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ফঙ্গহয় কসফ দহক ঘ ষষলয জহফন ও ষসত্য 

ভধদন ভষকড় 

গষফলক, ংস্ক়ত্ সফবষগ, সষধষ-কষনষষ-ফহযষ সফশ্বসফদযষরয় 

Abstract: 

Sanskrit literature is flowing in a timeless stream. From the time immemorial the ceaseless 

flow of Sanskrit literature is continuing and has attained the height of modern Sanskrit 

literature. The Bengali poet Deepak Ghosh is the brightest of all the poets we remember at 

this time. Deepak Ghosh was born on 24
th

 day of January in the year 1941 in Kolkata as the 

son of Sukharanjan Ghosh and Prafullanalini Devi. Besides being a poet and a philosopher 

he was a skilled translator and an ideal professor. He was an extremely talented poet and 

has a great contribution in the field of fragment and translation. The poet has brilliantly 

reflected the pain of not being able to get and the shock of being lost in his masterpiece 

‘V   pa-Pañc   ’. The poet has satirically portrayed the nasty form of current politics in his 

poem ‘  jn          tam’. He has achieved the title of 'True Translator' by translating 

Bengali manuscripts of Rabindra Sangeet into Sanskrit keeping the idea and notation intact. 

The poet has mesmerized all the Sanskrit-loving readers by embodying the themes of his 

poems. In fact, the poet Deepak Ghosh is one of the brightest stars in the realm of Sanskrit 

literature for his immortal literary creations.  
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ংস্ক়ত্ বষলষ ঘমভন প্রষচহনত্ভ ঘত্ভন’আ অধসনকত্ষয় সযর্ণ। ঋষেদ ঘেষক অযম্ভ কষয দযষফসধ এআ ংস্ক়ত্ বষলষয 

সফকষধষযষ সনযফসিন্ন বষষফ প্রফষসত্ ষয় চষরষছ। প্রফভষন ঘআ ত্ স্র ঘস্রষষত্ অভযষ ষনক অধসনক ংস্ক়ত্ কসফ ও 

ত্ষাঁষদয যচনষয ষষে সযচয় রষব কষযসছ। ংস্ক়ত্ ষসষত্যয এআ সফকষহর যম্পযষষক সত্য় ভ়দ্ধ এফং ঘগৌযফষসিত্ 

কযষত্ বষযত্ফষলণয নযষনয যষষজযয নযষয় সিভফষঙ্গয অধসনক ংস্ক়ত্ কসফষদযও ফদষন নস্বহকষমণ। এআ ভষয় 

ংস্ক়ত্ষসত্য ষধনষয় ফঙ্গহয় ঘম কর কসফগর্ সনষজষদয সনষয়ষসজত্ ঘযষেসছষরন, ত্ষাঁষদয ভষধয কসফ ও নফষদক দহক 

ঘ ষষলয নষভ ফণজনসফসদত্। সত্সন সিভফষঙ্গয অধসনক ংস্ক়ত্ ষসত্যষকষষয নক্ষত্রগুসরয ভষধয উজ্জ্বর ঘজযষসত্ষ্কস্বরূ। 

সত্সন একষধষষয সছষরন সফদ্বষন ফষগ্মহ সিত্ ধযষক, নযসদষক সছষরন সফং ত্ষকয েযষত্নষভষ কসফ নফষদক এফং ঙ্গহত্ 

সযষফক। 

      ১৯৪১ খ্রহষ্টষষেয জষনয়ষসয ভষষয ২৪ ত্ষসযষে ঘকষরকষত্ষয় েযঞ্জন ঘ ষল এফং প্রপল্লনসরনহ ঘদফহয ত্ররূষ কসফ 

দহক ঘ ষল জন্মগ্রর্ কষযন। ফয সত্সন ত্ষাঁয কষষফয সত্ষ ভষত্ষয নষভ উষল্লে কযষত্ বষরন সন। ‘যষজনহসত্রহরষভ়ত্ম্ ’ 

কষষফযয ভষসি ংষ সত্সন সনষজয ষভষনয সযচয় সদষয় ফষরষছন – ‚আসত্ অষত্ত্: ভষিং সচযন্ত্বভষযং সনযন্তং 

যষজনহসত্ষদফযষ: রহরষচসযত্ভফরম্ব্য ‘যষজনহসত্রহরষভ়ত্ম্ ’ আসত্ অধসনকং ংস্ক়ত্কষফযং সফযসচত্ং 

স্বগণত্েযঞ্জনষ ষলপ্রপল্লনসরনহষ ষলজষয়ষয়ষ: ষত্রর্ কসরকষত্ষসনফষসনষংস্ক়ত্ষধযয়নষধযষনব্রসত্নষ শ্রহদহকষ ষষলর্।‛
১
 ত্নহ 

আরষ ঘ ষষলয ষঙ্গ কসফ সফফষসত্ জহফন সত্ফষসত্ কষযসছষরন। কসফয অসদ ফষবসভ সছর ধনষ ফষংরষষদষয ফসযষর 

ঘজরষয়। সত্সন ঘকষরকষত্ষয গ্রহনষষকণ স্থষয়হবষষফ ফফষ কযষত্ন। ফষরযকষর ঘেষকআ কসফ সছষরন ত্যন্ত ঘভধষফহ। প্রেষভ 
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ঘকষরকষত্ষয ষকণ আন্সসিসিউন নষভক সফদযষরয়, ষয উচ্চসক্ষষয জনয সসি কষরজ এফং ত্ষযয ংস্ক়ত্ ভষসফদযষরয় ঘেষক 

ংস্ক়ষত্ স্নষত্ক যহক্ষষয় ম্মষষন প্রেভ ঘশ্রসনষত্ উত্তহর্ণ ন। এযয ১৯৬১ ে়ষ্টষষে কসরকষত্ষ সফশ্বসফদযষরয় ঘেষক 

স্নষত্ষকষত্তয যহক্ষষয় প্রেভ ঘশ্রসর্ষত্ ম্মষষন উত্তহর্ণ ন। স্নষত্ষকষত্তয স্তষয কসফয সফষল সফলয় সছর ‘ঘফদষন্ত দণন’। সত্সন 

‘বষযত্হয় দণষন বষফসফভণ’ সফলয় সনষয় ১৯৮২ ে়ষ্টষষে কসরকষত্ষ সফশ্বসফদযষরয় ঘেষক স. এআচ. সি উষসধ রষব কষযন। 

অফষয ংস্ক়ষত্য জ্ঞষন ক্ষধষ সনফষযর্ কযষত্ সত্সন ছষি ঘমষত্ন ত্ৎকষরহন ংস্ক়ত্ কষরষজয ঘিষরসফবষষগ, কেনও অফষয 

সফদগ্ধ সিত্ষদয দত্ষর। 
 

      কভণজহফষনয প্রষযষম্ভ সত্সন প্রেষভ ঘকষরকষত্ষয সসি কষরষজ ধযষক ষদ সনমক্ত ন। ষয কসরকষত্ষ সফশ্বসফদযষরষয় 

ড়ষষনষয ভষয় ‘সযিষয’ এফং ঘল জহফষন ‘প্রষপয’ দ রংক়ত্ কষযন। সক্ষষেণহষদয প্রসত্ ত্ষাঁয ন্তষনত্রয সত়্ষস্ন 

করষক ঘভষসত্ কষযসছর। সত্সন ষনক গষফলষকয উষদষ্টষ সষষফ ম্মষষনয ষঙ্গ ত্ষাঁয কত্ণফয ষরন কষযসছষরন। 

ধযষক সষষফ দহক ঘ ষল সছষরন সিত্ এফং নযষয়সনষ্ঠ ভষনল।  
 

      ধযষক দহক ঘ ষল ১৯৯৪ ষষর সফশ্ব ংস্ক়ত্ ষম্মরষনয প্রসত্সনসধ সষষফ ষেসরয়ষয ঘভরষব্রষর্ণ সগষয়সছষরন। 

সনষজয গষধ ষসিত্য এফং প্রসত্বষয জনয সত্সন ষনক যষ্কষয রষব কষযসছষরন। ঘমভন – 
 

১. ংস্ক়ত্ ভষসফদযষরয় ঘেষক ংস্ক়ষত্ স্নষত্ক স্তষযয যহক্ষষয় প্রেভ ঘশ্রসনষত্ ম্মষষন উত্তহর্ণ ওয়ষয জনয ১৯৫৯ ে়ষ্টষষে 

দহক ঘ ষল ঘযৌয দক রষব কষযন। 

২. কসরকষত্ষ সফশ্বসফদযষরয় ঘেষক ১৯৬১ ে়ষ্টষষে স্নষত্ষকষত্তয সফবষষগয যহক্ষষয় প্রেভ ঘশ্রসনষত্ ম্মষষন উত্তহর্ণ ওয়ষয জনয 

সত্সন স্বর্ণ দক রষব কষযন। 

৩. ‘সফরষ-সিকষ’ কষষফযয জনয সত্সন ষর্য সত্রক ভষযষষ্ট্র সফদযষহঠ ঘেষক ১৯৯৪ ষষর স্বর্ণ দক রষব কষযন। 

৪. ২০০০ ষষর ঘশ্রষ্ঠ নফষদক সষষফ দহক ঘ ষল ‘ষসত্য কষষিভহ’ যষ্কষয রষব কষযন। 
 

      অজন্ম ত্যন্ত সফনয়হ কসফ দহক কষষযষও ষষময সনষর সত্সন ত্ষাঁষদয প্রসত্ কেনও ক়ত্জ্ঞত্ষ স্বহকষয কযষত্ বরষত্ন নষ। 

ভষনল সষষফ সত্সন সছষরন জ্জন, যসক, সনযষক্ষ এফং স্বষধহনষচত্ষ। যষজনহসত্ষক ভষন প্রষষর্  ়র্ষ কযষত্ন ফষর ত্ষাঁয 

কষষফয ফযঙ্গষত্মক দ়সষ্টষত্ যষজনহসত্ষকআ ঘদফহ সষষফ কল্পনষ কষয ত্ষাঁয ঘভৌসরক সচন্তষয সযচয় সদষয়ষছন। কসফয ঘভৌসরক 

কষষফয ধযষ সদষয়ষছ ংস্ক়ত্ বষলষ এফং ষসষত্যয প্রসত্ ত্ষাঁয প্রফর অসক্ত এফং বষযত্হয় ংস্ক়সত্য প্রসত্ ত্ষাঁয গবহয শ্রদ্ধষ। 

সত্সন ষযষ জহফন ংস্ক়ষত্য উষনষয় সনষজষক সনভগ্ন ঘযষেসছষরন। ংস্ক়ত্ ষসষত্যয এআ ফঙ্গহয় কসফ ২০০৫ ষষর ভষচণ 

ভষষয ২৩ ত্ষসযষে ৬৪ ফৎয ফয়ষ আষরষষকয ভষয়ষ ত্যষগ কষয যষরষষক গভন কষযন। 
 

     ধযষক দহক ঘ ষল ত্ষাঁয কসফত্ব প্রসত্বষ গুষন যচনষ কষযষছন েিকষফয এফং নফষদ ষসত্য। ত্ষাঁয যসচত্ ঘভৌসরক 

ষসত্য গ্রন্থগুসর র – 

                                                            ১. সফরষ-সিকষ 

২. যষজনহসত্রহরষভ়ত্ম্ 

৩. ংস্ক়ত্যফহন্দ্রঙ্গহত্ম্  
 

‘সফরষ-সিকষ’ একসি নফদয সফরষভরক েিকষফয। এেষষন ষাঁচসি কষষফযয ভষষয অষছ। ঘগুসর র “ ক) ঘভ -সফরষ 

ে) যফষগ -সফরষ গ) ভয-সফরষ  ) উজ্জসয়নহ-সফরষ এফং ঙ) রকষ-সফরষ। ঘকষরকষত্ষয ংস্ক়ত্ ষসত্য সযলৎ 

সত্রকষয় ১৯৭০ ষষর ‘ঘভ -সফরষ’ কষফয; ১৯৭৩ ে়ষ্টষষে ‘উজ্জসয়নহ-সফরষ’ কষফয ও ঘচষদ্দসি ঘলষক সনষয় ‘যফষগ -সফরষ’ 

কষফয এফং ১৯৭৭ ষষর ‘রকষ-সফরষ’ কষফয প্রেভ প্রকষসত্ য়। যফত্ণহ কষষর ১৯৮৯ ে়ষ্টষষে সযভষজণন এফং সযফধণন 

কষয দহক ঘ ষল ৮৮সি ঘলষষক ংস্ক়ত্ স্তক বষিষয ঘেষক ষাঁচসি সফরষকষফয একষত্র ‘সফরষ-সিকষ’ নষষভ গ্রন্থষকষষয 

প্রকষ কষযন। গ্রন্থসিয ভেফন্ধ সরষেষছন ধযষক ি. ত্যব্রত্ ষস্ত্রহ এফং ি. ত্যযঞ্জন ফষ্যষষধযষয়। স্ত্রহ আরষ ঘ ষলষক কসফ 

কষফযসি উৎগণ কষযসছষরন।  
 

      ভ্ষক্রষন্তষ ছষ্ ১৩সি ঘলষষকয ভষধযষভ ‘ঘভ -সফরষ’ কষষফয কষসরদষষয ঘভ দষত্য নকযষর্ কসফ এক বষগয সফড়সম্ব্ত্ 

ফযসক্তয ঘষচনহয় ফস্থষ সফরষষয অকষষয ত্ষর ধষযষছন। কষসরদষষয ঘভ দত্ কষষফযয নষয়ক মষক্ষয গ়ষয বফবফ ও 

ঘৌ্ষমণয সফযহষত্ কসফ এেষষন অধসনক বষযষত্য এক দসযদ্র ফযসক্তয গ়ষয বদনয এফং বষষফয সচত্রষঙ্কন কষযষছন। অয 

ঘআ সনম্ন ভধযসফত্ত ভষনষলয প্রসত্ব সষষফ কষষফয কসফ সনষজষক প্রত্হকহ কষযষছন। ষধষযর্ত্ সযসস্থসত্য সফমণষয়য পষর 
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একজন ত্দসযদ্র ফযসক্তয কষষছ ফলণষকষর অন্ উষবষষগয য় নষ, ফযং বষয়য “ েষষক  যছষড়ষয অত্ণনষদ। ত্ষআ কসফয 

কষে ধ্বসনত্ ষয়ষছ –   

‚ষষষশজ্ঞষষত্ষ ভধভয়ভেষদশ্রুষধৌষত্ গ়ষ ঘভ 

দন্তন্ত ণট্টঃ কসিরফদষন ষশ্রুফষর্ণ ফষন্ত। 

‚ঘভ ষষরষষক গ্রেয়সত্ কসফঃ কষফযভষরষং গসন্ধং 

ঘভ ষষরষষক ভভ ত্ হৃদয়ং ফণদষ বহত্বহত্ম্ ।।‛
২ 

ফলণষকষষর ঘভ  ঘদষে দসযদ্র সনম্ন ভধযসফত্ত ভষনলষদয বয় অঙ্কষ ‘ঘভ সফরষ’ নষষভ কষফযসি মেষেণত্ষ রষব কষযষছ। কসফ স্বয়ং 

এআ কষষফযয প্রষযষম্ভ কষফযসিষক ঘষল্লেকষফয (parody Lyric) অেযষয় সবসত্ কষযষছন।
৩
  

 

      ৩২সি ঘলষষক ‘যফষগ-সফরষ’ কষষফয ংস্ক়ত্ বষলষ ও সক্ষষয ফত্ণভষন দুযফস্থষ ংস্ক়ত্ বষলষয কষে করুর্ অত্ণনষষদ 

সরসফদ্ধ ষয়ষছ। এআ কষফযসি ম্পর্ণরূষ কসফ দহক ঘ ষষলয স্বকষষর-কসল্পত্। যফত্ণহ ভষয় ফষঙ্গ ংস্ক়ত্ বষলষয দুদণষ 

সনষয় ষনক কসফ ষসত্য ়সষ্ট কষযষছন। ঘমভন কসফ সষদ্ধশ্বয চষট্টষষধযষষয়য ‘ননষসফত্ষড়নম্ ’ এফং কসফ সনত্যষন্ 

স্ম়সত্ত্হষেণয ‘জননহশ্রষদ্ধফষযম্’ নষিক উষল্লেষমষগয। 
 

      চত্দণ ঘলষকষসিত্ ‘ভয-সফরষ’ কষষফয উজ্জসয়নহয সনকিফত্ণহ ভষিদুষগণ প্রসদ্ধ গষয়ক দম্পসত্ ফজ ফষষদুয েষাঁ এফং ত্ষাঁয 

ঘপ্রয়হ রূভত্হয জনশ্রুসত্ভরক করুর্ ঘপ্রষভষষেযষন নফদয বসঙ্গষত্ ফসর্ণত্ ষয়ষছ। কসফ দহক ঘ ষল এআ কষফয সনভণষষর্ 

ম্ভফত্ঃ প্রসদ্ধ আংষযজহ কসফ William words worth এয ‘So   a y  eape ’ কসফত্ষয প্রবষষফ প্রবষসফত্ ষয়সছষরন।  
 

      সত্নসি ঘলষষক যসচত্ ‘উজ্জসয়নহ-সফরষ’ কষষফয ফসর্ণত্ ষয়ষছ ত্হত্ উজ্জসয়নহয ফত্ণভষন সফগত্ বফবফ ফস্থষ। কসফ স্বষে 

উজ্জসয়নহষক সপ্রয়ষরূষ, ্যহ ও সচযমফত্হ সষষফ কল্পনষ কষযসছষরন। সকন্তু ফষস্তফ উজ্জসয়নহ দণষনয পষর ঘভষগ্রস্ত কসফয 

কষে এষষছ ঘভষবষঙ্গয অত্ণনষদ। ঘেষদয ষঙ্গ কসফ ফষরষছন – 
 

‚ষ কক্ষষর্ ষ ভদ়যন্তত্কদষ 

সনষেভবষভৌ ফযফষযষরষষক। 

স্বষেষজ্জ্বরষ ঘষজ্জসয়নহ ত্িহ 

ক্রষভর্ বফফর্ণযভয়ষদ্  বয়ষদে।।‛
৪ 

 

      সবষ ভক্ত ষয় রকষয় সপষয সপ্রয়ত্ভষ ত্নহয দণষন ঘভ দষত্য মষক্ষয সফযষষৎকেষ এফং ঘপ্রভবষফনষ নফদয 

বসঙ্গষত্ ২৬সি ঘলষষক সনফদ্ধ ‘রকষ-সফরষ’ কষফয ফসর্ণত্ ষয়ষছ। এআ কষষফযয ঘষল ঘপ্রয়হহন রকষযহয নয বফন ঘদষে 

মক্ষ বগ্ন হৃদষয় সনরুষদ্দমষত্রষ কষযন। কসফ দহষকয বষলষয় – 
 

‚সপ্রয়য়ষ ভভ নযসভদং স গ়ম্  

ধনষসধফসন্ত সষচগর্ষঃ। 

আসত্ মক্ষ আত্সিযষভফ ময়ষ 

রকষং সযষয় সফদহর্ণভনষঃ।।‛
৫ 

 

      ভগ্র ‘সফরষ-সিকষ’ কষফয প্রফর বনযষযফষদহ স্বষয জষসযত্। নষ ষওয়ষয ফযেষ, দষসযষদ্রযয ধযত্ষ, ফযেণ ঘপ্রষভয ঘফদনষ, 

স্বেষরষক ও কল্পষরষষকয ষষকষয ফআ কষফযরূ রষব কষযষছ ঘ ষলকসফয ‘সফরষ-সিকষ’ কষফযগ্রষন্থ। এআ কষষফযয বষলষ 

যর ও য। দ়সষ্টন্ন ছষ্য সবনফত্ব এফং রঙ্কষষযয মেষমে ফযফষষয ভ়দ্ধ গ্রন্থসি। এেষষন ছষত্র ছষত্র ঙ্গহয 

সষষফ করুর্ যষয ্য প্রষয়ষগ কষযষছন কসফ।  
 

     ‘যষজনহসত্রহরষভ়ত্ম্’ অধসনক ফযঙ্গধভণহ ফ়ৎ অকষষযয একসি েিকষফয। সফসষ্ট সক্ষষসফদ অচষমণ ি. যভষযঞ্জন ভেষজণহ এআ 

েিকষষফযয বসভকষ সরষেষছন এফং কসফ দহক ঘ ষল স্বয়ং কষষফযয প্রষযষম্ভ আংষযসজ বষলষয় কষফযসিয ংসক্ষিষয প্রস্তুত্ 

কষযষছন। সনউ সদল্লহয যষষ্ট্রহয় ংস্ক়ত্ ংস্থষন ঘেষক ১৯৯৯ ষষর ৩৫৬সি ঘলষক সনষয় প্রেভ ‘যষজনহসত্রহরষভ়ত্ম্’ কষফয 

গ্রন্থষকষষয প্রকষসত্ ষরও যফত্ণহকষষর অযও ১০১সি ঘলষক ংমক্ত কষয ঘভষি ৪৫৭সি ঘলষক সনষয় ষওড়ষয অষফযহ 

প্রকষনহ ঘেষক ২০০২ ষষর ‘যষজনহসত্রহরষভ়ত্ম্ ’ গ্রষন্থয নভণদ্রর্ কষযন কসফ দহক ঘ ষল। 
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     কষফযসিয ভর সফলয় র উষষয ভষধযষভ ত্হক্ষ্ণ সফদ্রূষ ভষষজয ফণত্র ফত্ণভষন  ়র্য যষজনহসত্য স্বরূ প্রসত্ষদন। গ্রষন্থ 

কসফ দহক ঘ ষল যষজনহসত্ষক ঘদফহয অষন ফসষয় ত্ষাঁয উষদ্দষয সত্মণক দ়সষ্টষত্ প্রর্ষভ সনষফদন কষযষছন। কষফযষযষম্ভ কসফ 

দহক ঘ ষল সভত্ কহসত্ণ এফং নন্ত সক্তয সধকষসযর্হ ভষত্ষ সষষফ যষজনহসত্য স্তুত্যষত্মক ফ্নষ কষয ফষরষছন – 
 

‚ঘবষ যষজনহষত্ প্রর্ভষসভ ত্বযং  

নঃ নষস্ত দষয়ষঃ প্রর্ষভঃ। 

নন্তকহত্ণহযসভত্ষি ক্তহঃ  

ক ষনষসভ ভষত্ং ন ত্ফ ক্ষভস্ব।।‛
৬ 

 

কষষফয যষজনহসত্য নষনষসফধ রহরষসফরষ, প্রবষফ, ভে, স্বরূ, কষমণকরষষসদয ভযক  ফর্ণনষ কযষত্ সগষয় কসফ কষে এষষছ 

ন্ত্রষফষদ, ১৯৯০ ষষরয ঘফষসনয়ষ মদ্ধ, সষযষসভষ ও নষগষষসকষত্ যভষর্ ঘফষভষ সনষক্ষ, আযষষক অষভসযকষয ঘফষভষ 

সনষক্ষ, ঘদ সফবষজন, যর্ষসেণ ভযষ, কষশ্মহয ভযষ, সনফণষচন সচত্র, ংদ বফষনয সচত্র, ভন্ত্রহ সনফণষচন, ধভণ ি ভযষ, সফল 

আনষজকষন সশুভ়ত্য  িনষ, নকষর অষ্ষরন, সবেষসয ষওয়ষষনয ন্তধণষন যয, যষজহফ গষন্ধহ ত্যষ আত্যষসদ সফসফধ 

প্রঙ্গ। সন্তষভ কসফ অেণ ষভষসজক যষজন্তনসত্ক স্থ সযসস্থসত্য ভষধযও যষজনহসত্ ঘদফহয উষদ্দষয অকষষ, জষর, স্থষর, 

ন্তযহষক্ষ ফণত্র ষসন্ত সফযষষজয প্রষেণনষ কষয ফষরষছন – 
 

‚ ওাঁ ষসন্তষসন্তগণগষন জষর স্থষর 

ওাঁ সফশ্বষসন্তনণযষক দুযষরষষক। 

স্বস্তযস্তু ভধ্বস্তু নফষ ত্ষেহ 

              ঘবষ নহসত্যষষজ প্রর্সত্ঃ ত্ং ত্ম্ ।।‛
৭ 

 

এযয অষত্ত্ এআ কষফয ঘল ষরও যষজনহসত্য রহরষ সফযষভ চরষত্ েষকষফ ফষর দহক ঘ ষল দষফহ কষযষছন। এ’জনয 

ঘফষধ য় কসফ সনকি বসফলযষত্য জনয যষজনহসত্য কযষর গ্রষ ঘেষক ভক্ত ওয়ষয ঘকষনও প্রসত্কষষযয ংস্থষন কষযন সন। 
 

     কষষফযয বষলষ জ, যর, রঙ্ক়ত্, ভষধমণভসিত্ এফং নফহন। কসফয যচনষযহসত্য স্পষ্টত্ষ ভগ্ধ কষয। কষষফয ঘকষেষও 

কষসঠনয সযরসক্ষত্ য় সন। কষফযসি ঘভৌসরক, ফযঙ্গষত্মক এফং প্রষদগুর্ষসিত্। এেষষন ঘকষনও সনযন্তন  িনষ প্রফষ ঘনআ, ঘনআ 

কষসনহ েফষ ঘকষনও সফষফচনষ ঘমষগয বদষ ণযয সচসত্রত্ ফর্ণনষ। সত্যকষষযয গহসত্কষষফযয প্রত্যষষ ভষত্ষআ এেষষন যষত্মক 

উচ্ছ্বষ যজ্ঞ ষঠষকয হৃদষয়য গবহষয ংষফদনহরত্ষয ়সষ্ট কষয। ঘ ষষলয এআ কষষফয ঘকষনও সফষল যষয প্রষধষনয দষসফ 

কযষ মষম নষ। এেষষন উসস্থত্ ষসফণক অষফদনসি র  ়র্ষ, ফযেষ এফং ষস। ফস্তুত্ঃ ‘যষজনহসত্রহরষভ়ত্ম্ ’ একসি ভভণষবদহ 

ত্হব্র ষভষসজক ফযঙ্গধভণহ যচনষ।  
 

     ‘ংস্ক়ত্যফহন্দ্রঙ্গহত্ম্’ একসি ফষংরষ বষলষ ঘেষক ংস্ক়ত্ বষলষয নসদত্ গ্রন্থ। ১৯৯৫ ষষর সফশ্ববষযত্হ প্রকষন সফবষষগয 

নষভষদষন কসফ দহক ঘ ষল সনউ সদল্লহয ষসত্য কষষিভহ ঘেষক সনফণষসচত্ াঁসচ ংেযক ফষংরষ যফহন্দ্র গষন ভর স্বযসরস 

নষষয ংস্ক়ত্ বষলষয় নফষদ গ্রন্থষকষষয প্রকষ কষযন। গ্রন্থসিষত্ ঘদফনষগযহ যষপ ভর ফষংরষ গষষনয ষঙ্গ স্বযসরস  

ংস্ক়ত্ নসদত্ ঙ্গহত্ সরসফদ্ধ কষযষছন নফষদক। াঁসচসি যফহন্দ্র ঙ্গহষত্য ভষধয দসি গষন ‘গহত্ষঞ্জসর’ কষফযগ্রন্থ ঘেষক 

এফং ফষসক ‘গহত্ষসর’, ‘ত্ত্হ’, ‘গহসত্ভষরয’, ‘ক্ষসর্কষ’ প্রব়সত্ কষফযগ্রন্থ ঘেষক ংগ্র কষয সত্সন সফশ্ববষযত্হ ঘেষক প্রকষসত্ 

‘স্বযসফত্ষন’ গ্রষন্থ উসল্লসেত্ ভর স্বযসরস নষষয যফহন্দ্রনষষেয গষষনয ংস্ক়ত্ নফষদ কষযষছন। কসফ দহক ঘ ষষলয ভর 

ক়সত্ত্ব র র্ণফ-কল্প ফষংরষ যফহন্দ্রংগহষত্য ভষধয সনফণষসচত্ াঁসচসি ংগহষত্য ভর স্বয ও বষফ ক্ষণ্ণ ঘযষে ংস্ক়ত্ বষলষয় 

নফষদ কযষ। ষসত্য কষষিভহ কত়্ণক ২০০০ ষষর এআ গ্রন্থসি ঘশ্রষ্ঠ ংস্ক়ত্ নফষদ ষসত্য সষষফ সনফণষসচত্ য়। এআ 

নসদত্ গ্রষন্থযও উক্রভসর্কষ সরষেষছন সক্ষষসফদ ি. যভষযঞ্জন ভষেষষধযষয়। নফষদক ঘ ষল ভষয় ত্ষাঁয যভ জনহয় 

ভষষয়য উষদ্দষয ‘ংস্ক়ত্যফহন্দ্রঙ্গহত্ম্’ গ্রন্থসি উৎগণ কষযষছন। এআ গ্রষন্থয প্রেষভ ‘অগুষনয যভসর্ ঘছষাঁমষও প্রষষর্’ নষভক 

যফহন্দ্র গষষনয নফষদ কযষ ষয়ষছ। নসদত্ গ্রষন্থ প্রদত্ত ভর এফং নসদত্ গষনসি মেষ – 
 

অগুষনয যভসর্ ঘছষাঁমষও প্রষষর্।  

এ জহফন র্য কষযষ দন - দষষন ৷৷ 

অভষয এআ ঘদেষসন ত্ষর ধষযষ,  
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ঘত্ষভষয ওআ ঘদফষরষময প্রদহ কষযষ —  

সনসসদন অষরষক - সেষ জ্বরক গষষন ৷৷ 

 অাঁধষষযয গষষম গষষম ত্ষযষ নফ নফ। 

 নমষনয দ়সষ্ট ষত্  চষফ কষষরষ, 

 ঘমেষষন িষফ ঘেষম ঘদেষফ অষরষ – 

 ফযেষ ঘভষয উঠষফ জ্বষর ঊধ্বণ - ষষন ৷৷  

                                            নফষদ – 

ষগ্নঃ স্পণভসর্ং রগম প্রষন্তর্ঃ । 

 জহফনং ষফম দন – দষন্তনঃ ৷৷ 

ভষভভং ঘদং ভষত্তষরম ত্বম্ , 

 ত্ন্তফত্দ্  - ঘদফষরষম করু দহম্ “  

জ্বরত্ দহসেষশসনং গষন্তনঃ ৷৷ 

ত্ভঃ ত্ষনৌ ত্ষনৌ ত্ফ স্পণষৎ  

পিত্ সনষং ত্ষযষ নফষ নফষ। 

 নমন - দ়সষ্টষযত্ ত্ষভষভসক্তম্ ,  

মত্র ত্সত্ চ যত্ প্রবষভ —  

জ্বসরত্ষ ফযেষ ভভ ঊধ্বণত্ষনম্  ৷৷
৮ 

 

      যফহন্দ্রঙ্গহত্ ংস্ক়ত্ বষলষয় মেষমে নফষদ কযষয ভয় নফষদক কসফ দহক ঘ ষল যফহন্দ্র ক়ত্ ভর ফষংরষ ষেয 

উচ্চষযর্গত্ ধ্বসন ষদ়য এফং ধ্বসন ভষধমণ ফজষয় যষেষয জনয প্রষয় নরূ উচ্চষযর্গত্ ংস্ক়ত্ ে সনফণষচন কষযষছন। মেষ – 

ঘকভন কষয > কেংকষযম্ , জহফন ষয > জহফষনষসয, উষড় চষর > উচ্চরসত্, একরষ চষরষ > একির, ফন্ধত্ষরষ > 

ফদ্ধত্ষরম্ , যল > লণঃ, ঊধ্বণষষন > ঊধ্বণত্ষনম্, য > স্পণঃ, সক জষসন > সকঞ্জষষন, প্রষসয > প্রষমণ, কষষজয সদষন > 

ক়ত্যসদষন, য > স্বযঃ, ফষষয ফষষয > ফষযং ফষযম্ , মত্ > মসত্, ত্সযষত্ > ত্যষর্, দুঃষেয ষে > দুঃেষে, আত্যষসদ। 

অফষয সকছ ংস্ক়ত্ ে ফষংরষ বষলষয় ফযফহৃত্ ষরও ত্ষষদয ভষধয েণগত্ ত্পষৎ অষছ। এআ যকভ ে নফষদ কযষয ভয় 

মেষমে েণমক্ত দ় নসদত্ ে চয়ষন দহক ঘ ষষলয প্রষয়ষগ বনর্য নস্বহকষমণ। উদষযর্ সষষফ ‘ভন ঘভষয ঘভষ য 

ঙ্গহ’ ফষংরষ গষষনয প্রেভ চযষর্ উসল্লসেত্ ফষংরষ ‘ঙ্গহ’ ষেয ংস্ক়ত্ প্রষয়ষগ রক্ষর্হয়। মেষ – 
 

ভর -  ভন ঘভষয ঘভষ য ঙ্গহ। 

নফষদ “ ভভ ভষনষ ঘভ গম্ ।
৯] 

 

এেষষন ফষংরষ বষলষয় ‘ঙ্গহ’ ষেয েণ ফন্ধ ফষ চয, সকন্তু ংস্ক়ত্ ‘ঙ্গহ’ ষেয েণ নযষগ ম্পন্ন। এ’জনয নফষদক 

ফষংরষ ‘ঙ্গহ’ ষেয উমক্ত ংস্ক়ত্ ‘গম্ ’ ে ফযফষয কযষয ভধয সদষয় নফষষদ ভর েণ, ধ্বসনষভয এফং য যসক্ষত্ 

যষেষয প্রয়ষ কষযষছন।  
 

     নফষদক দহক ঘ ষল এআ নসদত্ গ্রষন্থ ভর ফষংরষ যফহন্দ্রগহষত্য প্রষম একআ বষফ, অক়সত্ এফং েসফনযষ যক্ষষ 

কষযষছন। ঘমেষষন সন্ধ স্বষবষসফক বষষফ এষষছ ঘেষষন কযষয প্রয়ষ কষযষছন। ম্ব্ন্ধদষক মেষম্ভফ অরষদষ কষয ঘরেষ 

ষয়ষছ। ভর ঙ্গহষত্ ফসস্থত্ ষম্ব্ষধন চক ‘ঘয’ দ নফষষদ দহক ঘ ষল ঙ্গত্ বষষফআ ফযফষয কষযষছন। ভর স্বয এফং 

ধ্বসনয ষধভণয ক্ষণ্ণ যষেষয জনয নফষষদ ছষ্য ফযফষয কযষ য় সন। গ্রন্থসি যর ও ভধয বরহষত্ নসদত্ ষমষছ। 

যফত্ণহকষষর ‘ংস্ক়ত্যফহন্দ্রঙ্গহত্ম্’ গ্রষন্থয নসদত্ যফহন্দ্র ঙ্গহষত্য দুসি সিও কযষষি ঘকষরকষত্ষয গষেষনহ ঘযকিণস্ 

ঘকষম্পষসন ঘেষক প্রকষসত্ য়, ঘমেষষন গষন ঘগষয়ষছন সফবষ ঘ ষল, স্বসস্তকষ ভষেষষধযষয় এফং ি. রুভষ ফষ্যষষধযষয়। 
 

     সনফণষসচত্ াঁসচসি যফহন্দ্র গষন ছষড়ষ কসফ দহক ঘ ষল অযও সকছ যফহন্দ্রঙ্গহত্, নজরুষরয গষন, সদ্বষজন্দ্রগহসত্, ত্রপ্রষদহ 

এফং ঘদষত্মষফষধক ঙ্গহত্ ংস্ক়ষত্ নফষদ কষযসছষরন। ঘগুসর ঘমভন গ্রন্থষকষষয প্রকষসত্ য় সন ঘত্ভন ঘফহয বষগ গষন 

এেনও প্রকষসত্ ফস্থষয় অষছ। এছষড়ষও ঘদষ এফং সফষদষ সফসবন্ন প্রসদ্ধ ত্র সত্রকষয় কসফয গষফলর্ষধভণহ ফহু প্রফন্ধ 

প্রকষসত্ ষয়ষছ। উত্তযপ্রষদষয ম্পর্ণষন্ ংস্ক়ত্ সফশ্বসফদযষরয় ঘেষক ১৯৮৪ ষষর দহক ঘ ষষলয গষফলর্ষত্র 
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‘বষফসফভণ’ নষষভ গ্রন্থষকষষয প্রকষ ষয়। বষলষসযষিষদয উয ২০০৩ ষষর সত্সন ‘বষলষসযষিদভহক্ষষ’ নষষভ একসি 

ম্পষসদত্ ফআ যচনষ কষযসছষরন। 
 

ত্েযত্র: 
 

১. ঘ ষল, দহক। যষজনহসত্রহরষভ়ত্ম্  । নয়ষসদল্লহ : যষষ্ট্রহয় ংস্ক়ত্ ংস্থষন, ১৯৯৯। ়.- ৮০।  

২. ঘ ষল, দহক। সফরষসিকষ । ঘকষরকষত্ষ : ংস্ক়ত্ স্তক বষিষয, ১৯৮৯। ঘভ সফরষম্ , ঘলষক “ ৪,়.- ৫। 

৩. ঘ ষল, দহক। সফরষসিকষ । ঘকষরকষত্ষ : ংস্ক়ত্ স্তক বষিষয, ১৯৮৯। ঘভ সফরষম্ , ়.- ২। 

৪. ঘ ষল, দহক। সফরষসিকষ । ঘকষরকষত্ষ : ংস্ক়ত্ স্তক বষিষয, ১৯৮৯। উজ্জসয়নহসফরষম্ , ঘলষক - ২,   

   ়.- ২৬। 

৫. ঘ ষল, দহক। সফরষসিকষ । ঘকষরকষত্ষ : ংস্ক়ত্ স্তক বষিষয, ১৯৮৯। রকষসফরষম্, ঘলষক - ২৬,   

   ়.- ৩৪। 

৬. ঘ ষল, দহক। যষজনহসত্রহরষভ়ত্ম্  । নয়ষসদল্লহ : যষষ্ট্রহয় ংস্ক়ত্ ংস্থষন, ১৯৯৯। ঘলষক “ ১, ়.-১। 

৭. ঘ ষল, দহক। যষজনহসত্রহরষভ়ত্ম্  । ষওড়ষ : অষফযহ ষফসরষকন, ২০০২(নভণদ্রর্)। ঘলষক “ ৪৫৭,    

   ়.-৩৪। 

৮. ঘ ষল, দহক। ংস্ক়ত্যফহন্দ্রঙ্গহত্ম্  । নয়ষসদল্লহ : ষসত্য একষষিভহ, ১৯৯৫। ়.- ১। 

৯. ঘ ষল, দহক। ংস্ক়ত্যফহন্দ্রঙ্গহত্ম্  । নয়ষসদল্লহ : ষসত্য একষষিভহ, ১৯৯৫। ়.- ৫৫। 
 

গ্রন্থঞ্জহ : 
 

১. উষধযষয়, ফরষদফ। ংস্ক়ত্ ফষঙ্ময় কষ ফ়ৎ আসত্ষ (িভ েি) । রেনউ : 

    উত্তযপ্রষদ ংস্ক়ত্ ংস্থষন, ২০০০। 

২. ঘ ষল, দহক। সফরষসিকষ । ঘকষরকষত্ষ : ংস্ক়ত্ স্তক বষিষয, ১৯৮৯। 

৩. ঘ ষল, দহক। যষজনহসত্রহরষভ়ত্ম্  । নয়ষসদল্লহ : যষষ্ট্রহয় ংস্ক়ত্ ংস্থষন, ১৯৯৯। 

৪. ঘ ষল, দহক। যষজনহসত্রহরষভ়ত্ম্  । ষওড়ষ : অষফযহ ষফসরষকন,   

    ২০০২(নভণদ্রর্)। 

৫. ঘ ষল, দহক। ংস্ক়ত্যফহন্দ্রঙ্গহত্ম্  । নয়ষসদল্লহ : ষসত্য একষষিভহ, ১৯৯৫ । 

৬. চষট্টষষধযষয়, যহত্ষ। অধসনক ংস্ক়ত্ কষফয : ফষঙষরহ ভনহলষ (ত্ফষলণয    

   অষরষষক)। ঘকষরকষত্ষ : ংস্ক়ত্ স্তক বষিষয, ২০১৮। 

৭. দষ, নষযষয়র্। ংস্ক়ত্ষসষত্য সিভফঙ্গযষফদষনম্  । ঘকষরকষত্ষ : কেষ বষযত্হ,    

    ২০১৩। 
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