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াইশ্বযঘন্ পফদিাাকয ( ১৮২০-১৮৯১)  

াংসৃ্কত পডিত ,  সরঔও,  পক্ষাপফদ,  ভাচাংস্কাযও। BBC চপযওৃত(২০০৪) যফওাকরয সেষ্ঠ ফাগাপরয তাপরওায় পতপন 
৮ভ স্থাকন াঅকঙন। পতপন ১৮২০ াকরয ২৬ সকেম্বয  পিভফকেয সভপদনীুয সচরায ফীযপাং গ্রাকভ চন্ধগ্রণ ওকযন। তাাঁয 
পতায নাভ ঠাকুযদা ফকন্দিাাধিায়। াাঁঘ ফঙয ফয়ক াইশ্বযঘন্কও গ্রাকভয  াঠারায় াঠাকনা য়। ১৮২৮ াকরয পিকম্বয 
ভাক তাাঁকও ওরওাতায এওপি াঠারায় এফাং ১৮২৯ াকরয চুন ভাক াংস্কতৃ ওকরকচ বপতি ওযাকনা য়। পতপন  পঙকরন াতিন্ত 
প্রপতবাফান ঙাত্র এফাং ১৮৩৯ াকরয ভকধিাআ পফদিাাকয াঈাপধ রাব ওকযন( ১৯ ফঙয ফয়ক পফকল যীক্ষায় াপরি াচিন ওকয 
পতপন “পফদিাাকয‛ াঈাপধ রাব ওকযন )। কয পতপন রৃ-ফঙয াআ ওকরকচ ফিাওযণ ,  াপতি,  ারিায,  সফদান্ত,  ন্যায়,  
তওি,  সচিাপতপফিজ্ঞান,  পন্দু াঅাআন এফাং াআাংকযপচ পফলকয় াধিয়ন  ওকযন। তাঙাডা প্রপত ফঙযাআ পতপন ফপৃত্ত এফাং গ্রন্থ  াঅপথিও 
যুস্কায ান।  

১৮৪১ াকরয পিকম্বয ভাক াংস্কতৃ ওকরচ তিাক ওযায াল্প কযাআ পতপন  সপািি াঈাআপরয়ভ ওকরকচয ফাাংরা বালায প্রধান 
পডিকতয দ রাব ওকযন। ১৮৪৬ াকরয এপপ্রর ভাক াংস্কতৃ ওকরকচ ওাযী সকেিাপয পককফ দাপয়ত্ব ারন ওকযন।  াঈক্ত 
ওকরকচয পক্ষওককণয যক্ষণীর ভকনাবাকফয ওাযকণ ১৮৪৭ াকরয চুরাাআ ভাক পতপন াংসৃ্কত ওকরকচয ওাকচ াআস্তপা সদন এফাং 
১৮৪৯ াকরয চানুয়াপয ভাক ,  সপািি াঈাআপরয়ভ ওকরকচয সি যাাআিায  সওালাধিক্ষ পনমকু্ত ন। ১৮৫০ াকরয পিকম্বয  
ভাক পতপন াংসৃ্কত ওকরকচয াপকতিয াধিাও দ রাব ওকযন এফাং কযয ভাক াআ ওকরকচয াধিক্ষ পনমকু্ত ন।  

াধিক্ষ পককফ পতপন ওকরকচয াকনও াংস্কায ওকযন। এয াঅকক এ ওকরকচ ডায  াপধওায পঙর সওফর ব্াহ্মণ এফাং বফদি 
ঙাত্রকদয,  পওন্তু পতপন ফ সেপণয পন্দুকদয চকন্য ওকরকচয দ্বায াঈন্ধুক্ত ওকযন। পতপন ওকরকচ ডায চকন্য  নাকভভাত্র সফতন ঘারু 
ওকযন এফাং প্রপতদ  াষ্টভীয ফদকর যপফফায প্তাপও ঙুপি  ঘারু ওকযন। ওকরকচয পিপগ্র পনকয় মাকত ঙাত্রযা সিপুি 
ভিাপচকস্যকিয দ  রাব ওযকত াকয ,  যওাকযয কে াঅকরাঘনা ওকয পতপন স প্রপতশ্রুপত াঅদায় ওকযন।  পওন্তু পতপন 
গুরুত্বূণি াংস্কায াঅকনন ওকরকচয াঠিেকভ। ূকফি ফিাওযণ  এফাং ফীচকপণত  কপণত সঔাকনা কতা াংসৃ্ককত ,  পওন্তু পতপন 
াংসৃ্ককতয ফদকর  ফিাওযণ ফাাংরায ভাধিকভ এফাং কপণত াআাংকযপচয ভাধিকভ ডাকনায পনয়ভ ঘারু ওকযন।  াআাংকযপচ বালা সঔাকও 
পতপন ফাধিতাভূরও ওকযন এফাং াআাংকযপচ পফবাককও াঈন্পত ওকযন।  ফাাংরা পক্ষায য পতপন সচায সদন। তকফ তাযকঘকয় ফিাও 
পযফতিন ওকযন দিন াঠিেকভ। পতপন াাংঔি এফাং সফদান্ত দিনকও ভ্রান্ত এফাং  প্রাঘীনন্থী ফকর পফকফঘনা ওযকতন। স চকন্য ,  
পতপন ফাওিকরয দিন এফাং ানুরূ  ািাতি দিন পক্ষাদাকনয পফকযাপধতা ওকযন এফাং তায পযফকতি সফওকনয দিন  এফাং চন 
স্টুয়ািি পভকরয তওিাস্ব ডাকনায সুাপয ওকযন। াকনকও তাাঁয  ভাকরাঘনা ওযকর,  তাাঁয এ াংস্কায পঙর সুদূযপ্রাযী এফাং 
পক্ষা পযলদ তাাঁয এ াংস্কাকযয প্রাংা ওকয এফাং ুযস্কাযস্রূ ১৮৫৪ াকরয চানুয়াপয ভাক তাাঁয সফতন ফপৃি ওকয।  

১৮৫৪ াকর ঘারি াঈকিয পক্ষা নদ কৃীত য়ায য যওায গ্রাভীণ  এরাওায় পক্ষা ম্াযকণয পিান্ত সনয়। এ াঈকদ্দক 
১৮৫৫ াকরয সভ ভাক পফদিাাকযকও াংসৃ্কত ওকরকচয াধিক্ষ কদয াপতপযক্ত ওাযী সু্কর  পযদিকওয দাপয়ত্ব সদয়া য়। 
প্রায় কে কে পতপন নপদয়া ,  ফধিভান,  রকপর এফাং সভপদনীুয সচরায় স্করু প্রপতষ্ঠায াঈকদিাক সনন। রৃফঙকযয ভকধি  পতপন এ 
যওকভয পফপি সু্কর স্থান ওকযন। এঙাডা পতপন এফ স্কুকর ডাকনায  চকন্য,  পক্ষওকদয প্রপক্ষণ সদয়ায চন্য এওপি নভিার 
সু্কর স্থান ওকযন। পতপন পনচ গ্রাকভ পনচ ঔযকঘ এওপি স্কুর প্রপতষ্ঠা ওকযন।  

এফ ফাাংরা ভকির স্কুর ঙাডা ,  যওায ফাপরওা পফদিারয় স্থাকনয  পিান্ত গ্রণ ওকয। তঔন যক্ষণীর ভাচ ভকন ওযকতা 
সম,  স্বীপক্ষা সদয়া  পনপলি। ভাকচয তীব্ পফকযাপধতায ভুকঔ এ ধযকনয স্কুর প্রপতষ্ঠা ম্ভফ কফ  পওনা—যওায স ম্পকওি 
পনপিত পঙর না। ান্যপদকও ,  পফদিাাকয পঙকরন  স্বীপক্ষায পফকল ভথিও। যওায সচকন্য এ ওাকচয দাপয়ত্ব সদয় তাাঁয  
য। পতপন ফাপরওা পফদিারয় সঔারায পফলকয় স্থানীয় সরাওকদয ভথিকন ফধিভাকন  এওপি স্কুর স্থান ওকযন। কয ১৮৫৭ াকরয 
নকবম্বয সথকও ১৮৫৮ াকরয সভ ভাকয ভকধি াঅয াঁয়পত্রপি স্কুর স্থান ওযকত ভথি ন।  

পওন্তু পক্ষা ওতৃিকক্ষয পযঘারকওয কে পদ্বভত সালণ ওযায ওাযকণ  পতপন এ ওাচ সফপপদন ঘাপরকয় সমকত াকযনপন। তাাআ পতপন 
াংসৃ্কত ওকরকচয াধিক্ষ  দ এফাং স্কুর পযদিকওয দ-াঈবয় তিাক ওকযন। এ যওকভয াঈচ্চকদ ফাগাপরকদয  ভকধি ম্ভফত 
পতপনাআ াপধপষ্ঠত পঙকরন। কয পক্ষা ম্াযকণয ওাকচ ,  পফকল ওকয সভকয়কদয পক্ষা সদয়ায ওাচ যওাকযয কে 
কমাপকতা ওকযন। এ ভকয় পতপন সফথনু সাাাআপিয কে মুক্ত ন। এাআ সাাাআপিয ওাচ পঙর স্বীপক্ষা  পফস্তায এফাং পযফায  
ভাকচ নাযীকদয ভমিাদা ফৃপিয। পতপন সু্কর স্থাকনয চকন্য ধনী চপভদাযকদয াঈৎা প্রদান ওকযন।  

ধনী পযফাকযয সঙকরকদয াআাংকযপচ সঔাকনায াঈকদ্দক ১৮৫৯ াকর ওরওাতা  সভকরাপরিান াআনপস্টপিাঈন স্থাপত য়। পওন্তু 
রৃফঙকযয ভকধি এ স্কুর  ফকন্নয াঈেভ কর পফদিাাকয এ স্কুর পযঘারনায দাপয়ত্ব গ্রণ ওকযন এফাং  ১৮৬৪ াকর পতপন এয 
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নাভ যাকঔন পন্দু সভকরাপরিান াআনপস্টপিাঈি। ওরওাতা  পফশ্বপফদিারকয়য ানুভপত পনকয় পতপন এ স্কুকর একডরন্ফ যীক্ষায চন্য  
ঙাত্রকদয পক্ষা পদকত থাকওন এফাং েভান্বকয় াপরি রাব ওকযন। ১৮৭২ াকরয  সকাডায পদকও ওরওাতা পফশ্বপফদিারয় এ 
পফদিারয়কও ওকরচ এফাং ১৮৭৯ াকর পিপগ্র ওকরচ পককফ স্ীওৃপত সদয়।  

 াংসৃ্কত ওকরকচয াংস্কায  াঅধুপনওীওযণ এফাং ফাাংরা  ফাপরওা পফদিারয়  স্থান ঙাডা ,  পক্ষাকক্ষকত্র তাাঁয ফকঘকয় 
গুরুত্বূণি াফদান করা  াঠিসু্তও যঘনা  প্রওা ওযা। ফণিপযঘয় (১৮৫১) প্রওাকয াঅক মিন্ত  প্রথভ পক্ষাথিীকদয 
চকন্য এ যওকভয সওাকনা াঅদি াঠিসু্তও পঙর না। তাাঁয  ফণিপযঘকয়য ভান একতা াঈন্পত পঙর সম ,  প্রওাকয য সথকও 
াধিতাব্দী মিন্ত  এাআ গ্রন্থ ফেকদকয ফায চকন্য াঠি পঙকরা। সদডকা ফঙয কয এঔন এ গ্রন্থ  ভুপিত য়। 
ফণিপযঘকয়য ভকতা ভান াপরি রাব ওকযপঙর সফাকধাদয় (১৮৫১),  ওথাভারা (১৮৫৬),  ঘপযতাফরী (১৮৫৬) এফাং 
চীফনঘপযত (১৮৫৯)। াংস্কৃত ফিাওযকণয াঈেভপণওা  (১৮৫১) ফণিপযঘকয়য ভকতা াপবনফ — এয াঅকক ফাাংরা 
বালায় সওাকনা  াংসৃ্কত ফিাওযণ পঙর না। ঘায ঔকডি সরঔা ফিাওযণ-সওৌভুদী  (১৮৫৩-৬৩) তাাঁয  ফিাওযণ যঘনায 
সক্ষকত্র ঐপতাপও াফদান।  

 ঘপযতভারায় পতপন  প্রাঘীন বাযকতয ভুপন-াঊপলকদয চীফনী সরকঔনপন ,  ফযাং াআাঈকযাকয সলাকরাচন পফঔিাত  ফিপক্তয 
পযপঘপত পদকয়কঙন। সতভপন চীফনঘপযকত পতপন সওাাযপনওা ,  কিাপরপর,  পনাঈিন এফাং াকিকরয ভকতা পফজ্ঞানীকদয 
এফাং াঈাআপরয়ভ সচানকয ভকতা পডিত  ফিপক্তকদয াংপক্ষপ্ত চীফন পযপঘপত পরকঔকঙন। নীপতকফাকধ এওাআ দৃপষ্টবপেয  
পযঘয় সভকর।  

 ওথাভারায় পতপন নীপতভূরও কল্প াংগ্র ওকযকঙন। াঅয পতন ঔডি াঅঔিানভঞ্জযীকত াংগ্র ওকযকঙন াআাঈকযা-
ািাকভপযওায (এফাং ঘাযপি াঅযফ সদ  াযকস্ময) পতিওায এফাং চনপপ্রয় কল্প। এফ ককল্পয পকযানাভ—ভাতৃবপক্ত,  
পতৃবপক্ত,  ভ্রাতৃকস্দ,  গুরুবপক্ত,  াঅপতকথয়তা,  কযাওায এফাং াধুতায ুযস্কায—সথকওাআ সফাছা মায় সম ,  পতপন 
সওফর ঙাত্রকদয নীপতকফাধ াঈন্পত ওযকত ঘানপন ,  সাআ কে সঘকয়পঙকরন তাকদয  দৃপষ্টকও প্রাপযত ওযকত। তাাঁয 
াঠিসু্তওগুপর দীখিপদন ফেকদকয ফিত্র  াঠি পঙর। এগুকরায ভাধিকভ পতপন এওাআ কে প্রাভাণি বালা  ফানান সমভন  
পক্ষা পদকত সকযপঙকরন,  সতভপন সকযপঙকরন নীপতকফাধ াঈন্পত ওযকত।  

পতপন সওফর াঠিসু্তকওয ভাধিকভ নয়,  ফযাং তাাঁয ান্যান্য যঘনা পদকয় ফাাংরা ককদিয াংস্কায এফাং তায ভান াঈন্পত ওযকত ভথি 
কয়পঙকরন। সপািি াঈাআপরয়ভ ওকরকচয পডিতকণ এফাং যাভকভান যায় সম ফাাংরা কদিযীপত পনভিাণ ওকযপঙকরন,  তা পঙর াঅডষ্ট,  
ওৃপত্রভ এফাং সওাকনাভকত বাফ প্রওাকয াঈকমাকী। তাাঁয  াঅককওায ককদি তথি প্রওাকয ভকতা ব্দাফরী পঙর পওন্তু তাকত এভন 
সৌন্দমি,  াফরীরতা এফাং কপতয স্াচ্ছন্দি পঙর না ,  মাকও াপপতিও কদি ফরা মায় ফা  মা পদকয় াপতি যঘনা ওযা মায়। 
১৮৪৭ াকর সফতারঞ্চপফাংপত প্রওাকয  ভাধিকভ পফদিাাকয তা াকম্ পদকরন। পফদিাাকয ফাাংরা ককদিয ব্দ-ামুচি  
াঅপফষ্কায,  ফাওি-ওাঠাকভা াংস্কায ,  ওতিা  পেয়াদ এফাং পেয়া  ওকভিয  ভকধি মথামথ ান্বয় স্থান ওকয ফাাংরা কদিকও 
ভাধুমি দান ওকযন। তাঙাডা ,  শ্বা-মপত  াথি-মপতয ভন্বয় খিান এফাং াঠও মাকত তা কচাআ সদঔকত ান ,  তায চকন্য 
াআাংকযপচ যীপতয মপতপঘহ্ন ,  পফকল ওকয ওভা ,  ফিফায ওকযন। তাাঁয াঅকক  এওভাত্র াক্ষয়কুভায দত্তাআ  াআাংকযপচ মপতপঘহ্ন 
সুষু্ঠবাকফ ফিফায ওকযপঙকরন।  

 

তাাঁয প্রথভ াপতিগ্রন্থ সফতারঞ্চপফাংপতকতাআ পফদিাাকয প্রভাণ  পদকয়কঙন,  পতপন সওফর সফতাকরয কল্পগুপরকওাআ নতুন ওকয 
ফকরকঙন,  ানুফাদ ওকযনপন। কল্পগুপর ফরকত পককয় পতপন তাকদয াংস্কায এফাং পযফতিন ওকযকঙন এফাং ভূর  সফতাকরয স্থূর রুপঘ 
তিাক ওকয তাকদয াঅধুপনও াঠওকদয ওাকঙ পযকফকনয াঈকমাকী  ওকয তুকরকঙন। এওাআ ওথা ফরা মায় ওাপরদাকয যঘনা 
াফরম্বকন যপঘত কুন্তরা ( ১৮৫৪) ম্পকওি। তাঙাডা এ গ্রকন্থ পতপন কুন্তরা এফাং তায রৃাআ ঔীকও  যীপতভকতা ফাগাপর নাযীয 
ভকতা ওকয পনভিাণ ওকযকঙন। ীতায ফনফাকয  (১৮৬০) ীতা  পনতান্ত ফাগাপর নাযী কয় াঈকঠকঙন। এভনপও পতপন মঔন 
ভ্রাপন্তপফরা (১৮৬৯) নাভ পদকয় সক্সীয়কযয ওকভপি াফ এযকিয ানুফাদ ওকযকঙন,  তঔন তাকও ফাগাপর পযকফকয াঈমুক্ত 
ওকয যঘনা ওকযকঙন। তরৃপয তাাঁয ভ্রাপন্তপফরা কল্প,  নািও নয়। তাাঁয বালাবপে ,  ূক্ষ্ম াস্ময এফাং কব্দয ভাযিাাঁকঘ এাআ 
রৃপি গ্রন্থকওাআ ানুফাদ নয় ,  ফযাং সভৌপরও গ্রন্থ ফকর ভকন য়। তাাঁয ককদি পতপন  ানুপ্রা েীতভয় এফাং পফলকয়য াঈকমাকী 
ব্দ ফিফায ওকযকঙন।  

তাাঁয াংসৃ্কত ওকরচ ঙাডায ওকয়ও ভা কয ফারপফধফাকদয ুনপফিফাকয  কক্ষ তাাঁয প্রথভ সফনাভী সরঔা প্রওাপত য় ১৮৪২ 
াকরয এপপ্রর ভাক সফের  সস্ধকেিয পত্রওায়। াঅয এ পফলকয় তাাঁয প্রথভ গ্রন্থ “পফধফা পফফা প্রঘপরত য়া াঈপঘত পওনা 
এতদপফলয়ও প্রস্তাফ” প্রওাপত য় ১৮৫৫  াকরয চানুয়াপয ভাক ,  পদ্বতীয় গ্রন্থ াকোফয ভাক।  এ ভাকযাআ  ৪ তাপযকঔ পতপন 
এয কক্ষ ফর স্াক্ষযাংফপরত এওপি াঅকফদনত্র যওাকযয ওাকঙ  াঠান। কয এযওকভয াঅয ২৪পি াঅকফদনত্র যওাকযয 
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ওাকঙ াঠাকনা য়। াকনওগুপর  াঅকফদনত্র াঅক বাযতফকলিয ান্যান্য াঞ্চর সথকও। এফ াঅকফদনকত্র প্রায়  াঁপঘ াচায 
স্াক্ষয পঙর। াযকক্ষ ,  যক্ষণীর ভাচ াঅাআন প্রণয়কনয পফকযাপধতা  ওকয যওাকযয ওাকঙ াঅঠাপি াঅকফদনত্র াঠান। 
তাাঁকদয মুপক্ত পঙর সম,  এ যওকভয াঅাআন া ওকয সদফাীয ধকভি স্তকক্ষ ওযা যওাকযয কক্ষ াঈপঘত কফ না। একত  স্াক্ষয 
পঙর ঞ্চান্প াচাকযয সফপ। পফকযাধীকদয কক্ষাআ াম্া বাযী পঙর ,  তা কে ১৮৫৬ াকরয চুরাাআ ভাক পফধফাপফফা াঅাআন 
প্রণীত য়।  

পফদিাাকয এফাং তাাঁয ফন্নুযা পভকর ১৮৫৬ াকরয পিকম্বয ভাক  যক্ষণীর ভাকচয পফকক্ষাব এফাং প্রঘডি ফাধায ভুকঔ খিা ওকয 
এও পফধফায পফফা  সদন। াত্র পঙর াংসৃ্কত ওকরকচ পফদিাাককযয এওচন ওভিী। তাঙাডা পনকচয  এওভাত্র কুত্রয কে 
পফধফায পফফা পদকত পতপন কুপিত  

তাাঁয দয়া এফাং ভানপফওতায চকন্য পতপন ওরুণাাকয নাকভ পযপঘপত ান ( তাাঁকও এ পফকলণ প্রথকভ পদকয়কঙন ভাাআকওর ভধুূদন 
দত্ত)। পতপন তাাঁয দান এফাং  দয়ায চকন্য পফঔিাত কয়পঙকরন। পতপন চন্ধগ্রণ ওকযপঙকরন এওপি ঐপতপিও এফাং  যক্ষণীর 
পযফাকয এফাং ভাচ াংস্কাকযয চকন্য পতপন মুপক্ত পদকতন পন্দু  াস্ব সথকও;  পওন্তু পতপন পঙকরন ধভি  াইশ্বয ম্পকওি পন্দান 
ভকনয। তাাঁয সফাকধাদয় গ্রন্থ সমভন পতপন রৄরু ওকযকঙন দাকথিয াংজ্ঞা পদকয়। কয  াংজ্ঞা পদকয়কঙন াইশ্বকযয ,  মাাঁকও পতপন 
ফকরকঙন ফিপক্তভান,  ফিত্রপফযাচভান বঘতন্যস্রূ। কয এ গ্রকন্থ পতপন মা পওঙু সদঔা মায় ,  স্ধি ওযা মায় ,  ানুবফ ওযা 
মায়,  সতভন ফ পফলকয়য াংজ্ঞা পদকয়কঙন;  পওন্তু াইশ্বয ফা সওাকনা াপতকরৌপওও পক্তয নাভ াঈকম্ঔ ওকযনপন।  

াংসৃ্কত ওকরকচ াধিকক্ষয দাপয়ত্ব ারন ওযায ভয় ১৮৫৫ াকর যওায তাাঁকও রকপর,  ফধিভান,  সভপদনীুয  নদীয়া সচরায 
পফকল সু্কর পযদিকওয  ( Speci al  I nspect or  of  School s)  াপতপযক্ত দাপয়ত্ব ািণ ওকয। পতপন  এপয়াপিও 
সাাাআপি (ওরওাতা)  সফথুন সাাাআপি াঅয পওঙু াংকঠকনয ম্যাপনত  বি পঙকরন। ১৮৫৮ াকর মাাঁযা ওরওাতা 
পফশ্বপফদিারকয়য প্রথভ সপকরা পনফিাপঘত  ন পতপন পঙকরন তাাঁকদয ান্যতভ। ১৮৭৭ াকরয চানুয়াপয ভাক পতপন াআকম্পপযয়ার  
ািাকভপব্পচ-এ ম্যাননা-নদ রাব ওকযন এফাং ১৮৮০ াকরয চানুয়াপযকত প.াঅাআ.াআ  ( CI E)  ন। এঙাডা পতপন পফপবন্প 
াভাপচও,  াাংসৃ্কপতও  বফজ্ঞাপনও প্রপতষ্ঠান সথকও েিা  াপবনন্দন রাব ওকযন। তাাঁয ভৃতিু ২৯ চুরাাআ,  ১৮৯১।  

এও নচকয---  

 তায বপত্রও দফী “ফকন্দিাাধিায়”, স্াক্ষয ওযকতন “াইশ্বযঘন্ ভিা” নাকভ।  
 পপন্দ বালায় রারুপি যপঘত “বফতার বপচ্চী” াফরম্বকন পরকঔন সফতারঞ্চপফাংপত 
 তায প্রথভ সভৌপরও যঘনা এফাং ফাাংরা াপকতিয প্রথভ সাওকাথা প্রবাফতী ম্ভালণ 
 ফিে যঘনাাঃ াপত াল্প াআকরা, াঅফায াপত াল্প াআকরা, ব্চফরা এাআ পতনপি ফাআ “ওস্মাপঘত াঈমুক্ত বাাআকাস্ম  

ঙদ্মনাকভ পরকঔন। 
 তায াঅকযওপি গ্রন্থ “যত্ন যীক্ষা” 
 ান্যান্য গ্রন্থাঃ ফণিপযঘয় (১৮৫১),সফাকধাদয় (১৮৫১) ,  ওথাভারা (১৮৫৬) ,  ঘপযতাফরী (১৮৫৬), চীফনঘপযত 

(১৮৫৯)। াংস্কৃত ফিাওযকণয াঈেভপণওা (১৮৫১), ঘায ঔকডি সরঔা ফিাওযণ-সওৌভুদী (১৮৫৩-৬৩), াঅঔিানভঞ্জযী, 
ীতায ফনফাকয (১৮৬০), ভ্রাপন্তপফরা (১৮৬৯) (ভ্রাপন্তপফরা কল্প,  নািও নয়।), “পফধফা পফফা প্রঘপরত য়া াঈপঘত 
পওনা এতদপফলয়ও প্রস্তাফ” ( ১৮৫৫) 

 যুস্কাযাঃ “পফদিাাকয‛ াঈাপধ রাব-১৮৩৯, ফাাংরায কবনিয ওতৃও ম্যাননা পরপ- ১৮৭৭, বাযত যওায ওতৃও 
প.াঅাআ.াআ ( CI E) – ১৮৮০  
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যফীন্নাথ ঠাকুয 
ঠাকুয,  যফীন্নাথ (১৮৬১-১৯৪১)   ওপফ,  েীতজ্ঞ,  ওথাাপপতিও,  নািিওায,  পঘত্রপল্পী,  প্রাফপন্নও,  দািপনও,  
পক্ষাপফদ  ভাচ-াংস্কাযও। ভূরত ওপফ পককফাআ তাাঁয প্রপতবা পফশ্বভয় স্ীওৃত। BBC চপযওৃত(২০০৪) যফওাকরয সেষ্ঠ 
ফাগাপরয তাপরওায় পতপন ২য় স্থাকন াঅকঙন। 

যফীন্নাকথয ভগ্র চীফকনয সপ্রক্ষাকিাআ তাাঁয ওপফভান  াপতিওকভিয স্রূ ানুধাফন ম্ভফ। চীফকনয কফি কফি তাাঁয 
চীফনপচজ্ঞাা  াপতিাদকিয পযফতিন খকিকঙ। তাাঁয ৃচনীর রূপি পঙর ঘপরষ্ণু  পযফতিনীর। যফীন্নাথ সওফর তাাঁয 
ওাকরয ওপফ নন,  পতপন ওারচয়ী। ফাাংরা ওাফিাপকতিয াআপতাক তাাঁয াঅপফবিাফ পঙর এও মুকান্তয।  

যফীন্নাথ ঠাকুকযয চন্ধ ১৮৬১ াকরয ৭ সভ (১২৬৮ ফোকব্দয ২৫ বফাঔ) ওরওাতায সচাডাাাঁকওায াপবচাত ঠাকুয পযফাকয। 
তাাঁয পতা ভপলি  সদকফন্নাথ ঠাকুয]] এফাং পতাভ পপ্রন্ফ  দ্বাযওানাথ ঠাকুয।  দ্বাযওানাথ ঠাকুকযয সঘষ্টায় এ ফাংকয 
চপভদাপয এফাং ধনম্পদ ফপৃি ায়। াঈপন তকওয ফাগাপরয নফচাকযণ এফাং ধভি  ভাচ-াংস্কায াঅকন্দারকন সচাডাাাঁকওায  
ঠাকুয পযফাকযয বূপভওা পফকলবাকফ স্পযণকমাকি। এ মুককয ান্যতভ ভাচ-াংস্কাযও  এফাং একওশ্বযফাকদয প্রফক্তা  যাভকভান 
যায় পঙকরন দ্বাযওানাকথয খপনষ্ঠ ফন্নু। যাভকভান যাকয়য াঅদি দ্বাযওানাথ,  তাাঁয তু্র সদকফন্নাথ এফাং সদৌপত্র যফীন্নাকথয 
য এও াবাফনীয় প্রবাফ পফস্তায ওকয।  

যফীন্নাকথয ভগ্র চীফন  াপতিাধনায় সদকফন্নাকথয প্রবাফ পঙর ফিাও। স মুকক সচাডাাাঁকওায ঠাকুয পযফায পঙর 
াপতি-াংসৃ্কপত ,  ভুক্তপঘন্তা  প্রকপতীর বাফধাযায ান্যতভ ীঠস্থান। এওপদকও সদকফন্নাকথয ধভিানুীরন এফাং তাাঁয 
পযফাকযয স্াকদপওতা,  েীত-াপতি  পল্পঘঘিায পযীপরত াঅফ ,  ান্যপদকও সদকয নানাপফধ পযফতিন যফীন্নাকথয 
চীফকন কবীয তাৎমি ফকয় াঅকন।  

যফীন্নাথ পঙকরন সদকফন্নাথ ঠাকুকযয ঘতুদি ন্তান। তাাঁয ভা াযদা সদফী ম্বকন্ন পফকল পওঙু চানা মায় না। যফীন্নাকথয সচিষ্ঠ 
ভ্রাতা  পদ্বকচন্নাথ ঠাকুয পঙকরন দািপনও  ওপফ,  সভচ ভ্রাতা  কতিন্নাথ ঠাকুয পঙকরন প্রথভ বাযতীয় াঅাআপএ;  ান্য 
ভ্রাতা  সচিাপতপযন্নাথ ঠাকুয পঙকরন েীতজ্ঞ  নািিওায এফাং সফানকদয ভকধি  স্ণিকুভাযী সদফী ন্যাপও পককফ ঔিাপত 
রাব ওকযন। ঠাকুযফাপডয পযকফ পঙর  েীত,  াপতি  নািিাপবনকয় ভুঔয। যফীন্নাথ তাাঁয ফারিওাকরয াূফি স্পপৃত-
াঅকরঔি যঘনা ওকযকঙন চীফনস্পৃপত গ্রকন্থ।   

যফীন্নাকথয াঅনুষ্ঠাপনও পক্ষা রৄরু য় ওরওাতায পযকয়ডিার সপভনাপযকত। কয সফ ওকয়ও ফঙয পতপন কডন পফদিাাকয 
প্রপতপষ্ঠত নভিার সু্ককর। সঔাকনাআ তাাঁয ফাাংরা পক্ষায পবপত্ত বতপয য়। ফককল তাাঁকও বপতি ওযা য় সডি সচপবয়াকি। পওন্তু 
াপনয়পভত াঈপস্থপতয চন্য তাাঁয স্কুকর ডা ফন্ন কয় মায়। তকফ ফাপডকত ফক ডাকানা ঘরকত থাকও। যফীন্নাকথয চীফকনয 
এওপি াঈকম্ঔকমাকি খিনা ১৮৭৩ াকর পতায কে পভারয় ভ্রভণ। কথ ভপলি প্রপতপষ্ঠত াপন্তপনকওতকন পওঙুপদন তাাঁযা 
াপতফাপত ওকযন। সাআ প্রথভ ওপফ নককযয ফাাআকয প্রওৃপতয ফৃৎ ােকন া যাকঔন। পভারকয়য পনচিন ফাককৃ পতপন পতায 
পনওি াংসৃ্কত ডকতন। ন্নিায় ভপলি তাাঁকও পঘপনকয় পদকতন াঅওাকয  গ্রনক্ষত্র।  

পভারয় সথকও পপকয এক ঠাৎ সমন যফীন্নাথ বফ সথকও সমৌফকন দািণ ওকযন। এযয সথকও তাাঁয পক্ষা  াপতিঘঘিা 
াকনওিাাআ ফাধাভুক্ত য়। এ ভয় কৃপক্ষকওয পনওি তাাঁকও ডকত য় াংসৃ্কত,  াআাংকযপচ াপতি,  দাথিপফদিা,  কপণত,  
াআপতা,  বূককার,  প্রাওৃতপফজ্ঞান প্রবৃপত। এয াাাপ ঘরকত থাকও ড্রপয়াং,  েীতপক্ষা এফাং পচভন্যাপস্টও।  

 যফীন্নাকথয প্রথভ ভুপিত ওপফতা ‘াপবরাল’ তেকফাপধনী পত্রওায় প্রওাপত য় ১২৮১ কনয (১৮৭৪) াগ্রায়ণ ভাক 
(ওায ওায ভকত প্রথভ ওপফতা ‘বাযতবূপভ’ ফেদিন পত্রওায় ১৮৭৪ াকর প্রওাপত য়)। তাাঁয পদ্বতীয় ভুপিত ওপফতা 
‘প্রওৃপতয সঔদ’ ( ১৮৭৫)। এ রৃপি ওপফতা পতপন কডপঙকরন ঠাকুযফাপডয পফদ্বিন বায়। প্রেত াঈকম্ঔি,  ১৮৭৪ াকরয 
সকাডায পদকও ঠাকুযফাপডয ভনীলীযা ফাাংরাকদকয ওপফ-াপপতিও ,  াংফাদত্র-ম্পাদও পফদগ্ধচনকদয াঅফান ওকয  
‘পফদ্বিন ভাকভ’ নাকভ এও াপতি পম্যরনীয াঅকয়াচন ওকযন। পদ্বকচন্নাথ,  কতিন্নাথ  সচিাপতপযন্নাথ পঙকরন 
পম্যরনীয াঈকদিাক্তা।  

জ্ঞানাঙ্কুয  প্রপতপফম্ব পত্রওায় তাাঁয ফনপুর এফাং  বাযতী পত্রওায় ওপফ-ওাপনী  (১৮৭৮) ধাযাফাপওবাকফ প্রওাপত কত 
থাকও। বাযতী পত্রওা পদ্বকচন্নাথ ঠাকুকযয ম্পাদনায় ঠাকুযফাপড সথকও প্রওাপত কতা। এয ান্যতভ ওাযণ পন্দুকভরায় পঠত 
তাাঁয ওপফতা ‘পন্দুকভরায াঈায’।  

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0,_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8_%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC,_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%A8
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC,_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%A8
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC,_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%A8
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0,_%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0,_%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0,_%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80,_%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%80
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সদকয প্রঘপরত পক্ষাধাযায প্রপত যফীন্নাকথয ানাগ্র সদকঔ সভচদা কতিন্নাথ তাাঁকও ফিাপযস্টাপয ডায চন্য পফকরকত 
াঠাকনায প্রস্তাফ ওকযন। ১৮৭৮ াকরয সকেম্বয ভাক কতিন্নাথ ঠাকুকযয কে যফীন্নাথ াআাংরিাডি মান। সঔাকন পওঙুপদন 
ব্াাআিকনয এওপি াফপরও স্কুকর এফাং কয রডিকনয াআাঈপনবাপিপি ওকরকচ পতপন ডাকানা ওকযন। তকফ এ ডা ম্পূণি য়পন। 
সদড ফঙয াফস্থাকনয য পতপন সদক পপকয াঅকন। এাআ সদড ফঙয পতপন স সদকয ভাচ  চীফনকও কবীযবাকফ পনযীক্ষণ 
ওকযন। এয প্রভাণ ায়া মায় বাযতীকত প্রওাপত তাাঁয য়ুকযা-প্রফাীয কত্র   

 পতপন যঘনা ওকযন কীপতনািি ফাল্মীপওপ্রপতবা (১৮৮১)। একত পতপন স্যপঘত কাকনয কে ািাতি সুকযয পভেণ খিান। 
ঠাকুযফাপডয ‘পফদ্বিন ভাকভ’ াঈরকক্ষ ফাল্মীপওপ্রপতবায াপবনয় য়। যফীন্নাথ পনকচাআ াপবনয় ওকযন ফাল্মীপওয ঘপযকত্র। 
তাাঁয ভ্রাতুষ্ঢতু্রী প্রপতবা াপবনয় ওকযন যস্তীয বূপভওায়। যফীন্নাকথয প্রথভ াপবনয় পঙর সচিাপতপযন্নাথ ঠাকুকযয এভন ওভি 
াঅয ওযফ না নািকও ারীওফাফযু বূপভওায়। ফাল্মীপওপ্রপতবা যঘনায ভয় সথকও ওপফ ম্পূণিবাকফ কান   ওাফি যঘনায় 
ভকনাপনকফ ওকযন। কযাআ পতপন যঘনা ওকযন ন্নিাাংকীত (১৮৮২)  প্রবাতাংকীত (১৮৮৩)। এ ভকয়য ানুবূপত ওপফয 
চীফকন এওপি স্পযণীয় খিনা;  চীফনস্পৃপতকত পতপন তা ফিক্ত ওকযকঙন। তঔন পতপন দয পস্যকিয ফাপডকত সচিাপতপযন্নাকথয কে 
থাওকতন। এওপদন ূকমিাদকয়য ভুূকতি াঅওপস্পওবাকফাআ তাাঁয ভকধি সচকক কঠ এও পদফিকপ্রযণা,  মায পকর চকৎ,  প্রওৃপত  
ভানুল-  ফপওঙু তাাঁয সঘাকঔ এও পফশ্বফিাী াঅনন্দধাযায় প্লাপফত ফকর ভকন য়। এাআ াকরৌপওও ানুবূপতযাআ ফপাঃপ্রওা তাাঁয 
পফঔিাত ওপফতা ‘পনছিকযয স্প্নবে’:   

াঅপচ এ প্রবাকত যপফয ওয  

সওভকন পর প্রাকণয ’য,   

সওভকন পর  গুায াঅাঁধাকয   

প্রবাত-াপঔয কান।   

না চাপন সওন সয  এতপদন কয   

চাপকয়া াঈপঠর প্রাণ।  

ঠাৎ ওকযাআ াঅত্মকওপন্ও চকৎ সথকও ভুপক্ত সকয় ওপফ এক দাাঁডান ভানুকলয চককত। এঔান সথকওাআ যফীন্প্রপতবায পতিওায 
সূ্নযণ খকি। পতপন একও একও যঘনা ওকযন ঙপফ  কান (১৮৮৪),  প্রওৃপতয প্রপতকাধ (১৮৮৪),  ওপড  সওাভর ( ১৮৮৬),  
ভায়ায সঔরা (১৮৮৮)  ভানী (১৮৯০) ওাফি। এ ভয়াআ যপঘত য় তাাঁয প্রথভ রৃপি াঈন্যা ফাঈঠাকুযানীয াি (১৮৮৩)  
যাচপলি (১৮৮৭)।  

১৮৮৩ াকরয ৯ পিকম্বয যফীন্নাকথয পফকয় য় ভৃণাপরনী সদফী যায়কঘৌধুযীয কে। পতপন ফাাংরাকদকয ঔুরনায সফণীভাধফ 
যায়কঘৌধুযীয সভকয়। যফীন্নাথ  ভৃণাপরনী সদফীয রৃাআ ুত্র এফাং পতন ওন্যা পঙর।  

কয যফীন্নাকথয চীফকন রৄরু য় াঅয এও াধিায়। ১৮৯০ াকরয সকেম্বকয পতপন কতিন্নাকথয কে পদ্বতীয় ফায পফকরত মান 
এওভাকয চন্য। াকোফয ভাক পপকয াঅায য পতায াঅকদক তাাঁকও চপভদাপয যক্ষণাকফক্ষকণয দাপয়ত্ব গ্রণ ওযকত য়। 
এাআ দাপয়ত্ব ারকনয ভধি পদকয় যফীন্নাকথয াপতিওভি পফপঘত্র থ ঔুাঁকচ ায়। এতপদন পতপন সম ওাফি,  নািও াঅয াঈন্যা 
পরকঔকঙন,  তায ফাআ পঙর বাফভূরও এফাং পফরৄি ওল্পনায ফস্ত্ত্ত। এফায পতপন সরাওচীফকনয ওাঙাওাপঙ মায়ায সুকমাক ান 
এফাং াতিন্ত খপনষ্ঠবাকফ দপযি ভানুকলয াধাযণ চীফন মিকফক্ষণ ওকযন। ওপফ ওল্পনায চকৎ সথকও সনকভ াঅকন ফাস্তফ 
পৃথফীয প্রতিক্ষ চীফকন। পকর যপঘত য় ফাাংরা াপকতিয াূফি ম্পদ কল্পগুকচ্ছয  কল্পগুপর। এঙাডা াঈত্তয  ূফিফকেয 
প্রওৃপত ারূ রূক প্রপতবাত য় তাাঁয ভ্রাতুষ্ঢুত্রী াআপন্দযা সদফীকও সরঔা কত্র,  সমগুপর পঙন্পত্র  পঙন্পত্রাফরী নাকভ াংওপরত 
য়। চীফকনয এাআ কফি যফীন্নাথ চপভদাপয তদাযপও াঈরকক্ষ ফাাংরাকদকয পফপবন্প স্থান  াচাদুয,   পতয,  ওাপরগ্রাভ 
 পরাাআদক খুকয সফডান। এাআ ূকত্রাআ পরাাআদক ককড কঠ এওপি ওপফতীথি। দ্মাফকক্ষ সনৌওায় ঘকড সফডাকনায ভয় 
দ্মানদী,  ফারুঘয,  ওাফন,  ূকমিাদয়-ূমিাস্ত ,  দপযি চীফন এফাং সঔানওায াধাযণ ভানুকলয দূয়রীরা ওপফকও 
কবীযবাকফ াঅকরাপডত ওকয,  মা এ কফিয ককল্প  ওপফতায় প্রপতপপরত কয়কঙ।  

পদ্বকচন্নাকথয তু্র সুধীন্নাকথয ম্পাদনায় তঔন  াধনা পত্রওা প্রওাপত কতা। যফীন্প্রপতবায ণূি দীপপ্তয পফচ্ছুযণ খিায় 
এাআ াধনা পত্রওা। এ পত্রওায় পতপন সঙািকল্প  প্রফন্ন পরঔকতন। তাাঁয পক্ষাপফলয়ও ভতাভত এফাং যাচননপতও াঅকরাঘনা-
ম্বপরত সরঔা াআ পত্রওাকতাআ ঙাা কতা। পক্ষা  যাচননপতও পফলকয় ওপফয দৃপষ্টবপে পঙর স্ধষ্ট  ফপরষ্ঠ। ‘পক্ষায সযকপয’ 
( ১৮৯২) প্রফকন্ন পতপন ফাাংরা বালাকও পক্ষায ভাধিভ ওযায প্রস্তাফ সদন।  

সানায তযী,  পঘত্রা,  বঘতাপর,  ওল্পনা,  ক্ষপণওা,  ওথা  ওাপনী ওপফয  পরাাআদ কফিয যঘনা। এ কফিয ওপফতায় 
চীফকনয ফাস্তফ পঘত্র এফাং সৌন্দমিকফাধ,  ফতিভান ওার  প্রাঘীন বাযত,  ভওারীন ভাচ  াআপতাকয ভৎ াঅত্মতিাককয 
ওাপনী এওাআ কে প্রওাপত কয়কঙ।  

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0_%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%B0
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A6%E0%A6%B9_%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BF
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১৮৯৬ াকর ওরওাতায় সম ওাংকগ্র কম্যরন ানুপষ্ঠত য়,  ‘ফকন্দ ভাতযম্’ কান সককয় যফীন্নাথ তায াঈকদ্বাধন ওকযন। 
ভাযাকষ্ণ ফারকোধয পতরও সম পফাচী াঈৎকফয প্রফতিন ওকযন,  তাযাআ সপ্রযণায় ওপফ যঘনা ওকযন তাাঁয পফঔিাত ওপফতা 
‘পফাচী াঈৎফ’ ১৯০৫ াকর ফেবে াঅকন্দারকনয ভয় যফীন্নাথ ফেবকেয তীব্ পফকযাপধতা ওকযন। ফেদিন পত্রওায় 
প্রওাপত এও প্রফকন্ন ওপফ তাাঁয ভকনাবাফ ফিক্ত ওকযন এফাং যাপঔফন্নকনয পদনপিকও স্পযণ ওকয যঘনা ওকযন এওপি কান:  

ফাাংরায ভাপি ফাাংরায চর,  ফাাংরায ফায়ু ফাাংরায পর  
ুণি াঈও,  ুণি াঈও,  ুণি াঈও স বকফান।  

স ভয় ওপফয স্কদ কফিয সফপওঙু  াঈকম্ঔকমাকি কান যপঘত য়। তাাঁয রৃপি কান ফাাংরাকদ  বাযকতয চাতীয় েীকতয 
ভমিাদা রাব ওকয।  

‘াঅভায সানায ফাাংরা াঅপভ সতাভায় বারফাপ’ ফাাংরাকদকয এফাং ‘চন কণ ভন’ বাযকতয চাতীয় েীত।  

‘াঅভায সানায ফাাংরা াঅপভ সতাভায় বারফাপাঃ 
 ১ভ ১০ রাাআন, মকে ফাচাকর ১ভ ৪ রাাআন, কানপি স্কদ মিাকয়য,  
 ফাাঈর ককন যওযায সুকযয প্রবাফ পঙকরা, ১৯০৫(১৩১২ফাাংরা) াকর ফেদিন পত্রওায় প্রথভ ঙাা য়,  
 াঅভায সানায ফাাংরা কানপি ১৯৭১ পিস্টাকব্দ স্াধীন যাষ্ণ পাকফ প্রপতপষ্ঠত ফাাংরাকদকয চাতীয় েীত। এ কাকনয যঘপয়তা  

সুযওায যফীন্নাথ ঠাকুয। ১৯০৫ পিস্টাকব্দ ফেবে াঅকন্দারকনয পযকপ্রপক্ষকত এাআ কানপি যপঘত কয়পঙর। ১২ চানুয়াপয,  
১৯৭২ তাপযকঔ ভেীবায প্রথভ বফঠকও এ কানপিয প্রথভ দ রাাআন দিকপঠত কণপ্রচাতেী ফাাংরাকদ যাকষ্ণয চাতীয়েীত 
পককফ পনফিাপঘত য়।াঅনুষ্ঠাপনওবাকফ সওফর প্রথভ ঘায রাাআন ফাদন ওযা য়। 

 
সমবাকফ ফাাংরাকদকয চাতীয় েীত 

 ১৯৭১ পিস্টাকব্দয ১ ভাঘি কপঠত য় স্াধীন ফাাংরায সওন্ীয় াংগ্রাভ পযলদ। কয ৩ ভাঘি তাপযকঔ ঢাওা কযয সওন্স্থকর 
াফপস্থত ম্ন ভয়দাকন ানুপষ্ঠত চনবা সকল সখাপলত াআকতাকয এাআ কানকও চাতীয় েীত পাকফ সখালণা ওযা য়। ১৯৭১ 
পিস্টাকব্দয এপপ্রর ১৭ এপপ্রর ভুপচফনককয স্াধীন ফাাংরাকদকয যওাকযয থ ানুষ্ঠাকন এাআ কান প্রথভ চাতীয় েীত পাকফ 
কায়া য়। 
 

এ ভয় যফীন্নাথ সদ  ভাচকও াঅত্মপনবিযীর ওকয সতারায পফস্ততৃ ওভিূপঘ তুকর ধকযন তাাঁয পফঔিাত ‘স্কদী ভাচ’ 
( বাি ১৩১১/১৯০৪) প্রফকন্ন। একতাআ পতপন পম্াংকঠন ম্পকওি কঠনাত্মও ওামিিপত,  সরাওপক্ষা,  াভাপচও ওতৃিত্ব,  
ভফায় প্রবৃপত চনকফায পফপবন্প পদও তুকর ধকযন। প্রওৃতকক্ষ তাাঁয পম্াংকঠনভূরও ওাকচয ূত্রাত খকি পরাাআদক 
ফফাওাকর। দপযি প্রচাকদয রৃদিা রাখকফয চন্য পতপন সফপওঙু ওভিূপঘ ঘারু ওকযন,  মায ভকধি পঙর পক্ষা,  পঘপওৎা,  
ানীয় চকরয ফিফস্থা,  ডও পনভিাণ  সভযাভত,  াঊকণয দায় সথকও ওৃলওকদয ভুপক্তদান প্রবৃপত। যফীন্নাথ স্কদী 
াঅকন্দারনকও ভথিন ওযকর াঈগ্র চাতীয়তাফাদ পওাংফা োফাদকও ওঔন ভথিন ওকযনপন।  

১৯০১ াকর যফীন্নাথ পরাাআদকয ফা তুকর পদকয় ঘকর মান াপন্তপনকওতকন। াআপতূকফি ১৮৯২ াকর সদকফন্নাথ 
াপন্তপনকওতকন এওপি ভপন্দয স্থান ওকযন। তঔন সথকওাআ সঔাকন প্রফপতিত য় ৭ সৌকলয াঈৎফ  সভরা। ১৯০১ াকরয 
পিকম্বয ভাক (১৩০৮ কনয ৭ সৌল) ভপলিয ানুভপত পনকয় যফীন্নাথ াপন্তপনকওতকন এওপি স্কুর স্থান ওকযন। সওাকর এয 
নাভ পঙর ব্হ্মঘমিােভ,  যফতিী মিাকয় াপন্তপনকওতন পফদিারয়। াআ পফদিারয়াআ াঅয কয রূান্তপযত য় পফশ্ববাযতীকত। 
যফীন্নাকথয চীফকনয এও সেষ্ঠ ম্পদ াপন্তপনকওতন পফদিারয়। াাঁঘচন ঙাত্র পনকয় াআ পফদিারকয়য মাত্রা রৄরু কয়পঙর। 
যফীন্নাকথয তু্র যথীন্নাথ পঙকরন াআ পফদিারকয়য প্রথভ ঙাত্র। ওপফয স্বী ভৃণাপরনী সদফী ঙাত্রকদয সদঔাকানা ওযকতন।  

াপন্তপনকওতন ব্হ্মঘমিােকভয চীফনমাত্রা পঙর প্রাঘীন বাযতীয় তকাফকনয াঅদকি পযঘাপরত। গুরু-পকষ্তয পনপফড াঘকমি যর 
ানাডম্বয চীফন। এাআ ব্হ্মঘমিােভ পযঘারনায় যফীন্নাকথয প্রধান ায়ও পঙকরন ব্হ্মফান্নফ াঈাধিায়- এওচন সযাভান 
ওিাথপরও বফদাপন্তও ন্পিাী। ব্হ্মফান্নফাআ ফিপ্রথভ যফীন্নাথকও ‘পফশ্বওপফ’ াপবধা পদকয়পঙকরন। প্রঘপরত পক্ষাপফপধ ম্বকন্ন 
ওপফয াকন্তাল পঙর বফ সথকওাআ। তাাআ দীখিওার ধকয তাাঁয ভকনয ভকধি সম চীফনভুঔী াঅদি পক্ষাফিফস্থায ওল্পনা পফযাচভান 
পঙর,  তাকওাআ ফাস্তকফ রূাপয়ত ওকযন াপন্তপনকওতন পফদিারয় প্রপতষ্ঠায ভধি পদকয়। এাআ পফদিারয়কও পতপন এওপি াঅদি 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%AD%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97_%28%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%A6%E0%A7%AB%29
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AD%E0%A7%A7
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A_%E0%A7%A7
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A8_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%A6&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A_%E0%A7%A9
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%A8_%E0%A6%AE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AD
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0
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পফদিাীঠরূক ককড তুরকত সঘকয়পঙকরন। যফতিী মিাকয়য পফশ্ববাযতীয ভধি পদকয় যফীন্নাথ প্রওা ওযকত সঘকয়পঙকরন পফকশ্বয 
প্রপত বাযকতয াঅপতথি,  বাযকতয ঘঘিা,  চককতয াংসৃ্কপতকত বাযকতয ৎসুওি,  বাযকতয পনষ্ঠা এফাং ভানফকপ্রভ। 
াপন্তপনকওতন পফদিারয় প্রপতপষ্ঠত য় স্কদী মুককয ূঘনায় এফাং তা পফশ্ববাযতীকত পযণত য় প্রথভ ভামুকিয সকল 
পফশ্বনভত্রীয াংওল্প পনকয়।  

ফিপক্তকত  াপযফাপযও চীফকন যফীন্নাথ ফাযফায নানা পফমিকয়য ম্যুঔীন ন। ১৯০২ াকর ওপফত্নী ভৃণাপরনী সদফীয ভৃতিু 
য়। এয ওকয়ও ভাকয ভকধি ওন্যা সযণুওা ভাযা মান। ১৯০৫ াকর ভপলি সদকফন্নাথ সদতিাক ওকযন এফাং ১৯০৭ াকর ভৃতিু 
খকি ওপফয ওপনষ্ঠ ুত্র ভীন্নাকথয। এতগুপর ভৃতিুয সাও যফীন্নাথকও পফফর ওকয তুরকর পতপন ান্তপঘকত্ত াঅেকভয দাপয়ত্ব 
ারন ওকয মান। াপযফাপযও পফমিকয়য কে স ভয় ওপফ ঘযভ াথিিকি কডন। পওন্তু ভস্ত িি সথকও াঈত্তযকণয এও 
ভাপক্ত তাাঁয ভকধি পঙর। তাাআ তাাঁয ওভিমকজ্ঞ সঙদ কডপন,  সথকভ থাকওপন াপতিাধনা।  

যফীন্নাকথয াপতিচীফকন াপন্তপনকওতন কফিয ঙা পফকলবাকফ াঈকম্ঔকমাকি। এ ভকয় যপঘত বনকফদি ওাফি এফাং নানা প্রফকন্ন 
প্রাঘীন বাযকতয ধিান  তস্মায রূ পুকি কঠ। সঘাকঔয ফাপর (১৩০৯),  সনৌওািুপফ (১৩১৩) এফাং সকাযা (১৩১৬) াঈন্যাক 
এওপদকও চীফকনয ফাস্তফতা,  ভনস্তে এফাং ান্যপদকও স্কদকয নানা ভস্মায পঘত্র তুকর ধকযন পতপন। তকফ এ কফি 
যফীন্ভানকয এওপি ভৎ পদও-পযফতিন খকি। চাপতকত াংওীণিতায াউকবি পঘযন্তন বাযতফলিকও  ওপফ এঔাকনাআ াঅপফষ্কায 
ওকযন। এ ভকয় যপঘত তাাঁয পফঔিাত ওপফতা ‘বাযততীথি’:   

স সভায পঘত্ত,  ুণি তীকথি  
চাককা সয ধীকয-   
এাআ বাযকতয ভাভানকফয  
াকযতীকয।                ( কীতাঞ্জপর)  

এওপদকও বাযতফকলিয চাতীয় প্রওৃপত  তায াআপতাকয ধাযা ওপফয ওাকঙ কয় কঠ কবীয াথিফ,  াঅয ান্যপদকও 
াধিাত্মবাফনায় তাাঁয পঘত্ত ধাপফত য় রূ সথকও ারূকয ন্নাকন। এাআ ানুবূপতযাআ প্রওা সঔয়া  কীতাঞ্জপর ওাফি এফাং যাচা  
িাওখয নািও। এ কফি রৃাঃঔ  ভৃতিুয তেকও ওপফ চীফকনয তকে াথিাপন্বত ওকয সতাকরন। কীতাঞ্জপর ওাকফিয পওঙু ওপফতা ওপফয 
পরাাআদক থাওাওাকর যপঘত,  তকফ াপধওাাংাআ াপন্তপনকওতকন সরঔা। কানগুপর সরঔায য পতপন ঙাত্রকদয পদকয় কাাআকয় 
রৄনকতন। সচিাৎস্দা যাকত সঔারা াঅওাকয পনকঘ সঙকরযা দরফি কয় কানগুপর কাাআত। ওপফয সল ফয়কয প্রায় ফ নািওাআ 
াপন্তপনকওতকন যপঘত। ঙাত্রযাাআ একত াপবনয় ওযত। কীপতনািি  নৃতিনািিগুপর াঊতুপবপত্তও াঈৎকফয চন্য পতপন যঘনা 
ওযকতন।  

যফীন্নাকথয পফপঘত্র ৃপষ্টয ান্যতভ ধাযা তাাঁয াাধাযণ কান। এাআ েীতপ্রপতবা াপযফাপযও ূকত্রাআ াঙ্কুপযত  পফওপত য় তাাঁয 
ভকধি। প্রাঘি-ািাকতিয াংপভেকণ কাকনয ফাণী  সুকয নফ নফ পনযীক্ষায পবতয  পদকয় পতপন পনভিাণ ওকযন েীকতয এও স্তে 
চকৎ,  মা এওান্তবাকফাআ তাাঁয পনচস্ ৃপষ্ট এফাং ওারেকভ এাআ  যফীন্েীত কয় কঠ ওারচয়ী।  

১৯১১ াকর যফীন্নাকথয ঞ্চা ফঙয ূপতি াঈরকক্ষ ফেীয় াপতি পযলকদয ক্ষ সথকও  যাকভন্সুন্দয পত্রকফদী,  পফঘাযপত 
াযদাঘযণ পভত্র,  াঅঘামি  প্রপুম্ঘন্ যায়,  চকদীঘন্ ফসু,  ভণীন্নাথ নন্দী এফাং ান্যান্য পডিত পভকর াডম্বকয ওপফয 
চকন্ধাৎফ ারন ওকযন। সনাকফর ুযস্কায চকয়য কূফি এিাাআ পঙর ওপফয প্রপত স্কদফাীয প্রথভ াখিি।  

সচাডাাাঁকওায ঠাকুযফাপড ভওারীন াপতি  পল্পঘঘিায ান্যতভ প্রাণকওন্ পঙর ফকর সদকয  পফকদকয জ্ঞানী গুণী ফিপক্তযা 
প্রায়াআ এঔাকন াঅকতন। এূকত্র পফঔিাত পল্পভাকরাঘও াঅনন্দ কুভাযস্াভী এফাং বপকনী পনকফপদতায ান্তযে ম্পওি ককড কঠ 
এ পযফাকযয কে। কুভাযস্াভী ভিানি পযপবাঈ পত্রওায় যফীন্নাকথয ওপফতায ানুফাদ ওকযন। পফঔিাত ঐপতাপও মরৃনাথ 
যওায স ভকয় যফীন্নাকথয যঘনায ানুফাদ ওকযন াআ পত্রওায়। বপকনী  পনকফপদতা ১৯১২ াকরয চানুয়াপয াংঔিায 
ভিানি পযপবাঈকত যফীন্নাকথয ‘ওাফুপরয়ারা’ ককল্পয াআাংকযপচ ানুফাদ ওকযন। এাআ কল্প কড াপববূত ন াআাংকযচ ভনীলী 
পঘত্রপল্পী াঈাআপরয়ভ সযাকিনস্টাাআন। পতপন যফীন্নাথ ম্পকওি ৎসুওি প্রওা ওকয াফনীন্নাথকও পঘপঠ সরকঔন। যফীন্নাকথয 
ওকয়ওপি ওপফতায ানুফাদ তঔন সযাকিনস্টাাআনকও াঠাকনা য়। স ভকয় দািপনও  ব্কচন্নাথ ীর এওপি কম্যরন াঈরকক্ষ 
াআাংরিাকডি পঙকরন। সঔানওায পফদগ্ধ ভকরয াঅগ্র সদকঔ পতপন যফীন্নাথকও াআাংরিাডি মায়ায ানুকযাধ ওকযন।  

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A7%80,_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC,_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%81,_%E0%A6%86%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%9C%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B6%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B2,_%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5
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১৯১২ াকরয চুন ভাক যফীন্নাথ াআাংরিাডি সৌাঁকঙন যথীন্নাথ  তু্রফধূ প্রপতভা সদফীকও কে পনকয়। পল্পী সযাকিনস্টাাআকনয 
কে ওপফয াঅককাআ পযঘয় কয়পঙর ওরওাতায় ১৯১১ াকর। যফীন্নাথ তাাঁয াকত তকুর সদন পনকচয ওযা ওপফতায ানুফাদ। 
সযাকিনস্টাাআকনয কৃক যফীন্নাকথয কে পযঘয় য় াআাংরিাকডিয পফপষ্ট ওপফ  পডিতকদয। তাাঁকদয ভকধি াঈকম্ঔকমাকি রৃচকনয 
এওচন াআাংকযচ ওপফ াআকয়ি াআাংকযপচ কীতাঞ্জপরয বূপভওা পরকঔ ািাকতি যফীন্নাকথয ঔিাপতয থ প্রস্ত ওকযন;  ান্যচন 
প.এপ.এডড্রুচ যফতিীওাকর কান্নী  যফীন্নাকথয ান্যতভ বক্ত ন। াআকয়ি যফীন্নাকথয কীতাঞ্জপরয ওপফতা কড সানান। 
তাযয াআপডিয়া সাাাআপি সথকও াআকয়িকয ঘভৎওায বূপভওা াআাংকযপচ কীতাঞ্জপর  প্রওাপত য়। াআ ভয় যফীন্নাকথয 
পঘত্রােদা,  ভাপরনী  িাওখয নািকওয াআাংকযপচ ানুফাদ য়,  পকর াআাঈকযা তাাঁকও সেষ্ঠ ওপফ পককফ গ্রণ ওকয। াআাংরিাডি 
সথকও যফীন্নাথ াঅকভপযওায় মান। াআপতূকফি াঅকভপযওায াঅযফানায় াআপরনয় পফশ্বপফদিারকয় ওপফুত্র যথীন্নাথকও ওৃপল  
রৄারন পফদিাপক্ষায চন্য াঠাকনা য়। সাআ ূকত্র সঔানওায ওকয়ওচন াধিাকওয কে ওপফয ত্রারা পঙর। তাাঁযা 
যফীন্নাথকও সঔাকন ফক্ততৃা প্রদাকনয াঅভেণ চানান। এফায ওপফ এওচন ভনীলী  দািপনও পককফ ফক্তৃতা সদন। ফক্তৃতাগুপর 
াংওপরত য় ' Sadhana'  ( ১৯১৩) গ্রকন্থ। াঅকভপযওা সথকও াআাংরিাকডি পককয় ওপফ াঅয পওঙু বালণ সদন। ১৯১৩ াকরয 
াকোফকয পতপন সদক পপকয াঅকন। স ফঙযাআ নকবম্বয ভাক কীতাঞ্জপরয  চন্য যফীন্নাথকও ৃপথফীয  সেষ্ঠ াপতিম্যান 
সনাকফর ুযস্কায সদয়া য়।  

 

েভাকত াধিয়ন,  সমাকাকমাক  পফশ্বপযেভায ভধি পদকয় যফীন্নাথ ঘরভান পফকশ্বয ফুপিফপৃত্তও,  বফজ্ঞাপনও এফাং যাচননপতও 
রূান্তকযয প্রপেয়ায কে পনকচকও ম্পৃক্ত ওকযন। পকর তাাঁয ওপফভানকয পযফতিন এফাং ওাফিাপকতি তায প্রবাফ াপনফামি 
কয় কঠ। কীতাঞ্জপরয াধিাত্মকঘতনায ধাযা কীপতভারি  কীতাপর (১৯১৪) ওাকফি ফচায় পঙর। পওন্তু কয তাাঁয াপতিৃপষ্ট 
নতুন পদকও সভাড সনয় এফাং তায প্রধান াফরম্বন য়  প্রভথ সঘৌধুযী ম্পাপদত  ফুচত্র পত্রওা। স মকুক ফুচত্র (বফাঔ 
১৩২১/১৯১৪) ওথি বালাযীপতকও াঅেয় ওকয প্রকপতীর পঘন্তায ফানরূক সদঔা সদয়। এ ভয় যফীন্নাথ তাাঁয াপতিযীপতয 
পযফতিন এফাং যীক্ষা-পনযীক্ষায পনদিন তুকর ধকযন ফুচকত্র।  ফরাওা (১৯১৬) ওাকফিয াপধওাাং ওপফতা এ পত্রওায় 
প্রওাপত য়। কীতাঞ্জপরয াঅধিাপত্মও পযভডির ঙাপডকয় চককতয ঘপরষ্ণুতায নতুন তে প্রওা ায় এফ ওপফতায়। এয ভূকর 
পঙর যফীন্নাকথয ািাতি ভ্রভকণয াপবজ্ঞতারব্ধ নতুন দৃপষ্টবপে।  

ফরাওা ওাকফিয ূফি মিন্ত যফীন্নাকথয সযাভিাপডিও ওপফভান ওঔন সুঔ-রৃাঃঔ-পফয-পভরনূণি ভানফ াংাকয পফঘযণ ওকযকঙ ,  াঅফায 
ওঔন পনরুকদ্দ সৌন্দমিকরাকও মাত্রা ওকযকঙ। এাআ চীফন  ারূকয ভন্বয় াধনচপনত াপস্থযতা সথকও ওপফ ভুপক্ত ান ফরাওা ওাকফি 
এক। পফকশ্বয কে মুক্ত কত না াযায রৃাঃঔকফাধ  ভানপও দ্বন্দ্ব তাাঁয ন্নিাাংকীত ওাকফিয ভূর সুয। প্রবাতাংকীকত ানন্ত সপ্রকভ 
যফীন্নাথ প্রওৃপত  ভানফকও াঅফান চানান। ওপড  সওাভর ওাকফি রূক-ফকণি-ঙকন্দ ভিৃ প্রওৃপত এফাং াঅা-াঅওাঙ্ক্ষায়  পফচপডত 
ভানুল তাাঁকও াঅওৃষ্ট ওকযকঙ,  তকফ এ ভানুল ফৃত্তয সদক ওাকর পযফিাপ্ত পফশ্বভানফ। সানায তযী মুকক সৌন্দকমিয পনরুপদ্দষ্ট াঅওাঙ্ক্ষায 
প্রফণতা ওপফকও াম্পূণি ভানকফয াংায সথকও পফপচ্ছন্প ওকযকঙ। ভানী,  সানায তযী এফাং পঘত্রায় ীভা  াীকভয দ্বকন্দ্বয ভধি পদকয় 
ওপফভানকয মাত্রা ঘকরকঙ। পতপন চীকফয ভকধিাআ চীফকনশ্বযকও সদকঔকঙন। সঔয়া সথকও কীতাঞ্জপর মিন্ত ওপফ াধিাত্মাধনায় াঅত্মপনভগ্ন 
পঙকরন। ফরাওায় প্রঘডি চীফনাকফক পনকয় তাাঁয াঅত্মপ্রওা খকি।  
 
যফীন্-ওপফভানকয এাআ াঅওপস্পও ারাফদকরয ওাযণ  ভগ্র পফকশ্বয ভানপফও,  দািপনও  যাচননপতও পযফতিন। এ ভয় াঅধুপনও 
পফশ্বচীফনফাকদয কে ওপফভানকয কবীয াংকমাক াপধত য়। ফস্ত্ত্তত চীফনপচজ্ঞাা  প্রওাযীপতয পফপবন্প মিাকয় প্রাঘি পঘন্তা এফাং 
ািাতি ধাযণায ভন্বয় াধনাআ যফীন্-ওপফভানকয বফপষ্টি। ফাকিাঁয কপততকেয  প্রবাফ যফীন্ভানক প্রথভ সথকওাআ পেয়াীর পঙর। 
ফরাওা নফচীফনফাকদয ওাফি। একত পফলয়ফস্ত্ত্ত  বাফকত পযফতিকনয কে কে ওপফ ওরাকওৌকর াপবনফত্ব একনকঙন। ফস্ত্ত্তচককত 
যভাণুয পনযন্তয কপত,  াপফযাভ প্রফা াঅয ঙকন্দয স্ধন্দন সমন তাাঁয সঘতনায চককত ৃপষ্ট ওকযকঙ এও প্রফর ঙকন্দাভয়তা। তাাআ ভুক্ত 
ঙন্দ ফিফাকযয ভধি পদকয় পতপন বালা  ঙকন্দয পনযীক্ষা ওকযকঙন পফপবন্প ওপফতায়।  
সমভন:  
াঈকলয াতা-ছযা তকাফকন   
াঅপচ ওী ওাযকণ  
িপরয়া পডর াঅপ ফকন্তয ভাতার ফাতা;   
নাাআ রিা,  নাাআ ত্রা,   
াঅওাক ঙডায় াঈচ্চা  
ঘঞ্চপরয়া ীকতয প্রয  

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%9A%E0%A7%8C%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%80,_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%A5
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
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পপয-ভন্থয।   

যফীন্নাকথয এ কফিয াঈন্যা ঘতুযে (১৯১৬)  খকয ফাাআকয  ( ১৯১৬) ধাযাফাপওবাকফ প্রওাপত য় ফুচকত্র।  ফরাওা 
ওাকফিয চীফনতেকওাআ ওপফ রূ পদকয়কঙন পাল্গুনী ( ১৯১৬) নািকও।  

১৯১৬ াকর ওপফ চাান মান। এাআ ভ্রভকণ তাাঁয কে পঙকরন রৃচন বাযত ানুযাকী াঈাআপরয়ভ পয়াযন  পএপ এডড্রুচ এফাং 
তরুণ পল্পী ভুকুর সদ। চাান াংসৃ্কপতয কে যফীন্নাকথয পযঘয় খকিপঙর ওরওাতায় পঘত্রপল্পী ওাকুযায াপন্পকধি। তঔন 
পতপন চাাকনয ভৎ পদওপিকওাআ সদকঔপঙকরন। পওন্তু এফায তাাঁয সঘাকঔ কড পফযীত পঘত্র। তাাআ পতপন যঘনা রৄরু ওকযন 
' Nat i onal i sm'  পফলয়ও বালণগুপর। সাআ বালণ পতপন াঅকভপযওাকত কডন। এঙাডা সঔাকন ওপফ তাাঁয পক্ষায াঅদি,  
ফিপক্তকত্বয স্রূ,  ফিপক্ত  পফকশ্বয ম্পওি প্রবপৃত পফলকয় ফক্তৃতা সদন,  সমগুপর াংওপরত য় ' Per sonal i t y'  ( ১৯১৭) 
নাভও  গ্রকন্থ।  

পফকদ ভ্রভকণয য যফীন্নাকথয চীফকনয স্পযণীয় খিনা াআাংকযচ প্রদত্ত ‘নাাআি’ াঈাপধ প্রতিাঔিান,  মা তাাঁকও প্রদান ওযা য় 
১৯১৫ াকর। ১৯১৯ াকরয ১৩ এপপ্রর যাাঈরাি ািাে-এয পফরুকি াঞ্জাকফয চাপরয়ানয়ারাফাকক এও চনভাকফক 
বাযতীয়কদয য পব্পি ুপর াঅওপস্পওবাকফ গুপর ঘাপরকয় াায় ফিপক্তকদয তিা ওকয। াআাংকযকচয এাআ াতিাঘাযী ভূপতি 
সদকঔ যফীন্নাথ বাাআযয়কও এও ত্র পরকঔ ‘নাাআি’ াঈাপধ পপপযকয় সদন।  

াঅকভপযওা ভ্রভকণয াপবজ্ঞতায পকর ওপফয াপন্তপনকওতকনয ব্হ্মঘমিােকভয ধাযণায় পওঙু পযফতিন খকি এফাং পফশ্ববাযতীয 
পতিওায রূপি স্ধষ্ট কয় কঠ। চীফকনয এ কফি পতপন পফশ্ববাযতীয পফদিাঘঘিাকও ব্হ্মঘমিােকভয ফারওাঠি পক্ষাস্তয সথকও 
াঈচ্চতয স্াধীন ঘঘিায় াঈন্পীত ওকযন। বাযতীয় দিন  পক্ষায সুভন্বকয় এওপি পযণূি পক্ষাফিফস্থা প্রফতিনাআ পঙর তাাঁয রক্ষি। 
এঔাকন াধিয়ন  ককফলণায কে কে েীত  পঘত্রওরা ঘঘিায ফিফস্থা য়। ১৯২১ াকর এও পফকল ানুষ্ঠাকন পফশ্ববাযতী 
পযলদ কঠন এফাং এওপি স্থায়ী পনয়ভাফপর যঘনা ওকয এাআ পফদিায়তনকও ওপফ সদকয াকত তকুর সদন। পফশ্ববাযতী সওন্ীয় 
পফশ্বপফদিারকয় পযণত য়। স ভকয়াআ পফশ্ববাযতীয এওপি ভূর াে পককফ াপন্তপনকওতন সথকও রৃাআ ভাাআর দূকয সুরুর গ্রাকভ 
ওপফ প্রপতষ্ঠা ওকযন েীপনকওতন ওৃপল  পম্াংকঠন। এঔাকন রৄরু য় রৄারন,  তাাঁতপল্প,  ঘালাফাদ,  কুপিযপল্প প্রবপৃত 
াঈকদিাক। এ ঙাডা গ্রাকভয ভানুকলয াঈন্পপতয চন্য ককড কঠ গ্রাভীণ াঠাকায,  াাতার,  ভফায় ফিাাংও,  নরকূ,  
পল্পবফন প্রবৃপত। যফীন্নাকথয পনওি পফশ্ববাযতীয এওপি াথি পঙর পফশ্বওভি এফাং ান্য াথি ৃপথফীকচাডা পফশ্বকফাকধয প্রওা। 
এরূ ধাযণায ফফতিী কয়াআ এ ভয় এঔাকন সমাক সদন পয়াযন  ওৃপলপফজ্ঞানী পরনািি এরভাস্টি। েীপনকওতকনয াঈন্পয়কন 
এরভাকস্টিয াথিাামি পফকলবাকফ স্পযণীয়। তাাঁয স্বী িযপথ সস্যাআকিয পফুর  দীখিওারফিাী দাকন ম্ভফ কয়পঙর েীপনকওতন 
প্রপতষ্ঠায ওাচ।  

াপন্তপনকওতন াঅেকভ প্রপতপষ্ঠত াপন্তপনকওতন পফদিারয় এফাং পফশ্ববাযতী পম্যপরতবাকফ যফীন্নাকথয ভূর পক্ষাপঘন্তায প্রওা।  
াপন্তপনকওতন াঅেভ,  াপন্তপনকওতন পফদিারয় এফাং পফশ্ববাযতী এাআ পতনপিয ভকধি প্রথভপিয রূ রৄধুাআ াঅধিাপত্মও;  পদ্বতীয়পিয 
রক্ষি ব্হ্মঘমি াঅদকি ঙাত্রকদয চীফনমান  পক্ষারাব;  াঅয সলপিয রক্ষি ভানফতা  াাংসৃ্কপতও ঘঘিায় ফূি  পিকভয 
সতফুন্নন। এঙাডা পতপন সঘকয়পঙকরন পক্ষা  প্রপতপদকনয চীফনকও এও ওযকত। তৎওারীন বাযকত পব্পিকদয ঘাাকনা 
পক্ষাফিফস্থা পঙর চীফন সথকও পফপচ্ছন্প। এাআ াাভঞ্জস্ম দূয ওকয পক্ষাকও চীফকনয ােীবূত ওযায রক্ষি পনকয়াআ পতপন প্রপতষ্ঠা 
ওকযন েীপনকওতন। সদপফকদকয ফর পক্ষাপফদ  পডিতকও ওপফ মুক্ত ওকযন পফশ্ববাযতীয কে। তাাঁকদয ভকধি পঙকরন পরবাাঁ 
সরপব,  ভপযি াঈাআনিাযপনি,  পবনকডি সরপন,  সস্টন সওাকনা,  ওাকরিা পযপভপও,  চুকক তঘুপঘ,  ভিাকরপযয়া পফকলজ্ঞ 
ি. িাপয পিভফায প্রভুঔ। পফশ্বঔিাত দািপনও যভা যাঁরায কে ওপফয খপনষ্ঠ সমাকাকমাক পঙর। এাআ প্রপতষ্ঠাকনয পক্ষাফিফস্থায 
াঅদি যফীন্নাকথয ভানফভুঔী ঐওিভূরও চীফনতকেযাআ ফপাঃপ্রওা। ‘The Cent r e of  I ndi an Cul t ur e’ প্রফকন্ন 
এাআ াপবনফ পফদিাকওকন্য ভভিওথা পতপন পফদবাকফ ফিক্ত ওকযকঙন। এাআ  প্রফন্ন পতপন সদক  পফকদক কডকঙন। বাযতফকলিয 
সমঔাকনাআ পককয়কঙন,  ওপফ তাাঁয পফশ্ববাযতীয ওথা চাপনকয়কঙন;  এাআ প্রপতষ্ঠান ককড তুরকত ওাভনা ওকযকঙন ওকরয 
কমাপকতা। াপন্তপনকওতকন ওকয়ওচন াঅদি পক্ষও াঅচীফন ওপফকও ায়তা ওকযকঙন। তাাঁযা করন সভাপতঘন্ সন,  
তীঘন্ যায়,  াপচতকুভায ঘেফতিী,  চকদানন্দ যায়,  পযঘযণ ফকন্দিাাধিায়,  বূকন্নাথ ান্যার,  ভকনাযঞ্জন 
ফকন্দিাাধিায়,  কুঞ্জপফাযী সখাল,   পফধুকঔয াস্বী   পক্ষপতকভান সন।  

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%B0_%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80,_%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8,_%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%A8
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১৯২০ াকর ওপফ াঅফায াআাংরিাডি এফাং সঔান সথকও ফ্রান্ফ,  রিাডি,  সফরপচয়াভ কয় াঅকভপযওা মান। এ মাত্রায় পতপন 
চাভিাপন,  সুাআচাযরিাডি,  সিনভাওি  সুাআকিন ভ্রভণ ওকযন। াআাঈকযাক ওপফ ান যাচায ম্যান। তাাঁয এ কফিয ফক্তৃতায 
াংওরন ' Cr eat i ve Uni t y'  ( ১৯২২)। তাকত বপনত কয়কঙ পফশ্বকফাধ  ভানফ ঐকওিয ফাণী।  

১৯২১ াকর যফীন্নাথ াআাঈকযা সথকও সদক পপকয াঅকন। সদক তঔন চাতীয়তাফাদী াঅকন্দারন নতুন সভাড পনকয়কঙ। ভাত্মা 
কান্নী দপক্ষণ াঅপফ্রওা সথকও বাযকত াঅকন াঅকন্দারন পযঘারনা ওযায চন্য। ১৯২১ াকরয ৬ সকেম্বয কান্নী  যফীন্নাকথয 
ভকধি এও ঐপতাপও াঅকরাঘনা য় সচাডাাাঁকওায পফপঘত্রা বফকন। ১৯৩২ াকর ভাত্মা কান্নী মঔন মাযকফদা সচকর ানন 
ওকযন,  তঔন যফীন্নাথ ‘চীফন মঔন রৄওাকয় মায়,  ওরুণা ধাযায় একা...’ এাআ কানপি সককয় তাাঁয ানন বে ওকযন।  

পতপন যঘনা ওকযন রাতওা (১৯১৮)  ূযফী (১৯২৫) ওাফি এফাং ভুক্তধাযা (১৯২২) নািও। ১৯২৪ াকর ওপফ প্রাঘিকদ ভ্রভকণ 
সফয কয় ঘীন-চাান খুকয াঅকন। এ ভয় যপঘত য় তাাঁয পফঔিাত নািও যক্তওযফী ( ১৯২৪-এ প্রফাীকত প্রওাপত)। এ 
ফঙযাআ পতপন দপক্ষণ াঅকভপযওায সরুয স্াধীনতায তফাপলিওী াঈৎকফ সমাক সদয়ায চন্য মাত্রা ওকয সমকত াকযনপন;  
াসুস্থতায ওাযকণ তাাঁকও াঅকচিপডিনায় মাত্রাপফযপত ওযকত য়। সঔাকনাআ তাাঁয াক্ষাৎ য় স্ধিাপন বালায পফরৃলী ওপফ পবকোপযয়া 
ওাকম্পায কে। ফকুয়না াঅাআপযক ওাকম্পা ওপফকও পনকচয াঅপতকথি যাকঔন। ওপফয সফায দাপয়ত্ববায গ্রণ ওকযন পতপন। 
যফীন্নাথ এাআ পফকদপনী বক্তকও াঈৎকি ওকযন তাাঁয ূযফী ওাফি। ফকুয়না াঅাআপয সথকও াআতাপর কয় ওপফ সদক সপকযন। 
১৯২৬ সথকও ১৯২৭ াকরয ভকধি পতপন াঅফায ভ্রভকণ সফয কয় াআাঈকযাকয সফ ওকয়ওপি সদ খুকয াফককল চাবা কয় সদক 
সপকযন। চাবায় পতপন সদঔকত ান প্রাঘীন বাযতীয় বিতায পওঙু পনদিন,  মায পযঘয় তুকর ধকযন চাবা-মাত্রীয কত্র।   

 

যফীন্নাকথয যফতিী ভ্রভণ পঙর ওানািায় ১৯২৯ াকর। সঔাকন প্রদত্ত তাাঁয পফঔিাত ফক্তৃতা ‘াফযতে’ ( The 
Phi l osophy of  Lei sur e) । ওানািা সথকও ওপফ তৃতীয় ফাকযয চন্য চাান মান। ১৯২৬ সথকও ১৯৩০ াকরয ভকধি 
যফীন্নাকথয ওকয়ওপি পফঔিাত গ্রন্থ প্রওাপত য়। এয ভকধি পঙর ওাফিগ্রন্থ ভরয়া,  াঈন্যা সমাকাকমাক,  সকলয ওপফতা,  
নািও ততী,  সলযক্ষা এফাং কীপতনািি াঊতুযে। এঙাডা পফপবন্প াপববালণ াঈরকক্ষ পতপন নানা প্রফন্ন  ফক্ততৃা পরকঔকঙন। 
১৯২৬ াকর বাযতীয় দিন কম্যরকনয বাপত পককফ পতপন একদকয ফাাঈরকদয ভানফধভি ফিাঔিা ওকয সম ফক্তৃতা সদন,  তায 
পকযানাভ পঙর ' The Phi l osophy of  our  Peopl e' ।  

১৯৩০ াকর যফীন্নাথ াক্সকপািি সথকও পফািি ফক্ততৃা প্রদাকনয াঅভেণ ান। পফকশ্বয ঔিাতনাভা দািপনওকণ এাআ ফক্ততৃা পদকয় 
এককঙন। স ফঙয ১৯ সভ াক্সকপাকিি ভিানকঘস্টায ওকরকচ তাাঁয পফািি ফক্ততৃা ানুপষ্ঠত য়। ফক্ততৃায নাভ ' The 
Rel i gi on of  Man' । পকর ওপফ যফীন্নাথকও পফকশ্বয প্রথভ সেণীয দািপনওকদয ভমিাকয় স্থান সদয়া য়।  

লাকিাত্তয ফয়ক যফীন্নাথ পঘত্রঘঘিা রৄরু ওকযন। সরঔায ওািাকুপি সথকওাআ তাাঁয এ ঘঘিায ূঘনা। িাপয,  াআাংরিাডি,  চাভিাপন,  
সিনভাওি প্রবৃপত সদক ানুপষ্ঠত ওপফয পঘত্রপ্রদিনী পল্পযপওকদয ভুগ্ধ ওকয। াআকতাভকধি পতপন যাপয়া ভ্রভণ ওকযন। প্রথভ 
ভামুকিয য যাপয়ায াভাপচও পফপ্লফ এফাং তাকদয ওভিমজ্ঞ সদকঔ পতপন াপববূত ন। তাাঁয এাআ াপবজ্ঞতায প্রপতপরনাআ 
যাপয়ায পঘপঠ। 

 তাযয পতপন াঅকভপযওা কয় ১৯৩১ াকরয চানুয়াপযকত সদক সপকযন। এিাাআ পঙর তাাঁয সল ািাতি ভ্রভণ। কয 
ওপফ রৃফায বাযকতয ফাাআকয পককয়কঙন ১৯৩২ াকর াযস্ম  াআযাকও এফাং ১৯৩৪ াকর পাংকর।  

ওরওাতা পফশ্বপফদিারয় যফীন্নাথকও নানাবাকফ ম্যাপনত ওকযকঙ। ১৯২১ াকর এাআ পফশ্বপফদিারকয়য ‘চকত্তাপযণী দও’ 
তাাঁকওাআ প্রথভ প্রদান ওযা য়। ১৯৩২-এ সঔাকন প্রদত্ত  ‘ওভরা ফক্তৃতা’য় ওপফ ফকরন ‘ভানুকলয ধভি’ ম্বকন্ন। যফীন্নাথ 
ওরওাতা পফশ্বপফদিারকয়য াধিাও দ গ্রণ ওকয ওকয়ওপি ফক্তৃতা সদন এফাং ১৯৩৮ াকর এাআ পফশ্বপফদিারকয় ফাাংরায় 
ভাফতিন বালণ পদকয় াআপতা ৃপষ্ট ওকযন।  

 চীফকনয সল দ ফঙয যফীন্নাথ ফর ওাফি,  কান,  নৃতিনািি,  ভ্রভণওাপনী,  ভাকরাঘনা,  াঈন্যা এফাং প্রফন্ন 
যঘনা ওকযন। এ কফি এক তাাঁয যঘনায় নতুন মুককয স্ধি রাকক। এ ভকয় যপঘত তাাঁয ওাফিগ্রকন্থয াংঔিা প্রায় 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
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কনকযাপি। তায ভকধি ুনি (১৯৩২),  সল প্তও (১৯৩৫),  ত্রুি ( ১৯৩৬)  শ্যাভরী (১৯৩৬) কদিঙকন্দ 
সরঔা। এ মিাকয় যফীন্ভানক এওিা পনকঢূ় পযফতিন রক্ষ ওযা মায়। ওপফ েভ পফজ্ঞানভনস্ক কয় কঠন,  তাাঁয 
সঘতনায় সনকভ াঅক দািপনও পনপরিপ্ততা। ওপফতাগুপর কয় কঠ পনযাবযণ এফাং ধিানকম্ভীয। 

 ভৃতিুকঘতনা তাাঁকও ভাকছ ভাকছ াঅচ্ছন্প ওকয। তায প্রপতপরন খকি প্রাপন্তও (১৯৩৮)-এয ওপফতায়। ওপফয ভন াঅফায ধাপফত য় 
ভানফভাকচয পদকও,  রূওথায চককত,  ফাাঈকরয ভকনয ভানুকলয ন্নাকন,  বফসৃ্পপতকত,  ীপডত ভানুকলয সফদনায়। পওন্তু 
ান্যপদকও াপতি পনকয় যীক্ষা এফাং নতুন ৃপষ্ট ঘরকত থাকও। এফায পতপন সরকঔন কদিকান। নৃতিনািিগুপর তাাঁয াূফি ৃপষ্ট। 
যুাকনা ওপফতাকও পতপন রূ সদন নৃতিনাকিি;  যঘনা ওকযন পঘত্রােদা,  শ্যাভা  ঘডিাপরওা। নিযাচ,  নফীন,  োফণকাথা 
এগুপর পনকি প্রওৃপতয েীতরূ। ওপফয সল দকওয াঈন্যা রৃাআকফান (১৯৩৩),  ভারঞ্চ (১৯৩৪) এফাং ঘায াধিায় 
(১৯৩৪)।  

চীফনায়াকহ্ন এক যফীন্নাথ পফজ্ঞাকনয নানা চপির তে পনকয় সবকফকঙন। তাযাআ পর পফশ্বপযঘয় (১৯৩৭)। পফজ্ঞাকনয প্রপত 
ওপফয চাত ানুযাক পঙর বফ সথকওাআ। প্রাপণপফদিা,  দাথিপফদিা এফাং সচিাপতপফিদিা পফলকয় পতপন প্রঘুয প্রফন্ন যঘনা ওকযন। 
প্রথভ চীফকন াঅঘামি চকদীঘন্ ফসুয াঘমি  ঔি পফজ্ঞাকনয প্রপত তাাঁয সওৌতূর ফাপডকয় সতাকর। তাাঁয ভগ্র ওাফিাপকতি 
এও চাক পফজ্ঞানকঘতনা  দািপনও াঈরপব্ধয ঙা সুস্ধষ্ট।  

াআাঈকযা পযওাকর যফীন্নাথ চাভিাপনকত াঅাআনস্টাাআকনয কে াক্ষাৎ ওকযন। ভওারীন পফজ্ঞাকনয কপতভয়তায সুয তাাঁয 
াাংঔি ওপফতায় বপনত। ওপফয প্রওৃপতপফলয়ও ওপফতায ান্তযাকর পুকি াঈকঠকঙ পফশ্বৃপষ্টয পনকূঢ় বফজ্ঞাপনও তে। স 
( ১৯৩৭),  পতনেী ( ১৮৪০),  কল্পল্প ( ১৯৪১) এফ গ্রকন্থ পফজ্ঞান  পফজ্ঞানীকদয পনকয় যফীন্নাথ ঘভৎওায কল্প 
াঈস্থান ওকযকঙন।  

পফশ্বভনস্ক ওপফ ভৃতিুয ূকফি প্রতিক্ষ ওকযকঙন ভানফবিতায কবীয িিকও। তথাপ পতপন ভানুকলয ভকে পঘয-াঅস্থাফান পঙকরন। 
ওারান্তয (১৯৩৭)  বিতায িি (১৯৪১)-এ ওপফয সাআ পফশ্বাকয সুয াক্ষুণ্ণ যকয়কঙ।  যফীন্নাকথয াপন্তভ ফাণী বিতায 
িি। এ বালণ পতপন কডপঙকরন তাাঁয সল চকন্ধাৎফ ানুষ্ঠাকন। সফায ওপফয াঅপ ফঙয ণূি য়। 

 ১৯৪০ াকরয সকেম্বয ভাক ওপফ ওাপরম্পগ পককয় াসুস্থ কয় কডন। তঔন সথকও তাাঁয াযীপযও াফস্থায াফনপত খিকত 
থাকও। ১৯৪১ াকরয ৭ াঅকস্ট (২২ োফণ ১৩৪৮) সচাডাাাঁকওায ফাপডকত যফীন্নাথ সল পনাঃশ্বা তিাক ওকযন।  

যফীন্নাথ পঙকরন ানন্ত চীফন,  পঘযচীফী ভানফাত্মা  প্রওৃপতয পঘযন্তন সৌন্দকমিয ওপফ। ভৃতিুকও পতপন সদকঔকঙন ভাচীফকনয 
মপত পককফ। চীফন-ভৃতিু  চকৎ-াংায তাাঁয পনওি প্রপতবাত য় এও াঔডি রূক। তাাআ তাাঁয  কাকন চীফনরীরায সুয ফাকচ 
এবাকফ:  

াঅকঙ রৃাঃঔ াঅকঙ ভৃতুি পফয-দন রাকক   
তফু াপন্ত তফু াঅনন্দ তফু ানন্ত চাকক।  
 
এও নচকয----  
 
 চন্ধ ১৮৬১ াকরয ৭ সভ (১২৬৮ ফোকব্দয ২৫ বফাঔ) 
 তাাঁয পতা ভপলি  সদকফন্নাথ ঠাকুয]] এফাং পতাভ পপ্রন্ফ  দ্বাযওানাথ ঠাকুয, তাাঁয ভা াযদা সদফী 
 যফীন্নাকথয সচিষ্ঠ ভ্রাতা  পদ্বকচন্নাথ ঠাকুয পঙকরন দািপনও  ওপফ,  সভচ ভ্রাতা  কতিন্নাথ ঠাকুয পঙকরন প্রথভ 

বাযতীয় াঅাআপএ;  ান্য ভ্রাতা  সচিাপতপযন্নাথ ঠাকুয পঙকরন েীতজ্ঞ  নািিওায এফাং সফানকদয ভকধি  
স্ণিকুভাযী সদফী ন্যাপও পককফ ঔিাপত রাব ওকযন। 

 যফীন্নাকথয ৫২পি ওাফিগ্রন্থ, ৩৮পি নািও, ১৩পি াঈন্যা , ৩৬পি প্রফন্ন  ান্যান্য কদিাংওরন তাাঁয চীফদ্দায় ফা ভৃতুিয াফিফপত 
কয প্রওাপত য়। তাাঁয ফিকভাি ৯৫পি সঙািকল্প,   ১৯১৫পি কান কল্পগুচ্ছ  কীতপফতান াংওরকনয ান্তবুিক্ত কয়কঙ। 
যফীন্নাকথয মাফতীয় প্রওাপত  গ্রন্থাওাকয াপ্রওাপত যঘনা ৩২ ঔকে যফীন্ যঘনাফরী নাকভ প্রওাপত কয়কঙ।যফীন্নাকথয 
মাফতীয় ত্রাপতি াঈপন ঔকে পঘপঠত্র  ঘাযপি ৃথও গ্রকন্থ প্রওাপত।এঙাডা পতপন প্রায় রৃাআ াচায ঙপফ এাঁকওপঙকরন। 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0,_%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0,_%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0,_%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80,_%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF&action=edit&redlink=1
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যফীন্নাকথয যঘনা পফকশ্বয পফপবন্প বালায় ানূপদত কয়কঙ। ১৯১৩ াকর কীতাঞ্জপর ওাফিগ্রকন্থয াআাংকযপচ ানুফাকদয চন্য পতপন 
াপকতি সনাকফর ুযস্কায রাব ওকযন। 

 ১৯১৩ াকর তাাঁকও সনাকফর ুযস্কাকয বূপলত ওযা য়।  
 প্রথভ ভুপিত ওপফতা ‘াপবরাল 
 প্রথভ সরঔা ওপফ-ওাপনী  (১৮৭৮)  পদ্বতীয় সরঔা “ফনপুর(১৮৮০), প্রথভ নািও “ফাল্মীপও প্রপতবা”(১৮৮১), ১ভ 

াঈন্যা “সফৌ ঠাকুযানীয াি‛(১৮৮৩) , ১ভ সঙাি কল্প ‚পবঔাপযনী‛ , ফিকল ‚রিাফকযিপয‛, ১ভ প্রফন্ন গ্রন্থ ‚পফপফধ 
প্রাং‛(১৮৮৩),  

 াপবনয় ওকযন পনকচয সরঔা ১৩ পি নািকও। 
 সল ািাতি ভ্রভণ াঅকভপযওা- ১৯৩১ । ১৯৩২ াকর াযস্ম  াআযাকও এফাং ফিকল- ১৯৩৪ াকর পাংকর।  
 প্রথভ চীফকন তায াঈকম্ঔকমাকি ওপফতাাঃ “পনছিকযয স্প্নবে” ( াঅপচ এ প্রবাকত যপফয ওয 

   সওভকন পর প্রাকনয’ য) 

 াঈন্যাাঃ ফাঈঠাকুযানীয াি (১৮৮৩)  যাচপলি (১৮৮৭),সঘাকঔয ফাপর (১৩০৯),  সনৌওািুপফ (১৩১৩) এফাং সকাযা 
(১৩১৬),ঘতুযে (১৯১৬)  খকয ফাাআকয  ( ১৯১৬),সমাকাকমাক(১৯২৬),  সকলয ওপফতা(১৯২৯), রৃাআকফান (১৯৩৩),  
ভারঞ্চ (১৯৩৪) এফাং ঘায াধিায় (১৯৩৪)। 
 

 নািওাঃ  
াযকদাৎফ  কৃপ্রকফ ভুকুি নিীয চূা প্রায়পিত্ত  পযত্রাণ 
যাচা তাকয সদ াঘরায়তন ততী িাওখয ওাকরয মাত্রা 
পাল্গুনী  ফাাঁপয গুরু  ভুপক্তয াঈায় ারূযতন  াঊণকাধ 
ভুক্তধাযা ঘোপরওা যক্তওযফী  সাধকফাধ   

 প্রন 

সকাডায় করদ  বফকুকিয ঔাতা সলযক্ষা পঘযকুভায-বা  

 াস্মকওৌতুও 

বূপভওা াঅমি  ানামি ঙাকত্রয যীক্ষা এওান্পফতিী সকি  পকঠ  ঔিাপতয পফডম্বনা 

াবিথিনা  াঅেভীডা সযাককয পঘপওৎা াকন্তিপষ্ট-ৎওায  পঘন্তাীর ূক্ষ্ম পফঘায 
বাফ  াবাফ  গুরুফাওি সযাকীয ফনু্ন  ঔিাপতয পফডম্বনা যপও 
 কীপতনািি 

ফাল্মীপওপ্রপতবা  সল ফলিণ াকভাঘন ভায়ায সঔরা  নিযাচ প্রওৃপতয প্রপতকাধ ফন্ত নফীন 

 নৃতিনািি 

োফণকাথা  শ্যাভা নৃতিনািি পঘত্রােদা নৃতিনািি ঘোপরওা 

 ওাফি-নািও  

যাচা  যানী ভাপরনী পফচিন পঘত্রােদা 

 নািি-ওপফতা  

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87_%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2_%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/1951
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/1317
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/3428
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/1334
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5898
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4858
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5774
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5600
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/1161
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5392
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/1312
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4717
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5870
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/3216
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/1324
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4435
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/1176
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/2309
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/3634
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4393
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/2220
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/1340
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/3614
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/1306
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5321
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4389
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/351
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5613
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5400
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5617
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5419
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5595
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5478
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5633
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5514
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5664
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5545
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5626
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5563
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5700
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5578
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5595
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5685
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/2112
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/3762
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4084
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5943
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4305
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/1945
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/2701
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4658
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/2418
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6181
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/3977
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/3117
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/6021
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/2305
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5991
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/2861
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পফদায়-াপবা  ওাপনী 

প্রফন্ন াংওরন ভূ  
য়ুকযা-
প্রফাীয ত্র 

য়ুকযা-মাত্রীয 
িায়াপয 

পঘপঠত্র ওতিায াআচ্ছায় ওভি ফাাংরা ব্দতে াপকতিয 
স্রূ 

পিভ-মাত্রীয 
িায়াপয 

ঞ্চবূত াঅত্মপক্ত বাযতফলি চাবা-মাত্রীয ত্র  পল্প পফশ্ববাযতী ভানুকলয ধভি 
ঘাপযত্রূচা পফপঘত্র প্রফন্ন প্রাঘীন াপতি ঙন্দ  পফজ্ঞান ঔৃষ্ট াপকতিয 

কথ 
সরাওাপতি ফিেকওৌতুও াপতি  ওারান্তয াভপয়ও াপতি 

ভাকরাঘনা 
াংকীতপঘন্তা ফাাংরাবালা-

পযঘয় 
াঅধুপনও 
াপতি  

যাচা প্রচা  ভূ কথয ঞ্চয় চাান-মাত্রী  ধভি / দিন বিতায 
াংওি 

স্কদ ভাচ পক্ষা াঅত্মপযঘয় যাপয়ায পঘপঠ পফপফধ ভাত্মা কান্নী 
ব্দতে ধভি াপন্তপনকওতন াঅেকভয রূ  

পফওা 
াযকস্ম াভপয়ও 

াযাংগ্র 
াপন্তপনকওতন 
ব্হ্মঘমিােভ 

চীফনসৃ্পপত ঞ্চয় পযঘয় ভফায়নীপত সঙকরকফরা ম্ীপ্রওৃপত াংকীত 
াআপতা গ্রন্থভাকরাঘনা ফিপক্তপ্রে      

 

 

ওাচী নচরুর াআরাভ (১৮৯৯-১৯৭৬)  
 
ওাচী নচরুর াআরাভ (১৮৯৯-১৯৭৬)   ফাাংরাকদকয চাতীয় ওপফ এফাং াপফবক্ত ফাাংরায াপতি,  ভাচ  াংসৃ্কপত সক্ষকত্রয 
ান্যতভ সেষ্ঠ ফিপক্তত্ব। BBC চপযওৃত(২০০৪) যফওাকরয সেষ্ঠ ফাগাপরয তাপরওায় পতপন ৩য় স্থাকন াঅকঙন। নচরুর ১৩০৬ 
ফোকব্দয ১১ বচিষ্ঠ  ( ২৪ সভ ১৮৯৯) পিভফকেয ফধিভান সচরায ঘুরুপরয়া গ্রাকভ চন্ধগ্রণ ওকযন। তাাঁয পতা ওাচী পপওয 

াঅভদ পঙকরন ভপচকদয  াআভাভ  ভামাকযয ঔাকদভ। নচরুকরয িাও নাভ পঙর ‗রৃঔু পভয়া‘। ১৯০৮ াকর পতায ভৃতিু কর 
নচরুর পযফাকযয বযণ-সালকণয চন্য াচী াকরায়াকনয ভামাকযয সফও এফাং ভপচকদ ভুয়াপিকনয ওাচ ওকযন। পতপন 
গ্রাকভয  ভওতফ সথকও পনম্ন প্রাথপভও যীক্ষায় াঈত্তীণি ন।  
 

 ফাাংরা াপকতিয াআপতাক পতপন ‗পফকিাী ওপফ‘ এফাং াঅধুপনও ফাাংরা কাকনয চককত ‗ফুরফুর‘ নাকভ ঔিাত।  তাাঁয 

ফিপতেভধভিী ওপফতায চন্যাআ ‗পত্রকাত্তয াঅধুপনও ওপফতা‘য ৃপষ্ট চতয কয়পঙর ফকর ভকন ওযা য়।  
 াআাংকযচ যওায তাাঁয ওকয়ওপি গ্রন্থ  পত্রওা পনপলি ওকয এফাং তাাঁকও ওাযাদকডি দপডিত ওকয। নচরুর াঅদারকত 

পরপঔত যাচফন্দীয চফানফন্দী পদকয় এফাং প্রায় ঘপম্ পদন এওিানা  ানন ওকয াআাংকযচ যওাকযয সচর-চুরুকভয 
প্রপতফাদ চাপনকয় াআপতা ৃপষ্ট ওকযন এফাং এয ভথিকন সনাকফর পফচয়ী  যফীন্নাথ ঠাকুয তাাঁকও গ্রন্থ াঈৎকি ওকয 
েিা চানান।  

যনেীতাঃ 
 নতুকনয কান পকযানাকভ ঢাওায ‘পঔা’ পত্রওায় ১৯২৮(১৩৩৫ ফাাংরা) াকর প্রওাপত য়।  
 কড এয নাভ য় ঘল  ঘল  ঘল  । 
 ১৯২৯ পিস্টাকব্দ যপঘত এফাং সুযাকযাপত ন্নিা ওাফিগ্রকন্থয ান্তকিত এওপি কান। দাদযা তাকরয এাআ েীতপি ১৯৭২ াকরয 

১৩াআ চানুয়াপয ানুপষ্ঠত ফাাংরাকদকয তৎওারীন ভেীবায প্রথভ বফঠকও ফাাংরাকদকয যণ-েীত পককফ পনফিাঘন ওযা 
য়।ফাাংরাকদকয সম সওাকনা াভপযও ানুষ্ঠাকন এাআ কানপিয ২১ রাাআন মেেীকত ফাচাকনা য় 
 

http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4371
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/5371
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=56&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=56&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/9108
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/9108
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=25&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/14760
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=43&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=21&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=21&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/8179
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/8179
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=26&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=27&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=28&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=39&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=53&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=24&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=40&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=29&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=30&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=32&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=7&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=46&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=18&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=10&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=10&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=31&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=1&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=2&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=9&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/9073
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/9073
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=44&catId=6
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http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=33&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=34&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=35&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=14&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=38&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=47&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/7230
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/7230
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=6&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=3&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=5&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=17&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=42&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=45&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=19&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=4&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=36&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=37&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=16&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=16&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=8&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/9411
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/9411
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=23&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=23&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=57&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=58&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=59&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=22&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/7125
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=20&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=52&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/4?subcatid=49&catId=6
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/8902
http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/9825
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%AC
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B6%E0%A6%A8
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0,_%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%A8%E0%A7%AF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6
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ফাাংরা েীকতয প্রায় ফওপি ধাযায পযঘমিা  পযপুষ্ট,  ফাাংরা কানকও াঈত্তয বাযতীয় যাকেীকতয দৃঢ় পবপত্তয য স্থান 
এফাং সরাওেীতােয়ী ফাাংরা কানকও াঈভাকদকয ফৃত্তয ভাকিেীকতয ঐপতকিয কে াংমুপক্ত নচরুকরয সভৌপরও 
েীতপ্রপতবায পযঘায়ও।  নচরুরেীত ফাাংরা েীকতয াণুপফশ্ব,  তরৃপয াঈত্তয বাযতীয় যাকেীকতয ফেীয় াংস্কযণ। 
ফাণী  সুকযয বফপঘকত্রি নচরুর ফাাংরা কানকও মথাথি াঅধুপনও েীকত রূান্তপযত ওকযন।  
 
ভওতফ,  ভামায  ভপচদ-চীফকনয য নচরুর   যাঢ় ফাাংরায (পিভ ফাাংরায ফধিভান-ফীযবূভ াঞ্চর) ওপফতা ,  কান াঅয 
নৃকতিয পভে াঅপেও  সরাওনািি সরকিাদকর সমাকদান ওকযন। ঐফ সরাওনাকিিয দকর ফারও নচরুর পঙকরন এওাধাকয  
ারাকান যঘপয়তা  াপবকনতা। নচরুকরয ওপফ  পল্পী চীফকনয রৄরু এ সরকিাদর সথকওাআ।  তাৎক্ষপণওবাকফ ওপফতা  
কান যঘনায সওৌর নচরুর  সরকিা ফা ওপফকাকনয দকরাআ যপ্ত ওকযন। এ ভয় সরকিাদকরয চন্য পওকায ওপফ নচরুকরয ৃপষ্ট 
ঘালায গ,  কুপনফধ,  যাচা মুপধপষ্ঠকযয গ,  দাতা ওণি,  াঅওফয ফাদা,  ওপফ ওাপরদা,  পফদিাবূতুভ,  যাচুকত্রয 
গ,  ফডু াপরকওয খাকড সযাাঁ,  সভখনাদ ফধ প্রবৃপত।  
 
১৯১০ াকর নচরুর ুনযায় ঙাত্রচীফকন পপকয মান। প্রথকভ পতপন যানীকঞ্জ পয়াযকার যাচ সু্কর এফাং কয ভাথরুন াঈচ্চ 
াআাংকযপচ সু্ককর (কয নফীনঘন্ াআনপস্টপিাঈন) বপতি ন। সকলাক্ত সু্ককরয সি-ভাস্টায পঙকরন ওপফ   কুভুদযঞ্জন ভপম্ও;  
নচরুর তাাঁয াপন্পধি রাব ওকযন। রৃবিাকিেকভ াঅপথিও ানিকনয ওাযকণ লষ্ঠ সেপণয য নচরুকরয ঙাত্রচীফকন াঅফায পফঘ্ন খকি। 
ভাথরুন সু্কর সঙকড পতপন প্রথকভ ফাসুকদকফয ওপফদকর,  কয এও পিস্টান সযরকয় কাকিিয ঔানাভা কদ এফাং সকল 
াঅানকাকর ঘা-রুপিয সদাওাকন ওাচ সনন। এবাকফ পওকায েপভও নচরুর তাাঁয  ফারিচীফকনাআ রূঢ় ফাস্তফতায কে ভিওবাকফ 
পযপঘত ন।  
 
ঘা-রুপিয সদাওাকন ঘাওপয ওযায ভয় াঅানকাকরয দাকযাকা যপপচাঈম্ায কে নচরুকরয পযঘয় য় এফাং তাাঁয সুফাকদাআ 
নচরুর ১৯১৪ াকর  ভয়ভনপাং সচরায পত্রাকরয দপযযাভুয সু্ককর প্তভ সেপণকত বপতি ন। এও ফঙয য পতপন ুনযায় 
পনকচয গ্রাকভ পপকয মান এফাং ১৯১৫ াকর াঅফায যানীকঞ্জ পয়াযকার যাচসু্ককর াষ্টভ সেপণকত বপতি ন। এ স্কুকর নচরুর 
১৯১৫-১৭ াকর এওিানা  াষ্টভ সথকও দভ সেপণ মিন্ত ডারৄনা ওকযন। পপ্রকিস্ট যীক্ষায ভয় ১৯১৭ াকরয সলপদকও 
নচরুর সনাফাপনীকত সমাক সদন।   
 
১৯১৭ াকরয সলপদও সথকও ১৯২০ াকরয ভাঘি-এপপ্রর মিন্ত প্রায়  াঅডাাআ ফঙয নচরুকরয াভপযও চীফকনয পযপধ। এ 
ভকয়য ভকধি পতপন ৪৯ সফেপর সযপচকভকডিয এওচন াধাযণ বপনও সথকও ফিাকিপরয়ন সওায়ািিায ভাস্টায াপফরদায মিন্ত 
কয়পঙকরন।  ওযাপঘ সনাপনফাক ফক যপঘত এফাং ওরওাতায পফপবন্প ত্রপত্রওায় প্রওাপত নচরুকরয যঘনাফপরয ভকধি যকয়কঙ 

‗ফাাঈডিুকরয াঅত্মওাপনী‘ ( কাত,  সভ ১৯১৯) নাভও প্রথভ কদি যঘনা,  প্রথভ প্রওাপত ওপফতা ‗ভুপক্ত‘ ( ফেীয় ভুরভান 

াপতি পত্রওা,  চুরাাআ ১৯১৯) এফাং ান্যান্য যঘনা: কল্প ‗সনা‘,  ‗ফিথায দান‘,  ‗সভকয সনকায‘,  ‗খুকভয সখাকয‘;  

ওপফতা ‗াঅায়‘,  ‗ওপফতা ভাপধ‘ প্রবৃপত। াঈকম্ঔকমাকি সম,  ওযাপঘ সনাপনফাক সথকও পতপন ওরওাতায পফপবন্প 
াপতিপত্রওা,  সমভন:  প্রফাী,   বাযতফলি,   বাযতী,   ভানী,  ভম্যিফাণী,   ফুচত্র,  কাত  ফেীয় 
ভুরভান াপতি পত্রওায গ্রাও পঙকরন। তাঙাডা তাাঁয ওাকঙ যফীন্নাথ,  যৎঘন্,  এভনপও পাযপ ওপফ াপপকচয পওঙু 
গ্রন্থ পঙর।  
 
 প্রথভ ভামুি সকল ১৯২০ াকরয ভাঘি ভাক নচরুর সদক পপকয ওরওাতায় াপপতিও-াাংফাপদও চীফন রৄরু ওকযন। 

ওরওাতায় তাাঁয প্রথভ াঅেয় পঙর ৩২নাং ওকরচ স্যীকি  ফেীয় ভুরভান াপতি পভপত- য াপপক পভপতয ান্যতভ 
ওভিওতিা ভুচফ্পয াঅভকদয কে। রৄরুকতাআ  সভাকরভ বাযত,  ফেীয় ভুরভান াপতি পত্রওা,  াঈানা  

প্রবৃপত পত্রওায় তাাঁয কদিাযপঘত ফাাঁধন-াযা    াঈন্যা এফাং ‗সফাধন‘,  ‗াত-াআর-াঅযফ ‘,  ‗ফাদর প্রাকতয 

যাফ‘,  ‗াঅকভনী‘,  ‗সঔয়া-াকযয  তযণী‘,  ‗সওাযফানী‘,  ‗সভাযভি‘,  ‗পাকতা-াআ-সদায়াজ্দম্ ‘ প্রবৃপত 
ওপফতা প্রওাপত কর ফাাংরা াপতি সক্ষকত্র ঘাঞ্চকরিয ৃপষ্ট য়।  ওপফ-ভাকরাঘও   সভাপতরার ভচুভদায সভাকরভ 

বাযত পত্রওায় প্রওাপত এও কত্রয ভাধিকভ নচরুকরয ‗সঔয়া-াকযয  তযণী‘ এফাং ‗ফাদর প্রাকতয যাফ‘ 
ওপফতারৃপিয াঈচ্ছ্বপত প্রাংা ওকযন । নচরুর ফেীয় ভুরভান াপতি পভপতয াপপক সভাাম্যদ সভাচাকম্যর ও,  

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2_%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A2%E0%A6%BC
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%8B_%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95,_%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A8
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B9_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A4
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%80
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%80
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A4
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%AE_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0,_%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B9%E0%A6%95,_%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6_%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2
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াঅপচারুর ও,   ওাচী াঅফরৃর রৃদ,   ভুম্যদ ীরৃম্া প্রভুঔ ভওারীন ভুরভান াপপতিকওয কে খপনষ্ঠ 

ন। াযপদকও ওরওাতায তৎওারীন চভচভাি রৃপি াপপতিও াঅয ‗ককচনদায াঅড্ডা‘  ‗বাযতীয় াঅড্ডা‘য়  
াতুরপ্রাদ সন,  পদকনন্নাথ ঠাকুয,   াফনীন্নাথ ঠাকুয,   কতিন্নাথ দত্ত,  ঘারুঘন্ ফকন্দিাাধিায়,  স্তাদ 
ওযভতুম্া ঔাাঁ,   সপ্রভাঙ্কুয াঅতথিী,   পপযকুভায বারৃডী,  সকভন্কুভায যায়,  যৎঘন্ ঘকটাাধিায়,  পনভিকরন্দু 
রাপডী,  ধূচিপিপ্রাদ ভুকঔাাধিায় প্রভুঔ ফাাংরায ভওারীন পল্প,  াপতি,   েীত  নািিচককতয পদওারকদয 
কে পযপঘত  খপনষ্ঠ ফায সুকমাক ান।  

 
 নচরুর ১৯২১ াকরয াকোফয ভাক াপন্তপনকওতকন যফীন্নাকথয কে াক্ষাৎ ওকযন;  তঔন সথকও ১৯৪১ মিন্ত রৃ 

দও ফাাংরায রৃ প্রধান ওপফয ভকধি সমাকাকমাক  খপনষ্ঠতা াক্ষুণ্ণ পঙর।  
 
এ.সও পচরুর কওয (সকয-ফাাংরা) ম্পাদনায় াকমাক  পঔরাপত াঅকন্দারকনয সপ্রক্ষাকি ১৯২০ াকরয ১২ চুরাাআ 
ান্নি বদপনও  নফমুক প্রওাপত কর তায ভাধিকভাআ নচরুকরয াাংফাপদও চীফকনয ূত্রাত খকি। নচরুকরয সরঔা  
 

 ‗ভুাপচযীন তিায চন্য দায়ী সও?‘ প্রফকন্নয চন্য াআ ফঙকযযাআ াঅকস্ট-সকেম্বকযয পদকও পত্রওায চাভানত 
ফাকচয়াপ্ত য় এফাং নচরুকরয য পুরকয দৃপষ্ট কড। নফমুক পত্রওায াাংফাপদওরূক নচরুর সমভন এওপদকও 
স্কদ  াঅন্তচিাপতও চককতয যাচননপতও-াভাপচও াফস্থা পনকয় পরঔপঙকরন ,  সতভপন ভুচফ্পয াঅভকদয কে 
পফপবন্প যাচননপতও বা-পভপতকত াঈপস্থত সথকও ভওারীন  যাচননপতও পযপস্থপত ম্পকওি য়াপওফার পচ্ছকরন। 
াাাপ পফপবন্প খকযায়া াঅয  ানুষ্ঠাকন সমাকদান এফাং েীত পযকফকনয ভধি পদকয় তরুণ ওপফয াংসৃ্কপতঘঘিা 
াগ্রয পচ্ছর। নচরুর তঔন পনকচ কান পরকঔ সুয ওযকত রৄরু ওকযন পন,  তকফ তাাঁয ওকয়ওপি ওপফতায় সুয পদকয় 

তায স্যপরপ ত্রপত্রওায় প্রওা ওকযপঙকরন ব্াহ্মভাকচয েীতজ্ঞ সভাপনী সনগুপ্তা,  সমভন: ‗য়ত সতাভায 

াফ সদঔা‘,  ‗কয এ সওান্ সস্দ-সুযধুনী ‘। নচরুকরয কান ‗ফাচা প্রবু ফাচা খন‘ প্রথভ প্রওাপত য় কাত 
পত্রওায ১৩২৭ াকরয বফাঔ াংঔিায়।  

 
১৯২১ াকরয এপপ্রর-চুন ভা নচরুকরয চীফকনয চন্য াতিন্ত  গুরুত্বূণি  তাৎমিূণি ভয়। এ ভয় পতপন ভুপরভ াপতি 
পভপতয াপপক পযপঘত ন ুস্তও প্রওাও াঅরী াঅওফয ঔাকনয কে এফাং তাাঁয কোআ নচরুর প্রথভ কুপভম্ায় পফযচাসুন্দযী 
সদফীয ফাপডকত াঅকন। এঔাকন পতপন প্রভীরায কে পযপঘত ন এফাং এ পযঘকয়য ূত্র ধকযাআ কয তাাঁযা পযণয়ূকত্র াঅফি 
ন।  
 
কুপভম্া সথকও নচরুর সদৌরতুয গ্রাকভ াঅরী াঅওফয ঔাকনয ফাপডকত পককয় পওঙুওার াফস্থান ওকযন। সঔান সথকও ১৯ চুন 
নুযায় কুপভম্ায় পপকয পতপন ১৭ পদন াফস্থান ওকযন। তঔন াকমাক াঅকন্দারকন  কুপভম্া াঈকদ্বপরত। নচরুর পফপবন্প 

সাবামাত্রা  বায় সমাক পদকয় কাাআকরন কদিাযপঘত  সুযাকযাপত স্কদী কান: ‗এ সওাকনা াকর পথও ঙুকি একরা ফপন্দনী 

ভায াঅপেনায়‘,  ‗াঅপচ যক্ত-পনপ সবাকয/ এপও এ রৄপন কয/ ভুপক্ত-সওারার ফন্দী-ৃঙ্খকর ‘ প্রবৃপত।  
 
১৯২১ াকরয নকবম্বয ভাক নচরুর াঅফায কুপভম্া মান। ২১ নকবম্বয বাযতফিাী যতার পঙর। নচরুর ুনযায় কথ নাকভন 

এফাং াকমাক পভপঙকরয কে য প্রদপক্ষণ ওকয কাাআকরন: ‗পবক্ষা দা! পবক্ষা দা! পপকয ঘা ককা ুযফাী।‘ এ ভয় 
তুযকস্ক ভধিমকুীয় াভন্ত ান পিপওকয় যাঔায চন্য বাযকত ভুরভানযা  পঔরাপত াঅকন্দারন ওযপঙর। ভাত্মা কান্নীয সনতকৃত্ব 
াকমাক াঅয ভরানা সভাাম্যদ াঅরী  ওত াঅরীয সনতৃকত্ব পঔরাপত াঅকন্দারকনয দিকন নচরুর াঅস্থাীর পঙকরন না। 
স্কদক স্ব পফপ্লকফয ভাধিকভ স্যাচ ফা স্াধীনতা াচিন াঅয সভাস্তপা ওাভার াঅতাতুকওিয সনতকৃত্ব তযুকস্কয ারতানাত 
াঈকচ্ছদওাযী নফি তুপওি াঅকন্দারকনয প্রপত নচরুকরয ভথিন পঙর;  তথাপ বাযকতয পন্দু  ভুরভান ম্দাকয়য পম্যপরত 
াম্মাচিফাদ পফকযাধী াংগ্রাকভয চন্যাআ পতপন াআ রৃপি াঅকন্দারকন সমাকদান ওকযন।  
 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%93%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%A6,_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80_%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9,_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8,_%E0%A6%85%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A6
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0,_%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0,_%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80,_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A7%80,_%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC,_%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%8E%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%97
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%A4_%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%A8
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১৯২১ াকরয পিকম্বয ভাক কুপভম্া সথকও  ওরওাতা সপযায য নচরুকরয রৃপি ঐপতাপও  বফপ্লপফও ৃপষ্টওভি কচ্ছ 

‗পফকিাী‘ ওপফতা  ‗বাগায কান‘ েীত। এ রৃপি যঘনা ফাাংরা ওপফতা  কাকনয ধাযাকও ম্পূণি ফদকর পদকয়পঙর;  ‗পফকিাী‘ 
ওপফতায চন্য নচরুর পফরু ঔিাপত  চনপপ্রয়তা াচিন ওকযন।  

১৯২১ াকরয সলপদকও নচরুর াঅকযওপি পফঔিাত ওপফতা ‗ওাভার াা‘ যঘনা। ১৯১৭ াকরয রু ভাচতাপেও পফপ্লফ 

নচরুরকও নানাবাকফ প্রবাপফত ওকযপঙর। নচরুকরয  রাগর  কণফাণী পত্রওায় প্রওাপত ‗াভিফাদী‘  ‗ফিাযা‘ 

ওপফতাগুচ্ছ এফাং ওপভাঈপনস্ট াআডিাযন্যানার-এয ানুফাদ ‗চাক ানন ফন্দী ঠ সয মত‘ এফাং ‗সযি ফ্লাক‘ াফরম্বকন 
যক্ততাওায কান এয প্রভাণ।  
 
১৯২২ াকর নচরুকরয সমফ াপতিওভি প্রওাপত য় সকফয ভকধি গুরুত্বূণি পঙর কল্প-াংওরন ফিথায দান,  ওপফতা-
াংওরন াপগ্ন-ফীণা   প্রফন্ন-াংওরন মুকফাণী। ফাাংরা ওপফতায ারাফদরওাযী ওাফি াপগ্ন-ফীণা  প্রওাকয কে কে এয 
প্রথভ াংস্কযণ সল কয় মায় এফাং যয ওকয়ওপি নতুন াংস্কযণ প্রওা ওযকত য়;  ওাযণ এ ওাকফি নচরুকরয 

‗প্ররকয়াম্া‘,  ‗াঅকভনী‘,  ‗সঔয়াাকযয তযণী‘,  ‗াত-াআল-াঅযফ ‘,  ‗পফকিাী‘,  ‗ওাভার াা‘ প্রবৃপত ফাাংরা াপকতি 
াডা চাকাকনা এফাং ফাাংরা ওপফতায সভাড সপযাকনা ওপফতা াংওপরত কয়পঙর।  
 
১৯২২ াকর নচরুকরয ায পফপ্লফী াঈদিভ করা  ধূভকওত ু পত্রওায প্রওা (১২ াঅকস্ট)। পত্রওাপি প্তাক রৃফায প্রওাপত 
কতা। পফকয দকও াকমাক  পঔরাপত াঅকন্দারকনয ফিথিতায য স্ব পফপ্লফফাকদয নুযাপফবিাকফ ধূভকওতু পত্রওায 

তাৎমিূণি াফদান পঙর। এও াকথি এ পত্রওা কয় াঈকঠপঙর স্ব পফপ্লফীকদয ভুঔত্র। পত্রওাপি প্রওাপত কতা ‗ওাচী 
নচরুর াআরাভ ওরিাণীকয়লু,  াঅয় ঘকর াঅয়কয ধূভকওতু। াাাাাঁধাকয ফাাঁধ াপগ্নকতু,  রৃপদিকনয এ রৃকিপকয াঈপডকয় সদ সতায 

পফচয় সওতন।‘ যফীন্নাকথয এ াঅীফিাণী ীকলি ধাযণ ওকয। ধূভকওতুয ২৬ সকেম্বয ১৯২২ াংঔিায় নচরুকরয প্রচ্ছন্প 

যাচননপতও ওপফতা ‗াঅনন্দভয়ীয াঅকভকন‘ প্রওাপত কর ৮ নকবম্বয পত্রওায াআ াংঔিাপি পনপলি ওযা য়। নচরুকরয 
প্রফন্নগ্রন্থ মুকফাণী ফাকচয়াপ্ত য় ২৩ নকবম্বয ১৯২২। এওাআ পদকন নচরুরকও কুপভম্া সথকও সগ্রপতায ওকয ওরওাতায় াঅনা য়। 
পফঘাযাধীন ফপন্দ পককফ ১৯২৩ াকরয ৭ চানুয়াপয নচরুর াঅত্মক্ষ ভথিন ওকয পঘপ সপ্রপকিপন্ফ ভিাপচকস্যি সুাআনকায 

াঅদারকত সম চফানফন্দী প্রদান ওকযন,  ফাাংরা াপকতিয াআপতাক তা ‗যাচফন্দীয চফানফন্দী‘ নাকভ াপতি-ভমিাদা সকয় 
াঅকঙ। ১৬ চানুয়াপয পফঘাকযয যাকয় নচরুর এও ফঙয েভ ওাযাদকডি দপডিত ন।  
 
নচরুর মঔন াঅরীুয সডরার সচকর ফপন্দ তঔন যফীন্নাথ তাাঁয ফন্ত কীপতনািি তাাঁকও াঈৎকি ওকযন (২২ চানুয়াপয ১৯২৩)। 

এ খিনায় াঈম্পত নচরুর সচরঔানায় ফক তাাঁয ানুভ ওপফতা ‗াঅচ ৃপষ্ট সুকঔয াঈম্াক‘ যঘনা ওকযন। ভওারীন াকনও 
যফীন্বক্ত  ানুযাকী ওপফ-াপপতিও পফলয়পি বাকরা সঘাকঔ  সদকঔন পন। এ ফিাাকয সওাঈ সওাঈ াপবকমাক ওযকর যফীন্নাথ 

তাাঁকদয নচরুর-ওাফিাকঠয যাভি সদন এফাং ফকরন ,  ‗. . . মুককয ভনকও মা প্রপতপপরত ওকয,  তা রৄধু ওাফি নয়,  

ভাওাফি।‘  
 
১৯২৩ াকরয ১৪ এপপ্রর নচরুরকও রকপর সচকর স্থানান্তয ওযা য়। যাচফপন্দকদয প্রপত াআাংকযচ সচর-সুাকযয রৃফিিফাকযয 
প্রপতফাকদ াআ পদন সথকওাআ পতপন ানন ধভিখি রৄরু ওকযন। যফীন্নাথ ানন বে ওযায ানুকযাধ চাপনকয় নচরুরকও 

সিপরগ্রাভ ওকযন: ‗Gi ve up hunger  st r i ke,  our  l i t er at ur e cl ai ms you. ‘ াফশ্য সচর ওতৃিকক্ষয 
পফরূ ভকনাবাকফয ওাযকণ নচরুর সিপরগ্রাভপি ান পন। এপদকও চনভকতয ঘাক ১৯২৩ াকরয ২২ সভ সচর-পযদিও ি. 
াঅফরৃম্া সাযায়াদিী রকপর সচর পযদিন ওকযন এফাং তাাঁয াঅশ্বা  ানুকযাকধ াআ পদনাআ নচরুর ঘপম্ পদকনয ানন 
বে ওকযন। নচরুরকও ১৯২৩ াকরয ১৮ চুন ফযভযু সচকর স্থানান্তয ওযা য় এফাং এও ফঙয পতন প্তা ওাযাফাকয য 

১৫ পিকম্বয তাাঁকও ভুপক্ত সদয়া য়। রকপর সচকর ফক নচরুর যঘনা ওকযন ‗এাআ পওর-যা ঙর  সভাকদয এ পওর-যা 

ঙর‘,  াঅয ফযভযু সচকর ‗চাকতয নাকভ ফিাপত ফ চাত-চাপরয়াৎ সঔকছঙ চুয়া‘ এ পফঔিাত কান রৃপি।  
 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%B2%E0%A7%A8
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%81
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নচরুকরয সপ্রভ  প্রওৃপতয ওপফতায প্রথভ াংওরন সদারন-ঘাাঁা   প্রওাপত য় ১৯২৩ াকরয াকোফকয। একত াংওপরত 

দীখি ওপফতা ‗ূচাপযণী‘- সত নচরুকরয সযাভাপডিও সপ্রভ-সঘতনায ফরভাপত্রও স্রূ   প্রওাপত কয়কঙ।  
১৯২৪ াকরয ২৫ এপপ্রর ওরওাতায় নচরুর  প্রভীরায পফফা ম্পন্প য়। প্রভীরা পঙকরন ব্াহ্মভাচবুক্ত। তাাঁয ভা পকপযফারা 
সদফী ঙাডা পযফাকযয ান্যযা এ পফফা ভথিন ওকযনপন। নচরুর াঅত্মীয়-স্চন সথকও পফপচ্ছন্প পঙকরন।  রকপরয ভীয়ী 
ভপরা পভক ভাসুভা যভান পফফাকফি প্রধান বূপভওা ারন ওকযন। নচরুর রকপরকত াংায াকতন।  
১৯২৪ াকরয ১০ াঅকস্ট নচরুকরয কান  ওপফতা াংওরন পফকলয ফাাঁী এফাং এওাআ ভাক বাোয কান প্রওাপত য়। রৃপি 
গ্রন্থাআ াআ ফঙয াকোফয  নকবম্বয ভাক যওায ওতৃিও ফাকচয়াপ্ত য়।  
 
১৯২৫ াকর নচরুকরয কাকনয প্রথভ সযওিি প্রওাপত য় পচ ভাস্টাি বকয় (এাআঘ.এভ.পব) সওাম্পাপন সথকও,  মপদ ১৯২৮ 

াকরয াঅকক নচরুর  গ্রাকভাকপান সওাম্পাপনয কে যাপয াংপিষ্ট ন পন। পল্পী কযন্নাথ দকত্তয ওকি ‗চাকতয নাকভ 

ফিাপত ফ চাত-চাপরয়াৎ সঔকছঙ চুয়া ‘  ‗মাও কুড মাও পফপধয পফধান তি সাও‘ কান রৃপি সযওিি ওযা য়।  
নচরুর এ ভয় পফপবন্প যাচননপতও বা-পভপত  ানুষ্ঠাকন সমাক পদকতন এফাং  স্যপঘত স্কদী কান পযকফন ওকয 
যাধীনতায পফরুকি াংগ্রাকভ ভানুলকও াঈদ্বুি ওযকতন। 
 

 পতপন তাাঁয এওপি চনপপ্রয় স্কদী কান ‗সখার্ সয সখার্ সয াঅভায াকধয ঘওিা সখায‘ ১৯২৫ াকরয সভ ভাক পপযদকুয 
ানুপষ্ঠত ওাংকগ্রকয াপধকফকন ভাত্মা কান্নী  সদফনু্ন পঘত্তযঞ্জন দাকয াঈপস্থপতকত পযকফন ওকযন। ১৯২৫ াকরয সল 
পদকও নচরুর প্রতিক্ষ যাচনীপতকত সমাকদান ওকযন। পতপন কুপভম্া,  সভপদনীুয,  রকপর,   পপযদযু,  ফাাঁকুডা এফাং 
ফাাংরাকদকয পফপবন্প স্থাকন যাচননপতও বা-পভপতকত াাংগ্রণ  ওকযন। নচরুর এ ভয় ফেীয় প্রাকদপও ওাংকগ্রকয দস্ম 

য়া ঙাডা েপভও  ওৃলও াঅকন্দারকনয চন্য ‗েপভও-প্রচা-স্যাচ দর ‘ কঠকন পেয় বূপভওা যাকঔন। যাচনীপতও 
নচরুকরয এওপি াঈকম্ঔকমাকি াঈকদিাক পঙর াপ্তাপও রাের পত্রওা প্রওা (১৬ পিকম্বয ১৯২৫)। পতপন এ পত্রওায প্রধান 

ম্পাদও পঙকরন। এয প্রথভ াংঔিাকতাআ নচরুকরয ‗াভিফাদী‘ ওপফতাভপষ্ট ভুপিত য়। 
 

 রাের পঙর ফাাংরা বালায় প্রওাপত প্রথভ সেপণকঘতন াপ্তাপও পত্রওা। একত প্রওাপত ‗েপভও-প্রচা-স্যাচ দকর ‘য 
ভিাপনকপকস্টাকত প্রথভ বাযকতয ূণি স্াধীনতায দাপফ াঈত্থাপত য়। এ ভয় নচরুর সাচীফী েপভও-ওৃলও াংকঠকনয  
াঈকমাকী াভিফাদী  ফিাযা  ওাফিগ্রন্থ প্রওা ওকযন।  
 
১৯২৬ াকর নচরুর ওৃষ্ণনককয ফফা রৄরু ওকযন এফাং ফাাংরা কাকন এও নতুন ধাযায াংকমাচন ওকযন। পতপন স্কদী কানকও 
স্াধীনতা  সদাত্মকফাকধয ভকধি ীভাফি না সযকঔ ফিাযা সেপণয কণেীকত রূান্তপযত ওকযন। স্পযণীয় সম,  ১৯২৭ াকরয 
এপপ্রর ভাক নচরুর ওরওাতায প্রথভ ফাভন্থী াপ্তাপও কণফাণীয (১৯২৭ াকরয ১২ াঅকস্ট সথকও কণফাণী  রাের 

এওীবূত য়) চন্য যঘনা ওকযন ‗ওপভাঈপনস্ট াআডিাযন্যানার‘  ‗সযি ফ্লাক‘ াফরম্বকন ‗চাককা ানন ফন্দী‘,  

‗যক্ততাওায কান‘ াআতিাপদ। ১৯২৫ াকর নচরুকরয প্রওানাভূকয ভকধি াঈকম্ঔকমাকি পঙর: কল্প-াংওরন পযকক্তয সফদন ,  
ওপফতা  কাকনয াংওরন পঘত্তনাভা,  ঙায়ানি,  াভিফাদী  ূকফয ায়া। পন্দু-ভুরভান ঐকওিয  াগ্রদূত সদফনু্ন 
পঘত্তযঞ্জন দাকয াওার ভৃতিুকত (১৬ চুন ১৯২৫) সাওাত নচরুর ওতৃিও যপঘত কান  ওপফতা পনকয় পঘত্তনাভা গ্রন্থপি াংওপরত 
য়।  
 
১৯২৬ াকরয নকবম্বকয ানুপষ্ঠত সওন্ীয় াঅাআনবায াঈচ্চ পযলকদয দস্মকদয চন্য ূফিফে সথকও পনফিাঘকন প্রপতদ্বপন্দ্বতা ওযা 
নচরুকরয যাচননপতও চীফকন এওপি াঈকম্ঔকমাকি খিনা। এ াঈরকক্ষ পতপন ফূিফাাংরায়,  পফকলত ঢাওা পফবাকক ফিাওবাকফ 
পয ওকযন। স্কুরচীফকন পত্রার-দপযযাভুকয  থাওাওাকর এ াঞ্চর ম্পকওি তাাঁয সম াপবজ্ঞতায ূত্রাত য়,  যাচননপতও  
বফফাপও ওাযকণ তা াঅয কবীয য়।  
 
নচরুর পঙকরন ফাাংরা  কচর কাকনয স্ফষ্টা। কণেীত  কচকর সমৌফকনয রৃপি পফপষ্ট পদও াংগ্রাভ  সপ্রকভয পযঘমিাাআ পঙর 
ভুঔি। নচরুর কচর াঅপেও াংকমাচকনয ভাধিকভ ফাাংরা কাকনয প্রঘপরত ধাযায় বফপঘত্রি াঅনয়ন ওকযন। তাাঁয াপধওাাং কচকরয 
ফাণীাআ াঈৎওৃষ্ট ওপফতা এফাং তায সুয যাকপবপত্তও। াঅপেকওয পদও সথকও সগুপর াঈরৃি কচকরয ভকতা তারমুক্ত  তারঙাডা কীত। 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%97%E0%A6%9C%E0%A6%B2
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নচরুকরয ফাাংরা কচর কাকনয চনপপ্রয়তা ভওারীন ফাাংরা কাকনয াআপতাক পঙর তুরনাীন। ১৯২৬-২৭ াকর ওৃষ্ণনকয 
চীফকন নচরুর াঈবয় ধাযায় ফরাংঔিও কান যঘনা ওকযন। াআ ভকয় পতপন পনকচয কাকনয স্যপরপ প্রওা ওযকত থাকওন। 
এফ কান সথকও স্ধষ্ট য় সম,  নচরুকরয ৃচনীর সভৌপরও েীত প্রপতবায প্রথভ সু্নযণ খকি ১৯২৬-২৭ াকর ওৃষ্ণনককয। 
াথঘ নচরুকরয ওৃষ্ণনকয চীফন পঙর াবাফ-ানিন ,  সযাক-সাও  রৃাঃঔ-দাপযিিপিষ্ট।  তঔন মিন্ত নচরুর সওাকনা প্রঘায 
ভাধিকভয কে াংপিষ্ট ন পন,  তকফ  পদরীকুভায যায়  াানা সদফীয ভকতা ফড ভাকয পল্পী  েীতজ্ঞ নচরুকরয 
কানকও পফপবন্প াঅকয  ানুষ্ঠাকন পযকফন ওকয চনপপ্রয় ওকয সতাকরন।  
 
 
১৯২৭ াকর এওপদকও াপ্তাপও  পনফাকযয পঘপঠ- সত যক্ষণীর পন্দু পফকলত ব্াহ্মণভাকচয এওপি াাং সথকও,  
াযপদকও সভৌরফাদী ভুরভান ভাকচয াআরাভ দিন,  সভাকরভ দিণ প্রবৃপত পত্রওায় নচরুর-াপকতিয পফরূ 
ভাকরাঘনায ছড কঠ। পনফাকযয পঘপঠ-সত নচরুকরয  পফপবন্প যঘনায িাযপি প্রওাপত কত থাকও। তকফ নচরুকরয ভথিকন 
ওকম্ার,  ওাপরওরভ প্রবৃপত প্রকপতীর পত্রওা এপককয় াঅক। ১৯২৭ াকর নচরুকরয ওপফতা  কাকনয াংওরন পপণ-ভনা 
এফাং কত্রান্যা ফাাঁধন াযা প্রওাপত য়।  
 
১৯২৭ াকরয ২৮ সপব্রুয়াপয নচরুর ঢাওা পফশ্বপফদিারকয়য ফুপিয ভুপক্ত াঅকন্দারকনয প্রফক্তা  ভুপরভ াপতি ভাচ- এয 
প্রথভ ফাপলিও কম্যরকন সমাকদান ওকযন। ১৯২৮ াকরয সপব্রুয়াপয ভাকয পদ্বতীয় প্তাক নচরুর ভুপরভ াপতি ভাচ-এয 
পদ্বতীয় ফাপলিও কম্যরকন সমাকদাকনয চন্য ুনযায় ঢাওা াঅকন। সফায পতপন ঢাওা পফশ্বপফদিারকয়য াধিাও  ওাচী 
সভাতাায সাকন,  ঙাত্র  ফিুকদফ ফসু,  াপচত দত্ত এফাং কপণকতয ঙাত্রী পপচরাতুকন্পায কে পযপঘত ন। এওাআ ফঙয চুন 
ভাক ুনযায় ঢাওা একর েীত ঘঘিাকওকন্য যানু সাভ (প্রপতবা ফসু)  াঈভা বভকত্রয (সরািন) কে ওপফয খপনষ্ঠতা য়। াথিাৎ 
এ ভয় যয পতনফায ঢাওায় এক নচরুর ঢাওায প্রকপতীর াধিাও,  ঙাত্র  পল্পীকদয কে পযপঘত কয় কঠন। 
পদকও ১৯২৮ াকর ওরওাতায় ভরানা সভাাম্যদ াঅওযভ ঔাাঁ- য ভাপও  সভাাম্যদী পত্রওায় নচরুর-পফকযাপধতা রৄরু 
য়,  পওন্তু সভাাম্যদ নাপযাঈদ্দীকনয কাত পত্রওা ফপরষ্ঠবাকফ নচরুরকও ভথিন ওকয। নচরুর কাকত সমাকদান ওকয 
এওপি যভি পফবাক পযঘারনায দাপয়ত্ব গ্রণ ওকযন। কাকত প্রওাপত এও প্রফকন্ন  াঅফুর ওারাভ াভসুদ্দীন নচরুরকও 
মুকপ্রফতিও ওপফ  ফাাংরায চাতীয় ওপফ পককফ াঅঔিাপয়ত ওকযন।  
 
নচরুর ১৯২৮ াকর গ্রাকভাকপান সওাম্পাপনয কে,  ১৯২৯ াকর সফতায  ভকঞ্চয কে এফাং ১৯৩৪ াকর ঘরপচ্চকত্রয কে 
মুক্ত ন। ১৯২৮ সথকও ১৯৩২ ার মিন্ত পতপন এাআঘ.এভ.পব গ্রাকভাকপান সওাম্পাপনয কে েীত-যঘপয়তা   প্রপক্ষওরূক 

মুক্ত পঙকরন। এাআঘ.এভ.পব-সত নচরুকরয প্রপক্ষকণ প্রথভ  সযওিিওৃত তাাঁয রৃপি কান ‗বুপর সওভকন‘  ‗এত চর  ওাচর 

সঘাকঔ‘ সককয়পঙকরন াঅেুযফারা। নচরুকরয পনকচয প্রথভ সযওিি পঙর স্যপঘত ‗নাযী‘ ওপফতায াঅফৃপত্ত। নচরুর ওরওাতা 
সফতায সওন্ সথকও প্রথভ ানুষ্ঠান প্রঘায ওকযন ১৯২৯ াকরয ১২ নকবম্বয ান্নি াপধকফকন। ১৯২৯ াকর ভকনাকভান 
পথকয়িাকয প্রথভ ভঞ্চস্থ ঘীন্নাথ সনগুকপ্তয যক্তওভর নািকওয চন্য নচরুর কান যঘনা  সুয াংকমাচনা ওকযন। ঘীন্নাথ 
াআ নািওপি নচরুরকও াঈৎকি ওকযন। ১৯৩০ াকর ভঞ্চস্থ ভন্ধথ যাকয়য ঘাঞ্চরি ৃপষ্টওাযী নািও ওাযাকায-এ নচরুকরয াঅিপি 
কান পঙর,  নািওপি এওিানা ১৮ যচনী ভঞ্চস্থ য়ায য যওায পনপলি ওকয।  
 
 
১৯২৯ াকরয ১০ পিকম্বয ওরওাতায এরফািি কর ফাগাপরকদয ক্ষ সথকও পফকিাী ওপফ ওাচী নচরুর াআরাভকও এও ফণিাঢি 
াংফধিনা সদয়া য়। তাকত বাপতত্ব ওকযন াঅঘামি  প্রপুম্ঘন্ যায়,  াপবনন্দন-ত্র াঠ ওকযন ফিাপযস্টায   এ 
য়াকচদ াঅপর,  রৄকবচ্ছা বালণ সদন পফপষ্ট যাচনীপতও  সুবালঘন্ ফসু ( সনতাচী) এফাং যায়ফাারৃয  চরধয সন। 
ওপফকও সানায সদায়াত-ওরভ াঈায সদয়া য়। এ াংফধিনা বায়  প্রপুম্ঘন্ যায় ফকরপঙকরন,  ‗াঅভায পফশ্বা,  নচরুর 

াআরাকভয ওপফতা াকঠ াঅভাকদয বাফী ফাংধকযযা এও এওপি াপত ভানুকল পযণত াআকফ।‘ সুবালঘন্ ফসু ফকরপঙকরন,  

‗াঅভযা মঔন মুি সক্ষকত্র মাফ তঔন সঔাকন নচরুকরয মুকিয কান কায়া কফ! াঅভযা মঔন ওাযাকাকয মাফ,  তঔন তাাঁয কান 

কাাআফ।‘  
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১৯২৯ াকরয চানুয়াপয ভাক নচরুর  ঘটগ্রাভ পকয াঅকন এফাং  ফীফমু্া ফাায   াভসুন্পাায বাাআকফাকনয 
াঅপতথি গ্রণ ওকযন;  ফনু্ন ওভকযি ভুচফ্পয াঅভকদয চন্ধস্থান নদ্বী ভ্রভণ ওকযন। ১৯২৮-২৯ াকর নচরুকরয 
প্রওাপত ওপফতা  কাকনয াংওরকনয ভকধি পঙর: পন্নু-পকন্দার (১৯২৮) ,  পঞ্চতা (১৯২৮);  ফরুফরু (১৯২৮),  পচঞ্জীয 
(১৯২৮)  ঘেফাও (১৯২৯)। ১৯২৯ াকর ওপফয তৃতীয় ুত্র ওাচী ফিাঘীয চন্ধ য়,  াঅয সভ ভাক ঘায ফঙকযয পপ্রয়ুত্র 
ফরুফরু ফন্ত সযাকক ভাযা মায়। ওপফ একত প্রঘডি াঅখাত ান। াকনকও ফকরন এ ভৃতিু ওপফয চীফকনয সভাড খুপযকয় সদয়। পতপন 
েভ ান্তভুিঔী কয় কঠন এফাং াঅধিাপত্মও াধনায পদকও ছুাঁকও কডন। ফুরফুকরয সযাকমিায় ফক নচরুর াপপকচয 
রুফাাআয়াৎ ানুফাদ ওযপঙকরন,  মা কয রুফাাআয়াৎ-াআ-াপপচ নাকভ প্রওাপত য়। ১৯৩০ াকর  প্রওাপত কয়পঙর নচরুকরয 
যাচননপতও াঈন্যা ভৃতিুক্ষুধা,  কাকনয াংওরন নচরুর-কীপতওা ,  নাপিওা পছপরপভপর এফাং ওপফতা  কাকনয াংওরন 
প্ররয়-পঔা   ঘন্পফন্দু। সকলাক্ত গ্রন্থপি ফাকচয়াপ্ত এফাং প্ররয়-পঔা-য চন্য নচরুকরয  পফরুকি ভাভরা দাকয়য  সগ্রপতাপয 
কযায়ানা চাপয য়। 
 
 ১৯৩০ াকরয ১৬ পিকম্বয প্রওাপত াঅদারকতয যাকয় নচরুকরয ঙয় ভাকয েভ ওাযাদকডিয াঅকদ য়,  নচরুর 
াাআকওাকিি াঅপর  চাপভন রাব ওকযন। াআকতাভকধি কান্নী-াঅযাঈাআন  ঘুপক্তয পকর াাআকওািি ওতৃিও নচরুকরয পফরুকি ভাভরা 
ঔাপযকচয াঅকদ সদয়া য়,  পকর নচরুরকও পদ্বতীয়ফায ওাযাফা ওযকত য় পন।  
১৯৩১ াকরয চুন ভাকয পদ্বতীয় প্তা সথকও চুরাাআ ভাকয ভাছাভাপছ ভয় মিন্ত নচরুর দাপচিপরাং পয ওকযন। যফীন্নাথ 
তঔন দাপচিপরাং-এ  পঙকরন। তাাঁয কে নচরুকরয াক্ষাৎ য়। এ ফঙয প্রওাপত য় নচরুকরয াঈন্যা কুকপরওা,  কল্প-
াংওরন পাঈপরভারা,  কাকনয স্যপরপ নচরুর-স্যপরপ  এফাং কীপতনািি াঅকরয়া। নচরুকরয এ নািওপি ওরওাতায 
নািিপনকওতকন (৩ সৌল ১৩৩৮) প্রথভ ভঞ্চস্থ য়। একত কাকনয াংঔিা পঙর ২৮পি। াআ ফঙয নচরুর াঅয সমফ নািকওয 
চন্য কান যঘনা  সুযাকযা ওকযন সকফয ভকধি পঙর মতীন্কভান পাংকয ধ্রুফতাযা াঈন্যাকয নািিরূকয ঘাযপি কান 
(সওফর সুয াংকমাচন),  ভন্ধথ যাকয়য াপফত্রী নািকওয ১৩পি কান (যঘনা  সুযাকযা)। ১৯৩২ াকর ওরওাতা সফতায সথকও 
প্রঘাপযত ভন্ধথ যাকয়য ভরয়া নািকওয কানগুপরয যঘপয়তা পঙকরন নচরুর।  
 
 
১৯৩২ াকরয নকবম্বয ভাক নচরুর পযাচককঞ্জ ফেীয় ভুরভান তরুণ কম্যরকন এফাং ২৫  ২৬ পিকম্বয ওরওাতা এরফািি 
কর ফেীয় ভুরভান াপতি কম্যরকন সমাকদান ওকযন। কম্যরকনয বাপত ওপফ  ওায়কওাফাদ নচরুরকও ভারিবূপলত 
ওকযন। ১৯৩২ াকর নচরুকরয প্রওানায ভকধি ফগুপরাআ পঙর কীপতাংওরন,  সমভন: সুয-াওী ,  চুরপপওায  ফন-কীপত।   
১৯৩২-৩৩ ার এও ফঙয নচরুর এাআঘ.এভ.পব সঙকড সভকাকপান সযওিি সওাম্পাপনয  কে াংপিষ্ট পঙকরন। এ সওাম্পাপনয 

সযওিি ওযা প্রথভ রৃপি নচরুরেীত পঙর ধীকযন দাকয কায়া ‗চয় ফাণী পফদিাদাপয়নী‘  ‗রক্ষ্মী ভা তুাআ‘। ১৯৩৩ াকর 
নচরুর এক্সিুপব ওকম্পাচাযরূক এাআঘ.এভ.পব-সত নুযায় সমাকদান ওকযন। এ  ভয় তাাঁয াকনও কান সযওিি য়। ১৯৩৩ 
াকর নচরুর পতনপি ভূরিফান ানুফাদ-ওভি ভাপ্ত ওকযন: রুফাাআয়াৎ-াআ-াপপচ ,  রুফাাআয়াৎ-াআ-ভয বঔয়াভ এফাং  ওাফি 
াঅভাযা।  
 
সযওিি,  সফতায  ভকঞ্চয য নচরুর ১৯৩৪ াকর ঘরপচ্চকত্রয কে মুক্ত ন। পতপন প্রথকভ সম ঙায়াঙপফয চন্য ওাচ ওকযন 
সপি পঙর পকপযঘন্ সখাকলয ওাপনী বক্ত ধ্রুফ (১৯৩৪)। এ ঙায়াঙপফয পযঘারনা,  েীত যঘনা,  সুয াংকমাচনা  
পযঘারনা এফাং নাযকদয বূপভওায় াপবনয়  নাযকদয ঘাযপি কাকনয সপ্লফিাও নচরুর পনকচাআ ওকযন। ঙপফয াঅঠাকযাপি কাকনয 
ভকধি কতকযাপিয যঘপয়তা  সুযওায পঙকরন নচরুর। এ ঙাডা পতপন াঅয সমফ ঘরপচ্চকত্রয কে াংপিষ্ট পঙকরন সগুপর করা: 
াতারুযী (১৯৩৫),  গ্রকয সপয (১৯৩৭),  পফদিাপত (ফাাংরা  পপন্দ ১৯৩৮),  সকাযা (১৯৩৮),  নপন্দনী (১৯৪৫) এফাং 
াপবনয় নয় (১৯৪৫)। পফপবন্প ঙায়াঙপফকত ১৯৪৫ াকরয ভকধি ফিফূত নচরুরেীকতয াংঔিা প্রায় াধিত। ঘরপচ্চকত্রয ভকতা 
ভঞ্চনািকওয কে নচরুর পত্রকয দকও ম্পৃক্ত পঙকরন। ১৯২৯ সথকও ১৯৪১ াকরয ভকধি ওরওাতায পফপবন্প ভকঞ্চ পনকচয 
যপঘত রৃপি নািও াঅকরয়া  ভধুভারা  প্রায় ২০পি ভঞ্চ নািকওয কে নচরুর মকু্ত পঙকরন এফাং সকফ প্রায় ১৮২পি 
নচরুরেীত ান্তবুিক্ত পঙর। এরূ ওকয়ওপি নািও করা: যক্তওভর,  ভরয়া,  চাােীয,  ওাযাকায,  াপফত্রী,  াঅকরয়া,  
ফিাযা,  তী,  পযাচকদ্দৌরা,  সদফীরৃকিা,  ভধুভারা,  ান্পণূিা,  নপন্দনী,  যাফিতী,  াচুিনপফচয়,  ব্পিাও াঅাঈি 
াআতিাপদ। ১৯৩৪ াকর নচরুর-প্রওানায ফাআ পঙর  েীত-পফলয়ও ,  সমভন: কীপত-তদর  কাকনয ভারা কীপতাংওরন 
এফাং সুযপরপ  সুযভুকুয স্যপরপ াংগ্র।  

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%9A%E0%A7%8C%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%80,_%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A6,_%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6
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১৯৩৯ াকরয াকোফয ভা সথকও নচরুর ওরওাতা সফতাকযয কে াঅনুষ্ঠাপনওবাকফ মুক্ত ন এফাং তাাঁয তোফধাকন াকনও 

ভূরিফান েীতানুষ্ঠান প্রঘাপযত য়। ানুষ্ঠানগুপরয ভকধি াঈকম্ঔকমাকি পঙর ‗াযাভপণ‘,  ‗সভর-পভরন ‘  ‗নফযাকভাপরওা‘। 
১৯৩৯ সথকও ১৯৪২ াকরয ভকধি নচরুর পফপষ্ট েীতজ্ঞ সুকযঘন্ ঘেফতিীয কমাপকতায় ওরওাতা সফতায সথকও াকনও 
যাকপবপত্তও ফিপতেভধভিী েীতানুষ্ঠান পযকফন ওকযন,  মা পঙর নচরুকরয েীতচীফকনয ফকঘকয় গুরুত্বূণি াধিায়। ১৯৩৯ 
াকর নচরুর সফতাকযয কে পফকলবাকফ চপডত থাওকর এাআঘ.এভ.পব,  সভকাকপান,  িুাআন ঙাডা ওরপম্বয়া,  পন্দুস্থান,  
সকনারা,  াাআপনয়ায,  পবকয়করাকপান প্রবৃপত সথকও নচরুরেীকতয সযওিি প্রওাপত য়। ১৯৫০ াকরয ভকধি নচরুকরয 
এাআঘ.এভ.পব সথকও ৫৬৭পি,  িুাআন সথকও ২৮০পি,  সভকাকপান সথকও ৯১পি,  ওরপম্বয়া সথকও ৪৪পি,  পন্দুস্থান সথকও ১৫পি,  
সকনারা সথকও ১৩পি,  াাআপনয়ায সথকও ২পি,  পবকয়করাকপান সথকও ২পি এফাং পযকিান সথকও ১পি পভকর প্রায় স্ফাপধও 
কাকনয সযওিি প্রওাপত য়। ফ পভকর নচরুকরয কাকনয াংঔিা পদ্বস্ফাপধও।  
 

১৯৪১ াকরয ৭ াঅকস্ট (২২ োফণ ১৩৪৮) যফীন্নাকথয ভৃতিুকত সাওাত নচরুর তাৎক্ষপণওবাকফ যঘনা ওকযন ‗যপফাযা‘ 

 ‗ারাভ াস্তযপফ‘ ওপফতা এফাং ‗খুভাাআকত দা োন্ত যপফকয‘ সাওেীত। ‗যপফাযা‘ ওপফত্ররা নচরুর স্ওকি াঅফপৃত্ত ওকযন 

ওরওাতা সফতাকয,  গ্রাকভাকপান সযওকিি। ‗খুভাাআকত দা‘ কানপি ওকয়ওচন পল্পীকও পনকয় স্ওকি সককয়পঙকরন। 
যফীন্নাকথয ভৃতিুয ফঙযঔাকনকওয ভকধিাআ নচরুর পনকচ াসুস্থ এফাং েভ পনফিাও  পম্বতাযা কয় মান। সদক  পফকদক 
ওপফয পঘপওৎায ফিফস্থা য় ফকি,  পওন্তু সওাকনা সুপর ায়া মায় পন। ১৯৪২ াকরয চুরাাআ সথকও ১৯৭৬ াকরয াঅকস্ট মিন্ত 
দীখি ৩৪পি ফঙয ওপফয এ ানীয় পনফিাও চীফনওার াপতফাপত য়।  
বাযত যওাকযয ানুভপতেকভ ১৯৭২ াকরয ২৪ সভ ওপফকও পযফাকয স্াধীন ফাাংরাকদক াঅনা য়।  ফাাংরা াপতি  
াংসৃ্কপতকত ওপফয াফদাকনয স্ীওৃপতস্রূ ১৯৭৪ াকরয ৯ পিকম্বয  ঢাওা পফশ্বপফদিারয় এও পফকল ভাফতিকন ওপফকও 
ম্যানূঘও পি.পরি াঈাপধকত বূপলত ওকয। ১৯৭৬ াকরয চানুয়াপয ভাক নচরুরকও ফাাংরাকদ যওায ফাাংরাকদকয 

নাকপযওত্ব প্রদান এফাং ২১ সপব্রুয়াপয ‗একুক দকও‘ বূপলত ওকয। ২৯ াঅকস্ট ১৯৭৬ (১২ বাি ১৩৮৩) ঢাওায পপচ 
াাতাকর ওপফ সল পনাঃশ্বা তিাক ওকযন। ঢাওা পফশ্বপফদিারয় ভপচকদয াঈত্তয াকশ্বি যাষ্ণীয় ভমিাদায় ভাপত ওযা য় 
ফাাংরাকদকয চাতীয় ওপফ ওাচী নচরুর াআরাভকও।  
 

নচরুর যঘনা তাপরওা 
 বাফগুরুাঃ াআরাভ;  াপপচ;  রুপভ;  াক্তধভি;  যফীন্নাথ 

ঠাকুয 

 বাফপষ্তাঃ ফাাংরাকদকয াংস্কৃপত;  বাযতীয় স্াধীনতা াঅকন্দারন;  
বাযকতয াংস্কৃপত;  ;  বফপশ্বও নাকপযওত্ব 

ওপফতা 
 াপগ্নফীণা ( ওপফতা) ১৯২২ 
 পঞ্চতা ( ওপফতা াংওরন) ১৯২৫ 
 পনীভনা ( ওপফতা) ১৯২৭ 
 ঘেফাও ( ওপফতা) ১৯২৯ 
 াতবাাআ ঘম্পা ( ওপফতা) ১৯৩৩ 
 পনছিয ( ওপফতা) ১৯৩৯ 

 নতুন ঘাাঁদ ( ওপফতা) ১৯৩৯ 
 ভরুবাস্কয ( ওপফতা) ১৯৫১ 
 ঞ্চয়ন ( ওপফতা াংওরন) ১৯৫৫ 
 নচরুর াআরাভ: াআরাভী ওপফতা ( ওপফতা াংওরন) 

১৯৮২ 

ওপফতা  াংকীত 
 সদারন-ঘাাঁা  ( ওপফতা এফাং কান) ১৯২৩ 
 পফকলয ফাাঁপ ( ওপফতা এফাং কান) ১৯২৪ 
 বাোয কান ( ওপফতা এফাং কান) ১৯২৪ 

 ঙায়ানি ( ওপফতা এফাং কান) ১৯২৫ 
 পঘত্তনাভা ( ওপফতা এফাং কান) ১৯২৫ 
 াভিফাদী ( ওপফতা এফাং কান) ১৯২৫ 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%9C
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A3%E0%A6%BE_%28%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%29
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%28%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%29
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AB%E0%A6%A3%E0%A7%80-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BE_%28%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%29
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87_%E0%A6%9A%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9D%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8_%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2_%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE:_%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80_%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%B6%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9F_%28%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%29
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%80
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 ুকফয ায়া ( ওপফতা এফাং কান) ১৯২৬ 
 ফিাযা ( ওপফতা এফাং কান) ১৯২৬ 
 পন্নু পকন্দার ( ওপফতা এফাং কান) ১৯২৭ 

 পচঞ্জীয ( ওপফতা এফাং কান) ১৯২৮ 
 প্ররয় পঔা ( ওপফতা এফাং কান) ১৯৩০ 
 সল কাত ( ওপফতা এফাং কান) ১৯৫৮ 

াংকীত 
ভূর পনফন্ন: নচরুরকীপত 

 ফুরফুর ( কান) ১৯২৮ 
 ন্নিা ( কান) ১৯২৯ 
 সঘাকঔয ঘাতও ( কান) ১৯২৯ 
 নচরুর কীপতওা ( কান াংগ্র) ১৯৩০ 
 নচরুর স্যপরপ ( স্যপরপ) ১৯৩১ 
 ঘন্পফন্দু ( কান) ১৯৩১ 
 সুযাওী ( কান) ১৯৩২ 
 ফনকীপত ( কান) ১৯৩১ 

 চুরপপওায ( কান) ১৯৩১ 
 গুর ফাপকঘা ( কান) ১৯৩৩ 
 কীপত তদর ( কান) ১৯৩৪ 
 সুয ভুকুয ( স্যপরপ) ১৯৩৪ 
 কাকনয ভারা ( কান) ১৯৩৪ 
 স্যপরপ ( স্যপরপ) ১৯৪৯ 
 ফুরফুর পদ্বতীয় বাক ( কান) ১৯৫২ 
 যাো চফা ( শ্যাভা াংকীত) ১৯৬৬ 

সঙাি কল্প 

 ফিাথায দান ( সঙাি কল্প) ১৯২২ 
 পযকক্তয সফদন ( সঙাি কল্প) ১৯২৫ 
 পাঈপর ভারা ( কল্প) ১৯৩১ 

াঈন্যা 

 ফাাঁধন াযা ( াঈন্যা) ১৯২৭ 
 ভৃতুিকু্ষধা ( াঈন্যা) ১৯৩০ 
 কুকপরওা ( াঈন্যা) ১৯৩১ 

নািও 

 পছপরপভপর ( নািও) ১৯৩০ 
 াঅকরয়া ( কীপতনািি) ১৯৩১ 
 ুতুকরয পফকয় ( পওকায নািও) ১৯৩৩ 
 ভধুভারা ( কীপতনািি) ১৯৬০ 
 ছড ( পওকায ওাফি-নািও) ১৯৬০  
 পকর িওা ুতুকরয পফকয় ( পওকায ওাফি-নািও) 

১৯৬৪ 

প্রফন্ন এফাং পনফন্ন 

 মুকফানী ( প্রফন্ন) ১৯২৬ 
 পছকে পুর ( প্রফন্ন) ১৯২৬ 
 রৃপদিকনয মাত্রী ( প্রফন্ন) ১৯২৬ 
 রুি ভের ( প্রফন্ন) ১৯২৭ 
 ধুভকওত ু ( প্রফন্ন) ১৯৬১ 

ানুফাদ এফাং পফপফধ 
 যাচফন্দীয চফানফন্দী ( প্রফন্ন) ১৯২৩ 
 পদয়াকন াপপচ ( ানুফাদ) ১৯৩০ 
 ওাকফি াঅভাযা ( ানুফাদ) ১৯৩৩ 
 ভক্তফ াপতি ( ভক্তকফয াঠিফাআ) ১৯৩৫ 

 রুফাাআয়াকত ভয বঔয়াভ ( ানুফাদ) ১৯৫৮ 
 নচরুর যঘনাফরী ( বপরাঈভ ১-৪ , ফাাংরা 

এওাকিভী)১৯৯৩ 

েীত গ্রন্থাফরী 
 ফুরফুর (১ভ ঔডি-১৯২৮ ,  

২য় ঔডি-১৯৫২)  
 সঘাকঔয ঘাতও (১৯২৯) 
 ঘন্পফন্দু (১৯৪৬) 
 নচরুর কীপতওা (১৯৩০) 

 নচরুর স্যপরপ (১৯৩১) 
 সুযাওী (১৯৩১) 
 চুরপপওায (১৯৩২) 
 ফনকীপত (১৯৩২) 
 গুরফাপকঘা (১৯৩৩) 

 কীপততদর (১৯৩৪) 
 সুযপরপ (১৯৩৪) 
 সুয-ভুকুয (১৯৩৪)  
 কাকনয ভারা (১৯৩৪)

 

চীভাঈদ্দীন ( ১৯০৩-১৯৭৬)  

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%81_%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%B2
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7_%E0%A6%B8%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A4&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF#.E0.A6.AC.E0.A7.81.E0.A6.B2.E0.A6.AC.E0.A7.81.E0.A6.B2
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF#.E0.A6.9A.E0.A7.8B.E0.A6.96.E0.A7.87.E0.A6.B0_.E0.A6.9A.E0.A6.BE.E0.A6.A4.E0.A6.95
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF#.E0.A6.A8.E0.A6.9C.E0.A6.B0.E0.A7.81.E0.A6.B2_.E0.A6.97.E0.A7.80.E0.A6.A4.E0.A6.BF.E0.A6.95.E0.A6.BE
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2_%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF#.E0.A6.9A.E0.A6.A8.E0.A7.8D.E0.A6.A6.E0.A7.8D.E0.A6.B0.E0.A6.AC.E0.A6.BF.E0.A6.A8.E0.A7.8D.E0.A6.A6.E0.A7.81
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF#.E0.A6.B8.E0.A7.81.E0.A6.B0.E0.A6.B8.E0.A6.BE.E0.A6.95.E0.A7.80
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF#.E0.A6.AC.E0.A6.A8.E0.A6.97.E0.A7.80.E0.A6.A4.E0.A6.BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF#.E0.A6.9C.E0.A7.81.E0.A6.B2.E0.A6.AB.E0.A6.BF.E0.A6.95.E0.A6.BE.E0.A6.B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF#.E0.A6.97.E0.A7.81.E0.A6.B2_.E0.A6.AC.E0.A6.BE.E0.A6.97.E0.A6.BF.E0.A6.9A.E0.A6.BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF#.E0.A6.97.E0.A7.80.E0.A6.A4.E0.A6.BF_.E0.A6.B6.E0.A6.A4.E0.A6.A6.E0.A6.B2
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF#.E0.A6.B8.E0.A7.81.E0.A6.B0.E0.A6.AE.E0.A7.81.E0.A6.95.E0.A7.81.E0.A6.B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF#.E0.A6.97.E0.A6.BE.E0.A6.A8.E0.A7.87.E0.A6.B0_.E0.A6.AE.E0.A6.BE.E0.A6.B2.E0.A6.BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2_%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF#.E0.A6.B0.E0.A6.BE.E0.A6.99.E0.A7.8D.E0.A6.97.E0.A6.BE_.E0.A6.9C.E0.A6.AC.E0.A6.BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8_%28%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%29
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A6%BF_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A6%A8_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%A7%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9D%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9D%E0%A6%A1%E0%A6%BC
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87_%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A6%BE_%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9D%E0%A6%BF%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87_%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%B2&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%AE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B2&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%81
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B0_%E0%A6%9C%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%9C&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87_%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87_%E0%A6%93%E0%A6%AE%E0%A6%B0_%E0%A6%96%E0%A7%88%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%AE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2_%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
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চীভাঈদ্দীন ( ১৯০৩-১৯৭৬)   ওপফ,  পক্ষাপফদ। ১৯০৩ াকরয ১ চানুয়াপয  পপযদুয সচরায তাম্বুরঔানা গ্রাকভ 
ভাতুরারকয় তাাঁয চন্ধ। বতৃও পনফা এওাআ সচরায সকাপফন্দুয গ্রাকভ। পতা াঅনাযাঈদ্দীন সভাম্া পঙকরন এওচন সু্কর পক্ষও। 
বকফ পপযদযু পনতলী সু্ককর চীভাঈদ্দীকনয প্রাপতষ্ঠাপনও পক্ষা রৄরু য়। তাযয পপযদযু সচরা স্কুর সথকও প্রকফপওা 
(১৯২১),   যাকচন্ ওকরচ সথকও াঅাআ.এ (১৯২৪)  পফ.এ (১৯২৯) এফাং  ওরওাতা পফশ্বপফদিারয় সথকও ফাাংরা বালা  
াপকতি পতপন এভ.এ (১৯৩১) া ওকযন।  
 
চীভাঈদ্দীকনয ওভিচীফন রৄরু য় পম্াপকতিয াংগ্রাও পককফ। স্দাতকওাত্তয সেণীকত াধিয়নওাকর দীকনঘন্ সকনয 
াঅনুকূকরি ওরওাতা পফশ্বপফদিারয় ওতৃিও এ ওাকচ পতপন পনমুক্ত ন। এভএ া ওযায য সথকও ১৯৩৭ ার মিন্ত পতপন াঈক্ত 
পফশ্বপফদিারকয় দীকনঘন্ সকনয াধীকন  যাভতনু রাপডী ককফলণা ওাযী পঙকরন। ১৯৩৮ াকর পতপন ঢাওা পফশ্বপফদিারকয়য 
ফাাংরা পফবাকক সরওঘাযায কদ সমাকদান ওকযন। এঔাকন ১৯৪৩ ার মিন্ত ঘাওপয ওযায য ১৯৪৪ ার সথকও পতপন প্রথকভ 
ফেীয় প্রাকদপও যওায এফাং কয ূফি াপওস্তান যওাকযয প্রঘায পফবাককয ওভিওতিা পককফ দাপয়ত্ব ারন ওকযন। ১৯৬২ 
াকর এঔান সথকও সিপুি িাাআকযেয পককফ াফয গ্রণ ওকয পতপন ঢাওায ওভরাুকয পনচ ফাপডকত স্থাপয়বাকফ ফফা 
ওকযন।  
 
চীভাঈদ্দীকনয ওপফত্ব পক্তয প্রওা খকি ঙাত্রচীফকনাআ। তঔন সথকওাআ পতপন তাাঁয ওপফতায় পম্প্রওৃপত  পম্চীফকনয চ-
সুন্দয রূপি তুকর ধকযন। পম্য ভাপি  ভানুকলয কে তাাঁয াপস্তত্ব সমন পভকরপভক এও কয় পককয়পঙর।  

ওকরচচীফকন ‗ওফয‘ ওপফতা যঘনা ওকয পতপন পফুর ঔিাপত াচিন ওকযন। পফশ্বপফদিারকয় াধিয়নওাকরাআ তাাঁয এ ওপফতাপি 
প্রকফপওা ফাাংরা াংওরকনয ান্তবুিক্ত য়। ওপফ পককফ এপি তাাঁয এও াাভান্য াপরি।  
চীভাঈদ্দীন াপকতিয নানা াঔায় ওাচ ওকযকঙন,  সমভন কাথাওাফি,  ঔডিওাফি,  নািও,  স্পপৃতওথা,   পরৄাপতি,  
কল্প-াঈন্যা াআতিাপদ। তাাঁয প্রথভ ওাফিগ্রন্থ যাঔারী প্রওাপত য় ১৯২৭ াকর। তাাঁয প্রধান গ্রন্থগুপর করা:   নক্সী ওাাঁথায ভাঠ 
( ১৯২৯),  সাচন ফাপদয়ায খাি (১৯৩৩),  যপগরা নাকয়য ভাপছ (১৯৩৫),  ভাপিয ওান্পা (১৯৫১),  সুঘয়নী (১৯৬১),  দ্মা 
নদীয সদক (১৯৬৯),  বয়াফ সাআ পদনগুপরকত (১৯৭২),  দ্মাায (১৯৫০),  সফকদয সভকয় (১৯৫১),  ম্ীফধ ূ(১৯৫৬),  
গ্রাকভয ভায়া (১৯৫৯),  ঠাকুয ফাপডয াঅপগনায় (১৯৬১),  চাভিানীয কয ফন্দকয ( ১৯৭৫),  স্পযকণয যণী ফাপ (১৯৭৮),  
ফাগারীয াপয কল্প,  িাপরভ কুভায াআতিাপদ। তাাঁয যপঘত ফাোরীয াপয কল্প (রৃাআ ঔডি,  ১৯৬০  ১৯৬৪)  সফাফা 
ওাপনী (১৯৬৪) াঈন্যাপি সুঔাঠি।  
 
চীভাঈদ্দীন চাযীকান (১৯৬৮)  ভুিীদা কান (১৯৭৭) নাকভ সরাওেীকতয রৃঔাপন গ্রন্থ াংওরন  ম্পাদনা ওকযন। ১৯৬৮ 
াকর তাাঁয ম্পাদনায় সওন্ীয় ফাগরা াঈন্পয়ন সফািি ওতৃিও প্রওাপত য় চাযীকান।  চাপয কান এওান্তবাকফাআ ফাাংরাকদকয 
পনচস্ ৃপষ্ট। এ গ্রকন্থ চাপয কাকনয সভাি ২৩পি ারা াংওপরত কয়কঙ। গ্রকন্থয বূপভওায় চীভাঈদ্দীন চাপয কাকনয াঈৎ এফাং 
পফপবন্প এরাওায চাপয কাকনয বফপষ্টি তুকর ধকযন। পদ্বতীয় গ্রন্থপি তাাঁয ভৃতিুয কয প্রওাপত য়।  
 
তাাঁয নক্সী ওাাঁথায ভাঠ ওাফিপি পদ পপল্ড াফ এভব্য়িািি কুাআম্ এফাং ফাগারীয াপয কল্প  গ্রন্থপি সপাও সিছ াফ াআষ্ট 
াপওস্তান নাকভ াআাংকযপচকত ানূপদত কয়কঙ। ফাাংরা ওপফতায ধাযায় চীভাঈদ্দীকনয স্থানপি পফপষ্ট। তাাঁয ওপফতা ানাডম্বয পওন্তু 
রূভয়। গ্রাভফাাংরায ঐপতি  সরাওচীফন চীভাঈদ্দীকনয ওপফতায় নতুন রূ রাব ওকযকঙ। ফাাংরাকদকয ভানুকলয সুঔ-রৃাঃঔ ,  
াপওান্পা  চীফন াংগ্রাকভয ওাপনীাআ তাাঁয ওপফতায প্রধান াঈচীফি। তাাঁয ওপফতায় সদকয ভাপিয াক্ষাৎ াঈরপব্ধ খকি। 

এচন্য ‗ম্ীওপফ‘ পককফ তাাঁয পফকল  স্তে পযপঘপত যকয়কঙ। তাাঁয কদি যঘনা পফকল াঅওলিণীয়;  যর,  য,  
কবীয  াঅন্তপযওতায স্ধকি তা ভন ঙুাঁকয় মায়।  
 
চীভাঈদ্দীন পঙকরন প্রকপতীর  াাম্দাপয়ও সঘতনায াপধওাযী এফাং এ ধযকণয াাংসৃ্কপতও াঅকন্দারকনয ান্যতভ কুযাধা। 
এরূ ভানপওতায ওাযকণাআ লাকিয দকও াপওস্তান যওায সযপি  সিপরপবন সথকও  যফীন্েীত প্রঘায ফকন্নয াঈকদিাক 
পনকর াকনকওয ভকতা পতপন এয তীব্ প্রপতফাদ চানান। পতপন ফাগাপরয চাপতত্তা পফওাকয াঅকন্দারন (১৯৬৬-১৯৭১) এফাং 
ভাচতাপেও ভাচফিফস্থায এওচন দৃঢ় ভথিও পঙকরন।  
 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A7%80,_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%81
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%80_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A0
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF_%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4
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চীভাঈদ্দীন ফাাংরা াপকতিয এওচন পফকল ম্যাপনত  ফর যুস্কাকয যুসৃ্কত ওপফ। পতপন সপ্রপকিকডিয প্রাাআি াফ 
াযপযকভন্ফ ুযস্কায (১৯৫৮),  যফীন্বাযতী পফশ্বপফদিারকয়য ম্যানূঘও িেয াফ পরিাকযঘায পিপগ্র ( ১৯৬৯),  ফাাংরাকদ 
যওাকযয একুক দও (১৯৭৬)  স্াধীনতা পদফ ুযস্কাকয ( ভযকণাত্তয,  ১৯৭৮) বূপলত ন। পতপন ১৯৭৪ াকর ফাাংরা 
এওাকিভী ুযস্কাকযয চন্য ভকনানীত কয়পঙকরন,  পওন্তু তা প্রতিাঔিান ওকযন। ১৯৭৬ াকরয ১৩ ভাঘি পতপন ঢাওায় ভাযা 
মান।   
গ্রন্থাফরী 
 

ওাফিগ্রন্থ 
 যাঔারী ( ১৯২৭) 
 নওী ওাাঁথায ভাঠ ( ১৯২৯) 
 ফারু ঘয ( ১৯৩০) 
 ধানকঔত ( ১৯৩৩) 
 সাচন ফাপদয়ায খাি 

( ১৯৩৪) 
 াসু ( ১৯৩৮) 

 যপগরা নাকয়য ভাপছ( ১৯৩৫) 
 রুফপত ( ১৯৪৬) 
 ভাপিয ওান্পা ( ১৯৫১) 
 এও য়ায ফাাঁী ( ১৯৫৬) 
 পওনা ( ১৯৫৯) 
 সুঘয়নী ( ১৯৬১) 

 বয়াফ সাআ পদনগুপরকত 
( ১৯৬২) 

 ভা সম চননী ওাকন্দ 
( ১৯৬৩) 

 রুদ ফযণী ( ১৯৬৬) 
 চকর সরঔন ( ১৯৬৯) 
 ওাপকনয পভপঙর ( ( ১৯৮৮) 

 
নািও 

 দ্মাায ( ১৯৫০) 
 সফকদয সভকয় ( ১৯৫১) 
 ভধুভারা ( ১৯৫১) 
 ম্ীফধ ূ ( ১৯৫৬) 

 গ্রাকভয সভকয় ( ১৯৫৯) 
 ককা ুস্ধধনু ( ১৯৬৮) 
 াঅভান পাং ( ১৯৮৬) 

 
াঅত্মওথা 

 মাকদয সদকঔপঙ ( ১৯৫১)  ঠাকুয ফাপডয াঅপেনায় 
( ১৯৬১) 

 চীফন ওথা (  ১৯৬৪) 
 সৃ্পপতি ( ১৯৬৪) 

 
াঈন্যা 

 সফাফা ওাপনী ( ১৯৬৪) 
 

ভ্রভণ ওাপনী 
 ঘকর ভুাপপয ( ১৯৫২) 
 রকদ পযয সদক ( ১৯৬৭) 

 সম সদক ভানুল ফড ( ১৯৬৮) 
 চাভিানীয কয ফন্দকয ( ১৯৭৫

 
েীত 

 চাপয কান ( ১৯৬৮) 
 ভুপিদী কান ( ১৯৭৭) 

ান্যান্য 
 ফাগাপরয াপয কল্প 
 িাপরভকুভায ( ১৯৮৬) 

 
 

ফপিভঘন্ ঘকটাাধিায় 
ঘকটাাধিায়,  ফপিভঘন্ ( ১৮৩৮-১৮৯৪)   ন্যাপও,  াাংফাপদও,  ফাাংরায নফচাকযকণয ান্যতভ প্রধান রুুল। ১৮৩৮ 
াকরয ২৭ চুন ঘপফফ যকনা সচরায ওাাঁঠারাডা গ্রাকভ পতপন চন্ধগ্রণ ওকযন। পতা মাদফঘন্ ঘকটাাধিায় প্রথভ পদকও 
পঙকরন পব্পি াঈপনকফপও যওাকযয এওচন ওভিওতিা,  কয রকপরয সিুপি ওাকরেয ন।  
 
১৮৫৮ াকর ওরওাতা পফশ্বপফদিারকয়য প্রথভ ফিাকঘয সম রৃচন ঙাত্র পফএ া ওকযন,  ফপিভঘন্ পঙকরন তাাঁকদয এওচন। পতপন 
তাাঁয পতায দাি ানুযণ ওকয পনম্ন পনফিাী ঘাওপযকত (াফ-াপিিকনি  এপক্সপওাঈপিব াপবি) সমাক সদন এফাং কয সিুপি 
ভিাপচকস্যি  সিুপি ওাকরেয কদ ঘাওপয ওকযন। াঈপনকফপও যওাকযয ওভিওতিা পককফ ফপিভঘন্ তাাঁয দাপয়ত্ব দক্ষতায 

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A6%B6%E0%A7%80_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A0
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81_%E0%A6%9A%E0%A6%B0_%28%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%29&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%A4&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%9F
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%81&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%99%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9D%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%8F%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%B6%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%9A%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B9_%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87_%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%BE_%E0%A6%AF%E0%A7%87_%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%80_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%A6_%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A7%87_%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A7%8B_%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A7%81&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B9&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BF%E0%A6%B0_%E0%A6%86%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8_%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%9F&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A7%87_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A6%A6%E0%A7%87_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0_%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AF%E0%A7%87_%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7_%E0%A6%AC%E0%A6%A1%E0%A6%BC&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B0_%E0%A6%B6%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A7%87_%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%87&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF_%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%80_%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B0_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0_%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1


26 

 

 

কে ারন ওকযন। তাাঁয ওাকচয স্ীওৃপতস্রূ ওতৃিক্ষ তাাঁকও ১৮৯১ াকর ‗যায়ফাারৃয‘ এফাং ১৮৯৪ াকর ‗Compani on 
of  t he Most  Emi nent  Or der  of  t he I ndi an Empi r e’ ( CMEOI E)  াঈাপধ প্রদান ওকয।  
 
ফপিভঘন্ তাাঁয সাকত চীফকন সম াপবজ্ঞতা াচিন ওকযন,  তা তাাঁয পঘন্তা  ওকভি গুরুতূণি বূপভওা ারন ওকয। তকফ 
াআপতাক পতপন যওাপয ঘাওপযচীফী পককফ নন,  ফযাং এওচন সরঔও  পন্দু নুরুত্থানফাদী পঘন্তাপফদ পককফাআ প্রপতপষ্ঠত।  
ফপিভঘকন্য সরঔও পককফ াঅপফবূিত য়ায িাকত ঘাযপি স্তে ধাযা পেয়াীর পঙর। প্রথভত াঈপন তকওয রৄরুকত 
যাভকভান যায়,  াইশ্বযঘন্ গুপ্ত,  াইশ্বযঘন্ পফদিাাকয প্রভুঔ ভনীলীয াঅধুপনও পঘন্তাধাযায পকর ফাাংরা ককদিয পফওা;  
পদ্বতীয়ত াংফাদত্র  াভপয়ওীয েভপফওা;  তৃতীয়ত নফি পন্দুত্বফাকদয াঈত্থান এফাং ঘতুথিত ওরওাতায় াআাংকযপচ  ািাতি 
পক্ষায গুরুত্ব াঈরপব্ধওাযী  ফপুিচীফী  পফত্তফান ভধিপফত্ত সেণীয াঈদ্ভফ। ফপিভঘন্ এাআ ধাযায স্ফষ্টা নন,  ফযাং প্রঘপরত 
ধাযাযাআ পর। 
 
 পতপন ফূিূপযকদয ৃষ্ট ধাযায সুকমাক-সুপফধা  পযণূিরূক গ্রণ ওকযন এফাং প্রকপতয ধাযাকও াঅয াগ্রয ওকয এওিা স্তে 
রূ পদকত ানন্য াফদান যাকঔন। সরাওঘক্ষুয ান্তযাকর ফপিভঘন্ তাাঁয াপতি চীফন রৄরু ওকযন। তাাঁয প্রথভ পদকওয ফাাংরা  
াআাংকযপচ যঘনা (রপরতা,  ভান,  Advent ur es of  a Young Hi ndu এফাং Raj mohan’s Wi f e)  াঠও  
াপতিভকরয ভকনাকমাক াঅওলিণ ওযকত াকযপন,  ফযাং যফতিীওাকর সাকত চীফকনাআ তাাঁয ৃপষ্টীর ভনকনয পফওা খকি। 
ভপস্কর ঘাওপযযত থাওাওাকর ফপিভঘন্ ফাাংরায প্রওৃত াফস্থা প্রতিক্ষ ওকযন এফাং ফাাংরায চনককণয ফাস্তফ াফস্থা াঈরপব্ধ 
ওকযন। চনককণয কে যাপয াংকি এফাং তাকদয কে পভথপস্ভয়া সথকও পতপন তাাঁয াঈন্যাকয ঘপযত্র গ্রণ ওকযন। 
কবীযবাকফ ািাতি াপতি াধিয়কনয পকর তাাঁয াপতি প্রপতবা াপণত কয়পঙর এফাং এয প্রবাফ রক্ষ ওযা মায় তাাঁয 
াঈন্যাকয ঘপযত্র পনভিাণ  ওাপনী ফণিনায়।  
 
ঘপফফ যকনা সচরায ফারুাআকুয সিুপি ভিাপচকস্যি থাওা াফস্থায় ফপিভঘন্ তাাঁয প্রথভ রৃপি পফঔিাত  াঈন্যা দূককিনপন্দনী 
(১৮৬৫)  ওারকুডিরা (১৮৬৬) যঘনা ওকযন। াঈন্যা রৃপি দ্রুত প্রঘায রাব ওকয। যফতিীকত ১৮৮৭ াকরয ভকধি তাাঁয 
ান্যান্য কদি যঘনা সভাি সঘৌদ্দপি াঈন্যা প্রওাপত য়। ১৮৮০ সথকও ফপিভভনীলা যাচনীপত  ধকভিয পদকও াগ্রয য়। 
ওাযণ সভয় পতপন এওচন নুরুত্থানফাদী াংস্কাযও য়ায সঘষ্টা ওকযন। াঅনন্দভঠ (১৮৮২) ম্ভফত ফপিভঘকন্য সল 
স্পযণীয় াপতিওীপতি। যফতিীওাকর তাাঁয ফ পঘন্তা ধভিীয় ূনরুত্থান  চাতীয় নফচাকযকণয ওভিওাকডি াঅফপতিত য়। এ ভয় 
সথকও ফপিভঘন্কও ৃপষ্টীর পঘন্তাপফদ  সরঔকওয সঘকয় এওচন সদকপ্রপভও  কপফিত পন্দু ফকরাআ সফপ ভকন কতা।  
 
তাাঁয চীফন তুরনাভূরওবাকফ াংপক্ষপ্ত কর তাাঁয ৃপষ্টীরতা  ফাাংরা বালা  াপকতিয সক্ষকত্র পফস্পয়ওয প্রবাফ সপকরকঙ।  
ফাাংরা াঈন্যা  ফাাংরা কদি াপকতিয াঈৎওলি াধকন ফপিভঘকন্য াফদান পফকলবাকফ াঈকম্ঔকমাকি। তাাঁয ূকফি ফাাংরা 
াঈন্যা ফরকত মা সফাছাত তা পঙর ওপতয় াংসৃ্কত নািও  কল্প এফাং পওঙু পাযপ  াঅযপফ ককল্পয ানুফাদ এফাং সগুপর 
পঙর প্রধানত পক্ষাভূরও  নীপতভূরও। সফ াঈন্যাকয ভূর রক্ষি পঙর ওাফিঘঘিা,  প্রওৃপতয ঙূ্খানুঙু্খ ফণিনা,  ভানফীয় 
সৌন্দকমিয াকমৌপক্তও াঈস্থানা,  াপফযাভ ওাল্পপনও খিনায পফফযণ এফাং পফস্পয়ওয  াপতপ্রাওৃত পফলকয়য ফণিনা। যঘনাযীপত 
 কদিনরীয পদও সথকও বফানীঘযণ ফকন্দিাাধিাকয়য নফফাফু পফরা (১৮২৩) এফাং িাযীঘাাঁদ পভকত্রয  াঅরাকরয খকযয রৃরার 
( ১৮৫৮) পঙর াঅধুপনও াপকতিয ধাযায় রৃপি ফিপতেভধভিী যঘনা। 
 
 ঘপযত্রপঘত্রণ,  পল্পৃচন,  ফণিনা,  নান্দপনওতা এফাং কফিাপয ফাাংরা ককদিয াঈৎওলি াধকন ফপিভঘন্ তাাঁয ূফিূপযকদয 
সথকও াকনও দূয াগ্রয কয়পঙকরন এফাং ফাাংরা াপতিকও এভন এওপি পবপত্তয য প্রপতপষ্ঠত ওকযপঙকরন মায প্রতিক্ষ 
প্রবাকফ পফওপত কয়কঙ পফ তকওয ফাাংরা বালা  াপতি।  
 
ফাাংরা াভপয়ওী াপকতিয প্রাকয ফপিভঘকন্য াফদান াাভান্য। তাাঁয ম্পাপদত  ফেদিন পত্রওায ভাধিকভ এওপি নতুন 
সরঔওককাষ্ঠীয াঅপফবিাফ খকি। তাাঁযা াভপয়ওী াপকতিয পফলয়ফস্ত্ত্ত এফাং যঘনানরীয পদও সথকও এও নতুন াঅদি স্থান 
ওকযন। ভাঘায দিণ,  াংফাদ প্রবাওয,  ম্বাদ সওৌভুদী এফাং তেকফাপধনী পত্রওা যঘনানরীয সম ধাযা ৃপষ্ট ওকযপঙর,  
ফপিভঘন্ তায পযফতিন ওকয পবন্পধভিী ভাকরাঘনায ধাযা ৃপষ্ট ওকযন,  মপদ াতীকতয ভকতা ধভিীয় াঅকরাঘনা পঙর এয প্রধান 
বফপষ্টি।   

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A7%80
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8


27 

 

 

 

পন্দুধভি ম্পকওি তাাঁয পনচস্ ফিাঔিা ‗ওৃষ্ণঘপযত‘,  ‗ধভিতে‘  ‗েীভদ্ভকফদ্কীতা‘ নাকভ ভকনাগ্রাপ াঅওাকয ধাযাফাপওবাকফ 
ফেদিকন প্রওাপত য়। তকফ এ সথকও এরূ ভকন ওযায সওান াফওা সনাআ সম,  ফপিভঘন্ এওচন পন্দুধভি-প্রঘাযও 
পঙকরন। তাাঁয পর ওকয়ওপি াঈন্যা ফেদিকন ধাযাফাপওবাকফ প্রওাপত য়। ফপিভঘন্ াআাঈকযাীয় চানিাকরয ভকতা 
ভাকরাঘনায ভঞ্চ পককফ ফেদিনকও বতপয ওযকত সঘকয়পঙকরন। পওন্তু ভাভপয়ও ান্যান্য াকনও াভপয়ওীয ভকতা ফেদিন 
ঔুফ াল্প ভয়,  ভাত্র ঘায ফঙয ( ১৮৭২-১৮৭৬) স্থায়ী কয়পঙর।   
 
াপতি চীফকনয সল পদকও ফপিভঘন্কও ৃচনীর াপতিঘঘিায সঘকয় পন্দুধকভিয প্রওৃত স্রূ াঈদ্খািকনয প্রপতাআ সফপ 
ভকনাকমাকী ভকন কয়কঙ। ১৮৮০-য পদকও স্ধষ্টতাআ পতপন াপতিঘঘিায সঘকয় ধভিঘঘিায প্রপত  সফপ ছুাঁকও কডন। পতপন প্রাঘীন 
বাযকতয বনপতও,  াাংসৃ্কপতও  ধভিীয় ঐপতকিয ুনাঃপ্রপতষ্ঠা সঘকয়পঙকরন। তাাঁয এ ধাযণা াঅনন্দভঠ (১৮৮২)  সদফী 
সঘৌধুযাণী (১৮৮২) গ্রকন্থ এফাং ধভিাস্ব  কীতায বাকষ্ত পযষ্কাযবাকফ পুকি াঈকঠকঙ। পতপন নফি পন্দুফাকদয এওচন াংস্কাযও 
এফাং এওপি পন্দুচাপত কঠকনয সঘষ্টা ওকযপঙকরন। এ াঈকদ্দকশ্য পতপন াঅিমিচনওবাকফ াআপতাকয ধাযাকও াঈকক্ষা ওকযকঙন। 
পফকত ওকয়ও তকও ফাাংরায ভাচ  পন্দু-ভুরভান ম্পকওি সম  পযফতিন  নুকিঠন কয়কঙ তা তাাঁয ভানকি ধযা কড 
পন।  
ফাাংরা সম াআকতাভকধি এওপি ভুরভান াংঔিাকপযষ্ঠ াঞ্চকর পযণত কয়কঙ এফাং এঔানওায পন্দু-ভুরভানযা সম তাব্দীয য 
তাব্দী ধকয াযস্ধপযও ভপভিতা  কমাপকতাভূরও ম্পকওিয ভধি পদকয় ফফা ওকযকঙ,  এওথা সভকন সনয়ায ভকতা 
ভানপওতা তাাঁয পঙর না। পতপন পফশ্বা ওযকতন সম,  পন্দু  ভুরভানকদয ভকধি সুম্পওি য়া াম্ভফ। এ চন্যাআ পতপন 
পন্দুধকভিয ুনরুত্থান এফাং এওপি এওও পন্দুচাপত কঠকনয পঘন্তা ওকযপঙকরন। তাাঁয ঐপতাপও াঈন্যাভূক,  সমগুপরয কে 
প্রওৃত াআপতাকয ম্পওি ঔুফাআ ওভ,  পন্দু সদকপ্রভ এফাং পন্দু চাতীয়তাফাদ প্রঘাকযয প্রফণতাাআ রক্ষি ওযা মায়। তাাঁয পফপবন্প 
াঈন্যাক ভুরভাকনয পফরুকি পন্দুয পফচয় সদঔাকনা কয়কঙ,  সমভন: যাচপাং ( ১৮৮২) এফাং ীতাযাভ (১৮৮৮)। সওান 
সওানপিকত াঅফায পব্পিপক্তয পফরুকি পন্দুচাপতয পফচয় সদঔাকনা কয়কঙ,  সমভন: সদফী সঘৌধুযাণী এফাং াঅনন্দভঠ।  
 

ফপিভঘন্ তাাঁয পন্দুচাপতয ুনরুত্থান পফলয়ও প্রফন্ন  গ্রকন্থ ‗ফকন্দ ভাতযম্‘,  ‗ভাতৃবূপভ‘,  ‗চন্ধবূপভ‘,  ‗স্যাচ‘,  ‗ভে‘ 
প্রবৃপত নতুন সিাকান বতপয ওকযন। যফতিীকত এগুপর পন্দু চাতীয়তাফাদী,  পফকল ওকয পন্দু চপেযা ফিফায ওকযন। 
াআপডিয়ান ন্যানার ওাংকগ্রকয ভধিন্থী যাচননপতও সনতাযা প্রথভ পদকও ফপিভঘকন্য এাআ পন্দু চাতীয়তাফাদী সিাকাকন ঔুফ 
সফপ াঅগ্রী পঙকরন না।  
 
পওন্তু স্কদী মুককয মুফভাকচয ওাকঙ ফপিভঘকন্য প্রঘডি চনপপ্রয়তা এফাং তাাঁয ভতাদকি মফুভাকচয ভকধি সম াঈদিভ ৃপষ্ট 
কয়পঙর,  তা ওাংকগ্রকও নতুনবাকফ াঈিীপফত ওকয এফাং এওপি চাতীয়তাফাদী দকর পযণত কত প্রবাপফত ওকয। এযয 

ওাংকগ্র তায চাতীয় যাচনীপতয সিাকান পককফ ‗ফকন্দ ভাতযম্‘সও াঅনুষ্ঠাপনওবাকফ গ্রণ ওকয এফাং ভগ্র বাযতফকলি তা 
ফিফূত কত থাকও। াতীকত ধভিীয়  যাচননপতও াঅদি প্রঘায এফাং যফতিী চীফকন াপতিফিপক্তত্ব পককফ পনপষ্থয়তা কে 
ফপিভঘন্ যফীন্নাথ  নচরুকরয াঅপফবিাফ মিন্ত ওকরয ওাকঙ,  এভনপও পপক্ষত ভুপরভ ভাকচয ওাকঙ স ভকয়য সেষ্ঠ 
াপপতিও পককফ পযকপণত কতন। 
 
১৮৫২ পিষ্টাকব্দ "' াংফাদ প্রবাওয' "  পত্রওায় ওপফতা প্রওাকয ভাধিকভ তাাঁয াপতিঘঘিা রৄরু। ফাগাপর াপপতিও ফপিভঘন্ 
ঘকটাাধিাকয়য াপতি ওকভিয ূণি তপরওা পনকম্ন প্রদত্ত করা: 
াঈন্যা 
াঈন্যা প্রওাওার পফস্তাপযত তথি 
রৃককিনপন্দনী ভাঘি,  

১৮৬৫ 
ঐপতাপও াঈন্যা। ফপিভঘকন্য প্রথভ াঈন্যা। যঘনাওার ১৮৬২-৬৪।  ফপিভঘকন্য চীপফতওাকর 
াঈন্যাকয সতযপি াংস্কযণ প্রওাপত য়। ফিকল াংস্কযণ ভুপিত য় ১৮৯৩ াকর। 

ওারকুেরা ১৮৬৬ ওাপফিও াঈন্যা। ফপিভঘকন্য পদ্বতীয় াঈন্যা। সভপদনীুয সচরায সনগুাঁয়া ভকুভায় (ফতিভাকন ওাাঁপথ 
ভকুভা,  ূফি সভপদনীুয সচরা)  াফস্থানওাকর াপচিত পওঙু াপবজ্ঞতায পবপত্তকত এাআ াঈন্যা যঘনা 
ওকযন ফপিভঘন্। ভাকরাঘও ভকর াঈচ্চ-প্রাংপত য় এাআ াঈন্যা।  

ভৃণাপরনী ১৮৬৯ ঐপতাপও াঈন্যা। পিষ্টীয় ত্রকয়াদ তাব্দীয িবূপভকত যপঘত। 
পফলফৃক্ষ ১৮৭৩ াভাপচও াঈন্যা। ফেদিন পত্রওায প্রথভ াংঔিা (বফাঔ,  ১২৭৯) সথকও ধাযাফাপও প্রওাপত য়। 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%B2%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A5%E0%A6%BF_%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A5%E0%A6%BF_%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A5%E0%A6%BF_%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC_%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8
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সভাি াংস্কযকণয াংঔিা াঅি। ফিকল াংস্কযণ ভুপিত য় ১৮৯২ াকর। 
াআপন্দযা ১৮৭৩ ানু-াঈন্যা।  ফেদিন পত্রওায় (বঘত্র,  ১২৭৯) সঙাকিাকল্প াঅওাকয প্রওাপত য়। ১৮৭৩ াকর ৪৫ 

ৃষ্ঠায কু্ষি গ্রন্থাওাকয প্রওাপত। ১৮৯৩ াকর ১৭৭ ৃষ্ঠায এওপি ানু-াঈন্যাকয াঅওাকয এাআ গ্রকন্থয 
ঞ্চভ াংস্কযণ প্রওাপত য়। 

মুকরােুযীয় ১৮৭৪ ঐপতাপও ানু-াঈন্যা। প্রথভ প্রওা  ফেদিন পত্রওায় (বফাঔ,  ১২৮০)। প্রথভ াংস্কযকণ 
ৃষ্ঠাাংঔিা পঙর ৩৬। ১৮৯৩ াকর ঞ্চভ তথা ফিকল াংস্কযকণ ৃষ্ঠা াংঔিা য় ৫০। 

ঘন্কঔয ১৮৭৫ সযাভিান্ফধভিী াঈন্যা। প্রথভ প্রওা ফেদিন পত্রওায় (োফণ,  ১২৮০ – বাি,  ১২৮১)। 
ফপিভঘকন্য চীপফতওাকর পতনপি াংস্কযণ প্রওাপত য়। ফিকল াংস্কযণ ১৮৮৯ াকর ভুপিত। 

যাধাযাণী  ১৮৮৬ ানু-াঈন্যা। প্রথভ প্রওা  ফেদিন পত্রওায় (ওাপতিও-াগ্রায়ণ ,  ১২৮২)। ১৮৭৭  ১৮৮১ াকর 

াঈন্যা – াথিাৎ কু্ষি কু্ষি াঈন্যা াংগ্র গ্রকন্থ াংওপরত য়। ১৮৮৬ াকর গ্রন্থাওাকয প্রথভ প্রওাকয 
ভয় ৃষ্ঠাাংঔিা পঙর ৩৮। ১৮৯৩ াংস্কযকণ ৃষ্ঠাাংঔিা সফকড য় ৬৫। 

যচনী ১৮৭৭ সযাভিান্ফধভিী াঈন্যা। প্রথভ প্রওা ফেদিন পত্রওায় (১২৮১-৮২)। ফপিভঘকন্য চীপফতওাকর পতনপি 
াংস্কযণ প্রওাপত য়। ফিকল াংস্কযণ ১৮৮৭ াকর ভুপিত। 

ওৃষ্ণওাকন্তয 
াঈাআর 

১৮৭৮ াভাপচও াঈন্যা। ১৮৮২  ১৮৮৪ াকর ফেদিন পত্রওায পফপবন্প াংঔিায় প্রওাপত য়। 
ফপিভঘকন্য চীপফতওাকর ঘাযপি াংস্কযণ প্রওাপত য়। ফিকল াংস্কযণ ১৮৯২ াকর ভুপিত। 

যাচপাং  ১৮৮২ ঐপতাপও াঈন্যা। প্রথভ প্রওা ফেদিন পত্রওায় (বঘত্র,  ১২৮৪ – বাি,  ১২৮৫)। পত্রওায় 
াভাপ্ত াঈন্যাপি ভাপ্ত ওকয ১৮৮২ াকর ৮৩ ৃষ্ঠায প্রথভ াংস্কযণ প্রওাপত য়। পদ্বতীয় াংস্কযকণ 
ৃষ্ঠাাংঔিা সফকড য় ৯০। ১৮৯৩ পিস্টাকব্দ ঘতুথি াংস্কযকণ ৃষ্ঠাাংঔিা য় ৪৩৪। 

াঅনন্দভঠ ১৮৮২ ফপিভঘকন্য প্রপি ঐপতাপও াঈন্যা। প্রথভ প্রওা ফেদিন পত্রওায় (বঘত্র,  ১২৮৭ – বচিষ্ঠ,  
১২৮৯)।-১৮৯২ াকর ভুপিত।  বাযতীয় প্রচাতকেয চাতীয় সস্তাত্র ফকন্দভাতযভএাআ াঈন্যা সথকও 
কৃীত।  
পঙয়াত্তকযয ভন্বন্তকযয িবূপভওায় ন্যাী পফকিাকয ঙায়া াফরম্বকন যপঘত। এাআ াঈন্যাক সরঔকওয 
সদকপ্রভ পুকি াঈকঠকঙ। 

সদফী 
সঘৌধুযাণী 

১৮৮৪ ঐপতাপও াঈন্যা। পফপবন্প ভকয় ফেদিন পত্রওায় প্রওাপত য়। ফপিভঘকন্য চীপফতওাকর ঙয়পি 
াংস্কযণ প্রওাপত য়। ফিকল াংস্কযণ ১৮৯১ াকর ভুপিত। 

ীতাযাভ  ভাঘি,  
১৮৮৭ 

ঐপতাপও াঈন্যা। ফপিভঘকন্য সল াঈন্যা। প্রঘায পত্রওায় (োফণ,  ১২৯১ – ভাখ,  ১২৯৩;  
ভাকছ ওকয়ওভাকয পফযপত ) প্রওাপত য়। প্রথভ াংস্কযকণ ৃষ্ঠাাংঔিা পঙর ৪১৯। তৃতীয়  সল 
াংস্কযণ ফপিভঘকন্য চীফদ্দায় ভুপিত কর প্রওাপত য় তাাঁয ভৃতুিয াফিফপত কয,  ১৮৯৪ াকরয 
সভ ভাক। 

 
 
 
প্রফন্ন 
সরাওযস্ম ( ১৮৭৪) 
পফজ্ঞান যস্ম ( ১৮৭৫) 
ওভরাওাকন্তয দপ্তয ( ১৮৭৫) 
পফপফধ ভাকরাঘনা (১৮৭৬) 
াভি ( ১৮৭৯) 

ওৃষ্ণঘপযত্র ( ১৮৮৬) 
পফপফধ প্রফন্ন (১ভ ঔডি-১৮৮৭ ,  ২য় ঔডি-১৮৯২)  
ধভিতে ানুীরন ( ১৮৮৮) 
েীভদ্ভকফদ্কীতা (১৯০২) 

 
 

ভাাআকওর ভধুূদন দত্ত 
 

ভাাআকওর ভধুূদন দত্ত ( ১৮২৪-১৮৭৩)  ভাওপফ,  নািিওায,  ফাাংরাবালায কনি প্রফতিও,  াপভত্রাক্ষয ঙকন্দয প্রফতিও। ১৮২৪ 
াকরয ২৫ চানুয়াপয মকায সচরায ওকাতাক্ষ নকদয তীকয াকযদাাঁপড গ্রাকভ,  এও চপভদায ফাংক তাাঁয চন্ধ। পতা যাচনাযায়ণ দত্ত 

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%89%E0%A6%87%E0%A6%B2
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%89%E0%A6%87%E0%A6%B2
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B9&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%AE%E0%A6%A0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%AE
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80_%E0%A6%9A%E0%A7%8C%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80_%E0%A6%9A%E0%A7%8C%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC_%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
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পঙকরন ওরওাতায এওচন প্রপতপষ্ঠত াঈপওর। ভা চাহ্নফী সদফীয তোফধাকন ভধুদূকনয পক্ষাযম্ভ য়। প্রথকভ পতপন াকযদাাঁপডয াঠারায় 
ডাকানা ওকযন। কয াত ফঙয ফয়ক পতপন ওরওাতা মান এফাং পঔপদযুয স্কুকর রৃফঙয ডায য ১৮৩৩ াকর পন্দু ওকরকচ বপতি ন। 
সঔাকন পতপন ফাাংরা,  াংস্কৃত  পাযপ বালা সকঔন।  
 

পন্দু ওকরকচ াধিয়নওাকরাআ ভধুদূকনয প্রপতবায পফওা খকি। ১৮৩৪ াকর পতপন ওকরকচয ুযস্কায পফতযণী ানুষ্ঠাকন াআাংকযপচ ‗নািি-

পফলয়ও প্রস্তাফ‘ াঅফৃপত্ত ওকয াঈপস্থত ওকরয দৃপষ্ট াঅওলিণ ওকযন। এঔাকন তাাঁয াঠী পঙকরন বূকদফ ভুকঔাাধিায়,  যাকচন্রার পভত্র,  
যাচনাযায়ণ ফসু,  সকৌযদা ফাও প্রভুঔ,  মাাঁযা যফতিী চীফকন স্স্ সক্ষকত্র প্রপতষ্ঠা রাব ওকযন। পওন্তু তাাঁকদয ভকধি ভধুদূন াঈজ্জ্বরতভ 
সচিাপতষ্ক পককফ পযপঘত পঙকরন। ওকরকচয যীক্ষায় পতপন ফযাফয ফৃপত্ত সকতন। এ ভয় নাযীপক্ষা পফলকয় প্রফন্ন যঘনা ওকয পতপন 
স্ণিদও রাব ওকযন।  
পন্দু ওকরকচ াধিয়কনয ভকয়াআ ভধুদূন ওাফিঘঘিা রৄরু ওকযন। তঔন তাাঁয ওপফতা জ্ঞানাকন্বলণ,  Bengal  Spect at or ,  
Li t er ar y Gl eamer ,  Cal cut t a Li br ar y Gazet t e,  Li t er ar y Bl ossom,  Comet  প্রবৃপত পত্রওায় 
প্রওাপত কতা।  
 
এ ভয় সথকওাআ পতপন স্প্ন সদঔকতন পফকরত মায়ায। তাাঁয ধাযণা পঙর পফকরকত সমকত াযকরাআ ফড ওপফ য়া মাকফ। তাাআ পতা তাাঁয পফফা 

পঠও ওযকর পতপন ১৮৪৩ াকরয ৯ সপব্রুয়াপয  গ্রণ ওকযন এফাং তঔন সথকও তাাঁয নাকভয ূকফি ‗ভাাআকওর‘ ব্দপি মুক্ত য়। পওন্তু পন্দু 
ওকরকচ পিস্টানকদয াধিয়ন পনপলি থাওায় ভধুদূনকও ওকরচ তিাক ওযকত য়। তাাআ ১৮৪৪ াকর পতপন পফপ্স ওকরকচ বপতি ন এফাং 
১৮৪৭ মিন্ত এঔাকন াধিয়ন ওকযন। এঔাকন পতপন াআাংকযপচ ঙাডা পগ্রও,  রিাপিন  াংস্কৃত বালা সঔায সুকমাক ান।  
 
এ ভয় ধভিান্তকযয ওাযকণ ভধুদূন তাাঁয াঅত্মীয়স্চনকদয পনওি সথকও পফপচ্ছন্প কয় কডন। তাাঁয পতা এও ভয় াথি াঠাকনা ফন্ন ওকয 
সদন। াকতিা ভধুদূন বাকিাকন্বলকণ ১৮৪৮ াকর ভািাচ কভন ওকযন। সঔাকন পতপন দীখিপদন পক্ষওতা ওকযন। প্রথকভ ভািাচ সভাআর 
াযপিান ািাাাআরাভ স্কুকর ( ১৮৪৮-১৮৫২) এফাং কয ভািাচ পফশ্বপফদিারকয়য াপধবুক্ত াাআস্কুকর পক্ষওতা  ( ১৮৫২-১৮৫৬) ওকযন।   
ভািাকচয কে ভধুদূকনয চীফকনয াকনও খিনা চপডত। এঔাকনাআ পতপন াাংফাপদও  ওপফ পককফ পযপঘপত রাব ওকযন। 
 
 পতপন Eur asi on ( কয East er n Guar di an) ,  Madr as Ci r cul at or  and Gener al  Chr oni cl e  
Hi ndu Chr oni cl e পত্রওা ম্পাদনা ওকযন এফাং Madr as Spect at or - এয ওাযী ম্পাদকওয দাপয়ত্ব ারন ওকযন 
(১৮৪৮-১৮৫৬)। ভািাকচ াফস্থানওাকরাআ Ti mot hy Penpoem ঙদ্মনাকভ তাাঁয প্রথভ ওাফিগ্রন্থ The Capt i ve Ladi e 
( ১৮৪৮) এফাং পদ্বতীয় গ্রন্থ Vi si ons of  t he Past  প্রওাপত য়। সযকফওা  সনপযকয়িায কে তাাঁয মথােকভ প্রথভ  পদ্বতীয় 
পফফা এঔাকনাআ াংখপিত য়। ভািাকচ ফকাআ পতপন পব্রু,  পযাপ,  চাভিান,  াআিাপরয়ান,  তাপভর  সতকরগু বালা পক্ষা ওকযন।  
 
এযভকধি ভধুদূকনয পতাভাতা াঈবকয়য ভৃতুি য়। পতায ভৃতুিাংফাদ সকয় পতপন পদ্বতীয় স্বী সনপযকয়িাকও পনকয় ১৮৫৬ াকরয সপব্রুয়াপয 
ভাক ওরওাতা াঅকন। সঔাকন পতপন প্রথকভ ুপর সওাকিিয সওযাপন এফাং কয সদাবালীয ওাচ ওকযন। এ ভয় পফপবন্প পত্রওায় প্রফন্ন 
পরকঔ পতপন প্রঘুয াকথিাাচিন ওকযন। তাাঁয ফন্নুফান্নফযা এ ভয় তাাঁকও ফাাংরায় াপতিঘঘিা ওযকত ানুকযাধ চানান এফাং পতপন পনকচ 
সবতয সথকও এরূ এওপি তাপকদ ানুবফ ওকযন। যাভনাযায়ণ তওিযকত্নয যত্নাফরী (১৮৫৮) নািও াআাংকযপচকত ানুফাদ ওযকত পককয় পতপন 
ফাাংরা নািিাপকতি াঈমুক্ত নািকওয াবাফ ানুবফ ওকযন এফাং তাাঁয ভকধি তঔন ফাাংরায় নািও যঘনায াংওল্প চাকক। এাআ ূকত্র পতপন 
ওরওাতায াাআওাডায যাচাকদয সফরকাপঙয়া পথকয়িাকযয কে চপডত কয় কডন। এভন এওপি পযপস্থপতকত নািিওায পককফাআ 
ভধুদূকনয ফাাংরা াপতিােকন দািণ খকি।  
 
পতপন ভাবাযকতয সদফমানী-মমাপত ওাপনী াফরম্বকন ১৮৫৮ াকর ািাতি যীপতকত  যঘনা ওকযন পভিষ্ঠা নািও। এপিাআ প্রওৃত াকথি ফাাংরা 
বালায় যপঘত প্রথভ সভৌপরও নািও এফাং এওাআ াকথি ভধুদূন ফাাংরা াপকতিয প্রথভ নািিওায।  
কযয ফঙয ভধুদূন যঘনা ওকযন রৃপি প্রন: একওাআ পও ফকর বিতা  ফুড াপরকওয খাকড সযাাঁ। প্রথভপিকত পতপন াআাংকযপচ পপক্ষত াআয়াং 
সফেরকদয ভাদওাপক্ত,  াঈচ্ছৃঙ্খরতা  ানাঘাযকও ওিাক্ষ ওকযন এফাং পদ্বতীয়পিকত যক্ষণীর পন্দু ভাকচয াঅঘাযফিস্  নীপতভ্রষ্ট 
ভাচপতকদয সকান রাম্পিি তুকর ধকযন। এ সক্ষকত্র ভধুদূন পথওৃকতয বূপভওা ারন ওকযন। তাাঁয প্রন রৃপি ওাপনী,  াংরা  
ঘপযত্রপৃষ্টয পদও সথকও াঅচ াতুরনীয়।  
 
ভধুদূকনয ওৃপতত্ব এঔাকনাআ সম,  পতপন মাপওঙু যঘনা ওকযকঙন তাকতাআ নতুনত্ব একনকঙন। পতপনাআ প্রথভ ািাতি াপকতিয াঅদি ফাাংরা 
াপকতি াথিওবাকফ প্রকয়াক ওকযন। তঔনওায ফাাংরা াপকতি যঘনায বরীকত এফাং পফলয়বাফনাকত সম াঅডষ্টতা পঙর,  ভধুদূন তা 
াাধাযণ প্রপতবা  দক্ষতাগুকণ দূযীবূত ওকযন।  
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১৮৬০ াকর পতপন পগ্রও ুযাণ সথকও ওাপনী পনকয় যঘনা ওকযন দ্মাফতী নািও। এ নািকওাআ পতপন যীক্ষাভূরওবাকফ াআাংকযপচ ওাকফিয 
ানুওযকণ াপভত্রাক্ষয ঙন্দ ফিফায ফকযন। ফাাংরা ওাকফি াপভত্রাক্ষয ঙকন্দয ফিফায এিাাআ প্রথভ এফাং এয পকর পতপন ফাাংরা ওাফিকও 
ঙকন্দয ফন্নন সথকও ভুপক্ত সদন। ফাাংরা ওাকফি াপভত্রাক্ষয ঙকন্দয ফিফাকয এাআ পরতা তাাঁকও বীলণবাকফ াঈৎাপত ওকয এফাং এাআ ঙকন্দ 
এওাআ ফঙয পতপন যঘনা ওকযন পতকরাত্তভাম্ভফ ওাফি।  
 
১৮৬১ াকর যাভায়কণয ওাপনী পনকয় এওাআ ঙকন্দ পতপন যঘনা ওকযন তাাঁয ফিকেষ্ঠ ওীপতি । এপি ফাাংরা বালায় যপঘত প্রথভ সভৌপরও 
ভাওাফি। াঅয সওান যঘনা না থাওকর ভধুদূন এাআ এওপি ওাফি পরকঔাআ াভয কয় থাওকত াযকতন। এাআ ওাকফিয ভাধিকভাআ পতপন 
ভাওপফয ভমিাদা রাব ওকযন এফাং তাাঁয নফ াঅপফষ্কৃত াপভত্রাক্ষয ঙন্দ ফাাংরা াপকতি প্রপতষ্ঠা রাব ওকয। যাভায়কণ ফপণিত াধভিাঘাযী,  
াতিাঘাযী  াী যাফণকও এওচন সদকপ্রপভও,  ফীয সমািা  পফার পক্তয াঅধাযরূক পঘপত্রত ওকয ভধুদূন াঈপন তকওয ফাগাপরয 
নফচাকযকণয সেষ্ঠ ওপফয ভমিাদা রাব ওকযন। একক্ষকত্র পতপন বাযতফাীয পঘযাঘপযত পফশ্বাকয ভূকর াঅখাত সকন প্রওৃত তি ন্নান  
সদকপ্রকভয সম দৃষ্টান্ত স্থান ওকযন,  ফাাংরা াপকতি তা তুরনাীন।  
 
ভধুদূকনয ওাকফি এও ধযকনয নাযীপফকিাকয সুয রক্ষ ওযা মায়। তাাঁয ওাকফিয নাপয়ওাকদয ভধি পদকয় সমন মুক মুক ধকয ফপঞ্চত,  
াফকপরত,  াঅত্ম সুঔ-রৃাঃঔ প্রওাক ানবিস্ত  বীত বাযতীয় নাযীযা ঠাৎ াঅত্মকঘতন কয় সচকক  কঠ। তাযা ুরুকলয পনওি 
পনকচকদয বার-ভন্দ ,  সুঔ-রৃাঃঔ এফাং ওাভনা-ফানা  প্রওাক কয় কঠ প্রপতফাদী। তাাঁয ফীযােনা (১৮৬২) ত্রওাকফিয নাপয়ওাকদয পদকও 
তাওাকর এ ওথায তিতা াঈরপব্ধ ওযা মাকফ। এঔাকন চনা,  বওকওয়ী,  তাযা প্রভুঔ সৌযাপণও নাযী তাকদয স্াভী ফা সপ্রপভওকদয পনওি 
পনকচকদয ওাভনা-ফানা   ঘায়া-ায়ায ওথা পনবিীওপঘকত্ত প্রওা ওকয। নাযীঘপযকত্র এরূ দৃঢ়তায  প্রওা ফাাংরা াপকতি ভধুদূকনয 
াঅকক াঅয ওায যঘনায় প্রতিক্ষ ওযা মায় না।  
 
ভধুদূকনয এ ভয়ওায ায রৃপি যঘনা করা ওৃষ্ণকুভাযী (১৮৬১)  ব্চােনা (১৮৬১)। প্রথভপি যাচুত াঈাঔিান াফরম্বকন যপঘত 
এওপি পফকয়াকান্তও নািও এফাং পদ্বতীয়পি যাধাওৃষ্ণ পফলয়ও কীপতওাফি। এ কফি ভধুদূন দীনফন্নু পভকত্রয নীরদিণ  নািওপি াআাংকযপচকত 
ানুফাদ ওকযন এফাং পওঙুপদন পন্দু িাপরয়ি (১৮৬২) পত্রওা ম্পাদনা ওকযন। ১৮৬২ াকরয ৯চুন ভধুদূন ফিাপযস্টাপয ডায াঈকদ্দকশ্য 
পফকরত মান এফাং সগ্রচ-াআন-এ সমাকদান  ওকযন। সঔান সথকও ১৮৬৩ াকর পতপন িাপয কয় বািাাআ নকযীকত মান এফাং সঔাকন প্রায় 
রৃফঙয াফস্থান ওকযন। বািাাআকত াফস্থানওাকর তাাঁয চীফকন রৃপি গুরুত্বূণি খিনা খকি। এঔাকন ফকাআ পতপন াআতারীয় ওপফ সত্রাকওিয 
ানুওযকণ ফাাংরায় কনি পরঔকত রৄরু ওকযন। ফাাংরা বালায় এপি এও পফস্পয়ওয নতুন ৃপষ্ট। এয াঅকক ফাাংরা বালায় কনকিয প্রঘরন পঙর 
না। পদ্বতীয় পফলয়পি করা বািাাআ নকযীকত সথকওাআ পতপন সমন ভাতৃবূপভ  ভাতৃবালাকও নতুনবাকফ এফাং এওান্ত াঅনবাকফ সদঔকত  ফুছকত 

াকযন,  মায ঘভৎওায প্রওা খকিকঙ তাাঁয ‗ফেবালা‘,  ‗ওকাতাক্ষ নদ‘ াআতিাপদ কনকি। তাাঁয এাআ কনিগুপর ১৮৬৬ াকর ঘতুদ্দিদী 
ওপফতাফরী নাকভ প্রওাপত য়।  
 
বািাাআ নকযীকত রৃফঙয থাওায য ভধুদূন ১৮৬৫ াকর ুনযায় াআাংরিাডি মান এফাং ১৮৬৬ াকর সগ্রচ-াআন সথকও ফিাপযস্টাপয া 
ওকযন। ১৮৬৭ াকরয ৫ চানুয়াপয সদক পপকয পতপন ওরওাতা াাআকওাকিি াঅাআন ফিফায় সমাক সদন। পওন্তু ওারপতকত সুপফকধ ওযকত না 
সকয ১৮৭০ াকরয চুন ভাক ভাপও এও াচায িাওা সফতকন াাআকওাকিিয ানুফাদ পফবাকক সমাকদান ওকযন। রৃফঙয য এ ঘাওপয সঙকড 
পতপন ুনযায় াঅাআন ফিফা রৄরু ওকযন। এফাকয পতপন পর ন,  পওন্তু াপভতফিপয়তায ওাযকণ াঊণগ্রস্ত কয় কডন। াপভতফিপয়তায 
ফিাাযপি পঙর তাাঁয স্বাফকত। এওাআ ওাযকণ পতপন পফকদক াফস্থানওাকর এওফায পফদগ্রস্ত কয়পঙকরন এফাং পফদিাাককযয াঅনুকূকরি 
সফায াঈিায ান। ১৮৭২ াকর ভধুদূন পওঙুপদন ঞ্চকওাকিয যাচা নীরভপণ পাং সদ-এয ভিাকনচায   পঙকরন।  
চীফকনয এাআ িানাকাকডকনয ভধি পদকয় ভধুদূন ওাফিঘঘিা াফিাত যাকঔন। সাভাকযয াআপরয়াি াফরম্বকন ১৮৭১ াকর পতপন যঘনা ওকযন 
সেযফধ। তাাঁয সল যঘনা ভায়াওানন (১৮৭৩) নািও। ফাাংরা বালায় প্রওাপত তাাঁয ১২পি গ্রন্থ এফাং াআাংকযপচ বালায় প্রওাপত ৫পি গ্রন্থ 
যকয়কঙ।  
 
ভধুদূন পঙকরন ফাাংরা াপকতিয মুকপ্রফতিও ওপফ। পতপন তাাঁয ওাকফিয পফলয় াংগ্র ওকযপঙকরন প্রধানত াংস্কৃত ওাফি সথকও,  পওন্তু ািাতি 
াপকতিয াঅদি ানুমায়ী ভওারীন াআাংকযপচ পপক্ষত ফাগাপরয চীফনদিন  রুপঘয াঈকমাকী 
ওকয পতপন তা ওাকফি রূাপয়ত ওকযন এফাং তায ভধি পদকয়াআ ফাাংরা াপকতি এও নফমুককয ূঘনা 
য়। াঈপন তকওয ফাগাপর নফচাকযকণয ান্যতভ পথওৃৎ ভধুদূন তাাঁয ানন্যাধাযণ 
প্রপতবায দ্বাযা ফাাংরা বালায ান্তপনিপত পক্ত াঅপফষ্কায ওকয এাআ বালা  াপকতিয সম াঈৎওলি 
াধন ওকযন,  এযপকরাআ পতপন ফাাংরা াপকতিয াআপতাক াভয কয় াঅকঙন। ফাাংরা াপকতি 

পতপন ‗ভধুওপফ‘ নাকভ পযপঘত।  
 
ভৃতুি 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0:Madhusudhanduttatomb.jpg
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ভাাআকওর ভধুদূন দকত্তয ভাপধস্পাযও,  ওরওাতা 
 
ভধুদূকনয সল চীফন ঘযভ রৃাঃঔ  দাপযকিিয ভধি পদকয় াপতফাপত য়। াঅাআন ফিফাকয় পতপন সতভন াপরি রাব ওযকত াকযনপন। 
তাঙাডা াপভতফিয়ী স্বাকফয চন্য পতপন াঊণগ্রস্ত কয় কডন। ১৮৭৩ িীস্টাকব্দয ২৯ চুন াঅপরুয সচনাকযর াাতাকর 
ওদিওীন(াথিাবাকফ) াফস্থায় পতপন ভৃতুিফযণ ওকযন। ভাওপফ চীফকনয াপন্তভ মিাকয় চন্ধবূপভয প্রপত তাাঁয সুকবীয বারফাায পঘহ্ন সযকঔ 
সককঙন াপফস্পযণীয় াংপক্তভারায়। তাাঁয ভাপধস্থকর পনকঘয ওপফতাপি সরঔা যকয়কঙাঃ-  
 
দাাঁডা পথওফয,  চন্ধ মপদ তফ 
ফকে! পতষ্ঠ ক্ষণওার! এ ভাপধ স্থকর 
( চননীয সওাকর পরৄ রবকয় সমভপত 
পফযাভ)ভীয কদ ভা পনিাফৃত 
দত্তকুকরাদ্ভফ ওপফ েীভধুদূন! 
মকাকয াকযদাাঁপড ওফতক্ষ-তীকয  
চন্ধবূপভ,  চন্ধদাতা দত্ত ভাভপত 
যাচনাযায়ণ নাকভ,  চননী চাহ্নফী 
 
াপতিওকভিয াঅকরাঘনাাঃ  
 

 পভিষ্ঠা 
পভিষ্ঠা এওপি সৌযাপণও নািও। যঘনাওার ১৮৫৯। এপিাআ াঅধুপনও ািাতি বরীকত যপঘত প্রথভ ফাাংরা নািও। নািকওয 
াঅঔিানফস্তু ভাবাযকতয াঅপদকফি ফপণিত যাচা মমাপত,  পভিষ্ঠা  সদফমানীয পত্রকওাণ সপ্রকভয ওাপনী সথকও কৃীত। াফশ্য 
ািাতি নািিনরীকত পরঔকর,  ভাাআকওর এাআ নািকও াংস্কৃত বরীকও ম্পূণি ফচিন ওকযনপন। এাআ নািকওয ওাফি  ারাংওায-
ফরর দীখি াংরা,  খিনায ফণিনাত্মও যীপত,  প্রকফও,  নিী,  পফরৃলও প্রবৃপতয ফিফায াংস্কৃত বরীয ানুরূ। াঅফায 
াআাংকযপচ াপকতিয সযাভিাপডিও ধাযায প্রবাফ এাআ নািকও স্ধষ্ট। প্রথভ যঘনা পককফ ত্রুপিপফঘুিপত থাওকর,  সাআ মুককয 
াআাংকযপচ-পপক্ষত াঠওভাকচ এাআ নািওপি ঔুফাআ ভাদৃত য়। সফরকাপঙয়া যেভকঞ্চ  াপকরিয কে নািওপি াপবনীত য়। 

 
 একওাআ পও ফকর বিতা  ফুকডা াপরকওয খাকড সযাাঁ 

 
পভিষ্ঠায কয ১৮৬০ াকর ভাাআকওর যঘনা ওকযন একওাআ পও ফকর বিতা  ফুকডা াপরকওয খাকড সযাাঁ নাকভ রৃপি প্রন। এাআ 
প্রন রৃপি তাাঁয রৃপি সেষ্ঠ নািিযঘনা। প্রথভ নািওপিয পফলয় পঙর াআাংকযপচ পপক্ষত নফি ফাফু ম্দাকয়য াঈচ্ছৃঙ্খরতা  পদ্বতীয়পিয 
পফলয় পঙর নাতনন্থী ভাচপতকদয বনপতও ঘপযকত্রয াধাঃতন। এাআ নািকও ভাাআকওকরয মিকফক্ষণ পক্ত,  ভাচফাস্তফতাকফাধ 
 ওাপনী,  ঘপযত্র  াংরা যঘনায় কুরতা পফকল প্রাংা রাব ওকয। পওন্তু নািকওয পফলয়ফস্তু নফি  নাতনন্থী াঈবয় 
ভাচকওাআ পফকু্ষব্ধ ওকয তুকরপঙর। তাাআ সফরকাপঙয়া যেভকঞ্চ নািওপি াপবনীত য়ায ওথা থাওকর,  সলমিন্ত তা য়পন। 
একত ভাাআকওর ঔুফাআ তা কয়পঙকরন এফাং যফতিীওাকর প্রন যঘনা সথকও পনকচকও গুপিকয় পনকয়পঙকরন। 

 

 দ্মাফতী 
১৮৬০ াকরাআ ভধুদূন যঘনা ওকযন দ্মাফতী নািওপি। এপি সৌযাপণও নািও। তকফ এাআ নািকওয পবপত্ত ুকযাুপয বাযতীয় 

ুযাণ নয়। পগ্রও ুযাকণয ‗ািাকর াপ পিওিি‘ কল্পপি বাযতীয় ুযাকণয সভাডকও পযকফন ওকযকঙন ভধুদূন। পগ্রও 
ুযাকণয চুকনা,  িারা  সবনা এাআ নািকও কয়কঙন ঘী,  ভুযচা  যপত। সকরন  িাপয কয়কঙন দ্মাফতী  াআন্নীর। 
পতন সদফীয ভকধি যপতকও সেষ্ঠ সুন্দযী পনফিাপঘত ওযকর ান্য রৃাআ সদফী াআন্নীকরয প্রপত রুষ্টা ন এফাং াআন্নীকরয চীফকন পফমিয় 
নাপভকয় াঅকনন। সকল যপত  বকফতীয সঘষ্টায় াআন্নীর াঈিায ান এফাং পফপচ্ছন্পা স্বী দ্মাফতীয কে তাাঁয পভরন খকি। ভূর পগ্রও 
াঈাঔিানপি পফকয়াকান্তও কর,  ভাাআকওর এাআ নািওপিকও াআাংকযপচ রিাপচ-ওকভপিয ধাাঁকঘ ওকযকঙন পভরনান্তও। এাআ নািকও 
াংস্কৃত নািিযীপতয প্রবাফ াল্পাআ। প্লি-পনভিাণ ,  নািওীয় দ্বন্দ্ব াঈস্থানা  ঘপযত্র পঘত্রকণ ভাাআকওর এঔাকন াঅককয সথকও পযণত 
কয়কঙন। 

 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AE%E0%A7%AD%E0%A7%A9
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A8%E0%A7%AF_%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF
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 ভায়াওানন 
ওৃষ্ণকুভাযী নািও যঘনায য ভাাআকওর ওাফিযঘনায় ুকযাদকভ ভকনাপনকফ ওকযন। সল চীফকন ভৃতুিমিায় রৄকয় সফের 
পথকয়িাকযয ওণিধায যচ্চন্ সখাকলয ানুকযাকধ পতপন ভায়াওানন নািওপি যঘনায় াত সদন। নািওপি পতপন সল ওযকত 
াকযনপন। ওকযপঙকরন বুফনঘন্ ভুকঔাাধিায়। এাআ নািওপি পল্পভূরি পফকল সনাআ। এভপন ভাাআকওকরয ৃপষ্টপ্রপতবায সওাকনা াক্ষয 
একত ায়া মায় না। 

 

 সভখনাদফধ ওাফি 
ভূর পনফন্নগুপর: সভখনাদফধ ওাফি এফাং ভাওাফি 
ভধুদূন দকত্তয ফিকেষ্ঠ ওীপতি কচ্ছ - াপভত্রাক্ষয ঙকন্দ  যাভায়ণ াঈাঔিান াফরম্বকন যপঘত সভখনাদফধ ওাফি নাভও 
ভাওাফিপি। ঘপযত্র-পঘত্র পককফ যকয়কঙন - যাফণ ,  াআন্পচৎ,  ীতা,  যভা,  প্রভীরা প্রভূঔ। পতপন তাাঁয ওাফিকও াষ্টাপধও 
ককি পফবক্ত ওকযকঙন এফাং াংস্কৃত ারিাযাস্ব ানুমায়ী একত নকয,  ফন,  াঈফন,  বর,  ভুি,  প্রবাত,  ন্নিা,  মুি,  
ভেণা প্রবৃপতয ভাকফ ওকযকঙন। পওন্তু কিাকন্ত পতপন নূতন ঙন্দ ফিফায ওকযনপন,  কিককল যফতিী কিওথা াঅবাপত 
ওকযনপন। মপদ পতপন ফকরপঙকরন -  
 
কাাআফ ভা ফীযযক বাপ ভাকীত 
তফু ওাকফি ওরুণ যকযাআ চয় কয়কঙ। সভখনাদফধ ওাফি যাভায়ণ-াঅরত  ওাপনীয ুণযাফৃপত্ত নয় - এপি নফচাগ্রত ফাগারীয 
দৃপষ্ট পনয়পত-রাপিত  নফভানফতাকফাকধয ওরুণ ভাওাকফিয রূক াূফি কীপত-ওাফি । সভখনাদফধ ওাফি এ পদও পদকয় ফাাংরা 
ওাফি াপকতি এওও ৃপষ্ট।[ ৩] 
ভধুদূন াপত াঅিমিিচনওবাকফ পনভিাণ-কুরতা গুকণ ভাওাকফিাপঘত  ওাফি-পফগ্র ৃপষ্ট ওকযকঙন। এ ওাকফিয তাৎমিি যাফণ-
ঘপযকত্রয প্রতীওতায়। তাাঁয ৃষ্ট যাফণ ঘপযকত্র যভ দাপম্ভওতা প্রওি কয় াঈকঠপন। যাভায়ণকও পতপন তাাঁয ভানফতায াঅকরাকও 
পফকধৌত ওকয সম ভাওাফি যঘনা ওকযকঙন,  তা াঅকর সযাভাপডিও ভাওাফি। এ ওাযকণ াঅওাকয ' সভখনাদফধ ওাফি'  
ভাওাকফিাপঘত কর,  এয প্রাণ-নপন্দনী ম্পূণি সযাভাপডিও এফাং ভধুদূন এ ওাকফি চীফকনয সম  চয়কান ওকযকঙন,  তা 
ফীযযকয নয়,  ওারুকণিয। ওপফ তাাআ,  যফীন্নাকথয বালায়,  
ভিুতীকযয শ্মাকন দীখিপনাঃশ্বা সপপরয়া ওাকফিয াঈাংায ওপযয়াকঙন। 

 ফীযােনা ওাফি 
 ফাাংরা াপকতি ত্রাওায ওাফিযঘনা প্রথভ সদঔা মায় ব্চােনা ওাকফি। ১৮৬২ াকর এাআ গ্রন্থ যপঘত  প্রওাপত য়। রৃষ্ডকন্তয প্রপত 

কুন্তরা,  সাকভয প্রপত তাযা,  দ্বাযওনাকথয প্রপত রুপিণী,  দযকথয প্রপত বওওয়ী,  রক্ষ্মকণয প্রপত ূণিঔা,  াচুিকনয প্রপত 
সিৌদী,  রৃকমিাধকনয প্রপত বানুভতী,  চয়িকথয প্রপত রৃাঃরা,  ান্তনুয প্রপত চাহ্নফী,  ুরুফায প্রপত াঈফিী,  নীরবকচয প্রপত 

চনা— এাআ ১১পি ত্ররূী ওপফতা পনকয় ওাফিগ্রন্থপি যপঘত। ভধুদূন তাাঁয ওাকফি এাআ নাযীকদয ুযাণ-পযপঘপতয ভূকর াঅখাত 
ওকযকঙন। পতপন ভানপফও ানুবূপতয াঅকরাকও নাযী-রদকয়য ওথওতায় ফিক্ত ওপযকয়কঙন।  

 

ভীয ভাযযপ সাকন 
 

ভীয ভাযযপ সাকন (১৮৪৭-১৯১২)   ন্যাপও,  নািিওায,  প্রাফপন্নও। ১৮৪৭ াকরয ১৩ নকবম্বয কুপষ্টয়া সচরায রাপনীাডায় 
তাাঁয চন্ধ। পতা ভীয সভায়াকিভ সাকন পঙকরন চপভদায। পনচকৃক ভুনপয পনওি াঅযপফ  পাযপ সঔায ভাধিকভ ভাযযপ সাককনয 
সরঔাডায  াকতঔপড য়। কয াঠারায় পককয় পতপন ফাাংরা বালা সকঔন। তাাঁয প্রাপতষ্ঠাপনও পক্ষা রৄরু য় কুপষ্টয়া স্কুকর। কয পতপন 
ওৃষ্ণনকয ওকরপচকয়ি স্কুকর ঞ্চভ সেণী মিন্ত াধিয়ন ওকয ওরওাতায ওারীখাি স্কুকর বপতি ন;  পওন্তু সরঔাডা াঅয সফপ দূয াগ্রয 
য়পন।  
 
ওভিচীফকনয রৄরুকত ভাযযপ সাকন পতায চপভদাপয সদঔারৄনা ওকযন। কয পতপন পপযদুয নফাফ একস্টকি ঘাওপয সনন এফাং ১৮৮৫ াকর 
সদররৃয়ায একস্টকিয ভিাকনচায ন। এও ভয় এ ঘাওপয সঙকড পতপন রাপনীাডায় প্রতিাফতিন ওকযন এফাং কয বাকিাকন্বলকণ ওরওাতায় 
পককয় ১৯০৩-০৯ মিন্ত াফস্থান ওকযন।  
 
ভাযযপ সাকন ঙাত্রাফস্থায়  াংফাদ প্রবাওয (১৮৩১)  কুভাযঔাপরয  গ্রাভফাতিা প্রওাপওা-য (১৮৬৩) ভপাঃস্র াংফাদদাতায দাপয়ত্ব 
ারন ওকযন। এঔাকনাআ তাাঁয াপতিচীফকনয রৄরু। গ্রাভফাতিায ম্পাদও  ওাগার পযনাথ পঙকরন তাাঁয াপতিগুরু। কয তাাঁয পদ্বতীয়া স্বী 
পফপফ কুরসুভ একক্ষকত্র পফযাি াফদান যাকঔন। 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%98%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%AC%E0%A6%A7_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A3
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%98%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%AC%E0%A6%A7_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2_%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%A6%E0%A6%A8_%E0%A6%A6%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4#cite_note-L.E0.A7.A7-3
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BF
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5,_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%BE%E0%A6%B2
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 ভাযযপ াঅপচচনকনায (১৮৭৪)  পতওযী (১৮৯০) নাকভ রৃপি পত্রওা ম্পাদনা ওকযন। ভীয সভাাযযপ পঙকরন ফপিভমকুকয ান্যতভ 
প্রধান কদিপল্পী  াঈপন তকওয ফাগাপর ভুরভান াপপতিওকদয পথওৃৎ।  
 
ফপিভঘকন্য রৃককিনপন্দনী (১৮৬৫) াঈন্যা প্রওাপত য়ায ঘায ফঙয য ভাযযকপয প্রথভ াঈন্যা যত্নফতী (১৮৬৯)[ককদি যপঘত প্রথভ 
ফাোরী ভুরভান যপঘত কল্প]  প্রওাপত য়। এযয পতপন একও একও ওপফতা,  াঈন্যা,  নািও,  প্রফন্ন,  াঅত্মচীফনী,  াঠিুস্তও 
াআতিাপদ পফলকয় ফর গ্রন্থ যঘনা ওকযন।  
 
তাাঁয ান্যান্য াঈকম্ঔকমাকি যঘনা করা:  
 

 সকাযাাআ-পব্চ াথফা সকৌযী-সতু (১৮৭৩) ,   
 

 ফন্তকুভাযী নািও (১৮৭৩)[ফাাংরা াপকতি ভুপরভ াপপতিও যপঘত প্রথভ নািও। নািওপি পতপন নয়াফ াঅফরৃর রপতপকও 
াঈৎকি ওকযন।],   

 চপভদায দিণ (১৮৭৩),  এয াঈায় পও (১৮৭৫),  পফলাদ-পন্নু (১৮৮৫-১৮৯১) ,  েীত রযী (১৮৮৭),  সকা-চীফন  প্রফন্ন 
(১৮৮৯)[এাআ গ্রন্থ যঘনায দাকয় তাকও ভাভরায় চপডকয় ডকত য়।],   

 সফররা কীতাপবনয় (১৮৯৮),  াঈদাীন পথকওয ভকনয ওথা (১৮৯০)[াঅত্মনচফপনও াঈন্যা,  নীরওযকদয াতিাঘাকযয ওাপনী 
এত সুন্দযকবাকফ রুাপয়ত কয়কঙ।],   

 
 তপভনা (১৮৯৭)[চানুয়াযী,  সপব্রুয়াযী  ভাঘি-এপপ্রর (এওকত্র) এাআ পতন াংঔিা ভাপও  ' াকপচ'  পত্রওায় প্রওাপত য়। 

াঈন্যাপি ভাপ্ত পও না ফা গ্রন্থাওাকয প্রওাপত কয়কঙ পও না চানা মায় পন।],   
 

 িারা াপবনয় (১৮৯৭){াকপচ'  পত্রওায ভাঘি-এপপ্রর াংঔিায় প্রওাপত য় },   
 

 পনয়পত পও াফনপত (১৮৮৯){১৮৯৮ াকরয পিকম্বয াংঔিা (১ভ ফলি,  ৬ষ্ঠ াংঔিা) এফাং ১৮৯৯ াকরয চুন াংওিায (২য় ফলি,  
২য় াংঔিা) ' সওাপনুয'  পত্রওায় প্রওাপত য়। নািওপি ম্পুণি কয়পঙর পও না ফা গ্রন্থাওাকয সফয কয়পঙর পও না চানা সনাআ},  

 কাচী পভয়াাঁয ফস্তানী (১৮৯৯),  সভৌরুদ যীপ ( ১৯০৩){ককদি-কদি যপঘত ধকম্যিাকদ },   
 

 ভুরভানকদয ফাোরা পক্ষা (রৃাআ বাক ১৯০৩,  ১৯০৮),  পফপফ সঔাকদচায পফফা (১৯০৫),  মযত ভকযয ধভিচীফন রাব 
(১৯০৫),  ভপদনায সকৌযফ (১৯০৬),  ফাচীভাৎ (১৯০৮){ওপফতায় যপঘত নক্সা},   

 
 াঅভায চীফনী (১৯০৮-১৯১০) ,  াঅভায চীফনীয চীফনী পফপফ কুরসুভ (১৯১০) াআতিাপদ। 

 
 তাাঁয াভয ওীপতি পফলাদ-পন্নু  াঈন্যাক ওাযফারায পফলাদভয় ঐপতাপও ওাপনী পফফৃত কয়কঙ। তকফ াকনও খিনা  ঘপযত্র ৃপষ্টকত 
াঈন্যাসুরব ওল্পনায াঅেয় সনয়া কয়কঙ। তাাঁয চপভদায দিণ নািওপি ১৮৭২-৭৩ াকর পযাচককঞ্জ াংখপিত ওৃলও-পফকিাকয 
িবূপভওায় যপঘত।  
 
ভাযযপ সাকন কপতীর কদি যঘনায় পিস্ত পঙকরন। নািও  াঅত্মনচফপনও াঈন্যাগুপরকত পতপন ভওারীন ভাকচয ােপত  

ভস্মায য তীক্ষ্ণ ওিাক্ষাত ওকযন। পতপন াম্দাপয়ও ভকনাবাফ সথকও ভুক্ত পঙকরন। াঈদায দৃপষ্টকওাণ সথকও ‗সকাকুর পনভূির াঅিা‘ 
প্রফন্ন পরকঔ পতপন স্ভাচ ওতৃিও পনকৃীত ন। পতপন ফেীয় াপতি পযলকদয কে মুক্ত পঙকরন। ১৯১২ াকর তাাঁয ভৃতুি য় এফাং দভদীকত 
পতপন ভাপত ন। 
 
 

দীনফন্নু পভত্র 
দীনফন্নু পভত্র ( াআাংকযপচ:  Di nabandhu Mi t r a;  ১৮৩০ – ১ নকবম্বয,  ১৮৭৩)  াউনপফাং তাব্দীয ফাাংরা নািকওয ান্যতভ 
সেষ্ঠ রূওায। ফাাংরায াঅধুপনও নািিধাযায প্রফতিও ভাাআকওর ভধুদূন দকত্তয ভাভপয়ও দীনফন্নু পভত্র াফশ্য ভাাআকওর প্রফপতিত সৌযাপণও 
ফা ঐপতাপও নািিযঘনায কথ না পককয় ফাস্তফধভিী াভাপচও নািিযঘনায় ভকনাপনকফ ওকযন। এাআ ধাযায় পতপনাআ কয় কঠন 
যফতিীওাকরয নািিওাযকদয াঅদিস্থানীয়। 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AE%E0%A7%A9%E0%A7%A6
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7_%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AE%E0%A7%AD%E0%A7%A9
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2_%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%A6%E0%A6%A8_%E0%A6%A6%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4
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দীনফন্নু পভকত্রয প্রথভ প্রওাপত নািও নীরদিণ প্রওাপত য় ১৮৬০ পিস্টাকব্দ। এয কয ১৮৬৩ পিস্টাকব্দ প্রওাপত য় তাাঁয পদ্বতীয় 
নািও নফীন তপস্নী। দীনফন্নুয রৃপি াঈৎওৃষ্ট প্রন র ' ' ধফায এওাদী' '   পফকয় াকরা ফুকডা। ১৯৭২ পিস্টাকব্দ তাাঁয ায 
এও প্রন চাভাাআ ফাপযও প্রওাপত য়। ১৮৭৩ পিস্টাকব্দ প্রওাপত য় তাাঁয ফিকল নািও ওভকর ওাপভনী। নািও ঙাডা রৃঔাপন 

ওাফিগ্রন্থ দীনফন্নু যঘনা ওকযপঙকরন – দ্বাদ ওপফতা ( ১৮৭২)  সুযধুনী ওাফি ( প্রথভ বাক – ১৯৭১  পদ্বতীয় বাক – ১৮৭৬)  
 
দীনফন্নু পভকত্রয চন্ধ নপদয়া সচরায সঘৌকফপযয়ায়। পতা ওারাঘাাঁদ পভত্র। দীনফন্নুয পতৃদত্ত নাভ পঙর কন্নফি নাযায়ণ। দপযি পযফাকয চাত 
দীনফন্নুয প্রাথপভও পক্ষা গ্রাভি াঠারায়। সঔাকন পওঙুপদন াঠগ্রকণয য তাাঁয পতা তাাঁকও চপভদাকযয সকযস্তায ওাকচ পনমুক্ত ওকয 
সদন। পওন্তু পফকদিাৎাী দীনফন্ন ু ওরওাতায় াপরকয় াঅকন এফাং পতৃকফিয কৃক ফান সভকচ সরঔাডা ঘাপরকয় মান। এাআ ভকয়াআ দীনফন্নু 
নাভ গ্রণ ওকয সচভ রকগয ানফতপনও পফদিারকয় ডাকানা রৄরু ওকযন। কয ওরুকিারা ব্াঞ্চ স্কুর (ফতিভাকন সয়ায স্কুর)  সথকও 
১৮৫০ পিস্টাকব্দ স্কুকরয সল যীক্ষা াঈত্তীণি কয় ফৃপত্ত রাব ওকয পন্দু ওকরকচ (ফতিভাকন সপ্রপকিপন্ফ ওকরচ)  বপতি ন।  
 
১৮৫১ াকর াঅফায াঈচ্চতয যীক্ষায় ফৃপত্তরাব ওকযন এফাং ১৮৫২ াকর তৃতীয় সেণী সথকও পপনয়য ফৃপত্তরাব ওকযন। প্রকতিও যীক্ষায় 
ফাাংরা বালা  াপকতি পতপনাআ কফিাচ্চ স্থান াপধওায ওকযপঙকরন। এযয ম্ভফত সওাথা পক্ষওতা ওকযপঙকরন দীনফন্ন,ু  ওাযণ ১৮৫৩ 
াকর পতপন পিঘাযপ এওচাপভকনকন ওৃতওামি কয়পঙকরন।[ ১] ওকরকচয ফ যীক্ষায় ওৃপতকত্বয কে াঈত্তীণি কয় ১৮৫৪ পিস্টাকব্দ পতপন 
িনায় সাস্টভাস্টায পনমুক্ত ন। েকভ তাাঁয কদান্পপত য় এফাং পতপন পডা,  নপদয়া  ঢাওা পফবাকক এফাং কয ওরওাতায় 
সুাপযনকিকডিডি সাস্টভাস্টায পনমুক্ত ন। রুাাআ মুকিয ভয় িাওপফবাককয ওাকচ পতপন ওাঙাকড সপ্রপযত ন। এাআ ভয় তাাঁয তদাযপও 
ওকভি ন্তুষ্ট কয় যওায তাাঁকও যায়ফাারৃয াঈাপধ দান ওকযন। মপদ িাওপফবাককয াঈচ্চস্তকযয ওভিঘাযী কয় াঈমুক্ত সফতন পতপন 
ানপন। ফযাং াপতপযক্ত পযেকভ স্াস্থিাপনচপনত ওাযকণ ভাত্র সততাপম্ ফঙয ফয়ক তাাঁয ভৃতুি য়। 
াপতিওভি 
নািও 

নীরদিণ 
 দীনফন্নু পভকত্রয প্রথভ  ফিকেষ্ঠ নািও নীরদিণ ফাাংরা াপকতিয এওপি পফকল পযপঘত নািও। স্াকদপওতা,  নীর পফকিা 

 ভাভপয়ও ফাাংরায ভাচফিফস্থায কে এাআ নািকওয সমাকাকমাক াতিন্ত কবীয। এাআ নািওপি পতপন যঘনা ওকযপঙকরন 
নীরওয-পফলধয-দাংন-ওাতয-প্রচাপনওয-সক্ষভিকযণ-সওনপঘৎ-পথও ঙদ্মনাকভ। মপদ  এাআ নািওাআ তাাঁকও ঔিাপত  ম্যাকনয 
ঘূডান্ত ীকলি াঈন্পীত ওকয। াপতকুভায ফকন্দিাাধিাকয়য বালায়,  

 ‗নীরদিণ‘ নািও প্রওাপত কর এফাং এয াআাংকযপচ ানুফাদ প্রঘাপযত কর এওপদকনাআ এ নািও ফাগাপরভকর মতিা প্রাংপত 
কয়পঙর,  সশ্বতােভকর পঠও ততিাাআ খৃপণত কয়পঙর। এাআ নািও াফরম্বন ওকয ফাগাপরয স্কদকপ্রভ  চাতীয়তাফাকদয ূঘনা,  
এাআ নািও ম্বকন্ন পপক্ষত ভধিপফত্ত ম্দায়  যায়তকদয ভকধি বভত্রীফন্নন স্থাপত য়,  এয ভকধি পদকয়াআ সশ্বতাে নীরওযকদয 
ফফিয ঘপযত্র াঈদ্খাপিত য়।[ ২] 

 ভকন ওযা কয় থাকও,  নীরদিণ নািকওয াআাংকযপচ ানুফাদ ওকযন ভাাআকওর ভধুদূন দত্ত। তকফ াঅধুপনও ককফলওকণ এাআ পফলকয় 
এওভত নন।[ ৩] এাআ ানুফাদ Ni l  Dur pan,  or  The I ndi go Pl ant i ng Mi r r or  নাকভ প্রওা ওকযপঙকরন 
সযবাকযডি সচভ রগ। এাআ ানুফাদ প্রওাপত ফায কে কে সদক াঈকত্তচনায ৃপষ্ট য় এফাং সচভ রকগয চপযভানা  ওাযাদে 
য়। চপযভানায িাওা াঅদারকতাআ পদকয় সদন ওারীপ্রন্প পাং। প্রেত াঈকম্ঔি,  এপিাআ প্রথভ ফাাংরা নািও মা াআাংকযপচকত 
ানূপদত য়। 

 
 নীরদিণ নািকওয ভূর াঈচীফি পফলয় র ফাগাপর ওৃলও  বিকরাও সেণীয প্রপত নীরওয াকফকদয াওথি াতিাঘাকযয 

ওাপনী। পওবাকফ ম্পন্প ওৃলও সকারওভাধকফয পযফায নীরওয াতিাঘাকয বাং কয় সকর এফাং াধুঘযকণয ওন্যা সক্ষত্রভপণয 
ভৃতুি র,  তায এও ভভিস্ধিী পঘত্র াপিত কয়কঙ এাআ নািকও। সতাযা ঘপযত্রপি এাআ নািকওয াতিন্ত পক্তারী এও ঘপযত্র;  
ফাাংরা াপকতি এয তুরনা ঔুফ ওভাআ াঅকঙ। এাআ নািকওয ান্যতভ বফপষ্টি াঅঞ্চপরও বালায াফরীর প্রকয়াক। ওভিূকত্র ূফি  
পিভফকেয পফপবন্প াঞ্চকরয াঅঞ্চপরও বালায় সম দক্ষতা দীনফন্নু াঅয়ত্ত ওকযপঙকরন,  তাযাআ এও ছরও সদঔা সভকর এাআ নািকওয 
চীফন্ত ঘপযত্রপঘত্রকণ। 

 
 নীরদিণ নািকওয াআাংকযপচ ানুফাদ াআাংরিাকডিয ারিাকভকডি সপ্রপযত য়। স্কদক  পফকদক নীরওযকদয পফরুকি াঅকন্দারন রৄরু 

য়। পকর যওায াআপডিককা ওপভন ফা নীর ওপভন ফাকত ফাধি ন। াঅাআন ওকয নীরওযকদয ফফিযতা ফকন্নয ফিফস্থা ওযা য়। 
ফপিভঘন্ ঘকটাাধিায় যফতিীওাকর এাআ নািকওয কে সস্টা-এয  াঅির িভ সওপফন গ্রকন্থয তুরনা ওকযপঙকরন। তা সথকওাআ 
সফাছা মায়,  সাআ ভয়ওায ফাাংরা াপতি  ফাগাপরয ভাচচীফকন এাআ নািও পও কবীয প্রবাফ পফস্তায ওযকত ক্ষভ কয়পঙর। 
ভাকচয তৃণভূর স্তকযয ভানুলচকনয চীফনওথা এভনাআ স্াথিও  কবীযবাকফ নীরদিণ নািকও প্রপতপপরত কয়কঙ সম াকনকওাআ এাআ 
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নািওকও ফাাংরায প্রথভ কণনািও পাকফ স্ীওায ওকয পনকয়পঙকরন। াঅফায পফকদপ পক্তয পফরুকি রুকঔ দাাঁডাকনায ওথা ফকর এাআ 
নািওাআ প্রথভ চাপতয চীফকন চাতীয়তাকফাকধয ঞ্চায খপিকয়পঙর। 

 
 মপদ াভপগ্রওবাকফ এাআ নািকওয পওঙু াঅপেওকত ত্রুপি ভাকরাঘওকদয দৃপষ্ট এডায়পন। সমভন এাআ নািকও ঘপযকত্র ান্তদ্বিন্দ ফড 

এওিা দৃপষ্টককাঘয য় না। ফপিাংখাকতয াঅপধকতি সওান ঘপযত্রাআ পফওাীর কয় াঈঠকত াকযপন। নািিওাপপনকত মকথামকু্ত 
চপিরতা না থাওায ওাযকণ নািওপি দিওভকর তদনুরূ াঅগ্র ধকয যাঔকত াকযপন। ভাকচয পনঘু তরায ফাপন্দাকদয ঙপফ এাআ 
নািকও াতিন্ত চীফন্ত কর বিকরাও সেণীয ঘপযত্রগুপরয াঅঘযণ  াংরা এঔাকন ফড ওৃপত্রভ। এঙাডা রাকচপি যঘনায় সম 
াংমভ  পফঘক্ষণতা প্রতিাপত,  দীনফন্নু তায ভাত্রা ঙাপডকয় পককয় াঅপতাকমিয াঅেয় পনকয় সপকরন। পকর নািকওয াকনও 
াাংাআ সভকরাড্রাভাপিও ফা াপতনািওীয়তায সদাকল রৃষ্ট কয় কড। মায ওাযকণ মথাথি রিাকচপি পাকফ কণি য়ায সমাকিতা াযায় 
নীরদিণ। 

 
সযাভাপডিও  াভাপচও ওকভপি 

নফীন তপস্নী 
দীনফন্নু পভকত্রয পদ্বতীয় নািও নফীন তপস্নী। এাআ নািকও তাাঁয ভাভপয়ও ভধুদূকনয প্রবাফ ফররাাংক সঘাকঔ কড। মপদ এাআ নািকওয 

নািিফস্তু সনাতাআ ভাভুপর – ওতওিা রূওথায তুরি। যাচা যভণীকভান ভাতা  পদ্বতীয়া ত্নীয প্রকযাঘনায় সচিষ্ঠা ভপলীকও পযতিাক 
ওযকর কবিফতী যাপন কৃতিাক ওকয ন্পিাপনীয চীফন াফরম্বন ওকযন। মথাওাকর তাাঁয পফচয় নাকভ এও ুত্রন্তান চকন্ধ। ফয়াঃপ্রাপ্ত কর 
পফচয় বাপেত পফদিাবূলকণয ওন্যা ওাপভনীয সপ্রকভ কড। এপদকও ওাপভনীয পত যাচা যভণীকভাকনয পফফাকয সতাডকচাড ঘরপঙর। 
খিনাঘকে পফচকয়য পতৃপযঘয় াঈকন্ধাপঘত র। যাচা সচিষ্ঠা ভপলীয পনওি ক্ষভা প্রাথিনা ওকয তাাঁকও খকয পপপযকয় াঅনকরন। পফচয়  
ওাপভনীয রৄব পযণয় ম্পন্প র। নফীন তপস্নী াতিন্ত াপযণত এও নািিযঘনা। ওাপপনয াঈমুক্ত পযকফ যঘনা ওযকত না াযায় 

ভগ্র পফলয়পিাআ এঔাকন ওৃপত্রভতায় মিফপত। এভনপও মায নাকভ এাআ নািকওয নাভওযণ ‗নফীন তপস্নী‘,  সাআ ওাপভনীয ঘপযত্রপি মিন্ত 
নািকও মথামথ গুরুত্ব ায়পন। দীখি িাপন্তওয ফকৃ্ততা  ভাকছ ভাকছ য়ায  াংস্কৃত সিাকওয ফিফায নািকওয কপত িথ ওকযকঙ। এওভাত্র 
চরধকযয সওৌতুওয এাআ নািকওয সেষ্ঠ ম্পদ,  মপদ এপি সক্সপয়কযয রপাকস্টয ানুওযকণয যপঘত। 

ওভকর-ওাপভনী  
দীনফন্নু পভকত্রয পদ্বতীয় সযাভিাপডিও নািও ওভকর-ওাপভনী  তাাঁয চীফকনয সল নািিওীপতি ফকি। এাআ নািও যঘনায াফিফপত ূকফি 
ওভিূকত্র দীনফন্নু ওাঙাড-ভপণুয াঞ্চকর পওঙুপদন াপতফাপত ওকযন। সাআ াঞ্চকরয  িবূপভওায় এও ওাল্পপনও ওাপপনয াঅধাকয 
ওভকর-ওাপভনী  যপঘত। ওাঙাকডয যাচপাংাকন ব্হ্মযাকচয শ্যারও াপধপষ্ঠত কর ভপণুযযাকচয পত ব্হ্মযাকচয মুি াঅযম্ভ য়। এাআ 
ভকয় ভপণুযযাচ পঔেীফাকনয সপ্রকভ কডন ব্হ্মযাচকুভাযী যণওরিানী। এাআ সপ্রভওাপপনাআ ভূর নািকওয াঈচীফি। এাআ নািকও এভন 
পওঙু নািিদৃশ্য াঅকঙ মা ভকঞ্চ াপবনয় ওযা রৃরূ। াঅফায াস্ময ৃপষ্টকত দীনফন্নুয ফিথিতা এাআ নািকওয নািিয াকনওাাংক কু্ষণ্ণ 
ওকযকঙ। 

রীরাফতী 
রীরাফতী এওপি াভাপচও নািও। এয ওাপনীচার াতিন্ত চপির। ওরওাতায ম্পন্প কৃস্থ পযপফরা ঘকটাাধিায়  তাাঁয ন্তানকদয দ্বন্দ্ব 
চপির চীফনকও সওন্ ওকয াঅফপতিত কয়কঙ এাআ ওাপনী। রপরত  রীরাফতীয প্রণয় ওথাাআ নািকওয ভূর াঈচীফি। তকফ াধাযণ নাকপযও 
চীফকনয এভন সযাভিাপডিও াঈস্থানায় নািকওয ফাস্তফতা াঅকদৌ যপক্ষত য়পন। মপদ এাআ নািকও পফলয়ফস্তুয যস্মখনতা াঅকঙ,  াংখাত 
 াঅওপস্পওতা াঅকঙ,  এভনপও সকলয পদকও মকথষ্ট কপত ঞ্চাপযত কয়কঙ। পওন্তু াঅপদযপবপত্তও ওাপনী  যপৃষ্টয ফিথিতাাআ সল 
মিন্ত ওাপনীকও স্াথিওতাদান সথকও ফপঞ্চত ওকযকঙ। 

প্রন 
পফকয় াকরা ফুকডা 
চাভাাআ ফাপযও 
ধফায এওাদী 
ধফায এওাদী ১৮৬৩ িীস্টাকব্দ প্রওাপত এওপি প্রন। াউনপফাং তাব্দীয ভধিবাকক সুযা ান  সফশ্যা ফৃপত্ত মুফওকদয চীফকন 
পফমিয় ৃপষ্ট ওকযপঙর। এাআ াভপচও পফমিকয়য ওাপনী াফরম্বকন প্রনপি যপঘত। 
 

 
সযাকওয়া াঔায়াৎ সাকন 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%B8&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%A7%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%B6%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
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সযাকওয়া াঔায়াৎ সাকন ( ১৮৮০-১৯৩২)   াপপতিও,  পক্ষাব্তী,  ভাচাংস্কাযও এফাং নাযী চাকযণ  নাযীয াপধওায 
াঅকন্দারকনয ান্যতভ পথওৃৎ। ১৮৮০ াকরয ৯ পিকম্বয যাংুয সচরায পভঠাুকুয থানায ান্তকিত ায়যাফন্দ াআাঈপনয়কন এও ম্লান্ত 
ভুপরভ চপভদায পযফাকয পতপন চন্ধগ্রণ ওকযন। তাাঁয পতা চীরুদ্দীন সভাাম্যদ াঅফু াঅরী ায়দায াকফয এফাং ভাতা যাাতুকন্পা 
াকফযা সঘৌধুযানী। সযাকওয়ায ূফিুরুলকণ ভুকর াঅভকর াঈচ্চ াভপযও এফাং পফঘায পফবাকীয় কদ পনকয়াপচত পঙকরন। পফকয়য কয তাাঁয নাভ 
য় সযাকওয়া াঔায়াৎ সাকন। তকফ পতপন সফকভ সযাকওয়া নাকভাআ ভপধও পযপঘত পঙকরন।  
 
সফকভ সযাকওয়ায পতা চীরুদ্দীন সভাাম্যদ াঅফু াঅরী ায়দায াকফয াঅযপফ,  াঈরৃি,  পাযপ,  ফাাংরা,  পপন্দ এফাং াআাংকযপচ বালায় 

াযদিী পঙকরন। পওন্তু সভকয়কদয পক্ষায ফিাাকয পতপন পঙকরন যক্ষণীর। সযাকওয়ায ফড রৃ‘বাাআ  সভাাম্যদ াআব্াীভ াঅফুর াঅাদ 
াকফয  ঔপররুয যভান াঅফু মায়কাভ াকফয পঙকরন পফদিানুযাকী। তাাঁযা ওরওাতায সডি সচপবয়াি ওকরকচ াধিয়ন ওকযন। পকর 
াআাংকযপচ পক্ষা  বিতায কে তাাঁকদয পযঘয় খকি এফাং তা তাাঁকদয পঘন্তাকঘতনাকও প্রবাপফত ওকয। সযাকওয়ায ফড সফান ওপযভুকন্পা পঙকরন 
পফকদিাৎাী  াপতিানুযাকী। াভাপচও প্রপতফন্নওতায ওাযকণ প্রাপতষ্ঠাপনও পক্ষা না সকর বাাআকদয ায়তায় পতপন ফাপডকত 
ডাকানায সুকমাক রাব ওকযন। াভাপচও  াপযফাপযও পফলয় পনকয় যপঘত তাাঁয ওপফতা ভওারীন াংফাদকত্র প্রওাপত য়। 
 

 সফকভ সযাকওয়ায পক্ষারাব,  াপতিঘঘিা এফাং াভপগ্রও ভূরিকফাধ কঠকন ফড রৃ‘বাাআ  সফান ওপযভুকন্পায মকথষ্ট াফদান পঙর।  
সযাকওয়া সম াভাপচও পযভডিকর সফকড কঠন,  সঔাকন ভুরভান সভকয়কদয কৃকয াকিরভুক্ত কয় প্রাপতষ্ঠাপনও পক্ষারাকবয সওাকনা 
সুকমাক পঙর না। াাঁঘ ফঙয ফয়ক ভাকয়য কে ওরওাতায় ফফা ওযায ভয় এওচন সভভ পক্ষপয়ত্রীয পনওি পতপন পওঙুপদন সরঔাডায 
সুকমাক সকয়পঙকরন। পওন্তু ভাচ  াঅত্মীয়স্চনকদয ভ্রুকুপিয চন্য তা ফন্ন ওকয পদকত য়। তফু সযাকওয়া দকভ মানপন। ফড বাাআ-
সফানকদয ভথিন  ায়তায় পতপন ফাাংরা  াআাংকযপচ রৃাআ বালাাআ বারবাকফ াঅয়ত্ত ওকযন।  
 
১৮৯৮ াকর সযাকওয়ায পফকয় য় পফাকযয বাকরুয পনফাী াঈরৃিবালী বয়দ াঔায়াৎ সাককনয কে। পতপন পঙকরন সিুপি ভিাপচকস্যি,  
তরৃপয ভাচকঘতন,  কুাংস্কাযভুক্ত এফাং প্রকপতীর দৃপষ্টবপেম্পন্প। সযাকওয়ায চীফকন স্াভী াঔায়াৎ সাককনয প্রবাফ পঙর 
সুদূযপ্রাযী এফাং াতিন্ত গুরুত্বূণি। তাাঁয াঘকমি একাআ সযাকওয়ায জ্ঞানঘঘিায পযপধ পফস্তৃত য়। াঈদায  ভুক্তভকনয াপধওাযী স্াভীয 
াঈৎা  কমাপকতায় সযাকওয়া সদপ-পফকদপ  সরঔওকদয যঘনায কে পনপফডবাকফ পযপঘত ন এফাং েভ াআাংকযপচ বালায় দক্ষতা 
াচিন ওকযন। তাাঁয াপতিঘঘিায ূত্রাত খকি স্াভীয ানুকপ্রযণায়। তকফ সযাকওয়ায পফফাপত চীফন সফপপদন স্থায়ী য়পন। ১৯০৯ াকরয 
৩ সভ াঔায়াৎ সাকন ভাযা মান। াআকতাূকফি তাাঁকদয রৃপি ওন্যান্তান চন্ধগ্রণ ওকয াওাকরাআ ভাযা মায়।  
 
স্াভীয ভৃতুিয য পনাঃে সযাকওয়া নাযীপক্ষা পফস্তায  ভাচকফায় াঅত্মপনকয়াক ওকযন। ১৯০৯ াকরয ১ াকোফয স্াভীয প্রদত্ত াকথি 

াাঁঘপি ঙাত্রী পনকয় পতপন বাকরুকয ‗াঔায়াৎ সভকভাপযয়ার কারি‘ স্কুর স্থান ওকযন। পওন্তু াপযফাপযও ওাযকণ সযাকওয়া বাকরুয সঙকড 
ওরওাতায় এক ফফা রৄরু ওকযন। ১৯১১ াকরয ১৬ ভাঘি ওরওাতায ১৩ নাং য়াপরাঈরা সরকনয  এওপি ফাপডকত ভাত্র াঅিচন ঙাত্রী 

পনকয় পতপন নফমিাকয় ‗াঔায়াৎ সভকভাপযয়ার কারি স্কুর‘ প্রপতষ্ঠা ওকযন। সযাকওয়ায ািান্ত প্রকঘষ্টায় ১৯১৭ াকর এাআ স্কুর ভধি াআাংকযপচ 
কারি স্কুকর এফাং ১৯৩১ াকর াঈচ্চ াআাংকযপচ কারি স্কুকর রূান্তপযত য়। ঙাত্রীয াংঔিা ফৃপি ায়ায়  প্রাপতষ্ঠাপনও ওাযণ ান্যান্য 
ওাযকণ স্কুরপি ফরফায স্থান ফদর ওকয। পফপবন্প ভয় স্কুরপিয াফস্থান পঙর ১৩,  াআাঈকযাীয়ান ািাাাআরাভ সরন (১৯১৩),  ১৬২,  সরায়ায 
াকুিরায সযাি (১৯৩২),  ১৭,  রিি পনা সযাি (১৯৩৮) এফাং াঅরীুয সপস্টাং াাঈ (১৯৩৮)। ১৯৬৮ াকর এপি ১৭ নাং রিি পনা 
সযাকিয পনচস্ ফাপডকত স্থায়ীবাকফ স্থানান্তপযত য়। 
 
 প্রায় রৃাআ মুক ধকয সফকভ সযাকওয়া তাাঁয ফিপক্ত প্রকয়াক ওকযন স্কুর পযঘারনায়। পফরূ ভাকরাঘনা  নানাপফধ াভাপচও প্রপতফন্নওতাকও 
াপতেভ ওকয পতপন এাআ প্রপতষ্ঠানপিকও স মুককয ভুরভান সভকয়কদয পক্ষারাকবয ান্যতভ ীঠস্থাকন পযণত ওকযন। এপি পঙর তাাঁয স্প্ন  
াঅদকিয ফাস্তফায়ন। বফ সথকও ভুরভান নাযীকদয সম রৃদিা পতপন প্রতিক্ষ ওকযকঙন,  তায প্রপতওাকযয ফিফস্থা ওযাাআ পঙর এাআ স্কুর 
প্রপতষ্ঠায ান্যতভ রক্ষি। তাাঁয স্কুকর সভকয়কদয াঠাফায চন্য ফাপড ফাপড পককয় পতপন াপববাফওকদয ানুকযাধ ওযকতন। সম মুকক কুাংস্কায  
ধভিীয় সকাাঁডাপভয ওাযকণ ফাগাপর ভুরভানযা সভকয়কদয স্কুকর মায়ায ফিাাকয পফপধপনকলধ াঅকযা ওযত,  সাআ ান্নওায মুকক সফকভ 
সযাকওয়া দিায ান্তযাকর সথকওাআ নাযীপক্ষা পফস্তাকয প্রয়াী ন এফাং ভুরভান সভকয়কদয াফরুি াফস্থা সথকও ভুপক্তরাকবয থ সুকভ 
ওকযন। প্রথভপদকও সওফর াফাগাপর ঙাত্রীযাাআ ডত াঔায়াৎ সভকভাপযয়ার স্কুকর। সযাকওয়ায ানুকপ্রযণায় েভ ফাগাপর সভকয়যা এপককয় 
াঅক ডাকানায চন্য। ঙাত্রীকদয দিায পবতয পদকয়াআ সখাডায কাপডকত ওকয স্কুকর াঅনা-সনয়া  ওযা কতা।  
 
াঔায়াৎ সভকভাপযয়ার স্কুকর তপপয কুযাঅন াঠ সথকও াঅযম্ভ ওকয ফাাংরা,  াআাংকযপচ,  াঈরৃি,  পাযপ,  সাভ নাপিাং,  পাস্টি 
এাআি,  যান্পা,  সরাাআ,  যীযঘঘিা,  েীত প্রবৃপত পফলয়াআ পক্ষা সদয়া কতা। স্কুর পযঘারনা এফাং াঠদাকন াপবজ্ঞতা াচিকনয চন্য 
সফকভ সযাকওয়া পফপবন্প ফাপরওা স্কুর পযদিন ওযকতন। মিকফক্ষণ ওযকতন সফ স্কুকরয াঠদান িপত। এ সক্ষকত্র পতপন ওরওাতায 
পপক্ষত  াপবজ্ঞ াআাংকযচ,  ফাগাপর,  ব্াহ্ম,  পঔস্টান ফ সেণীয ভপরাকদয কে সুম্পওি ফচায় যাকঔন এফাং তাাঁকদয াঅন্তপযও 
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কমাপকতা রাব ওকযন। পতপন পনকচাআ স্কুকরয পপক্ষওাকদয সরপনাং পদকতন। ওরওাতায় াঈমুক্ত পক্ষপয়ত্রী না ায়ায় সযাকওয়া ভািাচ,  

কয়া,  াঅগ্রা প্রবৃপত স্থান সথকও বার পক্ষপয়ত্রী পনকয় াঅকন। তাাঁয ফাযাংফায াঅকফদকনয পকরাআ ১৯১৯ াকর যওায ওরওাতায় ‗ভুপরভ 

ভপরা সরপনাং স্কুর‘ স্থান ওকয। স্কুকরয চন্য যওাপয াামি এফাং াভাপচও ৃষ্ঠকালওতা াঅদায় পঙর সযাকওয়ায চন্য এও ওপঠন 
ঘিাকরঞ্জ। এ ওাকচ াভাপচও পফরুিতা াঅয ওপঠন ভাকরাঘনাকও াঈকক্ষা ওকয পতপন পরতা রাব ওকযন।  
 
াপপতিও পককফ তৎওারীন মুককয সপ্রক্ষাকি সযাকওয়া পঙকরন এও ফিপতেভী প্রপতবা। নফনূয,  কাত,  সভাাম্যদী,  নফপ্রবা,  
ভপরা,  বাযতভপরা,  াঅর-এরাভ ,  নকযাচ,  ভাক ন,  ফেীয় ভুরভান াপতি পত্রওা,  The Mussal man,  I ndi an 
Ladi es Magazi ne  প্রবৃপত পত্রওায় পতপন পনয়পভত পরঔকতন। তাাঁয প্রথভ সরঔা প্রওাপত য় ১৯০৩ াকর নফনূয পত্রওায়।  
 

ভতান্তকয,  তাাঁয প্রথভ সরঔা ‗পাা‘ ( ভযভ) প্রওাপত য় াআাংকযপচ ১৯০২ াকর,  বঘত্র  বফাঔ ১৩০৮-১৩০৯ (মুগ্মাংঔিা) নফপ্রবা 
পত্রওায়। ভওারীন াভপয়ও কত্র পভক াঅয.এ সাকন নাকভ তাাঁয যঘনা প্রওাপত কতা। সযাকওয়ায ভগ্র াপতিওকভিয ভকধি 
প্রপতপপরত কয়কঙ ভাকচয কুাংস্কায  াফকযাধ প্রথায কূপর,  নাযীপক্ষায কক্ষ তাাঁয পনচস্ ভতাভত,  নাযীকদয প্রপত াভাপচও 
াফভাননা এফাং নাযীয াপধওায  নাযী চাকযণ ম্পকওি তাাঁয প্রাগ্রয ধিানধাযণা। ফারিপফফা এফাং ফরপফফা প্রথায পফরুকি তাাঁয সরঔনী 
পঙর সাচ্চায। ুরুলাপত ভাকচ নাযীয রৃযফস্থা এফাং বদপও-ভানপও চডত্ব সথকও  ভুপক্তয এওভাত্র াঈায় সম পক্ষা এ ধাযণাাআ সযাকওয়া 
তুকর ধকযন তীক্ষ্ণ বালায়  তীমিও বপেকত। এও প্রপতকূর ভাচফিফস্থায পফরুকি রডাাআকয়য ঔডি ঔডি পঘত্র পুকি াঈকঠকঙ তাাঁয যঘনায়। 
ভাকচয পনঘুতরায ভানুকলয চীফকনয রৃদিায ওাপনী ফপণিত কয়কঙ তাাঁয ফর প্রফন্ন  নওাচাতীয় যঘনায়।  
 
 
সঙািকল্প,  ওপফতা,  প্রফন্ন,  াঈন্যা  সলাত্মও যঘনায় সফকভ সযাকওয়ায স্টাাআর পঙর স্ওীয় বফপষ্টিভপডিত। াঈদ্ভাফনা,  মুপক্তফাপদতা 
এফাং সওৌতুওপপ্রয়তা তাাঁয যঘনায চাত বফপষ্টি। তাাঁয প্রফকন্নয পফলয় পঙর ফিাও  পফস্তৃত। পফজ্ঞান ম্পকওি  তাাঁয ানুপন্নৎায  
পযঘয় ায়া মায় পফপবন্প যঘনায়। ভওারীন মুককয পফদিানুযাকী ভাচপনতলী ুরুল এফাং ভপরাকদয পনওি সথকও সফকভ সযাকওয়া 
নানাবাকফ ভথিন  কমাপকতা রাব ওকযন। কাত পত্রওায ম্পাদও  সভাাম্যদ নাপযাঈদ্দীন তাাঁকও  াঈৎাপত ওকযন স্াধীন 
ভতাভত প্রওাকয চন্য। কাকতয কে সফকভ সযাকওয়ায ম্পৃক্ততা পঙর পনপফড। এ পত্রওায প্রথভ ফলি প্রথভ াংঔিায ( াগ্রায়ণ ১৩২৫) 

প্রথভ ৃষ্ঠায় সযাকওয়ায ‗কাত‘ ওপফতাপি ঙাা য়। এঙাডা তাাঁয ফর প্রফন্ন  ওপফতা কাকত প্রওাপত য়।  
 
সযাকওয়ায াঈকরঔকমাকি যঘনায ভকধি যকয়কঙ: ভপতঘূয (প্রফন্ন,  ২ ঔডি: ১ভ ঔডি ১৯০৪,  ২য় ঔডি ১৯২২),   Sul t ana’s Dr eam  
( নওাধভিী যঘনা,  ১৯০৮),  দ্মযাক (াঈন্যা,  ১৯২৪),  াফকযাধফাপনী ( নওাধভিী কদিগ্রন্থ,  ১৯৩১) প্রবৃপত। 
 

 এঙাডা াঅকঙ াাংঔি প্রফন্ন,  সঙািকল্প,  ওপফতা,  ফিোত্মও যঘনা  ানুফাদ। Sul t ana‘s Dr eam গ্রন্থপি সযাকওয়া পনকচাআ 
ফাাংরায় ানুফাদ ওকযন সুরতানায স্প্ন  নাকভ। এপি এওপি প্রতীওী যঘনা এফাং একত ফপণিত Lady Land  ফা নাযীস্থান ভূরত 
সযাকওয়াযাআ স্প্নওল্পনায প্রতীও। ভপতঘূয,  দ্মযাক,  াফকযাধফাপনী,  সুরতানায স্প্ন প্রবৃপত গ্রকন্থ সযাকওয়ায ঐওাপন্তও স্প্নাআ এও 

াপবনফ রূ সকয়কঙ। ভপতঘূয ২য় ঔকডি াঅকঙ ‗সৌযচকৎ‘,  ‗সিপরপয়া তিা‘ ( সভযী ওকযরী যপঘত Mur der  of  Del i ci a,  

১৮৯৬ াঈন্যাকয কল্পাাংকয ানুফাদ),  ‗জ্ঞান-পর ‘,  ‗নাযী-ৃপষ্ট ‘,  ‗নাি সনরী‘,  ‗ভুপক্ত-পর ‘ প্রবৃপত কল্প  রূওথা। ফাাংরা  
াআাংকযপচকত সরঔা তাাঁয াাংঔি পঘপঠত্র যকয়কঙ। ফাাংরা বালায প্রপত পঙর তাাঁয কবীয ভভত্বকফাধ। স মুককয াপবচাত সেণীয ভুরভানকদয 
বালা পঙর াঈরৃি। পওন্তু সযাকওয়া াঈরপব্ধ ওকযন সম,  একদকয াপধওাাং ভুরভাকনয বালা ফাাংরা। তাাআ ফাাংরা বালা বারবাকফ াঅয়ত্ত ওকয 
এাআ বালাকওাআ তাাঁয ফক্তফি প্রওাকয ফান পককফ ফিফায ওকযন। ১৯২৭ াকর ফেীয় নাযী পক্ষা কম্যরকন সফকভ সযাকওয়া ফাাংরা বালায 
কক্ষ সচাযাকরা ফক্তফি যাকঔন মা স মুককয পযকপ্রপক্ষকত পঙর রৃাঃাপও ওাচ।  
 
প্রায় ফ যঘনাকতাআ সযাকওয়া প্রওা ওকযকঙন ধভিীয় পফধাকনয াফিফাকযয ওথা,  স মুককয নাযীকদয াযীপযও,  ভানপও  ভনস্তাপেও 
াফরুিতায ওথা। সওাকনা সওাকনা যঘনায় প্রওাপত কয়কঙ ভাচ াঈন্পয়কন নাযী-ুরুকলয সমৌথ াফদাকনয গুরুত্ব। এভনপও পওঙু যঘনায় 
নাযী-ুরুকলয ম্পওি   তায পফপবন্প ভাপত্রওতায পফকলকণ তাাঁয কবীয ান্তদৃিপষ্ট এফাং াংস্কাযভুক্ত াঅধুপনও পঘন্তায ফপাঃপ্রওা খকিকঙ। 
ভওারীন যাচনীপতয প্রে স্থান সকয়কঙ তাাঁয সরঔায়। ভুক্তপঘন্তা,  ধভিপনযকক্ষ দৃপষ্টবপে এফাং াপণত সরঔনীয ভধি পদকয় সফকভ 
সযাকওয়া পফ তকওয এওচন পফযর ফিপক্তত্ব পককফ স্পযণীয় কয় াঅকঙন। স মুককয প্রঔিাত পঘন্তাপফদ  যাচননপতও ফিপক্তত্ব কযাপচনী 
নাাআি,ু  তদানীন্তন ফডরাি ত্নী সরিী সঘভকপািি,  সরিী ওাযভাাআকওর,  বূাকরয সফকভ সুরতান চাান প্রভুঔ ভপরা সফকভ সযাকওয়ায 
াপতি  াভাপচও ওভিওাকডিয াঈচ্ছ্বপত প্রাংা ওকযন এফাং তাাঁয ওাকচয প্রপত তাাঁকদয ভথিন ফিক্ত ওকযন।  
 
 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A8,_%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6
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াপতিঘঘিা,  াংকঠন পযঘারনা  পক্ষাপফস্তায এাআ পত্রভাপত্রও বূপভওায় াফতীণি কয় সফকভ সযাকওয়া ভাচ াংস্কাকয এপককয় াঅকন এফাং 
স্থান ওকযন াঈজ্জ্বর দৃষ্টান্ত। তাাঁয ান্যতভ রক্ষি পঙর নাযীপক্ষায প্রায,  নাযীয াথিননপতও ভুপক্ত এফাং ভুরভান ভাকচয াফকযাধ প্রথায 
াফান। পক্ষা ফিতীত নাযীচাপতয াগ্রকপত  ভুপক্ত ম্ভফ নয়,  এ তি ানুধাফন ওকযাআ পতপন নাযীপক্ষা প্রাকযয ওাকচ ব্তী ন। 
নাযীকদয পতপন প্রপতষ্ঠা ওযকত সঘকয়কঙন ভানুল পককফ এফাং ভাকচয াকধিও পককফ নাযীয ভমিাদায স্ীওপৃতয রকক্ষিাআ পযঘাপরত য় তাাঁয 
ভগ্র প্রয়া। তাাঁয ভকধি পঙর এওচন সমাকি পক্ষকওয প্রজ্ঞা,  ভাচাংস্কাযকওয ান্তদৃিপষ্ট এফাং ভানফতাফাদীয পনভির সঘতনা।  
 
ফাাংরাকদকয নাযী াঅকন্দারকনয াআপতাক সফকভ সযাকওয়ায াফদান পঘযাম্রান। ভুরভান সভকয়কদয ভকধি কঘতনতা ৃপষ্ট এফাং তাকদয 
াপধওায াঅদাকয়য চন্য ১৯১৬ াকর সফকভ সযাকওয়া প্রপতষ্ঠা ওকযন াঅঞ্জুভাকন ঔায়াতীকন াআরাভ  ফা ভুপরভ ভপরা পভপত। তাাঁয 
চীফনফিাী াধনায ান্যতভ সক্ষত্র এাআ ভপরা পভপত। এ পভপতয াআপতাকয কে সযাকওয়ায াংগ্রাভী ওভিচীফকনয ওাপনী তকপ্রাতবাকফ 
চপডত। ভুপরভ ভপরা পভপত সথকও ফর পফধফা নাযী াথি াামি সকয়কঙ,  ফর দপযি সভকয়য পফকয়য ফিফস্থা কয়কঙ,  াাংঔি াবাফী 
সভকয় পভপতয াকথি পক্ষারাব ওকযকঙ,  ভাচ-পযতিক্ত াায় ানাথ পরৄযা াঅেয়  াামি  সকয়কঙ। রৄধু তাাআ নয়,  ওরওাতায 
ভুরভান নাযী ভাকচয েকভান্পপতয াআপতাক এাআ পভপতয াঈকরঔকমাকি াফদান পঙর। সরাওঘকু্ষয ান্তযাকর এাআ পভপত ভুরভান 
নাযীকদয ওরিাকণ পফপবন্প সফাভূরও ওাচ ওকযকঙ। পভপতকত সমাকদাকনয চন্য সযাকওয়া নানা াফাদ ভাথা সকত পনকয় খকয খকয পককয় 
ভপরাকদয ানুপ্রাপণত ওকযকঙন। এাআ পভপত বাযতফকলিয ান-াংস্কাকয নাযীয যাচননপতও াপধওায ম্বকন্ন  ভতাভত তুকর ধকয। নাযীকদয 
াথিননপতও স্পনবিযতা াচিকনয চন্য এাআ পভপত পল্প প্রপতষ্ঠান স্থান ওকয। নাযীয পক্ষা,  ওভিাংস্থান এফাং াঅাআনকত াপধওায 
প্রপতষ্ঠায় সফকভ সযাকওয়ায সনতৃকত্ব াঅঞ্জুভাকন ঔায়াতীকন াআরাভ স মুকক এও ফপরষ্ঠ বূপভওা গ্রণ ওকয। যফতিী ভকয় ফাাংরাকদকয নাযী 
াঅকন্দারকন সমফ ভপরা সনতৃত্ব পদকয়কঙন,  তাাঁকদয াকনকওাআ সফকভ সযাকওয়ায স্কুকর ডাকানা ওকযন এফাং তাাঁয খপনষ্ঠ াপন্পধি রাব ওকয 
তাাঁযাআ াঅদকি ানুপ্রাপণত ন।  
নাযী চাকযকণয াগ্রদূত এফাং াঅকরায পদাযী সফকভ সযাকওয়ায চীফনওার পঙর ভাত্র ফায়ান্প ফঙয। ১৯৩২ াকরয ৯ পিকম্বয ওরওাতায় 
তাাঁয ভৃতুি য়।   
 

ওায়কওাফাদ 
 
ওায়কওাফাদ ( ১৮৫৭-১৯৫১)   াঅধুপনও ফাাংরা ভাওাফি ধাযায সল ওপফ। তাাঁয প্রওৃত নাভ সভাাম্যদ ওাকচভ াঅর 

সওাকযী,  ‗ওায়কওাফাদ‘ তাাঁয াপপতিও ঙদ্মনাভ। ১৮৫৭ াকর  ঢাওা সচরায  নফাফকঞ্জ াঈকচরায াঅকরা গ্রাকভ পতপন 
চন্ধগ্রণ ওকযন। তাাঁয পতা াাভতাঈম্া াঅর সওাকযী পঙকরন ঢাওায সচরা-চচ াঅদারকতয াঈপওর।   
 
ওায়কওাফাদ ঢাওায সাককাচ স্কুর এফাং সডি সগ্রকপয স্কুকর প্রাথপভও পক্ষা রাকবয য ঢাওা ভািাায় এডরান্ফ মিন্ত াধিয়ন 
ওকযন,  পওন্তু যীক্ষায াঅককাআ সাস্ট-ভাস্টাকযয  ঘাওপয পনকয় পতপন স্গ্রাভ াঅকরায় ঘকর মান। ভগ্র ঘাওপয চীফকন পতপন এ 
কদাআ ফার পঙকরন এফাং এঔান সথকওাআ াফয গ্রণ ওকযন।  
 
াপত াল্পফয় সথকও ওায়কওাফাকদয াপতি-প্রপতবায সু্নযণ খকি। ভাত্র  সতকযা ফঙয ফয়ক তাাঁয প্রথভ ওাফি পফযপফরা 
(১৮৭০) প্রওাপত য়। তাাঁয ান্যান্য ওাফিগ্রন্থ কচ্ছ: কুসুভ ওানন (১৮৭৩),  াশ্রুভারা (১৮৯৫),   ভাশ্মান ( ১৯০৪),  
পফ-ভপন্দয (১৯২২) ,  াপভয়ধাযা (১৯২৩),  শ্মান-বস্প (১৯২৪)  ভযভ  যীপ (১৯৩২)। ওপফয ভৃতিুয ফরপদন কয 
সপ্রকভয পুর (১৯৭০),  সপ্রকভয ফাণী ( ১৯৭০),  সপ্রভ-াপযচাত (১৯৭০) ,  ভন্দাপওনী-ধাযা (১৯৭১)  কঙ াকওয 
সপ্রকভয কুঞ্জ (১৯৭৯) প্রওাপত য়। ম্পত  ফাাংরা এওাকিভী ওায়কওাফাদ যঘনাফরী (৪ ঔডি,  ১৯৯৪-৯৭) প্রওা 
ওকযকঙ।  
 
ওায়কওাফাদ ফাাংরায ায রৃাআ ভাওপফ  সভঘন্ ফকন্দিাাধিায়  নফীনঘন্ সকনয ধাযায় ভাওাফি যঘনা ওকযন। তকফ 
নফীনঘন্াআ পঙকরন তাাঁয প্রধান াঅদি।  
 
ওায়কওাফাকদয ভাশ্মান কচ্ছ ভাওাফি। তৃতীয় াপনকথয মুি াফরম্বকন যপঘত এ ওাকফি চয়-যাচয় াকক্ষা বাংকয 

বয়াফতা প্রওি য়ায় এয নাভ কয়কঙ ‗ভাশ্মান‘। এপি তাাঁয সেষ্ঠ যঘনা এফাং এয দ্বাযাাআ পতপন ভাওপফরূক ঔিাপত াচিন 
ওকযন। তাাঁয কীপতওপফতায় সপ্রভ,  প্রওৃপত,  স্কদ  াঅধিাপত্মওতা প্রওা সকয়কঙ।  
 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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ওায়কওাফাকদয ওাফিাধনায ভূর াঈকদ্দশ্য পঙর িাৎদ ভুরভান ম্দায়কও তায াতীত ঐপতি ম্পকওি কঘতন ওযা এফাং 
তা ুনরুিাকয াঈদ্বুি ওযা। পতপন পঙকরন াাম্দাপয়ও সঘতনায াপধওাযী,  মায প্রওা খকিকঙ তাাঁয পফপবন্প যঘনায়। পতপন 
পন্দু-ভুপরভ াঈবয় ম্দাকয়য ধভিীয় পফলয়  পনকয় ওাফি যঘনা ওকযকঙন। ১৯৩২ াকর ওরওাতায় ানুপষ্ঠত ফেীয় ভুপরভ 
াপতি কম্যরকনয ভূর াপধকফকন পতপন বাপতয দাপয়ত্ব ারন ওকযন। ফাাংরা ওাফিাপকতি াাধাযণ াফদাকনয চন্য 

পনপঔর বাযত াপতি াংখ তাাঁকও ‗ওাফিবূলণ‘,  ‗পফদিাবূলণ  ‗াপতিযত্ন‘ ( ১৯২৫) াঈাপধকত বূপলত ওকয। ১৯৫১ াকরয 
২১ চুরাাআ ঢাওায় তাাঁয ভৃতিু য়।   
 
ওাফিগ্রন্থ 

 পফয পফরা (১৮৭০) (এপি তাাঁয প্রথভ ওাফিগ্রন্থ) 
 কুসুভ ওানন (১৮৭৩) 
 াশ্রুভারা (১৮৯৬);  
 ভাশ্মান (১৯০৪),  এপি তাযাঁ যপঘত ভাওাফি 
 পফ ভপন্দয (১৯২১),  
 াপভয় ধাযা (১৯২৩),  
 শ্মানবষ্ড (১৯২৪) 

 ভযযভ যীপ (১৯৩৩),  ‗ভযযভ যীপ'  ওপফয ভাওাকফিাপঘত পফুর াঅয়তকনয এওপি ওাপনী ওাফি। 
 শ্মান বন (১৯৩৮) 

 
ওায়কওাফাদ-ওাকফি সেপণপফবাক 

ওায়কওাফাদ কীপত-ওপফতা পদকয় তাাঁয ওপফ-চীফকনয ূঘনা ওকযন। তকফ তাাঁয ওপফতায় রৃ ‘পি ধাযা রক্ষ ওযা মায়: 
১) কীপত-ওপফতা  ২) ওাপনীওাফি ।  
তাাঁয াঈকম্ঔকমাকি ওাফি গ্রন্থ :  

 পফয পফরা (১৮৭০) (এপি তাাঁয প্রথভ ওাফিগ্রন্থ) 
 কুসুভ ওানন (১৮৭৩);  
 াশ্রুভারা (১৮৯৬);  
 ভাশ্মান ( ১৯০৪),  ( এপি তাযাঁ যপঘত ভাওাফি) 
 পফ ভপন্দয ( ১৯২১);  
 াপভয় ধাযা (১৯২৩);  
 শ্মানবষ্ড (১৯২৪);  
 ভযযভ যীপ ( ১৯৩৩);  ' ভযযভ যীপ'  ওপফয ভাওাকফিাপঘত পফুর াঅয়তকনয এওপি ওাপনী ওাফি। 
 শ্মান বন (১৯৩৮) 

 
এয ভকধি ৬পি ওাপনীওাফি যঘনা ওকযকঙন। 

 ১. ভাশ্মান (১৯০৫) 
 ২. পফভপন্দয ফা চীফন্ত ভাপধ ওাফি (১৯২১) 
 ৩. ভযভ পযপ ফা াঅত্মপফচিন ওাফি (১৯৩৩) 

 ৪. শ্মান-বস্প (১৯৩৮)  
 ৫. সপ্রকভয যাণী (১৯৭০) 
 ৬. সপ্রভ াপযচাত (১৯৭০)[ ২] 

ভাশ্মান 

 ভুরভান ওপফ যপঘত চাতীয় াঅঔিান ওাফিগুকরায ভকধি সুপযপঘত ভাওপফ ওায়কওাফাদ যপঘত ‗ভাশ্মান‘ ওাফিপি। 
ওায়কওাফাকদয ভাওপফ নাকভয ঔিাপত এাআ ভাশ্মান ওাকফিয চন্যাআ। 

 ওাফিপি পতন ঔকডি পফবক্ত। প্রথভ ঔকডি াউনপত্র কি, পদ্বতীয় ঔকডি ঘপব্ন কি,  এফাং তৃতীয় ঔকডি াত কি। 
 সভাি লাি ককি প্রায় নয়'  ৃষ্ঠায এাআ ওাফি ফাাংরা ১৩৩১,  াআাংকযপচ ১৯০৪ াকর প্রথভ প্রওাপত য়;  মপদ গ্রন্থাওাকয প্রওা 

কত াঅকযা ও' ফঙয সদযী কয়পঙর। এওপি ঐপতাপও মুিমজ্ঞকও রূাপয়ত ওযকত পককয় ওপফ পফার ওাপনী, বয়াফ াংখলি,  
ককনস্ধিী দম্ভ, এফাং ভভিকবদী সফদনাকও নানাবাকফ পঘপত্রত ওকযকঙন। পফারতায সম ভপভা যকয়কঙ তাকওাআ রূ পদকত সঘকয়পঙকরন 
এাআ ওাকফি। 

 ―. . .  সপদন ওায়কওাফাদ এও পনপচিত ভাকচয প্রপতপনপধ-প্রপতবূ পওাংফা  ভুঔাত্র পককফ াপত গুরুত্বূণি বূপভওা ারন 
ওকযপঙকরন। ...তাাঁয স্ভাকচয সরাও সকয়পঙর প্রাকণয সপ্রযণা  কথয পদা। এাআ ঐপতাপও দাপয়ত্ব পনষ্ঠায কে ারন 

ওকযপঙকরন ফকরাআ াঅভযা এাআ ভুূকতি েিা  ওৃতজ্ঞতায কে স্পযণ ওযপঙ ভাশ্মাকনয ওপফকও।‖  

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AC_%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%B0%E0%A6%AE_%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AB&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6#cite_note-2
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পযরুঔ াঅভদ ( ১৯১৮-১৯৭৪)   
পযরুঔ াঅভদ ( ১৯১৮-১৯৭৪)   ওপফ,  পরৄাপপতিও। ১৯১৮ াকরয ১০ চুন ভাগুযা সচরায েীুয থানায ভাছাাআর গ্রাকভ তাাঁয 
চন্ধ। তাাঁয পতা ঔান াকফ বয়দ াকতভ াঅরী পঙকরন ুপর াআন্ফকেয। পযরুঔ াঅভদ ১৯৩৭ াকর ঔুরনা সচরা স্কুর সথকও ভিাপরও 
া ওকযন। কয ওরওাতায পযন ওকরচ সথকও াঅাআএ (১৯৩৯) া ওকয পতপন স্কপি ঘাঘি ওকরকচ দিন  াআাংকযপচ াপকতি ানাি 
পনকয় পফএ সেপণকত বপতি ন,  পওন্তু যীক্ষা না পদকয়াআ পতপন ওভিচীফকন প্রকফ ওকযন।  
 
পযরুঔ াঅভদ প্রথকভ ওরওাতায াঅাআপচ পপ্রচন াপপ এফাং পপবর াপ্লাাআ াপপক ওকয়ও ফঙয ঘাওপয ওকযন। ১৯৪৫ ার সথকও পতপন 
ভাপও  সভাাম্যদী পত্রওা ম্পাদনা ওকযন এফাং সদবাককয য ঢাওায় এক সযপি াপওস্তাকনয ঢাওা সওকন্ স্টাপ পল্পী পককফ 
সমাক সদন। এঔাকন পতপন চনপপ্রয় সঔরাখয ানুষ্ঠানপি পযঘারনা ওযকতন।  
পযরুঔ াঅভদ ঙাত্রাফস্থায়াআ এভ.এন. যাকয়য মিা পিওিার ভানফতাফাকদয প্রপত াঅওৃষ্ট কয় ফাভন্থী যাচনীপতকত চপডকয় কডন। পওন্তু 
পফবাককাত্তযওাকর পতপন াপওস্তাপন াঅদি  ভুপরভ সযকনাাঁয এওচন ভথিও ন। ১৯৫২ াকরয বালা াঅকন্দারকনয প্রপত তাাঁয াকুি 
ভথিন পঙর। পতপন তঔন ধভিীয় কুাংস্কায  াপওস্তাকনয াপযণাভদিী যাচনীপতপফদকদয পফরুকি ওকঠায াকত সরঔনী পযঘারনা ওকযন। 
১৯৭১ াকর ফাাংরাকদকয ভুপক্তমুকিয প্রপত তাাঁয ানুরূ ভথিন পঙর।  
 

পওকায ফয়ক ওপফতা যঘনায ভধি পদকয় পযরুঔ াঅভদ াপতিােকন প্রকফ ওকযন। ১৯৪৪ াকর ওরওাতায রৃপবিকক্ষয িবূপভকত ‗রা‘ 
ওপফতা পরকঔ পতপন প্রথভ ঔিাপত াচিন ওকযন। পতপন পঙকরন ভুপরভ ুনচিাকযণফাদী ওপফ। তাাঁয ওাকফিয সভৌপরও প্রফণতা ভুপরভ াংস্কৃপতয 
সকৌযফওীতিন  চাতীয় সঘতনায ুনচিাকযণ। াপওস্তানফাদ,  াআরাপভও াঅদি  াঅযফ-াআযাকনয ঐপতি তাাঁয ওপফতায়  াঈজ্জ্বরবাকফ পুকি 
াঈকঠকঙ।  
ফাাংরা বালায় াঅযপফ-পাযপ কব্দয প্রকয়াকননুণি এফাং পফলয়ফস্ত্ত্ত   াঅপেকওয াপবনফকত্ব তাাঁয ওপফতা এও পফকল ভমিাদা রাব ওকযকঙ। 
ফিেিওপফতা  কনি যঘনায় তাাঁয ওৃপতত্ব ানস্ীওামি। 
 তাাঁয াঈকম্ঔকমাকি ওাফি 
 

 াত াককযয ভাপছ (১৯৪৪),  {াত াককযয ভাপছ ওপফ পযরুঔ াঅভকদয এওপি ওাফিগ্রন্থ। একত স্থান ায়া এওপি 
ওপফতায নাভ াত াককযয ভাপছ। ১৯৪৪ াকরয পিকম্বয ভাক ফাআপি প্রওাপত য়। এাআ ফাআকয়য ১৯পি ওপফতায ভকধি 
াঈকম্ঔকমাকি কচ্ছ াকঞ্জযী,  পন্দফাদ,  াঅওা-নাপফও ,  িারও,  এাআ ফ যাপত্র াআতিাপদ। ফাআপি াঈৎকি ওযা য় ওপফ াঅম্াভা 
াআওফাকরয প্রপত।} 
 

 পযাচাভ ভুপনযা (১৯৫২),   
 সনৌকপর  াকতভ (১৯৬১),   
 ভুূকতিয ওপফতা (১৯৬৩),  াকতভতায়ী (১৯৬৬),  
 াকফদা ভরুয ওাপনী (১৯৮১) াআতিাপদ।  

 
 

 াপঔয ফাা (১৯৬৫),  যকপয ঙডা (১৯৭০),  ঙডায াঅয (১৯৭০) াআতিাপদ তাাঁয পরৄকতাল যঘনা।  
 

 াপকতি পফকল াফদাকন চন্য পতপন ফাাংরা এওাকিভী ুযস্কায ( ১৯৬০),  সপ্রপকিডি ুযস্কায প্রাাআি াফ াযপযকভন্ফ (১৯৬১),  
াঅদভচী ুযস্কায ( ১৯৬৬),  াআাঈকনকস্কা ুযস্কায (১৯৬৬),  ভযকণাত্তয একুক দও (১৯৭৭),  স্াধীনতা ুযস্কায (১৯৮০) 
রাব ওকযন। ১৯৭৪ াকরয ১৯ াকোফয ঢাওায় তাাঁয ভৃতুি য়।  

 
 
 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%96_%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%A6
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%80&action=edit&redlink=1



