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1. ৱাপ্ ৌপ্দাক (Introduction): 

কংলৈ মৈত্রবাক ৈণিপুর চহী কয়াগী ৈণ ংতম্বা মৈপাক অৈা ওই া মৈঙাকচদু া পুৱারীগী ণিবান্ুংদা 

ৈাচণিবা ণ ংথ ৌথরৈ হুৈ্িুৈণর া খুৎণৈংৈকণখবা স্না মৈপাণি। খষৃ্ট ১৮৯১, এণিৈ ২৭এংথলা ৈণিপুরী ৈাঞ্জাও 

ৈত ং বটৃিশ া কংৈা ৈাইিথেন্ুংদা য়ুণ য়  জক ণিরাৈ ণচংখৎণখবদগী ৈণিপুরগী ণ ংতম্বগী  ণুৈৎ তাণখ। 

ককঙাও রবা মৈত্রবাক্কী ৱাখৈ চ ীং তাদ্রবা ৈতৈণিদা ৈীয়াৈগী ৈৈজজংপুথরৈ জন্থ তা ইরাবত া খুদাং 

ণপিম্নরবী কংলৈ ইৈাগীদৈক্তা অঙম্বা পালম্ব কয়া শীজজন্দু া ৈীয়াৈী য়াইি-থ ৌ কয়া থ ৌবাংবীরম্মী। 

 

ৈহাককী ৱাঙাং, ৈহাক্কী ণশন্থথরাৈ, ৈহাক্কী মশথরং, ৈহাক্কী ইলশ কয়াদা ৈিৈ ৈিৈ খুণদং-কংলৈপাক, 

কাছার, ৈন্দথৈ, ণশৈ্থহৎ, বংৈথদশ ণ ৈহ ণখ ৈৈা মৈবাক  ুংণশবগী থখািাওগী ঈণ  , তম্বীণখ ৈৈা মৈবাক 

 ীংবগী পরা কয়া কয়া। ণশ াইবা ৈীওইথপাক ওইরুব া ৈন্াইদ্রবা  ৱাই া ৈাইরথে খ্রবিু ৈহাক্কী ৈৎু াইদ্রবা 

 ুংণশরবা য়ৱা ৈথখাথঞ্জৈণদ ৈাৈংগী ঈথপাৈদা তাউদু া থ াইথদািা ৈহাক্কী থখাণরথরাৈগী মৈথকান্ুংদা মৈথহৌণর। 

অথ ৌব ৈণিপুর খুন্াই অৈগী থচৎৈবা য়ুম্ফৈ থ া বীরম্বা ৈৈজজংপুথরৈ অণিগী ৱাঙাং, ৈহাক্কী মশথরংগী 

ঈণ  , ৈহাক্কী ইলশগী থখান্থাং তাদু া ম  দু া ’য়াম্বা অণিগী ৈারা থখাঙু্গৈ ৈী বা থহাৎ ব া খুন্াইগী 

ৈৈালৈপাক ণ ংবগী ৈচ  থৈাক্ত  া চাউখৎৈৈথজন্দা ৈাংজজৈ  াহ গণ । 

ৱামচীং (Abstract): ৈৈদৈ অৈগী পুৱারীদা ৈতৈ ৈাগী থ ৌই ণশন্া ৈীয়াৈগীদৈক্তা কথথাক্লবা  ৱাই 

কয়া য়াম্না তাং া থহক থহক থপাকণপরকই। ৈথখায় অৈৈৈ থপাকপীরম্ব া ৈথখায়গী খুদুং ই  খনু্াই 

অৈগী ণহংবগী অশা ওই ণর। অণিগুম্বা ৈীওইণশং অণিগী পুজিিু কয়া শাংগথন্দ, ৈথখায়গী  বজক্ত থতিবা 

পুজিগী ণিবান্ুংদা থয়াৈণশন্দ ুা শুথরাৈ কয়া া হাং হাংদু া ম  বদা থৈাইবা খম্নাইদবা ৈশক অৈদা মৈ। 

অণিগুম্বা ৈী থ াইরবণশংগী ৈরক্তা ৈায়থ াং য়াম্বা ৈণিপুরী ইৈাগী ৈপারী ৈীয়াৈগী ৈৈজজংপুথরৈ ণহজৈ 

ইরাবতিু অৈণ । অথ ৌবা ৈণিপুরী খুন্াইগী ৈপা (Architect of Modern Manipuri)হায় া ৈাৎ -

 ীং ণরবা জন্থ তা ইরাবত মশশকপণ , মশবা বণ , মশথরংবণ , কণবণ , থখাণরৈাংবণ , শান্থরাইণ , 

খুন্াই থশংথদাথক্লাই (িৈাজ িংস্কাণর) ণ , মৈঙাথক্লাই (রাজণ ণতৱাৈা) ণ , ৈীয়াৈগী থতংবাংথৈাই (িৈাজ 

থিবক) ণ , ৈীিাথরাই (আটিিি) ণ  থৈায়  া য়াওথিাই অৈিু ওইণখ। ৈী ৈরক্তা ৈীথ াইরবা ইরাবতকী 

পুজিদা পাঙথ াকণপরম্বা ণশন্থাণশং, থ াইথদািা ৈণিপুরী থখাণরথরাৈগী থৈৌিৈদা ণৈংৈম্বা ৈথরাং চ েবা 

থখাণরথরাৈগী পাম্বীণশংগী শক্তৈৈক্তগী ৈৈালৈবাক  ীংবগী  থম্মাই ুংগী ঈ ক ঈথপাৈ ঈথ াৎ  বা 

থহাৎ ব া ম  -থচথরাৈ অণিগী  ুংগী ৱা-ৈচংণ । 

 

মরুওইবা ৱার শ ীং (Key Words): খরুং, কাংদ্রুৈ, শৈথপাৎ রদু া, কথনাক, থ াকথিৎবা, 

থহাৎথচন্ণখ, ণহগাইৱা,  াথকাং শীংজ রবদা, থয়ৈথহৌ, ত ৈখুৈ, হুৈাং ঈণক্লক্তা, খাথঙ িৈ, থ ৌবাং বা 

অণি ণচংবা। 

 

DOIs:10.2018/SS/202201005                                         --:--                                   Research Article 



Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences               ISSN: 2581-6241     
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal                                              Impact Factor:  5.146                   
Volume - 5,  Issue -  1,  JAN - 2022                                                                     Publication Date: 31/01/2022 
 

 

Available online on –   http://shikshansanshodhan.researchculturesociety.org/ Page 31 

2. পান্দম (Objective): 

ৈীয়াৈগীদৈক্তা কথথাক্লবা তাংৈবা ৈীশক ওইণরবা ৈৈজজংপুথরৈ ইরাবৎতা থচণিবা ৈরৈচৎ, ৈতীক 

ৈয়াই, ৱাখৈ ৈীৎথয়ং ম  বা  হায়বণি তঙাইিদবণ । ঙণিগী খুন্াইদা ৈশাগী ওইজবতা ণ  ণখব া ৈাইরব া 

অিুৈ ৈাইর রকপা অদুগা ই াক কয়রাক খু বণশং া অিুম্মক ই াক খনু্দ ুা থশঞ্জাও থপকণশ বা ৈীচৎ অৈা 

ৈাণক্ল। অণিগুম্বা থতংবা বগী ৱাখৈ য়াওরক্ত্রবা ৈতৈণিদা ৈশাগী ওইজবা  থদাকপা, কথথাকপা, ৈীয়াৈগী 

থতংবাং ওই বা ইরাবতকুম্বা ৈীথপাক ৈীথ াইবা ৈীওইণশংগী ৈরৈদা ম  বগী তঙাইিদবা মৈণর। ৈশাগী থৈৌচা, 

মৈঙাক্কী অথচৌবা িৈ, ণ ংথ ৌগী ৈচাইথবম্মা ওইণরবা থৈাই বী অৈিুং মৈপাক ণ ংথ ৌগা য়ুৈণদন্জবগী 

চাওথ াকচিৈ খুণদংৈক  থদাক্ত  া পুজি থ ৌ া থপান্থ ণখবা ৈলরবাক ণ ংবা ইরাবৎকী থখাণরথরাৈগী ৈীৎথয়ং 

ম  দু া মৈপাক ণ ংবগী ইহুৈ ৈংজজ  কাঙ বা থহাৎ বা ঙম্নবগী পান্দৈ অৈা ম  -ৱথরং অণিদা  ৈজণর। 

 

3. কান্গদবণশং (Scope): 

ইরাবত া খুন্াইগী থতংবাংগীদৈক্তা কথথাকচণখবা পুজিগী তাঙ্কক্তা ৈিৈ কয়াদা ঙাংণখবা ৱাঙাং 

থকা ণশন্দ ুা ইরাবৎকী ৈতীক ৈয়াই ম   বা থহাৎল । ৈণিদা  ত্ত া ৈহািা ইরম্বা মশথরং, ৱাথরং, পুজি ৱারী, 

হথন্দাকপা থখাণরথরাৈগী ৈচৈ, ৈৈথকায় ৱারী ণচংবা কয়া থকা ণশন্দ ুা ম ল । থচ অণিদা ইরাবৎ া মশথরংজবা 

ইলশণশং, ৈশাৈিা মশবান্দ ুা শকণখবা ইলশণশং অৈশুং ণৈিাথরাই ওই া িম্বাক ক্তা শক্তৈ ৈাংণখবা ৈীিা কয়া 

ম  রগা িংৈকপা ৈৈজজংপুথরৈ অণিগী ৈণি া ৈরুওই া থহৌগৎৈণক্লবা  হাথরাৈ কয়াদা ৈৈালৈবাক 

ণ ংবগী ঈণরক ণখিবগী অৱাংবা ৱাখৈ পীজণর। 

 

4. ম  বগী কাঙথৈা  (Methodology): 

ম  -থচ অণি ইজ বগীদৈক্তা ইরাবৎকী খুৎই ৈাইণরক, থিাংৈেবা থখাণরথরাৈগী ৈচৈ কয়া, ৈহািা 

ঙাংণখবা ৱািৈ কয়া, ৈহািা ণশৈ্থহৎ থজৈদা ৈথ্বায় া তাজ া পারম্বা ৈাইণরক কয়া অৈণদ ৈহাক্কী ৈরৈদা 

ম  রম্বা ৈাইণরক কয়া থিকণ্ডণর ণরথিাি ি ওই া শীজজলন্।  

        

ৈলরবাক ণ ংবগী শক্তৈঃ ইরাবত অৈিুং থহৌজজক (Patriotism & Nationalism: Irabot and Now) 

 

“থশািবী ইৈা া ঙাইদু া মৈথহৌণর। 

খ্বাই পুম্নৈক উন্জরগা 

ইৈাগী  াক্তা হ ণখবদা চাণশংগী পাউ হংৈবদা 

ৈৈদৈ তাম্না মৈরবিু ৈচাণশং 

পুম্নৈক ৈাইবক  ীরবী ইৈাবু কাউণদ্র, 

পুম্নৈক পূকথচৈ তীন্ া অৈত্তা ওই া 

ইৈাগী থিবা থতৌগদবগী থহাৎ থহৌথর হায় া 

হরাউ া পাউ তৈজণ ংই।” 

 

ঐথখায় হান্ া পু ণশন্বা ৈতণম্ন। ঐঐ া ৈথহথি, খঙবা মহবা হায়দু া ঐঐগী ৈুপ অৈৈৈ থশম্নদু া 

ণচ গী ৈা  ৈরক্তা ৱালহগী থ াং মহ  দু া মৈবাকথি মৈথখাৈ থ াথক্ল, মৈ াং তাথর, কুম্বং শা া ম থর। ৱাখৈ 

থতংণকণদ মপথর, ণশন্থা খরংগী  ম্ফৈ খংথদ্র। কাংদ্রুৈ য়াওদ া ণচ  কাংলজ শান্বা থৈপপ া িথরাইদ্রা? 

থহৌজজক ঐথখায়গী খুন্াইদা থ ং ণরবা িৈিযণশংগী ৈ ুংদগী খ্বাইদগী থহন্া তৈণ বা িৈিয অণি পু ণশন্বা 

ঙেথরাইদ্রা হায় া ণৈপায়জণরবা, ইন্টথৈকচ থয়ৈ থকা ণিক্ট অণিণ । থৈৌৈী কয়া থৈৌবুক্তা খুিং ইলশ ণশন্থা 

পাং া পাং া থৈৌরাং শুণর, ণশন্মী কয়া’ৈিু হরাও হরাও ৱারী শা হজজরা শুণৈন্ণর। ণশন্থা শুকশু শুদ া 

ণশ গাওণরণি ক াথ া? ৈলরবাক  ীংবণ , খঙৈবণ , মহরবণ  হায়ণরবণশং া থষ্টজদা, ৈাইক্রথিান্দা িহরগী 

ৈয়ায় চবুক্তা, অ া বা তাইৈ  প্পা, ৈাব িৈ াবা ণৈ তা া িজবা িক্লাং ৈণর া থকায় া খাজজ বা অণচকপা কাদা 

অুগা ৈলরবাক ক গদবা অচংবা ৈান্মী ওইণরবা ণশন্মীণশং া থৈৌবুক্তা, ণশন্থাপুংদা, মৈথখাৈ মৈ াংৈক্তা, থ াংজ ু
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 ুংশা খাংৈদু া ৈাংদা শথপাৎ রদু া, ত জম্মৎ কাংণচিরদু া, ৈচগী ৈলহ তম্বগী িী  ীবা ঙম্নবা ইৈুং 

মৈৈুৎ দব া খাণচিরদু া। 

উন্থরাইদবা তীন্থরাইদবা ৈায়লক অৈৈৈদা মৈখ্রবদা ঐথখায় া করম্না ৈায় পাক্কণ ।থশািবা িম্নাইবা 

থতাথৈাপ চাবা ণ ংথ ৌ া  ািবা ওণদথিাণরয়ৈগী থহৌরবা ৈাইথক্রাথিা গী ৈা িৈদা। ৈাইরবা ৈান্মী া 

মৈথখাৈগী ণিংহি দা থশািবা, য়াঙ্গংৈবা, থতাৈহাই রবা ৈশাথদা পুরদু া। ঐথখায় ণদ হায়ণর, ৱাকি কৈচর, 

ঐথখায় ঐথখায়গী থিাল্ক কৈচরণি া কৈথদৌবা? থৈৌৈীণশং া থৈৌরাং শুধণর, ঐথখায় া খয়াৎ থকাথঙ্গাৈ কা া 

ৱাথরৈ শুধণর হায়থরাইদ্রা? ৱাথরৈ খ্বাইদগী ঙাংবদ ু দৈগী ৈুণচংবা হানরবরা, দৈ-কাংৈুপ  ৈচা  ৈচা  

খায়থদািদু া,  কাংৈুপ  ৈচা ৈচাণশং অণি া য়াম্ম ণখব া ৈচা ৈয়াম্না 

পুিগা থশম্বা ৈপুৈ অৈগী শক্তৈ উবা ঙৈ দ্রব্রা? ণিদণ  ৈুণচংপুথরৈ ইরাবৎ া কংলৈ ইৈাবু থশাথি থশাণিবা, 

পুকথচৈ তীন্থদ্র পূকথৈন্বীণরবা অদুগা অৈুকিু আশা ৈাংদ া  ুংণশ  া মৈণৈন্থহৌথর তেুরথগ,  ুংণশ বগী 

ৈীপু  শক্তৈ উহথিা পাউহংজণরবা। ৈহাক য়াম্না কপপী, খরিু থ াকই-কথনাকৈণি। কণরগী কণিবা, কণরগী 

য়াথতা  উহন্দ া থ াকথিৎ ণখ্রবা? থৈাৎ তীন্দ্রবা কংলৈ খুন্াইগী তংবাংদ্রবা শক্তৈদা কণিদ্রা? থিাল্ক থিঙ্ক 

কাংবুগী ভাষ  তবদা থ াণক্লবরা, আশা মৈণর খন্দ ুা থ াণক্লবরা ক া বু খঙৈুগণ । 

 

 হা  থ াংৈা ৈলরবাক  ীংবা অৈ া থষ্টজদা থ াক্ত  া ভাষ  পী। ৈীয়াৈ খবুাক খুল । হ ুবী চহী ৈালি 

কারবী উিা খুইরবী অৈ া িলজ, ইৈা  খ্বাই পাৈজবণ -কংলৈপাকণিদা ৈীথতাপ ৈীয়া চাণশং া থভাৎ থৈপ্পা 

য়াথব্রা, কংলৈ ৈীয়াৈগী ৈীহুৎ ৈথখায় া কৈাই ওইহণি। তাথন্থাকখগদবণ  ৈথখায়দু। অদুগা ইবুংথঙা, ৈীলত 

ৈচা া ৈথখায় থদণিদুদা মৈরগা থ াই’ থভাতথতা থৈপপণদ য়াব্রা। হ ুবীদুত া হংটঙ, অহন্দতু া ৱা ঙাংটঙ, ভাষন্দ ু

তাণরদ্রা তাণরথরাইদ্রা ঐিু খঙথদ, থয়ংথবাই থয়ংদথবাই, তাথবাই তাদথবাই, থহাৎথচন্ণখ, ৈয়ুৈদা  ুিী অঙাং া 

থ ংথৈ ঙাংৈম্মণ  খ ব রা? ঙাংগদবা খরা ঙাংৈগা থখাংলৈ  ু া ৈাকউ হায়বদু  ীংণশংৈক্লব রা? ৈহাক  ু া 

চৎণখ, ৈহাক থচ চৎ চৎণখ। 

 

ইরাবত া কথনাক থ াক্ত  া অৈুকি ুয়ৱা রকই – “ওথন্থাকপা ণহগাইৱা অৈ া ৈী খুণদংগী থ াথকাংদা 

তত্ত া কাণে-মৈলত অ ী তীন্বা য়াথদ। ণহগাইৱা অণি পুম্মুৎ ৈুথৎতবা য়াথদ, ণহগাইৱা অণি ৈন্ত্র ওন্দবা য়াথদ, 

ৈণিতদা মৈলতগী ৈাইবক িবা  ুণৈৎ ৈথশক খরা খরা থ াক্লক্কদবণ । থহৌজজক ৈতৈ অৈা ৈাথক্ল, ৈতৈ 

অণিদণদ ণতন্বা অৈিুং থশৈগৎপ া ৈরু ওইরক্ল। ৈন্াইগী, শালগগী, ৈৈগী  ুংঙাই দবা মৈিৈ থ াথক্ত।” –

ক াগী ণহগাইৱাথ া? ৈথয়ািৈগী ণৈরাং ৈহুৈ হাইদু া ণত  ওিবা কলৈ খুন্াইচাণশং ণৈরাংগী য়াওমু্নংদা কুৎ। 

কংলৈ মৈৈথয়া গী চ ণি পায়থর খণিবা দৈরুগী পুংথখাৈদা জথগায় শাণরবা িকিিকী থয়াং ওিবা থয়াংৈু হুৈ্িু। 

থকক্তিকী ণতঙ্খং শায়দু া ৈখযাৎ ণ  দৎহিগা থ াক্লকপা ৈশাগী কংলৈ িাজাগী ঈ িদু া আশা 

ৈাংণশিক্লবা পাক্লবা মৈকংৈা কংলৈ খুন্াই, ৈাথৈৈগী মৈপাকণশংগী ৈরক্তা চাউখৎপগীৈৈথজৈ থচণিবা থহ 

উৎ থকৌবা জজবা কয়া কুই া অিুম্না পাং -শা বা চহী ৈঙা ৈঙাগী খুজজংদা থখাং াং য়াণদ  াংজণখগণ ।ৈীয়া  

ক্বাকণশংগী তালহ দ্রবা থখাথঞ্জন্া  াথকাং ণশংজা রবদা? 

 

ব্রহ্মিবাণি ৈণিপুরী পুম্নৈক্তা ৱা অৈত্তংগা িা ি া থতৌজণর, য়ুৈ অৈিুং ৈম্বী ৈৈখাংদা ৈণিুরী ৈথশৈ 

ঙাং বদা ৈণিপুরী ভাষা া ঙাং দবা য়াদবা ওই া  ম্বা অৈিুং ঙাং রবণদ ৈণিপুরী ভাষা উন্ণতগী ৈরৈদা 

ৈথতং পাংবা অৈা ওইগণ । -ইরাবত া ঙাঙণখ। ইরাবত া ইংথরজজ, বাংৈা, আিাৈী, বম্মীজ ণচংবা থৈা  কয়া 

ঙংটঙ। অদুৈকপু থ ত্রথকা াগী ৈীিৈদা ক িথরি অণিগী ওপ  থিি দা ৈাথৈৈদা ৈীলতথৈা গী িজবা 

খঙহণন্ংদু া িাজা ৈাখ ৈঙাথরাৈ ণতবা িভা অদুদা ৈীলতথৈা  খঙবা ক ািু য়াওদ া পুং  

অৈথরাৈ ৈীথতৌথৈান্দা ৱা ঙাংণখ, ৈহা্ া ঙাংণখবা পুম্নৈক ৱালহ অৈত্তা ণচথদ া ৈীয়াৈ অদু া খঙবা 

থৈা  বাংৈাদা হথন্দাক্ত  া তাহ ণখ। ৈী পুম্নৈক  অঙকপা ওইণখ, ৈীলতথৈা গী িজবা  াগৎ ণখ। ইশাগী 

থৈা  ৈাঙথৈ- থ িথ ৈ থিাথজক্ট, থপাণৈি থিাগ্রাৈগী ণৈংদা শব ি ণশহ্মা অণভয়া , জন্ণ  শুরকিযথজাজ া, ... 

... ...। মপশা থৈায় বা ণস্কৈণশংণ  া পুম্নৈক ওথক, পুম্ফা িথর। থৈা ,  াৎ ঙকঙৈৈণক্ত্রবথি মৈবাকৈচাশা 

থয়ৈ্থহৌ শক্তৈগী প , প য়ায়ৈক্তদা  ৈখাইখ্রবণ । 
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থহৌথরা অৱাবা অণহংগী অৈম্বা থকাক্ত  া 

স্বধীন্তা  ুণৈৎ থ ারক্ৈু হাপ্পা। 

থ াঙ থৈান্দ ুা ৈঙ তৈদু া 

ত ৈণখদরা ত ৈখুৈ হুন্া।। 

 

কাউঙৈদ্রবা মৈতারবাক্কী পুৱারীদা িথম্ম  িম্বা ণ পাণশং া অ ৈ অহা রবা তাঞ্জাণশংদা খ্বাংথচৎ 

 ণচ ৈাংবী,  ুপী ৈৱাণ  হায়দু া তাঞ্জা কয়াদা ৱাতান্িৈ ওইণখদ্রবী চন্দ্রবী  ুপীণশং া থহক থহক থ াক্লক্ত  া 

থকথন্থাকণখগথদৌথর পুৱারীগী ণহৈাই চ ৈণখ – অহা বা  পী ৈাৈ, ১৯০৪ অৈিুং অ ীশুবা  ুপী ৈাৈ, ১৯৩৯ 

ণদথিম্বর ১২। কংলৈ ণ পাশং া ণচ  কাংলজ দুৈ কংথয়ৎদু া ৈুথি  ণশংকুনহৈ্্ণৈলঙ মৈপাকিু কাংথখাই থর, 

অথ ৌবা ণদথিম্বর ১২ অৈগী চ ুরাণশং কংলৈ খুন্াইৈক্তগী ৈুণচংপুথরৈ  থকৌরকই- 

 

ণদথিম্বর ১২ অৈা থহৌথখ্র 

ণদথিম্বর ১২ অৈা ৈাথক্ল 

কাউরব্রা? 

 াজব্রা শৈ পু গণ  হায়বা? 

 ীংবরা  ুণৈ অণি ৈাক্কণ  হায়বা? 

 

 াথঙ্গাৈ অদু ৈয়া  াংঙ  থৈৌউবা। - বঙ্গৈাথদশকী থ ত্রথকা া িৈণখবা ভারত অপুম্বগী কৃষক িভাগী 

ক িথরিতা আিাৈ কৃষক িভাগী ণদণৈথগৎ ওই া, থি থত্রৈ ণকষা  কাউ ্ণষৈগী থৈম্বর ওই া অৈিুং আই. 

ণপ. টি. এ. কৈচথরৈ থস্কাষাদ “ৈীলত জথগায় পাটিি” গী ৈুণচংবা ওই া জথগায় শাদু া ৈশাৈিা ইা ইলশ অণি 

ইরাবত া শকণখ। ভারত পুম্বা ত  চ ংণখ। বঙ্গৈাথদশীণশং ঙকণখ, ৈাথৈম্না কাউঙৈদবা থ ৌথদাক ওইথহৌরগণ । 

ৈয়া  াংগথদৌণরবথি ণচ   থত্ত।  াথঙ্গাৈণ  থৈৌৈী ণশন্মীণশংগী, থৈৌবুক্কী থিৌবা ণশং থৈৌখাও গথদৌণরবা পা গী 

 াথঙ্গাৈদুিু  থত্ত,  ূংগী ৈথখায়বু মৈথ ৌ হাপকথদৌণরবা  ন্ুংগী  াথঙ্গাৈদুণ । 

ইরাবত রাজণ ণতগী থৈৌবুক্তা ত ম্বা চাবা খঙদ া ণশন্থা পাংণখ। চীং ৈা  খুঙগং কয়া থকায় া চত্ত  া 

থৈৌৈী ণশন্মীগী ণচঞ্জাক চাদু া ত ম্মীৎ কাং ৈরক্তা অৱাবা কয়া খাংণখ, থৈৌৈী ৈরক্তা চংদু া থৈৌৈী আন্দথৈা  

শাগৎণখ। ৈলরবাক  ীংবিিু ৈখৈ কয়াণ । ৈশাগী ওইজবা ণ বা, কান্বা থৈৌণ ংবা ৈীওইরা। ৈৈা-ৈপা, শালগ-

 ালত হরাও বা,  াগৎ বা থতৌবা ৈীওই। ক াগুম্বণশংবু থপন্দদু া ৈৈ  ণশংণ ংবগী। ৈীথরৈ ওইব া মৈবাক 

ণ ংণখবা। তথশং া ৈৈালৈবাক্কী খিগা ণিৈণদ থৈংদ া,  ীংহন্দ া থতৌরম্মণ  খন্া অ ীং পলর বা 

থচাংথ াক্লকপা ৈলরবাক  ীংবা ৈী। হায় বা মৈ, খ্বাইদগী ৱাবা ৈীকুপ্তা খ্বাইদগী িজবা ৱালহ  থম্মায় 

কাণচন্ুংদগী ঈিুৎ রই। ৈুণরবণদ খ্বাইদগী ৱারবা খুন্াইগী ণিভৈণিদা ইৱা ৱাদ া থখৌথজংদগী খ্বাইদগী 

িজবা ৱালহ থ াক্লকপণিণ । 

 

ব দা, জঙ্গৈদা, ৈজন্দরদা, ৈিজীদতা ভগৱা  ণ রগা ভগৱা  িংথদ, ইবুংথঙা ণৈবু ণ গদবা ৈিৈণদ ণি 

থশৎণ ঙাই মৈত া থতািবা ৈীখা থপািবা ৈীগী ৈরক্তা ণ গদবণ । ৈথখায়গী থিবাত া ৈীওইবগী ধম্ম িণ । -

ইরাবত া ৱাৈাং য়ািেবণ । 

 

তথশং ৈণি। থহ ৈিক্ত  া হায়রবণ । ওণদথিাণরয়ৈদা, জজ. এৈ. থহাৈদা, থষ্ট থগষ্ট হাউিতা, থিন্ট ণর 

থহাৈদা ভগৱা  মৈথত। ভগৱা ণদ থতািবা থৈৌৈী ণশন্মীণশংগী ৈরক্তা মৈ। ত ািবা, ণৈ তালঙ  ািবা ৈিৈণশং 

অণিদা ৈীিথে  িম্বা থতাক্লণি, কা ুংদা মৈবাক  ীংবা থৈিণি। ঐথখায় ৈাইণরক মহবা শাবণশং া ৈাইণরক 

অৈা পারুব া ৱািৈ অৈা ৱাথিাংবা, থতাঙা বা ৈাইণরক অগী ঈণ ন্া হান্গী ৱািৈদুৈক ৈ ক ৈখা ওন্ণখবা 

ৈণিৈক ৈাইরবা থৈৌ ীণশংদণদ তাইওন্বণ । ৈথখায়গীণদ থৈপখ্রবণদ থৈপথখ্র, অথরাইবণ , থহাং াইদবণ , 

থহাংৈথরাই। অ ীং পলর রবা ৈথখায়বু জ্ঞা  তাহ বা, ৈথখায়গী  বক ণশ শংদা য়ওণশ দু া থৈৌরাং শুণৈ -

শুণৈন্া ণশন্থরকপা হুৈাং ঈণরক্লক্তা য়াম্না চম্না ৈথখায় া খঙগদবা থৈা  শীজজন্দু া  থম্মায়গী অথশংবা য়ৱা া 

য়াম্না  াক ৱাংবা খঙবা ঙৈদবা ৈাইণরক মহথর, থৈা -ণৈ য়াম্না কঙথৈ উৎপা ৱালহ থৈা য়া  য়াওহন্দ া 
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পুকথৈন্রবতদা ণচরবা তাঞ্জাণিগী অচংবা ৈান্মী িংগণ । অণিগুম্বা ৈান্মীণশং য়াওদ া ণচথন্দাং বণশংগী 

ৱালহখক্তগী ৈান্া অরুবা মৈপাক্কী পলর হ বা ৱাগণ । ৈণি খঙদু ণ  ৈীয়াৈগী ৈৈজজংপুথরৈ ইরাবত া 

কথনািণখ্রবা? 

 

5. ৱাথরাইণশ  (Conclusion): 

 

ৱাক কৈচর,  বক শুবগী মহ বী। ণচং ুংগী কাখু ুংদা ৈুপা চাৈা িং বগীদৈক্তা চহী ৈঙা তরা বজন্দ 

ওই া থৈ ববু ৱাক কৈচর। কংলৈচাণশং থবা? খ ণি- ঐগী ঐগী ইণচ -ই াউণশংবু শুহণন্ংবা  বক্লা ৈণিথবা? 

ৈীলরবাক্কী ণশ ৈ  ম্বা, ৈশাগী ৈরৈদা চন্দ্রবা, ণশবা ঙাইরবা ৈীথরৈণশংদু া থতৌঙম্বা ণশন্থা পাংথদ্র হায়দু া 

ইশাগী ইজাণতদা ৈদুগী  াক্ত িাওবণদ থয়ৌণদ্র া খন্দ ুা ইজ্জৎ মৈ া ণহংণৈবা খুন্াইণশংদা ণৈ াইগী ৈাইণৈং  থৈৌ 

হায়ণরব্রা ৱাক কৈচরগী থকািু া চপখায়ণবরগা। ঙাঙণৈবা ভষন্দারী অদুগী ৈচা ৈ াওণশং শুহ বা য়াবা য়াদবা 

হায়বৈুক মৈরথরাইদ্রা? ৈীথতাপ-ৈীয়া  অৈ া শুকচং চংবা য়ারথরাইদবা কংলৈপাক্লা? ৈীথতাপ ৈাকপগীি ু

ৱাক কৈচরদা তাইণশিদরা?  বক শুবা থৈাইরগা হৈহ ণখবদা কণর কায়? ৈীথতাপ চংহন্দ বা থহাৎ গদবণ  

হায় া ৱাথরনবা ৈীিথে  িম্বদা  াঙ্গাৈ বজারগী পুকথ াইবা ৈারৱাণরণশংদগী থদাথ ি  থতৌরবণদ কণর 

থ াক্কণ । থরাণহংয়াণশংগুৈ ণহং  বগী ৈা িৈ থশািগদবা, মৈিৈ মৈত্রবা কংলৈচা অৈৈৈ ওইরক্তবা ৈাই 

খুরুৈণি। কংলৈচা অৈ া ’ণিগুম্বা ৱাক কৈচর মৈরবা,  বক্কী কা অথচাপ অথর িুকথয়ংৈক থয়ংদ্রবা 

ৈতৈদুদণদ কংলৈচাণশং থরাংণহংয়াণ । ণিভৈ থশাক্ল-থশাক্লগা িুৈ দশাথি তারকণখগণ । দশাণিব ু তরবণদ 

ৈূৎৈবণ  কংলৈ। ণিভৈণিৈক থয়ৌিাৎজত্রলঙ খাথঙ িৈ থয়ৌণদ্রলঙ থহাৎ থহৌণি হায়বগী ৱািণম্ন। ণহজৈ 

ইরাবত া পাৈণখবণি, পাংথ াকণখবণি ৈণিৈণি। ৈা া পাম্বগা ওন্রকপা ঙণিগী ৈলরবাণিংবণশংগী ৈলরবাক 

খুন্ীদণ  ইরাবত া কথনািণখ্রবা? ভাষ  পীরগা খবুাক খু ণরবণিৈকু ইকায়বা মৈথত, খুণরবণশংিু খুহণিবণশংিু। 

খুবাক খুবদা  াধ ণরবা এ জজি অদু কঞ্জাব ি থতৌরগা ঈথহৌগী থখাংজংদা থ ৌবাং বা শীজজন্ব া িথরাইদ্রা 

মৈপাকৈচাশা? 

 

মপ্তীং ন ৌজশিবশ ীং (References): 

 

১. ইরাবত ণহজৈ, মশদৈ মশথরং,  হাথরাৈ িাণহতয থিৈী িণৈণত, ১৯৯৬ 

২. শ্রীয়াইৈা ণিংহ থৈাইথতাংবৈ, শ্রীৈাইপাকি া ণিংহ রাজকুৈার (থখাৈজজ বা), ণ ণখৈ ণহন্দ ু ৈণিপুরী 

ৈহািভা, র থক ৈাইপাকি া থৈথৈাণরথয়ৈ ট্রষ্ট, শীংজলৈ ৈ ক থ াকথচাৈ মৈকাই, ইৈিাৈ, ২০১০ 

৩. ছত্রধাণর থিায়াৈ, ৈণিপুর ইণতহািতা ইরাবত, ৈণিপুর থষ্টি কৃষক িভা, ১৯৭২ 

৪. থিা াৈণি ণিংহ এৈাংবৈ, ীৈবী শম্ম ি শাণি ণিজগুরুৈয়ুৈ, জথয়ন্তকুৈর শম্ম ি ব., ণব, এৈ. ৈাইস্নাম্বা, অপুবা 

ৈণিপুরী ৱাথরং মশথরং, কাউজিৈ ওি হায়র থিকণ্ডণর ইদুথকি , ৈণিপুর, ২০০২ 

৫. ইরাবত ণিংহ ণহজৈ, ইৈাগী পুজা, ৈাথঙ্গাৈ, পাউ া বাজার, ইম্ফাৈ, ২০১১ 

৬. শরতচান্দ ণ য়াৈ, ৈণিুর অৈিুং অলত ৱাথরং খর, িথ ৌৈুপ পণিথকি , ইম্ফাৈ, ২০০৮ 

৭. Damodar Singh Leimapokpam, Aspects of Manipuri Literature, Raj Publication, Imphal, 2011 

 

 

        


