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ভূতর্কো 

তফপাবনফক হকন্দ্র কফর প্রাচীণ ভারতীয িভযতা ও িাংসৃ্কসতর হে বসনযাদ গফ়ি উফেসিল, 

রামাযণ-মহাভারফত তার পসরচয আফি। পসবত্র তফপাবন “ননসমষারণয”এই িাংসৃ্কসত-চচশার 

হকন্দ্রস্থল। হগামতী নদীতীফর এই ননসমষারফণয রামচন্দ্র “অ্শ্বফমধ” েজ্ঞ কফরসিফলন।1 

রামচফন্দ্রর স্মসৃতপূত এখাফনই কুলপসত হ ৌনক হলাককলযাফণর জনয আর এক েজ্ঞ আহ্বান 

কফরসিফলন। এই েজ্ঞস্থফল হলামহষ শণ-পুত্র পুরাণজ্ঞ উগ্রশ্রবা হিৌসত মহসষ শ 

কৃষ্ণদ্বৈপাযনসবরসচত এবাং তা েঁর স ষয নব ম্পাযন-কসিত “মহাভারত”হক “ভারত-

ইসতহাি”আখযা সদফযসিফলন – 
 

“আচক্ষ্যঃ কবযঃ হকসচৎ িম্প্রতযাচক্ষ্ফত পফর। 

আখযািযসি তদ্বিবাফনয ইসতহািসমমাং ভূসব।।“2 
 

তাই মহাভারত শুধু কুরু-পাণ্ডব বা রাজা -রাজ়িাফদর েুদ্ধ কাসহনী নয, তদানীিন ভারতবফষ শর 

ধম শ, িমাজ-িাংসৃ্কসত ও রাষ্ট্রীয জীবফনর পূণ শাঙ্গ ইসতহাি।  

রামাযফণর মফতা মহাভারতও হকাফনা বযশ্চি সবফ ফষর িষৃ্টি নয, েুফগ েুফগ প্রচসলত কাসহনীর 

িমফযাসচত িাংকলন। হযফতা বযশ্চি বযাি নামক হকাফনা মহাপ্রসতভাধর বযশ্চি-রসচত মূল 

আখযাফনর উপর পরবতীকাফলর কসব পশ্চণ্ডতফদর নতুন রচনার প্রফলপ পফ়িফি। হিজনয 

এখনকার মহাভারত আিফল বহু েুগ প্রচসলত কাসহনীর িাংকলন, হিই িফঙ্গ েুগািফরর 

ইসতহাফিরও িমন্বয। মহাভারত একই িফঙ্গ মহাকাবয এবাং ইসতহাি। তফব মহাভারফত 

ইসতহাফিরই প্রাধানয। সকন্তু তার উপর ধমীয হচতনা আফরাসপত হফযফি। েফল মহাভারফতর 

মহাকাসবযক নবস িয অ্ফনকখাসন খব শ হফযফি। উইন্টারসনজ ্বফলফিন – 
 
“What we know as the popular epics of the Indians, the Mahabharata and the Ramayana are 

not the old heroic songs as those court-singers and travelling minstrels of ancient India sang 

them, compiled into unified by great poets or at least by clever collectors with some talent 

for poetry, but accumulations of very diverse poems of unequal value which have arisen in 

the course of centuries owing to continual inter-polations and alterations. Though ancient 

heroic songs do indeed form the nucleus of both these. Works, the more devotional ithihasa 

literature was included in them to so great an extent, and such long poems of a religious -- 

didactic nature wear inserted, that the Mahabharata in particular, has almost completely lost 

the character of an epic”3 

 

মহাভারত ভারফতর “জীবনফবদ”।“মহাভারত-দপ শফণ”িমগ্র ভারতবফষ শর িভযতা ও 

িাংসৃ্কসত প্রসতেসলত হফযফি। ধম শ, অ্ি শ, কাম ও হমাক্ষ্- – জীবফনর এই চতুব শগ শ েলপ্রাসির কিা 

মহাভারতকার সনফদশ  কফরফিন। মহাভারত তাই ধম শ াস্ত্র, অ্ি শ াস্ত্র ও হমাক্ষ্ াস্ত্র –ভারতবফষ শর 

িব শকাফলর িব শ াফস্ত্রর িমন্বয –

                                                            
1 দ্রঃ বাল্মীসকরামাযণ, উত্তরকাণ্ড (িারানুবাদ, ৪ি শ মুদ্রণ , ১৩৬৬), ৯১-৯২ িগ শ, রাজফ খর বিু।  
2 মহাভারত, আসদপব শ (অ্নুক্রমণীপব শ), অ্ধযায -১/২৯ দ্রঃ মহাভারতম্ (সচত্র ালা প্রকা ন, পুণা, ১৯২৯) 
3 Indian literature, (vol. I, Part II, 2nd Edition), M. winternitz, p. 277 
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“ধম শ াস্ত্রসমদাং পুনযাং অ্ি শ াস্ত্রসমদাং পরম্। 

হমাক্ষ্ াস্ত্রসমদাং হপ্রািাং বযাফিনাসমতবুশ্চদ্ধনা ।। 

ধফম শ চাফি শ চ কাফম চ হমাফক্ষ্ চ ভরতষ শভ। 

েসদহাশ্চি তদনযত্র েফেহাশ্চি ন তত্ ক্বসচৎ ।।”4 

 

ো নাই ভারফত (মহাভারফত) তা হনই ভারফত (ভারতবফষ শ) এ 

শুধু প্রবচন নয, িতয। মহাভারত তাই এক সদফক হেমন (মহা 

ভারত) অ্ি শাৎ মহান ভারতাত্মার পসরচাযক, অ্পর সদফক 

হতমসন মহা (বহৃৎ) ভারতবফষ শর পসরচাযক। মহাভারতফক বাদ 

সদফয ভারতবষ শফক হচনা োয না, কল্পনা করা োয না। হেমন 

হদবতাত্মা সহমালয, ভারত মহািাগর, হতমসন ভারতাত্মা 

মহাভারত – 
 

“েিা িমুফদ্রা ভগবান্ েিা সহ সহমবান্ সগসরঃ । 

উফভৌ খযাফতৌ রত্নসনধী তিা ভারতমচূযফত ।।” 

মহাভরত । আসদপব শ 

 

হিৌসতর কিার একষ্টি ভসবষযৈাণী আফি । সতসন বফলসিফলন হে 

মহাভারত কিা সচরকাল ভারতবফষ শর মুখয কসবগফণর 

উপজীবয হফব –– 
 

“িফব শষাাং কসবমুখযানামুপজীফবযা ভসবষযসত । 

পজশনয ইব ভূতানামক্ষ্ফযা ভারতদ্রুমঃ ।।“ 

মহাভারত, আসদপব শ । 
 

কাসলদাি হিফক আজফকর েুফগর রবীন্দ্রনাি পে শি ভারতীয 

কসবমানফির ঊপর মহাভারফতর প্রতযক্ষ্ ও পফরাক্ষ্ সবপুল 

প্রভাব এই উশ্চির িতযতা প্রমাণ কফর। 

মহাভারত ভারতবফষ শর “জয-কাবয” বা সবজফযসতহাি –– 

“জফযা নাম ইসতহাফিাহযম্।”আপাত দৃষ্টিফত “জয”  ব্দষ্টি 

শুধু জফযর কিা নয, পাপ ও পুফণযর ৈফে পাফপর পরাজয ও 

পুফণযর জয হ াসষত হফযফি। তাই মহাভারফতর মূল বাণীও হল 

“েফতা ধম শিত জযঃ।” এই “ভারতীকিা” ভারতীয িভযতা 

ও িাংসৃ্কসতর মম শ কিা। মহাভারফতর মূল লক্ষ্য মানবকলযাণ –

– ইদাং স্বিযযনাং মহৎ । 

মহাবারতফক ভারতকাবয এবাং “মহাভারত” দুইই বলা হয। 

ভরত বাংফ র জন্ম কাসহনী এই মহাকাফবয সলসখত হফযফি বফল 

এই গ্রফের এক নাম “ভারতকাবয”। আবার এই গ্রফের মহত্ত্ব 

এবাং ভারবত্ত্ব বা গুরুত্বফহতু এর অ্পর নাম “মহাভারত” –– 
 

“ভরতানাাং মহদ্জন্ম তিা ভারতমচুযফত । 

মহত্ত্বাৎ ভারবত্ত্বাৎ চ মহাভারতমুচযফত ।।“ 

 

মহাকাবযষ্টিফত একষ্টি ভারতীয মহাজাসত গেফনর এবাং 

িব শভারতীয িাংসৃ্কসত রচনার প্রযাি লক্ষ্ করা োয। হিইজফনয 

মফন হয “মহাভারত” নামকরণষ্টিই িাি শক। 5 

                                                            
4 মহাভরত, আসদপব শ, ৪ক. পাোির, েিা হমরুম শহাসগসরঃ।  
5 হকবল মাত্র ভারত নামকরফণ এই গ্রফের িমযক পসরচয হফত পারত না। 
মহাভারত নামকরণই িাি শক নামকরণ। একষ্টি রাজবাংফ র পসরচয হদওোই 

হতা এই গ্রফের মুখয উফে য সিল না, মহাজাসতগেফনর এবাং িব শভারতীয 

িুমহান্ িাংসৃ্কসত রচনার প্রযাফি িব শফলাকগ্রাহয নাম হল মহাভারত। শ্চত্রপুরাসর 

চক্রবতী মহাভারফতর রূপদপ শণ ( ারদীয মধুরাাংি ১৩৬৮), পঃৃ ৫।  

মহাভারত-দ শফনর এই হল িাংসক্ষ্ি িার।6 এবার রবীন্দ্রনাি 

রামাযফণর মফতা মহাভারতফকও হকান্ দৃষ্টির আফলাফক 

হদফখফিন আফলাচনা কফর হদখাব। 

রবীন্দ্রনাফির মহাভারত-দ শফনর পসরচয আফি তা েঁর কাফবয, 

নািফক ও প্রবফে। প্রিফম, প্রবে িাসহফতযর সবষয আফলাচনা 

করা োাক। প্রাচীণ িাসহতয, িাসহতয, পসরচয, স ক্ষ্া –– ইতযাসদ 

প্রবে গ্রফে রবীন্দ্রনাফির ভারতী-সচিার পসরচয স্পস্ট্। 

প্রিঙ্গত বলা প্রফযাজন, রামাযণ ও মহাভারত দুই 

মহাকাবযফক রবীন্দ্রনাি একই দৃষ্টির আফলাফক সবচার 

কফরফিন।  

হিই িূফত্র রামাযফণর মফতা মহাভারতফকও রবীন্দ্রনাি 

ভারতবফষ শর িনাতন ইসতহাি সহিাফব হদফখফিন। মহাভারত 

প্রিফঙ্গ ভারতবফষ শর সচরকাফলর ইসতহাি বলফত রবীন্দ্রনাি সক 

হবাঝাফত হচফযফিন আফলাচনা করা প্রফযাজন। মহাভারত হে 

ইসতহাি তা মহাকসব কৃষ্ণ-নৈপাযন সনফজই বফলফিন, “জফযা 

নাম ইসতহাফিাহযম্ হশ্রাতফবযা সবশ্চজগীষুণা।”7 অ্ি শাৎ 

সবজফযর ইসতহাি। হি সবজয হকান্ অ্ফি শ হি কিা ভূসমকায 

বফলসি। মহাভারতফক জানফলই হেন িমগ্র ভারতবষ শফক 

জানা হয। ভারতবফষ শর ইসতহাফি শুধুমাত্র বস্তুিতযগত 

ইসতহাি নয, মনন-িঞ্জাত ইসতহাি। িাধারণ ইসতহাি তিয 

মহলূ, আর সচরকাফলর ইসতহাি প্রতয়য লব্ধ িতয।  

মহাকসবফদর অ্নুভবজাত িতয সকভাফব কসবমফন সচরিন 

িতযরুফপ প্রসতভাত হয ? রবীন্দ্রনাি বফলফিন ,…প্রিফম নানা 

মুফখ প্রচসলত খণ্ড গানগুলা একিা কাফবয বা েঁধা পস়িযা হিই 

কাবয আবার েখন বহুকাল ধসরযা িব শিাধারফণর কাফি গাওযা 

হইফত িাফক, তখন আবার তাহার উপফর নানা সদক হইফত 

নানা কাফলর হাত পস়িফত িাফক। হিই কাবয হদফ র িকল 

সদক হইফতই আপনার পুষ্টি আপসন িাসনযা লয। এমসন কসরযা 

ক্রম ঃইতাহা িমি হদফ র শ্চজসনি হইযা উফে। তাহাফত 

িমি হদফ র অ্িঃকরফণর ইসতহাি, তত্ত্বজ্ঞান, ধম শফবাধ, 

কম শনীসত, আপসন আসিযা সমসলত হয। হে কসব হগা়িায ইহার 

সভৎ পত্তন কসরযাফিন তাহার আিে শ ক্ষ্মতাবফলই ইহা 

িম্ভবপর হইফত পাফর। সতসন এমন জাযগায এমন কসরযা 

হগা়িা োেঁসদযাফিন, তাহার প্ল্যানিা এতই প্র ি হে বহুকাল 

ধসরযা িমি হদ ফক সতসন সনফজর কাফজ খািাইযা লইফত 

পাফরন। এতসদন ধসরযা এত হলাফকর হাফত পস়িযা হকািাও হে 

সকিুই হতা়িা বা েঁকা হয না তাহা বসলফত পাসর না –– সকন্তু মূল 

গেনতার মহাফত্ময হি িমিই অ্সভভূত হইযা িাফক। 

আমাফদর রামাযণ-মহাভারত, সবফ ষভাফব মহাভারত ইহার 

দৃিািস্থল। এইরূপ কাফল কাফল একষ্টি িমগ্র জাসত হে 

কাবযফক একজন কসবর কসবত্ত্ব -সভসত্ত আশ্রয কসরযা রচনা 

কসরযা তুসলযাফি তাহাফক েিাি শ মহাকাবয বলা োয। 8 

মহাভারফতর মহাকাবযত্ব এবাংঐসতহাসিক িতযতা িম্বফে 

স ক্ষ্া প্রবফেও রবীন্দ্রনাি অ্নুরূপ কিা বফলফিন –– “হদফ  

হে সবদযা, হে মননধারা, হে ইসতহািকিা দফূর দফূর সবসক্ষ্ি 

সিল, এমনসক সদগফির কাফি সবলীনপ্রায হফয এফিফি, 

একিমফয তাফক িাংগ্রহ করা, তাফক িাংহত করার সনরসত য 

আগ্রহ হজফগসিল িমি হদফ র মফন। …এর মফধয একষ্টি 

প্রবল হচিা, অ্ক্লাি িাধনা, একষ্টি িমগ্র দৃষ্টি সিল। এই 

উফদযাফগর মসহমাফক  শ্চিমতী প্রসতভা আপন লক্ষ্যীভূত 

                                                            
6 মহাভারফতর ভুসমকা আফলাচনাে আসম অ্ধযাপক শ্চত্রপুরাসর চক্রবতীর 

মহাভারফতর রুপদপ শণ গ্রেষ্টির কাফি সবফ ষ ভাফব ঋণী।   
7 মহাভারত, আসদপব শ 
8 িাসহতযিষৃ্টি, র., র., ১৩  খণ্ড, (পঃ বঃ িঃ িাং, ২৫হ  নব াখ, ১৩৬৮), 

পঃৃ ৬৭-৬৮ 
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নামষ্টিফতই। মহাভারফতর মহৎ িমুজ্জল রূপ তা েঁরা ধযাফন 

হদফখসিফলন, মহাভারত নামকরণ তা েঁফদরই কৃত । হিইরূপষ্টি 

একই কাফল হভৌমণ্ডসলক রূপ এবাং মানি রূপ। ভারতবফষ শর 

মনফক তা েঁরা হদফখসিফলন মফন।9 

উত্তফর সহমালয হিফক দসক্ষ্ফণ কনযাকুমাসরকা পে শি সবি্তৃত 

আ-িমুদ্র-সহমাচল ভূভাগফক “ভারতবষ শ” আখযা হদওযা 

হফযফি। 

 

“উত্তরাং েৎ িমুদ্রিয সহমাফদ্রদ্বিবদসক্ষ্ণম্ । 

বষ শাং তৎ ভারতাং না ভারতী েত্র িিসত ।।”10 
 

এই সবিীণ শ হভৌমণ্ডসলক আফবিনীর মফধয বিবািকারী 

মানব-িমাফজর িভযতা ও িাংসৃ্কসতর ঐসতহাসিক পসরচয 

মহাভারত। মহাভারফতর  িনাপুঞ্জ এবাং  ািনু, ধতৃরাষ্ট্র, 

কৃষ্ণ, কণ শ, েুসধষ্টির – ভীমাজুশনাসদ উফেখফোগয চসরত্রগুসলর 

ঐসতহাসিকতায প্রায হকউই িফেহ কফরন না। তািা়িা 

মহাভারত হিফক হিকাফলর ভারতবফষ শর “নদী-পব শত-

জনপদাসদর হভৌফগাসলক িস্থান, িমাজ -সববতশন, আদফ শন 

সবসভেতা ও িাং াত, ইতযাসদর পসরচয”11 পাওযা োয। আর 

হেফহতু মহাভারত ভারতবফষ শ েুফগ েুফগ প্রচসলত আখযান 

উপফদ  প্রভৃসতর িাংকলন, হিই হহাতু ইহা “তৎকালীন 

ভারত-িাংসহতা নাফমর মফধযই এর অ্ি শ 

পসরি্েুি।”“মহাভারত বযািকতৃ শক কসিত ও 

গণফদবতাকতৃ শক (বুফঝ না বুফঝ) সলসখত হয। এই কাসহনীর 

মফধযই মহাভারফতর েিাি শ উৎপসত্তর ইসতহাি সনসহত 

আফি।”12 (েসদও প্রচসলত প্রবাদ অ্নযরূপ)। এ হিফক স্পি 

প্রতীযমান হয হে মহাভারত গণফদবতা অ্ি শাৎ ্ জনগফণর 

ৈারা সলসখত হফযসিল। িুতরাাং ভারতীযজনিাধারফণর মফনর 

অ্সভবযশ্চিই মহাভারত।  

ভারতবফষ শর িবফচফয বফ়িা আদ শ হল – নবসচফত্রযর ও 

নবষফমযর মফধযও সমলফনর আদ শ ঐফকযর আদ শ। হি ঐকয 

হকমন রবীন্দ্রনাি বফলফিন হে ভারতবফষ শর মন অ্তীত ও 

ভসবষযৎফক এক িুক্ষ্ ঐকযিূফত্র গ্রসিত কফরফি। ভারতবফষ শর 

মন “িব শত্র হে নবসচত্রযহীন িাময স্থাপন কসরযাফি তাহা নফহ, 

সকন্তু িমি নবসচত্রয ও নবষফমযর সভতফর সভতফর একষ্টি 

মূলগত অ্প্রতযক্ষ্ হোগিতূ্র রাসখযা সদোফি। হিইজনয 

মহাভারফত বসণ শত ভারত এবাং বতশমান  তাব্দীর ভারত নানা 

বফ়িা বফ়িা সবষফয সবসভে হইফলও উভফযর মফধয না়িীর 

হোগ সবশ্চিে হয নাই। হিই হোগই ভারতবফষ শর পফক্ষ্ 

িব শাফপক্ষ্া িতয এবাং হিই হোফগর ইসতহািই ভারতবফষ শর 

পফক্ষ্ িব শাফপক্ষ্া িতয এবাং হিই হোফগর ইসতহািই 

ভারতবফষ শর েিাি শ ইসতহাি।”13 

রামাযণ আফলাচনা প্রিফঙ্গ আমরা হদফখসি, রবীন্দ্রনাি 

রামাযফণর মূল কাসহনীগুসলফক রূপক সহফিফব গ্রহণ কফর 

হিই হিই রূপফকর রহফিযর আবরণ খুফল হেফলফিন। তা েঁর 

দৃষ্টিফত মহাভারতও তাই রামাযফণর অ্নুরুপ শ্চত্রসবধ ৈফের 

ইসতহাি –– (১) আে শ -অ্নাফে শর ৈে (২) ক্ষ্শ্চত্রয ব্রাহ্মফণর ৈে 

এবাং (৩) উপািনাৈে – স ব এবাং সবষু্ণ, েজ্ঞ এবাং ব্রহ্মতফত্বর 

                                                            
9 সবশ্বসবদযালফযর রূপ (১৯৩৩) স ক্ষ্া. দ্রঃ, র. র. ১৩  খণ্ড, (পঃ বঃ িঃ িাং, 

১৩৬৮) প-ৃ৬৭-৬৮ ।  
10 সবষু্ণপুরাণ ২/৩/১ ।  
11 রামাযণ ও ভারতিাংসৃ্কসত (এসপ্রল ১৪, ১৯৬২)।  
12 তফদব ।  
13 ধম্মপদাং ১৯০৫ (প্রাচীন িাসহতয, সবশ্বভারতী, শ্রাবণ, ১৩৬২), পঃৃ ৮৪ 

ৈে। রামাযণ এবাং মহাভারত এই দুই মহাকাফবযই প্রাচীন 

িমাজ-সবপ্ল্ফবর কিা আফি এবাং হি সবপ্ল্ব িাং ষ্টিত হফযসিল 

পূব শকসিত শ্চত্রসবধ অ্িসব শফরাফধর মাধযফম। 

রামাযণ আফলাচনা প্রিফঙ্গ িমাজ-সবপ্ল্ফবর সতনষ্টি সবষফের 

উপরই সবিাসরত আফলাচনা করা হফযফি। িাংফক্ষ্ফপ 

মহাভারফতর নবপ্ল্সবক সবফরাফধর ইসতহাি অ্নুধাবন করা 

হেফত পাফর। 

আে শ -অ্নাফে শর মফধয ৈফের েফল আে শিমাজ পারস্পসরক 

নবসরতা ভুফল সগফয ক্রম ঃ িাংহত হফয উেসিল। শুধু 

আে শফগািীর মফধযই নয, আে শ ও অ্নাে শ এই দুই 

সবপরীতফগািীর মানুফষর ৈফে, দুই জাসতর িভযতা ও 

িাংসৃ্কসতর গ্রহণবজশফনর মধয সদফয দুই িমাজ (আে শ ও 

আফে শতর) অ্তযি সনকিবতী হফযসিল। কালক্রফম েিাি শ 

িাংহসত গফ়ি উফেসিল। আে শ ও আফে শতর িভযতা ও িাংসৃ্কসতর 

সমলফনর েলস্বরূপ পরবতীকাফল হে বহৃৎ্ ভারতীয িভযতা 

গফ়ি উফেসিল তাই সহেিুভযতা এবাং হে মহাজাসত গফ়ি 

উফেসিল তাই সহেজুাসত।  

জফন্মজফযর িপ শেজ্ঞ কাসহনীর অ্িরাফল রবীন্দ্রনাি প্রিে 

প্রচন্ড প্রাচীন েুদ্ধ-ইসতহাফির িূত্র িোন কফরসিফলন। হি 

েুদ্ধ আে শ-অ্নাফে শর েুদ্ধ।  

শুধু আে শ -অ্নাফে শর মফধয হকন, এই িভযতা ও িাংসৃ্কসতর 

ধারক ও বাহক হফযও ব্রাহ্মণ ও ক্ষ্শ্চত্রয পরস্পর সবফভদমলূক 

অ্িৈ শফে সলি হফয পফ়িসিল । এই সবফরাধ িামাশ্চজক 

মে শাদার প্রসতিা সনফয সবফরাধ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষ্শ্চত্রফযর আদ শ ও 

মে শাদার ল়িাই-এ কখফনা ব্রাহ্মণ, কখফনা ক্ষ্শ্চত্রয জযী 

হফযফি। 

 

সহোয়ক গ্রন্থ 
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2. মহাভাতম্ (িিীকম্), আসদপব শ, িভাপব শ, সচত্র ালা 

প্রকা ন, পুনা, ১৯২৯ 
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6. রবীন্দ্রদ শন (সৈতীয িাংস্করণ, নব াখ, ১৩৩৩), সহরণ্ময 

বফেযাপাধযায। 

7. রবীন্দ্রাযণ (১ম ২য খণ্ড, ২২ হ  শ্রাবণ, ১৩৬৮), 

পুসলনসবহারী হিন িম্পাসদত। 

8. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রিাসহতয প্রফব ক (িাংফ াসধত 

িাংস্করণ, ১৩৬৭, হপৌষ), প্রভাতকুমার মুফখাপাধযায। 

রবীন্দ্রকাবযপ্রবাহ(১ম খণ্ড, সৈতীয িাংস্করণ), শ্রীপ্রমিনাি 

সব ী। 

9. রবীন্দ্রকাবযপ্রবাহ (২য খণ্ড, প্রিম সমত্র-হ াষ িাং, 

অ্গ্রহাযণ, ১৩৬৮), শ্রীপ্রমিনাি সব ী। 

10. রবীন্দ্রনাি (১৯৫৮), অ্শ্চজতকুমার চক্রবতী 


