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রামায়ণে নিনিত ভারত অর্থিীনত  

প্রর্ম ভাগ 

রামায়ণে নিনিত ভারত অর্থিীনতর আণ াচিা কণর নিওয়ার আণগ আমরা রামণক 
নে িগদ-িারায়ণের অবতার রূণে নদখনি, তার সমর্থণি িারায়ণের দশাবতারণক 
অর্থনিনতক দৃনিণকাে নর্ণক বযাখযা করার নচিা করা নগ । 

অবতার শব্দনির মূণ  রণয়ণি ‘তৃ’ ধাতু, োর অর্থ তরে। নেনি অবতীেথ (উত্তীণেথর 
নবেরীত) িি/ নেনি অবতরে কণরি বঙ্গীয় শব্দণকাষ তাণক অবতার বণ ণিি। 
“নে রূণে নদবতানদ েৃনর্বীণত আনবভূথত িি, েৃনর্বীর নদবতানদর িরানদ রূণে 
আনবভথাব। নবষু্ণর দশ অবতার প্রনসদ্ধ।”  

‘ন াকনি দয়ার অবতার’-- এরকম বাকয আমরা সিণেই বুঝণত োনর। এই দয়া 
নেি এক অদৃশয দদব সত্তা, সমু্মখস্থ দয়া ু মািুষনি নেি তার অংশ নেণয়ণিি; 
নেণয় ধরাধাণম অবতীেথ িণয়ণিি। তাই নতনি দয়ার অবতার। 

কােথত নে সক  শনি চাকু্ষষ িা িণয় েগণত সনিয় র্াণক, তাণদর অংশ নকাণিা 
নকাণিা শরীণর রূে নিণয় চাকু্ষস িণ  তাণক অংশ-অবতার বা অংশাবতার বণ । 
এণকই সাধারে ভাণব অবতার ব া িয়। অবতীেথ সত্তানি নে তার নিে েূেথ 
স্বরূণের অংশ, নসকর্া এখি আর ব া োয় িা। কােথত সব র্াণক ঊর্ধ্থণ াণক, 
নচাণখ নদখা োয় িা, েখি মতথযণচাণখ নদখা নদয়, তখি নস মতথযণ াণক অবতরে 
কণর বণ ই তাণক নদখণত োওয়া োয়; তাই অবতার। তাই প্রাচীণিরা মণি 
করণতি নদবতাণদর অনধষ্ঠাি ঊর্ধ্থণ াণক। 

 আমরা আসব িগদ-িারায়ণের কর্ায়। এর প্রকৃত স্বরূে নতা আর নদখা োয় িা। 
নকন্তু েখি নস মান কািা রূণে নদখা নদয় তখি খানিকিা তাণক নবাঝা োয়। সম্পদ 
বা কযানেিাণ র েত রূে িয়, তা সবই িগদ-িারায়ণের রূে। তণব সূ্থ  সম্পণদর 
নবাধ, ‘িারায়ে’ উে নির এণকবাণর প্রার্নমক নবাধ। এর অেস্র ধাে নেনরণয় 
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িারায়ণের ব্রহ্মরূণের সাক্ষাৎ নমণ । দবষ্ণব েদকতথাগে নসই ধােগুন  অনতিম 
কণরনিণ ি বণ ই মণি িয়। তণব এই েণর্ সবণচণয় সফ  েুরুষ িণ ি 
বাং াভাষীর নেষ্ঠেুরুষ শ্রীনচতিয মিাপ্রভু। েতদূর নবাঝা োয়; তাাঁর উে নিণত 
সৃনি, নস্থনত, প্র ণয়র মণধয নস্থনত সংিান্ত সমগ্র সত্তাই ধরা নদণয়নি , ো নকিা 
নতণের আণমাে নির সণঙ্গ েনিত। নসই আণমাে নির একনি অতযন্ত নিম্নমাণির 
সূ্থ  রূেই ধিসম্পদ বা িাকােয়সা। সভযেুণগর শুরুর আণগ মািব সমাণে 
‘মান কািািীি সম্পদ’ িত, এখি তা আর িয় িা, তা নস জ্ঞািসম্পদ বা 
েেযসম্পদ োই নিাক। োই নিাক, এখি আমরা ভনিভণর িগদ-িারায়ণের 
দশাবতার দশথি করণবা। 

েুাঁনের উদ্ভব ও নবকাশ নিণয় সবণচণয় দবজ্ঞানিক নবণেষে নেনি কণরণিি, নতনি 
প্রখযাত োমথাি সমােনবজ্ঞািী কা থ মাকথস। নতনি তাাঁর ‘ডাস কযানেিা ’ গ্রণে নবষু্ণ 
বা িারায়েণক েুাঁনেেনতণদর আনদরূে বণ  সিাি কণরণিি-- 

“Enough, that the world still jogs on, solely through the self 
chastisement of this modern penitent of Vishnu, the capitalist.”১ 

মাকথণসর এই প্রর্ম খণ্ডনি প্রকানশত িণয়নি  ১৮৬৭ সা  িাগাদ। তখিও েেথন্ত 
ভারতীয় গ্রোব ী নসভাণব অিযািয ভাষায় অিূনদত িয়নি, ো নর্ণক মাকথস ভারত 
সংিান্ত নবেু  তর্যাব ী সংগ্রি করণত োণরি। নকন্তু তাাঁর েুাঁনে সংিান্ত প্রজ্ঞা 
নর্ণকই নতনি নবষু্ণণক আনদ কযানেিান ণের আখযা নদণয় নদণয়ণিি। 
মাকথস নবষু্ণণক আনদ কযানেিান ে বণ ণিি, একর্া শুণি িয়ণতা আেণকর 
বুনদ্ধেীবীণদর অণিণকই আকাশ নর্ণক েিণবি। নকন্তু আম-ভারতীয়রা ব ণবি, 
মাকথস নতা নিক কর্াই বণ ণিি, আমরাও নতা নবষু্ণণক ‘িগদ-িারায়ে’ রূণেই 
নচনি। েুাঁনেেনতণক  ক্ষ্মীমন্ত (িারায়ে) আর েুাঁনেিীি সবথিারাণক  ক্ষ্মীিািা ব া 
ভারতবাসীর েুরুষািুিনমক ঐনতিয। 
েুাঁনে নে মািব সমাণের সমস্ত অনিণতর মূ  একর্া মাকথস সাণিব বণ  নগনিণ ি। 
নকন্তু মাকথণসর আনবভথাণবর বহু আণগ নর্ণকই ভারতবাসীরা নচনিত কণর 
নফণ নি । নকন্তু তার নবণ াে নকভাণব ঘিাণিা োণব তার সূত্র োওয়া োণব িা 
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েতক্ষে িা তার উদ্ভব রিণসয নেৌঁিাণিা োণে। আর তার েিয প্রণয়ােি 
ঐনতিানসক তর্য। নকন্তু প্রাচীি ইনতিাসণক োিার সবণচণয় বি অন্তরায় ি  এই 
তণর্যর একান্ত অভাব। ফ ত েুনি বুনদ্ধর নদৌঁি নবনশদূর চণ  িা। তাই মাকথসণক 
েুাঁনের আণ াচিা শুরু করণত িয় প্রাচীি নরাম নর্ণক-- 
“In ancient Rome… when manufacturing stood far below its 
average level of development in the ancient world, merchants 
capital money-dealing capital and usurers’ capital developed to 
their highest point within the ancient form.”২ 
নকন্তু ততনদণি েুাঁনে নবকনশত িণয় বহুরূেী িণয় নগণি। মাকথসও নস সম্পণকথ েণর্ি 
অবগত নিণ ি। 
ইনতিাণসর েুগনবভােণি ঐনতিানসকগে প্রধােত নতিনি ভাগ কণর র্াণকি-- প্রাচীি 
েুগ, মধয েুগ, ও আধুনিক েুগ। নকন্তু মাকথস ইনতিাণসর েুগনবভােি কণরণিি চার 
ভাণগ-- এশীয় েুগ, প্রাচীি েুগ, মধয েুগ ও আধুনিক েুগ। অর্থাৎ মাকথণসর মণত 
এশীয় েুগনি প্রাচীি েুণগরও আণগ। নসই কারণে নতনি ব্রাহ্মেয েুগ সম্পণকথ 
নিনবথধায় বণ নিণ ি -- ‘নসিা ইওণরাে োণক নবশ্বসৃনির কা  বণ  মণি কণর, 
তারও আণগ’। ইনতিাস সম্পণকথ তাাঁর অধযয়ি তাণক এই নসদ্ধাণন্ত উেিীত 
কণরনি  নে--  
(ক) প্রাচীি ভারতই েেয সৃনির আনদভূনম, ো িমান্বণয় বযনিমান কািা ও েুাঁনের 
েন্ম নদণত নেণরনি  সবার আণগ।  
(খ) ঐ প্রাচীি ভারতীয় েণেযর প্রবািাঘাণত েৃনর্বীর অিযািয নদণশ আনদম সামযবাদী 
সমােণগাষ্ঠীগুন  নভণে নগণয় িমশ বযনিমান কািা নভনত্তক েেযবািী সমাণে 
েনরেত িণয় নগণয়নি । 
 নকন্তু কীভাণব তা িণয়নি  তার রিসয অোিাই নি  মাকথণসর কাণি তণর্যর 
অপ্রাচুণেথর ফণ । োই নিাক, মাকথস কনর্ত নবষু্ণই নিাক আর ভারতীয়ণদর বহুকা  
েনরনচত িগদ-িারায়েই নিাক, তার স্বরূে সন্ধাি আমাণদর অণিক প্রণের উত্তর 
সরবরাি করণত োণর। 
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িারায়ে সত্তানি নক আমরা আণগর অধযায়গুন ণত নস নিণয় আণ াচিা কণরনি, নকন্তু 
দশাবতার বেথিার স্বাণর্থ এখাণি আর একবার তার দশথি নসণর নিণত িণব। 
 শ্রীশ্রী চণ্ডীর িীকাকার োনিণয়ণিি-- “ির শণব্দর অর্থ অনবদযার বারা অবনেন্ন 
দচতিযনবনশি েীব।… নসই েীব বারা নবষয়ীকৃত অিবনেন্ন দচতিযস্বরূে ব্রহ্মই 
িারায়ে।”৩ 
বযাোরনি নেি মািুণষরা প্রণতযণকই এক একনি োণসথািা  কনম্পউিার; আর নসই 
মািুষগুন ণক সংেুি কণর গণি ওিা একনি সমগ্র ইন্টারণিি বযবস্থাই িারায়ে। 
আমরা এখি নেমি ‘ির’ মাণি ‘মািুষ’ বুনঝ, বা male বুনঝ, প্রাচীি ভারতীয়রা 
নতমি বুঝত িা, তারা মণি করত ‘ির’ েীবনি Disconnected consciousness 
এর অনধকারী। অবনেন্ন দচতিযনবনশি েীব; এককর্ায় খণ্ডজ্ঞািী। নক কণর মািুষ 
খণ্ডজ্ঞািী িণয় নগ ? িা, অনবদযার বারা। অনবদযা কী? িা, নবণবকিীি কমথ। অর্থাৎ 
একই কণমথর েুিরাবৃনত্তমূ ক নমৌ বাদী দক্ষিীনত অিুসরে কণরই মািুষ খণ্ডজ্ঞািী 
িয়। অনবদযা ি  এককর্ায় নেশা াইসড জ্ঞাি। চাষী, নেণ , কামার, কুণমার, 
ডািার, মাোর, উনক  ইতযানদ সবাই অনবদযাধর। চাষী নেমি চাষাবাদ নবষণয় 
দক্ষ, নকন্তু নসই ধাি চাণষর নবজ্ঞািনির আনদ-অন্ত নস নকিুই োণি িা। আর নস 
চাষ িািা অিয নকিুই নতমি োণি িা। নে োর নিে নিে নবণশষ জ্ঞাণির ঘি শি 
রূণের আধার বণ  একাণ র প্রায় প্রনতনি মািুষই ‘অবনেন্ন দচতিযনবনশি েীব’। 
এই খণ্ডজ্ঞািণক এ েুণগর ভাষায় ব া িয় Everyman’s Philosophia, নিনিণত 
োণক বণ  ‘আেনি-আক ’। এই রকম েৃর্ক েৃর্ক আেনি অক -ওয়া া নে 
মািুষ, তাণকই ব া িয় ির। 
আনদম সামযবাদী সমাণে মািুণষর ঐরকম ‘আেনি-অক ’ োতীয় নকাি নকিু নি  
িা। তখি মািুষমাণত্রই নি  ‘undivided Consciousness’ এর অনধকারী বা 
‘অিবনেন্ন দচতণিয’র ধারক। অর্থাৎ আনদকাণ  সমগ্র সমাণের নচতিা ও ওই 
সমাণের নকাি একেি সদণসযর নচতিা সমাি নি । একেি মািুষ ো বুঝত, 
সমাণের প্রণতযক সদসযই তা বুঝত। েশুেক্ষীর সমাণে নেমিিা চণ । নসই 
সমাণের মািুষণক ির ব া িত িা। ব া িত ‘মিাি’। নকন্তু কাণ  নসই মিাণিরা 
খণ্ডজ্ঞাণি অধঃেনতত িণয় ির এবং মনি ারা িারীণত েনরেত িণয় োয়। 
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নকন্তু েগৎ নতা চ মাি। তাই েুিরায় তার খণ্ডজ্ঞািণক েুণি সমগ্র জ্ঞাণি উত্তীেথ 
িণয় োওয়া িয়। এই নে সমগ্র জ্ঞাি এণকই ব া িণয়ণি Undivided 
Consciousness’ বা অিবনেন্ন দচতিয স্বরূে ব্রহ্ম। নবনভন্ন নক্ষণত্র ঐরূে অখণ্ড 
নচতিা স্তণর উত্তীেথ িওয়া নগণয়নি । অর্থ-সংিান্ত ধারো বা নচতিা তার মণধয 
অিযতম। এখাণি নপ্রনক্ষতনি গুরুত্বেূেথ। িারায়ে িণ ি ‘অর্থসংিান্ত ধারোমাত্র’। 
এই ধারো এমি অখণ্ড ও বযােক নে, েৃনর্বীর সব মািুণষরই এই ধারো রণয়ণি। 
তাই নশনক্ষত বা অনশনক্ষত সকণ ই অর্থসংিান্ত ন িণদি চা াণত সক্ষম। বাক্
নবনিময় ও েেযনবনিমণয় েণর্ি েিু, কণর্ােকর্ি ও নকিাণবচায় রীনতমত 
োরদশথী। তার কারে ওই অর্থসংিান্ত ধারোর সবথবযােকতা বা িারায়ণের 
সবথবযােকতা। এ েুণগর অর্থনবশারণদরা তাই মািুণষর িতুি িামকরে কণরণিি-- 
‘Homo-Economicus’। 
শব্দার্থতণের নদক নদণয় নদখণ  ‘িার’ ি  ‘ির িইণত োত’৪। নসই ‘িার এর 
অয়ি োিাণত’৫ তাই ‘িারায়ে’। বঙ্গীয় শব্দণকাণষ আণি -- ‘িার অয়ি োিার; প্র য় 
সন ণ  োিার আেয়; েীবসমূণির আেয় নেনি’৬। িাত্রণবাধ অনভধাণি আণি, ‘িারা 
(ে ) অয়ি (স্থাি) োাঁিার, নতনি; িাণরর (িরসমূণির) অয়ি (আেয়) নেনি; িাণরর 
(সারূেযমুনির) অয়ি (স্থাি) নেনি, নতনিই িারায়ে।৭ 
বাং া ভাষায় নদবণদবীণদর িাণমর অণর্থর নক্ষণত্র অন্তত নতিনি স্তর রণয়ণি, (ক) 
েিোগনতক স্তর (খ) সামানেক স্তর ও (গ) স্বগথীয় স্তর৮ 
সামানেক নদক নদণয় এই িারায়ে সত্তানির েি দুনি রূে -- গদ-িারায়ি ও িগদ-
িারায়ে। শব্দ ও শব্দার্থ, তানরখ, বার, মাস, বির, নিোব্দ প্রভৃনতণক ধণর রাণখ 
গদ-িারায়ে, কারে এসব সম্পণকথ সব মািুণষরই একই রকম ধারো। আর মুদ্রা, 
মূ য, নচক, িাকা এসবণক ধণর রাণখ িগদ-িারায়ে। এসব সম্পণকথও সব মািুণষর 
সমাি জ্ঞাি। ধরা োক আে ২১নশ আষাঢ়, ১৪২১ সা । সমস্ত মািুণষর সমণবত 
জ্ঞাি সাক্ষয িা নদণ  এনি প্রমাে করা োণব িা। বা ধরা োক ১০০ িাকা। সকণ ই 
এই ১০০ িাকার িয়মূ য সম্পণকথ সণচতি। এণকই আমরা গদ-িারায়ে ও িগদ-
িারায়ে ব নি। 
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এই িারায়ে মািব সমাণে িািা রূণে অবতীেথ িি। এণক্ষণত্র আমরা িারায়েণক 
অর্থ সংিান্ত ধারোর নদকনি বা িগণদর নদকনি নর্ণক নদখব। তার আণগ আমরা 
িারায়ণের সমার্থক ‘নবষু্ণ’ শব্দনিণক একে ক নদণখ নিই-- 
শ্রীেুি িনরচরে বণিযাোধযায় তাাঁর ‘বঙ্গীয় শব্দণকাষ’ গ্রণে ‘নবষু্ণ’ শণব্দর অর্থ 
নদণয়ণিি-- নবশ্বপ্রণবশক’, ‘নবশ্ববযােক’, ‘বযােিশী ’… ইতযানদ৯। অর্থাৎ নবণশ্বর 
নভতণর প্রণবশ কণর বা বযাপ্ত িয় নে সত্তা, নস সত্তাই নবষু্ণ। এখি প্রে ি  নবশ্ব 
কী এবং তাণত প্রণবশ কণর বযাপ্ত িয় নক? ‘নবশ্বানমত্র’ শণব্দর বযাখযায় আমরা 
নদণখনি, নবশ্ব ি  নসই সত্তা, নে প্রনবিণক বিি কণর -- তা নস মািুণষর দতনর করা 
মানির িাাঁনি-ক নস বা কাণির খাি, ো ঙ্ক, নচয়ার, নিনব  সবই িণত োণর। অর্থাৎ 
নে নকাণিা বািযসত্তা, ো েরমাপ্রকৃনত দতনর কণরণিি; নকংবা মািুণষর দতনর কৃনত্তম 
সৃনি সবই নবশ্ব িণত োণর।  
এই নবশ্বগুন র নভতর নক প্রণবশ কণর? প্রনবি িয় মািুণষর নমধা ও েণমর একনি 
প্রকৃি মাি। নসনি কীরূে? মািুণষর প্রচুর নমধা র্াকণত োণর, েমশনিও র্াকণত 
োণর। নকন্তু একনি খাি দতনরর নক্ষণত্র কাণি নক েনরমাি জ্ঞাি-বুনদ্ধ-নমধা নকমি 
কণর কতখানি েমশনির সণঙ্গ নমন ণয় কীভাণব প্রণবশ করাণত িণব, তার একিা 
েনরমাে েদ্ধনত বা নিয়ম আণি। নসনি নিক িাক করা িা নগণ  কাণির খাি দতনর 
করা োণব িা। তার মাণি, নমধা ও েণমর একনি নবণশষ মাত্রাণক নবণশষ প্রকাণর 
কাণি ঢুনকণয় তার সণঙ্গ প্রকৃি রূণে নম াণত োরণ ই কাি বদণ  োয় একনি 
িতুি নেনিণস, োণক খাি বণ । মািুণষর নে নকাণিা সৃনির নভতণরই তাণদর োর 
োর তার তার প্রকৃিরূে প্রণবশ কনরণয় নদণত িয়, তািণ ই নসগুন র সৃনি িয়। 
প্রাচীি নচন্তােদ্ধনত অিুসাণর নমধা ি  েুরুষ(আণধয়), েম ি  প্রকৃনত(আধার)। 
আর তাণদর নমন ত প্রকৃি রূেনি ি  প্র (বঙ্গীয় শব্দণকাষ ও বঙ্গীয় শব্দার্থণকাষ 
নর্ণক েুরুষ-প্রকৃনত, প্র দ্রিবয)। এই নমধা ও েণমর আিুোনতক সণবথাচ্চ রূে বা 
প্র প্রকৃনতর নভতর প্রণবশ কণর বযাপ্ত িয়; তাই এই প্র-ই নবশ্বপ্রণবশক নবষু্ণ। 
অতযন্ত সূ্থ  ভাণব নদখণ  নকাণিা বস্তুর মূ য নিধথানরত িয় এই প্র-এর নভনত্তণতই। 
োই নিাক, এবাণর নবষু্ণর দশাবতাণরর কর্ায় আসা োক।   
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মৎসযাবতারঃ বঙ্গীয় শব্দণকাণষ মৎসয শণব্দর বুৎেনত্ত নদওয়া িণয়ণি √মদ্ + সয 
(সযন্) - করেবাণচয। নিয়ানভনত্তকতার আণ াণক মৎসয শণব্দর অর্থ -- ‘আমার 
অনস্তত্ব ( অনস্তণত্বর েৎনকনিত, অংশ, নিেথযাস) র্াণক োিাণত’১০ (স-এর অর্থ প্রর্ম 
অধযাণয় দ্রিবয)। অর্থাৎ, এনি আমার --এই নবাধ র্াণক োণত। অর্থাৎ বযনিমািুণষর 
আমার নবাধণক মৎসয ব া িয়। আবার োশাোনশ এই নবাধেুি মািুষণকও মৎসয 
ব া োয়। একাণ র ভাষায় এণদর ের্ািণম বযনিমান কািা ও বযনিমান ক ব া 
িয়। 

ধরা োক, নকউ একনি ক নস বািাণ ি নকংবা একনি িতুি সঙ্গীত রচিা করণ ি, 
নসই ক নস বা সঙ্গীণত তাণদর নমধা এবং েম ঢুণক নগ । নসই নমধা েম েত 
কু্ষদ্রানতকু্ষদ্রই নিাক িা নকি, নস নতা তাণদরই অংশ, তারই নমত ও তানরত সত্তা বা 
মৎসয। এবং নস নতা নসই ক নস বা গাণি অবশযই ঢুণকণি; অিযর্ায় ক নস বা 
গািনি নিনমথত িত িা, গািনিও নশািা নেত িা। সুতরাং ক নস বা গাণি তাণদর 
অনধকার বা মান কািার নবাধ অর্থাৎ মৎসয-নবাধ র্াকণবই। নস নবাধ তযাগ করণত 
চাইণ ই তযাগ করা োয় িা; বিণোর বদণ  নিওয়া নেণত োণর, তা নস দাম নদণয় 
নিাক বা মািনসক ঐশ্বেথ নদণয় নিাক। সুতরাং িগদ-িারায়ণের প্রর্ম অবতার রূণে 
েন্মগ্রিে কণরি মৎসযাবতার বা  ‘আমার অেথি’ এই নবাধ। অর্থাৎ অর্থ সংিান্ত 
ধারোর প্রর্ম আমপ্রকাশ আমার নবাণধ। আরও এনগণয় নগণ  নদখা োয়, নক 
আমার? িা, ভারত ইনতিাণস নদখা োয় নেৌর্ মািুষ তার আনদম নেৌর্তা নভণে 
প্রর্ম জ্ঞাণির বযনিমান কািা দানব কণরনি । এই জ্ঞাি আমার, আনম এই জ্ঞাি 
অেথি কণরনি; অতএব এনি আমার। এণক জ্ঞাণির বযনিমান কািা বা আনদ 
ইণন্টণ কচুয়া  প্রোনিথ রাইি ব া নেণত োণর। মািবসমাণে এই নবাণধর উদ্ভব িা 
িণ , নকাণিা প্রকার মান কািা, েুাঁনে, েেয, নকািও নকিুরই েন্ম িত িা। 
েমনবভােি িত িা, নদণশ নদণশ োনতণত োনতণত মািুষ নবভি িণয় েিত িা। 
কন ম খাি তাাঁর ‘নদশা নর্ণক নবনদশায়’ গ্রণে ন ণখণিি-- 

“ মৎসাবতাণরর আনবভথাব অবশয িিাৎ একনদণি ঘণি োয়নি। আে নর্ণক ১২০০০ 
বির আণগ কৃনষকাে আনবষৃ্কত িওয়ার েরই সমাণের গণভথ এর বীে উপ্ত িণয় 
োয়। ঐ কৃনষকাে মািুষণক একনদি নেৌঁণি নদয় আনদ িগর-সভযতায়। আর 
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তখিই কৃনষকাণের েুিরাবৃনত্তমূ ক নমৌ বাদী স্বভাব মৎসাবতারণক ডাকণত র্াণক। 
নতনি ‘আসব’ ব ণ ই নসই িগরণকনিক সভযতার নভতণর নকা াি  শুরু িণয় 
নেত, বাইণর সব নিকিাক, নভতণর উর্া -োর্া । নে নবনশ প্রে তু ত, নবতানিত 
িত, মারা েিত। এই অবস্থাই চ ণত র্াণক। ব ণত  নগণ , প্রর্ম অবতার বণ ই, 
মৎসাবতাণরর আনবভথাণবর ের্ প্রস্তুত করণতই সমাণের প্রায় ৫০০০ বির খরচ 
িণয় োয়।…সবথাণগ্র উদ্ভাবিমূ ক নশবিীনত েনরতযাগ কণর একই কণমথর 
েুিরাবৃনত্তমূ ক দক্ষিীনত গ্রিে করণত িনে  নভতণর-নভতণর। আর, নস েুণগর 
সামািয উদ্ভাবি ও অসামািয প্রাকৃনতক প্রাচুেথ বারংবার মািুষণক নসই প্রণরাচিা 
েুনগণয় োনে । ফণ  নসই সিাতি সমাে নভতণর-নভতণর ‘অবনেন্ন দচতিয-নবনশি’ 
িণত শুরু কণর এবং ‘অিং-কার’-এর েন্ম িণত র্াণক। দানব ওণি ঐ জ্ঞাণির 
মেথাদার, বা ‘নবদ’- এর মেথাদার। িণম জ্ঞাণির উের বযনির অনধকাণরর দানব 
ওণি; সমাণে জ্ঞাণির বা নবণদর সুনপ্রণমনস প্রনতষ্ঠার দানব উণি োয়। এই 
িািাণোণিি, ক ি, নবতািি, নিষ্ক্রমে, সবই চ ণত র্াণক ঐ িগর নকনিক 
সভযতার নভতণরই। 

অবণশণষ ঘণি োয় সামানেক নবগ্-বযাং, মিাপ্র য়। নসই মিাপ্র য় নশণষ দবনদক 
সভযতার প্রনতষ্ঠা সম্ভব িণয় োয়। েূবথতি সিাতি মাতৃতানিক িগরণকনিক 
সামযবাদী সভযতা নভণে েণি। আর, এসবই ঘণি সমাণে তর্াকনর্ত নেনেনবভােি- 
েমনবভােি-েেয উৎোদি-নবনিময়-েুাঁনে নবনিণয়াগ প্রভৃনতর উদ্ভব িবার আণগই। 
… অর্থাৎ সমাণে েুাঁনের বা িারায়ণের প্রর্ম আনবভথাব ঘণি ‘জ্ঞাি-েুাঁনে’রূণে, খণ্ড 
জ্ঞাণির উের মািুণষর বযনিমান কািার আনবভথাবরূণে, অর্থাৎ মৎসাবতার রূণে। 
তাই আেণকর ভাষায়, ‘ইিণিণ কচুয়া  প্রোনিথ’-ই েুাঁনের প্রর্ম রূে।”১১  

কূম্মথাবতারঃ আমাণদর নদবতারা র্াণকি নতি ন াণক -- ব্রহ্মণ াণক, স্বগথণ াণক ও 
মতথযণ াণক। মতথযণ াণক কূম্মথ Tortoise মাত্র। স্বগথণ াণক তার রূেনি ি  
কযানেিা  বা েুাঁনের বা িগদ-িারায়ণের নবতীয় অবতার রূে, অর্থাৎ োাঁচ ভাণগ 
নবভানেত প্রাচীি গ্রাম সমাে ও তার অর্থবযবস্থা। এই নিয়া ও মািসণচিারার কর্া 
কূম্মথ শণব্দর নভতণরই ব া িণয়ণি। সমাণে ততনদণি Individual ownership বা 
মৎসয এণস নগণি। এর ের তার কূম্মথ রূে। প্রাচীি েূবথেুরুণষরা বুণঝ নগণয়নিণ ি 
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নদণির গ্রিে বেথি আসণ  সমােণদণির আমদানি রপ্তানি। অভাণবর বস্তুগুন ণক 
বাইণর নর্ণক আিা এবং উৎেণন্নর উবৃত্তণক বাইণর োনিণয় নদওয়া সমাে শরীণরর 
গ্রিে বেথি। এনি েত কমাণিা োণব সমাে শরীণরর কািাণমানি ততই দীঘথেীবী 
িণব (গানন্ধর গ্রাম স্বরাণের ভাবিা)। তার মাণি এমি সমাে কািাণমা গণি নতা া 
দরকার, নে বাইণরর ওের নিভথর করণব িা, স্বনিভথরতাই িণব নস সমাণের 
নবণশষত্ব। তািণ  এমিভাণব সামানেক উৎোদি চা াণত িণব োণত উবৃত্ত িা িয়, 
অভাবও িা িয়। তাণতই সমােণদণির গ্রিে বেথণির সাময বোয় র্াকণব। 
কূম্মথাবতাণরর অবতীেথ িওয়ার আণগ নে ইনতিাস, তাণত নদখা োয় ততনদণি 
সমাণে বেথােণমর েন্ম িণয় নগণি। আর দবনদকেুণগর সূত্রোণতর সমােকািাণমায় 
নদখা োয় অেস্র সম্প্রদাণয় নবভি সমাণে প্রনতনি সম্প্রদায়ণক চা াণতি এক বা 
একানধক মিনষথ । নকন্তু সামানেক মিাপ্লাবণি (দ্রিবয কন ম খাণির ‘নমৌ নববাদ 
নর্ণক নিনখণ র দশথণি’, নকৌরব প্রকাশিী) এই কািাণমা প্রায় নভণে েণিনি ; তাই 
তাণক েুিগথিি িা কণর উোয় নি  িা। এই েুিগথিণি ব া চণ  উদ্ভবকাণ র 
সম্প্রদায়নভনত্তক-মনির নকনিক সভযতা গ্রাম সমােনভনত্তক মনিরণকনিক দবনদক 
সভযতায় রূোন্তনরত িণয় নগ । অর্থাৎ নিেেূবথ ৭০০ অণব্দর আণগই এই 
সামানেক নবপ্লবনি ঘণি নগণয়নি । 

েনরকল্পিানি নি  চমৎকার। প্রনতনি গ্রামসমাে িণব েুণরােুনর কেণের মণতা। 
ব্রাহ্মে-ক্ষনত্রয়-দবশয-শূদ্র িণব তার চার ো। আর মার্ানিণত র্াকণব েনরকল্পিাকারী 
বযাণসরা। শ্বাস প্রশ্বাস নস খুবই কম চা াণব, অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানি নস করণব িা, 
করণ ও খুব কম। তাাঁনত, মুনচ, কামার, কুণমার, নতন , তামন , বনদযরা গ্রাণমর 
প্রণয়ােি নমিাণব, েনরবণতথ তাণদরও প্রণয়ােি নমনিণয় নদণব গ্রাণমরই নেণ - 
দকবতথ, নিণ - দকবতথরা, ক্ষনত্রয়, েুণরানিণতরা । ব া বাহু য প্রনতনি নেশার মািুষ 
নস সময় তাণদর কােণকই ধমথ বণ  মণি করত এবং তা নর্ণক নবচুযত িণয় 
োওয়াণক নমণি নিণত োরণতা িা। েনরবার প্রনতো ি নভন্ন ধণির আকাঙ্খা 
করাণক ‘বৃর্া মাংস ভক্ষে’ বণ  মণি করত প্রণতযণকই, আর এর েণরও েনদ নকউ 
ধিাকাঙ্খা করত, সবাই তাণক ঘৃো করত। 
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 মািুণষর আনদম নেৌর্ সমাে েরবতথী েুণগর েেযনভনত্তক সমাণে েনরেত ি  
নকমি কণর? এই প্রে নিণয় কা থ মাকথস বি নবেণদ েণিনিণ ি। নতনি নেণি 
নগণয়নিণ ি েেয উৎোদি েম নবভােি ঘিায় ও বািায়, েম নবভােি েেয 
উৎোদি ঘিায়। আবার েেয প্রবানিত িণয় নকািও নেৌর্সমাণে নেৌঁিণ , নসই 
সমাে নভণে নগণয় েেযনভনত্তক সমাণে েনরেত িণয় োয়। নতনি নদণখনিণ ি প্রাচীি 
ইওণরাণের সমােগুন ণক েেযনভনত্তক সমাণে রূোন্তনরত কণর নদণয়নি  প্রাচীি 
ভারতীয় েেয ইওণরাণে নেৌঁণি। নকন্তু প্রাচীি ভারণত সব নদণশর আণগ েেয 
উৎোনদত ি  কীভাণব? নসখাণি েেয উৎোদি আণগ িণয়নি  িানক েম নবভােি 
আণগ িণয়নি ? োই নিাক, নকাণিা ভাণব নতনি নেণি নগণয়নিণ ি “Primitive 
Indian community made division of labour before production of 
commodity.”১২ নকন্তু কীভাণব নসই division of labour িণয়নি , তা নতনি 
োিণত োণরি নি। আমরা নিয়ানভনত্তকতার আণ াণক ব ণত োনর ভারত কূম্মথ 
মণড  গ্রিে কণর নসই েম নবভােি ঘনিণয়নি । ‘নদশা নর্ণক নবনদশায়’ গ্রণে 
কন ম খাি ন ণখণিি-- 

  “মািবণদণির গ্রিে-বেথিই সমােণদণির আমদানি ও রপ্তানি। অভাণবর 
বস্তুগুন ণক বাইণর নর্ণক আিা এবং উৎেণন্নর উবৃত্তণক বাইণর োনিণয় নদওয়া 
সমােশরীণরর গ্রিে-বেথি। এনির েনরমাে েত কমাণিা োণব, সমােশরীণরর 
কািাণমানি ততই দীঘথেীবী িণব; এই নি  তাাঁণদর ধারো। অর্থাৎ আমদানি রপ্তানি 
করার প্রণয়ােি েত কম িণব তত দীঘথেীবী িণব একনি সমােকািাণমা। তার 
মাণি, এমি সমােকািাণমা গণি নতা া দরকার, নে বাইণরর উের নিভথর করণব 
িা, স্ব-নিভথরতাই িণব নে সমাণের নবণশষত্ব। তািণ  নতা এমিভাণব সামানেক 
উৎোদি কমথেজ্ঞ চা াণত িণব োণত উবৃত্ত িা িয়, অভাবও িা িয়; োণত 
সমােণদণির গ্রিে-বেথণির একিা নবণশষ মাত্রা র্াকণব। নকন্তু এই সামানেক 
আধযামনবদযার সণঙ্গ সামঞ্জসযেূেথ সমােণদণির শারীনরক গিি কািাণমানি গণি 
নতা া োণব নকমি কণর? 

বাস্তণব তার রূোয়ে তাাঁরা কণরনিণ ি দু-ভাণব। একনদি নসই মিাপ্লাবণির 
সাগরেণ  খািা করা িণয়নি  চার ো-ওয়া া চতুবথেথনভনত্তক গ্রাম সমাণের কািাণমা 
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বা কূম্মথাবতারণক, আর তদ্রুে অসংখয গ্রামসমাণের উের দাাঁি করাণিা িণয়নি  
নদণশর প্রশাসনিক আম াতানিক(মিগনতসম্পন্ন) বযবস্থা স্বরূে মিার েবথতণক। 
অেরনদণক নচরশত্রু নদবাসুর বা আনদ প্রাইণভি-নসকির ও আনদ োবন ক-
নসকিরণক িাত ধরাধনর কণর েিসমুদ্র মেণির দানয়ত্ব নদওয়া িণয়নি ; আর 
মেিরজু্জ রূণে বযবিাণরর েিয তাাঁণদর িাণত তুণ  নদওয়া িণয়নি  নসকাণ র 
েুাঁনের আধার ‘সমাণের দুধ-সর ো ক’ সেথণক। ফ  িণয়নি  এই নে, 
ভারতসমােণক প্র ণয়র নতাণি নভণস নেণত িয়নি। 

কূম্মথাবতার অবতীেথ িওয়ার আণগ েেথন্ত ভারণতর নে ইনতিাস, তাণত নদখা োয় 
সমাণে সম্প্রদায়-নিতা নিণসণব ব্রাহ্মণের েন্ম িণয় নগণি; ব্রাহ্মণে-ব্রাহ্মণে নবণরাণধ 
েন্ম িণয় নগণি ক্ষনত্রণয়রও। দবণশযর ও শূণদ্রর আনদ েুরুষ নিণসণব অতযন্ত অল্প 
সংখযায় নিষাদ ও োষণণ্ডর েন্ম িণয় নগণি; েনদও মািুণষ মািুণষ নভদাণভদ তখিও 
ব ণত নগণ  খুবই কম; নকব মাত্র ব্রাহ্মণের উচ্চ মেথাদা সমাণে প্রনতনষ্ঠত িণয়ণি, 
েনদও অর্থ সিয় কণর ধিী িওয়াণক নসই ব্রাহ্মে োর ের িাই ঘৃো কণর; নে-
কারণে তাণক সম্প্রদাণয়র নিতা কণর নদণত সম্প্রদায়গুন  স্বভাবতই আগ্রিী নি । 
অতএব সম্প্রদায়ণক চারভাণগ ভাগ করার েিয নে েূবথশণতথর প্রণয়ােি নি , মণি 
নসই চারনি চনরত্রই কমণবনশ িানের নি । নকব মাত্র তাণক ‘অনফনসয়ান ’ নঘাষো 
করণতই বানক নি । কূম্মথাবতাণর নসই নঘাষোই কণর নদওয়া িয়। েতদূর নবাঝা 
োয়, ভারতসমাে এই নসদ্ধান্ত নিণয়নি  ৭০০ নিেেূবথাণব্দর আণগই; অর্থাৎ 
নিিুধণমথর েন্ম িওয়ার প্রায় ১৫০০ বির আণগই। 

দবনদকেুণগর সূত্রোণতর নে সমােকািাণমা-- অেস্র সম্প্রদাণয় সমােনি নবভি নি  
এবং এক বা একানধক মিনষথ এক-একনি সম্প্রদায়ণক চা াণতি-- আণগর প্র ণয় 
ইনতমণধযই তা প্রায় নভণে েণিনি ; তাই সমাণের েুিগথিি িা কণর উোয় নি  
িা। অতএব, এই িতুি কািাণমায় নগািা সমােণক েুিগথিি কণর নিওয়ার 
প্রনিয়ার সূত্রোত িয়। অতযন্ত উৎসাি ও উন্মাদিার সণঙ্গ সম্প্রদায়গুন  নস্বোয় 
এনগণয় এণস এইভাণব নসকাণ র মিনষথণদর এই গ্রামসমাণের িীনত অিুসরে কণর 
ভাো আধ-ভাো সম্প্রদায়গুন ণক েুিগথনিত কণর নি । এবং নিঃসণিণি এ-নি  
এক নবরাি সামানেক নবপ্লব। এর ফণ , উদ্ভবকাণ র সম্প্রদায়নভনত্তক-
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মনিরণকনিক দবনদক সভযতা অতঃের গ্রামসমােনভনত্তক-মনিরণকনিক দবনদক 
সভযতায় রূোন্তনরত িণয় নগ । দবনদক সভযতার স্বেথেুগ শুরু ি । 

কেেণক উের নর্ণক  ানি নদণয় আঘাত করণ ও তার নকাণিা ক্ষনত িয় িা। েণ  
নস নেমি অপ্রনতণরাধয, নতমনি ডাোণতও। নকব  তাণক নকাণিাভাণব নচৎ কণর 
নদণ ই নস অক্ষম িণয় েণি। তণব েীবণি চ ার নক্ষণত্র ‘কম্মথ নবভােি’ কণর চার 
োণয়র সািাণেয এবং মার্ানি নবর কণর নদণখ নস চণ  বণ ই তার িাম ‘কূম্মথ’।১৩ 

বরািাবতারঃ বঙ্গীয় শব্দণকাণষ বরাি শব্দনির গিি ‘বর + আ-√িন্ +অ (ড) - 
কতৃ্তথবাণচয’। নিয়ানভনত্তক বাণকয সাোণ  িয় -- ‘োিাণক বরে কনরয়া (তািার বারা 
অিযণক) আিিি করা িয়’।১৪ অর্থাৎ োণক নতায়াে কণর এণি নিণের উণেশয 
সাধণির েিয নিণের কাণে  াগাণিা িত, তাণক ব া িত বরাি। একাণ র ভাষায় 
নস ি  কমথী বা কমথচারী, নে নকিা নিণদথশ অিুসাণর কমথ কণর নদয়। মানি কািাই 
নিাক আর কাি কািাই নিাক, নে নসনি কণর নদয়, নস নতা নবষয় বস্তুর অিয একনি 
অিযতর নস্থর রূে নদণয় নদয়। নসই নস্থর রূে নদওয়াণকই আিিি বণ ।  

আনদ নেৌর্ সমাণে োরা নেৌর্সম্পদ নিণয় নগণয় সবাইণক নবন ণয় নদওয়ার কাণে 
নিেুি নি  তাণদর ব া িত ‘নমঘ’ (নমঘিাদ দ্রিবয)। তারাও নি  একপ্রকার 
বরাি। নেৌর্সমাে েখি সণব ভােণি, বযনিমান কািা খুব ভাণ া কণর প্রনতনষ্ঠত 
িয়নি, নসই সময় সবথপ্রকার নিণয়াগণকই ‘বরেেূবথক নিেুি’ বা বরাি ব া িত। 

আনদণত বরাি বা নিেুি কমথচারীগে অতযন্ত সম্মািীয় নি ; নকন্তু েণর েখি তাণদর 
অতযাচাণর প্রোণদর েীবি অনতষ্ঠ িণয় উি , তখি বরাি নিিিীয় িণয় নগ । 
বাং ায় তা িণয় নগ  ‘শুণয়াণরর বাচ্চা’। শুণয়ার ব ণত নকি বরাি নবাঝায় তার 
সন্ধাি করণ  নদখা োয় প্রাচীিকা  নর্ণক গ্রামবাং ায় একিা ধারা আণি, নকািও 
নকিু চাষ করার আণগ শিভূনমণত শুণয়ারণক নিণয়াগ কণর খুাঁণি নফ া িত। বঙ্গীয় 
শব্দণকাণষও ‘রদ্’ ধাতুর েনরচয় নদণত নগণয় শ্রীিনরচরে ‘রদনত ভূনমং শূকরঃ’ 
উদািরে নদণয়ণিি। 

অর্থাৎ আমরা নদখ াম মািুণষর সমাণে প্রর্ণম েন্ম নিণয়নি  বযনিমান কািার 
নবাধ (মৎসযাবতার), এর েণর এ  সামানেক েম নবভােি-এর েুগ (কূম্মথাবতার), 
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এবং তার েণরই নিণয়াগ-নবনিণয়াগ (বরািাবতার) এর েুণগ প্রণবশ কর  সমাে। 
বরািেুরাণে এ েুণগরই নবস্তানরত নববরে আণি নিয়ানভনত্তক ভাষায়।  

িরনসংি (িৃনসংি-অবতার)ঃঃ ির বা িৃ-গণের মণধয নসংি (নিংসাকারী) নে। ির(দ্রঃ 
রাম) শণব্দর অর্থ ‘সম্পদভক্ষেকারী’। এই সম্পদভক্ষেকারীণদর মণধয নে সত্তা 
সণবথাচ্চ নিংসাকারী তাণক িরনসংি ব া িত। আর সম্পদস্রিাণদর মণধয নে সত্তা 
সবণচণয় নবনশ আিমোমক, তাণক িৃনসংি ব া িত(িৃ অণর্থ িা-করে অি-করে 
আবতথিকারী সত্তা অর্থাৎ নে ভক্ষণের োশাোনশ উৎোদিও কণর)। 

অর্থাৎ িারায়ণের অবতার রূণে িমেেথাণয় এ  individual ownership 
(মৎসয), production organisation on the besis of division of labour 
(কূম্মথ), investment in labour power and raw-material (বরাি), 
productive and competative capital (িৃনসংি)। 

প্রহ্লাদ ও নিরেযকনশেুর গণল্প এর নবস্তানরত নববরে আণি। 

বামিাবতারঃ বঙ্গীয় শব্দণকাণষ ‘বামি’ শব্দনি গণি উণিণি বাম + √িী + অ (ড) - 
(কতৃ্তথবাণচয) । নিয়ানভনত্তক ভাষায় বামি-এর অর্থ ‘বাম্ অি র্াণক োণত; অর্বা, 
বাম নক আিয়ি কণর নে; নকংবা, নবকল্প সীমায়ি করণত র্াণক নে’।১৫ এিািা 
হ্রস্বাকৃনত, খর্ব্থ, অল্প, ক্ষীে, নবষু্ণর েিম অবতার (উণেি িাণমও অনভনিত) প্রভৃনত 
নবাঝায়। 

সত্তানিণক নচিার নচিা করণ  নদখা োয়, নে সত্তা িমান্বণয় বাম্ নিয়ানি করণত 
র্াণক, অর্থাৎ নবকল্পণক সীমানয়ত করণত র্াণক, তাণক বামি বণ । এর ফন ত 
প্রণয়াগ এরকম-- েীবিোত্রাণক অনতবানিত করার েিয েুণতা নস াই নর্ণক 
চন্ডীোি সবরকম কােই করণত োিণত িয়। আর নবকল্প ের্নি ি  শুধু কােি 
বুণি নবণচ নদি গুেরাি করা। তািণ  বামকরে করার মাণি িণয় োণব নিয়ত 
কােি বুিণত ও নবচণত র্াকা। এর মাণিই ি  বামি িণয় োওয়া। নস িমশ 
কােি নবািায় দক্ষ িণয় নেণত োণর নকন্তু অিয সমস্ত কাে নস ভুণ  োণব। অর্থাৎ 
মািুষনি খবথ িণয় োণব, হ্রস্বাকৃনত িণয় োণব। তার মাণি একই কণমথর েুিরাবৃনত্ত 
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করণত র্াকণ , মািুষ একনদণক দক্ষ বা নেশান ে িণয় োয় বণি, নকন্তু সানবথক 
নবচাণর নস বামি বা খবথাকৃনত িণয় োয়। 

দক্ষবযবস্থা প্রচন ত িওয়ার কাণ  নশবণক বাম ব া িণে। েণর নবষু্ণ বামিরূণে 
েন্ম নিণেি। নতনি এণসণিি েূণবথর চারনি অধযায় নেনরণয়। ধারো করা োয়, 
সিাতি নেৌর্ সমাে বা আনদম সামযবাদী সমাে সম্প্রদাণয় সম্প্রদাণয় নবভি িণয় 
োওয়ার েরও নেৌর্ উৎোদি সংগিি ভাণেনি। নকন্তু বামিাবতাণর নেৌঁণি নগািা 
সম্প্রদাণয়র একণত্র উৎোদি করার রীনতনি নভণে োয়; েন্ম নিয় নগাষ্ঠী উৎোদি 
বযবস্থা, ো উণটাভাণব খানিকিা ইওণরাণের নগণের মণতা। অর্থাৎ আনদম 
নেৌর্বযবস্থা নর্ণক নিণম সাম্প্রদানয়ক নেৌর্বযবস্থায় আসা, নসখাি নর্ণক নগাষ্ঠীর 
নেৌর্বযবস্থায় আসা বামি িণত র্াকাই বণি। ‘উণেি’ শণব্দ নবষয়নি আরও েনরষ্কার 
িণয় োয়। ‘ইিনেৎ’ শব্দনির আণ াচিার সময় আমরা নদণখনি ‘ইি’ মাণি 
‘আনমত্বণবাধ’। আমার োনত, আমার নগাষ্ঠী, আমার েনরবার ইতযানদ। নকন্তু নকউ 
েনদ বণ , ‘িা,িা আমাণদর নগাষ্ঠী এমি নক আর বি, এ নতা খুব নিাি, আমাণদর 
আয়-উোয়ই বা কতিুকু, আমাণদর উের অত বন  কর চাোণবি িা…’ তখি এ 
ইিণক আর ইি ব া োণব িা ব ণত িণব উণেি মাণি উে-ইি। এই উণেিই 
বামি। 

Dwarf মািুষণক বামি ব ার নেিণি সম্ভবত শরীণরর এমি নকাণিা িীনত আণি 
ো িমাগত শরীণরর বািবৃনদ্ধণক নিাি কণর রাখার প্রনিয়া চান ণয় োয়। এ নবষণয় 
আমরা নবশণদ নকিু োনি িা। োই নিাক বামি েুরাণে বামিাবতাণরর নবস্তানরত 
নববরে আণি নিয়ানভনত্তক ভাষায়।১৬ 

েরশুরামাবতারঃ প্রনতনি অবতাণরর প্রকৃত স্বরূে অিুসন্ধাণির েিয তাণদর 
কানিিীগুন র নিেুে নবণেষে প্রণয়ােি। এবং তার েিয প্রণয়ােি িারায়ণের 
নবশ্বরূে দশথণির এক ‘অখণ্ড দৃনি’। নকন্তু এই অনভসিণভথর  ক্ষয নসনদণক িয়; 
নকব  রামাবতাণরর স্বরূে নবণেষণেই আমরা নবস্তানরত কণরনি আমাণদর 
আণ াচিা। েরশুরাণমর কানিিীও নতমিভাণবই নবণেষণের দাবী রাণখ। োই নিাক 
সত্তানিণক নচণি ওিার েিয আমাণদর ‘েরশু’ শব্দনির সাণর্ োিাণশািা িওয়া 
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প্রণয়ােি। বঙ্গীয় শব্দণকাণষ ‘েরশু’ শণব্দর প্রর্ম অর্থ প্রদাি করা িণয়ণি -- 
আগামী কাণ র েণরর নদি, গতকাণ র আণগর নদি। সর  শব্দার্থণকাণষ ‘েরশু’ 
শণব্দর নিয়ানভনত্তক অর্থ নদওয়া িণয়ণি -- ‘ের-এর শনিিরে কণর নে; অর্বা, 
োিা বারা বৃণক্ষর উদগত অংশ িাাঁনিয়া  ওয়া োয়; নকংবা, োিা বারা উৎোদণকর 
নিকি িইণত সুদরূণে কানিয়া  ওয়া োয়।‘১৭ সুণদর বা বন্ধকীর ন নখত বা 
অন নখত চুনি, (সাদৃণশয) কুিার, িানে। এই েরশু-ধারী নে রাম; অর্বা, িগদ-
িারায়ে বা েুাঁনে নে ষষ্ঠরূণে (সুদণখার েুাঁনে রূণে = usurer’s capital) মািুণষর 
সমাণে অবতীেথ িণয়ণি; অর্বা, নে রাম সুণদ িাকা খািায়। 

 নবৌদ্ধনবপ্লণবর প্রাক্কাণ  এই সামানেক সত্তা (েুাঁনে ও তার মান ক বা 
রক্ষোণবক্ষেকারী নকিু মািুষ) সমাণে অতযন্ত প্রভাবশা ী িণয় উণিনি । 
নবৌদ্ধনবপ্লণবর আণগই নতনি ভারণতর ক্ষনত্রয়শনিণক (রাষ্ট্রশনিণক) একুশবার র্ধ্ংস 
কণর ভারতসমােণক নমন িানরিীি কণর খানিকিা অরনক্ষত কণর নদণয়নিণ ি এবং 
আনদম সমােতানিক বযবস্থাণক খানিকিা েুিঃপ্রনতনষ্ঠত কণরনিণ ি। নবৌদ্ধনবপ্লণবর 
আণগ েরশুরাম িা েন্মাণ  নবৌদ্ধনবপ্লবিাই নবাধিয় িণতা িা। নেমি প্রর্ম নবশ্বেুদ্ধ 
িা িণ , তাণত োণরর রানশয়া দুবথ  িা িণ  রুশ নবপ্লবিাই িণত োরত িা, 
নসরকম।১৮ 

রামাবতারঃ িগদ-িারায়ে েখি নফিান্স-কযানেিা , সাবনসস্নিন্স মানি, নসািা ও 
নবণদনশ মুদ্রা -- এই চাররূণে অর্থাৎ রাম, ভরত,  ক্ষ্মে ও শত্রুঘ্ন রূণে েিসমাণে 
অবতীেথ িি, তখি তা িারায়ণের রামাবতাণরর েেথায়। এই অবতার নিণয় 
আমাণদর অনভসিণভথ নবস্তানরত আণ াচিা করা িণয়ণি। 

কৃষ্ণাবতারঃ কৃষ্ণ ী া অতীব রিসযময়। তাণক বুঝণত িণ  ভাগবণতর নিেুে 
নিয়ানভনত্তক নবণেষে প্রণয়ােি। আমরা শুধু শব্দাণর্থর নদক নর্ণক শব্দনিণক বুণঝ 
নিওয়ার নচিা করব। 

বঙ্গীয় শব্দণকাণষ কৃষ্ণ শণব্দর বুৎেনত্ত নদওয়া িণয়ণি-- ‘√কৃষ্ + ি (িক্) 
কতৃথবাণচয’। অর্থাৎ ‘কৃ নদশাগ্রস্থ িণয় নিঃণশনষত (বা নকনিভূত) োিাণত’; 
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কষথেোত-র রিসযরূে র্াণক োিাণত।/ নেনি প্র ণয় নবশ্ব আেিাণত আকষথে 
কণরি।১৯ 

সত্তার প্রসানরত অংশ েনদ তার নিণের নকণির নদণক নবপ্রসানরত বা আকৃি িণয় 
িা-কৃত িণত িণত নকণি নব ীি িণয় োয়, তণব তাণক কৃষ্ণ বণ । তার মাণি 
এখাণি কৃষ্ এর িা-করে োিাণত তাণকই কৃষ্ণ বণ । নেি এনিই আধুনিক নবজ্ঞাি 
কতৃথক Black hole বা কৃষ্ণ গহ্বর। তাই িনরচরে ন ণখণিি ‘নেনি প্র ণয় নবশ্ব 
আেিাণত আকষথে কণরি’। কাণ া মাণি, ো সঙু্কনচত িণত িণত নবিুণত নেৌঁণি 
স্বরূেণক অিাণ ানকত কণর নফণ ণি। তার নর্ণকই আবার মিানবশ্ব উৎসানরত। 
রূণের নচাণখ এই কৃষ্ণই নিরাকার, তার নর্ণক আকার নবনশি মিানবশ্ব উৎসানরত। 

োই নিাক, সমাণে িগদ-িারায়ণের অবতার রূণে তার স্বরূেণক আমরা নচণি 
নিওয়ার নচিা করব। 

কৃষ্ণণক কাণ া আর িারায়েণক িাকা ধরণ ই শব্দনির অর্থ খুব সূ্থ ভাণবই প্রকাশ 
করা চণ  -- কাণ ািাকা। এই েণর্ই এণগাণিা োক। কি কণর অেথি করা ধি 
সরকারণক নদখাণ  তা িণয়, সরকার স্বীকৃত অেথি বা নিায়াইি মানি বা অেুথি। 
আর নে অেথি সরকার স্বীকৃত িয়, তা িণয় োয় ব্ল্যাকমানি বা শ্রীকৃষ্ণ। 
উৎোদণকর কৃতকণমথর অংশ নে দানব কণর প্রাচীিকাণ  নসই সত্তাই কংস েদবাচয 
(দ্রিবয বঙ্গীয় শব্দার্থণকাষ) । এই কংসণক বধ করার েিয িযাক্সণখার-িযাক্সেীবীণদর 
নবরুণদ্ধ েিগণের নবণদ্রািরূণে আনবভূথত িি কৃষ্ণধি। 

কানিিী অিুসাণর বসুণদব ও নদবকীর অিম গণভথর সন্তাি শ্রীকৃষ্ণ। সত্তার নদক 
নদণয় বসুণদব বযবসা ও নদবকী বযবসায়ী (দ্রিবয বঙ্গীয় শব্দার্থণকাষ) । এণদর গণভথ 
েতবার েুাঁনের েন্ম িণয়ণি েুাঁনেনবণরাধী সরকার সবই িি কণরণি। এবার 
সরকাণরর র্াবা এনিণয় কৃষ্ণধি ো ায়। কার কাণি? োর এমি েশ নে রাষ্ট্রও 
িুাঁণত ভয় োয়, নসই েণশাদার কাণি। এ েুণগও সবাই োণিি ব্ল্যাকমানি সতত 
েণশাদার নকা  নখাাঁণে। েণশাদািিি রূণে নস বি িয় িিণগাো  িণয়। এাঁরা নগা 
ো ি কণর। এই ‘নগা’ মাণি ‘নে োয়’। নভািার নভাণগর নিনমত্ত েণি র্াণক িা, 
অর্থাৎ এ েুণগর ভাষায় েেয (নগাধি)। আর এই কৃষ্ণধি নসই নগা গণের ‘িবিীত’ 
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বা সারপ্লাস ভযা ু নখণয় বি িণত র্াণক, সণঙ্গ তার ‘ব রাম’ ও উচ্চদাম বা 
‘সুদামা’। োরা ধার কণর নসই ‘রাধা’নদর সণঙ্গ চণ  তাাঁর ‘রাস ী া’। তণব নতনি 
নশষণমষ রুনিেী বা নসািাণতই ধরা নদি। 

আর োরা সরকারণক নকিুিা নদখাি; আর নকিুিা নদখাি িা, তারাই আসণ  েয়ী 
িি। কারে কৃষ্ণ েুদ্ধ কণরি িা; নেিি নর্ণক ক কানি িাণিি, েুদ্ধ কণরি অেুথি। 
োই নিাক কৃষ্ণচনরত্র নবশা । এখাণি এিুকুণতই ইনত করা ি ।২০ 

িবম অবতার নিণয় মতোর্থকয আণি। কারও কারও মণত িবম অবতার ব রাম; 
কারও মণত বুদ্ধ। আমরা প্রর্ম মতনির সমর্থক। কারে েুাঁনের নবকাণশ রামায়ণের 
সময়কা নি বুণদ্ধর সমসামনয়ক। অণিক ঐনতিানসকগেও এ নবষণয় একমত। আর 
তািািা এ েেথন্ত েত অবতারণক নদখা নগ  তারা নকউই রিমাংণসর িয়, 
সত্তামাত্র। নসখাণি একমাত্র বুদ্ধই রিমাংণসর চনরত্র। এিািা আরও কারে 
রণয়ণি। বুদ্ধণক অবতাণরর তান কায় নঢাকাণিার উণেশয নি  েুণো কণর নমণর 
নফ া; নকংবা, বি শত্রুণক উাঁচু নোঁনি নদওয়ার প্রাচীি ভারতীয় িীনত। এ অণিক 
েরবতথী কাণ র সংণোেি। নসই নিতু আমরা ব রামণক অবতার নিণসণব গ্রিে 
কণরনি। 

 ব রাম অবতারঃ বঙ্গীয় শব্দণকাণষ ‘ব রাম’ শণব্দর অর্থ করা িণয়ণি-- ব ানধকয 
নিতু ব , ন াকরমে নিতু রাম। ভারত ইনতিাণসর (আিুমানিক সময়কা  
নিেেূবথাব্দ ১০০ নর্ণক ৮০০ িীিাব্দ) ব রাম একনি গুরুত্বেূেথ চনরত্র। কানিিীর 
নিয়ানভনত্তক নবণেষে কণর োিা োয়-- ইনি েূবথতি বযবস্থার কৃনষ অর্থিীনতর 
আনর্থক শনিধর সত্তা, অিন্তিাণগর অবতার (দ্রঃ ি ভৃৎ), এবং চাইণতি নপ্রৌঢ় 
দবনদক বযবস্থা বা অধঃেনতত আনদম সমােতানিক বযবস্থাই (বা নকৌরবরাই) নিণক 
র্াকুক। নকন্তু নতনি শ্রীকৃষ্ণণক নবশ্বাস করণতি। আর শ্রীকৃষ্ণ নিণ ি োণ্ডব েণক্ষর 
(খঞ্জ ধিতণির) সমর্থক। ব ণত নক শ্রীকৃণষ্ণর নকৌশণ  এই ব রাম সত্তা তাাঁর 
স্বভাবািুসাণর সনিয় িণত োণরি নি। 

ইওণরাণে নশল্পনবপ্লবকাণ  এই সত্তাণক েুিরায় নদখা োয়। তাণদর সামন্ততণির 
নভতণরই নে কৃনষ সম্পদবাি মািুণষরা নিণ ি, তারা এই সত্তার ধারক বািক। 
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এণদর নে অংশনি নবপ্লণবর নবণরানধতা কণর, তাণদর নমণর নফ া িয়; অের একনি 
অংশ নবপ্লণবর নবণরানধতা িা কণর িীরব িয়, নগােণি নবপ্লণবও সািােয কণর। নসই 
সত্তাই ব রাম।২১ 

কনি অবতারঃ নবষু্ণর নশষতম অবতার কনি। ‘বঙ্গীয় শব্দণকাষ’ শব্দনির গিি 
নদণয়ণিি-- ‘কি + ই’; এবং অর্থ নদণয়ণিি ‘োাঁিার োে িােথযরূণে আণি’। 

আিরে শব্দনির অর্থ ি , ‘িরণের আেয় োিাণত’। এই িরে সমাণের রীনত-
িীনতসম্মত। নে নে বস্তু বা নবষয়সমূিণক এই রীনতিীনতসম্মত উোণয় িরে করা 
িয়, নসগুন  িােথয। োে (দ্রিবয বঙ্গীয় শব্দার্থণকাষ) বা েেযও িােথয। ক  র্াণক োর, 
তার বারা নে কি বানিণয় রাণখ ও তার নবকাশসাধি কণর, নসই নমনশণির নশণল্পর 
মান ণকর েেয নতা অিযণদর িােথযরূণেই র্াণক। রীনতিীনতসম্মত উোণয়, ের্ানবনিত 
দাম নদণয় তা আিরে কণর আিণত িয়। এই দৃনিভনঙ্গণত নদখণ  কনি িণ ি 
নশল্পেনত, িগদ-িারায়ণের নশষ অবতার।২২ 

এখাণি আমরা দশাবতাণরর আণ াচিা কর াম রামবতারণক অর্থনিনতক মািদণণ্ড 
স্থােি করার েিয। েনদও এই অবতারগুন র ধারো বহু বযােক; অর্থনিনতক মাত্রা 
তার সামািয অংশ মাত্র। তা সণেও িারায়ণের অবতারগুন  নে েুাঁনের নবকাণশর 
নবনভন্ন অধযাণয়র কর্া বণ  নস তে ও তর্য এখাণি নদওয়া ি । রামায়ণে নিনিত 
ইনতিাস আমরা আণগর অধযাণয়ই নদণখনি। নস ইনতিাণস অর্থিীনত একনি অনত 
গুরুত্বেূেথ মাত্রা। এখাণি আমরা রামায়েকা ীি ভারণতর অর্থনিনতক নচত্রনি নদণখ 
নিব ঐনতিানসক দৃনিণকাে নর্ণক।     

 

নবতীয় ভাগ 
রামায়ণে ভারণতর ইনতিাস ও অর্থিীনত অিুসন্ধাণি আমাণদর নেৌঁণি নেণত ি  
নিেেূবথ ১০০০ বা তারও নকিু েূবথবতথী সমণয়, োণক ইনতিাণস দবনদক েুগ িাণম 
আখযানয়ত করা িয়। নসখাি নর্ণক ধীর েদণক্ষণে আমরা বতথমাণির নদণক এণগাণত 
এণগাণত নেৌঁণি োব নিেেূবথ ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারণত। েূণবথর সামানেক গিি নর্ণক 
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নিেেূবথ ষষ্ঠ শতাব্দীর সামানেক অর্থনিনতক েীবি অণিকিাই বদণ  নগ  বুণদ্ধর 
আগমি ও উবৃত্ত উৎোদণির কারণে। নসই ইনতিাসই কর্া ব ণি রামায়ণের 
আখযাণি। এ অধযাণয় নসই অর্থনিনতক ইনতিাসই আমাণদর অনন্বি। 

 

প্রাচীি ভারতবণষথর ইনতিাস অিুসন্ধাণির নক্ষণত্র গণবষকগে নেসব প্রচন ত 
উোদাি বযবিার কণরি নসগুন ণক মূ ত ২ ভাণগ ভাগ করা োয়-- 

(ক) েুরাতানেক তর্যসূত্র (chart) 

(খ) সানিতযগত উোদাি (chart) 

সানিতযগত উোদািগুন  বযবিাণরর নক্ষণত্র কদানচৎ ভাষাতানেক বযাখযা নদখা োয়। 
েুরাণিা গ্রোনদ নর্ণক নকিু শব্দ বা বাকয চয়ি কণর তার ভাষাতানেক বযাখযার বারা 
শব্দ বা বাকযনির সামানেক নপ্রনক্ষণত নেৌঁিাণিার নচিা করা িয়। নকন্তু সমগ্র দবনদক 
সানিণতযর অণিকাংশই গণবষকণদর কাণি েি িয়। অণিকণক্ষণত্রই নেসব সূি বা 
নোক আোতভাণব বযাখযা করা োয় িা, নসগুন ণক এনিণয় োওয়াই তাাঁরা নেয় বণ  
মণি কণরণিি। নেমি ঋণেণদ আণি, ‘েণমর মাতার নববাি িওয়ায় নববস্বাণির স্ত্রীর 
মৃতুয ঘনি ।’২৩ 

নকংবা, ‘নদবতাণদর েণন্মর েূণবথ অসৎ িইণত সৎ েনন্ময়ানি । তািা িইণত আশার 
েন্ম িয়। তািার েণর উত্তািোণদর েন্ম িইয়ানি । …অনদনত িইণত দক্ষ 
েনন্মণ ি, আবার দক্ষ িইণত অনদনত েনন্মণ ি। নি দক্ষ! অনদনত নেনি েনন্মণ ি 
নতনি নতামার কিযা। তািা িইণত ভদ্র ও অনবিাশী নদবগে উৎেন্ন িইণ ি।’২৪ 

এবাণর নদখা োক ‘বায়বীয় সংনিতা’র চতুর্থ অধযাণয়র নদণক। ন খা আণি-- ‘ব্রহ্মা 
িইণত স্থাবর েেথন্ত োবতীয় সৃি েদার্থ েশু বন য়া কীনতথত িয়’২৫। নবেদেিক 
দৃিান্ত; ব্রহ্মা এখাণি ‘েশু’।  

আবার েৃনর্বীর প্রাচীিতম আইিশাস্ত্র ‘মিুসংনিতা’ খুণ  নদখা নগ  ন খা আণি-- 
‘েূবথ েূবথ গণের সৃনি সংকণল্প দশথণি ও েশথণিই উি িইয়াণি। দক্ষপ্রোেনতর 
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েূবথ েেথন্ত এইরূে চন য়া আনসয়াণি। েণর দক্ষ িইণত দমরু্িোত সৃনি আরম্ভ 
িইয়াণি।’২৬ 

নিক এইরকম ভাষায় ন খা সমস্ত দবনদক সানিতয, েুরাে সানিতয, তর্া নবেু  
সানিতয সম্ভার নধাাঁয়াশায় আেন্ন। েনদও দশথিশাস্ত্রকাণররা, নবদ নবশারদ, েুরাে 
নবণশষণজ্ঞরা এসণবর বযাখযা করার প্রােেে নচিা কণরণিি, নকন্তু নসসব বযাখযা 
কতিা আমাণদর আগ্রিণক নিবৃত্ত করণত োণর তাণত প্রেনচি নর্ণক োয়। তণব 
েনণ্ডণতরা েখি কণরণিি নিশ্চয়ই নিক িণব, এমি নসদ্ধান্ত নেৌঁণি নগণ  আর ব ার 
নকিু র্াণক িা। োই নিাক িা নকি, এসব সূি, নোক, েদ ইনতিাণসর উোদাি 
িণয় ওণিনি কখণিা। তাই শাস্ত্র নর্ণক উোত্ত সংগ্রণির কােনি অণিকাংণশই 
খনণ্ডত। এণক্ষণত্র বরং েুরাতানেক উোদািগুন , প্রতীকী ভাষায় ন খা নবৌদ্ধ ও দেি 
সানিতয, দবণদনশক নববরে প্রভৃনতণক অনধক গুরুত্বেূেথ উোদাি নিণসণব আমরা 
নবণবচিা কনর। 

এইসব উোদািগুন  নর্ণক ঐনতিানসণকরা প্রাচীি ভারণতর একনি নিভথরণোগয 
ইনতিাস নিমথাণের ের্াসাধয নচিা কণরণিি। তারমণধয আবার দবনদক েুণগর প্রাচীি 
েণবথর ইনতিাস অিুসন্ধাণির একমাত্র উোদাি ঋণেদ, োর ভাষা ধ্রুেদী সংসৃ্কণতর 
নর্ণকও প্রাচীিতর। ফণ  ঋণেদসি সমগ্র দবনদক সানিতয নবাধগময করাই দুরূি 
বযাোর। েনণ্ডণতরা তা স্বীকারও কণরি। েনণ্ডণতরা সাম্প্রনতক কা  নিণদথশ অিুোয়ী 
দবনদক সানিতযসম্ভাণরর সম্ভাবয সময়সীমা নিধথারে কণরণিি নিেেূবথ ১৫০০ নর্ণক 
নিেেূবথ ৬০০ -- প্রায় িাোর বির বযােী। তার মণধয আনদ দবনদক েুণগর 
সময়সীমা প্রায় ৫০০ বির (নিেেূবথ ১৫০০ নর্ণক নিেেূবথ ১০০০ েেথন্ত) এবং 
েরবতথী দবনদকেুণগর সময়সীমা প্রায় ৪০০ বির (নিেেূবথ ১০০০ নর্ণক নিেেূবথ 
৬০০ েেথন্ত)। এই দবনদক সানিণতযর োশাোনশ অিযািয সানিনতযক ও অসানিনতযক 
উোদািগুন ও ভারতবণষথর আনদ ইনতিাস নিমথাণে তর্য েুনগণয়ণি।  

ঋণেণদর নভৌণগান ক েনরমণ্ড  নিণয় নমািামুনি সব েনণ্ডতই একমত। তা 
বতথমাণির আধুনিক আফগানিস্তাি, োনকস্তাণির উত্তর-েনশ্চম সীমান্ত প্রণদশ, ভারত 
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ও োনকস্তাণির অন্তগথত উত্তর োঞ্জাব ও নিম্ননসনু্ধ উেতযকা। ঋণেণদ সপ্তনসন্ধব 
িাণম নে অি নি নবণশষভাণব প্রশংনসত তা সম্ভবত সাতনি িদী নবণধৌত এ াকা।  

েরবতথী দবনদক সানিণতযর নভৌগন ক েনরমণ্ড  ধীণর ধীণর বদণ  নগণি। গঙ্গা, 
েমুিা, নদায়াব এ াকার সণঙ্গ েরবতথী দবনদক সানিণতযর নোগাণোগ নিনবি। দবনদক 
সানিণতয অঙ্গ(েূবথ নবিার) মগধ(দঃ নবিার) এবং বঙ্গ(গাণঙ্গয় ব-বীে) অেনবত্র বণ  
নিনিত িণয়ণি। কারে দবনদক সংসৃ্কনতর প্রধাি নক্ষত্র নর্ণক বহু দূণর এরা অবনস্থত 
নি । ‘শতের্ ব্রাহ্মণে’ উনিনখত নবণদঘ মাধণবর গল্প নর্ণক ঐনতিানসণকরা নসদ্ধান্ত 
কণরণিি েরবতথী দবনদক সংসৃ্কনতর েূবথতম সীমায় নি  উত্তর নবিাণরর নবণদি বা 
নমনর্ া। নসই গল্প নর্ণক রামশরে শমথা, নরানম া র্াোর প্রমুখ ঐনতিানসণকরা মণি 
কণরি, োঞ্জাব ও িনরয়ািা নর্ণক েূবথ নদণক অর্থাৎ গাণঙ্গয় সমভূনমণত দবনদক 
সংসৃ্কনত প্রসানরত িণয়নি ।  

‘ঐতণরয় ব্রাহ্মে’-এ সবথপ্রর্ম উেমিাণদণশর ৫নি নভৌণগান ক নবভাণগর উণিখ 
নদখা োয়। একনি নকিীয় এ াকা, বানক চারনি চার মুখযনদণক অবনস্থত-- অর্থাৎ 
উত্তর, দনক্ষে, েূবথ এবং েনশ্চম অি  (উদীচীনদশ্, দনক্ষোনদশ্, প্রাচীনদশ্, 
প্রতীচীনদশ্)। এর মণধয সবণচণয় গুরুত্বেূেথ নকিীয় অি নি ‘ধ্রুবামধযামা 
প্রনতষ্ঠানদশ্’ িাণম েনরনচত, তা ‘নশষ্ঠণদশ’- অর্থাৎ সজ্জি, নবনশি, দবনদক 
ঐনতিযবািী সমাণের বসনত বণ  েনরনচত।২৭  

েরবতথী দবনদক সানিণতযর মণধয নে নভৌণগান ক এ াকার নিণদথশ আণি, তা নসনু্ধ ও 
গঙ্গার অন্তবতথী ভূ-খণ্ড, গাণঙ্গয় উেতযকার উত্তরাংশ ও গঙ্গা েমুিা নদায়াব অি ।২৮ 

ঐনতিানসণকরা মণি কণরি, ঋনেনদক েুণগর ‘গ্রাম’ শণব্দর অর্থ নিিক গ্রামীে বসনত 
িয়, তা কু্ষদ্র েিসমনির সমার্থক।২৯ রামশরে শমথার অনভমত, কণয়কনি েনরবার 
নিণয় একনি কু্ষদ্র েিণগাষ্ঠী গণি উিত, ো গ্রাম িাণম অনভনিত িত। েি, গে, 
নবশ প্রভৃনত শণব্দ গ্রাণমর নচণয় বৃিত্তর েিণগাষ্ঠীণক নবাঝাত। মাইণক  নহ্বৎণে  
ঋণেণদ প্রায় ১০০ নি নকৌণমর সন্ধাি নেণয়ণিি। নকৌমগুন র মণধয অগ্রেী নি  
‘েিেিা’, ো োাঁচনি নকৌণমর সমািাণর গনিত একনি নগাষ্ঠী।৩০ ঋণেণদ ‘রাো’ 
অণর্থ নবশেনত নবাঝায়, ো নকৌণমর প্রধািণক নিণদথশ করত। নস সময় স্থায়ী কৃনষ 
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প্রনতনষ্ঠত িয়নি। ফ ত কৃনষর প্রণয়ােণি কুনির নশণল্পরও েন্ম িয়নি, এবং এ 
দুণয়র অভাণব বানিণেযর নকাি সম্ভাবিা দতনর িণত োণর িা তা ব াই বাহু য। 
অর্থাৎ একণকনিক সুগনিত শাসিবযবস্থা আমরা ঋনেনদককাণ  নদখণত োইনি। 
নকন্তু এসময়ও নেিা  ক্ষেীয় নসিা ি  ব্রাহ্মণের েদমেথাদা। দবনদক সানিণতয নে 
নবনভন্ন েণজ্ঞর উণিখ োওয়া োয়, তাণত ব্রাহ্মণেরই একেত্র অনধকার। রাোর 
অনভণষক তার িাত নদণয়ই িণে।৩১ রােসূয়, বােণেয়, অশ্বণমধ েজ্ঞকাণ  শাসক 
ব্রাহ্মে-েুণরানিতণদর ও আমনিত অনতনর্ণদর ভুনরেনরমাে দাি-দনক্ষো কণরণিি।৩২ 
েনদও েণজ্ঞর সময় দাি-দনক্ষো ও উেিার নদওয়া নিওয়ার নে প্রচ ি নি  তার 
ফণ  সামানেক ধিসম্পদ নবতরে ও েুিবনিত িণয় নেত বণ  ঐ্নতিানসণকরা মণি 
কণরি।৩৩  

ঋনেনদক েুণগ উৎোদি এণকবাণরই প্রার্নমক স্বীকৃনত োয় নি। েনদও কৃনষসূনি 
(৪/৫৭)৩৪ রণয়ণি। তা সণেও েশুচারেই অনধক গুরুত্ব নেত।  

েশুচারে প্রধাি অর্থিীনতণত নিয়নমত কানরগনর উৎোদণির সম্ভাবিা অল্পই র্াণক। 
নে মুনিণময় কানরগনর উৎোদণির কর্া োিা োয়, তার মণধয দারুনশল্প অিযতম। 
এিািাও চমথকার, রর্কার প্রভৃনত আরও কণয়কনি নেশার কর্া োিা োয়।৩৫ 

কৃনষ নেখাণি প্রনতনষ্ঠত িয়, কারুনশল্প নেখাণি েণর্ি িয়; নসখাণি বানেণেযর 
সম্ভাবিা নিই ব ণ ই চণ । েনদও ঋণেণদ ‘েনে’ শব্দ বারা দূরািণ  োরা োত্রা 
করণতি ও বহু সম্পণদর অনধকারী নিণ ি তাণদর ইনঙ্গত োওয়া োয়। নকন্তু তারা 
নি  নিনিত।৩৬ োই নিাক িা নকি, আমাণদর এিুকু বুঝণত অসুনবণধ িণে িা নে, 
ঋনেনদক েুণগ নকাি নিয়মতানিক শাসিতি বা নিয়নিত উৎোদি বযবস্থা নি  িা। 
অর্থাৎ উৎোদি বযবস্থার একান্ত অভাব ঋনেনদক েুণগর অিযতম দবনশি।  

েরবতথী দবনদক সানিণতয েজ্ঞণক গুরুত্ব নদওয়া ি । আমরা েজ্ঞণক উৎোদি 
বযবস্থার প্রতীকী নবনধরূণে নদণখনি। সংসৃ্কণতর 'েজ্' ধাতু নর্ণক 'েজ্ঞ' শব্দনি 
উৎেন্ন িণয়ণি। এর অর্থ িণ া 'সংকল্প'। 
অর্থাৎ নে নকাি শুভকমথ বা ন াক 
ক যােকারী কণমথর উের 
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ব্রতী িওয়াণকই েজ্ঞ ব া নেণত োণর । ব্রাহ্মে গ্রেগুন  েজ্ঞণক সণবথাচ্চ 
মিাোগনতক শনিরূণে তুণ  ধণর। এই দৃনিভনঙ্গ অিুসাণর োবতীয় সৃনিই 
েজ্ঞনিয়ার ফণ  উৎসানরত। প্রচুর আচার অিুষ্ঠাি ও নিখুাঁত মি উচ্চারে 
েজ্ঞনিয়ার সণঙ্গ অনবণেদযভাণব েুি িণয় নগণয়নি । শাসকীয় ক্ষমতা ও প্রতাে 
বৃনদ্ধর অনভ াণষ রােসূয়, অশ্বণমধ, বােণেয় প্রভৃনত েজ্ঞগুন  দীঘথসময় ধণর চ ত। 
িণরিিার্ ভট্টাচােথ েজ্ঞািুষ্ঠাণির সণঙ্গ আনদম োদুনবশ্বাণসর ঘনিষ্ঠ সম্পকথ  ক্ষয 
কণরণিি। এর মণধয একনি উণিখণোগয েজ্ঞ ি  েুণত্রনি েজ্ঞ। 

েরবতথী েুণগর বস্তুগত সংসৃ্কনত আণগর তু িায় অণিকাংণশই েনি তর। নকৌম 
সমাণের আর্থ সামানেক েনরনস্থনত নর্ণক এই েবথ েনি তর। নিেেূবথ ১০০০ 
নর্ণক নিেেূবথ ৬০০ সময়সীমার মণধয গঙ্গা-েমুিা-নদায়াণবর েূবথসীমা েেথন্ত কৃনষর 
োকাোনক েত্তি িণয় নগ । োঞ্জাব নর্ণক েরবতথী দবনদক আমণ  দনক্ষে-েূবথ ও 
েূবথ নদণক নে বসনতর প্রসার ঘণিনি  তার ফণ  উবথর ও আদ্রতর গাণঙ্গয় ভূনমণত 
স্থায়ী কৃনষেীবী সমাণের প্রনতষ্ঠা িণয় নগণয়নি । েব, গম, ধাি প্রভৃনত ফসণ র 
চাণষর বেথিা েরবতথী দবনদক সানিণতয নবস্তর োওয়া োয়।৩৭  

নিেেূবথ ১০০০ নর্ণক ৯০০-র মণধয কৃনষপ্রধাি সংসৃ্কনত ন ািার বযবিার 
নশণখনি । েনদও অনধকাংশ েুরাতানেক নিদশথণির সময়কা  নিণদথশ করা িণে 
নিেেূবথ ৮০০ নর্ণক নিেেূবথ ৭৫০ েেথন্ত। ন ািার কুিার প্রভৃনত কৃনষে কারুনশল্প 
িািাও নবনবধ কুনির নশণল্পর েন্ম িণে এই সময়। ‘বােসণিয়ী সংনিতা’য় ১৮ 
প্রকাণরর কানরগণরর উণিখ আণি। নেমি - কমথার(কামার), মনিকার( গিিা 
নিমথাতা), ইষুকার(তীর নিমথাতা), ধিুকার(ধিুক নিমথাতা), েযাকার(ধিুণকর নি া 
নিমথাতা), িনস্তে, প্রভৃনত।৩৮  অর্থাৎ এই েেথাণয় কুনির নশল্প রীনতমত প্রনতনষ্ঠত।  

েেুণবথণদ ‘বনেে’ শব্দনি বনেণকর েুত্র নিণসণব বযাখযা করা িণয়ণি।৩৯ নেষ্ঠী শব্দনিও 
এই আমণ  বযবহৃত িয় নবত্তশা ী বনেকণক নবাঝাণত। ব্রাহ্মে ও দতনত্তরীয় 
সংনিতায় কুসীদ (ঋে) ও কুসীনদি (সুদণখার নতোরনত বযবসায়ী) সম্বণন্ধ ব া 
আণি।৪০   
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এই নে উৎোদণির নতিনি উোয়; এগুন  ের্ার্থভাণব েনরচান ত িয় িা, েনদ িা 
একনি সুনিয়নিত শাসিবযবস্থা র্াণক। গে, নবশ প্রভৃনত নকৌমগুন র অনস্তত্ব আর 
আণগর মত রই  িা। এেুণগ রােশনি নবণশষভাণব বৃনদ্ধ নে । সুিী  চণট্টাোধযায় 
এই রােশনির বৃনদ্ধর নতিনি কারে উণিখ কণরণিি-- 

(ক) নবনভন্ন উেোনতর নমেে ও বৃিৎ রােয গিি (তর্া উৎোদি বযবস্থাণক এক 
িাণদর িীণচ নিণয় আসা 

(খ) েুণদ্ধ রাোর নিতৃত্ব 

(গ) শাসিেণির সম্প্রসারে৪১ 

ঐতণরয় ব্রাহ্মণে সম্রাি, স্বরাি, নবরাি, নভাে প্রভৃনত শব্দগুন  রাোর ক্ষমতাবৃনদ্ধর 
প্রমাে নদয়। নকন্তু রাোর এই ক্ষমতাবৃনদ্ধ কী নিরঙু্কশ রােতিণক প্রনতনষ্ঠত 
কণরনি ? ডঃ কীর্ এেুণগ বৃিৎ রােয গিণির সম্ভাবিাণক স্বীকার কণরিনি। নতনি 
মণি কণরি রাোরা তখি নিণেণদর মণধয োরেনরক সংগ্রাণম ন প্ত নিণ ি। 
ঐনতিানসক বাসাম মণি কণরি, এ েুণগর নশণষর নদণক রাোরা অনিয়নিত বা 
নস্বোচারী িণয় দাাঁনিণয়নি , নকন্তু নসই নস্বোচাণরর ওেরও কর্া ব বার অনধকারী 
নিণ ি একমাত্র ব্রাহ্মে। নকন্তু রােতণির এই সূচিােণবথ রাোর শনিবৃনদ্ধ 
দস্বরতণির িামান্তর নি  িা। রােকীয় অনধকার গেতানিক নবনধনিণষণধর অধীি 
নি ।৪২ আমরা এই অধযাণয়র নশষ নদণক নে নিবথাচিমূ ক গেতণির প্রনতষ্ঠা িণত 
নদখব, তা ইনতিাস স্বীকৃত এবং এর বীে দবনদক েুণগর নশষ েণবথর প্রর্ম নদণকই 
বেি িণয় নগণয়নি ।৪৩  নবণদর একনি নস্তাণত্র আণি ‘েিগে’ (নবশ) আেিাণক 
শাসিকাণেথর েিয নিবথাচি কণরণি’।এখি নেমি রাষ্ট্রেনত, মনিসভার সদসয 
প্রভৃনতণক শের্ গ্রিে করণত িয়, তখি রাোণকও নতমনি নসংিাসণি আণরািি 
করার সময় শের্ নিণত িত। এইভাণব নতনি তাাঁর রাণেযর আইি, শাসিতি ও 
ব্রাহ্মেণদর স্বাণর্থর প্রনত আিুগণতযর অঙ্গীকার করণতি।৪৪  

োই নিাক, রােতণির এই সূচিা ণে বহু নগাষ্ঠীনবভি শাসিবযবস্থা, তাণদর মার্ায় 
বণস র্াকা রাোর অনস্তত্ব নদখা োয়। রাো শুধুমাত্র অনি নিণসণব রােযশাসি 
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করণতি এবং েিসাধারণের দিনতক ও অর্থনিনতক উন্ননতনবধাি তার অবশযকতথবয 
নি । 

ঋনেনদক েুণগ ‘সভা’ ও ‘সনমনত’ িাণম দুনি (কারও মণত একনি) িাগনরক প্রনতষ্ঠাি 
নি , ো সমাে েনরচা িার নিয়ম িীনত নস্থর ও ব বৎ করণত সািােয কণর।৪৫ 

নকন্তু রােতণির ক্ষমতা বৃনদ্ধর সাণর্ সাণর্ সৃনি ি  িতুি িতুি রােকমথচারীর 
েদ। ফ ত সভা ও সনমনতর ক্ষমতা হ্রাস নে । এই কমথচারীরা সাধারে মািুণষর 
মধয নর্ণকই নিেুি িত। আম া সম্প্রদাণয়র আনদ রূে আমরা এই আমণ ই নেণয় 
োই। নেমি --সংগ্রনিত্রী (নকাষাধযক্ষ), ভাগদুখ (কর আদায়কারী), সূত (রােকীয় 
নঘাষক), রনিি (নসিা েনরচা ক), ক্ষত্রী (রােসংসাণরর সরকার), গ্রামেী, অক্ষবাে 
প্রভৃনত।৪৬ এখাণি একনদণক নেমি সংগ্রনিত্রী, ভাগদুণখর উণিখ োওয়া োয়; 
অিযনদণক নিয়নমত কর নিণসণব বন  এবং শুণির উণিখ োওয়া োয়। অর্থাৎ এ 
েুণগ কর ও রােস্ব বযবস্থা েণর্ি েনরেত নি  ব া চণ ।৪৭ এই নবনভন্ন নেেীর 
আম ার েনরচয় আমরা রামায়ণে নেণয়নি। প্রাণদনশক শাসিবযবস্থায় শতেনত, 
অনধকতথা প্রভৃনত নেেীর কমথচারী নিেুি করা িত। নবচারবযবস্থায় নবচাণরর দানয়ত্ব 
অধযক্ষ বা মুনিণময় সভাসদ বারা গনিত কু্ষদ্র সনমনতণক নদওয়া িত।৪৮  

নিেেূবথ ৬০০ শতক েেথন্ত সময়সীমার মণধয আমরা কৃনষ, কুনির নশল্প ও বযাবসা 
বানেণেযর প্রসার  ক্ষয কর াম। একনি গেতানিক নকিীয় প্রশাসি নিয়িণকর মত 
র্াকণ ও প্রারনম্ভক েেথাণয় তা দস্বরাচারী িা। তণব িমশঃ নমৌ বাদ এই সমােণক 
গ্রাস কণরনি । এই বযবস্থার নশষ নদণকই িগণরর েত্তি িণয় নগ । কৃনষেীবী 
মািুণষরা গ্রাণম ও কারুেীবীরা শিণর বসবাস করণত শুরু কর । নকন্তু শির 
সমূ্পেথত গ্রামগুন র ওেরই নিভথরশী  িণয় রই  ভরে-নোষণের েিয।৪৯ গডথি 
চাইণের ধারো অিুোয়ী প্রেুনিগত অগ্রগনতর সািাণেয কৃনষকাণের প্রণয়ােিীয় 
উেকরেগুন র বযােক উন্নয়ি ঘিাণিা সম্ভব িণয়নি  নস সময়। আর িগরািণ ই 
নি  নেশাদারী কানরগর, বনেক ও প্রশাসকণদর বাস। 

 কৃনষ ও কানরগনর নশণল্পর প্রসার ও উবৃত্ত উৎোদণির সণঙ্গ তা  নরণখ বানেণেযর 
বযােক উন্ননত  ক্ষয করা নগ । উত্তরেূবথ ভারণতর রােগীর, গয়া, দবশা ী প্রভৃনত 
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অনতিম কণর বানেেযের্ নিোণ র তরাই অি  েেথন্ত নবসৃ্তত নি ।েনশ্চণম এই 
ের্ োবস্তী,নদনি, মরু্রা অি  িানিণয় সুদূর তক্ষশী ায় নেৌঁণিনি । দানক্ষোণতয 
নভ সা ও মিীশূণরর মধয নদণয় এই ের্ আওরঙ্গাবাদ নে ার অন্তগথত  দের্াি বা 
প্রনতষ্ঠাি েেথন্ত প্রসানরত নি ।৫০ 

দবণদনশক বানেেয সম্পণকথও গুরুত্বেূেথ তর্য আমরা ঋণেণদ নেণয়নি। ‘েনে’ 
নিিিীয় িণয়নি  দবনদক সমাণে। এরা দূরািণ  োত্রা করত ও বহু সম্পণদর 
অনধকারী নিণ ি। দাণমাদর ধমথািি নকাসাম্বী মণি কণরি, েনেরা বযাবসা বানেণেযর 
সাণর্ েুি নিণ ি ও েরবতথী কাণ র বনেকণদর েূবথসূরী তারাই। েনেণদর সম্পণকথ 
আরও ব া িণয়ণি তারা ভািাণি দসনিক, ধিী, ন াভী, নবশ্বাসঘাতক এবং আেথণদর 
শত্রু। ঋণেণদ তাণদর নকাষাগার  ুণ্ঠণির বেথিাও োওয়া োয়।৫১ সমুণদ্রর উণিখ 
দবনদক সানিণতয বার বার োওয়া োয়, োর নর্ণক ঐনতিানসণকরা অিুমাি কণরণিি 
নে, সামুনদ্রক বানেেয প্রচন ত নি  নস সময়। অণিণক ভারণতর সাণর্ 
নমণসােণিনময়ার বানেেয সম্পকথ দতনর িণয়নি  বণ  মণি কণরি।  

৬০০ নিেেূবথাণব্দর সময় নর্ণকই ভারতবণষথ নে মুদ্রার েণর্ি প্রচ ি িণয় 
নগণয়নি , তা েুরাতানেক প্রমাণে নিনশ্চত। ঋনেনদক েরবতথী সানিণতয নিনদথি ওেি 
নবনশি ধাতব খণ্ড সম্ভবত ‘কৃষ্ণ ’ ও ‘শতমাি’ বণ  অনভনিত নি । ওেি ও 
ধাতব মাি র্াকা মাণিই সমাে নবনিময় প্রর্াণক িানিণয় অণিকদূর এনগণয় নগণি। 
োন  সানিণতয োণক ‘রািেে’ (=কাষথােে) ব া িণয়ণি, নসই োতীয় মুদ্রা প্রচুর 
েনরমাণে আনবষৃ্কত িণয়ণি। মুদ্রাগুন  তামার ও রূোর দতনর। আকাণর কু্ষদ্র এবং 
বগথাকার ও আয়াতাকার। নিেেূবথ ৬০০ নর্ণক নে সমস্ত মুদ্রাগুন  আমাণদর িেণর 
আণস তাণত নকাি রাো বা রাষ্ট্রশনির িাম বা িাে নিই। েনদও রাষ্ট্রশনি িা 
র্াকণ  মুদ্রার বযবিারই ের্ার্থ িত িা সমাণে। এণত েিগেতানিক 
প্রোক যািকামী রাষ্ট্রবযবস্থার েনরচয় োওয়া োয়। মুদ্রার ধাতুগত নবশুনদ্ধ নিক 
আণি নকিা তা নদখার েিয মুদ্রার ওেণর নবণশষ িকশার িাে নদওয়া িত।  নেমি 
চি, সূেথ, গাি, ফু , িানত, নঘািা প্রভৃনত। এগুন ণক অঙ্কনচনিত মুদ্রা বা 
োিমাকথড কণয়ি েনরভাষায় নচনিত করা িয়। সারা ভারতবণষথ এখণিা েেথন্ত অঙ্ক 
নচনিত মুদ্রার ৫০০ নি ভাণ্ডার(নিাডথ) আনবষৃ্কত িণয়ণি এবং িাোর িাোর মুদ্রার 
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কর্া োিা নগণি। অনধকাংশই মধযগাণঙ্গয় উেতযকায় অবনস্থত। এর মণধয োই া, 
োবস্তী ও নগারখেুর নর্ণক োওয়া মুদ্রাগুন  নবাধিয় প্রাচীিতম। বানেেয নে নস 
সমণয়র একনি অিযতম প্রধাি েীনবকা নিণসণব নচনিত িণয় নগণি তা এই সব 
মুদ্রার বযবিার নর্ণকই নবাঝা োয়।৫২  

নস সময় প্রেুনিগত উন্নয়ণির ফণ  এত প্রচুর েনরমাণে কৃনষে উৎোদি িত নে, 
উবৃণত্তর েন্ম িত বযােক িাণর। নসই উবৃত্ত  উৎোদি েুাঁনের েন্ম নদত  প্রচুর 
েনরমাণে। েরবতথী দবনদক সানিণতয ‘নেনিে’নদর নে েনরচয় আমরা নেণয়নি, তা 
ফুণ  নফাঁণে ওিা ধিীণদরই নবাঝাণতা।৫৩ বানেেয নর্ণক প্রভূত অর্থ াণভর সম্ভাবিা 
বহুসংখযক মািুষণক বানেণেযর প্রনত আকৃি কণরনি ।৫৪ নিেেূবথ ষি শতণক 
োিান গ্রাম(েরবতথীকাণ র োিান েুত্র) েুণরােুনর িগর িা িণয় উিণ ও গুরুত্বেুেথ 
বানেেযণকি নিণসণব েনরনচনত  াভ কণর।৫৫ কুনির নশল্পও তখি কৃনষর সণঙ্গ োিা 
নদণয় প্রগনতশী  ভূনমকা নিণে। নবরাি গাণঙ্গয় উেতযকায় নেখাণি ো ভা  িয় তা 
বানেণেযর মারফৎ অিযত্র িনিণয় নেণত সময়  াগণতা িা। ফ ত কৃনষ অর্থিীনতণত 
নবকাশ, কুনির নশণল্পর নবকাশ,  ও  নদশীয় ও দবণদনশক বানেণেযর নবকাশ নসসময় 
 ক্ষয করা নগনি ।  

একনদণক েুণরা বযবস্থানিণক চা াণিার েিয একনি রােনিনতক শনি িমান্বণয়  
শনিশা ী িণয় উিনি । নকাসাম্বী, রামশরে শমথা প্রমুখ ঐনতিানসক িগণরর 
উদ্ভণবর  নেিণি বযাবসা, কানরগরী, নশণল্পর নবকাশ ও রােতণির ক্ষমতা বৃনদ্ধর  
ভূনমকাণকই বি কণর নদণখণিি।৫৬ রােনিনতক কতৃথত্বই কৃনষণক্ষণত্র উবৃত্ত ফসণ র 
ওের  দাবী োিাবার অনধকারী ও নসই দাবী অিুোয়ী উবৃত্ত ফস  আদাণয়র 
ক্ষমতা তারই র্াণক। অম ািি নঘাণষর মণত রাষ্ট্র সংগিি ও নকিানভগ 
রােনিনতক কতৃথত্ব িািা কৃনষণত উবৃত্ত উৎোদি িওয়া সম্ভব িয়।৫৭ নকৌমগুন  
িমশ বি িণত িণত এমি একিা অবস্থা েনরগ্রি কণরনি  নে তাণদর অনস্তণত্বর 
মণধয  িাই শুরু িণয় নগণয়নি । এমত অবস্থায় স্থায়ী সামনরক বানিিী নিণয়াগ 
করার প্রণয়ােি নদখা নগ । 
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“রােনিনতক ক্ষমতার িমান্বণয় বৃনদ্ধ ও স্থায়ী দসিযবানিিীর ভরে-নোষণের েিয 
রােতানিক রাষ্ট্রকািাণমার তরফ নর্ণক রােস্ব দাবী করা েুনিসঙ্গত কারণেই এক 
স্বাভানবক ঘিিা”।৫৮ 

িগণরর নভনত্ত প্রস্তুনতণতও রােস্ব সংগ্রণির একিা বি ভূনমকা নি । ঐনতিানসণকরা 
ঋণেণদর তু িায় েরবতথী দবনদক সানিণতয অর্থনিনতক উন্নণয়ি িাে খুাঁণে 
নেণয়নিণ ি। রােকীয় প্রতাে িমবধথমাি িওয়ায় উবৃত্ত সামানেক ধিসম্পদ 
আিরে করার প্রর্ম প্রয়াস এ েুণগ নদখা োয়। েশুচারেেীবী মািুণষর অর্থনিনতক 
েীবণি উবৃত্ত উৎোদণির সম্ভাবিা নি  িা ব ণ ই চণ । তাই কর মারফৎ উবৃত্ত 
উৎোদি রােনিনতক শনির িস্তগত িওয়া সিে নি  িা। তাই ঋণেণদ রাো নে 
‘বন ’ িাণম কর নেণতি তা নিয়নমত নি  িা; নকৌণমর মািুষ নস্বোয়  ুনণ্ঠত বা 
অনেথত সম্পণদর একাংশ রাোণক নদণতি। নকন্তু েরবতথী দবনদক সানিণতয রাোর 
অিযতম অনভধা ি  ‘বন হৃত’; অর্থাৎ বন  আিরেকারী বযনি। ো নি  প্রোণদর 
তরফ নর্ণক নস্বোপ্রণোনদত দাি, তা কা িণম িণয় উি  বাধযতামূ ক ও 
আবনশযক কর। অর্থাৎ উবৃত্ত সম্পণদর উদ্ভব ‘বন ’র চনরত্র বদ াণিার অিযতম 
প্রধাি কারে।৫৯ 

সামানেক বেথনবভােি বহুনদি আণগই িণয় নগণয়নি । ব্রাহ্মে নিেুি িণয় নগণয়নি  
েুণরানিত বৃনত্তণত, ক্ষনত্রয় েুদ্ধ ও নদশরক্ষায়; ফ ত তারা নকউই উৎোদণি 
সরাসনর অংশ নিি নি। প্রধাি ধণিাৎোদক সম্প্রদায় নিণসণব উদূ্ভত িয় দবশয ও 
শূদ্রবণেথর একাংশ। রােকীয় প্রতাে এণদর ওেরই সবণচণয় নবনশ েণিনি । 
ঐতণরয় ব্রাহ্মণে দবণশযর বেথিা আণি, ‘দবশয অণিযর েিয বন  কর প্রদাি কণর, 
তাণক অেণর ভক্ষে কণর, তাণক েণর্ে অতযাচার করা োয়(অিযসয 
বন কৃদিযসাণদযা ের্াকামণেযয়ঃ)’। এই বন  আিরণে একমাত্র সমর্থ নিণ ি রাো। 
দতত্তরীয় সংনিতায় দবণশযর ওের রাোর আনধেতয নবস্তাণরর ইনঙ্গত আণি। শতের্ 
ব্রাহ্মণে ‘নবশ’ এর ওের ক্ষনত্রণয়র আনধেতয অতযাচার ও েীিণির সমর্থি আণি। 
ব্রাহ্মে কতৃথক নবনভন্ন েজ্ঞািুষ্ঠাণি প্রার্থিা আণি, রাো নেি অনধক েনরমাণে ‘বন ’ 
 াভ কণরি। অর্চ নবণদর একনি নোণক আণি রাোণক নেি তার প্রােয গ্রাম, 
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অশ্ব, গবানদ েশুর অংশ নদওয়া িয়। এই দাবীর মণধয েনরস্কার িণয় োণে 
কৃনষোত বস্তুর ওের রােণস্বর দাবী। ঋণেণদ এমি দাবী ভাবাও নেত িা। রাোর 
প্রােয এই রােস্ব সংগ্রণির েিয ‘সংগ্রিীতৃ’ িাণম নকাষাধযক্ষ এবং ‘ভাগদুখ’ িাণম 
সংগ্রিকারী ও খাদযবন্টিকারীর কর্া আমরা েূণবথ নেণিনি।৬০  

রােকীয় েজ্ঞািুষ্ঠাণির বেথিার সময় রােকমথচারীণদর তান কা নদওয়া িণয়ণি। এই 
সব কমথচারী তর্া প্রশাসকণদর ভরে-নোষণের েিয রােস্ব বযবস্থা কণিার িণয় 
ওণি। তার ওের রণয়ণি েুণরানিত নেনের নবরাি খাাঁই। তাাঁণদর প্রচুর েনরমাণে দাি 
কণর নিণেণদর স্বেণক্ষ রাখার তানগণদও রাো রােণস্বর চাে নদণত বাধয িত। উবৃত্ত 
সম্পদ সংগ্রিকারী রূণে রাোর এই আগ্রাসী ভূনমকা নিয়নমত বোয় র্াকার কারণে 
রাোর িামকরে িণয় নগ  ‘নবশমত্তা’; অর্থাৎ নেনি নবশ  বা প্রোকু ণক ভক্ষে 
কণরি। অিযনদণক দবশয ি  রাোর খাদয। এখাণি নশাষক-নশানষণতর মণধয খাদয-
খাদক সম্পকথনি েি িণয় উণিনি ।  

এই দবষময আরও নবণি নগণয়নি  শূণদ্রর নক্ষণত্র। শূদ্র নি  সমাণের নিম্নণেনে 
নসবাদাস। তাণক অণিয েীিি করণত োণর -- অিযসয নপ্রষযঃ, তাণক েনম নর্ণক 
নে নকাি সময় উৎখাত করা োয় -- ের্াকাণমাত্থােৎঃ, এমিনক তাণক েণর্ে 
িতযাও করা োয় -- ের্াকামবধযঃ। অধযােক রেবীর চিবতথী ন ণখণিি-- 

“এই েুগ নর্ণকই কানয়ক েম বারা ধণিাৎোদণি নিেুি সামানেক নগাষ্ঠীগুন র 
প্রনত তানে য বািণত র্াণক, অিযনদণক উবৃত্ত ধণির ওের দাবী নে নগাষ্ঠীগুন  
োিত বা উবৃত্ত ধণির বারা েীবি নিবথাি করত, নসই ক্ষনত্রয় ও ব্রাহ্মে বণেথর 
আর্থ-সামানেক ও রােনিনতক ক্ষমতা িমশই বযােক িনে ”।৬১ 

নকন্তু নোদ্ধা বা েুণরানিত নেনে নকািপ্রকার কর নদত িা। ফণ  কণরর েুণরা নবাঝা 
এণস েিত কৃষণকর ওের। বুণদ্ধর সমকাণ  বাধযতামূ ক বন  কণরর সংগ্রািকণক 
ব া িত বন সাধক। ঐনতিানসণকরা অিুমাি কণরি িগদ িাকায় এই কর নদওয়া 
িত। অণিক সময় কৃষণকরা নদশতযাগ করত অতযাচারী রাোর কণরর নবাঝা নর্ণক 
নরিাই নেণত।৬২  
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কানরগর ও বযবসায়ীণদরও কর নদণত িত। কানরগরণক বাধযতামূ ক মাণসর একনি 
নদি রাোর কাে কণর নদণত িত। বযবসায়ীরা নবিয়ণোগয দ্রণবযর ওের কর নদত। 
এই কর োরা আদায় করত তাণদর ব া িত ‘নশৌনিক’ বা ‘শুিাধযক্ষ’। 

অর্বথণবদ (৪/২২/২) ‘বন ’ শণব্দর বারা নগা, অশ্ব ও গ্রাণমর অংশ প্রণদয় রােকর 
নিণসণব বুনঝণয়ণি। ব্রাহ্মেণদর ন নখত ধমথসূত্রসমূণি রাোর কর আদাণয়র 
অনধকারণক এই বণ  েুনিেুি করা িণয়ণি নে, রাো প্রোণদর রক্ষার নিনমত্ত কর 
গ্রিণের িযােয অনধকারী। িণরিিার্ ভট্টাচােথ নবনভন্ন ধমথসূণত্রর উণিখ কণর 
োনিণয়ণিি-- 

“ নবৌধায়ি (১/১০/১৮/১) ও বনসষ্ঠ (১/৪২) ধমথসূণত্রর মণত রাো প্রোর আণয়র 
এক-ষষ্ঠাংশ কর নিণসণব োওয়ার অনধকারী। নগৌতম কমথসূণত্রর(১/২৪-৩৫) মণত, 
রাো উৎেন্ন ফসণ র এক ষষ্ঠাংশ, এক অিমাংশ অর্বা এক দশমাংশ, নগাসম্পদ 
বা স্বণেথর এক েিমাংশ, বানেনেযক েণেযর কুনিভাণগর একভাগ, কাাঁচামাণ র ষাি 
ভাণগর একভাগ, কানরগর ও মেুরণদর মাণসর একনদণির েম কর নিণসণব 
োওয়ার অনধকারী। আেস্তম্ভ ধমথসূণত্রর(২/১০/১০/২৬) মণত েুণরানিত, 
উোেথিিীিা িারী, সন্নযাসী, িাত্র, নশশু ও প্রনতবন্ধীরা রােকর প্রদাণির দায়মুি। 
এসব নর্ণক নবাঝা োয় নে সূত্রগ্রেসমূণির েুণগ রাষ্ট্রবযাবস্থা োকাণোিভাণবই 
প্রনতনষ্ঠত িণয়নি ”।৬৩ 

এই সম্পদ সংগ্রণির নবেু  প্রণয়ােি িণয়নি  মূ ত নসিাবানিিীর ভরে-নোষণের 
েিয। তাই উবৃত্ত সংগ্রণি চাে িা নদণয় উোয় নি  িা, কারে নসিাবানিিী িািা 
আনধেতয কাণয়ম রাখা বা রাষ্ট্র সুেনরচা িা সম্ভব িয়। েনদও রামশরে শমথার মণত 
এনি নি  েূেথাঙ্গ রাষ্ট্রবযাবস্থার প্রাক্কাণ র অবস্থা। রাষ্ট্রপ্রনতম রােনিনতক েনরনস্থনত 
র্াকণ ও নবকনশত রােতি মিােিেদগুন র আনবভথাণবর প্রাক্কাণ  অিাগত নি । 
আমরা নদণখনি াম নস সময় দ েনত বা নগাষ্ঠীপ্রধািণক নকি কণর রােনিনতক 
বযাবস্থা ব বৎ নি । এই োতীয় দ েনত নকনিক কণয়কনি নগাষ্ঠী েরবতথী দবনদক 
আমণ  উত্তর ভারণত রােনিনতক েনরনচনত নেণয়নি । নেমি, নককয়, নকাশ , 
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কুরু, মদ্র ও োিা  নগাষ্ঠী। েরবতথীকাণ  এগুন  নভণে বা বৃিৎ আকার  াভ কণর 
মিােিেদগুন  গণি উণিনি । 

এবাণর নস সময়কার কৃনষ অর্থিীনতর ওের একিু িের নদওয়া োক। অর্থনিনতক 
েীবণির ওের নিয়িি বোয় রাখার েিয কৃনষে উৎোদি বযাবস্থার ওের নিয়িি 
বোয় রাখার প্রণয়ােি িয়। তাই প্রণয়ােি েণি কৃনষ অর্থিীনতর ওের সানবথক 
তোবধায়ণকর, তর্া উচ্চেদস্থ রােকমথচারী নিণয়াণগর। অর্থশাণস্ত্র এই কমথচারীণদর 
ব া িত ‘সীতাধযক্ষ’ (২.৪) । রেবীর চিবতথী ‘সীতা’ শণব্দর অর্থ সম্বণন্ধ ন ণখণিি, 
“ সীতা কর্ানির েনরভাষাগত তাৎেেথ আণিঃ রাোর নিেস্ব ভূসম্পদ(আেণকর 
ভাষায় ‘খাসেনম’) প্রাচীি ভারণত সীতা িাণম আখযাত িত”।৬৪ নকন্তু অর্থশাণস্ত্র 
সীতাধযণক্ষর নে ক্ষমতার উণিখ আণি তাণত মণি িয় তার কমথ ও ক্ষমতা 
নকব মাত্র রােকীয় েনমণতই সীমাবদ্ধ নি  িা, নদণশর সামনগ্রক কৃনষ অর্থনিনতক 
বযবস্থার নদখাণশািা করা তর্া উৎোদণি সিায়তা করা তার কতথণবযর মণধয েিত। 
নতনি কৃনষনবদযা, বৃক্ষায়ুণবথদ প্রভৃনত শাণস্ত্র োরদশথী িণতি। নতনি ের্াসমণয় ধাি 
প্রভৃনত খাদযশষয, নক্ষৌম ও কােথাণসর মত েেযশসয ও ফ মূ  শাক-তরকানর-- এ 
সণবরই বীে সংগ্রি করণবি (২/২৪/১)। বীে সংগ্রণির ের নসগুন  রােকীয় 
েনমণত (স্বভূণমৌ) বেণির দানয়ত্ব নি  সীতাধযণক্ষর ওেরই। ফস  ফ াবার েণক্ষ 
সীতা েনম োণত উেেুি িণয় ওণি, নস েিয ঐ েনম বহুবার কনষথত িণত 
িণব(বহু েনরকৃি)। েনমণত বীে বেি ও চাষ করার েিয নবনভন্ন রকণমর 
কৃনষেনমক বা েিমেুর নিণয়াণগর উেণদশ অর্থশাণস্ত্র নদওয়া িণয়ণি। সীতাধযক্ষ 
কৃতদাস, নবতিভুক েিমেুর ও েনরমািা নদণত অক্ষম বযনিণদর ‘সীতা’ েনমণত 
চাণষর কাণে নিণয়াগ করণবি (দাস কমথকর দণ্ডপ্রনতণকতু)। সীতা েনমণক কীভাণব 
উত্তণরাত্তর উৎোদিশী  কণর নতা া োয় তার েনরচয় অর্থশাণস্ত্র রণয়ণি। বীে 
সংগ্রি নর্ণক কৃনষেনমক নিণয়াগ েেথন্ত উৎোদণির নবনভন্ন ধাণে রাষ্ট্রীয় িস্তণক্ষে 
করা িত বণ  অিুমাি কণরণিি শ্রীরেবীর চিবতথী।৬৫ অর্থশাণস্ত্র ২ ধরণির 
কৃনষেনমক নিণয়াণগর কর্া আণি। প্রর্ম নেনের কৃষক সীতা েনমণত চাষ করণবি 
তাণদর নিেস্ব উেকরে নদণয়। এরা োণব উৎেন্ন ফসণ র অধথাংশ। আর 
একধরণের কৃষক শুধু দদনিক েম নদণব, কৃনষে উেকরে তাণদর নোগাণব 
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সীতাধযক্ষ। এণদর অর্থশাণস্ত্র স্ববীণেথােেীবী বণ  অনভনিত করা িণয়ণি। এরা োণব 
উৎেন্ন ফসণ র এক চতুর্থাংশ বা এক েিমাংশ(চতুর্থেিভানগক)। অর্থাৎ কৃনষ 
উৎোদণি রাষ্ট্রীয় িস্তণক্ষে খুবই েি। বীে সংগ্রি নর্ণক শুরু কণর কৃষক নিেুনি, 
প্রণয়ােণি কৃষকণক িা  ব দ েুনগণয় নদওয়া --সমস্ত ধাণেই প্রশাসনিক উণদযাগ 
 ক্ষয করা োণে।৬৬  

কৃনষ উৎোদি বযবস্থায় তর্া কৃনষ অর্থিীনতণত রাষ্ট্রীয় ভূনমকা বযােক আকার ধারে 
করার নেিণি আর একনি গুরুত্বেূেথ েদণক্ষে নি । তা ি  বসনত স্থােি করার 
সরকানর িীনত। এণক অর্থশাণস্ত্র ব া িণয়ণি ‘েিেদ নিণবশ’, ো কৃনষ উৎোদি 
বযবস্থার প্রশাসনিক নিয়িণের অিযতম নভনত্ত। ‘েিেদ’ শুধু রাষ্ট্র গিণির েণক্ষই 
অেনরিােথয উোদাি িয়, তা সম্পণদরও আকর(েিেদসম্পৎ-৬.১)। েিেণদর 
সম্পদ মূ ত কৃনষ সম্পদ, কারে েিেণদর সম্পদ মূ ত গ্রামীে অর্থিীনতর সণঙ্গই 
সংনেি। ‘েিেদ নিণবশ’ িীনতণত নকৌনি য অিাবাদী এ াকাণক চাণষর উেেুি 
কণর তুণ  নসখাণি স্থায়ী েিবসনত গণি নতা ার নবধাি নদণয়ণিি। নকৌনিণ যর 
তণে েিেণদর সম্পণদর উেেুি অর্থনিনতক বযবিার অতীব গুরুত্বেূেথ।  এণক্ষণত্র 
নকৌনি য িতুি েিেদ সৃনি করার নক্ষণত্র রাষ্ট্রীয় উণদযাণগর েক্ষোতী নিণ ি।৪৭  

েিেণদ ন াক বসাণিার েিয প্রণয়ােণি নদণশর নভতণরর েিবহু  এ াকা নর্ণক 
নকংবা নদণশর বাইণর নর্ণকও রাষ্ট্রীয় তদারনকণত ন াক এণি বসাণিার নিণদথশ 
নদণয়ণিি নকৌনি য। 

িতুি েিেদ এমি োয়গায় গণি নতা া িত নেখাণি িয় আণগ মিুষয বসনত নি  
িা অর্বা আণগ বসবাস র্াকণ ও েণর তা েনরতযি িণয়ণি। এই েিবসনতণত 
েিবন্টি করার অনধকার র্াকত রাোর িাণতই। করদ ও নিষ্কর এই দুই ভাণগ 
েনম নবভি িত। নিষ্কর েনম ব্রাহ্মে ও েুণরানিতণদর েিয এবং করদ েনম 
প্রোণদর েিয নিনদথি র্াকত। 

েিেদ নিণবণশর মূ   ক্ষযই ি  গ্রামীে কৃনষ সম্পণদর েূেথ বযবিার করা। তাই এ 
নবষণয় কৃষণকর দশনর্ য রাষ্ট্র বরদাস্ত করত িা।৬৮ সমস্ত বযাোরনিণত নবণশষ ভাণব 
নচাণখ েণি কৃনষ অর্থিীনতণত রাণষ্ট্রর উৎোদণকর ভূনমকা গ্রিে।  
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েনমর মান কািার নদণক তাকাণ  গণবষকণদর মণধয মতোর্থকয নদখা োয়। নকাি 
নকাি নিভথরণোগয সূত্রািুোয়ী রাোই েনমর মান ক। নভিণসন্ট নির্ এই মণত 
নবশ্বাসী। আবার কাশীপ্রসাদ েয়ণসায়াণ র মণত চানষই নি  েনমর মান ক। আসণ  
দুনি মণতরই সমনন্বত রূে নদখা নগণয়নি  তৎকা ীি ভারণত। নেখাণি চানষরা 
বংশািুিনমক উত্তরানধকারসূণত্র ও নিরবনেন্নভাণব রীনতমানফক নকংবা রাো প্রেীত 
আইণির নভনত্তণত প্রণদয় অর্থ েনরণশাধ কণর ঐ েনমণত চাষাবাদ কণর। এই 
েনরণপ্রনক্ষণত েনমর মান কািা েুগ্মভাণব রাো ও চানষ উভয় তরণফরই নি । অর্থাৎ 
রাোর রােণত্বর সাণর্ সমনন্বত নি  চানষর সোনধকার। একেণক্ষর নস অনধকার 
ি  সাবথণভৌমণত্বর, অিযেণক্ষ অনধকার ি  প্রকৃত চানষর। চানষ তার েনমণত ো 
উৎোদি কণর তাণত রাোর অনধকাণরর নবষয়নি নকব  রাোর ক্ষমতা সাণেক্ষ িয় 
বরং ঐ েনমণত নসচ নদওয়ার প্রকল্প সংগিি, ভূনম েুিরুদ্ধাণরর উণদযাগ এবং 
নদণশর নভতণরর নবঘ্নসৃনিকারী ও বাইণরর িািাদারণদর িাম া নর্ণক তাণদর রক্ষা 
করার দানয়ত্বও রাোর অন্তভুথি। েনম মঞু্জনর ও নবিয় সংিান্ত গুপ্ত েুণগর নে সব 
তাম্রফ ক োওয়া নগণি নসগুন র নবনশর ভাণগই ভূনমণত রাোর অনধকাণরর সুেি 
উণিখ আণি। নমগানস্থনিস ও ডণয়াণডারাস নমৌেথেুণগ রাো সমস্ত েনমর মান ক 
নিণ ি বণ  উণিখ কণরনিণ ি। অর্থশাণস্ত্র রাোর ‘সীতা’ েনমর কর্া আমরা 
নেণিনি। আবার নবৌধায়ি ধমথসূত্র নর্ণক েনমর বযনিগত মান কািার কর্া োিা 
োয়। তণব এই নে রাোর এত প্রনতেনত্ত, করাণরাণের ক্ষমতা সমস্তনিই রীনতপ্রর্া 
ও ধমথশাণস্ত্রর অিুশাসি বারা সীনমত নি । রাো একেি প্রোণক তার নোতেমার 
দখ  নর্ণক উৎখাত করণত োরত, সবিাই নিয়নিত িত অিুশাসণির বারা। আর 
নস অিুশাসণির ধারক বািক নিণ ি ব্রাহ্মণেরা। তখি খােিামুি স্থায়ী েনম 
মধযস্বত্ব নি  ো সাধারেত রাো েুিগ্রথিে করণত োরণতি িা। নেমি, এণক্ষণত্র 
েনমর নিনভ-ধমথ মধযসে নি , ো সাধারেত রাো েুিগ্রথিে করণত োরণতি িা। 
এই ধরণের ভূনম-মধযসে সংঘ বা নবিার ইতযানদ বা অিযািয দাতবয উণেণশয প্রদাি 
করা িত। আর এরকম ভূনমসে একবার মঞু্জর করা িণ  নে েক্ষ ওই ভূনমসে 
 াভ করত তাণদর তরণফ নকািরকম গুরুতর ত্রুনি নবচুযনত (নেমি, নবিীর েিয 
েিয উৎোদি) িা ঘিা েেথন্ত ঐ ভূনমসে েুিগ্রথিে বা প্রতযািার করা িত িা। গুপ্ত 
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শাসিবযবস্থার নশষনদণক নিনভ-ধমথবযবস্থার োশাোনশ ভূনম নিদ্র িযায় মধযসে বযবস্থা 
প্রচন ত িয়। তণব এণদর োর্থকয নবষণয় নবণশষ নকিু োিা োয় িা। দেিসূণত্র 
জ্ঞািধমথকর্া গ্রে নর্ণক োিা োয়, বণিা েনম িণ  কৃনষেনমক নিণয়াগ করা 
িত(কু ঘর েুনরণস)। এসব নক্ষণত্র উৎেন্ন ফসণ র অধথাংশ নেত ভাগচানষ। 
নমৌেথেুণগর বহু েূবথ নর্ণকই ভূনমিীি কৃষণকর অনস্তত্ব নি । শারীনরক অসুস্থতা, 
দুনভথক্ষ বা কর প্রদাণি অক্ষম িণ  কৃষণকর কাি নর্ণক েনম নকণি নিওয়া িত 
এবং নস ভাগচানষণত েনরেত িত। নবৌধায়ি ধমথসূত্র ও সংেুি নিকায়ণত োওয়া 
তর্য অিুোয়ী েনমণত বযনিগত মান কািার ধারোনি িণম উদূ্ভত িনে । নেষ্ঠী 
অিার্নেণ্ডণকর বুদ্ধণক েনম দাি সংিান্ত কানিিীণত েনমণত বযনিগত মান কািার 
ইনঙ্গতণক েি কণর।৬৯ বৃিৎ েনমণত এই মান কািা উবৃত্ত উৎোদণি কৃনষেনমক 
নিণয়াগ কণর উৎোদি কমথেজ্ঞ চা াণতি। নকন্তু নে নকাি উৎোদণি কর রােণক 
প্রদাি করণতই িত। নরানম া র্াোণরর মণত, রাোর নিণদথণশই েঙ্গ  নকণি চাষ 
করা নেত, কারে েঙ্গ গুন  নি  রাোর সম্পনত্ত। চাণষর েনমও রাোনধকাণরই 
নি । ফসণ র এক ষষ্ঠাংশ রাো কর নিণসণব নেণতি। তণব বযনিমান কাধীি অল্প 
নকিু েনমণত অণর্থর নবনিমণয় ন াক নিেুি করা িত।৭০  

ভূণেিিার্ দত্ত তাাঁর ‘ভারণতর ভূ-অর্থিীনতর বানিক মূ যায়ি’ গ্রণে প্রাচীি ভারণত 
কৃষণকর অবস্থাি খুব েি কণর োনিণয়ণিি, দবনদক েুণগর প্রর্ম েণবথ কৃষকণেনে 
নিণেরাই নি  নিণেণদর েনমর মান ক (েৃ- ৮)। নকন্তু ঋণেদ েরবতথী েুণগ 
শাসকণেনে “রাণষ্ট্রর েনমর ওের সাবথণভৌম দখ  কাণয়ম কণর। মণি করা নেণত 
োণর, নগাষ্ঠীর ওের এিা নি  একধরণের সাম্প্রদানয়ক আনধেতয। নববতথণির 
ধারায় একই সণঙ্গ এোবৎ নভাগদখ  করা েনমর উের কৃষণকর অনধকার নিনশ্চত 
রূণে নিাঁণি নফ া িণয়নি । ঋক্নবণদর েুণগর মত তার অর্থনিনতক স্বাধীি অবস্থাি 
আর রই  িা” (েৃ-১১)। নতনি নকৌনি যণক উদৃ্ধত আরও োিাণেি, “ সরকারী 
েনমণত (সীতা) উৎোদি কণরা, নে উৎোদণির এক অংশ সরকার নদয়(ভাগ), 
আর নদণবাত্তর কর(বন ) ও অিযািয কর িগদ মুদ্রায় নদয়। এখাি নর্ণক আমরা 
রাোর অনধকাণর র্াকা নবণশষ ভূ-সম্পনত্তর কর্াও োিণত োনর, োর অন্তনিথনিত 
অর্থ রাো তার রােণত্বর সক  ভূসম্পনত্তর মান ক। এবং তারই নকিু অংশ নিণের 



306 

 

েিয সংরনক্ষত নরণখ বানক অংশ নবনভন্ন শণতথ ইোরা নদণতি। এমি নক একই 
‘ধারাণত’ ‘চারেভূনমর অনধকণক্ষর’ কর্াও ব া আণি। এভাণবই সক  েনমর 
নিয়িে রাো নিণের িাণত নিি। সংরনক্ষত রােকীয় ভূসম্পনত্ত িীতদাস, মেুর ও 
বিীণদর সািাণেয চাষ করা িত। এিাণক এক ধরণের নবশা  তা ুক ব া চণ ” 
(েৃ-২১)। এর োশাোনশ গ্রেকার নকৌনি যণক উদৃ্ধত কণর আরও োনিণয়ণিি, 
একণশানির কম িয়, এমি সংখযক শূদ্র চাষী েনরবার নিণয় নঘরা গ্রাম সমূি গিি 
করা িণব, োর আয়তি িণব এক নিাশ বা দুই নিাশ, নেখাণি তারা নিণেরাই 
নিণেণদর সুরক্ষার বযবস্থা করণব। এবং “োরা েজ্ঞানদ অিুষ্ঠাি কণরি ও ধমথ 
শাণস্ত্রর ের্প্রদশথক, েুণরানিত ও নবদ চচথার সণঙ্গ েুি এই সক  বযনিণক কর ও 
অর্থদণ্ডমুি েণর্ি েনরমাে ফ িশী  ব্রহ্মণদয় েনম দাি করা িণব (অদনন্ডকরনে)। 
এখাণি ব্রাহ্মে (উেনিষদ) রচিাকা  নর্ণক েুণরানিতগেণক ভূদাি করার প্রর্া 
নিনকণয় রাখার কর্া োিণত োনর” (েৃ - ২০)। ভূণেিিার্ বহু তর্যানদ নদণয় 
ব ণিি, “ ভারতীয় েিগণের নববতথণির এই ধারায়, কৃষকণদর েনমর অনধকাণরর 
উের, নিঃশণব্দ ও নস্থরনিনশ্চতভাণব দখ দারী কাণয়ম িণত র্াণক। এই উোণয় 
রাো েিেণদর(নদশ) প্রভুর ধারো নর্ণক তার রাণষ্ট্র বা নদণশ সক  েনমর মান ক 
এই ধারোয় উন্নীত িি। তা িা িণ  নতনি তার অিুগ্রিভােিণদর গ্রামসক  দাি 
করণত োরণতি িা। দবনদক সানিতয নর্ণক এিা প্রমানেত নে প্রার্নমক অবস্থায় 
নবশ(েিগে) নি  রাণষ্ট্রর নভনত্ত। তারের নদনখ, ক্ষনত্রয় ও ব্রাহ্মণেরা তার উের 
প্রভুত্ব করণি। এবং নসখাণি নেষ্ঠত্ব অেথি করণি। েনরোণম এই নেনেগুন  শাসক 
নগাষ্ঠীণত েনরেত িয়। ফণ  দবশয ও শূদ্রণদর অবস্থা িানস্ত সুখকর িণয় দাাঁিায়। 
তারা শাসককুণ র দয়ার উের নিভথরশী  িণয় েণি” (েৃ - ১২)। 

নিেেূবথ ১০০০ নর্ণক ৬০০ অণব্দর মণধয নিম্ন নদায়াব অিণ  দু’ধরণির বসনতর 
নদখা োওয়া োয়। এগুন র মণধয োর্থকয নি  আকার ও অবস্থাণি। একই অিণ  
আবার চার ধরণির বসনতর প্রমাে োওয়া নগণি। এণদর স্তরনবিযাস ি  
িগরায়ণের গুরুত্বেূেথ সূচক। স্বাভানবক ভাণবই বি েিবসনতগুন  নিািণদর তু িায় 
অনধক সুনবধা নভাগ করণতা। নকন্তু তারা নে শিণর েনরেত িণত োরনি  িা, তার 
মূ  কারে কানরগনর নশল্প, মুদ্রা, বানেেয এবং কৃনষে উবৃণত্তর অিুেনস্থনত। ভারণত 
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নিেেূবথ েিম শতণক আবার িগরায়ণের সূচিা ি  মধয-গাণঙ্গয় অববানিকায়। 
োন  ও সংসৃ্কত সানিণতয উনিনখত িগরগুন র মণধয প্রিতানেক উৎখিি চান ণয় 
নকৌসানম্ব, োবস্তী, শৃঙ্গণবরেুর, অণোধযা, কনে াবস্তু, বারােসী, দবশা ী, রােগীর, 
োিান েুত্র এবং চম্পা আনবসৃ্কত িণয়ণি। নবনশরভাগ বানি নিনমথত িণয়নি  কাাঁচা 
ইাঁি আর কাি নদণয়। ফণ  স্বাভানবক ভাণবই গাণঙ্গয় অববানিকা অিণ র আদ্র 
আবিাওয়ায় এগুন  নিনশ্চি িণয় নগণয়নি ।৭১ 

এই িগরগুন  রাোণদর কােথা য় িণয় উণিনি । এবং  ক্ষেীয় ভাণব এগুন  
িমশঃ বানেেযণকণি েনরেত িণয়নি । প্রধািত কানরগর ও বযবসায়ী নেনে 
এগুন ণত বাস করত। একনি প্রাকৃত গ্রণে ভাগ েুণরর নিকিবতথী চম্পা গ্রামনি 
বনেথয় গ্রাম অর্থাৎ বনেকণদর বসনত িাণম উনিনখত িণয়নি । নকাি নকাি িগর 
আবার কানরগরণদর নকি িণয় উণিনি । নেমি, দবশা ীর সে েুণত্ত ৫০০নি 
মানির নেনিসেণত্রর নদাকাি নি । নিে নিে দ েনতর নিতৃণত্ব কানরগর ও 
বযবসায়ীরা নিণেণদর সঙ্ঘ গণি তুণ নি । এ ধরণের ১৮নি সণঙ্ঘর কর্া োিা 
নগণি। তাণদর মণধয কমথকার, দারুনশল্পী, চমথকার ও নচত্রকরণদর সণঙ্ঘর েনরচয় 
উণিখণোগয।৭২  

েুাঁনে উৎোদণির নক্ষত্র নিণসণব এই সব িগরগুন  উণিখণোগয। এবং এই 
কানরগনর উৎোদণি বানেেয মারফৎ প্রচুর অর্থাগম িত। নরানম া র্াোণরর মণত, 
শিণরর প্রসার  াণভর সণঙ্গ সণঙ্গই কানরগরণদর সংখযাও নবণি নগণয়নি । এবং 
সবাই নি  সমবায় সংঘ বা ‘নেনে’র অন্তভুথি। একএকনি নেনে শিণরর একএকনি 
নবণশষ অংণশ বাস করত, ফণ  এণদর নিণেণদর মণধয ঘনিষ্ঠ সম্পকথ গণি উিত। 
ও এরা একএকনি উেবেথ নিণসণব নচনিত িত।৭৩ বারােসীর কাণি দারুনশল্পীণদর 
একনি গ্রাম োওয়া নগণি। নস সময় কমথ নিবথাচি িণয় নগণয়নি  েুরুষািুিনমক। 
েুণগর নববতথণির সাণর্ সাণর্ সমবায় সংঘগুন  িমশঃ উন্নত িণয়নি । নদণশর 
এক একনি অিণ  উৎোনদত দ্রবয নগািা নদণশ নবিী িত-- নেমি, উত্তরািণ র 
কাণ া োন শ করা মৃৎোত্র। ন ািার নেনিসেত্র কীভাণব শি কণর বািাণত িয় তা 
কামারণদর োিা নি । বারােসী নর্ণক নকিু ন ািার সরঞ্জাম োওয়া নগণি নেগুন  
সম্ভবত নসংভূম ও ময়ূরভণঞ্জর খনিোত আকনরক ন ািা নর্ণক দতরী। অর্থাৎ, 
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এেুণগর মািুণষর েনরচয় নি  নদণশর সম্পন্ন খনিগুন র সাণর্। এরফণ  কৃনষ ও 
কানরগনর কাণে বযবিারণোগয েিোনতর সংখযাও এেুণগ বৃনদ্ধ নেণয়নি । োশাোনশ 
মুদ্রার আনবভথাণবর সণঙ্গ সণঙ্গ বযবসায় আরও সুনবণধ ি । এই মুদ্রাগুন র সািাণেয 
িািা দ্রণবযর বাোর দর ও দদনিক মেুনর নমিাণিার ইনঙ্গত োওয়া োয়।৭৪ নব াস 
দ্রণবযর বযবসা চ ত দূর-দূরান্তণর আর আর সাধারে নেনিস নবিী িত স্থািীয় 
বাোণর। নবনিময় প্রর্া নর্ণক এই নে চাাঁনদর উদ্ভব এ ইনতিাণসর এক তাৎেেথময় 
ঘিিা দবনক।  

িগর েীবণির নবকাণশর নেিণি ো সবণচণয় বি কারে িণয় নদখা নগণয়নি  তা 
ি , কানরগনর উন্নয়ি। নিেেূবথ ৬ষ্ঠ শতক নর্ণক গাণঙ্গয় উেতযকায় কৃনষোত 
উবৃণত্তর উদ্ভব ঘিায় নবণশষ দক্ষতাসমেন্ন সব সমণয়র েিয নিেুি কানরগণরর 
প্রণয়ােি িণয় েি । এণক্ষণত্র নতিেি গ্রীক ন খণকর বেথিা গুরুত্বেূেথ। আনরয়াি 
িাণম এক গ্রীক ন খণকর মণত, সব নশল্পই রাষ্ট্রীয় উণদযাণগ েনরচান ত িত ও সব 
কানরগরই রাষ্ট্রীয় নবতণি প্রনতোন ত িত। আবার নডওণডারাস ও স্ট্রাণকর মণত, 
োিাে ও অস্ত্র নিমথাে নশল্প দুনি সমূ্পেথভাণব রাষ্ট্র নিয়নিত নি । এরা রাণষ্ট্রর 
নবতণি প্রনতোন ত বণ  নকাি কর নদণত িত িা। উি দুেি আরও ইনঙ্গত 
নদণয়ণিি নে, উি দুই নশল্প বাণদ বানক সব নশণল্প রাষ্ট্র িেরদানর করত। 
নমগানস্থনিস োিান েুণত্র নিেুি একদ  রােকমথচারীর উণিখ কণরণিি, োণদর 
কােই নি  োবতীয় কানরগরী নশল্প ও নশণল্পাৎোদণির উের তদারনক করা। 
সম্ভবত এই উণদযাগগুন  নবসরকারী তর্া বযনিগত উণদযাণগ েনরচান ত িত। 
অর্থশাণস্ত্র ‘কারু’ বা কানরগরণদর কিণকর মত মারামক ব া িণয়ণি, কারে 
নিেেূবথ ৬ষ্ঠ শতণক নগে োতীয় কানরগর সংঘ রাণষ্ট্রর নভত িানিণয় নদণয়নি । 
তাই নমৌেথ আমণ  তাণদর ক্ষমতা সঙু্কনচত করা িয়। নকৌনি য কারুেীনবণদর রাষ্ট্রীয় 
নিয়িণে রাখারই েক্ষোতী নিণ ি।৭৫ 

তৃতীয় অধযাণয় রাময়ণের ঘিিাব ীর নে বযাখযা করার িণয়ণি, ভারণতর 
সমসামনয়ক অর্থিীনতর ইনতিাসও নসই সাক্ষয নদণে। েনদও রামায়ে মিাকাবয 
বণ ই অনধক প্রচানরত, তর্ানে তাণত ভারণতর অর্থনিনতক ও রােনিনতক ইনতিাস 
রূেণকর আিা  নর্ণক উাঁনক নদণে। বাল্মীনকর মণতা অখণ্ড নবানধসম্পন্ন মিীষারা 
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েখি রচিা কণরি, তখি তাণত স্বাভানবকভাণবই বহু স্তর ঢুণক োয়; ব া ভাণ া 
নিনমথত িণয় োয়, দতনর িয় নভন্ন নভন্ন মাত্রা। তাই রবীিিার্ েখি ‘ন নেকা’ রচিা 
কণরি; ‘রিকরবী’, ‘মুিধারা’, ‘অচ ায়তণি’র মণতা িািক রচিা কণরি তখি 
স্বতসূ্ফতথ ভাণব তাণত ঢুণক োয় সমাে, রােিীনত, দশথি, ইনতিাস। প্রজ্ঞাবাি কনবর 
ন খা তাই কাণ র প্রণকাণে িি িয় িা, তাণত েুগান্তণরর ধমথ র্াণক। কাণ  কাণ  
মািুষণক ‘অমৃতসমাি’ কর্া শুনিণয় তৃপ্ত কণর।    
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২২ তদেব বঙ্গীয় শোথ্তদকাষ, প্রথ্ম খণ্ড 
ভাষালবনযাস, 
আশীবতাে আপাটতদমন্ট, ৪১৬লব 
পণতশ্রী পল্লী, কিকাতা ৬০ 
প্রথ্ম প্রকাশ - আলিন, ১৪১৬, পৃ - ১৭০ 

২৩ েত্ত, 
রদমশচন্দ্র(সম্পা) 

ঋদেে-সংলহতা(লিতীয় খণ্ড) 

হরি প্রকাশনী 

এ ১২৬, কদিজ স্ট্রীট মাদকতট 



314 

 

কিকাতা - ৭ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ২৮থশ ভাদ্র, ১৩৮৩, পৃ - ৪৬১  

২৪ তদেব ঋদেে-সংলহতা(লিতীয় খণ্ড) 

হরি প্রকাশনী 

এ ১২৬, কদিজ স্ট্রীট মাদকতট 

কিকাতা - ৭ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ২৮থশ ভাদ্র, ১৩৮৩, পৃ - ৭১  

২৫ খান, কলিম পরমাভাষার থবাধ্ন উদিাধ্ন 

অিলবট পাবলিদকশন 

৬ লড, রমানাথ্ মজুমোর স্ট্রীট, লিতি 
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ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান প্রাাঃ লিাঃ 

১৭ লচত্তরঞ্জন এলভলনউ 

কিকাতা - ৭২ 

প্রথ্ম ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান মুদ্রণ - ২০০৭, পৃ - ১১৩ 
৪০ তদেব ভারত-ইলতহাদসর আলেপবত 

ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান প্রাাঃ লিাঃ 

১৭ লচত্তরঞ্জন এলভলনউ 

কিকাতা - ৭২ 

প্রথ্ম ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান মুদ্রণ - ২০০৭, পৃ - ১১৩ 
৪১ চদটাপাধ্যায়, সুনীি প্রাচীন ভারদতর ইলতহাস ১ম খণ্ড 

পলিমবঙ্গ রাজয পুস্তক পষতে 

আর্ত মযানশন(৯ম তি) 

৬এ রাজা সুদবাধ্ মলল্লক থকায়ার 

কিকাতা - ১৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - থম, ১৯৮৩, পৃ - ৯১ 

৪২ তদেব প্রাচীন ভারদতর ইলতহাস ১ম খণ্ড 

পলিমবঙ্গ রাজয পুস্তক পষতে 
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আর্ত মযানশন(৯ম তি) 

৬এ রাজা সুদবাধ্ মলল্লক থকায়ার 

কিকাতা - ১৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - থম, ১৯৮৩, পৃ - ৯৩ 

৪৩ তদেব প্রাচীন ভারদতর ইলতহাস ১ম খণ্ড 

পলিমবঙ্গ রাজয পুস্তক পষতে 

আর্ত মযানশন(৯ম তি) 

৬এ রাজা সুদবাধ্ মলল্লক থকায়ার 

কিকাতা - ১৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - থম, ১৯৮৩, পৃ - ৯৩ 

৪৪ তদেব প্রাচীন ভারদতর ইলতহাস ১ম খণ্ড 

পলিমবঙ্গ রাজয পুস্তক পষতে 

আর্ত মযানশন(৯ম তি) 

৬এ রাজা সুদবাধ্ মলল্লক থকায়ার 

কিকাতা - ১৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - থম, ১৯৮৩, পৃ - ৯৩-৯৪ 

৪৫ তদেব প্রাচীন ভারদতর ইলতহাস ১ম খণ্ড 

পলিমবঙ্গ রাজয পুস্তক পষতে 

আর্ত মযানশন(৯ম তি) 

৬এ রাজা সুদবাধ্ মলল্লক থকায়ার 

কিকাতা - ১৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - থম, ১৯৮৩, পৃ - ৯৪ 

৪৬ তদেব প্রাচীন ভারদতর ইলতহাস ১ম খণ্ড 

পলিমবঙ্গ রাজয পুস্তক পষতে 



319 

 

আর্ত মযানশন(৯ম তি) 

৬এ রাজা সুদবাধ্ মলল্লক থকায়ার 

কিকাতা - ১৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - থম, ১৯৮৩, পৃ - ৯৫ 

৪৭ তদেব প্রাচীন ভারদতর ইলতহাস ১ম খণ্ড 

পলিমবঙ্গ রাজয পুস্তক পষতে 

আর্ত মযানশন(৯ম তি) 

৬এ রাজা সুদবাধ্ মলল্লক থকায়ার 

কিকাতা - ১৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - থম, ১৯৮৩, পৃ - ৯৫ 

৪৮ তদেব প্রাচীন ভারদতর ইলতহাস ১ম খণ্ড 

পলিমবঙ্গ রাজয পুস্তক পষতে 

আর্ত মযানশন(৯ম তি) 

৬এ রাজা সুদবাধ্ মলল্লক থকায়ার 

কিকাতা - ১৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - থম, ১৯৮৩, পৃ - ৯৫ 

৪৯ চক্রবততী, রণবীর প্রাচীন ভারদতর অথ্তননলতক ইলতহাদসর সন্ধাদন 

আনদ পাবলিশাসত প্রাাঃ লিাঃ 

৪৫, থবিঘলিয়া থিন, 

কিকাতা - ০৯ 

লিতীয় সংকরণ, ৭ম মুদ্রণ - আ ে, ২০১৪, পৃ - ৮৫ 

৫০ চদটাপাধ্যায়, সুনীি প্রাচীন ভারদতর ইলতহাস ১ম খণ্ড 

পলিমবঙ্গ রাজয পুস্তক পষতে 

আর্ত মযানশন(৯ম তি) 
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৬এ রাজা সুদবাধ্ মলল্লক থকায়ার 

কিকাতা - ১৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - থম, ১৯৮৩, পৃ - ১০১ 

৫১ থকাসালি, োদমাের 
ধ্মতানদ 

ভারত-ইলতহাস চচতার ভূলমকা 

থক. লপ বা চী এন্ড থকাম্পালন 

২৮৬ লব. লব.  াঙু্গিী লস্ট্রট 

কিকাতা - ১২ 

প্রথ্ম বাংিা অনুবাে সং - ২০০২, পৃ - ৭৭ 
৫২ চক্রবততী, রণবীর প্রাচীন ভারদতর অথ্তননলতক ইলতহাদসর সন্ধাদন 

আনদ পাবলিশাসত প্রাাঃ লিাঃ 

৪৫, থবিঘলিয়া থিন, 

কিকাতা - ০৯ 

লিতীয় সংকরণ, ৭ম মুদ্রণ - আ ে, ২০১৪, পৃ- ৮৪ 

৫৩ চদটাপাধ্যায়, সুনীি প্রাচীন ভারদতর ইলতহাস ১ম খণ্ড 

পলিমবঙ্গ রাজয পুস্তক পষতে 

আর্ত মযানশন(৯ম তি) 

৬এ রাজা সুদবাধ্ মলল্লক থকায়ার 

কিকাতা - ১৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - থম, ১৯৮৩, পৃ - ১০১ 

৫৪ চক্রবততী, রণবীর প্রাচীন ভারদতর অথ্তননলতক ইলতহাদসর সন্ধাদন 

আনদ পাবলিশাসত প্রাাঃ লিাঃ 

৪৫, থবিঘলিয়া থিন, 

কিকাতা - ০৯ 

লিতীয় সংকরণ, ৭ম মুদ্রণ - আ ে, ২০১৪, পৃ- ৮৪ 
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৫৫ তদেব প্রাচীন ভারদতর অথ্তননলতক ইলতহাদসর সন্ধাদন 

আনদ পাবলিশাসত প্রাাঃ লিাঃ 

৪৫, থবিঘলিয়া থিন, 

কিকাতা - ০৯ 

লিতীয় সংকরণ, ৭ম মুদ্রণ - আ ে, ২০১৪, পৃ- ৮৪ 

৫৬ তদেব প্রাচীন ভারদতর অথ্তননলতক ইলতহাদসর সন্ধাদন 

আনদ পাবলিশাসত প্রাাঃ লিাঃ 

৪৫, থবিঘলিয়া থিন, 

কিকাতা - ০৯ 

লিতীয় সংকরণ, ৭ম মুদ্রণ - আ ে, ২০১৪, পৃ- ৮৪ 

৫৭ তদেব প্রাচীন ভারদতর অথ্তননলতক ইলতহাদসর সন্ধাদন 

আনদ পাবলিশাসত প্রাাঃ লিাঃ 

৪৫, থবিঘলিয়া থিন, 

কিকাতা - ০৯ 

লিতীয় সংকরণ, ৭ম মুদ্রণ - আ ে, ২০১৪, পৃ- ৮৪ 

৫৮ তদেব প্রাচীন ভারদতর অথ্তননলতক ইলতহাদসর সন্ধাদন 

আনদ পাবলিশাসত প্রাাঃ লিাঃ 

৪৫, থবিঘলিয়া থিন, 

কিকাতা - ০৯ 

লিতীয় সংকরণ, ৭ম মুদ্রণ - আ ে, ২০১৪, পৃ- ৮৪ 

৫৯ তদেব প্রাচীন ভারদতর অথ্তননলতক ইলতহাদসর সন্ধাদন 

আনদ পাবলিশাসত প্রাাঃ লিাঃ 

৪৫, থবিঘলিয়া থিন, 

কিকাতা - ০৯ 
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লিতীয় সংকরণ, ৭ম মুদ্রণ - আ ে, ২০১৪, পৃ- ৮৪ 

৬০ তদেব প্রাচীন ভারদতর অথ্তননলতক ইলতহাদসর সন্ধাদন 

আনদ পাবলিশাসত প্রাাঃ লিাঃ 

৪৫, থবিঘলিয়া থিন, 

কিকাতা - ০৯ 

লিতীয় সংকরণ, ৭ম মুদ্রণ - আ ে, ২০১৪, পৃ- ৮৪ 

৬১ তদেব প্রাচীন ভারদতর অথ্তননলতক ইলতহাদসর সন্ধাদন 

আনদ পাবলিশাসত প্রাাঃ লিাঃ 

৪৫, থবিঘলিয়া থিন, 

কিকাতা - ০৯ 

লিতীয় সংকরণ, ৭ম মুদ্রণ - আ ে, ২০১৪, পৃ- ৮৪ 

৬২ শমতা, রামশরণ ভারদতর প্রাচীন অতীত 

ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান প্রাাঃ লিাঃ 

১৭ লচত্তরঞ্জন এলভলনউ 

কিকাতা - ৭২ 

প্রথ্ম ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান মুদ্রণ - ২০১১, পৃ - ১৭১ 
৬৩ ভটাচার্ত, 

নদরন্দ্রনাথ্ 

প্রাচীন ভারদত রাষ্ট্রলচন্তা ও রাষ্ট্রবযবস্থা 

থজনাদরি লপ্রন্টাসত য়যান্ড প্রাাঃ লিাঃ 

১১৯ থিলনন সরণী, কলিকাতা - ১৩ 

প্রথ্ম সংকরণ - ১৯৯৫, পৃ - ৩০ 
৬৪ চক্রবততী, রণবীর প্রাচীন ভারদতর অথ্তননলতক ইলতহাদসর সন্ধাদন 

আনদ পাবলিশাসত প্রাাঃ লিাঃ 

৪৫, থবিঘলিয়া থিন, 

কিকাতা - ০৯ 
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লিতীয় সংকরণ, ৭ম মুদ্রণ - আ ে, ২০১৪, পৃ- ৯৮ 

৬৫ তদেব প্রাচীন ভারদতর অথ্তননলতক ইলতহাদসর সন্ধাদন 

আনদ পাবলিশাসত প্রাাঃ লিাঃ 

৪৫, থবিঘলিয়া থিন, 

কিকাতা - ০৯ 

লিতীয় সংকরণ, ৭ম মুদ্রণ - আ ে, ২০১৪, পৃ- ৯৯ 

৬৬ তদেব প্রাচীন ভারদতর অথ্তননলতক ইলতহাদসর সন্ধাদন 

আনদ পাবলিশাসত প্রাাঃ লিাঃ 

৪৫, থবিঘলিয়া থিন, 

কিকাতা - ০৯ 

লিতীয় সংকরণ, ৭ম মুদ্রণ - আ ে, ২০১৪, পৃ- ৯৯ 

৬৭ তদেব প্রাচীন ভারদতর অথ্তননলতক ইলতহাদসর সন্ধাদন 

আনদ পাবলিশাসত প্রাাঃ লিাঃ 

৪৫, থবিঘলিয়া থিন, 

কিকাতা - ০৯ 

লিতীয় সংকরণ, ৭ম মুদ্রণ - আ ে, ২০১৪, পৃ- ১০০ 

৬৮ তদেব প্রাচীন ভারদতর অথ্তননলতক ইলতহাদসর সন্ধাদন 

আনদ পাবলিশাসত প্রাাঃ লিাঃ 

৪৫, থবিঘলিয়া থিন, 

কিকাতা - ০৯ 

লিতীয় সংকরণ, ৭ম মুদ্রণ - আ ে, ২০১৪, পৃ- ১০১ 

৬৯ তদেব প্রাচীন ভারদতর অথ্তননলতক ইলতহাদসর সন্ধাদন 

আনদ পাবলিশাসত প্রাাঃ লিাঃ 

৪৫, থবিঘলিয়া থিন, 
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কিকাতা - ০৯ 

লিতীয় সংকরণ, ৭ম মুদ্রণ - আ ে, ২০১৪, পৃ- ৭৫ 

৭০ থ্াপার, থরালমিা ভারতবদষতর ইলতহাস 

ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান প্রাাঃ লিাঃ 

১৭ লচত্তরঞ্জন এলভলনউ 

কিকাতা - ৭২ 

প্রথ্ম প্রকাশ - জানুয়ারী, ১৯৮০, পৃ - ৩৫ 
৭১ শমতা, রামশরণ ভারদতর প্রাচীন অতীত 

ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান প্রাাঃ লিাঃ 

১৭ লচত্তরঞ্জন এলভলনউ 

কিকাতা - ৭২ 

প্রথ্ম ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান মুদ্রণ - ২০১১, পৃ - ১৬৫ 
৭২ তদেব ভারদতর প্রাচীন অতীত 

ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান প্রাাঃ লিাঃ 

১৭ লচত্তরঞ্জন এলভলনউ 

কিকাতা - ৭২ 

প্রথ্ম ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান মুদ্রণ - ২০১১, পৃ - ১৬৫ 
৭৩ থ্াপার, থরালমিা ভারতবদষতর ইলতহাস 

ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান প্রাাঃ লিাঃ 

১৭ লচত্তরঞ্জন এলভলনউ 

কিকাতা - ৭২ 

প্রথ্ম প্রকাশ - জানুয়ারী, ১৯৮০, পৃ - ৪২ 
৭৪ শমতা, রামশরণ ভারদতর প্রাচীন অতীত 

ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান প্রাাঃ লিাঃ 
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১৭ লচত্তরঞ্জন এলভলনউ 

কিকাতা - ৭২ 

প্রথ্ম ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান মুদ্রণ - ২০১১, পৃ - ১৬৫ 
৭৫ চক্রবততী, রণবীর প্রাচীন ভারদতর অথ্তননলতক ইলতহাদসর সন্ধাদন 

আনদ পাবলিশাসত প্রাাঃ লিাঃ 

৪৫, থবিঘলিয়া থিন, 

কিকাতা - ০৯ 

লিতীয় সংকরণ, ৭ম মুদ্রণ - আ ে, ২০১৪, পৃ- ১০৫ 

 

 


