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ষষ্ঠ অধ্যায় 

উপসংহার  
 

ম ৌলবাদী সভ্যতার ধ্ারক-বাহকদদর একপ্রকার ধ্বংস কদর প্রততষ্ঠা করা হদয়তিল 
রা রাজত্ব। ম ৌত  বুদ্ধ মে ঐকয ূলক সভ্যতার ডাক তদদয়তিদলন, তাদত সাড়া তদদয় 
ঝাাঁতপদয় পদড়তিল নর-বানদররা। তিপ্ত জনসাধ্ারণ  হতষিদদর সাদধ্র পৃতিবী ধ্বংস 
কদর, বণিাশ্র  বযবস্থাদক প্রায় সমূ্পণিরূদপ মভ্দে মেদল। রবীন্দ্রনাদির ভ্াষায়-- 

“(স াজ শরীদর) মরাদ র আক্র ণ মে ন তনদারুণ, তিতকৎসার আক্র ণও মত তন 
সাংঘাততক হইয়া প্রকাশ পাইল।” --ভ্ারতবদষি ইততহাদসর ধ্ারা। 

অধ্ঃপততত িতরদের হদলও অসুদররা১ ( অসু বা প্রাণ রদয় োহাদত, অধ্ঃপততত আতদ  
স াজতন্ত্রবাদী বা ম ৌলবাদী) তিল ববতদকেুদ র মেৌিস াদজর স িিক। তাদদর 
রাতারাতত মবৌদ্ধ বাতনদয় মেলার  দধ্য মে িালাতক তিল, তকিুতদন পদরই তার েল 
েদল। মসই িালাতক ও তার তবস্তাতরত তববরণ পাওয়া োয় মদবীপুরাদণ। আধু্তনক 
ভ্াষায় এই িালাতকর   িািি এরক  -- পুাঁতজর প্রদয়াজন তিল তার তবকাদশর বাধ্াস্বরূপ 
পুদরাতহততদন্ত্রর (মসকাদলর আ লাতাতন্ত্রক স াজতদন্ত্রর বা আতদ  স াজতদন্ত্রর 
জরাগ্রস্ত রূদপর) অবসান, আতদ সনাতন স াদজর সাদ যর সুখসৃ্মতত জনসাধ্ারদণর 
সা দন মসই একই দাতব মরদখতিল; আর তবপরীদত মকবল াে  ানুদষর (ত িযা) 
সাদ যর কিা বদল পুদরাতহততন্ত্র তখনও পেিন্ত মবাঁদি িাকদত সি  হদয়তিল। সুতরাং 
 ানুদষর প্রকৃত সাদ যর ডাক তদদয় পুদরাতহততন্ত্রদক ধ্বংস কদর মেলার পদি এ তিল 
নবজাত পুাঁতজর পদি এক সুবণি সুদো , এবং মস সুদোদ র সদ্বযবহার করদত 
নবজাত পুাঁতজ তিধ্া কদরতন। মবৌদ্ধধ্ ি প্রি  পুাঁতজবাদী তবপ্লদবর ধ্ ি রূদপ বযবহৃত 
হদয় ম ল। 

তকন্তু মদবীপুরাণ এ বযাপাদর কাউদক মিদড় কিা বদলতন। পুরাণ (= ইততহাস) মলখার 
ো তিরািতরত ধ্ ি, মসই সতযকিন মিদক মস তবিুযত হয়তন। তদব তকনা তার বাক্ভ্তি 
তক্রয়াতভ্তিক মপৌরাতণক ভ্াষায়। তাদত ওই স দয়র পুদরা ইততহাসটা ধ্রা আদি। তার 
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সংতিপ্ত বণিনা এইরূপ-- শুক্রািােিয তখন তপসযায় বযস্ত তিদলন। মসই অবসদর 
বৃহস্পতত শুক্রািাদেিযর রূপ ধ্ারণ কদর অসুরদদর অহিৎ বা মবৌদ্ধ হদয় োওয়ার পরা শি 
ও তশিা মদন, োদত তারা সংসার তবষদয় উদাসীন হদয় োয়, মদবতাদদর সুখস্ব ি 
দখল করদত না োয়। ইতযবসদর শুক্রািােিয তেদর আদসন এবং অসুরদদর ইতযকার 
অবস্থা মদদখ তাদদর ভ্ৎিসনা কদরন। তখন শুক্রািােিযরূপী বৃহস্পতত অসুরদদর বদলন 
মে, ভ্ৎিসনাকারী শুক্রািােিযই বৃহস্পতত, অসুরদদরদক তবপি া ী করার জনয শুক্রািােিয 
মসদজ এদসদিন। এই কিা শুদন অসুদররা প্রকৃত শুক্রািােিযদক তাতড়দয় মদয়২। 

এতদসদেও মসই মবৌদ্ধতবপ্লব ও তার মষাড়শ- হাজনপদ প্রততষ্ঠা বা রা রাজদত্বর 
প্রততষ্ঠা তিল ভ্ারত ইততহাদসর তিরস্মরণীয় ঘটনা। জরাগ্রস্ত জরৎকারুদত পতরণত 
ম ৌলবাদী ববতদক সভ্যতার দুতবিষহ দুদিশার হাত মিদক রা রাজত্ব  ানুষদক  ুতি 
তদদয়তিল। বহুকালক্র া ত বণিাশ্রদ র অ েিাদা মিদক এই প্রি   ানুষ সততযকাদরর 
 ুতির স্বাদ মপদয়তিল। তািাড়া অভু্যদয়কাদল সকল সা াতজক সিার মেরূপ 
 ততশীলতা িাদক, এই আতদ তশল্পতবপ্লদবরও তাই তিল। েদল  ানুষ স্বাভ্াতবক তবশুতদ্ধর 
নীততদত িলবার সুদো  পাওয়ায় সৃতিশীল হদয় উদেতিল, স াদজ প্রাদণর মজায়াদরর 
বান মডদকতিল। মে ভূ্সম্পতির সাতবিক  াতলকানা সভ্যতার সূেপাদতই অধ্ঃপততত 
ব্রাহ্মণ তিা  তিদরর অতধ্কাদর িদল ত দয়তিল, জনসাধ্ারণ এবার তা তেদর মপদয়তিল 
মেৌিসম্পদ রূদপই।  ানবস াদজর সবদিদয় ঘৃণয মে প্রিা -- ‘জন্মদদাদষ 
মশ্রণীতবভ্াজন’, জরাগ্রস্ত ম ৌলবাদী ববতদক সভ্যতার মসই ঘৃণয প্রিাদক রা রাজত্ব 
মকািাও মকািাও এদকবাদর  ুদি তদদয়তিল। রবীন্দ্রনাি বদলতিদলন, তখন স াদজ 
স স্ত মভ্দই লুপ্তপ্রায় হদয়তিল। তখন িতেয়রা জনসাধ্ারদণর সদি অদনক পতর াদণ 
ত তলয়া ত য়াতিল। 

মসই সুখসৃ্মতত ভ্ারতবাসীর  দন আজও অম্লান। তদব মসই সৃ্মততদত মকন মে সুখ, 
‘আত্মতবদেদ’-এর কারদণ ভ্ারতবাসী তা ভু্দল ম দি।  

তকন্তু মসই সাদধ্র রা রাজত্ব দীঘিস্থায়ী হয়তন। হওয়ার কিাও নয়। মকননা তভ্তিদত 
তিল িালাতক, েতি ইতযাতদ। তবভ্ীষণদক লঙ্কার রাজত্ব মিদড় মদওয়া হদয়তিল। 
পুদরাতহতদশ্রষ্ঠ রাবণ ধ্বংস হদলও, অধ্যাপনাজীবী ব্রাহ্মণ তিল অিত। রবীন্দ্রনাি 
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বদলতিদলন, েখন ভ্ারতবদষি মবৌদ্ধধ্দ ির  ধ্যাহ্ন, তখনও ধ্ িস াদজ ব্রাহ্মণ ও শ্র দণ 
মভ্দ তবলুপ্ত হয় তন। 

অতঃপর একতদন একই কদ ির ও ধ্দ ির পুনরাবৃতি ূলক ম ৌলবাদদর করাল গ্রাদস 
মবৌদ্ধধ্ িও কবতলত হল। মে বুদ্ধ তিদলন  ূততি, পূজা ইতযাতদ ম ৌলবাদী আিাদরর 
মঘারতর তবদরাধ্ী, তাাঁরই  ূততিদত মদশ ভ্দর ম ল। এ ন ভ্াদব মে, তাাঁর একার  ূততি 
সংখযা ভ্ারদতর পূবিবতিী স স্ত তবগ্রদহর সংখযাদক িাতড়দয় ম ল। মে বুদ্ধ ত বুদ্ধদক 
জানত ‘পতিকৃৎ’ বদল, উপাসনা করত িক্র, পদ্ম ও িদে,  ানুদষর  ুতির মসই ধ্ িও 
একতদন ধ্ িতদন্ত্র পতরণত হদয় ম ল। ক্র শ একতদন বুদ্ধ হদলন মদবতা, এবং 
প্রতীদকর পতরবদতি এল তবগ্রহ,  ে, পূজা, শঙ্খ, ঘন্টা, পুষ্পাঘিয, বনদবদয ইতযাতদ। 
সুকু ারী ভ্ট্টািাদেির মলখায় এর তবসৃ্তত তববরণ আদি। মকবল তাই নয়, জ্ঞানবৃদির 
প্রতত তার পিপাত সদদযাজাত ধ্নতন্ত্র মিদক রস সংগ্রহ কদর নালিা ও তিশীলার 
 হীরুদহ পতরণত হল। অপরতদদক মশ্রষ্ঠীদদর ( =মসকাদলর পুাঁতজপততদদর) বাড়বাড়ন্ত 
সকদলরই িিুশূল হদয় উেল।  

ইন্দ্রপ্রদস্থর এই বাড়াবাতড় হতস্তনাপুদরর সহয হল না। সুতরাং আতদ  স াজতদন্ত্রর 
উিরাতধ্কারী ঐরসজাত পুে দুদেিাধ্ন৩ (কু-তবিার ও তার আধ্াদররা) ও দুঃশাসন৪ 
(কু-শাসন ও তার আধ্াদররা) এবং আতদ  স াজতদন্ত্রর উিরাতধ্কারী মিেজপুে 
েুতধ্তষ্ঠর৫(পণযজীবীদদর নীতততনধ্িারক), ভ্ী ৬(ধ্নতাতন্ত্রক স াদজর প্রিারবযবস্থা), 
অজুিনদদর৭(শুক্লক িকারী বা সাদা টাকা উপাজিনকারী)  দধ্য এবার একটা েয়সলা 
হওয়া দরকার। অসুর বনা  মদবতার বহুকালক্র া ত সংগ্রা  এবার নতুন নাদ  
 ুদখা ুতখ হদয় ম ল -- কুরু-পাণ্ডদবর েুদ্ধ। মকউ কাউদক িাড়দত রাতজ নয়। পাবতলক 
মসকটরবাদীরা মঘাষণা কদর তদল -- ‘তবনা েুদদ্ধ নাতহ তদব সূিাগ্র ম তদনী।’ শুরু হদয় 
ম ল কুরুদিে  হাসংগ্রা । কংসদক কর না তদদয় বযবসায়ীদদর ন দ-নারায়ণ 
তততদদন Black-money-মত (=শ্রীকৃদে) পতরণত হদয় ত দয়তিল। তার প্রদরািনা ও 
পতরিালনায় White-money বা অজুিন  হা  হা রিীদদর তনদকশ কদর তদল। আর 
ম াটা মকৌরব বংশ ধ্বংস করার জনয ভ্ী ই( =পতরকতল্পত প্রিার) েদিি তিল, 
রািসী ভ্িজাত ঘদটাৎকিও৮( =গুজবও) ক  ম ল না। সারা মদশ জুদড় প্রশাসদনর 
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মে সকল প্রতততনতধ্ তিল, প্রিার ও গুজদবর িারা প্রভ্াতবত হদয়  ানুষ তাদদর ম দরই 
মেলল; পাতলত হল ধ্নতাতন্ত্রক প্রিাদরর ‘দুঃশাসদনর রিপান’ করবার প্রততজ্ঞা। 

অবদশদষ পুাঁতজবাদ তজতল বদট, তদব মস হল হাদরর বাড়া। অসুর ও মদবতা 
পরস্পরদক প্রায় তনদকশ কদর মেদলতিল। আতদ স াজতন্ত্র তনতিহ্ন। তরুণ ধ্নতন্ত্র 
ধ্নহীন, মদউতলয়া। রাষ্ট্রশতি বা িেশতি তন ূিল! এই মসই  হাভ্ারত উির পতরতস্থতত, 
তশল্পতবপ্লদবর মশষ স দয় ফ্রাদে ো মদখা ত দয়তিল ঊনতবংশ শতাব্দীর মশষাদধ্ি। এই 
মসই পতরতস্থতত েখন বৃহস্পততর৯ (স ৃদ্ধতদদ র পতত তেতন; োরা স্বাতন্ত্রয ও 
পণযজীতবতার স িিনকারী দশিদনর প্রবিা। একাদলর ভ্াষায় ধ্নতদন্ত্রর স িিক 
পতিত ণ) তপিু তপিু িার্ব্িাদকরা১০ (বৃহস্পতত  তানুসারী নাতস্তক ণ বা মে স্বাতন্ত্রযবাদী 
বা মদহবাদী বা ধ্নতন্ত্রবাদী ত ি ত ি বা েুতিসম্মত কিা বদল; িারু বাক) তেদর 
আদস; েখন ভ্তবষযদতর সা যবাদ তার experiment সাদর -- পযাতর কত উদনর 
উদয়াস্ত সম্ভব হয়। মসই অঙ্ক ত তলদয় পযাতরদসর ওই experiment-এর প্রায় ১৪০০ 
বির আদ  (প্রায় ৭০০ তিস্টাদব্দ), ভ্ারদতই প্রি  মসই পরীিা মসদর মনওয়া হয়। 
আতবভূ্িত হন পরীতিৎ, ‘তেতন পরীিা না কদর মকাদনা তকিু গ্রহণ করদতন 
না’( হাভ্ারত/দণ্ডীপবি)। তকন্তু পরীতিৎদদর মতা দীঘিজীবী হওয়ার উপায় মনই, 
সপিাঘাদত১১ ( =ধ্নীদদর আঘাদত)  ৃতুযই মে তার ভ্তবতবয, এবং মস তনবিন্ধ মেকাদনা 
োয় না।  

তকন্তু ইততহাদসর অদ াঘ তনয়দ  পরীতিদতরা তনতিহ্ন হয় না, বংশধ্র মরদখ োয়। 
পযাতর কত উদনর বংশধ্র মে ন রাতশয়ায় বুদজিায়াতনধ্ন েজ্ঞ ( = Proletarian 
Revolution = নদভ্ম্বর তবপ্লব) িালায়, পরীতিৎ-পুে জনদ জয়ও১২ (জন + 
√এতজ(কম্পন) + অ(খশ্)- কতৃিবাদিয= জনকম্পন  ততশীলরূদপ িাদক োহাদত = 
সা াতজক তবদরাহী সিা, তবদরাহ বা তবপ্লব) মত তন সপিদ ধ্ েজ্ঞ১৩ (সপি = সর বা 
ধ্নসম্পদ পালন কদর মে) বা সপিসে অনুষ্ঠান করদত শুরু কদর। ‘ক িেজ্ঞ বল্কল 
োদদর’ োরা মবৌদ্ধ তবপ্লদবও অংশ তনদয়তিল, শুক্ল েজুদবিদদর প্রবিা মসই োজ্ঞবল্কযই১৪ 
তার মপৌরতহদতয তনেুি হন। এতদদক েজ্ঞবাট তন িাণ কাদলই জানা ম ল, বুতদ্ধজীবী 
(তিজ) এই েদজ্ঞর বাধ্া হদয় দাাঁড়াদব। তা সদেও মস বাধ্া অততক্র  করদত পারল 
না মকউই। জরৎকারু তপতা (ম ৌলবাদী হদয় পড়া মবদজ্ঞান) ও জরৎকারু 
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 াতার১৫(প্রািীনপন্থী জনদ াষ্ঠী) পুে তিজ আস্তীক আতবভূ্িত হদলন। তার মিিায়, 
রাতশয়ার আধু্তনক সপিসদের  দতা, মসই প্রািীন সপিসেও বযিি হদয় ম ল। তাহদল 
মতা এবার বুতদ্ধজীবী তনধ্ন েদজ্ঞর ডাক তদদত হয় -- Cultural Revolution! 
মকবল াে অি, বি, কতলি সম্বল কদর জনদ জয় মসই প্রততজ্ঞাই কদর বসল -- 
‘তিজ সব কতরব সংহার’। আতদ  সা যবাদ মিদক মনদ  আসা  ানবস াদজর 
ভ্তবষযদতর সা যবাদদ মপৌঁিাদনার এইসব অপতরপক্ক প্রদিিা দুতট অস্বাভ্াতবক তসদ্ধান্ত 
তনদয় বদস -- একঃ স গ্র  ানব স াদজর অংশতবদশষও একা একা ভ্তবষযদতর 
সা যবাদদ মপৌঁিদত পাদর। দুইঃ কবন্ধ হদয়ও, অিিাৎ  ািা মকদট মেদল তদদয়ও 
মপৌঁিাদনা োদব। 

 দুতট তসদ্ধান্তই তিল ভু্ল। কারণ একটা  ানুদষর অদধ্িকটা মে ন উন্নত স্তদর উিীণি 
হদত পাদর না, মত তন তনদজর  ািা মকদট মেদল তদদয় মকানও  ানুষ তনদজর উন্নতত 
করদত পাদরনা। এ মতা তদের তভ্তদরই তির। 

েলত, ম ৌলবাদদর আত্মকলদহর সুদোদ  তাদক ধ্বংস করার মসই প্রদিিায় তির মদখা 
োয়। তখন তিজদ ধ্েজ্ঞ বা Cultural Revolution -এর বযিিতাদতই ম ৌলবাদ আর 
সন্তুি হয় না; তহংস্র েযাতসজ  রূদপ মস আতবভূ্িত হয় ও ির  প্রততদশাধ্ মনয়। 

 ‘রা রাজত্ব ও রা কাতহনী’র সদি জতড়ত  ুখয জনদ াষ্ঠীগুতলদক পুনরায় মস মকবল 
শূর বদল তনিা কদরই িান্ত হয় না, তাদদর স স্ত ভূ্সম্পতি মকদড় তনদয় তাদদর 
অস্পৃশয, অশুতি মঘাষণা কদর তাদদর মস অদন্তবাসী কদর িাদড়। রা রাজদত্বর পদবী 
আর সৃ্মততটুকু িাড়া তাদদর আর তকিুই অবতশি িাদক না। একই কদ ির ধ্দ ির 
জ্ঞাদনর আিাদরর বৃতির পুনরাবৃতিদক বংশানুক্রত ক পুনরাবৃতিদত বাধ্য করা হয়। 
মঘাতষত হয় মসই   িাতন্তক তনদষধ্ -- ‘মবদ উচ্চারণ করদল শূদরর তজভ্ মকদট মদদব, 
শূর মবদ শুনদল সীসা বা  ালা  তলদয় তার কাদন মেদল মদদব’(ম ৌত  ধ্ িসূে 
১২/৮)। দুই জরৎকারুর সন্তানরূদপ আতবভূ্িত আস্তীক শঙ্করািােিরূদপ মদশবযাপী 
ধ্ িতদন্ত্রর জাল তবতিদয় তদল। সারা মদশ জুদড়  ানুদষর স্বাধ্ীন ইোর  ৃতুয মঘাতষত 
হল। বৃতিদভ্দদক পুরুষানুক্রদ  পাকা করা হল। অিিাৎ জন্মদদাদষ মশ্রতণতবভ্াজনদক 
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সা াতজকভ্াদব প্রততষ্ঠা করা হল, ো তকনা পৃতিবীর মকানও মদদশ মনই। মঘাতষত হল 
এক একটা জাততর এক একটা কাজ তার ধ্দ ির অি।  

এর অতনবােি েল হল এই মে, ভ্ারতবষি শূরধ্দ ির মদশ হদয় ম ল। সনাতন ভ্ারত 
ববতদক ভ্ারদতর েু  মপতরদয় এবং মবৌদ্ধরূদপ তার তবদরাতধ্তা করদত ত দয় তহিু 
ভ্ারদত পতরণত হদয় ম ল। শুরু হল ভ্ারতীয় দুদিশার অন্ধকার েু । অন্ধ আিার 
সংস্কাদরর ‘অিলায়তদনর েু ’। রবীন্দ্রনাি বদলদিন, মবৌদ্ধ েু  ভ্ারতবষিদক তার 
স স্ত সংস্কার জাল মিদক  ুি কতরদত ত দয় মেরূপ সংস্কার জাদল বদ্ধ কদরদি, এ ন 
আর মকান কাদলই কদর তন। 

সব ঘটনা ঘদট োবার পর এবার ইততহাস (=পুরাণ) মলখার পালা। েু টা তিল 
অবস্থান্তর প্রাতপ্তর েু  বা ইততহাদসর Transitional Period। তক্রয়াতভ্তিক ভ্াষা ও 
আত্মাতভ্তিক দৃতিভ্তির  রণ হয়তন, অিি পণয ও পুাঁতজর েদিি তবকাদশর প্রভ্াদব 
প্রতীকী ভ্াষা ও মদহতভ্তিক দৃতিভ্তির িল হদয় ত দয়দি। মবৌদ্ধরা তাদদর ঘটনাপতির 
তববরণ তলখদলন প্রতীকী ভ্াষায় তকন্তু তক্রয়াতভ্তিক ভ্াষার প্রভ্াব মিদক  ুি হদত 
পারদলন না। আর িন্দ্রবংশীয়দদর স িিক বাল্মীতকরা পুাঁতজবাদদর তবজদয়র কাতহনীটা 
তলদখ োতেদলন তক্রয়াতভ্তিক ভ্াষায়; বযতি নয় সিাই োর িতরে। েলত ঘটনার 
বণিনার  দধ্যই ঘটনা আরও রহসযাবৃত হদয় ম ল। মসই মবৌদ্ধ গ্রন্থসম্ভাদরর সহস্রাতধ্ক 
অনুবাদ কদর তনল িীন ও ততর্ব্ত, দু ি  পাহাড় জিল মপতরদয় বাতক প্রততদবশী 
মদশগুতলদতও রা  ও বুদ্ধ হাত ধ্রাধ্তর কদর উপতস্থত হদলন, মেদত মেদতই তার 
মিহারা ও স্বভ্াব হদয় ম ল আরও রহসয য়। তাই সই! বণিাশ্র  সৃতিকারী প্রািীন 
আেিাবদতির তবরুদদ্ধ প্রততদবশীদদর প্রািীন তবরা  মসই রহসযাবৃত মবদতবদরাধ্ীদদরই 
স্বা ত জানাল। তকন্তু মসই বুদ্ধ-রা  েখন ইওদরাদপ ম দলন; প্রতীকী ভ্াষায় ইতত দধ্য 
অভ্যস্ত পািাতয তার প্রায় তকিুই বুঝল না। আর বযাস বসদলন জ ৎসৃতির শুরু মিদক 
ওই আতদ প্রদলতাতরয় তবপ্লব (বুদজিায়া তনধ্ন েজ্ঞ বা সপিসে) ও প্রতততবপ্লব পেিন্ত 
 ানবস াদজর তবকাদশর দীঘি ইততহাসটা তক্রয়াতভ্তিক ভ্াষায় সংকলন করদত, তলতখত 
হল  হাভ্ারত। প্রততদশাধ্াত্মক ওই প্রতততবপ্লদবর না  মদওয়া হয় ‘দণ্ডীপবি’। আর 
োদত মকউ মকাদনাতদন প্রতততক্রয়া জাত এই নতুন েুদ র অন্ত ঘটাদত না পাদর, তাই 
‘েু ান্তিার’ ‘সংদ াতপত’ কদর ‘হতরবংশ’এর তখল এাঁদট মদওয়া হয়। সম্ভবত ইততহাস 
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জ্ঞাদনর অজ্ঞতা মে  ানুষদক পশুদত (মে অতবদশষ মদদখ) পতরণত কদর, মস তিয 
তাদদর অজানা তিল না। তাই রা ায়ণ- হাভ্ারতাতদর  দধ্য পুদরা ইততহাসটাদকই 
রাখা হল, এ নভ্াদব োদত তার বংশধ্র ও তশদষযরা মসগুতল ভু্দল না োয়। সদবিাপতর 
‘তখল হতরবংশ’ মতা রইলই। এ ন তক, একিাও তাদদর অজ্ঞাত তিল না মে, মশষ 
েুদ র’ ‘প্রলয় স দয়’ অদনদকরই সৃ্মতত তেদর আসদব এবং তাাঁরা ওই ‘ঋতষ সংদ াতপত 
েু ান্তিাদর তবিরণ কতরদত স িি হইদবন’ (রঃ তখল হতরবংশ)। শুধু্ এই তহসাবটুকু 
তাদদর তিল না মে, ইতত দধ্য এ নতক বংশধ্র ও তশষয ণও আত্মাতভ্তিক দৃতিভ্তি 
ও তক্রয়াতভ্তিক শব্দািিতবতধ্ ভু্দল োদবন। রা ায়দণর তনতহতাদিির অনুসন্ধাদন আ াদদর 
অতভ্সিদভ্ির এই প্রয়াস মসই পূবিজদদর কাতঙ্খত ইোর প্রতত আ াদদর তবনম্র 
সম্মান।     
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তথ্যসূত্র: 

১ খান, কলিম ও চক্রবততী, রলব সরি শব্দাথ্তককাষ, 
একুশ শতক 
১৫ শযামাচরণ দে স্ট্রীট, 
কিকাতা ৭৩ 
প্রথ্ম প্রকাশ - জুিাই, ২০১৩ 

২ দেবী ভাগবত পুরাণ দ্রষ্টবয  
৩ খান, কলিম ও চক্রবততী, রলব সরি শব্দাথ্তককাষ, 

একুশ শতক 
১৫ শযামাচরণ দে স্ট্রীট, 
কিকাতা ৭৩ 
প্রথ্ম প্রকাশ - জুিাই, ২০১৩, পৃ - 
৩৭৮ 

৪ তকেব বঙ্গীয় শব্দাথ্তককাষ, প্রথ্ম খণ্ড 
ভাষালবনযাস, 
আশীবতাে আপাটতকমন্ট, ৪১৬লব 
পণতশ্রী পল্লী, কিকাতা ৬০ 
প্রথ্ম প্রকাশ - আলিন, ১৪১৬, পৃ - 
৫৪৯ 

৫ তকেব সরি শব্দাথ্তককাষ, 
একুশ শতক 
১৫ শযামাচরণ দে স্ট্রীট, 
কিকাতা ৭৩ 
প্রথ্ম প্রকাশ - জুিাই, ২০১৩, পৃ - 
৭৫৪ 

৬ তকেব 
 
সরি শব্দাথ্তককাষ, 
একুশ শতক 
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১৫ শযামাচরণ দে স্ট্রীট, 
কিকাতা ৭৩ 
প্রথ্ম প্রকাশ - জুিাই, ২০১৩, পৃ - 
৬৭০ 

৭ তকেব সরি শব্দাথ্তককাষ, 
একুশ শতক 
১৫ শযামাচরণ দে স্ট্রীট, 
কিকাতা ৭৩ 
প্রথ্ম প্রকাশ - জুিাই, ২০১৩, পৃ - 
৪০ 

৮ তকেব সরি শব্দাথ্তককাষ, 
একুশ শতক 
১৫ শযামাচরণ দে স্ট্রীট, 
কিকাতা ৭৩ 
প্রথ্ম প্রকাশ - জুিাই, ২০১৩, পৃ - 
১৮২ 

৯ তকেব সরি শব্দাথ্তককাষ, 
একুশ শতক 
১৫ শযামাচরণ দে স্ট্রীট, 
কিকাতা ৭৩ 
প্রথ্ম প্রকাশ - জুিাই, ২০১৩, পৃ - 
৬২৭ 

১০ তকেব সরি শব্দাথ্তককাষ, 
একুশ শতক 
১৫ শযামাচরণ দে স্ট্রীট, 
কিকাতা ৭৩ 
প্রথ্ম প্রকাশ - জুিাই, ২০১৩, পৃ - 
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২০৩ 
১১ তকেব সরি শব্দাথ্তককাষ, 

একুশ শতক 
১৫ শযামাচরণ দে স্ট্রীট, 
কিকাতা ৭৩ 
প্রথ্ম প্রকাশ - জুিাই, ২০১৩, পৃ - 
৮৫০ 

১২ তকেব সরি শব্দাথ্তককাষ, 
একুশ শতক 
১৫ শযামাচরণ দে স্ট্রীট, 
কিকাতা ৭৩ 
প্রথ্ম প্রকাশ - জুিাই, ২০১৩, পৃ - 
২৩০ 

১৩ তকেব সরি শব্দাথ্তককাষ, 
একুশ শতক 
১৫ শযামাচরণ দে স্ট্রীট, 
কিকাতা ৭৩ 
প্রথ্ম প্রকাশ - জুিাই, ২০১৩, পৃ - 
৮৫০ 

১৪ তকেব সরি শব্দাথ্তককাষ, 
একুশ শতক 
১৫ শযামাচরণ দে স্ট্রীট, 
কিকাতা ৭৩ 
প্রথ্ম প্রকাশ - জুিাই, ২০১৩, পৃ - 
৭৫২ 

১৫ তকেব সরি শব্দাথ্তককাষ, 
একুশ শতক 
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১৫ শযামাচরণ দে স্ট্রীট, 
কিকাতা ৭৩ 
প্রথ্ম প্রকাশ - জুিাই, ২০১৩, পৃ - 
২৩৪ 

১৬ তকেব সরি শব্দাথ্তককাষ, 
একুশ শতক 
১৫ শযামাচরণ দে স্ট্রীট, 
কিকাতা ৭৩ 
প্রথ্ম প্রকাশ - জুিাই, ২০১৩, পৃ - 
৭৫ 

 

 


