচিত হয়; জগতের'কর্তা কেহ নাই ॥ ১। 
ইভাদিগের মধো চার্বাকের মতের প্রভেদ এই যে বৌদ্ধ এবং ট ন পরলোক এবং জীবাত্মা স্বীকার 
করে পরন্ধ চার্বাক ভাহা করে না। কোন কোন বিষয় ব্যতিরেকে এই তিন সম্প্রদায়ের মত 

একরূপ । কেহই স্বর্গ, নরক পরলোক গামী আত্ম। এবং বর্ণাশ্রমের কাধ্য সকলের ফলদায়িকতা 

স্বীকার করে না।। ২॥ যদি যচ্জে পঞ্ডকে মারিয়া হোম করিলে উক্ত পণ্ড স্বর্গে যায়, তাহ! হইলে 
যঙ্গমান আপনার পিতীকে মারিয়' হোমকর*ঃ কেন স্বর্গে প্রেরণ করে না? ৩।। যদি মুত 
জীবের পক্ষে শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ তৃপ্লিকারক হয়, তবে পরদেশে যাত্রাকারী পথের প্রয়োজনীয় অন্ন, 
বন্ধ, এবং ধনাদি কেন লইয়া যা? যখন মৃতকেব উদ্দেশে অর্পিত পদাথ স্বর্গে উপস্থিত ভয়, তাহা 

হইলে পরদেশ গমন কারীর জন্য তাহার আত্মীয়ের ও গৃহে তাহার নাম করিয়া অর্পণ করিলে 

কেন তাহ! তাহার নিকট উপস্থিত হয় না? উহা যখন উপস্থিত হয় না, তখন অর্পিত বস্ স্বর্গেই 

বা কিন্ধপে উপস্থিত হইবে ? 1) ও ॥| মন্তালোকে দান করিলে যদি স্বর্গবাসী তপু হয়, তাহ হইলে 

গৃহের নিয়ন্থানে প্রদান করিলে উপরিস্থিত লোক কেন তৃপ্ত হয় না? 11৫1 এই জন্ত যতদিন জীবিত 
খাকিবে ততদিন স্থখে কালঘাঁপন করি;ব। গৃহে দ্রব্যাদি না থাকিলে খণ করিয়া ও আনন্দ করিবে। 
খণ পরিশোধ করিতে হইবে না, কারণ থে শরীরে, জীব পান ও ভোছন করিঘাছে উক্ত উভয়ের 

পুনরাগমন হইবে ন!) স্থৃতরাং ক কাহার নিকট দাওয়। করিবে এবং কেব। পরিশোধ করিবে? ||] 
লোকে যে বলে থে মৃত্যুকালে জীব নির্গত হইয়। পরলোকে যায়, তাহ। মিখা। কথা? কারণ যদি 
তাহা হইত তাহা হইলে আত্মীয়দিগের মোহাবদ্ধ হইয়া গৃহে পুনরায় ফেন আগমন 
করে না?।। ৭ ॥ এই হেতু সকল ব্রাঙ্মণের! কেবল আপনাদিগের জাবিকার জন্ত এই সকল উপায় 
করিয়াছে! দশগাত্রাদি মৃতকের ক্রিয়া সকল কেবল উহ।দিগের জীবিকার উপায়'স্তর ॥৮| ভগ, ধূর্ত 
এবং নিশাচর অর্থাৎ রাক্ষদ এই তিন প্রকার জীব বেদপ্রণেতা । “ফী” ও "তুফ রী” ইত্যাদি 
কেবল পগ্ডিভদিগের ধূর্ততাযুক্ত বাক্য মাত্র ॥। ৯।। ধুর্তের রচনা দেখ, পন্দ্রী অশ্বলিঙ্গ গ্রহণ করিবে, 
মুন্ধমানের স্ত্রীকে তাহার সহিত সমাগম করাইবে এবং কন্ত।র সহিত রহম্যাদি করিবে ইত্যাদি । 
এন্সপ কথ। লেখা ধুর্ধ বাতিরেকে অন্যের হইতে প্রারে না ॥ ১০ || তন্তি্ন যে অংশে মাংস ভোজনের 
কথা লিখিত আছে উহা! রাক্ষসের রচিত || ১১ ॥ 

( উত্তর ) চেভন পরমেশ্বরের নির্মাণ রাতিরেকে, জড় পদার্থ সকল শ্বয়ং স্বভাবতঃ নিযমান্গসারে 
গরস্পর মিলিত হইয়া কখন উৎপন্গ হইতে পারে না। যদদি স্বভাব হইতেই হইত, তাহা হইলে 
ছিতীয় বুর্ঘ্য, চর, পৃথিবী এবং নক্ষআাদি লোক আপনাপনিই কেন উত্পন্ন হয় না?॥ ১ ॥ সুখ 
তোগের নাম স্বর্গ এবং ছুঃখ ভোগের নাষ নরক হইয়া থাকে। জীবাত্মা না থাকিলে কে সুখ 
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এবং ছুঃখের ভৌক্তা হইতে পারে? এই সখয়ে জীব যেরীপ সুখ ও দুঃখের ভোক্ষ। পরজন্মেও 
তন্্রপ হয়। বর্ণাশ্রমীদিগের সত্য ভাষণ এবং পরোপকারাদি ক্রিযাও-কি নিষ্ষল হইবে? কখন 
নহে ॥ ২ণী পঞ্জখ বিনা করিয়া হোম করা বেদাদি সভাশাক্সমধো কুত্রাপি লিখিত নাই 1 
তদ্বাতীত ম্বতকের জন্ত আদ্ধ ও তর্পণাদি করাও -কপোপকল্লিত। কারণ ইহা বেদাদি সত্তা 
শাস্বিরুদ্ধ এবং কেবল ভাগবতাদি পুরাণ মত্তাবলম্বীদিগের মত। মুত্তবাৎ ইহার খগুন 
অথগুনীয় | ৩ | ষে বস্ত্র বিগ্যমান আছে তাহার কখন অভাৰ হয় না ম্বরাং বিছ্যগান্ন 

জীবের ৪ অভাব হইতে পারে ন।। দেহ ভম্মীভূত হয় কিন্ধ জীব তদ্জরপ হুয় না, অন্ত শরীরে গম্ন 
করে। স্থৃতরাং যদি কেহু খণ করিয়া ইহলোকে পরকীয় পদার্থ ভোগ করড: প্রত্যর্পন না! করে, 
সে নিশ্চয় পাপী হইয়া পরজন্মে ছুঃখরূপ নরক ভোগ করে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেভ নাই |! ৪ || দেহ 
হইতে বহির্গত হইয়। জীব স্থানাস্থর এবং দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। তখন উহার পর্ব জন এবং 
কুটুত্বাদি বিষয়ক জ্ঞান কিছুই থাকে না এবং সেই জন্য পুনরাধ কুটরদ্দদিগের নিকট আসিতে পাবে 
ন| | ৫ ॥ অবশ্ঠ ব্রাঙ্মণগণ প্রেত কম্ম আপনাদিগের জীবিকার্থ রচনা! করিয়াছে এবং উ্ভা বেদোক্ত 

হে বলিয়া উহা! খগ্ুনীয় || ৬|| এক্ষণে বল যে চার্ধবাক আদি যদি বেদাদি দেখিত, অধায়ন করিত 

অথবা শ্রবণ করিত, তাহা! হইলে কখনই বেদের নিন্দ। করিত না এবং ভণ্ড, ধূর্ত এবং নিশাচর তুল্য 
পুরুষে বেদ রচন। করিয়াছে ইত্যাদি বচন কখন বলিত না । অবশ্য স্বীকার্ষ যে মহীধরাপদি টীকা" 

কার ভগ্ত, ধূর্ত, এবং নিশাচরের তুল্য হইয়াছিল। উহাদিগেরই ধূর্ধতা, বেদের নহে । পরস্ধ 
তি ছুঃখের বিষণ যে চার্বাক, বৌদ্ধ, আভানক এবং জৈনগণ মূল্য চারি বেদের সংহিতা সকল 
কখন শুনেও নাই দেখেও নাই এবং কেন বিদ্বানের নিকট পাঠও করে নাই । মেই কারণে নষ্ 
ও ভষ্টনুদ্ধি হইয়া অকারণে বৃথ| বেদের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং ছু বামমারগাদিগের 
প্রমাণশূন্ কপোলকল্লিত ভ্রষ্ট টাক। সকল দেখিধা বেদের বিরোধী হয়া 'অবিষ্ঠারূপ অগাধ সমুদ্রে 

পতিত হইয়াছিল || ৭ | আচ্ড1 উহা! বিচার কর। কন্তব্য যে স্ত্রীর দ্বারা অশ্বলিঙ্গ গ্রহণ এবং ভাহাব 

সহিত সমাগম করান, অথবা য্গমানের কন্তার সহিত রহশ্যাদি করা ইত্যাদি বাম্মাগী লোক 

বাতিরেকে অন্যের কাধা নহে । এই সকল মহাপাগী বামমা্গী বাতিরেকে ভুষ্ট, বেদার্থের বিপ' 

বীত এবং অশুদ্ধ ব্যাখ্যা কে করিবে? এই নকল চার্ক/কাদির জন্য অত্যন্ত ছুঃখ হয় গে ইহার। বিচার 

ন। করিয়। বেদনিন্দায় প্রবৃদ্ধ হইগ্নাছিল। অল্লপরিমাণে৪ আপনাদিগের বুদ্ধির-প্রয়োগ করে নাই । 

হততভাগ্যেরা কি করে, উহ্াদিগের এরূপ বিদ্যা ৪ ছিল না যে সতাসত্যের বিচার করিয়া অনতোর 

খগ্ুন এবং সত্যের মগ্ডুন করিবে ॥ ৮ ॥ তদ্ধ।ভীত যে মাংল খাইবার কথা, উহাও বামমাগীয় টীকা- 

কারদ্বিগের লীলা । এই জন্ত উহাদিগকে রাঞ্ষণ বলাই উচিত। পরন্ত বেদে কুন্ত্রাপি মাংস 

ভোজনের কথ! লিখিত হর নাই । সুতরাং টীকাকারদিগেব উপর এবং ষাহারা বে না জাঁনয়! 

ও শুনিয়। আপনার আপনার মনের শত নিন্দা করিয়াছে তাহাদ্িগের উপরই এই সকল মিথ্যা 

কথার জন্য পাঁপ নিঃসন্দেহই পতিত হইবে । এই পধ্যস্থ সত ঘে ঘাহারা বেদের সহ্িভ ঘিরোধ 
করে, করিয়াছে এবং কৰিবে তাহার অবশ্যই অবিষ্যারূপ অন্ধকাত্নে পতিত হইয়া ধতই কেন ছুংখ 

পাউক না তাহ! তাহদিগের পক্ষে অতি অল্প মনে করিতে হইবে । এই জন্ত মনুষ্যমাত্রেরই বেদান" 

সারে চল! উচিত ॥ ৯॥ বামমার্গীয়গণ মিথ্যা কপোলকল্পন] দ্বারা বেদের নাম লইয়া! আপনা দিগেৰ 

১৩ 
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যোজন সাধন, অর্থাৎ যথেষ্ট মন্তপান, মাংসভোজন এবং পরস্ত্রীগমনাদি ছুষ্ট কাধ্যসমূহে প্রবৃ্তি 

জন্[(ইবার জন্য ঘষে সকল বেদেরকলম্ক করিয়াছে তাহাই দেখিয়া চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈনগণ বেদের 

নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং তদ্ঘিক্ন বেদবিরুদ্ধ এক অনীশ্বরবাদী অর্থাৎ নান্তিক মত গ্রচ- 

লিত করিয়াছে । যদি চার্বাাঁদিগণ বেদ সকলের মুলার্থ বিচার করিত, তাহ। হইলে অশুদ্ধ টীকা 

সকল দেখিয়!, সত্য বেধোক্ত মত সকল কেন হারাইবে ৪ হতভাগ্যের। কি করিতে পারে। 

"বিনাখকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ” যখন নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইবার সময় উপস্থিত হয় তখম .মগ্ুষোর বীপরীত 

বুদ্ধি হুয়া উঠে । 

এক্ষণে চার্ববাকাদির মধ্যে ভেদের কথ। শিখিত হইস্ডেছে । ইহারা অনেক বিষয়ে একমত | 

পরস্থ চার্ববাক দেকের উৎপত্তির সহিত জীবোতপত্তি এবং উহার নাশের সহিত জীবেরও নাশ 

স্বীকার করে। পুনর্জন্ম এবং পরলোক মানে না । এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে অন্ুমানাদি 

প্রমাণও মানে ন। চার্বাক শব্দের অর্থ “ষে বাক্যকখন বিষয়ে প্রগল্ভ এবং ইহার বিশেষ অথ 

বিতগ্তাপ্রিয়। বৌদ্ধ এবং জনগণ প্রত্তাক্ষাদি চারি প্রমাণ, অনাদি জীব, পুনর্জন্ম পরলোক, এবং 

মুক্তিও স্বীকাব করে । বৌদ্ধ এবং জনদিগেব চার্বাকের সহিত একই মাত্র প্রভেদ । পরস্ত 
নাষ্টিকত।, বেদও ঈশ্বর নিন্দা, পরমতদ্ধেষ (ছয় ঘত্ধ, পূর্ববকখিত ছুয় কর্ম) এবং জগতের 
কর্তা কেহ নাই ই'তাদি লিষযে সকলেই একমত | এস্বলে চার্বাকের মত সংক্ষেপে দশিশ্ 

হইল। 
এক্ষণে বৌদ্ধমত বিষষে সণঙক্ষেপে লিখিত হইতেছে £-_ ৃ 

কার্যকারণভাবাদ! স্বভাঁবাদ! নিয়ামকাঁৎ । 

অবিনীভাবনিয়মে। দর্শনাভ্তরদর্শনাৎ ॥ ১ ॥ 

কাধ্যকারণভাব অর্থাৎ কার্ধাদ্শনে কারণের এবং কারণদর্শনে কাধ্যাির সাক্ষাৎকার এ্রবং 

প্রতাক্ষ হইতে শেষবৎ অনুমান হইয়া থাকে | ইহা ব্যতিরেকে প্রাণীদিগের সকল ব্যবহার পূর্ণ 
ইইতে পাবে ন।। এই সকল লঙ্গণ হইতে অন্ুমানকে শ্রেষ্ঠ মনে করাতে বৌদ্ধগণ চার্ধাঁক 

হইতে ভিন্ন শাখ। হইযাছে । বৌদ্ধ চারি প্রকার £-- 

প্রথম "মাধ্যমিক" দ্বিতীয় “যোগাচার” তৃতীয় “সৌর্বাস্তিক” এবং চতুর্থ “বৈভাষিক" । "বৃদ্ধা! 

'নিবর্তে স বৌদ্ধ:”যে বৃদ্ধি অন্তসারে সিচ্ধ অর্থাৎ যে বিষয় আপনার বুদ্ধিপ্রাপ্য উহ।ই মানিবে 
: এবং যাহ বুদ্ধিতে আসিবে না তাহ| স্বীকার করিবে না । ইহাঁদিগের মধ্যে প্রথম “মাধ্যমিক” 

সর্বশূন্ত স্বীকার করে অর্থাৎ যাবতীয় পদার্থ আছে তৎসমুদয়ই শূন্য অর্থাং আদিতে ছিল না» অস্তে 

'থাকে না, এবং মধ্যে যখন প্রতীত হয় সেই প্রতীতি সময়েই থাকে ও পম্চাৎ শুন্ত হইয় যায়। 

“ষেকপ ঘট উৎপত্তির পূর্বের ছিল না, প্রধ্বংসের পশ্চা থাকে না এবং ঘটজ্ঞানের সময় ভালষ।ন 

ইইয় জান পদার্থান্তরে যাইলে আর ঘটজ্ঞান থাকে না। এইজন্য শূন্তই এক তত্ব। দ্বিতীয় 

*যোগ্াচার” ইহার! বাহুশূন্ত স্বীকার করে অর্থাৎ পদার্থ আন্তরিক জ্ঞানে ভানমান হয় কিন্ত বাহিরে 

নাই। ঘযেক্প ঘটজ্ঞান আত্মায় আছে বলিয়াই মগ্ছধ্য বলে যে "এই ঘট” এবং আন্তরিক জ্ঞান না 

খাঁকিলে তাহা বলিতে পারে ন! ইত্যাদিরূপ স্বীকার করে.। তৃতীয় "সৌঝআস্তিক” ? ইহার। বাহ্ 



১২ পমুলাপ। ১২৯. 

অর্থের অনুমান হ্বীকার করে। কারণ ইহারা, বাহিরে কোন পদার্থ সাঙ্গোপাঙ্গ প্রতাক্ষ ছয় নঙ 

কিন্ত একদেশ প্রত্যক্ষ হওয়াতে অবশিষ্ট বিয়ে অগ্গমান করা যায়, এইরূপ মত প্রকাশ করে । 

চতুর্থ “বৈভাধিক” ইহাদিগের মত্ত যে বাহা পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, ভিতরে হয় না। যেরূপ “অয়ং 
নীলো। ঘটঃ” এই প্রতাঁতি নীলধুজ ঘটারৃতি বাহিরে প্রতীত হয় ইহার! এইকপ শ্বীকার কৰে । 
যদ্যপি বৃদ্ধ ইহাদিগের এক আচার্য তথাপি শিষাদিগের বুদ্ধি ভেদ বশতঃ চারি শাখা হইয়া গিয়াছে 
যেরূপ কুর্ধ্যান্ত হইলে জার পুরুষ পবস্বী গমন, এবং বিদ্বান সত্যভাষণাি শ্রেষ্ঠ কম্মা করিয় 
থাকে তদ্রুপ সময় এক হইলেও লোকে আপনার আপনার বুদ্ধিব অনারে ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা করে। 
এক্ষণে এই পুর্বেবাক্ত চারি শাখায় মধো “মাধামিক' সকলকে ক্ষণিক বিশ্বাস করে অর্থাৎ ক্ষণে 
বুদ্ধির পরিণাম হওয়াতে পূর্বগ্ষণে জ্ঞাত বস্ত যেরূপ ছিল উহা ছিভীয়ক্ষণে তজ্মপ থাকে ন|। 

এইজন্য উহার1, সকলকে ক্ষণিক মানিতে হইবে, এইরূপ মত প্রকাশ করে। দ্বিতীয় “যোগাচার" 

এইবূপ মানে যে প্রবৃত্তিমাত্রেরই সমস্ত ছুঃখরপ প্রবুস্তি ; কারণ কেহই প্রাপ্তিতে সন্ধষ্ট থাকে না এবং 
একের প্রাপ্তিতে অপরের ইচ্ছ। সর্বদাই বিছমান থাকে । তৃতীয় “সৌত্রান্তিক” ) ইহারা বলে 

ঘে সমস্ত পদার্থ আপনার আপনার লক্গণদ্থারা লক্ষিত ইইয়। থাকে | যেমন গোচিন্কের হারা গে 
এবং অশ্বচিহ্ন দ্বার অশ্ব জ্ঞাত হইয়া থাকে । এইরূপ লক্ষণ সর্বদা লক্ষ্যে থাকে। চতুর্থ 

“বৈভাষিক” ইহারা ও শৃন্যই এক পদার্থ স্বীকার করে। প্রথম মাধ্যমি্*ও সকলকে শৃন্ত মানে এষং 
বৈভাধিকদিগের সেই পক্ষ । এইন্ধপ বৌদ্ধদিগের সধ্যে অনেক বিবাদ পক্ষ আছে। এই প্রকারে 

ইহার! চারি প্রকার ভাবনা স্বাকার করে। (উত্তর ) যদি সমস্তই শৃন্ঠ হয় তাহ! হইলে শৃন্তের 
জ্ঞাতা শুন্য হইতে পারে না। সমস্ত শূন্য হইলে শুনা শুন্যকে জানিতে পারে না। স্থতরাং শূন্যের 

জ্ঞাত। এবং জ্ঞেয় এই দুই পদাথ সিদ্ধ হইতেছে | যোগাগারদিগের বাহা শূন্তত। মানা যদি সঙ্গত 

হয় তবে পর্বতও উহ্াদ্দিগের ভিতর গাকিবে এইরূপ হওয়।' আবশ্যক । যদি বল যে পর্বত 

ভিতরে আছে তাহাহইলে গিজ্ঞান্ত «ে উচ্ভাদিগের হৃদয়ে পর্বতের উপযুক্ত অবকাশ কোথায়? 

স্থৃতরাৎ পর্বত বাহিরেই আন্ধে এবং পর্বতজ্ঞান আত্মার থাকে। লৌত্রান্তিক কোন পদার্থের 

প্রত্যক্ষত্তা স্বীকার করে না। ইহ। যদি সঙ্গত হয় তবে মনৌত্রাস্তিক নিজে এবং 'তাহার বচন ও 

অনুমেয় হইতে হয় এবং গ্রতাক্ষ হহতে পারে নাঁ। যদি প্রত্যক্ষ না হইল তবে “অয়ং ঘটঃ” 

এক্জপ প্রয়োগও হওয়। উচিত নহে কিন্তু “অয়ং ঘটেকদেশ+” অর্থাৎ ইহা ঘটের একদেশ এইরূপ 

হইবে । তন্ধযতীত এক দেশের নাম ও ঘট নহে, পরস্ত সমুদয়ের নামই ঘট। “ইহা ঘট” ইহা 

প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমান নহে, কারণ সমস্ত অবয়বে একই অবয়বী হইয়া থাকে এবং উহার 

প্রত্যক্ষ হইলেই ঘটের সমস্ত অবয়বেরও প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ সাবয়ব প্রত্যক্ষ হুইয়া থাকে । চতুর 

বৈভাষিকের। যে বাহ পদার্থের প্রত্যক্ষ স্বীকার করে তাহা ও সঙ্গত নহে, কারণ যখন জ্ঞাতা এবং 

জান হয় তখনই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে | যদাপি প্রত্যক্ষের বিষয় বাহ্ হয়, আত্মার তদাকার 

জ্ঞান হইয়া থাকে। এইকপ যদি পদার্থ ক্ষণিক এবং উহার জ্ঞানও ক্ষণিক হইত তাহ। হইলে 
“প্রত্যভিজ্ঞা” হইতে পারে না৷ অর্থাৎ এইরূপ কথা উক্ত হইয়াছিল এরপ স্মরণ হওয়া উচিত নহে ॥ 

কিন্তু দেখা যায় যে পূর্ববৃষ্ট_এবং শ্রুতের স্মরণ হইয়া থাকে । স্ৃতরাং ক্ষপিক্ক বাদ সঙ্গত নছে। 

যদি সমস্তই ছুঃখ হয় এবং সুখ কিছুমাত্র ন। হয়, তাহ! হইলে স্থখের অপেক্ষ। বাতিরেকে দুঃখ সিদ্ধ 
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হইতে পাবে না। কারণ রারির অপেক্ষা! বশতঃ দিন এবং দিনের অপেক্ষা বশত; বাতি হইয়া 
খাকে স্থতরাং সমস্ত দুঃখ শ্বীকার কর। সঙ্গত নহে । যদি ম্বলক্ষণই মানিতে হয় তবে নেত্র কূপের 

লক্ষণ এবং রূপ লক্ষ্য ; যেমন ঘটরূপ ঘটক্ষপের লক্ষণ-ম্বরূপ চক্ষু লক্ষ্য হইতে ভিন্ন । আবার গন্ধ 

পৃথিবী হইতে অভিন্ন। স্থৃতরাং এইরূপে লক্ষ্য ও লক্ষণ ভিন্ন এবং অভিন্ন মানিতে হইবে? পূর্বের 
শন্তের যে উত্তর দিয়াছি তাহাই জানিতে হইবে অর্থাৎ শুন্যের জ্ঞাতা শৃহ হইতে ভিন হইয়া থাকে । 

সর্ধস্য সংসারস্য ছুঃখাক্সকত্বং সর্তীরস্করসম্মতম্ ॥ | 

বৌদ্ধ এবং জন উভয়েই ছিনকে তীর্থককর বলিয়া মানে এবং এইজনা উচ্থারা এবিষয়ে এক। 

ইহার পুর্বেধাক্ত ভাবন! চতু্টয় অর্থাৎ চারি ভাবন। হইতে সকল বাপনার নিবৃত্তিবশতঃ শুনারূপ 
নির্বাণ অর্থাৎ মুক্তি মানিয়। থাকে এবং আপনাদিগের শিক্দিগকে যোগাচারের উপদেশ দেয়। 

গুরুবচন প্রমাণে কার্ধয কর। অনাদি বুদ্ধিগত বাসন। হওয়াতে বুদ্ধিই অনেকাকার হুইয়ু। ভাসমান 

হয়। উহার মধ্যে প্রথমতঃ স্বন্ধ £-৮ 

রূপ বিজ্ঞীন বেদনা সংজ্ঞা সংস্ক রসংজ্ঞক? ॥ 

(প্রথম) ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা যে ূপাদি বিষয় গ্রহণ কর। যায় উহা “রূপস্বন্ধ”। (দ্বিতীয়) 

আলয়বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রবৃত্তি জানারূপ ব্যবহার; উহ। “বিজ্ঞানস্কন্ধ” | (তৃতীয়) বপক্দ্ধ 

এবং বিজ্ঞানস্কদ্ধ হইতে উৎপর়, সুখ ছুঃখ|দির প্রতীত্তিরূপ ব্যবহার ; উহা" বেদনান্বন্ধ” | (চতুর্থ), 

নাম বিশিষ্টের সহিত গে! আদি সংজ্ঞার সন্ধদ্ধ মানা; উহা! “সংজ্ান্বন্ধ” | (পঞ্চম) বেদনাস্বন্ক 

হইতে রাগ ঘেষাদি ক্লেশ এবং ক্ষুবা ও তৃষ্ণাদি উপক্লেশ, মদ, প্রমাদ, অভিমান, ধন্দ এবং অধর্দরূপ 

ব্যবহার ; উহাকে “সংস্কারস্বদ্ধ” বলিয়া! মানে । সমস্ত সংসারে ছুঃখরূপ, ছুঃখের গৃহ এবং দুঃখের 

সাধনরূপ ভাবনা করতঃ সংসার হইতে নিমুক্ত হওয়া ইত্যাদিরূপ চার্বাকের অপেক্ষা অধিক মুক্তি 

ইহার! মানে । তত্তিন অনুমান এবং জীব যাহা জীব যাহ। চার্বাক মানে ন|। তাহা বৌদ্ধ মানিয়া 

থাকে । 

দেশনা লোকনাথানাং সত্বীশয়বশানুগা | 

ভিন্ান্তে বন্ধধা লোকে উপাধৈর্বছিঃ ফলঃ ॥১। 
গন্ভীরোত্তানভেদেন ক চিচ্চোভয়ল ক্ষণঃ | 

ভিন্ন হি দেশনা ভিন্ন! শূম্যতাঘয়লক্ষণ। ॥ ২॥ 
স্বদেশায়তনপুজ! শ্রেয়ন্করীতি বৌদ্ধ! মন্যাস্তে । 

অর্থানুপাঞ্য বছুশে। দ্বাদশায়তনানি বৈ। 

পরিতঃ পূজনীয়ানি [িমশ্যৈরিহ পুজিতৈঃ ॥ ৩ ॥ ' 
জ্ঞানেজ্িয়াণি পধৈৈব তথা কর্লোক্রিয়াণি চ। 
যনে বুদ্ধিরিতি প্রোক্তং ছাদশায়তমং বুধৈঃ ॥ ৪.॥ 
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অর্থাৎ জ্ঞানী. বিরক্ত, জাবনুক্ত এবং লোকনাথ বৃদ্ধ মাদি তীর্ঘককরদিগের পদার্থ স্বক্ূপ জ্যপক 
ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধার্থের উপদেশক, অনেক প্রকার ভেদ এবং বন্ুবিধ উপায় দ্বারা য্গিষয় কথিত, হইঘাছে 
তাহ। মানিতে হইবে ॥ ১ ॥ গম্ভীর এবং প্রসিদ্ধ ডেদান্ুসারে কোন কোন স্থলে গুধ্ু এবং কোন 
কোন স্থলে প্রকট এরূপ ভিন্ন ভিন্ন গুরুদিগের উপদেশ, যাহা পূর্বের শূন্ত লক্ষণযুক্র কথিত হইয়াছে, 
তাহা মানিতে হইবে ॥ ২ ॥ ষে দ্বাদশায়তন পূজা আছে তাহাই মোক্ষপ্রদ। এই পুজার জন্ত বু 

পরিমাণে ভ্রব্যাদি পদার্থ প্রাপ্ত হইয়! দ্বাদশায়তন অর্থাং দ্বাদশ প্রকারের স্বানবিশেষ রচনা করিয়া 
সর্ধ প্রকারে পূজা করিতে হইবে। অন্টের পূজা করিবার কি প্রয়োজন? ॥৩॥ ইহাদিগের 

দ্বাদশায়তন পুজা এইরূপ :--পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয অথাৎ শ্রোত্র, তক, চক্ষু, জিহ্বা এবং 
নাসিকা, ও পাঁচ কশ্েন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্, পাঁণি, পাদ, পাষু এবং উপস্থ এই দশ ইঞ্জ্রিয় এবং 

মন ও বুদ্ধি ইহাদিগেরই সকার করিতে হইবে অথাৎ হইহাদিগকে আনন্দে প্রবৃন্থ রাখিতে 
হইবে-ইত্যাদি বৌদ্ধদিগের মত ॥৪& (উত্তর) যি সমন্ত সংসার ছুঃখকপই হয়, তবে 
কোন জীবের প্রবৃত্তি হওয়। উচিত নহে। কিন্তু সংসারে জীবদিগের প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ দুষ্ট হয়। 
স্থৃতরাং সমন্ত সংসার দুংখরূপ নহে, পরস্ত ইহাতে সখ এবং দুখ দুহস্ছ আছে। বৌদ্ধগণ যখন, 
এইবূপই সিদ্ধান্ত মানে তখন পাঁন ও ভোঙ্গন করিয়া এবং পথ্য ও ওশুধধাদি বন করিয়া শরীর 
রক্ষাথ প্রবৃত্ত হইর| কেননা! মনে ক:র? বদি বল বেআনর। প্রতও হই বটে কিন্তু উহাতে 

ছুঃখই কেবল মনে করি; তাহ! হইলে দে কথ! সন্তহর ন|। কারণ জীব ম্ুধ মনে করিয়! প্রবৃত্ত 

এবং দুঃখ মনে করির! নিবৃত্ত হয়। সংসারে ধশ্মক্রিয়া, বিদ্। এবং সংসঙ্গাদি শ্রেষ্ঠ ব্যবহার সমন্তই 
স্ুখকারক | বৌদ্ধ ব্যতিরেকে কোনও বিদ্বান ইহাকে দুঃখের লিন মনে করিতে পারেন না। 

যে পাচ স্বন্ধ আছে উহাও সম্যক অসম্পূর্ণ কারণ যদি এইএইকন স্বন্ধ বিচার করিতে হয়, তাহ! 

হইলে গ্রত্যোকের অনেক ডেদ হইতে পারে। তীর্ঘহ্করদিগকে উপদেশক এবং লোকনাথ বলিয়া 

বিশ্বান কর! হয় এবং অনাদি ও নাথদিগের নাথ সেই পরমাঝ্সাকে বিশ্বাস করা হয় না। তাহা 
হইলে উক্ত বীর্ঘক্করগণ কাহার নিকট উপদেশ পাইল, যদ কেহ বলে যে উহার! শ্বয়ং প্রাপ্ত হইয়াছে 

তাহা হইলে সে কথা অসম্ভব হয়। কারণ বাতিরেকে কার্ধা হইতে পারে না। অথবা উহ 

দিগের কথানুসায়ে যদি তন্রপই হয়, ভবে পঠন ও পাঠন, শ্রবণ ও শ্রাবণ এধং জ্ঞানীদিগেব সংসঙ্গা- 

নুষ্ঠান ব্যতিরেকে এক্ষণেও কেন উহাদিগের মধ্যে জ্ঞানী উৎপন্ন হয় নাঃ যখন সেরূপ হয় না 

তখন এইরূপ কথন সর্বথ| নিমূল, যুক্তিশুন্য এবং সপ্রিপাতরোগগ্রন্ত মন্থয্যের গ্রলাপের তুল্য । 

বৌদ্ধদিগের যে শৃন্তরূপ অদ্বৈত উপদেশ অ|ছে, তদ্িষগ়ে বল। যাইতে পারে যে বিদ্যমান বস্ত কখন 

শূন্তরূপ হইতে পারে না। অবশ সমস্তই স্ক্ম কারণরূপ হইয়া যাম। স্ত্তরাৎ একথাও ভ্রমরূপ। 

যদি দ্রব্যলমূহ উপাঞ্জন করতঃ পূর্বোক্তদ্বাদশায়তন পুজাকে মোক্ষসাধন মনে করিতে হয়, তবে দশ 

প্রাণ এবং একাদশ জীবাত্মার কেন পৃ! করা হয় না? যদি ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের পৃজাই 

মোক্ষপ্রদ হইল, তাহ! &$ইলে এই সকল বৌদ্ধ এবং বিষদী লোকদিগের মধ্য কি প্রডেদ রহিল? 

বদি উহ! হইতেই বে'দ্বগণ রক্ষা পাইল না তাহ। হইলে মুক্তিই বাঁ কোথায় রহিল? এরূপ হইলে 

মুক্তির প্রয়োজন কি ? এতদুর ইহার! আপনাদিগের অবিগ্ার উন্নতি করিয়াছে থে ইহাদিগের সাদৃষ্ঠ 

অন্তের সহিত ঘ্টিতে পারে না। ইহাতে এইরূপ নিশ্চয় হয় ধে ইহা্দিগের বেদ. এবং ঈশ্বরের 



১১৪ সত্যার্থ প্রকাশি। 

হিভ বিরোধ করিবারই ফল.প্রাপ্তি হইয়াছে । প্রথমে সংলারের কেবল দুঃখরূপী ভাবনা করিল, 

'আঘার মধো ছ্বাদশায়তন পুজার সুচনা করিল। ইহাদিগের দ্বাদশায়তন পুজা কি সংসারিক্ক 

পদার্থের বহিঃস্থিত ষে উহ। মুক্তিগ্রদ হইতে পারিবে? আচ্ছা চক্ষু যুদ্রিত করিয়। যদি কেহ রদ 

অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয় তবে কি অন্বেষ্টব্যের প্রাপ্তি হইতে পারে ? বেদ এবং ঈশ্বর না “মানাতেই 

ইহাদ্িগের লীলা! এইরূপ হইয়াছে । এক্চণেও যদি ইচ্ছ। করে তবে বেদ এবংঈশ্বরের আশ্রয় লইয়া 

আপনাদিগের জন্ম সফল করুক | বিবেকবিলীস গ্রন্থে বৌদ্ধদিগের মত এইরূপ লিখিত আছে :-- 

বৌদ্ধানাং স্থগতো৷ দেবো বিশ্ব চ ক্ষণভঙগ,রম্। 

আর্ধ্যসত্তবাখায়াদন্চতুরয়মিদং ক্রমাঁৎ ॥ ১ ॥ 
দুঃখমায়তনং চৈব ততঃ সমুদয়ো৷ মতঃ। 

মার্গশ্চেত্যস্ত চ ব্যাখ্যা ক্রমেণ শ্রীয়তামতঃ ॥ ২ ॥ 
দুঃখনংসারিণস্বন্ধা! ত্ডে চ পঞ্চ প্রকীর্তিত 

বিচ্ছানং বেদন1 সংজ্ঞ। সংক্কীরো। রূপতমব চ॥৩॥ 

পঞ্ছেন্দ্িয়াণি শবা। বা বিষয়াঃ পঞ্চ মানমম্। 

ধর্লায়তনমেতানি ছাদশায়তনানি তু ॥ ৪ ॥ 

রাগাদীনাং গণো যঃ স্তাৎ সমুদেতি নুশাং হৃদি 

আত্মাত্ীরন্ঘভাবাখ্যঃ স স্যাৎ সমুদয়ঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥ 

ক্ষণিকাঃ সর্ববসংক্কীরাঃ ইতি যা বাঁসন' স্থির | 

সমার্গ ইতি বিজ্ঞেয়ঃ সচ যোক্ষহভিধীয়তে ॥ ৬ ॥ 

প্রত্যক্ষমনুমানং চ গ্রমাণং দিতীয়ং তথ। | 

চতুঃপ্রস্থানিকা বৌদ্ধাঃ খ্যাতী বৈভাধিকাঁদয়ঃ ॥ ৭ ॥ 

অথে জ্ঞীনামিতে। বৈভীধিকেণ বহু মন্যতে | 

সৌন্রান্তিকেন প্রত্যক্ষগ্রাহ্যোহর্থো ন বহিশ্মতঃ ॥ ৮ ॥ 

আকারসহিতা বুদ্ধিরোগাচারস্থ সন্মতা | 

কেবলাং সং বিদং স্বস্থাং মন্যান্তে মধ্যমাঃ পুনঃ ॥ ৯॥ 

রাগাদিজ্ঞান সন্তান বাসনাচ্ছেদ সম্ভবা । 

চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীর্তিতা ॥ ১০ ॥ 

কৃততিঃ কমগুলুর্মেগ্যং চীরং পূর্ন্ধাহভোজনম্ । 
' সংঘে। রক্তান্রত্বংচ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিঃ ॥ ১১ ॥ 

বৌদ্ধদিগের পুরজনীয় ওগবান হ্থগতদে বুদ্ধ, ক্ষণতগ্থুর জগৎ+ আর্ধীপুরুধ এবং আধ্যা স্ত্রী এবং 



" ১৭ সমুলাস। রি ' ১২৫ 

তত্ব সকলের আখ্যা ও সংজ্ঞাদি শ্রসিদ্ধি এই চাবি তত্ব বৌদ্ধদিগের মন্তব্য পদার্থ ৪ ১॥ এরই বিশ্বকে 
দুঃখের গৃহ-জানিলে. তাদনন্তর সমুদয় অর্থাৎ উন্নতি হইর। থাকে । ক্রমশঃ ইহার ব্যাখ্যা অবণ 
কর॥২।॥ সংসারে ছুঃখই -আছে এবং যে পঞ্চ স্বন্ধ পূর্বে কথিত হইয়াছে, তৎ্সমূদয় জানিবে 
॥ ৩। পঞ্চ জ্ঞালেন্ডরিয়, উহাদিগের শব্ধাদি পঞ্চ বিষয়-এবং মন ও বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও খার্টের 
স্থান এই দ্বাদশ আছে ॥ ৪ ॥ মনুষাদিগের হৃদয়ে যে রাঁগ দ্বেষাদি সমূহের উৎপত্তি হয়, তৎসমূদয় ও 
আত্মা, আত্মার সনন্ধীয় এবং স্বভাব, ইহা আখ্যা এবং ইহা হইতে পুনরায় সমুদয় হয় ॥ ৫॥ সমস্ত 
স্কার ক্ষণিক। বাসনা স্থির হওয়াই বৌদ্ধদিগের যাগ এবং উক্ত শ্ন্য তত্ব শৃন্তরূপ হইয়। যাওয়াই 

মোক্ষ ॥ ৬ ॥ বৌদ্ধগণ প্রত্যক্ষ এবং অন্চমান এই ছুইমাত্র প্রমাণ স্বীকার করে। ইহাদিগের মধো 
চারি প্রকার ভেদ আছে যথা £--বৈভাধিক, সৌনব্রান্তিক, যোগাচাঁর এবং মাধ্যমিক ॥ ৭ ॥ ইহা" 
দিগের মধ্যে বৈভাষিকেরা জ্ঞানবিষয়ীভূত অর্থকে বিগ্যামান বলিয়া স্বীকার করে, কারণ সিদ্ধপুরুষের। 
যাহ] জ্ঞানবিষয়ীভূত নহে ভাহা 7শ্বাম করিতে পারেন না । সৌত্রান্তিকের! আন্তরিক পদারের 
প্রাত্ক্ষত! মানে, বাহ পদাথের নহে ॥ ৮ ॥ যোগাচারগণ আকারসহিত ও বিজ্ঞানযুক্ত বদ্ধি স্বীকার 
করে। মাধ্যমিকগণ আত্মায় পদার্থ সকলের জ্ঞান মাত্র স্বীকার করে এবং পঞ্ার্থ শ্বীকার করে 
ন|॥ ৯ | চারি প্রকার বৌদ্ধই রাগাদি জ্ঞান প্রবাহের বামন। নাশ হইতে মুক্তি উৎপন্ন হয় এইক্সপ 
মানিয়া থাকে ॥ ১০ | ম্বগাদি চর্ম, কমগ্লু, মুণ্ডিত মুণ্ড, বন্ধল বক্র এবং রক্ধ বস্ত্র ইহা বৌদ্ধ সাধু- 
দিগের বেশ এবংউহার। পূর্ববাক্কে অর্থাৎ ৯ ঘটিকার পৃব্বে ভোজন করে ও একক থাকে না ॥ ১১ | 
( উত্তর) যদি বৌদ্ধদিগের স্ুগত বুদ্ধ দেব হইল, তাহ হইলে তাহার গ্ররু কে ছিল? যদি বিশ্ব গণ. 
ভঙ্গুর হয় তবে চিরদুষ্ট পদার্থ সঙ্গন্ধে “তাহা এইবূপ” এবংবিধ ম্মরণ হওয়া উচিত নহে | কণভঙ্গ হইলে 
উহ। পদার্থ ই থাকে না! তখন কাহার স্মরণ হইবে 21 ১॥ বৌদ্দদিগের.ঘদি ক্ষণভঙ্গ বাদ মার্গ হইল, 

তবে ইহাদ্িগের মোক্ষ ও ক্ষণভঙ্গ হইল । ষর্দি জ্ঞানমুক্ত অথ দ্রব্য হইল, তবে জড় দ্রব্যও জ্ানযুক্ত 
»₹ইবে এবং তাহ। হইলে উষ্তারা কাহার উপর চালনাদি ক্রিয়া করে? আচ্ডা, যাহা বাহিরে দৃষ্ট হয়, 

তাহ! কিকপে মিথা। হইতে পাঁরে ? যদি বুদ্ধি আকাশের সহিত থাকে তাহ। হইলে দৃশ্ঠ হওয়] 

আবশাক । যদি কেবল জ্ঞানই হৃদয় মধ্যে আত্মান্থ হয় এবং বাহ পদার্থের কেবল জ্ঞানই মানা 

যায়, তাহ! হইলে জেয পদার্থ ব্যতিরেকে জ্ঞানই হইতে পারে ন|। যদি বাসনাচ্ছেদই মুক্তি হয়, 

তবে স্থযুপ্তির অবস্থায় ও যুক্তি মানিতে হয় । তদ্রপ মান! বিদ্যাবিরুদ্ধ বলিয়া সর্ব! তিরম্বরণীয়। 

এই মকল বিবরণ দ্বারা সংক্ষেপতঃ বৌদ্ধদ্তস্থদিগের বিষয় প্রদশিত হইল ! বুদ্ধিমান ও বিচারশীল 

পুরুষ সকল ইহ অবলোকন করিয়! জীনিতে পারিবেন ষে ইহাদিগের কিরূপ বিদ্যা এবং কিন্ধপ 

মত। উক্ত মত সকল জৈনগণও মানিয়া থাকে । ূ 

অতঃপর জৈন মত বর্ণন হইবে |- প্রকরণবত্বীকর ৯ম ভাগ ও নমচক্রপারে নিম্ন 
লিখিত বিষয় লিখিত আছে 1-- . | 

বৌদ্ধগণ সময়ে সময়ে নৃতন নৃতন ভাববিশিষ্ট (১) আকাশ, (২) কান্গ (৩) জীব এবং 
(৪) পুদ্গল এই চারি দ্রব্য মানিয়। থাকে, এবং জৈনগণ ধধ্মাস্তিকায়। অধর্থান্তিকায়, 

অকাশাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, জীবাস্তিকায় এবং কাল এই ছয় ভ্রব্য মানিয়। থাকে । ইহার মধ্যে 

কালকে আস্তিকায় বলিয়া শ্বীকার করে না, প্রস্ত এইরূপ বলে ধে কাল উপচারতঃ দ্রব্য হুয় বটে 



১১৬ সহ্্যার্থ প্রকরশি। 

কিন্তু বাস্তবিক তাহ। নহে । উহাদিগের মধ্যে ধন্দান্তিকায়”- গতিপরিণামী ভাব বশত: পরিখাম 

প্রাপ্ধ জীব এবং পুদ্গল, ইহাদিগের গতি সমীপ হইতে ম্তস্ভন করিবার হেতৃকে ধন্ধাস্তিকায় কহে 
এব উহ1 অসংখ্য প্রদেশ, পরিমাণ এবং লোক মধ্যে ব্যাপক | দ্বিতীয় “অধশ্খাস্তিকায়” ইহা 

হ্িরতা বশত্ঃ পরিণামী জীব এবং পুদ্গলের স্থিতি নিমিত্ত আশ্রয়ের হেত । ভৃতীয় “আকাশা- 
স্তিকায়” উহার সম্বন্ধে বলে যে উহা সকল প্রব্যের আধার এবং উহ্হাতে অবগাহন প্রবেশ ও নির্গ- 

মাদি ক্রিয়ানষ্ঠায়ী জীব এবং উহ পুদ্গলদিগের অবগাহনের হেতৃড়ৃত ও সর্বব্যাপী। চতুর্থ 

“পুদ্গলান্তিকায়” অর্থাৎ যাহা কারণরূপ সুক্ষ, নিত্য একরস, বণ, গন্ধ, স্পর্শ, এবং কাধ্যের লিঙ্গ- 

পুরণের ও জ্রবীভূত হইবার স্বভাবাবিশিষ্ট হইয়া থাকে । পঞ্চম “জীবাশ্তিকায়” অর্থাৎ যাহা! চেতনা - 

লক্ষণ জ্ঞান ও দর্শনের উপযুক্ত, অনস্ত পর্যায়ক্রমে পরিণামী হইবার যোগা এবং কর্তা ও ভোক। 

ভইয়! থাকে । ষষ্ঠ “কাল”; যাহা পূর্বোক্ত পঞ্চান্তিকায়ের পরত্ব ও অপরত্ব, এবং নবীনতা ও 

পচীনতার চিহ্নরূপে প্রসিদ্ধ এবং বন্তমানরূপ পর্যযায়যুক্ত, তাহাকেই কাল কহা যায়। ( সমীক্ষক ) 

বৌদ্ধগণ ষে চারি দ্রবা সময়ে সময়ে নৃতন নূতন বলিয়া মনে করে তাহা মিথা। । কারণ আকাশ, 
, কাল, জীব এবং পরামাধু নৃতন অথবা পুরা হন কখন হইতে পারে না । কারণ ইহারা অনাদি এবং 
কারণরূপ বশতঃ অবিনাশী হওয়াতে আর উহাতে নৃতনত্ব অথব| পুরাতনত্ব ঘটিতে পারে না। 
জৈনদিগের ও বিশ্বাস সঙ্গত নহে ; কারণ ধর্শাধশ্ম দ্রব্য নহে পরস্ত উহারা গুণ । এই উভগ্ন জীবা- 

স্তিকায় মধ্যে আসিতে পারিত সৃতরা' আক্কাশ, পরমাণু, জীব এবং কাল মাঁনিলেই সঙ্গত হইত । 

বৈশেষিকগণ যে নব দ্রবা স্বীকার করেন তাহাই সঙ্গত। কারণ পুথিবাদি পঞ্চ তত্ব, কাল, দিক্, 

আত্মা এবং মন এই নয় পদ্দার্থ ই নিশ্চত আছে । এক জীবকে চেতন মানিয়া, ঈশ্বরকে ন। বিশ্বাস 

করা জৈন এবং বৌদ্ধদিগের মিথ্যা! পক্ষপাতের কথা। 

বৌদ্ধ এবং জৈনগণ ষে সপ্রভঙ্গী ন্যায় এবং স্যাদ্ার মানিয়' থাকে উহা এইরূপ :--সন্ ঘটঃ”" 
ইহাকে প্রথম ভঙ্গ কহে, কারণ ঘট আপনার বিগ্যমানত। যুক্ত অর্থাৎ ঘট আছে ইহা দ্বারা অভাবের 
বিরোধ কর! হইল। দ্বিতীয় ভঙ্গ “অলন্ ঘট:” ঘট নাই; প্রধম ঘটের ভাবাললারে এই ঘটের 
অসন্তাব দ্বিতীয় ভঙ্গ হইল। তৃতীয় তগগ যেরূপ “সরূসন্ ঘটঃ অর্থাৎ. ঘট বটে কিন্তু পট নহে? ইহ! 
পূর্বে্বাক্ত উভয় হইতে পৃথকৃকপ হইল। চতুর্থ ভঙ্গ “ঘটোহঘ১*”” ধেমন “অঘটঃ পটঃ” ? দ্বিতীয় 

ঘটের অভাব আপনার উপর থাকাতে ঘটকে অঘট বলা ষায়। এক সময়ে উহার ছুই সংজ্ঞা হয় 
অর্থাৎ ঘট এবং অঘটও হইয়। থাকে । পঞ্চম ভঙ্গ যেমন ঘট পট কহিবার অযোগ্য অর্থাৎ উহাতে 

ঘটত্ব বন্তবা এবং পটত্ব অবক্তব্য । যঠ ভঙ্গ যেমন যে ঘট নাই তাহা বলিবার ঘোগ্যও নহে; 
এবং যে ঘট আছে তাহাই আছে এবং তাহ! বলিবার ষোগাও হইয়া থাকে! সপ্তম ভঙ্গ এইরূপ, 

যেমন যাহ! বলিবাৰ ইষ্ট বটে পরস্ত তাহা নাই এবং বলিবার বোগাও ঘটিতে পারে ন!। 

এই্সপ--. 

স্যাদন্তি জীবোহয়ং প্রথমো ভঙ্গ? ॥ ১॥ 

স্যামান্তি জীবে। দিতীয়ো ভঙ্গ; ॥ ২॥ 

স্যাদবন্তব্যো জীবস্তৃতীয়ে৷ ভঙ্গঃ ॥ ৩ ॥ 



স্টাদন্তি নাপ্তি নার্তিরূপো জীবশ্চভুর্থো ভঙ্গঃ ॥ ৪ ॥ 
স্যাদভ্তি অবতব্যে। জীবঃ পঞ্চমে। ভঙ্গ ॥ ৫ ॥ 
স্যান্সান্তি অবক্তবেো। জীবঃ ষষ্ঠ ভঙ্গ? ॥ ৬ ॥ 

স্যাদন্তি নান্তি অবতব্ো জীব ইতি মণ্ডমো ভঙ্গ; ॥ ৭ | 

অর্থাং জীব আছে এইরূপ কখন হইলে জীবে -জীবের বিরোধী জড় পদার্থেব অভাবরূপ প্রথম 
ভঙ্গ কহা যায়। দ্বিতীয় ভঙ্গ এইবপ যে, জীব জড়ে নাই এইরূপ কখনও হইয়। থাকে এব" ইহাকে 

দ্বিতীয় ভঙ্গ কহে। জীব আছে পরস্ত বলিষার যোগ্য নছে, ইহাঁকে তৃতীয় ভঙ্গ ককে। জীব যখন 

শরীর দারণ করে তখন প্রসিদ্ধ এবং যখন শরীর হইতে পৃথক হয় ডখন অগ্রপিদ্ধ থাকে এইক্ধপ 
কখন হইলে তাহাকে চতুর্থ তঙ্গ কহিয়! থাকে । জীব আছে পরস্ত কখনের যোগ্য নহে, এইব্ধপ 
কথন হইলে তাহাকে পঞ্চম ভঙ্গ কহে। জীব প্রতাক্ষ প্রমাণ ছারা কথনে আইসে না বলিয়। চক্ষুং- 

প্রত্যক্ষ নহে, এই ব্যবভারকে ধঠ ভঙ্গ কহে। এককালে জীবের অন্থমান দ্বারা হওয়া আদৃশ্টমান 
বলিয়৷ না হওয়! এবং একরূপ না থাক| পরজ্ঞ প্রতিঙ্গণে পরিণামপ্রাপ্ত হওয়।! অথাঁং “অস্ত” ও 

“না” এরপ হইবে না এবং “নাকি” ও “অস্তি” এরূপ ব্যবহারও ন। হওয়াতে সপ্তম ভঙ্গ কিয়া 

থাকে। | , 

এইরূপ নিত্যত্ব সপ্তভঙ্গী এবং অনিত্যন্থ নপ্তভঙ্গী হইয়া থাকে । সামান্ত ধশ্ম, বিশেষ ধর্ম, গুণ এবং 
পধ্যায়েরও প্রতোকবস্থতে সপ্ভঙ্গী হইয়। থাকে । এইকপে ড্রবা, গুণ, স্বভাব এবং পধ্যায় সকল 
অনন্ত হওয়াতে স্ুভঙ্গী ও অসন্ত হইয| থাকে । ইহাকে বৌদ্ধ ও জৈননিগের শ্যান্বাদ এবং সপ্তভঙ্গী 

হায় বলা যায়। ( সমীক্ষক ) এক অন্থোন্তাভাব চিত সাধন্ম এবং বৈধশ্ম যধ্যেই এই মকল কথা 
চরিতার্থ হইতে পারে। এই সরল প্রকরণ ত্যাগ করি দুন্্হ বাকাজাল.বচনা কর! কেবল অজ্ঞা নী- 

দিগকে ভ্রান্ত করিবার নিমিত্ত হইয়! খাকে ৷ দেখ, জীবের অজীবে এবং অজীবের জীবে অধাব 
থখাকে। যেমন জীব এবং জড় বন্তমান বলিয়। সাধশ্মা আছে এবং এক চেতন ও অপর জড় বলিয়া 

উভয়ের বেধর্শ আছে । অর্থাৎ জীবে চেতনত্ব ( অস্তি ) আছে এবং জড় (নাস্তি) নাই। এইক্জপ 

জড়ে জড়ত্ব আছে এবং চেতনত্ব নাই | এইরূপে গুণ কর্ম, ও স্বভাবের সমান ধর্ম এবং বিরুদ্ধ ধঙ্থের 

বিচার করিলেই ইহাদিগের সমস্ত সভন্গী এবং স্যান্ধাদ যখন ্থগমভাবে বোধ হয়'তখন এতদূর গ্রপঞ্চ 
বুদ্ধি করিবার প্রয়োজন কি? এ বিষয়ে বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের এক মত। অল্প পরিমাণে পৃথক্ পৃথক্ 

হওয়াতে ভিন্নভাবও হইয়া যায়। 

ইহার পরে এক্ষণে কেবল জৈন মত বিষয় লিখি ত হইতেছে :-৮ 

চিদচিদ ছে পরে তুক়্ে বিবেকজ্ত ছিবেচনমৃ। 

উপাদেয়মূপাদেয়ং হেয়ং হেয়ং চ কুর্বাতঃ ॥ ১॥ 

হেযং হি কর্তরাগনদি ওৎকীধ্যমবিধ্কিনঃ 

উপাদেয়ং পনং জ্যোতিরপযোগৈকলক্ষণম্ ॥ ২। 
১৭ 



২ 

জৈনগণ “চিৎ” এবং “অচিং” অর্থাৎ চেতন এবং জড় এই দুই পরতত্ব স্বীকার করে। এই 

উভয়ের বিবেচনার নাম বিবেক । যাহা যাহ গ্রহণের যোগ্য তত্তৎকে গ্রহ এবং যাহা যাহা 

ত্যাগের যোগ্য তত্তৎ ত্য।গ কর্তাকে বিবেকী কথিত হয় ॥ ১ | জগতের কর্তা ও রাগাদি এব ঈশ্বর 

জগৎ নিশ্বাণ করিয়াছেন এই অবিবেকীর মত ত্যাগ কর! এবং যোগ দ্বারা লক্ষিত পরম জ্যোতিঃ- 

স্বরূপ জীবের গ্রহণ করাই উত্তম ॥ ২ || অর্থাং জীব ব্যতিরেকে দ্বিতীয় চেতনতত্ব ঈশ্বরকে ইহার। 

মানে না। জৈন ও বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করে বে অনাপিমিদ্ধ ঈশ্বর নাই । এ বিষয়ে রাজ! শিবপ্রমাদ 

মহোদয় ইতিহাস-ভিনিরনাশক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, প্রথম জৈন ও দ্বিতীয় বৌদ্ধ এই ছুই নামই 

পর্যযারবাচী শব্ধ | পরন্থ বৌন্ধদিগের মধ্যে বামমাগী ও মছ্যমাংসাহারী "বৌদ্ধ আছে এরং উহা- 

দিগের সহিত জৈনদিগের বিরোধ আছে । পরন্ধ থিনি মহাবীর এবং গৌতম গণধর ছিলেন, বৌদ্ধ- 

গণ তাহার নাম বুদ্ধ রাখিয়।ছিল এবং দ্বৈনগণ গণধর জিনবর রাখিয়াছিল। ইহার মধ্যে জিনের 

পরম্পরাই টজৈনমত 1৮ উক্ত রাজ। শিব প্রমাদ মহোদয় তাহার “ইতিহাস-তিমিরনাশক” গ্রস্থের 

তৃতীয় থণ্ডে লিখিয়াছেন দে, স্বামী শঙ্করাচাধ্োর পূর্নে জিনের তূতপূর্ব কুল এক সহ বৎসর পধ্যন্ত 

প্রতিষ্ঠার সহিত কাল।তিপাত করিয়াছিল এবং সমস্ত ভারতবধে বৌদ্ধ ও জৈন ধশ্ম বিস্তৃত ছিল। 

ইহার উপর তাহার টিপ্লশী এইরূণ £--“বৌদ্ধ বলাতে আমার আস্থা এই মতে আছে। এইমত 

মহাঁবীর গণধব গৌতম স্বামীর সময় হইতে শঙ্করস্বামীর সমঘ পব্যন্ত বেদবিরুদ্ধ হইয়া সমস্ত ভারত- 

বধে বিস্তুত ছিল এবং এই মত ( পূর্বেধ ) অশোক মানিভেন এবং সম্প্রতি মহারাজ মানিয়াছেন। 

জৈন কোনবরূপেই ইহার বহিগত হইতে পারে না। জিন যাহা হইতে জৈন শব্ধ নিপ্পনন হইয়াছে 

এবং বুদ্ধ যাহ। হইতে বৌদ্ধ শব শিক্পন্জ হইয়াছে এই ছুইই পধ্যায়বাচী শখ এবং কোশে এই ছুই 

শব্দের এক অথ লিখিত আছে ও গৌতমকে দুই বলিয়া মানিত হয়। বণ, দীপবংশ ইত্যাদি 

পুরাতন বৌদ্ধগ্রন্থে শাক্যমুশি গৌতম বুদ্ধকে অকশর ও মহাবীর নামে লিখিত হইয়ছে। পশ্চাং 

তাহার সময়ে তাহার একই মৃত ছিল এইঞ্প হইবে । আমি জৈন না লিখিয়া গৌতমের মতাব- 

ল্বীদিগকে যে বৌদ্ধ লিখিয্লাছি ভাহ। কেবল এইমাৰ প্রয়োজন যে ভিন্ন দেশস্থগণও উহ্াদিগকে 

বৌদ্ধ নামেই লিখিয়াছেন” | অমরকোশেও এইরূপ লিখিত আছে £-- 

সর্ধত্তঃ স্রগতো বুদ্ধে। ধশ্মরাঁজভ্তখাঁগতঃ | 

সমস্তভদ্জো! ভগবাম্মারজিল্লোকজি'জ্জন? ॥ ১ ॥ 

ষড়ভিজ্জে। দশবলোহদ্ধয়বাদী বিনায় 8 । 

মুনীন্রঃ শ্রীঘনঃ শান্তা মুনঃ শাকামুনিস্ত যঃ ॥ ২ ॥ 

স শাক্যসিংহঃ সর্ধবার্থদিদ্ধশৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ। 

গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মাঁয়াদেবীন্ৃতশ্চ সঃ ॥ ৩ ॥ 

অমরকোঁষ কাঃ ১-বর্গ-১ শ্লোক ৮-১০। 

এখানে দেখ যে বুদ্ধ ও জিন এবং বৌদ্ধ ও জৈন একের নাম কিনা? অমরলিংহও কি বুদ্ধ ও 

ছ ০০ রি সক 5 এও নীরিস্ ননদ 2 লট ১::50754 শিপ 



|). লমুজীন। ১২৯ 

জিন এইরূপ এক লিখিয় ভ্রম করিয়াছেন? গন অবিস্বান্ হইলে দে আপনাকেও বুঝে না এবং, 
, 'অপরকেও বুঝিতে পারে না কিন্তু কেবল ভ্রমবখতঃ প্রলাপাক্তি করিয়। থাকে । পরস্ত জৈনদিগের 

মধ্যে যিনি বিদ্বান তিনি বুঝিবেন বে, “বুদ্ধ” ও প্জন” এবং বৌদ্ধ ও “জৈন” ইহা পর্যযায়বাচী, 
তছ্িষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জনগণ বলে যে জীবই পরমেশ্বর হইয়া হায়। ইহার। আপনাদিগের 
তীর্ঘস্করদিগকেই কেবনী মুক্তি প্রাপ্ত ও পরমেশ্বর মনে করে এবং অনাদি পরমেশ্বর কেহ নাই এইপ্নপ 
বিশ্বাস করে। সর্বজ্ঞ, বীতরাগ, অহূন্, কেপলী, ভীর্গন্কত এবং দিন নাস্তিকদিগের 
দেবতার এই ছয় নাম আছে। চন্দ্রস্থরি “আশ্তশিশ্চনালঙ্কার” গ্রন্থে আদি দেবের স্বরূপ 

লিখিয়াছেন £-_ 

সর্দ্বজ্ঞে। বীদ্বাগাদিদোষ শ্ৈলোকাপুজিত | 

যথাস্থিতার্ধবাঁনী চ দেবোহস্থন্ পরধেখর$ ॥ ১ 

'€তোৌভাতি1 এ এইবপ লিখিযাঁছে 2-- 

সর্ববজ্জঞো দৃঠতে তাবন্ষেপানীমন্মদাদি ভিঃ | 
দ্্ঠী ন চৈকদেশোঁহস্জি লিঙ্গং বা যোহনুমাপয়েৎ ॥ ২ ॥ 
ন চাগমবি'ধঃ কশ্চিনিত্যসর্ধজ্ঞবোধকঃ | 

ন চ তন্রার্থবাদান।ং তাতপর্যামদ্পি কসতে ॥ ৩ ॥ 

ন চান্যার্থ গ্রধানন্তৈ হদস্তিতং বিধীয়তে। 
ন চানুবাদিতুং শক্য? পুর্ববযন্যৈরবৌধিত |॥ 8 ॥| 

যিনি রাগাদি দৌষরহিত, ত্রেলোকা মধ্যে পৃজনীয়, যথাবং পদ|থের বক্ত। এবং সর্বজ্ঞ অর্থন্ ও 

দেব, তিনিই পরমেশ্বর ॥ ১ ॥ আমর। এই সমযে পরমেশ্বরকে দেখিতে পাই ন| বলিয়া কোন সর্বজ্ঞ 

ও অনাদি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ নহেন। যখন ঈখরে প্রতাক্ষ প্রমাণ সমর হয় ন! তখন অচ্চমান ঘটিতে 

পারে ন।; কারণ এক দেশ প্রতাক্ষ বাতিরেকে অন্মান হইতে পারে ন। 1২॥ যখন প্রত্তাক্ষ ও 

অন্রমান সম্ভব হয় না তখন 'আগম অর্থাৎ নিত্য, অনাদি ৪ সর্লজ। পরমাস্থ।র বোধক শন্ধ ও প্রমাণ 

হইতে পারে শা। যখন তিন প্রমাণই ঘটল না তখন অর্থবাদ অর্থাৎ স্তি বা নিশা, 
পরকৃতি অর্ধাং পরত চরিত্র বর্মন এবং পুরাকল্প অর্ধাং ইতিহাসের তাংপর্যও ঘটতে পারে 

ন| ॥৩| অনার্য প্রধান অর্থাঘ বহুরীহি সমাসের তুল্য পরোক্ষ পরমাত্মাপ সিদ্ধি বিহিত হইতে পাগে না 
এবং ঈশ্বরের উপদেষ্টাদিগের নিকট' শ্রবণ ব্যতিরেকে অনুবাঁদই ঝ1 কিরূপে হইতে পারে ? 0 ৪ ৪ 

( ইহার প্রজ্যাখ্যান অর্থাৎ গুন ) যদি অনাদি *শ্বর ন৷ থাকেন তবে “অহণন্” দেবের মাতা ও 
পিতাদির শরীরের গঠন কে নিশ্মাপ করিল? সংযোগকত্ী বাতিরেকে যথাযোগ্য সর্বাববসম্পন্ধ 

এবং যথোচিত কাধ্য করিবার উপযুক্ত শরীর নিশিত হইতে পারে না। যে পদার্থে শরীর নিশ্মিত 
তয় উহ! জাড হওয়া স্বযং এইরূপ উম রচনামুক্ত শরীররূপ হইয়। নিশ্মিত হইভে পারে না। 



বদ 

৪৩৩ ্ সত্যার্থ প্রকাশ। 

কারণ উহাতে বখাযোগা নিশ্মাণের জ্ঞানই নাই] যেরাগাদি দোষধুক্ত হইয়া পশ্চাৎ দোষরহিত 
হয় সে ধখন ঈশ্বর হইতে পারে না| যদ্ধি নিমিত্ত বশতঃ কেহ রাগ।দি হইতে মুক্ত হয়, সেই যুক্তি 

সেই নিমিত্তের কার্ধ্যরূপ হওরাঁভে নিমিন্ত অপক্ষত হইল মুক্তিও অনিত্য হইবে । . যাহ! অল্প এবং 
অল্পজ্ঞ তাহা! কথন সর্ধব্যাপক প্রবং সর্বজ্ঞ হইতে পারে না । কারণ জীবের স্বরূপ একদেশী এবং 

পরিমিত গুণ কর্ম ও স্বভাব বিশিষ্ট হইয়' থাকে ; স্থতরাং উহ! সকল বিদ্যা বিষয়ে সর্ব প্রকারে 

বথার্থবন্ত। হইতে পার না । অঞ৯্এব তোমাদিগের তীর্থঙ্কর কখন পরমেশ্বর হইতে পারে না ॥১॥ 

তোমরা প্রতাক্ষ পদার্থ স্বীকার কর এবং অপ্রত্যক্ষ ত্বীকার কর ন|!। যেরুপ কর্ণের দ্বার! রূপ এবং 

চক্ষু দ্বারা শব্দ গ্রহণ হইতে পারে না তদ্রপ অনাদি পরমাত্বাকে দেখিবার জন্ত সাধন শুদ্ধান্তঃকরণ 

হইয়া! থাকে । বিদ্যা এবং যোগাভ্যাস দ্বার। পৰিভ্রাতজ্আা পরমাস্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে। যেরূপ 

পাঠ ব্যতিরেকে বিদ্যার প্রয়োজন প্রাপ্তি হয় না, তদ্রপ যোগাভাস এবং বিজ্ঞান ব্যতিরেকে পর- 
মাত্মা 9 দৃ'গোচর হয় ন।। যেরূপ ভূমির বূপাদি গুণ দেখিঘা এবং জানিয় গুণ সমূহেব অব্যবহিত 

সম্বন্ধ দ্বার! পৃথিবী প্রতাক্ষ হয়, তন্রপ সষ্টিতে পরমাজ্মার রচনার বিশেষরূপ লিঙ্গ দেখিয়! পরমাত্স। 

প্রত্যক্গ হয়েন । পাপাচরণেচ্ছার সময় যে ভয়, শঙ্ক৷ এবং লঙ্জ। উৎপন্ন হয়, তাহা পরনাত্মার দ্বিকৃ 

হইতে আইসে এবং ইহাতেও পরমাত্ম! প্রত্যক্ষ হয়েন। অন্রমান ঘটা সম্থন্ধেকি সন্দেহ হইতে 

পারে? | ২॥ প্রত্যক্ষ ও অন্মান ঘটাতে আগমপ্রমাণ ও, নিত্য অনাদি ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বোধক 

হইয়া থাকে । স্থতরাং শব্প্রমাণও ঈশ্বর সঙ্গত হইল । জীব যধন তিন প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরকে 

জানিতে পারে, তখন অর্থবাদ অর্থাৎ পরমেশ্বরের গুণ সমূহের প্রশংসা করাও যথার্থ ঘটিত হই- 

ডেছে। কারণ যে পদার্থ নিত্য, তাহার গুণ কর্ম ও স্বভাবও নিত্য হইয়। থাকে এবং তাহার 

প্রশংসা করিতে কিছুই প্রতিবন্ধক নাই ॥ ৩ ॥ মন্ুষ্যদিগের মধ্যে কর্তী ব্যতিরেকে যেরূপ কোন 
কাধ্যই হয় না, তদ্রুপ কর্তা ব্যতিরেকে এই মহৎ কাধ্য হওরাও সর্বথা অসম্ভব । যখন এইকরপ 
হইল 'তধন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে মু ব্যক্তির সন্দেহ হইতে পারে না। পরমাত্মা বিষয়ে উপ- 

দেশকদিগের নিকট শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ অন্থবাদ ক্রিয়াও সরল হইয়া থাকে । স্বতরাং 

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ভ্বার৷ ঈশ্বরের খণ্ডন করা প্রভৃতি জৈনদিগের অনুচিত' ব্যবহার বলিতে 
হইবে । 

(প্রশ্ন) 
অনাঁদে রাগমস্যার্থে। ন চ সর্বজ্ঞ আদিমান্। 
কুক্সিমেণ ত্বসত্যেন স কথং প্রতিপান্ঠতে || ১ ॥ 
অথ তদ্চনেনৈব সর্ববজ্ঞোহন্যেঃ প্রদীরতে। 
প্রকল্পলেত কখং সিদ্ধিরন্যোন্যাশ্রয়য়োত্তয়োঃ ॥ ২।। 
সর্ববজ্ঞোক্ততয়। বাক্যং সত্যং তেন তদ্তিতা 1 
কখং তছ্ুভয়ং লিধ্যেৎ দিদ্ধমূলান্তরাদূতে ॥ ৩ ॥ 

মগ্যকালে সর্বজন সম্পন্ন হইয়াছে একপ শাগ্নের অর্থ অনাদি হইতে পারে না। কারণ রত্রিম 
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অসত্য বচন দ্বার কিরূপে তাহার প্রতিপাদন হইতে পারে? |.| যদি অনাদি পরমেশবরের বাকা: 
হইতে পরমেশ্বর সিদ্ধ হয়েন, তাহা হইলে অনাদি ঈশ্বর হইতে অনাদি শাস্ছের সিদ্ধি এবং অনার্দি 

শাস্ব হইতে অনাদি ঈশ্বরের সিদ্ধি এইরূপ অন্োন্তাশ্রয় দোষ আইসে |২/ কারণ সর্বজের কথা্ু-! 
সারে দেদবাকা সভা এবং সেই বেদবাক্য হইতেছ ঈশ্বরের দিদ্ধি করিতেছ, ইহ কিন্নপে সিদ্ধ হইতে 
পারে? উক্ত.শান্্ের এবং পরচ্শ্ব রের সিদ্ধির জন্য তৃতীয় কোন প্রমাণ আবশ্যক যদি এ*প নে 
কর, তাহা হইলে অনবস্কা দোষ আসিয়া পড়ে || (উত্তর) আমরা পরমেশ্বর এবং তাহার গুণ, 
কর্ম ও শ্বভাঙকে অনাদি বলিয়া! মানিয়া থাকি | অনাদি ও নিত্য পদার্থে অগ্রোন্ঠাশ্রয় দোষ 
আসিতে পারে না। যেরূপ কাধ্য হইতে কারণ জ্ঞান এবং কারণ হইতে কাধা বোধ হয় এবং 
কাধ্যে কারণস্বভাব ও কারণে ক্কাধাম্বভব নিত্য, তদ্ধণ পরমেশ্বর এবং াহার অনন্ত বিজ্ঞাদি গু৭ 
নিত। বলিয়। ঈশ্বর প্রণীত বেদে এনবস্থা দোষ আইনে না| ১ ২৩ ॥ তোমর| যে তীর্থস্করদিগকে 
পরমেশ্বর মানিয়া থাক, তাহ। কখন সম্ভব হইতে পারে না। কারণ মাত1 ৪ পিত| ব্যতিরেকে যখন 
উহাদিগের শরীরই হইত না, তখন আবার উহার! তণশ্চর্ধা, জ্ঞান এবং মুক্তি কিরূপে লাভ করিতে 
পারিত? এইরূপ সংযোগের অবস্থাই আদি থাকিতে হইবে কারণ বিয়োগ ব্যতিরেকে সংযোগই 
হইতে পারে ন।। অতএব অনাদি ষষ্টিকর্ত। পরমাজ্মাকে স্বীকার কর। দেখ যে যতই কেন দিদ্ধ 
হউক না তথাপি সম্পূর্ণভাবে সে শরীরাদির রচণা জানিতে পারে না। সিদ্ধ জীব স্ুযু্ি দশা 
প্রাপ্ত হইলে উহার জ্ঞান€ নান হইর। ধায়। এবারুশ পরিচ্ছিন্ন সামর্যাবুক্ত এবং একদেশাবন্থায়ীকে 
ঈশ্বর বলিয়! মনে করিতে ভ্রান্তিপূরণসুদ্ধিযুক্ত জৈন ব্যনিরেস্ক অন্ত কেহই পারে না। যদি বল থে 

উক্ত ভীথক্কর আপনার মাত! ও পিত। হইতে হইয়াছিল, তাহা হইলে উহার কাহা! হইতে এবং 
তাহাদিগের মাতা ও পিতা কাহ। হইতে হইয়াছিল ? পুনরায় উহ্বাদিগের মাঙা ও পিতা কাহার 

হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল? এইফপে অনবস্থা আনিয়া পড়িবে। 

আতিক এবং নাকের সংবাদ 

ইহার পরে প্রকরণ রত্বাকরের দ্বিতীয় ভাগঞ্থ আস্তিক ও নাশ্ত্রিকের সংবাদ বিয়ে প্রশ্োতর 

এনস্থলে লিখিত হইতেছে । প্রধান প্রধান ট্গনগণ আপনাদিগের সম্মভিজ্ঞষে উহা স্বীকার করিয়াছে 

এবং বোশ্বাই নগরে মুদ্রিত করিয়! প্রকাশ করিয়াছে। (নাস্তিক) ঈশ্বরের ইচ্ছান্থুসারে কিছুই হঘ্ 
না। যাহা কিছু হয়, তৎলমস্তই কণ্ম হইতে হয়। ( আন্তিক ) যদি সমস্ত কণ্দ হউডে ভয়, তবে 

কম্দ কোথ! হইতে হয় 1 যদি বল যে জীবাদি হইতে হয়। ভবে জীব যে শ্রোজাদি সাধন দ্বারা কর্ণ 

করে, তাহ! কোথা হইতে হইল? যদি বল অনাদি কাল প্রবং স্বভাব হইতে হয়, তাহা হইগে . 
অনাদির মোচন হওয়া অপস্ভব বলিয়া তোমার মতানুসারে মুক্তির অভাব হইয়া পড়িবে । যদি বল 

যে প্রাগভাবের ন্যায় অনাদি ও অনস্তবিশিষ্ট ; তাহা হইলে ঘত্ব বাতিরেকে সমস্ত কর্শের নিবৃত্তি 

তইয়| যাইবে । যদি ঈত্বর ফলগ্রদাত। না হয়েন, তাহা-হইলে জীব আপনার ইচ্ছান্থুদারে পাপের 

দুঃখরূপ ফল কখন্ ভোগ করিবে না । যেক্ধপ চোর চৌধ্যাদির দগ্ডবপ ফল আপনার ইচ্ছান্ছসারে 
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ভোগ করে না, কিন্তু রাজা ন্াবস্থাগসাবে ভোগ করে, তদ্ধরপ পরষেশ্বর ভোগ করান বলিয়া জীব 

পাপ ও পুণোর ফলভোগ করে. অন্যথ! কণ্ম সঙ্কর হইয়! ধাইবে এবং অন্তের কণ্ম অন্ককে ভোগ 

করিতে হইবে । (নাস্তিক ) ঈশ্বর অক্রিয়, কারণ কর্ম করিলে কর্দের ফলভোগও করিতে হইবে। 

অতএব আমরা যেরূপ প্রাপ্ত কেবলী মুক্তিকে অক্রিয় বলিয়া মানি আপনিও তদ্রপ 'মানুন। 

( আন্তিক) ঈশ্বর অক্রিয নহেন কিন্তু তিনি সক্রিয় । যখন তিনি চেতন, তখন কর্ম, করিবেন ন। 

কেন ? এবং যখন কম্ম করেন তখন সেই কম্ম হইতে পৃথক্ হইতে পারেন না। তোমাদিগের 
ক্রিম, কল্পিত এবং ছরাব হইতে পরিণত তথন্কর স্বকপ ঈশ্বর কোন বিখান্ই মানিতে পারেন না। 

কারণ নিমিত হইতে ঈশ্বর প্রস্তত হইলে উহ। অনিতা এব" পর্লার্থীন হইন্না পড়িবে । কারণ তাদৃশ 

ঈশ্বর প্রস্থত হইবার পুর্বে জীব ছিল এবং পশ্চাৎ কোন নিমিত্ত হইতে ঈশ্বর প্রস্থত হইয়াছে । উহা 

পুনরায় জীব হই! যাইবে এরং আপনার জরীবত্ব স্বভাব বখন ত]াগ করিতে পারিবে না। কারণ 

জীব অনন্তকাল হঈতে আছে এবং অনন্থ কাল পর্যান্ত থাকিবে । এই জন্য উক্ত অনাদি এৰং স্বত: 

সিদ্ধ ঈশ্বর মানা উচিত ॥ দেখ বর্তমান সনয়ে জীব যেন্প পাপ ও পুণ্যের অনুষ্ঠান করে এবং স্থথ 

ও দুঃখ ভোগ করে, ঈশ্বর কখন তদ্রপ ইইতে পারেন না। ঈখর ক্রিয়াবান্ ন| হইলে কিরূপে 

তিনি এই জগং নিশ্মাণ করিছে পারিতেন ? যদ্দি কম্দকে প্রাগভাবের গ্ঠায় অনাদি এবং সান্ত মনে 

কর তাহা হইলে কন্ম সমবায়সন্থদ্ধে থাকিতে পারে ন|। সমবায়সপ্থদ্ধে না থাকিলে উহ! সংযোগঞ্জ 

হইয়! অনিত্য হইয়। থাকে । মুক্তির অবস্থায় যদি ক্রিয়া] স্বীকার না কর, তবে জিজ্ঞান্ত যে মুক্ত 

“জীব কি জ্ঞানবিশিষ্ট ভয় অথবা হয় ন! ? যদি বল যে জ্ঞানরিশিষ্ট হয় তবে অন্ত:ক্রিয়াবান্ হইল। 

মুক্তিতে কি পাযাণের ন্যায় জড় হইয়। ধায়, এক স্থানে পতিত থাকে এবং কোন চেষ্টাই করে না? 

তাহা হইলে মুক্তিকি হইল? উহা কেবল অন্ধকার এবং বন্ধনে পতিত হওয়া মাত্র হইল । 

(নাস্তিক ) ঈশ্বর বাপক নহেন। যদি ব্যাপক হইতেন তাহা হইলে সকল বস্তই কেন চেতন 

হুইল না? তদ্বাতীত ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈ, ও শৃদ্রাদি উত্তম, মধাম এবং নিকৃষ্ট অবস্থা কেন হইল ? 

কারণ সকলেই ঈশ্বর একরপে ব্যাপ্ধু হইলে উংকুষ্টাপকুষ্ট হওয়া উচিত নহে । (আন্তিক) 'ব্যাপ্য 

এবং ব্যাপক এক হয় ন।; কিন্তু ব্যাপ্য এক দেশী এবং ব্যাপক সর্বদেশী হইয়! থাকে । ষেরূপ 

আকাশ সকল পদার্থে ব্যাপক এবং পৃথিবী ও ঘট পটাদি, সমস্ত ব্যাপ্য ও একদেশী। পৃথিবী এবং 

"সাকাশ যেরণ এক নহে তদ্রপ ঈশ্বর এবং জগৎ এক নহে । সমস্ত ঘট পটাদিতে ৫যরূপ 

'আকাশ ব্যাপক এবং ঘট ও পটাদি আকাশ নহে তদ্ধরপ সকল চেতনে পরমেশ্বর আছেন 

এবং সমন্ত চেতন তিনি নহেন। বিদ্বান, ও অবিদ্বান্, এবং ধার্মিক ও অধার্ষ্িক 

তুলা হয় না, তদ্রপ বিদ্যাদি সদ্গুণ, সতাভাষণাদি কম্ম এবং স্থশীলতাদি ম্বভাবের 

ন্যনািক্য বশতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত শুদ্ধ এবং অন্তাজ প্রভৃতি প্রধান ও অপ্রধান গণনী 
কর! হয়। “বর্ণ বাবছ্থা” চতুর্থ সমুপ্লাধে লিখিত হইঘাছে, গেই স্থলে দ্রষ্টব্য। (নান্তিক ) যদি 

ঈশ্মরের রচনা হইভে কুষ্টি ই, তা 1 হইলে মাতা ও পিতাদির প্রয়োজন কি? (আস্তিক) ঈশ্বর 

এশ্বরী শষ্টির কর্তা, জৈবী হষ্টির নহে । যে কর্ম জীবের কর্তব্য তাহা ইশ্বর করেন না কিন্তু জীবই 
করে। ঈশ্বর বুক্ষ, ফল, 'ঈসপ্রি, ও অল্লাদি উৎপারন করিয়াছেন। মন্রষা যদি উহ! হইতে গ্রহণ 

করিয়া পেষণ অথব। বণ বাধা াপইকত গ্রজজ প্রস্থাত না কার তখে কি উহ্থাদিগের পরিব্থে 
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ঈশ্বর উক্ত সমন্ত কার্য করিবেন? জীব হদি তাহা না ররে তাহ! হইলে গাহাদিগের জীবনও 

থাকিতে পারে না। অতএব আদি স্ট্টিতে জীবদিগের শরীর এবং গঠন নিশ্মাণ করা ঈশ্বরাদীন 
এবং পশ্চাৎ তাহ! হইতে পুত্রাদি উৎপাদন করা ক্রীবের কর্তব্য কাধ হইয়া থাকে। (নাস্তিক) 
যখন পরমাত্মা শাশ্বত, অনাদি এবং চিদানন্দ ও জ্ঞানস্বরূপ তখন তিনি কেন জগৎ প্রপঞ্চে এবং 
দুঃখে পত্তিত থাকেন ? সাধারণ মনুষ্য ও আনন্দ ত্যাগ করিয়া দুঃখ গ্রহণ কূপ কাধ্য করে না, 
তখন ঈশ্বর কেন তাহ। করিলেন? ( আস্তিক ),পরমাত্মা কোন প্রপঞ্চে এবং ছুঃখে পতিত হয়েন. 

না এবং আপনার আনন্দকে তাাগ করেন না। কারণ প্রপঞ্চে এবং ছুঃখে পতিত হওয়া এক 

দেশীরই হইতে পারে এবং সর্বদেশীর হইতে পারে না। যদি অনাদি, টিদানন্দ ও জ্ঞান স্বরূপ 

পরমাত্ম। জগৎ নিশ্মীণ না করিবেন, তবে অন্ত কে করিতে পারে? জ।বে জগৎ রচনার শক্তি নাই 

এবং জড়ে স্বয়ং রচনারও সামর্থ নাই । ইহা হইতে এইবূপ সিদ্ধ হইতেছে বে পরমাত্মীহই জগং 

নিম্ীণ করেন এবং সদানন্দে অবস্থান করেন । তিনি যেমন পরমাণু সকল হইতে হষ্টি করেন, 

তদ্রপ মাত। ও পিভারপ নিমিত্ত কারণ হইতে উতপত্তিপ্রবন্ধের নিয়মও ভিনি করিয়াছেন। 

(নাস্তিক ) ঈশ্বর মুক্তরূপ সুখ ত্যাগ করিয়। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় করিবার গোলযোগে 

কেন পড়িলেন? ( আস্তিক ) ঈশ্বর সদা মুক্ত বলিয়। সেই সনাতন পরমাত্মা হোমাদিগের সাধন দ্বারা 

সিদ্ধ তীথস্করদিগের তুল্য একদেশাবস্থায়ী এবং বন্ধপূর্ববক মুক্তিযুগ্ষ নহেন। পরমাত্মা অনন্ত গুণ, 
কর্ম এবং স্বভাবযুক্ত । তিনি এই সামান্ত মাত্র জগতের নিষ্দাণ, পালন এবং প্রলয় করিয়াও বন্ধে 

পতিত হয়েন না । কারণ বন্ধ এবং মোক্ষ সাপেক্ষত। হইতে হইয়া থাকে। মুক্তির অপেক্ষার 

€যরূপ বন্ধ হয় তদ্রুপ বন্ধের অপেক্ষার মুক্তি হইয়া থাকে । যিনি যখন কখন বদ্ধ ছিলেন ন। 
তখন তিনি মুক্ত ইহা! কিরূপে বল| বাইতে পারে? জীব একদেশী হওয়াতেই সর্বদা বন্ধ অথবা মুক্ত 

হইয়া থাকে । তোগাদিগের তীথস্কদিগের ন্যায় অনন্ত, সর্বদেশী ও সর্বব্যাপক ঈশ্বর কখন বন্ধন 

অথব| নৈমিত্তিক মুক্তির চক্রে পতিত হয়েন ন1। এইজন্য পরমাত্মাকে সদাহুক্ত কহ! যায়। 

( নাপ্তিক)) সিদ্ধি (মাদক দ্ব্য) সেবন করিলে জীব যেমন শ্বরণই মন্ধত। ভোগ করে তত্র কর্মেরও 

ফল ভোগ করে, ইহাতে ঈশ্বরের প্রয়োজন মাই । (আগ্তিক) যেরূপ রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকে 

দস্যু, লম্পট এবং চোর প্রভৃতি ছুষ্ট মধ্য স্বয়ং উদ্বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে না অথবা কারাগুহে গমন 

করে না এবং গমন করিতে ইচ্ছা করে নাঃ কিন্ত রাজ| তাহার হায়ব্যবস্থাছুসারে জীবদিগকে স্ব ন্ব 

কর্ধাছুমারে যথাযোগ্য দণ্ড দেন সেইরূপ কোন গীবই আপনার ছুর্ধীম্যের ফলভেোগ করিতে ইচ্ছা! 

করে না। সুতরাং পরমাত্মা অবশ্ঠই স্থায়াধীন হইবেন। (নাস্তিক) জগতে এক ঈশ্বর নাই; 

কিন্তু যাবতীয় মুক্তজীব আছে, তাহার! সকলেই ঈশ্বর । ( আন্তিক) একথা সর্বথ। ব্য । কারণ 

যদি কেহ প্রথমে বদ্ধ থাকিয়! পরে মুক্ত হয়, তবে তাহাকে পুনরায় অবশাই বন্ধে পতিত হইতে 

হইবে; কারণ সে ম্বভাবতঃ সদামুক্ত নহে । ভোনাদিগের ২৪ চতুরধিং শতি তীর্ঘগ্কর যেরূপ পূর্বে 

বদ্ধ ছিল, পার মুক্ত হইয়াছে এরং পুনরায় অবশাক বদ্ধে পতিত হহবে। তন্ভিন্ন ষদি অনেক ঈশ্বর 

হয়েন তাহা হইলে জীব সকল্গ অনেক হওয়াতে যেরূপ বিবাদ ও কলহ করিয়া বেড়ায় তদ্রপ ঈপ্নর- 

সকলও ৰিবাদ এবং কলহ করিতে থাকিবেন। (নাস্তিক) হে মুর্খ ! জগতের কর্ত। কেহ নাই, 

পরস্ত জগৎ শ্বয়ঃ দিদ্ধ। ( আম্তিক ). ইহা! জৈনদিগের কি ভগ্নানক ভ্রম! আচ্ছা, জগতে কর্ত। 
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বাতিরেকে কোন ক্রিনন। এবং ক্রিয়া বাস্ডিরেকে কোন কার্ধ্য জয় এইকপ কি ৃ্টিগেচর হয়? পকগা। 
এইক্ণ দেমন গোধৃমের ক্ষেত কইতে স্বয়ং মিদ্ধ পেষণ এব" পিষ্টক প্রস্বত হইয়া জৈনদিগের উপরে 
প্রবিষু হইতেছে !! কার্পান পবা কহ, বন; জামা, চাদর ধৃতি এবং পাকৃড়ী আদি প্রস্তত হইয়া কখন 
আইসে না। ধখন এরূপ হয্ব ন! তখন শ্বরক্বপ কর্ত। বাত্তিরেকে- এখন বিবিধ জগ এবং নানা- 
প্রকার রটনা বিশেষ কিরূপে নির্শিত হতে পারে ? যদি ্রিদবশততঃ জগংকে স্বয়ং সিধ। বলিয়া মনে 

/ ক্ষয় তবে কর্তা ব্যতিরেকে উপরি কথিত স্বয়ং সিদ্ধ বস্াদি প্রত্যক্ষ প্দর্ণন কর? যদি তন্জরপ সিদ্ধ 
কম্সিতে না পার, তবে কোন্ বুদ্ধিমান ভোমাদিগের প্রমাণশু-7 বাক্য স্বীকার করিবে » (নাস্তিক ) 

. ঈশ্বর বিরন্ত অথবা মোহিত ? যি বিরকহয়েন তবে জগতের প্রণঞ্চে কেন পতিত হইয়াছেন ? 
যদি মোহিত হয়েন তবে জগৎ নিশ্খাণের সামর্থ তাহাতে হইতে পারে না । (নাস্তিক) পরমেশ্বর 
বৈর়াগা অথব। মোহ কখন ঘটতে পারে না। কারণ ধিনি সর্বাধ্যাপক তিনি কাহাকে ত্যাগ এবং 

কাহাকে গ্রহণ করিবেন? ঈশ্বর অপেক্ষ। উত্তম এবং তাহার অপ্রাপ্ত কোন পদার্থ নাই : গুপ্রাং 

ফোন বিয়ে মোহও হয় নাই। বৈরাগ্য এবং মোহ হওয়! জীবে ঘটিতে পারে, ঈশ্বরে ঘটে না। 
( নাস্তিক ) যদি ঈশ্বরকে জগতের কর্তী এবং জীবধিগের কর্মফলদাত] বলিয়া মনে কর, তাহ! 
হইলে ঈশ্বর প্রপঞ্ধী হইয়া ছুঃখী হইগা যাইবেন। ( আস্তিক ) আচ্ছা, ধার্ষিক ও রিদ্ধান্ স্তায়া- 
ধীন অনেকবিধ কর্দের কর্তা এবং প্রাণীদিগের ,ফল দাতা হইয়াও যখন কম্মে আসক্ত হয়েন ন। 
এবং প্রপঞ্চীও হয়েন না, তখন অনন্ত-সামর্থপিশি্ গরখেস্বর কিরূপে প্রপঞ্চী এবং ছুঃঘী হইবেন? 
অবশ্য তোমারা আপনাধিগের অজ্ঞানবশভঃ আপনাদিগের ও তীথগ্চরদিগের সমান পরমের্শবকে 

মনে সরিতেছ । ইহ কেবল ক্তোনাধিগের অবিদ্যার লীল।। যি আবিগ্যাি দোষ হইতে মুক্ত 
হইতে ইচ্চ। কর তাহা হইলে বেদাদিসত্যশান্্সমুহের আশ্রয় গ্রহণ ক্র। কেশভ্রমে পতিত 
হইয়া ক্লেশ পাইতেছ ? 

ছৈলগণ জগৎকে যেরূপ মনে করে তজ্জপ উহবাদিগের হুত্রাঙ্সারে এক্ষণে গুদরশশিত হইতেছে 
এবং সংক্ষেণতঃ সুলার্থ করিস! পণ্চাৎ সভা ও মিথ্যার বিচার করতঃ প্রদশিত হইতেছে ২_ 
মূল-ঃ--সামিঅপান্ট অথস্তে চ নৃগই সংস।র ঘোরকান্তরে | 

মোহাই কণ্মুর ঠিই বিবাগ বনসুভমই১জীব রে! । 
প্রকরণ রত্বাকরে__২য় ভাগ যণ্ঠীশতকে রত্বপারভাপনামক গ্রন্থের সমাক্ত্ব প্রকাশ প্রকরণে 

গৌতছ ও মহাবীরের সংবাদ । ৬ অঃ সুর ২॥ 

সংক্ষেপতঃ ইহার উপযোগী অর্থ এই যে, এই সংসার অনাদি এবং অনন্ত । কখন ইহার উং- 
পত্বিহয়,নাই এবং কখন বিনাশ হয় না, অর্থাৎ জগৎ কাহারও নিষ্ীণ নহে । আস্তিক ও নাস্তিক 
সংবাদেও এইূপ আছে, ধেমনন হে মূঢ় ! জগতের কেহ কর্থ! নাই, ই কখন নিশ্মিত হয় নাই 
এবং কখন ইছছার নাশ হয় না। ( ষমীক্ষক ) যাহা সংবোগ হইতে উৎপন্ন হয়__কখন অনাদি এবং 
অনন্ত হইতে পারে না । উত্পত্তি এবং বিনাশ হওম়। বাতীত কশ্শ থাকে না। জগতে যাবতীয় 
পদার্থ উৎপন্ত্র হয় তৎসমস্তই সংঘোগজ এবং উৎপত্তি ও বিনাশশীল মুষ্ট হয়? তখন জগৎ উৎপর এবং 
বিনাশবি শিষ্ট কেন নহে? অতএব তোমাদিগ্ের তীর্ঘবরদিগের সম্যগবোধ ছিল না 1 ঘদি তাহা- 
দিগের সম্যগগবোধ থাঁকিত তাহা হইলে এন্ধপ অফস্ভব' কথা কেন লিবিবেন ?॥ ২ | ভোম।নিগের, 
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গুরু যেরপ ভোমর! শিষ্য -তদ্রপ। তোঁমাদিগের কখা গুনিা কাহারও ল্পদাখজ্জান ও. কই 
পারে না আচ্ছা, যে পদার্থ প্রতাক্ষ সংঘুকধ দৃষ্ট হইতেছে তাহার উৎপন্থি এনং বিনাশ ফিরলে 
মা স্বীকার করা যায়? ইহাদিগের এবং উহ্াদিগের আচাদাদিগেক্ ভূগোল এবং খগোঁপ বিষ্ঠা 
আসিত না! এবং এক্ষণেও এই -বিস্া ইহাদিগের নাই ।' শহৃথা নিমলিখিতরপ অসস্ভব কথ! কিরপে উহ্থীরা মানে এবং কহে? এই সঙিতে পৃথিবীকায অর্থৎ পৃথিবী ও জীবের শরীর এবং জগ; 
কায়াদি জীব বলিম়াই যানে, ইহ! কেহই মালিতে পায়ে না.। আরও উচ্ভাদ্গের মিথ্যা কথা শ্রবণ 
কর? উজন্গণ য়ে তী্থন্বরদিগকে সমাগজ্ঞানী এনং পরমেশ্বর বলিয়' মানে তাছাদিগের, মিথ, 
কথা সমূহের মিষ্নলিখিত দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারে। (র্বসার ভাগের, ১৩৫ পৃষ্টা ): জৈনগণ উক্ত: 
্রশ্থ সানিয়া থাকে এব: যতীনানকচন্দ কাশীর “জৈন প্রভাকর 'বঞ্রে (খুং ১৮৭৯ 'অশ্রিল মাসের ২৮. 
তারিখে ) মুদ্রিত করিয়া উহ প্রকাশ করিয়াছেন । উষ্ভার পূর্বোক্ত পৃষ্ঠায় কালের মিয়লিধিত প্রকার 
ব্যাখ্যা করা হইয়ান্ছে। সময়ের নাম স্ষ্্ কাল এবং অসখ্যাত সময়ফে আবলি কহিয়া থাকে । এক কোটি, ছয়বটি লক্ষ, সপ্পুতি সহশ্র দুই শত যোড়শ আবধলিতে এক মুহুর্ত হয়, তক্জপ ভ্রিংশ 
মুহূর্তে এক দিবস, তদ্ধপ পঞ্চদশ দিবসে এক পক্ষ, তব ছুট পক্ষে এক মাস এবং তিদ্রপ ' ঘাদখ মাসে এক বৎসর হইয়া থাকে । এইরূপ সপ্তুতি লক্ষ কোটি.এবং বটপধ্শশং সম ফোটি-বর্ধে এক 
"পূর্বব” হয় এবং তদ্রপ অনখ্যাত পূর্বে এক “পল্যোপম" কাশি কথিত ভয়। অসংখবাত। ইইাকে 
বলাযায়। একটি চারি ক্রোশ বর্গ এবং ৎপরিগিজ গন্জীর কপ খনন করন আদিফাঙলীন মগ্ধখোর 
নিয়লিখিত সংখাক রেশ খণ্ড গণ্ত করিয়া পর্ণ করিবে | বন্তমান মন্তখোর কেশ অপেক্ষা আদিকাগীন 
মন্তত্বের কেশ চারি মতন ষট্নলতি ভাগ কুষ্মম হইয়া থাকে । আদিকালীন ঙ্ষ্ঠো ৪৯৬ কেশ একক 
করিলে এই সময়ের মন্তধোব এক কেশ হয়। এইবপ আদিকালীন মন্ত্র এক কেশের এক অঙ্গুলি 
পরিমাণকে সপ্চবার অষ্ট খণ্ড করিলে ১০৯৭১৫২ অর্থাৎ বিংশ লক্ষ সপ্ত নবত্তি সহন্দ এক শত 
দ্বিপধাশত খণ্ড হয়। * এইরূপ থণ্ডে পৃর্ষে্বাক্ত কৃপ পূর্ণ করিতে হইবে । শব্ধ পরে উহা হইতে 
এক এক খণ্ড বাহির করিবে । যখন সকল খণ্ড নির্গত হইবে এব: কপ শুন্ঠ হইবে, তখন সমন্ত 
মময়কে সংখাত কাল কে । যখন উভার মধো এক এক খণ্ডকে অসংখ্াযাত খণ্ড করিয়া তাদুশ 
থগ্ড দ্বানা উক্ত কৃপ এরূপ দুঢভাবে পুর্ন করিতে হইবে বে চজলক্ী রাজার পেনা উহার উপর দ্যা 

চলিয়া যাইলে 9 উহ নত ন। ভয়, পরে শত বর্ষ অন্মরে উহা হইতে এক এক খণ্ড বাহির করিক়1"যখন 
কপ রিক্ত হইবে, তখন সেই সমস্থ সময় "অসংখাতি পূর্বব” হয় এবং 'এক এফ “পল্যোপম” কাল 
হইয়া থাকে । পূর্বোক্ত কৃংপর দৃষ্টান্ত হইতে "পল্যোপম কাল” জানিতে জঈবে | হখন দশ ক্ষোি 
কোটি পল্যোপম কাল জ্তীত হয়, তখন 'এক সাগরোপম কাল হয। যখন দশ কোটি 'কোটি 
সাঁগরোপম কাল অতীত হয়, তখন এক উৎসর্পণী কাল হইন। 'খাকে। এক উৎসর্পনী এবং এ? 
অবসর্পনীকাল অভীত হইলে এফ কালচক্র হইয়া থাকে । অনন্তকাল চক্র অতীত হইয়া ফাইলে এক. 
পুদগল পুরাবৃত্ত হয়। এক্ণে অনস্তক।ল কাহাকে কহে? পিদ্ধান্ব পুস্তকে নৃঙ্ণ দৃষ্টান্ত দার! কালের 
যেরূপ সংখা কর! হইয়াছে, তাহার অধিক হইলে অনন্তকাল কথিত হয়। এইন্সপ অনস্ত পুদগল 
পুরাবৃত্তকাল পর্ধ্যস্ত জীব ভ্রষণ করত: অতিষাহিত করিয়াছে ইত্যাদি । গণিত বিগ্ভাবিদ লোকগণ ! 
এবণ কর, দৈনবিগের গ্রন্থের কাল সংগা! করিতে পারিবে কিনা ? এবং তোষর! ইহা সত্তা বলিক! 
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১৩৬ সত্যার্থ গ্রকাশ । 

জানিতে পারিবে কি না? দেখ, এই সকল তীর্ঘস্কর এইরূপ গণিভবিগ্য| পাঠ করিয়াছিল এবং এই 

সকল মতে গুরু ও শিশ্ঠ সকল রহিয়াছে । জিনের অবিদ্যার কোন অবধি নাই। আরও ইছাঁ- 
দিগের ভ্রমান্ধকাবের কণা শ্রবণ কর। (রত্বসারভাগ, পৃঃ ১৩৩) হইতে যে কিছু কপোলকক্পিত 
গল্পে অর্থাৎ জৈনদিগের সিদ্ধান্ত গ্রশ্থে উহাদিগের ২৪ চতুর্বিংশতি তীর্থৰর অর্থাৎ খ্ষভদেব হইতে 
মহাবীর পর্যন্ত ধীহার| হইয়।ছিলেন, তাভাদিগের যে সকল বচনের সার লিখিত আছে, রত্বপারভাগ 

১৪৮ পৃঃ পর্যন্ত তাহাই লিখিত হইয়াছে । উহাতে এইরূপ লিখিত আছে ষে পৃথিবী কায়ের দ্দীব, 
মুত্তিক। এবং পাষাণাধি পৃথিবীর ভেদ জানিতে হইবে । উহার অধিবাসী জীব সকলের শরীর পরি- 

মাণ এক অঙ্ুলির অসংখ্যাত পরিমিত বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ অতিশয় সুক্ম হইয়! থাকে । উহ্া- 

দিগের জায়ুমান অত্যন্ত অধিক হইলে ২২ সহস্র বধ হয় অর্থাৎ উহার! ২২ সহন্র বর্ম পর্যন্ত জীবিত 

থাকে। (রস্ত্রসারঃ পৃঃ ১৪৯ ) বনম্পতির এক শরীরে অনন্ত জীব হইয়। থাকে । উহাকে সাধারণ 

বনম্পতি বলে। কন্দমূল প্রমুখ এবং অনন্তকার প্রমুখ যাহা আছে, উহাদিগের সাধারণ বন- 

স্পতিকে জীব বল। উচিভ। উহ্াদ্দিগের আমুমান অজ্তমুহূর্ত হইয়া থাকে | পরস্ত এস্বলে ইহা- 

'দিগের পৃর্বোন্ মুহূর্ত বুঝিতে হইবে । ইহাদিগের মধ্যে এক শরীর এক ইন্দ্রিয় অর্থাৎ স্পর্শেকজিয় 
আছে এবং উহাতে এক জীব অবস্থান করে । উহাদিগের প্রত্যেককে বনস্পরতি কহে। উহাদ্দিগে 

দেহমান এক সহম্র যৌজন। পৌরাণিকর্দিগের যৌজন ৪ ক্রোশ, পরস্ত জৈনদিগের যোজন 

দশ সহস্র ক্রোশ হইয়। থাকে ৷ এই রূপে চারি সহশ্র ক্রোশ পরিমিত শরীর হয়। উহাদিগের 

আযুমান অত্যন্ত অধিক হইলে দশ সহশ্র বর্ষ হইয়া থাকে । ছুই ইন্দরিয়যুক্ত জীব অর্থাৎ যাহ।- 

দিগের এক শরীর এবং এক মুখ আছে যেমন শঙ্খ, কপাঁদিক! এবং উকুন আদি, তাহাদিগের 

'দেহ্মান অত্যন্ত অধিক হইলে অষ্টচত্বারিংশ ক্রোশ স্কুল শরীর হইয়া! থাকে) উহাদিগের আমুমান 

অতিশয় অধিক হইলে দ্বাদশ বর্ষ হয়। এস্থলে অভিশয় ভ্রম হইয়াছে; কারণ এতাদৃশ বৃহৎ 

গারীরের আয়ু অধিক লিখিলে ভাল হইত ! ৪৮ ক্রোশ স্কুল উকুন অবশ্ঠই জৈনদিগের শরীরে 

পতিত হইয়। থাকিবে ? ইহারা উহা৷ দেখিয়া থাকিবে এবং এতাদৃশ বৃহৎ উক্কুন দেখ। অপরের 

(সৌভাগ্য কোথ! হইতে হইবে 11! রত্বসারভাগ ১৫০ পৃষ্ঠায় আরও দেখ। এই অন্ধদ্িগের মতে 

বৃশ্চিক, আটুল কসারী ( কীট বিশেষ ) এবং মঙ্ষিকা এক যোজন শরীর বিশিষ্ট হইয়া থাকে। উহ্। 

_দিগের আয় মান অধিকতঃ ছয় মাস হয়। সকলে জানে যে চারি চারি ক্রোশ বিস্তৃত বৃশ্চিক 

কেহ দেখে নাই এবং হইবেও না। আট মাইল বিস্তৃত বৃশ্চিক এবং মক্ষিকাও যদি জৈনদিগে র 

মভান্ুসারে বস্ততঃ ছিল এরূপ হয়, তাহা হইলে তাদুশ বৃশ্চিক এবং মক্ষিকা উহাদিগেরই গৃহে 

ছিল এবং উহারাই দেখিয়। থাকিবে । অন্ত কেহ সংসারে একপ বৃশ্চিক দেখে নাই এবং হয় নাই । 

যদ্দি এইরূপ বৃশ্চিক কখন কোন জৈনকে দংশন করে তাহা হইলে কি হইতে পারে ? জলচর মৃত্স্ত 

'আদির শরীরমান এক সহম্র যোজন অর্থাৎ ১০০০০ ক্রোশ পরিমিত। এক যোজন হইলে গমনাস্ধ্- 

সারে ১০*০০০০০ এক কোটি ক্রোশ শরীর হুইয়। থাকে । ইহাদিগের আয়ু এক কোটি পপুর্্গ 
বর্য। জৈন ব্যতিরেকে এপ স্থল জলচর অন্ত কেহ দেখে নাই ॥ চতুষ্পাদ হস্তী প্রভৃতির দেহ্-. 
মান ছুই ক্রোশ হইতে নয় ক্রেশি পর্য্যন্ত এবং উহাদিগের আয়মান ৮৪ সহশ্রবর্ষ ইত্যাদি । এরূপ 
বৃহৎ বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট জীবও জৈনগণ দেখিয়া থাকিবে এবং মানিয়া থাকে । অন্ত কোন বুদ্ধিম!ন 
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ইহা মানিতে পারে না । (বত্বপারভাগ পৃঃ ১৫১) জলচরগ্ডজাত জীবদিগের দেহমান উংকষ্ট এক 
সহআ যৌজন অর্থাৎ ১৯০*০০*০ এক কোটি ক্রোশ এবং আমুমান এক কোটি “পূর্ব” বর্ধ হইয়া 

থাকে। এতাদৃশ বৃহৎ শরীর এবং আমুবিশিষ্ট জীবদিগকে ইহাদিগের আচার্ধাগণ স্বপ্নে দেখিয়া 
থাকিবে। যাহা যখন সম্ভব হইতে পাঁরে ন1 তাহা কি মহামিথা কথা নহে? 

এক্ষণে ভূমিপরিমাণ শ্রবণ কর। এই বক্র জগতে অসংখাত দ্বীপ এবং অসংখ্যাত সমুজ্র আছে । 
এই অমংখ্যাতের পরিমাণ এইরূপ ! সার্ধ ছুই সাগরোপম কালে যত সময় হয়, তত সমুদ্র এবং 
দ্বীপ জানিতে হইবে। এই পৃথিবী মধ্যে প্রথম “জন্দ্বীণ” আদ্চে। উহ| সকল দ্বীপের মধো অব. 
স্থিত। ইহার পরিমাণ এক লক্ষ যোজন অর্থাৎ চারিলঙ্ষ ক্রোখ। ইহার "চারিদিকে 'লবণসমু্র। 
তাহার পরিমাণ ছুই লক্ষ যোজন ক্রোশ অর্থাৎ আট লক্ষ ক্রোশ। এই জন্থৃীপের চারিদিকে 

"ঘাতকী খণ্ড” নামে ঘীপ আছে। তাহার পরিমাণ চারি লক্ষ যোজন অর্থাৎ যোড়শ লক্ষ ক্রোশ। 
উহার পশ্চাং “কালী দধি” সমুদ্র আছে তাহার পরিমাণ আট লক্ষ যোজন অর্থাৎ ৩২ লক্ষ ক্রোশ। 
তাহার পশ্চাৎ “পুক্করাব্ঠ” দ্বীপ আছে। তাহার পরিমাণ ফোড়শ ক্রোশ। উক্ত ম্বীপের অতান্তর 

শ্নযময়। উহার অদ্ধভাগে মন বাস করে। উহার পর অসখ্যাত দ্বীপ ও সমুদ্র আছে। তাহাতে 
তির্্যক যোনির জীব বাস করে। (বস্থসারস্তাগ পৃঃ ১৫৩) জন্থ্বীপে এক হিমবন্ত, এক এনথ্যবন্ত, 
এক হরিবর্ষ, এক রম্যক্, এক দেবকুক এবং এক উত্তরকুরু এই ছয় ক্ষেত্র আছে। (সমীক্ষক) 

ভৃবিষ্যাবিদ লোকগণ শ্রবণ কর। ভূঁগোলের পরিমাণ বিষয়ে ভোমাদিগের শ্রম হইবে কি জৈন- 

দিগের হইবে 2 যদি জৈনগণ ভ্রান্ত হইয়া থাকে তবে তোমর। উহাদিগকে বুঝাইয়| দাও, আর 

যদি তোমরা ত্রান্ত হইয়া! থাক তাহা হইলে উহাদিগের নিকট হইতে বুঝিয়া লও। অল্প বিচার 

করিয়া দেখিলে এইরূপ নিশ্চয় হয় যে জৈনদিগের আচার্য এবং শিষাগণ ভূগোল, খগোল এবং 

গণিত বিদ্য! কিছুই পাঠ করে নাই। যদি পাঠ করিভ তাহ! হইলে মহ অসম্ভব অলীক গল্প কথা 

কেন বলিবে? আচ্ছা, এইরূপ অবিদ্বান লোক যদি জগৎকে অকর্তজন্ম বলে এনং ঈশ্বরকে না মানে, 

তাহা হইলে আশ্চর্যের বিষয় কি এই জন্ত জৈনগণ কোন অন্তমতাবলম্বী বিঘধান্কে আপনা- 

দিগের পুস্তক দেয় না৷ জৈনগণ যে সকল প্রামাণিক তীথস্করদিগের রচিত দিদ্ধাস্ত গ্রন্থ বিশ্বাস 
কবে তাহাতে এইকপ অবিগ্যাযুক্ত বাক্য পূর্ণ আছে বলিয়৷ অন্ত কাহাকেও দেখিতে দেয় না। 

কারণ দেখিতে দিলে, দৌষ প্রকাশিত হইয়! পড়ে। জৈনভিন্ন অন্ত কোন সামান্ত বুদ্ধি বিশিষ্ট 

মনুষ্য কদাঁপি এই গল্লাধ্যায়কে সত্য বলিয়া মানিতে পারে না । জৈনগণ জগংকে অনাদি বলিয়। 

মানিবার জন্ত এই সকল প্রপঞ্চ রচন। করিয়াছে | পরস্ধ উহ! সম্পূর্ন মিথ্যা। অবশ্ঠ জগতের কারণ 

অনাদি। কারণ পরমাণু প্রদ্ৃতি তত্বস্বরূপ হওয়াতে উহ! অকর্তৃজন্য পরস্ধ পিয়মপূর্বক রচনা করি- 

ৰার অথব| বিকৃতি করিবার কোন সামর্থ উহাতে নাই। কারণ এক এক পরমাণু দ্রবা প্রতো- 

কের নাম এবং উহা স্বভাবতঃ পৃথক পৃথক ও জড় হওয়াতে স্বয়ং যথাযোগ্য রচিত হঈতে পারে 

না। হতরাং উহাদিগের রচয়িতা চেতন অবশ্ত আছে এবং উক্ত রচয়িতা জানস্বরূপ হইবেন। 

দেখ পৃথিবী ও ছ্ধ্যাদি সমস্ত লোককে নিয়মে রক্ষা করা৷ অনন্ত, অনাদি এবং চেতন পরমায়ার 

কার্ধা। যাহাতে সংযোগ এবং রচনা বিশেষ দুষ্ট হয়, তাদৃশ স্থূল জগং কখম অনাদি হইতে পারে 

না। যদি কাধ্যরূপ জগতকে নিত্য বলিয়! মান, তাহা হইলে উহ্থার কারণ কেহ থাকিবে না রং 
ক 4 
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উচ্নাই কাঁধা ও কারণ হইয়া যাইবে । খদ্দি এরূপ বল তবে আপনিই কার্ধা এবং কারণ হওয়াতে 

অন্টোইন্তাশ্রয় এনং আত্মাশ্রয় দোষ আসিয়। পড়িবে । যেমন আপনার স্বদ্ধে আপনি আরোহণ 

করা, এবং আপনিই পিত| ও পুত্র একজন হইতে পারে না । স্বঙরাং জগতের কর্বা অবশ্তুই মানিতে 

হইবে । (প্রশ্ন ) মদ্দি ঈশ্বরকে জগতের কর্ত। বলিয়া মানেন তাহা হইলে ঈশ্বরের বর্তী কে? উত্তর) 

কর্তার কর্ত। এস” কারণের কারণ কেহই হইতে পারে না। প্রথন কর্তা এবং কারণ হইলেই কার্ধয 

উৎপগ্ন হয়। যাহাতে সযোগ 9 বিয়োগ হয় ন। এবং যাহ। প্রথম সংযোগ ও বিয়োগের কারণ 

তাহার কোন প্রকার কর্ত। বা কারণ হইতে পারে ন।। অষ্টম সমুল্লাসে স্থষ্টি ব্যাখ্যা বিষয়ে ইহার 

বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে । সেই স্থলে ইহা জরষ্টব্য। এই সকল জৈনদিগের স্থুলবিষয়ে ও যখন 

যথাবং জ্ঞান নাই তখন কিরূপে পরম সৃক্ম কষ্ট বছ্যার বোধ হইতে পারে । এইহেত জৈনগণ ষে 

স্্টিকে অনাদি ও অনন্ত মনে কবে দ্রবাপধ্যায়কে ৪ অনাদি এবং অনন্ত বলিয়া মানে, এবং প্রতি 

গুণ ও গ্রতি দেশ সম্বন্ধে পর্যায় এবং প্রতি বস্থ সম্থন্ধে৪ অনন্ত পর্যায় মানিয়| থাকে তাহাও প্রকরণ 

রত্বাকরের প্রথম ভাগে লিখিত আছে । উহা ৪ কখন সম্ভব হইতে পারে না। কারণ যাহার অন্ত 

অর্থাৎ মর্ধযাদ। ভইয়া খাকে তাহা সমস্ত সন্ধস্বীর ও 'অন্তনিশিষ্ট হইয়। থাকে । যদি অনন্তকে অসংখা 

বল। যায় তথাপি ঘটিতে পারে না, পবন্ধ জীবাপেক্গায় | ঘটিকে পারে পরমেশ্ববাপেক্ষায় নহে । 

কারণ এক এক দ্রধা মধ্যে আপনার আপনার এক এক কাধ্য কারণ সামর্থোর অবিভাগ পধ্যায় 

হইতে অনন্ত সামর্থা মনে করা কেবল অবিষ্ঠার কথা । যদি এক পরমাণদ্রবা সঙীম হয়, তবে 

উহাতে অনন্ত বিভাগরূপ পর্যায় কিকিপে থাকিতে পারে ? এইরূপে এক এক দ্রবো অনন্ত গণ 

এনং একগুণ প্রদেশে অবিভাগরূপ অনন্ত পয্যায়কে ও অনন্ত স্বীকার করা কেবল যালকত্বের কথা। 

কারণ যাঁভার অধিকরণের অন্ত আছে তাহার আধেষের অস্ত্র নাই কেন? এইরূপ সুদীর্ঘ এবং 

বিস্তৃত মিথ কথ| সকল লিখিত আছে । জীব এবং অজীব এই ছুই পদাথের বিষয়ে জন- 

দিগের এইরূপ নিশ্চয আছে-- 

চেতনলক্ষণে! জীব? স্যাঁদজীব ্তদন্যকঃ | 

কর্দাপুদগলা; পুণ।ং পাপং তশ্থা বিপধ্যয়ঃ ॥ 

ইহ| জিনদত্তক্থরির বচন। ইহা প্রকরণরত্বাকর ভাগের প্রথম নয় চক্রসারেও লিখিত আছে 

থে চেঙনালক্ষণ জীব এবং চেতনারহিত অঙ্গীব অর্থাৎ জড় । স্কর্মরূপ পুদগলকে পুণ্য, পাপকর্থ- 

রূপ পুদশালকে পাপ কহে । ( সমীক্ষক )জীব এন" জড়ের লক্ষণ সত্য কিন্ত জড়রূপ পুদ্গল পাপ 

পুণাযুক্ত কখন হইতে পারে না। কারণ পাপ পু পুণ্য করিবার ম্বহ্বাব চেতনেই হইয়। থাকে, দেখ 

হারতীয় জড়পদাথ আছে, ততৎ্দযুদ্য়ই পাপ ও পুণ্য রহিত।. জ্বীবপ্দিগকে যে অনাদি মানিতেছ, 

উহ সঙ্গত পরস্ধ উক্ত অল্প অল্লিজ্ঞ জীবকে মুক্তি অবস্থায় সপ্রজ্জ বলিয়া মনে করা মিথা| ; কারণ 

হাহা অল্প এবং অগ্লজ্ঞ তাহার সামর্থ্য ও সর্ধদা, সসীম থাকিবে । জনগণ জগং, জীব, এবং জীব- 

দ্রিগের কম্ম ও বন্ধন অনাদি মানে । এবিষয়েও জৈনদিগের তীর্ঘস্করগণ ভ্রান্ত হইমাছেন ; কারণ, 

ংগুক্ত জগতের কাধ্য কারণ প্রবাহ অঙ্ঠসারে কাধা এবং জীবের কশ্ম এবং বদ্ধ ও অনাদি হই 



 একলমুজন্গি), .. ১৩৯, 

পারে না। যদি এইরূপ মানিতে চাহ, তবে কন্ম্দ এবং বন্ধের উদ্মোচন-কেন ক্বীকার কর”? যে হেতু, 
বে পদার্থ অনাদি তাহ। কধন বিনষ্ট হইতে পারে 'না। যদি অনাদিও নাশ মামিয়া, লও, তাহা। 

হইলে তোমাদিগের সমস্ত অনাদি পদাথের নাশপ্রনঙ্গ হইয়। পড়িবে এবং যদি অনাদ্দিকে নিত্য 
বলিয়া মান, তাহা হইলে কন্ম এবং বন্ধও নিতা হইয়| পড়বে। এইরাপে সমস্ত কর্খের নাশশ্ল 

হইবে এবং অনাদিকে নলিতা মানিলে কর্ম ও বন্ধও নিতা হইবে। যখন সমস্ত কর্দের খণ্ডন হইজে 

মুক্তি স্বীকার কর, তখন সমস্ত কশ্ম খগুনই মুক্তির নিমিত্ত হইল এবং যুক্তি নৈমিন্তিকী হইল, স্থ তরাং' 

উত1 সর্বদ1 থাকিতে পারিবে না । তত্তিম্ন কন্ম এবং কর্তার পরম্পর নিতা সন্বদ্ধ হওয়াতে খগ্রুন 

কখন হইবে না। স্থৃতরাৎ তোমর| যে আপণাদিগের এনং তীর্ঘস্বরদিগের মুক্তি নিতা বলিয়া মানি" 

যা, তাহ। ঘটিতে পাবে না। (প্রশ্ন) ধান্তে? ত্বক পুথক করিলে অথবা উহ। অগ্নিসংযুক্ত হইলে 

সে বীজ আর অস্কুরিত হয় না, তদ্প মুক্তি প্রপ্ত জীব জন্মৃতারপ সংসারে আর আইসে না, 

(উত্তর । জীব এবং কণ্মের সম্বন্ধ ত্বক এবং বীজের সমান নহে? পরস্ ইহাদিগের মধ্যে সমবায়, 

সম্বন্ধ মানে । এইরূপে অনাদি কাল হইতে জীব এবং উহাতে কর্ম ও কত শক্তির সম্বন্ধ রি” 

য়াছে। উহাতে কম্ম করিবার শক্তির যদি অভাব মান শভাঁহা হইলে সমস্থ জীব পাষাণবং হহইয়। 

যাইবে এবং মুক্তি ভোগের এ সামথ্য থাকিবে ন।। যেরূপ অনাদ্িকালের কর্মবন্ধন খগুন হওয়াডে 

জীব মুক্ত হয়, তদ্ধপ তোমাদিগের নিতা মুক্তি হইতে অপস্থত ভইযা বন্ধানে পতিত হইবে । কারণ: 

যেরূপ কন্মরূপ মুক্তি সাধন হইতে অপগত হইয়। জীব মুক্ত হয় এইরূপ মানিতেছ, তদ্রপ নিতা যুক্তি' 

হই. তও অপন্থত হইয়! বন্ধনে পতিত হইবে । সাধন হইতে সিদ্ধ পদার্থ কখন নিতা হইতে পাঁরে' 

না। যদ্দি সাঁধন হইতে সিদ্ধ না হইয়া মুক্তি শ্বীকার কর. তবে কন্ম ব্যতিরেকেও বন্ধ প্রাপ্তি 

হইতে পারিবে যে্ধপ বন্ধে মলাযোগ হইলে প্রক্ষীলন দ্বার! দরীভূত হয এপং পুনরায় মলযোগ, 

হয়, তদ্রুপ মিথ্যাত্ব প্রভৃতি হেতৃবশত: রাগ ছ্েষাদির আশ্রয় হইতে জীবের কর্মরূপ ফলযোগ হয়। 

এবং সম্যক্ জ্ঞান, দর্শন ও চরিত্রবশতঃ নিশ্মল হইয়া যাঁয়। মলযৌগের কারণ হইতে যদি মলষোগ 
স্বীকার কর, তবে মুক্ত জীব সংসারী এবং সংসারী জীবের যুক্ত হওয়| অবশ্ঠ মানিতে হইবে। কারণ। 

ঘেরূপ নিমিত্ত বশতঃ মলিনত| খণ্ডিত হয়, তক্রুপ নিমিত্তবশত: মলিনভার সংযোগ হইয়। যাইবে ।। 

: এইজন্য জীবের বন্ধ ও মুক্তিপ্রবাহ বূপান্ুদারে অনাদি মাঁণিতে পার ; অনন্তত| রূপে অনাদি নহে।' 

( প্রশ্ন ) জীব কখন নিশ্মন ছিল না, পরস্ধ মল সহিত ছিল । (উত্তর) যদি কস নির্শল ছিল না, 

ভবে কখন নিশ্মল হইতেও পারিবে না৷ যেব্রুপ শুদ্ধ বস্ত্র পশ্চাৎ সংলগ্ন. মলিনত। প্রক্ষালন দ্বার!। 

অপন্ষত হয় এবং উহার স্বাভাবিক শ্বেতবর্ণ অপক্থত কর] যায় না.ও মলিনত| পুনরায় সংলগ্ন হইয়া! 
যায়, তদ্রপ মুক্তিতেও সংলগ্ন হইবে । (প্রশ্ন ) জীব পূর্ব্যেপাঞ্জিত কর্ণ হইতেই শরীর ধারণ.কারে ।। 

স্থতরাং ঈশ্বরকে মানা ব্যর্থ হইতেছে । (উত্তর) যদি কেবল" কণ্যই শসীর, ধারণের নিগিন্ত হয় 

এবং ঈশ্বর. কারণ ন। হয়েন, তাহা হইল জীব নিক জন্ম অথাৎ যাহাতে অনেক ছুখ আছে, তদ্রপ 

জন্ম গ্রহণ কখন। করিত ন1) পরস্ত সর্বদা উৎকৃ্ জন্স গ্রছণ করিত যদি ব্ল যে কণ্ম তাহার 

গ্রতিবন্ধক হয়, তাহ! হইলে ও যেকপ চো স্বয়ং আসিয়। বন্দীগৃহে যায় না, এবং স্বয়ং এ বন্ধন দণ্ড, 

গ্রহ করে না পরন্ত রাজ। তাহী দেন, তদ্রুপ জীবের শরীর ধারণ কর! হয়। তাহার কর্মাসারে, 
: ফলগ্রদাতা,পরমেশ্বরকে তোমরাও স্বীকাও হয়। (প্রশ্ন) মন্তভার তুণা কর্ম স্বয়ং প্রা্ হয়.। 



১৪, সঙ্গার্ঘ প্রকাশ । 

ফলগ্রদানের জন্য দ্বিতীয় কাহার$ আবশ্যকতা নাই। (উত্তর) যদি এরূপ হয়, তাহ ইইলে-যেরূপ' 

অহ্যন্থ মগ্ঘপায়ীর পক্ষে মনত সল্প হয় এবং অনভ্যান্তের পক্ষে অধিক মন্তত| হয়, তদ্রপ নিত্য বন্ধ 

পাপ ও পুণ্য কর্তার নান এবং কখন কোন সময়ে অল্প পাপ এ পুণ্য কর্তার অধিক ফল হওয়! উচিত 

এবং অল্ন কর্কারীর অধিক ফল হইবে । (প্রশ্ন ) মাহার যেরূপ স্বভাব হয়ঃ তাহার তন্জুপ ফল 

হই] থাকে ॥ ( উত্তর ) যদি শ্বভাব ভইতে হয়, তবে তাহার খণ্ডন বা প্রাষ্চি হইতে পারে না। 

তবে যেরূপ শুদ্ধ বন্ধে নিমিত্তবশত: মলযোগ হয় এবং তাহার খগ্ুনের নিমিত্ত হইতে খণ্ডনও হইয় 

যার তন্রণ মানাই সঙ্গত । (প্রশ্ন) সংযোগ বাতিরেকে কর্ধ পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। যেরূপ দুগ্ধ 

এবং শুয়ের যোগ ব্যতীত দধি উৎপন্ন হয় না, তদ্রপ ভ্রীব এব: কর্মের যোগ বশতঃই কর্মের পরিণাম 

হইয়া থাকে । ( উত্তর) যেরাপ দুগ্ধ এবং অগ্লযোগ কর্তা তৃতীয় হইয়। থাকে, তন্্রপ জীবদিগকে 

বর্শফালর সহিত সংমোগকর্ত। তৃতীয় ঈর্ষর হওয়া উচিত। কারণ জড়পনার্থ স্বয়ং নিয়মানগসারে 

সংযুক্ত হয় না এবং জীব অল্লজ্ঞ বনিয়া স্বয়ং আপনার কর্দরফন প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহা হইতে 

. এইরূপ সিদ্ধ হইল ষে ঈশ্বর স্থাপিত স্ষটিক্রম ব্যতিরেকে কর্মফল বাবস্থা হইতে পারে না। (প্রশ্ন) 

ঘিনি কর্ম হইতে মুক্ত হয়েন, তহাকে ঈশ্বর কহা যায়। (উত্তর) যখন অনাদিকাল হইতে জীবের 

সহিত কর্শনুক রহিয়াছে, তখন জীব উহ| হইতে কখন মুক্ত হইতে পারিবে ন1। (প্রশ্ন ) কর্ম বন্ধ 

আদিবিশিষ্ট হইয়। থাকে । ( উত্তর) যদি সাদি হইল, তবে কর্দমযোগ অনাদি নহে এবং সংযোগের 

আদিতে জীব নিষ্কশ্ঠ। হইবে এবং যদি নিষ্র্মার কর্ম যোগ হয়, তাহা হইলে মুক্তেরও কর্মঘোগ 

হইবে। কর্ম ও কর্তার মমবায় অর্থাৎ নিত্তাস্বন্ধ হইয়া! থাকে এবং উহ! কখন সঞ্চালিত হয় না 

এই হেতু নবম সমুক্লাসে ঘেবূপ লিখিত হইয়াছে, তদ্রপই মানা ধুক্তিসঙ্গত। জীব যথে্ট আপনার 

জান এবং সামর্থা বুদ্ধি করিলেও উহাতে পরিমিত জ্ঞান এবং সসীম সামর্থ) থাকিবে ও কখন ঈশ্বরের 

তুল্য হইতে পারিবে না অবশ্ত যত দূর সাম্য বৃদ্ধি করা৷ উচিত, যোগ দ্বার! ততদূর বৃদ্ধি করিতে 

পারে। জৈনগণের মধ্যে আর্ত লোক দেহের পরিমাণ অনুসারে জীবেরও পরিমাণ মানিয়! থাকে । 

উহবাদিগকে জিজ্ঞাস! করা কর্তব্য যে তদ্রপ হইলে হৃস্তীর জীব কপর্দিকাঁয় এবং কপর্দিকার জীব 

হস্তীতে কিরূপে প্রবেশ করিতে থাকিবে? ইহাও এক মূর্ঘতার কথা; কারণ জীব এক সুক্ম পদার্থ 

এবং উহা! এক পরমাগুতেও বাম করিতে পারে। পরন্ত উহ্যাদিগের শক্তি সকল শরীরস্থ প্রাণ, 

বিছ্যুৎ এবং নাড়ী আদির সহিত সংযুক্ত হইগনা থাকে । উহা হইতে সমন্ত শরীরের অবস্থা জানা 

বায়। উহ! সংমঙ্গবশতঃ উৎকৃষ্ট এবং অসংদঙ্গবশত; নিকরষ্ট লইয়া যায়। জনগণ নিয়লিখিত 

প্রকার ধশ্ম মানে । 

মূল_রে জীব ভবছূহাই ইন্ুং চিয় হরই জিনময়ং ধন্মং । 
ইয়রাণং পরমং তো হ্ৃহকপ্যে মৃদ্মুপি ওসি ॥ 

গ্রকরণরতীকর ভাগ ২ যষ্টীশতক ৬। দুত্রান্ক ৩। 

সংক্ষেপত: অর্থ এই ঃ-_অরে জীব! জৈনমতম্বরূপ শ্রীবীত্তরাগ ভাষিত একই ধর্দ সংসার সম্বন্ধীয় 

জর! মরণাদি ছু'খের হরণকর্তা । দেব এবং স্থসুরু প্রভৃতি জৈনমভাবলম্বীদিগেরও এইব্ূপ মত. 

জানিতে ইইবে। বীতরাগ ধষভাদেব হইতে মহাবীর পরাস্ত বাতরাগদেব মকল হইতে ভিক্ট, অপর 



স্ালং এ ্ চে 

॥ সন সদ রি? 2 ৩3১ দ 
্ ৬ 

না 

১ এ 1 ১৪১. 

যে হরি, হর ও ক্রঙ্গাদি কুদেব আছে, উহার্দিগকে যে সকল জীব আপনাদ্গের কল্যাণাখ পুজা 

করে, সেই সকল মনুষ্য প্রতারিত হইয়াছে । ইহার ভাবার্থ এই যে, ৈনমতের স্থুদেব, কু উধৎ. 

্থধশ্ম ত্যাগ করিয়া অন্ত কুদেব, কুগুর, এবং কুধশ্ম সেবন করিলে কিছুই কলাণ হয় না||৩॥. 

( সমীক্ষক ) এক্ষণে বিদ্বান্দিগের বিচার কর! উচিত যে, ইহাদিগের বর্পুস্তক ব্রিপ নিন্দাযুক্ত। 

মূল--অরিহং দেবে হৃগুরু সুদ্ধং ধর্মং চ পঞ্চ 

নবকারো। | 

ধন্নাণং কয় স্ঞাণং নিরন্তরং বসই হিয়য়ম্মি | 

গ্রাকঃ ভাঃ ২। যষ্টীঃ ৬। দু ১। 

অরিহন্ দেবেন্দ্রকুত প্রশংলিত পৃজাদির যোগা অপর কোন পদার্থ উত্তম নাই এইরূপ, 
দেবগণের দেব শোভায়মান, শরিহন্থ দেব জান এ ক্রিয়াবান্ এবং শাগ্ধ সমূহের উপদেষ্টা শ্জিন- 

ভাষিত শুদ্ধত্ব, কষায়, নির্শলত্ব, সমাক্ত, বিষয় এবং দয়ামূলক যে পশ্ম আছে তাহাই ছুর্গতি 

পতিত প্রাণীদিগের উদ্ধার কর্ত!, এবং অন্ত হরিহরাদির ধশ্ম সংসারের উদ্ধারকপ্তা নহে। পাঁচ 

অরিহস্তাদি, পরমেগ্ী, তৎসহষ্ধীয় এবং উহ্াদিগকে নমস্কার এই চারি পদার্থই ধন্ত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ 

অথাৎ দয়া, ক্ষমা, সমাক্ত, জান, দর্শন এবং চারিত্র ইহাই জৈনদিণের ধন্ম ॥ ১ ॥ ( সমীক্ষক) যখ 

মন্ষ্য মাত্রের উপর দয়। নাই তখন ভাহা দয়] নহে ও ক্ষম। নহে। জ্ঞানের পরিবর্তে অজান 
দর্শনের পরিবর্তে অন্ধকার এবং চরিত্রের পরিবর্তে নিরাহারে কষ্ট পাওয়। ইহার মধ্যে কোনটি 

উত্তম কথ।? জৈনমতের অন্রযায়ি ধশ্মের প্রশংসা £- 

মূল-_জইন কুণসি তব চরণং ন পড়পি ন গুণেস 

দেসি নো দাণযৃ। 
তা ইতিফং ন সন্ধি টসজং দেবে! ইন্ক অরিহস্তে। ॥ 

গ্রকরণঃ ভা. ২। ষ্ঠী সু২॥ 

হে মনুষ্য ! যদি তুমি তপস্থাচরণ এবং চরিত্রবদ্ধীন করিতে ন! পার, শ্থত্রপাঠ করিতে না পার 
প্রকরণাদির বিচার না করিতে পাব এবং স্পাত্রকে দান দিতে ন। পার তথাপি তুমি এক দেবতা 
অরিহস্ত ফিনি আমদিগের আরাধনার যোগ্য সেই স্থু€রুর উপর এবং স্বধর্মট জৈনমতে শ্রন্ধ 
রাখিবে ? উহাই সর্ধবোন্তম কথা এবং উদ্ধারের কারণ || ২॥ ( সমীক্ষক ) ঘদ্যপি দয়া এবং ক্ষম। 
উত্তম গুণ, বটে তথাপি পক্ষপাতে পতিত ভুইলে দয়া দয়! এবং ক্ষমা অক্ষম! হইয়া উঠে। 
ইহার প্রয়োজন এই যে, কোন জীবকে ছুঃখ না দেওয়ারপ কাধ্য নর্বথা সম্ভব হইতে 
পারে না, কারণ ছুষ্টদিগকে দণ্ড দেওয়াও দয়া মধ্যে. পরগণনীম্স। যদি একজন ছুষ্টকে 
দণ্ড না দেওয়া যায় তাহা হইলে সহ মন্সধ্য ছুঃখগ্রস্ত হয়। এই হেতু তাদৃশ দয়! আদয়া এবং 



১৪২ সত্যার্থ প্রকাশ। 
ক্ষমা অক্ষম! হইয়। উঠে । ইহা সক্ষত বটে যে সকল প্রাণীর হুংখ নাশ এবং স্থপ্রাপ্তির উপায় 

'করাকে দয় বলা যায়। কেবল জল গ্বাকিয়া পাঁন কর! এব ক্ষুত্র জন্তদিগকে রক্ষা করাকে দয়া 

কহে না। পরন্ত এই প্রকার দয়া কেবল জৈনদিগের কথন মাত্র) কারণ উহ্বারা এরূপে চলে না। 

ন্র্ষ্যাদি যে মতেই থাকুক না ফেন উহার প্রতি দয়! প্রকাশ করিয়া উহাকে অন্ন পানাদধি হ্বারা 

সৎকার কর! এবং ভিন্নমভাবলম্বী বিঘান্দিগের সম্ম।ন এবং ঘেবা কর। কি দয়া, নহে? যদি ইহা- 

'দিগের দয়া প্র হ হয় ডাহা হইলে “বিবেক সারের” ২২১ পৃষ্ঠায় দেখ কি লিখিত আছে । এক “পর- 

মতের সুতি” অর্থাৎ উহার গুণকীর্ভন কখন করিবে না । দ্বিতীয় “উহার নমস্কার” অর্থাৎ বন্দনাও 

করিবে না। তৃতীয় “আলাপন” অর্থাৎ পরমভাবলম্বীর সহিত অল্প কথা বলিবে না। চতুর্থ 
“সংলপন” অর্থাৎ উহার সহিত বারংবার কথ কহিবে না, পঞ্চম "উহ!কে অন্ন ও বস্াদি দান” 

অর্থাৎ উহাকে ভোজন ও পানীয় বস্্ব দিবে না। ষ্ঠ পগদ্ধপুষ্পাদি দাঁন” অর্থাৎ অন্য মতান্থগত 

গ্রতিম! পূর্জনের জন্ত গন্ধ ও পুষ্প আদিও দিবে না । এই ছয় (প্রকার প্বাতনণ” অর্থাৎ এই' ছয় 

প্রক র কর্ম জৈনগণ কখন করিবে নাঁ। ( সমীক্ষক ) এক্ষণে বুদ্ধিমান লোকে বিচার করুন ষে 

এ্রত্ট সকল জৈনদিগের অন্ত মতাঁবলগ্গী লোকদিগেব উপর কত দুর অদয়া, কুদৃষ্টি এবং দ্বেষ রহি- 

যাছে তখন জৈনদিগফে দয়াহীন কহ। সম্ভব । কারণ আপনার গৃহবাসী স্বজনদিগেরই সেবা করা' 

বিশেষ ধর কথিত হয় না । উহাদিগের মতস্থ মনষ) উহাদিগের স্বজনের তুল্য । সুতরাং যখন 

' উহাদিগকেই সেবা করে এবং ভিন্ন মতস্থের করে না তখন কোন্ বুদ্ধিমান উহাদিগকে দয়াবান্ 
বলিতে পারে ? বিবেক * ১০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আঁছে যে মখরার রাজার নমুচ নামক দেওয়ানকে 

জৈনমতাবলঘী লেকের! আঁপনাদিগের বিরোধী বুঝিয়া বিনীশ করিয়াছিল এব "আলোয়ণ!” 

(প্রায়শ্চিত্ত ) করিয়া শুদ্ধ হইয়াছিল । ইহ] কি দয়া এবং ক্ষমা! নাশক কর নহে? যখন অন্ত 

মতস্থদিগের প্রাণ লওয়া পর্যন্ত বৈরবুদ্ধি পৌষন করে তখন ইহাদিগকে দয়ালুর পরিবন্তে হিংসক 

কখনই সার্ক । আহত প্রবচন স-গ্রহ পরমাগমনসারে সমাক্ত, দর্শনীদির লক্ষণ কথিত আছে। 

সম্যক শ্রদ্ধা, সম্যক দর্শন, জ্ঞান এবং চরিত্র এই চারি মোক্ষমাগের সাধন । যোগদেব ইহার 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন । জীবাদি দ্রব্য যেরঁপ অবস্থিত তদন্বায়ী জিন প্রতিপাদিত গ্রস্থান্রক্ত বিপ- 

রীত অভিনিবেশাদি রহিত শ্রদ্ধ। অর্থাৎ জিন মতে 'প্রীতিকে সমাক্ শ্রদ্ধ। এবং সম্যক দর্শন বলা 

যায়। 

রচিজিনোত-তত্যু সম্যক্ শ্রদ্ধানমুচ্যতে | 

 জিনোক তস্বসমূচে সম্যক্ শরঙ্ধ। কব] উচিত অর্থাৎ অন্তত কোথায় করিবে না। 

যথাবস্থিত তন্তীনাং সংক্ষেপাছিজ্তরেণ বা 
যো বোধ শ্তমত্রাঃ সম্ক্ জ্ঞানং মনীবিণঃ ॥ 

জীবাদিতব্ব ধে প্রকার আছে সংক্ষেপত: অথবা বিস্তার পূর্বক তাহার বোধ হওয়াকেই বুদ্ধি" 
মান লো সমাক্ জ্ঞান কছেন। ূ 



৮২ সমুল্লাদ । ১৪৬ 

সর্ববথাইনবদ্যযৌগান।ং ত্য'গশ্চীরিমুচ্যতে | 

কীপ্তিতং তদহিংসাদি ব্রতভেদেন পঞ্চধা ॥ 

অহিংস! নুনৃতাতেয় ব্রক্ষচর্ম্য 'পপিগ্রহ £। 

সর্বপ্রকারে নিন্দনীয় অন্তঘতের সম্বন্ধ ভাগ করাকে চারিত্র কে এব অহিংসাদি ভেদাচিপাবে 
ব্রত পাচ প্রকার | প্রথম (অহিস 1) কোন প্রাণিমান্জকে ল। পাঁব। | দ্বিতীয় (সনু) প্রি 
বাক্য বল! । তৃতীয় ( অস্তেক্ন ) চৌধ্য না করা । চতুর্থ (ক্রহ্মচধ্য) উপস্থেজ্িয়ের সংযম । পঞ্চম 

( অপরিগ্রহ ) সকল বস্থর ত্যাগ করা । ইহার মধ্যে অনেক বিষয় উত্তর; অর্থাৎ অহিংস এবং 

চৌধ্যাদি নিকষ্টকশ্ম ত্যাগ করা উত্তম কাধ । পরুম্ধ এই সমস্ত অন্তমভের নিন্দ। কর। প্রভৃতি দোধ 

বশতঃ উত্তম কথা ও দোষযুক্ত হইয়াছে । মেরূপ নিন্দার কথা প্রথম সুত্রে লিখিত আছে যে অন্ত 

হরিহরাদির ধন্ম সংসারে উদ্ধাব কর্তা নহে । যাহাদিগের গ্রন্থ দর্শন করিলেই পুর্ বিদ্য। এবং ধাশ্ধি- 
কতা লাভ হয় তাহাকে নিকৃষ্ট বলিয়! নির্দেশ করা কি সামান্ত নিন্দা? পুর্বে যেরূপ লিখিত হইয়াছে 

তদ্রপ মহ। অসন্তব বাক্য প্রযোক্তা আপনাদিগের তীরথক্করদিগের গ্রশংলা করিতে হইবে ইহ! কি 

বলা উচিত? ইহা কেবল ভ্রমের কথ।। আচ্ছ' যে জন কোনরূপ চারিত্র দেখাইতে পারে না, 
পাঠ করিতে পারে ন।,এবং দান দিতে সমর্থ ভয় ন।, তথাপি “জৈনমত সভা” ইহ। বলিলেই কি সে 

উত্তম হইয়ে যাইবে ? আর অন্যমনতস্থ শ্রেষ্ঠ হইলে অজেষ্ঠ হইবে? এইরূপ করিলে মন্ুধ্যকে ভ্রান্ত 

এবং বালবুদ্ধি কহিবে ন!, ভবে কি কহিবে ? ইহাতে বিদিত হয়া যায় থে ইহার্দিগের আচার্য্য 

স্বার্থপর ছিলেন এবং পূর্ণ বিদ্বান ছিলেন ন1। কারণ যদি তিনি সকলের নিন্দা না করিতেন তাহা 

হইলে তাহার মিথ্যা কথায় কেত ভলিত ন। এবং তাহার প্রয়োজন পিদ্ধ হইত না| দেখ, ইছা 

সিদ্ধ হইতেছে যে জৈনধিগের মঙ লকলকে নিমগ্র করিয়া দ্বেয় ৪ বেদ মত সকলের উদ্ধার করে। 

হরিহরাদিদেব স্থদেব ও ইহাপধিগের খমভাদিবে সমপ্ত কুদেব, এব'প অপরে যদি কেহ বলে তাহা 

হইলে কি ইহাদিগের তাহা মন্দ লাগিবে ন।? ইহাদ্িগের আচাধ্য এবং মাননীয় লোকদিগের আরও 

ভ্রম দেখ! 

মূল -জিপবর আশা ভং গং উমগগ উস্ল্তত্ূলে সদেসণউ | 
আণ] ভংগে পাবস্ত! জিণময় দুক্করং ধন্মম্ ॥ 

০ নি ৮৯ প্রকরঃ ভাগ ২। যষ্টাশঃ | সুঃ ১১ ॥ 

উ্মার্গ এবংউৎন্ত্র ব্যবহারের জেশমাত্র প্রদর্শন করিলে জিনবর অথাৎ বীত্তরাগ তীর্ঘক্করদিগের 
আজ্ঞাভঙ্গ হয় এবং উহা দুঃখের হেতুত্ৃত পাপ হইয়া থাকে । জিনেশ্বরের বধিভ সম্যক্তাদি ধশ্ম 
গ্রহণ কর! অতি কঠিন। এই হু ফেন্ধূ্পে জিনের আজ্ঞাতঙ্গ না হয়, তদ্রূপ করা উচিত || ১১ 
( সমীক্ষক ) আপনার মুখে আপনার প্রশংসা করা, আপনারই ধন্ধের শ্রেষ্টং। কহ! এবং অপর ধর্খের 
নিন্দা কর। কেবল মূর্খভার কথা। অন্ত বিদ্বান্ যাছার' প্রশংসা করে তাহারই প্রশংসা উচিত। 

৯১৪) 



১৪৪ সত্যার্থ প্রকাশ । 

চোর আপনার সুখে আপনার প্রশংস! করিয়া! থাকে বলিয়া! কি সে প্রশংসনীয় হইতে পায়ে? 
এইরূপ ইহা!দিগের কথা-_ 

মূল--বহুগুণবিজ ঝা! নিলও উসম্তৃত্তভাসী তহা বিমু্তব্বো!। 
জহবরমণিজুতো৷ বিছুবিদ্যকরে। বিণহরো লোএ ॥ 

প্রকরঃ ভীঃ ২। যষ্টাঃ সঃ ১৮॥ 

বিষধর সর্পের ফণস্থ মণি ধেরূপ পরিহ্রণীয় তপ্রপ যে জৈনমনস্থ নহে মে যত উংকষ্ট ধার্টিক 
ও পণ্ডিত হউক ভাহাকে-শ্যাগ কর! ঈৈনদিগের উচিত || ১৮ ॥ ( সমীক্ষক ) দেখ কত দূর ভ্রমের 
কথা! যদি ইহাদিগের আচারধ্য এবং শিষ্ঠগণ বিদ্বান হইত তাহা হইলে বিঘ্বান্দিগের সহিত প্রীতি 
করিত। যখন ইহ|দিগের তীর্থ পর্াস্থ অবিদ্বান্ তখন কেন বিদ্বান্দরিগের সম্মীন করিবে? গন্ধে 
অথব! ধূলিতে স্বর্ণ পড়িয়। থাকিলে তাহ! কি ত্যাজ্য হয়? ইহা! হইতে এইকপ সিদ্ধ হইল যে, 
জৈন ব্যতিরেকে অন্য কে এরূপ পক্গীপাতী, ভ্রান্ত ছুরাগ্রহী এবং বিদ্ভাহীন হইবে? 

সুল--অই সযপ! বিষপা! বাঁধম্মি অপরে সুতো] । 
বিপাবরয়!। 

ন চলন্তি স্থদ্ধধন্মা ধন্াা কিবিপাবপব বেস ॥ 
প্রকরঃ ভাঃ ২। ষ্টীঃ অঃ। ২৯ ॥ 

ষে অন্দর্পনী এবং কুলিঙ্গী অর্থাৎ টজনমন্তবিরোধী হইবে জৈনগণ ভাহার দর্শনও করিবে না 
॥ ২৯ | ( সমীক্ষক ) বুদ্ধিমান লোকে বিচার করিবেন যে ইহা! কত দূর পামরত্বের কথা। ইহা 
সর্বথ| সত্য যে যাহার মত সত্য সে কাহারও নিকট হইতে ভীত হয় না। ইহাদিগের 'আচার্ধ্য 
জানিতেন ঘে তাহার মত সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ এবং অন্য কেহ শুনিলে উহার খণ্ডন হইয়! যাইবে। 
'সেই হেতু ( ইইাদিগের মতে ) সকলের নিন্দ! কর আর সকল কে প্রতারিত কর। 

মূল _ নাম পিতস্পসঅ হ্থহং জেননিদিঠাই মিচ্ছপব্বাই। 
জেসিং অণুসং গ! উধন্মীণবিহোঈ পাঁবমঈ । 

প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠী; ৬। সুঃ ২৭॥ 

জৈন ধর্টের বিরুদ্ধ যে সমস্ত ধর্ম আছে উহ! সমস্ত মন্গধাকে পাগীকরে এইহেতু অন্ত ধর্ম না 
নিয়! জৈন ধন্শ মানাই শ্রেষ্ঠ | ২৭ ইহা হইতে এইকপ সিদ্ধ হইতেছে যে জৈন ধর্দমার্গ সক- 
লের সহিত বৈর, বিরোধ নিন্দা এবং ঈধ্যা আদি করাই মকলকে হুষ্টকর্দরপ সাগরে নিময় করে। 
জনগণ ঘেরূপ সকলের নিন্দা! করে অন্ত মতাবলম্বী কেহই তদ্রপ মহানিন্ুক এবং অধন্্ী 'হইতে 
পারিবে না। এক দিক হইতে একেবারে সকলেরই নিন্দা করা. এবং আপনাদিগের ফাতি প্রশংসা 
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করা কি শঠ মহষোর সির নহে? বিবেকী লোক ষে মতই ্ তাহার উৎকষ্টাংশকে উৎকৃই 
এবং অপকৃষ্টাংশকে অপকুষ্ট বলিয়া থাকেন। 

মূল -হাহা গুরুঅঅ কজবং স্বামীনছ অচ্ছিন্নদস পুককরিমো | 
কহ জিন বয়ণ কহ স্থগুরু সাবয়া কহইয় অকৃজ বং ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। যষ্টীঃ সঃ ৩৫ ॥ 

সর্ধজ্ভাষিত জিনবচন, জৈনন্থ গুরু এবং জৈন ধন্ম কোথায় এবং তদ্বিরুন্ধ ভিন্ন মার্গের উপ- 
দেশক কুগ্তর সকল কোথায় । অর্থাৎ আমাদিগের সুরু, স্থদেব, এবং স্ধন্ম এবং অপরের কুগুরু 
কুদেব, এবং কুধর্্ব |৩৫ | ( সমীক্ষক ) কুলবিক্রয়কারিণী ডোমপত্থী যেমন আপনার অল্প কুল মিষ্ট 
এবং অপরের মি কুলও অস্ত্র এবং নিশ্রয়োজন বলিয়া থাকে, এ সকল কথাও তদ্রপ | জৈন- 
দিগের বাক] এইন্ধপ যে ইহারা আপনাদিগের মত ভিপ্ন অস্তমতীবলম্বীর সেবা করিলে মহা ছুষ্প্ৰ 
অর্থাৎ পাপ গণনা করে। 

মূল-_সগো। ইন্ধং মরণং কুগুরু অণন্তা ইদেই মরণাই। 
তোবরিণগ্পং গনুমুং মা কুগুরূলেবণমূ ভগ্ষম্ ॥ 

প্রকঃ তাঃ ২। সু ৩৭ ॥ 

পূর্বে যেরূপ লিখিত হইয়াছে যে যেমন সর্পের মণিও ত্যাগ কর! উচিত, তন্ধপ অন্ত মা্গাবলক্বী- 

দিগের মধো ষ্ঠ ধাশ্মিক পুরুষদিগকেও ত্যাগ করিতে হইবে। এক্ষণে অন্ত মতস্থদিগের তদ- 

পেক্ষাঁও বিশেষ নিন্দা! করিতেছে! জৈন মত ভিন্ন অন্ত সকলেই কুগ্রু অর্থাং উহার সর্পাপেক্ষাও 

অপকারী 3 স্থত্বর।ং উহাদিগের দর্শন, সেবা, এবং সঙ্গ কখন করিবে না। কারণ সর্প সহবাসে 

একবার মরণ হয় কিন্তু অগ্থ মাগস্থ কুগুরুদিগের সঙ্গ বশতঃ অনেকবার জন্ম ও মরণে পতিত হয়। 

এই হেতু হে ভত্রু লোক ! তোমরা ভিন্নমার্গীয় শুরুদিগের পার্ষেও দণ্ডায়মান হইও নাং কারণ 

ভিন্নমার্গীয়দিগের কিছুমাজ্বও সেবা করিলে দুঃখে পতিত হুইবে। ( সমীক্ষক) দেখ জৈনদিগের 

তুল্য কঠোর, ভ্রান্ত, দ্বেষী, নিন্দাপর এবং প্রমন্ত অন্য কোন মতাবলম্বী হইবে না। ইহারা মনে 

মনে বিচার করিয়াছে যে আমরা অন্তের নিন্দা এবং আপনাদিগের প্রশংসা না করিলে 'আমাদিগের 

সেবা এবং প্রতিষ্ঠা হইবে না। এরূপ মনে করা উহাদিগের ছুর্ভাগোর বিষয়, করণ যতদিন উত্তম 

বিদ্বান্দিগের সঙ্গে ও সেব! না করিবে ততদিন ইহ্াদিগের বখার্থ জ্ঞান এবং সতাধন্মপ্রাপ্ি কখনই 

হইবে না। এই হেতু আপনাদিগের বিগ্যাবিরুদ্ধ মিথ্যা বিষয় সকল ত্যাগ করিয়। বেদোক্ত 

সত্যবাকা গ্রহণ কর! জৈনদিগের উচিত। তাহা হইলে উহার্দিগের কল্যাণের “বিষয় হয়। 

মূল-টিং ভণিমে। কিং ক টা তাণহয়াসাণ ধিঠছুঠাণং | 

জে দংসি উপ.পিং গং খিবংতি নরয়ন্মি মুদ্ধজণং ॥ 

প্রকঃ ভাঃ। 2 সু 3৩ ॥ 



যাহায় কল্যাণের আশা নষ্ট হইয়। গিয়াছে, যে বিচারশূন্ত . অসৎ কার্ধ্য করিতে অতি চতুর, 

সেই দুষ্ট দৌধবিশিষ্ট লোকের সম্বন্ধে কি কহ! যাইবে এবং কি করা যাইতে পারে ? কারণ তাহার 

উপকার করিলে দে বিপরীত ভাবে উপকর্ভাকেই নাশ করে । যেমন কেহ দয়া করিয়া যদি অন্ধ 

সিংহের চক্ষরুন্মাচন করিতে যাঁয় তাহ] হইলে সে ভাহাকেই ভোজন করিয়া! ফেলে; ভজ্রপ ভিন্ন- 

মার্গস্থদিগকে উপকার করা 'কেবল আপনার নাশ করা । অর্থাৎ সর্বদ| উহাদিগের নিকট হইতে 

পথক থাকিবে || ৬* | ( সমীক্ষক ) জৈনগণ যেরূপ বিচার কবে তদ্ধপ ভিন্নমাতাবলম্বী লৌক যদি 

বিচার কবে তাহা হইলে ৈনদিগের কতছুর ঢদ্দিশা ভয়? যদি কেহ উভাদিগের কোনবূপ উপকার 

না করে তাহা হইলে উহাদিগের কন কাঁধা নষ্ট হয এবং উহাদিগের কতার দুঃখ প্রাপ্তি হয়? 

জৈনগণ অন্যের পক্ষেও কেন তদ্রপ বিচার করে ন| ? 

মূল _জচজহ ভূটই ধন্মো জহজহ চুটাণহোয় অই টদউ | 

সমদ্দিচিজ্িয়াণং তহ তহ উল্লসইস মত্তং ॥ 
প্রকঃ ভাঃ ২। যী; সঃ ৪২ ॥ 

যে থে কপ দর্শন হ্রষ্ট নিত্ুব, পাচ্ছন্ত।, উসনা ও কৃমীলিযাদি এবং অন্য দর্শনী ব্রিদণ্ডী, পরি- 

ব্রাজক 'এবং বিপ্রী্দি ছুষ্ট লোকদিগের অতিশব বল সংকাব এবং পৃজাদি হইবে ত্বত্তদ্রপে সমাগ- 

দৃষ্টি জীবদিগের সমান্ত, প্রকাশিত হইবে ইহা অতিশয় আশ্চধ্যের বিষগ ॥ ( সমীক্ষক ) দেখ, 'এই 

সকল জৈনদিগের অপেক্ষা অধিক ঈষ্্য।, দ্বেম এবং বৈরবৃদ্ধিযুক্ত দ্বিতীয় দেহ কি হইবে? অবশ্থ 

অপর মতেও ঈর্ধা ও দ্বেষ আছে। পরন্জ ইহাদিগের যতদূর আঁছে ততছুর অন্ত কিছুতেই নাই । 

দ্বেধ পাপের মূল। ন্ৃতরাং টজনদিগের মধো পাপাচার কেন ন। রহিয়াছে? 

মূল দংগো টিজাণ অহিউতে সিংধন্মাই জে পকুব্ন্তি। 
মুগ গেরপংগং করন্তি তে চোরিয়ং পাবা ॥ 

প্রচ ভাঁঃ ২! য্টীঃ সঃ ৭৫ 

ইছার মুখা প্রয়োজন এই যে মূর্ধ লোক যেরূপ চোরের সঙ্গবশতঃ নাসিকাচ্ছেদমাদি দণ্ড হইতে 

ভীত হয় না তদ্রুপ জৈন মত ভিন্ন অন্য চোরধর্খে স্থিত লোক আপনার .অক্কগ্যাণের ভয় করে না 

| ৭৫ ॥ ( সমীক্ষক ) যেযেরূপ লোক হয় সে অনাকেও আপনার সদুশ মনে করে। ইহা কি সত্য 

হইতে পারে যে অনা সমস্ত মত চোরমত এবং কেবল জৈনদিগেরই লাধুমত ? যখন মন্তষ্যগণ অতি 
অজ্ঞান এবং কুসজ বশত; ভ্রষটবুদ্ধি হইয়া যায় তখন অপরের প্রতি অতিশয় ঈর্যা। এবং দ্েেষাদি 

ছুষ্টতাঁব ভাগ করে না। জৈনমত যেরূপ পরদ্বেষী এরূপ অন্যমন্ত নহে। 

মূল--জচ্ছ পশ্থমহিসলরক্লা পব্বংহী মন্তি পাবন বমীএ। 
পুঅন্তি তি সঢ ঢাঁহা হী লাঁবী পরায়সস ॥" 

প্রকঃ ভাঃ ২। যষ্টীঃ দূঃ ৭৬ ॥ 



হা সসুলাদ ১ 

পূর্ব স্থত্রে যে মিথ্যাত্বীর কথা আছে তদহুস।রে জৈনমার্গ ভিন্ন সকলেই মিথ্যাত্বী এবং .আপ- 
নারাই সমান্তী। অর্ধীং অন্য সকলে পাপী এবং জৈনলে।ক সকলেই পুণ্যাক্স!। এই হেতু যদ্দি 
কেহ মিথ্যাত্বীর ধর্ম স্থাপন করে সে পাপী হয় || ৭৬|| ( সমীক্ষক ) অন্তের স্থানে চামুণ্ডা, কালিকা 
ও জালা প্রমুখের অগ্নে পাঁপনৌমী অর্থাৎ দুর্গানৌমী তিথি প্রভৃতি পমস্ত যেকপ অপকৃষ্ট হয় তজ্জপ 
তোমাদিগের পঙ্গ সণ আদি ব্রত, যাহ। হইতে মহাকষ্ট হয, সে সকলকি অপরুষ্ট নহে? এস্কলে 

বামমার্গীয়দিগের লীলা খগডুন করা সঙ্গত বটে কিন্ত ইহারা যে শাগন দেবী এবং মরুত দেবা 

প্রভৃতি মানিয়া থাকে তাহার 9 খণ্ডন করিদল ভাল হইত যদি বলযে আমাদিগের দেবী 

হিংসক নহে তাহ! হইলে সেকথা মিথ্য। | কারণ শাসন দেবী এক পুরুষের এবং এক ছাগের 

চক্ষু উৎপাটন করিবাছিলেন। স্থৃতরাং ঝাক্ষপী, এবং দুর্গা ও কালিক।র পর্গিনী ভগিনী তিনি কেন 

না হইবেন? তদবাতীত আপনার্দিগের যচ্চখাণ আদি ব্রত সকলকে অতি শ্রেষ্ঠ এবং নবমী 

আদিকে দুষ্ট বলা মুঢতার কার্য; । কারণ অপবের উপবাসের নিন্দা কর! এবং আপনার উপবাসের 

স্তি কর! সঙ্জনের কাধা নহে । সতা ভাষণাদি যে সকল ব্রত অনঠিত হয় উহ! সকলের পক্ষেই 
উত্তম। টজনদিগের এবং অনা কাহারও উপবাস সতা নহে । 

মূল-_বেসাঁশবং দিয়াণয় ম.ণহদং বাণজর কসিবক!ণম্। 

ভভ্ভা ভর কঠাণং বিয়াণং জ্তি দূরেণং ॥ 
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ট; সূঃ ৮২। 

ইহার মুখ্য অর্থ এই যে বেশ্যা, চারণ এবং ভাটাদি লোক ব্রাক্ষণ, ষক্ষ, গণেশাদি এবং মিথ্যা- 

দৃষ্টি দেবী প্রভৃতি দেবতাদিগের ভক্ত হয় । যাহারা উহাদিগকে মানে ভাহারা নিজে নিমগ্র হয় 

এবং অপরকেও নিমগ্ন করে; কারণ উহাদ্িগেরই নিকট সমস্ত দ্বব্য মানিয়া থাকে এবং বীতরাগ 

পুরুষদিগের হইতে দূরে অবস্থান করে ॥ ৮ ॥ ( সমীক্ষক ) ভিন্নমার্গীয় দেবতাদিগকে মিথা বলা 

এবং আপনাদিগের দেবতাদিগকে সতা বল| কেবল পক্ষপাতের কথা, তদ্ভিন্ন বামমার্গীয়দিগের 

দেবী প্রভৃতির নিষেদ কর! হয়, পরস্থ শ্রাদ্ছদিনকতোর ৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে শাপন দেবী 
রাত্রিকালে ভোজন কর। হে এক পুরুষকে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন এবং উহার চক্ষু উৎপাটন 
সেই মচয্যের জনা সংযোজিত করিয়াছিলেন । এই দেবীকে কেন হিংসক বলিয়া মানা হয় না? 

রত্বমার ১ ভগ ৬৭ পৃষ্ঠায় কি লিখিত আছে দেখা যাউক | মরুহদেৰী প্রস্তরের মুর্তি ধারণ করত 

পথিকদদিগের সহায়ত। করিতেন । ইহাকেও তদ্রপ কেন না মানা হয় ? 

মুস---কিংাপাঁপি হণণি জাও জনশী ইচিং অগোবি দ্ধং | 

জইমি ছরও জাও গুণে সুতমচ্ছরং বহই ॥ 
,. প্রচ ভাঃ ২। ষ্টীঃ সুই ৮১ । 

জেন মত বিরোধী যে সকল মিথাত্বী অর্থাৎ মিথাধন্মাবলন্বী তাহার! জন্মগ্রহণ করে কেন? 



১৪৮ সত্যাথ প্রকাশ । 

যদি জন্ম গ্রহণ করে তবে বর্ধিত হয় কেন? অর্থাৎ উহার শীত নষ্ট হইয়া যাইলেই ভাল হইত 
৫৮১ ॥ ( সমীক্ষক ) ইহার্দিগের বীতরাগভাধিত দয়া ও ধন্থ দেখ! ইহারা ভিন্লমতাবলম্বীদিগের 

জীবন পর্যন্তও ইচ্ছা করে ন!। ইহাঞ্জিগের দয়া ও ধণ্খ কেবল কথন মাত্র এবংঠযাহা কিছু আছে, 

ক্যা? কেবল ক্ষুদ্র জীব এবং পশুদিগের জন্ত, জৈন ভিন্ন মন্তধাদিগের জন্য নহে । 

মূল্য সদ্ধে মগেগ জায়! স্থহেণ মচ্ছততি স্দ্ধিমপমি | 

জে পুণঅ মগ্গজ।য়! মগ্গে গচ্ছংতিতং চুগ্ং | 

প্রক? ভা? ২। সুঃ৮৩॥ 

সংক্ষিপ্ত অর্থ :__ইহার মুখ্য 'অর্থ এই থে দৈন কুলে জন্মগ্রহণ করিলে ঘে মুক্তি লা হয় ইহা 

'বিছু আশ্চর্য নছে। পরস্ধ জৈন ভিন্ন কুলে ছা ভিন্নমার্গীয় মিথ্যাত্বী যে মুক্তি প্রাপ্ত হয় ইহা 
বড় আশ্চর্যের বিষম । ইহার ফলিতার্থ এই যে জৈনমভাবলম্বীই মুক্তি পায় এবং অন্ত কেহ তাহ! 

পায় না। থে জৈন মত গ্রহণ না করে সে নরকগামী হয় | ৮৩ || ( সমীক্ষক ) টজনমতস্থ কেহ কি 

দুষ্ট অথবা নরকগামী হয় ন।? সকলেই কি মুক্তিলাভ করে ? এবং অন্ত কেহ কি মুক্তি পায় না? 

ইহা কি উন্মতার কথা নহে? নিবেণিধলোক ব্যতীত এরূপ কথায় কে বিশ্বাম করিতে 

পারে? 

মূল__তিচ্ছরাণং পৃ সংমত গুণাণকারিণী ভগিয়! | 
নাবিক মিচ্ছত্য়রী জিণ সময়ে দেসিয়৷ পুআ! ॥ 

| প্রকঃ ভাঃ ২। যষ্ঠীঃ সুঃ ৯০ ॥ 

সংক্ষিপ্ত অর্থ :---কেবঙ জিন মূর্তির পৃজাই সার. সুতরাং ভিররমার্গীয়দিগের মূর্ভিপৃজজা অসার । 

যে জিন মার্সের আজ্ঞা পালন করে সে তত্বজ্ঞানী এবং যে তাহা! না| করে সে ততজ্ঞানী নহে ॥ ৯০ ॥ 

( সমীক্ষক ) বাব! বাহবা ! কি কথা? টৈষ্ণবদ্দিগের ন্যায় তোমাদিগেরও পাষাণ!দি মুর্তি কি জড় 

পদার্থ নিশ্বিত নহে ? তোমাদিগের মুর্তি পূজা যেরূপ মিথ্যা, বৈষ্ণবদিগেরও তদ্রপ মিথ্যা । যে 

হেতু তুমি নিজে তন্বজ্ঞানী হইতেছ এবং অন্থাকে অতত্বজ্ঞানী করিতেছ এই হেতু ইহা বিদিত হওয়া! 

যাইতেছে ষে ভোঙাদিগের মতে তত্বজ্জান নাই । 

মূল- বিণ আগা এ ধন্মো আন। রহ আশ ফুড়ং আহমুত্তি। 

ইরমুণি উপ যত্ততং জিণ আপাএ কুণছ ধন্মং। 
প্রকঃ ভাঃ ২ ষষ্ঠী সুঃ ৯২ ॥ 

সঃ অর্থ _দয়! ও ক্ষমার্গিকুপ জিন দেবের আজ্ঞাই ধর্দ্ এবং হত্তিন্ন সমস্ত আজ্ঞা অধর্থ ॥ ৯২ ॥ 

( সমীক্ষঞ্চ ) জৈন মত হইতে ভিন্ন ফোন পুরুষই সত্যবাদী, এবং ধর্খাত্ম। নহে এ কথা কতরদ 



১২ সমুল্লান। ১৪৯ 

অল্সায়? সেই সকল ধার্শিককে সম্মাননা! করা কি উচিত নহে? অবশ্থ যদি জৈন মতস্থ মহুষাদিগের 
মুখ ও জিহ্বা! চর্পনিশ্মিত না হই এবং অন্টের চর্ধনির্দিত হইল তাহা হইলে এ কথা সঙ্গত হইতে 

পারিত। ইহারা আপনাদিগের মতস্থ পুস্তক, বচন এবং সাধু আদির বিষয়ে এতাদৃশ গৌরব 
করিয়াছে যে তাহ। হইতে বোধ হয় বেন ইহার| ভাটের অপেক্ষা ও অধিক হইন| রছ্িছে।' 

মূল_বন্পেমিন রয় উত্বিজেসিন্দুরকাই সম্ভরং ভাণম্। 
ভব্লাণ জণই হরিহররিদ্ধি সমিদ্ধী বিউদ্ধোসং ॥ 

গ্রুকঃ ভাঃ ২ যষ্টীঃ স্ব ৯৫ ॥ 

সঃ অর্থ:-__ইছার মুখা তাঁংপর্ধ্যএই থে হরিহরাদি দেবসমূহের বিভূতি সকল নরকের হেতু এবং 

উহ] দেখিয়া! গ্ৈনদিগের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া পড়ে । রাজাজ্ঞ| ভঙ্গ করিলে মনুষ্য যেমন মরণ 

পর্যন্তও দুঃখ পায়, তদ্রপ জিনাজ্ঞ! ভঙ্গ করিলে জন্ম মরণ দুংখ কেন না পাইবে? ( সীক্ষক ) 

জৈনদিগের আচার্য প্রভৃতির মনোবুত্তি দেখ ! উপরে কপটত! এবং প্রতারকের লীল মান্জ। 

এক্ষণে উহ্াদিগের ভিতরও প্রকাশিত হইয়াছে উহার! হরিহরাদির এবং তাহাদিগের উপাসকের 
এশ্বরধ্য এবং বৃদ্ধি দেখিতে ও পাঁরে না । উহাদিগের রোমাঞ্চ এই জন্ত উিত হয় যে কেন অন্তের 

উন্নতি হইল? উহাঁদিগের মধো অনেকে ইচ্ছ। করে যে ইহাদিগের এশবর্যা আমার্দিগের লাভ হউক 

এবং ইহারা দরিদ্র হইয়া! যাউক। জৈনগণ অতিশয় রাজ্যের তোষামোদ প্রিয় মিথারত এবং 

কাপুরুষ, এই জন্য উহারা রাজাজ্ঞার দৃষ্টান্ত দিয়া থাকে । রাজার কি মিথা! কথাও মানিয়। লওয়া! 
উচিত ? ঈধধ্যা এবং দ্বেষপ্রিয় হইতে হইলে জৈন অপেক্ষা অধিক কেহ হইতে পারিবে না? 

মূল_জে| দেইশুদ্ধধন্মং সো পরমপাযা জয়ম্মি নু অন্নে! | 
কিং কগদ্দম্ম সরিসে! ইয়রতরূ হোইকইযাঁবি ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠী সঃ ১০১ ॥ 

সঃ অর্থঃ:--যাহাঁরা জৈনধর্শবিরুদ্ধ, তাহারা মুর্খ এবং যাহারা জিনেন্দ্রভাধিত ধর্শের উপদেষ্ট 

সাধু বা গৃহস্থ অথবা গ্রস্থকর্তা তাহার! সকলেই তীর্ঘস্করদিগের তুলা এবং তাহাদিগের তুল্য কেছই 
নাই। ( সমীক্ষক ) কেন থাকিবে না? জৈন লোক বালকবুন্ধি না হইলে এ সকল কথ! কেন 
মানিয়া বসিবে ? ঘেরূপ বেশ্তাগণ আপনাদিগকে ভিন্ন অন্য কাহারও স্ত্রতি করে না এ কপাও তঙ্জরপ 

দৃষ্ট হইতেছে । 

মূল--জে অমুণি অণু দৌষাতে কহ অবুহাঁণহত্তিমবচ্ছা । 
অহতে বিহ্ম বচ্ছাত| বিসঅমি আণ তুললতং ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। ঘঠীঃ ভাঃ সঃ ১০২ ॥ 



৫, সত্যারথ প্রকীশ। 

সঃ র্থ:--ক্িনেন্ত্রদেব, ভদুক্সিন্ধান্ম এব জিনমৃতের উপদেষ্টাদিগুকে ত্যাগ কর! সৈনদিগের 

উচিত নহে ॥ ১০১ ॥ ( সঘীক্ষক ) ইভ জৈনদিগের ভ্রম, পক্ষ পাত, এবং অবিগ্যার ফল ভিন্ন স্সার কি 

ইইতে পারে? পরস্ক গৈনদিগের কোন কোন কথা বাতীত অন্ত সমস্ত তাগ কর] উচিত । যাহার 

অল্প মাও বুদ্ধি থাকিবে সে যখনই টৈনদিগের দেব, সিদ্ধান্গ্রন্ত এনং উপদেষ্টাদিগকে দর্শন ৪ 

শুবণ করিয়া বিচার করিবে সেই সময়েই নিসন্দেহই ভখ্সমন্্র ত্যাগ করিবে 

'. মু্গ__বছণে বিশ্ুগুর জিণবল্লহস্মকে সিংন উল্লল ইসম্মং | 

অহকহদ্দিণ মণিতেয়ং উলু াণং হবই অন্ধন্তং ॥ 
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠী সু* ১০৮ ॥ 

সঃ অর্থঃস্পধিনি নিজ বচনের অনুকুল চলেন তিনি পৃরঙ্গণীয় এব* দে বিরুদ্ধ চলে সে 'অপূজনীয়। 

জৈন গ্ুরুদিগকে মানিনে ম্বর্ধাৎ অন্ত মার্গ।ন্লশ্বীদিগঞ্ে মাশিবে না॥ ১৯৮। (সমীক্ষক ) আচ্ছ।। 

যদি জৈনগণ অন্য অজ্জানীদিগকে পঞ্চবং শিষা করিয়া ন। বন্ধ করিভ তাহ ভহইলে উহ্থার। উহা- 

দিগের জাপ হইতে নির্গত হইয়া আপনাদিগের মুক্তি সাধন করতঃ জন্ম সফল করিয়া লইত । যদি 

কেহ তোমার্দিগকে কুমাগী, কুখরু, মিথ্যাত্ী এবং অসদুপদেষ্টা বলিয়া নিদ্দেশ করে তাহা হইলে 

তোমাদিগের কত দুর ক্রেশ বোধ হয়? ভদ্রপ ভোম্গা অপরের দুংখদাঘক বলিষ। ভো:াদিগের মতে 

অনার বাকা পরিপূর্ন রহিয়াছে বলিতে হইবে । 

মূল-তিহুত্রণ জথং মরং তং দটণ গিঅন্তিজেন অপাঁণং ॥ 
বিরমংতিন পাব! উধিদ্ধী ধিঠত্তণং তাণম্ ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। মন্তীঃ সঃ ১০৯ ॥ 

সঃ অর্থ যদি মুতা পধান্জ 9 দুঃখ হয় তথাপি জৈন লোক কৃষি বাণিজাদি কর্ম কবিবে না; 

কারণ এই সকল কার্য) নরকে লইয়া যায় ॥ ১০৯ ॥ ( সমীক্ষক ) ক্ষণে জৈনদিগকে জিজাসা করিতে 

হইবে যে কেন তোমর ব্যবসায়ি কশ্খ করিতে ? কেন এই কর্ধ ত্যাগ কর না? যদি ত্যাগ কর 
তাহ। হইলে তোমাদিগের শরীরের পালন এবং পোষণও হইতে পারে ন|।-ষদি-তোমাদিগের 
কথানুসারে সকলেই উক্ত কম্ম সকল ত্যাগ করে তাহ। হইলে কি বস্ক আহার,.করিয়। জীবন ধারণ 
করিবে ৯ এরূপ অত্যাচারের উপদেশ কর! সম্পূর্ণ বার্থ। কি করে, হতৃভাগাগণ 'বিষ্ঞা, এবং সৎ- 
স:ঙগর অভাব মনে যাহ। আপিগাহে তাহাই বৃখা কহিয়াছে । 

মূল- তইয়৷ হমাণ অহম! কারম রয়! অনাণ গব্যেণ। 

জেজ'পন্তি উশ্তত্তং তেসিংশিদ্ধি জু পন্মিচ্চং ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। যষ্ঠীঃ স্ ১২১ ॥ 



সঃ অর্থ--জৈনাগমের ৪বিকুদ্ধ শান্বিশ্বাসী অঞচনের অপেক্ষা অধম । থে কোন প্রয়োজন 
সিদ্ধ হউক আর না হউক জৈনমত্ের বিদ্ধ কতিবে না! এবং বিশ্বাস করিবে না। প্রয়োজন দিঙ্ধ 
ইউক ব! না হউক অন্ত মত ত্যাগ .করিবে॥ ১২১ € সমীক্ষক ) তোমাদিগের ষুল পুরুষ হইতে 
আজ পধ্যন্ত যত গুরু হইয়াছে এবং হইবে, ভাহার। অন্তমজ্ের শিন্দ। করা ব্যতীত অন্ত কোন কার্থা 
করে নাই এবং করিবে না । আচ্ছ। যেখানে কোন প্রয়োজন দিক হ দেস্তানে জৈনগণ ঘখন 
শিষোর ৪ শিষ্য হইয়া থাকে তখন এতান্ুশ দীর্থ ও বিউউভ মিথা কথ। সকল রটনা করিতে যে অল্প 
মাত্র ও লঙ্জ! হয় না! ইছ। অতিশয় ছুঃখের বিষয় 

মূল-_জন্দীর জিণমস ছিও মিরঈ উস্ম্মভ্লে মদেসণও । 
লাগর কোড! কোডিৎছিং মই অই ভী ভবরণে 

প্রকঃ ভাঃ। ২। মষ্টীত সূঃ ১২২ ॥ 

সঃ অর্থ:--যদি কে এরূপ বলে যে জৈন সাধুদিগের মধ্যে ধ্থ আছে এব আমাদিগের এ 
অন্যের মধো ৪ আছে, ভাহা হইলে তাদুপ মন্ষা কোটি কোটি বর্ম পর্যন্ত নরকে অবস্থান করিয়া 
পুনর্বার নীচ জগ্মা লাভ করে ॥ ৯১২৭ ( মমীক্ষক ) বাহব। বাব । বিগ্যার শক্রগণ ! ভোমর! 

এপ মনে বিচার করিয়া থাকিবে যে কেহ যেন ভোমাদিগের মিথা। বাকোর খণ্ডন লা কৰে এবং 

[মউজন্য এই ভয়ঙ্কর বচন লিখিম়াছ । উহা অসম্ভব । আর [ভামাদিগকে কত দূঝ নুষান গাইবে | 

ভোমরা মিথ্যা নিন্দ! এবং জন্য মতের সহিত বৈর এবং [বরোধ কবিন্ে বঙ্গপরিকর চইগা আপনা- 

ফিগের প্রয়োজন সিদ্ধ কর! (শ্থগান্ ) যোছনভোগের সায়! উত্তম ) মনে করিয়া । 

মূল--দূরে করণং দুরম্মি সান্ুণং তহয়ভাবণ। দুরে | 

জিণধম্ম সক্ষহাণ শিতির কছুরকাইনিঠবই ॥ 
প্রকঃ ভাঃ ১। মষ্টীঃ মুঃ ১১৭ ॥ 

সং অর্থ:--যে লোক জৈনপন্ধের কিছুমাত্র অস্কাঠান করিতে পায়ে না, তথাপি “সৈনধশ্ম সঙ 
এবং অন্ত ধশ্ম নছে” এইবপ তাহার তুদ্ধ। মাত্র হইতেই সে দুখ হইতে উত্তীর্ণ হইরা যায় ॥ ১২৭ ॥ 

( লমীক্ষক ) আছ্ছ।, মূর্খদিগকে আপনাদিগের জালে আসক্ত করিপাব ন্ট ইছা অপেক্ষা আর কি 
অধিক প্রলোভন হইঙে পারে ? কারণ কোন কশ্ম করিতে হইবে না অথচ মুক্ষি হইয়া যাইবে 

একপ অসার মত আর কি হইতে পারে? 

মূল--কইয়া হোহী দিবো জইয়। স্তগুরূণ পায়মূলম্মি 
' উসৃহৃত্বলে সবিললবর হিওনিতণে স্থজিণধন্সং ॥ 

গ্রুক?ঃ ভাহু ২ সং ১১৮ ॥ 

৬ 



১৫২ সঙ্তার্থ প্রকাশ 

সং র্থঃষদি মলা হই ভলে জিনাগম অর্থাৎ টজনদিগের শান শুনিব এবং উংস্প্র অর্থাং 

অন্য মন্ডের গ্রন্থ কখন স্টনিব ন। এইকপ ঘদি ইচ্া করে তাহা! হইলে সেই ইচ্ছামাত্র হইতেই দুঃখ 

সাগর হইতে পাঁর হইয়া যায় ॥ ১২ & ( সমীক্ষক ) একথ। নির্বোধ মন্তযাদিগকে কেবল প্রতারিত 

করিবার জন্ত । কারণ উক্তরূপ ইচ্চাদ্বারা ইহলোকের ছুঃখ সাগর হইতেও পার হওয়া হয় ন! 

এবং পূর্বহৃন্মের পাপেরও ছুঃখরূপ ফলভোগ ব্যতীত কখন খণ্ডিত হয় না। এরই সকল মিথা 

অর্থাৎ বিগ্যাবিরুদ্ধ কথ! না যদি লিখিত হত, তাহা হইলে বেদাদি শাস্ত্র দেখিয়া এবং শুনিয়। 

উহ্বাদিগের সকল গ্রন্থের সত্যাসহা চ্গানিতে পারিনা) উহাদিগের "অপার গ্রন্থ সকল ত্যাগ করিত । 

পরঙ্থ এপ দু়ভাবে এই সকল অবিদ্বান্দিগকে বদ্ধ করিয়। রাখিয়াছে বে উহাদিগের জাল হইতে 

কেবল যদি কোন সংসঙ্ী বুদ্ধিমান ইচ্ছা করে তলেই তাভাব অপশ্গত হ ওয়! সম্ভব 'কিস্তু জভ়বুদ্ধি- 

দিগের অপশ্গভ হণ্য়। অতি কঠিন। 

মুূল---জক্গাজেণং ছি ভণিয়ং হৃধববহাঁরৎ বিসোহিয়ংতস্স | 

জায়ই বিশুদ্ধ বোহী জিণআঁণ! রাহ গভাও ॥ 

: প্রাক তাহ ২। যষ্টীঃ সুং ১৩৮ ॥ 

সঃ অর্থ:--মে £হজনাচাধাকথিভ স্তর নিক্ক্কতি, বৃত্তি এবং ভাষাচর্ণা মানিয়। থাকে সে শুভ 

বাবহার এবং ছুঃসহ ব্যবহার করিলে ও চারিত্রদুক্দ হইয়। স্থখ প্রাঞ্থু হয় এবং অন্য মতশ্ক গ্রন্থ 

দেখিলে হয় ন|॥ ( সমীন্গক ) অত্যন্ত অনাহারে থাকা প্রকৃতি কষ্ট মহনকে কি চারিত্র কহে ? 

ক্ষুধা এবং পিপাসায় কেশ পাণয়। আদি যদি চারিত্র হয় তাহ! হইলে অনেক লোক দুর্ভিক্ষ সময়ে 

অথব। অন্নাদি ন। পাইলে অনাহারে ক্লেশ পাইর। শুদ্ধ হইয়া শুভ ফল প্রপ্ত হইতে পাবে ।ভাহারা 

শুদ্ধ হয় না! এবং তোম্রা ও শুদ্ধ হও ন|। কিন্তু পিত্াদি প্রকোপ বশত: রোগী হইয়। সুখের 

পরিবর্তে ছুখে প্রাপ্ত হইর! থাক। ভ্াষাচরণ, সত্যভাষণ, এবং ব্রহ্মচধাদিই ধন্ম এব অসভ্য 

ভাষণ ও অন্যায়াচবণাদিই পাপ হইয়া থাকে । সকলে সহিত প্রীতি রাখিয়া পরে।পকারার্থ জীবন 

ধারণ করাকেই শুভ চারিত্র কহ যায়। জৈনমতস্থদিগের অনাহার এবং তুষ্জাতর থাকা প্রভৃতি 

ধর্ম নতে । এই সকল শ্যয়াদি মানিলে অপ্পমাত্র সত্য এবং অধিঙ্ক অসত্য প্রাপ্ূু হঙ্জয়া লোকে 

'ছুংখলাগরে নিমগ্ত্র হয় । 

মূল---জই জাণনি জিণনাহো লোয়ায়৷ রাবিপরকএভূও । 

তাতং তং মন্ং তে! কহুমন্নসি লোৌঅ 'আঁয়ারং ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্টীঃ সুঃ ১৪৮ ॥ 
ভা 

লঃ অর্থঃ-_থে উত্তম প্রারন্ধ বিৎশষ্ট মনুষ্য হয় সেই জিন ধর্শের গ্রহণ করে অর্থাৎ যে জিন ধর্দের 

এহণ না করে তাহার-প্রার নই হইব যায় | ১৪৮ || ( সমীক্ষক) একথা কি ভ্রান্ত এবং মিথ্া। 



১৬. লমুলাদ । ১৫৩ 

নহে? আন্ত মতে কি শ্রেষ্ঠ প্রারন্বী এবং ঈ্ৈন মতে নষ্টপ্রারদ্ী কেহই নাই? এরূপ থে কথিত 

আছে যে সধক্্ী অর্থাং জৈন ধর্শাবলম্বিগণ পরস্পর ক্লেশ উৎপাদন করে ন। পরস্ধ গ্রীতিপূর্ধবক 

বাবার করে, পাঙাতে এইরূপ সিদ্ধ হইভেছে যে জৈনঠগ অপরের সহিত ঝলহ করা অসং মনে 

করে না। উহাও উহাদিগের অযুক্ির কথা । কারণ ১্জন পুরুষ সকল সঙ্জনগিগের সহিত, 

প্রেম করে এবং ছুষ্টদিগকে শিক্ষা প্রদান করউঃ স্বুশিক্গিত করে। এষ্টলে লিখিত হইয়াছে থে 

ব্রাহ্মণ, ক্রি পরিব্রাজকাচার্ধা অর্থাৎ সন্গাসী ৪ হাপসাঙ্ধি অর্থাং বৈরাগী ওভূতত সকলেই 

জৈনমতের শক্র | এক্ষণে দেখ যে যখন সকলকে ইঠাবা শন্র ভাবে দেখে এবং শিন্দা করে তখন 

জৈনদিগের দয়। এবং ্গমারূপ ধশ্ম কোথায় রহিল ? যে হেতু অপরের উপর গ্বেষ কথাতে দয়া এবং 

মার নাশ হয় এবং হি সার ন্যায় দ্বিতীয় দোষ আর নাই। জৈন লোক যেরূপ দ্ধেষের মুর্তি 

এগ্ঠে সেরূপ হইতে পারে ন|| যদি খষভদেব হইতে লইয়া আ্গাবীর পরান ১৪ তীথঙ্করদিগকে 

রাগী, দ্বেষী এবং মিথ্যাত্ী কহ ঘায়, জৈনমতাবন্দ্বী লোক কল সন্িপাত জরে পর্ভিত রহিয়াছে, 

মনে কর! যায় এব. উঠাবিগের ধর্ম নরক ও বিমত্্ুলা বুঝিতে হইবে এরূপ বল। যার তাহা হইলে। 

ঈৈনদিগের কতদর ক্লেশ বেধ হয়? এইহেত জৈনলোক নিন্দ। এবং পরমত দ্েষরূপ নরকে নিমগ্ন 

হইয়। মহা ক্লেশ ভোগ করিতেছে । এই সকল কার্ধা যদি ত্যাগ করে তাহা হইপে অতি উত্তম হয়। 

মল--এগে। অগুনধ এগে! বিসাঁৰ গোচে ইত্রীণি বিবহাণি। 

ত্ষ্্ং জিণপব্ধং পরগ্সরন্তং নবিচ্চন্তি ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। যী? দৃঃ ১৫০ ॥ 

সঃ অর্থ:__সকল আ্রাবকদিগেব এক দেবগডক পরম আছে। টৈভাবন্দন অর্থাং জিনগ্রতিবিষ্থ 

মুর্তিদেবলের বন্দন, জিনদ্রবোর রক্ষা এব, ম্তির পৃজ। কর|ই ধরণ | ১৫৮ ॥( সমীক্ষক ) এক্ষণে 

দেখ মে ধাবতীয়মৃষ্তিপৃঙ্গাৰ গোলবোগ চপিষা আসিয়াছে সে সমন্গই জৈনদিগের গৃহ হইতে চপি- 

যাছে। জৈন্মতই সমস্ত'ধন্মবিপ্নবের মূল । শ্রাদ্ধ দিন রুতা ১ পৃষ্ঠায় মুধ্তি পূজার প্রমাণ 

নবকাঁরেণ বিবৌহো ॥ ১॥ অনুমরণং সবউ ॥ ২ ॥ বয়াইং ইয়ে ॥ ৩ ॥ 

জোগে! ॥ ৪ ॥ চিয় বন্দনণগো ॥ ৫ ॥ যক্চরখাণং তু বিহি পুচ্ছয্ ॥ ৬॥ 

ইতাঁদি আঁবকদিগের প্রথমে দ্বারদেশে নবকারে ছ্প করিম! যাইবে | ১॥ দ্বিতীয় নবকার 

পের পশ্চাৎ "আমি আবক” এইবপ ম্মরণ করিবে ॥ ২ || তৃতীয় আমার অনব্রহাদি কথ! আছে | 

৩ ॥ চতুথতঃ চাবিবগের মুখা মোক্ষ এবং ভাহার কারণ জ্ঞামাদি হইয়। থাকে উহার মকল অতীচার 

নির্মল করিরাঁর ছুয় কারণ আছে। তাঙ্াকেও উপচারতঃ যোগ কহে। উক্ত সোগ কথিত 

হইবে || ৪ || পঞ্চম চৈতানন্দন অর্থাং মূর্তির নমঞ্কার, ভ্রব্ভাব এবং পূজা কথিত হইবে | ৫॥ 
ষ্ঠ গ্রভ্যাখ্যান স্বারা, নবকারসী প্রভৃতি বিধিপূর্্বক কথিত হইবে॥ ৬। এই গ্রচ্থের পরে পরে 

অনেক বিধি লিখিত আছে । অর্থা সন্কাকালের ভোজন সময় ল্দিনবিদ্ব অর্থাৎ তীথস্বরদিগের 



১৫২ সতার্থ প্রকাগ 

সঃ অর্থঃ--যদি ম্ষা হই ভবে জিনাগম অর্থাৎ টজনদিগের শান শুনিব এবং উতশ্গুপ্র অর্ধাং 

অন্ত মণ্ডের গ্রন্থ কখন শুনিব ন। এইরূপ যদি ইচ্ছ। করে তাহ হইলে সেই ইচ্ছামাজ হইতেই চুঃখ 

সাগর হইতে পার ভইয়! যায় ॥ ১২৮ & € সমীক্ষক ) একথা নির্বোধ মন্তঘাদিগকে কেবল প্রতারিত 

করিবার জন্ত । কারণ উক্তবূপ ইচ্ছান্ধারা ইহলোকের দুংখ সাগর হইতেও পার হওয়া হয় ন। 

এবং পূর্বজন্মের পাপেরও ছুঃখরূপ ফলভোগ ব্যতীত কখন খণ্ডিত হয় না। এই সকল মিথা 

অর্থাৎ বিষ্যাবিকুদ্ধ কথা না ধদি লিখিত হইত, তাহা হইলে বেদাদি শাস্থ দেখিয়া এবং শুনিয়। 

উচ্থা্দিগের সকল গ্রস্থের সত্যাসন্তা জানিতে পারিয়। উহাদিগের অসার গ্রস্ত লকল ত্যাগ করিত। 

পরন্থ এরূপ দু ভাবে এই সকল অবিদ্বান্দিগ/ক বদ্ধ করির়। রাখিয়াছে যে উহাদিগের জাল হইতে 

কেবল যদি কোন সংসঙ্গী বুদ্ধিমীন্ ইচ্ছা! করে তবেই তাহার অপন্থত হওয়া সম্ভব 'কিন্তু জড়বুদ্ধি- 

দিগের অপহ্ত হওয়। অতি কঠিন। 

যুল--জদ্ষাজেণং ছি ভণিয়ং হ্যববহারং বিসোহিয়ংতস্স | 

জায়ই বিশুদ্ধ বোহী জিণআঁণ! রাহ গাও ॥ 

: প্রকঃ তাঃ ২। য্টীঃ সূ ১৩৮ | 

সঃ অর্থঃ--ষে জিনাচাধ্যকথিভ সুত্র নিরুক্কি, বৃত্তি এবং ভাষাচুর্ণী মানিয়। থাকে সে শুভ 
বাবহার এবং দুঃসহ ব্যবহার করিলে ও চারিব্রমুত্ত: হইয়। সখ গ্রাপ্ধ হয় এবং অন্য যতস্থ গ্রন্থ 

দেখিলে হয় না ॥ ( সমীক্ষক ) অত্যন্ত অনাহারে থাক প্রভৃতি কষ্ট মহনকে কি চারিত্র কহে? 

ক্ষুধায় এবং পিপাসায় রেখ পাওয়। আদি যদি চারিত্র হয় তাহ! হইলে অনেক লোক ছুর্তিক্গ সময়ে 

অথবা অম্নাদি না পাইলে অনাহারে ক্লেশ পাইয়। শুদ্ধ হইয়া শুভ ফল 'প্রপ্ত হইতে পারে ।ভাহারাও 

শুদ্ধ হয় ন! এবং তোম্র1ও শুদ্ধ হও না। কিন্ত পিতাদি প্রকোপ বশত: রোগী হইয়া সুখের 

পরিবর্ঠে দুঃখ প্রাপ্ত হইর। থাক । স্তায়াচরণ, সত্যভাষণ, এবং ব্রহ্মচধাদিই ধন্ম এবং অসত্য 

ভাষণ ও অনায়াচরণাদিই পাপ হইয়। থাকে । সকলের সহিত প্রীতি রাখিয়া! পরে।পকাবার্থ জীবন 

ধারণ করাকেই শুভ চারিত্র কহা যায়। জৈনমতশ্থদিগের অনাহার এবং তুষ্খাতর থাকা প্রভৃতি 

ধর্মটীনহে। এই সকল স্ুয়াদি মানিলে অপ্পমাত্র সত্য এবং অধিক্ক অসত্য প্রাপ্ত হয়! লোকে 

সুঃখসাগরে নিমঞ্ন হয়। | 

যুল--জই জাণসি জিণনাহো! লোয়ায়া রাঁবিপরকএডূও । 

তাঁতং তং মন্তং তো! কহ্মন্নসি লৌঅ আঁয়ারং ॥ 

প্রকঃ ভাই ২। ষষ্টীঃ সুঃ ১৪৮ 
এরা 

লং অর্থঃ--যে উত্তম প্রারনধ বিশ্শষ্ট মনুষ্য হয় সেই জিন ধর্শের গ্রহণ করে অর্থাৎ যে জিন ধন্মের 

এহণ না করে তাহার প্রারঞ্ধ নষ্ট হইন যায় || ১৪৮ || ( সমীক্%ক) একথা কি ভ্রান্ত এবং মিথ) 



"১৪ নুন ১৫৩ 

নহে? জঙ্ট মতে কি শ্রেষ্ঠ প্রারকী এবং জৈন মতে নষ্টপ্রারধী কেহই নাই? এরপ ঘে কথিত, 

আছে যে সধশ্্ী অর্থাৎ জৈন ধর্শাবলক্থিগণ পরম্পর ক্লেশ উৎপাদন করে ন। পরস্ত প্রীত্তিপূর্বববক 
বাবার কবে, ভাঁহাতে এইরূপ সিচ্ধ হইতেছে যে জৈনগণ অপরের সহিত কহ করা অসং মনে 
করে না। উঠাও উহাদিগের অধুক্তির কথা । কারণ »ঞ্জন পুরুষ সকল সঙ্জনদিগের সি 

প্রেম করে এবং দুষ্টদিগকে শিক্ষা প্রদান করতঃ স্রশিক্ষিত করে এম্বলে লিখিত হইয়াছে যে 

্রাহ্মণ, ভ্রিদপ্তী পরিব্রাজকাচাধা অর্থাৎ সম্নাসী ও ভাঁপসাদি অর্থাৎ বৈরাগী ওভূণ্ত সকলেই 
জৈনমতের শক্র । এক্ষণে দেখ যে যখন সকলকে ইহারা শক্র। ভাবে দেখে এবং নিন্দ। করে তখন 

জৈনদিগের দয়। এবং ্গমারূপ ধণ্ম কোথায় রহিল? থে হেতু অপরের উপর দ্বেষধ করাতে দয়া এবং 

ক্ষমার নাশ হয় এবং হি-সার স্যার দ্বিতীয় দোষ আর নাই । উজান লোক যেরূপ দ্বেষের মূর্তি 

এন্যে সেরূপ হইতে পারে ন|। যদি খষভদেব হইতে লইয়া মভাঁবীর পর্ধান্ত ২৪ তীথঙ্গরদিগুকে 

রাগী, দ্বেষী এবং মিথ্যাত্তী কহ যায়, জৈনমতাবলম্বী লোক সকল সন্লিপাত জরে পর্তিত রহিয়াছে, 

মনে করা যায় এব" উহানিগের ধর্খ নরক ও বিষতৃল্য বুঝিতে হইবে এক্ূপ বলা যার তাহা হইলে, 

জৈনদিগের কতদূর ক্লেশ বোধ হয়? এইহেডু জৈনলোক নিন্দ! এবং পরমত দ্েঘরপ নরকে নিমগ্র 

হইয়া! মহা ক্লেশ ভোগ করিতেছে । এই সকল কাধা যদি ত্যাগ করে তাহা হইলে অতি উত্তম হয়। 

মুল-_এগে। অগ্ররূ এগে। বিসাব গৌচে ইআণি বিবহীণি। 

তগৃঘজং জিণদব্বং পরঞ্সরন্তং নবিচ্চত্তি ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। যী? সুঃ ১৫০ ॥ 

সঃ অর্থঃ--সকল শ্রাবকদিগের এক দেবগুরু ধশ্ম আছে । ঠচৈতাবন্দন অর্থাৎ জিনপ্রতিবিদ্ব 

মুর্তিদদেবলের বন্দন, জিনদবোর রক্ষ। এব” মূর্তিন পৃঁজ। করাই ধশ্ম || ১৫০ ॥( সমীঞ্ষক ) এক্ষণে 

দেখ যে যাবতীয় মৃর্তিপূজার গোলযোগ চলিয়া! আসিয়াছে সে সমন্তই জ্ৈনদিগের গৃহ হইতে চগ্সি- 
য়াছে। জৈনমতই সমস্ত" ঘর্মবিপ্নবের মূল। শ্রাদ্ধ দিন রুত্য ১ পষ্ঠায় মৃদ্তি পৃঞ্জার প্রমাণ__ 

নবকারেণ বিবোৌহো ॥ ১৪ অনুলরণং সাবউ ॥ ২ ॥ বয়াইং ইমে ॥ ৩॥ 

জোঁগো ॥ ৪ ॥ চিয় বন্দনণগো! ॥ ৫ ॥ যচ্চরখাণং তু বিহি পুচ্ছম্ ॥ ৬॥ 

ইত্যাদি শ্রাবকদিগের প্রথমে দ্বারদেশে নবকারে জপ করিয়া যাইবে || ১॥ দ্বিতীয় নবকার 
জপের পশ্চাৎ "আমি আ্রাবক” এইরূপ স্মরণ করিবে ॥ ২ ॥ তৃতীয় আমার অন্ব্রাতাদি কথ। আছে ॥ 

৩ ॥ চতুর্থ তঃ চারিবর্গের মুখ্য যোক্ষ এবং তাহার কারণ জ্ঞানাদি হইয়! থাকে উহ্হার নকল অভীচার 

নির্মল করিরার ছয় কারণ আছে। তাহাকে উপচারতং যোগ কহে। উক্ত যোগ কথিত 

হইবে | ৪ | পঞ্চম চৈত্যবন্দন অর্থাৎ মূর্তির নমঞ্ার, ভ্রব্যভাব এবং পূজা কগিত হইবে | ৫॥ 
বষ্ট প্রত্যাথ্যান দ্বারা, নবকারসী প্রভৃতি বিধিপূর্ব্বক কথিত হইবে ॥৬॥ এই গ্রন্থের পরে পরে 

অনেক বিধি লিখিত আছে $ অর্থাৎ সদ্ধ্যাকালের ভোজন সময় স্সিনবিশ্ব অর্থাৎ তধ্ঘস্করদিগের 



১৫৪ সর্গার্ব প্রকাশ। 

মুর্বিপূজ। 9 ঘ্বারপূজাদি বিধি আছে। দ্বারপৃঙ্জ। মধো অনেক অনেক আঁড়খবর আছে। মন্দির 
নি্ধাণের নিয়ম আছে । পুরাতন মন্দির নির্মাণ ৪ সংস্কার হইতে মুক্তি লাভ হয় ॥ ম্ন্দিবে 

যাইয়! এইক্ূপে উপবেশন করিরে এবং অতিশয় ভক্তি এবং শ্রীতির সহিত পূজা করিবে । "নমে 

জিনেন্দেভাত উতাদি মন্ন্বার। অনাদি করাইবে | “জল চন্দন পুষ্প ধৃপ দীপনৈঃ” ইত্যাদি হইতে 

জান! যায় যে গঙ্জাদি অর্পণ করিবে | রত্ুসারভ্তাগের ১২ পষ্ঠায় মূর্তিপূজার ফল এইনব্প লিখিৎ 

আছে যে পুক্ষককে রাজ। অপবা প্রজ। কেনই রোধ করিতে পারে না । (সমীক্গচক ) এ সকল 

কথ। সমস্থই কপোল কল্পিত ; কারণ রাজাদি অনেক টন পুজকদিগকে রোধ করিয়া থাকেন 

রতুসারের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে মূর্থিপৃজ। দ্বারা রোগ পীড়। এবং মা দেন সকল দৃরীভ্ত 

তয়। কোন একজন ৫ কপর্দক মুলোব পুষ্প অর্পণ করিয়াছিল বলিয়! ১৮ দেশের রাজা পাইয়া- 

ছিল এবং উনার নাম কুমাবপাল হইয়াছিল । এ সকল মিথা। এবং মখপদিগকে প্রলোভন দেখাই: 

বার জন্ত রচিত । কারণ অনেক টজনলোক পূজ! করিত্তেছে অথচ রোগী রণতিয়াছে এবং পাষাণাদি 

মুষ্তিপূজ! হইতে এক বিঘ। জমির ও র|জন্ব লা হয় না। যর্দি পাচ কপর্দক মূলোর পুষ্প অর্পণ 

করিলে রাজা লাভ হয় তবে তজ্জপ পাচ পাচ কপঞ্জক যূলোর পুষ্প অর্পণ করিয়া ক্রমশঃ কেন সমস্ত 

ভূগোলের রাজস্ব সংগ্রহ করিয়। লয় ন|? উঠাবা রাজদপ্ড কেন €ভোগ করে? যদি মূর্দি পুজা 

করিয়।! ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া মাইভে পারে ভবে জ্ঞান, সমাকু দর্শন এবং চরিত্রের প্রয়োজন কি? 

রত্বপারভাগ ১৩ পঠঠায় লিখিত আছে যে গৌতমের অশ্বা্জে অমৃত এবং তীহার স্মরণ করিলে মনো; 

বাঞ্কিত ফল প্রাপ্ত হয়। ( সমীক্ষক ) একপ হইলে সমস্ত জৈনলোকের অমর ছইয়! যাওয়া উচিত, 

কিন্ত তাহা হয় না। স্তরাং এ সকল কেবল মূর্খ দিগকে প্রতারণা করিবার জন্ত রচিত কথ।। 

হ্িতীয়ভঃ ভাতে কোন তত্বই নাই। রত্বপারভাগ ৫২ পষ্ঠায় ইহাদিগের পূজা করিবার গ্লোক 

আছে; তাহা এইক্সপ £-- 

জল চন্দন ধূপনৈরথ দীপাক্ষতকৈ নৈবেগবন্ৈ2। 

উপচারবরৈজিনেন্দ্রান রচিরৈরগ্ঠ যজামহে ॥ 

আমর] জল, চম্দন, অক্ষত, পুষ্প, ধৃপ, দীপ, নৈবেদা বস্ত্র এবং অতি শ্রেষ্ঠ উপচার দ্বারা জিনেন্্র 

অর্থাৎ তীথন্করদিগকে পূজা কর্ধি। ইহ] হইতে আমর! বলিতেছি যে জৈনদিগের হইতেই মূর্তি 

পুঁজ! চলিয়! আসিয়াছে । বিবেকসার ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে জিন মন্দিরে মোহ আইসে না 

এবং উহা ভবসাগর উদ্ধার কর্তা । উক্ত পুস্তকের ৫১ পৃষ্ঠা পর্যান্ত স্থলে লিখিত আছে যে মূর্তি- 

পুন্ধা হইতে মুক্তিলাভ হয় এবং জিন মন্দিরে গমন, করিলে সদ্গুপ লাভ হয়। যে জল ও চন্দ- 

নাদি দ্বার তীথস্করদিগের পূজা করে তাহার নরক খণ্ডন হয় এবং সে স্বর্গে গমন করে। উহার 

৫৫ পষ্ঠায় লিখিত ম্মাছে যে জিন মন্দিরে খধভ দেবাদির মূর্তি পুজা করিলে ধর্ম, অর্থ ,কাম. এবং 

মোক্ের সিদ্ধি হইয়া থাকে । উহ্তার ৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে'জিন মুক্তি সকলের পুজা করিলে 

সা জগতের ক্লেখ থণ্ডিত হইয়। যায়। ( সমীক্ষক ) এক্ষণে ইহাদ্িগের অবিষ্যাযুক্ত ও. অসম্ভব 

বাকা সকল অবণ কর। যদি এইরূপ করিলে পাপাদদি অনৎ কন্ম খণ্ডিত হয়, মোহ না আইসে, 
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ভবসাগরের পাঁঝে উত্তীণ ২ইয়। যায়, সদগু1ণ আইসে নরক খণ্ডন হইয়া স্বর্গ লাভ হয়, ধন্ম) অর্থ 
কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তি হয় এবং সমস্ত ক্লেশ দূরীভূত হইয়। ষায়, তাহ! হইলে সমস্ত জৈন লোক কেন 
স্বখী হয় না এবং কেন সমস্ত পদার্থের সিদ্ধিলাহ হয়" ৯ এই বিবেকসারের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিত 
আছে যে যাহারা জিনমূর্তির স্থাপন করিয়াছে, তাহার! আপনাদিগের এবং আপনাদিগের কুটুঙ্ব- 
গণের জাধিকার সংস্থিতি করিয়াছে । উক্ত পুপ্তকের ২২৫ পর্টায় লিখিত আছে থে ণিব বিষু- 

আদি মৃর্তিপূজন অতি অসং অর্থাং উহা নরক সাধন হইয়া থাকে । (সমীক্ষক ) আচ্ছ! যদি 
শিবাদি মূর্তি নরকের লাধন, তাহা হইলে জৈনদিগের মূর্তি তদ্রপ কেন নহে? যদি ইহারা বলে 
যে আমাদিগের মুর্তি সকল তাাগী, শান্ত এবং শুভমুদ্বাধুক্ত বলিয়! উংরষ্ট এবং শিবাদি মৃন্তি তদ্রুপ 

নহে বলিয়। অলং” তাহা! হইলে উহাদিগকে বল! উচিত যে “তোমাদিগের মুর্তি সকল যখন লঙ্ 

লক্ষ মু্রাব্যয়ে নির্মিত মন্দিরে থাকে এবং উচ্ভাদিগের উপর চন্দন ও কেশরাদি অর্পিত হয়, 

তখন উহ্থারা তাগী কিসে? শিনাদি মুর্তি ছায়। বাতিরেকে থাকেঃ তখন উহার ত্যাগী কেন 

নহে? যে শান্ত বল! হয় তদ্ধিষয়ে এবপ বলিতে হইবে যে জড় পদাথ নিশ্চল বলিয়াই শান্ত। 

সমস্ত মূর্তি পুঙ্গাই ব্যর্থ। (প্রশ্ন) আমাদিগের মূর্তি সকল বন্ধ ও ভূষণাপি ধারণ করে ন। বলিয়। 
উহার] উতকৃষ্ট। (উত্তর) সকলের সমক্ষে বিবস্ মূর্তি থাকা এবং রাখা কেবল পশুবং লীল।। 

(প্রশ্ন )স্ত্রীর চিত্র অথবা মূর্তি দেখিলে যেরূপ কামোংপত্তি হয়,'তদ্রপ সাধু এবং যোগীদিগের মুর্তি 
দর্শনে শুভগুণ প্রাঞ্থিহয়। (উত্তর) যদি পাষাণ।দি মৃর্ি দর্শনে শুভ পরিণাম স্বীকার কর, 

তবে উহার জড়ত্বাদি ধন্দ তোমাদিগের উপর আসিয়। পড়িবে । জড়বুদ্ধি হইলে সর্বথ। নষ্ট 

হইবে এবং দ্বিতীয়ত: উত্তম বিদ্বান্দিগের সঙ্গ এবং সেবা হইতে নিবৃত্ত হইলে মুঢতাও অধক 

হইবে। একাদশ সমুল্লাসে যে সবল দোষের উল্লেখ কর। হইয়াছে, পাধাণাদি মৃিপৃজক সমন্ত- 

লোকের সেই সকল দোষ উপস্থিত হয়। জৈনগণ যেরূপ মূর্চিপূজা মন্বন্ধ মিথ্যা কোলাহল 
উত্থাপিত করিয়াছে মন্ত্র সঙ্বন্ধেও 'তদ্রপ অনেক অসম্ভব কথ! লিখিত হইয়াছে । ইহাদিগের সন্ত 

এইনপ £-- 

রত্বসার ভাগ ১ পষ্ঠায় - 

নমে! অরিহন্তীণং নমে। সি্ধাণং নযে। আয়রিয়াণং নমো উবজবাারাণং নমো 

লোএ সব্বসাহুণং এলে পঞ্চ নমুককারো। সব্ব পাব্সণমণে। মঙ্গলাচরণং চ সব্বে 

সিপঢভং হবই মঙ্গলম্ ॥ ১ ॥| 

এই মঙ্ত্রের মহ! মাহাত্য লিখিত আহে এবং সকল টজনদিগের ইহা গ্ররু মন্ত্র। ইহার মাহাগ্া 

এক্প উল্লিখিত হইয়াছে যে তন্ত্র, পুরাণ এবং “ভাট” দ্রিগের কথা ও হারাইয়া দিয়াছে । 

আদ্ধাদনকতা ৩ পৃষ্ঠাঃ 

| নমুকধার তউপড়ে ॥ ৯ 

জউকব্বং। মন্তাণমন্তো পরমে। ইমৃত্তি 

ধেয়াণধেয়ং পরমং ইনুত্তি। 



১৫৬ -...' সত্যার্থ প্রকাশ । 

তন্ভাশতত্ং পরমং পবিভ্তং 

সংসার সভা দুহাহয়ীণং ॥ ১০ ॥ 
তাণং অন্নস্ত নে। অগি। জীবাণং ভবদায়রে । 

বুডডং তাং ইন মুনং | নমুক্ধারং স্ুপোয়ঘম্ ১১ ॥ 

কব্বং | অণেশজত্মতঃ তবস চিআণং | 

ছুহাণং সারীরিযাণ সাপ সাঁণং | 

কনের ভন্ব'ণ ভবিজ্জনাপে 

ন জাবপন্তে। নণকারমন্তো ॥ ১২ ॥। 

এই মস্ধ পবিত্র এবং পরম মন্ত্র! ইহ| পানতযাগের মনো পরমপোধ। এবং তব্বদিগের আধো 

পরমতন্ব। ুঃখপীড়িত সংস।বী জীবদিগের পক্ষে নবকার মন্ত্র, সমূদ্রপারে উত্তীর্ণ হইবার নৌকা- 

তুল্য ॥ ১* | এই নবকার মঞ্ত্র নৌকাভুলা বলিয়। যে উহ ত্যাগ করে সে ভবসাগরে নিমগ্ন হয় এবং 

যে উহ। গ্রহণ করে সে দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয। এই মন্থ বাতিরেকে দুঃখ খগ্ডনকারক সমস্তপাপ 

নাশক এবং মুক্তিবিধায়ক অন্য কিছুই নাই ॥ ১১ ॥ অনেক ভবান্তরে উৎপন্ন এবং শরীর সন্বন্ধীয় 
দুঃখ হইতে এবং ভব্যজীবদিগের ভবসাগর হইতে ইহ উদ্ধার করে। যে পর্যন্ত নবকার মন্ত্র না 

প্রাপ্ত হয় তাবং জীব ভবসাগর হইতে পার হইতে পারে না । ১২1 এইরূপ স্থাত্রে অর্থ লিখিত 

আছে। এক নবকার মন্ত্র বতীত অগ্নি প্রমুখ অষ্ট মহাভয় মধ্যে অন্ত কিছুই সহায় নাই। ধেরূপ 

মহরত বৈদৃষ্য নামক মণি গ্রহণ করিতে আসিতে হয় অথবা শঙ্চভয়ের সময় অমোঘ অস্ত গ্রহণ 

করিতে আসিতে হয়, তদ্রণ শত কেবলীর গ্রশ্ণ করিবে । সমস্ত দ্বাদশাঙ্গ নবকার মন্ত্র রহন্ত 

জানিবে। এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপ £- (নমো অরিহন্তাণং ) সকল তীর্ঘস্করদিগকে নমস্কার । 

(নমো সিধাণং ) জৈনমতন্থ মমপ্ত সিদ্ধদিগকে ন্মঙ্কার | (নমে। আররিয়ানং ) জন মতম্থ সমস্ত 

আচাধ্যদিগকে নমঞ্জার । (নমো! উবজঝায়াণং) জৈন মতস্থ সমন্ত উপাধ্যায়দিগকে নমস্কার । 

( নমো লোরসব্বসাহ্ণং ) এই সংসারে যাবত য় জৈনমতীয় সাধু আছেন তাহাদিগকে নমস্কার। 

যদিও মন্ত্র মধ্যে জৈন পদ নাই, তথাপি জৈনদিগের অনেক গ্রস্থে জৈনমতীয় ভিন্ন অন্ত কাহাকেও 

নমন্ধার করিবে না এইরূপ লিখি আছে, সুতরাং পূর্বোক্ত প্রকৃত অর্থ। তত্ববিবেকের ১৬৯ 
পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে থে ম্চষ্য কাষ্ঠ এবং প্রস্তরকে দেববুদ্ধি করিয়া পূজ| করে সে উত্তম ফল 

প্রাপ্ত হয়। ( সমীক্ষক ) যদি তদ্রুপ হয় তবে সকলেই দর্শন করিয়া স্থখরূপ ফলন কেন প্রাপ্ত হয় 

না) (রত্বলার ভাগ ১০ পৃষ্ঠ! ) পার্খবনাথের মুর্তি দর্শনে পাপ নই হইয়1 যায়। কল্প ভাষ্যের ৫১ 
পৃষ্ঠায় লিখি 5 আছে যে এক লক্ষ পঞ্চবিংশ সহম্্র মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করা হইয়াছে; ইত্যাদি 
মূর্তি পুজা সম্বন্ধে ইহাদিগের অনেক উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝ| যায় বে জৈন মতই মূর্তি 
পুজার যুল কারণ । এক্গণে টজন মতস্থ সাধুদ্িগের লীলা দেখ। (.বিবেকসার ২১৮ পরষ্ঠ। ) জৈন- 

মতস্থ এক সাধু কোখ। নামক বেশ্ঠাকে ভোগ করতঃ পশ্চাহ ভ্যাগী হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন । 

( বিবেকমার ১৭ পৃষ্ঠায়) 'অর্কমুণি চারিত্র হইতে স্থলিত হইয। কয় বধ পধ্যন্ত দত্ত সেঠদিগের গৃহে 



১২ সমু্াগ। ১ 

'বিষয় ভোগ করতঃ পশ্চাৎ দেবলোক গমন করেন এবং শ্রীরফের পুজ চণ্যন মুনির থলিয়। অপহরণ 
করিয়! পম্চাৎ দেবতা হুইয়াছিলেন। (বিবেকলার ১৫৬ পৃষ্ঠা ) জৈন মক সাধু লিঙ্গর্দারী অর্থাৎ 
বেশধারী মাত্র হইলেই আাবকগণ ভাহীর সেবা করিবে। সাধ্ শুদ্ধ চরিত্রই হউক অথবা অশুদ্ধ 
চরিত্রই হউক .তিনি সর্ধপ্রকারে পুজনীয়। (বিবেকসার ১৬৮ পর্ঠা ) জন মত্তস্থ সাধুদিগের 
চরিত্ররহিত এবং ভ্রষ্টাচারী দেখিলেও শ্রাবকগণের তীহাদ্দিগকে সেবা কর! কর্তবা। ( বিবেকসার 
২১৬ পৃষ্ঠা ) এক চোর পীচ মুষ্টি কেশ মৃণ্ডন করিয়া চাবিত্র গ্র্থণ করিয়াছিল এবং অতিশয় কষ্ট এবং 
পচ্চাত্তাপ করিয়া ছয়মাসেব ম'ধা কেবল জ্ঞান লাভ করতঃ সিদ্ধ হইদাছিল। ( সমীক্ষক) ইছাদিগের 
সাধু এবং গৃহ্স্থদিগের লীল। দেখ :_ ঈহানিগেব মতে অনেক কুকর্মন্থিত সাধু ও সদগতি লাভ 
করিয়াছে । (বিবেকসার ১০৬ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে শ্রীরুষ্ণ তৃতীয় নরকে গিয়াছেন । 
( বিবেকসাঁর ৪৮ পৃষ্টা ) যোগী, জঙ্গম, ( সন্ন্যাসী ) কাজী মৃন্না কত লোকেই অঙ্ঞান বশ; তপস্থা 
ও কষ্ট করিযা 9 কুগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । (রত্রপার ১৭১ পু্ঠায় লিখিত আহে যে নব বাস্থ্- 
দেব অর্থাৎ ত্রিপষ্ঠ বাসুদেব, দ্বিপসট বাদেব-স্যস্ত বাসথদেবপুরাযো তম বাঁসুদেব,সিংহ পুরুষ বাস্দেষ, 
পুরুষ পুগুরীক বাদেব,দত্ত বান্থদেব,লক্ষণ বাহ্থদেব ও নবদ শ্রীরুষ্ণ বাস্থদেব ইহার! সকলে একাদশ, 
দ্বাদশ,চতু্দিশ,পঞ্চদশ,অষ্টাদশ,বিংশতি এব" দ্বাবিংশ তীর্থঙ্করদিগের সময় নরকে গিয়াছেন । নবপ্রত্তি- 
বাস্থদেব অর্থাৎ অশ্বগ্রীবপ্রতিবাহবদেব, তারক তিবান্থদেব, মোদক প্র্তিবান্থদেব, মধুপ্রতিবাস্থ দেব, 
নিশুস্তপ্রতিবান্বদেব, বলীপ্রতিবান্দেব, প্রহলাদ প্রতিবান্থদেব, রাৰণপ্রতিবাস্নদেব, এবং জরা সিষ্কু- 
প্রতিবান্নদেব ইহারাও সকলে নরকে গিয়াছে । কল্পভাষো লিখিত আছে যে খষভদের হইতে মহা. 
বীর পর্যান্ত ২৪ ভীর্ঘস্কর সকলেই ঘোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে । ( সমীক্ষক ) আচ্ছা, বদ্ধিমান্ পুরুষ 
বিচার করিয়। দেখুন যে ইহাদিগের সাধু, গৃহস্থ, এবং ভীর্ঘনিরদিগের মধো আনেক বেশ্াাগাষী,পরস্থী- 
গামী এবং চোর জৈন মতন্থ বলিয়। স্বর্গ এব" মুদ্তিলাভ করিয়াছে আর শ্রীরষ্ণাদি মহাধার্সিক 
মহাত্ম। সকল নরকে গিয়াছেন উহ কতদূর নিক্ষ্ট কথা? বিচীর করিয়া দেখিলে ভদ্র ণকদিগের 
পক্ষে জৈনদ্িগের সহবান কর! অথবা উহাদিগের মুখর্শন করা উচিত বোধ "হয় না। কারণ উহা" 
দিগের সহবাস করিলে সহবাসীরও হৃদয়ে এইরূপ মিথা] বিশ্বীম থাকিয়া যাইতে পারে | এই সকল 
মহাত্রাস্ত, এবং ছুরা গ্রহ বিশিষ্ট লোক দিগের সঙ্গ হইতে অনিষ্ট ব্যতিরেকে কিছুমাত্র ইষ্লাভ হইতে 
পারে না। অবশ্ত জৈনদিগের মধ্যে যে উত্তম লোক * হবে তাহার সহিত সৎসঙ্গাদি করিলে 
কোন দোষ হইতে পারে না । (বিবেক সার ৫৫ পুষ্ঠায় ) লিখিত আছে যে গঞ্গাদিতীর্ঘ এবং কালী 
প্রভৃতি ক্ষেত্র সেবন হইতে কোনক্লপ পরমার্থ সিদ্ধ হয না; কিন্তু আপনাদিগের গিরনার,পালীটানা, 
এবং আবু প্রভৃতি তীর্ঘক্ষেত্র মুক্তি পর্যান্ত দান করিয়া থাকে। (সমীক্ষক) এস্কলে বিচার করা 
আবগ্ক যে শৈব ও বৈষ্ণবাদির জলও স্থলরূপ তীর্থ এবং ক্ষেত্র সকল যেরূপ জড়ম্ববূপ জৈনদিগেরও 
তন্রপ। ইহাদিগের মধ্যে একের নিন্দা! এবং অপরের স্তুতি করা মূর্খতার কাধ্য। 

লোক উত্তম হইলে এই অপার জৈন মতে কখন থাকিবেন ন। 



জৈনদিগের মুক্তিবর্ণন 
(রত্বসার ভাগ ২৩ পৃষ্ঠা ) মহাবীর 'তীথন্থর গৌতমকে কহিতেছেন যে উদ্ধলোকে এক সিদ্ধশিল। 

নামক স্থান আছে। উহ] স্বর্গপুরীর উপরিস্থিত, দীর্ঘে ও প্রস্থে ৪৫ লক্ষ যোজন এবং স্ুলতায় 
৮ যোজন। মুক্তার শুত্রহারের নায়, অথবা গোদুগ্ধের স্তায়-উজ্জবল, স্বর্ণের স্ায় গ্রকাশমান এবং 

স্কটিক অপেঙ্গ1ও নিশ্মল। উক্ত সিদ্ধশিলা চতুর্দশ লোকের চুড়ার উপব সংস্থিত। উহার উপর 
শিবপুর ধাম আছে; তাহাতে সিদ্ধ পুরুষ নিরাধার অবস্থান করে| সেস্থানে জন্ম মরণাদি কোন 

দোষ নাই এবং তত্রপ্থ জীব সর্বদা আনন্দে অবস্থানকরে | উহার! পুনরায় জন্ম মরণ দুঃখে পতিত 

ইয় না, এবং উ্ভাদিগের সমস্ত কর্ণ খণ্ডিত হইয়া যায় ইহাই জৈনদিগের মুক্তি। ( সমীক্ষক) এই 
সকল বিচার করিলে নির্ধারিত হইবে যে যেক্টপ অন্তমতালসারে অর্থাং পৌরাণিকেরা বৈকুঞ, 
কৈলাস, গোলোক এবং শ্রীপুর প্রভৃতি, খৃষ্টিয়ানের! চতুর্থ বর্গ, এবং মুসলমানেরা সপ্তম স্বর্গকে 

মুক্তির স্থান মানি থাকে ভদ্রপ জৈনগণ সিদ্ধশিল| এবং শিবপুরকে মনে করিয়া থাকে । কারণ 
জৈনগণ যাহাকে উচ্চ মনে করে, তাহা নিম়স্থিত অর্থাং যাহার। আমাদিগের অপেক্ষায় পৃথিবীর 

নীচে থাকে ভাহাদিগের পক্ষে নিয় হবে| উচ্চ এবং নিয় ব্যবস্থিত পদার্থ নহে । আর্ধাবর্তবাসী 
জৈনগণ যাহাকে উচ্চ মনে করে তাহাকে আমেরিকাবামিগণ নিয় মনে করে এবং আধাবর্কবাসী 

যাহাকে নিয় মনে করে তাহাকে আমেরিকাবামী উচ্চ মনে করে। উক্ত শিল1 ৪৫ গক্ষের 

দ্বিগুণ অর্থা২ ৯ লক্ষ ক্রোশ হইলেও তত্রপ্থ মুক্ত লোক বন্ধনেই রহিল। ফারণ উত্ত 

শিলা অখব| ।শবপুরের বহির্গত হইলেই দুবীভভ হইবে। উত্তস্কানে অবস্থান হইতে 
প্রীতি এবং উহার বহির্ণমনে অপ্র'তিও থাকিবে। যে স্থলে আবদ্ধ ভাবে প্রীতি এবং 

অপ্রীতি উভয়ই রহিয়াছে তাহাকে মৃক্তিস্থান কিরূপে বল! যাইতে পারে? নবম সমুল্লাসে মুক্তির 
বিষয় যেরূপ বর্ণন করা হইয়াছে তদ্রপ বিশ্বাস করাই সঙ্গত। জৈনদিগের মুক্তিও এক প্রকার 

বন্ধন। উহারাও মুক্তি বিষয়ে ভ্রম পতিত হইয়াছে । ইহ। সত্য ষে বেদের যথার্থ ;অর্থবোধ 
ব্যতিরেকে কেহ কখন মুক্তির স্বরূপ জানিতে পাবে ন।। আরও ইহাদিগের কয়েকটি অসম্ভব কথ! 
শ্রবণ কর। (বিবেক সার ৭৮ পৃং) এক কোটি ষষ্ঠ লক্ষ কলনের দ্বার! জন্ম সময়ে মহাবীরকে 
জান করান হইয়াছিল্স। (বিবেকঃ ১৩৬ পৃষ্ঠ! ) দশার্ণ রাজা! মহাবীবের দর্শনার্থ গিয়াছিলেন। 

তাহার কিঞ্চিৎ অভিমান ইওয়াতে তাহর নিবারণার্থ ১৬,৭৭১৭২১৬০০* সংখ্যক ইন্দ্র এবং ১৩, 

৩৭৯৫৭২৮৯৯৯৯৯১০* সংখ্যক ইন্ত্রাণী সেই স্থলে উপনীত হয়েন। উহা দেখিয়া! রাক্ধা বিন্ময়াপন্ 
ইউলেনু,। (সীকষিকুট' শক্ষুণে বিচার কর উচিত যে উক্ত সংখ্যক ইন্্র এবং ইন্দ্রাণী স্থান 
পাইতে হইলে কিয় সংখ্যক এভাৃশ ভুলোক আবশ্যক। শ্রাদ্ধদিনকৃতা আত্মনিন্দাভাবনার 
৩১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে বৃহৎ অথব। ক্ষুদ্র কূপ কিনব! জলাশয় খনন করিবে না। ( পমীক্ষক ) 

"* আচ্ছা, যদি সকল (লোক জৈন মতন হয় এবং কেহই যদি ক্ষুদ্র অথবা! বৃহৎ কপ বা জলাশয় না 
খনন কৰে তাহ! হইলে লোকে কোথা হইতে জলপান করিবে? (প্রশ্ন) পুষ্করিণী গ্রড়ৃতি খনন 
করিলে উহাতে জীৰ সকল পতিত হয এবং তাহাতে খনন কর্তার পাপম্পর্শ হয় এই অন্ত 



আপা 

জে 

১২. জাল 1... 7 * ১৫৯. 

আমরা সমস্ত গ্ৈন যতস্থ লোক এই কাধ্য করি না। (উত্তর) ভোমাদিগের বুদ্ধি কেন নষ্ট 

হইল ? যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুত জীব পতিত হইন। বিনষ্ট হওয়,ত পাপগণনা। কর! হয়, হদ্রপ গো প্রতি 
বুহৎ বৃহৎ পণ্ড এবং মগ্তফাঁদি প্রাণীর জলপান হইতে যে” মহাপুণ্য হয় তাছ। কেন গণনা কর গাঁ? 

( তত্ববিবেক ১৯৬ পৃষ্ঠ! ) কোন নগরীতে নন্দমণিকার নামে এক সেট এক বুহৎ কুপ খনন কর 

হেতু ধর্মত্রষ্ট হইয| যোড়ণ মহা রোগাক্রান্ত হইয়া মৃতু প্রাপ্ধ ইয় এবং পরে সেই কপে মণ্ডক 

হইয়া থাকে | মহাবীরের দর্শন প্রযুক্ত উঠার জাতি শ্মরণ হইয়াছিল। মভাবীব বলিতেছেন ষে 

"মামার আগমন শুনি! এবং আমাকে পূলিজন্মেন ধন্মচার্ধ্য জানির! বদন| করিতে আসিছেছিল। 

পথে শ্রেণিভাবে গমম কারী অশ্বারোহীদিগের অস্বপধাপাতে যুড়া প্রাপ্ত হইল এবং শুভধ্যান্র 

যোগবশতঃ দদ্বুবাঞ্ক নামে মহ। সমুদ্ধি সম্পন্ন দেবতা হইল । অবধিজ্ঞান ছেত আমি এখানে 

মাসিয়াছি জানিয়! বন্দনা পূর্বক সমৃদ্ধি প্রদর্শন করিযা গিয়াছে” । ( সমীক্ষক ) এই সকল বিদ্যা" 

বিরুদ্ধ অসস্ভব ও মিথা কথার প্রধোক্ত। মহাবীরকে সর্বোত্তম বলিয়। মনে কর। মা ভ্রান্তির কথ] । 

শাদ্ধদিন কৃত্য ৩৬ পৃষ্ঠা লিখিত আছে যে সাধু মৃুতক বন গ্রহণ করিবে? ( সমীক্চক ) দেখ 

ইহাদিগের নাধুও মহাব্রাঙ্মণের তুল্য হইয়। গেল। বস্ত্র যেন সাধু গ্রহণ করিবে পরস্ত মৃতকের 
আভূষণ কে গ্রহণ করিবে? বহ্মুলা হওয়াতে বোধ হয় গৃহে রাখিয়া দেয় এবং তাহা হইলে 

আপনারা কি হইল? (রত্বস।র ১০৫ পৃষ্ঠ। ) ভক্জন, কর্তন এবং পেষণ ও অক্নপাকার্দি করিলে 
পাপ তইযা! থাকে । ( সমীক্ষক ) এক্ষণে ইহাদিগেব বিদ্যাহীনত। দেখ। আচ্ছা যদি এ মল 

কর্প না করা যায় তাঁত হউলে মগ্ষষ্যাদি প্রাণী কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারে ? ৈন লোকও 

পীড়িত হইয়! মরিয়া যাইবে | (বত্বদার ১,৪ পঞ্ঠ|) উদ্যান করাতে মালীর (উদ্যান পাপ্পকের ) 

এক লক্ষ পাপ হইয়! থাকে । ( সমীঙ্গক ) মালার (উদ্যান পালকের ) যদি লক্ষ পাপ হয়, হবে 

অনেক জীব পত্র, ফল, প্রপ্প ও ছায়। হইতে আনন্দিত হওয়াতে কোটিপণ প্ুণাও হইগ থাকে, 

কিন্তু ইহার বিষয়ে কিছুই মনে করা হয় নাই ইহা কতদূর মুর্খতার কথা? (তকবিবেক ১*২ 
পুঠ]) একদিন লদ্ধি সাধু শ্রমন্রমে বেশাগৃহে গমন করেন এব' ধর্মান্তনারে তিক্ষাপ্রার্থনা করেন। 

বেশ্যা বলিল এগ্লে পশ্বের প্রয়োজন নাই । কিন্ধ অর্থের প্রয়োজন আছে, ভাহাতে লঞ্ধি সাধু 

উহার গুহে ১২ লক্ষ ৫* সমর মোহর (স্বর মুদ্র।) বর্ষণ করিস দের । ( সমীক্ষক ) নষ্টুনুদ্ধি পুরুষ 

বাতিরেকে কে একথ। মতা বলিয়। মনে করিবে? (রদ্ত্রীর ভাগে ৬৭ পুটায়) লিখিত আছে 

থে এক্ক' পাষাণের মূর্তি যে স্থান তাহ'কে স্মরণ কর! হয় (সহ স্থানে অস্বাবোছিনে উপস্থিত ই. 

. তিনি রক্ষা করেন। ( সমীক্ষক ) জৈন মহান্বন্! বল যে এক্ষণে ভোমানিগের স্তানে খন চৌর্যা, 

ডাকাইতি এবং শক্রভগাদি হয় তখন তোমও!। উহার স্মরণ করা কেন আপনাদিগেব রক্ষা 

করিয়া লও না? কেন পুলিধাদি রাজছ্ছানে বৃধ। ভ্রনন কর্দিতেহ ) উহাণ্রি 

লক্ষণ ও স্ব সে 

দ. শৃাগিত :৯৪১ ডিজি 

নরজোহরণ [তৈক্ষ্যভূজো লুঞ্চিতমুধজা? | 

খেতাম্থরা ক্ষমাশীল! নিঃসঙ্গা জৈনসাধব? | ১ |. শব 
*. পক্বাাকি”প 

২১ 



১৬০ সতার্থ প্রঞ্কাশ। 

লুঞ্চিতা পিস্থিকাহস্তা পাণিপান্রা! দিগন্থরাঃ। 

উদ্বাদিনে গৃহে দাতু দ্বিতীয়! স্থজিনর্যয়ঃ ॥ ২॥ 

ভুঙক্তে ন কেবলং ন স্ত্রী মোক্ষমেতি দিগন্বরঃ | 

প্রানুরেষাময়ং ভেদে! মহান্ শ্বেতীন্বরৈঃ সহ ॥ ৩। 

এট সকল ক্লোক ঘার। জিনদত্ত সরি জৈন সাধুদ্িগের এইরূপ লক্ষণার্থ কহিয়াছেন সরজোহরণ 

ঈামর রাখা, ভিক্ষা্ধর। ভোজন কথা, মন্তাকের কেশ লুঞ্চিত করা, শ্বেউবন্ত্র পরিধান করা, শ্মাযুক্ত 

থাঁক। এব' কাহারও সঙ্গ না কর! এই সকল লক্ষণবুক্ত হইলে জৈনদিগের স্বেতাঙ্গর যী কথিত হয়'। 

ঘিতীয় দিগস্ঘর ঘতী ; ইহার্দিগের লক্ষণ বন্্ধারণ না করা, শিরস্থ কেশ উংপাটিত করা, পিচ্ছিক। 

অর্থাৎ বেশমী হুত্ের সঙ্থার্জনীর উপাদান বাছমূলে রাখী, ও কেহ ভিক্ষ। দিলে হস্তে লইয়। ভোজন 

কর! এই লক্ষণ যুক্ত দ্বিতীমপ্রকার সাধু হইয়! থাকে | ভিক্ষাদাত। গৃহস্থের ভোঙজনের পর যাহারা 

ভোজন করে তাহার! জিনর্ধি হয় অর্থাং তৃতীয় প্রকার সাধু হঃযা থাকে । দিগথর এবং শ্বেতাম্বর 

দ্বিগের মধ্যে এই প্রভেদ যে দিগন্বরগণ স্রীসংসর্গ কবে না এবং শ্েতাম্বরেরা করে। এই সক্ন 

অনুষ্ঠান স্থার। মোক্ষ লাভ হয়। ইহাদিগের এই সকল ভেদ আছে । এই হেতু জৈনদিগের মধো 

কেশলুঞ্চন করা সর্ধত্্ প্রপিদ্ধ। পীচ ুষ্টিলু্চন করার কথ! ও লিখিত আছে। (বিবেক সার 

ভাগ ২১৬ পষ্ঠ। লিখিত আছে যে পাচ মুষ্টি লুঞ্চন করিয়া চাবিত্র গ্রহণ করিয়াছিল অর্থাৎ পাচ মুষ্টি 

মন্তকের কেশ উপাটন ফরিয়া সাধু হইয়াছিল। (কল্প সুত্র ভাষ্য ১৮ পৃষ্ঠা) কেশ লুঞ্চন 

ফ্রিতে হইলে গোল্্লীমের তুল্য কেশ রাখিবে। ( সমীক্ষক ) এক্ষণে জৈনগণ ! বল দেখি 

তোমাদিগের দয়া ও ধর্ম কোথায় রহিল? ইহ! এক প্রকার হিংসা বলিতে হইবে অর্থা২ আপ" 

নার হন্তেই লুঞ্চন করুক, অথব। উহার গুকণ করুক কিন্বা অপরে করুক উক্ত জীবের কতদূর ভয়ানক 

কষ্ট হইয়। থাকে ? জীবকে কষ্ট দেওয়াকেই হিংস। কহে । (বিবেক সার) সংবৎ ১৬ ৩ সালে শ্বেতাম্বর 

গণ হইতে ঢুন্দিয়া এবং ছুণ্চিয়। হইতে অ্রয়োদশ পশ্থী প্রভৃতি প্রতারকগণ নির্গত হইয়াছে। ঢ.শ্চিয়াগণ 

পাধাণাদি মূর্তি বিশ্বাস করে না এবং ভোজনও স্সানের সময় বাতিরেকে মুখের উপর সর্বদ। আব- 

রণ বাধিয় রাখে । যতী প্রতৃতিও পুম্তক পাঠের সময়ই মুখ আবৃত করিয়! রাখে অন্ত সময়ে 

তাহা করে না । (প্রশ্ন ) মুখ আবৃত করা অবশ্ত কর্তবা। কারণ "বায়ুকায়” অথাৎ বাছু মধ 

যে সকল স্থপ্শরীরধারী জীব থাকে উহার! মুখস্থ বাপ্পের উঞ্ণতা বশত; মৃত্যু প্রাপ্ত হয় এবং যে 

মুখ আবরণ করে ন! তাহার সেই পাপ হইয়! থাকে । এই হেতু আমরা মুখের উপর আবরণ 

রাখা উচিত মনে করি । (উত্তর ) একথা বিস্তা এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির রীতি অচ্গসার়ে অযুক্ত : 

"কারণ জীব অঞ্জর এবং অমর) স্থৃতরাং মুখবাপ্পের দ্বা মৃত হইতে পারে না। তোমরা ও ইহা. 

দিগকে অজর শ্রবং অমর বলিয়া মানিয়া থাক । ( প্রশ্ন ) জীব অবশ্য করে না, কিন্তু মুখের উষ্ণ বানু 

বশতঃ উহ্থাদিগ্ের ক্লেশ হয় এবং তাহাতে ক্রেশদাতার পাপ হইয়া থাকে । এই হেতু মুখের উপর 

আবরণ রাখ! উচিত । (উত্তর ) তোমার এ কথা ও সর্ববথ! অসম্ভব? কারণ কোন জীবকে' কোন: 

দ্ষপ ক্রেশ না দিয়। কোন কাধ্যই নির্বাহ হইতে পারে না। যদি মুখের বায়ুবশত: জীবদিগে 



১৯২ সুজাদি।, ১৬১, 

ক্লেশ হয ইহা তোমার মত হয় তবে চলিতে, ফিরিতে, উপব্শেন করিতে, হস্তোথাপন করিতে 
এবং নোদি সঞ্চালন করিতে ও অবস্ত উহাদিগের পীড়। উপস্থিত হইয়া থাকে। শুরাং তুমিও 

জীবদিগের পীড়া ন| দিয়! থাকিতে পার না । (প্রশ্ন) অবপ্ত গে পরযান্ত সম্ভব হয় ভতদূর জীব- 

দিগের রক্ষা কর! উচিত যেস্থলে রক্ষা করা যায় না সেস্থলে আমর অশক্ত। কারণ সমস্ত বা 

আদি পদার্থে ভব পূর্ণ রহিয়াছে এবং আমর! যদি মুখে বন্তাবরণ না রাখি তাহা হইলে অনেক জীক 

মরিবে ৪ বস্্রাবরণ রাখিলে অল্প সংখ্যক মৃত্যু গ্রা্ধ হইবে। (উত্তর) তোমার এ কথাও যুক্তি- 

শন্ত । কারণ বস্থাবরণ দ্বারা জীবদিগের অধিক ক্লেশ উপস্থিত হয়। কেহ মুখের উপর বস্্ীবরণ 

ধারণ করিলে, উহার মুখের বায়ু রুদ্ধ হইয়। নিয় দিকে অথব। পাশ্বদিয়া এবং মৌণদময়ে নামিকা 
সবার একত্র হইয়। নিত হয়। তাহাতে উঞ্ণত। অধিক হইয়া তোমাদিগের মতানুমারে জীবদিগের 

বিশেষ পীড়। উপস্থিত হইতে পারে । দেখ যেরপ গৃহের বা কুটীরের স্বার বন্ধ করিলে অথব। “পঞ্জা” 
( যবনিকা ) প্রক্ষেপ করিলে উহাতে উষ্ণতা অধিক হয় এবং অনবরুদ্ধ রাখিলে ততদূর হয় না, 
তন্জরপ মুখ বন্ত্রাবৃত করিলে বিশেষ উষ্ণ] হয় এবং অনাবৃত রাখিলে ন্যুন হয়। অতএব তোমর। 

আপনাদিগের মতান্ুারে জীবদিগের অধিক কষ্টদায়ক হইয়| থাক। মুখ আবৃত করিলে নাসিকার 
ছিত্র হইতে বানু একদ্ব হইয়া বেগে নির্গত হইয়া জীবদিগকে অধিক আঘাত করে এবং অধিক 
পীড়া উৎপাদন করে। দেখ, যেরূপ কেহ অগ্সিতে মুখহ্বারা এবং কেহ নূলী দ্বারা ফুৎকার দিলে মুখ- 

বাঘু বিস্তৃত হওয়াতে অল্নবেগে এবং নলীর খান্ু একত্র ইওয়াতে অধিক বেগে মগ্ির উপর পতিত 

হয়, ত্র মুখের বস্বাবরণ বশত; বায়ু রুদ্ধ হওয়াতে নাপিকাধারা অঠিবেগে নিত হইয়। জীষ- 
দিগকে অধিক দুঃখ প্রদান করে। এই হেতু মুখে বস্বাবরণকারী অপেক্গ! যে তাদৃশ বন্ত্রীবরণ রাখে 

না সে অধিক বগা তঘ। ভীত মুখের উপর বস্নাবরণ করাতে যথাযোগা স্থান ৪ প্রত্নহকারে অক্ষর 
উচ্চারিতই হয় না এবং শিরুনাসিক অক্ষরকে সাম্মনাসিক উচ্চারণ করাতে তোমাদিগের দোষ 

হইয়া থাকে । শরীরের ভিতর দুগন্ধপূণ বপিয়! মুখে বস্াবরণ করাতে ছুর্গধ্থও অধিক বৃদ্ধি পাঁয়। 

শরীর হইতে নির্গত যাবতীএ ব.সু দুর্গবযুক্ত বলিয়। প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে এবং উহার রোধ করিলে 

দুরগন্ধও অধিক বৃদ্ধি পাঁয়। যেঞ্প আবঞ্ছ মল অধিক ছুগন্ধমুক্ত হয এবং অনাবৃত হইলে অল্ দুর্গনধ- 

যুক্ত হয়, তজ্রপ মুখে বগ্ধাবরণ করাতে, দস্তুধাবণ, মুখপ্রগ্ষালন, আন এবং বশ্বপ্রক্ষালন না 

করাতে তোমাদিগের শরীর হইতে অধিক চৃরগন্ধ উৎপন্ন হইয়া সংসারে অধিক" যোগ উৎপাদন 

করতঃ, £ জীবদিগের যত পরিমাণে রোগ উৎপন্ন করে ভোমাদিগের তত পরিমাণে অধিক পাঁপ 

হইয়া! থাকে । ম্লাদিতে অধিক চূন্ধ হইলে যেরূপ “বিস্থচিকা” অর্থাৎ ওণাঁউঠা প্রন্কৃতি বহ্প্রকার 

রোগ উৎপন্ধ হইয়। জীবদিগ্রের অধিক দুখেদায়ক হয় এবং নুন ছুগন্ধ হইল রোগও নান হই 

দ্রীবদিগের অধিক ছঃখ হয় না, জপ তোমরা! ছুগন্ধ বু্ধি করাতে অধিক অপরাধী হইয়া থাক 

এবং যাহারা মুখ বন্থাবৃড করে না, এবং দস্তধাবন, মুধপ্রক্ষাল্লন ও জ্ানাদি করতঃ এবং বন্ধ বিশ্ুষ্ক : 
রাখে তাহারা তোমাদিগের অপেক্ষা অনেক ভাল । যেরূপ যাহার! অস্ত্যজদিগের ছুগন্ধযুক্ত সহবাস 
হইতে পৃথক্ 'বাকে তাহারা শ্রেষ্ঠ এবং যাহারা অস্তাজদিগের দুর্গন্ধের সহবাস করে তাহাদিগের বৃদ্ধি 
নর্মল হয় না, ভঙ্জপ ভোমাদিগের এবং তোমাদিগের লঙ্গীদিগেরও বুদ্ধি মার্জিত হয় না। রোগের 

সধিবত| এবং বুদ্ধির শ্বলত। বশত; যেরূপ দন্ধাচুষ্ঠানের বাধা হয় তজজপ ছগন্যোগরশত) তোমা 
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ধিগের এব তোঙাদিগের সঙ্গীদিগের ও অবস্থা হইতে হইবে । (প্রশ্ন ) ফেয়্প আবৃত গুছে প্রজলিত্ 
অগ্রিশখ! বহিনিগগত হয়া বহিংস্থ জীবদিগের ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারে না তদ্জ1 আমরা মুখ 
বস্ত্রাবত করাতে বায়ুরোধ কবিয়া বহিঃস্থ জীবদিগের নান ছুঃখ উৎপাদন করিয়। থাকি। 
মুগ বর্মারৃভ করাতে বাঠিরের বাধৃষ্টিত জীবদিগের গীড়। উপস্থিত হয় না, যেমন অগ্নি প্রজ- 

লি থাকিলে উহাতে হস্ত ব্যবধান করিলে উহ্াৰ উত্তাপ কম অন্গভত হর। তত্বাতীত 
বাযুস্ক জীব শবীরধারী হঞুরাতছে অবশ্তই উক্তাদিগের ক্রেণ হইয়। থাকে । (উত্তর) 

তোমার '৫ কথ| বালক মাত্র। প্রথমতঃ দেখ যে. ছিদ্র না থাকিলে এবং ভিতরের 

বায়ুর সহিত বাঠিরের বাধুর যোগ না ভইলে সেম্থলে অগ্নি প্রজলিতই হইতে পারে না। 

ইহা প্রত্যক্ষ যদি দেখিতে ইচ্ডা কর হাব কোন ণফানসের" মপো দীপ প্রজলিত করিয়া এবং 

-উচ্ঠার সমন্ত ছিদ্র বন্ধ করিয়। দেখিতে পাইবে যে ভৎক্ষণাংই দীপ নির্বাণ হইয়। যাইবে | 

পৃথিবীর উপরিশ্থিত মনুষ্যদি প্রাণী বাহিরের বাযুযোগ বাতিরেকে যেবূপ জীবিত থাকিতে 

'পাঁরে না তন্্রীপ অগ্রিপ্ত প্রজ্লিত হইতে পাবে না। একদিকে যদি অগ্রিবেগ কুদ্ধ কর] যায়, 

তাহ। হইলে অপর দিক দিয়া অধিকবেগে নির্গভ হইবে । ভন্ত বাবধান করিলে- মুখে উত্তাপ অল্প 

'গন্ভাত য়, কিন্ত হন্তে অধিক উত্তাপ অনভঠত তই খাকে। এইভেত ভোনার় কথা সঙ্গত নহে । 

(প্রশ্ন ) ইহা সকলেই জানে যে যখন কোন নিয়পদস্থ লোক কোন উচ্চপদস্থ লোকের কর্ণে অথবা 

নিকট হইয়া কগ। কঙ্চে তখন পাছে মুখের থুংকাঁর অথবা দুর্গন্ধ উঠার কষ্টুকর ঘুহ এই জন্য মুখে 

আবরণ অথলা ভস্থ বাবধান করিয়া থাকে | যখন পুস্তক পাঠ করা হয় তখন অবশ্থাই উহার উপর 

থুংকার পতিভ্ত হইয়া উহীকে উচ্ছিষ্ট করতঃ সমস্ত বিকৃত করে। এই হেতু মুখে বস্বাবরণ রাখ। 

উত্তম। (উত্তর) ইভা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে জীবরগ্ার্থ মুখ বস্বাবৃত কর। সম্পূর্ণ বার্থ। 

উচ্চপদস্থ লোকের সহিত কথা! কহিবার সময় লোকে যে মুখে আবরণ অথবা হস্ত ব্যবধান করে 

তাহার অভিপ্রায় এই যে যেন অপর কেহ সেই গুপ্ত কথা না শুনিয়া লয়। কারণ প্রকাশিত ও 
প্রসিক্ম কথ! কছ্ছিবার সময় ক্রেহই মুখের উপর আবরণ অথবা হস্ত ব্যবধান করে না। ইহা হইতে 
এরূপ বিদিত হওয়া যাইকেছে গে প্বপ্ত থথার জন্যই তদ্ধপ করা হয়। দক্গধাঁবনাদি ন! করাতে 

তোমাদিগের মুখাদি অবয়ব হইতে অভিশয় ছুর্গদ্ধ নির্গত হয় এবং কেহ যখন তোমা?িগের পারে 

'অথবা ভোমর! কাহারও পার্থ উপবেশন কর শখন দুগন্ধ ব্যতীত আর কি অনুভূত হইরা গ্রাকে? 
মুখের ফাবধান, হন্ত অথবা বগ্নাবরণ ইত্যাদি দিবার অগন্ত অনেক প্রয়োজন আছে। অনেক 

ময়োর সমঙ্গে গুপ্ত কথা বলি ইইলে হন্থ অথব। বস্ত্র ব্যবধান না করিলে বায়ু অন্ত লোক দিগের 

দিকে বিস্তৃত হওয়াতে কথ সকল বিস্মৃত হইয়৷ পড়ে ! ছুই জনে নির্জন প্রদেশে কথা কহিবার 
সময় তৃতীয় কোন শোতা। না থাকাতে মুখের উপর হস্ত অথব! বস্্ বাবধান কর| আবশ্যক হয় না। 
ষদি বল যে উচ্চপদস্থের উপর ধুৎকার পতিত ইওয়! উচিত নহে বলিয়া তন্ত্রপ করা হয়, তাহা হইলে 
নিয় পদস্থের উপর থুৎকাঁর পতিত হওয়! কি উচিত ? তগ্ধাতীত উক্ত থুৎকার হইতে রক্ষা পাওয়াও 

অসম্ভব । কারণ যদি আমর! দুরপ্থ হইয়া কথা কহি এবং বায়ু ষদি আমাদিগের দিক হইতে 

(আতার দিকে প্রবাহিত হয় তা] হইলে উত্ত থুংকার সুক্ষ হইয়া বায়ুর সহিত ত্রসরেণু স্বরূপ হুইয় 

হার এরীরের উপর পতিত হইবে । উহাকে দোষ গণনা করা অবিষ্ভার কাধ্য। যদি দুখের 
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উষ্ণতা বড; জীব বত হইত অথব1 উহাদিগের ক্রেশ হইত, ভাঙা হইলে বৈশাখ অধদা দৈর 
মাসে হুর্ধোর মহা! উত্তাপ বশত: বাযুকায়স্থ সকলেই মরিয়। যাইত এবং একটিও জীবিত থাকিতে 
পারিত না। স্থৃতরাং মৃখের উ্ণ তা হইতেও জীব মরিতে পারে না। এই হেতু তোঙাদিগের এই 
পিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা । তোমাদিগের তীথঙ্করগণ ও যদি পূর্ণ বিদ্বান হইতেন তাহ। হইলে এরপ বার্থ 
কথা কেন লিখিবেন ? দেখ খে সকল জীবের সমস্ত অবয়বের সহিত বৃত্তি বিগ্ভমান থাকে ভাঙা 

দিগেরই পীড়া অচভূত হয়। এবিষয়ে প্রমাণ £-- 

গঞ্চাবয়বাৎ সুখনংবিভ্তিঃ॥ 

ইহ! সাংখা শাস্্ের সত্র। যখন পঞ্চ ইন্দিয়ের পঞ্চ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় তখনই জীবের 

স্ব ৪ছু'খ প্রাপ্তি হঠরা খাকে । ধেরপ বধিরের গালিপ্রনান অগভব হয় না, অন্ধের রূপ অথশ 

সম্মুখে সর্প ও ব্যাহ্রাদি ভয়।নক জীবের গতি বোধ হর না. অম্পন্দ দেহের স্পর্শজ্ঞান হয় না, পিনস 

রোগাক্রাস্তের গন্ধ ঘ্রাণ হয় না এবং ঙ্গিকবতীনের রন বোধ হইতে পারে না, উক্ত জীবদিগেরও 
সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থা জানিতে হইবে । দেখ, ম্নঘের জীব যখন সুযুপ্রিদশায় থাকে তখন তাহার 

কোন স্বখ ও ৪: প্রাপ্তি হয় না, কারণ জীব তখন শরারের ভিতর আছে বটে কিন্তু বাহ্ অবয়বের 
সহিত তখন সধন্ধ ন! থাকাতে সখ অথবা ছুংখান্রভব করিতে পাবে না| বৈদ্ক অথব। এক্ষণকার 

ডাক্তারগণ মাদক দ্রব্য পান ব| স্র1ণ করাইয়। রোগীর যখন শরীরস্থ অবয়ব ছেদন বা কর্তন করেন 

সেই সময়ে উহার কিছুই ছু'খ অনুভব হয় না । যেরূপ মৃচ্ছিত প্রাণী সুখ অথব! ছুখ অনুভব 
করিতে পারে না, তদ্রপ বাযুকায়স্থ জীবও অত্যন্ত মৃচ্ছিত বলিয়! সুখ অথব! ছংখ অগ্গভা করিতে 
পারে না। সুতরাং ইহাদিগকে ক্লেশ হইতে রক্ষ। করিবার কথা কিরপে সিদ্ধ হইতে পারে? যখন 
উহাদিগের সুখ ছুঃখ প্রাপ্ধিই প্রত্যক্ষ হয় না তখন অন্থ্যানাদি কিন্ুপে সঙ্গত হইতে পারে ? (প্রশ্ন) 

যখন উহারা জীব,-তখন কেন উহাদিগের জ্থ এবং ছুঃখ না! হইবে? (উদর) নিবেধ লোক শ্রবণ 

কর। যখন তোমার স্থযূপ্তর অবস্থার থাক তখন তোমাদিগের কেন সমস্ত সখ ও ছুঃখের অনুভব হয় 

ন। ? প্রসিদ্ধ সন্বন্ধই সখ এবং হুঃগান্ৃভবের হেতু । এক্ষণেই উত্তর দিয়াছি যে মাদক বন্ধ স্রাণ করা- 

ইয়ু ডাক্তাঁরগণ ছেদন, বিদারণ এবং খণ্ডন করিলে যেরূপ রোগীর ছুঃখান্ৃভব হর না, তদ্রপ অতি 

মুচ্ছিত জীবদিগের ও সথখছুংখ বোধ কিরূপে হইতে পারে? কারণ উহাদিগের অগ্নুভব করিতান 

কোন লাধন নাই । (প্রশ্ন) দেখুন, যাবতীয় হরিত্বর্ন শাক, পত্র এবং কন্দ মূল আছে তাহ আমরা 

ভোজ্বন করি না। কারণ শোকে অনেক এবং কন্দমূলে অনন্ত জীব আছে। উহা ভোঙন 

করিলে উক্ত জীবৰিগের বিনাশ হওয়াতে এবং ক্রেশ দেওয়াতে আমর! পাপী হইয়া পড়িব | (উত্তর) 

ইহা তোমাদিগের অতিশয় অবিষ্যার কথা । কারণ হরিঘর্ণ শাক ভোজন করিলে জীবের বিনাশ 

এ্রবং উহাদিগের ক্লেশাহুভব হয় ইহা কিরূপে মনে করিয়া থাক? উহাদিগের পীড়। হয় ইহা তোমরা 

কখন ' তাক দেখ নাই। যদি প্রত্যক্ষ দেখিয়। থাক তবে আমাদিগকেও দেখাও । তোর 

বখন প্রত্যক্ষ দেখ নাই এবং আমাদিগকে ও দেখাইতে পারিবে না। যখন পরত নহে তন 

অন্মান, উপমান এরং শক প্রমাগও কখন ঘটি:ত পায়ে না। স্থতগ্গাং পূর্বে আমি য়ে 



১৬০৪ | সত্যার্থ প্রকাশ । 

উত্তর দিয়] আসিয়া তারও সেই: উত্তর জানিতে হইবে । কারণ যে* সকল জীব. অত্যান্ত 

অন্ধকারে, মহান্নৃপ্সিতে অথবা মহামন্ততায় থাকে তাহাদিগের সখ এবং ছুঃখান্ুভব স্বীকার 

করা ভোঙ্গাদিগের, এবং তীর্থককরগণ ধাহার] তোমাদিগকে এইরূপ যুক্তি এবং বিদ্যাবিকদ্ধ 

উপদেশ দিয়াছেন ভীহাদিগেরও ভ্রমজ্ঞান মাত্র । আচ্ছা! যখন গৃহের অন্ত রহিয়াছে তখন 

গ্রহ ভান্তরগ্ছ জীব কিরাপে অনন্ত হইতে পারে? যখন আমরা কনের অন্ত দেখিতে পাইতেছি 

তখন তত্রস্থ জীবদিগের অন্থ নাই কেন £ সুতরাং ভোমাদিগের .কথা অতিশয় ভ্রান্ত । 

(প্রশ্ন ) দেখুন, আপনারা জল উত্তপ্ত ন! করিয়া অপন্ত জল পান করেন, বলিয়া মহ। পাপ .করেন। 

আমর! যেন্বপ জল উষ্ণ করিয়া পান করি, শাপনার ৪ ভদ্র করিবেন । (উত্তর) ইহাও তোমা- 
দিগের ভ্রমজালের কথা । কারণ যখন তে।মরা জল উত্তপ্ত কর হখন জঙ্গস্ত সমস্ত জীব ও অবশ্ঠ 

মরিয়া] যায় এব" উহ্াদিগের এরীর উক্ত জলে সিদ্ধ হণয়াতে ও মৌরির আরকের মত হওয়াঙে 

ভোমর। যেন দেহের রম পান করিয়া থাক । স্ুভরাং তোমরা অত্যন্ত পাপী হইয়। থাক। 

যাহার। শীতল দল পান করে তাহারা পাপা হয় না। কারণ শীতল জল পান করিলে জীব .ণ 

উদরে যাইয়। কিঞিৎ উষ্ণত। প্রা হইর়| শ্বাসের সহিত পুনরায় বহিগত হইয়া যায়। জলকায়স্থ 

জীবদিগের পুর্বে কু রীতি অনুসারে স্থখ 9 ছুঃখ প্রাপ্তি হইতে পারে না। সুতরাং ইহাতে কাহা- 

রও পাপ হইবে ন|। (প্রশ্ন) জঠরাগির উষ্ণতা বশত: জীব যেরূপ নির্গত হইয়। যায় তক্রপ 

উত্তপ্ত করিলে তাহার! জল হইতে কেন না নিগত হইবে 2 (উত্তর) অবশ্ত নির্গত হইবে ১ পরস্থ 

খখন মুখ বায়ুর উষ্ণতা বখতঃ তোমর। জীবের মৃত্যু বিশ্বাস কর তখন জল উত্তপ্ত করিলে তোমা- 

দিগের মর্তীগসাধেই জীব মরিয়া যাইবে অথবা অধিক পীড়িত হইয়! নির্গত হইবে কিন্ব। উক্ত জলে 
উহাদিগের শরীর সিদ্ধ হইয়! যাইবে এবং তাহাতে তোমর। অধিক পাপী হইবে কি না? (প্রশ্থ) 

আমরা আপনার হস্তে জল উত্তপ্ত করি না অথবা! কোন গৃহস্থকে জল উত্তপ্ত করিতে আজ্ঞা দিই 
না। শ্বতরাং আমাদিগের পাপ হয় না । ( উত্তর") যদি ভোমরা উষ্ণ জল ন। গ্রহণ কর অথবা! 

পাঁননা কর ভবে গ্ৃহস্থগণ কৌন উঞ্ণ জল করে? এই হেতু তোমরাই উক্ত পাপের কেবল 

ভাগী নহ, পরস্ক অধিক পাপী হইয়! থাক। কারণ যদি কোন এক গৃহ্স্থকে উত্তপ্ত করিতে কহিতে, 

তাহা হঈলে এক স্থানেই উত্তপ্ত হইত কিন্তু যণন গৃহস্থের। নির্ণয় করিতে পারে নাযে সাধু কাহার 

গৃছেউপন্থিত হইবেশ তখন তাহারা প্রতোকেই আপনার আপনার গৃহে উষ্ণ জল করিয়া রাখে। এই 

হেতু এই পাপের তোমরাই মুখ্ভাগী। দ্বিতীয়তঃ অধিক কাষ্ঠে এবং অগ্নির প্রজলন ও প্রজালন 
ছেতু উপরি লিখিত প্রমাণা্চসারে রক্গনশালায়, কৃষিস্থতল এবং ব্যবসার স্থলেও অধিক পাপী ও 

নরকগামী হইয়া! থাকে । পুনরায় যখন তোমরা জল উষ্ণ করা বিষয়ে মুখ্য নিমিত্ত এবং যখন 
তোমরা উ্ণ জল প।ন করিতে ও শীতল জল পান ন| করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাক, তখন 
ভোবপাই মুখ) পাপের ভাগী হইয়। থাক এবং যাহার! তোমাদিগের উপদেশে শ্রদ্ধা করিয়া! এরূপ 

কথা কহ তাহারাঁও পাঁপী। এক্ষণে দেখ, তোমরা অতিশয় অবিদ্যায় রহিয়াছ কি না? ক্ষুদ্র ক্ষ 

ছ্ীধদিগের উপর দয়া কন গুধা এবং অন্যম তাবলম্বীদিগের নিন্দা ও ,অপকার কর! কি অর পাপঃ 

ধদি তোমানিগ্রের মত সঙ্ত হয় তবে স্যষ্টির আদি সময়ে ঈশ্বর এতাঁদূশ বর্ষা, নদীপ্রবাহ, এব: জল 
ফেন উৎপন্ন করিয়াছেন ? তছাতীত সুধাকেই বা কেন উৎপন্ন করিলেন? তোমাদিগের মতাহু- 



এ বজালা প্ 
মারে হুর্ঘা হইতে কোটি কোটি জীব মরিয়া থাকে । তোমর! ধাঁছাকে ঈশ্বর মনে কর, যখন, তিনি 
সেই সময়ে বিষ্যমান ছিলেন 'তখন, তিনি দয়! করিয়া হধ্যের তাঁপ এবং মেঘকে কেন বন্ধ করেন 
নাই ! পূর্বোক্ত প্রকারে বিস্যমান প্রাণী ব্যতিরেকে কন্দনূলাদি পদাথে অবস্থিত জীবদিগের সুখ 
ও দুঃখ প্রাপ্তি হয় না। সর্বাদা সকল জীবের উপর দয়! করা ও ছুংখের কারণ হইয়া থাকে । কারণ | 

তোমাদিগের মতানুসারে যদি সকল মন্যাই চলে এবং চোর ও দন্থাদিগকেও দণ্ড ন! দেওয়া যায় 
তাহা হইলে কত দূর পাপের প্রশ্রয় হইয়া যায়? 

এই হেতু ছুষ্টদিগকে যথাবৎ দণ্ড দেয়৷ এবং তেষ্ঠদ্িগকে পালন করাতেই দয়! প্রকাশ হয় 
এবং তাহার বিপরীত অগ্রষ্ঠান করিলে দয়ার এবং ক্ষমান্্রপ ধর্মের নাশ হইয়। থাকে । কত জন 
লোক দোকান করে, ব্যবসায়াদিতে মিথ্যা কথা কয়, পর্বকীয় ধন হরণ করে, এবং দরিদ্র লোক- 

দিগকে প্রতারণাদি করিয়! কুকম্ম করিয়া থাকে। উহাদ্দিগকে নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ উপ- 

দেশ কেন কর না? মুখে বস্বাবরণ বাধিতে হইবে ইতাদি প্রতারণায় কেন ফিরিতেছ ৯ যখন 

তোমরা শিষ্য অথবা শিষা। কর তখন কেশলুঞ্চন করিয়। এবং অনেক দিন অনাঙ্কারে থাকিদা! পৰের 
ও আপনার আত্ম।কে পীড়। দিনা ও স্বপ্ং পাঁড়া গ্রস্ত হইর। ক্কেন অপরকে দুঃগ দাও এবং আম্মহতা। 
কর অর্থাৎ আত্মার হঃখদায়ক হইয়। থাক ? তদ্ধাতীত হস্তী, অশ্ব, বুষভ এবং উষ্ট, প্রতৃতির উপর 
আরোহণ করিতে এবং মন্তমাদ্িগকে পরিশ্রম করাইতে, জৈনগণ ! কেন পাপ গণন। কর না? 
তোমাদিগের শিষ্যগণ যখন প্রমাণহীন বাক্যসকলকে মত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে না, তখৰ 

তোমাদিগের তীর্থস্করগণকে সতা বলিয়! প্রমাণ করিতে পারিবে না। যখন তোমরা কথ! কহিয়া 
থাঁক, তখন মার্গন্থিত শ্রোতাদিগের এবং তোমাদিগের মতানসারে জীবসকল মরিয়া ঘায়। এরূপ 
স্বলে তোমরা! এই পাপের কেন মুখা কারণ হইম! থাক? এইবূপ সংক্ষিপ্ত কথন হইতে এক্কপ 

অনেক বুঝিয়! লইতে হইবে ষে উক্ত জল, স্থল এবং বায়ুর স্থাবর শরার বিশিষ্ট অত্যন্ত মুচ্ছিতত 

জীবদিগের কখন সুখ অথবা দুঃখ অভভব হইতে পারে ন|। 

এক্ষণে জৈনদিগের আর ৭ কিছু অসম্ভব কথ। লিখিত হইতেছে তাহাও শ্রবণ করিতে হইবে! 

ইহা মনে রাখিতে হইবে যে আপনার হস্ত পরিমাণে সার্দ তিনহস্ত'হইলে এক ধন্থুঃ হইয়! থাকে। 

কালের সংখা। যেরণ পূর্বের লিখিত হইয়াছে তদ্ধপই বুঝিতে হইবে । রত্বনার ভাগ ১, ১৬৬-১৬৪ 

পষ্ঠায় লিখিত আছে যে (১)খঘভ দেবের শরীর ৫* শত ধন্তঃ দীর্ঘ এবং (৮৪০০১ ) ৮৪ লক্ষ 

পূরবী বর্ষ তাহার আয়ু । (২) অজিত, নাথের শরীর পরিমাণ ৪৫* ধন্তঃ এবং (৭২৯৯৪** ),৭২ 

লক্ষ পূর্বব বর্ষ তাহার.আম়ু (৩) সংভবনাথের ৪** ধন: পরিমিত দেহ এবং আয়ু (৬৯**৯৯৯৯) 

৬৯ লক্ষ পূর্ব বর্ষ । (৪ ) অভিনন্দনের দেহ পরিমাণ ৩৫* ধন্তঃ এবং আয়ু, (৫০**০৯০) ৫* 

লক্ষ পূর্ব বর্ষ। ( ৫) স্তমতি নাথের ৩৯* ধন্তুঃ পরিমিত দেহ এবং আমু (৪১০০৯) ৪৯ 

লক্ষ পর্ব বর্ষ। (৬) পন্নপ্রতের শরীর ১৪০ ধন্ঃ এবং আমু (৩৯*৯০৬) ৩* লক্ষ পূর্ব বর্ধ। 

(৭) পার্খবনাথের শরীর ২** ধন্ু:' এবং আমু (২৯*** *) ২৯ লক্ষ পূর্ব বর্ষ। (৮) চন্তপ্রভের 
শরীর ১৫১.ধন্, পরিমিত এবং আমু (১০*****) ১৯ লক্ষ পূর্ব বর্ষ। (৯) স্থবিধিনাথের শরীর 

১৪৯ ধনু; এবং আযু-( ২০৯০০ ) ২ লক্ষ পুর্ধবর্ধ। (১০) মীতলনাথের ৯* ধঙ্গুঃ পরিমিত . দেই 

এবং আয়, (১০০০০ ) এবং লক্ষ পূর্ব হয়। (১১) শ্রেয়াংসনাথের ৮* ধন; পিসি 



১৬৬ সত্ব হক 
দেহ এবং আয়ু (৮৪৯৬৪ ) ৮৪ লক্ষ বর্দ। (১২) বানুপূঙ্গা স্বামীর শরীর ৭" পন্থুং এবং, 

আমু (৭১৩ *** ) ৭২ লক্ষব্ধ । (১৩) বিমলনাথের শরীর ৬* ধনুঃ এবং আফু (৬০,০৯৬) 

৬* লক্ষ ব্য । (১৪) অনম্কনাথের শরীর ৪, ধনু; এবং আমু (৩২১*৯১০ ) ৩০ লক্ষ ব্য। 

(১) ধর্মনাথের ৪৫ ধন্তুঃ পরিমিত শরীর এবং আয়ু (১৯১৯০) এক লক্ষ বর্ষ। 
(১৭) কুম্থ নাথের শরীর ৩: পধন্তঃ এবং আমু (৯৫৯০৯ )৯৫ সহশ বয। (১৮) অমরন্যথের 

শরীর ৩৯ খন; এবং আয় (৮৪৯৯ ) ৮৪ সহন্ন বর্। €১৯)মন্্রীনাথের শরীর ২৫ ধন্ঃ এবং 

আঘু (৫:৯০) ৫৫ সহ বংসর। (২০) মুনিম্থবাওর শপীর ২ ধডঃ এবং আমু ৩* সহমত 

বৎসর । (২১) নমিনাঁথের শরীর ১০ ধন্ঃ এবং আয়ু দশ সহ্ষ্স ব্য। (২২) নেমিনাথের 

শরীর ১০ ধন্ঠঃ এবং আমু এক সহম্র বংসর। (২৩) পশ্থণীথের শরীর ৯ হাত এবং আফু 

শতবর্ধ। (২৪) মহাবীর স্বামীর শরীর ৭ হাত এবং আয়ু ৭২ বধ। এই ২৪ তীর্থঙ্কর জৈন 

দিগের মতের প্রবর্তযিতা, আচাধ্য এবং গরু । টনগণ উহাদিগকেই পরমেস্বর বলিয়া মানে এবং 
উহ্বার| সকলেই মোক্ষলাভ করিয়াছে এইরূপ বিশ্বাস করে। এবিষয়ে বুদ্ধিমান লোকে বিচার 
করিবেন যে মন্তষা দে এতাদুশ বৃহৎ এবং এতাদ্রশ দীর্ঘ নায় সম্পন্ন কখন হওয়া সম্ভব হইতে 

পারে কিনা ১ এই পৃথিবীতে এতাদুশ যন্তধা অতি অল্পই বাদ করিতে পারে । এই সকল জৈন 

কেবল 'অলীক গল্প কথ! রচন! করিয়াছে । পৌরাণিকগণ যে এক লক্ষ, দশ সহজ জথবা এক সহ্ত্র 
বংসর আম়ুর কথ! লিখিয়াছে তাহাই যখন সম্ভব হইতে পারে না তখন টজৈনদ্দিগের কথন কিরূপে 

সম্ভব হইতে পারে? আরও শ্রবণ .কর। কল্পভাষ ৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে নাঁগ কয়েক 

গ্রামের তুলা এক শিলা অঙ্গুলীর উপর রাখিয়াছিল । কল্পভাষা ৩৫ পৃষ্ঠায় আছে যে মহাকর 
তনুষ্ঠ দ্বার! পৃথিবীকে অবনত করিয়াছিলেন এবং উহাতে শেষ নাগের কম্প হইবাছিল 111 কল্প- 
ভাষা ৪৬ পৃষ্ঠায় আছে যে মৃহাবীরকে সর্পে দংশন করিলে রুধিরের পরিবর্তে দুগ্ধ নির্গত হয় এবং 

সর্প অষ্টম স্বপে গমন করে !! কল্পভাষা ৪৭ পৃষ্ঠায় আছে যে মহাঁবীরের চরণের উপর পায়না পন্ক 

করিলে চরণ দগ্ধ হয় নাই! কল্পভাষা ১৬ পৃষ্ঠা আছে থে এক ক্ষুদ্ধ পাজে উষ্টু আনীত হইয়া- 

ছিল। রতুগ।রভাগ ১ম ১৪ পৃষ্ঠায় আছে যে শরীরের মল পরিষ্কার করবে না এং 

ঘর্ধণ করিবে না । বিবেকসার ভাগ ১৫ পৃষ্ঠার আছে যে জৈনদিগের মধো দমসার নামে 

একদ্রন সাধু ক্রোধিত হইয়া! উদ্বেগ জনকম্থত্র পাঠ করতঃ কোন এক নগরে অনি লাগাঁইয়। 

দিয়ুছিল এবং সে মহাবীর তীর্থ্করের অতি প্রিয় ছিল। বিবেকঃ ১ম ভাগ ১২৭ পৃষ্ঠায় 

'আছে ঘেরাজার আজ্ঞা অবশ্ত পালন করা কর্তব। বিবেক ১ম ভাগ ২২৭ পৃষ্ঠায় আছে 

যেএক কোশা নামক বেশ্বা এক থলের উপর সধপ রাশীক্ৃত করিয়া তাহাতে সুচি সকল 

উর্দমুখ করিয়া রাখিয়। এবং উপরে পুষ্পাচ্ছাদন করিয়া উত্তম প্রকীর নৃত্য করিয়াছিল এবং. 

তাহাডে ডাহার চরণ সৃচিবিদ্ধ হয় নাই অথবা সর্ষপের রাশ্রিও বিকীর্ণ হইয়া পড় নাই !! 

তত্ববিবেক ২২৮ পৃষ্ঠায় লিখিভ আছে ষে এক স্ুল নামে মুনি এই কোণ। বেশ্যার 'সহিতত একাদশ 

বর্ষ পধ্যস্ত ভোগ করিয়া পশ্চাৎ দীক্ষা গ্রহণ করতঃ সদগতি প্রাপ্ত হয় এবং উক্ত কোশ বেশ্টাও 

বর্জনধন্্ব পালন করতঃ সদগতি প্রাপ্ত হইগ্রাছিল । বিবেক: ১ম ভাগ ১৮৫ পৃষ্ঠায় আছে যে এক 

দিছ্ধের কগ্থ। গলদেশে পরিধান করাছে উহ। এক্কষ বৈশাকে নিত্য ৫** স্বরুদ্রা দান করিত। 
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বিবেকঃ ১ম ভাগ ২২৮ পৃষ্ঠায় লিখিপ আছে বে বলবান পুরুষের আজ্ঞা ৩ দেবাজা প্রতিপালন 
করিলে এবং ঘোর বনে কষ্টে নির্বাহ করিলে, গুরু, মাতা, পিতা, কুলাচারধা, জ্ঞাকিলোক, এবং 

ধর্োপদেষ্টা এই ছয় জনকে রোধ করিলে ( বিরুদ্ধাচরণ করিলে ) ধর্শ৷ লিষয়ে নানস্ত]! বশত; পর্টের 

হানি হয় না। ( সমীক্ষক ) এক্ষণে ইহাদিগের শিক্ষা কথ! সকল শ্রধণ কর। এক মন্ুষা ফি 

কখন গ্রীমের তুলা পাষাণথণ্ড অঙ্গ,লীর উপর ধারণ করিতে পাঁরে এস" পৃথিবীর উপর অঙ্গ লির 

চাপ দিলে পৃথিবী কি কখন অবনত হইতে পারে? ত্ত্তিক যখন *শমনাগই নাই তখন কম্প 

কাহার হইবে? ॥ ৩৪ আচ্ছ। শরীর দ"শন করিলে দুধ নিগত হপর। কেহ দেখে নাই । স্তবাং 

উহ্তা ইন্দ্রজাল ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। উহার দশনকর্ত। সর্প স্বর্গে গমন করিল এবং মহাস্ম! 
প্রীরুষ্ণ প্রভৃতি তৃতীয় নরকে গমন করিয়াছে ইতা কত দর মিথ্যা কথ।? ॥ ৪ || মহাবীরের চরণের 

উপর পায়স পক্ষ হইলে ভাঙ্গার চরণ কেন দগ্ধ হইল না?॥৫|| মাচ্ছ। ক্ষুদ্র পাত্রে কি উষ্ি কখন 
আসিতে পারে? মদি শরীরের মল পবিদ্কাত ন। হয় এবং খরার না ঘধিত হয় তা। হইলে লোকের 

ুরগদ্ধরপ মহানবক ভোগ করিতে হইবে ॥ ৬ ॥ যে সাধু নগর দগ্ধ করিল উহার দয়। এবং ক্ষম। 
কোথায় গেল 2 | ? ॥ যখন মহানীরের সঙ্গ বখতঃ ও উহ্হার আত্মা পবিঘ হঈল ন। তখন মা, 

বীরের সৃত্যুর পর জনগণ তাহার আশ্রয় লইয়া! কখনই পবিত্র হইবে না॥৮॥ রাজার আজ্ঞ। 
অবশ্ঠা মাননীয়, কিন্তু জৈনগণ ব্যবসারী বলি। রাজ হইতে ভীত হইয়! এই সকল কথা লিখিয়া 
দিয়া থাকিবে || ৯ & কোশাবেশ্তার মতই কেন লঘু শরীর হউক না তথাপি সর্থপেব রাশির উপর 
উদ্ধমুখ সুচি রাখিয়া তাহার উপর নৃত্য করা, স্থচিবিছ্ধ না হওয়া এবং সর্ধপরাশি নিকীর্ণ লা 
হওয়া সম্পূর্ণ মিথা। বাতীত আর কি তইতে পারে 1 টি | যাহাই কেন পরিণাম হউক না, 

কাহার ও কোন অবস্থারও পন্মতা।(গ কর। উচিত নভে 8 ১১ || ভাচ্ছ! বন্থ। বক্স নির্শিত হউয়। 

থাকে, উহ। প্রতিদিন কিরপে ৫** স্বন মুদ। দিতে পারে ?01 ১১ || এক্ণে এইরূপ অসম্ভব কথ। 

সকল লিখিলে জৈনদিগের অসার পুস্তকের মত অনেক বাড়িঘা যায়। এই হেড অপিক লিখিত 

ভউবে ০1 অথাৎ জৈনদিগের অল্প কগা ত্যাগ কনিদ] অনশিই্ই সমগ্ত মিথা। জালে 
পা া নি 
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দোৌসসি দোঁরব পড়মে, 

ঞ&ণা লবণঃ মিধায় ঈৎ মে। 

বারসসসি বারসরবি, 

তুপ্যভি রে রে সি রবিণো ॥ 

প্রকরণ* ভা ৪ সংগ্রহণী সুত্র ॥ ৭৭ ॥ 

জদ্ব, দ্বীপ লক্ষযোন অথাৎ ৪ লক্ষ ক্রোশ বিজ্বৃত লিখিত হইয়াছে । উহার মধো ইহাকে 

প্রথম স্বীপ কবিত হয়। ইহাতে ছুই চক্র এবং ছুই কুধ্য আছে। তব্রুপ লবণ সমুদ্রে ইহার 

দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪ চন্দ্র এবং ৪ শুর্ধ্য আছে । ঘাতকী খণ্ডে ১২ চক্র এবং ১২ কু্য আছে ।॥ ৭৭। 

ইঞ্ার ত্রিগুপ করিলে ৩৬ হয় এবং উহ্বার সহিত শুম্ব.দীপের ছুই এবং লবণ সমূদ্রের ৪ একজআ করিয় 



১৬৮ লত্যাথ প্রবাশ। 

৪২ চন্ত্র এবং ৪২ সুধা কালোদধি সমুদ্রে আছে। ভদ্বপ জগ্রবন্তী দ্বীপ সমুহে এবং 
সমুদ্র সকলে চন্দ্র ৭ স্ধা আছে। অর্থাৎ পৃর্সোন্ত ৪২ কে ব্রিগ্তুণ করিলে ১২৬ হয় এবং উহার 

মধ্যে ঘাতকী খণ্ডের ১৯, লবণ সমূত্রের ৪, 'এবং জন্বদ্বীপের ২ এইক্ুপে একত্র করিয়া পুষ্ষর দ্বীপে 
১৪৪ চন্দ্র এবং ১৪৪ সূর্য্য মাছে । উহা অর্ধ মন্থমা ক্ষেত্র বলিয়া গণনা করা হয়। পরস্ত যে 

স্বানে ম্চষা নাই সেস্থানে আনেক চন্দ্র এবং অনেক স্থধা আছে। পুর্বোক্ত অদ্দ পুষ্কর দ্বীপে 
যে অনেক চন্দ্র ৪ স্ধ্য আছে তহ। স্থির আছে । পুর্বোক্ত ১৪৪ কে ত্রিগুণ করিলে ৪৩২ হয় 

এবং উহাতে জঙ্ব দ্বীপের ২ চন্দ্র ও ২ স্র্ধা, লবণ সমূদ্রেব চাঁরি ঘারি, ঘানতকী খণ্ডের ছাদশ দ্বাশ 

এর' কালো পধির ৪২ একত্র করিয়। পুষক্ষর সমুদে ৪১২ চন্দ্র এনুং ৪৯২ সুধা মাছে । শ্ী্জিন ভদ্র- 

গণীক্ষমা শ্রমণের বুভ “৮ন্ধয়ণী” তে এই সকল কথ। আছে। “যোতীস করগুক পয়ন্নই মধ্যে, 
প্চন্দ্রপন্সতি” এবং “মা পন্নতি” প্রভৃতি সিদ্ধান্ত গ্রন্থে ৭ এইরূপ কখা সকল লিখিত আছে । (লমীক্ষক) 

এক্ষণে ভুগোল এব খগোরবিদ লোকের। শ্রবণ কর্ন । এই এক পুথধবীতে এক প্রকারে ৪৯২ 

এবং অন্য প্রকারে অপ-খা চচ্ছ ও হ্যা স্ৃনখণ বিশাস করে। আপন।ধিগো অতি সৌভাগা থে 

বেদ. মতামুবায়ী সুধ্যপিদ্ধান্ত প্রহৃতিটজাতিয, গ্রন্থ অপাযন কনু তঃ ভুগোল এবং খগোলের ষথার্থতব্ব 

অবগত হইয়াছেন । অন্যখ| যদি কখন জৈনদিগেপ মহান্ষকাবে পতিত হইনেন ভাহা হইলে চির- 

জন্মই অঙ্কক|রেই থ।কচ5 হইত এবং তদ্জপই দ্ষৈনগণ এক্ষণে বহিয়াচ্চে | এই সকল 'অবিদ্কান্দিগের 

এইরূপ শঙ্কা হইয়াছিল ৭ে জন্বদ্বীগে একচন্দ্র এবং এক র্যা দ্ব।র। কার্ধা নির্হ ভইতে পারে না। 

কারণ চন্দ্র ৭ সখা এভাদুখ বৃহৎ পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়। ত্রিশ ঘটিকায় কিরূপে আসিতে পারে। 

পৃথিবীকে ইহার! সুর্যাদি অপেক্ষা & বৃহ বলিয়া বিশ্বান করে। ইহ। ইহাঁদিগেব কতদুর 

ভ্রম! 

দে! সি তো! রবি যংতী এগংতরিয়চ্ছ সসিসং খাঁয়া। 

মেরুংপন্ীহিণংতা! | মানুসখিহে পরিত্যংছতি ॥ 

প্রকরণ? ভাগ ৪1 সংগ্রহ সূঃ ॥ ৭৯ ॥ 

শম্নযালোকে চন্দ্র ৪ সর্ধোব পওক্ির সংখ্যা কথিত হইতেছে। ছুই চন্দ্র এবং ছুই হুধো পড়জ্তি 

€ শ্রেণী ) হঘ এবং উহ্হারা এক এক লক্ষ মোজন অর্ধাং লক্ষ ক্রোশ অন্তরে বিচরণ করে। যেবপ 

স্র্ধোর পঙক্কির মধো চন্দ্র এক পঙ্ক্তি আছে তদ্রপ চন্দ্রের পঙক্তির মধ্যে সুর্যোর এক পঙ্ক্তি 

আছে। এইরূপে চারি পঙ্দ্বি, আছে। এই চারি পঙক্তি জন্বদ্বীপের মেরু পর্ববতকে প্রদক্ষিণ 

করতঃ মনুষ্য ক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিতেছে । অর্থাৎ ষে সময়ে জন্ঘ্বীপের মেক হইতে এক হুর্যয দক্ষিণ 

দিকে বিচরণ করে সেই লময়ে অপর স্ছ্ধায উত্তর দিকে বিচরণ করিতে থাকে । এইরূপে লবণ 

সমুদ্রের ২, ঘাতকীখণ্ডের ৬, কালোদরের ২১ এবং পুষক্ষরাদ্ধের ৩৬ স্মর্ট এক এক দিকে বিচরণ 

করে। এইকপে সমহি করতঃ দক্ষিণ দিকে ৬৬ হুরধ্য এবং উত্তর দিকে ৬৬ ুর্ধা নিজ নিক্গ ক্রমানু- 

সারে বিচরণ করে । উভয় দিকের সমস্ত হুরধ্য একজ্স করিলে ১৩২ সুরা এবং এইব্ূপে উভয় দিকের 

৬২ চন্দ্র প$কি মিলিত করিলে ১৩২ চন্দ্র মহ্স্ত লোকে বিচরণ করে। এইরূগে চন্দ্রের সহিত 



| | 
সত £ চ) ি রগ তুল শন, বা ম্ভ্ 

প্ঠইপসুয়াজদ। | টি ১৩৯ | 

নক্ষপ্রাদির ও অন্কোনেক পও্ক্তি জানিতে হইবে । ( সমীক্ষক ) এক্ষণে লোক 'সকগ রেখ! এই 

পৃথিবীতে ১৩২ কুর্ধা এবং ১*২ চন্দ্র নদ্িগের গৃহে উত্তাপ দিয়া থাকে। যদি সতাই উহা?! 

উত্তাপ দেয় তবে ইহার। কিরূপে জীবিত থাকে? রাত্রিতে তর প্রভাবে জৈনগপ বোধ হয় জমিয়) 

ষায়। যাহারা ভূগোল এব: খগোগ বৃত্তান্ত জানে না তাহাবাই এই সকল অসম্ভব কথায় মোহিভ 

হয়, অন্তে হয় না। যখন এক সুর্য এই পৃথিবীর মদশ অগ্কা অনেক ভৃমণ্ডর প্রকাশিত কলিতেছে 

তখন এই মামান্ত পথিবীর কথ। কি বলিতে হইবে ৯ যদি পৃথিবী না পরিভ্রমণ করিত এবং শুনা 

পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করিত তাহ। হইবে একধর্দ পরিগিত দিন এবং রাহি হইত। হিমালয় 

বাতীত স্থুমেক বলিয়া দ্বিতীয় পর্কাত নাই । বেষপ কলসের সম্বুধে এক মধপ৭ নহে সুধোব সন্গুখে 

উষ্ক। সেইজপ | যতদিন জনগণ উহ্াদিগের মতে থাকিবে ততদিন এমকল কথ! আ্ানিতে পানিকে 

ন।; পরাস্ত সর্বদা অন্ধকীরে পতি থাকিবে ২ 

সমভূচরণ সহ্য়াসব্বং লোঁগং ফুসে নিরবসেসং। 

সন্তয়চউদমভাএ পতচযন্তরপদে মবিরঈএ ॥ 

প্রকরণ? ভা? ৪ | সংগ্রহ সু? ১৩৫॥ 

থে সমাক চাবি লভিত হইয়। কেবলী হয় মেই কেবল সমৃদ্নাত অগঙ্থা হইতে চতুর রাজা 

লোক আাপনাথ প্রদেশ করিব বিচনণ করিবে (মী?) দৈনগণ চতদিণ রাজা পিশাধ কবে। 

উহাদ্িগের মধো চত্ুর্দ'পর চড়ার উপবিষ্থিত মর্বার্থগিদ্ধি নিমানের ধ্ধার উপর কিঞ্চিৎ দুবে সিদ্ধ- 

বিলা আছে এবং ভত্র্ দূনা আকাঁখকে শিবপুর কহে । কেবলী অর্থাং ধাহাণা কেবল জ্ঞান, 

সর্বজ্ঞত। এবং পুর্ণ পবিত্রতা গ্রাপু হয়েন তাহার। সেই লোকে গমন করেন এবং আপনাদিগের 

প্রদেশে সর্বাজ্ঞ গারে অবস্থান করেন । খাহার প্রদেশ হম “৮ বিছ্ নহে এনং মে নিই নহে সে কখন 

সর্বজ্ঞ এবং কেবল জ্ঞানী হইতে পারে না । কারণ মাঠার আত্মা একদেশী সে গমনাগমন করে 

এাং বন্ধ ও মুক্ধ এবং জ্ঞানী ৪ অদ্রানী হইখ| থাকে । পর্মপা।পা এবং সর্বজ্ঞ কথন তদ্রুপ হইতে 

পাবেন না। উৈণদিগের ভীথস্কর সকল জীবরূপ হওয়াতে অল্প ও আন্ত হইবা অবস্থিত ছিল। 

উহ্ভার। কখন সর্বজ্ঞ ৪ সর্দ্মবাগক হঈতে পারে না পরন্ধ ধাহাতে সর্বাজ্ঞাদি গুণ যথাযথ খটিতে পাবে 

.সেই অনাস্ঘনস্থ, সর্দব্যাপক সর্বজ, পবিত্র এবং জান স্বঙ্প পরখাস্মাকে জৈনগণ বিশ্বাধ 

করে না। 

গব ভনরঠি পলিরাউ। তিগাউ উন্ধোদতে জহনেণং । 
মুচ্ছিম দুহীৰি অন্তমুন্থ। অ ঙগুল অনংখ ভাগতণু ॥ ২৭১ ॥ 

অর্থ_-এই সংসারে মন্্ধ্য ছুই প্রকারের আছে। এক গর্ভজ এবং পর গর্ভঙ্কাত নহে। উহ: 

দিগের মধ্যে গজ য্যোর উক্ষ্ট আয়, তিন পঙ্গোপম এবং শরাঁর তিন ক্রোশ বিস্তৃত! (সমীক্ষক) 

আচ্ছা, তিন পল্যোপম-আয়, বিশিষ্ট এবং তিন ক্রোশবিস্বৃত দেহধুক মনু) এই 'পৃথিবীক্কে অতি 
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অল্লই ধরিতে পারে। ' পল্যোপম যেরূপে পূর্বের লিখিত হইয়াছে তদ্রপ তিন পল্যোপম আয় হইলে 
অর্থাৎ ততকাল মন্গসা জীবিত থাকিলে উচহ্থাদিগের সন্তানও ন্তক্রপ তিন ক্রোশ বিস্তৃত শবীর বিশিষ্ট 

হইবে । বোশ্বাই নগরে দুই এবং কলিকাতায় তিন বা চারি জন তদ্রপ মন্তয্য নিবাস করিতে 

পারে? যদি তদ্রুপ হয় তবে জৈনগণ যে এক এক নগরে লক্ষ লক্ষ মঠষোর কথা - লিখিয়া থাকে। 

সাহার জন্ত লক্ষ লক্ষ ক্রোশ বিন্তুত নগর ও হওয়া উচিত । সমস্ত পুরথিবীতে তদণ একটি নগরও 

থাকিতে পারে না। 

পণথ। ললরঞ্ যোযষণ | বিরকংভাঁসিদ্ধিসিল ফলিহবিমলা | 

ওদঢুবরি গজোয়ণংতে লে গন্তো তচ্ছ সিদ্ধতিঈ ॥১৫৮ 

সব্ধার্থপা্ধ বিম।নের পবজ| হইতে ১৯ যোজন উদ্ধ যে দিদ্ধখল। আছে উহ! দীর্ষে, প্রশ্থে এবং 

স্বুলভায় ৪৫ লক্ষ যোজন পরিমিত । সিদ্ধশিলার সিদ্ধ ভুমি সকল ধবল শুভ্র, স্থুবর্ময় এবং স্াট- 

কেক ন্যায় নিশ্মল । কেহ কেহ ইহাকে 'ঈষ২” ও “প্রাগ ভর” এই নামে কহিফ়া থাকে । উল্ত 

সর্ধবার্থসিদ্ধশিল।র বিমান হইতে ১২ যোজন ঘাথৎ আলোকও অ.ছে। কেব্লীশ্রুত উক্ত পরমার্থ 

বিদিত আছে | উক্ত সর্বার্থ সিদ্ধিশিল। মধা ভাগ ৮ বোজন স্থল এব: তথা হইতে চারিদিকে ও 

তিন উপদ্দিগন্তে ক্রমশ হামলিশিষ্ট হইষ1 মক্ষিকার পক্ষ সদূশ লঘু এবং উদ্বীমুখ ছব্রাকারে দিদ্ধশিলার 

স্থাপনা আছে। উক্ত শিলার উপরে একযোজন অপ্তরে লোকান্তর আছে এবং সেই স্কলে সিদ্ধ- 
দিগের স্থিতি হইয়। থাকে | ২৫৮॥ সমীক্ষক ) এক্ষণে বিচারণ। কর! উচিত যে জৈনদিগের মুক্তি- 

স্থান সর্বার্থ গিদ্ধি বিমানের ধ্বজার উপর ৪৫ লঞ্চ সোজন পরিমিত শিল। হইলেও অর্থ।ৎ যতই 

উংকৃষ্ট এবং নিশ্মখল হউক ভথাপি পে স্থানে অবস্থিত মুক্ত জীব এক প্রকার বদ্ধ থাকে । কারণ 

উক্ত ররর বহিগগত হইলেই মুক্তি সুখ খণ্ডিত হইবে ৫৭ উহার বাঘু স্পর্শও হইবে না। 

নগকে ভ্রমজালে ৮ জন্য এই সকল কেবল কল্পন! মাত্র । 

বিতিচউরিং দিলসরীরং। বার সজোয়ণতি কৌসচ উকোসং জোঁয়ণনহস 
শয়ন উবে বুলি বিসেলংতু ॥ প্রকরণ; ভি ৪1 সংগ্রহঃ 

সুঃচ ১৬৭ || জা 

সামান্ততঃ একেন্দট্রিম জীবের শরীরের মধো এক সহম্ন যোজন শরীর যুক্তই উৎকষ্ট জানিতে 

হইবে, ছুই ইন্দরিযমুক্ত শঙ্খাদির শরীর ১২ যোজন জানিবে, চতুরিক্রিয় ভ্রমরাদিব শরীর ৪ ক্রোশ 
এবং পঞ্চেন্্িয়দিগের শরীর ১ সহ যোজন অথাৎ চারি সহশ্র.ক্রোশ জানিতে হইবে । ২৬৭ || 
(সমীক্ষক ) চারি চারি ক্রোশ পরিমিত শরীর ধারী হইলে পৃথিবীতে অতি অন্ন .মনুয এ+ 
অথাৎ কয়েক শত মনুষ্য থাকিলেই পৃথিবী ঘনভাবে পুশ হইয়! যায এবং কাহারও চলিবার জন্ত 
স্বানও থাকে না । পশ্চাৎ অবস্থানের জন্ত আকাপ এবং পথ বিষয়ে জৈনদিগকে জিজ্ঞাসা. করিতে 
হইবে এবং ষখন উহার এরূপ লিখিয়াছে তখন উহ্ারা আপনাদিগের গৃহে স্থান দিবে। পুস্তক. 
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চারি শহর ক্রোশ শরীর বিশিইদিগের দিবাসার্থ এক এক জনে জন্ত ৩২ সহম্ন কোশ বিশ্তৃত 

গৃহের আবহ্বীক। তদ্রপ গৃহ নিশ্মাণ করিতে হইলে জৈমদিগের সমস্ত ধন বাম়িত হইলে গৃহ 

 নির্শিত হইতে পারে না। এতাদৃশ ৮ সহস্ব ক্রোশ "বিস্তৃত ছাদ নিশ্বীণ করিধার জন্য "কড়ি 

কোথ। হইতে আনীত হইবে ? উহাতে ষদি স্তস্ত সংলগ্ন করিতে হয়, হাহা ভিভরে প্রবেশঞ 

করিতে পারে ন|। সুতরাং এসকল কথ! মিখা! কথিত হই থাকে । 

তে খল প্পে বিভ্ুলং থিজ্জাচে বছুঠি সবেব। 

তে ইব্ধিক অসংখে । ভছমে খন্মে পক ॥ 

গকরণ? ভঃ ৪ লবৃক্ষেত্র | সমাঁপ প্রকরণ সূঃ ৪ ॥ 

পূর্বোক্ত এক অঙ্গুল লোমের খণ্ড দ্বারা ৪ ফ্রোশ বর্গ এবং ভাুণ গভীব কৃপ পূর্ণ হইবে 

অন্ুল প্রমাণ লোমের খণ্ড ৪ ক্রোশ বর্গ এবং [দশ গভীর হইবে। অঙ্গল 

প্রমাণ লোদের খঞ্জ মিলিত হইরা ২০৫)১৫২ হইয়। থাকে এবং অত্যন্থ অধিক হইপে 

(৩5,৭৬২১,৪, ২5২৫৬১৫, ৪১১৯৯৬০। ৯৭৫৩৬০০০*০০০০০) বিস্তার ঘন যোজণ পণ্যোপমে 

স্ধমবল রোমের এত সখাক খণ্ড হইবে। ইহাও সংখ্যা কাল হইয়। থাকে। পূর্বোক্ত 

এক লোম খণ্ডের মনে মনে অসংখ্যাত খণ্ড কল্পন। করিলে অসংখাত সক্ষম রোমাধ, হইবে! 

( সমীক্ষক ) এক্ষণে ইহাদিগের গণনার রীতি দেখ। এক অঙ্গুল প্রমাণ লোমকে কত ধ 

করিয়াছে । উহ। কি কাহারও গণনার আপিতে পারে? আর উহার পরও মনে অসংখা খণ্ড 

কল্পন! করিতে চাহে । ইহা হইতে এইরূপ দিদ্ধ হইতেছে বে উহার যেন পুর্বোক্ত খণ্ড সকল 

আপনাপিগের হন্দ্বার। করিয়াছে । যদি হস্ত দিয়। না পারিয়। খ্বাকে, তবে মনের দ্বার! করিয়াছে । 

এক অঙ্থুন লোমকে অসংখ্য থ্ড করা কখন কি মন্তব হইতে রি 1 পারেন রিং 

জংবুদীপপমাণং গুলজোয়াণলরক বট্রবিরকু 

লবনাঈয়াসেসা। বলয় ভাছুগতণছুগ্ণায় ॥ ই, 

গ্রকরবঃ ভাঃ ৪1 লঘুক্ষেত্র সমা? সুঃ 11১২ | 

প্রথমতঃ জদু্ীপ লক্ষ যোজন পরিমিত এবং ঝুল। অবশিষ্ট লবখাদি সমসমু ও দক্ত্বীপ 

জদ্বীপের পরিমাণের ক্রমশ; দ্বিপণ। হুইথা থাকে । যেরূপ পুর রিশিত হইয়াছে তগুপ এই 

এক পৃথিবীতে জদ্ুদ্বীপাদি সপ্তন্বীপ এবং সপ্তসমুদ্র আছে ॥ ১২॥ ( মমীক্ষক) অতএব জদ্জ. 

ঘবগের দ্ধিতীয় খাপ ছুই লক্ষ যোজন, তৃতীয় চারি লক্ষ যোজন, চতুর্ধ অষ্ট লক্ষ যোঙ্ন, পঞ্চম 

ফোড়শ লক্ষ যোজন, হঠ সবাত্রিংপ লক্ষ যোগ এবং নপব চতুষেষ্ঠ লক্ষ যোজন হইবে) সমুদ্রের 

তাদৃশ অথব! তরপেক। অধিক পরিমাণ হইবে ভাহ! হইলে এই ১৫ সহস্র তোশ পরিধি বিশিঃ, 

পৃথিবীতে উক্ত লমন্ত কিরূপে ধরিতে পারে ? নুতরা: এ নকল কথ! কেবল মিথ্যা । 
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১৭২. সত্যার্থ প্রকাশ 

কুরুনইচুলসী সহসা । ছচ্চেবস্তরনঈ উপই বিজয়ং। 
পোঁদ মহানঈউ | চনুদল সহসা! উপন্তেয়ং ॥ 

প্রকরণ র্বাঃ ভাঁঃ। ৪। লবুক্ষেত্র মম! সুঃ॥ ৬৩ ॥ 

কুরুগেত্রে ৮৪ সহস্র নদী আছে | ৮5 ॥ ( সমীগক ) আচ্ছা,কুরুক্ষে তর অতি ক্ষ দেখ । উহা না 

দেখিয়। এক মিথা| কথা লিখিতে ইহা দিগের লঙ্জ। আদিল ন|? 

যামুন্তরা উতাউ। ইগগ সিংহাসণাউ অইপুববং | 
চউন্রবিতীঁস নিয়ানণ, দিসিভব জজ? মঙ্জণং হোঈ ॥ 

গ্রচরণ রত্রীকর? ভা? ৪1 লবুক্ষে তর সম পু ॥ ১১৯ ॥ 

দক্ষিণদিকে এবং উত্তবদিকে উদ্ধ শিনা বিশেষো উর এক এছ সিছাসন জানিতে ভইনে ॥ 

উক্ত শিলাদির নাম দক্ষিণ দিকে আভিণা্ড ক্গল। এব উত্তর দ্রিকে অভিরকুকন্থলা। উক্ত পিংহ|- 

সনের উপর ভীর্ঘপৰ উশাবেখন করবেন | ১১২ | 

( নমীক্ষক )দেখ। ইহাই তীথস্কনধিগের জন্মেংসসাদি কবিবার শিলা । মুক্তির দিদ্ধশিলাও 

এইরূপ . এইরূপ ইহাপিগে অনেক বিষয়ে গোলণোগ আছে ;উহ|। আর কত লিখিত হইবে? 

পরন্থ জল ছাকিয়। পান করা, সুক্ষ জীবদিগের উপর নাম মাত্র দয়া করা এবং রান্রিকালে ভোজন 

ন| করা এই ভিন বিষয় উত্তগ। তন্বাতীত ইহ।দিগের যাবতীয় কথা আছে ভংসমন্ত্ঈ অনস্ভব। 

ধহ। লিখিত হইয়াছে উহা হইতেই বুদ্ধঘান লোক অনেক বিষয় জা নখ! লইবেন। যাহা লিখিত 

হইগাছে তাছ। অন্ দৃষ্টান্ত মাত্র । ইহাদিগের অসগুব বিষয়, সমস্ত লিখিলে এভাদৃশ বৃহৎ পুস্তক 

ইইয়। পড়ে যে একজন পুরুঘ চিরজীবনেও পড়িঘা উঠিতে পারে না । এই হেতু 'এক মৃপাত্রস্থিত 

*পচ্যমান” তগ্ড,লের মধ্যে একটি পরীক্ষা করিলে যেবধপ তুল গিদ্ধ হইয়াছে কিন। বুঝিতে গার! 

তীয়, তদ্রণ এই অল্প লেখ। হইতে সজ্জা গন অনেক বিদর বুঝিরা লইবেন, বুদ্ধিমান্দিগের জন্ত অধিক 

লেখ! আবশ্তক নহে । কারণ তাহার। দিগদর্শনের ন্যায় অল্প দেখিয়া সম্পূর্ণ আশয় বুঝিয়। লয়েন। 

ইহার 'অগ্ঠে খু্গানদিগের মত বিষয় লিখিত হইবে । 

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরম্বতী স্বামি নিশ্মিতত, 

সত্যার্থ প্রকাশে ন্ুভাষাবিভূণিতে নার্ডতিক" 

মতীস্তর্গত চার্নাক বৌদ্ধ জৈন মত খগুনমণ্ডন 

বিময়ে দাদশঃ সমুলাসঃ সম্প দঃ॥ ১২॥ 
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গেই “বাইবেল” মত কেবল যে শ্ীষ্টিযানদিগের ভা! নতে পর উহাতে গিউনা প্রঠতিও গৃজীন্ 
হইয়! থাকে । এই ত্রয়োদশ লমূর।লে হীন মভলিনয পিগিত হইরাহে। উষ্ঠার তি প্রান এইরূপ । 

আদ্গকাল বাইবেল মত মধ্যে থ্রীষ্টঘানগবই মুখা এব" গ্িহুদী প্রভৃতি গৌণ , মুখোর গ্রহণ কবাতে 

গৌণের ও গ্রহণ হইয়। থাকে, হ্বভবাং উভাতে যিহদীদিগকে ও গীত হইয়াছে বৰ বিয়। লইতে হইবে 

এস্থলে বে সকল কথা কেবল বাইবেলে ঘাচ্ধে তাহাই লিখিত হইয়াছে । খ্রীষ্টান এবং খ্রি প্রভৃঙি 

সকলেই উহ। বিশ্বান করেন এবং এই পুস্তকই আপনাদিগের ধের মূল কারণ বলিধ! মনে কারেন 

এই মতাবলঙ্ী মহৎ মং দর মাজকগণ কতক রচিত এই পুস্তকের অনেক ভাষান্তর গাছে । উহ 

দিগের মপো দেবনাগরী অগব। সংস্কৃত 'ভাষান্বব দেখিয়া আমার বাষ্টবেল সঙ্থান্ধো অনেক সাঙ্গ! 

হইয়াছে | ভাহার মধ্যে অতি অগ্পমাত্র এই ভ্রয়োদখ সমূল্লাসে লাধারণের বিচারাথ লিখিত হইল 
উহা! কেবল সত্যবৃদ্ধি এবং অমঞ্চোর হাম করিবার জন্য লেখ। হইরাছে, কাহাকেও9 ছুংখ দিবার জহ 

ব। হানি করিবার জঙ্ত 'অথব। মিথ্যা দোষারোপ করিবার জন্য নতে। এইবূপ অভিপ্রায় রাখ 

হইরাছে ঘে লিখিত উত্তর দেখিয়। এ পুস্তক কিক্ধপ এবং ইহাদিগের গত ব। কিনূণ তাহ। সকলেই 

বুঝি! লইবেন । এক্সপ লিখিবার প্রয়োজন এই ঘে মমামাত্রেরই দর্শন, শ্রবণ লেখনা্ি কর 
সহজ হইবে এবং বাদী ও প্রতিনাদী হইঘ়| বিচার করহঃ সঞলেই ্রীষ্টিয় মতের শান্দোলন করিতে 

পারিবে । ইহা হইতে এক প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে যে ম্ষাদ্দিগের ধর্শবিষয়ুক জ্ঞানধৃদ্ধি পাওয়া 

যথাযোগা সভ্যানতা মত ৭ কর্তব্যাকর্তবা কম্ম সন্বন্ধীয় বিমল সকল বিদিত হইয়। সত্য ৪ কর্ধব্য 

কম্মের স্বীকার এবং অসন্য ও অকর্তব্য কম্মের পরিহার করা সহজেই হইতে পারিবে লক? 

মন্তষ্যের উচিত থে সকলের মত বিষয়ক পুশ্থক সকপ দেখিয়া এবং বুঝিগ্া কোনরূপ সন্মতি ৰ 

অসন্মতি দিবে অথবা লিখিবে এবং হাহ ন। পাৰিলে অবণ করিবে | মেরূপ অপায়ন দ্বারা পঞ্চিং 

হয় তদ্রুপ অবণ দ্বারা বহুশ্রুত হইয়া থাকে । শ্রোতা যদি অপরকে বুঝাইজে ন। পারে তথাগি 

আপনি' অবশ্যই বুঝিতে পারে । কেহ যদি পক্ষপাততরূপ যানাবঢ হইয়া দর্শন করে, সে আপনা: 

অথবা! পরের গুণ অথব1 দোষ বিদিত হইতে পারে ন।। মম্যোর আত্ম! ষথাধোগ্য লত্যাসত্ত। 

নির্ণয় করিবার লামর্থা ধারণ করে এবং যতদুর আপনার পঠিত অথবা রত থাকে ততদুর নিশ্চ 

করিতে পারে । যদি একমতাবলম্বী'অপরমতবলম্বীর বিষয় জ্ঞাত থাকে এবং অন্যে জাত না থাবে 

ডাহা হইলে যথাবহ সংবাদ হইতে পারে না, কিন্তু অজ্ঞানী হইয়। কোন ভ্রমন্ূপ পরিচ্ছি ও বেছি 

হানে বন্ধ হইয়। পড়ে । যাহাতে তুন্ধপ না হয় এই আশয়ে এই গ্রন্থে সমস্য প্রচলিত মতের বিষ 

সল্প অল্ল লিখিত হইয়াছে । ইহা! হইভেই অবশিষ্ট বিষয় সকল অঠমান করিনা লওয়া যাইটে 
সাত্তিষ এবং 'অবধারণ কর যাইবে যে ইহা সঙ্াকে ম্থি। । যান্ক সর্বামান্ত সহাবিষব ভা 



৬৭3 সত্যার্থ প্রকাশ 

পকলেই একমত এবং ফেবল মিথ্যা! বিষয়েই মতান্তুর ও বিধাদ হইয়। থাকে । অথবা, এক সঙ্য 

এবং অপর মিথা। হইলেও অল্প পরিমাণে বিবাদ চলিষ্তে পারে । যদি বাদী ৪ প্রতিবাদী উভয়েই 

মভযাসতা নিশ্চয়ের জন্ত বাদ ও প্রতিবাধ করে, তাহা হইলে অবশ্যই নিশ্চয় হুইয়! যায়। এক্ষণে 

আমি এই হ/য়াদশ সগুল্লানে খ্রীষ্টান মত বিষয়ে কিছু লিখিয়। সকলের সম্মুখে স্বাপন করিতেছি। 

সঞ্লে বিচার করুন যে ইহ কিরূপ 



অঞ্ধ জন্সোুস্ণ স্মুজন।সান্স্ডঞ 1 

৮টি ০০০০ 

অথ খুঁফিয়ানমতবিষয়ং সমইক্ষি ব্যামঃ। 

ইহার পর খুঘানদ্িগেব মত বিষয় লিখিত হইবে । ইহাতে সকলে বিদিত হইয়। ঘাইবে থে 

ইহাদিগের মত নির্দোষ কি না! এবং ইাদিগে বাইবেল পুঞ্ধক ঈখরকুত অথবা নহে । প্রথম 

বাইবেলের পূর্ধর ভাগের বিমধ লিখিত হইতেছে । 

১1 আরম্ত সময়ে ঈশ্বব আকাশ এবং পৃথিবী স্থষ্ট করিলেন। পৃথিবী গঠন রক্ভিত এবং শ্গ্য 

ছিল। গভীর স্যানে অন্ধকার ছিল এবং ঈশ্বরের আম্ম। জলের উপর বিচরণ করিডেছিল । পর্ধা 

১ আযঃ১। ২ | 

( সমীক্ষক ) আরম্ত কাহাঁকে বলিতে ? ( খষ্টিযাঁন ) সষ্টির প্রথম উৎপন্তিকে | ( সমমীক্ষক ) 

তবে কি এই হি গ্রথম হইযাজিল এবং উার পূর্বে কখন হয় নাই? ( খৃষ্টিগান ) আমর| জানি না 

হইয়াছিল কি না, ঈশ্বর তাহা জানেন । ( সমীক্চক ) যদি জান ন। ভবে এই পুস্তকের উপর কেন 

বিশ্বাস করিলে? কাবণ ঘগন উঠ| হইতে সন্দেচ নিরাকরণ হইতে পাবে না ভথন উঠার ভরমাধ 

লোকদিগকে উপদেশ প্রনান করিয়। এই সন্দেহ পর্ণ মুতে কেন আরুই করিতে? নিঃসন্দেহ সর্স 

সংশয় নিবারক বেদ কেন স্বীকার কিতেছ ন।? গদি তোমবা ঈশবেধ শর প্রকার না জান 

ভবে ঈশ্বরকে কিরূপে জানিবে ? াকাশ কাহাফে মনে কর ? (খু ইঘান ) শৃতা এবং উপধকে। 

( সমীক্ষক ) শন্ের উৎপন্ত্ কিবূপে হইল ; কারণ উহ বিভূ পদার্থ, মতি শুক্ম এব উপরে & 

নীচে একরূপ ) যদি আকাশের স্পষ্ট ন। করিয়া! থাকেন, তবে শূন্ত এবং আকাশ চিল কি! চিপ 
না? অবকাশ বানীত কোন পদার্থ, অবস্থিত গাকিতে পারে না। আ্তরা ভোমাদিগের বাই, 

(বেলের মত কখন যুক্তিসঙ্গত নাতে । ঈশ্বর গঠনহীন বলিধা তাহার জ্ঞান ৪ কম্ম কি বিদদুশ 

(গঠন হীন ) হয় অথব| সদৃশ (শ্থঈগঠন) হর? (খুইঘান ) গঠন বিশিষ্ট হইয়া খাকে । (সমীকক) 

তবে এম্লে ঈশ্বরকৃত পৃর্থবী গঠ্নহীন ছিল একপ কেন লিখিত হইল ? ( খুষ্টিান) গঠনহখীনের 

অর্থ এই যে টচ্চ নীচ ছি এব* সমান ছিল না। ( সণীক্ষক ) পরে কে সমান করিল? এক্ষণে 
কি উচ্চ নীচ বর্তবান নহে ? সুতরাং ঈশ্বরের কাধা বিশ্বপ (গঠন ভীন ) ভইন্ে পাবে না। কারণ 

তিনি সর্বজ্ঞ । তীহাঁর কার্ধা কগন রদ ব। প্রনার হইত 11রেনা। বাইবেলে ঈশ্বর কত শ্টি 

বিরূপ ও গঠনহীন বলিয়। লিখিত হইয়াছে, 'এই হেতু উক্ত পুস্তক ঈশ্বরকত হইতে পারে ন1। 
প্রথমতঃ ঈশ্ববের আত্ম কি পদার্থ? (খুষ্টয়ান) চেতন । ( সমীক্ষক ) উহা! সাকখর অথবা! নিরাঁ- 

কার এত্বং বাপক 'আথবা একদেশী। খৃষ্টান (নিরাকার, চেতন এৰং বাপক ; পরস্ত কোন এক 

“সেনাই” পর্বা্ে এবং চতুর্থ স্বর্গ প্রভৃতি স্থানে লিশেষক্ধীপে অবস্থান করেন। (সমীঙ্গক ) যদি 

২৩ 



২৭৬ | সত্যাথ গ্রকাশ। 

নিরাকার ভয়েন ₹ধে কে তাহাকে দেখিল ? ব্যাপকের জলের উপর বিচরণ কর! সম্ভব হয় নাঁ। 

আচ্ছা, ধখন ঈশ্বরের আত্ম। জলের উপর বিচরণ করিতেছিল খন ঈশ্বর কোথায় ছিলেন? ইহ! 

হইতে এইরুপ সিদ্ধ ভইতেছে যে ঈশ্বরের শরীর অন্ত কোন স্থানে ছিল অথবা আপনার আত্মার 

ফোন এক খণ্ড জলের উপব বিচরণ করিতেছিল। এরপ হঈলে তিনি বিভু এবং সর্বজ্ঞ হইতে 
পারেন না। বির ন| হইলে 'গভের বচন।, ধারণ ৭ পালন, জীবদিগের কান্মের বাবস্থা অথবা 

'প্রলয় কখন করিতে পারেন না 1 কারণ যে পদার্থের স্বরূপ একদেশী, ভাহার গুণ কর্ম ও স্বভাব ও 

একদেশী হইঘ| খাকে ? ঘদি এপ ভয় ভাহ। ভইলে স্িনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। কারণ ঈশ্বর 

সর্নবব্যাপক, অনন্ত গণ, কম্মা ৭ স্বভাব মুক্ত সচ্চদানান্দ স্বরূপ, নিত্য, শুদ্ধ, নূদ্ধ ৪ মুক্ত স্বভাব, 

অনাদি এব" অনম্ভাদি লঙ্গণযক্ত বেদে কথিত মাছে । উহ| তোমরা বিশ্বাস কর, তাহ। হইলেই 

কল্যাণ ভইবে নচেৎ নভে ॥১। 

১। ইশ্বর বলিলেন যে আলোক হউক এব" "ৎগণাঁৎ আলোক হইল। ঈশ্বর আলোক 

দেখিলেন থে উহ। উম | পর্ব ১। আঃ ৩৪) ( সমীক্ষক ) জ্ুডন্জপ আলোক কি ঈশ্বরের কথা 

শ্রবণ কবিল ? ধদি শ্রবণ করি থাকে, তবে এক্ষণে হুর্যা, দীপ এবং অগ্নি প্রকাশ আমাদিগের 

এবং তোমাদিগের কথ। কেন শ্রবণ করে না? প্রকাশ জড় হইর়। থাকে এন” উহ কাহারও কথ। 

বখন শুনিতে পারে ন।। ঈশ্বর যখন আলোক দ্রেখিলেন তখনই কি জানিলেন যে আলোক 

উত্তম? পূর্বে জানিতেন ন।? যদি জানিতেন তবে দেখিবার পর উত্তম বলিলেন? যদি ন! 

জানিতেন তবে ভিন ঈশ্বরই নহেন। সুতা তোমাদিগের বাইবেল কঈশ্বরোক্ত নহে এবং 

উক্তব্ধপ ধিনি বলিয়াছিলেন, তিনি সর্বাজ্ঞ ঈশ্বর নহেন ॥ ২॥ 

৩। ঈশ্বর কহিলেন, যে জলের মাধো আকাশ হইবে এব" জল হইতে জলের বিভাগ করিব। 

তখন ঈশ্বর আকাশ নিশ্বীণ করিলেন এনং আকাশের নিয়স্থ জল হইতে আকাশের উপরস্থিত 

জলের বিভাগ করিলেন ও তজ্ধশ হইল। ঈশ্বর আকাখকে ব্বর্থ কহিলেন এবং সন্ধা ও প্রাতঃ- 

কাল ছিতীয় দিন হইল। পর্ব ১। আঃ ৬।৭1৮। 

( সমীক্ষক ) আক।শ 'গবং জ্ল ও কি ঈশ্বরের বাকা শুনিল? জলের মধো যদি আকাশ না 

হইত তাহ হইলে জল কোথায় খাকিত? প্রথম স্তরে আকাশের কষ্টির কথ। আছে, তখন পুন-. 

রায় আকাশ নিক্মীণ ব্যর্থ হইল । ঈশ্বর যখন আকাশকে ত্বর্গ কভিলেন খন উহ সর্বব্যাপক 

বলিয়া সব্বাজ্ঞই শ্বর্গ হইল এবং পুনরায় উপরকে স্বর্গ কহা ব্যর্থ। যখন স্থর্াই উৎপন্ন হয় নাই 

তখন আবার দিন ও রাত্রি কোথা হইঙে হইল? অগ্রবত্বী স্তর সকল এইরূপই অসম্ভব কথায় 

পূর্ণ আছে ॥ ৩। 

৪। তখন ঈশ্বর বলিলেন যে আমি আপনার হবূপান্সারে আদমকে আপনার সমান করিয়া 

পিশ্বাণ করিব । তখন আপনার ম্ববপান্গসারে আদমকে উৎপন্ন করিলেন । উক্ত ঈশ্বর তাহার স্বরূ- 

পান্গসারে ভাহাকে উৎপন্ন করিলেন। শ্তিনি পরে উহ্াদিগকে নর ও ্ নির্মাণ করিলেন ঈশ্বর 

উহাদিগকে আশীর্বাদ 'করিলেন। পর্ব ১ আঃ ২৬। ২৭। ২৮ | 

€ সমীক্ষক ) ঈশ্বরের স্বরূপ পবিত্র, জ্ঞানম্বরূপ, এবং আনন্দময়াদি লক্ষণযুক্ত ৷ তিনি যদি 

আদমকে আপনার স্বক্ূপাচসারে নিশ্দাণ করিলেন তবে আদম উক্ত লক্ষণযুক্ত স্বরূপের সদৃশ কেন 



১৩ সুজা) 1 সপ. 
না! হইল? ধদিনা হইয়। থাকে ভাহ। হইলে তাহার হরূপাতমারে নিশ্থিত হয় নাই। আদমকে উৎপত্তি করাতে ঈশ্বর আপনার স্বরূপকেই উংপত্তিবিণিই করিলেন।' তখন উঠা অনিত্য নহে কেন? আদমকে কোথা হইতে উৎপন্ন বরিলেন ? ( খুষ্টিান ) মুত্তিক! হইতে । (মীক্ষক ), ঈন্তিকা কোথা হইতে কষ্ট হইল?! (খুষ্টি়ান) আপনার সামথা হইতে) সমীক্ষক )' ঈশ্বরের সামর্থ অনাদি অখব। নৃজন? (খুষ্টয়ান ) অনাপি। (সমীক্ষক) যি অনাদি হয় তবে, 

জগ্তর কারণ সনাতন হইল | খন অভাব হইতে ভাবোতপন্তি কেন মানিতেছ ? (খ্াইয়ান )" স্থির পূর্বের ঈশ্বর ব্যতিবেকে কোন বস্কঈ ভিন ন।। ( সমীগ্ক ) যদি কোন বস ছিল ন।, তবে এই জগং কোথ। হইলে রচিত হইল ? ঈত্ববের সামথা কি দ্রবা অথবা গুণ? যদি ভ্রবা হয় তবে ঈশ্বর ভিপ্ন দ্বিতীয় পদার্থ ছিল এবং যদি গুণ হয বে গুণ হইতে দ্রবা নিশ্খিত হইতে পারে না। বেরূপ রূপ হইতে অনি এবং রস হইতে জল নির্থিত হতে পারে ন'। যদি ঈশ্বর হইতেই জগং 
নির্শিত হইত, তাহা হইলে উহ! ঈশ্ববের গুণ, কম 9 স্বভাব বিশিষ্ট হইত । আ্গতের গুণ, কর্ম 
এবং স্বভাব ঈহরের নাঁণ নাহওনাদছ এইকপ ।নগ্চ। হইত, বে উহ। ঈতখ্বব হইত নিশ্সিত 
হয় নাই : পরস্ধ জগতের কার অর্থাৎ পরমাণ্ প্রস্ত ত নামবিশিই জড় হইতে নির্টিত হইয়াছে । 
জগতের উৎপত্তিকারণ সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্রে যেপ লিখি আচে 'হাহই' বিশ্বাস কর; তাহ 
হইতেই ঈশ্বর জগং নিম্মীণ করেন। যদি আদমের আম্পিক স্বরূপ জীব এবং বাহক মন্তযোর সদৃশ হয়, তবে ঈশ্বরের স্বরূপও াদ্ুখ নহে কেন? কাবণ যখন আদম ঈশ্বরের সণ নির্মিত, তখন 
ঈশ্বরকে ও আদমের সদখ অবগা হইছে ভবে ॥ ৪ ॥ 

৫। তখন পরমেশর ঈশ্বর ভূমির ধলি হইতে আদমকে নিশ্মাণ কবিলেন এবং তাহার মাসি- কায় জীবনপ্বাস প্রবাহিত করিলেন এবং আদম জীবিত প্রাণী হল । পরমেশর ঈশ্বব ইডেনের পূর্বদিকে এক উষ্ঠান বচ| করিতেন এরা বে আদমকে ভিনি নিষ্মাণ করিয়াহিলেন তাহাকে 
সেই উদ্যানে রাখিলেন। উপ্ত উদ্ভানের মপান্তলে জীবনরক্ষ এবং সদসৎ জানের বু ভূমি হইতে 
উৎপস্স করিলেন । পর্ব ২। আঃ ৭1৮1৯ ॥ ূ 

( সমীক্ষক ) যখন ঈশ্বর ইডেনের উদ্ভান নিম্মাণ করিয়া উহাতে আদমকে রাখিয়াছিলেন 'তখন কি জানিতেন না যে উহাকে সেই স্থল হতে দুনীকৃত করিতে হইবে? যখন ঈশ্বর আদমকে ধূলি 
হইতে নিশ্দীণ করিলেন তখন আদম ঈশ্বরের ম্বরূপ ভঈল না এব, যদি হইয়া থাকে ওবে ঈশ্বরও 
ধুলি হইতে নিশ্মিত £ ঈশ্বর উঠার নালারদ্ধে, যাঁদ শ্বাস প্রবাহিত করিয়া খাকেন, তাহ] হইলে 
উক্ত শ্বাস ঈশ্বরের স্বরূপ ছিল অথবা! ভিন্ন ছিল? যদি বল বেভিন্ন ছিল ভবে ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে 
নির্মিত হইল না! এবং যদি বল যে এক ছিল তাহা হইলে আদম ও ঈশ্বর একই হইল। যদি এক 
হইল তাহা হইলে আদমের ন্যায় জন্ম, মরণ, বুদ্ধি, ক্ষয়, ক্ষুণ!, ও ভুষা আদি দোষ ঈশ্বরেন্উপস্থিত 
হইল এবং তিনি কিরূপে ঈশ্বর হইতে পাবেন? এই হেতু বাইবেলের এই পুরাতন অংশ সঙ্গত 
বলিয়া বোধ হইতেছে ন! এবং এই পৃস্তকও ঈশ্বররুত নহে । ৫ ॥ 

৬-_পরমেশ্বর ঈশ্বর আদমকে অতাস্ নিদ্রায় অভিভ্ূভ রুরিলেন এবং সে নিজ্রিত হইল। তখন 
তিনি উহার পার্াস্থি হইতে এক অস্থি বাহির করিয়! তাহার স্থানে মাংস পুরণ করিয়া দিলেন । 
পরমেশ্বর আদণের উক্ত পাশ্থাস্থি হইতে এক নারীর স্থষ্টি করিলেন এবং ভাহাকে আদমের নিকট 
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লক আসিলেন। পর্ব ২1 আঃ ২%। ২২। ( সমীক্ষক ) ঘনি ঈশ্বর আদমকে ধূলি- হইতে নির্ঘাপ 

করিয়। থাকেন তবে কাহার স্ত্রীকে ধূলি হইতে নির্মাণ করিলেন নাট যদি নারীকে অস্থি 

হইতে নিষ্দাণ কবিলেন তবে আদমকে ও অস্থি হইতে কেন নিত্ধীণ করিলেন না? যেরূপ নর হইতে 

নির্গত হওয়াছে নারী নাম হইল দ্রপ নারী হইতে নর নামও হয়া উচিত। তাহাতে পর- 

স্পরের প্রেম ও থাকিতে পারে 'এনৎ স্ত্রীর সহিত পুকুম যেরূপ প্রেম করিবে তদ্রুপ পুরুষের সহিত 

শ্রীও প্রেম করিতে পাবে | বিদ্বান্গণ দেখুন, ঈশ্বরের কিরূপ পদার্থবিষ্ঠা অর্ধাৎ “ফিলজফি” প্রকা- 

নিত হইনেছে । শদি আদমের এক পাশ্বাস্থি বাহির করিয়। নাবাঁর কষ্টি হইল, তাহা হইলে সকল 

মন্তস্বোর এক এক পার্থাস্থি নান হর ন। কেন? তদনাভীত স্্ীর শরীরে এক পার্াস্থি হওয়া উচিত, 

কারণ স্ত্রী এক পার্াস্থি হইতে নির্শিত হইয়াছে । যে সকল সামগ্রী হইছে জগং রচিত হঈয়াছ্ছে | 

উহ হইতে কি স্ত্রীর শরীর নির্খিত হইতে পারিত না! এই হেতু উক্ত বাইবেলের হৃষ্টিক্রম 

সুষ্টিবিদভ্ঠার বিরুদ্ধ | ৬॥ 
॥__ পরমেশ্বর ঈশ্বর পৃথিবীতে যাবতীয় পশ্ত কষ্টি করিয়াছিলেন তাহাব মধো সর্প অতিশয় ধূর্ঘ 

চিপ । সে স্ত্রীকে জিজাসা করিল বে ঈশ্বর কি নিশ্চদ বলিয়াভেন মে ভোমরা এই উদ্ঠানের কোন 

বু্গ হটাতে ফল ভোজন করিবে না? স্থী সর্পকে বলিল যে আরা এই উগ্ভানের বৃক্ষের,ফল ভোঙ্গন 

করিয়! থাকি ৷ পরন্ধ উদ্ধানের মধাস্থিত বৃক্ষের ফল বিষে ঈশ্বর বলিরাছেন যে উহ। তোমরা 

ভোঙ্জন অথবা! স্পর্শ করি না-করিলে মৃত্যু গর্ত হইবে। তখন সর্প স্বীকে বপিল যে কখনই 

তোমরা সবিবে না।. কারণ ঈশ্বর জানেন যে যে দিন তোঘবা উহা ভোজন করিবে সেই দিন 
ভৌমাদিগের চক্ষু উন্নীলিত হইবে এবং তোমর! সদসৎ বুঝিবার বিষয়ে ঈশ্বরের তুলা হইগনা যাইবে 

যখন স্ত্রী দেখিল যে উক্ত বৃক্গফল ভোজন করিত সুম্বাদ, দেখিতে স্বন্দর এবং বৃদ্ধিদানের যোগা, 

তথন সে উক্ত ফল গ্রহণ করিল এবং ভোজন করিল ও পতিকে প্রদান করাতে সেও ভোজন 

করিল। তখন উহাদিগের উভয়ের চক্ষু উন্মীলিত হইল এবং উহা'রা বুঝিতে পারিল যে আমরা 

ধিবনন। রহিয়াছি। তখন উহ্নারা উদুঙ্গরের পত্র সকল লইরা বয়ন করিয়া আপনাদিগের জন্য বন 

্রস্থত্ত করিল। তখন পরমেশ্বর ঈশ্বর সর্পকে বলিলেন ঘে তুমি এইরূপ করিয়াছ বলিয়। সমস্ত 

পালিত গশ্ু এবং বন্ত পণ্ড অপেক্ষ। অধিক অভিশপ্ত হইবে, তুমি আপনার উপরের দ্বারা বিচরণ 

করিবে এবং চিরজ্ীবন খুলি ভক্ষণ করিবে । আমি তোমাদিগের এবং স্ীগণের ও তোমার এবং 

উাদিগের বংশমধো শক্রতা রোপণ করিব উহারা তোমার মন্তক ভগ্র করিবে এবং তুমি 

উহাদের গুল্ফ ক্ষত করিবে। তিনি জীকে বলিলেন যে আমি তোমার পীড়া এবং গর্ভধারণ 

অধিক বৃদ্ধি করিব, তুমি ক্লেণের সহিত সন্তান প্রসব করিবে, তোমার ইচ্ছা তোমার পতির 

অধীন থাঁকিবে, পতি তোমার উপর গ্রতৃঙ্ধ করিবে । তিনি আদমকে বলিলেন যে তুমি আপনার 

পত্রীর কথা শুনিয়া এবং যে বুক্ষফল ভোজন করিতে নিবারণ করিয়াছিলাম সে তাহ! ভক্ষণ 

করিয়াছে এই জন্ত তোমার ভূমি অভিশপ্ত হইল এবং তুমি চিরজীবন ক্লেশের সহিত উহা হইতে 

জীবিক। নির্ধধাহ করিবে। ভূমি তোমার জন্য কণ্টকলতা ও কণ্টকীবৃক্ষ উত্পাদন করিবে এবং 

বি কেনের শীক ও পত্র ভোঙ্জন করিবে | পর্ধরঃ ৩। আঃ ১া২181৫1৬;৭1১৪।১৫1১৬১৭।১৮ | 

স্ীক্ষক- যি ুষ্টিণানদিগের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইতেন ভাহা হইলে এই ধূর্ত স্পকে অর্থাৎ 



' এভ সঘুলাস। মা, 

শচতানকে কেন সৃষ্টি করিরেন? যখন সষ্টি করিয়াছেন তখন উক্ত ঈশ্বরই অপরাধের ভারী হইয়া 
ছেন। কারণ যদি ভিনি উহাকে দুষ্ট করিয়। না হষ্টি করিতেন ৩2 হইলে সে কিরূপে ছুষ্টতা 

বরিত ? উষ্থীরা যখন পূর্বধজঞম্ম মানেন না, তখন ঈশ্বরু বিনা "্দপরাধে কেন উহীকে পাপী করিয়া 

ষ্টি করিলেন? সতা জিজ্ঞাস! বরিলে বলিতে হয যে সে সপণছিল না পরস্ধ মস্টধা ছিল; কারণ 

মম্ধধ্য না হইলে কিরূপে মন্ষোর ভাষ। বলিতে পাবিল ? যেক্বয়ং মিথা»ক্ত হয় এবং অপরকে 

যিথ্যায় প্রবর্তিত করে তাহাঁকেই শয়তান বলা উচিত। কিন্তু এস্থলে শয়ত।ন সতাবাদী এবং সতা- 

বাদী বলিয়! উক্ত স্ত্রীকে প্রসারিত কবে নাই, বরং সত্য কথাই বনিয়াছিক ঈশ্বর আদম ও হনাকে 

মিথ্যা কহিয়াছিলেন যে ইহা! ভক্ষণ করিলে ভোমরা মরিয়! যাইবে । যদি উক্ত বুক্ষফল আ্ান্দায়ক 

এবং অমরত্বকারক ছিল, তাহ! হইলে উহা ভক্ষণ করিতে নিষেধ করা কেন হইল? যদি নিষেধ 

বরিয়া থাকেন তাহ। হইলে তাদুশ ঈশ্বর মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক স্থির হইল কারণ উক্ত বৃক্ষের 

ফল মন্তযোর জানদায়ক এবং স্থখকারক ছিল, অজ্ঞান অথব! মৃত্যুকারক ছিল না যদি ঈশ্বর উহার 

ফল ভক্ষণ নিষেধ করিলেন তবে কি গ্ন্ত উক্ত বুক্ষ উৎপন্ন করিয়াছিলেন? যদি আপনার জন্ট করিয়া- 

ছিলেন এরূপ হয় তবে তিনি স্বয়ং অজ্ঞানী এবং মুত্যধশ্মক্রান্ত ছিলেন। যদি অপরের জন্তু 

উৎপাদন করিয়া] থাকেন, তাহ। হইলে ফল ভক্ষণে কিছুই অপরাধ হয় নাই। আজকাল জানকারক 

প্রবং মুতানিবারক কোন বৃক্ষই দু্গীগোচর হয় না। ঈশ্বর কি শবে উহার বীজ নষ্ট করিয়া 

দিয়াছেন? এইরূপ করিলে মন্তষ্য যখন ছলনাপর ও কী হইয়া থাকে তখন ঈশ্বরও কেন 

ছলনাঁপর এবং কপটা হইলেন না? কারণ কেহ অপরের প্রতি ছলনা এবং কপটতা৷ করিলে সে 

কেন ছলনাপর এবং কপটা হইবে না? এই তিনকে শাপ যখন বিনা অপরাধেই দেওয়া হইল, 

তখন ঈশ্বর অন্তায়কারীও হইলেন । উক্ত শাপ ঈশ্বরের উপর পতিত হওয়! উচত, কারণ তিনিই 

মিথ্যা কথ! কহিয়াছেন এবং প্রভারণ। করিয়াছেন। “ফিলজফি” ( তত্ববিদা। ) দেখ, যে ক্লেশ 

বাতিরেকেও যেন গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব হইতে পারিত !! শ্রম ব্যতিরেকে কি কেহ 

আপনার জীবিক। উপার্জন করিতে পারে? কণ্টকাদি বৃক্ষ কি প্রথমে ছিল না? যদি ঈশ্বরের 

কথান্ুসারে. সকল মন্য্যের পক্ষে শাক ও পত্র ভোজন উচিত হইল তাহ। হইলে বাইবেলের উত্ত- 

রাংশে যে মাংস ভোজনের কখ| আছে তাহা কেন মিথ্যা! নহে? যদি উহ! সত্য হয় তবে ইহা! 

মিথ্যা । যখন আদমের কিছুই অপরাধ সিদ্ধ হইল ন1 তখন খুষ্টিমানগণ আদমের অপরাধ বশতঃ 

সকল মন্থুযোর সন্তান হওয়। বিষয়ে কেন অপরাধী কহেন? আচ্ছা, এপ পুস্তক এবং এব্প 

ঈশ্বর কখন বুদ্ধিমানদিগের সম্মুখে কি যোগা হইতে পারে ?॥৭| 

৮স্পরমেশ্বর ঈশ্বর কাঁহলেন যে দেখ আদম সদসং জ্ঞান বিষয়ে আমাদিগের অন্ঠতমের মত 

হইয়াছে । এক্ষণে যেন একজপ না হয় যে ম্বহন্তে জীবন-বৃক্ষের ৪ ফল গ্রহণ করিয়। অমরও হইয়া 

যাইতে পারে) এই হেতু তিনি আদমকে দরীতৃত করিলেন এবং ইডেনের উদ্যানের পূর্বদিকে 

গায় দূত এবং দীপ্যমান ও চতুরদিক্প্রপারী খড়া রাখিয়া দিরেন। তাহাতে জীবন বৃষ্ষের মার্গ 

রক্ষিত হইল । পর্নঃ | আঃ । ২২। ২৪। 

( সমীক্ষক ) আচ্ছা, ঈশ্বরের এরূপ ঈর্ধা এবং ভ্রম কেন হইল মে জ্ঞান বিষয়ে আমাদিগের 

তুলা হইয়াছেন? উহ! কি মন্দ কথা হইয়াছিল? এরূপ সনোহেষ্ট বা কেন পক্ছিত কইলেন? 



১৮৬ সতাথ প্রকাশ । 

কারণ কেহ কখন ঈশ্বরের তৃলা হইন্ে পারে না। পরস্থ এইরূপ লেখা হইতে ইহাও প্রতিপর 
হইতে পারে যে তিনি ঈদ্বপ্ন ভিলেন না, পরস্থ মন্ধা বিশেষ ছিলেন । বাইবেলে যে স্থলেই 

ঈশ্বরের শিষয় আসিয়াছে সেই স্থলেই ময্যের ম তাহাকে লিখিত আছে । দেখ আদমের জ্ঞান 

.বুদ্ধিহেতু ঈশ্বরের কত দুঃখ হইল, এবং পরে অমর বৃক্ষের ফল ভোজন বিষয়ে তিনি কতদূর ঈর্ধ্যা 
প্রকাশ করিলেন? প্রথম যখন ভাভাকে উদ্যানে রাখিযাঞ্ভিলেন তখন ভীাহার ভবিষাতের জ্ঞান 

ছিল না ঘে উহাকে পুনরার দূরীরুত করিতে ছইনে | স্তরাৎ খৃষ্টিরানদিগের ঈশ্বর সর্ববজ্ঞ ছিলেন 

না। দীপামান খড়গাকে প্রহরী রাখাঞ্গ মনর্ধোর কাষা ঈশ্বরের নহে ॥৮ | 
 ৯-কয়েকদিন পরে এইবণ হইল যে কাইন পরমেগ্বরের জন্ত ভূমির ফল উপডৌকন আঁনিল 

এবং হাবীল আপনার পশুর পাল (*) হইতে প্রথমজাত শাবক ৭ স্থলমেষ লইরা আসিল । 

পরমেশ্বর হাবাঁলকে এবং ভাতার উপটৌক'নর সমাদর করিলেন, পরস্ত কাইনকে এবং তাহার 

উপটৌকনের সমাদর করিলেন ন1। এই হেড কাউন অত্ান্ত কুপিত হইল এবং তার মুখ. স্ফীত 

হইল। তখন পরমেশ্ব কাইনকে কহিলেন যে তুমি কেন ক্রদ্ধ হুইয়াছ এবং তোমার মুখ কেন 
স্লিত হইয়াছে ? তৌরে পর্ব ৪। আত । ৪1৫1৬] 

( সমীক্ষক )-_-যদি ঈশ্বর *মাংসাহারী ন। ভইতেন তাহ হইলে মেযোপটৌকনের ও হাবীলের 
সৎকার এবং কাইনের ও তাহার উপডৌকনের ভিরার কেন কম্করিবেন ? ঈশ্বরই এইবপ বিবাদের 

এবং হাবালের মৃতার কারণ হইলেন । মন্তযোর। যেরূপ পরস্পর কথেপকথন করে শ্বীষ্টানদিগের 

ঈশ্বরের বাকা তদ্রপ । উদ্যানে আলা, যাওয়া এবং উহার বন্দোবস্ত করাও মনুষ্যের কার্য | 

ইহা হইতে বিদিত হওয়া! যায যে বাইবেল মন্রষ্যের কত, ঈশ্বরের নহে ॥৯॥ 

১০--তখন পরমেশ্বর কাইনকে কহিলেন যে তোম।র ভ্রাত। হাবীল কোথায়, সে বলিল আমি 

জানি না; আমি কি আপনার ভ্রাতার রক্ষক» তখন ভিনি বলিলেন যে তুমি কি করিরাছ ; 

তোমার ভ্রাতার রক্তপাতের শব ভূমি হইতে আমাকে আহ্বান করিতেছে । এক্ষণে তুমি পৃথিবী 

হইতে অভিশপ্ত হইলে । তৌঃ পর্ব ৪। আঃ ৯1১০ ১: ॥ | 

সম্বীক্ষক--ঈশ্বব কি কাইনকে জিজ্ঞাস না করিয়া হাবীলের মবস্থা জানিভেন না এবং রক্তের 

শব কখন কি ভূমি হইতে কাহাকে আহবান করিতে পারে ৮» এদকল কথা 'অবিদ্বানদিগের 

কৃত । স্বতরাং এ পুস্তক ঈশ্বর অথব। বিদ্ধানের রচিত হইতে পারে ন| || ১৭ 

১১--মতুসিলহের উৎপত্তির পর হন্তক ঈশ্বরের সহিত তিনখতবর্ষ চলিয়াছিল। তৌঃ 
পর্বব:ঃ ৫1 আঃ ২২।) 

( সমীক্ষক )-_আচ্ছা খষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর যদি মন্তুপা' না হইবেন তাহা হইলে হন্ুক তাহার 

সহিত চলিবে কেন? এই হ্কেতু খষ্টিরানগণ যদি বেদোক্ত নিরাকার ঈশ্বর বিশ্বাস করেন তাহা 
হইলে উহ্াদিগের কল্যাণ হয় ॥ ১১ || 

ছাঁগ এবং মেষের পাল । 



১৩ পমুলাল। | ১৮১ 

১১-উহাদিগের কণ্ত। উৎপন্ন হইল) তুখন ঈশ্বরের পৃরগণ আদমের ( মন্ঘাষোর ) পুত্রীদিগকে 
দেখিল যে উহারা স্বদ্দরী এবং ভাহাদিগের মধো যে যাহাকে ইচ্টী করিল দে ভ্বাহাকে বিবাহ 
করিল। সেই সময়ে এবং পরেও পৃথিবীতে দানব 'ছিল। ঈশ্বরের পু্রনকল আদমের ( মন্্রষোর 
পৃত্রীদিগের সহিত মিলিত হওয়াতে উহ্কাদিগেব হইতে বালক সকল উৎপর় হইল) 

উহার! বলবান হইল এবং পরে বিখাত হইবাছিল। ঈশ্বর দেখিলেন যে পৃথিবীতে আদমের 

( মণ্ঠযোর দুষ্টত| অধিক হইথাছে এব* উচ্াদিগের মনের চিন্ত। ও ভাবন। প্রতিদিন মন্দ হইতেছে। 
তথন আদমকে প্রথিবীতে উৎপন্ন করাতে ঈশ্ববের পশ্চাবাপ 4 অভিথয় শোক হইল । পরমেশ্বর 
কহিলেন যে মন্ষাকে আমি উৎপন্ন করিয়াছি ত্তাহ্াদিগুকে, পশুদিগকে, সরীক্ষপদ্দিগাক এবং 
আকাশস্ত পক্গীদিগকেও পৃথিবী হইতে নষ্ট করিব। কারণ উচাদিগকে হৃষ্টি করাতে আমার 

পশ্চাতাপ হইয়াছে । তৌঃ পর্বঃ ৬ | আত ১ ২1৪161৬1৭ || 

( সমীক্ষক )-_খৃষ্টিরামদিগকে ছিজ্ঞাস। কর! উচিত যে ঈশ্বরের পুর কে? ঈশ্বরের স্থী, শ্বশ্বর, 

শ্ব্গী শ্যালক এবং আম্মীয়ই বাকে? কারণ এক্ষণে মনূমোর পর্ীদিগের সহিত বিবাহ হওয়াতে 

ঈশ্বর ইঙ্কাদিগের কুটন্ব হইালেন এবং উহাদিগের ভইনে মাভারা উৎপন্ন হইল তাহারা পুন এবং 

প্রপৌত্র হইল। এ নকল কথা কি ঈশ্বরেব এবং তীহাব পুশ্থকের কথা হইতে পারে? পরস্ত 

ইহ! সিদ্ধ হইতেছে যে বন্লোকেব। এই পুস্তক রচন। করিয়াছে । যিনি সর্বজ্ঞ নহেন এবং 

ভবিষ্যতের বিষয় জানেন ন। তিনি ঈশ্বরই নেন |, যখন কটি করিয়াছিলেন তখন কি জানিতেন 

ন। যে মন্তষ্য পরে দুষ্ট হউবে 2 পশ্চান্তাপ ৪ শোকাদি হওয়া এব ভ্রমবশতং কাধ্য করিয়া পরে 

অন্থতাপ কর! আদি খুষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরে ঘটিতে পারে। উহ্ভাদিগের ঈশ্বর পূর্ণ বিদ্বান ও এবং 

যোগী ও ছিলেন নাঁ। অন্তথা শান্তি এবং বিজ্ঞান বলে অনিশোকাদি হঈতে পৃথক থাকিতে 

পারিতেন। আচ্ছ, পণ্ড এবং পক্ষী ৪ কি দুষ্ট হঈয়া গেল? ষদি উক্ত ঈশ্বর সর্বজ হইতেন তা$1 

হইলে এরূপ বিষন্ন কেন হইবেন ? সুতরাং চিনি ঈশ্ব9 নহেন এস” উক্ক পু্তক ৭ ঈশ্বর কৃত 

নহে। বেদোক পরমেশ্বর ঘেবপ সমস্ত পাপ ক্লেশ ৭ ছুঃখ শোক!দি রচিত এব এসচ্চিদানন্ 

স্বরূপ” তদ্ধপ যদি খুষ্টিরানগণ মানিতেন এবং এক্ষণেও মানেন ভাঙা হইলে আপনাদিগের মন্ষ্য- 

জন্ম সফল কাঁরতে পারেন | ১২। 

১৩--একখানি নৌক! দীর্ঘে তিনশত তস্থ, গ্রশ্থে ৫” হস্ত এবং উর্ধে ৩? হস্ত হইবে । তুমি 
তোমার পুত্র, পত্বী এবং পুত্রবধূদিগের সঙ্ভিত নৌকায় যাইবে । সমস্ত শরারা জীব্তি অস্তদিগের 

মধো প্রতোকের স্ত্রী ও পুরুষ এই ছুই দুই করিয়। তামার সঠিত জীবিত রাখিবার জন্য সঙ্গে 

লইবে। পক্ষিমধ্যে প্রত্যেক শ্রেণী, পালিত পশুর * মধো প্রন্তোক শ্রেণী, এবং সরীহ্পদিগের 

মধোও প্রতো শ্রেণীর ছুই ছুই করিয়া জীবিত রাখিবার জন্য তোমার নিকটে রাখিবে। তুমি 

আপনার জ্বন্থ ভোভ্রন সামগ্রী একত্র কর-উহাই (ভামাদিগের ভোজন হইবে। নুহ ঈশ্বরের 

সমন্ত আজ্ঞানসারে কার্ধা করিল। তৌঃ পর্বঃ ও । আঃ ১৫1 ১৮। ১৯ ২০1২১ ১২ 

( সমীক্ষক ) আচ্ছ। এরূপ কিগ্ভাবিকদ্ধ ৪ অসম্ভব কথার প্রয়োগকর্ণ! ঈশ্বরকে কোন বিছবান্ কি 

চতুষ্পদ 
ভিজ 



১৮২ সত্যার্থ প্রকাশ 1. 

মানিতে পারেন? কারণ এতাদৃশ দীর্ঘ, গ্রন্থ ও উপ্চতাবিশিষ্ট নৌকায় ছি কন হন্তা হস্তিনী, 

উষ্র উ্টা, গ্রভৃতি কোটি কোটি জস্ক এবং উহাদিগের ভোঞ্চন ও পানীয় এবং উক্ত সমস্ত দাগ্জাদ 

থাকিতে পারে | সুতরাং উক পুস্তক মন্তষ্য কৃত এবং যিনি উহা লিখিয়াছেন ভিনি বিদ্বান্ও 

ছিলেন ন। ॥ ১৩1১৪ -__নূহ পরমেশ্ববের জন্ট বেদি নির্মাণ করিল এবং উহার উপর সমস্ত পবিজ্ত 

পশ্ত এবং পৰিন্র পক্ষীব হোমার্থ বলি স্থাপন করিব। পরমেশ্বর স্থগদ্ধ আদ্বাণ করিলেন, এবং 

মানে মনে কহিলেন যে আহি আর মন্্ষযদ্িগের জগ্ভ কথন পৃথিবীকে শাপ দিব না। কারণ 

মন্তযোর মনের চিন্তা বাল্যকালেই দৃষ্য থাকে । যেরূপে আমি সমস্ত জীবদিগকে বিনাশ করিয়াছি 

পুন্রায় কখন সেই রীতি অগ্গপারে বিনাশ করিব না । তৌঃ পর্ব: ৮। আঃ ২০২১৫ সমীক্ষক-- 

বেদি নিশ্াণ এবং ভোম করণাদির উল্লেখ হইতে বিদিত হওয়া যাগ ঘে এ সকল বিষয় বেদ হইতে 

বাইবেলে গিয়াছে 1 পরমেশ্বরের কি রাদিকাণ আছে যাতাদ্বারা তিনি গন্ধ আপ্রাণ করিতে 

পারেন? খু ্টিযদিগের ঈশ্বর কি মনুষ্য এল্পজ্ঞ নহেন। ভিনি কি কখন শাঁপ দেন এবং কখন 

জম্কতাপ করেন! কখন বলেন যে. শাপ দিব না, প্রথমে দিয়াছি এবং পুনরায় দিব? প্রথমে 

ঈক্চল্কে বিনাশ করিয়াছেন এবং এক্ষণে বলিতেছেন যে আর কখন বিনাশ করিব না!!! এ সকল 

কথা বালকের সদৃশ, ঈশ্বরের নহে এবঃ কোন বিদ্বানের নহে । কারণ বিদ্বানের কথ! এবং প্রতিজ্ঞা 

স্থির হইয়। থাকে । 

১৫__ঈশ্বর নৃহকে এবং তাহার পুর্রদিগকে আশীর্ত্মাদ করিলেন এবং বলিলেন যে সমস্ত জীবিত 

ও গতিহীন জন্ত তোমাদিগের ভোজনের জন্য হইবে। হরিত উদ্ভিদের সদৃশ সমস্ত বস্থ তৌমা- 

দিগকে দিলাম । কেবল জীব অর্থাৎ শোণিত্ের সহিত মাংস ভোজন করিও ন1। তৌঃ পর্ব ৯। 

খ্সাঃ ১1৩1৪॥ সমীক্ষক-_-একের প্রাণ নষ্ট করিয়া অপরের আনন্দোৎপাদন করাতে ৃষ্টিমদিগের 

উশ্খর কি দয়াহীন হইলেন না? মাতা এবং পিত। এক সন্তানকে বিনাশ করিয়। অপরকে ভোজন 

করাইলে কি মহ্থাপাপী হয়েন না? একথাও জ্প। কারণ ঈশ্বরের পক্ষে সকল প্রাণী পু্রবং। 

ইহাদিগের ঈশ্বর তদ্জণ না হইগা ( শৌনিক ) “কদাই” দিগের মত কার্য করন এবং তিনিই 'সকল 

মনুয্যুকে হিংসক করিয়া তুলিয়াছেন। অতএব খূষ্টায়দিগের ঈশ্বর নির্দয় বলিয়া কেন পাপী 

নছেন? 
১৬__সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাঁষ। এবং একরূপ কথা! ছিল' তখন উহারা : সা? 

আমরা এক নগর এবং এক প্রাসাদ নিশ্মাণ করি । উক্ত প্রাসাদের চড়। গগনম্পর্শী হইবে । পাছে 

সমস্ত পৃথিবীতে আমরা ছিন্ন ও ভিন্ন হইয়া যাই এইজন্ত আইস আপনাদিগের নাম রাখি । তখন 

ঈশ্বর উক্ত নগর এবং মহষ্যসন্তাননি ত প্রাসাদ দেখিতে অবতীর্ণ হইলেন । পরমেশ্বর বলিলেন 

যে দেখ ইহারা এক হইয়াছে উৎাদিগেব ভাষাও এক এবং এক্ষণে এইরূপ সমস্ত কার্য আরম্ত করি- 

ঘ্াছে অতএব উহার। যাহ! করিতে মন করিবে তাহা হইতে নিবারণ করা যাইবে না। আইস, 

আমরা অবভীর্ণ হই এবং উহবাদ্িগের ভাঁষার গোলমাল করিয়া ভিন্ন তিন্ন করিয়া! দিই গু তাহা 

হইলে একে অপরের কথা বুঝিতে পারিবে নাঁ। তখন পরমেশ্বর উহাদিগকে সমস্ত পৃথিবীর 

উপর ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন এবং উহার! উক্ত নগর নির্মাণ হইতে নিবৃত্ত হইল। তৌঃ পর্বঃ 

১১1 আঃ ১৪81৫1৬1৭1৮ ]॥ 



১৩ সমুল্লীস। . ১৮৩ 

 বমীক্ষক--যে সময়ে সমস্ত পৃথিবীতে একরপ কথ! ও ভাষা ছিল, শখন সমস্ত মগষাদিগের 
পরম্পর অতান্ত আনন্দ অনুভব হইয়া খাকিবে। বিস্তৃকি করা যায় খৃটায়দিগের ঈশ্বর সকলের 

ভাষ। ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়। সকলের সভানাশ করিয়াছেন । তিনি অত্র অপরাধ করিয়াছেন । 

উঠ! কি শয়তানের অপেক্ষা্ড অসংকার্ধা নছে ! ইহ! হইতে ইভা ও বিদিত হওয়া যায় যে পৃটায়- 

দিগের ঈশ্বর দেনীই পর্বতাদির উপর থাকিতেন এবং ভিনি ভীবদিগের উন্নতির ইচ্ছা কখন করি- 
তেন ন!। এসকল অবিদ্বানের কথা বাতীত ঈশ্বরের কণা 'উক্ পুস্তক ঈশ্বধরুত কখন কি 

হুইভে পারে? * 

১৭--তখন তিনি আপনার পত্বী সরীকে ক্চিলেন যে দেখ আমি জানি যে তৃমি দেখিতে অন্তি ' 

সুদূর স্ত্রী। এই হেতু এইরূপ ঘটিযে যে ধখন মিসববামী লোক ভোষাকে দেখিবে তখন উচাব। 

বলিবে ঘে এই স্ত্রী উহার পত্তী এবং আামাকে বিনাশ করিবে , পরস্ত ভৌমাকে জীবিত রাধিবে। 

তমি বলিও যে "আমি উহাৰ ভগ্রী' | তাহা হইলে তোমার জন্থা আমার শুভ হইবে, এবং ভোদার 

জন্ত আমার প্রাণ রক্ষিত হইবে । তৌঃ পর্বঃ ১২1 আঃ ১১/১২।১৩ ॥ 

সমীক্ষক__এক্ষণে দেখ যে খ টীয় এবং মুপলমানদিগের মধো এব্াহাম অতি মহৎ ভবিষাদবন্তী়্ি 

( ধর্দোপদেশক ) বলিয়! প্রসিদ্ধ! উচ্ভার কার্ধা মিথাভাষখার্দি অসং কার্ধয। আচ্ছা যাহাদিগের 

ভবিষাদক্ত! ধন্মোপদেশক এইরূপ, তাহাদিগের বিষ্ভা এবং কঙ্গাণের মার্গ কিরূপ লা হইড়ে 

পারে? 
১৮--ঈশ্বর এব্রাহীমকে কহিলেন যে তুমি তোমার পশ্চাৎ ভোমার বংশ এব উহ্াদিগের ধংশ- 

পরম্পরা আমার নিয়ম প্রতিপালন করিবে। যে নিয়ম তুমি তোমার গশ্চাৎ তোমার ধংশাবলী 

প্রতিপালন করিবে এবং যে নিয়ম তোমাদিগের এবং আমার মধধো গাকিবে তাহা এইকপ থে? 
তোমাদিগের মধো পুরুষের তুকৃচ্ছেদ কর| হইবে | তোমরা আপনাদিগের শরীরের চর্মাগ্রভাগ 

ছেদন করিবে এবং উহাই তোমাদিগের ও আমার মনো নিয়মের চিহ্ন স্বক্জপ থাকিবে । ভোমার 

ব.শাবলীর মধো ও এই নিয়ম থাকিবে ! গ্রহ্থেই উৎপন্ন হউক অখবা তোমাদিগের কশবহিভূ্ত 

কোন বিদেশী হইতে উৎপন্ন হউক আট দিন বয়সের সকল পুরুষেরই স্বকৃচ্ছেদ হইবে । ধন দ্বারা 

ক্রীতঈ স্৯ম্শ শা রদদিগেষ গৃহে উৎপন্নই হউক অথবা তোমদিগের ধন দ্বার] পূর্বব ভ্রীতিই লা 

এপ 'পুক্খে, রং তবকৃচ্ছেদ করিতে হইবে । আমার নিয়ম সর্ধদাই তোমাদিগের মাংসের .. 

উপর থাকিবে । যে বালকের ত্বকচ্ছেদ হয় নাই অর্থাৎ যাহার চর্ধাগ্রভাগ ছি হয় নাই দেই রঃ 

আমার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া আপনার লোকদিগের ছইত্ে বিচ্ছির হইবে। তৌঃ পর্বঃ 

১৭) আঃ ৯1১০।১১1১২1১৩। ১৪] | 

সমীক্ষক- এক্ষণে ঈশ্বরের অষ্ঠরূপ আজ্ঞা দেখ । যদি. স্বকচ্ছেদ ঈশ্বরের অভীষ্ট হইত তাহ! 

ইলে আদি স্থির সময় উক্ত চ্ের' এ করিতেন না। যখন উহা শষ্ট হইয়াছে. তখন চক্ষুর 

টপরিস্থিত মাংসের স্তাষ উহাও রঙ্গণীয়। কারণ উক্ত গুপ্রস্থান অনি কোমল । উদ্ভান্ত উপর চর্শ 

7 থাকিলে এক পিগীপ্রিকারও ?শনে অবব! অভি সাদান্ আঘাত লাগিরে অতিশয় রেশ হইতে 

াযে। এইরূপ সাষ'ন্ট ভয় দাতিরেকে অল্প মৃত্রাংশও বগ্থাদিতে লাগিতে গাঁরে ইত্যাহি ছে 

£ও উহার কর্তন করা অনুচিত । তৃদ্িঘ্ন একণে গিগান্গণ কেন এই আজ! প্রতিপালর করের 
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ন|ঃ এই আজ্কা] নিক্তা | উত্া যখন উষ্ঠার। প্রতিপালন করেন না ভখন্ গষ্টিয়ানগণ যে সাক্ষা 

দেন যে “বাবস্াপুস্তকের একবিন্দুও মিথঢ নহে” তাহা হইয়া গিয়াছে । খষ্টিয়ানগণ এ বিষয্ষে 
চিগ্কা করি] কিছুই মীমাংসা করিতে পারেন ন 1১৮! 

১৯-_ঈশ্বারের এবাহামের সহিত কথোপকথন শেষ হইলে তিনি ক্টলিয়! গেলেন। তৌঃ 
পর্বাং ১৭। আঃ ২৯ , এ 

সমীক্ষক -ইঠ] হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে ঈশ্বর মনষ্য অথবা পক্ষিবং ছিলেন। তিনি উপর 
হইছে নিয়ে এবং নিয় হইতে উর্ধে গমনাগমন করিতেন । তিনি কোন ইন্দ্রঙ্জালী. পুরুষবৎ প্রতি 

পন্ন হইভেছেন ১ম] 

১০-_প্রনরায় ঈশ্বর মসরেব কেনে দশন ধিলেন এব" সেই দিন উন্তপ্ সময়ে এব্রাহাম শিবিরের 

দ্বারে উপবেশন করিয়। বতিলেন | তিনি চক্ষুরুম্ীলন করিলেন এলং দেখিলেন থে তাহার নিকট 

তিন জন মন্ষা দপ্তাধমান বভিহাণচ্চ। ক্বাহাদিগকে দেখিষা সম্থদ্ধন। করিবার জন্য তিনি শিবিবের 

ারদেশে ধাবম'ন হইলেন এলং ভুমি স্পর্শ কবিয়। দগুবং প্রণাম করিলেন। পরবে বলিলেন যে 

প্বামিন! আমি আপনার দশনান্ত গ্রহ পাইফাছচি বলিয়া অন্তনয় করিতেছি বে আপনি দাসের নিকট 

হইতে চলিরা যাইবেন না। মদি ইচ্ড] ভবে আমি অল্প পরিমাণে জল লইয়া আসি এবং আপনার 

চরণ গ্রন্সালন করি । ন্মাপনি বুক্ষতলে বিশ্রাম করুন । 'আমি একখণ্ড পিষ্টক লঈঘু। আসি এবং 

আপনি তৃপ্তি অন্ঠভব করুন, পরে গমন কাঁরবেন। কারণ এই জন্যই আপনি আপনার দাসে, 

নিকট আসিয়ান । -তখন তীহারা বলিলেন যে তুমি যেরূপ কহিলে তদ্রপ কর। 

ত 'নএএব্রাভাঁম শিবির মধো সর। ( তাহার পত্ঠীর ) নিকট সত্বর গমন করিলেন এবং বলিলেন ফু 

ত্বরাপৃর্বাক উত্তম গেধুমচণ হইতে তিন পাত্র পরিমাণ লইফ) ও উত্তমরূপে মাখিয়া উহা ভইস্জে 
পিষ্টক প্রস্তত কর । একব্রাহাম পশ্রপালের দিকে ধাবমান হইলেন এবং অতি কোমল উত্তম বং» 

লইয় দাসকে প্রদান করিলেন । দালও সত্ব উহ] প্রন্থত করিল । পরে তিনি মাখন, ছুপ্ধ এব: 

উক্ত সুপক্ক বং লইয়! তীাহাদিগের সন্মা্থে সমর্পণ করিলেন এবং তীহাপিগের পার্থ বুক্ষতলে 

ঈ্ডায়মাঞ্জ রহিলেন । তাহার ভোজন করিলেন ॥ তৌঃ পর্বঃ ১৮ আঃ ১1২1৩৪। 015/৭1৮1 
" সমীক্ষক-- এ কণে সজ্জনগণ ! দেখুন | যাহাপিগের ঈশ্বর গোবংসের মাংস ভোজন করেন সেই 

সম্প্রদায়ের উক্ত ঈশ্বরের উপাসকগণ গো, গে।বহল, এব* অন্যান্য পঙ্ুদিগকে কেন ছাড়িবে? যাহার 

কিছুমান দয় নাই এবং বে মাংস ভোজ্নের “জন্য লালাঘ়িত হয়, দে হিংসক মনমা রাতিরেধে 

খন ঈশ্বর হইতে পারে ন। | ভত্থিন ঈশ্ব:রর সহিত বে তিন জন মনুষ্য ছিল উহারা কে তাহ 

জানা যায় না। এই সমস্ত হইতে বিদিত হওয়া যায় যে বন্য মনুষাদিগের যধ্যে এক মণ্ডলী ছিঃ 

এবং উহাদিগের মধে যে প্রধান ছিল, বাইবেলে তাহারই নাম ঈশ্বর রক্ষিত হইয়াছে'। এই 

সকল কারণবশতঃ বুদ্ধিমান এই পুস্তককে ঈশ্বরকৃত বলিয়া বিশ্বাম করিতে পারেন না এব 

রা বাক্তিকে ঈশ্বর মনে করিতে পারেন ন10২০।। 
২১--পরমেশ্বর এক্রাহামকে কহিলেন যে “আমি বৃদ্ধ! হইয়াছি "সত্যনত্ই কি আমার শুন 

বে" এইরূপ কহিয়া দর! কেন হাস্য করিয়াছে? পরমেশ্বরের পক্ষেকি কিছু অপাধ 

“সি র্ভা২-১৮। আঃ ১৩1১৪॥ | . । 



এ ১৩ সযুদ্তাস। ১৮৫ 
লমীক্ষক-_দেখ । খৃষ্টিরানদিগের ঈশ্বরের কি লীল।! দৃতনি বালক অখবা স্বীলোকের শ্ 

উত্তাক্ত হয়েন এবং রহৃল্য করেন ॥১৪২১। | 

২২--তখন পরমেশ্বর তাহার দিক্ হই.ত এসাদ্গ গবং গবারার উপল অসম এবং গন্ধক বর্ণ 

করিলেন । তিনি উদ্ত, বমন্ত নগরসকলকে, উতার নিকটগ্ক কেত্রনকলকে এব উদ্ধ নগরস্থ' সমস্থ 
নিবাসীঘিগকে ও ভূমি হইতে যাহ। কিছু উৎপন হই ছিল ত লমস্তই বিপর্যস্ত করিয়। নষ্ট বুরি- 
লেন । পন্তৌঃ পর্বঃ ১৯ আঃ ২৪1১৫] 

সমক্ষিক-_বাইন্বলের ঈশ্বরের এ লীলা দর্শন কর। ইচার বাগকদিণের উপরও কিছুমান 
দয়া হইল না। সকলেই কি অপবাধী, হইয়াছিল থে তিনি ভুমি বিপধাস্থ করিয়া সকলকেই 
চাপিয়! মারিলেন ? এরূপ কার্ধা ন্যায় দয়। এবং শিবেকের বিরুদ্ধ। খে সপ্প্রায়ের ঈশ্বর এইরাপ 
কার্ধা করেন, তাহাদিগের উপাপকেরা কেন তন্াণ করিবেন না ৮1১২] 

২৩--আইস আমর। আপনাদিগের পিতাকে দ্রাঙ্গারদ পান করাই এবং রান্মিতে আসিমা 
তাহার সহিত শবন করিয়! আপন।র পিতা হইতে বংশ রক্ষা করি। তখন উহারা তাহাদিগের 
পিতাকে ড্রাঙ্চারস পান করাইল | পরে জেক্ঠ। গমন কবিল এবং আপনাব পিহায় সহিত শয়ন. 
করিল। পরে জোঠা কনিষ্ঠাকে বলিল যে আমব! অছ্া রাবিতেএ কাহাকে জাক্ষারস পান 
করাইব এবং ভুমি যাইয়। শয়ন করিবে । এইক্ধপে লুতের দুই কন্যা আপনাদিগের পি হইস্ডে 

গর্ভিণী হইল। ৮.2 পর্ব; ১৯ | আঃ ৩২1৩৩।/৩৪।৩৬| 

সমীক্ষক দেখ, পিত। এবং পুরী যে মছ্ছা পানের মত্তাবশতঃ কুকম্মী করিতে নিবারিক্ত 

হইতে পারে না, ৭্ষ্টিযানগণ সেই ছুষ্ট মদ্য পান করিয়া থাকে। উ্ার অপকারের ফি সীমা 
আছে? এই “হড় সচ্জনগণ মদ্য পানের নাম পধাঙ্গ 9 গ্রহণ করিবেন না 1২৩| 

২৪--আপনার কথান্টপাবে পরমেশ্বর সরাকেই দর্শন দিলেন এবং তিনি সরাবিষয়ে 

আপনার পূর্বোক্ত বচনা্সারে কাধ্য করিলেন ও সরা গভিণী হইল । তৌ: উৎপঃ পর্বাঃ ২১। 

আঃ ১1২ 

সমীক্ষক-_-এক্ষণে বিচার কর যে সরাকে দর্শন দিয়া উত্ভাকে গঙ্ভিণী করা কিরূপ কাধ্য 

হইল? পরমেম্বর এবং সরা বাতিরেকে গঠ স্কাপনের কি তৃতীয় কারণ দৃষ্টিগোচর হয়? ইহ! 

হইতে বিদিত হওয়! যায় যে সরা পরমেশ্বরের কৃপায় গভিণী হইয়াছিল 11২৪1 

২৫-তখন এক্রাহাম অতি প্রত্যষে উঠিয়া! পিষ্টক পু এক বোতল জল.হাঙিরার স্কদ্ধে অর্পন 

করিলেন এবং তাহার উপর শিশুর ভার দিয়া উত্থাকে বিদায় দিলেন। সেউক্ত শিশুকে 

বন্ধবৃক্ের তলে প্রক্ষেপ করিল। সে উহার সমুখে উপবেশন করির। উচ্চৈঃ্থয়ে রোদন 

করিতে (ন[গিল। তখন ঈশ্বর উক্ত বালকের শব্ধ শ্রবণ করিলেন। তৌঃ উৎপঃ পর্বঃ ২১। 

আঃ ১৪।১৪২১৭॥ 

সমাক্ষক-_এক্ষণে ়ানিদিগের ঈশ্বরের লীল! দেখ । প্রথমতঃ পরার পক্ষপাতী হইয়। উদ্ধ 
স্থান হইতে হাজিরাকে অপস্থৃত রুরিলেন । পরে উচ্চৈ-স্বরে হাজিরা রোদন করিতে লাগিল কিন্ত 

শর বালকেরই শ্রুত হইল ইহা কিন্ুপ অদুত কথ। হইল? বোধ হয় উহা এইরূপ, হই 

রাকিবে যে ঈশ্বরের ভ্রম হইয়াছিল এবং ধালকই রোদন করিতেছিল। এ লকল কি ঈশ্বর এবং 



১৮৬ সতার্থ প্রধাশ। 

ঈশ্বরের পুস্তকের কথা কখন হুইতে পারে? সাধাৰণ মগ্ষ্েব কথা ব্যতীত এই পুস্তকে অল্প 

কথাই সাতা আছে এবং অবশিষ্ট সমন্তই অসার কথায পু ॥ ২৫1 
৪ 

ূ 
1 

২৬ - ঈনাব পব এইরূপ হইল যে ঈশ্বর এরাহামকে পরীক্ষ! করিলেন এব' তাহাকে বলিলেন 

যে একব্রাহাম। তোমার একমাত্র অতি প্রিয় সন্তান ইজহাককে গ্রহণ কর এব" হোমার্থ বলি প্রদান 

কর। একব্রাহাম আপনাব পুত্র ইজহাককে বন্ধন কবিয! বেদীব উপস্থিত কাষ্ঠেব উপব রাগিলেন 

এবং তিনি কর্তবিক। লইয়। আপনাৰ পুত্রকে বিনাশ কবিবাব জন্ত হস্ত প্রসাবণ কবিলেন। তখন 

পবমেশ্ববের দৃত স্বগেব উপব হইন্ে উহাকে উচ্চনাদে বলিল যে, এব্রাহাম! আপন।ব পুত্রের উপর 

হস্ত গ্রসাবণ কবি৪ না এব" উহার কোন অনিষ্ট কবিও না। এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে 
তুমি ঈশ্বব হইতে ভীত হণয়। থাক । তৌঃ উৎপ* পর্দা ২২। আঃ ১1১।৯১০)১১1১২॥ 

সমীক্ষক- এক্ষণে স্পষ্ট হইল ঘে বাইবেলের ঈশ্বব অল্লজ্ঞ, সর্বজ্ঞ নহেন। এক্রাহামও এক 

নির্বোথ লোক ছিল, নচেৎ এবপ চেষ্ট। কেন কবিবে ? বাইবেলেব ঈশ্বব যদি সর্বজ্ঞ হইতেন, তাহ! 

হইলে উহাব ভবিষৎ শ্রদ্ধা সর্বজ্ঞতাবশত জানিতে পাবিতেন ॥ ই হইতে এইকপ নিশ্চিত 

হইতেছে থে, খুষ্টিয়াণদিগেব ঈশ্বব সর্বজ্ঞ নহেন | ২৬ | 

২৭--আমাদিগেব সমাধি স্থবানেব মধ্ধো আপনি কোন একটি মনোনীত কবিযা আপনাধ 

মতককে সমাহিত কঞ্ণন এবং সেষ্ট স্কানেই আপনাব মৃতক সমাহিভ থাকিবে । তো; উৎপঃ পর্বতঃ 

২৩। আআ ৬॥ 

সমীক্ষক-_শব সমাহিত কৰিলে স'সাবেখ অত্যান্ত হানি হয, কাবণ উহা পচিয। বাধু দৃর্গক্ধমষ 

কবাতে বোগ বিস্তাথ করে। (প্রশ্ন ) দেখুন, যাহ। হইতে প্রীতি হয়, সে বস্তকে দগ্ধ কব! উত্তম 
কথ নহে । সমাহিত কবা এক প্রকার শষাঁপ কখা। স্থৃতবাং সমাহিত কবাই উত্তম। (উত্তব) 
মৃতক হইতে যদি প্রীতি হয়, তবে উঠাকে গৃহে লাখে না কেন? উহাকে সমাহিতই ব। কেন কবে? 
যে জীবাজ্মার উপব প্রীতি ছিল, উহ্থা নির্গত হইয়া গিযাছে এবং অবশিষ্ট হুর্গন্ধময় মৃত্তিকা হইতে 
কি প্রীতি হইবে? যদ্দি প্রীতিই কব। হয়, তবে উহাকে মৃত্তিকাব মধ্যে নিহিত কবা কেন? কারণ 
কেহ যদি কাহাকে বলে ষে তোমাকে ভূমি মধ্যে নিহিত কবিব, তাহ। হইলে সে উহা! শুনিয়া 

কধনই প্রীত হয় না। উচ্থার শরীবেব, মুখ এবং চক্ষুব উপব মৃত্তিকা, প্রস্তর, ইষ্টক এবং চণক 
নিক্ষেপ কব। এবং বক্ষ:স্থলের উপব প্রস্তর স্থাপন কবা ঝি প্রীতিব কার্ধ্য ? শবকে বাক্সের ভিতর 
বাখিয়া ভূমি মধ্যে নিহিত কবাতে পৃথিবী হইতে অতিশয ছুর্গন্ধ বাছিব হইযা বাঘুকে বিকৃত কবতঃ 
ভয়ানক রোগোত্পত্তি কবিয়া! থাকে । দ্বিতীয়ত: এক শবের জন্ত নযানপক্ষে ৬ হস্ত দীর্ঘ এবং ৪ হস্ত 
বিস্তৃত ভূমির প্রয়োজন হয। এই হিসাবে শত, সহস্র লক্ষ অথব| কোটি মন্ত্ের জন্য বহু পরিমাণে 
ভূমি বুথ! আবদ্ধ ভইযা যায়। তত্তৎ স্থান ক্ষেত্র, উদ্যান অথবা বসবাসের উপযোগী হয় না। এই 
হেত সমাহিত কব। সর্ববাপেক্গ! নিরুষ্ট । জলে নিক্ষেপ কবা উহা! অপেক্ষ। অল্প অনিষ্টকর। কারণ 

উহ্বাক্ে জলজস্তগণ সেই সঙ্গয়েই ছি ভিন্ন করিয়া ভোজন করে। পরস্ত যে কিছু অস্থি এবং মল 
জল্লে থাকে, উহ পচিয়া জগতের দুঃখদাযক্ষ হয়। বনে শবকে পরিত্যাগ কব। উহা অপেক্ষা অল্প 
শ্মনিষ্ুকব। কাবণ মাংসাহাবী পণুপর্মিগণ উঠাকে আগ্রহহকাবে ভোজন কবে। পরন্ধ উহার 
'অন্দি, মঙ্জ € মল পচিমা মত পরিমাণে দুন্ধ উৎপাদন ধবিবে, তত পরিমাণেই জগতের 'নুপ- 



১৬সমুজাস) : সং 
কার হই + দাহ করাই কেবল সূর্ব্বোত্রম, কারণ তীহা হইলে উর সগস্ত পনার্থ মগৃতে পরিণত 
হয়! বায়ু মধো উদ্ভীন হয়া যায়। (প্রশ্ন ) দাহ কয়াতেও দুর্গন্ধ হইয়া থাকে 1. (উত্তবী অধিথি 
পূর্বক দাহ করিলে অল্প পরিমাণে হয় বটে, পরস্ত সমাধি তন যেকুপ চর, তাহা অপেক্ষা আনেক 
নান হয়। বিধিপূর্ববক দাহ করিবার কথ! বেদে শ্রইন্ধপ লিখিভ আচে যে শবের ভিন হস্ত পরিমিত 

গভীর; সা্ধ তিন হস্ত বিস্তৃত এবং পচ হস্ত, দীর্ঘ গর্ত খনন করিয়া উহার মধ্যে অবতরণ করন 
অষ্টাদশ অঙ্গুলি উচ্চ বেদি রচনা করতঃ উহাতে শরীরের সমান পরিমাণে ঘ্বত, উচ্থার সেরকব! ১. 

রতি কম্তবরী এবং এক মাসা কেশর প্রক্ষেপ করিবে । নুনকল্পে অর্ধ মণ চঙ্গন কাষ্ট আবন্তাক, 
অধিক যতই হউক লওয়া যাইতে পারে । উহার সহিত অগ্ুরু, তগর ও কর্পরাদি এবং পলাশাঁদিক 
কাষ্ঠ সকল বেদীর উপর রাঁখিয়।, উহার উপরে শবকে স্থাপন করিবে । পরে উপরে বেদীর মৃখ 

হইতে চারিদিকে এক (বিধত ) পর্যান্ত উক্ত ঘ্বতের আনতি প্রদান করতঃ দাহ করিবে । এইকপ 

দাহ করিলে কোন ছুন্ধই হয ন|। ইহার নাম অস্ত্োষ্টি, নরমেধ এব* পুরুষমেধ যঙ্গ | দরিজ্ 

পক্ষে অদ্ধ মণের নান প্বত চিতায় প্রঙ্গেপ করিবে না| দে ভিগ্ষা দ্বারাই সংগ্রহ করুক, অথবা 

ভাহার জাতীয়গণই প্রদান করুক, কিস্বা! রাঙ্জসাক্ষাংকার দ্বারাই প্রাপ্ত হউক, এই প্রকারে দাহ 
করিতে হইবে । যদি ঘ্বতাদি কোন প্রকারে সংগ্রহ না হয় তথাপি সমাহিত করা অপেক্ষা! কেবল 
কাষ্ঠ দ্বারা শবদাহ কর| উংকৃষ্ট। কারণ সমস্ত ভূমির মধ্যে (বিশ্ব| )২* বিঘা স্থানে অথবা এক 

বেদীতে লক্ষ ব। কোটি মৃতকের দাহ হইতে পারে । ভুমি মধো সমাঠিত করার গ্ায় অধিক বিরু 
করে না! তত্চিপ্ন কবর দর্শনে ভীতির উঠদ্রক হয়। অতএব সমাহিত কর! প্রত্ৃতি রি 
নিষিদ্ধ |২৭|| 

২৮--যে পরমেশ্বর আমার স্বামী এক্রাহামের ঈশ্বর তিনিই ধন্ত। তিনি আমার স্বামীকে তাহার 
দয়া ও সত্য হইতে বঞ্চিত রাখেন নাই । পথে পরমেশ্বর আমার স্বামীর স্বঞ্জনদিগের গৃহাভিমুখে 
আমার পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রসর হইয়াছেন । ০তীঃ উৎপঃ পর্বঃ ২৪ | আ: ২৭ || 

সমীক্ষক--তিনি কি কেবল এত্রাহামেরই ঈশ্বর ছিলেন » আজকাল যেরূপ তৃতা অথবা পথ- 

প্রদর্শকগণ ক গ্রসর হয়,অর্থাৎ অগ্থে অগ্রে গমন করতঃ পথপ্রদর্শন করে, ঈশ্বর যদি তাহাই করিয়া 
থাকেন, তবে এক্ষণে কেন মার্গ প্রদর্শন করেন ন! এবং মনুয্াদিগের সহিত কখোপকথন করেন নাঁ। 

এই হেতু ঈশ্বরের অথব৷ ঈশ্বরকৃত পুস্তকের এরূপ কথা কখন হইতে পারে ন:1 উহা বন্ত মন্দের 
কথা । ২৮॥ 

২৯__ইদ্মেলের পুত্রদিগের নাম এই | ইদ্মেলের প্রথমঙ্জাত পুত্র নবীত, কীদার, টির 
মিৰসাম, নিস্মাও, দুম! এবং মদ্সা ও হদর, তৈমা, ইতর, নফীস্ এবং কিদিমা। তৌঃ উংপঃ পর্বঃ 

২৫।| আং ১৩:১৪।১৫ ॥ 

সমীক্ষক-_এই ইম্মেল এক্রাহামু হইতে তাহার ধাসী হাজিরার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল ৪২৭] 

৩০ আমি তোমার পিতার রুচি অনদারে স্পা ভোজন প্রশ্বত করিব এবং তুমি আপনগে 

পিতার নিকট লইয়া যাইও । ,ভাহা হইলে তিনি ভোজন করিবেন এবং তীহার মৃত্য পূর্বে 

তোমাকে আশীর্বাদ করিবেন। বেরেক্া আপনার গৃহ হইতে তাহার গ্রেষ্টপুন্জ এসৌএর উত্তম পি, 

্ছ্ গ্রহণ করিল এবং ছাগ শাবক চগ্দ উহার হস্্য়ে এবং গলফেশের যগ্ছণ সুনে সংস্ত করিয়া 



১৮৮ সঙ্গি পুকাশি। 

দিল। তখন ইগ্াকুব আপনার পিতাকে কহিল যে “আমি আপনার জো শুত্র এসৌ । আপনার, 
কথনানসারে কার্ধা করিয়াছি। আপনি উতান করিরা উপঘেণন করুন এবং আমার যৃগয়ালদ্ধ 
মাংস ভোজন করুন। তাহা হইলে আপনার প্রাণ আমাকে আশীর্বাদ প্রদান করিবে । তৌঃ 
উৎপঃ পর্বঃ ২৭। আঁ; ৯1১০1১৫।১১।১৯| 

সমীক্ষক-_দেখ, এইরূপ মিথ্যা ও কপট প্রয়োগ করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ কররয়া পরে সিদ্ধ 
এবং ভবিষাদ্ব্ক। ( দন্ম প্রচারক ) হইয়া থাকে | ইহ| কি আম্চর্ষোর কথ! নহে? এইবপ 

লোক যখন খৃষ্টিগানদিগের অগ্রবর্তী ভষঈয়াছেন তখন ইহাদিগের মতবিধয়ে গোলযোগ কি 

অল্প হইবে? ৩০ ॥ 

// ১-ইরাকৃব পরদিন অতি প্রতাষে উঠিলেন এবং যে প্রস্তর উপাধান স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল 

ভাহাকে স্তস্গ/কারে স্থাপন করিলেন এস্উহার উপর তৈল প্রক্ষেপ করিলেন । উক্ত স্ানের নাম 

বৈতএল রাধিলেন। তিনি বলিলেন, বে প্রস্তর আমি স্তত্তাকারে স্থাপন করিয়াছি উহ। ঈশ্বরের 

গৃহ হইবে ॥ তে; উপ; পর্নিং ২৮ আঃ ১৮১৯।২২৭ 

সমীক্ষক্ক এক্ষণে বন্য মগ্যাপিগেো কাধা দেখ । ইহারা প্রস্তর পুক্ঞ। করে এবং অপরকে 

উহাতে প্রবন্তিত করে । মুসলমানগণ ইহাকে “বরতহ্ল্মুকদ্বসু" (জেরুসালেন ) পবিত্র স্থান কহে। 

এই প্রন্তরটি কি ঈতপ্বরের ঘর এবং উক্ত প্রপ্তর মান্রেই কি ঈশ্বর থাকেন ? কি আশ্চ্য। 

ৃষ্টিরানগণ ! কি বল| যাইবে, তোমরাই ও মহামৃপ্তিপুজক | ৩১ 

৩২--ঈশ্বর রাখিলকে স্মরণ করিলেন এবং ভাহার কথা শ্রবণ করিলেন ও ত।হার গঠাশয় 

উন্মোচন করিলেন। দে গভিণী হইল ও পুত্র প্রসব করির! বলিল যে ঈশ্বর আমার নিন্দা দূর 

করিয়াছেন । তৌঃ উৎপঃ পর্দ্ঘঃ । ৩০1 আঃ ২1২৩৪ 

সমীক্ষক-_ধন্য খ্রীষ্টর।নদিগের' ঈশ্বর । ইনি কি মহা ডাক্তার । স্ত্বীলোকদিগের গরাশয় 

উন্মোচন বিষয়ে কিরূপ শস্্ এবং গুঁধধ আছে ? এ সকল কথা কেবল অন্ধপ্রলাপ ॥৩১॥ 

৩৩--পরন্ধ ঈশ্বর রাত্রিকালে তন্দ্রারত লাবনের স্বপ্নাবস্থার আসিয়। কহিলেন যে সাবধান থাক 

এবং ইয়াকৃবকে সদসং কিছু কহিও না। কারণ তুমি তোমার পিতৃগুহের জনা অত্যান্ত অভিলাষী 

হইয়াছ। তৃমি কি জন্য আমার দেবভাদিগকে অপহরণ করিয়াছ? তৌং উৎপঃ পর্বঃ ৩১) 

আঃ .২৪।৩০|। 

সমীক্ষক--ইহ। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ লিগ্িতেছি। বাইবেলে (ঈশ্বর) সহম্্র সহস্র লোকের 
স্বপ্ৰাবস্থায় আসিয়াছিলেন ও কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং জাগ্রত অবস্থায়ও সাক্ষাৎ দর্শন 

দিক্নছেন, ভোজন ও পান করিয়াছেন" এবং গমনাগমন করিয়াছেন ইত্যাদি লিখিত আছে। 

পরন্ধ এক্ণেও তদ্রূপ হয় কি না তাহা জান 'যাঁয় না। কারণ এক্ষণে আর কাহারও স্বপ্রাবস্থায 

, অথবা জাগ্রৎ অবস্থায় ঈশ্বর লাভ হয় না। ইহা বিদিত হুইপ যে এই সকল বন্যজাতি পাষাণাদি 

মুর্তি সকলকে দেব মনে করিয়া পুজা করিত। পরস্ধ পৃষীয়ানদিগের ঈশ্বরও পরস্তরকে দেব মনে 
ফরিতেন। অন্যথ। দেব অপহরণ কর! কির্ুপে ঘটীতে পারে? ॥৩৩1 

. ৩৪--্ই্যাকুব আপনার পথে চলিয়া,গেল এবং ঈশ্রের দুতের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল । 
ইয়াকুব উহ্া;ক দেখিয়া কহিল যে এই ঈশ্বরের সেন।। তৌঃ উপ: পর্বঃ ৩২ | আঃ ১২. ' 
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. সৃমীক্ষক--একণে ্ীহীয়ানদিগের ঈশ্বরের মন্তযা হওয়! সম্বন্ধে কিছুই সনদে রহিগ্ নাঁ। কারণ 
তিনি সেনা রাখেন 1 যখন সেনা ছিল উখন শঙ্ও বোধ হয় ছিল এবং যে মে স্থান র্. | 

করত; বুক্ধও বোধ হয় করিতেন? অন্ত সৈনা রাখিবার প্রম্ো্জন কি ?0৩৪। 

৩৫__ইাকুন এক্কক রহিয়া গেল এবং গ্রান্:কাল পরান্ত একজন উহার সৃহিত মনবযুদ্ধ করিতে 

লাগিল। যখন মে দেখিল যে সে উহার উপর প্রবল হইডে পারি না তখন সে উচ্থার উদ্লমধ্য 

শর্শ করিল। তখন উহ্ভার সহিত মন্গুযুদ্ধ করাতে ইয়াকাবের উরুদেশের মা'সপেশী উতঠিয়। গেল। 
তখন সে বলিল যে তুমি আমাকে যাইতে দাও, কারণ প্রভাত হইয়াছে । সে বলিল যে যতক্ষণ, 

তুমি আমাকে আশীর্বংদ নাদিবে ততক্ষণ আমি তোমাকে যাইতে দিব না। ভথন সে তাহাকে 
কহিল যে তোমার নাম কি? সে বলিল ইগঘাকৃব। খন সে তাভ!কে কছিল যে পরে ভোখার 
ইয়াকুব থাকিবে না পবস্ত ইজরেল হবে । কারণ তুমি ঈশ্বরের এসং মতযোর সমক্ষে রাজার স্তায় 
মঙ্কযুদ্ধ করিয়াছ এবং জরপ্রাঞ্ত হষয়াছি। তখন উম়াকুব এইরূপ কহিল এবং উঠ!কে জিজ্ঞাসা 

করিল ঘে তোঁমার নাম বল। দেবলিল যে তুমিকেন আমার নাম জিজ্ঞাস! করিতেছে এবং 

সেইন্বানে সে উহাকে আশীর্বাদ প্রদান করিল। ইয়াকুব উক্তম্থানের নাম ফএল রাঁখিল, কারণ 
ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে এনং তাহার প্রাণ রগ্গা হইয়াছে । যখন সে ফ্এলের অপর পারে 

গমন করিল তখন স্র্ধোর জোগতিং উহার উপর পতিত হইল এবং সে উরুদেশাবচ্ছেদে থগ্টভাবে 

চলিতে লাগিল । এই হেতু ইদরেলের বংশাবলী উহার উরূদেশের মাংসপেশী উঠিয়া গিয়াছিল 
বলিয়! আদ্যাপিও উহ! ভোঁজন করে ন। | কারণ তাঁভারা ইরাকুবের উরুদেশের মাংসপেশী উঠিয়। 

গিয়াছিল তাহ। ম্পর্ণ করিযাছিল। তৌঃ উৎপঃ পর্কাঃ ৩২। আঃ ২৪1 ৫1২৬।২৯1২৮1২৯।২০।৩১1৩২। 

সমীক্ষক--.শ্রী্গীয়ানদিগের ঈশ্বর মন্নক্ষেত্রের মল্লযোদ্ধ! বলিয়াই সর] এবং রাগাপের উপর পু 
হইবার জনা রুপ। করিয়াছিলেন । আচ্ছ! ঈশ্বর কি কগন এরূপ হইতে পারেন? 'আরও লীল! 

দেখ। একজন নাম জিজ্ঞাসা করিলে অপরে আপনার নামও বলিবে না। ঈশ্বর উহার নাড়ী 

উঠাইয়। দিলেন এবং সে জরলভ করিন। পরস্থ ডাক্তার হইলে উক্দেশের নাড়ীফে আরোগাও 

করিতেন। এইরূপ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিবশতঃ মেকূপ ইয়াকুব খঞ্ধ হইয়াছিল, তদ্রপ অন্য 
ভক্তুকেও খগ্ত হইতে হইবে। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ প্রদশন কর] এবং মগ যুদ্ধ, কর! ইত্যাদি 
কথ! শরীর বিশিষ্ঠ না হইলে কিরূপে ঘটিতে পারে? ইহ। কেবল বালকত্বের ব্যাপার 

মান্1৩৫। 

৩৬- ইত্ুদাহের জোট্টপুত্র পরমেশ্বরের দৃষ্টাতে হষ্ট ছিল বলির! পরমেশ্বর তাহাকে বিনাঁখ 

করিলেন। তখন ইয়ুদাহ গুনানকে কহিল যে তুমি আপনার ভ্রাতা পত্ীয় নিকট গধন কর এবং. . 

উঠীকে বিবাহ করিয়। আপনার ভ্রাতার বংশরক্ষ। কর। ওনান বুঝিল যে সে বংশ তাহার হইবে 

ন! এবং এইরূপ ঘটল ধে যখন সে সাপনার ভ্রাতা পত্ীর নিকট গমন করিল তখন বীর্য ভূমিতে 
পাতিত করিল । উক্ত কার্য পরমেশ্বরের শৃষ্টি অনুসারে মন্দ হওয়াতে তিনি উহাতেও বিনাশ করি- 

লেন! তভৌঃ উৎপঃ পর্ব ।৩৮। আঃ ৭৮৯1১০। 

মমীক্ষ্ক-_এক্ষণে দেখ যে, ইহ মন্তযোর কার্ধা অথবা! পরমেশ্বরের কাধ্য ? যখন উহায় »সহিত্ত 

ধনয়োগ হইল, তখন উহাকে কেন বিনাশ করিলেন ? বেন উহার বুদ্ধিকে শুদ্ধ কন্গিয়। দিলেন না? 



রি? অঙযাথ প্রচাখি। 

বেদোক নিয়োগ প্রথাও যে সর্কাত প্রথমে চলিত ছিল, ইহাও সিশ্য় হইল | নিক্ষোগ কার্ধয বল 
দেশেই প্রচলিত চিল 1 ৩৮ 

পুরাতন বাইবেলান্তরত যাত্রা পুস্তক । 

৩৭ -গখন যুসা, প্রাপ্তবয়স্ক হইল এবং দেখিল যে একজন মিসরবালী একজন হিক্রকে মাবি- 

তেছে, তখন ঈতন্তত: দৃষ্টিক্ষেপ করতঃ কেছ নাই দেখিয়া উক্ত মিপরবাঁপীকে বিনাশ করিল এবং 
উহ্।কে বালুকার মধো লুক্কায়িত করিয়! রাখিল। দ্বিতীয় দিন নির্গত হইয়া! দেখিল ধে, ছইজন 
হিক্র পরম্পর বিবাদ করিতেছে । তখন সে উক্ত অন্তায়কারী নির্ধোধকে বলিল যে, তুমি কেন 

আপনায় পগ্রতিবাপীকে বিনাশ করিতেছ ? তখন নে উহাকে কহিল ষে, কে তোমাকে আমাদিগের 

উপর অধাক্ষ এবং স্যায়কারী নিষুক্ত করিয়াছে? তুমি কি অভিলাষ কর যে, থে রীতি অন্গসারে 
তুমি মিসরবানীকে বিনাশ করিয়াছ, তন্জরপ আমাকেও বিনাশ করিবে? তখন মুসা ভীত হইলেন 

এবং গনে করিলেম যে রহস্য ( সর্প) নির্গত হইয়াছে! তৌঃ যঃ পর্বঃ ২। আঃ ১১1১২1১৩1১৪।১৫॥ 

সমীক্ষক--এক্ষণে দেখ যে মুসা যিনি বাইবেলের মুখ্য সিদ্ধ কর্ত। এবং মতোপদেশক আচার্ধয, 
তাক চরিত্র ক্রোধাদি দুষ্ট গুপযুক্ত এব তিনি মনুষ্য হতাকারী ও চোরের স্তায় রাজন হইতে 

রক্ষা পাইবার জন্ত ব্যগ্ন। অর্থাৎ যখন কার্ধা গোপন করিয়ান্েন, তখন অবশ্যই তীহাকে মিথ্যা- 

বাদীহঈতে হইবে । এইরূপ লোকের ঈবর প্রত্যক্ষ হওয়াতে তিনি ভবিববন্ধ ক! ( ধর্ম্োপদেশক ? 

হইয়াছেন এবং তিনি ইক্চদী প্রভৃতি মতপ্রবর্ধক হওয়াতে, উহারাও মুসারই সবুশ হইরাছে। এই 

হেতু যূস! হইতে আরস্ত করিয়া! খুষ্টিরানদিগের ঘত মুল পুরুপ তইয়াছে, তাহার। সকলেই বন্ঠ 

অবস্থায় ছিলেন, কেহই বিদ্বান ছিলেন না। ৩1 
৩৮-_এবং একটি মেষশাবক ধরিয়। বিনাশ কর। একমুষ্টি জফা (বৃক্ষবিশেষ ) গ্রহণ করিয়! 

পাত্রস্থিত ধিরে উহাকে নিমগ্ন করিয়। দ্বারের উপরিভাগে এবং উভয় পার্খে উহার ছাপ দাও এবং 

গ্রভাত পর্যাস্ত তোমাদিগের মধো কেহ গৃহ দ্বারের বহির্গত হইবে না। কারণ পরমেশ্বর মিসরবা সী- 

দিগকে বিনাশ করিবার জন্ঠ সর্বার্র যাইবেন এবং উক্ত দ্বারের উপরিভাগে এব' উভয় পাশে রুধের 

দর্শন করিলে সেই দ্বার হইতে চলিয়া ধাইবেন এবং ভোমাদিগের গৃহে বিনাশকদিগকে বিনাশগর্থ 

যাইতে দিবেন না। তৌঃ যাঁঃ পঃ ১২1 আঃ ২১২২।২৩। 

সমীক্ষক-_ইহ| ত ইন্্রজাল-প্রকাশকারীর সদৃশ । : এই ঈশ্বর কখন কি সর্ধাজ্জ হইতে পানেন? 
কুধিরের ছাপ দেখিলেই ইব্ররেল কুলের গৃহ জানিতে পারিবেন, অন্ত | নহে | এ কার্ধা ক্ষ বঙ্ি 

ম্চুষোর সদৃশ । ইহা হইতে এইরূপ বিদিত হওয়। যায় বে, এসকল কথা কোন বন্য মনষোর 

লিখিত) ৬৮। 

৩৯-এইক্বপ হইল যে পরমেশ্বর অন্ধ আন্মে নিজ সিংহামলোপবিষ্ট ফায়োর ক্োষঠ স্থান 

হুইতে-বন্দীগৃহন্থিত বন্দীর জ্যেষ্ঠ মন্তান পর্যান্ত এবং সমস্ত পঞ্উ,ও গ্রথমক্গাত শাবকরিগকে্জ ধিনাশ 
করিলেন। রাতে ফারো, তাছার সেবকগণ এবং মনস্ত বিলববীনী লোক উঠিল এাং. সমস্ত 



১ 

মিসরে অতিশ্ন বিলাপ হইতে লাগিল । কারণ এমন গুহ ছিল না, যাইতে একজন ন। বিন 
হইগ়াছিল। তৌঃ আঃ পঃ ১২। আঃ ২৯/৩ ॥ 

সমীক্ষক-_বাহব1! অর্ধ রাত্বে সম্পূর্ণরূপে ডাকাইডের স্যায় খুষ্টিরানদিগের ঈশ্বর নিক্ঘর হই 
শিশু, বালক, ্ন্তও বিনা বিনাশ করিলেন, কিকিম্বান্ধ দয়া হইল ন1। 
মিসরে অতিশয় বিলাপ হইতে থাকিলেও কি খৃষ্টিযানদিগের ঈশ্ব রব চিত্ত হইতে নিষ্ঠরতা আপগন 
হইল ন|? ঈশ্বর তে! দূরে থাকুন, একপ কাধ্য কোন সাধারণ ঘগ্ুধোর ও করণীয় নহে । ইছা আশ্ষ্দ 
নহে, কারণ লিখিত আডে যে, "মাংসাহারিণঃ কুতে। দয়া ।” যখন থুষ্টি্ানপিগের ঈশ্বর মাংসাঙ্কারী, 
তখন তাহার দয়! করিবার প্রয়োজন কি? ৩৯| 

৪০--পধগেশ্বর ্ঠামা!দাগের জন্য মু করবেন | ইজ রেলদিগের মন্তানদিগকে কহ মে উহাও 

অগ্রসর হউক। পরস্থ তোমরা ঘষ্টি উত্তোসন কর এবং সমৃত্রের উপব হস্ক প্রসারণ করিয়। উঠকে 

ছুই ভাগ কর। উক্ত রেলের সন্ভান সফল সমুদ্ধের মধাদেশ দিয়া কূথে ভূমির উপর দিয়। চলিয়া 
যাইবে | তৌঃ ঘাঃ পঃ ১৪1 আঃ ১৭1১৫।১১ || 

সমীক্ষক--ফেন মহাশয়? প্রথমে তো ঈশ্বর মেষদিগের পশ্চাং হেষপালকের স্তায় ইঙ্গ রেল 
ংশদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিচরণ করিতেন এবং এক্ষণে জান। যায় ন। যে কোথায় অন্তর্ঠিত হইয়া 
গেলেন? অন্যথা সমুদ্রের মধা দিয়! চারিদিকে বাম্পীয় যানের জন্য পথ প্রশ্থত করিয়া দিতেন এবং 
তাহাতে সমগ্র সংসারের উপকার ₹ইত এবং নৌক। প্রতি নিদ্দাগ করিবার শ্রম চলিয়া যাইভ। 
পরজ্ক কি করা যায়, খুষ্টিরানদিগের ঈশ্বর কোগায় লুষ্কায়িত্ত রছিলেন, তাহা! কিরপে জান 

'থাষ্টবে? বাইবেলের ঈশ্বর মুসার সহিত এইরূপ অনেক আসন্তব লীলা করিয়াছেন । পরস্ত ই! 

বিদিত হওয়া গেল যে খৃষ্টিযানদিগের ঈথর ধেরূণ,্াহার সেবক এনং তাহার রচিত পৃন্তকও তদ্ধগ। 

এইরূপ পুস্তক এবং এইরূপ ঈশ্বর ঘামাদিগের নিকট হউডে দুরে থাকিনেই মঙ্গলের বিষয় 11811 

৭১-_কারণ আমি (পরমেশ্বর ) ভোমাদিগের প্রজলিত ও মর্বাশক্তিমান্ ঈশ্বর । যাহার! 

আমাব উপর বৈবণুদ্ধি করে ভাহাদিগের অপরাধের দগু ভাহ্াদিগের পু লকলের উপর তৃতীয় 

এবং চতুর্থ পুরুষ পধধন্ত প্রধান করিয়া থাকি। তৌঃ যা পঃ১০। আর ৫ | 
সমীক্ষক-_ আাচ্ছ। পিতার অপরাঁধবশঞঃ চারি পুরুষ পর্যন্ত দগুনান করাকে উত্তন মনে করা 

কিপ্রকার স্তায়? উত্তম পিতার কি দুষ্ট সন্তান এনং দুষ্ট পিচগার কি উত্তম সগ্গান হয় ণ।) বুদ্ধি 

তাহা হয় তবে চতুর্থ পুরুষ পধ্যন্ত কির্ূপে দগ দেওয়া! যাইতে পারে? অপণরন্ধ মদি পঞ্চম পুরুষে 

পর কেহ ছুষ্ট হয় ভাহাকেই বা কেন দএও দেওয়! মাইতে পারিবে ন।? বিনাপরাধে কাহাকে দণ্ড 

দেওয়া অগ্তায়কারীর কাধ্য |18১ | 

৪২-_বিশ্রাম দ্রিনকে-পবিত্র রাখিবার অন্ত স্মরণ কর।, ছয়দিন যাবং তুমি পরিঙ্ষ কর 

লপম দিন পরমেশ্বরের, 'এবং এ দিনে তোরদাঁদিগের ঈশ্বরের বিশ্রঃন হইয়াছে ।. পরমেশ্বর বিশ্রামের 
দিনকে ানর্বাদ করিয়াছেন তৌঃ যাঁঃ পঃ ২, | আঃ ৮/৯১*।১১| 

সমীক্ষক--রবিার কি কেবল পবিত্র এবং অবশিষ্ট ছয়দিন কি অপবিদ্ধ? পরমেশ্বর কি ছয়দিন 
মত্তন্ত পরিষ্রম রুপিয়াছিলেন এবং তাহাতে কান্ত হইয়। কি. মগ্মদিনে নিষ্্া যাইয়াছিলেন? ঘি 

রবিরারকে স্থাশীর্বাদ দিয়া থাকেন, তূবে সোনবার প্রকৃতি ছয়দিন কি ধিগ্লাছিলেন ? শর্থ শাগ 

৯ ২৫ - 



১৯২ 7. পঙ্যার্থ প্রকাশ । 

ক্য়। খার্কিষেন |" এরূপ কার্ধা দথন বিছ্বামেরক হাতে পারে না, তখন ইবরের কিকুপে হই 

পারে ?,মাচ্চ।, রবিবারে কি গুণ সাছে এব সামবারাঁদি কি দোষ করিয়াছে যে 'এককে পৰিয় ৰ 

করিলেন এবং বর দিলেন এবং অন্তকে নৃথ! অপবিত্র করিয়। দিলেন ॥ ৪২-1 

৪৩-_আপনার প্রতিবেশীর বিপক্ষে মিথা] সাক্ষ্য দাবে না । * আপনার প্রতিবেশীর স্্ী, ক্ষীত- 
দাস, ক্রী'তাদাসী, গে, গর্চভ. এবং প্রতিবেশীর অস্ত যে কোন বন্ধ আছে, হাতার উপর লোভ করিবে 

ন।। তো যাঁঃ পঃ২০। আঃ ১৬১) ॥ 
সমীগ্গক--বাহব! । এইজন্াই ভূকাতুর যে্ূপ জলের উপর এবং বৃভুক্ষু যেরূপ জন্নের উপর তদ্রুপ 

থুষ্টিযানগণ পৰণ্ শীয়দিগের সম্পন্থির উপর লাল্সাধিত হয়। ইহা কেবল লোভলাগর এবং পক্ষ- 

পাঁচ্ছের কথামাত | খুষ্টিযানদিগের ঈশ্বরও 'অবন্ঠ ভজ্জপ হইবেন । যদি কেহ বলেন যে, আমরা 

মন্রষ্যমাজকেউ প্রতিবেশী ঘনে করি, ভাহা হইলে মন্তযা বাতহিরেকে অন্ত কাহাকে স্ত্রী এবং দাসী 

বিশি মনে কর। য.ইাচে পারে যে, তাহাকে প্রতিবেশী ভিন্ন মধো গণনা কর। যাইবে ? এই হেতু 

এ সকল কথা স্বার্থপর নন্্ন্যদিগের উপধুক্ত ; ঈশ্বরের নহে ॥ ৪৩ ॥ 
৪৪-_এক্ষণে সম্তানদিগের মধ্যে সমস্ত বালকদিগের এবং পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, এরূপ 

সমন্ত স্রীলোকপিগের প্রাণ বিশাশ কর। পরন্ত যে সকল কগ। পুরুষের সহিত সংযুক্ত হয় নাই, 

তাহাদিগকে আপনাদিগের জন্ত জীবিত রাখ । তৌঃ সিনতীঃ পঃ ৩১। আঃ ১৭1১০ ॥ 

সধীক্ষক--বাহ্ব। ! ভবিশ্যদ্বত্তণ ( ধর্শাপদেশক ) মূসা এবং তোমাদিগের ঈশ্বর ধন্য ! উহ্নারা 

রী বালক, বৃদ্ধ এবং পশুদিগকেও হত্যা করিতে পরাজুখ হয়েন না । ইহা হইতে নিশ্চয় হইতেছে 

যে যুসা বিষয়ী ছিলেন । কাঁরণ তিনি বিষয়ী না হইলে অক্ষতযোনি অর্থাৎ পুরুষ ,সমাগমরহিত 

কন্ঠাদিগকে আপনার জন্ত কেন গ্রার্থন। করিবেন এবং উহাদিগকে এরূপ বিষয়ীভাবের নির্দয় 

আজ্ঞা কেন দিষেন? ৪৪ || 

৪৫__ঘ্দ কেহ কোন মনুষ্যতক প্রহার করে এব সে মরিয়। যায়, তাহা ভইলে নিশ্চয়ই তাহাকে 

বিনাশ কর! হইবে । যে মন্ুষা হত্যাসক্ত ন। থাকে এবং ঈশ্বর তাহার হস্তে কাহাকেও সমর্পণ 

করেন, তাহা! হইলে আমি তোমাকে তাহার পলায়ন্র স্থান কহিয়া দিব। ততঃ যাঃ পঃ ২১ 

আঃ ১২।৯৩ 
সমীক্ষক--যদি ঈশ্বরের এই ম্যায় সত্য হয়, তবে মুসা ঘখন একজন লোককে হৃত্য। করিয়া 

সমাহিত করতঃ পলায়ন কারল, তখন উহার এই দণ্ড কেন হইল না? যদ্দি বল যে ঈশ্বর মৃসাকে 
উহাকে বিনাশার্থ সম্পণ করিয়াছিলেন, তাহ হইলে ঈশ্বর পক্ষপাতী হইলেন । কারণ কেন তিনি 

বসার উপর রাজার শ্ঠায় দণ্ডবিধান করিতে দিলেন না? ৪৫ | 
৪৬--এবং পরমেশ্বরের জন্ত মঙ্গলন্মচক বৃষ বলি অর্পিত হইল। মুন! অর্দেক রুধির গ্রহণ করিয়া 

পানে স্থাপন করিলেন এবং অর্ধেক বেদীর উপর প্রমিফন করিলেন । মুস! উক্ু রুধির লইয়া 

লোকদিগের উপর প্রসিঞ্চন করতঃ কহিলেন যে, পরষেশ্বরের এই সকল কাধয্যের জন্য তোমাদিগের 

সহিত যে নিয়ম করিয়াছেন, দেই নিয়মের সৃচক এই রুধির জানিবে। পরহেশ্বর যুসাকে বাঁধলেন 
থে, পর্বতের উপর আমার নিকট আইস এবং সেই স্থানে অবস্থান কর। আমি তোম্বাকে এক 
প্রশ্তর পররিক।, ব্যবস্থা এবং তোমাদিগের অন্ত যে সকল আলা লিখিয়। রাখিয়াহি, ডাহা, ছিব! তো: 
যাংপঃ ২৪1 আঃ ৫1৬1৮।১২॥ 



১জসহুগ্লাল ১৯৩ 

লমীক্ষক__এক্ ণ দেখ যে ইহ বন্য মনুব্ের কথা! কি না? পরমেশ্বর ভয বলি গ্রহণ করেন, 
বেদীর উপর জুধির প্রসেক করা, ইহা কিন্ধপ বন্ততা ও অনভাতার কথা? যখন খুষ্টিযানদিগের 
ঈশ্বরও বুধ বলি গ্রহণ করেন, তখন তাহার তন্তগণ বৃষ গুবং থে বলির প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কেন, 
ন! উদর পুর্তি করিবে, এব' এইরূপে কেন না জগতের হার্কদ করিবে ? এবছিধ অসং কথায় বাইবেল 

পূর্ণ আছে । এইকপ কুসংঙ্কারবশতঃ উহার! বেদেও এই সকল বৃখ! দোষারোপ করিতে ইচ্ছ। করে। 
পরস্ত বেদে এমকল কথার নামমাত্রও নাই । ইহাও নিশ্চয় হইল যে খুষ্টিয়ানঘিগের ঈশ্বর কোন 
এক পার্ধতীয় লোক ছিলেন এবং পর্বতে বাম করিতেন। উক্ত ঈশ্বর যসী, লেখনী এবং কাগছ 
প্রস্থ করিতে জানিতেণ ন। এবং তাহার কাছে উক্ত সামগ্রী দকল ছিল না বলিয়। গ্রন্তর পিকার 
উপর লিখিয়! দিতেন এবং এই সকল বন্ত লোকের নন্মুখে ঈশ্বর হইয়াও বসিয়াছিলেন 18৬1 

*৭-- তনি বলিলেন, তুমি আমার রূপ দেখিতে পারিবে না । কারণ আমাকে দেখিয়া! কোন 

মগষা জীবিত থাকে না। পরমেশ্বর বলিলেন যে, আমার নিকট এ স্থান আছে এবং তুমি উদ্চ 
ক্ষুদ্র পর্ধবতের উপর দণ্ডায়মান থাকিবে । তখন এইরূপ হইবে যে, আমার বিভব প্রজ্ছলিতঙাবে 

যখন নির্গত হইবে, তখন আমি তোমাকে পর্বতের গর্ভে রক্ষা করিব এবং খন নির্গত হইব, তখন 

স্বহস্তে তোমাকে আচ্ছাদন করিব। পরে আমার হস্ত অপহ্যত করিলে তুমি আমার পশ্চান্তাগ দর্শন 

করিবে, পরস্ত আমার কূপ দেখিতে পাইবে না। তৌঃ যা: পঃ৩৩। আঃ ২০1২১২২।২৩| 

_ সমীক্ষক- এক্ষণে দেখ যে খটিয়ানদিগের ঈশ্বর কেবল মনুযোর স্তায় শরীরধারী এবং মূলা 
সহিত কিরূপ প্রপঞ্চ রচন। করিয়া স্বম্বং ঈশ্বর হইয়া বসিয়াছেন। যদি পশ্চাণ্তাগ দেখিতে পায় এবং 

লাপ দেখিতে ন। পায়, উহা হইলে হস্ত দ্বার। উহাকে আচ্ছাদন করাও হইঠে পারে না। যখন 

ঈশ্বর আপনার হন্ত দ্বাধা মৃদাকে আ।চ্ছাদণ করিলেশ। তখন কি তিনি তাহার .হন্বেব কূপ দেখিতে 
পান নাই 8৪৭ ॥ 

লয় ব্যবস্থার পুস্তক। 

ঘ্ট--পধমেশ্বর মূসাকে আহ্বান করিলেন এবং মগ্ডুলীগ শিবিরের মধ্য হইতে তাছাকে বলিলেন 
যে, ইজ বেলের সন্তানদিগকে আহ্বান করিয়। উহ্যাদিগকে কহু যে যদি কেহ তোমাদিগের মধ্যে 
পরমেশ্বরের জন্য বলি লামগ্রী লইয়া যাইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমরা পালিত পশুর অর্থাৎ গে, বৃষ, 
মেষ এবং ছাগাদির মধা হইতে আপনাদিগের বলি আনয়ন কর। তৌঃ লৈঃ হ্যবস্থ। পৃথ্ক পঃ 

১1 আং ১২ 

লঙীক্ষক-- এক্ষণে ধিচায় কর যে খৃষ্টিয়ানদিগেক ঈশ্বর গো বৃধাদিক় বলি গ্রহণ কর্ত। এবং তিনি 

আপনার জন্ত বলিদান ফরিতে উপদেশ করিতেছেন । তিনি গো, দুধাদি পুর কির পিপার্দী 

এবং মাংসবুতূষ্ষু কি ন!? এই হেতু তীহাক্ষে অহিংসক এবং ঈশ্বর মধ্যাদায় কখন গপন। করা! যাইতে 

পারে না। পরন্ধ তিনি মুহসাহারী ও প্রপঞ্চ মঙুযোর সদৃশ 1 ৩৮ ॥ | 

৪৯.সে পরমেশ্বরের সমক্ষে উক্ত বৃষ বলিদান করিধে এবং হারুণের গুন্ধ নখজা যাক হয! 



১৯৪ সত্যার্থ গ্রকাশ। 

উক্ত রুধির নিকটে আনন করিবে এস* মগ্ডুলীর শিবিরের দ্বারদেশস্থিত যজ্ঞবেদীর চারদিকে উত্ত 

র'ধির প্রপিত করিবে । পরে উচ্গার! উক্ত বলি সামগ্রার চন্ম শিগত করিবে ও উহাকে খ্গ খণ্ড 

করিবে। হারুণের পুত্র ঘাঙ্গক সকল বজ্ঞবেদীর উপর অগ্নি স্থাপন করিবে ও উহার উপর ক্রমশ: 

কাঠ সজ্জিত করিবে । হারুণের পুত্র যাজধ্ সকল উক্ত খণ্ড সকল, মস্তক এবং মেদঃ যজ্ঞবেদীর 

আমর উপরিস্থিত কাষ্ঠের উপর বিপিপূর্বক ধারণ করিবে | এইরূপে অপি দ্বার। স্ুগন্ধাথ পরমেশ্বরের 

জন্য বলি গ্রদ্ত হহলে, বলি সামগ্রী প্রস্থত হইবে! তৌঃ লয় ব্যবস্থা পুস্তক পঃ ১1 আঃ 

৫1৬191৮1751 

সমক্ষক-আল্পমাত্র বিচার করিয়। দেখ যে, পরমেশ্বারেব সম্মুখে তাভাব ভক্ত বুষ বিনাশ করিবে 

পরব তিনি বিলাশ করিতে প্রবৃত্ত করিতেছেন । চারিদিকে কপির প্রমেক করিবে, অগিতে হোধ 

করিবে 4 ঈশ্বর সুগঙ্গ আদ্বাণ করিবেন, এই মুকল বাপার কি ভত্যাজাব"[গেব গৃহে যাহা হইয়। 

খাকে, তদপেশ। কোনরূপে নান ? এই হেতু বাইবেল ঈশ্বরকৃত নহে এব" বন্ত মন্থষোর ন্যায় লীল।- 

খরা এই ঈশ্বর কখন ঈশ্বর হইতে পারেন না ॥ ৩৯ ॥ 

৫০-_পুনরাধ পরমেশ্বর মুসাকে আহ্বান করিদা। কহিলেন দে কৃতাভিযেক যাজক যদি সাধারণ 

লোকের ভুলা পাদ করবেন, হবে তিনি গাপনার অভগ্ঠাত পাপের নিষিত্ত ও আপনার পাঁপের ঝলি 

স্বপ্নপ নিদ্দোন এক বুধ পবমেশ্ববের জন্ত এইপ! যাইনেন এস বুষের মস্থকের উপর আপনার হস্ত 

স্থাপন করিবেন « পরমেশরের সম্মপে উক্ত বুষাকে বলি দিবেন। লৈব্যঃ তৌঃ পঃ ৪। আঃ 

১1৩1৪ ॥ 

সম্ণশক--একসণে দেখ যে পাপ খধনার্থ প্রাধশ্চিন্ত কবিতেও স্ব পাপ করিবে এবং গে। প্রভৃতি 

উষ্টম পঙ্খদিগকে হঙা। করিবে , পরমেশ্বর উহাতে প্রবৃত করেন । খুষ্টিযানগণ । তো।ম্রাই ধস্ট 1 

এইরূপ কাখ্য সকলের অন্ঠার।। এব প্রবরককে ৪ ঈশ্বর মনে করিব! আপনাধিগের মুক্তি প্রভৃতির 

তাশ। কারিতেছ ॥ ৫১ ॥ 

সীল কৌন অপাক্ষ পাপ করবেন, তখন শি কৌন ছাগের শিদ্দ!ণ পু শাবক আগ্পনার 

পাল সামগ্রাস্বক্পূপ লইবেন এবং পলনেশ্বরের সন্মু এ উহা বলি দিবেন হাহা পাপের বাল হইয়া 

খালে । ভা: লৈ: প: ৪7 আঃ ২২১৩ ৪| 

সমীক্গন--পহব।! খাদ 'এক্সশ হইল, ভাব ঈহাদগণের অনাঞ্ষ অথাত গ্ঘায়াধীখ এবং সেনাপতি 

প্রভৃতি পাপ বলিতে কিন ভীত হহবেন ? স্বয়ং তত যখেঙ্গু পাপ করিবে এবং প্রায়শ্চিতম্বরপ গো, 

বৃন এবং ছাগাদব প্রাণ বিনা কারাবে । এইজন্াই খুষ্টিঘানগণ কোন পশু অথব। 'পক্ষীর প্রাণ গ্রহণ 

কারতে শঙ্কিত হয়েন ন|। খুষ্টিয়ানগণ ! অব" সর, এক্ণে এই বন্য মত পরিত্যাগ করিয়া স্থসভ্য ও 

ধশ্মময় বেদম স্বীকাথ কর । তাহ হইলে তোমাদিগের কল্যাণ হইবে ॥ ৫১ ॥ 

৫২--যদি উহার মেম আনবার উপযু্ত' সম্পন্তি না থাকে, তাহা হইলে আপনার কৃত অপ- 

রাধের আন্ত ২টা থু খু পক্ষী এব" ২টী কপোত শাবক পরমেখরের জন্ত আনয়ন করিবে । উহাদিগের 

গলদেশের পাশ দিয়া মুট্ডাইপে, পরস্থ শিরস্ছেদ করবে শপ উহ্থার। রুতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত 
কারবে এবং উহার জন্ত ক্ষম। প্রদর্শিত হঠবে। পরস্ত যদি ঢুইগী ঘু ঘুপক্ষী এবং কপোতের দুইটা 
শবক আশয়ান্র উপযুক্ত মাপত্তি না খাকে, তাহা হইলে এক সের ময়দার দশম ভাগ বলি সামগ্রী- 



১৩ সমুয়াস ১৯৫ 

দপে আনয়ন করিবে ।* টহাতে তৈল প্রক্ষেপ করিবে না । ভবে উহাকে ক্ষম] কর| যাইবে। 
তৌঃ লৈ পঃ ৫1 আই খালি১০১১,১৩। 

সমীক্ষক- এক্ষণে শ্রবণ কর দে খাষ্টরানদি'গর মাধী কোণ দাবদ অথব| পনাটা কিছ! নিহাু 

নিংস্বও পাপ করিতে ভীত হয় না। কারণ উচ্গাদ্গেন ঈশ্বর পাপের প্রাষশ্টিত কা হজ কবিয়া 

রাখিয়াছেন। খৃষ্টিযানদিগের বাইবেলে এই এক অভি অদ্তুহ কথা আছে দে কইভো!গ বারিবোক ৭ 

পাপান্ষ্ঠান দ্বারা পাঁপ খণ্ডিত হইয়। যায়। কারণ প্রথমতঃ পাপ করে এবং দ্বিনীয়্ত: জীবহিংস। 

ধ্বাব। মতিশয আননদপূর্বাক মাংসভোজন করে এবং মনে কবে যে পাপেবও ধন হঈল। কপোতি 
“'নকেন গলদেশ মুচদাইলে অধিকক্ষণ ধডফড় করে, অগাপি খুষ্টিয়ানরিগেন দয! হম না ফ্থন 
ইাদিগের ঈশ্বরই চিঘ| বিবার উপদেশ ধন, জগন ইভাদিগের কিপে দেব) উপস্িন হইীনে ? 

যখন সমস্থ পাপের এঈন্ধগ প্রায়শ্চিন্ত নিবম আছে যে, কেবল ইশার উপর বিশ্বসলাহেই পাপের 
খণন কষ, তখন অহাদব মহ জাডশ্বব 0ম ১17১8 

৫5 মাজক বলি মমর্পণ কাঁ'বেন সেই বলির চন তাভারই হউবে। শ্রী, বটে 

অথব| লৌহপান্রে যাহা পর হইবে, ভহসমন্থ ভোজশাখ বলি সাঘগং টক যাচলেল হইলে | ছোং 

লৈ; পঃ ৭1 আঃ ৮1৯ ॥ 
সমীগ্ষক আমর! ক্গানিতাম। যু (দথ'গ [2 সমাসী এবং গন্িলঙ গৃ্ক * খাব পো বিচি 

ছাতা গাছে পনন্থ খুটারানদ্িগব ঈএন এল" তীঠার পুঙ্ককদিণের আধো উতার সহম্ব গুণ 

আপি পোপ শীল শ্াছে ! বলদ চাশ্মব খুলা এবং তোজনার পদাণ মল উপস্থিৎ হইলে থটিয়ান- 

গণ গনিশঘ আনান্দোহসব কানন এবং এক্ষণে প লোপ ঠয করিব! গাঁকেন। শ্গাচ্ছ।, কোন মনা 

কি এক পুহকে বিনাশ কবিষ। উহা মাংম অপ্র পলকে শোজন ক্সায়? এপ কগন কি তৃহীতে 

পরে গ এঠরসই্ট ঈশ্বরের নিকট গমগা, পঞ্ধ, পক্ষী আদি সমস্ত জীণ পর়বহ হইম। থাকে স্রহবাং 

গ্রমেশ্বর এপ কাষা কখনই কবিতা পাবেন মন এই তত নাইানেল ঈশ্বর নতে ক উহাতে 

নেগি* উ্রগন 872৮1 8িএ। রিল ০ ০1কা টীকা লগ দশ হা শ প্লন না। ঠ্ি বাবস্থাদি 
পুলক এইণপ সমন নি পি ছাট | ুক্ঠী জাথ চিত প্রচার হল সছুচত ৪১2 

* এই ঈশ্বর দন্ত ! মিনি গোবংস, মেষ ৭ ভাগলশাবক, কপোছ এস মগুদ। পনান গ্রহণ করি- 

ধার নিয়ম করিয়াছেন ৷ অদ্ভুত কগা এই দে কপা 'খাবকের পিব্দেশ মুড়াইঈ" গুণে করিতেন, 

অর্থাং গল-কর্তুন করিবাব পণিশ্রম করিতে হইবে ন!। এই সকল থিসিস দেপিংল এইকপে বিদিনন 

হওয়া যা ষে বন্তনিগে মধো কোন চতব পুরুষ ছিলেন । হান পর্দী্ধের শব গিয়। অশগ্কান 

করিয়াছিলেন এব* গাগনাকে ঈশ্বব বলিয়। প্রসিদ্ধ কবিয়াছিলেন। বম লোক অঙ্জানী ঠ৭য়াতে 

উহ্ভার। তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার, করিয়াছিল। শাপনার যুক্তিবলে উক্ত গর্বাতের উপর 

(ভোঙ্গনার্থ পশ্ু, পঙ্ষী এবং অল্লানি প্রার্থনা করিতেন এবং আনন্দ করিতেন । তাহার দৃত “্করিস্থাগ 

কার্য করিত। গোবংল, মেয় & ছাগশাবক, কপোতি এবং উত্তম ময় ভোজন কর্ধ। বাইবেলের 

ঈশ্বর কোথায় এবং সর্কাব্যাপক, সর্বান্ধ, অজন্মা, নিরাকার সর্দ্মশক্তিমান্ এবং গ্ভায়কারী ইত্যাদি 
উন্ধম গুণযুক্ঠ বোদাক্ত ঈশ্বব কোথায় ॥ ইহাদিগের কত দূর প্রভেদ হাহা সঙ্জনগণ বিচার ককন। 



৯৬ মত্যার্থ প্রকাশ । 

গণন। পৃস্তক। 

৫৪-_উক্ত গর্দভী পথে দেখিতে পাইল, পরমেশখ্বরের দত হস্তে তরবারি আকধণ করতঃ দণ্ডায়- 

মান রহিয়াছে । গর্দভী মার্গ হইতে ভিন্ন ক্ষেত্রে ফিরিয়া গেল। উহাতে উক্ত মার্গে ফিরিয়া আসি- 
ধার গন্য বলামন যষ্টি প্রহার করিল! তখন পরমেশ্বর গর্দভীর মুখ খুলিয়া দিলেন এবং সে বলামনকে 

কহিল, "আমি তোমার কি করিয়াছি যে, তুমি আমাকে এক্ষণে তিনবার প্রহার করিলে?” তৌঃ 

গণি: পং২২। আং ২৩ ২৮| ৃঁ 

সমীঙ্গক-_ প্রথমে গ্দিভ পর্যাস্ত ঈশ্বরের দূতদিগকে দেখিতে পাইভ এবং এক্ষণে বিশপ । প্রধান 

ধর্মযাজক ) ও পাদরী (সাধাবণ ধশ্ময'জজক ) গ্রন্ততি শ্রেষ্ট অথবা নিকৃষ্ট ম্ষাগণ৭ ঈশ্বর অথবা 

তাতার দৃতকে দেখিতে পান না। তবে আজকাল কি পরমেশ্বর 'এবং তাহার দূত নঞ্ল নাই » 

যদি খাকেন তবে কি ভয়ানক নিদায় প্রস্থপ্ত আছেন ? অথব। তীহার। পীড়িত হইয়াছেন, কিনব 

'এন্ঠ ভূগোলে প্রস্থান করিয়া থাকিবেন । বোধ হয়, অন্ত কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিনব 

তাহারা খুষ্টিমানদিগের উপর রু& হইব] পড়িয়াছেন, অথব। মৃত প্রাপ্ত হইয়াছেন ১ তাহাদের কি হই" 

যাড়ে, তাহ। জানা যায় না। তবে এইরূপ অন্রমান হয় যে, যখন এক্ষণে তীহার। নাই এবং দৃষ্টি 

গোর হয়েন না, ভখন পূর্বেও ছিলেন না এবং দৃষ্টিগোচর হইতেন না। সুতরাং এ সকল কেবল 

মন.কল্িত উপন্ত।স কথা মার [৫৭1 

সমূএলের দ্বিতীয় পুস্তক । 

২৫--ডক রাত্রে এইরূপ হইল যে, বক্ষামাণক্প প্রকাশ করত; পরমেখ্বরের বাকা নাতনের 

কর্ণগাঁচর হইল। পরমেশ্বর কহিলেন মে, তুমি যাও এবং আমার সেবক দাউনকে কহ দে পরমেশ্বর 

ফাহতেছেন যে, তুমি আমার নিবাসের জন্য একটি গৃহ নির্দাণ কর। কারণ যখন ইজ রেলের 

সম্তানদিগকে মিসর হইতে নির্গত করিয়া আনয়ন করিয়াছি, সেই অবধি অগ্য পধ্যন্ত আমি গৃহে 

বাস করি নাই, পরন্ত কেবল শিবিরে এবং বাস। বাটাতে অবস্থান করিয়া আপিতেছি। তৌঃ 

সমুএলের ২য় পুস্তক: পঃ ৭1 আঃ ৪1৫1৬॥ 

সমীক্ষক-_খৃষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর মনুষাবং দেহধারী নহেন বলিয়া এক্ষণে আর সন্দেহ রহিল না। 

তিনি তিরস্কারহচক আবেদন করিতেছেন ষে, আমি অনেক পরিশ্রম করিয়াছি এবং ইতস্তত: বিচরণ 
করিয়া বেড়াইয়্াছি। একণে যদি দাউদ গৃহ নিশ্্াণ করিয়! দেয়, তবে তাহাতে বিশ্রাম করি। 
এইক্নপ ঈশ্বর এবং এইকপ পুন্তকের উপর শ্রদ্ধ৷ করিতে থুষ্টিয়ানদিগরোর কি লজ্জা হয় না? পরন্ত কি' 
কর| যাইতে পারে, যধন হতভাগ্যগণ একবার বদ্ধ 9 আনগ্ত হইয়। পড়িয়াছে, তখন নিক্ষমণের জন্ত 
এক্ষণে বিশেষ গ্রবত্ত ভি উপায় নাই 1৫৫) 



১৭ 

রাজাদিগের পুস্তক। 

1৬-.বা'বিলণের রাজা নন্দ নজবেখ পলো উরি বহসতুরর পঞ্চম মাপসর সপম তি 

উক্ রাজার কেন মেবক এবং নিজ্ঞ “পাব গ্রুধান শবাগ শবসব আদান যকল।লাংম আগমন করি- 

লেন। তিনি পরমেশ্ববেব মন্দির, রাজউবন, যকমালমস্্িত মণ লাঝারণ গহ এব সম গদ!ন 

গধান গহ ভশ্মনাং কবিলেন। উক সেনাধাক্ষের সি হর (ম সমন্য কসাদদিগের সেন! চিল, হ হাজা 

যবসালমের চতু্দিকন্থ প্রাচীর ভগ্ন করিষা দিল । [্ীঃ বাং পা ১৫ আঁ ৮1৯1১০॥ 

সমীক্ষক--ইহার উপায় কি হইছে পারে? ঈশ্বং গাপনার বিশ্রামার্ দাউদ দ্বাব। গৃহ এশ্াণ 

করিয়াছিলেন এব উষ্ভাতে বোধ হয় ম্বন্ছন্দে মগজন করিতেন পরন্থ নরমৰ আদান উক্ত ঈশবেও 

গুহ নষ্ট ভ্রষ্ট করিয়। নিল এবং ঈশ্বব অথব। ভীতার দৃতসেন। কিছুই করিতে পারি না! প্রথমে 

অবশ্থ ঈশ্বর অভাম্ব যোদ্ধ। ভিলেন 'এরং জলা করিতেন । পরল এক্ষণে আপনাল গৃহ দু, ভগ 

এবং চর্ণিত হইল, তখাপি তিনি নিশোষ্ট হইয়। কেন যে বসিযা রহিলেন, ভাহ! বল। যাখ না। 

তাহার দত £কাথায় পলায়ন নরিল, ভাহা9 জান! যায় না। এই সময়ে কেহই কাধো আমিল না। 

ঈশ্বরের পরাক্রম৪ যে কোথায় উড্ডান হইয়া গেল, ভাত ৭ বলা যাধ দা একথা মদি স্তা হয়, 

বে প্রথমে যে থে বিষয়ের কথ। লিখিত হইয়াছে, তংসমুদ্যই বার্থ হইয়া গেল) মিসবের বালক ৪ 

বালিকাদিগকে হতা। করিয়াই কি তিনি শুবব!র হইয়। পড়িয়াছিয়েন ? এক্ষণে শূরবীরদিগের সমক্ষে 

নিঙ্গ ও নিন্চে্ট হইগ। ললিন। বতিলেন | খষ্টিয়ানদিগের উর ইভাঁনে আপনার নিলা গবং 

অগ্রতিষ্ঠ। উপগ্তাপিত করিলেন ৷ এই পুস্থক এহরপ সন সহম নিন্বক কারার পুন মাছে ্ 

ল্গ্রালীভ ছিলিভীম্ম ভাগ 1, 

সাময়িক ঘটনার প্রথম পুস্তক! 

&৭-_আমার পরমেশ্বর ঈশ্বর ইজারেলদিগের উপর মারা প্রেরণ কবিলেন এব" ইজবেশদিগ্নের 

মধ্যে সপ্ুতি মহন্্ পুরুষ বিনষ্ট হঈটল। কাল (১ভ]) ছিঃ ২। পঃ২১। আঃ ১৪ ॥ 

মমীক্ষক-_-এক্ষণে ইজরেল এবং খুয়ানদিগের ঈশ্বরের লীল! দেখ । গিনি ইজরেলকুলে অনেক 

বরপ্রদান করিয়াছেন এবং দিবারাপ্স যাহাদিগের পাঁলনার্থ বিচরণ করিতেন, ভিনিই এক্ষণে সহসা 

জ্ধ হইয়! মারীভয় প্রেরণ করিলেন এবং সপতি সহজ মনকে বিনষ্ট করিদলন। এ বিষযে কোন 

কবি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সত্য । 'ষথা-- 

ক্ষণে রুই: কণৈ তু রথ ক্ষণে ক্ষণে | 
অব্যবস্থিতচিন্তস্থ প্রমাদোহপ ভয়ঙ্করং ॥১॥ 



৯৮ সত্যার্থ প্রকাশ 

মেকপ কোন লোক কখন লস! প্রসন্ন এবং কখন সঙ্থসা অগ্রপন হয় অর্থাৎ যে সহসা. গ্রসন্ধ ও 

৫ম হয়, কহাব-গ্রলপত। ভধদাগিক হইয়া থাকে, খু্টযান্দিগব ঈশ্বরের লীলাএ হদ্প 1৭1 

এযুবের পুস্তক 

₹৮_-একদিন 'এবূপ হইল যে পরমেশ্বরের সমক্ষে ঈশ্বরের পুত্র সকল আসিয়া দণ্ডায়মান হইল 
পও 1৬ 16৮74: 81771 ৮ ₹ 22৮৬5 ভাল 4 €% 1 2 সান ক ৯১০: 2৮ বে বং ভাগের এ ছি তত্র দাত পঠিত নিলি তি টিতিত দি্রাহহ!শ তইদ | পরামশবর শয়তানকে 

জিজ্ঞ|সিলেন। তা কোথা হঠাত অপিয়াছ ; খন শঘছান উ€ও তারিন, আছি প্থব১ বিচনণ 

করাই: « ঠ ভ৬: প্রমণ কর্ণ ৩: লিলা আপি: | হল বশির শবতানাকি জ গালা করিলেন, 

ভুমি আমার দাস এখুবকে পবা বধির ₹দখিয়া খাকিলি যে, ভাহার সদৃশ পখিণীতভে আর কেহই 

নাই । উক্ত সিদ্ধ এবং পবিত্র গন্য ঈশ্বব হইতে ভাত হয় এব" পাপ হইতে প্রণক থাকে | সে এ 

পর্যান্ত আপনার মততা। রক্ষা করিয়াছে এত ভুমি অকালণ উহাকে নাশ করিবার জন্য আমাকে 

উত্তেজনা করিয়াছ | তখন শয়তান উত্তরপানে পরমেশ্বরকে কহিল যে, চন্মের পবিবন্ত্র চখ্ব হইন। 
থাকে | 'বক্ষনঃ ম্ষোর যাহ। কিছু আছে, দে আপনার প্রাণের নিমিন্ত প্রদান করিবে । পরস্থ 
এক্ষণে আনার হঙ্গ গ্রলারপ করুন এবং উহার অস্থি ও মাংস স্পর্শ করুম। শাভা হইলে সে 

নিশ্চয়ই মাপন।প সমন্ষে আপনাকে পরিভাগ করিবে । ভখন পরমেশব শয়ঘানকে কহিলেন যে, 
দেখ সে ন্োগার হহগত বহিযাচছে । ভুঘি ফেলল ভাহার প্রাণরা করিবে । খন শমন্ছান 

পর্মেশ্বরে সুখ হইছে প্রস্থান করিল এল এমুবের ০৫৭ হইছে মস্তক পযান্ধ শোটিক দ্বার। ক্রেশ 
৯ লাগিল । এযুব পুত পর ২ আঃ ১২1 ন। 

সমীক্ষক--এক্ষণে খষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরের সামতা পথ থে শযতান ছাতার মনে আহ ককে 

ক্লেখ দিতে এবং ভিনি শয়াদাশকে দণ্ড 9 মাপনার ভল্রুকে রঙ্গ! করিনে পারিতভছেন মা 
তাহার দুর হধো ও কেহ উহার লমক্্ষত| করিতে পারে না । এক শরআানেই নকলদক ভারান্ 

করিয়। রাগিরাছে । হ্দ্গাতীত খুষ্টয়ানদিগের ঈশ্বব৭ সর্বজ্ঞ নহেন | যদি ভিন সর্বজ্ঞ ভইঙ্েন, 
তাহ। হইলে শযতান ছ্বার। এযুবেব কেন পরীক্ষা করিবেন 28৫৮ ॥ 

উপদেশ পস্তক। 

৪৯.--আমার অস্তঃকরণ তাক্ষ বুদ্ধি এব জ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে । আমি বুদ্ধি, 

মত্ততা এবং মূঢত। জ।নিবার জন্ত মনোনিবেশ করিয়াছি । আমি বুবিয়াছি যে, ইহ! কেবল মনঃ- 

ক্রেণের কারণমাত্র । যে হেতু অধিক বুদ্ধি হইতে অতিশয় শোক এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত দুঃখের ৪. 

বৃদ্ধি হইয়া থাকে । জঃ উঃ পঃ ১। আঃ ১৬ ১৭1১০ 

সমীক্ষক - দেখ জান এবং বুছি প্যাফবাচক শব 'হইলেএ উচাপ্গিকে দ্বিবিধ মনে করা 



১ সন্ুমাগ 1 , ৯ 

হইতেছে। বুদ্ধি-বুদ্ধি হইতে শোক এব দ্বাখ মনে কর। ইন্া।দি আপিঘন্ বাহিবেকে "ক নিখিছে 

পারে? এই হেতু বাইবেল ঈশ্বরের রচিত হওয়া দবে থাকুক লোন বিদ্ধান (লাকেবঞ বচিও 

শাহ 0৫91 

উপরে প্রান বাইবেলের ধর্মগীত সঙ্গদ্ধে লিখিত হইল এক্সাশ মশি প্রজা রচিত নবা 

পাইবেলের বিষয কিছু লিখি হইতেছে | খুষ্টিয়ানের। উঠার প্রঃত হ্বান্থ আদ্ধা প্রকাশ কাবন। 

টার নাম ( ইপ্পীল ) নবা বাহ.বল রাগ। হইয়াছে | ঈং পরিমাণে উতানেবীদুন ও চিরিক 
লা 

সত! কিক” তাহা লিখি হুতােছে। 

” পচ 
মথি রচিত নব্য বাইবেল.1 পা জো 

**-_খীশ্ুধ্বষ্টের জন্ম এই গ্রকারে হষ্টমাছিল। তাহা মাতা মেরি উউমফের মভিত বাগদা 

হইয়াছিলেন। কিন্তু উহ্নার| পরস্পর একত হইবার পূর্বের দুষ্ট হইল যে হিমি পবিক আম্মা হইতে 

গঠবতী হইয়াছেন। পরমেখরের কোন দত স্বপ্াবস্থায় তাহাকে দর্শন দিয়! কহিলেন হে দাউদ, 

পুত্র ইযুমফ ! তুমি আপনার স্ত্রী মোরকে এস্ানে আনয়ন করিতে সম্কৃচিত হই৭ন। , কারণ 

ভাভ।র যে গঞ্ রহিয়াছে, উহ। পনি আহা! হইতে ভতয়াছে |] ইং পঃ ১] আত ১৮১৯ | 

সমীক্ষক__-এ সকল কথ! কোন বিদ্বান পাক বিশ্বা করিতে পারেন না যু সকল বিষ 

প্রত/ঙাধি প্রমাণ এবং হিক্রম বিরুদ্ধ ভাভা বিশ্বাস কর! মুর্খ ও বন্য মনষ/দিগের কাধা, সত) ও 

গ্বছন্দিগের নহে | আচ্ছা পরমেশ্ববের ঘে সক শিয়* ডু 151 কি কই শগ্র করিতে 

"রে? যদি পরমেঙ্গরই নিসমের গরিণর্ীন কবেন ভাহা হইলে কেহ ঠ1£র আজ্ঞা পাণন। কপির 

না। ভিনি সন্ধজ্ঞ এবং শিশ্রুম | পুর্বোলিখিভরূপে বে থে কুমার" গহ হইঘ। পড়িবে হাঠাদিনের 

সন্বন্ধে হলেই বাগে ঘরে ৭ে উক্ত গভ ঈগবের অগগ্রভে হয়ে এ? পরেশ বেধ পুত থামতে 

স্বপ্পে বলিয়। দিয়াছেন মে পরমানু! হইতেই এই গভ হইক়াছে,। হতাদি মিথা! কথ! শ্রতার কারিঘ। 

দতে পারে । এহ মর্ল অন্ন প্রপঞ্চ যেরূপ রচিত হযে, পপ পুরাণ সমুহেপ শধা ৯৬ 

কুষ্তীর গ হইয়াছে ইভাধি লিখিত ভভধাতে | নিকৌোব রনী শোকের দঠ মণ কখ| বিশ্বান 

করিয়া ভ্বমঙ্গালে পতিত হয় এস্নে এইরূপ ভইম। থাকিলে 5 ষ্া কোন পুকষের সনংথমবশ 5; 

গভবতী হ্য়াছিলেন | নেই পুন অথব। অন্য কেই এইকপ আসগর কধ। গ্রগার করিঘ! দ্য়াছিত 

ঘ উাহার গভ ঈশ্বরের অগ্ঠ গ্রহে হইয়াছে 11০) 

৬১--তখন আম্ম। মীশুকে শ্তান ছার! পরা 'করিবার ্বল্থ বনে লইয়া গেলেন! 515 

৪৯ দিন এবং ৪* বাদি উপবাম করত; গ্টাং ক্ষুণার্ হইলেন 1 হথন পরীক্ষক কহিল এয খাত 

ট্ামি ঈশ্বরের তর হ৭) তবে আজ্ঞা কর যে এই সকল প্রণব পিক ভইমা যাউক | উ: পাঃ৪। আঃ 

১২৩ |] 

দমীক্ষক--ইহা হইতে স্পষ্ট ি্ হইতেছে গে খুষ্িয়া নদিগের ঈশ্বর মর্বাজ্ঞ নহেন। কারণ তিনি 

দর্মজ্জ হইলে শ্তান দ্বারা ভাহার কেন প্বীক্ষ। করিবেন, পৰসধ স্বয় ডানিছা লইঈন্কেন। আচ্ছা 

৮৬ 



২০৬ সভ্যাথ প্রকাশ। 

কোন বৃষ্টিয়ান এক্ষাণে ৪* দিন এবং ৪* রাহি অনাহার থাকিলে, জীবিত থাকিতে পারে? ইহা 

হইতে ইহা পিদ্ধ হইরেছে যে ভিনি ঈশ্বরের পুত্র নহেন এবং তাহাতে কোনরূপ সিদ্ধি ছিল না। 

তন্তথ! শয়তানের সমঙ্গে প্রস্থরকে কেন পিষ্টকে পরিবর্তিত করিলেন ন1 8 স্বয়ংই বা কেন আনা- 

" ০ পরতিলেন? ইহ স্থির সিদ্ধান্ত যে পরমেশ্বর যাঁহাকে প্রস্তর রচনা করিয়াছেন কেহ তাহাকে 

৯ পরিবর্তিত করিতে পারে ন। এব পরমেশ্বরও পুর্বাকুত নিয়ম পরিবর্তিত করিতে পাবেন 

১11 কারণ তিনি সর্বজ্ঞ এবং তাহার সমস্থ কাধ্/ই ভ্রম ৭ প্রমাদ রহিত ।৬১| 
৬২। গিনি উহাদিগকে বগিখেন যেআমার পশ্চাৎ আগমন কর, আমি ভোনাদিগকে 

মুষ্যন্ূপণহস্তগ্রাহী করিব! তাহারা সহ্ধরন জাল ত্যাগ করিব তাহার পশ্চাদ্বন্তী হইল । ইঃ পঃ 

৪1 আঃ ১৯২০।২১1!। 

সমীক্ষক-- ইহা ভষ্তে বিদিত হওয়া ঘায় যে প্রাচীন বাইবেলের দশম আজা মধ্যে যে পাপের 

কথা লিখিত আছে £ মিহ সন্গানগা শাশনার মাত। ও পিতাকে সেবা এ সন্মান ন। করিলে উহ।- 

দিগের আমুঃকয় হইবে ) সেই পাপবশ তং (অধাখ আপনার মাতা ৪ পিভার সেবা ত্যাগ করিয়া 

এবং অঙ্কে মংহা ও পিতার সেন। হইতে নিনৃন্তি করার অপরাপবশতঃ) যাশু দীর্ঘায়ু হন নাই । 

হাও গ্রিংদত হওয়া গেল যে, বীশু ম্ডস্দিগনে আ।সক্ত করিবার জন এক মত প্রচার করিয়। 

“গন এ মনে করিয়াছিলেন থে, জাপ দ্বাবা যে্গপ মহস্ত ধৃত হইঘা থাকে, তজপ স্বমত দ্বার! 

।রগকে আব্দ্ধ করিণ। আপনার প্ররোজন নাধন করিবেন । যীশু ঘখন এইরূপ ছিলেন তখন 

গালের সাধারন (পাদরী ) পরশ্মধাজকগণ যে আপনাদিগের জালে মনয়দিগকে বদ্ধ করিবেন 

"তত আ। আশ্চর্য কি? বহু সখাক বৃহৎ বুহৎ মহত আবন্ধ কনিয়। জ.লবনহ্ৃক!রার বেরূপ 

. ৮] হইয়া থ।কে এবং উত্তম জীবিকা লাভ হয, ভদ্দণ ঘে বান্তি অনেক মগ্তষাকে আপনার মতি 

». দন কত্পিতে পারে, তাহারই অধিক প্রতিষ্ঠ। ৭ উত্তম জীনিক। লাভ হইযা থাকে । এই হেড 

| বেন এবং অন্থা শাস্ত্র পাঠ করে নাই, সে সকল হতভ।গা ও নির্বোধ লোকদিগকে উহার! 

:. “দঃগর জালে আবদ্ধ কবিয়। তাহাদিগকে আপনার মাতা, পিতা ৪ ঝটুম্বদিগের নিকট হইতে 

এ করিয়। দেয়। “মভএব সমস্ত আধা বিদ্বান্দিগের উচিত থে তীাহার। ইভাদিগের ভ্রমঙ্গাল 

”১৮ আনদিগকে রক্গা করিয়। অন্ত নির্বোধ ম্বদেশবাসীদিগকে ও বঙ্গ! করিতে তৎপর 

“পেশ )৬২।॥ 

৬৩-_-খন যীশু সমস্থ গাপীল দেশের সভায় উপদেশ প্রান করতঃ বাজোর সুসমাচার প্রচার 

করিয়া এবং নান। লোকের নানাবিধ রোগ এবং পীঁড়। আরোগা করির! বিচরণ করিতে লাগিলেন । 

ঠাহার নিকট পক্াঘাত গ্রভুতি নান! প্রকার বৌগে আক্রান্ত ও ভূতগ্রপ্ত যত লোক আনীত হইল, 

'ভনি কাহাদিগের সকলকে আরোগা করিলেন । ইঃ মথিঃ পঃ 8৪1 আ: ২৩1২৪ ২৫। 

মমীক্ষক-_ইদানীস্তন 'পোপ'লীল! প্রকাশ করভঃ মনত পুরশ্চরণ, আশীর্বাদ, বীজ এবং ভগ্মের 

টীপ প্রদান দ্বারা ভূত নিষ্রামণ এবং রোগোপশম যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই নব্য বাইবেলের 

কথা ও সত্য হইবে । নির্কোধ লোকদিগকে ভ্রমে পাতিত করিবর জন্ত এই সকল কথার প্রচার 

হইয়াছে। খুষ্টিয়ানগণ যদি এই সকল কথা বিশ্বাস করিতে পারেন, তবে এ স্থানের দেবীপৃর্ক 

"পোপপ্রিগের কথা কেন না বিশ্বাস করেন? কারণ উহাদিগের কথা ও”এই সকল কথার তুল্য ॥৬৩1 



১৬ হারার) : | ২৬১ 

৬৪--যে বাক্তি দীনমণা; সেই ধন্ত, কারণ স্বগ ভাহারই হইয়া থাকে । কারণ আমি সঙ) 

কথিতেছি ফে, যতকাল পধান্ত আকাশ এবং পৃথিবী রিচলিভ না হইবে, ততদিন পথান্ত ব্যবস্থার 

এক মাত্র! অথব। এক বিন্দু পূর্ণ না হইয়! যাইবে না।* এই হেত যধি কেহ এই সকল আজার 

মধো অতি সামান্ত আজ্ঞারও লোপ করে এবং %লাঞ্দিগকে হদচদাধ়ী শিক্ষা প্রদান কবে, তাক! 

হইলে স্বর্গরাজ্য মধ্যে দে অতি নিকৃষ্ট কথিত হইবে । ই মি? পঃ ৫1 আঃ ৩৪1১৮1১৯। 

সমীক্ষক-যদি স্বর্গ এক হয়, তবে বাজাও এক ওয়া উচিত । এই হেত যত দীঁনমনাঃ আছে, 

তাহার! সকলেই বদি স্বর্গরাজো গনন করে, ছাহ। হঈলে হ্বাীহাঙ্গোর অপিচাব কাহার হইবে? 

স*লে পরম্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করিবে এাং রাজা বাবস্থা ্থিন ভিন হনয়! যাইবে। দীন শব্দে ঘি 

দরিদ্র গৃহীত হর, হাহা হইলেও সঙ্গভ হর না। উদ এনে মবি শিরাঙমান গ্রঠণ করা যায, তাক 

ইইনেও সঙ্গ হইতে পারে না, কারণ দীন এব (শিবঠিমান) শজ একাগ নহে । পবন্ত থে মনো 

মবো দান হয়, তাহার কখন সন্তোষ ভয় ন।। হৃখবাঃ একা নঙ্গত নাহ 1 হন মাকাশু এবং 

পৃথিবী বিচলিত হইবে, তখন ব্যবস্থা ৫ বিচলিত হইবে, এরূপ অনিভ্য ব্যবস্থ। ম্টযোরই হইয়া 

থাকে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের হইতে পারে না। অপিকন্ধ বে এই সা্ছাপালন করিবে না, সে ্বগে অন্তি 

নিরুষ্টরূতপ পরিগণিত হইবে 

মাহ ॥ ৬৪ | 

ইনভযাদি কঠিয! কেবল প্রলোভন 9 ভয় উত্পাদন কর। হইয়াছে 

৬৫--+মাদি'গর দিবসের উপমোগী আম আছ আম|দিগকে প্রদান কর। পথিবীপ আপনা" 

1দগের জন্য বন সঞ্চর করিও না| ইং মং পঃ ৬। আট ১১১৯] 

সমীক্ষক-_- ইহা হইতে বিদিত হওয়। যায় বে, যখন ঈশবের জন্ম হয়, তৎকালের লোক সকল 

অরণা ও দরিদ্র ছিল এবং ঈশা তদ্রুপ দরিদ্র ভিলেন । মেই জন্ক দিবসের উপযোগী অন্ন প্রার্ধির 

জন্য ঈশ্বরকে প্রার্থন। করাও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে । যদি ইহ! সঙ্গত হয়, তবে গৃষ্টিযানগণ কেন 

€নসঞ্চয় করেন? তাহাঁদিগের উচিত য়, ঈশ্বরের বচনের বিরুদ্ধাচরণ ন। করা হয় এবং দান ও পুণা 

করতঃ সকলেরই দান হুইর। যা ওয়! উচিত ॥৬৫। 

৬৬-_ঘাহারা আমাকে প্রত বলিয়! মন্োধন কবে, তাহারা কেহই দ্বর্গরাঙ্গে প্রবেশ করিবে 

ন ই মং পঃ ৭1 আঃ ২১ ॥ ৃ 

সীক্ষক _এক্ণে বিচার করা উচিত যে, মহা মহ। পাদরী (প্রধান ধর্মবাজক ) বিশপ এবং 

ৃষ্টিমানগণের পক্ষে ঈশার বাকা সতা বলিয়া অবধারিত হইলে তাহার! কখন পপ্রন্থ" অর্থাৎ ঈশ্বর 

কহিবেন না । যদি এ কথ| ন। বিশ্বান করেন, তাহা হইলে কণন পাপ হইতে রক্ষ। পাইবেন ন। ॥০৬। 

১৭__উত্ত দিবসে অনেকে আমাকে "সম্বোধন করিবে । তখন তাহাদিগকে আমি প্রকাশ 

করিয়। কহিৰ যে, আমি তোমাদিগকে কখনও জানিভাম ন|। কুকশ্খীকারী সকল আমার নিঞট 

হুইভে দূরীভূত হও | ইঃ মং গঃ ৭। আঃ; ২২২৩] * | 

সম্মীক্ষক _দেখ, আরণ্য মগ্ষাদিগের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার ছন্ক মাপলাকে শ্ররার্জোর 

স্াগাধাশ হইতে ইচ্ছা করিতেছেন ইহ| কেধর নির্বোধ লোকদিগের জন্য প্রলোঞজ বাক্য 

খাত ॥৬৭॥ 

৮৮:দেখ, এক কুষ্ঠবোগী আপির। তাহাকে প্রণাম করিয়। কহিল, হে প্রভে। ! যদি আাপাঁন 



, সত্যার্থ প্রকাশ! 

ইচ্ছ। করেন, হাহ। হইলে আমাক প্রদ্ধ করিতে পারেন । বীস্ত হস্ত প্রপারণ করিয়। উহাকে স্পর্শ 

করতঃ কহিলেন নে, আমি উচ্ছা করি নে তুম শুদ্ধ হইয়া মাগ। তখন শীঘ্বই তাহার কুষ্ট আরোগ্য 

হঈম] গেল । হম পহ৮ 1 সাঃ 21৩) 

'সমীক্ষক - এ সকল কথ! কেবপ নির্লোপ পোকদিগকে মুগ্ধ করিবার ভন! কারণ খুষ্টিয়ানগণ 

ম্দি'£উ সকল বিছা এব" চষ্টি কমপিকুদ্ধ লাক) সভা বলিয়া বিশ্বাম করেন, হবে শুঙ্রাচাধ্য। ধন্বস্তুরি 

'এবং কখাণাদি সম্বন্ধে পুরাপোক কৰধ। সকল ?কন মিখা। বলেন ? পুধাণে এবং ভীরতে লিখিত 

আছে যে, আনেক ঠৈভাদিগের মত সৈন্ত পুনদ্দাপিত কর। হইয়াছিল । বুহস্পতির পুত্র কচকে খণ্ড 

খণ্ড +ব-ঃ পশ্খ ৭ মঙ্গিক! ঘ্বাল। ভোজন কবান হইলেও শুক্র চার্ধা পুনরায় ভাভাকে জীবিত করেন? 

গর কঠকে বিনষ্ট করির। শুঞ্াচাযালে গান করান ভয় এব প্রনরান্র তিনি উহাকে উদর মধ্যে 

জীবিত করিয়। নির্গত করেন ৭ বর বিনাশ প্রাপ ইয়েন, পরে কচ তাহাকে পুনজীবিত করে । 
৬ঙ্গক কতক মা সহিত ভন্মারুত বুক্ষকে কশ্ঠপ খমি পণ্চা্ পুনজীনত করেন এব" ধন্বন্তরি লঙ্গ 

পক্ষ মৃতককে জীবিত করেন, লক্ষ লক্ষ কুগরোগীকে আরোগ্য করেন, এবং লক্ষ লক্ষ অন্ধ ও 

বধিরকে চক্ষু ও কণ প্রদান করিয়াছিলেন ইত্যাদি কথাকে কেন নিখ।া বল! হয় 2 যদি উক্ত কথা 

সকল মিথা। হম, তবে ঈশাঁর কথাও কেন মিখা। হইবে না? ফদি অপরের কথ। মিথা। এবং আপ- 

নার মিথ্যা কথাকে সত বলিয়। প্রতিপন্ত করিতে চেষ্টা কর। হয়, তবে ইহারা ভ্রান্ত নহেন কেন? 

ভরাং খুষ্টিয়ানদিগের কথ| সকল বালকের তুলা এবং সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ॥৬০॥ 
৬৯-_তখন তৃতগ্রন্ত (মৃত) মন্তষ্য কবর স্থান হইতে নির্গত হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত 

হইল। উহারা উক্ত কাল পর্য্যন্ত এভাদুশ প্রচণ্ড ছিল যে, উক্ত মার্গ দিয়! কেহ গমনাগমন করিতে 

পারিত ন। | দেখ, উহ্বারা চীৎ্ক।র কবিয়। কহিল থে, হে ঈশ্বরের পুত্র যীশু! আমাদিগকে লইয়া 

আপনার কি প্রয়োক্ন আছে? নির্দাবিত সমযের পুর্বে আমাদিগকে কেন পীড়া দিবার জন্য এস্থলে 

আনিয়াছেন? উদ্ত ভূতগণ তাহাকে বিনয়পূর্বক কহিল যে, যদি আপনি আমাদিগকে নিক্কামণ 

করেন, "তবে শুকরদিগের মধো প্রবেশ করিতে দিউন। তিনি উহাপদিগকে কহিলেন যে, “যাও” 

এবং উহার! নিগত ইয়। শুকর সমূহে প্রবেশ করিল । দেখ. উক্ত শৃকরেরা সকলেই তীর হইতে 

সমুদ্রে ধাবমান হইল এব" জলে নিমপ্র হইগ। পিনষ্ট হইল্। ইঃ মঃ পঃ ৮1 আঃ ২৮1২ ৯৩০1৩১৩২৩৩| 

মমীক্ষক--. স্থলে একটু বিচার কঠিলেই এই সকল মিথ্যা বলিয়া প্রত্তিপন্ন হইবে । কারণ, মুঠ 

মন্তষ্য কখন কবর স্টান তইতে নির্গভ ভইতে পারে ন।। উহার কাহারও নিকটে ঘায় না এবং 

কথোপকথন করে ন। | অজ্ঞানী এবং শারণ্য লোকদিগের পক্ষেই এই সকল কথা! শোভা পায় এবং 

উহারাই উহ বিশ্বাস করে । উক্ত শুকরদ্ধিগের হত্যা করাতে শুকরপালকদিগের হানি করাতে 

ঈশার পাপ হইয়া থাকিবে । খুষ্টরযানেরা ঈশাকে পাপের ক্ষমাকর্ত। এবং পাবিত্র্যকর্তী বলিয়। বিশ্বাস 
করেন। তিনি উক্ত ভূতদিগকে কেন পবিত্র করিতে পারিলেন ন। ? তিনি শুকরপালকদিগের কেন 
ক্ষতিপূরণ করিণেন না? ইদানীস্তন সুশিক্ষিত খৃষ্টিয়ান ইংরেজগণ ও কি এই দমকল অলীক গল্প কথাও 
বিশ্বাম করেন? যদি বিশ্বাস করেন, তবে তাহার! ভ্রমজালে পতিত, আছেন 1১৯| 

৭০-্লোক সকল দেখ, এক শধাগত পক্ষাঘাতগ্রপ্ত তাহার নিকট আনীত হইল । ষীণ্ড তাহার 
বিশ্বাস 'দখিগ উক্ত 'পঙ্গনাতীক কহিলেন, হে পুত আহ্ন্ত হই তোমার পাঁপের ক্ষমা করা 



১৩ লমুলাস। ১৩ 

হইয়াছে । আমি ধাশ্মিকদিগের জগ্ত আসি নাই, পরন্ধ পাশীকিগকে পম্চামাত কারবাৰ আন্ত 
আহ্বান করিতে উশহত হইশাছি 1 মু ইং পঃ ৯। আঁ; ২১৩1 

সমীক্ষক -ইহাও পূর্ণ লিখছে স্ভায় শসস্তব কমা । পাপ ক্ষমা করিবার কথ! কেনল নির্বোধ 
লোকনিগকে প্রলোভিহ করিনা মু্ধ করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত হইগাছে ! কেহ অগা অথবা লিচ্ছি 
(মার্ক) পাঁন করিলে কিন্ব! আরহিকেন সেদন করিলে ভাভান মন্তুতা ধেনপ পরের নিকট উপস্থিত 
হইত পারে ন। ভদ্দা কাহাব9 অন্ত পাপ আঅববেল নিকট উপস্থিত ভয় না। পবস্ত মে পাপ 

করে সেই ভো।গ করবে এবং উঠ্াই ঈশ্বরেৰ 'বকানিতা। 1 যদি একর ক্ষত পাপ ণবা প্ণা অস্ঠে 

প্রাপ্ত হয় অথবা স্তায়াদীশ স্বয় গ্রন্ণ করন, কিছ! ঈশ্বর পাপকন্বীঠক ধথাযোগা ফল না "দন, তাক 

হইলে তিনি অন্ঠায় কালী হম! পড়েন। দেখ, পন্মহ কল্যাপকারক হইথ! পাকে, ঈশ। আখবা আসা 

নহেন। ধন্মাত্মাদিদ্গ আথন। পাণীদ্দিগের জন ঈশ। আশাদির “কান আবশ্যকতা « গত । কাধ্ণ 

কাহারও পাপ খণ্ডন হইত পাবে না [ছা] 

৭১--গীপু আপনার ছাদণ শিষাকে শাপনাব নিকট আহ্বান কিএ। ভুত নিক্ষামণ করিবার জনা 

উহাদিগকে অশ্তন্ধ ভৃতদিগের উপর অপিক্কাব দিলেন এ নানা, ধি বোম & বিলি ব্যাধি উণশষ 
করিবার ক্ষমত। দিলেন । ভাভাদিগকে বলিলেন মে বন্ত। ভোমর। নত, পরজ্ত ভোমাদিগের পিতার 

আত্মা তোমাদিগের ভিতল ভইতে কঠিয়া খাকেন |  এরন্ধপ মনে করিও ন। মে আমি প্রথিবীতে 

একা বিস্তারের জন্য আপিযাছি | পরন্থ আমি গরজ্জাপ্রয়োগের চন্য আসিয়াছি। আমি মন্নষা* 

দিগকে তাহাপধিগের পিহা হইতে, কষ্ঠাদিগকে ভাষাদিগের মাত হইতে এবং বধুদিগকে তাহা 

দিগের হ্বশ্গগণ হইতে বিচ্ছিন্ন কলিতে আসিদাছি। মন্রুযাদিগের গৃঠস্থিত লোকই 'তাহাদিগের 

পুত্র হইবে । ইঃ মঃ পঃ ১০1 আত ১৩1৩৪।৩৫।৩৬|| 

সমীক্ষক-_এই সকল শিষ্যপিগের মধো একজনই ৩০ ত্রিংশত, টাকার জন্ত ঈশাকে ধরাইয়! 
দিবে এবং অন্তের। পরিবর্তিত হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে পলায়ন করিবে । ভূতদিগের আগমন ও নিজ 

মণ, এবং উষধ ও পথ্য ব্যতিরেকে ব্যাধি-শান্তি প্রভৃতি বিষয় সকলও বিষ্যাবিকুদ্ধ এবং স্থষ্টি- 

ক্রমান্ূমারে অপস্তন। সুতরাং এ দকল কথা বিশ্বাস করা অজ্ঞানীদিগের কারধ্া। যদি জীব বক্তা 
ন1 হয় এবং ঈশ্বর প্রকৃত বক্ত। হয়েন, তবে জীব কি কার্য করিয়ু। থাকে? তাহা হইলে সত্য ভাষণ 

ও মিথ্যাভাষণের ফল স্ববূপ সুখ ও দুঃখ ঈশ্বরকেই ভোগ করিতে হয়। অতএব ইহা একটি মিথা 

কথ! । ইশা অনৈকা বিস্তার ও বিবাদ করাইবার হ্বন্য আসিয়াছিলেন বলিয়া এক্ষণে ও লোক- 
দিগের মধ্যে সেই কলহ চলিত রহিয়াছে , ইহা কতদূর অমঙ্গলের কথা । অনৈক্যবশতঃ মন্তষ্য- 

দিগের সর্বপ্রকারে দুঃখ হয়। খুষ্টিরানগণ ইহাকেই গরুমন্্র ববি লইয়াছেন, কারণ ঈশাই যখন, 

একের সহিত অপরকে বিচ্ছিন্ন করা উত্তম মনে করিতেন হখন ইহারা কেন তাহ! মনে করিবেন 

না? -গৃহ্স্থিত লোককে হাপনার গ্ৃহস্থিত লোকের শক্র করিয়া দেওয়া ঈশারই কার্ধয হইতে 

পারে কিন্ত কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষের কার্ধ) নে ॥ ৭১ ॥ 

৭২-_-তখন যীশ্ড তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কত্রিলেন যে তোমাদিগের নিকট কত পিষ্টক 'মাছে? 

তাহার! কহিল যে (সগ) সাত পিষ্টক এবং কয়েকটি ক্ষৃপ্র মৎস্য আছে তখন ঠিনি লোকদ্িগকে 
মির উপর উপবেশন করিতে আজ্ঞা দিলেন | পরে ছিনি উ্ধু ৭ পিষ্টুক এবং মহন্ত কয়েকটিকে 



১০৪ সত্যার্থ প্রকাশ ।. 

ধস মনে করিয়। খগড করতঃ আপনার শিষাদিগকে দিলেন এবং শিষ্াগণ লোকদিগকে বিভরগ 

করিল $ উহারা ও উহা ভোঙ্গন করিয়া তৃপ্ত হইল এবং যে সকল খণ্ড অবশিষ্ট রহিল তাহাতে 

সাত পাত্র পূর্ণ করিয়া লইল। যাহার! ভোজন করিয়াছিল তাহাদিগের সংখ্যা স্ত্রী ও বালক 

বাতিরেকে সমুদয়ে চারি সহ ছিল ॥ ইঃ মঃ পঃ ১৫ আঃ ৪81৩৫।৩৬1৩৭1৩৮1৩৪|| 

'সমীক্ষক-_দেখ, এক্ষণকার কপটসিদ্ধ এব এন্দরজালিকদিগের ন্যায় ইহা ছলন!বাকা কি 

না? উক্ত পিষ্টকদিগের মধ্য হইতে অন্ত পিষ্টক কোগ। হইতে আসিল ? যদি ঈশার এইরূপ সিদ্ধি 

থাকিত, তবে ভিনি স্বয়ং অনাহারে থাকির। উদ্ত্থরফল ভোজন করতঃ কেন বিচরণ করিবেন? 

মৃ্তিক এবং জল ও প্রন্তরাদি হইতে আপনার জন্য পিষ্টক এবং মৌহনভোগ কেন প্রস্তুত করিয়। 

লষ্টলেন না? এ সকল কথা বালকদিগের ক্রীড়ার সদৃশ । যেরূপ অনেক সাধু এবং বৈরার্গী 

ছলনা বাক্যদ্বারা নির্বোধ লোকদিগকে প্রতারিত করে ইহাও তজ্জণ ॥৭২॥ 

৭৩.--তখন সকল নগষাকে ভাহাদিগের কাধান্থসারে ফল প্রদত্ত হইবে । ইঃ মং পঃ ১৬ 

আত ২৭ 

মীক্গক-মদি কম্মাস্ূসারে ফল প্রদত্ত হয়, হবে খষ্টিরানদিগের পাপ ক্ষমা ভইবার উপদেশ 
কর। ব্যর্থ । অর্ধিকস্ত ইহা যদি সত্য হয়, হবে পুর্েবাক্ত সিখ্য। হইবে । যদি কেহ বলেন যে 
| বিবার যেগা হইপে ক্ষম। কর। হয় এবং ক্ষম। করিবার খেগ্া না হইলে ক্ষমা করা যায় না 

তাভ। হইলেও সঙ্গত তয় ন।। কারণ মকল কন্মেরই বথাবেগা ফল দেওয়াতেই শ্তায় এবং শীলা 

এস প1 দয়। ভময। খকে ॥5৩। 

৭৪-_হে ভবিশ্ব(1 এবং ভ্রান্ত লোক সকল! আমি ভোমাদিগকে সত্য কহিতেছি যে যদি 

€তামাদিগের এক সর্মপের তুলা পরিমিত বিশ্বাস থাকে তা! হইলে ভোমর। পর্ধতকে এস্থান 

হইতে চলিয়। যাও এরূপ মাদেশ করিলেই উহ্ারা চলিয়া! যাইবে এবং কোন কাধা তোযাদিগের 

সাধ হইবে ন! ॥ ইং মং ৫ ১৭। আঃ ১৭1২০। 
সম'ক্ষক এক্ষণে বে খু ষ্টয়ানগণ উপদেশ দিয়! বেড়ান যে আমাদিগের মতে আইন,পাপের ক্ষমা 

করিয়া ল৭ এবং সুক্তিলভ কর ইত্যাদি তাহা সমন্তই মিথ্যা | কারণ ঈশার ধদি পাপ খগুন করিবার, 

বিশ্বাস দঢ় কর্ণবার এবং পবিত্র করিবার সামর্থা থাকত তাহা হইলে আপনার শিষ্যদিগের আম্মাকে 

ক্রেন নিম্পাপ, বিশ্বাসী এবং পবিজ্র করিয়া দিলেন নাঃ ঈশ্বরের সহিত বিচরণ করিবার সময়ই 

যখন ভিনিই উহাদিগকে শুদ্ধ বিশ্বাসী এবং কল্যাণযুক্ত করিতে পারেন নাই, তখন তাহার মৃত্ুর 
পর তিনি কাহাকেও পনিত্র করিতে পারেন ন।। কেজানেযে তিনি এক্ষণে কোথায় আছেন? 
ঈশ্বর শিষ্যসকলের যখন সর্ষপকণ] পরিমিতও বিশ্বাল ছিল না এবং যখন নব্য বাইবেল তাহাদ্িগেরই 

রচিত তখন ইহার প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ অবিশ্বাসী, অপবিত্রাত্মা এবং অধাশ্শিক মন্ত- 

ধোর লিখিত গ্রস্থের উপর বিশ্বাস কর কল্যাণেচ্ছু মন্গয্যের কার্ধ্য নহে । ইহা হইতে একপও সিদ্ধ 

হইতে পারে যে ঈশার কথ! যদি সত্য হয় তবে কোন খ্ষ্ির্নানের মধ্যে এক সর্যপকণার তুল্য বিশ্বাস 

'অর্মাৎ ধর্জান নাই । যদি কেহ কহেন যে আগাতে পূর্ণ অথব। জল্ল বিশ্বান আছে” তবে তাহাকে 

কৃহিবে থে আপনি এই পর্ধতকে মার্গ হইতে বিচলিত করুম” । দি তীহার কথায় পর্বত বিচ- 

লিত ছয় তাহা হইলেও জানিতে হইবে যে তাহার পুর্ন বিশ্বাস নাই, পরস্ত এক সর্ষপ পরিমিত 

শপ 



১৩ সমু্টাদ। ২৪৫ 
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বিশ্বীল মাত্র আছে যদি পর্ধণ্ত না বিচলিত ইয় উবে বুঝিতে হইবে যে খক্রিঘানদিগের মধ্যে এফ 
বিন্দৃও বিশ্বাস অথাং ধর্ম্মবিষয়ে শ্রদ্ধ! নাউ । ঘদ্দি কেহ কহেন যে এস্বলে অভিম'ন আদি দোষের 
নাম পর্বাত তাহ! হইলেও সঙ্গত হয় না? ঈশা মূ, অন্ধ, কু এ ভূততগ্রশ্তকে আরোগা করেন, 
এবং আলম্তপর, অজ্ঞানী, বিষয়ী এ ভান্ত্রকে জ্ঞানোপদেশ দিয়া জ্ঞানী এবং শাৰিযুক কগিয়া- 

ছিলেন এইবূপ কথিত আছে। তাহী৪ সঙ্গত নহে । কারণ যদি তাহাই হইত, হবে তিনি 
স্বশিষাদিগকে কেন তদ্রপ করিতে পারেন লাই । ভজবাং অগস্তব বাকা কখন দ্বারা ঈশার 

অঙ্জানতা প্রকাশিত হইতেছে । আক্া ঈশার নদ্দি সামান্মতরণ বিছা গাকিজ, ভবে এতাদৃশ 
সম্পূর্ণ আরণ্যোপযুক্ত বাকা কেন কঠিবেন,? হুগাশি (নিরস্থপাদদে দেখে এসাগোহপি ভ্রমায়কে ) 

যেবপ যে দেশে কোননপ রুক্ষ নাই সেই দোশে এর প্রবুক্ষত গ্রৰান এপস” উদ লিগা পরিগণিত 

হউয়া থাকে, তদ্ধশ মহারণা ও অবিদ্বান্দিগের দেশে ঈশারএ হত্যা সম্ভব । পরন্ক একফণে ঈশার 

কিনূপ গণন। হইছে পারে? 1:81] 

৭৫__'মামি তোমাদিগকে সভা কহিতেছি বে মদি তোমর! মনকে পরাপুন না কল এস" সালক- 

দিগের মমান না হইয়। যাও তবে ন্বর্গরাক্গো প্রবেশ কবিতে পাবে মা হী মহ পি ১9। 

আঃ ৩৪ 

সমীক্ষক--যদি আপনাব ইচ্ছাবশত* মনকে পরাবৃত্ত কর! স্বর্গের কারণ এবং | পরানুত্ত করা 

নরকের কারণ ভখ্, হনে কেহ কাহার € পপ এবং পুণা কখন প গ্রহণ করিতে পাব গা এইনপ পিচ্ধ 

হইয়। থাকে । আধিকস্ক বালকের সমান হইবার কথ। (লগাচ্ে স্পটঙ্ঞান হইছে যে ঈশার কথা, 

বিছা এব" কষ্টিকমের সম্পর্ণ বিরুদ্ধ ছিল! ভীহান মনে একপন হইয়াছিল যে লোকে বালকের 

ন্যায় আমার কথ। নিশ্বাস করিব, কিছুই দিভ্ঞাস। করিবে মা এব, মানিয়া শবে । অনেক 

থ্ষ্টীষাঁনেব বালব্দির স্তাষ চে] আছে, নচিহ একপ মুক্তি ৪ পিগ্কাবিকন্ধ কন কেন শদ্থা 

করেন ? অপিকন্ধ ইহা সিদ্ধ হঈল যে ঈশা স্বয়ণ মদি বিদ্রাভীন ৭ বালপন্ছি ন। হষঈনেন, তাহা 

হইলে অন্যকে বালক স্দুশ হইবার কেন উপদেশ কবিবেন 5 কাকণ যে বেরপ তম, সে অন্যকে 

আপনার সদ্শ করিতে ইচ্ছ। করে ॥৭৫| 

৭৬ -আমি ভোমাদিগকে সন কহিতেছি যে পনবান্দিগের স্বর্গরাছো প্রবেশ কর। কঠিন 

হইবে। পুনরায় তোমাদিগকে আমি বলিছেছি যে ধনবান্দিগের স্বর্গে গ্রবেশ করা অপেক্ষা 

উষ্টের স্থচির ছি প্রবেশ করা সহজ! উঃ মঃ পঃ ১৯॥ আঃ ২৩1১৪] 

সমীক্ষক- ইহ! হইতে এরপ সিদ্ধ হয় ঘে ঈশা দবিছ ভিলেন এবং পনবান্ লোকের। তাহার 

গ্রতিষ্ঠ না করিয়া থাকবেন । সেইজন্ত এরণ লিত হইয়াছে । প্রস্থ এ কথ। সত্য নছে। 

কারণ ধনাঁঢা এবং দরিপ্রদিগের মদো উতরুষ্ট ও নিকৃষ্ট হইল থাকে । যে সংকার্ধা করে সেই 

উত্তম ফল এবং যে অসং কাধা করে সে নিক ফল পাইয়। থাকে । ইহাতেই এরূপও দিদ্ধান্ত 

হইতেছে যে ঈশ! ঈশ্বরের রাঁজ্য কোন ওক নিদ্দিষ্ট দেশে অবস্থিত বলিয়া মনে করিতেন এবং 

সর্বত্র অবস্থিত বলিয়া মনে করিতেন না । যদি এরূপ হয় তবে তিনি ঈশ্বর নহেন। যিনি ঈশ্বর 

তাহার রাজা সর্বত্রই বি্যমান' আছে। অধিকন্ধ উহাতে, প্রবেশ করিবে অথবা গ্রবেশ করিবে না 
ইহা,বলা ফেবল অবিদ্ার কাধ্য মাব্র.। ইহ! হইছে 'এরপও দ্রিজ্ঞাসা হইতে পারে থে খভ ধনী. 
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ৃষ্টিয়ান আছেন ঠাহারা কি সকলেই নরকে ধাইকেন ? এবং সকল দরিদ্র খুষ্টিযান কি স্বর্গে বাইবেন.? 
ঈশার অনুষারিগণ অঝ্লমান্ ৪ বিচার করিয়া দেখিতে পারেন থে ধনাঢাদিগের নিকট যাবৎ পরিমাণ 

সামগ্রী আছে দরিদ্রদিগের নিকট তাবৎ পরিমাণ নাই | বদি ধনাট্য লোক বিবেকানসারে ধর্ম- 
মার্গে ব্যয় করেন তাহা হইলে দররপ্রগণ. নীচ গণ্তিতে পড়িয়া থাকেন এবং ধনাঢ্যগণ উত্তম গণি 
প্রাপগ হইতে পারেন ॥৭৬] 

৭৭--মীস্ত তাহাদিগকে কহি:লন ষে আছি ক্োমাদিগকে সত্য বলিতেছ যে নৃতন স্ষ্টির সময়. 
মন্দের পুত্র আপনার এশ্ব ধার সিহাসনে যখন উপবেশন করিবেন, তখন তোমরাও অর্থাৎ 
আমার অন্থসারিগণ দ্বাধণ সি 'সন উপধেশন কণতঃ ইজ বেলদিগের দ্বাদশ বংশের উপর ন্যায় 

বিচার করিবে! যেকোন বাক্তি আমার নামের জন্য গৃহ, ভ্রাকগণ, ভর্নীগণ, পিতা, মাতা, স্ধী, 

বালক অথখ। 'ুমি ঠা1গ করিবে, সে ভাহার শহণ গ্রাঙ্ধ হইবে এবং অনন্ধ জীবনের অধিকারী 

ই বে ॥ হী মং প: ১৯॥ আঃ ১৮1২৯। 

সমীক্গক- ঈশার আশ্রিক লীল! দশন .কর ৭ তাহার অভিপ্রায় এই, তাহার মৃতার পরও 

যেন লোক তীভার জাল হইতে নির্গত ন। হয়। যে বাকি ৩০২ টাকার লোভ বশতঃ আপনার 

এরুকে ধৃত করির! বিনষ্ট করিয়াছিল তাদশ পাগীও তীঙ্ভার পার্থ সিংহাসানর উপর উপবেশন 

করিবে এবং ইজ রেল ব'শীয়দিগের প্রতি পক্ষপাত পূর্ব্বক স্যায়শীলতা প্রদর্শন করা যাইবে ন। 

পরন্ উহাদিগের সর্ব দোষ মার্জন। কর! হইবে এবং অন্ত কুলোৎপন্নদ্দিগের উপর গ্তায় প্রদর্শিত 

হইবে । এরূপ অন্তমান হইতেছে যে এই কারণ বশঃতই খ্ষ্টিয়ানদিগের উপর অতান্ত পক্ষপাত 
কর! হইয়। থাকে । কোন ইংরাজ সৈনা কোন রুষ্থাঙ্গ “দশীয়কে হতা। করিলে নানা প্রকারে 

পক্গপাত করত: তাহাকে নিরপরাপী প্রমাণ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়। দেওয়া হয। ঈশার স্বর্গের 

বিচার এইরূপ হইলে । ইহাতে এই দোষ আিষ। পড়ে দেকেত যদি শহর আদিকালে মুত হয় 

গ্রনং অপর ব্যক্তি বিচারের রাত্রির অবাহিত পুর্বে মুত্র হয়, বে গুথমোক্ত কবে বিচার হইবে 

বলিয়। আশা আদি হইতে অন্ধ পর্যাপ্ত পড়ি রহিল এব" দ্বিতীয়ের সেই সময়েই বিচার হয! 

গেল। ইহা কি ভয়াণক অন্যায়! থে নরকে যাইবে সে অনন্ত কাল পধান্ত নরক ভোগ করিবে 
এবং যে হ্থগে যাইবে পে পর্বদাই স্বর্গভোগ করিবে । ইহ| অতিশয় অন্যায় । কারণ অন্তবিশিষ্ট 

সাধনের এবং কর্মের ফণও অন্তবিশিষ্ট হয়া উচিত। অধিকন্ত ছুই 'জীবের পাপ ও পুণ্য তুলা 

হইতে পাবে না। এইজন্য তারতম্যান্ধসারে অধিক এবং নান সখ ও ছুংখ বিখিষ্ট অনেক স্বর্গ 
এবং অনেক নরক হইলে ৪ স্থখ ও ছুঃখ ভোগ করিতে পারে, কিন্তু খুষ্টিযানিগের পুস্তকে কুব্রাঁপি 

ভাদৃশ ব্যবস্থা নাই । এই হেত পুস্তক ঈশ্বরকূুত নহে এবং ঈশ| ঈশ্বরের পুন্র কখন হইতে পারেন 

মা। ইহা! অতিশয্» অনথের কথ।। কখন কাহারও মাত| ও পিতা শত শত হইতে পারে না, পরস্ত 
একই মাতা এবং একই পিতা হইয়া থাকে । অনুমান হইতেছে যে মুসলমানেরা বহিস্তে (স্বর্গে) 

যে এক লোকের ৭২ স্ত্রালাভ হয় ইন্তাদি লিখির।ছে' তাহা! এই স্থল ছে সি 

হইয়াছে ॥৭৭| 
৭৮- প্রভাতে যখন তিনি গৃহে প্রত্যাগষন করিডেছিলেন তখন তাহার ক্ষুধানৃভব হইল তিনি 

পথে এক “উদর, বৃগ্ষ দর্শন রুরিনা তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন । পরজ্ধ উহাতে- পত্র ব্যতীত 
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মার কিছুই দেখিতৈ পাইলেন না। তখন তাহাকে বলিলেন যে আর কখন, 'ত্রোমায ' ফল হরে 
না। তৎক্ষণাৎ উদুঘর বৃক্ষ শুষ্ক হইয়! গেল । ই; মঃ পঃ ২১। আঃ ১৮1১৯ ॥. ্ 

সঙদীক্ষক--সমন্ত খৃষ্টিযান পাদরীগণ বলেন যে ঈশ। অহিশ+ শ্াস্ক শমান্িত এবং ক্োধাদি- 
দোধযুহিত ছিলেন। পরস্ধ এই বাপার দেখিলে জাত হ্যা ধায় যে ঈশা ক্রোথী এবং খড়ুজান- 
রহিত ছিলেন ও আরণ্য মন্তষোর শ্বভাষযুক্ত ছিলেন! আচ্ছা, উক্ত জড়পদার্থের কি অপরাধ 
হইয়াছিল যে তাহাকে তিনি অভিশাঁপ দিলেন এবং উহা তৎক্ষণাৎ শুক হইয়া গেল? তাহার শাপ 

ইইতে কখনই শু হয় নাই, কিন্তু যদি কেহ কোন উদধ নিক্ষেপ করাতে শু হইয়া গিয়! থাকে, 

ভবে আশচ্চধ্ের কথা নছে ॥ *৮। 

৭৯__উক্ দিন সকলের ক্লেশের পর হুর্যা সঙ্গ অন্ধকারাব কইয়। যাইবে, চঞ্ আপনার 
জ্যোতি; প্রকাশ করিবে না, ভারাসকল আকাশ হষ্টতে প্বলিত ভবে এবং আকাশের “সণা 

কম্পিত হইবে । ইঃ মঃ প: ২৪। আঃ ২৯ ॥ 

সমীক্ষক--কি আশ্টর্যা। কোন বিগ্া অন্তমারে ঈশা ভারাদিগের পতিত হয়! জানিলেন এ 

আকাশের সেনাই বা কি যে উহার! কম্পিভ হহবে 1? ঈশ| যদি সামান্তমান্র বিষ্কা পাঠ কাঁপতেন, 

তাহা হইলে অবশ্ত জানিতে পারিভেন যে তারা সকল ভুমিমগ্ুল এবং উনারা পভিত হইতে পাৰে 

না। ইছা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে ঈশা কোন হৃতরধারের বংশ হইতে উংপয় হহয়াছিলেদ। 

ভিনি সর্বদা] কাষ্ঠ ভেদন ছেদন ও কর্তন করিতেন । তাহার মনে হইল যে এই মারণ্য প্রদেশে 

আমিও একজন ভবিমাদ্বক্তা হইতে পারিব। তাল্টসানে উপদেশ বরিজে লাগিলেন । তাহার মুখ 

হইতে কতিপয় উত্তম কথ! এবং অধিক নিরু্ট কথাও নিগতি হইল । তত্রস্ত জোফ নল বল 

হওয়াতে সকলেই উহা মানিয়া লইল। ইউরোপ দেশ আজকাগপ যেরূপ উপ্নতিযুক্ত পুর্বে হজ্জ 
হইলে ভীহার মিদ্ধপনা কিছুই চলিত ন।। এক্ষণে কিপিং বিষ্োমতি হইলেও বাবহারচক্ষানুদাবে 

এবং ছুরাগ্রহ বশত: এই গলার মত পরিতাক্ত হউছেছে ম। এবং অর্যথা সত্য (বদমার্খেব দিবে, 

"লাক মাকুষ্ট হইতেছেন না। ইহাই ইহাদিগের ভ্রটী রচিদাছে ॥৭৯] 

৮০--আঁকাশ এবং পৃথিবী বিচলিত হইবে । পবস্ধ আমার বাকা কখন, বিচলিত উবে না! 

ইঃ মং; পঃ ২৪। আঃ: ৩৫ ॥ য় 

লমীক্ষক-..একথা ও অবিষ্ঠা এবং মুর্খতাঙগচক | আচ্ছা, আকাশ বিচলিত হইয়া “কাথা? 

যাইবে ? আকাশ অতি সক্ম বলিয়। যখন চক্ষ গ্রহ নহে তখন উগার বিচলিত হওয়া ক দেখিয়ে 

পারে? অপয়ন্ধ আপনার মুখে আপনার শ্লাঘ। করা উত্তম ম্ঠযোর কার্য নাছ 1৮০ ্ 

৮১-খন তিনি তাহার বামপার্থন লোকদিগ্ুক. কছিবেন যে হে. অভিশগ লোক সফল ৃ 

তোমর। আহার পার্ধ হইতে শয়তান এবং কাহার যি অন্ত যে অগ্নি প্রশ্থত রহিয়াছে, চাহাতে 

প্রবেশ কর । ইঃ মঃ প:.২৫। আ:-৪১ 

সমীক্গক্ষ__-আচ্ছা, আপনার শিখ্াদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করা ধ্ং অপরকে অনন্ত অঙ্জিতে 

প্রক্ষেপ কর1:কত দূত ভনানক পক্ষপাতের কথ! । পভ যখন পিখিত আছে যে আকাশ থাকিবে 

না, তখন অনন্ত অরি, নরক এবং বহিন্ত (স্বর্গ) কোথায় খাকিবে 1 ঘি ঈশ্বর শছতা্ এবং উহার 

ৃছরিগাকে বা কাট করিতেন, তাহা ছইলে এতাবক নরক কেন প্রস্থ করিজে হইবে 1. প্রভু 
৭ ৰ 



২০৮ সতার্থ প্রকাশ 
'এককস্শয়তানই হখল[ঈশ্বরের ভঙ্গ করিল না তখন উঞ্ ঈশ্বরই বা কিরূপ? কারণ তীহার ৬, 
ইইয়! পরে বিদ্রোহী হইল অথচ ঈশ্বর ঘখন ত'ভাকে প্রথমেই ধরিয়া বন্দীগৃছে নিক্ষেপ ;করিত্ে 
অথবা ধিনাশ করিতে পারিলেন না, তখন তাহার ঈশ্বরত্ই ব: কিরূপ? এই শপ্নতান ঈশাকে ও 
ত্বারিংশৎ দিন যাবৎ ছুঃখ দিয়াছিল 'অথচ ঈশা ও%যখন তাহার কিছু করিতে পারেন নাই, তখন 

উীহার ঈশ্বরের পুত্র হওয়] ব্যর্থ হইল। স্থভরাং ঈশ! ঈশ্বরের 'পুঅজর নে এবং বাইবেলের ঈশ্বর 
ঈশ্বর হইতে পারেন না 1৮১1 : 

৯২---তখন স্বাদশ শিব্যদিগের মধ্যে ইযুদাহ ইপ করিযোভী নামক এক শিষ্য প্রধান ঘাজক- 
দিগের নিকট গমন করিল এবং কহিল যে যদি আমি যীশুকে আপনাদিগের হান্তে ধৃত করিয়া! দিই, 
তাহা হইলে আপনার! আমাকে কি দিবেন? উহার! ব্রিংশ টাক] দিবেন স্বীকার করিলেন। ইঃ 
মং পঃ২৬। আঃ ১৪১৫ | 

সমীক্ষক-_এন্সণে দেখ, ঈশার ধু অলৌকিক এব+ ঈশ্বরত। এস্থলে সমস্ত প্রকাশিত হইল। 

কারণ যে তাহার প্রধান শিষ্য ছিল, সেও যখন তাহাব সাক্ষাংসঙ্গ হইতে পবিস্রাত্মা হইল না, তখন 

তাহার মৃ্ভার পর কিরূপে তিনি অগ্তকে পবিক্রান্খ। করিতে পারিবেন? তাহার উপর বিশ্বাদকারী 

লোকের! তাহার উপর 1নর্ভর করিয়া কতই প্রতারিত হইয়া থাকে । কারণ সাক্ষাৎ সম্বদ্ধে খিনি 

শিধোর কোন মঙ্গল করিতে পারিলেন না, তিনি তীহার মৃত্যুর পর কিবূপে অন্তের কল্যাণ কৰিতে 

গাঁরিবেন ? ৮২ | 

৮৩-যখন তাহারা ভোজন করিতেছিল, তখন যীশ্ত পিষ্টক লইয়া ধন্যবাদ করিলেন এবং উহ! 

খণ্ডতত করিয়! শিষ্যদিগকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন যে গ্রহণ কর ও ভোজন কর, ইহা 

আমার দেহ। পরে তিনি পানপাত্র লইয় ধন্যবাদ করিঘেন এবং উহাদিগকে দিয়া কভিলেন যে 

তোমর] সফলে ইহা পান কর? ইহ। আমার রুধির অর্থাং নৃতন নিয়ম সম্বন্ধীয় রুধির | ইঃ মঃ পঃ 

ই৬। আঃ ২৬।২৭।২৮॥ | 

সমীক্ষক- অধিদ্বান্ আরণ্য মনা বাতিরেকে অন্ত কোন সভা লোক এরূপ কথা কি হি 

পারেন? শিষ্যদিগের তোজ্যবস্ত আপনার মাংস এবং পানীয় আপনার রুধির হইতে পারে না। 

আঞকাল থুষ্টিয়ানের! এই বাপারকে প্রভুভোজন কহিয়। থাকেন অর্থাং ভোজন ও পানীয় দ্রব্যকে 

ঈশার মাংস ও কুধির ভাবন| করিয়। ভোজন পান করেন! ইহ কত দূর নিকৃষ্ট ব্যাপার । বাহার! 

'আপনাদিগের গুরুর মাংস এবং রুপির পর্যস্তও পান ও ভোজন করিবার ভাবন। হইতে বিরত হচ্ছেন 

না, তাহার। অন্তকে কিরূপে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন ? ৮৩ ॥ 

৮৪--তিনি পিটর এবং জেবিতীর ছুই পুত্রকে আপনার সমভিব্যাহারে লইয়। যাইলেন এবং 

শোকার্থ ও অতিশয় উদাসীন ভাব অনুভব করিয়া তিনি উহাদিগকে কডিলসেন যে, আমার মন এত 

দূর পধ্যন্ত উদাপীনগাব বিশিষ্ট হইয়াছে, যেন আমি মৃতূযগ্রস্ত হইয়াছি। পরে একটু অগ্রসর হইয়। 

নমূখে পতিত হইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, হে পিতঃ ! ঘদি সম্ভব-হয়, তবে এই পাত্র আমার 

নিট হইতে বিচলিত হইয়া ঘাউক। ইঃ ঘঃ পঃ ২৬1 আং ৩৭৩৮1৩৯ : ৃ্ 

 সমীক্ষক--দেখ, ঘদি তিমি কেবল ধাধা না হইতেন এবং গার পুত্র জিকালাদী ও 

শিষান্ হইতেন, তাহ! হইলে এ্সগ অযোগ্য চেষ্। করিতেন না| ইহা হইতে স্পষ্ট বিদিত হইতেছে 



দু -সমুষ্ঠাদ ।' | ২৫৯ 

যে, ঈশ| অথবা তাঁহার কোন শিষ্য এইসকল মিগা। প্রপঞ্জ রচন। করিয়াছেন যে, তিনি স্টশবরের 
| গু, ভূত ভবধ্যৎবেতা এবং পাঁপেরক্ষমাকর্তী। ইহা হইতে বুঝিতে হইব যে, তিনি কেবল এফ- 

জন সাধারণ সরল ঘবিষ্বান্ ছিলেন ; বিশ্বান্.যোগী অথবা সিদ্বপুরুষ ছিলেম না । ৮৪ ॥ 
৮৫-বখন তিনি এইরূপ ধলিতেছিলেন, তখন দেখ ছাদশ শিষোর মধো ইয়ুদাই নামে অন্তউম 

শিষ্য আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রধান যাঞ্জকদিগের ও প্রাচীনদিগের নিকট হইতে অনেক লোক 
থডগা এশং যি লইয়। আদিল । যীস্তুকে ধরিবার জষ্ঠ সে এই সঙ্ষে বলিয়া দিয়াছিল যে, আমি 
যাহাকে চুদ্বন করিব তোমরা ভাহাকেই ধৃত করিবে. পরে দে অতি শীতই বীগুর নিকট আমিয়। 
কহিল যে, হে গুরো | প্রণাম করি এবং তাহাকে চঙ্ঘন করিল, তখন উহার। ষীস্তর উপর হস্কক্ষেপ 
করিয়া তাহাকে ধরিল এবং সেই সময়ে সমস্ত শিষ্য তাহাকে পরিক্যাগ করিয়া পলায়ন করিল! 
অবশেষে দুইঞ্রন মিথ্যা সাক্ষী আসিয়া কহিল যে, ইনি বলিয়াছিলেন যে আমি ঈশ্ববের মন্দির 
ভূমিলাৎ করিতে পারি এবং উহ! তিনদিনে পুননিম্মাণ করিতে গারি। তখন মহাযাঞ্জক দণ্ডাযমান 
হইয়া তাহাকে কহিলেন যে, আমি তোমাকে জীবিত ঈশ্বরের শপথ দিতেছি, তুমি আমাকে কহ থে 
তুমি ঈশ্বরের পুত খ্বষ্ট কি না? মস্ত তঁহাকে বলিলেন যে তুমি নিজেই বলিয়াছ। তখন মঞ্জা- 
যাজক আপনার বস্থ ছিন্ন করিয়া কহিলেন যে, ইনি ঈশ্বরের নিন্দা করিয়াছেন এবং এক্ষণে আর 
সাক্ষীদিগের প্রয়োজন কি? দেখ, ভোমরা! এক্ষণেই উহার মুখ হইতে ঈশ্বরের নির্দ। শ্রনিলে। 
এক্ষণে কি বিচ।র হইতে পারে । তথন উহার! উত্তর করিল যে, ইনি বধযোগা হটয়াছেন। পরে 
উনার! তাহার মুখে ফুংকার করিল, মুষট্যাঘাত ও চপেটাঘাত করিল এবং কহিল যে, তুমি ভবিষাং- 
বাণী কহ যে, কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে। পিটর বাহ অঙ্গনে: উপবিষ্ট ছিলেন। এক দাসী 
তাহার নিকট আসিয়! কহিল যে, তুমিও গালীলির হীত্ুর সঙ্গে হিলে। তিনি সকলের সমক্ষে 
অস্বীকার করত; কহিলেন ঘে তুমি কি কহিতেছ তাহা আমি জানি না। তখন ভিনি বহিষ্ারে 
গমন করিলেন, তখন দ্বিতীয় দাসী তাহাকে দেখিয়! তত্রস্থ লোকদিগকে কহিল যে, ইনি মাসরীর 
ষীপ্তর সাঙ্গ ছিলেন। তিনি শপথ করিয়। পুনরায় অস্বীকার করতঃ কহিলেন যে, আমি উক্ত মচুধাকে 
জানি না। তখন তিনি ধিক্কার দিয়া এবং শগথ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, আমি উ্ত মনুষাকে 
জানি না। ইঃ ঘঃ পঃ ২৬ আঃ ৪৭18৮18৯1৫:1৬১1৬২।৬৩1 উ31৬৫1৬৬1৬৭।৬৮/৬৯।৭০1৭১1৭২1৭88 

সমীক্ষক--দেখিয়া লও যে, যীশুর এভাব পরিমাণেও সামর্থ অথবা প্রতাপ ছিল না যে তিনি” 
আপনার শিষ্যদিগের দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করাইতে পারেন। শ্ষাদিগের না! হয় প্রাণ বিনাশই 
হইত, তখ|পি তাহাকে ধরাইয়া দেওয়া অন্থীকার করা এবং মিথা| শপথ করা কোন ক্রমেই উচিত 
হয় নাই। বাইবেলে যেক্নপ কথিত আছে; খীশুও তদ্জন কোন প্রকার অলৌকিকতাসম্পন্ন ছিলেন 
না। কারণ লুতেং গৃহে অতিথির্দিগকে মারিবার জন্ত অনেকে আক্রমণ করিয়া আসিয়াছিল। গে 
স্থলে ঈশ্বরের ছুই দূত ছিল। উহারাই উহাদিগকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ঘন্তপি একথাও অসম্ভব 
হয়, তবে যীস্তর ভাদৃশ সামরথ্যও ছিল না। কিন্তু এক্ষণে ধৃষ্টি়ামগণ-তাহার নামের উপর কতদূর 
গৌরবের আরোপ করিয়া ্াখিয়াছেন। এরপ হুদপার় সহিত মৃত্যু অপেক্ষা স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া অথবা 
সমাধি করি কিবা অন্ত ফোন গ্রকারে গ্রাণ ত্যাগ-করিলে উৎকৃষ্ট হইত। পরস্ত বি্টা. বাতিরেকে 
তন্ধগ বৃদ্ধি কোথ। হইতে উপস্থিত হইবে। “এই ঈশ] বঙ্গ্যমাণরপ ও কহিমাছিস 1৮৫1. ১১ 



২5% সক্যার্থ শ্রকাশ। 

৮৬--আমি এক্ষণেই আপনার পিতার নিকট বিনয় প্রকাশ করিতেছি না এদং তিনি আমাক 
লিকট স্বর্গীয় দূতের দ্বাদশ সেনারও অধিক প্রেরণ করিবেন না| ইঃ মঃ পঃ ২৬ আঃ ৫৩ ॥ 

সমীক্ষক তঙ্জন! করা হইল এবং আপনার ও আপনার পিতার দর্প কর! হইল, গরস্ত কার্ধয 
কিছুই করিতে পারিলেন না। আশ্চর্য ব্যাপার দেখ'। মহাযাঞ্ক ঘখন জিজ্ঞাস! করিল যে এই 

ফল লোক তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে, তুমি ইহার প্রত্যুত্তর দা, ঈশ! নিস্তন্ধ রহিলেন। 

ইহা ৪ ঈশ! উত্তম কার্য করেন নাই 3 কারণ যাঁহ। সত্য ছিল তাহাই ঘি কহিতেন, £তাহা হইলেই 

জাল হইনত। এইবপ নানাপ্রকারে আপনার দর্প কর। উাচত হয় নাই । যাহার! ঈশার উপর মিথ।। 

দোষারোপ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়াছিল, তীভারাও উচিত কার্ধা করে নাই । তাহার। উহার 

(বিষষে যেরূপ ঘনে করিয়াছিল, কাহার তদ্রুপ কোন অপরাধ ছিল ন।। পরজ্ধ উহারাও আরণ্য 

গগধা ছিল? ভুতরাং হ্টায়ের কথা তাহ।র! কিবূপে বুঝিবে ॥ ঈশ। যদি অলীক ঈশ্বরের পু হুইয়। 

ন। বসিতেন এবং তিনি উহ্াদিগের সহিত অল্ভাব না করিতেন, ভাহ। হইলে উভয়ের পক্ষেই সত" 

কার্ধা ছিল। পরস্ক তাদৃশ বিগ্তা, ধর্মাত্া এবং স্তায়শীলত। তাহার। কোথা হইতে পাইবে ? ৮৬ ॥ 

৮৭-স্যীস্ত অধাক্ষের সমক্ষে দপ্তারমান হইলেন এবং অধ্াক্ষ তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, তুমি 
(কি ইছদীদিগের রাগ? যীশু হাছাকে বলিলেন যে আপি জম বলিঙেছেন। “যখন প্রধান 

খাজজক এবং শচীন গোক সঞ্চল তাহার উপর দোষারোপ করিতেছিপ, খন তিনি উহাদিগকে 

কোনরূপ উত্তর ধিলেন না। তখন পাইলে তাহাকে কহিলেন যে, এই সকল লোক তোমার 

বিরুদ্ধে কত সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা কি তুমি শুনিতে পাইন্তেছ নাঃ পরন্ধ এপধ্যন্ত তিনি এক 
'কথারও উত্তর দিলেন না! এবং ভাহাতে অধাক্ষ অতিশয় আশ্ধ্যান্থিত হইলেন । পাইলেত উহা- 

দগকে কহিলেন যে যীশুকে অর্থাৎ ধাহাকে শ্রীষ্ঠ কথিত হইতেছে, তাহার বিষয়ে আমিকি করিব? 

কলে তাহাকে বলিল যে উহ্থাকে ক্রুশের উপর স্থাপিত করা হইবে এবং তিনি যীশুকে শুলবিদ্ধ 

করিয়া ক্রুশে স্থাপন করিবার জন্ত আদেশ করিলেন। তখন 'অধাক্ষের যোদ্ধা সফল যীশুকে 
অধাক্ষের আলয়ে লইয়! যাইবার নিমিত তাহার পান্থ সমস্ত সৈম্ত একত্র করিল। উহারা তাহার 
পরিচ্ছদ লইয়া! রক্রবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করাইল। কণ্টকের মুকুট প্রস্তুত করিয়া তাহার মও্কে 

স্থাপন করিল এবং তাহার দক্ষিণ হস্তে শরঘষ্টি রাখিল! পরে তাহার সমক্ষে জানদ্ধয় নত করিয়! 

“ভূমি ইহুদীদিগের রাজা, তোমাকে প্রণাম" এইকপ সন্বোধন করিয়া তাহাকে উপহাস করিল, 

তাহার উপর থুৎকার প্রক্ষেপ করিল এবং উক্ত শরএষ্টি লইয়! প্রহার করিল। উপহাস করা শৈষ 
হইলে উহবারা তাহার উক্ত বস্তু লইয়! কষ্বর্ণ বস্ত্র পরিধান করাইল এবং তীহাকে ক্রুশের উপর 

স্থাপন করিবার জন্ত লইয়া যাইল। যখন উহার! “গল্গাথা” অর্থাৎ নরকপাল প্রদেশ বলিয়া এক 

স্থানে উপস্থিত হইল, তখন উহার বি£ত ইক্ষুরসের ( পির্কা ) সহি পিত্ত মিশ্রিত করিয়। তাহাকে 

পান করিতে দিল। পরন্ধ তিনি উহাতে জিছব। স্পর্শ করিয়া পান করিতে ইচ্ছা! করিলেন না । 

উহার! তাহার দোষপত্র ভাহার মস্তকে সংসক্ত করিয়া দিল। তাহার দক্ষিণ পার্থ একজন এখং 
'বামভাগে একজন এইরূপ দুইজন দস্ছাও তীহার সাহত ক্রুশে স্থাপিত হইগাছিল। যেলসকল লোক 
ইত্তস্ততঃ যাইডেছিল, তাহার ঘন্তকচালনা করিয়া তাহার নিন্দা করিতে লাগিল' এ্ররং, কছিতে 

লাগিল ঘে, হে মন্দিরভঞ্জন প্রয়াসিন 1 তুমি আপনাকে রঙ্গ কর এবং বদি তুমি ঈশ্বরের. পুত্র হও, 
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ভবে ক্রুশের উপর হইতে 'অবতরণ কর? এইকপ প্রধান যাজকগণ, অধ্যাপক সকল ৭ গ্রাচীন- 

'দিগের সঙ্গী সকলও উপহান করত: কহিতে লাগিল যে এই বাকি অন্থাকে রক্ষা করিয়াছে পরস্ 

আপনাকে রক্ষা করিতে পারিন না। এই লোক যদি ইজ রেলদিগের রাজ! হয় তবে ক্ুশের উপর 

হইতে অবতরণ করিয়া আদিবে এবং তাহ হইলেই আমরা বিশ্বাম করিব । ইনি ঈশ্বরের উপৰ 

নির্ভর ও তাহার ভরসা করেন; যদি ঈশ্বর ইহার মঙ্গলেচ্ছা! করেন তবে এক্ষণে উঠাকে রক্ষা করি- 

ধেন, কারণ ইনি বলিয়াছেন যে “আমি ঈশ্বরের পুত্র”। তাহার সঙ্গে ক্র;শে স্থাপিত দনাদ্বরও 

এইরপে তাহার নিন্দা করিয়াছিল। দ্বিতীয় প্রহর হইতে তৃতীয় প্রহর পরাস্ত সমস্ত দেশ অন্ধকার 

বত হইয়া পড়িল। তৃতীয় প্রহর নিকটবর্তী হইলে যীন্ উচ্চৈঃন্বরে সম্বোধন করিয়া কছিলেন “এলী 

এল্ী লামা সবস্তানী” অর্থাৎ “হে মদদীয় ঈশ্বর তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করিলে”? যে নঞ্চল 

লোক সেই স্থলে উপস্থিত ছিল, ভাহর! উহা! শুনিয়। বলিল ধে ইনি এলিয়াকে আকাজ্জ! করিতে- 

ভেন। উহাদদিগের মধো একজন শীপ্র ধাবিত হইয়া “সিকীতে” স্পঞ্জ" সিক্ত করতঃ শরবষ্টির উপর 

রাখিয়! তাঁহাকে পানার্থ দিল । তখন ষীস্ত পুনরায় উচ্চ শক করিয়া সন্ধোধন করিয়া প্রাণ তঠাগ- 

করিলেন। ইঃ সংখপঃ২৭। অঃ ১১।১২১৩1১৪।২২২৩২6।১৬।২৭।২৮২১৯।৩০1৩১।৩৯।৩৪।৩৭।৩৮। 
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সমীক্ষক-_ উদ্ত দুষ্ট লোকেরা যীশুর বিষয়ে সর্কাগ্রকাবে ডুক্ষাধা করিয়াছিল। পরস্ধ হীশুরও 

দোষ ছিল। কারণ ঈশ্বরের কোন পুল নাই। এবং তিনি কাহারও পিতা শহেন | ভিনি ঘি 

কাহারও পি! হয়েন তভাঁঠা হইলে কাহাবও স্তর, শ্ালক, এবং সনব্ধ মাদি ভঠছে পাবেন। 

যখন পধাক্ষ জিজ্ঞাস! করিলেন খন হাই! নতি ঘটন। হ1হাই উন্ধর দেওয়া উচ ছিল। তিনি 

প্রথমে যে সকল আশ্চর্য কশ্ম কবিয়াছিতসন তাহা যদি মতা হইত, তাহা হহশে এক্ণেও ক *শের 

উপর হই অবতরণ করিয়া সকলকে শিষয করিয়! লইতেন এবং তিনি যদি ঈশ্বরের পুত্র হইতেন 

তাহ। হইলে ঈশ্বরও তাহাকে রক্ষা করিতেন । তিনি ত্রিকালদশী হইলে পি মিশিত "ানকা 

আস্বাদন করিয়া কেন প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন? পূর্বেই উহ! জানিতে পারিতেন। যি তিনি 

লৌকিক হইন্ডেন তাহা হইলে উচ্চৈঃস্বরে শ করতঃ কেন গ্রাণত্যাগ করিবেন? ইহা হইডে 

পানা উচিত যে যতই কেন চতুরত| প্রকাশ করুন না, পেষে কিন্ত সত্যই সতা এবং মিথ্যাই মিথ্যা 

হইয়। থাকে । ইহ। হইতে এইন্গ শিদ্ধ হইল যে যীশড এক সময়ে আরণা মনতযাদিগের মধেঃ 

কিয়ৎ পরিমাণে উত্তম ছিলেন! তিনি অলৌকিকতাসম্পন্ন বা ঈশ্বরের পুত্র 'আথণা বিদ্বান ছিলেন 

ন।। কারণ তাহ। হইদে এতাদৃশ ছুধ কেন ভোগ করিধেন? ৮৭1) 

৮৮--তখন ছয়ানক ভুমিকম্প হইল এবং পরমেঙ্করের এক দূত অবতগণ করিণ এ দেই স্থানে 

উপস্থিত হইয়। কবরের দ্বারস্থ প্রস্তর বিপধ্যন্ত করিয়। ভাহার উপণ উপবেশন করিল । তিনি সে 

স্থান হইতে অন্তিত হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব কধিভাষ্লারে তিনি জীবিত হ্ইয়া উত্থিত 

হইয়াছেন । যখন শিষ্যদিগের নিকট এই সংবাদ উপস্থিত হইল, তখন বন্ড, আসিয়া তাহাদিগের 

সহিত মিলিত হইলেন এবং হ্থাগত জিজ্ঞাস| করিলেন উচ্ছার। তাঙ্ছার (নকট' আসিয়া তীহার 

চরখ.স্পর্শ করতঃ প্রণাম করিল | বত উহাপিগ্রকে কহিলেন যে, “ভীত হইও না, তোমর। 

আমার ভ্রান্বগণকে বল যে উহারা গালীলে গমন করিলে সেই স্থানে আমার দর্শন গাইবে। বা 



1২১২ 'সত্যার্থন্প্রকাশ 

যে পর্বাত্ের কথা বলিয়াছিপেন তীহার ১১ একাদশ শিষ্য সেই পর্বতে উপস্থিত হইল এবং 
উহাকে দেখিতে পাইয়া! প্রণাম করিল! পরস্ক কাহারও সন্দেহ হইল। স্বীগু“ভাহাদিগের নিকট 

আলিয়া তাঙাদিগকে বলিলেন যে, খ্বর্গের এবং পৃথিবীর সমস্্র অধিকার আমার উপর প্রদত্ত. হছই- 

মাছে; জগজের অস্ত পরাস্ত প্রতিদিন আমি তোমাদিগের সহিত থাকিব । ই; মঃ গং ২৮। আঃ 

২1৬1৯১০1১৬১ খ।১৮1২০|| 

' সমীক্ষক ।__-এ কথাও বিশ্বাসের যোগা নঙ্কে। কারণ উহা কট্টিক্রম এবং বিগ্যার বিরুদ্ধ। 
গ্রশ্থম্তঃ ঈশ্বয়ের নিকট দূত থাক, উহাকে যে সে স্থানে প্রেরণ কর। এ্রবং উপর হইতে উহার 

অবঞ্রণ করা ইত্যাদি দ্বার! ঈশ্বরকে কি তহলীলদার অথবা কলের করিনা দেওয়া হইতেছে না? 

যীশ্ড কি সশরীরেই শ্বর্ণে গেলেন এবং তিনি জীবিত হইয়! উঠিলেন? কারণ উক্ত স্ত্রীলোকের! 

্টাহার পদম্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়াছিল । ভবে কি তাহার সেই শরীর ছিল ৯ উক্ত তিন দিনে 

কেন উক্ শরীর বিকৃত হইল না? অধিকস্ত আপনার মুখে সকলের অধিকারী হইয়াছি বল কেবল 
দত্তের কথা মাত্র শিশ্দিগের সহিত একত্র হওয়! এবং উহ্থাদিগের লহিত সমস্ত কথোপকথন করা 

অসস্তঘ ; কারণ এ কথা সত্য হইলে আক্জ কালও কেন কেহই জীবিত হইয়। উঠে ন।? এবং 

সশরীরে কেন স্বর্গে গমন করে না » এক্ষণে মথি লিখিত স্থমমাচাঁরের বিষয় সমাপ্ত হইন। পরে 

মার্ক লিখিত স্থপমাচার লিখিত হইতেছে ॥ ৮৮ || ্ 

মার্ক লিখিত স্থুমম।চার। 

৯৮৯।-_ইনি কি সুত্রধার নহেন? ই: মার্ক পঃ৬ | আঃ ৩। 

সমীক্ষক। বস্ততঃ ইউসফ শ্ুত্রধার ছিল। স্ৃতওাং ঈএ৪ সুত্রধার ছিলেন । কয়েক বর্ষ 

পর্যন্ত লধারের কাধ্য করত: পরে ভবিষ্তদূবক্ত। হইতে হইতে ঈশ্বরের পুজই হইয়া পড়িয়াছিলেন 

এবং আরণ্য মষ্যের! তাহাই শ্বীকার করিয়] লইয়াছিল। তখাপি ত।হান চতুরতাবিশেষ প্রচ- 

লিত হইয়াছেন। ছেদন ভেদন ও কর্তনাদি করাই তাহার কায । 

লুক লিখিত সুসমাচার 

৯৯ ।শাীগ্ড উহাকে কছিলেন যে তুমি আমাকে কেন উত্তম ফহিতেছ? এক ঈশখবর ব্াতীত 
দ্বিতীয় উত্তম কেহ নাই | লুঃ পঃ ১৮। আঃ ১৯ | 

সমীক্ষক-_ঈণাই হখন এক অদ্ধিতীগ ঈশ্বর কহিতৈছেন তখন ধৃষ্িানগণ কোথা হইতে পবি' 

আত্মা, পিতা এবং পুত্র এই তিন কল্পনা করিলেন ? | ৯*। 
৯১।-উখন াছাকে হিরদের নিকট প্রেরণ করা হইপ। হিরদবৃধীগুকে দেখিয়া চীন 



নাস ২১৬ 
আনন্দিত হইচলন! কারণ তিনি বছদিন হইতে তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতৈছিলেল হিলি 
তাহার বিষয়ে অনেক আম্চর্যা কথা গুনিযাছিলেল এবং এক্ষণে তাহার কোনরূপ আশ বন্ধ 

দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি তাহাকে অনেক'বিষয় জিজাস। করিজেন, গ্রস্ত ছিলি ফান 

উত্তর দিলেন না। লুকঃ পঃ ২৩ আঃ ৮া৪॥ | 

সমীক্ষক ।--এ কথ! মথি রচিত স্থলমাচারে নাই, সুতরাং এ া্ষী বিক্কাড হইল) কারণ, 

সাক্ষী একরূপ হওয়া! উচিত। যদি তিনি তাদৃশ চতুরতা এবং অলৌকিকত। সম্পন্জ €ইতেন তাহা 
হইলে হিরদকে উত্তর দিতেন এবং অলৌকিকতাও প্রদর্শন করিতেন) ইহা হইতে বিদিত -হওয়। 
যায় যে ঈএার বিষ্ঠা এবং অলৌকিকতা কিছুমাগ্র ছিল না ॥ ৯২ 

যাহন রচিত নুমমাচাক়। 

৯২।--আদিকালে বচন ছিল এবং বচন ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল ৪ বচনই ঈশ্বর ছিল। উহা 
আদিতে ঈশ্বারের সঙ্গে ছিল । উহ্ারই ছারা গকল বস্ধ স্য্ট হইয়াছে এব" যাহ। 2 হইয়াছে তাহ! 
কিছুমাত্্রই বচন ব্যতিরেকে নষ্ট হয় নাই । উহাতে জীবন হিল এবং সেই জীবণ মহযাদিগের 
আলোক ছিল। পঃ১। আঃ ১২1৩.৪ ॥ 

সমীক্ষক | -বক্ত! বাতিরেকে বচন হইভে পারে না। বচন যে ঈশ্ব:রর সঙ্গে হিল ইছ।' বলা 
ব্যর্থ হইইল। বচন কখন ঈশ্বর হইতে পারে না। কারণ যখন আদিতে উহ! ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল 
তখন তাহার পুর্ব্বে বচন অথবা ঈশ্বর ছিলেন ইহ! খটিতে পারে না। বচনের কারণ না হইলে 
উহ! দ্বার বখন কৃষ্টি হইতে পারে না। বচন ব্যতিরেকেও কর্। মৌনভাবে সৃষ্টি করিতে পারেন। 
জীবন কাহাতে এবং কিরূপ ছিল? এই বচন হইতে যদি জীবকে গনাদি মানিতে ইচ্ছা বর 
তবে আদমের নাসারন্ধে শ্বাম প্রবাহত করার কথা মিথ্য। হইল। জীবন কি কেবল মহযাদিগের 
পক্ষেই আলোক হইল ? পশ্বাদির পক্ষে নহে? ৯২। 

৯৩। সায়ংকালের ভোজনের সময় শয়তান শিমোনের পুত্র বিুদ। ইঙ্করিযোতীর মনে তাহাকে 

ধরিয়। দিবার অভিপ্রায় অগ্নপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। মোঃ পঃ ১৩ শা: ২| 

সমী:--এ কথ। সত্য নহে । কারণ পৃষ্টিয়ানদিগকে দ্বিজ্ঞাস। করা যাইতে পারে যে, শয়তীন 
যদি সকলকেই প্রভারণ। করিতে পারে 'হবে শয়তানকে কে গ্রণোভন করিবে? যদি বল থে 
শয়তান স্বয়ংই আপনাকে প্রল্লোভিত করে তাহ] হইলে বল। ধাইতে পাবে যে মন্ুষ্যও স্বয়ং আপ, 

নাকে প্রলোভিত করিতে পারে। তবে শয়তানের প্রয়োজন কি? বদি শয়তানের সৃষ্টিকর্তা 

এবং প্রলোভন কর্া৷ পরযেশ্বর হয়েন। তাহ। হইলে থষ্টিরানদিগের ঈশ্বর এক্লতানের শয়তান স্থিরী, 
কত হইলেন। পরযেশ্বরই উহীর দ্বারা সকলকে প্রলোভিত করেন। আচ্ছা এরূপ কার্য কখন 
কি পরমেস্বরের হইতে পারে? ইহাই সত্য হইতে পারে যে ঘিনি এই খষ্টিরানদিগের পুস্তক রটনা 
করিয়াছেন এবং ঈশাকে ঈশ্বরের পুত্র 'বলিগনা বনন। করিয়াছেন তিমিই ,বোধ হর শয়তান হইঙে, 
পারেন। পরম ইহ। ঈশ্বর কৃত, পুস্তক নহে, ইহাতে বধিত ঈশবন হ নছেল এবং ঈশা বা 
পুত্ধ হইতে পারেন না ॥৯৩| ৮, | 
:-&8৪+তোমাদিগের মন বাকুল হইবে না। ঈশ্বরের উপর এবং শ্বামার' উপর ব্যাদ কর। 



নী  সঙারচপ্রকাশ ( 
আমার পিতার গৃঙ্কে অবস্থানের উপবৃক্ত নেক স্থান আছে । অন্খ। হইলে আমি ভোমাদিগকে 

কহিতাম। আমি তোমাদিগের জন্ত স্থান গ্রন্তত করিবার জন্ত যাইত্তেছি। আমি য়ন গমন. 

করিয়া তোছাদিগের জন স্থান প্রন্বত করিব, তখন পুণরায় আগমন করতঃ হোমাদিগ্রকে লইয়। 

যাইৰ এবং আমি যে স্থানে থাকিব ডোমরাও সেই স্থানে থাকিবে । যীশু উহাদিগকে কহিলেন 

যে "ক্মামিই মার্স, আমিই সত্য এবং আমিই জীবন | আমার ছারা না হইলে অন্ত কোন উপায়ে 

গিতার নিকট কেহ উপস্থিত হইতে পারে না। যদি তোমর। আমাকে বুঝিতে পার, তাহ! হইলে 

আমার পিতাকে ও জানিতে পার ॥ যোঃ পঃ ১৪ । আঃ ১১1৩1৪1৫1৬৭ 

সমী:--এক্ষণে দেখ যে ঈশার বাকা কি "পোপ" লীলা হইতে কোন রূপে নান? তিনি দি 

কপ প্রবঞ্চনা না করিতেন তাহ! হইলে তাহার মতের কে অচুনরণ করিত? ঈশ। কি আপনার 

পিঙ্কাকে “ঠেকা অথাৎ পাট্। লইয়াছেন ? যদি ঈশ্বর তাহার বন্য হয়েন তবে তিনি পরাধীন হওয়াতে 

ঈশ্বর হইতে পারেন না। কাণ ঈশ্বর কাহারও “সুপারিশ” (অন্থরোধ বাক্য ) শ্রবগ করেন 

না। ঈশার পূর্বে কিকেহ কপন ঈশ্বরকে প্রাপ্ধ হয়েন নাই ॥ একপে স্কানাদি প্রলোভন 

দেওয়া এবং খ্যাপনার মুখে আপনাকে মাধ। সভা এবং জীবন বণা ইত্যাদি সমস্ত সর্বপ্রকারে 
 ধস্সীর স্যাম কথিত হইয়াছে । সুতরাং এ সকল কথা কখন সত) হইতে পারে না| ৯৭ 

৯৫--জামি তোমাদিগকে বত্য সত্য বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি আতার উপর শিস করে সে, 

আমি ৫ম সকল কার্ধা করিয়ছি সেই সকল কার্য করিবে এবং হদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাধা কবিবে ॥ মোঃ 

পি; ১৭1 আঃ ১২॥ 

মমীক্ষক -_ এক্ষণে দেখ যে, যে সচল গষ্রিয়ান ঈশার উপব পূর্ণ বিশ্বাস স্থান করে তীহার। 

ভাছ।র ন্যায় মৃতক জীবিজ করা উত্াদি কাধা কেন করিতে পারে না? যদি বিশ্বাস দ্বারা 'আশ্চযা 

কার্য্য করিত ন। পাবা যায় তবে ঈশাও আশ্চব্য স্গার্ধা করেন নাই ইহা! নিশ্চিত জান! উচিত। 

কারণ ঈশা স্বর কহিতেছেন থে তোমরাও আশ্চর্য কারা করিবে । এক্প স্থলে এ সময়ে মুগণ 

ফোন একজনও খষ্টিচান তাহা জরিতে পারেন না, তখন এমন কাহার বিচার চক্ষু নষ্ট হইয়াছে 

ষে, সে 'ঈশ মৃতকের জীবনদানবকর্তা” ইহা বিশ্বাস করিয়। লইবে ? ৯৫ 
৯৬-ঈশ্বরই অদ্থেম সত্য । যোঃ পঃ ১৭। আঃ ৩ 

(লমীক্ষক 1__ঈশ্বব যদি এক এবং অন্বৈত হয়েন, তবে খৃষ্টিয়ানদিগের “তিন” বলা সর্বথা মিথা 

৷ ছুইল (৭৬ 

'এইকপ নব্য বাইরেপের (স্থলমাচার লকলের ) অনেক স্থান বিরুদ্ধ কথায় পুর্ন আছে। 

২7.) ফোহছনের প্রকাশিত বাক্য | 

“ক্ষণে সোহনের অদ্ভুত কথা শ্রবণ কব 1- 

৯*সজাপন আপন মস্তক স্বর্ণের মুকুট স্থাপিত ছিল। সিংহাদনের অগ্রে সাত রী 
প্রদীপ, জলিতেছিল। উচ্ছারা ঈশ্বরের সাত আত্মা । পিংহ।সনের সমুধে কাচের সমূক্র ছিল এবং 
লিংালনের পার্থ, নম্খুখে ও পক্চাডে নেত্রপৃর্ণ চারি প্রাণী হিল। যো; প্রঃ পং $1 আং ৪10৬॥ 



১৬ মাগি? ২৫২ 

সমীক্ষক 1--এক্ষণে দেখ যে খুষ্িয়ানদিগের হ্বর্গ একটি লগরের তুলা । ইহাদিগের ঈশ্বর ও 

দীলক্কের স্তায় অরনি। স্থৃবর্ণের মুকুটাদি অলঙ্কার ধারণ করা এবং আগে ও পশ্চাতে নে হওয়া 

অমস্ভষ কথা । ও) সকল কথা কে বিশ্বাস করিছে পারে? উক্ত স্বালে সিংহাদি চারি পশ্খ আছে 

প্ররূপ লিখিত হইয়াছে 1৯৭ 

৯৮-আমি নিংহামনের উপর উপবেষ্টার দক্ষিণ তাস্তে এক পুস্তক দেখিগাম। উদ্থায় ভিতর 

এবং পৃষ্ঠভাগ লিখিত ছিল এবং উঠার উপরিভাগ মাত মুজ্জায় 'আন্কিত ছিল। এই পুস্তক খুলহার 

এবং উহার মুদ্রা ছেদন করিবার ঘোগা কে আছে? স্বর্গে, পৃথিবীতে, অথবা পৃথিবীর নিয়দেশে 

এমন কেহ নাই যে এই পুস্তক খুলিতে এবং দেখিতে সমর্থ হয়। এই পুস্তক খুলিষার জনক, উহা 

পড়িবার জন্ত অথব| উহা দেখিবার জগ্য উপযুক্ত কোন বাক্তি না পাঁণয়াতে আমি অনেক বিলাপ 

করিতে লাগিলাম। যোঃ প্রঃ পঃ ৫1 আং ১২৩৪ 

মমীক্ষক |-_-দেখ, খৃষ্টিয়ানদিগের শ্বগে সিংহাসন মকল এবং মনুধাদিগের জকজমক ও মুদ্রীবদ্ 

গুন্তক৪ আঁছে। এই পুস্তক উদ্ঘাটন প্রভৃতি কার্ষোর উপযুক্ত কোন বাক্তি গ্ঈগে এবং পরিবীতে 

পাওয়া গেল না। ঘোঁইনের বিলাপ করিবার পশ্চাৎ কোন প্রীচীন কহিয়া দিল যে ঈর্শাই উহ 

খনিতে পারে-_ ইত্যাদির প্রয়োজন এই যে “ঘাহার বিবা্ঠ তাহারই গীতি।” দেখ ঈশার উপরই 

কেবল মাহাস্থা আরোপিত করা হঈতেছে। পরজ্ধ এ দকর কথ! কেবল কখনশাতর জানিতে 

ছইবে 1৯৮] 

৯৯-_আমি দৃষ্টিপাত করিলাম এনং দেখিতে পাইলাম যে দিহাসন এব? ঢাবি প্রাণীদিগের 

মধ্যে ও প্রাচীনদিগের মধো নিহতপ্রায় এক মেধশাবক দণ্ডায়মান ছিল। ভাহার পাত শরঙ্গ এবং 

সাত নেত্র ছিল। উঞ্চারা সমস্থ পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সাত আকা ॥ যো: প্রঃ পঃ&। 

আঃ ৬ 

মমীক্ষক ।--মোহনের এই গ্বপ্নের মনোবাপার দেখ । উক্ত স্বর্গ মধ্ো সমন্ত খৃষ্টিয়ান, চারি 

পণ্ড এবং ঈখাও রহিয়াছেন এব" আর কেহই নাই। ইহা অভিশগ্ন আম্চর্যা কথ। যে এস্থানে 

ঈশার ছুই নেঙ ছিল এবং শৃঙ্গের নামমাত্রও ছিল না কিন্তু স্বরে যাইবামা ভিনি সাত শৃঙ্গ ও 

লাত নেজ বিশিষ্ট ছইর| গেলেন! হায়! খৃষ্িানগণ এ কণা কেন বিশ্বাস কমিলেন? 

ঠাহাদিগের অবশ্য কিঞিম্াত্র ও বুদ্ধি আছে 1১৯ | 

১৯১ 1-হ্খন তিনি পুস্তক গ্রহণ করিলেন তখন চারি প্রারী এবং চতর্বি'শতি প্রাচীন, ছেষের 

সম্মুখে পতিত হইল। পরিত্রলোকদিগের প্রারথনাকথচক তাঙ্কাদিপের প্রততাতকর হনে বীণ। এবং 

সুগন্ধ পূর্ণ স্থবর্ণপাত্জ ছিল! ছোঃ প্রঃ পঃ ৫ + আঃ ৮| 

সমীক্ষক ।-.-আচ্ছা! ঘখন ঈশ। স্বর্গে থাকিবেন না! তখন এই সকল শেঁঁচলীয ধৃপ, দীপ, নৈবে্ 

এবং আরতিআদি পুঁজ! কাহার কর! হইবে? এই সকল গ্রোটেষটানট খৃষ্টিনগণ দৃর্িপৃ্ধার 

ধপ্তন করিয়া থাকেন। অথচ* ইহাদিগের বর্গ. দূর্ডিপুজার "গৃহ খ্বরণ ছইয়া 

রহিয়াছে | ৯৯৯ ॥ . 2 ৮.০ 7 

:৯০১।-ফুখন মেধ একটি মুছা খুলিনেন:ভখন আমি দেখিলাম য়ে উত্ত টারি প্রাীর মধ্যে 

একটি মেঘগর্জনের ন্যায় শষ করিয়া কহিল যে আইস দেখ। উঠা আদি. শ্রবণ করিলাম । পরে 

৮ 



২৬৬ সত্যার্থ প্রকাশ । 

আমি দর্শন করিলাম যে এক শ্বেত শ্রশ্থ রভিয়াছে ও তাহার উপর যে উপবিষ্ট আছে ভাহার হবে 

ধন্ুক রহিয়াছে | তাহাকে মুকুট প্রদত হইল এবং সে জম্মপ্বনি করতঃ জয় করিবার জন্য নিজ্কান্ত 

ইইল। ভিনি যখন দ্বিতীয় মু! খুলিলেন তখন বককবর্ণ দ্বিতীয় অশ্ব নির্গত হইল । তাহাকে 

পৃথিবী হইতে একা অপদারি-্ত করিবার অধিকার দে ৪য়। হইল তিনি যখন তৃতীয় মুদ্রা খুলিলেন 
তখন এক রুফীবর্ণ অশ্ব দৃষ্ট হইল। যখন তিনি চতুর্থ মুদ্র। খুলিলেন তখন এক . ধূমর বর্ণ অশ্ব দৃষ্ট 

ইইল। ঘে তাঁহার উপর উপবিষ্ট ছিল, তাহার নাম মৃতৃ) ইত্যাদি । যোঃ প্রঃ পঃ ৬ আঃ 

১1২1৩181৫1৭ 

সমীক্ষক ।-_দেপ এ সমস্ত, পুর/ণ সকলের অপেক্ষা এ অগ্িক শিথ্যা লীল! গ্রকাশ করিতেছে কি 
না? আচ্ছা, পুশ্থক বন্ধনের দুদ্রার ভিতরে অশ এবং অশ্ব(রোভী কিরূপে অবস্থিত থাকিতে পারে ? 

এ সকল স্বপ্নের প্রলাপ মাত্র ঘিনি এই সকলকে ও সতা বলয়! বিশ্বাস করেন, তিশি ঘন্তই অবিষ্তার 
কথা কহিবেন ততই অভাল্প মনে কৰিছে হইবে |১০১। 

১০২।--উহার। উচ্চৈঃন্ববে কহিতে লাগিল হে সর) এবং পবিক্ন স্বামিন! কত কাল পর্যান্ত 

সুমি ম্যায় (বিচার ) করিবে ন। এবং আফাদিগের খোপিতেব জন্য পৃথিবীস্থ লোকদিগকে নির্যাতন 

করিবে ন18 তাহাদিগের গুতেকিকে শ্বেত পরিচ্ছদ প্রণ হইল এবং উহ্থাদিগকে কথিত হইল থে 

তোমাদিগের সায় বধযোগ্য তোমাদিগের বে অনুচর দাস মকল ও তোমাদিগের স্বজন সকল আছেন 
ধতদিন তাহাদিগের সসয় পুর্ণ নাহয় ততধিন যাব অল্লক।ণের জন্য অপেক্ষী কর। থোঃ প্রঃ পঃ ৬ 
আং ১০১১1 

সখী £-যাহারা খীষ্টিয়ান হইবেন ত।হারাই শীঘ্ব অপেক্ষা স্কানে আবদ্ধ হইয়া বিচার করাইব।র 

দ্ধ বিলাপ করিবেন । যাহার। বেদমার্গ স্বীকার করিবেন, তাহ।দিগের বিচার হইতে কিছুমা্র 

বিলম্ব হইবে ন।। থ্রষ্টয়ানদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে এক্গ৫ণ কি ঈশ্বরের আদালত বদ্ধ 

আছে? বিচারের কার্ধ্য যদি না৷ হইতে থাকে তবে অবশ্য ন্যারাদীশ নিরব! হইয়া বসিমা আছেন? 
্ররনপ জিজ্ঞাস। করিলে কিছুই সঙ্গত উত্তর দিতে পারিবে না। ঈশ্বরকেও প্রলোভিত করা হয় 

এবং উহ্াদিগের ঈশ্বর 9 প্রলোভিত হইযা যান। কারণ ইহাদিগের কথন মাত্রেই ইহাদিগের 

শক্রর উপর নিধখাভন করেন ভিনে নুশ-সম্বভাববিশিষ্ট ; কারণ মৃত্যুর পরও স্ববৈরনির্ধযাতন 

করেন। তাহার শক্ডি কিছুমাত্র নাই এবং যে স্থানে শক্তি নাই সে স্থলের ছুঃখের কি পারাবার 

হইতে পারে? ১০২ || 
১০৩-_প্রবল বাতায় প্রকম্পিত সন বৃক্ষ হইত্তে যেমন অপক্ক উদুম্বর ফল পতিত হয় তর্প 

আকাশের তার সকল পৃথিবীর উপর পতিত হইল। গোলভাবে বদ্ধ পত্রগুচ্ছের তায় আকাশ ও 

পৃথক্ হইয়। যাইল। মোঃ প্রঃ পঃ৬। আঃ ১৩।১৪। 

সমীক্ষক-..এক্ষণে দেখ যে ভবিষ্যদ্বক্কা যোহনের বিদ্য। ছিল না বলিয়! নিরর্থক কথা সকল 

প্রয়োগ করিয়াছে । তারা সকল প্রতোকে এক একটি ভূমণ্ডল। এক পৃথিবীর উপর কিরূপে 

"পতিত হইতে পারে? শুযাদির আকর্ষণ উহার্দিগকে ইতস্ততঃ গমনাগমন কাঁরতে কেন দিবে? 

আকাশকে কি মাছুরের মত মনে কর হইতেছে । জাকাশ লাঁকার পদার্থ নহে, যে ইহাকে জড়াইফা 

এক করা যাইতে পারিবে । স্থতরাং যোহন আদি সকলে আরণ্য মনুষ্য ছথিলেন। টা এ 

কল বিষয় কিজ্ধাপে জানিবেন ? ১*৩॥ : 



১৩ সমুলাসা ২১৭ 
১*৯---আদসি উহাদের সংখ) শুনিয়াছিলাহ। ইজ রেলের সম্তনধিগের সমস্ত বংশের মধো একলক্া চতুষ্চতারিংশৎ হজের উপর মৃত্রাঙ্ক দেওয়া হইয়াছিল এবং যিভদার বংশ হধো হংদশ সহ” শ্রের উপর যৃত্াঙ্ক প্রদত হইয়াছিল। যোঃ প্রঃ শঃ ৭ আঃ ৪ ] 
নমীক্ষক- বাইবেলে যে ঈশ্বরের কথা [লি আছে, তিনি কি বব্প ইজরেল আনি কুলের ্বামী অথবা! সমস্ত সংসারের স্কানী? প্রক্ষোক্ত না হইলে উক আরন্যদি গেরই স্ভিবাছারে কেন থাকিবেনু ও কেন থাকিবেন ও ফেবল উহা ধিগেরই বা] কেন সঙ্গয়ত। করিবেন এবং অন্টের নাষ চিন্ও কেন গ্রহণ করিবেন নাট ভরা তিনি উত্তর নাছন। ইন্রেল বশীষ মণ্তধাদিগের উপর ুদ্রাঞ্ধন কর! বেবঙ্ল অল্লজ্ঞভার কার্দা অধধা বোগ্ছনের সি ক্পনা আাঙ্ধ ॥ ১৯৪ ॥ 
১*৫--এই (তু উহ।রা ঈশ্বরের সি-হাসনের সন্মখে অবস্থিত রহিয়া্ধে এব- ছার মদ্দিয়ে দিবারাত্র তীছার সেবা করিজেছে 1 যোঁঠ প্রঃ পঃ ৯1 আও ১৫ 
সমীক্ষক--ইহার! কি মভাম্তিপুজক নেট অথবা ইহঃনিগের ঈশ্বর দেছধারী মহষ্র ভ্তায় একদেশস্থ নহেন? ভদ্ধাতীত খুষ্টিংনপিগের ঈশর বারিকালে মিদ্রাঞ্ গ্রাপ হযেন না। যি নিদ্রা 

যাইন্ছেন তাছ। হইলে রাস্রিকাঁলে কিরে পুজ। করা যাইতে পাবে ভঙ্তি্ তাহার নি] বোধ হয় লপ্ধ হইয়া যায় এবং যে দিষারায় জাগরবি থাকে দে বিক্ষিপচিত্ গ্রবং অতি রোগী হইয়া পড়ে | ১০৭ |! 
১০৬-ছিতীয় দত আসিয়া বেদীর নিকট দরঙ়্াধমন হইল । উহার নিফট সুধণের ধপ পাত্র ছিল এবং তাহাতে শেক পবিনাণে ধুপ প্রদন্ত হঈয়/ছিল। পৰিক্র লোষদিপের প্রার্থনার লি দূতের হর ধূন পাত্রের পুন ঈশ্বরের সন্মুণে উিত হইল | দত উক্ত ধূপ পাত্র গ্রহণ করিস উচ্থাডডে ষেদীর অনি পুণ করিধ। পুথিবীর উপর গ্রা্গেপ করিল । ভাতে নাশবদ, গঞ্জপ যিছাৎ 

এবং ভূমিকম্প হইল | যোঃ প্রঃ পঃ৮1 আঁ ৩৪1৫] 
সমীক্ষক-_এক্ষণে দেখ যে শ্ব্গপঘ্যন্ত বেদী, ঘুপ, দীপ, টনবেদা এবং তুগীণৰ হইয়া থাকে! বৈরাগীদিগের মঙ্গির তাপেক্ষা ৃটিযানদিগের স্বর্গ ফি কোন অং 

অধিষ্ষ হয়! থাকে এ্ইনাত্র | ১০৬৫ 
১০৬-_প্রথম দূত তুরাশব্দ কবিল এবং রুণিষ মিশ্রিত শিলা ৯ আগ বৃষ্টি হইল, এবং উচ্থা পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল ও পৃথিবীর ভূতীয়া*শ দগ্ধ হইয়) যাইল | যো? প্রঃ প:৮। আঃ] 
সমীক্ষক-__ থৃষ্টিমানদিগের ভবিষাদ্বক্ত। তোঁমাকে ঘন্ত | ঈশ্বর, ঈশ্বরের দৃছ) তুত্বীশব, এখং 

প্রলয় ব্যাপার এসকল কেবল বালকের ক্রীড়ামাত্র দুষ্ট হইতেছে 11১০৭ 1 
১*৮-_পঞ্চম দূত তুরাশব কাঁরল এবং আমি খ্বর্গ হইভে পুখিবীর উপর এক ারা পতিত 

হইতে দেখিলাম? তাহ'কে অতলম্পর্শ কুগুরূপ কপের চাবি দেয়া হঈল। সেট অতলম্পর্শ ফুগুরূপ কৃপ সে উদ্ঘাটন করিল এবং কূপ হইতে বৃহ চু্লীর ধুমের ন্যাঁয় ধুম উত্থিত হট্ল। উক্ত ধুম হইতে পৃথিবীর উপর শলভ সফল নির্গত হইল! গৃথিবীনধ বৃশ্ঠিকের উপর যে অধিকার আছে, উহাদিগকে ও সেই অবিকাধ দে ওয়া হইল এবং তাহাদিগকে বল! হইল ছে যে সকল মঙ্ষ্যের মৃন্তকে 
ঈশ্বরের ুদ্রাঙ্ক নাই তাহাদিগঞ্ষে পাচমাস কালপীড়া দিবে । োঁঃ প্র; প: »। আঃ ১২1৩৪ 1৫1 সমীক্ষক-ছুরীর শব্দ শুনিবামাত্্ তারা সকল উক্ত দূতের উপর এবং উক্ত স্বর্গে পতিত হইযা 

শে নান? তবে কিছু বুষধাষ 



২১৮ সঙ্যাথ প্রকাশ । 

থাকিবে । এস্থলে কখন পতিত হয় নাই। আচ্ছা এই কূপ ও এই সঙল শলত বোধ হয় ঈর্বর 
' প্রপয়ের জন্য সাখিয়। থাকিবেন। মুগ্রাঙ্ দেখিলে হধ ত রক্ষা পাইত; কারণ মুদ্রাঙ্ক যুক্তকে দংশন 
কর! হইবে শা? এ সকল নির্বোন লোকধিগফে ভয় প্র শন করির! খ্ষ্টিরান করিবার জন্য তাড়না 
মাত্র, যে তৃমি ষদি খষ্টিরান না হ9, তবে তোমাকে শলভে দ'শন করিবে । এ সকল কথা বি্যা- 
ভীন দেশে চলিতে পারে, আধ্াবর্ডে পারে না। ইহ! কি প্রলয়ের উপঘুক্ত কথা হইতে 

পারে? ১০৮ ॥ | 

১০৪-_অশ্বারোহী সৈম্তের সংখ্যা বিংশতি কোটি ছিল।। যোঃ প্রঃ পঃ ৯1 আঃ ১৬ | 

সমীগ্গক---আচ্ছ স্বর্গে এত অশ্ব কোথায় থাকিত, কোথায় বিচরণ করিত, কোথায় স্থান পাই 

এবং কত পুরীষ ত্যাগ করিত? স্বর্গে তংকারণ বশতঃ কতই দুর্ন্ধ হইত ' আর নহে। আধ্যগণ 
অর্থাং আমরা এতাপৃশ স্বগের এবভত ঈশ্বরের এবং এতাদূশ মতে জলাগ্লি দিতেছি । সর্ধশক্তি- 

মান ঈশ্বরের কপাবশত: এইরূপ মহা গোলযোগ যদি খষ্টিয়ানদিগের মস্তক হইতে দূরে গমন করে, 

তাহা ₹ইলেই উত্তম হয় || ১০৯1 

১:০--আমি দ্বিতীয় পরাক্রান্ত দ্তকে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতে দেখিলাম তিনি মেঘাবৃত 

ছিলেন এবং তাহার মন্তকে ইজ্ধন্ত ছিল। ন্বতরাং মুখ সুয্র ন্যায় এবং তাহার চরণদ্ধয় অগ্রি- 

সতস্তের সদৃশ ছিল | তিনি তাহার দক্ষিণ চরণ সমুদ্রের উপর এব" বাম চরণ পৃথিবীতে রাখিয়া- 

ছিলেন || ঘোঃ প্রঃ পঃ ১০1 আঃ ১1২৩] 

সমীক্ষক--দেখ, এই দতের কথা পৃরাণ সকলের অথব| "ভাট" সকলের কথ! অপেক্ষাও 

ধিক |১১০। 

১১১--বংশের তুল্য এক শরযষ্টি আমাকে প্রদত্ত হইল এবং বল! হইল যে উঠ, ঈশ্বরের মন্দির, 

বেদী, এবং তাহার উপাপকদিগের পরিমাণ গ্রহণ কর। ঘোঃ প্রঃ পঃ ১১। আ: ১) 

সমীক্ষক--পৃথিবীর কথা দুরে থাকুক, ৃষ্টিযানগণ স্বর্গে মন্দির প্রস্তুত করিয়। লইয়াঁছেন এবং তাহার 
পরিমাণ লওয! হইতেছে। আচ্ছা, উহাদিগের স্বর্গ যেরূপ উহ্ঠাদিগেরও কথাও তদ্রপ। এই কারণে 

প্র ভোজনের সময় এস্লে ঈশার শরীরাবয়ব, মাংস এবং রুধির কল্পনা! করিয়া! পান ও ভোজন 

করুন। গীর্জাতে ক্রশ আদির আকার প্রস্তুত কর! আদি ও এক প্রকার মূর্তি পৃজ! |১১১। 

১১২- স্বর্গ মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গির উদঘাটিত হইল এবং তাহার ভিতর নিয়ম সমূহের “মিন্দুক" 

( পেটিকা )দৃষ্ট হইল । যোঃ প্রঃ পঃ ১১ আঃ ১৯ | 

সমীক্ষক--ন্বর্গে যে মন্দির আছে উহা সকল সময়ে বোধ হয় বন্ধ থাকে এবং কখন কখন 

উদঘাটিত হইয়া থাকে । পরমেশ্বরের কি কখন কোন মন্দির হইতে পারে? বেদোক্ত যে পরমাঙু। 

সর্বব্যাপক আছেন, তাহার কোনরূপ মন্দির হইতে পারে না) থৃষ্টিয়ান্দিগের ঈশ্বর শ্বগেই 

থাকুন অথব1 পৃথিবীতেই থাকুন তিনি আকার বিশিষ্ট স্থতরাং এস্থলে যেরূপ ঘণ্টা শব ও শঙ্গ 

শঙ্ধাদি হবার লীলা হইয়া থাকে খৃষ্টিয়ানদিগের স্বর্গে ও তার্দুশ হইর। থাকে । খ্ুষ্টিয়ানগণ নিয়মের 
“সিন্দুক ( পেটিক! ) কখন কখন দেখিয়া থাকিবেন। উহাতে ঘেকি প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তাহা 

বপিতে পার! যায় না । ইহাই সত্য জানিতে হইবে যে এই সকল কথ| কেবল মন্ুষ্যদিগকে প্রলে- 
ভিক করিবার গন্য হইয়াছে। নু 



5৪ লযুল্লাম। ২১৯ 

১১৩--এক অতি আশ্চর্ধা ঘটন। স্বর্গে দৃষ্ট হইলম্পঅর্থাং এক স্ত্রী নূ্ধয পরিধান কিয়! রহিয়াছে, 
চন্্র তাহার পদতলে সংস্থিত ছিল এবং তাহার মন্তকে দ্বাদশ ভারা নিশ্বিভ. মৃক্ট স্থাপিড ছিল। 
সেই স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া! চীৎকার করিতেছিল। কারণ মে জননক্লেশে পীড়িত হইয়াছিল এবং 
তাহার গ্রসবের পীড়া উপস্থিত হইয়াছিল । দ্বিতীয় আশ্চধ্য ও স্বর্গে দৃষ্ট হইল ধে এক বৃহৎ রক্তবর্ণ 
অজগরের সাত মন্তক ও দশ পুঙ্গ রহিয়াছে এবং তাহার মন্তক সমূহের উপর সাত রাজমুফুট 
সংস্থাপিত আছে। সেই অজগর তাহার পুচ্ছের দ্বার! আকাশগ্থ সমস্ত তারা সমূহের তৃতীয়াংশ 
আকধণ করত; পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করিল। যোং প্রঃ পঃ ১১। আঃ ১২1৩1৪। 

সমীক্ষক-_হদীর্থ ও স্থবিস্তু ত গল্প কথা শ্রবণ কর। হ্বর্গে ও হতভাগিনী স্ত্রী চাংকার করিতেছে, 
কেহই উহার বিলাপ শ্রবণ করিতেছে ন! এবং কেছ তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিতেছে লাঁ। 

যে অঙ্গগর পুঙ্ছ দ্বার! সমস্ত তারাগণের তৃতীয়াংশ পৃথিবাঁর উপর নিক্ষেপ করিল, তাহার 'পুঙ্ছ কত 
বড় হিল? আচ্ছা, পৃথিবী ক্ষুদ্রতম এবং তার| নকল বৃহৎ বৃহহ লোক । পৃথিবীর উপর একটির, 
স্থাণ পাইতে পারে না। তবে এস্থালে এইক 1 অগ্মান করা আবগ্তক যে এই কথা ধিনি লিখি- 

যাছেন, এই তৃতীয়াংশ ভারা, তাহারই গৃহে পতিত হইয়। থাকিবে এবং যে অজগরের পুচ্ছ এত বড় 

ছিল যে তাহা দ্বারা সমস্ত তার। সকলের তৃতীয়াংশ জড়াইয়া পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করিয়াছিল, 
সেই অজগর ও তাঁহারই গৃহে অবস্থান করিত এইকপ হুইবে ॥১১৩1 

১১৪-_স্বর্গে যুদ্ধ হইয়াছিল । মাইকেল এব' তাহার দু, জঙ্গগর এবং ভাহার দূতের সহিত 
যুদ্ধ করিল। ঘোঃ প্রঃ পঃ ১২। আঃ ৭ 

সমীগ্ষক-যে কেহ খুষ্টিয়ানদিগের স্বর্গে যাইবেন তিনি ও যুদ্ধ বশতঃ দুঃখ পাইবেন। এই স্থান 
হইতে 'হাদুশ স্বর্গের আশা ত্যাগ করিয়া কৃভাগগলি হইয়া উদাসীন হইয়া বসিয়। থাকে। 
যে স্থানে শান্তিভঙ্ক এবং উপদ্রব রহিয়াছে, সে স্থান থুষ্টিযানদিগের যোগ] |১১৪ 

১১৫--এই মহ! অজ্স'্রকে নিপতিত কর! হইল। এই সেই প্রাচীন (সর্প) যাহাকে ডেডিল 

এবং শয়তান বল! হয় এই সমস্ত সংসারের প্রস্তারক। যো; প্রঃ পঃ ১২) আ: ৯ 

সমীক্ষকঃ--যখন শয়তান ন্বর্গে ছিল, তখন কি লোকদিগকে প্রতারণা করিত না? উহাকে 

আজন্ম কেন বন্দীগৃহে আবদ্ধ করিয়। রাখা অথবা বিনাশ করা হইল ন1? উহাকে পৃথিবীর উপর 

কেন নিক্ষেপ কর। হইল? শয়তান যদি সমস্ত নংসারের প্রতারক হয় তবে শম্নতানকে কে প্রতারণ! 

করে যদি শয়তান স্বযংই প্রতারক হয় তবে প্রতারক ব্যতিরেকেও প্রতারণ| করিবে । যদি পর- 

মেস্বর তাহার প্রতারক হয়েন তবে তিনি ঈশ্বরই স্থিরীককৃত নহেন।| ইহা বিদিত হওয়] যা যে খৃ্ি- 

যানদিগের ঈঙ্বরও শরত।ন হইতে ভীত হইঞ্| থাকিবেন । কারণ ঈখর যদি প্রবল হইতেন, তাহ! 
উহ্থার অপরাধ করিবার সময়ই উহার কেন দণ্ডবিধান করিঙেন না? জগতে শয়তানের যাবতীয় 

রাজ্য আছে। খুষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরের রাজ্য তাহার সহশ্রাংখ ও নহে।' এই হেতু খৃষ্টিযানদিগের 
ঈশ্বর্উহীকে নিরন্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া বোধ হয়। ইহা হইতে এইকধপ সিদ্ধ হইল ষে, 

এই সময়ে খুষ্টিয়ান রাজ্যাধিকারিগণ যেবপ দস্থ্য এবং তস্করদিগকে অতি শীহ্গ 1 বিধান কনেেন, 

খৃ্টিযানদিগের ঈশ্বর তদ্রপ ও নহেন। এরূপ অবস্থায় এতার্দশ কোন্ নিবুদ্ধি মগুষ্য আছে যে 

বৈদিক মত ত্যাগ করিয়। কপোপ করিত গৃষ্টিয়ান মত স্বীকার করিবে? ॥১১৫। 



২২ | ০. সঙ্যার্থ প্রকাশ। 

১১৬-পৃথিবী এবং সমুক্রের অধি 1সিঙ্গণ ! ক্ষোমরা কি হতভাগ্য ! কারণ শয়ঙান তোমাদিগের 

নিকট অধন্ভরণ করিল । যোঃ গ্ুঃ পঃ ৯২ আহঃ ১২॥ 

'সমীক্ষক--ঈশ্বর কি এন্সলের রক্ষক এবং স্বামী নেন 8 তিনি কি পৃথিবী এবং মভষ্যাদি প্রাণীর 
রক্ষক এবং স্বামী নহেন ? যদ্দি ছিনি ভূমির ও রাজ! হইতভেন তবে শয়তানকে কেন বিনাশ করিতে 

পারিলেন ন1? ঈশ্বর দেশিতেছেন এব শয়তান প্রভারণ। করিয়া বেড়াইতেছে ভথাপ্রি তিনি উহাকে 

লিবারণ করিতেছেন না| ইহাতে এইরূপ বিদিত হওয়। যায় যে, একজন উত্তম ঈশ্বর এবং আর 

একজন সমর্থ ঘর্ন্ত ঈশ্বর হইরা রহিয়াছে ॥১১৩| 

১১৭--দিচত্্(রি শং গাসকাপল পর্যান্ত উহাকে ঘুদ্ধ করিবার অপিফার প্রদত্ত হইয়াছে | ঈশ্বরের 

বিরুগ্গভাবে ভাঁভাকে নিন্দ। করিবার জস্য, তাহার লাষের, তাহার শিবিরের এবং ন্বর্গবালীদিগের 

নিন্ব' করিবার দগ্য সে নিজের মুখ উদ্ঘাটন করিল। পবিত্র লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করিরাঁর এৰং 

উহ্বাদিগকে পাজি করিবার অধিকার ও হাহাকে প্রদত্ত হইল। সমগ্র ভাষা এবং সমস্ত দেশের 

উপরও 'াভাঁকে অধিকার গ্রদন্ত ভইপাঁছে 1 মোঃ প্রঃ পা ১৩। আই ৫1৬৭] 

সমীক্গক-__আাস্ছণ, পৃথিবার লোকদিগকে প্রভা রণ! করিবার জন্ত শয়তানকে এবং পণ্ড গ্ুভৃতিকে 

প্রেরণ করা এব: টহাদিগের সহিত পবিন্ধ “লাকিদিগরে যুদ্ধ কবান দল্মাদিগের অধিপতির ন্যায় 

কাধ্য কি না? ঈশ্ববের অথব। ঈশ্বরের ভক্গদিগের ভদ্রপ কারা হইতে পারে না ১২৭] 

১১৮--আমি দেগিলাম যে সিয়োন পর্বতের উপর মেঘ দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং ত.হাল সঙ্গে 

এক লক্ষ চতুশ্চত্বারিংশ সহল্প ময্য রহিয়াছে । উহদিগের মস্তকে তাহার নাম এবং তাহার 

পিতার নাম লিখিত ছিল । যোঃ প্রঃ পঃ ১৪ । আঃ ১। 

সমীক্ষক-_ এক্ষণে দেখ যে ঈশার পিত। ঘে স্থানে খাকিতেন তাহার পুত্জও সেই সিঘোন-পর্বতে 

থাকিতেন। পরন্ধ এক লক্ষ চতশ্চত্ব।রিংশং মহম্্র মন্তয্ের কিরূপে গণনা কর। হইল? এক লক্ষ 

চতুষ্চ হারিংশং সহন্ব মন্ষ্য স্বর্ণবাণী হইল এবং অবশিষ্ট কোটি কোটি খুষ্টিয়ানদিগের মস্তকে মুদ্রা 

চিহ্নিত ছিল না । উ্ভার। কি ভবে সকলেই নরকে গিয়াছে ? খুষ্টিয়ানদিগের উচিত যে সিয়োন 

পর্ধবতে যাইয়। সে স্থানে ঈশার পিত| এবং ভাহাঁর সেন! আছে কি না দেখেন । যদি থাকেন তবে 

খর সকল লিখিত বিষয় সত্য, অন্যথা! মিপ্য | অন্য কোঁন স্থান হইতে বর্দি আসিয়া থাকেন তবে 

কোথা হইতে আগিলেন ? যদি বল ষে স্বর্গ হইচে আপিয়াঁছেন, তাহা! হইলে ইহার! কি পক্ষী যে 

স্বয়ং এবং এাদৃশ বহু সংখ্যক সেনা উপরে এব নিয়ে উড়িয়া গমনাগমন করে? যদি তিনি গমনা- 

গমন করেন তাহ হইলে কোন এনক্ক দিলা স্ায়াধীশের সমান হুইলেন। তাহা এক, ছুই 

অথব( ভিন 'হইলে হইছে পারে ন|। পরস্থ নযুনপঞ্ষে এক এক ভূগোলে এক এক ঈশ্বর থাকা 

আবশ্তক। কারণ এক, ছুই অথবা তিন ইর্ষর অনেক ত্রক্গাপ্ডের স্যাঁয় (বিচার) করিতে এবং সর্বত্র 

এক সময়ে বিচদ্বণ করিতে কখন সমর্থ হইতে পারেন না) ১১৮। 

১১৯-ম্াম্্া কহিতেছেন যে উহারা পরিশ্রম হইতে বিশ্রাধ করিবে, কিন্ত উহাদিগের ক্কাধ্য 

উহাদিগের সঙ্গে খাকিবে। যোঃ প্রঃ পঃ ১৪। আঃ ১৩। ৃ 

সমীক্ষক- দেখ, খৃষটিমানদিগের ঈশ্বর কহিতেছেন যে উহছাদিগের কর্শ উহাদিগের সঙ্গে থাকিবে 

্সথাৎ সকলকে বম্মানুসারে ফল প্রদত্ত হইবে, কিন উহীর! কহেন যে ঈশ। পাপ গ্রহণ করিবেন এবং 



১৩ সমুজাম। ২২ 
ক্ষমাও করা হইবে। এম্বলে বুদ্ধিমান লোকের! বিচার ঈশ্বরের 
থৃ্টিযানদিগের কথা সত্য? এক বিধয়ে উভয কথাই সভা হইত পারে না) উহ্তার মধ 
একটি অবশ্ত মিথ্যা হইবে। খছিয়ানদিগের ঈশ্বর মিথ্যাবাদী হউন অথবা খষ্টনানগণ মিথ্যাবাদী 
হউন আমাদিগের ক্ষতি কি? ১১৯) 

১২৯ ঈশ্বরের কোপের মহারসকুণ্ডে উহ| নিগিপ্র হইল । নগরের বহির্ভাগে রসকৃণ্ডের দলন 
কর! হইল এবং রসকৃণ্ড হইতে রুধির অশ্বরশ্বি পর্থান্ত উঠিয়া শতক্রোশ হাবং নির্গত হইল ॥ গৌঁঃ 
প্রঃ পঃ ১৪॥ আ;ং ১৯1১৪। 

সমীক্ষক-_এই সকল গল্প পুরাণের অতিক্রম করিয়াছে কি না? খষ্টিয়ানদিগেষ ঈশ্বর কোপ 
করিবার সময় অতিশয় ছ:খিত হইয| থাকিবেন। তাহার কোপকুণ্ড পূর্ণ ছিল, তবে কি তাহার 
কোপকুণ্ড পূর্ণ করিবান্ন উণযুক্ষ সাদগ্রী দল অথব| এন্য কোন জব পদার্থ? ভঙ্কাতীতত 
শত কোশ পর্ধান্ত রুধির গ্রবাহিত হ9যা| অগগ্জাবিত, কাবণ রুধির বাদুসংযোগে ততক্ষণ 
ঘনীভূত ইয়া যার এস, তাঠাহইলে কিন্ধুপ প্রনাহিত কইতে পাবে? অ্বতরা" এদফল মিথা। 
হইভেছে 0১২০ 

১১১-_দেখ, শ্বর্গমপো সাক্ষীদিগের শিবিরের মন্দির উদ্ঘাটিত হইল । যোঃ প্রঃ পঃ 
১৫। আঃ ৫1 * ] 

সমীক্ষক__গ. টিয়ানদিগের ঈশ্বর যদি মরবান্ড হইতেন তাহা" হইলে দাগ্গীনিগের প্রয়োজন কি? 
কারণ তিনি শ্বয়ই সমস্ত জানিতে পারিতেন | এই হেত সর্ব! এইক্সপ নিশ্চয় হইতেছে যে, 
ইহ'দিগের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ নহেন। কারণ তিনি মতয্যের গার কজ্ঞ। ভিনি ঈশ্বরত্বের উপুজ 
কোন্ কার্য করিতে পারেন? 'কোন কাধাই নহে। এই প্রকরণে দতদিগের বিষয়ে অনেক 
অসন্ব কথ| লিখিত আছে। কেহই উহ! সতা বলদ বিশ্বাস কারতে পারে না। আর 

কদর লেখ ঘাইতে পারে ঠ এট প্রকরণে এই নকল কথ পুর্ণ দাঙ্জায় রহিয়াছে 8১১১ 
১২২-_ভাহার কুকর্ম সকল ঈগর স্মরণ করিলেন। গে তোমাকে যেক্ধপ প্রদান করিয়াছে 

উহাকে তত্্ুপ পূর্ন করিয়। দাও এবং উতার কর্ধান্তসারে উহাকে দ্িগ্রগ প্রদান কর॥ যোঃ প্রঃ পঃ 
১৮] আঃ ৫1৬ ॥ 

সমীক্ষক-_দেখ, সাক্ষাৎ সন্ধে থ্্য়ানদিগের ঈবর অন্যারকারী হইতেছেন। যে যেরূপ. এবং 
ঘে পরিমাণে কর্ম করিয়াছে তাহাকে ওদ্রপ এবং সেই পরিমাণে ফল দে ওয়াকেই মায় কহ যায়! 
তাহার অধিক অথবা নান দেওয়া অন্যায়। ধাহার। অন্যাসুকারীর উপাপন| করেন তাহার! কেন 

অন্ঠায়কারী হইবেন না? ১২২ || 
১২৩-_মেবের বিবাহ উপস্থিত হইয়াংছ এবং ভাহার স্বী স্বয়ং বিব'হের জছ্য প্রস্বত হইয়া 

ছেন। যোঃ প্রঃ পঃ ১৯। আঃ 9 
সমীক্ষক-_শ্রবণ কর, খৃষ্টযানদিগের ধর্গে বিবাহও হইয়। থাকে! কারণ ঈশ্বর সেইস্তানেই 

ঈশার বিবাহ দিয়াছিলেন। এক্ষণে ছিজ্ঞাসা কর। কর্তব্য বে তার শ্বশুর, শ্বশ এবং 'শ্বালক কে 
কে.ছিল? তাহার কতগুলি সন্তান হইদাছিল ? তগ্াতীত বীর্ধযনাশ বশত; বল, বৃদ্ধি ও পরাক্রমেরও 

ন্যতা হওয়াতে এতকালে ঈশ। সেইম্থানে শরীর ত্যাগ করিয়! থাকিবেন! কারণ সংযোগ জনা 



২২২ সভ্যাথ গ্রকাশ। 

পদার্থের অবশ্থই বিয়োগ হইয়া ধাকে | খুষ্টিয়ানগণ তাহার উপর বিশ্বাস করিয়! এপর্ধাজ দুধ হই 

আছেন এবং আরও কতকাল যাবং এইবপ মুগ্ধ থাকিবেন বলা মায় না] ১২৩॥ 

১২৪-_ভিনি অজগরকে অর্থাৎ যান্াকে ডেভিল বা শয়ভান বলা হয় সেই প্রাচীন সর্পকে ধন 
করিম়। সতশ্রধর্ধ পর্ধাস্ত রাধিয়া রািলেন এবং তাহাকে অভলম্পর্শ কৃণ্চ মপো নিশ্ষিপ্ত করতঃ বন্ধ 

করিয়] উষ্কা দুদ্রান্িত করিলেন ৷ তাহাতে যতদিন সহম্রবর্ধ পু ন| হইবে ততদিন পর্ধান্ত সে আব 

বিবিধ দেশবাপী লোকদিগকে প্রতারিত করিতে পারিবে না| যোঃ প্রঃ পঃ ২০। 

আঁ; ২৩1 

জমীক্ষক-দেখ, অনিকষ্টে শয়তানকে ধৃত করা হইল এব, সতশ্রব্ধ পরাস্ত বন্ধ করা হইল। 

পুনরাম খন যুস্ত হইবে তখন কি আবার প্রতারিভ করিবে না? এরূপ দুবৃত্তিকে বন্দীগৃহেই রাখা 

অথবা বিনাশ কর| ব্যতিরেকে কখন মুক্ত রাখ। উচিত নহে। পরস্থ এইরূপ শয়তান হওয়া কেবল 

খুষ্টিয়ানদিগের ভ্রম মাত্র । বস্তং কিছুই নাই. কেবল লোকদিগকে ভয়প্রদর্শন করিয়া আপন।- 

দিগের জালে আবদ্ধ করিবার জন্য এই উপায় রচিত হইয়াছে । যেরূপ কোন ধূর্ত কোন এক 

নির্বোধ ম্চধাকে কহে যে চল তোমাকে দেবতা দর্শন করাইব। পরে তাহাকে ফোন নিজ্জন 

প্রদেশে লইয়! গিয়। এক মচুষ্যকে চতুভূজ প্রস্বত করিয়া বনের মধ্যে উহাকে দণ্ডায়মান 'করাইয়। 

ঘেয়্প কছে যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়। খাকিবে এবং যখন আমি বলিব তখন চক্ষু উদঘাটন করিবে ও 

পুনরায় ঘন মুক্রিত করিতে কহিব তখন মুক্রিত করিবে, নচেৎ অন্ধ হুইয়া যাইবে, ইত্যাদি, এই 
মতাবলম্বীদিগের কথাও তদ্রুপ । 'ইঠার। বলেন ষে যে বাক্ষি আমার্দিগের ধশ্ম বিশ্বীস করিবে না 

'সে শত্বতান কর্তৃক প্রতারিত হইবে । যখন সে সম্মুখে আইসে তখন বলে যে দর্শন কর এবং 

পরেই শীর কহে বে চক্ষু মুদ্রিতকর। পুনবায় যখন বন মধ্য আবৃত হয় “তখন কহে যে 

গু উদ্ধাটন করিয়। দেখ। নে দেখিপ্রথে সকলের নারায়ণ দর্শন হইল। ভিন্ন ভিন 

ধর্মমতীবলম্বীদিগের এইরূপ লীলা আছে । এই হেতু কাহারও ইহাঁদিগের “মায়াতে মুগ্ধ হওয়া 
উচিত নছে। | 

১২৫-তাহার সম্মুখ হইতে পৃথিবী এবং আকাশ পলায়ন করিল এবং উহাদিগের স্থান মিলিল 

না। আমি ক্ষুত্র এবং মহৎ সমস্ত মৃতককে ঈশ্বরেন সমক্ষে দ্ডায়মান হইতে দেখিলাম । পরে 

খন্ট এক পুস্তক অর্থাৎ দ্বিতীয় জীবনের পুস্তক উদ্ঘাটিত করা হইল এবং পুন্তকের লিখিতানসারেও 

ম্বতকদিগের কর্মানুসারে উহাদিগের বিচার কর! হইল | যোঃ পঃ ২৬। আঃ ১১।১২। 

সমীক্ষক-"এই কথা বালকোচিত । আচ্ছা, আকাশ এবং পৃথিবী কিরূপে পলায়ন করিতে 

পারিবে? কোন্ স্থানে তাহার সিংহাসন অবস্থিত ছিল, যে তাহার সঙ্গুখ হইতে উহার! পলায়ন 

করিল? তীহার পিহালন এবং তিনি কোন্ আধারে অবস্থিত ছিলেন ৯ ম্বতকগণ যদি পরমেশ্বরর 

সমক্ষে দণ্ডায়মান ছিল, তবে পরমেশ্বরও উপবিই অথবা দণ্ডায়মান অবস্থ্ ছিলেন। ঈশ্বরের ব্যবহার 

কি দোকান অথবা! আদালতের স্তা় থে পুস্তক লিখিতানুসঠরে কার্ধা হইয়া থাকে! তত্িন্ন সমগ্ত 

জীবগণের অবস্থার বিষয় ঈশ্বর স্বয়ং লিখিমাছিলেন অথবা তাহার' গমন্তা লিখিয়াছিল? এই এই 

কথ! ছার! খৃ্টিমান আদি মতাবলত্বী লোকের! অনীশ্বরেকে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরকে অনীশ্বর করিয়া 
দিয়াছেন 7১২৫ 



২৬ 

১২৬--উহাদিগের মধ্যে একজন আমার হিকট আসগিলে, এই আমাকে কহিলেন যে আইঈদ 

মাগি ভোমাকে দুল্হিনূকে অথ যর স্ত্রীকে দেখাইব ধা; প্রঃ পঃ২১। আঃ» 

সমীন্দক-__আঁচ্ছ!, ঈশ। স্বর্গে ছুল্ছিনকে প্রাঙ্গু ইয়া অর্থাৎ উত্ত রম দ্বী লাভ করিযা হয় যে 
ভোগ করিতেন । দে যে খুটিয়ান সে স্থানে গমন কষেন তীহাদিগেরও ছয় জী লাভ হয খ্রং 
সন্তান সম্কতিতয়। পর অতিশয় জম! বশত রোগোহপত্তি হইয়া তাহার। মুক্তা প্রাথ ভয়েন 

এইবূপ হইবে | দুর হইতে এইবপ শ্বগঁকে কছাঞ্জলে হইব! নমঙ্গীর করা শ্রেবকল । ১২৬ 
১২৭--ডিনি উক্ত নল দ্বার! এগাবেব পরিমাপ লইলেন। সাঙ্ধ মপুশ োশ ছিল 

সাপ দীর্ঘ প্র্থ এ উদ্চহ। এইজ) হাহা প্রাশীপেহ মগ্তগোর অত দতের হস্তাতিলাতদ 

পরিনাগ লুইলেন। উঠ! এচণহ চতণ্চহাপিএ হন্ম পরিযিশভিন। উন প্রাচীরের সন্ধে সা, 

কান্ত নিশ্মিত এব" উত্ত নগর নিষ্মল কাছের ভুনা শিশ্মুল টা ভিল। নগরের প্রাচ বের 
ভিন নানাবিধ বহমূন্য প্রস্থরে সজ্জিত ছিল । প্রথম তিটি সৃযাকাস্থের, স্থিভীয় নালমণির, তৃতীয় 
প্রনলের এবং উতর মঘকতের দ্বারা শিশ্মিত, পরম গোখেদক, ষ মাণিকা, সগম গীতমণি, অষ্টম 

পোরাজ (মণি বিশেষ 1, নবন পুথরজ, দশধ লহমনিয়ে ( কৃষ্ণবর্ণ মণি) একাদশ ধুমকান্ত এবং 

দ্বাদশ গার্টিন ( হণি বিশেম ) চিত ছিল । দ্বাদশপ মুক্তারচিঙ দ্বাদশ হোরণ ছিল। এক এক 

প্রকার মুক্ত। শিশ্মিত স্বচ্ড কাচের স্তাধ নিন্মল ভবন নশ্মিত নগরের মার্থ ছিল । মোঃ প্রঃ প২ ২১ 

15 ১৬1১৭।১৮1১৯।২*1২১! 

নমীক্গক. গষ্টি।নপিগের স্বণ পর্থন শরণ করা সদ খ্টিবানগণ সবি থাকে এ, (সেই 

স্থানে) জন্মগ্ুতণ করিতে আতকে এব হারশ পুহছ পরিমাণ বিশিগ্ নগরে কিকপে সকলের স্থান 
+ 

৬ 

হইবে? কারণ নেই নগতে অহলোহ আগম হয়া থাকে কিন্তু হাহ! ভইডে শির্ধীত চুন ন।) উক্ত 

নগর বহুমূলা রত্রনিশ্শিত এলং সমস পণ চিত ইত্যাদি লেখ। েনল নির্লোপ লে!কপিগকে 

প্রলোভিত করিয়া আবদ্ধ « মঞ্গ করিবার জনা লল। মাহ । আচ্ছা, উন্ত নগরের পথ ্রসথ 

যেরূপ লিখিত হইয়াছে হাতা দগ্ুব হইতে পারে, কিন্তু সাদ্ধ সপশত কোন উচ্চত। কিরণ হইতে 

পারে? এ সনম প্ণা অলক কপ্োলকল্পনার বাকা মাজজ। এতাধুশ তৎ মুক্া কোথা 

১ কোন তঃ এইরূণ লেখকের গৃহ্স্থিহ কলমের মপ্য তষ্টছে আসিয়াছে । একট সকল 

১০ 

(পা 
1 
। হইতে আসল 

গর পুবাণের অগেগাও এটি বলি হইসে 1২৭ । 

১২৮-কোনরূপ অপবিজ বস্থ, ঘ্বণিভকধাক[ী এস খ্থাচাবী কোন মছ্চে উহাতে প্রবেশ 

করিবেন ন।। গো: প্রঃ পই ১১ । আও ও | | 

সমক্ষক--যদি এইরূপ হয় হবে খুচঠীয়ানগণ কেন বালেন দে পাপী লোক খটিবান হইলেই 

উঠা যাইতে পারে? এ কথা সভা নভে । মদ্দি তাহা হয় ভবে শ্বপ্রের মিথ্যা কথা কণগ্লিতা 

থোহন কখন স্বর্গে গ্রযেন করিতে পারেন নাহ এইনপ হইবে । ঈশাও স্বগে মান নাই এইরূপ 

হুইবে, কারণ যখন নীল এককই'স্বার্থ যাতে পারে না ভখন অনেক পাপীর পাপতার দুক্ত হয়া 

কিরূপে অন সব্গবামী হইতে, পারেন 21১১৮ 

১২৯--মার কোনরূপ অর্ভিশাপ হইবে না। সেই স্থানে ঈশ। এবং মেধের মি হইষে 

এবং ভাহারিগের দস € দাঙ্গী ফ্বো করিবে। উহার উহার মুখ দর্শন বাবে এক ভাছার লাষ 

৫, 



২১৪ সত্যার্থ প্রকাশ 

উহ্থীদিগের মঙ্থুকের উপর থাকিবে | সেস্বানে রাত্রি হইবে ন। এবং ভাহাদিগের দীপের অথবা 
হুধ্যের জেযাতির প্রয়োজন হইবে ন।। কারণ পরমেশ্বর উহাদিগকে জোতিঃ দিবেন এবং উহান্র 

সর্বদা রাজত্ব করিবে । যৌঃ পঃ ২২। আঃ ৩ ৪1৫ 

সমীক্ষক-_খ ষ্টিয়ানদিগের স্বর্গবাঁপ দর্শন কর! ঈশ্বর এব. ঈশ। কি সর্বদাই সিংহামনের উপর 
উপবিষ্ট থাকিবেন? তাহার দাস কি তাহার সমক্ষে সর্কাদ। মুখ দর্শন করিবে? এক্ষণে জিজ্ঞাসা 

কর! যাইতেছে বল দেখি, তোমাদিগের ঈশ্বরের মুখ কি ইয়ুরোপবামীদিগের মত গৌরবর্ণ, অখবা 

আফ্রিকাবাসীদিগের মত রষ্ণৰণ কিন্বা অস্ঠ দেশবাসীদিগের মুখের সদুশ? তোমাদিগের এ ্বর্গও 

এক প্রকার বন্ধন । কারণ সে স্কলে উচ্চ এবং নীচ আছে এবং যখন সেই এক নগরে অবশ্যই 

থাকিতে হইবে তখন কেনই ব। ছুঃগ হইবে ন।? মুপবিশিষ্ট ঈশ্বর কখন সর্বজ্ঞ ও সর্কেশ্বর হইতে 

পারেন না॥ 

১৩০আমি দর্শন করিয়। শীপ্ধ আপিজেছি এবং পুরঞ্কার আমার সঠিত রহিরাছে। যাহার 

যেরূপ কাধ্য স্থিরীরুত হইবে তাহাকে তদন্টসাঁরে ফপ প্রদত্ত হইবে | যে প্রঃ পঃ ২২। আঃ ১২॥ 

মমীক্ষক-_যদি কম্মাতসারে ফলপ্রাপ্ধ ভওয়া মতা হয়, ভবে পাপের কখন ক্ষমা ভয় না এব" যদি 

গম। হয় তবে “ুসমাচারের কথ। মিখা! হইল। যদি কেহ কহেন যে ক্ষমা করিবার কথাঁও 

প্থসমাচার” লিখিত আছে, ত'হার পূর্বাপর বিরুদ্ধ অর্থাৎ হলফ দরোগী” (্রাতিজ্ঞ। স্থলন 

করা হইল এবং মিথা। হইল ) একপ বিশাস পরিত্যাগ কর। আর কত দূর লিখিত হইবে? 

ই হাঁদিগের বাইবেলে লঙ্গ লক্ষ কথা খণ্ডনীয আছে। এস্থলে খ্টিয়ানদিগের বাইবেল পুস্তকের 
অল্পম!র। প্রদশশিত হইল 1 ইহ। হইতেই অনেক লোক বুঝিয়। লইবেন । অল্প [কথ। ভিন্ন - অবশিষ্ট 

সমস্ত কথার সহিত সত্য ও শুদ্ধ থাকে না। বাইবেল পুল্থক ও তত্রপ শুদ্ধও সত্য হইতে পারে ন|। 
গরস্ত ভাদৃশ সত্য কেবল বেদে দংগৃহীত হইয়। থাকে ॥ ১৩০॥ 

ইতি শ্রীম্দর়াদনদ পরম্বতী স্বামি নিন্দিতে সত্যার্থ প্রকাশে 
হভাষা বিছুষিতে খৃষ্টিয়ান মত বিষয়ে রয়োদশ: 

সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণ: ॥১৩॥ 



অনুতৃষিকা 

এই চতুর্দশ মমু্/সৈ থে মূমলমানদিগের মত বিষয়'লিখিত হইয়াছে তাহা কেবল কোরান লগা 
করিয়া লিখিত হইয়াছে, অন্ত গ্রন্থের মতাঁহসারে লিখিষ্জ হর নাই। কারখ মুপলমানগ্রণ কোরাণের 
উপরই পুর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন। ঘত্ভপি সম্প্রদায় বিশেষ তুক্ত হওয| বশ; কোন শব ও অর্থ আদি 
বিষয়ে বিরুদ্ধ বচন আছে তথাপি কোরাণের উপর সকলেরই একমন্তা আছে । প্রই কোরাণ আরবী 
ভাষায় লিখিত। মৌলবীগণ উহার উপব উদতে অথ লিখিয়াছেন। সেই অর্থ দেবনাগরী অক্ষরে 
এবং আধ্যভাধান্তরে নিখিয়। পশ্চাং আরবী ভাষায় শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ দিগের কর্তৃক শু করাইয়া লিপিত 
ইইদাছে | যদি কেহ কহেন যে উক্ত অথ প্রকৃত নহে ভাহ। ভইলে মৌলবী মহাশয়দিগের অনঠবার 
প্রথম খগন করিয়া পণ্চাৎ তাহার এ বিষয়ে লেখ। উচিত । কারণ কেবল মঞ্নধাদিগের উন্নতি এবং 

সভ্যাসত্য নির্ণঘের জন্যই এইরূপ লেখা হইয়াছে এবং ইচা হইডে সমস্ত মত বিষয়ে আল্প অল্প জান 

হইবে,ভাহ। হইতে মন্ষাদিগের পরস্পর ধিভাব করিবার সমন লাভ হইবে ও একে অপরের দৌধষাঃশ 

খণ্ডন করতঃ 'গণাংশ গ্রহণ করিবেন । অন্ঠ ফোন মতের উপর অথব! এই মতের উপর মিথা।, 

দৌযারোপ অথবা গ্রণারৌপ করিবার প্রয়োজন নঠি | যাহ! উৎকৃষ্ট, তাহাই উংকৃষ্ট। এবং যাহা 

নিকট ত|হাই নিকট বলিয়। বিদিত আছে । কাহার ৪ উপর মিথা আবোঁপ করিবে ন! অথবা সততা 

গোপন করিবে ন| এবং সত্যাসতা প্রকাশিত করিবার গর যাহার েযপ ইচ্ছা হইবে অর্থাৎ তিনি 
বিশ্বাস করুন ব| না করুন তাহার ইচ্চানসারে কাযা করিলেও কোনরূপ বলগ্রকাশ করা হইলে না। 

চজজ দিগের রীতি এইকপ বে তাভাব। আপনার অথব পরের দোধকে দোষ এবং গুণকে গণ বলিয়া 
গ্রহণ ও দেন 'হযাগ করেন এন ভ্মাঞ্জদিগের ছুরাগুহ বিশিষ্ট ভ্রমের হাস করেন। কারণ 

পক্ষপাত হইত দগতের কনর অনর্থ হইয়াছে এবং হইতেছে? ইহাই ম্য যে এই অনিশ্চিত 
এবং ক্ষণভঙ্ুব দ্ীবনে পরের অনিষ্ট করতঃ স্বণং লাভ রহিত ইওয়া এব: অপরকে লাভ রহিত রাখা 

মন্গষাতের বহিভূতি। ইহাতে যদি কিছু বিরুদ্ধ কথা শিখিত ৮ইয়া থাকে ভ্বাছ। সঙ্জনগণ কর্তৃক 
বিদিত করিয়া দিবার গশ্চাৎ মেরূপ উচিত বোধ হইবে তদ্ণ বিশ্বাম করা যাইবে। শ্রম চুরাগ্রহ, 

ঈর্ষ], দ্বেষ বাদ গ্রতিবাদ এবং বিরোধ ঘটাইবার অগিপ্রায়ে অথবা ইহা বাড়াইপাব জন্ত লিখিত 

য় নাই | কারণ একঞ্জন অপরের অনিষ্ট চেষ্ট। হইতে বিরত থাকিয়া গধম্পবে লাভাক্বিত হয়েন 
ইহাই আগাদিগের মুখা উদ্দে এ ত্দণ মমুল্লাসে ৮ মত বিষায় সকল সঙ্জন সমাক্ষ 
নিবেদন করা যাইতেছে । আপনারা ইষ্ট গ্রহণ % শাহ] ইষ্ট নহে ভাহ। পবিহাগ 

করিবেন। 
আরতি বৃদ্দিয্থধো ধু 

ৃ 5তাচউমিক|। 



ভঙ্গ চব্ুদ্ষস্পি সম ভনাতনান্স্ডঞ ॥ 

অথ যবনমতবিষয়ং মমীক্ষিযামহে | 

ইহার ভগ্রে মুসলশানদিগের মহবি় লিখিত হইবে ॥ 

১এারগ্ের সভিত আল্লার শাম গ্রহপীঘ । তিনি ক্গমীকউ! এবং দদালু। মঙ্জিল ১। 

[পর ১। সুরত ১) 

সমীক্ষব- মুসলমানের; কহেন যে কোরাণ উশ্বরব থিহ পরষ্ এই বচন হইছে বিদিত হইতেছে 
থে ভার অন্ঠ রচয়িত। আছে কারণ পরমেখবরের রচিত হইলে “আগের মভিত ঈশ্বরের নাম” 

এরূপ কথিত :হইত ন1, পরন্থ “ম্তযাদিগর উপদেশ আবরস্ের নিথিওত এজফপ কণগিত হই । 

শা 

5৪ ছ। ন্ পপি 1 টি ক্ষ ১] 4৬৮ ৩ ২ ৬ ভোমরু। এরূপ কহিবে যে যদি মযাদিণকে ইহা শিক্ষ। দে পয! ভইতেছে এজণ ৃ 

সঙ্গ হয় না। কারণ তাহ। হইলে ঈশ্বরের নামে পালের আতঙ্ক হইব ঠাহার নামও দিত হ্ই্যা 

নাইনে | যদি ভিনি ক্গাকর্তা এবং দয়ালু হয়েন ভাহ| ভইলে ভিনি আপনার তষ্টিমাপো মভয্া- 

দিগের স্বার্থ অন্য প্রাণীদিগকে বিনাশ করতঃ দারুণ পীড়! দিয় বাঘাদন করাইয়। ম/ংসভোজনের 

আজ| কেন দিলেন? এই লকল প্রথণী কি নিরপরাধ] এবং পরমেশ্বরের হষ্টু নহে? “পরমেশ্ববের 

নামে উত্তখ কাঁয্যের আবপ্ত হস) অন কাঁধোর নহে” এইরূপ কখন৭ আব্গক ছিল । পণস্থ ইহাতে 

গোলমাল রছিরাছে। চৌধ্য। লাম্পটা এষ" মিথাভাষখাদি অপন্মেরণ আরস্ভ কি পরমেশ্ববের নাম 
লইয়| করিতে হইবে? ইহার দর্শনাবপি কমাই আদি মুপলমানগণ গো গ্রভূ্িপ গুলচ্ছেদ করিবার 

সময়েও “বিসমিল্লাহ এই ধচন পাঠ কবে। ইভাই পূরেধাক্ত সচনের অর্থ মনে করির] মুমলমানের| 

অপংকার্যোরও আরম্ভ প্রমেশ্বরের নাষে করিত খাকে। উক্ত পশ্রদিগের উপর দয! রিল ন। 
ৰলিয়। মুললঘানদিগের ঈশ্বর দয়ালু ৪ হইতে পারেন ন|। মুসলমান লোৌক মরি এবচনের অর্থ 

জানেন না এক্সপ হয় তবে এ বচন গ্রকটিত হওয়। বাথ ! দি তা্ভার। ইচার অন্যবপ অর্থ ববেন 

এরূপ হয়, তবে উহাব শুদ্ধ গথ কি? ॥ ১ ॥ 

২_-পরমেশ্বরের জন্য সকল গ্রকার স্কতি হুয়া থাকে । ভিনি “পরবরদিগাঁর” অর্থাৎ সমগ্র 

সংনারের গালন কর্ত। ক্ষমাকর্তা গং দয়ালু । মাঃ ১। সুরতল ফতেহ । আয়ত ১1২॥ 

সমা:--ঘদি ফোরাঁণের ঈশ্বব সংসারের শাধনকত্ত! এবং সর্গোপরি ক্গমাকর্ত। ৪ দয়ালু ইন্াঙেন, 
তাহ! হইলে অন্য মতাবলঙী মষ্টযাদিগকে এবং পশ্ুদিগকে মুসপমানদিগের হন্জে বিনাশ করিবার 
আজ্ঞ। দডেন ন!। যদি তিনি ক্ষনাকর্্। হবেন, ভবে কি তিনি পাপীদিগকে৭ ক্ষম। করিবেন? 
ঘদি তাহ! হয় ভবে “কান্রিদিগকে (অর্থাত ধাঙগার! কোরাণ এবং ভবিষাদ্ন্তীকে বিশ্বাস 
করন না) ক্টাহাদিগক্ষ বিনাশ কর, একপ কেন কিক ভষঈইবে 1 এউ হেত কোরাণ ঈশ্বরকৃত 
ঘলিঠ়| £লাধ উর এ: | 
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৩-_বিচারদিবসের অধিপতি! তোমাকেই আমর! ভক্ত করি, এবং তোমারই সহায়তা প্রার্থন| 
ফাঁর। আমাদিগকে সরল মার্গ গ্রর্শন কর | মঃ১।লিঃ ১। সঃ ১। আঃ। | 

সমী:--উঈশ্বর কি নিন স্টায় অগ্কঠান করেন নম? ভিনিকি কেবল একদিন মাত্র স্তায়াচরণ 

করেন? ইহাতে তিনি অন্ধ বলিয়া বিদিত হইবেন। তাহাকে ভক্তি করা এবং তাহার সহায়ত। 
প্রাঙ্গণ! করা আবশ্যক উচিত, কিন্তু 'ভাহ|! বলিয়া কি অসৎ কার্যোও সহায়ত! প্রার্থনা করিতে 

হহাবে? শুদ্ধমার্গ কি কেনল মুসলনানদিগেরই অবব| অন্যেরও আছে? মুললমানগণ কেন শুদ্ধমার্গ 

গ্রহণ করেন না? ইহার। অবগ্ত অসৎ কার্যোর জন্য মরল মার্গ চাহেন ন। | যদি সত্য (সংকারধ্য ) 
সকলের পঙ্গেই একরপ হয়, তবে মুঘলমানদিগের কিছু বিশেব রহিল না এবং যদ্দি অপরের সত 
( সৎকার্যা) শিশ্ব(স ন| করা হয় ভবে পক্ষপাতী হইতে হইবে || || 

৪ - যাহাদিগেব উপর তুমি কৃণ। করিয়া ভাঙ্গাদিগের মার্ম আখাদিগকে প্রদর্শন কর। যাহা- 
দিগের উপর তুমি "গঙ্জব” অর্ধাৎ অতান্ত ক্রোপণুষ্টি কর এবং যাহার! সৎ্পগ ভষ্ট ভাহাদিগের মার্গ 
আমাদিগকে প্রদর্শন কথিও ন। মঃ১। সিং ১। শব: ১। আই ৬1৭ ॥ 

সন: মুলগমানগণ যখন পূর্ব জন্ম এবং পুর্দারত পাপ পুণ্য বিশ্বীম করেন না তখন ঈশ্বর 
কাহার ৭ উপর নিয়ামত অথাৎ ফজল ব| দয়া করিলে এবং কাহারও উপর দয়া ন। করিলে তিনি 

পক্ষপ|ভা হই! পডিবেন। করণ পাপ ও পুধা বাতিরেকে স্থখ অথবা দুঃখ হওয়া কেবল অন্তায়ের 

কার্ধা এব বিশ। কারণে কাহারও উপর দরা এবং কাহারও উপর ক্রোধদৃষ্টি করাও স্বভাবের বহি- 
ভূঁত। হিনি দয়। অথব। প্েেধ করিতে পারেন না এবং খন লোকের পূর্বাসঞ্চিত পাপ অথবা 
পুণা নাই ভখন কাহারও উপর দর। এবং কাহারও উপর ক্রোধ করা হইতে পারে না। এই 
'হুলভর” (রর) টিগ্নীতে পিখিত আছে যে “মহাছভব পরমেশ্বর, সর্বাদা এইরূপ কহিবে 
বণির| ম্টযোর মুখদ্ধার। এই সঃ উচ্চারিত করাইয়াছিলেন”। যদি তাহা হয়, তবে ঈশ্বরই 

“অলিফ, বে," আদি অঙ্গর ৪ অধ্যাপন কর্িরা থাকিবেণ? "যদি বল যে অক্ষর জ্ঞান ব্যতিরেকে 

কিরূপে এঈ হর পড়িতে পারিবে, তবে কি কঠ হইতেই কেবল উচ্চীপিত « কথিত হইয়াছে ? ঘরটি 

ভাদ্ধপ হয় তবে একপ হইতে পারে যে সমস্ত কোৌরাণই ক% দ্বারাই পঠিত হইয়াছে । উহা হইতে 
এইরূপ বুঝিতে হইবে যে থে পৃস্থকে পঞ্গপাতের কৰ। প্রাপ্ত হগর। মাইনে তাহা ঈখররূত পুস্তক 
হইতে পাবে না। কোরান আরবা ভামায লিখিত হদয়াতে আরবদেশীরদিগের পক্ষে 

উহ। পাঠ করানেকণ সথুগন অন্তভাঘ| প্রঃটাক্তাদিখের পঙ্গে উহা কথা তদ্ধপ কঠিন 
হইপ্পা থাকে । সুতরাং ভাত! হ্হাত ঈখরের পঞ্চান আসিতেছে । মেধপ পরদেশ্বরের 

হ্িস্ব সগগ্র দেখশবানী নগ্ঘঘার্দিগেধ উপর ভ্তারদষ্টি করতঃ সমস্ত দেশীয় ভাষ। হইতে 

বিভিন্ন এব সম্ন্ত দেশবাসীপিগের একক পরিশ্রমের সহিত অধারশীয় সংস্কাত ৬।যায় বেদ সকলের 

গ্রকাশ করিয়াছেন এবং করিতেছেন তন্ণ হইলে আর এই দোষ আইসে না॥ ৪ || 

৫--এই পুস্থকে কোশবূপ ,মন্ধেহ নাই। ইহ] 'বান্সিক লোকদিগকে মার্গ প্রদর্শন করে। 

তাহা। বিশ্বাস করেন, পরোক্ষ নম (প্রার্থনান্থোন) পাঠ করেন এখং যে বস্থ আমি তীহাদিগকে 

নাঁন করিয়াছি ₹1হ| হইতে বায় করেন তীহারা উক্ত পুন্তকের উপর বিশ্বাস করেন ও রাখেন। 

হোমার নিকট এবং কামার পূর্ধে যে ধর্মবিশ্বান প্রচারিত করা হইয়াছে তাহার তার উপর 
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বিশ্বাস রাখেন এবং শেষ দিনের বিচারের উপর শ্রদ্ধ। করেন। তাহারাই আপনাদিগের অধিপন্ছির 

শিক্ষার উপর নির্ভর করেন এবং ঠাহারাই মুক্তি পাইবেন। যাহার অবিশ্বাসী তাহাদিগের প্রতি 

তোমার তিরস্কার করা অথবা ন| করা নিশ্চঘই তুল্য । তাহারা বিশ্বাম করিবে না! পরমেশ্বর 

তাহাদিগের হৃদয় এবং কর্ণ মুদ্রাবদ্ধ করির| দিয়াছেন এবং তাহাদিগের চক্ষুর উপর আবরণ আছে। 

ভাঁহাদিগের ভয়ানক দণ্ড হইবে । মঃ ১। পিঃ ১। সুরঃ ২। আঁং ১:২৩ ৪1৫15 

সমী:-_আপনার মুখে আপনার সন্তানের প্রশংসা করা কি ঈশ্বরের দত্তের কাধ্য নহে? লোকে 

যদি ( পরহেঙগগার ) অর্থাৎ ধান্দিক হয়েন, ভবে তাহারা স্বভাবতই সত্যমার্গে থাকেন এবং যাহারা 

অসত্যমার্ণে আছে তাহাদিগকে যদি কোরণের মার্গ প্রদর্শন করিভে পারে না, তবে উহার প্রয়োজন 

কি রহিল? পাপ; পুণ্য অথব৷ পুরুষার্থ ব্যতিরোকও কি ঈশ্বর আপনারই খনাগার হইতে ব্যয় 

করিতে দেন? যদি দেন, তবে সকলা,ক কেন দেন ন। ? এবং মুললমান্গণ সেন পরিশ্রম করেনঃ 

যদি বাইবেলের পক্থুসমাচার” আদির উপর বিশ্বাস কসা উচিত হয় তবে মুপলমানেত্ব। কোরাণের 

উপর যেরপ শ্রদ্ধ। করেন তদ্ধণ 'ম্রসমাচীর” আদির উপর কেন বিশ্বাস করেন না? যদি উহা ও 

বিশ্বাসের যোগা হয় তবে কোরাণ * হইবার প্রয়োজন কি? যদি বল যে কোবাণে অধিক কথ 

আছে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে পরমেশ্বর প্রথম পুস্তক শিখি ভুলিয়। গিয়াছেন। যদি ন। 

ছুলিনা থাকেন, তবে কোরাণ রচনা ব্যণ হইল। আমপ| দেখিতে পাই যে বাইবেলের এবং 

(কোরাণের কোন কোন বিষয়ের কোন কোন স্থলে এক্য নাই, অন্যথা সকল স্থলে এক্য আছে। 

বেদের ন্যায় একই পুস্তক কেন রচিত হইল না|? কেখল শেষ দিনের বিচারের উপরই কি বিশ্বাস 

রাখিতে হইবে, অন্ঠের উপরে নহে 2 ॥ ৩৪ থুষ্টিরাঁন এসং মুসলমানই কি কেবল ঈশ্বরের শিক্ষার 

উপর নির্ভর করেন এবং ইহাঁদিগের মধ্যে কি কেহই পাপী নাই? খুষ্টিয়ান এবং মুললমান ধাশ্মিক 

হইলেও কি মুক্তি পাইবেন এবং অন্তে ধার্মিক হইলেও পাইবেন না? ইহা কি অভিশয় অন্যায় এবং 

অন্ধের ন্যায় কথ| নহে ? ৪ ॥ যে সকল লোক মুন্মানী মত মাঁনে না, তাহাদিগকে “কাফির” 

অবিশ্ব(সী বহা কি এক পঙ্গের কথা শুনিয়া বিচার কর। (এক তরফ ডিক্রী) নহে? ॥৫॥ যখন 

পরমেশ্বরই উহাদিগের অন্থ;করণে এবং কর্ে মুদাঙ্ক দিয়াছেন এবং সেই জন্য তাহারা! পাপ করিং 

তেছে এরপ হয় তখন উহাঁদিগের কিছুমাত্র দোষ মাই, পরন্ত উহ। পরমেশ্বরেরই দোষ। এক্সপ 

হইলে উহাদিগের পাপ ও পু। অথব। সখ ও ছুঃখ হইতে পারে না। তবে কেন উহাদিগের দণ্ড 

অথবা পুরস্কার করা হয় ? কারণ উহার! স্বনতস্ত্রভাবে পাপ অথবা পুণ্য করে নাই |১। ৫॥ 

৬-_উহীদিগের হৃদয়ে রোগ আহে । পরমেশ্বর উহাদিগের রোগ বুদ্ধি করিয়। দিয়।ছেন। 

শ্বঃ১। সিং ১। তং ২। আং ৯। 

সমী :--আঁচ্ছ।১ বিন! অপরাধে কি পরমেশ্বর উহাদিগের রোগ বুদ্ধি করিলেন ? তাহার দয়া 

হইল না? উক্ত হতভাগ্যদি:গর অতিশর ছুঃখ হইয়| থাকিন্বে। ইহ! কি শয়তানের অপেক্ষাও 

অধিক শয়ভামত্থের কাধ্য নহে? কাহারও মনে মুদ্রাঞ্চ দেছয়! অথবা কাহারও রোগ সি কর! 

 বন্ততঃ এই পদে কুরআন। পরস্ত ভাষায় লোকে ক কোরাণই বলিয়া থাকে । সেই হেত হতে 
এইরূপ লিখিত হইয়াছে। 



১৪ ঈমুললামু। ২২৯ 

গরমেশ্বরের কার্ধা হইতে পারে না। কারণ রোগ বুদ্ধি আপনার পাগ হতেই হইয়া 
থাকে ॥ ৬॥ | | 

৭ যিনি তোমদিগেব জন্য পৃথিবীকপ খা! এবং আকাশরূপ ছাদ (মাবরণ)) রচনা করি 
ছেন।| মঃ ১ ।সিং ১। সঃ ২। আঃ ৯৯। ৃ 

সমী £-_-আচ্ছা, আকাঁশ কি কাহার শ্বাববণ হইতে পারে 2 ইত। জবিষ্ঠার কণ। | আকাশকে 

ছাদের ( আবরণের ) তলা মনে করা হাশ্তজনক কথ]। মুদি কোন প্রকার পথিবীকে আকাশ 

মনে কবা হয়, তবে সে স্বকপোলকল্পন] মাত | ৭ | 

৮--আমি আপনার ভ'বমাদক্তাকে যে বিষয় অননারিত করিগ। দিয়াছি, ভাহাতে যদি তথ 

সন্দেহ কর তাহা হইলে কোন এনক্ক অধা।ম (প্রাদ্ধ) আনয়ন কর এবং পনি তৃমি সত্যবাদী হও 

তবে পরমেশ্বর বাতীত আপনার সাশীদিগকে আহ্বান ক। যদি তমি মাব কখন তদ্রপ না কর, 
তবে নে অগ্থিক ইন্ধন মভমা সেই আহি হইতে ভীত হই৪ না এর" অবিশ্বাপ।দিগের জন্ত প্রশ্থর প্রস্থাত 

আছে। মঃ১। পিং ১1 ২। আহঃ ২২। হ৩। 

সমী £---আচ্ছ|, উহার সদ্রশ প্রবন্ধ ( অধান ) আর রচিত হইতে পারে না ইহা! কি কোন 

কথার মধ্যে কথ| ? আকবর বাদশাহের সময়ে মৌলবী ফৈজী লুকজা (বিন্দু) ব্তিরেকেও ক্কি 

কোরাণ প্রশ্তত করেন নাই 2 উহ! কিরূপ নায়কীয় অগ্নি) এই অগ্নি হইতে ফি ভয় পাইতে হইবে 

না? যাহ। কি উহাতে পতিত হয় তং সমস্তই উহাব (ইন্ধন )। যেরণ কোরাণে লিখিত আছে 

যে অবিশ্বাসীদিগের জন্য প্রস্থর প্রস্তত কর! হইয়াছে, ভদ্ধপ পুরাণ মকপে লিখিত আছে যে শ্রেচ্ছ- 

দিগের জন্য ঘোরতর নরক প্রস্থ ত আছে । এক্ষণে বল, কাহ!র কথ! সতা মনে করা যাইবে? 

আপনাঁর ২ বচনান্সাঁবে উভয়েই স্বর্টগাঁমী এবং অপরের মভাইসারে উভয়েই নরকগাষী হইতেছে) 
স্থতরাং এই সনস্ত গঞ্গোল মিএা। জানিতে হইবে । সকল মভানদাবে ধান ধার্মিক ভিনি সুখ» 
এবং ধিনি পাপী ভিণি দুঃখ পাইবেন | ৮ ॥ 

৯--ম[ননের বার্ধ। দেওয়। মাইতেছে থে ধারা বিশ্বান করিবেন এবং মংকার্যা করিবেন 

তাহাদিগের অন্ত ম্ব্গ রহিঘাছে | উহার নিয় দিয়া ছজলন্্রোত চপিতেছে। যখন তাহাদিগকে 

নান। ফল ভোজন স্বরূপ দেওয়। যাইবে তখন ভাহার। কহিবেন যে মে বস্থ আ'মর| প্রথমে দিয়াছি- 
লাম ইহাই সেই বসু? ভীহাদিগের জন্ত দেই স্থানে সর্বদ। পরি ক্্রী বিগ্বমান থাকিবে । মঃ ১) 
সিং ১। হং ২। আঃ ২৪। 

মী £--আ।চ্ছ।। কোরাণের এই ম্ব্গ স'সার ন্রপেক্ষ। কোন্ অতশে শেঠ? কারণ সংসারে থে 
সকল পদার্থ আছে, মুপলমানধিগের ম্ব্গেও তাহাই আছে ! এই মার প্রভেদ যে এম্থানে পুরুষ জন্ম 
গ্রহণ করে এবং মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ও গমনাগমম করে, স্বর্গে তদ্রপ নহে। এস্থানে স্ত্রী সর্বদা থাকে, 
না, কিন্তু স্বর্গে উত্তম স্ত্রীনকল সর্দঘদ| বিদ্যমান থাকে । যত কাল শেষ বিচার দিবসের রাত্ি না 
আসিবে, ভতকাল উক্ত হতভাগ্যদ্িগের পকিরূপে দিনযাপন হইয়। থাকে । অবশ্য যদি উহা'দিগের 
উপর পরমেশ্বরের কূপ হয় এবং তাহারই আশ্রয়ে উহ্াদিগের দিন যাপন হয়ু, তাহা 'হইলে সঙ্গত 

ইয়। কারণ মুগলমানদিগের এই স্বর গোকুলস্থ গেমাইদিগের গোলক এবং মন্দিরের সদৃশ প্রতীয়- 
মান হইভেছে। . কারণ উক্ত স্থলে স্বীণোকের মশ্মান অধিক এবং পুরুষের সম্মান নাই । ' পরষে- 



২৩৪ সতার্থ প্রকাশ। 

শবরের গৃহে তদ্ধপ স্ীলোকের মান অধিক এবং উত্তাদিগের উপরই পরমেশরো প্রেম অধিক, 

পুরুষদিগের উপর তজ্জপ নাই | কারণ পরমেশ্বর স্বর্গে ঈ্লীদিগকে সব্ধদা রাখিয়াছেন এবং পুরুষ- 

দিগকে হদ্রপ রাখেন নাই | সেই স্ত্রীলোক সকল পরমেশ্বরের ইচ্ছ। বাতিরেকে কিন্ধূপে স্বর্গে 

অবস্থান করিতে পাবে ? ঘদি এইরূপ ব্যাপার হর, শবে পরমেশ্বর হয় ত স্ীলোকদিগের উপর 

আসক্ত হইয়া পড়িতে পারেন! । ॥ ৯ ॥ 

১৬-_আদমকে সমস্ত নান শিক্ষা দিবার পর € ঈশ্বর ) স্বর্গীয় দূতদিগের সমন্গে কহিলেন যে যদি 

ভোমর! সতাবাদী হ৭, তবে আমাকে উহাদিগের নান কহ। আদমকে কহিলেন যে তুমি 

উহদিগেব (সগন্ত বস্র ) নাম কলির দ।ও। ভিনি তখন বলিধা দিলেন। (তগন পরঘে- 

শবর স্বর্গীয় দুভধিগকে ) ভিলেন মে আমি কি ততামাদিগকে বহি নাই খে আমি পুিবীর এবং 

আকাশের গুপ বন্ধ নকল এবং প্রকাশিত ৪ লুক্কাধিত কম্ম সকনও নিশ্চয় জানি । ১ পিং ১। 

সঃ ২। আং ২৯। ৩১। 

সমী £-_-আম্ছ, এইবপ ম্বগীর দর্ধদিগকে প্রহারিত করিয়। আপনাব শ্রাঘা কর|.কি 

পরমেশ্বরের কার্ধ্য হইতে পারে 2 ইহ। কেবল দর্পের কখ|। ইহা কোন বিদ্বান বিশ্বাস করিতে 

পারেন না এবং এরূপ অভিমান শ্বয়ং৪ করিতে পারেন না। এইরূপ কথ। দ্বার। কি পরনেশর 

আঁপন।র প্লিঘ্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন? অবশ্য আরণা লোকদিগের মধ্যে ঘে ধেনধপ মনে করে 

সে তন্্রপ ভ্রান্ত মত প্রচলিত করিতে পারে, কিন্থ সভ্য লোৌকদিগের মধ্যে ভাতা হইতে পারে 

ন। ॥ ১০ | 

১১__যখন আমি স্বর্গীয় দূতদিগকে কহিলাম ঘে প্রি আদমকে দগুনং প্রবাম কর খন দেখি" 

লাম যে সকলেই দণ্ডবং প্রণ।ম করিল। (কনল শয়তান কথা শুনিল শা এব আভিমান গকশ 

করিল। কারণ শয়তান এক্জজন অবিশ্বাসী ছিল। মঃ ১। পিঃ ১। আঃ ২। আঃ ৩২। 

সমী £--উহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে (মুললমান দিগে। ) ঈশ্বর সর্বজ্ঞ নহেন অথাৎ ভত 

ভবিৎ এবং বর্তবান কালের সম্পর্ণ বিষয় জানিতেন না। যদি জানিতেন এরূপ হইত তাঁঠ। হইলে 

শয়তীনকে কেন উৎপাদন করিলেন ? উক্ত ঈশ্বরের কিছু মাত্র তেজঃ (প্রভার ' ও ছিল ন|. 

ফারণ শয়তান ঈশ্বরের আঁজ্ঞ। পালন কবিল না, তথাপি ঈশ্বব তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। 

আরও দেখা যাঁয় যে ধখন এক অনিশ্বাদী শয়তান ঈশ্বরকে কি-কর্ঠব্যবিমুট করিয়া দিয়াছে খন 

মুদলমানদিগের কথনাস্তদারে যে স্থলে কোটি কোটি অধিশ্বাসী বহিয়াছে সে স্থানে মুদলমানদিগের 

ঈশ্বরের এবং মুনলমানদিগের কি চলিতে পারে? উত্ত ঈশ্বর কখন কগন কাহার রোগ বৃদ্ধি 

করেন এবং কাহাকে ও সংপথচাভ করেন | উক্ত ঈশ্বর এই কার্যা শয়ত!নের নিকট এবং শয়তান 

ঈশ্বরের নিকট শ্রিক্ষা করিয়া থাকিবেন। কারণ উদ্ত ঈশ্বর বাতিরেকে আর কেহ শয়তানের 

আচার্য হইতে পারেন না | ১১ | 

১২-_-আমি বলিলাম হে, আদম ! তুমি এবং তোমাৰ পরী ব্বর্গে অবস্থান কর্কট" আনন্দে যাহা 

ইচ্চা! হয় ভগ্ন কর, পরস্ত উল্ত ঝুক্ষের নিকট ধবাইও না, কারণ তাহ। হইগে পাগী হইয়া যাঈবে। 

শয়তান উহাকে চালিত করিল এবং স্বর্গের আনন্দ হইতে উহাকে বঞ্চিত করিল। তখন আমি 

ৰ্লিলাম যে তোমরা অবতরণ কর ; তোমাদিগের মধ্যে পরস্পরের শক্র আছে, তোমাদিগের বাসস্থান 



১৪ 

পৃথিবী এবং খতুবিশেষে সাম প্রীবিশেষ লাভ হইবে । আদম গাপনার অন্বিপতির নিকট কোন 

কোন বিষয় শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে আঁগষন করিল। মঃ১। সিং ১। স্যঃ২। আঃ ৩৩ । 

৩৪ । ৩৫) - 
সমী £--এক্ষণে এই ঈশ্বরের অল্পজ্ঞতা দর্শন কর । কিছু পুব্েই স্বগারগ্ানের আশীর্বাদ করি- 

লেন এবং অল্পক্ষণ পরেই আবার কহিলেন থে নিঙ্ষান্ত ই9। যদি ভবিষৎ বিষয় জানিতেন, কাছ! 
হইলে বরই দিবেন কেন ? তত্ধ্যতীত প্রতারক শয়তানকে দণ্ড প্রদান করিতে ভিনি অসমর্থ প্রতীয়- 
মান হইভেছেন। উক্ত বৃক্ষ তিনি কি অভিপ্রায়ে উৎপন্ন কবিয়াছিলেন? উহা! কি ভিনি আপনার 
জন্য অথবা অপদুরর জন্ঠ হুষ্টি কবিয়াছিলেন? যদি অপরের জন্য হয়, তবে নিবাবণ করা কেন £ 
হ্বতরাং ঈশ্বরের অথব। তাহার রচিত পুস্তকের মধ্য এরূপ কথা হইতে পার না। আদম মহোদয় 
ঈশ্বরের নিকট কত বিনয় শিক্ষ। করিয়! আদিয়াছিলেন? এবং তিনি যখন পৃথিবীতে আদিলেন 
তখন কিরূপে আসিলেন ? উ্ স্বর্ম কি পর্বতের উপর অথবা আকাশের উপর অবস্থিত ? এই স্থান 
হইতে তিনি কিরূপে অবতরণ করিলেন ৯ তিনি কি পক্ষীর স্ত।য় অথবা! উপর হইতে প্রস্তর যেরপে 
পতিত হয়, তদ্রণ আদিলেন ? ইহাতে এইরূপ বিদিত হওয়া যায় যে যখন আদম সাহেব মৃত্তিকা 
হইতে নিশ্মিত হইয়াছিলেন, ভখন উহাদিগের স্বর্গেও মৃত্তিকা আছে এইবূপ হইবে । সেই স্থানে 
আর যাহ! কিছু আছে স্বর্গীয় দূত আদি সমস্তই তদ্ধণ হইবে। কারণ পার্থিব শরীর ব্যতিরেকে 
ইন্দিয়ভোগ হইতে পাবে মা শর'র যদি পার্ধিন হইল, শবে অবশাই মৃত্যু হইবে এবং যদি 
মৃত্যু হয় লে (সই স্থান হইতে অন্ত কোন স্তানে গমন করে? মি মুড না হয, ভাহা হইলে 

উহাদের জন্ম হয় নাই । যর্দ এপ হয তবে কোরাণে থে লিখিত আছে যে স্বর্গে স্ীগণ সর্বদা 
অবস্থান করে, উহ! মিথ্যা হইয়! যাইবে । কারণ উহাদিগের৪ অবশাই মৃত্যু হইবে। এরূপ 
যদি হয় তাহা হইলে যাহারা স্বর্গে যাবেন তীহাপিগেরও অবশ্থ মৃত্যু হইবে | ॥ ১২॥ 

১৩-_যে দিন “কান দীণ অন্ত কোন জীবের সাহাধ্য আশ। করিবে না যে দিন অন্তর অন্ভরোঁধ 
স্বাকান কর! হইবে ন। এব* থে দ্রিণ কোনরূপ ক্ষতি পূরণ গ্রহণ করা হইবে ন, কেহ পাছাধ্য পাইবে 
না, সেই দিন হইতে ভীত হও ॥ম: ১ নি; ১। সঃ ২। পাঃ৪৬॥ | 

সমীঃ--বর্ঘমান দিন হইতে কি ভীত হইবে ন(? অর্থাৎ কাধ্য করিতে সকল দিনেই ভীত 
হওয়া উচিত। য্খন অনুরোধ স্বীকার করা হইবে না, তখন পুনরায় ভবিষাদ্বক্তার সাক্ষ্য অথব। 
অনুরোধ অনুসারে ঈশ্বর স্বর্ম দিবেন একথ| কিরূপে সত্য হইতে পারিবে? ঈশ্বর কি কবল খ্বর্গ- 
বাসীদিগেরই সহায়ক এবং নরকবাসীদিগের নহেন? যদি তাহা হয়, তবে ঈশ্বর পক্ষপাভী 
হেন ॥১৩॥ ” 

১৪-_আমি মৃসাকে পুস্তক এবং দৈবী শক্তি দিলাম। আমি তাহাকে কহিলাম যে ভ্তোমরা 

নিন্দিত কপি হইয়া যাও। উহ্াদিগের সমকালবন্ভী এবং পশ্চাদঘন্তাঁ বিশ্বাসীদিগকে শিক্ষা দিবার 

জন্। উহাদিগের ভয় প্রদর্শনা্থ এইব্ধপ কহিলাম। মঃ১। সং১। হুং২ আঃ €৫*। ৬১|| 

সমীঃ--যদি মুলাকে পুস্তক দেওয়। হইয়ধ থাকে, তবে কোরাণ হওয়| নিরর্থক হইল । তাহাকে 

আশ্চর্য শক্তি দেওয়। হইয়।ছিল ইভ বাইবেলে এবং কোষ্্রীণে লিখিত আছে । পরস্ত উত্ত কথা 
বিশ্বাস যোগ্য নছে। কারণ যুদদি তাহাই হইত, তাহা হঙ্লে এক্ষণেও হই হ এবং এক্ষণে যদি না 

৩৪ 



ইতহ সভার্থ প্রকাশ 

ইয় তবে সে সনয়েও ছিল না। আজকাঁতাও স্বার্থপর লোক যেরূপ অবিষ্বান্দিগের দক্ষে বিধবান্ 
হইয়া বলে, সেই সময়েও তঞ্জণ কপটতার অনুষ্ঠান হইয়া থাকিবে ॥ কারণ এক্ষণেও ঈশ্বরের সেবক 

এবং ঈশ্বর বিগ্যষান আছেন। তবে এ সময়েও কেন ঈশ্বর আশ্গর্ধ্য শক্তি দেন না এবং লোঁকে 

প্রকাশ করিতে পারে না যদি মুসাকে পুস্তক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তকে কোরাণ প্রদান করিবার 
আবশ্যকতা কি? কার সৎ এবং অলঙ্ ক।ধ্য করা এবং না করার উপদেশ যদি সর্ধত্র একরপ 

হয় তবে তিন্ন ভিন্ন পুস্তক রন; করাতে পুনরুক্তি দোষ আসিয়া পড়ে। মূল! আদি “মহোঁদয়দিগকে 
গ্রদত্ত পুস্তকে ঈশ্বর কি ভ্রদ করিয়[ছিলেন ? ঈশ্বর যদি কেবল তয় প্রদর্শনার্ধ নিন্দিত কপি হইতে 

হিয়া থাকেন তবে তীঁহার কথা মিথ্যা অথব। কপটতাপুর্ণ হইল। যিনি এরূপ কথ। [কহেন এবং 

যাহাতে এরূপ কথা আছে, তিনি ঈশ্বর নহেন এবং সেই পুস্তক ঈখর প্রণীত হইতে পাঁরে ন! ॥১৪। 

১৫-_এইবূপে ঈশ্বর স্বতকদিগকে পুনজীবিত করেন এবং তোমরা বুঝিতে পারিবে বঙ্গিয়) 
সাহার চিহ্ন প্রদর্শন করেন ॥ মঃ ১1 মিঃ১। সত ২॥ 

সমীঃ-_ ঈশ্বর বদি মৃতকদিগকে পুনভ্গীবিত করিতেন, তবে এক্ষণে কেন পুনজরগবিত করেন না? 
শেষ বিচার দিনের রাত্রি পর্য্যন্ত কি কবরে পতিত থাকিবে? এক্ষণে কি কেবল ভাবি বিচারাধীন 
সেসন স্থপরর্দ হইবে? এই মাত্রই কি ঈশ্বরের চিহৃ ? পৃথিবী, সুর্য এবং চক্জাদি কি চিুও 

নহে? সংসারে যে বিবিধ র্ন। বিশেষ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় তাহ। কি সামান্ত চি ?0১৫ 1 

১৬--তিনি সর্বদাই “বহি্তেশ অর্থ বৈকুঠে বাদ করেন | সঃ ১) সিং সঃ ২ 
'আং ৭৫ | 

সমীঃ-কোন জীবেরই অনন্ত পাপ বা পুপ্য করিবার সামর্থা নাই । | সুতরাং জীব সটোব 

ছ্র্গে বা নরকে থাকিতে পারে ন1। যদি ঈশ্বর তাহ। করেন, ভাহা হইলে তিনি অন্তায়কারী ও 
অবিদ্বান্ হইয়া পড়েন । শেষ দিনের রাজিতে বিচার হইবে ইহা যদি হয় তবে মনুষ্যদিগের পাপও 

পুণ্য সমান হওয়া উচিত। যদি কণ্ম অনন্ত না হয়, তবে উহার ফল কিরূপে অনন্ত হইবে। ৭1৮ 

সহশ্র বৎসর পূর্বে সষ্টি হইয়াছে, যদি এইরূপ কথিত হয়, 'তাহ। 'হইলে তাহার পূর্বেধ ঈশ্বর কি 
নিষ্বর্ম। হইয়। বসিয়াছিলেন? এবং শেষ দিনের পশ্চাৎও কি নিষশ্ম। হইয়। খাকিবেন? এ সকল 

বালক দিগের তুল্য (বাক্য )। কারণ পরমেশ্বরের কার্ধ্য সর্বদাই বর্তমান থাকে এবং যাহার যে 
পরিমাণে পাপ ও পুণ্য আছে, তাহাকে সেই পরিমাণে তিনি ফল দিয়া থাকেন। স্থুতরাং কোরাণের 
«ই কথ! সত্য নহে ॥ ১৬ 

১৭-আমি তোমাদিগের দ্বার! প্রতিজ। করাইয়া লইয়াছি যে তোমরা স্বঙ্গনদিগের রক্তপাত 
করিবে না এবং কোন সন্তানকে গৃহ হইতে নিফাসিত করিবে না। তোমর! ইহার সাক্ষী আছ । 

গুনরায় তোমর! স্বজনদিগকে বিনাশ করিয়। থাক এবং আপনাপনি এক স্বধর্শীকে তাহার গৃহ 
হইতে নিফাসিত করিয়া থাক ॥ মঃ ১1 সিং ১1২ আঃ৭৭। ৭৮॥ 

সমীঃ- আচ্ছা প্রতিজ্ঞা কর। অথব! করান কি পরমাত্মার কার্ধ) অথবা অল্পজের কার্ধ্য ? পর- 
মের যখন সর্ধজ্ঞ তখন সংসারী ম্ছয্যের স্কায় এপ দৃঢ় বন্ধন কেন করিবেন? খ্বজনদিগের 

বক্তপাত না কর! এবং স্বধন্মীদিগকে গৃহ £ইতে নিষ্কালিত ন কর! অর্থাৎ অপর মত্তাবলম্বীদিগকে 
গুহ হইতে নিষ্কাসিত করা এবং তাহাদিগের রক্তপাত করা কি প্রকার উচিত কখা? ইহ! বেধন 



১৪সমুষ্ঠীল। ২ 

বর্থতা এবং পক্ষপাতী কথ। মাত্র। পরমেশ্বর কি পূর্বে জামিতেন না যে উহার প্রতিজার 
বিরুদাচরগ করিবে? ইহা হইতেই বিদিত হওয়া যাঁয় যে হুসলমানদিগের' ঈশ্বর থৃরিয়ানদিগের 
ঈশ্বরের অনেক্ষাংশে তুল্য এবং গ্রই ফোরাণ খবতগ্র রচিভ হইয়াছিল ইহ1 হইতে পারে ন।। ক্ষার 
অভ্যন্প মাত্র ব্যতীত্ত ইন্থার অর্থশি্ সঞ্চল কথাই বাইবেলে আছে ॥ ১৭] 

১৮্যে সকল "লোক পররত্রিক্ষ জীবনের বিনিময়ে এহিক জীবন ক্রয় করিয়াছে তাছানিখের 
পাপ লঘু কর! যাইবে ন! এবং তাহাবিগরকে লহায়ত! গরদান কর। হইবে না॥ মঃ£১। সিঃ৯। কৃত 
২৭ কাঃ ৭৯7 

নমী-_ আচ্ছা ঈশ্বরের নিকট হই'্ডে কি কখন গ্রন্ূপ খ্বেষ এবং ঈর্ধযার 'কথা আসিতে পারে ? 
যাহাদিগের পাপ লখু কর| যাইবে ওবং যাছাদিগের সহায়ত। করা যাইবে, তাহারা কে? তাহারা 
দি পাপী হয়, তবে দণ্ুবিধাঁন ধাতিরেকে পাপ লখু করিলে 'গ্তা্ করা হইবে । যদি দণ্ড দিয়া লঘু 
কর। হয়, তাহা হইলে এই ন্ত্রে যাহার ব্যাখ্যা আছে ভিনিগ দণ্ড পাইয়। লঘুপাঁপ হইতে পারেন 
দণ্ড দিয়াও যদি লঘু না করা হয়, ডাহা হইলেও ন্যায় হইবে) যি পাঁপ লু করা বিষয়ে 
ধণ্মাত্মাদিগেরই প্রয়োজন হয়, তবে যখন তাঁচাদিগের পাপ আপনাঁপনিই লঘু হইয়া থাকে তখন 

পরমেশ্বর আর কি কারবেন? স্ৃতরাং ইহ! বিদ্বানের লেখা নছে। বস্বতঃ ধন্মাত্মাদিগের সখ এবং 
অধার্শ্িক দিগের দুঃখ সর্বদাই তীহাদিগের কন্মানুসারে দেয়! উচিত £ ১৮৭ 

১৯--নিশ্টয় আমি মুসাকে পুস্তক দিয়াঁছি, তাহার পর ভবিধ্যঘস্তার নিকট আনিয়াছি গ্রবং 
মেরির পুত্র ঈশাকে স্পষ্ট দৈবী শক্তি ও সাখর্থা দ্িয়াছি এবং তাহার সাঁইত কহলকুদমকেও & 
দিয়াছি। যখন ভবিষ্যদ্বক্ত। উক্ত বস্থ লইয়া! ভোমাদিগেধ মিকট আলিলেন তখন উহা তোমা- 
দিগের হৃদয়ের কূচিকর হইল না বলিয়া তোমর। অভিমান করিলে । এক মতের উপর মিখ্যায়োর্ 
এফং একেপ্ন বিনাশ করিক্া থাক |] মঃ১। সিঃ১। ঃ২। আঃ ১৯] 

. অমীঃ-কোরাণে যখন প্রমাণ রহিয়াছে যে মঙ্থষ্যকে পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে তখন গুপলমান- 
দিগের উহ। বিশ্বাস করা উচিত হইয়াছে এবং উক্ত পৃস্তকে যে সকল দোধ আছে তাহাও মুসলমান 
দিগের মভে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে । ততন্তিন্ন দৈধী শক্তির কথা সমস্তই অগ্ঠথা (মিথ্যা) 

জানিতে হইবে। নির্বোধ ও লরল লোক দিগকে ঘুগ্ধ করিবার জন্ঠ মিথ্যা প্রধঞ্চনা প্রচলিত কন! 

হইতেছে । কারণ কষ্টিক্রম গ্রবং বিদ্যাবিকুগ্ধ। সমস্ত কথাই মিথ্যা হইয়া থাকে । যদি প্লে সময়ে 

দৈবী শক্তি ছিল গররূপ হয়, তবে গর সময়ে নাই কেন ? যদি এ সময়ে না থাকে, তবে সে নময়েশু 

ছিল না, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ॥১৯া 

২*__ইহার পুর্বে অবিশ্বাসীদিগের উপক়্ উহার। বিজয়ের জন্ট গাহাধ্য প্রার্থনা করিতেছিল.! 

যখন ভাহ। (সাহাধ্য ) উপস্থিত হইল তখন তাহু।র! বুঝিতে পারিলেও তংক্ষণাৎ অবিশ্বাসী হইয়া! 

পড়িল । সত্যবাদী দিগের উপর ঈশ্বরের অভিশাপ আছে ] ধঃ ১। সিঃ ৯। স্থং ২1 আট ৯২1 

সমী ;₹-তোমর! অস্ত মতাধলম্বীদিপকে হেক্ধপ অবিশ্বাপী কহ,তঙ্জপ তাহারা কি তোমাঁদিগঞে 
অরিশ্বাপী কহে ন! ? এবং তাহ্ধ্দিগের খন্মের ঈশ্বয়কে ল্য করিস! তোমাদিগের ধিক্কার দেয় না ? 

«* কুহুলফুদম গ্যাত্রিযেলকে কহ। যায়। শ্ভিনি সর্বদাই মসীহের সহিত থাকিতেন। 



২৩৪ সত্যাথ প্রকাশ । 

এরপ স্থলে কোন্টি সত্য এবং কোন্টি মিথ্যা হইবে ? যদি বিচার করিয়! দেখা যায়, তবে সকল 
মতই মিথ্যা পাওয়া যায় এবং যাহা সত্য তাঁহ। সকল মতেই একবপ । এ সকল বিবাদ কেবল 
মুখত। মাজ ॥ ২০ 

২১--বিশ্বাপীদিগের আনন্বার্ত।- ষে ঘষে ব্যক্তি রে স্বর্গীয় দূতদিগের, ভবি্বদ্বক্তার, 

গ্যাত্রিয়েলের এবং মাইকেলের শক্র হয়, ঈশ্বরও তাদৃশ অবিশ্বাসীর শক্র । মঃ ১। সিঃ ১। সঃ ২। 
আঃ ৯০. | ৃ 

সমীঃ -মুপলমান্র। কহেন ঘে ঈখরের “অংশীদার” ( সহযোগী) নাই । তবে এক্ষণে তাহাকে 

মানা ব্াক্তির “অ-শীদার” কোণ। হইতে করা হইল? ষে অন্ঠের শত্রু, সেকি ঈশবরেরও শক্র ? যদি 

পেন্ধপ হয় তবে তাহা সঙ্গত নহে । ঈশ্বর কাহারও শক্র হইতে পারেন না | ২১ ॥ 

২২--ত্তোমর। কহ যে “আমর। ক্ষমা প্রানী করিতেছি”; তাহা হইলে আমি তোমাদিগের 

পাপের ক্ষম! করিব এবং অধি+ কল্যাণ বৃদ্ধি করিব |! সঃ ১। সিং ১। সঃ ২। আঃ ৫৪। 

সী: আচ্ছা, ঈশ্বরের এই উপদেশ সকলকে পাপী করিবার জন্তঠ হইতেছে কি ন।? মুচষ"" 
দিগের পাপের ক্ষম! করিবার আশ্রঘ লাভ হইঙ্ডেছে বলিয়াই উহারা কেহই পাপ হইতে ভীত হয় 

না। ম্তরা" এক্নপ কথয়িত। ঈশ্বর হইতে পারে না এব উক্ত পুস্তক ঈশ্বরের রচিত হইতে পাবে 

ন।। কারণ ঈশ্বর ্ঠায়কারী। তিনি কধন অন্তর করেন ন| | পাপের ক্ষম। করিলে নিনি অন্ঠ।র- 

কারী হইুয়। পড়েন, কিন্ত থাপরাধ দগুবিধান করিলেহ স্যায়কারী হইতে পারেন ॥২২। 

২৩-__মুম| যখন আপনার জাতীয়দিগের জন্ত পানাথ জল প্রার্থনা করিল, আমি কহিলাম ষে 

গ্রস্তরের উপর আপনার দক্তাঘাত কর। তাহা করিবামন্্র দ্বাদশ পপ্রত্রবণ সেই স্থলে 'নিগত ইইল। 

মঃ১। সিং ১। সু ২। মাঃ ৫৬ | 

সমী:- এক্ষণে দেখ একপ অসশ্তব কথ! অন্য কেহ কি কহিবে 2 এক প্রস্তরের উপরিভাগে দস্ত।- 

খাত কবাতে ঘদশ প্রশ্নবণ নিত হওয়। সর্ববথ। অসপ্তব। 'অবশ্ঠ উঞ্ত প্রস্তরের ভিতর শৃন্য (ফাপ1) 

করিয়! জল পূর্ণ কগতঃ দ্বাদশ ছিদ্র করিলে এক্সপ সম্ভব হইতে পারে, নচেৎ নহে ॥ ২৬ 

২৪__ঈশ্বর যাহাঁকে ইচ্ছ। কবেন তাহাকে দয়! করিয়া আপনার প্রধান করিয় থাকেন । মঃ ১। 
সিঃ ১। শু; ২। আঃ ৯৭ ॥ 

সমী£:- যে মূর্খ এবং দয়া করিবার যোগ্য নহে ভাহাকে ও কি তিনি প্রধান করেন এবং "তাহার 

উপর দয়া করেন? যদি এরূপ হয় তবে উক্ত ঈশ্বর অতিশয় অর্ধাচীন। কারণ তাহা হইলে কে 

আর সৎকশ্ম করিবে? এবং অসৎ কাধ্যই বা কে পরিত্যাগ করিবে ? কারণ সমস্তই ঈশ্বরের প্রসন্ন 

তার উপর নির্ভর করে এবং কণ্মফলের উপর কিছুই নির্ভর করে না। এই হেতু সকলের অনাস্থ। 
হওয়াতে কঙ্মোচ্ছেদের গ্রসঙ্গ হইয়। উঠে ॥ ২৪ ॥ 

২৫-- অবিশ্বাসী লোকের! যেন তোমাদিগ্রকে বিশ্বাস হইতে বিচলিত না করে। কারণ 

উহাদিগের মধ্যে অধিশ্বাসীদিগের অনেক বন্ধু আছে । মঃ ১] সিঃ১। মু ২। আঃ ১০১] 

সমীঃ--দেখ, পরমেশ্বরই উহাদিগকে সাবধান করিতেছেন যে যেন অবিশ্বাসী লোক তোরা" 

'দিগকে বিচলিচ লা করে) তিনি কি সর্বজ্ঞ হেন 2 এবপ কথা পরমেম্বরের হইতে পারে 

না! ॥ রঃ ॥ | 



১৪ সমুদাদ। ইষ্ট 

২৬-.ফে দিকেই তুমি মুখ ফিরাইবে সেই দিকেই পরমেশ্ববের মুখ আছে | সঃ ১। দিঃ ৯ 
সঃ ২। ১০৭ | 

সমী:--এই কথ|। পত্য হয় তবে মুন্লমানগণ কেন মন্কার দিকে মুখ করিয়। থাকেন যি 

যেমক্কার দিকে মুম করিবার আমাদিগো আজ্। মাহে, তাহ ইহাও আজ! বে ধেদিকে ইচ্ছা 

মুখ ফিরাইতে পারিবে । এক কথা সত্য এবং অপর কথা কি মিথা! হইবে £ যদি পরমেশ্বারের মুখ 

থাকে তবে তাহ। কল দিকে এককালে থাকিতে পারে না| কারণ এক মুগ একদিকেই থাকিবে, , 

সকল দিকে কিরূপে রহিতে পারিবে? স্ৃতনাং ইহ। সঙ্গত নহে | ২৬॥ 

২৭--ধিনি আকাশ এবং পৃথিবীর উৎপাদক, জিনি যখন কিছু করিতে ইচ্ছা করেন, তখন 

তাহার ভাহ। করিতে হয় ন|, পরন্ত তিনি বলেন যে হউক” এবং তাহ! হইয়া যায়| মঃ ১। 

সি: ১। ভুত ২। আঃ ১০৯। 

সমী;__আচ্ছা, পরমেশ্বর আজ্ঞা! করিলেন যে “হউক” তখন উক্ত আজ্ঞ। কে শ্রবণ করিল? 

কাহাকে শ্রবণ করান হইল? কে নিশ্শিত হইল? কোন্ কারণ হইতে নির্মিত হইল ? যখন লিখিত 

হয় যে স্ব পুর্বে পরমেখর বাতীত অন্য দ্বিতীয় বন্ধু ছিল ন| তখন এই সংসার কোথা হইতে 

আদিল? বখন কারণ বাতিরেকে কোন কাধাই হইতে পারে না, তখন এতাদুশ বহৎ জগৎ কারণ 

বাতিরেকে কোথ| হইতে হইয়াছে? এ সকল কথ। কেবল বালকত্ব মান্র। ( পূর্বপক্ষী ) ন।) না) 

ঈশ্বরের'ইচ্চ। হইতে হইয়াছে । (উত্তরপঞ্গী ) তোমানিগের ইচ্ছায় কি মক্ষিকার একটি চরণও 

রচিত হইতে গারে, বে তুমি কহিতেছ ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই সমস্ত জগৎ রচিত হইয়াছে 8 (পর্বঃ) 
ঈশ্বর সর্ধশক্ভিান্, এইহেতু তিনি যাহ। ইচ্ছ1 করেন তাহাই রচনা করেন। (উত্তরঃ ) সর্বশক্তি” 

মান শবের অর্থ কি? (পর্বঃ) বিনি যাহ। ইচ্ছ। করেন, তাহাই করিতে পারেন। (উত্তরঃ) 

পরমেশ্বর কি দ্বিতীয় পরমেশ্বরও হত করিতে পারেন? তিনি স্বয়ং কি বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারেন? 
তিনি কি ম্খ, রোগী এবং অজ্ঞানীও হইতে পারেন? ( পূর্ববঃ ) এপ কখন হইতে পারেন না। 

( উত্তরঃ) এইবূপে পরমেশ্বর আপনার এবং অপরের গুণ, কর্শ ও স্বভাবের বিরুদ্ধ কিছুই করিতে 

পাবেন না। সংশারে কোন বস্ক রচিত হইতে এবং বচন! করিতে যেরূপ তিন পদার্থ প্রথম অবস্ত 

হইয়| থাকে (প্রথম নিশ্খাত| বেন কুস্তকার ; দ্বিতীয় ঘটনিম্মাণের উপাদান মৃত্তিক! ) "এবং তৃতীয় 

উহার সাধন, যাহ! দ্বার। ঘট নিন্মিত হইয়| থাকে ? অর্থাৎ যেরূপ কুস্তকার, মৃত্তিকা! এবং সীপন 

হইতে ঘট শির্দিত হয় এবং নিন্মাণের কারণ দ্বরূপ কুন্তকার মৃত্তিক। এবং সাধন ঘটের পূর্বের বিদ্য- 

মান থাকে, ) তদ্্প জগৎ রচনার পূর্বের জগতের কারণ প্রন্তৃতি এবং তাহার গুণ, কন্ম ও ম্বভাঁৰ 

অনাদি বিদ্যমান আছে। এই হেতু কোরাণের কথ| সর্দদথা অমস্তব | ২৭ ) 

২৮-"যখন আমি লোকদিগের জন্ত সুখদায়ক মন্ক|র পবিত্র স্থান নির্মীণ করিয়াছি, তখন" নম 

শের (প্রার্থনার ) জন্ত ইব্রাহীমের স্থান অবলগ্ধন কর ॥ মূ; ১। নিঃ১। স্থুঃ আঃ ১১৭ ॥ 

সমীঃ-মন্কার পূর্বে কি গরমের কোন পবিত্র স্থালই নির্মাণ করেন নাই? যদি নির্া 
করিয়| থাকেন তবে মন্কার নির্শীণ আবশ্বক ছিল না এবং যি ন| নির্মাণ করিয়া থাকেন তবে 

পবিত্র স্থান ব্যাতিরেকেও পূর্ববোৎপন্নদিগের রক্ষা হইয়াছিল। প্রথমে ঈশ্বরের পবিজ্ স্থাননির্ঘাখ 

শরণ ন। থাকিতে পারে! ২৮ | 



২৩৬ লত্যার্থ প্রকাঁশ | 

২৯--যে মনকে অতিশয় অজ্ঞ করিয়া রাখিমাছে তথ্াাতিরেকে কোন্ মন্ধা ইব্রাহীমের ধু 

হইতে বিচাভ হইবে? আমি সংসারের মধো উহাকে প্রীতি করি এবং ভবিষ্ততে সেই নিশ্চর 
ধার্শিক হইবে | মঃ ১1 সিঃ১।ুঃ২। আঃ ১২২| 

ষমীঃ-ইহ| কিবূপে দস্ভব হইতে পারে যে যাহার। ইব্রাহীমের ধর্ম মানেন না তাহারা সকলেই 

ষূর্ঘ? ঈশ্বর ইত্রাহীমকেই প্রীতি করেন, তাহার কারণ কি? ষদি ধর্মাত্সা হইবার কারণে এরপ 
করেন, তাছ। হইলে ধশ্মাজ্বা অন্তেও অনেকে হইতে পারেন । যদি ধন্মাত্মা না হইলেও এরূপ 

করিয়! থাকেন তবে অন্তায় হইয়াছে । অবশ্ঠ ইহ! সক্ষত যে যিনি ধন্মাত্ব। ইয়েন তিনিই ঈশ্বরের 
প্রি হয়েন, অংস্থী হয়েন না ॥ ২৯ ॥ 

৩*_-আমার নিশ্চয়ই তোমাকে আকাশের অভিমুখে মুখ পরিবর্তন করিতে দেখিয়াছি ( 

আমর! অবশ্য তোমাকে মন্কার অভিমুখীন করিব । তাহাতে তোমার প্রীতি হইবে। অবশ্য 
কাহার আপনার মুখ মসিজছুল্হরামের ) মক্কার পবিজ্রমন্দিকের দিকে পরিবঞ্িত হইবে। ভোমরা 

যে স্থানেই থাক আপনাদিগের মুখ সেইদিকে পরিবর্তিত করিবে ॥ মঃ ১। সিঃ। ২। শৃঃ ২। 

আ; ১৩৫ ॥ 

সমীক্ষক | ইহ! কি অল্প মূর্তিপৃ্জকের কার্ধ্য অথবা মহ২? (পূর্ধবপঙ্গী ) আমরা মুসলমান, 

মুর্তিপূজক নহি, পরস্ত আমর! মুর্তিভপ্তক। কারণ আমর! ম্কাকে ঈশ্বর মনে করি না। (উত্তর 
পক্ষী ) যাহাদিগকে তোমরা ুর্তিপূজক মনে কর, 'তাহারাও সেই সেই যূর্তিদিগকে ঈশ্বর মনে করে 

না, পরস্ত ভাহাদিগের সমক্ষে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে। যদি তোমরা মূর্তিভগ্রক হও, 
তবে উক্ত মক্কার মন্দিররূপ প্রধান মুর্তিকে কেন ভগ্ন কর ন!? ( পুর্ববঃ ) কি আশ্চর্য ! মক্কার দিকে 

মুখ ফিরাইতে কোরাণে আমাদিগের আজ্ঞা আছে এবং ইহাদিগের বেদে তাহা! নাই। তবে ইহাঁর। 
মূর্তি পৃক্ধক নহে কেন? আমরাই বা কেন ভাহা হইব? কারণ আমাদিগের ঈশ্বরের আজ্ঞা! 

অবশ্য পালনীয়। (উত্তরঃ) তোমা্দিগের জন্য যেকপ কোরাণে আজ্। আছে তক্রপ ইহাদিগের 

জন্ত পুরাণে আজ! আছে। তোমর! যেরূপ কোরাণকে ঈশ্বরের কথা মনে কর, তজ্জপ পৌরা- 

'ণিকের! পুরাণ সকলকে ঈশ্বরের অবতার ব্যাসের বাক্য মনে করে। তোমাদিগের এবং ইহা 

দিগের মধ্যে মুক্তিপুজার কিছুমাত্র ভিন্ন ভাব নাই। প্রত্যুতে বৃহৎ মৃত্তিপূজক এবং ইহারা ক্ষুত্ 
মূর্তিপূজক । কারণ যেরূপ কোন মনুষ্য শ্বগৃহে প্রবিষ্ট হইয়! বিড়ালকে নিক্কান্ত করিতে যায় এবং 
সেই সময়ে গৃছে উষ্, গ্রবিষ্ট হইয়। পড়ে, তন্রপ মহমন্ম্দ সাহেব মৃপলমানদিগের মত হইতে ক্ষুত্ 

মূর্তি নিক্রান্ত করিতে গিয়াছেন, পরস্ত পর্বাত সদৃশ মক্কার মন্দিরক্ূপ মহান্ুর্তি উক্ত মতে প্রবিষ্ট 
কক্ষিগ্ দিয়াছেন । ইহা! কি ক্স 'মূর্তিপূজা ॥ অবশ্য আমরা যেরূপ বৈদিক, তোমরাও যদি 

তন্জরপ বৈদিক হইয়া যাও, তবে মূর্তিপূজাদি অসৎ কার্য হইতে রঙ্গ! পাইতে পার, অন্যথা নহে । 

যতদিন তোমরু। আপনা দিগের মহামূর্তিপুঙ্গাকে অপসারিত না করিবে, ততদিন অপরের ক্ষুপর মূর্তি 

পৃঙ্জার খণ্ডন ক্লুরিতে লজ্জিত হুইয়! উহা হইতে নিবৃত্ত থাকা উচিত এবং আপনাদিগকে মৃত্তিপৃজা 
হইতে পৃথক্ রাখিয়া পবিত্র কর! উচিত ॥ ৩০ | 

৩১। ঈশ্বরের মার্গে স্থিত হইয়া সকল লোক মৃত্যু গ্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে মৃত বলিও না, 

পরস্ত উহার] '্ীবিভ খাকে | মং ১) সিং ২। শৃঃ ২ আই ১৪৪ ॥ 



সমীক্ষক আচ্ছা, ঈশবরের মার্সে হিত হইয়া বিনষ্ট হইরার অর্থব। বিনাশ করিবার আাবশ্যকত। 
'কি? এন্ধপ কেন না৷ কহিত্তেছ যে এ কথ! কেবল আপনাদিগের প্রয়োজন দিদ্ধ, করিবার জন্ত 
হই়াছে। ইহার] লোভ প্রদর্শন করিবে এবং লোকে অতিশয় যুদ্ধ করিবে,আপনা'দিগের বিজয় হইবে, 
বিনাশ করিতে ভীত হইবে না এবং লুষ্ঠন ও হত্যা করিয়া এ্ব্যা লাভ হইবে এবং পম্চাৎ বিষগ্ীনন্দ 
ভোগ কর! হইবে ইত্যাদি স্বপ্রয়োজনের জন্তই এইরূপ, বিপরীত ব্যবহার করা হইয়াছে ॥ ৩১ ॥ 

৩২--ঈশ্বর কঠোর ছঃখ দাতা) শয়তানের পশ্চাৎ চলিও ন1। সে তোমাদিগের প্রতাক্ষ শত্রু 

তথ্যাতিরেকে অলং এবং নিলজ্জ কারধ্যের আদেশ করে এপ কিছুই নাই। ঘাহ। .তোমর জান 
না, তাহ! ঈশ্বরের বিষয়ে কহ ॥ মঃ ১। সিং ২। সঃ ২। আঃ ১৫১1 ১৫৪। ১৫৫ ॥ 

সমীক্ষক- দয়ালু ঈশ্বর পাপীদিগের এবং পুণাত্মাদিগের উপর কি কঠোর ছুংখদাতা! অথবা 

তিনি কি মুপক্সমানদিগের উপর দয়ালু এবং অন্যের উপর দয়াহীন ? যদি এইরূপ হয় তবে তিনি 
ঈশ্বরই হইতে পারেন না? যদি তিনি পক্ষপাতী না হয়েন তাহা হইলে মন্তষা যে কোন স্থানে 

ধশ্ম করিবে ঈশ্বর তাহার উপর দয়ালু এবং যে অধর্শ করিবে তাহার দণ্দাতা হইবেন। একপ 

হইলে মধ্য হইতে মহম্মদ সাহেব এবং কোরাণ বিশ্বাস করার আর প্রয়োজন রহিল না। 

তথ্যতীত মন্থুধামাত্রের শক্র এবং সকলের অনিষ্টকারী শয়তানকে ঈশ্বর কেন 'উংপন্ন 

করিলেন? তিনি কি ভবিষ্যতের কখ| জানিতেন ন।1 যদি বল জানিতেন কিন্ধু পরাক্ষার 

জন্ত তাহাকে উৎপন্ন করিয়াছেন, তাহ। হইলেও (শয়তান শট ) সঙ্গত হইতে পারে ন। 

কারণ পরীক্ষ। করা অল্লজ্ঞের কার্ধা। যিনি সর্বজ্ঞ তিনি সকল জীবের মদসং কার্য 

সর্বদাই যথার্থরূপে জানিয়! থাকেন। তঙ্থিম্ন শয়তান সকলকে প্রতারণ। করে, তাহাহইলে অন্তেও 

স্বয়ং আপনাকে প্রতারিত করিতে পারে । মধ্য হইতে শয়ভানের প্রয়োজন কি? যদি ঈশ্বরই শর্ব- 

তানকে প্রতারিত করিয়া থাকেন, তবে ঈশ্বর শয়তানেরও শয়তান স্থিরীকৃত হইবেন। একথা, 

ঈশ্বরের পক্ষে হইতে পারে ন|। যখন কেহ প্রতারিত হয় তখন সে কুসঙ্গ এবং অবিষ্ঠা বশতঃই 

রাস্ত হইয়। থাকে | ৩২ ॥ 
৩৩-স্বনং মৃত ( প্রাণী ), রুধির এবং শৃকরের মাংস তোমাপিগের পক্ষে নিষিদ্ধ এবং ঈশ্বরের 

নাম ভিন্ন অন্ত নাম বা! শব ঘে বস্তর উপর কর হইবে তাহাও নিষিদ্ধ । মঃ১। সিং ১২। সঃ ২1 

আং ১৫৪ ॥ 

সমীঃ--এ স্থলে বিচার কর। উচিত, যে প্রাণী আপন! হইতেই মৃত হউক অথব। কাহারও কর্তৃক 

নিহত হউক উক্ত উভয় বিধ শবই তুল্য । অবশ্য উহাতে কিঞ্ন্মাত্র ভেদ আছে বটে কিন্তু মৃত 
বিষয়ে কোনরূপ তেদ নাই। যখন কেবল এক শুকরের মাংস নিষেধ কর! হইয়াছে তখন কি মন্-. 

ত্যের মাংস ভোজন করা কর্তব্য? পরমেশ্বরের নাম লইয়| শক্র আদির উপর অত্যন্ত দুঃখ. দিয়। প্রাণ 

হৃত্য! করা কি উত্তম কার্ধ্য হইতৈ পারে ? তাহাতে ঈশ্বরের নাম কলক্ছিত হইয়া যায়। পূর্ব জনের 
অপরাধ ব্যতিরেকে পরমেশ্বর উহাদিগকে মুসলমানদিগের হস্তের স্বার কেন দারুণ দুঃখ দেওয়াই 
লেন? উহাদিগের উপর তিনি ক্রি দয়ালু নহেন? তিনি কি উহাদিগকে পুত্রবৃৎ জ্ঞান 'করেন না? ণ 

যে সকল বস্ত হইতে অধিষ্ক উপকার ইয়, তাদৃশ গো আদিকে হত্যা; করিতে নিষেধ না করাতে 
জানিতে হইবে যে উক্ত ঈশ্বর হত্যায় প্রবৃত্ত করিয়া জগতের হানিকাঁরক হয়েন' এবং হিংারপ 



২৩৮, সত্যার্থ প্রকাশ । 

পাপে কগস্কিভণ্ড হয়েন। এক্স কথ। ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের পুস্তকে কথিত হইতে পাৰে 
না| ৩৩॥ , ও নু 

৩৪--উপবামের (রোজার )'রাত্রিতে আমাদিগেব স্ত্রীর সহিত মদমোহসব করা বিধি কর। হই- 

মাছে । উহারা ভোমাদিগের আবরণ এবং তোমর। উহািগের আবরণ । ঈশ্বর জানেন যে 

তোমরা চুরি অর্থাং ব্যভিচার করিয়া থাক । সেই জন্য ঈশ্বর পুনরায় তোমদিগকে ক্ষমা করিয়া-' 

ছেন। অতএব তোরা উহাদিগের সহিত মিলিত হও এবং ইশ্বর ভোমাদিগের পস্ভ যাছ। লিখিয়! 

দিয়াছেন তাহার অন্বেষণ কর অর্থাৎ সন্তানগণ ! যে পধান্ত কৃষ্ণ বর্ণ হ্বত্র“হইতে শেতবণ স্চজ্ 

তোমরা স্পষ্ট দেখিতে ন। পাইবে অথবা রাত্রি হইতে দিন প্রকাশিত হইবে, সেই পধান্ত পাঁন ও 

ভোজন কর। মঃ ১। সি; ২।স্থুঃ ২। আঃ ১৭২ | 

দমীঃ--এ স্থলে ইহা নিশ্চিত হইতেছে যে যখন মুসলমানদিগের মত্ত গ্রচলিত হইল তখন, অথবা 

ভাহার পূর্বে কোন পৌধাণিককে এক মান যাবৎ অগ্গুষ্ঠেয চান্দ্রারণ ক্রতের বিধি বিষয়ে 

কেহ জিজ্ঞাস| করিয়া থাকিবে । এ বিষয়ে শাশ্ব বিধি আছে যে মধ্যাস্থ কালে চন্দ্রকলার 

হ্বাস ও বুদ্ধি অনুসারে গ্রাসের হান ও বুদ্ধি করিতে 'হয় এবং মধ্যান্ন কালে দিবসে ভোজন 

করিতে হয়। উক্ত ব্যক্তি তাহা ন। জানিয়া বলিয়া থাকিবে মে চন্দ্রম! দর্শন করিয়া ভোজন 

করিতে হয়। মুসলমানগণ তাহার কথাঙ্গুসারে এইরূপ করিয়! লইয়াছেন। পরস্ত ব্রত কালে 

সত্রীমাগম ত্যাগ করিতে হয়। এ বিষয়ে উক্ত ঈশ্বর এক কথা অধিক করিয়া কহিয়! 

দিয়াছেন যে তোমর! উত্তমরূপে স্ত্রী সমাগম করিবে এবং রাত্রিতে ইচ্ছ। হর .অনেকবার 

ভোজন করিবে । আচ্ছা, এ কিরূপ ব্রত হঈল যে দিবদ ভোজন করিবে না এনং রাত্রি কালে 

ভোঁজন করিতে থাকিবে ? দিবসে ভোজন ন। কর| এবং রাত্রিতে ভোজন কর হ্ঠি ক্রমের 

বিপরীত ॥ ৩৪ | 

৩৬৫-__-যাহারা ভোমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে ঈশ্বরের মার্গে স্থিত হইয়া তোমরা ভাহাদিগের 

সহিত যুদ্ধ কর। তাহাদিগকে যেখানে পাইলে বিনাশ কর। অবিশ্বাস (মৃত্তি পূজ। ) হইতে হত্যা 

শ্রেষ্ঠ। যে পথ্যন্ত অবিশ্বাস তিরোহিত না হয় এবং ঈশ্বরের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত না হয় সে পর্যান্ত যুক্ধ 
কর। উহ্ারা তোমাদিগের উপর যত্তদুর অগ্রসর হইয়াছে, “তামরাও উহ্াদিগের উপর ততদুর 

'অগ্রপর হইবে । মঃ১৭পিঃ২।শৃঃ ২। আঃ ১৭৪ | ১৫ ১৭৬1 ১৭৬ ।১৭৯|| 

সমীক্ষক-_কোরাণে যদি এই কথ। ন। থাকিত, তাহ। হইলে মুললমানের| অন্ত মতাবলম্বীদিগের 

উপর যে ভয়ন।ক অপরাধ করিয়াছেন তাহ। করিতেন ন।। "অপরাধী ব্যতিরেকে অন্তরকে বিনাশ 

করা উহ্বাদিগের মহাপাপ | মুললমীন মত গ্রহণ না করাকে তাহার! “কুফর” ( অবিশ্বাস) কহেন। 

মুনলমানগণ অবিশ্বাস অপেক্ষা হত্য উত্তম মনে করেন। অর্থাং “আমাদিগের ধর্ম যাহারা 

বিগ্বাস করিবে না আমরা তাহাদিগকে হত) করিব" এবং সেইক্নুপই উহার। করিয়া আঙিয়াছেম। 

ধশ্বের অন্য যুদ্ধ করিতে করিতে আপনারাই রাজ) আদি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া! গিয়াছেন.। অন্য মতাঁষ” 
জন্বীদিগের উপর উহাদিগের মন অতিশয় নৃশংস থাকে । চৌধ্োবু পরিবর্তে কি চৌধা করিতে 

হইবে ? চোরে আরমাঁদিগের উপর চৌর্ধ্যাদি করিয়া অপয়াধ করিলে আমরাও রি চৌধ্য অনুষ্ঠান 
করিব ? ইহা! পর্বথ| অন্যায় কথা! । কোন, অজ্ঞানী আমাকে গালি দিলে আমিও ক্ষি উহ্বা্ষে, 



৪সুযাস ২৯ - 
গাঁলি দিব? এ সকল কথ। ঈশ্বরের, ঈশ্বর ডক্ত শিছানের, আথব। ঈশ্বারোক পুল্তাক্ষর হইজে পারে না 

্বাধুঁপর ও জানহীন মনূুয্ের এইরূপ কথা হই থাকে ॥ ৩৫ ॥ . | 
৩৬-টস্বর বিবাদকারীর সহিত মিত্রতা রাখেন না। লোক সকল ! ঘি তোমানিরগর বিশ্বাদ . 

থাকে তবে' মুসলমান মতে প্রবেশ কর ম:১। লিঃ ২।সুং ২1 আট: ১৯৬1 ১৯৩॥ ও 

্মীক্ষক--যদি ঈশ্বর বিবাদকাঁরীকে মিত্র মনে না করেন ভবে, শ্বয়ংই মুসলমানদিগকফে কেন 

বিবাদ করিতে প্রেরণ! করেন এবং কলহম্বভাব বিশিষ্ট মুদলমানদিগের সহিত কেন ষিন্বতা রাখেন? 

মুসলমানদিগের মতে কাপ করিলেই যদি ঈশ্বর প্রীত হয়েন, তবে তিনি মুসলমান্দিগেরই গক্ষ- 
পাতী, সুতরাং সমন্ত সংসারের ঈশ্বর নহেন। ইহা হইতে এইনপ বিদিত হওয়! ষায় যে কেকা 

ঈশ্বর কৃত নহে এবং উহাতে কথিত ঈশ্বর য্থার্থ ঈশ্বর হইতে পাবেন না । ৩৬ 

৩৭-যাহাকে ইচ্ছা! ঈশ্বর অনন্ত এশবর্ধা দিবেন । মঃ১। সিং ২1 সং ২। আঃ ১৯৭ | 

সমী:-.পাপ ও পুণ্য ব্যতিরেকে ঈশ্বর কি এইরূপেই এম্বব্য দেন? তাহ। হইলে দংকার্য এব! 

অসং কার্য করা একরূপই হইল। কারণ সুখ এব, ছু'খ প্রাপু ভওয়! উাঙ্ছার ইন্।র উপর রঠিল'1- 

এই হেতু মুদলমানেরা ধর্শ হইতে বিমুখ হইয়। যথেচ্জাচার করেন এব, কেছ কেহ এই কোরাে।ক 

কথ। বিশ্বাস ন। করিয়। ধর্মাত্ম( ও হয়েন || ৩৭ ॥ 

৩৮--কেহ তোমাকে প্রশ্থ করিলে কহিবে যে রজস্বল স্ত্রী অপবিত্ব। খতু সময়ে উচ্চাদিগের 
হইতে পৃথক থাকিবে এবং যে পর্যান্তু উহ্তার! পবিভ্র ন! হইনে মে পর্যন্ত উহাধিগের নিকটে যাইবে 

না। উহার। ক্নান করিলে উছাপিগেো নিকট উক্ত স্থা,ন যাইবে ঈশ্ব7 এইরপ আজ।| দিয়াছেন। 

ভোমাদিগের স্ত্রী সকল তোমাদিগের কষে । দেকপে ইচ্ছা কর আপশাদিগের ক্ষেশ্ে যাইবে। 

ঈশ্বর বার্থ শপধ বিষয়ে অপরাধ লয়েন ন। ॥ মঃ১। পিঃ ২ || সঃ ২। আঃ ২০৫1 ২০৬ ১৯৮ || 

সমী:-_রজন্থলার স্পর্শ এবং সঙ্গ ন। করিবার কথা যে লিখিত হুইয়[ছে ইস্ক1 উত্তন কণ।, গরন্ধ 

স্ত্রীলোকদিগকে যে ক্ষেত্রের তল্য লিখিত হইয়াছে এবং “খেরূপে ইচ্ছ। ফর গমন করিবে ইস্ক! ষে 

উক্ত হইয়াছে তাহা কেবল মনুয্যুদিগকে বিষগ্ী করিবার কারণ হইয়াছে মাত্র । ঈশ্বর যদি বার্থ 

শপথে অপরাধ না লয়েন তাহ। হইলে সকলেই মিথ্যা কহিৰে এবং প্রতিজ্ঞ। ভঙ্গ করিবে । তাহাভে 

ঈশ্বর মিথ্যার এবর্জক হইবেন || ৩৮ | 

৩৯--কে এরূপ মন্রময আছে যে ঈশ্বরকে খণ দিবে? আচ্ছা, ঈশ্বর ভাহাব জন্য ব্তাহ্কৈ 

'দ্বি্তণ দিবেন । মঃং১। লিঃ২।স্থুঃ ২। ২২৭ || | 

সমী:--মচ্ছা। ঈশ্বরের ধণ * লইবার প্রয়োজন কি? গিমি সমস্ত সঙ্পার রচন। করিয়াছেন 

* এই বুত্রের ভাষ্যে হুসৈনী টীপ্লনীতে লিখিত আছে ষে একছ্রন পোক মহম্মদ লােবের নিকট 
আপি! তাহাকে দিজ্ঞান! করিল যে ঈদের দূত ( মহশর্দ )। ঈশ্বর কেন খণ প্রাথনা .করেন ? 
সিনিউত্তয় দিলেন যে তোমাকে স্বর্গে লইয়। যাইবার জন্ত। : সে কহিল ধধি আপনি জামিন হয়েন 

ভবে দানি দিতে পারি। -খহশ্মদ সাহেব তাহার জ্গাখিন হ্টলেন। "ঈশ্বরের উপর তরগা (ঝি? 

হুইল'না, গ্রস্ত তাহার দূতের উপর হইল ॥ 
৩১ 



২৪০ 1 তা প্রবীন 

তিনি কি মন্ুযযের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করেন? কখন নগে। ফেবপ না বুবিয়া এরপ বঙ্গ, 

যাইতে পারে । তাহার কি ধনাগার শুন্ত হইয়। গিয়াছে? তিনি কি হুপী, ওউধধবিক্রয় এবং 

বাণিজ্যাদিতে ব্যাপূত থাকাতে ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছেন যে, খণ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন? 

এককে দ্বিগুণ দিতে যে স্বীকার করিতেছেন ইহ। কি ধনী বণিকের কাধ্য ? একূপ কাধ্য-তে। নিঃস্ব 

( দেউনিয়। )ব)ক্কির অথবা নান আয় বিশিষ্ট অথচ অধিক ব্যয়কারীর করেতে হ়। ঈশ্বরের 

তুদ্ধণ করিতে হয় না |॥৩৯ ॥ 

৪*_-উহাদিগের মধ্যে কেহ দু বিশ্বাপী ছিল না।- এবং কেহ অবিশ্বাপ্তরী (নাস্তিক ) হইল। 

যদি ঈশ্বরই করিতেন তাহ। হইলে তাকার। বিবাদ করিত ন|) ঈশ্বর যাহ। ইচ্ছ। করেন তাহাই 

করেন | মঃ ১) পিং ২। শু; ২) মাঃ ২৩৫ ॥ 

সমী:। ঘাবতীর বিবাদ হয় তাহ! কি ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় হয়? তিনিকি অধর্শ করিতে ইচ্ছা 

করিলে ভাঁহ। কবিতে পারেন? এরূপ যদি হম, তবে তিনি ঈশ্বর নতেন। শান্তি ভঙ্গ করিয়। 

বিবাদে প্রবৃন্ত কর! ভদ্র মঙ্গষ্ের কর্তবা নহে । ইহ! হইতে বিদিত হওয়। মায় যে এই কোরাণ 

ঈশ্বরের রচিত নহে এন কোন ধার্মিক বিদ্বা-ণরও রচিত নহে ॥ ৪০ ॥ 

৪১-__মাকাশে এবং পৃথিবীতে যাহ। কিছু আছে তাহ। তাঞারই জন্য আছে। আকাখ এবং 

পৃথিবী উভয়েরই উপর তীহার সিংহাসন ব্যাঞ্ত ও বিস্তীর্ণ রহিয়াছে ॥ মঃ১। সিঃ৩। 

্ঃ২। ২৩৭৪ 

লীমং-_-আকাঁশ এবং ভূমিতে যাবতীয় পদার্থ আছে, পরমাত্! তংসমুদয়ই জীবদিগের জন্ঠ 

উৎপন্ন করিয়াছেন, আপনার জন্য নহে । কারণ তিনি পুর্ণকাম এবং তাহার কোন পদার্থের 

অপেক্ষ। নাই । তাহার যদি সিংহাসন থাকে তবে তিনি একদেশী হইলেন এবং খিনি একদেশী 

তাহাকে ঈশ্বর কহ। যায় না, কারণ ঈশ্বর ব্যাপক ॥ ৪১] 

৪২__ ঈশ্বর সূর্যকে পূর্ববদিক্ হইতে উত্থাপিত (উদ্দিত) করেন। আচ্ছ। তুমি উহাকে 

পশ্চিম দিক্ হইতে আনয়ন ( উত্থাপন) কর। তাহ!তে অবিশ্ব।নী শ্তন্ধ হইয়া গেল। ঈশ্বর 

নিশ্চয়ই পাপীদিগকে মার্গ প্রদর্শন করেন না। মঃ ১ সিঃ৩।সুঃ ২) আঃ ২৪৭ ॥ 

সমীঃ্-দেখ অবিষ্যার কখ|! স্ষধ্য কখন পুর্ব হইতে পশ্চিমে অথব। পশ্চিম হইতে পূর্বে 

গমনাগমন করে ন1। উহা আপনার পরিধিতে দ্বুরিয়া থাকে । ইহার দ্বার! নিশ্চিত জানা 
যাইতেছে যে কোরাণের কর্তার খগোল বিদ্যা অথবা ভূগোল বিদ্যার জ্ঞান ছিল না । যদি পাঁপী- 

দিগকে মার্গ প্রশিত কর! ন! হয়, তবে পুণ্যাত্মাদিগের জন্য মুসলমানদিপের ঈশ্বরের আবস্থীকত।) 

নাই। কারণ ধশ্াআ্বাগণ আপন হইতেই ধর্খমার্গে ছিত হইয়! থাফেন। ধর্মভ্রান্ত মনুষ্যদিগকেই 

মার্গ বলিয়। দেওয়। হইয়া থাকে । সেই কাধ্য না করাতে কোরাণের কর্তার অতিশয় ভ্রম 

হইয়াছে & ৪২ ॥ - 
৪৩-_কহিলেন চারি প্রাণীকে লইয়া উহাদিগের আকার দেখিয়া রাখ । পরে নান! পর্বতে 

উহাদিগের এক এক খণ্ড রাখিয়া দাও | .পরে উহ্াদিগকে শী জ্মাসিবার জন্য আফরান কর) 

উদ্ধার! তোমার নিকট"চলিয়া,আলিবে | .যঃ ১। সিং ও। শুঃ ২। আঃ ২৪২ ॥ রি / 

সমী:-বাহ্য1 | দেখ মুসলমানদিগের ঈশ্বর ভাম্মতীর ক্রীড়ার (ইজজ্ালিক) সদৃশ ্ ী 



১৪ সমুরাদ। [২৪১ 
বিতেঁছেন ! এইদপ কাধ হইতে কি ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব হয়? বুদ্ধিমান গোঁকে প্রশ্ন ঈশ্বরকে 
লি গিয়া দূরে অবস্থান 'করেন। মূর্ধলোক ইহাতে মুগ্ধ হয়। ইহাতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতার 

রিবর্তে তাঁহার ভাগ্যে ( উপর) নিকুষ্টত। আসিয়া পড়ে |৪৩1 

৪৪-_ধাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাঁকে নীভি প্রদান করেন ম:১। সিঃ৩। সঃ ২1 
আঃ ২৫১ | 

সীমঃ-্্যাহাকে ইচ্ছা! করেন ষর্দি াহাকেই নীতি দেন একপ হয় তবে যাহাকে ইচ্ছা করেন 

ন। তাহাকে অনীন্চি প্রান করেন এরূপ হইবে। ইহা ঈশ্বরের কার্য নহে। পরগ্ক যিনি পক্ষপাত 
ত্যাগ করিয়া সকলকে নীতির উপদেশ প্রনান করেন তিনিই ঈশ্বর এবং আপু হইতে পারেন, অন্ত 
নহে | 88 ॥ 

৪৫--ভিনি মাহাঁকে ইচ্ছ! করিবেন ক্ষম। করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করিবেন দণ্ুবিধার্ন 
করিবেন। কারণ তিনি নকল বস্তুর উপর বলবান্ হয়েন। মঃ১। লিং ৩1 হুঃ২। আঃ ২৬৬। 

সীম:-_ক্ষমাযোগ্যকে ক্ষমা ন| করা এবং অধোগ্যকে ক্ষমা করা কি অধীন রাজার তুলা কার্য 
নহে? যদি ঈশ্বর যাছাকে ইচ্ছ। করেন পাপী অথবা পুথ্যাত্থা করেন তাহ! হইলে জীবের পাপ 
অথবা! পুণ্য ঘটতে পারে ন|। যদি ঈখর উহা্দিগকে তঙ্জরপই করিয়া থাকেন তবে জীবের ছুঃখ 
অথবা! সুখ ও হওয়া উচিত নহে। সেনাপতির আজ্ঞান্সারে কোন তৃত্য কাহাকে ছতা! করিলে 

যেরূপ সে তাহার ফসভে।গী হয় না, তদ্রণ জীবও হয় না| ৪৫॥ 

৪৬--ঈশ্বরাজাপালনকারীদিগকে ইহা অপেক্ষা আর কি উত্তম লংবাঁদ'দিব। ঈশ্বরের অভিমুখে স্র্ 
আছে। উহাতে নদী প্রবাহিত হইতেছে । সেই স্থানে শুদ্ধা স্ত্রী নকল সর্বদাই অবস্থান করে । ভৃত্য 

ঘুবকদিগের সহিত ঈশ্বর উহ্বািগকে প্রীতিনেত্রে দশন করেন মঃ১। ১সিঃত। সু ৩। আঃ ১৯। 

ধমী:_আচ্ছা উহ কি স্বর্থ অথব| বেশ্রাবন? এরা লোককে কি ঈশ্বর অথব! ট্ণ কহ 

ঘাইবে ? এবপ কখ। যাহাতে আছে তাহাকে কোনও বিদ্বান কি পরমেশবরকত পুস্তক মনে করিতে 

পারেন ? ভিনি কেন পক্ষপ।ত করেন? যে সকণ গতর সর্বদা স্বর্গে থাকে উহার! কি ইহলোকে জন্ম 

লাত করিয়া! সেই স্থানে গিয়াছে অথব! সেই স্থানেই উৎপন্ন হইয়াছে ? যদি ইইলোকে জন্ম পাইয়1 

সেই স্কানে গিয়া থাকে এবং শেষ বিচার দিনের রাত্রির পূর্বেই উক্ত স্ত্রীদিগকে আহ্বান কযা হই 

থাকে, তাহা হইলে উহাদিগের পতিদিগকে৪ কেন আহ্বান কর। হয় নাই? এবং বিচার দিনের 

রাঁজিতে সকলেরই [বিচার হইবে এই নিয়ম কেন ভঙ্গ কর হইল? যদি সেই হ্ানেই উহাদিগের 

জন্ম হয় তাহা হইলে বিচার দিন পধ্যন্ত উহ্হীরা কিরূপে নির্বাহ করে? যদি উহাঁদিগের জন 

পুরুষও থাকে, তবে ইহলোক হইতে ্বর্ণগাঁমী মুনলমানদিগকে কোথা হইতে ঈশ্বর স্ত্রী দিয়া ধিবেন ৪ 

যেন্ধপ স্বর্গে সর্কাদ। অবস্থানকারিধী স্ত্রী হষ্টি করা হইয়াছে, তন্জরণ সর্ধদ| অবস্থানকারী পুরুষের ও 

কেন স্থি করা হইল না? এই হতে মুললমানদিগের ঈশ্বর অগ্ঠায়কারী এইক্সপ বুঝা যায় 18৬ 

৪৭-নিশ্চযই ঈশ্বরের পক্ষে সুললমান ধর্মই ধর্ধ। মং ১। লি; ৩। সথঃ৩। আঃ ১১। 

' সহী: ঈশ্বর কি মুসলযানদিগেরই এবং অগ্ঠের নহে? ত্রয়োদশ শত বর্ধ পূর্ব কি ঈশবরীয় সত 

ছিলই না, + ইহা! হইতে প্রতিপন্ হইতেছে যে কোরাণ ঈশ্বর কত নহে পরস্ত কোন পক্ষপাতী রচন! 

করিয়াছে 18৭] ৃ 



১২৪২ ৰ সত্যার্ঘ গ্রকাপি। 

৪৮ প্রত্যেক জীব যাহা বিছু উপার্জন করিবে, তাহাকে তাহা সম্পূর্ণ দেওয়া যাইবে এবং 
উহাদিগের উপর অন্যায় কর! হইবে' না| বলে ঈশ্বর! তুমিই রাজোর অধীর, যাহাকে ইচ্ছা 
কন (রাঞ্জা)দানকর এবং যাহাকে ইচ্ছ। কর রাজ্ঘট্াত কর, যাহাক.ইচ্ছ| কর প্রতিষ্। 
দাও এবং যাহাকে ইচ্ছা) কর অপ্রতিষ্ঠ। দাওি। এ সমস্ত যাহ। কিছু আছে সকলই তোমার হস্তে 
আছে এ: প্রত্যেক বস্তুর উপরই তুমি বলবান্। রাত্রির পর দিন এবং দিনের পর রাত্রি তুমি 
'আময়ন কর? মৃতকে জীবিত হইতে এবং জীবিতকে মৃত হইতে নিক্ষামিত কর এবং যাহীকে ইচ্ছ। 

কর অনন্ত অন্প দান কর। মুসলমান ব্যতিরেকে অবিশ্বাসীদিগের মিত্র হওয়!-মুসলমানদিগের উচিত 

নহে। যে কেহ এইরূপ করিবে সে ঈশ্বরের প্রিয় নছে। যদি তুমি ঈশ্ব?কে লাভ করিতে ইচ্ছা কর 
তবে আমার (পক্ষ) অন্তসরণ কর; তাহ| হইলে ঈশ্বর তোমাকে প্রীতি করিবেন এবং তোমার পাঁপ 

ক্ষমা করিবেন ! কারণ তিনি নিশ্চয়ই করুণাময় ॥ মঃ ১। মিঃ ৩। স্থঃ ৩। আঃ ২১।২২।২৩1২৪)২৭া| 

সমীঃ--ঘদি প্রত্যেক জীবের কর্ধের সম্পূর্ণ ফল দেওয়া হয়, তাহ! ইইলে ক্ষমা কর] যাইবে না এবং 
যদি ক্ষমা কব! হয়, তাহ। হইলে পূর্ণ ফল দেওয়। হইবে না ও দিলে অন্ত[য় হইবে! যদি উত্তম কর্ম 

বাতিরেকে ৪ র।ছা প্রনান কর! হয় ভাঁহা হইলেও অন্যায়করী হইবেন । আচ্ছা, জীবিত হইতে 

মুতক এবং মৃতক হইতে জীবিত কখন কি হইতে পারে? কারণ ঈথরের ব্যবস্থ। অচ্ছেছ্য ও অভেচ্য 

এবং উহ] কখন পরিবন্তিত হইতে পারে না। এক্ষণে পক্ষপাতের কথ। দেখ । যাহার! মুসলমান 

দিগের দন্বে নাই, উহ্বাদিগকে অবিশ্বাসী নিশ্ন্ব কর!, উহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ "লোকের সহিত 

মিত্রত। রাখিবে ন। এবং মুসলমানদিগের মন্যে ছুই দিগের সঠিতও মিত্রতা করিবে এইবূপ 

উপদেশ প্রদাতা। ঈশ্বরকে ঈশ্বর হব হইতে বহিভ্ভূতি করিয়। দিতেছে । এই হেতু এরূপ কে।রাঁণ, 
কেোরাণোক্ত ঈশ্বর এবং মুনলমানগণ  অবিদ্য। এবং পক্ষপাত পুর্ণ হইয়। থাকেন। এই হেতুই 
মুপলমানগণ অন্ধকারে রহিয়াছেন। আরও মহম্মদ সাহেবের লীল| দর্শন কর। তৌগর! যদি 
আমাকে পক্ষ (অনুসরণ) কর, তাহ! হইলে ঈশ্বর তোমদিগের উপর প্রীতি করিবেন এবং যদি 

তোমরা পক্ষপাঁতক্ষপ পাপ কর তাহাহইলে তাহার ক্ষমা ৪ করিবেন | ইহ] হইতে ॥সিদ্ধ হইতেছে 

যে মহশ্মদ সাহেবের অস্তঃকরণ শুদ্ধ ছিল না| এই হ্েতু এইরূপ বিদিত হওয়। যাইতেছে থে 
আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্ত মহম্মদ সাহেব কোর।ণ রচন। করিয়াছেন অথব! করা ইয়া- 

ছেন ॥৪৮ 

৪৯-_ধে সময়ে স্বর্গীয় দুতত সকল কহিল মেরি ! ( ঈশ্বর ) তোমার উপর প্রীত হইয়াছেন এবং 

জগতের সসন্ত স্ত্রীন্দোক অপেক্ষ। পবিত্র করিয়াছেন |॥ মঃ ১1 সিং ৩। সঃ ৩ আঃ ২৫] 

সমীক্ষক _আচ্ছা, আজকাল যখন ঈশ্বরের দূত এব' ঈশ্বর কোনরূপ কথাবার্তী কহিতে আই- 
দেন না, তখন প্রথমে কিরূপে আসিয়। থাকিবেন ? যদি বল যে প্রথমে মন্য্যগণ পুণথ্যাত্মা ছিল এক্ষণে 
ভন্জপ নাই তাহাহইলে মিথ্য। কথা হইবে। পরন্ধ যে সময়ে খুষ্টিঞান এবং মুসলমান.মত চলিয়া ছিল, 
সেই লময়ে উক্ত দেশে বিষ্ভাহীন এবং আরণা মন্ষ্য অধিক ছিল। সেই হেতু এইরূপ বিদ্যাবিরুদ্ধ 
মড চলিয়া-গ্রিগাছে। শ্রক্ষণে বিদ্বান অধিক হইয়াছেন এবং সেই জন্ত চলিতে পারে না। পরস্ধ 
প্লে সকল এইন্প অসার ধর্শ আছে তৎসমুদায়ের বৃদ্ধি হওয়ার কখ। দুরে থাকুক ক্রমশঃই অন্ত 

হইম1 বাইকেছে 18৯1 : ্ 



সুর । ২৯. 
| ..& তিনি কছেন, ইহা হউক" এবং তাহা! হইয়। ঘায়। অবিশ্বাসীরা উাছার প্রতি ছগ 
প্রকাশ করিল এবং ঈশ্বর ও ছল প্রকাশ করিলেন ।- ঈশ্বর অতিণর ছল ও কৌশলের গ্রকাণ কর্তা. 

৫১ লিঃ৩। সু ৩। আঃ ৩৯1৪৬| ৰ 

সমীক্ষক--যখনু মূললমানগণ ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থ স্বীকার করেন না, তখন ঈশ্বর 
কাহাকে কহিলেন? ' এবং তাহার কথন মাত্রে কি হইয়া গেলা মুদলমানগণ সাত জনেও 
ইছার উত্তর দিঞেেপারিলেন না। কারণ উপাদান কারণ ব্যতিরেকে কাধা কখন হইতে পারেন 1 

কারণ বাতিরেকে কার্য হয় ইহা বল। আপনার মাত। ও পিত। বাতিরেকে আমর শরীর হইয়াছে 

এইন্ধপ কথ: হয়। যিনি ছল এবং দস্ত গ্রকাশ করেন তিনি কখন ঈশ্বর হইতে পারেন না । বস্বতঃ, 

উত্তম ম্ষাও এরূপ কাধ্য করেন না 1৫০] 
৫১-_তোমাদিগের ইহা কি অনেক হইবে ন! যে ঈশ্বর তোমাদিগকে তিন সহল্র স্বর্গীয় দূত 

দিয়। সাহাধ্য করিবেন? মঃ১। লিঃ ৩। হুঃ ৩ আঃ ১১০ || 

সমীকক্ষ-যদি তিনি মুসলমানদিগকে তিন সহস্র স্বর্গীয় দূত দিয়। সাহায্য করিতেন, তবে 
এক্ষণে মৃূনলমানদিগের সাম্রাজ্য 'অনেক পরিমাণে নষ্ট হইগাগেল এবং যাইতেছে, তখন তিনি 

কেন সাহায্য দেন ন।? এই হেতু কেবশ লোন প্রদর্শন করিয়। যৃর্ণদিগকে মুগ্ধ করিবার জন্য 
এই অন্যায় কথ। বল। হইর।ছে ॥৫১ ॥ 

৫২-_-অবিখাসীপিগের বিরুদ্ধে আমাদিগের সহায়তা কর । ঈশ্বর তোমাদিগের উত্তম সহাগ্ন 

এবং কাধ্যসকলের কর্তা । ঈশ্বরের ধর্ম মার্গে€ স্থিত থাক্ছিয়া) তুমি অন্যকে বিনাণ কর অথবা 
স্বয়ং মৃত হও, তাহার দয়! শ্রেষ্ঠ জানিবে ॥ মই ১। সিং ৩। সঃ ১৩। আঃ ২৩৪ | ১৩৩.১৪০। 

সমীক্ষক- এক্ষণে মুসলমানদিগের ভ্রম দেখ । যাহারা উহাদিগের মত হইতে ভিন্ন তাহাদিগকে 
বিনাশ করিবার জন্য উহার! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন! করিতেছেন । পরমেশ্বর কি ভ্রান্ত যে উচথী- 
দিগের কথা শুনিবেন? ঈশ্বর যদি মুসলমানদিগের কার্ধ্য সকলেও কর্ব। হয়েন, তবে পুনরায় উহা- 

দিগের কার্য কেন নষ্ট হইয়। থাকে 8 তদ্ধ্যতীত উক্ত ঈশ্বরও মুনলমান দিগের সহিত মোহে মুগ্ধ 
হইয়াছেন এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছে। ঈশ্বর যদি তাদৃশ পক্ষপাতী হয়েন তবে তিনি কখন 
ধর্মাআ্মাদিগের উপাসনীয় হইতে পারেন না ॥ ৫২ || 

৫৩--ঈশ্বর তোমাপিগ্কে পরোক্ষজ্ঞ করেন না। পরপ্ত যাহাকে ইচ্ছা করেন, দর 

ভবিষ্যঘ্বক্ত। করিয় তাহার দ্বার। জাত কর়ান। অতএব ঈশ্বরের উপর এবং তাহার ইসা 

নিকট হইতে ধর বিশ্বাস গ্রহণ কর। মঃ ১। সিঃ ৩। সঃ ও। আঃ ১৫৯। 
সমীক্ষক-_মুসলমানগণ যখন ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও নিকট হইতে ধন্ম বিশ্বান গ্রহণ করেন মা 

এবং কাহাকেও ঈশ্বরের অ'শীনাগ ( সহঘোগী ) বলিয়! মানেন না, তখন ভতিত্বদ্বক্তা সাহেবকে ধর্ম 

বিশ্বাস বিষয়ে ঈশ্বরের “অংশীনার” করিলেন কেন? ঈশ্বর ভবদ্ত্বক্তার নিকটে ধন্দ-বিশ্বাস গ্রহণ 

করিতে লিখিয়াছেন বলিয়া! 'ভবিত্বত্বক্তাও অশী।ন হইর' গেলেন এজন্য আবার (ঈশ্বরকে) 

*“অংলীবার” রহিত এরশ কহ সঙ্গত হয় নাই। ইহার অথ যদি এক্সস বুঝিতে হয় যে মহম্মদ 

সাহেবকে ভবিত্বদ্বক্ত! বণিন্না বিশ্বাস করিতে হইবে তাহ! হইলে এইকপ প্রশ্ন হইবে যে মহন 

সাহেবের হওয়ার অবশ্তকত। কি:ছিল? যদি ঈশ্বপ্ন তাঁহাকে ভবিত্্বক্ত1! ন! করিলে তিনি স্বয়ং 

আপনার 'ভীঞ্ট কাধ্য সাধন করিতে পারিতেন না এন্জপ হয়, তবে তিনি অবস্ই অননর্থ হইলেন! ৫৩ | 



২৪৪ এ “সত্যার্থ প্রকাশি। ূ 

৫৪-_বিশ্বীপিগণ !'আনদ্দ কর, পরম্পর আশ্রয় দিয়া রক্া কয় এবং যুদ্ধে সর্বদ প্রবৃত্ত খাক ও' 

ঈশ্বর হইতে ভীত হও তাহাহইলে তোমরা মুক্তি পাইবে | মঃ ১। লিঃ ৩। সঃ ৩। ১৭৮ ॥ 

. সমীক্ষক--দেখ কোরাণেতে ঈশ্বর এবং ভবিষ্য্বক্তা উভয়েই যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন এবং সেই জন্ক 
যুদ্ধের আজ! দিতেছেন। উহীরা শান্তি ভঙ্গ কর্তা হইলেন । নাম মাত্রে ঈশ্বর হইতে ভীত হইলেই 
কি মুক্তি পাওয়া যায়? অথব। অধর্শ-যুদ্ধ আরি হইতে ভীত হইলে মুক্তি পাওয়া যায়? যদি 
প্রথম পক্ষ অভীষ্ট হয়, তবে ভীত হওয়া আর না হয়৷ উভয়ই তুল্য এবং যদি দ্বিতীয় পক্ষ সত্য হয়. 
তাহ হইলেই সঙ্গত হয় || ৫৪ || 

৫৫-_ঈশ্বরের নিয়ম এই যে ধাহারা ঈশ্বরের এবং তাহার দৃতের কথা বিশ্বাস করিবেন, তাহারা 
র্গে উপস্থিত হইবেন। সেস্থানে নদী প্রবাহ চলিতেছে এবং উহা! অতিশয় প্রয়োজনীভৃত 
যাহার! ঈশ্বরের এবং তাহারা দূতের আজ্ঞা ভঙ্গ করিবে তাহার! তাহার নিয়মের বহিভূর্ত হইবে 
এবং চিরস্থায়ী অমিতে দগ্ধ হইবে। তাহার্দিগের জন্ত লঙ্জাকর দুঃখ রহিয়াছে । মঃ১। ১ সিঃ। 
ক্ঃ৪1 আঃ ১৩। ১৪] | 

সমীক্ষক-_ঈশ্বরই ভবিষ্যদ্বক্ত। মহম্মদ সাহেবকে আপনার সহযোগী (অংশীদার ) করিয়া লইয়া 
ছেন। এবং ঈশ্বরই কোরাণ লিখিয়াছিলেন দেখ, ইশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তা সাহেবের সহিত এক্প প্রেমবন্ধ 

হইয়াছেন যে তাহাকে স্বর্গীয় দূতের সহযোগী করিয়। দিয়াছেন । মুসলমানদিগের ঈশ্বর কোন এক 
বিষয়েও স্বতন্ত্র নহেন। এরপ স্থলে তাহাকে “লাশরীক” অংশীদার রহিত “সহযোগিশ্ন্য” রা 

ব্যর্থ। ঈশ্বরোক্ত পুন্তকে এরূপ কথ| হইতে পারে না ॥ ৫৫ | ; 
৫৬--ঈশ্বর এক ত্রসরেণ ( তুল্য ) পরিমিতও অন্তায় করেন না।, সৎকর্ম হইলে তাহার তিনি 

স্বিগুণ করিয়। দিবেন | মঃ ১| সিং ৪ 1 আঃ ৩৭ || 
সমী-_যদি ঈশ্বর ভ্রসরেণু ভুল্যও অন্তায় করেন ন|, তবে পৃণ্যের কেন দ্বিগুণ করিয়! দেন ! এবং 

মুপলমানদিগের উপর কেন পক্ষপাত করেন? বস্ততঃ কম্ফল দ্বিগুণ অথবা নান করিলে ঈশ্বর অন্ঠারী . 
হইয়া! যাইবেন। ৫৬ | 

€৭সযখন তোমাদিগের নিকট হইতে বহির্গত হয় তখন উহার তোমাদিগের কথিত ভিন্ন অন্থ 
বিষয় চিন্তা! করে। ঈশ্বর উহাদিগের মনন (পরামর্ণ ও যুক্তি) লিখিয়| থাকেন। ঈশ্বর উহা- 

দিগকে অর্জিত বস্র কারণ হইতে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। তোমর। কি ইচ্ছা কর যে ঈশ্বর 
যাহাদিগকে কুমার্গন্থ করিয়াছেন তাহাদিগকে সৎপথে আনিবেন ? কখন না । ঈশ্বর যাহাকে মার্স" 

ভুষ্ট করেন সে কখন সংপথ পাইবে-ন। | মঃ। সিং ৫ সঃ ৪1 আঃ ৮০1৮৭ | 

লমী২-যদি ঈশ্বর বিষয়স কল লিখিয়া পুস্তক এবং “খাতা প্রস্থত করিতে থাকেন, তবে তিনি 
সর্কজ্জ নহেন ! ঘিনি সর্বজ্ঞ, তাঁহার.লিখিবার প্রয়োজন কি? মুসলমানেরা কহেন যে সম্গতানই 
সকলকে প্রতারণ। করাতে ছুষ্টাচারী হইয়াছে । যখন ঈশ্বরও জীবদিগকে মার্গচ্যুত করেন, তর্ধন 
শয়তান এবং ঈশ্বরের মধ্যে কি প্রভেদ রছিল ? অবশ্ত এই ভেদ হইতে পারে যে ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ শয়তান 

-ধ্রবং শয়তান ক্ষুত্র শয়ভান। কারণ মুসলয়গনদিগেরই প্রবা্ আছে যে যে প্রতারণা করে সেই 
শয়তাঁন। এই প্রতিজ্ঞান্ুসারে ঈশ্বরকে ও শয়তান করা হটঘঃছে 1৫51 | 

€৮-_দদি হপ্তরোঁধ না করে তাহা হইলে তাহাকে ধরিবে এবং যেখানে পাইবে বিনাঁশ-কবিবে। ". 



০ সযুজাম। বর 

ধানের মুসলমানকে বিনাশ কর যোগা নহে । কেহ অজ্ঞাতক্ধপে মুপ্সমানকে হত করিলে, 
ক মুসলমানকে. দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে হইবেশ যে পরিবার তোমার শক্র সেই পরিবারেন্ 

ফাহাকেও হতা! করিলে তোমার (প্রায়শ্চিত্তের ) জন্য দান করিতে হইবে। যদি কেহ মুললমান 
জ্বানিয়া কাহাকেও হত্যা করে, তাহা হইলে মে অনন্তকাল নরকে থাকিবে 1! তাহার উপর ঈশ্বরের 
ক্রোধ ও অভিশাপ হইয়া থাকে । মঃ | সিং ৫1 সঃ ৪1 আঃ ৯০1 ৯১। ৯২ | 

সমীক্ষক-_এক্ষণে এই মহাপক্ষপাত্ের কথা শুন। যদি মুপলমান না হয়, তবে তাহাকে 
যেখানে পাইবে বিনাশ করিবে কিন্তু মুসলমানকে হত্যা করিবে ন1।' ভ্রমক্রমে মুসলমানকে বিনাশ 
ফরিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, আর ভন্ঠকে বিনাশ করিলে স্বর্গ লাভ হইবে । এরূপ উপদেশ 

কুপে নিক্ষেপ করা কর্তব্য । ঈদুশ পুস্থক, ঈদুশ ভবিষ্যদ্ক্কা, ঈদুশ ইশ্বর এব" ঈদৃশ মত হইতে 
হানি ভিন্ন কিছুমাত্র লাভ নাই । এরূপ বিষয় সকল ন! হওয়াই উত্তম। বুদ্ধিমান লোকের এইরূপ 
প্রামাদিক মত সকল হইতে পৃথক থাকিয়। বোদোক্ত সমস্ত বিষয় বিশ্বাস কর! উচিত । কারণ উহাতে 
কিঞ্িন্াত্রও অসত্য নাই | মুসলমান হত্য| করিলে নরক প্রাপ্ঠি য় এবং অন্ত মতাবলম্বীদ্দিগের 

মতে মুসলমান হত্যা করিলে স্বর্গ লাভ হয়? এহ উভয মতের মধ্যে কোন্টি বিশ্বাস করা যাইবে 
এবং কোন্টি ত্যাগ করা যাইবে ? পরন্ত এইরূপ দৃঢ় প্রকল্লিত মত সকল ত্যাগ করিয়া বেদৌক্ত মত 
স্বীকার কর! কর্তব্য। সকল মগ্তয্যের জান উচিত যে যাহাতে আর্ধমার্গে অর্থাৎ শ্রেঠ পুরুধদিগের 
মার্গে চলা এবং দস্থ্য অর্থাৎ ছুষ্টদিগের মার্গ হইতে পৃথক থাকা লিখিত আছে তাহাই 
সর্বোভম ॥ ৫৮ || 

৫৯-__শিক্ষ! প্রকটি ত হইবার পশ্চাং যাহারা দূতের সহিত বিরোধ করিয়াছে এবং মুসলমান” 
দিগের বিরুদ্ধ পঙ্গ হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে অবশ্ত নরকে প্রেরণ করিব ॥ মং ১। সিং ৫% 

সু; ৪1 আঃ ১১৬ | 

সমীক্ষক-_ঈশ্বরের এবং দূতের পক্ষপাতের কথ। শ্রবণ কর। মহত্মদমাহেৰ প্রভৃতি মনে কিন, 
যাছিলেন ঘদি আমর। ঈশ্বরের নামে এইরূপ ন! লিখি তাহা হইলে আপনাদিগের ধর্বপ্রতিষ্ঠা (বৃদ্ধি) 

পাইবে না, পদার্থ লাভ হইবে না এবং আনন্দ ভোগ হইবে না। ইহা! হইতে বিদিত হওয়া যায় যে 

তিনি আপনার প্রয়োজন সাধন করিতে এবং অন্তর প্রয়োজন বিকৃত করিতে পুর্ণ তৎপর ছিলেন। 
সুতরাং তিনি অনা্চ ছিলেন। আগ্ত ও বিদ্বন্দিগের সমক্ষে তাহার বাক্য কখন প্রমাণ হইতে 

পারে না ॥ ৫৯ | | 

.&*- ঈশ্বরের উপর, স্বর্গীয় দূতদিগের উপর, /টন্প্রচারকের উপর এবং বিচার দিনের উপর ষ্বে 
অবিশ্বাস করে সে নিশ্চয়ই মার্গচ্যুত ও প্রতারিত হইয়াছে । যাহার বিশ্বাস করিয়! পুনরায় আবি- 

শ্বাসী হয়-এবং পুনরায় বিশ্বাসী হইয়া আবার পরাম্মুখ হয় ও বাহাদিগের অবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় ঈশ্বর 
তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেনু না এবং রিনি প্রদর্শন করিবেন না || মং ১। লিঃ & | সঃ ৪। 

আঃ ১৬৪।১৩৫ | - 

এসমীক্ষক-_গরক্ষণেও কি ঈশ্বুর *লাশরীক" অর্থাৎ সহযোগী রহিত থাকিতে ৫ ? সহযোগি 
প্লহিত বলা যাইবে এবং তাহার সহিত অনেক সহযোগী “অংশীরার” বিশ্বাস কর! যাইবে, ইহা জি. 
পরস্পর, বিকদ্ধ বগা নহে? তিনবার ক্ষমার পর কি ঈশ্বর আর ক্ষম] করিবেন না? এবং তিন বার: 



২৪৫ ০ সতযার্দ থাধাশ। 

অবিশ্বাস করিবার গর কি রগ গান করেন অবব। চতুর্থ বারের প্র জার মার্গ প্রনর্শিত হইছে 
নাট ফি সকল ঘোক চাঁরি চারি বার করিয়া অবিশ্বাস করে তাহা হইলে অবিশ্বাস অত্রান্ত অধিক 
হইয়া যায়1-৬, 11 | | 

৬১৮*উশবর [শ্চয়ই অপং লোকদিগকে এবং অবিশ্বা্ীদিগকে নয়কে একত্র করিবেন। অপ 

লোক নিশ্চয়ই ঈশ্বরের প্রতি ছল প্রকাশ করে এক তিনি ও উহাদিগের প্রতি ছল প্রকাশ করেন। 

বিশ্বীসী মুসলযানদিগকে ভ্যাগ করিয়া! অবিশ্বাসীদিগের সহিত মিত্রতা করিও ন। ॥ ম:১। সি: & 1. 

স্যং ৪ | আং ১৩৮। ১০১। ১৪৩ || 

' লমীক্ষক-_যুসলমানদিগের স্বর্গে যাওয়! বিষয়ে এবং অন্তোর নরকে যাওয়া নিষয়ে প্রমাণ কি? 

বাব! ? ধিনি অসৎ লৌকের ছলৈ পতিত হয়েম' এবং অন্তকে ছল প্রদর্শন করেন তজ্প ঈশ্বর 

হইতে আমরা.শৃথক থাকি । পরস্ত যাহার! ছঙ্গী তাহারাই যাইঘা তাহার সভিত গিত্রতা করেন 
এবং তিনি উহাদিগের লহিত মিজ্রতা করুন। কারণ-_ 

(যাদৃশী শীতলা দেবী তাদ্নশঃ খরবাহনঃ ) 

"শীতল! দেবী ধেমন্। ত.হার গর্দভ বাহন এ তদ্ধপ | 
যে যেরূপ ভাহার স্থিত তাহাদের যোগ হইলেই কার্ধ্যনির্ধবাহ হয়। উক্ত ঈশ্বর যেরূপ ছলী 

তাঁহার উপাসকফও তদ্রপ ছলী কেন না হইবে? ছুষ্ট মুসলমানদিগ্ের সহিত মিত্রতা কর| এবং মুসল- 
মন ভিন্ন অগ্য শ্রেষ্ট লোকের সহিত শক্রতা কর! কি কাহারও উচিত হইতে পারে 2 || ৬১ || 

২-__হে মন্ৃ্যগণ । এই ভবিষ্যত! (ধর্ম প্রচারক) সভ্যের সহিত ঈশ্বরের নিকট হইতে 
নোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। অন্তএব তোমরা তাহার উপর বিশ্বাস কর ॥ ঈশ্বর 
অদ্বিতীয় ওপুজিত। মং ১। পি: ৫।হ্থঃ ৪ | ভাঃ ১৭১৬৮ ॥ 

সমী :-_যখন ভবিষা্বক্তা্র উপর বিশ্বাস রাখার কথা লিখিত হইয়াছে খন বিশ্বাস সম্বন্ধে 
ভর্বিহ্যদ্ক্। ( প্রচারক ) ঈশ্বক্নের “শরীক” অথাৎ সহযোগী হইলেন কি না? ঈশ্বর যদ একদেশী 
ই্গৈন ও ব্যাপক ম! হয়েন, ভীহা হইলেই ভবিধাদ্বক] তাহার নিকট হইতে আসিতে এবং যাইতে 
পারেন এবং তাহা হইপ্ে তিনি ঈশ্বরই হইতে পারেন না । ঈশ্বতর কথন একদেশী এবং কখনও 
সর্কাদেশী লিখি হইরাছেন। ইহ। হইতে বিছ্িত হওয়। যাইতেছে বে কোরাণ এক জনের 
রচিত নহে পন্বস্ 'বছুরনের রঠিত ॥ ৬২ || 
1৬৩ তোমাদিগের জন্ত এই বল বস্ত নিষিদ্ধ: স্বয়ং মৃত জীব, রুধির, শৃকরের মাপ, যাহার 
উপর ঈশ্বর ভিন্াঅহ্যোর নাষ ওয়া হইয়াছ্ছে গলবন্ধনে নিহত: খষ্ট গ্রহারে ব্যাপানিত, উপর হইতে 
পশ্তিত ইইয়া মৃত "অথবা কোম হিংস্র জ্ত'কর্তক নিহৃত | মং সঃ ৬। স্থ: ১৫ | আঃ৩] 

সমীক্ষকঃ--এইমাত্র পদার্থ ই কি ফেল নিষিদ্ধ ? অন্য আনেক পণ্ড, পক্ষী জীব এবং কীটাদি কি 
সুললমামদিগের বিধিযুক্ত জোঙ্গন হইবে ) এই তত ইহা মচ্য্যুদিগের কল্পনা এবং ঈরবরের নহে | 
. খতন উহা শ্রমাণও নহে । ৬৩1 
.. : ৬৬-খরকে উত্তম বণ প্রদান কর? তাহা ছইলে অবস্ঠ খ্ঘামি ভোমাদিথের ধাপ ন করি 
এবং তোঁাদিগাকে খধর্গে খৈর্শী করিব ॥ যাহ সিং সঃ ৫1 আই ১ ১৩] | ৰ | 

নধীন্গক:-.বাহবা ! | ঘুদলমানদিগের ঈশ্বরের সহে বিশেষ বিছুই ধন নাই এইকপ হইব! ৃ দি 



.. হু, 8 

[শেষে ধন, ধাঁকিত তাহা ইইলেকেন খন গ্রহণ কৃরিবেন ? এবং উহীরিগে কেন খযারিস,; 

রিয়া কহিধেন.যে তোমাদিগেক পাঁপ নষ্ট করিব এবং ভোমাদিগকে ্বর্গ প্রেরণ করিব ৃ  অনথগে 

ইঞ্পপ বিদিত হওয়া যাইতেছে যে মৃহমমদ লা ঈশ্বরের নাম লইয়া আপনার আর ক 

করিয়াছেন ৬৪1 . 2 

:৬৫-তিলি যাহাকে ইচ্ছা! করেন ক্ষমা করেন এবং ইচ্ছা করেন ছুঃগ দেন। ধাহা ৬ 
কাহাকেও প্রদত্ত হয় নাই তাহ! তোমাদিগকে প্রদত্ত হইন্বাছে। মং হ। সিং ৬। হু ৪। ধা 
১৬।১৮ || ,। 

(সমীক্ষক:--শয়তান যেরূপ যাহাকে ইচ্ছাকরে পাপী করে, ভব্্রপ লমানদিগের খর 
শয়তানের কার্ধা করেন। যদি এইরূপ হয় তবে ঈশ়্ও বর্গ অথবা নরকে যাইবেন। কারণ, 

তিনিও পাপ এবং পুণ্যকর্ত। হইলেন, এবং জীব পরাদীন হইঙ্গ। সেনাপতির অধীল সৈনিক 

কাহাকে রক্ষা করিলে অথবা কাহাক্ে'ও বিনাশ করিলে তাহার সি জঁধব! উৎকৃষ্ট ফল সেনা- 

পতিন্নই হয়, দৈনিকের হর না |1৬৫ || | | 
৬৬- ঈশ্বরের আজ্ঞ। এবং তীহার দূতের (প্রচারকের ) আজ! পালন কর। মঃ ২ সিঃ$। 

গ;৫। আঃ ৮৭ ॥ 

সমীক্ষক:-_দেখ ইহ] ঈশ্বরের শরীক ( সহযো্ী ) থাকিবার কখ। া পুন ঈশ্বরকে পনহযোী 

মহিত”, মূনে করা বাথ । ৬৬ | 

৬৭-_-ঈশবর পূর্বক্ত (পাপের ) ক্ষম! করিয়াছেন এবং কেছ, যদি পনর গজ কবে তাহ! 

£ইলে তিনি ভাহার নির্ধান করিবেন | সঃ ২। সিং ৭। হু ৫। আঃ ৯২॥ . 

সমীক্ষক:--কৃত পাপের ক্ষম। কর। একপ্রকার পাপ করিবার আজ দি উহা বৃদ্ধি কর! হাসিতে | 
[ইবে। যে পুস্তকে পাপ ক্ষম। করিবার কথ। মাছে তাহ! ঈশ্বরের রচিত নহে এরং কেন বি: 

নরও রচিত নহে। পরস্ত উহ। পাপবদ্ধক। অবশ্ঠ ভবিষ্যং পাপ বন্তনের নিমিৰ কাহার 9 নিকট 
প্রার্থনা এবং স্বয়ং ত্যাগ করিবার অন্ত রুষার্থ এবং পশ্চান্তাপ কর! উচিত | পরস্ধ কেবল পচা" 

বাপ করিতে থাকিবে এবং পাপ ত্যাগ করিবে ন একপ হইবে, কিছুই হইতে পর 

10 ৬৭ ॥ না 

৬৮--নেই মৃহুধ্য' অপেক্গ। কে ধিক পাপী যে ঈশ্বরের. উপর মিথ্যার, আরোপ করে এবং কনে ৃ 

য আমার উপরও ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে! । পরস্থ তাহার উপর বন্ধ কিছুই (চারের আদেশ) 
| হয় নাই এবং বে কছে যে ঈশ্বর ফেপ ্ বিশ্বাদ অবভারণ করেন তত্র আমিও ধদবিস্বা ূ 

ঘবতারখ করিব মঃ২। সিং) | হঃ৬। আঃ ৪8 ,. : 

 সর্দীক্ষক:_এই কথা হইভে গি্ হইতে যে যখন মহমদ ছে বলিয়াছিলেন যে ঈক্ব য় 
কট হইতে আমার নিকট সুত্র (জাঙেশ ) আসিতেছে, তখন গুপ্ত কোন খিতীয় বাড়ি এ 

হর সাছেনের স্তায় লীল! রচনা . কি ছিল এই স্টপ হই! ধাকিধে। সেও, হিয়া খাকিযে 

মু নার নিকটও হর ( আদেশ ) অবস্তরণ, রিদ্েছে এবং.আমাকেড প্রচারক কাজা কল 

ও উহাকে ৬ করিবার জন এবং আপু নার গতি বধ 'কষিযার জ্ মুসাকে 

ইউপি জববন্বন বি বাঁিবে। ৬৮8, 



” ২৪৮ ৃ সতার্থ গুকাঁশ। 

৬৪-_শিশ্চয্র আমি ভৌমাধিপ'ক উৎপস্ করিয়াছি এবং পরে তোণাদিগের আকুতি শা 
বারি ৷ পরে স্বর্থে দূতদিগকে বলিয়াছি.মে তোমরা আদমকে দণবং প্রণাম কর এবং তাহার! 
_ স্তজপ নমস্কার করিয্যাছিল। পরস্ত শয়তান উক্ত নমস্বারকারীদিগের মধ্যে হইল ন)। ইশ্বর কহি- 
- লেন যে আমি যর্থন তোনাকে আজ্ঞ। দিলাম তখন কে তোমাকে নিবারণ করিল এবং তুমি কেন 

নমস্কার করিলে ন!? সে উত্তর করিল যে, আম উংরুষ্ট, কারণ তুমি আদাকে অপি হইতে এবং 

উহাকে স্বত্তিক। হইতে নির্দাপ করিয়াছ ॥ ঈশ্বর কহিলেন, এই হেতু তুমি এস্বান হইতে অবতরণ 

কর ইহ] তোমার ঘোগ্য নছে, কারণ তুমি এই স্থানে থাকিয়া অভিমান করিতেছে । সে কহিল 

যে,ছে পর্যন্ত কবর হইতে উত্ধাপিঙ কর! ন! হইবে সে পধ্যন্ত আঘাকে অনবরুদ্ধ করিয়া রাখ । তিনি 

কহিলেন থে তুমি নিশ্চয়ই অনবরুদ্ধদিগের মধো একজন হইবে। সে কহিল যে আমার দিব্য আছে 
যেছেকু আমাকে হথুমার্গচাত করিলে সেইজন্ আমি অবশ্ত উহ্বার জন্ত তোমার কুমার্গে অবস্থান 
করিব এবং তুমি লোকদিগ্নের মধ্যে অনেককে তোমার প্রতি ধন্তবাদ বুক্ত ( রুতজ্ঞ) পাইবে ন1। 

তিনি তাহাকে কহিলেন যে উহাদিগের মধো যে কেহ তোমার পক্ষ অবলম্বন করিবে তাহাকে 

ছু্দাশাপদ্ করিয়া দূরীভত করিব এবং তোমাদিগের সকলের দ্বারা নরক পূর্ণ করিব & ম: ২। সিঃ 
উচু: ৭আঃ ১০1 ১১। ১২।১৩। ১৪1১৫1১৬১৭7 

. সমীক্ষক* এক্ষণে ঈশ্বরের এবং শয়তানের বিবাদ মন দিয়া শ্রবণ কর। যেরূপ “চাপ রাসী'” 
থাকে তদ্রপ এক স্বর্গীয় দুত ছিল। সে ঈশ্বরের আয়ত্তে আসিল না এবং ঈশ্বরও তাহার 
আত্মাকে পবিত্ত করিতে পারিলেন না । পরে এই বিপ্দ্রাহীকে, অপরকে পাপী করিয়৷ বিড্োহ কর! 

ধাহার কাজ, তাহাকে ঈশ্বর ছাড়ি দিলেন। ইহাতে ঈশ্বরেরই অত্যন্ত ভ্রম হইল । শয়তান সকলের 

“প্রতারক এবং ঈশ্বর শয়তানের প্রতারক হওয়াতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে ঈশ্বর শয়তানের ও শয়- 

তান। কারণ *য়তাল প্রত্যক্ষই কহিতেছে যে তুমি আমাকে স্ুমার্চাত করিয়াছ। ইহা হইতে 

উক্ত ঈশ্বরের পবিত্রতা ও প্রাপ্ত হওয়! যাইতেছে না এবং ঈশ্বর সমস্ত অসংকার্্যে প্রবৃত্তির মূল কারণ 

ইইতেছেন। এইপ ঈশর মুসলমানদিগেরই হইতে পারে, অঙ্চ অেষ্ঠ বিদ্বান দিগের হইতে পারে 

নীঁ। মুদলমানদিগের ঈশ্বর গবর্গের দূতদিগের সহিত মঙ্থষ্যের স্তায়, কথাবার্তা! কহাতে তিনি দেহ- 
ধারী, গ্রশ্লজ্ঞ এবং ন্তায়রহিত হইতেছেন। এই হেতু বিঘ্বান লোকের! মইনসদোকজ বরে প্রসঙ্ হইতে 

পরেন না ॥ ৬৯ 
| ৭০ ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাদিগের অধিপতি । তিনি আকাশ এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে উর 

. কবি, পরে আকাশের উপধ বিশ্রামাসনে আনীন হইয়াছিলেন। দীন ভাবে আপনার মধিপতিকে 

সমাধান ঝর! মঃ২। পিঃ৮। সু ৭। আঃ ৫৩। ৫৪ ॥ 

সমীক্ষকঃ- আচ্ছা, থিনি ছয় দিনে,জগৎ রচন| করেন এবং ( অর্শ) অর্থাৎ উপরিস্থ আকাশের 
উপর সিহালনে উপবিষ্ট হইর! বিশ্রাম করেন ঈশ্বর কন "কি সর্বশক্তিমান এবং ব্যাপক 
হইতে পারেন ? তাহ ঘদি না হয় ভবে তাহাকে ঈশ্বর ও বলা যাইতে পারা যায় না। তোমাদিগের 
বর কি বধির যে আহ্বান করিলে ও তিনি শুনিতে পান না! ? এসধল্ কথা অনীরবর কৃত. আই 
কেু ফোরাণ ঈশ্বর কৃত হইতে পারে না। যদি ছয় দিনে জগৎ রচনা করিয়! থাকেন এবং সম 

বনে খাকাশের উপর বিরাগ বরিণা। থাকেন, তবে. তিনি ক্লান্ত হইয়্াও থাকিবেন। একপে- তিনি 



১৪ সমুষ্লীস। ২৯৯ 
নিত আছেন অপবা প্রবন্ধ আছেন ১ ঘি জাগ্রত থাকেন উে তিনি কি এফণে কিছু, কর, (ফরিতেছেন অথব!'নিষণ্া হই বাছু সেবন উন্ক্ষনানি কর বিশ্রাধ করিতেছেন: ॥ *৭৯7-বিবাধ রত: পৃথিবী উপর বিচবণ করিও না। মঃ২। সি: ৮ সং ৭ আঃ ৯৩ ॥ অক্ষ কথা উ্) পনবস্ত হার [িপনীত ভাখে অন নর্থ যুদ্ধ করা এবং অবিষ্থাসী, 'দিগুকে বিনাশ করার ক্ষখাও লিখিত আছে? এক্ষণে হল ইহা পূর্বাপর বিক্ুদ্ধ কিনা? ইহা হইতে 'বিনিত হগুয়া যাক যে, মহঙ্জ? সাছছেৰ যন নির্কাল হইয়াছিলেন তধন আই. উপায় রচনা করিয়! খাকিবেন্ এবং যখন সবল হইয়ার্ছটিলেন তখন কলই উত্তেজন। করিয়া থাকিবেন। এই হেতু পর স্পর বিক্দ্ধ হওয়াতে এই দুই কথাই মিগা। | ৭১ ] | ূ +২--তইক্ষণাৎ একবারই খাষট প্রক্ষেপ করিল এবং গ্রত্ক্ষ অজগর ষ্ট হইন। মাঃ ২। সি:ন। ই; ৭। আঃ ১৯৫ | 

ৰ . সীক্ষক:--এইরাপ শৌখা হইতে বিদি হওয়া ঘাইতেছে যে, উক্ত ঈশ্বর এধং হক সাহেব এইরূপ মিথ্যা বিষয়ও শিশ্বী করিতেন । ফি এইন্নপ ছয় তবে উভয়েই বিদ্বান নহেম। কারণ চঙ্ষ রা দর্শন এবং কর্ণ বার! বণ কেহই অনা করিতে পারে ন। কতা, গ্রকখাও সেইরূপ ইন জালের কধা | ৭২। 
র ৫ +৬-_এই ছেঁড়ু আমি উহানিপের প্রতি বন, শর, মংকুন। তক গবংকধির বরধণ. গ্রের€ ধঈরিলাম। আমি উহাদিগের উপর নির্ধ্যাভন কথিলাধ এখং সমৃদ্রশ্বোতে মিম করিলাম । ট্রহার! যে ধর্শে আঁছে নিশ্চয়ই উক্ত ধর্ম মিথা। এবং উহাদিগের কার্ধ্যও দিখা ॥ দঃ ২ । পি ৯1%:.৯। আঃ ১৩৯ । ৯৩৩। ১৬৭1 ১৬৮ | 

| 2 রর সমীক্ষক:--এঙ্গণে দেখ থে, তিরূপ কোন তও কাহীফেও ভয় প্রার্শন করিয়া কছে যেতোখাকে, বিনাশ করিবার নয তোমার প্রতি সপ গ্রেগণ করিব, একথাও তন্প। আচ্ছা, য়ে ঈখর 1) পক্ষপাতী হছদেন ঘিশি এক জাতিকে নিমগ্ন করেন এবং অন্ঠকে অপর পায়ে আনয়ন করেন, ভিপি অধশ্থী নহেন কেন? যে মতে সহন্র মহম্ন এবং কোটি কোটি লোক আছে সেই. মক দি, মিথ্যা কা হয় এবং আপনার মতকে সত্য কহ] হয, ভবে তথাতীত আন্ত ধিতীর কোন মত কিরে মি হইতে পারে ৯ কারণ কোন মতে সঙ্গ ম্ুধা উত্তম উইতে গারে না। ইহ্ুএক পক্ষ প্রবণে বিচার ক্করা (এক তরকা ডিক্রী) এবং মহ! মূর্ধের মত কার্ধা। প্রাচীন বাইবেলের এবং ধর্ণগীতের ধা উহাদিগের পর্বে ছিল, এক্ষণে তাহা কি মিথ্যা হইয়া গেল? অথবা উহাদিগের অন্যকোন ধশ্ব, চিগ তুহাকেই মিথা। কহা হইল? কোরাঁণে খাহার উন্লেখ নাই এমন উহাদিগের অন্ত কোন্ধশ্ম ছি তাহ! উল্লেখ কর? | ৭৬ 
.... ৭৪-..অতএব তুমি অবশ্যই ( তাহাকে ) দেখিতে পাইবে । তাহার অধীশ্বর ধন পর্বতের উপ্র প্রকাশ করিবেন এবং উহাকে পাঁমামুতে পরিণত করিলেন। হৃসা চ্ছিত হইয়া পৃতিত 

... দিন ষি গোচর হয়েল তিনি বাপ, হইতে পায়েন না । তিনি যদি. িইক্গ- অহুষ্ট,. জাত করিয়া বেড়াইতেন উবে. পিফণেও (ফন দুজ্জণু কোদ চয়ংকার. জনক. কার্থগ্রার্শন দ. 
ই? পরা বিজদধ,হওয়াতে ২এ কু! বিশ্বাস যোগ নহে। +] ফু ₹ 68 8 ১ এ (1 রঃ 
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৭৫--প্রী্ত:কালে এবং মায়ংকাঁলে ভীতি এবং নযতার সহিত গে খুনে আপনার তির 

স্মনডখকে ধ্যান কর । ম: ২। সিঃ ৯ সঃ ৮। আং ২১৪ | 

সমীক্গক £--কোরাণের কোন কোন স্থলে লিখিত আছে যে উচ্চৈঃস্বরে আপনার অধিপতিকে | 

আঙ্রান কর এবং কোন কোন স্থলে লিখিত আছে যে অন্চচ্চণবন্ডে ঈশ্বরকে স্মরণ কর। এক্ষণে বল 

কোন্ কথা সত্য হইবে ? এবং কোন্ কথ! মিথ্যা হইবে? বে কোন কথ| অন্য কথার সহিত বিরুদ্ধ 

ছয় তাহ! প্রমত পীতের তুলা হুইয়। থাকে । যদি ভ্রমবশত২ কোন কথা নির্থত হইয়। পড়ে এধং 

তাহাও যদি বিশ্বাদ করিতে চাহ, তবে কিছুই বলিবার নাই || ৭৫ | 
 -শ৬ -তোমাদিগেধ লুষ্টিত দ্ুবা সম্বন্ধে *ক্স করিলে কহিবে, “এই লুষ্টিত ব্য ঈশ্বর এবং ধর্ম- 
প্ুচারকের জন্য । ঈশ্বর হইতে ভীত হ9। মঃ২সিঃ৯।স্ঃ৮। আঃ ১] 

_ ঈমীক্ষক £--লুঠন করিতে এবং দস্থ্যর কর্। করিতে প্রবৃত্ত করিবে এবং ঈশ্বর, ভবিষান্বকী। ও 

ধন্ধবিশ্বানী ও বলিয়। পরিচয় দিবে ইহা! অভিশর আশ্চর্য কখা!। ঈশ্বর হইতে ভীত হইতে বলা 

হইতেছে এ্রবং দর কশ্মাদি অসৎকাধ্যও করিতে থাকিবে ইহ বলা হইতেছে । তথাপি “আমা- 

দিগের মত উত্তম» ইহ বলিতে লজ্জাও হয় না| ভ্রমন্তযাগ করিয়| সত্য বেদম গ্রহণ ন। করা 

'অপৈক্গা। আর কি অন্য অপকর্ধ হইতে পারে ? | ৭৬ || 

.:+৭জড় অবিশ্বাসীদিগকে কণ্তন কর। আমি গশ্চ|ধ্যারী সহন্ত স্বর্গীয় দূত যানি সহায় 

করিয়া দিব। আমি নিশ্চই অবিশ্বাপীদিগের হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করিয়াদিব। সফলের গলদেশের 

' উপর প্রহার কর" এবং উহ্াদিগের প্রত্যেক সন্ধির উপর প্রহার কর ॥ মঃ ২। সি; ৯1 হুঃ ৮। 

আঃ ৭৯1১২ ্ 

 সমীক্ষক £__বাহব! বাহব| ! উক্ত ঈশ্বর এবং ভবিষ্যদ্বক্তা (প্রচারক ) এক্সপ দয়াহীন যে তীহার। 

মুপলনীন: মত ভিন্ন অন্য অবিশ্বাদীকে জড় কহেন এবং ঈখর উহ্তাদিগের গলদেশ ছেদন করিতে 

'আজ্ঞ। দেন ও উহাদিগের হস্ক এবং পনের সন্ধিচ্ছেদ করতে হল্সত দেন এবং সহায়তা করেন। 

এরূপ ঈশ্বর লঙ্কাধিপতি অপেক্ষা কি ন্যন? কোরাণ কর্তারই এই সকল প্রপঞ্চ, ঈবরের নহে । যদি 

ডা ঈবরের হয় ভবে উক্ত ঈবর আমাদিগের হইতে এবং আমর! তাহা হইতে যেন দুরে 
খাকি। ৭৭ || 

.. 4৮-ঈখর মুললমানদিগের সতত আছেন। হে ধর্মবিশ্বাপী,লোক সকল! ঈশ্বর এবং ধর্ধ- 

গ্রচারককে উচ্গৈঃস্বরে আহ্বান করিতে স্বীকৃত হও । হে ধম্মবিশ্বাসী লোক সকল! ঈশ্বরের এবং 
প্রচারের ব্স্ অপহরণ করিও ন! এবং আপনার ন্যস্তবস্ত অপহরণ করিও ন|। ঈগ্নর রড়া্র | 

(করিয়াছেন এবং তিনি ধড়যন্ত্রকারীদিগের মধ জেষ্ট। ম২। দিন সয৮। আঃ ১০২? 

২৭৩, | 

 লমীক্ষক £ ঈশ্বর কি মুসলমানদিগের্ পক্ষপাতী ? এরপ যদি হয় তষে হিনি অধন্ম করেন। 

ভাহা নছে, তিনি লমন্ত সৃষ্টিরই ঈশ্বর । গাহ্বান না করিলে তিনি কি শুনিতে পান না? তিনি কি 

বধির 7 তাহার সছিত ধন্মগ্রচারককে শরীক (সহযোগী ) করা কি অত্যান্ত অসং কারা নহে? ইশ 

রে কোন ধ্নাগার পুর্ণ আছে যাহ! লোকে অপহরণ করিবে? ধন্মগ্রচারকের এবং আাপলার ন্যন্ত্র 

বর জপররণ ব্যতী অন্ত সকলেরই কি অপহরণ করিবে ? 'অবিষ্বান্ এবং জার্ডিকেরই, খইুনপূ | 



বি 

, এঠগয়ুাস।। ঠা 

ইশ হইরা থাকে । আচ্ছা, হিলি হড় যন্ত্র করেন এবং বিনি বড় যন্্রকারীদিগের টঙ্গী, লো খর 
কেন ছল্লী, কপটা এবং অংন্থী নহেন ? এই হেতু এই কোয়াপ ঈশ্বর রচিত নছে। পরস্ত কোন এ ৰ 
'এবং ছলীর রচিত । অন্তথ! এরূপ অসদৃশ কণা কেন লিধিত হইবে || ৭৬ |. রা র্ 

. এঈশ্াধে কাল পরাস্ত অবিশ্বাসীদিগের বঙ্গনাধ না হইবে এবং সমস্ত ধর্খ ডি ঈশ্বরের রি 
না হইবে সেই পর্যাস্ত উহ্নাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে । যে কিছু জব্য তোমার! লু$ন করিবে তাহা 
পঞ্চাশ নিষ্চয়ই ঈশ্বরের এবং তীহার ধর্ধগ্রচারকের হইবে। মঃহ।, ফ্ি০ ২8৮1 
আ: ৩০1৪১ || ০ 

সমীঙ্গক--এইরূপে অন্তায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া শাস্িভঙ্গ কর্তা নিও খর ভিন অন্ত কে 
হইবে ? চমংকার ধর্ম দেখ, যে ঈশ্বর এসং ধর্খগ্রচারকের জন্ত সমস্ত লু%ন করিতে হইবে. এবং অপ- 

রকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে হইবে । ইহ] কি দস্থযর কার্ধয নহে? লুষ্িত পদার্থের ভাগী ঈশ্বরকে 
করাতে তাহাকে দস্কা কর। হইতেছে জানিতে হইবে । এইরপে দস্থাদিগের পক্ষপাতী হইয়। ঈশ্বর 

আপনার ঈশ্বরত্বের শর্বতা করিতেছেন । ইহ! অতিশয় আশ্চর্ধোর কথা যে এইকপ পুস্তক, এইকপ 

ঈশ্বর এবং এইরূপ ধর প্রচারক সংসারে এইরা1 উপাধি সকল লইয়া! শান্তিভঙ্গ করতঃ মন্সদাদিগের 
দুঃখ দিবার জন্য কোথা হইতে আসিয়াছে! ষদি এইরূপ মত সকল জগতে প্রচলিত লা হইত 
তাহ! হইলে সমস্ত জগৎ গানন্দে অবস্থান করিত || ৭৯) 

৮*-_যনি দেখিতে, বখন স্বর্ন দুক্গণ অবিশ্ব।পীদিগকে উংপীড়ন করে ও ও তাহানিগরের মু 
ৃষ্ঠদেশে প্রহার করে এবং কহে যে দহনের আল! আম্বাদন কর। আমি উহারদগের পাপ হে 
রা বিনাশ করিয়াছি এবং আমি “ফ্যারো"র লোকধিগকে নিমগ্ন করিয়াছি । তোমাদিগ্রের 

'ফরূপ শক্তি হয় হজ 1 উহাদিগের জন্য প্রস্থত কর। মঃ২। সিং ৯। সু: ৮ আঃ ৫:168167| 

সমীক্ষক-_আর্রকাল যখন রুশীয়ের। ুক্কীমাদির এবং ইংলগু মিদরের ছর্দণা করিল তখন, কী 
'ত সকল কোথায় নিদ্রত ছিল? ঈশ্বর পর্বো আপনার সেবকদিগেক শক্রধিগকে বিনাএ করিতেন, 

লমগ্ন করিতেন একথা যদি সত্য হইত তাহ হইলে এক্ষণেও তদ্জরপ করিতেন.। যখন তাদশ হ₹ 

1 তপন একথ| বিশ্বাসযোগ্য নহে । যত দূর তোমরা করিতে পার ভিন্বমতাবলক্বী দিগের দুঃখদায় 
রম কর, ইহা কত দূর অন্তায় আজ্|। বিদ্বান এবং দয়ালুর এরূপ আজ্ঞা হইত্ত পারে ন।1 এক 

ইলে-ও ( কোরাণে ) লিখিত আছে যে ঈশ্বর দয়ালু এবং স্তাননকারী। এই সকপ কথ! হইতে গ্রমা 

ঘর যে মুনলমানদিগের ঈশ্বর স্তায় এবং দয়ারি সদ্গণ হইতে দূরে অবস্থান করেন ॥৮০॥ 

৮১---,হে স্বর্গীয় প্রচারক ! ঈশ্বর তোমার এবং মুসলমানদিগের মধ্যে যাহার। তোমাকে প' 

ক্ররিবে তাহাদিগের সহায় (লাভ স্বরূপ হয়েন) | হে প্রচারক ! যদি ইচ্ছা কর যুদ্ধের জন্য সূ 
র মানদিগকে উত্তেজিত কর । যদি তোমাদিগের মধো ২* জন লোক সন্তোষবিশি্ (হ্িয় ) থা 

তবে উহ্বারা ছুই খত লোককে প়ান্ধিত করিবে । অতএ৭ লুষ্ঠিত পদার্থ ভোগ কর এবং ভোম 

8 িগের বিধি অনুসারে পহিত্র বন্ধ ভোর্জন.কর ও ঈশ্বর হইতে ভীত হও । তিনি, ক্ষঘা কর্তা ং 

ছা গং ২। লিঃ ১০। সু) ৮1 আঃ ৬৭৬৪1৬৮ ॥. 

 সবীক্ষকঃ--আপনার পক্ষতুন্ত করা, এবং সেই পক্ষ ইচ্ছা করিলে অন্টাঃ করিছে এবং লা 

করন বঙ্া কী ঘন, বিধর্ক। এবং ধন্ডের কর. বনি প্র্গাদিগের মধ্য শান্ঠিতগ কণাং 



২ |... জঙযা শকাশ। 
বৃকষে প্রতৃত কষেন এবং লুষ্ঠন-ও হত্যা করিয়া আনীত পদীর্থকে বিধি. ধু ও পৰি কহেন তীর 
নাম.আবার ক্ষমাধান্ ও কালু কিন্ধপে লিখিত হয় ? ঈশ্বরের কথা দুধে থাকুক কোন ভন্রলো কেও 
এইকীপ কথ! হইতে পারে না । এই সকল কথা হে কোরাণ ধখন সটনববে বাকা হইতে পারে 
না ॥৮১।| 

৯২--উছবাী মধ্যে তাহার! সর্যদ! ডিন গ্র্বং তর লরীপে থাকাতে গাহাদিগৈষ পুণা স্ব 
ছুইবে। হে বিশ্বাসী লোকগণ ! ভোমাদিগের আপনাদিগেষ পিতাকে অথব। আপনাদিগৈর প্রাভাফে 
'ঘদ্দি তাহারা ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অবিশ্বাসী দিগের সহিত মিজ্রতা ধয়েম ভবে তীহাদিগকে মিষ্র 

বলিয়। মনে করিও না। ঈশ্বর পুনরায় ধর্ম প্রচ।রকের প্রতি এবং মুললমানদিগের প্রত্তি আপনার 

আশ্বাস অবভারণ (দান । করিয়াছেন এবং সেনাণড অবতারণ করিয়াছেন । উহা। তোমরা দেখিতে 
পাও লাই। উক্ত ভোকদিগকে তিনি দণ্ড দিয়াছেন; অবিশ্বাসীদিগের এইরপ দঈপুই হইয়া ধাকে। 

পরে ঈশ্বর বাকংবার উহাদিগেষ নিকট আগমন করিরেন। যাছার| বিশ্বাস করে না, তাহা্গিগের 
সহিত ঘৃদ্ধকর। মঃ২।সিং ১০।হু:৯। আঃ ২১। ২২ ২৫1 ২৬1 ২৮॥ 

সমীক্ষক--মাচ্ছ, ঈশ্বর ঘি হ্বর্গবাসীদিগের নিকটে থাফেন ভবে তিনি কিনপে পর্বব্যাপী 

হইতে পারেন ? খিদি সর্ধবধ্যাপক নছেন তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং ষ্ঘায়াধীশ হইতে পারেন না । আপনা- 

দিগের মাত! পিভ। এবং ভ্রাত। ও মিত্রদিগকে বিচ্ছিপ্ন করা কেবল অন্যায় কথ |: অধস্ট, তাহার! 

যদি অনহ উপদেশ দেন, ভবে তাহা বিশ্বাস করা উচিত নহে, বিস্ত সর্ঝদাই তীহাদিগকে সেবা কর! 

র্তব্য। পূর্বে যাঁদ ঈশ্বর মুসলমানদিগের উপর বন্তুষ্ট ছিলেন এবং উহাদিগের সাহাধ্যার্থ সেন! 
আফন্তীরণ ফরিতেন, তবে এক্ষণেও কেন তক্রপ করেন না? যদি পুর্বে তিনি অধিশ্বাসীদিগকে দণ্ড 

[ফিতেন্ এ+ং পুনগ্কায় উার্দিগের বিক্ষদ্ধে আগমন করিজেন, তাহা হইলে অক্ষণে ভিনি কোথা 

দঠি্বােন ? ঈত্ব কি যদ্ধ ব্যতিরেকে ধর্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন ন।? এইবপ ঈশ্বরকে 

সাসাদিগের ভিলাগুলি দিতে হইবে । তিনি ঈশ্বর, না একজন ক্রীড়াকারী ?॥ ৮২ | 
17৮৩ তোমাদিগের জদ্ঠ ঈশ্বর শ্বয়ং দণ্ড দিবেন অথবা আমাদিগের হস্ত খারা দণ্ড দিবেন, 

আমরা, সেই পরিণাম ( ভোগ ) দেঁখিব। মঃ ২17 সিং ১৯ স্থং৯। আঃ ৫২ ॥ 

সমীক্ষকঃ_ মুসলমানই কি ঈশ্বরের “পুলিশ” হইয়াছেন থে তিনি নিজ হুস্তে অথবা মুসরমানদিগের 

হস্তে অগ্ঠ ফোন মভাবলঘীদিগকে ধৃত করেন? অপর ফোটী কোটা মন্থ্ধ্য কি ঈশ্বপ্নের অপ্ঠিয়? 
ঘুললমানদিগের মধ্যে পাপী, লঞ্চ? কি তাহার প্রিয়? যদি এইরূপ হয় তবে অস্ককারাধৃত নগরে 

অর্ধাচীন রাজার ন্যায় দৃষ্ট হইডেছে আশ্চর্ঘ্যের কখ। এই যে বুদ্ধিমান মুপলমানও এই নির্ঘল 

ও অযুস্ত মত বিশ্বাস করেন | ৮৩ ॥ ট রর 

৮৪-_ঈশ্বর বিশ্বাসমুক্ত পুরুধধ এবং স্ত্রীলোক দিগের প্রতি স্বর্গলাভ প্রতিজ। করিয়াছেন | ' সেই 
স্বর্গের নীচে লর্ধদ! জঘশ্লোত চলিতেছে । তাহার! সর্ধ্াদা সেই ছাানে অবস্থান করিতে? : গর 

+«ইডেনের” মধো “জাহাদিগের পবিত্র গৃহ (অবস্থান ) আছছে। পরস্ত ঈশ্বরের প্রগঞ্জতা সর্ব 

পেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাহার শুভ ইচ্ছ। পাওয়া সর্ধোতধ। অতএব উহাদিগকে. যে উপছাস কলে; 
ঈশ্বর উঠাদিগকে উপহৃস করিয়া থাকেন । মঃ ২। দিঃ ১০। স্থ ৯ আং ৭২1৮০] 

: সমীঙ্ষক-আপনার অভিপ্রার-লিঙ্ধ কারবার জন্য ই]. কেবল ঈশ্বরের নাম লইয়া রী-ও খুরুৎ 
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মিগকে লোন প্রদান করা মাত্রু। একপ জেড প্রদান না কিনে, মহম্মদ সাহেধের দালে ০ 
আবদ্ধ হইত না। অন্ত মতাবরী লোকেরাও এইনূপ করিয়া থাকেন। মঞগুবোর।-পরম্পর উপর, 

সাদি করিয়া থাকে, পরন্ধ ঈথবরকে কাহারও উপহানি কর। উচিত'নহে। এই কোরাণ.কেব্র এক... 
মহ ক্রীড়। মাত্র & ৮৪ || ও 

৮৫--পরস্ত ধর্ম প্রচারক এব' যে কল তাহার তুল্য বিশ্বাসী ধর্শের জনা যুদ্ধ করিয়াছে এবং রিং 
সঙ্গে আপনাদিগের ধন এবং জীবন দিয়াছে সেই সকল লোকেরই মঙ্গল হইবে । ঈশ্বর উহাদিগেক' 

সদয় মুদ্রান্ধি'ত করিয়! রাখিয়াছেন এবং সেইজন্য তাহারা বুঝিতে পারে না। :মং ২। লিং ১$.। 

কু: ৯। আঃ ৮৯।৯২॥ | % 
:সমীক্ষক:- স্বার্থপরভার কথা শ্রবণ কর। যাহার! মহন্মদ সাহেবের সহিত তুলা বিশ্বাসী তাক” 

রাই রেষ্ট এবং যাহারা তাহা নহ্থে তাহারাই নিকৃষ্ট । একথা কি পক্ষপাত এবং আবিষ্তা পুর্ণ লহ? 
যখন ঈশ্বর (উহাদিগের হৃদয় ) মুদ্রা্কিত করিয়! রাখিয়াছেন, তখন পাপ. করিতে উঠাদিগের কিছু, 
মাত্র অপরাধ হয় না, পরস্ধ ঈশ্বরেরই অপরাধ হইয়। থাকে। কারণ উক্ত হতভাগাধিগের হৃদয় 

কল্যাণ হইতে অনরুকধ করিয়। মূ্াকিত করিয়া দেওয়। হইয়াছে, ইহ| কীদুশ মহা অন্ভায় 1৮8, 
৮৬- উহীদিগকে পরিত্র করিবার জন্য অর্থাৎ বহিঃশুদ্ধি করিবার জনা ভুমি গোপনে উহাবিগের 

দানার্থ জুব্য গ্রহণ কর ॥ ঈঙয়ের মার্গে স্থিত হইয়া) প্রাণ য'উক অথবা! অপরের প্রাণ. বিনষ্ট হউক, 

এইরূপ তাবে যুদ্ধ করিবে বলিয়। ঈথবর মুনলমান দ্িগকে স্বর্গে প্রেরণার্থ উহা্দিগের জীবন এবং উহা", 
দিগের সম্পত্তি ক্রর করিয়া লইরাহেন। মঃ২। সি: ১১। হু৯। আঃ ১০২ ১১৭ ॥ ৰ 

সমীক্ষকঃ--বাহবা ! বাহবা ! মহম্মদ সাহেক? তুমিতো গোকুলিয়া! গৌসাইদিগের তুলা কিমা, 

বদিলে ! কারণ লোকদিগের সম্পণন্ত গ্রহণ কর। এবং উহাদিগকে পবির কর!, ইচ্ট। তে গসাই, 

দিগেরই কার্ধ্য ! এভাদৃশ ঈবা ও ধনা! তিনি উত্তম বাবস্থা খুলিয়াছেন ! হিনি মুলমান দিগে 

হন্তে অন্য নিরপরধধাদ্লিগেব প্রান গ্রহণও লাভ মনে করেন, উক্ত অনাথদিগকে নিহত করিয়। , তাদুশ, 

নিদদিয় মঙ্্যাদিগকে ন্বর্ম দান করির| মুসলমাঁনদিগের ঈশ্বর দয়া এবং ন্যায় সন্ধে হত প্রক্ষালন 
করিয়! বঙিয়ান্ের। এইরূপে তিনি আপার ঈগ্বরত্ধের অমধ্যাদ। করতঃ বুদ্দিমান্ এব ধার্পিক 

লোকদিগের নিকট ঘ্বণিত হইয়াছেন | ৮৬ | মি 

৮৭- ছোবিশ্বীসী লোকগণ! তোমাদিগের নিকটস্থ আহশ্বাসী লোকদিগের সহিত যুদ্ধ ক) 
হোমাদিগের দৃঢ়তা লা করা উচিত। তাহারা কি দর্শন করে নাষে প্রতি বশর একবার অথবা, 
দুইবার তাহারা দুঃখে নিক্ষিপ্ত হয় ? তথাপি তাহার অনুতাপ করে ন| অথবা শিক্ষালাহ করে না. 

মং ২নিঃ ১১। হু ৯। আঃ ১১২1 ২২৫॥ 

সমীক্ষক--দেখ, ইহা ও এক বিশ্বাসঘাতকতার কথা। ঈশ্বর মুসলমানদিগকে দি দিতেছেন 

যে প্রতিবেশী হউক অথবা কাহারও'ভূত্য হউক, যখনই অবসর পাইবে তখনই যুদ্ধ করিবে' অথবা 

ঘ্ব্য। করিবে । মুদলনানদিগ্রের হইতে এইরূপ কাধ্য অনেক হইয়াছে। "মুসলমানেরা এইরূপ 

ঝোরাণের উকি সকল বৃঝিয় ধদি কোরাণের ৮৪ সকল ত্যাগ করেন তবে আত রি 

হয ্ টু 

উল বীর নিক্ষযই তোমাবিগের-অধীশবষ | . তিনি দিনের. মঙ্ে সাকাশ এবং বি 



| পরত 2 সর 
' ক | গা: শীকার্শ। 

কষরি়াছেষ 1 পরে তিনি কউপগ্জাকাশে [ আসনোপনি ) বিশ্বা্ করতঃ কার্ধে;র তক্কাধখারণ করি 
তেছেন। ফট ৩। পি: ১১): আঃ: 5॥ 

। স্ীক্ষক:--উপরাকাশ এবং আকাশ একই পদার্থ উহা নির্শিভ;নহে । উহা জনাদি। উহার 
৬, লেখাতে নিশ্চ হইতেছে বে খই কোরাখকর্ত। পদার্থাগ্ঠা জানিতেন না। পরসেখরের 
শপঙ্গে কি ছর দিন পর্যাস্য নিশ্ধাণ করিতে হয়? ভবে ধন কোরাণে লিখিত আছে যে 'আখার 
বাজাতে হউক” ) এবং উহা হইয়া যাং্”, তখন পুজরায় আবার ছয় দিন কখন সঙ্গত হইতে পারে 
ন1। স্থতরাং ছয় দিনের কথা মিথ্যা হইল । উক্ত ঈশ্বর যদি ব্যাপক হইতেন, তবে উপরাকাশে 
কেন অবস্থান করিবেন ? বখন তিনি কার্ধোর তরাধধারণ করেন তখন (তোমাবিগের ঈশ্বর প্র্ধত 
যজুখ্যের তুল্য হইলেন | কারণ ফিনি সর্ধজ্ঞ তিনি আবার বঙিয়। কি 'গতদ্বীর” (ততাবধান:) 
করিবেন ? ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে, বন্ত এবং (ঈশ্বর বিষয়ে ) অঙ্্  পাকই এ এই পুস্তক 
রচনা করিয়া! থাকিবেন। ৮৮ | 

' ৮৯--মুসলমানদিগের জন্তই দয়| এবং উপদেশ । ম: ৩। সিং ১১। স্থঃ ১৯1 আঃ ৫৫ ॥ 
 সমীক্ষক-উক্ত ঈশ্বর কি কেবল মুপলমানদিগেরই অন্তের নহে? এবং তিনি কি পক্ষপাতী যে 

তিনি যুসলমানদিগের উপরই দয়া করিবেন এবং অন্ত মন্তষোর উপর করিয়েন ন। ? যদি বিশ্বাসী 
সুললমান দিগকেই ( উপদেশ ) কথিত হুয়, তাহাহইলে উহাদিগের জন্ত শিক্ষার আবশ্তকত। নাই 
এরং ঘি ুললমান ভিন্ন অন্যকে উপদেশ না কর! হয় তবে ঈশ্বরের বিগ্যাই ব্যর্থ হইল। 

৯০-_-তোমাদিগের মধ্যে কে উত্তম কর্ধ্ঘ বিষয়ে ্রে্ঠ তাহার পরীক্ষা গৃহীত হইবে । যন 
'জিঞ্জাস! কর. ভবে মৃত্যুর পশ্চাং অবস্ঠই তোমাদিগকে উখাপিত করা হইবে! মঃ৩। পিং ১১। 
ঃ ২১] আঃ ৭ 

নমীন্ষকঃ-_ধদি তিনি ঝর্শের পরীক্ষা করেল তবে তিনি সর্ধজ নহেন। যি তিনি ম্বত্ার পর 
উত্থাপিত কয়েন তবে তিনি এক্ষণে ভাবিবিঠারাধীন করিয়া রাখেন এবং ঘৃতু/ুর পর আল রা 
হইবে না াহার এই ধিয়ধকে ভঙ্গ করেন। ইহাতে, তাহার ঈশ্বরের খর্ববতা কর| হয় | ৯, 
“৯১-_বল] হইল যে, হে পৃথিবি! তোমার হল উরস কর, এবং হে আকাশ! জল 

স্থিত কর। তৎক্ষণাৎ শু হইল। ছে গোকগণ! তোযাদিগের জন্ত এই উ্রীই ঈশ্বরের 
টিক । অতএব উহ্ধাকে ঈবরের পৃথিবীর মধ্যে ছাড়িয়া দাও এবং সে ভোষ্জন করিয়া বিচয়শ 
কফক॥ মঃও। লিঃ ১৯। চু; ১১1 আঃ ৪৩। ৬৩॥ 

সধীক্ষকঃ--ফি বালকত্বের কথা ! পৃথিবী এবং আকাশ কি কখন বাকা শুনিতে পারে? বাহ্ব!! 
বাহব11! ঈশ্বয়ের উষ্টাও আছে! ভবে তীহান্স উঠ ও আছে তহে! হইলে হস্ত, গর্দাড এবং অব 
আদিও খাকিতে পারে ? ঈশ্বরের উদ্ীকে ক্ষেতে বিচরপ করিতে দেওয়া কিূপে উত্নম কথ।? হিলি 
বি উদ্রীর উপরও আরোহণ করেন ? যদি এপ হয় তবে ঈশ্বরের ঘছেও নবাবের স্ভায় আকদমক 
সুই থাকে! 

»২-যতদিন আকাশ এবং পৃথিবী থাকিবে তরদিন উহায়া উহার ধ্যে সর্বদা" থাকিবে । | 
সকল লোক সৌভাগ্যবান্ তাহারা, যত দিন আঁকাধ'এবং-পৃথিবী থাকিতে ডদিন বর্গ সী রী ূ 
উদ মঃও | সিং ১২7 সঃ ১১) আও ১০ । ১০৬৪ | চিনি 

 সমীনন্ক--ঘদি বিজার দিনের পে লঙ্ষধ লোকে নয়কে এখং প্বর্গে গমদ কিরিকে তাছা হইছে 
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কাশ এবং পৃথিবী কাহার জন্ত থাকিবে ? যখন নরকে অথব। স্ব অবগ্থান ফর।র অবধি খাকাশ 

" পৃথিষীর বিদ্যমানত| হর, তখন স্বর্গে অথব! নরকে সর্বাদ। (নিত্য) থাকিবে একথা মি / 

হইল । এরূপ কথা অবিদ্বানেরই,হইর। থাকে, উচ্বরের ব| বিদ্বানের হইতে পরে না ॥ ৯২: 
৯৩_তখন ইমুন্ূফ স্বীয় পি তাকে কহিল, হে মংপিতঃ ! আছি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি ॥ ম ৩৭. . 

৮ 

সিঃ১২। হঃ ১২। আঃ ৪ হইত ৫৯ পর্যান্ত ॥ | ঠা ৰ 

সমীক্গক-_এই প্রকরণ পিন পয়্ের সংবাদ রূপ উপাানে পৃণ্ আছে তাং কোরাণ ঈরের, 
রচিত হইতে, পারে না। কোন ম্টষা মষ্টঘাদিগের ইতিহাস লিখিয়! 'দিয়াচ্চেন ॥ ৯৩ |. রিনা 

৯৪__ তিনিই ঈশ্বর হিনি তস্ত ব্যতিরেকে আকাশকে প্রতিধাপিত করিরাছেন। উপরা্াখ 
ত/চাকে অবস্থান করিতে দেখা যায়) তিনি কূষযকে এবং চন্্রকে আজ্ঞাবহ করিয় [ছেন । তিনি 

পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন । আকাশ হইসে তিনি জল অবতারণ করিয়াছেন এবং আপনারিগের 
পরিগাণাসারে স্রোত প্রবাহিত হইতেছে । যাহাকে ইচ্ছা ভয় তিনি প্রচুর ভোজন ভ্রবা দেন এবং 
খাথাকে ইচ্ছা হয় দান করিতে নিবুত্ত হয়েন। মঃ ৩ । সিং ১৩। কৃ ১৩। আঃ ২।৩। ১%)২১॥ 

সমীক্ষক-__মুললমানদিগেল ঈশ্বর কিছুমান্্ই পদার্থ বিছা। জানিতেন না। বদি জালিতেন কবে . 
গুরুজহীন আকাশকে স্তস্তের উপর স্থাপন করিবার কখ| রূপ উপাধ্যান কিছুই লিখিতেন না। ঈশ্বব 

যদি উপরাাশ রূপ এনন্বনেই থাকেন হবে তিনি সর্বাণক্তিমান এবং সর্বাবাপক, ইন পাবেন 
না। ঈশ্বর যদি মেপবিভ1 জানিতেন তবে আকাশ হইতে জঙ্গ অবতারণ করিয়াছেন লিখিয়া, পি থিকা 

হইতে জল উপরে উত্থাঁপত করিরাছেন, ইহা পুনরার লিখিলেন 51 কেন? ইহা হইতে নিচ্চয় হইল 

(য কোখাণ-রচরিত। মেঘবি্ঞ। জানিতেন না। যদি তিনি স্দদং কার্ধা বাতিরেকেও সুখ, 

ও ৪ঃথ দেন, তবে ভিনি পক্ষপাতী, ভন্তায়কারী এবং নিরঞ্গর পর্ন ইলেন ॥ ৯৪ | 
৯৫_বল যে, ঈশ্বর যাকে উচ্চ করেন, জুষার্গঠ্যত কোন এবং, সমার্থ, প্রদশন 

করেন। ভিনি নেই মগ্ষাকে (বিখালীকে) আশনার অদ্িমুখীন করেন॥ মঃ ৩। নিঃ ১০), 

১ ১৩। মাং ১৭ || 

সমীঃ-যদি ঈশ্বর মার্গচাত ( প্রতারিত ) কবেন, ভবে ঈবরে এবং শয়ভানে কি প্রেদ রে 

মখন শয়তান অনাকে প্রতারিত করাতে অধম হইল, তখন ঈশ্বর তদ্জণ কাধা করাতে, হিশি, 

অধম শয়তান কেন ন। হইবেন? এবং প্রতারিত কর! বশতঃ পাপ হওয়াতে তাহ হকে নয নর, 

যাইতে তইযে না? 1৯৫ | 
.৯৬-:এইরূপে আমি আরবী ভাষা-লিখিত কোঁরাণ অবতরণ করিয়াছি । দি ভোদক, নি 

চরে উচছছার অন্রসরণ ক, তবে হোযর, নিকট এই. বিষ) আবিষ্কৃত ত হইবে।., অইএর ইহা! বাতি, 

রেকে. তোমায় নিকট নয কিছুই ঈশবধাদেশ(. বার্তা) আনয়ন ক্ষবে না; এবং আমার উপর হিসার 

গ্রহণের ভার রহযাছে। মঃ ৩। সি: ১৩। সঃ ১৩ আট ৩৭। ৪০ ॥ পে 
মমীক্ষফ-_কোরাণ কোন্ দিক্ তইঙুত অবতীর্ণ হইরাছে ? ঈশ্বর কি' উপরে থাকেন ? গ্রকর্থা; 

মতা হইলে, তিনি একদেশী- হওয়াতে ঈবরই হটে পারেন সাপ ' কারণ ঈশ্বর ঠক গানই এক- 

রূপ একব্যাপ্রক। “হাতা আনয়ন করা “হকার” ( নার্তাবহের ) কারা ফিনি গচখাবং একি, 

দেশী, তীহারই বার্ধাবহের প্রয়োদন হয় ' “হিলার” লওঘা অথবা, দেওয়া মভযোরই কাধ; 
,া নু ১, 

টত 13 ৩ | ৃ 
এক 
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খবরের নহে। কারণ ভিনি সর্ধজ। অতএব ইহাই নিশ্চয় হইতেছে যে, ক্কোরাণ কোন, অললঙ্জ. 
মন্ুয্যের রচিত | ৪৬॥ | 

৯৭,ভিনি জ্ুধ্য এবং চন্ত্রকে নিত্য ভ্রমণকারী করিয়াছেন । মুন্ষ্য নিশ্চয়ই অন্তায় এবং পাপের 

কর্ত।॥ মং ৩। সিং ১৩ । সঃ ১৪ । আঃ ৩৩। ৩৪ | 

সমীক্ষক-_চন্দ্র এবং ক্ধ্যই কি কেবল ভ্রমণ করে এবং পৃথিবী ভ্রমণ করে না? ৃথিবী দি ভ্রমণ 

ন। করে, তবে কয়েক বংসর যাবং রাত্রি এবং দিন হইয়! যাইবে । যদি মন্ষা নিশ্চয়ই অন্যায় এবং 

পাণবর্তা হইল, তবে কোরাণ শি্ষ। কর! বার্থ । কারণ পাপের অস্কুষ্ঠান করাই যাহার দ্বভাব 

তাঁহার। কখনই পুণ্যাজ্মা হইবে না। পরন্ধ সংসারে 'সর্ধদাই পুণ্য।ত্স। এবং পাপাত্স। দৃষ্টিগোচর 

হইয়! থাকে । সুতরাং এই পুস্তক ঈশ্বর রুত হইতে পারে ন|॥৯| 
ঈ৮--পরে আমি উহাকে (মন্ুধাকে ) সম্পূর্ণ গঠিত করিব এবং উহার মধ্যে আপনার আত্মা 

সস দ্বারা প্রবাহিত করিব এবং তোমরা উহাকে নমস্ক'র (পুজা) করত: ভূমিতে পতিত হইবে । 

সে (শয়তান ) কহিল হে মদীয় ঈশ্বর ! তুমি আমাকে মার্গচাত করিলে বপিয়া আমি নিশ্চয়ই পৃথি- 

বীর মধো উহ্বার্দিগের জন্য গ্রলোভন দিব এবং প্রতারণা করিব । মঃ৩। পিঃ ১৪ | হু: ১৫। আঃ 

২৯। ৩৯ হইতে ৪৬ পর্যন্ত ॥ 

সমীঃ--যদি ঈশ্বর আপনার আম্মা আদম সাহাবের ভিতর নিঙ্গিধধ করিয়া থাকেন, তবে তিনিও 

ঈশ্বর হইলেন । যদি তিনি ঈশ্বর হয়েন নাই এরূপ হয়, তবে পমস্কারাদি ভক্তি প্রদর্শন বিষয়ে 
ক্টাহাকে আপনার “শরীক? ( সহযোগী ) কেন করিলেন ? যদি ঈশ্বরই শয়তান প্রতারক হইলেন, 
তবে তিনি শয়তানের শয়তান ও তাহার জো্ঠ ভ্রাত|! এবং গুরু কেন না হইলেন? কারণ তোমর! 

ত।রককেই শয়তান মনে কর এবং ঈশ্বঃও শয়তানকে প্রতারণ। করিয়ছেন। শয়তান প্রত্যক্ষ 

কহিয়াছে যে আমি গ্রতারণা করিব। এরপ স্থলে তাহাকে আবার দণ্ড দিয়! কেন কারারুদ্ধ কর! 

হইল ? তাহার প্রাণবিনাশ কেন করা হইল না? ৯৮ | 

৯৯--আমি নিশ্চয়ই সমন্ত জাতির মধ্যে গ্রচারক প্রেরণ করিয়াছি । আমার যখন ইচ্ছা]! হয়, 

তখন উহার প্রতি আমি বলি যে, ইহা হউক এবং তৎক্ষাণাং তাহ। হইয়া যায় | মঃ ৩। সিঃ ১৪। 

সঃ ৩৬ আঃ ৩৫ । ৩৯ । 

লমী:--যখন মকল জাতির মধ্যে ভবিস্বতবক্ত। (প্রচারক ) প্রেরিত হইয়াছে তখন রঃ প্রচাঁরক- 
দিগের মতাচ্চায়ী লোকসকল "“অবিশ্বাসী” কেন হইল? তোমাদ্দিগের প্রচারক ভিন্ন অন্ত প্রচারক. 
কি মাননীয় নহে? ইহ। সর্বথ| পক্ষপাত্তের কথ।। যদি সকল দেশে প্রচারক প্রেরিত 'হইয়া থাকে, 

তবে আধ্যবর্তে কোন্ প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল? স্থতরাঁং একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে । ঈশ্বর যখন 
ইচ্ছা করেন এবং কহেন যে পৃথিবী হইয়] যাও, তধন উহা! জড় হওয়াতে ঈশ্বরের আজ! গুনিতে 
পাঁরে না; সুতরাং কিরূপে নির্মিত হইতে পারে? এ সমস্ত বিভার কথ]।। একথা অজ্ঞান 

|লোকেই বিশ্বীস করে | ৯৯॥ | 

১০*-*ঈদ্বরের জন্ত বন্তা! অর্পণ করে। যে যেরূপ প্রার্থনা করে, তাহার অন্ত তাহার পৰি 

হয়। ঈরংরর নামে শপথ করিতেছি যে, আমি নিশ্চয়ই প্রচারক ( ভবিষুবক্তা) প্রেরণ টারখাি ]. 
(আঃ ও1নিঃ ১৫। সং ১৬) তা? ৫৬। ৬২ | ্ 



উই সগুমোস, |. ২৫৭ 
চে 

রণ ফা যায় নাঃ কণ্ঠাই কেবল অর্পণ করিতে হইবে ই কারণ কি বল? শপথ করা 
ঈ্মখ্যাবাদীর কার্ধ'। ঈশ্বরের কথা হইতে পারে ন। |. কারণ সংসারে প্রায় দেখিতে পাওয়। ঘায় যে» 
মিথ্যাবাদী লোকেই শপথ করিয়। থাকে | সত্যবাদী শপথ করিবে কেন? | ১০৯ ॥ 

১*১-_ঈশ্বর এই সকল লোকের হৃদয়ে, করণে, এবং চক্কর উপর মৃত্রা্ধ দিয়া অবরুদ্ধ করিয়াছেন 
এবং এই সকল লোক অসাবধান। সক জীপকে ভাহাদিগের কৃতকপোর সম্পূর্ন ফল প্রদত্ত হইবে 
উহাদিগের প্রতি অন্তায় প্রদর্শন কর। হইবে না ॥ মূ ৩। পিং ১৩ । সঃ ১৬1 আঃ ১১৫ । ১১৮ ৪-- 

সমীক্ষকঃ--হীশ্বরই যদি মুদ্রাঙ্ক দিয়। অবরুদ্ধ করিলেন, তাহ। হইলে এই হতভাগ্যগণ বিন1 অপ- 
রাধে বিনষ্ট হইল ! কারণ উহ্থাধিগকে পরাধীন করিয়! দেওয়। হইল। ইহ! কতদূর অন্ত।য় ( অপ- 
রাধ)। আবার বল! হইতেছে, নে ষাবং পরিমাণে কার্যা করিবে, তাহাকে সেই পরিমাণে প্রদন্ত 

হইবে নানাধিক হইবে না। আচ্ছা, উহার| স্বতস্ত্রভাবে পাপ করে নাই? পরস্ক ঈশ্বর প্রবৃত্ত করা- 
তেই করিয়াছে । 'ভগন উহাদিগের অপরাধই হয় নাই । স্ৃতরাং তাহার ফল উহাদিগের পাওয়া 

উচিত নহে, বরং ঈশ্বরেরই সেই ফল প্রাপ্তি হওয়া উচিত। যদি পূর্ণ ফল প্রদত্ত হয়, তবে ক্ষয। 
কোন বিষয়ে প্রদর্শিত হই! থাকে ? যদি ক্ষমা প্রদর্শিত হয়, তবে মায় উড়িয়। যায় । এরূপ অসার 

প্রবন্ধ কখন ঈশ্বরের রচিত হইতে পারে ন।, কিন্তু নির্বেধাধ বালকেরই হইয়া থাকে || ১০১॥ 
১,২--অবিশ্বাসীদিগের অন্ত কারাগার-শ্বরূপ নরক আমি নিম্মীণ করিয়াছি । সকল মহ্থঘ্ের 

গলদেশের মধে; আমি তাহার কশ্ম-পুস্থক সংসক্ত করিয়। রাখিয়াছি এবং বিচারদিনে উহার জন্য এক 

পুস্তক বাহিত করিব এবং সে উহা খোলা রহিয়াছে দেখিতে পাইবে । নুছের পশ্চাং আমি অলেক 
বংশাবলীকে বিনাশ করিয়াছি । মঃ৪9। সিং ১৫।স্থং ১৭ | আঃ । ১২।১৬|॥ 

মমীক্ষকঃ--১াহাঁর] কোরাণ, প্রচারক ( ভবিষ্যদ্বক্ত। ) এবং কোরাণোক্ত ঈশ্বর, সধুম হবর্গ এবং 

প্রার্থন। আপি বিশ্বাস করে ন| তাহ।রই যদি অবিশ্বাপী হরর এবং নরক যদি তাহাদিগের জন্যই হয়, 

তবে উহা! কেবল পক্ষপাঁতেরই কথ। হইল। কারণ খাঁহারা কোরাণ বিশ্বাস করেন তাহারাই সকলে 

শ্রেষ্ঠ, এবং ধাহার। অন্ত বিশ্বীন করেন তাহার! নিরুই ইহা কি কখন হইতে পারে? ইহা অত্তিশর 
বালকত্বের কথা যে, সকলের গলদেশ মপেঃ কর্মপুস্তক আছে। আমরা তো কাহারও গলদেশে, 

একটিও দেখিতে পাই না । যদি কন্মের ফল দেওয়া উহার প্রয়োজন হয়, তবে পুনরায় মচ্ষ্যদিগে 

হৃদয় এবং নেত্রাদিতে মুদ্রান্কিত করিয়া অবরুদ্ধ কর! এবং পাপ নকলের গ্ষমা কর! প্রভৃতি কিরূপ 
ক্রীড়। করা হইয়াছে ? ঈশ্বর যদি বিচারদিনের রাত্রিতে পুস্তক বাহির করিবেন এপ হ্য়, তবে 

এক্ষণে উক্ত পুস্তক কোথায়? বণিকিগের পুস্তকের স্তায় এক্ষণে কি লিখিতেছেন ৯ এস্থলে একপ 

বিচার করিতে হইবে যে, পূর্বঙ্জন্ম না হইলে জীবদিগের কর্ম হইতে পারে না। তাহা হইলে 

আবার কর্শের রেখ। কেন লিখিত হইল? যদি কণ্ম বাতিরেকে ও লিখিভ হইয়া থাকে, তবে উহা 

দিগ্রে উপর অন্যায় করা হইয়াছে। ধারণ দং এবং অপং কম্ম বাতিরেকে কেন উহ্বাদিগকে ক্ুখ্য 

এবং দুঃখ দিয়াছেন? যরি বল ঘে £'উহা ঈথরের ইচ্ছ।”, তাহা হইলে তিনি অগ্ঠায় করিয়াছেন । 
কারণ সং এরং অসৎ কর্ম বাতিরেকে সুখ ছুখ রূপ ফল ন্যুনবিক ভাবে দেওয়াকেই অন্তায় কছ 

যায়্। ঈশ্বর কি উক্ত সমগ্ে পুক্তক স্ব্ং পাঠ করিবেন, অথবা তাহাল “পেরিস্তাগার” (সহকারী ) 



৫ সত্যার্থককালি। 

'উনাইবে ? ঈশ্বনই. দি দীর্ঘকাল সঘন্ধীর জীবদিগকে বিনাধরাধে বিনাশ করিয়া থাকেন, তবে তিনি 

তম্যায়কারী হইয়াছেন । খিন অন্ায়কাবী হয়েন তিমি কপন ঈশ্বর হইতে পারেন নী ॥ ১০২ ॥ 
১০৩ - আমি সমৃন্দদিগরকে প্রবাণ: স্বরূপ উদ্বী নিয়াহি। যাহাকে প্রলোভিত করিতে পার, 

' জাহাকে প্রলেভিত কর | সেই দিন সকল লোৌকদিগকে তাহাদিগের নায়ক (দলপতি ) দিগের 

সহিত আমি আহবান করিব | উহাদিগেরধ্ুমধো যাহার দক্ষিণ হস্ডের মধ্যে কর্পুস্তক প্রদত্ত আছে । 

মং ৪1 দি 5৫1; ১৭ | আঃ ৫৭ ৬২1 ৬৯ || 

_জনীক্ষকঃ-বাঃ বাঃ ঈঙরের যাবতীয় বিশ্লয়কর চিন আছে, তন্মধ্যে এক উদ্টীও ঈশ্বরেয় অগ্ভি- 

হের প্রণাণ এবং তাহার পরীক্ষার সাধক ! ঈতর যর্দি শরতাঁনকে প্রতারণা! করিতে আদেখ দিলেন, 

তাহা হইলে ঈশ্বরই শয়তানের অধিপতি হইলেন, এবং সমস্ত পাপের' প্রবর্তক স্থিরীকত হইলেন। 

ইহাকে ঈশ্বর বলা কেবল অল্লজ্ঞানের কাধ্য |. যদি এরূপ ভয় যে, বিচারদিনে অর্থাৎ প্রলয়কালেই 

বিচারার্থ গ্রচারককে (ভবিষ্যদ্বক্তাকে ) এবং তার উপদেশ গ্রাহরুদিগকে ঈশ্বর আহব।ন কবিবেন, 

তাছ। হইলে যতদিন প্রশর ন। হইবে, ততদিন ভাবিবিচারাধীনে থাকিতে হইবে এবং যতদিন বিচার 

নাঁ হয়, ততদিন তদ্রশ থাক। সকলেরই পঙ্গে ছুঃখ দায়ক | এই হেত শীপ্র বিচার কর। নযায়াদীশের 

উত্তম কায । উক্তবিধ নার এক প্রচার “পোপ বাইরের” নায় (উপহাসজনক ) হইরা থাকে | 

বেকপ যদি কোন ন্য।রাধীশ কহেন নে, যতদিন পৃর্ধাশ বংসরের যাবতীয় চোর এবং সাধু একত্রিত 

না হয়) ততদিন দও অথব। পুরক্গ(র কর| উচ্তি নভে $ ইহাও তজ্রণ হইল। কারণ এক বাক্তি 

পঞ্চাশ বংসর যাবৎ ভ।বিবিচারাদীনে রতিল এবং তলা এপভন ভদ্যই ধু হইয়া ত।হ'র নার হইয়া 

গনী । ম্যায়ের কার্য এক্ধপ হইতে পারে না। বেদ এবং মন্তশ্মতিতে ন্যায়ের কখা দেখ | তদ- 

সারে ক্ষণমাত্র ও বিলম্ব হয় না, এবং লোকে,আপনার আপনার কর্মানসারে সর্বদা দণ্ড এবং প্রতিষ্ঠা 

পাইয়া! থাকে। দ্বিতীয়তঃ গ্রচারককে সাক্গীর তুল্য করিয়া রাখাতে ঈশ্বরের সর্ধজ্ঞতার হাঁণি হই- 

যাছ্ছে । আচ্ছ।, এরূপ পুস্তক কি কখন ঈশ্ব ধকৃত হতে পারে এবং এরপ পুস্তকের উপদেশ-কর্ত| 
কি কখন ঈশ্বর হইতে পারেন ? কখনই ন। ॥ ১০৩ | 
 ১৯৪--এই সকল লোকের জনা নিত্তাস্থ্ায়ী উদ্যান আছে | তাহ।র নিযদেশে জললোভ গাধা" 

হিত আছে। ভার মধো তাহাদিগকে বর্ণের কঙ্গণ পরিধান করন যাইবে । তাহার] হরিত 

রেশমী বন্ধের পরিচ্ছদ পরিধান করিবে । উহার। উহার মধো উপধানযুক্ত সিংহাসনের উপর সখ" 

সীন হইবে -পুণাই শ্রেষ্ট এবং পরলোকের ( উথানের পর) স্বর্গলাভই শে | মু; ৪1 সিঃ ১৫), 

কঃ ১৬৮ আত৩০ || | 

সমীঙ্গক:-_ধাহব1! বাহবা । কোরাপোক্ত শ্বর্গে উদ্যান, অলঙ্কার, বঙ্গ, ঠগনী” এবং উপধান 

[ বালিশ) প্রন্ৃতি আনন্দ ভোগের সামগ্রী আছে । আচ্ছা,কোন বুদ্ধিমান লোক যদি এস্কলে বিচার 

বিয়া দেখেন তবে দেখিতে গাইবেন যে ইহলোক অপেক্ষা উক্ত মুলমানদিগের স্বর্গে অন্যায় 
ব্য্িরেকে কিছুই অধিক নাই । অন্যায় এই যে, উহ্বাদিগের কর্ম অস্তুবিশিষ্ট, কিন্তু তাহার ফল 

আনন্থ ।-বে নিচ মি ভোজন বরে তাহার পক্ষে অল্প দিন মধ্যেই উহ! ব্ষিডুল্য প্রতীফমান হয়। 

ফন্দি সর্ববধই সুখভেগ করে, তবে সুখই উহ্ধাদিগের দুঃখরূপ হইয়া যাইবে । এইহেতু মহাকল্প পর্যন্ত 

ধুতি জগতজোগ করত: পুন লাভ ধরাই সত্য শিক্ধান্ত 1 ১০৪৭ | 



লঙুজাস)ত ৯ 
১০৫ উল্ অনপন সকল যখন অন্যায়াচরণ করিয়াছিল তথন মামি উহাদিগকে ধ্বস করিঘাছি-. 

এবং আমি উচ্বাদিগকে বিনষ্ট করিবার প্রতিজ্ঞ স্থাপন করিয়াছি । মঃ ৪1 সিং'১৫ ৫8, 
আআ) 8৭ || রী এ 

সমক্ক আচ্ছা, সমস্থ অনপদের লোকই ্ি পশ্পী টি পারে? পাশ্চাহ প্রতিচ্া কর!তে- 

ঈথর সর্বান্ধ রহিলেন না কারণ যখন উহাদিগের অন্যার (দখিলেন তখন প্রতিজ। করিলেন ৯ 

স্বতরাং পূর্বে জানিতেন না। ই হইতে তিনি দয়াহীন ও বিরীরুত হ ঈত্তেছেন || ১০৫৪ | 
১০৬---উক্ত বালকের পিতা এবং মাত। উভয়েই বিশ্বাপী ছিল? এইগ্জন আশঙ্কা করিরাছিলার্ম 

গাছে উহছার। ক্বিখাস এবং ধপ্ধবিস্রোহেও অ.ক্রন্ত হয়| বে স্থানে সযা নিমগ্ন ( অন্তমিত ) হইতেন | 

ছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং কদ্দিমময় জলম্োতের মধো উঠ।কে নিমগ্ন হইতে দেখিলেন। 

উহার! কহিল যে পৃথিবীর মধো জুলকরনৈন, যাজদ্, এবং মাঞ্ভুইই নিশ্চয় উংপীড়নকার ॥ মাঃ 

৮। দি; ১৬ | কঃ ১৮ | আর ৭৮1৮৪ ৪২] ৃ & 

সমীক্ষক £--মাচ্ছ|, এই, ঈশ্ব( কতদূর অজ্ঞান। তিনি আশঙ্ক। করিয়া! ভীত লেন ফে. 
বালকের মাত। ও পিহ। আমার মাই হইল পরিপর্তিত হইবে। ইহা কন ঈশ্বরের কার্য 

হইতে পারে না । আগ্র আরও অবিদার কথ| দেখ । এই পুস্তক-রচয়িতা জানিতেন যে সুর্য. 

রাত্রিতে এক জলন্্োতে নিমগ্ন হয এবং পুনরায় প্রতঃকালে নিগত হর । আচ্ছা, কর্য যখন 
গথিবী অপেক্ষা৪ অনেক বুহত্, খন উচ। নদ”, ন্বলম্োত অগব। পমুদ্ে কি্ধপে নিমগ্্ হইতে 

পারে) ইহ। হইতে বিদিত হ্যাযাব। এই পুশ্থকের বিশ্বাসীদিছগের ভগোল ও খগাল বিদ্যার 

জ্ঞান নাই। যদি থাকিত,ত'বে এইরূপ মিথ্যাবাক্যপৃ্ণ পুস্তক কেন বিশ্বাস করিবেন ? এক্ষণে ঈশ্বরের 
অন্যায় রেখ। স্বন্ুং পুথিবীর হগ্টিকর্ঠা, রাজা! এবং ম্ায়াধাশ হইয়া যাজুর মাঞ্জুজকে 
পৃথিবীতে উৎপীড়ন করিত5 অন্ভমতি করেন । ইহা ঈশ্বরভার বিরুদ্ধ। এইহেতু অন্তলোকই এই 
পুণ্ঠুক বিশ্বা(ন কার, বিদ্বান লোক করেন না) ১৭১ ॥ | 

১*৭--এউ পুহকের মনে “মেরির বৃত্তান্ত স্মরণ কর। তিনি আপনার বাসস্থানের পুর্বব্িগ - 

বা োকধিগের নিকট উপস্থিত হইলেন । তাহার উপরে একদিকে আবরণ বস্ত্র ছিল।. আম 

আপনার আত্মাকে অর্থাৎ স্বর্গীয় দৃতকে প্রেরণ করিগান। তিনি তাহার জন্য সম্পূ মন্জষ্যের 

আকৃতি ভবলক্ষন করিরা আবিভতি হইলেন । ভিনি কহিতে লাগিলেন যে, আমি দয়ামগের শরণ, 

গ্রহণ করিতেছি যেন তাহার কপার তুমি 'যতেক্দির হ9। ভিনি উত্তর দিলেন যেডোমার 

অপশ্বরের প্রেরিত ভিন্ন আমি অনা কেহ নহি এবং কোষাকে পবিক্র সন্ধান দিবার নিমিত্ত আমি: 

প্রেরত হইদ্ধীহ। তিনি বলিলেন যে” যখন কোন পুরুধ আমাকে স্পর্শ করে নাই এব* 

আমি যখন অনংকর্মকাপিণী 'নহি, তখন আমার কিরূপে সন্তান হইবে? ঠেই হেতু তিনি 
তাহাকে গতে ধারণ করিলেন এবং তাহার আবাস্থানের দরে অথাৎ বনে ডাহ।কে লইখ। মন 

করিলেন ॥ মঃ ৪1 সিং ১৬। সঃ ১৪ | আঃ ১৫1১৬১৭1১৮1 ৯৯ ২২॥ 

সমীক্ক :--এক্গণে বৃদ্ধিদীন লোক বিচ।র ক্রুন যে, স্বর্গীয় দূত সকল ধখন ঈশ্বরের আহ্ণ 
তখন ঈশ্বর হইতে স্বততঙ্্ পদার্থ হইতে পাঁরে না । দ্বিভীয় অগ্ঠায় এই যে উক্ত কুমারী 'মেরী মন্তান 

পাওয়া, অথবী কাহারও স্ধাগম কর$ ইচ্ছা! করেন,নাই $ পথ্যস্ত ঈশ্বরের আক্ঞাবশত সয় দূত 
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তাহাকে গভবতী করিল-_ইহ গ্যাবিরুন্ধ কার্ধা। এন্থলে অন্ত অনেক অসতাতার কথা লিথি 
'আন্ে এবং তাহ! উল্লেখ কর। উচিত বোধ হইল ন1 |১০৭| 

১০৮--তোমরা কি দেখ নাই যে, 'অবিশ্বাসীপিগকে প্রতারণা করিতে শয়তান সকলকে প্রতারক 

করিয়া আমি প্রেরণ করিয়াছি £ ম£ ৪। সিঃ১৬। সঃ১৯। আ:৮১। 

*. সমীক্ষক £ ঈশ্বরই যখন প্রতারণ। করিবার জন্য শয়তান প্রেরণ করিতেছেন তখন প্রতারিতের 

কোনরূপ দোষ হইতে পারে না এবং তাহাদিগকে কিন্ব। শয়তানদিগকে দণ্ড দেওয়া যাইতে 

পাঁরে না। কারণ সকলই ঈশ্বরের আজ্ঞাযুক্ত হইয়া থাকে | স্থৃতরাং উহার ফলস ঈশ্বরেরই হওয়া 

উচিত। যদি তিনি সতাপর এবং স্যায়কারী হয়েন, বে হয়ং উঠার ফল স্বরূপ নরকভোগ 

করিবেন । যদি স্তায় তাগ করিয়া অন্যায় করেন তবে তিনি অন্যায়কারী হইবেন এধং অন্যায়- 

কারীকেই পাপী কহ! যায় ॥১*৮| 

" ১০৯-_যে সকল মনষা অনতাপ করে বিশ্বাস বরে, সৎকর্ম অনুষ্ঠান করে এবং পুনরায় সংপথ 

লাভ করে আমি তাহাদিগকে ক্ষম। করিয়! থাকি |মঃ৪।সি:১৬।হ১১০1।আঃ ৭৮] 

সমীক্ষক £--অন্তাপ বশত; পাপ ক্ষম। করিবার যে সকল কথা কোরাণে আছে তাহ। মকলকে 

পাপে প্রবৃত্ত করে মাত্র । কারণ ইহাতে পাপীবিগের পাপান্ষ্ঠান করিতে অনেক সাহস বৃদ্ধি 

হুইগ্রা যাম। এই হেতু এই পুস্তক এবং ইহার রচয়িতা পাপীদ্িগের পাপ করিতে ইচ্ছ! বৃদ্ধি করে। 

সুতরাং এই পুস্তক পরমেশ্বর কৃত হইতে পারে না এবং উহাতে কথিত পরমেশ্বর ও পরমেশ্বর হইতে 

পারেন না| ১৭৯। 

১১০-_পৃথিবী পাছে বিচলিত (কম্পিত) হয়, এই জন্ত আমি উহার মধ্যে পর্বত নিশ্মাণ 

চরিয়াছি ।ম:৪।সি:১৭1:২।আঃ ৩০। 

সমীক্ষক :-যদদি কৌোরাণের রচিত পুথবীর তত্বাদি জানিতেন তাহ! হইলে এরূপ কগ। 

$খন কহিতেন না যে, পর্বতের ধারণ হেতু পৃথিবী বিচলিত হয় না। তাহার আশঙ্ক। হইয়াছিল 
ঘ পর্বত যদি পৃখিবীক্ষে ধারণ ন| করিত তাহ। হইলে বিচলিত হইত। এতদূর কহিবার পর 
টুমিকম্পের সময় পৃথিবী কেন কম্পিত হয়? ॥১১০| 

১১১-আমি উক্ত স্ত্রীকে শিক্ষ! দিলাম ৷ তাহার গুহা অঙ্গ সে রঙ্গ! করিল এবং আমি উহার 

(ধ্যে আপনার আস্মা শ্বাসরূপে প্রবাহিত করিলাম ॥মঃ81৭ন:১৭।ুঃ২১।আঃ।৮৮ ॥ 

সমীক্ষক :-_ঈশ্বরের পুস্তকে এইরূপ অঙ্গীল কথ। রহিয়াছে । ঈশ্বরের কথা দূরে থাকুক কোন 
দ্য মন্থয্যেরও এরূপ কথা হয় না। যখন মন্ষ্যদিগের পক্ষে এরূপ কথ! লেখা বিধেয়, নহে তখন 

পর়মেস্বয়ের পক্ষে কিরূপে শোভ। পাইতে পারে? এই সকল কথাবশত:; কোরাণ দুষিত হইয়া 
ধাকে। যদি বেদ সকল্পের ন্যায় উৎকৃষ্ট কথ| থাকিত, তবে ইহা অতি প্রশংসার হইত ॥১১১। 
১১২ তোমরা কি দেখন। যে আকাশ এবং পৃথিবীর মধো যাহা কিছু আছে (যেমন) কৃর্য্য, 

উজ, ভারা, পর্বত, বৃক্ষ এবং পণ্ড) ষে সকল ঈশ্বরকে পৃ্জ| করে। উহাঁদিগের মধ্যে উহাদিগকে 

হবপের কন্কণ, মুক্তার অলঙ্কার, রেশমী বস্ত্র পরিধান করিতে দেওয়া! হইবে । চতুর্দিকে 
বৈষ্টনকারীদিগের জন্য এবং দণ্ডারমান লোকদিগেত্র জন্য আমার গৃহ পবিত্র রাধিবে। পরে 
আপনার ' শরীরে! মলিনতা দূর কনা, আপনার বপি সামশ্রীপূর্ণ করা এবং পুরাতন, 



5সসুজাস। বা 

 গুঁছের চারি দিকে বেন করা আবশাক। অতএব ঈশ্বরের. নাম ধ্যান কর ॥ মঃ ৪।সিঃ ১৭ 
জঃ ২২আ: ১৯1২৩1২৫, ২৮1৩৩]: 

সমীক্ষক__মাচ্ছা, যে সকল বস্ব জড় এবং পরমেশ্বরকে না জানিতে পারিয়াই বিচরণ 
করিতেছে তাহারা তাহাকে কিরূপে ভক্তি করিতে পারে? এই হেতু এই পুস্তক ঈশ্বররুত কখনই 

হইতে পারে না, পরন্ত ইহা কোন ভ্রান্তের রচিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । বাহবা! এ 
রগ, অতি উত্তম ! যেস্থানে স্বর্ণের ও মুক্তার অলঙ্কার এবং পরিধানের জন্য রেশমী বস্ত্র পাওয়! 
যায়। উক্তবিধ স্বর্গ এস্থানের রাজাদিগের গৃহ অপেঙ্গণ প্রেষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। থপ 
পরমেশ্খরের গৃহ হইল, তখন তিনি উক্ত গৃহে অবস্থান করেন এইরূপ হইবে । তবে মুষ্ঠি হইল.ন। 
কেন? তবে কেন অন্ত মুত্তি পৃর্জার খণ্ডন কর। হয়? ঈশ্বর যখন ভেট (বলি) গ্রহণ করেন, 
আপনার গৃহের চতুর্দিকে বেষ্টন করিতে আক্জ। বেন এবং পশুধিগক্কে হত] করাইয়। ভোজন 
করান তথন উক্ত ঈশ্বর মন্দিরবাণী, ভৈরব এবং দুর্গার সদৃশ হইলেন এবং মহামুত্তি পুজার প্রচারক 
হইলেন। কারণ মুর্তি সকল অপেক্ষ। মদ্জিদ্ বৃহৎ মুর্তি এই হেতু মুসলমানও তাহাদিগের ঈশ্বর 

প্রধান মুর্তিপুঙ্গক ; এবং পৌরাণিক ও জৈনগণ ক্ষুদ্র মূর্তি পূজক মাত্র ॥১১২। 
১১৩--শেষ বিচারের দিন পুনরায় তোমরা নিশ্চয় উত্থাপিত হইবে । মঃ ৪1 সিং ১গহু: ২৭॥ 

আঃ ১৬॥ 

সমীক্ষক:--বিচার দিন যাবৎ মৃতক কি কবরে থাকিবে অথবা অন্য স্থানে থাকিবে? ধর 

উহ্থাতেই থাকে তবে বিকৃত ও দুর্শন্কবপ শরীরে অবস্থান করতঃ পুন্যায্মাও দুঃখ ভোগ করিবে! 

এ বিচার অন্যায় । দুর্গন্ধ অধিক হইয়! রোগোৎপন্তি করাতি মুসলমান ও তাহাদিগের. ঈশ্বর 

গাঁপভাগী হইবেন ॥১১৩। রর 
১১৪-__সেই দিন উহাদিগের বিরুদ্ধে উহাদিগের ভিহ্ব।, হস্ত এবং চরণ উহাদিগের কার্ধ্য সম্বন্ধে 

সাক্ষ্য দিবে। ঈশ্বর আকাশ এবং পৃথিবীর আলোক-স্ববূপ। প্রাচীরস্থ দীপস্থানে সন্নিবেশিত 

দ।পের ন্যায় তাহার আলোক | উষ্ক দীপ কাচের ল্টনে আবুভ। উক্ত লন দীপ্যমান ভারর 

ক্ায় উদ্জরল। উক্ত দীপক পবিক্্র “জুন” (911৮০) বৃক্ষের ( তৈলের ) দ্বারা জলিত হয়। 'উত্ত 

বৃক্ষ পূর্বদিকের অথবা পশ্চিমদিকের নিকটস্থ নহে ( অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যস্থিত ) উহার তৈল, 
অগ্নিসংসক না হইলেও দীপ্চি (আলোক) প্রদান করে। নশ্বর ষাহাকে ইচ্ছ! করেন আপনার 

আলোকের মার্গ প্রনর্শন করেন | মং ৪1সি:১৮:২৪ | আঃ ২৩। ৩৪॥ 

-মমীক্ষক--হস্তপদাদি জড় হওয়াতে কখন সাক্ষ্য দিতে পারে না। এই কথা ঈমান 
ঞ হওয়াতে মিথ্যা হইতেছে । ঈশ্বর কি অগ্িময় বিহ্যাৎ? যেরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে, 

তাদৃশ দৃষ্টান্ত ঈশ্বরের প্রতি ঘটিতে পারে না। তবে অবস্ত কোন সাকার বস্বতে ঘটিত্বে 
পায়ে 1 ৮১৪ 

১১৫-_ঈশ্বর জল হইতে সকল শ্ানীকে ,উৎপন্ন করিয়াছেন । উহাদের মধ্যে কেহ উদরের 

উপর ভর করিম! চলিয়। থাকে ।যে কেহ ঈশ্বরের এবং তাহার ধশ্বপ্রচারকের আজ, প্রতিপালন। 

কৃষ্িয়। থাকে তাহাকে বগ যে ঈশ্বরের এবং তাহার ধন্মপ্রচারকের আজ পালন ককক্ | মনি, 

ধর্মপ্রচারকের আজ] পালন করে, দা লাভ করিবে ॥ মং গলি: ১৮ানুঃ ২৪1আঃ ৪৪1৫ ১ ৫৩1৫৫1.... 



৬৯ সঙ্যার্থ প্রকাশ। 

. -সমীক্ষক-যে পকল প্রাধীব শরীরে সকল ভব দুষ্ট হয়। তাহাদিগকে কেবল জল হইতে, উৎপস্ 

ফর] হইয়।ছে এদপ বল! কিরূপ তববিদা। (কিলছপি )? ইছ্া কেবপ্প অবিদ্যার কা । যপন 

ঈশ্বরে সহিত ধর্শাপ্রচারকের আজ্ঞাপালন কষিডে হয়, তখন তিনি ঈশ্বরের “শরীক” সহযোগী, 

হই,লনাকন।? হদি এরূপ হর ভবে কোবাথে ঈশ্বরকে সহযোগী রহিত” এক্প কহ 
হায় কেন? | ১১৫॥ রি 

১১৬ _উত্ত দিন আকাশ মেবের দবার। বিদীর্ণ হয়া যাইবে এবং স্বর্গীয় দূত সকল অবভীর্ণ 

উইবে | অবিশ্বাস দিগেধ কখা বিশ্বাপ করিগুন। | উঠাদিগের সহিত বিবাদ বুদ্ধি করতঃ বিরোধ করিবে 

উন্ম (ট্উহদিদগের অকলাণ কল্যাণে পরিবন্তিত করেন! যে অনুতাপ করে এবং উত্বম কণ্ম করে 

(সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরেরদিকে আগমন করে ॥ মং ৪।পিং ২৯সং ১৫ হুং।আঃ ২৭)৬৭1৪৯।৬৮া 

সমীক্ষক-আঁকাঁশ €মঘ দ্বারা বিদীর্ণ হঠবে একথা সনা হইতে পারে না| যধি ভাকাশ 

কোন মুদ্ভিবিশিষ্ট পদার্থ হইভ, ভবে বিদীর্ণ হইতে পারিত1 মুসলমানদিগের উক্ত কোরাণ 

শান্তিভঙ্গকরত; কেবল বিদ্বেছি এবং বিবাদ উন্তেজন। করে এবং সেই জ্গনা বিদ্বান এবং ধাঁশ্মিক 

লোক উহার উপর শ্রদ্ধা করেননা। পাপ এব প্রনোর যে পরম্পষ পরিবন্তন হয় ইভা ৭ এক 

প্রকার উত্তমন্তায়! তিল এবং মাসকলাই কি কণন কোনণরূনে পরম্পর পরিবর্তিত হইতে পারে ? 

যদ্ধি অভন্চাপ করিলে (পাপ) খগুন হয় এবং ঈশ্বর লাভ হয়, 'তবে কেহই পাপ করিতে ভীত 

হইবে না। এই হেত এ সকল কণ। বিদ্যাবিরুদ্ধ 1১১ ০1 

১১৭-_-আমি মুলার প্রতি বিশ্বঘস প্ুজ্তক প্রেরণ করিলাম, উচ্ভাকে কভিলাম যে বাজিতে আর্মার 

ডু'ভ্যগণ লইমা প্রস্থান কর, কারণ (তাঁমর। নিশ্চই পশ্চাং "অন্ত হইনে | নগরের মধো একত্রিত 

করিবার জন্য “ফ-[বা” লোক প্রেলণ করিল । সেই পুরুন ধিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি ও 
শার্গ গাদর্শন করেন 1 দেই পুরুপই আমাকে ভোজন কবান এবং আমাকে পানীয় প্রদ'ন কযেন। 

শেষ বিচারের দিন সেই প্ররুষই আবার অপরাধ ক্ষম। করিবেন এইক্প আশ। করিয়। থাকি | মু: ৫। 

পিং ১৯। হু; ২৬। আঃ ৫০ ৫১। ৭৬ | ৭৭1৮ ॥ 

সমীশ্গক '--৯শবব যদি মুসার প্রতি পুস্ক প্রেরণ কবি! থাকেন, ভবে তিনি কেন পুনরায় 

দাউদ, ঈণ] এব* মহম্মদ সাহেবের নিকট পুস্তক প্রেরন করিলেন ? কারণ পরমেশরের বাকা সপ্গদ 

একদ্প হইর| থাক্ষে, ক্ষিস্ক একশ করাতে ভ্রম হর । আহার পশ্চাং কোবাণ পরান পুস্তক প্রেরণ 

করাতে পূর্ব দত্ত পুশ্তককে অসম্প ণ ও ভ্রমযূ্ত মনে করিত হইবে । যদি উক্ত তিন পুত্তক সভা 
হয় তবে এই কোরাণ মিথা! হইবে । এই চার পুস্তক প্রায়ই পরস্পর বিরুদ্ধ এবং সেই হেত উচছার। 

সর্ধ। সভা হইভে পারে না। ঈশ্বর ঘদ্দি জীব উৎপন্ন কররঘ়! থাকেন ওহ] হইলে উহার বিনাশ 

প্রা্প ও হইবে অর্থাৎ উহাদিগের কখন নাশ এবং কখন অভাবও হইবে । যদি পরমেশ্বরই সকল 

প্রাণীকে পান ও ভোজন করান এরূপ হয় তবে কাহার পীড়। হওয়া সঙ্গত নহে এবং সকলকে তুলা 

ভোজন দেওয়। আব.ক। পঞ্গপাত করতঃ কাহ?কে উত্তম এবং অন্যকে নিকুষ্ট ভোজন দেওয়া 

"সর্থাৎ যেরূপ রাজার শ্রেষ্ঠ ভোজন এনং দরিদ্রের নিকষ্ট ভোক্ন প্রপ্তি হয় তজ্া 

হওয়া উচিত নহে। 'যদ পরমেখ্বরই পান ভোঙ্জন এবং পথা দাত। হয়েন ভবে. কাত, 
রও পীড়। হয়া সঙ্গত *হে ;পরন্থ মুসলমান আদির9 পীওা হইয়। থাকে । যদি ঈশ্বরই ফোগ মোচন 



58 সমুষ্টাস ।' ২৬৬ 

করতঃ স্বজন দাতা হয়েন, তবে মুসলমান দিগের শরীর লমূছেও রোগ থাঁকা (লগত নছে। ঘি 

খাকে তবে উক্ত পরমেস্র পূর্ণ বৈদ্ভ নহেন | যদি ভিনি পূর্ন বৈষ্ঠ হইতেন, তবে মূসলমানদিগে, 

শরীর-সকলে কেন রোগ থাকিবে? যদি তিনিই বিনষ্ট এবং জীবিত করেন এপ হয়, ভাহ। হইলে - 
উ্ত ঈশ্বরের পাঁপ ও পুণ্য স্পর্শ হইয়া থাকে। যদি জন জন্মান্তরের কর্মাুসারে ব্যবস্থা কর! হয, 

' তবে তাহার কিছুই অপরাধ হয় না। বদি বিচাক্ন দিনের রাত্রিতে তিনি পাপক্ষম। ও'বিচার,করেন,, 
তাহ। হইলে তিনি পাণ বুদ্ধি কারক হইয়া পাপধুক্ত হইবেন । যদি তিনি ক্ষমা না করেন, তবে 

কফোরাণের কথা মিথ্যা না হইয়া রক্ষা পাইডে পারে না । ১১৭ | টি 

১১৮-_তুমি আমাদিগের মত মন্তধ্য নহ 7 একথা যদি তুমি ত্য বল, তবে কোনরূপ চি আন- 

মনকর। ভিন কথিতরন এই উই (চিত ত্বরূশ)। উহীর অন্ত একবার জল পান আবশ্তক | 

মং ৫ | সিং ১৯1 কঃ ২৬ আ: ১৫০। ১৫১ ॥ 

সমী:--আচ্ছা, প্রস্তর হইতে উদ্ী নির্গত হওয়ার কথা কি কেহ বিশ্বাস করিতে গারে? যাহারা 

এই সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহার! বন্য ছিল। উদ্তীকে চিঠু বরণ প্রদান করা কেবল 
জংলী ব্যবহার ঈশ্বরকৃত নহে। যদি এ সমস্ত ঈশ্বর কৃত হইত, তবে ইহাতে এগ ব্যর্থ ফথ! 
থাকিত না | ১১৮| . 

১১৯--হে মৃদা, আমি নিশ্চয়ই ( সর্ধজয়ী ) সর্ধশক্তিমান ঈশ্বর। তোমার বট নিক্ষেপ কর। 
তখন সে দেখিল যে উহা! সর্প এবং চলিতেছে । হে মুসা, ভীত হইও না কারণ ধর্দপ্রচারকগর্ . 

আমার সমীপে ভীত হয়েন না । ঈশ্বরের অন্ত কেহ ঈশ্বর নাই--তিনি উপরাকাশের অধীশ্বর 

মুদলমান হইয়া আত্মার প্রতি অবাধ্যতা (বিদ্রোহ ) করিও না এবং আমার নিকট আগমন কর পা] 

মঃ ৫ লিং ১৯ । সং ২৭। আঃ ৯। ১০। ২৬।৩১॥ 

সমীক্ষক :_-আরও দেখ যে, ঈশ্বর আপনার মুখেই অতিশয় আধিপত্য প্রকাশ করিতেছেন। 

আপনার মুখে আপনার প্রশংসা করা যখন শ্রেষ্ঠ পুরুষের কার্ধ্য নহে, তখন ঈশ্বরের কিরূপে হইতে 

পারে? এজগ্যই তিনি ইন্ত্রজালের যষ্টি প্রদর্শন করিয়া বগ্ঠলোকিগকে বশীভূত করন; স্বয়ং বন্ধ 

ঈশ্বর হইয়া বসিলেন। এরূপ কথা ঈশ্বরের পুস্তকে কথন হইতে পারে না। ঘদি তিনি উপরান্ধা-, 

শের অর্থাৎ সপ্তম স্বর্গের অধিপতি হয়েন, তাহা হইলে তিনি একদেশী হওয়াতে ঈশ্বর হইতে পারেন 

না । যদি অবাধ্যতা কর মন্দ হয়,তবে ঈশ্বর এবং মহম্মদ সাহেব ফেন আপনাদিগের স্ততিতে পুস্তক 

পুর্ণ করিলেন? মহগ্সদ সাহের অনেককে.বিনাশ করিয়াছেন_ইহাতে অবাধ্যত। (বিভ্বোহ ) করা! 

ইইল না কি? এই কোরাণ পুন্রুক্ত এবং পূর্বাপর বিরুদ্ধ কথায় পূর্ণ আছে।, ী 

১২৬ তোমরা অন্থমান কর যে পর্বতসকল দৃঢ় স্থিত, কিন্তু বিচলিত . মেঘের স্যার উহাধিগকে 

চবিতে দেখিবে | তিনি সফল বস্কে দৃঢ় ষংস্থিত করিয়াছেন এবং উহা ভীহার কৌশল । তোমরা 

[হা অনুষ্ঠান কর,তিনি তাহ মমত্সতর্ক তাবে জানেন । মঃ ৫ | সিং ২০। ক ২৭। আও ৮৮ |. 

সমীক্ষক £--মেঘের স্তায় পর্বত বিচলিত হওয়া কোরাণ-রচয়িতার দেশেই.ঘটিয়। থাকিবে-. 

ম্তজ হয় না। শয়তানকে সা ধরাতে এবং দণ্ড ন! দেওয়াতে ঈশ্বযরণ মতর্কতারঅপ্রমত্ত) রত.) 

বব পপ জানা যাঁয় যে, ধিনি একত্বন বিজোহীকেও আজ পরাস্ত ধৃত কাগতে অথবা দণ্ড বিক্ে 

লেন না। ১৪ চুরির রা 
, 



২৬৪ সত্যার্থ প্রকীশ | 

. ১২১--মুসা তাহাকে মুষ্্যাঘান্ত করিলেন এবং তাহার আছ্ছুপূর্ন করিলেন (বিনাশ বরিলেন। ) 

তিনি কহিলেন হে আমার অধীশ্বর! নিশ্চয়ই আমি আপনার আত্মার গ্রতি অন্যায় করিয়াছি, 
'অভএব আমাকে ক্ষম! করুন। তিনি তহংক্ষণাৎ ক্ষম। করিলেন, কারণ নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমী-বর্ভা 
এবং দয়ালু। তোমার অধিপতি যাহ! কিছু ইচ্ছ। করেন এবং যাহ! নির্বাচন করেন তাহাই উৎপক্ন 
ক্রেন । মঃ ৫। সিং ২০। সঃ ২৮1 আঃ। ১৪1 ১৫ 1৬৬ | 

সমীক্ষক :--আরও দেখ যে, মুসলমনদিগের এবং থুষ্টিগানদিগের ধর্শপ্রচারক ও ইবনে ধর্ম 

প্রচারক মুস! মনুষ্য হত্যা করেন এবং উক্ত ঈশ্বর ক্ষম! করিয়া থাকেন। এই উভয়ই অন্ঠায়কারী 
কিনা? তিনি যাহ। ইচ্ছ। করেন, তাহাই কি আপনার ইচ্ছাতে উৎপন্ন করেন? তিনি কি আপনার 

ইচ্ছাতেই একজনকে রাজা এবং অপরকে দরিদ্র অথবা একজনকে বিদ্বান এবং অপরকে মুখাদি 
করেন ? বদি এরূপ হয় তবে কোরাণগ মতা নহে এবং উক্ত ঈশ্বর অন্তায়কারী হওয়াতে ঈশ্বরই 
হইতে পারেন ন। ১২১ । 

১২২--আঁমি মন্রষ্যদিগকে ভাহাদিগের পিতামাতার উপকার করিতে আজ্জ| দিয়াছি। পরস্ত 

যে সকল বিষয়ে তোমার জ্ঞান ন।ই সে বিষয়ে যদি তাহার| উভয়ে আর্মার অংশীদার হইতে ইচ্ছ। 
করিয়। তাহাতে তোমাকে লওয়াইতে চেষ্ট। করে, তবে উহাদিগের কথ। পালন করিও ন|। তোমরা 

আমার অভিমুখে আসিবে । আমি নিশ্চয়ই উহাকে তাহার জাতিস্থলোক দিগের নিকট প্রেরণ করি- 

মাছি । সেই হেতু তিনি উহাদিগের মধো পন্বাশত নান সহন্র ব্সর অবস্থান করিয়াছিলেন | মঃ 
৫ | সিং ২০। ২১1 সঃ ২৯। আঃ ৭।১৩॥ 

সমীক্ষক £--মাত। পিতার দেব। কর! অবশ্ঠ উত্তম এবং তাহার। ধদি ঈশ্বরের অংশীদার হইতে 

ইচ্ছ। করিয়। তন্রপ কহেন 'তাঁহা হইকে তাহাও শ্রবথ না করাও সঙ্গত; পরস্ত যদি মাত। ও পিতা 

মিথ্যাভাষীণাদি করিতে আজ্ঞ। দেনতাহা হইলে তাহ! কি পালন করিতে হইবে ? নৃতরাং উক্ত কথা 

অর্ধেক উত্তম এবং অদ্ধেক অধম ॥ নৃহআদি প্রচারককেই মদি ঈশ্বর সংসারে প্রেরণ করেন, তবে 

ত্বন্য জীব সকলকে কে প্রেরণ করে? যদি কল যে তিনিই প্রেরণ করেন, তবে সকলেই প্রচারক 

এছে কেন? প্রথমে যদি মস্যদিগের স্হন্ন বৎসর পরমাযু হইতে, তবে এক্ষণে হয় না কেন [1 এই 

' হেতু একথা সঙ্গত নহে | ১২২ ॥. 

১২৩-_ঈশ্বর প্রথমবার উৎপত্তি করেন এবং দ্বিতীয়বারও তাহাকে উৎপত্তি করিবেন। তখন 

তোমর! তাহাঁরই নিকটে ওত্যাবর্তন করিবে । যেদিন শেষ বিচার উপস্থিত হইবে, সেদিন পাপী 

নিরাশ হইবে। যে সকল পোক বিশ্বাসী এবং সৎকর্দমকারী, তাহাদিগকে উদ্যানের মধ্যে ভূষিত ও 

সঙ্জিত কর! হইবে । যদি আমি এক বাত্যা প্রেরণ করি, তখন উহার! তৎক্ষণাৎ দেখিবে যে, তাহা 

দিগের ক্ষেত ( শন্ক ) হরিদ্রীবর্ণ (শুক ) হইয়। গিয়াছে) ঈশ্বয় উক্তলোকদিগের হৃদয় মুক্রান্িত 

করিয়া এপ অবরুদ্ধ করেন, যে উহার1 বুঝিতে পারে না! .মঃ ৫1 সিং ২১ কুঃ.৩০। আঃ ১। 

১১।১৪। ৫০। ৫৮] 

. -সমীক্ষক £- ঈশ্বর যদি ছুইবারই উৎপত্তি করেন এবং তৃতীয় বান করেন না, তাহা হইলে উৎস 

গতির জানিতে এবং দ্বিতীয় বার উৎপত্তির অস্ত, নি হইমা। বমিয। থাকেন এইরপ হইবে । এবং 
এক অথবা দুইবার উৎপত্তির পম্চাৎ তাহার সামথ্য কর্মহীন এবং ব্যর্থ হইয়া! যাইবে যধি স্তাগেক 



দিন গাদী লোক নিরাশ হইব ষাঁ়, তবে উত্তম কথ। ? পরস্ত উহার প্রয়োজন কুআাপি এপ নাই 
'ঘে. ষুসলমাঁন ব্যতীত বোককে পাপীকে নিরাশ করা যাইবে। কারণ কোরাণের বায়েক 
স্থানেই গ1পী মন্বন্ধে অন্যেরই প্রয়োজন আছে। *যদি উদ্ধ।নে রাঁখ! এবং সঞ্জ। (পরিচ্ছদ) পরিধান 
করাই মুসলমানদিগের স্বর্গ হয়, তাহা হইলে উহ এই সংসারের তুল্য হইল। তন্ব/তীত সেই স্থান 
উদ্ভান-পাপক ( মালী ) এবং স্বর্মঝার ও আছে এইরূপ হইবে, অখব। ঈশ্বরই 'উদ্ভ।ন-পালকের এবং 
ত্ৰর্ণকারের কার্য করেন এইরূপ হইবে) যদি কাহারও নান অলঙ্কার প্রাপ্তি হয়, তবে সেই স্থানে 

চৌধ্যও হইয়া থাকে এবং চোরকে স্বর্গ হইতে নরকেও প্রক্ষেপ করা হয়, এইকপ হইবে। যদি 
এরপ হয়, তবে নিত্য শ্বর্গে অবস্থান করিবে এই কথা মিথ্যা হইয়। পড়িবে । যদি রুধকদিগের 
ক্ষেত্রের উপরও ঈশ্বরের দৃষ্টি হয়, তাহ! হইলে উহা কৃষিবিগ্ভার অনুভব হইতেই হইন্ন] থাকে । যদি 
এরূপ মনে করা যায় যে ঈশ্বর আপনার জ্ঞান হইতেই সকল.বিষয় জানেন, তাহা হইলে একপ ভগ 
প্রদর্শন 'করা কেবল আত্মন্নাঘ। প্রকাশ কর! মাআজ। ঈশ্বর যদি জীবদিগের হৃদয় মুদ্রান্ধসংসত্ত 
করিয়া অবরুদ্ধ করিয়া পাপ করাইয়! থাকেন, তবে তিনিই উক্ত পাপের ভাগী হইবেন, জীব তাহ 
হুইতে পারেন না । যেকপ জয় এবং পরাজয় সেনাপতিরই হইয়। থাকে, তঙ্জপ ঈশ্বরই দমস্ত পাপ 
প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১২৩ ॥ | 

১২৪--এই সকল সুত্র জ্ঞানপুর্ণ গ্রন্থ । তিনিপ্তস্ত ব্যতিরেকে আকাশ উৎপন্ন করিয়াছেন 
তোমরা উহা! দেখিতেছ, তিনি পৃথিবী বিচলিত হইবে ন! বলিয়া তাহার মধ্যে পর্বত সমস্ত সঙ্্ি- 
বিষ করিয়াছেন । তোমরা কি দেখ নাই যে ঈশ্বর রাত্রি মধ্যে দিন, ও দিন মধ্যে রাত্রিকে প্রবেশ 
করাইতেছেন। তোমরা কি দেখ নাই যে ঈশ্বরের কপ বশতঃ সমুদ্রের মধ্যে 'জলযান সকল চলি- 
তেছে। উহাতেই তিনি আপনার চিহ্ন সকল প্রদর্শন করিতেছেন ॥ মঃ€৫। পিং হ১। সং ৩১ 

আঃ ১।৯। ২৮৩০ ॥ 

সমীক্ষক :--বাহবা কি জ্ঞানপুর্ণ পুস্তক ! উহাতে সর্বথা বিষ্ঞ বিরুদ্ধ ভাবে আক্কাশের উৎপত্ধি, 
উহাতে স্তজ সংযোগের আশঙ্কা এবং পৃথিবীকে স্থির করিবার জন্য পর্বত সন্গিবেশ করা ইত্যাদি 
কথ। রহিয়াছে, দ্বরন বিদ্ভাবান্ও এরূপ কখন লিখিতে অথব! বিশ্বাস কগিতে পারে না। (পুস্তকের 
মধ্যে ) জ্ঞান দেখ যে, দ্রিবসে রানি আগিতে পারে ন। এবং রাত্রিতে দিন হইতে পারে না এক্সপ 
হইলেও এককে অপরের মধ্যে প্রবিষ্ট করিবার কথা লিখিত হইয়াছে! ইহা! অতিশয় অবিদ্বানের 
কথা। এইহেতু কোরাণ বিদ্যা পুর পুস্তক হইতে পারে না। জলঘান (নৌকা) ঈশ্বরের ককপা- 
বশতঃ চলিতেছে ইহ! বল] কি বিস্যাবিকুদ্ধ কথ। নহে? উহ। মনুষ্যদিগের ক্রিয়া ও কৌশলাদি ঘা 

চলিতেছে অথবা ঈশ্বরের কূপ] হইতে চলিতেছে? যদ্দি লৌহময় অথব। প্রস্বরমঘ্ন নৌক] নিশ্মাণ, 
করিমা সমৃত্রে চালান হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের চিহুহবর্ূপ উহা নিম হইয়া! যায় কি না? এই হেতু 
£ই পুস্তক বিদ্বানের অথবা! ঈশ্বরের রচিত হইতে পারে না ॥ ১২ ৪ | | 
_১২৫-তিনি স্বর্গ হইতে পৃথিবীর উপর সমস্ত কার্ধোর তত্বাবধান করেন। যেদিন তোথা- 
দগের গণনাহুসারে সহন বদর পরিমিত হইবে, সেই দি সমস্তই তাহার অভিমুখে পুনক্লায় উপ* 

স্থৃত হইবে। ভিনি পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ জাতা, সর্বশক্তিমান এবং ী়ালু। পরে উহাকে পূর্ণ- 
“ত (পুষ্ট) করিলেন এবং সাহার মধ্যে আপনার আত্মা ( শ্বাসঘারা ) প্রবাহিত করিলেন বু 
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থে মৃত্যুর দূত যাহাকে তোমাদিগের উপর প্রেরণ করা হইয়াছে+ নেই তোমাধিগকে বিনাশ-করিকে |: 
ধদি ইচ্ছ। করি তবে আমি সকল জীবকে অবশ্ঠই শিক্ষাদীন করি; পরস্ক আম] হইতে নির্গত বাক্য 

“বিদ্ধ ( সত্য ) হইবে, ধখন আমি কহিলাম যে দৈত্য ও মনুষা একত্র করিয়। লরদ্ধ পুর্ণ করিঘ | মঃ 
€। সি: ২১। সঃ ৩২ । আঃ 61৫1৭1৯:১১ | | 

সর্ীক্ষক :- এক্ষণে গর্ত প্রমাণীত হইল যে মুসলমানদিগের ঈশ্বর মহুষোর স্থায় একদেলী। 

ঘি ভিনি ব্যাপক হইতেন তাহা হইলে এক দেশ হইতে কাধ্য করা, অবতরণ করা শ্রবং আরোহণ 

ফরা হইতে পারে না| ধদি ঈশ্বর স্বর্গীয় দূত প্রেরণ করেন একপ হয়, তাহা হইলেও তিনি স্ব 
একদেশী হইলেন এবং ম্বয়ং আকাশে লম্বমান হইয়া আছেন আর স্বর্গীয় দূত সংল যেন ধাবমান হই- 
তেছে এইরূপ হইল। হ্্র্গীয় দূত যদি দয়! করিয়া কোন কার্য বিকৃত করিয়া বসে অথবা ফোন 
স্বতককে ত্যাগ করিয়া যায়, তাহা হইলে ঈশ্বর কি জানিতে পারেন ? ধিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপক 

তিনিই অবশ্ত জানিতে পারেন। পরস্ত এই ঈশ্বর তদ্রপ নহেন। হি তাহা হইতেন তাহা হইলে 

ডাহার বর্গীঘ্ দূত প্রেরণ করা এবং কয়েক ব্যক্তিকে কয়েক প্রকারে পরীক্ষা কর্িয়। লইবার কি 
গ্রয়োজন ছিল? তত্তিন্ন এক সহস্র বৎসরে গমনাগমনের প্রবন্ধ করাতেও তিনি সর্ধশক্তিমান 

নহেন। যদি মৃত্যুর দূত থাকে, তবে উক্ত দুধকে বিনাঁশ করিবার জন্য অন্য কোন্ স্বত্যু আছে? 
উক্ত দূত যদি নিত্য হয়, তবে এক দূত অমরত্ব সম্বদ্ধে অবশ্ঠই "ঈশ্বরের সমকক্ষ হইল। এক সময়ে 
নরক পুর্ণ কবিবার জম্য জীবদিগকে শিক্ষাীন করিতে পারেন না এবং উহাদিগের পাপ ব্যতিরেকে 
অশৃপ্নার ইচ্ছাচঙগারে নরক পতিত করিয়া উহাদিগকে ছুংখ দিয়া “তামাশা” দেখিতেছেন একপ 

যদি হয়, তবে উক্ত ঈশ্বর নিশ্চিয়ই পাপী, অন্যায়কারী এবং দয়াহীন হয়েন! যে পুস্তকে এইরূপ 
কথা আছে তাহ] বিদ্বান অথব। ঈশ্বর রত হইতে পারে না এবং দিনি দয়া ও ভ্তায়হীন, তিনি খন 

ঈশ্বরই হইতে পারেন না || ১২৫ ॥ 

১২৬ - যদি মৃত্যু হইতে অথবা হত্য। হইতে পলায়ণ কর এরূপ কহ তবে উক্ত পলায়ন হইতে 
তোমাদিগের কিছু লাভ হইবে ন|। হে প্রচাঁরকের পড়্ীগণ ! তোঁমাদিগের মধ্যে কেহ যদি প্রত্যক্ষ 

নিলজ্জিতা গ্রকাঁশ কর, তাহার জন্ত দণ্ড দ্বিগুণ করা যাইবে এবং ঈশ্বরের পক্ষে উহ! সহজ (স্থগম) 
॥ মঃ ৫1 সিঃ ২১। সং ৩৩ । আঃ 2৬1৩০ | 

সমীক্গ কঃ__মহম্মদ সাহেব ইহ] এই জন্য লিখিয়। থাকিবেন যে, বেহ যুদ্ধস্থলে পলায়ন করিবে 

না। তাহা হইলে আপনাঁদিগের জয় হইবে হৃত্যু হইতেও ভয় পাইবে না, এস্বধ্য বৃদ্ধি পাইবে এবং 

ধর্দও গ্রতিঠিত হইবে । পত্ীীগণ যদি নিচজ্ঞত] গুকাঁশ না করে, তবে কি প্রচারক সাছেব নির্ল- 

.জ্জতা প্রকাঁশ করিবেন? পত্ীদিগের উপর দণ্ড হইবে আর প্রচারক সাহেবের উপর দণ্ড হইবে না 

ইছ1! কিরূপ বিচার ? 1১২৬ এ 

১২৭__আগনাদিগের গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাক। ঈশ্বরের এবং প্রচারকের আজ পালন কর, 

টি অন্তের করিও না। “উদ ( মহম্মদের কুত্রিমপুত্র ) হখন স্বয়ং পরিতৃপ্ত হইল, তখন আষি 

তামার সহিক উজ্ভার বিবাহ দিলাম । কারণ, পাছে বিশ্বাসীদিগের মধ্যে কেহ কূজিম পুর স্ত্রীকে, 

জট ৃপ্ত-৫উবাণ পর , বিবাহ করিলে নিন্দিত হয়।” এইরপে ঈশ্বয়ের আজ্ঞাই পালন করা 
হই । উন ফিষয় গে মর্দ প্রচারের উপর কোনরপ নিচ্দা নাই | ন্হ্দদ কোন খঙক্টেরই 
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পি! মছেন।' যে সফল ধর্ম বিশ্বাস বিশিষ্ট তরী যৌতুক ব্যতিরেকে ও ধর্শ-গ্রচারককে আগা সমগনি 
করিবে, সেই সকল স্ত্রী বিখি অনুসারে গৃহীতব্য | উহাদিগের মধ্যে যাহাকে 'ইচ্ছ। করিবে, মি 

ত্যাগ করিতে পার এবং যাছাকে ইচ্ছা করিবে আঁপনার জন্য স্থান দিতে পার । তোমার পক্ষে তাঙী, 
পাগ হইবে না । ছেবিশ্বাসী লোকসকল ! ধর্গপ্রচারকের গৃহে প্রবেশ করিও না। মঃ ৫ ধ্ফি 
২২। শু ৩৩। আঃ ৩৩। ৩৭1৩৮1৪০1৪৭ ৪৮1৫৭ | রি 

সমীক্ষক--ন্ত্রীলোক গৃহে কারারুদ্ধের হ্যায় অবরুদ্ধ থাকিবে এবং পুরুষ মুক্ত থাকিবে ইহা তি: 
শষ অন্থায় কথা। হ্ত্রীলোকদিগের চিত্ত কি বিশুদ্ধ বামু সেবন, পবিজ্রদেশে ভ্রমণ এবং 'ষ্টির বিবি” 
পদার্থ দর্শন করিতে ইচ্ছা বরে ন। ? এই অপরাধবশতঃ মুললমানদিগের বালক সকল বিশেষ ভর্থ-: 
প্রিয় এবং বিষয়ী হইয়। থাকে । ঈশ্বরের এবং ধর্মগ্রচারফের আজ! কি একরূপ ও অবিকদ্ধ অথবা 
ভিন্নরপ ও বিরুদ্ধ? যদি এককপ হয়, তবে উভয়ের আজ্ঞা! পালন করিতে কহ! ব্যর্থ এবং যদি ভিষ্ট 
ভিন্নও বিরুদ্ধ হয়,তাহাহইলে একটা সত্য এবং অপরটা মিথ্যা হইবে ও একজন ঈশ্বর এবং অপর শ়্- 
ভান হুইয়। যাইবে । অথবা ঈশ্বরের অংশীদার হইয়া যাইবে। ধন্ত কোরাণোক্ত ঈশ্বর,ধর্পপ্রচারক এবং 

কোরাণ ! অপরের ইষ্ট নষ্ট করিয়৷ আপনার সাধন করাই যাহাদিগের অভিপ্রেত হয়, সেই উক্তর্ধপ 

লীল! গ্রকাশ করিয়া থাকে | ইহ! ছইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে মহম্মদ সাহেব অতিশয় বিষয়ী 
ছিলেন। যদি বিষয়ী না হইতেন তাহ! হইলে কৃত্রিম পুত্রের স্ত্রীকে অর্থাৎ পুত্রবধুকে কেন আপনার 
( পালক ) স্ত্রী করিয়া লইবেন? ॥পরে আবার ঈশ্বরও এইরূপ কার্ধ্যকারীর পক্ষপাতী হইলেন এবং 
অন্তায়কে ন্যায় স্থির করিলেন ! মহুষ্য দিগের মধ্যে যাহার। রন্য হয়, তাহারাও পুত্রবধূকে গ্রহণ করে 
ন1। ধশ্মপ্রচারকের বিষয়াসক্তি সম্বন্ধে লীলা গুকাশ করিতে কোনরূপই প্রতিবন্ধক না থাকা কতদূর 
অন্যায় কথা! প্রচারক যদি কাহারও পিতা ছিলেন না তবে “জৈদ” কাহার পুত্র ছিল? এবধপ কেন 
লিখিত হইল? উহাঁও উত্তবিধ স্বার্থ সাধনের কথা । যখন আপনার পুত্ধের স্ত্রীকেও উদ্ধাহ কষা 
হইতে প্রচাঁক সাহেব নিজকে রক্ষ। করিতে পারে নাই,তখন কিরূপে অন্য হইতে 'বক্ষা পাইবেন £ 
এরূপ চতুরতা ঘ্বারাও অসৎ কাধ্য বিষয়ে কেহ নিন্দা হইতে রক্ষ! পায় না। পর়কীয় কোন স্ত্রীও 

যদি গ্রচারবে র উপর প্রসন্ন হইয়! বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলেও কি এ বিধি যুক্ত হইবে? 

গ্রচারক ষে স্ত্রীকে ইচ্ছা করিবেন ত্যাগ করিবেন এবং মহম্মদ সাছেবের স্ত্রীগণ, প্রচারক অপরাধী. 

হইলেও বখন তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না, ইহা অতিশয় অধর্দের কথা । গ্রচারকের গৃকে 

যেক্পুপ কেহ ব্যভিচার দৃষ্টিতে প্রবেশ করিবে না, তঙ্জরীপ প্রচারক সাছেবেরও ঘে কোন লোকের গৃঙে 

এরপে প্রবেশ ক্রা উচিত নহে। প্রচারক কি যাহার তাহার গৃহে নিঃশক্কভাবে প্রবেশ করিষেন' 

অথচ মাননীয়ও থাকিবেন? আচ্ছা, কে এমন বিচারাদ্ধ আছে যে এই কোরাণকে ঈশ্বরর-কৃত 

মহশ্বদ সাহেবকে প্রচারক .( ভবিষ্যতবক্তা ) এবং ফোরাণোক্ত ঈশ্বরকে পরমেশ্বর বলিয়া মানিতে. 

পাঁরে? ইহা অতিশয় আশ্চর্যের কথা যে ঈদৃশ যুক্তিশূন্য এবং ধর্মবিরুদ্ধ বাক্যযুক্ত মত, আরবদেশ 

বাসী প্রতৃতি মছষ্যাগণ বিশ্বাস করিয়াছেন !! ১২৭। রি 

২২৮শাখস্বগ্রচারককে দুধ দেওয়া অধব! তাহার পশ্চাৎ তাহার পত্বীদিগকে কখন বিবাহ করা 

ভোমাদিগের পক্ষে যোগ্য নছে। ঈশ্বরের সমক্ষে উহা নিশ্চিয্নই মহাপাপ । যাহারা ঈশ্বরকে এবং. 

তাহার প্রচারককে ছুঃখ দেয় ঈশ্বর নিশ্চয়ই লেই লোকের উপর অভিশাপ দিদ্নাছেন। যাহানী দুর-: 



২৮ সভ্য প্রকাশ। 

মারদিগকে এবং মৃলুলমানরিগের _ভ্রীলোকদিগকে তাহাদিগ্নের অপরাধ, ব্যতিরেকে ৪ . দুঃখ দেয়, 

তাহারা নিশ্চয়ই মিথ্যাভীষখের এবং প্রত্যক্ষ পাপের ভার বহন করিবে। উহার অভিশীগপ্রস্ত,। 
“স্থানে উহাধিগকে পাওয়া যাইবে সেই স্থানে উহ্া্দিগকে ধৃত করি! হত্যা.কর! হইবে এবং রিশেষ 
সপে নিহত কর হইরে। হে আমাদিগের অধীশ্বর ! উহাদিগ্নকে দ্বিগুণ দণ্ড দাও এবং ( সাধারণ 

অভিশাপ অপেক্ষা) অধিক অভিশাপ প্ররান কর| ম:৫।পিঃ ২২। সঃ ৩৩। আঃ ৫০1৫81৫৫। 

৫৮৬58 | 
:  সমীক্ষকঃ--বাহ্যা ! ঈশ্বর কি ধর্দের সহিত আপনার ঈশ্বরত্ব প্রদর্শন করিতেছেন? প্রচারককে 

ুংখ দেওযা| বিষয়ে নিধিধ কর! যেরূপ সঙ্গত তদ্ধপ অন্যকেও দুঃখ দেওয়া সম্বন্ধে প্রচারককেও নিষেধ 

, ক্র! যোগ্য ছিল, তাহ! কেন (নিবারণ) করিলেন না? কাহাকেও দুংখ দিলে কি ঈশ্বরও দুঃখী হইয়া 
পড়েন? হদ্দি তদ্রুপ হয় তষে তিনি ঈশ্বরই হইতে পারেন না। ঈশ্বরকে এবং ধন্বপ্রচারককে ছুঃখ 

ধেওয়। বিষয়ে এইল্প করাতে.কি ঠিদ্ধ হইতেছে না যে,ঈশ্বর এবং প্রচারক যাহাকে ইচ্ছা! করিবেন 

দুঃখ দিবেন এবং অন্য সকলকে যেন চ:খ দেওয়া আবশ্রাক ? যেরূপ মুলমানদিগকে এবং মুনলমান- 

দিগের স্ত্রীলোকদিগকে দুঃখ দেওয়া! অনুচিত, তক্জপ অন্য মনষ্যকে দুঃখ দেওয়া অবশ্য অবর্তব্য। 

যদি এরূপ ন! মনে করা হয় তবে উহাও পক্ষপাতের কথ।। ধন্য বিদ্রোহ উত্তেজক ঈশ্বর এবং প্রচা- 

রক ! সংসারে ইহারা যেরূপ নির্দয় তন্রণ অন্য অতিশয় বিরল। ইহার! যেরূপ লিখিয়়াছেন যথ। 

জন্য লোকদিগকে যে স্থানে পাওয়া যাইবে, বিনাশ করিবে এবং ধৃত করিবে,তদ্রপ কেহ যদি মুল- 

.আানদিগের উপর আজ দেয়, তাহা হইলে লে কথা মুললমানদিগের উত্তম বোধ হইবে কি ন1? উঃ! 

প্রচারক আদি কিরূপ হিংশ্রক ! ইহার। পরমেশ্বরের নিকট অন্যকে আপনাদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণ 

চুঃখ দিবার জন্য প্রার্থনা করিবার কথ! লিখিয়াছেন। ইছ! পক্ষপাত স্বার্থপরত| এবং মহা অধন্মের 

কখা। -এই চেড়ু এপধ্যন্তও মুসলমান লৌকদিগেব মধ্যে অনেক শঠ লোক এইরূপ কাঁধ্য করিতে 

ভীত হয় 71 শিক্ষা ব্যতিরেকে মঙ্ধ্ধা যে পত্র সগান হইয়া 'অবস্থান করে, ইহা সঙ্গত কথ! 
8 ১২৮ | 

: ১২৯-ঈশ্বর সেই পুরুষ যিনি বায়ু প্রেরণ করেন এবং মেঘ উধাপন করেন। পরে তিনি উহী- 
দ্িগকে দগ্ধ ( মৃত ) নগয়ের অভিমুখে চালিত করেন । আমি মৃত (ছুগ্ধ) পৃথিবীকে, হগ্ধ হইবার 

পর উহ্থাদিগের হারা পুনরুজ্জীবিত করি। এইরংপই কবর সকল হইতে পুনকথখান হইবে। তিনি 
আপনার কুপাগুণে নিত্য অবস্থানের জন্য (আবাস স্থান) গৃহ নির্মাণ করিয়্াছেন। সে স্থানে পরি- 
শরম আমাদিগকে প্পর্শ করে না! এবং উহার মধ্যে ক্লান্তি অনুভব করিতে হয় না । মঃ ৫1 সিঃ ২২ | 

গু ৩৫, । আঃ 1৯1৩৫ ॥ 

সমীক্ষকঃ-_-বাহ্ৰা | ঈশ্বরের কি তববিষ্কা ( ফিরি)! | তিনি বামু প্রেরণ করেন, এবং মেঘ 
উদ্ধাপন ও বিচালন করেন। ঈশ্বর উহাদিগের দ্বারা মৃতককে পুনর্জীবিত করিয়! বেড়ান! ঈশ্বর 

: সম্বন্ধে এ সকল কথ! হইতে পারে না! । কারণ ঈশ্বরের কাধ্য নিমন্তর এককপই হইয়া থাকে । ' যদি 
গৃহ হয়, তবে তাহা! নির্মাণ ব্যতিরেকে হইতে পারে ন। এবং যদি নিশ্দিত হ্য়। তরে নিত্য স্থায়ী 

হইতে পাঁরে না। যাহার শরীর আছে, লে পরিশ্রম ব্যতিরেকে ছুঃখী, হইয়া থাকে এবং শরীর 
সিশি্ কখর রোগ হইতে রক্ষা পায় না। ঘে এক স্ত্রী সমাগম করে সেও যখন রোগ. হইতে রঙ্গ 



|: ১৪শধ্বীস। কি, 

পাঁয় না, তখন যে অনেক স্তর হইতে বিষ ভোগ করে তাহার কতা ছু্টণ। ২৪, উঠছে? ই 
' হেড মুললমানদিগের স্বর্গে অবস্থান ও সর্ব! স্থখদারক হইতে পারে না ॥ ১২৯ ॥ 5) সুজি 

: ৯৩০ কোরাণের নামে দৃঢ় শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তুমি নিশ্চিতই প্রেরিত (দূত) দিক: 
মধ্যে একজন | তাহার, উপর বিশুদ্ধ ( সরল ) মার্গ প্রকাশিত হইয়াছে; তিনি সর্বশক্রিমান্ রা 
দয়ালু ॥ ম:ঃ:৫| সিঃ ২৩। সঃ ৪৬ ॥ আঃ ১। ২ || | 

সমীক্ষক:-_এক্ষণে দেখ যে যদি কোরাণ ঈশ্বরের রচিত হইত, তাহা হইলে ইহার শপথ ফী, 
করিবেন ? যদি ধর্মগ্রচারক ঈশ্বরের প্রেরিত হইতেন তাহা হইলে পালিতপুত্রের স্ত্রীর উপর ফেন্ 
মোহিত হইবেন ? কোরাণবিশ্বাসিগণ শুদ্ধ (সরল) মার্গে আছেন ইঠ! কেবল কখন মার । কারণ 
সতা'মনন, সত্য কথন, সত্যানষ্ঠান ও পক্ষপাতশৃন্ত ভাব, স্তায় এবং ধর্মের আচরণ আদি এবং উচ্থার, 
বিপরীতকে ত্যাগ করিবার কথা যাহাতে আছে, তাহাই শুদ্ধ (সরল) মার্গ হইয় থাকে । তৃজজজপ্ 
কোরাথের মধ্যে, মুললমানদিগের মধ্যে এবং উহাদিগের ঈশ্বরের স্বভাব মধ্যে নাই । ধর্মপ্রচারক, 
মহম্মদ সাহেব যদি সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেন, তার! হইলে সর্ধবাপেক্ষ। অধিক বিষ্াবান্ এক 
শুভপ্ুণযুক্ত কেন ন! হইত্েন ? এই হেতু ব্যাধপত্বী ( “বেদিনি” ) যেবূপ আপনার কুল ফলকে স্ব 
কহে না, একথাও তন্ধপ ॥ ১৩৯ || 

১৩১-_তুরী ধ্বনি কর] হইবে এবং তৎক্ষণাৎ কবর নকল হইতে আপনাদিগের অধিপতির নিক 
উহার! ধাবিত হইবে। তাহাদিগের চরণ তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম সম্বন্ধে সাঙ্গ্য দিবে। তিনি 

ব্যতিরেকে আজ্ঞা করে এমন কেহ ছিল না । তিনি যখন যে বস্তু উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন 

তাহার জন্ভ এই মাত্র কহেন যে, “হইয়া যাও” এবং তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া ঘর । মঃ:এ সি; ২৪. 

স্ব; ৩৬ 1 অঃ ৪৮1৬১।৭৮ || 

'সমীক্ষকঃ--এক্ষণে অসার কথা শ্রবণ কর। চরণ কি কখন সাক্ষ্য দিতে, পারে £ ঈশ্বর হাড়িরেকে 
€সই সয়ে আর কে ছিল ষে তাহাকে আজ্ঞা দিলেন ? কে শ্রবণ করিল? কক বস্ প্রস্তুত হুইল? 
যদি ছিল না, এরূপ হয় তবে এই কথা মিথ্যা এবং যদি ছিল এরূপ হয়, তবে ঈশ্বএ ব্যতিরেকে অন্থা 
কোন পদার্থ ছিল না এবং তিনিই সকল পদার্থ নির্মাণ করিয়াছেন এ কথা মিথ্যা! ॥ ১৩৯ ॥ 

১৩২-্৮তাহাদিগের নিকট বিশুদ্ধ মদিরার পানপাত্র বিচালিত হইবে । উহা! শবত্রবর্দ এবং পান 

কারীদিগের পক্ষে অতি সুম্বাছ। উহাদিগের নিকট অধনতমুখী (নত নেতা) এবং স্থন্দরনহদা 

স্ত্রীনকল উপবিষ্ট থাকিবে! উহার আবৃত অগ্ডের ন্যায় দৃষ্ট হইবে। আমরা কি মরিক.না? লুত্ব। 

নিশ্চয়ই প্রচারক দিগের মধ্যে একজন ছিল। আমি তখন উহাকে এবং উহা সকল লোককে 

মুক্তি দিলাম। পরস্ত পম্চাৎ স্থিতদিগের মধ্যে এক বৃদ্ধ ছিল। পুনরায় আমি অন্যদিগকে বিনষ্ট, 
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"  সমীক্ষক :-এরন্ূপ কেন হইল 1 যখন মুসলমানেরা এন্থানে মদিয়াকে অপরুষ্ট পদার্থ বলেন, তখন: 

উহাদিগের স্বর্গে উহার শ্রোত কেন প্রবাহিত হইতেছে ? এস্থানে যে উহার! কোন প্রকার মন্তপান 

ত্যাগ করাইয়াছেন সেই পর্যন্ত উত্তম +পরত্ত এস্থানের পরিবর্ে ইহাদিগের স্বর্গে অতিশয় অমগ্গঞজ 

রদিয়াছে। জ্ীলোকদিগের জন্য সেম্থানে কাহারও চিত্ত স্থির থাকে ন! এইরূপ হুইবে! তত মহৎ. 

রোগও হই! থাকে এইরূপ হইবে ! যদি শরীরধারী হয় তবে অবশ্যই স্ৃত্যু প্রাপ্ত হইবে এবং যদি 



৬৬ টি কুটি সন্যার্ধ শ্রকাশ । 

শরীরধারী না হয়, তবে ভোগ ও বিলাদও করিতে পারিবে 'ন1। একপ সকলে উহীদিগের স্বর্গে গমন 
করা ব্যর্থ হইল। লুতকে বদি ধন্দপ্রচারক বলিয়! বিশ্ব কর, তবে বাইবেলে কথিত আছে যে 

“হার কন্তা গণ তাহার লহিত সমাগম করিয়া সম্তান প্রসব করিয়াছিল* একথ| বিশ্বাপ কর কি 
সা? যদি বিশ্বাস কর, তবে এরুপ লোককে প্রচারক মনে করা ব্যর্থ। এইরূপ লোককে এবং এই 

জপ লোকের সঙ্গীদিগকে যদি ঈশ্বর মুক্তি দেন, তাহা হইলে ঈশ্বরও তক্রপ। কারণ বৃদ্ধার উপ" 

খাঁন কথয়িতা এবং পক্ষপাতকারী, অপরকে বিনাশকারী কখন ঈশ্বর হইতে পারেন না । এন্প 

ঈশ্বর যুনলমানদিগের গৃহেই অবস্থান করিতে পারেন, অন্তত্র নহে ॥ ১৩২ ॥ 

'১৩৩--উহাদিগের জন্য উদঘাটতদ্বার স্বর্গ রহিয়াছে, এবং উহ্ণতে তাহারা নিত্য অবস্থান করিবে. 

অধ্যে উচ্থাদিগের জন্ত উপধান থাকিবে এবং স্ুশ্বাছ ফল এবং পানীয় বস্ত আনীত 

হইবে । ' নিয়দৃষ্টি এবং উহাদিগের সমবযস্কা স্ত্রী সকল উহাদি গর সমীপন্থ হইবে। তৎক্ষণাৎ সকল 
ত্ব্গায় দূত পূজা ( নমন্কার ) করিবে। পরস্ত শয়তান অভিমান করিল এবং গ্রাহথ করিল না । মে 
অবিশ্বানীদিগের মধ্যে এক জন ছিল | হে শয়তান ! আমি আপনার ছুই হন্যে যাহাকে গঠিত করি- 
পাম, তাহাকে পূজা! করিতে তোমাকে কে নিবারণ করিল ? তুমি কেন (বৃথা ) অভিমান করিলে 

যে তুমি একজন শ্রেষ্ঠ অধিকারবিশিষ্ট ? সে কহিল আমি তোমার উক্ত উৎপাদিত বস্ত অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট; কারণ তুমি আমাকে অগ্নি হইতে উৎপন্ন রহিয়াছ এবং উহাকে মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন করি- 
য়া তিমি কহিলেন তুমি এই স্বর্গ হইতে দূরীভূত হও, তুমি নিশ্চমই নিক্ষামণীয় এবং বিচার দিবন 
পর্যযস্ত ( পুনরুখান দিন পধ্যন্ত ) তোমার উপর নিশ্চমই আমার অভিশাপ রহিল। সে কহিল হে 

'অদীখর ! মৃতকদিগের পুনরুখ।ন পর্য্যন্ত আমাকে মুক্তি দাও। তিনি কহিলেন যে তুমি নিষ্ধারিত 

দিন ও সময় পধ্যন্ত, মুক্তদিগের মধ্যে একছ্ন হইলে। সে কহিল যে, তোমার প্রতিষ্ঠা দ্বারা 

শপথ করিতেছি যে, আমি নিশ্চয়ই উহাদিগের সকলকেই প্রতারিত করিব। ম:৬। সিং ২৩ -স্থঃ 
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সমীক্ষকঃ--কোরাণে লিখিত আছে যে, সে স্থলে উদ্যান, কুঞ্জ, নদী এবং বাসস্থান আছে, তাহা! 

যদি সত্য হয়, তবে উহ নিত্যকাল হইতে ছিল না এবং অনন্তকাল থাকিবে না। কারণ যে পদার্থ 
৮ সংযোগ হইতে উৎপর হয়, উহা! সংযোগের পূর্বে ছিল না এবং অবশ্যস্তাবী বিয়োগেয় অন্তেও 

থাকিবে না। যখন উক্ত হ্বর্গই থাকিবে না, তখন তাহার অধিবালীসকল কিরাপে থাকিতে পারে ? 

1 কারণ কোরাণে লিখিত আছে যে সেইস্থানে “গন্দী”,পরিধান (বাঁলিস),ম্বাছু ফল এবং পানীয় পদার্থ 

প্রাপ্ত হয়া যায়। ইহা হইতে এইরূপ পিদ্ধ হইতেছে যে, যে সময়ে মুসলমানদিগের ধরব প্রচলিত 
হইয়াছিল, সেই সময়ে আরব দেশ বিশেষ ধনাঢ্য ছিল ন1। এই হেতু মহম্মদ সাহেব উপধান আদির 

কথ শুনাইয়! দরিদ্রদিগকে আপনার মতে আবদ্ধ করিয়া! লইয়াছেন। যেস্থানে স্ত্রী সফল আছে, 
সে স্থানে নিরন্তর স্থখ কোথায় 2 এই সকল স্ত্রী সে স্থানে কোথ| হইতে আলিল ? অথব! উহাঁরা কি 
('নিত্যই ) সেই স্থানের অধিবাসিনী? যদ্গি তাহারা আসিয়! থাকে, তবে শেষ 'বিচার দিনের পুর্বে 
তাহারা কি করিত? উহীরা। ফি কর্শহীন থাকিয়। সেই স্থানে বয়স যাপন করিত? ঈশ্বরের 
প্রভাব দেখ। সকল স্বর্গীয় দুত তাঁহার আজ্ঞা পাঁলন করিল এবং আদমকে নমস্কার করিল কিন্তু 
শয়তান গ্রাহ করিল না। ঈশ্বর শযুতানকে জিজাল। করিলেন বং কছিলেন যে, আসি উহা 



. 5৪ লমু্াস । বি) 

উহাকে চুই হত্তে গঠিত ক্ষরিয়াছি, তৃমি 'অস্িমান করিও না। ইহা হইতে দিদ্ধ হইতেছে বে 
ক্ষোরাশের ঈঙ্বর ছুই হস্ত বিশিষ্ট মনুযা ছিলেন। সুতরাং তিনি কখন ব্যাপক এবং সর্বণ কিনা 

. হইতে পারেন না। শম্নতান সত্যই কহিয়াছিল যে,“আ।মি আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ট”; তাহাতে দর 
ক্রোধ করিলেন কেন? স্বর্গই কি ঈ্বয্নের আবাসস্থান এবং পৃথিবী নহে? ভবে প্রথমো মা: 
মসজিদকে ঈবর-গৃহ বলিয়। কেন নির্দেশ কর। হইল? আচ্ছা, পরমেশ্বর আপনা হইতে অথবা 

 জ্হ্ট মধ্য হইতে কিরূপে নিক্ষামিত করিতে পারেন? এই ট্টিও সমস্ত পরমেশ্বরের কৃত। ইচ্ছা 

. হইতে বিদ্বিত হওয়া যাইভেছে যে, কোরাঁণোজ ঈযর কেবল স্বর্গেরই অধিকারী । ঈশ্বর উহাকে 
অভিশাপ এবং শিক্ষার দিলেন ও কারারুত্ধ করিলেন; পরে শয়তান কহিল যে, হে অধীষ্বর ! 
আমাকে বিচারপিন যাব ছাড়িয়। দাও। ঈখর ততোবানোদে বশীভৃত হইয়। বিচার দিন যাষৎ 

ছাড়িয়া! দিলেন। *শয়তান যখম মুক্তি পাইল তখন ঈর্বরকে কহিল যে, এক্ষণে আমি অত্যন্ত 
প্রতারণা করিব এবং বিদত্বোহ উত্তেজিত করিব। তথন ঈশ্বর কহিলেন যে যাহাদিগকে তুমি 
প্রতারিত করিবে তাহাদিগকে এবং তোমাকে নরকে প্রক্ষেপ করিব । এক্ষণে সঙ্জনগণ বিচার 
করুন যে, ঈশ্বর শয়তানের প্রতারক হইলেন অধবা সে স্ব।ংই প্রতারিত হইল? যদি ঈশ্বর 
প্রতারণ| করিয়। থাকেন, তবে তিনি শরতানের শন্রতান গ্থিপীকত হইলেন এবং শয়তান যদ্দি 
সবই প্রতারিত হই থাকে তবে অন্ত জীব স্বরং প্রতারিত হইতে পারে এবং তাহ! হইলে 
শয়তানের প্রয়োজন নাই । ঈশ্বর যখন উক্ত বিদ্োহ্ভবাপন্ন শযতানকে মুক্ত করিয়! ছাড়িয়া 
দিলেন, তখন ইহ। বিদিত হওম। যাইতেছে খে, তিনিও অধন্মান্ঠান বিষয়ে শয়তানের সহকারী 
(ভাগী) হইলেন। যদি শব্দ চৌধ্য করাই আবাৰ তাৰ দ৭ দেন, ভবে'ভাহার অন্যায়ের 
কোন পারাবার ( সী) নাই ॥ ১৩৩ ॥ | 

১৩৪-ঈশ্বর সকল পাপ ক্ষণ। করেন এ নিশচবই ক্ষঘার্ভ। এবং দয়ালু । শেষ বিচাবদিনে 
সমস্ত পৃথিবী তাছার মুষ্টর ভিতর €” বে এব ভর দাঞুৰ হস্তে আকাশ সংসক্ত থাকিকে। 
সমস্ত পৃথিবা আপনার অথাশ্ব:রেৰ পথ বনহহ আদলা।কত হহীবে। কর্পন্ রক্ষিত হইবে, 

প্রচারক এবং সাক্ষীধিগকে আনয়ন করা হইবে এবং খি2া4 কর। হইবে। সঃ১। নিঃ ২৪1 
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সমীক্ষকঃ--ঈশর যদি সমগ্র পাঁণ ক্ষন! করেন হাহ হইলে, জানতে হইবে যে, তিনি সমগ্র 

দংসারকে পাপী করিতেছেন এবং তিনি দয়।ঠাঁণ। কারণ একজন ছুষ্টের উপর দয়া এবং ক্ষযা স 
করিলে, সে অধিক ছৃষ্টত। করিবে এবং অন্ত অপেক ধর্াত্মার ছুখ উপস্থিত হইবে। ফি কিঞ্চিৎ ূ 
বাত্রও অপরাধ ক্ষম। করা হয়, তবে সমগ্র জগৎ অপরাধেই আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। পরমেশ্বর কি. 
মগ্রির ন্যায় প্রকাশ বিশিষ্ট ? কর্ণপত্র মকল কোথায় পুগীক্ত থাকে? কে ভাহা লিখেন? যর্দি 
ম্বপ্রচারক এবং সাক্ষীদিগের উপরূ নির করিয়! ঈখর বিচার করেন তাহা! হইলে তিনি অসর্বাজ্ , 
ঘবং অসমর্থ । যদি অন্যায় না করেন এবং কেবল ন্যায়ই করেন তাহা হইলে, কর্খাহুসারেই: 
রিফ্। থাঁফেন এইরূপ হইবে | এই কশ্মপূর্ববাপর এবং বর্তমান জন্মেরই হইতে পারে। তাঙ: . 

ইলে গাবার ক্ষম! করেন, হৃদয়ে চাবি দেন, উপদেশ করেন না, শয়তান ফ্কার! প্রতারিত কর্েন' 
বং সেসন সপুরদ্দ” (ভাবি বিচারাধীন ) করেন ইত্যাদি কেবল অন্যাম কর! হয় ॥ ১৩৪ 



২খ২ সঙ্যার্থ জুকাপ। 

৭ * ১৩৫ - সর্বশক্তিমান এবং বিজ্ঞ পরমেস্বরের নিট হইতেই এই পুম্তক, অবতীর্ণ হইয়াছে । 

“বতিনি পাপ সকলের ক্ষমার্ত। এবং অনুতাপ স্বীকার কর্তা) মঃ ৬ 7 লিঃ ২৪1: হুঃ; 8৯.) 

আআ; ১1২) | ৯১৭, দু 
', মীক্ষকঃ-_নির্কোধ লোক এই পুস্তকে শ্রদ্ধা করিবে এই জন্ত এই কথা কথিত হইয়াছে। 

ইহাতে অল্পমাত্র সল ভিন্ন অসত্যে পুর্ণ আছে এবং উক্ত সত্যও অসত্যের .সহিত মিলিত হইদা 
' দবিকত হইয়া ধৃহিয়।” এই হেতু কোরাণ, কোরাণোক্ত ঈশ্বর, এবং উহাতে বিশ্বাসকার়িগণ 
পাপ বৃদ্ধিকারক এ*ং পাপের অহষ্ঠান কর্তা ও প্রবর্তক। কারণ পাপের ক্ষমা করা অত্যন্ত 

ক ধর্ম । এই কারণ বশতংই মুসলমানগণ পাপ এবং উপন্রব করিতে ভীত হয় না| ১৩৫ ॥ 

১৩৬-_আমি ছুই দিনে উহ্বার্দিগকে সপ্ত স্বর্গে পরিণত করিলাম এবং উহ্াদিগের যধ্যে উহা-. 

'দিগের কার্য উহাদদিগকে প্রকাশ করিয়া দিলাম । যখন উহার! সেই স্থানে উপস্থিত হইযে, তখন 

উহাদিগের সম্বন্ধে উহ্বাদিগের কর্ণ, উহাঁদিগের চক্ষু এবং উহাদিগের চন্ম” উহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য 

ব্রিষয়ে সাক্ষ্য দিবে । উহ্ারা আপনাদিগের চশ্মকে কহিবে যে কেন তোমরা! তোমাদিগের বিষয়ে 

'সীক্ষ্াদিতেছ ? উহথারা “*চন্মাদি ) কহিবে ধে, ধিনি সকলকে বাকৃশক্তি দিয়াছেন, সেই ঈশ্বরই 
আমাদিগকে বাকৃশক্তি দিয়া .কহিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। অবশ্যই তিনি মৃতকে পুরকষজ্জীবিত 

করেন | মঃ ৬। সিঃ ২৪1 হু ৪১। আঃ ১২।। ২৯1 ২১।৩৯॥ 

সমীক্ষক:-_মুসলমান ! বাহবা! ! তোমাঁদিগের ঈশ্বর যাঁহাকে তোমরা সর্বশক্তিমান মনে কর, 

তিনি ছুই দিনে সপ্ত স্বর্গ নির্মাণ করিতে পারেন ! বস্তাতঃ ঘিনি সর্বশক্তিমান, তিনি ক্ষণমাজ্েই 

সমস্ত নির্দাণ করিতে পারেন । আচ্ছা, ঈশ্বর যখন কর্ণ, এবং চণ্মকে জড় নির্নীণ করিয়াছেন তখন 

উহার! কির্নপে সাক্ষ্য দিতে পারিবে? যদি সাক্ষ্য দেওয়ান হইবে, তবে প্রথমে কেন উঠাদিগকে 

জড় করিয়া নির্দাণ কর! হইয়াছে? এবং আপনার পুর্ববীপর নিয়মের বিরুদ্ধ কেন করিলেন? ইহা 

অপেক্ষাও এক মিথ্য। কথা, এই যে, যখন উহার] জীবের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিল তখন জীবগণ আপনার 

আপনার চন্মকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, কেন তোমরা-আমাদিগের বিবয়ে সাক্ষা দিতেছ ? 

চন্দ কহিবে যে ঈশ্বর প্রবৃত্ত করিতেছেন আমর! কি করিতে পারি? আচ্ছা, এ কথা কখন কি সত্য 

হইতে পারে? যেরূপ কেহ ঘি কহে যে আমি বন্ধ্যার পুত্রের যুখ দেখিয়াছি । যদি পুত্রই হইল 

তবে সে বন্ধ্যা কেন? যদি বন্ধ্যাই হয়, তবে তাহার পুত্র হওয়াই অসম্ভব। এই মিথ্যা বাক্যও 

'তক্জণ | যদি তিনি মৃতককে পুনজ্জ/বিতই করেন, তবে তাহাকে বিনষ্ট করা কেন £ কেহ স্বয়ং মুত 

কইতে পারে কি না যদি ন! পাঁরে তবে মৃত হওয়াকে কেন দোষ মনে করা হয়? শেষ বিচার 

দিনের রাত্রি পর্য্যন্ত মৃত জীব কোন্ মুসলমানের গৃহে অবস্থান করিবে? ঈশ্বর বিনা অপরাধে ফোন 
*লেলন সুপুরুদ্দ” € শেষ বিচারাধীন ) করিয়া রাখিলেন? তিনি কেন শীঘ্র স্তায় বিধান করিবেন 
ন।? এবংবিধ বাক্য দ্বারা ঈশ্বরত্তের ধর্বত। হইতেছে |১৩৬ ॥ 

১৩+- ম্বর্গের এবং পৃথিবীর চাবি তীহারই জন্ত (কাছে ) 'আছে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, 
ভোজন দ্রব্য দান করেন । তিনি যাহা! কিছু ইচ্ছা! করেন, তাহাই: উৎপন্ন করেন এবং যাঁহাকে 
ইচ্ছা করেন উহা. হইতে বঞ্চিত করেন। তিনি যাহা কিছু ইচ্ছা! করেন, তাহাই উৎপন়্ করেন এবং 
থাহাকে ইচ্ছ! করেন কন্ঠা ও যাহাকে ইচ্ছ। করেন পুত্র দান করেন) অথবা তিনি উভয়ই প্রান, 



করেন অর্থাৎ গুঁজ এবং কনা মিলাইযা দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন বন্যা ধরিয়া দেদ। গর? 
লোকের এরূপ শক্তি নাই যে, ঈশ্বর তাহার সহিত কখা কহিবেন। ঈঙ্বর কিন্ত তাছাদিগের হযে. 
( আদেশ ) প্রকাশ করেন, অথবা! আবরণের পম্চাৎ * হইতে কিনব! গ্রচারক প্রেরণ করিয়া টা 
আদেশ প্রচার করেন ॥ মঃ ৬। পিঃ২৫। হুং ৪২1 আঃ ১০1৪৭1৪৮1৪৯ ॥ 7 7৮ 

: সমীক্ষক__বোধ হয় ঈশ্বরের নিকট চাবির ভাগ্ার আছে। কারণ তাহাকে সকল যবে 
“কুলুপ” খুলিতে হয় বলিয়া! বোধ হইতেছে। যাহাকে ইচ্ছা!]'করেন, তাহাকে তাহার পুণ্য ক ৃ 

ব্যতিরেকেও ধশ্বরধ্য দান করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহা হইতে বিচ্ছি্ন করেন,--ইস্া. 

(বালকত্বের কথা । যদি তিনি ভঙ্জরপ হয়েন, তবে তিনি মহা অন্তায়কারী | কোরাণ-বচয়িতার ঈদৃশ: 
চতুরত। যে, উহাতে স্ত্রীলোকও মোহিত হইয়া আবদ্ধ হইয়। যাইতে পারে । যদি তিনি যাহ ইচ্ছা: 
করেন তাহাই উৎপন্ন করেন, তাহ1 হইলে তিনি দ্বিতীয় ঈশ্বর উৎপন্ন করিতে পারেন কি না? যু্গি' 
না করিতে পারেন, তাহ! হইলে তাহার সর্বশক্তিমন্তার এন্কলে প্রতিবন্ধ হইল। আচ্ছা, সঙ্গ 
দিগকে ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, পুন্ত্র ও কণ্ঠ। দান করেন? পরস্ত কুট, মত্ন্য, শৃকরাদি যাহা- 

দিগের অনেক পুত্র ও কন্ঠা। হইয়া থাকে ভাহাদিগকে কে তাহ। দাঁন করে? অধিকন্ত তিনি স্ত্রীও 
পুরুষের সমাগম বাডিরিকে কেন দেন না? কাহাকেও আপনার ইচ্ছাবশতঃবন্ধা| করিয়। কেন ' 

দুখ দেন? বাহব! ! ঈশ্বর কি তেঙ্জম্বী যে কেহই তাহার সমক্ষে কথ! কহিতে পারে না! পর্ধ 

উহ্থীরা পূর্বেই কহিয়াছে থে যবনিকা পাঁতিত করিয়া! কথ! কছিতে পার। যায় অথব! স্বর্গীয় দূতগণ 
এবং প্রচারক ঈশ্বরের সহিত কথা কহিয়া থাকেন । যদ্দি এরূপ হয়, তাহ! হইলে স্বর্গীয় দূত এবং 
ধর্দপ্রচারক উত্তমরূপ আপনাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া থাকেন । ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং সর্ধধ্যাপক; 
এইহেতু যবনিকার মধ্য হইতে কথা কহা অথবা “ডাকের” তুলা সংবাদ লইয়া! জানা অথবা! বের 

ব্যর্থ। যদি এরপ হয় তবে তিনি ঈশ্বরই নহেন ; পরম্থ কোন চতুর মনুষ্য হইবেন। এই হেত 

কোরাণ কখন ঈশ্বর কত হইতে পারে না || ১৩৭ | 
১৩৮-_ ঈশা যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত আসিলেন। মঃ৬। সিং ২৫ হু; £৩. 1) 

আং ৬২ ॥ 

সমীক্ষক :--ঈশা যদি ঈশ্বর প্রেরিত হয়েন,জভাহ! হইলে ঈশ্বব তাহার উপদেশ বিরুদ্ধ কোরাণ 
কেন রচন! কবিলেন ? তত্ভিন্ন বাইবেল কোরাণের বিরুদ্ধ! এই হেতু এই সকল পুস্তক ঈশ্বর কৃত, 
নহে | ১৩৮ ॥ 

7. “তফসীর হুসেনী” নামক এই সতের ভাষো পিধিত আছে যে, মহন্মদ সাহেব দুই পর্দায় 
(যবনিকার ) ভিতর ছিলেনএবং ঈশ্বরের শব্দ ( কর্থ। ) শ্রনিয়াছিলেন। এক যবনিকা (গদ্দী % 

জরীপ যুক্ত এবং অপরটা শুতর'মুক্তা'যুক্ত ; এবং উভয় যৰনিকাঁর মধো স্তুতি বসর যাবৎ গমন 

যোগ্য মার্গ ছিল! বুদ্ধিমান লৌক এবিষয়ে বিচার করিবেন যে এরপ ঈশ্বর কি ঈশ্বর অথবা যবমিফা 
মধ্যে সংলাপকর্রী কোন স্ত্রী? এই সকল লোক ঈশ্বরেরই দুর্দশা করিয় ফেলিয়াছে। বেদ - এবং 
উপনিষদাদি সদগ্রস্থ সকলে গ্রতিপাদিত শুদ্ধ পরমাত্ম। কোথায় এবং কোরাণোক্ত যবনিকার আব- 

রন মধাস্থিত হই আলাপ কর্ত। ঈশ্বরইবা কোথায়? ইহাই সষ্ঠয যে আরব দেশে বিদ্বান লোক 

ছিপ উহার! কাঁহার গৃহ (নিকট ) হইতে সংকখ। আমিতে (প্ররোগ করিতে ) পারিবে ৭ 



ইইউ; (সত্যারথ প্রকাশ্। .. 
"১৩০, উহাকে ধৃত কর.এবং নরক্ মধো উহাকে আকর্ষণ দ্ধ) কর. এই প্রকারে সবস্থান, 

করিবে; উহা্দিগকে সুন্দরনয়না ও গৌরবর্ণ। ভ্্রীদিগের সহিত বিবাহ'দিব | মঃ ৬.1 সিঃ ২৫ সুই, 

88 1 আঃ ৪91৫১ ॥ 

সমীক্ষক £_-বাহবা ! ঈশ্বর স্টায়কারী হইয়! কি শ্রাণীদিগকে ধৃত করেন এবং আবর্ষণ, বণ ) 
করেন? মুসলমানদিগের ঈশ্বরই যখন এইরূপ), তখন তাহার উপাসক মুসলমান থে অনাথ এবং 

ছু্ধ্বলদিগকে আক্রমণ করিবে এবং .ঘর্ণ করিবে ভাহাতে আর আশ্চর্য কি? তিনি সংসারী 

মন্তষ্যের ন্যায় বিবাহ ও দিরা থাকেন । এজন্য জানিতে হইবে যে তিনি মুসলমানদিগের 
পুরোহিত ॥ ১৩৯ || 

১৪*-যখন তোমর। অবিশ্বা সীদিগের সহিত সাঙ্গাৎ করিবে, তখনই যে পর্য্যস্ত তাহা চুর্ণ না 

হইক্স যায়, সে পর্যন্ত তাহাপধিগের গলদেশে আঘাত করিবে এবং দুটভাবে উহ্াদিগকে কারারুদ্ধ 
করিবে । ভোগাদিগের নগরী অপেক্ষ। আঁধক শক্তি [বাশষ্ট অনেক নগরী আছে। উহার! 

( নগরীবাসিগণ ) তোমা দিগ'ক দূর1$ কবি দিয়াছিল এবং আমি উহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি 

ও কেহ ভাহাদিগের সহার়দাতা হয় নাই | গ্রিতেন্দ্রিযধিগের প্রতি যে স্বর্গ গ্রতিশ্রত হইয়াছে 

ভাহার স্বরূপ এইরূপ ? উহা মধ্যে বিকৃত জল সপ্ত নধী; অপরিবর্তিত মধুরত। বিশিষ্ই দুগ্ধ নদী, 

পানবর্তাদিগের আনন্দদ।য়ক মদিরার নধা এবং বিশুদ্ধ মধুর নী প্রবাহিত আছে এবং উহাদের 

( স্বর্গবাসীদিগের ) জন উহার মধে) ুন্বাছ বিখিধ প্রকার ফল আছে। অধীশ্বরের উহাদিগের 
গ্রতি এইরূপ দান । মঃ৬। সিঃ ২৬। সঃ ৪৭ আঃ ৪1 ১৩। ১৫ ॥ 

সমীক্ষক £--এই জন্ত উক্ত কোরাণ উক্ত ঈশ্বর এবং যুলমানগণ বিদ্রেহ উত্তেজক, সকলের 
ছুঃখদায়ক স্বার্থসীধক এবং দয়াহ]ন। এস্থলে ফেরূপ লিখিত হইয়াছে তদ্রপ ঘদি কোন অন্যমতা- 
বলম্বী যুসলমানাদগের উপর লিখে, তাহা হইলে মুমলমানেরা অন্যকে যেরূপ ছুঃখ দেন, উহাদিগেরও 

ইদ্রপ হয় কি না? মহম্মদ সাহেবকে যাহার! দূরীকুত করিয়াছে ঈশ্বর যদি তাহাদিগকে বিনাশ 
'করিয়া থাকেন, তাহ। হইলে তিনি অতিশয় পক্ষপাতী । আচ্ছ1) যে স্থানে বিশুদ্ধ জল, দুগ্ধ, মছ্য 
এবং মধুর নদী আছে, তাহ] বি সংসার অপেক্গ। শ্রেষ্ট হইতে পারে? দুপ্ধের কি কখন নদী হইতে 

র? কারণ উহা অল্প সময়ের মধ্যে বিকৃত হইয়া যায় ? এই হেতু বুদ্ধিমান লোক কোরাণের মত 

বিশ্বাস করেন না | ১৪০ | 

১৪১-_যখন কম্পিত করাতে পৃথিবী বিচলিত হইবে। উড্ডীন করাতে চুর্ণ এবং খণ্ড খণ্ড হইয়। 
পর্বত সকল, উডভীন হইবে। দক্গিণ হস্তের পাশ্বস্থ সাধুগণ, উহার! কীদৃশ (সুখী হইবে) ! বামভাগস্থ- 
গণ, উহার! ( কীদৃশ ছরাবস্থাপন্ন হইবে ) ! ুবর্ণের তার নিশ্মিত পালঙ্গের উপর (দক্ষিণস্থ সাধুগণ 
শয়ান থাকিবে )। তাহাদিগের অভিমুখে “মুখামুখি” করিয়া উপধান থাকিবে। সর্ব! স্থায়ী 
যুবকগণ শুদ্ধ__মা্দিরাপূর্ণ “গেলাল ”, ঘটি এবং “পেয়ালা” ( ভীড়) জইয়| তাহাদিগের নিকট বিচ- 
রখ করিবে। উহাতে তাহাদিগের সন্তক বিঙ্ষিপ্ত হইবে না এবং উহার! বিরুদ্ধ কথ! কহিবে না 

যেনপ ইচ্ছা করিবে হ্দ্বাছু ফল এবং যেরূপ ইচ্ছা পশু ও পর্থণর মাঁংস প্রান্ত হইবে। আবৃত মুক্তার 
স্তার স্ুনয়ন! স্ত্রী সকল তাহাদিগের জন্ত আছে। (তাহাদিগের জন্ত ) বিভ্ভৃত শষ্য আছে। ' নিশ্চয়. 

আরম-বিশিষ্টগকারে শিশ্দিত ম্ ্ীলোকদিগক্ষে উতৎ্পন্ন'করিয়াছি। আমি উহাদিগকে কুমারি কি” 



১৪ মুরাদ ২, 
স্মাছি। উদ্ধার মমবয়ক্ক] এবং আনন্দবর্ধয়িত্রী |. উহা দ্বারা তাহার! উদরগুর্ণ করিবে] টিটি 
তায়াদিথের নামে আমি. শ্পথ করিতেছি। মঃ। ৭ | সিঃ ২৭। জুঃ ৪৬। আঃ 91৫1৬ 1৮ রঃ 
১৫. ১৬। ১৭. ১৮1১৯ 1২০ ২১। ২২ ২৬ ২৪1 ৩৫1 ৩৬1 ৩৭ | ৩৮1 ৫৪1৭8 1. 

সমীক্ষক পে-এক্ষণে কোরাণ-রচয়িতার লীলা দেখ। আচ্ছা, পৃথিবী তো বিচরিত যেই 
বং সেই সময়েও বিচলিত.থাকিবে। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, কোরাণ-রচমিত] পৃথিবীকে 
রঃ মনে করিতেন । আচ্ছা, পর্ববতদিগকে কি পক্দীর স্তায় উড্ভীন করা হইবে? ' যদি চূর্ণ হই 
যায়, ভথাপি সুক্ষ শরীরধারী থাকিবে! এরপ স্থলে উহাদিগের অপর জন্ম কেন না হইল? বাহবা & 
ঈশ্বর যদি শরীর ধারী না ং হইলেন তাহা হ হইলে, তাহার দক্ষিণ এবং বাম পারে কিরূপে দগায়মান্ 

হইতে পারে? সে স্থলে যদি স্থবণের তার নির্শিত পালঙ্গ থাকে, সে স্থলে সূত্রধর এবং স্বর্ণকারও 
আছে এবং মত্ঝুণও দংশন করে এরূপ হইবে ও তজ্জন্ উহাদিগের বান্সিতে নিদ্রা হয় না! উহার! 
কি উপধান অব লগ্ন করিয়া ও নিষ্শ] হইয়া স্বর্গে বসিয়া থাকে! অথবা কোন কন্ম করে? যদি, 
বণিয়। থাকে এরূপ হয়, তবে উহাদিগের অন্ন জী ন। হওয়াতে উহার রোগী হইয়। শীস্ব মৃত্যুগরন্ত ও 

হইবে! খধি কাধ্য করে এরূপ হয়, তবে এস্থানে যেরূপ পরিএম এবং চাকুরী করে তঙ্জরপ নল 
স্থানেও পরিশ্রম করিয়া নির্বাহ করে। তাহা হইলে এস্থান অপেক্ষা স্বর্গের বিশেষ] কি রহিল ? 
কিছুই নহে।' যদি যুবকগণ সর্বধদ] খেই স্থানে অবস্থান করে এরূপ হয়, তবে উহাদিগের মাতা, 
পিতা, শ্বশ্জ এবং শ্বশ্তরও অবস্থান করে এইরূপ হইবে । তাহ। হইলে উহ! একটা প্রকাঞ্জ নগর সন্নি- 
বেশিত হইল এবং তাহ] হইলে মল মুত্রাদির বৃদ্ধি বশতঃ পীড়া অনেক প্রকার হইয়া থাকে একপ 
হইবে। কারণ যদি ( উহার) সুস্বাদু ফল খাইবে, পান পাত্রে জল পান বরিবে, গেলাষে মন্ত- 
পান করিবে, অথচ উহা দগের শিরোবিক্ষেপ হইবে না এবং উহার! বিরদ্ধ ৰাক্য কহিবে না এবং 

যথেষ্ট স্বাছু ফল এবং পশু ও পক্গীদিগের মাংসও ভে।জন করিবে এপ হয়, তবে.সে স্থানে অনেকে 

প্রকার ছঃখ এবং অনেক প্রকার পল্ত ও পক্মী আছে এবং উহ্বাদিগের হত্যা হয় এবং অস্থি সকল 

ইভভ্ততঃ বিকীর্ণ খাকে ও “কসাই দিগের” ও দোকান আছে। চমৎকার ! ইহাদিগের স্বর্ণের প্রশংস! 

কত কহ। যাইবে ! উহা! আরব দেশ অপেক্ষাও ভেষ্ প্রতীয়মান হইতেছে ! মস্ত ও মাংস পান ও 
ভোজন করতঃ উন্মত্ত হইয়। থাকে বলিয়! সেস্কানে উত্তম উত্তম স্ত্রী এবং যুবকগণেরও সেস্থানে থাক 

আবশ্বক । অন্তথ। মাদক সেবকধিগের মন্থিষ্কের উদ্মা বুদ্ধি হইয়া উহার! উন্মত্ত হইয়! পড়িবে। 

অনেক স্ত্রী এবং পুরুষদিগের উপবেশন এরং শয়ন করিবার জন্ত অবশ্থ বৃহৎ বৃহৎ শয্যা আবশ্তক ) 
ঈশ্বর যদি কুমারীদি গকে স্বগে উৎপন্ন করেন, তাহাহইনেই ঝুমার যুবকদিগকেও উৎপক্ন করিয়া 

থাকেন। আচ্ছা, উক্ত কুমারীগগের ইহলোকের যে সকল লোক প্রার্থী হইয়া যায় তাহাদিগের। 

সহিত বিবাহের কথ ঈশ্বর লিখিয়াছেন। পরস্ত উক্ত সব্ধদাস্থায়ী যুবকদিগের কোন্ কুমারী দিগের 

সহি বিবাহ হইবে তাহা তিনি নিখেন নাই । উহাদিগকেও কি উল্ত প্রার্থীদ্িগকে কুমারী দিগের 

টায় দেওয়া হইবে? ইহার কোনরূগই ব্যবস্থা লিখিত হয় নাই। ঈশ্বর এই মহা ভ্রম কেন করি 
লেন? যদি সমবয্কা এবং আনন্দদায়িনী স্ী সকল পতি প্রাপ্ত হইয় স্বর্গে অবস্থান করে এরূপ হয়, 

তাহা হইলেও সঙ্গত হইল না। কারণ স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের বয়স দিগুণ অথবা সা ছিগুণ হওয়া 

'াবস্খক |. :যুসলমানদিগের স্বর্গের কথ! এইরপ। নরকবাদিগণ.“থেহডু” ( কণ্টফ ) বৃক্ষের ফল, 



ইশ . সত্য অঁকাশ। 

করিয়া! উদর পুর্তি করিবে। এক্ূগ হইলে নরকে কণ্টক বৃক্ষ ও আছে এবং কণ্টক_ বেধ ও 
হুইঘা] থাকে । উষ্ণ জল পান করিবে ইত্যাদি ছ্ঃখ নয় অনুভব হইবে ।” শপথ করা প্রায়ই 

বিখ্যাবাদীবই কার্ধ্য, সত্যবাদীর নহে । যদি সীশ্বরই শপথ করেন, তবে তিনিও' মিথ্যা হইতে পৃথক্ 
হইতে পারেন না ১৪১ ॥ 

_ ১৪২-_ঈশ্বরের মার্গে স্থিত হইয়া যে সকল লোক রর করেন, ঈশ্বর নিই তাহাদিগের 
উপর শ্রীতি রাখেন। মঃ ৭ সিঃ ৮। নুঃ ৩১। আঃ ৪ ! 

". সমীঃ বাহবা! বস্ততঃ ঈদ্ৃশ উপদেশ দান করিয়া হতভাগ্য আরবদেশবাসীিগকে সকলের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া সকলের শত্রু করিয়া পরস্পর ছুঃখ প্রদান করা হইয়াছে। ধর্দের 
ধ্বজা উডডীন করিয়া যুদ্ধ-উত্তেজন! ও বিশ্তাত করা হইয়াছে । কোন বুদ্ধিমান ঈদৃশ ঈশ্বরকে ঈশ্বর 
বলিয়। কখন বিশ্বাস করিতে পারেন না । যেজাতি মধ্যে বিরোধ বৃদ্ধি করে, সেই সকলের ছুঃখ- 

ধাত। হইয়া থাকে | ১৪২ ॥ 
১৪৩-_হে ধন্থপ্রচারক ! ঈশ্বর তোমার নিমিত্ত যাহা বিখিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা তুমি আপনার 

স্ত্রীদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্ত কেন বিধি বিরুদ্ধ করিতেছ? ঈশ্বর ষমাকর্তা এবং দয়ালু। তীহার 
অধীন দীগ্রকারী। তিনি (প্রচারক ) যদি তোমাদিগকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি । ঈশ্বর) 
তোমাদিগের পর্সিবর্ে তোমাদিগের অপেক্ষ। শ্রেষ্ট মুসলমান ধণ্ম-বিশ্বাসিনী, সেবাকারিণী, অঙ্গুতাপ- 

কারিনী, ভক্তিকারিবী, ব্রতানুষ্ঠায়িনী এবং দৃষ্টপুরূষ অথব! অদৃষ্টপুরুষা (কুমারী) স্ত্রী তাহাকে 
দিবেন ॥ মং: ৭1 সি: ২৮ | স্থ: ৬৬1 আঃ১। ৫ | ৃ 

 সমীক্ষক :--অভিনিবেশ পূর্বক দেখা আঁবস্ঠক যে, ঈশ্বর যেন মহম্মদ সাহেবের গৃহের বাধ এবং 
আত্যন্তরিক বদ্দোবন্ত কর্তা ভৃতা স্থিরীকৃত হইয়াছেন! প্রথম স্থত্র সম্বন্ধে ছুইটি আখ্যায়িকা আছে। 
একটি এই যে, মহম্মদ সাহেব মধুমিতিত পানীয় প্রিয় ছিলেন। তাহার করেক স্ত্রীছিল। এক- 

'নর গৃহে পান করিতে বিলম্ব হওয়াতে অপর দিগের তাহ! অসহ্য প্রতীত হইল । পরে 'উহাদিগের 
7 শ্রবণান্তর মহম্মদ সাহেব আর পান করিবেন না বলিয়া শপথ করয়িয়াছিলেন। দ্বিতীর এই 
তাহার কয়েক শ্্ীর ঠুমধ্যে এক স্ত্রীর বাঁর (পালা) ছিল। তিনি যখন রাত্রিতে 

পি্ষট গমন করিতেন, তখন সে সেস্থানে উপস্থিভ ছিল না এবং পিজ্রালয়ে গিয়াছিল। মহ্- 

ক্দ সাহেব এক দাসীকে আহ্বান করত: তাহাকে পবিত্র করিলেন। স্ত্রী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া 

স্ব অশ্রসক্প হইল। তাহাতে মহম্মদ সাহেব আর তদ্রুপ করিবেন না বলিয়া! শপথ করিলেন । 
তিনি স্ত্রীকে কহিলেন যে, তুমি একথা! কাহাকেও প্রকাশ করিও না । স্ত্রীও শ্বীকার করিল যে, 

আর কাহাকেও কহিবে না। তথাপি সে অন্তস্বীর নিকট যাইয়! কহিয়াছিল। এই বিষয় সম্বন্ধ 
ঈশ্বর এই শুত্রের অবতরণ করিয়াছেন। ইহার মন্ত্র এই যে, যে বস্ক আমি ভোমার জন্ত বিধিসিদ্ধ 

করিলাম, তাহা তুমি কেন বিধিনিষিদ্ধ করিতেছ? বুদ্ধিমান লোক বিচার করিবেন যে ঈশ্বরও 
কি কোনি স্থানে কাহারও গৃহের ব্যবস্থা করিয়া বেড়ান ? মহম্মদ সাহেবের আচর ণ এই বৃ্তান্ত সকল 

ইইতে প্রকাশিত হইল। কারণ যিনি অনেক স্ত্রী রাখেন তিনি ঈশ্বরের ভক্ত অথবা ধর্মপ্রচারক 

কিরূপে হইতে পারেন? ধিনি পক্ষপাঁত করিয়া! এক স্ত্রীকে অপমান করেন এবং অপরকে 
সশ্শান করেন তিনি পক্ষপাতী, হইয়া কেম অধশ্্ী হহবেন না? যিনি বু জী ও সন্তুষ্ট 



4৯৪ সসুজাস। [আছ 

শা হই দাসীর উপর আসর হয়েন, তাহার লনা ভয় এবং রর কোথা বইতে খাবি: . 
কছিয়াছেন,:-- ৃ । 2 

কামাতৃরাণাং নণ্ভয়ং ন লজ্জ।॥ . গা 1 

নি কামাতুর হয়েন তাহার অধন্ম হইতে ভীতি অথবা লঙ্জ। হয় না। ইহাদিগের ধা মূ 
পদ সাহেবের স্ত্রীণ এবং প্রচারকের কলহ নঘদ্ধে বিচার করাতে জানিতে হইবে যে তিমি প্রথা 
বিচারক হইয়! বদিয়াছেন। এক্ষণে বুদ্ধিমান লেকে বিচার করিবেন যে উক্ত কোরাণ ঈশ্বর অথ): 
বিদ্বান রচিত কিন্বা কোন অবিদ্বান্ উহ! কেবল স্বার্থ চক্র প্রস্তত করিয়াছে? ইহ৷ স্পষ্ট প্রভীত হয়) : 
যাইবে। দ্বিতীয় সুত্র হইতে বুঝ। যাইতেছে যে মহম্মদ সাহেবের কোন স্ত্রী তাহার উপর, অগ্রসঙ্ন, 

হইয়া থাকিবে এবং ঈশ্বর এই হুত্ব অবতারণ করিয়া উহাকে তংনন! করিয়া কহিয়া থাকিবেদ রে 

যদি তুমি গোলযোগ কর, তাহা হইলে মহম্মদ সাহেব তোমাকে ত্যাগ করিলে তাহার ঈশ্বর তাহাকে 
তোমা অপেক্ষা! উতকষ্টা এবং অপৃষ্ট পুরুষা স্্ী প্রদান করিবেন। যে লোকের স্বল্প মাও বুদ্ধি আহে, 
সে বিচার করিয়! বুঝিতে পারে যে, উহা! কি ঈশ্বরের কার্য অথবা! আপনার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য 

অনুষ্ঠিত? এইরূপ বাক্য হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে ঈশ্বর কিছুই কহিতেন না, কেবল মহম্মদ যাছেরে. 

দেশ কাল বিবেচনা! করতঃ আপনার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ঈশ্বরের নাম লইয়া কহিয়! দিতেন্ 

যে নকল লোক উক্ত কথ! সকল ঈশ্ব রের উপর আরোপিত করে, আমর! কেন, অন্ঠেও তাস 

দিগকে কহিবে যে "ন্ীশ্বরকে তোমারা কিরূপ অনুমান কর, তাহাকে কি মহশদ পাহেবের স্বন্ত সী 

সংগ্রহ কর্তার সভায় মনে কর? ১৪৩॥ 

১৪৪--হে ধর্শপ্রচারক ! অবিশ্বাসী এবং গুপ্ত শক্রদিগের সহিত বিরোধ কর এবং উহাদগের 

উপর উপদ্রব কর | মঃ ৭| সি: ২৮। সং ৬৬ । আঃ৯॥ 

সমী $__মুললমানদিগের ঈশ্বরের লীল! দেখ। তিনি অন্ত মতাবলম্বীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে 

ধর্গপ্রচারককে এবং মুমলমানদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। এই হেতু মুসলমানগণ উগ্র 

করিতে সর্বদা প্রবৃত্ত থাকেন। পরমেশ্বর মুললমানদিগের উপর ক্বৃপাদৃষ্টি করতঃ যেন এরপ করেন 

যে তাহার! উপদ্রব করা ত্যাগ করিয়া! সকলের সহিত মিত্রভাবে ব্যবহার করেল ॥ ১৪৪ | ৪ 

১৪৫-_উত্ত দিবসে আকাশ বিদীর্ণ এবং শিথিল হইয়। যাইবে । উহার পার্থ ছগীয় তন 

ধাকিবে এবং সেই দিন আট জনে আপনাদিগের অধিশ্বরের সিংহাসন উপরে উত্থাপন করিবে। উক্ত রঃ 

দিবল তোমরা সম্মুখে আনীত হইবে, তখন কোন গোপনীয় বিধন়্ গুপ্ত থাকিবে না। যাহা 

আপনাদিগের মধ্যে দক্ষিণ হন্ডে কর্পত্র প্রদত্ত হইবে, সে কহিবে ষে “আমার কর্ধপত্র পাঠ কর্*। 

যাহাকে আপনাদিগের মধ্যে বাম হস্তে কর্ণপত্র প্রদত্ত হইবে সে তৎক্ষণাৎ, কহিবে যে “হায় ! ঘি 

আমার এই কর্ধপত্র না দেওয়৷ হইত (তাহা হইলে ভাল হইত)।* যঃ৭। সিং ২৯। ৬৯1 

আঃ ১৬। ১৭1১৮ ১৯1২৫ ্ 

সমী :--বাহবা! কি তত্ববিদ্যা এবং ন্যায়ের কথা | আকাশ (ম্ব্গ) কি 'কখন ছিন্ন রা 

পারে? উহা! কি বস্তের তুলা,যে ছিঙ্গ হইবে? যদদি উপরিস্থ লোককে স্বর্গ কা যায়, তাহা হইলে 
উক্ত কথা বিষ্কাবিরন্ধ। এক্ষণে ফোরাণের ঈশ্বরের শরীরধারী হওয়া সম্বদ্ধে আর কোন সন্মেহ্- 

'রফিল না। কারণ সিংহামনে উপবেশন করা৷ এবং আট জন বেহার। দ্বার! উহা উখাপন বরা 
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[্তিষান ব্যতিরেকে অন্ত কিছুই হইতে পারে না। ,লন্মুখে অধ্বা। পশ্চাতে গমনাগমন মৃর্তিমীন্দই 

চইতে পারে । যদি তিনি মৃষ্তিমান হইলেন তবে একদেশী হওয়াতে সর্বজ্ঞ, সর্ধব্যাপক এবং সর্ধ- 

শক্তিমান হইতে পারেন না এবং সকল জীবের সকল কর্ম কখন জাশিতে পারেন না। ইহা! অতি- 

পম্ব আশ্চর্যের কথা যে পুণ্যাত্মাদিগকে দক্ষিণ হস্তে পত্র দেওয়া, পাঠ করান, এবং বর্ে প্রেরণ করা 

এবং পাপায়াদিগকে বাম হস্তে পত্র দেওয়া, নরকে প্রেরণ কর|, এবং কর্ধপত্র পাঠ. করিয়া বিচার 

কর। ইত্যাদি হইয়া থাকে । আচ্ছা, উত্তবিধ ব্যবহার কি সর্ধজ্ঞের হইতে পারে? কখনই নছে। 

গর সকল লীলা কেবল বালকত্ব মাত্র ॥ ১৪৫ ॥ | 

_ ১৪৬-_উক্ত দিবস, (যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ সহত্র বৎসর হইবে ) স্বগীয় দূততগণ এবং আত্মা 

€ গ্যাব্রিয়েল ) তাহার অভিমুখে যে স্থানে উপস্থিত হইবে সেই স্থানে দণ্ডবিধান হুইবে। - সেই 

সময়ে কবর সকল হইতে ( জীব নকল ) ধাবম।ন হইয়। নির্গত হইবে এবং বৌধ হইবে ষেন তাহার 

ক্ষোন মুর্তির অভিমুখে ধাবমান হইতেছে ॥ মঃ ৭। সিং ২৯ | সঃ ৭০। আঃ 818২ ॥ 

*.. সমী ₹-্যদি দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ সহশ্র বৎসর হইল, তবে রাত্রির পরিমাণও পঞ্চাশ সহ 

সর কেন হইল না-? যদি তাদুশ দীর্ঘ রাত্রি না হয় তবে তাদৃশ দীর্ঘ দিনএ কখন হইতে পারেন 

মা। পঞ্চাশ সহ বৎসর পর্যন্ত ঈশ্বর, দ্ষর্গীয় দূতগণ এবং কর্ণপত্রধারী সকলে দণ্ডায়মান অথবা 

উপবিষ্ট কিঘ্বা জাগ্রত থাকেন, যদি তদ্রপ হঘ, তবে সকলে রোগী হইয়া পুনরায় মৃতও হইবে? কবর 

হইতে নির্গত হুইয়া সকলে কি ঈশ্বরের আদালতের অভিমুখে ধাবমান হইবে? কবর মধ্যে উহা- 

দিগের নিকট কিরূপে ( আজ্জাপত্র ) “সমন” উপস্থিত হইবে £ যে সকল হতভাগ্য পুণ্যাত্মা! অথব 

গাপাত্বা আছে ঈশ্বর তাহাদ্দিগকে এতাঁরৎকাল পর্য্যন্ত ( সেবন স্থপুরদ্ধ ) ভাবি বিচারাধীন করিয়! 

কেন কারারুত্ধ করিয়া রাখিলেন? আজ কাল ঈশ্ববের আদালত বন্ধ আছে এবং ঈশ্বর ও ন্বর্গীয় দূত- 

গথ নিধর্্া হইয়! বসিয়া আছেন এইরূপ হইবে ? অথবা! তাঁহারা কাধ্য করিতেছেন এইরূপ হইবে 

ধ হয়, তাহার! আপনার আপনার স্থানে উপস্থিত থাকিয়৷ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, নিপ্রাছ- 

করিতেছেন এবং নৃত্য ও তামনিক ক্রীড়াদি দর্শন করতঃ শ্বচ্ছন্দ এবং বিশ্রাম করিতেছেন। 

অন্ধ কাহারও রাজ্য থাকিতে পারে না। বন্য লোক ব্যতীত একূপ এপ্প কথা অন্ত কে 

করিবে 21 ১৪৬। 

৪৭--তিনি নিশ্চয়ই তোমাদ্দিগকে নানা প্রকারে উৎপন্ন করিয়াছেন । তোমর| কি 

' নাই যে ঈশ্বর কিরূপে সধম্বর্গ উপযুণপরি উৎপন্ন করিয়াছেন.? তিনি উহ্থার মধ্যে চক্্রফে 

প্রকাশক করিয়। এবং শুধ্যকে দীপক করিয়! উৎপর করিয়াছেন ॥ মঃ ৭। সি ২৯। স্থঃ ৭১। 

আং ১৪1১৫ ১৬| ঁ 

লমীক্ষক- ঈশ্বর যদি জীবদিগকে উৎপন্ন করিয়া থাকেন তবে ইহার! নিত্য এবং অমর থাকিতে 

প্রারে না। তবে আবার স্বর্গে উহার। নিত্য কিরূপে অবস্থান করিতে পারিবে ? যাহা উৎ্পগ্ হয়, 
তাহ! অবশ্তাই নষ্ট হইয়! যায়। আকাশকে উপযুর্ণপরি কিরূপে নিশ্বীণ করিতে পারিবেন? কারণ 

উহ! নিরাকার এবং বিভু পদার্থ। যদি অন্য পদার্থের নাম আকাশ রক্ষিত হয়, তাহা হইলেও 

তাহার নাম আকাশ রাখা ব্যর্থ। যদি উপযুর্পরি আকাশ সকল নির্শিত হইয়া থাকে,তাহা হইলে 

উহ দিগের মধ্যে চক্র এবং কৃর্ঘয কখন থাকিতে পারে না। যদি মধ্যে রক্ষিত হুয় তাহা হইলে এক 

" পেটে েতেসোনুদা 
৮ 



১৪ সমুযাস। | ২৮১, 

উপরের এবং এক মীর পাই প্রঙ্গাণিত হয় এবং ছিতীয় হইতে সমস্ত অন্ধকারার কা; 
আবন্তক, তাহ! দৃষ্ হয় না । সুতরাং এ কথ! সর্বথ| মিথা! ॥ ১৪৭ ॥ | 

' ১৪৮-এই সফল মন্দির ( মদ্জিদ্) ঈথবরের জনা । অতএব দরের সহিত অন্য কাহাঝে' ; 
আহ্বান করিও না। মঃ৭। সিঃ২৯। সং ৭২। আঃ ১৮ | 

সমীক্ষক £-_সদি এ কথ! সতা হয় ভবে মুদলম|নের। “লাই লাহা৷ উলিল্লাঃ মনৰ সু লগ্ন” 

এই বচনে মহলাদ সাহেবকে ঈশ্বরের সঠিত কেন উস্চারণ করেন ? এ কার্য কোরাণের বিরুদ্ধ এবং 
যদি কোরাণের বিরুদ্ধ ন| হয় তবে ঠাতার| কোরাশের কথা মিথা প্রতিপন্ন করেন | যদি মস্জ্গিদ্ 
ঈশ্বরের গৃহ হইস,তবে মুসলম।নগণ মহা মুণ্তিপূজক হইলেন। কারণ মেকপ পৌরাণিক এবং কজন্ীগণ 
ক্ষুদ মুপ্তিকে ঈশ্বরের গৃহ মনে করাতে তাহাদিগকে মূর্তিপূজক নির্ধারিত কর হর, উাবাঞ তদ্ধণ 
নহে কেন? |১৪৮|| 

১৪৯-_ন্র্যা এবং চচ্দ্রকে একত্রিত করা সাইবে । মং ৭। পি ২৯। সঃ ৭৫] আঃ ৯| 

সমীক্ষক-_আচ্ছ।, কুট এনং চন্দ্র কি কখন একত্রিত হইতে পারে? ইহা নিনৃর্ধির কথা এবং 
তপ্চিন্ন চন্দ্র স্র্ধাকে একত্রিত কবিবার প্রমোজন কি? অন্ত সমন্ত লোককে একত্রিত না করাই 

বাযুক্তিকি? ঈদুশ ঈদুশ অসম্ভব ক! কথন কি ঈশ্বরকৃত হইতে পারে? অবিদ্বান্ ব্যতিরেকে 
অন্ত, ফোন বিদ্বানের (এন্সপ বাকা ) হইতে পারে না। ১৪৯| 

১৫০__তাহাদিগের নিকট নিত্যস্থায়ী বালক সকল বিচরণ করিবে । তোমর| যখন তাহাদিগকে 
দেখিবে, তগন বোঁধ হইবে যেন মু বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে । তাহারা রোগ্যময় কক্কণে ভূষিত 
হইবে । অপীশ্বর তাহাদিগকে পবিত্র মদিরা পাঁন করাবেন | মঃ ৭। সিং ২৯। হুঃ ৭1 আ: 

১৯]২১ | 

সমীক্ষক _মুক্তাবর্ণের বালক সকল সে স্থলে কি জন্য রক্ষিত হইয়া! থাকে? যুবক : জনসেবা 
এবং স্ত্রীজন কি উহাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারে মা? কি এ । ভুষ্টজনেরা বালকদিগের সহিত যে 
ভয়ানক ভয়ানক ছুষ্কা্যয করিয়া থাকে এই কোরাণের বচনই "তাহার মূলীতৃত । স্বর্গে স্বামী এববে 
সেবকভাব হইলে স্বামীর আনন্দ এবং মেবকের পরিশ্রম হওয়াতে কেন ছুঃগ এবং পক্ষপাঁত হয় | 
ঈশ্বর যখন মগ্তপান করাইবেন তখন তিনিও সেবকবৎ নির্ধারিত হইবেন। পরে আর ঈশ্বরের 
গৌএব কিরূপে রক্ষিত হইবে ? উক্ত স্বর্গে স্বীপুকষের সমাগম গর্ভস্থিতি এবং উহার! সন্তানবিশিষ্ট৪ 

হয় কি 717 যনি ন| হয়, তবে উহ্বাদিগের বিষয় ভোগ ব্যর্থ হইল এবং যদি হয়, তবে উক্ত জীব, 

কোথা হইতে আদিল? ঈশ্বরের সেবা বাতিরেকে স্বর্গে কেন জন্মগ্রহণ হয় যদি জন্ম হয়, তবে 

ধশ্ব, বিশ্বায়ন! রাখিয়া এবং ঈশ্বরের উপর ভক্তি ন! করিয়া অনায়াণে শ্বর্গলাভ হইল। কোন 
হতভাগোর পক্ষে ধর্ম বিশ্বান রাখ! বর! এবং অন্য কাহারও পঙ্গে ধর্ম বাতিরেকেও সুখলাভ হ্ইা 

যায়। ইহা অপেক্ষ। আর কি মহ অন্লায় হইতে পারে ? ১৫০ | 
১৫১স-কর্াছসারে পুরস্কার প্রনত্ত হইবে। পানপাত্র পুর্ণ আছে। যে দিন স্ব দূতগণ 

এবং আত্মা (গ্যাব্রিয়েল ) পঙকক্িবন্ধ হইয়! দণ্ডায়মান হইবে || মঃ ৭। মিঃ ৩০। হুঃ ৭৮ আঃ ২৬ 
৩৪৩৮ ॥ 

: মসীক্ষক-যি কর্মাস্থনারে ফল দে এয়া হইয়! থাকে, তবে নিত্য হ্বরবাসী সমস্ত ব্য দূতদিগের 
পি £ ০ ও 



২৮২ সভ্য প্রকশি। 

এবং মুক্ত! সদৃশ বালকদিগের কোন্ কর্ধাসথগারে নিষ্তা কালের জন্ স্বর্থলাড হইয়াছে ?. যদি পাক্র4 
পূর্ণ মির! পান করে এরূপ হয় তবে মত্ত হইয়া কেন না বিরোধ করিবে। উক্ত স্থলে “আত্ম 

নামে এক দ্বর্গায় দূত আছে এবং সে সফল স্বর্গীয় দূত অপেক্ষা ভরেষ্ঠ। আত্মা এবং অন্যান্য গ্্গায় 
দৃতদিগকে পল্ক্তিবন্ধ করিয়া দণ্ডায়মান করিয়া ঈশ্বর কি সেনা রচনা করিবেন ? উক্ত সেন! দ্বারা 
তিনি নকল জীবদিগকে দণ্ড গুাদ|ন করাইবেন ? ঈশ্বর কি সেই সময়ে দণ্ডায়মান থাঁকিবেন অথবা 

উপবিষ্ট থাকিবেন? যদি শেষ বিচারদিন যাবৎ ঈশ্বর আপনার সমস্ত সৈম্ত একভ্রিত করিয়া শয়- 
ভানকে ধৃত করেন, ভাহ। হইলে তাহার রাজ্য নিষ্ষপ্টক হইয়। যায়। ইহার নাম ঈশ্বরত্ব ॥১৫১] 

১৫২--তখন কুরধ্যকে জড়ান (সংবৃত কর! ) হইবে । তারা সকল মলিন হইবে। পর্বত সকল 

তখন বিচলিত হইবে । আকাশের চর্দ অপাঁকৃত হইবে & মং ৭। সিঃ ৩০। হু ৮১। আঃ ১২। ৩। ১১] 

সমীক্ষক_ইহা অতিশয় নিবু'্ধির কথ! যে বর্তলাকার সুর্যলোক “জড়ান” (সংবৃত কর1) 

ধাইবে। . তাঁরা সকল কিরপে মলিন হইতে পারিবে? পর্বত সকল যখন জড়, তখন উহার! 
কিরূপে বিচলিত হইবে ? আক!শকে কি পণ্ড মনে কর] হইয়াছে যে উহার চর্খ অপারুত হইবে ? 
ইহ! অতিশয় নিবুদ্ধি এবং বন্যভাবপরিচায়ক কগ| |১৫১| 

১৫৩--তখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে । ভখন ভারা মকল বিকীর্ণ হইবে । তখন সমুদ্র বিদীদ 
ইইবে। এবং তখন কবর সকল পুনরুজ্জীবিত করিয়। উত্থাপিহ করা! যাইবে | মঃ ৭| সিঃ ৩০) তু 
৮২। আঃ ১২1৩৪| 

মমীঃ-_বাহব| | কোরাণরচচয়িতা, তুমি কি তত্ববিষ্ঠাবিদ্! আকাশকে কিনপে বিদীর্ণ করিতে 
পারিবে? তাহাদিগকে কিরূপে বিকীর্ণ করিতে পারিবে? সমুদ্র কি কাষ্ঠ, যে উহাকে বিদীণ করা 

যাইবে? কবর সকল কি শব যে উহাদিগকে পুনজ্ঞীবিভ করিতে পারিবে? এ সকল কথ! বালকের 

মদৃশ ॥১৫৩! 

১৫৪-_ছুর্গ গ্রাসাদবিশিষ্ট আকাশের নামে শপথ । কিন্তু স্থরক্ষিত লৌহ পেটিকা মধ্যস্থিত কোরা- 

ণই শ্রেষ্ঠ ॥ মঃ +। সিং ৩০। সঃ ৮৫ আঃ ১২১ । 

সমী:--এই কোরাণের রচয়িত। ভূগোল অথবা খগোল বিষয়ে কিছুই পাঠ করেন নাই। অন্ত 

আকাশকে দুর্গের প্রাসাদ বিশিষ্ট কেন কহিবেন ? যদি মেষাদি রাশিকে দুর্গপ্রাসাদ কথিত হয়, 

তবে অন্ত নক্ষত্র কেন দুর্গগ্রাসাদ নহে ? এই হেতু উহ! দুর্গগ্রাসাঁদ নহে, পরস্ব উহা! সমস্ত তারা- 

লোক | এই কোরাণ কি ঈশ্বরের নিকট আছে? রদি উক্ত কোরাণ তীহার কৃত হয়, তাহা 

হইলেও উহ] বিদ্যা! এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হওয়াতে অতিশয় অবিষ্যাপুর্ণ হইবে ॥১৫৭|| | 

১৫৫-নিশ্চয় সে প্রতারণ| করে ; কারণ নে একজন গ্রতারক। আমিও প্রতারণা করিয়া 

থাকি ও আমি একজন প্রতারক ॥ মঃখ। লিঃ ৩০ । সথঃ৮৬ 1 আঃ ১৫।১৬। | 

সদীঃ--খলকে প্রতারক কহে । ঈশ্বর ও কি খল? চৌর্যের গ্রতিবিধান কি চৌধ্য ? এবং ম্থ্যার 
গ্রতিশোধ কি মিথ্যা? কোন চোর যদি কোন ভদ্রলোকের গৃহে চৌধ্ধ্য বৃত্তি করে, তাহা হইলে কি 
ভদ্রলোকও তাহার গৃহে যাইয়া চুরি করিবে? বাহবা, ! বাহব]! ধন্য কোরাণরচয়িতা ! || ১৫৫ | 

১৫৬--দ্তখন তোমাদিগের অধীশ্বর এবং স্বর্গীয় ছুত সকল পঙ্ভ্ভিবদ্ধ হইয়া আগমন করিবেন 
এবং সেই দিন নরকে লইয়! যাইবেন | মঃ 4। সি; ৩০| সঃ ৫৯ আঃ ২২।২২॥ 



১৪ নসুকাস।. ২৬৩, 

. লী! ফিল বঙ্গ যে পুলিযাধাক্ষ অথব! সেনাধ্যক্ষ দ্মাপনার. লেন! লই! পঙকি রচনা 
রি যেসপ বিচরণ করে, ইহাদিগের ঈশ্বরও সেরূপ কি না? নরককে কি কলমের তুল্য যনে: 
করা হইম্াছে যে, যেখানে ইচ্ছ। হইবে উ্থাকে উঠাইয়া লইয়। যাইবে? যদি এতামৃশ কু হয়), 
তাহ হইলে অপংখ্য কারারুদ্ধ তাহাতে কিরপে স্থান পাইবে? |১৫৬ ॥ 

১৫৭ 1-ঈশ্বরের ধর্প্রচারক উহ্াপিগের জন্ত কহিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের এই উদ্নী এবং টাকে 
জলগান করাইবে। কিন্তু উহার! মিথ্যারোপ করিল এবং উহার পদচ্ছেদ করিল। সেই হেত 
উহাৰিগের অসীশ্বর উহাদিগের উপর মারীভন্ব প্রেরণ করিলেন । মঃ ৭। সি; ৩০। স্থঃ ৯১. আঃ 

১১৪ ্ 

সমী:-ঈশ্বরও কি উদ্টীর উপর আরোহণ করিয়। বিচরণ করিতেন? যদি!তাহা না হয় তবে 
কিজন্ত ( উষ্টা) রাখিয়্াছিলেন? বিচারদিন ব্যতিরেকে ও আপনার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কেন উহা- 
দ্রিগের উপর মারীভঙ় প্রেরণ করিলেন? যদি প্রেরণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে দণ্ড দিয়'ছেন। 
পুনরার বিচারদিনের রাত্রিতে বিচার হওয়া এবং উক্ত রাত্রি হওয়া মিথ্যা বুঝিতে হইবে। এই 
উষ্টীর উল্লেখ হইতে অগ্ঠমান হয় যে আরবদেশে উষ্ট এবং উগ্ভী ব্যতিরেকে অন্ত কোনরূপ বাহন, 
অল্পই দৃষ্ট হয় এবং এই জন্ত কোন আরবদেশবাসী এই কোরাণ রচন। করিয়াছেন | ১৫৭] 

১৫৮-_যদি ন| নিবৃত্ত হয় তবে আমর। অবস্থা উহার মস্তক ঘর্ষণ করত: আকাণ করিব | উহ 
দিগের মস্তক মিথ্যারত এব: অপরাধ] । আমদর্পা নরকের (অধিকারী ) স্বর্গীয় ছুতদিগকে আহ্ষাঁন 
করিব মঃ৭। লিঃ ৩৭। ৯৬ । আঃ ১৫1১৬।১৮ ॥ 

মমী:_-এই নীচ “চাপরাসীর” কার্ধা অর্থাৎ ঘধণ করতঃ আকর্ষণ কর। হইতেও ঈশ্বর রক্ষা পান 

নাই ! আচ্ছা, জীব ব্যতিরেকে মন্তক কি কখন মিথ্যারত এবং অপরাধী হইতে পারে? আম 

যেরূপ কারাগারের “পদারগ!” ( অধিক্কত ) কে আহ্বান করিয়৷ পাঠান হয়, তন্জরপ ঈশ্বরও আহ্বান 

করেন, এরূপ কি কখন হইতে পারে? | ১৫৮ | 
১৫৯--আমি নিশ্চয়ই ( কদর ) নিয়তিনির্ধীরণ দিনের রাত্রিতে কোরাণ অবতারণ ফরিযাছি। 

(কদর ) রাত (রামঞ্জান ব্রতের মধ্যে এক রাত্রি) কিরূপ, তাহা! তোমরা কিরূপে বুঝিবে ? আপ-' 

নাদিগের অবীশ্ববের সকল বিষয় সম্বন্ধে আজ্ঞ| লইয়! সেই রাত্রি মধ্যে স্বর্গীয় দত এবং পবিত্রাত্থা 
অবতরণ করেন | মূ; ৭। সিঃ ৩০। সঃ ৯৭ | অঃ ১২৪ ॥ 

সমীঃ--ঘদি এক রাত্রি মধ্যে কৌরাণ অবতীর্ণ হইর। থাকে তবে উক্ত ত্র অর্থাৎ “উক্ত সময়ে 

অবতীর্ণ হইয়াছে এবং শনৈঃ খনৈ; অবতীর্ণ হইছে” এ কথা কিরূপে সত্য হইতে পারিবে ? া্জি 
অদ্ধকারাবৃত ছিল। এবিষয়ে আর কি জিজ্ঞামা করিতে হইবে? আমর! পিখিয়৷ আসিয়াছি 

থে উপরে এবং নীচে কিছুই হইতে পারে না ॥ এন্থলে লিখিত হইতেছে যে স্বগীণ্ম দূত এবং পৰি 

্রাত্মা ঈশ্বরের আজ্জান্সারে সংসারের বন্দোবস্ত করিবার আন্ত আগমন করেন। ইহ| হইতে স্ণষই 

হইল মে উক্ত ঈশ্বর মযোর ভ্তায় একদেশী। এপরান্ত ৃষ্ট হইয়াছে যে ঈশ্বর, স্বগীয় দূত এবং 
ধর্মপ্রচারক এই তিনেরই কথ|১আছে। এক্ষণে আবার চতুর্থ পবিত্রাত্মা! নির্গত হইল! এই চতুর্থ 

পবিত্রতা! কি বন্ত তাহ! বলা যায় না। ইহ] অবশ্য গষটিয়ানদিগের মত, অথাৎ পিতা। পুত্র এবং 

পৰিত্রাত্মা। এই তিন্ন.মানিতে গিয়। এক চতুর্থ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি বল যে আমরা এই তিনকে 



২৮৪ | সত্যার্থ শ্রকাশ। 

ঈশ্বর বলিয়া মানি না । তাহ! হইতে পারে, পরস্তধ যখন পবিভ্তাত্ম। পৃথক্ হইল, তখন ঈশব, বা; 
দত এবং ধর্শাপ্রচারককে গপবিত্রাত্ব। কহ! যাইবে কি নাঃ যদি তাঁহারা পবিজ্রাত্মা হয়েন, তবে, 

একের নামই কেন পবিভ্রাত্ম। হইল? এতথ্ব্য ভীত জঞ্জদি পশ্ এবং রাত্রি ও দিন এবং কোরাণ ? 
প্রভৃতির দ্বারা ঈশ্বর শপথ করেন। শপথ কর! ভদ্রলোকের কাধ্য নহে ॥ ১৫৯ ॥ 

এক্ষণে এই .কোরাণের বিধক্ধ লিখিয়! এই পুস্তক কিরূপ তাহ! বুদ্ধিমান্দিগের সম্মুখে স্থাপিত 

করিলাম । আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হইবে থে এই পুম্তক ঈশ্বর অথব। কোন বিহ্বানের 

রচিত নভে, এবং বিদ্যাপূর্ণ হইতে পারে না । লোকে প্রতারণায় পতিত হইয়া আপনাদিগের জন্ম 

ব্যর্থ না যাপিত করে এই হেতু এস্থলে অতি অল্পমাত্র দোষ প্রকটিত হইল । ইহাতে যাহ। কিছু 
অক্পমাত্র সত্য আছে, তাহা বেদাদি বিস্ভাপুর্ণ পুস্তক সমূহের অন্তকুল হওয়াতে যেরূপ আমাছিগের 

গ্রা, তজ্জপ অন্য ধর্মস্থ ভম ও পক্ষপাতরহিত বিদ্বান ও নুদ্ধিমান্দিগের ও গ্রন্থ । তদ্বাতিরেকে 

ইহাতে আর ঘাহ। কিছু আছে তংসমস্ত অবিচ্বা। ও ভ্রমেপূর্ণ জানিতে হইবে । উক্ত বিষয় কেবল 

,মতষাযদিগের আত্মাকে পশুবৎ কবিয়। শাস্তিভঙ্গ করতঃ উপদ্রব উত্তেজন| করে, এবং মনষ্য মধ্যে 

'বিদ্রোহভাব বিস্তার করতঃ পরম্পরের ছুঃখ বৃদ্ধি করে। কোরাণকে পুনরুক্তি দোষের ভাগার 
বলিয়! জানিতে হইবে । প্রার্থনা করি পরমাত্মা সকল মন্ষ্যের উপর একপ রুপ। করেন যেন সকলে 
পরস্পর গ্রীতিযুক্ত হইয়া ও মিলিত হইয়া পরস্পরের স্বখে বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হয়। আমি যেক্পপ 
পক্ষপাতরহিত হইয়। আপনাদিগের এবং অপর মতমতান্জরের দোষ প্রকাশ করিতেছি তন্ঈপ যদি 
সকল বিঘ্ন লোকে করেন তাহা হউলে পরস্পরে বিরোধ-থগুন বশতঃ ক্যোতৎপত্তি হইয়। সকলের 

পঙ্গে আনন্দের একমত হওয়াতে সত্তা প্রাপ্তি সিদ্ধ হ রা বিষয়ে কঠিন কি থাকে? এস্কলে কোরাণ 
বিনয়ে অন্লমাত্র লিখিত হইল । ইহাতে নুদ্ধিনান্ ধাশ্নিক লৌক লকল গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বুঝিয়। 
াঁভবান্ হইবেন। যদি কোন স্থলে ভ্রদবশত: অন্যথ। লিশিত হইয়া থাকে, তবে ভাহ। শুদ্ধ করিয়! 
লইবেন |, 

এক্ষণে এই এক কথা অবশিষ্ট রহিয়াছে । অনেক মুনলমান লোক এইবূপ কছেন এবং লিখেন 
1ও মুদ্রিত করেন যে তাহাদিগের ধর্মের বিষয় অথর্ববেদে লিখিত আছে। তাহার উত্তর এই যে 
অথর্ববেদে উহার নাম এবং চিন্ত ও নাই । (প্রশ্ন) আপনি কি সমস্ত অথর্বববেদ দেখিয়াছেন ? যদ্দি 

িখিয়। থাকেন তবে অল্পোপনিষদ অবলোকন করুন । স্পষ্ট উভাতে লিখিত আছে । এক্ধপ স্থলে 

ন্তরাঃ কেন কহিতেছেন যে অথর্বববেদে মুসলমানদিগের নাম চিন্বও নাই ?' 
শআথাইল্লোপবিষদং বাযাখ্য।সামঃ ॥ 

( এক্ষণে অল্লোপনিষদ্ ব্যাখা হইবে ) 

অস্মাল্লাং ইল্লে গিক্জাব্রুণা দিধ্যনি ধত্তে ॥ ইল্লারে বর্ণে! রাজা পুনর্দছুঃ | হয়ামিঙ্রো নর 

বকুণে। মিদ্ন্তে জঙ্কামঃ | ১॥ হোভারমিন্ধে। হেনতারমিজ্্র মহসুরিক্দ্রাং | অল জোটং শে্ং পরম, 

পূর্ণ ব্রদ্মাণঃ অল্লাম্ ॥২॥ স্বল্লোরস্ল মহামদরকবরস্য . অন্র। অল্লাম্ ॥ ৩ | আদল্লাবৃকমেককম, ॥ 
অল্লাধ,ক নিখাতকম্ ৪8 | আল্ল। ঘজ্ছেন হতহ্তরা 1 অল্প! নুর্ধয চজ্জ্ সর্ববনক্ষপ্জাঃ 1 ৫-1 অল্প খষীণাং 

সব 1দব্যা ইন্দায় পুর্বাং ময়! প্রনমন্তরিক্গা: ॥ ৬ ॥ অল্প! পৃথিব্য অস্তরিঙ্গৎ বিশ্বপম ॥ ৭ ॥ ইত! 

কবর ই! কবর ইলইলেতি ইলজাঃ ॥ ৮ ॥ ওম, অল্প! ইল্লা অনাদিন্বরপায অথক্কীণ। ইয়াম] ছং হী 
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'ঁশুননিগধান্ জলচরার্ অদৃটং কুরু ফট, || ৯॥ অনুর সংহারিণী হং হীং আল্লোরকল মহমদরকবরস্ত 
প্যল্লো অল্লাম ইলয্লেতি ইলল্লাঃ ॥ ১০ । 

ইত্যল্লোপনিষৎ মমাপ্তা | 
ইহাতে যে স্পষ্ট মহম্মদ সাহেবকে “স্থল” অর্থাৎ ঈশ্বরের দূত লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সিদ্ধ 

হইতেছে যে মুসলমানদিগের মত বেদমূলক ॥ (উত্তর) যদি তোমা অর্বাবেদ না. দেখিয়া থাক, 
ৰ তবে আমাদিগের নিকট আইন এবং আদি হইতে অস্ত পর্যন্ত দেখ অথবা! কোন অথর্ববেদীর নিকট, 
| বিংশ কাঙযুক্ত অথর্ববেদের মন্ত্রংহিত। অবলোকন কর। উহার কোন স্থানে ভোমাদিগের ধরণ, 
 গ্রচারক সাহেবের নাম অথব! তাহার মতের চিহ্নও দেখিতে পাইবে না। এই যে অল্পোপনিযদ্ 
দেখাইতেছ তাহা! অথর্কাবেদে অথব। উহার গোঁপথব্রাক্ষণে কিংবা কোন শাখায় নাই। অন্যান 

হইতেছে যে আকবর সাহেবেরংসময়ে কেহ উহ! রচনা করিয়াছেন । রচয়িতা কিছু আরবী এবং 
কিছু সংস্কৃত ভাষাও পাঠ করিয়াছিলেন দৃষ্ট হইতেছে। কারণ উহাতে আরবীর এবং সংস্কৃত 

ভাষার পদ লিখিত দৃষ্ট হইতেছে । দেখ ( অন্মান্লাং ইল্লে ) ইহা আরবী এবং (মিত্রাবরুণ! দিবানি 
ধন্ডে) ইহা ঘংস্কত পদ লিগিত হইয়াছে । এইবপ সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হওয়াতে নিশ্চয় হইতেছে যে 
।কোন আরবী এবং সংস্কভভাযাজ্ঞ ব্যক্তি উহ| রচন! করিয়াছেন। যদি উহার অর্থ দেখ! যায়, তবে 

হা কৃত্রিম, অমুক্ত এবং বেদ ও বা” রণ রীতি বিরুদ্ধ বোধ হইবে | এই উপনিষদ যেক্ধপে রচিত 

হইয়াছে দপ অন্য মতমন্তান্তরস্থ পঞ্ষপাভী লোকেরাও অনেক রচনা করিয়াছেন। এইরূপ ম্বরো- 
গোপনিষদ্, নৃসিংহাতাপনী, রাম্তাপনী, গরোপালভীপনী প্রভৃতি অনেক রচিত হইয়াছে । (প্রশ্ন) 

আজ পথ্যন্ত বেহ এ কথ! কহেন নাই। আপনি যখন এইরূপ নৃতন কথ বলিতেছেন, তখন আগত, 
নার কথ! কিরূপে বিশ্বাস কর। যাইবে? (উত্তর) তোমাদিগের বিশ্বাস কর] এবং অবিশ্বাস করা 

আমার কথ! সিথ্য। হইতে পাধে না। আমি যেরূপে উহাকে স্বযুক্ত নির্ধারিত করিয়াছি, তঞ্জগ্ 

তোমরা 9 যদ্দি অথর্বাবেদ, গোপথ অথবা উহার শাখ। সকল হইতে প্রাচীন লিখিত খুস্থক সমূহেও । 

অবিকল এইরূপ লিখিত দেখাই পার, এবং অর্থসঙ্গতি করিয়। শুদ্ধ প্রতিপন্ন করিতে গার তবেই 

উহ সপ্রমাণ হইতে পারে । (প্রশ্ন ) দেখ, আমার্দিগের মত কিরূপ উংকৃষ্ট! ইহাতে মকল প্রকার 

স্থখ আছে এবং অস্তে মুক্তি লা হইয়। থাকে । (উত্তর) এইকূপে ভিন্ন ভিন্ত মতাবলম্বী সকলেই ৃ 

কহিয়। থাকেন ঘে, “আমাদিগের মত সর্ধোংকৃষ্ট এবং অবশিষ্ট সমস্ত অপকষ্ট। আমাদিগের' বৃ 

ব্যতিরেকে অন্ত মতে মুক্তি হইতে পারে না।” এরপ স্থলে তৌমাদিগের ফথ| সত্য মনে ক 

অথব! উহ্বাদিগের মত সতা যনে করিব? আমর] এইরূপ বিশ্বাস করি যে সত্য ভাষণ, অহিং 

এবং দয়া আদি শুভগ্ণ সকল মূত্েই উত্তম এবং অবশিষ্ট বাদ, বিবাদ, ঈর্্যা, দ্বেম। ও ম্থ্যাভাষগারঁট . 

. কাধ্য মকল, সকল মতেই নিকুষ্ট জানিতে হইবে। যদি তোমাদিগের সত্য মত গ্রহণ করিবার ইচ্ছ! 

হয় ভবে বৈদিক মত গ্রহণ কর ॥' 

ইতিমদয়ানন্ন-সরস্থনী:স্বামিকতে সত্তা্ধপ্রকাশে স্ভাযাবি্ষিতে 

 ঘুবনমন্ত-বিখণ্ুঁনে চতু্দশং সমূল্লাসঃ সম্পূর্ণ; । 



ও 

স্বমন্তব্যামন্তব্য-প্রকাশঃ ॥ 

সর্বতত্্সিদ্ধান্ত অর্থাৎ সামাঙজাসার্কন্গনিক ধর্মকে সর্দনা সকলে বিশ্বা করিয়াছেন, এক্ষণে 

বিশ্বীস করেন এবং ভবিষ্যতেও বিশ্বাস করিবেন এই হেতু,উহাকে সনাতন ও নিত ধন্ম কা 

যায়। কেহই উহার বিরোধী হইতে পারেন ন|। অবিষ্যাযুক্ত লৌক অথবা কোন ভিন্নমতাবন্থী 

কর্তৃক প্রতারিত ব্যক্তি যাহাকে অন্ঠথা মনে করেন, অথবা বিশ্বাদ করেন,' কোন বুদ্ধিগানই তাহা 

'ীকার করেন না। পরন্ত আপু অর্থাৎ সওামানী, সত্যবাদী, পরোপকারক, পঙ্গপাত রহিত এবং 

বিদ্বান লোক যাহা বিশ্বাস করেন, তাহাই কলের মানশীয় এবং তীহারা যাহ। বিশ্বাম না করেন 

তাহাই অগ্রাহ হওয়াতে গ্রমাণযোগ্য হয় না। এক্ষণে যে সকল ঈশ্বরাদি পদার্থ বেদাদি সতাশান্ধে 

লিথিত আছে এবং ব্রহ্মা হইতে জৈমিনি মুনি পর্যন্ত যাহ| বিশ্বীপ করিয়। আপিয়াছেন, ছাহা 

আমিও বিশ্বাস করি এবং সকল সঙ্জন মহাশয়দিগের সমক্ষে প্রকাশিত করিতেছি । ঘাহ। ত্রিকালে 

সকলেরই একরপ মাননীয় আমি তাহাকেই আপনার মন্তব্য বলিয়া জানি। কোনরূপ নৃতন কল্পনা 
করা অথব। কোন মত বিশেষ প্রচলিত কর! আমার লেশমাত্রও অভিগ্রেত নহে । পরম্ত যাহ। সত্য 

ই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত করা এবং যাহ। অসত্য ভাহ! ত্যাগ করা ও অপৰকে ত্যাগ 'করিতে 

করাই আমার অভীষ্ট । আমি যদি পক্ষপাত করিতাম তাহ। হইলে আধধ্যাবর্ধ মধ্যে প্রচারিত 

এ এক মত বিশেষের আগ্রহী হইতাম । কিন্ধু আর্ধ্যাবর্তে অথবা অন্ত দেশে যে সকল অধর্শ- 
যুক্ত আচার ও ব্যবহার আছে তাহা আমি স্বীকার করি ন| এবং যে সকল ধর্শযুক্ত বিষয় আছে তাহা 

যাগ করি ন| এবং করিতেও ইচ্ছ। করি না। কারণ তদ্রপ করা মনুষ্যধর্ণের বহিভূ তি। তাহাকেই 

জধ্য কহ! যায়, যিনি মননশীল হইয়া আপনার স্তায় অন্তেরও সুখ ও দুঃখ এবং হানি লাভ মনে 

অন্ঠায়কারী ব্লবানাহইতে ও ভীত হয়েন না) এবং ধার্মিক ছূর্বাল হইতেও ভীত হয়েন। 

এ নহে। পরস্ত ধন্মাত্বা সকল যতই কেন অনাথ দুর্বল এবং গুণরহিত হউন না, 'তীহা- 

সমস্ত সামর্থ ঘারা তিনি রক্ষ! করেন, তাহাদিগের উন্নতি সাধন করেন এবং তাহাদিগে 

তত প্রিয়াচরণ,করেন। অধার্শিক'লোক চক্রবর্তী, সনাথ, 'মহাব্বান্ এবং গুণবান্' হইলেও 

তিনি সর্বদ। ভাহার নাশ ও অবনতি এবং তাহার সহিত অপ্রিয়াচরণ করেন। অর্থাৎ ষযতহুর 

সম্ভব তিনি ততদুর অন্তায়কারীদিগের বলহানি এবং] স্তায়কারীদিগের বলোন্নতি সর্বপ্রকারে 

করিয়া থাকেন। এই কার্যে তাহার যতছুরই'কেন ভয়ানক ছ$৭ প্রাপ্রি!হউক না, এমন কি প্রাণ 

র্মাস্থও যদি মৎকর্দে বিনষ্ট হয় তথাপি তিনি মনুয্য্বরূপ ধর্ম হইতে কথন পৃথক হয়েন না। £ 

বিষয়ে প্রমান্ মহারাজ ভর্তৃহরি মহোদয় আদি শ্লোক রচন| করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত গ্লোক: 
মকল উপণৃক্ত বোধে লিখিত হইতেছে £-- | 
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নিন্দস্ত নীতিনিপুণা, যদি ব। স্তবস্ত, 
লক্ষ্মী; সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেহীম্ ॥ 

অদ্যৈব বা মরণমস্ত যুগান্তরে বা 
স্যাযাৎ পথঃ. প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥১। 

তর্ত হও 
ন জাতু কামাননভয়ান্ন লোভাঁদ্ রর 

ধর্ম্মাং ত্যজেজ্জীবিতস্যাশি হেতোঃ। 
ধঙ্মোনিত্যঃ স্থখদুঃখে ত্বনিত্যে 

জীবো নিত্যে। হেতুরস্ত ত্বনিত্যঃ ॥২॥ 

মহাভারতে ॥ 
এক এব স্থহন্শ্ধো নিধনে হপানুযাঁতি য 
শরীরেণ সমং নাঁশং সর্দ্ঘমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥৩॥ মনুঃ ॥ 
সত্যমেব জয়তে নাঁনৃতঃ সত্যেন পন্থা! বিততে। দেবয়ানঃ | 
যেনাক্রমন্ত্যষয়ো হ্যাগুকাম। যত্র তৎসত্যস্ত পরমং নিধাঁনম্ ॥ ৪ 
নহি সত্যাৎ পরোধন্ধো নাঁনৃতাৎ পাতকং পরম্। 
নহি সত্যাৎ পরং জ্ঞানং তম্মাৎ সত্যং সমাচরে ॥৫1 উঠ নিঃ॥ 

উপরোক্ত গ্লোকগুলির তাৎপধ্য এই যে, পার্থিব নীতিনিপুণ বাক্তি, নিন্দাই করুন, বা স্তর্তি 

বাদই করুন, অথবা লক্ষ্মী বা পার্থিব এশ্বধা ও উন্নতি, সমীপস্থ হউন, বা দুরবর্তী হউন, অন্য 

যুগান্তরে ঘখন মরিতেই হইবে, ভক্জন্য ইহাদিগের প্রতি কিছুমাত্র জক্ষেপ না করিয়া. ন্যায়পধা বল্ত 
ধীর মন্গষ্যগণ কিছুতেই বিচলিত হন না । অর্থাৎ কোন বিশেষ পার্থিব উন্নতি বা হানি, ষণার্থ ধীর 

পুরুষকে, ধর্থানুষ্টান রূপ পুরুষকার হইতে, কদাপি উদ্নাপীন কারতে সমর্থ হয় না। . 
ধার্ষিকপুরুষ কোন কামনা, ভয়, বা লোভ হেতু, এমনকি, নিজ প্রাণ রক্ষার জনাও, ধর্ম 

কংক্সন না? তিনি নিশ্চয় জ্ঞাত আছেন, ষে ধর্ম নিত্য, ও জুখ দুঃখ অনিত্য ও জণস্থায়ী; এই 

জীব নিত্য, কিন্তু তাহার হেতু, অর্থাৎ পুণ্য পাপ বা স্থখ ছুঃখ, অনিত্য। 

ধর্ম, জীবের, বিশেষতঃ মন্তুষ্যের একমাত্র স্থহৎ যাহ! মৃত্যুর পর ও, তাহার (অর্থাৎ মঙ্গষ্যের) 

অন্থগমন করিয়া থাকে । অন্য যাঁহ! ক্ছি আছে, তাহা মৃত্যুর পর, শরীরের সহিত ধ্বংস প্রা হয়। 

| সত্যের্ই জয় হইয়। থাকে, মিথ্যার বদাপি জয় হয় ন।। সত্যবলে বিদ্বানদিগের পথ বিস্তৃত 

ইয়া থাঁকে। ধধিগণ সত্যবলে, সমগ্র ধর্মানুষ্ান দ্বারা, তৃণ্তচিত্ত হইয়া, পরম নিধান অর্থাৎ রঃ 

অষ্টশ্রয় পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। সততা অপেক্গী আর পরম ধর্ধ নাই, ও হইত পারে না 

মথ্য। অপেক্ষা গুরুতর পাপ ও আর নাই। সত্য অপেক্গ। ভেষ্টঙ্ঞানও নাই তজ্জন্য জি 

ত্যা্ছষ্টান কর! কর্তব্য । ৪ ও ৫ || 
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এই সকল মহাশয়োক্ত গোকের অগ্গকুল ভাবে সকলেরই নিশ্চক্ন করা৷ উচিত। এক্ষণে আমি ধোঁ! 
: যে পদার্থ বিষয়ে যেরূপ বিশ্বাস করি ঘাঁহ সংক্ষেপতঃ এস্থলে বর্ন করিতেছি। এই গ্রন্থের বিশেষ: 

: বিশেষ প্রকরণ এই সকল বিষয়ের বিশেষ ব্যাধা। করা হইয়াছে । | 

| ১-_-গ্রাগমতঃ, যে ঈশ্ববের ত্রহ্গ ও পরণাশ্মাদি নাম আছে, যিনি সঙ্িদানম্দাদিগুণযুক্ত, ঘরৃছায় 

 শুগ, কর্ন ও স্বভাব পবির, যিনি সর্দ্যজ্ঞ, নিরাকার, সর্ধবব্যাঁপকঃ অজন্মা, অনন্ত, সর্বশক্কিমাঁন্, 

দয়ালু, ভ্টাঁয়কারী, সমস্ত কষ্টিব কর্ধা, ধর্তা ও হর্ত। এবং সকল জীবের কর্দাসারে এবং সত্য ও 

»প্যায়াতসারে ফলদাতা ইতাদি গুণযুক্ত, তাঁহাঁকেই পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করি ॥ 

২__চাঁরি বেদকে (বিষ্যাধন্শযুক্ত ঈশ্বরপ্রণীত সংহিতা, ও, মন্ত্রগাগকে ) নিল্রণস্ত ও শ্বতঃপ্রমীণ 
বলি । বিগ করি। উহা ন্বরং প্রাধনদা অর্দাং যাহ! প্রমাণ করিতে অন্ত কোন গ্রন্থের অপেক্ষা 

' নাই। সুর্য অথব| প্রদীপ যেক্্প আপন।র স্বন্নপ বখতঃ স্বতঃ প্রকাশক এবং পৃথ্থবাদিরও প্রঙ্কাশক 

হয়, চারি বেদও তদ্জণ। চারি বেদের চার আাক্ষগ, ছর অঙ্গ,ছয় উপাঙ্গ,চারি উপবেদ এবং ১১২৭ বেদ 

শাখা এই সকল গ্রন্থ বেদের বাখ্যান্বূপ এবং ব্রহ্মাদি মহধিদিগের রচিত। উহ্াদিগকে পরত 
গ্রাঁণ অর্থাৎ উঠ বেদের অনুকূল হইলে প্রনাণ এন্ং উহ|র মণ্যস্থিত যে সকল বে? টিদ্ধ বচন আর 

তাহা অপ্রমাঁণ বলিয়। মনে করি । 

৩-__বেদ সকলের অবিরুদ্ধ, পক্ষপ1হরহিভ, ভ্তায়াভরণ ও সতা ভাষণাদিযুক্ত ঘে সকল ঈশ্বরাজ্ঞ 

তাহাকে “ধর্ম্প এবং বেদবিরুদ্ধ ও পক্ষ তযুভ্ড, অন্তায়াঁচরণ ও মিথ্যাভাষণাদি ঈশ্ববাজ্াভঙ্গকে 

»"অধর্াণ বলিয়া মনে করি। 

৪-_যাঁহা ইচ্ছা, হ্বেষ, স্থখ, ছুঃখ এবং জ্ঞানা্দি গুণযুক্ত অল্পজ্ঞফ এবং নিত্য, তাহকে “জীব” 
করি। 

৫__জীব এবং ঈশ্বর স্বরূপ এবং 'বৈধর্্ম বশত; ভিন্ন এবং বাপ বাঁপক ভাৰ ৪ সাধন্দ্য বশত; 

হিসভিন্ন। অর্থাৎ বেরূপ আকাশ হইতে মূর্তিমান পদার্থ কখন ভিন্ন নহে, ছিলনা, এবং কখন 9 এব 

হে, ছিল ন। এব? হইবে ন। ; তদ্জ পরশেখর এবং জীবকে ব্যাপায ৪ ব্যাপক, উপান্ত ৪ উপাপক 

ঠরং পিতা ও পুভ্রাদি সন্বন্ধমু$্ বলিয়। বিশ্ব(স করি । 

_তিন পদাথ “অনাপি” | প্রন ঈশ্বধ, দ্বিতীর জীব, এবং ততীয় প্রকৃতি অর্থাৎ জগতে, 

 ইহাদিগকে নিতাও কহু। খায়। যাহ! নিত্য পণাথ, তাহার গুণ কর্ন স্বভাব ও নিতা 

৭__“প্রবাহাক্রমে অনাদি”--সৎযোগ হইতে ঘে দা গুণ এ কর্ম উৎপন্ন হয়, উহা বিয়োগের 

চাৎ থাকে না; প্রগ্ধ যেহেতু বশতঃ প্রথম সংযোগ হষ, উক্ত সানা উহাতে অনাদ্দি। এবং 

সেই হেতু পুনরায় সংযোগ এবং বিয়োগও হইর| থাকে । এই ভিনকে প্রবাহক্রমে অনাদি মনে 
করা যায়। - 

৮--পৃথক্ দ্রব্য সমূহের জ্ছান ও যুক্তিপূর্রবক মিলিত হইয়! নানারূপ গঠিত হওয়াকে “ন্থষ্টিঃ 
কা যায়। 

৯-হ্ষ্টির প্রয়োজন” এই্ট থে, উহাতে ঈশ্বরের সৃষ্টি নিমিত্ত গুণ কর্শ ও স্বভাবের সাক 
হওয়া । যেমন কেহ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে নেত্রের প্রয়োজন কি? লে কহিল দর্শন । তজ্জরপ 

বিষয়ও ঈশ্বরের সামর্থোর সফলত। এবং জীবদিগের করের স্বখাবংভোগ কর। আদি ও প্রয়োদ্রণ 

শা 



৮ শাশিশাক প স্পা পাপ পাস শিরা 

স্যার শা 

হি খর পা এক 

টি আর লে 
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১৯“ কর্তৃক” | পূর্বে ঈখর ইহার কর্তা । কারণ সথষ্টর রচনা! দশন-হইতৈ এশং 
জড় পদার্থমধ্যে আপনাঁপনি যখাঁযোগা বীজাদি স্বন্ুপ, গঠিত হইবাঁর শি ন| থাকাতে অব্ঠই: 
কর্তা আছেন। 

১১ সনিষিত্কগ অর, বিদ্তারপ নিমিত্ত হইতে হইথ থাকে । ঈশ্বরভিোপাসনাদি 
পাঁপ.কর্ধম এব অজ্ঞানাদি সমস্তই ছুইখরূপ ফলদাঁয়ক হইয়। থাকে । এই হেত বদ্ধ হইয়। থাকে 
অর্থ।ং কাহারও ইচ্ছা না থাকিলেও ভোগ করিতে হয় | 

১২৮ প্সর্বপ্রকার ছুঃখের খণ্ডন হওয়াতে বন্ধ রহিত হইয়! সর্বব্যাপক ঈখবরে এবং 
তাহার ষ্ট মধো যথেষ্ট বিচরণ করা । নিয়ত সময় পর্য্যন্ত মুক্তির আনন্দ ভোগ করভঃ সংসারে 
পুনঃ আগমন করিতে হয় ॥ 

১৩-_“মুক্তির সাধন” ঈশ্বরোপাঁসনা অর্থাৎ যোগাভ্যাস ধন্ান্ঠান, বন্ধ্যা দ্বারা বিষ্ঠা প্রঞ্চি, 
আপু 9 বিভ্বানদিগেব সঙ্গ, সন্ঠাবিদ্া স্থবিচার, এবং পুরুষার্থ গ্রভতি ॥ | 

১৪-_ঘাহ| কেবল ধর্ম দ্বার। প্রাপ্ধ হওয়া যায় তাহাই “অর্থ” এবং যাহা অপর দ্বার। গিদ্ধ হয় 

তাহাকে “অর্গ) কে | 

১৫-_ ধর্ম এবং অর্থ দ্বাবাই সাত। প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই কাম | 

১৬) বর্ণাশ্রম, গুণ এব" কন্মের যোগাতান্সারে ঘানিযা গাঁকি | 

১৭--“রাজা” ভীহাকেই বল! যায় ধিনি শুভ গুণ, কর্ম এবং স্বভাব দ্বার! গ্রকাশমান, পক্ষপাঁতঃ 

রহিত, ন্যায়ধর্্ে রত, গ্রজাদিগের প্রতি পিক্তবৎ ব্যবহার এবং উহাদিগকে পুত্রবং মনে করিয়] উহা 
দিগের উন্নতি এবং স্ুখবুদ্ধি করিবাঁর জন্য সর্ধদা প্রবত্ব করেন | 

১৮--এপ্রজ।” ভাভাকে বল! যাঁয় যে পবিত্র গুণ, কম্ম এবং স্বভাব পাঁরণ করতঃ, পক্ষপাঁত 

হইয়।, গ্তাঁয়ত ধর্মের সেবন দ্বার! রাঁজ! এবং প্রজাদ্দিগের উন্নতি প্রার্থনা! করত:, রাজবিষ্বোহ ্ 

ইইয়া রাজার সহিত পুত্রের ন্তায় ব্যবহার করে ॥ 

১৯-যিনি সর্বদ| বিচার করিয়া! অসত্য ত্যাগ করেন এবং সত্য গ্রহণ করেন, তাকান 

দিগকে নিরস্ত করেন এবং স্তায়কারীদিগের গৌরব বুদ্ধি করেন এবং আপনার আত্মার তুল্য অন্ত 

সকলেরই নুখ প্রার্থন। করেন, তিনিই স্তায়কারী 1” তাহাকে আমিও বিশ্বাস করি || 

২০-__বিদ্বান্দিগকে “দেব”, অবিদ্বান্দিগকে “অস্থর”,পাঁপীদিগকে বাক্ষপ এবং অনাচারীদিী 

“পিশাচ মানিয়। থাকি ॥ 

২১--উক্ত বিদ্বানদ্িগের,তথা মাতা;পিতা,আচার্যয অতিথি,ন্তায়কারী রাজা, ধন্া স্ালোক,পবিত্র 

স্ত্রী এবং স্্ীত্রত পতির সংকার করাকে দেবপুজা কহে । উহার বিপরীতকে অদেবপুজা কহে। উহ 

দিগের মুর্তি স্লই পুজা এব” ইতর পাষাণাদি জড়মুর্ভিসকল সর্বপ্রকারে অপৃজ্য মনে করিয়! থাকি । 
২২-__"পিক্ষা" যাহ। দ্বারা বিছা, গভাভা, ধশ্মাত্মতা এবং জিতেন্ছিয়তাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও 

অবিষ্যাদি €দাষ খণ্ডিত হয় তাহাকে শিক্ষা ঝৃহ। যায়। 

২৩__“পুরাণ” ব্রদ্মাদি রচিত ভারেয়াদি ব্রাঙ্গণ পুস্তককেই পুরাণ, ইতিহীস, কপ, গাথা এবং 

নারাশংসী নাম দ্বার! গ্রহণ করি , অন্ত ভাঁগবতীাদিকে গ্রহণ করি না ॥ 

২৪--*তীর্ঘ”, | যাহ দ্বার! ছুঃখনাগরের অপর পারে উত্তীর্ণ হওয়1 যায়,অর্থাৎ তীতাব বিস্তা, 

৩৭ 

৮ 



২৯৪ রঃ সত্যার্থ প্রকাশ। 

সংসঙ্গ, যমাদি, যোগাভাস, পুকুষার্থ এবং বিগ্বা ও দানাদি শুভকর্খকেই তীর্থ মনে করি। ইতর জল! 

ও শ্মলকে তীর্থ মনে করি না ॥ ূ 

২৫-_পুরুতার্থ প্রারন্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ” । কারণ ইহা হইতে সঞ্চিতও প্রারৰ গঠিত হয়, যাহার 
শুদ্ধিবলেই এগুলি শুদ্ধ হয় এবং যাহা বিকৃত হওয়াতে সমন্তই বিকৃত হয়। এই হেতু গ্রারন্ধ 

, অপেক্ষা পুরুষার্থ শেষ্ঠ | 

২৬__মম্ষ্যদিগের পক্ষে সখ, দুঃখ, হানি এবং লাভ বিষয়ে সকলের সহিত যথাযোগ্য স্থাত্থাৎ 

ব্যবহার কর! শ্রেষ্ঠ এবং অন্তথা বাবহাঁর করা অপরুষ্ট বিবেচনা করি | 

, ২৭-_যাহ1তে শরীর, মন এবং আত্ম। উত্তম হয়, তাঁহাকে সংস্কার কহা যাঁয়। উহা নিষেকাদি. 

হইতে শ্বশানাস্ত পর্যন্ত ষোঁড়শবিধ | উহাদিগকে কর্তব্য মনে করি । দাহ কার্য্যের পশ্চাৎ মুতকের 

জন্তা কিছুই করা কর্তৃবা নে || 
২৮-_যাহ] দ্বার! বিদ্বান্দিগের সৎকার হয়, তাঁহাকে যজ্ঞ কহে । উহার! শিল্প এবং রসায়ন 

অর্থাৎ পদার্থবিচ্ভাব যথাঁষোগা বিস্তার এবং উছার উপযোগিতা জ্ঞান ও বিষ্ভাদি শুশ্গরণের দাল 

হয়। অনিহোক্াদি দ্বার বায়, বুষ্টি, জল * এসধির পধিব্রতা মাধন করতঃ সকল জীবের ভুখোপ- 

স্থিতি করা হয়৷ উহ্াাদিগকে উত্তম মনে করা যাঁয় ॥ ৃ 

১৯__ শ্রেষ্ঠ দিগকে “আর্ধা” এবং দুষ্ট মন্তযাদিগকে “দস্থ্য” কথিত হইয়া থাকে | আমিও তাহাই! 

্বীকার কবি ॥ ্ 
& 

৩০__এই ভূমির নাম আর্ধাবর্ত দেশ হইয়াছে | কারণ ইহাতে আদিগষ্টি হউতে আর্ধাগণ 
ক্লাস করেন । পবজ্ধ ইভাঁব সীমা উন্তবে ভিঘালয়, দক্ষিণে বিদ্ধাচল, পশ্চিমে অটক এবং পূর্বে ত্ক্ধ- 

| এই চারি সীমাব মপাশ্টিত যাবংপরিমিত দেশ আছে তাহাকে আর্ধ্যাবর্ত কহে এবং 

হাতে ধাহাঁরা সর্বদা অবস্থান করেন তাভাদিগকে ও “আব্বা কতে | 

৩১- খিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদবিডা। সমৃন্তের অধ্যাপক এসং যিনি সত্যাঁচার গ্রহণ করেন 'ও মিথ্যা- 

“চার ভাগ করিতে গ্রবভভ করেন তীহাকে আচাধ্য কহা যায় 

| ৩২--ধিনি সত্য শিক্ষা এবং বিদ্যা! গ্রহণ করিতে যোগ্য, ধর্দাত্মা, বিদ্যা গ্রহণে ইচ্ছক এবং 

খআচার্ধের প্রিয়কারী তীহাঁকে শিষ্য কহ। যায় ॥ 

৩৩-_গুরু” । মাতাক্ষে পিতাকে এবং ফত্য গ্রহণে এবং অসত্য খণ্ডনে যিনি প্রবর্তক উাহাকেও 

কা যায় ॥ 

৩৪__ধিনি যজমানের হিতকারী এবং সত্যোপদেষ্টা, তিনিই পুরোহিত ॥ 

৩৫_-যিনি ব্দে সকলের একদেশ.অথবা অঙ্গপমহ অধ্যাপন করেন তিনি উপাধ্যায় ॥ 

৩৬-_“শিষ্টা্টার” ধন্াচরণ পর্ন ত্রক্ষগচর্যয দ্বারা বিদ্যা গ্রহণ “করতঃ প্রতাক্ষার্দ প্রমাণ দ্বারা 

ত্যাসভোর নির্ণয় করিয়া সতোন গ্রহণ কর। এবং অপতোর পরিত্যাগ করাকে শিষ্টাচার কছা যায়, 

নি তাহ! করেন তা।কে “শিষ্ট” বলা খায় ॥ ৰা 

৩৭__গ্রতাক্ষাদদি “অই্টবিধ” প্রমাণকে প্রমাণরূপে স্বীকার করি ॥ 

৩৮__পগাপ্ু)  দিনি যথার্থ বক্তা, পর্খাম্থা এবং মকলের স্থখের জন্য প্রধড় করেন, তাহাকে 

আপ্ত কহা যায় || 



সি 

১৪ সমুল্লাস। ২৯১ 

৩৯--“পরীক্ষা” পচ প্রকার”। ইহাদিগের মধ্যে গুথম ঈর্বরও তাহার গুণ কর্ণ ও হ্বতাৰ এবং 
বেদবিষ্তা। দ্িতীয প্রতাক্ষা্রি অষটবিধ প্রমাণ; তৃতীয় সটক্রম; চতুর্থ আগ্তদিগের ব্যবহার ) এবং 
পঞ্চম নিজ নিন আত্মার পবিভ্রতা এবং বিষ্তা। এই পঞ্চবিধ প্রমাণ হারা সত্যাসত্য লি 
করতঃ সত্যেব গ্রহণ এবং অসত্যের পরিতাগ করিতে হইবে ॥ , 

৪৭--পরোপকার” । যাহা দ্বার| সকল মন্মফোর ছুরাচার এবং ছুঃখ দূরীভূত হয়€৫বং েষ্ঠাচার 
ও সুখ বদ্ধিত হয়, তঞজ্জপ করাকেই পরোপকার কহিয্া। থাকি। চি 

৪১-ম্বতন্থ ও পরভন্্” | জীব আপনাদিগের কার্যা সম্বদ্ধে স্বতন্ত্র এবং কর্শকল ভোগ সন্বদ্ধে ঈশ্ব 
রের ব্যবস্থাম্সারে পরতন্থ। ঈশ্বর এইরূপেই আপনার সত্যাচার প্রভৃতি কার্ধাহি্ঠান বিষয়ে স্বতন্ত্র ॥ 

৪২-_স্খ বিশেষের ভোঁগ এবং এ স্থথভো গা সামগ্রী প্রাপ্থির নাম "বর্গ" || 
৪৩--হুঃখবিশেষের ভোগ এবং উহ।র সামগ্রী প্রাপ্তির নাম নরক || 

৪৪-_শরীর ধারণ পূর্বক প্রীকটিত হওয়াকে “জন্ম” বলে। উহা পূর্ব, পর, এবং মধাভেদে তিন 

প্রকার বলিয়া মতন করি ॥ * 
%-খ্রীর সংযোগেল নাম 'জক্স” এং বিয়োগ মাত্রকে “মৃত্যু” কহে ॥ 

৪৬-_“বিবাহ”-_নিয়মপূর্লকক প্রসিদ্ধিক্রমে স্বয়ং ইচ্ছা করিয়! পাণিগ্রহণ করাকে “বিবাহ”, 
কগা যায়| 

৪৭__নিয়োগ” বিবাহের পর পতির মৃত্তা আদি বিয়োগ অবস্থায় অথবা তাহার নপুংসফত্বাদি 

রোগ স্থির অবস্তায় আপত্ৰালে স্সীর পক্ষে স্বরণস্থ অথবা আপনার অপেক্ষা উত্তমবর্ন্থ পুর, 

মের দ্বার সন্বানোহপত্তি করা, ও পুকষেঃ পক্ষে স্ববর্|। অথব। নিয়বর্ণনথা স্ত্রীর সহিত সন্ত্ানোৎপত্তি 
করাকে নিয়োগ কহে | 

&৮__গুণের যথার্থ কীর্তন, শ্রবণ এব জ্ঞানকে স্ততি কহে। প্রীতি অ।দি উহার ফল 

থাকে ॥ দু 

৪৯__এপ্রার্থন।”-ঈশ্বরের সন্ন্ধ দ্বা1 আপনার সামর্যোর অতিরিক্ত যে সগন্ত বিজ্ঞানারদি, 

গ্রাপ হওয়া সায়, তাহার জন্য ঈশ্বরের রি যাঁচঞ| করাকে প্রার্থন| কহে। নিরভিমানাদি ইহার 
ফল হইপা খাকে | 

৫০-_উপাঁসন।--ঈশ্বরের গুণকম্ম ও স্বভাব যেরূপ পবিত্র, শিলে ও তদ্ধপ কয়া) 

রপ্ক সর্বাবাপক এবং আঁপনাঁকে বাপ্য নিয়, এবং ঈগবের আমনা সগীপন্থ এবং উচ্বয় রাঃ 

দিগের সমীপন্থ এইব্প নিশ্চন করতঃ যোগভ।াম দ্বারা তাহার সাক্ষাৎ করণকে উপাসন! করছে 

জ্ঞানের উন্নতি আদি উহার ফল। . রর 

৫১__“সপ্তণ নিপ্ণ স্তৃতি পার্থনোপাস২”--ষে.যে শুভ গণ পরমেশ্বরে আছে, তদ্বারা যুক্ত, 

এবং যে থে (অশুভ ও অণিত্য), গুণ ( তা[তে ) নাই, ভন্বার। পৃথক মনে করিয়া, (ঈশ্বরের ) 

প্রশংসা করাকে সপ্চণ নিপুণ কমতি তেলে) ঈশ্বরের নিকট হইতে ঈশ্বরের শুভ গুণ সকলের 

গ্রহণেচ্ছ৬৪ নিজের দোষ বিয়ে নাচন জঙ্ট, ধাঁঞা করাকে সগ্তণ নিগুণ প্রার্থনা বলা যায় । এবং 

সমগ্র (শুভ ) গুণযুক্ত, ও মমস্ত দৌধ হইআেরহিত ত, বা পৃথক" মানিয়া, আপ্ন মি সেই 

পরমাত্মাও ত।হার আজ্ঞাতে অর্পণ করাকে, ্ নিগ্রণ উপাসন। বলে। 



২৯২ সত্যার্থপ্রকাশ। 

সংক্ষেপে এই স্বসিদ্ধান্ত প্রকাঁশ করিনাম। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা সত্যার্থপ্রকাশের"ভিস্ন ভিন্ন গ্রকণ 
রণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তথা খণ্েদাদিভাষ্যস্ৃমিকাদি গ্রস্থেও লিখিয়াঁছি। যে যে কথা,সকলের সমীপে 
মাননীয়, আমি তাহাই স্বীকার করিম থাকি । যেরপ স্ত্যভাষণ সকলের নিকট উত্তম, ও মিথ্যা 
মন্দরূপে বিবেচিত হয়, তদ্জরপ, এবছ্বিধ সিদ্ধান্তগুলিকে আমিও সর্বতোভাবে স্বীকার করি। পরস্ 

বাহ মতমতান্ততরের মধ্যে পরম্পর বিরুদ্ধ ও বিবাদযুক্ত আছে, তাহা আমি অগ্চমোদন করি না, ৰ 

কারণ এই সমস্ত (বেদবিরুদ্ধ) মতাবলম্ীগণ, আপন আপন মতপ্রগার পূর্বক মানবগণকে (ভ্রম) 
জালে পাঁতিত করিয়া শক্র ( ভাবাঁপন্র) করিয়া দিয়/ছে। এইরূপ বাঁকা (গুলির ) খণ্ডন এবং সত্য 

বিষয়ের প্রচার পূর্বক. সকলকে এঁক্যমত করতঃ, দ্বেষভাব পরিত্যাগ করাহিয়া, পরম্পরের প্রতি 
দৃঢ় গ্রীতিযুক্ত করিরা, যাঁগাতে সকলের সুখলা হয়, তাহাই আমার চেষ্টা ও অভিপ্রে। সর্বশক্তি- 

মান্ পরমাম্বার কুপারূপ সহীয় ও আপ্ত পুরুষের সহান্ভতিবলে, এই (সঙ্য) সিদ্ধান্ত সমগ্র. 

তৃগোঁল খণ্ডে শীঘ্ব প্রযনন্ত হউক, অর্থাৎ মাঁনবমাত্রেই এই সিদ্ধান্তে মনঃসংযোগী ও প্রবৃত্তি ঘুক্ত হউন, ৰ 

যদ্দার। লোকমাত্রেই সহজে ধর্খ অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়। সদ| উন্নত ও আনন্দিত থাকেন, 

ইহাই আমার মুখ্য প্রয়োজন । ইতি শিবম্।। 
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ও 

আর্ধ্য-সমাজের প্রধান দশ নিয়ম । 
০ 

১) সমস্ত সত্যবিদ্যা, এবং থে ষে পদার্থ, বিদ্যা বলে জ্ঞাত হওয়া যার, গেই সমস্তের আদি মূল 

মন্বর | | 

২। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান, স্ায়কারী, দয়ালু, অঙ্গন্মা, অনন্ত, নির্বিকার 

দি, অন্ধুপম, সর্ধাধার, সর্বেশ্বর, সর্বব্যাপক, সর্বান্তর্য।মী, অন্জর, অমর, অভয়, নিত্য, পবিত্ধ এবং 

কর্তা । ইহারই উপাসনা করা কর্তব্য । ূ 

৩। বেদ সমস্ত সত্য বিদ্যার পুস্তক। বেদের পঠন পাঠন, এবং শ্রবণ শ্রাবথ সমস্ত আধ্যগণের 

ন ধর্ম। 

৪1. ত্য গ্রহণে ও অসত্য পরিত্যাগে সদ! উদ্যত থাক! কর্তব্য । 

৫17. সমস্ত কর্ণ ধর্মান্থদার অর্থাৎ সত্য ও অলত্যের বিচার পুর্ববক কয়! কর্তব্য। 

সারের উপকার করাই, অ্াৎ শারীরিক, আত্মিক ও সামানিক উ্ণতি (সাধন) করাই, 
চর্ম মত উদ্দ। 

সত প্রীতি পূর্বক ধধ্মাসুসার যথাযোগ্য অবস্থান (ব্যবহার ) করা কর্তা | 

নিই মহুষোর সামাজিক সর্ববহিতকারী নিয়ম পালনে, পরতন্্র থাক! কর্তৃধ্, এবং প্রত্যেক 

টিম পালনে সকলে বেন শ্বতন্ত্র থাকেন। 

৮. ও তৎ সৎ। 
ওরস চটি অভির 




