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: �াচীন ভার�ত িব�ান ও �যিু�র িবকা�শর ইিতহাস �স�� �ায়শই দ�ুটা কথা �শানা
যায়। একিদ�ক একদল মানুষ �াচীন ভার�ত িব�ান ও �যিু�গত আিব�া�রর ব�াপা�র
অস�ব কা�িনক অিব�াস� নানারকম দািব উ�াপন কর�ত থা�কন: �বিদক িবমান,
�াি�ক সাজ�াির, আ�পি�কতার ত�, িববত� ন ত�, �কায়া�াম িবদ�া, ইত�ািদ। আর
অন�িদ�ক, তার যিু� ও তথ�িভি�ক সমা�লাচনা ��ন আর এক দল �লা�কর ম�ন হয়,
যিু�বাদী িব�ানমন� ও মা��বাদী�দর ম�ধ� �াচীন ভার�তর �িত �কানওরকম
��া�বাধ �নই। তারা জান�তও চায় না, �াচীন কা�ল এই �দ�শ িব�ান ও �যিু�র �কান
�কান ���� কতটা িবকাশ হ�য়িছল এবং কীভা�ব। সব িকছ�ই তারা আজ�িব ক�না
ব�ল উিড়�য় �দয়। অথচ, তা�দর িক অ�ত একবার �দ�খ �নওয়া উিচত না, কী কী
আিব�ার এ�দ�শ হ�য়িছল? �স�িল�ক আধুিনক �া�নর তািলকাভ�� ক�র �নওয়াও
উিচত।

স�-বৃ��র দািব�িলর িভি�হীনতা এবং অ�যৗি�কতা িন�য় আিম িকছ� িদন আ�গ
অনীক পি�কার ২০১৫ সা�লর “�মৗলবাদ এখন” শীষ�ক শারদ সংখ�ায় একিট �ব��
সিব�ার িল�খিছলাম। [ম�ুখাপাধ�ায় ২০১৫খ] �সই �লখািট একািধক জায়গায় প�র
নানা আকা�র পুনঃ�কািশত হ�য়�ছ। তাই এখা�ন �সই সব িবষ�য়র পুন����খর
��য়াজন আ�ছ ব�ল ম�ন হয় না। ি�তীয় িবষয়িটই, অথ�াৎ, সিত� সিত�ই আমা�দর �দ�শ
কী কী জানা িগ�য়িছল, এখা�নআ�লাচনা কর�ত চাইব।

�াচীন ভার�তর �াচীন�

�াচীন ভারত বল�ত ভারতব�ষ�র ইিতহা�সর �কান সময়কাল�ক �বাঝায়, �সটাও
আমা�দর বু�ঝ �নওয়া ��য়াজন। �কন না, এখা�নও একটা িবরাট িব�াি� অ�নক িদন



ধ�র বাসা �বঁ�ধ র�য়�ছ। ভার�ত আধুিনক কায়দায় �িছ�য় ইিতহা�সর পাঠ �লখা ��
হয় ইং�রজ আমল ও শাস�নর হাত ধ�র। তা�দর ঔপিন�বিশক �া�থ�ই ইং�রজ শাসকরা
ভারত ইিতহা�সর �য পাঠ রচনা ক�রিছল, তা�ত যগু িবভাজন ক�রিছল এইভা�ব: িহ�ু
যগু, মসুিলম যগু ও ি�িটশ যগু। তা�দর ল�� িছল, �� ল ��র ভারতীয় ছা��দর �াক
ি�িটশ সময়কা�লর ইিতহাস পড়া�নার নাম ক�র তা�দর ম�ধ� সা�দািয়ক ম�নাভা�বর
িবকাশ ঘটা�না। পরবত� কা�ল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ইিতহাস �লখকরা যখন �থ�ক
িন�জ�দর �ানম�ত িলখ�ত �� কর�লন, তাঁরা নাম��লা বদ�ল িদ�লন, �াচীন যগু,
মধ� যগু ও আধুিনক যগু। িক� সম�য়র মাইলফলক�িল �সই একই �থ�ক �গল। “িহ�ু
যগু”-টাই হল �াচীন যগু। মসুলমান রাজ� �িত�ার কাল �থ�কই �� হল এ�ঁদর “মধ�
যগু”।আর এর ফ�ল �াচীন ভার�তর সময় সীমানা চ�ল এল ১১৯২ সাল অবিধ। যখন
তরাই�নর য�ু� মহ�দ �ঘাির পৃ�ীরাজ �চৗহান�ক পরািজত ক�র িদি�র িসংহাসন দখল
ক�রন।

মজার কথা হল, এই ইিতহাসিবদ�দর অ�ন�কই আবার �াচীন ভার�তর �াচীন� যতটা
পা�রন অতী�তর িদ�ক �ট�ন িন�য় �য�ত থা�কন। স�ব অস�ব, বা�ব অবা�ব, সা��-
�মাণ — এই সব ভাবনা তাঁ�দর কখনই তািড়ত বা িবচিলত ক�র না। অথ�াৎ, �যখা�ন
ইিতহা�সর মলূ কথাই হল সম�য়র িনির�খ মানু�ষর কায�কলাপ [Bloch 1984, 27], এরঁা
�সই সময়�কই উ�প�া ক�র ইিতহা�সর পাঠ িনম�াণ ক�র চ�লন। অ�নক সময় এ�ঁদর
হাবভাব �দ�খ স��হ হয়, এরঁা ভার�তর �গাটা ইিতহাস�কই পার�ল বুিঝ �াচীন ইিতহাস
বািন�য় �দ�বন!

যাই �হাক, আমরা এই রচনায় আধুিনক প�িত�ত যগু িবভাজ�নর রীিত �ম�ন হষ�বধ��নর
রাজ�কাল অবিধ �াচীন যগু িহসা�ব ধরব এবং �সই ম�তা িব�ান ও �যিু�র িবকা�শর
ইিতহাসআ�লাচনা করব।

�থম পব�: হর�া সভ�তা

অ�ন�কই জা�নন, বত� মান পািক�া�নর বালুিচ�ান �জলার �বালান পা�সর কা�ছ
�ম�হরগ�ড় �য নবপলীয় �ামীণ কৃিষ সং�� িতর উ��ষ হ�য়িছল, তারই ধারাবািহকতায়
পরবত�কা�ল হর�া তা���া� সভ�তার স�ূপাত। এই কৃিষ সং�� িতর কালানু�িমক
িব�ার আনুমািনক ি�ঃ পূঃ ৭০০০-২০০০, অথ�াৎ, হর�া সভ�তার �ায় অি�ম কাল
পয��। �ম�হরগড় আিব�� ত হ�য়�ছ ১৯৭৪-৭৫ সা�ল এক দল ফরািস ��তাি��কর
খননকা�য�র মধ� িদ�য়।

এর ফ�ল হর�া সভ�তার িবকা�শর প�াদ���াপটিট খবু স�ুরভা�ব জানা �গ�ছ।



সমস�া হ��, হর�া য�ুগর মানুষ�দর িনজ� �কানও ব�ব� আজ অবিধ আমা�দর
�গাচ�র এ�স �পৗ�ছয়িন। তারা িন�জরা �সই সভ�তা�ক কী না�ম স��াধন করত, তা�দর
রাজা �কউ িছল িকনা, থাক�ল �ক বা কারা, ইত�ািদ, জানার �কানও উপায় আমা�দর
হা�ত এখনও �নই। িবিভ� িসল বা ম�ুার গা�য় িলিখত �য িলিপ পুরাত�িবদরা উ�ার
ক�র�ছন, তার সংখ�া �নহাত কম নয়। িক� তা�দর পা�ঠা�ার এখনও স�ব হয়িন। ফ�ল
একটা িবরাট সময় ধ�র যারা এই সভ�তা িনম�াণ ক�র�ছ, র�া ও িবকিশত ক�র�ছ, এবং
অব�শ�ষ পিরত�াগ ক�র অন�� চ�ল �গ�ছ, �সই জনম�লী স��� �কানও �ত�� খবর
আমা�দর কা�ছ �নই।

ত�ব, কৃিত সা��ও যা আ�ছ তার পিরমাণ এবং ��� খবু কম নয়। অিবভ� উ�র-
পি�ম ভার�তর �ায় দশ ল� বগ� িক�লািমটার জ�ুড় অ�ত আটিট বড় নগর সহ তারা
�য �ায় ১২০০ নগর সং�� িতর ��� িনম�াণ ক�রিছ�লন, �সই সব ��� সমী�া ক�র
িবপুল সংখ�ক ��সা�� পাওয়া �গ�ছ। তার �থ�ক অ�নক িকছ�ই সরাসির জানা যায়,
আরও অ�নক িকছ� আ�াজ করা স�ব। িব�া�নর জগ�ত তারা কতখািন ত��া�নর
অিধকারী হ�য়িছল জানা না �গ�লও �য �যিু�িবদ�া তারা আয়� ক�রিছল ব�ল �দখা
�গ�ছ, তাও অত�� িব�য়কর।

হর�া সভ�তার িতন�ট পয�ায়:

ি�ঃ পূঃ ৩৫০০-৩০০০: উ��ষ কাল;

ি�ঃ পূঃ ৩০০০-২৪০০: িবকিশত কাল;

ি�ঃ পূঃ ২৪০০-১৮০০: অি�ম কাল।

এই নগর সভ�তার অন�তম �বিশ� হল অসংখ� পাকা দালান; সাজা�না সিুবন��
রা�াঘাট; রা�ার িবিভ� দরূ�� জনসাধার�ণর জন� িনিম�ত �ানঘর; নগ�রর ময়লা জল
�বর ক�র �দবার জন� চমৎকার পয়ঃ�ণালী; কৃিষর জন� সপুিরকি�ত �সচব�ব�া;
নগ�রর নানা জায়গায় ফসল সংর��ণর উ���শ িনিম�ত শস�গৃহ; ইত�ািদ। �িতিট
নগ�রর চারিদ�ক িছল সরু�া �াচীর। তারা চাকা উ�াবন ক�রিছল; �পাড়া মািটর শ�
সঠুাম ঠাসা চাকা বািন�য় তার উপর ত�া লািগ�য় মালপ� রাখার ব�ব�া করত;
এইভা�ব তারা �তির ক�রিছল �সকা�লর মালবাহী গািড়। তারা ব�বসা বািণ�জ�র
��য়াজ�ন িবিভ� ��ব�র পিরমাণ মাপার উপ�যাগী বাটখারা িনম�াণ ক�রিছল। এই সম�
কা�জর �পছ�ন �য সংি�� �ত�� �ব�ািনক �া�নর িকছ� দরূ অবিধ িবকাশ লা�ভর
একটা ভ� িমকা িছল, তা িন�য়ই বুিঝ�য় বলার অ�প�া রা�খ না।

�া�নর এই িবকাশ�ক িলিপব� ক�র ধ�র রাখার ��য়াজন তারা িন�য়ই অনুভব



ক�রিছল। �সই স�ূ ধ�রই উ�াবন ক�রিছল িলিপ এবং সংখ�ািলিপ। এই িলিপ�িলর
পা�ঠা�ার করা না �গ�লও কত�িল �বিশ� �ায় সব�স�তভা�বই �ীকৃিত লাভ ক�র�ছ।
�যমন, এক: এ�দর িলিপ�িল িঠক একক �িনবাচক অ�র নয়, বরং অ�নকটা
ভাববাচক ছিব (pictograph) বা বাক�াং�শর িচ��প (ideograph)। দইু: এরা খবু
স�বত ডান িদক �থ�ক বাঁ িদ�ক িলখত।

খবু �াভািবকভা�বই সম� হর�া ��� �থ�ক অসংখ� �পাড়া মািটর নানারকম কা�জ
ব�বহায� িবিভ� আকা�রর পা� এবং �দব�দবী প�পািখ ও মানু�ষর ব� মিূত� পাওয়া
�গ�ছ। এছাড়া পাথ�রর পা� বা বাসনপ� এবং ধাতব পা�ও পাওয়া �গ�ছ অ�নক। যা
�দ�খ �বাঝা যায়, এ�দর সময়কা�ল নানা রকম কুিটরিশ� গ�ড় উ�ঠিছল।
তা���া�িভি�ক ধাত� িশ� ব� দরূ অবিধ িবকিশত হ�য়িছল। হর�া নগর�িল�ত �সানা
��পা তামা িটন ও িসসা পাওয়া �গ�ছ। িক� এরা �লাহার ব�বহার জানত না।

এত সম�ুত ও িব�ৃত একিট সভ�তার �শষ পয�� পতন হল �কন?

একটা দীঘ� সময় ধ�র ম�ন ক�র আসা হ�য়�ছ �য বাই�র �থ�ক আগত �বিদক
জনজািত�িলর �বল অনু��বশ ও আ�মণই এই �ং�সর জন� দায়ী। ১৯৫৩ সা�ল
পুরাত�িবদ মিট�মার �ইলার [Wheeler 1968] এবং তার িভি��ত িবিশ� মা��বাদী
ইিতহাস রচিয়তা িব�ানী দা�মাদর ধম�ান� �কাশাি�ও [Kosambi 1975, 72-73] এই
ত�ক��ই আ�া �র�খিছ�লন। িক� সা�িতক গ�বষণায় �দখা �গ�ছ, এই পত�নর
�পছ�নও র�য়�ছ এই সভ�তার িন�জরই অবদান। বিহরা�মণ নয়, সম� হর�া ����র
িব�ীণ� অ�ল জ�ুড় এক বা�তাি�ক িবপয�য় �ন�ম আসার ফ�লই একটা সময় এই
এলাকা�িল �ছ�ড় এর অিধবাসী সম� মানুষ অন�� চ�ল �য�ত বাধ� হয়। িস�ু
নদীত��র অববািহকায় �ায় দইু সহ�ািধক বছর ধ�র গাছপালা বনজ�ল �ক�ট �ফ�ল
নগরায়�নর ফ�ল সিুবশাল অ�ল জ�ুড় সবুজ �ং�সর দীঘ��ময়ািদ পিরণা�ম বৃি�পা�তর
পিরমাণ ক�ম �য�ত থা�ক, ধী�র ধী�র ভ� পৃ��র উপিরত�লর জিম�ত ব�াপক ��ায়ন
ঘ�ট এবং ম�ভ� িম িব�ার লাভ কর�ত থা�ক। চাষবা�সর প�� হর�া তার সম� সিুবধা
হাির�য় �ফ�ল। হয়ত এরই পিরণা�ম �কানও একটা বছ�র অব�া এতটাই খারাপ হ�য়
দাঁড়ায় �য মানুষজন খবু তাড়া��ড়া ক�রই এই সব নগর �ছ�ড় পূব� ও দি��ণ স�র �য�ত
বাধ� হয়। এই িদক �থ�ক হর�া তার উ�রািধকারী িহসা�ব আমা�দর কা�ছ একটা বড়
িশ�া �র�খ �গ�ছ।

�স�ত উ��খ�যাগ�, কাল� মা���র ১৮৬০-এর দশ�ক �লখা এক �� �না�ট কাল� �াস
সহ এমন িকছ� সমকালীন িব�ানীর মতামত িলিপব� র�য়�ছ ব�ল �দখা �গ�ছ, যাঁরা
ব�ািবলিনয়া, পারস�, িমশর, ি�স, �ভৃিত �া�নর উ�ত কৃিষব�ব�ার এই একইরকম
�ংসা�ক পিরণিতর কথা ব�ল�ছন। �সকা�ল হর�া সভ�তার কথা জানা িছল না।



থাক�ল �সই তািলকায় হয়ত এর নামও য�ু হত। [Saito 2016]

�বিদক সং�� িত

ি��পূব� ১৮০০ নাগাদ যখন হর�া নগর সভ�তা ধী�র ধী�র অবলুি�র প�থ চ�ল যায়,
তার ক�য়ক�শা বছ�রর ম�ধ�ই একই ভ�ম��ল পি�ম এিশয়ার ত�র� পা��বত�
আনা�তািলয়া অ�ল �থ�ক আগত মানব�গা��, যারা পারস� ও আফঘািন�া�ন বসবাস
করিছল, তা�দরই িকছ� িকছ� জনজািতর মানব দল িস�ুনদীর খর��াত উ�প�া ক�র
পুব পা�র চ�ল আ�স। ইিতহা�স ভ�ল ক�র এ�দর আয�, ই��া-আয� ইত�ািদ না�ম পিরচয়
�দওয়া হয়। আমরা এ�দর পরবত� সকৃুিতর কথা �র�ণ �র�খ এই মানবদল�ক �বিদক
জনজািত িহসা�ব উ��খ করব।আনুমািনক ১৫০০ ি�ঃ পূঃ নাগাদ এ�দর আগমন ��
হয় এবং �মাটামিুট ১০০০ ি�ঃ পূঃ পয�� এই পূব�মখুী অিভবাসন চল�ত থা�ক। তারপর
�থ�ক ধী�র ধী�র এই জন�বাহ িথিত�য় আ�স এবং গ�া যমনুা অববািহকায় একটা
ি�িতশীল �গাি�জীব�নর িবকাশ ঘ�ট।

এই সময় �থ�ক ভার�ত এ�দর �য জীবনযাপ�নর প�িত �দখা যায়, যার ব�াি� �মাটামিুট
ি�ঃ পূঃ ১৫০০-৫০০, তা�ক নৃতাি�ক পিরভাষায় �বিদক সং�� িত বলা �য�ত পা�র। এবং
িবকা�শর িবিভ� পয�া�য়র িনির�খ িতনিট প�ব� ভাগ করা যায়:

ি�ঃ পূঃ ১৫০০-১০০০: উ��ষ কাল; �বিদক সািহত�, �মৗিখক রচনা;

ি�ঃ পূঃ ১০০০-৫০০: সং�� ত ভাষার িবকাশ কাল; পািণিন — িব��র �থম �বয়াকরণ,
ভাষার �ব�ািনক িনম�াণ; কৃিষর স�ূপাত; ভারত ও রামকথার বীজ বপন; িলিপ ও িলখন
��;

ি�ঃ পূঃ ৫০০-০: মহাকাব� রচনা ��।

এ�ক আমরা �বিদক সভ�তা না ব�ল �কন সং�� িত িহসা�ব িচি�ত করিছ, �সটাও এই
জায়গায় এ�সআমা�দর�� ক�র বু�ঝ �নওয়া দরকার।

নৃতাি�ক ইিতহা�সর িনির�খ সং�� িত ও সভ�তার িকছ� সিুনিদ�� পাথ�ক� আ�ছ। মানু�ষর
অপ�সলুভ জীবনযাপন প�িত�ক (অথ�াৎ, িনছক �জিবক অি���র ঊ��� উ�ঠ �বঁ�চ
থাকার সামািজক �ি�য়া�ক) নৃত��র পিরভাষায় সাধারণভা�ব সং�� িত বলা হ�য়
থা�ক। অি���র এই যাপ�ন জীিবকার �য মলূ হািতয়ারিট ব�ব�ত হয়, বা তার �য
উপাদান তা�দর সদ� করায়� হ�য়�ছ, তার না�মই �সই সং�� িতর পিরচয় �দওয়া হয়।
অ�নক সময় �সই উপাদা�নর �য নমনুা সা�� আিব�� ত হ�য়�ছ, বা �য �া�ন তা �থম
পাওয়া �গ�ছ তার না�মও এই সং�� িত পিরিচিত লাভ ক�র। �যমন: নবপলীয় সং�� িত,



মৎৃপা� সং�� িত, চাল�কািলিথক সং�� িত িকংবা িনয়া�ারথাল সং�� িত, ইত�ািদ।

সভ�তা হ�� এইরকম একিট িব�শষ মানব সং�� িত, �যখা�ন �থম ক�য়কিট সিুনিদ��
ল�ণ �দখা যায়। যথা: নগর জীবন, পাকা দালানবািড়, �াচীর, পিরখা, িলিপ,
সংখ�ািলিপ, ওজনমাপক, ধাতব হািতয়ার, ম�ুা, যানবাহন, ইত�ািদ।

�বিদক জনজািত�িলর জীবনযাপন প�িত �বিদক সািহ�ত�র িভি��ত অনুসরণ কর�ল
�দখা যায়, �� �থ�ক �ায় �াক-�বৗ� কাল পয�� এ�দর �বিশ�� িছল িশকার সং�হ ও
প�পালন। এরা িছল এক যাযাবর সমরি�য় (nomadic martial) �গা��। িস�ু-গ�া
অববািহকায় িব�ীণ� অ��ল এরা যতট�কু বনজ�ল �প�য়িছল, তার ম�ধ�ই ঝুপিড় বা
কঁু�ড়ঘর বািন�য় �ছাট �ছাট দল �বঁ�ধ বাস করত এবং আশপাশ �থ�ক িশকার ও সং�হ
ক�র খাদ� সং�ান করত। অ�নক সময় অন� জনজািতর সং��হ হানা িদ�য়ও এরা
খাদ��ব� লু�ট আনত।

িক� এরকম একটা অব�ার ম�ধ� �থ�কও এরা জীব�নর আন� উপ�ভাগ কর�ত
কর�ত এক িবপুল �মৗিখক সািহ�ত�র জ� িদ�য়িছল, যার ত�লনা অনু�প অব�ায় থাকা
িব��র আর �কানও যাযাবর িশকার-সং�হকারী জনজািতর ম�ধ� �দখা যায় না।
অসংগিঠত অিবন�� ভাষায় হ�লও ছ�ব� কিবতার ঢ�ঙ রিচত এই সম� ছড়া�িল
তারা ম�ুখ ম�ুখ রচনা ক�র�ছ, আবৃি� ক�র�ছ এবং বংশ পর�রায় র�া ক�র �গ�ছ।
কমপ�� সাত-আট�শা বছর। যতিদন না তারা িলিপ ও িলিখত সািহ�ত�র জ� িদ�ত
স�ম হ�য়িছল। ঋক-�বদ এই অ�থ� িব��র এক �াচীনতম সািহত� এবং আমা�দর
পূব�পু�ষ�দর এক অনুপম কীিত� ।

আবার যখন, আনুমািনক ৮০০-৫০০ ি�ঃ পূঃ কা�লর ম�ধ� �কানও এক সম�য় তারা
িলিপআিব�ার ক�র িলখন প�িতআিব�ার করল, �সই সময় �থ�কই তারা ভাষার �িত
আরও য�বান হ�য় �ব�দর য�ুগর �মৗিখক ভাষা�ক সং�ার ও সংগিঠত করার িদ�ক মন
িদল। তার ফ�ল জ� িনল “সং�� ত” ভাষা। পৃিথবীর একমা� ভাষা যা �কানও �ান বা
জািতর না�ম পিরিচত হয়িন। ইংিলশ, ফরািস, ��ািনশ, িচনা, জাপািন, গা�রা, ম�ুাির,
তািমল, �তলু�, পা�ািবর ম�তা নয়; এর নামিট এল এক কৃৎ �ত�য় িহসা�ব — সং�ার
�ারা িনিম�ত, অথ�াৎ, সং�� ত।

আর �স এক িবরাট িনম�াণ! মানু�ষর ক�থাপকথনকা�ল উ�ারণ�যাগ� �ায় সম� (সব
নয় িক�) �িনর জন� অ�র �তির হল। �িন��লা�ক সাজা�না হল �থ�ম �রবণ� ও
ব��নবণ� িহসা�ব। �র�িন��লা�ক িবন�� করা হল উ�ার�ণর �িমকতা অনুযায়ী। অ
অ�া আ ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ . . . ইত�ািদর আকা�র। ব��ন�িন��লা�কও �থ�ম এক
বগ�াকা�র �াপন করা হল। উ�ার�ণর শারীর�ান অনুসা�র সাির; উ�ার�ণর তী�তা



অনুসা�র ��। �িতিট ব�গ�ই রাখা হল এক একিট িনজ� আনুনািসক �িন। অ� চ�ল
ক�ক দ�আর �� — �কউ নািসক �িনর জন� কারও িন�জর ব�গ�র বাই�র �থ�ক ধার
�ন�ব না। অন�ান� উ�ািরত �িন�িল�ক রাখা হল তারপর। পৃিথবী�ত আর �কানও
ভাষাই তার �মৗল কাঠা�মা�ত এতটা সিুবন�� ও সগুিঠত নয়। পািণিনর ব�াকরণ
“অ�াধ�ায়ী” ি�ঃ পূঃ ৮০০-৫০০ সময়কা�লর ম�ধ�কার রচনা। িক� ��িট গত (অনূ�ন)
আড়াই হাজার বছর ধ�র �ায় সমান �াসি�ক �থ�ক �গ�ছ। যা �াচীন কা�লর �কানও
বই স��ক� ই বলা চ�ল না, বা বলার �� ও�ঠ না।

অ�াদশ শতা��র �শষ ভাগ �থ�ক ি�িটশ ফরািস জাম�ান ওল�াজ পি��তরা সং�� ত
সািহত� িন�য় চচ� া কর�ত কর�ত এই সব �বিশ�� �দ�খ ��ন এ�কবা�র হতভ� হ�য়
িগ�য়�ছন। ওয়ালটার ইউিজন �াক� এই �স�� �য ম�ব� ক�র�ছন, তার ম�ধ� এতট�কুও
অত� �ি� �নই: “The study of language in India was much more objective and
scientific than in Greece or Rome. The interest was in empirical
investigation of language rather than in philosophical theories about it.
Greek grammar tended to be logical, philosophical and syntactical. Indian
study of language was as objective as the dissection of a body by an
anatomist.” [Clark 1937, 339-40]

িতিন আরও একিট ���পূণ� কথা ব�ল�ছন: “It would be very strange if this
analytical and empirical spirit had been confined entirely to the study of
language. There are reasons for believing that it extended into other
matters as well.” [Clark 1937, 340] সিত�ই �তা। িচ�ার বাহন ভাষা িন�য় যা�দর এত
মাথাব�থা, তারা �য জাগিতক আরও পাঁচটা িবষ�য় মাথা ঘামা�ব এবং িকছ� ���পূণ�
সত� খুঁ�জ �বর কর�ব, তা�ত িক স��হ করা চ�ল?

চ�ল �য না, তার �মাণ িমল�ত �� হল �ব�দা�র বা �বৗ�য�ুগর সময়কাল �থ�কই।
িলিখত ভাষা আয়� করার মা�ন হল কৃিষকম� ততিদ�ন এই ভ�খ�� আবার �� হ�য়
�গ�ছ।

�বৗ�য�ুগ িব�ান

আনুমািনক ি�ঃ পূঃ ষ� শত�কর �কানও এক সময় �থ�ক �বৗ�য�ুগর �� ব�ল ধরা
হয়। ইিতহাস চচ� ার �া�থ� আমা�দর �জ�ন রাখা ভা�লা, �গৗতম বু� বা মহাবীর �জন —
এ�ঁদর দজু�নর কারওই �কানও ঐিতহািসক সা�� �মা�ণর িভি��ত ব�ি�-অি�� িনণ�য়



করা স�ব হয়িন। িক� দজু�নর �ায় একইরকম জীবন কািহিন ��ন বা প�ড় ম�ন হয়,
এরকম কাছাকািছ �কানও (এক বা একািধক) চির��র হয়ত জ� হ�য়িছল িযিন (বা
যাঁরা) সমকা�ল �চিলত সামািজক রীিতনীিত এবং ধম�চচ� ায় �বশ িকছ� রদবদল
ক�রিছ�লন।

তার িভি�ম�ূল িছল কৃিষ সং�� িতর পুনরািবভ� াব। ��ম ��ম এ�স �গল নগর সভ�তা।
মগধ রা�জ�র প�ন। সমা�জ ��িণ িবভাজন এবং ��িণ শাসন এই �থম খবু ��ভা�ব
�দখা �গল। তার জাগিতক ফল হ�য়িছল �বশ যগুা�িরক। অিচ�রই িশ�া ও িব�া�নর
িব�ার ঘট�ত �দখা �গল উ�র ভার�তর একািধক জায়গায়। এই সম�য়ই গ�ড় উঠল
ত�শীলার বৃহৎ িশ�া�ক� ি�ঃ পূঃ ৬�-৪থ� শত�ক। �সখা�ন দশ��নর পাশাপািশ
িচিকৎসািবদ�ার চচ� া �� হল খবু ��� সহকা�র। ইিতপূ�ব� অথব��বদ �থ�ক আয়�ুব�দ
নামক এক শা��র জ� হ�য়িছল, যার অন�তম কাজ িছল মানু�ষর �া�� স��ক� িশ�া
�দান করা এবং িকছ� িকছ� �রাগ�ভা�গর ���� গাছগাছািলর �শকরবাকড় রস পাতা
ইত�ািদ �খ�য়আ�রাগ� লা�ভর প�া স��ক� মানুষ�ক অবিহত ও স�চতন করা।

ত�শীলা পয�া�য় �বশ িকছ� �িস� িচিকৎস�কর নাম পাওয়া যায়। আ��য়, জীবক,
অি��বশ, চরক এবং ��ত। এ�ঁদর ম�ধ� �বনারস অ��লর ��তর নাম শল�িবদ�া
��য়া�গর সা�থ য�ু হ�য় আ�ছ। তাঁর না�ম �চিলত “��ত সংিহতা” নামক �য বইটা
আ�ছ তা�ত এক জায়গায় িতিন ব�ল�ছন: “No accurate account of any part of
the body, including even its skin, can be rendered without a knowledge of
anatomy; hence anyone who wishes to acquire a thorough knowledge of
anatomy must prepare a dead body, and carefully examine all its parts. For
it is only by combining both direct ocular observation and the information
of the textbooks that thorough knowledge is obtained.” [Cited by Hoernle
1907]

আবার এই য�ুগই �থম ইহজাগিতক মানব জীবন�ক দঃুখময় ব�ল জানা �গল। ��িণ
শাস�নর কা�ল অ�ন�কর জীবনই �তা সিত�ই দঃুখময়! অতএব �সই দঃু�খর হাত �থ�ক
মিু�র উপায় অনুস�ান এবং ধম� ভাবনারও জ� হল।

�স�ত বলা যাক, অথব��বদ এবং শতপথ �া��ণ মানু�ষর অি�স�া স��ক� অনু�প
িববরণ আ�ছ। পরবত� িহ�ু ঐিত�হ� �িৃত সািহ�ত� শব ব�ব��দ িন�ষ�ধর কার�ণ
���তর রচনা য�থ� �াচীন ব�লই �িতভাত হয়।



এই �াচীন িচিকৎসািবদ�া চচ� ার ম�ধ� �য একটা সং�ারম�ু �ব�ািনক ধারা বত� মান
িছল, তা �দবী�সাদ চ��াপাধ�ায় তাঁর “�াচীন ভার�ত ব�বাদ” ��� খবু স�ুর
আ�লাচনা ক�র �দিখ�য়�ছন। ত�ব িগরী�নাথ মখুাজ�র বই �থ�ক ছিব িদ�য় িতিন �য
সম� শল� হািতয়া�রর উদাহরণ িদ�য়�ছন, �স��লা �বশ ক�কি�ত এবং প�াদ-�ি��
ব�লই আমা�দর ম�ন হয়। �কন না, সমকালীন সম�য় ধাত� িবদ�া এতটা উ���র
�পৗ��ছিছল ব�ল �কানও অনুকূল তথ� পাওয়া যায় না। এর অ�নক পর, ি���য় স�ম
শত�ক িচনা পির�াজক ইত-িসং বাগভট না�ম একজন িচিকৎস�কর কথা ব�ল�ছন,
িযিন “অ�া�সং�হ” না�ম �ভষজিবদ�ার উপর একখানা �� রচনা ক�রিছ�লন।
ততিদ�ন অবশ� ভার�ত �কৃত িব�ান চচ� া অব��য়র িদ�ক �হ�ল প�ড়�ছ।

�বৗ�য�ুগই ভার�ত গিণ�তর িবকাশ �� হয়। তার আ�গ অবিধ িবিবধ সংখ�ার উ��খ
�দখা �গ�লও ��ভা�ব গিণত চচ� ার �কানও সা�� �ম�ল না। �াথিমক পয�া�য়
পািটগিণত ও জ�ািমিতর িকছ� ���পূণ� �া�নর স�ূপাত হয় ব�ল �দখা যায়। ক�স�ূ�র
অ�গ�ত শূ�স�ূ�র ম�ধ� নানা রক�মর গণনা আ�ছ। এই স�ূ�র স�াব� সময়কাল ি�ঃ
পূঃ তৃতীয় শতক বা তার কাছাকািছ ব�ল আ�াজ করা হয়। �স�ত উ��খ�, শতপথ
�া�ণ ও �তি�রীয় সংিহতা-�ত �বদী িনম�া�ণর িব�ািরত বণ�না আ�ছ। িবিভ� ধর�নর
�বদী িনম�া�ণর জন� বা��িলর আনুপািতক মাপ িনধ�ারণ একটা ���পূণ� সমস�া। এই
স�ূ�র উ�ব তার সা�থ সংি�� হ�য় থাক�ত পা�র। �কন না, এ�ত িপথা�গারীয়
উপপা�দ�র অনুসারী িবিভ� ি�ভ� �জর বা��িলর �দ�ঘ��র অখ� পিরমা�পর উ��খ
আ�ছ। তার িভি��ত অ�ন�ক অনুমান ক�রন, এই স�ূ� িপথা�গারীয় উপপা�দ�র িবকাশ
ও ��য়াগ ঘ�টিছল। িক� তা সমথ�ন করার ম�তা য�থ� সা�� �নই। �কন না,
সাধারণীকৃত �কানও তাি�ক িস�া� �সখা�ন অনুপি�ত।

িক� বগ�����র ক�ণ�র �দঘ�� িনণ��য়র জন� এ�ত এক চমৎকার �য়া�সর �দখা �ম�ল।
তা�ত বলা হ�য়�ছ, বা�র �দ�ঘ��র মাপ িন�য় তার স�� তার এ�কর িতন অংশ �যাগ
কর�ত হ�ব, তারপর এ�কর িত�নর এ�কর চার অংশ �যাগ কর�ত হ�ব, �সই �যাগফল
�থ�ক বা�র �দ�ঘ��র এ�কর িত�নর এ�কর চা�রর এ�কর �চৗি�শ অংশ িব�য়াগ কর�ল
�য মান আস�ব তাই �সই উি�� ক�ণ�র �দঘ��। আধুিনক অ��র পিরভাষায় বগ�����র
বা�র �দঘ�� a হ�ল ক�ণ�র �দঘ�� হ�ব:

a√2 = a[1 + 1/3 + 1/(3.4) – 1/(3.4.34)] = 1.4142156 . . .,

অথ�াৎ, √2 = [1 + 1/3 + 1/(3.4) – 1/(3.4.34)] = 1.4142156 . . .

এই গণনা আধুিনক মা�নর খবু কাছাকািছ।



পাঠক�ক ল� কর�ত বিল, এই িহসাবটা কীভা�ব পাওয়া �গল আ�াজ ক�ন।
জ�ািমিতর সাহা�য� √2–এর মান �বর ক�র িন�য় এই মানিট�ক পািটগিণতীয় প�িত�তও
�বর করার �চ�া হ�য়�ছ। আজকাল যা�ক �পৗনঃপুিনক প�িত (iteration method)
বলা হয়, অ�নকটা �সইভা�বই ১ এর স�� িকছ� �ু� �থ�ক �ু�তর ভ�াংশ �যাগ-
িব�য়াগ করার �ারা উি�� মা�ন �পৗ�ছ�নার �চ�া করা হ�য়িছল। �সকা�লর অব�ার
পির��ি��ত এই গািণিতক �বাধ ও �য়াস খবুই িব�য়কর!

একইভা�বই �সিদনকার মানুষ �চ�া ক�রিছল ব�গ�র সমান ���ফল িবিশ� বৃ��র
ব�া�সর মান, বৃ��র সমান ���ফল িবিশ� বগ�����র বা�র �দঘ�� ইত�ািদর
পািটগিণিতক িহসাব িনধ�ারণ কর�ত। এরকম ধারণা কর�ত পারাটাই এক িবকাশমান
গিণত �বা�ধর সা�� বহন ক�র।

[21/04, 3:53 PM] SUBHENDU BISWAS: �জ�ািতিব��ান ও �জ�ািতষশা�

�জ�ািতিব��ান ভার�ত �াধীনভা�ব খবু �বিশ দরূ িবকিশত হয়িন। �বিদক সািহ�ত� সযূ�
এবং বৃহ�িত, �� ইত�ািদ দু একিট ��হর নাম আ�ছ। িক� তা িন�য় সময়কাল
িনধ�ার�ণর �কানও ��চ�াই �চা�খ প�ড় না। ি�ঃ পুঃ চত�থ� শত�ক �বদা��জ�ািতষ রিচত
হ�লও তা�ত আকা�শর �জ�ািত�ম�লী স��ক� খবু �বিশ পয��ব��ণর নমনুা �দখা যায়
না। সযূ��ক �ক� ক�র সময় সিূচত করার িবদ�া �াচীন ভারতীয়রা আয়� ক�র উঠ�ত
পা�রিন। তারা বরং চ��ক িন�য় �বিশ মাতামািত ক�র�ছ। পৃিথবীর চারিদ�ক চাঁ�দর
(আপাত) বািষ�ক আবত� ন পথ�ক তারা ২৭িট ন���র সাহা�য� খবু স�ুরভা�ব
পয��ব�ণ ক�রিছল। এর ম�ধ� �য বা�রািট ন���র কা�ছ পূিণ�মার চাঁ�দর অব�ান,
তা�দর নামকর�ণর িভি��তই তারা বছ�রর ১২ মা�সর নাম িনিদ�� ক�রিছল। িচ�া >
�চ�; িবশাখা > �বশাখ; �জ��া > �জ�; �বণা > �াবণ; পুষা > �পৗষ; মঘা > মাঘ; ইত�ািদ।
পরবত�কা�ল ি�ক �জ�ািতিব�দ�ার িভি��ত স�ূয�র পির�মাপথ�ক অবল�ন ক�র বা�রা
রািশ এবং চ��র িভি��ত বা�রা মাস�ক �মলা�ত িগ�য় তারা িহমিশম �খ�য় যায়। �কননা,
চা� বৎসর �ায় ৩৫৪ িদ�ন আর �সৗর বৎসর �ায় ৩৬৫ িদ�ন স�� হয় ব�ল উভ�য়র
ম�ধ� গ�ড় ১১ িদ�নর একটা তফাত �থ�কই �যত। এর ফ�ল �িত িতন বছ�র আবার
একটা অিতির� মাস ধ�র এ�ক �মলা�ত িগ�য় �সই মাসিট�ক মলমাস িহসা�ব িচি�ত
করা হত।

�াচীন ঐিত�হ�র �জা�র আজও িহ�ু ক�া�ল�া�র সম� ধম�য় অনু�ান সিূচ িনণ�ত হয়
চা� িতিথর িভি��ত। চাঁদ মঘা ন�� �প�রা�ল ��া প�মী�ত সর�তী পূজা হ�ব।
চাঁদমামা অি�ন ন�� �পির�য় এ�গা�নার প�র �য ��া স�মী তা�ত দগু�াপূজার �বাধন
হয়। ইত�ািদ। এর ফ�ল বাংলা ক�া�ল�ার �তির করা এখনও একটা অত�� দ�ুহ কাজ।
�সৗর রািশচ��র সা�থ মাস�িল�ক িমিল�য় তার ম�ধ� িতিথ ধ�র ধ�র ধম�য়



অনু�ান�িল�ক অ�ভ��� করার ���� অ�নক অসিুবধা �দখা �দয়। তখন িকছ� মা�সর
(আষাঢ় �াবণ ইত�ািদ) িদনসংখ�া ৩২ ক�র পিরি�িত সামলা�ত হয়। �মঘনাদ সাহা এক
কা�ল বাংলা ক�া�ল�া�রর সং�ার িবষ�য় অ�নক কথা ব�লিছ�লন। [Saha 1952] িক�
তা�তও কা�জর কাজ িকছ� হয়িন।

�জ�ািতষশা� �কানও িব�ান নয় বা �ব�ািনক �ানানুশীল�নর স�� তার �কানও
�ত�� স�ক� �নই। আধুিনক িব�া�নর সমাজতাি�ক পিরভাষায় �জ�ািতষশা� হ��
পিরত�� �ান (rejected knowledge) — যা এক সময় যথাথ� �ান িছল, িক� কা�লর
িনয়�ম �া�নর মলূ ধারার িবকা�শর সা�থ তাল �মলা�ত না �প�র যা একই জায়গায়
�থ�ম এবং থম�ক আ�ছ। অ�নকটা ব� ঘিড়র ম�তা। িকংবা, পথ বদল করা নদীর িছ�
অং�শর ম�তা। বা��ব, এ হ�� এক ধর�নর �া�নর ফিসল। ফিসল �থ�কও অ�নক
িকছ� জানা যায়। �সই জন�ই এই ফিসল িন�য়ওআমা�দর িকছ� কথা বল�ত হ�ব।

ভার�ত আজ অবিধ �য �জ�ািতষশা��র চচ� া হয়, তার িভি� হ�� আ�ল�া�া�রর
আ�ম�ণর প�র আগত ি�ক বা আ�ল�া�ীয় �জ�ািতষশা�। এই ব�াপা�র আমা�দর
আ�লাকপাত ক�র �গ�ছন �য়ং বরাহিমিহর িন�জ। িতিন আনুমািনক ৫০৫ ি��া��
প�িস�াি�কা শীষ�ক �য ��িট রচনা ক�রন, তা�ত পাঁচিট উৎস �থ�ক �া�
�জ�ািতষিবদ�ার কথা উ��খ ক�রন। যথা:

ক) �পতামহ িস�া� < �বদা��জ�ািতষ;

খ) বািশ� িস�া� < �পতামহ;

গ) �পৗিলশ িস�া� < পল বা পওলুশ;

ঘ) �রামক িস�া� < �রাম;

ঙ) সযূ��িস�া� (�া�)।

এই নাম�িল �থ�কই �� �বাঝা যা�� �য অ�ত দিুট িস�া� (গ ও ঘ) িব�দিশ উৎস
�থ�ক আগত। এছাড়া, হা�তর �রখা �দ�খ ভাগ� গণনার �য �জ�ািতষীয় প�িত আমা�দর
�দ�শ �চিলত, তারও �ামাণ� ���র নাম “হ� সামিু�ক শা�”। হাত �দখার ম�ধ� সম�ু
�কা���ক এল? সম�ুপার �থ�ক এই িবদ�ার আগম�নর�� �ীকৃিত এখা�ন ল�ণীয়।

উ�িয়নীর �জ�ািতিব�দ আয�ভাট, িযিন “আয�ভাট�য়” (৪৯৯) নামক ��� তাঁর যাবতীয়
পয��ব�ণ িল�খ �র�খ িগ�য়িছ�লন, িতিন িক� �জ�ািতষশা� নয়, �জ�ািতিব��া�নরই
চচ� া ক�রিছ�লন। তাঁর অন�তম আিব�ার হ�� পৃিথবীর িন�জর অ��র চারিদ�ক ঘণু�ন,



অথ�াৎ, আি�ক গিত এবং তার সাহা�য� িদন ও রাি�র পয�াবৃ��র ব�াখ�া। এছাড়া
আয�ভাট একিট বৃ� এ�ঁক তা�ত িবিভ� মা�পর জ�া-এর উপর �ক� �থ�ক ল� �ট�ন ০০
�থ�ক �� ক�র ৯০০ পয�� ৩০৪৫΄ অ�র িবিভ� �কা�ণর জন� সাইন অনুপা�তর একিট
সারিণ �তির ক�রিছ�লন। অ�ন�ক অনুমান ক�রন, অ�ম শতা�� আরিব পি�ত আল-
�খায়ািরজিম ভারত �থ�ক এই সারিণিট ইউ�রা�প িন�য় যান এবং এর �থ�কই
পরবত�কা�ল ি��কাণিমিতর জ� হয়।

আয�ভা�টর সমকা�ল, চত�থ� বা প�ম শতা��, ভার�ত আর একিট অত�� ���পূণ�
উ�াবন গিণ�ত শূ�ন�র ক�না। ইিতম�ধ�ই এক �থ�ক নয় পয�� সংখ�া�িলর সা��িতক
িচ� �তির হ�য় িগ�য়িছল। �কননা, ই��ািচ�নর ৬০৪ সা�ল �া� একিট ��র ফল�কও
এই সংখ�ািলিপ�িলর অি�� �দখা �গ�ছ। ত�ব, শূ�ন�র (আধুিনক) সা��িতক িচ� (০)
সব�জনীনভা�ব গৃহীত হ�ত হ�ত �বাধহয় নবম শতা� �ল�গ যায়। শূন� ব�বহা�রর স��
ভারতীয় �ান মান পাতন প�িত ওত��াতভা�ব জিড়ত। এর ফ�ল �য �কানও বড়
আকা�রর সংখ�া �লখার উপায় অ�নক সহজ হ�য় যায় এবং পািটগািণিতক �ি�য়া�িল
িন�য় কাজ কর�তও িবরাট সিুবধা হয়।

শূন� কীভা�ব উ�ািবত হল, তা একটা গভীর অনুস�া�নর িবষয়। এখনও �কউ �কানও
সিুনিদ�� তথ� িদ�ত পা�রনিন। আমার একা� িনজ� অনুমান, এখা�ন �াক� কিথত
যিু�বাদপৃ� ব�বাদী িচ�ার এক অনন� ��য়াগ �দখা যা��। খবু স�বত, শূ�ন�র
ধারণার উৎপি�র �পছ�ন র�য়�ছ রা�তর আকা�শর স�� িদ�নর আকা�শর ত�লনামলূক
পয��ব�ণ। �কননা, রা�তর আকা�শ �দখা তারা��লা িদ�নর আ�লায় িমিল�য় যাওয়ার
ঘটনা�ক পিরমাণগতভা�ব ব�াখ�া কর�ত িগ�য় বল�ত হ�য়িছল, �য আকাশটা শূন� বা
খািল হ�য় �গল! এই জন�ই হয়�তা আকা�শর আর এক নাম শূন�। এর মা�ন হ��,
�চিলত অ�থ� আমরা �যরকম বুিঝ বা ব�ল থািক, শূন� মা�ন “িকছ�ই নয়” (nothing),
“িকছ�ই �নই” (there is nothing) — এরকমটা নয়। শূন� মা�ন হল িনিদ�� ব�র
অনুপি�িত (absence of something)। িদ�নর �বলায় আকা�শ সম� তারার
অনুপি�িত�ক �দ�খই তা�ক শূন�তা িহসা�ব িচি�ত করা হ�য়িছল। আর পরবত�কা�ল,
িদগ��রখার স�� িমিল�য় শূ�ন�র িলিপ অি�ত হ�য়�ছ �গালাকার ��প।

ভারতীয় সংখ�া িলখন ও �ান মান পাতন প�িত শূন� সহ/ছাড়া িসিরয়া�ত যায় ৬৬২-এ,
বাগদা�দ িন�য় যান আচায� কণক ৭৭৩-এ। আল-�খায়ািরজিম িস�িহ� (িস�া�) ��
অনুবাদ ক�র িন�য় যান ইউ�রা�প (৮২৫)। লািত�ন অনুিদত হয় Algoritmi de
numeroIndorum না�ম। তারপর �থ�কই ওখা�ন ধী�র ধী�র বীজগিণ�তর �ততর
িবকাশ �� হ�য় যায়। িব��র িব�া�নর ইিতহা�স এই শূ�ন�র ধারণা এবং এই �ান মান
পাতন প�িত �াচীন ভার�তর এক িবশাল মা�পর অবদান িহসা�ব সব��ই কম�বিশ



�ীকৃত।

রসায়ন ও ধাত� িবদ�া

অন�ান� �দ�শর ম�তাই �াচীন ভার�তও িচ�িশ��র পাশাপািশ �পাশাক ও পাকা
বািড়ঘ�র রং লাগা�নার ��য়াজন �থ�কই এক সময় রসায়�নর চচ� া �� হ�য়িছল।
এখা�ন আমরা �য সময়সীমার কথা বলিছ, �সই কা�ল রসায়নিবদ�ার কতটা অ�গিত
হ�য়িছল, জানা যায় না।আচায� �ফু� চ� রায় রসায়ন চচ� ার �য ইিতহাস িল�খ�ছন, তা
মলূত মধ�য�ুগর ভার�তর। �াচীন ভার�তর কথা তা�ত িতিন খবু �বিশ আ�লাচনা
ক�রনিন।

আমরা এখা�ন একটা িব�শষ অজ�ন িন�য় কথা বল�ত চাই, যার ম�ধ� �াচীন ভার�ত
ধাত� িবদ�ার চচ� া কতটা এিগ�য়িছল �সই িবষ�য় িকছ�টা আ�াজ পাওয়া যা�ব। আমরা
জািন, িদি�, সলুতানগ� ও অন�ান� �া�ন ৫ম শতা�� িনিম�ত �য �লৗহ���িল র�য়�ছ,
তা�ত আজও খবু �বিশ মর�চ প�ড়িন। এই ���িলর উপ�র �চ�র গ�বষণা ক�র �দখা
�গ�ছ, আকিরক �থ�ক �লাহার ঢালাই�য়র সময় তার ম�ধ� িকছ� পিরমা�ণ �য খাদ িম�শ
থা�ক, যার ম�ধ� িকছ�টা ফসফরাস ঘিটত �যৗগও উপি�ত থাকত, তারই িব�শষ �ভৗত
রাসায়িনক ধ�ম�র কার�ণ এই �লৗহ����লা�ত মর�চ প�ড়িন। বরং বলা ভা�লা, সামান�
মর�চ পড়ার পর তা িন�জই ���র গা�য়র �লাহার উপাদা�নর স�� জলীয় বা� ও
অি��জ�নর সং�যাগ িবি�� ক�র িদ�য় তার অিতির� জার�ণর পথ ব� ক�র �দয়।
রসায়ন শা��র এই সম� তাি�ক �ান না থাক�লও �সই কা�ল ধাত�কম�রা �য
অিভ�তািভি�ক �া�নর সাহা�য� এই অসাধ� সাধন ক�রিছল, তার জন�ও তা�দর
অ�নক সাধুবাদ �াপ�। [ম�ুখাপাধ�ায় ২০১৫ক]

এই চচ� া �কন?

অ�ন�কই ম�ন ক�রন, ধম�িনর�প� ব�ি�বগ� , যিু�বাদী িশিবর, বামপ�ী দল বা মা��বাদী
মহল �ান িব�া�নর জগ�ত �াচীন ভার�তর কী কী অবদান িছল, তার �কানও
�খাঁজখবর রা�খন না। ফলত, তাঁরা �ায়শই “কী িছল জানা দরকার” �গা�ছর যিু�
ম�ব� বা িট�নী ক�র থা�কন। তাঁরা আস�ল জা�ননই না, দীঘ�িদন ধ�র িব�ানমন�
পি��তরাই �াচীন ভার�তর �ান স�দ উ�ার ক�র চ�ল�ছন �সই ইং�রজ আমল
�থ�কই। হা�ত �লখা পঁুিথ উ�ার, আসল নকল যাচাই, স�াদনা ও ম�ুণ, সং�রণ —
ইত�ািদ কাজ তাঁরাই অত�� �ধয� ও ��ার সা�থ স�� ক�র চ�ল�ছন। িন�চ আিম
এরকম সামান� িকছ� বইপ��র উ��খ করিছ, যা�ত �বাঝা যায়, এই কাজিট কত কাল
আ�গ �থ�ক কীভা�ব ধা�প ধা�প এিগ�য় চ�ল�ছ।
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ত�ব একটা কথা ম�ন রাখ�ত হ�ব। �াচীন ভার�ত আমরা �য সম� �ানিব�রু স�ান
পাি�, তা আজ আর পয�া� �ান নয়, মানু�ষর �ানভা�ার তা�ক আ�� ক�র এবং
ছািড়�য় আজঅ�নক দরূ এিগ�য় �গ�ছ। এ��লা আজ ঐিতহািসক অ�থ�, কী িছল অ�থ�,
জানার িবষয়, কা�জ লাগ�ব ব�ল জানার িবষয় নয়। �াচীন �া�নর �সই �র িদ�য়আজ
আমা�দর �কানও কা�জর ��য়াজনই িমট�ব না। িক� আমা�দর বত� মান �ানস�ার
�কাথা �থ�ক �� হ�য়িছল, �সই অ�থ� এ��লা খবুই ভা�লা ক�র খুঁ িট�য় খুঁ িট�য় জান�ত
হ�ব।

উপসংহার

এবা�র একটা িভ�তর ��। �াচীন ভার�তর অতীত ইিতহা�সর এত সম� �গৗরবময়
অধ�ায় থাকা স��ও এ��লার উ��খ বা চচ� া না ক�র িব�জিপ স� পিরবা�রর একদল
�লাক �কন বারবার নানারকম অসত� অবা�ব দািব �পশ ক�র থা�ক? �বিদক িবমান,
মহাভার�ত ��ম�সল গ�বষণা, �াি�ক সাজ�াির, ইত�ািদ? শূ�স�ূ �থ�ক �সাজা
িপথা�গারা�সর উপপাদ�? আয�ভা�টর �কাণানুপা�তর সারিণ �থ�ক িস�ধ ক�ালকুলাস?
এ িক িনছক অ�ানতা? �ানী �লা�ক�দর মিত�ম? না, অন� িকছ�?

না। �কানওটাই নয়।আমার ি�র িব�াস, বু�ঝ��নই এরা সত��ক অ�ীকার ক�র যা��,
আরঅসত��ক ত� �লআন�ছ।

িক� �কন?

যাঁরা �ানিব�ান চচ� া ও গ�বষণার সা�থ আ�িরকভা�ব য�ু, তাঁরা জা�নন, �সখা�ন �য
�কানও ���� কাজ কর�ত �গ�লই �থ�ম একজন গ�বষক�ক �দ�খ িন�ত হয়, �সই
িব�শষ জায়গায় কী কী কাজ ইিতম�ধ�ই হ�য় �গ�ছ। �য অবিধ কাজ হ�য়�ছ, িতিন তার
পর �থ�ক �� কর�বন। আ�গকার জানা�ক অবল�ন ক�রই িতিন সাম�নর িদ�ক
এ�গা�বন। নত�ন িকছ� জান�বন ও জানা�বন। �া�নর জগ�ত এইভা�বই সং�যাজন ও
স�সারণ হ�ত থা�ক। ধম�য় সং�� িতর সা�থ এইখা�নই তার একটা ম� তফাত। ধম�
িব�া�স একবার আিদ ধম� �বত�ক ��িজরা যা ব�ল �গ�লন, তাই �শষ কথা ও স�ব�া�



�ান! তা �থ�ক �ধু �নওয়া যা�ব, ব�াখ�া িব��ষণ ভাব স�সারণ করা যা�ব। ট�কা
িট�নী �যাগ করা যা�ব। িক� তা�ত আর �া�নর নত�ন �কানও িব�ু সং�যাজন করা
যা�ব না। এই কার�ণ ধম��� িন�য় �কানও �� করা চ�ল না। �ধু অ�ভা�ব ভি� ভ�র
�ম�ন চল�ত হয়।

িব�া�নর জগ�ত �চাখ বু�জ �ম�ন চলার ��ই �নই। যা�ক িভি� ক�র আিম পা বাড়াব,
তা�ত যিদ ভ�ল থা�ক, গলদ থা�ক, ফাঁক থা�ক, আর �সটা যিদ আিম �জ�ন না িনই,
তাহ�লআিম যা করব, তা�তও ভ�ল �থ�ক যা�ব। তাই িনি�ত হ�ত হ�ব।আবার �য কাজ
হ�য় �গ�ছ, তাই িন�য় প�ড় থাকার মা�ন হয় না। তাই ক�রু কী কাজ হ�য় �গ�ছ তাও
�জ�ন িন�ত হয়। এই সব কার�ণই িব�া�নর জগ�ত খবু স�চতনভা�বই অতী�তর কাজ
স��ক� �� ধারণা অজ�ন করা নত�ন গ�বষণা ও অনুস�া�নর একটা অন�তম �ধান
শত� ।আর িঠক এই কার�ণই িব�ান চচ� ার সা�থ িব�া�নর ইিতহাস চচ� া ওত��াতভা�ব
জিড়�য় থা�ক। তার মধ� িদ�য়ই তা�দর যিু��বাধ ও ইিতহাস �চতনা এক স�� িবকিশত
হ�ত থা�ক।

সতুরাং, যারা চাই�ব মানু�ষর ম�ধ� যিু��বাধ�ক হত�া কর�ত, ইিতহাস �চতনা�ক �ংস
কর�ত, তা�দর প�� �াচীন ভার�ত �ানিব�া�নর সত�কা�রর অ�গিতর খবর �সািরত
করা স�ব নয় �ধু নয়, অসিুবধাজনকও ব�ট! তা�দর চাই িমথ�া গ�ব�র ফানুস। উ�
জাত�ািভমান! আ�াসী জাতীয়তাবাদ! িব�া�নর ইিতহাস�ক উিড়�য় িদ�য় ইউ�রাপ
আ�মিরকার আধুিনক �ব�ািনক আিব�ার�িল�ক দু িতন হাজার বছর আ�গ ভার�তর
মািট�ত ঘিট�য় �দওয়া। �ভাবতই যাঁরা �কৃত িব�া�নর চচ� া ক�রন, িব�া�নর
ইিতহা�সর খবর রা�খন, তাঁ�দর প�� �সই সব �� িব�াস করা, �ম�ন �নওয়া, �চার
করা স�ব নয়। তাঁরা এর িব�রািধতা এবং সমা�লাচনা কর�বনই। আর িঠক তখনই
একটা গণ-আওয়াজ ত� �ল �দওয়া যা�ব — এই �দখ, ব�লিছলাম না, ধম�িনর�প�
যিু�বাদী মা��বাদী কিমউিন� �লাকজন �দ�শর ঐিতহ� মা�ন না, মান�ত চায় না,
�দ�শর অতীত িন�য় তা�দর �কানও গব��বাধ �নই, ইত�ািদ!

এই িদক �থ�ক একটা িবপদ ঘিন�য় �তালা হ�� অ�নক িদন ধ�র। িব�শষ ক�র িবিভ�
দফায় িব�জিপ �দ�শর শাসন �মতায় আসীন হ�ত �� করার পর �থ�ক। �ব�ািনক
ম�নাবৃি��ক দীঘ�িদন ধ�রই এ�দ�শ অব�হলা করা হ�য়�ছ। কং���সর আমল �থ�কই।
তা�দর িশ�ানীিতর মাধ��মও।জহরলাল �নহ�র �ব�ািনক মানস (scientific temper)
সিৃ�র ��াগান�ক খািনকটা তামাশা ক�রই, তাঁরই দ�লর �নতাম�ীরা অ�ব�ািনক িচ�ার
�চার �সার ক�র �গ�ছন িনি�� এক আ�য় ও ���য়। তার ফ�ল সারা �দ�শর
আমজনতার �তা ব�টই, এমনিক িশি�ত�দর এক বৃহ�র অং�শর ম�ধ�ও �পৗরািণক
গ��জব�ক সত� ঘটনা ব�ল িব�াস করা, “ব�া�দ সব আ�ছ” ব�ল ম�ন করা, �াচীন



মিুনঋিষরা ি�কা�ল �াতব� সম� িকছ�ই জান�তন ব�ল ভাব�ত পারা, ইত�ািদ —
�াভািবক ঘটনায় পয�বিসত হ�য়িছল। িব�জিপ এবং স� পিরবার এটা জানত। তারা
এই পিরি�িতর ভা�লারকম ফায়দা ত�ল�ত �চ�য়�ছ গত ক�য়ক বছ�র।

তারা জা�ন, সাধারণ মানু�ষর ম�ধ� যিদ �কৃত ইিতহা�সর চচ� া হয়, �াচীন ভার�ত
িব�ান ও �যিু�র িবকা�শর ঘটনািভি�ক আ�লাচনা হয়, তখন তারা অ�নক ভ�ল �াি�
অ�তা �থ�ক ম�ু হ�য় যা�ব। তারা অ�নক িজিনস যিু� িদ�য় িবচার িব��ষণ ত�লনা
কর�ত িশখ�ব। তা�দর তখনআর যা �হাক িকছ� বুিঝ�য় �দওয়া যা�ব না।

অথচ �বাঝা�ত �তা হ��! এক িবরাট সংখ�ক সাধারণ মানুষ এ��লার �ারা �ভািবতও
হ��। �গা-ভজনা, মসুলমান িব��ষ, কা�ীর িন�য় গা-গরম �দশ��ম, পািক�ান িব�রাধী
িজিগর, ইত�ািদ �তা আ�ছই। তার �চ�য়ও বড় কথা হ��, �সই মন�মাহ�নর আমল
�থ�কই ভারতীয় পঁুিজবাদ খবু �ত অথ�নীিত রাজনীিত ও সং�� িতর ���� ফ�ািসবা�দর
িদ�ক অ�সর হ��। �াধীনতা-উ�র কা�ল যতট�কু সীিমত গণতাি�ক পিরকাঠা�মা গ�ড়
উ�ঠিছল, সমাজতাি�ক দিুনয়ার �ভা�ব �য সামান� একটা জনমখুী অথ�ব�ব�ার ঠাটবাট
�তির করা হ�য়িছল, ১৯৯১-উ�র “উদার”-নীিতর আম�ল �সই সম� �ভ�ঙ িদ�য়
ভারতীয় পঁুিজবাদ তার দাঁত-নখ �বর ক�র �ফ�ল�ছ। আর কং��িস রাজনীিত�ত �য
িঢ�লঢালা ভাব িছল, িব�জিপ তা কািট�য় উ�ঠ �ত সম� রা��য় ���� শাসক দলীয়
িনয়�ণ কা�য়ম ক�র �ফল�ত চাই�ছ। ��ািনং কিমশন �ভ�ঙ �দওয়া, িরজাভ� ব�া��র
মাথায় দালাল বসা�না, �ক�ীয় িব�িবদ�ালয়�িল�ত স��র �লাকজন�ক িনয�ু করা,
িবচারক িন�য়া�গর �মতা সরকা�রর হা�ত ত� �ল �নওয়ার ��চ�া, পাল�া�ম��র বাই�র
িস�া� িন�য় �দ�শর উপর চািপ�য় �দওয়া — এসব এখন এক সাধারণ ঘটনায়
পয�বিসত।

�গাপাল গা�ী ২০১৪ সা�ল (তখনও ম�না আমল) িসিবআই�য়র �িত�ািদব�সর ভাষ�ণ
অিভ�যাগ ক�রিছ�লন, একটা ক�প�া�রট পিরবার (িরলা�য়� �প) �দ�শর সম� রা��য়
স��দর িসংহভা�গর মািলক ও িনয়�ক হ�য় ব�স�ছ। িদি�র সরকার তা�দর কথায়
ওঠ�বাস ক�র চ�ল�ছ। �সই অিভ�যাগ আরও সাংঘািতকভা�ব এখন মতূ� �প ধারণ
ক�র�ছ। ত�ব হ�াঁ, একটা নয়, একািধক ক�প�া�রট �প। আ�ািনর পাশাপািশ আদািন,
�বদা�, এশার, মাল�, রাম�দব, ইত�ািদরাও এই সািব�ক লু�টর �খলায় এখন অংশীদার।
এই লু�টর অংশ িহসা�বই সরকাির ব�া� �থ�ক ল� �কািট টাকা ঋণ িন�য় তারা �ফরত
িদ�� না, �সই অব�া�তই আবার ঋণ িন�� এবং �মাদীর বদান�তায় �প�য়ও যা��।
ছি�সগ�ড় অ�ালুিমনা সহ িবিবধ খিনজ আকিরক উৎ�সর উপর িবিন পয়সায় দখল
�নওয়ার জন� আিদবাসী�দর উ��দ ক�র পাহাড় জ��লর য�থ�ভা�ব ইজারা ব�ন
চল�ছ। �ক� এবং িবিভ� রা�জ� সরকাির �মতার অপ��য়াগ ক�র �দ�শর িবিভ�



জায়গায় হাজার হাজার একর জিম পত�িল�ক িবনা পয়সায় দান করা হ�� তার
ব�বসা�ক বািড়�য় �তালার জন�। এইভা�বই বড় �নাট বািত�লর িহং� আ�াস�ন �দড়
শতািধক নাগিরক�ক হত�া ক�র এক ধা�ায় ক�য়ক ল� �কািট টাকা মানু�ষর প�কট
�থ�ক জবরদি� �ক�ট এ�ন ব�া��র শূন��ান পূর�ণর ব�ব�া হ�য়�ছ। িবজয় মাল�র পর
নীরব �মাদী রা�ায়� ব�া� �থ�ক পাহাড়-�মাণ অ��র টাকা �লাপাট ক�র িব�দ�শ
িনি��� পািল�য় িগ�য় বুিঝ�য় িদ�য়�ছ, বত� মান িব�জিপ সরকার কা�দর �া�থ� এবং
কা�দর জন� শাসন চালা��! সিু�ম �কা�ট�র বাধা স��ও �জার ক�র সব�� আধার কাড�
বাধ�তামলূক ক�র জনসাধার�ণর ব�ি�গত তথ� ভারত সরকার হ�য় আ�মিরকান
সরকা�রর মহা�ফজখানায় ঢ� িক�য় �দওয়া হ��। স�িত একটা িবল আনা হ�য়�ছ, যার
ল�� হ�� রা��য় ব�া� �দউিলয়া অব�ায় পিতত হ�ল সাধারণ মানু�ষর গি�ত অথ�
�থ�ক টাকা �ক�ট তা�ক র�া করা হ�ব। এ এক িব�-অিভ�বণ �ি�য়া (reverse
osmosis), �যখা�ন িবপুল পঁুিজর মািলক আ�ািন-আদািন-�বদা��দর অনাদায়ী ঋ�ণর
�বাঝার ভার কায�ত বই�ত হ�ব িনঃ��ায়আমজনতা�ক।

িক� এই সব চ�ড়া� জন�াথ� হত�াকারী পদ��প��লা�ক �লাকচ�ুর �থ�ক �থ�ম
আড়াল ক�র রাখ�ত হ�ব এবং তারপর সাধারণ মানুষ�ক অন� িদ�ক মািত�য় িদ�ত হ�ব,
যা�ত তারা খািনকটা �বাঝার পরও এর িদ�ক য�থ� মনঃসং�যাগ না ক�র। সা�দািয়ক
িব��ষ ও মনন-িবভাজন, �গার�ার �জগু, লাভ �জহাদ �রাখা, পািক�ান িব�রাধী
িজিগর, ইত�ািদর না�ম য�ত� হামলা চািল�য় স� পিরবার তা�দর নানারকম
সংগঠ�নর মাধ��ম সারা �দ�শ এক উ� ধম�া� িহং�তার জ� িদ�য় চ�ল�ছ। �দশীয়
ঐিত�হ�র নাম ক�র �াচীন কালজীণ� জাতপা�তর ঘণৃা িব��ষ�ক নত�ন ক�র চািগ�য়
ত� �ল িবিভ� �া�� দিলত�দর উপর বব�র আ�মণ ও অবমাননার ঘটনা ঘিট�য় চ�ল�ছ।
বাংলা�দ�শর ম�তাই ভার�তও এ�কর পর এক ন�র� দা�ভালকর, �গািব� পানসা�র,
এম কালবুিগ�, �গৗরী ল��শ �মখু�ক হত�া ক�র এরা যিু�বাদী ধম�িনর�প� শি�র
�িতবাদী মখু��লা�ক ভয় �দিখ�য় ব� ক�র িদ�ত �চ�া কর�ছ।

যাঁরা এই সব দ�ুয�াগ �দ�খ এ�ক �খবার কথা ভাব�ছন, তাঁ�দর উপা�য়র কথাও ভাব�ত
হ�ব। অযিু� কুযিু� অ�তা অ�তা এবং িহংসার জবাব িদ�ত হ�ব যিু� তথ� সত�
�া�নর �বলতর চচ� ার মাধ��মই। �শষ পয�� তার শি� অ�নক �বিশ। ইিতহা�স এই
শি�ই �শষ অবিধ িট�ক যায় এবং িবজয় লাভ ক�র। ��নার হত�াকারী, গ�ািল�লওর
িনয�াতনকারী�দর নাম মানুষ ব� কাল আ�গই ভ� �ল �গ�ছ; ��না গ�ািল�লওরা ইিতহা�স
অমর হ�য় আ�ছন! বাই�ব�লর িবদ�া এখন িশ��দর হাস�র�সর অফুরান �জাগানদার।
আর তাঁ�দর িনরলস অকু� সং�া�মর মধ� িদ�য় অিজ�ত �ানভা�ার মানব জািতর �যৗথ



স�দ হ�য় র�য় উ�ঠ�ছ। আমা�দরও ফ�ািসবাদ িব�রাধী সং�াম মানু�ষর গণতাি�ক
অিধকার ও জীবন-জীিবকার অিধকার র�ার পাশাপািশ ভার�তর �াচীন কা�লর �কৃত
অজ�ন�িল�ক এমনভা�ব সংর�ণ কর�ত হ�ব �য আজ�িব �ব�ািনক দািবপ��র
�কানও ��য়াজনই �সখা�ন থাক�ব না! তারপ�রও যারা ঋগ্ �ব�দ িবমান চালা�ব, পুরা�ণ
�জ�নিট�আপ�লাড কর�ব, গা�ারীর ��ািনং ক�র শতপু� বানা�ব, সাধারণ মানুষ �ধু
তা�দর ভ�লটা ধ�র �ফল�ব না, এই সব িব�াি� �চা�রর িনগূঢ় উ��শ�ও ধ�র �ফল�ব


