
SHANTI PARVA 

শান্তি পৰ্ব ভাৰতীয় মহাকাৰ্য মহাভাৰতৰ ১৮ খন গ্ৰন্থৰ দ্বাদশ। পৰম্পৰাগতভাৱে ইয়াত 3 খন উপ-ন্তকতাপ আৰু 365 টা 

অধ্যায় আৱে। গুৰুত্বপূৰ্ব সংস্কৰৰ্ত 3 খন উপ-ন্তকতাপ আৰু 353 টা অধ্যায় আৱে। এইখন মহাকাৰ্যৰ ১৮ খন ন্তকতাপৰ 

ন্তভতৰত আটাইতকক দীঘল ন্তকতাপ। 

যুদ্ধ শশষ শহাোৰ ন্তপেত ন্তকতাপখন ন্তনধ্বাৰৰ্ কৰা হহৱে- দুৱয়াপক্ষই শান্তি স্বীকাৰ কন্তৰৱে আৰ ুযুন্তধ্ন্তিৰাই পাণ্ডে ৰাজ্যৰ শাসন 

আৰম্ভ কন্তৰৱে। শান্তি পৰ্বই শাসক, ধ্মব আৰু সুশাসনৰ কতব ৰ্য পাঠ কৱৰ, মৃতুযমুখত পৰা ভীষ্ম আৰু ন্তৰ্ন্তভন্ন ঋন্তষৰ পৰামশব 

অনুসন্তৰ। পৰ্বত ৰ্হুৱতা সাংৱকন্ততক কান্তহনী অিভুব ক্ত আৱে শযৱন "দুন্তভব ক্ষৰ সময়ত শভাকত আৰু ন্তনৰান্তমষ শভাকত থকা আৰ ু

ন্তনৰান্তমষৱভাজ্ী ন্তৰ্শ্বন্তমত্ৰই মাংস চুন্তৰ কৰা" আৰু "ফাউলাৰ আৰু কৱপৌ"ৰ দৱৰ কান্তহনী। ন্তকতাপখনত ন্তকেুমাৱন "জ্ান্ততৰ তত্ত্ব" 

ৰ্ুন্তল ৰ্ৰ্বনা কৰাৰ লগৱত সতযৰ ন্তনয়ম ৰ্নাম ৰীন্তত-নীন্ততৰ ন্তনয়মৰ মাজ্ত তুলনামূলক আৱলাচনা ৰখা হহৱে, যাৰ দ্বাৰা সতযক 

ৰীন্তত-নীন্তততকক ৰ্হুত উন্নত ৰ্ুন্তল শঘাষৰ্া কৰা হহৱে। নযায়শাস্ত্ৰ, সমৃন্তদ্ধ আৰু সফলতাৰ ওপৰত ইয়াৰ গ্ৰন্থসমূহৰ ৰ্াৱৰ্ শান্তি 

পৰ্বৰ্যাপকভাৱে অধ্যয়ন কৰা হহৱে। 

এই পৰ্ব (ন্তকতাপ)ত পৰম্পৰাগতভাৱে 3 টা উপ-পৰ্ব (উপ-ন্তকতাপ ৰ্া সৰু ন্তকতাপ) আৰু 365 টা অধ্যায় (শাখা, অধ্যায়) আৱে। 

ন্তনম্নন্তলন্তখতৱৰ্াৰ হহৱে উপ-পৰ্বসমূহ: 

1. ৰাজ্ধ্মব-অনুসন পৰ্ব (অধ্যায়: 1-130) 

এই উপ-ন্তকতাপখনত অনযানয ন্তৰ্ষয়ৰ লগৱত ৰজ্া আৰু শনতাসকলৰ কতব ৰ্যৰ ন্তৰ্ষৱয় ৰ্ৰ্বনা কৰা হহৱে। 

2. অপদধ্মব-অনুসন পৰ্ব (অধ্যায়: 131-173) 

এই উপ-ন্তকতাপখনত আচৰৰ্ৰ ন্তনয়মৱৰ্াৰ ৰ্ৰ্বনা কৰা হহৱে শযন্ততয়া এজ্ৱন প্ৰন্ততকূলতাৰ সন্মুখীন হয়। 

3. শমাক্ষ-ধ্মব পৰ্ব (অধ্যায়: 174-365) 

এই উপ-ন্তকতাপখনত শমাক্ষ (মুন্তক্ত, মুন্তক্ত, স্বাধ্ীনতা) প্ৰাপ্ত কৰাৰ ৰ্াৱৰ্ আচৰৰ্ আৰু ন্তনয়মৱৰ্াৰ ৰ্ৰ্বনা কৰা হহৱে। 

 

জ্ান্ততৰ ওপৰত দশবন 

পৰ্বৰ ১৮৮ আৰু ১৮৯ অধ্যায়ৱৰ্াৰ ভৃগুৰ ৰ্ৰ্বৰ তত্ত্ব আৰ্ৃন্তি কন্তৰ আৰম্ভ হয়, যাৰ মৱত ব্ৰাহ্মৰ্সকল ৰ্গা, ক্ষন্তত্ৰয়ৰ ৰঙা, 

হৰ্শযহালধ্ীয়া আৰু শূদ্ৰক ক'লা আন্তেল। ঋন্তষ ভৰদ্বাজ্াই সুন্তধ্ৱে শয শযন্ততয়া সঁচাককৱয় প্ৰন্ততৱটা শেৰ্ীৰ শলাকৰ সকৱলা ৰং শদখা 
যায় শতন্ততয়া জ্ান্ততৱৰ্াৰক শকৱনকক হৰ্ষমযমূলক ৰ্যেহাৰ কন্তৰৰ্ পান্তৰ, শযন্ততয়া সঁচাককৱয় সকৱলা শগাটৰ মানুৱহ এৱক 

আকাংক্ষা, এৱকখং, এৱকভয়, এৱকই শশাক, এৱকই ভাগৰ, এৱকৱভাক, এৱকৱপ্ৰম আৰু অনযানয আৱেগ অনুভে কৱৰ? ভৰদ্বাজ্াই 

দাৰ্ী কৱৰ শয সকৱলাৱে এৱকধ্ৰৱৰ্ জ্ন্ম গ্ৰহৰ্ কৱৰ, শতজ্ আৰু ন্তপি ৰ্হন কৱৰ, আৰ ুএৱকধ্ৰৱৰ্ মৃতুয ৰ্ৰৰ্ কৱৰ। জ্ান্তত ন্তকয় 

আৱে, ভৰদ্বাজ্াই সুন্তধ্ৱল? ভৃগুৱে উিৰ ন্তদৱে শয জ্ান্ততৰ মাজ্ত শকাৱনা পাথবকয নাই। এইৱটা কামৰ পৃথকীকৰৰ্ৰ কাৰৱৰ্ উদ্ভে 



হহন্তেল। শতওঁৱলাকৰ কাৱৰা ৰ্াৱৰ্ কতব ৰ্য আৰু ৰীন্তত-নীন্তত ন্তনন্তষদ্ধ নহয়।জ্ন মুইৰৰ মৱত, শান্তি পৰ্ব আৰু ইয়াৰ সহৱযাগী 
গ্ৰন্থ অনুষাসন পৰ্বই দাৰ্ী কৱৰ শয জ্ন্ম, দীক্ষা, অেতৰৰ্, ৰ্া ন্তকতাপৰ জ্ঞাৱন এজ্ন ৰ্যন্তক্তৰ শযাগযতা ন্তনধ্বাৰৰ্ 
নকৱৰ; শকেল শতওঁৱলাকৰ প্ৰকৃত আচৰৰ্, প্ৰকান্তশত গুৰ্াগুৰ্ আৰু গুৰ্ৱৰ্াৱৰ এজ্নৰ শযাগযতা ন্তনধ্বাৰৰ্ কৱৰ। শকাৱনা 
উৎকৃষ্ট জ্ান্তত নাই, শান্তি পৰ্বই দাৰ্ী কৱৰ। 


