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সারসংক্ষেপ (Abstract) 

ক্রিয়ার ওপর ক্রিক্রি কক্ষর যে শব্দার্থতত্ত্ব গক্ষে ওক্ষে, তাক্ষক ‘ক্রিয়াক্রিক্রিক শব্দার্থতত্ত্ব’ 
বক্ষে। ক্রিস্টপূবথ ষষ্ঠ শতক্ষকর শব্দতাক্রত্ত্বক োস্ক তার ‘ক্রিরুক্ত’ গ্রক্ষে শব্দক্ষক িাম, 
আখ্যাত, উপসগথ ও ক্রিপাত এই যেক্রিকরক্ষির পক্ষে দাাঁক্রেক্ষয় ‘সমস্ত িাম শব্দই ক্রিয়া 
যর্ক্ষক ক্রিষ্পন্ন’ -- এই ক্রসদ্ধান্ত প্রক্রতষ্ঠা কক্ষরক্ষেি। িাম শক্ষব্দর অন্তগথত ক্রিয়া 
অিুসন্ধাক্ষির অক্ষিক প্রক্রিয়া রক্ষয়ক্ষে। আপাতিাক্ষব যকাি শক্ষব্দর েক্রদ ক্রিয়ার(ধাতু 
বা Verb root) সন্ধাি িা পাওয়া োয়; তক্ষব ক্রতক্রি বিথসামাক্ষিযর আেয় ক্রিক্ষত 
বক্ষেক্ষেি। অর্থাৎ বিথার্থ ক্রবক্ষেষি কক্ষর শক্ষব্দর অর্থ ক্রিিথয় করক্ষত হক্ষব, এই হে 
োক্ষস্কর ক্রিদাি। এবং এখ্াক্ষিই এই শব্দার্থক্রবক্রধ ‘বিথক্রিক্রিক’। অর্থাৎ োক্ষস্কর 
মতািুসাক্ষর প্রাচীি শব্দমাত্রই ক্রিয়াক্রিিথর। উপসগথ, প্রতযায়াক্রদ যসই ক্রিয়াক্ষক ক্রবক্ষশষ 
ক্রদশায় চাক্রেত কক্ষর।  

োস্কাচাক্ষেথর ক্রসদ্ধাক্ষন্তর ওপর ক্রিক্রি কক্ষর এক্ষগাক্ষত এক্ষগাক্ষত আমরা যদক্ষখ্ক্রে, সংসৃ্কত 
ও বাংো বিথগুক্রের প্রক্ষতযকক্রি ক্রবক্ষশষ অর্থ ধারি কক্ষর এবং যস অর্থ ক্রিয়াক্রিক্রিক। 
যেমি -- চােক = চােিা কক্ষর যে(ক এখ্াক্ষি করা), জেদ = জে দাি কক্ষর যে (দ 
এখ্াক্ষি দাি), অজ = যিই জিি োহাক্ষত ( অ এখ্াক্ষি িা করি; জ এখ্াক্ষি জিি) 
ইতযাক্রদ। হক্ররচরি বক্ষ্যাপাধযায় তাাঁর ‘বঙ্গীয় শব্দক্ষকাষ’ গ্রক্ষে বহু বক্ষিথর অর্থ 
সরবরাহ কক্ষরক্ষেি। অর্থাৎ যকাি শক্ষব্দর অর্থ ক্রিষ্কাশক্ষির যেক্ষত্র প্রতযেবৃক্রিক্ষত েক্রদ 
ক্রিয়ার খ্বর িা পাওয়া োয়; তক্ষব বিথ ধক্ষর শব্দার্থ ক্রিষ্কাশি চেক্ষত পাক্ষর। ক্রকন্তু 
শক্ষব্দর অন্তক্ষর যে ক্রিয়ার খ্বর রক্ষয়ক্ষে যস বযাপাক্ষর োস্কাচােথ ক্রিক্রিত। ক্রিরুক্ষক্ত 
ক্রতক্রি তাাঁর মতামক্ষতর সমর্থক্ষি প্রাচীি শব্দতাক্রত্ত্বক শাকিায়ি প্রমুক্ষখ্র মতামতক্ষক 
তুক্ষে ধক্ষরক্ষেি। অর্থাৎ যবাঝা োক্ষে প্রাচীি িারতীয় এই শব্দতাক্রত্ত্বকক্ষদর মক্ষত, শব্দ 
ও অক্ষর্থর সম্পকথ বাচয-বাচক িয়; প্রক্রতপাদয-প্রক্রতপাদক্ষকর।  

প্রাচীি িারতীয় শব্দগুক্রের একক্রি বে গুি হে ‘বযাক্রিমত্ত্বা’। অর্থাৎ শব্দার্থ বযাি হক্ষত 
পাক্ষর। কীিাক্ষব এিা সম্ভব? আসক্ষে যেক্ষহতু আোক্ষে রক্ষয়ক্ষে একক্রি ক্রিয়া,; যে 
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সিাই যসই ক্রিয়া সম্পাদি করক্ষে, যস ই  উক্ত ক্রিয়াক্রির কারী হক্ষয় োক্ষে। তাই 
অজ (যিই জিি োহাক্ষত) বেক্ষে যেমি সয়মু্ভ ব্রহ্মা-ক্রবষু্ণ-ক্রশবক্ষক যবাঝায়; যতমক্রি 
জিি ক্রিয়ায় অেম োগে, বদ্ধপুরুষ বা অজপাোগাাঁক্ষকও(unproductive 
village) যবাঝায় -- এক্ষদর সবারই যিতক্ষর এক ক্রিয়া ‘জিিহীিতা’ ক্রবদযমাি।  

সংসৃ্কত, বাংো প্রিৃক্রত প্রাচীি িাষাগুক্রের যবক্রশরিাগ শব্দ একসাক্ষর্ অন্তত ক্রতিক্রি 
স্তক্ষর অর্থ প্রদাি কক্ষর র্াক্ষক -- জেজাগক্রতক অর্থ, সামাক্রজক অর্থ ও স্বগথীয় অর্থ। 
প্রাচীি ঋক্রষক্ষদর কাক্ষে মন্ত্রার্থ এই ক্রতক্ষিরই সক্ষবথাচ্চ রূপ ক্রিক্ষয় প্রকাক্রশত হক্ষয়ক্রেে। 
ক্রকন্তু মািুক্ষষর যমধা-মিি শক্রক্ত কক্ষম োওয়ার সাক্ষর্ সাক্ষর্ মািুষ প্রর্ক্ষম স্বগথীয় অর্থ; 
তারপর সামাক্রজক অর্থ এবং যশক্ষষ জেজাগক্রতক অর্থক্ষক উপেক্রি করার েমতা 
হারাক্ষত র্াক্ষক। তাই প্রাচীিকাক্ষে মন্ত্রাক্ষর্থর ের্ার্থ অর্থক্ষক ধক্ষর রাখ্ার প্রক্ষয়াজক্ষি 
ক্রেক্রখ্ত হক্ষয়ক্রেে ‘ক্রিঘণু্টক্ষকাষ’। তারই বযাখ্যাগ্রে ‘ক্রিরুক্ত’। শক্ষব্দর এই ক্রতিক্রি 
স্তক্ষরর মক্ষধয ‘সামাক্রজক স্তর’ক্রি ক্রিক্ষয় আমাক্ষদর কারবার। আমাক্ষদর কাক্ষে তাই 
‘বরাহ’(বর + আ - √হন্ + অ(ড) - কিৃথবাক্ষচযেঃ বঙ্গীয় শব্দক্ষকাষ) মাক্ষি যকবে শূকর 
িয়, ‘োহাক্ষক বরি কক্ররয়া (তাহার দ্বারা অিযক্ষক) আহিি করা হয়’ তাক্ষক যবাঝাক্ষিা 
হক্ষে। যস শূকর হক্ষত পাক্ষর (রদক্রত িূক্রমং শূকরেঃ - দ্রেঃ বঙ্গীয় শব্দক্ষকাষ) আবার 
রাষ্ট্র ক্রিক্ষয়াক্রজত কমথচারীও হক্ষত পাক্ষর। ‘আম’(আ + √অম্(গক্রত) + অ(ঘঞ্) - 
কর্ম্থবাক্ষচযেঃ বঙ্গীয় শব্দক্ষকাষ) মাক্ষি যকবে ফেক্রবক্ষশষ িয়; ‘োহা পীক্রেত কক্ষর’, ঈষৎ 
অক্রিপ্রাি বা পক্ক; অপক্ক, অক্রসদ্ধ, কাাঁচা এমি মেববষময (আমাশয়) হক্ষত পাক্ষর 
আবার আম জিতাক্ষকও যবাঝাক্ষত পাক্ষর। এিাক্ষবই প্রাচীি সংসৃ্কত শব্দগুক্রে 
বহুবরক্রখ্ক অর্থধারি করত। তার মধয যর্ক্ষক আমরা সামাক্রজক অর্থক্রিক্ষক গ্রহি কক্ষর 
তার দ্বারা রামায়িক্ষক বযাখ্যা করার যচষ্টা কক্ষরক্রে।  

আমাক্ষদর অক্রিস্ক্ষিথর প্রর্ম অধযাক্ষয়র িাম ‘ক্রিয়াক্রিক্রিক-বিথক্রিক্রিক শব্দার্থতত্ত্ব’। 
োস্কাচাক্ষেথর ক্রসদ্ধান্ত অিুোয়ী সব িামশব্দই যেক্ষহতু ক্রিয়া যর্ক্ষক ক্রিষ্পন্ন তাই আমরা 
শব্দাক্ষর্থর বযাক্রিমত্ত্বা গুিক্রি বযবহার কক্ষর রামায়ক্ষির চক্ররত্রগুক্রের সামাক্রজক অর্থ 
ক্রিষ্কাশক্ষির যচষ্টা কক্ষরক্রে। তার কারি যবদ, উপক্রিষদ, রামায়ি, মহািারত, পুরাি 
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গ্রোক্রদ ক্রেক্রখ্ত হক্ষয়ক্রেে ক্রিয়াক্রিক্রিক িাষায়। তাই আমরা বতথমাক্ষির Logo-
centric শব্দার্থক্ষবাক্ষধর কারক্ষি বুক্ষঝ উেক্ষত পাক্রর িা, ‘েক্ষমর মাতার ক্রববাহ হওয়ায় 
ক্রববস্বাক্ষির স্ত্রীর মৃতুয ঘক্রিে’ (ঋক্ষেদ ১০ম মণ্ডে, ১৭শ সুক্ত) যকি? বা ‘অক্রদক্রত 
হইক্ষত দে জক্রিক্ষেি, আবার দে হইক্ষত অক্রদক্রত জক্রিক্ষেি’ (ঋক্ষেদ ১০ম মণ্ডে, 
৭২ সুক্ত) কীিাক্ষব? 

োই যহাক স্বয়ং বাল্মীক্রক যর্ক্ষক শুরু কক্ষর রবীন্দ্রিার্ যপক্ররক্ষয় বহু প্রাচয ও 
পািাক্ষতযর গক্ষবষক, ক্রবদগ্ধ পক্রণ্ডত মক্ষি কক্ষরি রামায়ক্ষি ক্রিক্রহত রক্ষয়ক্ষে িারক্ষতর 
সামাক্রজক-অর্থবিক্রতক-রাজবিক্রতক ইক্রতহাস। ক্রকন্তু যসই ইক্রতহাক্ষসর দরজায় যে 
প্রাচীি তাোক্রি আাঁিা, তার চাক্রবকাক্রে এই ক্রিয়াক্রিক্রিক শব্দার্থতত্ত্ব। এক্রদক যর্ক্ষক 
আমাক্ষদর কাক্ষে রামায়ি ক্রিেক বীরত্ববযঞ্জক কাক্রহিী িয়; সময় ও সমাক্ষজর দক্রেে।  

 ক্রদ্বতীয় অধযায় তর্া ‘ক্রিয়াক্রিক্রিক-বিথক্রিক্রিক শব্দার্থক্ষত্ত্বর আক্ষোয় রামায়ক্ষির চক্ররত্র’ 
অধযাক্ষয় চক্ররত্রগুক্রের যসই সামাক্রজক সিা ক্রিিথক্ষয়র যচষ্টা করা হক্ষয়ক্ষে।  

তৃতীয় অধযায় তর্া ‘রামায়ক্ষির ঘিিায় ক্রিক্রহত িারত ইক্রতহাস’ অধযাক্ষয়র প্রর্ম 
িাক্ষগ সিকাণ্ড রামায়ক্ষির যমািাদাক্ষগর গল্পক্রিক্ষক ধক্ষর সামাক্রজক সিাগুক্রে কীিাক্ষব 
ক্রিয়া-প্রক্রতক্রিয়া কক্ষরক্ষে তার উক্ষিাচক্ষির যচষ্টা করা হক্ষয়ক্ষে। িারত ইক্রতহাক্ষসর 
একক্রি ক্রবরাি কােপবথ; একক্রি ক্রবরাি জিপদ ও একক্রি ক্রবরাি ক্রবপ্লক্ষবর কাক্রহিী 
শাক্রয়ত রক্ষয়ক্ষে রামায়ক্ষির গক্ষল্প। ক্রিস্টপূবথ ১০০০ বা তারও ক্রকেু পূবথ যর্ক্ষক 
ক্রিস্টপূবথ ৬০০ বা তারও ক্রকেু পক্ষরর ইক্রতহাস রূপক্ষকর আোক্ষে আেয় ক্রিক্ষয়ক্ষে 
রামায়ক্ষির গক্ষল্প। প্রর্ম িাক্ষগ গল্প ধক্ষর তা উদ্ধাক্ষরর যচষ্টা ও ক্রদ্বতীয় িাক্ষগ 
তৎকােীি সামাক্রজক-রাজবিক্রতক ইক্রতহাসিা যদক্ষখ্ যিওয়া হক্ষয়ক্ষে; এবং আিেথিাক্ষব 
তাক্ষদর মক্ষধয বহু ক্রমে েেয করা যগক্ষে। 

চতুর্থ অধযাক্ষয়র িাম ‘রামায়ক্ষি ক্রিক্রহত িারত অর্থিীক্রত’। এই অধযাক্ষয়র প্রর্ম িাক্ষগ 
িগদ-িারায়ক্ষির ‘দশাবতারতত্ত্ব’ বযাখ্যা করা হক্ষয়ক্ষে ও পক্ষর রামায়ক্ষি বক্রিথত 
িারক্ষতর অর্থবিক্রতক ইক্রতহাসিা প্রামািয ক্রবক্ষশষজ্ঞক্ষদর গ্রোক্রদ অবেম্বক্ষি যদক্ষখ্ 
যিওয়া হক্ষয়ক্ষে। 
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পঞ্চম অধযাক্ষয়র িাম ‘সামক্রগ্রক প্রাক্রির একত্রীকরি’। এখ্াক্ষি আক্ষগর অধযায়গুক্রেক্ষত 
যে প্রাক্রি ঘক্ষিক্ষে তার সার সংক্ষেপ করা হক্ষয়ক্ষে। পাশাপাক্রশ ইক্রতহাক্ষসর সক্ষঙ্গ 
রামায়ক্ষির ঘিিাগুক্রের সাদৃশয ক্রমক্রেক্ষয় যদখ্ার যচষ্টা হক্ষয়ক্ষে।  

আমাক্ষদর েষ্ঠ অধযায় ‘উপসংহার’। এই অধযাক্ষয় রামায়িক্ষক অক্রতিম কক্ষর 
ক্রিয়াক্রিক্রিক শব্দার্থতত্ত্বক্ষক আেয় কক্ষর মহািারক্ষতর ক্রদক্ষক এক্রগক্ষয় োওয়ার 
যদশোইিুকু যোকা হক্ষয়ক্ষে মাত্র। একিা Counter revolution-এর গল্প েুক্রকক্ষয় 
রক্ষয়ক্ষে মহািারক্ষতর অমৃতসমাি কর্ায়। তারই চক্রকত দশথি কক্ষর আমাক্ষদর 
অক্রিস্ক্ষিথর সমাক্রি িািা হক্ষয়ক্ষে। 
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প্রাককথন 
প্রতিতি বাঙাতি ছেলি ছেলে ছেেনিা েলন কলে আতেও ছিেনিাই ছেলবতেিাে; 
অথথাৎ ছিখািা আোে েলে েলেলে। ছেই ছেলবই খািাে পে খািা েতেলে 
িুলিতেিাে। ছেই েূলেই ২০০৮-০৯ নাগাদ পতেতিি হই ছকৌেব, তেন্নেুখ, নিুন 
কতবিা, কতবিা কযাম্পাে, ে, প্রেৃতি তকেু প্রথাতবলোধী পতেকালগাষ্ঠীে োলথ। 
kaurab.com বাাংিা কতবিা তবষেক প্রথে বাাংিা ওলেব পতেকা। ছেিা ঘািলি 
ঘািলি একতদন একতি বইলেে তবজ্ঞাপন ছিালখ পড়লিা-- ‘ছেৌিতববাদ ছথলক 
তনতখলিে দর্থলন’। ছেৌিবাদ তনলে আলগও দু’একিা বই পড়া তেি; তকন্তু ছেই ‘বাদ’ 
ছে আেলি ‘তববাদ’ িা স্পষ্ট তেি না এবাং িাে ছথলক ছবতেলে ছে একিা তদগন্তহীন 
নীি আকালর্ে ছদখা পাওো ছেলি পালে, ছিেন োলব োবনালিই তেি না 
তবষেিা। নােকেলেে ওই আকষথেীে েতিিা, পার্াপাতর্ তবষেবস্তু তনলে কল্পনািা 
এেন বাড়াবাতড় পেথালে ছপৌঁোলিা ছে বইিাে ছখাোঁজ না পাওো পেথন্ত স্বতি পাতিিাে 
না।  তকন্তু ‘তনতখলিে দর্থন’ কী আে ছোজা কথা? তবতেন্ন ছদাকালন অর্থাে তদলে 
আনালি বযথথ হলে ২০১০ এ কিকািা বইলেিাে ছকৌেলবে স্টলি ছপৌঁলে ছগিাে। 
তকন্তু হা হলিাতি! আোলক জানালনা হি, ছিখক তনলজই বই তদলে োন, আবাে 
তনলেও োন আে ছেই েেে স্টলি বই ছনই। অথথাৎ বইতি পাওো ছগি না। 
অিঃপে বেে খালনক ছকলি ছগি। িােপে তক েলন কলে একতদন জতহরুি 
হাোলনে ‘োতহলিযে ইোেবুক’ ছথলক ছিখলকে তিকানা োংগ্রহ কলে ছিখকলক তিতি 
তিলখ ছেিিাে। তকন্তু তনতিি তেিাে, এ তিতি ছপৌঁোলব না; কােে আোে ধােো 
তেি ইোেবুলকে অতধকাাংর্ তিকানা ও ছোন নম্বে ‘ছেক’। 

অথি আোলক আিেথ কলে এক েন্ধাে ছোন এি, ‘আতে কতিে খান বিতে’। আতে 
আে তক বিব? আোে তর্েদাোঁড়া জুলড় র্ীিি প্রবাহ! কলেক তেতনিই কথা হলেতেি 
ওোঁে োলথ; িাও তব.এে.এন.এি-এে তিোিতেি গন্ডলগালি। উতন আোে তর্তিগুতড়ে 
বাতেন্দা শ্রী নাোেেিন্দ্র দালেে ছোন নম্বে তদলিন। আশ্বাে এই ছে, িাে কালেই 
কতিে খালনে েেি বইলেে হতদর্ পাওো োলব। 
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অবলর্লষ নাোেে কাকুে োলথ ছোগালোগ। আনন্দ পাবতির্ােথ-এে ছদাকালন বলে 
দীঘথ আড্ডা এবাং বইগুতি োংগ্রহ কলে হুেতড় ছখলে পড়লি বো। ‘তেলটাে’ নােক 
একতি িকলিলিে ছকাম্পাতন এর্ ছদখাে িকলিিিা ছখলি নাতক ‘তদোক তক বাতি 
জ্বািা ছদ’। তেলটাে ছখলে তক হে আতে জাতন না, তকন্তু কতিে খান পড়লি তগলে 
র্ব্দাথথ ছে েতিলেে অতিলি গতিলি িুতকলে থাকা অন্ধকালে একতি একতি কলে 
বাতি জ্বাতিলে েীতিেলিা েেথা কলে তদলি পালে, িাে বািব অতেজ্ঞিা আতে িাে 
কেিাে। 

… িিতদলন আতে তবশ্বতবদযািলেে োে। প্রথাতবলোধীলদে েলি ছেিালের্াে েুবালদ 
েব প্রিতিিলক অস্বীকাে কেলি তর্লখতে। প্রিতিি েব তিন্তালকই ছেৌিবাদ প্রেূি 
বলি েলন হলি। এেিাবস্থাে এক অধযাপকলক পাওো ছগি। তনপুে েুতেলি 
প্রিতিিলক প্রশ্ন কলে; পড়াে তবেতেকে একলঘলে ধাোে বদলি অনযধাোে োবলি 
বলিন। বাদি েেকালেে ‘এবাং ইন্দ্রতজৎ’ পড়ালি তগলে েতিয বিলি আোে তিন্তা-
োবনাগুতিলক ঘুতিলে তদলে একেকে তনলজে োোঁলি ছেলি তদলিন। এই ছে তনলজে 
তিন্তন প্রনািীে নশ্বেিালক ছেলন একতি কােথকে তিন্তন প্রনািী গ্রহলেে প্রলিষ্টা ছে 
তক তবষে দ্বলেে, েন্ত্রোে; িা োে না হলেলে ছে জালন না। আে এোলবই একতদন 
অধযাপক উৎপি েন্ডিলক োলিালবলে ছেিিাে।  

বযতেগিোলব আতে তিেকািই িুপিাপ ছগালেে। িাই তবশ্বতবদযািলে পড়াকািীন 
ছেোলব েযালেে োলথ ছের্া হেতন। তকন্তু তবশ্বতবদযািে ছর্লষ েখন বাতড়লি তেলে 
এিাে িােপে ছথলক ঘতনষ্ঠিা বাড়লিা। এই তেন্ন তিন্তলকে কতিে খালনে ছিখাগুতি 
োলিা িাগলব আতে তনতিি তেিাে। িাই বিলিই তিতন প্রাে েবগুতি বই তকলন 
তনলিন এবাং আকৃষ্ট হলে পড়লিন কতিে খালনে ছিখাে দ্বাো। এে কলেকতি কােে 
েহলজই অনুলেে। প্রথেি, েুে বুতিে োনুষ তিন্তাে দুোলে তখি এোঁলি োলখন না; 
হাওো বািাে িিািলিে জনয পথ প্রর্ি োলখন। তদ্বিীেি, েযালেেও ছেিে 
ছকাথাও একতি প্রথাতবলোধী েিা েলেলে। েবথে প্রলশ্নে নজে; এপাে ছথলক ওপাে 
ছদলখ ছনওোে েলিা গহন অিিস্পর্থী দৃতষ্ট। েগবান বুি িাোঁে তনলজে এধেলনে 
স্বোলবে জনয তনলজলক েলন্দহবাদী বিলিন। িৃিীেি, কতিে খালনে তবষেগি 
অতেনবত্ব। প্রিতিি েোজ ইতিহালেে একপ্রকাে পুননথবীকেে ঘলি ছগলে িাোঁে 



iii 
 

হালি। এই নিুন দৃতষ্টলি জগৎলক ছদলখ ছনওোে একিা আকষথে িাোঁলক প্রোতবি 
কলে থাকলব। িিুথথি এবাং েলবথাপতে, নিুনলক গ্রহে কোে জনয প্রলোজন একিা 
উদাে োজাে েলিা হৃদে। ছেই হৃদলেে োতিক হওো তনিান্ত েহজ কথা নে। 
প্রািীন ও আধুতনক তেতিলে ছে বিোনে িােই অকৃতিে ঐশ্বলেথে োতিক তিতন। 
িাই েহজোলবই কতিে খালনে আনলকাো িত্ত্বলক গ্রহে কেলি ছপলেলেন। আে 
আোলকও ক্রোগি োহে জুতগলে ছগলেন এই আপাি কতিন তবষেতি তনলে কাজ 
কোে জনয। 

 েযালেে ছদওো োহলেে ওপে েে কলেই এই গলবষো কালেথ হাি ছদওো। েব 
েেে িাোঁে পোের্থ আোলক পথতনলদথর্ কলে ছগলে। ছোলিও েহজ তেি না 
তবষেিা। প্রজ্ঞাে ছেই গেীেিাে োোনযিে স্পর্থও কেলি পাতেতন হেলিা, 
উপিতি ছিা দূেস্থ। পেোপ্রকৃতি স্বোং িাোঁে আধাে তনবথািন কলেন িাোঁে কাতিি 
কালজে প্রলোজলন। আেি কথা, িাোঁে কাজ তিতনই কলেন; োনুষ তনতেিোে।  

 োই ছহাক, এই অতেেন্দেথ েিনাে বহু জন বহু োলব আোে োহােয কলেলেন। 
েলবথািোলব আোে োহােয কলেলেন আোে পথতনলদথর্ক অধযাপক র্. উৎপি 
েন্ডি েহার্ে। এোড়া তবোলগে অনযানয অধযাপকগে, অধযাপক েঞু্জিা ছবো, 
অধযাপক তনতখলির্ োে, অধযাপক তবকার্ পাি, অধযাপক েূেথ িাে, অধযাপক উবথী 
েুখাজথী, অধযাপক আতর্ষ োে, অধযাপক র্তেথষ্ঠা পাি, অধযাপক প্লাবন তোংহ, 
অধযাপক হােনাো খািুন প্রেুখ আোে গলবষোকলেথ নানা গুরুত্বপূেথ পোের্থ তদলে 
আোে েেৃি কলেলেন। এোড়া তবশ্বতবদযািলেে ছকন্দ্রীে গ্রন্থাগালেে গ্রন্থাগাতেক ও 
কেথীলদে প্রতিও আোে অলর্ষ কৃিজ্ঞিা। বাাংিা তবোলগে তর্ক্ষাকেথী শ্রী োজীব 
ছগাস্বােী ও শ্রী েলের্ িন্দ্র তোংহলকও আোে আন্ততেক কৃিজ্ঞিা। 

প্রথে তদলক স্বোং কতিে খান আোে তকেু গুরুত্বপূেথ পোের্থ তদলে েেৃি কলেলেন। 
কাজ েখন প্রাে ছর্ষ হলে এলেলে কাজ িখন িাোঁে অকালি িলি োওোে ছেিলে 
গেীে নীেবিা ছবাধ কেতে। এোড়া েবথশ্রী শ্রী নাোেে িন্দ্র দাে বহু তবষলে বহু 
গুরুত্বপূেথ পোের্থ তদলে আোে েেৃি কলেলেন; আে কাতকোে হালিে েুস্বাদু োন্না 
এই জতিি িত্ত্বতিলকও েুস্বাদু কলে িুলিলে। পলোক্ষোলব শ্রীেতব িক্রবিথীে 
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আর্ীবথাদ িাে কোে ছেৌোগয হলেলে আোে। প্রেুে কালে িাোঁে দীঘথজীবন কােনা 
কতে।  

আোে আদলেে োই শ্রী শুে িন্দ আোে কতম্পউিাে প্রেুতে তবষলে প্রিুে োহােয 
কলেলে। িালক আোে োলিাবাো। বাবা শ্রী পতবে কুোে িন্দ ো শ্রীেিী তর্খা িন্দ 
েবথক্ষে োঙা-গড়াে েব পতেতস্থতিলি পালর্ দাোঁতড়লেলেন; আোে উৎোহ 
জুতগলেলেন। এোড়া তবশ্বতবদযািলেে বনু্ধ  প্রলেনতজৎ দাে, িাপে েণ্ডি, িুোন 
োে, রুদ্রানী োনযাি, েুনন্দা ঘিক; অনুজ আলহোনউল্লা হক, পতেলিাষ োই, েুব্রি 
পাি, নবীন দাে, দাদা উজ্জ্বি র্ীি, তর্বনাোেে োউি, ইউনুে তেঞা, েম্রাি দাে; 
ছেখতিগঞ্জ ছনিাতজ তপ.তি.তি.আইলেে নূে আিে, োরুক আহলেদ, প্রদুযি পাি, 
োহুি ছদব োে, অতখি েণ্ডি, তবোন কেথকাে, েিীিা গািুিী, অতেি োহা, বাবাই 
দা, বাবন বোক, তনিযানন্দ োে প্রেুখ; ছেখতিগঞ্জ তবলবকানন্দ েুব পািিলক্রে 
োইলদে েলধয বনোিী দাে, অতেতজৎ তবশ্বাে, দীপ বেথন, প্রোি পািতন, তিিন 
দাে, পল্টন র্ীি র্েথা, তবটু্ট ছজাোেদাে প্রেুখ; জিপাইগুতড় েুব েহােন্ডলিে শ্রী 
েেীে কুোে দােগুপ্ত, শ্রী অতনন্দয বেু প্রেুলখো ছকানও না ছকানও োলব আোে 
এই গলবষোকলেথ েহােিা কলেলেন। েকিলক আোে আন্ততেক শ্রিা োলিাবাো 
প্রোে।  

েলবথাপতে প্রোে জানাই িাকুে শ্রী োেকৃষ্ণ, শ্রীশ্রী ো, স্বােী তবলবকানলন্দে অেে 
িেলে; বহু দুলেথালগ েহােে ছথলক িাোঁো আোে েক্ষা কলেলেন। র্েীে বাোঁলি তনশ্বালে 
আে েন বাোঁলি তবশ্বালে; ছেই তবশ্বাে োলি তিেকাি িালদে অেে িেলে থালক 
োলেে কালে এই একোে প্রাথথনা।   
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ভূমিকা 
পাশ্চাত্যে শব্দার্থযত্ের আত্ াচনা খুব প্রাচীন নয়; মকন্তু ভারযবর্থ বহু প্রাচীন কা  
থর্ত্ক শব্দ অর্থ ও যাত্ের সম্পকথ মনত্য় বহু আত্ াচনা কত্রত্ে। িয এবং মবরুদ্ধ 
িত্যর ঘূর্থাবত্যথ সুমনমেথষ্ট থকানও মসদ্ধাত্ে থপৌঁোত্নার পর্টা প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। 
মবমভন্ন পমিয সম্প্রোয় মবমভন্ন েৃমষ্টভমি থর্ত্ক শব্দার্থ মবর্ত্য় মবচার কত্রত্েন। 
ববয়াকরর্ যা বত্ ত্ে, বনয়াময়করা যা িাত্ন না; বনয়াময়ক যা বত্ ত্ে, িীিাংসত্করা 
যার প্রমযবাে কত্র। যত্ের প্রমযষ্ঠায়, সূক্ষ্মামযসূক্ষ্ম মবচার মবত্ের্ত্র্ অবত্শত্র্ 
থকানও সুমনমেথষ্ট মসদ্ধাত্ে না থপৌঁোত্না থেত্ ও প্রাচে িনত্নর ঐশ্বযথ যুত্ের এক 
মবরাট জ্ঞান সম্পে আিারা অর্থন কত্রমে। 

আিাত্ের এই েত্বর্র্ািূ ক অমভসন্দত্ভথ এিনই একমট ভারযীয় েৃমষ্টভমির আশ্রয় 
গ্রহর্ কত্রমে; যাত্ক ব া হ  ‘মিয়ামভমিক-বর্থমভমিক শব্দার্থযে’। এখাত্ন ‘যে’ 
শব্দমট অত্নকাংত্শই েশথত্নর সিার্থক। অর্থাৎ শব্দার্থযে ব ত্য এখাত্ন ‘শব্দাত্র্থর 
েশথন’ বা আত্রা স্পষ্ট কত্র ব ত্  ‘বাোর্থ েশথন’থক ইমিয করা হত্চ্ছ। এই ‘বাোর্থ 
েশথন’ একাে ভাত্বই ভারযীয়। এই মভমি প্রাচীন বাোর্থমবদ্ যাস্কাচাত্যথর ‘মনরুক্ত’ 
নািক শব্দার্থশাত্ের এক িহাগ্রন্থ, যার রচনাকা  খ্রীত্ষ্টর র্ত্ের প্রায় ৬০০ বের 
আত্ে এবং পামর্মনর ‘অষ্টাধ্োয়ী’র ২০০ বের আত্ে। 

যেত্ক যখন েশথত্নর সিার্থক কত্র থযা া হয় যখন যার সীিানা অত্নকটাই থবত্ে 
যায়। যখন যা মনেক মবচার মবত্ের্ত্র্ সীিাময়য র্াত্ক না, বেমক্তর মেক থর্ত্ক যা 
যখন অবত্ াকন, উপ মি, সাক্ষাৎকারশমক্ত, অনুভব, অধ্োত্মজ্ঞানসাধ্ন। 

এক অমযসাধ্ারর্ বাঙাম  পাঠক ‘কৃমিবাসী রািায়র্’ পেত্য মেত্য় থহাোঁচট থখত্ ন। 
প্রচম য শব্দার্থত্বাধ্ দ্বারা ‘শ্রীরাি পাোঁচা ী’থক বুত্ে ওঠা যাত্চ্ছ না। মনযােই 
বইমটত্ক ভাত্ া কত্র বুত্ে ওঠার যামেত্ে মযমন শব্দার্থযত্ের চচথা শুরু কত্রন এবং 
ঘটনাচত্ি যাোঁর হাত্য এত্স থপৌঁোয় শব্দামু্বমধ্ শ্রী হমরচরর্ বত্ন্দোপাধ্োত্য়র ‘বিীয় 
শব্দত্কার্’। এই মবরাট অমভধ্ানখামন পেত্য পেত্যই সহসা শব্দার্থযত্ের এক অনে 
র্েত্যর সন্ধান পান মযমন। স্পষ্ট কত্র ব ত্  শব্দাত্র্থর েভীত্র র্াকা এক অবেক্ত 
মনয়ত্ির সন্ধান থপত্য় যান মযমন। আত্রা েভীত্র থপৌঁোত্নার থনশায় প্রাচে ও 
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পাশ্চাত্যের ভার্াযে এবং ভার্াযত্ের সত্ি সংমেষ্ট বহু মবর্য় যাোঁর আয়ত্ি আত্স। 
এবং একমেন থযন এই সািানে পাঠক শব্দব্রত্ের সাক্ষাৎকার  াভ কত্রন। ভার্া 
থয আসত্  ভাত্বর র্েৎ (ভার্া থযা ভাত্বরই প্রকাশ) আর থসই ভাব থয কয স্তত্র 
মবনেস্ত; এবং যার মনয়ন্ত্রক থয উৎপােন কিথযজ্ঞ (কিথযজ্ঞই ভুবত্নর নামভ -- দ্রষ্টবে 
ঋত্েে ১৬৪.৩৪) এসত্বরই েভীর োশথমনক উপ মির স্তত্র মযমন থপৌঁত্ে যান। আর 
বহু প্রাচীন এক শব্দার্থযত্ের একপ্রকার আমবষ্কার (Discover) কত্র থেত্ ন। এর 
নাি থেওয়া হয় ‘মিয়ামভমিক বর্থমভমিক শব্দার্থযে’। এই জ্ঞানযাপত্সর নাি কম ি 
খান। পরবযথীত্য যাোঁর থ খাত্ মখর সহত্যােী মহত্সত্ব থযাে থেন শ্রী রমব চিবযথী। 
েু’র্ত্ন মিত্  এই যে প্রমযষ্ঠায় অত্নকগুম  প্রবন্ধ গ্রন্থ ও েু’মট অমভধ্ান রচনা 
কত্রন। 

মিয়ামভমিক-বর্থমভমিক শব্দার্থযে একমট েৃমষ্টভমি; একমট েশথন। অনোনে ভারযীয় 
ও পাশ্চাযে েশথনগুম র িত্যাই একমট অবত্ াকন প্রনা ী; যার থশকে থপ্রামর্য 
রত্য়ত্ে প্রাচীন ভারযীয় ভার্াযত্ে। থযত্হযু এমট একমট যে; থসই থহযু 
স্বাভামবকভাত্বই এর গ্রহর্ ও মবত্রামধ্যা েুইই হত্য পাত্র, যা সমূ্পর্থয মনভথর 
করত্ে বেমক্তর িনন ও অমভজ্ঞযা সিার্-সংসৃ্কমযর থকান মবত্শর্ থবাধ্ দ্বারা 
প্রভামবয যার ওপর।  

উির আধু্মনক মবত্শ্ব োোঁমেত্য় আিরা যাই এই যত্ের আত্ াত্ক রািায়ত্র্র 
েল্পটাত্ক থেত্খ থনওয়ার সাহস কর াি এবং থস উদ্ভার্র্ আিাত্ের থচাত্খ থনহাৎ 
িন্দ হ  না। পাঠক-প্রমযমিয়াবাে আিাত্ের থস সাহত্সর যুমক্তমসদ্ধ সির্থন 
র্ামনত্য়ত্ে। যত্পাধ্ীর ভট্টাচাযথ ম ত্খত্েন-- 

“আকরর্বাে ও আকরত্র্ািরবাে পাঠকৃমযর যাৎপযথ সম্পত্কথ বহু থিৌম ক প্রশ্ন 
উত্থাপন করার েত্  প্রমযভাবান থ খক ও বুমদ্ধিান পাঠত্কর সম্বন্ধ নযুন কত্র 
মনর্থীয হ । থ খক আর প্রমযত্বেত্নর পত্ক্ষ সত্বথসবথা হত্য় র্াকত্য পারত্ ন না! 
বরং ধ্ীিান পাঠক হত্য় উঠত্ ন যাৎপত্যথর মনয়ো। িিশঃ এই ধ্ারর্া থর্ারাত্ া 
হত্য  ােত্ া থয পাঠকৃমযর যাৎপযথ স্বয়ংসমূ্পর্থ নয় কখনও; পাঠত্কর সমিয় 
হস্তত্ক্ষপ থকব  যাত্ক পূর্থ কত্র থযাত্ । থয সিস্ত অনুপুঙ্খ ও অনুর্ি মেত্য়, 
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উপকরর্ ও পরম্পরার সাহাত্যে গ্রমর্য হয় পাঠকৃময, যাত্ের আপায-রুদ্ধযা 
থপমরত্য় মেত্য় পাঠক আমবষ্কার কত্রন সম্ভাবনার পমরসর। যখন বুেত্য পামর, 
থ খক আসত্  যাৎপযথ প্রমিয়ার সূত্রধ্ার িাত্র অর্থাৎ মনিথীয়িান প্রমযত্বেত্নর 
আমেবয়ন উত্থাপন করাই যাোঁর প্রধ্ান োময়ত্ব; পাঠক ঐ আমেবয়ত্ন হস্তত্ক্ষপ কত্র 
ধ্ীত্র ধ্ীত্র যাত্ক মবমনিথার্ কত্রন। আর, এইভাত্বই মযমন হত্য় ওত্ঠন মনয়য 
মবস্তারপ্রবর্ যাৎপত্যথর র্নময়যা। মবখোয যামেক হ্ব েোঙ আইত্র্র বত্ ত্েন, 
প্রমযমট সামহমযেক পাঠকৃময মনত্র্র থভযত্র থবশমকেু শূনোয়যনত্ক প্রচ্ছন্ন থরত্খ 
থেয়; পাঠত্কর প্রর্ি কার্ যাত্ের আমবষ্কার করা এবং প্রধ্ান কযথবে শূনেত্ক 
অর্থত্েোযনা মেত্য় পূর্থ কত্র থযা া।”১     

মিয়ামভমিক শব্দার্থযে ব ত্য বুেত্বা, থয শব্দার্থযে মিয়াত্ক মভমি কত্র েত্ে 
উত্ঠত্ে। যাস্কাচাযথ যাোঁর ‘মনরুক্ত’ গ্রত্ন্থ মিয়াত্ক (আখোয বা ধ্াযুত্ক) নাত্ির িূ  
বত্  উত্েখ কত্রত্েন আর যাোঁর এই মসদ্ধাত্ের থপেত্ন পূবথবযথী বহু শব্দাযথামেত্কর 
িযািয উত্েখ কত্রত্েন মযমন। প্রাচীন শব্দমবদ্ ঔেুম্বরায়র্ শব্দত্ক দ্রুয উচ্চামরয 
ধ্বমন পরম্পরা বত্  িত্ন করত্যন। এর মবপরীত্য যাস্ক নাি, আখোয, উপসেথ ও 
মনপায এই থশ্রমর্করত্র্র পত্ক্ষ োোঁমেত্য় বত্ ত্েন শত্ব্দর একমট মবত্শর্ গুর্ হ  
‘বোমিিো’ যর্া যার প্রকাশন শমক্ত। অর্থাৎ শত্ব্দর অর্থ আিাত্ের বুমদ্ধত্য বোি 
হত্য পাত্র। এই গুত্র্ই বেমক্ত, বস্তু বা ভাত্বর সংজ্ঞাকরর্ হত্য় র্াত্ক।২ শত্ব্দর এই 
বোমিিো গুর্মট থকন র্াত্ক? যার িূ  কারর্ শব্দ েত্ে ওত্ঠ মিয়া দ্বারা। থয সিা 
থসই মিয়া (আখোয) সম্পােন কত্র থসই মিয়াকারী মহত্সত্ব ‘নাি’ এ পযথবমসয 
হয়। যাই শাকটায়ত্নর মসদ্ধােত্ক সসম্মাত্ন স্বীকার কত্র যাস্কাচাযথ বত্ ত্েন-- 

যত্র নািাখোযর্ানীমযশাকটায়ত্না বনরুক্তসিয়শ্চ।৩ 

অর্থাৎ “পেচযুষ্ঠত্য়র িত্ধ্ে নািসিূহ ধ্াযু হইত্য মনষ্পন্ন, ইহা শাকটায়ন িত্ন 
কত্রন এবং ইহাই মনরুক্তশােমবদ্েত্র্র মসদ্ধাে।”৪ 

 আর থযখাত্ন ধ্াযুর স্পষ্ট থকানও মনেশথন পাওয়া যায় না, থসখাত্ন বর্থাত্র্থর দ্বারা 
মিয়া মনর্থত্য়র মনোন মনরুত্ক্তর-- 
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“শত্ব্দর অর্থ সাধ্ন করা মনরুত্ক্তর কাযথে। যমে থেখা যায় বোকররু্িয প্রনা ী 
অব ম্বন কমরয়া থকাত্না শব্দ মবত্শত্র্র অর্থ সাধ্ন করা যায় না, যাহা হইত্  
সম্প্রসারর্ প্রনা ী অব ম্বন কমরত্ব; অর্থাৎ থেমখত্য হইত্ব… সম্প্রসারর্ত্যােে বত্র্থর 
সম্প্রসারর্ কমরয়া অর্থ মনষ্পমি করা যায় মক না। … যমে ইহাত্যও অর্থসাধ্ন 
অসম্ভব হয়, যাহা হইত্  বর্থসািাত্নের ও অক্ষরসািাত্নের আশ্রয় গ্রহর্ কমরত্য 
হইত্ব, ইহা ব াই বাহু ে।”৫ 

এই মেক থর্ত্কই এই শব্দার্থযে ‘বর্থমভমিক’। বত্র্থর অর্থ মনর্থয় ও যার দ্বারা 
মিয়ার অনুসন্ধান এই যত্ের অনেযি গুরুত্বপূর্থ মেক। যমেও অত্নক বর্থার্থই 
পূবথবযথী অত্নক অমভধ্ানগ্রন্থ, যন্ত্রশাে এিনমক শ্রী হমরচরত্র্র ‘বিীয় শব্দত্কাত্র্’ও 
পাওয়া যায়। 

 থয থকানও শত্ব্দর অেত্র মনমহয মিয়ার অনুসন্ধান একটা প্রমিয়া। প্রর্ি অধ্োত্য় 
এ মবর্ত্য় মবস্তামরয আত্ াচনা করা হত্য়ত্ে।  

বাং াভার্ায় ঈশ্বর ও ঈশ্বরপ্রমযি সিাগুম র নািকরর্ প্রায়শই একই সত্ি 
অেযপত্ক্ষ মযনমট স্তত্র প্রযুক্ত-- র্ের্ােমযক অত্র্থ, সািামর্ক অত্র্থ ও স্বেথীয় 
অত্র্থ।৬ আিাত্ের পূবথপুরুত্র্রা মযনমট স্তরত্কই যর্াযর্ভাত্ব বুেবার থযােেযা 
ধ্রত্যন। ব া বাহু ে শত্ব্দর বোমিিো গুর্মটর র্নেই এিনমট হয়। মকন্তু থিৌ বােী 
সিাত্র্র সাত্র্ যা  থি াত্না Logo-centric শব্দার্থত্বাত্ধ্র কারত্র্ আিরা থকানও 
অর্থত্কই যর্ার্থ ভাত্ব বুত্ে উঠত্য পামরনা; অত্নকত্ক্ষত্ত্রই আভাত্স বুমে। যাই থহাক 
আিরা আিাত্ের েত্বর্র্ায় রািায়ত্র্র চমরত্রগুম র ধ্াযু বা মিয়াত্ক ধ্ত্র যাত্ের 
সািামর্ক অর্থ মনষ্কাশত্নর থচষ্টা কত্রমে। এককর্ায় মিয়ামভমিকযার আত্ াত্ক 
রািায়ত্র্র সািামর্ক যাৎপযথত্ক বুত্ে থনওয়ার প্রয়াস করা হত্য়ত্ে এই 
অমভসন্দত্ভথ। 

সিাত্র্র কর্া যখন এ ; যার যাৎপযথত্ক বুত্ে থনওয়ার প্রয়াস যখন হত্চ্ছ যখন 
সিার্ মবকাত্শর ববজ্ঞানীক মবত্ের্ক কা থ িাকথস ও যাোঁর যে থকার্াও থকার্াও 
োয়া থেত্  যাত্ব, থসটা স্বাভামবক। বস্তুয িাকথস সাত্হব বুত্ে থেমেত্ ন ভারযই 
সবথপ্রর্ি শ্রিমবভার্ন কত্র থেত্ মে -- 
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“In the primitive Indian community there is a social division of 
labour, without production of comodities.”৭ 

িহািময িাকথত্সর কর্া আিাত্ের এই অমভসন্দত্ভথ বার বার এত্সত্ে। সমযে কর্া 
ব ত্য যাোঁর সিার্ মবকাত্শর ঐমযহামসক বস্তুবাত্ের যে দ্বারা আিরা মকয়েংশ 
প্রভামবয। যত্ব ঋর্ স্বীকাত্রর পাশাপামশ যাোঁর যত্ে সংত্যার্ন করার িত্যা মকেু 
বস্তু আিাত্ের েুম ত্যও রত্য়ত্ে। 

 যাই থহাক, আিাত্ের এই অমভসন্দভথমট থিাট ে’মট অধ্োত্য় সমূ্পর্থ। যর্া-- 

প্রর্ি অধ্োয়ঃ মিয়ামভমিক-বর্থমভমিক শব্দার্থযে 

মদ্বযীয় অধ্োয়ঃ মিয়ামভমিক-বর্থমভমিক শব্দার্থত্ের আত্ ায় রািায়ত্র্র চমরত্র 

যৃযীয় অধ্োয়ঃ রািায়ত্র্র ঘটনায় মনমহয ভারয ইমযহাস 

চযুর্থ অধ্োয়ঃ রািায়ত্র্ মনমহয ভারয অর্থনীময 

পঞ্চি অধ্োয়ঃ সািমগ্রক প্রামির একত্রীকরর্ 

যষ্ঠ অধ্োয়ঃ উপসংহার 

প্রমযমট অধ্োত্য়ই থচষ্টা করা হত্য়ত্ে এই প্রাচীন ভারযীয় শব্দার্থযত্ের আশ্রত্য় 
আত্ াচনাত্ক মেশাগ্রস্ত করার। থসত্ক্ষত্ত্র মনরুক্ত-এর মনর্ব্থচন প্রনা ী িত্যা 
প্রযেক্ষবৃমি, পত্রাক্ষবৃমি ও অমযপত্রাক্ষবৃমিত্ক বেবহার কত্র িূ য রািায়ত্র্র 
সািামর্ক-অর্থননমযক অর্থত্ক মনষ্কাশত্নর প্রয়াস করা হত্য়ত্ে। থস অত্র্থ এমট 
যর্াত্র্থই েত্বর্র্া (‘থো’ শত্ব্দর একমট অর্থ ‘বাক্', থসই বাক্স্বরূত্পর সম্ভাবনার 
এর্র্া)। নািকরত্র্ ‘রািায়র্’ ব ত্য িূ য বাল্মীমকর রািায়র্ত্কই অনুসরর্ করা 
হত্য়ত্ে। রািায়র্ ব ত্য েশরর্ পুত্র শ্রীরাি, সীযার সাত্র্ যাোঁর পমরর্য়, সীযা হরর্, 
রাবর্বত্ধ্র থয থিাটা োত্ের েল্পমট পাওয়া যায়, যাই এখাত্ন অনুসৃয হত্য়ত্ে। যাই 
থহাক, িনস্বী থপাস্টির্থান যামেক পার্থপ্রমযি বত্ন্দোপাধ্োত্য়র একমট িেবে মেত্য় 
ভূমিকার ইময টানা যাক -- 



6 

 

“সভেযার থয মরমনউয়া  বা পুননথবীকরত্র্র প্রমিয়া, এ থেত্শ থসমট হয়মন। আরবীয় 
জ্ঞাত্নর থসরকি মবস্তার যুমকথ, পত্র িুঘ  শাসত্ন থেখা যায় না, আর মব্রমটত্শর 
ভারয র্ত্য় ওই নবীকরত্র্র সব সম্ভাবনাই  ুি হয়। একটা ভয়াবহ থব্রক বা 
মবমচ্ছন্নযা এত্স যায়। েত্  প্রযীচেই হত্য় ওত্ঠ সব মকেুর িানেি --আিাত্ের 
আধু্মনকযাও প্রযীত্চের আেত্ ই বযমর করার থচষ্টা হয়-- অর্চ প্রযীত্চের 
আধু্মনকযা বুমদ্ধ মর্জ্ঞাসা যুমক্তবাে িানবযাবােই আিাত্ের এখানকার ঔপমনত্বমশক 
বাস্তত্বর স্রষ্টা। ওই সভেযার নবীকরত্র্র অভাত্ব, আিরা আধু্মনকত্ক খুোঁমর্ প্রযীত্চে, 
আিাত্ের আধু্মনকযা মনমিথয হয়না… ভার্া ও মচহ্ন এবং আইমর্য় মর্ বা ভাবােশথ 
পরস্পর সং গ্ন, ভার্ার সূত্ত্রই ভাবােশথ সংজ্ঞাময়য হয়। কম ি খাত্নর মিয়ামভমিক 
শব্দার্থমবমধ্র পাঠ যাই আসত্  সভেযার পাঠ। এ পাঠ প্রযীচে মনভথর মশমক্ষয 
িধ্েমবত্ির কাত্ে েুু্রূহ, আবার শুধু্ সংসৃ্কয মবত্শর্জ্ঞ থিৌ বােীর কাত্েও অেিে। 
কারর্ এই পাঠ ওই বদ্বরামর্েক মবশুমদ্ধবাত্ের। এ পাঠ আধু্মনক। এ পাত্ঠ আত্েন 
রবীন্দ্রনার্, আর থচযনায় উপমিয অবশেই িাকথস।”৮ 

আসুন প্রত্বশ করা যাক শব্দার্থযত্ের থসই সম্ভাবনার র্েত্য। 
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প্রথম অধ্যায় 
ক্রিয়াক্রিক্রিক-বর্ণক্রিক্রিক শব্দাথণতত্ত্ব  

 
প্রাচীন িারতত বাক চচণা 

 
‘বাক ’ শব্দক্রি এতেতে ‘বাচ ’ ধ্াতু থথতক। যার অথণ ‘বাচন’। ‘েংেদ বাংলা অক্রিধ্াতন’ 
শব্দক্রির অথণ থদওয়া হতয়তে-- বাকয, শব্দ, কথা১। এককথায় মানুতের কথা বলার 
থয প্রক্রিয়া তাতকই বলা হয় ‘বাক ’। 
িারতবতেণ বাক চচণার ইক্রতহাে অক্রতপ্রাচীন, ক্রবসৃ্তত ও ক্রবক্রচত্র, অতনতকর মতত এই 
ঐতিহ্যে ভারি প্রাচীন গ্রীহ্েরও পূর্বগামী। শহ্ের উৎে, স্বরূপতনর্বয়, প্রকারহ্ভদ 
তনহ্য় আহ্ াচনা প্রাচীন ঋগ্বৈতদক কা  থেহ্কই প্রচত ি। 
 
ঋতেতদর বাক েূতে আতে - 

১। আতম রুদ্রগর্ ও র্েুগহ্র্র েহ্ে তর্চরর্ কতর, আতম আতদিেহ্দর েহ্ে এর্ং 
েক  থদর্িাহ্দর েহ্ে োতক, আতম তমত্র ও র্রুর্ এ উভয়হ্ক ধারর্ কতর, আতমই 
ইন্দ্র ও অতি এর্ং দু অতিদ্বয়হ্ক অর্ ম্বন কতর। ২। থে থোম আঘাি অেবাৎ প্রস্তর 
তনষ্পীড়ন দ্বারা উৎপন্ন যন, আতমই িাাঁহ্ক ধারর্ কতর, থে েজমান েজ্ঞোমগ্রী 
আহ্য়াজনপূর্বক এর্ং থোমরে প্রস্তুি কহ্র থদর্িাহ্দর উত্তমরূহ্প েন্তুষ্ট কহ্র, 
আতমই িাহ্ক ধনদান কতর। ৩। আতম রাহ্জের অধীিরী, ধন উপতিি কহ্রতি, 
জ্ঞানেম্পন্ন এর্ং েহ্জ্ঞাপহ্োগী র্স্তু েকহ্ র মহ্ধে ের্বহ্েষ্ঠ। এরূহ্প আমাহ্ক 
থদর্িারা নানা িাহ্ন েতন্নহ্র্তশি কহ্রহ্িন, আমার আেয়িান তর্স্তর, আতম তর্স্তর 
প্রার্ীর মহ্ধে আতর্ষ্ট আতি। ৪। তেতন দশবন কহ্রন, প্রার্ধারর্ কহ্রন, কো ের্র্ 
কহ্রন অের্া অন্ন থভাজন কহ্রন, তিতন আমার েযায়িাহ্ি থে েক  কােব কহ্রন, 
আমাহ্ক োরা মাহ্ন না ,িারা ক্ষয় যহ্য় োয়। থয তর্দ্বান! থশান, আতম ো র্ তি িা 
েদ্ধার থোগে । ৫। থদর্িারা এর্ং মনুহ্যেরা োর শরর্াগি যয়, িাাঁর তর্যয় আতমই 
উপহ্দশ তদই। োহ্ক ইচ্ছা আতম র্ র্ান অের্া থস্তািা অের্া ঋতয অের্া রু্তদ্ধমান 
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করহ্ি পাতর। ৬। রুদ্র েখন থস্তাত্রহ্দ্বযী শত্রুতক বধ্ করতত উদযত হন তখন 
আক্রমই তাাঁর ধ্নু ক্রবস্তার কতর ক্রদই। থলাতকর জনয আক্রমই যুদ্ধ কক্রর। আক্রম দুযতলাতক 
ও িূতলাতক আক্রবষ্ট হতয় আক্রে। ৭। আক্রম ক্রিতা, আকাশতক প্রেব কতরক্রে। থে 
আকাশ এ জগততর মস্তকস্বরূি। েমুতে জতলর মতধ্য আমার স্থান। থে স্থান হতত 
েকল িূবতন ক্রবস্তাক্ররত হই, আিনার উন্নত থদহদ্বারা এ দুযতলাকতক আক্রম স্পশণ 
কক্রর। ৮। আক্রমই েকল িুবন ক্রনমণার্ করতত করতত বায়ুর নযায় বহমান হই। 
আমার মক্রহমা এরূি বৃহৎ হতয়তে থয দুযতলাকতকও অক্রতিম কতরতে, িৃক্রথবীতকও 
অক্রতিম কতরতে। (১০।১২৫।১-৮)২ 

অথণাৎ, “বাক ই অধ্ীশ্বরী, প্রজ্ঞা ও প্রথমা; অন্নগ্রহর্ থথতক দশণন, শ্রবন, শ্বােগ্রহর্ 
িযণন্ত তার প্রিাব। তার উৎে েমুতের জতল, ক্রকন্তু োমতথণ তা গগনচুম্বী। বস্তুত 
দুযতলাক িূতলাক জুতে তার অবস্থান এবং থগৌরতব তাতদরও ঊতবণ তার প্রক্রতষ্ঠা।”৩ 

বাক -এর এই ক্রবরাি বযাক্রির ধ্ারর্া থথতকই বৃহদারর্যক উিক্রনেৎ-এ এতেতে 
বাক ব্রতের তত্ত্ব (বাক  বব ব্রে- ১/৩/২১)। ঐততরয় ব্রােতর্ এতেতে অক্রবনশ্বর 
েমুতের উিমা (বাক  বব েমুে, ন বাক  ক্ষীয়তত ১৩/২১)। মাণু্ডকয উিক্রনেৎ-এ 
এতেতে ওঙ্কারব্রেবাতদর ধ্ারর্া। 

মতনািাতবর বাহক একক শব্দ বা শদব্দেমক্রষ্টই বাক । অের্বহ্র্দ র্াক্-এর উৎপতত্ত 
েম্বহ্ে জানাহ্চ্ছন- 

ধীিী র্া থে অনয়র্ র্াহ্চা অগ্রং মনো র্া থেযর্দনৃ্নিাতন। 

িৃিীহ্রন ব্রমযনা োভৃধানাস্তুরীহ্েনামন্বি নাম থধনঃ।। (৭। ১ । ১)৪ 

অেবাৎ শে উচ্চারর্ করহ্ি যহ্  মানুহ্যর থভির প্রেহ্ম জাহ্গ উচ্চারহ্র্র ইচ্ছা; 
থেই ইচ্ছা থেহ্ক প্রেহ্ের উৎপতত্ত; এই প্রেে থেহ্ক মূ াধাহ্র প্রার্র্ায়ুর পতরস্পন্দ 
জন্মায় এর্ং এরকম পতরস্পহ্ন্দর ফহ্ ই মূ াধাহ্র েূক্ষ্ম পরা র্াহ্কর আতর্ভবার্ র্া 
উৎপতত্ত যয় (আচােব োয়নকৃি র্োখো)। 

প্রাচীন ভারিীয় গ্রন্থাতদহ্ি মানর্শরীহ্রর েপ্তচহ্ের উহ্েখ রহ্য়হ্ি। েো- 
ব্রহ্মিা ুহ্ি েযস্রার চে, ভ্রুমহ্ধে আজ্ঞা চে, কণ্ঠহ্দহ্শ তর্শুদ্ধ চে, হৃদহ্য় অনাযি 
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চে, নাতভমূহ্  মতর্পুর চে, ত ে থদহ্শ স্বাতধষ্ঠান চে, কুন্দিাহ্ন কুহু নাড়ীর কাহ্ি 
মূ াধার চে। এই মূ াধার চেহ্ক থদহ্যর আধারস্বরূপ র্হ্  মহ্ন করা যয় র্হ্  
এহ্ক ‘আধারপদ্ম’ র্া ‘আধারপদ্মর্াতেনী’ র্ া যয়। এই চে থদহ্যর প্রার্শতি রূহ্প 
কাজ কহ্র। এ িাড়াও থোগশাস্ত্রাতদহ্ি পাাঁচ রকম মুখে ও পাাঁচ রকম থগৌর্ র্ায়ুর 
কো আহ্ি। েো- মুখে র্ায়ু-- প্রার্, অপান, েমান, উদান ও র্োন। থগৌর্ র্ায়ু-- 
নাগ, কৃকর, কূমব, থদর্দত্ত, ধনঞ্জয়। নাতেকার মাধেহ্ম থে র্ায়ু প্রর্াতযি যয়, িা য  
প্রার্ র্ায়ু। 

এই প্রার্ র্ায়ু েখন মূ াধাহ্র কম্পন েৃতষ্ট কহ্র িখন জন্ম থনয় পরা র্াক্। এই 
পরা র্াক্থক র্ া যয় জগদুপাদান। এ থকর্  থোগীর তনতর্বকল্প েমাতধহ্ি প্রকাতশি 
যয়। 

ভিৃবযতরও র্াকেপদীহ্য় থদতখহ্য়হ্িন, আমাহ্দর আন্তরজ্ঞান েূক্ষ্ম র্াক্ রূহ্প অন্তহ্র 
তিি, র্াইহ্র থর্তরহ্য় এহ্  থে িু র্াক্ র্া শে- 

অহ্েদমান্তরং জ্ঞানং েূক্ষ্মর্াগাত্মনা তিিম। 
র্েিহ্য় ম্বেে রূপেে শেহ্েন তনর্িবহ্ি।।৫ 

ঐিহ্রহ্য়াপতনযহ্দ আর্ার একটু অনেভাহ্র্ র্হ্ হ্ি- 
র্াঙ্ থম মনতে প্রতিতষ্ঠি, মহ্না থম র্াতচ প্রতিতষ্ঠিাম্।৬ 

অেবাৎ, র্াহ্কেই মনহ্নর প্রতিষ্ঠা, মনহ্নই র্াহ্কের প্রতিষ্ঠা। পাতর্তনর ‘তশক্ষা’গ্রহ্ন্থ 
র্াক্-এর গভীরিা তনর্বহ্য় রহ্য়হ্ি আরও তনখুাঁি উচ্চারর্- 

আত্মা রু্দ্ধো েহ্মিোেবোন্ মহ্না েুঙ্থি তর্র্ক্ষয়া। 
মন কায়াতিমাযান্ত ে থপ্ররয়তি মারুিম।। 
মারুিসৃ্তরতে চরর্ মন্ত্রং জনয়তি স্বরম্।।৭ 

অেবাৎ, আত্মা রু্তদ্ধর েহ্ে েুি যহ্য় মনহ্ক র্ হ্ি হুকুম কহ্র, িারপর মনহ্নর 
আঘাহ্ি জ্বহ্  ওহ্ে অতি; আর অতি থেহ্  থদয় র্ায়ুহ্ক। িখন মারুি তজহ্বারই 
োযাহ্েে নানা উচ্চারর্ িাহ্ন অগ্রের যয়- আঘাি কহ্র, স্পশব কহ্র, ঈযৎ েংস্পশব 
ঘটায় অর্হ্শহ্য েৃতষ্ট কহ্র ধ্বতন। 
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এহ্যা র্াযে! প্রাচীন ভাযাচাহ্েবরা র্াক্ তনহ্য় আরও গিীরতর চচণা কতরক্রেতলন। তাাঁরা 
সূ্থল, েূক্ষ্ম, েূক্ষ্মতর ও েূক্ষ্মতম- এই চারক্রি িযণাতয় বাতকর Vertical ক্রবিাজন 
কতরক্রেতলন। বাক -এর এক-চতুথণাংশই মাত্র মানুতের কতে উচ্চাক্ররত হয়। বাক্রক 
ক্রতন-চতুথণাংশ থথতক যায় অবযে। 

িরা বাঙ  মূলচিস্থা,িশযন্তী নাক্রিেংক্রস্থতা। 
হৃক্রদস্থা মধ্যমা থজ্ঞয়া, ববখরী কেতদশগা।।৮ 

িরা, িশযন্তী, মধ্যমা ও ববখরী- গিীরতার ক্রনক্ররতখ বাক -এর চারক্রি স্তর। 

মূলাধ্াতর কামনার বীজ থথতক জন্মাতনা আতেয় স্পন্দতন জন্ম থনয় িরা বাক । 
(স্মরর্ীয় অথর্ব্ণ থবতদর ৭.১.১ নং থলাক) তাই থে ‘মূল চিস্থা’।“তা ক্রবনু্দস্বরূি, 
নাদমাত্র, জগদুিাদান; েবণগত হতলও িাবপ্রকাতশ ইচু্ছক প্রার্ীর মূলাধ্াতরই তার 
অক্রিবযক্রে। এই স্বপ্রক্রতষ্ঠ ক্রনস্পন্দ িরা বাক  থযাগীর েমাক্রধ্তত ক্রনক্রবণকল্পক জ্ঞাতন 
প্রক্রতিাক্রেত হয়। এরই নাম শব্দব্রে।” যার প্রেতে িতৃণহক্রর তাাঁর ক্রবখযাত 
বাকযিদীয় গ্রতে বতলতেন- 

অনাক্রদক্রনধ্নং ব্রে শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম । 
ক্রববতণতত’থণিাতবন প্রক্রিয়া জগততা যতঃ।।৯ 

শব্দব্রেদদতবাদীর থচাতখ এই অথণজগৎ শব্দব্রতের ক্রববতণ অথণাৎ ভ্রম বা মায়ারূতি 
ক্রস্থত। িরা, িশযন্তী, মধ্যমাতক ক্রতক্রন প্রর্তবর েূক্ষ্মতম, েূক্ষ্মতর ও েূক্ষ্ম রূি বতল 
মাতনন। নাতগশ িরমলঘুমঞু্জোতত জাক্রনতয়তেন- ববখরী মধ্যমানাদতক উৎোক্রহত 
কতর, আর মধ্যমানাদ থফাতির অক্রিবযক্রে ঘিায়। ফতল অথণপ্রকাশ হয়। বক্রন, 
থফাি, অথণ- এইিাতব ক্রতনক্রি ক্রবেয় বযাকরতর্ স্বীকৃত।১০ 

িশযন্তীর অবস্থান নাক্রিচতি। “থযাগীর েমাক্রধ্তত েক্রবকল্পক জ্ঞাতনর ক্রবেয় ক্রহতেতব 
তার প্রক্রতিাে ঘতি।”১১ 

হৃদতয় অবক্রস্থত বাক -এর নাম মধ্যমা। কান বন্ধ কতর বা বো ক্রনতজ ক্রনঃশব্দ 
উচ্চারতর্ এই মধ্যমা থক শুনতত িায়। 

স্বয়ং কর্ণক্রবধ্াতন েূক্ষ্মতর বায়ু ক্রিখাততন, 
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উিাংশু শব্দ প্রতয়াতগ চ শ্রূয়মার্া – োয়ািীকা১২ 
ক্রবখর অথণাৎ কন্ঠতদতশ অবক্রস্থত সূ্থল বাক -এর নাম ববখরী, এই বাক ই অতনযর 
শ্রুক্রততগাচর হয়, (দবখযণা ক্রহ কৃততযনাদঃ িরশ্রবর্ থগাচরঃ)। এখান থথতকই 
বক্রনক্রবজ্ঞাতনর যাত্রা শুরু। বাক্রক ক্রতন িুবতনর খবর তার জানা থনই। এখাতনই চতল 
বাক্রগক্রিয় ও উচ্চারন স্থাতনর আেক্রি (approach), স্পশণ (contact), ঈেৎ স্পশণ 
(partial contact), ক্রশে বা তান (Continuation), ঘেণর্ (friction), অর্হ্শহ্য 
Stop and explosion। বক্রনততত্ত্বর েমস্তিা এই ববখরীতক ক্রনতয়ই। 

েহজ কতর ক্রবেয়ক্রিতক ধ্রার থচষ্টা করা থযতত িাতর। আমরা থজতনক্রে আমাতদর 
কথা বলার থয প্রক্রিয়া তাতক বতল বাক । এর চারতি ধ্াি। প্রথতম অবতচতন মতন 
ইচ্ছার উতেগ ঘতি। এতক বতল িরা বাক । ধ্রা যাক, আম খাবার ইতচ্ছ হল 
অবতচততন। এরির মতন আতমর েক্রব থিতে উঠল। এতক বলব িশযন্তী। মাতন 
বস্তুক্রিতক মানে চতক্ষ থদখা থগল। এবাতর আম শব্দিা মতনর মতধ্য গতে উঠল। 
এতক বতল মধ্যমা। এ হল মতন মতন বলা। থশে ধ্াতি মুতখ উচ্চাক্ররত হল ‘আম’। 
এতক বতল ববখরী। অথণাৎ উচ্চারর্ কতর বলা। 

প্রাচীন িারতত বাক চচণা ক্রেল অক্রত উচ্চমাতনর, এই োমানয আতলাচনায় তার 
তলাক্রনিুকুও স্পশণ করা যাতবনা। বস্তুত এই আতলাচনা বহু ক্রবসৃ্তত ও েুগিীর 
হওয়ার অনায়াে দাবী রাতখ। এবাতর শব্দাথণ ও তার ধ্ারর্ার ক্রববতণন েম্পতকণ ক্রকেু 
আতলাচনা কতর থনওয়া যাক। 

 

শব্দ অথণ ও শব্দাথণ 

হক্ররচরর্ বতন্দযািাধ্যায় তাাঁর ‘বেীয় শব্দতকাে’ গ্রতে ‘শব্দ’১৩ – শব্দক্রির প্রায় ১৩ক্রি 
অথণ ক্রদতয়তেন। শব্দ – িুং [√শব্দদ  + অ(ঘঞ ) - িা; শপ  + দ(দন ) - িা, প  > ব, উ 
৪.৯৭] ১. শব্দকরর্, বক্রন, রব, ক্রনঃস্বন, নাদ, ২. কন্ঠস্বর, ৩. োথণক বর্ণেমূহ, 
বাক (Word), ৪. িাো, ৫. কথা, ক্রবেয়, ৬. শব্দশাস্ত্র, বযাকরর্ ইতযাক্রদ। 



14 

 

জ্ঞাতনিতমাহন দাতের ‘বাোলা িাোর অক্রিধ্াতন’ উিতরাে অথণগুক্রল োোও রতয়তে 
- শ্রবতর্ক্রিয় গ্রাহয িদাথণ, অথণতবাধ্ক বক্রন, ক্রবিক্রে রক্রহত নাম।১৪ 

‘েংেদ বাংলা অক্রিধ্ান’ খুব অতল্প থেতরতে - ১. আওয়াজ, বক্রন, ২. অথণেূচক 
বক্রন; অক্ষর বা অক্ষর েমক্রষ্ট।১৫ 

শ্রীযুে কক্রলম খান তাাঁর ‘বেীয় শব্দাথণতকাে’ গ্রতে শব্দ েম্পতকণ ক্রলতখতেন-- 
“ক্রবচু্ছক্ররততক বহন কতর দান কতর থয; অথবা ঘিনার শব দান কতর থয; ক্রকংবা 
মতনািাতবর শব দান কতর থয।”১৬ 

‘েরল শব্দাথণতকাে’ গ্রতে শ্রীকক্রলম খান ‘শব্দ’ েম্পতকণ আতরা ক্রবস্তাক্ররত ক্রলতখতেন - 
“শব্দ (েংঘাত শক্রের বাহক) দান কতর থয (আওয়াজ); অথবা ক্রিয়ার বা ঘিনার 
শব দান কতর থয (আওয়াজ) ক্রকংবা েংঘাত ক্রিয়া বা ঘিনা অতীত হইতলও তাহার 
থয মৃততদহ আওয়াজ রূতি চাউর হইয়া থাতক; অথবা মতনািাতবর শব দান কতর 
থয (বাতকযর উিকরর্); অথবা মানুতের িাোর বাকযতক খণ্ড খণ্ড কক্ররতল থয অথণিূর্ণ 
বক্রন িাওয়া যায়।”১৭ 

বেীয় শব্দতকােকার ‘অথণ’ শতব্দর থমাি ২৬ক্রি অথণ ক্রদতয়তেন। তার মতধ্য আিাতত 
আমাতদর প্রতয়াজনীয় অথণগুক্রলতক গ্রহর্ করক্রে। 

অথণ - িুং[√অক্রথণ + অ(অচ ) - িা], শব্দশক্রে দ্বারা থবাধ্গময িদাথণ; অক্রিতধ্য়, 
শব্দবাচয, মাতন ইতযাক্রদ।১৮ 

‘বাোলা িাোর অক্রিধ্ান’-এ এর ২২ক্রি অথণ রতয়তে। যথা শতব্দর অক্রিধ্াশক্রে; 
প্রক্রতিাদয, মাতন ইতযাক্রদ।১৯ 

‘েংেদ বাংলা অক্রিধ্ান’ জানাতচ্ছ অথণ - ক্রব. তাৎিযণ; মাতন (কথার অথণ, শতব্দর 
অথণ), েং অর্ ণ + অ।২০ 

‘বেীয় শব্দাথণতকাে’-এ অথণ শতব্দর গিীর তাৎিযণ তুতল ধ্তরতেন গ্রেকারদ্বয়। 
প্রথতম তারা ‘অথণ’ বলতত জানাতচ্ছন - অক্রস্ততের রক্ষর্ থাকন (ক্রস্থতকরন) । অথণ = 
অক্রস্ততের রক্ষর্ থাতক (ক্রস্থক্ররকৃত) যাহাতত।২১ 
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িারতবতেণর প্রাচীন শব্দশাস্ত্র ‘ক্রনরুে’ গ্রতে রচনাকার যাস্কাচাযণ ক্রলতখতেন - “ঋ 
ধ্াতু এবং স্থা ধ্াতু - এই উিয় ধ্াতু হইতত শব্দক্রির (অথণ) োধ্ন কক্ররতত হইতব(ঋ 
ধ্াতুর অর  + স্থা ধ্াতুর থ)... অথণাৎ শতব্দর গমন হইতলও যাহা বতণমান থাতক।”২২ 
কলকাতা ক্রবশ্বক্রবদযালয় প্রকাক্রশত ‘ক্রনরুে’ গ্রতের েম্পাদক অমতরশ্বর ঠাকুর বযাখযা 
করতেন - “শব্দ উচ্চাক্ররত হইয়া ক্রবনষ্ট হইতলও অথণ বতণমান থাতক, শতব্দর েক্রহত 
ক্রততরাক্রহত হয় না, ইহা অনুিবক্রেদ্ধ। আর, ক্রহরর্যাক্রদ অথণও অথণস্বামীর গমন বা মৃতুয 
হইতলও বতণমান থাতক, তাহার েক্রহত চক্রলয়া যায় না, ইহা প্রতযক্ষদৃষ্ট-- 

অরর্তস্থা বা। অরর্ং গমনং শব্দেয তাবদুচ্চক্ররক্রতেয ক্রততরাধ্ানং তক্রস্মন্নথণক্রন্তষ্ঠক্রত, ন 
শতব্দন েহ ক্রততরাধ্ীয়তত; ইতরত্রাক্রি গমনং মরনং স্বাক্রমনস্তক্রস্মন  ক্রহরর্যাক্রদরথণক্রস্তষ্ঠক্রত, 
ন স্বাক্রমনা েহ গচ্ছতীক্রত(স্কন্ধস্বামী)”২৩। 

বেীয় শব্দাথণতকাে ক্রনরুতের উে ক্রনর্ণয়তক আতরা একধ্াি এক্রগতয় বতলতেন - 
“যাহাতত(েংকল্পজ বা ক্রবকল্পজ) গক্রত থাতক।”২৪ ক্রনরুতে ‘ঋ’ এর অথণ বতলতেন 
‘গমন’। এই ‘গমন’ বা গক্রতর দু’ক্রি রূি - ক। মানে গক্রত খ। বদক্রহক গক্রত। অথণ 
যখন মানেগক্রতযুে তখন থে জ্ঞানেম্পদ আর অথণ যখন বদক্রহক গক্রত েম্পন্ন তখন 
ধ্নেম্পদ। “েম্পতদ গক্রত থতা থাতকই, ক্রবকল্পও থাতক। শব্দাতথণর থক্ষতত্রও তাই। 
থকবল তাই নয় ধ্ন - অতথণর থযমন ক্রতনক্রি রূি - শুক্ল - শবল - কৃষ্ণ 
( “গৃহাশ্রমীর অথণ, ক্রতনপ্রকার হইয়া থাতক, শুক্ল, শর্  ও কৃষ্ণ, শুক্ল অেব দ্বারা 
ইযহ্ াহ্ক থে কর্ম্ব কৃি যয়, িাযা থদর্ে, শর্  দ্বারা োযা কৃি যয়, িাযা মনুযেে 
এর্ং কৃষ্ণ দ্বারা োযা কৃি যয়, িাযা তিেবেি। তনজ তনজ রৃ্তত্ত অনুোহ্র উপাতজবি 
েক  অেবই শুক্ল অেব। অনন্তর রৃ্তত্ত[েো ব্রাহ্মহ্র্র ক্ষতত্রয়রৃ্তত্ত ইিোতদ] অনুোহ্র 
উপাতজবি ধন শর্ । অন্ততরি রৃ্তত্ত [েো ব্রাহ্মহ্র্র বর্শেরৃ্তত্ত ইিোতদ] অনুোহ্র 
উপাতজবি ধন কৃষ্ণ। উত্তরাতধকার েূহ্ত্র প্রাপ্ত, প্রীতিদায় [অেবাৎ র্েুে েূহ্ত্র প্রাপ্ত] 
এর্ং ভােবোর েতযি প্রাপ্ত [অেবাৎ তর্র্ায ব্ধ] ধন, অতর্হ্শহ্য েকহ্ রই শুক্ল র্ত য়া 
কীতত্তবি যইয়াহ্ি। উৎহ্কাচপ্রাপ্ত, শুল্কপ্রাপ্ত, অতর্হ্েয়--তর্েয়প্রাপ্ত, উপকৃহ্ির তনকট 
যইহ্ি প্রাপ্ত ধন, শর্  র্ত য়া কীতত্তবি যইয়াহ্ি। পাতিবক অেবাৎ চামর চা নাতদ দ্বারা 
 ব্ধ, দূেিপ্রাপ্ত, থচৌেবেপ্রাপ্ত, প্রতিরূপক অেবাৎ কৃতত্তম েুর্র্বাতদ প্রস্তুি কতরয়া 
উপাতজবি, দেুেিাতদ োযে দ্বারা উপাতজবি এর্ং ি পূর্ব্বক উপাতজবি ধন দ্বারা থে 
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থকান কােবে কহ্র, ইযহ্ াক ও পরহ্ াহ্ক থেই কহ্র্ম্বর িাদৃশ ফ   াভ কতরয়া 
োহ্ক।২৫) থতমক্রন শব্দাতথণরও ক্রতন রূি, যথা - অক্রিধ্া, লক্ষর্া ও বযঞ্জনা। এমন ক্রক 
তাতদর মূল ক্রিয়াও েমধ্মণী। আক্রদতত থযমন েম্পদ একইরকম ক্রেল, থতমক্রন 
শব্দাতথণর থক্ষতত্রও আক্রদতত মাতন একরকমই ক্রেল, এবং থে ক্রেল ক্রিয়াক্রি। (তাই 
অথণজ্ঞ মাতন কাযণযতত্ত্বজ্ঞ, অথণতন্ত্র মাতন ‘যাহার কর্ম্ণ মুখয’, অথণদশণন মাতন 
‘কাযণযজ্ঞান’... ইতযাক্রদ।) েমাতজ নানা ক্রবিাজন ও ক্রবক্রধ্ক্রনতেধ্ আতরাক্রিত হবার িরই 
‘অথণতশৌচ’ - এর বা অনযায় ধ্ন গ্রহর্িক্ররহারিূর্ব্ণক ধ্নাজণন থচষ্টার প্রাদুিণাব হয় 
এবং তা শুক্ল - শবল - কৃষ্ণরূি গ্রহর্ কতর। শতব্দর অথণও ক্রবেয়ীকৃত হতয় তার 
অক্রিধ্া - লক্ষর্া - বযঞ্জনারূি গ্রহর্ কতর।”২৬ 

শব্দ, অথণ এবং উিতয়র েম্পকণ ক্রনতয় প্রাচীন িারততর বহু গ্রতে বহু মত ও 
মতক্রবতরাধ্ লক্ষয করা যায়। ‘বাোলা িাোর অক্রিধ্াতন’ জ্ঞাতনিতমাহন দাে 
ক্রলতখতেন -- 

শব্দাথণ - [শব্দ + অথণ] ক্রব., শব্দ বা বাতকযর অথণ বা অক্রিধ্া [েঃ অক্রিধ্া দ্বারা 
প্রকাশয অথণ - মুখযাথণ। লক্ষর্া দ্বারা প্রকাশয অথণ  - লক্ষযাথণ। বযঞ্জনা দ্বারা প্রকাশয 
অথণ - বযেযাথণ২৭] শব্দাতথণর এই ক্রত্রক্রবধ্ অতথণর েম্পতকণ খুব েংতক্ষতি থজতন থনওয়া 
যাক -- 

শব্দাতথণর অক্রিধ্াশক্রে - “থয স্বািাক্রবক শক্রেবতল একক্রি শব্দ একক্রি ক্রনক্রদণষ্ট অথণ 
বুঝাইয়া থাতক, তাহাতক অক্রিধ্া বতল। এই শক্রে শতব্দর মুখয অতথণর প্রতীক্রত 
জন্মাইয়া থাতক বক্রলয়া ইহাতক শতব্দর মুখয শক্রে বলা যাইতত িাতর।”২৮ 

অক্রিতধ্য়াথণ - “শতব্দর অক্রিধ্াশক্রের দ্বারা োক্ষাৎিাতব লব্ধ বা েংতকক্রতত অথণ বা 
বাচযাথণ বা মুখযাথণ বা অক্রিতধ্য়াথণ বতল।”২৯ 

শব্দাতথণর লক্ষর্াশক্রে - “থয শক্রেবতল একক্রি শব্দ মুখযাথণ (বাচযাথণ বা অক্রিতধ্য়াথণ) 
োোও মুখযাতথণর েক্রহত েম্বন্ধযুে আর একক্রি অথণ বুঝাইয়া থাতক তাহাতক লক্ষর্া 
বতল। থযখাতন মুখযাথণ গ্রহতর্ বাধ্া আতে থেখাতন শতব্দর লক্ষর্াশক্রের দ্বারা প্রকৃত 
অথণ ক্রনরূক্রিত হয় বক্রলয়া লক্ষর্াতক শতব্দর ক্রদ্বতীয় শক্রে বা থগৌর্ শক্রে বলা যাইতত 
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িাতর।”৩০ এই লক্ষর্াশক্রে ক্রদ্বক্রবধ্, যথা - ক. প্রতয়াজনমূলা লক্ষর্া, খ. রাক্রিমূলা 
লক্ষর্া। 

লক্ষযাথণ - “শতব্দর লক্ষর্াশক্রের োহাতযয মুখযাতথণর েক্রহত েম্বন্ধযুে থয আতরকক্রি 
অথণ িাওয়া যায়, তাহাতক লক্ষযাথণ বতল।”৩১ 

শব্দাতথণর বযঞ্জনাশক্রে - “থয শক্রেবতল একক্রি শব্দ মুখযাথণ বা লক্ষযাথণতক আশ্রয় 
কক্ররয়া এই দুইতয়র অক্রতক্ররে এক নতুন অথণ প্রকাশ কতর তাহাতক বযঞ্জনা 
বতল।”৩২ 

বযােযাথণ - “শতব্দর বযঞ্জনাশক্রের োহাতযয বাচযাথণ ও লক্ষযাতথণর অক্রতক্ররে এবং 
তাহাতদর অতিক্ষা মতনাহারী থয নতুন অথণ িাওয়া যায় তাহাতক বযােযাথণ বতল।”৩৩ 

প্রাচীন িারতত শব্দাতথণর ধ্ারর্া কত বযািক ও ক্রবসৃ্তত তা এই োমানয আতলাচনা 
থথতকই আমরা অনুমান কতর ক্রনতত িাক্রর। আমাতদর আতলাচয ক্রবেয় থকবলমাত্র 
শতব্দর অক্রিধ্াশক্রে ক্রনতয়ই। 

অক্রিধ্াশক্রেতক ইংরাজীতত বলা হয় Meaning আতরা িাল কতর বলতল 
Denotation। বাংলায় ‘মাতন’। অক্রিধ্ান গ্রে গুক্রলতত মুখযত শব্দাতথণর অক্রিতধ্য়াথণই 
ক্রলক্রিবদ্ধ থাতক। িুতরাতনা েংসৃ্কত অক্রিধ্ান ক্রকংবা বাংলায় হক্ররচরর্ বতন্দযািাধ্যায়-
এর ‘বেীয় শব্দতকাে’ ক্রকংবা জ্ঞাতনিতমাহন দাতের ‘বাোলা িাোর অক্রিধ্ান’ একিু 
িাল কতর লক্ষয করতল আমরা একক্রি ক্রবেয় আশ্চতযণর েতে থদখতত িাই, এক 
একক্রি শব্দ বহু অথণ ক্রবক্রশষ্ট। থযমন - ‘বেীয় শব্দতকাে’ গ্রতে ‘অমৃত’ শব্দক্রির ৫৬ক্রি 
মাতন, ‘অবতার’ শব্দক্রির ৫২ক্রি মাতন, ‘অক্রিযুে’ শব্দক্রির ৩৯ক্রি এবং ‘অন্তর’ 
শব্দক্রির ৪৪ক্রি মাতন; আর এই মাতনগুক্রল থয িরস্পর খুব ক্রনকি েম্পকণযুে তাও 
নয়। থযমন ‘অজ’ শব্দক্রির ‘বেীয় শব্দতকাে’-এ ২৫ক্রি অথণ রতয়তে, তাতত শব্দক্রি 
থযমন ব্রো-ক্রবষু্ণ-ক্রশব থক থবাঝাতচ্ছ থতমক্রন আবার থমে-োগলতকও থবাঝাতচ্ছ। 
স্বািাক্রবকিাতবই প্রশ্ন মতন আতে একই শতব্দর এরকম ক্রবক্রচত্র অথণ থকন? ক্রকংবা 
প্রশ্ন আতরকিু এক্রগতয় করা থযতত িাতর - এই আিাত ববিরীততযর আোতল ক্রক 
এমন থকাতনা থগািন ঐকযেূত্র রতয়তে যা আমাতদর োদা থচাতখ ধ্রা িেতে না? 
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অেম্ভব ক্রকেু নয়। শব্দাতথণর থেই আশ্চযণ আতলাচনায় প্রতবতশর িূতবণ আমরা শব্দাথণ 
ক্রবেতয় প্রাচীন িারতীয় গ্রেগুক্রলতত থয ক্রবতকণ রতয়তে তার একিু আিাে ক্রনতয় 
থনব। 

শব্দাথণ ক্রবেতয় প্রাতচযর আতলাচনা 

মহাকক্রব কাক্রলদাে তাাঁর কাতল শব্দ ও অতথণর েম্পকণতক থদতখক্রেতলন ক্রশব িাবণতীর 
মততা যুগল মূক্রতণ রূতি-- 

বাগাথণক্রবব েমৃ্পতেৌ বাগাথণপ্রক্রতিিতয়। 
জগতঃ ক্রিততরৌ বতন্দ িাবণতীিরতমশ্বর।।৩৪ 

এই উিমা বযবহার থথতকই থবাধ্গময হয়, বাক -এর েতে অতথণর েম্পকণক্রিতক 
অতযন্ত মযণাদার োতথ থদখা হতয়ক্রেল। েংসৃ্কত োক্রহততযও শব্দাথণ ক্রবেতয় এই ধ্ারর্ার 
গিীর প্রিাব িতেক্রেল। শুধু্ োক্রহতয থকন; ক্রশল্পকলা, দশণন প্রিৃক্রত েমস্ত থক্ষতত্রই 
বাক  ও অতথণর এই েম্পকণ প্রযুে হতয়তে। 

েমাতজর েতে িাোর তথা শব্দাতথণর গিীর েম্পকণ রতয়তে। েমাতজর ক্রববতণন শব্দ 
ও অতথণর েম্পকণতক ক্রববক্রতণত কতর। েনাতন িারতীয় োমযবাদী েমাতজর শব্দ ও 
অতথণর েম্পকণ ক্রেল  আক্রিক, ক্রনতয বা তাদািয েম্বন্ধক্রনষ্ঠ, থযন অধ্ণনারীশ্বর রূি। 
থেখাতন শতব্দর অথণতক বাইতর থথতক চাক্রিতয় থদওয়া হত না, তাকাতত হত শতব্দর 
থিততর, থযখাতন থাকত একক্রি ক্রিয়ার কথা। থেই ক্রিয়াক্রি এবং ক্রিয়ােম্পন্নকারী 
ক্রেল শতব্দর উক্রিষ্ট, ফলত থযতকাতনা শব্দই হতয় উঠত বহুদরক্রখক অথণধ্ারী। 

ক্রববতণতনর ধ্ারায় ২৫০০ ক্রিস্টিূবণাতব্দর কাোকাক্রে েমতয় আক্রদম েনাতন োমযবাদী 
েমাজ থিতে িতে এবং তার গেন হতয় যায় ির্যবাহী। স্বািাক্রবকিাতবই এর প্রিাব 
িতে শব্দাতথণর উির। বযক্রেমাক্রলকানা ক্রিক্রিক ির্যবাহী েমাজ শব্দাথণতক একদরক্রখক 
কতর তুলতত চায় তার ক্রনজস্ব প্রতয়াজতন। ক্রকন্তু এই ির্যবাহীতার ক্রদতক েমাতজর 
যাত্রা থযতহতু একক্রদতনই েম্পন্ন হয়ক্রন, থেতহতু তার মতধ্য ঘতি থগতে বহু িাো - 
গো, উত্থান - িতন। শব্দাথণও একক্রদতন তার বহুদরক্রখকতার ধ্মণ তযাগ কতর 
একাতথণর ক্রদতক গমন শুরু কতরক্রন। ক্রিস্টিূবণযুতগ তার মূল থরাত বহুদরক্রখকতার 
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ক্রদতক থাকতলও কালিতম দীঘণ েমতয়র অবেতর তা ধ্ীতর ধ্ীতর একদরক্রখকতার 
ক্রদতক েতর থগতে। এই দীঘণ েমতয় এমন transitional period ও লক্ষয করা  
থগতে যখন দুক্রি ধ্ারা িাশািাক্রশ প্রবাক্রহত ক্রেল। 

যক্রদও আক্রদম থযৌথতা থিতে ক্রগতয়ক্রেল ২৫০০ ক্রিস্টিূবণাতব্দর কাোকাক্রে েমতয়, 
তথাক্রি যাস্ক (ক্রিস্টিূবণ ৬০০) বা িাক্রর্ক্রনর (ক্রিস্টিূবণ ৪০০) েময়কাতলও শব্দাতথণর 
থেই প্রাচীন ধ্ারা কমতবক্রশ বহমান ক্রেল। কারর্ েমাতজর উিক্রর গঠন দ্রুত বদতল 
থগতলও মানুতের োংসৃ্কক্রতক জীবন থেই দ্রুততার োতথ েমানতাতল িা থমলায় না, 
তার চলন ধ্ীতর। 

 এই ববক্রদক োংসৃ্কক্রতক উিরাক্রধ্কার প্রথম যথাথণ আিক্রির মুতখ িেল উিক্রনেতদর 
কাতল। িরবতণীতত এর ক্রবতরাক্রধ্তা কতরন নযায়বাদী ও োংখযবাদীরাও। আতরা 
িরবতণীকাতল শব্দ ও অতথণর ক্রনতয েম্পতকণর উির অক্রবশ্বাে কতরন থবদ ক্রবতরাধ্ী 
থবৌদ্ধ দাশণক্রনতকরা। তারা প্রক্রতিাদয-প্রক্রতিাদক েম্পতকণর বদতল শব্দ ও অতথণর 
বাচয-বাচক েম্বতন্ধর িতক্ষ েওয়াল কতরন। 

ক্রকন্তু থবৌদ্ধ যুতগর অবোতন ক্রহনু্দযুতগর েূত্রিাত হতল (যক্রদও এর রূি থমৌলবাদী) 
শব্দ ও অতথণর েম্পকণ ক্রবেতয় আবার ‘ক্রনতযতা’র থদাহাই ওতঠ। ক্রকন্তু রাজে 
বদলাতলও েমাজ যথাথণ অতথণ ির্যবাহী, আক্রদম োমযবাতদ স্বপ্নমাত্রও লুি; তাই 
শব্দাতথণর েম্পকণ ক্রনতয় বহুদূর আতলাচনার ির ক্রহনু্দ িক্রণ্ডতগর্ এই ক্রেদ্ধাতন্ত থিৌঁতে 
যান থয শব্দ ও অতথণর েম্পকণ বাচয-বাচকই মাত্র। 

এখন প্রশ্ন, আমরা শব্দাতথণর থেই ক্রনতয েম্বন্ধ েম্পতকণ অবগত হলাম ক্রক কতর? 
শব্দ ও অতথণর ক্রনতয েম্পতকণর থয ধ্ারর্া বহন করত েনাতন েমাজ, উিরাক্রধ্কার 
েূতত্রই থে তা ববক্রদক িারততক অিণর্ কতরক্রেল। ক্রকন্তু ববক্রদক িারততর অক্রন্তম 
লতে এই েম্পকণ ক্রনতয় থদখা থদয় েংশয়। আর এই েংশতয়র েূত্রিাত ঘিায় 
নযায়বাদী থগৌতমগর্ আনুমাক্রনক ৭০০ ক্রিস্টিূবণাব্দ নাগাদ। থেই েংশতয়র দূরকতল্প 
ক্রলক্রখত হয় ‘ক্রনঘনু্টতকাে’ (আনুমাক্রনক ৮০০-৭০০ ক্রিস্টিূবণাব্দ)। নযায়বাদী 
থগৌতমগতর্র কথা িূতবণই উতেখ করা হতয়তে। তাতদর মতনুোতর শব্দ ও অতথণর 
মতধ্য থয েম্বন্ধ তা signifier-signified এর এবং এই েম্পকণ ঈশ্বরকৃত। এই 
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মতামততর ক্রবরুতদ্ধ আনুমাক্রনক ৬০০ ক্রিস্টিূবণাতব্দ ক্রলক্রখত হয় ‘ক্রনঘনু্টতকাে’ -এর 
বযখযাগ্রে ‘ক্রনরুে’। এই গ্রে শব্দ ও অতথণর তাদািয েম্পকণতকই থজার যুক্রেতত 
প্রক্রতক্রষ্ঠত কতর। 

আনুমাক্রনক ৪০০ ক্রিস্টিূবণাতব্দর কাোকাক্রে েমতয় িাক্রর্ক্রন ও গাগণয - ঘরানার 
িক্রিততরা যাতস্কর মতামততর ক্রবরুদ্ধাচারর্ কতরন ও থগৌতমগতর্র মততক েমথণন 
জানান। প্রায় একইেমতয় োংখযকারগর্ ও তার ক্রকেু িতরর থযাগদশণনকারগর্ 
(আনুমাক্রনক ২৫০ ক্রিস্টিূবণাব্দ) শব্দ ও অতথণর েম্পতকণর অক্রনতযতার ক্রদতকই যুক্রে 
খাো কতরন। ১৫০ ক্রিস্টিূবণাতব্দ ববতশক্রেকগর্ অতনকিা থবদবাদী থগৌতমগতর্র েুতর 
েুর ক্রমক্রলতয় বতলন - “ক্রবতশে শব্দ থয ক্রবতশে অথণ থক থবাঝায় তার কারর্ 
ঈশ্বতরচ্ছা বা েংতকত।” চাবণাকরা স্পষ্ট জানায় শব্দ ও অতথণর মতধ্য থকাতনা েম্পকণ 
থনই। যথাথণ থবদ ক্রবতরাধ্ী থবৌদ্ধরা েমাজ বাস্তবতার ক্রদতক তাক্রকতয় বতলন, শব্দ ও 
অতথণর মতধ্যকার েম্পকণক্রি আতরাক্রিত অথণাৎ মনুেযরক্রচত, কৃক্রিম। 

অতশাতকর শােনকাতলর অবোতনর ির আতেন মীমাংেতকরা প্রায় ৪০০ 
ক্রিস্টিূবণাতব্দ। তারা থবতদর অবশযপ্রামার্য স্থািতনর উতিতশয শব্দ ও অতথণর মতধ্য 
অতিৌরুতেয়তা ও ক্রনতযতা প্রমাতর্র জনয যত্নবান হন। এতদর মতধ্য িরবতণীকাতলর 
উতেখতযাগয হতলন আচাযণ শঙ্কর (৭৭৮ িীষ্টাব্দ), কুমাক্ররল িট্ট (৭০০ িীষ্টাব্দ) 
প্রমুখ। ক্রকন্তু েমাতজর গঠন ততক্রদতন ির্যবাদী হতয় থগতে আর থলাকবযবহাতর 
শতব্দর মতধ্য প্রক্রতিাদয-প্রক্রতিাদক েম্বন্ধ লুি হতয় যায়, এখন িূবণতনতক প্রক্রতষ্ঠার 
থয থকান থচষ্টাই হতচ্ছ থজার কতর। তাই অক্রন্ততম থবদবাদী ক্রহনু্দরাই নানা যুক্রের 
অবতারর্া কতর ক্রেদ্ধাতন্ত উিনীত হয় থয, শব্দ ও অতথণর মতধ্যকার েম্পকণক্রি 
প্রক্রতিাদয-প্রক্রতিাদতকর নয়, বাচয-বাচতকর। আেতল মহক্রেণ িাক্রর্ক্রনর মত অনুেরর্ 
কতরই তারা শব্দাতথণর েম্পকণ ক্রবেতয় এই ক্রনর্ণতয় থিৌঁোন। কারর্ িাক্রর্ক্রন ক্রেতলন 
যাস্কক্রবতরাধ্ী; ফলত ক্রতক্রন শব্দ ও অতথণর বাস্তব থিদ স্বীকার কতরতেন। েুতরাং তাাঁর 
অনুোরীরা এই ক্রবতিতদর িতক্ষই েওয়াল করতবন থেিাই স্বািাক্রবক। 

এই েময়িতবণ রক্রচত োক্রহতযগুক্রল ক্রমশ্র চক্ররতত্রর। এেময় রামায়র্, মহািারত, 
িুরার্গুক্রল থযমন রক্রচত হতচ্ছ তাদািয েম্বন্ধক্রনষ্ট িাোয়, থতমক্রন থবৌদ্ধ ও বজন 
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োক্রহতয, ধ্মণশাস্ত্র ও অনুশােনগুক্রল ক্রলক্রখত হতচ্ছ প্রতীকী িাোয় বা বাচয-বাচক 
েম্বন্ধক্রনষ্ট িাোয়। 

আরও িতর ৫০০ ক্রিস্টাব্দ নাগাদ আচাযণ িতৃণহক্রর শতব্দর তাদািয েম্বন্ধতকই 
প্রক্রতক্রষ্ঠত করতলন থজাোতলা যুক্রেতত। ক্রকন্তু েমাতজর গেন থযতহতু ির্যবাদী তাই 
শতব্দর বহুদরক্রখকতা তার গুরুে হাক্ররতয়তে বহু িূতবণই। এই েময়কার িাো 
বযবহাতর তাই লক্ষয করা থগল এক আশ্চযণ চক্ররত্র। কমণজগৎ চলতে প্রতীকী িাোয় 
আর জ্ঞানজগৎ চলতে তাদািযেম্বন্ধক্রনষ্ট িাোয়; ফতল জ্ঞান ও কতমণর ক্রবিাজন স্পষ্ট 
হতয় থগল। বহুকাল িযণন্ত এ অবস্থাই বতণমান ক্রেল। েুনীক্রতকুমার চতট্টািাধ্যাতয়র 
মতত, বাংলা িাোর শতকরা ৯৩ ক্রি শব্দই েংসৃ্কত িাো থথতক আো, তাই আক্রদ 
েংসৃ্কততর এই বহুদরক্রখক চক্ররত্র উিরাক্রধ্কার েূতত্র বাংলা িাোয় এতেক্রেল আর 
বাোক্রলর মূল িারততর মাক্রির বহু গিীতর থপ্রাক্রথত বতল বাোক্রলর স্বতঃফূতণ িাো 
বযবহাতর এই বহুদরক্রখকতার েুর প্রাচীন কাল থথতকই বাজক্রেল এমনক্রক িুতরা 
মধ্যযুগ ধ্তর এই েুর কমতবক্রশ বাোক্রলর থমৌক্রখক িাোয় এবং মেলকাবয, অনুবাদ 
োক্রহতয প্রিৃক্রত ক্রলক্রখত োক্রহততয প্রবাক্রহত ক্রেল। এই প্রবাতহ প্রথম বাধ্া ক্রদল 
ইংতরজ। ক্রশল্পক্রবপ্লতবর ির চূোন্ত ির্যায়ন ইওতরািীয় েিযতাতক থদহেবণস্ব কতর 
তুতলক্রেল। তাতদর থেই থদহেবণস্বতার প্রিাব স্বািাক্রবক িাতবই িতেক্রেল তাতদর 
উিক্রনতবশগুক্রলতত। বাংলাও একই উিক্রনতবক্রশকতার স্বীকার হতয় তার িাোর 
বহুদরক্রখক চক্ররত্র হাক্ররতয় একদরক্রখক ববক্রশতষ্টয িযণবক্রেত হল। এই হল শব্দ ও অথণ 
ক্রবেয়ক িারতীয় চচণা। যার েূচনা হতয়ক্রেল শব্দ ও অতথণর তাদািয েম্পতকণর ধ্ারর্া 
ক্রদতয় এবং থশে হল শব্দ ও অতথণর প্রতীকী েম্পতকণর ধ্ারর্ায়। 

 

শব্দাথণ ক্রবেতয় িাশ্চাতয অক্রিমত 

িাশ্চাততয শব্দ ও অতথণর েম্পকণ ক্রনতয় আতলাচনা শুরু হতয়ক্রেল বহু িূতবণই। ক্রগ্রক 
দাশণক্রনক েতিক্রিে প্রথতম মতন করততন শব্দ ও অতথণর েম্পকণ থদহ ও আিার 
মতই, ক্রকন্তু িতর ক্রতক্রন থেই মত িক্ররতযাগ কতরক্রেতলন। কারর্ আিা ক্রবেয়ক্রি 
একক্রি িাো িাো বযািার, আর ির্যবাহী েমাতজ িাো িাো বযািার ক্রদতয় কাজ 
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চালাতনা যায় না। তাই শতব্দর আিাতক বাদ ক্রদতয় তার থদহ ক্রনতয় চচণাই িাশ্চাতয 
িাোক্রবদ তদর মতধ্য প্রাধ্ানয থিতয় যায়। 

িাশ্চাতয িাোততত্ত্বর জগৎ-এ এতক এতক এতলন ফাক্রদণনান্দ-দয-থেযােুর, বু্লমক্রফল্ড, 
থনাম চমক্রস্ক, লুইে ক্রহতয়ল্মতলি, মযাক্রলতনািক্রস্ক প্রমুখ। 

(ক) থেযােুর এতে বলতলন, “ The value of a word can only be 
determined by defining it in relation to neighbouring and 
contrasting words.” ৩৫ 

(খ) বু্লমক্রফল্ড এতে বলতলন—শতব্দর থদহই একমাত্র েতয, তার েতে অতথণর েম্পকণ 
Signifier-Signified মাত্র। এবং এক্রি একক্রি েবণজন স্বীকৃত প্রথা। ক্রতক্রন আতরা 
বলতলন—“অথণ ক্রবেতয় এই অজ্ঞানতা আরও বহুক্রদন থাকতব, যতক্রদন না জ্ঞাতনর 
বতণমান অবস্থা থথতক  মানুতের জ্ঞান আরও বহুদূর এক্রগতয় থযতত িাতর..... থযতহতু 
এই ক্রবতশ্ব ঘিনা ও বস্তু অেংখয ও ক্রবক্রচত্র এবং থযতহতু ক্রিন্ন ক্রিন্ন িাো এতদর ক্রিন্ন 
ক্রিন্ন িদ্ধক্রততত থশ্রর্ীবদ্ধ কতর, অথণক্রবেক এই েমেযা আরও বহুক্রদন এইরকমই 
থথতক যাতব।”৩৬ 

(গ) ক্রহতয়ল্মতেি এতে থেযােুতরর মতক্রিতক প্রতয়াগ কতর থদখাতলন থয – শতব্দর 
ক্রিতর ক্রক অথণ রতয়তে তা কথা নয়, থয েম্পকণততন্ত্রর োহাতযয থেই অথণক্রি থবক্ররতয় 
আেতে, থেিাতক বুতঝ ক্রনতয় হতব। 

(ঘ) িাোতাক্রত্ত্বক মযাক্রলতনািক্রস্কর মতত শতব্দর আেে বা context-ই শতব্দর অথণ 
ক্রনধ্ণারর্ কতর। অথণাৎ শতব্দর অথণতক বুঝতত হতব Context in Situation বা 
আেেিি থথতক। 

(ে) এরির িাোততত্ত্বর জগৎ এ এতলন থনাম চমক্রস্ক। ক্রতক্রন ক্রকন্তু শব্দাথণ ক্রনতয় 
নতুন ক্রকেু বলতলন না, থজার ক্রদতলন ‘ক্রেনিযাকক্রিযক ক্ররতলশান’ এর ওির। 

বহু আলাি-আতলাচনা-উতিক্ষার থশতে িাশ্চাতয তাক্রত্ত্বতকরা থমািামুক্রি একক্রি ক্রেদ্ধাতন্ত 
উিনীত হতলন থয, “ শতব্দর অথণ একক্রি আকক্রস্মকিাতব আতরাক্রিত, প্রথা ের্ম্ত, 
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েম্পকণ ক্রনিণর, থপ্রক্ষািি ক্রনিণর, িক্ররবতণনশীল ইশারা বা 
ক্রনতদণশকতা(referentiality) মাত্র।”৩৭ 

যাই থহাক, প্রাচীন িারতীয় বহু গ্রোক্রদতত শব্দাথণ, িদ, িদাথণ ক্রনতয় অতনক 
আতলাচনা রতয়তে। আমরা অক্রত েংতক্ষতি তার দশণন থেতর থনব-- 

 

শব্দ ও িদ 

ঋহ্ৈহ্দ চার রকহ্মর পহ্দর কো র্ া যহ্য়হ্ি; মযাভাহ্যের র্োখো অনুোয়ী থেগুত  
য -- 

(ক) নাম (খ) আখোি (গ) উপেগব (ঘ) তনপাি।৩৮ োহ্ের ‘তনরুি’ গ্রহ্ন্থ এই 
চিুতর্বধ পহ্দর র্োখো করা যহ্য়হ্ি। এই তর্ভাজন োহ্ের মহ্ি অেবতভতত্তক। থেখাহ্ন 
তেয়া প্রধান িাহ্ক র্ া যয় ‘আখোি’। দ্রহ্র্ের অেবপ্রাধানে থেখাহ্ন িাহ্ক র্ া যয় 
‘নাম’। ‘তনপাি’ নানাতর্ধ অহ্েব তনপাতিি যয়। আর তনপাহ্ির মহ্ধে থেগুত  নাম ও 
আখোহ্ির েহ্ে েুি থেহ্ক িাহ্দর নানা অেবগ্বর্তশষ্টে প্রকাশ কহ্র থদয় থেগুত ই 
উপেগব। 

িাক্রর্ক্রনর বযাকরতর্ িদ ইংতরক্রজর part of speech এর মত; যা বাকযাবয়ব ও 
ক্রবিক্রেযুে শব্দ—‘েুপ ক্রতঙ ন্ত িদম’(িা/১/৪/১৪)। শব্দ ক্রবিক্রের েতে যুে হতল 
ততবই তা িদ রূতি গর্য কতরন িাক্রর্ক্রন। ক্রতক্রন িতদর েুবন্ত ক্রতেন্ত থিতদ থয 
িাথণকয কতরতেন তা ক্রনতান্ত formal। যাস্কাচাযণ থেখাতন থয ক্রবিাজন কতরতেন তা 
অথণক্রিক্রিক এবং িৃথক প্রতয়াগতযাগযতা ও িৃথগথণতক ধ্রািাই হল িতদর লক্ষর্। 

যক্রদও মহক্রেণ িতঞ্জক্রল িদতক শব্দই বতলতেন ( অথ শব্দানুশােনম )। তাাঁর মহািাতেয 
শতব্দর ক্রতনক্রি লক্ষর্ ক্রদতয়তেন— 

(ক) ‘প্রতীতিদাথণতকা থলাতক বক্রন শব্দ ইতযচুযতত’। অথণাৎ, থয বক্রন 
থলাকোধ্ারতর্য অথণপ্রতীক্রত ঘিায় তাই শব্দ। লক্ষর্ীয় এখাতন অথণতবাধ্ক বক্রনর 
কথা বলা হতচ্ছ।৩৯ 
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(খ) ‘থযতনাচ্চাক্ররততন োস্না-লােু-ককুদ-খুর-ক্রবোক্রিনাং েম্প্রতাতয়া িবক্রত, ে শব্দঃ’। 
অথণাৎ, বো যা উচ্চারর্ করতল গলকম্বল, থলজ, খুর, ও ক্রশং ক্রবক্রশষ্ট চতুষ্পদ জন্তুর 
প্রতীক্রত জন্মায়, তাই থগাশব্দ। এখাতন শব্দলক্ষর্ বোর ক্রদক থথতক।৪০ 

(গ) ‘থশ্রাতত্রািলক্রব্ধঃ বুক্রদ্ধক্রনগ্রণাহযঃ প্রতয়াতগর্াক্রিম্বক্রলত আকাশতদশঃ শব্দঃ’।৪১ অথণাৎ, 
বক্রনর দ্বারা অক্রিবযে (প্রতয়াতগর্াক্রিম্বক্রলত) শতব্দর অবস্থান কর্ণকুহর িক্ররক্রচ্ছন 
আকাশ বা ফাাঁকা জায়গাততই। ততব িতঞ্জক্রলর মতত শব্দ গুর্ নয় েবয এবং তা 
আকাতশ আক্রশ্রত। 

এক একক্রি বক্রন উচ্চাক্ররত ও প্রবস্ত হতত থাকতল িতম তার েংস্কার জন্মাতত 
থাতক। থশে বক্রনর উচ্চারতর্র েতে িূবণবতণী বক্রনগুক্রলর ঐেব েংস্কার ক্রমতল 
থফািািক শব্দ প্রকাশ িায় বতল তাতক উে থলাতক বলা হতয়তে বুক্রদ্ধক্রনগ্রণাহয।৪২ 
িতৃহণক্রর ‘বাকযিদীতয়’ তাই বতলতেন— 

নাদদরাক্রহতবীজায়াম  অতন্তযন বক্রননা েহ। 
আবৃিিক্ররিাকায়াং বুতদ্ধৌ শতব্দা’বধ্াযণতত।। (১/৮৫) 

শব্দ বা িদ েম্পতকণ ক্রবক্রিন্ন েম্প্রদাতয়র মত ক্রবক্রিন্নরূি— 

বৃহতিবতা – বর্ণেেঘাতজং িদম  (২/১১৭)৪৩ 

থকৌক্রিতলযর অথণশাস্ত্র – বর্ণেঙ্খাতঃ িদমঃ (২/১/১৬)৪৪ 

নযায়মঞ্জরী – বর্ণেমুহঃ িদম ৪৫ 

ক্রশবিুরার্ – বদর্ণবণর্ণেমূহং ক্রহ িদমাহুক্রবিক্রশ্চতঃ৪৬ 

প্রতময়কমলমাতণন্ত, িতরাক্ষপ্রকরর্ – বর্ণানাং িরম্পরাতপ্রক্ষার্াং ক্রনরতিক্ষঃ েমুদায়ঃ 
িদম (৩/১০১)৪৭ 

োক্রহতয দিণর্ – বর্ণাঃিদং প্রতয়াগাহণানক্রিদতকাথণতবাধ্কাঃ (২/১৬)৪৮ 

রাজতশখতরর কাবযমীমাংো – বযাকরর্সৃ্মক্রতক্রনর্ণীতঃ শতব্দা 
ক্রনরুেক্রনঘনু্টক্রদক্রিক্রনক্রদণষ্টণস্তদক্রিতধ্তয়াথণতস্তৌ িদম ।৪৯ 
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মহািােযকার িতঞ্জক্রল শতব্দর চতুষ্টয়ী প্রবৃক্রি ক্রচক্রিত কতরতেন – জাক্রতশব্দ, গুর্শব্দ, 
ক্রিয়াশব্দ ও যদৃচ্ছাশব্দ—‘চতুষ্ঠয়ী শব্দানাং প্রবৃক্রিঃ জাক্রতশব্দা গুর্শব্দাঃ ক্রিয়াশব্দা 
যদৃচ্ছাশব্দাশ্চতুযণাঃ’৫০ 

অথণাৎ, প্রবৃক্রি ক্রনক্রমি অনুযায়ী শতব্দর চারক্রি থশ্রর্ী। যক্রদও যদৃচ্ছাশতব্দর ক্রবেয় ক্রনতয় 
থকউই থতমন মাথা ঘামানক্রন ( ‘ত্রয়ী চ শব্দানাং প্রবৃক্রিঃ।।... ন েক্রন্ত যদৃচ্ছাশব্দাঃ’ 
( ঋক েূতত্রর মহািােযকারকৃত বযাখযা) কারর্ বযক্রের নামকরর্ থলাতক বযক্রের থকান 
গুর্ বা ক্রিয়ার কথা থিতবই থদয়। 

অথণতবাধ্ক বর্ণেমূহ; ক্রকন্তু তারা ক্রবিক্রেহীন বতল বাতকয অবযবহাযণ; এতদর বযাকরতর্ 
প্রক্রতিাক্রদক বলা হয়। িাক্রর্ক্রনর মতত এই প্রক্রতিাক্রদক অবুৎিন্ন ও বুৎিন্ন 
দু’রকতমর হয়। বুৎিন্ন হতল তা কৃৎ বা তক্রদ্ধত েমােক্রনস্পন্ন, আর অবুৎিন্ন হতল 
থনক্রতর িথ ধ্তরতেন িাক্রর্ক্রন। ধ্াতু নয়, প্রতযয় নয়, তবু অথণতবাধ্ক – এই হল 
তার লক্ষর্। বযাকরতর্ ধ্াতু, প্রতযয়, প্রতযয়ান্ত ক্রবিক্রে, উিেগণ প্রিৃক্রত েবক্রকেুরই 
অথণ রতয়তে। 

ততব যাস্কাচাযণ তাাঁর ‘ক্রনরুে’ গ্রতে শব্দতক থয ববজ্ঞাক্রনক থশ্রক্রর্করর্ কতরতেন, তা 
ববয়াকরর্েমাজ শ্রদ্ধার েতে গ্রহর্ কতরতেন। ‘ক্রনরুে’ শব্দততত্ত্বর একক্রি উচ্চমাতগণর 
গ্রে। েংতক্ষতি ‘ক্রনরুে’ েম্পতকণ অবগত হওয়া থগল — 

 

ক্রনরুে ও শব্দতত্ত্ব 

িাক্রর্ক্রনয় ‘ক্রশক্ষা’গ্রতে ‘ক্রনরুে’ ক্রবেতয় দুক্রি প্রক্রেদ্ধ থলাক রতয়তে-- 

“েন্দঃ িাতদৌ তু থবদেয হতস্তৌ কল্পহথ িঠযতত। 
থজযাক্রতোময়নং চকু্ষক্রনররুেং থশ্রাত্রমুচযতত।। 
ক্রশক্ষা ঘ্রার্ন্তু থবদেয মুখং বযাকরর্ং সৃ্মতম । 
তস্মাৎ োেমধ্ীদতযব ব্রেতলাতক মহীয়তত।।” 

(তলাক- ৪১,৪২)৫১ 
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উে থলাকদ্বতয়র মমণাথণ হল—থবদিুরুতের েয়ক্রি অেপ্রতযে হ’ল েয়ক্রি থবদাে এবং 
তার মতধ্য ক্রনরুে কতর্ণক্রিয়। 

‘ক্রনরুে’ শতব্দর বুৎিক্রিগত অথণ হল—‘েক্রবতশতে বা ক্রনঃতশতে থযখাতন অথণ উে হয় 
(ক্রনর+বচ )’৫২। ক্রনরুতে েমাম্নাতয়র বযাখযা করা হতয়তে। ববক্রদক শব্দেমূহই েমাম্নায়। 
থগৌঃ থথতক থদবিত্নী িযণন্ত শব্দেমূহ এখাতন বযাখযা করা হতয়তে। এই শব্দেমূহ 
ববক্রদক ঋক্রেতদর দ্বারা অতীত যুতগ ক্রনর্ণীত হতয়ক্রেল। 

ক্রনরুতে বলা আতে, থকান থকান ঋক্রে থবদাতথণর োক্ষাৎকার কতরক্রেতলন, অথণাৎ 
তাতদর কাতে মন্ত্র স্বতঃফূতণিাতব আক্রবিূণত হতয়ক্রেল, ক্রকন্তু িরবতণীতত েমতয়র োতথ 
োতথ মানুতের থমধ্া - মনন শক্রে িমশ কতম থযতত থাতক, কতম থযতত থাতক 
মানুতের আয়ু। এই থদতখ ঋক্রেতদর গ্লাক্রন হল, তারা থবতদর ক্রবিাজন করতলন। 
থবতদর অধ্যয়তনর জনয দরকার হল যথাথণ মন্ত্রাথণজ্ঞান, তাই শব্দাতথণর যথাথণ অথণ 
থবাঝাতনার জনয েঙ্কক্রলত হল ‘ক্রনঘণু্ট’। ‘ক্রনরুে’ এই ক্রনঘণু্টরই বযাখযা গ্রে। ক্রনঘণু্টর 
অধ্যায় েংখযা িাাঁচক্রি। প্রথম অধ্যায় ১৭ ক্রি খতণ্ড, ক্রদ্বতীয় অধ্যায় ২২ ক্রি খতণ্ড, তৃতীয় 
অধ্যায় ৩০ ক্রি খতণ্ড, চতুথণ অধ্যায় ৩ ক্রি খতণ্ড ও িঞ্চম অধ্যায় ৬ ক্রি খতণ্ড ক্রবিে। 
এর প্রকরর্ ৩ ক্রি (ক) বনঘণু্টক কাণ্ড (খ) বনগম কাণ্ড (গ) বদবত কাণ্ড। এই গ্রতে 
েংকক্রলত হতয়তে ১৭৭০ ক্রি শব্দ। এই গ্রতের েমস্ত শতব্দর বযাখযা যাস্কাচাযণ 
কতরনক্রন, ক্রতক্রন ‘ক্রনরুে’ গ্রতে ১৭৭২ ক্রি শতব্দর বযাখযা এবং অক্রতক্ররে বহু মতন্ত্রর 
েমূ্পর্ণতঃ বা অংশতঃ বযাখযা কতরতেন। যার মতধ্য ক্রনঘণু্ট থথতক ৫৮৫ ক্রি শব্দ 
ক্রনতয়তেন, বাক্রক ৫৩৭ ক্রি শব্দ তার ক্রনজস্ব েংতযাজন। 

ক্রনরুে গ্রতে ১২ ক্রি অধ্যায় আতে। এখাতনও ক্রনঘণু্টর মত কাণ্ড ক্রবিাজন। এর 
প্রথম ও ক্রদ্বতীয় অধ্যাতয়র ক্রকেু অংতশ প্রধ্ানত আতে উতিাদ ঘাত ও ক্রদ্বতীয় 
অধ্যাতয়র অবক্রশষ্টাংশ ও তৃতীয় অধ্যাতয় আতে ক্রনঘণু্টর প্রথম ক্রতন অধ্যাতয় উে 
েমানাথণক ধ্াতুেমূতহর এবং একাথণবাচক শব্দেমূতহর বযাখযা। ক্রনরুতের ৪থণ, ৫ম ও 
৬ষ্ঠ এই ক্রতন অধ্যাতয় বযাখযাত হতয়তে অনযানয ক্রনরতিক্ষ অতনকাথণক িদেমূহ ও 
অতনক অনবগত েংস্কার িদ। অথণাৎ থয িতদর গঠন বযাকরতর্র ক্রনয়মানুগ নয়, 
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যাতদর প্রকৃক্রত-প্রতযয় ক্রনক্রশ্চত রূতি জানা যায় না, যাতদর বুৎিক্রি থবাঝা যায় না—
এরকম বহু ববক্রদক িদ ক্রনতয় আতলাচনা এই অধ্যায়গুক্রলতত করা হতয়তে। 

ক্রনরুতের প্রধ্ান কাজ হল ‘ক্রনর্ব্ণচন’। ক্রনর্ব্ণচন শতব্দর অথণ ক্রনঃতশতে বচন বা 
বযাখযা। ক্রনরুে মতত শব্দ ক্রত্রক্রবধ্ – প্রতযক্ষবৃক্রি (প্রতযক্ষক্রিয়), িতরাক্ষবৃক্রি 
(প্রকল্পযক্রিয়) এবং অক্রতিতরাক্ষবৃক্রি (অক্রবদযমানক্রিয়)। 

প্রতযক্ষবৃক্রিতত নামেমূতহর ক্রিয়া বা ধ্াতু োক্ষাৎিাতব উিলক্রব্ধ করা যায়। 
িতরাক্ষবৃক্রিতত নামেমূতহর ক্রিয়া বা ধ্াতু োক্ষাৎিাতব উিলক্রব্ধ করা যায় না বতি 
ক্রকন্তু কল্পনা বা অনুমান করা যায়। অক্রতিতরাক্ষবৃক্রিতত নামেমূতহ ক্রিয়া বা ধ্াতু 
োক্ষাৎিাতব উিলক্রব্ধর থকান প্রশ্ন ওতঠ না, এমন ক্রক অনুমানও করা যায় না। 
ক্রনরুতের কাজ িতরাক্ষবৃক্রি ও অক্রতিতরাক্ষবৃক্রির শব্দেমূতহর অথণ ক্রক কতর 
উদ ঘাক্রিত করা যায়, তা ক্রনর্ণয় করা। যাস্ক শাকিায়ন প্রমুতখর অনুোরী হতয় মতন 
কতরন থয থকান শব্দই থকান না থকান ক্রিয়া থথতক ক্রনষ্পন্ন, তাই তার ক্রনর্ব্ণচন করা 
েম্ভব। এতক্ষতত্র দুতবণাধ্য শতব্দর ক্রনর্ব্ণচন করাই ক্রনরুে শাতস্ত্রর লক্ষয। থকান থকান 
উিায় অবলম্বন কতর এই ক্রনর্ব্ণচন েম্ভব তা ই এই গ্রতে আতলাক্রচত হতয়তে।৫৩ 

আেতল শতব্দর স্বরূি েন্ধাতন ক্রনরুে শতব্দর প্রকৃক্রত-প্রতযয় ক্রনর্ণতয়র থচষ্টা কতর 
শব্দক্রির অথণতক ক্রিক্রি কতর। থযমন, ‘হস্ত’ শব্দক্রির মূতল ‘হস ’ ধ্াতুক্রি থাকতত িাতর 
না; থকননা হাক্রের েতে এর থকাতনা েম্পকণ থনই, বরং ‘হন ’ ধ্াতুর েতে এর েেক্রত 
েম্ভব। ‘প্রাশুঃ হনতন’ অথণাৎ দ্রুত এক্রগতয় যায় বতলই থে হস্ত। ক্রনক্রদণষ্ট স্থাতন থথতকও 
হস্ত বাক্রেতয় থদওয়া যায়। এই থয অথণতক োমতন থরতখ শব্দ ক্রবতলের্ িাোদশণতন এ 
এক যুগান্তকারী িদতক্ষি। বযাকরর্ শতব্দর রূিতাক্রত্ত্বক বযাখযায় েীমাবদ্ধ, থে 
প্রকৃক্রত-প্রতযয় ক্রচক্রিত কতর, বর্ণাগম, বর্ণক্রবিযণয়, বর্ণতলাি প্রিৃক্রত িদ্ধক্রত, বতর্ণর 
র্ে-েে, হ্রস্ব-দীঘণ, গুর্-বৃক্রদ্ধ প্রিৃক্রত খুাঁক্রিনাক্রি ক্রবেয় ক্রনতয় আতলাচনা কতর। এোোও 
ববক্রদক মতন্ত্রর উচ্চারর্ থকৌশল ক্রশক্ষাও ববক্রদক বযাকরতর্র গুরুেিূর্ণ ক্রশক্ষর্ীয় 
ক্রদক। ক্রকন্তু এতদেতত্ত্বও তার েীমাবদ্ধতা রতয়ই যায়। শতব্দর উৎে েন্ধাতন 
ববজ্ঞাক্রনক ক্রবতলেতর্র মাধ্যতম প্রকৃক্রত-প্রতযয় ক্রনর্ণতয়র থয িদ্ধক্রত ক্রনরুতে অবলক্রম্বত 
হতয়তে, তা এককথায় অনবদয। 
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ক্রনরুতের মতানুোতর, ক্রিয়া থথতকই নামিতদর জন্ম হতয়তে। জগৎতক আমরা বস্তু 
ও ঘিনা অথণাৎ ক্রবতশেয ও ক্রিয়া রূতি থদক্রখ। ক্রকন্তু জগৎ আেতল থকবল ক্রিয়া; 
কারকও একপ্রকার ক্রিয়ামাত্র। শ্রী কক্রলম খান তাাঁর ‘িরমািাোর থবাধ্ন-উতদ্বাধ্ন’ 
গ্রতে শতব্দর এই ক্রিয়াক্রিক্রিকতার স্বিতক্ষ অতনক প্রমার্ ক্রদতয়তেন। 

 

ক্রিয়াক্রিক্রিকতার স্বিতক্ষ মতামত 

িাোক্রবজ্ঞাতনর একক্রি নবতর শাখা মতনািাোক্রবজ্ঞান। মানুতের মতনর িাব ও থেই 
িাবপ্রকাশক শব্দাবলীর তথা িাোর েম্পকণ ক্রনতয় আতলাচনা কতর িাোক্রবজ্ঞাতনর 
এই শাখাক্রি। েম্প্রক্রত এই েম্পতকণর থখাাঁতজ ক্রকেু চমকপ্রদ তথয উতঠ এতেতে-- 

(ক) থহাতমা েযাক্রিতয়ন্সতদর িূবণিুরুে থহাতমা ইতরক্টাে এবং থহাতমা হযাক্রবক্রলেরা 
থকবল ক্রিয়াতকই শনাে করতত িারততা এবং ইশারার মাধ্যতম তা অনযতদর 
বুক্রঝতয়ও ক্রদতত িারততা।৫৪ 

(খ) মানবিূবণ অির এক প্রজাক্রত থবাতনাতবা ক্রনতয় েুদীঘণ গতবের্ার ফতল জানা 
থগতে – তারা ক্রিয়ার ক্রচি প্রদান করার থযাগযতা অজণন কতর েবার আতগ।৫৫ 

(গ) কলক্রম্বয়া ক্রবশ্বক্রবদযালতয়র হাবণাি থিতরে ও তাাঁর েহতযাগীরা একক্রি ক্রশম্পাক্রঞ্জতক 
আতমক্ররকার োইন লযােুতয়জ ক্রশক্রখতয়ক্রেতলন, থদখা যায় ক্রবতশেযর প্রক্রত নয়, ক্রিয়ার 
প্রক্রতই তার িক্ষিাত থবক্রশ।৫৬ 

(ঘ) নাম না বতল ক্রদতল থকান বস্তুতক ক্রশশুরা ক্রিয়া ক্রদতয়ই ক্রচক্রিত কতর। ‘থমািা 
থলাক’, ‘ফেণা থলাক’ না বতল তারা বতল, থয ‘িয় থদখায়’, ‘থয মাতর’ ইতযাক্রদ। 

(ে) আমরা এখনও বক্রল ‘ফতলন িক্ররচীয়তত’। থয যা কতর তাই ক্রদতয় তার িক্ররচয়। 
আমগাে, জামগাে, ডাোর, মাস্টার, চাক্রে, তাাঁক্রত ইতযাক্রদ। 

(চ) মতনািাোক্রবজ্ঞানী Aitchison ১৯৯৬ োতল বতলন, “মানুতের আক্রদ িাোয় 
েম্ভবত ক্রিয়া, ক্রবতশেয ও ক্রবতশেতর্ থকানও থিদ ক্রেল না।”৫৭ 
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(ে) হিার ও িমেতনর মতত ক্রিয়া ও ক্রিয়াকারী অথণাৎ প্রক্রতিাদয ও প্রক্রতিাদক 
িরম্পরাই (Action and Action sequence) একেময় ক্রিয়া ও ক্রবতশতেয 
িক্ররর্ত হতয় যায়।৫৮ 

(জ) এমন িাোও িৃক্রথবীতত রতয়তে, থযমন ‘নুিকা’ ও ‘ক্রনেু’(আতমক্ররকার 
উিজাক্রতর িাো); থয িাোয় ক্রিয়া ও ক্রবতশতেযর থকান িাথণকয থনই। তাতদর 
বাকযগঠতন ক্রিয়াই প্রধ্ান কাক্ররকা।৫৯ 

(ঝ) ক্রহব্রু, ওতয়লশ প্রিৃক্রত িাোয় বাতকযর শুরুই হয় ক্রিয়া ক্রদতয়। স্পযাক্রনশ 
িাোততও বাকয গঠতন ক্রিয়াই েবণাতগ্র আতে।(তযমন, এল একক্রি গাক্রে) আর. এে. 
িমক্রলন ১৯৮৬ োতল ৪০২ক্রি িাো ক্রনতয় গতবের্া কতর থদখান থয, তাতদর মতধ্য 
অন্ততিতক্ষ ৪৭ক্রি িাোয় বাকয গক্রঠত হয় প্রারতম্ভ ক্রিয়া ক্রদতয়( থযমন, ‘কক্রহতলন 
রামচি লক্ষতর্র আতগ’)।৬০ 

(ঞ) িদাথণক্রবজ্ঞানী থডক্রিড থবাহতমর মতত, প্রাচীন ক্রহব্রু িাোর অনযতম একক্রি 
ববক্রশষ্টয ক্রেল—ক্রিয়াক্রিক্রিকতা। এবং ক্রতক্রন মতন কতরন একমাত্র Verb-Based 
Language- এর দ্বারাই থকায়ান্টাম ক্রবদযার তত্ত্বগুক্রলতক যথাযথ িাতব প্রকাশ করা 
েম্ভব। কারর্ ক্রবজ্ঞাতনর িাোতক হতত হতব প্রতযক্ষ ও দ্বযাথণহীন। ১৯৮০ োতল 
থবাহম োতহব এই Verb-based language-এর কথা বতলক্রেতলন তাাঁর 
‘Wholeness and the implicate order’ গ্রতে। 

(ি) িাোতত্ত্বক্রবদ  জাহাক্রের থমারারক্রজ তারািুরওয়ালা তাাঁর ‘Elements of the 
science of Language’ গ্রতের ১৯৭৮-এ প্রকাক্রশত চতুথণ েংস্করতর্ বতলতেন—
“ Proceeding in this way Panini discovered in India more then 
2000 years ago that language in ultimately of, what he called 
‘Dhatu’ or roots.”৬১ একক্রি ধ্াতু থথতক থয অতনক শব্দ বতক্রর হতত িাতর এ 
তথয প্রক্রতক্রষ্ঠত কতরক্রেতলন িাক্রর্ক্রন। 

(ঠ) ১৯৩৯ োতল িাোতাক্রত্ত্বক লুই থগ্র ক্রলতখতেন থয, েমগ্র ইতন্দা-ইওতরািীয় িাো 
িক্ররবাতরর একক্রি প্রধ্ান ববক্রশষ্টয হল ক্রিয়াতকক্রিকতা।৬২ 
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(ড) অষ্টাদশ শতাব্দীততই জামণান দাশণক্রনক থযাহান হাডণার (১৭৪৪-১৮০৩) বতল 
ক্রগতয়ক্রেতলন থয, “ক্রিয়া থথতকই ক্রবতশতেযর জন্ম হতয়তে।”৬৩ 

(ঢ) ক্রিয়াক্রিক্রিকতার অনুেন্ধান না করতলও থহািী িাো ক্রনতয় থবঞ্জাক্রমন ক্রল থহাতফণর 
গতবের্া বা প্রাচীন েুতমরীয় ও প্রাচীন ক্রহব্রু ক্রনতয় োররাে গডণন ও ড. লীক্রন 
শ্রীক্রনবােতনর গতবের্া িাোর মূল থয ক্রিয়াক্রিক্রিকতা, এই ক্রেদ্ধান্ততক প্রক্রতষ্ঠায় 
েহায়তা কতরতে।৬৪ 

(র্) এোোও ইক্রতহাতের োহাযয োোই বহু মনস্বী িক্রণ্ডততর গতবের্ালব্ধ Hard 
core, বা মূলাধ্ার, Hidden Core বা গুি আধ্ার, Language Universal বা 
েবণজনীন িাোবীজ প্রিৃক্রতর অক্রস্তে উতঠ আো িূয়েী প্রশংোর দাবী রাতখ।৬৫ 

 

একাথণবাচকতা বনাম বহুঅথণবাচকতা 

প্রাচে ও পাশ্চািে উভয় শেতর্দো আহ্ াচনাকাহ্  আমরা থদহ্খতি াম, উভয়ই একতট 
তেদ্ধাহ্ন্ত তগহ্য় উপনীি যহ্য়তি  থে, শে ও অহ্েবর মহ্ধে থে েম্পকব িা েমাজ দ্বারা 
তনতদবষ্টকৃি মাত্র। থকান এক েময় থকউ র্া কারা র্হ্  তদহ্য়তি  থে ‘গাধা’ মাহ্ন 
এই জন্তুতট, ‘অজ’ মাহ্ন এই জন্তুতট। আর িখন থেহ্ক শেগুত  জন্তুগুত র িতর্র 
োহ্ে প্রিীকাতয়ি যহ্য় থগ । এই প্রিীক-তভতত্তক (Logo-centric) পদ্ধতি 
অনুেরর্ কহ্রই আজহ্কর পৃতের্ীহ্ি মানুয অেব অনুধার্ন কহ্র োহ্ক। 

এই পদ্ধতির তকিু েুতর্হ্ধ রহ্য়হ্ি, জগহ্ির েমস্ত র্স্তুগুত হ্কই পৃেক পৃেক ভাহ্র্ 
তচতিি করা োয়, স্মরর্ করা োয়। অেুতর্হ্ধ এই থে শেতট কার প্রিীক থকান 
তর্যয় র্া র্স্তুহ্ক থর্াঝাহ্চ্ছ, িা অন্তি একর্ার থজহ্ন তনহ্ি যয়। এই থজহ্ন 
থনওয়ার কাজতট করা োয় থে অেবতট জাহ্ন থিমন কাউহ্ক তজজ্ঞাো কহ্র, তকংর্া 
অতভধান থদহ্খ। একর্ার না থজহ্ন তনহ্  শেতটর অেব তকিুহ্িই প্রকাতশি যহ্র্ না। 

তকন্তু প্রাচীন র্াং া ভাযার থক্ষহ্ত্র একটা েমেো রহ্য়হ্ি। যতরচরর্ র্হ্ন্দোপাধোহ্য়র 
‘র্েীয় শেহ্কায’ র্া জ্ঞাহ্নন্দ্রহ্মাযন দাহ্ের ‘র্াো া ভাযার অতভধান’-এর মি 
পুরাহ্না অতভধানগুত হ্ি শহ্ের তনতদবষ্ট অেব খুাঁজহ্ি থগহ্ ই মাো থঘহ্ট ঘ যহ্য় 
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োহ্র্। থেখাহ্ন এক একটা শহ্ের প্রায় ২০-২৫টা কহ্র অেব থদওয়া রহ্য়হ্ি। থেমন 
ধরা োক পূহ্র্বর উতেতখি ‘অজ’ শেটা । র্েীয় শেহ্কাহ্য এর প্রায় ২৫টা অেব 
রহ্য়হ্ি। থেমন, তর্ষু্ণ, ব্রহ্মা, তশর্, জীর্াত্মা, জীর্, র্দ্ধপুরুয, রাজাতর্হ্শয, থময, 
অতির র্াযন, থময রাতশ, রুদ্র তর্হ্শয, ঋতযগর্তর্হ্শয, িাগ, মাতক্ষক ধািু, থে মন 
যইহ্ি জহ্ন্ম, চন্দ্র, তর্ষু্ণ যইহ্ি জাি, কামহ্দর্, শযেতর্হ্শয, আতদ, খাাঁতট, আদৎ, 
তেক ইিোতদ ইিোতদ। 

এর্াহ্র অনুেতেৎেু পােক শেতটর অেব খুাঁজহ্ি তগহ্য় মযা েমেোয় পড়হ্র্ন। 
থদখহ্র্ন ব্রহ্মা-তর্ষু্ণ-তশর্ থেহ্ক শুরু কহ্র িাগ, র্দ্ধপুরুয, মাতক্ষক ধািু ের্ই 
থর্াঝাহ্চ্ছ। এখন প্রশ্ন তিতন থকানটা থনহ্র্ন? 

অতিতশতক্ষি পােহ্কর স্বাভাতর্ক েহ্ন্দযর্শি মহ্ন যহ্িই পাহ্র যতরচরর্ 
র্হ্ন্দোপাধোয় থেহ্যিু একাহ্েতম তশতক্ষি পতিি নন িাযহ্  তিতন তনশ্চয়ই থস্বচ্ছাচার 
কহ্রহ্িন, তকন্তু না থে অর্কাশ যতরচরর্ র্হ্ন্দোপাধোয় রাহ্খন তন। তিতন তিহ্ ন 
একজন েৎ ও একতনষ্ঠ মানুয। স্বয়ং রর্ীন্দ্রনাে িাাঁহ্ক ‘র্েীয় শেহ্কায’ রচনায় 
তনেুি কহ্রতিহ্ ন। কতর্গুরুর আহ্দহ্শ টানা ৩৬ র্িহ্রর পতরেহ্ম তিতন একাই 
এই তর্রাট গ্রন্থতট েংক ন কহ্রহ্িন। প্রাচীন কা  থেহ্ক যতরচরহ্র্র েময় পেবন্ত 
ভারহ্ি েিপ্রকার অতভধান, থকাযগ্রন্থ তি  িার ের্গুত ই তিতন অনুেরর্ কহ্রহ্িন 
এর্ং প্রতিতট শোেব থদর্ার পর িা তিতন থকাো থেহ্ক থপহ্য়হ্িন থেই গ্রন্থ; 
প্রহ্য়াজহ্ন থলাক র্া থলাকাংশ এর্ং থলাক েংখো পেবন্ত তিতন তদহ্য়হ্িন। অেবাৎ 
‘র্েীয় শেহ্কায’-এ থে অেবগুত  আমরা থপহ্য়তি থেগুত র ের্গুত ই ‘ বর্য়াকরতর্ক, 
আতভধাতনক ও র্ের্যাতরক েক  তদক থেহ্কই উত্তরাতধকারের্ম্ি।’ তকন্তু অতভধান 
রচনা েি র্িবমান কাহ্ র তদহ্ক এতগহ্য়হ্ি িিই িাহ্ি অেবেংখো কহ্ম থগহ্ি। 
এখন ‘েংেদ র্াং া অতভধান’ এর মি অতভধানগুত   ক্ষে করহ্  থদখহ্র্া িারা 
পুরাহ্না অতভধানগুত র থে মাহ্নগুত হ্ক রু্ঝহ্ি পারহ্িন না, থেগুত হ্ক র্াদ তদহ্য় 
তদহ্য়হ্িন। এভাহ্র্ শেগুত র র্হুঅেবর্াচকিা েমশঃ একােবর্াচকিার তদহ্ক চ হ্ি 
চ হ্ি তির, থমৌ র্াদী, প্রিীকী অহ্েব পেবর্তেি যহ্য়হ্ি। 
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িাযহ্  থর্াঝা োহ্চ্ছ একতট শহ্ের র্হু অেব ধারনাতট র্াং াভাযায় উত্তরাতধকার 
েূহ্ত্রই এহ্েহ্ি এর্ং এটা শুধু ‘অজ’ শহ্ের থক্ষহ্ত্রই নয়, েমস্ত িৎেম, িদ্ভর্ 
েংেৃিাগি শহ্ের থক্ষহ্ত্রই েিে। আর থেহ্যিু র্াং া ভাযার অতধকাংশ শেই 
েংেৃি থেহ্ক এহ্েহ্ি িাই র্াং া শহ্ের থক্ষহ্ত্রও র্হুগ্বরতখকিার র্োপারতট 
প্রহ্োজে। যতরচরর্ র্হ্ন্দোপাধোহ্য়র ‘র্েীয় শেহ্কায’ খু হ্  আমরা  ক্ষে করর্ 
থেখানকার অতধকাংশ শেই র্হুঅেবর্াচক। শুধুমাত্র ‘অ’ র্র্বতট থেহ্ক িার একটা 
োমানে ধারর্া থনওয়া োক— 

র্েীয়  শেহ্কাহ্য ‘অংশু’ শেতটর ২৭ তট অেব রহ্য়হ্ি-- 
”  ” অতকঞ্চন’ ” ১৯ ” ” ” 
”  ” ‘অগ্র’ ” ৩৮ ” ” ” 
”  ” ‘অঙ্ক’ ” ২৪ ” ” ” 
”  ” ‘অে’ ” ২৯ ” ” ” 
”  ” ‘অঞ্জন’ ” ১৩ ” ” ” 
”  ” ‘অতি’ ” ১১ ” ” ” 
”  ” ‘অতধক’ ” ২০ ” ” ” 
”  ” ‘অতধষ্ঠািা’ ” ১৬ ” ” ” 

এখাহ্ন শুধুমাত্র ‘অ’ র্হ্র্বর থেহ্ক ১০তট শে থনওয়া যহ্য়হ্ি। এইরকমই প্রতিতট 
র্হ্র্ব এমন শি শি শে রহ্য়হ্ি োহ্দর একাতধক অেব। র্াং া ভাযায় ‘ঙ’, ‘ঞ’ ‘ংং’ 
প্রভৃতি থেের্ র্র্ব তদহ্য় শে শুরু যয় না, থেগুত  িাড়া কমহ্র্তশ ৫০তট র্র্ব থিা 
যহ্র্ই; িাহ্দর প্রহ্িেকতটর ভাহ্গ েতদ ৫০০ তট কহ্র শে ১০ র্া এর অতধক 
র্হুঅেবর্াচক যয় িাযহ্  এর েংখো দাাঁড়ায় ২৫,০০০ এর্ং িার অেবেংখো যহ্র্ 
২৫,০০০০ তট। এরপর েতদ আর্ার ‘থেহ্মনতটক থেতিতর্ত তট’, ‘কনহ্টিট অফ 
তেচুহ্য়শন’ ও ‘থমটাফর’ প্রভৃতি জুহ্ড় থদওয়া োয়, িাযহ্  িার অেবেংখো থকাোয় 
তগহ্য় দাাঁড়াহ্র্ কল্পনা করা কতেন। 

তকন্তু র্িবমান র্াং া ভাযার অর্িা র্দহ্  থগহ্ি। এখনকার অতভধানগুত  খু হ্  
থদখা োয় এহ্ককতট শহ্ের, একতট তক দুতট অেব; র্ড়হ্জার তিনতট অেব, অেবাৎ 
র্িবমান র্াং াভাযা মূ ি একগ্বরতখক যহ্য় থগহ্ি। তকন্তু প্রাচীন র্াং ায় শেমাহ্ত্রই 
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র্হু অেব ধারর্ করহ্িা। অেবাৎ িারা তি  র্হুগ্বরতখক । এখন এই ‘র্হুগ্বরতখকিা’ 
গুর্ র্া থদায োই র্ া থযাক না থকন, িা থকমন কহ্র ভাযায় এ ; িা তনহ্য় 
আহ্ াচনা করা োক। 

র্েীয় শেহ্কায খু হ্  আমরা আর একতট তর্যয়  ক্ষে কতর—অহ্নক শহ্ের অেব 
তনর্বহ্য় েঙ্ক ক একতট র্াহ্কের োযােে তনহ্য়হ্িন; কখনও র্া দুতট র্াহ্কের োযােেও 
তনহ্য়হ্িন। থেমন ‘অজ’ শহ্ের ২৫তট অহ্েবর মহ্ধে ২তট র্াকে রহ্য়হ্ি, েো- ‘থে 
জহ্ন্ম না’, ‘োযার জন্ম যয় নাই, যয় না ও যইহ্র্ না’।৬৬ এরকমই ‘র্াদ ’ শহ্ের 
অেব --‘োযা র্ায়ু কিৃক দত ি যয়’, ‘কর্ক’ শহ্ের অেব—‘োযা দীতপ্ত পায়’, ‘কনো’ 
শহ্ের অেব—‘থে দীতপ্ত পায়’, ‘কহ্পাি’ শহ্ের অেব—‘র্ায়ু োযার থপািিু ে’, 
‘কহ্পা ’ শহ্ের অেব—'োযা চত ি যয়’ ইিোতদ। 

--- এইরকমই েমস্ত শেহ্কায জুহ্ড় র্হু শহ্ের অেব থদওয়ার থক্ষহ্ত্র যতরচরর্ 
প্রেহ্ম র্াহ্কের োযােে তনহ্য়হ্িন, িারপর তিতন র্াচক প্রতিশেগুত  তদহ্য়হ্িন। 

এই থে শোেব থদর্ার পদ্ধতি এতট যতরচরহ্র্র তনজস্ব উদ্ভার্ন নয়, এহ্ক্ষহ্ত্র তিতন 
পূর্বেূরীহ্দর অনুেরর্ কহ্রহ্িন। আমাহ্দর থদহ্শ শহ্ের অেব থখাাঁজার জনে শহ্ের 
র্াইহ্র িাকাহ্নার প্রহ্য়াজন যি না, িাকাহ্ি যি শহ্ের থভিহ্র, থেখাহ্ন োকি 
একতট তেয়ার খর্র। থেই তেয়াতট একর্ার থদহ্খ তনহ্ি পারহ্ ই শহ্ের অেব রু্হ্ঝ 
থনওয়া থেি। এই থকৌশ তটহ্কই তনরুহ্ির আহ্ াচনার েময় র্ া য  ‘তনর্ব্বচন’। 
এই থকৌশহ্ র আতদ জনক থক িা আমাহ্দর জানা থনই, োহ্ের তনরুহ্িই এর 
প্রেম উহ্েখ রহ্য়হ্ি। থর্ৌদ্ধ েুহ্গর ‘অমরহ্কায’ গ্রন্থতটও থেই একই ধারার 
অনুেরর্ কহ্র ত তখি। পরর্িবী েুহ্গর থকাযগ্রন্থগুত হ্িও এই রীতির মানেিা 
আহ্ি। এই অেব তনষ্কাতযি যয় শহ্ের রু্ৎপতত্ত থেহ্ক, িাই এর প্রকৃতি ‘িাদাত্মে-
েম্বেতনষ্ট’। আর এই ধরহ্নর অেব পর্ের্াযী েমাহ্জর জনে অচ  িাই থকাযকারগর্ 
রু্ৎপতত্তকৃি অেব, িাদাত্মে-েম্বেতনষ্ট অেব থদওয়ার পরই র্াচে-র্াচক েম্বেতনষ্ট অেব 
প্রদান কহ্রহ্িন। যতরচরর্ও পূর্বজহ্দর অনুেরর্ কহ্র প্রেহ্ম একতট শহ্ের অেব 
তনর্বহ্য় িার রু্ৎপতত্তগি অেব তদহ্য়হ্িন; িারপর থেই রু্ৎপতত্ত অনুোহ্র থে র্াকেতট 
থর্তরহ্য় আেহ্ি িা তদহ্য়হ্িন; িারপর এক এক কহ্র েিগুত  েম্ভর্ র্াচক অেব র্া 
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প্রতিশে দান কহ্রহ্িন। পাশাপাতশ থেই প্রতিশেগুত  তিতন থকাো থেহ্ক থপহ্য়হ্িন 
িারও উহ্েখ কহ্রহ্িন। থেমন ‘কনো’ শেতট। 

কনো স্ত্রী [√কন্+ে (েৎ)-ক,-র্ম্ব+ক+স্ত্রী আ(টাপ্); ের্ব্বান্ কাময়হ্ি েস্মাৎ(িস্মাৎ 
কনো) মযা ৩.৩০৬.১৩; িান্দে; িু ‘কর্ো’(শ্রী.কী)] ১ থে দীতপ্ত পায়; থে কামো; 
িনয়া, থমহ্য়। “প্রদান মনু ৩.২৯; দান ৩৫। মুতন রঘু ১.৫১; নহ্রন্দ্র ৩.৩৩। 
তর্ভাহ্োগো কনো ম ২৫০। ২ দশর্যবর্য়ো স্ত্রী। দশর্যবা ভহ্র্ৎ কনো।– 
েংর্ত্তবেংতযিা  ৬৬। পরাশর ৭.৬। অর্েঞ্জনা ভহ্র্ৎ কনো।– পঞ্চ ৩.২০০। ৩ 
অপ্রাপ্তপুংহ্োগার্িা নারী(অ.টী); অনুঢ়া স্ত্রী; কুমারী। কনোেজাহ্িাপেমা ে জা 
নর্হ্েৌর্না ো.দ ৩.৬৭। “কনোয়াঃ কনীন চ।– পা ৪.১.১১৬। যরর্ মনু ৩.৩৩; 
েমুদ্ভর্ ৯.১৭২। তর্ভা কতর আহ্ন কনো ম ৩। কাযার থোড়শী কনো আতনয়াি ঘহ্র 
ক.চ ৬৯। ৪ স্ত্রীমাত্র, স্ত্রীহ্ াক, নারী। “থপৌর রঘু ২.১০। কনো পরশন কৃ ২৭৬। 
অতর্ভাতি কনো ম ২৩৪,-৫০। ৫ পশুজাতির স্ত্রী; স্ত্রী জাতি পশু। “গজ রা 
২.৯২.৩৪। ৬ দুগবা। ৭ (থজোতিহ্য) কনোরাতশ(virgo)। “তর্.েু ১৫৩। ৮ 
ঘৃিকুমারী। িু গৃযকনো। ৯ িুগ্ব  া, র্ড় এ াচ। ১০ র্ারাযীকন্দ। ১১ র্েো 
কহ্কবাটকী, তিিকাাঁকড়ী ১২ িীেবতর্হ্শয। মযা ৩.৮৩.১১২। ১৩(র্াঙ্ ায়) তর্র্াতযি 
েুর্িী স্ত্রী। “ জীয়র্ জীর্ন ধন আতম কনো েহ্ে থগহ্  র্.প ৪৮। স্বামীর র্চহ্ন 
কনো যরতযি-মন কৃ.উ ১২৮। অনুর্তধ কহ্র কনো মুতনর থের্ন ম ৪৬৩। ১৪ 
তর্র্াযহ্োগো পাত্রী। “কনো থদখহ্ি োওয়া। ১৫ েহ্দোতর্র্াতযিা স্ত্রী; ক’থন। “ র্র 
কনো োইহ্ি র্াহ্জ মধুর র্াজনা ম.ভা ৩৩। ১৬ েুর্িী। “না ুয়া পিতন কনো থগা.চ 
৭১। এি শুতন র্হ্  কনো জুতড় দুই কর ম ১৭৩। অতর্ হ্ম্ব আইহ্ে কনো অন্ন 
 ইয়া োহ্  তর্.পা ২৪৫। [ দািা(-িৃ) পুং—তর্র্াহ্য কনো েম্প্রদািা; তপিা। মনু 
৯.৭৩। দান(ক্লী)—তর্র্াহ্য কনোেম্প্রদান। “ মনু ৩.৩৫। দূযক(পুং)—কনোতভগামী। 
মনু ৩.১৬৪। দূযর্(ক্লী)—কুমারীধযবর্, কনোর্ াৎকার; কনোেম্বহ্ে থদাযাহ্রাপ; 
কনোপর্াদ। “ধন(ক্লী)—তর্র্াহ্য কনোর প্রাপে ধন; স্ত্রীধন, থেৌিুক। “রা ১.৭৪.৩। 
পাতি(পুং)—তর্ট্পতি, জামািা। পুৎত্র(পুং)—কুমারীপুৎত্র, কানীন।]৬৭ 

িাযহ্  আমরা  ক্ষে কর াম শোেব েরর্রাহ্যর থক্ষহ্ত্র যতরচরর্ প্রেহ্ম ১ নং অহ্েব 
একতট র্াকে তদহ্ ন ‘ থে দীতপ্ত পায়’, িারপর এহ্ক এহ্ক প্রিীকী শোেবগুত  প্রদান 
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করহ্ ন উৎে ও প্রহ্য়াজহ্ন উদাযরর্ তদহ্য়।। অেবাৎ এহ্ক্ষহ্ত্র শোেব থদওয়ার দুতট 
পদ্ধতি আমরা থপ াম (ক) একতট র্াকে েরর্রাহ্যর দ্বারা শোেব তনর্বয়। এতট 
প্রাচীন পদ্ধতি, থেটা পুরাহ্না অতভধানগুত হ্ি পাওয়া োয়, এই র্াকেতট বিতর যয় 
রু্ৎপতত্ত থভহ্ঙ। অেবাৎ এহ্ক্ষহ্ত্র শোেব শহ্ের থভির থেহ্ক থর্তরহ্য় আেহ্ি। (খ) 
প্রিীকী পদ্ধতি, থেখাহ্ন েমাহ্জ ওই শেতট তক তক অহ্েব র্ের্হৃি যহ্চ্ছ িা খুাঁহ্জ 
থজহ্ন তনহ্ি যয়। এটা আপাি অহ্েব চাতপহ্য় থদওয়া অেব। এর্ং এই পদ্ধতিতট 
প্রেমতটর িু নায় নর্ীন। 

র্িবমাহ্ন েি অতভধান আহ্ি ের্ই এই তদ্বিীয় পদ্ধতি অনুোহ্র ত তখি। প্রাচীন 
পদ্ধতিতট র্িবমান েমাহ্জর প্রহ্য়াজন থমটাহ্ি পাহ্রতন র্হ্  পতরিেি যহ্য়হ্ি, েতদও 
প্রাচীন গ্রন্থার্ ীহ্ি এই পদ্ধতির েহ্েষ্ট র্ের্যার রহ্য়হ্ি। এই র্াকেতটর একতট 
তর্হ্শয বর্তশষ্টে য , এতট থকান তনতদবষ্ট তর্যয় র্া র্স্তুহ্ক থর্াঝায় না, অহ্নক র্স্তু র্া 
তর্যয় িার দ্বারা তচতিি যহ্য় োয়। শুধুমাত্র িাই নয় এই েনািকরহ্র্র মূহ্  
রহ্য়হ্ি উতিষ্ট র্েতি-র্স্তু-তর্যয়তট কী কহ্র, থেই তেয়াতট; কারর্ শহ্ের রু্ৎপতত্তর 
মূহ্  োহ্ক একতট ‘ধািু’, ো তকনা তেয়ার মূ  অংশ। তনরুিকার োে এহ্কই 
র্হ্ হ্িন শহ্ের থভিহ্র তেয়ার প্রিেক্ষরৃ্তত্ত। 

পূহ্র্বর আহ্ াচনায় আমরা থদহ্খতি াম, োোচােব মহ্ন কহ্রন, েমস্ত শহ্েরই 
তনর্ব্বচন করা েম্ভর্, আর িাাঁর এই তেদ্ধাহ্ন্তর মূহ্  রহ্য়হ্ি শাকটায়ন, থিৌ াষ্ঠীতর্, 
ঔদম্বরায়র্ প্রমুহ্খর ভাযািত্ত্ব তর্যয়ক এক তর্রাট তেদ্ধান্ত – 

িত্র নামানোখোিজানীতি 

(েমস্ত নাম শেই ধািু থেহ্ক তনষ্পন্ন) ৬৮ 

অেবাৎ শোেব তনষ্কাশহ্নর আতদ তর্তধতট তনঃেহ্ন্দহ্য তেয়াতভতত্তক। আর আধুতনক 
প্রোতট প্রিীকী। অেবাৎ থদখা োহ্চ্ছ শ্রীযতরচরর্ র্হ্ন্দোপাধোয় িাাঁর ’র্েীয় শেহ্কায’ 
রচনার েময় উভয় পদ্ধতিই অর্ ম্বন কহ্রহ্িন। 

শোেব তনর্বহ্য়র প্রিীকী তর্তধ র্স্তু েম্পহ্কব একটা তনশ্চয়িা থদয়। তকন্তু তেয়াতভতত্তক 
তর্তধতটর একতট তর্হ্শয তদক য , থে তনতদবষ্ট থকান র্স্তুহ্ক থর্াঝাহ্চ্ছ না, থেমন ‘থে 
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জহ্ন্ম না’ থে ‘অজ’; ‘থে র্োপ্ত কহ্র’ থে ‘অংশু’। এই অজন্মা, র্েপ্তকারী র্হুতকিুই 
যহ্ি পাহ্র। এই র্োতপ্তমত্ত্বা শহ্ের একতট র্ড় গুর্। েুিরাং একতদক থেহ্ক থদখহ্ি 
থগহ্  তেয়াতভতত্তক শোহ্েবর তনহ্দবশকিা র্া Referentiality থনই, ো তকনা 
আজহ্কর পর্ের্াযী েমাহ্জর কাজ চা াহ্নার জনে দরকার। িাযহ্  কী এর 
শোেবতর্তধ আজ অমূ ক, অপ্রহ্য়াজনীয়? না, থিমনতট নয়। অিীহ্ির একাকাহ্রর 
েুহ্গ এই শোেবতর্তধর র্হু  প্রহ্য়াগ তি , ভতর্যেহ্ির থে একাকাহ্রর েুগ আেহ্ি, 
থেখাহ্নও যয়হ্িা এর প্রহ্য়াগ যহ্য় থেহ্িই পাহ্র। িাই এর চচবা অমূ ক নয়। শুধু 
প্রশ্নগুত র েোেব উত্তর খুাঁহ্জ থনওয়া দরকার। 

এই থয বলা হল, ক্রিয়াক্রিক্রিক শব্দ থযতহতু বহু ক্রকেুতক বুক্রঝতয় থাতক তাই এর 
functionality থনই, বযািারিা থযমন িাবা হতচ্ছ থতমনিা নয়। এ ক্রবেতয় ধ্ারর্া 
ক্রকেুিা িক্ররস্কার হয় েবণনাতমর আতলাচনা থথতক। 

েবণনাম িতদর আতলাচনায় থদখা যায়, থেগুক্রলর ক্রনতদণশকতা ক্রস্থর বা একদরক্রখক 
নয়, আবার অেীম বা অনন্তও নয়। অথচ তার প্রতয়াগ আমরা যথাযথ িাতবই 
করতত িাক্রর। থযমন, ‘থে’ শব্দিা বহুক্রকেুতক থবাঝাতলও তার ক্রনতদণশকতা বা 
কাযণকাক্ররতা আমাতদর বুঝতত অেুক্রবতধ্ হয় না। থতমনিাই ক্রিয়াক্রিক্রিক শতব্দর 
থক্ষতত্রও ঘতি। অথণাৎ ক্রিয়াক্রিক্রিক শতব্দর বহুঅথণবাচকতা েতত্ত্বও তার কাযণকাক্ররতা 
থথতক যায়। 

 

ক্রিয়াক্রিক্রিকতার প্রক্রতষ্ঠা 

িূতবণই আতলাচনা করা হতয়ক্রেল প্রাচীন িারততর ক্রনরুেকারগতর্র মতত, আক্রদতত 
ক্রেল দুক্রি জাক্রত—নাম ও ধ্াতু। আর ধ্াতুই ক্রেল নাতমর মূল। ‘বাকযিদীয়’থত আতে 
ক্রিয়ামাতত্রই েিা--তা থে কতৃণকারক, কমণকারতকর েিাই থহাক বা বযািারেমূতহর 
অক্রন্তম বযািাতরর েিাই থহাক-- 

স্ববযািারক্রবক্রশষ্টানাং েিা বা কতৃণকমণনাম। 
ক্রিয়া বযািার থিতদেু েিা বা েমবাক্রয়নী।।৬৯ 
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নাতমর মতধ্যও একিা ক্রিয়ািক অথণ আতে। শতব্দর এই মূল বা প্রকৃক্রত হল তার 
আিা আর প্রতযয় হল তার শরীর। এই প্রকৃক্রত বা ক্রিয়ািক ক্রবেয়ক্রিই শব্দক্রির মূল 
ক্রিয়াতক ধ্ারর্ কতর থাতক। থযমন ‘অজ’ শব্দক্রির থিতর ধ্রা আতে ‘জনন’ 
ক্রিয়াক্রি। ‘থগা’ শতব্দর থিতর ধ্রা আতে ‘গমন’ ক্রিয়াক্রি। বুৎিক্রি ক্রনর্ণয়কাতল ক্রিয়া 
ক্রনতদণশ করা হয় ‘√’ ক্রচিক্রির দ্বারা। আবার কখতনা ক্রিয়ার ক্রচিক্রি না ক্রদতয় িাতশ 
ক্রলতখ থদওয়া হয়। থযমন ‘অজ’ = ‘ থনই জনন যাহাতত’। 

এখন েমেযািা হল এই ধ্রতর্র বাকয কার বাচয আর কার থবাধ্ক তার থকান 
ক্রনশ্চয়তা থাকতে না। এখাতন ‘অংশু’ মাতন sun-ray বা ক্রকরর্ও হতত িাতর আবার 
connection বা েূত্রও হতত িাতর; কারর্ তারা উিতয়ই বযাি কতর। আেতল 
শব্দক্রির থিতর রতয়তে একক্রি ক্রবতশে ক্রিয়া বা প্রক্রতিাদয, থেই ক্রিয়াক্রি থয েম্পন্ন 
করতে বা প্রক্রতিাদকই থেই শব্দক্রির বাচয। ক্রনতদণশকতা এখাতন ক্রিয়াকারীর ক্রদতক। 
স্বিাবতই শব্দক্রির থকান ক্রনশ্চয়ািক বাচয থাকতে না । থয ক্রিয়াক্রি ক্রনষ্পন্ন করতে 
থেই হতচ্ছ প্রক্রতিাদক। Referentiality বদতল যাতচ্ছ। শব্দ ও অতথণর েম্পকণ 
এখাতন প্রক্রতিাদয-প্রক্রতিাদতকর 
( Action- Actor এর)। এতত প্রক্রতিাদযক্রি ক্রস্থর, অচঞ্চল; প্রক্রতিাদক অক্রস্থর, 
চঞ্চল, অক্রনক্রশ্চত; েবণনাম িদগুক্রলর মততা। থযমন ‘থগা’ শব্দক্রির দ্বারা cow, earth, 
sun, moon এতদর কাউতকই ক্রনতদণশ করা হতচ্ছ না, ক্রচক্রিত করা হতচ্ছ 
গমনকারীতদর প্রততযকতকই। তাই ‘থগা’ মাতন গরু, িৃক্রথবী, েূযণ, চি, ইক্রিয়, বাক , 
রক্রি বা ক্রকরর্, ক্রেংহ, বজ্র, জল ইতযাক্রদ।৭০ 

ক্রনতদণশকতার দৃক্রষ্টতকার্ক্রি ক্রবতশেযর ক্রদক থথতক নয়, ক্রিয়ার ক্রদক থথতক। আজতকর 
যুতগও আমরা থযমন বক্রল—থয ক্রশক্ষা থদয়, থে ক্রশক্ষক; থয ক্রচক্রকৎো কতর, থে 
ক্রচক্রকৎেক; থয চাে কতর, থে চােী। এিাতবই থয যায়, থে ‘থগা’; থয বযাি কতর, থে 
‘অংশু’; ইতযাক্রদ। অথণাৎ এই েম্পকণক্রি স্বিাবগুতর্ই তাদািযেম্পকণক্রনষ্ট এবং শতব্দর 
েতে অতথণর প্রক্রতিাদক- প্রক্রতিাদয েম্পকণই বতি। 

ক্রকন্তু এিাতব থদখতল শব্দ থকানও বযক্রে থকানও বস্তু বা ক্রবেয়তকই েনাে করতে 
না, করতে তার ধ্মণতক। থক কী তা ক্রদতয় তার িক্ররচয় নয়, থক ক্রক কতর তা ক্রদতয়ই 
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তার িক্ররচয়। থযমন, ‘থযখাতন গিণ েংহত হয়’, থে ‘স্ত্রী’; ‘যাহাতত ক্রিতা িুত্র হইয়া 
জতন্ম’, থে ‘জায়া’ ইতযাক্রদ। অথণাৎ এখাতন জগৎতক থদখার দৃক্রষ্টিক্রেিাই ক্রিন্ন। অেীম 
েংখযক ক্রবতশতেযর অগক্রর্ত েংখযক ক্রিয়ার েংতযাজন ক্রবতয়াজতনর থক্ষত্র রূতি এ 
জগৎতক থদখা হতচ্ছ না, থদখা হতচ্ছ ক্রিয়ার অজর রূতির িারস্পক্ররক েংতযাজন-
ক্রবতয়াজতন। ক্রিয়াকারী এখাতন ক্রনক্রমি মাত্র। ক্রিয়া বা Action ক্রদতয়ই এখাতন 
েবক্রকেুর ক্রবচার। কমণীর িক্ররচয় তার কমণ ক্রদতয়, কতণার িক্ররচয় তার ক্রিয়া ক্রদতয়। 
কমণী এখাতন ক্রনক্রমি মাত্র, ওই কমণক্রি কতর বতলই তার অক্রস্তে। অনযথায় থে থনই। 
আর থযতহতু ক্রিয়া েম্পাদনকারীতক থেতে ক্রিয়ার একা একা থাকার ক্রনয়ম থনই 
প্রকৃক্রততত, তাই ক্রিয়ার েনােকরর্ যুগিৎ ক্রিয়াকারীতকও শনাে কতর থাতক। 
তাই এই ক্রবক্রধ্তত প্রক্রতক্রি শব্দই এক একক্রি ‘ডুয়াক্রলক্রি’ বা ‘বদ্বতাদদ্বত’। প্রক্রতক্রি 
শব্দই এক একক্রি অধ্ণনারীশ্বর ‘ক্রিয়া - কারী’। এরূি শতব্দর দৃক্রষ্টিক্রেিাই 
ক্রিয়াক্রিক্রিক বা আিাক্রিক্রিক। 

ক্রবতশে ক্রবতশে ক্রবেয় বা বযক্রের জনয ক্রবতশে ক্রবতশে শব্দ প্রতীতকর থকানও বযবস্থা 
এই শব্দক্রনমণার্ক্রবক্রধ্তত থনই। এখাতনই প্রতীকী শব্দাথণক্রবক্রধ্র েতে তার িাথণকয। 
এখন ইংতরক্রজতত Goat বলতল আমরা G-O-A-T—এর ক্রিতর মাতন খুাঁক্রজ না, খুাঁক্রজ 
তার বাইতর, অক্রিধ্াতন। প্রতীকী শব্দাথণক্রবক্রধ্র যা ক্রনয়ম আর ক্রক। আজতকর িৃক্রথবীর 
েমস্ত িাোই এই ক্রনয়ম মানয কতর চতল। আমাতদর বাংলা িাোও তার বযক্রতিম 
নয়। ক্রকন্তু প্রাচীন িাোগুক্রলতত ক্রিয়াক্রিক্রিকতার অতশে প্রতয়াগ ক্রেল ( থডক্রিড 
থবাহম থযমন ক্রহব্রু িাোয় এই ক্রনয়ম খুাঁতজ থিতয়ক্রেতলন)। প্রাচীন েংসৃ্কত িাো 
এবং প্রাচীন বাংলা িাোও এই ক্রিয়াক্রিক্রিকতার েূত্র থমতন চলত। অথণাৎ থেখাতন 
‘অজ’ শব্দিার মাতন শতব্দর বাইতর খুাঁজতত হত না, শতব্দর থিততর তাকাতলই 
চলত। বর্ণগুক্রলই থেখাতন শতব্দর মাতনতক ধ্ারর্ কতর রাখততা। অথণাৎ প্রাচীন 
বাংলাততও বর্ণগুক্রলর মাতন হত, ক্রকন্তু আধু্ক্রনক বাংলা বা ইংতরক্রজ বা থয থকান 
িাোর বর্ণগুক্রলর থকানও মাতন হয় না। 

বতণমাতন প্রচক্রলত অক্রিধ্ানগুক্রল লক্ষয করতল আমরা বর্ণেমূতহর থকানও অথণ িাই 
না, ক্রকন্তু আমাতদর প্রাচীন অক্রিধ্ানগুক্রল লক্ষয করতল আমরা থেখাতন অতনক বতর্ণর 
অথণ খুাঁতজ িাতবা। এমনক্রক তন্ত্রশাতস্ত্র বহু বতর্ণর অথণ েরবরাহ করা হতয়তে। 
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হক্ররচরর্ বতন্দযািাধ্যাতয়র ‘বেীয় শব্দতকাে’ খুাঁক্রিতয় থদখতল আমরা অতনকগুক্রল বতর্ণর 
অথণ জানতত িাক্রর। থযমন—ক = করর্(কৃ), গ = গমন, চ  = চয়ন(ক্রচ) জ = 
জনন(জ), ট  = িঙ্কারর্(ি), ড = উড্ডয়ন(ডী), ত = তরর্(তৃ), দ  = দান-করর্(দা), 
ধ  = ধ্ারর্(ধৃ্), ি = িালন(ি), র  = রহন(রহ ), ব  = বহন(বহ )  প্রিৃক্রত। এোো 
বাক্রক বর্ণগুক্রলর অথণ অনুেন্ধান করতত হতল আমাতদর আরও িুরাতনা 
অক্রিধ্ানগুক্রলতত খুাঁজতত হতব। 

এখন ক্রিয়া থতা ক্রনতজ থথতক দৃশযমান নয়, থকান কারক যখন ক্রিয়াতক ধ্ারর্ কতর, 
তখনই তা দৃশয হয়। ‘করর্’ বা ‘গমন’—থকানিাতকই থদখা যায় না। থকউ যখন 
‘কতর’, বা থকউ যখন ‘গমন কতর’ থেই ‘কারী’ বা ‘গামী’ থক থদখা যায়। বর্ণমালার 
স্বরবর্ণগুক্রল ক্রিয়াতক ধ্ারর্ কতর থাতক, স্বরবর্ণগুক্রলই ক্রিয়ার আধ্ার বা ধ্ারক। তাই 
বযঞ্জনবর্ণগুক্রল েবণদাই স্বরবতর্ণর মুখাতিক্ষী হতয় থাতক। স্বরবর্ণ বতল থদয় কারতকর 
চক্ররত্র। থযমন ‘অ’ হল ক্রিয়ার প্রাথক্রমক আধ্ার (Holdar), ‘ই’ হল তার 
ক্রবকাশোধ্কও (Holder and developer) বতি এবং ‘উ’ হল এমন আধ্ার থয 
ক্রিয়াক্রির িতক্ষ আতগর দুক্রি দাক্রয়ে থতা িালন কতরই  এমনক্রক থেই ক্রিয়ার 
ববপ্লক্রবক িক্ররবতণন ঘিায়। অনযানয েমস্ত স্বরবর্ণগুক্রল তাতদর থযৌথতার ফল। থযমন 
অ+ই = এ ইতযাক্রদ। 

এই শব্দাথণক্রবক্রধ্তত বর্ণগুক্রলই থযতহতু অথণতক ধ্তর রাতখ তাই বর্ণগুক্রলর েক্রঠক 
ক্রবতলের্ করতলই অথণ থবক্ররতয় িতে। থযমন ধ্রা যাক ‘কর’ শব্দক্রি। 

কর (বর্ণক্রবতলের্ কতর িাই) = ক  + অ + র  + অ (বর্ণাথণ প্রতয়াগ কতর বাকয ক্রনমণার্ 
কতর িাই) = ‘কারকতক রক্ষা কতর থয’। এিা ‘হাত’ ও হতত িাতর, ‘থদতশর রাজার 
চািাতনা খাজনা’ও হতত িাতর, ‘রক্রবর কর’ও হতত িাতর। অথণাৎ থয েিা কারকতক 
রক্ষা কতর থে-ই ‘কর’ িদবাচয। ফতল এই শতব্দর থকাথাও অনে - অচল-ক্রস্থর 
ক্রনতদণশকতা বা মাতন থনই, আবার থতমক্রন অেীম অনন্ত মাতনও থনই। ক্রিয়াক্রির 
েীমার মতধ্য থয থয িেতব, তাতদর প্রততযকতকই এই শতব্দ ক্রচক্রিত করা যায়। এবং 
মজািা হল এিাতব শব্দাথণতক বাক্রেতয়ও থনওয়া চতল এই বযাক্রিমত্ত্বা গুর্ক্রিতক 
বযবহার কতর। ক্রনরুতে বলা হতয়তে ‘বযাক্রিমত্ত্বািু শব্দেয’(১/২/৪)। অথণাৎ ‘বো ও 
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থশ্রাতার বুক্রদ্ধতক বযাি কতর বক্রলয়াই শব্দ বযাক্রিমান।’( ক্রনরুে- অমতরশ্বর ঠাকুর 
কতৃণক অনূক্রদত, প্রথম খণ্ড, িৃ - ১৬)। 

যতদূর জানা যায়, প্রকৃক্রত জীবজগৎতক ক্রশক্রখতয়ক্রেল েুর ও স্বর চচণা করতত এবং 
তার োহাতযয িরস্পতরর কাতে খবরাখবর থলনতদন করতত। আক্রদ মানবও প্রথম 
ক্রশতখক্রেল েুর ও স্বতরর বযবহার, প্রাচীন জনতগাষ্ঠীগুক্রলতত আজও তা ক্রবদযমান। এই 
েুর ও স্বরই তার মতনর েমস্ত িাবরাক্রশতক প্রকাক্রশত কতর ক্রদত। তারির মানুে 
যখন িমশঃ েুর ও স্বর থিক্ররতয় িাোয় উিীর্ণ হয়, তখন তাতদর থেই অথণতবাধ্ক 
েুর ও স্বরই েংহত ও ক্রনক্রদণষ্ট হতয় ক্রিয়াক্রিক্রিক িাোর জন্ম থদয়। আরও িতর 
েমাতজর অতধ্াগক্রতর েতে তাল ক্রমক্রলতয় ক্রিয়াক্রিক্রিক িাোও ক্রবিাক্রজত ও 
অধ্ঃিক্রতত হতত থাতক। একেময় ওই অধ্ঃিক্রতত িাোগুক্রলতক িুনঃেংস্থাক্রিত 
করার জনয তাতদর েংস্কার োধ্ন কতর েংসৃ্কত িাোর েৃক্রষ্ট হয়। থে িাোও 
কাতলর অতমাঘ ক্রনয়তম কতয়ক হাজার বের ধ্তর অধ্ঃিক্রতত হতত হতত েমূ্পর্ণ 
প্রতীকী িাোয় িক্ররর্ত হতয়তে। 

এযুতগর িদাথণক্রবজ্ঞানীরা ‘Arrow of time’ এবং ‘Arrow of action’ ক্রনতয় বহু 
গতবের্া কতরতেন। প্রাচীন িারততর িাোতাক্রত্ত্বতকরাও ক্রবেয়ক্রির মুতখামুক্রখ 
হতয়ক্রেতলন, ততব একিু অনযিাতব। তারা থদতখক্রেতলন ক্রিয়ার অন্তত দুক্রি ক্রদশা 
রতয়তে; একক্রি ক্রদশা বক্রহমুণখী, অিরক্রি অন্তমুণখী। এোো ক্রিয়ার িম রতয়তে, থযমন 
তরতের(wave) িম থাতক। অথণাৎ বযািারিা এই রকম থয, একক্রি ক্রিয়া আর 
একপ্রকার ক্রিয়া দ্বারাই েম্পন্ন হয়। এই ধ্ারর্ায় ক্রিয়া এবং ক্রিয়া েম্পাদক 
উিতয়র মতধ্য থকবল িযণায় েংখযার থিদ ক্রবদযমান। 

“... an abstraction of a relatively invariant from a movement”৭১— 
িাক্রর্ক্রন েুবন্ত ও ক্রতেন্ত থিতদ িতদর থশ্রক্রর্করর্ কতরক্রেতলন, ক্রকন্তু তা ক্রেল ক্রনতান্তই 
রূিতাক্রত্ত্বক থিদ মাত্র। ক্রনরুে লক্ষয কতরতে, ক্রতেন্ত ক্রিয়ািতদ যা যা অথণ প্রকাশ 
িায়, তার মতধ্য প্রধ্ান হতচ্ছ িাব বা ক্রিয়া; যার বাচক হতচ্ছ িদক্রির ক্রিত ক্রহতেতব 
বতণমান ধ্াতুক্রি। 
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যাস্ক অথণক্রবচাতরর ক্রদক থথতক নাম, আখযাত, উিেগণ ও ক্রনিাত এই চাররকতমর 
িদ ক্রনতয় এতেক্রেতলন, যা িরবতণীকাতল ক্রবদগ্ধমিলীতত শ্রদ্ধার েতে গৃহীত 
হতয়ক্রেল।  
ক্রবতশ্ব ঘিমান যাবতীয় ক্রিয়ারাক্রশতক ৬ক্রি বতগণ ক্রচক্রিত কতর বলা হয়— 

েড িাবক্রবকারাঃ িবক্রন্ত।৭২ 

এই িাবই হতচ্ছ ক্রিয়া, যার ক্রিত ক্রহতেতব থাতক একক্রি ধ্াতু— 

িাবপ্রধ্ানম  আখযাতম ।৭৩ 

ওির ওির থদখতলও একক্রি ক্রিয়ািতদ অতনক অথণ প্রকাশ িায়। থযমন ‘িেক্রে’ 
বলতল িাঠক্রিয়া, বতণমান কাল, প্রথম িুরুে, একবচন কতণা এতক্রকেু থবাঝাতচ্ছ। 
েংসৃ্কততও ‘দৃশযতত’ বলতল  দশণনক্রিয়া, বতণমান কাল, প্রথম িুরুে, একবচন, কমণ 
বুঝতত হতব। যাতস্কর মতত উিয় িতদ ‘িো’ ও ‘দশণনক্রিয়া’ মূল িাব; আর যা 
ক্রকেু েব ওই ক্রিয়ার অধ্ীন। 

এোনাং ক্রিয়া প্রধ্ানিূতা, গুর্িূতা ইততর তদথণোৎ 

--- ক্রনরুতে স্কন্দস্বামীর িীকা৭৪ 

এই িীকায় স্কন্দস্বামী থদক্রখতয়তেন—িাব অথণাৎ ক্রিয়ার েতে অতনকগুক্রল বযািার বা 
ঘিনা েংক্রলষ্ট থাতক। থযমন িাকক্রিয়ার েতে েংক্রলষ্ট হাাঁক্রে চোতনা (অক্রধ্শ্রয়র্), 
হাাঁক্রেতত জল থদওয়া (উদকাতেচন), চাল থদওয়া (তণু্ডলাবিন) ইতযাক্রদ; এগুক্রল 
িরির ঘিতত থাতক এবং এতক এতক ক্রবনষ্ট হয়। তাই এতদর েবকক্রিতক একত্র 
করা অেম্ভব। এই জনয এতদর েমক্রষ্ট ক্রনতান্ত কাল্পক্রনক। আমরা এতকই ক্রিয়ার 
িম বতলক্রেলাম, যার ওির ক্রনিণর কতর ক্রিয়ার কাল বতক্রর হয়। মূল ক্রিয়ায় এতদর 
থিৌবণািযণ ধ্ারর্া প্রক্রতফক্রলত হয়। যাস্ক এতকই বতলতেন ‘িূবণিরীিূত িাব’, যা 
উিিম থথতক ফলক্রনষ্পক্রি িযণন্ত কতয়কক্রি িক্রমক ক্রিয়ার কাল্পক্রনক েমাহার -- 

“িূবণিরীিূতং িাবম  আখযাততন আচতষ্ট উিিমপ্রিৃক্রত অিবগণিযণন্তম ।’’৭৫ (ক্রনরুে) 
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োধ্যক্রিয়া এখাতনই স্থললাি কতরতে। এ থযন এক একক্রি অবয়বক্রিয়া (যারা মূল 
ক্রিয়াতক েমূ্পর্ণ হতত োহাযয কতর) অথণাৎ বযািার ক্রদতয় োজাতনা ক্রোঁক্রে। 
‘বাকযিদীয়’-থত (৩/৮/৪) ক্রিয়ােমুতিশ প্রকরতর্ িতৃণহক্রর বতলতেন— 

গুর্িূদতরবয়দবঃ েমূহঃ িমজন্মনাম । 
বুদ্ধযা প্রকক্রল্পতাতিদঃ ক্রিতয়ক্রত বযিক্রদশযতত।। 

মূল ক্রিয়াক্রি আেতল অবয়ব ক্রিয়াগুক্রলর োহাতযযই একিু একিু কতর ক্রনষ্পন্ন হয়। 
এ প্রেতে ক্রনরুতের অনযতম িীকাকার দুগণাচাযণ মন্তবয কতরতেন— 

ক্রিয়ােু বহ্বীষ বক্রিেংক্রশ্রততা যঃ িূবণািরীিূত ইদবক এব। 
ক্রিয়াক্রিক্রনবৃণক্রিবতশন ক্রেদ্ধ আখযাতশতব্দন তমথণমাহুঃ।।৭৬ 

বাকযিদীতয় এই েমুদায় ক্রিয়ার প্রতীক্রত থবাঝাতত অলাতচতির দৃষ্টান্ত ক্রদতয়তে— 

অলাতচিবদ  রূিং ক্রিয়ার্াং িক্ররকল্পযতত।। (বাকযিদীয় ৩/৮/১) 

যাই থহাক, এই ক্রিয়ােমূদাতয়র িারস্পক্ররক েম্পতকণর মূতল রতয়তে শক্রের ক্রনতেক 
ও গ্রহর্। ক্রনতেক ঘিতল ক্রিয়ার ক্রদশা হয় বক্রহমুণখী  আর আবাহন ঘিতল ক্রিয়ার 
ক্রদশা হয় অন্তমুণখী। ‘অজ’ শতব্দর থক্ষতত্র থযমন একক্রি ক্রিয়া ‘জনন’। এর দুক্রি 
ক্রদশা , যথা- ‘জনন করা’ ও ‘জক্রনত হওয়া’। জনন করা বলতল শক্রের ক্রনতেক 
ঘতি, এখাতন ক্রিয়ার ক্রদশা বক্রহমুণখী, জননকারী তখন ‘জনক’, আর জক্রনত হওয়া 
বলতল শক্রের আবাহন ঘতি, ক্রিয়ার ক্রদশা তখন অন্তমুণখী; জননকারী তখন ‘জাত’। 
জনন ক্রিয়ার আধ্ার দু’জনই – ‘জনক’ ও ‘জাত’। ক্রনরুতের ক্রনয়মানুোতর বক্রহমুণখী 
ক্রিয়ার ক্রদশাকারীতক বলা হয় প্রক্রতিাদনকারী  বা প্রক্রতিাক্রদক (actor) বা নাম। 
আর অন্তমুণখী ক্রদশার ক্রিয়াকারীতক বলা হয় ক্রিয়ার ধ্ারর্কারী (actor) বা ধ্াতু। 
প্রতীকী িাোয় দুই ক্রিয়াকারীই Actor। ক্রিয়াক্রিক্রিক িাোয় ক্রকন্তু একজন 
‘প্রক্রতিাক্রদক’, অনযজন ‘ধ্াতু’। বাংলা িাোর শব্দেমূহ মূলত এই দুই জাক্রততত 
ক্রবিে রতয়তে। 

‘অজ’ শব্দক্রিতক বার বার উদাহরর্ ক্রহতেতব তুতল আনা হতচ্ছ। এর শতব্দর অথণ 
‘বেীয় শব্দতকাে’ এ রতয়তে—‘থনই জনন যাহাতত’। ‘অ’ থয ‘না’ বা ‘থনই’ থবাঝায় 
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তা আমরা জাক্রন, ‘জ’ এর অথণ থজতনক্রে বেীয় শব্দতকাে থথতক—‘জনন’। তাহতল 
‘অজ’ শতব্দর অথণ ‘থনই জনন যাহাতত’ বাকযক্রি যথাথণ হতয়তে। এখন এই মাতনক্রিতত 
অন্তমুণখী ও বক্রহমুণখী ক্রিয়ার ক্রদশা লক্ষয করতল এই শব্দক্রির দুক্রি অথণ থবক্ররতয় 
আতে-- 

(ক) যারা জনন করতত িাতর না 

(খ) যারা জক্রনত হয় না 

এখন প্রথম তাক্রলকায় ঢুতক যায় খাক্রে-থখাজারা, আর ক্রদ্বতীয় তাক্রলকায় ঢুতক যায় 
েয়মু্ভরা। এখন েমাতজর িক্ররবতণতনর োতথ োতথ থদখা যায় অক্রত প্রাচীনকাতল 
েমাজ যাতদর খাক্রে-থখাজা-েয়মু্ভ িাবত, থেই তাক্রলকায় ঢুতক থগতে অতনক নতুন 
নাম। আক্রদতত ধ্ারর্া ক্রেল, থয েব অিগমনকারী স্বিাবেম্পন্ন ‘অপ্রকৃক্রতস্থ 
থযৌনাচারী’-তারাই খাক্রে িদবাচয। ফতল োগ, থমে, বদ্ধিুরুে, েবই এই দতল ঢুতক 
যায়। আবার েমাজ যাতদর েৃজন কতরক্রন, ক্রনতজরাই যারা ক্ষমতা দখল কতর রাজা 
বতন যায়, তারাও ‘অজ’ থশ্রক্রর্িুে হতয় যায়; থযমন, দশরতথর ক্রিতা অজ রাজা। 
আবার থয গণ্ডগ্রাম ক্রনফলা, কর প্রদাতনর(কর জনতনর) অতযাগয, থে হতয় যায় – 
অজিাোগ্রাম। বেীয় শব্দতকাতে ‘অজ’র িুতরা তাক্রলকািাই রতয়তে ইক্রতহাে োো। 
আমাতদর শুধু্ বুতঝ ক্রনতত হতব। 

মানুতের েমাতজর োতথ তার িাো ক্রনক্রবে িাতব যুে। থকননা োমাক্রজক থযাগাতযাগ 
স্থািতনর প্রতয়াজনীয়তা িাো েৃক্রষ্টর একক্রি অনযতম গুরুেিূর্ণ কারর্। তাই 
েমাতজর ক্রববতণন িক্ররবতণন িাোর গিীতরও ক্রবরাি প্রিাব থফতল। বরং বলা চতল 
েমাতজর জন্ম-চলন-গমন-উত্থান-িতন এেতবর োতথ িাোর জন্ম-চলন-গমন-
উত্থান-িততনর ক্রনক্রবে েম্পকণ রতয়তে। এখন এই েম্পতকণর স্বরূি েন্ধাতন 
আমাতদর থজতন ক্রনতত হতব এই বস্তু জগৎ-এর েতে িাোর েম্পকণক্রি ক্রক রকম? 

 

জগৎ দশণতনর দশণন 
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জগৎ েম্পতকণ আমাতদর জ্ঞান থকমন কতর জন্মায়? না, এই জগততর োতথ 
আমাতদর িঞ্চ ইক্রিয় থযিাতব ‘ক্রলক্রেত’(িদাথণক্রবজ্ঞাতনর িাোয় participate) হয়, 
তদনুোতর প্রক্রতক্রিয়ার জনন ঘতি। থেই জনতনর েংবাদই বস্তুজগৎ েম্পতকণ 
জানান থদয়। অথণাৎ বস্তুজগততর থেই ‘জনন’ই আমাতদর জানার ক্রিক্রি। 
িাোতাক্রত্ত্বতকরা তাই ‘ক্রলে’ মাতন বতলতেন-‘ যার দ্বারা জ্ঞান োক্রধ্ত হয়’। এবং 
আমাতদর ‘জ্ঞান’থক বতলতেন ‘জানা’ বা ‘জনতনর েংবাদ’। 

জগৎ েম্পতকণ আমাতদর জানািা ক্রক রকতমর? একক্রদতক রতয়তে ‘শব্দ’, যা জগতত 
অবক্রস্থত আেল বস্তুক্রির েংতকত (Signifier) মাত্র। শব্দ উচ্চারর্ করতল বস্তুক্রি 
এতে হাক্রজর হয় না, হাক্রজর হয় বস্তু ক্রবেয়ক ধ্ারর্াক্রি। বস্তু ক্রবেয়ক ধ্ারর্াই শতব্দর 
দ্বারা েংতকক্রতত বা থদযাক্রতত (Signified)। তার মাতন, একক্রদতক রতয়তে ক্রবিুল 
ক্রবশ্বজগৎ, আর একক্রদতক তার েম্পতকণ ধ্ারর্ার জগৎ। আর থশতে রতয়তে 
ধ্ারর্ানুোরী শতব্দর জগৎ। আমাতদর বাক  বযবহারকাতল ক্রত্রিূজক্রি েক্রিয় থাতক 
এইিাতব— 

শব্দধ্ারর্াবস্তু 

এবং 

বস্তুধ্ারর্াশব্দ 

অথণাৎ বস্তু জগততর েতে িাোর েম্পকণক্রি েরােক্রর নয়। েমস্ত কাযণাবলী অনুক্রষ্ঠত 
হয় ধ্ারর্ার জগততর মাধ্যতম। 

এখন েমেযা বাাঁধ্ল ‘মাধ্যম’ বযািারিাতক ক্রনতয়। আমরা জাক্রন বস্তু মাতত্রই 
একপ্রকার বদ্বত অক্রস্তে—বস্তু ও বস্তুর ধ্মণ। অথণাৎ বস্তুর থদহ বা Structure এবং 
বস্তুর আিা বা order। এখন প্রশ্ন, আমাতদর িাোর শতব্দরা কাতক েংতকক্রতত 
কতর? তার থদহতক? না আিাতক? আমাতদর ধ্ারর্ায় কার িূক্রমকা আতগ ? িাোয় 
প্রকাতশর থক্ষতত্র প্রাথক্রমক িাতব কার কথা বলা হয়? কতণার না ক্রিয়ার? িাক্রিণকল 
না ওতয়তির? নাক্রক আমাতদর ধ্ারর্া বদ্বত? যক্রদ বস্তুর থদহতক বা অবয়বতক মুখয 
িূক্রমকা থদওয়া হয় অথণাৎ আমাতদর ধ্ারর্া যক্রদ বস্তুর থদহতক থদতখ ততব শব্দ 
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ক্রনতদণশ কতর বস্তুর থদহকাঠাতমাক্রিতকই, থেতক্ষতত্র ধ্মণ অবান্তর। আর আিার ক্রদক 
থথতক থদখতল তা ক্রনতদণশ কতর বস্তুর ধ্মণক্রিতক। 

এখন এই থয একক্রি থক্ষতত্র শব্দতদযাক্রতত জগৎ থবাঝাতচ্ছ থকবল থদতহর জগততক 
অনযতক্ষতত্র শব্দতদযাক্রতত জগৎ থবাঝাতচ্ছ থকবলমাত্র ধ্তমণর জগততক বা 
ক্রিয়ােমুদাতয়র জগততক, এর রহেয থকাথায়? 

এর রযেে রহ্য়হ্ি ওই ‘মাধেম’ র্া ধারর্ার জগিতটহ্ি। অেবাৎ শেহ্দোতিি অেব 
কাহ্ক থর্াঝাহ্র্ আর কাহ্ক থর্াঝাহ্র্ না, িা তনভবর করহ্ি ওই ধারর্াগুত  গহ্ড় 
উেহ্ি থকান দৃতষ্টভতেহ্ি, িার ওপর। দৃতষ্টভতেতট েতদ থদযতভতত্তক যয়, িাযহ্  
ধারর্ার জগিতট গহ্ড় উেহ্র্  ক্ষ থকাতট থদয তনহ্য়। আর দৃতষ্টভতেতট েতদ 
তেয়াতভতত্তক যয়, ধারর্ার জগিতট যয় তেয়ােমুদাহ্য়র জগি। এর্াহ্র থদযতভতত্তক 
দৃতষ্টহ্ি জগিহ্ক থদখহ্ি থগহ্  িার আত্মাতট চাপা পহ্ড় োয়, অেবাৎ তেয়ােমুদাহ্য়র 
অতস্তে খুাঁহ্জ পাওয়া োয় না। তকন্তু তেয়াতভতত্তক দৃতষ্টভতেহ্ি জগিহ্ক থদখহ্  
থদহ্যর অতস্তে চাপা পহ্ড় না, কারর্ কারক তেয়াহ্ক িাড়া চ হ্ি পাহ্র না। িাই 
তেয়াতভতত্তক দৃতষ্টভতেই য  অখি র্া োমতগ্রক দৃতষ্টভতে। 

অেবাৎ এই থে দু’রকহ্মর শোেবতর্তধ িার মূ  তনতযি রহ্য়হ্ি জগিশবহ্নর 
দৃতষ্টভতেতটর ওপর। অেবাৎ দশবন র্দহ্  থগহ্  ‘ধারর্া’ র্দহ্  োয়। আর ‘ধারর্া’ 
র্দহ্  থগহ্  ‘ভাযা’ র্দহ্  োয়। 

দশবন থকন র্দ ায়? এই প্রহ্শ্নর উত্তর অনুেোহ্ন আমাহ্দর থদখহ্ি যহ্র্ মানুহ্যর 
দশবহ্নর তভতত্ত কী? মানুহ্যর জীর্নদশবন গহ্ড় থিা ার র্োপাহ্র মুখে ভূতমকা থক 
গ্রযর্ কহ্র? অেবাৎ জগৎ থক মানুয কীভাহ্র্ থদখহ্র্, থেই দৃতষ্টভতেতটর তনয়ামক 
থক? 

এই প্রহ্শ্নর একতট েযজ উত্তর তদহ্চ্ছন েন্ত কর্ীর— 

“না কুি থদখা ভার্ ভজনহ্ম, না কুি থদখা থপাতেহ্ম। 
কগ্বযাঁ কর্ীর, েুহ্না ভাই েহ্ন্তা, থো থদখা থো থরাতটহ্ম।” 
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কর্ীর কহ্যন, ভজন-পূজন তকংর্া গ্রন্থাতদহ্ি তকিুই থদখ াম না, থশাহ্না োধুগর্, ো 
থদখ াম থে থকর্  রুতটহ্িই। 

অেবাৎ রুতজ থরাজগার র্া জীতর্কাই মানুহ্যর জীর্নদশবহ্নর তভতত্ত। থপহ্টর দায় র্ড় 
দায়। জীতর্কার জনে তেয়াই মানুহ্যর েমস্ত তেয়ার প্রধান ও মূ  অংশ। ের্ 
অতভজ্ঞিা মূ ি থেই তেয়া থেহ্কই জন্মায়। েমাজ তর্কাহ্শর মূহ্  রহ্য়হ্ি 
অেবনীতি। এই অেবনীতিই রাষ্ট্রর্ের্িা, েমাজনীতি, বনতিকিা, রাজনীতি, ধমব িো 
েমগ্র েমাহ্জর গেনিহ্ন্ত্রর চাত কাশতি। কা ব মাকবে িাাঁর বর্জ্ঞানীক দশবনহ্ক িাই 
অেবনীতির উপর দাাঁড় কতরহ্য়হ্িন। 

কোতপটা  গ্রহ্ন্থ কা ব মাকবে র্ হ্িন, “েমাহ্জর অেবগ্বনতিক কাোহ্মাই যহ্ া প্রকৃি 
র্তনয়াদ োর উপর গহ্ড় ওহ্ে োংতর্ধাতনক ও রাতষ্ট্রক উপতরকাোহ্মা, আর এর েহ্ে 
েেতি থরহ্খই জন্ম থনয় তচন্তা-ভার্নার তনতদবষ্ট োমাতজক ধরর্। এককোয় উৎপাদন 
পদ্ধতিই োধারর্ভাহ্র্ জীর্হ্নর োমাতজক, রাজগ্বনতিক ও মননগি চতরত্রহ্ক 
তনধবারর্ কহ্র।” (পৃ- ১, েম্পতত্তর তর্র্িবন, প   াফগব, থস্পকট্রাম) 

মানুয থেহ্যিু েমাজর্দ্ধ জীর্, িাই িাহ্দর জীতর্কাও প্রহ্িেহ্কর োহ্ে প্রহ্িেহ্কর 
জতড়হ্য় আহ্ি। িাই োতর্বকভাহ্র্ ‘োমাতজক-উৎপাদন-কমবেজ্ঞ’ই এই েমাহ্জর 
েক  েদহ্েের জীতর্কার প্রিেক্ষ ও পহ্রাক্ষ তভতত্ত। কারর্ অেবনীতির উদ্গমন 
এখান থেহ্কই ঘহ্ট। িারই েহ্ে েেতি রক্ষা কহ্র গহ্ড় ওহ্ে মানুহ্যর দশবন। আর 
থেই োমাতজক উৎপাদন কমবেজ্ঞ র্দহ্  থগহ্  মানুহ্যর দশবনও র্দহ্  োয়। 

অেবাৎ জগহ্ির তদহ্ক মানুয কীভাহ্র্ িাতকহ্য় থদখহ্র্, থেই দৃতষ্টভতের তনয়ামক 
য —থে োমাতজক উৎপাদন কমবেহ্জ্ঞর োহ্ে মানুযতট েুি িার পদ্ধতি। িার মাহ্ন 
থকান পদ্ধতিহ্ি োমাতজক উৎপাদন কমবেজ্ঞতট চ হ্ি, িাই তদহ্য় তেক যয় েংতলষ্ট 
মানুহ্যর দশবন থকমন যহ্র্। থেই দশবন অনুোহ্রই গহ্ড় ওহ্ে িার ‘ধারর্া’। থেই 
ধারর্া অনুোহ্র তেক যয় িাহ্দর ভাযার ধরর্। অেবাৎ মানুহ্যর োমাতজক উৎপাদন 
কমবেজ্ঞই মানুহ্যর ভাযার স্বভাহ্র্র তনয়ামক। আমরা থদহ্খতি ভাযার স্বভার্ দু’রকম 
(তেয়াতভতত্তক ও প্রিীকী); থেই থযিু োমাতজক উৎপাদন কমবেহ্জ্ঞর স্বভার্ 
দু’রকহ্মর যওয়া উতচৎ। 
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মনস্বী কত ম খান ও শ্রী রতর্ চের্িবী প্রাচীন ভারহ্ির ইতিযাে অনুেোন করহ্ি 
তগহ্য় তকিু থ ামযযবক িেে থপহ্য়হ্িন। তিতন জানাহ্চ্ছন, “র্স্তু জগহ্ির তর্কাহ্শর 
ইতিযাহ্ের থগাড়ায় থেমন তর্গ-র্োং, থিমতন েমাহ্জর তর্কাহ্শর থগাড়াহ্ি রহ্য়হ্ি 
এক োমাতজক তর্গ-র্োং। পৃতের্ীর প্রায় েক  জাতি ‘মযাপ্লার্ন’, ‘দক্ষেজ্ঞ’, ‘থগ্রট-
এহ্িাোে’ ইিোতদ নানা নাহ্ম থেই োমাতজক মযাতর্হ্ফারহ্র্র সৃ্মতিহ্কই আজও 
র্যন কহ্র তনহ্য় চহ্ হ্ি। ওই তর্হ্ফারহ্র্র ফহ্ ই প্রাচীন মানুহ্যর মযাজাতি 
‘তর্চূর্বীভূি’ যহ্য় োরা পৃতের্ীহ্ি িতড়হ্য় পহ্ড়। েহ্ে েহ্ে তর্চূর্বীভূি যহ্য় োয় িার 
মযাভাযাও। ের্হ্চহ্য় অর্াক করার মি েংর্াদ য , থে থমৌ তর্র্াহ্দর কারহ্র্ ওই 
মযাতর্হ্ফারর্ ঘহ্টতি , থেই তর্র্াহ্দর থকন্দ্রতর্নু্দহ্ি তি  একটাই প্রশ্নঃ  োমাতজক-
উৎপাদন-কমবেজ্ঞ চা াহ্না যহ্র্ থকান পদ্ধতিহ্ি?”৭৭ 

উৎপাদন কমবেজ্ঞ চহ্  মূ ি দু’তট পদ্ধতিহ্ি। একতট Natural perfection থক 
অনুেরর্ কহ্র, অনেতট Fundamentalism-থক অনুেরর্ কহ্র। প্রেমতটর তভতত্ত 
generalization of knowledge তদ্বিীয়তট specialization of knowledge। 
পুরাহ্র্র ভাযায় প্রেমতট য  ‘তশর্পন্থা’, আর তদ্বিীয়তট য  ‘দক্ষপন্থা’। রর্ীন্দ্রনাহ্ের 
ভাযায় প্রেমতট য , ‘ পূর্বতর্ধান ও স্বাধীনিার বদ্বরাহ্জের নীতি’ আর তদ্বিীয়তট য  
‘একই কহ্মবর পুনরারৃ্তত্তর নীতি’। প্রেম পন্থায় কমবেজ্ঞ অনুতষ্ঠি যহ্  দশবন যহ্য় 
োহ্র্ ‘তেয়াতভতত্তক’, এর্ং থেই অনুোহ্র গহ্ড় উেহ্র্ েংতলষ্ট েমাজ েদেেহ্দর 
‘ধারর্া’ এর্ং স্বাভাতর্ক ভাহ্র্ই িাহ্দর ভাযাও। আর তদ্বিীয় প্রকাহ্র কমবেজ্ঞ 
অনুতষ্ঠি যহ্  দশবন যহ্য় উেহ্র্ ‘থদযতভতত্তক’, এর্ং থেই অনুোহ্রই গহ্ড় উেহ্র্ 
িার ‘ধারর্া’; স্বভার্িই িখন িার ভাযা যহ্য় উেহ্র্ প্রিীকী। এ এক স্বাভাতর্ক 
প্রাকৃতিক তনয়ম। 

পুরার্ানুোহ্র, ওই মযাতর্হ্ফারহ্র্র থশহ্য দক্ষপন্থাই প্রতিষ্ঠা থপহ্য় তগহ্য়তি  
েুদীঘবকা  োর্ৎ প্রতিতষ্ঠি তশর্পন্থাহ্ক পেুবদস্ত কহ্র। ফ ি, কমবেহ্জ্ঞর স্বভার্ 
র্দহ্  থগহ্  এহ্ক এহ্ক র্দ  ঘহ্ট োয় দশবন, ধারর্া ও ভাযার। ফ ি পূর্বিার 
থচহ্য় খিিার গুরুে র্াড়হ্ি োহ্ক। তেয়াতভতত্তক ভাযা প্রিীকী ভাযায় অধঃপতিি 
যয়। র্হুগ্বরতখক অেবেম্বত ি আতদম তেয়াতভতত্তক ভাযা একােবর্াচক যহ্য় ওহ্ে। িার 
শে ও অহ্েবর মহ্ধে থে variability তি , open endness তি , িা 
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অপতরর্িবনীয় যহ্য় থেহ্ি  াগহ্ া, Close ended যহ্য় থেহ্ি  াগহ্ া। একতট 
প্রতিপাহ্দের র্হু প্রতিপাদহ্কর থভির থেহ্ক, থে থকান একতট প্রতিপাদকহ্কই 
র্ারংর্ার র্ের্যার করা যহ্ি  াগহ্ া। ফহ্ , র্ার র্ার র্ের্হৃি প্রতিপাদকতট ধীহ্র 
ধীহ্র একেময় প্রতিষ্ঠা থপহ্য় থগ । অনে প্রতিপাদকগুত র েহ্ে শেতটর েম্পকব 
যাতরহ্য় থগ । শহ্ের শরীরটা থেহ্ক থগ  তেয়াতভতত্তক তকন্তু মনটা যহ্য় থগ  
প্রিীকী। 

থেমন ‘থগা’ শেতটর মূ  প্রতিপাদে তি  ‘োওয়া’, িার মহ্ধে চহ্  এ  গায়ক, গৃয, 
গরু, তদক, র্াক্ ইিোতদ। এর্াহ্র শুধুমাত্র ‘গরু’ শহ্েই র্াং ায় িা তিরীকৃি যহ্য় 
থগ , চীহ্ন তগহ্য় থেটাই যহ্য় থগ  ‘Ngo’ (গরু) । ইওহ্রাপ ধহ্র রাখহ্ া মূ  
প্রতিপাদেতটহ্ক, ‘Go’ = ‘োওয়া’ তেয়াহ্ক। 

এই তনয়ম অনুেরর্ কহ্র আমাহ্দর োর্িীয় ভাযার শহ্েরা তিরীকৃি যহ্য়হ্ি, অেবাৎ 
এটা থকান আকতস্মক র্োপার নয়, আজহ্কর ভাযািত্ত্ব থেমনটা র্হ্  োহ্ক শহ্ের 
েহ্ে অহ্েবর েম্পহ্কবর উৎে তনর্বহ্য়। 

কত ম খান ও রতর্ চের্িবী নাহ্ম দুজন েহ্দ্ধয় গহ্র্যক দীঘব ৫০ র্িহ্রর গহ্র্যর্ায় 
ভাযািহ্ত্ত্বর একতট  ুপ্তপ্রায় অধোহ্য়র পুনরুদ্ধার কহ্রহ্িন। কত ম খান ‘কৃতত্তর্ােী 
রামায়র্’ পড়হ্ি তগহ্য় তকিু শোেবগি েমেোয় পহ্ড় োন। িাই েোেব শোহ্েবর 
েোহ্ন তিতন থখাাঁজ চা াহ্ ন থর্শ তকিু পুরাহ্না অতভধাহ্ন; োর মহ্ধে একতট 
অনেিম গুরুেপূর্ব অতভধান য  যতরচরর্ র্হ্ন্দোপাধোহ্য়র ‘র্েীয় শেহ্কায’। 

থকাযগ্রন্থতট থেহ্ক কত ম খান শোেব তনষ্কাশহ্নর একতট প্রাচীন এর্ং প্রায়  ুপ্ত 
পদ্ধতির েোন থপহ্য় োন। এই পদ্ধতি তনহ্য় এহ্গাহ্ি এহ্গাহ্ি িাাঁরা থপৌঁহ্ি 
থগহ্ ন Universal Sementics এ। 

থনাম চমতে Universal Grammar র্া Syntactic Structure- এর ের্বভাতযক 
তনয়ম উপিাপন কহ্র র্াকে গেহ্নর থেমন একতট ের্বভাতযক তনয়ম আতর্ষ্কার 
কহ্রতিহ্ ন, থিমতন উি গহ্র্যকদ্বয় শোহ্েবর েোহ্ন Meaningful Phonemic 
evolution-এর র্া অেবময় ধ্বতনর তর্র্িবহ্নর একতট ের্বভাতযক তনয়ম উপিাপন 
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কহ্র জানাহ্ ন থে, শহ্ের থভির অেব ভহ্র থদওয়া ও থর্র করার শোেবিাতত্ত্বক 
তনয়মতট তর্হ্ির ের্ ভাযাহ্িই এক এর্ং ের্ ভাযার মানুযই তনহ্জর অজাহ্ন্ত থেই 
তনয়ম অনুেরর্ কহ্র কো র্হ্  মহ্নর ভার্ প্রকাশ কহ্রন। 

থকাহ্না মানুয েখন কো র্হ্ ন, িার অজাহ্ন্তই িার মহ্নর গভীর থেহ্ক অেবপূর্ব 
ধ্বতন উৎোতরি যহ্ি যহ্ি চারতট স্তর র্া পেবোয় থপতরহ্য় পঞ্চম স্তহ্র র্াহ্কের পদ 
রূহ্প উচ্চাতরি যহ্য় প্রকাতশি যহ্য় োহ্ক। প্রকৃতি মানুহ্যর স্বভাহ্র্র মহ্ধে অেবপূর্ব 
ধ্বতনর প্রতেয়াকরহ্র্র এই থোগেিা তনতযি কহ্র থরহ্খহ্িন, তেক থেভাহ্র্ গাহ্ির 
থভির োহ্ াকেংহ্লয করর্ার থোগেিা তনতযি করা োহ্ক। এই Psychological 
Organization ( Term তট থনাম চমতে প্রদত্ত) প্রতিতট মানুহ্যর মহ্নর থভিহ্রই 
েতেয় োহ্ক। এই র্ের্িার েযায়িাহ্িই মানুহ্যর মহ্ন জাি একতট ভার্ পাাঁচতট 
েমপেবোয় অতিেম কহ্র িার মুহ্খ উচ্চাতরি অেবপূর্ব েতেয় শহ্ের মাধেহ্ম 
থোিার কাহ্ি থপৌঁিায়। প্রহ্িেক স্বাভাতর্ক ও োমাতজক মানুহ্যর মহ্ন র্ের্িাতট 
গহ্ড় ওহ্ে এর্ং েতেয় োহ্ক। এই পাাঁচতট পেবোয় তনম্নরূপঃ- 

 

ধ্বতন থেহ্ক পদঃ পাাঁচতট পেবোয় 

1st stage – P = point 

2nd stage – ML = mother letter/ phoneme 

3rd stage – VR = verb root 

4th stage – MW = multi-meaningful words 

5th stage – AW = arbitrary words 

১ ম পেবোয় – তর্নু্দরূতপর্ী, মযামায়া 

২য় পেবোয় – মািৃকার্র্ব, র্ংশেমূয 

৩য় পেবোয় – মািৃকার্র্বজাি তেয়ামূ  েমূয 
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৪েব পেবোয় – েক  তেয়ামূ জাি শেেমূয, পতরর্ার েমূহ্যর েদেেেমূয 

৫ম পেবোয় – আরতর্ট্রাতর অেবেম্পন্ন শেেমূয, পতরর্ার তর্তচ্ছন্ন দ িুট শেেমূয৭৮ 

িাযহ্  মানর্মহ্নর গভীর থেহ্ক আর্তিবি ও তর্কতশি যহ্ি যহ্ি মুহ্খ উচ্চাতরি 
কোয় থপৌঁিাহ্না পেবন্ত Meaningful - phonemic evolution এর থমাট পাাঁচতট 
পেবোয়। ‘র্েিীহ্েব মুতিস্নান’ গ্রহ্ন্থর ‘আমাহ্দর ভাযািাতত্ত্বক অজবহ্নর োরাৎোর’ 
প্রর্হ্ে কত ম খান ও রতর্ চের্িবী পেবোয়গুত র তর্সৃ্তি তর্র্রর্ তদহ্য়হ্িন। 

৫ম পেবোয়ঃ- র্াহ্কে থে েমস্ত শে র্ের্হৃি যয় থেগুত  ের্ই প্রোমূ ক তির 
অেবধারী। পাশ্চাহ্িের ভাযািাতত্ত্বহ্করা এর্ং পাশ্চািে তশতক্ষি র্াং াভাযার িাতত্ত্বহ্করা 
মহ্ন কহ্রন থকান শহ্ের কী অেব যহ্র্ িা জনগর্ তনহ্জর থখয়া  খুতশ মহ্িা তির 
কহ্র থদন। থেমন একটা ফ হ্ক থদহ্খ জনগর্ একর্ার র্হ্  তদ  আজ থেহ্ক 
এটার নাম ‘আম’, র্েে! থেতদন থেহ্ক ের্াই ফ তটহ্ক আম নাহ্ম োকহ্ি  াগহ্ া। 
অেবাৎ র্োপারটার মহ্ধে একটা খামহ্খয়াত পনা আহ্ি। তকন্তু গহ্র্যর্ায় থদখা োহ্চ্ছ 
র্োপারটা থমাহ্টও থিমন নয়, িাযহ্  থিা েুতিতর্জ্ঞাহ্নর ‘প্রতিতট কাহ্েবরই কারর্ 
োহ্ক’ তেদ্ধান্তহ্কই অস্বীকার করা য । নামকরর্ কােবতটরও একতট কারর্ আহ্ি। 
আহ্ধয় স্বরূপ অহ্েবর ধারক আধাররূপী ধ্বতন  তর্র্িবহ্নর চারতট পেবোয় থপতরহ্য় 
শেগুত হ্ক ওই তর্হ্শয অহ্েব থপৌঁহ্ি তদহ্য়হ্ি এর্ং র্ার র্ার ওই অেব জনেমাহ্জ 
র্ের্হৃি যহ্ি যহ্ি িা প্রোয় পতরর্ি যহ্য় অিীি তর্তচ্ছন্ন শেরূহ্প প্রিীয়মান যহ্য় 
থগহ্ি। 

থেমন, েংেৃি ও র্াং ায় ‘থগা’ (থগায়া , থগাস্বামী, তক থগা, থগাহ্ াক, থগা-এযর্া 
প্রভৃতি) শেতটর থভির ের্গুত  পেবোয়হ্ক থদখা োয়। েো— 

. > গ > গম্ > থগা = Whoever goes, ‘থে োয়’ = > থগারু 

ইংহ্রতজ  . > g > gan (old English) > go (োওয়া) 

অতির্ের্যাহ্র র্াঙাত  শুধু ‘থগারু’ শেতটহ্ক ধহ্র থরহ্খহ্ি; আর ইংহ্রজরা ধহ্র 
থরহ্খহ্ি ‘োওয়া’ তেয়াতটহ্ক। 
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৪েব পেবোয়ঃ- শেগুত  পূহ্র্ব তি  র্হুগ্বরতখক অেবধারী। কারর্ িারা থকান একতট 
তর্যয় র্া র্স্তুহ্ক েনাি না কহ্র েনাি করহ্িা র্হু তর্যয় র্া র্স্তুহ্ক। ফ ি 
স্বাভাতর্ক ভাহ্র্ই র্হু তর্যয় র্া র্স্তুর নামকরর্ একই যহ্য় থেি। থেমন ‘থগা’ 
শেতটর থভির থে মূ  অেবতট আহ্ি িা য , ‘থে গমন কহ্র’ র্া ‘থে োয়’। এর্াহ্র 
থে থে েত্তা থেি িাহ্দর েক ই ‘থগা’ পদর্াচে তি । থেমন, রৃ্যর্, যাাঁড়, থগারু, 
েূেব, চন্দ্র, ইতন্দ্রয়, র্াক্, পৃতের্ী, ইিোতদ। এই র্হুগ্বরতখকিার কারহ্র্ই র্াং া ভাযায় 
‘থগা’ শেতট তকহ্গা, ওহ্গা, থগাহ্ াক, থগায়া , থগাস্বামী প্রভৃতি র্হুরূহ্প র্ের্হৃি। 
ভারিভ্রমনকারী অ -তর্রুর্ী (৯৭৩-১০৪৮) িাাঁর ‘ভারি’ গ্রহ্ন্থ েংেৃি ভাযা 
েম্পহ্কব েরােতর অতভহ্োগ িুহ্ তিহ্ ন – এ থদহ্শর এ থকমন ভাযা, একতট শে 
র্হু র্স্তুহ্ক থর্াঝায়, আর্ার র্হু শে একতট র্স্তুহ্ক থর্াঝায়। 

৩য় পেবোয়ঃ- চিুেব পেবোহ্য়র র্হুগ্বরতখক অেবধারী শেেমূয থকাো থেহ্ক কীভাহ্র্ 
এ , িার অনুেোন করহ্  থদখা োহ্র্, শেতট িার গহ্ভব ধারর্ কহ্র থরহ্খহ্ি 
একতট তেয়াহ্ক। ‘থগা’ শেতটর গহ্ভব রহ্য়হ্ি ‘গম্’ তেয়ামূ  র্া ধািু র্া verb 
root। এই ‘গম্’ তেয়াতট িার থভিহ্র ধহ্র থরহ্খহ্ি ‘গামী েীমাতয়ি োযাহ্ি’ 
অেবতট। িাই এই ‘গম্’ তেয়া থেহ্ক তনষ্পন্ন থে থকান শহ্ে থকান না থকান প্রকার 
গামীর কোই র্ া যহ্য়হ্ি। এই ‘গম্’ তেয়ামূ তট থেহ্ক প্রায় ৭০০তট শে (অে 
থেহ্ক স্বাগিম – র্েীয় শোেবহ্কায) জন্ম াভ কহ্রহ্ি; ‘থগা’ শেতট িাহ্দরই 
একজন। আর্ার এই ‘গম্’ তেয়ামূ  র্া শেপতরর্াহ্রর পাশাপাতশ আরও ১৫তট 
েমহ্গাত্রীয় শে পতরর্ার রহ্য়হ্ি। অেবাৎ থমাট ১৬তট শেপতরর্ার। েো, ‘গঠ্’, ‘গড়্’, 
‘গণ্’, ‘গদ্’, ‘গম্’, ‘গর্হব’, ‘গল্’, ‘গার্হ’, ‘গু’, ‘গুণ্’, ‘গুপ্’, ‘গুর্হ’, ‘গৃ’, ‘গ্রস্’, ‘গ্রর্হ’, 
‘বৈ’। এরা ের্াই ‘গ্’ মািৃকার্হ্র্বর েন্তান। 

২য় পেবোয়ঃ- এই পেবোহ্য় রহ্য়হ্ি মািৃকার্র্বগুত । মািৃকার্র্ব শেতট িন্ত্রশাস্ত্র থেহ্ক 
থনওয়া। এহ্দর থেহ্ক শেপতরর্ারগুত  র্া তেয়ামূ গুত  জন্ম াভ কহ্রহ্ি। উপহ্রর 
১৬তট তেয়ামূ  জন্ম াভ কহ্রহ্ি – ‘গ্’ মািৃকার্র্ব থেহ্ক। এই ‘গ্’ এর অেব ‘গমন 
করা’। িাই িার থেহ্ক জন্ম থনওয়া প্রতিতট তেয়ামূ ; থেই তেয়ামূ  থেহ্ক 
জন্মাহ্না শোর্ ী ের্ই ‘গমন’ তেয়াতটর কমবকাহ্ি েুি। র্াং ায় থমাট ৪৩তট 
শের্ংশ র্া ধ্বতনর্ংশ রহ্য়হ্ি, িারা প্রহ্িেহ্কই তর্তশষ্ট অেব ধারর্ কহ্র। শহ্ের 
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অহ্নক গভীহ্র মানর্মহ্নর মমবি  থেহ্ক উতিি ঝর্বাধারার উৎেিহ্  এই 
মািৃকার্র্বগুত র উদ্ভর্। িাই এরা প্রহ্িেহ্ক থে অেবগুত  ধারর্ কহ্র, িাহ্ক ভাযায় 
প্রকাশ করা কতেন। তকন্তু র্র্বগুত  থে অেব ধারর্ কহ্র থে তর্যহ্য় আমরা তনতশ্চি। 
থে থকউ চাইহ্  চচবার দ্বারা থেই তনতযি অহ্েবর েোন থপহ্ি পাহ্রন। কীভাহ্র্ 
আমরা র্হ্র্বর অন্তহ্র অেব রহ্য়হ্ি থে তর্যহ্য় তনতশ্চি য াম, থে তর্যহ্য় নীহ্চ 
আহ্ াচনা করা যহ্য়হ্ি। 

প্রেম পেবোয়ঃ- তদ্বিীয় পেবোহ্য়র মািৃকার্র্বগুত র উদ্ভর্ থকাো থেহ্ক য  এই প্রশ্ন 
তনহ্য় এহ্গাহ্  থদখা োয় মহ্নর ভার্ প্রকাশ কাহ্  মানর্ মহ্নর গভীহ্র অেবর্ান 
শেেমূয থে রূহ্প জন্মায়, প্রাচীন ভারিীয় ভাযাতর্দ্গর্ িার নাম তদহ্য়তিহ্ ন 
‘তর্নু্দরূতপর্ী’। িাহ্ি র্ া যহ্য়হ্ি েক  জাগতিক আকাহ্রর (রূহ্পর) মূহ্  থেমন 
তর্নু্দ, থিমতন জগহ্ির েক  শে, স্পশব, রে, গে অতিেংযি যহ্  থে োর তনজ 
তনজ তর্নু্দহ্ি পতরর্ি যয় এর্ং থেই েমস্ত তর্নু্দই থকন্দ্রীভূি যহ্য় এমন একমাত্র 
তর্নু্দহ্ি এহ্ে দাাঁড়ায় ো থেহ্ক এই তর্িজগহ্ির তর্চু্ছরর্ যহ্য়হ্ি। থেই েুর্াহ্দ 
েক  প্রকার জাগতিক অেবময় ধ্বতনর র্া আওয়াহ্জর মূহ্  রহ্য়হ্ি তর্নু্দ। ‘অং’ 
উচ্চারহ্র্ ‘অ’ ধ্বতনতট র্াদ তদহ্  থে আওয়াজতট চ হ্ি োহ্ক িাই অংরূতপর্ী র্া 
তর্নু্দরূতপর্ী। এই য  ের্ মািৃকার্হ্র্বর আতদ মািা – মযামায়া। ের্বপ্রকার আকার 
ও আওয়াহ্জর েূচনা ঐ তর্নু্দ থেহ্কই। 

 

র্র্বােব কীভাহ্র্ জানা েম্ভর্? 

প্রেমি, যতরচরর্ র্হ্ন্দোপাধোহ্য়র ‘র্েীয় শেহ্কায’, র্া জ্ঞাহ্নন্দ্রহ্মাযন দাহ্ের 
‘র্াো া ভাযার অতভধান’, র্া আরও পুরাহ্না অতভধান; থেমন, থকশর্চন্দ্র রায় 
কিৃবক েংকত ি ‘শোেব প্রকাতশকা’, র্া রাধাকান্ত থদর্ েংকত ি ও করুর্াতেেু 
তর্দোতনতধ েম্পাতদি ‘শেকল্পদ্রুম’ প্রভৃতি অতভধানগুত হ্ি র্র্বগুত র র্হু অেব পাওয়া 
োয়। আমরা পূহ্র্ব িার নমুনা তদহ্য়তি।  
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তদ্বিীয়ি, পিঞ্জত র মযাভাহ্যে শের্ীহ্জর অেব োকার উহ্েখ আহ্ি। ভারিীয় 
িন্ত্রশাহ্স্ত্রও মািৃকার্র্বগুত র অেব েরর্রায করা যহ্য়হ্ি। থেমন তশর্চন্দ্র তর্দোর্বর্ 
ভট্টাচােবে ত তখি ‘িন্ত্রিত্ত্ব’, স্বামী প্রজ্ঞানানহ্ন্দর থ খা ‘িহ্ন্ত্র িত্ত্ব ও োধনা’, 
মযামহ্যাপাধোয় থগাপীনাে কতর্রাহ্জর থ খা ‘িাতন্ত্রক োধনা ও তেদ্ধান্ত’ প্রভৃতি গ্রহ্ন্থ 
র্র্বােব তনহ্য় র্হু আহ্ াচনা রহ্য়হ্ি। তকন্তু থেগুত  এি থর্তশ রূপকাতেি থে, 
রূপহ্কর আর্রর্ উহ্ন্মাচন করহ্ি না পারহ্  থেগুত র অেব অনুধার্ন করা কতেন। 
থেই থচষ্টা তকিুটা কহ্রতিহ্ ন প্রাজ্ঞ মনীযী শ্রীপ্রভািরঞ্জন েরকার। িাাঁর 
‘র্র্বতর্জ্ঞান’, ‘র্র্বতর্তচত্রা’, ‘শে-চয়তনকা’, ‘প্রভািরঞ্জহ্নর র্োকরর্তর্জ্ঞান’ প্রভৃতি 
গ্রহ্ন্থ থেই থচষ্টার তনদশবন িতড়হ্য় আহ্ি। 

িৃিীয়ি, পা ক, চা ক প্রভৃতি শহ্ে থর্াঝা োয় – ‘পা ন কহ্র থে’, ‘চা না কহ্র 
থে’র ‘ক’ এর অেব— ‘কহ্র থে’। থিমতন ‘জ দ’, ‘নীরদ’ প্রভৃতি শহ্ে ‘জ  দান 
কহ্র থে’, ‘নীর দান কহ্র থে’ প্রভৃতিহ্ি ‘দ’মাহ্ন ‘দান করা’ । থিমতন ‘অজ’ 
প্রভৃতি শহ্ে ‘অ’ এর্ং ‘জ’ উভয় র্হ্র্বর অেব আমরা আহ্গই থদহ্খতি। অেবাৎ 
র্র্বগুত র অেব আপািভাহ্র্ যাতরহ্য় থগহ্ি মহ্ন যহ্ ও মানুহ্যর ভাযা িো শে 
র্ের্যাহ্র িার তচি রহ্য় থগহ্ি। 

চিুেবি, মানুয েখন প্রেম র্াক্েহ্ন্ত্রর র্ের্যার তশখ  িখন থে প্রেহ্মই তনশ্চয়ই 
থগাটা থগাটা শে তদহ্য় থমাটা থমাটা র্াকে বিতর করহ্ি থশহ্খতন। তশশুহ্দর ভাযা 
 ক্ষে করহ্ ই তর্যয়তট পতরষ্কার থর্াঝা োয়। তশশুর ভাযাতর্কাহ্শর এই 
পেবোয়গুত হ্ক cooing (ধ্বতনর উচ্চারর্) র্া bubbling (ধ্বতন র্া শোংহ্শর 
পুনরারৃ্তত্ত) র্হ্ । েতদও পতরর্ি মানুহ্যর ভাযা র্ের্যার তশশুর ভাযা র্ের্যার থেহ্ক 
অহ্নক জতট । প্রেম পেবোহ্য় মানুয শে নয়, ধ্বতন উচ্চারর্ করহ্ি তশহ্খতি । 
থেই ধ্বতনর বদঘবে, িাোঘাি, েুরিরে প্রভৃতিহ্ক র্ের্যার কহ্র থে মহ্নর ভার্ 
প্রকাশ করহ্ি তশহ্খতি । অেবাৎ ধ্বতনগুত ই িখন িাাঁর মহ্নর ভার্ প্রকাশ ও র্যন 
করি, িাই আতদম মানুহ্যর ধ্বতনগুত ই তি  অেবময়। প্রাচীন কাহ্  থকর্  ‘অ’ 
ধতনতটরই হ্রস্ব-দীঘব-পু্লি প্রভৃতি থভহ্দ ৬ রকহ্মর উচ্চারর্ তি , এহ্ককটা উচ্চারর্ 
এহ্ককটা অেব প্রকাশ করহ্িা। ভাযা েতদ একতট তনরর্তচ্ছন্ন প্রগতিশী  প্রতেয়া 
যহ্য় োহ্ক িাযহ্  মানুহ্যর থেই ভাহ্র্র র্াযক ধ্বতনরই তর্কতশি রূপ আজহ্কর 
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ভাযা। জীর্হ্নর জতট িার োহ্ে োহ্ে মানর্ মতস্তষ্কও দ্রুি জতট  যহ্য়হ্ি এর্ং 
িার োহ্ে িা  তমত হ্য় মানুহ্যর ভাযারও দ্রুি উন্নতি যহ্য়হ্ি। িখন থে এক 
অেবময় ধ্বতন োহ্ে আর এক অেবময় ধ্বতনর জুহ্ড় অেবময় শে বিতর কহ্রহ্ি। 
তশশুরা থেভাহ্র্ ধ্বতন থেহ্ক শে, শে থেহ্ক র্াকে এভাহ্র্ এহ্গায়, আতদম মানুহ্যর 
ভাযার থক্ষহ্ত্রও অহ্নকটা থেরকম যহ্য়হ্ি, িহ্র্ তর্যয়তট আরও েূক্ষ্ম। আেহ্  
র্র্বগুত  থেই আতদম উত্তরাতধকার র্যন কহ্র চহ্ হ্ি, তকন্তু েোেে তর্জ্ঞানের্ম্ি 
পদ্ধতিহ্ি েংরক্ষহ্র্র অভাহ্র্ র্র্বাহ্েবরা যাতরহ্য় থগহ্ি। তকন্তু মানুহ্যর উত্তরাতধকার 
র্যনকারী েজীর্ ভাযায় িার উপতিতি থটর পাওয়া োয়। 

তাহতল এখন প্রশ্ন এই বর্ণাথণ ক্রনষ্কাের্ কীিাতব করা েম্ভব? 

 

বর্ণাথণ ক্রনষ্কাশন 

প্রথমত, প্রাচীন গ্রোক্রদতত মাতৃকাবর্ণগুক্রলর থয অথণ থদওয়া রতয়তে, থেগুক্রল থদতখ 
থনওয়া থযতত িাতর। ক্রকন্তু থেই বর্ণাথণগুক্রল যথাথণ ক্রকনা তা কীিাতব থবাঝা যাতব? 

ক্রদ্বতীয়ত, বর্ণাথণ ক্রনর্ণতয় যুক্রেক্রবজ্ঞাতনর আতরাহ যুক্রের প্রতয়াগ করা থযতত িাতর। 
কীিাতব? ধ্রা যাক, আমরা ‘ক’ বর্ণক্রির অথণ ক্রনষ্কাশন করব। এবাতর ‘ক’ বর্ণক্রির 
বযবহার েংিান্ত ক্রকেু নমুনা েংগ্রহ করতত হতব— 

 ক-১(ক) – ক্রি(েকমণক) – বলা, কহা।{(েংসৃ্কত) কর্ >(প্রাকৃত) 
কহ >(বাংলা)কহ > কঅ> ক} 

 ক-২(ক) – ক্রবতশের্ রূতি বযবহৃত েবণনাম – কতয়ক, কক্রতিয়, কয়{(েং)কক্রত> 
(প্রা)কই> (বাং)ক} 

 ক-৩(ক) – ক্রবতশেয{ থযমন ক-অক্ষর থগামাংে(শ্রীিাে)} 
 ক-৪{অক্রধ্কাংশ থক্ষতত্র- ক , থকাথাও থকাথাও-ক} – বাংলা ক্রবিক্রে, প্রতযয় 

প্রিৃক্রতরূতি বযবহৃত ‘ক’। 
 তক্রদ্ধত প্রতযয়{তঢাল+ক = থঢালক (কু্ষোতথণ) মে+ক = মেক (ক্রবক্রশষ্টাতথণ), 
ইতযাক্রদ 
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 ক্রিয়ািতদর থশতে ‘ক’ – বক্রেতবক, খাইতবক ইতযাক্রদ।(েম্ভ্রমািক অনুজ্ঞার 
রূি) 
 ক-৫(থকা)- উতিক্ষা প্রবর্তাজ্ঞািক প্রতযয়রূতি নাক্রস্ততবাধ্ক ‘না’-এর েতে 

বযবহৃত ‘ক’।{থাকতবা নাক বদ্ধ ঘতর’-নজরুল} 

এইিাতব ক-৬, ক-৭... কতর কতর তাক্রলকাক্রি যতদূর েম্ভব েমূ্পর্ণ করার ির তাতক 
ক্রবতলের্ করতল ‘ক’ বক্রনর অথণ ক্রনষ্কাশন করা যায়। নমুনার িক্ররমান যত থবক্রশ 
হতব, ক্রনষ্কাক্রশত অথণ তত ক্রনিুণল হতব। এই হল নমুনা ক্রদতয় statistically 
শব্দবীতজর অথণক্রনষ্কাশন। উিতরর উদাহরর্ক্রি থেৌরি ক্রমতত্রর ‘িাো িাো’ ব্লতগর 
‘িাো িীমরতী, েমাতলাচক ও হ-য-ব-র-ল(ক্রদ্বতীয় িবণ)’ থথতক থনওয়া। 

িৃিীয়ি, অর্হ্রায েুতি প্রহ্য়াগ কহ্র। একতট র্হ্র্বর অন্তগবি কিগুত  ধািু রহ্য়হ্ি 
িা তচতিি করা এহ্ক্ষহ্ত্র প্রােতমক কাজ। িারপর ধািুগুত র মহ্ধে তম  থকাোয় 
রহ্য়হ্ি, িার অনুেোন করহ্ি যহ্র্, থেই অনুেোহ্নর ফ স্বরূপ থে োধারর্ 
তেদ্ধাহ্ন্ত অেবাৎ োধারর্ অহ্েব উপনীি যওয়া োহ্র্ িাই য  র্হ্র্বর তর্হ্শয অেব। 
এহ্ক্ষহ্ত্র শুধু েুতির পেই একমাত্র অর্ ম্বন করহ্  যহ্র্ না। কারর্ েুতি খতিি, 
থভহ্ঙ তর্হ্লযর্ করহ্ি পাহ্র, তকন্তু জুড়হ্ি পাহ্র না। জুড়হ্ি থগহ্   াহ্গ অনুভর্। 
একতট গভীর, থচিনাশী , অনুভর্ী হৃদয়ই মূহ্  থপৌঁহ্ি র্র্বােব উপ তব্ধ করহ্ি 
পাহ্র। 

চিুেবি, এর্াহ্র আহ্রায ও অর্হ্রায উভয় পদ্ধতিহ্িই র্র্বাহ্েবর মূ  তর্নু্দতটহ্ি 
থপৌঁিাহ্নার থচষ্টা করহ্ি যহ্র্।  

পঞ্চমি, থে অেবগুত  পাওয়া থগ , িা থেের্ গ্রন্থাতদহ্ি র্র্বােব তনষ্কাশন কহ্র 
থদখাহ্না যহ্য়হ্ি িার োহ্ে তমত হ্য় থদহ্খ তনহ্ি যহ্র্। িাযহ্ ই থর্াঝা োহ্র্, 
ওইের্ গ্রহ্ন্থর র্র্বাহ্েবর েোেবিা। 

েষ্ঠি, এর্াহ্র থেই র্র্বােবগুত র প্রহ্য়াগ কহ্র শহ্ের অেব তনষ্কাশহ্নর থচষ্টা কহ্র 
থেহ্ি যহ্র্। েতদ অেবগুত  িার র্হুগ্বরতখক র্া আতভধাতনক অেব র্া র্িবমাহ্নর 
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প্রচত ি অহ্েবর েহ্ে তমহ্  োয় র্া এই অেবহ্ক তনষ্কাশন করহ্ি পাহ্র িখন র্ া 
থেহ্ি পাহ্র তনর্বয় তর্জ্ঞানের্ম্ি যহ্য়হ্ি। 

আনহ্ন্দর তর্যয় এই তর্পু  পতরেহ্মর কাজতট কহ্র থফহ্ হ্িন মনস্বী কত ম খান ও 
রতর্ চের্িবী। িহ্র্ িাহ্দর তনর্বয় থে ১০০ শিাংশ েতেক যহ্য়হ্ি এ দার্ী িারা 
কহ্রনতন, করা েম্ভর্ও নয়। থেমন, ‘দাে কোতপটা ’ র্া ‘আহ্পতক্ষকিার্াদ’এ 
তর্নু্দমাত্র ভ্রাতন্ত থনই এমন দার্ী স্বয়ং কা ব মাকবে র্া আইনস্টাইনও কহ্রনতন, 
থিমতন এই িহ্ত্ত্বর থক্ষহ্ত্রও খাহ্ট। এর উত্তহ্রাত্তর তর্কাশ ঘটহ্র্ পরর্িবীকাহ্ র 
গহ্র্যকহ্দর যাি ধহ্র। েি থর্তশ উপাত্ত েংগ্রয যহ্র্, িি থর্তশ তনভুব িার 
েম্ভার্না বিতর যহ্র্। থদশ াই জ্বা াহ্নার কাজতট িাাঁরা কহ্র থগহ্িন, মশা তট 
আমাহ্দর জ্বাত হ্য় তনহ্ি যহ্র্। প্রেেি র্হ্  রাখা ভাহ্ া, র্াং ায় ৪৩তট, ইংহ্রতজহ্ি 
২৬তট, আরর্ীহ্ি ২৮তট, ফারেীহ্ি ৩২তট, চীনা ভাযায় ৫০০ তট মািৃকার্র্ব রহ্য়হ্ি। 

িাযহ্  র্াং া ভাযায় তর্নু্দ থেহ্ক জন্মায় ৪৩তট ধ্বতন র্া র্র্ব। ো তনহ্য় আমাহ্দর 
র্র্বমা া। থেই ৪৩ তট র্র্ব র্া র্ংশ থেহ্ক জন্মায় ৫১১ তট শেপতরর্ার র্া ধািু র্া 
তেয়ামূ  (র্াং ায় থমাট ধািুমূহ্ র েংখো ৫১১ তট) । এই ৫১১ তট শেপতরর্ার 
থেহ্ক প্রােতমক ভাহ্র্ জন্মায় ৫১০০০ েদেে। আর এই ৫১০০০ েদেে ও িাহ্দর 
েন্তান েন্ততি েয র্াং া ভাযায় প্রায় ১২  ক্ষ শে পাওয়া োয়।৭৯ 

এখন আমরা তর্নু্দরূতপর্ীর স্বরূপ অনুেোহ্ন োর্। িারপর র্র্বােব তনর্বয় করা যহ্র্ 
শ্রীযতরচরর্ র্হ্ন্দোপাধোহ্য়র ‘র্েীয় শেহ্কায’, শ্রীকত ম খান ও রতর্ চের্িবীর 
‘র্েীয় শোেবহ্কায’ ও ‘ের  শোেবহ্কায’ অনুেরর্ কহ্র। 

 

র্র্বােব পতরতচতি 

তর্নু্দরূতপর্ী র্া অংরূতপর্ী 

র্েীয় শেহ্কাহ্য অংরূতপর্ী শেতটর রু্ৎপতত্ত রহ্য়হ্ি— 
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তর্ং [অংরূপ+ইন্ (ইতন) অস্তেহ্েব+স্ত্রী ঈ (ঙীপ্) । ওই শেহ্কাহ্য শেতটর অেব 
রহ্য়হ্ি—তর্নু্দরূপা, অনুরূপা, অম্(েূক্ষ্ম)-রূপেুিা, তর্নু্দরূপা (থোগমায়া)। 

ংং(.) রূপ র্া তর্নু্দরূপ থে প্রকৃতির িাহ্কই আমরা অংরূতপর্ী র্ হ্র্া। 

অর্য়র্, শতি ও কাহ্ র একক য  তর্নু্দ। এই অর্য়র্ য  পুরুয-প্রকৃতি র্া 
আধার-আহ্ধয় থোগ। শতি য  তশর্শতি র্া থিজর্াযক আর কা  য  েময়; 
এহ্দর একক য  তর্নু্দ। ‘Bang’ থেহ্ক ‘Ba’ র্াদ তদহ্  র্া ‘র্ং’ থেহ্ক ‘র্’ র্াদ 
তদহ্  ো োহ্ক িাই য  অংরূতপর্ী। 

ংং-থক উচ্চারর্ কহ্র র্ ার জনে ‘অ’ থোগ কহ্র ‘অং’ র্ া যয়। এখাহ্ন ‘অ’ এর 
আগম ঘহ্টহ্ি। ের্ব অতস্তে োহ্ক োহ্ি র্া িার মূ াধার োহ্ক োহ্ি িাহ্ক ‘ংং’ 
র্ া োয়। এই অনুস্বর ‘অহ্োগর্ায’ র্র্বতট ক, চ, ট, ি, প র্হ্গবর োহ্ে থোগ 
যওয়ার েময় েোেহ্ম ঙ, ঞ, র্, ন, ম রূপ ধারর্ কহ্র। আর্ার কখহ্না িা 
চন্দ্রতর্নু্দহ্ি(ংাঁ) পতরর্তিবি যয়। এতদক থেহ্ক ‘অং’ শোংশতটর অঙ্, অঞ্, অণ্, 
অন্, অম্ এর্ং অাঁ এই োিতট রূপ েতেয় যয়। 

এই তর্নু্দ র্া অরু্ (atom) থেহ্কই েমগ্র তর্িব্রহ্মাি (universe) প্রেূি যহ্য়হ্ি। 
ংং থেহ্ক শুরু কহ্র মযাতর্হ্ফারর্ পেবন্ত েমস্ত ধ্বতনহ্ি িারই েমান্তরা  প্রতিধ্বতন 
রহ্য়হ্ি। মানুয থেহ্যিু এই অংরূতপর্ীর শাতেক পুনঃেৃজন কহ্র, িার দ্বারা তনহ্জর 
মহ্নর ভার্ প্রকাশ কহ্র, থেই ধ্বতনেৃতষ্টকারী ঘটনা ও ঘটকহ্দর তনহ্দবশ কহ্র 
পরস্পরহ্ক থেগুত  েম্পহ্কব অর্তযি কহ্র, িাই িার ভাযায় ‘তর্হ্ির শাতেক 
রূহ্পর’ েমূ্পর্ব প্রতিচ্ছতর্ তর্দেমান। ংং ধ্বতন তদহ্য় েৃতষ্টর েূত্রপাি (িহ্ন্ত্র (.) তদহ্য়ই 
র্র্বমা ার েূত্রপাি) ংঃ তদহ্য় েমাতপ্ত ( থকান তর্যহ্য়র তর্নু্দতর্েগব না জানা মাহ্ন 
িার শুরু থেহ্ক থশয পেবন্ত তকিুই না জানা)। শেেমূহ্যর েূত্রপাি থেহ্যিু এই ‘ংং’ 
ধ্বতনতট তদহ্য় িাই এ য  ের্বশতির মূ । িাই এর উচ্চারর্ যয় ‘ওাঁ’ রূহ্প, থেখাহ্ন 
উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বতরি (েৃতষ্ট-তিতি- য়) এই  তিন রূহ্পর একীভূি ধ্বতন, োর 
থভিহ্র ংং থেহ্ক ংঃ পেবন্ত েমস্ত ধ্বতনই ঘনীভূি যহ্য় রহ্য়হ্ি। েমস্ত র্র্বই এখান 
থেহ্ক প্রেূি। তর্িজগহ্ি থেমন েমস্ত অতস্তেই থিহ্জর ওপর তভতত্ত কহ্র 
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তর্দেমান(আজহ্কর তর্জ্ঞানীরা এই থিহ্জর নাম তদহ্য়হ্িন 𝑚𝑐2 ) শেজগহ্িও 
থিমতন প্রতিতট র্র্বই থিহ্জর(ংং-র) ওপর তভতত্ত কহ্র তর্দেমান। 

আর্ার থিজ র্া energy-র িূ  রূপ থেমন র্াস্তহ্র্ তর্দেমান, থিমতন র্র্বমা াহ্িও 
‘ংং’ এর তকিু িূ  রূপ তর্দেমান—ঙ, ঞ, র্, ন, ম, ংাঁ প্রভৃতি র্হ্গবর প্রাতন্তক 
র্র্বগুত হ্ি িার প্রকাশ। এই তর্নু্দরূপ একতদহ্ক থেমন রহ্য়হ্ি, থিমতন এর 
েমান্তরাহ্  রহ্য়হ্ি মযামায়া, শতিরূতপর্ী, পরমাপ্রকৃতি, প্রভৃতি শে েমগ্র 
তর্িব্রহ্মাি, েমগ্র জীর্জগৎ তকংর্া েমগ্র জনোধারর্হ্ক থর্াঝাহ্ি। এগুত  
অংরূতপর্ীরই অনেির রূপ। মূ ি কা , শতি, শে, স্পশব, রূপ, রে, গে প্রভৃতির 
মূহ্  েূক্ষ্মিম একমাত্র একক রূহ্প অংরূতপর্ীর ধারর্া। এই তর্িব্রহ্মাি েতদ এক 
তর্শা  রৃ্ক্ষ ভার্া যয়, িহ্র্ এর মূহ্ র ের্বতনম্ন অংশতটর নাম অংরূতপর্ী এর্ং েমগ্র 
রৃ্ক্ষতটর নাম মযামায়া। তর্নু্দই তর্কতশি যহ্য় এই তর্শা  তর্িব্রহ্মাহ্ি পতরর্ি 
যহ্য়হ্ি। েুিরাং ‘অংরূতপর্ী’ শহ্ের মাহ্ন আমরা রু্ঝর্ কু্ষদ্রিম একহ্কর অতভধা র্া 
তনহ্দবশক আওয়াজ-তচি (sound-code)। এই তর্চাহ্র ‘মযামায়া’ শহ্ে েমগ্র 
জনোধারর্হ্ক থর্াঝাহ্ , অংরূতপর্ী শেতট থর্াঝাহ্র্ প্রহ্িেক র্েতিহ্ক। আর্ার 
মযামায়া র্ হ্  তর্িব্রহ্মািহ্ক থর্াঝাহ্  অংরূতপর্ী থর্াঝাহ্র্ পরমারু্হ্ক। আর্ার 
েমগ্র শতিহ্ক মযামায়া র্হ্  অংরূতপর্ী থর্াঝাহ্র্ শতির এককহ্ক। তকংর্া 
মযাকা হ্ক মযামায়া র্ হ্  েমহ্য়র একক য  অংরূতপর্ী। 

আেহ্  থিজকর্া ও িার আধার তর্যয়ক উপ তব্ধ য  অংরূতপর্ী। এই থিজ(শতি), 
থিহ্জর আহ্ত্মাপ তব্ধ (Identity) ও িার র্োতপ্ত- অর্োতপ্তই েমগ্র জগহ্ির মূহ্ । 
থিজই অতি, িার আহ্ত্মাপ তব্ধই ইন্দ্র, এর্ং িার র্োতপ্ত-অর্োতপ্তই তমত্র-র্রুর্, থর্হ্দ 
িাই এই তিন থদর্িার এি প্রাধানে। পহ্র এই থিজ তর্যয়ক ধারর্াই তশর্, 
মহ্যির (েমজীতর্) প্রভৃতি শহ্ের দ্বারা এর্ং থিহ্জর আহ্ত্মাপ তব্ধ তর্ষু্ণ, নারায়র্ 
(পর্েজীর্ী) প্রভৃতি শহ্ের দ্বারা এর্ং িার র্োতপ্ত অর্োতপ্তর ধারর্াই পহ্র ব্রহ্মা, ভৃগু, 
শুোচােব, রৃ্যস্পতি (জ্ঞানজীর্ী) প্রভৃতি শহ্ের দ্বারা প্রকাতশি যহ্য়হ্ি। েমাজ েি 
তর্কতশি যহ্য়হ্ি এই তর্ভাজহ্নর েংখো িি থর্হ্ড়হ্ি। তকন্তু ের্তকিুর মূহ্  রহ্য়হ্ি 
এই থিজকর্া র্া তর্নু্দরূতপর্ী।৮০ 
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এর্াহ্র আমরা বর্ণগুক্রলর অথণ থদখব (েরল শব্দাথণতকাে অনুোতর)-- 

অ 

আধ্ার লাি কক্ররয়াতে থয (ততজাক্রদ); অথবা, (দুরন্ত বক্রলয়া অবয়বহীন) গক্রততক না-
করর্ কক্ররয়া ক্রদতল যাহার জন্ম হয়; ক্রকংবা, হৃদগত হইয়া মনতলাতক ক্রস্থত বা িূক্রমষ্ঠ 
হয় থয; অথবা, যাহা হইতত জগততর েূচনা হইয়া থাতক। / থয রক্ষা কতর। (ব.শ)। 

 অতস্তেমাত্র, েত্তামাত্র, নাকৃি, আহ্ধয়ধারী আধার, কোর মাত্রা, ‘অ, 
িাই রু্তঝ।’৮১ 

 

আ 

অ-এর (আহ্ধয়র র্া নাকরর্ – অনকরহ্র্র) আধার র্া আেয় থে; অের্া, 
আহ্ধয়হ্ক র্া অতস্তেহ্ক থোড় থদয় র্া আধাতরি কহ্র থে; তকংর্া, আহ্ধয়হ্ক 
তনতিয় র্া না কতরয়া তদয়া রাহ্খ থে; অের্া, আহ্ধয়হ্ক চ মান র্া অন কতরয়া রাহ্খ 
থে। 

 আহ্ধয়ধারী, অতস্তে, আধার, আধাতরি করা, না-করা, নাকৃি, অন 
করা, অনকৃি, আতেি।৮২ 

ই 

োযা চহ্  র্া োয়- অের্া, েতেয় র্া গতিশী  থে; তকংর্া, (অতস্তেহ্ক) েতেয় র্া 
গতিশী  কহ্র থে; তকংর্া, দৃশে র্া অদৃশেভাহ্র্ চ মান (োয়) থে; অেবাৎ, েংোর 
চহ্ , ঘতড় চহ্ , শােন চহ্ , থপ্রম চহ্ … এইরূপ অদৃশে গতি র্া েতেয়িা োহ্ক 
োযাহ্ি। 

 েতেয়, গতিশী , োওয়ন, োয়ী, …। ৮৩ 

ঈ 

ই-র আধার থে; অের্া, েতেয়িা গতি মানেগতি… ইিোতদর আধার থে।৮৪ 
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উ 

োযা উৎহ্ াহ্ক র্া ঊদ্ধবহ্ াহ্ক োয়, অের্া, োযা নর্রূহ্প উত্তীর্ব যয়; তকংর্া, ওই থে 
উপহ্র র্তেয়া আহ্ি র্া চত য়া োইহ্িহ্ি। 

 আমূ  পতরর্িবনকারী, অতস্তহ্ের পতরতধর র্তযগবামী, ঊহ্দ্ধব, মনহ্ াহ্ক, 
বর্প্লতর্ক পতরর্িবন, উৎকৃষ্ট তর্কাশ, …।৮৫ 

ঊ 

উ-এর আধার থে; অের্া, নহ্র্াত্তীর্বহ্ক ধারর্ কহ্র থে।৮৬ 

 

ঋ 

পূর্ব্বিহ্নর পুনরারৃ্তত্তকরর্ এর্ং পরর্িবী অধোহ্য় উত্তরর্ কহ্র থে; অের্া, আর্ত্তবন 
গতি দান কহ্র থে; তকংর্া, পুনরারৃ্ত্ত কহ্র থে; অের্া, পেবোয় গমহ্নর র্া আর্িবহ্নর 
ফ  োহ্ক োযাহ্ি। 

 জ্ঞান, ধন, স্বগব, র্াকে।৮৭ 

এ 

অতস্তে েতেয় (অ-ই) োযাহ্ি। 

 তদশাগ্রস্ত, একহ্ঝাাঁকা৮৮ 

ঐ 

এ-র আধার থে; অের্া, একতদশায় (একহ্ঝাাঁকা, একমুখী) চ মান র্া র্ত্তবমান থে 
েত্তা। 

 থেই, দূহ্র র্া নাতিদূহ্র দৃশেমান(র্েতি, র্স্তু)।৮৯ 

ও 



61 

 

অ যইহ্ি উ পেবেন্ত েক  তেয়া োহ্ক োযাহ্ি; অের্া, অতস্তে তর্কাশ নর্রূহ্প 
উত্তরর্ োহ্ক োযাহ্ি। 

 থে, িাযা, উযা।৯০ 

ঔ 

ও-এর আধার থে।৯১ 

ক 

কহ্র থে। 

 কারী, পা ক, চা ক৯২ 

খ 

করর্ তিি োযাহ্ি (ক্+র্হ=খ্) তকংর্া, কহ্র রাহ্খ থে র্া খায় থে; অের্া, করহ্র্র 
তদশাগ্রস্ত তর্চু্ছরর্ – েংহ্কাচন োযাহ্ি (ক্ষ>খ), মানুহ্যর উৎপন্নাতদ(পর্োতদ) থে 
েমাজ-আকাহ্শ োয়; তকংর্া, (োদৃহ্শে) মানুহ্যর উচ্চারর্াতদ থে আকাহ্শ োয়। 

 আকাশ, অর্কাশ, োমাতজক মহ্নাহ্ াক, উদরাদের্তচ্ছন্ন, বদতযক 
আকাশ।৯৩ 

গ 

গমন কহ্র থে। 

 গামী, োয়ী, গি, … উরগ, কামগ, খগ, … ইিোতদ।৯৪ 

ঘ 

গমন তিি োযাহ্ি। (গ্+র্হ=ঘ্); তকংর্া, (শতির…) গমন তিি োযাহ্ি; অের্া, 
তর্পরীি দৃতষ্টহ্ি, (শতির…) আগমন তিি যওয়ার কারহ্র্ ঘাি র্া আযি র্া 
তর্গতেি থে; অেবাৎ,  হ্ব্ধর কারহ্র্ র্েো তকংর্া মনর্েো োযাহ্ি। 

 গমনতিি, আযি।৯৫ 
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ঙ 

‘ঙ’ েম্পহ্কব খুর্ থর্শী জানা োয়না; এহ্ক এক কোয় র্ া থেহ্ি পাহ্র – কারী 
রযেে।৯৬ 

চ 

চয়হ্নর (চয়নাতদর) ইচ্ছা োযাহ্ি; অের্া, োযাহ্ি স্বহ্ক্ষহ্ত্র চয়নপূর্ব্বক িোহ্গচ্ছা, 
প্রেহ্র্চ্ছা … এর্ং অহ্নের থক্ষহ্ত্র অকামে র্জবনপূর্ব্বক কামে-গ্রযহ্নচ্ছা োহ্ক। 

 চয়ন, চয়হ্নচ্ছা, চয়হ্নচু্ছ, চতয়ি, চয়নাতদ।৯৭ 

 

ি 

চয়ন িাতদি োযাহ্ি। (চ্+র্হ=ছ্); অেবাৎ, আচ্ছাতদি থে; অের্া চয়নাতদ(চ) 
আচ্ছাতদি োযাহ্ি; তকংর্া, আচ্ছাদন োযাহ্ি; তকংর্া, আস্তরর্রূহ্প িাদহ্নচ্ছা এর্ং 
থভদনরূহ্প তিদহ্নচ্ছাতদ োহ্ক োযাহ্ি।৯৮ 

জ 

জনন তেয়া োহ্ক োযাহ্ি; অেবাৎ, জতনি র্া জাি থে; অের্া, স্বরূপ ও স্বগুর্হ্ক 
আপন (থদযমন) যইহ্ি চয়ন কতরয়া র্তযগবি কহ্র র্া পৃেক কহ্র (িোগ কহ্র) থে 
তেয়া; তকংর্া, থদযমহ্নর অংশ তনহ্যক কতরয়া উৎপাদন কহ্র থে তেয়া। 

 জতনি, উৎপাতদি, পৃেক-কৃি৯৯ 

ঝ 

জনন তিি োযাহ্ি(জ্+র্হ=ঝ্); অেবাৎ, (প্রতিতেয়াস্বরূপ) থে – জনন 
শোতদ(পঞ্চভূি), থিজাতদ, েন্তানাতদ,… ইিোতদ রূহ্প র্দ্ধ, রুদ্ধ, তিি – িাযাহ্দর 
প্রের্ন, িেজন, উৎপাদন, ক্ষরর্, র্তযগবি-করর্ কহ্র থে, কতরর্ার ইচ্ছা প্রকাশ 
কহ্র থে, কতরর্ার থচষ্টা কহ্র থে; অের্া, থে-র্তযগবমনকামী েত্তা র্তযগবমহ্নর জনে 
আাঁকুপাাঁকু কতরহ্িহ্ি এর্ং িদর্িায় ঝং-কার কতরয়া আপন অতস্তহ্ের জানান থদয়; 
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তকংর্া, থে আাঁকুপাাঁকু কতরহ্ি কতরহ্ি যোৎ র্তযগবি র্া মুি যয়; অের্া, থে ঝ-কার 
র্া ঝং-কার কহ্র। 

 ঝকারী, ঝংকারী, প্রের্কারী১০০ 

ঞ 

ঞ েম্পহ্কব খুর্ থর্শী জানা োয় না। এক কোয় ঞ থক র্ র্ – চায়ীরযেে।১০১ 

ট 

টঙ্কার োযাহ্ি র্া টঙ্কার কহ্র থে; অের্া, থে খিেত্তা আপনাহ্ি আপতন পূর্ব র্ত য়া 
জানান থদয়; তকংর্া, োযাহ্ি অখহ্ির গুর্ধারী খিেত্তা আপন অতস্তহ্ের চূড়ায় 
(পতরতধহ্ি) থপৌঁতিয়া টঙ্কার কহ্র; অের্া, থে তনহ্জর র্া অহ্নের পতরতধহ্ি (র্তযরহ্ে) 
আঘাি কহ্র। 

 টঙ্কারী একট, দুট, র্ামন।১০২ 

ে 

টঙ্কার তিি োযাহ্ি (ট্ + র্হ = ঠ্); অেবাৎ, োযাহ্ি টঙ্কার তর্চু্ছতরি যইয়া 
টঙ্কারহ্ক্ষহ্ত্র তগয়া োয় দাাঁড়াইয়া োয় র্া অটঙ্কার কহ্র থে; অের্া, থে টঙ্কাহ্র আঘাি 
(িীর, গুত  ইিোতদ) োয় না, শুধু শেটুকুই োয়; অেবাৎ অর্টঙ্কার কহ্র থে; তকংর্া, 
টঙ্কাতরি র্া আযি যইয়া (প্রতিটঙ্কার কতরহ্ি অক্ষম র্ত য়া) অর্টংকার কহ্র থে। 

 টঙ্কারতিি, টঙ্কারতিিকারী, অটঙ্কারী, অর্টঙ্কারী১০৩ 
 
ে 

েয়ন র্া উড্ডয়ন োযাহ্ি; অের্া, উড্ডয়ন কহ্র র্া উড়া াফ থদয় থে; তকংর্া, উতড় 
উতড় কহ্র থে, র্া উহ্ড় থে; অের্া, োযাহ্ি েত্তার পতরতধ র্া শীযবিান যইহ্ি (েত্তার 
শতি, থোধ, ইচ্ছা, অংশ…ইিোতদ) উতিি যয়; অের্া, উড়ান কহ্র থে = 
উড়ানকারী।১০৪ 
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ড় 

উড্ডয়ন-এর রযেেরূপ োযাহ্ি (ড্+র্ = ড়্); অের্া আর্ত্তবনপূর্ব্বক গড়ান-উড়ান 
োযাহ্ি; অেবাৎ, থে উতড়য়া তগয়া গড়ায় তকংর্া গড়াইহ্ি গড়াইহ্ি উহ্ড়; অের্া োযা 
উতড়য়া তগয়া োহ্ম এর্ং োতময়া ওহ্ড়; অের্া, উড়ান কহ্র থে র্া গড়ান কহ্র থে; 
অেবাৎ উড়ানকারী র্া গড়ানকারী।১০৫ 

 
ঢ 

েয়ন পতিি ও তিি োযাহ্ি (ড্+র্হ=ঢ্); অেবাৎ, োযা উড্ডয়নপূর্ব্বক গমন কতরয়া 
তনহ্ম্ন পতিি যইয়াহ্ি র্া তির রূপ  াভ কতরয়াহ্ি; অের্া, োযাহ্ক তনহ্ম্ন পতিি 
কতরয়া তিি করা যয়; তকংর্া, োযার উতড়র্ার েুহ্োগ (ফাাঁকা িান র্া অর্কাশ) 
আহ্ি, তকন্তু আর উহ্ড় না(কূহ্পর নোয় গভীর িাহ্ন পতিি যইয়াহ্ি); অের্া, 
অর্কাশপ্রাপ্ত (ফাাঁকা র্া ফাাঁপা) উড়ানতিি োযাহ্ি; তকংর্া োযা অর্েীন কহ্র র্া 
তনম্নগামী যয়। 

 েয়নতিি, পতিি ও তিি।১০৬ 

ঢ় 

উড়াহ্নর রযেেরূপ োযাহ্ি; অের্া, উড়ান তিি োযাহ্ি (ড্+র্হ+র্=ঢ়্) । 

 উড়ান পতিি ও তিি১০৭ 

র্ 

অংরূতপর্ী র্-থি িু নামূ কভাহ্র্ ঙ, ঞ যইহ্ি অতধক প্রকাতশি। র্-এর অেব 
টঙ্কারীরযেে।১০৮ 

 

ি 
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থে িরর্ কতরয়া র্া েন্তরর্ কতরয়া চত য়া োয়; অেবাৎ, িরর্কারী, িারর্কারী; 
অের্া, োযাহ্ি মূ েত্তা র্া িার অংশতর্হ্শয আপন পতরতধ পার যইয়া িরহ্ের র্া 
 াউেগার নোয় চত য়া োয়। 

 িারী১০৯ 

ে 

িারী িারর্পূর্ব্বক তিি োযাহ্ি (ত্+র্হ=থ্); অের্া, োযা িারর্পূর্ব্বক গমন কতরয়া 
তিররূপ  াভ কতরয়াহ্ি; অের্া িারর্ থেখাহ্ন তগহ্য় থেহ্ম োয় র্া তেিু যয়; তকংর্া, 
ভয়ার্য র্া তর্স্ময়কর তকিু থদতখয়া শুতনয়া থ াহ্ক থেরূপ ে (নড়চড়যীন র্া স্ততম্ভি) 
যইয়া োয়। 

 িারর্তিি, িারর্পূর্ব্বক তিি, িাতড়ি ও তিি, তেি, তেিু, ে-যওয়া, 
োকন, তেিু যওয়া।১১০ 

দ 

থদয় থে। 

 দানকারী, দািা।(জ দ, করদ, … প্রভৃতি)১১১ 

ধ 

দান তিি োযাহ্ি (দ্+র্হ=ধ্); অেবাৎ, (থকাহ্না তকিু) দান থেখাহ্ন তগয়া োতময়া োয় 
র্া তিি যয়; অের্া, (তর্পরীি দৃতষ্টহ্ি) দান গ্রযন কতরয়া ধতরয়া রাহ্খ র্া ধারর্ 
কহ্র থে; অের্া, থে আতেয়া ধরা থদয় র্া থে ধহ্র; তকংর্া, থে ধারহ্র্চ্ছা কহ্র। 

 ধরাদািা, ধরাকত্তবা, ধারহ্র্চ্ছাকারী, ধারর্কারী, ধারক, ধারী।১১২ 

ন 

না-করর্ কহ্র থে; অের্া, অনকরর্(েচ ) কহ্র থে। িত্ত্ব জানায়, না করর্ 
কতরহ্ ই নিুন েত্তা অনকৃি যয়, এর্ং অনকৃি েত্তামাত্রই একেময় নাকৃি যইয়া 
তর্ ীন যইয়া োয়। িািাড়া মানর্জীর্হ্ন অকামে থক নাকৃি কতরয়া, নাশ কতরয়া, 
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েরাইয়া, কামেহ্ক অনকৃি র্া েচ  কতরয়া গ্রযর্ করাই স্বাভাতর্ক রীতি। (পা +অন 
= পা ন; র্ +অন = র্ ন; … প্রভৃতি শহ্ের থশহ্য থে ‘অন’ িা ‘েচ ’ অহ্েবই। 
আতদ ভাযার এই উত্তরাতধকার র্াং ায় আহ্ি ন ও অন শহ্ে, ইংরাজীর আহ্ি No 
ও On শহ্ে।) 

 ন-কারী(No-কারী), না-কারী, ন-কৃি, না-কৃি, অনকারী(On-কারী), 
অনকৃি।১১৩ 

 

 

 

প 

পা ন র্া পান কহ্র থে; অের্া অর্কাশ ধারর্, অর্কাহ্শ পতিি যওয়ন র্া 
আপিন, পািন, প্রাপন, পা ন, পান,… কহ্র থে; অের্া, োযাহ্ি অর্কাশধারীর 
অর্কাশ পূর্ব করার করর্েমূয োহ্ক। 

 প্রাপর্কারী র্া প্রাপক, প্রাপহ্র্চ্ছা, পা নকারী(নৃপ, থগাপ), 
পানকারী(থোমপ, মদেপ)১১৪ 

 

ফ 

প্রাপর্ (পা ন, পান, পািন, …) তিি োযাহ্ি(প্+র্হ=ফ্); অের্া, প্রাপর্াতদ কতরর্ার 
জনে খাাঁ খাাঁ কতরহ্িহ্ি এরূপ অভার্ র্া অর্কাশ(শূর্েিা, ফাাঁক) োহ্ক োযাহ্ি; 
তকংর্া, পা নাতদ তিররূহ্প োহ্ক োযাহ্ি, অের্া, রৃ্হ্ক্ষর নোয় আপন ইচ্ছাহ্ক 
পা নপূর্ব্বক প্রশাখায় পাোইয়া ফুহ্  ও ফহ্  পতরর্ি কহ্র থে; অেবাৎ, থিজাতদ, 
থমধা, েম ইিোতদ প্রতর্ষ্ট যইয়া তিি োহ্ক োযাহ্ি। 

 প্রাপর্তিিকারী, পািনতিিকারী।১১৫ 
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র্ 

র্যন কহ্র থে; অের্া প্রর্যন, পরার্যন, অপর্যন, েংর্যন, অতধর্যন, অতভর্যন,… 
উপর্যন প্রভৃতি েিরকমভাহ্র্ র্যন করা োয় িাযার থেহ্কাহ্না এক র্া একাতধক 
ভাহ্র্ র্যন কহ্র থে; তকংর্া, রৃ্তদ্ধোধনপূর্ব্বক র্যন কহ্র থে; অের্া, অতির্যন, 
তর্কল্প-র্যন, তর্পরীি-র্যন কহ্র থে; তকংর্া, বদ্বি র্া বদ্বিাগ্বদ্বিহ্ক র্যন কহ্র থে। 

 নানাপ্রকার র্যনকারী 
[র্গবীয়-র্: বদ্বিাগ্বদ্বহ্ির র্া উৎপাতদহ্ির র্য়ন-র্দ্ধবন-র্যন কহ্র থে; 
অের্া, রৃ্তদ্ধোধন পূর্ব্বক র্যন কহ্র থে; অেবাৎ, অতির্যন কহ্র থে। 
 র্দ্ধবনশী  র্যনকারী, অতির্যনকারী, অতির্াযী। 

অন্তঃি র্: তর্কল্প (তদ্বিীয় র্া অনেির) র্যন কহ্র থে (র্তত্রশ); অের্া, 
র্যন কহ্র থে। 

 তর্কল্প র্যনকারী, র্যনকারী, র্াযী।]১১৬ 

ভ 

র্যনতিি োযাহ্ি; অের্া, বদ্বিাগ্বদ্বি র্যন অর্তধ নানা প্রকার র্যন তিি োযাহ্ি; 
অেবাৎ, করর্াতদ যইহ্ি র্দ্ধবনপূর্বক র্যনাতদ পেবন্ত েক  কমবাহ্ন্ত ের্বপ্রকাহ্রর 
জ্ঞানফ  ও কমবফ  (মানতেক অজবন র্া মানর্েম্পদ ও েম-থমধাজতনি অজবন র্া 
মানেেম্পদ ও েম-থমধাজতনি অজবন র্া র্াযেেম্পদ অেবাৎ থিজাতদ) অন্তভুবি 
কহ্র থে; তকংর্া, ভরর্ র্া ভক্ষর্ কহ্র থে; অের্া কুতক্ষম্ভতর, উদরম্ভতর, তর্িম্ভতর 
প্রভৃতি েদেবক নঞ্েবক েক  প্রকার ভরর্ র্া আত্মভরর্কারী েত্তা োহ্ক োযাহ্ি; 
তকংর্া, থে ( তর্কল্পর্াযী, তর্পরীির্াযী, তর্হ্শযর্াযী, প্রভৃতি যওয়ায়) ভক্ষর্ (ভীযর্ 
যইয়া থভদ) কতরহ্ি পাহ্র; অের্া, েমাজ আকাহ্শ নক্ষত্র রূহ্প ভাি(দীপ্ত) র্া 
থশাভা পায় থে (একাহ্ র ভাযায়, েমাহ্জর মেেুহ্দ্ধ তফল্মস্টার প্রভৃতি 
স্টারহ্প্লয়ারগর্ থেরূহ্প থশাভা পান); তকংর্া, শােকহ্র্াধেুি থে। /ভাতি েুি থে। 
(র্.শ)১১৭ 

ম 
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তমিকরর্ (েীমাতয়িকরর্, পতরমাতপিকরর্) কহ্র থে; অের্া, োযাহ্ক থপ্রতক্ষি 
অনুোহ্র তমি, েংকুতচি, তর্নু্দর্ৎ র্া ত্রেহ্ররু্র্ৎ েীতমি করা যইয়াহ্ি; তকংর্া, 
র্াযেজগহ্ি থ নহ্দন ইিোতদ কাজ চা াইর্ার তনতমত্ত থে থকাহ্না েত্তাহ্ক তির 
কতরয়া থফ া যয় থে তমিকরহ্র্ (মাপহ্ন); অের্া, কাযাহ্কও আপািপূর্ব ধতরয়া 
 ওয়া যয় থে েীমাতয়িকরহ্র্; অেবাৎ োযা তমিকৃি র্া েীমাতয়ি যইয়াহ্ি। 

 তমি পতরতমি পতরমাতপি েীতমি েীমাতয়ি থকতন্দ্রকরর্, 
আত্মেংহ্কাচন… ইিোতদ কারী র্া কৃি।১১৮ 

 

 

ে(য়) 

[‘ইঅ’-ে(j), য়(y)] ইঅ কহ্র থে; অের্া, গতি ও তিতি কহ্র থে; তকংর্া, এক পা 
েখন গতিশী  অনে পা িখন তিতিশী  রাহ্খ থে; অের্া, যাাঁহ্ট থে র্া (গতি-তিতি-
গতি কতরয়া) োইহ্িহ্ি থে; তকংর্া, পুরুয-প্রকৃতি পরস্পর তনভবর যইয়া চহ্  
োযাহ্ি। (যাাঁটা শুরু এক পা িুহ্  গতিশী  যহ্য়, থশয যয় তিতিশী  যহ্য়; িাই 
শহ্ের শুরুহ্ি ে, মাহ্ঝ ে য় দুই এর্ং থশহ্য য় যয়। শুরুহ্ি কখহ্না য় এর্ং থশহ্য 
কখহ্না ে যয়না। েো – োওয়া, েোতি, োিায়াি।) 

 োয়ী, োিা, োত্রী১১৯ 

র 

রহ্য থে; অের্া, আত্মাহ্ক র্া তনহ্জহ্ক থকন্দ্র কতরয়া আর্ত্তবন কহ্র থে; অেবাৎ, 
র্ত্তবমান থে; তকংর্া, একই চহ্ে েমক্ষীয়মান গতিহ্ি র্ত্তবমান(=আর্ত্তবমান) থে; 
অের্া, েমক্ষীয়মান চহ্ে েমক্ষীয়মান গতিহ্ি র্ত্তবমান(=আর্ত্তবমান) থে; তকংর্া, 
অতিরক্ষর্ কহ্র থে; অেবাৎ, ভক্ষর্ কহ্র থে। 

 রযনকারী, অতস্তের্ান, আর্ত্তবনকারী, র্ত্তবমান, রক্ষক, ভক্ষক, রক্ষক-
ভক্ষক।১২০ 
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 া ন কহ্র থে; অের্া,  য় থে র্া গ্রযর্ কহ্র থে; তকংর্া, থে তর্যয় র্া র্স্তুর দ্বারা 
তনহ্জহ্ক র্া অপরহ্ক  া ন করা োয়; অের্া, অভীষ্টদান কহ্র থে; তকংর্া, থেখাহ্ন 
 য়প্রাপ্ত র্া  াি যয়, তকংর্া, (প্র-পরাতদ)  াত ি থে। 

  া ন- য়ন, দান-গ্রযর্, থ ন-থদন,  ওয়ন,  া নকারী (তর্যয় র্া র্স্তু), 
 য়নকারী,  য়হ্নচ্ছাকারী, দািা-গ্রযীিা, দানী, গ্রাযী।১২১ 

শ 

আপািপূর্ব শতির থোজন র্া প্রহ্য়াগ কহ্র থে র্া শতির োতর্ব্বক তর্চু্ছরর্ কহ্র থে; 
অের্া, েিখাতন মানতেক র্া বদতযক থেরূপ শতি চাই িিখাতন ও থেরূপ শতি 
প্রহ্য়াগ কহ্র থে; তকংর্া, আপািপূর্ব জ্ঞানশতির, করর্শতির, মননশতির, 
গননশতির,… র্া ঐপ্রকার থকাহ্না শতির প্রহ্য়াগ োযাহ্ি; অের্া, প্রহ্য়াজনীয় শতি 
প্রহ্য়াগ কহ্র থে; তকংর্া, শতি দান কহ্র থে। 

 আপািপূর্ব র্া প্রহ্য়াজনীয় শতির থোজন র্া প্রহ্য়াগকরর্, িদ্রুপ 
শতিপ্রহ্য়াগকারী, শতিদািা, শতিমান।১২২ 

য 

তদশাগ্রস্ত (েুতনতিবষ্ট প্রকাহ্র ও পতরমাহ্র্) শতিহ্োজন র্া প্রহ্য়াগ কহ্র থে; অের্া, 
শতির তদশাগ্রস্ত তর্চু্ছরর্ োযাহ্ি; তকংর্া, একই তদশায় র্ারংর্ার শতিহ্োজন 
োযাহ্ি; তকংর্া, একই জ্ঞানশতি কর্ম্বশতি… ইিোতদর পুনরারৃ্তত্ত োযাহ্ি; অের্া, 
একই জ্ঞাহ্নর পুনরারৃ্তত্তর কারহ্র্ পূর্ব্বজ্ঞান ভু াইয়া থদয় র্া ক্ষয় কহ্র থে; তকংর্া, 
তদশাগ্রস্ত শতিহ্োজন স্বভার্িই থে িয়তট আর্ত্তব(চে, অধোয়, পর্ব্ব) েমান্বহ্য় 
অতিেম কহ্র; অের্া, থে তদশাগ্রস্ত শতিহ্োজন িয়পাক খাইয়া থোতজি র্া গৃযীি 
যইয়া োহ্ক; তকংর্া, থে শহ্ের েূচনায় য োহ্ক িাযা কােবি যয(তদশাগ্রস্ত 
শতিহ্োজন এর্ং িয়প্রকার) রু্ঝাইয়া োহ্ক। 
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 তদশাগ্রস্ত েুতনতদবষ্ট শতিহ্োজন, … থোজনকারী, ক্ষয়কারী, িয়পাক 
অতিেমকারী।১২৩ 

ে 

শতিহ্োজহ্নর েূচনা র্া েমাতপ্ত োযাহ্ি; অের্া, েৎোমানে র্া কর্ামাত্র শতিহ্োজন 
কহ্র থে; তকংর্া, থে শতিহ্োতজি যইহ্  েত্তা অতস্তে াভ কহ্র; অের্া, থে শতি 
তর্েতজবি র্া তর্চু্ছতরি যয়; তকংর্া, থে শতি িোি যইহ্  েত্তার অতস্তে তর্ ুপ্ত যয়; 
অের্া, থিজকর্া(স্) ও িাযার আধার(অ) থে; তকংর্া, কখহ্না কখহ্না েম, ের্ব্ব, 
েয প্রভৃতি শহ্ের েংতক্ষপ্ত ধ্বতনরূহ্প কতেি যয় থে। 

 শতিহ্োজন, শতিহ্োজনকারী, অতস্তে াভকরর্, অতস্তেমাত্র, 
েত্তামাত্র।১২৪ 

 

য 

য-করর্ োযাহ্ি; অের্া, যওয়াকরর্ যইহ্ি ‘অিেন্ত যওয়াকরর্’ (= না-যওয়াকরর্) 
অর্তধ ের্ব্বপ্রকাহ্রর য-করর্ োহ্ক োযাহ্ি; তকংর্া, অতিেচ  – অর্াস্তর্হ্ক (য 
র্ত য়া দাাঁড় করাহ্না র্া) তিরকরর্ (= ভর্করর্, ভতর্ি-করর্ র্া ভূিকরর্, 
র্াযেরূপীকরর্) এর্ং থেইভাহ্র্ তিিকারী আত্মহ্কহ্ন্দ্র আর্ত্তবনকারী অচ হ্ক আহ্রা 
আহ্রা যওয়াকরর্ (আত্মহ্কহ্ন্দ্র েংযিকরর্) কতরহ্ি কতরহ্ি ‘অিেন্ত যওয়া-করর্’ 
(স্তব্ধকরর্, তর্ ুপ্তকরর্, যনকরর্) করা যয় োযাহ্ি; অের্া, ের্ব্বপ্রকাহ্রর তেয়া ও 
তেয়াকারী যওয়াকরর্ যইহ্ি না-যওয়াকরর্ অর্তধ প্রহ্িেক েত্তার য-করর্ 
োযাহ্ি। 

 ভতর্ি, ভূি, উদূ্ভি, জাি, তিতি, তির, উদূ্ভি যওয়া, জন্মগ্রযর্ করা, 
েংঘতটি যওয়া।১২৫ 

ৎ = উেম্ফন১২৬ 

ংং = তর্নু্দ১২৭ 
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ংঃ = তর্েজবন১২৮ 

ংাঁ = তর্নু্দ১২৯ 

নীহ্চ োরতর্১৩০ আকাহ্র স্বর ও র্েঞ্জনর্র্বগুত র অেব েরর্রায করা য ঃ- 

স্বরর্র্বগুত র অহ্েবর োরতর্ঃ- 

অ 
অতস্তেন 

আ 
অতস্তে 

ই 
েতেয়র্ 

ঈ 
েতেয় 

উ 
উত্তীর্বন 
(নর্রূহ্প) 

ঊ 
উত্তীর্ব 
(নর্রূহ্প) 

ঋ 
আর্িবন 

৯ 
(অর্ের্হৃি) 

এ 
তদশাগ্রস্তন 

ঐ 
তদশাগ্রস্ত 

ও 
অতস্তোতদকরর্ 

ঔ 
অতস্তোতদকর 

 

 

 

র্েঞ্জনর্র্বগুত র অহ্েবর োরতর্ঃ- 

থেতর্ → 
র্গব ↓ 

প্রেম তদ্বিীয় িৃিীয় চিুেব অংরূতপর্ী 

ক-র্গব 
ক 
করর্ 

খ 
করর্তিতি 

গ 
গমন 

ঘ 
গমনতিতি 

ঙ 
কারীরযেে 

চ-র্গব 
চ 
চয়ন 

ি 
চয়নতিতি 

জ 
জনন 

ঝ 
জননতিতি 

ঞ 
চায়ীরযেে 

ট-র্গব 
ট 
টঙ্কারর্ 

ে 
টঙ্কারর্তিতি 

ে 
েয়ন 

ঢ 
েয়নতিতি 

র্ 
টঙ্কারীরযেে 

ি-র্গব ি ে দ ধ ন 
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িারর্ িারর্তিতি দান দানতিতি নাকরর্-
অনকরর্ 

প-র্গব 
প 
পা ন 

ফ 
পা নতিতি 

র্ 
র্যন 

ভ 
র্যনতিতি 

ম 
েীমায়ন 

 

অনে র্র্বগুত র অেবঃ- 

ে - োওয়ন 

র - রযন-ভক্ষর্-রক্ষর্ 

  -  া ন-থ াপন 

শ - শতিহ্োজন 

য - তদশাগ্রস্ত শতিহ্োজন 

ে - একগ্বরতখক শতিহ্োজন 

য - যওয়ন 

ড় - ে-এর রযেেরূপ 

ঢ় - ঢ-এর রযেেরূপ 

য় - োওহ্নর রযেেরূপ 

 

তেয়া তির না অতির ? 

আমরা র্র্বগুত র অেব প্রদাহ্নর থক্ষহ্ত্র একতট তির অহ্েব িাহ্ক েুতনতদবষ্ট করার থচষ্টা 
কর াম র্হ্ট, িহ্র্ একতট তর্যয় এহ্ক্ষহ্ত্র মহ্ন রাখা খুর্ই দরকার থে, তেয়া 
থকাহ্না তির র্োপার নয়। আমরা এই অধোহ্য় তনরুহ্ির েন্দস্বামীর টীকায় 
‘পাকতেয়া’ তনহ্য় আহ্ াচনাকাহ্  থদহ্খতি ‘অতধেয়র্’, ‘উদকাহ্েচন’, ‘িিু ার্পন’ 
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ইিোতদ তেয়াগুত  পরপর ঘহ্ট ও তর্নষ্ট যয়। এগুত  ের্ই পাকতেয়ার অন্তগবি। 
আেহ্  তেয়াতট অনুতষ্ঠি যহ্ি যহ্ি েি অগ্রের যহ্ি োহ্ক, িিই িাহ্ি তভন্ন তভন্ন 
তেয়ার েমযার ঘহ্ট। আেহ্  তেয়া র্হু অনুতেয়ার েমাযার। থেমন ‘র’ মাহ্ন 
রযনকারী, অতস্তের্ান, আর্ত্তবনকারী, র্ত্তবমান, রক্ষক, ভক্ষক, রক্ষক-ভক্ষক। এগুত  
ের্ই তেয়াতটর অগ্রগতির োহ্ে োহ্েই েংঘতেি যহ্য়হ্ি। 
কীভাহ্র্ ‘র’ এহ্িাগুত  অেব ধারর্ করহ্ি? ‘র্’ র্হ্র্বর প্রােতমক অেব - র্-অন কহ্র 
থে। এখাহ্ন েংহ্ক্ষহ্প এই র্ া োয় থে, ঋ (re) য  ঘুরহ্ি োকা র্া ‘আর্ত্তবন’, ো 
েমশ একই িাহ্ন ‘আর্তত্তবি’ যহ্ি োকহ্  এর্ং লে যহ্ি োকহ্  িার তনম্নরূহ্প 
র্া র - এ থপৌঁিায়; থেই েুর্াহ্দ র মাহ্ন আর্ত্তবমান র্া আর্ত্তবকারী। এমনভাহ্র্ 
আর্ত্তবমান থে থদহ্খ মহ্ন যয় থে তির যহ্য় রহ্য়হ্ি। তকন্তু তর্হ্ি থকাহ্না র্স্তুই তির 
নয়, দৃশেি তির যহ্ ও থে অর্শেই আর্ত্তবমান, থে েি লেই থযাক। এর মহ্ধে 
অতি দ্রুি আর্ত্তবন ও অদৃশে আর্ত্তবন থর্াঝাহ্িই ঋ-এর র্ের্যার যয় এর্ং িু নায় 
লে আর্ত্তবন, অদৃশে ও দৃশে আর্ত্তবনহ্ক থর্াঝাহ্িই র এর র্ের্যার যহ্য় োহ্ক। 
অতস্তহ্ের এই আর্ত্তবন অতি দ্রুি তকংর্া অতি লে যহ্য় থগহ্  অতস্তেতটই োহ্ক না, 
তর্ ুপ্ত যয়। িাই র মাহ্ন দৃশেি র্া অদৃশেি রযন; ো মাত্রাতধকে যহ্য় থগহ্ ই 
রক্ষর্শী  যহ্য় থমৌ র্াদী যহ্য় মৃিুের তদহ্ক চহ্  োয়, রক্ষক ভক্ষক যহ্য় রাক্ষহ্ের 
আচরর্ কহ্র এর্ং র আর রযন োহ্ক না। িাই র মাহ্ন রক্ষক-ভক্ষক থর্াঝায়। 
আমাহ্দর পূর্বেূরীগর্ একতট তর্যহ্য়র োিতট পেবোয়েতমক রূপহ্ক োিতট র্হ্র্ব 
ধারর্ কহ্র প্রকাশ কহ্রহ্িন। তর্যয়তট য  অতস্তহ্ের তির রূপ গ্রযর্ থেহ্ক তর্ ুপ্ত 
যওয়া পেবন্ত োিতট অধোয়। এহ্ক িাাঁরা প্রকাশ কহ্রহ্িন োিতট র্হ্র্ব -- ধ, র( ), 
শ, য, ে, য, ংঃ। তর্ ুতপ্তর পহ্ে অতস্তহ্ের এই গমহ্নর পহ্ের েূত্রপাি অর্শেই অ 
থেহ্ক। জহ্ন্মর েময় থেহ্কই মৃিুের তদহ্ক যাাঁটা শুরু যয় এর্ং েি যাাঁটহ্ি োহ্ক 
িিই মৃিুের েহ্ে দূরে কমহ্ি োহ্ক। থেই দূরে শূহ্র্ে পতরর্ি যওয়া মাত্র 
অতস্তহ্ের তর্ ুতপ্ত ঘহ্ট োয়। িহ্র্ ধ  থেহ্ক থেন িার অপরাহ্ির েূচনা যহ্য় োয়, 
িারপর িার অগ্রগতি তর্ ুতপ্তর তদহ্ক -- ধ> র( ) > শ > য > ে > য > ংঃ। 
থকাহ্না একতট েত্তাহ্ক থকউ েতদ ধহ্র থনয়, এমনভাহ্র্ আধারীভূি কহ্র থনয় থে, 
থেই েত্তাতট তির যহ্য় রাখা যহ্য় োয়; অেবাৎ িখন েত্তাতটর আর্ত্তবমানিা স্তব্ধ যহ্য় 
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শুধুমাত্র রতক্ষি যহ্য় োয়। অিঃপর িার শতিরূহ্প তর্চু্ছতরি যহ্য় োওয়ার অধোয়। 
িার থেহ্ক থেতট তদশাগ্রস্ত(য) যয়, থেখান থেহ্ক অতস্তেমাহ্ত্র র্া ে - এ পেবের্তেি 
যয়। এরপর িার আর অতস্তে নাই, তর্েগব, অেকার। থে তির যহ্য় তর্ ুপ্ত যহ্য় 
োয়। র্াস্তহ্র্ থকাহ্না েত্তাই তকন্তু তির নয়। তির যহ্য় থগহ্ ই িার অতস্তে তর্ ুতপ্তর 
তদহ্ক এহ্গাহ্র্। এই কারহ্র্ অর্ধান পতরর্ি যয় অর্তযিহ্ি, ধ যহ্য় োয় য । এই 
য আর্ার দাাঁতড়হ্য় দাাঁতড়হ্য় তনঃহ্শয যওয়ার তদহ্ক এহ্গাহ্ি োহ্ক। তনঃহ্শয যহ্য় 
থগহ্ ই িাহ্ক ংঃ(তর্েগব) র্হ্ । থে কারহ্র্ আমরা র্র্হ-থক র্স্ র্া র্ঃ র্ হ্ি পাতর। 
থকাহ্না শহ্ের থশহ্য েখন তর্েগব প্রহ্য়াগ যয়, িখন থেতট কােবি আর র্াস্তর্ অতস্তে 
থর্াঝায় না, মানেহ্ াহ্ক েীমাতয়ি কহ্র থনওয়া তির েত্তা মাত্রহ্কই থর্াঝায়। 
অিএর্ র মাহ্ন = আর্তত্তবি েত্তা, আর্তত্তবি, আর্ত্তবন, রযন, রক্ষী-ভক্ষী, রক্ষক-
ভক্ষক ইিোতদ। 
োই থযাক, এর্াহ্র আমরা র্হ্র্বর অন্তগবি তেয়ামূ গুত হ্ক শনাি করার থচষ্টা 
করর্। এহ্ক্ষহ্ত্র ‘র্েীয় শোেবহ্কায’ গ্রন্থতট আমাহ্দর প্রভূি োযােে কহ্রহ্ি। 
 
 

 
 

র্হ্র্বর অন্তগবি ধািুর িাত কা১৩১ 
 

অ - অংশ্, অঙ্ক্(অংক্), অে্(অন্গ্),অঞ্চ্(অন্চ্), অঞ্জ্(অন্জ্, অন্গ্), অট্, অণ্, 
অত্, অদ্, অন্( অন্ধ্, অে)্, অব্, অম্(অন্গ্,অন্ত্), অচ্ব(অচ্চ্ব,ঋচ্), অজ্ব(অজ্ব, 
ঋজ্), অথ্ব, অর্হব, অল্, অশ্, অস্ = থমাট ১৯তট 
আ - আপ্, আস্ = থমাট ২তট 
ই - ই, ইন্্দ (ইে্), ইে্, ইষ্ = থমাট ৪তট 
ঈ - ঈক্ষ্ (ইক্ষ্), ঈর্, ঈযবে্, ঈশ্, ঈষ্, ঈর্হ = থমাট ৬তট 
উ - উচ্, উজ্, উৎ (উদ্), উন্দ্, উর্ (ঊর্), উল্, উষ্, উর্হ = থমাট ৮তট 
ঊ - ঊন্, (ঊর্হ) = থমাট ১তট 
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ঋ - ঋ, ঋচ্, ঋজ্ (উজ্ব, ঊজ্ব), ঋধ্, ঋষ্ (ঋশ্) = থমাট ৫তট 
ক - কং, কক্, কঙ্ক,্ কচ্, কঞ্চ,্ কট্(কুট্, কূট, থকাট্), কঠ্, কণ্(কণ্ঠ্, কুণ্্ঠ, কুি, 
কুণ্), কথ্, কন্, কম্, কম্প্, কর্ব, কল্(কত ), কশ্(কষ্, কস্, কাশ্, কাস্, কুশ্, কুষ্
, কুস্), কাঙক্ষ্, তকৎ, কু, কুক্, কুচ্(কুঞ্্চ), কুপ্(কূপ), কুল্, কৃ, কৃ, কৃৎ, কৃপ্, কৃশ্
(কৃষ্, কৃস্), ক৯প্(থকল্), েন্দ্,  েম্, েী, েীড়্, েুধ্, েুশ্, ক্ল(্ক্লম্, তক্লদ্, তক্লশ্, 
ক্লীব্), ক্্ক, ক্ষ্, (ক্ষং, ক্ষণ্, ক্ষদ্), ক্ষম্, ক্ষর্, ক্ষল্, তক্ষ, তক্ষপ্(ক্ষপ্) কু্ষ, কু্ষদ্, কু্ষধ্, 
কু্ষভ্ = থমাট ৪৬তট 
খ - খঞ্জ,্ খি,্ খন্, খা (খাদ্), তখদ্, খো = থমাট ৬তট 
গ - গঠ্(গ্রন্থ্), গড়্, গণ্, গদ্, গম্(গঞ্জ)্, গর্হব, গল্(গল্ভ্), গার্হ(বগ), গু(গুং, গুঙ্, 
গুঞ্, গুন্, গুম্), গুণ্(গুণ্ঠ্, গুি)্, গুপ্, গুর্হ(গর্হ), গৃ(গৃ, গজ্ব), গ্রস্, গ্রর্হ, বৈ = থমাট 
১৬তট 
ঘ - ঘট্ (ঘট্ট্), ঘু (ঘূ), ঘুষ্, ঘূণ্ব, ঘৃ (ঘৃষ্), ঘ্রা = থমাট ৬তট 
চ - চক্(চকাস্, চক্ষ্), চট্, চণ্(চি)্ চত্, চন্দ,্ চপ্, চম্, চর্(চাতর), চল্, তচ(তচৎ), 
তচন্ত(্তচি্), চুম্ব্, চুর(চুণ্ব), চুষ্, থচষ্্ট, চুে = থমাট ১৬তট 
ি - িদ্ (িতদ, িাতদ), িি্ব (িড়্), তিদ্, (তিদ্র্), থিা = থমাট ৪তট 
জ = জট্ (জুট্), জন্ (জতন), জপ্, জম্, জাগৃ, তজ, জীব্ (জীর্ী) জু, জৃ (জৃ), জ্ঞা 
(জ্ঞাপ্, জ্ঞাতপ), জ্বর্, জ্বল্, = থমাট ১২তট 
ঝ - ঝং (ঝম্, ঝম্প্, ঝুল্), ঝট্ (ঝাড়্), ঝৃ = থমাট ৩তট 
ট - টং (টঙ্ক)্, টক্, টপ্, টল্ = থমাট ৪তট 
ে - েক্ = থমাট ১তট 
ে - েং (েম্ব্, েুি)্, োক্, তেম্ব্, েী, েুব্ = থমাট ৫তট 
ঢ - ঢক্, ঢপ্, ঢল্ (ঢর্) = থমাট ৩তট 
ি - িক্ষ্, িট্ (িড়্), িন্ (িঙ্ক্, িঞ্চ)্, িপ্, িম্, ির্(িক্ব), িল্, তি(তিজ্, তিল্), 
িু(িুদ্, িুর্,িুল্, িুষ্), িৃ(িৃপ্,িৃষ্, িৃ, িাতর), িে (িেক্, িেজ্), ত্র (ত্রপ্, ত্রস্, 
বত্র), ে(ের্) = থমাট ১৩তট 
ে - তনপাি িাড়া থনই 
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দ - দক্ষ্, দং (দি্, দন্শ্, দংশ্, দম্, দম্ভ্), দয়্, দল্(দুল্), দর্হ, দা, তদব্, তদশ্, তদর্হ, 
দী(দীক্ষ্, দীধী), দীপ্, দু(দুর্, দুশ্, দুষ্,দুস্, দূ), দুর্হ, দৃ(দৃ, দতরদ্রা, দাতর), দৃপ্(দতপব), 
দৃশ(দৃক্, দতশব), থদা, দুেৎ, দ্রা, দ্রু, দ্রুর্হ, তদ্ব(দ্বাতর, তদ্বষ্) = থমাট ২২তট 
ধ - ধক্ (ধচ্, ধট্, ধড়্, ধত্, ধম্, ধ্মা), ধন্, ধা, ধাব্, ধু (ধূ), ধৃ (ধাতর, ধৃয), বধে 
(বধ, থধ), ধ্রু, ধ্্ব (ধ্বংস্), = থমাট ৯তট 
ন - নজ্, নট্ (নড়্, নল্), নদ্, নন্দ,্ নম্, নশ্ (নস্), নর্হ, নাথ্, তন (তনন্দ্, তনশ্), নী, 
নু (নুদ্), নৃ (নৃ), নৃত্ = থমাট ১৩ তট 
প - পং, (পংশ্, পঞ্চ,্ পঞ্জ্, পন্চ্, পন্জ্), পক্ষ্, পচ্, পট্(পতট, পাতট, তপট্), পঠ্
(পড়্), পণ্(পন্), পত্(পাতি, পড়্), পথ্, পদ্(পাতদ), পল্( পাল্,পাত ), পশ্(দৃশ্), 
পা, তপ(তপং, তপচ্, তপঞ্জ্), তপি্, তপশ্(তপষ্, পষ্), পী(পয়্, পোয়্), পীড়্(পীতড়), পু(পুং, 
পুচ্ছ,্ পুট্, পুৎ, পুমস্), পুড়্, পুল্(পূল্), পুষ্(পুষ্প্, থপাতয), পূ, পূজ্, পৃ(পৃ, পরা, 
পতর, পার,পাতর,পৃচ্, পৃষ্), প্র(প্রচ্ছ, প্রতি, প্রথ্), প্রী, পু্ল = থমাট ২৭ তট 
ফ - ফং (ফণ্), ফক্ক্, ফল্, ফুে্, = থমাট ৫ তট 
র্ - র্ংর্হ( রৃ্ন্র্হ, র্ংর্হ, রৃ্র্হ), র্ঙ্ক্, র্ে্, র্চ্, র্জ্(তর্জ্), র্ঞ্চ(্র্ন্চ্), র্ট্, র্ণ্(র্ণ্ট, 
থর্ণ্), র্দ্(র্াতদ), র্ধ্(র্াধ্), র্ন্, র্ন্দ,্ র্ে(্র্ন্ধ্), র্প্, র্ম্, র্ণ্ব(রৃ্, র্াতর), র্ল্(র্ল্), 
র্শ্, র্স্(র্াতে), র্র্হ(র্ার্হ, র্াতয), র্া, তর্(তর্ধ্), তর্চ্, তর্দ্, তর্ল্, তর্শ্,(তর্ষ্), র্ী(র্ীতর্), 
র্ীর, রু্(রু্ক্্ক), র্ধ্, রৃ্ক্(ব্রশ্্চ), রৃ্জ্, রৃ্ৎ(র্তত্তব), রৃ্ধ্(র্দ্ধব, র্তদ্ধব), রৃ্ষ্, থর্(থর্প্, থর্ে), 
থর্ল্(থর্ে)্, র্েথ্, র্েধ্, ব্রজ্, = থমাট ৪১ তট 
ভ - ভক্ষ্ (তভক্ষ্), ভজ্, ভঞ্জ্ (ভন্জ্, ভন্দ্), ভট্, ভণ্ (ভন্দ্), ভে্, ভষ্ (ভস্, 
তভযজ্), ভা, ভাষ্, ভাস্, তভদ্, ভী, ভু (ভুজ্), ভূ (ভাতর্, ভাম্, ভূষ্), ভৃ, ভৃশ্ (ভ্রস্জ্), 
ভ্রংশ্ (ভ্রনশ্, ভ্রন্স্, ভ্রম্), ভ্রাজ্ = থমাট ১৯ তট 
ম - মক্(মখ্, মচ্, মশ্, মস্, মস্জ্), মে্(মন্গ্), মঞ্্চ(মন্চ্), মঞ্জ(্মন্জ্), মট্(মঠ্), 
মণ্, মথ্(তমথ্, থমথ্), মদ্, মন্(মন্ত্র্, মন্থ্, মন্দ)্, মল্, মর্হ, মা, তম, তমদ্, তমল্, তমে্, 
তমষ্, তমর্হ, মী(মীল্), মু, মুচ্(থমাক্ষ্) মুি্, মুদ্, মুষ্(মূষ্), মুর্হ, মূ(মূচ্ছ্ব, মূত্ত্ব, মূল্), 
মৃ(মক্ব, মচ্ব) মৃগ্, মৃজ্, মৃৎ(মৃদ্, মৃধ্), মৃশ্(মৃষ্), থমধ্, ম্না, ম্রক্ষ্, থেচ্ছ্(বে) = থমাট 
৩৬ তট 
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ে - েক্ষ্, েজ্, েম্(েত্, েন্ত্র্, েস্, োতে), ো (োতি, োতপ), োচ্, েু(েুষ্), েুজ্, েুধ্, 
= থমাট ৮ তট 
র - রক্ষ্, রঞ্জ্ (রন্জ, রতঞ্জ), রট্, রণ্, রদ্(রধ্), রভ্, রম্(রতম), রস্, রর্হ, রা, রাজ্, 
রাধ্, তরচ্(ঋচ্, অচ্ব, রচ্), তরষ্(ঋষ্), রী(ঋ), রু, রুজ্, রুচ্, রুদ্(থরাতদ), রুধ্, রুষ্
( ু), রুর্হ, রূপ্, থরখ্(ত খ্) = থমাট ২৪ তট 
  -  ক্ষ্,  গ্ ( ম্ব্),  ে্(ত ে)্,  ঙঘ্( ঞ্জ্),  ট্( ুট্,  ড়্, থ াতড়),  ত্,  প্,  ভ্, 
 ল্,  ষ্(ত শ্, থ াষ্্ট),  স্( স্জ্,  জ্,  জ্),  া, ত খ্, ত প্, ত র্হ,  ী,  ূ( ু), 
 ূপ্,  ূভ্,  ূম্( ূন্চ্), থ াক্( ুক্, থ াচ্) = থমাট ২১ তট 
শ - শক্, শঙ্্ক, শট্(শঠ্, শদ্), শণ্(শু, শুণ্্ঠ, শুি,্ শুম্ভ্, থশাণ্), শন্স্(শংস্), শপ্
(শব্), শম্, শল্(শে্,শাল্,শুল্ক্, শুল্্ব, শূল্), শশ্, শষ্(শস্, েস্), শা(শাখ্), শাস্, 
তশ(তশঘ্, তশঙঘ্, তশঞ্জ্), তশক্ষ্, তশল্, তশষ্, শী, শীল্, শুচ্, শুধ্, শুভ্, শূর্, শৃ(শৃ), 
বশ(বশে), থশা, শ্মন্, েণ্(েৎ, েথ্), তে, শ্রু(েম্), ল(লথ্, লাঘ্, তলষ্, থলাক্), িন্(শূ, 
িস্, িঃ, িােী, তি(তিত্) = থমাট ৩৫ তট 
য - যট্, যণ্ (েন্), তষ্ঠব্ = থমাট ৩ তট 
ে - েচ্, েজ, েদ্(োতদ), েন্, েন্জ্, েপ্, েম্, েল্, ের্হ, োধ্(োতধ), োন্ত,্ তে, 
তেচ্, তেধ্, তেব্, েু, েুখ্, েুর্, েূ, েূচ্, েৃ, েৃজ্, েৃপ্, থেব্, থো, েন্দ,্ স্খল্, স্তন্
(থস্তন্), স্তম্ভ্( স্তন্ভ্, তস্তম্), স্তু(স্তুচ্), সৃ্ত(সৃ্ত), তস্তে, িা(িূল্), স্না(তস্নর্হ, সু্ন, সু্নর্হ), স্পন্দ্, 
স্পদ্ধ্ব, স্পশ্, স্পৃশ্, স্পৃর্হ, ফট্(ফুট), ফর্( ফুর্, িুর্), ফল্(ফাত , ফুল্), ফায়্, 
তস্ম(সৃ্ম), েেন্দ্(েের্), স্রন্স্(স্রংস্), স্রু, স্বদ্, স্বপ্, সৃ্ব = থমাট ৫০ তট 
য - যট্(যঠ্), যদ্, যন্, যয়্, যল্, যস্, যা, তয(তযল্), তযংস্(তযন্স্), হু, হুচ্ছ্ব, হৃ, হৃষ্, 
হ্র(হ্রস্, হ্রী), হ্লাদ্, হ্ব(হ্ব , থহ্ব) = থমাট ১৬ তট 
এই তেয়ামূ গুত  িাড়াও প্রচুর তনপাি শে রহ্য়হ্ি; োহ্দর থগাত্র তনহ্য় েংশয় 
রহ্য়হ্ি। 
 

র্র্বােব ধাোেব ও শোেব 
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োই থযাক, এই তেয়ামূ  র্া ধািুগুহ্ াই শহ্ের মূ । এগুত  থেহ্কই েংেৃি র্া 
প্রাচীন র্াং ার প্রচুর শে েৃতষ্ট যহ্য়হ্ি। আমরা থজহ্নতি র্র্বগুত ও তেয়াহ্ক ধারর্ 
কহ্র োহ্ক; প্রতিতট তেয়ামূ  বিতরহ্ি থেই র্হ্র্বর তেয়াতট অতধকাংশ েময়ই মূখে 
ভূতমকা গ্রযর্ কহ্র। পাশাপাতশ অনে থে অেবময় র্র্ব র্া র্র্বগুত  মূ  মািৃকা র্র্বতটর 
োহ্ে েংতলষ্ট োহ্ক; িারাও তেয়ামূ তটর ‘তভতত্ত’ তনধবারহ্র্ গুরুেপূর্ব ভূতমকা পা ন 
কহ্র। 
থেমন ধরা োক, ‘গ’ র্র্বতট ‘গমন্’ তেয়ার ধারক। গমন অহ্েব ক-তর্নু্দ থেহ্ক খ- 
তর্নু্দহ্ি একটানা চহ্  োওয়াহ্ক থর্াঝায়। এই মািৃকার্র্বতট থেহ্ক থে তেয়ামূ গুত  
জহ্ন্মহ্ি, িাহ্দর প্রহ্িেহ্কর থভিহ্রই থেই ‘গমন’ তেয়াতট রহ্য়হ্ি। শুধু িাই নয়, 
‘গ’ মািৃকার্র্ব জাি ‘গমন’ধমবী প্রতিতট তেয়ামূ  থেহ্ক থে শেগুত  েৃতষ্ট যহ্য়হ্ি; 
থেগুত র থভিহ্র থকানও না থকানও ভাহ্র্ ‘গমন’ তেয়াতট থেহ্ক থগহ্ি। 
থেমন ‘গ’ মািৃকার্র্ব জাি ‘গঠ্’ (গ্রন্থ্) তেয়ামূ তটর অেব ‘গামীর টঙ্কাহ্রর তির 
যওয়ন’ (গঠ্); র্া ‘গ-রক্ষহ্র্র না-করর্ োহ্ম োযাহ্ি’ (গ্রন্থ্) । এখন এই ‘গ্রন্থ্’ 
তেয়ামূ জাি ‘গ্রন্থন’ শেতটর রু্ৎপতত্ত √গ্রন্থ্ + অ (ঘঞ) - ভার্র্াহ্চে; √গ্রন্থ্ + অন 
( ুেট্) - ভার্র্াহ্চে। এর অেব দাাঁড়ায় - ‘গামী-রক্ষহ্র্র অন োহ্ম োযাহ্ি’; ‘গ্রন্থ্ অন 
োযাহ্ি’।১৩২ 
আজও র্াং ার গ্রাহ্ম মাতটর র্াতড়র থদয়া  কীভাহ্র্ ‘গাাঁো’ যয়, িা জানহ্  আমরা 
এই গ্রন্থন র্া গাাঁেহ্নর মূ  তেয়াতটহ্ক তচতিি করহ্ি পাতর। থগা  থগা  কাদার 
িা , ো তকনা থদয়া  গহ্ড় ওোর এক-একতট অরু্ র্া অরু্-গড়, িা িুহ্  িুহ্  
গাাঁতিদারহ্ক থদওয়া যয়; থে থদয়াহ্ র উপর র্হ্ে থেই িা গুত হ্ক থেহ্ে থেহ্ে 
যািখাহ্নক উাঁচু কহ্র র্োয়, দুধাহ্র গাাঁতি তদহ্য় কাহ্ট এর্ং েমশ এহ্গাহ্ি োহ্ক। 
এই কাদার িা গুত  য  ‘গামী’। এই গামীর রক্ষর্ অেবাৎ কাদার িা  রাখার 
থেতর্র্দ্ধ তেয়া োহ্ম ঐ গ্রন্থহ্ন র্া ‘গামী রক্ষহ্র্র অন োহ্ম োযাহ্ি’। ফুহ্ র মা া 
গাাঁো, র্ইহ্য়র পািা গাাঁো, আর কাতযনীর দৃশে গাাঁো, োই থযাক না থকন, এই একই 
প্রতেয়ায় িা যহ্য় োহ্ক। 
আর্ার ধরা োক ‘গ’ জাি ‘গদ্’ তেয়ামূ তট। এই অেব ‘গামীর দান’। থেই তদক 
থেহ্ক ‘গদ’ শহ্ের রু্ৎপতত্ত - √গদ্ + অ - (ভার্র্াহ্চে); এর অেব দাাঁড়াহ্র্ - ‘গামীর 
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দান োহ্ক োহ্ি’১৩৩। র্েীয় শেহ্কায এর অেব েরর্রায কহ্রহ্ি ভাযর্, কেন, 
অফূট, অর্েি, অস্পষ্টভাযী, অফুটর্িা, স্খত িভাযী, থিাি া, তর্হ্ব িাজনক 
প্রভৃতি। এ িাড়াও থপৌরাতর্ক অতভধাহ্ন আহ্ি গদ নামক অেুহ্রর অতিতনতমবি অস্ত্র 
‘গদা’, মুগুর, গদােুহ্দ্ধ পতিি, কেনীয়, র্াচে, উচ্চােব, তর্ষু্ণ গদােুরহ্ক তর্নষ্ট কহ্র 
গদাধর নাহ্ম খোি যন। গদহ্ক কো র্া ভাযর্ ধরহ্  এতদক কার গমন যহ্চ্ছ? না, 
প্রার্ময় র্া অেবপূর্ব আওয়াহ্জর। এহ্ক্ষহ্ত্র প্রার্ময় অেবপূর্ব আওয়াজই (sound) য  
‘গামী’ (=গ) । িার দান (=দ) োহ্ক গহ্দ অেবাৎ অেবময় শহ্ে (word) র্া অেবময় 
আওয়াহ্জ। থেই েুর্াহ্দ ‘কো’ মাহ্ত্রই ‘গদ’। তকন্তু একাতদেহ্ম না থেহ্ক এর্ং 
অস্পষ্ট কহ্র র্ হ্ি োকহ্  িা যহ্য় োয় ‘গদগদ’। এই গহ্দর আধার র্া েোেব 
র্াকে র্া র্াকোর্ ীই ‘গদা’। গদা র্া কো োহ্দর মুহ্খ োহ্ক িারাই গদাধর, েো - 
উতক , থনিা, প্রহ্ফের, র্ের্োয়ী প্রভৃতি। এই গদ োহ্ি োহ্ক িাই গদে। প্রেেি 
উহ্েখে, দুহ্েবাধন গদােুহ্দ্ধ পারদশবী তিহ্ ন। গদ শহ্ের অেব থেহ্ক থর্াঝা োয়, 
‘েুধ্’ ধািু থেহ্ক জাি এই েত্তাতট র্াক্েুহ্দ্ধ পারদশবী তিহ্ ন। িহ্র্ িার েহ্ে েখন 
‘দুঃ’ েুি যহ্য় োয়,িখন থর্াঝা োয়, েত্তাতট র্াক্েুহ্দ্ধর দ্বারা ক্ষয়ক্ষতি োধন কহ্র। 
শেতটর োমাতজক অতস্তে খুাঁজহ্  থদখা োয়, নানা রকম আইন থদতখহ্য় আম ািন্ত্র 
ের্েময় র্হুরকহ্মর আইনী েুদ্ধ চা ায় ও মানুহ্যর জীর্ন র্েতির্েস্ত কহ্র থিাহ্ , 
থেই আইনী েুদ্ধহ্ক দুহ্েবাধন র্ া থেহ্ি পাহ্র। এর ঘতনষ্ঠ েযহ্োগী আর্ার 
দুঃশােন। 
োই থযাক, ‘গ’ জাি ‘গম্’ তেয়ামূহ্ র অেব ‘গামীর েীমায়ন’। আর ‘গম’ মাহ্ন 
‘গামীর েীমায়ন োযাহ্ি’। থেতদক থেহ্ক ‘অগ’ শেতটহ্ক থদখা োক। ‘অগ’ বিতর 
যহ্য়হ্ি ‘ন + গমন’ থোহ্গ। থেতদক থেহ্ক তেয়াতভতত্তক র্াকেতট যহ্র্ ‘থনই গমন 
োযাহ্ি’, ‘থে োয় না’১৩৪। র্েীয় শেহ্কায এর অেব েরর্রায কহ্রহ্িন গতিযীন, 
দুগবম, রৃ্ক্ষ, পর্বি, েূেবে(আেবেভহ্ট্টর মহ্ি েূহ্েবের গতি নাই)। অগ না রু্ঝহ্  অগস্তে 
(তেতন অগহ্ক [তর্েেপর্বিহ্ক] স্ততম্ভি কহ্রন) ইিোতদ শহ্ের মাহ্ন থর্াঝা োয় না। 
থনই গমন োযাহ্ি, থে এমন েত্তা যহ্ি পাহ্র, থে এক অর্িাহ্ন তির োহ্ক। িার 
তর্কাশ থনই, গতি থনই, চ ন থনই, অনড়, অট । থেই েুর্াহ্দ পর্বি র্া োমাতজক 
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েংগেন ইিোতদ। তকন্তু োর থভিহ্র থকউ গমন করহ্ি পাহ্র না, থেও অগ। থে 
থক্ষহ্ত্র অহ্ভদে, অগমে ইিোতদ। িাই অহ্গর একতট অেব দুগবম। 
অেবাৎ আমরা থদখ াম থে, তেয়াহ্ক ধারর্ কহ্র োকা মািৃকার্র্ব গুত  থেহ্ক 
জহ্ন্মহ্ি তেয়ামূ গুত ; এর্ং থেই ের্ তেয়ামূ গুত হ্ক তভতত্ত কহ্র তেয়াধারী নাম 
শেগুত র উৎপতত্ত। তেয়ার অন্তমুবখী ও র্তযমুবখী তদশা, পেবোয়েম, র্োতপ্তমত্ত্বা প্রভৃতি 
গুর্গুত র কারহ্র্ই তেয়ার এই জগৎর্োপী তর্স্তার। 

একাহ্ র ের্ ভাযায়, এমনতক প্রচত ি আধুতনক র্াং া ভাযাহ্িও, শহ্ের অেব 
জানাহ্না যয় তনম্নত তখি তনয়হ্মঃ-- 

পদ = চরর্ 

Foot = leg 
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এই foot কোতট শুনহ্ ই একজন ইংহ্রতজভাযীর মানেচহ্ক্ষ থে র্স্তুতটর িতর্ থভহ্ে 
ওহ্ে, পদ কোতট শুনহ্ ও একজন র্াং াভাযীর মানেচহ্ক্ষ থেই একই তজতনহ্ের 
িতর্ থভহ্ে ওোর কো। থে কারহ্র্ োরা দুহ্টা ভাযাই জাহ্নন, িারা র্হ্ ন -- foot 
র্া leg মাহ্ন পদ র্া চরর্। প্রচত ি অতভধানগুত হ্িও থেই অনুোহ্র শহ্ের অেব 

থদওয়া োহ্ক। তকন্তু যতরচরর্ 
র্হ্ন্দোপাধোহ্য়র ‘র্েীয় 
শেহ্কায’ এর মহ্িা পুরাহ্না 
র্াং া অতভধানগুত হ্ি থদখা 
োয়, একই শহ্ের র্হু মাহ্ন। 
থেমন এই ‘পদ’ শেতটই ধরা 
োক। র্েীয় শেহ্কাহ্য এর 
রু্েৎপতত্ত আহ্ি √পদ্ + অ(অচ্) 
- কিৃবর্াহ্চে)। আর প্রেম অেব 

তদহ্য়হ্িন ‘গমনোধন’ অেবাৎ ‘োর দ্বারা গমন োতধি যয়’। তেয়াতভতত্তক 
শোেবতর্তধহ্ি ‘প’ এ ‘পা ন-পান’ এর্ং ‘দ’এ ‘দান’ থর্াঝায়। থেতদক থেহ্ক পদ 
মাহ্ন দাাঁড়ায় ‘পা ন-পান দান কহ্র থে’। এই পান র্া পা ন থে থদয়; থে ই ‘পদ’ 
পদর্াচে। তেয়া একতটই। একজন পান করাহ্চ্ছন, অপর জন পান করহ্িন। এটাই 
দািার তদক থেহ্ক থদখহ্  ‘পা ন করা’ আর গ্রযীিার তদক থেহ্ক থদখহ্  ‘পান 
করা’ থর্াঝায়। এখন থকান থকান েত্তা ‘পা ন-পান দান কহ্র তনহ্চর োয়াগ্রাহ্ম িা 
থদহ্খ থনওয়া োক -- 

 

োয়াগ্রামতট থদখহ্ ই পদ কিরকম যহ্ি পাহ্র থমাটামুতট ধারর্া করা োয়। আেহ্  
জগহ্ির চ া যয় িার প্রতিতট র্স্তুর তভির তদহ্য়, িাই র্াযেজগহ্ির র্স্তুমাহ্ত্রই 
পদ। েমাজ শরীহ্রর চ া যয় িার শােনিহ্ন্ত্রর(আম ািহ্ন্ত্রর) প্রতিতট োংগেতনক 
আেনগুত র োযাহ্েে, িাই েমাজেংগেহ্নর আেন মাহ্ত্রই পদ। উতদ্ভদ(পাদপ) 
এমনতক জড়(খাট…ইিোতদ) োর উপর দাাঁড়ায়, থেও িার পদ। িািাড়া জীহ্র্র 
গমন োতধি যয় িার পা তদহ্য়, িাই জীহ্র্র পা (leg) র্া চরর্ই পদ। আমাহ্দর 
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মহ্নর গমন োতধি যয় িার কার্েকতর্িার চরর্ তদহ্য়, িার ভাযার র্াহ্কের শোংশ 
তদহ্য়, থেগুত ও পদ। অজস্র র্েঞ্জহ্নর পদ জুহ্ড় জুহ্ড় পতরহ্র্তশি যয় আমাহ্দর 
থভাজন, আর্ার আমাহ্দর জীর্নোত্রা চহ্  েমাহ্জ রাহ্ষ্ট্র কমবহ্ক্ষহ্ত্র থে েমস্ত পদ 
রহ্য়হ্ি, িাহ্ি আেীন যহ্য়। থেখাহ্ন আমাহ্দর তর্তভন্ন পহ্দ পদাতভতযি যহ্ি যয়, 
িারপর িাহ্ি পহ্দান্নতি যয়, এমনতক পদিোগ র্া পদচুেতিও ঘটহ্ি পাহ্র। এর্ং 
এইের্ পদ র্ের্যারহ্ক আমরা আমাহ্দর বদতযক-থভাজতনক-র্াতযেক পহ্দর েহ্ে 
কখহ্নাই গুত হ্য় থফত  না। েহ্র্বাপতর এই র্াযেজগহ্ির প্রতিতট অেবপূর্ব পদ র্া 
পদােব জুহ্ড় জুহ্ড়ই থেহ্যিু েমগ্র তর্িজগৎ গহ্ড় উহ্েহ্ি, থেই কারহ্র্ আমাহ্দর 
পদ থর্াধ োতর্বকভাহ্র্ই র্হুগ্বরতখক। 

আর্ার, র্হু শে একতট র্স্তুহ্ক থর্াঝাহ্িও র্ের্যার করা যি। থেমন ‘পক্ষী’ শেতটর 
অেব ‘র্েীয় শোেবহ্কায’এ থদওয়া আহ্ি চন্দ্র 
(কৃষ্ণপক্ষ-শুক্লপক্ষ), পাতখ (োন পক্ষ-র্াম পক্ষ), 
তর্চারক (র্াদীপক্ষ-তর্র্াদী পক্ষ), থদাকানদার (থেিা 
পক্ষ-তর্হ্েিা পক্ষ) ইিোতদ। অেবাৎ ‘পক্ষী’ শেতটর 
মূহ্  আহ্ি ‘পক্ষ তনভবর জীর্ন োর’ তেয়াতট। 

তেয়াতভতত্তক-র্র্বতভতত্তক শোেবতর্তধ একতট র্াহ্কের 
দ্বারা শহ্ের অেব প্রকাশ কহ্র র্হ্ ই, থেই শহ্ে অহ্নক েত্তাহ্ক থর্াঝাহ্না থেহ্ি 
পাহ্র। ফহ্  শেগুত  স্বভার্িই র্হুগ্বরতখক যহ্য় োয়। তকন্তু িাহ্ি থিা েুতনতদবষ্ট 
ভাযহ্র্র েমেো যওয়ার কো। অেচ িা যয় না, যি না। এখনও, একাহ্ ও 
ের্বনাম শেগুত র থর্ ায় একই তনয়হ্ম আমাহ্দর মন েতেয় োহ্ক, এর্ং িা ের্ 
ভাযার থক্ষহ্ত্রই ঘহ্ট। তকন্তু োধারর্ভাহ্র্ প্রায় ের্ র্াং াভাযীরা তেয়াতভতত্তক মন 
িোগ কহ্র প্রিীকী মহ্ন অভেস্ত যহ্য় থগহ্িন এর্ং একতট শহ্ের একতট মাহ্ন 
রু্ঝহ্ি অভেস্ত যহ্য় থগহ্িন। তকন্তু র্াং াভাযীর মন এখহ্না িার অিীি অভোে 
েমূ্পর্বরূহ্প িোগ কহ্রতন, অেচ নিুন মনও আত্মি কহ্র তনহ্য়হ্ি। থেই কারহ্র্ই 
এখহ্না র্াং াভাযীর পহ্ক্ষ তেয়াতভতত্তক র্হুগ্বরতখক র্াং া শহ্ের র্ের্যার করহ্ি 
থকাহ্না অেুতর্ধাই যয় না। আমরা েযহ্জই রু্হ্ঝ তনহ্ি পাতর, ‘পদিোগ’ মাহ্ন পা 
থকহ্ট থফহ্  থদওয়া নয়, এর্ং ‘পদার্ ী’ র্ হ্  থকান পদেমূযহ্ক থর্াঝায়। 
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আমাহ্দর মহ্নর এই থোগেিা রহ্য়হ্ি র্হ্ ই পদেুি শেগুত (পদহ্ের্া, পদহ্ যন, 
পদাতিক, পদি ইিোতদ) আমরা অনায়াহ্ে রু্হ্ঝ থেহ্ি পাতর; রু্ঝহ্ি পাতর থকান 
পদ-অেব থকাোয় প্রহ্োজে। িাই leg র্ হ্  ইংহ্রজহ্দর মহ্ন থেমন পা - এর িতর্ 
থভহ্ে ওহ্ে, পদ শুনহ্  আমাহ্দর র্াং াভাযীহ্দর মহ্ন থিমন থকাহ্না িতর্ থভহ্ে 
ওহ্ে না। থপ্রতক্ষিতট জানহ্ ই আমরা পহ্দর র্ের্যারতট েম্পহ্কব অর্গি যহ্য় োই। 

এখন মহ্ন যহ্ি পাহ্র এ থিা র্ড় জতট  র্োপার। যোাঁ, ১০০০ খ্রীষ্টাহ্ের কািাকাতি 
েময় থেহ্কই ভাযার এই রূপতট র্ড় জতট  মহ্ন যহ্য়হ্ি। থে কারহ্র্ই আ তর্রুতন 
ভারহ্ি এহ্ে আমাহ্দর ভাযার এই স্বরূপ থদহ্খ েহ্েষ্ট আপতত্ত িুহ্ তিহ্ ন। একতট 
শহ্ের অহ্নক অেব, আর্ার, একতট র্স্তুহ্ক থর্াঝাহ্ি র্হু শে -- এ রকম ভাযা 
তনহ্য় মানুয কাজ চা ায় থকমন কহ্র, িা তিতন রু্হ্ঝ উেহ্ি পাহ্রনতন। তকন্তু েতিে 
কো য  মানুয কাজ চা াহ্িা। মানুহ্যর মহ্নর ক্ষমিা তনহ্য় আমাহ্দর ধারর্া অতি 
অল্প। Nature জীহ্র্র থভির থে থমধাশতি তদহ্য়হ্ি, িার প্রায় তকিুই এখহ্না 
আতর্ষ্কার যয়তন; ো যহ্য়হ্ি িা এহ্কর্াহ্র নগর্ে। থে থমধা গতর্হ্ির শূহ্র্ের 
আতর্ষ্কার করহ্ি েক্ষম যহ্য়তি , েুর ও ভাযার েৃতষ্ট ও িার র্যন থেই থমধার 
কাহ্ি অেম্ভর্ তি  না। 

থশয কো 

োই থযাক, শহ্ের থভির থেহ্ক অেব তনষ্কাযহ্র্র তনয়ম তনহ্য় আমরা অধোহ্য়র 
তর্তভন্ন জায়গায় নানা আহ্ াচনা কহ্রতি, এখাহ্ন একটু গুতিহ্য় থনওয়া োক। শে 
থেহ্ক অেব তনষ্কাশহ্র্র থমাট চারতট মূ  উপায় রহ্য়হ্ি। 

প্রেম উপায় - শহ্ের মূহ্  থে তেয়া আহ্ি, থেতট খুাঁহ্জ থর্র করা। িারপর 
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প্রিেয়াতদ থোহ্গ তেয়াতট থকান কাহ্জর কো র্ হ্ি, িার েোন করা। অিঃপর থে 
থে েত্তা থেই তেয়ার তেয়াকারী িাহ্দর েোন করা। থেমন ‘থগা’ শেতট -- 

তদ্বিীয় উপায় -- েতে। িার দ্বারা থে শেতট বিতর যহ্য়হ্ি, থিমন শহ্ের থভির 
থকান তেয়া তকভাহ্র্ েতেয়, িা খুাঁহ্জ থর্র করা। থেমন থদহ্খতি ‘অজ’ ( অ+জ = 
না + জনন) শহ্ের থর্ ায়। 

িৃিীয় উপায় -- েমাে। থেমন থগাহ্ াক = থগা প্রচুর থ াক। ‘থগা’ অেব ‘থে োয়’; 
‘থ াক’ অেব ‘থ াকন আহ্ি োযার’ মাহ্ন ‘থে ের্ থদখহ্ি পায়’ র্া ‘োহ্ক ের্াই 
থদখহ্ি পায়’। অেবাৎ ‘থগাহ্ াক’-এর অেব দাাঁড়াহ্ া ‘থে গামী (রা) ের্াইহ্ক থদখহ্ি 
পায়’ এর্ং র্া ‘ের্াই থে গামী (থদর)-থক থদখহ্ি পায়’। 

চিুেব উপায় -- উপহ্রর তিনতট উপাহ্য় েতদ অেব তনষ্কাশন করা না োয়, িহ্র্ 
র্র্বতটর তেয়ার ওপর তনভবর কহ্র এহ্গাহ্ি যহ্র্। এহ্ক্ষহ্ত্র একতট র্র্ব, থেই র্হ্র্বর 
েহ্ে প্রিেয়াতদ স্বরর্র্ব, ও িার েহ্ে উপেগবাতদহ্োহ্গ শেতট কীভাহ্র্ তর্কীর্ব যয়, িা 
থদখহ্ি যহ্র্। োহ্ের তনরুহ্িই এই তর্ধান আহ্ি। 

থকাহ্না থকাহ্না থক্ষহ্ত্র প্রাচীন শেশাস্ত্রীরা আরও একতট তনয়ম অনুেরর্ করহ্িন, 
িা য  তর্প্রভায। মা উ কহ্র থে, থে উমা। তযংো কহ্র থে, থে তেংয। থো-অযং 
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ভার্হ্ি পাহ্র থে, থে য  যংে ইিোতদ। 

োই থযাক, উপহ্রর আহ্ াচনা থেহ্ক এটুকু থর্াঝা োহ্চ্ছ থে, শহ্ের থভিহ্রই িার 
অেব তনতযি োহ্ক। েোেব ‘তনর্ব্বচন’ প্রতেয়ার দ্বারা িার উহ্ন্মাচন েম্ভর্। এ অধোহ্য় 
ইতি টানার আহ্গ থশয একতট তর্যহ্য় আহ্ াকপাি কহ্র থনওয়া দরকার। িা য , 
এই থে অেব তনষ্কাশন যহ্চ্ছ, িারপর িা র্হুগ্বরতখক যহ্য় োহ্চ্ছ, িা আতদহ্ি কাহ্ক 
শনাি করার জনে বিতর যহ্য়তি ? িার আে  ইতেিতট থকান তদহ্ক োহ্ক? ‘র্েীয় 
শোেবহ্কায’-এর গ্রন্থাকারদ্বয় উি গ্রহ্ন্থর ২য় খহ্ির ‘পতরতশষ্ট ৪’ এ আমাহ্দর 
জানাহ্চ্ছন -- প্রেম খহ্ির কাজ করহ্ি তগহ্য়ই িারা থজহ্ন তগহ্য়তিহ্ ন থে, ো 
থচাহ্খ থদখা োয় না, অদৃশে, িাহ্ক থর্াঝাহ্নার জনেই শে, তচত্র ইিোতদর োযােে 
তনহ্য়তিহ্ ন আমাহ্দর পূর্বেূতররা। এই অদৃশে র্স্তুেমূহ্যর দুতট ভাগ। প্রেম ভাহ্গ 
পহ্ড় থেই র্স্তুেমূয োরা দৃশে র্স্তুই র্হ্ট, তকন্তু আহ্ াচে মুযূহ্িব থচাহ্খর োমহ্ন থনই 
র্হ্  িাহ্ক থর্াঝাহ্নার জনে শহ্ের র্ের্যার করা যয়; থেমন রৃ্ক্ষ ( = tree), 
মৎেে( = fish), র্োঘ্র ( = tiger)… ইিোতদ। এগুত হ্ক শেগুত র োদৃশে অেব 
র্হ্ । আর তদ্বিীয় ভাহ্গ পহ্ড় থেই তর্যয় র্া র্স্তুেমূয োরা কহ্খাহ্নাই র্াযেদৃতষ্টহ্ি 
দৃশে নয়; থেমন রৃ্ক্ষ ( =Social organisation), মৎেে ( =individual 
ownership), র্োঘ্র ( =terrorizing social power or king)…ইিোতদ। 
এইগুত হ্কই শেগুত র অদৃশে অেব র্হ্ । এমন র্হু শে আহ্ি, োহ্দর শুধুমাত্র 
অদৃশে অেবই যয়, দৃশে অেব যয় না; থেমন, মায়া, মযামায়া। আর্ার এমন অহ্নক 
শে আহ্ি, োহ্দর শুধুমাত্র োদৃশে অেবই যয়, অদৃশে অেব যয় না, থেমন অট্টাত কা। 
িহ্র্ অতধকাংশ প্রাচীন র্াং া শহ্ের দুরকম অেবই যহ্য় োহ্ক। এক শহ্ের 
োযাহ্েে একেহ্ে দৃশে অদৃশে উভয় থেতর্র র্স্তু ও তর্যয়হ্ক থর্াঝাহ্নার জনে 
উভহ্য়র োধারর্ গুর্হ্ক তচতিি কহ্র থেই গুর্তটহ্ক র্া তেয়াতটহ্ক উহ্েখ করাই 
তি  প্রাচীন ও স্বাভাতর্ক-প্রাকৃতিক শোেবতর্তধ, ো মানুহ্যর আতদম পূর্বেূতররা 
অনুেরর্ করহ্িন; এখনও প্রকৃতি েং ি মানুহ্যরা থেভাহ্র্ই শে েৃতষ্ট কহ্র 
োহ্কন। এহ্কই আমরা ‘তেয়াতভতত্তক - র্র্বতভতত্তক শোেবিত্ত্ব’ নাম তদহ্য়তি।        
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তথ্যসূত্র: 

১ বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র সংসদ িাংো অবিধান 
বৈশু সাবিতয সংসদ প্াাঃ বোঃ 
৩২এ আচার্য প্ফুল্লচন্দ্র র াড 
কেকাতা - ৯ 
পঞ্চম সং - নলিম্ব , ২০০০, পৃ - ৫৯২ 
 

২ দত্ত,  লমৈচন্দ্র ঋলেদ-সংবিতা(বিতীয় খন্ড) 
ি ফ প্কাৈনী 
এ ১২৬, কলেজ স্ট্রীট মালকযট 
কেকাতা - ৭ 
প্থ্ম প্কাৈ - ২৮রৈ িাদ্র, ১৩৮৩, পৃ- ৬২০-৬২১ 
 

৩ দাস, করুণাবসনু্ধ প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১ 
 

৪ োবিড়ী, 
দুর্যাদাস(সম্পাবদত) 

অথ্র্ব্যলিদ-সংবিতা(তৃতীয় খণ্ডাঃ) ২, 
পৃবথ্িী  ইবতিাস মুদ্রার্লে শ্রীধীল ন্দ্রনাথ্ োবিড়ী ৈর্ম্যণ 
কতৃযক মুবদ্রত ও প্কাবৈত, রলাক - ৭/১/১, পৃ - ১৭৬ 

৫ িট্টাচার্য, 
পািযতীচ ণ 

ৈলে  জর্ৎ 
বজজ্ঞাসা এলজবিজ্ বেবমলটড 
১এ কলেজ র া 
কবেকাতা - ৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - ১৯৮০, পৃ - ২ 
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৬ তলদি ৈলে  জর্ৎ 
বজজ্ঞাসা এলজবিজ্ বেবমলটড 
১এ কলেজ র া 
কবেকাতা - ৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - ১৯৮০, পৃ - ৪ 

৭ তলদি ৈলে  জর্ৎ 
বজজ্ঞাসা এলজবিজ্ বেবমলটড 
১এ কলেজ র া 
কবেকাতা - ৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - ১৯৮০, পৃ - ১০ 

৮ দাস, করুণাবসনু্ধ প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩১ 

৯ িট্টাচার্য, 
পািযতীচ ণ 

ৈলে  জর্ৎ 
বজজ্ঞাসা এলজবিজ্ বেবমলটড 
১এ কলেজ র া 
কবেকাতা - ৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - ১৯৮০, পৃ - ১১ 

১০ দাস, করুণাবসনু্ধ প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩২ 

১১ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
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৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩২ 

১২ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩২ 

১৩ িলদাপাধযায়, 
িব চ ণ 

িঙ্গীয় ৈেলকাষ(বিতীয় খন্ড) 
সাবিতয অকালদবম 
 িীন্দ্র িিন, ৩৫ বফল াজ ৈাি র াড 
নতুন বদল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ১৯৯১ 

১৪ দাস, জ্ঞালনন্দ্রলমািন িাঙ্গাো িাষা  অবিধান(২য় িার্) 
বৈশু সাবিতয সংসদ প্াাঃ বোঃ 
৩২এ আচার্য প্ফুল্লচন্দ্র র াড 
কেকাতা - ৯ 
বিতীয় সং - জুোই, ১৯৮৬, পৃ - ১৯২৫ 

১৫ বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র সংসদ িাংো অবিধান 
বৈশু সাবিতয সংসদ প্াাঃ বোঃ 
৩২এ আচার্য প্ফুল্লচন্দ্র র াড 
কেকাতা - ৯ 
পঞ্চম সং - নলিম্ব , ২০০০, পৃ - ৭৭১ 

১৬ খান, কবেম ও 
চক্রিতযী,  বি 

িঙ্গীয় ৈোথ্যলকাষ, বিতীয় খন্ড 
িাষাবিনযাস, 
আৈীিযাদ আপাটযলমন্ট, ৪১৬বি 
পণযশ্রী পল্লী, কেকাতা ৬০ 
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প্থ্ম প্কাৈ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ৬৩৩ 
১৭ খান, কবেম ও 

চক্রিতযী,  বি 
স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৭৯৫ 

১৮ িলদাপাধযায়, 
িব চ ণ 

িঙ্গীয় ৈেলকাষ(প্থ্ম খন্ড) 
সাবিতয অকালদবম 
 িীন্দ্র িিন, ৩৫ বফল াজ ৈাি র াড 
নতুন বদল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ১৮৪ 

১৯ দাস, জ্ঞালনন্দ্রলমািন িাঙ্গাো িাষা  অবিধান(২য় িার্) 
বৈশু সাবিতয সংসদ প্াাঃ বোঃ 
৩২এ আচার্য প্ফুল্লচন্দ্র র াড 
কেকাতা - ৯ 
বিতীয় সং - জুোই, ১৯৮৬, পৃ - ৬২ 

২০ বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র সংসদ িাংো অবিধান 
বৈশু সাবিতয সংসদ প্াাঃ বোঃ 
৩২এ আচার্য প্ফুল্লচন্দ্র র াড 
কেকাতা - ৯ 
পঞ্চম সং - নলিম্ব , ২০০০, পৃ - ৭৭১ 

২১ খান, কবেম ও 
চক্রিতযী,  বি 

িঙ্গীয় ৈোথ্যলকাষ, প্থ্ম খন্ড 
িাষাবিনযাস, 
আৈীিযাদ আপাটযলমন্ট, ৪১৬বি 
পণযশ্রী পল্লী, কেকাতা ৬০ 
প্থ্ম প্কাৈ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ৪৩ 

২২ ঠাকু , অমল শ্ব  বনরুক্তম্(Yaska’s Nirukta) 
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Part I 
University of Calcutta 
87/1 College Street 
Kolkata - 19 
First Print - 1955, পৃ - ১৬৫ 

২৩ তলদি বনরুক্তম্(Yaska’s Nirukta) 
Part I 
University of Calcutta 
87/1 College Street 
Kolkata - 19 
First Print - 1955, পৃ - ১৬৫ 

২৪ খান, কবেম ও 
চক্রিতযী,  বি 

িঙ্গীয় ৈোথ্যলকাষ, প্থ্ম খন্ড 
িাষাবিনযাস, 
আৈীিযাদ আপাটযলমন্ট, ৪১৬বি 
পণযশ্রী পল্লী, কেকাতা ৬০ 
প্থ্ম প্কাৈ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ৪৩ 

২৫ তলদি িঙ্গীয় ৈোথ্যলকাষ, প্থ্ম খন্ড 
িাষাবিনযাস, 
আৈীিযাদ আপাটযলমন্ট, ৪১৬বি 
পণযশ্রী পল্লী, কেকাতা ৬০ 
প্থ্ম প্কাৈ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ৪৩ 

২৬ তলদি িঙ্গীয় ৈোথ্যলকাষ, প্থ্ম খন্ড 
িাষাবিনযাস, 
আৈীিযাদ আপাটযলমন্ট, ৪১৬বি 
পণযশ্রী পল্লী, কেকাতা ৬০ 
প্থ্ম প্কাৈ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ৪৩ 

২৭ দাস, জ্ঞালনন্দ্রলমািন িাঙ্গাো িাষা  অবিধান(২ম িার্) 



91 

 

বৈশু সাবিতয সংসদ প্াাঃ বোঃ 
৩২এ আচার্য প্ফুল্লচন্দ্র র াড 
কেকাতা - ৯ 
বিতীয় সং - জুোই, ১৯৮৬, পৃ - ১৯২৫ 

২৮  ায়, জীলিন্দ্র বসংি িাঙো অেঙ্কা  
মডাণয িুক এলজিী প্াাঃ বোঃ 
১০ িবঙ্কম চযাটাবজয বস্ট্রট 
কেকাতা - ৭৩ 
ষষ্ঠ সং - ১৯৮৫, পৃ - ৯ 

২৯ তলদি িাঙো অেঙ্কা  
মডাণয িুক এলজিী প্াাঃ বোঃ 
১০ িবঙ্কম চযাটাবজয বস্ট্রট 
কেকাতা - ৭৩ 
ষষ্ঠ সং - ১৯৮৫, পৃ - ১০ 

৩০ তলদি িাঙো অেঙ্কা  
মডাণয িুক এলজিী প্াাঃ বোঃ 
১০ িবঙ্কম চযাটাবজয বস্ট্রট 
কেকাতা - ৭৩ 
ষষ্ঠ সং - ১৯৮৫, পৃ - ১২ 

৩১ তলদি িাঙো অেঙ্কা  
মডাণয িুক এলজিী প্াাঃ বোঃ 
১০ িবঙ্কম চযাটাবজয বস্ট্রট 
কেকাতা - ৭৩ 
ষষ্ঠ সং - ১৯৮৫, পৃ - ১২ 

৩২ তলদি িাঙো অেঙ্কা  
মডাণয িুক এলজিী প্াাঃ বোঃ 
১০ িবঙ্কম চযাটাবজয বস্ট্রট 
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কেকাতা - ৭৩ 
ষষ্ঠ সং - ১৯৮৫, পৃ - ১৩ 

৩৩ তলদি িাঙো অেঙ্কা  
মডাণয িুক এলজিী প্াাঃ বোঃ 
১০ িবঙ্কম চযাটাবজয বস্ট্রট 
কেকাতা - ৭৩ 
ষষ্ঠ সং - ১৯৮৫, পৃ - ১৩ 

৩৪ দাস,  মাপ্সাদ ৈে ও অথ্য 
ৈোলথ্য  দৈযন 
আনদ পািবেৈাসয প্াাঃ বোঃ 
৪৫, রিেঘবড়য়া রেন, 
কেকাতা - ০৯ 
প্থ্ম সংস্ক ণ - এবপ্ে, ১৯৯৫, পৃ - ১ 

৩৫ Lyons, J  Semantics, Cambridge University Press, 
1977, Page - 252 

৩৬ Bloomfield, L 
Quoted by 
Huck G J K 
Goldsmith J A 

Ideology and Linguistic Theory: Noam 
Chomsky and the Deep Structure Debates, 
Routledge, London and New York 

৩৭ খান, কবেম প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ২৭ 

৩৮ দাস, করুণাবসনু্ধ প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
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কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩৪ 

৩৯ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩, প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ 
- ৩০ 

৪০ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 

৪১ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 

৪২ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 

৪৩ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 



94 

 

৪৪ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 

৪৫ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 

৪৬ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 

৪৭ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 

৪৮ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 

৪৯ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
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৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 

৫০ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩৩ 

৫১ অবধকা ী, 
তা কনাথ্ 

র্াস্ক প্ণীত বনরুক্ত(প্থ্ম অধযায়) 
সংসৃ্কত িুক বডলপা 
২৮/১, বিধান স ণী 
কেকাতা - ৬ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১২, পৃ - ১২ 

৫২ তলদি র্াস্ক প্ণীত বনরুক্ত(প্থ্ম অধযায়) 
সংসৃ্কত িুক বডলপা 
২৮/১, বিধান স ণী 
কেকাতা - ৬ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১২, পৃ - ১৩ 

৫৩ তলদি র্াস্ক প্ণীত বনরুক্ত(প্থ্ম অধযায়) 
সংসৃ্কত িুক বডলপা 
২৮/১, বিধান স ণী 
কেকাতা - ৬ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১২, পৃ - ২৭ 

৫৪  প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
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প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ২৭ 
৫৫ খান, কবেম প মািাষা  রিাধন উলিাধন 

অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১৪ 

৫৬ তলদি প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১৪ 

৫৭ তলদি প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১৪ 

৫৮ তলদি প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১৪ 

৫৯ তলদি প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১৪ 

৬০ তলদি প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
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অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১৪ 

৬১ িট্টাচার্য, সুিাষ িাষা  অবিমুখ, 
িঙ্গীয় সাবিতয সংসদ 
৬/২  মানাথ্ মজুমদা  বস্ট্রট, কেকাতা - ৯, পৃ - ৬২ 

৬২ তলদি িাষা  অবিমুখ, 
িঙ্গীয় সাবিতয সংসদ 
৬/২  মানাথ্ মজুমদা  বস্ট্রট, কেকাতা - ৯, পৃ - ৬৪ 

৬৩ খান, কবেম প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১৪ 

৬৪ তলদি প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১৪ 

৬৫ তলদি প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১৫ 

৬৬ িলদাপাধযায়, 
িব চ ণ 

িঙ্গীয় ৈেলকাষ(প্থ্ম খন্ড) 
সাবিতয অকালদবম 
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 িীন্দ্র িিন, ৩৫ বফল াজ ৈাি র াড 
নতুন বদল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ৩১ 

৬৭ তলদি িঙ্গীয় ৈেলকাষ(প্থ্ম খন্ড) 
সাবিতয অকালদবম 
 িীন্দ্র িিন, ৩৫ বফল াজ ৈাি র াড 
নতুন বদল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ৫৩৫ 

৬৮ ঠাকু , অমল শ্ব  বনরুক্তম্(Yaska’s Nirukta) 
Part I 
University of Calcutta 
87/1 College Street 
Kolkata - 19 
First Print - 1955, পৃ - ১১৭ 

৬৯ দাস, করুণাবসনু্ধ প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৪৯ 

৭০ িলদাপাধযায়, 
িব চ ণ 

িঙ্গীয় ৈেলকাষ(প্থ্ম খন্ড) 
সাবিতয অকালদবম 
 িীন্দ্র িিন, ৩৫ বফল াজ ৈাি র াড 
নতুন বদল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ৮১৩ 

৭১ খান, কবেম প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
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কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৫০ 

৭২ ঠাকু , অমল শ্ব  বনরুক্তম্(Yaska’s Nirukta) 
Part I 
University of Calcutta 
87/1 College Street 
Kolkata - 19 
First Print - 1955, পৃ - ২২ 

৭৩ অবধকা ী, 
তা কনাথ্ 

র্াস্ক প্ণীত বনরুক্ত(প্থ্ম অধযায়) 
সংসৃ্কত িুক বডলপা 
২৮/১, বিধান স ণী 
কেকাতা - ৬ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১২, পৃ - ৫১ 

৭৪ দাস, করুণাবসনু্ধ প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৪৯ 

৭৫ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৪৬ 

৭৬ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
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প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৪৭ 
৭৭ খান, কবেম প মািাষা  রিাধন উলিাধন 

অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৫৯ 

৭৮ খান, কবেম ও 
চক্রিতযী,  বি 

িঙ্গতীলথ্য মুবক্তস্নান 
িাংো িাষা রথ্লক সিযতা  িবিতলিয 
িঙ্গর্ান প্কাৈনী 
র্বড়য়া 
প্থ্ম প্কাৈ - ২০১৫, পৃ - ৮৯ 

৭৯ তলদি িঙ্গতীলথ্য মুবক্তস্নান 
িাংো িাষা রথ্লক সিযতা  িবিতলিয 
িঙ্গর্ান প্কাৈনী 
র্বড়য়া 
প্থ্ম প্কাৈ - ২০১৫, পৃ - ৯৪ 

৮০ তলদি িঙ্গীয় ৈোথ্যলকাষ, বিতীয় খন্ড 
িাষাবিনযাস, 
আৈীিযাদ আপাটযলমন্ট, ৪১৬বি 
পণযশ্রী পল্লী, কেকাতা ৬০ 
প্থ্ম প্কাৈ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ৩১২ 

৮১ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ১ 

৮২ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
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একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৪৯ 

৮৩ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৭৫ 

৮৪ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৮০ 

৮৫ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৮১ 

৮৬ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৯৬ 

৮৭ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
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কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৯৭ 

৮৮ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৯৯ 

৮৯ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ১০১ 

৯০ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ১০২ 

৯১ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ১০২ 

৯২ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ১০৩ 
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৯৩ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ১৪২ 

৯৪ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ১৫৫ 

৯৫ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ১৮০ 

৯৬ তলদি িঙ্গতীলথ্য মুবক্তস্নান 
িাংো িাষা রথ্লক সিযতা  িবিতলিয 
িঙ্গর্ান প্কাৈনী 
র্বড়য়া 
প্থ্ম প্কাৈ - ২০১৫, পৃ - ৬৮ 

৯৭ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ১৮৯ 

৯৮ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
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১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ২১৭ 

৯৯ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ২২৮ 

১০০ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ২৪৬ 

১০১ তলদি িঙ্গতীলথ্য মুবক্তস্নান 
িাংো িাষা রথ্লক সিযতা  িবিতলিয 
িঙ্গর্ান প্কাৈনী 
র্বড়য়া 
প্থ্ম প্কাৈ - ২০১৫, পৃ - ৬৮ 

১০২ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ২৬১ 

১০৩ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
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প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ২৭৫ 
১০৪ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 

একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ২৮৪ 

১০৫ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ২৮৪ 

১০৬ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ২৯৭ 

১০৭ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ২৯৭ 

১০৮ তলদি িঙ্গতীলথ্য মুবক্তস্নান 
িাংো িাষা রথ্লক সিযতা  িবিতলিয 
িঙ্গর্ান প্কাৈনী 
র্বড়য়া 
প্থ্ম প্কাৈ - ২০১৫, পৃ - ৬৮ 

১০৯ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
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একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৩০৭ 

১১০ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৩৪৬ 

১১১ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৩৫৫ 

১১২ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৩৯১ 

১১৩ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৪১১ 

১১৪ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
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কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৪৫৫ 

১১৫ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৫৩৯ 

১১৬ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৫৫৯ 

১১৭ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৬৪৫ 

১১৮ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৬৮৩ 

১১৯ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৭৪৭ 
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১২০ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৭৫৮ 

১২১ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৭৭৩ 

১২২ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৭৮৮ 

১২৩ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৮২৩ 

১২৪ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৮২৭ 

১২৫ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
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১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৮৯১ 

১২৬ পাত্র, শ্রী শুিাবৈষ 
বচ কেযাণ 

িণযসঙ্গীত 
বজজ্ঞাসা পািবেবৈং িাউস 
১এ কলেজ র া, কেকাতা - ৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০১৭, পৃ - ৪ 

১২৭ তলদি িণযসঙ্গীত 
বজজ্ঞাসা পািবেবৈং িাউস 
১এ কলেজ র া, কেকাতা - ৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০১৭, পৃ - ৪ 

১২৮ তলদি িণযসঙ্গীত 
বজজ্ঞাসা পািবেবৈং িাউস 
১এ কলেজ র া, কেকাতা - ৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০১৭, পৃ - ৪ 

১২৯ তলদি িণযসঙ্গীত 
বজজ্ঞাসা পািবেবৈং িাউস 
১এ কলেজ র া, কেকাতা - ৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০১৭, পৃ - ৪ 

১৩০ তলদি িণযসঙ্গীত 
বজজ্ঞাসা পািবেবৈং িাউস 
১এ কলেজ র া, কেকাতা - ৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০১৭, পৃ - ৪ 

১৩১ খান, কবেম ও 
চক্রিতযী,  বি 

িঙ্গীয় ৈোথ্যলকাষ, প্থ্ম ও বিতীয় খণ্ড 
িাষাবিনযাস, 
আৈীিযাদ আপাটযলমন্ট, ৪১৬বি 
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পণযশ্রী পল্লী, কেকাতা ৬০ 
প্থ্ম প্কাৈ - আবশ্বন, ১৪১৬, সূচীপত্র 

১৩২ তলদি িঙ্গীয় ৈোথ্যলকাষ খণ্ড 
িাষাবিনযাস, 
আৈীিযাদ আপাটযলমন্ট, ৪১৬বি 
পণযশ্রী পল্লী, কেকাতা ৬০ 
প্থ্ম প্কাৈ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ২৫৬ 

১৩৩ তলদি িঙ্গীয় ৈোথ্যলকাষ খণ্ড 
িাষাবিনযাস, 
আৈীিযাদ আপাটযলমন্ট, ৪১৬বি 
পণযশ্রী পল্লী, কেকাতা ৬০ 
প্থ্ম প্কাৈ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ২৬২ 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
ক্রিয়াক্রিক্রিক-বর্ণক্রিক্রিক শব্দার্ণতত্ত্বের আত্ত্ব ায় রামায়ত্ত্বর্র চক্ররত্র 
 

 “রামায়ণ মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাোবয বদ্বলকল চদ্বলকব না, তাহা ইদ্বতহাসও বকে; 
ঘেনাবলীর ইদ্বতহাস নকহ োরণ কসরূপ ইদ্বতহাস সময়দ্ববকেষকে অবলম্বন েদ্বরয়া 
থাকে—রামায়ণ-মহাভারত ভারতবকষের দ্বচরোকলর ইদ্বতহাস।”১  

বাল্মীদ্বেকে আমরা আদ্বি েদ্বব বকলদ্বি। তাাঁর কোে দ্বনষ্ণাত মহাোবয ‘রামায়ণ’। অপূবে 
এই মহাোকবয ভারকতর দ্বচরোকলর ইদ্বতহাস পুঞ্জীভূত- প্রজ্ঞাবান েদ্বব দ্বনকের কচতনার 
আকলাকে এই উপলদ্বি েকরকিন। যদ্বিও বাল্মীদ্বেকে এেেন বযদ্বিদ্ববকেষ ভাবকত 
েষ্ট হয়; োরণ— 

(১) উত্তর ভারকত অকনে বাল্মীদ্বে পিবীধ্ারী মানুষ রকয়কিন, যারা িদ্বলত কেদ্বণভুি; 
দ্ববখ্যাত িদ্বলত কলখ্ে ওমপ্রোে বাল্মীদ্বের কলখ্া ‘েুঠান’ উপনযাকস এই সম্প্রিাকয়র 
মানুকষর ওপর উচ্চবকণের অতযাচাকরর দ্বনমেম দ্বচত্র অদ্বিত হকয়কি। এরা প্রধ্ানত কমথর 
সম্প্রিায়ভুি মানুষ, অথোৎ বাল্মীদ্বে নাকমর নীকচ স্থান কপকয়কিন কমথর কেদ্বণর মানুষ, 
উচ্চবকণের দ্বহনু্দরা নয়। এমনদ্বে িদ্বলত সম্প্রিাকয়র মানুকষর মকধ্যই রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃদ্বত 
নাম রাখ্ার প্রবণতা কবদ্বে।  

(২) ব্রাহ্মণ সম্প্রিাকয়র মানুষ কথকে শুরু েকর ভারতীয় সমাকের উচ্চ বকণের মানুকষর 
মকধ্য নানা মুদ্বন-ঋদ্বষকির ক াত্র নাম প্রচদ্বলত থাোর প্রথা আকি। অথচ বাল্মীদ্বে, 
যাকে মহদ্বষে বলা হকয়কি তাাঁর নাম এই সব ক াত্র তাদ্বলোর মকধ্য কোথাও কিখ্া 
যাকে না। যাই কহাে আমরা বাল্মীদ্বেকে কোন বযদ্বিনাম না কভকব এেদ্বে সম্প্রিায় 
ভাবদ্বি, কয সম্প্রিাকয়র কোন বযাদ্বি দ্ববকেষ  বা Group এর সৃদ্বষ্ট রামায়ণ মহাোবয। 
মহাোবয বকল আখ্যাদ্বয়ত েরকলও আমরা তাকে দ্বনতান্ত অলীে েল্পনার োবয ভাবকত 
পাদ্বর না, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একে বকল ক কিন ‘ইদ্বতহাস’। ভারকতর ইদ্বতহাস, রােনীদ্বত, 
সমােনীদ্বত, অথেনীদ্বতর প্রচুর উপািান এই গ্রকে খু্াঁকে পাওয়া যায়।  
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ভারকতর মহােনকরাত, আর তার েথা; এেত্র অধ্েনারীশ্বর রূপ দ্বনকয়কি এই 
মহাোকবয। তাই অশ্বকঘাষ, োদ্বলিাস, ভবভূদ্বত সহ প্রাকিদ্বেে ভাষার কেষ্ঠ েদ্ববরা 
রামায়ণকে েল্পতরু কমকনকিন, শুধু্ ভাকব নয়, গ্রেনা ও ভাষািেে দ্বহকসকবও। সপ্তোণ্ড 
রামায়ণ কযন এে দ্ববরাে মহীরূহ।  

“ভারকতর মহী কথকেই তা প্ররূঢ় বা উদ্বিন্ন। এই মহীরুকহর োখ্া দ্ববস্তাকর কযৌ পিয 
কনই, আকি োলক্রদ্বমেতা। সপ্তোণ্ড রামায়কণর ‘োণ্ড’ েব্দদ্বে মহীরূকহর সকে 
সম্পদ্বেেত নয় দ্বে?”২ 

           রামায়কণর মূল োদ্বহনীর মকধ্য এেো স্পষ্ট অদ্বভমুখ্ আকি, মহাভারকত 
যা কনই। কেন্দ্রদ্ববনু্দকত িাাঁদ্বিকয় আকিন পুরুকষাত্তম শ্রীরাম। তাাঁর শেেকবর নানা 
বীরত্ববযঞ্জে ঘেনা, দ্বববাহ, রােযাদ্বভকষকের প্রাক্োকল দ্বনবোসন, বনবাকস পত্নীহরণ, 
পত্নী উদ্ধার, ও অকযাধ্যায় দ্বিকর আসা। এই সুসংবদ্ধ োদ্বহনীদ্বে পরবতেী োকল বহু 
োখ্া-প্রোখ্া দ্ববস্তার েকর দ্ববরাে বপু হকয়কি। এর পদ্বরবদ্বধ্েত োদ্বহনীদ্বের কমাে ৫’দ্বে 
ভা  লক্ষ্য েকরকিন শ্রীকেযাদ্বতভূষণ চােী— 

(১) িেরথ ও রাম প্রভৃদ্বত পুত্র কণর বৃত্তান্ত। রাকমর দ্বনবোসন, সীতা হরণ, সীতা 
উদ্ধার ও অকযাধ্যায় প্রতযাবতেন। 

(২) রাক্ষ্সেুকলর বৃত্তান্ত। রাবণ েতৃেে সীতাহরণ, সীতার বন্দীিো, যুদ্ধ ও পরােয়। 

(৩) বানরেুকলর বৃত্তান্ত। হনুমান, বালী, সুগ্রীব প্রভৃদ্বতর সকে সীতার সন্ধাকনর েনয 
চুদ্বি। হনুমাকনর সমুদ্র লম্ফন ও লিা িহন, যুদ্ধ প্রস্তুদ্বত, কসতুবন্ধন, যুদ্ধ ও রাক্ষ্সকির 
পরােয়। 

(৪) উত্তরোলীন ঘেনাবলী। কযমন সীতা দ্ববসেেন, লবেুকের েন্ম, রামায়ণ রচনা, 
রাকমর অশ্বকমধ্ যজ্ঞ এবং সীতার পাতাল প্রকবে। 

(৫) উপকর েদ্বথত মূল োদ্বহনীদ্বে।৩ 

                      অকনকের মকত মূল রামায়ণ সপ্তোণ্ড নয়। ‘বাল’ ও ‘উত্তর’ 
পরবতেীোকলর সংকযােন। কসদ্বে যদ্বি হকয়ও থাকে, তাহকলও আমরা সমূ্পণে 
রচনাদ্বেকেই বাল্মীদ্বের ধ্কর কনব। োরণ েদ্বব োদ্বহনী রচনা েকরন দ্বঠেই, আবার 
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তা  কিও ওকঠ। আর ইদ্বতহাস কলখ্ার োে এেেকনর হাকতই সমূ্পণে হকয় যাকব এ 
ধ্ারণা দ্বনতান্ত অববজ্ঞাদ্বনে।  

 

প্রতীে ও প্রতীোথে 

রামায়ণকে আমরা কিখ্দ্বি এেদ্বে প্রতীেধ্মেী তথা রূপেধ্মেী োবয দ্বহকসকব। প্রতীে 
হল এমন দ্বেিু যা তার দ্বনে রূকপর আিাকল অনয কোন েথা লুদ্বেকয় রাকখ্। ‘প্রতীে’ 
েব্দদ্বের অথে – দ্বচহ্ন, সংকেত, দ্বনিেেন। ইংকরদ্বেকত Symbol েব্দদ্বে প্রতীকের 
প্রদ্বতেব্দ দ্বহকসকব পদ্বরদ্বচত।  

মানব সভযতার দ্ববোকের একেবাকর প্রাথদ্বমে পযেযাকয় প্রতীকের উিব। যখ্ন কথকে 
মানুকষর দ্বচত্রণ ক্ষ্মতা দ্ববেদ্বেত হকত শুরু েকরকি তখ্ন কথকেই প্রতীকের দ্ববোে 
শুরু হয়। মানুকষর প্রথম দ্বিেোর দ্বচত্রগুদ্বল দ্বিল যকথষ্টই প্রতীে দ্বনভের। মানুষ গুহার 
 াকয় কয সব িদ্বব আাঁেকতা, কসখ্াকন িুকে উঠকতা কোন পশু, পাদ্বখ্, মানুষ, যুদ্ধকেৌেল 
দ্বেংবা দ্বনকেকির অকের িদ্বব। কসখ্াকন প্রাণী তার প্রেৃত োঠাকমাকত কবদ্বরকয় না একস 
োঠাকমার আভাষ কবদ্বরকয় আসকতা। কসই আিল কিকখ্ই বুকে কনওয়া কযত কসো 
কোন প্রাণী। সমকয়র বিকল মানুকষর জ্ঞান ও েকমের প্র দ্বতর সাকথ সাকথ মানুকষর 
দ্বচত্রণ ক্ষ্মতারও দ্ববোে ঘেল। মানুকষর দ্বচত্র-ভাষায় শবদ্বচত্র আসকত শুরু েরল 
দ্বচত্রদ্বলদ্বপর(Pictogram) স্তকর। এই স্তকর মানুষ দ্বচত্র দ্বিকয় অকনে েথাই বলকত 
কচষ্টা েরকত থােল, কযখ্াকন প্রতীকের উপস্থাপনা লক্ষ্ণীয়। 

এরপর এল ভাবদ্বলদ্বপ(logogram)। তখ্ন স্বাভাদ্ববে দ্বচত্রগুদ্বলকত স্বাভাদ্ববে ভাবময়তা 
প্রসু্ফদ্বেত হকত লা কলা। কযমন প্রাচীন যুক র স্মারে দ্বচত্রপ্রতীে স্তকর কচাখ্ কথকে 
কিাাঁো কিাাঁো অশ্রু েকর পিাকে কবাোত োন্না, ভাবদ্বলদ্বপকত তা হকয় উঠল িুুঃখ্। 
এই স্তকর অধ্েবৃকত্তর দ্বনকচ তারা এাঁকে রাদ্বত্র এবং অধ্েবৃকত্তর দ্বনকচ সূযে বদ্বসকয় কবাোকনা 
হত দ্বিন। এভাকবই মানুকষর দ্বচহ্ন, সংকেতগুদ্বল ভাবমদ্বণ্ডত হকয় উঠকত লা কলা। 
মানুকষর ভাবময় অথেকবাধ্ে দ্বচহ্ন, সংকেতগুদ্বল দ্ববপুল অথেকিযাতনায় হকয় উঠকলা 
প্রতীে। এভাকবই মানুষ যকথষ্ট সভয হকয়ও এবং দ্বববদ্বতেত ধ্বদ্বনদ্বলদ্বপ বা বণেমালা 
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কপকয়ও সংকক্ষ্কপ অকনে েথা বলকত যু  যু  ধ্কর প্রতীকের বযবহার েকর আসকি 
এবং আেও প্রতীকের দ্ববোল রাকেয বসবাস েরকি।  

প্রতীে বলকত শুধু্ িদ্ববোতীয় দ্বচহ্নই কবাোয় না। আবার বযবহাকরর সাকথ সাকথ 
বিকল যায় প্রতীকের নামও। বযবসায় প্রতীে হকয় যায় ‘কেডমােে’, সং ঠকন ‘কলাক া’( 
কক্ষ্ত্রদ্ববকেকষ মকনাগ্রাম), ভাষাতকে ‘দ্বলদ্বপ-বণে-অক্ষ্র’, সং ীকত ‘কনাে’, রাকের কক্ষ্কত্র 
‘পতাো-োতীয় সং ীত’, ধ্কমে ‘প্রদ্বতমা’, দ্বচত্রদ্বেকল্প ‘আাঁচি’, দ্বেল্পেকমে ‘ধ্াাঁচ’, রাস্তায় 
‘সাইনকবাডে’, সাদ্বহকতয ‘রূপে’, দ্বনুঃেব্দতায় ‘ইদ্বেত’, বাস, েয়কলকের আাঁোআাঁদ্বেকত 
কিয়ালদ্বচত্র (graffito),  দ্বণত োকে ‘অি-দ্বচহ্ন’ এরেম আরও েত েী। প্রতীে কয 
েতরেম হকত পাকর তার ইয়ত্তা কনই। মানুষ েথা বলার সময় মুকখ্র কপদ্বেকত কয 
পদ্বরবতেন হয় বা কয পদ্বরবতেন সাধ্কনর মাধ্যকম মানুষ তার মুকখ্র ভাষাকে কবাধ্ ময 
েকর তুকল ধ্কর, তা হল কসই ভাষার প্রাথদ্বমে প্রতীে। ভাষার অনযতম প্রতীে হল 
ধ্বদ্বন-বণে-অক্ষ্র। দ্বভক্টর োনোকরর হাত ধ্কর সত্তকরর িেকের মাোমাদ্বেকত প্রতীে 
োকের (symbology) েন্ম হকয়কি।  

 

রামায়ণ এেদ্বে রূপেধ্মেী োবয 

আমরা রামায়ণকে এেদ্বে রূপেধ্মেী োবয দ্বহকসকব কিখ্দ্বি। অথোৎ তার ওপকরর 
 ল্পদ্বের আিাকল লুদ্বেকয় আকি আর এেদ্বে  ল্প (কযমন বাংলা সাদ্বহকতয ‘চযোপি’, 
মুদ্বনিকত্তর েীোয় চযোর ভাষাকে দ্বড-কোড না েকর দ্বিকল আমরা বুেকতই পারতাম 
না তার প্রেৃত অথে), যা প্রেৃতপকক্ষ্ রচনাোকরর অদ্বিষ্ট। েী দ্বনদ্বহত আকি রামায়কণর 
 কল্প? 

রামায়ণোর স্বয়ং তার োবযকে বকলকিন—  

(ে) সংদ্বহতা (১/১/৭৮), আখ্যান (১/২/৪০-৪৪), পুরাবৃত্ত (১/৪/২৫), ইদ্বতহাস 
(৬/১২৮/২০) ।  

(খ্) অধ্যাকয়র শুরুকত আমরা েদ্ববগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠােুকরর ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধ কথকে কয 
উদৃ্ধদ্বত বযবহার েকরদ্বি তাকতও দ্বতদ্বন রামায়ণকে ইদ্বতহাস আখ্যাদ্বয়ত েকরকিন। 
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আমরাও প্রাজ্ঞেনকে েদ্ধা োদ্বনকয় রামায়ণকে ইদ্বতহাকসর উপািান দ্বহকসকব কিখ্ব। 
অথোৎ প্রতীকের আিাকল ভারতবকষের ইদ্বতহাস দ্বনদ্বহত রকয়কি রামায়কণ। এ শুধু্ 
অলীে েল্পনা মাত্র নয়, দ্ববকশ্বর বকরণয  কবষে-দ্ববকেষকজ্ঞরা এর সমথেকন সওয়াল 
েকরকিন। কযমন-- 

( ) ভারতীয় দ্ববিযাভবকনর সংসৃ্কত দ্ববভাক র প্রািন অধ্যক্ষ্ ডুঃ এ.দ্বড. পুসলোর 
দ্বলকখ্কিন— 

“ It has been already indicated that tha besis of the Rama story is 
historical and so whatever appears to go against the historical 
character of the work by being fantastic, marvellous or 
supernatural, is almost certainly to be treated as a later addition.”৪ 

(ঘ) কোন কোন দ্ববকেষজ্ঞ রামায়কণর উৎকস শবদ্বিে-রূপোকথের আদ্ববষ্কার েরকত 
কপকরকিন। কযমন Prof. Lassen মকন েকরন প্রচদ্বলত রামায়কণর মূল োদ্বহনী 
িাদ্বক্ষ্ণাকতয এবং দ্বসংহকল আযে সভযতা দ্ববস্তাকরর রূপে ও রামচন্দ্র আযেযসভযতার 
প্রতীে।  

(ঙ) Weber এর মকতও িদ্বক্ষ্ণ ভারকত আযে সভযতা দ্ববোকের োদ্বহনীই বদ্বণেত 
হকয়কি রামায়কণ। Weber দ্বলকখ্কিন-- 

“In the Ramayana we find ourselves from the very outset in the 
region of allegory and we only move upon historical ground so far 
as the allegory is applied to an historical fact, viz, to the spread 
of Aryan civilization to the south more especially to Cylion.”৫   

Weber এর মকত রাম ও বলরাম (হলভৃত) এেেনই। দ্বতদ্বন সীতাকে ঋক্-শবদ্বিে 
সংসৃ্কদ্বতর সকে অদ্বিত েকরকিন। তাাঁর মকত-- 

“Sita, in the first place whose abduction by a giant-demon and the 
subsequent recovery by her husband Rama, constitute the plot of 
the entire poem, is but the field-furrow to whom devine honours 
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were paid in song of the Rik and Grihya ritual. She accordingly 
represents Aryan husbandry, which has to be protected by Rama 
‘Halabhrit’ ‘the plough-bearer’, though the two were afterwards 
separated.” 

(চ) H.H. Wilson দ্বলকখ্কিন— 

“…the story of the Ramayana seems to be founded on historical 
fact and the tradition of the south of Indian uniformly its 
civilization to the subjugation or dispersion of its forest tribes of 
Barbarians and the settlement of civilized Hindus to the conquest 
of Lanka by Rama.”৬ 

(ি) আবার Jacobi মকন েকরন ইন্দ্র-বৃত্রাসুকরর যুকদ্ধর েথা রূপে আোকর রাম-
রাবকণর যুকদ্ধ বদ্বণেত হকয়কি— 

“Her husband Rama would be no other then Indra, and her conflict 
with Ravana would represents the Indra-Vritra myth of the 
Rigveda.”৭ 

(ে) Jacobi র মতামতকে অনুসরণ েকর A.A. Macdonell বকলকিন— 

“Rama would be no other then Indra and his conflict with Ravana, 
chief of the demons would represent Indra-Vritra myth of the 
Rigveda.”৮ 

(ে) A.B. Keith মকন েকরন, প্রােৃদ্বতে অদ্বতেথা (natural-myth) বদ্বণেত হকয়কি 
রামায়কণ— 

“The mere theme, the blending together of two distinct legends, 
the court intrigues of Ayodhya and the legend of Rama’s war on 
on Ravana for the rape of Sita – in ultimate origin of nature-myth- 
is the work of an artist…”৯ 
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(ঞ) বহু ভারতীয় মনীষী রামায়ণকে রূপোদ্বেত বকল মকন েকরকিন। রবীন্দ্রনাথ 
 ভীর ভাকব রামায়কণর রূপোথেেতায় দ্ববশ্বাস েরকতন। দ্ববদ্বভন্ন সমকয় দ্বতদ্বন এই 
ধ্ারণার আনুেুকলয অকনে েথা বকলকিন। তাাঁর ‘ভারতবকষে ইদ্বতহাকসর ধ্ারা’ প্রবন্ধ 
এবং ‘রিেরবী’র প্রথম সংস্করকণর প্রস্তাবনাদ্বে এ প্রসকে দ্ববকেষ উকেখ্কযা য। 

রবীন্দ্রনাকথর িৃদ্বষ্টকত রামায়ণ েদ্বহনীকত রূপকের অন্তরাকল লুদ্বেকয় আকি িুদ্বে দ্বিে—
েৃদ্বষ ও স্বণে। েৃদ্বষদ্ববিযার পৃষ্ঠকপাষে ও প্রযুদ্বি নায়ে রামচন্দ্র এবং স্বণেভূদ্বম লিার 
অদ্বধ্পদ্বত দ্ববপুল দ্ববকত্তর ধ্ারে রাবণ-িোনন। 

“রামচন্দ্র আত্মার ঐশ্বকযে অথোৎ অন্তরে মহীয়ান; লকিে রাবণ বদ্বহরকে 
(োরীদ্বরেভাকব) বলীয়ান কতকোদ্দীপ্ত এে রক্ষ্ণেীল (ব্রাহ্মণ) োদ্বতর অধ্ীশ্বর। 
হলভৃত রামচকন্দ্রর েৃদ্বষপ্রযুদ্বির উপেরণ সীতা।”১০ 

(ে) কহমচন্দ্র ভট্টাচাযে েতৃেে অনূদ্বিত রামায়কণর ভূদ্বমো অংকে প্রবুদ্ধ আচাযে 
শ্রীপ্রকবাধ্চন্দ্র কসন রবীন্দ্রনাকথর রামায়ণ ভাবনার রূপোকথের দ্বিেদ্বের পদ্বরচয় 
দ্বিকয়কিন। রবীন্দ্রনাকথর িৃদ্বষ্টকত রামায়কণ রূপকের আিাকল দ্বতনদ্বে বৃহৎ ঘেনা দ্ববধৃ্ত 
হকয়কি— 

(ে) েৃদ্বষদ্ববস্তার উপলকক্ষ্ আযে-অনাযে সংঘাত 

(খ্) েৃদ্বষদ্ববস্তাকরর েত্রু রাক্ষ্সেদ্বির পরাভব সাধ্ন 

( ) ব্রাহ্মণ ক্ষ্দ্বত্রকয়র দ্ববকরাকধ্ ক্ষ্াত্রেদ্বির েয়১১ 

আযেরা প্রথকম দ্বিকলন মৃ য়ােীদ্বব ও ক াধ্ন পরায়ণ। দ্বেন্তু আযেকির রােয দ্ববস্তার ও 
প্রভাব দ্ববস্তাকরর সকে সকে ক্ষ্দ্বত্রয় রাোরা ক্রমেুঃ েৃদ্বষদ্বনভের হকয় উঠকত লা কলন। 
আর এই রােযদ্ববস্তার ও েৃদ্বষদ্ববস্তাকরর িকলই তাকির সকে অনাযেকির দ্ববকরাধ্ কলক  
ক ল।  

“এই চাকষর লাঙল দ্বিয়াই তখ্ন আকযেরা ভারতবকষের মাদ্বেকে ক্রমেুঃ আপন েদ্বরয়া 
লইকতদ্বিকলন। এই লাঙকলর মুকখ্ অরণয হদ্বেয়া দ্ব য়া েৃদ্বষকক্ষ্ত্র বযাপ্ত হইয়া 
পদ্বিকতদ্বিল। রাক্ষ্কসরা এই বযাদ্বপ্তর অন্তরায় দ্বিল।”১২ 
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রবীন্দ্রনাকথর মকতর সমথেকন আচাযে প্রকবাধ্চন্দ্র কসন অনুমান েকরকিন, এেো সময় 
সমস্ত ভারতবষেই রাক্ষ্সকির অদ্বধ্োকর দ্বিল। আযে রােযদ্ববস্তাকর তারা ক্রমেুঃ পূবে ও 
িদ্বক্ষ্ণদ্বিকে সকর কযকত বাধ্য হয়। রাম পূবেভারকতই প্রথম রাক্ষ্স দ্বনধ্কন প্রবৃত্ত হন। 
তািো দ্বনধ্ন, অহলযা উদ্ধার, হরধ্নু ভে, সীতা লাভ সমস্তই পূবেভারকতর ঘেনা।১৩ 
দ্ববশ্বাদ্বমত্র ও েনে রামচন্দ্রকে েৃদ্বষদ্ববস্তাকর ও রাক্ষ্স দ্বনধ্কন পূবেভারকতই উৎসাদ্বহত 
েকরদ্বিকলন— 

“দ্ববশ্বাদ্বমত্র রামচন্দ্রকে অনাযে-পরাভবব্রকত িীদ্বক্ষ্ত েদ্বরয়া তাাঁহাকে েনকের পরীক্ষ্ার 
স্থকল উপদ্বস্থত েদ্বরকলন। কসখ্াকন রামচন্দ্র ধ্নুে ভাদ্বঙয়া তাাঁহার ব্রত গ্রহকণর কেষ্ঠ 
অদ্বধ্োরী বদ্বলয়া আপনার পদ্বরচয় দ্বিকলন।”১৪ 

রামায়কণর তৃতীয় বৃহৎ ঘেনা ব্রাহ্মণ-ক্ষ্দ্বত্রকয়র দ্ববকরাধ্ ও ক্ষ্দ্বত্রয়কির েয়লাভ। 
েৃদ্বষদ্ববস্তাকর আগ্রহ দ্বিল মূলত ক্ষ্দ্বত্রয়কির, ব্রাহ্মকণরা ক াধ্ন দ্বনকয়ই সন্তুষ্ট দ্বিকলন। 
িকল েৃদ্বষসম্পি দ্বনকয় অনাযেকির সকে আযেকির কয দ্ববকরাধ্ বাাঁকধ্ তা আসকল 
ক্ষ্দ্বত্রয়কিরই দ্ববকরাধ্। োরণ রাক্ষ্স প্রভুকত্ব ক্ষ্দ্বত্রয় স্বাকথের বযাঘাত ঘেত। এই 
দ্ববকরাকধ্র মূকল শুধু্ সভযতার নয়, আিকেেরও দ্ববকরাধ্ দ্বিল— 

“এইরূকপ সমাকে কয আিকেের কভি হইয়া ক ল, কসই আিেেকভকির 
মূদ্বতেপদ্বরগ্রহস্বরূকপ আমরা িুই কিবতাকে কিদ্বখ্কত পাই। প্রাচীন শবদ্বিে মন্ত্রতন্ত্র 
দ্বক্রয়াোকণ্ডর কিবতা ব্রহ্মা এবং নবযিকলর কিবতা দ্ববষু্ণ।”১৫ 

রবীন্দ্রনাথ রামকে কেকনকিন ‘রমনীয়তা’, রাবণকে কেকনকিন ‘রবোরদ্বয়তা’, সীতাকে 
কেকনকিন ‘হলকরখ্া’ রূকপ। মায়ামৃক র িারা সীতার ভ্রাদ্বন্ত দ্বনকয় বকলকিন— 

“েৃদ্বষ কয িানবীয় কলাকভর োকনই অত্মদ্ববসৃ্মত হকে কত্রতাযুক  তারই বৃত্তান্ত  া ঢাো 
দ্বিকয় বলবার েনযই কসানার মায়ামৃক র েল্পনা আকি।”১৬ 

(ঠ) রবীন্দ্রনাথ খু্ব স্পষ্টভাকব কেকন ক কিন রামায়কণ ভারতবকষের ইদ্বতহাকসর 
গুরুত্বপূণে এেদ্বে অধ্যায় লুদ্বেকয় আকি। কস কোন অধ্যায়? আচাযে প্রকবাধ্চন্দ্র কসন 
মকন েকরন রামায়ণ হল অকোকের (খ্রী.পূ. ২৭২-২৩২) পরবতেীোকলর ঘেনা।  



119 

 

“কমৌযেপূবে োল কথকে কমৌকযোত্তর োল পযেন্ত ধ্মে ও সমাে দ্বববতেকনর কয দ্ববপুল 
ইদ্বতহাস, তার এেদ্বে বৃহৎ অংকেরই সন্ধান পাওয়া যায় এই রামায়ণ 
োবযখ্াদ্বনকত।”১৭  

(ড) শুধু্ প্রকবাধ্চন্দ্রই নন Talborys Wheeler মকন েকরন রাম-রাবকণর যুদ্ধ হল 
প্রেৃতপকক্ষ্ ব্রাহ্মণযধ্মে এবং কবৌদ্ধধ্কমের সংঘাকতর োদ্বহনীমাত্র।-- 

“… The war between Rama and Ravana is but a poetic version of 
the conflict between Brahminism and Buddhism in the South”.১৮ 

(ঢ) কেযাদ্বতভূষণ চােী তাাঁর ‘ কিয বাল্মীদ্বে রামায়ণ’ গ্রকে রামায়কণর রূপোকথের 
অনুসন্ধান েকরকিন।  

(ণ) ড. ক াকপনু্দ মুকখ্াপাধ্যায় তাাঁর ‘সংসৃ্কত সাদ্বহকতযর ইদ্বতবৃত্ত’ গ্রকেও রামায়কণর 
রূপোথে উকন্মাচকনর কচষ্টা েকরকিন।  

অথোৎ স্বয়ং রচনাোর, েদ্ববগুরু, পদ্বণ্ডত, দ্ববকেষজ্ঞ, অধ্যাপে প্রমুকখ্রা সেকলই মকন 
েকরন রামায়ণ দ্বনিে োদ্বহনীমাত্র নয়, এর আিাকল উাঁদ্বে দ্বিকে ভারকতর এে অবযি 
ইদ্বতহাস। কস ইদ্বতহাস কমৌযেপূবে যু  কথকে শুরু েকর কমৌকযোত্তর োল পযেন্ত দ্ববসৃ্তত। 

 

রূপোকথের উকন্মাচন কোন পকথ? 

এখ্ন আমাকির কেকন দ্বনকত হকব, কসই রূপোকথের উকন্মাচন আমরা কোন পকথ 
েরব? রূপোথে দ্বনণেকয় সেল  কবষেই েব্দাথেতকের আেয় দ্বনকয়কিন। রাম 
‘রমনীয়তা’, লক্ষ্মণ ‘লক্ষ্মীবত্তা’ বা ‘েলযানোরী সম্পি’, সীতা ‘হলকরখ্া’ প্রভৃদ্বত 
েব্দাথেতাদ্বেে উকন্মাচনগুদ্বল ইদ্বতমকধ্যই দ্ববকেষকজ্ঞরা সনাি েকর কিকলকিন। 
মহােনকির কিখ্াকনা পকথই আমরা রামায়কণর রূপোথে দ্বনণেকয়র কচষ্টা েরব। আসকল 
রামায়কণর রূপোকথের দ্বিেদ্বে দ্বনকয় এই কয নানা মুদ্বনর নানা মত তার োরণ, েব্দাকথের 
পকথ ক কলও অকনেস্থকলই েল্পনার আেয় দ্বনকয়কিন তাাঁরা, িলত পাথেেয ঘকে ক কি 
মতামকত। ভাষা উকন্মাচকনর যথাথে দ্ববজ্ঞান তাাঁকির হাকত আকসদ্বন। আমরা ইদ্বতমকধ্য 
হাকত কপকয় ক দ্বি দ্বক্রয়াদ্বভদ্বত্তে েব্দাথেতকের অদ্বিেলাো। তার িারা আমরা েকব্দর 
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বুৎপদ্বত্তর দ্বনণেকয়র মাধ্যকম ভাষার অন্তকর লুদ্বেকয় থাো কয সামাদ্বেে সত্তা, যার অতীত 
চলকন দ্বনদ্বমেত হকয়কি এেদ্বে সমাে ইদ্বতহাকসর; কসই ভাষার পথ ধ্কর দ্ববকেষণ েকর 
আমরা রামায়কণর Decode েরার কচষ্টা েরব। এই অধ্যাকয় আপাতত চদ্বরত্রগুদ্বলর 
সামাদ্বেে সত্তা উকন্মাচকনর কচষ্টা েরা ক ল। বাদ্বে েথা হকব পকরর অধ্যাকয়।  

 

আমাকির এ অধ্যায় চদ্বরত্র দ্বনকয়। রামায়কণ অসংখ্য চদ্বরত্র রকয়কি। আমরা তার মধ্য 
কথকে েকয়েদ্বে চদ্বরত্রকে কবকি দ্বনকয়দ্বি, যারা পূকবে উি মূল োদ্বহনীর কক্ষ্কত্র 
অপদ্বরহাযে। এতদ্বিন চদ্বরত্রগুদ্বলর কয পদ্বরচয় আমরা কেকন একসদ্বি তার অন্তরাকল 
রকয়কি এে অনয পদ্বরচয়। আে দ্বক্রয়াদ্বভদ্বত্তে-বণেদ্বভদ্বত্তে েব্দাথেতকের অদ্বিেলাো 
আমাকির হাকত, কসই অদ্বি কথকে প্রজ্জ্বদ্বলত মোল দ্বিকয় আমরা চদ্বরত্রগুদ্বলর অন্তকর 
তাোব। 

        তার আক  আমাকির েকয়েদ্বে দ্বসদ্ধান্ত মকন রাখ্কত হকব, নইকল সত্তাগুদ্বলর 
যথাথে উদ্ঘােন সম্ভব হকব না। যথা— 

(১) প্রথকমই এই ভীরু অদ্ববশ্বাস িূর েকর দ্বিকত হকব কয, আমাকির প্রচদ্বলত জ্ঞাকনর 
সীমার বাইকরও দ্ববরাে এে জ্ঞান তথা সম্ভাবনার ে ৎ আকি। শবজ্ঞাদ্বনে  কবষণায় 
সম্ভাবনা তে (Probability theory) প্রকয়া  বতেমাকনর দ্ববজ্ঞানকে সুিূর প্রসাদ্বরত 
েকরকি। ভাষাচচোও আসকল দ্ববজ্ঞান চচো, তাই প্রকয়ােকন এখ্াকনও সম্ভাবনা তকের 
প্রকয়াক র যকথষ্ট অবোে রকয়কি। 

(২) পূকবের অধ্যায় আমাকির োদ্বনকয়কি, দ্বক্রয়াই ভাষার মূল; এমনদ্বে নামপিগুদ্বলও 
দ্বক্রয়া কথকেই েকন্মকি। 

(৩) বণেগুদ্বল আসকল এে এেদ্বে দ্বক্রয়া কে ধ্ারণ েকর থাকে। স্বরবণেগুদ্বল কসখ্াকন 
আধ্ার স্বরূপ; এবং বযঞ্জনবণেগুদ্বল আকধ্য় স্বরূপ। 

(৪) চদ্বরত্রগুদ্বলর কয দ্ববকেষণ, তা বুৎপদ্বত্ত কভকঙ কবর েরা হকব; িলত কয দ্বক্রয়াদ্বে 
দ্বনষ্পন্ন হকব তার সম্ভাবনার উকন্মাচন েকর সামাদ্বেে কক্ষ্কত্র তার প্রকয়াক  কস েী 
রূপ গ্রহণ েকর আকি তা কিখ্াকনা হকব।   
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(৫) আমরা দ্বনদ্বিত ভাকব ধ্কর দ্বনকয়দ্বি, রামায়কণ ভারকতর অতীত ইদ্বতহাস, িেেন, 
সমােতে, অথেনীদ্বত প্রভৃদ্বতর েথা লুদ্বেকয় রকয়কি। দ্বক্রয়াদ্বভদ্বত্তে েব্দাথেদ্ববদ্বধ্ কসই 
লুোকনা সম্পি উদ্ধাকরর চাদ্ববোদ্বঠ। 

(৬) রামায়ণ- মহাভারকতর চদ্বরত্রগুদ্বল বযদ্বি নয়, সত্তা। সত্তা বলকত বুেব এেেন 
দ্বক্রয়াোরী বা এেদ্বে Post, কযমন, প্রাচীন এেদ্বে প্রবাি স্মরণ েদ্বর, ‘কয যায় লিায়, 
কসই হয় রাবণ’।—অথোৎ রাবণ এখ্াকন কোন এেদ্বে দ্বনদ্বিেষ্ট বযদ্বিমাত্র নয়, লিায় 
(েনসমুকদ্রর মাকে দ্বেলীভূত িীপরূকপ প্রদ্বতদ্বষ্ঠত স্থান) অদ্বধ্ষ্ঠাতা সত্তামাত্র। আবার এ 
সত্তা সবসময় মূতে নাও হকত পাকর, কযমন ‘রাম’ েব্দদ্বের মূকল রকয়কি ‘রম্’ নামে 
ধ্াতুদ্বে, যার অথে ‘রমনীয়তা’। এদ্বিে দ্বিকয় ‘রাম’ েব্দদ্বের অথে িাাঁিায় ‘রমনীয়তার 
আধ্ার’; হদ্বরচরণ বকন্দযাপাধ্যাকয়র ‘বেীয় েব্দকোষ’ এ তাই ‘রাম’ েকব্দর প্রথম অথে—
‘রমণস্থান, চারু, মকনাজ্ঞ’। আসকল প্রাচীন ভারতীয় পদ্বণ্ডকতরা িৃেয বস্তুকে কবাোকনার 
েনয েব্দ শতদ্বর েকরনদ্বন, মূলত তাকির লক্ষ্য দ্বিল অিৃেয সত্তার নামেরণ েরা। পকর 
কসই অিৃেয সত্তার ধ্কমের সাকথ কয বাহয সত্তার দ্বমল পাওয়া কযত, তার নাম কসই 
অিৃেয সত্তার নাকম েকর কিওয়া হত। পূকবের অধ্যাকয় এ দ্বনকয় আকলাচনা েরা হকয়কি। 

                েকদ্ধয় শ্রী িীকনেচন্দ্র কসন তাাঁর ‘রামায়ণী েথা’ গ্রকে কমাে ১০দ্বে 
চদ্বরত্রকে দ্বনকয় দ্ববস্তাদ্বরত আকলাচনা েকরকিন। েকদ্ধয় শ্রী সুখ্ময় ভট্টাচাযে োেী 
সপ্ততীথে তাাঁর ‘রামায়কণর চদ্বরতাবলী’ গ্রকে প্রায় ২৪দ্বে মূল চদ্বরকত্রর আকলাচনা 
েকরকিন। আমরাও মহােনকির পো অনুসরণ েকর েকয়েদ্বে মূল চদ্বরকত্রর 
আকলাচনায় দ্বনকয়াদ্বেত হকয়দ্বি— 

 

িেরথ 

সুধ্ীরচন্দ্র সরোর সিদ্বলত ‘কপৌরাদ্বণে অদ্বভধ্ান’ গ্রকে সিলে বণেনা দ্বিকয়কিন— 

“সূযেবংেীয় নৃপদ্বত দ্বিলীকপর পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অে ও অকের পুত্র িেরথ। ইদ্বন 
অকযাধ্যার রাো ও রামলক্ষ্মণাদ্বির দ্বপতা। কেৌেলযা শেকেয়ী ও সুদ্বমত্রা নাকম এাঁর 
দ্বতনদ্বে প্রধ্ানা মদ্বহষী দ্বিকলন।”১৯  
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িীঘেদ্বিন তার কোন পুত্র দ্বিল না। িেরকথর োন্তা নাকম এে েনযা দ্বিল; যার দ্ববকয় 
দ্বিকয়দ্বিকলন িেরথ ঋষযেৃকের সকে। কযৌবকন মৃ য়া োকল িেরথ এে েব্দকভিী 
বাকণ এে মুদ্বনেুমারকে দ্বনদ্বহত েকরন। কসই মুদ্বনেুমাকরর দ্বপতা িেরথকে অদ্বভোপ 
কিন অনুরূপ পুত্রকোকের। অপুত্রে িেরথ পুত্রোমনায় পুকত্রদ্বষ্ট যজ্ঞ েকরন ও কসই 
যকজ্ঞর পাকয়স কেৌেলযা শেকেয়ী ও সুদ্বমত্রাকে ভা  েকর কিন। িকল কেৌেলযার  কভে 
রাম, শেকেয়ীর  কভে ভরত ও সুদ্বমত্রার  কভে লক্ষ্মণ ও েত্রুঘ্ন েন্মগ্রহণ েকরন। 
রাকমর রােযাদ্বভকষে োকল মেরার পরামকেে শেকেয়ী িেরকথর োকি পূকবের এে 
েকতে ভরতকে রাো ও রামকে িািেবষে বনবাকস পাঠাকনার েনয োনায়। দ্বপতৃসতয 
পালনাথে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনবাকস ক কল পুত্রকোকে োতর হকয় িেরথ প্রাণতযা  
েকরন। 

‘বেীয় েব্দকোষ’ গ্রকে শ্রীহদ্বরচরণ বকন্দযাপধ্যায় ‘িেরথ’ েব্দদ্বের অকনেগুদ্বল অকথের 
মকধ্য প্রথমদ্বে দ্বিকয়কিন— ‘যাহার রথ িে দ্বিকে, অথোৎ সর্ব্েত্র অপ্রদ্বতহত’২০। এখ্াকন 
‘িে’ অকথে বহু কবাোকে। কযমন, ‘িকে দ্বমদ্বল েদ্বর োে’ ইতযাদ্বি। আর ‘রথ’ েব্দদ্বের 
মূকল রকয়কি ‘রম্’ ধ্াতু। বণেদ্বভদ্বত্তে েব্দাথেদ্ববদ্বধ্কত ‘র’-এর অথে ‘দ্বনকেকে কেন্দ্র েদ্বরয়া 
আবত্তেন েকর কয’। আর ‘ম’-এর অথে ‘দ্বমতেৃত হওয়া’; সীমাদ্বয়ত হওয়া। তাহকল 
‘রম’ ধ্াতুর অথে িাঁিাকে ‘আবত্তেন সীমাদ্বয়ত যাহাকত’(কয দ্বক্রয়ায়, আচরকণ)। মূল 
দ্বক্রয়াকে ধ্কর ‘রথ’-এর অথে িাাঁিাকব -- ‘আবত্তেমাকনর সীমাদ্বয়ত রূপ(রম্) থাকে 
যাহাকত দ্বেংবা ঘূণেমান চকক্রর উপর বত্তেমান থাকে কয’। 

রামায়কণর োদ্বহনী কলখ্া চকলকি কবৌদ্ধধ্কমের আদ্ববভোকবর বহু আক  কথকে। িলত বহু 
রােত্ব একসকি, োসন েকরকি, চকলও ক কি। কস সময়োর সামাদ্বেে সং ঠনগুদ্বল 
বা রাকের অের দ্ববভা  এেদ্বত্রত হকয় সদ্বক্রয়ভাকব কিে চালাকে, আর তার িকল 
সমাকের কযৌথ অগ্র দ্বত ঘেকি। পূকবেই বলা হকয়কি দ্বক্রয়াদ্বভদ্বত্তে িৃদ্বষ্টকত বযদ্বিকে নয় 
সত্তাকে কবাোকনা হত। ‘িেরথ’ েকব্দ কবাোকনা হকে অের দ্ববভাক র সদ্বক্রয়তাকে, 
যা সমাকের রথকে এদ্ব কয় দ্বনকয় চলত। ‘বেীয় েব্দাথেকোষ’ গ্রকে শ্রী েদ্বলম খ্ান 
সত্তাদ্বের সম্পকেে দ্বলকখ্কিন, ইদ্বন অে রাোর পুত্র, কয সত্তা(অকনেগুদ্বল মানুকষর ক াষ্ঠী 
বা এেেন বীর ও তা িলবল) কসোকলর মহদ্বষেকির কতায়াক্কা না েকর দ্বনকেই 
োসনক্ষ্মতায় চকি বকসদ্বিল। বহুকে িে বলার কয করওয়াে প্রচদ্বলত আকি, কসই 
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রীদ্বত অনুসাকরই এই িেরথ নামে বহু দ্বডপােেকমকে দ্ববভি োসন বযবস্থার েথাই 
রামায়কণ বলা হকয়কি।২১ 

--এই দ্ববভা গুদ্বল কয সবেিা আবদ্বত্তেত হত, তার প্রমাণ ‘রথ’ েব্দদ্বে। কসই আবদ্বত্তেত 
বযবস্থাগুদ্বলকে কয সত্তা সামঞ্জসয দ্ববধ্ান েকর িলািলগুদ্বলকে এেদ্বত্রত েরকত সক্ষ্ম 
দ্বিল, কসই সত্তা িেরথ।  
‘সরল েব্দাথেকোষ’ গ্রকে ‘িেরথ’ েকব্দর অথে রকয়কি-- ‘িে রথ যাহার; অথবা কয 
সমাে োসে িেরকথ চকলন; অথবা িে (বহু) দ্ববভা  িারা কয োসকের োসনোযেয 
চকল।’২২ 
 

কেৌেলযা 

কপৌরাদ্বণে অদ্বভধ্াকন আকি-- অকযাধ্যায় রাো িেরকথর প্রধ্ানা েী, রাকমর েননী। 
ইদ্বন কোেলাদ্বধ্পদ্বতর েনযা। িীঘেোল দ্বনুঃসন্তান থাোয় িেরথ পুকত্রদ্বষ্ট যজ্ঞ েকরন 
এবং তারই িকল কেৌেলযার  কভে রাকমর েন্ম হয়। দ্বতদ্বন দ্বচরনম্র, মধু্র স্বভাবা ও 
কেহেীলা দ্বিকলন। তাাঁর শধ্কযের চরম পরীক্ষ্া হয় পুত্র রাকমর বনবাস োকল। দ্বতদ্বন 
প্রথকম পুত্রকে বন মকন দ্বনবৃত্ত েরকত কচষ্টা েকরন, দ্বেন্তু দ্বপতৃসতয পালকন দ্বনষ্ঠা ও 
অপূবে ধ্মেপ্রাণতা িেেকন দ্বতদ্বন পুত্র দ্ববরকহ িুুঃখ্ তুে েকর রামকে সম্মদ্বত কিন ও 
আেীবোি েকরন। কচাদ্দ বির পকর রাম অকযাধ্যায় প্রতযাবতেন েরকল অশ্বকমধ্ যকজ্ঞর 
পর কেৌেলযার মৃতুয হয়।৩৫  

বেীয় েব্দকোষ অনুসাকর কেৌেলযা েব্দদ্বের বুৎপদ্বত্ত-- √েুে (িীদ্বপ্ত) + অল (েল)-
েতৃেবাকচয = কোেল; কোেল+য = কেৌেলযা।৩৬ 

বেীয় েব্দাথেকোষ অনুসাকর—‘েুেলতা (োরুেীবীতা) কয কিকের (মানুকষর) সাধ্ারণ 
বৃদ্বত্ত’ = কোেল। ‘কয েনক াষ্ঠীর মকধ্য েুেলতা আকি ‘= কেৌেলযা৩৭ 

পুরাণাদ্বি ঘােকল কিখ্া যায় যখ্ন েনসাধ্ারণ কেবলমাত্র েৃদ্বষেীদ্বব, তখ্ন রাোকির 
এেদ্বে েকর রাণী। েনসাধ্ারণ যখ্ন েৃদ্বষেীদ্বব ও োরুেীদ্বব এই িুই ভাক  দ্ববভি 
তখ্ন কিখ্া ক ল রাোকির িুদ্বে রাণী। পকর উিৃত্ত েৃদ্বষপণয ও োরুপণয দ্বনকয় যখ্ন 
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দ্ববদ্বনময়েীবী মানুষ েীবনযাত্রা দ্বনবোহ েরকত লা কলন, তখ্ন তার দ্বতনদ্বে বা চারদ্বে 
রাণী। কসই দ্বিে কথকে কিকের োসন বযবস্থা যখ্ন িে (বহু) দ্বডপােেকমকে দ্ববভি, 
িেরথ বযবস্থায় পযেবদ্বসত, তখ্ন োরুেীদ্বব েনক াষ্ঠী দ্বিকলন কেৌেলযা। তারই পুত্র 
রূকপ েন্ম গ্রহণ েকরন রাম বা Finance Capital। 

যাই কহাে কোেল স্থাননাম দ্বহকসকবও পদ্বরদ্বচত দ্বিল-- কোেলকিেকে িু’ভাক  ভা  
েরা হকয়দ্বিল -- পূবে কোেল ও উত্তর কোেল। উভয় কোেকলর রােধ্ানী অকযাধ্যা 
বা কোেলা (ব.ে) ।  

 

কেেয়ী 

কপৌরাদ্বণে অদ্বভধ্ান অনুসাকর কেেয়ী কেেয় রােেনযা। অকযাধ্যার রাো িেরকথর 
মধ্যমা েী ও ভরত েননী। কিবাসুকরর যুকদ্ধ আহত হকয় কেেয়ীর কসবায় সত্বর 
আকরা য লাভ েরায়, িেরথ তাকে এেসময় িুদ্বে বরিাকন প্রদ্বতশ্রুত হন। দ্বেন্তু কোন 
অভাব না থাোয় কেেয়ী পকর বর গ্রহণ েরকবন বকল ইো প্রোে েকরন। িেরথ 
কেযষ্ঠপুত্র রামকে কযৌবরাকেয অদ্বভদ্বষি েকর দ্বনকে রােযভার কথকে দ্ববিায় গ্রহণ 
েরকবন বকল দ্বস্থর েরকল িাসী মেরার েুপরামকেে ও প্রকরাচনায় কেেয়ী পূবে 
প্রদ্বতশ্রুত কসই বর প্রাথেনা েকরন। এে বকর দ্বতদ্বন রাকমর কচাদ্দ বিকরর বনবাস ও 
অপর বকর ভরকতর দ্বসংহাসকন অদ্বভকষে প্রাথেনা েকরন। এই িুই বর বাকি িেরথ 
অনয কোন বর চাইকত বলকল তাাঁর সমস্ত োেুদ্বত দ্বমনদ্বত বযথে হয়। কেেয়ী িৃঢ়প্রদ্বতজ্ঞ 
হকয় বকলন কয, তার এই বরই চাই, অনযথায় দ্বতদ্বন আত্মহতযা েরকবন। রাম দ্ববমাতার 
মুকখ্ এই েথা েবণ মাত্র দ্বপতৃসতয রক্ষ্ার েনয বন মন েকরন এবং সীতা ও লক্ষ্মণ 
তার অনু ামী হয়। ভরত কস সময় মাতুলালকয়। কসখ্ান কথকে দ্বিকর মাকয়র মুকখ্ 
রাকমর বনবাস এবং দ্বপতার মৃতুযর োরণ কেকন মাতা কেেয়ীকে যকথষ্ট ভৎেসনা 
েকরন। কেেয়ীর তখ্ন উপলদ্বি হয় কয, দ্বতদ্বন েত বি ভুল েকর কিকলকিন। দ্বতদ্বনও 
ভরকতর অনু মন েকরন রামকে দ্বিদ্বরকয় আনার েনয।৩৮  
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বেীয় েব্দকোকষ ‘কেেয়’ েকব্দর বুৎপদ্বত্ত, কেেয় + অ = শেেয়, শেকেয়; কেেয় + 
অ েী = কেেয়ী৩৯ 

কে েকব্দর দ্বক্রয়াদ্বভদ্বত্তে অথে ‘দ্বিোগ্রস্ত  দ্বতেীল োরে’। অথোৎ কয সত্তা এেই েকমের 
পুনরাবৃদ্বত্তমূলে িক্ষ্নীদ্বতকত চকল। কসদ্বিে কথকে ‘কেেয়’ েকব্দর অথে -- ‘কে-েরণ 
আেয় যাহার’ (দ্রুঃ সরল েব্দাথেকোষ)। বেীয় েব্দকোকষ কেেয়ীর দ্বপতা 
কেেয়রােকে সূযেবংেীয় নৃপদ্বত বলা হকয়কি;  আবার কপৌরাদ্বণে অদ্বভধ্াকন বলা 
হকয়কি কেেয়রাে আসকল চন্দ্রবংেীয়। দ্বতদ্বন কয বংকেরই কহান না কেন, এেই 
েকমের পুনরাবৃদ্বত্তমূলে িক্ষ্নীদ্বতর িারা অনুমান েরা চকল, ইদ্বতহাকসর কয পযোকয় 
কযৌথসমাে কভকঙ পণযবাহী সমাকে পদ্বরণত হদ্বেল, এদ্বে তার প্রাথদ্বমে পযোয়। 
চন্দ্রবংে(পুাঁদ্বেবািবংে) খু্বই প্রাচীন। একত কিবগুণ থােকলও, তা কেবলমাত্র েৃদ্বষকত 
উিৃকত্তর। দ্ববদ্বনমকয়র েনয উৎপািকনর নীদ্বত তখ্নও কসভাকব  ৃহীত হয়দ্বন।  

রামায়ণ ও মহাভারকতর িুদ্বে চদ্বরত্র কেেয়ী ও  ান্ধারী, তাকির সহকযা ী যথাক্রকম 
মেরা ও েেুদ্বন উভকয়র আ মন কয অঞ্চল কথকে তা দ্বসনু্ধ দ্ববকধ্ৌত েতদ্রু- দ্ববপাো 
সংদ্বেষ্ট অঞ্চল। একির মকধ্য শবদ্বিে বযবস্থা কথকে খ্াদ্বনেো অধ্ুঃপতন কিখ্া যায়। 
দ্বেন্তু সুস্পষ্ট পণযবাদ্বহতার এরা দ্ববকরাধ্ী। যতিূর কবাো যায়, কসই েনক াষ্ঠীই কেেয়ী 
পিবাচয। যারা েৃদ্বষ উৎপািকন দ্বলপ্ত, উিৃত্ত উৎপন্ন কেউ দ্বনকয় দ্ব কয় দ্ববক্রীবাো েরুে, 
তাকত তাাঁর আপদ্বত্ত কনই। দ্বেন্তু কস দ্বনকে ভূদ্বম সংক্রান্ত কোকনা দ্বেিু তথা উৎপন্ন বা 
কক্ষ্কত্রর অংেদ্ববকেষ দ্ববক্রীর েথা ভাবকত পাকরনা।  

 যাই কহাে, েৃদ্বষবযবস্থা দ্বচরমের; তাই মেরা তার দ্বচরসাথী। এমনদ্বে, তার উৎপাদ্বিত 
সন্তানও হয় ভরত, ভরণ কপাষণ েরাই কয সম্পকির মূল োে। অথোৎ কেেয়ী বলকত 
আমরা বুেব—েৃদ্বষবৃদ্বত্তর িারা চকল কয েনক াষ্ঠীর।  

 

সুদ্বমত্রা 

কপৌরাদ্বণে অদ্বভধ্ান অনুসাকর, সুদ্বমত্রা িেরকথর তৃতীয় েী। তাাঁর যমে সন্তান—লক্ষ্মণ 
ও েত্রুঘ্ন। বনবাকস যাবার সময় লক্ষ্মণ মাকয়র চরণ স্পেে েকর আেীবোি দ্বভক্ষ্া 
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েরকল দ্বতদ্বন বকলদ্বিকলন—তুদ্বম রামকে অনুসরণ কোকরা। রাকমর বনবাস োকল দ্বতদ্বন 
কেৌেলযাকে সান্ত্বনা দ্বিকতন। িীঘেোল পকর রাকমর রােত্বোকল সুদ্বমত্রা নানারেকমর 
ধ্মোনুষ্ঠান েকর কিহতযা  েকরন।৪০ 

সরল েব্দাথেকোষ অনুসাকর, ‘সু (উৎেৃষ্ট) দ্বমত্ত্র- এর (দ্বমত্ত্র – কিবতার) আধ্ার 
কয; অথবা, কয েনক াষ্ঠী েৃদ্বষ ও দ্বেল্প (েৃদ্বষে ও োরুে) উভয়প্রোর উৎপকন্নর 
উিৃত্ত সংগ্রহ ও দ্ববক্রয় েদ্বরয়া েীদ্ববোর্জ্েন েকর; দ্বেংবা কেেয়ী (েৃদ্বষেীদ্বব েনক াষ্ঠী) 
ও কেৌেলযার (েুেলতােীদ্বব ও োরুেীদ্বব েনক াষ্ঠী) খ্াইয়া কিলার পর কয িুই খ্াদ্বন 
আম- এর িালেুেু যাহার ভাক  পকি’।৪১ 

দ্বমত্র েব্দদ্বের দ্বক্রয়াদ্বভদ্বত্তে অথে-- ‘ দ্বতেীল সীমাদ্বয়ত ত্রাণ পায় যাহাকত’। আর দ্বমত্
ত্র েকব্দর অথে-- ‘ দ্বতেীল সীমাদ্বয়কতর তারণ ত্রাণ পায় যাহাকত’। বেীয় েব্দকোষ 
এর অথে দ্বিকয়কিন-- ‘দ্বযদ্বন সর্ব্েভূকত কেহ েকরন; দ্বযদ্বন সব োকনন; দ্বযদ্বন দ্বেরণকক্ষ্পণ 
েকরন’।  

যাই কহাে দ্বমত্র(দ্বমত্ত্র) েব্দদ্বেকে এেেু বুকে কনওয়া যাে। বলা হল, ‘ দ্বতেীল 
সীমাদ্বয়কতর তারণকে ত্রাণ েকর কয’। অথোৎ  দ্বতেীল বা সদ্বক্রয় দ্ববষয় বা বস্তু(=দ্বম) 
আপনার অসুদ্ববধ্ার োরণ হকয় উকঠদ্বিল। তাই কসগুদ্বলকে আপদ্বন আপনার 
এখ্দ্বতয়াকরর বাইকর পাদ্বঠকয় দ্বিকত কচষ্টা েকর চকলকিন (=দ্বমত্)। এমতাবস্থায় কেউ 
আপনার কসই দ্বম-তারণ কচষ্টায় সহায়তা েকর কসদ্বে ত্রাণ েকর দ্বিল। তখ্ন কস হকয় 
ক ল আপনার দ্বমত্র। অনযভাকব বলকল, ে যদ্বি খ্-এর কপায়াদ্বত বযথায় হাত লাদ্ব কয় 
তার সন্তান প্রসকব সহায়তা েকর, োত সন্তানকে হাকত দ্বনকয় বাইকর সেকলর সামকন 
একস িাাঁিায়, তখ্ন ে খ্-এর দ্বমত্ত্র হকয় যায়। দ্বেন্তু োকল বযাপারো িাাঁদ্বিকয় যায় 
কয, কযকহতু প্রসূত সন্তানকে ে-ই বাইকর দ্বনকয় একসকি, কসকহতু সন্তাকনর েননোকযে 
ে-এর ভূদ্বমোই মুখ্য। তখ্ন স্বভাবতই দ্বমত্ত্র হকয় যায় দ্বমত্র।  

অথোৎ, কোকনা সত্তার দ্বমত্র কয কসই সত্তার দ্বেয়িংকের বদ্বহুঃপ্রোকে উৎসাকহর সকে 
সহায়তা েকর বকলই দ্বমত্র পিবাচয। এই ‘দ্বেয়িংকের বদ্বহুঃপ্রোে’ সত্তাদ্বের মানদ্বসে 
দ্বেয়িংে হকত পাকর, বাদ্বহযে দ্বেয়িংেও হকয় পাকর। তার মাকন কয আপনার িৃদ্বষ্টকে 
বাইকর পাদ্বঠকয় কিখ্কত বকল -- কিকখ্া না, কিকখ্া না, কিখ্কত কিাষ দ্বে, নতুন দ্বেিু 
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কিকখ্ কিলকতও কতা পাকরা -- কস আপনার দ্বমত্র। কতমনই প্রাচীন সমাকে যখ্ন 
বািদ্বত উৎপািন বন্ধ দ্বিল, তখ্ন কয সত্তা চাষীকে বািদ্বত উৎপািকনর েনয উৎসাহ 
কযা াকতা -- িু-বস্তা ধ্ান বািদ্বত উৎপািন েকরই কিকলা না, বািদ্বত উৎপািন েরকল 
েী আর হকব, দ্ববদ্বনমকয় িুকো বািদ্বত োপিও কতা পাওয়া কযকত পাকর, দ্বেংবা, 
তাাঁদ্বতকে বলকতা -- বাদ্বনকয়ই কিকলা না িুকো বািদ্বত োপি, দ্ববদ্বনমকয় িুই বস্তা ধ্ানও 
কতা আনা কযকত পাকর ইতযাদ্বি ইতযাদ্বি; এরেম সত্তাই দ্বমত্র পিবাচয। এই দ্বমকত্রর 
আধ্ার দ্বমত্রা। েীবন যাপনকে সু ম েকর দ্বিত, সুদ্ববকধ্ েকর দ্বিত সমসযায়, তাই এ 
সত্তা অবেযই সুদ্বমত্রা। 

 

রাম 
কপৌরাদ্বণে অদ্বভধ্ান অনুসাকর, সূযেবংেীয় অকযাধ্যার রাো িেরকথর অশ্বকমধ্ যজ্ঞ লি 
কেযষ্ঠ পুত্র। দ্বতদ্বন কেৌেলযার  ভেোত। রাকমর যখ্ন কচাদ্দ বির বয়স তখ্ন িেরকথর 
অনুমদ্বতকত দ্ববশ্বাদ্বমত্র রাম-লক্ষ্মণকে দ্বনকয় যান তািো ও অনযানয রাক্ষ্সকির দ্বনদ্বহত 
েরার েনয। রাক্ষ্স দ্বনধ্ন পকথ অহলযা উদ্ধার েকর দ্বতদ্বন দ্বমদ্বথলায়  মন েকরন। 
কসখ্াকন হরধ্নু ভে েকর সীতাকে দ্বববাহ েকরন। দ্বেিুোল পকর িেরথ রামকে 
কযৌবরাকেয অদ্বভদ্বষি েরকত চাইকল মেরার েুপরামকেে ঈষোদ্বিত কেেয়ী িেরকথর 
পূবেপ্রদ্বতজ্ঞার সুকযাক  ভরকতর কযৌবরােয লাভ ও রাকমর কচাদ্দ বিকরর বনবাকসর 
বযবস্থা েকরন। সীতা ও লক্ষ্মণ রাকমর সকে যান।  
রাম পঞ্চবেী বকন েূপেনখ্ার প্রণয় প্রাথেনাকে অস্বীোর েকরন ও তার আকিকে লক্ষ্মণ 
এই রাক্ষ্সীর নাে ও োন কেকে কিন। েূপেনখ্া ভাই রাবণকে সমস্ত অপমাকনর েথা 
োনাকল রাবণ প্রদ্বতকোধ্ স্পৃহায় অন্ধ হকয় যান, এবং সীতাকে লাভ েরার েনয তার 
মকন তীব্র লালসা েন্ম কনয়। মায়াবী মারীকচর সহায়তায় রাবণ সীতা অপহরকণ সক্ষ্ম 
হন। এরপর রাকমর সীতা অকিষণ, উদ্ধার, স্ব-বংে রাবকণর সংহার েকরন ও বনবাস 
কেকষ সীতাকে অদ্বিশুদ্ধ েকর অকযাধ্যায় রােত্ব েরকত থাকেন।২৩ এরপর উত্তরোকণ্ড 
কোেদ্বনন্দা েবকণ সীতাদ্ববসেেন, অশ্বাকমধ্ানুষ্ঠান, লব েুে আখ্যান, সীতার পাতাল 
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প্রকবে, কোেলকিকে েুকের অদ্বভকষে, রাকমর সরযুসদ্বলকল প্রকবে, সেরীকর স্ব ে মন 
প্রভৃদ্বত আখ্যান অকনকে পরবতেীোকলর সংকযােন বকল থাকেন। 
‘বেীয় েব্দকোষ’ গ্রকে হদ্বরচরণ বকন্দযাপাধ্যায় ‘রাম’ েকব্দর অথে েকরকিন ‘রমণস্থান, 
চারু, মকনাজ্ঞ,’ ‘তর্জ্াতীকয়র মকধ্য বৃহৎ’। বেীয় েব্দকোষ আরও দ্বলকখ্কি ‘রাম’ 
মাকন—‘কয স্থাকন রমণ েরা হয়’২৪। োরণ ‘রাম’ এই নামপিদ্বের মূকল রকয়কি ‘রম্’ 
নামে ধ্াতু। যার অথে সকম্ভা  বা ক্রীিা েরা। দ্বক্রয়াদ্বভদ্বত্তে ভাষায় ‘রম্’ ধ্াতুদ্বের 
অথে—‘আবদ্বত্তেকতর সীমায়ন’; তাহকল ‘রম’ মাকন ‘আবদ্বত্তেকতর সীমায়ন যাহাকত’; আর 
‘রাম’ মাকন ‘রম হইকত োত’। ‘সরল েব্দাথেকোষ’ এ আকি—‘আবত্তেমাকনর বা 
ক্রীিাোরীর ক্রীিার সকর্ব্োচ্চ সীমা যাহাকত(কয স্থান োল পাকত্র); দ্বেংবা, অদ্বস্তত্ববাকনর 
আবকত্তের সকর্ব্োচ্চ সীমায় ক্রীিারত কয’২৫। 
শ্রীরামচন্দ্র নারায়কণর অবতার। দ্বতদ্বন ‘ন ি-নারায়ণ’ও বকে। চতুথে অধ্যাকয় তাাঁকে 
দ্ববস্তাদ্বরত োনকবা। এখ্াকন বেীয় েব্দাথেকোষকে অনুসরণ েকর শুধু্ সত্তার দ্বভদ্বত্তদ্বেকে 
দ্বচকন কনওয়ার কচষ্টা েরা ক ল। 
ভকির োকি ‘রাম’ স্বয়ং সদ্বচ্চিানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ। সদ্বচ্চিানন্দ মাথায় থােুন; আমরা 
বরং ব্রকহ্ম এেেু দ্ববচরণ েদ্বর। ব্রহ্ম েী বস্তু? √বৃন্হ+মন্- এই তার  িন। বণোথে 
দ্বনষ্কােন েরকল কিখ্া যায়, ‘বৃন্হ্' েথাদ্বের অথে- ‘আবত্তেনেীল অদ্বতবাহীর (ব) না-
েরণ অন-েরণ (ন) হওয়ন (হ)’ বা বস্তুর প্রেৃদ্বত কেকন দ্বনকয় তাকে আবদ্বতেত েকর 
দ্বনকত পারকল বস্তুদ্বের কয বৃদ্বদ্ধ ঘকে যায়, কসই বদ্বদ্ধেত েরাই বৃন্হ্ েরা। এই বৃন্হ্ 
যখ্ন বাস্তকব না হকয় মনকনর স্তকর হয় (মন্); তখ্ন তাকে বলা হকব ব্রহ্ম। অথোৎ 
বস্তুর বা দ্ববষকয়র অভযন্তরস্থ প্রেৃদ্বতকে বুকে দ্বনকয় মকন মকন (তাদ্বেেভাকব) তার 
বৃদ্বদ্ধসাধ্ন েরার দ্ববিযা অেেনই হল ব্রহ্ম সাধ্না। এেেথায় ব্রহ্ম হল ‘বৃদ্বদ্ধসাধ্ন 
মন্ত্র’। এেদ্বে দ্বডমকে এেেদ্বে দ্বডকম পদ্বরণত েরার কয তে; এেকে এেকো দ্বিকয় 
গুণ েকর এেকো বানাকনার কয তে; মকন মকন কসই তকের সাহাকযয োদ্বিত লকক্ষ্য 
কপৌঁিাকনাকেই বকল ব্রহ্ম েরা। তাই বেীয় েব্দকোকষ ব্রহ্ম অকথে -- কবি, মাথা 
প্রভৃদ্বতকে বুদ্বেকয়কি। অথোৎ এ হল কোনও বস্তু বা দ্ববষকয়র মূল তেদ্বেকে োনকত 
পারা। এোকলর ভাষায় একেই বকল ‘উিাবন েরা’ বা আদ্ববষ্কার েরা’। কয বস্তুর মূল 
োরণকে বা ব্রহ্মকে কেকন কিলা যায়, কসই বস্তুকে তার মকতা েকর বাদ্বিকয় কনওয়া 
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যায়, তাকে মানুকষর প্রকয়ােকনর সাকথ সাযুেয করকখ্  বিকল কিলা যায়। আর প্রকয়া  
হকলই কযমন ত্রুদ্বে ধ্রা পিকব ও তার সংকোধ্ন হকব, কতমদ্বন পাওয়া যাকব অদ্বতদ্বরি 
দ্বেিু আদ্ববষ্কাকরর সাকথ সংকযােন েরার মকতা। তাই ‘বেীয় েব্দাথেকোষ’ বকলকিন—
“নারায়ণকে যদ্বি তাাঁর সূক্ষ্ম পরমাত্মা রূকপ বুদ্বে, তাহকল তার কয সেল মানস কচহারা 
হয়, তার এেদ্বে হল নতুন(আদ্ববষৃ্কত) শুভ েদ্বি দ্ববষয়ে ব্রহ্মজ্ঞান(রাম) যার 
প্রকয়া োত অদ্বভজ্ঞতা হল আদ্ববষ্কাকরর ত্রুদ্বে সংকোধ্ন অথোৎ েুে এবং আদ্ববষ্কাকরর 
সকে কযা  েরার মত নতুন দ্বেিু অথোৎ লব। আর কসই নারায়ণকে যদ্বি সমাকে 
বুেকত চাই, তকব তাকে পাব ন ি-নারায়ণ রূকপ, যার দ্ববদ্বনকয়া  বা Finance 
Capital রূপদ্বে হল রাম। এই োো কখ্কল বকল এর নাম রাম।”২৬ 

অথোৎ এ হল সমাকে ‘োোর কখ্লা’; তাই কতা বকল ‘ে ৎ োোর িাস’। যাই কহাে 
এই োোর কখ্লার িুদ্বে দ্বিে আকি—বাদ্বহযে ও মানদ্বসে। োলে মােেস তাাঁর 
আকলাচনায় োোর কখ্লার শিদ্বহে দ্বিেদ্বেকেই কবদ্বে গুরুত্ব দ্বিকয়কিন; মানদ্বসে 
দ্বিেদ্বেকে কিনদ্বন। ভারতীয় ধ্ারণায় দ্বেন্তু মানদ্বসে দ্বিেদ্বেরই অদ্বধ্ে গুরুত্ব, অথোৎ 
মকনর স্তকর অথেকবাধ্। রাম বলকত কয অথেবনদ্বতে সত্তা কবাোয়, সমাকের োরণ সত্তা 
কবাোয় কস আসকল ‘ক্রীিারত জ্ঞান ক্রীিারত োো এবং কসই ক্রীিা েরান যাাঁরা’ 
তাকির এেদ্বে দ্বমদ্বলত রূপ।  ইদ্বন ন ি-নারায়কণর সপ্তম অবতার। অথোৎ Capitalist, 
তাকির Concept of Capital ও Finance capital এর দ্বমদ্বলত সত্তা, কসদ্বেই রাম।  
যদ্বিও রাকমর দ্ববরাে ধ্ারণার এ এে কু্ষ্দ্র অংে মাত্র, িৃদ্বষ্ট এখ্াকন অথেনীদ্বতর দ্বিে 
কথকে--প্রসেত বকল কনওয়া ভাকলা—এইগুদ্বল উৎপািন েমেযকজ্ঞ েমেরত হকল বা 
আরদ্বত েরকল কয সুখ্ানুভব হয় কসোই আরাম। আর রামচন্দ্র বলকত বুেব—রাম 
রূপী চন্দ্র। বেীয় েব্দকোকষ ‘রামেদ্বি’ েব্দদ্বের অথে ‘বি েদ্বি’ (এেসময় েদ্বি দ্বিকয় 
দ্ববদ্বনময় চলত) কসদ্বিে কথকে রামচন্দ্র অকথে ‘বি চন্দ্র বা চাাঁদ্বি’। এ দ্বঠে আোকর বি 
নয়, ‘বি কনাে’ বলকত যা কবাোয় এও কতমদ্বন বযাপারো। 
অথে সংক্রান্ত ধ্ারণা এবং ধ্ারণা োরেকে কেন আমরা নারায়ণ বা তাাঁর অবতার 
রামচন্দ্র রূকপ কিখ্দ্বি, তা আরও িু’এেদ্বে েব্দ দ্ববকেষকণর মধ্য দ্বিকয় কবাোর কচষ্টা 
েরা যাে। েব্দ িুদ্বে হল ’নর’ ও ‘নারায়ণ’। নর েকব্দর ‘ন’-এর অথে না-েরণ এবং 
অনেরণ। কযমন পালন = পাল+অন, বলন  = বল+অন ইতযাদ্বি েকব্দ ‘অন’ সচল 
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অকথেই বযবহৃত। আর ‘র’ মাকন রক্ষ্ণ; কস আবার অদ্বতরক্ষ্ণ হকয় ক কল ভক্ষ্ণও 
কবাোয়। অথোৎ ‘ন’ কে রক্ষ্ণ-ভক্ষ্ণ েকর কয সত্তা(অ) কসই ‘নর’। ‘ন’ অথোৎ 
অপ্রকয়ােনীয়কে সদ্বরকয় দ্বিকয় প্রকয়ােনীয়কে আনয়ন েরা। এর িকলই জ্ঞানসম্পি 
ও ধ্নসম্পি আহদ্বরত হয়। এই সম্পিকে বলা হয় ‘ন’। তাই ‘ন’ এর বেীয় 
েব্দকোকষ এেদ্বে অথে ‘দ্ববত্ত’। এই দ্ববত্ত রক্ষ্া েকর এবং খ্ায় কয সত্তা কস ই ‘নর’ 
পিবাচয। এদ্বিে কথকে সমাকের সব সিসযই নর পিবাচয। তার মকধ্য কয সব নর 
সম্পিকে সমাে পদ্বরচালে বা রাোর েনয বহন েকর দ্বনকয় আসত, তাকির বলা হয় 
‘বাহে নর’ বা ‘বানর’(ব = বহন েকর কয = বাহে)। যাই কহাে, এই সূকত্রই ‘নারায়ণ’ 
সত্তাদ্বেকে কিকখ্ কনওয়া যাে। ‘শ্রীশ্রীচন্ডী’র েীোোর নীলেণ্ঠ ‘নারায়ণ’ েকব্দর অথে 
দ্বিকয়কিন--“নর েকব্দর অথে অদ্ববিযার িারা অবদ্বেন্ন শচতনয দ্ববদ্বেষ্ট েীব। … কসই 
েীব িারা দ্ববষয়ীেৃত অনবদ্বেন্ন শচতনয স্বরূপ ব্রহ্মই নারায়ণ।”(দ্রুঃ বেীয় েব্দকোষ)  
‘অদ্ববিযা’ েকব্দর অথে ‘পুনরাবৃদ্বত্তমূলে িক্ষ্জ্ঞান’ বা কস্পোলাইেড্ জ্ঞান (দ্রষ্টবয বেীয় 
েব্দাথেকোষ)। চাষী, কেকল, োমার, েুকমার, ডািার, উদ্বেল ইতযাদ্বি সেকলই আসকল 
অদ্ববিযাধ্র। প্রকতযকে দ্বনকের োেদ্বে েরায় িক্ষ্ বকে; দ্বেন্তু তার আভযন্তরীণ জ্ঞাকনর 
আদ্বি কথকে অন্ত দ্বেিুই কস োকন না। শুধু্ তাই নয় দ্বনকের োকের দ্ববষকয় যতেুেু 
বা োকন অকনযর োকের বযাপাকর একেবাকরই জ্ঞান কনই। দ্বনকের দ্ববকেষ জ্ঞাকনর ঘন 
েি রূকপর আধ্ার বকল এোকলর প্রায় প্রদ্বতদ্বে মানুষই ‘অবদ্বেন্ন শচতনয দ্ববদ্বেষ্ট 
েীব’। নীলেণ্ঠ বকলকিন কসই নর িারা দ্ববষয়ীেৃত অনবদ্বেন্ন শচতনয স্বরূপ ব্রহ্মই 
নারায়ণ। অথোৎ নারায়ণ যদ্বি এেদ্বে দ্ববরাে সাদ্বময়ানা হয়; তকব নর কিাে কিাে 
োপকির েুেকরা; যা েুকি সাদ্বময়ানা রূপ নারায়ণ শতদ্বর েরা হকয়কি। খ্ণ্ড খ্ণ্ড জ্ঞান 
েুকি অখ্ণ্ড জ্ঞান। 
এই নারায়ণকে েকয়েদ্বে প্রকের উত্তকর সহকেই কচনা যায়। িুদ্বনয়ার সব কলাে 
আেকেই দ্বিনোকে এেই তাদ্বরখ্, এেই বার বকল উকেখ্ েকরন েীভাকব? এেদ্বে 
েব্দকে এেদ্বে ভাষার সমস্ত মানুষ এেই অকথে কবাকেন েীভাকব? এেদ্বে কিকের 
এেই অথে-মুদ্রাকে কসই কিকের মানুকষরা এেই অথেমাকনর মুদ্রা বকল কবাকেন 
েীভাকব? 
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কবাকেন এইভাকব -- তাদ্বরখ্, বার, েব্দ, মুদ্রা… প্রভৃদ্বতর অথে সম্বদ্বলত ধ্ারণাকে ধ্কর 
রাকখ্ন প্রদ্বতদ্বে মানুষ বা নর। কসই নকর নকর দ্বমদ্বলত হকয়  কি ওকঠন নারায়ণ 
সত্তাদ্বে। এই নারায়ণ হকয় যান  ি-নারায়ণ আর ন ি-নারায়ণ। েব্দ ও েব্দাথে, 
তাদ্বরখ্, বার, মাস, বির, দ্বখ্রষ্টাব্দ, বোব্দ,… এসবকে ধ্কর রাকখ্ন  ি-নারায়ণ এবং 
মুদ্রা, মূলয, কচে, োোপয়সা… এসবকে ধ্কর রাকখ্ন ন ি-নারায়ণ। এই অকথেই তাাঁর 
সপ্তম অবতার রামচন্দ্র।  
 

লক্ষ্মণ 

‘কপৌরাদ্বণে অদ্বভধ্ান’ এ আকি—রাো িেরথ ও সুদ্বমত্রার  ভেোত পুত্র। কসৌদ্বমদ্বত্র 
নাকম খ্যাত। রাকমর দ্ববকেষ অনু ত ভ্রাতা লক্ষ্মণ, দ্ববশ্বাদ্বমত্র রামকে আেকম আনকল 
কস রাকমর সে কনয়। তািো বকধ্র পর দ্বমদ্বথলায়  মন েকর ও রাকমর সাকথ সীতার 
দ্বববাকহর পর েনে েনযা ঊদ্বমেলার সাকথ তার দ্ববকয় হয়। ঊদ্বমেলার  কভে লক্ষ্মকণর 
িু’দ্বে সন্তান অেি ও চন্দ্রকেতুর েন্ম হয়। দ্বপতৃসতয পালকনর েনয রাম সীতাসহ 
বনবাকস  মন েরকল লক্ষ্মণ সে কনয়। পঞ্চবেী আেকম রাবণ ভদ্ব নী েূপেনখ্া 
োমাতুর হকয় লক্ষ্মকণর োকি একল দ্বতদ্বন দ্বনেহকস্ত েূপেনখ্ার নাে কেকে তার অপমান 
েকরন, এর িলশ্রুদ্বতকত রাম-রাবকণর যুকদ্ধ লক্ষ্মণ রাকমর সহায় দ্বিকলন। দ্বতদ্বন 
রাবণপুত্র ইন্দ্রদ্বেৎকে বধ্ েকরন। েদ্বিকেল বাকণ লক্ষ্মকণর মৃতুয হকল সুকসকনর 
পরামকেে দ্ববেলযেরণী িারা কস েীবন দ্বিকর পায়। পরবতেীোকল লক্ষ্মণ লব-েুকের 
োকি যুকদ্ধ পরাদ্বেত হয়। অকন্ত রাকমর িারা পদ্বরতযি লক্ষ্মণ সরযু তীকর কযা মি 
হকয় কিহতযা  েকর।২৭  

‘বেীয় েব্দকোষ’ গ্রকে শ্রীহদ্বরচরণ বকন্দযাপাধ্যায় ‘লক্ষ্মণ’ েকব্দর প্রথম অথে দ্বিকয়কিন, 
‘লক্ষ্মীবান, শ্রীদ্ববদ্বেষ্ট, ভা যবান্’২৮। েব্দদ্বের  িন এইরূপ—লক্ষ্মী+ন অস্তযকথে। ‘বেীয় 
েব্দকোকষ ‘লক্ষ্মী’ েকব্দর এেদ্বে অথে—সম্পদ্বত্ত, সম্পি, দ্ববত্ত। এই সম্পি যখ্ন 
অনেৃত হয় অথোৎ বযবহার কযা য হয়, তখ্ন তা লক্ষ্মণ। 

সরল েব্দাথেকোকষ গ্রেোরিয় েব্দদ্বের বযাখ্যা দ্বিকেন—‘লক্ষ্ম-এর (লভকনোর 
দ্বিোগ্রস্ত প্রকয়াক র মনন বা পদ্বরমাপন) চকল যাহাকত বা েকর কয; অথবা, লক্ষ্ম 
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(বাহযসম্পি) সংগ্রহ েকর কয; দ্বেংবা, (দ্ববদ্বনকয়া  হইকত অদ্বেেত বা প্রাপ্ত) োো ক াকন 
কয’।২৯ 

 

ভরত 

িেরথ ও কেেয়ীর পুত্র, রাকমর শবমাকত্রয় ভাই, রাম বনবাকস কপ্রদ্বরত হকল ভরত 
তখ্ন মাতুলালকয়। কেেয়ী ভরতকে রােপকি অদ্বভদ্বষি েরার েনয রামকে বনবাকস 
পাদ্বঠকয়কি োনকল ভরত মাতাকে হতাে েকরন ও যকথষ্ট ভৎেসনা েকরন। দ্বতদ্বন মৃত 
দ্বপতার অকন্তযদ্বষ্টদ্বক্রয়া সম্পন্ন েকরই রামকে দ্বিদ্বরকয় আনার েনয দ্বচত্রেূে পবেকত যান; 
দ্বেন্তু রাম দ্বিকর কযকত অস্বীোর েরকল ভরত রাকমর প্রদ্বতদ্বনদ্বধ্স্বরূপ তাাঁর পািুোযু ল 
দ্বসংহাসকন স্থাপন েকর দ্বনকে নন্দীগ্রাকম অবস্থানপূবেে রােযোসন েরকত থাকেন। 
ভরত েনে রাোর ভ্রাতা েুেধ্বকের েনযা মান্ডবীকে দ্বববাহ েকরন, মান্ডবীর  কভে 
ভরকতর িুই পুত্র হয়—তক্ষ্ ও পুষ্কল। ভরত িুই পুত্র সহ  ন্ধবেরাে শেলুকের সকে 
যুদ্ধ েকর দ্বসনু্ধ নকির উত্তকর দ্বস্থত  ন্ধবেকিে েয় েকরন এবং এই কিে িুই পুত্রকে 
ভা  েকর কিন। তকক্ষ্র রাকেযর নাম তক্ষ্েীলা এবং পুষ্কল কয রাকেযর রাো হন 
তার নাম হয় পুষ্কলবতী। ভরত রাকমর মত সরযুসদ্বলকল আত্মদ্ববসেেন েকরন।৩০  

রামায়কণর উি ভরত িািাও আরও িুেন ভরকতর অদ্বস্তত্ব আমরা প্রাচীন গ্রোদ্বিকত 
পাদ্বে। যথা—(১) িুষ্মন্ত পুত্র ভরত (২) ঋষবকিকবর পুত্র ভরত। 

‘বেীয় েব্দকোষ’ গ্রকে ‘ভরত’ েব্দদ্বের বুৎপদ্বত্ত হল—‘√ভৃ+ অত্(অতচ্)-ে’৩১। ‘ভৃ’ 
ধ্াতুর অথে বেীয় েব্দকোষ অনুসাকর (১)‘ভরণ’, পূরণ (২) কপাষণ, প্রদ্বতপালন (৩) 
ধ্ারণ। এর দ্বক্রয়াদ্বভদ্বত্তে অথে—‘ভর- এর আবত্তেন যাহাকত; ভরণ যাহাকত’। কসই দ্বিে 
কথকে ‘ভরত’ েব্দদ্বের অথে—‘ভরণ তাদ্বরত যাহাকত; অথবা দ্বপতার পুত্র ভরণ েরবার 
নীদ্বত অনুসরণ েকর কয রাো বা ক াষ্ঠী’। েব্দাথে অনুসাকর ভর তাদ্বরত যাকত বা যার 
িারা কস ই ভরত। যার মাকন যাকে কেউ না কেউ ভরণ-কপাষণ েরকি, দ্বেংবা কয 
অনয োউকে ভরণ-কপাষণ েকর, তাকেই ভরত বকল। অথোৎ ‘ভরত’ এর কভতর 
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‘ভরণ’ দ্বক্রয়াদ্বে সদ্বক্রয়। ভারতীয় সমাকে মূলত দ্বতন-রেকমর ভরণ-নীদ্বত সদ্বক্রয় 
দ্বিল— 

(ে) দ্বপতা পুকত্রর ভরণ-কপাষণ েরকব এই নীদ্বত, যার িকল মাতৃতাদ্বন্ত্রে সমাে কভকঙ 
দ্ব কয় আমাকির আদ্বিম সমাে দ্বপতৃতাদ্বন্ত্রে সমাকে উত্তীণে হকয় কযকত কপকরদ্বিল। 

 (খ্) রাে তার আকয়র এেো অংে উৎপািনেীল েনসাধ্ারকণর কক্ষ্কত্র কযেুেু অভাব 
পকি তা পূণে েরার েনয বা প্রোকির ভরণ েরার েনয খ্রচ েরকব এই নীদ্বত। 

( ) সমাে ও তার রাে পদ্বরচালে রাো ব্রহ্মজ্ঞানীকির ভরণ েরকব এই নীদ্বত। 

িুষ্মন্ত পুত্র ভরকতর আখ্যাকন ‘দ্বপতাই পুকত্রর ভরণ-কপাষণ েরকব’ এই নীদ্বত সদ্বক্রয়।৩২  

িেরথপুত্র ভরত কথকে কবাো যায় রােীয় পুাঁদ্বের এেদ্বে অংে উৎপািনেীল েন 
সাধ্ারকনর ভরণ-কপাষকণর েনয খ্রচ হকে।  

আর সম্ভবত ঋষবকিকবর পুত্র ভরকতর িারাই ব্রহ্মজ্ঞানীকির ভরণ-কপাষণ হকয় 
থােকব, কসদ্বিে কথকে এই ভরতই সবকচকয় প্রাচীন। 

যাই কহাে, িেরথ পুত্র ভরকতর মূকল সদ্বক্রয়—প্রোভরণ, আমরা এেুেু বুেলাম। 
ভরতকে আমরা এযুক ও দ্বচদ্বন ভরতুদ্বে নাকম। 

 

েত্রুঘ্ন 

রাো িেরকথর েী সুদ্বমত্রার  ভেোত যমে পুকত্রর মকধ্য লক্ষ্মণ কেযষ্ঠ ও েত্রুঘ্ন েদ্বনষ্ঠ। 
ইদ্বন লক্ষ্মণ ও রাকমর অনু ত দ্বিকলন। রাকমর বনবাস  মকন পুত্রকোকে িেরথ 
মৃতুযবরণ োকল েত্রুঘ্ন ভরকতর সকে মাতুলালকয় দ্বিকলন। েনে রাোর েদ্বনষ্ঠ ভ্রাতার 
অনযতমা েনযা শ্রুতেীদ্বতের সকে তার দ্বববাহ হয়। দ্বতদ্বন মেরাকে দ্বন ৃহীত ও 
কেেয়ীকে ভৎেসনা েকরদ্বিকলন। রাম বনবাকস থাোোকল েত্রুঘ্ন ভরতকে রােোকযে 
সহায়তা েকরন। যমুনাতীরবাসী মহদ্বষেরা লবণ রাক্ষ্কসর অতযাচাকর েেেদ্বরত হকল 
েত্রুঘ্ন রাকমর আকিকে তার দ্ববরুকদ্ধ অদ্বভযান েকর ও লবণকে েূলহীন কিকখ্ আক্রমণ 
েকর দ্ববনষ্ট েকরন। লবণ বকধ্র পর েত্রুঘ্ন মথুরা রােয দ্বনকের পুত্র সুবাহু ও 



134 

 

েত্রুঘাতীকে অপেণ েকর। এরপর দ্বতদ্বন রাকমর সকে সরযু নিীকত প্রকবে েকর 
কযা বকল কিহতযা  েকরন।  

‘বেীয় েব্দকোকষ’ শ্রীহদ্বরচরণ ‘েত্রুঘ্ন’ েকব্দর বুৎপদ্বত্ত েকরকিন—‘েত্রু+√হন+অ(ে)-
ে’—অথোৎ ‘েত্রুনােে’৩৩। েত্রু’ েকব্দর অথে-‘ে- এর (েদ্বি কযােকনর) ত্রাতা 
নবরূকপ উত্তীণে যাহাকত; অথবা, কয ত্রাতা ত্রান েদ্বরকব বদ্বলয়া মােপকথ দ্ববশ্বাসঘাতেতা 
েকর; অথবা মানুকষর (পদ্বরবাকরর, সংস্থার, রাকেযর…) দ্ববকেষ িাদ্বয়ত্বপ্রাপ্ত কয 
আপনেন তাহার িাদ্বয়ত্ব পালন না েদ্বরয়া (হঠাৎ মােপকথ দ্ববশ্বাসঘাতেতা েদ্বরয়া) 
মানুকষর ( পদ্বরবাকরর, সংস্থার, রাকেযর…) ক্ষ্দ্বত েদ্বরয়া কিয়; দ্বেংবা লক্ষ্ণাথে, মানুকষর 
বা তার পদ্বরবার প্রভৃদ্বতর ক্ষ্দ্বতসাধ্ন বা সবেনাে েদ্বরবার কচষ্টা েকর কয সত্তা’।৩৪ 

আর েত্রুঘ্ন- এই েত্রুকে হনন েকর। বা কয সম্পি িারা দ্ববকিো ত পণয ক্রয় েরা 
যায়। দ্ববকিেীমুদ্রা। 

 

েনে 

বেীয় েব্দকোষ অনুসাকর েনে েকব্দর বুৎপদ্বত্ত হল, √ েন + অে (ণু্বল) – েতৃেবাকচয। 
েনন েকর কয, দ্বেংবা, েন েকর কয। বেীয় েব্দকোকষ েনকের পদ্বরচয় এইরেম—
উৎপািে, েনদ্বয়তা, দ্বপতা, দ্বমদ্বথপুত্র, রােদ্বষে েনকের পূবেপুরুষ। ইদ্বন দ্বনদ্বমর কথকে 
েকন্মকিন বকল শবকিহ এবং কযকহতু দ্বমদ্বথর কিহ মেকন উৎপন্ন হকয়কিন তাই ‘দ্বমদ্বথল’ 
নাকম খ্যাত। দ্বমদ্বথলা েনকেরই দ্বনদ্বমেত। দ্বমদ্বথলারাে হ্রস্বকরামার পুত্র ও েুেধ্বকের 
কেযষ্ঠ ভ্রাতা। সীতা তাাঁর পাদ্বলত েনযা। ইদ্বন ব্রহ্মদ্ববৎ রােদ্বষে দ্বিকলন। যাজ্ঞবল্ক্য এাঁর 
সভায় অবস্থান েরকতন।৪২  

কপৌরাদ্বণে অদ্বভধ্ান অনুসাকর, এেিা ধ্াদ্বমেে রাো দ্বনদ্বম বদ্বেষ্ঠকে তযা  েকর যজ্ঞ 
আরম্ভ েকরন। একত বদ্বেষ্ঠ কু্ষ্ি হকয় তাাঁকে োপ কিন। তখ্ন ঋদ্বষরা  ন্ধ, মালয 
প্রভৃদ্বত দ্বিকয় দ্বনদ্বমর কিহ পূো েকর মেন েকরন। কসই মদ্বথত কিহ কথকে এে পুত্র 
েন্মায়, যার নাম দ্বমদ্বথ। এাঁরই অনয নাম েনে। দ্ববকচতন কিহ কথকে উৎপন্ন বকল 
এর আর এে নাম শবকিহ। এই দ্বমদ্বথ কথকে আরম্ভ েকর তাাঁর অধ্স্তন সেল পুরুষ 
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েনে নাকম খ্যাত হন। রামায়ণ অনুসাকর দ্বমদ্বথর পুত্র েনেই প্রথম েনে। দ্বমদ্বথ 
রাোর নাম কথকে রাকেযর নাম হয় দ্বমদ্বথলা।৪৩  

রামায়কণ আমরা িু’েন েনকের উকেখ্ কপকয়দ্বি। এেেন দ্বমদ্বথর পুত্র ও উিাবসুর 
দ্বপতা এবং অনযেন হ্রস্বকরামার পুত্র ও সীতার দ্বপতা। প্রসেত উকেখ্য, দ্ববষু্ণপুরাকণ 
৫২ েন েনে রাোর উকেখ্ আকি। দ্বমদ্বথলার রাো েনে সীতার দ্বপতা রূকপ 
পদ্বরদ্বচত। এর প্রেৃত নাম সীরধ্বে। েনে যজ্ঞাথে ভূদ্বম েষেণোকল লাঙকলর করখ্া 
কথকে কয অপূবে রূপবতী েনযা পান তাাঁকেই সীতা নাকম নামাদ্বিত েকর েনযারূকপ 
পালন েকরন। সীতা দ্বববাহকযা যা হকল েনে তাাঁকে বীযেযশুল্ক্া েরকবন বকল দ্বস্থর 
েকরন। সাংোসযার রাো সুধ্ণ্বা সীতাকে প্রাথেনা েরকল েনে েতৃেে প্রতযাখ্যাত হকয় 
দ্বমদ্বথলা অবকরাধ্ েকরন। সীরধ্বে যুকদ্ধ সুধ্ণ্বাকে দ্বনহত েকর আপন ভ্রাতা 
েুেধ্বেকে তার রােয কিন। হরধ্নু ভেোরীর হাকত সীতাকে অপেন েরকবন 
েনকের এই দ্বিল পণ। রামচন্দ্র এই হরধ্নু ভে েকর সীতাকে লাভ েকরন। 
সীরধ্বকের অপর েনযা ঊদ্বমেলার সাকথ লক্ষ্মকণর ও েুেধ্বকের িুই েনযা মান্ডবী ও 
শ্রুতেীদ্বতের সকে যথাক্রকম ভরত ও েত্রুকঘ্নর দ্বববাহ হয়।৪৪ 

‘েন’ (েনমেুর) েকব্দর অথে জ্ অন (সদ্বক্রয় েনন) হকয় থাকে যাকত। তা কস কয 
কোনও েীকবর সন্তাকনর মকধ্য থােুে আর মানুষ সৃষ্ট েম বা েকব্দর মকধ্যই থােুে। 
মানুষ কযমন সন্তান েনন েকর, কতমদ্বন হাাঁদ্বি-েুদ্বি কথকে দ্ববোল বাহযসম্পকির পাহাি 
েনন েকর পৃদ্বথবী ভদ্বরকয় তুকলকি। এই বাহয সম্পকির েননোরী েন 
বযদ্বিস্বাতন্ত্রবািী আত্ম-দ্ববক্রয়েীবী েন বা মেুরও বকে। যতদ্বিন কস কযৌথ 
সমােবযবস্থার অন্ত েত দ্বিল, ততদ্বিন কস দ্বিল  ণ; কযদ্বিন কথকে কস চূণেদ্ববচূণে 
কযৌথসমাকের এেদ্বে খ্ণ্ডমাত্র হকয় স্বতন্ত্র মানুষ হকয় আত্মদ্ববক্রকয়র অদ্বধ্োরী হল, 
কসদ্বিন কথকে কস হকয় ক ল েন। কেমন েকর আধ্া- কযৌথসংসৃ্কদ্বতকত থাো েৃদ্বষেীবী 
বা পশুপালে  ণ ক্রকম েন-এ পদ্বরণত হল,  কিহদ্বভদ্বত্তে িৃদ্বষ্টভদ্বেকত তাই দ্বনকয় 
দ্ববোল  কবষণাপত্র দ্বলকখ্কিন একেলস, যার নাম ‘ইংলযাকন্ড েদ্বমেকেণীর অবস্থা’। 

‘েনে’ তথা ‘েন েরা’ েব্দদ্বের সাকথ আমরা গ্রামবাংলার মানুকষরা যকথষ্ট পদ্বরদ্বচত। 
‘েন কখ্কে খ্ায়’ েথাদ্বের অথে—‘মেুর কখ্কে েীবীোেেন েকর’। গ্রামবাংলায় এমন 
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অকনে পািা রকয়কি, কযখ্ানোর অদ্বধ্বাসীরা অকনযর েদ্বমকত েন কখ্কে খ্ায়। তাকির 
সকে োকের চুদ্বি েরাকেই বকল েন েরা। যাই কহাে, ভারকতর ইদ্বতহাকস সবার 
আক  দ্বযদ্বন েন েকরদ্বিকলন, তার নাম েনে রাো। এর আক  পযেন্ত কোন মানুষ 
অনয কোন মানুষকে চুদ্বি েকর দ্বনকের কক্ষ্কত্র োে েদ্বরকয় পাইোরী উৎপািন েরকত 
পারত না। োযেত তার আক  পযেন্ত কসরেম েথা কেউ ভাবকতও পারত না। তার 
েনয ভারত সমােকে অকনেগুদ্বল স্তর পার েরকত হকয়দ্বিল। যথা— 

(১) প্রচদ্বলত কযৌথ সামাদ্বেে উৎপািন বযবস্থার তথা েমেযকজ্ঞর পদ্বরচালন পদ্ধদ্বতর 
পদ্বরচালেকির (বদ্বেষ্ঠকে) বাি কিওয়া িরোর দ্বিল, অনয ধ্রকণর পদ্বরচালেকির 
(অদ্বত্র, অদ্বেরা, ভৃগু ও ক ৌতমকির) দ্বনকয় উৎপািন েমেযজ্ঞ চালাকনার প্রকয়ােন দ্বিল। 

(২) প্রচদ্বলত সমােকিহ (social structure) কভকঙ কিকল নতুন সমােকিহ গ্রহকণর 
প্রকয়ােন দ্বিল, যার আক র কিহ কনই বা চকল ক কি (দ্বব ত কিহ যার = দ্ববকিহ) ।  

(৩) নতুন বযবস্থার মূকল থােকত হত দ্বমদ্বথ অথোৎ নতুন উিাবকনর মাধ্যকম েকমের 
মূলনীদ্বতর দ্ববোেসাধ্ন না েকর এেই েকমের  দ্বতেীল (=দ্বম) পুনরাবৃদ্বত্তর মাধ্যকম 
পাইোরী উৎপািন ( =দ্বথ) ।  

এই দ্বতনদ্বের কমৌদ্বলে পদ্বরবতেন সাধ্কনর িকল, এেদ্বিকে কযমন পাইোদ্বর উৎপািন 
েরার েনয েন েরার প্রকয়ােন কিখ্া দ্বিল, অনযদ্বিকে কতমদ্বন আক োর সমােকিহ 
না থাোয় কযৌথ সমাকের হাত কথকে মুি েন (Free labour) পাওয়ার উপায় 
পাওয়া ক ল। এর িকল স্বভাবতই েনে রাো েন েরকত সক্ষ্ম হকলন।  

সরল েব্দাথেকোষ গ্রকে আকি, ‘েন েকর কয; অথবা, দ্বনকের স্বরূপ-স্বগুণকে 
(সারাৎসার রূকপ) েনন েকর কয; দ্বেংবা, েন বা মুনীষ দ্বঠে (কমৌদ্বখ্ে, দ্বলদ্বখ্ত বা 
প্রথা তভাকব চুদ্বিপূর্ব্েে েকম্মে দ্বনকয়া ) েকর কয; অথবা, বহু েন দ্বনকয়া  েদ্বরয়া 
পাইোদ্বর হাকর দ্ববপুল উৎপািন েকর কয’।৪৫ 
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সীতা 

কপৌরাদ্বণে অদ্বভধ্ান অনুসাকর, সীতা দ্বমদ্বথলার েনে রাোর েনযা। হল িারা যজ্ঞভূদ্বম 
েষেকণর সময় েনে এাঁকে সীতায় অথোৎ লােকলর করখ্ায় প্রাপ্ত হন। কক্ষ্কত্র হলমুখ্ 
কথকে উৎপন্ন বকল এাঁর নাম হয় সীতা। েনে এাঁকে দ্বনকের েনযার মতই লালন 
েকরন। সীতা দ্বববাহকযা যা হকল েনে পণ েকরন তাাঁকির বংকে পুরুষানুক্রকম রদ্বক্ষ্ত 
‘হরধ্নু’ কয ভে েরকত পারকব তার হাকতই দ্বতদ্বন সীতাকে তুকল কিকবন। রামচন্দ্র 
অবলীলায় এই হরধ্নু ভে েকর সীতাকে দ্বববাহ েকরন। রাম বনবাকস  মনোকল 
সীতা তাাঁর অনুসারী হন। পঞ্চবেীকত বাস েরার সময় রাবণ-ভদ্ব নী েূপেনখ্া রাম ও 
লক্ষ্মকণর োকি কপ্রম দ্বনকবিন েরকত দ্ব কয় লাদ্বিতা হন। এই সংবাকি কু্রদ্ধ হকয় 
রাবণ সীতাকে হরণ েরার েনয অমাতয মারীচকে স্বণেমৃ রূপ ধ্ারণ েদ্বরকয় সীতাকে 
প্রলুি েকরন। সীতার অনুকরাকধ্ রাম স্বণেমৃ  ধ্রকত ক কল রাবণ সীতাকে অপহরণ 
েকরন। রাবণ েতৃেে অকোে বকন রদ্বক্ষ্তা সীতার সংবাি রাকমর োকি একন দ্বিকল 
রাম বানর কসনার সহায়তায় লিায় উপদ্বস্থত হন ও রাবণকে ধ্বংস েকর সীতাকে 
দ্বিদ্বরকয় আকনন। অতুঃপর রাম সীতার চদ্বরকত্র সকন্দহ প্রোে েরকল সীতা লক্ষ্মণ 
েতৃেে প্রস্তুত দ্বচতায় প্রকবে েকরন। তখ্ন অদ্বিকিব স্বয়ং সীতাকে কক্রাকি দ্বনকয় 
রাকখ্ন ও তাাঁর দ্বনষ্কলি চদ্বরকত্রর েথা বকল রামকে পুনরায় তাকে গ্রহণ েরকত 
অনুকরাধ্ েরকল রাম সীতাকে দ্বনকয় অকযাধ্যায় দ্বিকর আকসন ও ভরকতর োি কথকে 
রােযভার গ্রহণ েকরন। এরপর সীতা অন্তুঃসো হন। 

দ্বেন্তু সীতার চদ্বরত্র সম্পকেে রাম দ্বনুঃসকন্দহ হকলও প্রোরা সকন্দহ প্রোে েরকল রাম 
সীতাকে বাল্মীদ্বের আেকম দ্বনবোদ্বসত েকরন। কসখ্াকন তার লব ও েুে নাকম িুই পুত্র 
েন্মগ্রহণ েকর। রাম েতৃেে আকয়াদ্বেত অশ্বকমধ্ যকজ্ঞ আমদ্বন্ত্রত বাল্মীদ্বে রামকে 
সীতার চদ্বরকত্রর দ্বনকিোদ্বষতা সম্পকেে আশ্বাস কিন এবং োনান কলােসমকক্ষ্ সীতা 
প্রকয়ােনীয় েপথ ও পরীক্ষ্া কিকবন। সীতা তখ্ন সবেসমকক্ষ্ েৃতাঞ্জদ্বল হকয় দ্বনম্নদ্বিকে 
তাদ্বেকয় বকলন, যদ্বি আদ্বম সতয হই এবং রাম দ্বভন্ন অনয োকেও মকন মকন দ্বচন্তা না 
েকর থাদ্বে, মকন, েকমে, বাকেয রামকেই অচেনা েকর থাদ্বে, তকব পৃদ্বথবী কিবী কযন 
দ্ববিীণে হকয় আমাকে আেয় কিন। েপথ োকল ভূতল কথকে এে আিযে রকথ বসুমতী 
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উদ্বিত হকয় সীতাকে উভয় বাহুকত ধ্ারণ েকরন এবং দ্বসংহাসকন উপকবেনপূবেে 
রসাতকল প্রকবে েকরন।৪৬  

বেীয় েব্দকোষ গ্রকে সীতা েকব্দর বুৎপদ্বত্ত √দ্বস + ত (ি)-ে৪৭, সংজ্ঞাথে দ্বনপাতকন 
িীঘে, এই গ্রকেই উদ্বেদ্বখ্ত েকয়েদ্বে অথে—লােলপদ্ধদ্বত (মহীধ্র), লােলকরখ্া, 
ভূদ্বমেষেণদ্রবয হলেুদ্দালাদ্বি। 

বেীয় েব্দাথেকোষ গ্রকে ‘সীতা’ েকব্দর অথে কিওয়া হকয়কি, ‘ দ্বতেীল সত্তাধ্ারী তাদ্বরত 
যাহাকত, তাহার আধ্ার’৪৮। সরল েব্দাথেকোষ গ্রকে সীতা েকব্দর বযাখ্যা—‘সীতা 
(েষেণেদ্বির কযােনাোরী তাদ্বরত) কয আধ্াকর (কয েনক াষ্ঠীর মকনাভূদ্বমকত, কয 
পুরুষাদ্বধ্েৃত বাহযভূদ্বমকত), অথবা(েন বা মেুর েকর কয, কসই) েনে িারা আহূত 
ও স্বীেৃত হইয়া তাহার ‘পাইোরী েৃদ্বষ-উৎপািন-েমেযকজ্ঞ কয েনক াষ্ঠী িকল িকল 
মেুরী লইয়া োে েদ্বরকত আরম্ভ েদ্বরয়াদ্বিল; দ্বেংবা, (ে কত প্রথম) পাইোরী হাকর 
লােল চালনা পূবেে বযাপে েৃদ্বষ উৎপািকন মেুর খ্াদ্বেকত দ্ব য়া কয দ্ববোল েৃদ্বষমেুর 
ক াষ্ঠী েন্মলাভ েদ্বরয়াদ্বিল; অথবা যাহাকির সদ্বহত পকর ন ি-নারায়কণর ক্রীিাোরী 
রূকপর ( বৃহৎ পুাঁদ্বের বা রামচকন্দ্রর) দ্বববাহ (চুদ্বিপূর্ব্েে েমেরত হওয়ন) হইয়াদ্বিল। 
েৃদ্বষমেুরক াষ্ঠী…’ ৪৯  

 

হনুমান 

শ্রী হদ্বরচরণ বকন্দযাপাধ্যাকয়র বেীয় েব্দকোষ গ্রকে হনুমান েকব্দর কয মাকন কিওয়া 
হকয়কি, তা এইরেম—(১) ‘প্রেস্তহনুযুি’, অঞ্জনা ভেোত পবনতনয় বানরদ্ববকেষ… 
ইদ্বন কেেরীর কক্ষ্ত্রে বায়ুসূত। এই কহতু ইদ্বন ‘মারুদ্বত’, ‘পাবদ্বন’ ইতযাদ্বি নাকম খ্যাত। 
ভূদ্বমষ্ঠ হইয়া উিীয়মান সূযেযকে িলকবাকধ্ গ্রহণ েদ্বরকত আোকে লম্ফ প্রিান েদ্বরকল, 
ইদ্বন েুদ্বপত ইকন্দ্রর বকে আহত হইয়া পবেকত পদ্বতত হন এবং বাম হনু ভে হওয়ায় 
হনুমান নাকম খ্যাত হন। ইদ্বন ব্রহ্মার দ্বনেকে ‘অেেবধ্যতা’ ও ইকন্দ্রর দ্বনেকে 
‘স্বেন্দমরণ বর প্রাপ্ত হন। সপ্তদ্বচরেীবীর ইদ্বন এেেন। ঋষযমূে সমীকপ রামচকন্দ্রর 
সদ্বহত ইহার সম্ভাষকণ োনা যায় কয, ইদ্বন ঋক্ যেুুঃ ও সামকবকি পদ্বণ্ডত, বযােরকণ 
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দ্ববিান ও বােযরচনাদ্বভজ্ঞ দ্বিকলন। সীতাকিষাণাথে সা রলঙ্ঘনোকল দ্ববদ্ববধ্ দ্ববকঘ্নর 
দ্বনরােরণ, িদ্মকবকে লিায় প্রকবেপূর্ব্েে প্রদ্বত  ৃকহ সীতার অকিষণ, অকোেবদ্বনোয় 
সীতািেেন,সীতার সদ্বহত েকথাপেথন, রাক্ষ্সবধ্, লিািাহ ইতযাদ্বি দ্বক্রয়ােলাকপ ইাঁহার 
বুদ্বদ্ধমত্তা োযেযতৎপরতা েমেসাধ্নেুেলতা প্রভুভদ্বি প্রভৃদ্বত প্রভূত সদ্গুকণর ভূদ্বর 
পদ্বরচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। লিাসমকর ইদ্বন রামচকন্দ্রর প্রধ্ান সহায় দ্বিকলন এবং 
োয়মকনাবাকেয প্রাণপকণ বকল কেৌেকল প্রভুোযেয দ্বসদ্ধ েদ্বরয়া প্রভুভদ্বির পরাোষ্ঠা 
প্রিেেন েদ্বরয়াদ্বিকলন। ইদ্বন রামচকন্দ্রর পরমভি ও অেপে িাস দ্বিকলন। মহাভারকত, 
হনুমদ্ভীমসংবাকি ইদ্বন ভীমকে এই বর দ্বিয়াদ্বিকলন কয, ভারতসমকর আদ্বম অেুেকনর 
রথধ্বকে অবস্থানপূর্ব্েে আমার বকর কতামার দ্বসংহরব ভীষণতর েদ্বরয়া েত্রুবসনয 
মৃতপ্রায় েদ্বরব, তুদ্বম সুকখ্ েত্রুবধ্ েদ্বরকব। (২) বানরোদ্বতদ্ববকেষ। 

শ্রী সুধ্ীরচন্দ্র সরোর সিদ্বলত ‘কপৌরাদ্বণে অদ্বভধ্ান’ গ্রকে উপদ্বরউি তথযাদ্বি িািা 
আরও আকি—‘ভীম কদ্রৌপিীর অনুকরাকধ্ পদ্ম সংগ্রকহর েনয ভ্রমক্রকম মনুকষযর অ ময 
স্বক ের পকথ উপদ্বস্থত হওয়ায় হনুমান এই পথ করাধ্ েকরন। ভীম হনুমানকে পথ 
কিকি দ্বিকত বলকলন। হনুমান বলকলন—আদ্বম বাদ্ধেকেযর েনয অসমথে, আমার লােুলদ্বে 
সদ্বরকয়  মন ের। ভীম িুহাত দ্বিকয় লােুল কতালবার কচষ্টা েরকলন দ্বেন্তু সমূ্পণে 
বযথেোম হকয় দ্বেজ্ঞাসা েরকলন—আপদ্বন কে? তখ্ন হনুমান দ্বনকের পদ্বরচয় দ্বিকয় 
বলকলন, রাম বর দ্বিকয়দ্বিকলন যতদ্বিন পৃদ্বথবী থােকব ততদ্বিন আদ্বম েীবীত 
থােব।”৫২ 

স্বামী হষোনন্দ তাাঁর ‘Encyclopedia of Hinduism’ গ্রকে হনুমানকে ‘Human 
being’ বকলকিন। তাাঁর গ্রকের Volume 2, page 5-এ দ্বলকখ্কিন—  

“Valmiki has described the denizens the work. If we analyze the 
various factes provided in the Epic, we have to come to the 
inevitable conclusion that the word is to be taken not literally but 
symbolically. The word ‘Vanara’ may mean or, perhaps, he is a 
human being.”৫২   
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‘বেীয় েব্দকোষ’ গ্রকে ‘হনুমান’ েকব্দর বুৎপদ্বত্ত দ্বিকয়কিন শ্রীহদ্বরচরণ, হনু + মৎ 
(মতুপ্)৫৩ । ‘হ’- অন কে না েকর দ্বিকল হয় হন; অথোৎ কোন দ্বেিুকে দ্বস্থর েকর 
কিওয়াই হন েরা। এই হন নবরূকপ উত্তীণে হকল হয় হনু। এই হনু সীমাদ্বয়ত হকয় 
অন(on) থাকে যাকত, তাই হনুমান; অথবা দ্বযদ্বন জ্ঞানকে দ্বস্থর রূকপ ধ্ারণ েকরন।৫৪ 

সরল েব্দাথেকোষ গ্রকে হনুমানকে আরও এেেু দ্ববস্তাদ্বরতভাকব পাওয়া যায়। তাকত 
হন, হনন, হনু, হনুমন্ত, হনুমান এই পাাঁচদ্বে েকব্দর অথে ও বযাখ্ার সাহাকযয সংেলেিয় 
দ্ববষয়দ্বে আরও স্পষ্ট েকর প্রোে েকরকিন— 

তাাঁরা ‘হন’ েকব্দর অথে দ্বিকয়কিন- ‘হ-েরণ (স্তিেরণ) অনেৃত যাহাকত; দ্বেংবা, 
অদ্বস্তকত্বর হওয়াকে নােৃত েদ্বরয়া কিওয়া হয় যাহাকত’। ‘হনন’ েকব্দর অথে দ্বিকয়কিন—
‘হনেরণ (… আঘাত েদ্বরয়া সত্তাকে নােৃত েরা) অন (চলমান) যাহাকত…’৫৫ 

আর ‘হনু’৫৬ মাকন দ্বিকয়কিন, ‘হন (আঘাত েদ্বরয়া মাদ্বরয়া কিলা) নবরূকপ উত্তীণে 
যাহাকত; অথবা, যাহা িারা আঘাত েদ্বরয়া বা োমি দ্বিয়া গ্রহণ েরা হয়, তাহা 
নবরূকপ (িক্ষ্দ্ববিযায়) উত্তীণে যাহাকত; দ্বেংবা, মানবোদ্বতর মানদ্বসে ও বাদ্বহযে খ্ািযাদ্বি 
সংগ্রকহর দ্ববিযাবুদ্বদ্ধ থাকে যাহাকত’।৫৬ 

‘হনুমন্ত’ েকব্দর অথে দ্বিকত দ্ব কয় বকলকিন, ‘হনুর (…িক্ষ্দ্ববিযার) তদ্রুকপ সীমাদ্বয়ত 
থাো অনেৃত হইয়া তাদ্বরত যাহাকত; অথবা, (উৎপািন) েমেযজ্ঞাদ্বির অনুষ্ঠান েদ্বরয়া 
খ্ািযাদ্বি সংগ্রকহর দ্বনদ্বমত্ত েীভাকব েী েদ্বরকত হইকব, কয সকবোচ্চ িক্ষ্দ্ববিযাধ্র ণ 
সেীত-এর মাধ্যকম তাহা বদ্বলয়া দ্বিকতন’।৫৭ 

সবকেকষ ‘হনুমান’ েকব্দর অথে দ্বিকয়কিন, ‘হনু (…িক্ষ্দ্ববিযার) তদ্রুকপ সীমাদ্বয়ত থাো 
অনেৃত যাহাকত; অথবা, কবৌদ্ধযুক র ভারতবকষে যাাঁহারা িক্ষ্দ্ববিযার সকবোচ্চ উপাদ্বধ্র 
(দ্বডগ্রীর) অদ্বধ্োরী দ্বিকলন; দ্বেংবা অকোকের যুক  ভারকত দ্ববকশ্বর প্রথম দ্বেল্পদ্ববপ্লব 
(কবৌদ্ধ ধ্মে প্রদ্বতষ্ঠা, রামরােত্ব প্রদ্বতষ্ঠা) সিল েদ্বরবার লিাোকণ্ড কয পদ্বণ্ডতসভা 
গুরুত্বপূণে ভূদ্বমো গ্রহণ েদ্বরয়াদ্বিকলন; অথবা, সপ্তদ্বচরেীবীর অন্তভুেি বদ্বলয়া কয ( 
উপাদ্বধ্ধ্ারী বা দ্বডদ্বগ্রধ্ারী) সত্তা আেও েীবীত আকিন, যদ্বিও দ্ববদ্বধ্বদ্ধ দ্বেক্ষ্ায় দ্বেদ্বক্ষ্ত 
বদ্বলয়া ( বাম হনু ভে বদ্বলয়া) ইাঁহারা নূতন আদ্ববষ্কার বা উিাবন েদ্বরকত অক্ষ্ম, দ্বেন্তু 
অদ্বেেত িক্ষ্ দ্ববিযায় পারিেেী ও দ্ববকেষজ্ঞ হইয়া থাকেন, দ্বেংবা (সািৃকেয) যাহাকির 
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এত িীঘে ও ওেনিার লােুল (কলে, উপাদ্বধ্, দ্বডগ্রীর কলে) দ্বিল কয স্বয়ং ভীম ( 
ধ্নতাদ্বন্ত্রে প্রচার) তাহা তুদ্বলয়া সরাইকত অক্ষ্ম; আেও’।৫৮ 

অথোৎ আমরা হনুমান বলকত বুেব, বহু পিবীপ্রাপ্ত অদ্বত উচ্চদ্বেদ্বক্ষ্ত পদ্বণ্ডত সত্তার 
বাহয প্রদ্বতেৃদ্বত বা মূদ্বত্তে। 

 

রাবণ 

বেীয় েব্দকোকষ ‘রাবণ’ েকব্দর প্রথম অথে েরা হকয়কি—‘রবোরদ্বয়তা, 
রাদ্ববতকলােত্রয়’; ভীদ্বতেনে, দ্বহংসে’৫৯। এই অথে হদ্বরচরণ দ্বনকয়কিন নীলেকণ্ঠর 
েীো কথকে। রবোরদ্বয়তা মাকন—কয রব েকর। 

কপৌরাদ্বণে অদ্বভধ্াকন আকি, ব্রহ্মার পুত্র পুলস্তয, তাাঁর পুত্র দ্ববেবা। এই দ্ববেবামুদ্বনর 
ঔরকস ও সুমালী-েনযা শেেসীর(অনয নাম দ্বনেষা) রাক্ষ্সীর  কভে রাবণ, েুম্ভেণে ও 
দ্ববভীষণ, এই দ্বতন পুত্র ও েূপেনখ্া নাকম এে েনযার েন্ম হয়। লিা রাক্ষ্সকির 
বাসভূদ্বম দ্বিল। এই রাক্ষ্সকির সকে দ্ববষু্ণর কঘারতর যুদ্ধ হয় এবং যুকদ্ধ পরাদ্বেত 
হকয় রাক্ষ্সরা পাতাকল আেয় কনয়। এই রাক্ষ্সকির মকধ্য সুমালী রাক্ষ্কসর শেেসী 
নাকম এে পরমাসুন্দরী েনযা দ্বিল। সুমালী েনযার দ্বববাহ দ্বস্থর েরার েনয পাতাল 
কথকে মতেযকলাকে কবদ্বরকয় একস মকন মকন দ্বস্থর েকরন েনযার এমন দ্বববাহ দ্বিকত হকব 
কযন েনযার সন্তান দ্ববষু্ণকে িমন েরকত পাকর। দ্বতদ্বন তখ্ন পুলস্তয পুত্র দ্ববেবাকে 
স্বামীরূকপ বরণ েরার েনয েনযাকে বলকলন,  কযন এই দ্বববাহ হকত অদ্বমতকতো 
েত্রুিমকন সমথে এে পুত্র হয়। দ্ববেবার োকি ক কল দ্বতদ্বন এই েনযার ইো 
তপুঃপ্রভাকব োনকত কপকর বলকলন, শেেসী পুত্রলাকভর উকদ্দকেয তাাঁর োকি 
একসকিন, দ্বেন্তু িারুণ প্রকিাষোকল আসায় শেেসীর পুত্র ণ িারুণ কূ্ররেমো রাক্ষ্স 
হকব। তখ্ন শেেসী অনুনয়-দ্ববনয় েকর উত্তম পুত্র প্রাথেনা েরকল দ্ববেবা বলকলন, 
কতামার েদ্বনষ্ঠ পুত্র আমার বংোনুরূপ ও ধ্মেেীল হকব। এরপর দ্ববেবার সাকথ 
শেেসীর দ্বববাকহর িকল এে বীভৎস রাক্ষ্কসর েন্ম হল। এই পুত্রই রাবণ। এর 
িেদ্বে মস্তে, েুদ্বিদ্বে বাহু, কঘার েৃষ্ণবণে, কেে প্রিীপ্ত, কলাদ্বহতবণে ওষ্ঠ ইতযাদ্বি। পকর 
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শেেসীর  কভে মহাবল েুম্ভেণে ও ধ্মোত্মা দ্ববভীষকণর েন্ম হয়, আর েনযার নাম হয় 
েূপেনখ্া। েুকবর দ্ববেবার অনয েীর পুত্র। সপত্নী-পুত্র েুকবকরর ঐশ্বযে িেেকন ঈষোদ্বিত 
হকয় শেেসী দ্বনকের পুত্রকির এই তপসযা েরকত বকলন কয, তারা কযন েুকবকরর 
ঐশ্বযে ও কতে পায়। েুকবর রাবকণর শবমাত্র ভ্রাতা। ইদ্বন যক্ষ্কির ও রাবণ রাক্ষ্সকির 
রাো। মাতার উপকিকে দ্বতন ভ্রাতাই ব্রহ্মার কঘারতর তপসযা েরকত থাকেন। ব্রহ্মা 
এাঁকির তপসযায় সন্তুষ্ট হকয় বরিান েরকত চাইকল রাবণ অমরকত্বর বর চাইকলন। 
দ্বেন্তু ব্রহ্মা অসন্তুষ্ট হকল রাবণ কিব, িানব, শিতয, যক্ষ্, রক্ষ্ ইতযাদ্বির অকেয় ও 
অবধ্য হবার বর চাইকলন। মানুষকির দ্বতদ্বন তৃণতুলয জ্ঞান েকর বকলন—এ সম্বকন্ধ 
ভকয়র কোন োরণ কনই। ব্রহ্মা রাবণকে এই বরই দ্বিকলন। দ্ববভীষণ প্রাথেনা েরকলন 
দ্বনরদ্বতেয় দ্ববপকি পিকলও কযন তাাঁর ধ্কমে মদ্বত থাকে। েুম্ভেণে দ্বনদ্রাসুকখ্ েীবন 
োোবার বর কপকলন। িানব-দ্বেল্পী ময়িানকবর েনযা মকন্দািরীর সাকথ রাবকণর দ্ববকয় 
হয়। কমঘনাি, অক্ষ্য়েুমার প্রভৃদ্বত রাবকণর পুত্র ণ মকন্দািরীর  কভে েন্মগ্রহণ 
েকরন। বর কপকয় রাবণ পৃদ্বথবী েকয়র েনয কবদ্বরকয় পিকলন। কসই সময় লিা রােয 
শবমাকত্রয় ভ্রাতা েুকবকরর অধ্ীকন দ্বিল। প্রথকমই লিায় একস েুকবরকে দ্ববতাদ্বিত 
েকর দ্বতদ্বন রাক্ষ্স রােয স্থাপন েকরন এবং ভ্রাতার পুষ্পে রথ অদ্বধ্োর েকরন। 
েুকবর শেলাস পবেকত অলোন রী দ্বনমোণ েকর বাস েরকত লা কলন। োতেবীযোেুেন 
ও দ্বেদ্বষ্কন্ধযার বানর-রাে বালীর হকস্ত রাবণ পরাদ্বেত হন। ইদ্বন মহারাো মান্ধাতাকে 
পরাস্ত েরকত না কপকর তাাঁর সকে বনু্ধত্ব স্থাপন েকরন। পাতাকল বলীরাকের দ্বনেেও 
রাবণ লািনা কভা  েকরন। নারকির প্রকরাচনায় রাবণ যকমর সাকথ যুদ্ধ েকরন। ব্রহ্মা 
তাাঁকির যুদ্ধ দ্বনবারণ েকরন। এেবার শেলাকসর োি দ্বিকয় যাবার সময় রাবকণর 
রকথর  দ্বত রুদ্ধ হয়। দ্বেকবর অনুচর নন্দী বকলন, হর-পাবেতী এখ্াকন আকিন—এ 
স্থান সেকলর অ ময। নন্দীর বানর মুখ্ কিকখ্ রাবণ অবজ্ঞায় হাসয েরায় নন্দী 
অদ্বভোপ কিন কয, তাাঁর তুলয বানরকির হাকতই রাবকণর বংে কলাপ পাকব।  

রাবণ তখ্ন ভুেবকল শেলাস উকত্তালন েরকত থাকেন। পাবেতী চঞ্চল হকয় দ্বেবকে 
অদ্বলেন েরাকত দ্বেব পিােুকষ্ঠর চাকপ রাবণকে দ্বনপীদ্বিত েরকলন। তাকত রাবণ 
দ্বত্রকলাে েদ্বম্পত েকর ভীষণ  েেন েকরন। অমাতযকির পরামকেে রাবণ মহাকিকবর 
স্তব েরাকত মহাকিব রাবণকে মুি েকরন এবং বকলন পবেকতর ভাকর দ্বনপীদ্বিত ও 
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িারুণ রব েরার েনয তাাঁর নাম রাবণ হকব। মহাকিব রাবণকে ‘চন্দ্রহাস’ নাকম এে 
িীপ্ত খ্ড়্গ িান েকরন। স্বক ে কিবরাে ইন্দ্র ও অনযানয কিবতাকির সকে রাবণ যুদ্ধ 
েকরন এবং রাবণ পুত্র কমঘনাি েপে যুকদ্ধ ইন্দ্রকে পরাদ্বেত েকর লিায় দ্বনকয় 
আকসন। ব্রহ্মার অনুকরাকধ্ ইন্দ্র মুদ্বি লাভ েকরন। এই োকযের েনয কমঘনাকির নাম 
হয় ইন্দ্রদ্বেত। রাবণ ক্রমেুঃ অতযাচারী হকয় কিব িানব ও ঋদ্বষেনযাকির হরণ েরকত 
থাকেন। বৃহস্পদ্বত-পুত্র মহদ্বষে েুেধ্বকের েনযা তকপাদ্বনরতা কবিবতীকে হরণ েরকত 
উিযত হকল দ্বতদ্বন অদ্বিকত আত্মাহুদ্বত কিন ও পুনবোর কোন ধ্াদ্বমেকের অকযাদ্বনো েনযা 
রূকপ েন্ম গ্রহণ েকর রাবণ-বকধ্র োরণ হকবন বকল রাবণকে অদ্বভসম্পাত কিন।  

এইভাকব রাবণ ঋদ্বষ, নারী, না  প্রভৃদ্বতর োি কথকে বহুতর অদ্বভোপ পান।  
অশ্মন কর চারকো োলকেয় িানবকির যুকদ্ধ বধ্ েরার সময় কবান েূপেনখ্ার স্বামী 
দ্ববিুযদ্বর্জ্হ্বও দ্বনহত হন। এেমাত্র ভদ্ব নী এইরূকপ দ্ববধ্বা হকল রাবণ তাকে সান্ত্বনা 
দ্বিকয় িণ্ডোরকণয বাস েরার অনুমদ্বত কিয়। কসখ্াকন ঘেনাচকক্র দ্বপতৃসতয পালকনর 
েনয রামচন্দ্র আকসন এবং েূপেনখ্া তাকে দ্বববাহ েরকত চাইকল রাম প্রতযাখ্ান েকরন। 
এরপর লক্ষ্মণকে দ্বববাকহর প্রস্তাব দ্বিকল লক্ষ্মণ রাকমর আকিকে তাাঁর নাে কেকে কিন। 
অপমাদ্বনত েূপেনখ্া রাবকণর োকি দ্বনকের অপমাকনর প্রদ্বতকোধ্ দ্বনকত বকলন এবং 
পরমা সুন্দরী সীতার েথা বকল রাবকণর হৃিকয় োকমর উিয় ঘোন। রাবণ মারীচকে 
মায়ামৃ রূকপ পঞ্চবেীর োকি কপ্ররণ েকর সীতাকে কলাভাতুর েকর কতাকলন, এবং 
সীতার অনুকরাকধ্ রাম ও লক্ষ্মণ মায়ামৃ কে ধ্রার েনয  ভীর বকন প্রকবে েকরন। 
এই সুকযাক  রাবণ ব্রাহ্মকণর িদ্মকবকে একস সীতাকে হরণ েকরন। েোয়ু এই 
অপহরকণ বাধ্া কিবার কচষ্টা েরকল তাাঁর পক্ষ্ কেকে কিন। সীতাকে দ্বনকয় রাবণ লিায় 
অকোেবকন রাকখ্ন এবং তাকে দ্ববকয় েরার েনয পীিাপীদ্বি েরকত থাকেন। সীতা 
রােী হয় না। এরপর রামচন্দ্র দ্ববরাে বানর কসনা দ্বনকয় লিা আক্রমণ েকরন ও 
রাবণকে বধ্ েকরন।৬০ 
এ কতা ক ল রামায়কণর োদ্বহনী। এবাকর সত্তাদ্বেকে আমাকির দ্বচকন দ্বনকত হকব। বেীয় 
েব্দাথেকোকষ আকি ‘রবণ’ মাকন, ‘রব অন যাহাকত’, আর ‘রাবণ’ মাকন, ‘রবণ হইকত 
োত’৬১। এোকল যাকে দ্বনবোদ্বচত কিেোসে বলা হয়; যারা শুধু্ প্রদ্বতশ্রুদ্বত কিয়, হযান 
েকর কিব, তযান েকর কিব, স্বক ের দ্বসাঁদ্বি কবাঁকধ্ কিব ইতযাদ্বি ইতযাদ্বি, তাকির রাবণ 
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বলা কযকত পাকর। তাই প্রচদ্বলত প্রবাকি আকি ‘কয যায় লিায়, কসই হয় রাবণ’। 
রাবণকে আমরা ‘িোনন’ নাকমও দ্বচদ্বন। িোনন মাকন, ‘িেদ্বে আনন আকি যার’। 
সরল েব্দাথেকোকষ ‘আনন’ েকব্দর অথে—‘আন (েনমকধ্য বা কিহমকধ্য আনয়ন) 
অনেৃত বা চলমান যাহাকত; অথবা, ভাবমূদ্বত্তের বা িৃেযমূদ্বত্তের মুখ্ যাহাকত; দ্বেংবা, 
যাহা িারা কিহ (সমােকিহ বা মানবকিহ) খ্ায় ও েথা বকল।৬২ বেীয় েব্দকোকষ 
‘আনন’ মাকন, ‘যাহা িারা পানাহার েদ্বরয়া বাাঁকচ’।৬৩  

এই কয ভাবমূদ্বত্তে বা িৃেযমূদ্বত্তে-- এর মুখ্কে কযমন হৃিয়মকধ্য একন ধ্যান েরা যায়, 
কতমদ্বন রাস্তায় রাস্তায় কপাস্টার, সাইনকবাডে লাদ্ব কয়ও প্রচার েরা যায়। কযমনো 
কিেোসকেরা েকর থাকেন। িেরথ ও িোনকনর পাথেেয এই কয, ওকয়লকিয়ার 
কস্টকের সমস্ত দ্ববভা  সদ্বক্রয় ভাকব তাকির োেগুদ্বল যখ্ন েকর, এবং তাকতই যকথষ্ট 
েনকসবা (প্রোনুরঞ্জন) হকত থাকে, কসই বযবস্থা িেরথ; আর কসই বযবস্থা যখ্ন 
তাকির োেগুদ্বল আকিৌ েকর না, শুধু্মাত্র সাইনকবাডে (আনন) সম্বল হকয় বকসই 
থাকে না, প্রদ্বতদ্বে আনন িারা েন ণকে িংেন েকর, তখ্ন তাকে িোনন বকল।  

ইদ্বন ব্রাহ্মণকেষ্ঠ। ব্রহ্মার (জ্ঞানেীবীর) পুত্র পুলস্তয (অসমকয়র েনয উৎপন্ন সঞ্চয়-
োরী), তার পুত্র দ্ববেবা বা দ্ববশ্বেবা (মেুতিার); তার পুত্র রাবণ। েৃদ্বত্তবাসী রামায়কণ 
আকি, সূযেয রাবকণর িূয়ারী দ্বিকলন। ব্রহ্মা লিায় কিকলকির পিাকতন আর যম তাাঁর 
কঘােেকির ঘাস োেকতন। এখ্াকন সূযেয বলকত দ্বক্রয়াদ্বভদ্বত্তে ভাষায় সমাকের 
োসনকেন্দ্র ও ধ্নসম্পকির কেন্দ্রকে বুেকত হকব। সমস্ত ধ্নসম্পি ও োসনক্ষ্মতা 
রাবকণর িরোয় দ্বিল। দ্বক্রয়াদ্বভদ্বত্তে ভাষায় যম মাকন আইন-আিালত এবং কঘােে 
মাকন যারা বহু দ্বেিু ঘোকত পাকরন কসই সব দ্ববকেষজ্ঞ রােেমেচারীকির বুেকত হকব। 
রাবকণর রােকত্ব দ্ববচারকেরা কঘািার ঘাস োেকতন অথোৎ দ্বেনা দ্ববচার বযবস্থাদ্বে তখ্ন 
এেদ্বে প্রহসকন পদ্বরণত হকয়দ্বিল। জ্ঞানেীবীরা(ব্রহ্মা) বা দ্বেক্ষ্েরা ভকয় লিায় 
রাবকণর সন্তানকির দ্বেউশুদ্বন পিাকতন। 

রাবণ সত্তাদ্বের পাোপাদ্বে ‘লিা’ েব্দদ্বেকে কিকখ্ কনওয়া যাে। লিা কেমন স্থান? 
‘রম্' ধ্াতু কথকে োত এই েব্দদ্বের অথে প্রসকে ‘বেীয় েব্দকোষ’বলকিন-- ‘কযখ্াকন 
অদ্বধ্দ্বষ্ঠকতরা রমন েকর/ কয স্থাকন রাক্ষ্কসরা রমণ েকর’। এই লিায় যারা অদ্বধ্দ্বষ্ঠত 
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থাকে তাকির রাক্ষ্স বকল। এই রাক্ষ্স োরা? ‘রক্ষ্’ ধ্াতু কথকে োত রাক্ষ্স েকব্দর 
দ্বক্রয়াদ্বভদ্বত্তে অথে, যারা রক্ষ্ণ েরকত েরকত অদ্বতরক্ষ্ণ েকর কিকল বা ভক্ষ্ণ েকর 
কিকল তারাই রাক্ষ্স। সমাকের দ্বিকে তাোকল কিখ্া যায়, যাকির আমরা অদ্বধ্দ্বষ্ঠত 
েদ্বর আমাকির ‘রক্ষ্া’ েরবার েনয, তারাই; কসই কনতা মন্ত্রী সমাে োসেই আমাকির 
কোষণ েকর, ভক্ষ্ণ েকর। তাকির রমণস্থান কোথায়? না, গ্রামসভা, পঞ্চাকয়ত, 
পঞ্চাকয়ত সদ্বমদ্বত, কেলা পদ্বরষি, দ্ববধ্ান সভা, কলােসভা -- এসবই দ্ববদ্বভন্ন স্তকরর 
লিা। এই লিায় যারা যায়, তারাই অবকেকষ রাবণ-এ পদ্বরণত হয়।   

কবৌদ্ধযুক  কয দ্ববপ্লব ঘকেদ্বিল, কসখ্াকন এই রাবণ সত্তাকে ধ্বংস েকর রামচন্দ্র, দ্বযদ্বন 
দ্ববষু্ণর অবতার ন ি-নারায়কণর প্রদ্বতরূপ, তার প্রদ্বতষ্ঠা হয় এবং ভারকত রামরােকত্বর 
প্রদ্বতষ্ঠা হয়। সরল েব্দাথেকোকষ তাই কিওয়া হকয়কি, ‘কয কনতৃবৃন্দ বা োসেক াষ্ঠী 
(কবৌদ্ধযুক  কষািে মহােনপি প্রদ্বতষ্ঠার প্রাক্কাকল) প্রোসাধ্ারণ েতৃেে দ্বনবোদ্বচত 
হইয়াদ্বিল’।  

 

দ্ববশ্বাদ্বমত্র 

বেীয় েব্দকোকষ দ্ববশ্বাদ্বমত্র েকব্দর অথে কিওয়া আকি—দ্ববকশ্বর দ্বমত্র।৬৪ ‘ইদ্বন 
ব্রহ্মদ্বষেদ্ববকেষ। …এেিা ইদ্বন মৃ য়াদ্বিষ্ট হইয়া সবসকনয মহদ্বষে বদ্বসকষ্ঠর আেকম উপদ্বস্থত 
হইকল, মহদ্বষে, োমকধ্নু নদ্বন্দনীর বা েবলার কযা বকল েৃত দ্ববদ্ববধ্ খ্াকিয ইাঁহার 
আদ্বতথয েকরন। এইরূকপ নদ্বন্দনীর কযা বল অব ত হইয়া, ইদ্বন কধ্নুসমূহ বা রাকেযর 
দ্ববদ্বনমকয় নদ্বন্দনী লাকভর প্রাথেনা েদ্বরকল, বদ্বেষ্ঠ প্রতযাখ্যান েকরন। প্রতযাকিকে েুদ্বপত 
হইয়া ইদ্বন বলপূর্ব্েে নদ্বন্দনী লইবার ইো েদ্বরকল, কধ্নুর কযা বকল সৃষ্ট 
েেপেবেবরাদ্বি শসকনযর সদ্বহত রােবসকনযর তুমুল যুদ্ধ হয় এবং ইদ্বন পরাদ্বেত ও 
দ্বনরে হন। পরােকয় ‘ক্ষ্ত্রবল দ্বনেৃষ্ট ও ব্রহ্মবল কেষ্ঠ’ বুদ্বেকত পাদ্বরয়া েকঠার তপবকল 
ব্রাহ্মণত্ব লাভ েকরন। রামায়কণ ব্রহ্মার বকর ইাঁহার রােদ্বষেত্ব ও ব্রহ্মদ্বষেত্ব লাকভর বণেনা 
আকি। ইদ্বন অদ্বভেপ্ত েল্মাষপাি রাোর কিকহ রাক্ষ্স প্রকবে েরাইয়া তাহা িারা 
বদ্বেকষ্ঠর পুত্ত্র েদ্বি ও অনয পুত্ত্র ণকে দ্বনহত েকরন। দ্বত্রেিুর দ্বববরকণ ইাঁহার 
প্রভাকবর দ্ববকেষ পদ্বরচয় পাওয়া  যায়। ইদ্বন রাম ও লক্ষ্মণকে ‘বলা ও অদ্বতবলা’ দ্ববিযা 
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িান েকরন। রাক্ষ্সদ্বনধ্নাথে স্বীয় আেকম লইয়া যান এবং দ্বমদ্বথলার হরধ্নুভেপূর্ব্েে 
সীতা প্রভৃদ্বতর সদ্বহত রামাদ্বির পদ্বরণয় সংঘদ্বেত েকরন। ইদ্বন শবদ্বিে ঋদ্বষ। প্রদ্বসদ্বদ্ধ, 
দ্ববশ্বাদ্বমত্র ব্রহ্মার সদ্বহত প্রদ্বতিদ্বিতা েদ্বরয়া ‘মস্তে’, ‘ াভী’, ও ‘অকশ্বর’ অনুেরকণ 
যথাক্রকম ‘তাল’, ‘মদ্বহষ’, ও ‘ িেকভ’র সৃদ্বষ্ট েকরন। নাদ্বরকেল িল এবং মত্তেমান 
েলাও দ্ববশ্বাদ্বমকত্রর সৃদ্বষ্ট বদ্বলয়া েদ্বথত আকি’।৬৫   

কপৌরাদ্বণে অদ্বভধ্াকন আকি, এেেন ব্রহ্মদ্বষে। ক্ষ্দ্বত্রয়েুকল েন্মগ্রহণ েকরও েকঠার 
তপসযাবকল ইদ্বন ব্রাহ্মণত্ব লাভ েকরন। ইদ্বন সপ্তদ্বষেকির ঋকেকি তৃতীয় মন্ডকলর সমস্ত 
সূকির মন্ত্রগুদ্বলর অদ্বভবিা। দ্ববশ্বাদ্বমত্র বা তিীয় বংকের ঋদ্বষ ণ এবং বদ্বেষ্ঠ সপ্তম 
মন্ডকলর ঋদ্বষ। রাো েুকের পুত্র েুদ্বেে, তাাঁর পুত্র  াদ্বধ্,  াদ্বধ্র পুত্র দ্ববশ্বাদ্বমত্র। এই 
েনয ইদ্বন কেৌদ্বেে,  াকধ্য় নাকম দ্ববখ্যাত।  াদ্বধ্ েুরুবংেীয় এবং েনযােুকের রাো 
বকল েীদ্বতেত হকয়কিন। এইেনয হদ্বরবংে প্রভৃদ্বত পুরাকণ দ্ববশ্বাদ্বমত্র কপৌরব, কেৌদ্বেে, 
 াদ্বধ্ে,  াদ্বধ্নন্দন প্রভৃদ্বত নাকম অদ্বভদ্বহত হকয়কিন। দ্ববশ্বাদ্বমকত্রর েীবকনর সবেপ্রধ্ান 
ঘেনা ব্রহ্মদ্বষে বদ্বেকষ্ঠর সাকথ দ্ববকরাধ্। ব্রাহ্মণ ও ক্ষ্দ্বত্রকয়র মকধ্য কেষ্ঠত্ব দ্বনকয় কয িি 
চলদ্বিল, তা এই ঋদ্বষর েীবন কথকে প্রমাদ্বণত হয়। এই দ্ববকরাকধ্র েথা ঋকেকি 
অকনেবার উদ্বেদ্বখ্ত হকয়কি। এই িুই ঋদ্বষর েত্রুতা কেকষ রিপাকত পযেবদ্বসত হয়। 
দ্ববশ্বাদ্বমকত্রর েতপুত্র বদ্বেষ্ঠ েতৃেে দ্বনহত হয়, অনযপকক্ষ্ দ্ববশ্বাদ্বমকত্রর প্রকরাচনায় 
েল্মাষপি… রাক্ষ্কস পদ্বরণত হকয় বদ্বেকষ্ঠর েতপুত্রকে ভক্ষ্ণ েকরদ্বিকলন। বদ্বেষ্ঠ ও 
দ্ববশ্বাদ্বমত্র এেই সমকয় সুিাস রাোর পুকরাদ্বহত দ্বিকলন…এই সূকত্র তাাঁরা একে অনযকে 
অদ্বভোপ কিন। দ্ববশ্বাদ্বমত্র, েমিদ্বির েন্মেথা ঋচীে ও সতযবতীর োদ্বহনীকত দ্বলদ্বপবদ্ধ 
আকি… দ্ববশ্বাদ্বমকত্রর পুণযবকল দ্বত্রেিু… আোকে কেযাদ্বতষচকক্রর বদ্বহকিেকে অধ্ুঃদ্বেরা 
রূকপ… অবস্থান েকরন, ও নক্ষ্ত্র ণ তার অনুসরণ েকর। … এরপর দ্ববশ্বাদ্বমত্র 
পুষ্করতীথেস্থ বকন তপসযায় প্রবৃত্ত হন। এইসময় রাো অম্বরীষ এে যকজ্ঞর অনুষ্ঠান 
েকরন। ইন্দ্র এই যকজ্ঞর পশু হরণ েরায় পুকরাদ্বহত রাোকে এেদ্বে নরবদ্বল দ্বিকয় 
যকজ্ঞর দ্ববকঘ্নর প্রায়দ্বিত্ত েরকত বকলন। অম্বরীষ নরবদ্বলর উপযুি কলাে অকিষণ 
েরকত েরকত ঋচীে মুদ্বনর মধ্যম পুত্র শুনুঃকেকির সন্ধান লাভ েকরন। … শুনুঃকেি 
দ্ববশ্বাদ্বমকত্রর েরণাপন্ন হকল … দ্বতদ্বন তাাঁকে অদ্বির স্তব দ্বেক্ষ্া দ্বিকয় স্তব েরকত বকলন। 
… তাাঁর প্রাণ রক্ষ্া পায়। পকর দ্ববশ্বাদ্বমত্র শুনুঃকেিকে কপাষযপুত্র রূকপ গ্রহণ েকরন। 
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… িীঘেোল েকঠার তপসযায় সন্তুষ্ট হকয় ব্রহ্মা দ্ববশ্বাদ্বমত্রকে ঋদ্বষত্ব প্রিান েকরন। দ্বেন্তু 
দ্বতদ্বন একত সন্তুষ্ট না হকয় আবার উগ্রতর তপসযায় প্রবৃত্ত হন। এই সময় ইকন্দ্রর 
কপ্ররণায় … দ্ববশ্বাদ্বমকত্রর সকে সহবাকসর িকল কমনোর  কভে েেুন্তলার েন্ম হয়। … 
কমনোকে দ্ববিায় দ্বিকয় দ্ববশ্বাদ্বমত্র উত্তর দ্বিকে  মন েকরন এবং দ্বহমালকয়র কেৌদ্বেেী 
নিীর তীকর আবার েকঠার তপসযায় রত হন। এখ্াকন ব্রহ্মার বকর দ্বতদ্বন মহদ্বষেত্ব প্রাপ্ত 
হন। … দ্বেন্তু তাাঁর দ্বসদ্বদ্ধলাকভর এখ্নও দ্ববলম্ব আকি শুকন দ্বতদ্বন আবার তপসযায় রত 
হন। … ইন্দ্র তপসযা ভে েরার েনয অপ্সরা রম্ভাকে পাঠাকল মহদ্বষে দ্ববশ্বাদ্বমত্র োপ 
দ্বিকয় রম্ভাকে িীঘেোল পাষাকণ পদ্বরণত েকরন। … বহুবষে পকর ব্রহ্মা একে ব্রাহ্মণত্ব 
প্রিান েকরন। এেবার বদ্বেষ্ঠ রাো হদ্বরিকন্দ্রর দ্ববকেষ প্রেংসা েরায় দ্ববশ্বাদ্বমত্র তাাঁকে 
পরীক্ষ্া েরার েনয কেৌেকল হদ্বরিকন্দ্রর সমস্ত রাবেশ্বযে গ্রহণ েকর িদ্বক্ষ্ণা প্রাথেনা 
েকরন। … হদ্বরিন্দ্র েী ও পুত্র করাদ্বহতাশ্বকে এে ব্রাহ্মকণর দ্বনেে এবং দ্বনকেকে 
এে চণ্ডাকলর দ্বনেে দ্ববক্রী েকর দ্ববশ্বাদ্বমত্রকে িদ্বক্ষ্ণা কিন। … পকর তাাঁকির সব 
দ্বিদ্বরকয় কিন। মােেকণ্ডয় ও অনযানয পুরাকণ দ্বলদ্বখ্ত আকি কয, হদ্বরিন্দ্রকে এই রূপ 
েকঠার ও অনযায় পরীক্ষ্া েরায় বদ্বেষ্ঠ দ্ববশ্বাদ্বমকত্রর উপর দ্ববকেষ কু্ষ্ি হন। িকল 
পরস্পরকে অদ্বভোপ কিন এবং উভকয়ই পক্ষ্ীকত পদ্বরণত হকয় যুকদ্ধ রত হন। তারপর 
ব্রহ্মা মধ্যস্থ হকয় এাঁকির এই দ্ববকরাকধ্র অবসান ঘোন। … দ্ববশ্বাদ্বমকত্রর যজ্ঞনাকের 
েনয রাক্ষ্কসরা সবেিা সকচষ্ট দ্বিল। … তাই িেরকথর অনুমদ্বত দ্বনকয় দ্বতদ্বন রাম ও 
লক্ষ্মণকে দ্বনে আেকম দ্বনকয় আকসন। … রাম তািো রাক্ষ্সীকে বধ্ েকর ঋদ্বষকির 
যজ্ঞ সুসম্পন্ন েরকত সাহাযয েকরন।৬৬  

বেীয় েব্দাথেকোকষ দ্ববশ্বাদ্বমত্র সত্তাদ্বের পদ্বরচয়, দ্ববশ্বার (দ্ববশ্ব আধ্াকরর) দ্বমত্র৬৭। ‘বেীয় 
েব্দকোষ’‘দ্ববশ্ব’ েকব্দর অথে দ্বিকয়কি-- ‘দ্ববশ্ বহন েকর কয/ কয শচতনয পৃথে পৃথে 
সূ্থল েরীকর প্রদ্ববষ্ট হয়’। অথোৎ  ভীরভাকব ভাবকল দ্ববশ্ব েকব্দর অথে হল-- যার দ্বভতকর 
অনয সত্তা কথকে কপ্রদ্বরত েদ্বির কোকনা এেদ্বে রূপ প্রকবে েদ্বরকয় কিওয়া হকয়কি 
এবং কসই প্রদ্ববষ্ট েদ্বিকে বহন েকর দ্বনকয় চকলকি; এেেথায় ‘দ্ববশ্' বহন েকর কয, 
কসদ্বেই হল দ্ববশ্ব। তার মাকন দ্ববশ্ব সত্তাদ্বে আসকল প্রদ্ববষ্টবাহী। কস এেদ্বে সামানয 
মাদ্বের েলদ্বস দ্বেংবা এেদ্বে োকঠর খ্াে হকত পাকর; যার কভতর মানুষ তার েম ও 
কমধ্া ঢুদ্বেকয় দ্বিকয়কি। এ এেেন কসনাপদ্বত বা শসনযবাদ্বহনী হকত পাকর, যার কভতর 
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োসে তার ইকে ঢুদ্বেকয় দ্বিকয়কি। এমনদ্বে সামানয ব্রহ্মাণ্ডও হকত পাকর যার কভতর 
পরমাপ্রেৃদ্বত তার ইকে ঢুদ্বেকয় কিকি দ্বিকয়কিন। কসই দ্ববকশ্বর আধ্ার হল ‘দ্ববশ্বা’। 
পণযময় এই ে ৎ-এ পণযই দ্ববশ্বা। এই দ্ববশ্ব আধ্াকরর দ্বমত্র কয কসই সত্তাই দ্ববশ্বাদ্বমত্র, 
কস আধ্ার দ্ববশ্ব সৃেনোরী সত্তাসমূহ( =পণয উৎপািনোরী মানুষেন) হকত পাকর, 
দ্বেংবা তাকির সহায়ে বযবস্থাও হকত পাকর। একির সহায়তাোরী সত্তাই দ্ববশ্বাদ্বমত্র। 
ভারত ইদ্বতহাকস এই সত্তাদ্বে আদ্বিম সামন্ততাদ্বন্ত্রে বযবস্থার দ্ববকরাদ্বধ্তা েকরকিন এবং 
পণযবাহী প্রকচষ্টা সমূকহর সহায়কের ভুদ্বমো গ্রহণ েকরদ্বিল। ন ি-নারায়ণ যখ্ন রাম, 
লক্ষ্মণ, ভরত ও েত্রুঘ্ন এই চার সত্তায় দ্ববভি তখ্ন তাকির প্রধ্ান সহকযা ী তথা 
কেন্ড-দ্বিকলাসিার- াইড রূকপ কিখ্া দ্ব কয়দ্বিল এই দ্ববশ্বাদ্বমত্র সত্তাদ্বেকে। তাকির 
এোন্ত কচষ্টায় ও োকলর দ্বনয়কম ভারত সমাকে কেষ পযেন্ত রামরােত্ব প্রদ্বতদ্বষ্ঠত হকয় 
যায়।  

কয বি সুকখ্র সময় দ্বিল, তাই ভারতবাসী আেও কসেথা ভুলকত পাকরদ্বন, এখ্াকন 
উকেখ্ েরা কযকত পাকর প্রতীেী বযবস্থায় যাকে কবৌদ্ধবযবস্থা বা কবৌদ্ধযু  (অকোে 
কথকে হষেবধ্েকনর োল) বলা হয়, কপৌরাদ্বণে দ্বক্রয়াদ্বভদ্বত্তে ভাষায় তাকেই রামরােত্ব 
বলা হয়। এই রামরােত্বই দ্ববকশ্বর প্রথম ধ্নতাদ্বন্ত্রে-সামাদ্বেে বযবস্থা। যদ্বিও এই 
রামরােত্ব কবদ্বেদ্বিন কেকেদ্বন, রামকে েূদ্রদ্বনধ্ন েরকত হকয়দ্বিল। ক্রকম এেদ্বিন এই 
রামরােত্ব অদ্বতক্রম েকর েিরাচাযেকির কনতৃকত্ব দ্বহনু্দযুক র সূত্রপাত হকয় যায়।  

বদ্বেষ্ঠ দ্বিল শবদ্বিে বযবস্থার মুখ্য আধ্ার কয কসই বযবস্থাকেই চালাকনার কচষ্টা েকর 
ক কি। আর দ্ববশ্বাদ্বমত্র কসই বযবস্থার দ্ববরুকদ্ধ শুধু্ সমস্তরেম কচষ্টাই েকরদ্বন, পণযকে 
যারা প্রদ্বতষ্ঠা েরকত কচকয়কিন, তাকির সহায়তা েকরকি। ভারকত কবৌদ্ধযু  পযেন্ত 
সমােতন্ত্র ও ধ্নতকন্ত্রর কয লিাই তারই প্রধ্ান িুই িােেদ্বনে সত্তা বদ্বেষ্ঠ ও দ্ববশ্বাদ্বমত্র।  

 

দ্ববভীষণ 

বেীয় েব্দকোকষ আকি, দ্ববভীষণ ‘রাবকণর েদ্বনষ্ঠ ভ্রাতা। ইদ্বন পরম ধ্াদ্বমেে দ্বিকলন। 
ইাঁহার পত্নী সরমা। পুত্র তরণীকসন। তপসযায় প্রীত প্রোপদ্বত ইাঁহাকে বর দ্বিকত ইো 
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েদ্বরকল, ইদ্বন মহাদ্ববপকিও যাকত ধ্কমে মত থাকে, গুরুপকিে দ্ববনা কযন ব্রহ্মদ্ববিযা 
প্রদ্বতভাত হয় এবং কয কয আেকমই থাদ্বে না, আমার মদ্বত কযন কসই কসই ধ্ম্মেপালকন 
তৎপর হয়—এই দ্বতন বর প্রাথেনা েকরন। ‘সীতা প্রতযাপেনদ্বহতের কেহই রামসিৃে 
বীর নকহ’—ইাঁহার ইতযাদ্বি উপকিে বাকেয েুদ্বপত রাবণ ইাঁহাকে অপমাদ্বনত েদ্বরকল 
ইদ্বন চারেন রাক্ষ্কসর সদ্বহত লিা হইকত দ্বন েত হইয়া রাকমর েরণাপন্ন হন ও 
রাক্ষ্সবকধ্ প্রদ্বতজ্ঞা েদ্বরকল, রাম ইাঁহাকে লিারাকেয অদ্বভদ্বষি েকরন। অনুচরসহ 
রাবণ েুম্ভেণে ইন্দ্রদ্বেত দ্বনহত হইকল ইদ্বন লিার দ্বসংহাসকন আকরাহন েকরন’৬৮। 
এিািা বেীয় েব্দকোকষ আরও অথে রকয়কি—এোিেমুহূতে, ত্রাসেনে োযেয, 
ভয়েনে দ্ববষয় প্রভৃদ্বত। এই েব্দকোকষই ‘ভীষা’ েকব্দর অথে েরা হকয়কি – ‘ভয়েথন, 
ভয় প্রিেেন’৬৯, দ্ববভীষা = ‘ভয়প্রিেেন’, ভীদ্বষত মাকন ‘ত্রাদ্বসত’, দ্ববভীদ্বষো েকব্দর অথে 
‘ভয় প্রিেেন, ভয়েনে দ্ববষয়’। 

বেীয় েব্দাথেকোকষ ‘ভীদ্বষো’র অথে ভয়প্রিদ্বেেো এবং ভীষণ হল ভয়েননোরী৭০। 
দ্বেন্তু ‘দ্ববভীদ্বষো’ ও ‘দ্ববভীষণ’ েকব্দর কক্ষ্কত্র এেদ্বে সমসযায় পরকত হয়। এখ্াকন ‘দ্বব’ 
উপস েদ্বে দ্বঠে কোন অকথে প্রযুি? ‘দ্বব’ উপস েদ্বে আসকল মূল সত্তার দ্ববেল্প-দ্ববকেষ-
দ্ববপরীত সত্তাকে কবাোয়। কসদ্বিে কথকে কিখ্কল দ্ববভীদ্বষো বা দ্ববভীষণ-এর অন্তভুেি। 
‘ভয়’ মূলধ্ারার ভয় নয়; অনযরেকমর ভয়। অথোৎ, আমরা যাকে আমাকির সামকন 
ভীদ্বষো বা ভীষণ রূকপ অথোৎ ‘ভয়’ রূকপ কিখ্দ্বি, যার কথকে আমাকির আত্মরক্ষ্ার 
প্রকয়ােনকবাধ্ েরদ্বি, এই দ্বব-ভীদ্বষো বা দ্বব-ভীষকণর অন্তদ্বনেদ্বহত ভয় কসরেকমর ভয় 
নয়। এই ভয় তার কচকয় কবদ্বে দ্বেংবা েম দ্বেংবা উকটা ভয় বা সাহসও হকত পাকর।  

আমরা যদ্বি সত্তাদ্বের সামাদ্বেে ঐদ্বতহাদ্বসে উত্তরাদ্বধ্োর লক্ষ্য েদ্বর, তাহকল এর 
কভতকর আকলাচয অথেদ্বেই পাওয়া যাকব। ভীষকণর কভতর কয অথে থাকে, তার দ্ববকরাধ্ী 
সত্তাই দ্ববভীষণ। ‘আদ্বম যাকে ভয় পাই বা কপতাম, তার কভতকরর সবেথা কয সত্তা 
োকন, কস একস িাাঁদ্বিকয়কি আমার পাকে আমার সহকযা ী হকয়’। স্বাভাদ্ববেভাকবই কস 
ভীষকণর পকক্ষ্ দ্ববপর্জ্নে, ভীষণকে কস দ্ববলুপ্ত েকর কিওয়ার ভয় কিখ্ায়। কস 
ভীষকণর পকক্ষ্ই ভীষণ, অথোৎ মহাভীষণ। একেই দ্ববভীষণ বলা হকে। সহে েকর 
বলা যায় কয, ভয়ানেকে ভয় কিখ্ায় কয, কসই হল দ্ববভীষণ। তাই বকল দ্ববভীদ্বষো 
দ্বেন্তু দ্ববপরীত নয়, কস দ্ববকেষ ধ্রকনর ভীদ্বষো; তাই দ্ববভীদ্বষো। 
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সরল েব্দাথেকোকষ আকি, ‘দ্ববকেষ প্রোর ভীষণ কয; অথবা ভীষকণর দ্ববপরীত কয 
ভীষণ; দ্বেংবা ভীষকণর ঘকরর েত্রু কয ভীষণ, অথবা ভীষণ যাহাকে ভয় পায়’ ৭১। 

আনুমাদ্বনে ২০০ দ্বখ্রস্টপূবোব্দ না াি শবদ্বিে সভযতার দ্ববরুকদ্ধ কবৌদ্ধকির দ্ববপ্লকবর 
োকল কয সরোদ্বর জ্ঞানেীবী ণ সরোর পক্ষ্ কিকি কবৌদ্ধকির সকে কযা  কিন, 
তাকির নাম কিওয়া হকয়দ্বিল দ্ববভীষণ। ৭৫০ দ্বখ্রস্টাকব্দর পকর দ্বহনু্দযুক র শুরুকত ক্রকম 
কসই দ্ববভীষণ সত্তা দ্বহনু্দ ব্রাহ্মণকির সকে দ্বমকে যায়। দ্বহনু্দরা এই দ্ববভীষণ সত্তাকে 
কোনদ্বিন ভাল কচাকখ্ কিকখ্দ্বন।   

 

েুম্ভেণে 

কপৌরাদ্বণে অদ্বভধ্াকন আকি—দ্ববেবা মুদ্বন ও শেেসী বা দ্বনেষার সন্তান েুম্ভেণে। 
েন্মাকনার অবযবদ্বহত পকরই কস কু্ষ্দ্বধ্ত হকয় কু্ষ্দ্বন্নবৃদ্বত্তর েনয সহর প্রো ভক্ষ্ণ েকর 
কিলায় ইন্দ্র এাঁকে বোঘাত েকরন। ভাইকির সাকথ েুম্ভেণে ক ােণে আেকম উগ্র 
তপসযায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট েকর অমরকত্বর প্রাথেনা েকর। ব্রহ্মা তাকে অনন্ত েীবকনর 
পদ্বরবকতে অনন্ত দ্বনদ্রার বর কিন। এবং িয়মাস পর এেদ্বিন দ্বনদ্রাভকের েথা বকলন। 
তকব এও বকলন অোকল দ্বনদ্রাভে হকল তাাঁর মৃতুযর ভয় কথকে যাকব। রাম রাবকণর 
যুকদ্ধ রাবণ বীরেূণয হকয় পিকল অোকল েুম্ভেকণের দ্বনদ্রাভে েরা হয়। যুকদ্ধ েুম্ভেণে 
রাকমর হাকত দ্বনহত হন। ইদ্বন শিতযরাে বদ্বলর কিৌদ্বহত্রী বেমালাকে দ্বববাহ 
েকরদ্বিকলন। বেমালার  কভে েুম্ভ ও দ্বনেুম্ভ নাকম েুম্ভেকণের িুই পুত্র েন্মায়।৭২ 

েুম্ভ েকব্দর দ্বক্রয়াদ্বভদ্বত্তে অথে-- েুং (েুম্) কে ভরণ-ভক্ষ্ণ েকর কয। বেীয় েব্দকোকষ 
এর অথে রকয়কি-- েেন্ধাদ্বি, বৃহদ্ভাণ্ড, ঘে, েলস, হদ্বস্তদ্বেরুঃস্থ মাংেদ্বপণ্ডিয়, 
পদ্বরমাণদ্ববকেষ, েুম্ভে, এোিে রাদ্বে, েুম্ভেকণের পুত্র, প্রহ্লািপুত্র, দ্ববষু্ণ, কবেযাপদ্বত 
ইতযাদ্বি। হদ্বস্তদ্বেরুঃস্থ মাংেদ্বপণ্ডিয়, দ্ববষু্ণ, কবেযাপদ্বত( শবেযবৃদ্বত্তধ্ারীকে প্রাচীনোকল 
কবেযা বলা হত) প্রভৃদ্বত েব্দ কথকে ধ্ারণা েরা চকল, যার কভতকর ধ্নসম্পি রদ্বক্ষ্ত 
হয়, কতমন ভাণ্ড বা েলদ্বসকেই েুম্ভ বলা হয়। েব্দদ্বের অনুসে ও বযবহার কিকখ্ মকন 
হয়, এর সকে বযদ্বি ত ভাণ্ড, মাদ্বনবযা , পাকসোনাল আোউে ইতযাদ্বির দ্বমল কবদ্বে। 
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এ কযন Privatization-এর কেন্দ্রদ্ববনু্দ। অন্তত েুম্ভীর বা ‘োোর েুমীর’ তার 
সবকচকয় বি প্রমাণ। এই েুম্ভ পাদ্বথেব ভূদ্বমর মাদ্বে দ্বিকয় শতদ্বর হকত পাকর(েলদ্বস), 
আবার মকনাভূদ্বমর মাদ্বে দ্বিকয়ও শতদ্বর হকত পাকর (বযদ্বিমাদ্বলোনার কবাধ্)। 

-- এই েুম্ভকে কয েবণ েকর কস েুম্ভেণে। তার দ্বপতা দ্ববেবা বা দ্ববেেবা (দ্ববশ্বকে 
বা পণযকে েবণ তথা গ্রহণ েকর কয সত্তা) এই দ্ববশ্বেবা এোকলর কভািা বা 
েনদ্বেউমার বা গ্রাহেও হকত পাকর। 

েুম্ভেকণের মাতা দ্বনেষা (দ্বন+√েষ্+অ ঘ) । ‘েষ্' ধ্াতুর অথে দ্বহকসব দ্বনোে (দ্বনোষ 
=দ্বনেষ কথকে োত) । ‘দ্বনেষ’ েকব্দর অথে ‘বেীয় েব্দকোষ’দ্বিকেন -- েষণ (েরা 
হয়) কয স্থাকন, স্বণোদ্বি পরীক্ষ্াথে প্রস্তরকভি, েদ্বষ্টপাথর, দ্ববশুদ্বদ্ধ পরীক্ষ্াথে বস্তু, েষণ, 
েষণকরখ্া। কস অকথে দ্বনেষার অথে-- দ্বহকসব-দ্বনোষ েকর কয বা যারা। 

বেীয় েব্দকোকষ েুম্ভেণে েকব্দর অথে আকি, ‘যাহার েণে েুম্ভতুলয; রাবকণর মধ্যম 
সকহাির’।৭৩  

েুম্ভেকণের দ্ববোল েণে দ্বিল। এই েণে মনুষযকিকহ কযমন েব্দগ্রাহে, সমােকিকহ 
কতমদ্বন পণযগ্রাহে। ইদ্বন দ্বনেুদ্বম্ভলা যজ্ঞ েকরদ্বিকলন; অথোৎ, রােকোকষর দ্ববপুল অথে 
কঢকল কয রােেীয় উৎপািন েমেযজ্ঞ চালান হয়, দ্বেন্তু কসই যকজ্ঞ দ্বেিুই উৎপাদ্বিত 
হয় না।  

কযকহতু মাল বা পকণযর সকে এর সম্পেে তাই এর শ্বশুর মালযবান। েী বেমালা। 
ধ্নতকন্ত্রর োরকণ এর মাদ্বলোনা দ্বিল; তাই এ েুম্ভ, আবার Deprivatization- এর 
িকল কয অথো ম হয়, অথোৎ দ্বনেুম্ভ তাও এর দ্বিল।  

 

েূপেনখ্া 

কপৌরাদ্বণে অদ্বভধ্াকন আকি, এেেন রাক্ষ্সী, মুদ্বন দ্ববেবার ঔরকস ও শেেসীর  কভে 
এর েন্ম হয়। রাবণ ও েুম্ভেণে এর অগ্রে ও দ্ববভীষণ এর অনুে। োলকেয় বংেীয় 
রাক্ষ্সরাে দ্ববিুযতদ্বেহ্ব এর স্বামী। রাবকণর দ্বিদ্বেেয়োকল োলকেয়কির সকে যুকদ্ধর 
সময় ভ্রমক্রকম দ্ববিুযতদ্বেহ্ব দ্বনহত হন। অনুতপ্ত রাবণ দ্ববধ্বা ভদ্ব নীকে িণ্ডোরকণয 
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ইোমত দ্ববহাকরর অনুমদ্বত দ্বিকয় খ্র ও িূষণ নাকম িুই কসনাপদ্বতকে এর রক্ষ্াথে 
দ্বনযুি েকরন। বনবাসোকল রাম যখ্ন িণ্ডোরকণয েুদ্বের দ্বনমোণ েকর বাস েরদ্বিকলন, 
তখ্ন রাকমর রূকপ মুগ্ধ হকয় েূপেনখ্া তাাঁকে দ্বববাহ েরকত চায়। রাম তাকে লক্ষ্মকণর 
োকি দ্বববাকহর েনয পাঠাকল লক্ষ্মণও তাকে প্রতযাখ্যান েকরন। তখ্ন েূপেনখ্া কু্ষ্ি 
হকয় সীতাকে ভক্ষ্ণ েরকত উিযত হকল লক্ষ্মণ খ্ড়্গাঘাকত তার েণে ও নাদ্বসো কিিন 
েকর তাাঁকে দ্ববতাদ্বিত েকরন। েূপেনখ্া খ্র ও িূষকণর োকি এই অপমাকনর েথা 
বকল এর প্রদ্বতোর চাইকল তারা রাক্ষ্সবসনযসহ রামকে আক্রমণ েকর ও রাকমর হকস্ত 
সবসনয দ্বনহত হয়। উদ্বিি েূপেনখ্া লিায় উপদ্বস্থত হকয় রাবণকে সমস্ত বৃত্তান্ত োদ্বনকয় 
সুন্দরী সীতাকে অপহরণ েরকত উকত্তদ্বেত েকর। িকল সীতাহরণ ও রাবকণর সবংে 
দ্বনধ্ন হয়।৭৪ 

সরল েব্দাথেকোকষ েূপেনখ্া চদ্বরত্রদ্বের সামাদ্বেে বযাখ্যা আকি। েূপে বা েুলার মকতা 
নখ্ যার। অথবা, েুলার মকতা দ্ববরাে দ্ববরাে নখ্ সমদ্বিত হস্ত িারা প্রোকির সম্পকি 
ভা  বসাত কয সরোরী প্রদ্বতদ্বনদ্বধ্; বা, দ্ববরাে খ্াাঁই কয সরোকরর আমলাতকন্ত্রর 
কচলাকির; বা, মলি ও োরুি েনপকি ের সংগ্রহ েরত কয সরোরী প্রদ্বতদ্বনদ্বধ্রা 
তারাই েূপেনখ্া।৭৫ 

 

েোয়ু 

কপৌরাদ্বণে অদ্বভধ্াকন রকয়কি, পক্ষ্ীরাে দ্ববকেষ। বায়ুকব  ামী োমরূপ পক্ষ্ী।  রুকির 
কেযষ্ঠ ভ্রাতা সূযেসারদ্বথ অরুকণর িুই পুত্র—সম্পাদ্বত ও েোয়ু। েোয়ু সেল পক্ষ্ীর 
ওপর আদ্বধ্পতয েরবার অদ্বধ্োর লাভ েকর। এর েনয েোয়ুকে পক্ষ্ীরাে নাকম 
অদ্বভদ্বহত েরা হয়। মহারাে িেরকথর সকে েোয়ুর বনু্ধত্ব দ্বিল। সীতাহরণ োকল 
রাবকণর খ্ড়্গাঘাকত েোয়ু দ্বিন্নপক্ষ্ ও মৃতপ্রায় হকল রাবণ সীতাকে দ্বনকয় পলায়ন 
েকর। েোয়ু রামকে প্রথম বকলন কয, সীতা রাবণ েতৃেে অপহৃতা হকয় িদ্বক্ষ্ণদ্বিকে 
 মন েকরকিন।৭৬ 
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সামাদ্বেে দ্বিে কথকে কিখ্কল, িে দ্ববভা ওয়ালা কয রােবযবস্থা (িেরথ) তার সকে 
েো আয়ু যার, তার বনু্ধত্ব দ্বিল। এই সত্তাদ্বে কেযনী ভেোত অথোৎ বােপাদ্বখ্র 
 ভেোত। এ হল েকপাতাদ্বর বা েকপাত এর েত্রু। সহে েকর বলকল েোয়ু সত্তাদ্বে 
হল িেরকথর োকলর লুকেরা সম্প্রিাকয়র এমন উত্তরসূরী, কয এখ্ন লুেতরাে েকর 
না। লুদ্বণ্ঠত সম্পি দ্বনকয় কিাোনিারী েকর বা বাদ্বনেয েকর, িলত প্রচুর অকথের 
মাদ্বলে হয় কস। যতিূর কবাো যায়, কসই ঘেনা ১০০ কথকে ৬০০ দ্বখ্রস্টাকব্দর মাকে 
ভারকতর সামাদ্বেে ইদ্বতহাকসর এেদ্বে ঘেনার োদ্বহনী।  

 

লব 

কপৌরাদ্বণে অদ্বভধ্ান অনুসাকর লব রামচন্দ্র ও সীতার পুত্র। রাম সীতাকে  ভোবস্থায় 
কলােপবাকির ভকয় দ্বনবোদ্বসত েরকল সীতা বাল্মীদ্বের োকি তাাঁর স্বরদ্বচত রামায়ণ 
এাঁকির েণ্ঠস্থ েদ্বরকয় সেলকে কোনাকতন। রাম অশ্বকমধ্ যকজ্ঞর অনুষ্ঠান েরকল িুই 
ভ্রাতা মুদ্বন বালে কবকে বাল্মীদ্বের সদ্বহত যকজ্ঞ উপদ্বস্থত হকয় মহদ্বষের আকিকে রামায়ণ 
 ান েকর সেলকে মুগ্ধ েকরন। এাঁকির  ান শুকন ও আোর প্রোর কিকখ্ রাম এাঁকির 
দ্বনেপুত্র বকল দ্বচনকত পারকলন। পকর প্রেৃত পদ্বরচয় কপকয় রাম সীতাকে ও লব-
েুেকে অকযাধ্যায় দ্বনকয় একলন। মকনািুুঃকখ্ সীতা পাতাকল প্রকবে েরকল রাম েুেকে 
কোেল রাকেযর এবং লবকে উত্তর কোেকলর রােপকি অদ্বভদ্বষি েকরন। ইদ্বন 
লবকোে বা লাকহাকরর প্রদ্বতষ্ঠাতা বকল খ্যাত।৭৭ 

দ্বক্রয়াদ্বভদ্বত্তে িৃদ্বষ্টকত কিখ্কল, ‘লব’ েকব্দর অথে িাাঁিায়, ‘ল’ এর (লালনোরী দ্ববষয় বা 
বস্তুর) বহন থাকে যাকত। অথবা লালন নবরূকপ উত্তীণে হকয় থাকে বা বাদ্বহত হয় কয 
আধ্াকর; দ্বেংবা দ্ববদ্বনকয়া  পুাঁদ্বে (ন ি-নারায়ণরূপী রাম) মেুর বা েন েকর পাইোরী 
েৃদ্বষ উৎপািন েরার কক্ষ্কত্র (েনকের সীতায়) দ্বনকয়া  েরকল বািদ্বত যা পাওয়া যায় 
তা কথকে পুাঁদ্বের সুি (েুোি) বাকি কয লভযাংে (লব) আকস; অথবা, যতগুদ্বল অংকে 
হরণ েরা হয়, কসগুদ্বলর কয অংে প্রাপযরূকপ পাওয়া যায়।৭৮ 
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েুে 

কপৌরাদ্বণে অদ্বভধ্ান অনুসাকর, েুে ও লব রামচকন্দ্রর যমেপুত্র। কলােপবািভকয় রাম 
বাল্মীদ্বের আেকম সীতাকে  ভোবস্থায় দ্বনবোদ্বসত েরকল, এই িুই েমে পুত্র তকপাবকন 
েন্মগ্রহণ েকরন। মহদ্বষে বাল্মীদ্বে েুেগুকের অগ্রভা  ও অকধ্াভা  িারা রদ্বচত 
রক্ষ্াবন্ধকন সকিযাোত িুই দ্বেশুকে দ্বেশুঘাতে পুতনাদ্বির হস্ত হকত রক্ষ্া েকরদ্বিকলন 
বকল কেযকষ্ঠর নাম েুে ও েদ্বনকষ্ঠর নাম লব। বাল্মীদ্বে এই িুই ভ্রাতাকে নানাদ্ববিযায় 
সুদ্বেদ্বক্ষ্ত েকরন ও একির সুর-তাল-লয় সহকযাক  রামায়ণ  াকন সুদ্বেদ্বক্ষ্ত েকরন। 
রাকমর অশ্বকমধ্ যজ্ঞসভায় বাল্মীদ্বে এই িুই ভ্রাতার সদ্বহত উপদ্বস্থত হন। রাম দ্বনে 
পুত্রকির দ্বচনকত কপকর সীতাকে কসখ্াকন আনয়ন েকরন। যজ্ঞসভায় সীতা অন্তদ্বহেতা 
হকল রাম েুেকে েুোবতী ন রী ও লবকে েবন্তী ন রীর রাো েকরন। অবকেকষ 
রামচকন্দ্রর মৃতুযর পর েুে অকযাধ্যার দ্বসংহাসকন অদ্বধ্করাহন েকরন।৭৯ 

বেীয় েব্দকোকষ ‘েুে’ েকব্দর অথে আকি, ‘কয েুৎদ্বসত োকযেয থাকে’৮০। ‘েুে’ েকব্দর 
অথে কবাোর আক  ‘েুেীি’ েব্দদ্বে কবাো িরোর। েুেীকির অথে বেীয় েব্দকোকষ 
আকি, বৃদ্বদ্ধেীবীো, বৃদ্বদ্ধিারা প্রাপ্ত েীবীো, সুকি োো ধ্ার কিওয়া। জ্ঞান ও েকমের 
দ্ববদ্বনকয়াক র পর কয জ্ঞান সম্পি ও ধ্নসম্পি কিরৎ আকস, তার বািদ্বত অংেকে 
েুে বকল। অথোৎ এই েুে হল েুেীিেীবীর অভীষ্ট। 

নারায়ণকে যদ্বি তাাঁর সূক্ষ্ম পরমাত্মা রূকপ বুদ্বে, তাহকল তাাঁর কয সেল মানস কচহারা 
হয়, তার এেদ্বে হল নতুন (আদ্ববষৃ্কত) শুভেদ্বি দ্ববষয়ে ব্রহ্মজ্ঞান (রাম) । যার 
প্রকয়া োত অদ্বভজ্ঞতা হল আদ্ববষ্কাকরর ত্রুদ্বে সংকোধ্ন অথোৎ েুে এবং আদ্ববষ্কাকরর 
সকে কযা  েরার মকতা নতুন দ্বেিু বা লব।  

আর রামকে যদ্বি দ্বিনযান্স েযাদ্বপোল রূকপ কিদ্বখ্ তাহকল রাম যখ্ন বযবসাকয় ক্রীিা 
েকর তার েমে সন্তান রূকপ েন্মায় লাভ ও সুি বা লব ও েুে (দ্রুঃ রাম) । এই 
েুকের আধ্ারকে কোে বকল।   
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জযব সাবহতয কুবটর প্রাইট্ভট বলবমট্টড 

২১ ঝামাপুকুর জলন, কলকাতা - ৯ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ্ানুয়ারী, ২০০৫, পৃ - ৪ 
৩ তট্যব গট্যয বাল্মীবক রামায়ণ 

জযব সাবহতয কুবটর প্রাইট্ভট বলবমট্টড 

২১ ঝামাপুকুর জলন, কলকাতা - ৯ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ্ানুয়ারী, ২০০৫, পৃ - ৪ 
৪ মুট্খাপাধ্যায়, জগাট্পনু্দ সংসৃ্কত সাবহট্তযর ইবতবৃত্ত 

ইউনাইট্টড বুক এট্্ন্সী 

২৯/১ কট্ল্ জরা 

কলকাতা - ৯ 

প্রথ্ম প্রকাশ - রথ্যাত্রা, ১৪১৯, পৃ - ৪ 

৫ তট্যব সংসৃ্কত সাবহট্তযর ইবতবৃত্ত 

ইউনাইট্টড বুক এট্্ন্সী 

২৯/১ কট্ল্ জরা 

কলকাতা - ৯ 

প্রথ্ম প্রকাশ - রথ্যাত্রা, ১৪১৯, পৃ - ৪ 

৬ তট্যব সংসৃ্কত সাবহট্তযর ইবতবৃত্ত 
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ইউনাইট্টড বুক এট্্ন্সী 

২৯/১ কট্ল্ জরা 

কলকাতা - ৯ 

প্রথ্ম প্রকাশ - রথ্যাত্রা, ১৪১৯, পৃ - ৫ 

৭ তট্যব সংসৃ্কত সাবহট্তযর ইবতবৃত্ত 

ইউনাইট্টড বুক এট্্ন্সী 

২৯/১ কট্ল্ জরা 

কলকাতা - ৯ 

প্রথ্ম প্রকাশ - রথ্যাত্রা, ১৪১৯, পৃ - ৫ 

৮ তট্যব সংসৃ্কত সাবহট্তযর ইবতবৃত্ত 

ইউনাইট্টড বুক এট্্ন্সী 

২৯/১ কট্ল্ জরা 

কলকাতা - ৯ 

প্রথ্ম প্রকাশ - রথ্যাত্রা, ১৪১৯, পৃ - ৫ 
৯ তট্যব সংসৃ্কত সাবহট্তযর ইবতবৃত্ত 

ইউনাইট্টড বুক এট্্ন্সী 

২৯/১ কট্ল্ জরা 

কলকাতা - ৯ 

প্রথ্ম প্রকাশ - রথ্যাত্রা, ১৪১৯, পৃ - ৬ 
১০ তট্যব সংসৃ্কত সাবহট্তযর ইবতবৃত্ত 

ইউনাইট্টড বুক এট্্ন্সী 

২৯/১ কট্ল্ জরা 

কলকাতা - ৯ 

প্রথ্ম প্রকাশ - রথ্যাত্রা, ১৪১৯, পৃ - ৭ 
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১১ ভটাচায্য, জহমচন্দ্র বাল্মীবক রামায়ণ 

ভারবব 

১৩/১ ববিম চাটুট্যয বস্ট্রট 

কলকাতা - ৭৩ 

অখন্ড সুলভ সংস্করণ - জসট্েম্বর, ১৯৭৮, 
দ্রষ্টবয - ভূবমকা 

১২ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ্ সাবহতয, 
বরট্েক্ট পাববলট্কশন, 
৩০ মহাত্মা গান্ধী জরাড, কলকাতা - ৯ 
প্রথ্ম প্রকাশ - ২০০৭, সাবহতযসৃবষ্ট, পৃ - ৭২ 
 

১৩ ভটাচায্য, জহমচন্দ্র বাল্মীবক রামায়ণ 

ভারবব 

১৩/১ ববিম চাটুট্যয বস্ট্রট 

কলকাতা - ৭৩ 

অখন্ড সুলভ সংস্করণ - জসট্েম্বর, ১৯৭৮, 
দ্রষ্টবয - ভূবমকা 

১৪ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ্ সাবহতয, 
বরট্েক্ট পাববলট্কশন, 
৩০ মহাত্মা গান্ধী জরাড, কলকাতা - ৯ 
প্রথ্ম প্রকাশ - ২০০৭, সাবহতযসৃবষ্ট, পৃ - ৭৩ 
 

১৫ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ্ রবীন্দ্র রচনাবলী (৯ম খণ্ড) 
ববশ্বভারতী 
২ ববিম চট্টাপাধ্যায় স্ট্রীট, কবলকাতা - ৭ 
প্রথ্ম প্রকাশ - অগ্রহায়ণ - ১৩৪৭, 
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ভারতবট্ষ্র ইবতহাট্সর ধ্ারা, পৃ - ৫৭৮ 
১৬ ভটাচায্য, জহমচন্দ্র বাল্মীবক রামায়ণ 

ভারবব 

১৩/১ ববিম চাটুট্যয বস্ট্রট 

কলকাতা - ৭৩ 

অখন্ড সুলভ সংস্করণ - জসট্েম্বর, ১৯৭৮, পৃ - 
১২ 

১৭ তট্যব বাল্মীবক রামায়ণ 

ভারবব 

১৩/১ ববিম চাটুট্যয বস্ট্রট 

কলকাতা - ৭৩ 

অখন্ড সুলভ সংস্করণ - জসট্েম্বর, ১৯৭৮, পৃ - 
২০ 

১৮ মুট্খাপাধ্যায়, জগাট্পনু্দ সংসৃ্কত সাবহট্তযর ইবতবৃত্ত 

ইউনাইট্টড বুক এট্্ন্সী 

২৯/১ কট্ল্ জরা 

কলকাতা - ৯ 

প্রথ্ম প্রকাশ - রথ্যাত্রা, ১৪১৯, পৃ - ৭ 
১৯ সরকার, সুধ্ীরচন্দ্র জপৌরাবণক অবভধ্ান 

এম. বস. সরকার এন্ড সন্স প্রাাঃ বলাঃ 

১৪ ববিম চাটুট্যয স্ট্রীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬, পৃ - ২১৬ 

২০ বট্ন্দাপাধ্যায়, হবরচরণ বঙ্গীয় শব্দট্কাষ(প্রথ্ম খণ্ড) 
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সাবহতয অকাট্যবম 

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ বিট্রা্ শাহ জরাড 

নতুন বযল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং, পৃ - ১০৯০ 
২১ খান, কবলম ও চক্রবত্ী, 

রবব 
বঙ্গীয় শব্দাথ্্ট্কাষ, প্রথ্ম খণ্ড 

ভাষাববনযাস, 

আশীব্ায আপাট্ট্মন্ট, ৪১৬বব 

পণ্শ্রী পল্লী, কলকাতা ৬০ 

প্রথ্ম প্রকাশ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ১০৯০ 

২২  সরল শব্দাথ্্ট্কাষ, 

একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ জয স্ট্রীট, 

কলকাতা ৭৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ্ুলাই, ২০১৩, পৃ - ৩৬৩ 

২৩ সরকার, সুধ্ীরচন্দ্র জপৌরাবণক অবভধ্ান 

এম. বস. সরকার এন্ড সন্স প্রাাঃ বলাঃ 

১৪ ববিম চাটুট্যয স্ট্রীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬, পৃ - ৪৭০ 

২৪ বট্ন্দাপাধ্যায়, হবরচরণ বঙ্গীয় শব্দট্কাষ(বিতীয় খণ্ড) 

সাবহতয অকাট্যবম 

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ বিট্রা্ শাহ জরাড 

নতুন বযল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং, পৃ - ১৯১৫ 
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২৫  সরল শব্দাথ্্ট্কাষ, 

একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ জয স্ট্রীট, 

কলকাতা ৭৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ্ুলাই, ২০১৩, পৃ - ৭৬৭ 

২৬ খান, কবলম ও চক্রবত্ী, 
রবব 

বঙ্গীয় শব্দাথ্্ট্কাষ, বিতীয় খণ্ড 

ভাষাববনযাস, 

আশীব্ায আপাট্ট্মন্ট, ৪১৬বব 

পণ্শ্রী পল্লী, কলকাতা ৬০ 

প্রথ্ম প্রকাশ - আবশ্বন, ১৪১৬,পৃ -৬১৩  

২৭ সরকার, সুধ্ীরচন্দ্র জপৌরাবণক অবভধ্ান 

এম. বস. সরকার এন্ড সন্স প্রাাঃ বলাঃ 

১৪ ববিম চাটুট্যয স্ট্রীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬, পৃ- ৪৮২ 

২৮ বট্ন্দাপাধ্যায়, হবরচরণ বঙ্গীয় শব্দট্কাষ(বিতীয় খণ্ড) 

সাবহতয অকাট্যবম 

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ বিট্রা্ শাহ জরাড 

নতুন বযল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং, পৃ - ১৯৩৮ 
২৯ খান, কবলম ও চক্রবত্ী, 

রবব 
সরল শব্দাথ্্ট্কাষ, 

একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ জয স্ট্রীট, 

কলকাতা ৭৩, পৃ - ৭৭৩ 
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প্রথ্ম প্রকাশ - ্ুলাই, ২০১৩ 

৩০ সরকার, সুধ্ীরচন্দ্র জপৌরাবণক অবভধ্ান 

এম. বস. সরকার এন্ড সন্স প্রাাঃ বলাঃ 

১৪ ববিম চাটুট্যয স্ট্রীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬,পৃ- ৩৮৩ 

৩১ বট্ন্দাপাধ্যায়, হবরচরণ বঙ্গীয় শব্দট্কাষ(বিতীয় খণ্ড) 

সাবহতয অকাট্যবম 

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ বিট্রা্ শাহ জরাড 

নতুন বযল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং, পৃ - ১৬৫৮ 
৩২ খান, কবলম ও চক্রবত্ী, 

রবব 
বঙ্গীয় শব্দাথ্্ট্কাষ, বিতীয় খণ্ড 

ভাষাববনযাস, 

আশীব্ায আপাট্ট্মন্ট, ৪১৬বব 

পণ্শ্রী পল্লী, কলকাতা ৬০ 

প্রথ্ম প্রকাশ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ- ৪৩০ 

৩৩ বট্ন্দাপাধ্যায়, হবরচরণ বঙ্গীয় শব্দট্কাষ(বিতীয় খণ্ড) 

সাবহতয অকাট্যবম 

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ বিট্রা্ শাহ জরাড 

নতুন বযল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং, পৃ - ১৯৮৯ 
৩৪ খান, কবলম ও চক্রবত্ী, 

রবব 
সরল শব্দাথ্্ট্কাষ, 

একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ জয স্ট্রীট, 
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কলকাতা ৭৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ্ুলাই, ২০১৩, পৃ - ৭৯৩ 

৩৫ সরকার, সুধ্ীরচন্দ্র জপৌরাবণক অবভধ্ান 

এম. বস. সরকার এন্ড সন্স প্রাাঃ বলাঃ 

১৪ ববিম চাটুট্যয স্ট্রীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬, পৃ - ১৩১ 

৩৬ বট্ন্দাপাধ্যায়, হবরচরণ বঙ্গীয় শব্দট্কাষ(প্রথ্ম খণ্ড) 

সাবহতয অকাট্যবম 

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ বিট্রা্ শাহ জরাড 

নতুন বযল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং, পৃ - ৬৯৩ 
৩৭ খান, কবলম ও চক্রবত্ী, 

রবব 
বঙ্গীয় শব্দাথ্্ট্কাষ, প্রথ্ম খন্ড 

ভাষাববনযাস, 

আশীব্ায আপাট্ট্মন্ট, ৪১৬বব 

পণ্শ্রী পল্লী, কলকাতা ৬০ 

প্রথ্ম প্রকাশ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ১৮২ 

৩৮ সরকার, সুধ্ীরচন্দ্র জপৌরাবণক অবভধ্ান 

এম. বস. সরকার এন্ড সন্স প্রাাঃ বলাঃ 

১৪ ববিম চাটুট্যয স্ট্রীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬, পৃ - ১২৯ 

৩৯ বট্ন্দাপাধ্যায়, হবরচরণ বঙ্গীয় শব্দট্কাষ(প্রথ্ম খণ্ড) 

সাবহতয অকাট্যবম 
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রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ বিট্রা্ শাহ জরাড 

নতুন বযল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং, পৃ - ৬৭৯ 
৪০ সরকার, সুধ্ীরচন্দ্র জপৌরাবণক অবভধ্ান 

এম. বস. সরকার এন্ড সন্স প্রাাঃ বলাঃ 

১৪ ববিম চাটুট্যয স্ট্রীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬, পৃ - ৫৬৩ 

৪১ খান, কবলম ও চক্রবত্ী, 
রবব 

সরল শব্দাথ্্ট্কাষ, 

একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ জয স্ট্রীট, 

কলকাতা ৭৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ্ুলাই, ২০১৩, পৃ - ৮৭২ 

৪২ বট্ন্দাপাধ্যায়, হবরচরণ বঙ্গীয় শব্দট্কাষ(প্রথ্ম খণ্ড) 

সাবহতয অকাট্যবম 

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ বিট্রা্ শাহ জরাড 

নতুন বযল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং, পৃ - ৯২০ 
৪৩ সরকার, সুধ্ীরচন্দ্র জপৌরাবণক অবভধ্ান 

এম. বস. সরকার এন্ড সন্স প্রাাঃ বলাঃ 

১৪ ববিম চাটুট্যয স্ট্রীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬, পৃ - ১৭৫ 

৪৪ তট্যব জপৌরাবণক অবভধ্ান 
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এম. বস. সরকার এন্ড সন্স প্রাাঃ বলাঃ 

১৪ ববিম চাটুট্যয স্ট্রীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬, পৃ - ১৭৫ 

৪৫ খান, কবলম ও চক্রবত্ী, 
রবব 

সরল শব্দাথ্্ট্কাষ, 

একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ জয স্ট্রীট, 

কলকাতা ৭৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ্ুলাই, ২০১৩, পৃ - ২৩০ 

৪৬ সরকার, সুধ্ীরচন্দ্র জপৌরাবণক অবভধ্ান 

এম. বস. সরকার এন্ড সন্স প্রাাঃ বলাঃ 

১৪ ববিম চাটুট্যয স্ট্রীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬, পৃ - ৫৪৯ 

৪৭ বট্ন্দাপাধ্যায়, হবরচরণ বঙ্গীয় শব্দট্কাষ(বিতীয় খণ্ড) 

সাবহতয অকাট্যবম 

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ বিট্রা্ শাহ জরাড 

নতুন বযল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং, পৃ - ২২২১ 
৪৮ খান, কবলম ও চক্রবত্ী, 

রবব 
বঙ্গীয় শব্দাথ্্ট্কাষ,বিতীয় খণ্ড 

ভাষাববনযাস, 

আশীব্ায আপাট্ট্মন্ট, ৪১৬বব 

পণ্শ্রী পল্লী, কলকাতা ৬০ 

প্রথ্ম প্রকাশ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ৬৬৩ 
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৪৯ খান, কবলম ও চক্রবত্ী, 
রবব 

সরল শব্দাথ্্ট্কাষ, 

একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ জয স্ট্রীট, 

কলকাতা ৭৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ্ুলাই, ২০১৩, পৃ - ৮৬৫ 

৫০ বট্ন্দাপাধ্যায়, হবরচরণ বঙ্গীয় শব্দট্কাষ(বিতীয় খণ্ড) 

সাবহতয অকাট্যবম 

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ বিট্রা্ শাহ জরাড 

নতুন বযল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং, পৃ - ২৩২৪ 
৫১ সরকার, সুধ্ীরচন্দ্র জপৌরাবণক অবভধ্ান 

এম. বস. সরকার এন্ড সন্স প্রাাঃ বলাঃ 

১৪ ববিম চাটুট্যয স্ট্রীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬, পৃ - ৫৮১ 

৫২ Harshananda, Swami A Concise Encyclopaedia Of 
Hinduism (2nd Vol) Ramakrishna 
Math (2008), Bangalore, Page - 5 

৫৩ বট্ন্দাপাধ্যায়, হবরচরণ বঙ্গীয় শব্দট্কাষ(বিতীয় খণ্ড) 

সাবহতয অকাট্যবম 

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ বিট্রা্ শাহ জরাড 

নতুন বযল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং, পৃ - ২৩২৪ 
৫৪ খান, কবলম ও চক্রবত্ী, বঙ্গীয় শব্দাথ্্ট্কাষ, বিতীয় খণ্ড 
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রবব ভাষাববনযাস, 

আশীব্ায আপাট্ট্মন্ট, ৪১৬বব 

পণ্শ্রী পল্লী, কলকাতা ৬০ 

প্রথ্ম প্রকাশ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ৬৮০ 

৫৫ খান, কবলম ও চক্রবত্ী, 
রবব 

সরল শব্দাথ্্ট্কাষ, 

একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ জয স্ট্রীট, 

কলকাতা ৭৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ্ুলাই, ২০১৩, পৃ- ৮৯৪ 

৫৬ তট্যব সরল শব্দাথ্্ট্কাষ, 

একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ জয স্ট্রীট, 

কলকাতা ৭৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ্ুলাই, ২০১৩, পৃ- ৮৯৪ 

৫৭ তট্যব সরল শব্দাথ্্ট্কাষ, 

একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ জয স্ট্রীট, 

কলকাতা ৭৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ্ুলাই, ২০১৩, পৃ- ৮৯৪ 

৫৮ তট্যব সরল শব্দাথ্্ট্কাষ, 

একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ জয স্ট্রীট, 

কলকাতা ৭৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ্ুলাই, ২০১৩, পৃ- ৮৯৪ 
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৫৯ বট্ন্দাপাধ্যায়, হবরচরণ বঙ্গীয় শব্দট্কাষ(বিতীয় খণ্ড) 

সাবহতয অকাট্যবম 

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ বিট্রা্ শাহ জরাড 

নতুন বযল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং, পৃ - ১৯১৪ 
৬০ সরকার, সুধ্ীরচন্দ্র জপৌরাবণক অবভধ্ান 

এম. বস. সরকার এন্ড সন্স প্রাাঃ বলাঃ 

১৪ ববিম চাটুট্যয স্ট্রীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬, পৃ - ৪৬৬ 

৬১ খান, কবলম ও চক্রবত্ী, 
রবব 

বঙ্গীয় শব্দাথ্্ট্কাষ, বিতীয় খণ্ড 

ভাষাববনযাস, 

আশীব্ায আপাট্ট্মন্ট, ৪১৬বব 

পণ্শ্রী পল্লী, কলকাতা ৬০ 

প্রথ্ম প্রকাশ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ৬২০ 

৬২ খান, কবলম ও চক্রবত্ী, 
রবব 

সরল শব্দাথ্্ট্কাষ, 

একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ জয স্ট্রীট, 

কলকাতা ৭৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ্ুলাই, ২০১৩, পৃ - ৬৫ 

৬৩ বট্ন্দাপাধ্যায়, হবরচরণ বঙ্গীয় শব্দট্কাষ(প্রথ্ম খণ্ড) 

সাবহতয অকাট্যবম 

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ বিট্রা্ শাহ জরাড 

নতুন বযল্লী - ১১০০০১ 
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১৯৬৬ সং, পৃ - ২৭৮ 
৬৪ তট্যব বঙ্গীয় শব্দট্কাষ(বিতীয় খণ্ড) 

সাবহতয অকাট্যবম 

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ বিট্রা্ শাহ জরাড 

নতুন বযল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং, পৃ - ১৫৮১ 
৬৫ তট্যব বঙ্গীয় শব্দট্কাষ(বিতীয় খণ্ড) 

সাবহতয অকাট্যবম 

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ বিট্রা্ শাহ জরাড 

নতুন বযল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং, পৃ - ১৫৮১ 
৬৬ সরকার, সুধ্ীরচন্দ্র জপৌরাবণক অবভধ্ান 

এম. বস. সরকার এন্ড সন্স প্রাাঃ বলাঃ 

১৪ ববিম চাটুট্যয স্ট্রীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬, পৃ -৩৫৪ 

৬৭ খান, কবলম ও চক্রবত্ী, 
রবব 

বঙ্গীয় শব্দাথ্্ট্কাষ, প্রথ্ম খণ্ড 

ভাষাববনযাস, 

আশীব্ায আপাট্ট্মন্ট, ৪১৬বব 

পণ্শ্রী পল্লী, কলকাতা ৬০ 

প্রথ্ম প্রকাশ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ৩২৭ 

৬৮ বট্ন্দাপাধ্যায়, হবরচরণ বঙ্গীয় শব্দট্কাষ(বিতীয় খণ্ড) 

সাবহতয অকাট্যবম 

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ বিট্রা্ শাহ জরাড 
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নতুন বযল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং, পৃ - ১৫৬০ 
৬৯ খান, কবলম ও চক্রবত্ী, 

রবব 
বঙ্গীয় শব্দাথ্্ট্কাষ, বিতীয় খণ্ড 

ভাষাববনযাস, 

আশীব্ায আপাট্ট্মন্ট, ৪১৬বব 

পণ্শ্রী পল্লী, কলকাতা ৬০ 

প্রথ্ম প্রকাশ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ৪০৪ 

৭০ তট্যব বঙ্গীয় শব্দাথ্্ট্কাষ, বিতীয় খণ্ড 

ভাষাববনযাস, 

আশীব্ায আপাট্ট্মন্ট, ৪১৬বব 

পণ্শ্রী পল্লী, কলকাতা ৬০ 

প্রথ্ম প্রকাশ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ৪০৪ 

৭১ তট্যব সরল শব্দাথ্্ট্কাষ, 

একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ জয স্ট্রীট, 

কলকাতা ৭৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ্ুলাই, ২০১৩, পৃ - ৬১৪ 

৭২ সরকার, সুধ্ীরচন্দ্র জপৌরাবণক অবভধ্ান 

এম. বস. সরকার এন্ড সন্স প্রাাঃ বলাঃ 

১৪ ববিম চাটুট্যয স্ট্রীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬, পৃ - ১১৫ 

৭৩ বট্ন্দাপাধ্যায়, হবরচরণ বঙ্গীয় শব্দট্কাষ(প্রথ্ম খণ্ড) 

সাবহতয অকাট্যবম 
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রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ বিট্রা্ শাহ জরাড 

নতুন বযল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং, পৃ - ৬৫১ 
৭৪ সরকার, সুধ্ীরচন্দ্র জপৌরাবণক অবভধ্ান 

এম. বস. সরকার এন্ড সন্স প্রাাঃ বলাঃ 

১৪ ববিম চাটুট্যয স্ট্রীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬,পৃ- ৫১৪ 

৭৫ খান, কবলম ও চক্রবত্ী, 
রবব 

সরল শব্দাথ্্ট্কাষ, 

একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ জয স্ট্রীট, 

কলকাতা ৭৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ্ুলাই, ২০১৩, পৃ - ৮১৪ 

৭৬ সরকার, সুধ্ীরচন্দ্র জপৌরাবণক অবভধ্ান 

এম. বস. সরকার এন্ড সন্স প্রাাঃ বলাঃ 

১৪ ববিম চাটুট্যয স্ট্রীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬, পৃ - ১৭৩ 

৭৭ সরকার, সুধ্ীরচন্দ্র জপৌরাবণক অবভধ্ান 

এম. বস. সরকার এন্ড সন্স প্রাাঃ বলাঃ 

১৪ ববিম চাটুট্যয স্ট্রীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬, পৃ - ৪৮৪ 

৭৮ খান, কবলম ও চক্রবত্ী, সরল শব্দাথ্্ট্কাষ, 
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রবব একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ জয স্ট্রীট, 

কলকাতা ৭৩ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ্ুলাই, ২০১৩, পৃ - ৭৭৬ 

৭৯ সরকার, সুধ্ীরচন্দ্র জপৌরাবণক অবভধ্ান 

এম. বস. সরকার এন্ড সন্স প্রাাঃ বলাঃ 

১৪ ববিম চাটুট্যয স্ট্রীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬, পৃ - ১১৮ 

৮০ বট্ন্দাপাধ্যায়, হবরচরণ বঙ্গীয় শব্দট্কাষ(প্রথ্ম খণ্ড) 

সাবহতয অকাট্যবম 

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ বিট্রা্ শাহ জরাড 

নতুন বযল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং, পৃ - ৬৫৯ 
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তৃতীয় অধ্যায় 

রামায়ণের ঘটনায় নননিত ভারত ইনতিাস  
 

প্রথম ভাগ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

বালকাণ্ড 

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

এবাণর নিয়ানভনত্তক িৃনষ্টণত ওপণরর ঘটনাগুনলণক যিো োক— 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

প্রণবাধ্চন্দ্র যসনও অনুরূপ কথা বণলণিন রাম সম্পণকথ-- 

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

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

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

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

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

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

র্ত্রুঘ্নঃ র্ত্রুণঘ্নর সামানিক সত্তা আমরা পূবথবতথী অধ্যাণয় যিণেনি, নবণিনর্ র্ত্রু নার্ 
কারী মুদ্রা বা নবণিনর্ মুদ্রা (নবণিনর্ র্ত্রু লবেণক বধ্ কণরনিল) । ইনন সুনমত্রার 
সন্তান। অথথাৎ সুনমত্রার গণভথ তথা নবননময়িীবীণির নবননময় যথণক যির্ীয় স্বেথমুদ্রা 
ও নবণিনর্ মুদ্রার িন্ম িল। 
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ভারণত বনিঃবানেিয নিস্টপূবথ কাল যথণকই চণল আসণি। যরামান যলেক নপ্লননণক 
উদৃ্ধত কণর ভূণপন্দ্রনাথ িত্ত িানাণেন, “ভারতীয় বযবসায়ীগে যরামান মনিলাণির 
নপ্রয় যরর্ম বণস্ত্রর পনরবণতথ যরাম যথণক ির্ লক্ষ স্বেথ মুদ্রা ননণয় চণল োন। তারও 
আণগ যরামান ঐনতিানসক নববরে যথণক িানা োয় যে সম্রাট অগাষ্টাণসর িরবাণর 
নতননট ভারতীয় বানেনিযক িল উপনস্থত িণয়নিণলন। এই ভাণবই তেন বনিথিগণতর 
সণঙ্গ একনট বযস্ত আন্তিথানতক বানেিয চলনিল। এোন যথণকই পনরস্কার যে ভারত 
যস সময় একনট নূতন অথথনননতক স্তণর যপৌঁণি যগণি” (ভারণত ভূ-অথথনীনতর 
িানিক মূলযায়ন, পৃ-৩২)। 

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

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

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

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

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

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

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

রবীন্দ্রনাথ নলণেণিন-- 

“িীবন-উৎসাি 
িুনটণত সিস্রপণথ মরুনিগ্নবিণয় 

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

অনুবথরা-অনভর্াপ তব।”১৬ 

রবীন্দ্রনাথ মণন করণতন, অিলযা উদ্ধাণরর কানিনীণত আণি কৃনষ সংস্কাণরর কথা। 
‘অিলযা’ যকান চনরত্র নয়, িণলর অণোগয িনম। রাণমর স্পণর্থ তাণত উবথরতা সঞ্চার 
িণয়নিল। 



184 
 

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

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

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

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

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

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

প্রণবাধ্চন্দ্র যসন িরধ্নু প্রসণঙ্গ নলণেণিন— 

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

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

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

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

নতনন রবীন্দ্রনাথ যথণক তাঁর বিণবযর সমথথণন উদৃ্ধনত তুণল এণনণিন— 

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

প্রণবাধ্চন্দ্র আরও নলণেণিন— 

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

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

 

অণোধ্যা কাণ্ড 

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

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

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

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

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

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

(ক) সমাণির ভরে যপাষে চলণব কৃনষবযবস্থার িারা, 

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

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

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

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

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

 

অরেযকাণ্ড 

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

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

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

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

পূণবথর অধ্যাণয় আমরা রূ্পথনো চনরত্রনটর পনরচয় যপণয়নি। যস সরকানর 
করসংগ্রািক । নবরাট নে সমনিত িস্ত িারা যস প্রিাণির সম্পণি ভাগ বসাত, 
কারুিীবী িনগণের উৎপািণনর আণয় ভাগ বসাণত যস বযথথ িণয়ণি। বযথথ িণয়ণি 
বযবসািাত আণয় ভাগ বসাণত নগণয়ও, তাই এেন তার লক্ষয উৎপািণনর উপায় যে 
ভূ-সম্পি তার নিণক। নকন্তু লক্ষ্মে তার নাক-কান যকণট তাণক মানিারা কণরন। 
(িয়ণতা নববাি রূপ চুনির মধ্য নিণয় করসংগ্রািণকরা নকিু মধ্যম পো অবলম্বন 
কণর ননণত যচণয়নিল)।অতঃপর যস যগল িািা রাবণের কাণি অপমাণনর 
প্রনতনবধ্াণনর িনয। রাবে লঙ্কার রািা। লঙ্কা যকমন স্থান এোণন আর একবার 
যিণে যনওয়া োক। বঙ্গীয় র্েণকাষকার ‘লঙ্কা’ র্ণের অথথ কণরণিন, ‘ যে স্থাণন 
রাক্ষণসরা রমে কণর’।৩৫ অথথাৎ লঙ্কার মূণলও আণি ‘রম্’ নিয়ানট; নকন্তু যসোণন 
রামিাত রমেীয়তা যনই, রাক্ষসিাত ভয় রণয়ণি। রাক্ষস র্ণে আমরা যিণেনি, 
রক্ষণকর ভক্ষকরূপ। বতথমাণনও আমরা যিনে, আমাণির রক্ষা করণব মণন কণর 
আমরা োণির ননবথানচত কনর, যসই রািনননতক যনতা মিীরাই একসময় ভক্ষণকর 
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ভূনমকায় অবতীেথ িয়। তারা তিথন গিথন কণর ননণিণির যিষ্ঠ প্রনতপন্ন করার যচষ্টা 
কণর, তেন যস রাবে, েেন যস যপাষ্টার সবথস্ব র্াসকমাত্র তেন যস ির্ানন। 
তাণির রমেস্থান বতথমাণনর গ্রামসভা, পঞ্চাণয়ত, পঞ্চাণয়ত সনমনত, যিলা পনরষি, 
যলাকসভা, নবধ্ানসভা ো নকিুই িনসমুণদ্রর মাণঝ িীপরূণপ প্রনতনষ্ঠত, োণত 
বানিযক লঙ্কার মত রণিাগুে ও তণমাগুে একণত্র থাণক তাই লঙ্কা। এণক বাঙানল 
এই রূণপই নচনত বণল আিও বণল থাণক, ‘যে োয় লঙ্কায়, যসই িয় রাবে’। নকন্তু 
তেন যতা আর এেনকার মত যনতা নিল না, যসকাণল সমাণির মাথায় বণস নিল 
ব্রাহ্মণেরা। তারাই তেন সমাি পনরচালক। তাণির বাকযই যবিবাকয। রবীন্দ্রনাথ 
এই লঙ্কার স্বরূপ সম্পণকথ েথাথথই অবগত নিণলন— 

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

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

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

রবীন্দ্রনাথ নলণেণিন— 

“যকান্ মায়ামৃগ যকাথায় ননতয 
স্বেথ-ঝলণক কনরণি নৃতয, 

তািাণর বাঁনধ্ণত যলালুপ নচত্ত 
িুনটণি বৃদ্ধ- বালণক” ।৩৮ 

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

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

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

রাবণের সাণথ ির্রথ-বনু্ধ িটায়ুর েুদ্ধ ও তার উভয় পক্ষ যকণট যিওয়ার ঘটনায় 
িয়ণতা বানেিযরত লুণটরা সম্প্রিাণয়র যিতাপক্ষ ও নবণিতাপক্ষ যিিন তথা বযবসা 
বণন্ধর ইনঙ্গত আণি। ির্রণথর র্াসণনর সাণথ রাবণের র্াসণনর পাথথকয এইোণন 
যে, ির্রণথর র্াসণন রাণষ্ট্রর যর্াষক চনরত্র পনরসূ্ফট নয়; প্রণয়ািনও পণড়নন। নকন্তু 
িমর্ তা িণয় উণঠনিল অকলযানমুেী (রাবণের র্াসন), তা নবণর্ষ যিনের 
স্বাথথনসনদ্ধণত সীমাবদ্ধ, প্রিাকলযান তার লক্ষয নয়, বরং যর্াষে িারা প্রিাণির ননঃস্ব 
কণর ধ্নভাোর সমৃদ্ধ কণর স্বেথলঙ্কার সমৃনদ্ধণক অটুট রাোই তার লক্ষয। সীতার 



195 
 

লুণ্ঠণনর মণধ্য রণয়ণি যসই অপর্াসণকর িাণত সমুিায় ভূ-সম্পনত্ত চণল োবার 
ইনঙ্গত। স্বামী নবণবকানন্দ তাঁর ‘বতথমান ভারত’ গ্রণে  প্রাচীন ভারণতর এই ব্রাহ্মে 
তথা পুণরানিত যিেীর র্াসন-যর্াষণের স্বরূপ উণন্মাচন কণরণিন— 

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

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

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

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

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

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

 

নকনষ্কন্ধা কাণ্ড 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

লঙ্কাকাণ্ড 

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

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

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

রাবণের কাণি েবর যপৌঁিায়। যস েুণদ্ধর আণয়ািন শুরু কণর। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

রাবে বধ্ িল। নত্রভুবন স্বনস্তর ননঃশ্বাস যিণড় বাঁচল। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

যসই সুেসৃ্মনত ভারতবাসীর মণন আিও অোন িণয় আণি। 
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উত্তরকাণ্ড 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

(১) িন্ম িারা ননধ্থানরত 

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

(৩) যকবলমাত্র সবেথ নববািই (অন্তনবথবাি) নসদ্ধ। 

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

(৫) উচ্চ-নীচ মেথািার প্রকট প্রকার্। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

মনু সংনিতায় যভিাণভিণক সুপ্রনতনষ্ঠত করা িয়-- 

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

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

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

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

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

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

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

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

“ তবনিক েুণগর যর্ষ পণবথ এবং তবনিক েুণগর নঠক পরবতথীকাণল (নিঃপূঃ ৬০০ 
অে যমাটামুনটভাণব) কৃনষকাণেথর সম্প্রসারে এবং তারপর একটা বািার অথথনীনতর 
সূত্রপাণত সমাণি ব্রাহ্মে-ক্ষনত্রণয়র প্রবল প্রাধ্ানয এবং অপরপণক্ষ িমিীবী রূ্ণদ্রর 
িীন সামানিক অবস্থান প্রেরতর িণয় ওণঠ। সমাণির প্রধ্ান উৎপািক যিনে নিল 
তবর্য এবং রূ্দ্ররা। িাসণির এই রূ্দ্রণির মণধ্যই ধ্রা যেণত পাণর উৎপািণনর এই 
প্রনিয়ার যক্ষণত্র।  তবণর্যরা কৃনষিীবী এবং রূ্দ্রণির ভূনমকা নিল কৃনষমিুর এবং 
অনযানয কানয়ক িণম ো সমাণির িৃনষ্টণত িীনতর নিণসণব পনরগনেত িণতা। 



224 
 

যিেী-িৃনষ্টভনঙ্গ যথণক নবচার করণল এই িাতনবভাগ তৎকালীন সমাণি যিেীিণিরই 
আর একনট অনভবযনি। বস্তুত যিেী-নবভািন ও িানতণভণির মণধ্য যকাণনা পাথথকয 
েঁুণি পাওয়া োয় না। ব্রাহ্মে ও ক্ষনত্রণয়রা নিল র্াসকণিেী এবং তবর্য ও রূ্ণদ্ররা 
নিল উৎপািক যিেী এবং এর মণধ্য রূ্দ্রণির অবস্থান নিল ননম্নতম কারে 
িমনবভািন অনুোয়ী সবথণপক্ষা িমসাধ্য ও কণঠারতম কমথগুনল এণিরই সম্পন্ন 
করণত িণতা। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

সুণকামল যসণনর মণত -- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

রেবীর চিবতথীও অনুরূপ মত প্রকার্ কণরনিণলন-- 

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

বুণদ্ধর সমসমণয় যষাড়র্ মিািনপণির উত্থান ইনতিাণসর একনট তাৎপেথপূেথ ঘটনা। 
িীষ্ঠপূবথ ষষ্ঠ ও পঞ্চম র্তণক উত্তরভারণত ১৬নট রািনননতক র্নির উণিে পাওয়া 
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োয় ‘অঙু্গত্তর ননকায়’ নামক যবৌদ্ধগ্রণে। এগুনলণক বলা িয় ‘যষাড়র্ মিািনপি’। 
‘িনপি’ র্েনটর ঐনতিানসণকরা অথথ কণরণিন, িন বা যকৌম যেোণন পি যরণেণি, 
অথথাৎ একটা নননিথষ্ট িনণগাষ্ঠীর নননিথষ্ট এলাকাই িনপি। এই িনপি রাণষ্ট্রর 
অতযাবর্যকীয় উপািান। এ শুধু্ যভৌণগানলক সীমানায় নচনিত নয়, এর একনট 
রািনননতক মাত্রাও রণয়ণি; তা িল এগুনল প্রণতযকনট যকান না যকান রািার 
র্াসনাধ্ীন এলাকা। আর মিািনপি বলণল ননঃসণন্দণি বৃিত্তর ভূেণ্ড ও ওই 
ভূেণণ্ডর উপর ক্ষমতাধ্র অনধ্কতর প্রতাপর্ালী রািনননতক র্নিণক ননণিথর্ করা 
িয়। অথথাৎ, মিািনপি বলণত নননিথষ্ট ভূেণ্ড িারা নচনিত রািনননতক র্নিণক 
যবাঝাণব। অঙু্গত্তর ননকায় গ্রণে যষাড়র্ মিািনপণির যে তানলকা যিওয়া িণয়ণি 
এবং তার যে অবস্থান নচনিত করা িণয়ণি তা ননম্নরূপ-- 

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

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

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

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

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

(৬) মি-- রািধ্ানী পাওয়াপুরী। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

২১ ঠো ুি, িবীন্দ্রনোথ্ সোরহতয, 
রিন্েক্ট পোবরিন্ শন, 
৩০ িহোত্মো গোন্ধী রিোড,  ি োতো - ৯ 
প্রথ্ি প্র োশ - ২০০৭, সোরহতযসৃরি, পৃ - 
৭৩ 
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২২ ভট্টোচোর্স, রহিচন্দ্র বোল্মীর  িোিোয়ণ 
ভোিরব 
১৩/১ বরিি চোেুন্যয রস্ট্রে 
 ি োতো - ৭৩ 
অখন্ড সুিভ সংস্কিণ - রসন্েম্বি, ১৯৭৮, 
পৃ - ১৫ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

৬৯ খোন,  রিি ও চক্রবতসী, িরব বঙ্গীয় শব্দোথ্সন্ োষ, রিতীয় খণ্ড 
ভোষোরবনযোস, 
আশীবসোে আপোেসন্িন্ট, ৪১৬রব 
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পণসশ্রী পল্লী,  ি োতো ৬০ 
প্রথ্ি প্র োশ - আরিন, ১৪১৬, পৃ - ৫৫৩ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

৯১ তন্েব ভোিন্তি সভযতো ও সিোজরব োন্শ ধ্িস 
রেণী ও জোরতি রভে 
নযোশনোি বু  এন্জরন্স প্রোাঃ রিাঃ 
১২এ বরিি চযোেোরজস স্ট্রীে 
 ি োতো - ৭৩ 



263 

 

চতুথ্স পরিিোরজসত ও পরিবরধ্সত িুদ্রণ - 
অন্ক্টোবি, ২০০৪, পৃ - ১১১ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



279 

 

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 



285 

 

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 
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েি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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১৭ লচত্তরঞ্জন এলভলনউ 

কিকাতা - ৭২ 

প্রথ্ম ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান মুদ্রণ - ২০০৭, পৃ - ৯৭ 
২৯ তদেব ভারত-ইলতহাদসর আলেপবত 

ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান প্রাাঃ লিাঃ 

১৭ লচত্তরঞ্জন এলভলনউ 

কিকাতা - ৭২ 

প্রথ্ম ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান মুদ্রণ - ২০০৭, পৃ - ৯৭ 
৩০ তদেব ভারত-ইলতহাদসর আলেপবত 

ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান প্রাাঃ লিাঃ 

১৭ লচত্তরঞ্জন এলভলনউ 

কিকাতা - ৭২ 

প্রথ্ম ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান মুদ্রণ - ২০০৭, পৃ - ৯৮ 
৩১ তদেব ভারত-ইলতহাদসর আলেপবত 

ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান প্রাাঃ লিাঃ 

১৭ লচত্তরঞ্জন এলভলনউ 

কিকাতা - ৭২ 

প্রথ্ম ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান মুদ্রণ - ২০০৭, পৃ - ১০২ 
৩২ তদেব ভারত-ইলতহাদসর আলেপবত 

ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান প্রাাঃ লিাঃ 

১৭ লচত্তরঞ্জন এলভলনউ 

কিকাতা - ৭২ 

প্রথ্ম ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান মুদ্রণ - ২০০৭, পৃ - ১০৩ 
৩৩ তদেব ভারত-ইলতহাদসর আলেপবত 
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ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান প্রাাঃ লিাঃ 

১৭ লচত্তরঞ্জন এলভলনউ 

কিকাতা - ৭২ 

প্রথ্ম ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান মুদ্রণ - ২০০৭, পৃ - ১০৩ 
৩৪ েত্ত, 

রদমশচন্দ্র(সম্পা) 
ঋদেে-সংলহতা 

হরি প্রকাশনী 

এ ১২৬, কদিজ স্ট্রীট মাদকতট 

কিকাতা - ৭ 

প্রথ্ম প্রকাশ - ২৮থশ ভাদ্র, ১৩৮৩, দ্রষ্টবয - কৃলষসূি 

৩৫ চক্রবততী, রণবীর ভারত-ইলতহাদসর আলেপবত 

ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান প্রাাঃ লিাঃ 

১৭ লচত্তরঞ্জন এলভলনউ 

কিকাতা - ৭২ 

প্রথ্ম ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান মুদ্রণ - ২০০৭, পৃ - ১০৮-
৯ 

৩৬ তদেব ভারত-ইলতহাদসর আলেপবত 

ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান প্রাাঃ লিাঃ 

১৭ লচত্তরঞ্জন এলভলনউ 

কিকাতা - ৭২ 

প্রথ্ম ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান মুদ্রণ - ২০০৭, পৃ - ১০৯ 
৩৭ তদেব ভারত-ইলতহাদসর আলেপবত 

ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান প্রাাঃ লিাঃ 

১৭ লচত্তরঞ্জন এলভলনউ 

কিকাতা - ৭২ 
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প্রথ্ম ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান মুদ্রণ - ২০০৭, পৃ - ১১০ 
৩৮ তদেব ভারত-ইলতহাদসর আলেপবত 

ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান প্রাাঃ লিাঃ 

১৭ লচত্তরঞ্জন এলভলনউ 

কিকাতা - ৭২ 

প্রথ্ম ওলরদয়ন্ট ব্ল্যাকদসায়ান মুদ্রণ - ২০০৭, পৃ - ১১২ 
৩৯ তদেব ভারত-ইলতহাদসর আলেপবত 

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 
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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) 



320 

 

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 
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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-- 
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“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। 



336 

 

ি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 
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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 
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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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হেব্রুয়ারী, ২০১০ 

৬ আপতানিা হকা, হবানগাদয-হলঞ্জিন ঞ্জগ্র, 
কপতািঞ্জস্ক ঞ্জগ্র 

িারতবপষযর ইঞ্জত াস 

প্রগঞ্জত প্রকাশন  

মপস্কা 

তৃতীয় সংস্করণ - ১৯৮৮ 
৭ কর্ম্যকার, হকশবচন্দ্র রায় শব্দাথয প্রকাঞ্জশকা 

শ্রীরামপুর 

চন্দ্রদয় যপে মুঞ্জিত 

সন - ১২৬৮ 
৮ কপরািঞ্জকন, ঞ্জেওদর পৃঞ্জথবীর ইঞ্জত াসঃ প্রাচীন যুগ 

প্রগঞ্জত প্রকাশন  

মপস্কা 

ঞ্জিতীয় সংস্করণ - ১৯৮৬ 
৯ হকাসাঞ্জম্ব, দাপমাদর িমযানন্দ িারত-ইঞ্জত াস চচযার িূঞ্জমকা 

হক. ঞ্জপ বাগচী এন্ড হকাম্পাঞ্জন 

২৮৬ ঞ্জব. ঞ্জব. গাঙু্গলী ঞ্জিট 

কলকাতা - ১২ 

প্রথম বাংলা অনুবাদ সং - ২০০২ 

১০ হজায়ারদার, হকৌঞ্জশক শব্দব্রহ্ম 
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হলিাত বুকস্ 

২৭ঞ্জস, ঞ্জিক হরা 

কলকাতা - ১৪ 

প্রথম প্রকাশ - ২০১৭ 

১১ খান, কঞ্জলম হমৌলঞ্জববাদ হথপক ঞ্জনঞ্জখপলর দশযপন 

হকৌরব প্রকাশনী,  

প্রকাশক - কমল চিবতযী, 

২৫এ এঞ্জগ্রপকা বাগান, 

জামপসদপুর 

৮৩১০০৯ 

প্রথম প্রকাশ - ম ালয়া, ১৯৯৫ 

ঞ্জিতীয় সং - ঞ্জিপসম্বর, ২০০৪ 
১২ খান, কঞ্জলম ঞ্জদশা হথপক ঞ্জবঞ্জদশায় 

নতুন স স্রাপব্দর প্রপবশবাতযা 

 াওয়া ৪৯ প্রকাশনী 

ঞ্জব ২৪, ব্রহ্মপুর নদযান পাকয 

কলকাতা ৭০ 

প্রথম প্রকাশ - ২২হশ শ্রাবণ, 
১৪০৬ 

১৩ খান, কঞ্জলম ফ্রম এনলাইপটনপমন্ট টু 

ইপমাশনাল বপন্ডজ 

হজযাঞ্জত হথপক মমতায় 

 াওয়া ৪৯ প্রকাশনী 
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ঞ্জব ২৪, ব্রহ্মপুর নদযান পাকয 

কলকাতা ৭০ 

প্রথম প্রকাশ - অপটাবর, ২০০০ 

১৪ খান, কঞ্জলম আত্ম তযা হথপক গণ তযা 

আসমানদাঞ্জর করপত হদব কাপক? 

নান্দীমুখ সংসদ 

৮৯ ম াত্মা গান্ধী হরাি, কলকাতা 

- ০৭ 

প্রথম প্রকাশ - কলকাতা 

বইপমলা, জানুয়ারী, ২০০২ 

১৫ খান, কঞ্জলম পরমািাষার হবািন উপিািন 

অেঞ্জবট পাবঞ্জলপকশন 

৬ ঞ্জি, রমানাথ মজুমদার িীট, 

ঞ্জিতল 

কলকাতা ০৯ 

প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী, ২০০২ 

১৬ খান, কঞ্জলম জগপতর জ্ঞান 

উপপথ 

এঞ্জবঞ্জস  াউস, এইচ 

আই/২০/১এ, এস এল সরঞ্জণ 

অঞ্জিনী নগর, বাগুইআঞ্জট 

কলকাতা ৫৯ 

প্রথম প্রকাশ - নপিম্বর ২০১৮ 

১৭ খান, কঞ্জলম ও চিবতযী, রঞ্জব সরল শব্দাথযপকাষ, 
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একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ হদ িীট, 

কলকাতা ৭৩ 

প্রথম প্রকাশ - জুলাই, ২০১৩ 

১৮ খান, কঞ্জলম ও চিবতযী, রঞ্জব বঙ্গীয় শব্দাথযপকাষ, প্রথম খন্ড 

িাষাঞ্জবনযাস, 

আশীবযাদ আপাটযপমন্ট, ৪১৬ঞ্জব 

পণযশ্রী পল্লী, কলকাতা ৬০ 

প্রথম প্রকাশ - আঞ্জিন, ১৪১৬ 

১৯ খান, কঞ্জলম ও চিবতযী, রঞ্জব বঙ্গীয় শব্দাথযপকাষ, ঞ্জিতীয় খন্ড 

িাষাঞ্জবনযাস, 

আশীবযাদ আপাটযপমন্ট, ৪১৬ঞ্জব 

পণযশ্রী পল্লী, কলকাতা ৬০ 

প্রথম প্রকাশ - আঞ্জিন, ১৪১৬ 

২০ খান, কঞ্জলম ও চিবতযী, রঞ্জব বাংলািাষাঃ প্রাপচযর সম্পদ ও 

রবীন্দ্রনাথ 

িাষাঞ্জবনযাস,  

আশীবযাদ আপাটযপমন্ট, ৪১৬ঞ্জব 

পণযশ্রী পল্লী, কলকাতা ৬০ 

প্রথম প্রকাশ - কলকাতা 

বইপমলা, ২০০৬ 

২১ খান, কঞ্জলম ও চিবতযী, রঞ্জব অঞ্জবকল্পসন্ধানঃ বাংলা হথপক ঞ্জবপি 

ঞ্জদবারাঞ্জির কাবয 

২৯/৩ শ্রী হগাপাল মঞ্জল্লক হলন 
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কলকাতা - ১২ 

প্রথম প্রকাশ - কলকাতা 

বইপমলা, ২০০৮ 

২২ খান, কঞ্জলম ও চিবতযী, রঞ্জব সুন্দর হ  সুন্দর 

একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ হদ িীট, 

কলকাতা ৭৩ 

প্রথম প্রকাশ - পপ লা ববশাখ, 

১৪১৮ 

২৩ খান, কঞ্জলম ও চিবতযী, রঞ্জব বঙ্গযান 

বঙ্গযান প্রকাশনী 

গঞ্জিয়া 

প্রথম প্রকাশ - ঞ্জিপসম্বর, ২০১১ 

২৪ খান, কঞ্জলম ও চিবতযী, রঞ্জব বাংলা বাাঁচপল সিযতা বাাঁচপব 

একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ হদ িীট, 

কলকাতা ৭৩ 

প্রথম প্রকাশ - ২০১৩ 

২৫ খান, কঞ্জলম ও চিবতযী, রঞ্জব বঙ্গতীপথয মুঞ্জক্তস্নান 

বাংলা িাষা হথপক সিযতার 

িঞ্জবতপবয 

বঙ্গযান প্রকাশনী 

গঞ্জিয়া 

প্রথম প্রকাশ - ২০১৫ 
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২৬ খান, কঞ্জলম ও চিবতযী, রঞ্জব িাষাই পরম আপলা 

বঙ্গযান প্রকাশনী 

এইচ আই ঞ্জজ/এল ৬, ঞ্জনিা 

পাকয, হেজ ২, বাদামতলা, 

ব্রহ্মপুর 

কলকাতা - ৯৬ 

প্রথম প্রকাশ - বইপমলা, ২০১৭ 

২৭ গপঙ্গাপািযায়, অিীক িাষার মৃতুয 

িাষাবন্ধন প্রকাশনী 

৩/৫২ ঞ্জবজয়গি 

কলকাতা - ৩২ 

প্রথম প্রকাশ - ২০১২ 

২৮ হঘাষ, প্রেুল্লচন্দ্র প্রাচীন িারতীয় সিযতার ইঞ্জত াস 

ঞ্জবপবকানন্দ সাঞ্জ তয হকন্দ্র 

৬ বঞ্জিম চযাটাজযী িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

৮ম সং - ১৪১২ বঙ্গাব্দ 

২৯ হঘাষ, সুিাংশুরিন রামায়ণী হপ্রমকথা 

আঞ্জদতয প্রকাশালয় 

২৮/১, জাঞ্জস্টস মন্মথ মুখাজযী হরা, 

কঞ্জলকাতা - ৯ 

প্রথম প্রকাশ - অপটাবর, ১৯৬১ 

৩০ হঘাষাল, সতযবাদী হযাগবাঞ্জশষ্ঠ রামায়ণ 
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সতযবাদী হঘাষাল কতৃযক কলাস 

রাজবাটী  ইপত প্রকাঞ্জশত 

কঞ্জলকাতা 

৩১ চিবতযী, ঞ্জবষু্ণপদ রামায়ণ 

আনন্দ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৪৫, হবলঘঞ্জিয়া হলন, 

কলকাতা - ০৯ 

প্রথম সংস্করণ - ১৯৯৮ 

৩২ চিবতযী, রঞ্জব ঞ্জদগপতর টাপন 

The lure of the horizon 

একুশ শতক 

১৫ শযামাচরণ হদ িীট, 

কলকাতা ৭৩ 

প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী, ২০১২ 

৩৩ চিবতযী, রঞ্জব India Rediscovered 

Kalim Khan and His Verb 

Based Semantics 

Publisher - Arindam 

Chakraborty 

2A, North Road(First Floor) 

Jadavpur, Kolkata - 32 

First Published - January, 

2002 

৩৪ চিবতযী, রণবীর িারত-ইঞ্জত াপসর আঞ্জদপবয 



359 

 

ওঞ্জরপয়ন্ট ব্ল্যাকপসায়ান প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১৭ ঞ্জচত্তরিন এঞ্জিঞ্জনউ 

কলকাতা - ৭২ 

প্রথম ওঞ্জরপয়ন্ট ব্ল্যাকপসায়ান মুিণ 

- ২০০৭ 

৩৫ চিবতযী, রণবীর প্রাচীন িারপতর অথযননঞ্জতক 

ইঞ্জত াপসর সন্ধাপন 

আনন্দ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৪৫, হবলঘঞ্জিয়া হলন, 

কলকাতা - ০৯ 

ঞ্জিতীয় সংস্করণ, ৭ম মুিণ - 

আগস্ট, ২০১৪ 

৩৬ চন্দ্র, দীপক রাপমর অজ্ঞাতবাস 

সাঞ্জ তয সংস্থা 

১৪/এ হটমার হলন, কঞ্জলকাতা - 

৬ 

প্রথম প্রকাশ - ১৯১৫ 

৩৭ চপটাপািযায়, িূজযঞ্জটপ্রসাদ রামায়ণ 

প্রকৃঞ্জত, পযযাবরণ ও সমাজ 

আনন্দ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৪৫, হবলঘঞ্জিয়া হলন, 

কলকাতা - ০৯ 

প্রথম সংস্করণ - জানুয়ারী, ২০১৪ 

৩৮ চপটাপািযায়, হদবীপ্রসাদ হলাকায়ত দশযন 
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ঞ্জনউ এজ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১২ঞ্জব বঞ্জিম চপটাপািযায় ঞ্জিট 

কলকাতা - ৭৩ 

প্রথম সং - িাি, ১৩৬৩ 

৩৯ চপটাপািযায়, সুনীঞ্জতকুমার িাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা বযাকরণ 

রূপা এন্ড হকাম্পানী 

৭/১৬ আনসারী হরাি 

দঞ্জরয়াগি, নতুন ঞ্জদল্লী 

১১০০০২ 

রূপা সং - জানুয়ারী, ২০০৩ 

৪০ চপটাপািযায়, কুতল সাঞ্জ পতযর রূপ-রীঞ্জত ও অনযানয 

প্রসঙ্গ 

রত্নাবলী 

৫৫ঞ্জি হকশবচন্দ্র হদ িীট 

কলকাতা - ৯ 

চতুথয সং - ২০০৪ 

৪১ চপটাপািযায়, মপ শচন্দ্র অিযাত্ম রামায়ণ(আঞ্জদকাণ্ড) 

কঞ্জলকাতা িাস্কর যপে মুঞ্জিত 

সন - ১২৬৭ 

৪২ চপটাপািযায়, হগৌতম রুশ ঞ্জবপ্লব ও বাংলার মুঞ্জক্ত 
আপন্দালন, 
অবিাষ, 
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হক.ঞ্জব.রয় গাপিযন, গঞ্জিয়া হস্টশন, 

কলকাতা - ৮৪, প্রথম প্রকাশ - 

১৯৬৭ 

৪৩ চাকী, হজযাঞ্জতিূষণ গপদয বাল্মীঞ্জক রামায়ণ 

হদব সাঞ্জ তয কুঞ্জটর প্রাইপিট 

ঞ্জলঞ্জমপটি 

২১ ঝামাপুকুর হলন, কলকাতা - 

৯ 

প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী, ২০০৫ 

৪৪ চপটাপািযায়, িূজযঞ্জটপ্রসাদ রামায়ণ 

প্রকৃঞ্জত, পযযাবরণ ও সমাজ 

আনন্দ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৪৫, হবলঘঞ্জিয়া হলন, 

কলকাতা - ০৯ 

প্রথম সংস্করণ - জানুয়ারী, ২০১৪ 

৪৫ চপটাপািযায়, সুনীল প্রাচীন িারপতর ইঞ্জত াস ১ম খন্ড 

পঞ্জিমবঙ্গ রাজয পুস্তক পষযদ 

আযয মযানশন(৯ম তল) 

৬এ রাজা সুপবাি মঞ্জল্লক হস্কায়ার 

কলকাতা - ১৩ 

প্রথম প্রকাশ - হম, ১৯৮৩ 
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৪৬ চপটাপািযায়, সুনীল প্রাচীন িারপতর ইঞ্জত াস ২য় খন্ড 

পঞ্জিমবঙ্গ রাজয পুস্তক পষযদ 

আযয মযানশন(৯ম তল) 

৬এ রাজা সুপবাি মঞ্জল্লক হস্কায়ার 

কলকাতা - ১৩ 

তৃতীয় সং - জানুয়ারী, ১৯৯২ 

৪৭ জানা, সুস্নাত হপাস্ট মিাঞ্জনযজম ও বাংলা 

কঞ্জবতায় উত্তর আিুঞ্জনক হচতনা 

বঙ্গীয় সাঞ্জ তয সংসদ 

৬/২ রমানাথ মজুমদার িীট 

কলকাতা - ৯ 

প্রথম প্রকাশ - বইপমলা, ২০১০ 

৪৮ রায়, জীপবন্দ্র ঞ্জসং  বাঙলা অলিার 

মিাণয বুক এপজন্সী প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১০ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয ঞ্জিট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - ১৯৮৫ 

৪৯ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ গীতঞ্জবতান,  

ইউনাপটি পাবঞ্জলসাসয, 

৭৭এ পটলিাঙা িীট, কলকাতা 

৯ 
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প্রথম সংস্করণ -  জানুয়াঞ্জর, 

২০০২ 

৫০ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র রচনাবলী (ঞ্জিতীয় খন্ড) 

ঞ্জবিিারতী 

৬ আচাযয জগদীশচন্দ্র বসু হরাি 

কলকাতা - ১৭ 

হপৌষ, ১৪১৭ 

৫১ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র রচনাবলী (৫ম খণ্ড) 
ঞ্জবিিারতী 
২ বঞ্জিম চপটাপািযায় িীট, 
কঞ্জলকাতা - ৭ 
প্রথম প্রকাশ - অগ্র ায়ণ - ১৩৪৭ 

৫২ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র রচনাবলী (৯ম খণ্ড) 
ঞ্জবিিারতী 
২ বঞ্জিম চপটাপািযায় িীট, 
কঞ্জলকাতা - ৭ 
প্রথম প্রকাশ - অগ্র ায়ণ - 

১৩৪৭, িারতবপষযর ইঞ্জত াপসর 

িারা, পৃ - ৫৭৮ 

৫৩ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ সাঞ্জ তয, 
ঞ্জরপেট পাবঞ্জলপকশন, 
৩০ ম াত্মা গান্ধী হরাি, কলকাতা 
- ৯ 
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প্রথম প্রকাশ - ২০০৭, 

সাঞ্জ তযসৃঞ্জি 

৫৪ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঞ্জচিা, 
ঞ্জরপেট পাবঞ্জলপকশন, 
৩০ ম াত্মা গান্ধী হরাি, কলকাতা 
- ৯ 
প্রথম প্রকাশ - ২০০২, 

সাঞ্জ তযসৃঞ্জি, পৃ -৫৭ 

৫৫ ঠাকুর, অমপরির ঞ্জনরুক্তম্(Yaska’s Nirukta) 

Part I 

University of Calcutta 

87/1 College Street 

Kolkata - 19 

First Print - 1955 

৫৬ ঠাকুর, অমপরির ঞ্জনরুক্তম্(Yaska’s Nirukta) 

Part II 

University of Calcutta 

87/1 College Street 

Kolkata - 19 

Edition - 2005 
৫৭ ঠাকুর, অমপরির ঞ্জনরুক্তম্(Yaska’s Nirukta) 

Part III 

University of Calcutta 
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87/1 College Street 

Kolkata - 19 

Edition - 2016 
৫৮ ঠাকুর, অমপরির ঞ্জনরুক্তম্(Yaska’s Nirukta) 

Part IV 

University of Calcutta 

87/1 College Street 

Kolkata - 19 

Edition - 2005 
৫৯ থাপার, হরাঞ্জমলা িারতবপষযর ইঞ্জত াস 

ওঞ্জরপয়ন্ট ব্ল্যাকপসায়ান প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১৭ ঞ্জচত্তরিন এঞ্জিঞ্জনউ 

কলকাতা - ৭২ 

প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী, ১৯৮০ 

৬০ দত্ত, রপমশচন্দ্র ঋপেদ-সংঞ্জ তা(প্রথম খণ্ড) 

 রে প্রকাশনী 

এ ১২৬, কপলজ িীট মাপকযট 

কলকাতা - ৭ 

প্রথম প্রকাশ - ১৪ই আষাঢ়, 

১৩৮৩ 

৬১ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড) 

ঞ্জবিিারতী 
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৬ আচাযয জগদীশচন্দ্র বসু হরাি 

কলকাতা - ১৭ 

হপৌষ, ১৪১৭ 

৬২ দত্ত, রপমশচন্দ্র ঋপেদ-সংঞ্জ তা(ঞ্জিতীয় খণ্ড) 

 রে প্রকাশনী 

এ ১২৬, কপলজ িীট মাপকযট 

কলকাতা - ৭ 

প্রথম প্রকাশ - ২৮হশ িাি, 

১৩৮৩ 

৬৩ দত্ত, ঞ্জশপ্রা চঞ্জরপি রামায়ণ ম ািারত(প্রথম 

পবয) 

ঞ্জি,এম, লাইপব্ররী 

৪২, ঞ্জবিান সরণী, কঞ্জলকাতা - ৬ 

প্রথম প্রকাশ - ১লা ববশাখ, 

১৩৮৩ 

 

৬৪ দত্ত, ঞ্জশপ্রা চঞ্জরপি রামায়ণ ম ািারত(ঞ্জিতীয় 

পবয) 

ঞ্জি,এম, লাইপব্ররী 

৪২, ঞ্জবিান সরণী, কঞ্জলকাতা - ৬ 

প্রথম প্রকাশ - ১লা অগ্র ায়ণ, 

১৩৮৩ 
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৬৫ দত্ত, ঞ্জশপ্রা চঞ্জরপি রামায়ণ ম ািারত(তৃতীয় 

পবয) 

ঞ্জি,এম, লাইপব্ররী 

৪২, ঞ্জবিান সরণী, কঞ্জলকাতা - ৬ 

প্রথম প্রকাশ - ২২ হশ হেব্রুয়ারী, 

১৯৭৮ 

 

৬৬ দত্ত, ঞ্জশপ্রা চঞ্জরপি রামায়ণ ম ািারত(চতুথয 

পবয) 

ঞ্জি,এম, লাইপব্ররী 

৪২, ঞ্জবিান সরণী, কঞ্জলকাতা - ৬ 

প্রথম প্রকাশ - ২২হশ ঞ্জিপসম্বর, 

১৯৭৮ 

 

৬৭ দত্ত, ঞ্জশপ্রা চঞ্জরপি রামায়ণ ম ািারত(পঞ্চম 

পবয) 

ঞ্জি,এম, লাইপব্ররী 

৪২, ঞ্জবিান সরণী, কঞ্জলকাতা - ৬ 

প্রথম প্রকাশ - ১লা বজষ্ঠয, ১৩৮৭ 

 

৬৮ দত্ত, ঞ্জশপ্রা চঞ্জরপি রামায়ণ ম ািারত(ষষ্ঠ 

পবয) 

ঞ্জি,এম, লাইপব্ররী 

৪২, ঞ্জবিান সরণী, কঞ্জলকাতা - ৬ 
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প্রথম প্রকাশ - আঞ্জিন, ১৩৮৭ 

 

৬৯ দাস, হদবপতাষ ঞ্জবনু্দঞ্জবসগয 

পিিারতী 

৩/১ কপলজ হরা 

কলকাতা - ৯ 

প্রথম প্রকাশ - হেব্রুয়ারী, ২০১৭ 

৭০ দাস, জ্ঞাপনন্দ্রপমা ন বাঙ্গালা িাষার অঞ্জিিান(১ম িাগ) 

ঞ্জশশু সাঞ্জ তয সংসদ প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৩২এ আচাযয প্রেুল্লচন্দ্র হরাি 

কলকাতা - ৯ 

ঞ্জিতীয় সং - জুলাই, ১৯৮৬ 

৭১ দাস, জ্ঞাপনন্দ্রপমা ন বাঙ্গালা িাষার অঞ্জিিান(২য় িাগ) 

ঞ্জশশু সাঞ্জ তয সংসদ প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৩২এ আচাযয প্রেুল্লচন্দ্র হরাি 

কলকাতা - ৯ 

ঞ্জিতীয় সং - জুলাই, ১৯৮৬ 

৭২ দাস, করুণাঞ্জসনু্ধ প্রাচীন িারপতর িাষাদশযন 

প্রপগ্রঞ্জসি পাবঞ্জলশাসয 

৩৭এ কপলজ িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

প্রথম প্রকাশ - হেব্রুয়ারী, ২০০২ 

৭৩ দাস, রমাপ্রসাদ শব্দ ও অথয 

শব্দাপথযর দশযন 
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আনন্দ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৪৫, হবলঘঞ্জিয়া হলন, 

কলকাতা - ০৯ 

প্রথম সংস্করণ - এঞ্জপ্রল, ১৯৯৫ 

৭৪ দাস, ঞ্জশঞ্জশরকুমার িাষা ঞ্জজজ্ঞাসা 

পযাঞ্জপরাস 

২ গপণন্দ্র ঞ্জমি হলন 

কলকাতা - ৪ 

ঞ্জিতীয় সং - ১৪০৪ 

৭৫ দাশগুপ্ত, প্রবাল িাষার ঞ্জবনু্দঞ্জবসগয 

গাঙঞ্জচল 

মাঞ্জটর বাঞ্জি, ওিার পাকয 

হঘালাবাজার 

কলকাতা - ১১ 

প্রথম প্রকাশ - ঞ্জিপসম্বর, ২০১২ 

৭৬ দাস, কৃষ্ণলাল হিতাবতার রামচন্দ্র 

কঞ্জলকাতা 

৩৯/৬ নং দুগযাচরণ ঞ্জমপির িীট, 

নব-কাবয প্রকাশ যপে শ্রী  ঞ্জরচরণ 

দাস িারা মুঞ্জিত 

সন - ১৩০৬ 

৭৭ দাস, কৃষ্ণা বাংলা িাষাতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথ 

হদ বুক হস্টার 

১৩/ঞ্জব বঞ্জিম চযাটাজযী ঞ্জিট 
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কলকাতা - ৭৩ 

১৯৮৭ সং 

৭৮ দাস, অঞ্জবনাশচন্দ্র সীতা 

কঞ্জলকাতা 

১২৯৭ োল্গুন 

৭৯ হদ, সতীশচন্দ্র রামায়পণর প্রকৃত কথা 

গ্রন্থকার ও বুক হকাম্পানী 

৪এ, কপলজ হস্কায়ার, কঞ্জলকাতা 

প্রথম প্রকাশ- ১৩৪১ 

৮০ হদবী হসৌদাঞ্জমনী অদু্ভত-রামায়ণ 
ঞ্জসমুঞ্জলয়া, বলরাম হদর িীট ৬৮ 
সংখযক িবপন শ্রীনেরচন্দ্র 
সরকার িারা মুঞ্জিত 
সন - ১২৯৭ 
 

৮১ পাি, শ্রী শুিাঞ্জশষ ঞ্জচরকলযাণ বণযসঙ্গীত 

ঞ্জজজ্ঞাসা পাবঞ্জলঞ্জশং  াউস 

১এ কপলজ হরা, কলকাতা - ৯ 

প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী, ২০১৭ 

৮২ পাল, পলাশ বরণ(সম্পা) অনুিুপ 

২ নবীন কুনু্ড হলন 

কলকাতা - ৯ 

ঞ্জিতীয় সং - জানুয়ারী, ২০১৫ 
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৮৩ পাল, কুশ হদব রামায়ণ সারসংগ্র  

হপ্রঞ্জসপিঞ্জন্স হপ্রপস মুঞ্জিত 

সংবৎ - ১৯১৯ 

৮৪ বপন্দাপািযায়,  ঞ্জরচরণ বঙ্গীয় শব্দপকাষ(প্রথম খণ্ড) 

সাঞ্জ তয অকাপদঞ্জম 

রবীন্দ্র িবন, ৩৫ ঞ্জেপরাজ শা  

হরাি 

নতুন ঞ্জদল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং 

৮৫ বপন্দাপািযায়,  ঞ্জরচরণ বঙ্গীয় শব্দপকাষ(ঞ্জিতীয় খণ্ড) 

সাঞ্জ তয অকাপদঞ্জম 

রবীন্দ্র িবন, ৩৫ ঞ্জেপরাজ শা  

হরাি 

নতুন ঞ্জদল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং 

৮৬ বপন্দাপািযায়, কনকপ্রিা সাংখয-পাতিল দশযন 

পঞ্জিমবঙ্গ রাজয পুস্তক পষযদ 

আযয মযানশন(৯ম তল) 

৬এ রাজা সুপবাি মঞ্জল্লক হস্কায়ার 

কলকাতা - ১৩ 

প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী, ১৯৮৪ 

৮৭ বপন্দযাপািযায়, ঞ্জবপবকানন্দ তুলনামূলক আপলাচনায় রামায়ণ 

ও ম ািারত 

সংসৃ্কত বুক ঞ্জিপপা 
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২৮/১ ঞ্জবিান সরণী 

কলকাতা - ৬ 

প্রথম প্রকাশ - জানুয়াঞ্জর ২০০০ 
৮৮ বপন্দযাপািযায়, প্রেুল্লচন্দ্র বাল্মীঞ্জক ও তৎসামঞ্জয়ক বৃত্তাত 

কঞ্জলকাতা 

২৪, বাইপলন, অপর সঞ্জকযউলার 

হরাি 

ঞ্জগঞ্জরশ-ঞ্জবদযারত্ন যে 

সন - ১২৮৩ 
৮৯ বসু, বাণী বমপিয় জাতক 

আনন্দ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৪৫, হবলঘঞ্জিয়া হলন, 

কলকাতা - ০৯ 

প্রথম সংস্করণ - জুলাই, ১৯৯৬ 

৯০ বসু, রাজপশখর বাঞ্জল্মকী-রামায়ণ 

হদবালয় লাইপব্ররী 

৬৮, রমানাথ মজুমদার িীট 

কলকাতা - ১৩ 

প্রথম প্রকাশ - হম, ২০১৪ 

৯১ বসু, ঞ্জবকাশ শব্দ ঞ্জনপয় 

আনন্দ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৪৫, হবলঘঞ্জিয়া হলন, 

কলকাতা - ০৯ 
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প্রথম সংস্করণ - হসপেম্বর, 
১৯৮৫ 

৯২ বসু, চন্দ্রনাথ হযাগবাঞ্জশষ্ঠ রামায়ণ 

ঞ্জদ হগ্রট ইস্টারণ ঞ্জপ্রঞ্জন্টং ওয়াকযস্ 

৪৩ নং িগ্র িীট 

১৩২৫ সাল 

৯৩ ঞ্জবিাস, বশপলন্দ্র সংসদ বাংলা অঞ্জিিান 

ঞ্জশশু সাঞ্জ তয সংসদ প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৩২এ আচাযয প্রেুল্লচন্দ্র হরাি 

কলকাতা - ৯ 

পঞ্চম সং - নপিম্বর, ২০০০ 
৯৪ ঞ্জবপবকানন্দ, স্বামী বতযমান িারত 

উপিািন কাযযালয় 

১ উপিািন হলন, বাগবাজার 

কলকাতা - ৩ 

িপয়াদশ সং - ঞ্জিপসম্বর, ১৯৬২ 

৯৫ ঞ্জবপবকানন্দ, স্বামী স্বামী ঞ্জবপবকানপন্দর বাণী ও 

রচনা(ষষ্ঠ খণ্ড) 

উপিািন কাযযালয় 

১ উপিািন হলন, বাগবাজার 

কলকাতা - ৩ 

চতুথয সং - বচি, ১৩৮৩ 

৯৬ িক্ত,কৃষ্ণপগাপাল রামায়ণ 
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বালকাণ্ড 

কঞ্জলকাতা 

হগাপীকৃষ্ণ পাপলর হলন নং ১৫: 

নূতন বাঙ্গালা যপে শ্রীিারকানাথ 

ঞ্জবদযারত্ন কতৃযক মুঞ্জিত ও 

প্রকাঞ্জশত 

সন - ১২৮৯ 

৯৭ িটাচাযয, অমপলশ রামায়ণ কথা 

প্রঞ্জতিাস 

১৮এ, হগাঞ্জবন্দমণ্ডল হরাি 

কলকাতা - ২ 

প্রথম প্রকাশ - হেব্রুয়াঞ্জর, ১৯৮৮ 
৯৮ িটাচাযযয, নন্দকুমার কঞ্জবরত্ন হযাগবাঞ্জশষ্ঠ রামায়ণ 

ববরাগয প্রকরণ 

কঞ্জলকাতা  

ঞ্জচৎপুর হরাি, বটতলা ২৪৬ 

সংখযক িবপন ঞ্জবদযারত্ন যপে 

মুঞ্জিত  

সংবৎ ১৯২১ 
৯৯ িটাচাযয, সুকুমারী প্রবন্ধ সংগ্র  ১ 

গাঙঞ্জচল 

মাঞ্জটর বাঞ্জি, ওিার পাকয 

হঘালাবাজার 
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কলকাতা - ১১ 

প্রথম প্রকাশ - ২০০২ 
১০০ িটাচাযয, সুকুমারী প্রবন্ধ সংগ্র  ২ 

গাঙঞ্জচল 

মাঞ্জটর বাঞ্জি, ওিার পাকয 

হঘালাবাজার 

কলকাতা - ১১ 

প্রথম প্রকাশ - ২০০২ 

১০১ িটাচাযয, নপরন্দ্রনাথ প্রাচীন িারপত রাষ্ট্রঞ্জচতা ও 

রাষ্ট্রবযবস্থা 

হজনাপরল ঞ্জপ্রন্টাসয য়যান্ড প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১১৯ হলঞ্জনন সরণী, কঞ্জলকাতা - 

১৩ 

প্রথম সংস্করণ - ১৯৯৫ 

১০২ িটাচাযয, হ মচন্দ্র বাল্মীঞ্জক রামায়ণ 

িারঞ্জব 

১৩/১ বঞ্জিম চাটুপযয ঞ্জিট 

কলকাতা - ৭৩ 

অখণ্ড সুলি সংস্করণ - হসপেম্বর, 

১৯৭৮ 

১০৩ িটাচাযয, ঞ্জবজনঞ্জব ারী বাগথয 

ঞ্জজজ্ঞাসা 
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১৩৩ এ রাসঞ্জব ারী এঞ্জিঞ্জনউ 

১এ ও ৩৩ কপলজ হরা,  

কঞ্জলকাতা - ৯ 

তৃতীয় সংস্করণ - জানুয়ারী, 

১৯৭৭ 

১০৪ িটাচাযয, শ্রীদীপ প্রসঙ্গ িন্দ্বমূলক ও ঐঞ্জত াঞ্জসক 

বস্তুবাদ 

নযাশনাল বুক এপজঞ্জন্স প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১২এ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

প্রথম প্রকাশ - আগস্ট, ২০১৩ 

১০৫ িটাচাযয, পপরশচন্দ্র িাষাঞ্জবদযা পঞ্জরচয় 

জয়দুগযা লাইপব্ররী 

৮এ, কপলজ হরা 

কলকাতা - ৯ 

চতুথয সং - জুলাই, ১৯৯৬ 

১০৬ িটাচাযয, অয়ন গদািরিটাচাযযকৃতঃ 

বুযৎপঞ্জত্তবাদঃ 

(অপিদান্বয়িাগপযযতঃ) 

সংসৃ্কত বুক ঞ্জিপপা 
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২৮/১, ঞ্জবিান সরণী 

কলকাতা - ৬ 

প্রথম সং - জানুয়ারী, ২০০৮ 

১০৭ িটাচাযয, তপপািীর প্রতীপচযর সাঞ্জ তযতত্ত্ব 

হদ’জ পাবঞ্জলঞ্জশং 

১৩ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয ঞ্জিট 

কলকাতা - ৭৩ 

তৃতীয় সং - হেব্রুয়ারী, ২০০৬ 

১০৮ িটাচাযয, সুিাষ বাঙাঞ্জলর িাষা 

আনন্দ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৪৫, হবলঘঞ্জিয়া হলন, 

কলকাতা - ০৯ 

প্রথম সংস্করণ - জানুয়ারী, ২০০০ 

১০৯ িটাচাযয, সুিাষ 
 

িাষার তত্ত্ব ও বাংলা িাষা 

বঙ্গীয় সাঞ্জ তয সংসদ 

৬/২ রমানাথ মজুমদার ঞ্জিট 

কলকাতা - ৯ 

প্রথম প্রকাশ - রবীন্দ্রজয়তী, 

২০১২ 

১১০ িটাচাযযয, হ মচন্দ্র সমগ্র বযাকরণ হকৌমুদী 

চলঞ্জতকা প্রকাশক 
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৪ কপলজ হরা 

কলকাতা - ৯ 

হষািশ সং - আঞ্জিন, ১৪২০ 

১১১ িটাচাযয, হগৌরীশির স্বর ও বাক্-রীঞ্জত 

সাঞ্জ তযপলাক 

৩২/৭ ঞ্জবিন ঞ্জিট 

কলকাতা - ৬ 

ঞ্জিতীয় সং - হসপেম্বর, ১৯৯৮ 

১১২ িটাচাযয, পাবযতীচরণ শপব্দর জগৎ 

ঞ্জজজ্ঞাসা এপজঞ্জন্সজ্ ঞ্জলঞ্জমপটি 

১এ কপলজ হরা 

কঞ্জলকাতা - ৯ 

প্রথম প্রকাশ - ১৯৮০ 

১১৩ িটাচাযয, সুখময় রামায়পণর চঞ্জরতাবলী 

আনন্দ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৪৫, হবলঘঞ্জিয়া হলন, 

কলকাতা - ০৯ 

প্রথম আনন্দ সংস্করণ - ১লা 

ববশাখ, ১৩৯৩ 
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১১৪ িটাচাযযয, রবীন্দ্রকুমার শব্দতত্ত্ব 

সপদশ 

১০১/ঞ্জব ঞ্জবপবকানন্দ হরাি 

কলকাতা - ৬ 

২০০৮ সং 

১১৫ িটাচাযয, সুিাষ িাষার অঞ্জিমুখ, 
বঙ্গীয় সাঞ্জ তয সংসদ 
৬/২ রমানাথ মজুমদার ঞ্জিট, 

কলকাতা - ৯ 

১১৬ মঞ্জতলাল, ঞ্জবমলকৃষ্ণ নীঞ্জত, যুঞ্জক্ত ও িময 

কাঞ্জ নী সাঞ্জ পতয রাম ও কৃষ্ণ 

আনন্দ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৪৫, হবলঘঞ্জিয়া হলন, 

কলকাতা - ০৯ 

প্রথম সংস্করণ - ববশাখ, ১৩৯৫ 

১১৭ মণ্ডল, নীঞ্জলমা শাব্দপবাপি বুযৎপঞ্জত্তবাদ প্রসঙ্গ 

শরৎ বুক ঞ্জিঞ্জিঞ্জবউটাসয 

১৮ঞ্জব শযামাচরণ হদ িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

প্রথম প্রকাশ - কল্পতরু উৎসব, 

জানুয়ারী, ২০০৩ 

১১৮ ম াপাি, অরুণ বাকযবযয় 

সাঞ্জ তযশ্রী 
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৭৩ ম াত্মা গান্ধী হরাি 

কলকাতা - ৯ 

প্রথম প্রকাশ - ঞ্জিপসম্বর, ১৯৯৬ 

১১৯ মুপখাপািযায়, হযাগনাথ ইঞ্জত াস অঞ্জিিান(িারত) 

এম. ঞ্জস. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ 

ঞ্জলঃ 

১৪ বঞ্জিম চাটুপযয িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

চতুথয সংঃ জুলাই, ১৯৯৭ 

১২০ মুপখাপািযায়, হগাপপনু্দ সংসৃ্কত সাঞ্জ পতযর ইঞ্জতবৃত্ত 

ইউনাইপটি বুক এপজন্সী 

২৯/১ কপলজ হরা 

কলকাতা - ৯ 

প্রথম প্রকাশ - রথযািা, ১৪১৯ 

১২১ মুপখাপািযায়, ঞ্জবমল কুমার সাঞ্জ তয ঞ্জবপবক 

হদ’জ পাবঞ্জলঞ্জশং 

১৩ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয ঞ্জিট 

কলকাতা - ৭৩ 

পঞ্চম সং - হসপেম্বর, ২০০৯ 

১২২ মুপখাপািযায়, ঞ্জবমল কুমার সাঞ্জ তয ঞ্জবচারঃ তত্ত্ব ও প্রপয়াগ 

হদ’জ পাবঞ্জলঞ্জশং 

১৩ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয ঞ্জিট 

কলকাতা - ৭৩ 

চতুথয সং - জুলাই, ২০১৫ 
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১২৩ মুপখাপািযায়, উপপন্দ্রনাথ বাল্মীঞ্জক রামায়ণ 

বসুমতী সাঞ্জ তয মঞ্জন্দর 

কঞ্জলকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার 

ঞ্জিট, বসুমতী-ববদুযঞ্জতক-হরাটাঞ্জর 

যপে শ্রী পূণযচন্দ্র মুপখাপািযায় 

প্রকাঞ্জশত 

তৃতীয় সংস্করণ 

১২৪ মুপখাপািযায়,  পরকৃষ্ণ রামায়ণ 

কৃঞ্জত্তবাস ঞ্জবরঞ্জচত 

সাঞ্জ তয সংসদ 

৩২ আপার সারকুলার হরাি 

কঞ্জলকাতা - ৯ 

প্রথম প্রকাশ - আগস্ট ১৯৫৭ 

১২৫ লাঞ্জ িী, দুগযাদাস(সম্পাঞ্জদত) অথর্ব্যপবদ-সংঞ্জ তা(তৃতীয় খণ্ডঃ) 
২, 
পৃঞ্জথবীর ইঞ্জত াস মুিাযপে 

শ্রীিীপরন্দ্রনাথ লাঞ্জ িী শর্ম্যণ 

কতৃযক মুঞ্জিত ও প্রকাঞ্জশত, হলাক 

- ৭/১/১ 

১২৬ ৮৬। লাঞ্জ িী, প্রপবািচন্দ্র ও শাস্ত্রী, 
হৃষীপকষ ও বপন্দাপািযায়, 
প্রপদযাতকুমার 

পাঞ্জণনীয়ম্ 

A Higher Sanskrit 

Grammar and Composition 

ঞ্জদ ঢাকা সু্টপিন্টস্ লাইপব্ররী 
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৫/১ শযামাচরণ হদ িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

সপ্তম সং - জুলাই, ২০১২ 

১২৭ শ, রাপমির সািারণ িাষাঞ্জবজ্ঞান ও বংলা 

িাষা 

পুস্তক ঞ্জবপঞ্জণ 

২৭ হবঞ্জনয়াপটালা হলন 

কলকাতা - ৯ 

তৃতীয় সং - ৮ই অগ্র ায়ণ, 

১৪০৩ 

১২৮ শূর, ঞ্জচরিীব মনন ঞ্জবি পঞ্জরচয় 

আপলাচনা চি 

২/১৩৫ যতীন দাস নগর 

কলকাতা - ৫৬ 

প্রথম প্রকাশ - ২০০৭ 

১২৯ শমযা,রামশরণ প্রাচীন িারপত শূি 

হক ঞ্জপ বাগচী এণ্ড হকাম্পানী 

২৮৬ ঞ্জবঞ্জপন ঞ্জব ারী গাঙু্গলী িীট 

কলকাতা - ১২ 

প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৯ 

১৩০ শমযা,রামশরণ প্রাচীন িারপতর সামাঞ্জজক ও 

অথযননঞ্জতক ইঞ্জত াস 

ওঞ্জরপয়ন্ট ব্ল্যাকপসায়ান প্রাঃ ঞ্জলঃ 
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১৭ ঞ্জচত্তরিন এঞ্জিঞ্জনউ 

কলকাতা - ৭২ 

প্রথম ওঞ্জরপয়ন্ট ব্ল্যাকপসায়ান মুিণ 

- ২০১১ 

১৩১ শমযা,রামশরণ আঞ্জদ মিযযুপগর িারতীয় সমাজ 

ওঞ্জরপয়ন্ট ব্ল্যাকপসায়ান প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১৭ ঞ্জচত্তরিন এঞ্জিঞ্জনউ 

কলকাতা - ৭২ 

প্রথম ওঞ্জরপয়ন্ট ব্ল্যাকপসায়ান মুিণ 

- ২০০৩ 

১৩২ শমযা,রামশরণ িারপতর প্রাচীন অতীত 

ওঞ্জরপয়ন্ট ব্ল্যাকপসায়ান প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১৭ ঞ্জচত্তরিন এঞ্জিঞ্জনউ 

কলকাতা - ৭২ 

প্রথম ওঞ্জরপয়ন্ট ব্ল্যাকপসায়ান মুিণ 

- ২০১১ 

১৩৩ সরকার, প্রিাতরিন প্রিাতরিপনর 

বযাকরণঞ্জবজ্ঞান(প্রথম খণ্ড) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম সংস্করণ - ১৬ই হসপেম্বর, 

১৯৮৯ 
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১৩৪ সরকার, প্রিাতরিন প্রিাতরিপনর 

বযাকরণঞ্জবজ্ঞান(ঞ্জিতীয় খণ্ড) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম সংস্করণ - ১লা নপিম্বর, 

১৯৮৯ 

১৩৫ সরকার, প্রিাতরিন প্রিাতরিপনর 

বযাকরণঞ্জবজ্ঞান(তৃতীয় খণ্ড) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম সংস্করণ - ১৮ই ঞ্জিপসম্বর, 

১৯৮৯ 

১৩৬ সরকার, সুিীরচন্দ্র হপৌরাঞ্জণক অঞ্জিিান 

এম. ঞ্জস. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ 

ঞ্জলঃ 

১৪ বঞ্জিম চাটুপযয িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬ 

১৩৭ সরকার, প্রিাতরিন বণয-ঞ্জবঞ্জচিা(৩য় খণ্ড) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 
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প্রথম প্রকাশ - ১৪ই হসপেম্বর, 

১৯৮৪ 

১৩৮ সরকার, প্রিাতরিন বণয-ঞ্জবঞ্জচিা(৪থয খণ্ড) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - নপিম্বর, ১৯৮৪ 

১৩৯ সরকার, প্রিাতরিন বণয-ঞ্জবঞ্জচিা(৫ম খণ্ড) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৫ 

১৪০ সরকার, প্রিাতরিন বণয-ঞ্জবঞ্জচিা(৬ষ্ঠ খণ্ড) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - জুন, ১৯৮৫ 

১৪১ সরকার, প্রিাতরিন বণয-ঞ্জবঞ্জচিা(৭ম খণ্ড) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - জুলাই, ১৯৮৫ 

১৪২ সরকার, প্রিাতরিন বণয-ঞ্জবঞ্জচিা(৮ম খণ্ড) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 
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৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - হসপেম্বর, ১৯৮৫ 

১৪৩ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(৩য় পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - হেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ 

১৪৪ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(৪থয পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - মাচয, ১৯৮৬ 

১৪৫ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(৫ম পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - হম, ১৯৮৬ 

১৪৬ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(৬ষ্ঠ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - আগস্ট, ১৯৮৬ 

১৪৭ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(৭ম পবয) 
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আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - হসপেম্বর, ১৯৮৬ 

১৪৮ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(৮ম পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - নপিম্বর, ১৯৮৬ 

১৪৯ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(৯ম পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - ঞ্জিপসম্বর, ১৯৮৬ 

১৫০ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(১০ম পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - হেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ 

১৫১ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(১১ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - এঞ্জপ্রল, ১৯৮৭ 
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১৫২ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(১২ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - আগস্ট, ১৯৮৭ 

১৫৩ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(১৩ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - অপটাবর, ১৯৮৭ 

১৫৪ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(১৪ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - ঞ্জিপসম্বর, ১৯৮৭ 

১৫৫ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(১৫ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - মাচয, ১৯৮৮ 

১৫৬ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(১৭ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 
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প্রথম প্রকাশ - আগস্ট, ১৯৮৮ 

১৫৭ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(১৮ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - অপটাবর, ১৯৮৮ 

১৫৮ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(১৯ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - ঞ্জিপসম্বর, ১৯৮৮ 

১৫৯ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(২০ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - মাচয, ১৯৮৯ 

১৬০ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(২১ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - হম, ১৯৮৯ 

১৬১ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(২২ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 
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কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - হসপেম্বর, ১৯৮৯ 

১৬২ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(২৩ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - নপিম্বর, ১৯৮৯ 

১৬৩ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(২৪ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - মাচয, ১৯৯০ 
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