
বৃ সংহার কাব  
১। িবিভ  পুরােণ এবং মহাকােব  বৃে র য কািহিন আেছ তােঁক িক হমচ  তাঁর বৃ সংহার কােব  ব  অনুসরণ 

কেরিছেলন? যিদ তা না কের থােকন তাহেল তার মেধ  িক পিরবতন এেনিছেলন যােত ‘বৃ সংহার’ হেয় 

উেঠিছল উিনশ শতকীয় জীবনভাবনার দপণ- িনেজর ভাষায় িববৃত কেরা।  

২০১৬  

২। বৃ  এবং পীেড়র মেধ  কান চিরে র ব ি , দৃঢ়তা তামােক বিশ আকষণ কেরেছ? উদাহরণসহ িনেজর 

ব েব র সপে  যুি  িদেয় চির িট পির ু ট কেরা।  

২০১৬  

৩।  ‘বৃ সংহার কােব ’ নারীচির  সৃজেন হমচ  য কৃিতে র পিরচয় িদেয়েছন তা আেলাচনা কেরা। ২০১৫  

৪। মহাকাব  েপ ‘বৃ সংহার কাব ’ িক সাথক হেয়েছ? যুি সহ িববৃত কেরা।  ২০১৫  

৫।  শচী-ঐি লা-ই ুমতী এই িতনিট নারীচির  উপ াপেনর ে  কিব হমচ  কতটা িনপুণতা দশন 

কেরেছন—িনেজর ভাষায় উ ৃ িতসহ পির ূ ট কেরা।   

২০১৭  

৬।  ‘বৃ সংহার’ ক কা   িণর কাব  বলা যেত পাের? যুি সহ ব াখ া কেরা। স ত মধুসূদন দে র মঘনাদবধ 

কাব ’এর সে  হমচে র ‘বৃ সংহার’ কােব র একিট তুলনা উপ াপন কেরা।  

২০১৭  

ব াখ াকেরা  

ক) ‘ িনেল তামার কথা, রাখব-রমিণ ঘৃণা জে  রাজ- ভােগ।’  

খ) ‘এই েপ িবলািপলা িবভীষণ বলী।/ শােক।’  

গ) ‘আিম, সই তুিম,/ সই এ রগ—ভূিম,/ সইসব ক ত , সই কু বন;/ সই ম সই হ। সই াণ সই দহ, 

কন ম ািকনী তীের দু-পাের দুজন!’  

ঘ) ‘িহত ত—সাধেনেত দেয় বদনা?/ হায়ের অেবাধ পরিহেত িকেস িনেয়ািজব?/ লিভ জ  নরকুেল িক ফল হ তেব? 

ঙ) ‘আ া মার অনুভেব এ ম-মিহমা/ ােনেত বুিঝেত পাির নািহ তার সীমা।’  

চ) ‘মিদনু িবফল তেপ অবরেণ  বির;/ কিলনু শবােল, ভুিল কমল—কানন।’   

২০১৭  

  

 

‘বৃ সংহারকাব ’ ও ‘ মঘনাদবধকাব ’-এর মেধ  একিট তুলনামূলক আেলাচনা কেরা। 

উিনশ শতক জুেড় বাংলা কাব -কিবতায় য নবজাগরণ ঘেটিছল তার ভগীরথ িছেলন মাইেকল মধুসূদন দ , তাঁরই পদা  অনুসরণ 

কেরিছেলন বাঙািল কিবরা। জাতীয় জীবেনর সই মহাজাগরণ আর মহা আেবগেক কাশ করবার জন  বাঙািল কিবেদর আ য় িনেত 

হেয়িছল আখ ান কােব র। মধুসূদনই থম কিব িযিন মহাকাব  রচনার কথা ভাবেলন। নবজাগৃিতর ভাবােবগ মহাকিবতায় িলিপব  করেত 

চেয়িছেলন ‘ মঘনাদবধকাব ’-এ। এই মহাকােব র সমু  িশখেরর কা কােয ও উ লতায় মু , আকৃ  হেয় এিগেয় এেসিছেলন হমচ  

বে াপাধ ায় ও নবীবচ  সন। হমচ  বে াপাধ ােয়র ‘বৃ সংহারকাব ’ রচনা স েক রামগিত ন ায়র  পূণ ম ব  কেরেছন- 

হমবাবু যখন মাইেকল মধুসূদন দ  ণীত মঘনাদবেধর টীকা লেখন, বাধ হয় তৎকােলই ঐ পু েকর 

অনুকরেণ এবং ঐ প ণালীেত কাব  িলিখেত তাঁহার ই া জে - বৃ সংহার সই ই ার ফল। (বা ালা 

ভাষা ও সািহত  িবষয়ক াব)  

    মধ সূদন াচ  ও পা া  মহাকাব  ম ন কের মঘনাদবধ রচনায় অ সর হেয়িছেলন, একািধক ইউেরাপীয় ভাষা জানা িছল ও 

দেশর কাব  ঐিতহ ও তারঁ মেতা কম বাঙািল কিবই আয়  করেত পেরিছেলন। আবার অপরিদেক এমন সং ৃ ত ভাষা ান অজন 

কেরিছেলন য, কািলদাস ভবভূিত ভৃিত সং ৃ ত কিবেদর রচনা থেকও ভারতীয় ঐিতেহ র আ াদ ভ কেরিছেলন। আর হমচ  

বে াপাধ ায় িনেজই জািনেয়েছন- 



বাল াকবিধ আিম ইংেরিজ ভাষ অভ াস কিরয়া আিসেতিছ, এবং সং ৃ ত ভাষা অবগত নিহ, সুতারাং এই 

পু েকর অেনক েল য ইংেরিজ কারিদেগর ভাবসংকলন এবং সং ৃ ত ভাষার অনিভ তােদাষ লি ত 

হইেব, তাহা িবিচ  নেহ।  

    ‘ মঘনাদবধকাব ’-এর সে  ‘বৃ সংহারকাব ’-এর কািহিন পিরক নার আেলাচনা করেল দখা যােব মঘনাবেধর কািহিন অেপ াকৃত 

সীমাব  িবরাট মহাকােব র ু তম অংশমা । অপরিদেক হমচে র কািহিন িনবাচন অত  যুি যু  হেয়েছ।। জাতীয় ভােবা ীপক 

উপযু  কািহিন িনবাচন কেরিছলান,যার সে  পা াত  মহাকােব র িকছু সাদৃশ  আেছ।  

    চির  িচ েনর ে  উভয় কােব র মেধ  সাদৃশ  রেয়েছ। তেব চির  িনমােণ হমচ  যেত  মৗিলকতার পিরচয় িদেত পােরন িন। 

মঘনাদবধ কােব র চির িল হমচ েক যেত  সাহায  কেরেছ স িবষেয় কােনা সে হ নই। তেব দুিট কােব র কািহিনর মেধ  পাথক  

থাকায় চির  িচ েণও সই পাথকয় পরলি ত হয়। যমন ই ুবালার সে  মীলার বিহরে  সাদৃশ  থাকেলও অ রে  বসাদৃশ ই বিশ, 

মীলার বীরা নাসুলভ কান ল ণ নই ই ু বালার মেধ  বরং তারঁ মেধ  সরমার পরসুঃকাতরতা দখাই যায়। স শচীর জেন  দুঃখ 

কাশ কেরেছ। ঐি লাও কােনা িদক থেকই মে াদরীর সে  তুলনীয় নয়। অবশ  দানব মিহষীর ঈষাতুর, নীচ ও দাি ক চির িট িক  

মৗিলকতা দাবী করেত পাের। এই কারেণই কােনা কেনা সমােলাচক বেলেছন য বৃ সংহােরর যথাথ নাম হওয়া উিচত ‘ঐি লা 

পরাভব’। ঐি লার দ ই বৃে র গলায় ফািঁস টেন িদেলও কােব র ওই নামকরণ সমথন করা যায় না। শষ দৃেশ  ঐি লার পিরণাম 

দুঃখজনক হেলও অ াভািবক হয়িন।  

“দিহলা ঐি লািচ  চ  তােশ 

 িচরদী  িচতা যথা! া  যুিড়য়া 

    িমেত লািগলা বালা-উ ািদনী এেব” 

এর মেধ  মহাকােব র গা ীয র া পেয়েছ বেল মেন হয় না।; অপরিদেক ‘ল ার প জরিব’ অকােল অ াচেল গেছ, মীলা ামীর 

িচতােরাহেণর জন  ত, সমু িতের পুতর-পু বধূর িচতার স ুেখ রাবেণর িবলাপ এবং সবেশেষ  

“কির ান িস ু নীের, রে াদেল এেব 

   িফিরলা ল ার পােন, আ  অ নীের- 

িবসিজ িতমােযন দশমী িদবেস! 

   স  িদবািনিশ ল া কাঁিদলা িবষােদ।” 

এই সা নাহীন শােকর মেধ  কােব র যবিনকা পতন হল। বদনার এই উ ায়ন ‘বৃ সংহার’এ কদািচৎ পিরলি ত হয়। 

    পািপর যেথািচত শাি  হেয়েছ, পু -পু বধূর জীবনাসেনর পর বৃ ও সবংেশ নধন হেয়েছ- যন মহােদেবর িনেদশানুসাের। তারঁ মৃতু  

কােনা িবশাল িবনাশ নয়- কৃত কেমর পিরণাম তাঁেক ভাগ করেত হেয়েছ। এখােন নীিতবােক র জয়েঘাষণা করা হেয়ছ এর অিতির  

কােনা গূঢ় তাৎপয নই। িক  রাবণ জীিবতাব ায় মৃতু র অিধক য ণােভাগ কেরেছন। মৃতু ই ধু অপিরসীম দুঃখ- বদনা সৃি  কের না। 

জীিবত থেক িনেজর সব িকছু ঐ য, গব ও গৗরেবর ংদস ূ েপর উপর দাঁিড়েয় অদৃ  দবতার ু  অিভশাপ মাথায় ধারণ কের সব 

াি র ােজিড, সবহারাবার নরাশ েক ছািপেয় ওেঠ। অদৃে র সে  ব ি র দূ ত ীড়া, এই িনমণ টানা- পােড়েনর কােনা তাৎপয 

নীিতবাদীরা খু ঁেজ পেত পােরন িক  রাবণ পান িন। অন িদেক বৃে র চিরে  সই গভীরতা নই। অিসত কুমার বে াপাধ ায় সই 

কারেণই িলেখেছন- 

বৃ সংহােরর ায় সব চির  মাইেকেলর অনুকরণ, অবশ  একটু মাটাহােতর। ই , ী, জয় , কােরা চিরে  

ব ি  বিশ  ফুেট ওঠেত পােরিন। িতিন যিদ মধুসূদনেক অনুসরণ না কের চির  িচ েণ ও পিরণাম বণনায় 

াধীনভােব িচ া করেত পারেতন তা হেল হয়েতা এ-কাব , মহাকাব  না হেলও বীররেসর পৗরািণক আখ ান 

কাব  িহেসেব িক  সুখপাথ  হেত পারত।  



    কৃিতর বণনা ও িব কমার কমশালার বণনা বশ ভােলালােগ। দধীিচর হােড় ব  িনমােণর সূ  কািরগির বণনা অতুলনীয়। মােঝ 

মােঝ মঘনাদবধ কােব র ছায়া ল  করা যায়। বৃ সংহােরর অ ম সগ পােঠ মঘনাদবধ কােব র তৃতীয় সেগর কথা মেন পেড়। িক া 

২৩তম সগ পােঠ ৭ম সেগর কথা মেন পড়া াভািবক। পীেড়র মৃতু েত বৃে র িবলাপ ও যু  িত ব  রাবেণর রণস ার 

িত প। ঐি লােক সা না দান যন মে াদরীেক সা নাদােনর িত িব- 

“িক হেব িবলােপ? হাের অভািগনী, 

িবলােপর ব িদন পাইেব প াৎ, 

         আে েপর এনেহ সময়” (বৃ সংহারকাব ) 

 

“রণে  যা ী আিম, কন রাধ মাের? 

                িবলােপর কাল দবী িচরকাল পাব।” ( মঘনাদবধকাব ) 

    মহাকাব  একই ছে  িলখেত হয় এই সত  অনুধাবন করেত পােরনিন িতিন। কারণ িতিন িলেখেছন- 

িনরবি  একই কার ছ ঃ পাঠ কিরেল লােকর িবতৃ া জ াবার স াবনা আশ া কিরয়া িভ  িভ  ছ ঃ 

াব কিরয়ািছ। এই ে  িম া র ও অিম া র উভয়িবধ ছ ঃই সি েবিশত হইয়ােছ।  

অিম া র ছে র ব বহাের মধুসূদন য মহাকািব ক গা ীয সৃি  কেরিছেলন হমচ  বে াপাধ ােয়র বৃ সংহার বীররেসর কাব  িহেসেব 

অ ত ছে র িদক থেক সাথক হয়িন। পাচঁকিড় বে াপাধ ায় িলেখেছন- 

বৃ সংহার ভাষায় ও ছে  কতকটা জগািখছুিড় হইয়া িগয়ােছ; তাই বৃ সংহার মহাকাব  হইেলও(আমােদর 

তােত ঘারতর সে হ আেছ), জািত- বেরর ব াখ াপু ক হইেলও, ভাষার বাঁধুনীর িহসােব, ভাষার জমাট 

িহসােব মঘনােদর িন ের অবি ত।  

    ‘ মঘনাদবধকাব ’এর সে  তুলনামূলক আেলাচনায় দখা গল য ‘ মঘনাদবধকাব ’ আকৃিত ও কৃিতেত সািহিত ক মহাকাব  হেয় 

উেঠেছ। িক  ‘বৃ সংহারকাব ’ আকৃিতেত মহাকােব র িকছু িকছু বািহ ক মহাকােব র ল ণ অনুসরণ করেলও কৃিতেত মহাকাব  হেয় 

উঠেত পােরিন। সইকােল হমচ  ‘বৃ সংহারকাব ’এর জন  িকছু শংসা লাভ করেলও আজ তাঁর ৃিত ান হেয় গেছ। মধুসূদন 

এখনও পাঠেকর কােছ কন াসি ক কনই বা একােলর পাঠেকর মন থক হািরেয় যানিন আর কনই বা হমচ  পাথেকর মন থেক 

হািরেয় যাে ন তার একমা  উ র উভেয়র িতভার তারতম ।     

দধীিচর চির ােলাচনা কেরা । 
   

   হমচ  বে াপাধ ায়  ‘ মঘনাদবধকাব ’র ি তীয় সং রেণর স দনার সময় ‘বৃ সংহার কাব ’ িলখেত অনু ািণত হন ।েমঘনাদবধ 

কাব  তখন রিসকসমােজ বশ আদৃত ।েহমচ  মধুসূদেনর মেতা মহাকিব খ ািত লাভ করেত য়াসী হন ।িক  মধুসূদেনর মেতা 

কিব শি  তারঁ িছল না ।পুরােণ নানাধরেণর কািহিনেত ই -বৃে র সংঘাত ও বৃ বধ বিণত হেয়েছ ।িক  হমচ  যথাযথ পৗরািণক 

কািহিনেক হণ কেরনিন িনেজর মত কের কািহিনিট পুনগঠন কের নন । ভূিমকায় লেখন – ‘পিরেশেষ িনেবদন এই য, সকল িবষেয় 

িক া সকল ােন পৗরািণক বৃ াে র অিবকল অনুসরণ কির নাই।’ দবাসুর সং ােমর পটভূিমকায় িতিন ােদিশক আেবগ সৃি  করেত 

চেয়িছেলন ।কিবর সই ভাবনার অনুসাির হেয় এেসেছ দধীিচ ।বৃ সংহােরর বিশরভাগ চির  পিরক নায় িতিন মধুসূদেনর ারা 

ভািবত হেলও িতিন দধীিচ চিরে  িতিন িনজ ভাবনার পিরচয় িদেয়েছন ।  



   মাট চি শিট সেগ িবন  বৃ সংহার কােব র মেধ  েয়াদশ সেগ দধীিচ ঋিষর আ ত ােগর কািহিন আেছ । ই  যখন দধীিচ ঋিষর 

পিব  আ েম যান তখন অ নাদল ঋিষর চির  কাশ কের বেলন  

দয়ার সাগর ঋিষকুলচূড়া 

অি তীয় সুরেলােক । জেনিছ আমরা 

য অবিধ ভূম েল বাস, হ সুেরশ,- 

জীব-উপকাের ঋিষ জগেত অতুল । 

িক কীেট িক পতে  সবসময় িতিন দয়াশীল, িতিন ‘মুনী  কৃপার িস ু ’ ।িতিন সুি র আদেশর ঋিষ ।কিব তারঁ চিরে  একটা সব চারী 

শাি , একটা অদার আদশবােদর পিট এঁেকেছন। িতিন িশষ েদর সৃি ত  ব াখ া কের শানােছন ।এমন সময় দবরাজ ই  তাঁর 

আ েম উপি ত হেল ঋিষ তখন ‘সিশেষ  স েম সুেখ অিথিত স ািষ, যাগাইল মৃগচম-পিব  আসন।’ তারঁ পেরই জানেত চাইেলন 

‘আ েম িক হতু গিত? িকবা অিভলাষ ?’ তারপের িতিন িনেজই ধ ােন জানেত পারেলন অিথিতর অিভলাষ তখন িতিন গদগদ ের 

মহানে  বলেলন  

“পুর র শচীকা , িক সৗভাগ  মম, 

    জীিবন সাথক আিজ – পিব  আ ম । 

এ জীণ প র-অি  প ভূেত ছার 

    না হেয় অমেরা াের িনেয়ািজত আিজ ! 

        হা দব, এ ভাগ  মম ে র (ও) অতীত ।” 

 ঋিষ বুেঝিছেলন জীবেনর সার কথা িক । িতিন জােনন এই িজবেনর এমিন কান মূল  নই িক  তা যিদ কােনা মহৎ কােজ ব িয়ত 

হয় তেব তা জীবেনর  পাওনা । তারঁ মেনর কােনা ব ন িছল না, দেহরও কােনা ব ন িছল না, িতিন আে াসেগর জন  ত 

িছেলন । ছায় মৃতু বরেণর মতা তাঁর িছল ।সানে  পরিহত েত িতিন উ ািসত িচে  অ সর হেলন ।িশষ ম লীর অ েন  দেখ 

িতিন সে েহ তােদর বেলন  

“িক কারণ, 

হ বৎসম লী, হন সৗভােগ  আমার 

কেরা সেব অ পাত ?এ ভবম েল 

পরিহেত াণ িদেত পায় কয় জন ?” 

 দবতােদর গরাজ  উ ােরর জন  িতিন িনেজর জীবন উৎসগ করেত যােছন তবুও তাঁর মেধ  িবনেয়র অভাব নই । িতিন দবরাজ 

ই েক বেলন  

“ হ দেব , কৃপা কির অি েম আমার 

কর িচ, দহ মম বােরক পরিশ ।” 

বাসবও বুেঝেছন য মুিন  বুেঝেছ জীবেনর সার ।িতিনও খুব সু র কের ব াখ া কেরেছন মুিনর চির  ।িতিন মুিনেক  বেলেছন  

“সাধু-িশেরার  ঋিষ তুিমই সাি ক, 

তুিমই বুিঝলা সার জীবেন সাধন । 

তুিমই সািধলা ত এ জগতীতেল 

   িচর- মা ফল দ – িনত  িহতকর !... 

মানবজীবেনর পরমতম ধমাচরেণর গৗরব িতিন লাভ কেরেছন এই কথা বেলন এবং আ িবসজন িদেলন ।  



  ভারতীয় শা ািদেত দুইিট শ  চিলত আেছ য় ও য় । যা মানুেষর আ বুি  ও ােথর সে  জিড়ত, তা হল য় । জীবধেমর 

অধীেন মানুষ এই য় িনেয়ই স  থােক ।আপন ােথর বাইের য িবপুল িব  আেছ তার সে  হওয়ােতই য কৃত আন , 

উপিনষেদ যার স ে  বলা হেয়েছ ‘ভূৈমব সুখম, নাে  সুখমি ,’ সই িবরােটর সে  যু  হওয়ার পেথ কতক িল িতব কতা আেছ । 

সই সকল  অিত ম করা খুবই দু হ ; িক  এ িলেক অিত ম করেত পারেল তেবই মানুষ য়লােভ সমথ হয় । ‘ য়াংিশ শত 

িব ািন’ আ েবাধ, াথেবাধ জয় কের অপেরর জন  সব  ত াগ করা, িনঃ াথ ও িন াম হেয় জীব-জগেতর সবা করা  - এর তুল  

মহৎকম জগেত আর িকছু নই । মানুষ পৃিথবীেত জ হণ কেরেছ কবলমা  আ সুেখর জন  নয়, সৃি র সকক িণর িহতসাধেনর 

জন ই মানব জীবন – মহিষ দধীিচ এই মানিবকতার ধম তথা লাককল ােণর আদেশ অনু ািণত হেয় ায় দহত াগ কেরিছেলন ।  

  অিতসরল, স ূণভােব আদশবাদী, পৗরািণক পিরম েলর মেধ  িনি তভােব ািপত এই ঋিষচির া েন হমচে র মৗিলকতা িকছুই 

নই । িক  কিব তােক য অিত উৎসােহ িবন  ও িবকৃত কের ফেলন িন এিটই সৗভােগ র িবষয় । একটা শা  সৗম , জ ািতময়তা, 

একটা গ ীর- কামেলর িম  মিহমা , একটা সুি র মৗন চির িটেক িবিশ তা দান কেরেছ ।    

পীেড়র চির ােলাচনা কেরা। 

‘বৃ সংহারকাব ’এর ায় সব চির ই টাইপ চির । িক  পীড় চির িট সই তুলনায় অেনক বিশ পির ু ট। আর সই কারেণই 

আমােদর দৃি  আকষণ কের বৃ পু  পীড়। পীড় চিরে র িত কিবর সহানুভূিত সবািধক বেল আমােদর মেন হয়। যিদও 

আমােদর সম কাব িট পাঠ  নয় তবুও চিরে র আেলাচনা করেত হেব সম  কােব র ি ত থেকই তা না হেল আেলাচনািট স ূণ 

হেব না। পীড়েক কােব র তৃতীয় সেগ থম দখা যায়। সখােনই তার দহকাি র য বণনা কেরেছন তােত  হয় য স সিত  

সিত ই একজনবীর, যিদও স বীর  মঘনােদর সে  তুলনীয় নয়। তেব তারও ই া দবতােদর িবপে , দবযুে  অ য় যশকীিত 

িত া করা-  

“বীেরর গই যশ(ই) জীবন। 

          স যেশ িকরীট আিজ বাি ব িশরেস।” 

    ষ  সেগ দখা যায় য বীর  কােশ য যশ াি  ঘেটেছ তােকই স জীবেনর ল  কেরেছ এবং িপতার কােছ যুে  যাওয়ার জেন  

অনুমিত চেয়েছ, চেয়েছ সনাপিত পেদ িনত হেত-  

   “কর অিভেষক, িপতঃ, এ দােসের আজ 

 সনাপিত-পেদ তব সমের িনঃেশিষ 

    ি ংশৎি েকািট দব, আিসয়া িনকেট- 

 ধিরব ম েক দখ ওই পদেরণু।” 

পুে র এই কথা েন িপতা তােঁক সনাপিত পেদ িনযু  কেরন। পু ও সনাপিত পেদর যাগ  স ান বজায় রােখ।  

   আমােদর পাঠ  থম খে র নবম সেগ দিখ পীড়েক দখা যায় শচীপু  জয়ে র সে  যু  করেত। পীড় যভােব জয় েক 

তার বীরে র কথা বেলেছ তােত মেন হয় য স যথাথই একজন বীর বেট। জয়ে র কােছ জানেত চায় স কার সে  যু  করেত চায়। 

জয়  একেশা যা ার সে  যু  করেত চাইেল পীড় তাই কের। জয়  একাই যুে  পঁচান ই জন যা ােক হত া কের। তখন 

পীড় জয় েক ঘারতর আঘাত কের। আর সই আঘােতই জয়  মূছা যায়। এইখােন তার য বণনা দওয়া হেয়েছ তােতও 

পীেড়র বীরে র কথা কািশত হয়- 

“ভীষণ ার রেব 

শূেন েত তুিলয়া তেব, 



কা  ঘণ এক মুি েত থমিক; 

 

ঘুরােয় ঘুরােয় বেগ, 

ঘার শ  যন মেঘ, 

দুজয় চ  তেজ করল হার।” 

তখন শচীেক নিমষারণ  থেক িনেয় যাওয়া কান কিঠন কাজ িছল না । িক  মূিছত পু েক কােল কের থাকা শচীেক শ করেত 

পাের না রপীড়- 

“ভােব দাইত  সুত মেন, 

চািহয়া শচী-বদেন 

পরিশত ও শরীর ােণ যন বােধ।” 

পীেড়র এই আচরেণ বাঝা যায় য দত  কুেল জ  হেলও স িক  মানিবকতাহীন নয়। এখােনই শষ নয় একাদশ সেগ ঐি লা 

যখন তােক শচীর কথা িজ াসা কেরেছ তখনও তার ব েব  স ম ঝের পেড়েছ- 

“ প হইেত গা ীয গভীর অিতশয়, 

িণক আমার(ই) িচে  স ম উদয় 

 

  বিসল নিমেষ যেব পুতর কােল কির, 

দিখয়া স মূিত িচ  উিঠল িশহির; 

দবী বেট, বেট শচী শ র বিনতা, 

     তথািপ স মুিত িচে  আেছ ভাি ত।” 

এই একাদশ সেগই দিখ য ঐি লা শচীর প- সৗ েযর কথা েন বল িত িহংসায় শচীর িত কটূ বাক  েয়াগ করেল  িক  

বেলেছ- 

“মহ  হারাও কন লঘু  কািশ?” 

    পীেড়র এই সম  আচরণ দেখ বাঝা যায় য স বীর হেলও মানিবক ণহীন নয়। কীভােব স ই প ী শচীেক নিমষারণ  

থেক হরণ কের িনেয় এল সই কািহনী িপতা নেত চাইেল িবনয় কাশ কের বেলেছ- “সামান  স িপতঃ,/ সামান  বারতা তু  কিহব 

কী আর” বেলই নেত চেয়েছ বৃে র যু  কািহিন,এবং তােক সই যুে  না িনেয় যাওয়ার জেন  আে প কেরেছ। জয় েক যুে  

পরািজত করা ও শচীেক আনার মেধ  কােনা অ য় কীিত নই, য অ য় কীিত রেয়েছ অমরবৃে  পরািজত করার মেধ ।  

    পীড় ধু একজন বীরই নয় সই সে  একজন িমক। তার কামল দেয়র পিরচয়ও পাওয়া যায় ই ুবালার সে  তার 

আচরেণ। তার দািয়  ানও খর। যুে  যাবার পূেব মােয়র কােছ অনুেরাধ কের বেলেছ- 

           “মাতঃ, এ িমনিত মম, 

রেখা মা চরেণ ই ুবালা সরলাের 

পিতগত াণা সতী েহেত পািলতা, 

     র া কেরা, জি  গা, হদােন তাের।” 

পীড় জােন য তার মৃতু  হেল ই ুবালাও াণ রাখেব না। তাই যখন স মৃতু মুেখ পিতত হেয়েছ তখন তার চােখ জল এেসেছ 

ই ুবালার কথা ভেব।  



   য বীরে র সে  যু  কের স মূিছত কেরিছল জয় েক, সই একই রকমভােব যু  কেরেছ। অ ূ ত সং ােম দবেসনােক স িবমুখ 

কেরেছ। সম  দবেসনােক পরািজত কের ইে র সে  রেণ বৃ  হেয়েছ। সারিথেক বেলেছ স যু েশেষ বীেরর মতন মৃতু  চায়। ই  

তােক যু  ছেড় চেল যাওয়ার পরামশ িদেল বেলেছ- 

“বৃথা আিক ন তব, দেব  বাসব, 

কেরিছ জীবন পণ                কিরয়া তা উ  যাপন, 

আিজ পুরাইব মম জীবেনর আশা, 

মিরেত যদ িপ হয় িমতাব িপপাসা- 

িমটা িপপাসা যু  কির তব সেন,” 

    পীেড়র চির  আেলাচনা কের দখা গল য কােব র অেনকটা জায়গা জুেড় আেছ স। িক  তবুও তােক নায়ক বলা যােব না। 

অেনেক আবার তােক মঘনােদর সে  তুলনা কেরেছ। তাও করা যায় না। কারণ মঘনােদর য বীর  এবং কীিত তা পীেড়র নই, 

নই সই । কিব হমচ  অেনকেবিশ সরল কের চির েক গেড়েছন। পীড়েক ক  কের এ কােব  এমন কােনা িবেশষ ঘটনা 

ঘেটিন, তমিন তার মৃতু ও াভািবক সখােন আ য ণা জজর কােরার অ ত ািশত পতেনর হাহাকার নই। তবুও আমরা বলেত পাির 

পীড় চির িট বীরে  মহে  আমােদর মনেক শ কের যায়। কােনা কােনা ে  ছায়াপাত ঘেটেছ অিভমুন  বা হ েরর চিরে র।   

 

ঐি লা 
    হমচ  বে াপাধ ায় মধুসূদেনর অনুসরেণর ‘বৃ সংহার কাব ’ রচনায় য়াসী হেয়িছেলন। এ সে  থেমই আমরা রামগিত 

ন ায়রে র ম ব িট উে খ করেত পাির,  

‘ হমবাবু যখন মাইেকল মধুসূদন দ  ণীত মঘনাদ বেধর টীকা লেখন, বাধ হয় তৎকােলই ঐ 

পু েকর অনুকরেণ এবং ঐ প ণালীেত কাব  িলিখেত তাঁহার ই া জে —বৃ সংহার সই ই ার 

ফল।’  

িতিন মহাকােব র উপযু  কািহিন িনবাচন কেরিছেলন। িক  মধুসূদেনর মেতা তারঁ মহাকাব  রচনার িতভা িছল না। ফেল চির  রচনার 

ে ও িতিন মৗিলকতার পিরচয় িদেত পােরন িন। তাঁর সৃ  চির িলেত মঘনাদ বেধর অেনক চিরে র ভাব ল  করা যায়। তবুও 

যেহতু দুিট কািহিনর মেধ  িকছু িকছু পাথক  আেছ সইেহতু চির  িচ েণও িকছু িকছু পাথক  ল  করা যায়। 

    ‘বৃ সংহার কােব ’র ধান নারী চির  ঐি লা। সরমার সে  যমন ই ুবালার চিরে র িকছু িকছু সাদৃশ  দখা যায় তমন িক  

মে াদরীর সে  ঐি লার কােনা সাদৃশ  নই। অিসতকুমার বে াপাধ ায় িলেখেছন, দানব-মিহষীর ঈষাতুর, নীচ ও দাি ক চির িট িকছু 

মৗিলকতা দািব করেত পাের।’ কােনা কােনা সমােলাকক ঐি লার অিত সি য়তা দেখ বেলেছন য, বৃ স ােরর যথাথ নাম হওয়া 

উিচত ‘ঐি লা-পরাভব’ একিদক িদেয় দখেত গেল ঐি লার দ ই শষদৃেশ  বৃে র গলায় ফাঁিস টেন িদেয়েছ। মহােদেবর কৃপাবিজত, 

অত াচারী বৃে র িবনাশ অবশ াবী হেলও তা তরাি ত হেয়েছ ঐি লার অন ায় ই া পূরণ করােত। এইিট যন ‘উ  পৃে  শষতৃণ’। এর 

ফেল মহােদব িব প হেয় ত ে  বৃে র ি  কৃপাদৃি  সংবরণ করেলন, যার ফেল বৃে র সংেশ িনধন। ঐি লাই তােঁক এই দু েম বৃ  

কেরেছ, যা তাঁর মেত বীেরর উিচত হয়িন। এর সে  রাবণ কতৃক সীতাহরেণর যৎিকি ৎ সাদৃশ  আেছ। ঐি লার দ  র ার জন  যিদ 

শচীেক অপহরণ কের না আনা হত তা হেল এত শী  বৃে র িনধন হত না। সইজন  ঐি লার ভূিমকাও উেপ ীয় নয়। তাই বেল তাঁেক 

অিত- াধান  িদেয় কােব র নাম ‘ঐি লা-পরাভব’ রাখারও কােনা যুি  দখেত পাওয়া যায় না। বৃে র চেয় বরং ঐি লার মেধ  

দানবীভাব বিশ কািশত পেয়েছ। তাঁর সে  হয়েতা লিড ম াকেবেথর িকি ৎ সাদৃশ  আেছ। 

    ঐি লা চিরে র মেধ  কট হেয়েছ মতা িল া। শচীেক তাঁর িত ী ক না কের শচী অপমােনর ারা তারঁ গৗরব িত া 

করেত চেয়েছ। বৃ াসুর দবতােদর তািড়েয় গরাজ  দখল কেরেছ, তােতও ঐি লার মতা িল া তৃ  হয় না, শচী যমন সবজন 



পূিজত তমন পূজা পেত চান িতিন, শচীর মেতা নারীকুেল মহৎ হত চান। তাই শচীেক যত ণ না তাঁর দাসী বানােত পারেছন তত ণ 

সই ই া পূরণ হওয়ার আশা নই, সই কারেণই তা িতিন খেদাি  কের বৃ াসুরেক বেলেছন,  

কিহল ঐি লা—‘িদয়াছ য সব, 

জািন হ স সব িবভব- গৗরব, 

          তবু সরবজন পূিজতা নই।  

মিণকূেল যথা কৗ ভ মহৎ 

নারীকুেল আিম তমিত মহৎ 

        বল দত পিত হেয়িছ কই? 

এখনও ই াণী জগেতর মােঝ  

গৗরেব তমিত সুেখেত িবরােজ 

        এখনও আয়  হেলা না সই।’  

ঐি লা চিরে র এই ািভমানই শষ পয  বৃ াসুেরর পতন ডেক আেন।  

মহাকােব র নায়ক বৃ াসুর তারঁ সহধিমণী ঐি লা। মহাকেব র নািয়কা চিরে র য দাঢ  থাকা দরকার িছল, তা িক  ঐি লা চিরে  

পাওয়া যায় না। একাদশ সেগ দিখ শচীর সে  িত ি তায় স অত  নীচতার পিরচয় িদেয়েছ। ঐি লা যন নারীসুলভ িতেযািগতায় 

অবতীণ হেয়ছ। নিমষ অরণ  থেক পু  পীড় িফের এেল স বারবার কের জানেত ছেয়েছ, 

‘িক প বসন-ভূষা, চলন িক প,  

কত বয়ঃ, কার মত িকবা তাঁর প; 

হাব-ভাব, হাসী-ভ ী, নাসা, ও াধর, 

ব , বা , কিট, ঊ , অ ুলী, নখর, 

দিখেত িক প—িজ াসেয় শতবার, 

জ াসেয় কশপাশ ভু  িক কার; 

িতল িতল কির শচী েপর বণন,  

শতবার শত েল কিরলা বণ।’  

    যখনই েনেছ শচীর অপূব প সৗ েযর কথা তখনই িনেজর সে  বারবার তুলনা টেন জানেত চেয়েছন ক বিশ পসী স না 

শচী আর বারবার কের খেদাি  কেরেছ। ঐি লা য কতটা নীচতার পিরচয় িদেয়েছ তা  হেয় ওেঠ পু  পীেড়র কথায়, 

     ‘“মাতঃ, খদ িক কারণ? 

দাসী হ’ ত আিসয়ােছ, হইেব স দাসী; 

মহ  হারাও কন লঘু  কািশ?”’ 

তখন ঐি লা জানায়,  

              “পু , তুিম িশ  অিত, 

িক জািনেব আমার এ িচে র য গিত?”  

     বৃ াসুর িশেবর াধাি েত ভীত, স  হেয় শচীেক ত পেণর আেদশ িদেল ঐি লার আচরণ অত  হীন, িচিবগিহত বেল মেন 

হয়। কােব র ষাড়শ সেগর সই দীঘ বণনা থেক আমরা জানেত পাির য শচীেক ত াপেণর আেদশ থেক ামীেক িতিনবৃ  করেত 

মদেনর সাহােয  িবলাসকলাপূণ মাদকতায় অ স ায় আপনােক সি ত কের যু  য়াগত ামীেক বশ করেত ঐি লা ি ধা  নয়, 

িনল ফুলধনু আপনার হােত,  



বাকাইল চাপ... 

               বাণ িদল ছািড় 

            ঈষৎ হািস 

অব ররথ স ান! মদেনর বাণ 

আকুল কিরল দনুজ-পরাণ 

িফিরয়া দিখল ি র সৗদািমনী 

হািসেছ ঐি লা—দানব-কামনী 

        লাবণ  রািশ। 

 ঐি লার এই আচরণ দেখ মািহতলাল মজুমদার িলেখেছন,  

‘ পীেড়র ন ায় দবজয়ী পু  যাহার, ই ুবালার ন ায় সা ী পু বধূ যাহার অ ঃপুর উ ল কিরয়ােছ, 

তাঁহার পে  ামীর িত অকৃি ম মভি েত নয়, রণ া  ামীর ম অপেনাদন কিরবার জন  নয়, 

কূট উে শ  িস  কিরবার অিভ ােয় এই বারা না স া এই মিদর িব ল ণয়স াষণ, এই কুিটল 

মািভনয় অত  অমযাদাকর।’  

    ঐি লা চির  যতই নীচ দাি ক হাক না কন, পীেড়র িত তাঁর হ কােশর অভাব ঘেটিন। শষ দৃেশ  ঐি লার পিরণাম 

দুঃখজনক হেলও অ াভািবক হয়িন। চ  দ  ও সীমাহীন অকা ার শষ পিরণিত উ তা, কােজই তারঁ এই পিরণিত খুবই যুি যু  

হেয়েছ। তাঁর সম  আশাভরসা ভ ীভূত হওয়ার ফেল, 

‘দিহলা ঐি লািচ  চ  তােশ, 

িচরদী  িচতা যথা! া  যুিড়য়া  

িমেত লািগল বালা—উ ািদনী এেব,’    

    মহাকােব ািচত নািয়কার গা ীয ঐি লার চিরে  কাশ না পেলও নারী চির  িহেসেব িক  সাথক হেয়েছ একথা বলেতই হেব। 

হমচ  বে াপাধ া তােঁক কােনা েগর নারী না কের এই ধূলামািটর নারী কেরই এঁেকেছন। নারীচিরে র িচর ন য মানিসকতা শচীর 

সে  িত ি তায় হমচ  অত  দ িশ ীর মেতা তাঁেক কাশ কেরেছন। তাঁর মাতৃে হ আমােদর মেনাযগ আকষণ কের। দাষ- েণ 

ঐি লা যথাথ মানবী হেয় উেঠেছ।    

বৃ সংহার কােব র যু  বণনা। 

    মাইেকল মধুসূদন দ  “ মঘনাদবধ কাব ” রচনার সময় বেলিছেলন য গাইব মািবর রেস ভািস মহাগীত। িক  িতিন সই কথা র া 

করেত পােরন িন তারঁ মহাকােব র ধান রস হেয়েছ ক ণ। মহাকােব র মূলরস হেত পাের ক ণ, বীর বা শৃ ার। হমচ  বে াপাধ ায় 

মধুসূদেনর মেতা সাথক সািহিত ক মহাকাব  িলখেত পােরন িন একথা সত  িক  িতিন কাব  মেধ  দবাসুেরর যু  বণনায় নপুণ  

দিখেয়েছন। দুিট খে  মাট ২৪িট সেগ িবন  “বৃ সংহার কাব ”-এর মাট পাঁচিট (ষ , নবম, প দশ, ািবংশ ও চতুিবংশ) সেগ  

যুে র বণনা আেছ।  

    “বৃ সংহার কাব ”-এ থম যুে র বণনা পাই থম খে র ষ  সেগ। দবতারা গ অবেরাধ কেরেছ। দবৈদেত র সই যু  বণনা 

বাংলা সািহেত  অতুলনীয়। বি মচ  িলেখেছন- ‘ মঘনাদ বেধ ইহার তুল  যু  বণনা কাথাও আেছ আমািদেগর রণ হয় না। এ বণনা 

পৃিথবীর  কিবিদেগর যাগ ।’ যু  বণনার সামান  অংশ এখােন উে খ করলাম-  

বি য়ােছ ই পুরী দব-অনীিকনী; 

  চৗিদেক িব ৃত যন সাগর-িসকতা, 



  যাজন যাজন ব া ; দী  ভানুেত 

 দবকুল সই প িদক আ ািদেয় 

 দূরি ত, সি িহত, যত শলরািজ, 

 অে াদয় িগিরশৃ  ভায় উ ল, 

অখে র সমুদায় ন  বা যথা 

  িব ীণ হইয়া দীি  ধের চতুিদেক। 

       িবর  হেয় দত পিত যা ৃ বগেক িতর ার করেত লাগেলন এবং িনেজই যুে  যােবন বেলিশবদ  ি শূল আনেত বলেলন। তাই 

দেখ পুতর যুবক বীর পীড় িপতােক া  কের িনেজই যুে  যাওয়ার জন  অনুমিত াথনা করেলন- 

বীেরর গই যশ(ই) স জীবন। 

    স যেশ িকরীট আিজ বাি ব িশরেস। 

উ ের বৃ াসুর য কথা বেলন তাও বীেরর যাগ  বচন- 

তেব য বৃে র িচে  সমেরর সাধ 

 অদ ািপ ল এত হতু স তাহার 

   যেশািল া নেহ পুতর, অন  স লালসা, 

   নাির ব া  কিরবাের বােক  িবন ািসয়া। 

    এমন সমেয় দূত এেস ভীষণ বেধর খ  দয়। তখন বৃ াসুর রেগ িগেয় পু েক শচীেক িনেয় আসার জন  যা া করেত আেদশ 

িদেলন। গ াের দবগণ যু  করেছ ফেল পুতর িকভােব পুরীেত েবশ করেব? তখন িতিন আপন ি শূল িদেত চান পুে র সে । 

ি শূল না থে  পুরী র া করার সংকট দখা িদেত পাের একথা ম ী বলেল িতিন গবভের বেলন- 

ি কুিট কিরয়া তব ললাট েদশ 

 ািপয়া অং িল য়, গব কািশয়া, 

  কিহলা দানবপিত- ‘সুিম  হ এই- 

                                               এই ভাগ  যতিদন থািকেব বৃে র, 

    “জগেত কাহার সাধ  নািহ স আমায় 

   সমের পরা  কের- িকংবা অকুশল; 

অনুকূল ভাগ  যার অসাধ  িক তায়- 

 ধরের ি শূল পু , বীর েদওপীড়।” 

পীড় ি শূল না িনেয় শত যা া িনেয় শচী হরেণ চলল। এবং তারণার ারা দবৈসন েদর হাত থেক মু  হেয় মেত  গমন করল।  

   কােব  ি তীয়বার যুে র বণনা পাই নবম সেগ। এখােন যু  হেয়েছ বৃ পু  পীড় ও শচীন ন জয়ে র মেধ । পীড় জয় েক 

িজ াসা কের স কার সে  যু  করেত চায়। তখন জয়  শতেযা ােক এককালীন যুে  আ ান করেলন। শত যা ার সে  জয় র 

যুে র য বণনা িদেয়েছন তা সিত ই অতুলনীয়।– 

অন  শ  সব ধ, 

দব দেত  যু ার , 

কবল ংকার িন বােণর গজন। 

আে ািলত হয় সৃি , 

সুরাসুের শরবৃি , 



  শেলেত শেলেত যন সদা সংঘষ।। ... 

এইভােব যু  কের জয়  ন ই জন দানবেক বধ কের। িক  যু  করেত করেত স া নেম আেস তখন পীড় িব ােমর আখা া 

কাশ কের। পেররিদন আবার যু   হয় অধিদবস যু  কের জয়  পাচজন দানবেক বধ কেরন। িক  সই সময় পীড় তাঁেক 

ঘারতর আঘাত কের। জয়  অৈচতন  হেয় পেড়।   

    থম খে র একাদশ সেগ দখা যায় বৃ াসুর ও পীড় দুজেন আপন আপন যুে র কথা বণনা করেছন। বৃ াসুর সগেব আর 

পীড় িবনীতভােব। েগ দবতােদর সে  যুে র কথা পু েক জানায় বৃ াসুর- 

চািরধাের এেকবাের িবষম সাহেস, 

আ মণ কলা পুরী সহসা হরেষ, 

পাইল িক না পাইল ই  সমাচার, 

    কিহেত না পাির িক  িব েম দুবার;... 

    ি তীয় খে র প দশ সেগ গ াের সুরাসুেরর যু  বণনা পাই। সই যুে  অসুেরর পরাভব হয়। অসুেরর পরাভব দেখ বৃ  য়ং 

দবিবজেয়াে েশ িশবদ  ি শূল িনে প কেরন। অব থ ি শূেলর ােস দবতাগণ লুিকেয় পড়েল ি শূল ল  না পেয় আবার বৃ াসুেরর 

কােছই িফের আেস। এই সেগর যু  বণনার কেয়কিট চরন উ ৃ ত করলাম- 

দাঁড়াইলা রণ েল দনুেজ  শূর, 

সাির সঘেনবা  ঘন ল -ছািড়, 

  চ  চীতকার- িন াির নাসায়, 

 দূর-শূেন  দবযান ধিরেত লািগলা 

  আছািড় আছািড় চুণ কল ণকােল 

রথ অ  অ কুল সুদূের িনে িপ। 

    ািবংশ সেগ যুে র বণনা আেছ বৃ পু  পীেড়র সে  দবেসনােদর। সুেম িশখের শচী ই ুবালােক িনেয় অিধ ান করেছ। তাই 

দখােত িনেয় যায় ঐি লা বৃ াসুরেক। তখন িতিন াচীেরর উপের উেঠ দেখন দব দাইত  তুমুল সং াম বঁেধেছ। পীড় অ ু ত 

সং ােম দবৈসন েদর িবমুখ করেছ। তাই দেখ িতিন পু েক সাধুবাদ িদেয় উৎসািহত কেরন- 

“ হর পু  ধনুধর 

ণকাল িনবার এ সুর রথীগেণ, 

এখিন বািহনী সে  েবিশব রেণ।” 

 বৃ াসুর চেল গেল  পীড় সকল দবগণেক পরাভূত কের ইে র সে  যু  করার জন  ত হয়। এইখােন পীেড়র স সংলাপ 

তা একজন িবেরর উপযু - 

ি েলাক-অেজয় ই  ি িদেবর পিত, 

শরে পণ- থা যার, 

বীর-চে  চমৎকার 

তাঁর সেন আিজ রেণ যুিঝব হরেষ, 

এ মরেণ কার মেন সুখ না পরেশ? 

এই শষ যু  পীেড়র। এই সেগই ইে র হােত বধ হয় পীড়। 

    কােব র শষ সেগ যুে র বণনা পাই। পীড় ইে র সে  যুে  িনহত হেয়েছ। সই সংবােদ শাকাকুল বৃ াসুর য়ং যু  কেরেত 

যায়। দত ৈসেন র সে  দবতােদর তুমুল যুধ বােধ। সই সমেয়র যুে র য বণনা িদেয়েছন তা উে খ না কের পারলাম না- 



শূল ব থ দিখয়া বৃ , 

   ঘার নােদ িবকট চীতকাির 

           লে  লে  মহাশূেন  ভীম ভুজ তুিল 

       িছিড়েত লািগলা হ ন ম লী, 

            ছুিড়েত লািগলা ােধ-বাসেব আঘািত 

            আঘািত িবষমাঘােত উৈ ঃ বা হয়।... 

শষ পয  ইে র আঘােত বৃ াসুেরর িনধন িদেয় কাব  সমা  হয়।  

    মধুসূদন দ  তাঁর কথা রাখেত না পারেলও িক  হমচ  বে াপাধ ায় তাঁর কােব  অন  িবষেয় দ তা দখােত না পারেলও 

যু বণয়াে  যেত  দ তার পিরচয় িদেয়েছন। কােব র আর সব জায়গায় মঘনাদবেধর অনুসরণ থাকেলও এই একজায়গায় িতিন 

মঘনাবধেকও ছািড়েয় গেছন। বি মচ  যথাথ কারেণই বেলেছন-‘ হমবাবু, কিববর মধুসূদন দে র অেপ া, কেয়কিট িবষেয় সুপটু। 

ত েধ  যু বণনা একিট।’ 

 বৃ াসুর চির । 
         রামগিত ন ায়র  “বৃ সংহার কাব ” স েক বেলেছন- ‘ হমবাবু যিখন মধুসূদন দ  ণীত মঘনাদ বেধর টীকা লেখন, বাধ 

হয় তৎকােলই ঐ পু েকর অনুকরেন এবং ঐ প ণালীেত কাব িলিখেত তাহার ই া জে - র সংহার সই ই ার ফল।’ ন ায়রে র 

এই ম ব  অেনকখািন যুি স ত। কারণ বৃ সংহার কােব র সবাংশজুেড় আেছ মঘনাদ বেধর অনুসরণ। বৃ াসুর চির  পিরক নােতও 

আেছ রাবণ চিরে র অনুসরণ। বৃ াসুর চিরে র আেলাচনার আেগ আমরা একইটু দেখনাবার চ া করব বৃ াসুেরর পৗরািণক উৎসিট।  

    বৃ  চির িট াৈগিতহািসক কাল থেক ইরানীয় সং ৃ িত থেক বেদ েবশ কেরেছ। সখােন ‘অহূর’-র সে  ‘বৃে র’ সং ােমর 

কািহিন আেছ। তাই মেন হ  বৃ  ও ইে র সংঘােতর কািহিনর উৎস াগ।।ৈবিদক যুেগর ইরানীয় সং ৃ িত। বেদ বৃ েক ইে র শ  

বলা হেয়েছ। বেদর া ােন বৃ  স ে  এইভােব উে খ আেছ- শ , অিম , অির, িরপু, দসু । বৃে র ওপর অথ আবরণ, বৃ  জলেক 

আবৃ  কের রােখন। এই চির িট িক কােনা িতকূল নসিগক শি র পক? ই  বৃ  বধ কেরন, অথাৎ িতিন মানুেষর কােনা 

াকৃিতক বাধােক ংস কের বৃি েক বাধামু  কেরন। তাই বৃ েক ব ি েপ বণনা, যার থেক পুরােণ ও মহাকােব  (মহাভারত ও 

দবীভাগবত) দবরাজ ইে র সে  ি াসুেরর সংঘষ, এওবং অবেশেষ ইে র িনি  ব াঘােত বৃে র িনধন। 

    এইরকম পুরােণ নানাধরেনর কািহিনেত ই -বৃে র সংঘাত ও বৃ বেধর কািহিন বিণত হেয়েছ। িক  হমচ  বে াপাধ ায় পৗরািণক 

কািহিনেক যথাযথ হণ না কের িনেজর মেতা কের কািহিনিটর পুনগঠন কেরন। ভূিমকায় িতিন ািনেয়েছন- ‘পিরেশেষ িনেবদন এই 

য, সকল িবষেয় িক া সকল ােন পৗরািণক বৃ াে র অিবকল অনুসরণ কির নাই।’ অিসত কুমার বে াপাধ ায় িলেখেছন- ‘ দবাসুর 

সং ােমর পটভূিমকায় িতিন ােদিশক আেবগ সৃি  করেত চেয়িছেলন। পরাধীন ভারতবেষর সে  বৃ তািড়ত ও পরািজত ই  ও তাঁর 

গরােজ র পতন, এবং দবতােদর ারা পুনরায় গ অথাৎ েদশ উ ার- এই ধরেনর কােনা  দশেচতনা হয়েতা তােঁক কাব  

রচনায় উ ু  কেরিছল।’ 

     আমরা আেগই উে খ কেরিছ য হমচ  বৃ সংহার কাব  রচনায় মঘনাদ বেধর অনুসরণ কেরেছন। এই অনুসরণ সব থেক বিশ 

কেরেছন চির  পিরক নায়। তেব মধুসূদেনর য কিব িতভা িছল তা হমচে র িছল না ফেল িতিন মধুসূদেনর মেতা কােনা চির  

সৃি েত মৗিলকতার পিরচয় িদেত পােরন িন। এই কােব র অিধকাংশ চির ই হে  টাইপধমী। কােব র নাম চির  হেলও বৃ াসুর তমন 

াত দী  অপ প সৃি র পযােয় উ ীত হেত পােরন িন। 

    আমরা বৃ াসুরেক কােব  থম দখেত আপ  ি তীয় সেগ। সখােন স প ী ঐি লার সে  কেথাপকথন রত। গ জয় করার পেরও 

ঐি লার সুখ নই। স চায় ই  প ী শচীেক দাসী করেত। বৃ াসুরেক শচীেক এেন দবার কথা বেল। এখােন দখা যাে  বৃ াসুর ি র 



ারা পিরচািলত। মঘনাদ বেধ রাবণেক িক  ি র কথায় িবচার িবেবচনা না কের কাজ করেত দিখ না। প ীর কথা মেতা শচীেক ধের 

আনেত পাঠায় ভীষণ নােমর এক দত েক। এিদেক দবতােদর গ উ ােরর কথা েন থেম পিরহাস কের উিড়েয় িদেলও যখন 

দেখন য না সত  সত ই দবতারা গ উ ার করেত এিগেয় আসুেছ তখন িতিন যুে র িত নন। দত গণ যুে  পরািজত হেয়েছ 

েন িতিন াধাি ত হন। িনেজই যেত চান যুে । িক  পু  বাধঁা িদেয় িনেজ যুে  যেত চাইেল  িতিন পু েকই যুে  রণ কেরন। 

একাদশ সেগ দিখ বৃ  আপন যু  গৗরেবর কথা পু েক বেলেছ। কােব র এই থম খে  বৃ েক যমন আ িব াসী বীর বেল মেন 

হয়। পরািজত দবতারা পুনরায় গ উ ার করেব এই কথা ম ীর মুেখ েন িতিন বীরদেপ বেলন- 

লাপ না িক কহ মি বর? 

      আিসেব সমের িফের ওমর আবার; 

    এ অযথা কথা মি  রিচত কাহার? 

                                               দানপেবর ভেয় গ পৃিথবী ছািড়য়া 

     িল ািয়ত আেছ সেব পাতােল পিশয়া! 

  সাধ  িক দেবর পুনঃ হয় গ সুখ, 

যা   কতকালােরা ঘুচুক স দুখ। 

    ি তীয় সেগ বৃ াসুরেক দখা যায় ঐি লার অ াবাহী েপ। য চিরে র নােম কাব  নামাি ত সই চিরে র এমন পতন সিত ই 

কােব র গৗরবেক অেনকখািন খােটা কের িদেয়েছ।  তাঁর সই বল আ ত েয়র পিট অেনকটাই সংকুিচত হেয় িগেয়েছ।  এখােন 

বৃ াসুর অেনকেবিশ ভীতু, শি ত, ।– 

 িস  হইনু িশব-বের খ ািত ি ভূবেন- 

   স সৗভাগ -িশখা এেব হেব িক িনবাণ; 

প  িশব আরাধনা! সামথ  িন ল। 

     ই  প ী শচীেক ঐি লার কথা মেতা ধের এেন তাঁর দাসী বানােনার ই া কােশ িশব বৃে র উপর ু  হন। আমরা জািন বৃে র 

যত শি  সবটাই িশেবর ম লািশষ। তাঁর িনেজর শি  নই, সম টাই দবশি । দববেল বলীয়ান হেয় দবতােদর গ থেক িবতািড়ত 

কেরেছ এই পয  িঠক আেছ। িক  তাই বেল শচীেক দাসী বানােনার ই া মেন িনেত পােরন িন য়ং মহােদব। বৃ  বুঝেত পাের 

দবতার আিশষ এবার তাঁর মাথার উপর থেক উেঠ যাে । িশেবর াধ বি েত বৃ  বুঝেত পাের তাঁর পতন সমাস  তখন বৃ াসুরেক 

খুব অসহায় লােগ। ঐি লােক অিভ ু  কের বেলন- 

  ঐি েল- ঐি েল জান না িক হমকু  

ভািঙেল ি খ  কির চরণ-আঘােত? 

...         ...          ... 

সকিল ব থ তামা হেত বামা- 

   দানিব, দেত র কু ূল তামা হেত। 

    ঐি লার কথা মেতা কাজ করেত িগেয় বৃ াসুর শষ পয  িনেজর পতনেক তরাি ত কেরেছ। তাঁেক হারােত হেয়েছ বীরপু  

পীড়েক। শাকাকুলা বৃ  দবতােদর সে  যুেধ করেত িগেয় শষ পয  িশেবর ম ণােতই িনধন হন। এই বৃ াসুেরর আেলাচনা 

করেত িগেয় তারাপদ মুেখাপাধ ায় িলেখেছন- ‘রাবণ ধির ীর ন ায় সহশীল এবং ধির ীর ন ায় িশি শালী। ইহার তুলনায় বৃে র এই প 

বালসুলভ দুবলতা, এই প কাপু েষর ন ায় সংশয় তাহার চিরে র বীরধরমেক তা িত া কের-ই নাই, পর  তাঁহােক সাধারণ মানুেষর 

র হইেতও নীচুেত নামাইয়া িদয়ােছ।’ 



    মধুসূদেনর চির  সৃি েত যুগমানস ও ব ি দেয়র মলব ন ঘেটিছল। রাবেণর পরাভেবর ালায় কিবর বি  দেয়র ালা িমি ত 

হওয়ায় রাবন ত  চিরে  পিরণত হেয়েছ। আমরা রামায়েণ য রাবণেক দেখিছ তার থেক সের এেলও িতিন িক  রাবণ চিরে র 

মিহমােক কাথাও খােটা কেরন িন। হমচ  পুরাণেক ব  অনুসরণ না করেলও িতিন বৃ াসুেরর চিরে  পৗ েষর য দীি  তা আনেত 

পােরন িন। বৃে র পরাভেব কােনা যুগয ণা জজর মানবস ার পরাভব েপ ােজিডর মিহমায় মিহমময় হেয় ওেঠিন। বৃ াসুেরর 

চির া েনর এই ব থতাই তাঁেক মহাকেব র নায়ক-মযাদায় যমন অিভিষ  করেত পােরিন, তমিন “বৃ সংহার কাব ”- কও মহাকােব র 

মিহমা থেক বি ত কেরেছ।  

  


