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Abstract
Haraprasad was a famous Indologist, manuscripts collector and manuscripts conservator. He was
written an essay of “Bharat Mahila” in student life. Rajendralal Mitra was a Guru of Hararprasad
shastri for Manuscripts collection. After the demise of Rajendralal Mitra, Haraprasad was
appointed the Director of the Operation in Search of Sanskrit Manuscripts in Asiatic Society in
1891.He prepared Descriptive Catalogue of ten thousand Sanskrit Manuscripts in 14 volumes.
Haraprasad was praised highly by his guide Rajendralal Mitra in his book the Sanskrit Buddhist
Literature of Nepal, published in 1882. Shastri was appointed the Assistant Translator in the
Translation Department of Government of India. He joined the post of Librarian of the Bengal
Library. This was established under the Press and Registration of Books Act (Act XXV, 1867). He
had to prepare a catalogue and to submit a report to the Education Department (annually). He
served nine years in Bengal Library and collected 7000 Sanskrit manuscripts including some rare
puthis of theVeda. He helped Rejendralal Mitra in the Asiatic Society in a project of the Notices of
Sanskrit Manuscripts. At the same time he was given charge of the Bibliotheca Indicia books series
as a member of the Linguistics Committee. After the demise of Mitra published the first part of the
ten volumes of Notices of Sanskrit Manuscripts. The second part was published by Haraprasad and
the rest of the life, he was involved with collection manuscripts and to prepare their
catalogues.Shastri visited the Raj Durbar of Nepal in search of manuscripts for four times and
discovered the several field with successfully. He was not only an Ideal Teacher and prominent
novelist but also a creative writer, author of many research articles, publisher, editor,
historiographer, translator master, librarian, linguistict and recipient of a number of awards and
titles.Finally, the paper is high-lighted “on the Biography of Haraprasad sashtri” and his life work
is described with chronological wise.
Key words: (i) An Indologist of Haraprasad, (ii) Life and work of Haraprasad shastri (iii)
Famous Historiographer Haraprasad, (iv) An antiquarianism of Haraprasad, (v) A Discoverer of
Charyapada or Charyageeti (vi) Haraprasad as an Archivist.

বূবভকা: ভাভহাাধযায় যপ্রাদ াস্ত্রী প্রাচ্য বফাযদ এফং ংস্কৃহতয বিত বিহরন । ফারযকাহর তাুঁয নাভ বির
যৎনাথ বট্টাচ্াময, জন্ম গ্রণ কহযন 1853- াহর 6 বিহম্বয [21-অগ্রায়ন, 1260 ফঙ্গাহে ভঙ্গরফায] উত্তয চ্বি
যগনায ননাবিহত, তাুঁহদয আবদ বনফা বির বিবি ফাংরা প্রহদহয খ্রনা ঘজরায কবভযা গ্রাহভ। বতা যাভকভর
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নযায়যত্ন, ভাতা চ্ন্দ্রভবন, প্রথহভ যৎনাথ হয নাভকযণ কহয যপ্রাদ য়। একফায কবিন অহখ্ হযয (রিয
বফা) প্রাাহদ বার হয় হিন। তাই বযফতযন কহয নাভ যাখ্া য় ‘যপ্রাদ'।
যপ্রাদ াস্ত্রী বিহরন বফখ্যাত ফাঙাবর বাযততত্ববফদ, ংস্কৃত বফাযদ , ংযক্ষণবফদ  ফাংরা াবহতযয
ইবতা যচ্বয়তা। তাুঁয আর নাভ যপ্রাদ বট্টাচ্াময। বতবন ফাংরা াবহতযয প্রাচ্ীনতভ বনদযন চ্মযাহদয আবফষ্কতযা
ংস্কৃত বফলহয়য হঙ্গ বকহেয ঘমাগ ফজায় ঘযহখ্ আধবনক বফদযায বফববন্ন াখ্ায় াযদযী হয় হিন। যপ্রাদ
বক্ষক বাহফ চ্াকবয জীফন শুরু কহযন। দী য বদন কহরহজ অধযাক  একই াহথ ফঙ্গীয় যকাহযয কাযী
অনফাদক বাহফ কাজ কহযন। ংস্কৃত কহরহজ অধযানায হঙ্গ হঙ্গ আি ফৎয মযন্ত ঘফঙ্গর রাইহিবয-এয
রাইহিবযয়ান বাহফ দাবয়ত্ব ারন কহযন। যফতযীকাহর যপ্রাদ াস্ত্রী ভায় 1900 াহর ংস্কৃত কহরহজয
অধযক্ষ ন। বতবন াযা জীফহনয গহফলণায় যাজকৃহেয ইবতাতত্ত্ব ম্পবকযত গুে বচ্ন্তাবাফনা প্রবাফ বফস্তায
কহযহিন। যপ্রাদ াস্ত্রীয প্রথভ গহফলণাত্রবি "বাযত ভবরা’ নাহভ ফবিভচ্ন্দ্র চ্হট্টাাধযায় ম্পাবদত ফঙ্গদযন
বত্রকায় প্রকাবত য়। ঘই ভয় বতবন বিহরন িাত্র। হয যপ্রাদ এই বত্রকায বনয়বভত ঘরখ্হক বযণত ন
এফং নানা বফলয় বনহয় ঘরখ্া বরবখ্ শুরু কহযন। যপ্রাদহক বাযততত্ত্ব বফলহয় আগ্রী কহয ঘতাহরন বফবষ্ট
বাযততত্ত্ববফদ যাহজন্দ্ররার বভত্র। প্রাচ্য বফদযা চ্চ্যায অনযতভ প্রবতবা যাহজন্দ্ররার বভহত্রয ায়তায় যপ্রাদ াস্ত্রী
এবয়াবিক ঘাাইবি এয দয ন। যাহজন্দ্ররার অনযতভ ঘেষ্ট কাজ - বদ ংস্কৃত ফবিস্ট বরিাহযচ্ায অপ ঘনার,
(প্রকাবত য় 1882 াহর)- গ্রহন্থ ংকবরত ঘফৌিযাহনয অবধকাং অনফাদ বতবন ম্পন্ন কহযন। এবয়াবিক
ঘাাইবিহত প্রাচ্ীন বাযতীয় জ্ঞাহনয আকযস্বরূ বফববন্ন বালা  বফলহয়য ুঁবথ ংগ্র  ুঁবথয বফফযণাত্মক ূবচ্
ঘিবিবিহব কযািারগ প্রকাহয প্রকল্প তত্ত্বাফধান কযহতন যাহজন্দ্ররার। তাুঁয (যাহজন্দ্ররার) ভৃতযয য 1891
াহরয জরাই ঘথহক যপ্রাদ ঘই ূনয হদ বিহযক্টয অপ বদ অাহযন্স ইন বযাচ্য অপ ভানবিপ্ট-এ বনমক্ত
ন। প্রাচ্ীন ংস্কৃত বালা  াবহতযয বযচ্য় উিাহয যপ্রাহদয অফদান দৃষ্টান্তভূরক। বতবন প্রায় দ াজায ুঁবথয
বফফযণাত্মক ূবচ্ প্রণয়ন কহযন মা এগাহযা খ্হে প্রকাবত য়। যাজস্থান অঞ্চর ঘথহক বতবন বযাি  চ্াযনহদয ুঁবথ
ংগ্র কহযন। ংস্কৃত ুঁবথ ন্ধাহনয ূহত্রই তাুঁয আগ্রহ প্রাচ্ীন ফাংরা ুঁবথ ংগ্রহয কাজ শুরু য়- এ বফলহয়
তাুঁহক াাময কহযন দীহন চ্ন্দ্র ঘন এফং ভনী আের কবযভ াবতযবফাযদ। এবয়াবিক ঘাাইবি এয গহফলণা
প্রকহল্পয ভহধয াযপ্রাহদই প্রথভ ফাংরা ুঁবথ ন্ধান  বফফযণ প্রকা কামযক্রভ অন্তবূক্ত
য কহযন। বক প্রচ্ে চ্াহ
বতবন াযাজীফন ফযাী ফন কহযহিন - তাুঁয বকি ধাযণায ায়া মাহফ মবদ বাফা মায়, তাুঁয াহত নতবয হয়বির
এবয়াবিক ঘাাইবিয দ াজায ুঁবথয বফলয় বফফযণী। 1985 াহর যপ্রাহদয হমাবগতায় যহভ চ্ন্দ্র দত্ত
ঋহেদ ংবতায অনফাদ প্রকা কহযন। যহভ দহত্তয প্রবাহফ যপ্রাদ অথযনীবত বফলয়ক ইবতা  আগ্রী ন
এফং াুঁচ্বি প্রফন্ধ যচ্না কহযন, মায ভহধয বচ্যস্থায়ী ফহন্দাফহস্তয বফরুহি ঘরখ্া "নতন খ্াজনা আইন ম্বহন্ধ
কবরকাতা বযববউ এয ভত ীলযক প্রফন্ধবিয ফযাহক্ষা গুরুত্বূণয। প্রফন্ধবি 1287 ফঙ্গাহেয ফঙ্গদযন কাবতযক ংখ্যায়
প্রকাবত য়। যপ্রাদ ফাংরা বালা াবতয  ংস্কৃবতয উয কাজ কযহত বগহয় এবয়াবিক ঘাাইবিয জনয ুঁবথ
ন্ধাহনয কাহজয ভাধযহভ কারানক্রভ অনমায়ী স্পষ্ট কহয ঘতারায জনয তথয ংগ্র  বফহেলণ  ঘদহয বফদ্বত
ভাহজয কাহজ উস্থাহনয জনয ফাংরায ুঁবথয ঘখ্াুঁহজ চ্াযফায ঘনাহর মান- (1897, 1898, 1907  1922
াহর), তৎযতায হঙ্গ 1907 াহর তাুঁয াহত আহ ফাংরায প্রাচ্ীনতভ কবফতা ংগ্র চ্মযাগীবতয ুঁবথ, দী য াত
আি ফিয গহফলণায় ঘফৌিগান  ঘদাা গ্রহন্থ দুবি ঘদাা ঘকাল  িাকাণযফ ুঁবথয হঙ্গ চ্মযাচ্মযবফবনশ্চয় ুঁবথ যপ্রাদ
াস্ত্রীয ম্পাদনায় ফঙ্গীয় াবতয বযলদ ঘথহক প্রকাবত য়। চ্মযাচ্মযবফবনশ্চয় ফা চ্মযাগহনয ংকরনবি আবফষ্কায 
ম্পাদনা ফাংরা বালা  াবহতযয গহফলণায় তাুঁয ঘেষ্ট কীবতয।
1919 ঘথহক 1920 াহর দুই ফিয যপ্রাদ এবয়াবিক ঘাাইবি এয বাবতয হদ এফং হয আজীফন

- বাবতয দ অরংকৃত কহযন। ঘাাইবি ঘত ঘিবিবিহব কযািারগ ংকরন- ম্পাদনা িাো বাযহতয
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াবতয ংষ্কৃবত ইবতাহয ফহুতথয বতবন উিায  প্রকা কহযন, মায ভহধয বফহল উহেখ্হমাগয ফৃিভয যান,
ান্ধাকয নন্দীয যাভচ্বযতভ  আমযহদহফয চ্তুঃবতকা।
িাত্রজীফন : তাুঁয বতায বতহযাধাহনয য 1861 াহর ,তাুঁয দাদা নন্দকভায নযায়চ্ঞ্চ কাবন্দ এংহরা ংস্কৃত স্কহরয
ঘি বেত বিহরন, ঘখ্াহন যপ্রাহদয এ, বফ, ব- বক্ষা গ্রণ কহযন। যফতযীকাহর 1862 াহর তাুঁয দাদায
ভৃতযয পহর ঘখ্াহন োহানা ঘিহে কাুঁিারাোয ঘিার-এ অধযয়ন শুরু কহযন। 1866 াহর দাদায ফন্ধফয
ঈশ্বযচ্ন্দ্র বফদযাাগহযয আেহয় ঘথহক ংস্কৃত কহরহজ প্তভ ঘেবণহত ববতয ন  বফদযাাগহযয িাত্রাফাহ থাহকন।
1868 াহর িফর প্রহভান ঘহয় চ্তথয ঘেবণহত হিন। এই ঘেবণহত বতবন আি িাকা ফৃবত্ত ান। অতুঃয ংস্কৃত
কহরজ ঘথহক এন্ট্রান্স এ প্রথভ বফবাহগ া কহযন  ংস্কৃত কহরজ ঘথহক প.এ যীক্ষায় প্রথভ বফবাহগ 19-
তভ স্থান অবধকায কহয া কহযন। ঘপ্রবহিবন্স ঘথহক বফ.এ যীক্ষায় অষ্টভ স্থান অবধকায কহযন  বতবন ংস্কৃহত
প্রথভ য়ায জনয 50 িাকা কহয প্রবত ভাহ গ্রাজহয়ি স্করাযব ঘহতন। এয আহযা 25 িাকা রাা স্করাযব
এফং যাধাকান্ত ঘদফ ঘভহির ঘহয়বিহরন। বফ.এ. ক্লাহয িাত্রাফস্থায় "বাযত ভবরা’ নাভ ঘম যচ্নাবি বরহখ্ ঘারকায
যস্কায ঘহয়বিহরন তা -ফঙ্গদযন (ভা -নচ্ত্র ংখ্যা)- এ প্রকাবত য়। 1877 াহর ংস্কৃত কহরহজ ঘথহক প্রথভ
স্থান অবধকায কহয এভ.এ. া কহযন এফং "াস্ত্রী’ উাবধ ান।
কভযজীফন: াবযফাবযক ধাযা অনযণ কহয 1878 াহর যপ্রাদ ঘয়ায স্কহর ট্রান্সহরন বক্ষক বাহফ চ্াকবয
জীফন শুরু কহযন। তাুঁয ভাবক ঘফতন বির 100 িাকা, ঘহপ্টম্বয-এ 13 ভাহয িবি বনহয় Lucknow কযাবনং
কহরহজ ংস্কৃহতয অধযাক হদ ঘমাগদান কহযন। যফতযী কাহর 1883 াহর যাভনায়ন তকযযত্ন অফয গ্রণ
কযহর ংস্কৃত কহরহজ ঐ অধযাক হদ বনমক্ত ন। একই াহথ ফঙ্গীয় যকাহযয অনফাদ বফবাহগ কাযী
অনফাদহকয হদ ঘমাগদান কহযন। যফতযীকাহর 1886 ার ঘথহক 1894 ার মযন্ত ংস্কৃত কহরহজ অধযানায
াাাব বতবন ঘফঙ্গর রাইহিবযহত, রাইহিবযয়ান হদ দাবয়ত্ব ারন কহযন।
1888 াহর করকাতা বফশ্ববফদযাহরয ঘপহরা (আজীফন) এফং ঘন্ট্রার ঘিক্সি ফক কবভবি-য বয ন। 1891

াহর যাহজন্দ্ররার বভহত্রয ভৃতযয য বিহযক্টয অপ বদ অাহযন্স ইন বযাচ্য অপ ংস্কৃত ভযানবিপ্ট ংগ্রহ
বনমক্ত ন। 1892 াহর এবয়াবিক ঘাাইবিহত জহয়ন্ট বপরবজকযার ঘহক্রিাবয বনফযাবচ্ত ন এফং
বফফবরহথহকা ইবেকা গ্রন্থহভরায ংস্কৃত বফবাহগয তত্ত্বাফধায়ক ন। 1895 াহর 28 ঘ ঘপব্রুয়াবয ঘপ্রবহিবন্স
কহরহজ ংস্কৃত এয প্রধান অধযাক ন। তাুঁয ঘচ্ষ্টায় ঘপ্রবহিবন্স কহরহজ ংস্কৃহত এভ.এ. োয ফযফস্থা য়, 18
96 াহর ম্পূণযরূহ িন ািন শুরু য়। 1900 াহর 8-ই বিহম্বয ই ংস্কৃত কহরহজয অধযক্ষ  ফাংরাহদহ
ংস্কৃত যীক্ষায ঘযবজস্ট্রায হদ বনমক্ত ন। 1908 াহরয নহবম্বয ভা মযন্ত ংস্কৃত কহরহজয অধযহক্ষয দ
ঘথহক অফয গ্রণ কহযন এফং যকায তাুঁহক ফযহযা অপ ইনপহভযন নাভক প্রবতষ্ঠাহনয দাবয়ত্ব ঘদন। 1921
ঘথহক 1942 মযন্ত বিহরন ঢাকা বফশ্ববফদযারহয়য ফাংরা  ংস্কৃত বফবাহগয অধযাক এফং বফবাগীয় প্রধান।
অধযানা  যকাবয কাহজয াাাব যপ্রাদ াস্ত্রী দুই ফিয এবয়াবিক ঘাাইবি এয বাবত, এফং ফাহযা
ফিয ফঙ্গীয় াবতয বযলহদয বাবত এফং রেহনয যহয়র এবয়াবিক ঘাাইবিয াম্মাবনক দয বিহরন।
যচ্না ভগ্র: 1916 াহর চ্মযাহদয ুঁবথ বনহয় যবচ্ত গহফলণাত্র াজায াজায ফিহযয যান ফাংরা বালায় যবচ্ত
ঘফৌি গান  ঘদাা নাহভ প্রকাবত য়। যপ্রাদ াস্ত্রী ভায় অহনক প্রাচ্ীন গ্রন্থ ংগ্র কহয প্রকা কহযবিহরন।
বতবন ফহু গহফলণাত্র যচ্না কহযন। বতবন বিহরন এক খ্যাতনাভা বহস্টাবযগ্রাহপয। স্বীয় কাহজয স্বীকৃবতরূ রাব
কহযবিহরন ফহু যস্কায  ম্মান, তাুঁয বফখ্যাত ফই গুবর র- ফাল্মীবকয জয়, ঘভ দূত ফযাখ্যা, ঘফহনয ঘভহয়
(উনযা) কাঞ্চনভারা (উনযা), বচ্ত্র যাভায়ণ, প্রাচ্ীন ফাংরায ঘগৌযফ  ঘফৌিধভয , তাুঁয উহেখ্হমাগয ইংহযবজ
যচ্নাগুবর র ভগধান বরিাহযচ্ায, ংস্কৃত কারচ্ায ইন ভিযাণ ইবেয়া  বিকবাবয অপ বরববং ফবিজভ ইন ঘফঙ্গর।
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জীফনঞ্জী:
1) 1853- াহর 6 বিহম্বয (অগ্রায়ন, 1260 ফঙ্গাহে ভঙ্গরফায), বতা: যাভকভর নযায়যত্ন, ভাতা: চ্ন্দ্রভবন।

প্রথহভ াযাপ্রাহদয নাভকযণ কযা হয়বির যৎনাথ। একফায কবিন অখ্ ‘হযয প্রাাহদ' বাহরা হয়
হিন। তাই বযফতযন নাভ যাখ্া য় "যপ্রাদ’।
2) 1861 াহর তাুঁয বতায ভৃতযয য, দাদা নন্দকভায নযায়চ্ঞ্চ কাবন্দ এংহরা ংস্কৃত স্কহরয ঘি বিত
বিহরন। বতায ভৃতযয য যপ্রাদ কাবন্দ স্কহর ববতয ন। "তাুঁয এ .বফ .ব বক্ষা কাবন্দ স্কহরই য়।
3) 1862 াহর নন্দকভায -এয ভৃতয য়। অত:য যপ্রাদ কাুঁিার াোয ঘিাহর অধযয়ন শুরু কহয।
4) 1866 াহর ংস্কৃত কহরহজ প্তভ ঘেবণহত ববতয ন। করকাতায় প্রথহভ বতবন ইশ্বযচ্ন্দ্র বফদযাাগহযয ফাবেয
িাত্রাফাহ থাহকন। ঐ িাত্রাফা হি মায়ায় ঘফৌফাজায ঘনফতরা বনফাী ঘগৌযহভান ভহখ্াাধযাহয়য
ফাবেহত থাহকন। ঘখ্াহন বতবন ঐ ফাবেয ঘিহরহদয বেহয় বনজ াহত যান্না কহয ঘখ্হতন।
5) 1868 াহর িাফর প্রহভান ঘহয় চ্তথয ঘেবণহত হিন। এই ঘেবণহত বতবন আি িাকা ফৃবত্ত ান।
6) 1871 াহর ংস্কৃত কহরজ ঘথহক এন্ট্রান্স যীক্ষায় প্রথভ বফবাহগ া কহযন।
7) 1873 াহর ংস্কৃত কহরজ ঘথহক প.এ যীক্ষায় প্রথভ বফবাহগ 19 তভ স্থান অবধকায কহয া কহযন
8) 1875 াহর যাহজন্দ্ররার বভত্র ভায় ম্মান ূচ্ক এর এর বি উাবধ প্রাপ্ত ন। কবরকাতা
ইউবনবাবযবি তাুঁাহক এই উাবধ প্রদান কহযন।
9) 1876 াহর ঘপ্রবহিবন্স কহরজ ঘথহক বফ.এ যীক্ষায় অষ্টভ স্থান অবধকায কহযন। ংস্কৃত কহরহজয িাত্র
য়া স্বহত্ব ঘপ্রবহিবন্স কহরহজ ঘফব বদন তাুঁহক ঘপ্রবহিবন্স কহরহজ ঘথহক া ফহর গণয কযা য়।
বতবন ংস্কৃহত প্রথভ য়ায় প্রবত ভাহ 50 িাকা ংস্কৃত কহরজ ঘথহক গ্রাজহয়ি স্করাযব, 25 িাকা
"রাা’ স্করায ব এফং যাধাকান্ত ঘদফ ঘভহির ঘহয়হিন। বফ.এ ক্লাহয িাত্রাফস্থায় "বাযত ভবরা’ নাভ ঘম
যচ্নাবি বরহখ্ হরাকায- যস্কায ঘহয়বিহরন তা ফঙ্গদযন (ভা - নচ্ত্র ংখ্যা)-এ প্রকাবত য়। এই প্রফন্ধ
প্রকা উরহক্ষ ফবিভচ্হন্দ্রয হঙ্গ তাুঁয প্রথভ বযচ্য়।
10) 1877 াহর ংস্কৃত কহরজ ঘথহক প্রথভ স্থান অবধকায কহয ংস্কৃহত এভ.এ া কহযন এফং াস্ত্রী উাবধ

ান।
11) 1878 াহর ঘয়ায স্কহর ট্রান্সহরন -ভাস্টায হদ বনমক্ত ন: 16 ঘপব্রুয়াযী। 24 জানয়াযী 1883 মযন্ত
ঐ হদ কাজ কহযন। ভাবক ঘফতন বির 100 িাকা। কাহিায়ায কাহি ঘদয়াবন গ্রাহভ যাভকৃে চ্ন্দ্র
চ্হট্টাাধযায় ফাাদুহযয কনযা ঘভন্ত কভাযী ঘদফীয হঙ্গ বফফা য় 18-ই ভাচ্য নচ্ত্র ভাহ ফান্তী প্তভীয
বদহন ভাতা চ্ন্দ্রভবনয ভৃতয য়। ঘহপ্টম্বহযয 13 ভাহয িবি বনহয় Lucknow কযাবনং কহরহজ ংস্কৃহতয

অধযাক হদ ঘমাগদান কহযন।
12) 1880 াহর ননািী ঘৌযবায কবভনায হদ বনমক্ত ন এফং হয ক্রভান্নহয় বাই ঘচ্য়াযভযান 

ঘচ্য়াভযান ন ।
13) 1882 াহর যাহজন্দ্ররার বভত্র The Sanskrit Buddhist Literature গ্রহন্থয বূবভকায় যপ্রাহদয কাহি
বযন্ স্বীকায কহয ঘরহখ্ন: “Babu Haraprasad Shastri, M.A., offerd me his co-operation,
and translated the abstracts of 16 of the larger works.”
14) 1883 াহর যাভায়ণ তকযযত্ন অফয গ্রণ কযহর ংস্কৃত কহরহজয ঐ অধযাক হদ বনমক্ত ন:
Asst.Professor of Rhetoric and Grammar (class VI) at Rs. 100 per month .Transferred
from Hare School and joind in the forenoon of the 25th January 1883.”25 ঘ ঘহপ্টম্বয

ফঙ্গীয় যকাহযয অনফাদ বফবাহগ কাযী অনফাদহকয হদ বনমক্ত ন।
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15) 1885 াহর 4-িা ঘপব্রুয়াযী এবয়াবিক ঘাাইবিয াধাযণ দয বনফযাবচ্ত ন। একই হঙ্গ বালাতত্ব

কবভবিয বয ন এফং বফফবরহথহকা ইবেকা গ্রন্থভারায তত্ত্বাফধাহনয দাবয়ত্ব গ্রণ কহযন ঋহেহদয
অনফাহদ যহভচ্ন্দ্র দত্তহক াাময কহযন যাহভচ্হন্দ্রয ভন্তফয: "বতবন এই ফৃতকাহমযয প্রথভ ইহত আভায
বফহল ায়তা কবযয়াহিন, তাুঁায ায়তায় ববন্ন আবভ এ গুরু কামযয ভাধা কবযহত াবযতাভ না।
16) 1886 াহর জানয়াযী ভাহ ঘফঙ্গর রাইহিবযয রাইহিবযয়ান হদ বনমক্ত ন। 1894 ার মযন্ত বতবন এই
হদ কাজ কহযন।
17) 1888 াহর করকাতা বফশ্ববফদযাহরয ঘপহরা (আজীফন) এফং ঘন্ট্রার ঘিক্সি ফক কবভবিয বয ন।
18) 1891 াহরয জরাই ভাহ যাহজন্দ্ররার বভহত্রয ভৃতয য় এফং এই ভাহই তাুঁয জায়গায় যপ্রাদ "বিহযক্টয
অপ বদ অাহযন্স ইন াচ্য অপ ংস্কৃত ভানবিপ্ট "অথযাৎ ুঁবথ ংগ্র কাহমযয প্রধান বযচ্ারক বনমক্ত
ন।
19) 1892 াহর এবয়াবিক ঘাাইবিহত জহয়ন্ট বপররবজকযার ঘহক্রিাবয বনফযাবচ্ত ন এফং বফফবরহথকা
ইবেকা গ্রন্থভারায ংস্কৃত-বফবাহগয তত্ত্বাফধায়ক ন।
20) 1893 াহর াস্ত্রী ভাহয়য ননািীয ফািী ইহত (Dr.Aufrech) এয একবি ত্র উিায কযা হয়বির।
-উাহত 1893 াহরয 11-ই ভাচ্য তাবযহখ্ বরবখ্ত উায বকয় দং এখ্াহন উিৃত ইর-" Trust you
will successfully continue the work late lamented Rajendralala had done up to the
end of the 9th .vol.
21) 1895 াহর 28 ঘ ঘপব্রুয়াযী ঘপ্রবহিবন্স কহরহজ ংস্কৃহতয প্রধান অধযাক ন .তাুঁয প্রহচ্ষ্টায়
ঘপ্রবহিবন্স কহরহজ এভ.এ োয ফযফস্থা য় (1896)। অতুঃয Buddhist Text and Research
society- ম্পাদক ন।
22) 1897 াহরয 14 ই ভাচ্য (২-যা নচ্ত্র 1303 ফঙ্গাে) ফঙ্গীয়-াবতয -বযলদ-এয দয বনফযাবচ্ত ন .ঘভ
ভাহ ুঁবথ ন্ধাহনয জনয ঘনাহর মাত্রা। ফঙ্গীয় াবতয বযলদ-এয কাযী বাবত বনফযাবচ্ত ন (1304
ফঙ্গাে)। 1304-1309, 1318-1319, 1323-1326, 1331, 1337-1338 বতবন বযলদ-এয কাযী

বাবত বিহরন।
[1st- Time discovered the „Ramcharita‟ of Sandhyakar Nandi from there (Nepal)]
23) 1898 াহর যকায ভাভহাাধযায় উাবধহত বূবলত কহযন । বিহম্বহয অধযাক ঘফুঁহেহর -এয হঙ্গ
বদ্বতীয়ফায ঘনাহর মাত্রা কহযন। [2nd -Time Detailed description of these visits are embossed
in the Report of the Operation in search of Sanskrit Manuscripts‟ (Vol-V), Report of
a tour in Western India in search of manuscripts of Bardic Chronicles, Notices of
Sanskrit Manuscripts, A catalogue of Palm-leaf and Selected paper Manuscripts
belonging to the Durbar Library, Nepal, (Vol- I & II).]
24) 1900 াহর 8-ই ঘহপ্টম্বয ংস্কৃত কহরহজয অধযক্ষ  ফাংরাহদহ ংস্কৃত যীক্ষায ঘযবজস্ট্রায বনমক্ত ন।
1903 াহর ফিগয়া ভবন্দয ংম্পহকয গবিত কবভহনয দয বনমক্ত ন।
25) 1904 াহর এবয়াবিক ঘাাইবিয প্রবতবনবধ রূহ যহয়র এবয়াবিক ঘাাইবিয ঘফাম্বাই াখ্ায তফাবলযক

অনষ্ঠাহন ঘমাগদান কহযন।
26) 1905 াহর A Catalogue of Palm and selected paper Manuscripts belonging to the
Darbar Library, Nepal নাহভ প্রকাবত কহযন।
27)1906 াহর এবয়াবিক ঘাাইবিয আজীফন কাযী বাবত বনফযাবচ্ত ন।
28) 1907 াহর তৃতীয়ফায ঘনাহর মাত্রা। অতুঃয চ্মযাদ আবফষ্কায কহযন।
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29) 1907 াহর [3rd - Time discovered The famous Charyapada or Charyageeti manuscripts,
from the Royal Library of Nepal.]
30) 1908 াহর নহবম্বয ভাহ ংস্কৃত কহরহজয অধযহক্ষয দ ঘথহক অফয গ্রণ কহযন। যকায তাুঁহক
"ফযহযা অপ ইনপযহভন’ নাভক প্রবতষ্ঠাহনয দাবয়ত্ব ঘদন। এই প্রবতষ্ঠাহনয উহেয বির : for the benifet
of civil Officers in Bengal, in history, religion, customs and folklore of Bengal…,

যকাহযয অনহযাহধ অক্সহপািয-এয অধযাক ভযাকহিাহনরহক ুঁবথ ংগ্রহ াাময কহযন এফং ভাক্সভরায
স্মৃবতবফহনয জনয দুষ্প্রায নফবদক ুঁবথ ংগ্র কহযন । একই াহর তাুঁয স্ত্রী ঘভন্তকভাযী ঘদফীয ভৃতয য়।
30) 1908 ার ঘথহক 1910 ার মযন্ত াস্ত্রী ভায় অধযাক(তৎকাবরক ইবম্পবযয়ার রাইহিবযহত ) বযনাথ
ঘদ ভাহয়য তত্বাফধাহন ইস্ট ঘফঙ্গর  আাভ গবহভযন্ট বযাচ্য স্করায বনমক্ত ইয়া কাজ কহযন।
31) 1909 াহর এবয়াবিক ঘাাইবিয ক্ষ ঘথহক যাজতানা এফং গুজযাহি বাি  চ্াযনহদয ুঁবথ
অনন্ধাহনয দাবয়ত্ব বায গ্রণ। অতুঃয ফঙ্গীয় াবতয বযলহদয "বফবষ্ট দয " বনফযাবচ্ত ন।
32) াহর এবয়াবিক ঘাাইবিয ঘপহরা ন।
33) 1911 াহর যকায ব .আই. ই. (Companion of the Indian Empire) উাবধ ঘদন। বভরায়
অনবষ্ঠত প্রাচ্য বফদযাবফদহদয বম্মরনীহত দয ভহনানীত ন।
34) 1911 াহর াস্ত্রী ভায় যাজাী কহরহজ গ্রন্থযক্ষ বাহফ বনমক্ত কবযয়া বভবতয বয কবযয়া রইহরন।
35) 1913 াহর করকাতায় অনবষ্ঠত ফঙ্গীয় াবতয বম্মরহনয অবযথনযা বভবতয বাবতয দাবয়ত্ব ারন
কহযন।
36) 1914 াহর ফধযভাহন অনবষ্ঠত ফঙ্গীয়-াবতয বম্মরহনয অষ্টভ অবধহফহন (1321 ফাঙ্গাহে) ভূর  াবতয
াখ্ায বাবত ন।
37) 1916 াহর ভথযায় অনষ্ঠাহন অবখ্র বাযতীয় ংস্কৃত ভাবম্মরহনয বাবত ন। ফাযাণী বন্দ
বফশ্ববফদযারহয়য ঘৌহধয বববত্ত স্থান উরহক্ষ "The Educative influence of sanskrit’ নাহভ একবি
বালণ ঘদন।
38) 1916 াহর াস্ত্রী ভায় ঘাাইবিয গ্রন্থগায ঘথহক 119 খ্ানা ঘফৌি গ্রহন্থয বফফযণী ূচ্ী প্রকাবত
কহযন ।
39)1918 াহর ফঙ্গীয় াবতয বযলহদয ঘভবদনীয াখ্ায ফাবলযক অবধহফহন (াবতয-বম্মরন) বাবত
ন।
40) 1919 াহর এবয়াবিক ঘাাইবিয বাবত বনফযাবচ্ত ন এফং 1921 মযন্ত বতবন এই হদ বিহরন।
41) 1920 াহর ঘতভযহয অনবষ্ঠত ফীযবূভ াবতয-বম্মরহন বাবত. অক্সহপািয বফশ্ববফদযারয় ঘথহক
অধযাক দ গ্রহণয জনয আভন্ত্রণ ান বকন্তু এ আভন্ত্রণ গ্রণ কহযন বন। অতুঃয কভরা ফক বিহা নাভক
প্রকান ংস্থায় ঘমাগ ঘদন। আভৃতয মযন্ত এই ংস্থায ঘফািয অপ বিহযক্টয-এয ঘচ্য়াযভযান বিহরন।
42) 1921 ইংরযাহেয যহয়র এবয়াবিক ঘাাইবিয "অনাযাবয ঘভম্বায "যফীন্দ্রনাহথযফ 60 তভ জন্মফাবলযকীহত
ফঙ্গীয় াবতয বযলহদয আহয়াবজত বায় আীফযাযণী াি 18-ই জন িাকা বফশ্ববফদযারহয় ফাংরা 
ংস্কৃত বফবাহগয প্রধান অধযাক বনমক্ত ন। 1924 মযন্ত এই হদ বিহরন ।
42) 1922 াহর চ্তথযফায ঘনাহর মাত্রা:যহয়র এবয়াবিক ঘাাইবিয দয দ রাহবয জনয ফঙ্গীয় াবতযবযলদ কাবতযক ংফধযনা (1329 ফঙ্গাে)। করকাতায় বযহয়ন্টার কনপাহযহন্সয বদ্বতীয় অবধহফহন
ংস্কৃতয প্রাকৃত বফবাহগয বাবত ন। [4th–Times he carried out some photograph from
Nepal of Buddha Murti which are explained with scientifically and published a book
“Buddha Murti Bigyan”.]
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43) 1922 াহর চ্তথয ফায ফৃিা ফয়হ তাুঁয হত্রয হঙ্গ ঘনাহরয ববন্ন ববন্ন  বফাহয অনযানয স্থাহন

ঘম কর ফি, ঘফাবধত্ব প্রবৃবতয ভূবতয ংযবক্ষত বির, বতবন ঘগুবরহক নফজ্ঞাবনক যীবতহত আহরাচ্না
কবযফায জনয তাাবদহগয পহিাগ্রাপ গ্রণ কহযন। তাুঁায "ঘফৌিভূবতয বফজ্ঞান "নাভক গ্রহন্থ এই কর
ভূবতযয মহথষ্ট আহরাচ্না কযা ইয়াহি।
44)1923 াহর করকাতায় অনবষ্ঠত অবখ্র-বাযত -বন্দবায় বাবতত্ব কহযন। ননাবিহত অনবষ্ঠত ফঙ্গীয়
াবতয-বম্মরহনয চ্তদয অবধহফহনয (8-িা আলাঢ 1330 ফঙ্গাে 23 জন) এই হম্মরন উরহক্ষ
যফীন্দ্রনাথ ননাবিহত এহ ফবিভচ্হন্দ্রয উহেহয েিা বনহফদন কহযন।
45) 1924 াহর যাভহভান যাহয়য জন্মস্থান যাধানগহয ফঙ্গ- াবতয বম্মরহনয ঞ্চদ অবধহফহন ভূর
বাবত ন। ংস্কৃত কহরহজ গবনযয রিয বরিন াস্ত্রী ভাহয়য নতরবচ্ত্র প্রবতষ্টা কহযন। 30 ঘ জন ঢাকা
বফশ্ববফদযারহয়য ঘথহক অফয গ্রণ কহযন।
46)1927 াহর ঢাকা বফশ্ববফদযারয় কতৃযক ম্মান ূচ্ক বি. বরট্ উাবধ ান।
47) 1928 াহর করকাতায় যাস্তায় হে বগহয় া ঘবহঙ মায়। পহর তাুঁহক ঘিচ্ এফং চ্াকা রাগাহনা ঘচ্য়ায
ফযফায কযহত ত। রাহায বযহয়ন্টার কনপাহযন্স ঞ্চভ অবধহফহন প্রধান বাবত ন।
48)1930 াহর ফৃত্তয বাযত বযলহদয (Greater India society) বাবত বনফযাবচ্ত ন।
49) 1930 াহর াস্ত্রী ননাবিহত াবতয হম্মরন আহ্বান কহযন। এই হম্মরহন কবফ গুরু যফীন্দ্রনাথ
উবস্থত ইয়া বিহরন। ননাবিয বফবষ্ট ধী ফযদাফাফহক এই হম্মরহনয অবযথযনা বভবতয বাবত
কবযয়া এফং ভদীয় বতৃহদফহক দযন াখ্ায বাবত কবযয়া ঘগুঁহয়া ঘমাগী ববখ্ ায় না, এই প্রফাহদ
প্রবতফাদ কবযয়াবিহরন।
50) 1931 াহর ফঙ্গীয়-াবতয-বযলহদয যপ্রাদ-ফধযান-বভবত "যপ্রাদ-ং ংফিযন-ঘরখ্ভারা’ প্রথভ খ্ে
এফং তখ্ন মযন্ত অনবিত বদ্বতীয় খ্হেয প্রফন্ধাফরী াস্ত্রী ভায়হক উায ঘদন। আচ্ামযয প্রপে চ্ন্দ্র যায়
তাুঁহক ভারযবূবলত কহযন এফং বনহজ তাুঁহক খ্েহযয ধবত  চ্াদয উায ঘদন।
50) 17-ই নহবম্বয 1931 াহর (1-রা অগ্রায়ন 1338 ফঙ্গাে) যাবত্র এগাযিায ভয় যহরাক গভন কহযন।
“বকবাহফ নাহভয বযফতযন হরা”:
যৎ বট্টাচ্াময-(আর নাভ )
একফায কবিন অহখ্ (রিয বফা ) "হযয প্রাাহদ "বাহরা
হয় হিন। তাই বযফতযন কহয নাভ যাখ্া হ্য় “যপ্রাদ”।
যপ্রাদ বট্টাচ্ামযয
1877 াহরংস্কৃত কহরজ ঘথহক প্রথভ স্থান অবধকায কহয
ংস্কৃহত এভ .এ া কহযন। ঘই ভয় বতবন বিহরন প্রথভ
ঘেবণহত উত্তীণয একভাত্র িাত্র এফং "াস্ত্রী’ উাবধ ান।
যপ্রাদ াস্ত্রী
1898 াহর যকাহযয ঘদয়া ম্মান ভাভহাাধযায় উাবধহত বূবলত ন।
(ভাযানী ববহক্টাবযয়ায 60 তভ যাজযাহিই প্রফবতযত)।

ভাভহাাধযায় যপ্রাদ াস্ত্রী
ভাপ্ত কযহণ: যপ্রাহদয ঘরখ্ক জীফহনয বফস্তায প্রায় 55 ফিয। তাুঁয াবতয জীফহন ফবিভ জগৎ ঘথহক যফীন্দ্র মগ
অফবধ প্রাবযত। তাুঁায (যপ্রাদ াস্ত্রী) ম্বহন্ধ ভাহভাাধযায় গঙ্গানাথ ঝাুঁ ফবরয়াবিহরন- He of all people,
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has been the real father of oriental Research in North India. াস্ত্রী ভাহয়য ফহু তথয  তত্ত্ব বফলহয়

গবীয জ্ঞান বির ফরাই ফাহুরয। ফাংরাহদহয প্রাচ্ীন বস্বাভীফগয বেত ভাজ  আচ্ায-বফচ্ায বফলহয় এত
অববজ্ঞতা বির ঘম তাুঁায বনকহি উহফন কবযহর শুবনহত শুবনহত বফবস্মত ইহত ইত। তাই ঘক ঘক তাুঁাহক
"Encyclopeadia of Information” এই আখ্যায় অবববত কবযহতন [1975.ংহমাজন: নহবম্বয 1977]
একিা ভয়হয়য হয ফবিভচ্হন্দ্রয াবতয দযন ঘথহক যপ্রাদ হয আহন। ফবিভচ্ন্দ্র াববতযক ধভয
প্রচ্াহযয ভাধযভ কহয ঘতারায় যপ্রাদ যাবয আবত্ত জানান। ংস্কৃত াবতয, বফহল বাহফ কাবরদাহয কাফযনািহকয ভূরযায়হন তাুঁয এই আধবনক াবতযরুবচ্য মথাথয বযচ্য় ঘভহর।
জীফহন যপ্রাদ ফহু বফদযা প্রবতষ্ঠহনয ম্মান ঘহয়হিন, মায ভহধয বফহল উহেখ্হমাগয-1888 াহর করকাতা
বফশ্ববফদযারহয়য আজীফন ঘপহরা ভহনানয়ন, 1898 াহর যকাহযয ঘদয়া ভাভহাাধযায় উাবধ (ভাযানী
ববহক্টাবযয়ায 60 তভ যাহজযহক প্রফবতযত )।
1911 াহর ব. আই.ই উাবধ। ান 1921 াহর ইংরযাহেয যয়ার ঘাাইবিয অনাযাবয ঘভম্বায ভহনানয়ন,
1927 াহর িাকা বফশ্ববফদযাহরয অনাযাবয বি. বরট্ এফং 1928 াহর ঞ্চভ বযহয়ন্টার কনপাহযহন্সয (রাহায)
ভূর বাবত। 1931 াহরয 17-ই নহবম্বয তাুঁয জীফন অফান য় ।

[তযবজত ঘচ্াধযী]
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