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1. ৱানিৌন াক(Introduction): 

অরিবা খ ারিগী খ ারিদা খেন্থিকর বা লীক্লম লী ায়নদুনা রিন্দগুী ঈরনন ফংলকর বদগী মরিপুিী 

খ ারিরিালগী খ ারি খিাংর দুনা ময়ায় েনবা  াঙ্কক ওইর ।  ষৃ্ট ১৮৯১, কংরল বটৃিশ অনীগী লাঞ্জাও ম  ংদা 

কংরলপাক্কী ললঙাক্তা বটৃিশকী মীরশৌ েং িবদা খনাংে পকী রশ যা, রিরটং খিস অমসুং জরন েরলজমগী য়াওল 

লাকর রঙদগী অরনৌবা মরিপুিী খ ারিরিালগী কুম  ম্বা খিৌর । অরনৌবা ৱা ল মীৎরয়ং, অশানবা খোকথবা 

নাইদ্রবা খশমগৎ-শাগৎরনংবগী ঈরিৌ অমসংু মমা ললপাক মিমদমগী খশাত্থরিৌিবা খ ারিরিালগী শক্তম কয়াব ু

মীমান্নিন্নীংবগী  করশ খশানবা খিামারিক এরগারনগা খলায়ননা মীকপর াল মিক্তা খিামারিক খেরদসনগা 

খলায়ননা মরিপুিী খ ারিরিালগী অরনৌবা কুম অমা  ম্বা খিৌর । অরনৌ অরনৌবা খনাংরপাক-খনাংে পকী খ ারিগী 

ললেলরশং- ৱািীমো, উপনযাস, ৱারিং, লনন-ৱারিং, সমারলােনা, পুন্সি ৱািী, লমরকাই ৱািী, িময িেনা 

অরসনরেংবা কয়া শরফাংলকর । মনীং  মজবা ৱা লগী খেক্লানা খ ারি লকরথলদা মনীং  ম্না োক্তিকর , 

লাইরিক কয়া ইর । 
 

2. পান্দম (Objective): 
 

মরিপুিী খ ারিরিালগী শক্তমরশং, মর ায়গী খ াঙরিৌ, খ াঙেৎ অমসুং োও ৎলকপা য়াওল  ঙবা 

 ঙাইমক ফদবরন। অরনৌবা কুম অরসদা ললশাৎ  ম্লকর বা খ ারি কয়াগী নুংগী মপাউর াল, িীিম, খলান 

অমসুং মরফাংরদাক  ঙদবা য়ারিাই। কুম অরসদা কুম ম্লকর বা মায় পাক্লবা লশশরক্লাইরশংগী খ ারিনুংদা 

েংদুনা কাবযগী ঈরিাংনংুদা খেরিবা খ াইরি খলাক্তবা য়ারিাই। কুমগী কুমন্সজন্দা কুমদমরশ শকর বা য়কায়রিাল 

লশিাংবরশংগী মফম অমা মরিপুিী সারি যদা পীদুনা ভাি  সারি যগী খলঙদা থম্নবা নৎেগা পুরশন্নবা 

খিাৎনবনা খে অরসগী পান্দরম্ন। 

ৱা-মচং (Abstract):  েীংরলান মাপনগী মনুংদা েীক্না খ ামরথন ঙারিবী মরিপুি স্না ললপারক্ন। রনংরথৌরিাল 

কয়াগী িাক্তক গী ইপা-ইপু কয়ানা মীরিাল কয়া লান্না শাংলবা পুৱািীগী লীক্লমদা খশম্বীিম্লবা লাইনা থাবা 

লাইফরম্ন।  ষৃ্টগী মমাঙ রনংরথৌ কাংবা, রনংরথৌ  ারি অমসুং রনংরথৌ মারিয়া ফম্বালোনরেংবা মশক নাইবা 

ইরনংরথৌ কয়া পানর বা কংরলপুংরন।  ষৃ্টগী ম  ংদা রনংরথৌরিল হুম্ফুমরিনা লমনা ৱাইনা  াংনা শম 

কংরল ফম্বাল লীংদুনা  ুৎকন পাঙ্গন্না ললঙাক্লকর বা স্না ললপাক অরস মীরয়াক মীোন ফবা, মশাগী 

খপারত্থাক মিাং কায়না পুরথাকেরিবা, মিাক্কী মীত্তানফম ওইিবা শুহ্মৎয়াই খেিবা কলা রবদয, জরগাই 

ঈরশ অমসুং মরমং ললিবা শরগাল কাংরজ অরসনরেংবা শক্তম কয়াগী মরম  ারিবা মিাক্কী রেনবুং 

সারি যগী পিমদা মঊ লীংদুনা মপাল লীংলকখ্রবা খ ারিরিালগী কাঙ্ ুল কনানা কিক্তবা ঙমগরন। 

অরসগুম্বা কিক্নফম ওইিবী মরিপুিী খ ারিরিালগী মশক খলপ্তুনা মরসগী লশরিৌ, খ াঙেৎ অমসুং 

খ াঙথাং উৎিন্নবা খিাৎনবনা খে অরসগী মনুংগী পাউরজরন্ন। 
 

মরুওইবা ৱাহিণ ং (Key words):  লেথারিাল কুম্বাবা, আজরমিী, মজাইরবম্মা, লমেবাক্কী, অিানবা নুপী 

লাল, য়কায়রিাল, খজযার , মাধবী, থারগান্নজিকপা অরসনরেংবা। 
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3. কান্নগ বণ ং (Scope):  
 

জার  কাঙলু অমগী লননরিাই অমনা জার  কাঙলুপ অমগী সারি যগী খপারত্থাক লননবনা জার  

মরশলগী মিক্তা নংুরশ োন্নবা পুিকপরদ খিৌনশারন। মরিপুিী খ ারিরিালগী শক্তম শকপুরথাক্  না থম্বা, িন্না 

িন্না লননবা িায়বরসনা ইপা ইপু লেন্সজং  ুমাবরশংগী খ ারিরিালগী থাক খলপপদা মর ং ওইগরন। মর ায়গী মাি 

খ াঙু্গল লীদুনা মর ায়বু মশক খলপঙমগরন। মর ায়গী  ুৎই, মপুরক্নংগী মপাউর াল,   ংগী মীরিালরশংদা 

েিরম্লবা পাউর াং অমসুং খ ৌিন্নীংবা লমন্সজং  ঙবা ঙমগরন। মরসনা   ংলমেত্তা মরিপুিী খ ারিরিালগী 

খশংলবা পিম অমা থম্লম্বদা য়াম্না মর ং পাংলরন। 
 

4. ন  বগী কাঙন া  (Methodology): 
 

খে অরস পুরথাক্নবা খিাৎবদা মরিপুিী খ ারিরিালগী পিম  াকপা লাইরিকরশং, অরনৌবা কুমগী য়াওলদা 

ইিকর বা লাইরিকরশং- লশরিং, ৱারিং, ৱািীমো, উপনযাসনরেংবা কয়া অমসু ম ম অরসগী অইবরশংগী পুন্সি 

ৱািী য়াওবা লাইরিক কয়া খসরকণ্ডরি রিরসাস ে ওইনা শীন্সজরন্ন। 

 

5. অন ৌবা মণিপুরী সাণিত্য: 

 ষৃ্টাব্দ ১৮৯১ এিীল থাগী ২৭ শন্সজবুগী ১৮রন পানবা রনংরথৌকাবা নুরমৎ অরস মনীং ম া  ম্না েিী 

২০০০ খিনবগী ইর িাসকা খলায়ননা য়াওনলরক্লবামরিপুিী ইমাগী মী া খপানবা নুরমৎরন। খথৌরদাক অরসব ু

লেথারিাল কুম্বাবদা অসুম্না শীংথারি; 
 

সারিবনা খকানুং েংলরবাই িায়না ঙাঙরনএ। নুপী নািা অিল-লমন পুমনমা খেরন্নএ। মরপাৎ 

মরেসু য়াক্না হুরন্দাক্লমএ। ১৮ রনংরথৌকাবদা খনাংঙানবা ম  ং পুং ৭কী ম মদা খনাংে প লমগী 

খ রঙ্গান্না খকানুং েংর এ। বড় সারিবনা িারি। ললকাই ৪মা  ুরদংগী কুমদুনা খকািা পলর ান 

সারিবনা কুরুপ খ ৌএ। খফৌসুং লক  ুরদংগী খ ামগৎরল। বড় সারিবনা মমাশীজগী শঙ্গাইদা 

ললএ। লমর গী রনংরথৌরদ বড় সারিবনা ওইএ। 
 

অসুম্না মী া খপািবা মরিপুিগী শাসন মশাগী েিী ৮ া ঙায়রিবা নিরসংি মিািাজগী শুথাং 

োউবীয়াইমা অমসুং লরল ামঞ্জিুীগী মপারি অর াম্বা ে িোন্দব ু  ষৃ্টাব্দ ১৮৯১, লাংবনগী ২২রন পানবা 

শরগালরশল নুরমত্তা লমেবাক্কী রনংরথৌ ওইিনর ।  ষৃ্টাব্দ ১৮৯২, খমিা থাগী ১৪রন পানবা য়ুমশারকশা নুরমত্তা 

সুিেন্দ্রগী মজাইরবম্মা সাপম েনুনা খপাকপী সনার াম্বীবু খমক্সরৱল বড় সারিব া থাজর ।  ষৃ্টাব্দ ১৮৯৫, 

ইরঙনগী ২৩রন পানবা রনংরথৌকাবা নুরমত্তা েিী ১১ মপুঙ ফািবা ে িোন্দ অমসুং ময়ামু্বং রিরগন্দ্র অনীবু বড় 

সারিবনা আজরমিীদা লাইরিক  ম্বা থার । লমর  ললবাক্তা ময়াংলম্বম পুি েরসংিবু ওজা িপ্লগা লমর  মোরশং 

লাইরিক  ম্বা খিৌিনর ।  ষৃ্টাব্দ ১৯০৪, ইরঙনগী ২৩রন পানবা শরগালরশন আগষ্টকী ৪গী অরিংদা সুর া 

সারিবকী বাঙ্গালা লম থািম্বদগী খসরেম্বিগী ২৪দা লমর  রনপারশংবু অমুক িন্না য়ুম শািন্নবা য়াথং 

 াউথিকপদগী অিানবা নুপী লাল খথাকর ।  ষৃ্টাব্দ ১৯০৭, খমগী ২৫ দা েিী ২২ মপুং ফািবা ে িোন্দব ুমপুং 

ফািবা লমেবাক্কী রনংরথৌ ওইনা শক ঙর ।  ষৃ্টাব্দ ১৯০৮, ফাইরিনগী রনরন পানবা ললপাকরপাকপা নুরমত্তা 

সনাগী লুহুপ খথান্দনুা িাজ অরভরেক খ ৌর । মরিপুি রনংরথৌ পানবা ললবাক ওইজিবসু বটৃিশ আই. রস. এস. 

ওরফসাি অমগী ম াদা রনংরথৌগী মরনং-ম া  ম্বদা অপনবা অথীংবরশং অরস ললর দবা নরত্ত। খনাংে পকী 

রশ যনা ম মগী ছাো নিারিালরশংদা ৱা লগী মরনং  ম্বা, পাকরথাক োউরথাকপা, অরশানবা রমৎরয়ং অমব ু

উিন্দনুা মমা ললবাক মিমদম, মমারিাল অমসংু মজার বু নংুরশজিকপগী খনৌরিৌননা য়কায়রিাল ওইর । 

অমরিামদা েরন্দান খশন ায় খপাথাং খবগি, রপয়ন অরমনগী োকথাক, য়ারিক সরি, খদালাইরিং, অমাং 

অরশংনরেংবগী অরনৌবা পথাপ কয়ানা সমাজদা োউনা অৱা-লেনা পীর । মিক অরসদা খশাত্থারিৌিবা মমা 

ললপাক মরিপুিবু খনৌরিৌননা খশমগৎনবগী ঈরিৌ লাক্নবগী ঈিম ফাৎপা ওইনা খথারক্লবা খনাংে পকী রশ যাগী 

মঙাল শরন্দাক্নবা খিাৎনবদা রনংরথৌ ে িোন্দমশাফাওবা য়াওরশন্দনুা খিাৎনর । ম াং অরসগা মিী ললননা 

খথাকরোম মারঙ্গাঞ্জওনা অসুম্না িায়- 
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 .ৃ ১৯০৭ কী খম  াং ১৫ দা লমরদংঙ  শ্রী ে িোন্দ রসংিনা থবক পায়রবিদুনা দিবািগী 

খিরসরদট ওইরবর । দিবািদা মমারলানব ুএল. রপ. সু্কলদা  রম্বগদবরন িায়না রিরজালুসন 

 ারবর । মিম অরসদগী  .ৃ ১৯০৯-১০ দগী খিৌনা বঙঁ্গলা সারি য কয়াবু লমর রলান্দা 

িরন্দাকপা খিৌর । 
 

রিজলুসন অরসগী ম া  াবা খথৌিাং ওইনা বাঙ্গালা, সংসৃ্ক কী লাইরিকরশং মরিপুিী খলান্দা িরন্দাক্নবা 

খথৌিাং খ ৌর । অঙাংগী  ম্বীনবা লাইরিক লল বগী অৱাবা মরয়াক্নর বা  ািক অরসদা কাছািদগী মকিরসংি 

অমসুং মুনাননরেংবা খকৌরথাক্  না লাইরিক  াকিনব া নত্তনা লমর রলানগী অিানবা লাইরিক মকি রসংিগী 

ম ুত্তগী খথািকর । লমর রলানগী অরনশুবা লাইরিক্না মুনান রসংিগী খ ারজেদগী খথািকর । সু্কল রলংলকপা, 

লাইরিক  ম্বীবা খিৌিকপগা ঈরিায়ননা  .ৃ ১৯১০ দা ইদুরকসন রদপািেরমট রলংরল। মরসগা ঈরিায়ননা খজযার , 

রমংনাইদবী, লমর  েনু, জাগিি, লদরনক মরিপুিনরেংবা খেরফাং কয়া খথািকর । িাজকুমাি শ্রীস্নািল রসংি 

রবকম্না খ ামন্সজনবা লমর  খেরফাং িায়বা লাইরিক্তা ম মরসগী অইবরশংনা খেরফাংরশংগী সম্পাদক ওইর বা 

ম াংদা অসুম্না ই- 
 

“লরল  মঞ্জিুী পন্সেকা” মরিপুিদা ছাপা খ ৌদুনা খফাঙর বা থাগী খেরফাঙরশংগী মনুংদা 

অরনশুবরন। খেরফাঙ অরস শ্রীদরিন্দ্রন্সজৎ রসংি, রব. এ. না ১৯৩৪ ইংগী খসরেম্বি থাদা 

ে িোনঁ্দ িরটং ৱাকেস, ইম্ফালদা ছাপা খ ৌদুনা মশামক্না সম্পাদক ওইদুনা খফাঙর । 

িায়রিবা থাগী খেরফাঙ অরস খসঠ সূড়যমল সিাউগী বিজা ীয়না শ্রীলশ্রীপঞ্চযুক্ত 

মরিপুরিশ্বি মিািাজ সাি ে িোনঁ্দ রসংি রস. রব. ই. খক, রস. এস, আই, ভক্তিাজরে ে, 

শ্রীকুণ্ডরসবারবনাদ, ধম্ম েপালক, বীিে িামরিগী ম ুত্তা উৎসগ ে খ ৌিম্মী। খেরফাঙ অরসগী 

করপ অমগী মমলদা লুপা অহুম রন। 
 

মর ৌ অসুম্না ম ম অরসৱাইদগী খিৌিগা মরিপুিী সারি যগী অহুমশুবা  াঙ্কক বত্তেমানকাল (অরনৌবা 

ম ম) খকৌরি। যুগ অরস  .ৃ ১৮৯১ দগী খিৌর বনা খিৌন্সজক ফাওবা েত্থিরক্লবরসরন। অদুমকপু বত্তেমানকাল 

অরস পরৃথবীগী অরনশুবা লাঞ্জাউ ( .ৃ ১৯৩৯-৪৫) মমাং অমসুং ম  ংগী ঈরেল অরনদা সারি যকািরশংগী 

মীৎরয়ং অমসুং  ুৎই খ ন্নবনা  াঙ্কক অরন খথাক্না অমুক  ায়রদাকর । 

 

অরনশুবা লাঞ্জাউ মমাঙগী মরিপুিী সারি যগী বত্তেমানকালগী  াঙ্ককরসদা সারি যগী শক্তমু্ব য়াম্না গর  

ললজদ্রবা লাইিিবী োরক্ন ফীরনদুনা খলঞ্জিবী অদুগা মশাগী নুংগী ফজবগী শক্তমরদ খিাংদ্রবী নুপীজা অমগী 

শক্তম ওইনা উর । কল্পনাগী জগত্তা শাগ ্  না অইবরশংনা অরনৌবা অয়ুক,  রনৌ  রনৌিবা আশা,  রনৌিবা 

ৱা ল অমসুং রফদম কয়া লশথািকর । মরসমক্না ম মরসগী লশশকপা কলাকািরশং খিামারটক খপাইি ঙাক্তা 

ওই িায়বা য়াই। বাঙ্গালা অমসুং খনাংে প সারি যগী অরনৌবা ঈরথল ফংখ্রবসু মরিপুিী সারি যগী লময়ানবা 

করবরশংরদ থায়নগী ফজবদা ঙাওজর । ৱািী শীংবুন, সারি য, ইর িাস অমরদ মশক নাইর বা নুপা নুপীরশংদা 

 াওর । ম মরসদা ইর দবা উপনযাসরশংদা য়াওরিবা মরুওইবা েরিেরশংরস করিগুম্বা রফদম অমা উ ্  না 

সমাজগী  মরথিবা রলেৎ অমনা ওৎপী লনিৎপীিবা অদুবু ভন্সক্ত অরস অ াঙ কনবগী শন্সক্তনা মায়রথবা নেগা 

মায়পাকপা ফাওবা লারন্থংনজর বা েরিে ঙাক্তা ওইনা খ ৌই। ম মরসগী মমল য়াম্লবা লাইরিক  িা পনবা 

 ািবরদ ‘মাধবী’ (িা. কমল), লবঙ্গ-লা া (োউবা), জরিিা (অঙাংিল) অরসনরেংবা শীংথাবা য়াই। 

উপযাসরশংরসগী অিানবা খেনা িাংরদাক্লকপা মীকুেগী লমায়  ুরদংদা েরিেরশংনা খ াঙান খ াঙানবা 

রফভমদা  ুরদাংরথবা নেগা নুঙাইবগী লেফু অমদা মর ায়না থাজিবা রফদমু্ব খেৎনা থারগান্নজিকপা, 

অরিায়বদা মশাগী ওইজবা  ুরদংমক থারদাক্  না মথৱায়না খপান্থা পীর বা (লবঙ্গ-লা া) নেগা মদুগী েপোনা 

মনা ফঙদুনা নীংবা থুংনা (মাধবী) উপনযাসরশংগী খেনা  ুমন্সজনর বা খথংরন। 
 

উরিরি অমসু মাধবী, ল াস্না, জরিিা িায়রিবা েরিেরশংদা মর ায়গী পুন্সিগী খ াংথাং  ুরদং খথাইরদাক্না 

অৱাবনা   ং ইন্নবা, মদুব ুমায়পাক্না মায়রয়াক্নজবা, খথাৎলবা ললরয়ানগুম্লবা থরম্মায়দা কায়রদাংরলবা নুংরশবা 

অমরদ অে ম্বগী  রনক  রনক্লবা লীক্লা মরিকরশং মপান্দগী ঐর ায়না উবা ফংই। অসুম্না রফদম্নফম ওইিবা 
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জগৎ অমা উপনযাসরশং অরসদা খশমগৎর বা লমলানবা অইবরশংরসনা মরিপুিী সারি যগী পিম-পিা অমা 

ঙাক্  না থমর । ম মরসগী সারি যদা লননরিবা লম অরসবু ইেম েম্বা িজা অমগী মক্ত্রবা মথরম্মায়দা ফাওজবা 

মমাবু নুংরশবা, মমাগী খিমদা লুপেবা অমরদ ইিাৎেগী মশক অমরন। ম াংরসদা মরুওইবা ৱারিং লশরিং মো 

মো, শক ঙলবা লাইরিক কয়া কয়া শরগাল  রিৎকী ৱািী অমরদ  ুনংু ঈরশরশংনা মরয়ক লািবা  ুদম ওইবা 

য়াই। মর ায়না অইবরশংদা অরেৌবা খথৌনা িাপ্পীব া নত্তনা মরিপুিীসারি যগী কংবা নায়দ্রবা ঈফুৎ ওইনরি। 
 

িা. লমাবম কমল, শ্রী ্বাইিাকপম োউবা, শ্রীরিজম অঙাংি, শ্রীিৱাইবম নবরিপেন্দ্র, শ্রীঅিাম্বম 

দরিন্দ্রন্সজৎ, শ্রীরেংঙা ম ময়ুিধজ, অশাংবম মীনরক ন, িাজকুমাি শী লন্সজৎ অরসনরেংবা অইবরশং অরস 

 ুমাবা ঙাক্তরন। মর ায়না   ংগী অইবরশংদা মমল নায়দ্রবা লন অমা পীনরবিম্লীবরসনা মপাল নায়দ্রবা কাবযগী 

লমদা লমন্সজংবীরিবা লমিা ওইর । শম্না অরনৌবা মরিপুিী সারি যগী অঙনবা শরুক্তা (লাঞ্জাউ মমাং) ফঙরলবা 

ঈফুৎ শক্তমরস খিামারিরসজমরন। বত্তেমানকালগী খিক খিৌগৎলকপদগী খিামারটরসজমগী খ াংথাং থাংদুনা 

ইং  প্না খমাং িাদনা খেন্থজিম্বা মরিপুিী সারি যগী ঈরেলবু অরনশুবা লাঞ্জাওরসগী ম  ংগী সারি যরশংদা 

েীংনবা পরলপফম  ঙদব, লহ্মাংনিকপা, থাজবা ললিক্তবা, অরশংবা শক্তম মাংরশিকপা অরসনরেংবা ৱা ল 

অমা সমাজরসগী মীওইগী পুনারসদা লুপরশনর । ধম্ম ে, ললপাক ঙারক্লান, েৎনবী, রফরজৎ-োকো অরসনরেংবা 

িীিম কয়াদা মীয়াম্না  ং- াজদবগী মীৎরয়ংদা ৱািং কয়া িংনিকর , মরস সমাজরসগী মীকুপ  ুরদংগী 

অ্রিাংবা লাকপা অরনৌবা শরক্লান অদুনা খথাকিনবরন। অনীশুবা পরৃথবীগী লাঞ্জাউগী শান্নবুং অমা ওইখ্রবা 

মরিপুিী সমাজগী ম মদুগী মীওইরশংনা িান্নগী ললজিক্লবা পুন্সি মরিলরসনা মরিপুিী সারি যদা অকনবা 

লেরথং পীর । ইিান িানবদা লেরথং পীবগী শক্তম অমা উবা ফংরলবরস মরিপুিী লশরিংদরন। ম মরসগী ৱারিং 

লশরিং ইবদা মাঙন্সজল থানা খোংরথািকর বা কাবযকািরশংরদ এলাংবম নীলকাি, লাইশ্রম সমরিন্দ্র, 

শ্রীরনাংরথাম্বম বীরিন, িাজকুমাি মধুবীি, য়ুরম্লম্বম ইরবামো, থাংজম ইরবাপীশক, খ াংব্রম গী েন্দ্র (ন্সজ. রস. 

খ াংব্রা) নরেংবা পনবা য়াই। 
 

মরিপুিী লশরিংদা পীিকর বা লেরথং কয়ারস অর  অর াপ্পা সারি যগী মেলরশংদসু উবা ফংই। 

কনাগুম্বা অইবা  িনা ইর ং র ংনা নুপা নুপীগী মিী উরত্থাক্  না লল া  ািক্লবা পুন্সিগী মশক উৎরল। 

কনাগুম্বা  িনমুক মাঙশীিরক্লবা মায়রথাংরশং খয়ক্  না মরু ইরকাক খকাক্লবা  াইবঙগী মশক অমা 

উৎরল।কনাগুম্বা সমাজগী খ া ায় খ া ায়  ানবা জাৎ খ ৎনবগী লে ল ময়ামরস উৎরল। অইবা  িনা খপন্দবা, 

নীংবা থুংদবা,খ ায়শাওনবা ৱাকৎ কয়াগী লমরি ওইনা খয়কর ।  িনমুক অরকাইবদা খথাক্লবা খথৌরদাক ৱারথাক 

নুপীগী মিী সমাজগী েৎনরিবা লীেৎ কয়ারস করিম কথায়নদুনা খনাক্নিকপগী মওংরন। অদুগা অইবা  িনা 

ইম্ফাল সিিগী মপুংয়াইদা িীংরলবা মীওইরশংগী পুন্সিদা খনাংমা কাংদনা খনাংমা খনাংমাগী শীথিরক্লবা খমারিল 

খভলুয কয়ারস কলরিৌনবগী পাউরজল থিকপা ওইনা খ ৌই। ম াংরসদা শ্রীরলায়র াংবম পাো লমর  পনবা য়াই। 
 

অনীশুবা লাঞ্জাউ ম  ংদা মরিপুিী সারি যদা  ্বায়দগী মরুওইবা ৱািং অমা লারক্লবরস সমাজগী 

ওিরক্লবা য়াওল অরসগী পরিংদা অরিাংবা শাফু কয়া পীিরক্লবরসনা ঐর ায়গী েৎনবীদা (খেরদসন) কদায় 

ফাওবা অরনৌবা শফু অমা পীবা ঙম্লবরগ নেগা অরিাংবা মায়রথাং অরসবু ঐর ায়না ইেম েম্না খলৌদুনা 

নীঙাইদনা ললরথাকপা য়ািদ্রা িায়বরসরন। অমরিামদা ম ম ম মগী ওিরক্লবা য়াওলরসমরদ ঐর ায়না 

অমাঙবরিামদা েৎর দনবা খেক খ ৌরিৌবা নত্তনা শম্বল  ান্সজন্দনুা রথংবরদ য়ারদ। ঐর ায়গী খথাঙ খথাঙনাও 

 ুরদংমক ফারত্তাক্লবা মপানগী নুরশৎ নুংশাসু লয়িনগদবরন। অদুমকপু ম মরসগী অরনৌবা য়াওিক্তা ঐর ায়না 

ঐর ায়গী ইশাগী খেরদসন অমরদ ঙাক্  না থম্ফম খথাকই। মরসনা ঐর ায়গী শক্তম অমরদ উৎেবা 

ঙমগরদৌরিবরন। উপাম্বী অমগী মরুগা মথকথংবা শরুক্কা ললনরিবা মিীদুমক ঐর ায়না ঐর ায়গী ইশাগী 

খেরদসন এণ্ড কলেি অমসুং মপানগী ঈরথল অনীগী মিক্তা থম্বা  াই। ইশাগী কলেিনা পাম্বী মরুগী (রুি) 

মশরক্ন। মরসনা পাম্বীদুনা রিংজবা ঙমিরিবরন। অদুমকপু খিৌন্সজকমক্কী সমাজগী মাইরথাঙ খয়ংলগা অরিম্বা 

বীোি খ ৌবরদ অরশংবা খ াংথাং ওইরিাই। মিমরদ মরিপুিী সারি য পারমলগী মশা মরিং শরন্দাকপা খলায়রদ্র। 
 

অরনশুবা পরৃথবীগী লাঞ্জাউ মমাং ব্রত্তেমানকালগী অিানবা শরুক, কুনশুবা েিীোগী অিানবা  ঙ্খায়রস 

মরিপুিী সারি যগী মীকপ খথাক্লকপা ম াংরন। ম মরসদা ইমারলানগী শন্সক্ত ফুরদাক্  না   ংগী সারি যগী লম্বী 
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খশমর । িাওরদজাম্বা লের নয, পুখ্রম্বম পিীজাৎ, িীজম ইিাব ,  ্বাইিাকপম োউবা, িা. লামাবম কমল, 

রিজম অঙাংিল, িৱাইবম দবরিপেন্দ্র, অিাম্বম দরিন্দ্রন্সজৎ, অশাংবম মীনরক ননরেংবা কয়া ম মরসগী 

সারি যকাি ঙাক্তরন। মমারলানগী সারি যগী খসবাগীদমক অিানবদা মর ায়গী থরম্মায়দগী লশরিংনা ঈফুৎ 

ওইনা খেন্থিকই, ঈরপাম নাইনা শরন্দাকর । ম মদুগী ঈফুৎরশংদুনা খশমর বরন ঙরসগী মরিপুিী করব াগী 

ঈরেলরস। লাঞ্জাউ মমাংগী লশরিংগী ঈরিৌ শাগৎপদা মর ায়না ম মদুগী অরেৌবা খথৌদাং খলৌর । রিজম 

ইিাব না সম্পাদক খ ৌবা ম ুৎনা ইদুনা পুরথাকর বা ‘লমর  েনু’ ঙরস ঐর ায়না কাওবা ঙরম্লাই। িা. কমলগী 

“লমর  েনু” লশরিংসু মীিায়রুবা য়ারদ। ম মদুগী খেরফাঙ জাগিন, য়াকায়রিাল, লরল  মঞ্জরুি পন্সেকা, 

লমর  নিারিাল, অরসনরেংবরশংসু মরিপুিী লশরিংগী ঈরিৌ শাগৎপদা য়াম্না োওনা মর ং পাংর । কমলগী “মা ৃ 

 প েন” অমসুং “রেিবীদায়” বু জাগিন খেরফাঙদা খফাঙর । নবরিপেন্দ্রগী শ্রীশ্রী স্বস ের বু  ুরুমজবা, য়ুমজাও 

রসংিগী “ঐ”,  ্বাই গীিীরসংিগী “খ ার্ব্ োন িম্ু” অমসুং রদজমরনগী “ঐগী অমসুং থাৱায়গী” িায়বা 

লশরিংরশংরস “য়াকায়রিাল”গী অিানবা খেরফাঙদা খফাঙর । রিজম অঙাংিলগী “লমর  িং”, “নুরমৎ  াবদা মে  

 াকপা শন্সজক”, “মেীন সনা খ ান্না উরেক”, “লরলানরপাৎ”, “ললিাংরলন” নরেংবা লশরিংরশংরস মিািাজকুমাি 

কুলেন্দ্রগী “জীবন মুন্সক্ত” খেরফাঙদা খফাঙর । দরিন্দ্রন্সজৎকী লশরিংগী মওংদা ইবা নািক “খমাইিাং খথাইবী” সু 

মরশং কয়াদা মথং মথং খফাঙর । 
 

6. ৱানরাইণ  : 

অসুম্না ম মদুগী খেরফাংদুদা অইবা কয়াগী অরোয়বা লশরিং কয়া খফাঙরদাক্  না মরিপুিী লশরিংগী 

ঈরিৌ অমা শাগৎপদা োউনা খথৌদাং য়ার । মরসগা ঈরিায়ননা মরিপুিী অইবরশংগী মিক্তগী োউবগী লশরিং 

ৱারিং য়ান্নবা লাইরিক “ছােমো” খথািকর । মরসদা লশরিং মাপল য়াওরি। লমাবম কমলগী লশরিং ১৮ য়াওিবা 

“ললপরিং” সু পুরথািকর । ইকুই কুইদনা োউবগী অনীশুবা  ুরদাল “থায়নগী ললিাং” অমসংু মীনরক নগী 

“বসি লশরিং” খফাংলকর । ম মরসৱাইদা ময়ুিধজগী লশরিং ১৭ য়াওবা “লশরিং অরনৌবা” রিজম অঙাংিলগী 

“ ম্বা খথাইবী লশরিং” অমরদ “রশরঙল ইন্দ”ু খফাঙলকর । 
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