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ABSTRACT

পৃ

থিবীতে সভ্েতা থবকততে কৃথিকততো অগ্থো সততি েলতসচ ব্ববতা থিথবড় সমকপ াতেতে। আবহতওেতা

ববথচত্া সততি মিু ি্ সমতে অথভতোতথেে হওেতা েতথ্তে কৃথিকততোপা পথাপূ াক রতপ সহেলভ্ উপকািতথো
সতহততো্ সসচ পথাকলিতথে রপতেতি থিতেতো শমতক সথ্বি কতাতে। ভতােীে সভ্েতা সসচব্ববতা ইথেহতস অথে
পতচীি। সমবে অধু িত পতর প্েতথনক থিেেপিতথো থিথাতে বলত োতে, ভতাতে সসচ-ব্ববতা পতচীিেম অথ্ত
সমতহা্ড় ও থসনু সভ্েতে থবে্মতি থেল। েৎপাবেপীকততল এই েল সঞে পকতলা উত্তো পমতি পতচীিেম
সলেমতলত, থেলততলে, পুাতেতথনক পমতিতথে ও সংসৃ থো সত্ থিথবড়ভততব সমকপোুক াীথে িীথো মতধ্ পতওেত োতে।
পুাতি, সবে, মহতভতাে, াতমতেি, সবদি ও বেি গ্াতথো মতধ্ েতল, থবল, িতহতা েতলতব বতঁধ এবং কুতেতা উত্ে
পতওেত োতে। কৃথি ও বতসকলত থিভপা গ্সমূ হ, সোমি- ‘কৃথি পাতেতা’ সসচ ব্ববতা থবিতে থব্ৃ ে থববাি াতেতে।
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সসচ-ব্ববতা পকৃে অিপ বত েতৎপোপ সু থব্ৃ ে।

েীবতি উত্তিা সততি সততিই ‘কুন’ এা মতধ্তম েল

েতপততিা সসচ-ব্ববতা সতমতথেক সং্ঠি থবিতে

সঞতো সকদেতলা সূ ্পতে হতেথেল। এই কুতন েতে

আতমথাকতা ্তবিক উইথলেতম াতইট সকথলা মনব্

সিতক বত পতিতাা াত্তা উপা সিতক বৃ থ্া বতে

গুতপূ িপ। েতঁা মতে, সসচ-ব্ববতা থকেু গুতপূ িপ

োতওেত েল েমত হে। পতচীি কুন পতিতাা চতঁই সকতট

থবিে াতেতে – েতলা স্ততো উপা থিেন্, েল

থিমপতি কাত হে। ইট বত পতিা থেতে াতেথমথ্ থিথমপে

সঞে, ফসতলা েি্ েতলা বত্তব্ এবং সু ষ েল

কুন পাবেপীকততল শু হে। পিম েেতবীতে ৭৫০০০

থিকতেী

বত্তব্। উপথাউক পথেথট ব্ববতা সততি

ঘি থমটতা আেেি থবথে্ কুন থিমপতি কাত শু হতে

আলতেত ধাতিা কতে োু ক িততক - েল ব্ববতা

থ্তেথেল। একই সততি বতঁধ থিমপততিা সম্ পতিথমক

সু থবধতোু ক

েল

থবিেতথো

থবোি এবং েল সংকতন থববততো সমতধতি এই সম্

থ্তেথেল।

থিমপতি,

াকিততবকি,

পথাচতলিত,

থবিতো সমথ্্ে রপ হল েল সসচ-ব্ববত।থ

জতি

মতিু তিা

আেত্া

মতধ্

এতস

২৬০০ েৃ্ পূ বপততব বতথি ্াতবী (থমো) বতঁধ

পতচীিকতল সিতক ভতাতো েলবতেু া ববথচত্া

থিমপততিা সফল সূ ্পতে লক্ কাত োতে, আা বতঁধ

সততি সং্থে সাতে েল সসচ-ব্ববতা থিমপতি কাত

থেতে থবেতল েলতধতা থিমপততিা পতচ্ত সফল হতেথেল

হতেথেল। েেতবীা পা েেতবী ধতা মতিু ি েতা

সবপপিম ৩০০০ েৃ্ পূ বপততব েতবতে (েিপি)। েতব

পতেতেতিা পথে েৃ থ্ সাতে ধীতা ধীতা এই েল সসচ-

প্েতথনক বত থলথেে উপতেতি সমূ তহা পোপতর মত্তে

ব্ববতা থিমপততিা সূ ্পতে কতা। পতচীিকতল সিতক

েু ষতপ্েতা েুি থিথ্ে হতে বলত কথঠি, সো বতঁধ

মূ লে োতা হতে সিতক থিষৃ থো উপতে সরপ কৃথ্ম

থেতে েলধতাত থিমপততিা সকদেল সকতি একথট থিথেপ্

উপততে সসচ-ব্ববতা বত্তব্ কাত হে। বতেু পুাততি

বতি সিতক থবকথেে হতে পৃথিবীা অি্্ পসতথাে

পতচীি াতেবংতো বিপিতা সততি সততি পতচীিেম োতা

হতেতে। পতচীি কততল অতিক সভ্েত এবং সেে এই

উত্ে

াথচে

জতিতক সমসতাি ও থবকথেে কতাথেল। েতমপতিীা

মহতভতাতে ইকবতকু বংেীে াতেত মতনতেতা আমতল

ওেতথেংব্ সটকথিক্তল ইউভতথসপথটা েল বত্তব্

ব্তপক োতা উত্ে াতেতে।২

সংকতন থবতেিজ গংিা ্তত্পেতো মতে, পতচীি বতঁধ

পতওেত

োতে।

৩০০

েৃ্

পূ বপততব

ভতােীে সসচ ব্ববতা থবকতেঃ
পতর্থেহতথসক পবপঃ
আিু মতথিক পতে ৬০০০ বিপ পূ তবপ মতিবেতথে
ঐক্বি ভততব বসবততসা সততিই, েীবি ধতাতিা
পতে্থহক চতথহেত পূ াতিা েি্ েল সমনীে জতি
লততভা পতচ্ত শু হতে োতে। এই লড়তই একথেতক
সোমি েীবি াকত েি্ িেীা েতলা বতি সিতক
থিতেতক াকত কাত, অি্থেতক েীবি ধতাতিা চতথহেত
পূ াতিা েি্ সসতচা সতহতো্ গহি - েু থট থবিতে েল
অে্ন গুতপূ িপ থেল। পতচীিেম ‘কুন’ থফথলথপন ও
গীস সেতে পতওেত োতে, সভ্েতা পিম িত্থাক

থিমপতি সকততিত ্তথিথেক জততিা উপা থভথ্ কতা
থিথমপে হেথি।
ভতােীে পতচীিেম সভ্েত হাপতে বতঁধ থিমপতি
উপলথ্ ও থিেতমা উপা থভথ্ কতা ্তড় উতঠথেল,
োতা থভথ্ থেল বত্থবক অথভজেত। পতচীি গীস,
টতইথগস ইউত্থটস ও থসনু িেীা েীতা ্তড় ওঠত
সভ্েত সমূ হ েল ব্ববতা সথঠক পতেতত্া উপা থভথ্
কতা থবকথেে হতেথেল। থবংে েেতবীা পতাথমক পতবপ
থসনু িেীা েীাবেপী অঞতল েিি কততোপা ফতল সো
পতচীি ি্া সভ্েতা উপথবথে পমতথিে হতেতে, সসই
সভ্েতা সততি সমসতমথেক অপা একথট িেীমতেৃক
সভ্েত, সমতসতপতটথমেতা সততি বতথিথে্ক কতাতি
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সূ ত্ ‘অবেত’

েতবা উত্ে

উদতথসে হতেতে। এই সভ্েতা থবতেি লকিীে

াতেতে, োতা অিপ হল “কূতেত”। সূ ্ VII. 1032 সিতক

থবিেতথো মতধ্ থেল েল বত্তব্ ও পেঃপিতলী

েতিত োতে একথট শষ েলতেতে েতথল বতলথে পতড়

বত্তবত্া সু থিপুি পতেত্। এই সু থিপুি পেঃপিতলী

িতকতা থববা্ পতওেত োতে। অি্ একথট অিু ত্ে

ব্ববত ও েল ব্ববতপিত থবকততো সো চাম থেেতা

সিতক ‘কুল্’ েতবা উত্ে পতওেত োতে, োতা অিপ

উ্ীে হতেথেল েত ২০০০ বো পতা ্তড় ওঠত সাতমতি

কৃথ্ম িেী বত েতল োত একথট হতে থ্তে পতড়তে।

সভ্েতে লক্ কাত োতে িত। সমতসতপতটথমেতা মে থসনু

োেুপা সবে “কুল্” ও “সতাথস” েব্ে োিতকতম েতল

িতো বততি হাপত সভ্েত পথে বোই কথেগব হে।

ও েলতেে সবতাততে ব্বহতা কাত হতেতে। এই

েত সিতক থিষৃ থে লততভা েি্ বতথড়গথল ও েূ ্প অঞল

েব্তো উত্ে লকিীে মত্তে সেেত োতে। অিপব

উঁচু ভূথমা উপা থিমপতি কাত হতেথেল। কৃথিকততোপা

সবতো III. 13 স্তত্ িেী সিতক সসতচা কততোপ েতল

েি্ থসনুা েলধতাততক সাতধ কাতা েি্ বতঁধ থেতে

েিতিা উত্ে পতওেত োতে। সসেততি িেীতক ্তভী আা

েথমতক আবতেী কতা সেতলত হতেথেল, োত এই সভ্েতা

েতলতক বতেু তাা সততি েুলিত কাত হতেতে। সকদথেকত

থবকততো অি্েম েেপসরপ থেল। োতা উপা সভ্েতা

সূ ত্ XL. 3-6 এ িেী সিতক েততল সাবাততহা

অথ্ত থিভপােীল থেল।৩

সূ ্পততো শভতাতমা েি্ ধমপীে াীথে সাওেততো

কূতেত হাপত সভ্েতে থবতেি অপথাহতোপ থবিেতথো
মতধ্ অি্েম। সমথে মতহতজতেততড়ত েিি কতোপ
মতধ্তম পুাতেতথনক থবভত্ এই থসিততন উপিীে
হতেতে, মতহতজতেতড়ততে পথে থেিথট ঘা থপেু একথট
কতা কূতেতা উপথবথে লক্ কাত োতে। পুাতেতথনক
থবভতত্া থহসতব অিু োতেী ৭০০ থটা অথধক কূতেত
পতওেত থ্তেতে। বত্তব কূতেত হল হাপত সভ্েতাই
অবেতি। এইরপ পথাথবথেতে েুবই পতসথ্কভততব
একথট থবিে ওতঠ আতস, হাপত বতসীাত সসতচা মতধ্তম
কৃথিকতে সম্ কাে। সসই থবিতে থিথ্ে হওেত
স্তলও, েতব েত সম্ হে িেীতে বতঁধ থেতে সসতচা
মতধ্তম। ভতােবতিপ পতর-ঐথেহতথসক পতবপ কৃথ্ম সসচব্ববতা সব সিতক থবশ্ পমতি পতওেত োতে, েথক্
ভতাতে পুতিা ইিতম গততম। ঐ বততি হাপত পাবেপী
থ৬০০-থ৪০০ েৃঃ পূ বপ সিতক থ০০০-৭০০ েৃঃ পূ তবপা
মধ্বেপী থেিথট সভ্েতা উপথবথে লক্ কাত োতে।৪
ঐথেহতথসক (ববথেক - গরোু ্) পবপঃ
পতচীি সতথহে্ সবেসমূ তহ কূতেত, েতল এবং
বতঁতধা উত্ে পতওেত োতে। ঋ্তবতো I.8510:

উত্ে কাত হতেতে।
কৃথি সমতকপ ধতািতা কমবধপমতি বৃ থিা সততি সসচ
ব্ববতা

অথিবতোপেতা

ইথ্ে

পতওেত

োতে।

থমথল্পদতহত-া মে থিেক ধমপগত্ও এা উত্ে
পতওেত োতেঃ থ) েথম সিতক আ্তেত, কতঁটত, পতিা
সাততিত, ২) লতঙল চতলিত, ৩) বীেবপি, ৪) সসচি, ৫)
কৃথিতকত্ সবড়ত সেওেত, ৬) িো সেওেত, ৭) ফসল
কতটত ইে্তথে। সু োতং কৃথি সো সবপভতােীে চথা্
সপতেথেল েতা থপেতি সসচ ব্ববতা ভূথমকত থিঃসত্তহ
সীকতা কাতে হে। ধমপেতত্ সসেু বত সসচপকতলা
গুত

সমতন

ধমপেত্কতা্্

োিতোি

সতচেিেত

সকবলমত্

সসতচা

সেেত

োতে।

পতেতেিীেেতে

কিতই বতলতেি েতই িে, সসচপকল বত সসেু ি্
কাতল েতথ্থবধততিা উত্ে কতাতেি। সৃ থেগ্কতা
থবষু সসেুভ্কতাীা েি্ মৃেু্েন থিথেপ্ কতাতেি।
এই েতথ্া থবধতি ও ব্ববতগথল অবে্ই েৎকতলীি
সমততে সসচব্ববতা পথে সতচেিেতা পথাচতেক।
মিু সৃ থেতে (VII.196) মিু থলতেতেি, একেি
াতেত োথে সকততিত াতে্ েেল কাতে চতে েতব েতা
উথচে পিতম সসই াততে্া বতঁধ (টতটতক বত েতেতক)
এা ধংস সতধি সম্ কাত। থেথি আাও বতলতেি
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াততে্া সীমতিতে বতঁধ, কূতেত, পুষাীিী এবং পত্তবি

from elsewhere, or, to other who are

থিথমপে সহতক (VIII.248)। মিু সৃ থো XI 279;281 এ

building(these), he should render aid with

বলত হতেতে, সকতি ব্থক বতঁতধা কথেসতধি কাতল

Land, road, trees and implements, and (also

অিবত বতঁতধ আ্ে েলত্ততো পবততহ বতধত পেতি

render aid) to (the building of) holy place

কাতল, েততক কতঠতা েতথ্ পেতি কাতা থবধতি সেওেত

and parks. If are walks out of the joint

হতেতে। সেতিী ব্থক োথে সসচ পকল সমাতমথে কতা

building

সেি েতহতল মৃেুেন াথহে হতব এবং হতেতা প্

labourers and bullocks should (be made to)

েথামতিত োতি্ বতল থবতবথচে হতব।৫

থবে্তে

do (his share of) the work. And he should

েত্কতা বৃ হসথে াতত্া িীথে থিধপতাি থবিতে

be a sharer in the expenses and yet should

আতলতচিত কাতা সমে উত্ে কতাতেি, সো বতঁধ থিমপতি

receive no portion (of the benefit derived).

ও াক্ততবক্ পথব্ কমপ বতল থবতবথচে হে। এই

The ownership of the fish, ducks and green

থিমপতি কততোপা ব্েভতা ও কেপব্ ঐ বততিা ধিী

vegetable in the irrigation works should go

ব্থকতো বহি কাত উথচে। অপা একেি পতচীি

to the king.”৬

of

an

irrigation

work,

his

েত্কততাা মতে, মিু ি্ সমততে সো সতেথট পুুিতিপ
াতেতে েতা মতধ্ েলতেে েিিতক একথট পুুিতিপ

সকদথটল্

সসচ

সু থবধত

পতর

েথম

সিতক

বতল মতি কাত হে। এা অনভূপক হল েল পেতি কাত,

আেতেকৃে াতেতসা হতা সমতকপ মনব্ কাতেি,

পতপ, কুপত, বতথল, কুল্ত, পেমতকতাত, েতেতকত অিবত
বতঁধ থিমপত্ কাত। থবষু পুাতি অিু োতেী োথে সকততিত

উৎপতেতিা এক চেুিপতংে াতেস থহসততব াত্তক পেতি
কাতে হতব সোতহেু সসচকততোপা েি্ িেী, বতঁধ হে বত

ব্থক কূতেত, বত্তি এবং বতঁধ সমাতমতো সহতেেত

কূতেতা েলতক ব্বহতা কাত হতেতে। সু োতং সমদোপ

পেতি কতাি, েতব েত েতা গ্ থহসততব ্ি্ কাত

াতেসব্ববতে সসচ সসথবে কৃথিেথমা াতেস সতধতা্

হতব।

েথমা সিতক সবপেত অথধক থেল। সমদোপ েতসকাত োিতিপ
মহতভতাে অিু োতেী ৩থ৫০ েৃ্পূ বপততব সমতট

োু থধথষা াতেসভতে আ্ে ঋথি িতাে েতঁা সতমততে্া
েিকল্ত্মুেী

থকেতকলততপা

পোপততলতচিত

কততল

োু থধথ্াতক প্ কতাথেতলি, “েতঁা াততে্ কৃিকাত সু েী
ও পতচুতোপ েীবি োতপি কতা? বতঁধগথল েতল পূ িপ ও
োতি্ বড় এবং সতমততে্া থবথভ্ অঞতল থব্ৃ ে এবং
কৃথিকতোপ শধু মত্ বৃ থ্া েতলা উপা থিভপােীল িে?”
চনগর সমদতোপা মনী থবষুগর বত সকদথটল্ েতঁা
থবে্তে গ্ ‘অিপেতত্’ ৩০০ েৃ্পূ বপততব থবথভ্ পসত্
েতল ও বতঁধ এবং েৎসংথ্্ থবথভ্ থবিতো আতলতচিত
কতাতেি। “He should cause irrigation work
to be built with natural water sources or
with water to be built with natural water
sources or with water to be brought in

উপলথ্ কাতে সকম হতেথেতলি সো কৃথি অিপিীথো
সতফল্ অতিকতংতেই সসচব্ববতা উপা থিভপােীল।
সম্তথবথিতসা ইথনকত গ্ সিতক েতিত োতে সো,
অ্ততগততিতমে িতমক াতেপুুিতো অি্েম কেপব্
িেীা েল োততে সসচকততোপা েি্ কৃিতকা কততে
সপঁেে, সস ব্তপততা িো সেওেত। এই বিপিততে
সসচব্ববতা ব্তপততা সমদোপ পেতসতিা আগহ ও
উতে্তত্া সীকৃথে আতে। সকদথটতল্া অিপেত্ সহ
পতচীি ভতােীে েত্গত্ েলতসচ পকল সসেু বতল
থচথ্ে। সকদথটতল্া মতে, সসচপকল েু ই পকতা – সো
সসচ পকল পতকৃথেক উৎসতক আশে কতা আতে
“সতহতেক সসেু” ও সো সসচ পকতলা পতেতেিীে েল
কৃথ্ম উপততে অি্্ সকতিও এলতকত সিতক আিেি
কাতে হে “আহততোপতেক সসেু” । অি্তি্ েত্কততাা
মতেত সকদথটল্ সকল েলতসচ পকলতকই াতেকীে
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মতথলকতিতধীি াতেতে চতি। সসই কতাতি থেথি কৃিতকা

প্তব ও রপতেি কাে। াতেস েতথলকতে থকেু

উপা এক পকতা েলকা “উেকভত্”

চতপততিতা

কৃথিভূথমতক “সসচকতোপ” েীিপক েতথলকতে াতেত হে।

পাতমেপও থেতেতেি। উেকতভতত্া সকতিও থিথেপ্ হতা

“সসচকতোপ” েীিপক েথমতে ফুতলা সকে, ফতলা বত্তি,

অিপেতত্ ধতোপ কাত হেথি; কৃিক সো পোু থকা ্তাত

েতক সথ্া সক্, েল সথঞে সক্ পভৃথে েথম

সসতচা সু থবধত সিতবি সসই মতেত েলকতাা হততা

অনভূপক থেল। এই বিপিত সিতক সবতাত োতে থক ব্তপক

েতােম্ িতকতব। এই েতেীে েলকা আেতে কাতল

মত্তে সসচকতোপ সমতেি হে।

কৃথি অিপিীথেতে াতেকীে পেতপ বৃ থিা সমতবিত
িততক। েতব ‘উেকভত্’ েতেীে েলকা সমদোপ পেতসি
সথে্ই থিে থকিত, সকদথটল্ ব্থেতাতক অি্ সকতিও
েি্সূ ত্ েতা সকতি িথো সিই। অিপেতত্ অবে্
ব্থক্ে মতথলকতিতধীি সসচ পকতলা (সোমি কূপ,
েড়ত্, পুষথািী) ধতািতও উপথবে, োত পূ তবপ আতলতচিত
কাত হতেতে। ফতল সমদোপ আমতল সসচব্ববত একতচথটেত
াত্ীে কেৃপততধীতি িতকে, েত সমতি সিওেত েু ষা, েতব
বৃ হেতেেি সসচ পকল থিমপততি সমদোপ াতত্া আগহ ও
উতে্ত্ অেতিত িে।
সকদথটতল্া অিপেত্ সিতক আাও েতিত োতে সো,

সসচকততোপা েি্ বতঁতধা সতহততো্ বিপতা বৃ থ্া
েল সঞে েুব সতধতা্ একথট থবিেরতপ থবতবচ্ হে।
িেী ও াািত মে েতলা পতকৃথেক উৎস এবং
পুষাীথি, েলতেে, কূতেতা মে মতিব থিথমপে েতলা
উৎসতক সসচ কততোপা েি্ ব্বহতা কাত হে।
‘অিু তেতক’

ও ‘সতহতেক’

উভে পকতা সকত্

কৃথিকততোপা েি্ সসচকতোপ েুাী থেল। থবতেিে
শষভূথমতে সসচকততোপা সাকতাী কমপচতাীতো কূতেত ও
অি্তি্ েতলা উৎস থিমপততিা আতেে সেওেত হে।
সসচকতোপ ব্ববত ব্থক্ে উতে্ত্ ও সাকতাী উভে

াতত্া েথমতে পুষাীথি থিমপতি কাত হে, বতিীে

উতে্তত্ই সম্ হে। িেুি ্তড় ওঠত গততম গতমবতসী
থিতেতো উতে্তত্ সসচকতোপ সম্ কাে। সাকতা

বতথস্ততো ব্বহততাা েি্; োতাত পুষাীথি থিমপততিা

সসই কততোপ সহতেেত পেতি কাে। এই সাকতাী

েি্ থিতেতো অিপ পূ ঞীভূে কাে। েতেতড়ত োতাত এই

সহতেেত পেততিা মতধ্তম াতেত সসচব্ববতা মতধ্ থকেু

ঐক্বি সসচব্ববতে সোত্েতি কাে িত, েততো

সতঃ লতভ কাে। সসচ সু থবধত উপতভত্কতাী ব্থকতো

েনেততিা থবধতি থেল। বতঁতধা োতাত কথেসতধি কাে

থিকট সিতক ভূথম াতেস ব্থেে েল উপকা

অিবত েথমা উপতাা ঢততল েলতেে থিমপতি কতা

‘উেকভত্ম’ আেতে কাে। এমিথক এই কা থিেস

িীতচা ঢততল েলতেতে বতি বত পতবতিা সৃ থ্ কাে,

সসচকতোপ সম্কতাী ব্থকতকও পেতি কাতে হে।

েততো েথামতিত েতন েথনে কাত হে। বতঁতধা েতলা
ভূল ব্বহতা পুষাীথিা সমাতমে, িেীতে বোী বতঁধ বত

িেুি সসচ-ব্ববতা সমাতমতো েি্ কেিও কেিও
এই উপকা সিতক সাহতই সেওেত হে। এেতড়ত োথে

পতড় পভৃথো সমাতমথো অসতফতল্া েি্ েনথবথধা

সকতি

থব্ৃ ে থববাি েতঁা াচিতে াতেতে। সকদথটল্ েতিতেি,

পথাচতথলে কাতে ব্িপ হে, েতব সসই সসচব্ববতা

এই ভূথমতে সসচব্ববতা সবতচতে থিভপাতোত্্ সহেেম

উপা সিতক সসই ব্থকা মতথলকতিত অথধকতা লু র কাত

উপতে কূতেত েিি কাত। মতিু তিা মূ লধি, উে্মেীলেত

সাওেতে পচথলে থেল। অিপেত্ অিু সততা, বেথহক

এবং সং্ঠিতক সসচব্ববতে অথধক গুত আতাতপ

পথাশতমা মতধ্তম সো কৃিক সসচকতোপ সমতধত কাতব

কাত হতেতে। েতঁা মতে, মতিু ি সোমিথট চতই েথমতক

ব্থক

থিেস

সসচ-ব্ববততক

সথঠকভততব

েততক উৎপতেতিা পতঁচ ভত্, কতঁতধ কতা েল বহি

থঠক সেমিথট কতাই থিমপতি কতা। কৃথিকততোপা েি্

কতা সসচকতোপ কাতল উৎপতেতিা চতা ভত্, োনতংতো

েথমতক মূ ল্বতি কাতা েি্ সসচ ব্ববতা উপা

্তাত সসচকতোপ সম্ কাতল উৎপতেতিা থেি ভতত্া

থিভপােীল েথম অথধক মূ ল্বতি। াত্ সসচ পকতলা

এক ভত্ এবং িেী, েলতেে, থাল, কূতেত সিতক েল

Open access, Peer-reviewed and Indexed journal (www.journalresearchijf.com)

Page | 22

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES I Vol.54 I Issue-1 I Chapter-4

থিতে

সসচকতোপ

সম্

কাতল

সসই

কৃিকতক

উৎপতেতিা চতা ভতত্া এক ভত্ থেতে হে।
অিপেতত্ উথ্থেে বকতব্া সমিপি পতচীি
গত্ পতওেত োতে। সংসৃ ে সতথহতে্ েতল ও পতকৃথেক

E-ISSN : 2456-1045

থেলততলতে বতি বত বি্তে ি্ হতে োতওেত সসেুা
পুিঃথিমপতি ও াক্ততবকত্া েি্ মতিতগতহী বিপিত
পতওেত োতে।
ুদেতমতিা েুিত্ড় পেথ্তে (আিু মতথিক

েলতধতাততক সবতাততে পিতলী, কূল্, সতাতথস, থিকত,

থ৫০ খী্ততব)

কতথিেতবতড় অঞতল চনগর সমদতোপা

িতলত এবং িতথলকত পভৃথে েতবা ব্বহতা কাত

আমতল সু েেপি হে িতমক একথট িেীথভথ্ক বড়

হতেতে। থটলতমতকত িতমক আতাকথট েতবা উত্ে

মততপা সসচ পকল (সসেু) বোী কাত হতেথেল সস

পতওেত োতে, োতা ্তাত সবতাতে পতহততড়া উচ উপে্কত

থবিতে থিভপাতোত্্ বিপিত পতওেত োতে। অতেততকা

সিতক সৃ থ্ হতে পতহততড়া ঢততল ঢততল কৃথিভূথমা উপা

াতেতকততল সসচ পকলথটতে কতেকথট সসচেতলও

সিতক থিতচ সিতম আসত েলধতাত। একইাকমভততব,

সংতোতথেে হে (পিতলীথভালষৃ ে্)। সমদোপ পাবেপী

“কুন” এবং “টতলত” েব্ে বড় এবং সেতট েলতধতা

সমেকততল কৃথি সবপ ভতােীে চথা্ লতভ কতাথেল

েব্ে বৃ হৎ বতঁধতক

সসতকত্ সসচ-ব্ববতা ভূথমকত অসীকতা কাত োতে িত।

সবতাততে ব্ববে হতেতে। েৃ্ীে পিম েেতবীা

ধমপেত্কতা্ি সসচ ব্ববতা গুত সমতন সম্ক

এবং টতটতকত এবং “সতাথস”

অথভধতিকতা অমাত’ া মতে, কূল্ হল কৃথ্মভততব
পসে েলধতাত সু োতং সহতেই অিু মতি কাত োতে সো,
সসচ-কততোপা থিথমত্ কৃথ্মভততব েততলা সৃ থ্ কাত
হতেতে।
থহমতদী

েতঁা

েতিেতন “সেবীপুাতি”

“চেুা-ব্প-থচনতমথি”

গত্

সিতক একথট পে্ উিৃ ে

কতাতেি, োত একথট কূপ এবং বতথপ মতধ্ পতিপতক্া
উপা আতলতকপতে কতাতে। থবষু ধতমপত্া ঐ বতঁধ
এবং “িেীবতহ”

অবথহে থেতলি।৭
খী্ীে

পিম

েেতবীতে

অপা

একথট

উত্েতোত্্ অসতধতাি েল সংগহ ব্ববত ও সসচ
পতকদেতলা

িেীা

পতওেত

োতে

এলতহতবততো

েৃ ্তবাপুাততে। এেততি ২৫০ থমটতা লমত েলতেে
থেল। এেি পোপন পতওেত সবতচতে বড় পুষথািী বত
েলতেে, োততে ্্ত িেী সিতক েল েমত কাত হে। ঐ
সমতে অি্ েলতেতে বিপতা েল েমত কাত হে।

অিপতৎ কুদ স্ততো মতধ্ েল

াতমতেি অিু সততা েৃ ্তবাপুাত েৃঃ পূ বপ ্তেে

সাবাততহা থবিেথট েুতল ধতাতে। থহমতদী “সেবী
পুাততি” েলধতাত সবতাততে ব্ববে পতথল, থবপতথল এবং

েেতবীতে বসথে বতপি হতেথেল। ্্তা েীাবেপী

অি্ পভূে েতবা উত্ে কতাতে।

সিতক েূ াবেপী অঞতল বসথে সতা োতে। বিপতা সমে

কতে্তেতিা কমপপেীপ এা স্ততক েলধতাত
স্ততো পতিপক্ অিু সততা িেী ও ্েপ’ া মতধ্ থবভতেি
থচথ্ে কাত হতেতে। থেথি সেেতত্ি সসচকততোপা
সথহে সংথ্্ থবিেতথো েতােতম্া েি্ বহথবধ
িতমকাি কাত হতেতে। অিপেতত্ উথ্থেে আতাক
েতি্া উত্ে পতচীি গত্ লক্ কাত োতে। ভতােীে
উপমহততেতো থবথভ্ পততন থবথভ্ সমতো থেলততলে
বতঁধ, েলতেে, সসেুা থিমপতি ও াকিততবকি সমতকপ
পভূে েতি্া উত্ে াতেতে। গোততটা েুিত্ড়

অঞতল। থকন েিসংে্ত বৃ থিা সততি সততি ্্ত িেী
্্তা েল সতে-আট থমটতা উঁচু হতে পবতথহে হে
এবং েল পততো িতলততে ভতা োতে। এইেি্ বিপতা
অথেথাক েল পবতথহে কাতা েি্ থথ থমটতা চওড়ত ও
৫ থমটতা ্ভীা েতল ও িতলত েিি কাত হতেথেল।
পিতম িতলতা েল একথট ্তডতে েমত হে, সসেততি
মতথটা পথল েমত হে। েতাপা সসেতি সিতক
অতপকতকৃে পথাষতা েল পিম েলতেে বত পুষাীথিতে
েমত হে। এই েলতেেথট ইট থেতে থিথমপে থেল।
থ্েীে েলতেতে সব সিতক পথাষতা েল েমত হে।
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সসেতি সিতক ঐ েল ব্বহতা কাত হে। েৃেীে

কতথা্াী েকেতা অথ্ত অিু মতি কাত সোতে পততা,

েলতেে স্তলতকতা হে, থসঁথড় োু ক থেল। এা পততো

োথেও এই েতেীে কতথা্াী সকদেতলা থিথ্ে পমতি

সেওেততল সেব সেবীা মূ থেপ সেতথেে িতকে। মতিু িেি

এেিও েতিত সিই। েতব িতথসক সিতক পতওেত একথট

এই েলতেতে সতি সসতা সেবেততো পূ েত কাে।

সলেতে ওেোথনক (উেক োতথনক) বত েল ব্বহততাা

েৃেীে েলতেে সিতক থ্তি্ থেব ও কুতবা সেবেতা

োনথবতো কিত েতিত োতে। েল সাবাতহ কাতা েি্

মূ থেপ পতওেত স্তে। এই েলতেতো একথেতক একথট

অপা একথট োন থেল াহট্থড়েত (অাহট ঘথটকত)।

বড় বতঁধ থেল। সসই বতঁধ সতেথট ্তা, একট েৃ ্ এবং

এই োতনা উত্ে হততলা ্তিত সরেেীতে আতে।

একথট পধতি িতলত থেল। সসই িতলত সিতক অথেথাক

োনথট চকতকতা, েতা ্ততে ঘথটকত বসততিত িতকে।

েল পুিাতে ্্ত িেীতে থফতা থ্তে একথট চক পূ িপ

বৃ হৎ কূপ ও েলতেতো মতধ্ চকথট বসততিত িতকে,

কাে। ্াতমা সমে িেীা েলপবতহ কম িতকতে

চকথট ঘুাতল ঘথটতে েল ভতা সোে ও কমে ঘথটা

েলতেতে েল আসে িত েতই েলতেে োততে শথকতে িত

েল ঘুান চতকা সত্ থিমমুেী হতল েলতসচ বত

োতে সসইেি্ েলতেে কূতেত েিি কাত িতকে। এই

পততিা উত্তে্ পতওেত সোে।

েৃ ্তবা পুাত েলতেতো উত্ে কতা সকতি থেলততলে
পতওেত োতেথি। এই েলতেতো থিমপতেত থহসততব
অতোতধ্তা াতেত ধিতেব এা িতম কাত োতে, সমবে
েতঁা াততে্া অন্পে েৃ ্তবাপুাত থেল।

লক্ কাত সোতে পততা িেী সিতক েল আহাি
কতা, েত সংাকতিা পা কৃথি-েথমতে সাবাতহ কাতা
কতেথট

কলততকদেতলা

সতং্ঠথিক

থেক

থেক

থেতেও

থেতে

েথটল।

সেত

বতটই

এে

থবেতল

িেীা েলতক োিতোি ব্বহতা কাতল থব্ৃ িপ

সসচপকতলা পবেপি ও াকিততবকি কাত সতধতািভততব

অঞলতক সসতচা আওেতে আিত োতে, এই সতচেিেত

সকতিও ব্থক থবতেতিা আেত্া অেীে। েতই

সকবলমত্ উ্া ভতাতে সীমতবি থেল েত িে, সু েূা

অথধকতংে সকত্ই এই েতেীে বড় সসচপকতলা

েথকতি সচতলতো অঞতল (েততঞতা ও সথ্থহে ভূ-েন,
েতথমলিতড়ু) সচতলাতে কথাকল কততবাী িেীা েল

থপেতি াতেত বত উচপেব াতেপুুিতো সাতসথা

থিেন্ কতা কৃথিা োতি্ উ্েি ঘথটতেথেতলি বতল

মেে সেেত োতে। থকন েুদো ও বতিীে পকতলা
ব্তপততা পেতসথিক উতে্তত্া বেতল বতিীে মতিু তিা

পতচীিেম েতথমল সতথহে্-স্ম কততব্ উত্ে পতওেত

ব্থক্ে উতে্ত্, উৎসতহ ও আগহই সেেত োতে। েতব

োতে। কতথাকল বতঁধ থেতে কততবাী িেীা েল থিেন্

সমদোপ আমতলা মে সসচ ব্ববতা উপা াত্ীে

কতাি ও ব-্ীপ অঞলতক বি্তা হতে সিতক াকত

থিেনতিা আভতস আমতি্। েতা উপা অিপেতত্া

কতাি। এেততি সসচব্ববতা সো রপথট সচততে পতড়

থিতেপে মে সসতচা েি্ েতলা ওপা কা বসততিতা

েততে েল সংাকি ও সাবাততহা চতইতে েল থিকতেী

েৃ ্তন ও আতলতচ্ োু ত্ সচততে পতড়থি। আতলতচ্

ব্ববতা পথেই অথধকো গুত সেওেত হতেথেল।

আমতলা সসচ ব্ববতে বৃ হৎ সসচ পকতলা ভূথমকত

পাবেপী

ভতাতো

থিঃসত্তহ গুতপূ িপ। থকন অব্তবথহে আত্া পতবপা

পতকৃথেক পথাতবতো ববথচ্ অিু োতেী েলতধততাা

সসচ ব্ববততে াত্ীে িোেতাীা েৃ ্তন এই োু ত্

আতলতচিতে

থবতেিে

েথকি

মতধ্তম েল সংাকি ও ব্বহততাা থব্ৃ ে থববা্

থবতেি সিই। ফতল এই আমতল কুদো ও বতিীে সসচ

পতওেত োতে।

পকল ্তড় সেতলতে ব্থক্ে উতে্ত্ অথধকো
সথকে।

েল সংাকি সাবাতহ ও থিকতেী ব্ববত
থবথভ্ পথাতবে ও পথাথবথেতে সিওেতা মে উপোু ক

একিত

অিসীকতোপ

সো,

কৃথিা

সমসতাি

একতনভততব থিভপােীল থেল উপোু ক সসচ-ব্ববতা
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উপা। লকিীে সো উ্া ভতাতো মতেত েতথকিততে্ বত

সংসতা সতধতিা েি্। এ কিত মতি কাত অতোদথকক

েথক্ ভতাতো থহমবতহ থিঃসৃ ে সকতি িেী সিই। ফতল

হতব িত, সো ওই ধতি থেতে পুষথা্ী সংসততাা কততে

েথকি ভতাতে সসতচা েি্ েতলা একমত্ উৎস

থিোু ক শথমকতো েততে্া ব্তববত কাত হে। এেততি

বিপতা বতথাধতাত। বিপতা েল োিতোি সংাকি কাত েতই

উত্েিীে সো এই েলতেতো েতথেত সেওেত হতেথেল

েথক্

অ্।

গতম সভতা বতথিপক সথমথো বত সমৎসা বতথাে সপু

িেীথভথ্ক বৃ হেতেেি সসচ পকল িে, গতম পোপততে

মকল এা উপা। োথেও পকৃেপতক এই েতথেত ি্্

বতিীে ও কুদো সসচপকতলা ্তাতই এতকবততা

হওেত উথচে থেল ‘এথা বতথাে সপু মকল’ বত েলতেে

পে্ন এলতকতা গতমগথলতে েলতসতচা আতেতেি কাত

সথমথো উপাই। েি পথেথিথধত মুলক বতিীে সতেত

হে। গতম গথল প্ব সলেততে ‘উা’ িততম পথাথচে।

েতসি সংবতা ্তাত গতমীি ও বতিীে সসচ ব্তববতা

গতমীি পেতসি ও আিপ সতমতথেক অববত ব্তববতা

েনতবধততিা এই ধতাত সচতল আমল পোপন অব্তহে

েেতাথক কাে েিপথেথিথধতো ্তাত ্থঠে ‘সভত’ বত

থেল। েথকি ভতাতো কৃথি অিপিীথো এথট অি্েম

‘মহতসভত’ । উ্া সমুএ চেুতবপেী ম্লম থবে্তে

ববথে্্, োত ভতােবতিপা অি্্ পথালথকে হে িত।

গতমথটা সসচ ব্তববতা থবশ্ থববা্ পতওেত োতে

গর পাবেপী োু ত্ সসচ ব্ববতঃ

ভতাতো

সসচ

ব্ববতা

অপথাহতোপ

কতেকথট প্ব সলেতে। েতব এই গততমা সসচ
ব্তববতা থব্ৃ ে থববা্ সবতচতে সবেী পতওেত োতে
সচতল আমতলাই সলে মতলততে। গতমীি সতভ কতেকথট
‘বতথােম’

বত সথমথেতে থবভক থেল। এক একথট

বতথােতমা সেস্ ্ি গততমা সকতি থিথেপ্ থবিতো
েতেীতত িতকতেি। সসুপ ভততব ‘এথা বতথাে সপু
মকল’ এা উপা গতমীি সসচ ব্তববতা েতেীত অথপপে
হতেথেল। একিত থিঃসত্তহ বলত সোতে পততা গততমা
অি্েম পধতি থকেতকমপ সসচ-ব্তববত, কতাি গতমীি
সমততে কৃথিই থেল পধতি েীথবকতা মতধ্ম। প্ব াতে
েথন বমপতিা েতসতিা অ্ম বতিপ এই গততমা ‘এথা
বতথাে সপু মকল’ সক ‘ববাতমঘেটতক’ িতমক এক
বৃ হৎ েলতেতো াকিত সবকতিা এবং সংসকততাা
েতথেত সেওেত হে। েলতেেথটা ্ভীােত বতড়ততে মতথট
কতটতা েি্ সো অিপ বাত্ কাত হতেথেল, েতা ব্ে
সমতকপ স্ থিতেপে পেতি কাত হতেথেল সো ওই
বাত্ অি্ সকতি েততে োচ কাত সোি িত হে।
প্ব েতসতিা

সেস পতবপা একথট সলেতে

েরড়েতি িতমক এক ব্তথক উকল গতম সভতা উত্তে্
থ০০০ কতথড় পথামতি ধতি েতি কতাি। এা উপা
পথে বো সু ে থহতসতব ৫০০ কতথড় পথামতি ধতি
থিথেপ্ কাত হে। ওই ৫০০ কতথড় ধতি ব্তেীে হতব
গততমা একথট েলতেে সমৎসা াকিত সবকি ও

গর পাবেপী কততল সসচ ব্ববতা ্থে পকৃথে
অবে্ই উত্তো েতবী াততে। এই পতবপ সমগ
উপমহততেতে কৃথিা ব্তপক পসতা ঘতটথেল। আা এই
থব্ৃ ে কৃথি অগ্থো সত্ অ্তথ্ভততব েথড়ে থেল।
সসচ ব্ববতা সু ষ অগ্থে – েত সমকতলীি েি্ সূ ্
সিতক েতিত োতে। আথে মধ্োু ত্ সসচ ব্তববতা
অি্েম

সশষ

কীথেপ

সেেত

থ্তেথেল

কতশীতা।

কলহতিা াতেোথ্িীতে এা থিেুঁে েি্থিষ থববা্
উপবতপি কাত াতেতে। ঐথেহতথসক আতাল স্ি এা
মতে, িতল এবং আডতা হে সিতক অতিক েতল
শি্া

েহতাা

মধ্

থেতে

পবতথহে

হে,

াতেোথ্িীতে েতা উত্ে াতেতে। কলহি েতল
থিমপততিা এই পামাতা উত্ে কতাতেি। াতেত
াতোততো ্তাত থিথমপে সো সম্ েততলা উত্ে
কলহতিা বিপিতে পতওেত োতে সসইুপ এই েততলা
উত্ে ও েতা সিতককাি আাল স্ি, েতঁা
্তবিিতে উত্ে কতাতেি। সসই েততলা িতম থেল
‘সু িমথিকুল’ ।

কলহতিা

াতেো্ীথিতে

এতক

‘সু বিপমথি কুল্’

বতল উত্্ে কাত হতেতে। এথট

ভতাতো পতচীি সসচ েতল সমূ তহা মতধ্ অি্েম থেল
বতল

মতি

কাত

হতেতে।

কলহতিা াতেোথ্িীতে থিেুঁে ও েি্থি্ থববা্
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আতে। থকভততব কতশীা উপে্কতে কৃথি অিপিীথে

সকত্ সেথেতেতেি সো ‘অাঘট’ কিতথট ্ভীা কূপ

সমু িপভততব

সবতাততেও ব্ববে হে।থ০

থিভপা

কাে

থবে্ত

িেীা

েতমতেেতলীপিতা উপা। থবে্তা বি্তা পতকতপ কৃথিা
থবপোপে ঘটত থেল কতশীতাা থিে্ বিথমথ্ক ঘটিত।৮
সসতচা েি্ কূতপা ব্বহতা গর পাবেপী কতলপতবপ
অব্তহে থেল। ্ভীা ‘বতপী’

েিি এই োু ত্

থবতেিভততব বৃ থি পতে। এই েতেীে কূপ পধতিে; কৃথি
সকত্া থিকতট ও সসচব্ববতা পতেতেতি বোী কাত
হতেথেল বতল থেথি মতি কতাি। াতেবতি অঞতল
সসচ-ব্ববত সো আথে মধ্ োু ত্ োতি্ পসতথাে হে,
েতা েি্থি্ পথাচে ্েেু লতল চতটতপতধ্ততো ্তবি্ত
সিতক স্।
আথে মধ্োু ত্ সসতচা অি্েম োন থেল ‘অাঘট’।
‘অাঘট’ সক হলতেূ ধ েতঁা ‘অথভধতি া্মতলত’ - সে
‘উেঘতটক’

বতল অথভথহে কতাতেি। এই োনথট

‘ঘথটোন’ িততমও পথাথচে। এথট একথট চকতকতা োন,
োতা ্ততে লত্ততিত িতকে সেতট সেতট পত্ ; পত্গথল
ঘথটা আকততা থেল বতল ‘আাঘট’ ঘথট োন িততম
উত্থেে হে। েতলা থভো চকথট সঘতাততল ঘথট
েতেীে পত্গথলতে েল উতঠ আসে; চকথট ঘুাতে
িতকতল ঘথটা েল থিতচ েথমতে পড়ে। াতেবততিা
মতত্ততা েেম েেতবীা েু থট ভতসতোপ এই েতেীে
অাঘট বত ঘথটোতনা রপ সেেত োতে। েতব অতিক

েলতসচ ব্ববতা একথট থবতেি চথা্ েথকি
ভতাতে

সেেত োতে। েলতসচ

পকলগথল থিমপতি,

াকিততবকি কাতা উতে্ত্ ও েতে েতথেত পধতিে
থিে গতমসভতগথল, সকতিও ব্থকথবতেি বত াতেত িে।
গতম সভতগথলতে িতকতেি থিবপতথচে পথেথিথধাত। এই
গতমসভতা মতধ্ একথট থবতেি সথমথে থেল; এই
সথমথো সেস্্ি ও এক বেতাা েি্ থিবপতথচে
হতেি। সসতচা েতলা োিতোি ব্বহতা, সু বনি, েল
কা আেতে ও েলতেেগথলতক থিেথমে পথাষতা কাত,
কতেতমতথট সেতলত, েলতেতো ্ভীােত বতড়ততিত, এই
কতে শথমক থিতেত্ কাত, সিদকত ব্বহতা কাত,
োতবেীে োচ থিবপতহ কাত - এই সব কততেই গতমসভত
ও গতমসভতা অনভুপক সসচ সথমথো সেস্াত েনতবধতি
কাতেি। বতিীে সসচব্ববতা পথাচতলিতে বতিীে
সতে্েতসতিা এেটত পতধতি্ েথক্ ভতাতে (থবতেিে
সচতল ভূ-েতন) েতড়ত সমকতলীি উপমহততেতো অি্্
সেেত োতে িত। েথকি ভতােীে সলেমতলতে এে পথামতি
গতমসভত ও সসচব্ববত পথাচতলিতে েতা ভূথমকতা
উত্ে াতেতে, োত থিঃসত্তহ গতমসভতা গুততক
পথেপ্ কতা।থথ

পথনে এই সসচ োনথটতক ‘পতথসপেতি হইল’ বতল মতি

েথকি ভতাতে সসচ-ব্ববতা অি্েম অবলমি

কতাি। েততো ধতা্ত সো ‘পতথসপেতি হইল’ কতোপেঃ

সমূ হ বৃ হৎ েলতেে, বতঁতধা সতহততো্ থিথমপে হে। সমদোপ

থবতেেী োন িে, েত ভতাতেই উদূে। ঐথেহতথসক

পাবেপী সমেকতল সিতক সু লেতিী োু ্ পোপন েথকি

ইাফতি হতথবতবা ্তবি্ত সিতক সংেে িততক িত সো

ভতাতো াত্ীে ও ব্থক্ে উতে্তত্ সসচ-পকলসমূ হ

‘পতথসপেতি হইল’ আাও েথটলো এক সসচ োন। এই

্থঠে হতেথেল। েতথকিততে্ সসচ ব্ববতা উ্েতি

ব্ববতে েু থট চতকত িতকে ; একথট চতকত অিু ভূথমক

উেকবন বত েলকপতট (সু ইস) ব্বহততাা থবতেি

ঘুাে; অপাথট ঘুাে ওপা সিতক থিতচ; েু থট চতকতা

েতৎপোপ্ আতে। েতথকিততে্ অেীে সসতচা পধতি

মতধ্ সংতোত্ াকতকতাী একথট ‘্ীেতা’ েতেীে োন

মতধ্ম

িতকে। অিু ভূথমক চতকতথট ঘুাতল েতহতলই আা একথট

একতনভততব বৃ থ্া উপা থিভপােীল। আথে মধ্ কততল

চতকত ওপা সিতক িীতচ ঘুাে। থ্েীে চতকতে লত্ততিত

কিপতটক অঞতল পিতলী বত সসচেততলা মতধ্তম সসচ

ঘথট বত পত্তে েল উঠল, েত পতা সেতে পড়ে।

ব্ববতা পসতা ঘটততিতা পেতস সেেত োতে। এা ফতল

ইাফতি হতথবতবা মতে, এই োন েুথকপ অথভোততিা আত্
ভতাতে আতসথি।৯ ্েেু লতল চতটতপতধ্তে াতেবততিা

সকবলমত্ বৃ থ্া েতলা উপা কৃিতকা থিভপােত সবতধ

থেল

েলতেে

ও

কূপ,

সোগথল

আবতা

হে আতপথককভততব কতমথেল। অ্ম েেতকা পাবেপী
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কিপতটতকা সলেতে েলকপতট োু ক েলতেতো উত্ে

2.

আত্া েুলিতে োতি্ সবতড় োতে। ৮৯০ খীঃ থহথােূ া
েতলু তক চতাথট কপতটোু ক েলতেতো উত্ে একথট
সলেতে পতওেত োতে। েলতেতো উ্া পততন আতাকথট

3.

-৪,সসনতা

েলকপতট িতকতা সমতবিত অসীকতা কাত বড়ই কথঠি
4.

সতে্েতসতিা এেটত পতধতি্ েথক্ ভতাতে (থবতেিে
সচতল ভূ-েতন) েতড়ত সমকতলীি উপমহততেতো অি্্

উত্ে াতেতে, োত থিঃসত্তহ গতমসভতা গুততক

7.

1.

Kelly William Wright, Water control in an
agrarian State; irrigation organization in a
Japanese river basin, 1600-1870, Brandeis
University, 1980, p.14.
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কলকতেত, ২০থ৪, পৃ্ত-২থ৫-২থ৬।
8.

Stein M. A,
Kalhana Rajataragini, volII,Archibald Constable and Company,Ltd,
Westminster, Pp.331,413.

9.

ইাফতি হতথবব সমতথেে মধ্কতলীি ভতাে;
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সেেত োতে িত। েথকি ভতােীে সলেমতলতে এে পথামতি
গতমসভত ও সসচব্ববত পথাচতলিতে েতা ভূথমকতা

বুক

6.

কতে শথমক থিতেত্ কাত, সিদকত ব্বহতা কাত,
গতমসভতা অনভুপক সসচ সথমথো সেস্াত েনতবধতি
কাতেি। বতিীে সসচব্ববতা পথাচতলিতে বতিীে

হাপত সভ্েতা সনততি,

Irrigation in India Through Ages, op cit,.
Pp.2-3.

হতেি। সসতচা েতলা োিতোি ব্বহতা, সু বনি, েল

োতবেীে োচ থিবপতহ কাত এই সব কততেই গতমসভত ও

এিভতাতমট,

5.

সভতগথলতে িতকতেি থিবপতথচে পথেথিথধাত। এই

কতেতমতথট সেতলত, েলতেতো ্ভীােত বতড়ততিত, এই

এন

থলথমতটি,কলকতেত,২০০৩,পৃষত; ২৬-২৭।

াকিততবকি কাতা উতে্ত্ ও েতেেতথেত পধতিে থিে

কা আেতে ও েলতেেগথলতক থিেথমে পথাষতা কাত,

সতইন

া্ত্ততা থেথাি,
ি্তেিতল

েথকি ভতাতে সেেত োতে। েলতসচ পকলগথল থিমপতি,

সথমথো সেস্্ি ও এক বেতাা েি্ থিবপতথচে

ফা

থেথ্,২০০৩, পৃ- থ৩।

থবিে।

গতমসভতা মতধ্ একথট থবতেি সথমথে থেল; এই

‘থিানা েতাী সেতে’, অথিল

সংসৃ থে; সেে কত পোপতবাি, এক িত্থাক াপট

সিতক েতিত োতে। ঐ েলতেতো অি্তি্ থেতক

গতমসভতগথল, সকতিও ব্থকথবতেি বত াতেত িে। গতম

লতল থব. থব.

অগবতল ও সু িীেত িতাতে্ সমতথেে বুত্ত থক

েলকপতট লত্ততিত থেল েত থ০৮০ খীঃ একথট সলে

সু োতং েলতসচ ব্ববতা একথট থবতেি চথা্

Irrigation in India Through Ages, Central
Board of Irrigation, popular series, leaflet no.
7, Simla, p.1.

11.

Chakravarti Ranabir, Exploring Early India;
up to c. AD1300,
Macmillan Publishers
India Ltd,Delhi,2013,p.324.
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