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তৃতীয় অধ্যায় 

রামায়ণের ঘটনায় নননিত ভারত ইনতিাস  
 

প্রথম ভাগ 

রামায়ে কানিনী মূলত রূপকাত্মক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে রামায়ণের এই 
রূপকাথথকতায় নবশ্বাস করণতন যসকথা আমরা পূণবথর অধ্যাণয় আণলাচনা কণরনি। 
যসই রূপকাথথকতার আড়াণল যে ভারতবণষথর ইনতিাস উঁনক নিণে, যস কথাও 
রবীন্দ্রনাথ নানা স্থাণন বণলণিন। 

েনিও ইনতিাস ও অথথনীনতণক আলািা আলািা ভাণব আণলাচনা করা প্রায় অসম্ভব। 
ইনতিাণসর অগ্রগনত আসণল যেমন অথথনীনতর নববতথন; যতমনন অথথনীনতর 
আণলাচনা পঙু্গ িণয় োয় ইনতিাণসর সমথথন িাড়া। তাই এ অধ্যাণয়র প্রথম ভাণগ 
আমরা রামায়ণের কানিনীণত নননিত ভারত ইনতিাণসর ির্থন করার পার্াপানর্ 
নিতীয় ভাণগ তৎকালীন ভারণতর সামানিক-অথথনননতক ইনতিাসটাণক যিণে যনব। 
আবার পণরর অধ্যাণয় আমরা তৎকালীন অথথনীনতর পাঠ যনওয়ার আণগ প্রথম 
ভাণগ নগি-নারায়ণের ির্াবতাররূণপর ির্থন করব। 

এই ইনতিাস যলোর কািনট োরা কণরনিণলন, তাণির বাল্মীনক বলা িত। আমরা 
এর আণগর অধ্যাণয় বাল্মীনকণক যকান বযনিনবণর্ষ নয়, একনট যগাষ্ঠী নিণসণব গেয 
কণরনি । ‘বল্মী’১ র্ণের অথথ ‘উপনিনিকা’ বা আলনিভ এবং উইণপাকা। যকান 
বস্তুণক যলিন কণর বা যচণট যনয় নিভ। উপনিভ বা আলনিভ এবং উইণপাকা 
উভণয়ই তার সিণোগী নিয়া কণর। িীবিগণতর উইণপাকা শুকণনা কাঠ যচণট 
যচণট যেণয় তার ননণির নিভ যথণক রস যবর কণর তা নিণয় উইনিনব ততনর কণর, 
ো নকনা পবথণতর কু্ষদ্র সংস্করে। মানুষও তার ননণির ততনর বাস্তবতার যঘরাণটাণপ 
বন্দী িয়। রবীন্দ্রনাণথর ভাষায় – 
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“আপনাণর নিণয় 
রনচনল যর নক এ 

আপনারই আবরে”২ 
আর মানবসমাণির উইণপাকা পুরাণনা সংস্থা বা বৃণক্ষর ননয়মানি যিণন যসই 
জ্ঞানরস নিণয় নতুন ধ্রণনর সংস্থা বা পবথত গণড় যতাণল; এবং প্রায়সই যসটা যস 
কণর ননণিণক নঘণরই। 

এ অধ্যাণয় আমরা রামায়ণের নকিু সুনননিথষ্ট কানিনীর আড়াণল যে ইনতিাস লুনকণয় 
রণয়ণি তার অনুসন্ধাণন প্রবৃত্ত িব। আমাণির এই অনুসন্ধাণনর িানতয়ার অবর্যই 
নিয়ানভনত্তক-বেথনভনত্তক র্োথথনবনধ্। আণলাচনাকাণল আমরা শ্রীকনলম োন ও শ্রীরনব 
চিবতথীর ‘বঙ্গীয় র্োথথণকাষ’ এর িু’েণ্ড; ‘সরল র্োথথণকাষ’ এবং শ্রীিনরচরে 
বণন্দযাপাধ্যাণয়র ‘বঙ্গীয় র্েণকাষ’ গ্রণের প্রভূত সিায়তা ননণয়নি। 

প্রাচীন সংসৃ্কত গ্রোনিণক নবনভন্ন পনণ্ডণতরা নবনভন্ন িৃনষ্টণকাে যথণক নবণেষে 
কণরণিন। যকাথাও সমািতানিক িৃনষ্টণকাে, যকাথাও নারীবািী িৃনষ্টণকাে, যকাথাও 
বা নবণেষে করার যচষ্টা িণয়ণি নবননমথাে তত্ত্ব িারা। এই যে নবনভন্ন িৃনষ্টণকাে যথণক 
একনট রচনাণক যিো, এনট রচনানটর যকান গুণের িনয সম্ভব িয়? গভীণর প্রণবর্ 
করণল যিো োয়, নিয়ানভনত্তকতাই যসই গুে। 

কানিনী অংণর্ প্রণবণর্র পূণবথ আমরা আণগর অধ্যায়গুনল যথণক লব্ধ নকিু নসদ্ধান্তণক 
সূত্রাকাণর যিণে যনব-- 

(১) রামায়ণের গণে নননিত রণয়ণি ভারতীয় সমাণির অথথনননতক নবকাণর্র তত্ত্ব। 

(২) বাল্মীনক এই কানিনীণক নলনপবদ্ধ কণরণিন রূপণকর যমাড়ণক। তাই গণের 
আড়াল যথণক উঁনক যিয় ইনতিাণসর উপািান। 

(৩) বাল্মীনক বা বাল্মীনক যগাষ্ঠীর িাত নিণয় সমাি মন এই ইনতিাসণক নলনেণয় 
ননণয়ণি। তাণক নবণর্ষ কানলক িৃনষ্টণত যিোর যচষ্টা করনি বণট আমরা তণব 
আসণল তা নচরকাণলর ইনতিাস। রবীন্দ্রনাথও একই মণত নবশ্বাস করণতন-- 
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“রামায়ে মিাভারতণক যকবলমাত্র মিাকাবয বনলণল চনলণব না, তািা ইনতিাসও 
বণট; ঘটনাবলীর ইনতিাস নণি কারে যসরূপ ইনতিাস সময়নবণর্ষণক অবলম্বন 
কনরয়া থাণক—রামায়ে-মিাভারত ভারতবণষথর নচরকাণলর ইনতিাস।” (রামায়ে, 
প্রাচীন সানিতয) 

(৪) রামায়ণের কানিনীর সময়কাল তবনিক েুগ (যমাটামুনট ১০০০ নিস্ট পূবথ যথণক 
২০০ নিস্টপূবথ পেথন্ত) যথণক যমৌেথ েুগ পেথন্ত নবসৃ্তত। অথথাৎ সমাণির মনস্তষ্কস্বরূপ 
ব্রাহ্মেযবাণির প্রনতষ্ঠা, সাধ্ারে মানুণষর নবপন্নতা ও ব্রাহ্মেণির আনধ্পতযণক স্বীকার 
এবং এর নবপরীণত সাধ্ারে মানুণষর িাণত পুঁনির উদ্ভণব আনথথক ক্ষমতায়ন। 
ফলস্বরূপ যষাড়র্ মিািনপণির প্রনতষ্ঠা, ব্রাহ্মণের িমর্ নামসবথস্ব র্াসণক পনরেত 
িণয় োওয়া এবং এমনই একনট ততনর যপ্রনক্ষণত বুণদ্ধর আনবভথাব ব্রাহ্মেণির 
এণকবাণর যপণড় যফণলনিল। এই যে পুঁনিবাণির উত্থাণন ব্রাহ্মেয অপর্াসণনর 
অবসান -- রামায়ণের রূপকানিত কানিনীণত যসই ইনতিাসই উণঠ এণসণি। 

(৫) তবনিক ব্রাহ্মে নিল সনাতন সামযবািী সমাণির অধ্ঃপনতত উত্তরসূনর। তাই 
সামযবািী সমাণির ননয়ম যমণনই যস উিৃত্ত উৎপািণনর পক্ষপাতী নিল না। পেযানি 
উৎপািন ও যলনণিণনর তারা পক্ষপাতী নয়। সমাি কাঠাণমায় যকানও পনরবতথন 
যমৌলবািী সমাির্াসণকর কাণি ননন্দনীয় ও পনরতযািয িণব যসটাই স্বাভানবক। 
রাবে চনরণত্র এই যমৌলবািী অতযাচারী র্াসণকর পূেথ পনরেনত ঘণটনিল। আরও 
স্পষ্ট কণর বলণল ব্রাহ্মেযতি ও তাণির িারা ননয়নিত সমািবযবস্থার সামনগ্রক 
রূপনট এোণন রাবে সত্তায় ধ্রা পণড়ণি। এর নবরুণদ্ধ সামানিক নবপ্লণবর কানিনী 
রামায়ণে বনেথত। 

(৬) এই কানিনীর এলাকা নবরাট। ঋনৈনিক সপ্তনসন্ধব অঞ্চলণক িানড়ণয় গঙ্গা, 
েমুনা, যিায়াব এলাকা। ‘র্তপথ ব্রাহ্মে’-এ উনিনেত নবণিঘ মাধ্ণবর গে যথণক 
ঐনতিানসণকরা নসদ্ধান্ত কণরণিন পূবথতম সীমায় অবনস্থত নমনথলা, উত্তণর পাঞ্জাব, 
িনরয়ানা যথণক সমূ্পেথ গাণঙ্গয় সমভূনম। প্রথণম ভরত, পুরু, দ্রুি, অনু প্রভৃনত 
যকৌমিীবন এবং পণর নগরায়ে ও যষাড়র্ মিািনপি এই কানিনীর পনরমণ্ডলণক 
ধ্ারে কণর আণি। 
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(৭) কানিনী নবণেষণের যক্ষণত্র আমরা ভারত ইনতিাণসর প্রামােয তথযাবলীর প্রচুর 
সািােয গ্রিে কণরনি। রামর্রে র্মথা, ধ্মথানন্দ যকাসানম্ব, যরানমলা থাপার, রেবীর 
চিবতথী, ইরফান িানবব, সুকুমারী ভট্টাচােথ, সুনীল চণট্টাপাধ্যায় প্রমুণের রচনাবলী 
আমাণির প্রভূত সািােয কণরণি। এবং আমরা আশ্চেথ িণয় রামায়ণের কানিনীর 
সাণথ যসসব তথযাবলীর অিস্র নমল েঁুণি যপণয়নি। নকন্তু নকিু যক্ষণত্র এমনও 
িণয়ণি যেোণন উপেুি তথয েঁুণি পাওয়া োয়নন। যসণক্ষণত্র আমরা সঙ্গত তথা 
েুনিগ্রািয অনুমাণনর আিয় ননণয়নি, যসও আসণল র্োথথতণত্ত্বর অনুসারী িণয়ই। 

(৮) আমরা রামায়েণক যিণেনি সমািনবজ্ঞাণনর িৃনষ্টণকাে যথণক; অথথনীনত োর 
যকন্দ্র, একনপণঠ যর্াষক ও তার তবষমযমূলক রাষ্ট্রনীনত অপর নপণঠ যর্ানষত ও তার 
মুনির আকাঙ্খা এই নবণেষণের গুরুত্বপূেথ মাত্রা। তাই নিয়ানভনত্তকতাণক মূল নভনত্ত 
কণর আণলাচনাণক সামানিক িৃনষ্টণকাণের আণলাণক যিোর যচষ্টা করা যগল-- 

 

বালকাণ্ড 

অণনক অণনক নিন আণগ অণোধ্যায় এক রািা রািত্ব করণতন। তাঁর নাম নিল 
ির্রথ। তার নপতা নিণলন অি। ির্রণথর নতন স্ত্রী—যকৌর্লযা, যককয়ী ও সুনমত্রা। 
নকন্তু মণন বড় িুঃে তাণির যকান যিণল-পুণল যনই। মিীরা পরামর্থ নিণলন – 
মিারাি েনি েজ্ঞ কণরন, তণব সন্তান লাভ করণত পারণবন। যসই েণজ্ঞর নাম িল 
পুণত্রনষ্ট েজ্ঞ। 

এবাণর নিয়ানভনত্তক িৃনষ্টণত ওপণরর ঘটনাগুনলণক যিো োক— 

‘অণোধ্যা’৩ র্েনট ‘েুধ্’ ধ্াতু যথণক ননষ্পন্ন, োর নিয়ানভনত্তক অথথ—‘নবরূপী োতার 
ধ্ারে’। ‘অণোধ্’৪ র্ণের নিয়ানভনত্তক অথথ—‘যে অেুদ্ধ কণর’ (বঙ্গীয় র্েণকাষ) । 

‘অেুদ্ধ’--বঙ্গীয় র্েণকাণষ র্েনটর প্রথম অথথ যিওয়া আণি ‘েুদ্ধ ভাব, েুদ্ধ না করা’( 
পৃ - ১৭৬), এ আবার যকমন েুদ্ধ? যেন বানিযক বা তিনিক েুদ্ধটা যনই বা কাউণক 
প্রাণে মারা যনই, নকন্তু যভতণর একটা েুণদ্ধর ভাব আণি। যেমন যবচাণকনা 
করা।পরস্পরণক প্রাণে না যমণর িাণট বা বািাণর এই েুদ্ধ চণল। এোণন সািা 
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যচাণে যিণে যবাঝা োয় না, যে যভতণর একটা েুণদ্ধর ভাব আণি। সমাণি যেমন 
অথথনননতক েুদ্ধ চণল। একইভাণব অণোধ্যার অথথ িাড়ঁাণব – ‘যে আধ্াণর বা স্থাণন 
অণোধ্য থাণক’ বা এককথায় অণোধ্যর আধ্ার িল অণোধ্যা। রামায়ে অনুসাণর মনু 
অণোধ্যার ননমথাতা, এনট সূেথবংর্ীয় রািগণের রািধ্ানী ও সরেূতীণর যকার্ল 
িনপণির অন্তগথত নিল। ঋণৈণি েুণদ্ধর সমাথথক র্ে নিল ‘গনবনষ্ট’, র্েনটর 
আক্ষনরক অথথ যগা সম্পণির িনয ইনষ্ট বা প্রাথথনা। রেবীর চিবতথী ‘প্রাচীন 
ভারণতর অথথনননতক ইনতিাণসর সন্ধাণন’ গ্রণে ‘গনবনষ্ট’ ননণয় আণলাচনা প্রসণঙ্গ স্পষ্ট 
িাননণয়ণিন যগাধ্ণনর সমাথথক িল সম্পি বা ‘রনয়’। তাই তেন ‘ধ্নী’ বযনিমাণত্রই 
বলা িত ‘যগামৎ’(পৃ -৪৫)। র্েনট ধ্ণর স্পষ্ট যবাঝা োয় যে, প্রাচীন ভারণত ‘েুদ্ধ’ 
র্েনটর সণঙ্গ অথথনননতক যলনণিণনর একনট ঘননষ্ট সস্পকথ নিল।  প্রাচীন ভারণত 
যে সমস্ত স্থাণন কুর্লতািীবী (যকার্ল) তথা কারুিীবীণির অনধ্ক বসনত নিল এবং 
কমণবনর্ নবননমণয়র পনরণবর্ নিল, যসই সব স্থানই অণোধ্যা পিবাচয। প্রথম নিণক 
এই সব স্থান তবনিকণির িৃনষ্টণত নননন্দত নিণসণব যঘানষত িণলও, যবৌদ্ধেুণগ 
নবননমণয়র মেথািা প্রনতনষ্ঠত িয় এবং এই স্থানগুনল যগৌরবিনক িণয় ওণঠ। 

এই অণোধ্যায় বহু নিপাটথণমণে নবভি আবনতথত র্াসন বযবস্থাণক এবং যে সত্তা 
যসই র্াসনবযবস্থার সামঞ্জসয নবধ্ান কণর ফলাফলগুনলণক একনত্রত করণত সক্ষম 
নিল, যসই সত্তাই ির্রথ (ির্ অণথথ এোণন বহু—'িণর্ নমনল কনর কাি’ আর 
‘রথ’৫ র্েনট ‘রম্’ ধ্াতু যথণক ননষ্পন্ন, োর অথথ আবতথন) । ঋনৈনিক পরবতথী 
সানিণতয যিণেনি, ‘পঞ্চিনা’র মণতা যকৌমণগাষ্ঠীগুনলণক, োর রািাণক বলা িত 
নবর্পনত(পণরর অধ্যায় দ্রষ্টবয)। নতনন নিণলন ‘অি’ রািার পুত্র। ‘অি’ অণথথ 
বুঝণবা যে সত্তা মিনষথণির যতায়াক্কা না কণর িনগণের সমথথন ননণয় ননণিই র্াসন 
ক্ষমতায় চণড় বণসনিল, তাণক। তারই উত্তরসূনর ির্রথ। যবণির একনট যস্তাণত্র 
আণি ‘িনগে’ (নবর্) আপনাণক র্াসনকাণেথর িনয ননবথাচন কণরণি’(পণরর অধ্যায় 
দ্রষ্টবয)। 

এই ির্রণথর নতননট স্ত্রী। যকৌর্লযা, যককয়ী, সুনমত্রা। নকন্তু রািার মণন িুঃে তার 
যকানও যিণলপুণল যনই। তাই পনণ্ডতণির পরামণর্থ তাণক পুণত্রনষ্ট েজ্ঞ করণত িণব। 
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‘স্ত্রী’৬ র্ণের অথথ বঙ্গীয় র্েণকাষকার নিণয়ণিন, ‘োিাণত গভথ সংিত িয় বা কনঠন 
িয়’, তা যস নারী িণত পাণর, িনম, পুকুর িণত পাণর, আবার কমথীবৃন্দও িণত 
পাণর। কারে এর নভনত্তণত থাকা ‘তস্তয’ ধ্াতু সংিত বা গনঠত করার কািনটণক 
উণিে কণর থাণক। এনিক যথণক নারী, িনম, কমথী, িাত্র, প্রিা, িনমক ইতযানি 
সকণলই স্ত্রী পিবাচয। নবপরীণত নর, িনমিার, জ্ঞানী, গুরু, রািা, মানলক, 
প্রণতযণকই পুরুষ পিবাচয, কারে এরা সবাই আপন ‘পুর্’ স্ত্রীর গণভথ যপ্ররে কণরন 
‘উষ’ (দ্রঃ বঙ্গীয় র্েণকাষ) এর িনয। আমরা এোণন ‘স্ত্রী’ র্েনটণক রাণষ্ট্রর 
উৎপািক িনণগাষ্ঠী নিণসণব যিেনি। এই উৎপািক িনণগাষ্ঠী এোণন নতননট 
যিনেণত নবভি। েথা— 

(ক) যকৌর্লযা বা কুর্লতািীবী বা কারুিীবী বা non-agro – producer। 

(ে) যককয়ী। যক অথথাৎ নির্াগ্রস্থ কােথয কণর চণল যে িনণগাষ্ঠী অথবা োরা 
কৃনষকাি কণর তার উৎপণন্ন কালানতপাত কণর পুনরায় কৃনষকাি করার িনয যবঁণচ 
থাণক যে িনণগাষ্ঠী, যসই যককয়ী। মেরা বা মেরতা োর নচরসঙ্গী। আমরা আণগর 
অধ্যাণয় যিণননি যসই িনণগাষ্ঠীই যককয়ী পিবাচয; োরা কৃনষ উৎপািণন নলপ্ত, 
উিৃত্ত উৎপন্ন যকউ ননণয় নগণয় নবিীবাটা করুক, তাণত তাঁর আপনত্ত যনই। নকন্তু 
যস ননণি ভূনম সংিান্ত যকাণনা নকিু তথা উৎপন্ন বা যক্ষণত্রর অংর্নবণর্ষ নবিীর 
কথা ভাবণত পাণরনা। মনস্বী ভূণপন্দ্রনাথ িত্ত তাঁর ‘ভারণতর ভূ-অথথনীনতর িানিক 
মূলযায়ন’ গ্রণে Rhys Davids এর যলো ‘Buddhist India’ গ্রে যথণক বুদ্ধ ও 
বুদ্ধ পূবথকালীন সমাণি কৃনষিীবীর অবস্থান ননণয় উদৃ্ধনত তুণল এণনণিন, “গ্রামগুনল 
ধ্ানযণক্ষত্রণক নঘণর িলবদ্ধ নিল। আর তার বাইণর বনভূনমণত চরত গবানি পশু। 
োর ওপর নিল কৃষক কুণলর তথা র্াকযণির িন্মসূণত্র সাধ্ারে স্বত্ব… নবর্াল 
প্রান্তরণক যিাট যিাট েণে নবভি করা িত এবং প্রনতনট পনরবার তার সিসয 
সংেযার নভনত্তণত উৎপািণনর অংর্ যপণতন, এটাই নিল সাধ্ারে ননয়ম। নকন্তু 
সম্প্রিাণয়র ঊণবথ যকান বযনিগত স্বত্ব নিল না। আমরা এমন িৃষ্টান্ত পাই না, 
যেোণন যিনে যকান অংর্ীিার তার যক্ষণত্রর অংর্নবণর্ষ যকান বনিরাগতণক নবিয় 
করণিন বা বন্ধক রােণিন।” ভূণপন্দ্রনাথ িত্ত িাতণকর উণিে কণর যিনেণয়ণিন 
“এই নবনধ্ বা ননয়ম লনিত এবং নবিয় সংঘনঠত িণয়ণি, এমননটও যিেণত 
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পাওয়া োয়” ( পৃ-১৭, ‘ভারণতর ভূ-অথথনীনতর িানিক মূলযায়ন’, ভূণপন্দ্রনাথ িত্ত, 
কথা প্রকার্নী)। 

(গ) সুনমত্রা। যে িনণগাষ্ঠী কৃনষ ও নর্ে উভয়প্রকার উৎপণন্নর উদ্বৃত্ত সংগ্রি ও 
নবিী কণর িীনবকািথন কণর। অথথাৎ নবননময়িীনব িনণগাষ্ঠী। 

পুত্র না িওয়ার অথথ উৎপািন িণে না। তাই পুণত্রনষ্ট েণজ্ঞর আণয়ািন করণত 
িণব। ‘পুত্র’৭ র্ণের নিয়ানভনত্তক অথথ, ‘পুত (প্রিত্ত বীেথযানির তারে) রণি োিাণত; 
অথবা, যক্ষণত্র (নারী, ভূনম, কুণমাণরর মানট, িুণতাণরর তিা, তাঁনতর সুণতা… ইতযানি 
সৎ প্রকৃনতর গণভথ) পুতকৃত বীেথয িম যমধ্া বুনদ্ধ কলাণকৌর্ল ইতযানি রনিয়া োয় 
তিত্ত প্রকৃনত গভথ িইণত িাত যে উৎপণন্ন; নকংবা আপন যিিমণনর অংর্ প্রণয়াগ 
কনরয়া মানুষ োিানকিু উৎপািন কণর’। অথথাৎ যে যকান রকম উৎপন্নমাত্রই পুত্র। 
এই পুত্র লাণভর িনয যে েজ্ঞ, তাই পুণত্রনষ্ট েজ্ঞ। ‘েজ্ঞ’৮ র্েনটর নিয়ানভনত্তক অথথ 
– ‘েি(কারীর িনন) রিসযরূপী োিাণত’। যে কমথকাণণ্ড যমধ্া িম প্রভৃনতর িনন 
কণর উণের্য নসদ্ধ করা িয়। বিণরর শুরু যথণক যর্ষ পেথন্ত রািা তার ননণির 
পাত্র-নমত্র-অমাতয ও আমলাতণির সিণোগীতায় প্রিাণির ননণয় যে পদ্ধনতণত 
উৎপািন কমথকাণ্ড কণর থাণকন, তাই েজ্ঞ। বানিযক েজ্ঞ তার প্রতীকী আচরে 
মাত্র। অথথাৎ পুণত্রনষ্ট েণজ্ঞর মাণন িাঁড়াল—উৎপািন বৃনদ্ধর িনয কৃত কমথেজ্ঞ। 

এই েজ্ঞ যথণক উণঠ এণলন এক যিযানতমথয় পুরুষ। ির্রথণক নতনন একটা 
পাণয়ণসর থালা নিণয় চণল যগণলন। যসই পাণয়ণসর অণধ্থক যপল যকৌর্লযা, অণধ্থক 
যপল যককয়ী, আর উভণয়র ভাগ যথণক অণধ্থক অণধ্থক ননণয় সুনমত্রাণক যিওয়া 
িল। 

অথথাৎ উৎপণন্নর এক অংর্ যগল কুর্লতািীবীণির কাণি, অনয অংর্ যগল 
কৃনষিীবীণির কাণি; আর উভণয়র উিৃত্ত যগল নবননময়িীবীণির কাণি। এর 
ফলস্বরূপ নগি-নারায়ে এই নতনণিনের িনণগাষ্ঠীর যভতণর চারনট রূণপ অবতথীেথ 
িণলন। েথা— 

রামঃ পূণবথর অধ্যাণয় আমরা ‘রাম’ র্ণের অথথ যিণেনি, ‘যে রমে কণর’। সামানিক 
যক্ষণত্র নগি-নারায়ণের অবতাররূপী রামচণন্দ্রর অথথ িাঁড়াণব িীড়ারত পুঁনি। 
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িীড়ারত পুঁনি ও তার জ্ঞান এবং তাণির িীড়া করান োরা তাণির একনট নমনলত 
রূপণক আমরা রাম নাণম নচনিত কণরনি পূণবথর অধ্যাণয়। অথথাৎ capitalist (a 
person who uses their wealth to invest in trade and industry for 
profit in accordance with the principles of capitalism. 
source: Internet), তাণির concept of capital (Capitalism is an 
economic system based on the private ownership of the means of 
production and their operation for profit. Characteristics central 
to capitalism include private property, capital accumulation, wage 
labor, voluntary exchange, a price system and competitive 
markets. Source: Wikipedia) ও finance capital (Financial capital is 
any economic resource measured in terms of money used by 
entrepreneurs and businesses to buy what they need to make 
their products or to provide their services to the sector of the 
economy upon which their operation is based, i.e. retail, 
corporate, investment banking, etc. source: Wikipedia) এর যে 
নমনলত সত্তা, তাণকই আমরা রাম র্ণে নচনিত কণরনি। 

এইগুনল উৎপািন কমথেণজ্ঞ কমথরত িণল বা আরনত করণল যে সুোনুভব িয়, তাই 
আরাম। রবীন্দ্রনাথও তাই রাম র্ণের অথথ কণরণিন ‘আরাম’। আর ‘রামচন্দ্র’ 
র্ণের অথথ বুণঝনি ‘রাম রূপী চন্দ্র’ বা রাম চাঁনি বা বড় চানিঁ। 
রামচন্দ্র যকৌর্লযানন্দন। অথথাৎ কৃনষর সিায়তাকারী কারুিীবী িনগণের যথণক 
উণঠ এণসনিল এই Finance Capital। কু্ষদ্রনর্ে তেন দ্রুত নবকনর্ত িনেল। 

প্রণবাধ্চন্দ্র যসনও অনুরূপ কথা বণলণিন রাম সম্পণকথ-- 

“রাণমর নবিূবথািলর্যাম বণেথর িারা যবাঝা োয়, রাম বস্তুত কৃনষিাতর্সযর্যামল 
রমেীয়তারই নামান্তর।”৯ 

তেন কৃনষর উন্ননতর সাণথ তাল নমনলণয় এবং কৃনষণক আরও উৎপািনর্ীল কণর 
যতালার িনয কুনটর নর্ণের নবকার্ িণয়ণি, ফলত গ্রামীে অথথনীনত সমাণি নতুন 
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সুর, নতুন আনণন্দর যিায়ার ননণয় এণসণি। ৬০০ নিস্টপূবথাণের সময় যথণকই 
ভারণত মুদ্রার বযবিার শুরু িণয় নগণয়নিল। চন্দ্র, সূেথ প্রভৃনত নচিেুি পাঞ্চমাকথি 
কণয়ণনর ৫০০নট ভাণ্ডার ও তাণত থাকা িািার িািার মুদ্রার কথা িানা যগণি, োর 
অনধ্কাংর্ই মধ্যগাণঙ্গয় উপতযকায় অবনস্থত (পণরর অধ্যায় দ্রষ্টবয)। 

লক্ষ্মেঃ প্রণবাধ্চন্দ্র যসন ‘লক্ষ্মে’ র্ণের অথথ কণরণিন, ‘কলযানময় সম্পি’১০। 
এককথায় ‘লক্ষ্মীবত্তা’। অধ্যাপক যগাণপনু্দ মুণোপাধ্যায় ‘লক্ষ্মে’ র্ণের অথথ কণরণিন 
‘সম্পি’১১। বঙ্গীয় র্েণকাণষ১২ এর অথথ রণয়ণি লক্ষ্মীবান, শ্রীনবনর্ষ্ট, ভাগযবান 
ইতযানি। সরল র্োথথণকাণষ এর অথথ ‘লক্ষ্ম এর বা লভণনোর নির্াগ্রস্ত প্রণয়াণগর 
মনন বা পনরমাপন চণল োণত বা কণর যে; নকংবা নবননণয়াগ যথণক প্রাপ্ত টাকা 
যগাণন যে’১৩ লক্ষ্মে সবথিা নপতাপ্রনতম রামণক লক্ষয কণর চলণতা। 

লক্ষ্মে সুনমত্রার সন্তান। অথথাৎ নবননময়িীবীণির নবননমণয়র ফণল যে যির্ীয় সম্পি 
বা স্বেথমুদ্রা উণঠ আণস যসই সম্পি এবং তার গ্রিেকারী একণত্র লক্ষ্মে পিবাচয। 

ভরতঃ আমরা আণগর অধ্যাণয় যিণেনি ‘ভরত’ র্ণের যভতর ‘ভরে’ নিয়ানট 
সনিয় রণয়ণি। সামানিক নিক যথণক যিেণল ভরত আসণল রাষ্ট্রীয় আণয়র একনট 
অংর্ ো উৎপািনর্ীল িনসাধ্ারণের িীবনধ্ারণের যক্ষণত্র যেটুকু অভাব পণড় তা 
পূেথ করার িনয বা প্রিাণির ভরে করার িনয েরচ করা িয়। 

ভরত যককয়ীর সন্তান। অথথাৎ কৃনষিীবী িনগণের উৎপািন আণয়র যে অংর্ 
রাষ্ট্রীয় যকাষাগাণর কর নিণসণব োয়, তা প্রিাকলযাণন ননেুি িণল ভরত পিবাচয। 
এেনও সমাণি ভরত বিাল তনবয়ণত সনিয়, তণব আমরা তাণক এেন ভরতুনক 
নাণম নচনন। সম্ভবত প্রাচীন ভারণতও এেনকার মত Tax আিায় করা িত, তাই 
িয়ণতা ভরণতর যিণলর নাম তক্ষ (এোণন পুত্র নপতার ভরে করণব এই নীনত 
সনিয়) । 

র্ত্রুঘ্নঃ র্ত্রুণঘ্নর সামানিক সত্তা আমরা পূবথবতথী অধ্যাণয় যিণেনি, নবণিনর্ র্ত্রু নার্ 
কারী মুদ্রা বা নবণিনর্ মুদ্রা (নবণিনর্ র্ত্রু লবেণক বধ্ কণরনিল) । ইনন সুনমত্রার 
সন্তান। অথথাৎ সুনমত্রার গণভথ তথা নবননময়িীবীণির নবননময় যথণক যির্ীয় স্বেথমুদ্রা 
ও নবণিনর্ মুদ্রার িন্ম িল। 



181 
 

ভারণত বনিঃবানেিয নিস্টপূবথ কাল যথণকই চণল আসণি। যরামান যলেক নপ্লননণক 
উদৃ্ধত কণর ভূণপন্দ্রনাথ িত্ত িানাণেন, “ভারতীয় বযবসায়ীগে যরামান মনিলাণির 
নপ্রয় যরর্ম বণস্ত্রর পনরবণতথ যরাম যথণক ির্ লক্ষ স্বেথ মুদ্রা ননণয় চণল োন। তারও 
আণগ যরামান ঐনতিানসক নববরে যথণক িানা োয় যে সম্রাট অগাষ্টাণসর িরবাণর 
নতননট ভারতীয় বানেনিযক িল উপনস্থত িণয়নিণলন। এই ভাণবই তেন বনিথিগণতর 
সণঙ্গ একনট বযস্ত আন্তিথানতক বানেিয চলনিল। এোন যথণকই পনরস্কার যে ভারত 
যস সময় একনট নূতন অথথনননতক স্তণর যপৌঁণি যগণি” (ভারণত ভূ-অথথনীনতর 
িানিক মূলযায়ন, পৃ-৩২)। 

 নিস্টপূবথ ১০০০ এর পূণবথ স্থায়ী কৃনষর প্রনতষ্ঠা িয়নন। ঋণৈণি ‘কৃনষসূনি’ (৪/৫৭) 
থাকণলও পশুচারেই তেনকার মানুণষর প্রধ্ান িীবীকা। নিস্টপূবথ ১০০০ যথণক 
নিস্টপূবথ ৬০০-র মণধ্য গঙ্গা-েমুনা-যিায়াণবর পূবথসীমা পেথন্ত কৃনষর পাকাপানক 
পত্তন িণয় নগণয়নিল। যলািার কুঠার প্রভৃনত কৃনষি কারুনর্ণের পার্াপানর্ বহুনবধ্ 
কুনটর নর্ণের িন্ম িণয় নগণয়নিল যস সময়। ‘বািসণনয়ী সংনিতা’য় ১৮ প্রকাণরর 
কানরগণরর উণিে আণি। এর মূল কারে িল, নিস্টপূবথ ১০০০ যথণক ৯০০-র 
মণধ্য কৃনষপ্রধ্ান সংসৃ্কনতর মানুষ যলািার বযবিার নর্ণেনিল। কৃনষ, কানরগনর নর্ণের 
প্রসার ও উিৃত্ত উৎপািণনর সাণথ তাল নমনলণয় বানেণিযর বযাপক প্রসার ঘণট 
নগণয়নিল যস সময়। উত্তরপূবথ ভারণতর রািগীর, গয়া, তবর্ালী প্রভৃনত অনতিম 
কণর বানেিযপথ যনপাণলর তরাই অঞ্চল পেথন্ত নবসৃ্তত নিল। 

োই যিাক, চারকুমার যবণড় উঠণত লাগণলন। চারনট ভাই শুধু্ নপতামাতার নয়, 
অণোধ্যার সকল নরনারীর নয়ণনর মনে। এমন সময় একনিন অণোধ্যায় এণস 
উপনস্থত িণলন নবশ্বানমত্র। ির্রণথর কাণি রামণক চাইণলন তাঁর আিণমর রাক্ষস 
ননধ্ণনর িনয। প্রথণম একটু অমত করণলও পণর ির্রথ রানি িণয় যগণলন। 
রামচন্দ্রণক নবশ্বানমত্র ননণির সাণথ ননণয় যগণলন। যবর্ কণয়ক নিন পিব্রণি তারা 
এণস পড়ণলন গভীর বণন। এই বণনই থাণক তাড়কা রাক্ষসী। যেমন নবশ্রী তার 
যচিারা, যতমনন কুনটল তার স্বভাব। মুনন-ঋনষরা েেন েজ্ঞ কণরন তেন এই ভীষো 
রাক্ষসী রি আর মাংস িনড়ণয় যিয় ও নানারকম নবঘ্ন সৃনষ্ট কণর। নবশ্বানমণত্রর 
আণিণর্ বালক রামচন্দ্র বাে যমণর তাণক বধ্ করণলন। মুনন এণত েুব েুনর্ িণলন। 
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‘নবশ্বানমত্র’ র্েনটর সামানিক অথথ আমরা নিতীয় অধ্যাণয় যিণেনি। নবশ্ব সৃিনকারী 
যে সত্তাসমূি আনিম সামন্ততানিক বযবস্থার নবণরানধ্তা কণর পেযবািী প্রণচষ্টাসমূণির 
সিায়ণকর ভূনমকা গ্রিে কণরনিণলন; এককথায় পেয উৎপািককারী মানুষ বা 
তাণির সিায়ক বযবস্থাণক নবশ্বানমত্র বলা চণল। প্রণবাধ্চন্দ্র যসনও নবশ্বানমণত্রর এই 
সিায়তার নিকনট তুণল ধ্ণরণিন। পেয উৎপানিত িণল product consultant-এর 
প্রণয়ািন িণব একথা বলাই বাহুলয। এণির কাণির সাণথ নবশ্বানমণত্রর হুবহু নমল 
লক্ষয করা োয়-- “ Product Consultant duties are analyzing client 
requirements, delivering product demonstrations, attracting 
prospective clients, maintaining relationships with existing 
clients, checking training and marketing materials, and training 
staff related to product knowledge.” 

‘রাক্ষস’১৪ র্েনটর অথথ যে ‘রক্ষস্’ যথণক িাত অথবা ‘োিাণত যে রক্ষক যসই 
ভক্ষক িইয়া োয়’ অথবা যে সত্তা বা তবনিক সমাণির যে পনরচালণকরা প্রিাণির 
ও তাণির সম্পিণক রক্ষা করার িানয়ত্ব গ্রিে কণরনিল ও রক্ষা করণত করণত 
অনতরক্ষে বা ভক্ষে কণর যফণল। 

বালক রামচণন্দ্রর িাণত এণির ননধ্ন ঘণট। এভাণব ভাবণত কষ্ট িণল ইওণরাণপর 
নর্েনবপ্লব ও ধ্নতণির অভুযিণয়র ইনতিাণসর নিণক নির নিণলই নবষয়টা পনরষ্কার 
িণয় োয়। সামন্ততি ও নগিথাতণির রাক্ষণসাপম প্রনতনননধ্রা ইওণরাণপর সিযিাত 
কনচ কযানপটাণলর িাণত অবলীলায় পরাভূত িণয়ণি। পুঁনিবািী নবপ্লণব ো িয় আর 
নক, কযানপটাল িয় অপ্রনতণরাধ্য। ভারতবণষথও পুঁনির আনবভথাণব তাই িণয়নিল। 

‘তাড়কা’১৫ র্ণের নিয়ানভনত্তক অথথ, ‘যে-আধ্ারর্নি (প্রিাগেণক) তাড়ে কণর’। 
যসকাণল যে সব সরকানর কমথচারীরা প্রিাণির ভয় যিনেণয়, অতযাচার কণর বা 
তাড়না কণর তাণির কাি যথণক োিনা আিায় করত, কনবর ভাষায় তারাই 
তাড়কা। সিযিাত িণলও পুনঁি মানুষণক স্বাবলম্বন নিনেল। তাই বড় িণয় ওঠা 
প্রিাণির র্নির (বাহুবলও িণত পাণর, যলণঠল রাো পয়সাওয়ালাণির রীনত আবার 
যমরুিণ্ড র্ি িওয়ায় প্রিারা ঐকযবদ্ধ িণয় একনট সামুনিক র্নি িণয় উঠনিল) 
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কাণি তাড়কা িার মানণত বাধ্য। যবৌদ্ধেুণগ যিষ্ঠীণির উত্থান এণক্ষণত্র তাৎপেথপূেথ 
নবষয়। 

পরবতথী তবনিক সানিণতয ভাগিুে, সংগ্রনিত্রী প্রভৃনত কর সংগ্রািক সরকানর পণির 
কথা আণি। তারা যিার পূবথক কর আিায় করত। নবর্পনত ব্রাহ্মে-যতাষে, যসনা 
পালন প্রভৃনত কারণে যিার পূবথক কর সংগ্রি করণত শুরু কণরনিল বণল তার নাম 
বিণল িণয় নগণয়নিল ‘নবর্মত্তা’। তাড়কা এই যিনের কর সংগ্রািক সত্তা। 

রাক্ষস ননধ্ণনর পর রাম-লক্ষ্মে নবশ্বানমণত্রর সাণথ চলণলন নমনথলার রািা িনণকর 
রািধ্ানীর নিণক। নমনথলা নগরী আর যবনর্ িূণর যনই। পণথ পড়ল একনট ননিথন 
আিম। আিমনট এককাণল নিল যগৌতম মুননর। যগৌতম মুননর র্াণপ তাঁর স্ত্রী 
অিলযা পাষাণে পনরেত িণয় যগণিন। ঘটনানট এরকম—একনিন যগৌতণমর আিণম 
না থাকার সমণয় যিবরাি ইন্দ্র যগৌতণমর রূপ ধ্ণর অিলযার সতীত্ব িরে কণরন। 
যগৌতম নফণর এণস এ কানিনী িানণত যপণর অনভর্াপ নিণয় অিলযাণক পাষাণে 
পনরেত কণর। বহু বির পর রামচন্দ্র েেন রাক্ষস বধ্ কণর নমনথলার পণথ 
োনেণলন তেন তাঁর স্পণর্থ পাষােী অিলযা আবার িীবন্ত িণয় উঠণলন। আবার 
শ্রীরাম নমনথলার পথ ধ্রণলন। নমনথলায় রণয়ণি িরধ্নু, ো ভঙ্গ কণর শ্রীরাম 
িনকিুনিতা সীতাণক নববাি করণবন। 

রবীন্দ্রনাথ নলণেণিন-- 

“িীবন-উৎসাি 
িুনটণত সিস্রপণথ মরুনিগ্নবিণয় 

সিস্র আকাণর। উনঠত যস কু্ষব্ধ িণয় 
যতামার পাষাে যঘনর, কনরণত ননপাত 

অনুবথরা-অনভর্াপ তব।”১৬ 

রবীন্দ্রনাথ মণন করণতন, অিলযা উদ্ধাণরর কানিনীণত আণি কৃনষ সংস্কাণরর কথা। 
‘অিলযা’ যকান চনরত্র নয়, িণলর অণোগয িনম। রাণমর স্পণর্থ তাণত উবথরতা সঞ্চার 
িণয়নিল। 
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বঙ্গীয় র্োথথণকাণষ আণি, “যকৌনটণলযর অথথর্াণস্ত্র ‘অথথ’ র্ণের মাণন যিওয়া আণি 
‘িনপি অধু্যনষত ভূভাগ’। অথথাৎ একটা েুগ নিল, েেন যে মানুণষরা যে মানটণক 
নভনত্ত কণর তাণির িীবন কাটাত, তাণিরণক যসই মানট বাি নিণয় নচন্তা পেথন্ত করা 
িত না। যসইরকম একনট িনণগাষ্ঠীই অিলযা। আনিম সমািতিবািী (তেন তা 
েণথষ্ট অবক্ষয়প্রাপ্ত) যগৌতম মিনষথ নিণলন এই িনণগাষ্ঠীর পনরচালক। নতনন নযায় 
র্াণস্ত্রর প্রণেতা, পূণবথর নযায় করার নীনত যগৌতণমর নীনত, এ এক যমৌলবািী 
িীবনির্থন। তাঁণির পরামণর্থই বাঁধ্ ততনর কণর এই অঞ্চণল অধ্ঃপনতত 
সমািতিবািী নীনতণত চাষাবাি চলনিল। নকন্তু যসই পনরচালকণির অণগাচণর 
নবননময়বািীরা যগাপণন এই িনণগাষ্ঠীর সণঙ্গ সম্পকথ গণড় যতাণল এবং নকিু নকিু 
উৎপািন কনরণয় যনয় নবননমণয়র িনয। বযাপারনট েেন পনরচালকণির যগাচণর 
আণস, তেন তাঁরা নবননময়বািীণির নবরুণদ্ধ রুণে িাঁড়ান। যসই নবণরাধ্ গড়ায় বাঁধ্ 
ভাঙাভানঙণত। ফণল বাণের িণল পুণরা এলাকা িুণব োয়, এবং িমর্ঃ িণলর 
অণোগয িণয় অিলযা িণয় োয়। (ইণন্দ্রর বাঁধ্ ভাঙার গেনট যবণিই রণয়ণি। ঋণৈি 
১/৩২/১১। োস্ক এনট উণিে কণর যগণিন। তেন যে আনিম সমািতিবািী 
মিনষথরা সমাি পনরচালনা করণতন তাঁণির বলা িত বৃত্রাসুর।) পণর েেন িনমণত 
পুঁনি নবননণয়াণগর েুগ আণস(রামায়ণের েুগ), তেন এই অিলযা আবার স্বরূপ নফণর 
পায়।”১৭ 

অনয একনট নিক যথণকও নবষয়নট পনরস্কার যবাঝা োয়। অথথর্াণস্ত্র ‘িনপি ননণবর্’-
এর কথা আণি, ো কৃনষ উৎপািন বযবস্থার প্রর্াসননক ননয়িণের অনযতম নভনত্ত। 
এই নীনতণত যকৌনটলয অনাবািী এলাকাণক উৎপািণনর উপেুি যক্ষত্র কণর তুণল 
যসোণন স্থায়ী িনবসনত গণড় যতালার কথা উণিে কণরণিন। িনপণির সম্পণির 
উপেুি বযবিার এর িারাই সম্ভব (পণরর অধ্যায় দ্রষ্টবয) । 

নমনথলার১৮ নিয়ানভনত্তক অথথ-- ‘উৎপািন পণেয পনরেত িণয় যেোণন লানলত িয়’। 
রািা িনকও সূেথযবংর্ী, অথথাৎ রাষ্ট্রীয় পুঁনির সমথথক। ‘িনক’ র্ণের অথথ আণগর 
অধ্যাণয় আমরা যপণয়নি, চুনির মাধ্যণম পাইকানর উৎপািন কণর বা করায় যে 
সত্তা। 
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যমৌেথেুণগর বহু পূবথ যথণকই ভূনমিীন কৃষণকর অনস্তত্ব নিল। বৃিৎ িনমণত 
কৃনষিনমক ননণয়াগ কণর উৎপািন কমথেজ্ঞ চালাণনার কথা আমরা পণরর অধ্যাণয় 
আণলাচনা কণরনি। 

িরধ্নু র্ণের অথথ িণরর ধ্নু। ‘ির’১৯ বা নর্ব বলণত নিয়ানভনত্তকভাণব তবনিক 
েুণগর প্রাক্কাণল আনি জ্ঞান-কমথণোগী স্বাভানবক নবশুদ্ধবািীণির যবাঝাণতা। আর 
‘ধ্নুঃ’২০ বলণত নিয়ানভনত্তকভাণব যসই সমাি পনরচালকণির রীনত বা আইনণক 
যবাঝায়। অথথাৎ এককথায় আনিম যেৌথসমাি নননমথত সামযবািী আইনণকই িরধ্নু 
বলা যেণত পাণর। আনিম সমািতি িমর্ঃ যমৌলবািী িণয় যগণল িরধ্নু যসণকণল 
িণয় োয়। এবং নবসৃষ্ট রাষ্ট্রীয় পুঁনি যস পুরাতন ননয়মণক ( নবননময় করা োণব না 
ইতযানি) যভণঙ নতুন আইণনর প্রবতথন কণর, োণক আমরা এেন বলণত পানর 
‘রামধ্নু’, ো নবণশ্বর প্রথম ধ্নতানিক আইন। নবর্াল আকাণরর যকান বস্তুণক রাম 
র্ণে উণিে করার রীনত যথণক আকাণর্র ধ্নুকণকও রামধ্নু বলা িয়। 

সীতাণক নববাি করার র্তথ এই নিল, িরধ্নু ভঙ্গ করা। রামচন্দ্র এই ধ্নু ভঙ্গ কণর 
সীতাণক নববাি কণরন। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসণঙ্গ নলণেণিন— 

“নবশ্বানমত্র রামচন্দ্রণক অনােথ-পরাভবব্রণত িীনক্ষত কনরয়া তাঁিাণক িনণকর পরীক্ষার 
স্থণল উপনস্থত কনরণলন। যসোণন রামচন্দ্র ধ্নুক ভানঙয়া তাঁিার ব্রত গ্রিণের যিষ্ঠ 
অনধ্কারী বনলয়া আপনার পনরচয় নিণলন।”২১ 

প্রণবাধ্চন্দ্র যসন িরধ্নু প্রসণঙ্গ নলণেণিন— 

“িরধ্নু এই তর্বর্নিরই প্রতীক। কৃনষসভযতার পনরণপাষক ও রাক্ষসপ্রভাণবর 
নবণরাধ্ী রািা িনক স্বভাবতঃই িরধ্নু ভাঙণত পাণর… অবণর্ণষ ক্ষনত্রয় ঋনষ 
নবশ্বানমণত্রর মধ্যবনতথতায় নতনন অনমতবীেথ রামচণন্দ্রর সিায়তা লাভ করণলন।”২২ 

পূণবথর অধ্যাণয় সীতাণক আমরা যিণননি সামনগ্রক ভাণব ভূ-সম্পি রূণপ। 
ঐনতিানসক রেবীর চিবতথী ‘সীতা’ সম্পণকথ নলণেণিন-- 

“সীতা কথানটর পনরভাষাগত তাৎপেথ আণিঃ রািার ননিস্ব সম্পি প্রাচীন ভারণত 
সীতা নাণম আেযাত িত।” 
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িনক সত্তানট িণল িণল িন োটা মিুর সম্প্রিায় সৃনষ্ট কণরনিল, োর সণঙ্গ 
বৃিৎপুঁনির চুনিপূবথক কমথরত িওয়া ঘণটনিল। প্রণবাধ্চন্দ্র যসন িনক ও 
নবশ্বানমণত্রর ভূনমকা ননণয় বণলণিন— 

“…নবশ্বানমত্র ও িনক িণলন তাঁণির (সীতা রাম ও লক্ষ্মণের) প্রবতথক ও সিায়। 
নবশ্বানমণত্রর প্রবতথনার ফণলই রাম-সীতার নমলন, অিলযা-উদ্ধার ও রাক্ষস সংঘাণতর 
সূত্রপাত, এ কথা রামায়ে কানিনী যথণক স্পষ্টভাণবই িানা োয় ও কৃনষনবস্তার আর 
রাক্ষসর্নির ননণরাধ্ যে িনক রািার িীবণনর ব্রত নিল, এ কথাও রামায়ণে 
প্রেন্ন নয়। প্রাচীন মিাপুরুষণির মণধ্য িনক যে আেথসভযতার একিন ধু্রন্ধর 
নিণলন, নানা িনপ্রবাি যস কথা সমথথন কণর। ভারতবণষথ কৃনষনবস্তাণর নতনন 
একিন উণিযাগী পুরুষ নিণলন।”২৩ 

নতনন রবীন্দ্রনাথ যথণক তাঁর বিণবযর সমথথণন উদৃ্ধনত তুণল এণনণিন— 

“এই চাণষর লাঙল নিয়াই তেন আণেথরা ভারতবণষথর মানটণক িমর্ঃ আপন 
কনরয়া লইণতনিণলন। এই লাঙণলর মুণে অরেয িনটয়া নগয়া কৃনষণক্ষত্র বযাপ্ত িইয়া 
পনড়ণতনিল। রাক্ষণসরা এই বযনপ্তর অন্তরায় নিল।”২৪ 

প্রণবাধ্চন্দ্র আরও নলণেণিন— 

“নবশ্বানমত্র ও িনণকর প্রবতথনায় রামচন্দ্র সীতাণক লাভ করণলন অথথাৎ 
কৃনষনবস্তাণরর ব্রত গ্রিে করণলন। কৃনষরত রামচণন্দ্রর িীবণনর প্রধ্ান কৃনতত্ব িুনট— 
অিলযা-উদ্ধার ও সীতা উদ্ধার। একনিণক নতনন িলচালনার অণোগয অনুবথর ভূনমণক 
র্সযর্যামল ও রমেীয় কণর যতাণলন, আর-একনিণক নতনন রাক্ষসর্নিণক ননরস্ত্র 
কণর র্সযর্ানলনী কৃনষভূনমণক তাণির িাত যথণক রক্ষা বা উদ্ধার কণরন।”২৫ 

অথথর্াণস্ত্র ‘সীতা’ নামক িনমর কথা আণি। যসই িনমণত বযনিগত মানলকানা 
থাকণলও যসই মানলকানা রীনতপ্রথা ও ধ্মথর্াণস্ত্রর অনুর্াসন িারা ননয়নিত নিল। 
আর যসই অনুর্াসনগুনলর ধ্ারক বািক নিল ব্রাহ্মণেরা। সুতরাং রামায়ণের 
কানিনীণত ব্রাহ্মেয ননয়িে যথণক িনম উদ্ধার (সীতা উদ্ধার) কণর কৃষণকর 
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ক্ষমতায়ণনর নিকনটও কম গুরুত্বপূেথ নয়। যবৌদ্ধ অনাথনপণ্ডণকর বুদ্ধণক িনম িাণনর 
ঘটনানট িনমণত বযনিগত মানলকানার ইনঙ্গতণক স্পষ্ট কণর (পণরর অধ্যায় দ্রষ্টবয) । 

 

অণোধ্যা কাণ্ড 

নিন োয়। রািা ির্রথ বৃদ্ধ িণয় পণড়ণিন। একনিন নতনন নস্থর করণলন যিযষ্ঠপুত্র 
রামণক যেৌবরাণিয অনভনষি করণবন। মিীণির যিণক নতনন সকণলর সম্মনত 
ননণলন। 

গ্রাম সমাি তেন পুঁনির িাত ধ্ণর অথথনননতক স্বাবলম্বণনর স্বপ্ন যিেণি। কানরগনর 
নর্ণোৎপািন, বানেিয যসই স্বণপ্ন ইন্ধন যোগাণে। আর বহুকাল প্রচনলত সমাি 
কাঠাণমাণত গ্লানন এণসণি, তাই নতুনণক অনভনষি করার িাবী কেন যেন অন্তরাণল 
আপননই উণঠ এণসণি। ইনতমণধ্যই কনচ কযানপটাণলর ক্ষমতা যিণে যনওয়া 
নগণয়নিল। যস তার িমবধ্থমান র্নিণত তর্র্ব তকণর্ার অনতিম কণর যেৌবণন 
পিাপথন কণরণি। এেন যস নবপুল র্নিমান, তাই সমাি র্াসণন তার স্থান নননশ্চত 
করার আণয়ািন িনেল। এোণনই ঘণট োয় যিষ্ঠী সম্প্রিাণয়র উদ্ভব। নবপুল 
পনরমাে অণথথর মানলক তারা। রািাও প্রণয়ািণন তাণির সািােয গ্রিে কণর। বােী 
বসুর তমণত্রয়ী িাতণক এই সম্প্রিাণয়র প্রনতপনত্তর নবষয়নট অতযন্ত সুন্দরভাণব উণঠ 
এণসণি। যিষ্ঠীণির িাত ধ্ণর পুঁনির এই উদ্ভণবর ঘটনার সাণথ রাম-এর উত্থান ও 
প্রনতষ্ঠার সািৃর্য লক্ষেীয়। 

মিনষথ বনর্ণষ্ঠর ওপর অনভণষণকর িানয়ত্ব পণড়ণি। ‘বনর্ষ্ঠ’২৬ র্ণের নিয়ানভনত্তক 
অথথ—‘বর্ (তিতানিত বািীর র্নিনবেুরে) গনতর্ীল িইয়া নির্াগ্রস্ত ভাণব টঙ্কানরত 
ও নস্থত িয় োিাণত; জ্ঞাণনর আিয় োিাণত’। বনর্ষ্ঠ এমন এক সামানিক সত্তা 
োরা প্রচনলত তবনিক বযবস্থা তথা আনিম সমািতানিক বযবস্থার ির্থণনর ধ্ারক-
বািক-প্রচারক রূণপ ভারত সমাণি তার সুিীঘথ ভূনমকা পালন কণরনিল। যসই 
আনিম সমিতণির যকাণলই যতা পুঁনির িন্ম, তাই তার অনভণষণকর িানয়ত্ব 
যপণয়নিণলন বনর্ষ্ঠ। 
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নকন্তু এই আণয়ািণন বাধ্া িণয় উঠণলা মেরা বা মেরতা। যস যককয়ীর তথা 
কৃনষমূলক সভযতার নচরসঙ্গী। কনব নচত্র রচনা করণিন-- মেরা রােী যককয়ীণক 
কুমিো নিণেন—“তুনম নক যবাকা যমণয়! রাম রািা িণল নক আর যতামাণক 
মানণব? তািাড়া যস রািা িণয়ই প্রথণম যতামার ভরতণক মারবার যচষ্টা করণব। 
রাম রািা িণল রাণমর মা যকৌর্লযা িণব রািমাতা; তুনম িণব তার িাসী।” 

যককয়ী পড়ণলন মিাভাবনায়। মেরা তাণক মিো নিল “যতামার প্রনত সন্তুষ্ট িণয় 
রািা ির্রথ যতামাণক একসময় বণলনিণলন িুনট বর যিণবন। এেন যসই িুনট বর 
যচণয় নাও। এক বণর যতামার যিণল ভরত রািা িণব—আর অনয বণর রাণমর যচাে 
বির বনবাস। বনবাণস যগণল রাম আর যতামার ভরণতর যকান ক্ষনত করণত 
পারণব না।” কথাগুনল যককয়ীর মনঃপুত িল। 

মেরার মিো অনুসাণর যককয়ী ির্রথণক বরিুনটর কথা বণলণলন। শুণন ির্রণথর 
মাথায় যেন বাি পড়ল। যককয়ীর কাণি নতনন অণনক অনুনয় নবনয় করণলন, োণত 
যস রাণমর বনবাস না চায়। নকন্তু যককয়ী তার িাবীণত অনড় অটল। 

চয়নমূলক সভযতা রূপান্তনরত িণয়নিল বপনমূলক সভযতায়, তথা কৃনষকাণি। তাই 
কুনটর নর্ণের উদ্ভণবর পূণবথই এই ধ্ারা েণথষ্ট নবকনর্ত িণত যপণরনিল। সবণর্ণষ 
এণসনিল নবননময়। আনিম সামযবািী সমািবযবস্থায় যলনণিণনর মাধ্যণম 
িীবীকািথণনর কথা ভাবা যেত না। এতকাল কৃনষ সমাণির ভরে যপাষণের 
িানয়ত্বটুকু সৎভাণব পালন কণর আসনিল, যসোণন কুর্লতািীবীণির উৎপণন্নর 
আণয় সমাণির ভরে িণব, একথা মানা োয় নন, কারে কুনটর নর্ে েণথষ্ট নবকনর্ত 
িণলও তা নিল কৃনষর অনুসারী। তািাড়া সমাণির মূল কাঠাণমাটা তেণনা 
কৃনষণকনন্দ্রক। পেযায়ণনর বনযা তেণনা শুরু িয়নন। আর সমাি যসটা যমণনও ননণত 
পারণতা না। যককয়ীর বরিুনট তাৎপেথপূেথ-- 

(ক) সমাণির ভরে যপাষে চলণব কৃনষবযবস্থার িারা, 

(ে) পেয উৎপািন বৃিৎ িাণর রাষ্ট্রীয় স্তণর না িণয় যিাট যিাট সংগঠণন সীমাবদ্ধ 
থাকণব। 
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বলা বাহুলয যককয়ীর ‘বর’ বণল উণিে করা িণলও এগুনল আসণল কৃনষনভনত্তক 
সমাণির অনলনেত ননয়ম িণয় নগণয়নিল। যসনিক যথণক বরিুনট নবিাত পুঁনির 
সমথথক ির্রথণক স্মরে কনরণয় যিওয়ার বযাপারনটও তাৎপেথপূেথ। 

যককয়ীর কথা মত রামচণন্দ্রর যচাে বিণরর বনবাস িণয় যগল। সণঙ্গ যগণলন লক্ষ্মে 
ও সীতা। ‘বন’ র্ণের অথথ বঙ্গীয় র্েণকাণষ আণি—‘মুনন- প্রভৃনত যসবা কণরন 
োিার’, ২৭ অথথাৎ মননর্ীল মুননণির িারাই বন গণড় ওণঠ। এই মুনন কারা? সরল 
র্োথথণকাণষ আণি—“কারুি কুনটর নর্ণের উৎপািণনর বুনদ্ধ অিথন কনরয়া(যসই 
িক্ষনবিযা) নবতরে কণরন বা মুনকরে কণরন নেনন; অথবা োঁিারা বযনিস্বাতি ও 
পুঁনিবাণির পণক্ষ কােথয কনরণতন এবং নীরব(যমৌন) থানকণতন।”২৮ যসই মুননণির 
িারাই বন গণড় ওণঠ। শ্রীধ্রণক উণিে কণর বঙ্গীয় র্েণকাষ িানাণেন, 
‘স্বতনসদ্ধবৃক্ষসমূি’২৯ ই িল বন- পিবাচয। এই স্বতনসদ্ধ বৃক্ষ িল এমন এক 
ধ্রণনর যিাট যিাট পনরবার বা যিাট যিাট বযবসার সংগঠন, যেগুনল সম্প্রিায়রূপী 
নবর্াল আনি যেৌথ পনরবার যথণক নবনেন্ন ও স্বননভথর। অথথাৎ ননণি যথণক গণড় 
ওঠা কুনটর নর্ে সংগঠন বা বযবসায়ী সংগঠনগুনলই নিল ‘স্বতঃনসদ্ধবৃক্ষসমূি’। 
রাণমর িন্ম ও নবকার্ এই বৃক্ষগুনলণতই িণয়নিল। কামার পাড়া, কুণমার পাড়া, 
তাঁনত পাড়া, বানেয়া পাড়া এমনই যিাট যিাট গ্রাম, যেগুনল আিও যসই নামণক 
বিন কণর তার প্রাচীন পনরচয়ণক সগণবথ যঘাষো করণি। যসোণন নচরকাল সংলগ্ন 
িণয় থাকাই যককয়ীর বর প্রাথথনার অথথ। 

এনিণক পুত্রণর্াণক রািা ির্রণথর মৃতুয িল। ভরত নিণলন মাতুলালণয়, এসণবর 
নকিুই িানণতন না। অণোধ্যায় নফণর এণস নতনন সমস্তটা িানণত যপণর মা 
যককয়ীণক ভীষে ভৎথসনা করণলন। এরপর নপতার অণন্তযনষ্ঠনিয়া সম্পন্ন কণর িািা 
রামণক নফনরণয় আনণত বণন গমন করণলন। নকন্তু রাম নফরণলন না, ভরত রাণমর 
পািুকা( োিার িারা সুণে গমন সানধ্ত িয়৩০—বঙ্গীয় র্েণকাষ) ননণয় এণস তাণক 
নসংিাসণন স্থাপন কণর রািকােথয চালাণত লাগণলন। পুঁনিণক বনবাণস পাঠাণলও 
আড়াণল আসণল তারই নীনত সমাণি প্রনতনষ্ঠত িণয় যগল, শুধু্ সামণন মুেনট রইল 
ভরণতর। আর ভরতণক সািােয করণত রণয় যগল র্ত্রুঘ্ন। কৃনষিাত উৎপািণনর 
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তবণিনর্ক বানেিয চলণত লাগল। প্রাচীন ভারণতর উৎপািন যে নবণিণর্ যেত তার 
বহু প্রমাে নিণয়ণিন ঐনতিানসণকরা। স্বামী নবণবকানন্দ এ প্রসণঙ্গ নলণেণিন— 

“মানব-িানতর উন্ননতর বতথমান অবস্থার িনয েতগুনল কারে প্রাচীন কাল যথণক 
কাি করণি, তার মণধ্য যবাধ্িয় ভারণতর বানেিয সবথপ্রধ্ান।” ৩১ 

কৃনষিাত চাল, তুলা, পাট নবনভন্ন মর্লা, যেমন লবঙ্গ, এলাচ, মনরচ, িায়ফল, 
িনয়নত্র প্রভৃনত কৃনষিাত দ্রবয ভারত যথণক ইওণরাণপর নবনভন্ন যিণর্ নগণয়ণি। 
আরও পণর কুনটর নর্েিাত সুনত কাপড়, উৎকৃষ্ট যরর্নম পর্নমনা নকংোব প্রভৃনত 
ভারতীয় উৎপািন নবণিণর্ যসসময় েণথষ্ট আির যপণয়নিল। যবণি ‘পনে’যির 
উণিে আণি। এরা িূরণিণর্ োত্রা কণর বানেিয করণতা। যবণি তাই এরা 
ননন্দনীয়। পণরর অধ্যাণয় নবস্তানরত আণলাচনা করা িণয়ণি। প্রসঙ্গত বণল রাো 
ভাণলা ব্রাহ্মেয সানিণতয কানরগরণির কণ্টণকর মণতা মারাত্মক বলা িণয়ণি, কারে 
কানরগরণির নগল্ড িাতীয় সংঘ তৎকালীন ব্রাহ্মেয র্ানসত রাণষ্ট্রর নভনত্ত নানড়ণয় 
নিণয়নিল। এোণনও রাম-রাবণের নবণরাণধ্র তাৎপেথ েঁুণি পাওয়া োয়। 

 

অরেযকাণ্ড 

ভরত অণোধ্যায় নফণর োবার পর রাম, লক্ষ্মে ও সীতা আরও গভীর বণন প্রণবর্ 
কণর এণস পড়ণলন িণ্ডকারণেযর পঞ্চবটী বণন। িণ্ডকারেয বলণত আমরা বুঝব, যে 
অরেযণক িণ্ড যিওয়া িণয়নিল। আমরা নবষয়টা এভাণব বুঝণত পানরনা। নকন্তু েেন 
যিণন োই এই সংসারই িল অরেয, তেন নবষয়টা পনরস্কার িণয় োয়। প্রাচীন 
কাণল যকান সমাি অরেযণক িণ্ড যিওয়া িণয়নিল? ননশ্চয়ই যে সমাি অরেয 
আনিম যেৌথতার নীনত মানয কণর নন। কী যসই নীনত? পেয নবননমণয়র যক্ষণত্র 
পেযানি উৎপািন ও যলনণিন করা োণব না। পেযানি উৎপািন ও যলনণিনই িল  
আনিম যেৌথসমাণির যচাণে অপরাধ্। এই বণন যগািাবরী৩২ নিীর তীণর ( পাইকারী 
উৎপািন প্রবাণির তীণর) অবনস্থত পঞ্চবটী বন। এই পঞ্চবটী শুধু্ উনদ্ভিণলাণকই 
নয়, আমাণির প্রাচীন পূবথপুরুণষরা এণক যিণেনিণলন মানবসমাণিও। নিয়ানভনত্তক 
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র্োথথনবনধ্র সািাণেয তাঁণির যসই ির্থনলব্ধ ধ্ারো আি আমরা নকিু নকিু আত্মস্থ 
করণত যপণরনি। যেমন ‘যগািাবরী’ র্েনট। ‘যগাি’ র্ণের অথথ যগা িান কণর যে। 
নকন্তু এই িান না কণর েনি ননণির কাণি যরণে যিয়, যগা িমন কণর;তাণির যেণত 
না যিয়; তাণত যস স্থান ফুণল যফঁণপ যিাল িণয় োণবই! এরকম িণল তাণকই বণল 
যগাি (যগা িমন কণর যে)। সমাির্রীণরর যক্ষণত্র এই যগাি যরাগ বণল নচনিত 
িণত পাণর; সমাির্রীণরর যক্ষণত্র এই যগাি যগা-এর মানলক বা পণেযর মিুতিার 
িণত পাণর। তণব সাধ্ারেভাণব োণির কাণি েণথষ্ট পনরমাণে যগা বা পেয িণম োয় 
এবং তারা তা ধ্ারে কণর রাণে, নঠক মণতা িাম যপণল তণবই তা িান কণর, তারা 
স্বভাবতই যগািা পিবাচয। একাণল এণিরণকই পাইকার বণল। এরাই সমাণি এক 
একনট যগাষ্ঠীর যগািা বা পাণলর যগািা রূণপ নচনিত িণয় োয়। এণির গমন 
স্বভাবতই অনযণির মণতা আর দ্রুত থাণক না। যে পেযধ্ারা এই যগািাণির বরে 
কণর যনয়, তাণির বিন কণর ননণয় চণল, যসই পাইকারী পেযধ্ারাণক যসকাণল বলা 
িত যগািাবরী। একাণল বলা িয় wholesale marketing। এর তীণরই অবনস্থত 
পঞ্চবটী বন। যসই সুবাণি পঞ্চবটীণক সামানিক যক্ষণত্র স্থাপন কণর আমরা পঞ্চ 
সমাি সংগঠনণক যিেণত পাই, োণির স্বভাব হুবহু পঞ্চবটীর সািৃণর্য নননমথত— 

পঞ্চবটী উনদ্ভিসমাি মানবসমাি 
অশ্বত্থ আশুথ গাি যেৌথ সংগঠন 
নবল্ব যবল গাি সামনরক সংগঠন 
বট বট গাি বযবসায়ী সংগঠন 
অণর্াক অণর্াক গাি নবণনািন সংগঠন 
আমলকী ধ্াত্রী গাি আমলা-সংগঠন 
 

৭৫০ নিস্টাণের পূণবথ ভারত সমাণি এই পাঁচপ্রকার সংগঠন প্রনতনষ্ঠত নিল 
(নবস্তানরত িানার িনয বঙ্গীয় র্োথথণকাষ দ্রষ্টবয) । এণির মণধ্যই পুঁনির নবকার্, 
লক্ষ্মীমন্ত সম্পণির উদ্ভব ও মিুরণিেীর েণথষ্ট অন্নসংস্থাণনর বযবস্থা িণয়নিল। 
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এই বণন বাস কণরন বৃদ্ধ িটায়ু। যস নিল ির্রণথর বনু্ধ। রাম, লক্ষ্মে সীতাণক যস 
অভয় নিল যে পঞ্চবটীণত েনি তারা বাস কণর তণব িটায়ু তাণির রক্ষা করণব। 
বঙ্গীয় র্েণকাণষ িটায়ুর অথথ রণয়ণি—‘োিার আয়ু িট’( সংিত, প্রচুর)৩৩। 
নিয়ানভনত্তক র্োথথনবনধ্ণত এই সত্তার সামানিক চনরত্র েঁুিণত যগণল যবাঝা োয়, 
এরা ির্রণথর কাণলর লুণটরা সম্প্রিায়, োরা আর লুট কণরনা, লুনিত সম্পি ননণয় 
যিাকানিানর কণর বা বানেিয কণর। একসময় যস নিল পক্ষীরাি, অথথাৎ সমস্ত 
যিাকানিারণির যনতৃস্থানীয়। এই সত্তাধ্ারীরা যেৌথসমাণির উিৃত্ত উৎপািণনর 
যলনণিন কণর প্রচুর অণথথর মানলক িণয়নিণলন। 

পঞ্চবটীর নিনগুনল যবর্ সুণেই কাটনিল। নকন্তু যসোণন সমসযা করল রাক্ষসী 
রূ্পথনো। যস রাবণের ভগ্নী। রাম রািার যিণল আর অতযন্ত সুপুরুষ বণল যস তাণক 
নববাি করণত যচণয়নিল, নকন্তু রাম অস্বীকার করায় রূ্পথনো লক্ষ্মেণক নববাি করণত 
উিযত িয়, লক্ষ্মে তেন েল েল কণর যিণস ওণঠ। রূ্পথনো তেন যরণগ নগণয় 
সীতাণক ধ্রার িনয এনগণয় োয়। আর সণঙ্গ সণঙ্গ লক্ষ্মে রাণমর ননণিথণর্ তরবানর 
নিণয় রূ্পথনোর নাক যকণট যফণলন। 

পূণবথর অধ্যাণয় আমরা রূ্পথনো চনরত্রনটর পনরচয় যপণয়নি। যস সরকানর 
করসংগ্রািক । নবরাট নে সমনিত িস্ত িারা যস প্রিাণির সম্পণি ভাগ বসাত, 
কারুিীবী িনগণের উৎপািণনর আণয় ভাগ বসাণত যস বযথথ িণয়ণি। বযথথ িণয়ণি 
বযবসািাত আণয় ভাগ বসাণত নগণয়ও, তাই এেন তার লক্ষয উৎপািণনর উপায় যে 
ভূ-সম্পি তার নিণক। নকন্তু লক্ষ্মে তার নাক-কান যকণট তাণক মানিারা কণরন। 
(িয়ণতা নববাি রূপ চুনির মধ্য নিণয় করসংগ্রািণকরা নকিু মধ্যম পো অবলম্বন 
কণর ননণত যচণয়নিল)।অতঃপর যস যগল িািা রাবণের কাণি অপমাণনর 
প্রনতনবধ্াণনর িনয। রাবে লঙ্কার রািা। লঙ্কা যকমন স্থান এোণন আর একবার 
যিণে যনওয়া োক। বঙ্গীয় র্েণকাষকার ‘লঙ্কা’ র্ণের অথথ কণরণিন, ‘ যে স্থাণন 
রাক্ষণসরা রমে কণর’।৩৫ অথথাৎ লঙ্কার মূণলও আণি ‘রম্’ নিয়ানট; নকন্তু যসোণন 
রামিাত রমেীয়তা যনই, রাক্ষসিাত ভয় রণয়ণি। রাক্ষস র্ণে আমরা যিণেনি, 
রক্ষণকর ভক্ষকরূপ। বতথমাণনও আমরা যিনে, আমাণির রক্ষা করণব মণন কণর 
আমরা োণির ননবথানচত কনর, যসই রািনননতক যনতা মিীরাই একসময় ভক্ষণকর 



193 
 

ভূনমকায় অবতীেথ িয়। তারা তিথন গিথন কণর ননণিণির যিষ্ঠ প্রনতপন্ন করার যচষ্টা 
কণর, তেন যস রাবে, েেন যস যপাষ্টার সবথস্ব র্াসকমাত্র তেন যস ির্ানন। 
তাণির রমেস্থান বতথমাণনর গ্রামসভা, পঞ্চাণয়ত, পঞ্চাণয়ত সনমনত, যিলা পনরষি, 
যলাকসভা, নবধ্ানসভা ো নকিুই িনসমুণদ্রর মাণঝ িীপরূণপ প্রনতনষ্ঠত, োণত 
বানিযক লঙ্কার মত রণিাগুে ও তণমাগুে একণত্র থাণক তাই লঙ্কা। এণক বাঙানল 
এই রূণপই নচনত বণল আিও বণল থাণক, ‘যে োয় লঙ্কায়, যসই িয় রাবে’। নকন্তু 
তেন যতা আর এেনকার মত যনতা নিল না, যসকাণল সমাণির মাথায় বণস নিল 
ব্রাহ্মণেরা। তারাই তেন সমাি পনরচালক। তাণির বাকযই যবিবাকয। রবীন্দ্রনাথ 
এই লঙ্কার স্বরূপ সম্পণকথ েথাথথই অবগত নিণলন— 

“স্বেথলঙ্কা যে নসংিণল তা ননণয় আি কত কথাই উঠণি। বস্তুতঃ পৃনথবীর নানা স্থাণন 
নানা স্তণরই স্বেথলঙ্কার পনরচয় পাওয়া োয়। কনবগুরু যে যসই অনননিথষ্ট অথচ 
সুপনরনননিথষ্ট স্বেথলঙ্কার সংবাি যপণয়নিণলন তাণত সণন্দি যনই। কারে যস স্বেথলঙ্কা 
েনি েননি যসানাণতই-নবণর্ষ একটা স্থাণন প্রনতনষ্ঠত থাকত তা িণল যলণির 
আগুণন ভস্ম না িণয় তা আরও উজ্জ্বল িণয় উঠত।”৩৬ 

রূ্পথনো রাবেণক ননণির অপমাণনর সংবাি নিণয় যর্ণষ িানাল, রাণমর স্ত্রী অপূবথ 
সুন্দরী, লঙ্কাপুরীণত আর এরকম সুন্দরী স্ত্রীণলাক যনই; তাণক ধ্ণর ননণয় এণল 
উনচৎ নর্ক্ষা িণব রাম-লক্ষ্মণের। রূ্পথনোর অপমাণনর কথা শুণন যতণল যবগুণন 
জ্বণল উঠণলা রাবে, আর সীতার প্রনত তার িাগণলা যলাভ। রণথ চণড় তেনই চণল 
এল িণ্ডকারণেয, যেোণন মারীচ আিম বাননণয় মুননণির মত তপসযা করনিল। 
তাণক রাবে বাধ্য করল যসানার িনরে যসণি সীতাণক প্রলুব্ধ করণত। 

অধ্যাপক প্রণবাধ্চন্দ্র যসন রামায়ণে মারীণচর ভূনমকানট ননণয় নবসৃ্তত আণলাচনা 
কণরণিন। ব্রাহ্মণের তেন ভয়াবি প্রতাপ। যঘাষো িণয় যগণি, সমুিায় সম্পণির 
অনধ্কারী একমাত্র ব্রাহ্মে। প্রণবাধ্চন্দ্র মণন কণরন, এই ধ্ণনর যলাণভ আকৃষ্ট কণর 
স্বেথানধ্কারী যে কৃনষিীবীণক নবপন্ন কণর তুণলনিল, তার ইনঙ্গত রণয়ণি মায়াবী স্বেথ 
মৃণগর যলাণভ লুব্ধ সীতািরণের কানিনীর মণধ্য। 
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“যে স্বেথমৃগনট সীতাণক লুব্ধ ও রাম-লক্ষ্মেণক (অথথাৎ কৃনষিাত যর্াভা ও সম্পিণক) 
নবপন্ন কণরনিল তার েথাথথ নাম িণে মারীচ বা মরীনচকা। স্বেথমরীনচকায় মুগ্ধ 
মানুষ কীভাণব স্বেথানধ্কারী রাক্ষণসর কবণল পণড় যর্াভাসম্পিিীন িয়, তার পনরচয় 
শুধু্ যত্রতােুণগর কানিনীণত নয় বতথমান েুণগও আমরা ননতযই যিেণত পানে।”৩৭ 

রবীন্দ্রনাথ নলণেণিন— 

“যকান্ মায়ামৃগ যকাথায় ননতয 
স্বেথ-ঝলণক কনরণি নৃতয, 

তািাণর বাঁনধ্ণত যলালুপ নচত্ত 
িুনটণি বৃদ্ধ- বালণক” ।৩৮ 

‘রিকরবী’ নাটণকর প্রথম সংস্করে (১৯২৬) এর প্রস্তাবনায় রামায়ণের মায়ামৃণগর 
ঘটনানটর রূপকাথথ প্রসণঙ্গ কনব বণলণিন— 

“কৃনষ যে িানবীয় যলাণভর টাণনই আত্মনবসৃ্মত িণে, যত্রতােুণগ তারই বৃত্তান্তনট গা-
িাকা নিণয় বলবার িণনযই যসানার মায়ামৃণগর বেথনা আণি।” 

রাম লক্ষ্মে মায়ামৃণগর অণিষণে যগণল রাবে সীতার কুনটণর এণস তাণক িরে 
কণর। িটায়ু তাণক বাধ্া নিণত যগণল রাবে তার উভয় পক্ষ যকণট যিয়। এনিণক 
রাম কুনটণর এণস যিণেন সীতা যনই। বহু অনুসন্ধান কণরও রাম সীতাণক েঁুণি 
যপণলন না। অবণর্ণষ মৃতপ্রায় িটায়ুর কাি যথণক রাম িানণত পাণরন সীতািরে 
বৃত্তান্ত। িুবৃথত্ত রাবে সীতাণক িরে কণর ননণয় যগণি একথা শুণন রাম যর্াণক অধ্ীর 
িন। 

রাবণের সাণথ ির্রথ-বনু্ধ িটায়ুর েুদ্ধ ও তার উভয় পক্ষ যকণট যিওয়ার ঘটনায় 
িয়ণতা বানেিযরত লুণটরা সম্প্রিাণয়র যিতাপক্ষ ও নবণিতাপক্ষ যিিন তথা বযবসা 
বণন্ধর ইনঙ্গত আণি। ির্রণথর র্াসণনর সাণথ রাবণের র্াসণনর পাথথকয এইোণন 
যে, ির্রণথর র্াসণন রাণষ্ট্রর যর্াষক চনরত্র পনরসূ্ফট নয়; প্রণয়ািনও পণড়নন। নকন্তু 
িমর্ তা িণয় উণঠনিল অকলযানমুেী (রাবণের র্াসন), তা নবণর্ষ যিনের 
স্বাথথনসনদ্ধণত সীমাবদ্ধ, প্রিাকলযান তার লক্ষয নয়, বরং যর্াষে িারা প্রিাণির ননঃস্ব 
কণর ধ্নভাোর সমৃদ্ধ কণর স্বেথলঙ্কার সমৃনদ্ধণক অটুট রাোই তার লক্ষয। সীতার 
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লুণ্ঠণনর মণধ্য রণয়ণি যসই অপর্াসণকর িাণত সমুিায় ভূ-সম্পনত্ত চণল োবার 
ইনঙ্গত। স্বামী নবণবকানন্দ তাঁর ‘বতথমান ভারত’ গ্রণে  প্রাচীন ভারণতর এই ব্রাহ্মে 
তথা পুণরানিত যিেীর র্াসন-যর্াষণের স্বরূপ উণন্মাচন কণরণিন— 

“তবনিক পুণরানিত মিবণল বলীয়ান, যিবগে তাঁিার মিবণল আিূত িইয়া পান-
যভািন গ্রিে কণরন ও েিমানণক অভীনিত ফল প্রিান কণরন। ইিণলৌনকক 
মঙ্গণলর কামনায় প্রিাবগথ, রািনযবগথও তাঁিার িারস্থ। রািা যসাম পুণরানিণতর 
উপাসয, বরি ও মিপুষ্ট। আহুনতগ্রিণেি যিবগে কাণিই পুণরানিণতর ওপর সিয়। 
তিববণলর উপর মানববল নক কনরণত পাণর? মানব-বণলর যকন্দ্রীভূত রািাও 
পুণরািতবণগথর অনুগ্রিপ্রাথথী। তািাণির কৃপািৃনষ্টই েণথষ্ট সািােয; তািাণির আর্ীবথাি 
সবথণিষ্ঠ কর। কেণনা নবভীনষকাসঙু্কল আণির্, কেণনা সহৃিয় মিো, কেণনা 
যকৌর্লময় নীনতিাল-নবস্তার রাির্নিণক অণনক সমণয়ই পুণরানিতকুণলর 
ননণিথর্বতথী কনরয়াণি। সকণলর উপর ভয়—নপতৃপুরুষনিণগর নাম, ননণির 
েণর্ানলনপ পুণরানিণতর যলেনীর অধ্ীন। মিাণতিস্বী, িীবের্ায় অনত কীনতথমান, 
প্রিাবণগথর নপতৃমাতৃস্থানীয় িউন না যকন, মিাসমুণদ্র নর্নর্র নবনু্দপাণতর নযায় 
কালসমুণদ্র তািার ের্ঃসূেথ নচরনিন অস্তনমত। যকবল মিাসত্রানুষ্ঠায়ী, অশ্বণমধ্োিী, 
বষথার বানরণির নযায় পুণরানিতগণের উপর অিস্র ধ্ন-বষথেকারী রািগণের নামই 
পুণরানিত-প্রসাণি িাজ্বলযমান।… রািয-রক্ষা, ননণির নবলাস, বনু্ধবণগথর পুনষ্ট ও 
সবথাণপক্ষা পুণরানিতকুণলর তুনষ্টর নননমত্ত রািরনব প্রিাবগথণক যর্াষে কনরণতন।… 
ননয়ণমর(যে) অভাব – তািাও নণি; ননয়ম আণি, প্রনালী আণি, ননধ্থানরত অংর্ 
আণি, কর-সংগ্রি ও তসনযচালনা বা নবচার-সম্পািন বা িণ্ড-পুরস্কার সকল 
নবষণয়রই পুঙ্খানুপুঙ্খ ননয়ম আণি, নকন্তু তািার মূণল ঋনষর আণির্—তিবর্নি, 
ঈশ্বরাণবর্। তািার নস্থনতস্থাপকত্ব এণকবাণরই নাই বনলণল িয় এবং তািাণত 
প্রিাবণগথর সাধ্ারে মঙ্গলকর কােথ-সাধ্ণনাণেণর্ সিমনত িইবার বা সমণবত 
বুনদ্ধণোণগ রািগৃিীত প্রিার ধ্ণন সাধ্ারে স্বত্ববুনদ্ধ ও তািার আয়-বযয়-ননয়মণনর 
র্নিলাণভোর যকাণনা নর্ক্ষার সম্ভাবনা নাই।”৩৯ 
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স্বামী নবণবকানন্দ এোণন যে ব্রাহ্মণের কথা বলণলন, যস আনিম সামযবাণির ক্ষণয় 
োওয়া, অধ্ঃপনতত, যমৌলবািী, আচারসবথস্ব ব্রাহ্মে। যস রামরািত্ব প্রনতষ্ঠার পূণবথ 
সমাি র্াসণকর নসংিাসণন অনধ্নষ্ঠত নিল। 

োই যিাক, রাম-লক্ষ্মে যবণরাণলন সীতা অণিষণে। তাণির সণঙ্গ সাক্ষাৎ িল এক 
কবণন্ধর। যসই কবন্ধ তার লম্বা লম্বা িাত নিণয় িুই ভাইণক ধ্রণত যগণল রামচন্দ্র 
েড়্গ নিণয় তার িাতিুণটা যকণট যিন। িাত যকণট যিওয়ার পর কবন্ধ বণল – 

“আি আমার পরম যসৌভাগয যতামাণির যিো যপলাম। আনম আসণল কবন্ধ নই; 
এক মুননর অনভর্াণপ আমার এই অবস্থা। যতামরা আমার যিিটাণক পুনড়ণয় যফল, 
তািণলই আমার মুনি িণব”। কবণন্ধর যিি নচতায় যতালা িল, যসই নচতার অনগ্ন 
যথণক এক যিযানতমথয় পুরুষ উণঠ বলণলন—“পম্পা সণরাবণরর তীণর বানররািা 
সুগ্রীণবর সাণথ বনু্ধত্ব কর, যসই এণন যিণব সীতা যিবীর সন্ধান। আর একনট কথা 
পম্পার তীণর অণনকনিন ধ্ণর যতামাণির ির্থণনর আর্ায় বণস আণিন তপনস্বনী 
র্বরী, যতামরা তার কাণি একবার অবর্যই যেও।” 

‘কবন্ধ’ র্েনটর িনরচরে বণন্দযাপাধ্যায় কৃত অথথ—‘ক(নর্রঃ) তািার 
বন্ধ(বন্ধনস্থান)’৪০। র্রীণরর যপ্রনক্ষণত মাথাকাটা ধ্ড়, সমাণির যপ্রনক্ষণত যনতািীন 
সমাি। অথথাৎ যে সমাণির মাথার কাি বন্ধ তথা পনরচালকণির নননিয় বা িতযা 
করা িণয়ণি। তার বিবয যথণক িানণত পানর  মুননর অনভর্াণপ তথা িক্ষনবিযার 
প্রচারক বা োরা বযনিস্বাতিয ও পুঁনিবাণির পণক্ষ কাি করণতন এবং যমৌন 
থাকণতন তাণির িারা যস অনভর্াপগ্রস্ত অথথাৎ ‘ক্ষমতাবাণনর ইোনুসাণর 
অননষ্টপাতন’ থাণক। রাণমর স্পণর্থ কবণন্ধর মুনি ঘণট। এই ঘটনায় নননিত আণি 
িক্ষেজ্ঞ পরবতথী যনতৃত্বিীন যকান সামানিক সংগঠণনর কথা, বহু পণর গ্রামীে 
অথথনীনতণত পুঁনির নবকাণর্র সাণথ সাণথ োর ত্রান ঘণট োয়। 

রামচন্দ্র দ্রুত এনগণয় যগণলন পম্পা সণরাবণরর নিণক। যসোণন নগণয় রামচন্দ্র ির্থন 
নিণলন তপনস্বনী র্বরীণক। রাণমর ির্থণন র্বরীর মুনি ঘটল। 

‘পম্পা’ র্ণের অথথ – ‘পালণনর সীমানয়ত রূপ পানলত িয় যে আধ্াণর’।৪১ সরল 
র্োথথণকাণষ আণি – ‘রাষ্ট্রীয় আমলাগে (বালী) যে স্থাণন োইণত পাণর না, যসই 
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স্থাণন সুণে পেযানি উৎপািন কনরত যে িনণগাষ্ঠী’।৪২ পেযানির যক্ষণত্র নবননণয়াগ 
পুঁনিণক যেণতই িয়। ‘র্বরী’ সত্তানট যকমন? ‘র্ব’ র্ণের অথথ—‘র্ (মানুণষর 
যক্ষণত্র প্রাের্নি, সমাণির যক্ষণত্র েূথর্নি) বিন কণর যে।’৪৩ ‘র্বর’ র্ণের অথথ 
‘েূথর্নির বািক রণি োিাণত।’৪৪ অথবা, যে যেৌথতাচুযত বযনিগে তবনিক রীনত 
মানয কণর যকান নবণর্ষ যপর্ায় পুরুষানুিণম ননেুি না যথণক যে কাি পায় তা 
কণরই স্বতিভাণব িীবীকািথন করত, তারাই র্বর। আর ‘র্বরী’ িল—‘র্বর’ এর 
(স্বতিিীবীর) আধ্ার যে।৪৫ সরল র্োথথণকাণষ রণয়ণি—‘ যে িনণগাষ্ঠী উিৃত্ত 
উৎপন্ন ননণক্ষপ না কনরয়া িান বা নবিয় করা িউক’—এই কথা বনলয়া 
যবিিীবীগণের িারা যেে বনলয়া যঘানষত ও নবতানড়ত িইয়ানিল, তারাই র্বরী’৪৬। 
নবননণয়াগ পুঁনি এণল স্বাভানবক ভাণব নবনিবাটার রমরমা িণব, সমূ্পেথভাণব 
বযনিস্বাতণিযর নিন আসণব—এ কথা যিণন যে িনণগাষ্ঠী একইভাণব িীঘথকাল 
অণপক্ষা কণরনিল, তারাই র্বরী। শ্রীরাণমর ির্থণন তাঁণির মুনি ঘটণব যসটাই 
স্বাভানবক। 

 

নকনষ্কন্ধা কাণ্ড 

এই কাণণ্ডর মূল ঘটনাগুনল িল—সুগ্রীণবর সণঙ্গ রাণমর বনু্ধত্ব, বালীবধ্ ও সুগ্রীণবর 
নসংিাসন লাভ, িনুমাণনর সাগর লিন কণর সীতার সংবাি আনয়ন, িনুমাণনর 
লঙ্কািিন প্রভৃনত। 

পম্পা সণরাবণরর তীণর নকিুকাল অবস্থান কণর রামচন্দ্র এণলন ঋষযমূক পবথণত। 
যসোণন বাস করনিল বানর রািা সুগ্রীব ও তার মিীরা। রাম-লক্ষ্মে তাণির সণঙ্গ 
সাক্ষাৎ কণর সীতা িরণের ঘটনা িানায় ও সুগ্রীণবর সািােয প্রাথথনা কণর। সুগ্রীব 
আনণন্দর সাণথ প্রনতশ্রুত িয় রাম-লক্ষ্মেণক সবরকমভাণব সািােয করণত। রাম 
এণত অতযন্ত প্রীত িণয় সুগ্রীণবর িাত ধ্রণলন, তারপর উভণয় উভয়ণক আনলঙ্গন 
করণলন ও অনগ্ন সাক্ষী কণর প্রনতজ্ঞা করণলন আিীবন পরস্পরণক সািােয করার। 
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এরপর সুগ্রীবও তার িুঃণের কথা িানাণলন রামণক। িািা বালীর কারণে যস 
িানরণয়ণি তার রািয আর নপ্রয়তমা পত্নী রুমাণক। প্রােভণয় যস নফরণি এক পািাড় 
যথণক আর এক পািাণড়। রামচন্দ্র সুগ্রীবণক আশ্বাস নিণলন বালী বধ্ কণর তার 
রািয ও স্ত্রী রুমাণক নফনরণয় আনণব। প্রনতশ্রুনত মত রামচন্দ্র বালী ও সুগ্রীণবর 
মণধ্য েুণদ্ধর সমণয় বালীণক বধ্ কণরন ও ননণির প্রনতশ্রুনত রক্ষা কণর। 

উপণরর বেথনাণক এবাণর নিয়ানভনত্তক িৃনষ্টণকাে যথণক যিো োক। ঋষযমূক যকমন 
স্থান? বঙ্গীয় র্েণকাণষ আণি – ‘যেোণন ঋষয (মৃগ) মূক (বদ্ধবাক্) তথা র্ান্ত’। 
‘মৃগ’ র্ণের অথথ কী? মৃ (সীমানয়ণতর আবত্তথনমূলক গমন থাণক োণত; অথবা 
কমথবযাপাণর সীমানয়ত যে প্রিাগে [চাষী, তাঁনত, যিণল প্রভৃনত যে প্রিাগে] তাণির 
োর োর তার তার ননি ননি কানলক [বাৎসনরক, োন্মানষক, তত্রমানসক] পনরিমে 
পণথ গমন কণর অথথাৎ পেথায়িনমক কােথিম কণর তার বাৎসনরক পনরিমে পথ 
পার করণত িয়।৪৮ 

ঋষযমূণক মৃগ ননভথণয় নবচরে কণর। বালী যসোণন যেণত পাণর না। বালী যক? বাল-
এর সনিয় আধ্ার বালী।৪৯ অথবা সামানিক (যেৌথ) মানলকানা নকংবা প্রর্াসননক 
ক্ষমতার সনিয় আধ্ার যে। ‘বাল’ র্ণের অথথ, ‘বা (বৃনদ্ধবািী) লানলত োিাণত; 
অথবা, ‘বািয উৎপন্ন ও মাননসক অনধ্কার যবাধ্ েুগপৎ লানলত োিাণত; নকংবা 
মণনর ‘যকর্’ (করে নির্াগ্রস্তভাণব র্ানয়ত োণত) তথা আমার উৎপন্ন বা সন্তান বা 
সম্পি প্রভৃনত মানলকানার যবাধ্ এবং যিণির যকর্ উভয় লানলত োণত, তাই 
বাল।৫০ এই মানলকানা বা যকর্ ধ্ারে কণর রাণে যক? যে ধ্ারে কণর রাণে 
তাণকই বলা িয় বালী। বতথমান সমাণির ভাষায় এরা আমলাতণির প্রনতনননধ্। এই 
বালীর সাণথ ির্ানণনর বনু্ধত্ব নিল। 

এবাণর িানণত িণব সুগ্রীব যকমন সত্তা? সরল র্োথথণকাণষ আণি ‘সু (উৎকৃষ্ট) 
গ্রীবা োিার’, নকংবা, ‘যে িূর িইণত গলা বাড়াইয়া োিযগ্রিে কনরণত পাণর’।৫১ যস 
বালীর কননষ্ঠ ভ্রাতা। রামরািণত্ব এই সত্তানটই আমলাতণির পিগুনল পূেথ কণরনিল। 
তণব এরা িক্ষ আমলা নয়, সমাণি নটকণত িণল এণির নগি-নারায়ণের সািােয 
ননণত িয়। রাষ্ট্রতণি তাণির প্রনতষ্ঠায় শ্রীরাণমর ভূনমকা নিল। বালীণক তথা িক্ষ 
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আমলাতিণক ননধ্ন কণর নবকে আমলাতি প্রনতষ্ঠা কণরন শ্রীরাম। যবৌদ্ধনবপ্লণব 
নবপ্লবীর্নি োননকটা অনযায়ভাণবই যমণর যফণল বালীণক এবং তার স্থাণন ভাই 
সুগ্রীবণক বনসণয় যিয়। একাণল যেমন যনতার িল বা সরকার বিণল যগণল 
আমলার িল বিণল োয় এও অণনকটা যসরকম বযাপার। নকন্তু তাণির যকরাননকুল 
বা তারা একই যথণক োয়। তাই বালীর স্ত্রী (যেোণন গভথ সংিত িয়) তারার সাণথ 
নববাি িয় সুগ্রীণবর। আমলামিণল বিল ঘটণলও যকরাননকুণলর বিল ঘণট না; যে 
আসণন বণস তারা তার প্রনত িায়বদ্ধ এবং আনুগতয প্রির্থন কণর। এই কারণেই 
একানধ্ক নববাি করণলও তারা সতী; পঞ্চকনযার একতম, োণক স্মরে করণল 
মিাপাপ নার্ িয়। 

প্রাচীন ভারণত বহু কমথচারীর পি সৃনষ্ট করা িণয়নিল। এনট অবর্যই একনট 
সুননয়নিত র্াসনবযবস্থার ননির্থন। সূত (রািকীয় যঘাষক), রনত্নন (যসনা 
পনরচালক), ক্ষত্রী (রািসংসাণরর সরকার), গ্রামেী প্রভৃনত বহু গুরুত্বপূেথ পণির 
কথা আমরা পণরর অধ্যাণয় উণিে কণরনি। এই পিগুনলর অধ্ীণন থাকণতা অণনক 
অধ্স্তন কমথচারী। 

এণক্ষণত্র রাণষ্ট্রর চনরত্র যকমন? তার নাম ‘নকনষ্কন্ধা’, বঙ্গীয় র্েণকাষ এর বুৎপনত্ত 
যিনেণয়ণি—‘নকম্ নকম্ + √ধ্া + অ (ক) কতৃথবাণচয।৫২ নিয়ানভনত্তক িৃনষ্টণত 
বাকযননমথাে করণল িণব, নকং এর নকং বা রািার রািাণক ধ্ারে কণর যে তার 
আধ্ার, বা নক নক িণব না িণব, তার রািননণিথর্ বাস্তবানয়ত কণর যে সামানিক 
সংস্থা। আমরা িানন আমলাতিই সরকাণরর ননয়ম-কানুনণক সমাণি প্রণয়াগ কণর 
ও বলবৎ রাণে। 

োই যিাক, এরপর শুরু িল সীতা অণিষে। সুগ্রীণবর বানর যসনা চানরনিণক 
সীতাণক েঁুণি যবড়াণত লাগল। সকণলই বযথথ িণয় নফণর এল; যকবল বালীপুত্র 
অঙ্গি ও িনুমান নফরল না। তাণির সণঙ্গ সাক্ষাৎ িল িটায়ুর িািা সম্পানতর। যস 
লঙ্কাপুরীর রাস্তা বণল নিল িনুমান ও অঙ্গিণক। আর নিল রাক্ষস রাবণের পনরচয়—
“রাবে িল নবশ্বিবার যিণল আর কুণবণরর ভাই। তার মাণয়র নাম ননকষা। ওই যে 
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সমুদ্র – ওনট পার িণলই লঙ্কািীপ। লঙ্কাই রাবণের রািধ্ানী। আর যসই 
লঙ্কাপুরীণতই সীতা বনন্দনী িণয় অনত কণষ্ট নিন কাটাণেন।” 

আমরা আণগই রাবে চনরত্রনটর পনরচয় যপণয়নি। এোণন তার ঐনতিানসক পনরচয় 
প্রসণঙ্গ নি.নি. যকাসানম্ব নক বলণিন যিণে যনওয়া োক -- 

“… অথবথণবণির (৪.৬.১) ির্মুেধ্ারী ব্রাহ্মে -- নেনন প্রথম িণন্মনিণলন এবং 
যসামরস পান কণরনিণলন -- নতনন যক? এঁণক পুণরাপুনর কােননক বণল বানতল কণর 
যিওয়াটাও নঠক নয় -- যকননা ঋণৈি-এ নবৈ এবং ির্ৈ নামক িুই পুণরানিণতর 
উণিে আণি োর মণধ্য যর্ণষাি িনই িয়ণতা অথবথণবি-এ এমন নবকট িণয় 
উণঠণিন। রাণমর িাণত ননিত ির্মুেধ্ারী রািা রাবে নিণলন একিন ব্রাহ্মে -- 
এটা সব র্াণস্ত্ররই অনভমত; প্রকৃতপণক্ষ, নকিু বনর্ষ্ট তানলকায় রাবে নাণমর একটা 
যগাত্রই আণি।” (ভারত-ইনতিাস চচথার ভূনমকা, পৃ- ১১০-১১১) 

 আণগর অধ্যাণয় আমরা রাবণের পনরবার-পনরিনণক যিণেনি, এোণন আর একটু 
যিণে যনওয়া োক। যস নবশ্বিবা আর ননকষার পুত্র। নবশ্বিবা যক? নেনন নবশ্বণক 
(উৎপন্নণক) িবে (গ্রিে) করণত পাণরন।৫৩ িবে করা যকমন বযাপার? একিন 
তার মণনাভাণবর র্ববািী বানিযক আওয়াি বা র্ে সৃনষ্ট কণর এবং অনয একিন 
যসই বানিযক র্েণক গ্রিে কণর অথথাৎ যর্াণন। এবাণর র্ে েনি মণনাভাববািী না 
িণয় অনয নকিু বিন কণর? েনি মানুণষর ‘িম ও যমধ্ার র্ব’ বািী র্ণের কথা 
বলা িয়? মানুণষর ‘িম ও যমধ্ার র্ব’ নক? পেয বা উৎপন্ন। যসই উৎপন্নণক যে 
গ্রিে কণর তাণক এেুণগর ভাষায় বণল যভািা বা Consumer । এণির 
আনিরূপণকই নবশ্বিবা বলা যেণত পাণর। আর নবশ্বিবা যেোণন আণিন যসোণন 
(িাম) কষাকনষর ভূনমকা এণসই োয়, নকন্তু পণেযর মূলয নবণিতা কতৃথক নস্থরীকৃত 
িণয় যগণল যসই স্থাণন িাম কষাকনষণত নবণর্ষ লাভ িয় না, তেন এই কষে (কষ-
অন) এর আধ্ার র্নিণক বলা োণব ননকষা। এর িুনট সন্তান কুণবর ও রাবে। 

এেন প্রশ্ন কুণবর যক? বঙ্গীয় র্েণকাষ বলণিন, ‘কু যবর (র্রীর) োিার’৫৪। সরল 
র্োথথণকাণষ আণি, ‘কু-এর (ননম্নসীমালিনকারীর) নির্াগ্রস্ত বািক রণি োিাণত; 
নকংবা কু-সম্পি (অকলযানকর ধ্নসম্পি) রণি যে যবর-এ ( নির্াগ্রস্ত রব-এ বা 
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সামানিক সত্তায়, সংস্থায়); অথবা যে সত্তা অনন্ত কু্ষধ্ায় ধ্নসম্পি ভক্ষে কণর এবং 
সমপনরমাণে ফুনলয়া উনঠণত থাণক; নকংবা (‘ঘুনড়র িাণত লাটাই যসথায় উড়ণত 
থাণক যিণল’র মণতা) যে টাকাণক মানুষ ওড়ায় না বা যভাগ কণর না, নবপরীণত যে 
টাকা মানুষণক ওড়ায় এবং যভাগ কণর’।৫৫ কুণবরণক আমরা সিি ভাণব নচণন রানে 
আনি বযাংক নিণসণব। 

রাবণের প্রধ্ানা মনিষী মণন্দািরী। এ যকমন সত্তা? বঙ্গীয় র্েণকাণষ আণি, ‘মন্দ 
উির োিার’ যসই মণন্দািরী।৫৬ র্াসণকর আধ্ারস্বরূপা (স্ত্রী) যে কমথচারীগে ‘যতন 
তযণিন ভুঞ্জীথাঃ’ র মণি িীনক্ষত িওয়ায় স্বে বািযসম্পণির নবননমণয় রািণসবা 
করণতন, তারাই মণন্দািরী। 

রাবণের রািধ্ানী লঙ্কা মূল ভূ-েণ্ড যথণক একর্ যোিন িূণর। িনসাধ্ারণের মধ্য 
যথণক উণঠ আসা িনপ্রনতনননধ্ িনসাধ্ারে িারা ননবথানচত িণয় োওয়ার পর 
িনসমুণদ্রর মাণঝ যথণকও িনগেণক  ভুণল োয়, তাণির যথণক বহু িূণর চণল োয়। 
এই ঘটনানটণকই কনবর কেনা একর্ যোিন িূণর অবনস্থত সমুদ্র-িীপ লঙ্কা রূণপ 
যিণেনিল। যোিন র্েনট এোণন মনণোগ আকষথণের িাবী রাণে। র্েনট এণসণি 
‘েুজ্’ ধ্াতু যথণক, োর অথথ েুি করা৫৭। তাই যোিন র্ণের নিয়ানভনত্তক অথথ, 
যোি (জ্ঞানকণমথর েুি কনরবার যচষ্টা) অন (চলমান) োিাণত; আরও ভাঙণল যিো 
োয়- ‘নবরূণপ উত্তীেথ োতা িননত িইয়া অন োিাণত, তািার আিয় িল 
যোিন’।৫৮ 

যোগ করার নবণর্ষয রূপ িল যোিন। সাধ্ারেত গলার আওয়াণির সািাণেয েতিূর 
পেথন্ত েুি করা োয়, যসই িূরত্বণক যোিন বণল। লীলাবতীর মণত এক যোিন 
মাণন ৮০০০ িাত। বতথমাণন মাইণলর নিণসণব ১ যোিন প্রায় ১০ মাইল িূরত্ব। 
যসই নিণসণব ১০০ যোিন মাণন ১০০০ মাইল িয়। যমৌেথ তথা গুপ্ত েুণগর ভারণত 
পেয চলাচল ও প্রর্াসণনর স্বাণথথ, নবিাম তথা যলনণিন িাতীয় নিয়াকলাণপর িনয 
রািকীয় সড়ক পণথ নকিু সমান িূরত্ব অন্তর অন্তর পরবতথীকাণলর সরাইোনা তুলয 
বযবস্থা করা িণয়নিল, এোণন িয়-নবিয় ও প্রর্াসন কণেথর সাণথ েুি বযনিণির 
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যোিন বা যোগাণোগ ঘটত। তাই যোিন কথানটর প্রতীকী অথথ িাঁনড়ণয় নগণয়নিল 
নবণর্ষ একটা িূরণত্বর মাপ। 

লঙ্কািীণপর সন্ধান যতা পাওয়া যগল। এবাণর যসোণন যক োণব? আমরা আণগই 
যিণননি, লঙ্কায় োরা রমে কণরন তারা আনিম সামযবাণির অধ্ঃপনতত উত্তরসূরী, 
আত্মসবথস্বব্রহ্মানগ্নিীন নটনকধ্ারী; নকন্তু আত্মজ্ঞানিীন িণয়ও রবকারনয়তা; 
অপর্াসনণকণন্দ্রর প্রােস্বরূপ ব্রাহ্মে-পুণরানিত সম্প্রিায়। আর একটু নবস্তাণর বলণল 
এই ব্রাহ্মেণির িারা অনুর্ানসত র্াসনবযবস্থাও রাবে পিবাচয। তার িুণগথ নক আর 
যে যস যেণত পাণর? তাই িণল থাকা উত্তম যথণক উত্তম বানর যসনা, যেমন গয়, 
গবাক্ষ, িাম্বমান, সুণষে প্রভৃনত ননণিণির অক্ষমতার কথা িানায়। অবণর্ণষ 
শ্রীরাণমর প্রনত তথা ফাইনান্স কযানপটাণলর প্রনত একননষ্ঠ চতুণবথিী পনণ্ডত িক্ষজ্ঞানী 
নবরাট নিনগ্রর যলিধ্ারী িনুমান লঙ্কায় যেণত সম্মত িন। বুনদ্ধিীবীরা সব সময়ই 
িু’িণল নবভি থাণকন -- প্রগনতপেী ও যমৌলবািী। বযাপারটা অণনকটা আিণকর 
সৎ পনণ্ডত বুনদ্ধিীবীরা যেমন সরকাণরর অপর্াসণনর নবরুণদ্ধ আওয়াি যতাণলন 
এবং তাণির অনযায়ণক যচাণে আঙুল নিণয় যিনেণয় যিন, নবকে রািনননতক 
ক্ষমতাণক সিায়তা কণরন এবং কেণনা কেণনা িনমত গণড় তুণল পনরবতথন 
আনণত সািােয কণরন; রামায়ণে িনুমান সত্তানট অণনকটা যসরকম। 

যবৌদ্ধেুণগ বুনদ্ধিীবীরা যে নিধ্ানবভি িণয় নগণয়নিল ইনতিাণস তার প্রচুর প্রমাে 
আণি। যগৌতম বুণদ্ধর নর্ষযণির মণধ্য বহু উচ্চণিনের ব্রাহ্মে নিল। তার 
মণধ্য মিাকর্যপ নামক এক অনগ্ন-উপাসক ব্রাহ্মে ও তাঁর অনুগামীণির সংণঘ 
যোগিান উণিেণোগয ঘটনা। বুদ্ধ স্বয়ং নিণলন প্রগনতপেী, তবনিক আচার-নবচাণরর 
নবণরাধ্ী, ধ্নতণির সুপ্ত সমথথক। বহু তবনিক ব্রাহ্মণের সণঙ্গ নতনন ও তাঁর 
অনুগামীরারা বার বার তকথেুণদ্ধ অবতীেথ িণয়নিণলন এবং সমসমণয়র যপ্রনক্ষণত 
তবনিক ধ্ণমথর নশ্বরতাণক প্রনতপন্ন কণরনিণলন। 
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সুন্দরকাণ্ড 

িনুমান প্রথণম নপতা পবনণিব ও ব্রহ্মা প্রভৃনত যিবগেণক প্রোম কণর ননণিণক 
বানড়ণয় প্রকাণ্ড কণর নবরাট এক লাফ নিণয় লঙ্কাপুরী যপৌঁণি যগল। সন্ধযার পর যস 
ঘুণর ঘুণর যিেণত লাগল নবভীষে, কুম্ভকেথ প্রভৃনত রাক্ষণির বানড়গুনল। যর্ণষ যস 
যগল রাবণের প্রাসাণি। রাবে রত্নেনচত পালণঙ্ক শুণয় ননদ্রা োনেল। অন্তপুণর 
িনুমান সীতাণক েঁুিণত লাগল, নকন্তু তাণক যকাথাও যিেণত যপল না; তেন যস 
চণল এল রািপুরীর বাইণর। অবণর্ণষ অণর্াক বণনর নীণচ এক স্বেথণবিীণত 
িনুমান এক র্ীেথণিি রুক্ষণকর্ নারীর সন্ধান যপল। নকন্তু আশ্চেথ তারই মণধ্য 
যথণক অপূবথ এক যিযানত যবনরণয় আসণি—যেন পৃনথবীর সব যসৌন্দেথ একসণঙ্গ রূপ 
ননণয়ণি এই অপরূপা নারীর মণধ্য। িনুমাণনর বুঝণত বানক রইল না ইননই 
সীতাণিবী, োর িনয এত কষ্ট কণর লঙ্কাপুরীণত আসা, সীতাণিবীর সণঙ্গ কথা 
বলার িনয িনুমান বযস্ত িণয় পড়ল। নকন্তু চানরনিণক নঘণর রণয়ণি রাক্ষসী। 
যর্ষরাণত রাবে ননণি এল, সীতাণক যস অণনক অনুণরাধ্ করল তার রােী িবার 
িনয, অণনক ভয় যিোল, নকন্তু সীতা রানি িল না। একটু পণর রাবে চণল যগণল 
রাক্ষসীরা ঘুনমণয় পড়ণল িনুমান গাি যথণক যনণম সীতাণক প্রোম কণর ননণির 
পনরচয় আর রাম-লক্ষ্মণের কুর্ল সংবাি নিল। রাম-লক্ষ্মে যে সুগ্রীবরাণির সাণথ 
বনু্ধত্ব কণর অনচণরই তাণক উদ্ধাণরর িনয লঙ্কাপুরী আিমে করণব তাও িানাল। 

এবাণর ওপণরর বেথনাণক নিয়ানভনত্তক িৃনষ্টণত যিোর যচষ্টা করা োক। বানিযক 
পবন যেমন সবথত্র নবরাি কণর, যতমনন মাননসক পবন িল যসই স্বাভানবক 
তচতনযণলাক তথা নবশ্ববযাপী পনরপ্রসানরত অবনেন্ন স্বাভানবক-প্রাকৃনতক 
যচতনাপ্রবাি৫৯। এ িল জ্ঞানীণির সণবথাচ্চ কামনার বস্তু। আর ব্রহ্মা বলণত বুঝব 
ব্রহ্ম- এর আধ্ার যে বা নেনন; তথা ব্রহ্মেকণমথর তত্ত্ব ও তথয ধ্ণর রাণেন নেনন৬০। 
এককথায় বলণত যগণল নর্ক্ষকণিনের আনি ও মূল সত্তাই ব্রহ্মা পিবাচয। গুরু 
সবসময়ই জ্ঞানীণির প্রেময। আর নেনন িান কণরন, মণির িারা নতননই স্তবনীয় 
যসই যিবগণের উণেণর্য প্রোম িানাণনা িদ্ধাবাণনর অবর্যকতথবয, কারে ‘িদ্ধাবান 
লভণত জ্ঞানং’। 
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িনুমান জ্ঞানিীবী সত্তা। রাবেও ব্রাহ্মে তথা জ্ঞানিীবী সত্তা। নকন্তু উভণয়র মণধ্য 
পাথথকয িল, িনুমান িক্ষজ্ঞাণনর উপেুি ধ্ারক-বািক এবং প্রগনতপেী। নকন্তু রাবে 
অধ্ঃপনতত ব্রাহ্মেযতণির প্রনতনননধ্, যমৌলবািী সমাি-র্াসক। তাই প্রগনতপেীণির 
সাণথ তার নবণরাধ্ বাধঁ্ণবই। রাবণের িাণত সীতা বনন্দনী, রাক্ষসীরা তাণক বণন 
পািারা নিণে এসণবর তাৎপেথ সিণিই অনুণময়। যে কৃনষমিুরণগাষ্ঠী উৎপািণন 
রামচাঁনির স্বাি যপণয়ি যস যে যমৌলবািী র্াসণকর সাণথ উিৃত্ত উৎপািন করা োণব 
না এই মণমথ চুনিবদ্ধ িণত চাইণব না, তা বলাই বাহুলয। নকন্তু র্াসণকর যিাণরর 
কাণি যস অসিায়। তত্ত্বজ্ঞানীরা তাণক যবাঝাণনার যচষ্টা কণর, ‘এই যচাে বুণি চলাই 
িণে িগণতর সবণচণয় আনিম চলা। এণকই বণল অিৃণষ্টর চাণল চলা। সৃনষ্টর প্রথম 
চকু্ষিীন কীটানুরা এই চলা চলত; ঘাণসর মণধ্য, গাণির মণধ্য, আিও এই চলার 
আভাস প্রচনলত’(কতথার ভূত, নলনপকা - রবীন্দ্রনাথ)। নকন্তু যস আর যভাণল না। 
অণর্াক (যেোণন যর্াক যনই) বণনও তার িুঃণে নিন কাণট। 

িনুমান তারপর মিা করার িনয অণর্াক বণনর গািপালাগুনল মড় মড় কণর 
ভাঙণত লাগল। িনুমাণনর কাণ্ড যিণে রাক্ষস যসনারা তাণক িনড় নিণয় যবণঁধ্ ননণয় 
যগল রাবণের রািসভায়। যসোণন িনুমান রাবেণক িানাল, যস রামচণন্দ্রর িূত। 
আরও িানাল সীতাণিবীণক মুি না করণল রাবেণক সবংণর্ ননবথংর্ িণত িণব। 
রাবে যরণগ নগণয় আণির্ নিল িনুমাণনর যলণি আগুন ধ্নরণয় যিবার িনয। যসই 
অবস্থায় রাক্ষণসরা িনুমানণক ননণয় লঙ্কার পণথ পণথ ঘুণর যবড়াণত লাগল। এমন 
সময় িনুমান সবাইণক অবাক কণর এক লাণফ একটা বানড়র ওপণর উণঠ আগুন 
ধ্নরণয় নিল। এরপর এক বানড় যথণক আর এক বানড়ণত আগুন নিণত লাগল, 
যসানার লঙ্কা িাউ িাউ কণর জ্বণল উঠল। িঠাৎ তার মণন িল অণর্াক বণন সীতা 
রণয়ণিন, যসই পেথন্ত আগুন িনড়ণয় পণড়নন যতা? িুণট যগল অণর্াক বণন। নগণয় 
সীতাণক যসোণন ননরাপি যিণে স্বনস্তর ননঃশ্বাস যফলল। এরপর সীতার আর্ীবথাি 
ননণয় যস রাণমর কাণি নফণর যগল। 

িনুমানণক বনন্দ কণর রাবণের রািসভায় ননণয় োওয়া, যসোণন রাবেণক তার 
অপরাধ্ স্মরে কনরণয় যিওয়া প্রভৃনত ঘটনায় প্রিাকলযাণন নবশ্বাসী বুনদ্ধিীবী নকন্তু 
অপর্াসণনর রজু্জণত বদ্ধ মানুণষর রািার নবপণক্ষ িানঁড়ণয় তার অপরাণধ্র কথা 
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স্মরে কনরণয় তার ফল সম্বণন্ধ ভনবষযতবােী করার ইনঙ্গত পাওয়া োয়। ‘অনগ্ন’ 
র্ণের নিয়ানভনত্তক অথথ—‘অনিণতর না-করে ও নিণতর অনকরে কনরয়া যে 
যতণির গমন চণল’৬১। লঙ্কার ঘণর ঘণর অনগ্নসংণোণগর ঘটনায় যসই অনিণতর নার্ 
কণর নিণতর আগমন বাতথা যঘানষত িণয়ণি। এ অণনকটা বুনদ্ধিীবী সমাণির 
একনত্রত িণয় অপর্াসণনর নবরুণদ্ধ যসাচ্চার িওয়ার মত বযাপার। তারাই যে নতুন 
সমািবযবস্থার পত্তণন ভাগীরণথর ভূনমকা পালন কণর থাণক তা আমরা িাল আমণল 
পনশ্চমবণঙ্গর রািনীনতণতও যিণেনি। 

 

লঙ্কাকাণ্ড 

রাম লঙ্কা অনভমুণে োত্রা করণবন। সমুদ্র পার িবার িনয প্রণয়ািন যসতুবন্ধন। 
সুগ্রীণবর সণঙ্গ রণয়ণিন যসনাপনত নল। যস এসব কাণি েুবই অনভজ্ঞ। তাণক 
যিওয়া িল সমুণদ্রর ওপর যসতুবন্ধণনর কাি। ততনর িল নবরাট যসতু। তার ওপর 
নিণয় চণল যগল রাম, লক্ষ্মে, সুগ্রীব, অঙ্গি, িনুমান প্রভৃনত যসনাপনতরা আর সমস্ত 
বানর তসনয। 

সমুদ্র নক নিননস? ‘সমান উন্দ (উপণর না উনঠয়া পনরপাশ্বথণক উচ্চতা-িান) রণি 
োিাণত৬২; অথবা যে িনসমুদ্র স্বভাবতই সণমাচ্চর্ীলতার (সামযমূলক সামঞ্জণসযর) 
ধ্মথ মানয কনরয়া চণল; নকংবা, (সািৃণর্য) যে িনসমুদ্র স্বভাবতই সণমাচ্চর্ীল’। আর 
‘যসতু’ কী? ‘যস-র (নির্াগ্রস্ত সত্তার) তারে নবরূণপ উত্তীেথ োিাণত; অথবা, োিা 
িারা (যে বাঁধ্ বা িাঙ্গাল িারা) িনসাধ্ারেণক (িলণক) নিধ্ানবভি কনরয়া (িুইনট 
পৃথক িনপণি বা গ্রাণম আলািা কনরয়া) রাো োয় বা রাো িয়; অথবা, োিা িারা 
(যে বাঁধ্ িারা) িণলর উপর নিয়া োওয়া োয়’৬৩। 

পুঁনির িন্ম িণল স্বভাবতই যস সমাণি কমথ নবভািন সৃনষ্ট কণর। যসতু যসই যভণির 
কািটা কণর যিয়, নকন্তু যবৌদ্ধেুণগ যসই যভি উচ্চ-নীচ যভি নয়, যপর্াগত যভি 
মাত্র। আসল কথাটা িল সমাণি ততনিণন চতুবথণেথর যভিাণভি সৃনষ্ট িণয় নগণয়নিল, 
আর তাণক বংস করা যমাণটও সিি কাি নিল না।  যসতুর ননমথােকারী সত্তার 
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নাম ‘নল’। নল মাণন অনকারী লানলত-লয়প্রাপ্ত োণত৬৪। অথথাৎ োর মধ্য নিণয় 
সচল যকান সত্তা সিণি োতায়াত করণত পাণর। আমিানন-রপ্তাননর পথণক যে 
সুরনক্ষত কণর যিয় যসই সত্তাই নল। যসতু স্পর্থ কণরণি লঙ্কার ভূনম যেোণন 
রণয়ণিন সীতা। বৃিৎপুঁনির সাণথ রাষ্ট্রর্নির িারা অপহৃত কৃনষ সম্পণির যোগসূত্র 
স্থানপত িওয়ার প্রতীকরূণপ এোণন যসতু ননমথাে নচনত্রত িণয়ণি। 

রাবণের কাণি েবর যপৌঁিায়। যস েুণদ্ধর আণয়ািন শুরু কণর। 

বৃিৎপুঁনির এই িয়োত্রা নক আর লুকাণনা থাণক? আনিম সমািতণির নাণম 
যভকধ্ারী িুষ্ট র্াসক পুঁনির এই বাড়বাড়ন্ত বন্ধ করার িনয উণঠ পণড় লাগণব 
এটাই স্বাভানবক, নইণল ননণিণির এতনিনকার সািাণনা যসানার লঙ্কা বংস িণয় 
োণব। 

সূেথ উঠল পুবনিক রানঙণয়। শুরু িল েুদ্ধ। একনিণক রইল মিা-পরািমর্ালী 
রাক্ষস তসনয অনযনিণক রামচণন্দ্রর পণক্ষ লক্ষ্মে, সুগ্রীব, নবভীষে, িনুমান, িাম্বমান 
প্রভৃনত যসনাপনতরা সি অগনেত বানর যসনা। যিায়াণরর িণলর মত রাণমর 
তসণনযরা লঙ্কার চানরনিণক িুকণত লাগল। এণক এণক নার্ িল রাবণের মিা 
পরািমর্ালী রাক্ষস তসণনযরা। রাণমর আণিণর্ যসনাপনত অঙ্গি এনগণয় যগল পুরীর 
নভতণর, এণকবাণর রাবণের কাণি। রাবেণক ভৎথসনা কণর অঙ্গি বলল, “একা 
যপণয় তুনম সীতাণক চুনর কণর এণনি। এেন রাম যতামাণক েুণদ্ধ আিান করণি। 
এবার যতামার বীরণত্বর পরীক্ষাটা িাও।” 

েুদ্ধ আরম্ভ িল। রাণমর যসনা বংস করণত লাগল লঙ্কার প্রাচীর যতারে, ঘরবানড়। 
নিনমনন অস্তাচণল যগল। রানত্রর অন্ধকার ঘন িল, নকন্তু েুদ্ধ আর থাণম না। বড় 
বড় পাথর আর গাি নিণয় বানণররা রাক্ষসণির নবপেথস্ত কণর তুলল। 

রাবেপুত্র ইন্দ্রনিৎ িুণট এল েুদ্ধণক্ষণত্র। নপতার মতই বড় যোদ্ধা যস। তািাড়া তার 
এমন কতগুনল নবিযা িানা নিল ো অপণর িানত না। যস যমণঘর আড়াল যথণক 
েুদ্ধ করণত পারত। নকন্তু যসও নকিু করণত পারল না। 
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এবাণর ওপণরর ঘটনাগুনলণক নিয়ানভনত্তক িৃনষ্টণত যিো োক। সূেথয র্েনটর 
নিয়ানভনত্তক অথথ, ‘সূর-এর (…যতিানির) োওয়া থাণক োিাণত; অথবা, …যতিানি 
প্রসূতকারী রণি যে আধ্াণর; অথবা, সবথপ্রকাণরর জ্ঞানসম্পি ও ধ্নসম্পণির 
আধ্ার যে (সামানিক ক্ষমতাণকন্দ্র)’৬৫। যসই রাষ্ট্রীয় পুঁনির আধ্ারস্বরূপ সূেথয 
অপর্াসণনর অন্ধকারণক িূর করার িনয পুবনিণক উনিত িণলন। এোণন িয়ণতা 
ক্ষনত্রয়কুণলর ব্রাহ্মে নবণরাধ্ী রূপনটর নিণক ইনঙ্গত করা িণয়ণি। 

আমরা যপলাম অঙ্গি সত্তানটণক। ইনন যকমন সত্তা? বঙ্গীয় র্োথথণকাণষ এই সত্তানটর 
পনরচয় আণি। নেনন অঙ্গ (নকিু মানুষণক নতুন সমাির্রীর) যিন, নতননই অঙ্গি৬৬। 
ক্ষমতাসীন আমলা (বালী) ও যকরাননণিনের (তারার) নমলণন এঁণির িন্ম। সম্ভবত 
এঁরা যকরানন নর্ক্ষাননবর্, ক্ল্যানরকযাল এণপ্রনেস। নবরুদ্ধমণতর আমলা (সুগ্রীব) 
ক্ষমতাসীন িণল এই এণপ্রনেসণির মেথািা বাণড়, তেন এরা যসনাপনত, অথথাৎ 
যসনাবানিনীণত নবননেুিণির নর্ক্ষা যিন । লঙ্কাকাণণ্ড বা পৃনথবীর আনি 
নর্েনবপ্লবকাণল এঁরা নগি-নারায়ে পুনঁির ও তার ধ্ারকণগাষ্ঠীর সিায়ক নিণলন। 

এবাণর ‘ইন্দ্রনিৎ’ সত্তানটণক একটু বুণঝ যনওয়া োক। বঙ্গীয় র্েণকাষ ‘ইন্দ্র’ 
র্েনটর বুৎপনত্ত কণরণিন—ইন্্দ+র(রে)- কতৃথবাণচয।৬৭ অথথ কণরণিন—‘নেনন প্রভুত্ব 
কণরন’। নিয়ানভনত্তক িৃনষ্টণত ‘ইন্দ্র’ িল, নেনন ইন্্দ যক রক্ষে-ভক্ষে কণরন 
( ইন্্দ ধ্াতুনটর মূণল রণয়ণি—গনতর্ীলতা-র ন (না-করে) িান(দ্)। অথথাৎ 
গনতর্ীলতার না-করে থাণক োণত, তাণকই আমরা বলব ইন্দ্র। যকাননকিু লাভ 
করণত যগণল িমঅগ্রসর অনস্তত্বণক সামনয়কভাণব থামণত িয়। বযাপারনট এরকম, 
েতটা পাওয়া যগল, আপাতত ততটুকুণতই িাড়ঁাণনা োক, পণর আরও নবকনর্ত 
করা োণব। এই যে একটা নসদ্ধান্ত যনওয়ার বযাপার এণস যগল, এই ক্ষমতানটণকই 
আমরা বলব ইন্দ(প্রভুত্ব করা- ব.র্) আর এই ‘ইন্দ রণি(রক্ষে-ভক্ষে) োিাণত’ 
তাণকই বলব ইন্দ্র। তাই ইন্দ্র মাণন ‘নেনন প্রভুত্ব কণরন’। এর মণধ্য প্রভুণত্বর 
একটা আণত্মাপলনব্ধর বযাপার  এণস যগল। এই আণত্মাপলনব্ধ িগৎর্রীণরর যক্ষণত্র 
িণত পাণর। সমাি-র্রীর মানব-র্রীর সমস্তণক্ষণত্রই এই যে যতণির আণত্মাপলনব্ধ 
এণকই ইন্দ্র বলা োয়। উগ্র িাতীয়তাবাি, সাম্রািযবাি, ফযানসবাি, সবই সামানিক 
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ইণন্দ্রর চূড়ান্ত রূপ। বযনির মণধ্য ইন্দ্রসত্তা প্রসানরত িয় োর মধ্য নিণয়, তাণক 
‘ইনন্দ্রয়’ বণল। 

অথথাৎ অনস্তণত্বর যভতর যে ‘আনম’ যবাধ্ তাই ইন্দ্র পিবাচয। এই ‘আনম’ যবাধ্ বা 
স্বাতিযণবাধ্ণক নেনন িয় কণরন, নতননই ইন্দ্রনিৎ। ইন্দ্রনিৎ সত্তানট অধ্ঃপনতত 
আনিম সামযবািী সমাি র্াসণকর সমথথক িওয়ায় স্বাভানবকভাণবই পুঁনিবািী 
বযনিস্বাতণিযর নবণরাধ্ী িণব। সত্তানটণক আরও পনরস্কার ভাণব বুঝণত িণল 
‘যমঘনাি’ র্েনট যবাঝা িরকার। যমঘনাি ইন্দ্রনিণতর অপর নাম। নিয়ানভনত্তক 
িৃনষ্টণত ‘যমঘ’ যে সত্তা নমনি নমনি বষথে কণর তাণক ‘যমঘ’ (√নমহ্+অ(অচ্) – 
কতৃথবাণচয—ব.র্)৬৮ বণল। অিৃর্যণলাণক যমঘ িল সামানিক বা রাষ্ট্রীয় আমলাতানিক 
প্রনতষ্ঠান সমূি, োণির কাি িল, িনসাধ্ারণের কাি যথণক োিনা সংগ্রি কণর 
প্রচুর অণথথর অনধ্কারী িণয় গজ্জথনকারীণত(যমঘনাি) পনরেত িওয়া এবং বৃনষ্টরূণপ 
যসই অণথথর নবতরে ঘটাণনা। আমাণির পুরাোনি অনুসাণর যমঘ িুই প্রকার—
ইন্দ্রস্বানমক ও অসুরস্বানমক। র্াসনবযাবস্থানট েেন পুঁনিবািী বা স্বাতিযবািী িয়, 
তেন যমঘ িয় ইন্দ্রস্বানমক। আর যেৌথতাবািী িণল যমঘ িয় অসুরস্বানমক 
(অধ্ঃপনতত তবনিক সমািতিবািী)। তািণল রামায়ণে ইন্দ্রনিৎ সত্তানট িল 
পুঁনিবািী স্বাতণিযর নবণরাধ্ী এবং অধ্ঃপনতত তবনিক সমাণির প্রনতনননধ্ত্বকারী ও 
রািস্বসঞ্চয়কারী উচ্চপিানধ্কারী সত্তা (তাণক আর কিন যচণনন? বতথমান ভারণত 
রািস্ব সংগ্রািকণির মাথায় যক বণস আণিন আমরা নক আর িানন?)। নকন্তু নতনন 
েুদ্ধ কণরন, প্রচনলত সমািবযবস্থাণক বলবৎ রােণত সমণয়র সাণথ সাণথ কণরর িার 
বানড়ণয় যিন তাও আবার যমণঘর আড়াল যথণক, মানুণষর নানভশ্বাস ওণঠ। নকন্তু 
উপানিথত পুনঁি োর যমরুিে, তাণক আটকায় কার সানধ্য? 

প্রাচীন ভারণত ‘সংগ্রিীতৃ’ নামক যকাষাধ্যক্ষ পিনটর অনস্তত্ব ননণয় আমরা পণরর 
অধ্যাণয় আণলাচনা কণরনি। যিারপূবথক সংগ্রি করা ‘বনল’ কণরর কথাও আমরা 
আণলাচনা কণরনি। 

এরপর রাবে এল েুদ্ধণক্ষণত্র। রাণমর তসণনযরা যকউ িাড়ঁাণত পারল না তার 
সামণন। িনুমাণনর মত বীরও রাবণের মুনষ্ঠর আঘাণত মানটণত বণস পড়ল। এরপর 
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এণলন স্বয়ং রামচন্দ্র। ভীষে েুদ্ধ িল িুিণনর মণধ্য। রাণমর বাণে েণ্ড েণ্ড িণয় 
যগল রাবণের রথ, অশ্ব, রূ্ল, েড়্গ সব নকিু। ক্ল্ান্ত রাবণের িাত যথণক েণস পড়ল 
ধ্নুক। ব্রহ্মার কাি যথণক যস যে অমরত্ব বর যচণয়নিল, তেন মানুষণক যস গ্রাণিযর 
মণধ্য আণননন। তাই মানুণষর িাণতই তার মৃতুয অননবােথ িণয় উণঠণি। 

এই ভীষে নবপণি রাবেণক কুম্ভকেথ িাড়া আর যকই বা সািােয করণত পাণর? নকন্তু 
যস যতা ঘুণমাণে। তাণক িাগাণনা িল। রাবে তাণক সব বলণল কুম্ভকেথ বলল—
“পরস্ত্রী িরে কণর তুনম কািটা ভাল করনন িািা। োক, এেন নক করণত িণব 
তাই বল’’। রাবে তাণক েুণদ্ধ োবার ননণিথর্ নিল। কুম্ভকেথ েুণদ্ধ নগণয় রাণমর 
বহুনসনযণক বংস কণর নিল। অবণর্ণষ রাণমর বাণে তার মৃতুয িল। 

এরপর আবার েুণদ্ধ এল ইন্দ্রনিৎ। তার বল নবিম অতুল। যস যমণঘর আড়াল 
যথণক র্রবষথে করণত লাগল। তার র্ণরর আঘাণত িণল িণল রাণমর যসনারা 
মরণত লাগল। এমনকী তার বাে রাম-লক্ষ্মেণকও নবদ্ধ করল, তারা অনচতনয িণয় 
মানটণত লুনটণয় পড়ল। রাক্ষণসরা তাই যিণে নবিয় উিাণস চানরনিক কাঁনপণয় 
রাবণের কাণি নফণর যগল। 

রাম লক্ষ্মণের িুিথর্া যিণে বানর-তসণনযরা ভীষে িতার্ িণয় পড়ল। বৃদ্ধ িাম্বমান 
িনুমানণক যিণক বলল, “িনুমান! তুনম িীবণন অণনক বড় বড় কাি কণরি। আি 
যতামাণক আর একনট বড় কাি করণত িণব। ইন্দ্রনিণতর বাণে রাম-লক্ষ্মে যকউ 
মণরনন, যকবল অনচতনয িণয় আণিন। এণিরণক বাঁচাণনা যেণত পাণর েনি 
নবর্লযকরেী আনা োয়। নিমালণয়র উত্তণর তকলাস পবথণতর কাণি যে গন্ধমািন 
পবথত আণি, যসোণন পাওয়া োণব নবর্লযকরেী। পবনপুত্র িনুমান পবণনর যবণগ 
ওষনধ্ পবথণত িানির িল। তারপর নানা গািপালায় পনরপূেথ গন্ধমািন পবথণতর 
চূড়ানট িু’িাণত যটণন তুণল ননণয় এল লঙ্কায়। ওষনধ্র গন্ধ যপণয় যবঁণচ উঠল রাম-
লক্ষ্মে ও অগনেত বানর তসনয ও যসনাপনত। 

এবাণর নিয়ানভনত্তক িৃনষ্টপাত কণর োক। রাবে িল রক্ষের্ীল যমৌলবািী র্াসক 
সত্তা, আনিম সামযবাণির যস ননমথম ধ্ারক। তার পানণ্ডতয ননণয় যকান সংর্য় যনই। 
তাই িনুমানও তাঁর মুনষ্টণত [মুনষ্ট- অসীমানয়ণতর নির্াগ্রস্ত বলপ্রণয়াগ সনিয়ভাণব 
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টঙ্কানরত োিাণত] ৬৯ কুণপাকাৎ িণয়ণি। িনুমান নবণর্ষজ্ঞ, েণ্ডজ্ঞাণন যস অনিতীয়, 
নকন্তু রাবে প্রাচীন ভারণতর অেণ্ড অিথণনর অধ্ঃপনতত ধ্ারক। তা িণলও োর 
সিায় নগি-নারায়ে তাণক িারায় যক? তাই রাবেণকও নপিু িটণত িল। এরপর 
এল ইন্দ্রনিৎ। তার বাণে রাম-লক্ষ্মে তচতনয িারাল। িণবই যতা। যস কর বযবস্থার 
মাথায় বণস আণিন। যে যকান সময় প্রিাণির যেটুকু িয়া িানক্ষেয কণরন, যসটুকুও 
বন্ধ কণর নিণত পাণরন। এমনকী কণরর মাধ্যণম নবরাট সনঞ্চত রাষ্ট্রীয় ধ্ন র্াসণকর 
স্বাথথরক্ষায় েরচ কণর যফলণত পাণরন। তাণত যতা নতুন িন্মাণনা পুঁনির (যেণিতু 
উৎপািন অসীমানয়ত নয়) অনচতনযির্া িণবই। তাই রাম-লক্ষ্মে তাঁর বাণে 
(যবাধ্িাত বাে নানারকণমর িণত পাণর, যেমন বাকযবাে, ো যিাতার মণন আঘাত 
কণর অভীষ্ট সাধ্ন করায়) অনচতনয িণয় পড়ল। অতঃপর গন্ধমািন আনয়ন। 
নিমালয় পবথণতর (তবনিক রাষ্ট্রবযবস্থা দ্রঃ বঙ্গীয় র্োথথণকাষ) যকাণে গন্ধমািন 
পবথত। সম্ভবত যসই রাষ্ট্রবযবস্থার নবনভন্ন নবভাণগর মণধ্য একনট বযবস্থার নাম 
গন্ধমািন, োণত যভাগযপেয উৎপানিত িত; োর গণন্ধ বা উৎপণন্নর যসৌরণভ 
উপণভািারা মিমত্ত িত। তাই িনরচরে গন্ধমািণনর অথথ কণরণিন, ‘গন্ধ োিার 
মািনয়তা’৭০। এই উৎপণন্নর গন্ধ যতা আনি নমনিয়া পবনপুত্র িনুমানই বণয় আনণব। 
এই পবথণত রণয়ণি ওষনধ্বৃক্ষ। ওষনধ্র অথথ, ‘উষধ্ারীণক গনতর্ীল রূণপ ধ্ারে কণর 
যে’৭১। ‘উষ’যক আমরা ততটা বযিভাণব না নচনণলও পাশ্চাতয এণক নচণন যফণল 
নাম নিণয়ণি Calorie। ওষনধ্ সম্পণকথ মনু নলণেণিন, ‘ফল পাকণল োিার মৃতুয 
িয়’। এই ভাবনানটণত িমর্ঃ এনগণয় যগণল যিো োয়, কােথয সমানপ্তর পর যে সব 
র্রীণরর তথা সামানিক সংগঠণনর মৃতুয ঘণট োয়, তারাই ওষনধ্ পিবাচয। 
সমাণির চানিিার সাণথ তাল নমনলণয়, তবনিক বযবস্থার ‘নবিণয়র িনয পেয 
উৎপািন করা োণব না’ এই নীনতর নবণরানধ্তা কণর, প্রচুর পনরমাণন পেয 
উৎপািণনর সুগণন্ধ (সংবাণি) রাম-লক্ষ্মেসি সমস্ত বানর যসনাণক বাঁনচণয় তুলণব, 
তাণির মণধ্য সঞ্চানরত করণব নতুন উিযম, তাণত আর আশ্চেথ নক! 

মানুণষর চানিিার সণঙ্গ তাল নমনলণয় যবৌদ্ধেুণগ প্রচুর পনরমাণে যে উৎপািন চালু 
িণয় নগণয়নিল, তার বহু ননির্থন ইনতিাণস পাওয়া োয়। যেমন তবর্ালীর সেলপুণত্ত 
৫০০নট মানটর নিননষপণত্রর যিাকান পাওয়া যগণি। ননি ননি িলপনতর যনতৃণত্ব 
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কানরগর ও বযবসায়ীরা ননণিণির সংঘ গণড় তুণলনিল। এরকম ১৮ নট সংণঘর কথা 
িানা োয়। তার মণধ্য কমথকার, িারুনর্েী, চমথকার ও নচত্রকরণির সংণঘর কথা 
নবণর্ষভাণব উণিেণোগয। এর পার্াপানর্ কৃনষণতও প্রচুর উিৃণত্তর উৎপািণনর িনয 
বড় িনমণত প্রচুর কৃনষিনমক ননণয়াণগর কথা ঐনতিানসণকরা নলণে যগণিন (পণরর 
অধ্যায় দ্রষ্টবয) 

এরপর এণলন কুম্ভকেথ। সত্তানটণক আমরা আণগর অধ্যাণয় নচণননি। এোণন আর 
একটু যিণে যনওয়া োক। কুম্ভই কেথ োর, যসই কুম্ভকেথ। কেথ কী? ‘করেিাত 
(র্ে বা পেয যে যকানটাই িণত পাণর) নাকৃত-অনকৃত োিাণত’। অথথাৎ োর িারা 
কৃণতর (র্ণের বা পণেযর) টঙ্কার আকনেথত (শ্রুত) িয়।৭২ এই পণেযর টঙ্কার শুণন 
যে সত্তা বা রাষ্ট্রক্ষমতার যে র্নিণকন্দ্র প্রর্াসন সংগৃিীত সম্পি ননণির নিম্মায় 
রাণে, যসই কুম্ভকেথ। পুঁনির যিৌরাত্মণক যস ননণির র্নিণকন্দ্র িারা বদ্ধ কণর 
রােণত চাইণব, নকন্তু পুঁনির িমনবকনর্ত অপ্রনতিত র্নি কুম্ভকণেথর র্নিণকও 
নবনষ্ট কণর যিয়। 

রাম-লক্ষ্মেণক নকিুণতই মারা োণে না, ইন্দ্রনিণতর ভাবনার অন্ত যনই। যস পুনরায় 
েুণদ্ধ এণস যমণঘর আড়াল যথণক লড়ণত লাগল। নকন্তু রাম-লক্ষ্মে অপ্রনতণরাধ্য। 
তাই রাবে ইন্দ্রনিৎণক পরামর্থ নিল ননকুনম্ভলা েজ্ঞ করার িনয। এই েজ্ঞ করা 
িণল ইন্দ্রনিৎ িণব অপ্রনতণরাধ্য। নবভীষণের সিায়তায় লক্ষ্মে যপৌঁণি যগল 
েজ্ঞাগাণর। েজ্ঞকাণল ইন্দ্রনিৎণক অতনকথণত আিমে করল। েজ্ঞ যেণিতু তার 
সমাপ্ত িয়নন তাই লক্ষ্মণের ঐন্দ্রবাণে তাঁর মৃতুয িল। 

ইন্দ্রনিৎ সত্তানটণক আমরা বুণঝনি। কুম্ভকেথ সত্তানটণকও আমরা বুণঝনি। একিন 
রািস্ব সংগ্রি বযবস্থার মাথা, অনযিন সংগৃিীত সম্পি ননণির নিম্মায় রাণে। 
ইনতমণধ্য কুম্ভকণেথর মৃতুয িণয় যগণি, অথথাৎ বযবস্থানট অচল িণয় যগণি; 
এমতাবস্থায় কুম্ভকণেথর কুম্ভ োনল কণর সরকাণরর পণক্ষ নবরাট কমথেজ্ঞ চালাণনাই 
যর্ষ উপায়, এণকই রামায়ণে বণলণি ননকুনম্ভলা েজ্ঞ (deprivatization বা 
nationalization = Deprivatization is the act of transferring 
ownership from the private sector to the public sector. This 



212 
 

often occurs when a government attempts to maintain the 
stability of its critical infrastructure during periods of economic 
distress. Source: Internet)। এ েনি সম্পন্ন িণয় যেত তণব রাবেণক আর 
প্রনতণরাধ্ করা সম্ভব িণব না। তাই এোণন প্রণয়ািন পণড়নিল নবভীষণের। 
সত্তানটণক আমরা নিতীয় অধ্যাণয় যিণেনি। যস সরকার পণক্ষর িাঁনড়র েবর যিণন 
নবপ্লবী র্নির নিণক চণল যগণি, ফলত ভীষণের পণক্ষই যস ভীষে; যস মিাভীষে। 
এই মিাভীষেই নবভীষে। ৬০০ নিস্টপূবথ নাগাি যবৌদ্ধ নবপ্লবকাণল সরকারী 
জ্ঞানিীবীরা সরকার পক্ষ যিণড় (যেমন, মিাকর্যপ ও তার অনুগামীরা) যবৌদ্ধণির 
সংণঘ যোগ নিণয়নিল। নিনু্দেুগ এই সত্তাণক যকাননিন ভাল যচাণে যিণেনন। এর 
সিায়তা ননণে লক্ষ্মে। তাণকও আমরা নচণননি বািয সম্পি সংগ্রািক রূণপ; যস 
নবননণয়াগিীবী, এককথায় লক্ষ্মীবান। তাঁর যিাড়া ঐন্দ্রবাণে ইন্দ্রনিণতর মৃতুয ঘণট 
োয়। ইন্দ্র আর ঐণন্দ্রর মণধ্য পাথথকয এই যে, ‘ইন্দ্র’ আনম যবাধ্ আর ‘ঐন্দ্র’ 
একনির্ায় িমনবকানর্ত ‘আনম’যবাধ্ (individuality -  the quality or 
character of a particular person or thing that distinguishes them 
from others of the same kind, especially when strongly marked. 
Source: internet) । অথথাৎ আনম যবাণধ্র চূড়ান্ত। নফনযান্স কযানপটাল আর নবপুল 
প্রিাসমথথন োর থাণক তার এমন আত্মনবশ্বাস স্বাভানবক। আর যবৌদ্ধ নবপ্লবকাণল 
িনসাধ্ারণের সমস্তরকম সমথথন পাওয়াটা বন্ধ িণয় নগণয়নিল প্রাচীনপেীণির। 
ফলত, তাণির আত্মনবশ্বাস কণম োওয়াটাই স্বাভানবক। নইণল এতবড় বীর 
ইন্দ্রনিতণক নবিয়ী িওয়ার িনয েজ্ঞ করণত িয় যকন? আর যে রাম-লক্ষ্মেণকও 
শুইণয় নিল েুদ্ধণক্ষণত্র, যস েজ্ঞাগাণর অবলীলায় মণর যগলই বা যকন? এই 
িনগণের পক্ষ পাওয়ার িনযই (নানা উপাণয়) ননকুনম্ভলা েণজ্ঞর আণয়ািন। 

ইন্দ্রনিণতর মৃতুযসংবাণি অনভভূত িণলন রাবে। ইন্দ্রনিণতর অণনক আণগই মারা 
যগণি তাঁর আণরক পুত্র বীরবাহু। নকন্তু যর্াক তাঁর মণন যবনর্ক্ষে স্থায়ী িল না। 
নকিুক্ষণের মণধ্যই নতনন আগুণনর মত িপ কণর জ্বণল উণঠ বলণলন—“সমস্ত 
রাক্ষসনসনয প্রস্তুত কর, আনম ননণি েুণদ্ধ োব। আি পৃনথবী যথণক িয় রাম নয় 
রাবে অন্তনিথত িণব।” 
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অতঃপর রোঙ্গণন রাম আর রাবে মুণোমুনে। প্রচণ্ড েুদ্ধ িল িুিণনর মণধ্য। 
র্রিাণল আকার্ যেন যমঘােন্ন। রাবেণক যিণক নতনন বলণলন, “আমার স্ত্রীণক 
একা যপণয় তুনম িীন যচাণরর মত চুনর কণর এণনি, তুনম েনি বীর িও তণব আি 
সমু্মে সমণর যতামার বীরণত্বর পরীক্ষা িাও”। রাণমর সুতীক্ষ্ণ বাণে রাবে ননণস্তি 
িণয় পড়ণলন। সূেথণক প্রোম কণর রাম এণকর পর এক ননণক্ষপ করণত থাকণলন 
সুতীক্ষ্ণ বাে। নিন্ন িণয় যেণত লাগল রাবণের এক একনট মাথা। নকন্তু নক আশ্চেথ, 
যসই রূ্েযস্থাণন গনিণয় উঠল আর একনট মাথা। রাম যিেণলন, এই ভাণব রাবেণক 
বধ্ করা োণব না, তাই অবণর্ণষ নতনন িাড়ণলন ব্রহ্মাস্ত্র। বণের মত যসই বাে নবদ্ধ 
করল রাবণের মমথস্থল; রথ যথণক গনড়ণয় পড়ল রাবণের মৃতণিি। 

রাবে বধ্ িল। নত্রভুবন স্বনস্তর ননঃশ্বাস যিণড় বাঁচল। 

ইন্দ্রনিণতর মৃতুযর মধ্য নিণয় প্রিাণির ওপর প্রায় সমস্ত িেলিানর যর্ষ িণয় 
নগণয়নিল যমৌলবািীণির। প্রিার্নিই যে আসল র্নি তা প্রর্াসকমাণত্রই িাণনন। 
তাই অবণর্ণষ স্বয়ং রাবেণক নামণত িয়। ইনতিাণসর ননভথরণোগয উপািান না থাকা 
সণত্তও আমাণির মণন িয়, অপর্াসকণক তার িুগথ যথণক তাড়াণনার কািনট েুব 
র্ানন্তপূেথ িয়নন, তণব নকনা মাথার ওপর রণয়ণিন অনিংসার প্রনতমূনতথ স্বয়ং বুদ্ধণিব, 
তাই আমাণির সংর্য়নট প্রশ্নাতীত নয়। তণব েেন মণন কনর, অসিণোণগ গানন্ধও 
অনিংস পথ যবণিনিণলন নকনা, তেন সংর্য়নট যথণকই োয়। 

কুনটর নর্েিাত যে নবরাট পুঁনির িন্ম িণয় নগণয়নিল নগরগুনলণত, তাণত ফুণল 
যফঁণপ উণঠনিল বহু সাধ্ারে মানুষ। বাংলায় একটা ধ্াঁধ্া আণি, “িগৎটা কার 
িাস?” উত্তরনটও প্রণশ্নই আণি, “িগৎ টাকার িাস”। আলংকানরক নিক নিণয় এনট 
সভঙ্গ যেণষর উিািরে। োই যিাক, যসই ফুণল যফঁণপ ওঠা পুনঁিপনতণির কাণি 
একসময় িার যমণন ননণত িয় লক্ষ্মীপুঁনির অসমথথক অধ্ঃপনতত ব্রাহ্মেযতিণক। 
সাধ্ারে মানুণষর এই উত্থান তাণির র্ীষথাসন এণকবাণর টনলণয় নিণয়নিল। তণব 
নকনা যসই লড়াইণয় একিন যগণল অনযিন তার িায়গা যনয়। নগিথাতণির নবরুণদ্ধ 
ইওণরাণপ কযানপটানলিণমর লড়াইটা নঠক এইরকমই িণয়নিল। এবং অবণর্ণষ 
নগিথাতি িার যমণন ননণত বাধ্য িণয়নিল। োরা এতনিন নননবথচাণর সাধ্ারে মানুণষর 
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ওপর অতযাচার কণরণি, তাণির নবরুণদ্ধ িনমত সংগনঠত িণত যিরী িয়নন। মানুষ 
তাণির শুধু্ সমািণিি যথণক নয়, সমাি মন যথণক এণকবাণর িূর কণর নিণয়নিল, 
তার সমািরণথ এেন কযানপটাণলর িয়োত্রা। তাই রাবণের সৃ্মনতণতও মানুণষর 
যঘন্না। 

নবভীষে অধ্ঃপনতত সমািতিবািী িণলও নিল নতুণনর পক্ষপাতী, যেৌথপুঁনির 
সমথথক। লঙ্কার নসংিাসণন তার প্রনতষ্ঠা যেৌথপুঁনিণক পথ কণর যিবার িনযই 
িণয়নিল। 

এনিণক িনুমান অণর্াকবণন সীতার কাণি যপৌঁণি যগল রাণমর আজ্ঞায়। েুদ্ধিয় ও 
রাবে বণধ্র সকল সংবাি িনুমাণনর যথণক সীতা িানণত যপণর আনণন্দ অধ্ীর 
িণলন। র্ীঘ্রই তণব নতনন তার বহুনিণনর আকানঙ্খত প্রভু শ্রীরাণমর সণঙ্গ নমনলত 
িণবন। এই নিননটর িনযই যতা নতনন কতকাল যথণক অণপক্ষা কণর বণস আণিন। 

অনত সম্মাণনর সণঙ্গ নবভীষে সীতাণক রামচণন্দ্রর কাণি ননণয় এণলন। নকন্তু রামচন্দ্র 
গম্ভীর কণণ্ঠ বলণলন, “রাবে যতামাণক িরে কণর ননণয় এণসনিল, তার উপেুি 
র্ানস্ত আনম তাণক নিণয়নি। নকন্তু তুনম এতনিন রাক্ষণসর ঘণর নিণল। েনি যতামাণক 
ননণয় এেন অণোধ্যায় োই, তণব প্রিারা আমার ননন্দা করণব।” 

কথাগুনল শুণন সীতা িুঃণে িতবাক িণয় যগণলন। নতনন নস্থর করণলন অনগ্নণত প্রাে 
নবসিথন যিণবন। লক্ষ্মেণক বলণলন, “তুনম কাঠ সংগ্রি কণর আগুন জ্বানলণয় িাও। 
আগুণন ঝাঁপ নিণয় আমার সব জ্বালা িূর কনর।” 

নবনস্মত লক্ষ্মে রাণমর গাম্ভীেথ ও িৃঢ়তা যিণে অনগ্ন প্রস্তুত কণর নিণলন। যসই 
অনগ্নণত প্রণবর্ করণলন রামগতপ্রাো সীতা। নকন্তু নক আশ্চেথ! সকলণক অবাক কণর 
স্বয়ং অনগ্নণিব সীতাণক যকাণল ননণয় উণঠ এণলন। আর রামণক বলণলন, “সীতার 
যিি-মণন যকাথাও নবনু্দমাত্র পাপ যনই, সীতাণক তুনম ননঃসংণকাণচ গ্রিে কর।” 

রাম বলণলন, “আনম িানন সীতা পরম পনবত্র। নকন্তু যলাণকর মণন সণন্দি িূর 
করার িনয প্রণয়ািন নিল এই পরীক্ষার।” 
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তারপর রামচন্দ্র সিলবণল অণোধ্যায় নফণর এণলন। প্রনতনষ্ঠত িল রামরািত্ব। 
রামায়ণে আণি রাম নানক ির্ িািার বির রািযর্াসন কণরনিণলন। তাঁর রািণত্ব 
যকউ িনরদ্র নিল না, অভুি নিল না। যকউ অসুস্থ বা অসুেী-এমন কথা যর্ানা যেত 
না। েথাকাণল বৃনষ্ট িণত লাগল। পৃনথবী িণয় উঠল র্সযর্ানলনী। প্রিাগে সকণল 
িীঘথায়ু িণয় সুণে নিন কাটাণত লাগল। 

অণোধ্যার যসই সুণের নিনগুনল নচরকাণলর মত মানুণষর মণন স্মরেীয় িণয় আণি। 
েেন আমাণির যকান িুঃে-কষ্ট থাণক না, েেন আমরা সুণে নিন োপন কনর, 
তেনই বণল থানক, আমরা রামরািণত্ব বাস করনি। 

পুণরা কৃনষবযবস্থাটাই যমৌলবািী র্াসণনর অনধ্কাণর থাকায় কৃনষিীবী মানুণষর 
িুিথর্ার একণর্ষ িণয়নিল। এমতাবস্থায় পুঁনির আনবভথাণব প্রচুর িনম সাধ্ারে 
মানুণষর িস্তগত িণয়নিল। তার ফণল প্রচুর কৃনষমিুণরর সক্ষমতা পরীক্ষার 
প্রণয়ািন পণড় তবনক। নইণল লব-কুণর্র িন্ম (ব্রাহ্মে ও ততত্তরীয় সংনিতায় কুসীি 
বা ঋে এবং কুসীনিন বা সুিণোর যতিারনত বযবসায়ীণির কথা বলা আণি) 
অননবােথ িণয় উঠত না। পুঁনির এই অনন্তণম কলযানফলিায়ী নকন্তু আপাত কণঠার 
মূনতথ অথথনননতক গণবষোর িাবী রাণে। 

আর রইল রামরািত্ব প্রনতষ্ঠার কথা। ঐকযমূলক সভযতা, োর িাক নিণয়নিল 
যগৌতমবুদ্ধ, এবং তাণত সাড়া নিণয় ঝাঁনপণয় পণড়নিল নর-বানণররা, তা অবণর্ণষ 
প্রনতষ্ঠা িণয় যগল যবৌদ্ধনবপ্লব ও যষাড়র্ মিািনপি স্থাপনার মণধ্য নিণয়। যে সমাি 
িরাগ্রস্ত িরৎকারুণত পনরেত িণয়নিল, তার িাত যথণক রামরািত্ব মানুষণক মুনি 
নিল। যস সব ভূ-সম্পনত্তর সানবথক মানলকানা সভযতার সূত্রপাণতই চণল নগণয়নিল 
মনন্দণরর িাণত, িনসাধ্ারে তা আবার নফণর যপল যেৌথ সম্পনত্ত রূণপ। ‘িন্মণিাণষ 
যিনেনবভািন’যক রামরািত্ব এণকবাণর মুণি নিণয়নিল। রবীন্দ্রনাথ নলণেণিন, 

“তেন সমাণি আর সমস্ত যভিই লুপ্তপ্রায় িইয়ানিল। তেন ক্ষনত্রয়রা িনসাধ্ারণের 
সণঙ্গ অণনক পনরমাণে নমলাইয়া নগয়ানিল।”৭৩ 

যসই সুেসৃ্মনত ভারতবাসীর মণন আিও অোন িণয় আণি। 
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উত্তরকাণ্ড 

উত্তরকাণণ্ডর িুনট প্রধ্ান ঘটনা। লব ও কুণর্র িন্ম ও সীতার পাতাল প্রণবর্। 

নিয়ানভনত্তক িৃনষ্টণত যিেণল, ‘লব’ র্ণের অথথ িাঁড়ায়, ‘ল’ এর (লালনকারী নবষয় 
বা বস্তুর) বিন থাণক োণত। অথবা লালন নবরূণপ উত্তীেথ িণয় থাণক বা বানিত িয় 
যে আধ্াণর; নকংবা নবননণয়াগ পুঁনি (নগি-নারায়েরূপী রাম) মিুর বা িন কণর 
পাইকারী কৃনষ উৎপািন করার যক্ষণত্র (িনণকর সীতায়) ননণয়াগ করণল বাড়নত ো 
পাওয়া োয় তা যথণক পুনঁির সুি (কুর্াি) বাণি যে লভযাংর্ (লব) আণস; অথবা, 
েতগুনল অংণর্ িরে করা িয়, যসগুনলর যে অংর্ প্রাপযরূণপ পাওয়া োয়। 

বঙ্গীয় র্েণকাণষ ‘কুর্’ র্ণের অথথ আণি, ‘যে কুৎনসত কাণেথয থাণক’। ‘কুর্’ র্ণের 
অথথ যবাঝার আণগ ‘কুর্ীি’ র্েনট যবাঝা িরকার। কুর্ীণির অথথ বঙ্গীয় র্েণকাণষ 
আণি, বৃনদ্ধিীবীকা, বৃনদ্ধিারা প্রাপ্ত িীবীকা, সুণি টাকা ধ্ার যিওয়া। জ্ঞান ও কণমথর 
নবননণয়াণগর পর যে জ্ঞান সম্পি ও ধ্নসম্পি যফরৎ আণস, তার বাড়নত অংর্ণক 
কুর্ বণল। অথথাৎ এই কুর্ িল কুর্ীিিীবীর অভীষ্ট। 

নারায়েণক েনি সূক্ষ্ম পরমাত্মা রূণপ বুনঝ, তািণল তাঁর যে সকল মানস যচিারা িয়, 
তার একনট িল নতুন (আনবষৃ্কত) শুভর্নি নবষয়ক ব্রহ্মজ্ঞান (রাম) । োর 
প্রণয়াগিাত অনভজ্ঞতা িল আনবষ্কাণরর ত্রুনট সংণর্াধ্ন অথথাৎ কুর্ এবং আনবষ্কাণরর 
সণঙ্গ যোগ করার মণতা নতুন নকিু বা লব। 

আর রামণক েনি নফনযান্স কযানপটাল রূণপ যিনে তািণল রাম েেন বযবসাণয় িীড়া 
কণর তার িমি সন্তান রূণপ িন্মায় লাভ ও সুি বা লব ও কুর্। এই কুণর্র 
আধ্ারণক যকার্ বণল। 

সীতার ‘পাতাল প্রণবর্’এর ঘটনানটণক যবাঝার িনয ‘পাতাল’ (√পত্ + আল (আলঙ্
) - অনধ্করণে) র্েনটণক যবাঝা িরকার। র্েনটর নিয়ানভনত্তক অথথ - ‘পাতা 
লানলত িয় যেোণন’, বা ‘যে পাতা লালন কণর, অভীষ্ট িান কণর’৭৪। বযাপারনট 
কীরকম? আমাণির যে বযনিগত সম্পি রণয়ণি, যেমন িনম, বানড়, গানড় প্রভৃনত যে 
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আমাণির তার প্রমাে কী? প্রমাে এটাই যে, যসগুনল যে আমাণির তার িনয 
প্রমােপত্র স্বরূপ একনট কাগণির পাতায় যলো রণয়ণি। যস পাতার নাম ‘িনলল’, 
‘প্রমােপত্র’ বা োই বনল না যকন। পৃনথবীর োবতীয় সম্পি এইভাণব যকাণনা না 
যকাণনা পাতায় লানলত িণে। অথথাৎ সমগ্র িগণতর একপ্রকার পাতাল প্রণবর্ িণয় 
যগণি। যসই প্রাচীনকাণল যঘানষত িণয় নগণয়নিল ব্রাহ্মেই সমুিায় সম্পণির 
অনধ্কারী, সবই চণল নগণয়নিল মনন্দর এবং তার পুণরানিতণির িাণত। রামচণন্দ্রর 
িাণত যবৌদ্ধ নবপ্লবকাণল যসই সম্পণির োরা নচর অনধ্কারী, সম্পি যসই সাধ্ারে 
মানুণষর িস্তগত িয়। নকন্তু বযনিস্বাতণিযর েুণগ নলনেত বয়াণনরই মূলয আণি। 
এইভাণব একনিন সীতাভূনমর বা ভূসম্পণির অনধ্কার আম-িনতার িাণত নলনেত 
পাতায় বা িনলণল চণল আণস তেন তাণক যতা বলা যেণতই পাণর সীতার পাতাল 
প্রণবর্। শুধু্ নক তাই? সীতার গে যতা বাল্মীনকর পাতাণতও স্থান যপণয় যগল, 
যসনিক যথণকও সীতার পাতাল প্রণবণর্র তাৎপেথণক যিো যেণত পাণর। 

 

এ পেন্তথ আমরা রামায়ণের গণে নননিত ইনতিাসটাণক যিণে যনওয়ার যচষ্টা 
করলাম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘সানিতয’ গ্রণের ‘ঐনতিানসক উপনযাস’ (১৩০৫ আনশ্বন) 
প্রবণন্ধ নলণেণিন -- 

“একসময় রামায়ে-মিাভারত নিল ইনতিাস। এেনকার ইনতিাস তািার সনিত 
কুটুনম্বতা স্বীকার কনরণত অতযন্ত কুনণ্ঠত িয় বণল কাণবযর সনিত উিার পনরেীত 
িইয়া উিার কুল নষ্ট িইয়াণি।” 

‘কুল নষ্ট’ িণলও প্রচনলত ‘এেনকার ইনতিাস’এর সাণথ তার ‘কুটুনম্বতা’ িয়ণতা 
সমূ্পেথ নষ্ট িয় নন। তাই যে আণলাচনা এ অধ্যাণয় এতক্ষে পেথন্ত করা যগল 
প্রচনলত ইনতিাণস তার বেথনানট কীরকম করা িণয়ণি, তা যিণে যনওয়া যেণতই 
পাণর। তা িণলই কানিনীভাণগ ো নকিু উণন্মাচণনর যচষ্টা করা িল অণনকাংণর্ 
যসগুনল স্পষ্ট িণয় োণব আর্া করা োয়। 
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নিতীয় ভাগ 
তবনিক ভারতীয় সমািবযবস্থার একনট অনযতম প্রধ্ান তবনর্ষ্টয -- চতুবথেথবযবস্থা; োর 
প্রাচীনতম উণিে আমরা যপণয়নি ঋণৈণির ‘পুরুষসূণি’, যসোণন আনি পুরুণষর 
নবনভন্ন অঙ্গ যথণক চারবণেথর উৎপনত্ত িণয়নিল বণল বেথনা করা িণয়ণি। 
আনিপুরুণষর মুে যথণক ব্রাহ্মে, বাহুিয় যথণক রািনয, ঊরুেুগল যথণক তবর্য এবং 
িুই পা যথণক রূ্দ্র িন্ম ননল-- 

“ব্রাহ্মেসযমুেমাসীৎ, বাহুরািনযকৃত, ঊরুতক্ষযেনির্য, পিযাংরূ্ণদ্রািিায়তঃ” --ঋণৈি 
১০/৯০ 

এর যথণকই অনুমান করা োয় ঋণৈণির আমণলই চতুবথেথপ্রথা সুপ্রনতনষ্ঠত িণয় 
নগণয়নিল। এই নবভািন প্রথণম যেমনই থাক পণর বংর্ানুিনমক কমথ িারা 
ননধ্থানরত িণয় নগণয়নিল। যেমন, ব্রাহ্মণের কমথ যপৌরনিতয, ক্ষনত্রণয়র কমথ র্াসন ও 
েুদ্ধ, তবণর্যর বৃনত্ত কৃনষ-বানেিযানি এবং রূ্দ্র উচ্চতর বণেথর যসবায় ননেুি -- এমন 
যপর্ানভনত্তক সামানিক নবভািণনর অনস্তত্ব অণনক পনণ্ডত যমণন ননণয়ণিন। 
তৎকালীন সমািবযবস্থার নবনর্ষ্ট লক্ষেগুনল নিল-- 

(১) িন্ম িারা ননধ্থানরত 

(২) পুরুষানুিনমক বৃনত্ত ধ্ারে আবনর্যক এবং বৃনত্তর পনরবতথন নননষদ্ধ। 

(৩) যকবলমাত্র সবেথ নববািই (অন্তনবথবাি) নসদ্ধ। 

(৪) বেথান্তণর োিয-পানীয় গ্রিে সংিান্ত কণঠার নবনধ্ননণষধ্ প্রণয়াগ। 

(৫) উচ্চ-নীচ মেথািার প্রকট প্রকার্। 

েনিও পুরুষসূি ননণয় পনণ্ডতণির মিণল মতনবণরাধ্ রণয়ণি, কারে এই সূিনট 
ঋণৈণির ির্ম মণ্ডণলর অন্তগথত এবং এই ির্ম মণ্ডলণক অণনক পনণ্ডতই অণনক 
পরবতথীকাণলর রচনা তথা প্রনক্ষপ্ত অংর্ মণন কণর থাণকন। এনট িাড়া ঋণৈণির 
অনযত্র চতুবথণেথর উণিে নবরল।৭৫ 
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বেথ বলণত ঋণৈণি িুনট আেথবেথ ও িাস/িসুযবণেথর উণিে রণয়ণি। এই বেথিুনট 
চতুবথেথ বযবস্থার মত যকানও স্তরীকৃত সমািবযবস্থার যিযাতক নয় বণল পনণ্ডতণির 
অনভমত। যসোণন সামানিক সংগঠন যবাঝাণত িন, গে, নবর্ র্েগুনলর প্রচুর 
বযবিার যিো নগণয়নিল; ো সরলতম যকৌমিীবণনর পনরচয় বিন কণর। অথথাৎ, এই 
নসদ্ধাণন্ত যপৌঁিাণনা োণে যে, ঋণৈিকালীন সমাি চতুবথণেথ নবভি িয়নন, তা 
পরবতথীকাণলর ঘটনা।৭৬ 

পরবতথীকাণল পুণরানিত, ক্ষনত্রয়, কৃষক ও নবনভন্ন িস্তনর্ণে ননেুি কারুনর্েীণির 
কতগুনল সামানিক কমথনবভািন িল। এণির মণধ্য মেথািাণভি থাকণলও সামানিক 
যিেীণভি প্রের িণয় ওণঠ নন।৭৭ 

নকন্তু োিয উৎপািণন উিৃত্ত সৃনষ্টর সণঙ্গ সণঙ্গ সামানিক সম্পণকথরও পনরবতথন ঘটল 
এবং যিেীনবনযাস িমর্ সুস্পষ্ট রূপ যপণত লাগল। পুণরানিত যিেী এবং রািনযবগথ 
উৎপািনমূলক কণমথ বযাপৃত থাকণত পারণলন না, ফণল অপণরর িণম উিৃত্ত যভাগী 
িণয় পড়ণলন তারা। সমাণি যিেী নবভািন প্রনিয়ানট এভাণবই সৃনষ্ট িণয়নিল। 

িমর্ ব্রাহ্মে, ক্ষনত্রয় সমাণির সণবথাচ্চ স্তণর, তবর্য মধ্যবতথী স্তণর এবং রূ্দ্র 
সমাণির সবথননম্ন স্তণর িীবীকািথন করার অনধ্কারী িণয় যগল। এই রূ্ণদ্ররাই নিল 
িনমক ও কুনটরনর্েী। 

এনিণক নবনভন্ন ব্রাহ্মে ধ্মথগ্রণে পুণরানিত ও রািনযবগথণক আরও ক্ষমতার্ালী করার 
িনয নবসৃ্তত েজ্ঞ ইতযানির নবধ্ান প্রিান করা িয়। ফণল সমাণি ধ্মথাচারে 
সম্পনকথত নবষণয় ব্রাহ্মেণির যিষ্টত্ব আর রািনননতক ও সামানিক নবষণয় ক্ষনত্রয় বা 
রািনযণির যিষ্টত্ব প্রবলভাণব প্রনতনষ্ঠত িয়। ব্রাহ্মেয গ্রোবলীণত িানতণভি প্রথাণক 
সুনননিথষ্টথ করা িয় মানুণষর িন্ম ও ধ্মথাচরণের নভনত্তণত। রািনযবগথ সামানিক ও 
রািনননতক িানয়ত্বপ্রাপ্ত িণলও তার মাথার ওপর নবধ্ান থাকত ধ্মথাচরণের, ো 
প্রনতনষ্ঠত করার িানয়ণত্ব নিল ব্রাহ্মণেরা। অথথাৎ তারাই সবনিক যথণক সমাণির 
সবথময় কতৃথণত্বর অনধ্কারী নিল। 

পরবতথী তবনিক েুণগ িনটল আচার অনুষ্ঠান ননভথর োগ-েণজ্ঞর বযাপকতা েত যবণড় 
যগল, ব্রাহ্মণের যপৌরনিতযও তত অপনরিােথ িণয় উঠল। কারে একমাত্র ব্রাহ্মেই 
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অব্রাহ্মে যগাষ্ঠীগুনল ও আরাধ্য যিবতাণির মণধ্য সংণোগরক্ষাকারী যসতুর ভূনমকা 
ননণতন এবং েজ্ঞ সম্পািণনর একমাত্র অনধ্কারী নিণলন। ফণল োগেণজ্ঞর প্রাধ্ানয 
েত যবণড়ণি, তার সণঙ্গ পািা নিণয় ব্রাহ্মণেযর সামানিক প্রাধ্াণনযর িাবীও তত 
যবনর্ উচ্চানরত িণয়ণি। তবনিক সানিণতয সাম, েিুঃ, অথবথ সংনিতাত্রয় এবং 
ব্রাহ্মেয গ্রেগুনলর প্রধ্ান উপিীবযই নিল নবনবধ্ েজ্ঞ সংিান্ত ননণিথর্াবলী-- 

“… এগুনল ব্রাহ্মেণির িারাই প্রেীত, ব্রাহ্মেণির িারাই প্রেুি, সুতরাং তবনিক 
জ্ঞাণনর একমাত্র ধ্ারক নিণসণব ব্রাহ্মেণির িাবী পরবতথী তবনিক গ্রেমালায় 
যসাচ্চার। পরবতথী তবনিক সানিণতয ব্রাহ্মণের বেথণিষ্টত্ব প্রকট”।৭৮ 

ব্রাহ্মণের পণর স্থান যপণয়ণি ক্ষনত্রণয়রা। এরা ক্ষমতাধ্ারী র্াসকণগাষ্ঠী। ঋণৈণি 
এরা রািনয নাণম পনরনচত নিল। উণপন্দ্রনাথ যঘাষাল পরবতথী তবনিক সানিণতয 
‘রািয’ (প্রর্াসন), ‘রাষ্ট্র’ (এলাকা), এবং ‘যক্ষত্র’ (র্াসকীয় অনধ্কার) র্ে নতননটর 
ননয়নমত বযবিার যিণে অনুমান কণরণিন র্াসণকর ক্ষমতাবৃনদ্ধর নিকনট। এই 
ক্ষমতাবৃনদ্ধর িনযই আবার পরবতথী তবনিক সানিণতয অশ্বণমধ্, বািণপয়, রািসূয় 
েজ্ঞানির এবং পুনরানভণষক ও ঐন্দ্রানভণষক িাতীয় অনভণষক অনুষ্ঠাণনর নবস্তানরত 
নববরে আণি। অনত িনটল, বহু সময়সাণপক্ষ, বহু আচারঅনুষ্ঠান ও নিয়াকলাপ 
সমনিত এই তবনিক েজ্ঞগুনল পুণরানিণতরা সম্পািন করত তাণির র্াসক 
েিমানণির িনয। অনুষ্ঠানগুনলণত র্াসণকর অনভধ্াগুনল তাণির প্রতাপবৃনদ্ধর প্রমাে 
যিয়-- নতনন নবর্ বা যকৌণমর মানুষণক ভক্ষে কণরন (নবর্মত্তা) নতনন কৃষকণির 
প্রভু (চষথেীনাম); সমগ্র পৃনথবীর ও োবতীয় প্রােীর প্রভু (নবশ্বসযভূতসয অনধ্পনত)। 
ঋণৈণি নেনন নিণলন নবর্-এর িলপনত, পরবতথী তবনিক সানিণতয নতনন নবর্-এর 
ভক্ষক। র্াসকীয় ক্ষমতাবৃনদ্ধর প্রমাে এোণনই পাওয়া োয়।৭৯ 

ক্ষনত্রণয়র সণঙ্গ তবণর্যর সম্পণকথর তুলনা করা িণয়ণি িনরে ও েণবর সাণথ। 
যসোণন তবর্য োিয ক্ষনত্রয় োিক। ক্ষমতাবৃনদ্ধর অনভলাষী েজ্ঞকারী র্াসক 
বযাঘ্রচণমথর ওপর নিণয় পিচারো করণবন, োণত তার বযাঘ্রতুলয পরািম িন্মায়। 
তবনিক েজ্ঞগুনল র্াসণকর েথানবনধ্ সম্পন্নকাণল নতনন ইন্দ্র, অনগ্ন, বরুে ও যসাম 
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যিবতাণত পনরেত িণবন। এই েজ্ঞগুনল সম্পন্ন করার িনয র্াসক ব্রাহ্মেণির 
ভুনরপনরমাে িান করণতন।৮০ 

লক্ষেীয় নবষয় িল, তবনিক সানিণতয সামানিক উৎকণষথর িাবী করণিন ব্রাহ্মে ও 
ক্ষনত্রয় উভণয়ই। ফণল এই িুই যগাষ্ঠীর মণধ্য প্রনতিনিতার আভাষও পাওয়া োয়। 
েজ্ঞগুনল সম্পািণনর িানয়ত্ব তথা রািার ক্ষমতাবৃনদ্ধর িানয়ত্ব থাকত পুণরানিতণির 
িাণত। তািাড়া তারাই অনভণষক নিয়া সম্পািন করণতন। ফলতঃ অনধ্কাংর্ 
ব্রাহ্মেয গ্রণে ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ক্ষনত্রণয়র যথণক যবনর্ বণল অনভনিত করা িণয়ণি। 
নকন্তু যেয়াল রাো িরকার উভণয়ই উপনয়ে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার উপেুি। 
আবার ব্রাহ্মেণক িান-িনক্ষো িাতীয় অনুগ্রি লাণভর িনয র্াসণকর মুোণপক্ষী িণত 
িত।৮১ 

ব্রাহ্মে ও ক্ষনত্রয় উভণয়ই উৎপািন প্রনিয়ার সাণথ প্রতযক্ষভাণব েুি নিল না। তাই 
বনল ও িম আিায় নননশ্চত কণর উৎপািন বযবস্থার োবতীয় সুণোগ সুনবধ্া তারা 
যভাগ করত। এই কারণেই ব্রাহ্মে ক্ষনত্রণয়র েুগ্ম আনধ্পণতয সামানিক সম্পকথ ও 
উৎপািন প্রনিয়া পনরচানলত িনেল। এই িৃনষ্টভনঙ্গ যথণক নবচার করা চণল ননম্নতর 
িুই বণেথর ওপর আনধ্পতয কাণয়ম রাোর তানগণি উচ্চতর বেথিয় যবাধ্িয় 
প্রনতিনিতা পনরিার কণর সমণঝাতার পণথ পা বানড়ণয়নিল।৮২ 

ব্রাহ্মে-ক্ষনত্রণয়র মেথািা ও প্রতাপ েেন বাড়নিল তেন ননম্নতর তবর্য ও রূ্ণদ্রর 
সামানিক অবস্থাণন িমর্ অবননত ঘটণত থাণক। তবর্য নিিণগাষ্ঠীর অনযতম িণলও 
তবনিক সানিণতয তার সম্পণকথ যিয় মণনাভাব প্রকট িণয়ণি। ঐতণরয় ব্রাহ্মণে তবর্য 
বনলকৃত (র্াসণকর িনয বনলিাতীয় আিায় উৎপািনকারী) েথাকাণমাত্থাপয (োণক 
েণথে উৎোত করা োয়), েথাকামণপ্রষয (োণক েণথে অতযাচার করা োয়)-- এই 
নতন অনভধ্ায় নচনিত করা িণয়ণি।৮৩ 

তণব বেথবযবস্থার কণঠারতা িারা যে বেথ সবণচণয় যবনর্ ক্ষনতগ্রস্ত িণয়নিল, তারা 
রূ্দ্র। তার একমাত্র কাি নিল উচ্চ নতনবণেথর যসবা করা (নিিানতশুশ্রূষা)। ঐতণরয় 
ব্রাহ্মে অনুোয়ী রূ্দ্রণক েণথে উৎোত করা োয় (েথাকামণপ্রষয), তাণক েণথে 
িতযা করা োয় (েথাকামবধ্য)। আর িমর্ তবর্য ও রূ্ণদ্রর যভিণরো কণম 
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আসনিল। রামর্রে র্মথার মণত, তবর্য নিল চতুবথণেথর মণধ্য একমাত্র ধ্ণনাৎপািক 
যগাষ্ঠী। তাণক েনি বনলকৃণতর পেথাণয় অবননমত কণর রাো োয়, তািণল সামানিক 
সম্পণির ওপর ননয়িে রাো অপর িুই বণেথর পণক্ষ সুনবণধ্ িয়। তাই তবর্য ও রূ্দ্র 
উভয়ণকই সমাণি িীনতম যিোণনার প্রয়াস তবনিক সানিণতয যিো যগণি।৮৪ 

বনর্ষ্ট ধ্মথর্াস্ত্র এবং মনুসংনিতায় িানতণভি প্রথাণক সুপ্রনতনষ্ঠত কণর যিওয়া িয়। 
এবং িানতণভি অনুোয়ী মানুণষর যপর্াণক নননিথষ্ট কণর যিওয়া িয়। বনর্ষ্ট ধ্মথর্াস্ত্র 
অনুোয়ী-- 

(ক) িাত (বেথ) চার প্রকার-- ব্রাহ্মে, ক্ষনত্রয়, তবর্য এবং রূ্দ্র 

(ে) নতননট িাত ব্রাহ্মে, ক্ষনত্রয় এবং তবর্যণক বলা িয় নিি। 

(গ) তাণির প্রথম িন্ম িয় মাতার যথণক; নিতীয় িন্ম িয় পনবত্র সূণত্রর িারা তার 
অনভণষণকর পর। 

(ঘ) উচ্চ নতন বেথ তপতা ধ্ারে করবার অনধ্কারী, রূ্দ্রণির যস অনধ্কার যনই।৮৫ 

মনু সংনিতায় যভিাণভিণক সুপ্রনতনষ্ঠত করা িয়-- 

(ক) ব্রাহ্মেণির িনয নতনন (যলেক) নননিথষ্ট কণরন নর্ক্ষা প্রিান, যবি অধ্যয়ন, 
ননণির ও অপণরর মঙ্গণলর িনয েজ্ঞানি পনরচালনা করা, নভক্ষা প্রিান ও গ্রিে 
করা। 

(ে) ক্ষনত্রয়ণক নতনন আণির্ কণরন িনগেণক রক্ষা করার িনয, যবি অধ্যয়ন করা 
এবং ইনন্দ্রয় সুেণভাগ যথণক নবরত থাকার িনয। 

(গ) তবর্যণক আণির্ কণরন পশুপালন করা, উপিার প্রিান করা, েজ্ঞানি করা, 
যবি অধ্যয়ন করা, বযবসা করা, অথথ ঋে যিওয়া এবং কৃনষকাণি নলপ্ত িওয়ার 
িনয। 

(ঘ) রূ্দ্রণির িনয সৃনষ্টকতথা একনটই যপর্া সুনননিথষ্ট কণরণিন, অপর নতন বণেথর 
নীরণব যসবা করা।৮৬ 
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মনু এোণনই ক্ষান্ত িননন। নতনন ব্রাহ্মেণির যিষ্টত্ব এবং রূ্দ্রণির নীচত্ব পাকাপানক 
ভাণব প্রনতষ্ঠার িনয কতগুনল নবনধ্ননণষধ্ আণরাপ কণরণিন। ব্রাহ্মণের সম্পণকথ 
নতনন বণলণিন, একিন ব্রাহ্মণের িন্মই িল পনবত্র র্াণস্ত্রর নচরন্তন মূতথতা, কারে 
তাঁর িন্ম িয় পনবত্র র্াণস্ত্রর পনরপূেথতার িনয। 

এমননক চার িাণতর মানুষণির পনরবাণর িন্মগ্রিে করণল যসই সন্তাণনর 
নামকরণের মধ্য নিণয়ও তার িন্মগত যপর্ার প্রনতফলন িওয়া প্রণয়ািন। মনুর 
মণত, 

ব্রাহ্মণের নাম (প্রথম অংর্) শুভ (ননণিথর্ক) যিাক, ক্ষনত্রণয়র নাম যর্ৌণেথর এবং 
তবণর্যর নাম ধ্ণনর পনরচায়ক যিাক, নকন্তু রূ্ণদ্রর নাম যকান ঘৃণেযর পনরচায়ক 
যিাক। 

ব্রাহ্মণের নাম (নিতীয় অংর্) সুণের পনরচায়ক (একটা র্ে) যিাক, ক্ষনত্রণয়র যিাক 
সুরক্ষার পনরচায়ক, তবণর্যর যিাক শ্রীবৃনদ্ধর পনরচায়ক, আর রূ্ণদ্রর যিাক যসবার 
অনভবযনি।৮৭ 

মনু রূ্দ্রণক ঘৃনেত িাত নিণসণব নচনিত কণর এবং রূ্ণদ্রর সাণথ অনয িাণতর নমলন 
নননষদ্ধ কণর আরও নানারূপ ভয়াবি ও কণঠার নবধ্ান নিণয় যগণিন। এমন নক 
অপরাণধ্ র্ানস্তর যে নবধ্ান তা উচ্চবণেথর তুলনায় রূ্দ্রণির অণনক যবনর্। নবিগ্ধ 
যলেক সুণকামল যসন নলণেণিন-- 

“ তবনিক েুণগর যর্ষ পণবথ এবং তবনিক েুণগর নঠক পরবতথীকাণল (নিঃপূঃ ৬০০ 
অে যমাটামুনটভাণব) কৃনষকাণেথর সম্প্রসারে এবং তারপর একটা বািার অথথনীনতর 
সূত্রপাণত সমাণি ব্রাহ্মে-ক্ষনত্রণয়র প্রবল প্রাধ্ানয এবং অপরপণক্ষ িমিীবী রূ্ণদ্রর 
িীন সামানিক অবস্থান প্রেরতর িণয় ওণঠ। সমাণির প্রধ্ান উৎপািক যিনে নিল 
তবর্য এবং রূ্দ্ররা। িাসণির এই রূ্দ্রণির মণধ্যই ধ্রা যেণত পাণর উৎপািণনর এই 
প্রনিয়ার যক্ষণত্র।  তবণর্যরা কৃনষিীবী এবং রূ্দ্রণির ভূনমকা নিল কৃনষমিুর এবং 
অনযানয কানয়ক িণম ো সমাণির িৃনষ্টণত িীনতর নিণসণব পনরগনেত িণতা। 
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যিেী-িৃনষ্টভনঙ্গ যথণক নবচার করণল এই িাতনবভাগ তৎকালীন সমাণি যিেীিণিরই 
আর একনট অনভবযনি। বস্তুত যিেী-নবভািন ও িানতণভণির মণধ্য যকাণনা পাথথকয 
েঁুণি পাওয়া োয় না। ব্রাহ্মে ও ক্ষনত্রণয়রা নিল র্াসকণিেী এবং তবর্য ও রূ্ণদ্ররা 
নিল উৎপািক যিেী এবং এর মণধ্য রূ্দ্রণির অবস্থান নিল ননম্নতম কারে 
িমনবভািন অনুোয়ী সবথণপক্ষা িমসাধ্য ও কণঠারতম কমথগুনল এণিরই সম্পন্ন 
করণত িণতা। 

মনু প্রমুে তৎকালীন র্াস্ত্রকাররা নিণলন র্াসকণিেীর আির্থগত প্রনতভূ। 
র্াসকণিেী কতৃথক উৎপািক যিেী নবণর্ষ কণর রূ্দ্রণির উপর র্াসন-যর্াষে 
ননেথাতণনর আির্থগত নভনত্ত প্রনতষ্ঠা কণরনিণলন এই র্াস্ত্রকাররা। মনু এবং 
অনযানযণির সমস্ত নবধ্ান ননম্নতর িমিীবী যিেীণক িনমত ও অধ্ঃপনতত কণর 
রােবার এবং অপরনিণক র্াসকণিেী অথথাৎ ব্রাহ্মে-ক্ষনত্রণয়র ননরঙু্কর্ যিষ্ঠত্ব ও 
আনধ্পতয বিায় রাোর উণেণর্যই রনচত। মনু, বনর্ষ্ঠ প্রমুেণির নবধ্ান নিল 
র্াসকণিেীর স্বাথথ ও ভাবািণর্থরই প্রনতফলন; গ্রীক সভযতায় আনরস্টটল, যপ্লণটা 
যেমন তৎকালীন গ্রীক িাস বযবস্থার অনুকূণল ও সমথথণন নলণেণিন। কারে িাস 
বযবস্থাই নিল তৎকালীন র্াসকণিেীর র্াসন ও যর্াষণের অনুকূল, যতমনন এই 
তবনিক েুণগর ঋনষ ও র্াস্ত্রকাণররাও তিানীন্তন সমাণির র্াসকণিেীর 
স্বাথথরক্ষাকারী ভূনমকাই পালন কণরণিন নবশ্বস্তভাণব।”৮৮ 

নিস্টপূবথ সপ্তম ও পঞ্চম র্তােীর মধ্যবতথী সমণয় মানুণষর নচন্তািগণত নকিু 
পনরবতথন সূনচত িয়। এই সময়টা ভারণতর ইনতিাণস শুধু্ নয়, সারা পৃনথবীর 
ইনতিাণসই তাৎপেথপূেথ সময়। কারে এই সময়ই প্রাচীন গ্রীণস িার্থননকণির 
আনবভথাব ঘণট, আনবভথাব ঘণট নিব্রু আধ্যানত্মক পুরুষণির। চীণন এই সময়ই 
কনফুনসয়াস এবং পারণসয িরাথুণের আনবভথাব ঘণট। ভারণতও এই সময় 
ব্রাহ্মেযবাণির অতযাচাণরর নবরুণদ্ধ মানুণষর মণধ্য িাগরে ঘণট এবং যবিণক 
প্রতযােযানকারী ধ্মথগুরু ও প্রচারকণির অভুযিয় ঘণট। তিন ও যবৌদ্ধধ্ণমথর আনবভথাব 
ব্রাহ্মেযবাণির নবণরানধ্তা কণরই িণন্মনিল।৮৯ 
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গ্রীস, চীন, ইরান এবং ভারণতর যবৌনদ্ধক এবং তৎসংনেষ্ট সামানিক িীবণন যে 
পনরবতথনগুনল সূনচত িণয়নিল, তার যপিণন কাি কণরনিল যস সমণয়র বস্তুগত 
িীবণনর পনরবতথন, উৎপািন র্নির অগ্রগনত ও উৎপািন সম্পণকথর স্পষ্টতর 
নবনযাস। 

ব্রাহ্মেযনবণরাধ্ী মতবািগুনলর মূল অঞ্চল িল বতথমান নবিার ও উত্তর প্রণিণর্র 
পূবথাংর্। এই অঞ্চলগুনলণত ব্রাহ্মেযধ্ণমথর প্রভাব ততটা সমাণির গভীণর প্রণবর্ 
করণত সক্ষম িয়নন। এই সমণয়ই নগরগুনলর উদ্ভব িয় এবং নগরগুনলণত বনেক 
বা বযবসায়ীণির স্বেলতা বৃনদ্ধ যপণত থাণক। কৃনষর অগ্রগনত ঘণট, ফলত স্বাধ্ীন 
কৃষণকর িীবন ধ্ারণনর মাণনর নকিুটা উন্ননত ঘণটনিল।৯০ 

পূবথতন যগাষ্ঠী সংগঠন যভণঙ নগণয় রাণষ্ট্রর অভুযিয় এবং উৎপািন র্নির অগ্রগনতর 
সণঙ্গ সণঙ্গ িনগণের একটা অংণর্র িীবনোপণনর মাণনর অণপক্ষাকৃত উন্ননত 
পনরলনক্ষত িয় এবং অপরনিণক বৃিত্তর িনগণের িীবণন যে িুঃে ও িুিথর্ার 
তীব্রতা সৃনষ্ট িণয়নিল, তা ভারণতর সমািিীবণন নতুন নতুন যমৌনলক নচন্তাধ্ারার 
বস্তুগত নভনত্ত নিণসণব কাি কণরনিল। সুণকামল যসণনর মণত-- 

“একনিণক যগাষ্ঠী কাঠাণমার অবস্থাণন সমনষ্টগত ননরাপত্তাণবাণধ্র অভাব, অপরনিণক 
মানুণষর ওপর িন্মান্তরবাণির তীব্র প্রভাব মানুণষর একাংণর্র মণধ্য নবণর্ষ কণর 
ননপীনড়ত মানুষণির মণধ্য একটা িুঃেবাণির সৃনষ্ট কণর। তা িাড়া তবনিক োগ-
েণজ্ঞর আনতর্েয এবং ব্রাহ্মেযবাণির কণঠারতাও একাংণর্র মানুষণক নবমুে কণর 
যতাণল। ফণল মানুষ নতুন নতুন নচন্তা ও মতবাণির প্রনত আকৃষ্ট িয়।”৯১ 

আসণল তবনিক যমৌলবাি এমন একটা পেথায় পনরগ্রি কণর যফণলনিল যে, মানুণষর 
িীবন িমর্ অসিনীয় িণয় উণঠনিল। তাই যবিনবণরাধ্ী প্রচারণকরা সিণিই 
মানুণষর মণধ্য িননপ্রয় িণয় উণঠনিল। পুরাে কর্যপ, মক্েনল যগাসাল, অনিত 
যকর্কাম্বনলন, পাকুধ্ কচ্চয়ন, বধ্থমান মিাবীর, সঞ্জয় যবলানথপুত প্রমুে 
যবিনবণরাধ্ী প্রচারকণির মণধ্য উণিেণোগয। তণব সবণচণয় আণলাড়ন সৃনষ্টকারী 
ব্রাহ্মেযনবণরাধ্ী ধ্ারা িল যবৌদ্ধধ্মথ ও যগৌতম বুদ্ধ। নতনন এবং তাঁর ধ্মথ নিল পূণবথর 
যবিনবণরাধ্ীতার চূড়ান্ত পনরেনত। ব্রাহ্মেযবাণির নবরুণদ্ধ একটা প্রনতনিয়া নিণসণব 
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যবৌদ্ধধ্ণমথর আনবভথাব ঘণটনিল। ভারণত একটা নবণর্ষ কালেণণ্ড আনবভূথত এই ধ্মথ 
িণম নবশ্বধ্ণমথ পনরেত িণয়নিল। এবং ননশ্চয়ই তা এমনন এমনন নয়। মানুণষর 
ইিিাগনতক সমসযার সমাধ্াণনর নিণক যগৌতম বুদ্ধ িৃনষ্ট নিণয়নিণলন।৯২ 

ভারণত যগাষ্ঠীিীবন িমর্ যভণঙ পড়নিল। ফলত সমাণি গুরুতর পনরবতথন সূনচত 
িনেল। যসই পনরবনতথত পনরনস্থনত যবৌদ্ধধ্ণমথর নবকনর্ত িণয় ওঠার বস্তুগত নভনত্ত 
নিণসণব কাি কণরনিল। উৎপািণনর তীব্রতা বৃনদ্ধ ও বৃিৎ বৃিৎ রাণষ্ট্রর উৎপনত্ত এই 
ধ্মথ নবকাণর্র পটভূনমণক িৃঢ়তা নিণয়নিল। পূণবথকার উপিানতগত ধ্মথনবশ্বাস নতুন 
পনরনস্থনতর চানিিা পূরে করণত সক্ষম নিল না, যসোণন যবৌদ্ধধ্মথ নিল প্রগনতর্ীল। 
সামানিক ও অথথনননতকভাণব ননপীনড়ত যিনেগুনলর প্রনত সিানুভূনতমূলক এবং 
িাতপাণতর নবণভি ও উৎপীড়ণনর নবরুণদ্ধ একটা সামানিক রািনননতক আণন্দালন 
নিণসণবও যবৌদ্ধধ্মথ নবণবনচত িয়।৯৩ 

এসমণয় কৃনষর নবকার্, নগণরর উদ্ভব, রািতি ও সাম্রািয নবস্তাণরর পার্াপানর্ 
গেসংণঘর অনস্তত্বও নিল। এই সব গেসংণঘর সাণথ ক্ষনত্রয়ণির অনতঘননষ্ঠ 
যোগাণোগ গণড় উণঠনিল। আসণল সংঘগুনল নিল ক্ষনত্রয়ণির কুলগত র্াসন যথণক 
উদূ্ভত এক ধ্রণনর বযবস্থা। যেমন, র্াকয, মি, মদ্র প্রভৃনত। স্বয়ং বুদ্ধণিব ক্ষনত্রয় 
বংর্িাত বণল িাবী কণর যবৌদ্ধ গ্রেগুনল।৯৪ বুদ্ধকালীন নগররাণষ্ট্র একটা বড় অংর্ 
নিল বযবসায়ী ও নর্ে িনমক। িাপ মারা মুদ্রা এই বযবসাণক সিি কণরনিল। 
বযবসার িনয প্রণয়ািন নিল ননরাপি বানেিযপথ। বযবসায়ীর পণক্ষ উপিানত ও 
রাষ্ট্রবনিভূথত মানুণষর সণঙ্গ সদ্ভাব রক্ষা কাময নিল তাই সাম্রািয ও যবৌদ্ধধ্মথ প্রায় 
একসমণয়ই নবকনর্ত িণয়নিল।৯৫ বযবসার এই উন্ননত ব্রাহ্মেণির েুব অনুকূল নিল 
না। উিৃত্ত উৎপািন, তবণিনর্ক বানেিয প্রভৃনত বযবসায়ী উণিযাগণক ব্রাহ্মেযতি 
যকাননিন ভাল যচাণে যিণেনন। এনিণক যবৌদ্ধধ্ণমথ বযবসা ও সমুদ্রোত্রাণক সানণন্দ 
অনুণমািন যিওয়া িণয়ণি। সমুদ্রোত্রার পনরণপ্রনক্ষণত অনাথনপণ্ডক ও অনযানয 
বনেকণির যবৌদ্ধ সণি নবপুল পনরমাে িাণনর প্রকৃত তাৎপেথ হৃিয়ঙ্গম করা োয়। 
শুধু্ বানেিযই নয়, সুণি টাকা োটাণনাও যবৌদ্ধধ্ণমথ স্বীকৃনত যপণয়নিল ো ব্রাহ্মেযধ্ণমথ 
ননন্দনীয় নিল। যে বযনি সুি যনয়, তার িাণত অন্নগ্রিে ব্রাহ্মণের িনয নননষদ্ধ নিল। 
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যবৌদ্ধধ্ণমথর প্রাক্পণবথ বা তবনিক পণবথর এণকবাণর যর্ষ পণবথ সমাণির উচ্চনবত্ত 
মানুণষর মণধ্য কানয়ক িণমর প্রনত তীব্র নবরূপতা লক্ষয করা োয়। িাস বা 
যবতনণভাগী ভৃতযণির নিণয় এরা কানয়ক িমমূলক কাি কনরণয় ননত। ফলত িম 
বযাপারটাই একটা ঘৃনেত বযাপার িণয় নগণয়নিল। সমাণির নীচুতলার মানুণষর 
অননবােথ কমথফল নিণসণবই কানয়ক িম ও অনয সমস্ত অনভিাতণির িৃনষ্টণত ঘৃেয 
কািকমথগুনলর ফলণভাগ কণরই নকন্তু উঁচুতলার মানুষ িীবনধ্ারে করত।৯৬ 

এনিণক যলািার বযবিার যস েুণগ মানুণষর অস্ত্র র্ণস্ত্র উন্ননত ননণয় আণস। উন্নত অস্ত্র 
ক্ষনত্রয়ণির প্রতাপ স্বাভানবকভাণবই বানড়ণয়নিল, সমাণি তারা ব্রাহ্মেণির সমান 
মেথািা িাবী করনিল। এবং এক যিনের ক্ষনত্রয় ব্রাহ্মে ননয়মনীনত যথণক মুি িণত 
চাইনিল। 

উিৃত্ত উৎপািন ও তৎসংনেষ্ট িমনবভািন উচ্চ-নীচ বণেথর মণধ্য যর্ষ পেথন্ত 
সীমাবদ্ধ রইল না; সমাণির সবণচণয় নীচুস্তণরর কাি বা র্াসণকর িৃনষ্টণত যিয়তম 
কাি োণির ওপর নযস্ত করা িল তৎকালীন সামানিক আইন প্রণেতারা তাণির 
‘অন্তযি’ বা ‘অস্পৃর্য’ বণল আেযা নিণলন। এতনিন নকন্তু রূ্দ্র সমাণির নীচুস্তণর 
থাকণলও তাণক অন্তযি বা অস্পরৃ্য আেযানয়ত করা িয়নন। নকন্তু এবাণর 
িমনবভািণনর এই নবকনর্ত পেথাণয় রূ্দ্রণির অন্তযণির পেথাণয় যটণন নামাণনা িল। 
যেণিতু নিনু্দ সমাণির বেথনবভািন নিল বংর্গত তাই অন্তযিরাও বংর্গত িণয় 
যগল। বেথনবভািণন এণির উচ্চবণেথ উত্তরণের যকান সুণোগ আর র্াস্ত্রসম্মত রইল 
না। এরা নিল প্রায় িীতিাণসর মত মুচণলকাবদ্ধ িনমক।৯৭ 

এই অস্পৃর্যতার সণঙ্গ আর একনট ধ্ারো ওতণপ্রাতভাণব িনড়ত িণয় নগণয়নিল-- 
‘অপনবত্রতা’। অপস্তম্ভ, যগৌতম, বনর্ষ্ঠ প্রমুণের ধ্মথসূত্রগুনলণত এই অপনবত্রতার 
ধ্ারো সৃনষ্ট করা িয় ও তাণক পনরপুনষ্ট িান করা িয়। পরবতথীকাণল মনুসৃ্মনত, 
নবষু্ণ, োজ্ঞবল্ক্য ইতযানিণির রচনায় এই ধ্ারোণক আরও িৃঢ়নভনত্ত যিওয়া িয়।৯৮ 

এই তীব্র সামানিক ননপীড়ণনর যপ্রক্ষাপণট যবৌদ্ধধ্ণমথর িন্ম। যিনে নবভািন, িাত 
বযবস্থা, বংর্ানুিনমক অস্পৃর্যতা, িাসত্ব প্রভৃনত সমাণি কলুষতা সৃনষ্টকারী 
উপািানগুনল মানুষণক তার স্বাভানবক অনধ্কার যথণক বনঞ্চত করনিল। যবৌদ্ধধ্ণমথর 
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সামযবািী ির্থন সামানিক প্রণয়ািন যথণকই িণন্মনিল বণলই তা সাধ্ারে মানুণষর 
নিক যথণক সমািণক নবণেষণের যচষ্টা কণরণি। তািাড়া যবৌদ্ধধ্ণমথর আনবভথাব 
সমাি নবকাণর্র অণপক্ষাকৃত উন্নত স্তণর। তাই তা সংঘবদ্ধ রূপ পনরগ্রি করণত 
সময় যনয়নন।৯৯ 

এই ধ্ণমথর নবকার্ কাণল সমাণি স্পষ্টত উচ্চ-নীচ, র্াসক-র্ানসত, যর্াষক-যর্ানষত 
যিনেণত নবভানিত িণয় পণড়নিল। সমাণি রূ্দ্র, িাস, অস্পৃর্য নিণসণব সমাণির 
সবণচণয় অনধ্ক সংেযক মানুষণক ‘নীচ’ নিণসণব নচনিত করা িণয়নিল। এরাই নিল 
সমাণির সবণচণয় উৎপীনড়ত মানুষ। 

এই রকম কণঠারভাণব চতুবথণেথ নবভি সমাণি একনিণক ব্রাহ্মে ও ক্ষনত্রণয়র প্রভুত্ব 
এবং অপর নিণক রূ্দ্র ও অস্পৃর্যণির নবরুণদ্ধ সামানিক ঘৃেয ও উৎপীড়নমূলক 
নিনু্দধ্মথ ও সমাণির নীনত ননয়মগুনলণক অস্বীকার কণর যবৌদ্ধধ্ণমথর িন্ম িণয়নিল। 

ব্রাহ্মেযবাি যেোণন রূ্দ্রণির িনয এবং সব িাণতর স্ত্রীণলাণকর িনয যবিপাঠ বা 
িবে নননষদ্ধ কণরনিল যসোণন যবৌদ্ধধ্মথমত অনুোয়ী যবৌদ্ধ সংঘগুনলণত যে যকান 
িাণতর মানুষই তননতক ও েুনিগত নিক যথণক যোগয িণল সণির সিসয িণত 
পারত, এোণন িাতপাণতর নভনত্তণত যকান প্রনতবন্ধকতা নিল না। েনিও বুদ্ধ 
বেথণভিণক অস্বীকার কণরন নন, নকন্তু তার মণত মানুণষর যিষ্টত্ব বা মূলয ননধ্থানরত 
িয় যকান িাণত যস িণন্মণি তার িারা নয়, আনত্মক ও তননতক গুোবলী িারা। 

যবৌদ্ধধ্মথ িন্মলগ্ন যথণকই প্রচনলত োগ-েজ্ঞনবণরাধ্ী এবং পশুবনলর যঘারতর 
নবণরানধ্তা কণরনিল। সমাণি পাপ, অপরাধ্ ও মানুণষর অধ্ঃপতণনর কারে 
অনুসন্ধাণন বুদ্ধ র্াসণকর ত্রুনটর নিকনটই স্পষ্ট কণরণিন। সাধ্ারে মানুণষর প্রনত 
মনণোণগর অভাব এবং আপন স্বাথথনসনদ্ধর িীন প্রণচষ্টার মণধ্যই সমাণির 
অধ্ঃপতণনর বীি লুনকণয় রণয়ণি বণল মণন কণরণিন মিামনত বুদ্ধ। এবং তাঁর 
মণত, সুকমথ এবং নযায় পরায়েতার িারাই মানুষ যিষ্টত্ব অিথন করণত পাণর।১০০ িঃ 
যিবীপ্রসাি চণট্টাপাধ্যাণয়র যবৌদ্ধধ্মথ সম্পণকথ মতামত আমরা এই প্রসণঙ্গ যিণে 
ননণত পানর-- 
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“এটা নঠকই যে নৃপনতরা এবং বনেকরা যবৌদ্ধধ্মথণক উৎসানিত কণরনিল এবং 
নানাভাণব ঐ ধ্মথপ্রচাণর সিায়তা কণরনিল। এটাও নঠক যে যবৌদ্ধ সংঘগুনলণতও এই 
অনভিাতরা বযাপক সংেযায় এবং েণথষ্ট গুরুত্ব ননণয়ই উপনস্থত নিল। তািাড়া 
যবৌদ্ধধ্মথ মগধ্ সাম্রািয এবং মগণধ্র বযবসা-বানেিয নবস্তাণরও সিায়ক ভূনমকা 
পালন কণরনিল। তথানপ যবৌদ্ধধ্মথণক শুধু্ এইভাণব যিেণল সূ্থলতার পনরচায়ক 
িণব। অনয কথায় বলণত যগণল, বুদ্ধ ইনতিাণসর একনট অণচতন েি নিণসণবই 
কাি কণরণিন এবং যবৌদ্ধধ্মথ তার সূচনা যথণকই সম্ভবত ভারণতর ইনতিাণসর 
সবথাণপক্ষা বৃিৎ সামানিক-ধ্মথীয় আণন্দালণন পনরেত িওয়ার িনয পূবথনননিথষ্ট নিল। 
নৃপনত এবং বনেকণির আনুকূলয এই অস্বাভানবক সাফলযণক বযােযা করণত অসমথথ। 
কারে যবৌদ্ধ ধ্মথর্াস্ত্রগুনলণত এই ধ্মথমণত সাধ্ারে মানুণষর যোগিানণক েতই 
অনতরনঞ্জত কণর যিোণনা যিাক না যকন, এই ঘটনাণক অস্বীকার করা োয় না যে 
িনগে এই ধ্ণমথর প্রনত আকৃষ্ট িণয়নিল। িানতণভি প্রথার অনযায় এবং 
ব্রাহ্মেযবাণির োগেণজ্ঞর ননষ্ফলা চনরণত্রর প্রনত বুণদ্ধর মণনাভাব সাধ্ারে মানুণষর 
ননকট এর উণিেণোগয িননপ্রয়তার কারে িণত পাণর। নকন্তু প্রথম েুণগর 
যবৌদ্ধধ্ণমথর সাফণলযর প্রকৃত কারে েঁুিণত িণব অনযত্র। প্রশ্নটা িণলাঃ এটা নক 
কণর িল যে প্রথমনিণকর যবৌদ্ধধ্মথ িনগেণকও আকৃষ্ট কণরনিল, আবার সাম্রািয ও 
বানেিয নবস্তাণরও সািােয কণরনিল! এই প্রণশ্নর সনঠক িবাণবর িনয যবৌদ্ধধ্মথণক 
এর সনঠক ঐনতিানসক পনরণপ্রনক্ষণতই যিেণত িণব। এটা করণত যগণল আমাণির 
একটা আশ্চেথিনক পনরনস্থনতর সমু্মেীন িণত িয় যে সমসামনয়ক সমস্ত ধ্মথমত 
প্রচারকণির মণধ্য একা বুদ্ধই তার কাণলর িনগণের ননকট স্বাধ্ীনতা, সাময ও 
তমত্রীর একটা ভ্রানন্ত সৃনষ্ট িণয়নিণলন, ো সামানিক অগ্রগনতর অণমাঘ ননয়ণমই 
বাস্তণব িনলত এবং অবমূনলযত িণয়নিল। যবৌদ্ধধ্ণমথর ঐশ্বেথ এবং সীমাবদ্ধতা ননবদ্ধ 
রণয়ণি নঠক এোণনই।”১০১ 

যিবীপ্রসাি বণন্দযাপাধ্যাণয়র মতামত এোণন স্পষ্ট যে নতনন যবৌদ্ধ ধ্ণমথর 
সীমাবদ্ধতার নিকনট যিনেণয়ও ভারণতর ইনতিাণস এণক বৃিত্তর ধ্মথ আণন্দালন ও 
সামানিক আেযানয়ত কণরণিন। 
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যবৌদ্ধধ্মথ প্রসণঙ্গ িাণমাির ধ্মথানন্দ যকাসাম্বীর মতমতও এই প্রসণঙ্গ অনুধ্াবনণোগয। 
তাঁর মণত, বুদ্ধ কেণনা নতুন ধ্মথমত প্রবতথণনর িাবী কণরননন। বরং নতনন 
সমাণির অন্তননথনিত ননয়মগুনলণক অনুধ্াবন কণর, মানুণষর িুঃে-িুিথর্ার কারে 
নবণেষে কণর তার যথণক মুনির পথননণিথর্ কণরনিণলন। যকাসাম্বী বুণদ্ধর এই 
অবিানণক তবজ্ঞাননক অগ্রগনত নিণসণব আেযা নিণয়ণিন। 

বুদ্ধ শুদ্ধ িীবনোপণনর িনয মানুষণক আটনট পথননণিথর্ নিণয়নিণলন। যসগুনল িলঃ 
িীবনিংসা, চুনর এবং যেৌন সংণোগ যথণক ননবৃত্ত থাকা, সতয কথা বলা এবং যিাধ্ 
প্রকার্ বা অপ্রণয়ািনীয় বাকয প্রণয়াগ না করা, ধ্ন-সম্পণির প্রনত যলাভ এবং ঘৃো 
এবং সুকমথ বা কুকণমথর ফল নিণসণব পুনিথণন্মর নচন্তা যথণক ননবৃত্ত িওয়া। যকাসাম্বী 
এর সণঙ্গ আরও চারনট ননণিথর্ যোগ কণরণি। যসগুনল িলঃ িীবনধ্ারণনর িনয 
নযাণয়র আিয় যনওয়া, উপেুি পনরিম করা, আত্মসংেম করা এবং উপেুি 
নচন্তাভাবনায় ননণিণক ননণয়ানিত করা। যকাসাম্বী এসব বলার পর মন্তবয কণরণিন-
- “সমস্ত ধ্মথমণতর মণধ্য এটাই নিল সবথাণপক্ষা সনিয় এবং সামানিক মতামত 
এবং তা যকান সবথর্নিমান বযনিগত ঈশ্বর বা যকানপ্রকার োগ-েণজ্ঞর প্রনত নবশ্বাস 
বযনতণরণকই।”১০২ 

সুণকামল যসণনর মণত -- 

“বাস্তণব ধ্মথ ও সমাি সম্পণকথ বুণদ্ধর নচন্তা ও পথননণিথর্ ভারতীয় সমাণির 
তৎকালীন উৎপািন বযবস্থা ও উৎপািন সম্পণকথর পনরণপ্রনক্ষণতই নবণবচয। 
পূেথাঙ্গরূণপ িাত ও যিনেনবভি একনট সমাণি এবং যেোণন অস্পৃর্যতার সূচনা 
ঘণটণি এবং সমাণির রূ্দ্র ও ‘অস্পৃর্য’রা যেোণন ননিারুেভাণব ননপীনড়ত, যসোণন 
বুণদ্ধর প্রধ্ান অবিান যবাধ্িয় এইটাই িণব যে নতনন মানুণষর এই িুঃে, গ্লানন ও 
নবষাণির নিণক তাঁর িৃনষ্ট ননবদ্ধ কণরনিণলন এবং তার যথণক মানুণষর মুনির 
পথননণিথর্ কণরনিণলন… ব্রাহ্মেযধ্ণমথর যগাঁড়ানম, কুসংস্কার ও আনতর্ণেযর নবরুণদ্ধ 
একটা নবণদ্রাি নিসাণব ভারণতর সামানিক-ধ্মথীয় ইনতিাণস যবৌদ্ধধ্মথ তার কাণলর 
সীমাবদ্ধতা সণত্ত্বও একটা গুরুত্বপূেথ অগ্রগনত নিণসণবই নচনিত থাকণব। ”১০৩ 
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বুদ্ধ তাঁর ধ্মথমতণক সমণয়াপণোগী কণর প্রচার কণরনিণলন বণলই যস েুণগর র্াসক 
যিনেরও এই ধ্মথ গ্রিণে যকান বাধ্া িয়নন। আর অণর্াণকর যবৌদ্ধধ্ণমথর গ্রিণের 
ফণল তা রািধ্মথ নিণসণবও পনরগনেত িণয়নিল। আধু্ননক কাণলও িঃ ভীমরাও 
আণম্বিকর তাঁর অনুগামীণির নিনু্দধ্ণমথর িাতপাণতর উৎপীড়ণনর নবরুণদ্ধ প্রনতবাি 
নিণসণব নিনু্দধ্মথ পনরতযাগ কণর যবৌদ্ধধ্মথ গ্রিে করণত পরামর্থ নিণয়নিণলন। 
যবৌদ্ধধ্ণমথর সামানিক নিকনটর প্রনত আকৃষ্ট িণয়ই বুদ্ধণক বাসাম এতাবৎকাণলর 
ভারণতর যিষ্ট সন্তান বণল অনভনিত কণরণিন।১০৪ সুণকামল যসণনর মণত-- 

“নিনু্দধ্ণমথর চরম যগাড়াঁমী, ব্রাহ্মে আনধ্পতয, িাত-পাত, অস্পৃর্যতার ননিারুে 
অতযাচার ও অনবচাণরর নবকে নিণসণব যবৌদ্ধ সংঘগুনলণত যে সাণমযর একটা 
আবিাওয়া বুদ্ধ সৃনষ্ট করণত যপণরনিণলন, যবাধ্িয় ভারণতর িনগে একটা নবর্াল 
অংণর্র কাণি তাই নিল যবৌদ্ধধ্ণমথর প্রধ্ান আণবিন।”১০৫ 

যবৌদ্ধধ্ণমথর একনট অনযতম উণের্য নিল, উত্তরপূবথ ভারণত ধ্ননবষময ও 
িানরদ্রবৃনদ্ধর ফণল যে পনরনস্থনতর সৃনষ্ট িণয়নিল তার উন্ননত সাধ্ন করা। 
যবৌদ্ধনবিারগুনলণত িমেণির িনয ননবথাণের আশ্বাস থাকণলও সাধ্ারে মানুষ নকন্তু 
যস আশ্বাস িারা আকৃষ্ট িয়নন। তারা এই ধ্ণমথ আকৃষ্ট িণয়নিল, যেণিতু এর মণধ্য 
সামানিক ও অথথনননতক সমসযা সমাধ্াণনর আশ্বাস নিল।১০৬ 

শুধু্মাত্র তাই নয়, বেথবযবস্থায় পারস্পনরক উগ্র অনধ্কারণবাণধ্র ফণল সমািিীবণন 
যে তীব্র উণত্তিনার সৃনষ্ট িণয়নিল, এই ধ্মথণক যকন্দ্র কণর িানতণভণির ঊণবথ এক 
নতুন সম্প্রিাণয়র সৃনষ্ট িওয়ার ফণল, তা অণনকটাই হ্রাস যপণয়নিল। তারপর 
তবনিক ধ্ণমথর তুলনায় এই ধ্ণমথ বযয়সণঙ্কাণচর সুণোগ নিল অণনক যবনর্। বুদ্ধ এই 
ধ্মথণক সমাণির নীচুস্তণর ননণয় যেণত যচণয়নিণলন। তাই নতনন মুনষ্টণময়র যবাধ্গময 
সংসৃ্কত ভাষার পনরবণতথ মাগধ্ী প্রাকৃতণক তার ধ্মথ প্রচাণরর ভাষা কণর 
তুণলনিণলন। ব্রাহ্মেযধ্ণমথ যকানঠাসা নারীসমািণক উদ্ধাণরর কাণিও বুণদ্ধর অবিান 
রণয়ণি। নতনন সন্নযানসনীণির িনয একনট পৃথক সম্প্রিায় স্থাপন কণরনিণলন। তার 
এই কাি যস সমণয়র িনয ননঃসণন্দণি একনট তবপ্লনবক পিণক্ষপ সণন্দি যনই। এই 
কারণেই যকাসাম্বী যবৌদ্ধধ্মথণক সবণচণয় যবনর্ সামানিক বণল অনভনিত কণরণিন। 
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িঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুণোপাধ্যায় তাঁর ‘The Genes of Buddhism--its social 
content’ গ্রণে যিনেণয়ণিন, সমাণির সবথস্তণর সামানিক অথথনননতক তবষণমযর 
ফণল সৃষ্ট বযথথতাণবাণধ্র িাত যথণক যবৌদ্ধধ্মথ মানুষণক উদ্ধার কণর তাণির সকণলর 
পণক্ষ গ্রিেণোগয একনট িীবনোপন পদ্ধনতর ননণিথর্ নিণয়নিণলন।১০৭  

ব্রাহ্মে-ক্ষনত্রণয়র নবণরাধ্ ও সমণঝাতা বুদ্ধ পূবথ ও বুদ্ধকালীন সমণয় প্রায়সই 
ঘণটনিল। আধ্যানত্মক যক্ষণত্র সকণলর ওপর ব্রাহ্মেণির কতৃথত্ব স্বীকার করা িণলও 
ক্ষনত্রয় রািারাই িমর্ঃ সমাি র্াসণন মূল িানয়ণত্ব চণল আসনিল। ব্রাহ্মেগে 
রািার ও গ্রাণমর পুণরানিত নিণসণব ক্ষনত্রয়ণির সণঙ্গ সমাণির উচ্চ পেথায়ভুি 
নবণবনচত িণতন। উণিযাগী তবণর্যরা নবনিত অঞ্চণল কৃনষিনম চাষ কণর তাণির 
অথথনননতক অবস্থার েণথষ্ট উন্ননত সাধ্ন কণরনিল। যলািা ও ভারী লাঙণলর 
বযবিাণর নর্ে, বানেিয ও নগরগুনল তাণির উন্ননতর সিায়ক িণয়নিল। প্রথমনিণকর 
যবৌদ্ধ সানিণতয আমরা যিষ্ঠী ও গৃিপনতণির উণিে যপণয়নি। তা যথণকই যবাঝা োয় 
একণিনের স্বাধ্ীন মানুণষর িাণত সম্পি যকন্দ্রীভূত িণয়নিল। এমননক রূ্দ্রণিরও 
একাংর্ িমর্ নবত্তবান িণয় উঠনিল। েনিও ব্রাহ্মেযতণি তাণির সামানিক স্বীকৃনত 
নিল সবথননম্ন নকন্তু যবৌদ্ধধ্মথ রূ্দ্রণির িায়গা কণর নিণয়নিল মাথা উঁচু কণর বাঁচার 
িনয। সমাণি িনরদ্র ব্রাহ্মে উচ্চস্থাণন আর কৃষণকরা শুধু্ নয় ধ্নী বযবসায়ীরাও 
সামানিকভাণব তাণির ননম্নতর স্তণর আিান করত, এই যে অদু্ভত যিনেনবষময, 
উৎপািণনর নিক যথণক অথথিীন েজ্ঞানির বযয়ভার বিন তা বহুনিন যথণকই 
মানুণষর মণন ব্রাহ্মেয নবণরানধ্তার বীিণক লালন করনিল। যবৌদ্ধধ্মথই শুধু্ নয়, 
উপননষিগুনল পেথন্ত েেন এই োগ-েজ্ঞানির অথথিীনতার নিণক আঙুল তুণলনিল 
তেন সাধ্ারে মানুষ এমন নক ব্রাহ্মেণিরই একাংণর্র মণন এ সণবর উপণোনগতা 
সম্পণকথ প্রশ্ন যিণগনিল।১০৮ 

এ সময় যষাড়র্ মিািনপণির উত্থাণন একটা যকন্দ্রীয় র্নির উত্থান িণল যিণর্র 
নবরাট অঞ্চল িুণড় উৎপািন, পেয চলাচল তথা বানেণিযর নবরাট বযানপ্ত ঘটল। এর 
একটা কুফলও ফলল যে, মুনষ্টণময়র িাণত অনধ্ক ধ্নসম্পি কুনক্ষগত িণয় 
নগণয়নিল। গতানুগনতক সমািবযবস্থা এই সমসযার সমাধ্ান করণত পাণরনন। গনরব 
মানুণষরা িতার্া ও তনরাণর্য ভুগনিল।১০৯ 
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বুদ্ধ এই তবষময সম্পণকথ সমযক অনভনিত নিণলন। তাই নতনন এমন একটা পণথর 
সন্ধান করণলন, ো একনিণক ব্রাহ্মেযবাণির নবণরানধ্তা যতা কণরই নিল অনযনিণক 
যভাগ-সুে এবং কৃেসাধ্ন সংিান্ত চরম মতবাণির নবরুণদ্ধ একটা প্রনতবাি, োণক 
নতনন বলণলন মধ্যপো। গৃিী ও সন্নযাসী সবাই এই পথ অনুসরে করণত পাণর, 
োরাই র্ানন্তর িনয আগ্রিী। উিার এই মতবাি আপন যসৌন্দণেথ সাধ্ারে 
প্রাকৃতিণনর কাণি সমািণরর নবষয় িণয় উণঠনিল।১১০ 

যরানমলা থাপার যবৌদ্ধ ধ্ণমথর পার্াপানর্ তিনধ্ণমথর ভূনমকাণকও স্বীকার কণরণিন। 
যবৌদ্ধ ও তিনধ্মথ সম্পণকথ তাঁর মন্তবয প্রনেধ্ানণোগয-- 

“যবৌদ্ধধ্মথ ও তিনধ্ণমথর মণধ্য অণনক সািৃর্য নিল। িুনট ধ্ণমথরই প্রচারকরা 
এণসনিণলন ক্ষনত্রয়ণগাষ্ঠী যথণক। তাঁরা ব্রাহ্মেণির যগাঁড়ানমর নবণরাধ্ী নিণলন, যবণির 
কতৃথত্ব অস্বীকার কণরন, এবং পশুবনল প্রথার নবণরাধ্ী নিণলন। উভয় ধ্মথই সমাণির 
ননম্নণিনের মানুষণির আকষথে কণর। তবণর্যরা ধ্নী িওয়া সণত্ত্বও সমাণি যতমন 
সম্মান যপণতন না।, আর রূ্ণদ্ররা যতা অতযাচানরত যিনে নিণলনই। িানতণভিণক 
সরাসনর আিমে না করণলও যবৌদ্ধধ্মথ ও তিনধ্মথ বেথািণমর নবণরাধ্ী নিল এবং 
এগুনলণক বেথণভিিীন আণন্দালন বলা চণল। এইভাণব সমাণির ননম্ন বণেথর মানুষ 
ননণির বেথতযাগ কণর নতুন এক বেথিীন যগাষ্ঠীণত যোগ যিবার সুণোগ যপল। 
এিাড়া ব্রাহ্মেণির পূিাচথনার মণতা এই িুই ধ্ণমথর পূিাচথনা অত বযয়বহুল নিল না 
বণল ননম্নণিনের মানুষ এর প্রনত সিণি আকৃষ্ট িয়।১১১ 

যরানমলা থাপার তাঁর ‘ভারতবণষথর ইনতিাস’ গ্রণে উি তণথযর সমথথণন আধু্ননক 
ভারত যথণক িৃষ্টান্ত তুণল ধ্ণরণিন। নতনন িাননণয়ণিন-- 

“মিারাণষ্ট্রর বহু িনলত যিনেভুি মানুষ যবৌদ্ধধ্মথ গ্রিে কণরণি। ১৯৫১ সাণল 
ভারতবণষথ মাত্র ২,৪৮৭ িন যবৌদ্ধ নিল। ১৯৬১ সাণলর আিমসুমানর অনুোয়ী 
যবৌদ্ধণির সংেযা যবণড় িণয়ণি-- ৩২,৫০,২২৭ িন। মিারাণষ্ট্রর গ্রামাঞ্চণল যে প্রায় 
২০ লক্ষ যবৌদ্ধ আণি, তারা প্রায় সবাই সমাণির অস্পৃর্য তপনর্নল যিনেভুি 
মানুষ।”১১২ 
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রািনযবগথণক নর্ষয নিণসণব গ্রিে করণত বুদ্ধণিণবর আপনত্ত না থাকণলও তাঁর 
ধ্মথপ্রচাণরর মূল লক্ষয নিল সমাণির নীচুণিনের মানুষ। যসই কারণেই নতনন 
সংসৃ্কণতর বিণল যবণি ননণলন অনয একনট বহুল প্রচনলত ভাষা -- মাগধ্ী। 
বযবসায়ী, কানরগর ও কৃনষিীবী যিনের যলাণকরাই প্রধ্ানত যবৌদ্ধধ্ণমথর প্রনত আকৃষ্ট 
িল। ব্রাহ্মে যবৌদ্ধণির কথাও অবর্য যর্ানা োয়। তণব অনয ব্রাহ্মেরা এণির 
বেথচুযত বণল জ্ঞান করত। ক্ষনত্রয়রাও যবৌদ্ধ ও তিনধ্ণমথর অনুগামী িণয়নিল। 
অবর্য ক্ষনত্রয়ণির পণক্ষ এই িুই ধ্ণমথর অনিংসার আির্থণক যমণন যনওয়াটা একটা 
আপাতনবণরাধ্ী বযাপার। নকন্তু যেসব ক্ষনত্রয়ণগাষ্ঠী যবৌদ্ধধ্ণমথর আিয় ননণয়নিল 
তাণির যপর্া শুধু্ েুদ্ধই নিল না। 

যবৌদ্ধধ্মথ ও তিনধ্মথ-- প্রচনলত সংস্কারনবণরাধ্ী এই িুই ধ্মথ প্রসারলাভ কণরনিল 
মূলত র্িরাঞ্চণলর ননম্নণিনের মানুষণক যকন্দ্র কণরই। পরবতথী র্তােীগুনলণত এই 
তবনর্ষ্টয লক্ষয করা োয় ভনি-আণন্দালণনর নবনভন্ন স্তণর। সংস্কারপেী ধ্মথীয় যনতারা 
পরবতথীকাণলও ওই র্িরাঞ্চণলর ননম্নণিনের মানুষণিরই অনুগামী নিণসণব 
যপণয়নিণলন। এঁণির ধ্মথীয় মতবাণির মণধ্য সামানিক নিকটাণকও যবর্ গুরুত্ব 
যিওয়া িণতা। নিস্টপূবথ ষষ্ঠ যথণক চতুথথ র্তােীর মণধ্য বানেণিযর প্রসাণরর সণঙ্গ 
সণঙ্গ একটা অথথনননতক সেলতা লক্ষয করা োয়। েনিও ব্রাহ্মে ও ক্ষনত্রণয়র 
িাণতই নিল রািনননতক ননয়িে, বযবসায়ী সম্প্রিাণয়র আনথথক উন্ননত তেন তুণঙ্গ। 
ব্রাহ্মেযবাণির পাল্টা িবাব নিণসণব তাঁরা যবৌদ্ধধ্মথ ও তিনধ্মথণকই যবণি ননণলন”। 

রেবীর চিবতথীও অনুরূপ মত প্রকার্ কণরনিণলন-- 

“যবৌদ্ধ ও তিনধ্ণমথর উত্থান অণনকাংণর্ই সম্ভব িণয়নিল সাধ্ারে মানুণষর নভতর 
এই ধ্মথমণতর িননপ্রয়তার কারণে। এই িুই ধ্মথমণতর প্রসাণরর সণঙ্গ তিননন্দন 
িীবনোত্রা ওতণপ্রাতভাণব িনড়ত। ফণল সমকালীন সামানিক ও অথথনননতক 
িীবণনর আণলেয ব্রাহ্মেয উপািাণনর তুলনায় অণনক নবশ্বস্ত ও বাস্তবানুগভাণব তিন 
ও যবৌদ্ধ (নবণর্ষত যবৌদ্ধ) ধ্মথগ্রেগুনলণত পাওয়া োয়”।১১৩ 

বুণদ্ধর সমসমণয় যষাড়র্ মিািনপণির উত্থান ইনতিাণসর একনট তাৎপেথপূেথ ঘটনা। 
িীষ্ঠপূবথ ষষ্ঠ ও পঞ্চম র্তণক উত্তরভারণত ১৬নট রািনননতক র্নির উণিে পাওয়া 



235 
 

োয় ‘অঙু্গত্তর ননকায়’ নামক যবৌদ্ধগ্রণে। এগুনলণক বলা িয় ‘যষাড়র্ মিািনপি’। 
‘িনপি’ র্েনটর ঐনতিানসণকরা অথথ কণরণিন, িন বা যকৌম যেোণন পি যরণেণি, 
অথথাৎ একটা নননিথষ্ট িনণগাষ্ঠীর নননিথষ্ট এলাকাই িনপি। এই িনপি রাণষ্ট্রর 
অতযাবর্যকীয় উপািান। এ শুধু্ যভৌণগানলক সীমানায় নচনিত নয়, এর একনট 
রািনননতক মাত্রাও রণয়ণি; তা িল এগুনল প্রণতযকনট যকান না যকান রািার 
র্াসনাধ্ীন এলাকা। আর মিািনপি বলণল ননঃসণন্দণি বৃিত্তর ভূেণ্ড ও ওই 
ভূেণণ্ডর উপর ক্ষমতাধ্র অনধ্কতর প্রতাপর্ালী রািনননতক র্নিণক ননণিথর্ করা 
িয়। অথথাৎ, মিািনপি বলণত নননিথষ্ট ভূেণ্ড িারা নচনিত রািনননতক র্নিণক 
যবাঝাণব। অঙু্গত্তর ননকায় গ্রণে যষাড়র্ মিািনপণির যে তানলকা যিওয়া িণয়ণি 
এবং তার যে অবস্থান নচনিত করা িণয়ণি তা ননম্নরূপ-- 

(১) কার্ী-- রািধ্ানী বারােসী, বতথমান উত্তরপ্রণিণর্র বারােসী ও সনন্ননিত এলাকা 

(২) যকার্ল-- উত্তরপ্রণিণর্র লণক্ষ্ণৌ, যগাণ্ডা, তফিাবাি, যবিারাইচ এলাকা; রািধ্ানী 
িাবস্তী (এেনকার সণিট-মণিট) । 

(৩) অঙ্গ-- নবিাণরর পূবথাংর্; রািধ্ানী চম্পা; বতথমান ভাগলপুণরর ননকণট অবনস্থত। 

(৪) মগধ্-- িনক্ষে নবিাণর অবনস্থত; রািধ্ানী রািগৃি-নগনরনব্রি; এেনকার 
রািগীর। 

(৫) বৃনি-- উত্তর নবিাণর অবনস্থত ও প্রায় যনপাণলর তরাই অঞ্চল পেথন্ত প্রসানরত; 
রািধ্ানী তবর্ালী, োর অবস্থান বতথমান মিফ্ফরপুণরর কাণি। 

(৬) মি-- রািধ্ানী পাওয়াপুরী। 

(৭) যচিী-- রািধ্ানী সুনিমতী; বতথমান মধ্যপ্রণিণর্র িবলপুর ও সনন্নিত এলাকা 
ননণয় মিািনপিনটর ভূেণ্ড। 

(৮) বৎস-- রািধ্ানী যকৌর্াম্বী; এলািাবাি ও সংলগ্ন অঞ্চল িুণড় এই 
মিািনপিনটর এলাকা নিল। 
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(৯) মৎস-- রািধ্ানী তবরাট, ো মিাভারণতও উনিনেত; রািস্থাণনর পূবথাংণর্র 
অবনস্থত। 

(১০) রূ্রণসন-- রািধ্ানী মথুরা, ো েমুনা নিীর উপর অবনস্থত সুপনরনচত মথুরা 
নগরীর সণঙ্গ অনভন্ন। 

(১১) কুরু-- বতথমান নিনি ও সনন্ননিত এলাকা; রািধ্ানী িনস্তনাপুর। 

(১২) পঞ্চাল-- রািধ্ানী কানম্পলয; বতথমান যরানিলেণ্ড এলাকা। 

(১৩) অশ্মক-- রািধ্ানী যগাবধ্থন না বতথমান নাণন্দর (মিারাষ্ট্র); এনটই িানক্ষোণতযর 
অন্তগথত একমাত্র মিািনপি, অবস্থান যগািাবরী উপতযকায় । 

(১৪) অবন্তী-- বতথমান মধ্যপ্রণিণর্র পনশ্চমাংণর্ অবনস্থত; িুনট রািধ্ানী-- উজ্জনয়নী 
ও মানিষ্মতী; নগর নিণসণব উজ্জনয়নী অতযন্ত প্রনসদ্ধ । 

(১৫) গন্ধার-- উপমিাণির্ীর উত্তর-পনর্ম প্রাণন্ত অবনস্থত; বতথমান পানকস্তাণনর 
যপণর্ায়ার-রাওলনপনণ্ড অঞ্চল; নসনু্ধনণির পূবথ ও পনশ্চম তীরস্থ এলাকা এর অন্তগথত; 
রািধ্ানী প্রাচীন কাণলর নবেযাত নগর তক্ষনর্লা । 

(১৬) কণম্বাি-- বতথমান পানকস্তাণনর িািরা যিলায় অবনস্থত ।১১৪ 

অথথাৎ, রািনননতক ভূণগাণলর নিক নিণয় যিেণল মিািনপিগুনল উত্তর-পনশ্চম 
সীমান্ত এলাকা যথণক নমথিার িনক্ষেস্থ ভূনম পেথন্ত ও পনশ্চণম উজ্জনয়নী যথণক পূণবথ 
ভাগলপুর পেথন্ত নবসৃ্তত এলাকা িুণড় রণয়ণি।১১৫ 

মিািনপিগুনলর অনধ্কাংর্ই নিল রািতানিক। তণব বৃনির মণতা অরািনননতক 
মিািনপিও নিল, তণব তার সংেযা নিল নগেয। রািতণির প্রনতষ্ঠালাভ সম্বণন্ধ 
গুরুত্বপূেথ মন্তবয কণরণিন শ্রীরেবীর চিবতথী-- 

“রািতণির মণতা প্রতাপর্ালী রািনননতক বযবস্থা তেনই যিো োয় েেন সমাণির 
বস্তুগত নভনত্ত সুিৃঢ়, েেন অথথনননতক উন্নয়ণনর পার্াপানর্ সামানিক-আনথথক 
তবষমযও উপনস্থত ও েেন সামানিক তারতণমযর মণধ্যও সামানিক সুনস্থনত বিায় 
রাোর িনয রািনননতক কতৃথত্ব অপনরিােথ িণয় পণড় । এই রািনননতক কতৃথণত্বর 
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অনস্তত্ব ও সাফলয অণনকাংণর্ই ননভথর কণর নকভাণব ও কতটা সুষ্ঠভাণব উৎপািণনর 
উিৃত্ত অংর্ আহৃত ও সংগৃিীত িণব তার উপণর। যসই নিক নিণয় নবচার করণল 
নিঃপূঃ ষষ্ঠ র্তণক ‘মিািনপি’ তথা িনপণির উপনস্থনত নননিথধ্ায় প্রমাে কণর যে, 
(১) কৃনষপ্রধ্ান গ্রামীে অথথনীনতর প্রসার ঘণটণি ও (২) উিৃত্ত উৎপািন েথােথ 
আিরে কণর একনট নননিথষ্ট এলাকায় রািনননতক কতৃথত্ব িমর্ সংিত রূপ 
ননণে।১১৬ 

প্রাচীন যবৌদ্ধগ্রেগুনলর বেথনা অনুোয়ী এই মিািনপিগুনল যগৌতমবুণদ্ধর সমসামনয়ক 
(বুণদ্ধর িীবৎকাল নিঃপূঃ ৫৬৬-৪৮৬) এবং বুণদ্ধর সণঙ্গ মিািনপিগুনলর ননয়নমত 
যোগাণোগ নিল। মধ্যগাণঙ্গয় উপতযকা একনিণক যেমন ধ্মথীয় প্রনতবািী 
আণন্দালণনর পীঠস্থান িণয় িাঁনড়ণয়নিল অনযনিণক রািনননতক কমথকাণণ্ডর নিক 
নিণয়ও মধ্য-গাণঙ্গয় উপতযকা নবরাট ক্ষমতার্ালী িণয় উণঠণিল। শ্রীরেবীর চিবতথী 
এ প্রসণঙ্গ মন্তবয কণরণিন-- 

“ রািনননতক কমথকাণণ্ডর নবচাণর মধ্যগাণঙ্গয় উপতযকা পািপ্রিীণপর আণলাণত উণঠ 
এণসণি। একই সণঙ্গ মধ্যগাণঙ্গয় উপতযকা প্রনতবািী ধ্মথীয় আণন্দালণনর পীঠস্থান 
িণয় িাঁড়াল। পূবথভারণত মগধ্ ও তার পাশ্বথবতথী এলাকাণক যকন্দ্র কণর তবনিক 
ঐনতিযবািী ব্রাহ্মেযধ্মথ ও সংসৃ্কনতর যগাঁড়ানম ও আচার সবথস্বতার বযাপক 
নবণরানধ্তার মধ্য নিণয় যে নতুন ধ্মথমতগুনল আত্মপ্রকার্ কণর, তার মণধ্য যবৌদ্ধধ্মথ 
ও তিনধ্মথ সবথাগ্রগেয। রািনননতক ও সাংসৃ্কনতক নিক যথণক মধ্যগাণঙ্গয় উপতযকার 
এই উত্থান সম্ভব িণয়নিল তৎকালীন অথথনননতক নিয়াকলাণপ নানা পনরবতথণনর 
ফণল।”১১৭ 

যসই সমণয়র ইনতিাস অনুসন্ধাণন ঐনতিানসণকরা ব্রাহ্মেয গ্রেগুনলর তুলনায় যবৌদ্ধ 
ও তিন ধ্মথগ্রেগুনলর ওপর ননভথর কণরণিন। কারে, এই িুই ধ্মথমত নিল যস 
সময়কার মানুণষর তিননন্দন িীবণনর সাণথ ওতণপ্রাতভাণব িনড়ত। যে গ্রেগুনলণক 
ননঃসণন্দণি অন্তত প্রাক্-যমৌেথ (নিঃপূঃ ৩২৫ এর পূণবথর) বণল নচনিত করা োয়, 
আণলাচয সমণয়র অথথনননতক ইনতিাস চচথায় যসগুনল যবনর্ নবশ্বস্ত উপািান নিণসণব 
নচনিত। নবনয় নপটক, অঙু্গত্তর ও মিনঝম ননকায় এবং সুত্তননপাত এর ওপর 
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ঐনতিানসণকরা ননভথর কণরণিন। এিাড়া মধ্যগাণঙ্গয় উপতযকায় অনুসন্ধান ও 
উৎেনণনর ফণল পাওয়া পুরাকীনতথ এ েুণগর ইনতিাস অনুসন্ধাণনর গুরুত্বপূেথ 
উপািান। 

নবরাট গাণঙ্গয় উপতযকার উত্তর তথা উপনরভাগ ও পূবথভাণগ গাণঙ্গয় ব-িীপ অঞ্চল-- 
এই িুই সীমানার নভতর মধ্যগাণঙ্গয় উপতযকার অবস্থান। 

“পনশ্চণম এলািাবাি ও সনন্ননিত এলাকা যথণক পূণবথ ভাগলপুর পেথন্ত ভূভাগ(ো 
গঙ্গার উত্তর ও িনক্ষণে অবনস্থত) যভৌণগানলণকর নবচাণর মধ্যগাণঙ্গয় উপতযকা বণল 
অনভনিত। আধু্ননক উত্তরপ্রণিণর্র পূবথাংর্ ও নবিাণরর প্রধ্ান অংর্ মধ্যগাণঙ্গয় 
উপতযকার অন্তগথত; এই ভূেণণ্ডর অবস্থান প্রায় ৬২,০০০ বগথমাইল। যমৌসুমী বায়ুর 
প্রভাণব এই অঞ্চণল বৃনষ্টপাণতর পনরমান ৭০’’(পূবথনিণক) যথণক ৪০’’(পনশ্চম নিণক)-
র মণধ্যঃ মধ্যগাণঙ্গয় উপতযকার অনধ্কাংর্ এলাকাণতই বিণর গণড় ৪৫’’-৫৫’’-র 
কম বৃনষ্টপাত িয় না। বৃনষ্টপাত পেথাপ্ত িওয়ায় কৃনষ-নবণর্ষত ধ্ান চাষ-সিিসাধ্য। 
নিমালণয়র নিমবাি যথণক উৎপন্ন নিীগুনলণত সম্বৎসর অন্তত নকিু পনরমাে িল 
থাকার সম্ভাবনা থাণক। এই ঘটনাও মধ্যগাণঙ্গয় উপতযকায় কৃনষ অথথনীনতর পণক্ষ 
অনুকূল পনরণবর্ ততরী কণর। গঙ্গাসি যবর্ কণয়কনট নিী পুণরাটা বা োননকটা 
নাবয িওয়ায় এই অঞ্চণল িলপণথ োতায়াত ও পনরবিন সিি ও সুলভ। নবসৃ্তেথ 
সমতলভূনমণত নবণর্ষ যকান প্রাকৃনতক িুলথিতা না থাকার িরুন এই অঞ্চণল 
ননয়নমত যোগাণোগ বিায় রাো ও রািনননতক ঐকয গণড় যতালাও অণপক্ষাকৃত 
সিি। এইসব পনরণবর্গত ও যভৌণগানলক কারণের সমািার যে সামানিক, 
অথথনননতক, সাংসৃ্কনতক ও রািনননতক নিক নিণয় মধ্যগাণঙ্গয় উপতযকার দ্রুত 
উত্থাণনর পথ সুগম কণর নিণয়নিল, যস নবষণয় যিমচন্দ্র রায়ণচৌধু্রী ও িাণমাির 
ধ্মথানন্দ যকাসাম্বী সনঠক মন্তবয কণরনিণলন।”১১৮ 

মধ্যগাণঙ্গয় উপতযকার প্রাকৃনতক ঐশ্বণেথর িনযই কৃনষিীবী সমাণির নবকার্ সিণি 
িণয়নিল। পাঞ্জাব, িনরয়ানা অঞ্চণল কৃনষনভনত্তক িীবনোত্রার পত্তন ঘণট নগণয় নিল 
নিঃপূঃ ১০০০-৬০০ র মণধ্যই। মধ্যগাণঙ্গয় উপতযকায় পাঞ্জাব িনরয়ানার তুলনায় 
বৃনষ্টপাত যবনর্ িওয়ার কারণে এোণন ঘন অরেয নিল। ব্রাহ্মেয সানিণতয বন যকণট 
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বসত বানাবার কথা বার বার উনিনেত িণয়ণি। েনিও এই িঙ্গল যকণট কীভাণব 
িনমণক কৃনষকণমথর আওতায় ননণয় আসা িণয়নিল তা ননণয় নবতকথ আণি। তণব ওই 
এলাকা যে দ্রুত কৃনষকণমথর আওতায় আসনিল তা ননণয় ঐনতিানসকণির মণধ্য 
মতনবণরাধ্ যনই। যবৌদ্ধগ্রে সংেুি ননকায় ও নবনয় নপটণক বৃনত্ত নিণসণব ‘কনস’ বা 
কৃনষণক উচ্চমেথািা যিওয়া িণয়ণি। এোনকার প্রধ্ান োিযর্সযই ধ্ান। ব্রীনি; র্ানল 
ধ্াণনর কথা যস সময়কার সানিতয যথণক িানা োয়। 

সাধ্ারেত চাণষর িনমর আয়তন কত নিল যস নবষণয় নননিথষ্ট যকান তথয যনই। 
যবৌধ্ায়ন ধ্মথসূত্র অনুোয়ী, একনট পনরবাণরর োিয সংস্থাণনর িনয িয় ননবত্তথন 
পনরমাে িনমই েণথষ্ট, আবার অনযনিণক অণনক বড় মাণপর কৃনষিনমর অনস্তত্বও 
িানা োয়। সংেুি ননকায়ণত বলা িণয়ণি, ব্রাহ্মে ভরিাি পাঁচর্ লাঙ্গণলর সািাণেয 
তাঁর িনম চাষ করণতন। যে িনম পাঁচর্ লাঙ্গণলর সািাণেয চাষ করণত িয়, তার 
আয়তন ননঃসণন্দণি িয় ননবত্তথন পনরমাে িনমর যচণয় অণনক বড়। এত বড় িনম 
নক িনমর মানলণকর একার পণক্ষ চাষ করা সম্ভব নিল? একান্নবতথী পনরবার যে 
সমাণির নভনত্ত যসই পনরবাণরর অনধ্কাংর্ মানুষ কৃনষর সাণথ েুি থাকণব যসটাই 
স্বাভানবক। তিন গ্রে জ্ঞাতধ্মথকথাণত বড় িনম চাষ করার িনয কৃনষিনমক(কুলঘর 
পুনরণস) ননণয়াণগর কথা আমরা আণগই যিণননি। যবৌধ্ায়ন ধ্মথসূত্র ও সংেুি 
ননকায় গ্রে যথণক প্রাপ্ত তথয িারা িানা োয়, িনমণত বযনিগত মানলকানার ধ্ারোনট 
িণম উদূ্ভত িনেল। যিষ্ঠী অনাথনপনণ্ডণকর বুদ্ধণক যিতবন নামক রমনীয় বানগচা 
িাণনর ঘটনানট আমরা আণগই যিণননি। এণত বযনিগত িনমর ধ্ারোনট স্পষ্ঠ িয়। 
এই যে ব্রাহ্মেযতণির িাত যথণক কৃনষিনম িমর্ িনসাধ্ারণের সম্পি িণয় 
উঠনিল, এনট ননতান্ত সাধ্ারে ঘটনা নয়। এবং উণিেণোগয যে িনমণত বযনিগত 
মানলকানার ধ্ারো যবৌদ্ধ মতািণর্থ নবশ্বাসী রািতানিক মিািনপিগুনলণত নবরাি 
করত। কৃনষণত লাঙ্গণলর বযবিার নিঃপূঃ ৬০০র পূণবথই িানা িণয় নগণয়নিল। 
এিাড়াও যবৌধ্ায়ন ধ্মথসূণত্র কুোন্ত, কুোনলকা বা যকািাণলর কথা িানা োয়।১১৯ 

নিস্টপূবথ ৬০০ নাগাি কৃনষর উন্ননতর পার্াপানর্ কানরগনর নর্ে ও নবনবধ্ বৃনত্তর 
অগ্রগনতও আমাণির মনণোগ আকষথে কণরনিল। পানল সানিতয ও পুরাতানত্ত্বক 
ননির্থণনর সািাণেয ঐনতিানসণকরা যস সময়কার নবনভন্ন নর্ে ও নবনবধ্ বৃনত্তর 
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অনুসন্ধান কণরণিন। যেমন নলকার অধু্যনষত গ্রাম ‘নলকারগ্রাম’ নাণম পনরনচত 
নিল। অথথাৎ একনট নবণর্ষ কানরগরণগাষ্ঠী একনট নননিথষ্ট অঞ্চণল তাণির কাি ও 
বসবাণসর িায়গা কণর ননণয়নিল। পানল সানিতয যথণক িানা োয় ‘কম্মকার’ যিনের 
কথা; োরা যলািার ততিস ততরী করত। এিাড়া কাঁসার কাি োরা কণর, যলািা ও 
যসানার কানরগণরর কথাও যবৌদ্ধ সানিতয যথণক িানা োয়।১২০ 

যবৌদ্ধ আমণলর অনযতম প্রধ্ান নর্ে নিল বস্ত্রননমথাে। নবনয় নপটক যথণক িানা োয় 
‘তাঁনত’, ‘যপর্কার’, ও ‘তন্তুবায়’ সম্প্রিাণয়র কথা। যপার্াক ততনরর কানরগর 
‘তুন্নবায়’ ও সূচী নর্ণের কানরগর ‘সূচীকার’ নাণম সংেুি ননকায় গ্রণে উনিনেত 
আণি। 

এিাড়া িন্তকার (োরা িানতর িাঁণতর কাি কণর), রিক, তবিয প্রভৃনত বৃনত্তর কথাও 
িানা োয়।১২১ 

এসময়ই কানরগনর নর্ে ও নানা িীবীকায় আরও একনট অনভনবত্ব যিো যগল। তা 
িল যপর্ািানর সংগঠণনর আনবভথাব। যবৌধ্ায়ন ধ্মথসূত্র, পানেননর অষ্টাধ্যায়ী ও পানল 
সানিণতয এই িাতীয় বৃনত্তমূলক সংগঠন যিনে, গে, পূগ, সি প্রভৃনত নাণম 
পনরনচত নিল। এগুনলণক ঐনতিানসকগে নগল্ড বা তিনুরূপ সংগঠণনর সমতুলয মণন 
করণতন। যবৌধ্ায়ন ধ্মথসূত্র যথণক িানা োয়, যে এই যিনেগুনলণত প্রচনলত 
ননয়মকানুন ও প্রথা যিণর্র আইণনর সমমেথািা পাওয়ার যোগয বণল নবণবনচত 
িত।১২২ 

নিস্টপূবথ ৬ষ্ঠ যথণক ৪থথ র্তণকর যর্ষভাগ পেথন্ত সময়সীমায় অনযতম উণিেণোগয 
ঘটনা বানেণিযর নবকার্। কৃনষ অথথনীনতর সণঙ্গ সমান্তরালভাণব যপর্ািানর নর্ে ও 
বৃনত্তর নবকার্ ঘণটনিল। অতযন্ত ধ্নী বনেক পানল সানিণতয ‘যসট্নঠ’ বা ‘যিষ্ঠী’ বণল 
অনভনিত। তুলনায় যিাট যিাকানিাণররা ও বযবসায়ীরা পানল সানিণতয ‘পাপননণকা’ 
নাণম পনরনচত। অঙু্গত্তর ননকায় গ্রণে চাতুেথ, িক্ষতা ও যিতার ওপর নবশ্বাস 
স্থাপনণক বযবসাণয় সফলতার সারকথা বলা িণয়ণি। ‘সাথথবাি’ নাণম ভ্রামযমান 
বনেকণির কথাও আমরা িানণত পানর। 
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স্থল বানেিয ও সমুদ্র বানেণিযর বেথনা পানল সানিণতয পাওয়া োয়। ‘সমুেবনেজ্জ’ ও 
‘সমুনেকায়া নাবা’ র্েিুনট পানল সানিতয যথণক পাওয়া োয়। বানেণিযর প্রসার 
অথথনননতক বযবস্থায় ঋে যিওয়া যনওয়ার পথণক প্রর্স্ত কণরনিল। সুণির 
কারবানরর প্রনত যবৌদ্ধ ধ্ণমথ সুনির যনই, নকন্তু বযবসা চালাণত যগণল যে ঋণের 
প্রণয়ািন, তা পানল সানিণতয স্বীকৃত। 

বযবসা বানেিয সমাণি প্রনতনষ্ঠত িওয়ার অনযতম নচি িল, ধ্াতব মুদ্রার উপনস্থনত। 
পানল সানিণতয োণক ‘কািাপে’ (কাষথাপে) বলা িণয়ণি যসই িাতীয় মুদ্রা প্রচুর 
আনবষৃ্কত িণয়ণি। এিাড়া কৃষ্ণল, র্তমান, ননষ্ক প্রভৃনত মুদ্রার কথা আমরা পণরর 
অধ্যাণয় আণলাচনা কণরনি। 

এই সমণয়র আর একনট উণিেণোগয তবনর্ষ্টয িল, নগণরর উদ্ভব। নিঃপূঃ ২৩০০ 
যথণক ১৭৫০ পেথন্ত প্রাচীন ভারণত নগরায়ণের প্রথম পণবথর পণর ৬০০নিঃপূঃ 
নাগাি আবার নগণরর উদ্ভব ঘণটনিল। র্িণরর মানুণষরা গ্রাণমর মত সরাসনর 
কৃনষর সাণথ েুি থাকত না; তারা মূলত কানরগর, আমলা, বযবসায়ী বা নবনভন্ন 
বৃনত্তিীবী। তারা োিয সংস্থাণনর িনয ননভথর করত গ্রাণমর উিৃত্ত উৎপািণনর উপর। 
আর ননতযপ্রণয়ািনীয় অনযানয দ্রণবযর িনয গ্রাম ননভথর করত র্িণরর উপর। রেবীর 
চিবতথীর মণত-- 

“মধ্যগাণঙ্গয় উপতযকায় কৃনষর বযাপক নবকার্ ও নর্ে ও বযবসাণয় েুগপৎ অগ্রগনত 
নগরায়ণের পণক্ষ অনুকূল অবস্থার িন্ম যিয়।”১২৩ 

িীঘননকাণয়র মিাপনরননবথান সুত্ত অনুসাণর, বুণদ্ধর সমকাণল নগণরর সংেযা ষাট। 
এর মণধ্য ৬নট নিল সবথপ্রধ্ান-- বারােসী, যকৌসাম্বী, চম্পা, রািগৃি, িাবস্তী ও 
কুর্ীনগর। আরও নকিু পণর চতুথথ র্তণকর সময় ভারণতর যিষ্ঠ নগর ও 
রািনীনতর যকন্দ্রনবনু্দণত চণল আণস পাটানলপুণত্রর নাম। িীঘননকায় গ্রণে এর নাম 
‘পাটনলগাম’ অথথাৎ পাটানলগ্রাম। এণক যসোণন নচনিত করা িণয়ণি ‘পূটণভিন’ 
নাণম। এর অথথ এমন এক বানেিযণকন্দ্র যেোণন বযবসায়ীরা ননণিণির পসরা 
উনু্মি কণরন। নিঃপূঃ ৬ষ্ঠ র্তণক এনট গুরুত্বপূেথ বানেিযণকন্দ্র িণয় উণঠনিল। 
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কানরগনর নর্ণের উন্ননত কৃনষর অগ্রগনতণত নবরাট ভূনমকা পালন কণরনিল বণল 
অণনক ঐনতিানসকই মণন কণরন। আর কৃনষ যথণক আসা উিৃত্তই নগরাঞ্চণলর 
মানুণষর ভরে-যপাষে করত, যস কথা আমরা অণনকবার বণলনি। এই উিৃত্ত 
আিরে ও বেণনর িনয িরকার িণয় পণড় একনট র্নির্ালী ও সনিয় 
প্রর্াসনেণির রািনননতক কতৃথণত্বর। গিথন চাইণল্ডর মতানুোয়ী, নগর গড়ার যক্ষণত্র 
সবথাণপক্ষা প্রধ্ান িল উন্নততর প্রেুনির বযবিার ও গ্রামাঞ্চণল উিৃত্ত কৃনষি 
উৎপািণনর সামথথয।১২৪ 

যকাসাম্বী ও রামর্রে র্মথা নগণরর উদ্ভণবর যপিণন বযবসা, কানরগনর নর্ণের নবকার্ 
ও রািতণির ক্ষমতাবৃনদ্ধর ভূনমকাণক বড় কণর যিণেণিন। 

আর কৃনষণত উিৃত্ত উৎপািন ঘটাণনায় রাষ্ট্র সংগঠন ও যকন্দ্রানভগ রািনননতক 
কতৃথত্ব অপনরিােথ বণল মণন কণরণিন অমলানন্দ যঘাষ।১২৫ 

স্থায়ী সামনরক বানিনী রাণষ্ট্রর আনধ্পতয বিায় রাোর িনয অপনরিােথ। স্থায়ী 
তসনযবানিনীর ভরে-যপাষে, এবং রািনননতক ক্ষমতার িমািণয় বৃনদ্ধর কারণে 
রািতানিক রাষ্ট্রকাঠাণমার তরফ যথণক রািস্ব িাবী করা েুনিগত কারণেই নিল 
স্বাভানবক ঘটনা। এই রািস্ব আিাণয়র মাধ্যণমই গ্রামাঞ্চণল উিৃত্ত র্সয ফলাবার 
তানগি যিো োয় ও প্রর্াসননক বযবস্থায় উিৃত্ত উৎপািন রািস্ব রূণপ আহৃত িণত 
থাণক। রেবীর চিবতথীর মণত-- 

“নগরায়ণের নভনত্ত প্রস্তুত করার িনয উিৃত্ত পাওয়া িণম সুলভ িণত থাণক ও 
নগণরর নবকার্ সম্ভবপর িণয় ওণঠ”।১২৬ 

পানল সানিণতয িনম পনরমাপকারী রািপুরুণষর যিো পাওয়া োয়, তাণির নাম নিল 
বজু্জজ্ঞািক অমচ্চ বা বজু্জগ্রািক অমাতয। এরা সম্ভবত কৃনষ উিৃত্ত আিায় করার 
কাণি েুি থাকণতন। 

মিািনপিগুনলর উত্থান যকৌম যগাষ্ঠী র্ানসত রািনননতক সংগঠনগুনলর গুরুত্ব ও 
ক্ষমতা উভয়ণকই কনমণয়নিল। ব্রাহ্মে ননয়নিত এই যকৌমগুনলর বংস সাধ্ন কণরই 
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যবৌদ্ধ সংসৃ্কনতর মিািনপিগুনল গণড় উণঠনিল। তাই মগণধ্র মত নবরাট সাম্রাণিযর 
অগ্রগনত সণত্ত্বও ব্রাহ্মেয সানিণতয তা ননন্দনীয় নিল। 

এই মগধ্ণক উন্ননতর র্ীণষথ ননণয় নগণয়নিণলন নবনম্বসার। নতনন বুণদ্ধর নবণর্ষ 
অনুরাগী নিণলন। পরবতথীণত নন্দবংণর্র ভূনমকা যতা ইনতিাণস নকংবিন্তীর যচিারা 
ননণয়ণি। 

মধ্যগাণঙ্গয় উপতযকায় মিািনপিগুনলর প্রনতষ্ঠার মধ্য নিণয় একটা নীরব নবপ্লব 
সানধ্ত িণয় নগণয়নিল। অধ্যাপক রেবীর চিবতথীর মন্তবয এ প্রসণঙ্গ স্মরেণোগয-- 

“মধ্যগাণঙ্গয় উপতযকায় তথা উত্তর ভারণতর বৃিিংণর্ কৃনষকণমথ অনভনব 
রীনতপদ্ধনতর প্রণয়াগ, কানরগরী নর্ণের অগ্রগনত, বানেণিযর নবকার্ ও নগরায়ণনর 
উদ্ভণবর ফণল যে অথথনননতক পনরনস্থনত নিঃপূঃ ষষ্ঠ যথণক নিঃপূঃ চতুথথ র্তােী 
অবনধ্ নবরাি করনিল, তার তুলনায় লাঙ্গলনভনত্তক কৃনষকমথ ও পশুপালণনর 
অথথনীনত নিল অণনকটাই সরল। আচার অনুষ্ঠান, োগেজ্ঞ, পশুবনলর ওপর গণড় 
ওঠা ধ্মথীয় তথা সাংসৃ্কনতক িীবন অণনকাংণর্ই এই সরলতর অথথনননতক 
পনরনস্থনতণত নবকনর্ত িণয়নিল। অথথনননতক পনরবতথণনর ফণল প্রািন সামানিক 
অবস্থায় আচার অনুষ্ঠাণনর যে প্রাধ্ানয ও পুণরানিতণির যে যগাঁড়ানম ও িাপট বিায় 
রাো সম্ভব নিল, নিঃপূঃ ষষ্ঠ যথণক তার নভনত্ত অণনকটাই িুবথল িণয় পণড়। এই 
পনরনস্থনতণত যবিনবনিত সমাি, অথথনীনত ও সংসৃ্কনতর প্রনত ও নবণর্ষত ব্রাহ্মেয 
আনধ্পণতযর নবরুণদ্ধ প্রশ্নর্ীলতা িাগা স্বাভানবক নিল। নিঃপূঃ ষষ্ঠ র্তণক প্রনতবািী 
ধ্মথীয় আণন্দালনগুনলর সাফণলযর নপিণন সমকালীন বস্তুগত সংসৃ্কনতর ভূনমকা নিল 
অতযন্ত িরুরী। নবণর্ষত বুদ্ধ (ও তাঁর ধ্মথমত) নূতন পনরনস্থনত সম্বণন্ধ নবণর্ষ 
সণচতন নিণলন। ব্রাহ্মণের আনধ্পণতযর নবণরানধ্তাই শুধু্ নয়, বুদ্ধ সমাণির মূল 
ধ্ণনাৎপািক যগাষ্ঠীর গুরুত্ব অনুধ্াবন কণরনিণলন। কৃনষ, নর্ে ও বানেণিয েুি 
ধ্ণনাৎপািক সম্প্রিায় নিঃপূঃ ষষ্ঠ র্তণকর আণগ সামানিক মেথািা নবণর্ষ পায়নন; 
পরবতথী  তবনিক সানিণতয কানয়ক িণম েুি বযনিণির প্রনত তানেলয প্রকট। বুদ্ধ 
ব্রাহ্মণের সামানিক প্রনতপনত্ত সম্বণন্ধ প্রশ্ন যতা তুণলইনিণলন; তিুপনর সামানিক ধ্ন 
উৎপািণন োঁণির ভূনমকা অগ্রগেয যসই তবর্য ও রূ্ণদ্রর প্রনত অণনক যবর্ী 
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সিানুভূনতর্ীল নিণলন। নবণর্ষত বনেক সমাণির সণঙ্গ বুদ্ধ ও যবৌদ্ধধ্ণমথর ওতণপ্রাত 
যোগ আমাণির নির এড়ায় না। বুদ্ধ যে তাঁর নিয়াকলাপ বহুণক্ষণত্রই নগণর বিায় 
রােণতন, তা-ও ননতান্ত কাকতালীয় নয়। নগরািয়ী সমাি ও অথথনীনতণত 
নতুনণত্বর সম্ভাবনা নিল; ঐনতিয নবণরাধ্ী যবৌদ্ধ ধ্ণমথর পণক্ষ নগণরর সাংসৃ্কনতক ও 
আনথথক পনরমণ্ডণলই তাই নবকনর্ত িওয়া স্বাভানবক। গবানি পশু ও িাসিাসী নিণয় 
িনক্ষো প্রিাণনর যে বযবস্থা তবনিক োগেণজ্ঞর অপনরিােথ অঙ্গ, তার যচণয় িানই 
যবৌদ্ধধ্ণমথ যিয়তর বণল নবণবনচত। এই ‘িান’ সাধ্ারেত স্থাবর, অস্থাবর সম্পনত্ত 
িাণনর িারা নচনিত। এই ‘িান’ বযবস্থা সমাণি উিৃত্ত উৎপািন, নবননময় বযবস্থার 
অগ্রগনত ও নগরপ্রধ্ান সমাি বযবস্থায় নবকনর্ত িণয় থাণক। 

নিঃপূঃ ষষ্ঠ যথণক চতুথথ র্তক অবনধ্ যে বযাপক অথথনননতক পনরবতথন যিো যিয়, 
তার িারা সমকালীন সমাি, রািনীনত ও সংসৃ্কনত েণথষ্ট পনরমাণে আণলানড়ত 
িয়।কৃনষ, নর্ে ও বানেণিযর প্রাগ্রসর অবস্থা, নগণরর উদ্ভব, রািতানিক বযবস্থার 
িয়োত্রা, প্রনতবািী ধ্মথীয় আণন্দালণনর বযাপক িননপ্রয়তা ও সাফলয-- এই 
ঘটনাগুনল শুধু্ আণলাচয েুগনটর স্বতি পনরচয়ণক মূতথ কণর যতাণল না, ঐ ঘটনাগুনল 
যে পরস্পণরর সণঙ্গ গভীরভাণব সমৃ্পি, তা-ও নননিথধ্ায় প্রমাে কণর।”১২৭ 
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তথ্যসূত্র: 

১ বন্দোপোধ্যোয়, হরিচিণ বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(রিতীয় খণ্ড) 
সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ১৪৭২ 

২ ঠো ুি, িবীন্দ্রনোথ্ গীতরবতোন,  
ইউনোন্েড পোবরিসোসস, 
৭৭এ পেিডোঙো স্ট্রীে,  ি োতো ৯ 
প্রথ্ি সংস্কিণ -  জোনুয়োরি, ২০০২, পৃ - 
১২৩ 

৩ খোন,  রিি ও চক্রবতসী, িরব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ৩৭ 

৪ বন্দোপোধ্যোয়, হরিচিণ বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(প্রথ্ি খণ্ড) 
সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ১৭৬ 

৫ তন্েব বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(রিতীয় খণ্ড) 
সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ১৪৭২ 

৬ তন্েব বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(রিতীয় খণ্ড) 
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সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ১৪৭২ 

৭ খোন,  রিি ও চক্রবতসী, িরব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ৭৬ 

৮ তন্েব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ৭৪৮ 

৯ ভট্টোচোর্স, রহিচন্দ্র বোল্মীর  িোিোয়ণ 
ভোিরব 
১৩/১ বরিি চোেুন্যয রস্ট্রে 
 ি োতো - ৭৩ 
অখন্ড সুিভ সংস্কিণ - রসন্েম্বি, ১৯৭৮, 
পৃ - ১০ 

১০ তন্েব বোল্মীর  িোিোয়ণ 
ভোিরব 
১৩/১ বরিি চোেুন্যয রস্ট্রে 
 ি োতো - ৭৩ 
অখন্ড সুিভ সংস্কিণ - রসন্েম্বি, ১৯৭৮, 
পৃ - ১১ 

১১ িুন্খোপোধ্যোয়, রগোন্পদু সংসৃ্কত সোরহন্তযি ইরতবৃত্ত 
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ইউনোইন্েড বু  এন্জন্সী 
২৯/১  ন্িজ রিো 
 ি োতো - ৯ 
প্রথ্ি প্র োশ - িথ্র্োত্রো, ১৪১৯, পৃ - ৮ 

১২ বন্দোপোধ্যোয়, হরিচিণ বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(রিতীয় খণ্ড) 
সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ১৯৩৯ 

১৩ খোন,  রিি ও চক্রবতসী, িরব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ৭৭৩ 

১৪ বন্দোপোধ্যোয়, হরিচিণ বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(রিতীয় খণ্ড) 
সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ৬০৯ 

১৫ খোন,  রিি ও চক্রবতসী, িরব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, প্রথ্ি খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ৪৫২ 

১৬ খোন,  রিি ও চক্রবতসী, িরব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
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 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ৭৭৩ 

১৭ তন্েব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ৬৮১ 

১৮ তন্েব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ৪৬৬ 

১৯ তন্েব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ৬৮৬ 

২০ তন্েব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ৫৮৯ 

২১ ঠো ুি, িবীন্দ্রনোথ্ সোরহতয, 
রিন্েক্ট পোবরিন্ শন, 
৩০ িহোত্মো গোন্ধী রিোড,  ি োতো - ৯ 
প্রথ্ি প্র োশ - ২০০৭, সোরহতযসৃরি, পৃ - 
৭৩ 



249 

 

২২ ভট্টোচোর্স, রহিচন্দ্র বোল্মীর  িোিোয়ণ 
ভোিরব 
১৩/১ বরিি চোেুন্যয রস্ট্রে 
 ি োতো - ৭৩ 
অখন্ড সুিভ সংস্কিণ - রসন্েম্বি, ১৯৭৮, 
পৃ - ১৫ 

২৩ তন্েব বোল্মীর  িোিোয়ণ 
ভোিরব 
১৩/১ বরিি চোেুন্যয রস্ট্রে 
 ি োতো - ৭৩ 
অখন্ড সুিভ সংস্কিণ - রসন্েম্বি, ১৯৭৮, 
পৃ - ১৪ 

২৪ ঠো ুি, িবীন্দ্রনোথ্ সোরহতয, 
রিন্েক্ট পোবরিন্ শন, 
৩০ িহোত্মো গোন্ধী রিোড,  ি োতো - ৯ 
প্রথ্ি প্র োশ - ২০০৭, সোরহতযসৃরি, পৃ - 
৭৩ 

২৫ ভট্টোচোর্স, রহিচন্দ্র বোল্মীর  িোিোয়ণ 
ভোিরব 
১৩/১ বরিি চোেুন্যয রস্ট্রে 
 ি োতো - ৭৩ 
অখন্ড সুিভ সংস্কিণ - রসন্েম্বি, ১৯৭৮, 
পৃ - ১৪ 

২৬ খোন,  রিি ও চক্রবতসী, িরব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
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প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ২৬৮ 
২৭ বন্দোপোধ্যোয়, হরিচিণ বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(রিতীয় খণ্ড) 

সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ১৪৫০ 

২৮ খোন,  রিি ও চক্রবতসী, িরব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ৭৩৪ 

২৯ বন্দোপোধ্যোয়, হরিচিণ বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(রিতীয় খণ্ড) 
সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ১৪৫০ 

৩০ তন্েব বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(রিতীয় খণ্ড) 
সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ১৩১২ 

৩১ রবন্ব োনদ, স্বোিী স্বোিী রবন্ব োনন্দি বোণী ও িচনো(ষষ্ঠ খণ্ড) 
উন্িোধ্ন  োর্সোিয় 
১ উন্িোধ্ন রিন, বোগবোজোি 
 ি োতো - ৩ 
চতুথ্স সং - চচত্র, ১৩৮৩, পৃ - ৮২ 

৩২ খোন,  রিি ও চক্রবতসী, িরব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
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এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ৩৫৭ 

৩৩ বন্দোপোধ্যোয়, হরিচিণ বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(প্রথ্ি খণ্ড) 
সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ৯১৮ 

৩৪ খোন,  রিি ও চক্রবতসী, িরব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, প্রথ্ি খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ৩৭৪ 

৩৫ বন্দোপোধ্যোয়, হরিচিণ বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(রিতীয় খণ্ড) 
সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ১৯৪২ 

৩৬ ভট্টোচোর্স, রহিচন্দ্র বোল্মীর  িোিোয়ণ 
ভোিরব 
১৩/১ বরিি চোেুন্যয রস্ট্রে 
 ি োতো - ৭৩ 
অখণ্ড সুিভ সংস্কিণ - রসন্েম্বি, ১৯৭৮, 
পৃ - ১১ 

৩৭ তন্েব বোল্মীর  িোিোয়ণ 
ভোিরব 
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১৩/১ বরিি চোেুন্যয রস্ট্রে 
 ি োতো - ৭৩ 
অখণ্ড সুিভ সংস্কিণ - রসন্েম্বি, ১৯৭৮, 
পৃ - ১২ 

৩৮ ঠো ুি, িবীন্দ্রনোথ্ রচত্রো, 
রিন্েক্ট পোবরিন্ শন, 
৩০ িহোত্মো গোন্ধী রিোড,  ি োতো - ৯ 
প্রথ্ি প্র োশ - ২০০২, সোরহতযসৃরি, পৃ -
৫৭ 

৩৯ রবন্ব োনদ, স্বোিী বতসিোন ভোিত 
উন্িোধ্ন  োর্সোিয় 
১ উন্িোধ্ন রিন, বোগবোজোি 
 ি োতো - ৩ 
ত্রন্য়োেশ সং - রডন্সম্বি, ১৯৬২, পৃ - ১ 

৪০ বন্দোপোধ্যোয়, হরিচিণ বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(প্রথ্ি খণ্ড) 
সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ১৯৪২ 

৪১ খোন,  রিি ও চক্রবতসী, িরব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ১৬৫ 

৪২ তন্েব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
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 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ৪৬৮ 

৪৩ তন্েব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ৭৯৪ 

৪৪ তন্েব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ৭৯৪ 

৪৫ তন্েব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ৭৯৪ 

৪৬ তন্েব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ৪৬৮ 

৪৭ বন্দোপোধ্যোয়, হরিচিণ বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(প্রথ্ি খণ্ড) 
সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ১৪৭২ 
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৪৮  বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(রিতীয় খণ্ড) 
সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ১৮১৫ 

৪৯ খোন,  রিি ও চক্রবতসী, িরব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ২৬৭ 

৫০ তন্েব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ২৬৬ 

৫১ তন্েব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ৮৬৭ 

৫২ বন্দোপোধ্যোয়, হরিচিণ বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(প্রথ্ি খণ্ড) 
সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ৬৩১ 

৫৩ খোন,  রিি ও চক্রবতসী, িরব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
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আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ৩২৬ 

৫৪ বন্দোপোধ্যোয়, হরিচিণ বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(প্রথ্ি খণ্ড) 
সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ৬৪৯ 

৫৫ খোন,  রিি ও চক্রবতসী, িরব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ১৩০ 

৫৬ বন্দোপোধ্যোয়, হরিচিণ বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(রিতীয় খণ্ড) 
সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ১৭৩২ 

৫৭ খোন,  রিি ও চক্রবতসী, িরব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ৭৫৪ 

৫৮ তন্েব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
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প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ৭৫৭ 
৫৯ তন্েব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 

এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ৪৬৭ 

৬০ তন্েব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ৬৪৪ 

৬১ তন্েব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ৬৪৪ 

৬২ তন্েব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ৮৪৫ 

৬৩ তন্েব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ৮৭৭ 

৬৪ তন্েব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
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এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ৪২১ 

৬৫ তন্েব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ৮৭৫ 

৬৬ তন্েব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ৮৭৫ 

৬৭ বন্দোপোধ্যোয়, হরিচিণ বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(প্রথ্ি খণ্ড) 
সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ৩৪৮ 

৬৮ খোন,  রিি ও চক্রবতসী, িরব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ৫৫২ 

৬৯ খোন,  রিি ও চক্রবতসী, িরব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 



258 

 

পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ৫৫৩ 

৭০ বন্দোপোধ্যোয়, হরিচিণ বঙ্গীয় শব্দন্ োষ(প্রথ্ি খণ্ড) 
সোরহতয অ োন্েরি 
িবীন্দ্র ভবন, ৩৫ রিন্িোজ শোহ রিোড 
নতুন রেল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ৭৬৭ 

৭১ খোন,  রিি ও চক্রবতসী, িরব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ১০২ 

৭২ তন্েব সিি শব্দোথ্সন্ োষ, 
এ ুশ শত  
১৫ শযোিোচিণ রে স্ট্রীে, 
 ি োতো ৭৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - জুিোই, ২০১৩, পৃ - ১১২ 

৭৩ তন্েব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ৬১৪ 

৭৪ তন্েব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ৩৬ 
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৭৫ চক্রবতসী, িণবীি ভোিত-ইরতহোন্সি আরেপবস 
ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন প্রোাঃ রিাঃ 
১৭ রচত্তিঞ্জন এরভরনউ 
 ি োতো - ৭২ 
প্রথ্ি ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন িুদ্রণ - 
২০০৭, পৃ - ১১৪ 

৭৬ তন্েব ভোিত-ইরতহোন্সি আরেপবস 
ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন প্রোাঃ রিাঃ 
১৭ রচত্তিঞ্জন এরভরনউ 
 ি োতো - ৭২ 
প্রথ্ি ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন িুদ্রণ - 
২০০৭, পৃ - ১১৪ 

৭৭ রসন, সুন্ োিি ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 
রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
 ি োতো - ৭৩ 
চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
অন্ক্টোবি, ২০০৪, পৃ - ১০১ 

৭৮ চক্রবতসী, িণবীি ভোিত-ইরতহোন্সি আরেপবস 
ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন প্রোাঃ রিাঃ 
১৭ রচত্তিঞ্জন এরভরনউ 
 ি োতো - ৭২ 
প্রথ্ি ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন িুদ্রণ - 
২০০৭, পৃ - ১১৬ 

৭৯ তন্েব ভোিত-ইরতহোন্সি আরেপবস 
ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন প্রোাঃ রিাঃ 
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১৭ রচত্তিঞ্জন এরভরনউ 
 ি োতো - ৭২ 
প্রথ্ি ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন িুদ্রণ - 
২০০৭, পৃ - ১০২ 

৮০ তন্েব ভোিত-ইরতহোন্সি আরেপবস 
ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন প্রোাঃ রিাঃ 
১৭ রচত্তিঞ্জন এরভরনউ 
 ি োতো - ৭২ 
প্রথ্ি ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন িুদ্রণ - 
২০০৭, পৃ - ১০২ 

৮১ তন্েব ভোিত-ইরতহোন্সি আরেপবস 
ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন প্রোাঃ রিাঃ 
১৭ রচত্তিঞ্জন এরভরনউ 
 ি োতো - ৭২ 
প্রথ্ি ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন িুদ্রণ - 
২০০৭, পৃ - ১১৬ 

৮২ তন্েব ভোিত-ইরতহোন্সি আরেপবস 
ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন প্রোাঃ রিাঃ 
১৭ রচত্তিঞ্জন এরভরনউ 
 ি োতো - ৭২ 
প্রথ্ি ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন িুদ্রণ - 
২০০৭, পৃ - ১১৭ 

৮৩ তন্েব ভোিত-ইরতহোন্সি আরেপবস 
ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন প্রোাঃ রিাঃ 
১৭ রচত্তিঞ্জন এরভরনউ 
 ি োতো - ৭২ 
প্রথ্ি ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন িুদ্রণ - 
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২০০৭, পৃ - ১১৭ 
৮৪ তন্েব ভোিত-ইরতহোন্সি আরেপবস 

ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন প্রোাঃ রিাঃ 
১৭ রচত্তিঞ্জন এরভরনউ 
 ি োতো - ৭২ 
প্রথ্ি ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন িুদ্রণ - 
২০০৭, পৃ - ১১৭ 

৮৫ রসন, সুন্ োিি ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 
রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
 ি োতো - ৭৩ 
চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
অন্ক্টোবি, ২০০৪, পৃ - ১০৩ 

৮৬ তন্েব ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 
রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
 ি োতো - ৭৩ 
চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
অন্ক্টোবি, ২০০৪, পৃ - ১০৩ 

৮৭ তন্েব ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 
রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
 ি োতো - ৭৩ 
চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
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অন্ক্টোবি, ২০০৪, পৃ - ১০৪ 
৮৮ তন্েব ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 

রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
 ি োতো - ৭৩ 
চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
অন্ক্টোবি, ২০০৪, পৃ - ১০৫ 

৮৯ তন্েব ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 
রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
 ি োতো - ৭৩ 
চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
অন্ক্টোবি, ২০০৪, পৃ - ১১০ 

৯০ তন্েব ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 
রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
 ি োতো - ৭৩ 
চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
অন্ক্টোবি, ২০০৪, পৃ - ১১০ 

৯১ তন্েব ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 
রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
 ি োতো - ৭৩ 
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চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
অন্ক্টোবি, ২০০৪, পৃ - ১১১ 

৯২ তন্েব ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 
রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
 ি োতো - ৭৩ 
চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
অন্ক্টোবি, ২০০৪, পৃ - ১১২ 

৯৩ তন্েব ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 
রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
 ি োতো - ৭৩ 
চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
অন্ক্টোবি, ২০০৪, পৃ - ১১২ 

৯৪ তন্েব ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 
রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
 ি োতো - ৭৩ 
চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
অন্ক্টোবি, ২০০৪, পৃ - ১১৩ 

৯৫ চন্ট্টোপোধ্যোয়, সুনীি প্রোচীন ভোিন্তি ইরতহোস ১ি খণ্ড 
পরিিবঙ্গ িোজয পুস্ত  পষসে 
আর্স িযোনশন(৯ি তি) 
৬এ িোজো সুন্বোধ্ িরল্ল  রস্কোয়োি 
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 ি োতো - ১৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - রি, ১৯৮৩, পৃ - ১২৯ 

৯৬ রসন, সুন্ োিি ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 
রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
 ি োতো - ৭৩ 
চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
অন্ক্টোবি, ২০০৪, পৃ - ১১৪ 

৯৭ তন্েব ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 
রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
 ি োতো - ৭৩ 
চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
অন্ক্টোবি, ২০০৪ 

৯৮ তন্েব ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 
রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
 ি োতো - ৭৩ 
চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
অন্ক্টোবি, ২০০৪ 

৯৯ তন্েব ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 
রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
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 ি োতো - ৭৩ 
চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
অন্ক্টোবি, ২০০৪, পৃ - ১২১ 

১০০ তন্েব ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 
রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
 ি োতো - ৭৩ 
চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
অন্ক্টোবি, ২০০৪, পৃ - ১২৩ 

১০১ চন্ট্টোপোধ্যোয়, রেবীপ্রসোে রিো োয়ত েশসন 
রনউ এজ পোবরিশোসস প্রোাঃ রিাঃ 
১২রব বরিি চন্ট্টোপোধ্যোয় রস্ট্রে 
 ি োতো - ৭৩ 
প্রথ্ি সং - ভোদ্র, ১৩৬৩, পৃ - ৪৬৬-৬৭ 

১০২ র োসোরম্ব, েোন্িোেি ধ্িসোনদ ভোিত-ইরতহোস চচসোি ভূরি ো 
র . রপ বোগচী এন্ড র োম্পোরন 
২৮৬ রব. রব. গোঙু্গিী রস্ট্রে 
 ি োতো - ১২ 
প্রথ্ি বোংিো অনুবোে সং - ২০০২, পৃ - 
১১০ 

১০৩ রসন, সুন্ োিি ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 
রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
 ি োতো - ৭৩ 
চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
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অন্ক্টোবি, ২০০৪, পৃ - ১২৯ 
১০৪ চন্ট্টোপোধ্যোয়, সুনীি প্রোচীন ভোিন্তি ইরতহোস ১ি খণ্ড 

পরিিবঙ্গ িোজয পুস্ত  পষসে 
আর্স িযোনশন(৯ি তি) 
৬এ িোজো সুন্বোধ্ িরল্ল  রস্কোয়োি 
 ি োতো - ১৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - রি, ১৯৮৩, পৃ - ১২৭ 

১০৫ রসন, সুন্ োিি ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 
রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
 ি োতো - ৭৩ 
চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
অন্ক্টোবি, ২০০৪, পৃ- ১৩০ 

১০৬ চন্ট্টোপোধ্যোয়, সুনীি প্রোচীন ভোিন্তি ইরতহোস ১ি খণ্ড 
পরিিবঙ্গ িোজয পুস্ত  পষসে 
আর্স িযোনশন(৯ি তি) 
৬এ িোজো সুন্বোধ্ িরল্ল  রস্কোয়োি 
 ি োতো - ১৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - রি, ১৯৮৩, পৃ - ১৩২ 

১০৭ তন্েব প্রোচীন ভোিন্তি ইরতহোস ১ি খণ্ড 
পরিিবঙ্গ িোজয পুস্ত  পষসে 
আর্স িযোনশন(৯ি তি) 
৬এ িোজো সুন্বোধ্ িরল্ল  রস্কোয়োি 
 ি োতো - ১৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - রি, ১৯৮৩, পৃ - ১৩২ 

১০৮ তন্েব প্রোচীন ভোিন্তি ইরতহোস ১ি খণ্ড 
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পরিিবঙ্গ িোজয পুস্ত  পষসে 
আর্স িযোনশন(৯ি তি) 
৬এ িোজো সুন্বোধ্ িরল্ল  রস্কোয়োি 
 ি োতো - ১৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - রি, ১৯৮৩, পৃ - ১৩৫ 

১০৯ তন্েব প্রোচীন ভোিন্তি ইরতহোস ১ি খণ্ড 
পরিিবঙ্গ িোজয পুস্ত  পষসে 
আর্স িযোনশন(৯ি তি) 
৬এ িোজো সুন্বোধ্ িরল্ল  রস্কোয়োি 
 ি োতো - ১৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - রি, ১৯৮৩, পৃ - ১৩৪ 

১১০ তন্েব প্রোচীন ভোিন্তি ইরতহোস ১ি খণ্ড 
পরিিবঙ্গ িোজয পুস্ত  পষসে 
আর্স িযোনশন(৯ি তি) 
৬এ িোজো সুন্বোধ্ িরল্ল  রস্কোয়োি 
 ি োতো - ১৩ 
প্রথ্ি প্র োশ - রি, ১৯৮৩, পৃ - ১৩৫ 

১১১ থ্োপোি, রিোরিিো ভোিতবন্ষসি ইরতহোস 
ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন প্রোাঃ রিাঃ 
১৭ রচত্তিঞ্জন এরভরনউ 
 ি োতো - ৭২ 
প্রথ্ি প্র োশ - জোনুয়োিী, ১৯৮০, পৃ - ৪৬ 

১১২ চক্রবতসী, িণবীি প্রোচীন ভোিন্তি অথ্সননরত  ইরতহোন্সি 
সন্ধোন্ন 
আনদ পোবরিশোসস প্রোাঃ রিাঃ 
৪৫, রবিঘরিয়ো রিন, 
 ি োতো - ০৯ 
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রিতীয় সংস্কিণ, ৭ি িুদ্রণ - আগস্ট, 
২০১৪, পৃ - ৭১ 

১১৩ তন্েব ভোিত-ইরতহোন্সি আরেপবস 
ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন প্রোাঃ রিাঃ 
১৭ রচত্তিঞ্জন এরভরনউ 
 ি োতো - ৭২ 
প্রথ্ি ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন িুদ্রণ - 
২০০৭, পৃ - ১৩৪ 

১১৪ তন্েব ভোিত-ইরতহোন্সি আরেপবস 
ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন প্রোাঃ রিাঃ 
১৭ রচত্তিঞ্জন এরভরনউ 
 ি োতো - ৭২ 
প্রথ্ি ওরিন্য়ন্ট ব্ল্যো ন্সোয়োন িুদ্রণ - 
২০০৭, পৃ - ১৩৫ 

১১৫ তন্েব প্রোচীন ভোিন্তি অথ্সননরত  ইরতহোন্সি 
সন্ধোন্ন 
আনদ পোবরিশোসস প্রোাঃ রিাঃ 
৪৫, রবিঘরিয়ো রিন, 
 ি োতো - ০৯ 
রিতীয় সংস্কিণ, ৭ি িুদ্রণ - আগস্ট, 
২০১৪, পৃ - ৬৯ 

১১৬ তন্েব প্রোচীন ভোিন্তি অথ্সননরত  ইরতহোন্সি 
সন্ধোন্ন 
আনদ পোবরিশোসস প্রোাঃ রিাঃ 
৪৫, রবিঘরিয়ো রিন, 
 ি োতো - ০৯ 
রিতীয় সংস্কিণ, ৭ি িুদ্রণ - আগস্ট, 



269 

 

২০১৪, পৃ - ৭১ 
১১৭ তন্েব প্রোচীন ভোিন্তি অথ্সননরত  ইরতহোন্সি 

সন্ধোন্ন 
আনদ পোবরিশোসস প্রোাঃ রিাঃ 
৪৫, রবিঘরিয়ো রিন, 
 ি োতো - ০৯ 
রিতীয় সংস্কিণ, ৭ি িুদ্রণ - আগস্ট, 
২০১৪, পৃ - ৭২ 

১১৮ তন্েব প্রোচীন ভোিন্তি অথ্সননরত  ইরতহোন্সি 
সন্ধোন্ন 
আনদ পোবরিশোসস প্রোাঃ রিাঃ 
৪৫, রবিঘরিয়ো রিন, 
 ি োতো - ০৯ 
রিতীয় সংস্কিণ, ৭ি িুদ্রণ - আগস্ট, 
২০১৪, পৃ - ৭৬ 

১১৯ তন্েব প্রোচীন ভোিন্তি অথ্সননরত  ইরতহোন্সি 
সন্ধোন্ন 
আনদ পোবরিশোসস প্রোাঃ রিাঃ 
৪৫, রবিঘরিয়ো রিন, 
 ি োতো - ০৯ 
রিতীয় সংস্কিণ, ৭ি িুদ্রণ - আগস্ট, 
২০১৪, পৃ - ৭৮ 

১২০ তন্েব প্রোচীন ভোিন্তি অথ্সননরত  ইরতহোন্সি 
সন্ধোন্ন 
আনদ পোবরিশোসস প্রোাঃ রিাঃ 
৪৫, রবিঘরিয়ো রিন, 
 ি োতো - ০৯ 
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রিতীয় সংস্কিণ, ৭ি িুদ্রণ - আগস্ট, 
২০১৪, পৃ - ৮৮ 

১২১ তন্েব প্রোচীন ভোিন্তি অথ্সননরত  ইরতহোন্সি 
সন্ধোন্ন 
আনদ পোবরিশোসস প্রোাঃ রিাঃ 
৪৫, রবিঘরিয়ো রিন, 
 ি োতো - ০৯ 
রিতীয় সংস্কিণ, ৭ি িুদ্রণ - আগস্ট, 
২০১৪, পৃ - ৮১ 

১২২ তন্েব প্রোচীন ভোিন্তি অথ্সননরত  ইরতহোন্সি 
সন্ধোন্ন 
আনদ পোবরিশোসস প্রোাঃ রিাঃ 
৪৫, রবিঘরিয়ো রিন, 
 ি োতো - ০৯ 
রিতীয় সংস্কিণ, ৭ি িুদ্রণ - আগস্ট, 
২০১৪, পৃ - ৮৬ 

১২৩ তন্েব প্রোচীন ভোিন্তি অথ্সননরত  ইরতহোন্সি 
সন্ধোন্ন 
আনদ পোবরিশোসস প্রোাঃ রিাঃ 
৪৫, রবিঘরিয়ো রিন, 
 ি োতো - ০৯ 
রিতীয় সংস্কিণ, ৭ি িুদ্রণ - আগস্ট, 
২০১৪, পৃ - ৯০ 

১২৪ তন্েব প্রোচীন ভোিন্তি অথ্সননরত  ইরতহোন্সি 
সন্ধোন্ন 
আনদ পোবরিশোসস প্রোাঃ রিাঃ 
৪৫, রবিঘরিয়ো রিন, 
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 ি োতো - ০৯ 
রিতীয় সংস্কিণ, ৭ি িুদ্রণ - আগস্ট, 
২০১৪, পৃ - ৯১ 

১২৫ তন্েব প্রোচীন ভোিন্তি অথ্সননরত  ইরতহোন্সি 
সন্ধোন্ন 
আনদ পোবরিশোসস প্রোাঃ রিাঃ 
৪৫, রবিঘরিয়ো রিন, 
 ি োতো - ০৯ 
রিতীয় সংস্কিণ, ৭ি িুদ্রণ - আগস্ট, 
২০১৪, পৃ - ৯১ 

১২৬ তন্েব প্রোচীন ভোিন্তি অথ্সননরত  ইরতহোন্সি 
সন্ধোন্ন 
আনদ পোবরিশোসস প্রোাঃ রিাঃ 
৪৫, রবিঘরিয়ো রিন, 
 ি োতো - ০৯ 
রিতীয় সংস্কিণ, ৭ি িুদ্রণ - আগস্ট, 
২০১৪, পৃ - ৯২-৯৩ 

১২৭ তন্েব প্রোচীন ভোিন্তি অথ্সননরত  ইরতহোন্সি 
সন্ধোন্ন 
আনদ পোবরিশোসস প্রোাঃ রিাঃ 
৪৫, রবিঘরিয়ো রিন, 
 ি োতো - ০৯ 
রিতীয় সংস্কিণ, ৭ি িুদ্রণ - আগস্ট, 
২০১৪, পৃ - ৯৩ 

 


