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Abstract 
 

In Indian Ethics we can see Dharma, Artha, Kama and Moksha as the highest end of life 

(parama purusartha), but in Charvaka school of Indian Philosophy kama is the most desired 

and so it is the highest end of life. The Charvakas denied the Indian ethical system and tried 

to establish materialism.To them for the survival of the human being the most imporant 

thing is physical comfort and to get physical comfort we need artha (money) and that is why 

the Carvakas accept artha as the purusartha or end of life, but the kama is the highest end 

of life. According to them physical comfort is more important than spiritual values. There is 

no need to accept dharma and moksha as end of life because it has no power to provide 

phisical comfort, it stands only for spiritual value. In this short discourse I want to highligh 

the main features of charvaka materialism, in this regard I would like to focus mainlly the 

idea of purusartha in the light of Charvaka Ethics.    
 

 

      প্রম ফস্তু ুরুললয েলাজন াধন কলয তাআ ুরুলাথথ। ‚প্রমন েমুক্তঃ ুরুলঃ েফর্ত্থলত,  ুরুলাথথঃ‛। থথাৎ মায দ্বাযা ুরুল 

েফবতথত  থথাৎ ুরুল মা যভ কাভয ফলর গ্রণ কলয তাআ ুরুলাথথ।
1

 াধাযণবালফ ফরা মা, ুরুল ফা ভানুললয মা বীষ্ট, 

ুরুললয মা রক্ষয, প্র মা চা, মায জনয প্র লচষ্ট , তাআ ুরুলাথথ। 
 

     বাযতী নীবততলে ুরুলাথথলক ‘াধয’ রূল বববত কযা । মা াধনারব্ধ তাআ াধযরূল বফলফবচত। ুরুলালথথয াক প্রম 

কাভয ফস্তু তা শুধুভাত্র াধানায দ্বাযা রাব কযা মা। তাআ ুরুলাথথ চযভ  যভ ভূরযফান। ুরুলাথথ রালব ভানুললয ভন অনলে 

বযূণথ । শ্রীভদ্বগফদ্গীতা ধভথ, থথ, কাভ, প্রভাক্ষ—এআ চাযবট ুরুলাথথ ফা যভকাভয ফস্তুয উলেখ অলছ। এখালন ধভথ ফরলত 

দ্ গুণ, থথ ফরলত ম্পদ, কাভ ফরলত ুখ এফং প্রভাক্ষ ফরলত অলমারবব্ধলক প্রফাঝালনা ললছ। এআ চাযবট ুরুলালথথয ভলধয 

ধভথ, থথ  কাভ এআ বতনবট ঐবক এফং াযবত্রক ুখ রালবয উা অয প্রভাক্ষ র যভাথথ ফা যভ ুরুলাথথ। জীলফয ভূরয ফা 

ুরুলাথথআ আষ্ট ফা কাভয ফস্তু। ুরুলাথথ চতুষ্ট ম্বলে বাযতী ধাযণায ভূর কাঠালভা যবচত  বফবদক মুলগ। প্রফলদ বাযতী দাথবনক 

বচন্তায  াভাবজক ধাযণায বফফতথলনয প্রম তথয াা মা তায ভলধয বদল চতুফথলগথয বফবষ্টয বযসু্ফট । বকন্তু রক্ষযণী প্রম 

প্রফলদয প্রকালনা স্থালনআ চতুফথগথ ফা ুরুলাথথ লেয উলেখ প্রনআ। ুযাণ  ভাবাযলতয মুগ প্রথলকআ াবযবাবলক েরূল ুরুলাথথ ে 

েলাগ ললছ। তলফ প্রফদ বফলযাধী দথলন ুরুলাথথ তথা ুরুললয েলাজন াধন কলয এভন ফস্তু বালফ ুরুলালথথয অলরাচনা 

বধক গুরুত্ব প্রললছ। প্রফদ বফলযাধী বালফ প্রম ম্প্রদাগুবর বধক েচবরত প্রগুবর র চাফথাক, প্রফৌদ্ধ  বজন ম্প্রদা। এআ বতন 
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প্রফদ বফলযাধী দথন ম্প্রদালয ভলধয চাফথাক দথন ম্প্রদা নযতভ। ভাধফাচামথ তাাঁয ফথদথনংগ্র গ্রলে চাফথাকলদয নাবিক 

বলযাভবণ ফলর অখযাবত কলযলছন। বাযতী দথনম্প্রদালয ো কলরআ ফস্তুবফশ্বলক বভথযা ফলর উলক্ষা কলযলছন, বকন্তু 

চাফথাকদথন ম্প্রদা ফস্তুবফশ্বলক, বযদৃযভান জগতলক একান্ত তয ফলর স্বীকায কলযলছন।    অলরাচয গলফলণাভূরক বনফে 

প্রমলতু চাফথাকদথলনয প্রেক্ষালট ুরুলাথথ বাফনা, তাআ এখন চাফথাকদথলনয অবঙ্গলক ুরুলাথথ ম্পবকথত একবট ধাযণা উস্থান 

কযলফা। চাফথাকলদয ুরুলাথথ বাফনা বাযতী ংস্কৃবতয বযেী।  
 

     বাযতী বনবতকতায ভূর প্ররালতয বনবযলখ বফচায কযলর চাফথাকলদয নীবতবচন্তায ফলচল বফতবকথত ংবট র তাাঁলদয 

ুরুলাথথ ম্পবকথত ধাযণা। চাফথাকদথন ঙ্গনাবরঙ্গন জবনত ুখলক থথাৎ কাভলক যভ ুরুলাথথ রূল প্রঘালণা কলয বাযতী 

দথলনয অবঙনা ম্পূণথ এক স্বতন্ত্র বযভণ্ডর যচনা কলযলছন। থথাৎ ভূর প্ররালতয ম্পূণথ বফরুলদ্ধ বগল চাফথাকযা দাফী কলযন 

একভাত্র কাভআ র ুরুলাথথ। ‘ফথদথনংগ্র’ গ্রলে ভাধফাচামথয চাফথাক ভত ঙ্করন েলঙ্গ ুরুলাথথ ম্পবকথত ধাযণালক 

বফলেলণ কলয ফলরন, ‘ঙ্গনায অবরঙ্গন  নযানয কাভয বফললয োবি জনয প্রম ুখ তাআ ুরুলাথথ’
2

। ভাধফাচালমথযয এআ 

বফলেলণবট বফলল গুরুত্বূণথ এআ কাযলণ প্রম, চাফথাক স্বীকৃত ুরুলালথথয অলরাচনা ‘কাভ’ েবট ফযাক লথথ েলাগ ললছ। 

বকন্তু নযানয দাথবনলকযা ‘কাভ’ প্রক একবট ঙ্কীণথ লথথ গ্রণ কলযলছন। ঙ্কীণথ লথথ ‘কাভ’ লেয থথ স্ত্রী-ুরুললয বদবক 

ম্পকথজাত নুবূবত। এ ধযলণয কাভলক চাফথাকগণ ুরুলাথথ ফলরন না। তাাঁযা ফলরন, বফল  আবিলয বিকলথ জনয ুখ 

বফললআ কাভ দফাচয। 
 

      কাভলক ভুখয ুরুলাথথ ফলর স্বীকায কযায বফরুলদ্ধ অবর্ত্ লঠ প্রম, কাভজ ুখ ফভআ দঃখ ম্পৃক্ত। ভানুল দঃখ চা 

না, দঃখ বযায কযলতআ চা। কালজআ প্রম ধযলণয ুলখ দঃখ বযামথ প্র ধযলণয ুখ কখনআ ভুখয ুরুলাথথ লত ালয না। 

এখালন একটা কথা ফরা েলাজন প্রম, চতুফথলণথয ভথথক বফবদক দাথবনলকযা এআ মুবক্তলতআ প্রকফরভাত্র ধভথ, থথ  কাভলক 

ুরুলাথথ না ফলর প্রভাক্ষলক চযভ ুরুলাথথ ফলর স্বীকায কলযলছন। থথ  কালভয কথা প্রতা ফরাআফাহুরয, এভনবক ধভথ জবনত 

ুখলক বচযস্থাী ফরা মা না ফলর ধভথাবতবযক্ত ুরুলাথথ স্বীকায কযা েলাজন ফলর বফবদক দাথবনলকযা ভলন কলযন। 
 

      কাভলক ুরুলাথথ রূল স্বীকায কযায অবর্ত্য উর্ত্লয চাফথাকযা ফলরন, কাভজ ুখ দঃখ বভবশ্রত লতআ ালয। বকন্তু দঃখ 

বভবশ্রত লরআ প্রম ভানুল প্রআ ুখলক বযতযাগ কযলফ এভন ভলন কযায প্রকান কাযণ প্রনআ। এলক্ষলত্র ভানুললয কতথফয র ুখ 

প্রবালগয লথ মতটা ম্ভফ দঃখলক বযায কযায প্রচষ্টা কযা এফং প্রম প্রক্ষলত্র মতটা ুখ অযণ কযা ম্ভফ ততটাআ অযণ 

কযা। চাফথাকলদয ফক্তফয র দঃলখয অঙ্কা ুখলক বযতযাগ কযা ভনুললযাবচত কাজ ন। তাআ চাফথাকলষ্ঠীলত ফরা ললছ, 

‘বফল োবি জনয ুখ দঃলখয দ্বাযা ংৃষ্ট ফলর তা ুরুলগলণয তযাজয লফ—এ ধযলণয বফচায ভূখথতায বযচাক’। এআ 

জগলত এভন প্রকান ুখাথথী অলছ বক  প্রম তুলমুক্ত  কণামুক্ত ফলর বতফলণথয উর্ত্ভ তণু্ডরমুক্ত ধানলক বযতযালগয আচ্ছা েকা 

কযলফ? চাফথাকযা অয দৃষ্টালন্তয াালময প্রফাঝালনায প্রচষ্টা কলযন প্রম, ফস্তুতলক্ষ দঃলখয ম্ভফনা অভযা ুখ জনক কাজ 

প্রথলক বফযত থাবক না। বযণ এল প্রক্ষলতয পর নষ্ট কলয প্রদলফ এআ বল প্রমভন কৃলকযা কৃবলকাজ প্রথলক বফযত থালক না, 

প্রতভবন নযত্র দঃলখয বল ুলখয লেলণ প্রথলক বফযত থাকা উবচত ন। 
 

      নযানয বাযতী দথন ম্প্রদা চাফথাকলদয বফরুলদ্ধ ুনযা অবর্ত্ তুলর ফলরন, মবদ ুখলকআ রুুলাথথ ফলর গণয কযলত 

 তালর স্বগথ ুলখয উলমাগী ধভথানুষ্ঠান কযাআ কতথফয া উবচত, প্রকননা, স্বগথুখ নযানয প্রম প্রকান ুখ লক্ষা 

উৎকৃষ্টতয। এআ ভলতয ভালরাচনা কলয চাফথাকযা ফলরন, স্বগথুখ প্রানায াথয ফাবটয নযা রীক কল্পনাভাত্র, ঐবক ুখআ 

একভাত্র ফািফ তয। স্বলগথয ফািফ বিত্ব ম্পলকথ প্রকান েভাণ প্রনআ ফলরআ স্বগথুখ কাল্পবনক বফল। 
 

      অবিকযা প্রফদফাকযলকআ স্বলগথয বিলত্বয েভাণ ফলর স্বীকায কলযন এফং দাফী কলযন প্রফদবফবত কভথ মথামথবালফ াধন 

কযা লর স্বগথরাব কযা ম্ভফ। অবিকলদয এআ দাফীলক নযাৎ কলয চাফথাক ম্প্রদা ফলরন, প্রফদবফবত এভন বকছ ুকভথ অলছ 

মা ববলেত দৃষ্ট পর উৎি কযলত ফযথথ । প্রমভন, প্রফলদ ফরা ললছ ুত্রকাভী ফযবক্ত ুলত্রবষ্ট মজ্ঞ কযলর ুত্র রাব 

কযলফন। বকন্তু ফািলফ প্রদখা মা উক্ত মজ্ঞ কযায য ববলেত পর রাব কলযন না। পলর প্রফদফালকযয বভথযাত্ব েভাবণত । 

একবট প্রফদফাকয মবদ বভথযা ফলর েভাবণত  তালর প্রফদ কতথালক অি ফরা মা না।  
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      চাফথাকলদয এআ মুবক্তয উর্ত্লয অবিক দাথবনলকযা ফলরন, মজ্ঞ ম্পাদন কযলরআ পররাব কযা মালফ এ ধাযণা বঠক 

ন। প্রকননা, মজ্ঞ ম্পাদলন েলাজনী তথূযণ অফযক। মজ্ঞ ম্পূণথ কযা লে মবদ েলাজনী তথূযণ না  তালর 

পররাব ম্ভফ ন। ুতযাং মাগজবনত দৃষ্টপর উৎি না লরআ প্রআ মালগয উলদক প্রফদফাকযলক বভথযা ফরা মা না। 

অবিকলদয এআ ফক্তলফযয বযলেবক্ষলত ফরা মা প্রম, মবদ ুলত্রবষ্ট মালগয য মজভান ুত্র রাব কলযন তালর ফরা মালফ 

ফাকযবটয তযতা েভাবণত র, থচ মবদ মজভান ববলেত পররাব না কলযন তালর ফরা লফ পররালবয জনয েলাজনী 

তথূযণ  বন ফলরআ মাগ ফযথথ ললছ। তএফ প্রফদফাকযবটয বভথযাত্ব েভালণয মাফতী ম্ভাফনালকআ স্বীকায কযা লচ্ছ। 

এযকভ ঘটলর ফরলত  প্রম, প্রম প্রকান মজ্ঞ প্রম প্রকান পর উৎি কযলত ালয। প্রমভন, প্রলক্ষলত্র দাফী কযা মালফ প্রম, ‘ুলত্রবষ্ট 

মজ্ঞ কযলর যাজয রাব কযা মা’ এআ ফাকযবট তয। প্রকান ফযবক্ত ুলত্রবষ্ট মজ্ঞ কলয যাজয রাব না কযলর ঐ ফাকযবটয 

বভথযাত্ব েভাবণত লফ না, প্রকননা, প্রলক্ষলত্র ফরা মালফ প্রম মাগানুষ্ঠালনয েলাজনী ফ তথ ূযণ  বন ফলরআ ববলেত 

পররাব  বন। এবালফ প্রম প্রকান পলরয েবত প্রম প্রকান মালগয কামথকাবযতা বদ্ধ লর বফলল পররালবয জনয বফলল মজ্ঞ 

কযায বফবদক বফবধয প্রকান োবঙ্গকতাআ থাকলফ না। ুতযাং এস্থলর ফরা মা, প্রম মুবক্ত গ্রণ কযলর প্রফদফাকয তায োবঙ্গকতা 

াযা প্রআ মুবক্ত েলাগ কলয বফবদক দাথবনলকযা কী বালফ চাফথাকভত খণ্ডন কযায প্রচষ্টা কযলফন?  
 

      চাফথাকযা প্রম শুধুভাত্র স্বগথুলখয ম্ভাফনালক স্বীকায কলযন তাআ ন, তাাঁযা যলরাক  জন্মান্তলযয ম্ভাফনা স্বীকায 

কলযন। চাফথাকলদয ভলত, আলরালক প্রদলয না ায য অমায প্রকান বিত্বআ থালক না ফলর প্রআ অমায ফাস্থানরূল 

যলরাকলক স্বীকায কযায প্রকান েলাজন  না। ফৃস্পবতূলত্র তাআ ফরা ,  

‘‘নাবি যলরাকঃ। 

যলরাবকনাবাফাৎ  যলরাকাবাফঃ ’’।
3

 

বনবতকতা ংক্রান্ত অলরাচনায প্রেবক্ষলত যলরাক  জন্মান্তয স্বীকৃবত ংক্রান্ত এআ বদ্ধান্ত তযন্ত গুরুত্বূণথ। কাযণ, অবিক 

ম্প্রদালয বনবতকতা ংক্রান্ত তলেয নযতভ েধান বববর্ত্ র কভথপরফাদ এফং যলরাক  জন্মান্তলযয ম্ভফনালক স্বীকায না 

কযলর েচবরত কভথপরফাদলক স্বীকায কযা মা না। মবদ যলরালক ফা জন্মান্তলয কভথপর রালবয ম্ভফনালক স্বীকায কযা 

 তালর বনবতক জীফন ভূরযীন ল মালফ। এ েলঙ্গ একবট েশ্ন এযকভবালফ প্রতারা প্রমলত ালয প্রম, যলরাক, জন্মান্তয, 

অবিক-স্বীকৃত কভথপরফাদ আতযাবদলক স্বীকায কযলর বনবতকতায বক অয প্রকান োবঙ্গকতা থালক? বনবতক অচযণ এফং 

ননবতক অচযলণয ভলধয মবদ প্রকান পরগত াথথকয না থালক তালর প্রকনআ ফা একজন ফযবক্ত লতুক বনবতক অচযণ 

কযলফ? ফস্তুত লক্ষ এআ েলশ্নয চাফথাক ম্মত উর্ত্য তযন্ত স্পষ্ট। চাফথাকযা বফশ্বা কলযন, প্রম কর কাজ এআ জীফলন 

ুখলবালগ াাময কলয প্রআ কর কাজ বনবতক কাজ। অয প্রম কর কাজ বফযীত পর েদান কলয স্বাবাবফক বালফআ প্রআ 

কর কাজ ননবতক কাজ।  
 

     ফৃস্পবতয ভলত, কাভআ (স্ত্রী-ঙ্গ জবনত বফভর অনেআ) একভাত্র ভুখয ুরুলাথথ। থথ ুরুলাথথ ন। কাযণ থথ বফভর অনলেয 

প্রতু ন। এআ জনয ফৃস্পবত ফলরলছন—কাভ এনফকঃ ুরুলাথথঃ
4

। এখালন এক  এফ লেয দ্বাযা নযরূ কাভ েবৃবতয ুরুলাথথত্ব 

বনবলদ্ধ ললছ। প্রকান প্রকান চাফথাক ফলরলছন থথ না লর ংায মাত্রা বনফথা  না, ুলখ জীফন মান কযা মা না। তএফ থথ 

ুরুলাথথ। তাআ ভাধফাচামথয ফলরলছন থথ কালভৌ এফ ুরুলালথথৌ ভনযভানাঃ। ফৃস্পবতয থথালস্ত্র থথ  কাভলক ুরুলাথথ ফরা 

ললছ। ুযগুরুয ভলত ফস্তুতঃ থথ ভুখয ুরুলাথথ ন। থথ কালভয াধন া প্রগৌণ ুরুলাথথ। চাফথাক ভলত েবদ্ধ ধভথ  প্রভাক্ষ 

ুরুলাথথ ন। কাযণ ধভথ নাআ, প্রমলতু ধভথ েতযক্ষ প্রমাগয ন। অফায প্রদলয উলচ্ছদআ প্রভাক্ষ। প্রদলয উলচ্ছদ ছাড়া য প্রকান প্রভাক্ষ 

নাআ ফলর প্রভাক্ষ ুরুলাথথ ন। 
 

     চাফথাক ফযতীত কর বাযতী দথলন উক্ত ললছ প্রম, ভি জগত দঃখভ এফং জীফ জ্ঞতায জনয এআ দঃখলক প্রবাগ কলয। 

প্রভাক্ষ রাবআ জীফলক দঃখ প্রথলক ভুবক্ত বদলত ালয। এেলঙ্গ চাফথাক ম্প্রদালয ভত র জীলফয ঙ্গী ুখ-দঃখ জীলফয কলভথয 
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  ফাথস্পতযূত্রম্  

4  ফাথস্পতযূত্রম্  
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স্ববাফগত বফবষ্টয। তাআ জীবফত ফস্থা দঃলখয বচযবনফৃবর্ত্ কখলনাআ ম্ভফ ন। একভাত্র জীলফয ভৃতুযলতআ দঃলখয অতযবন্তক বনফৃবর্ত্ 

ম্ভফ।  
  

      উবযউক্ত অলরাচনায বযলেবক্ষলত ফরা মা প্রম, েতযনক্ষকেভাণফাদী চাফথাকগণ াবথথফ, তীবি স্বগথুখ বকংফা প্রভালক্ষয 

তুরনা াবথথফ, েতযক্ষগভয আবি লম্ভাগলক প্রেতয  প্রশ্রতয ভলন কলযন। প্রদ প্রথলক স্বতন্ত্র অমালক স্বীকায কলয ধভথ, থথ, 

কাভ  প্রভালক্ষয ভলধয থথ  কাভলকআ ুরুলাথথ ফলরলছন। তাাঁলদয ফক্তলফযয ভধয বদল এটা বযসু্ফট  প্রম, ভানুল স্ববাফ 

বনলভ ুখরাব  দঃখ ফজথন কলয থালকন। তাাঁলদয কালছ প্রদধভথ একভাত্র ধভথ। প্রদধলভথয চবযতাথথতাআ প্রভাক্ষ।  
 

     চাফথাকলদয ুরুলালথথয বাফনা নুধাফন কলয এআ বদ্ধালন্ত উনীত া মা প্রম, ুখলক ুরুলাথথরূল স্বীকায কযায থথ র 

একথা স্বীকায কযা প্রম, কলরয লক্ষআ এআ ুখ রাব কযা ম্ভফ এফং কলরযআ এআ ুলখয াধনা কযা কতথফয, তা লরআ প্রফাঝা 

মা প্রম, প্রআ ুখ কখনআ স্থুর জরবয এফং বনতান্ত অমলকবিক লত ালয না। এখালন ুখ বনবতক বফচালযয ভানদণ্ডরূলআ 

বফলফবচত। চাফথাক দাথবনলকযা প্রআ ভালজয স্বপ্ন প্রদলখবছলরন প্রমখালন কলরয লক্ষআ ুখী া ম্ভফ। তাাঁযা এভন এক ুখলক 

কাভয ফলর ভলন কলযবছলরন মা কলর বভলর একালথ প্রবাগ কযা মা, প্রম ুখলবাগ আজগলতআ স্বলগথয োন বদলত ালয। চাফথাক 

ভলত ভৃতুযআ ফবকছুয বযভাবি। তাাঁযা ফলরন, মতবদন ফাাঁচলফ ুলখ ফাাঁচায প্রচষ্টা কযা উবচত। তাাঁলদয এআ ফক্তলফযয ভধয বদল এআ 

কথা বযসু্ফট  প্রম, ভৃতুযটা প্রমন ুখকয । প্রকননা ভৃতুয ভালনআ মন্ত্রণাদাক। ভৃতুযয অলগয ভুহুলতথ ুখ প্রমন তাাঁয ঙ্গ না 

ছালড়।   

 

গ্রেঞ্জী 

ভরূ গ্রে (ফাংরা ংস্কযণ) 

 

ক্র.. ংবক্ষি রূ ণূথাঙ্গ রূ 

1.  বট্টাচামথ াবস্ত্র, ঞ্চানন (নুবদত): 

চাফথাক -দথনম্  

বট্টাচামথ াবস্ত্র, ঞ্চানন (নুবদত): চাফথাক -দথনম্ , 

ংস্কৃত ুিক বাণ্ডায, করকাতা,  ১৩৯৪ ফঙ্গাে।  

2.  বট্টাচামথ, বভত : চাফথাক দথনম্  বট্টাচামথ, বভত : চাফথাক দথনম্ , ংস্কৃত ুিক বাণ্ডায, 

১ভ েকা ১৪১২ ফঙ্গাে।  

3.  াাড়ী, িদাঙ্কয (ম্পাবদত) : 

ভনুংবতা 

াাড়ী, িদাঙ্কয (ম্পাবদত) : ভনুংবতা, ংস্কৃত 

ফুক বডলা, েথভ েকা ১৯ প্র অগস্ট ২০০৫ খ্রীষ্টাে।  

4.  ব্রহ্ম, নবরনীকান্ত (ম্পাবদত) :  

শ্রীভদ্ বগফদগীতা (ভধুূদন যস্বতী 

টীকা বত) 

ব্রহ্ম, নবরনীকান্ত (ম্পাবদত) :  শ্রীভদ্ বগফদগীতা 

(ভধুূদন যস্বতী টীকা বত), নফবাযত াফবরাথ, 

করকাতা, েথভ ংস্কযণ, ১৩৯৩ ফঙ্গাে, ুনভুথদ্রণ,  

২০০৬ খ্রীষ্টাে। 

 

াক গ্রে (ফাংরা ংস্কযণ) 

 

5.  বনফথাণ : প্রফদ ভীভাংা, ১ভ খণ্ড বনফথাণ : প্রফদ ভীভাংা ১ভ খণ্ড, ংস্কৃত কলরজ, 

করকাতা, েকাকার, ১৯৬১ খ্রীষ্টাে। 

6.  গুি, দীবক্ষত : নীবতবফদযা গুি, দীবক্ষত : নীবতবফদযা, বযলফক প্রে, ১ভ েকা 

২০০৩ 

7.  চক্রফতথী, তন কুভায :  দথন -ভীক্ষা  চক্রফতথী, তন কুভায : দথন-ভীক্ষা, ংস্কৃত ুিক 

বাণ্ডায, করকাতা, ১৪১৮ ফঙ্গাে।  

8.  চক্রফতথী, নীযদফযণ :  বাযতী দথন চক্রফতথী, নীযদফযণ : বাযতী দথন, দর্ত্ াফবরাথ, 

করকাতা, দভ ংস্কযণ, ২০১০ খ্রীষ্টাে। 

9.  দা, করুণাবেু : োচীন বাযলতয দা, করুণাবেু : োচীন বাযলতয বালা দথন, 
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বালা দথন  েলগ্রবব াফবরাথ, করকাতা ২০০২ খ্রীষ্টাে। 

10.  দাগুি, ুলযিনাথ : বাযতী দথলনয 

বূবভকা 

দাগুি, ুলযিনাথ : বাযতী দথলনয বূবভকা, 

বচযাত েকান, ১৪১১ ফঙ্গাে।  

11.  দা, চেনা : বাযতী দথলনয 

দৃ বষ্টলত ভুবক্তয স্বরূ  

দা, চেনা : বাযতী দথলনয দৃবষ্টলত ভুবক্তয স্বরূ, 

েলগ্রবব াফবরাথ, েথভ েকা, জুন ২০০৭ 

খ্রীষ্টাে। 

12.  দা, ভাা : লড় দথলন ুরুলাথথ বফচায  দা, ভাা : লড় দথলন ুরুলাথথ বফচায, শ্রীরক্ষ্মীলে, 

প্রফারুয, েথভ েকা, শ্রাফণ ১৪১৩ ফঙ্গাে। 

13.  চলট্টাাধযা, ুনীবত কুভায (ম্পাদক) :  

বাযতলকাল  (ুীর কুভায প্রদ) 

চলট্টাাধযা, ুনীবত কুভায (ম্পাদক) :  বাযতলকাল 

(ুীর কুভায প্রদ), (েথভ খণ্ড), ফঙ্গী াবতয বযলদ্ , 

কবরকাতা, েকাকার, োি 

14.  ফলেযাাধযা, াবন্ত : বফবদক 

াবলতযয রূলযখা 

ফলেযাাধযা, াবন্ত : বফবদক াবলতযয রূলযখা, 

ংস্কৃত ুিক বাণ্ডায, করকাতা, েথভ েকা, ১৯৯৩ 

খ্রীষ্টাে, তৃতী ংস্কযণ, ২০০৩ খ্রীষ্টাে। 

15.  বট্টাচামথ, প্রভান (ংকরক) : বাযতী 

দথনলকাল, ১ভ খণ্ড 

বট্টাচামথ, প্রভান (ংকরক): বাযতী দথনলকাল (েথভ 

খণ্ড), ংস্কৃত কলরজ, করকাতা, েকাকার, ১৯৭৮ 

খ্রীষ্টাে। 

16.  বট্টাচামথ, উলভচি : বাযতদথনায  বট্টাচামথ, উলভচি : বাযতদথনায, বফশ্ববাযতী, 

১৪১১ ফঙ্গাে।  

17.  বট্টাচামথ, নলযিনাথ : বাযতী ধলভথয 

আবতা 

বট্টাচামথ, নলযিনাথ : বাযতী ধলভথয আবতা, 

প্রজনালযর বেন্টাথ যান্ড াফবরাথ োআলবট 

বরবভলটড, করকাতা, বদ্বতী ভুদ্রণ ২০০০ খ্রীষ্টাে। 

18.  বট্টাচামথ, নলযিনাথ : ধভথ  ংস্কৃবত 

(োচীন বাযতী প্রেক্ষাট) 

বট্টাচামথ, নলযিনাথ : ধভথ  ংস্কৃবত (োচীন বাযতী 

প্রেক্ষাট) অনে াফবরাথ োআলবট বরবভলটড, েথভ 

ংস্কযণ, ১৯৯৬ খ্রীষ্টাে। 

19.  বট্টাচামথ, যাভকৃষ্ণ : চাফথাকচচথা বট্টাচামথ, যাভকৃষ্ণ : চাফথাকচচথা, লদ, েথভ েকা, 

২০১০ খ্রীষ্টাে। 

20.  বট্টাচামথ, ভলযি : বাযতী দথন বট্টাচামথ, ভলযি : বাযতী দথন, ফুক ববণ্ডলকট োঃ 

বরঃ, করকাতা ২০০৫ খ্রীষ্টাে। 

21.  ভণ্ডর, েলদযাত কুভায : বাযতী দথন ভণ্ডর, েলদযাত কুভায : বাযতী দথন, েলগ্রবব 

াফবরাথ, করকাতা, বদ্বতী ংস্কযণ ২০০৮ খ্রীষ্টাে। 

22.  াস্ত্রী, দবক্ষণাযঞ্জন : চাফথাক দথন  াস্ত্রী, দবক্ষণাযঞ্জন : চাফথাক দথন, বিভফঙ্গ যাজয 

ুিক লথদ, করকাতা  ১৯৯৮ খ্রীষ্টাে। 

23.  শ্রী যবফে : প্রফদযয )উর্ত্যাধথ(  শ্রী যবফে : প্রফদযয (উর্ত্যাধথ), শ্রী যবফে অশ্রভ, 

বণ্ডলচযী, েথভ েকা, ২০০৩ খ্রীষ্টাে।, বদ্বতী ভুদ্রণ, 

২০১২ খ্রীষ্টাে। 

24.  যকায, প্রারাভান অবর : বাযতী 

দথন বযবচবত  

যকায, প্রারাভান অবর : বাযতী দথন বযবচবত, 

ফাংরা একালডভী ঢাকা, ১ভ েকা, অলাঢ় ১৪১১ 

ফঙ্গাে। 

25.  চক্রফতথী, তযলজযাবত (ফঙ্গানুফাদ) : 

র্ব্থদথন ংগ্র  (ান ভাধফী) 

চক্রফতথী, তযলজযাবত (ফঙ্গানুফাদ) : র্ব্থদথন ংগ্র 

(ান ভাধফী), াবতযশ্রী, করকাতা, বদ্বতী খণ্ড, 

তৃতী ভুদ্রণ, বফাখ ১৪১৫ ফঙ্গাে।  
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26.  াধুখাাঁ, বঞ্জত কুভায (ফঙ্গানুফাদ) :  

র্ব্থদথন ংগ্র  (ান ভাধফী) 

াধুখাাঁ, বঞ্জত কুভায (ফঙ্গানুফাদ) :  র্ব্থদথন ংগ্র 

(ান ভাধফী), লদ, করকাতা ২০১১ খ্রীষ্টাে। 

27.  ানযার, আিাণী  যত্না দর্ত্ ভথা : 

ধভথনীবত  শ্রুবত 

ানযার, আিাণী  যত্না দর্ত্ ভথা : ধভথনীবত  শ্রুবত, 

প্রন্টায ব্  এযাডবান্সড্  স্টাবড আন্  বপরবপ, মাদফুয 

বফশ্ববফদযার, ২০০৯ খ্রীষ্টাে।  

28.  াা, বফশ্বরূ : নাবিকদথন বযচ  াা, বফশ্বরূ : নাবিকদথন বযচ, লদ, করকাতা 

২০০৬ খ্রীষ্টাে।  

29.  প্রন, প্রদফব্রত : বাযতী দথন  প্রন, প্রদফব্রত : বাযতী দথন, বিভফঙ্গ যাজয ুিক 

লথদ, করকাতা, চতুথথ ভুদ্রণ, অগস্ট ২০০১ খ্রীষ্টাে। 

30.  স্বাভী বফলফকানে : গীতােঙ্গ স্বাভী বফলফকানে : গীতােঙ্গ, উআবনান প্রে, ১ভ 

ংস্কযণ, ১৯৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাে। 

 

ভরূ গ্রে  াক গ্রে (আংলযবজ ংস্কযণ) 

ক্র.. ংবক্ষি রূ ূণথাঙ্গ রূ 

31.  Dusgupta, S.N. : A History 

of Indian Philosophy 

Dusgupta, S.N. : A History of Indian 

Philosophy, Cambridge University 

Press, Vol. I, 1969. 

32.  Hiriyanna, M. : Outlines of 

Indian Philosophy 

Hiriyanna, M. : Outlines of Indian 

Philosophy, George Allen & Unwin 

Ltd., London, 1968, 1
st
 Publication 

1932. 

33.  Radhakrishnan. S. : 

INDIAN PHILOSOPHY, 

Volume 2 

Radhakrishnan. S. : INDIAN 

PHILOSOPHY (Volume 2), OXFORD 

University Press, 1st published, 1923 

34.  Radhakrishnan : Indian 

Philosophy 

Radhakrishnan : Indian Philosophy, 

Vol. I, New York, The Macmillan Co., 

London, George Allen & Unwin Ltd., 

1
st
 Publication 1923. 

35.  Sharma, C. D. : A Critical 

Survey of Indian Philosophy 
Sharma, C. D. : A Critical Survey of Indian 

Philosophy, Motilal Banarsidass, 1976, 1
st
 

Publication 1960. 

 

ত্র-বত্রকা (ফাংরা) 

36.  চযাটাজথী, বভতা (ম্পাদক) : বাযতী 

ধভথনীবত 

চযাটাজথী, বভতা (ম্পাদক) : বাযতী ধভথনীবত, 

প্রন্টায ব্  এযাডবান্সড্  স্টাবড আন্  বপরবপ, মাদফুয 

বফশ্ববফদযার, েথভ েকা বজযষ্ঠ, ১৪০৫ ফঙ্গাে।  
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ত্র-বত্রকা (আংলযবজ) 

 

37.  Bhattachayya,  Biswabandhu   

: Bharatiya Darsane Duķha 

 Bhattachayya,  Biswabandhu   : 

Bharatiya Darsane Duķha,  Vol- 6, no- 

1, 1969;  Visva-Bharati journal of  

philosophy.  

38.  Creel Austin . B  :  Dharma 

as an Ethical Category  

Relating to Freedom and   

Responsibility 

Creel Austin . B  :  Dharma as an 

Ethical Category  Relating to Freedom 

and   Responsibility, Vol -22, no. 2, 

1972 , Philosophy East and West.   

39.  Dhand,  Arti  :  “The Dharma 

of Ethics”; Quizzing the 

ideals of Hinduism 

Dhand,  Arti  :  “The Dharma of 

Ethics”; Quizzing the ideals of 

Hinduism, Vol -30, no. 3, 2002 

Blackwell Publishing Ltd.   
 

 


