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Abstract
The name of erudite scholar and lexicographer Haricharan Bandhyopadhyay has entered
into the world of oblivion of Bengalee readers.But with direct inspiration of our legendary
and iconic poet Rabindranath Tagore he joined as a teacher in the formative period of
Santiniketan school.With his single-handed endeavour of 40 years he published his
"Bangiya Shabdo Kosh" in 105 volumes by his own expenditure in 1905.In the 150th year of
his birth anniversary each and every inquisitive reader and researcher expressed their
heartfelt reverence and veneration for him.

পরণ্ডি হরিচিণ বন্দাপাধযায় প্র ই রবস্মৃিোয় মহা াধকন্দ্ি একজন রিরন বাাংলা িাষাি উন্নরিকন্ে রনন্জি
জীবন উৎস্বগগ কন্িরিন্লন এবাং িাি ফন্ল উপকৃি হন্য়ন্ি মগ্র বাঙালীজারি িথা মগ্র বাাংলা িাষা। অথচ রনিল
ারহিযন্ বী রনিৃিচািী এই মানুরষ্টি ন্ে আপামি বাঙালীি মান্জি রবন্শষ পরিরচরি প্রিা প্রনই-ই, উৎ াহও প্রনই
বলন্লই চন্ল। াধািণ পাঠক মান্জি কান্ি অপরিরচি, অবন্হরলি, অবজ্ঞাি এই মানুষরট িবীন্দ্রনান্থি েিযক্ষ
উৎ াহ ও পৃষ্ঠন্পাষকিায় একটানা চরিশ বিন্িি অমানুরষক পরিশ্রন্ম প্রি ‘বেীয় শব্দন্কাষ’ আমান্দ্ি উপহাি
রদ্ন্য়ন্িন িাি িুলনা বাাংলা িাষায়ন্িা প্রনই-ই, এমনরক মগ্র রবন্েি আি প্রকান িাষায় একক েন্চষ্টায় এমন
অননয াধািণ অরিধান আন্ি রকনা ন্দহ।
হিচিন্ণি পপিৃকরিটা বর িহাট াবরডরিশন্নি িশাইকারঠ গ্রান্ম। ১৮৬৭ খ্ীীঃ ২৩ প্রশ জুন হরিচিণ মািুলালয়
িামনািায়ণহন্ি জন্মগ্রহণ কন্িন। বাব শ্রী রনবািণচন্দ্র বন্দাপাধযায় মা জগৎ প্রমারহনী প্রদ্বী িশাইকারঠ গ্রান্মই
হরিচিন্ণি োথরমক রশক্ষা শুরু হন্লও আট-নয় বিি বয়ন্ রিরন মামাি বারড়ন্ি চন্ল িান এবাং মামন্িা িাইন্দ্ি
ন্ে এক ান্থ বর িহাট মাইনিস্কুন্ল প্রলখাপড়া কিন্ি থান্কন। এিপি বান্িা বিি বয়ন্ অনয একরট িাত্রবৃরি
স্কুন্ল িরিগ হন। এখান্ন রিরন মার ক ‘দু-টাকা’ িাত্রবৃরি পান। এই রবদ্যালয় প্রথন্ক পাশ কন্ি রিরন বাদুরড়য়ান্ি
‘লণ্ডন রমশনািী’ স্কুন্ল পঞ্চম প্রশ্ররণন্ি িরিগ হন। িৃিীয় প্রশ্ররণন্ি পড়বাি ময় আবাি িান্ক রবদ্যালয় পরিবিগন
কিন্ি হয় এবান্ি ‘আড়ন্বরিয়া’ স্কুন্ল িৃিীয় প্রশ্ররণন্ি িরিগ হন। ১৮৮২ ান্ল ঘন্ট একরট স্মিণীয় ঘটনা
হরিচিন্ণি রপ িুন্িা দ্াদ্া শ্রী িদুনাথ চন্টাপাধযায় প্রজাড়া াাঁন্কা ঠাকুিবারড়ি দ্ি রবিান্গি খাজারঞ্চ রিন্লন।
মামান্িা িান্য়ি পড়াশুনাি আগ্রহ অথচ আরথগক অ াচ্ছন্লযি িরব প্রদ্ন্খ রিরন িুবক িবীন্দ্রনান্থি কান্ি হরিচিণন্ক
রনন্য় িান। হরিচিন্ণি ন্ে কথাবািগায় ন্তুষ্ট করব রকিু পরিমাণ অথগ াহান্িযি েরিশ্রুরি প্রদ্ন। এিপন্ি হরিচিণ
প্রকান এক পরিচি িান্ত্রি পিামন্শগ ‘প্রজনান্িল অযান্ মরিজ ইনরিরটউশন্ন’ িরিগি ইচ্ছা রনন্য় প্র খানকাি রশক্ষক
শ্রী কালীনাথ রমন্ত্রি ন্ে প্রদ্খা কন্িন, কািণ অথগা িাব। কালীনাথ রমত্র জানান রীিীয় প্রশ্ররণন্ি িরদ্ ফল িাল হয়
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িন্ব রিরন াহািয কন্িন। ফল েকারশি হন্ল প্রদ্খা প্রগল হিচিণ ‘রীিীয়’ হন্য়ন্িন। রবনা প্রবিন্ন েথম প্রশ্ররণন্ি
পড়াি ুন্িাগ রমলল। রকন্তু এফ. এ পড়াি ময় আবাি আরথগক েরিবন্ধকিা প্রদ্খা রদ্ল, প্রকান এক শুিানুধযায়ীি
পিামন্শগ পটল ডাঙাি মরিকবাবুন্দ্ি ান্থ প্রদ্খা কিাি প্রচষ্টা কিন্লন কািণ িাাঁিা নারক প্রকান প্রকান িাত্রন্ক
প্রবিন্নি অথগ দ্ান কন্ি থান্কন। কন্লন্জি িাপরি িখন ‘ইরণ্ডয়ান রমিি’ পরত্রকাি ম্পাদ্ক নন্িন্দ্রনাথ প্র ন, িাাঁি
কান্ি দুরট ুপারিশপত্র হ দ্িখাস্ত কিন্লন। বলাইবাহুলয দুরট ুপারিশ পন্ত্রি একরট রিল শ্রী িবীন্দ্রনাথ ঠাকুন্িি।
নন্িন্দ্রনাথ প্র ন দ্িখাস্ত মঞ্জুি কন্ি পাঠান্লন রেরিপাল পবদ্যনাথ ব ুি কান্ি। অবন্শন্ষ রবনা প্রবিন্ন ১৮৯০-এ
কন্লন্জ িরিগ হন্লন। রকন্তু চিুথগ বন্ষগ পড়বাি ময় গ্রীন্েি িুরটন্ি বারড় প্রথন্ক রফিন্ি প্রদ্িী হওয়ায়
মরিকবাবুন্দ্ি ফান্ণ্ডি াহািয প্রথন্ক বরঞ্চি হন্লন। এখান্নই িাাঁন্ক োরিষ্ঠারনক প্রলখা পড়াি ইরি টানন্ি হল।
োয় দুবিি কমগহীনিায় কাটল, িন্ব এ ময় রিরন কলকািায় প্রথন্ক াংস্কৃি ‘অধযাত্মিামায়ন্ণি’ বোনুবাদ্
কন্িন। এই অনুবাদ্রট বহু পন্ি িাাঁি মৃিুযি পি ‘প্রদ্বিান’ পরত্রকায় ধািাবারহক িান্ব িাপা হয়। ইরিমন্ধয রববারহি,
আরথগক অরনশ্চয়িায় িিা জীবন্ন অরিষ্ট হন্য়ই হরিচিণন্ক কলকািা িাড়ন্ি হল। কাজ প্রপন্লন বাদুরড়য়া হাইস্কুন্ল
চাকরি প্রহড পরণ্ডন্িি। এিপি ধানযকুরড়য়া স্কুন্ল িৃিীয় রশক্ষন্কি কাজ কিন্লন রকিুরদ্ন। রকন্তু প্রকান রকিুন্িই প্রিন
মন রদ্ন্ি পান্িননা। আবাি রফিন্লন কলকািায়। নাড়ান্জান্লি িাজবারড়ন্ি গৃহরশক্ষকিাি কাজ কিন্লন বিি
প্রদ্ন্ড়ক। ইরিমন্ধয কলকািা টাউন স্কুন্ল প্রহড পরণ্ডন্িি চাকিী প্রপন্লন, রপিাি মৃিুযি পি একান্জ মন ব ান্ি
পািন্লন না। অরিি হরিচিণ রপ িুন্িা দ্াদ্া িদুনান্থি শিণাপন্ন হন্লন আবাি করবগুরুি কান্ি োথগী হওয়া,
করবগুরুি রনন্দ্গন্শ কালীগ্রাম পিগণাি দ্ি কািারি পরি ন্ি ুপারিনন্টনন্ডন্েি পন্দ্ প্রিাগ রদ্ন্লন, শ্রাবণ ১৩০৯
বোন্ব্দ।
১৩০৯ ান্ল েবল বষগায় পরি ন্ি এন্ কান্জ প্রিাগ রদ্ন্লন হরিচিণ এি রঠক একমা পি িবীন্দ্রনাথ
পরি ন্ি আন্ ন জরমদ্ািী পরিদ্শগন্ন। জরমদ্াি িবীন্দ্রনাথ নবরনিুক্ত কমগচািী হরিচিণন্ক নানান েশ্ন কন্িন, রদ্ন্নি
প্রবলায় কী কন্িন এই েন্শ্নি উিন্ি হরিচিণ জানান জরমদ্ািীি জরিপ াংক্রান্ত কান্জি নরথ েস্তুি কন্িন আি
িান্িি প্রবলায় কী কন্িন করব জানন্ি চাইন্ল জানান রিরন একরট িাত্রপাঠয পুস্তক িচনা কন্িরিন্লন। রবষয় রিল
ইাংন্িজী প্রথন্ক াংস্কৃি অনুবাদ্ রশক্ষক, মুদ্রন্ণি অরিোন্য় িখন রিরন প্র রটি প্রে করপ পিিী কন্িরিন্ল।
িবীন্দ্রনাথন্ক রিরন প্র ই পাণ্ডরলরপ প্রদ্খান। করব রকন্তু প্রকান মন্তবয না কন্িই প্র রট প্রফিৎ প্রদ্ন।
এ ময় শারন্তরনন্কিন ব্রহ্মচিগাগ্রান্ম একরট ঘটনা ঘন্ট, আশ্রন্ম াংস্কৃি পড়ান্িন রশবধন রবদ্যানগব, পারিবারিক
কািন্ণ রিরন আশ্রম িযাগ কন্িন। এি ফলস্বরূপ রকিুরদ্ন্নি মন্ধযই পািাঘন্িি মযান্নজাি পশন্লশচন্দ্র মজুমদ্ান্িি
কান্ি রনন্দ্গশ আন্ । “প্রিামাি াংস্কৃিজ্ঞ কমগচািীন্ক এইখান্ন (শারন্তরনন্কিন্ন) পাঠাইয়া দ্াও”। িবীন্দ্রনাথ
বিাবিই মন্ন কিন্িন একজন বযারক্ত মানুষন্ক পুন্িাপুরি প্রচনা িায় িাি অব ি িাপন রদ্ন্য়। প্র ই রনরিন্খই রিরন
হরিচিণ ম্পন্কগ িথাথগ র দ্ধান্ত প্রপ াঁিান্ি এক মূহুিগ রবলম্ব কন্িনরন। প্রি মানুষ পরিঘন্িি বষগণশ্রান্ত িজনীন্ি াংস্কৃি
কাবযচচগা কন্িন িাও আবাি িাত্রপাঠয অনুবাদ্ পুস্তন্কি মাধযন্ম, রিরনই প্রি শারন্তরনন্কিন ব্রহ্মচিগাশ্রন্মি আদ্শগ
রশক্ষক হন্বন প্র রবষন্য় করবি রবদুমাত্র ন্দহ রিলনা। ব্রহ্মচিগা আশ্রন্ম াংস্কৃি রশক্ষক রহ ান্ব হরিচিণ
শারন্তরনন্কিন এন্লন ১৯০২ খ্ীীঃ জুলাই বা আগষ্ট মান্ । প্র খান্ন িখন মাত্র দ্শ-বান্িারট িাত্র, রশক্ষক মাত্র পাাঁচ
িজন। কান্জ প্রিাগ প্রদ্বাি পি হরিচিন্ণি উপি দ্ারয়ত্ব পড়ল। করব একরদ্ন িাাঁন্ক প্রডন্ক প্রিন্লন্দ্ি জনয একরট
াংস্কৃি পাঠযপুস্তক রলখবাি জনয বলন্লন। এবাং রনন্জি ৬-৭ পািা রলরখি অ মাপ্ত ‘ াংস্কৃি েন্বন্শি’ পাণ্ডুরলরপরট
হরিচিন্ণি হান্ি িুন্ল রদ্ন্লন। ধযাপণাি ন্ে একান্জও হাি রদ্ন্লন হরিচিণ। ১৩১২ বোন্ব্দ ‘ াংস্কৃি েন্বশ’
রিন খন্ণ্ড মাপ্ত হল। গ্রন্থরটি পবরশষ্ট অনাবশযক জরটলিা পরিহাি ও িাত্রন্দ্ি মুখি কিাি েবণিান্ক বাধা প্রদ্ওয়া।
‘ াংস্কৃি েন্বশ’ – িচনাি ময়ই করব িাাঁন্ক বাাংলা িাষাি একরট অরিধান িচনাি রনন্দ্গশ প্রদ্ন, ১৩১২ বোন্ব্দই
হরিচিণ িবীন্দ্রনান্থি উৎ ান্হ শুরু কিন্লন অরিধান িচনাি কাজ। এ ে ন্ে হরিচিণ রলন্খন্িনVolume-II, Issue-X
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“অরিধান াংকলন্ন প্রকহই আমাি পথেদ্শগক রিন্লন না; প্রকান রবজ্ঞ আরিধারনন্কি াহািয লান্িি আশা
করিন্ি পারি নাই। রনজ বুরদ্ধন্ি প্রি পথ হজ বুরিয়ারিলাম, িাহাই আশ্রয় করিয়া কান্িগয অগ্র ি
হইয়ারি”।১
আরিধারনন্কি েথম কাজ শব্দ াংকলন। হরিচিণ বন্দাপাধযায় িাাঁি গ্রন্ন্থ প্রব দ্ধগান ও প্রদ্াহা, শ্রীকৃষ্ণ কীিগন,
শূনয পুিাণ, মেল কাবয, িামায়ণ। মহািািি, পবষ্ণব ারহিয প্রথন্ক শুরু কন্ি হরিচিন্ণি িাষায়-

“বিগমান ারহিয পিগন্ত ের দ্ধ ের দ্ধ োচীন ও নবীন বাঙলা গদ্যপদ্য পুস্তক মূহ ও নাটক েিৃরি হইন্ি
আবশযক বা উন্িখন্িাগয মস্ত শব্দই ইহান্ি াংকরলি হইয়ান্ি।”২
এন্ক্ষন্ত্র রিরন াহািয রনন্য়রিন্লন ‘বেীয় ারহিয পরিষৎ’ পরত্রকান্ি েকারশি োন্দ্রশক শব্দমালাি,
রবদ্যা াগিকৃি ‘শব্দ াংগ্রহ’ এবাং প্র ই ময় েকারশি ুবলচন্দ্র রমন্ত্রি ‘ িল বাাংলা অরিধান’ (১৯০৬) এবাং
িজনীকান্ত রবদ্যারবন্নান্দ্ি ‘বেীয় শব্দর ন্ধু’ (১৯০৭) েিৃরিি।
এিান্ব কাজ প্রবশ রকিুদ্ূি এন্গান্না ন্েও মূলিীঃ াাং ারিক কািন্ণ শারন্তরনন্কিন্নি স্বে প্রবিন্ন াং াি না
চলায় িান্ক কলকািায় অরধক মাইন্নি খুাঁজন্ি আ ন্ি হয়। গ্রীন্েি িুরটন্ি শারন্তরনন্কিন প্রিন্ড় কলকািায় এন্
প্র ণ্টাল কন্লন্জি অধযক্ষ ক্ষুরদ্িাম ব ু মহাশন্য়ি াহান্িয িাাঁি কন্লন্জ অধযাপনাি দ্ারয়ত্ব লাি কন্িন। রকন্তু
শারন্তরনন্কিন প্রিন্ড় এন্ হরিচিন্ণি মানর ক শারন্ত রিলনা। একরদ্ন্ক করবগুরুি ারন্নধয অনযরদ্ন্গ অ মাপ্ত
অরিধান হরিচিণন্ক স্বরস্ত প্রপন্ি রদ্রচ্ছল না। অথচ শারন্তরনন্কিন িখন ঋণিান্ি জজগরিি, করব রকন্তু প্রচষ্টা চারলন্য়
িারচ্ছন্লন কীিান্ব আরথগক দুগগরি প্রথন্ক হরিচিণন্ক মুরক্ত প্রদ্ওয়া িায়, এই উপলন্ক্ষ িবীন্দ্রনাথ কারশম বাজান্িি
মহািাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নদীি ন্ে াক্ষাৎ কন্িন এবাং হরিচিন্ণি অরিধান্নি জনয আরথগক হায়িাি আরজগ জানান।
মার ক ৫০ টাকা বৃরিি বযাবিা হয়। িবীন্দ্রনাথ আবাি শারন্তরনন্কিন্ন রফরিন্য় আন্নন হরিচিণন্ক। িাজাি এই বৃরি
হরিচিণন্ক ১৯১০-১৯১৯ পিগন্ত পান এবাং ১৯২০-২৩ বৃরিি পরিমাণ ১০ টাকা প্রবন্ড় মার ক ৬০ টাকা হয়।
শারন্তরনন্কিন্ন রফন্ি হরিচিণ আবাি অধযাপনা ও অরিধান িচনাি কান্জ হাি লাগান। পাণ্ডরলরপি কাজ প্রশষ
হয় ১৩৩০-এ (১৯২৩খ্ীীঃ)
পাণ্ডুরলরপ প্রিা েস্তুি হল রকন্তু মুদ্রণ কািগ? অরিধান েকান্শি জনয রবধুন্শখি শাস্ত্রী, ুনীরি কুমাি চন্টাপাধযায়
েমুন্খি প্রনিৃন্ত্ব একরট ম্পাদ্ক াংঘ গঠন্নি েস্তাব হন্লও রবেিািিীি িখন রনদ্ারুণ আরথগক পদ্ন্নযি ফন্ল
কলকািা রবেরবদ্যালন্য়ি ীািি হন্লন হরিচিণ। ুনীরিকুমাি চন্টাপাধযান্য়ি উন্দ্যান্গ করমরট গরঠি হন্লও আরথগক
কািন্ণ রবেরবদ্যালয় ও রপরিন্য় প্রগল। বেীয় ারহিয পরিষদ্ ও অনুরূপ কািন্ণ িাপান্ি পািন্লন না।
িবু হরিচিণ আশা িাড়ন্লন না। রবেন্কাষ িচরয়িা নন্গন্দ্রনাথ ব ুি াহান্িয রনন্জি অরিকন্ষ্ট রঞ্চি ামানয
অন্থগ হরিচিণ রনন্জই অরিধান মুদ্রণ কান্িগ প্রনম,এ পড়ন্লন। িচনাি নয় বিিপি ১৩৩৯ (১৩৩১) পচত্র মান্
েথমখণ্ড েকারশি হল।
ইরিমন্ধয শারন্তরনন্কিন প্রথন্ক অব ি রমলল। এবাি অরিধান েকান্শ উন্ঠ-পন্ড় লাগন্লন হরিচিণ, রকন্তু
রবরধবাম। পঞ্চাশরট খণ্ড েকারশি হবাি পি নন্গন্দ্র নান্থি মৃিুয হল। এিপি রবেন্কাষ প্রেন্ ি এক কন্ম্পারজটি শ্রী
মন্মথলাল মরিলান্লি হন্িারগিায় হরিচিন্ণি ‘শব্দন্কাষ’ েিাপ প্রঘাষ প্রলন্নি শযাাংন্কা প্রেন্ অবরশষ্ট অাংশ মুরদ্রি
হয়। ১৩৪৮ ান্লি ৭ই ফাল্গুন রীিীয়বাি হরিচিণ অমানুরষক পরিশ্রন্ম বেীয় শব্দন্কান্ষি পাণ্ডরলরপ রীিীয়বাি প্রশষ
কন্িন। ১৩৫২ বোন্ব্দ অথগাৎ ১৯৪৫খ্ীীঃ প্রমাট ১০৫ রট খন্ণ্ড অরিধান ম্পূণগ মুরদ্রি হয়। দ্ীঘগ চরিশ বিন্িি
অক্লান্তশ্রম, অধযাব ায় ও মানর ক শরক্তবন্ল আটািি বিি বয়ন্ এই ুদ্ীঘগ কাজরট প্রশষ কন্িন হরিচিণ।
িবীন্দ্রনাথ িখন মৃিুযবিণ কন্িন্িন পৃষ্টন্পাষক িাজা মনীন্দ্রচন্দ্র ও মৃি।
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এই রনিল শ্রন্মি স্বীকৃরি স্বরুপ হরিচিণ শারন্তরনন্কিন রবেিািিী প্রথন্ক ‘প্রদ্রশন্কািম’ ম্মান্ন িূরষি
হন্য়ন্িন, প্রপন্য়ন্িন করলকািা রবেরবদ্যালয় প্রথন্ক ন্িারজনী স্বণগপদ্ক। বেীয় ারহিয পরিষদ্, শারন্তরনন্কিন
আশ্ররমক াংঘ, বে াংস্কৃরি রম্মলন ও িাাঁন্ক ম্মারনি কন্ি।
এই জ্ঞানিাপ ম্পন্কগ রবরিন্ন মনীষীি মিামি আন্লাচনা কিন্ল প্রদ্খব- কন্লই হরিচিন্ণি শব্দন্কান্ষি
ম্পন্কগ এই মন্তবযরট কন্িন্িন প্রি িাাঁি অরিধান্নি বন্চন্য় বড় শরক্ত রিরন াংস্কৃি শন্ব্দি বাাংলা েন্য়াগ প্রদ্রখন্য়ই
প্রথন্ম িানরন াংস্কৃি ারহিয প্রথন্ক িারশ িারশ েন্য়াগ দ্ৃষ্টান্ত আহিণ কন্িন্িন। এ ে ন্ে িাষাচািগ ুনীরিকুমাি
চন্টাপাধযায় িা বন্লন্িন িা উদ্ধৃি কিা চন্ল“রকন্তু িাই বরলয়া এই অরিধান একন্দ্শদ্শগী নন্হ- মাত্র বাাংলা- িাষায় আগি াংস্কৃি শন্ব্দি াংগ্রহ নন্হ। খাাঁরট
বাাংলা –োকৃিজ ও অদ্ধগিৎ ম শব্দ িিদ্ূি ম্ভব ইহান্ি াংগৃহীি হইয়ান্ি। এিদ্রিন্ন বাাংলায় প্রি মস্ত রবন্দ্শী শব্দ
গৃহীি হইয়ান্ি, প্র গুন্লা ও িথান্িাগয মাদ্ন্িি রহি এই অরিধান্ন িান লাি করিয়ান্ি”।৩ (েবা /পবশাখ,
১৩৪৩)
শুধু িাই নয় শন্ব্দি অথগ রবচাি ও উদ্ধৃরি েদ্শগন্ন হরিচিণ অ াধািণ রনষ্ঠাি পরিচয় রদ্ন্য়ন্িন আবাি েন্য়াজন
অনু ান্ি রিরন ঐরিহার ক িন্থযি ও অবিািণা কন্িিন িা াংস্কৃি ও বাাংলা উিয় ারহরিযক এবাং রশক্ষাথগীি কান্ি
অ াধািণ মূলযবান।
রনন্জ রনষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, াংস্কৃি ারহন্িযি অনুিাগী পাঠক হওয়া ন্ত্বও হরিচিণ িাাঁি ‘বেীয় শব্দন্কাষ’- এ শব্দ
াংকলন কান্ল প্রকানরূপ িক্ষণশীলিান্ক েশ্রয় প্রদ্নরন। দ্ীঘগরদ্ন মু রলম শা নাধীন বাাংলাি বাাংলা িাষায় েচুি
আিরব-ফাির শন্ব্দি অনুেন্বশ ঘন্টরিল িা বাাংলা িাষান্ক মৃদ্ধ কন্িন্ি, হরিচিন্ণি শব্দ াংকলন্ন আিরবফাির িাষাি বজগন্নি রবষয়রট প্রমান্টই গুরুত্ব পায়রন বিাং াংকলন্ন এই ধিন্ণি শব্দগুরলি মূল উৎ ও উচ্চািণ
হ বাাংলা ারহন্িয এন্দ্ি িথাথগ েন্য়াগ প্রদ্রখন্য়ন্িন। কান্জই আগামী রদ্ন্ন বাাংলা িাষাি পূণগাে অরিধান িচনা
িখনই প্রহাক না প্রকন হরিচিন্ণি শব্দন্কাষ হন্ব িাি েধান অবলম্বন।
াধশিবন্ষগি োক্কান্ল এই রবস্মৃিোয় মহা াধক, একক রনষ্ঠাবান কমগী মানুষরটন্ক স্মিণ কিন্ি হন্ল রবরিন্ন
পত্র-পরত্রকায় রবরচ্ছন্ন িান্ব েকারশি িাাঁি রলরখি েবন্ধগুরলি িথান্িাগয একরট াংকলন েস্তুি কিা অবশয
েন্য়াজনীয় বন্ল মন্ন হয়। প্র ন্ে এও িয হরিচিন্ণি ‘বেীয় শব্দন্কাষ’– বিগমান্নও মান ো রেক ও বাাংলা
িাষাি গন্বষক, প্রলখক কন্লি কান্িই আজও অপরিহািগ একথা বলাই বাহুলয।

উন্িখ চূ ী:
১। হরিচিণ বন্দাপাধযায়: ‘আত্মপরিচয়’ িবীন্দ্রে ে, রবেিািিী, গ্রন্থন রবিাগ, ১৪০৬ বোব্দ (ইাং ১৯১৯)।
২। হরিচিণ বন্দাপাধযায়: ‘বেীয় শব্দন্কাষ’, ারহিয অকান্দ্মী, েথম খণ্ড ১৯৬৬।
৩। ুনীরি কুমাি চন্টাপাধযায়: বেীয় শব্দন্কাষ, েবা ী পবশাখ, ১৩৪৩।
৪। হরিচিণ বন্দাপাধযায়: একরট জীবন, রনমগল কুমাি নাগ, প্রকািক, জানুয়ািী: ২০১৬।
৫। হরিচিণ বন্দাপাধযায়: আকীণগ ৃরষ্টি পথ, প্রদ্বােন ব ু, প্রকািক, জানুয়ািী: ২০১৬।
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