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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।  
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“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 



128 

 

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 
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ে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 

 



154 

 

েুে 

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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ইউনাইট্টড বুক এট্্ন্সী 

২৯/১ কট্ল্ জরা 

কলকাতা - ৯ 

প্রথ্ম প্রকাশ - রথ্যাত্রা, ১৪১৯, পৃ - ৪ 
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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 
 


