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1. গ্রন্থকারেে পরেরিরি    

 

পণ্ডিত অম্বিকাদত্তব্য়াসের পূব্ বপুরুষ রাজস্থাসের জয়পুর জজলার 

অন্তর্ বত ধূলা োমক গ্রাসম ব্াে করসতে | পরাশরসর্াত্রীয় 

যজসুব্ বদী ব্রাক্ষ্মণ পণ্ডিতপ্রব্র রাজারাম একেময় ধূলাগ্রাম তয়ার্ 

কসর কাশীধাসম যাত্রা কসরে | রাজারাসমর দুই পতু্র ম্বিল - 

দুর্ বাদত্ত ও জদব্ীদত্ত | দুর্ বাদসত্তর ম্বিতীয় পুত্র হসলে অম্বিকাদত্ত 

ব্য়াে | 1915 ম্বব্ক্রমাসে অর্ বাত  1858 ম্বিষ্টাসে চৈত্র শুক্লা 

অষ্টমীসত জয়পসুর অম্বিকাদসত্তর জন্ম হয় | ম্বতম্বে কাশীধাসম 

ম্বব্দয়া অজবে কসরে | কম্বব্ ম্বহন্দী োম্বহসতয়র পম্বর্কৃত ভারসতন্দ ু

হম্বরশ্চসের প্রায় েমোমম্বয়ক ম্বিসলে | ভারসতন্দ ুহম্বরশৈেসক 

জকে কসর ম্বহন্দী োম্বহসতয়র   ভারসতন্দ ুমিল   োসম এক 

োম্বহতয়সর্াষ্ঠী র্ঠিত হয় | কম্বব্ এই মিসলর একজে প্রখ্য়াত ও 

ম্বব্ম্বশষ্ট েদেয় ম্বিসলে | কম্বব্ অম্বিকাদত্ত ব্য়াে ব্হুভাষাম্বব্দ ম্বিসলে 

| ম্বতম্বে ম্বহন্দী ও েংসৃ্কত ভাষায় েমাে দক্ষতা ম্বেসয়ই কাব্য় রৈো 

কসরে | ম্বতম্বে ব্াংলা ভাষায় ও েুপণ্ডিত ম্বিসলে | ব্ঙ্গভাষায় রম্বৈত 

ম্বব্দয়ােুন্দর কাসব্য়র িারা অম্বিকাদত্ত প্রভাম্বব্ত হে | ব্ণ্ডিমৈসের 

োম্বহসতয় ও তা াঁর অোয়াে দক্ষতা ম্বিল | কম্বব্ অম্বিকাদসত্তর রৈো 

জযমে েহজ েরল, জৈম্বি অোডির | তা াঁর ম্বহন্দী োম্বহতয় মূলতঃ 

ব্রজব্ুম্বল ভাষায় রম্বৈত | তাাঁর রম্বৈত ম্বহন্দী োম্বহসতয়র মসধয় প্রধাে 

হসলা - ম্বব্হারী ম্বব্হার, পাব্ে পৈাে, লম্বলতা োঠিকা, জর্ােিি, 

আশ্চয বব্তৃ্তান্ত, র্দয়কাব্য়মীমাংো | িাদশ ব্ির ব্য়সে ম্বতম্বে 

  েুকম্বব্   উপাম্বধসত ভূম্বষত হে | 1880 ম্বিষ্টাসে ম্বতম্বে োম্বহতয়ৈৈবার 

জেয়   ব্য়াে   উপাম্বধ পাে | ম্বতম্বে ম্বব্হাসরর ভার্লপুর, মধুব্ম্বে, 

পািো প্রভৃম্বত স্থাসে অধয়াপো কসরে | মাত্র 24 ম্বমম্বেসি একশত 



জলাক রৈো কসর ম্বতম্বে   শতাব্ধােী   উপাম্বধ প্রাপ্ত হে | ম্বতম্বে 

ম্বহন্দী, েংসৃ্কত, ইংসরজী ও ব্াংলা ভাষায় েমাে দক্ষ ম্বিসলে | ম্বতম্বে 

   চব্ষ্ণব্ পণ্ডত্রকা   োসম ম্বব্খ্য়াত পণ্ডত্রকা েম্পাদো কসরসিে | 

1900 ম্বিষ্টাসে ম্বতম্বে কাশীধাসম পরসলাক র্মে কসরে |  

 

2. গ্রন্থকারেে অন্য়ান্য় গ্রন্থ    

 

অম্বিকাদত্ত ব্য়াে ম্বশব্রাজম্বব্জয় োমক ঐম্বতহাম্বেক উপেয়াে 

িাড়াও আসরা কসয়কঠি অমূলয় েম্পদ েংসৃ্কত জর্ত্সক দাে 

কসরসিে | জেগুম্বলর মসধয় উসেখ্সযার্য় হল - 1. गणेशशतकम् 2. 

कथाकुसुमम् 3. साङ््खयसागरसुधा 4. संसृ्कताभ्यासपुस्तकम् 5. 

पातञ्जलप्रतततिम्बम् 6. प्राकृतप्रिेतशका 7. सामितनाटकम् 8. 

प्राकृतगूढशब्दकोष 9. रेखागतणतम् 10. अनुष्टुव्लक्षणम् 11. 

रत्नापुराणम् 12. गुप्तशुद्धिप्रदशशनम् 13. िालव्याकरणम् 14. 

समस्यापूततशसिशस्वम् 15. सहस्रनामरामायणम् 16. द्रव्यस्तोत्रम् 17. 

गद्यकाव्यमीमांसा 18. दुुः खदु्रमकुठारुः  19. कुण्डलीदपशणम् 20. 

आयशभाषासूत्रधारुः  21. इततहाससंके्षपुः  22. रत्नाष्टकम् 23. पुष्पोपहारुः  

24. अितारमीमांसाकाररका  25. धमाशधमशकलकलम् 26. तमत्रालापुः  । 
 


