শbাথর্

ী ীরামকৃ কথামৃেতর শbাথর্
aগsয্ যাtা -- aগsয্মুিন ভাdমােসর pথম িদেন িবnয্পবর্ত ল ন কিরয়া দািkণােতয্ যাtা কেরন, আর

িফেরন নাi। ei েহতু oi িদেন যাtা িনিষd। েলৗিকক আচাের iহা হiেত মােসর pথম িদবস যাtায় িনিষd।

a া তাের ব া তাের -- a া ব া diজন dধর্ষর্ ডাকােতর নাম। (‘হিরেষ লািগ রহ ের ভাi’ গান-eর
aংশিবেশষ)

aজপা -- যাহা জপনীয় নেহ, aথর্াৎ যাহা জপ কিরেত হয় না; ucােসর anগর্মন o িনঃ ােসর িনগর্মন dারা

sভাবতঃেয মেntর জপ (akেরাcারণ-rপ িkয়া) হয়; sাভািবক ucাস o িনঃ াস dারা িন ািদতবণর্ জপয্
‘হংস’ মnt। সুতরাং, ‘হংস’ মnt জপ কিরেত হয় না, iহা pািণমােtরi sাভািবক বা aযtিসd। ei েহতু iহার
নাম aজপা। ‘হংস’ ucাস-িনঃ াসrপ pাণ eবং pাণ আtrেপ েদেহ aবিsত। pাণী pতয্হ ucাস o িনঃ াস
dারা 21600 বার ‘হংস’ মnt জপrপ pাণায়াম কের; iহা জীেবর আয়ু। সুতরাং aজপা-জপ ফুরাiেল আয়ুঃ েশষ
হয়।

aজািমল -- ভাগবত পুরােণাk কানয্কুbবাসী bাhণ িবেশষ। iিন দাসীসংsেশর্ দূিষত হiয়া দূয্তেচৗযর্ pভৃিত

aসdবৃিt dারা জীিবকাজর্ন কিরেতন। দাসীগভর্জাত দশ পুেtর মেধয্ নারায়ণ কিন । নারায়েণর pিত আজািমেলর
aিতশয় েsহ িছল। মৃতুয্কােল দূের kীড়ারত নারায়ণেক তkগতিচেt uৈcঃsের আhান কিরয়া পাপমুk হiয়া
iিন িব ুেলােক গমন কেরন।

aনুেলাম িবেলাম -- aনুkম o িবপরীতkম; sূল েথেক সূk্েম যাoয়া eবং সূk েথেক sূেল আসা।
anকূট -- বৃহদাকাের an পু ীভূত কিরয়া রবাহূত aনাহূতেদর েভাজন করােনা।
aবধূত -- বণর্া মাচােরর aতীত eবং সবর্সংsারমুk সnয্াসী। তntমেত aবধূত চািরpকার -- bhাবধূত,
ৈশবাবধূত, ভkাবধূত, হংসাবধূত।

amুেজ আকাশ -- িব d চেk ধূmবেণর্র পdমধয্িsত আকাশ।
a ধাতু -- sণর্, েরৗপয্, তাm, িপtল, কাংসয্, tপু (রাং), সীসক o েলৗহ। মতাnের sণর্, েরৗপয্, তাm, র , যশদ

(দsা), সীসক, েলৗহ o পারদ।

a পাশ -- (মায়াবnন) ঘৃণা, লjা, মান, aপমান, েমাহ, দm, েdষ, ৈপ ণয্ (kূরতা)।
a বসু -- ভব, rব, েসাম, িব ু, aিনল, aনল, pতূয্ষ, pভব। গ া o শাnনুর পুt ei a গণেদবতা। pভব
বিশ মুিনর শােপ ভী rেপ মেতর্য্ aবতীণর্ হন।

a িসিd -- aিণমা, লিঘমা, pািp, pাকাময্, মিহমা, ঈিশt, বিশt, কামবসািয়তা: েযােগর ei a pকার ঐ যর্।
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আuটা, আoটা -- dgািদ jাল িদয়া নািড়য়া ঘন করা।
আি ল -- মহাধনশালী।
আেখের -- পিরণােম, েশষকােল।
আগম িনগম -- তnt o েবদ।
“আগতং িশববেktেভয্া গত িগিরজামুেখ।
মতং ীবাসুেদবসয্ তsাদাগম uচয্েত।” -- rdযামলবচন
“িনগর্েতা িগিরজাবktাৎ গত িগিরশrিতম।
মত বাসুেদবসয্ িনগমঃ পিরকথয্েত।” -- আগমবচনৈdতিনণর্য়বচন

আটিপেট, আটিপেঠ -- ক সিহ ু; সকল ভারবহেন সমথর্; সবর্িদেক দk, েচৗকস; a পৃ যুk; a তলযুk।
আটােশ -- গেভর্র a ম মােস জাত; dবর্ল। (আটােশ েছেল ভীr হয়।)
আড়া -- (1) ucতীর; পাড়; ডা া। (2) বৃি জেলর পিরমাণিবেশষ।
আদােড় -- (1) জ ােল বা বনজ েল uৎপn, িনকৃ জাতীয়। (2) েবপেরায়া।
আধেপা (anর) -- eক েkােশর আটভােগর eকভাগ দূরt (িসিক মাiল)।
আনn আসন -- তেntাk সাধনিবেশষ। বীরভােবর েশষ সাধন।
আpভােব -- িমtভােব; িব sভােব। anর েদর িনেয়।
আবচারা -- (আঁব = আম, চারা = েছাট গাছ) আেমর েছাট গাছ।
আবাঠা, আবাটা -- a পির ারক; আমলকী, হিরdা pভৃিত বাটা।
আঁেবর কিশ (কিষ) -- কাঁচা আেমর আঁিঠ। (কুিশ আম = aতয্n কিচ আম)
আমেমাkার -- িবষয়কমর্ িনবর্ােহর জনয্ আiন aনুসাের িনযুk pিতিনিধ। আদালেত মকdামািদর তিdর
কিরবার ভারpাp pিতিনিধ; attorney।
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uদম সাঁড়ী (ষাঁিড়) -- ucৃ ল েমেয়। (uদম = ucৃ ল; েscািবহারী; aনাবৃত; uল । ষাঁড় = বৃষ; লmট
পুrষ; যেথc িবহার বা িবচরণকারী; aসংযত)

uns -- (ফরাসী-মs্) মs্ মােন মাতাল, unt।
uভরায় -- ucরেব।
uেমদার -- চাকুরীpাথর্ী।
uেমদারী -- কমর্pািpর জনয্ সাধনা।
ঊনপাঁজুের, (কথয্) uনপাঁজেু র -- যাহার পাঁজেরর হাড় কম বা খাট। (েগৗণােথর্) aলkণীয়; (গািলেত)
লkীছাড়া।

ঊিজর্ত -- বৃিdpাp; aিধক, aিতশিয়ত।
eকতাের -- (eখিতয়ার-eর rপেভদ) kমতা, aিধকার।
eেকায়া -- (লয্ািটন শb -- Aqua) জল।
oলmাকুল -- কুেলর আকৃিত eকpকার বনয্ কুল। (যাহােত ধু আঁিঠ আর খুব পাতলা েখাসা, eকটুo শাঁস নাi)
কnপর্ -- মদন; কামেদব।
কেড়রাঁড়ী -- বালিবধবা; কনয্াবয়েস িবধবা।
কতর্াভজা -- uদাসীন আuলচাঁদ কতৃর্ক pবিতর্ত ৈব ব ধমর্সmpদায়িবেশষ। েঘাষপাড়ািনবাসী রামশরণ পাল
iহার pচারক। iঁহােদর মেত আuলচাঁদ ঈ েরর aবতার; কৃ চnd, েগৗরচnd o আuলচnd -- িতেন eক, eেক
িতন; মহাpভু িতেরািহত হiয়া আuলমহাpভু-rেপ আিবভুর্ত হন। ীকৃ i iঁহােদর uপাসয্ েদবতা। iঁহােদর grর
নাম ‘মহাশয়’, িশেষয্র নাম ‘বরািত’। ei সmpদােয়র জািতিবচার নাi। iঁহােদর েকান ধমর্gn নাi। েদাল o
রাসযাtাi iঁহােদর pধান মেহাৎসব। ফাlgন মােসর েদাল পূিণর্মােত কাঁচড়াপাড়া ে শেনর aদূরবতর্ী েঘাষপাড়া
gােম iঁহােদর মেহাৎসব হয়।

কলহাnিরতা -- [কলহ (িববাদ) dারা anিরতা (বয্বধােন িsতা)] কীতর্নগােনর পালািবেশষ। নায়েকর সিহত
কলহজিনত িবেcেদ নািয়কার aনুতাপ ei পালার িবষয়বst।
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কলমবাড়া -- (Sloping) ঢালু রাsা।
কট্েকনা -- িনয়েমর কেঠারতা; েময়দী; pিতjা; ক , dঃখ, dরবsা।
কেরায়া -- জলপাtিবেশষ; কম লু।
কসুর -- trিট; aপূণতর্ া; বািক।
কেচ বােরা -- কচ (পাশার eকিবnু) eবং eগার (পাঁচ o ছয় িবnু)। েমাট বােরা িবnু।
কাকীমুখ-আcািদনী -- জীেবর jানমুখ আcাদনকারী aিবদয্া। (ক = সুখ, aক = dঃখ। ক + aক = কাক,

সুখdঃখযুk জীব -- কাকী।)

কালাপািন -- ভারত মহাসাগেরর কৃ বণর্ জল; সমুd।
কামারশােলর নাi -- কামােরর েনহাi। েয েলৗহখে র uপর ধাতু তাতাiয়া েপটা হয়। (anvil)
কাঁড়া -- ছাঁটা, তুষহীন করা, পির ার করা।
কাঁিড় -- sূপ, রািশ।
কাঁিদ -- ফেলর বড় gc। বৃহৎ।
কারণ -- তািntক সাধনার uপকরণrেপ বয্বhত মদয্। (কারণবাির পান করা।)
কারণ করত -- মদ েখত। তািntক সাধকগণ মদেক কারণবাির বেলন।
কাঁকাল ভাঙা (ভা া) -- কিটভ হoয়া। ৈনরাশয্ািদেত কিট aবসn বা dবর্ল হoয়া; মাজা-ভাঙা হoয়া।
কাকিনdা -- কােকর নয্ায় aিত সতকর্ o পাতলা ঘুম; কপটিনdা।
কুঁকেড়া -- েমারগ।
কুমুের েপাকা -- ei েপাকা মুেখ মািট আিনয়া বাসা িনমর্াণ কের eবং তাহার মেধয্ িডম ছািড়য়া সিরয়া যায়।

কুমােরর মত মািটর কাজ কের বিলয়া ei নাম।

কুেপা -- মািট বা চামড়ার ৈতয়াির গলা-সr েপট েমাটা পাtিবেশষ।
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কুiন -- িbিটশ সmাjী িভেkািরয়া।
কুিটলা -- (1) আয়ােনর ভিগনী o রািধকার ননিদনী। (2) kূরিচt, খল।
কূটs -- সবর্ aবsায় o সবর্কােল eকভােব িsত, িনিবর্কার; িগিরশৃ বৎ িন ল।
েকঁেড়িল -- aকালপkতা; েছেলর মুেখ বৃেdর নয্ায় বচন; বৃথা বাহাdির।
েকািকলাk -- েকািকেলর aিkতুলয্ যাহার পু েলািহত; বৃkিবেশষ। (Capparis Spinosa)
েকাঁয়াির -- কুমারী, কনয্া।
েকাmািন -- i iি য়া েকাmািন নােম iংেরজ-বিণকদল iংল হiেত ভারতবেষর্ বািণজয্ কিরেত আিসয়া kেম

eেদেশ iংেরজ রাজt pিতি ত কেরন। তখন হiেত েকাmািন বিলেল iংেরজ রাজt বুঝাiেত থােক। পের
মহারানী িভেkািরয়া রাজয্ভার gহণ কিরেলo েকাmািনর নাম চিলয়া আিসেতেছ।

েকাটা, েকাঠা -- a ািলকা; েদহ।
েকাmািনর কাগজ -- (সাধারেণর িনকট হiেত) iংেরজ রােজয্র ঋণgহনাথর্ sীকারপt। (Government
Promissory Note)

েকাmািনর বাগান -- েবাটািনকয্াল গােডর্ন, িশবপুর। শহেরর uদয্ান বা পাকর্।
েকাদ -- ধনু। eখােন েকাদািল।
েকাঁsা -- তৃণিনিমর্ত মাজর্নীিবেশষ, ঝাঁটা।
েকৗচ -- গিদযুk বিসবার আসনিবেশষ; পাল ।
খ -- আকাশ।
খেয়েরর বাগানিট -- িববাহকালীন stী-আচােরর a িবেশষ।
খড়েক কািঠ -- দাঁত পির ার কিরবার কািঠ।
খানসামা -- ভৃতয্; েসবক।
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খাজা ী -- েকাষাধk। সদর কাছারীর তহিবলরkক aথর্াৎ েয কমর্চারী মফsেলর খাজনার চালান pভৃিত বুিঝয়া
জমাখরচ রােখন o তহিবল রkা কেরন।

খানকী -- বারনারী; েবশয্া।
খয্াঁট -- েভাজন বা েভাজ; আহার; েখারাক।
খািদ কাঠ -- েছাট টুকরা কাঠ।
খানা -- খাত; লmা গতর্; পিরখা।
খাঁদী-ফাঁিদ -- খাঁিদ = নাক-েথবড়া; েসৗnযর্হীনা। ফাঁিদ = চoড়া মুেখায়ালা বা েপেটায়ালা; বৃহদাকার।
িখড়িক ফটক -- বািড়র িপছেনর দরজা।
েখi -- সুতার agভাগ; সূt, pস ।
েখi ধরা -- সুতার pাn বািহর করা। তাঁেত কাপড় বুনুবার সময় সুতা িছঁিড়য়া েগেল uহার pাn বািহর কিরয়া
জুিড়য়া িদেত হয়।

েখuড় -- a াবয্ গালাগািল; a ীল gাময্ গান বা কিবতা।
গরগর -- গdগd, িবhল, aভীভূত। (গrগr = েkাধািদর লkণ-pকাশক। গগর্র = কলস, ঘড়া; দিধমnনপাt)
গেণশ গজর্ী -- িনেজর িদেকi দৃি , aপেরর pিত েখয়াল নাi। aথর্াৎ িযিন dিনয়ােক uেপkা কিরয়া চেলন।
েকহ েকহ বেলন, গজর্ী মহারাে র aিধবাসীর পদবীিবেশষ; eবং গেণশ eকজন বয্িkর নাম।

গ েযাগ -- (েজয্ািতষ) রািশচেkর eকসpিবংশিততম aংশ aথর্াৎ 27 েযােগর মেধয্ দশম েযাগ। ei েযােগ
জn হেল জাতেকর মাতািপতার মৃতয্ু হয়।

গি

-- ‘েগাrিট’ শেbর পিরবিতর্ত rপ।

গােড়াল, গাড়ল -- েমষ, েভড়া।
gজিরপ ম -- েসেকল েমেয়েদর েরৗপয্িনিমর্ত ঘুঙুরযুk পােয়র মলিবেশষ।
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gজরাiব -- দািখল কিরব।
gিটকা িসিd -- েযাগলb শিkিবেশষ। মntপূত gিটকািট (বািটকা) aে ধারণ কিরয়া সাধক সাধারেণর নয়েনর

দৃি বিহভূর্ত বা aদৃশয্ হiেত পােরন eবং oirপ aদৃশয্ হiয়া সযেt রিkত dগর্ম sােনo গমনাগমন কিরেত
পােরন।

gিcর, gেcর -- (িবরিkসূচক) aেনকgিল; aবাি ত o pেয়াজনািতিরk।
েগেড় -- গতর্, েডাবা।
েগালকধাnা, েগালকধাঁধা -- েয বািড় বা েব নীর মেধয্ pেবশ কিরেল শতপাক খাiয়াo বািহর হiবার পথ
পাoয়া যায় না, eকi পেথ পুনঃপুনঃ আিসেত হয়।

েগার -- সমািধ, কবর।
েগােড় মালা -- েমাটা কিরয়া গাঁথা ফুেলর মালা।
েগাট -- েকামেরর িশকলাকৃিত aল ারিবেশষ।
েগািধকা -- েগাসাপ।
েগাঁড়া -- (1) েয pাচীন ধেমর্র মূল আঁকড়াiয়া থােক; pাচীন ধমর্ মতাবলmী। (2) ধmসmেn যুিkহীন

anিব াসী। (3) aিতিরk পkপাতী। (4) ভk; aিতশয় aনুরk। (5) চাটুকার; sাবক; েখাসােমাদকারী;
েতাষামুেদ।

েগৗরচিndকা -- মূল গীেতর পূেবর্ েগৗরচেndর aথর্াৎ ীৈচতনয্েদেবর বnনা।
ঘুিন -- মাছ ধিরবার ফাঁদিবেশষ।
ঘুসকী, ঘুষকী -- েলাকাবপাদ ভেয় েগাপেন পরপুrষগািমনী stী।
ঘুপিট (ঘাপিট) েমের থাকা -- (1) লুকাiয়া থাকা। (2) oঁত েপেত থাকা।
চেকার -- (েজয্াৎsা পান কিরয়া তৃp হয় বিলয়া কিথত) পিkিবেশষ।
চতুিবর্ংশিত তtt -- সাংখয্দশর্ন মেত চিbশিট মূল পদাথর্: pকৃিত, মহৎ (বুিd), aহংকার, প তnাt (শb,

sশর্, rপ, রস, গn), প মহাভূত (িkিত, ap, েতজ, মrৎ, েবয্াm), প jােনিndয় (চkু, কণর্, নািসকা, িজhা,
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tক), প কেমর্িndয় (হs, পদ, মুখ, পায়ু, িল ) o মন।

চটকা -- ঘুেমর আেবশ, তndা, আcnতা; aনয্মনsতা। (চটকা ভাঙা = বাহয্jান হoয়া; সতকর্ হoয়া)
চকিমলান uঠান -- চতুে াণ িমিলত চতুিদর্েক সম uc কkমেধয্ সমচতুে াণ pা ণ।
চাঁচর (েকশ) -- কুি ত, েকাঁকড়া।
চাতের হাঁিড় ভাঙা -- সবর্সমেk রহসয্ েভদ করা, সবর্সমেk gpকথা pকাশ কিরয়া েদoয়া। (চাতর = েচৗরাsা,
েচৗমাথা)

চাপরাসী -- আরদালী, েপয়াদা, িপয়ন।
চানেক -- কিলকাতার sানিবেশষ। (বারাকপুেরর দিkেণ, গ ার পূবাঁধাের)
চারধাম -- কাশী, পুরী, বৃnাবন o bজ। মতাnের রমানাথ, ৈবদয্নাথ, জগnাথ o dারকানাথ মথুরাম লs ei

চাির ধাম। (ভkমাল)

চাঁদিন -- ম প aথর্াৎ ছাদযুk pশs চtর।
িচক -- গলার গহনািবেশষ। বাঁেশর শলা dারা িনিমর্ত পদর্া।
িচেট gড় -- কােলা চটচেট ঘনরস gড়।
চুটিক -- পদা ুিলর ঝুমকাপরািন আংিটিবেশষ।
চুিটেয় ফসল কাটা -- যথাশিk বা সাধয্ানুসাের শসয্ কাটা।
েচাঁয়ার ভািট -- মদ চুiবার পাt।
েচারকুঠুির (কুঠুির, কুঠরু ী) -- (1) gpকk। (2) hদয়।
েচৗদািন -- চারদানা েমািতবসােনা কানবালািবেশষ।
েচৗd েপায়া -- সােড় িতনহাত মানবেদহ।
ছানাবড়া -- িচিনর রেস পk ছানার বড়া।
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জিটলা -- (1) আয়ােনর মাতা o রািধকার শা িড়। (2) aিন কর কূটবুিdসmnা; কলহপরায়ণা, বধূেদর

গ নাদাtী।

জাঁিত -- সুপাির কািটবার যntিবেশষ।
েজেলিডিঙ -- মাছ ধিরবার েছাট েনৗকা।
ঝাির -- লmা-গলা নলযুk জলপাtিবেশষ; গাড়ু, ভৃ ার। (পূেবর্ েসানা, rপা িনিমর্ত ঝািরর pচুর বয্বহার িছল)
েটাসা -- িবnু, েফাঁটা।
েঠক -- ত লু ািদর আধারিবেশষ।
ড ামারা -- িবখয্াত; pিসd, িবিদত। ড ামারা নাম -- সবর্t িবিদত নাম। ড ামারা (আল ািরক aেথর্) -সগেবর্ pচার করা।

ডাকুর -- eক pকার িবষাk মাকড়সা।
েডা া েঠলা গান -- েডা া aথর্াৎ তালগােছর gঁিড় খুিদয়া pstত েছাট েনৗকািবেশষ। েঠলা গান aথর্াৎ সািরগান

(মািঝ মাlারা সমsের েয গান গায়)।

িড. gp -- jেরর eকটা েপেটn ঔষধ।
ঢঙ কাচ -- কপটেবশী, কপটচারী, ছdেবশী।
ঢরঢর -- ঢলঢল; ভরপুর।
ঢয্ামনা, েঢমনা -- (1) গািলিবেশষ। (2) লmট। (3) িনিবর্ষ সাপিবেশষ; দাঁড়াশ সাপ। (4) aকমর্ণয্। (েঢmনা - েয েমেয়, েজেন েন বদমােয়সী কের।)

তড়াগ -- বড় o গভীর পুকরু , দীিঘ।
তntসার -- সবর্ d 192 খািন তnt, তnেধয্ 64 খািন ব েদেশ pচিলত। কৃ ানn oigিল সংgহ কিরয়া তntসার
pণয়ন কেরন।

তাড় -- হsাভরণিবেশষ, তাড়বালা।
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তারাহার -- sূল মুkাহার।
তুmা -- লাu। eকpকার লাu aতয্n েতেতা, uহার েখাল সাধুরা কম লুর নয্ায় বয্বহার কেরন।
েতিজমিn -- চাহদার aনুপােত বাজাের দেরর hাসবৃিd।
েতলধুিত -- েয কাপড় পিরয়া sােনর পূেবর্ গােয় েতল মাখা হয়।
থানা েদoয়া -- যুdাথর্ সৈসেনয্ aবsান করা।
িথoজিফ -- gীক দাশর্িনক ‘iয়ামিbখs’ (Iamblichus) সবর্pথম িথoসিফ শbিট বয্বহার কেরন। pােচয্র

aতীিndয়বাদ বা aেলৗিককবােদর dারা iহা িবেশষভােব pভািবত। ei মতানুসাের pকট eবং apকট সমg
চরাচর িবে র প ােত সবর্বয্াপী শা ত aসীম o aপিরবতর্নীয় eকিট েমৗলতtt রিহয়ােছ। জগৎ o মনুষয্ ei
তেtt হiেত udূত o iহার dারা িনয়িntত। ঊনিবংশ শতাbীর েশষ o িবংশ শতাbীর pথম পােদ িথoসিফ
ভারতবেষর্র বুিdজীিব িহnুসmpদায়েক িবেশষভােব আকৃ কিরয়ািছল। ভারতবেষর্ ei মতবাদ pচাের aয্ািন
েবসােnর aবদান uেlখেযাগয্।

েথােলা, থেলা -- েগাছা, gc, sবক।
দিkেণ কলাগাছ utের পুঁi, eকলা কােলা িবড়াল িক করব মুi -- কােলা িবড়াল aম লসূচক; eবং
দিkেণ কলাগাছ o utের পুiঁ o aম লসূচক। েসiজনয্ কােলা িবড়ালেক aম লসূচক বিলয়া aপবাদ েদoয়ার
জনয্ তাহার মুখ িদয়া বলােনা হiেতেছ েয, বািড়র দিkেণ কলাগাছ o utের পুঁi েতা রেয়iেছ; সুতরাং ‘আিম
েকন aপবাদgs হi?’

দরগা -- (1) পীেরর কবর o তৎসংলg পিবt sৃিতমিnর; মসিজদ। (2) দারগা-র rপেভদ -- বড়দারগা =
থানার ভারpাp insেপkটর। েছাট দারগা = বড় দারগার সহকারী insেপkটর।

দsািবজ, দsােবজ -- দিলল।
দরকচা, দড়কচা, দড়কাঁচা, দড়কাঁচা -- (1) আধা পাকা আধা কাঁচা, জামড়াপড়া। (2) পিরপূণর্ িসd না
হoয়া।

দরেবশ -- িভkুক; ফিকর।
দশা -- aবsা; ভাবােবশ; সমািধ।
দশম দশা -- দশম ভাব। (ৈব ব শােst) বণ, কীতর্ণ, sরণ, aচর্ন, বnন, পাদেসবন, দাসয্, আtিনেবদন,
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sীয়ভাব: ei দশিট ভিkভাব।

দয্ালিগির (েদয়ালিগির, িদয়ালিগির) -- েয pদীপ pাচীর-গােt সংলg কিরয়া ঝুলাiয়া রাখা যায়।
েদuিড় -- pধান pেবশdার, েতারণ, ফটক; সদর দরজা।
েদােলা, দেলা, দলুয়া -- রস-ঝরােনা gড় হiেত pstত লাল আভাযুk িচিনিবেশষ।
ধানয্েমr (anেমr) -- aেnর েমrতুলয্ stপ; pচুর anরািশ। রানী রাসমিণর জামাতা মধুরােমাহন সন 1270
সােল বhবয্য়সাধয্ anেমrbতানু ান কিরয়ািছেলন। oi bতকােল pভুত sণর্েরৗপয্ািদ বয্তীত সহs মণ চাuল o
সহs মণ িতল bাhণপি তিদগেক দান করা হiয়ািছল eবং সহচরী নাmী pিসd গািয়কার কীতর্ন, রাজনারায়েণর
চি র গান o যাtা pভৃিতেত দিkেণ র-কালীবাটী িকছুকােলর জনয্ uৎসবেkেt পিরণত হiয়ািছল। (লীলাpস ,
সাধকভাব, dাদশ aধয্ায়, )

ধূলহাঁিড় -- pসূিতর েনাংরা কাপড়-েচাপড় o ফুল eকিট হাঁিড়েত কিরয়া মােঠ দূের েফিলয়া েদoয়া হয়। যাহারা
aিভচারািদ কের তাহারা হাঁিড় লiয়া যায়।

েধাঁকার টািট -- মায়ার আবরণ; মায়ার ঘর বা রচনা।
নk েখলা -- (1) eকpকার তােসর জুয়ােখলা। (2) (নকসা েকেট বািড় িদেয়) eক ধরেনর েখলা।
নবরt -- নবচুড়াযুk েদবমিnর।
নহবত, নoবত, নবত -- সানাi iতয্ািদর ঐকতান বাদয্।
নহবতখানা -- েয sােন বিসয়া নহবত বাজান হয়।
নবিবধান -- েকশবচnd েসন কতৃকর্ pিতি ত bাhধমর্সmpদােয়র শাখািবেশষ।
নাচdয়ার -- সদর dার; গৃহ-pেবেশর pধান dার।
নািরেকেলর ছাঁi -- নািরেকল েকারার সিহত gেড়র িম েণ pstত িপ কািদর পুর। (gাময্েদেশ নািরেকল কুিরয়া

gেড় পাক কিরেল বেল, ‘ছাঁi’, িচিনেত পাক কিরেল বেল ‘সেnশ’।)

নয্াবা -- পা েু রাগ, কমলােরাগ (Jaundice)
নয্াতাকয্াতার (নাতাকাতার) হাঁিড় -- বােজ িজিনস স য় কিরয়া রাখার হাঁিড়।
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নারদীয় ভিk -- e-পেথ pথেম ভিk, ভিk পািকেল ভাব, ভােবর েচেয় uc মহাভাব আর েpম। মহাভাব আর

েpম জীেবর হয় না। যার হেয়েছ তার বstলাভ aথর্াৎ ঈ রলাভ হেয়েছ।

নয্াংটা -- ীরামকৃে র aৈdতভাবসাধেনর gr েতাতাপুরী।
িনখাদ -- খাদহীন, িব d।
িনকষা -- রাবণ, কুmকণর্, িবভীষণ o শূপনর্ খার জননী।
িনমর্লী -- জলপির ারক ফল বা বীজিবেশষ।
িনধুর টpা -- রামিনিধ gp (‘িনধুবাবু’) 1148 সােল hগলীর চাপতা gােম জngহণ কেরন। িতিন ‘সির িমঞার’
টpার aনুকরেণ বা ালা টpা বা pণয়স ীত রচনার pবতর্ক।

েনেকা আম -- (1) টক আম। (2) েনেকা = নাকযুk। aেনক আেমর আকৃিতেত eকিট নাকিচh থােক। oi
জাতীয় আমগােছর pেতয্কিট আেমi ei িচh থােক।

েনoটা, েনuটা, েনaটা, নয্াoেটা -- aতয্n aনুরk, েsহdারা বশীভূত।
েনিতেধৗিত -- হঠেযােগর িkয়ািবেশষ। লmা eকিট িভজা নয্াকড়ার ফািল আেs আেs িগেল েফেল পুনরায় েটেন

বার করার নাম েনিত eবং আক জলপান কের পুনরায় বিম কের বার করার নাম েধৗিত। মলdার িদয়া uদের
জলgহণ o পুনঃ িন াসনেকo েধৗিত বেল।

পঁiেচ, পঁiেছ, পঁiছা -- মিণবেn পিরেধয় stীভূষণিবেশষ।
প িু ড়, প িড় -- (1) পাশােখলার দানিবেশষ। পাশােখলায় পাঁেচর দান aথর্াৎ di জুিড় o েপায়া: iহা aতয্n
েছাট দান। pথেম প িু ড় পড়া -- আরেmi েব-পড়তা পড়া। (2) প ভূত।

পে র কাজ -- ঘেরর েমেঝ বা েদoয়ােল চুেনর pেলপdারা কাrকাযর্।
প তtt -- [সাংখয্ মেত] িkিত, aপ, েতজঃ, মrৎ, েবয্াম। [ৈব ব শাst] grতtt, েদবতtt, মntতtt, মনতtt,

ধয্ানতtt। প মকার -- মদয্, মাংস, মৎসয্, মুdা, ৈমথুন।

প নামী মত -- stী-পুrষ eকেt uপাসনাকারী ধমর্সmpদায়িবেশষ।
প দশী -- েবদাn pিতপাদক pিসd gn।
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প মকার -- মদয্, মাংস, মৎসয্, মুdা, ৈমথুন -- তািntক সাধনার ei পাঁচিট a ।
প’বার -- েপায়া বার। (পাশায়) eক o বার িবnু। (‘প’ = পাশার eকিবnু)
প া ছkা -- (1) তােসর েখলায় ছkা পা া। (2) পাশা েখলায় পাশার দানিবেশষ। (প া = পাঁচেফাটা িচিhত

তাস। ছkা = ছয় েফাঁটা িচিhত তাস)

প া ছkায় বnী হoয়া -- প ভূত o ছয় িরপুর বশ হoয়া।
পiরাগ -- pয়াগ-eর rপেভদ।
পাঁেজব -- চরেণর aল ারিবেশষ; নূপরু ।
পামরী -- পািপ া।
পাঠ্ঠা -- কুিsর আখড়ায় যাহারা সেবমাt িশিখেত আিসয়ােছ।
পােটায়ার -- (1) েয কমর্চারী খাজনা আদায় কের o তাহার িহসাব রােখ। (2) aিত িহসাবী (পােটায়ার েলাক)
পােটায়ারী -- পােটায়ারসুলভ। (পােটায়ারী বুিd)
পয্ালা (েপলা) -- পালাগােন বা যাtায় গায়কািদর পুরsােথর্ েদয় aথর্। [iহা rমােল বাঁিধয়া গায়েকর িনকেট
‘েপলা’ (েpিরত) হiত, েসi েহতু iহা ‘েপলা’]

পীর -- মুসলমান সাধু মহাপুrষ।
পুর রণ -- (তেnt) sীয় i েদবতার মntিসdয্থর্ i েদবতাপূজাপূবর্ক মntজপ, েহাম, তপর্ণ, aিভেষক,
bাhণেভাজনrপ প া সাধনা।

েপাsা -- েদoয়াল, বাঁধ pভৃিত মজবুত কিরবার জনয্ গাঁথিন বা েঠস।
েপাঁ -- সানাiেয়র সকল সুেরর সে i েয eক aপিটবতর্নীয় টানা সুর বােজ।
েপৗগ , েপাগ -- পাঁচ হiেত পেনেরা বৎসর বয়s, (মতাnের ছয় হiেত দশ বৎসর বয়s)
ফরাশ, ফরাস -- (1) েয ভৃতয্ িবছানা পাতা, ঘর o আসবাবপt ঝাড়া-েমাছা করা, বািত jালা iতয্ািদ কের।
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(2) েমেঝয় পাতা বড় চাদর।

ফেল ফেল -- রািশ, রািশ (aেনক)
বকlমা -- aেনয্র uপর সব িবষেয় সmূণর্ ভার েদoয়া।
বনাত -- eকpকার পশমী েমাটা কাপড়িবেশষ।
বাজু -- তাগাজাতীয় হােতর গহনািবেশষ।
বাজী (বািজ) েভার -- [বাজী = লীলা, েভার = aবসান] লীলা েশষ; ভবলীলার aবসান
বাডর্সাi -- িসগােরট, ধূমপান।
বয্ালী -- সপর্ী।
বাহাdরী কাঠ -- শাল, েসgন pভৃিত গােছর বড় gঁিড়।
বাছুের গাল -- বাছুেরর নয্ায় গাল।
বাঁখাির (বাখাির, বয্াঁকাির, বাঁকাির) -- বাঁেশর ফািল; বাতা, চটা।
বাuিট -- বলয়জাতীয় বাhর গহনািবেশষ।
বাচেখলা (বাiচ) -- েনৗচালন-pিতেযািগতা (boat-race) aবতার বাচেখলার নয্ায় সীমা o aসীেমর মেধয্

icানুযায়ী eকবার eকিদক, আবার aনয্িদেক যাiেত পােরন।

বাধা -- পাdকা।
বামাচার -- তািntক আচার বা শিkপূজার pকারিবেশষ; তেntাk প সাধন বা প ‘ম’কারযুk সাধনািবেশষ।
িবশালািkর দ -- দ (দহ) = নদয্ািদর aতলsশর্ o ঘূিণর্ময় aংশ। (আল ািরক aেথর্) কিঠন স ট। (দেহ পড়া,
দেহ মজােনা) িবশালাkী = েsাতsতী নদীিবেশষ।

িবল কের -- গতর্ কের।
িবড়বার -- পরীkা কিরবার।
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িবপরীত রতাতুরা -- িবপরীত িবহার।
েবেlা (বালেদা, বাiল) -- তাল, নািরেকল pভৃিত বৃেkর সবৃn পাতা।
েবশর, েবসর -- aধর্চndাকার নােকর গহনা।
েবেহড (েব + head) -- মিত ; কা jানহীন; িচnাশিk হারাiয়া েফিলয়ােছ eমন।
ভগবতী তনু -- (1) কারণ শরীর, যাহার dারা ভগবd আনn aনুভব হয়। (2) সাধনার ফেল সাধেকর anের

uপলb sীয় dসttময়ী েpেমর েদহ।

ভা র, ভা ড় -- িসিdেখার। (ভা রেভালা = িশব)
ভাতার -- sামী।
ভাবরা (ভাপরা) -- গরম বা ; utাপ; গরম েসক।
ভূচরী o েখচরী মুdা -- আিভচািরক িkয়ািবেশষ।
েভক, েভখ -- সnয্াসী বা ৈবরাগীর েবশ।
ম লবার -- aভী িসিdমানেস িহnু মিহলাগণ ম লবাের ম লচ ী েদবীর aচর্না o bত uপসাবািদ কিরয়া
থােকন। [ধনপিত সoদাগেরর পtী খুlনা pথম ম লচ ীেদবীর পূজার pবতর্ন কেরন।]

মলয় -- দিkণ ভারেতর পি মঘাট পবর্তমালা; মালাবার েদশ; মালয় uপdীপ; sগর্ীয় uদয্ান, নnন কানন।
মলেয়র হাoয়া -- মলয়পবর্ত হiেত আগত িsg, দিখনা বায়ু।
মনুেমn -- বতর্মান নাম শহীদ িমনার। কিলকাতার ময়দােন বৃিটশ েসনাপিত akটারেলািনর নােম 48 িমটার
uc সমৃিতsm।

মটকা -- কাঁচা ঘেরর চােলর শীষর্েদশ।
মজার কুিট -- আনেnর আগার [মজা = আনn; আেমাদ, েকৗতুক। কুিট = ভা ার; আগার]
মদেনর যাগযj -- মদন eখােন কামেদব নেহন, গােনর রচিয়তার নাম।
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মতুয়ার বুিd -- (dogmatism) মতািদ-সmেকর্ anিব াস।
মেনাহর সাঁi (মেনাহর শাহী) -- মেনাহর শােহর pবিতর্ত কীtেনর সুরিবেশষ। [রামানn রােয়র বংশধর

মেনাহর hগলী দশঘরা gােম বাস কিরেতন। ধািমর্ক বিলয়া তাঁহার uপািধ ‘শাহ’ হiয়ািছল]

মােনায়ারী েগারা -- যুdজাহােজর নািবক। [মােনায়ার (man-of-war) = যুd-জাহাজ। মােনায়ারী = যুdজাহােজ কমর্রত aথর্াৎ েনৗেযাdা। েগারা = (েগৗরবণর্ বিলয়া) iংেরজ ৈসনয্।]

মাদর্ব -- (1) মৃdভাব, েকামলভাব। (2) দয়া, কৃপা, aনুgহ।
ময্াদ (িময়াদ, েময়াদ) -- কারাদ , কেয়দ। [ময্াদ খাটা -- িনিদর্ কাল কারাদ েভাগ করা।]
মাথুর -- (1) মথুরা-সmnীয়। (2) কৃ বৃnাবন ছািড়য়া মথুরায় েগেল bজবািসগেণর মেন েয িবরহতাপ জােগ

তাহা aবলmন কিরয়া রিচত গীিত-কিবতা।

িমছরীর পানা -- িমছরীর শরবত।
িমিছল -- মামলা, মকdমা বা তৎসংkাn নিথপt। [িমিছল কােল -- মকdমার সমেয়]
মুhরী (মুhির) -- েকরািন।
মুkেকশী -- (1) কালী। (2) eক রকম গাছ, তাহােত শk েবড়া হয়।
মুি -- েছাটম া বা সেnশ।
মু ী -- মু ; মাথা।
মুষলং কুলনাশনm -- কুলনাশক মুষেলর কািহনী ( ীমdাগবত 11 sn 1 aধয্ায় d বয্) aথর্াৎ ভেkর hদেয়

যিদ ভিk থােক, jানrপ পাথের যতi ঘষা েহাক না েকন েস oi মুষেলর নয্ায়, ন হয় না। িভতের eকটু থােক,
আবার তাহা পিরsুট হয়।

মুdফরাস, মুdাফরাশ, মুেdাফরাশ (মুদর্াফরাস-eর কথয্ rপ) -- শবদাহনকারী, েডাম।
মূলাধার -- মূল কারণ, pধান আ য়; (তেnt o েযাগশােst) েদহমেধয্s সুষmু া নািড়র ছয়িট চেkর pথম। সুষmু ার
‘মূল’ o কু িলনীশিkর ‘আধার’ বিলয়া ei নােম aিভিহত। iহা েমrদে র িনmসীমায়, পায়ু o িলে র মধয্বতর্ী
di a িু ল পিরিমত sান। iহা েলািহত o চতুদর্ ল, ব, শ, ষ, স চতুর্দেলর মাতৃকাবণর্। iহােত icাjানিkয়াrপ
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িtেকাণমেধয্ sয়mুিল aদিsত। ei sয়mুেক সাধর্িtবলয়াকাের েবি ত o তাহার aমৃতিনগর্মন-sােন মুখ লg
কিরয়া ভুজগrপা কু িলনী িনিdতা আেছন। সাধক সাধনাবেল কু িলনীেক জাগিরতা কিরয়া সহsাের সদািশেবর
সিহত সিmিলতা কেরন। iহা সাধনার চরম ফল।

েমেলিন মাসী -- মািলনী মাসী; সাধারণ নারী।
েমােলিsন (েমালিsন) -- (1) (mole-skin) গnমূিষেকর চমর্ (iহার dারা েপাশাক ৈতয়ারী হয়।) (2)
mole -- ছুেঁ চার নয্ায় eকpকার kুd জীব। তাহার aিত েকামল চেমর্র নয্ায় eকpকার সুতার কাপড়।

েমৗতাত -- িনিদর্ সমেয় েনশা কিরবার pবল sৃহা। (েমৗতাত ধরা -- েদেহ মাদেকর কাযর্ আরm হoয়া।

েমৗতাত লাগা -- aভয্s সমেয় েনশা কিরবার kুধা হoয়া।)

যাঁিত (জাঁিত, জাঁতী) -- সুপাির কািটবার যntিবেশষ।
েযািষৎ -- stী, নারী।
রামজীবনপুেরর শীল -- (1) েকহ েকহ বেলন, কামারপুকুর সিnকটs রামজীবনপুর gােম ‘শীল’ uপািধকারী

eক বয্িk িছেলন। তাঁহার sভাব aেধর্ক নরম, aেধর্ক গরম।

রাঁড় -- (1) েবশয্া; uপপtী। (2) িবধবা।
রয্াপার (েরপার) -- গরম চাদর, আেলায়ান (wrapper)
েরল (েরিলং, railing) -- েলাহা, কাঠ pভৃিত সাহােযয্ িনিমর্ত কাঠগড়া বা েবড়া।
েরাশনেচৗিক -- সানাi iতয্ািদ বাদয্যnt সহেযােগ ঐকতানবাদয্।
েরাuত -- েরাদন করা।
শশী বশীভূত -- কামজয়, bhচযর্।
শ রা -- aপিরিচত বয্িk।
শবসাধন -- (তেnt) শােন তািntেকর শব dারা কালীসাধনিবেশষ। মতাnের aপঘাত মৃেতর মড়ার uপর uপিব

হiয়া মnt জপকরণ। আবার েকানo েকানo মেত (সেদয্ামৃত পুrেষর) শেবর uপের a ােরাহেণর ভি েত
uপেবশনপূবক
র্ তািntক সাধনািবেশষ।
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িশেবর মাথায় বj -- (1) মৃিtকা িনিমর্ত িশবিলে র মsেক েয েগালাকার kুd মৃিtকািপ sািপত হয় তাহাi
বj। (2) িশেবর িtশূল।

ভ রী আঁক -- ভ র = a শাstিবৎ পি ত। আঁক = গিণেতর a । [iঁহার নাম ভৃgরাম দাস, িনবাস বাঁকুড়া

েজলা। সাধারেণর ৈদিনক সাংসািরক কােযর্ pেয়াজনীয় িহসােবর সহজ িনয়ম বািহর কিরয়া iিন ‘ ভ র’ নােম
aিভিহত হন। iঁহার কৃত a শাst ‘ ভ রী’ eবং পয়াের রিচত a কষার িনয়ম ‘ ভ রী আযর্য্া’]

ষটচkেভদ -- মূলাধার, sািধ ান, মিণপুর, aনাহত, িব d o আjা: েযাগশােst কিথত শরীের সুষmু ানাড়ীমধয্s

পdাকৃত ei ছয় চk। মূলাধারs কু িলনীশিkর ei ছয় চk aিতkম কিরয়া সহsারপেd গমেনর নাম ষট্
চkেভদ।

মুলাধার -- কু িলনীশিkর আধার। সুষmু ার aেধামুেখ সংলg, gেহয্র aেধােদেশ িsত, রkবণর্ o চতুদল
র্ ।
চাির দেল মাতৃকাবণর্ -- ব শ ষ স।
sািধ ান -- িল মূেল িsত, িসnূররািশবৎ arণবণর্ o ষড়দল। মাতৃকাবণর্ -- ব ভ ম য র ল।
মিণপুর -- নািভমূেল িsত, েমঘবৎ নীলবণর্ o দশদল। মাতৃকাবণর্ -- ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ।
aনাহত -- hদেয় িsত, বnুক পু বৎ েলািহত o dাদশদল। মাতৃকাবণর্ -- ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ।
িব d -- ক েদেশ িsত গাঢ় ধূmবণর্ o েষাড়শদল। মাতৃকাবণর্ -- a আ i ঈ u ঊ ঋ ৠ 9 ৡ e ঐ o ঔ
aং aঃ।
আjা -- rমেধয্ িsত। চndসদৃশ

o িdদল। মাতৃকাবণর্ -- হ k

ষ দশর্ন -- সাংখয্, পাত ল, পূবর্মীমাংসা, utরমীমাংসা বা েবদাn, নয্ায় o ৈবেশিশক -- ei ছয়িট দশর্ন শাst।
ষৈড় যর্ -- ভগবােনর ঐ যর্ািদ (ঐ যর্, বীযর্, যশঃ, ী, jান, ৈবরাগয্) ছয়pকার মিহমা।
sণর্পটপিট -- আয়ুেবর্দীয় ঔষধিবেশষ।
সমুেdর েফনা -- সমুdতীের eকpকার জলজntর হাড় পাoয়া যায়, তাহা েদিখেত েফনার মত, েটাটকা ঔষেধ
বয্বহার হয়। [সমুdেফন = white cuttle-fish bone -- sীয় েদহ হiেত মসীবণর্ তরলপদাথর্-িনঃসারক
সামুিdক pািণিবেশেষর েদহাnগর্ত েখালা]

ssয্য়ন -- আপৎশািn, পাপেমাচন, aভী লাভ pভৃিত কামনায় পূজানু ানিবেশষ।
সদাbত -- িনতয্িনয়মপূbক anািদদানrপ bত; anসt।
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সদরoয়ালা, সদরআলা -- সাবজজ।
সহsার -- িশেরামধয্s সুষmু ানাড়ীিsত aেধামুখ সহsদল পd, পরম িশেবর aিধ ান। [েযাগী মূলাধারিsত

কু িলনীশিkেক জাগিরত o ষট্চkেভদপূবর্ক সহsারs িশেবর সিহত িমিলত কিরয়া সহsারkিরত aমৃতধারা
পান o aিনবর্চনীয় পরমানn uপেভাগ কেরন।]

সাততলা -- মেনর সাতিট েকnd আেছ যাহার uপর িদয়া ধােপ ধােপ মন uপের uেঠ। সাততলায় oঠা =

মহকারেণ লয় হoয়া।

সাতনর -- সাত েপঁচoয়ালা ক হার।
সাcা (সাঁcা) জির -- িব d জির।
সাঁেকা -- েসতু; পুল।
সানিক -- চীনামািটর থালা, েরকািব বা িডশ্ (plate)
সাের মােত -- gেড়র শkভাগেক সার eবং েয aংশ গিলয়া তরল হiয়া যায় uহােক মাত বেল; শkgড়

জেলাgড়। েকান েকান নাগরীেত িকছু েঝালাgড়o থােক, আবার িকছু দানাgরo থােক। তােক বেল সাের মােত
থাকা।

সাত েচানার িবচার (eক েচানায় যায়) -- (েচানা = চুনা / চয়ণ / িনবর্াচন) সাতবার িবচার কের যা িনধর্ারণ করা
হয়, িব াস হেল তাহা eেকবােরi হয়।

সাজর্ন (সােজর্n) সােহব -- [Sergeant] পুিলেসর uc কমর্চািরিবেশষ।
সাজর্ন -- [Surgeon] astিচিকৎসক।
সা া -- (1) মsক, gীবা, বk, পা র্, পৃ , uদর, হs o পদ -- েদেহর ei a aে র সিহত। (2) জানু, পদ,

পািণ, বk, বুিd, মsক, বাকয্, দৃি -- ei a aে র সিহত কৃত (সা া pণাম)

িসধা (িসেধ) -- পাক কিরয়া খাiবার মত দt চাuল, ডাল, ঘৃত, লবণ, আলু pভৃিত েভাজয্।
িসdাi -- েযাগলb শিk।
সুদঁ রী -- [িসnূরবণর্ বিলয়া aথবা সুnরবনজাত বিলয়া সুnরী -- সুদঁ রী] বৃkিবেশষ; iহার শাখা-pশাখায়
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jালািন কা হয়।

সুবচনী -- ম লদািয়নী েদবীিবেশষ; ভচ ী।
েসঁকল
ু -- (েশয়াকুল, েসয়াকুল) -- কুলজাতীয় বনয্ কাঁটাগাছিবেশষ।
েস াত (সা াত, সয্া াত) -- সখা; সুhd; িমt।
েসেথা -- সহচর, সাথী।
েসাঁেধাগn (েসাঁদা, েসাঁধা) -- দg বা

মৃিtকায় জল পিড়েল েয েসৗগn (েসৗরভ, সdগn, সুবাস) বািহর

হয়।

হ-ছ-না, রা-ছ -- (ভাবাবsায়) হিরশ ছুঁiেত পাের না, রাখাল পাের।
হনুমান পুরী -- িহnুsানী পােলায়ােনর নাম।
হাবােত কাঠ -- খুব হালকা aসার কাঠ।
হােত খিড় -- খিড় িদয়া িলখাiয়া িশ র িবদয্ারm।
হাতিছেন -- সূতার মত পাকান হাত; শীণর্, কৃশ, সr।
হাড় েপেক -- aনাহাের o ক সিহয়া যাহার হাড় দিড়র মত পাকাiয়া হাড়সার হiয়া িগয়ােছ; aিত কৃশ।
হাজা খা -- হাজা = aিতবৃি বা জলpাবনািদর ফেল শেসয্র পচন। খা = aনাবৃি ।
হাবােত -- ভাগয্হীন বয্িk।
হাঁিড় ভা া -- gpকথা pকাশ কিরয়া েদoয়া। (হােট হাঁিড় ভা া)
িহসয্া (িহsসা, িহেসয্, িহsেস) -- pাপয্ ভাগ বা aংশ; ভাগ (সmিtর িহsসা)।
েহিদেয় -- ৈদিহক বা মানিসক ক েহতু বয্াকুলতা pকাশ করা। (েহিদেয় পড়া)
েহামাপািখ -- ীরামকৃ বh ৈবিদক, তািntক o aনয্ানয্ সmpদােয়র পি তেদর সিহত নানািবধ pস ািদ
কিরেতন। হয়েতা েকান ৈবিদক পি ত তাঁহােক ei েহামাপািখর কথা বিলয়ািছেলন। eবং েসiিটi িতিন eiখােন
www.ramakrishnavivekananda.info

শbাথর্

বেলেছন েয ‘েবেদ আেছ েহামাপািখর কথা’ iতয্ািদ।
“েবয্াৈmব জাতন ানাং মহতাং েবয্ামপিkণাm ।
বnুনাবnিনলয়াn শরদ সমাকৃতীn ।। -- েযাগবািশ , রামায়ণ িনবর্াণ pকরণ, পূবার্ ধর্ 15.19
(েবয্ামপkীরা আকােশi uৎপn হয় eবং আকােশi মিরয়া থােক। তাহারা কদাচ ভূিমেত aবতীণর্ হয় না।
শারদ-নীরেদর নয্ায় িবিরি হংসসnােনরা oi েবয্ামপkীিদেগর সিহত বnুt sাপন কিরয়া বাস কিরেতেছ।)
মারাঠী ভাষার সুpিসd jােন রী o দাসেবাধ gndেয় oi জাতীয় পািখর uেlখ আেছ।
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