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1. ৱাজ ৌজ াক (Introduction): 

 অনীশুবা লাঞ্জাউ মত ুংদা থ াকলকখিবা মখিপুরী সাখিতযগী অইবখ ুংগী মনুুংদা শ্রী নীলবীর  র্ম্ মা  াস্ত্রীস ু

 কনাইরবা কখব অমখন। কখব অখস অঙাুং নৱা ওইখরঙঙ মতমদগী থিৌনা সাখিতযগী লমদা ঙাওজবা অমখদ শ ররুংনখ ুংবা 

কয়া ইরকখি। থতাম্বীসনা িায়সু্কল (১৯৩২) দা ক্লাস ফাইভ তমখলঙঙ মতম  ইুং ১৯৪০ দা ‘‘ ম্বাল’’ গী মরমদা শ ররুং 

অমমম ইনরকপদা কখবস ু শ ররুং অমা ইখি। অর াই-অরিন তান্নখিবা শ ররুং অদুদা মিাক্না অনীশুবা মনা ফঙখি। 

মতমদুগী থ রফাঙনখ ুংবদা শ ররুং, ৱাররুং, ৱারীম ানখ ুংবা কয়া ইদুনা থফাঙখি। কখবগী থিাঙজমদগী মখিপুরী সাখিতযগী 

শলরকালদা শলরাুং শল াৎ কয়া মিলশুনা থফাঙদুনা  ম্বীরর্ম্ী। কখবগী িূৎইদগী (ক) শ ররুংগী লাইখরক ওইনা - অখিুং 

খলক্লা (১৯৫১), থিাুংরজাম তী ম (১৯৬০), ই ক ইরপাম (১৯৭২), সন্ধ্যাগী ঈঙ  (১৯৯০), রজনীগন্ধ্া অমসুুং অঙত 

শ ররুংখ ুং (২০০১), (ি) ৱারীম াগী লাইখরক ওইনা - বাসন্তী  ররাুং (১৯৬৭), তৎখ্রবা পুন্সী শলপুল (১৯৮৬), কায়খ্রবা 

আ াগী মঙলান (১৯৯৭), (গ) অনুবাদগী লাইখরক ওইনা -  াগী  ীুং (১৯৯৮), কম্বল (২০০১) অখসনখ ুংবা পনবা য়াই।  

 

2. নননবা খচ অসিগী পান্দম :  

 শ্রী নীলবীর  াস্ত্রীগী ‘‘থিাুংরজাম তী ম : িণ্ড কাবয অমা ওইনা’’ মীুংর ালবা শনন-ৱাররুং অখসগী মরু ওইনা 

থলৌিৎ বা পান্দমখদ : অনীশুবা লাঞ্জাউ মত ুংদা থ াকলকখিবা মখিপুরী সাখিতযগী অইবখ ুংগী মনুুংদা কখবসু অমখন 

িায়না  কতাক বা, কাবযখ ুংগী মনুুংদা িণ্ড কাবযগী ম কপ ু কতাক বা, থিাুংরজাম তী ম লাইখরক অখসব ুিণ্ড কাবয 

অমখন িায়না শননজবা থলায়ননা লাইখরক অখসগী  াওরাকপা ম কপ ুশননজবা অখসদা পান্দম  মদুনা  ুংখ নজবখন। 

 

ৱামচোং (Abstract) :  অনীশুবা লাঞ্জাউ মত ুংদা থ াকলকখিবা মখিপরুী সাখিতযগী অইবখ ুংগী মনুুংদা শ্রী নীলবীর 

 র্ম্ মা  াস্ত্রীস ু কনাইরবা কখব অমখন। থমাদমান কখব  াস্ত্রীনা থ াবী শলরনৌগী কাউঙমদ্ৰবা দানদগী মাগী িূৎইদা ইুং, 

১৯৬০ দা থিাুংরজাম তী ম থফাঙলকখি। িণ্ড কাবয অখস থিাুংরজাম পর্ব্ মগী শ  ক্তখন। লামায় ১৬০ গী িণ্ড কাবয 

অখসদা পন্দপু ৯ য়াওই। কাবয অখসগী মরু ওইবা ৱারীগী য়ূম্ফম অখস ইুং ১৮৯১ গী ঐখতিাখসক ওইবা থ ৌরদাক্না 

 াগৎপখন।  

 মখিপুরী সাখিতযদা য়াম্না তাঙনা থ াকখলবা িণ্ড কাবয অইবখ ুংগী মনুুংদা শ্রী নীলবীর  াস্ত্রীগী থিাঙরজাম 

তী ম অখস শননদুনা থয়ুংলকপদা  ৎনবী নীয়মগী মত ুং ইন্না িণ্ড কাবয অমদা শলগদবা ম াকখ ুং  প  ানা য়াওবা 

থ ুংনঙজ। অিঙ অঙিখ ুংগী থমাত মত ুং ইন্না িণ্ড কাবযগী গুনখ ুংগী মতাুংদা সগ ম িায়বখদ তাঙ্কক (পন্দপু) নাইনা 

ইগখন। অমখদ পন্দপু নীপালদগী তাদবা ওইগদবখন িায়না পল্লমবদ ুথিাুংরজাম তী ম কাবয অখসদা সগ ম মাপল য়াওখর 

অদুগা ‘মঙ্গলা রন’ নসু িান্না ইখর। মরমখ ুং অখসদগী থিাুংরজাম তী ম কাবয অখস িণ্ড কাবয অমখন।  

 

মরু ওইবা (Key words) : মখিপুরী সাখিতয, িণ্ড কাবয, নীলবীর  াস্ত্রী, থিাুংরজাম তী ম, থ াবী  শলরনৌ অখসনখ ুংবা। 
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3. ননন-খচ অসিগী  াইজপাজর্সিি :  

 শনন-থ ররাল অখসব ুমপূুং ফানবা থিাৎনজবদা মরু ওইনা থসরকন্দরী দাতাখ ুংগী মরতুং থলৌজদুনা  ুংখ নজবা 

থিাঙ াুংখন। মখসদা মরু ওইনা আর্টমকল, লাইখরক, থসখমনার থপপরনখ ুংবখ ুংগী মরতুং থলৌজদুনা মপূুং ফািনবগী 

পান্দমখন।  

 

4. মসিপরুী িাস তয া  ণ্ড কাবযগী মশক : 

 সাখিতযদা কাবয িায়বখদ মিাকাবয অমসুুং িণ্ডকাবযগী মফম অখস খ ুং াখনঙাইখন। িণ্ড কাবয িায়বখস কখররনা 

িায়বগী মতাুংদা অিুং-অঙি কয়ানা ম া ম াগী ওইবা থমাত কয়া পীদুনা শননরর্ম্ী। িণ্ড কাবযগী মতাুংদা ওইনাম 

ইরবা াউবা খসুংিনা ইবা মখিপুরী কাবয কাঙরলান (১৯৭৬) দা অসুম্না থফাঙরদাকই - 

‘‘পুন্সন্সগী  রুক অমতুং  রন্দাকনা শননবা কাবয অদুব ুিণ্ড কাবয িায়না িঙঙন। 

শননখরবা  ক্তম অদ ুপুন্সন্সগী  রুক অমতুং ওইজরবসু বি মনগী  ন্সক্তনা ম ন্তনা 

মপূুং ফাজবা মরম্না মপূম ওইবগী গুন থ খল্ল। খবষয়গী পাক  নবা ৱাৎপা অখস 

নত্তনা িণ্ড কাবয ইবগী মওুংখদ অয়াম্বা  রুক্তা মিাকাবযগা মাঙন্ন।  

(মখিপুরী কাবয কাঙরলান, লাাঃ ৫০ 

িণ্ড কাবযগী মতাুংদা Encyclopedia of Indian literature - Vol.-III দসু অসমু্না থফারঙদাকলর্ম্ী –  

It is, however more popular than the mahakavya perhaps because 

it is easier to plan and execute. The one quality that is essential in 

it is the presence of a story not as long and elaborates at that of the 

mahakavya, and not presented necessarily in different notes. A few 

features of the mahakavya alone it can be described as a long 

narrative poem, with partial features of the mahakavya. 

(Encyclopedia-Vol.-III-Pg.-2069)  

 Encyclopedia of Indian Literature-Vol.-III গী মতাুং অমদস ুিণ্ড কাবযগী মতাুংদা অসুম্না থফাঙরদাকই –  

Khandakavya is a comparatively short poems as opposed to the 

mahakavya which is characterised by length, rigid form and 

stipulated structure... . The khandakavya's pace is swift: It is 

surcharged with emotion, is essentially dramatic in the 

archestration of moods and thoughts and also in the resolution of 

conflict.  

(Encyclopedia-Vol.-III-Pg.-2069) 
  

িণ্ড কাবয অমদা  ঙগদবা ম াকখ ুংগী মতাুংদসু সাখিতয শননররালদা খনমাই পুখ্রম্বনা অসুম্না থফাঙরদাকই-  

 ১।  ৱারী পখরুং কায়দনা   বা পুং াুং  াুংদবা, থতল্লবস ুম ানা মপূুং ফাজবা  

ওইগদবখন।  

 ২।  সগ ম িায়বা িায়দবগী ৱাফম শলরত। সগ ম িায়রবখদ সগ ম ১২ দগী থিরল্লাইদবখন।  

 ৩।  িণ্ড কাবয অখস মিাকাবযগী িণ্ড অমগুম্বখন। শ লী থতাঙানগখন। মরক মরক্তা  

ঈঙ  থ ৎপা য়াই।  

 ৪। িণ্ড কাবযদা ছন্দ অমিক্তা  ীন্সজন্নগখন। রস অলঙ্কারখদ কাবয  াস্ত্রগী মত ুং ইন্না  

 ারদাক্নবা য়াদ্ৰবখন।  

 ৫।  িণ্ড কাবযদা মঙ্গলা রি য়াওগদবখন িায়বা অররপ্পা শলরত। িাপ্লবস ুয়াই িাপত্রবস ু 

য়াই।  

 ৬।  প্রকৃখত বি মন অমা মতাুং  ানা য়াওিনগখন।  

 ৭।  পরম্পরাদগী শলরকলবা ময়াম্না পাম্নবা ৱারী ওইগদবখন।  

(সাখিতয শননররাল, লাাঃ ৩৯-৪০) 
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 মখিপুরী সাখিতযদা কাবযগী ঈর লদা মিাকাবয অমসুুং িণ্ড কাবযগী ম ক অখস য়াম্না তাুংখল িায়না থলৌবা য়াই। 

ইুং ১৯৩৭ দা খিজম অঙাুংিলনা খ রঙঙন ইন্দ ুথফাঙদুনা িণ্ড কাবযগী ম ক তাকপা থিৌখি। মখসগী মত ুংদা অরাম্বম 

দররন্দ্রন্সজৎকী কুংসব  অখরবম সুর ান্দ  র্ম্ মাগী করবা থলাই (১৯৪৭), লমজা অনী (১৯৫৪), নুপাম া খসুংিগী িাওবা 

থকানু (১৯৫২), খসনাম কৃষ্ণরমািনগী মখিপরু সনা শলবাক (১৯৭৩), িৱাইবম নবদ্বীপ ন্দ্রগী থতান ু লাইন্সজুং থলম্বী 

(১৯৮০), রাজকুমার  ীতলন্সজৎকী বাল্মীখক (১৯৫০), িুমরেম ইরবািলগী নুুংখ  শকনযাকাদা (১৯৫৪) অমখদ অ াুংবম 

মীনরকতনগী অঙ বগী খনতযাইপদ (১৯৭৫) অখসনখ ুংবা কয়া থফাঙলকত না মখিপুরী সাখিতযদা িণ্ড কাবযগী ঈর ল 

অখস মপূুং ফািল্লকখি। মখিপুরী সাখিতযদা িণ্ড কাবযগী ঈর ল অখসদা থ াবী শলরনৌগী কাউঙমoবা দানদগী থ ারকখি 

আ ুখনক কখব নীলবীর  াস্ত্রীগী থিাুংরজাম তী ম। িণ্ড কাবযগী ঈর ল অখসদা মখিপরুগী ৱাুংমদগী আসামগী  ীুং াখনঙাই 

ওইরবা অইবা সনসম খবরনাদকী থ াুংনাুং শলবাক্কী শ ররাল (২০০৯) নখ ুংবা কয়া থফাঙলকই। 

 

5.  ণ্ড কাবয অমা ওইনা খ াোংজ াম তীর্ থ :  

 থমাদমান কখব নীলবীর  াস্ত্রীনা থ াবী শলরনৌগী কাউঙমদ্ৰবা দানদগী মাগী িুৎইদা ইুং ১৯৬০ দা থিাুংরজাম তী ম 

থফাঙলকখি। িণ্ড কাবয অখস থিাুংরজাম পর্ব্ মগী শ  কখন। লামায় ১৬০ গী িণ্ড কাবয অখসদা পন্দপু ৯ য়াওখর - 

‘ৱারিৌরদাক’, ‘লানগী থিৌরাুং’, ‘অখিুংগী লান’, ‘বরৃ্ট কী লাঞ্জুং অমসুুং শমরাবা ত বা’, ‘য়াইসু্কল লাকপা অমসুুং  রঙ্গাইসনা’, 

‘পাউনানা লাল কূম্বা’, ‘ ীুংরলনসনা ত বা’, ‘ব্রজবাসী ত বা’ অমখদ  ‘ফাাঁসী  গাই ক্তা অমসুুং তপ মন কৎপা’ অখসনখ ুংবখন।  

 িণ্ড কাবয অখসগী অিানবমক্তদা শ্রীকৃষ্ণদা িূরুমজবগী মঙ্গলা রি িাপত না ইখর। ইুং ১৮৯১ গী মখিপুরী 

অররাইবা নীুংতমলানগী থ ৌনাখ ুংবু কখবনা নীুংখ জনা থিাঙরজাম পর্ব্ মগী শ রয়কতা ইখর। মখসদা বীর রসনা মপুুং ওইনা 

থ ঙে। অদুগা  ীুংরলন সনাগী মতাুংদা বাৎসলয রসকী মরতক অমসু য়াওখর। িণ্ড কাবয অখসদা কখবনা  ীন্সজন্নখরবা মপুূং 

ওইবা  খরত্রখ ুংখদ -  ন্দ্রকীখত্তম মিারাজগী মজাইবুুংরঙাখ ুং সুর ন্দ্র, কুল্ল ন্দ্র, থকাইররুং (র্টরকন্দ্রন্সজৎ), পাকাসনা, 

অরঙৌসনা অমখদ জীলাঙম্বা, খনুংর ৌগী ঈগী মরী ওইখরবখ ুংদনা - য়াইসু্কল থ ৌ পুখরবা অঙম্বখ ুংদনা - পাউনা ব্রজবাখস, 

 াঙ্গাল থজনররল, ৱাুংঙি শমরাবা, থ াুং াখময়া থয়ুংরিাইবখন। অখসতসু নত্তনা পাউনা ব্রজবাখসগী থসবক অনী শিরাুং 

থিাুংজা অমখদ  ীুংরলন সনা য়াওখর। অদুগা বরৃ্ট  ওখফসারখ ুংদনা - আসামগী খ ফ কন্সর্ম্সনার খমাঃ কুইন্টন, খমষ্টার 

কাখসন্স, থলপটরনন্ট খসমসন (করি মল) অমখদ মতমদগুী মখিপুরগী থপাখলর্টরকল এরজন্ট খমাঃ গ্রীমউদ অখসনখ ুংবখন। 

িণ্ড কাবয অখসগী মরু ওইবা ৱারীগী য়মূ্ফম অখস ইুং ১৮৯১ গী ঐখতিাখসক ওইবা থ ৌরদাক্তা  াগৎপখন। 

 

6.  ণ্ড কাবয খ াোংজ াম তীর্ থসশোং শমলপ্না ৱারী পসরোং :  

 শমঙতখ ুংগী ইনখদন্সজখনয়াস ইন্সট্রুরমন্ট ওইখরবা থপনাগী শ  ক্কা থিাুংরজাম পর্ব্ মগী শ  ক্কা থিৎঙন। থিাুংরজাম 

পর্ব্ মখদ নটকী শ  ক্কা ির নকখ ঙন্ন। অদুগা  ুরলাক্কী মররান্দা থ ারকপখন। থ াবী শলরনৌগী কাউঙমদ্ৰবা অবদানদগী 

থ ারকখিবা কখব নীলবীর  াস্ত্রীগী থিাুংরজাম তী মগী ৱারী পখরুং অখস মখিপুরীখ ুংগী  রর্ম্ায়দা কাউঙমদ্ৰবা সনাগী 

কালীনা ইদুনা  মখ্রবা মখিপুরগী নীুংিা তম্বগী বরৃ্ট কা থ াক্নখিবা অররায়বা লান ইুং ১৮৯১ অদুদা য়ূম্ফম ওইরগা 

থ মলকপা ৱারী পখরুংখন।  

 ইুং ১৮৮৬ তা মিারাজ  ন্দ্রকীখত্তমনা  ুপখ্রবদা মজাইবুুংরঙা অিল সুর ন্দ্রনা মখিপুরগী খনুংর ৌ ফম্বাল কাখি। 

সুর ন্দ্রনা খনুংর ৌ ফম্বাল কারবা মত ুং থপাকখমন্নদবা মখ ন মনাউখ ুংগী মরক্তা মী ঙ-মীিায় অমখদ নুুংখ নদবগী মখম 

তম্লকখি। মরুওইনা পাকাসনা অমখদ থপাকখমন্নদবা মনাউ র্টরকন্দ্রন্সজৎকী মরক্তা নুুংঙাইনরকতবা অদুদা ময়ামু্বুংনা 

পাকাসনাগী মী ঙ  ঙখি।  

 র্টরকন্দ্রন্সজৎসু মর ৌনা-মখরুংরজল শফ িায়না শলবাক মীয়াম্না  াগৎলকপদা পাকাসনানা মপূখক্নুংদা থিাইরাুংবা, 

শলতাফম িুংদবা অমখদ থয়ুংখ নবগী মরম ওই। র্টরকন্দ্রন্সজৎনা থসনাপখতখন, পাকাসনানা  রগাল িঞ্জবখন। মনাউ 

ইবুুংরঙা ন্সজলাসনানা পাম্বা শকররল ফাবগী  াম ু িাবক লাক্ত না বঝাই থবঙু্গল থিাুংদুনা  ৎপগীদমক পাকাসনানা 

ইখনুংর ৌনা থতৌগদবদু অঙাুং মানা থতৌই! ঐ মঙাইরর িায়দুনা থতৌখনুংবদা থতৌই িায়না ময়ামু্বুং মিারাজদা ৱাকৎলবদা 

সুর ন্দ্র খনুংর ৌস ুমপূখক্নুংদা  াউরদুনা দণ্ডী পীরগ িায়না িনখি। মতমদুদা র্টরকন্দ্রন্সজৎনা অপঙবা অঙাুংখন, মতীক 

শলবা খনুংর ৌগী থকর াক থমৌর াক্না শলবনী অদুনা লাল্লুরবস ুঙাকখপয় ুিায়বদগী থলৌখ ুং শলবা খনুংর ৌনা র্টরকন্দ্রন্সজৎপ ু

অরমুংবা ৱাঙিনা থ মন্সজনখি। ৱারিৌ অদুগী মরলামদগী পাকাসনা মনীুং তমলকই। অদুগা অঙাুংখন খনুংর ৌগী মনাউখন 
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িায়না থলৌ থতৌরকই। কখরসু নত্তবা ৱারিৌদসু র্টরকন্দ্রন্সজৎকা নীুংঙাই- ুংদাঙন। মী ঙ মীিায় নাইনা মিারাজনা মনাউ 

পাকাসনাগী মী ঙ  ঙদুনা-নুুংঙাইনদবা অমখদ নুুংখ নদবগী মরু হুনখি। ম ীন মনাউ নীপালগী মনুুংদা নক্ন নক্নবা মরী 

 ীনদুনা থতািায় থতািায় তান্নবা লাকখি। সরু ন্দ্র খনুংর ৌগা,  রগাল িঞ্জবা পাকাসনা, থগাপালসনা, শফজাওসনা মরিায় 

মখর পূনখি। অরসামদনা কুল ন্দ্র, র্টরকন্দ্রন্সজৎ, অরঙৌসনা, ন্সজলাসনা মরিায় মখর মী ঙ ওইখি। মঙম ুংদা অরঙৌসনাব ু

খনুংর ৌ থ মরগ থ ৌরাুংই িায়দুনা অ  ম-অরাল খ রদাক্তনা ফানবা য়া ুং পীর াকই। 

 মিারাজ সুর ন্দ্রগী ম ীল-মনাউখ ুংগী মরক্তা থয়ুংখ নরকপদগী ইুং ১৮৯০ দা স্না থকানুুংদা ইরাুং শলরক্ত না লান 

থ াকলকনবগী মরম অমা ওইরকখি। ইরাুং অদ ুকনিৎলকপদগী মিারাজ সুর ন্দ্র বরৃ্ট কী মফমদা  ঙজফম থলৌখি। 

বরৃ্ট কী থরখসরেন্সন্সদা মতম ির শলরম্লগা মখিপুর  ারদাক্ত না বনৃ্দাবন্দা তী ম  ৎখি। মিারাজ সুর ন্দ্রনা মখিপুর 

 ারদাক্ত না  ৎখ্রবদা যুবরাজ কুল্ল ন্দ্রনা খনুংর ৌ ওইনা অদুগা র্টরকন্দ্রন্সজৎনা যুবরাজ িাপত না মখিপরুগী িাুংদনুা শলখরবা 

ফম অখস থমনখ নখি। মিারাজ সরু ন্দ্রনা মখিপুর  ারদাক্ত না  ৎখিবা অদ ুকলকাতা থয়ৌরবা মতমদা বরৃ্ট কী মফমদা 

মিাক্কী খনুংর ৌ িুভম অমকু িনন্সজন্নবগীদমক্তা িায়জখি। মতম অদুগী ভাইসররাইনা কুল ন্দ্রব ু খনুংর ৌ ওইিল্লগা 

র্টরকন্দ্রন্সজৎপুনা থলাই  াখিনবগীদমক্তা আসামগী  ীফ কখমসনার খমাঃ কুইন্টনবু মখিপুরদা  ারকখি। কুইন্টননা 

মখিপুরদা লাক্ত না র্টরকন্দ্রন্সজৎপ ুফাননবা থ ৌরাঙ কয়া থতৌখি। দরবার থকৌদুনা র্টরকন্দ্রন্সজৎপু লাকননবা থ ৌরাঙ 

থতৌবদা ম া ঙমরদ িায়দুনা লাকখিরদ। মঙম ুংদা নমদুনা ফাননবগীদমক্তা অখিুংদা যবুরাজগী  ঙ্গায়দা লান্দারকখি। 

লান্দা নুপী অঙাুংনখ ুংবা মীওই কয়া খ খি। থ ৌরদাক অখসগী লমন িুম্বা ওইনা বরৃ্ট  ওখফসার মঙা িাৎখি। মখসদগী য়াম্না 

 াউবা ৱার াক অমা ওইখিদুনা বরৃ্ট না ত মু, কছাড় অমসুুং থকাখিমা মায়ঙগ অহুমদা য়াম্লবা লান্মী  ান্সজল্লকত না 

মখিপুরদা লান্দারকই। কুল ন্দ্র খনুংর ৌনা থয়ক্নবগা মারয়াক্নবগীদমক লানগী লানওুং কয়া  ীন্দনুা থিাুংরজামদা 

থয়ুংরিাইবনা থমজর ওইদুনা লান্মী ৭০০, জমু্ববান লাইশ্রমনা খ রবাঙর্ম্দা, তাম্রখসুং মাইবানা শিগ্রু জাম্বা থপাইলা য়াওনা 

লান্মী ৮০০ পুদুনা অিানবা ওইনা থয়ক্নববু লারেুংনবগীদমক  ৎখি। লানফম অহুম অখসদা ি্বাইদগী  াউনা অমখদ কন্না 

থ াক্নখিবা লানফমখদ থিাুংরজামদখন। 

 অসুম্না ইুং ১৮৯১ দা থিাুংরজাম লানবন অখসদা মখরুংরজল শলরবা মখিপরুী অর ৌবখ ুংগা বরৃ্ট খ ুংগা অকনবা 

লান থ ুংনখি। য়াম্লবা বরৃ্ট  লান্মীখ ুংগা ম ীুং য়ামজদ্ৰবা শমঙত লান্মীখ ুংগা মারয়াক্নখিবা শমঙত অর ৌবখ ুংখন। 

মায়খ রগখন িঙনা িঙনা িনবা শলত্রবা থ ৌনাগা থলায়ননা থয়ক্নবগা লারেুংনরম্লগা লানফমদা থনাক্ন থনাক্না  ৱায়  াখি। 

থয়ক্নবগা মারয়াক য়াবদা  ৱায়না থপাো ওইদুনা র্টরকন্দ্রন্সজৎ,  াঙ্গাল থজনাররল থনাক্না থনাক্না কাাঁখসগী  ঙ্গাই কাখি। 

মায়খিরগখন িঙনা িঙনা নীুংতম্বা ঙাক্নবগীদমক লানফমদা  ৱায়না থপাো পীখ্রবা পাউনা ব্রজবাখস,  ীুংরলনসনা, 

যাইসু্কল লাকপা, ৱাঙৈ শমরাবা,  রঙ্গাইসনা, শিরাুং থিাুংজানখ ুংবা অর ৌবখ ুংনা মঙরবাক্কীদমক  ৱায়না থপাো ওইখি। 

লান অখস থলায়রবা মত ুংদা অর ৌবা র্টরকন্দ্রন্সজৎ অমসুুং  ঙ্গাল থজনাররল অনীবু শুপ্নম  া ন্দা বরৃ্ট না আগষ্ট ১৩, 

১৮৯১ গী নুুংখ ল পুুং ৫ তাবদা মপাল কাঙঙজবুুংদা ফাাঁখস থতৌদুনা িাৎখি। নুখমৎ অখসব ুমখিপুরীখ ুংগী  রর্ম্ায়দা ঙখস 

ফাওবা কাউঙমদনা িাঙঙমদবা শ না পীদুনা লাকখল। অর ৌবখ ুং অখসব ুনীুংখ ুংদুনা ইুং ১৯৭৩ দগী থষ্টট থিাখলরদ 

ওইদুনা এখপ্রল ২৩ বু থিাুংরজাম থদ (থিাুংরজাম নুখমৎ) িায়না শলখিদ্ৰবা অর ৌবখ ুংবু নীুংখ ুংনবা িায়দুনা থিাুংরজাম 

ত ররলদা  িী িুখদুংগী থলপ্তনা তপ মন কৎপগা থলায়ননা সঙ্কীত্তমন পাঙর াক্ত না লাকখল। লানফম অখসদা মায় ীবা 

ফুংখিবগা থলায়ননা নীুংিা তম্বা পাল্লম্বা মখিপুরনা বরৃ্ট কী থলাইলম শলঙাকরলান মিাদা শলখি। কখবগী থিাুংরজাম তী ম 

লাইখরক অখস থিাুংরজাম ত ররলবু অর ুংবা তী মস্থানখন িায়না খমৎকী খপগা থলায়ননা তপ মন কৎত না থলাইখ ল্লী। 

 

7. ৱাজরাইসশন (Conclusion):  

 মখিপুরী সাখিতযদা য়াম্না তাঙনা থ াকখলবা িণ্ড কাবয অইবখ ুংগী মনুুংদা শ্রী নীলবীর  াস্ত্রীগী থিাুংরজাম তী ম 

অখস শননদুনা থয়ুংলকপদা  ৎনবী নীয়মগী মত ুং ইন্না িণ্ড কাবয অমদা শলগদবা ম াকখ ুং  প  ানা য়াওবা থ ুংনঙজ। 

অিুং অঙিখ ুংগী থমাত মত ুং ইন্না িণ্ড কাবযগী গুনখ ুংগী মতাুংদা সগ ম িায়বখদ তাঙ্কক (পন্দপু) নাইনা ইগখন। পন্দপু 

নীপালদগী তাদবা ওইগদবখন িায়না পল্লমবদ ুথিাুংরজাম তী ম িণ্ড কাবয অখসদা সগ ম মাপল য়াওখর। অদগুা ‘‘মঙ্গলা রন’’ 

নসু িান্না ইখর। মরমখ ুং অখসদগী থিাুংরজাম তী ম কাবয অখস িণ্ড কাবয অমখন।  

 িণ্ড কাবয অখসগী  ীন্সজন্নখরবা থলান্দা পুদা অখস অ ম্বা থলান্দা ফজবা ৱাঙি ৱাতা  ীন্সজঙন্ন। অরতাপ্পা থলানদগী 

পুখ ল্লকত না ইবা ৱাঙি-ৱাতা কয়াসু থ ুংঙন। কাবয অখসগী ৱারী পখরুং অখস মখিপরুগী ইখতিাসনা  কিঙলবা 
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থ ৌরদাকখ ুংদা য়মূ্ফম ওইদনুা ৱারী  াগৎপা ওইবনা মীয়াম্না পাম্নবা ওই। কখব নীলবীর  াস্ত্রীগী িণ্ড কাবয অখস অৱাুংবা 

 াক্কী রস গুনতনা শলরতুংলবা মতম পুম্বগী ওইনা থনৌদুনতা শলরিৌরগদবা সাখিতযগী পূঙক্ক অমখন িায়জখনুংই।  
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