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পঞ্চম অধ্যায় 
সামগ্রিক প্রাগ্রির একত্রীকরণ  

 
মানুষের গ্রিগ্রিত ভাো তার মুষির ভাোর থেষক অষনক নবীন। কষব প্রেম মানুে 
বিষত গ্রিষিগ্রিি; তা অনুমান করা িাড়া উপায় থনই। গ্রকন্তু গ্রিগ্রিত ভাোর পােুষর 
প্রমাণ পাওয়া যায়; তার দ্বারা ববজ্ঞাগ্রনক পদ্ধগ্রতষত কািগ্রনণণয় করা সম্ভব। যাই 
থ াক, আমরা অন্তত এটুকু বিষত পাগ্রর থয, মানুষের ভাোর থমৌগ্রিক রূপগ্রট 
প্রাচীনতর; এবং থস থমৌগ্রিক ভাোরই অগ্রজণত িব্দভাণ্ডার ও গ্রনয়মাবিীর অনুসরণ ও 
পগ্ররমাজণন কষর গ্রিগ্রিত ভাোর জন্ম ও গ্রবকাি সাধ্ন সম্ভব  ষয়ষি।  
আসা যাক সংসৃ্কত ভাো প্রসষে। গ্রিস্টপূবণ ৫০০ বা তারও গ্রকিু পূষবণ তৎকািীন 
গ্রকিু প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানুে উপিগ্রি করষিন প্রচগ্রিত ভাোর গঠন স্বাভাগ্রবক গ্রনয়ম 
থমষনই ধ্ীষর ধ্ীষর বদষি যাষে; সাগ্র তযসৃগ্রির ভাোও এষত প্রভাগ্রবত  ষত পাষর 
এই সষেষ  এবং একগ্রট ঐশ্বযণিািী ভাোর সম্পদগুগ্রিষক সংরক্ষষণর তাগ্রগষদ 
প্রচগ্রিত ভাোর সূত্রাবিীষক গ্রিগ্রপবদ্ধ কষর একগ্রট মানভাো বতগ্রর করার প্রষয়াজন 
রষয়ষি। এই মানভাো গ্রনমণাষণর তাগ্রগষদ তৎকাষি প্রচগ্রিত প্রাচীন প্রাকৃত, অপভ্রংি 
(যা বতণমান বাংিা বা নবয ভারতীয় ভাোগুগ্রির প্রাচীন রূপ) প্রভৃগ্রত ভাোগুগ্রির 
অবযক্ত (tacit) গ্রনয়মগুগ্রিষক বযক্ত (explicit) কষর সংসৃ্কত ভাোর সুগ্রনগ্রদণি রূষপর 
জন্ম থদওয়া  ি। বিষত থগষি সংসৃ্কত ভাোই পৃগ্রেবীর প্রেম কৃগ্রিম ভাো ও 
মানভাো। তৎকাষি প্রচগ্রিত ভাোগুগ্রি থেষক গ্রনয়মাবিী ও িব্দচয়ন করা  ষয়গ্রিি 
বষিই আজষকর বাংিা ভাোর সাষে সংসৃ্কত ভাোর এষতা গ্রমি।  
ববয়াকরগ্রণক গ্রনয়মাবিী মূিত দু’ধ্রষনর  য় (এক) িষব্দর পাষি িব্দ বগ্রসষয় বাকয 
গঠষনর প্রগ্রিয়া, (দুই) িষব্দর থভতর অেণ গ্রনষেক ও গ্রনষ্কািষনর প্রগ্রিয়া। 
প্রেমগ্রটষক বিা  য় Syntax আর গ্রদ্বতীয়গ্রটষক বিা  য় Sementics। Syntax-
এর থক্ষষত্র িষব্দর পর িব্দ; বিা ভাষিা পষদর পর পদ বগ্রসষয় কীভাষব বাকয বতগ্রর 
 য় থস কো বিা োষক। স্বাভাগ্রবকভাষবই থমৌগ্রিক ভাোর আশ্রয় ি ণ করষত  য়। 
গ্রঠক থতমগ্রন িব্দভাণ্ডার বতগ্ররর থক্ষষত্রও মানুষের মষধ্য প্রচগ্রিত স্বাভাগ্রবক 
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িব্দগুগ্রিষক চয়ন করষত  য়। পষর তার সংষিাধ্ন-পগ্ররষিাধ্ন কষর প্রষতযক িষব্দর 
গ্রিয়ামূি, গ্রিয়াপগ্ররবার ইতযাগ্রদর গ্রবনযাস করার কাজগ্রট করা  য়। 
যাই থ াক, িব্দতত্ত্বগ্রবদ্ ও ববয়াকরষণরা িষব্দর গ্রবনযাস করার থক্ষষত্র থদিষিন থয 
প্রগ্রতগ্রট িব্দই গ্রিয়া থেষক গ্রনষ্পন্ন। ‘গ্রনরুক্ত’-এর থিিক যাস্ক গ্রনদান গ্রদষিন থয 
সাধ্ারণভাষব থকাষনা িষব্দর গ্রিয়াষক থচনা থগষি থতা ভাষিাই; না থচনা থগষি 
গ্রবগ্রভন্ন পদ্ধগ্রত প্রষয়াগ কষর (অগ্রতপষরাক্ষবৃগ্রি প্রভৃগ্রত) থযভাষবই থ াক গ্রিয়াষক 
িুুঁষজ থবর করষত  ষব। প্রষয়াজষন বষণণর অেণষক গ্রনষ্কািষনর দ্বারা গ্রিয়াষক ধ্রষত 
 ষব-- এমনটাই যাষস্কর গ্রনদান। 
অেণাৎ িষব্দর একগ্রট স্বাভাগ্রবক বৃগ্রি  ি থস গ্রিয়াষক ধ্ারণ কষর রাষি; এবং 
মানুষের একগ্রট স্বাভাগ্রবক এবং সম্ভবত অসষচতন বৃগ্রি  ি থস িব্দ বতগ্রর বা 
বযব াষরর থক্ষষত্র গ্রিয়াষকই মূষি রাষি। এ অষনকটা থনাম চমগ্রস্ক কগ্রেত 
Language acquisition system -এর মষতা একগ্রট সাবণজনীন ক্ষমতা, যার 
সা াষযয মানুে অসষচতনভাষবও বাকয সঞ্জনষনর মষতা গ্রিয়াষক ভষর গ্রদষয় িব্দ 
উৎপাদন করষত পাষর। অেণাৎ িষব্দর থক্ষষত্র গ্রিয়াষক প্রােগ্রমকতা থদওয়াই 
মানুষের স্বভাব। নইষি সংসৃ্কত ভাোর জনয িব্দাবিী গ্রনবণাচষনর থক্ষষত্র সাধ্ারষণর 
মষধ্য প্রচগ্রিত িষব্দ গ্রিয়াই প্রধ্ান  ষয় উঠষিা কীভাষব? প্রেম অধ্যাষয় এসব গ্রনষয় 
গ্রবস্তাগ্ররত আষিাচনা  ষয়ষি। এসব থেষকই আমরা গ্রসদ্ধান্ত গ্রনষয়গ্রি প্রাচীন প্রাকৃত-
অপভ্রংি ভাোর িব্দভাণ্ডাষর সমৃদ্ধ সংসৃ্কত ভাোর প্রগ্রতগ্রট িব্দই গ্রিয়াগ্রভগ্রিক; এবং 
থসটা তার স্বাভাগ্রবক গুণ। 
এিন কো  ি মানুে যিন প্রেম কো বিষত গ্রিিি, তিন থস গ্রনশ্চয়ই এষকবাষর 
িষব্দর পর িব্দ বগ্রসষয় িম্বা িম্বা বাকয বিষত শুরু কষরগ্রন। প্রেষম থস শুরু 
কষরগ্রিি ধ্বগ্রন গ্রদষয়; গ্রিশুরা থযমন জষন্মর পর বষি। মনুষেযতর পর্গ্রণরা থযভাষব 
মষনর ভাব বযক্ত কষর। থসই ধ্বগ্রনষত বদর্ঘণয, শ্বাসার্ঘাত, সুরতরে প্রভৃগ্রত প্রষয়াষগর 
দ্বারা আগ্রদম মানুে তার মষনর ভাব প্রকাি করত। অেণাৎ, ধ্বগ্রনগুগ্রি তিন 
মষনাভাবষক ব ন করত। এভাষবই একগ্রদন এক ধ্বগ্রনর মষনাভাষবর সাষে অনয 
ধ্বগ্রনর মষনাভাষবর গ্রমশ্রষণ তুিনায় জগ্রটি মষনাভাষবর বা ক রূষপ িষব্দর জন্ম 
 ষয়গ্রিি। সুতরাং আমাষদর গ্রসদ্ধান্ত এই থয থসই আগ্রদকাষি উদূ্ভত থয সব 
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ধ্বগ্রনগুগ্রি মষনাভাষবর বা ক গ্রিি, তারা আজও মষনাভাবষক ব ন কষর গ্রনষয় 
চষিষি। আমরা তার থেষক মষনাভাবষক গ্রনষ্কািন করার প্রগ্রিয়া  য়ষতা ভুষি থগগ্রি, 
গ্রকন্তু তারা অেণ ীন  ষয় থগষি এমনটা নয়। আজও মানুে মষনর গভীষর তার 
আগ্রদম উিরাগ্রধ্কার ব ন কষর গ্রনষয় চষিষি, এবং প্রষয়াজষন বযব ারও কষর 
চষিষি। যত িামষকগ্রিক আগ্রদম জীবন ততই থসিাষন স্বাভাগ্রবক প্রগ্রিয়ারূষপ এই 
বযবস্থা এিষনা থদিা যায়। আর, যতই আধু্গ্রনক জীবন, ততই Logo-centric 
ভাোর দাস  ষয় প্রাণ ীষনর মষতা ভাো বযব ার িক্ষয করা যায়।  
যাই থ াক, গ্রদ্বতীয় অধ্যাষয় চগ্ররত্রগুগ্রির সামাগ্রজক সিা অষেেষণর থক্ষষত্র আমরা 
গ্রিয়াগ্রভগ্রিক িব্দােণগ্রবগ্রধ্র যষেে বযব ার কষরগ্রি। এষক্ষষত্র িষব্দর ‘বযাগ্রিমত্ত্বা’ 
গুণগ্রট আমাষদর স ায়ক  ষয়ষি। তা ষি কীভাষব আমরা থকাষনা চগ্ররষত্রর 
সামাগ্রজক সিা গ্রনণণয় করব? 
(১) প্রেষম িব্দগ্রটর বুৎপগ্রি ভাঙষত  ষব। 
(২) থসই বুৎপগ্রি ধ্ষর গ্রিয়াগ্রভগ্রিক বাকয গ্রনমণাণ করষত  ষব। এষক্ষষত্র বাকয 
বতগ্ররর থক্ষষত্র প্রতীকী অেণগুগ্রির মূি প্রবণতার সাষে সামঞ্জসয রক্ষা কষর চিষত 
 ষব এবং একগ্রট সাধ্ারণ গ্রসদ্ধাষন্ত থপৌঁিষত  ষব। 
(৩) এবাষর উক্ত চগ্ররত্রগ্রটর পুরাণ, রামায়ণ, ম াভারতাগ্রদর গষের সাষে উপষরর 
সাধ্ারণ সূত্রগ্রটষক গ্রমগ্রিষয় থদিষত  ষব। 
(৪) সমাষজ থসই সিা বতণমাষন কী রূষপ রষয়ষি তা বুষে তার আগ্রদরূপ থকমন 
 ষতা, অেণাৎ কাষির থপ্রগ্রক্ষষত গ্রবচার কষর সিাগ্রটষক থবাোর থচিা করষত  ষব। 
(৫) প্রচগ্রিত ইগ্রত াষসর তেযাবিীষক বযব ার কষর থদিষত  ষব থস ইগ্রত াস 
সিাগ্রটর সামাগ্রজক স্বরূপ থকমন গ্রিি। 
--এভাষবই থকাষনা সিার সামাগ্রজক রূপ িুুঁষজ পাওয়া যায়। 
আর একগ্রট গ্রবেয় এষক্ষষত্র মষন রািা দরকার থয, গ্রিয়া বযাপারগ্রট থকাষনা গ্রস্থর 
বযাপার নয়। আমরা প্রেম অধ্যাষয় গ্রনরুষক্তর স্কেস্বামীর টীকায় ‘পাকগ্রিয়া’ গ্রনষয় 
আষিাচনাকাষি থদষিগ্রি ‘অগ্রধ্শ্রয়ণ’, ‘উদকাষসচন’, ‘তণু্ডিাবপন’ ইতযাগ্রদ গ্রিয়াগুগ্রি 
পরপর র্ঘষট ও গ্রবনি  য়। এগুগ্রি সবই পাকগ্রিয়ার অন্তগণত। আসষি গ্রিয়াগ্রট 
অনুগ্রিত  ষত  ষত যত অিসর  ষত োষক, ততই তাষত গ্রভন্ন গ্রভন্ন গ্রিয়ার সম ার 
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র্ঘষট। থযমন ‘র’ মাষন র নকারী, অগ্রস্তত্ববান, আবিণনকারী, বিণমান, রক্ষক, ভক্ষক, 
রক্ষক-ভক্ষক। এগুগ্রি সবই গ্রিয়াগ্রটর অিগগ্রতর সাষে সাষেই সংর্ঘগ্রঠত  ষয়ষি।   
যাই থ াক, তৃতীয় ও চতুেণ অধ্যাষয় আমরা থদষিগ্রি ঋগ্বৈগ্রদক যুষগ উৎপাদন 
বযবস্থার থকাষনা রকম গ্রবকাি র্ঘষটগ্রন। গ্রকন্তু পরবতণী ববগ্রদক যুষগ থকৌমগ্রভগ্রিক 
সমাষজ কৃগ্রের পাকাপাগ্রক পিন র্ঘষট যায়। গ্রকন্তু তা সষত্ত্বও উৎপাদন বযবস্থা 
তিনও পযণন্ত সুগ্রবকগ্রিত থচ ারা িাভ কষরগ্রন। গ্রিস্টপূবণ ৬০০ নাগাদ কৃগ্রে, 
কারুজীবীতা ও বাগ্রণষজযর যষেি গ্রবকাি িক্ষয করা থগি এবং সমস্ত বযবস্থাগ্রটর 
সুপগ্ররচািনার জনয একগ্রট গ্রনয়গ্রিত রাষ্ট্রবযবস্থাও িক্ষয করা থগি। তৃতীয় অধ্যাষয় 
এই গ্রবেয়গ্রটষকই আমরা দিরে ও তাুঁর গ্রতন স্ত্রী রূষপ থদষিগ্রি। 
কৃগ্রেজাত উৎপাদষনই মানুষের ভরণ-থপােণ  ত। ি রগুগ্রি এষক্ষষত্র িামগুগ্রির 
ওপরই গ্রনভণরিীি গ্রিি। গ্রকন্তু গ্রিনযান্স কযাগ্রপটাষির জন্ম থয প্রধ্ানত কারুজীবী 
জনগণ বা থকৌিিযার গভণ থেষক তাও গ্রনগ্রশ্চত ভাষবই বিা যায়। কারুজীবীতা 
আপন প্রষয়াজন িুগ্ররষয় িুব দ্রুতই গ্রবগ্রনমষয়র জনয প্রস্তুত  ষত শুরু কষরগ্রিি। 
আসষি কারুজীবীতার উদ্ভষবর থপিষন বড় কারণগ্রট গ্রিি কৃগ্রেজাত উৎপাদনষক 
ত্বরাগ্রেত করা। এই কারুজীবীষদর প্রষয়াজষনর থেষক থবগ্রি অেণাৎ উদৃ্বি উৎপাদন 
করষত  ত। নইষি িামষক িাম কারুজীবী মানুষে ভষর থযত না। রাষমর পাদুকা 
গ্রসং াসষন বগ্রসষয় ভরষতর রাজয িাসষনর এিাষনই তাৎপযণ। 
থদিীয় ও গ্রবষদিীয় দু’প্রকাষরর বাগ্রণজয থস সময় প্রচগ্রিত  ষয় গ্রগষয়গ্রিি। এবং 
তার দ্বারা প্রচুর থদিীয় ও গ্রবষদিীয় মুদ্রা আসত তা গ্রনষয় আমরা পূষবণর অধ্যাষয় 
আষিাচনা কষরগ্রি। ববষদগ্রিক বাগ্রণজয গ্রনষয় ঋষৈষদ থিিা রষয়ষি (দ্রঃ পগ্রণ), তাও 
আমরা আষগর অধ্যায়গুগ্রিষত থজষনগ্রি। 
আমরা থয িাসন বযবস্থাষক দিরষের িাসন বষি থদষিগ্রি, তা গ্রিি প্রজাগ্র গ্বতেী 
রাজতষির উদা রণ। রাজতষির ক্ষমতা বৃগ্রদ্ধর পূষবণ এমন প্রজাগ্র গ্বতেী 
িাসনবযবস্থা থয প্রচগ্রিত গ্রিি তা আমরা আষগর অধ্যায়গুগ্রিষত আমরা থদষিগ্রি। 
গ্রকন্তু এই বযবস্থার বুনট সুদৃঢ় গ্রিি না। অষনকষক্ষষত্রই থয গ্রনবণাচনমূিক রাজতষির 
প্রগ্রতিা  ষয়গ্রিি, তার সাক্ষযও ইগ্রত াষস পাওয়া যায়-- 



330 

 

“থসই যুষগ গণতাগ্রিক গ্রবগ্রধ্-গ্রনষেধ্ বিষত প্রেষমই গ্রনবণাচনমূিক রাজতষির কো 
বিা  য়। রাজপদ তিনও পুষরাপুগ্ররভাষব বংিানুিগ্রমক  য়গ্রন। অেবণষবষদর একগ্রট 
থস্তাষত্রর একগ্রট পঙ্গ্রক্তষত আষি ‘জনগণ (গ্রবি) আপনাষক িাসনকাষযণর জনয 
গ্রনবণাগ্রচত কষরষি’। এই গ্রনবণাচন-মূিক রাজতি গ্রনষজই বস্বরতি প্রগ্রতিার পষে 
একগ্রট বাধ্া। এিন থযমন রাষ্ট্রপগ্রত, মগ্রিসভার সদসয প্রভৃগ্রতষক িপেি ণ করষত 
 য়, তিন রাজাষকও থতমগ্রন গ্রসং াসনাষরা ষণর সময় িপে গ্রনষত  ত। এইভাষব 
গ্রতগ্রন তাুঁর রাষজযর আইন, িাসনতি এবং ব্রাহ্মণষদর স্বাষেণর প্রগ্রত তাুঁর আনুগষতযর 
অেীকার ি ণ করষতন। অগ্রভষেষকর সময় রাজার উষেষিয বিা  ত ‘আপনাষক 
রাষ্ট্রগ্রট থদওয়া  ি কৃগ্রের (কৃগ্বেয), জন-কিযাষনর (থক্ষমায়), উন্নগ্রত এবং অিগগ্রতর 
(থপাোয়) জনয।’ এ থেষক মষন  য় রাজা শুধু্ অগ্রি গ্র ষসষব রাজযিাসন করষতন 
এবং জনসাধ্ারষণর বনগ্রতক ও অেণগ্বনগ্রতক উন্নগ্রত গ্রবধ্ান তাুঁর অবিয কতণবয 
গ্রিি।”১ 

এ যুষগ সভা ও সগ্রমগ্রতর গুরুত্ব গ্রিি গ্রবরাট। গ্রকন্তু রাজতষির ক্ষমতা বৃগ্রদ্ধর সাষে 
সাষেই আমিাতি ও থকরাগ্রনকুিষক গ্রনষয়াষগর প্রষয়াজন থদিা থদয়। রামায়ষণ 
গ্রবগ্রভন্ন থশ্রগ্রণর আমিাতি ও থকরাগ্রনকুষির পগ্ররচয় রষয়ষি। 
সমষয়র সাষে সাষে রাজতষি বস্বরাচার ঢুষক পষড়। ব্রাহ্মণষশ্রগ্রণর িাুঁই িমি 
বাড়ষত োষক। যজ্ঞ, রাজার অগ্রভষেক প্রভৃগ্রত থেষক শুরু কষর সমাষজর সবণস্তষর 
তারা ধ্ীষর ধ্ীষর গ্রবভীগ্রেকার থচ ারা থনয়। আর তাষত সবষচষয় থবগ্রি গ্রবপষদর 
সমু্মিীন  য়-- ববিয ও িূষদ্ররা। তারা একগ্রদষক রাজাষক কর প্রদান করত 
অনযগ্রদষক কৃেষক পুষরাগ্র তষদর প্রচুর যষজ্ঞর দগ্রক্ষণা গ্রদত। ব্রাহ্মণষদর কিযাষন 
বণণবযবস্থা তিন পাকাপাগ্রকভাষব প্রগ্রতগ্রিত-- 
“কৃেক, কাগ্ররগর, ভাড়াষট মজুর ও কৃগ্রেদাসষদর উৎপাগ্রদত সামাগ্রজক উদৃ্বি 
উপষভাষগর জনয বণণবযবস্থা প্রবগ্রতণত  য়।”২ 
তৃতীয় ও চতুেণ অধ্যাষয় আমরা থয ব্রাহ্মণ গ্রনয়গ্রিত বস্বরাচারী িাসন গ্রনষয় আষিাচনা 
কষরগ্রি তাষকই আমরা রাবণ আিযাগ্রয়ত কষরগ্রি। অেবণষবষদ দিমুণ্ডধ্ারী ব্রাহ্মষণর 
প্রসে আষি৩। গ্রি গ্রি থকািাম্বীর মষত, ‘দিৈ’ নামক ঋষৈষদ উগ্রিগ্রিত এক 
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পুষরাগ্র তই  য়ত অেবণষবষদ দিমুণ্ডধ্ারী ব্রাহ্মণ৪, যার সাষে দিানষনর সাদৃিয িক্ষয 
করার মষতা। 
থকৌষমর মানুে প্রেষম থস্বোয় রাজাষক কর প্রদান করষতন। গ্রকন্তু পরবতণীষত থস 
কর থয থস্বোপ্রষণাগ্রদত োষক গ্রন তা গ্রনষয় আমরা আষগর অধ্যাষয় গ্রবস্তাগ্ররত 
আষিাচনা কষরগ্রি। তা  ষয় উষঠগ্রিি থজারপূবণক আদাগ্রয়কৃত কর। তাই তিনকার 
রাজার অগ্রভধ্া  ষয় থগি ‘বগ্রিহৃত’ অেণাৎ ‘বগ্রি আ রণকারী বযগ্রক্ত’। আমরা তাড়কা 
রাক্ষসীর মষধ্য থসই কর সংিা ক সিাগ্রটষক decipher কষরগ্রি। থস মুগ্রনষদর 
আশ্রষম ভীেণ ত্রাষসর কারণ  ষয়গ্রিি। প্রাচীন ভারষত সিাগ্রট বা পদগ্রটর নাম গ্রিি 
থিৌগ্রিক বা শুিাধ্যক্ষ। 
এ িাড়াও রাজস্ব সংিা কষদর মাো রূষপ প্রাচীন ভারষত ‘সংিা ীতৃ’ পদগ্রট গ্রনষয় 
আমরা আষগর অধ্যাষয় আষিাচনা কষরগ্রি। এর মষধ্য কুম্ভকণণ সিাগ্রট ও ‘ভাগদুি’ 
পদগ্রটর সষে ইিগ্রজৎ সিাগ্রটর চগ্ররত্রগত গ্রমি আষি। 
ঋষৈষদর থবি গ্রকিু কাগ্র নীষক ঐগ্রত াগ্রসষকরা প্রায় ইগ্রত াষসর মযণাদা গ্রদষয় 
থিষিষিন। তার মষধ্য অনযতম  ি তৃৎসু-ভরত বা ভরত থগািীর দিগ্রট থকৌমষক 
প্রগ্রতষরাধ্ করার র্ঘটনা। এই দিগ্রট থগািী  ি-- যদু, তুবণি, অনু, দ্রু য, পুরু, 
অিীন, ভিান, পঘ্ত, গ্রিব এবং গ্রবিাগ্রনন।৫ ভরতষদর সষে পুরু থগািীর একদা 
বনু্ধত্বপূণণ সম্পকণ োকষিও পষর তা ববরী সম্পকণ  ষয় যায়। গ্রদষবাদাস ও সুদাষসর 
প্রগ্রত অষনকগুগ্রি ঋগ্বৈগ্রদক সূষক্ত প্রিংসা বগ্রেণত  ষয়ষি। রামায়ষণ পুুঁগ্রজর সমেণক 
গ্রবশ্বাগ্রমত্র চগ্ররত্রগ্রট প্রেষম ভরতষগািীর সষে যুক্ত োকষিও পষর থস পুরু থগািীর 
সষে যুক্ত  ষয় পষড়। ঋষৈষদর সিম মণ্ডষির র্ঘটনা পরম্পরার মাধ্যষম থযভাষব 
ভরতষগািীর গ্রসনু্ধ নদ অগ্রতিম কষর পাঞ্জাষবর সমভূগ্রমষত যুদ্ধজষয়র গ্রববরণ আষি 
তাষক ঐগ্রত াগ্রসক গ্রিৎষজি বষিষিন, ‘snapshot of history।’৬ এই পুরু স  
দিগ্রট জনষগািী সম্ভবত গ্রবগ্রনমষয়র জনয উৎপাদষনর পক্ষপাতী গ্রিষিন। এবং 
তাষদর জগ্রমষত থসজনযই িসি িিাষতন। সুদাস তাষদর গ্রবরুষদ্ধ চূড়ান্ত আর্ঘাত 
 াষনন নদীবষক্ষ একগ্রট বাুঁধ্জাতীয় জিাধ্ারষক গ্রবদীণণ কষর। এই র্ঘটনাই কগ্রবর 
থচাষি পাোণী অ িযার কাগ্র নী। অষনকগ্রদন পষর পুুঁগ্রজর যুগ এষি আবার থসিাষন 
উৎপাদনিীিতার সূচনা  য়। 
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আসষি সমাষজ উদৃ্বি উৎপাদন পুুঁগ্রজর জনয এবং বুদ্ধ থয মতামত গ্রনষয় প্রায় একই 
সমষয় আগ্রবভূণত  ষিন, তা গ্রিি থসই সমষয়র থপ্রগ্রক্ষষত এষকবাষরই নতুন গ্রনয়ম। 
নতুন সমাষজর  াতিাগ্রন, থশ্রিী নামক নতুন সম্প্রদাষয়র জন্ম ও তাষদর বাড়-বাড়ন্ত 
থস সমষয়র ব্রাহ্মণ ক্ষগ্রত্রয় তো রাজনযষদর িমি নামমাত্র ক্ষমতাধ্ারী কষর 
তুষিগ্রিি। পূবণতন গ্রনয়মনীগ্রতগুগ্রি প্রায় গ্রকিুই আর রইি না।  রধ্নু ভষের র্ঘটনায় 
এই অবস্থারই কাগ্রবযক উপস্থাপনা। 
এতগ্রদন সমস্ত সম্পষদর অগ্রধ্কারী গ্রিষিন রাজা এবং তার মাোর উপর বষস োকা 
ব্রাহ্মণকুি। এিন উদৃ্বি উৎপাদষন বযগ্রক্ত পুুঁগ্রজর জন্ম  ষয় থগি। এমনগ্রক ভূ-
সম্পগ্রির মষধ্যও বযগ্রক্তমাগ্রিকানার সূত্রপাত  ষয় গ্রগষয়গ্রিি। অনােগ্রপণ্ডষকর বুদ্ধষক 
জগ্রমদাষনর র্ঘটনাগ্রটষত জগ্রমষত বযগ্রক্তমাগ্রিকানার ইগ্রেত গ্রনষয় আমরা আষগর অধ্যাষয় 
আষিাচনা কষরগ্রি। এই থয পুুঁগ্রজর সষে জগ্রমর বন্ধন, তো উদৃ্বি উৎপাদষনর জনয 
ভূগ্রমষক বযব ার, এিাষনই গ্রনগ্র ত রষয়ষি রাষমর সষে সীতার গ্রববাষ র আসি 
তাৎপযণ। 
কাগ্ররগগ্রর গ্রিষের উদৃ্বি থেষক আসা পুুঁগ্রজ িুব দ্রুত িুষি থিুঁষপ উঠগ্রিি। তাই 
কমণকার দ্বারা ি র ভষর উঠগ্রিি। গ্রকন্তু গ্রবিাি সমাষজর ভরণ-থপােণ থতা আর 
কাগ্ররগগ্রর উৎপাদন গ্রদষয় সম্ভব নয়, তার জনয গ্রনভণর করষত  ষয়গ্রিি কৃগ্রের 
উপষরই। থককয়ীপুত্র ভরষতর গ্রসং াসন িাষভর এিাষনই তাৎপযণ। আর গ্রবগ্রনষয়াগ 
পুুঁগ্রজষক রাষ্ট্রীয় মযণাদা না গ্রদষয় থগািীগত স্তষরর কাগ্ররগগ্রর গ্রিষে গ্রনযুক্ত রািায় 
রাষমর বনবাষসর কাগ্র নীগ্রটও স্পি  ষয় যায়। আবার থসই পুুঁগ্রজ বা উদৃ্বি 
উৎপাদষনর গ্রনয়মষক গ্রিষরাধ্াযণ কষরই সমি বযবস্থাগ্রট পগ্ররচাগ্রিত  ষত শুরু কষর, 
এষকই আমরা থয রাষমর পাদুকা সংস্থাপন কষর ভরষতর রাজযিাসষনর তাৎপযণ, 
থসকো আমরা আষগই বষিগ্রি। 
ববগ্রদক যুষগর থিেপষবণ ব্রাহ্মণযতি ও তৎপ্রভাগ্রবত রাজতি কী ভয়াব  আকার 
গ্রনষয়গ্রিি, তার ঐগ্রত াগ্রসক অনুধ্যান আমরা আষগর অধ্যাষয় কষরগ্রি। কষরর থবাো 
সাধ্ারণ মানুেষক এষকবাষর অগ্রতি কষর তুষিগ্রিি। গ্রকন্তু গ্রবষির সঞ্চয় সাধ্ারণ 
মানুেষক ধ্ীষর ধ্ীষর িগ্রক্তিািী কষর তুিগ্রিি। করসংিা ষকরা তাষদর সষে 
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চুগ্রক্তবন্ধষন আবদ্ধ  ষত থচষয় থ নস্থা  ষয়গ্রিি। িূপণনিার কাগ্র নী থযন থস কাগ্র নীই 
বযক্ত কষর। 
সীতাভূগ্রমর কো আমরা আষগর অধ্যায়গুগ্রিষত থদষিগ্রি। গ্রবরাট পগ্ররমাষণ কৃগ্রেশ্রগ্রমক 
গ্রনষয়াষগর (কুির্ঘষর পুগ্ররষস) র্ঘটনাও ইগ্রত াস স্বীকৃত, এিাষন জনক সিাগ্রটর 
ভূগ্রমকা িুষট ওষঠ। সীতা রষণর র্ঘটনায় গ্রনগ্র ত রষয়ষি সমস্ত ভূ-সম্পদ ব্রাহ্মণ ও 
তার দ্বারা গ্রনয়গ্রিত রাজষনযর  াষত  স্তগত  ষয় যাওয়ার র্ঘটনায়। থয সম্পদ গ্রিি 
থযৌে, সামযবাদী সমাষজর সমস্ত মানুেই গ্রিি যার সমান অংিীদার থসই সমস্ত 
সম্পদ একদা রাজার বষি থর্ঘাগ্রেত  ষয়গ্রিি। প্রজারা চাষের অগ্রধ্কারী  ষিও তা 
সমূ্পণণতই রাজনযষদর দ্বারা গ্রনয়গ্রিত গ্রিি। আষগর অধ্যাষয় এ গ্রনষয় গ্রবসৃ্তত 
আষিাচনা  ষয়ষি। ভূগ্রমদাসপ্রো প্রমাণ কষর থসকাষির ভূগ্রম ীন মানুষের  ীনতার 
িগ্রব। কৃগ্রেজ উৎপাদনষক প্রেষম ভরণ-থপােণােণ বযব ার করা  ষিও পষর উদৃ্বি 
উৎপাদন শুরু  য় পুুঁগ্রজ সৃগ্রির জনয। পুুঁগ্রজর আগ্রদরূপ গ্র ষসষব জ্ঞান িমি তার 
রূপ বদি করষত করষত তো এষককগ্রট অবতার পগ্ররি  করষত করষত কৃগ্রেজ 
উৎপাদষনর সন্ধাষন পুুঁগ্রজর গমন কগ্রবর থচাষি রাষমর সীতা অষেেষণর কাগ্র নীষত 
গ্রনগ্র ত। জগ্রমর মাগ্রিকানা রাষষ্ট্রর  াত থেষক িমি সাধ্ারণ মানুষের  াষত থপৌঁষি 
যাগ্রেি, িিত বযগ্রক্তপুুঁগ্রজর গ্রবকাি র্ঘটগ্রিি দ্রুত াষরই। সম্পদ মানুেষক 
আত্মগ্রবশ্বাসী কষর, স্বাবিম্বী  ষয় ওঠার িগ্রক্ত থদয়। উৎপাদন ীন জনষগািীও পুুঁগ্রজর 
 স্তষক্ষষপ নানাভাষব, নানা থপিায় উৎপাদনিীি  ষয় ওষঠ। কবন্ধ ও িবরীষক 
রাষমর মুগ্রক্তদাষনর র্ঘটনায় থসই কাগ্র নী গ্রনগ্র ত। 
বািীবধ্ ও সুিীষবর গ্রসং াসন িাষভর কাগ্র নীগ্রট িুবই স্পি। পুরাষনা আমিাতষির 
অপসারণ ও নতুন এক থশ্রগ্রণর আমিার উদ্ভব এই কাগ্র নীর মূি কো। সাধ্ারণ 
মানুষের ক্ষমতা প্রগ্রতিায় িমি পুরাষনা থকৌমগ্রভগ্রিক রাজতষির ক্ষমতা সঙু্কগ্রচত 
 গ্রেি। ম াজনপদগুগ্রির উত্থাষনর কাষি তাই পূবণতন রাজতষির প্রগ্রতগ্রনগ্রধ্ষদর 
আর থদিষত পাওয়া থগি না। স্বয়ং রাজাষকও থদিা যায় সাধ্ারণ মানুষের মধ্য 
থেষকই তারা উষঠ এষসগ্রিি। ম াজনপদগুগ্রির গ্রদষক তাকাষিই এই মন্তষবযর 
যোেণতা প্রগ্রতপন্ন  ষব। 
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আমরা আষগর অধ্যাষয় থদষিগ্রি ব্রাহ্মষণরা সমস্ত রকষমর করবযবস্থার বাইষর গ্রিি। 
বুষদ্ধর সমকাষি সভা সগ্রমগ্রতর মত পুরাষনা সংগঠনগুগ্রির অগ্রস্তত্ব গ্রবপন্ন  ষয় মাো 
তুিগ্রিি ব্রাহ্মণষদর গ্রনষয় গষড় ওঠা পগ্ররেদ। গ্রনষজর অগ্রস্তত্ব সুরগ্রক্ষত এবং 
ক্ষমতায়ণষক প্রগ্রতগ্রিত রািার জনয সংর্ঘবদ্ধ  ষয় োকার প্রষয়াজন ব্রাহ্মষণরা িমি 
অনুভব কষরগ্রিি। কগ্রবর থচাষি এই পগ্ররেদগুগ্রি তো তাষদর দ্বারা সঞ্চাগ্রিত 
বস্বরাচারী রাজতাগ্রিক বযবস্থাষক আমরা িঙ্কা নাষম গ্রচষনগ্রি।৭ 
পুুঁগ্রজর সষে থমৌিবাষদর  িড়াই রামায়ষণ রাম রাবষণর সংর্ঘাত। থয ববিয সম্প্রদায় 
এষতাকাি ব্রাহ্মণ ও রাজার থভাগ গ্রবিাষসর উপকরণ থযাগাষতা, তারাই বাগ্রণষজযর 
গ্রবরাট প্রসাষর গ্রবরাট সম্পষদর মাগ্রিক  ষয় পষড়গ্রিি। থশ্রিী সম্প্রদাষয়র উত্থাষন 
সমি পূবণতন িাসনবযবস্থাগ্রট অপ্রাসগ্রেক  ষয় পড়গ্রিি। রাজতষির পূবণতন রূপগ্রট 
দ্রুত গুরুত্ব  াগ্ররষয় থিিগ্রিি। ম াজনপদগুগ্রির উত্থান আসষি পুুঁগ্রজপগ্রতষদর 
উত্থাষনর গে। িষি ব্রাহ্মণযসাগ্র ষতয ম াজনপদগুগ্রি গ্রনেনীয়। থবৌদ্ধধ্ষমণর গ্রবরাট 
প্রভাব ব্রাহ্মণষদর এষকবাষর কুগ্রক্ষগত কষর থিষিগ্রিি। আর তা  ষয় উষঠগ্রিি 
সাধ্ারণ মানুষের ধ্মণ। মানুষের মষধ্য পুুঁগ্রজর জন্ম ও থমৌিবাদী অপিাসষনর 
অবসাষন সামযবাদী থবৌদ্ধধ্ষমণর প্রগ্রতিাই গ্রিি রাবষণর মৃতুয ও রামরাজত্ব প্রগ্রতিার 
প্রগ্রতকাগ্রয়ত কাগ্র নী। 
এবাষর সমস্ত অগ্রভসেষভণ আষিাগ্রচত আমাষদর গ্রসদ্ধান্তগুগ্রি অধ্যায় সমাগ্রিষত থদষি 
থনব। 
প্রেম অধ্যাষয় আমরা থদষিগ্রি, বাক্চচণায় প্রাচীন ভারত গ্রিি অিণী। িব্দােণ গ্রবেষয় 
তার গ্রিি গ্রবরাট অজণন। আমাষদর অগ্রভসেষভণর সমস্তটা জুষড়ই গ্রিি িব্দােণষকগ্রিক 
দৃগ্রিষকাণ থেষক চগ্ররত্র ও র্ঘটনাগুগ্রিষক বুষে থনওয়ার থচিা। এই অগ্রন্তম পযণাষয় 
এষস আমরা অধ্যায়গুগ্রির সারবস্তুষক একপিষক থদষি থনব। 
প্রেম অধ্যাষয় আমরা প্রাচীন ভারষত বাক্চচণার ঐগ্রত য গ্রনষয় আষিাচনা কষরগ্রিিাম। 
থসিাষন দাুঁগ্রড়ষয় িষব্দর ও অষেণর মষধ্য সম্পকণ প্রগ্রতপাদয-প্রগ্রতপাদষকর নাগ্রক বাচয-
বাচষকর; তা গ্রনষয় প্রাচীন ভারতীয় চচণা ও পাশ্চাষতযর চচণাষক সংষক্ষষপ থদষি 
গ্রনষয়গ্রিিাম। থসিাষন আমরা যাস্কাচাষযণর গ্রকিু গ্রসদ্ধান্তষক ি ণ কষর তা গ্রদষয় 
গ্রবষেেষণর থচিা কষরগ্রি। থযমন, সব নাম িষব্দর মূষিই রষয়ষি গ্রিয়াপদ। থসই 
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গ্রিয়াপষদর অনুসন্ধাষন প্রষয়াজষন বণণসামাষনযর আশ্রয় ি ণ করষত  ষব। িব্দাষেণর 
বযাগ্রিমত্ত্বা গুণগ্রটর দ্বারা িব্দােণ প্রসাগ্ররত  ষত পাষর। এবং তার এিাকায় যারা 
যারাই পদচারণা কষর; তাষকই থসই গ্রিয়াগ্রটর কারক রূষপ ধ্ষর থনওয়া  য়। এই 
গ্রিয়াগ্রভগ্রিকতার স্বপষক্ষ আমরা এ অধ্যাষয় বহু প্রমাণ আমরা  াগ্রজর কষরগ্রি। 
আমরা থদষিগ্রি িষব্দর গ্রিয়াগ্রভগ্রিকতার কারষণই থস বহুঅেণধ্ারী।  গ্ররচরণ 
বষেযাপাধ্যাষয়র বেীয় িব্দষকাে থেষক আমরা বহু উদা রণ তুষি এষন গ্রবেয়গ্রটষক 
থবাোর থচিা কষরগ্রি।  
আমরা থদষিগ্রি ধ্ারণার জগৎ বদষি থগষি মানুষের দিণন বদষি যায়। আর এই 
দিণষনর ওপর গ্রনভণর কষর তার ভাোর প্রকৃগ্রত। ধ্ারণার জগতগ্রট আবার গষড় ওষঠ 
মানুষের জীগ্রবকা বা সামগ্রিক ভাষব সামাগ্রজক উৎপাদন কমণযজ্ঞ দ্বারা। তাই এই 
কমণযজ্ঞ যগ্রদ Natural perfection এর নীগ্রত অনুসারী  য়, তষব িব্দােণ  ষব 
আত্মাগ্রভগ্রিক; আর যগ্রদ Fandamentalism এর অনুসারী  য়, তষব িব্দােণ  ষব 
থদ গ্রভগ্রিক। 
প্রেম অধ্যাষয় আমরা থদষিগ্রি কীভাষব ধ্বগ্রন থেষক িব্দসমূ  পাুঁচগ্রট পযণায় থপগ্ররষয় 
প্রকাগ্রিত  য়। থদষিগ্রি প্রেম পযণাষয় গ্রবেুরূগ্রপণী থেষক গ্রদ্বতীয় পযণাষয়র 
মাতৃকাবণণগুগ্রি জাত  ষয়ষি। মাতৃকাবণণগুগ্রি থেষক গ্রিয়ামূিগুগ্রি জন্ম গ্রনষয়ষি। 
আবার গ্রিয়ামূিগুগ্রি থেষক জন্ম গ্রনষয়ষি িব্দসমূ ; থসই িব্দসমূ  ধ্ীষর ধ্ীষর 
আরগ্রবট্রাগ্রর অেণসম্পন্ন  ষয় উষঠষি।  
আষিাচনািষম আমরা এও থদষিগ্রি থয বণণােণ গ্রবষিে পদ্ধগ্রতষত জানা সম্ভব। থসই 
পদ্ধগ্রতগুগ্রি গ্রনষয়ও প্রেম অধ্যাষয় আষিাচনা করা  ষয়ষি। এর পষর বণণােণ প্রদান 
করা  ষয়ষি  গ্ররচরণ বষেযাপাধ্যাষয়র ‘বেীয় িব্দষকাে’, কগ্রিম িান ও রগ্রব 
চিবতণীর ‘সরি িব্দােণষকাে’ এবং ‘বেীয় িব্দােণষকাে’, অবিম্বষন। এরপর 
গ্রিয়াসমূ জাত ধ্াতুর তাগ্রিকা থদওয়া  ষয়ষি। এই ধ্াতুগুগ্রি কীভাষব িষব্দর জন্ম 
থদয়; তা গ্রনষয় আষিাচনা কষর আমাষদর প্রেম অধ্যাষয়র সমাগ্রি টানা  ষয়ষি। 
গ্রদ্বতীয় অধ্যাষয় প্রেষম প্রতীক গ্রনষয় আষিাচনা কষর রামায়ণ থয একগ্রট রূপকধ্মণী 
কাবয তার সমেণষন গ্রবষিেজ্ঞষদর মতামত  াগ্রজর করা  ষয়ষি। এই রূপকাষেণর 
উষন্মাচষন গ্রিয়াগ্রভগ্রিকতা কীভাষব বযবহৃত  ষয়ষি, তাও আষিাচনা করা  ষয়ষি। 
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িব্দােণ গ্রনষ্কািষনর পষে দিরে, থকৌিিযা, থককয়ী, সুগ্রমত্রা, রাম, িক্ষ্মণ, ভরত, 
িত্রুঘ্ন, জনক, সীতা,  নুমান, রাবণ, গ্রবশ্বাগ্রমত্র, গ্রবভীেণ, কুম্ভকণণ, িূপণনিা, জটায়ু, 
িব, কুি - এই কগ্রট চগ্ররত্র গ্রনষয় আষিাচনা করা  ষয়ষি। 
এিাষন দিরে থকাষনা চগ্ররত্র নয়, সিা। বহুগ্রবভাগ্রজত একগ্রট সুগ্রনয়গ্রিত িাসন 
বযবস্থা। এই বযবস্থাগ্রটষত গ্রতন থশ্রগ্রণর উৎপাদক জনগণ রষয়ষি-- কারুজীবী, 
কৃগ্রেজীবী এবং গ্রবগ্রনময়জীবী। এরাই  ষিন যোিষম থকৌিিযা, থককয়ী ও সুগ্রমত্রা। 
এষদর থেষক জন্ম গ্রনষয়ষি গ্রবগ্রনষয়াগ পুুঁগ্রজ, ভরণ-থপােণকারী পুুঁগ্রজ, থদিীয় ও 
গ্রবষদিীয় মুদ্রা। এরাই যোিষম রাম, ভরত, িক্ষ্মণ ও িত্রুঘ্ন। চগ্ররত্রগুগ্রিষক ধ্ষর 
ধ্ষর যতটা সম্ভব িব্দােণতাগ্রত্ত্বক পে অনুসরণ তাষদর সামাগ্রজক অেণ গ্রনষ্কািষনর 
থচিা করা  ষয়ষি। 
তৃতীয় অধ্যাষয়র প্রেম ভাষগ সাতকাণ্ড রামায়ণষক ধ্ষর ধ্ষর থমাটাদাষগর গেগ্রটষক 
গ্রবষেেণ করা  ষয়ষি। থসষক্ষষত্র িক্ষয করা থগষি, এক সামাগ্রজক পগ্ররবতণষনর িগ্রব 
ধ্ীষর ধ্ীষর বয়ন  ষয় উষঠষি কগ্রবর  াষত। উৎপাদন ীন িাসনবযবস্থা থেষক 
উৎপাদন, এবং থসিান থেষক পুুঁগ্রজর জন্ম; গ্রদ্বগ্রৈজয়; ব্রাহ্মণযতাগ্রিক অপিাসষনর 
িগ্রব; পুুঁগ্রজপগ্রতষদর  াষত এই বযবস্থাগ্রটর পতন; ভূসম্পষদ পুুঁগ্রজ গ্রবগ্রনষয়াগ -- প্রভৃগ্রত 
ইগ্রত াস উষঠ এষসষি রামায়ষণর গে থেষক।  
এই ইগ্রত াষসর সমেণষন আমরা এ অধ্যাষয়র গ্রদ্বতীয় ভাগ রচনা কষরগ্রি। থসিাষন 
থদষিগ্রি ববগ্রদক যুষগ পুষরাগ্র ত থশ্রগ্রণর প্রাধ্ানয; ববিয ও িূষদ্রর চূড়ান্ত দুরবস্থা। 
গ্রকন্তু ধ্ীষর ধ্ীষর অবস্থার পগ্ররবতণন  ষয়ষি। কৃগ্রে, গ্রিে ও গ্রবগ্রনময় বযবস্থা সমাজষক 
অনযতর রূপদান করষি। আর ববগ্রদক ধ্ষমণর গ্রবষরাগ্রধ্তা কষর িমি উষঠ এষসষি 
থবৌদ্ধধ্মণ। ববষিযর অবস্থা উিষরাির উন্নত  ষয়ষি। জন্ম গ্রনষে ‘থশ্রিী’ নামক 
একগ্রট সম্প্রদায়, যারা গ্রবগ্রনষয়াগ, থদিীয় গ্রবষদিীয় বাগ্রণজয প্রভৃগ্রতর দ্বারা প্রচুর 
অষেণর মাগ্রিক  ষয় উষঠষি। এতগ্রদনকার ব্রাহ্মণয িাসন পুুঁগ্রজর এই আগ্রবভণাষব 
অেণ ীনতায় পযণবগ্রসত  ষয়ষি। আর থোড়ি ম াজনপষদর উত্থান পূষবণর 
সমাজবযবস্থাষক সমূ্পণণভাষব পগ্ররবগ্রতণত কষর গ্রদষয়ষি। তাই ব্রাহ্মণয িন্থগুগ্রিষত 
থোড়ি ম াজনপষদর এত গ্রনো।   
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চতুেণ অধ্যাষয়র গ্রবেয়বস্তু অেণনীগ্রত। অেণগ্বনগ্রতক তত্ত্ব নয়, ইগ্রত াস। ভারতবষেণর 
ধ্ারাবাগ্র ক অেণগ্বনগ্রতক ইগ্রত াসটাষক এই অধ্যাষয় থদষি থনওয়ার থচিা করা 
 ষয়ষি। এর প্রেম ভাষগ আমরা নগদ-নারায়ষণর দিবতার তষত্ত্বর বযািযা কষরগ্রি। 
থদষিগ্রি নারায়ষণর এক একগ্রট অবতার আসষি পুুঁগ্রজর এক এক রকম পগ্ররণগ্রত। 
যার সূচনা  ষয়গ্রিি ‘আমার অজণন’ (মৎসয) এই থবাধ্ দ্বারা; আর সমাি  ি বৃ ৎ 
গ্রিেপগ্রত (কগ্রি) দ্বারা। মােিাষন পরপর এষসষি কমণ গ্রবভাজন, গ্রনষয়াগ, 
Productive and competitive capital, একই কষমণ পুনরাবৃগ্রিকরণ, সুদষিার 
পুুঁগ্রজ, গ্রবগ্রনষয়াগ পুুঁগ্রজ, ভরণ-থপােণকারী পুুঁগ্রজ, স্বণণ সম্পদ, গ্রবষদিীয় মুদ্রা,  
কৃষ্ণধ্ন, িমি বিিািী গ্রবগ্রনষয়াগ পুুঁগ্রজ প্রভৃগ্রত। এরই গ্রদ্বতীয় ভাষগ আষগর 
অধ্যাষয়র ইগ্রত াষসর অনুসরণ কষর রামায়ষণর মষধ্য পুুঁগ্রজর গ্রবকাষির থয গ্রচত্র 
আষি তা আিাদা কষর থদষি থনওয়ার থচিা কষরগ্রি। কাগ্র নীর পািাপাগ্রি এই 
অেণগ্বনগ্রতক আষিাচনাগ্রটষক রািষিই রামায়ষণর গেগ্রট অেণনীগ্রতর আষিাষক উদ্ভাগ্রসত 
 ষয় ওষঠ। 
পঞ্চম অেণাৎ এই অধ্যাষয়র প্রেম গ্রদষক আমরা আবার গ্রিয়াগ্রভগ্রিক িব্দােণতত্ত্বষক 
স জ কষর থদষি থনওয়ার থচিা কষরগ্রি। আর পািাপাগ্রি পূষবণর অধ্যায়গুগ্রি থেষক 
প্রাি সামাগ্রজক-রাজগ্বনগ্রতক-অেণগ্বনগ্রতক ইগ্রত াসটাষক রামায়ষণর র্ঘটনা ও 
চগ্ররত্রগুগ্রির সাষে সংষক্ষষপ গ্রমগ্রিষয় থদিার থচিা কষরগ্রি। এবং অগ্রন্তষম এই 
সারসংষক্ষপ কষর এক পিষক আমাষদর অগ্রভসেষভণর এক েিক থদষি থনওয়ার 
থচিা করিাম। থিে অধ্যাষয় আমরা রামায়ণষক িাগ্রড়ষয় গ্রকিুটা এগ্রগষয় যাব 
ম াভারষতর গ্রদষক। যগ্রদও তা থকবিমাত্র প্রদীপ প্রজ্জ্বিন। 
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তথ্যসূত্র: 

১ চট্টোপোধ্যোয়, সুনীল প্রোচীন ভোরট্তর ইততহোস ১ম খণ্ড 
পতিমবঙ্গ রোজ্য পুস্তক পর্ষদ 
আর্ষ মযোনশন(৯ম তল) 
৬এ রোজ্ো সুট্বোধ্ মতিক স্কোয়োর 
কলকোতো - ১৩ 
প্রথ্ম প্রকোশ - স্ম, ১৯৮৩, পৃ - ৯৩ - ০৪ 

২ শমষো, রোমশরণ প্রোচীন ভোরট্তর সোমোতজ্ক ও অথ্ষননততক 
ইততহোস 
ওতরট্য়ন্ট ব্ল্যোকট্সোয়োন প্রোাঃ তলাঃ 
১৭ তচত্তরঞ্জন এতভতনউ 
কলকোতো - ৭২ 
প্রথ্ম ওতরট্য়ন্ট ব্ল্যোকট্সোয়োন মুদ্রণ - ২০১১ 

৩ স্কোসোতি, দোট্মোদর ধ্মষোনন্দ ভোরত-ইততহোস চচষোর ভূতমকো 
স্ক. তপ বোগচী এন্ড স্কোম্পোতন 
২৮৬ তব. তব. গোঙু্গলী তিট 
কলকোতো - ১২ 
প্রথ্ম বোাংলো অনুবোদ সাং - ২০০২, পৃ - 
১৯০ 

৪ তট্দব ভোরত-ইততহোস চচষোর ভূতমকো 
স্ক. তপ বোগচী এন্ড স্কোম্পোতন 
২৮৬ তব. তব. গোঙু্গলী তিট 
কলকোতো - ১২ 
প্রথ্ম বোাংলো অনুবোদ সাং - ২০০২, পৃ - 
১৯০ 



339 

 

৫ চক্রবতষী, রণবীর ভোরত-ইততহোট্সর আতদপবষ 
ওতরট্য়ন্ট ব্ল্যোকট্সোয়োন প্রোাঃ তলাঃ 
১৭ তচত্তরঞ্জন এতভতনউ 
কলকোতো - ৭২ 
প্রথ্ম ওতরট্য়ন্ট ব্ল্যোকট্সোয়োন মুদ্রণ - ২০০৭, 
পৃ - ১০০ 

৬ তট্দব ভোরত-ইততহোট্সর আতদপবষ 
ওতরট্য়ন্ট ব্ল্যোকট্সোয়োন প্রোাঃ তলাঃ 
১৭ তচত্তরঞ্জন এতভতনউ 
কলকোতো - ৭২ 
প্রথ্ম ওতরট্য়ন্ট ব্ল্যোকট্সোয়োন মুদ্রণ - ২০০৭, 
পৃ - ১০১ 

৭ শমষো, রোমশরণ ভোরট্তর প্রোচীন অতীত 
ওতরট্য়ন্ট ব্ল্যোকট্সোয়োন প্রোাঃ তলাঃ 
১৭ তচত্তরঞ্জন এতভতনউ 
কলকোতো - ৭২ 
প্রথ্ম ওতরট্য়ন্ট ব্ল্যোকট্সোয়োন মুদ্রণ - ২০১১, 
পৃ - ১৭২ 

 


