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1. ৱাহিৌহদাক(Introduction): 
 

মালেমদা খ্বায়দগী লেলে হায়না লেৌনলেবা োইলেকল িংগী মন িংদগী অমা ওইলেবা ঋলেদদা ইহান হান্না 

ঈল িং,  লগাম অমস িং লসামেস হায়না খঙনবা অখাবা, অথ ম্বা, অল নবা, অ াবা, অফকপা অমস িং অয়াকপা 

মহাউ তরুক অলসগী  গমদগী লথােকপা লতাপ-লতাপপা মহাউগী অথ থদা েস হায়বা ৱাহহ অলসগী ৱাহলথাক 

পীনেম্মী। অদ মকপ  আচার্য থয ভােতনা ঋলেদদগী ৱােী(plot), সামলবদদগী ঈহ  (music), র্যজ লব থদদগী 

অলভনয় (acting), অথবেবলবদদগী েস (pleasure)নলচিংবা মচাক মলে অলস লেৌেগা মঙাশুবা লবদলন হায়না 

লেৌনলেবা নাট্যলবদ ল ম্লকপদগী েসকী অলচৌবা মায়ওন অমা োকলখ। কাবয সালহতযব  মতমদ গী কোগী 

লমৎলয়িংগী পনহখদা নাট্য হায়না লমিংলথাঞ্জদ না ভােতচার্য থযনা মাগী নাট্য াস্ত্রগী তরুকশুবা অমস িং তলেৎশুবা 

অধ্যায়দা েস লপাকপা, েস লপাকপদা চঙবা লপাৎচঙল িং, েসকী লতাঙান-লতাঙানবা মখেনলচিংবল িংগী 

মেমদা ক পল নবা লমৎলয়িংল িং থম্বীেম্মী। মেম অলসমক্না েম অলসামদা অহানবা লখাঙদাফম থম্বীেম্বা ভােতপ  

ৱা-মচং (Abstract):  কাবয সালহতযগী থৱায়লদ েসলন। েস মখে তোমলথাইগী মন িংদা  গৃােব  েসোজ 

হায়না লমিংলথান্দ না েস প ম্নমক্তগী অলথাইবা ওইনা লেৌহন। মেমলদ অহত েসল িং  গৃােগা প নবা য়াই, 

অলবলোধ্া েস ওই। সালহতয সমালোচনাগী েমদািংদা সমালোচকল িংনা লয়িংলেবা েসকী মীৎলয়িংনা মাঙদা 

থম্লগা সালহতযকােল িংনা সালহতয ইনলদ। মলতৌ অস ম্না ময়ায় চনবা মতমগী মলিপ েী সালহতযস  মতমলসগী 

ৱাকমল িংনা েসকী  ক্তম অমস িং মলসগা সালহতযগা লেনবা মেী খঙনা সালহতয ইনেম্বা নলে। অদ মকপ  

মতমলসগী সালহতযদা সালহতযগী থৱায় ওইলেবা েসকী মন িংঙাই ফাওহনবলদ ঙলম্ল। সালহতয কোগী 

লফাঙলদাক্নবগী পাহম্ব লোন্নী। মেম অদ না সালহতযদা ফজবা লোনগী মফম অমা ল ায়দনা লেফম 

লথাকই। ফজবা লোনগী থাক্না সালহতযদ গী েসকী থাক অমা লেপ্পদা চাউনা মলতিং পািংফম লথাকই। 

মলসদগী অেঙ্কাে প্রলতক্নলচিংবগী ফজবা  ক্তম্না সালহতযদা চওনা  ফ  পী, েস লপাকপদা লতিংবািংই। 

ময়ায়চনবা মলিপ েী সালহতযদা েসকী মফম অমা পীননবা লহাৎনেকপদা অেঙ্কাে অমস িং 

প্রলতক্নলচিংবগী লথৌদািং চাউনা লে। “মতীকচানা লেলতিংেবা হকচািংব  উেগা মীওইবগী প লক্নিংদা ন ঙাইবা 

অমা লপাক্লকপা অদ গুম্না অেঙ্কাে হাপ্লবা ৱাহহ তােগস  ন ঙাইবা অমা লপাক্লকই। অদ না কলবল িংনা 

কাবয ইবা মতমদা মতম মতমগী চানগদবা অেঙ্কাে হাপ্তুনা ইনলে।” মলতৌ অস ম্না ময়ায়চনবা মলিপ েী 

সালহতযদস  ন ঙাইবা (েস) হায়বলস ফ গৎেক্নবা লহাৎনবা ৱাকমল িংনা মতম অদ গী নাক-লয়ৎকী 

চানগদবা অেঙ্কােল িং হাপ্তুনা ল জল্লম্বগী ম ক উবা ফিংই। 

মরুওইবা ৱাহিণ ং (Key words):  েীপ ন, ঔলচতয, ৱাকমা, স্বে মলয়ক, বযাঞ্জন মলয়ক, লকালেৌ লনাগাবা, 

োলগানবদা,  ঙ ঙনা,  াইওনবা, লমলথৌ, উো লকালথৌবা, লপালোইফম অলসনলচিংবা। 
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লনািংলপাক সালহতয সমালোচনাগী অলপাকপা হায়না খঙনলে। ভােতকী মমাঙথক্তা তি্ডু,  ণ্ডিো, বাৎ য, 

লকাহে, দলিে, কা যপ, নণ্ডন্দশ্বামী, ৱার্যরুলচ অমস িং নণ্ডন্দলকশ্বেনলচিংবা েসকী মেমদা খঙলে হায়না লেৌবা 

মীওই কয়া লেেম্লবস  মলখায়গী প্রমান পীবা য়াবা োইলেক ফিংদবনা ভােতনা েস সম্প্রদায়গী েময়ানবলন 

হায়বলস প ম্নমক্না য়াহন। 

 

2. পান্দম (Objective): 

ময়ায়চনবা মলিপ েী লখালেলোেল িংদা ইোৎ-লথৌলন, অকে-অলথৌ, ন িংল -ন িংলঙাে অমস িং খ লথাক-

খ ন্দানলচিংবগা মেী লেনবা হীেমল িংদা য় ম্ফম ওইদ না ইেম্বগী মলম চাউনা তাই। খ দম ওইনা প লদন, লেথক 

লেখালোে নলচিংবা লেল ম লনািংল ম্বগী মেমদা ইলে। লমহত লনিংলথৌলোে েম্ব বা, লমাইোিং লনিংলথৌলোে েম্ব বা, 

খ মন লনিংলথৌলোে েম্ব বা,  ে কাও নলচিংবা েণ্ডম্মৎ তলমৎকী মচাক য়াওবা োইলেকল িংলন। লেঙালক্লানগী মেমদা 

ইবা োইলেকল িংলদ মল ন, লোয়য় ম্বা ল নলয়ন নলচিংবা পনবা য়াই। মতম অলসগী সালহতযল িং অইবগী মলমিং 

অমস িং োইলেক ইলখবগী মতম পন্নেমলদ। োইলেক্কী ল লহৌদা তাইবঙ ল ম্বা মপ  ইশ্বেগী মফমদা লথৌলনজবা 

অমস িং লোইল ল্লকপদা লমলকাে থালগান্নজবগী ম ক উবা ফিংই। মলিপ েী লখালেলোেগী থাক অমস িং মওিং 

মলতৌল িং লননেকপদা ঈেম অহুম লথাক্না খায়দ না লখালেলোেগী তঙাইফদবা মচে অমা ওইলেবা অপাবা, 

অতাবা অদ গা অলয়িংবল িংদা ন ঙাইবা পীবা- েস অলস প নল ন্দ না খঙহন্নবা লহাৎনবনা লপপে অলসগী পান্দলম। 
 

3. কান্নগদবণ ং (Scope):  

‘ময়ায়চনবা মতমগী মলিপ েী সালহতয’ অলস লমলদিংঙু চোইলোিংবনা পানবা মতম, চাউোক্না খষৃ্টাব্দ 

১৬৯৭ ৱাইদগী লহৌলে। ইলনিংলথৌ ম ামক্না ইলখবা লেলোন  হায়বা কাবয অলসনা মতমলসগী কাবযগী মরু 

হুনখ্রবলন। অস ম্না অস ম চত্থেকপনা ক ল্লচন্দ্র মহাোজনা পানবা মতম খষৃ্ট ১৮৯১ ফাওবদা ইেকলখবা 

সালহতযল িং মলিপ েী সালহতযগী ময়ায়চনবা মতমগী পনহখন িংদা চনল লল্ল। মলিপ েী লখালেলোেগী থাক অমস িং 

মওিং মলতৌল িং লননেকপদা ঈেম অহুম লথাক্না খায়দ না লখালেলোেগী তঙাইফদবা মচে অমা ওইলেবা অপাবা-

অতাবা অদ গা অলয়িংবল িংনা ন ঙাইবা পীবা-েস অলস প নল ন্দ না লননবনা লচ অলসগী পান্দফলম্ন। ময়ায়চনবা 

মলিপ েী লখালেলোেল িংদা অলসনলচিংল িং খঙহন্নবা লহাৎনবনা লপপে অলসগী পান্দমলন। মলিপ েী লখালেলোেগী 

লখাঙলহৌ অমস  লখাঙচৎ অমস িং লখাঙথািংল িং খঙহন্ননবা লহাৎনবগা লোয়ননা লপপে অলসনা ভােলতয়া 

কাবয াস্ত্রগী েমদািংদা মরুওইলেবা েস পেম্পোবাদকী মীৎলয়িং লকানল ন্দ না থম্নবা লহাৎহন। 
 

4. নননবগী কাঙহ ান (Methodology): 

লপপে অলসগীদমক্তা লতাঙান লতাঙানবা অঙনবা অমস িং ময়ায়চনবা মলিপ েী লখালেলোেল িংগী োতম 

হািংদ না লননহজ। মলিপ েী লখালেলোেগী লহৌেলক্লান অমস িং মওিং মলতৌল িংগা মেী লেননা ইেম্বা মমে য়াম্লবা 

োইলেক কয়া লকানল হঞ্জ। ভােতকী কাবয াস্ত্রগী েমদািংদা েসকা মেী লেনবা োইলেক কয়াস  লয়িংল ন্দ না 

লসলকিলে লেলসাস থ ওইনা  ীণ্ডজহন্ন। 

 

5. ময়ায় চনবা মণিপুরী সাণিত্যদা রসকী মফম: 

ভােতকী সালহতয সমালোচনাগী েমদািংদা সালহতযগী থৱায় েসলন হায়বা য়ানেবস  অেঙ্কাে, ধ্বালন, 

েীলত, ঔলচতয, বলরাণ্ডক্তনলচিংবা কয়াস  থালদাক্নবা য়াদনা অলচৎপা েীপ নঅমনা প ল্লী। হকচািং কয়াৎল িংদা 

লকাক্না মরু ওইবলন হায়েবস  অহত কয়াৎল িং য়াওদনা মীওই অমা ওইবগী চুিং-লফোন চাবা  ক্তম ওইদবগুম 

অমস িং মী অমা ওইনা লহিংবদা অপনবা ওইবগুম েসকা অহত কয়াৎল িংগা থালদাক্নবা ইয়া য়ালদ। অপাবল িং, 

অলয়িংবল িং নৎত্রগা অতাবল িংগী মফমদা ন ঙাইবা (েসকী মহাউ) পীগলদৌলেবলস অেঙ্কাে অমস িং 

ধ্বলননলচিংবনলন। মেমলদ ‘ন ঙাইবা মহাউ’ হায়বা লতাঙান্না লেফম লথালক্ত। ঐলখায়না চােবা এঞ্ািং মলথে অমগী 

মহাউ অলস লতাঙান লতাঙানবা মচেল িংনা প নল ন্নেকপগী ফেলন। মচে অমেনা ওইহনবা নলে। অেঙ্কােনা 

েসকী ন ঙাইবা মন ঙাই পী হায়বলস ভামহ, দণ্ডিনচিংবা ভােতকী আচার্য থযল িংনা কন্না ল ৌগৎেম্মী। “উদভট্নস  

েস অলসব  েসবতনলচিংবা অেঙ্কাে লননবগী মন িংদা লনহন। পণ্ডিত অলসগী মতনা স্থালয়, সঞ্ালে, লভভাব অমলদ 

অন ভাবকী পাহম্বনা েস লথাকপা মতািংদা েসবত অেঙ্কাে ওইেকই হায়বলসলন। অস ম্না েস (pleasure)ব  
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সালহতযদা অেঙ্কাে (metre) না পী হায়বলস লনািংচুপ সালহতয সমালোচনা লৱলেয়ম ৱাদথসৱাথ থনলচিংবা মলমিং লেেবা 

সমালোচকল িংনস  ল ৌগৎেম্মী। মতািং অমদা ৱাদথৱাথ থনা মত পীেকই- 
 

“It (metre) can only heighten and improve the pleasure which co-exist with it. Metre 
is superadded to that which is already interesting because it is supposed to have 
a charm of its own.” 

 

অমলোমদা সালহতয কোগী লফাঙলদাক্নবগী পাহম্ব লোনলন। মেম অদ না সালহতযদা ফজবা লোনগী মফম অমা 

ল ায়দনা লেফম লথাকই। ফজবা লোনগী থাক্না সালহতযদ গী েসকী থাক অমা লেপ্পদা চাউনা মলতিং পািংফম 

লথাকই। মলসদগী অেঙ্কাে প্রতীক্নলচবগী ফজবা  ক্তম্না সালহতযদা চাউনা  াফ  পী, েস লপাকপদা লতিংবািংই। 

ময়ায় চনবা মলিপ েী সালহতযদা েসকী মফম অমা পীনবা লহাৎনেকপদা অেঙ্কাে অমস িং প্রলতক্নলচিংবগী 

লথৌদািং চাউনা লে। “মলতকচানা লেলতিংেবা হকচািংব  উেগা মীওইবগী প লক্নিংদা ন িংঙাইবা অমা লপাক্লকপা 

মদ গুম অেঙ্কাে হাপ্লবাৱাহহ তােগস  ন ঙাইবা অমা লপাক্লকই। অদ না কলবল িংনা কাবয ইবা মতমদা মতম 

মতমগী চানগদবা অেঙ্কাে হাপ্তুনা ইনলে।” 
 

মলতৌ অস ম্না ময়ায় চনবা মলিপ েী সালহতযদস  ন ঙাইবা (েস) হায়বলস ফ গৎহল্লক্নবা লহাৎনবনা 

ৱাকমল িংগী মতম অদ গী নাক-লয়ৎকী চানগদবা অেঙ্কােল িং হাপ্তুনা ল জল্লম্বগী ম ক উবা ফিংই। কাবয 

সালহতযদা কাবযগী ৱাহহগী অমস িং অথ থগী ফজবা লহনগৎহন্নবগীদমক লেলতিং ওইবা মচাকপ  অেঙ্কাে লকৌই। 

লেলতিংল িংগী মন িংদা মপালথািংগী ৱাহহদা লেবা অেঙ্কােব   ব্দ অেঙ্কাে হয়না খঙহন। ন িংগী অথ থদা উবা ফিংবা 

অেঙ্কােব না অথ থেঙ্কাে হায়না খঙহন। ৱাহহ অমস িং অথ থ অনীমক্তা প ন্না লেবা অেঙ্কােব না উভয়ােঙ্কাে হায়না 

খঙহন। অেঙ্কােল িংনা প নল ল্লগা  াবা মেম্না উভয়ােঙ্কােব  লতাঙানবা মখে অমা ওইনা লেৌনলদ। মরুওইবা 

 ব্দােঙ্কােল িংগী মন িংদা অন প্রাস, র্যমক, লেষ, বলরাণ্ডক্তনলচিংবনা মরুওইবলন। অথ থেঙ্কােল িংগী মন িংদনা 

উপমা, রুপক, উৎলপ্রখযা অলসনলচিংবনা মরুওইবলন।উচ্চেনস্থান (লখালথাকফম) লতন্নবা বযঞ্জন মলয়কল িং অদ  

তলপ্লবা স্বে মলয়ক অদ  মান্নেবস  মান্নদ্রবস  অম ক্তগী লহন্না হায়লদাক্লবলদ মদ ব  অন প্রাস লকৌই। মখে মঙালন-

বেৃযন প্রাস, শ্রুতযন প্রাস, অিযন প্রাস, লেকান প্রাস অমস িং োট্ান প্রাস। 
 

 ময়ায়চনবা মলিপ েী সালহতযগী েনহগন িংদা চলল্লবা োম লনাগাবা কাবযদা েখমন্না লকালেৌ 

লনাগালখলদৌেবদা মল ালনৌ উণ্ডম্ম থোনা লতিংথােকপা মািংদা অস ম্না ইলে- 
 

উণ্ডম্ম থো ন জা লচিংঙু োইবকলথবী ঐলদ অল  োইথ িং তাম, ল বা োইখাই থাপ, ে খ্রা পহািং 

লনািংলজিং ওই, পাখিং  িংবাই লোন্দম্বা ইলদাম পািংল াই লনক, ন ো ঙাইলখািং ল ল্ল ক্ক ম ইপা 

হািংনা ইপালে ভাস্কে-প স্কে অলনমব  কেম নাউলয়াকলসবলনা। 
 

মতািং অলসদা োইবকলথবী, োইথ িং, োইখাইনলচিংবা ৱাহহল িংদা অমদগী লহনবা বযাঞ্জন মলয়ক িংব  স্বে মলয়ক্কা 

লকান্ননা ‘োই’ হায়না হন্না হন্না  ীণ্ডজন্নদ না বেৃযন প্রাস অেঙ্কাে হালপ্ল। মলসদস  নেনা অল -ল , ল ো-ল ,  িংবাই-

 , ল ল্ল ক ম-  নলচিংবদস  বেৃযন প্রাস অেঙ্কাে হালপ্ল। অস ম্না অন প্রাস অেঙ্কাে  ীণ্ডজন্নদ না উণ্ডম্ম থোনা ম াবী 

েখমনগা ল ৎনা খায়নবব  োয়না োয়থ িং পকপা, ঙাইলখািং ল ল্ল ক্ক ম মপা হাঙবা, ে খ্রা ওইলহৌবনলচিংবা অৱাবা 

লফভমদা নাইলতাম লহিংলহৌবগী অৱাবগা লোয়ননা মপালেব  োঙলগানবদা লতিংবাঙ য়ওদবগী নীিংবা থ িংঙলোইদবা 

 ক্তম কয়া  ঙ ঙনা উহন্দ না লবপ্রেম্ভ  গৃােেস লপাকহনবদা মলতিং পািংলে। লবলধ্ লনািংদম্বা হায়না লমিংলথানবা 

োইলেক অলসদস  ভণ্ডক্ত েসকী মহাউ পীেকপা মতািংদা অলঙৌপানবনা চীিংঙু ল দবা লসাোলেনগী মফমদা সনা 

ে পানলচিংবা লপাৎেম কয়া অলথনলপাৎ ল মদ না কৎেবদা মনাইব  লপনলবেদ না চীিংঙু লসাোলেননা অস ম্না হায়- 
 

লহ লেক্লাই অলঙৌপানবও! সনা নঙগী পালবাৎ লসম, ে পা লথেমায় োিং, নীিংলথ লেলতিং লপাৎ 

অলসব , মাই লকলদৌলসবলনা। উনবী প লক্নিং থ িংলে ন ঙাইলে। েমলবাই ইলহৌসাব  য়াৱা ইেে 

লেলত। হলে লমিংলেন লসদবব  উনবী প লক্নিং েেওইহনএ। েমলবাই ইলহৌসাব  য়ািংলেৌ 

েমদনফলোইএ। অৱা লপাৎথফলোই হায়না সনা প ঙব  লেমব, ে পা লথেমায় োিংবা, নীিংলথ 
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লেলতিং লপাৎ প মনমকপ   ীিংঙু মীৎলচলতােনা লয়িংলবলৱা। মীৎনালতােনা হাইেমদনা 

লখাইয়ম লথিংলেৌ নীিংনা লতনা মোে ওনলদলখলে, মচীিং হােৱায়লখলে হায়দবো। 
 

লেমা ভান গা দয়ানন্দ অলতানবগা মমা মচা  ৎনখায়নবব ৱাকমনা মথা ফক্কায়েবা তুলেন ৱায়খ বীচা, 

লেোইদা লচান্না লখাইগী লখাইবী তৎপা, লনািংপানকতাম্বগী মশুমাঙ অলসনলচিংবা লতাঙান লতাঙানবা 

উপমানল িংগা ফকপা, তৎপা অমস িং তাম্নবা অলসনলচিংবা সাধ্ােন ধ্ম্ম থল িং  ীণ্ডজন্নদ না চািংদম্নবনা মালোপমা 

অেঙ্কাে  ীণ্ডজন্নলে। সমলসাক ঙম্বা োইলেক্তস  লমলদিংঙু গলেবলনৱাজগী মলথৌনা মলেিংলজে ল থােকপা মতািংদা- 
 

োইলেে মইলতিংঙু লপানবী গরুড় োিানবলদ লসনবী তমেওলেে লপাইেই লতলগাে 

অচঙবদা তো লচঙলকাক লখে হাপচ কইলেে হাপ্ন খাঙো লতেলগাই লথািং মলখাক লোইন 

পলথিংলে। 
 

লমলদিংঙু গলেবলনৱাজব  লপাম্বী গরুড়মক্কা অমো ওইনা পকল ন্নদ না রুপক অেঙ্কােগী ফজবা অথ থ পীলে। 

মলসদা বীে েস লপাকহনবদা চাউনা মলতিং পািংই। মহাোজ ভাগযচন্দ্রনা লতখাউ লনিংলথৌ স্বগ থলদব োলজশ্বেগীদা 

চঙজফম লেৌদ না লেেেবা  ক্তম ল থােকপদা  াম  ফাবা অমস িং শ্রীলগালবন্দ লনরুপন হায়না লমিংলথানবা 

কাবযগী তাঙ্কক্তা ৱাকমনা অস ম্না ইলে- 
 

ধ্ম্ম থোজ র্য লধ্ষ্টষ্টে লনিংলথৌলেন্না ম ালনৌ মলচন মনাও মঙামক্কা লদ্রৌপদী র্যজ্ঞলসনীলন লোইননা 

তরুকমকনা লবোট্ লেবাক্তা প দ না  ান্থ পে বা অদ গী লেোিং মতমব লেপনা ওইলে হায়না 

লতখাও মহেবাক প ম্নমক্নলদ ল ািংলকনলে। 
 

ভণ্ডক্ত অমলদ বীে অলস ইলোিং অনী ফািংনা লচথহনবা ঙম্বা কাবযগী তাঙ্কক অলসদা পািব মঙানা লবোট্ লেবাক্তা 

লোত্তুনা লেবদ গা ভাগযচন্দ্রনা লতখাউদা লোৎপদ গা মান্নমনবনা ‘লেপনা ওইলে’ হায়বা লেজ অলস 

 ীণ্ডজন্নদ না বালচযাৎলপ্রখযা অেঙ্কােগী ম ক উবা ফিংই। মতমলসগী সালহতযদা লমলকান থালগান্দ না সালহতযগী 

লপালোইফম পীেকপা মতািংদা তেনা  ীণ্ডজন্নলেবা প্রতীক (লসম্বে) নস  মীয়াম্না খঙন-উনবা লপাৎ ক নৎত্রগা 

মী ক  ীণ্ডজন্নলে। মেম অলসনা ৱাকমনা মতািং অলসদা লেকান প্রাস অেঙ্কাে হাপ্লম্মী। অলোিং নন্দক মাে োইব  

লনঙবা লকৌবা োইলেক্তা সলম্ভাগ  গৃােগী  ক্তম ল থােকপা মতািংদা নন্দক মাে অমস িং খালেনা পাৎলেন্দা 

 াইওনবী লেহাউ লেমগা উন্নেকপা তাঞ্জাব  ৱাকমনা অস ম্না ল থােকই- 
 

নন্দক মাে অলথাইবনা লেমা  ম্লািং লতানগা নান তিংজা ম ম ল ৎনা লয়িংবব  ল িংলয়ে লেহাও 

নম্বগী লেমা ঙকলখ খ ম্লািংলকান  াম  লেিংলোয়ল ৎনা হন্না হন্না ল লনৌ ক োিং নমএ। অপাম 

প লক্নিং লপলন্দ। লখাইলমাম োইগী মচা, লচিংলেৌ  কলকায় লহনবী অদ না ন জাইকাই মলহৌ া 

লচিংলেৌ মমায়েয়  াবন তয়ান লহগুম লমাইকাই ঙাঙনা লহনবীব  লচনবাে লমালমান লনাক্না 

লচহে লফরু খ মএ। তনবা লনপা ওইবগী প লক্নিং মলহৌ াব  পালমন লকানা মহী অথ ম্বব  

থলক্নিংবগুমএ। লকালোয় মপাউলমনব  কেম চমবলনা। নলতৌ লনঙ লথবা অলসব  লথাউইনা 

ন িংওলল্ল হায়না খ ন  ে মলথৎ লচলোনচন, লচক্লা লপনাৎ লেলয়ৎ তম্না  মচু লেৱায়নলে। 
 

মতািং অলসদা নন্দক মাে-ন, লতানগা-ত, নান-ন, নম্বগী-ন. তনবা-ত, লনপা-ন, প লক্নিং-প, মলহৌ া-ম, 

পালমন-প, মহী-ম অলসনলচিংবা লহৌফম-লপাকফম লতন্নবা বযাঞ্জন মলয়কল িং হন্না হন্না  ীণ্ডজন্নবনা শ্রুতযন প্রাস 

অেঙ্কাে য়াওলে। অমলোমদা  ম্লািং- ,  ম - ,  লনৌ- , ল িংলেন- , লেহাও-ে, লেমা-ে, ে ম্লািংলকান-ে, প লক্নিং-

প, লপলন্দ-প, লকালোয়-ক, কেম-ক লসনলচিংবা লতাঙান লতাঙানবা ৱাহহল িংদা অলহৌবগী মলয়কল িং মান্ননা হন্না 

হন্না  ীণ্ডজন্নবনা বেৃযন প্রাস অেঙ্কােগী  ক্তম উবা ফিংলে। অদ গা ৱাহহপলেিংল িংগী অলোইবদা নম-এ, খ ম-এ, 

থলক্নিংবগুম-এ হায়না মলতািাবী মান্নবা  ব্দগী  ক্তম অমা উলেবলসনা অিযন প্রাস অেঙ্কােলন। ময়ায়চনবা 

মলিপ েেী সালহতযদা  ব্দেঙ্কােনা েস পীবদা মলতিং পািংবগুমেস পীবদা অথ থেঙ্কােগীস  চাউেবা মফম অমা 

কন্দ না লে। অলেবা লমহতলোনগী োমায়িগী মলেশুবা লকলস্কন্ধ্যা কাি দা লকলস্কন্ধ্যা লেবাক্কী লয়ািং লনিংলথৌ বােীগা 

মনাও স গ্রীবগা হুলয়ন োনল াক্নেকপা মতািংনা অপাবল িংনা বীে েসকী মহাও লয়ল্লদ না ৱাকমনা অস ম্না 

ল থােকই- 
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 ালনৌ মলচন মনাওলদ চীিংলেন চাওলথাইবব  লথৌদ  ন িংহুেতম ন িংলেনঅলপাকপব  প ন িং লচগই 

েিংগুম পালমে অঙনবল িংব  কািংলদন মতম মানা উতুপ ফািংনা েিং  ূনয অলতিংঙাদা খ ৎশু 

মল  উফ ে লনািংহে ওইনা হুলয়ে োেল াক্নবব  োেল াক মহখ লেতনা  াম  হকলথিংফিং খ্বা 

লেিংফাইচে মলকাক লমে নাইলথিংনা লকঞ্জাও লকলথন ল ায়ননদা মহম হক ািং েীলয়ৎননা 

লয়ািংম  োেল াক তমলথবগী খ দ ম লচথা ল ায়নদা খ ণ্ডজন হক ািং লহাৎ ঙক ম য়ানাফিং 

ে খম ফম্না লচক লখাঙইন লখাঙকাপ ল ায়নদনা হুলয়ন োেল াক্নবব  খ্বা লফদ না লেল্লা োবা 

অলননা োেল াক মতম মান্না মব ক হক ািং েীলয়ৎননা লয়ািংম  োেল াক তমলথবা বােী 

খ দ ম লচথা কন্না স লগ্রবা তািংজ ে লেনলতান্দা লচলখানগী লেহম্ল য় হয়ঙাগুম ঙালহৌ মালেম লেদা 

তুেমে বব  লর্যতনা প লক্নিং ল িংেক্লবগী স গ্রীবা  ম  মখ লদান পািংমলদ বােী মাওওকলেপ  ম  

মখ লদান পািংমলদ শ্রীোম োল্ল মফম েম তািং খ ফমলেঙ য়াৱা লখালঞ্জলথাক লমৎহম হাইনা 

লয়িংনা োেফম তমলথবা প্রাি থৱায় মাঙেমদাই অলসদা লমত্র েলম্লায় কেম্বনা োেল াক 

লতিংবািংেগবলনা হায়না হুলয়ন োেল াক্নবব  চীিংঙু ইন্দ্র ল াোলেনগা মালেম লেখালোনগী 

বােী পাগনবগা োেল াক মতম মালল্ল। 

 

মতািং অলসদা মাঙদা লেবা মচাক - বােী অমস িং স গ্রীবনা উপমা; মলয়ৎ লচগপ, কািংলদন, লেল্লা োবা, লেহম্ল 

য় হয়ঙানলচিংবনা উপমান; েিংবা, েীলয়ৎনবা, মালেম লেদা তুেমে ব অলসনলচিংবনা উপমান অমস িং উপলময় 

অনীগী মেমচো মান্নবা  ক্তম- সাধ্ােি ধ্ম্ম থ অমস িং গুম, মতম মান্না হায়বনলচিংবা চািংদম্নবা তাকপা ৱাহহ 

নৎত্রগা লমালফথমল িংব না উপাবাচক ওইদ না কাবযগী তাঙ্কক অলসদা প লি থাপামা অেঙ্কাে  ীণ্ডজন্নদ না পালথৌ 

অনীগী মপাগে মলথৌনাব  অপাবল িংগী লমৎমাঙদা তেিং-তেিংনা উহনবদা মলতিং পািংলে। বীে েস ফিংহনবদা 

চাউনা লতিংবািংলে। 
 

উমিং েক, য়াওলেৌ  ানা য়ািংলগাইফম েমেক অলতান্বা নম  লপািংনা লয়ৌবা অলসদা তো 

চাথিংদা পলেম নাউলয়াক হাঙনা কলে ওইনা য়ািংলগাইেমগবলনা। 
 

ন িংপান লপাম্পী ে ৱাউপা হায়বা োইলেক্তস  লকৌবলোন নলমাইন ব  খম্ন িং মাকপা লেৌওনবা থােক্তুনা 

লেন িং লথাঙঙালেন্না লকালেৌ লনাগােক্নবা লথমগৎেবদা নলমাইন না ম ালব লপাম্বী ে ৱাউবদা অস ম্না হায়েকই- 

সাপী ঈপ ঙঙু তা-ও। ঈলপঙঙা লেোিং কাইনাোকালন, খােয়োকয়কন লফনা কনপাপ  

মকনফালপও। ইন িং লসনলয়াম োনা লয়াম্পাপ  মলয়াম ফাপীও লমামন  ঐপ  লকাঙলকাই মীৎসা 

ওনঙমতনা লচিংলেৌ ঈলমৎ লফিংপালক নম  মীসক খঙতাপনা লথাইেলক্ল। সালপ লকালেৌ 

ঈলনািংলথৌ ঈপন লফো তানচীনথক্কী েমওকনাপা ঙপ  োিংলেন ৱাপ ম খায়ক মনা কেম 

খাইনাসীপালনা কল্লকএ। 

লপাম্বী ে ৱাউবা অমস িং লকৌবলোে নলমাইন না উপলময়, েিংলেন ৱাপ ম্না উপমা, ল ৎন-খায়নবা অলসনা সাধ্ােন 

ধ্ম্ম থ অমস িং ‘ক ম’ না উপমাবাচক ওইলে। মেম অদ না তাঙ্কক অলসদা ৱাকমনা নীিংলথেবা প লন থাপামা অেঙ্কাে 

 ীণ্ডজন্নলে। মলসনা  ালব  ালনৌ অনীগী ল ৎন-খাইনবা লবপ্রেম্ভ  গৃােগী লমলথৌ হাপ্পদা চাওনা লতিংবািংলে। 

বাৎসেয েস পীবা ধ্নঞ্জয় োইব  নীিংবা কাবযগী মতািং অমদা লেমা ভান  মলতৌ ন িংওনবীব  লহলডগা েলল্লানবল িংনা 

ফালবেবদা মপালে অলতানবা দয়ানন্দ লকৌদ না লতিংথােকপা অলস ৱাকমনা অস ম্না ল থােকই- 
 

পালে ইব িংলঙালতান নঙব  পলল্লম কনালনা লখামোিং চাইণ্ডজ ইহমলনেগলনা অলস লকালেৌ 

ন লমৎমগী মহখ তুলেন ৱায়খ বীচা মথা ফক, লেোই লখাইলে তৎক , লনািংপান কতাম্বা 

মশুমাঙক ম তাম্বও লেমা ন োিং খাম্বী  ােক খায়, কলবা য়ািংলগন লতািংবলদ লপৌ লয়খায়গুম 

খাইলনৌও হায়না লনািংদমেবগা  ালব লনিংলথৌ মনাউ লখাইলমাম োইব  নীিংবও পলথৌ নপা-নচা 

অহুম্মকপ  পালমন উমিং েক, য়াওলেৌ  ানা য়ািংলগাইফম েমেক অতাম্বা নম  লপািংনা 

লয়ৌদবা অলসদা তো চাথিংদা পলেম নাঙলয়াক হাঙনা কলে ওইনা য়ািংলগাইেমগবলনা। 
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মলিপ েী সালহতয ইলতহাসকী তাঙ্কক মীৎলয়িং অলসামদগী লয়িংেগা অহুম লথাক্না খায়লদাকপদা অয়াম্বা 

মায়লচৌল িংনা য়াহন। চাউোক্না ঙলল্লহঙ মতমদগী তোতলেৎশুবা চহীচা ফাওবগী মতম্ব  মলিপ েী সালহতযগী 

অঙনবা মতম (অলদকাে), তোলনপানশুবা চহীচাদগী তোমাপেশুবা চহীচানা লোইল ল্লকপা ফাওবগী মতম্ব না 

ময়ায় চনবা মতম (মধ্যকাে) অমস িং তোমপেশুবা চহীচানা লোইল ল্লকপা ক নশুবা চহীচাগীনা লহৌগৎেকপা 

লনািংচুপকী ল খযা চিংেকপা অমস িং মলিপ েী জালতগী নীিংতম্বা মাঙলখবা মতমদগীনা লহৌণ্ডজকফাওবগী মতম্ব  

অলনৌবা মতম (বেথমানকাে) হায়না চৎহন। ময়ায়চনবা মতমগী মলিপ েী সালহতযল িং অলস লেল ম লনািংল ম্বা, 

েণ্ডম্মৎ তুণ্ডম্মৎ, লেঙালক্লান, খ ৎ- া লহবা, লজযালত , মতমদ গী সমাজগী োইলনিং-োইল াে, লফভম অমব  

নালকায়ননা বি থন লতৌদ না ল থাবা লপাৎ ক, মী ক নৎত্রগা লফভম অদ   কপান্ননা উহনবদা চাউনা মলতিং 

পািংবা মতািংস  লতায়না লথিংহন। খ দম ওইনা তলখে ঙম্বা কাবযগী লোইল ল্লকপদা ৱাকমনা অস ম্বা ইলে- 

 

প নলস ইৱােহে 

অৱািং  রু ে লতািংহে 

চীিংঙু ল দবা লে 

ৱািংবে অ া োিংবদা 

লেোিং মানা খ ইগবে খ ইদ-লে। 
 

তাইবিং মীওইবগী থৱায়ব  ‘প নলস ইৱােহে’, ‘অৱািং  রু ে লতাহে’, ‘লেোিং মান খ ইগেবা খ ইদ-লে’ হায়বা 

লতাঙান লতাঙানবা প্রলতকল িংদা  ীিংথালে। মলসনা মতমলসগী সালহতযগী ভণ্ডক্ত েসনলচিংবদা েসল িং অপাবল িংদা 

ফাওহনবদা চাওনা মলতিং ওই। মথক্কী প্রলতক  ীণ্ডজন্নবা ল থা অলসগা মান্নবা লবলধ্ লনািংদম্বা োইলেক্তা ৱাকমনা 

লপালোইফম পীেকপা মতািংদা অস ম্না ইলে- 
 

স লোে ৭ তানফিংহে, ফাহত্র লনমলসেহে, য়ামহত্র চাইলসেহে, লেোিং লথিংক্ে কহে, চীলেক 

লয়ািংফািংহে, চহুই কািংবা লে, অৱািং  রু ে লতািংহে, প নলস ঈৱােহেব  ...। 
 

অমলোমদা লচালথ থাঙৱাই পাখিংপা হায়না লমিংলথানবা োইলেক্তা প্রলতক  ীণ্ডজন্নদ না অঙািং োইহয় চত্তুনা 

মাঙলখবব  ‘মােিং লফণ্ডঞ্ ওইবা’, ‘খমলকান লনািংহে ওইবা’ হায়বা ৱাহহল িংনা খঙহলল্ল। মতািং অমদা ৱাকমনা 

অস ম্না ই, 
 

“োৱাই লকায়লেন  াৎনা তািংজা তুেক খায়না মাল্লিং লফণ্ডঞ্ ওই খমলকান লনািংহে ওইনা 

লখাইয় ম েই ওনলখলে।” 
 

6. ৱাহরাইণ ন: 

সালহতযগী তল িংেবা ক্তম ইননবা মলয়ক প লথাক্লক্তুনা োচনবা লহৌেকলখবা হায়বলদ চীনব িং 

সালহতযদগী অইবা সালহতয ওইনা োক্লম্বা য়াবলস লমলদিংঙু সাহমোিংগী মপালে লমলদিংঙু উো লকানলথৌবা (খ.ৃ 

৫৬০-৬৫৮) গী মতমদগীলন হায়বা য়াই। ক ম্বাবা ব  ইবা লহৌলখবা লমলদিংঙু কযাম্বাগী স্না হাক্তক্তা হায়বলদ খষৃ্টগী 

চহীচা ১৫দগী অল িংবা মলিপ েী লোনগী মলয়ক্কী  ক্তম উবা ফিংলে হায়বলস লয়ৎনলনঙাই লেলত্র। অস ম্না চহী 

২০০০ লহনবগী ইলতহাস, লোে, সালহতয অমস িং কো সিংসৃ্কলতগী লখাঙলহৌ অমলদ লেপ্পা লেত্রবা লখাঙচৎকী 

পেীিং অমা োক্তুনা জালত অলসগী লতাপ-লতাপ্পা  ক্তম অমা  াগৎেকলখ। লচথেলক্লবা সালহতযগী েীক্লমদা 

সালহতযদ গী হীেম, লোে, চৎনেম্বা খ ৎই অমস িং মলফািংলদাক্নলচিংবদা মীৎলয়িং থম্লগা েম অলসামদা য়াম্না চাওনা 

অলচৌবা খ নীিংলথক অমগা লোয়ননা লহািংেকপা মতমদা জালত অদ গী সালহতয ইলতহাসকী তাঙ্কক্তা অলহািংবা 

োকই। অমলোমদা জালত অমগী সালহতযদা জালতদ গী ধ্ম্ম থনীলত (োইলনিংলোে), অথ থনীলত 

(ল নলমৎলোে)অমস িং োজনীলত (লেঙালক্লাে)নলচিংবা সমাজ অমগী লহিংবগী কাঙলোনল িংগী মলম ল াইদনা 

তাই। মেম অলসনা জালত অমগী সমাজগীইলতহাসকী লখাঙচৎকা জালতদ গী সালহতয ইলতহাসকী লখাঙচৎকা 

নকল ন্নবা মেী অমলদ লেহন হায়দবা ঙমলদ। 
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লদবী, ১৯৯৭ 

৬. লসিংহ, ওইনাম ইলবাচাউবা, অলেবা মলিপ েী ল লেিং: সিংসৃ্কলত অমস িং কাবযগী মীৎলয়িংদা লননবা ।মলিপ ে 

য় লনভলস থলত, ১৯৮৫ 

৭. লগৌেচন্দ্র, ময়ািংেম্বম (সম্পা:), অলেবা লমহতলোনগী েমায়ন, ককলচিং: পীপেস ম যণ্ডজয়ম, ১৯৯১ 
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