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As o m Da r p a n  

Mahesh Chandra Medhi                                                                                                                                Page | 4  
 

সচুী-পত্র : 

 
ধবষয ়
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১৩৷ ইধতোস প্ৰধসদ্ধ চম্পক নগৰ 

 
১৪। ঐধতেয মধিত শ্রীশ্রী দীহপ্তশ্বৰী মধন্দৰ 

 
১৫। জনধবশ্বাসত লাহেশ্বৰী থান 



As o m Da r p a n  

Mahesh Chandra Medhi                                                                                                                                Page | 5  
 

আগ কথা 
 

 ধবধ ন্ন সময়ত ধ ন ধ ন বাতধৰ কাকতৰ জধৰয়হত অসমৰ অতীত সম্পদৰাধজক অসমৰ 
বাইজৰ আগত ইয়াৰ অতীত মগৌৰৱৰ মূলযায়ণৰ কথাধখধন ডাধি িৰাৰ মানহস ধকছু প্ৰৱন্ধ পাধত 
মগাটাইধছহলা। ধবহশষভক অসমৰ মঠ মধন্দৰ সম্পহকক ধলধখ তাক যাহত পযকটক সকলৰ বাহব 
মদখনীয়াৰ কধৰ গধ  ়মতালা েয় আৰু আমাৰ অসমৰ অতীত মগৌৰৱৰ কাধেনীহবাৰ আন প্ৰহদশ তথা 
ধবহদশী পযকাটক সকহলও জাধনব পাহৰ মসই উহদ্দশয সাহৰাগত কধৰহে বাতধৰ কাকতভল পহঠাৱা 
হেধছল। ধবধ ন্ন আহলাক ধচত্রৰ হসহত বাস্তৱ ৰূপত বাতধৰ কাকতৰ সম্পাদক সকহল মসইহবাৰ গ্ৰেণ 
কধৰ ছপাইধছল। অৱহশয মমাৰ এই প্ৰৱন্ধহবাৰ ধবেঙ্গম দৃধষ্টহৰ ধলধপৱদ্ধ কৰা হেধছল। পধিত গহৱষক 
সকলৰ দৃধষ্টত ই উচ্চ স্তৰৰ ধলখধন নেব বুধল জাধনও ইয়াক ধকতাপ আকাৰত সংকলন কধৰ থহলাোঁ 
জাহনাছা মকাহনাৱা পাঠকৰ কামত আহেই। 

 
 অৱহশয ইয়াক ধকতাপ আকাৰত থুপ খুৱাই ৰখাৰ মপ্ৰৰণা ধদওোঁতা মমাৰ  াত ৃ প্ৰতীম 
শ্রীশংকৰদাস কধলতাৰ নাম উহেখ নকধৰহল মমাক মদাহষ চুৱ। মতওোঁ আৰু মমাৰ চাৰ শ্রীযুত 

মযাহগশ্বৰ দাস মদৱৰ মপ্ৰৰণাহত ইয়াক ধকতাপ আকাৰত মথাৱা ে'ল । 

 
 আনোহত, প্ৰৱন্ধ মকইটা “অগ্ৰদতূ” ‘আধজৰ অসম' 'সাপ্তাধেক প্ৰেৰী' আৰু 'অসম বাণী' 

কাকতত প্ৰকাশ কৰা বাহব শ্রীযতু কনক মসন মডকা, শ্রীযুত ৰাধিকা মমােন  াগৱতী শ্রীযতু কমল 
গভগ আৰু শ্রীযতু ফণী তালুকদাৰ মদৱভল মমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কধৰহলাোঁ। 

 
ছপা কামত ধবধ ন্ন পৰামশক ধদ প্ৰুফ আধদ চাই ধদযা়ত সবকশ্রী শ্রীকৃষ্ণ কাশযপ বমকন, দীহনশ 

 াগৱতী, িীহৰণ পাঠক, ৰঘনুাথ নায়ক, েীহৰণ বড়া, ধশধশৰ ৰায ় প্ৰমুহখয আটাইহবাৰ উদয়ণ 
মুদ্রণালয়ৰ কমকী সকলক মমাৰ ধেয়া  ৰা কৃতজ্ঞতা জনাহলাোঁ । 

 
 ধকতাপ খনৰ সকহলা মদাষ ত্রুধট আিুধলয়াই ধদব বুধল মমাৰ শ্রদ্ধাৰ ধপ্ৰয ়পাঠক বৃন্দৰ ওচৰত 
 ৰষা বাধখহলাোঁ।। 

 
 
 
 
 

শ্রীমহেশ চন্দ্র মমধি 

বামুদী, কামৰূপ 
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ইধতোস প্ৰধসদ্ধ বকুকা সত্র : এগধছ অক্ষয ়বধি 
 

 মোপৰুুষ শ্রীমি শংকৰহদহৱ  গৱানক নাম ঘৰৰ মধজয়াৰ পৰা উধলয়াই আধন মানুেৰ প্ৰাণত 

প্ৰধতষ্ঠা কধৰবভল মচষ্টা কধৰধছল একমাত্র নামিমকৰ জধৰয়হত। শংকৰহদহৱ প্ৰথমহত বৰহদাৱাত সত্র পাধত 

হবষ্ণৱ িমকৰ পাতধন মমহল আৰু ধপছত অসমৰ ধবধ ন্ন ঠাইত ধনহজ সত্র পাধত ধদক ভ্রাি অসমীযা় সকলক 

নতুন পথৰ সন্ধান ধদধছল। 

 
 শংকৰহদৱ জীয়াই থকা সময়হছাৱাত শংকৰী পন্থাৱলম্বী সকলৰ মাজত ম দাহ দ নাধছল। ধকন্তু 

মতৰাৰ মোপ্ৰয়াণৰ ধপছত দাহমাদৰহদৱ আৰু েধৰহদৱ ধেচাহপ দুটা সম্প্ৰদাযত় ধব ক্ত হে ধনজাভক িমক 

প্ৰচাৰত লাহগ। ধকন্তু মািৱহদহৱ মূল সম্প্ৰদাযহ়টাৰ দাধযত়্ব াৰ পাই আৰু ধনহজ সত্র পাধত মোপৰুুষ জনাৰ 

িমকবাণী প্ৰচাৰ কৰাত আত্মধনহযা়গ কহৰ। অসমৰ চাধৰওধপহন িমকপ্ৰচাৰৰ বাহব বাৰ জন িমকাচাযকয পাধত 

মািৱহদহৱ ধনজ গুৰুৰ প্ৰধত শ্রদ্ধা জনাই নৱভবষ্ণৱ িমক প্ৰচাৰত ব্ৰতী হেধছল। মসই বাৰজন আধছল মথুৰাদাস 

বঢ়ুা আতা, মগালাপ আতা, বদুলা পদ্ম আতা, বংশী মগাপালহদৱ, যদুমধণহদৱ, ৰাম চৰণ ঠাকৰু, 

শ্রীেধৰহদৱ, মলচাকধণয়া মগাধবন্দ, বৰধবষ্ণ ুআতা, লক্ষ্মীকাি, াহতৌ কুছীয়া মকশৱ চৰণ আৰু পধঢ়য়া আভত। 

 
 িমকাচাযকয সকলৰ জধৰযহ়ত মোপৰুুষ শংকহদৱৰ অমতৃবাণী অসমৰ মচৌধদহশ প্ৰচাৰ েব িধৰহল। 

মসই অমৃত বাণীৰ ধকছু বলুকাহতা পধৰধছল আৰু বলুকাবাসী িনয হেধছল । বলকুা সত্রৰ ধবষহে আধজ ইযা়ত 

কবভল ধকছু প্ৰযা়স কৰা ে'ব। 

 
 অসমত ধযমান সত্র আহছ তাৰ ধ তৰত বকুকা সত্র খহনা অনযতম। এই বুককা সত্রখন প্ৰধতষ্ঠাৰ এটা 

আহমাদজনক কাধেনী জাধনব পৰা যায়। কাধেনীহটা এহনিৰণৰ— 

 
 মািৱহদৱ মযধতযা় উজধনৰ পৰা লখাইতৰা নদীহৰ ধশষয প্ৰধশষয বগকৰ হসহত নাহৱোঁহৰ  ধটয়াই 

আধেধছল, মতধতযা় কামৰূপ ধজলাৰ “বলকুা’ নাহম ঠাই খনত ধকছুসময় ধজৰধণ হলধছল। মসই সমযহ়ছাৱাত 
বলকুা নামৰ এই ঠাই খন গছ-গছধন আৰু লখাইতোঁৰা নদীৰ বাধল চাপধৰৰ কহুৱা বহনহৰ অধত মশাধ ত হে 

আধছল। মািৱহদৱৰ নাওোঁ মযধতয়া বলকুা ঘাটত লাধগল মতধতযা় সূযকয পাটত পহৰা পহৰা অৱস্থা। পধিম 

আকাশত অস্তগামী সৰুুযৰ মেিধুল আ াষ চধতযা়ই ধদ সূযকয মদৱতাই মযন ধমধচধকযা়ই োোঁধেধছল, গছ-গছধনৰ 
ডালত পধৰ চৰাই ধচধৰকধতহয় উৰুলী ধ্বধন কধৰ ধবধবি সুৰীযা় সংগীৰ মিৰু মূছকনা তুধলধছল। গছ-লধতকাই 

আনন্দহত োধল জাধল মযন অধ বাদন জনাইধছল মদৱদূত মািৱহদৱক। এহনহেন অপৰূপ মসৌন্দযকযহৰ  ৰপুৰ 

বলকুা ঘাটত বধে মািৱহদহৱ বাপ বান্ধৱ সকলক মেহনা সম্বন্ধী হকধছল  ধৱষযহত ইয়াত এখধন সত্র ে'ব 
বুধল। বলুকাৰ প্ৰাকধৃতক মসৌন্দযকয আৰু পধৰহৱশ মদধখ মািৱহদহৱ ই এখন পধবত্র  ূধম বুধল উহেখ কধৰ 

হগহছ। এই জন প্ৰবাদ এই অঞ্চলৰ সকহলা মলাকৰ মখুহত শুধনবভল মপাৱা যায়। সোঁচাভকহয় ধপছত ইযা়ত 

‘বলুকা' সত্র স্থাপন েয়। 

 
 ‘বকুকা’ শব্দহটা ‘বলকুা’ শব্দৰ পৰা অপভ্রংশ হে অো বুধল এই সত্রৰ আভত শ্রীউমাকাি মেিই এই 
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সংবাদদাতাক কয় আৰু মতওোঁ কয় ময বাধল আৰু মবাকা যুক্ত ঠাই আধছল বাহবই মেহনা বলকুা হেধছল আৰু 

মশষত মানুেৰ মুখ বাগধৰ বাগধৰ হগ বলকুা গুধছ  বকুকা েয়। 

 
 ১৫ শ শধতকাত মাত্র ১৮ বছৰ বয়সহত লক্ষীকাি আভতহয় মািৱ মদৱৰ ওচৰত শৰণ হলধছল। 

আগহতই হক অো হেহছ ময মািৱহদহৱ িমক প্ৰচাৰৰ বাহব বাৰ জন িমকাচাযকয পাধতধছল আৰু মসই বাৰ জন 

িমকাচাযকাৰ অনযতম আধছল লক্ষ্মীকাি আভত। লক্ষ্মীকাি োহজাৰ ওচৰৰ িূপগুধৰত সত্র পাধত মগাহটই 

অঞ্চলহটাহত হবষ্ণৱ িমকৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰাৰ মহনাধনহৱশ কধৰধছল। লক্ষ্মীকাি আভতৰ নাধত ধবষ্ণ ুনাৰায়ণ 

মদৱক বুককাৰ িমকপ্ৰাণ ৰাইহজ আমন্ত্রণ কধৰ আধন বুককা সত্রৰ সত্রাধিকাৰ পাহত। মসইধদন িধৰহয ়বকুকা সত্রত 

আধজও নাম প্ৰসঙ্গ আৰু  াগৱতৰ তত্ত্ব চচকা চধল আধেহছ। এই বুককা সত্র সম্পহকক ড০ মহেশ্বৰ মনওগ 

সম্পাধদত ‘পধবত্র অসম’ৰ ২৮৫ পৃষ্ঠাত ‘বুককাসত্র’ ধডমু- মচোঁচামুখৰ ওচৰত শংকৰহদৱৰ বংশৰ ৰধতকাি 

দভলৰ পৰা মোৱা সত্র। ‘বুৰকীয়া সত্র’ মিাপগুধৰৰ লক্ষ্মীকাি আভতৰ তৃতীয় পুত্র নহৰাত্তম, মতওোঁৰ পুত্র 

 ৱকণ্ঠৰ পুত্র ধবষ্ণু নাৰায়ণ আৰু মুকুন্দ নাৰায়হণ বকুকাত সত্র পাহত, বুধলহে উহেখ আহছ যধদও ইযা়ৰ 
ধবষহয় ধবশদ ধবৱৰণ নাই। 

 
 কালক্ৰমত বকুকা দু াগ ে’ল আৰু ইয়াৰ ধকছুমান মলাক উধঠ হগ ন-বকুকা গাওোঁ ধনমকাণ কধৰহল। ধকন্তু 

পুৰধণ বকুকা গাোঁৱত ইধতোস প্ৰধসদ্ধ সত্র খন হৰ যায়। বতকমান বুককা সত্র খন ‘পুৰধণ বুককা সত্র' বুধল জনাজাত 
হে পধৰহছ।  

 
 পুৰধণ বকুকা সত্রৰ বতকমান মাধট কাধলৰ পধৰমাণ ৫৫ ধবঘা। তাহৰ ৬ ধবঘা মাধটত সত্র খন ধবদযমান। 

শ্রীউমাকাি মেি, শ্রীেধৰচন্দ্র মেি আৰু শ্রী হবন মেিই পাল পাধত ধনহতৌ ধতধন সন্ধযা এই সত্রত নাম 

প্ৰসঙ্গ কধৰ সত্র খধন জীৱি কধৰ ৰাধখ আহছ। গঞাোঁ ৰাইজৰ অনুদান, সত্রৰ মাধটৰ িান আৰু পুখুৰীৰ মাছ 
ধবক্ৰী কধৰ মপাৱা িনধখধনহযই় সত্র পধৰচালনাৰ একমাত্র মূলিন। মসই িনৰ দ্বাৰাই সত্রখধন পধৰচালনা কধৰ 

কীত্তকন ঘৰধটত চাধক বধি ধদ থকা হেহছ। 

 

 ধকন্তু এই সত্রখধনত মোপৰুুষ শংকৰহদহৱ ধনজ োহত মলখা সাোঁধচ পতীয়া পুধথ ‘ধচত্র  াগৱত’ 

ৰত্নাৱলী, দশমস্কন্ধ  াগৱত আৰু কীত্তকন মঘাষা পুধথ মকইখন এই সত্রৰ এক আপুৰুগীয়া সম্পদ। এই 

সম্পদ ধখধনহয় সত্র খধনক যহথষ্ট পধৰমাহণ সমদৃ্ধ কধৰ ৰাধখহছ যধদও ইয়াক উপযুক্ত  াহৱ সংৰক্ষণৰ সু-

বাৱস্থা নে’মল ময নষ্ট হে যাব ই িুৰূপ। 

 
 
 

[ ধবিঃ দ্রিঃ – ১১ মাচক ‘৮৮ত ‘আধজৰ অসম’ বাতধৰত প্ৰকাধশত ম. ম.’]  

(নাম-প্ৰসঙ্গ কৰা মলাক বছহৰ বছহৰ সলধন েয,় ওপৰত উহেখ কৰা েধৰচন্দ্র মেিৰ মতৃযু হেহছ।) 
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সৰহ াগৰ গৰখীযা়ৰখান 

 
 বৰনগৰ এখন হবপ্লধৱক আৰু ইধতোস প্ৰধসদ্ধ ঠাই। বৰনগৰ বুধল উচ্চাৰণ কহৰাহতই ইয়াৰ ঐধতেয মধিত 

জীয়া ইধতোস এখনৰ কথা মনভল আহে। আধজৰ পৰা প্ৰায় পাোঁচ শ বছৰ পূহবক ইয়াত জন বসধত এহকবাহৰ মসহৰিা 

আধছল প্ৰবাদ আহছ ময মোৰাজ নৰ-নাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালৰ পৰাহে জন বসধত আৰম্ভ েয়। প্ৰবাদ আহছ ময মোৰাজ 

নৰনাৰায়ণৰ শধনৰ দশা চধল থাহকাহত মতওোঁ বৰনগৰত প্ৰায় বাৰ বছৰ কাল অধতবাধেত কধৰধছল । জনশ্রুধত মহত 

মসই কালত মাত্র বাৰটা পধৰয়াহলহে ইয়াত োধব জাৰধণ কাধট বসবাস কধৰবভল সক্ষম হেধছল। অটবয োধব জাৰধণ 

থকা বাহব মকাহনা মলাহক ইয়াত বসবাস কধৰব ধবচৰা নাধছল। মসই বাৰটা পধৰয়াহল োধব জাৰধণ কাধট বসবাস 

কধৰবভল মলাৱাত মতওোঁহলাকক “জাৰকাটা” নাম ধদয়া হেধছল। আধজও মতওোঁহলাকৰ বংশৰ মলাক আহছ। মোৰাজ 

নৰনাৰায়ণৰ লগত বীৰ মযাদ্ধা সকহল ইয়াত বসবাস কধৰব মলাৱাত এই অঞ্চলক প্ৰকতৃহত ‘বীৰ নগৰ' বুধল মে 

মকাৱা হেধছল আৰু ধপছত 'বীৰ নগৰ’ গুধচ বৰনগৰ েয়। বতকমান বৰনগৰ সৰহ াগ বুধলহে পধৰধচত। 

 

 অকল ‘বীৰ নগৰ'ৰ ইধতোহসই বৰনগৰক সমৃদ্ধ কৰা নাই । ইযা়ৰ বুকুত থকা মোপ্ৰ ু শ্রীশ্রী গৰখীয়া 
মগাসাোঁই থাহনও ইয়াৰ অতীত বুৰঞ্জীৰ পাত ধখলাভল ধবহশষ অধৰেণা মযাগাই আধেহছ । এই প্ৰাচীন আৰু প্ৰিান 

িমকানুষ্ঠান খহন বৰনগৰৰ ঐকয শাধি সম্প্ৰীধত তাোনীহৰ পৰা বজাই ৰাধখ আধেহছ।  গৱদ  ধক্তত সকহলাহক 

সািধুৰ ৰাধখ মোপ্ৰ ু শ্রীশ্রী গৰখীয়া মগাসাোঁই থাহন অতীতৰ কীধত্তক ধবলাক মসাোঁৱৰাই সমন্বয়ৰ মাহজহৰ সকহলাহক চধল 

যাবভল পথ মদখুৱাই আহছ। 

 

 এই গৰখীয়া মগাসাোঁই থান খনৰ উৎপধত্ত সম্বহন্ধ নানান জনশ্রুধত শুনা যায়। কথাহত মকাৱা যায় ময “ধবশ্বাহস 

ধমলায় েধৰ তহকক বহু দূৰ।” 

 
 গধতহক ধবশ্বাস কধৰহল  গৱাহন  ক্তক মদখা ধদহয়। জন ধবশ্বাসক সাৱধত িহৰাহতই মোপ্ৰ ুহয়  ক্ত 

সকলক বৰনগৰত গৰখীয়াৰ ৰূপত আধৱ কাৱ হে মদখা ধদহল। ধকংবদধি মহত গৰখীয়া মগাসাোঁই থানৰ উৎপধত্ত এহন 

িৰণৰ ময কধুিল নগৰীৰ পৰা মোপৰাক্ৰমী বীৰ মযাদ্ধা সকলক পৰা ূত কধৰ শ্রীকষৃ্ণই ৰুধিণীক দ্বাৰকাভল বুধল 

ৰথত তুধল হল হগ থাহকাহত ৰুধিণী আইহদউহৱ মেহনা এই ঠাই খনৰ অনুপম শযামলী মসৌন্দযকয আৰু চৰাই 

ধচধৰকধতৰ অধময়া মাতত মুগ্ধভে প্ৰ ুক ধকছু সময় ধজৰধণ লবভল কাকুধত ধমনধত কধৰধছল ৷ ৰুধিণী মদৱীৰ আকলূ 

প্ৰাথকনাক মনওধচ যাবভল শ্রীকষৃ্ণৰ প্ৰাহণ নকহল আৰু  দুহো এই ঠাই খনৰ ওপৰত ধকছু সময ় ধজৰধণ লয।় মসই 
ধদনা খনহৰ পৰা প্ৰ ুৰ তাত আধৱ কাৱ েয়। 

 
 তাৰধপছত মযধতয়া মোৰাজ নৰনাৰায়ণ বাৰ বছৰ কাল অধতবাধেত কধৰ বৰনগৰ এধৰ যায় মতধতয়া মতওোঁৰ 

 ধতজাক ৰঘুহদৱৰাহয় বৰনগৰৰ শাসন  াৰ োতত লয়। মসই কালত এই অঞ্চল এহকবাহৰ অটবয োধব আধছল। 

গৰখীয়া সকহল গৰু ম'ে চাধৰ ফুধৰধছল। এধদনাখন বৰহকাোঁচ পধৰয়ালৰ কধপলী গাই এজনী জাকৰ পৰা আোঁতধৰ 
মযাৱা গৰখীয়া এজনৰ চকতু পধৰল। গাইজনীহয ় ধনহতৌ দুপৰীয়া এটা ধনধদ্দকষ্ট সময়ত গৰুজাকৰ পৰা আোঁতধৰ যায ়

আৰু ধকছু সময় ধপছত উ ধত আহে। গাইজনীৰ কাযক মদধখ গৰখীয়া মকইজনৰ মকৌতুেল জধিল আৰু মনক প্ৰহবাি 

ধদবৰ বাহব এধদনাখন মতওোঁহলাহক গাইজনীৰ ধপহছ ধপহছ বাট লহল আৰু কাযকহটা আধৱষ্কাৰ কধৰহল। গৰখীয়া 

মকইজনৰ মন গ'ল মসই ঠাই খধন খাধন্দ চাবভল কথামহত কাম ে’ল আৰু মাধট খাধন্দ প্ৰ ুৰ ্বযয়ংকতৃ মূধত্তক 
আধৱষ্কাৰৰ ধবজয় উোসত উোধসত হে পধৰল। গৰখীয়া মকইজন আৰু মসই ঠাই খনহত মতৰাৰ মূধত্তক প্ৰধতষ্ঠা কধৰহল 
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মতওোঁহলাহক। কথা কাণ বাগধৰ বাগধৰ বহু দূৰ পাহল হগ আৰু গৰখীয়া ধবলাহক আহপান মহন  ধক্ত  াহৱ প্ৰ ুৰ 

শ্রীচৰণত ঠধগ ধদ মনৰ বাঞ্ছা পূৰণাহথক প্ৰাথকনা কহৰ ৷ এইদহৰই প্ৰধতষ্ঠা হে উধঠল মোপ্ৰ ু শ্রীশ্রীগৰখীয়া মগাসাোঁই থান। 

 

 এই থানখনৰ পুৰধণ ইধতোস ধবচাধৰহল ইযা়ৰ বয়স কহমও বাৰশ বছৰতভকও অধিক ে’ব। অৱহশয পুৰধণ 
কীধত্তক কলাপ সম্বধলত মসই থানৰ ৰূপ আধজ মদধখবভল মপাৱা নাযায।় ১৮২৫ চনত মানৰ োতত এই থানৰ ৰূপ 

কালৰ বুকুত লীন যায়। পুজাৰীহয় মকাহনামহত প্ৰ ুৰ ধবগ্ৰেহটা হল সাহৰ আৰু ধপছত মান উ ধত মযাৱাত মসই 

ঠাইহত পুনৰ প্ৰধতষ্ঠা কহৰ। বত্তকমান থকা মধন্দৰহটা আধজৰ পৰা এশ বছৰৰ পূহবক নতুনভক ধনমকাণ কৰা হেধছল 

ৰাইজৰ অনুদাহনহৰ।  

 
 সম্প্ৰধত এই থান খনত জাগ্ৰত ধেচাহপ ধত্রসন্ধযা নামকীত্তকন চহল। তাহৰাপধৰ একাদশী, পূধণকমা, আউসী 
আৰু প্ৰধত সংক্ৰাধিৰ ধদনা  াগৱত পাঠ আৰু নাম কীত্তকন চহল। প্ৰধত ধতধন বছৰৰ মূহৰ মূহৰ  াগৱতী আৰু পাঠক 

ধনবকাচন কৰা েয়। বছৰত প্ৰিান ছয়টা উৎসৱ ইয়াত উদযাপন কৰা েয়। বোগ ধবহুত, ১৬ মজঠৰ পৰা ২২ মজঠভল 

জাগৰণ উৎসৱ, জিাষ্টমী, ৰাস উৎসৱ, মাঘ ধবহু আৰু মশষ উৎসৱ ে’ল মদৌল যাত্রা। 

 
 মাঘ মােহটাক সকহলাহৱ িমকমাে আৰু ম াগ মাে বুধল ্বযীকাৰ কহৰ। এই মাঘ মােত ধতধন ধদনীয়াভক 

উৎসৱ পাধত প্ৰ ুৰ থানত ম াগ লগাই দূৰধণবতীয়া  ক্ত সকলক ধসদ্ধাৰ ম াগ ধদয়া েয।় িমকাহলাচনী স াৰ লগহত 

অখি নাম কীত্তকহনা চহল। প্ৰধত ঘহৰ ঘহৰ চাউল তুধল প্ৰ ুৰ থানত ম াগ লহগাৱা ধচৰাচধৰত এটা প্ৰথা। এই মাঘ 

মােৰ উৎসৱহটাত শ্রীশ্রীগৰখীয়া মগাসাই থানৰ আকাশ বতাে মকৱল েধৰ ধ্বধনহবই মুখধৰত হে  থাহক। 

 
 মোপ্ৰ ূ গৰখীয়া থানৰ মধেমা অপাৰ।  ক্ত সকলৰ  ধক্তত প্ৰ ু সহিাধষত হে নানান অহলৌধকক কাযকয 

মদখুৱা আমাৰ দৃধষ্ট মগাচৰ হেহছ। সদৃ াৱ আৰু আত্ম ধবলীনভে প্ৰ ুক প্ৰাথকনা কধৰ সুফল মপাৱা উদােৰণ এটা দাধি 

িৰা ে'ল । এধদনাখন এগৰাকী মাতৃহয ় ুল ক্ৰহম ঔষি বধুল ধবষ খুৱাই ধনজ পুত্রক মৃতুয মুখত মপলাই ধদধছল। 
মতওোঁৰ ্বযামী আধছল এজন হশলয ধচধকৎসক। ্বযামী আধে মদহখ ময কথা ধবষম৷ ধনজৰ সমস্ত ধচধকৎসা ধবদযা প্ৰহয়াগ 

কধৰও ধনজ পুত্রৰ জীৱন উ তাই আধনব মনাৱাধৰহল। মশাক ধবেবলা মাতৃহয ় ধনজৰ আদৰৰ ধত্রশ-মতালা মসাণৰ 

অলংকাৰ আধন প্ৰ ুৰ শ্রী চৰণত অপকণ কধৰ আত্ম সমপকণ কধৰহল পুত্রৰ জীয়ন ধ ক্ষাত।  ক্তৰ কাতৰ প্ৰাথকনাত 

প্ৰ ুহৱ চক ুমমধল চাহল আৰু মতওোঁৰ পুত্রই নতুন জীৱন পাহল। এই ঘটনা মবধছ ধদনৰ নেয় ১৩৪৯ চনত ঘটা এই 

কাধেনীহয়  ক্ত সকলক বুজাই ধদহল প্ৰ ু থানত জাগ্ৰত বুধল। মসই ধত্রশ মতালা মসাণৰ অলংকাৰ ধবক্ৰী কধৰ মপাৱা 

িহনহৰ বত্তকমান মদৌল উৎসৱৰ মঠহটা সাধজ উধলওৱা েয।় 

 
 প্ৰ ুৰ এহন মধেমাৰ কথা হক মশষ কধৰব মনাৱাধৰ। সমগ্ৰ অসমৰ চুহক মকাহণ ইয়াৰ মাোত্ময প্ৰচাৰ হেহছ 

আৰু এই খান দশক নৰ বাহব ধনহতৌ যহথষ্ট দশকনাথকী  ক্ত অো মদখা যায ় ৷ মাঘ ধবহুৰ ধতধন ধদনীয়া এই উৎসৱ 

চাবভল যহথষ্ট ধ ৰ েয।় চৰকাৰী অনুদান মনাহলাৱাভক ৰাইজৰ িহনহৰ গধ ় উঠা শ্রীশ্রী গৰখীয়া মগাসাই থান খন 

বতকমান চাহল চকহুৰাৱা হে উধঠহছ । 

 
 
 

 [ ধবিঃ দ্রিঃ - ১২ মফব্ৰুৱাৰী '৮৮ ত ‘আধজৰ অসম' বাতধৰ কাকত প্ৰকাধশত েয,় ম. ম.। ] 
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জযস়াগৰ ৰঙ্গনাথ ধশৱমধন্দৰ 

 
 প্ৰাভগধতোধসক কালৰ পৰাই অসমত হশৱ িমকৰ প্ৰচলন থকা সম্পহকক ধবধ ন্ন িমক শাস্ত্ৰত উহেখ মপাৱা যায়। 

মযাধগনীতন্ত্র পুধথৰ মহত কামৰূপত মকাধট ধশৱধলঙ্গ আধছল। নৰকাসুৰ ৰজাৰ সময়ত ধশৱই ধনজ বাসস্থান কামৰূপত 

মগাপহন বাস কধৰ আধছল বুধল কাধলকা পুৰাণত মকাৱা হেহছ । পুৰাণ আৰু ইধতোসৰ পৰা জনা যায় ময জনক, 

 গদত্ত, ব্ৰহ্মপাল আধদ ৰজা সকহল ধশৱ পূজা কধৰধছল আৰু মতওোঁহলাহক একাি ধশৱ  ক্ত আধছল। 

 
 পৰৱত্তকী কালহতা কামৰূপ বা অসমত ধশৱ পূজাই প্ৰসাৰ লা  কধৰ আধছল ৷ আহোম ৰজাৰ লগত মোৱা 

যুদ্ধৰ আগমুেূত্তকত মকাোঁচ ৰজা নৰনাৰায়হণ ধশৱৰ চৰণত এপাে মবলপাত ধদ  ালদহৰ পূজা কধৰ হলধছল বুধলও জনা 

যায়। 

 
 সপ্তদশ আৰু অষ্টাদশ শধতকাত আহোম ৰজা সকলৰ ধদনত অধিক সংখযক ধশৱ মধন্দৰ অসমত প্ৰধতষ্ঠা 

কৰা হেধছল আৰু িমকৰ প্ৰচলন মোৱা মদখা হগধছল। আহোম ৰজাৰ ৰাজিানী ৰংপুৰৰ আহশ পাহশ  াহলমান ধশৱ 

মধন্দৰ মপাৱা যায়৷ আধজও মসইহবাৰ পুৰধণ আৰু ইধতোস প্ৰধসদ্ধ ধশৱ মধন্দহৰ অসমবাসীৰ অতীতৰ িমকীয ়আৰু 

সামাধজক অৱস্থাৰ ্বযৰূপ প্ৰদশকন কধৰ আহছ। মসই ৰজাধদনীয়া খযাধতহৰ সমুজ্জ্বল হে থকা ঐধতেযপূণক শ্রীশ্রীৰঙ্গনাথ 

ধশৱ মধন্দৰ জয়সাগৰত আধজও উচ্চ ধশহৰহৰ ধথয় হে আহছ। এই শ্রীশ্রীৰঙ্গনাথ মধন্দৰ প্ৰধতষ্ঠাৰ সম্পহকক এক 

মহনাৰম কাধেনী শুধনবভল মপাৱা যায়। কাধেনীহটা মথাৰহত এহনকুৱা - 

 
 এধদনাখন মোৰাজ ৰুদ্রধসংেই মাজধনশা সহপানত বাবা ৰঙ্গনাথক মদখা পাহল। মোৰাজ ৰুদ্রধসংেৰ 

সিখুত আধৱ ূকত হে ম ালানাহথ কবভল িধৰহল মই ৰঙ্গনাথ। আধম চাধৰ নাথ আহছাোঁ। পুৰীত জগন্নাথ, কাশীত 
ধবশ্বনাথ আৰু মহয় ৰংপুৰত ৰঙ্গনাথ। মমাৰ আৰু এজন  াই আহছ মতওোঁ মুধক্তনাথ। মতওোঁ মযধতয়া মতামাৰ ৰাজযত 

্বযয়মূ্ভ হে মুধক্তনাথ ধেচাহপ আধৱ কাৱ ে'ব মতধতয়াই মতামাৰ ইচ্ছা পূণক ে’ব। কথা মকইষাৰ হক বাবা ৰঙ্গনাথ অিিকান 

ে'ল। ্বযগকহদহৱ চকমকাভক সাৰ পাই মদহখ ময প্ৰ ু ৰঙ্গনাথ মতওোঁৰ সিখুত আৰু নাই। ধকন্তু মতওোঁৰ বাণী মোৰাজ 

ৰুদ্রধসংেৰ হৃদয় মধন্দৰত বাহৰ বাহৰ প্ৰধতধ্বধনত ে’ব িধৰহল। ধপছধদনাই মনস্থ কধৰহল বাবা বঙ্গনাথৰ মধন্দৰ 
প্ৰধতষ্ঠাৰ। 

 
 জনশ্রুধতৰ পৰা জাধনব পৰা যায় ময মতজপুৰৰ ধবশ্বনাথৰ পৰা ধশৱধলঙ্গ এটা ব্ৰহ্মপুত্রইধদ নাহৱোঁহৰ আধন 

ধদহখৌ নদীহয়ধদ আহোম ৰজাৰ ৰাজিানী ৰংপুৰৰ কাষৰ জয়সাগৰত ৰখা েয় । ৰজাৰ শু ধদন চাইধচধত ধশৱধলঙ্গ 
প্ৰধতষ্ঠা কৰাৰ পধৰকল্পনা কধৰ থাহকাোঁহত প্ৰ ু শ্রীশ্রীৰঙ্গনাথ তাহতই বধে পধৰল আৰু তাৰ পৰা বহু মচষ্টা কধৰও 

তুধলব মনাৱাধৰহল । মশষত মচষ্টা বযথক মোৱাত মোৰাজ ৰুদ্রধসংেই তাহত এহক ধনশাই এই মধন্দৰহট। সাধজ 
উধলয়াই। এহক ধনশাৰ ধ তৰহত সাধজ উধলওৱা বাহব এই শ্রীশ্রীৰঙ্গনাথ মধন্দৰহটাত মকাহনা  াস্কযক মপাৱা নাযায়। 

 

 শ্রীশ্রীৰঙ্গনাথৰ ধশৱ মধন্দৰ সম্পহকক চাংৰুঙ্গ ফুকনৰ বুৰঞ্জীত ধবতং  াহৱ মপাৱা যায়। ইয়াৰ উপধৰও 

তুংখুিীয়া বুৰঞ্জী, সবকানন্দ ৰাজ কমুাৰ পদ্মধসংে নাওোঁভবচা ফুকন আধদৰ বুৰঞ্জী আৰু এলান চাোবৰ ধশৱসাগৰৰ 
মগহজধটয়াৰত মোৰাজ ৰূদ্রধসংেৰ ধদনত ধনমকাণ কৰা এই বুৰঞ্জী প্ৰধসদ্ধ মধন্দৰহটা সম্পহকক ধবশদ ধবৱৰণ আহছ৷ 

বুৰঞ্জীধবদ ডিঃ সূযকয কমুাৰ  ূঞাোঁহদহৱ আহোম ৰজা সকলৰ ৰাজিানী ৰংপুৰ নগৰত ধনমকাণ কৰা বঙ্গনাথ মধন্দৰ 

সম্পহকক এইদহৰ ধলধখহছ - 

 
A place called Talatalghar with a few stones underground was constructed at Tengabari 
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as well as a temple for placing the sacred image of Ranganath. 
 

 
 ১৭০৩ চনত মোৰাজ ৰুদ্রধসংেই সজা এই মধন্দৰহটাৰ মজাখ এহন িৰণৰ মদৌলহটাৰ মবৰ ৬৩ োত; ওখই 

ধপৰাৰ পৰা আওোঁলা ইটাৰ চলাভল ৮ োত ১০ আিুধল; তাহৰ পৰা ঘট হলহক ১১ োত ৩ আিুধল । জঠ ৩ োত । 
ঘৰহটাৰ শূণযথান দীঘহল ১০ োত পথাধলহয় ৮ োত। 

 
 এই ধশৱ মধন্দৰৰ আন এটা ধবহশষত্ব ে'ল—ইয়াৰ ধশৱ ধলঙ্গহটা বৃেৎ আকাৰৰ মফোঁ'ধট সাপৰ ধনধচনা ধশল 

এচটাই আগুধৰ ৰখাহটা। মফনা মমধল থকা ধশলৰ গ কত ধলঙ্গহটা মপাৱা যায।় 

 
 এই মধন্দৰৰ কাষহত থকা পুখুৰীভল ধবগ্ৰে কিুৰ পৰা এধট নলাও আহছ। এপুৰা মাধটৰ এটা পুখুৰী আধছল, 
ধকন্তু বত্তকমান এই পুখুৰীহটা ধপতধনহৰ  ধৰ পধৰহছ । চাধৰওফাহল থকা গড়হটাও আধছ অতীতৰ বুকুত ধবলীন হে 

হগহছ । 

 
 ১৬২৫/২৬ শক মানত ৰুদ্রধসংেই মগাধবন্দপুৰ ফাকুোঁৱা মদৌল এটাও মধন্দৰৰ সিখুহত ধনমকাণ কৰাইধছল। 

বত্তকমান ফাোঁকৱুা মদৌলধটৰ ওখ মাধটৰ ধিপহটাৰ বাধেহৰ মপৌৰাধণক কীধত্তক ধচহ্নহবাৰ মনাহোৱা হে হগহছ। 

 
 ধকন্তু অসমৰ মগৌৰৱ বেন কধৰ অো কীধত্তক মধিত এই শ্রীশ্রীৰঙ্গনাথ ধশৱ মধন্দৰহটাৰ অতীত মগৌৰৱ মেৰাই 

যাবভল িধৰহছ। দ’ল মদৱালয়হবাৰ ্বযগকহদউ সকলৰ প্ৰাণৰ বস্তু আধছল। ধকন্তু আমাৰ উত্তৰ পুৰুষ সকহল আধজও 

তাৰ পূণক মূলযাঙ্কণ কধৰব পৰা নাই। মসই বাহবই এই মবাৰ মঠ মধন্দৰ  ালদহৰ সংৰধক্ষত মোৱা নাই। 

 
 
 
  [ ধবিঃ দ্রিঃ – ২২ জানুৱাৰী ৮৭ সাপ্তাধেক প্ৰেৰীত প্ৰকাধশত আৰু এই প্ৰৱন্ধ যুগুতাওোঁহত “স্মৃধত পধত্রকা”ৰ 

ধকছু সোয় মলাৱা েয,় ম.ম.। ] 
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উত্তৰ গুৱাোটীৰ মধণকহণক্বযৰ মধন্দৰ 

 
 তাোধনহত কামৰূপ মাহন অসম খন বুজাইধছল। কামৰূপৰ বাজিানী আধছল প্ৰাগহজযাধতষপুৰ আৰু মসই 

প্ৰাগহজযাধতষপুহৰই কালক্ৰমত গুৱাোটী নাম পাহল। এই গুৱাোটী খন মদৱ-মদৱীৰ বাস স্থান আধছল বুধল কধথত 

আহছ। নানান ধেন্দু শাস্ত্ৰ ধশল্প পুৰাণ, মযাধগনী তন্ত্র আধদ পুধথত গুৱাোটীৰ আহশ পাহশ থকা মদৱ-মদৱীৰ বাসস্থান 

মঠ-মধন্দৰ সম্পহকক  ালদহৰ আৰু ধবতং াহৱ উহেখ কৰা আহছ। মসইহবাৰ মধন্দৰ স্থাপনৰ এহকাটা মপৌৰাধণক 
আৰু অথকবে কাোনী মপাৱা যায়। 
 
 মসই ইধতোসৰ পাত উজলাই ৰখা পুৰধণ কীধত্তক কাধেনী আৰু  াস্কযকহৰ পধৰপূণক অসমৰ এখন অধত 

মহনাহমাো মদৱালয ়ে’ল মধণ কহণকশ্বৰ৷ উত্তৰ গুৱাোটীৰ ৰজাদুৱাৰত অৱধস্থত উমানন্দৰ ধঠক উত্তৰ পাহৰ এইখন 
মদৱালয ়অধত পুৰধণ আৰু ইধতোস প্ৰধসদ্ধ। মধণ কহণকশ্বৰ মদৱালয়ৰ উৎপধত্ত সম্পহকক এটা মপাৰাধণক কাধেনী শুনা 
যায়। কাধেনী এহনকুৱা – 

 
 দক্ষ ৰজাৰ জীয়ৰী সতী মদৱী মযধতয়া ধবনা ধনমন্ত্রহণ আৰু পধত মদৱতা ধশৱৰ কথা নুশুনাভক মতওোঁৰ 

ধপতৃহয় আহয়াজন কৰা যজ্ঞভল অধত আনন্দ মহন হগধছল, মতধতয়া ধপতৃ পক্ষৰ তৰফৰ পৰা সতীহয়  াল বযৱোৰ 

মনপাহল। সতীৰ বাকী মবাৰ বাই- নী আধছল িনী আৰু প্ৰধতধষ্ঠত। ধকন্তু সতীৰ পধত আধছল ধনৰেংকাৰ, ধনধবককাৰ 

আৰু জটািাৰী ধদগম্বৰ। বাকী ধবলাকতভক ধশৱ আধছল দুখীয়া। গধতহক দক্ষ ৰজাৰ ৰাজ-যজ্ঞভল ধশৱক ধনমন্ত্রণ 

কৰা মোৱা নাধছল যজ্ঞৰ মসৌন্দযক োধন েয় বুধল। সতীৰ ধপতৃহয় যজ্ঞস্থলীত ধশৱৰ বহু কদথকনা, কৎুসা- ৰটনা কৰা 
মদধখ পধত ধনন্দাত মতওোঁ বৰ দুখ পাহল আৰু ফল্বযৰূহপ তাহতই মদেতযাগ কধৰহল। 
 
 যজ্ঞস্থলীত েলুস্থূল লাধগল। ধশৱৰ কাণত কথাহটা আধে পধৰল । ধশৱই পত্নী ধবহয়াগৰ বাতধৰ পাই উগ্ৰমূধত্তক 
িাৰণ কধৰ  াপধল মমধলহল ৰজা দক্ষৰ যজ্ঞ স্থানভল। ধশৱৰ উপধস্থধতত সকহলাহবাৰ ত্রস্তমান। ধশৱই পত্নীৰ কান্ধত 
তুধল হল দুখ মহনহৰ যজ্ঞ স্থলীৰ পৰা হল আধেল। ধকন্তু মনৰ মবজাৰহত ধশৱই সতীক কান্ধৰ পৰা নমাই নথহল। 
সতীৰ ধবহয়াগত ধশৱ জজকধৰত হে হ ৰৱ মূধত্তক িাৰণ কধৰ ধত্র ুৱন ঘূধৰ ফুধৰব িধৰহল ৷ ধশৱৰ মতহন কাি মদধখ 
সকহলা মদৱতা ধচিাত পধৰল আৰু তাৰ উপায় ধবচাধৰহল। ধপচত ধবষ্ণুহৱ সুদশকন চক্ৰৰ দ্বাৰা ধশৱৰ কান্ধৰ পৰা 
সতীৰ মৃতহদে খি খি কধৰ কাধট মপলাহল। সতীৰ ধবধ ন্ন অংগ পৰা ঠাইত এহকা এহকা খন শধক্তপীঠ স্থাধপত 

ে'ল। আমাৰ নীলাচল পাোৰত সতীৰ মযাধন প্ৰহদশ পৰাত  াৰতৰ অনযতম শধক্তপীঠ তীথকস্থান কামাখযাৰ উৎপধত্ত 

েয়। মসই কামাখযাহৰ ধনকটৱত্তকী “চােবুৰুজ” পবকতত সতীৰ কাণ আৰু মধণ মেহনা পধৰধছল ৷ ধপচত সতীক ধবচাধৰ 

ধবচাধৰ ধশৱ মযধতয়া হকলাশৰ পৰা আহে মতধতয়া মধণকহণকশ্বৰত সতীক জাগ্ৰত অৱস্থাত পাইধছল আৰু ধশৱ-
পাবকতীৰ পুনধমকলন মোৱাত ধশৱ মধণকহণকশ্বৰত ধচৰ জাগ্ৰত হে কামাখযা ৰূপীনী সতীক সদায় চাই থাধক মেপাে 

পলুৱাবভল তাত হৰ যায়। মধণকহণকশ্বৰ মদৱালয ়খন সতীৰ তীথকস্থান নভে মসই কাৰহণই ধশৱস্থান হে ৰ'ল দুহয়াহৰ 
 গ্ন হৃদয়ৰ পুনধমকলনৰ বাহব। এহয় মধণকহণশ্বৰ মধন্দৰৰ উৎপধত্ত সম্পহকক সংধক্ষপ্ত ধবৱৰণ । 
 

 “কামৰূপ বুৰঞ্জী”ৰ ২২৯ পৃষ্ঠাত মধণকহণকশ্বৰ পবকতৰ নাম “চাে” বুৰুজ” বুধল উহেখ আহছ। এই 
মধন্দৰহটাৰ মহনাগ্ৰােী ৰূপহটা কালাপাোৰৰ ধদনত ধ্বংস েয় আৰু ধপচত ৰাহজশ্বৰ ধসংেই তাক পুনধনকমকাণ কধৰ হথ 
মযাৱা মধন্দৰহটাও আধজ খধে খধে হগহছধে। মধন্দৰৰ স া ঘৰহটা এজাক িুমুো বতাে আধেহলই ব্ৰহ্মপুত্রত ময পধৰব 

তাত মকাহনা সহন্দে নাই। ম াগৰন্ধা ঘৰহটাত মকইডালমান কাঠ আহছ; ধকন্তু ধটন মবাৰ মকাহন হল হগহছ কব 
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মনাৱাহৰা। মূল মধন্দৰৰ  াস্কযক মখাধদত মঠহটা মসৌ তাোধনৰ  ূধমকম্পহটাত খধে হগহছ যধদও তাক পুনৰ  াল কৰা 
মোৱা নাই আৰু মখাধদত  াস্কযক মবাৰক মশলুভৱহয়  াধক িধৰহছ। 
 

 জাধনব পৰা মহত এই মধন্দৰৰ সা-সম্পধত্ত আগৰ দভল জনৰ ধদনহত নাইধকয়া হেহছ। বত্তকমান এখন 
মধন্দৰ পধৰচালনা সধমধত আহছ যধদও মসই সধমধত খন ময এখন কামত নো তাক  ালদহৰই বুধজব পাধৰ 
মধণকহণকশ্বৰ মধন্দৰৰ বতকমানৰ ৰূপহটা মদধখ। বছধৰ মেহনা চৰকাহৰ মধন্দৰহটা পধৰচালনা কধৰবভল ধকছু িহনা 

ধদহয়, ধকন্তু িনহবাৰ কাৰ মপটত মসামাইভগ মকাহনও কব মনাৱাহৰ। বতকমানৰ পূজাৰী জহন মকাহনামহত ধশৱৰ 

ধশৰত ফুল-মবলপাত এপাে ধদ আহছ। 
 
 অসমৰ এহন মপৌৰাধণক মঠ-মধন্দৰ মবাৰ  ালদহৰ সংৰক্ষণ কধৰ পযকটক সকহল চালগীয়া হক ধচত্তাকষকক 
কধৰ ৰাধিবভল চৰকাৰৰ দ্বাধয়ত্ব মবাি নাই মন?  

 
 
 

[ ধবিঃ দ্রিঃ—৪ মচহপ্তম্বৰ '৮৬ সাপ্তাধেক প্ৰেৰীত প্ৰকাধশত, ম.ম.। ] 
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ঐধতেযপণূক মোভ ৰৱ মধন্দৰ 

 
 
 প্ৰবাদ মহত মশাধণতপৰুত প্ৰেলাদৰ বংহশাদ্ভৱ মোবধল, ধশৱৰ পৰম  ক্ত বাণ ৰজাৰ ৰাজিানী আধছল। 
বংশানুক্ৰহম বাণ ৰজাই মো প্ৰ  ুমোভ ৰৱক পূজা অচকনা কধৰ অো কাধেনী প্ৰায ়োজাৰ বছৰৰ পুৰধণ৷ মো াৰতৰ 

যুগৰ পৰা এই মোভ ৰৱ মধন্দৰ মশাধণতপৰুত (বত্তকমান মতজপুৰত) অৱধস্থত। ধকন্তু এই মধন্দৰহটাৰ ধশৱ ধলঙ্গ 
মকাহন প্ৰধতষ্ঠা কধৰহল তাক মকাহনও কব মনাৱাহৰ। ধশৱ পুৰাণত মাত্র ৰজা ৰাণীহে পূজা অচকনা কৰা মলাক মে 

মপাৱা যায।়  

 
 মোভ ৰৱ অধত জাগ্ৰত বুধল  ক্ত সকহল কয় আৰু  াহলমান  ক্তই মোভ ৰৱত একাি মহন পূজা অচকনা 
কধৰ ফল পাইহছ বুধল এই সংবাদদাতাক জাধনবভল ধদহয়। 
 
 মোভ ৰৱ মধন্দৰৰ ধশৱ ধলঙ্গ  াৰতৰ ধ তৰহত সৰ্ব্কবৃেৎ ধশৱ ধলঙ্গ বুধল প্ৰাক্তন প্ৰিান মন্ত্রী শ্রীহমাৰাৰজী 
মদশাইহয় ইয়াক দশকন কধৰ হক হগহছ ময এহনকুৱা ধশৱ ধলঙ্গ  াৰতৰ আন ঠাইত মপাৱা মনযায ়৷ 

 
 মোশধক্তমান বাণৰজাৰ ধদনৰ মসই মোভ ৰৱ মধন্দৰৰ কীধত্তকস্তম্ভ আধজ মদধখবভল মপাৱা নাযায়। আধজৰ 
পৰা প্ৰায় ২৫০০ বছৰ পূহবক ্বযয়ম্বৰ  াৰতী নামৰ ধমস্ত্ৰী এজহন বত্তকমান থকা মধন্দৰ মটাৰ পুনধনমকাণ কহৰ৷ মতওোঁক 
সৰ্ব্কসািাৰণ মলাহক নাগাবাবা বুধলহে মেহনা জাধনধছল। মোভ ৰৱ মধন্দৰৰ ওচৰহত দধক্ষণ ফাহল মতওোঁৰ সমাধি 
আধজও ধবদযমান। 
 
 বাণৰজাৰ জীয়ৰী ঊষাহদৱীহয় এই মোভ ৰৱ মধন্দৰত সদায় পূজা কধৰধছল আৰু মোভ ৰৱৰ পৰা ফহল। 
পাইধছল। মশাধণতপৰুত এই মোভ ৰৱ মধন্দৰৰ আহশ পাহশ বাণৰজ। ধদনীয়া কীধত্তকস্তম্ভ আধজও মপাৱা যায়। 
 
  াৰতৰ ধবধ ন্ন প্ৰািৰ পৰা মোভ ৰৱ দশকনৰ বাহব  ক্ত সকল মতজপুৰভল আহে। ধকন্তু দুখৰ ধবষয় এই 
ঐধতোধসক মশাধণত পুৰৰ মোভ ৰৱ মধন্দৰ আৰু বাণৰজাৰ অনযানয কীধত্তকস্তম্ভ ধবলাক পযকটক সকলৰ বাহব 
আমাৰ চৰকাহৰ ধবহশষ আকষকণীয ়কধৰ ৰাধখব পৰা নাই । মশাধণতপৰু অথকাৎ বত্তকমান মতজপুৰৰ আহশ পাহশ থকা 
ইধতোস প্ৰধসদ্ধ সম্পদহবাৰ  ালদহৰ সংৰক্ষণ কধৰ পযকটক সকলৰ বাহব আকষকণীয় কধৰ ৰাধখব লাহগ বুধল স্থানীয় 
ৰাইহজ সদায় দাবী তুধল আধেহছ। 
 
 মোভ ৰৱৰ পৰা প্ৰায ় দুই ধকহলাধমটাৰ দূৰত বামুণী পাোৰ অৱধস্থত। এই বামুণী পাোৰত বাণৰজাৰ 
পূৰ্ব্কপুৰুষ প্ৰেলাদৰ ধদনৰ পৰা মতওোঁৰ ধদনভলহক থকা ৰাজপ্ৰাসাদত মখাধদত  াস্কযক মবাৰ আধজও অনাদৃত 
অৱস্থাহত পধৰ আহছ। মসইহবাৰ  ালদহৰ সংৰক্ষণ কৰা মোৱা নাই। বত্তকমান োধব জংঘহল আৱধৰ িধৰহছ। এই 
পাোৰ খনত থকা  াস্কযকযহবাৰ পযকটক সকহল যাহত  ালদহৰ চাব পাহৰ তাৰ বাহব এই ঠাই খনক আকষকণীয় 

কধৰব লাহগ। 

 
 

[ ধবিঃ দ্রিঃ— ৭ আগষ্ট '৮৬ ৰ সাপ্তাধেক প্ৰেৰীত প্ৰকাধশত, ম. ম. ] 
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উত্তৰ গুৱাোটীৰ মদৌলহগাধবন্দ মধন্দৰ 
 ধবধ ন্ন প্ৰাচীন সম্পহদহৰ ঐধতেযমধিত অসমত এধতয়াও স্থাপতয কলাৰ অহনক উজ্জ্বল ধনদশকন মপাৱা 

যায়। ইয়াৰ ধ তৰত অসমৰ ধবধ ন্ন ঠাইত থকা মঠ-মধন্দৰ মবাৰৰ আোঁৰত প্ৰাচীন িমকধবশ্বাস আৰু জনশ্রুধত মূলক 

ধবধ ন্ন কাধেনী শুনা যায ় যধদও প্ৰকতৃহত এইহবাহৰই ে'ল ইধতোসৰ প্ৰিান সমলহবাৰৰ এটা। তথাধপও এই 
আটাইহবাৰ মঠ মধন্দৰ স্থাপনৰ অিৰালৰ প্ৰকতৃ কাধেনী তথা ঐধতোধসক উহদশয আধজও উদ্ধাৰ মনাহোৱাহটা 

পধৰতাপৰ ধবষয়। শ শ বছৰ আহগহয় ধনধমকত এই মঠ-মধন্দৰহবাহৰ বেন কৰা উচ্চ স্তৰৰ স্থাপতয কলাহৰা মকাহনা 
মূলযায়ন মোৱা নাই। অসমৰ ধবধ ন্ন ঠাইত থকা এই ঐধতো ধসক মূলযবান সম্পদৰাধজৰ সংৰক্ষণৰ বযৱস্থা মলাৱা 
উধচত। 

 
 গুৱাোটীৰ আহশ পাহশ মপৌৰাধণক আৰু ইধতোসৰ সমল বেন কধৰ অো এহন  াহলমান মঠ-মধন্দৰ মপাৱা 

যায়। নদৰাজ ব্ৰহ্মপুত্রৰ উত্তৰ পাৰত, উত্তৰ গুৱাোটীৰ ধবধ ন্ন এহলকাত এহনকুৱা ইধতোহস গধৰ অো মকবাটাও 
ধেন্দু মধন্দৰ আধজও ধবৰাধজ আহছ। তাহৰ ধ তৰত মদৌলহগাধবন্দ মধন্দৰ অনযতম আৰু ই জাগ্ৰত ধবষ্ণু মধন্দৰ ৷ এই 

মধন্দৰত ধনহতৌ শ শ  ক্ত- ক্তা দশকনাথকীহয় ধনজৰ মহনাবাঞ্ছাহথক ফুল মবলপাত িূপ-িুনাহৰ  ধক্ত সেকাহৰ প্ৰ ু 
ধবষ্ণুৰ পদযুগলত অপকণ কৰা তাোধন ধদনহৰ পৰা আধজও অবযােত আহছ। ধকন্তু এই মধন্দৰ স্থাপনৰ এটা কাধেনী 
জনশ্রুধত মহত মপাৱা যায়। এহনদহৰ আধজ প্ৰায ়আভ ়শ বছৰ পূহবক আনন্দৰাম বৰুৱাৰ ধপতৃ পৰুুষ সকলৰ 
মমৌজাৰ এহলকা আধছল ৰধিয়াভলহক। উত্তৰ গুৱাোটীৰ পৰা ৰধিয়াভলহক ধবস্তৃত এই অঞ্চলহটা মমৌজাদাৰী প্ৰথাহৰ 
শাসন কধৰ আধছল। ৰধিয়াৰ ওচৰৰ সন্ধযাজাৰ নামৰ গাোঁৱৰ এজন মোজা কছাৰী ৰায়হত মতওোঁৰ মখধত পথাৰত োল 
মাধৰ থাহকাহত এধদনাখন এছটা পাথৰ পাহল। নািলৰ ফালত লগা ধশলহডাখৰ  ালদহৰ খাধন্দ উধলয়াহল মতওোঁ। 

কছাৰী জহন ধশলচটা  ালভক ধনধৰক্ষণ কধৰ চাহল ময মসই চটা ধশলত ধকবা অোঁকা আহছ।  মতওোঁ ধশল মডাখৰ 
মমৌজাদাৰৰ ঘৰভল হল যায ়আৰু মমৌজাদাৰক অপকণ কহৰ। 
 
 আনন্দৰামৰ ধপতৃপৰুুষ জনাই (আহজাককাই) ধশলহডাখৰত ধবষ্ণুৰ মুধত্তক অংধকত থকা মদধখ তাক 
 ালদহৰ নামঘৰ সাধজ প্ৰধতষ্ঠা কহৰ। মসইধদনাহৰ পৰা উত্তৰ গুৱাোটীৰ ৰংমেলত মদৌলহগাধবন্দ মধন্দৰ স্থাপন েয়। 

বংশানু ক্ৰহম আনন্দৰাম বৰুৱাৰ পধৰয়ালৰ মলাক সকহল মদৌলহগাধবন্দ মধন্দৰত একাি মহন  ধক্ত াহব পূজা-
অচকনা কধৰ আধেধছল। 
 
 ধকন্তু কালৰ কধুটল গধতত পধৰ মসই তাোধন ধদনীয়া মদৌলহগা ধবন্দ মধন্দৰহটা ধ্বংস হে যায় যধদও উত্তৰ 
গুৱাোটীৰ সহচতন িমকা নুৰাগী মলাক ধকছুমানৰ সেহযাগত বত্তকমান মদৌলহগাধবন্দ মধন্দৰহটা নতুনভক ধনমকাণ কৰা 

হেহছ । মদৌলহগাধবন্দ মধন্দৰৰ জাগ্ৰত ধবষ্ণুৰ মাোত্ময মকৱল উত্তৰ গুৱাোটীৰ আহশপাহশ প্ৰকাশ হে নাথাধকল 
অসমৰ চতুধদকশহত ধবয়ধপ পধৰল ধবষ্ণুৰ আহলৌধকক শধক্তৰ মধেমা। অসমৰ চাধৰ মকাণৰ পৰাই  ক্ত সকল আধে 

মদৌলহগাধবন্দ প্ৰ ুৰ শ্রীচৰণত পুষ্পাঞ্জলী ধদ যায ়— ধনজৰ অধ লাষ ধসধদ্ধৰ মেতু জাধনব পৰা মহত  াহলমান 

মলাহক এই মধন্দৰত পুজা-অচকনা কধৰ সুফল লা  কধৰহছ। 

 

 িমকীয ়সহচষ্ট আৰু  ক্ত সকলৰ অনুদাহনহৰ বত্তকমান মদৌলহগাধবন্দ মধন্দৰৰ আৰ-ধচ-ধচ মঠ আৰু স া 

ঘৰহটা নতুন ৰূপত ধনমকাণ হেহছ। ধবধ ন্ন ঠাইৰ পৰা অো শশ  ক্তৰ নাম-কীত্তকনত প্ৰধতধদন উত্তৰ গুৱাোটীৰ 
মদৌলহগাধবন্দ মধন্দৰৰ আকাশ বতাে মুখধৰত হে থকা মদখা যায়। 
 

[ ধব: দ্র:- ২৩ অহটাবৰ '৮৬ ৰ 'প্ৰেৰী' সাপ্তাধেকত প্ৰকাধশত ম. ম.। ] 
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িাহৰশ্বৰ মধন্দৰৰ আকাশীগঙ্গা 

 
 
 গুৱাোটীৰ পৰা প্ৰায় ৪০ ধকহলাধমটাৰ পধিমত ব্ৰহ্মপুত্রৰ উত্তৰ পাৰত ইধতোহস গৰধক অো োতীমূৰা 
পাোৰ অৱধস্থত। োটীমূৰা পাোৰৰ নামধনত বামুন্দী এখন ঐকয আৰু সংেধতপূণক জনবহুল আদশক গাওোঁ। সািাৰণ 
দৃধষ্টত োতীমূৰ হবধচত্রেীন পাোৰ েহলও ইয়াৰ বুকুহত ধনধেত হে আহছ ইধতোসৰ বহুহতা সমল। সুদূৰ অতীতত ই 

আধছল “জটািাৰী মদৱাধদহদৱ মোহদৱৰ লীলা ূধম”। মযাধগনীতন্ত্র পুধথত এই পাোৰৰ ধবষহয় পধৰস্কাৰ  াহৱ ধলখা 

আহছ— 

 
 
ধসহদ্ধশ্বৰসয পািাহতয 
েধস্তযুহি পৰ্ব্কহত। 
পৰ্ব্কতং েধস্তৰূপঞ্চ 
ঊহচ্ছিং কষৃ্ণধপঙ্গলং 
তত্র িীহৰশ্বৰং ।  
দধক্ষহণ ত ুমহেশ্বৰী। 
অ যচ্চকয গণপধতং মদৱং 
কহুল ধবহনং  হবন্ন চ ।। 

চিীং চ কাধত্তকহকয়ঞ্চ পূৰ্ব্ক াহগ গুোদ্বহয়।  
একাধলঙ্গং ধশলামহিয পদ্মহকাহষ তথা পহৰ ৷৷ 
আকাশীগঙ্গাধচহহ্নৰ ৰক্তবক্ষিঃ ধেৰন্নয়ং । 
শ্রী ূধতসংধস্থহতা মদৱিঃ ধসহদ্ধাইয়ং সৰ্ব্ককামদিঃ ।।  

 
 ওপহৰাক্ত মলাকত এই পাোৰৰ ওপৰত থকা আকাশীগঙ্গা আৰু ধশৱ ধলঙ্গ সম্পহকক মপাৱা যায়।  

 
 প্ৰবাদ আহছ ময তাোধনহত এই পাোৰৰ দাোঁধতত ধকছুমান কছাৰী মলাহক বাস কধৰধছল। এজন কছাৰী 
মলাকৰ এজনী খীৰতী গাইৰ সদায় পহয়ািৰা চাধৰধট শুকাই থাহক। কছাৰী মলাক জনৰ মনত সহন্দে উপধজল। 
এধদনাখন  ৰদূপৰীয়া গৰু জাকৰ মাজৰ পৰা গাইজনী একাষৰীো হে হগ থকা মদধখ মলাক জহনও তাইৰ ধপচ 
লহল। ধপচত মদহখ ময গাইজনীহয় এহজাপা ধবধৰণা গছৰ ওপৰত গাখীৰ ধদ আহছ। ধপছ ধদনা মতওোঁ মকইজনমান 
মানুে লগত হল মসই ধবধৰণ মজাপা খাধন্দ মপহলাৱাত ধশলৰ টুকুৰা এটা পাহল ।  ালদহৰ ধসেোঁহত পযকহবক্ষণ কধৰ 
গম পাহল ময মসইহটা অনয এহকা নেয় ধশৱ ধলঙ্গহে। ধপচত তাহতই প্ৰধতধষ্ঠত হে পধৰল শ্রীশ্রীিাহৰশ্বৰ ধশৱ মধন্দৰ। 
 
 ধশৱধলঙ্গ থকাৰ পৰা প্ৰায় ৫০০ ধমটাৰ ওপৰত পাোৰৰ গুো এটাত আকাশীগঙ্গা ধচৰধবদযমান। 

আকাশীগঙ্গাভল উঠা খট্ খধটহতই ধবৰাট ধশলৰ মধন্দৰ এটাৰ  গ্নাৱহশষ মপাৱা যায় আৰু ইহয় মসই কালৰ 
ঐধতস্থযপূণক কীধত্তকভল মহনাহযাগ আকষকণ কহৰ। মকহন সুন্দৰ আৰু পধৰকধল্পত  াহব ধশলহবাৰ কটা আহছ মদধখহলই 
আচধৰত লাহগ। মসইবাটাও ধশলত মখাধদত কৰা আিাৰধখধন আধজ নষ্ট হে অতীতৰ বুকুত জাে গহলও দক্ষ 
গহৱষহক ময ইয়াৰ পাঠ উদ্ধাৰ কধৰব পাধৰব তাত মকাহনা সহন্দে নাই। 
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 আকাশীগঙ্গাভল উধঠব পৰাভক ধশলহবাৰ খট্ খধটৰ দহৰ পাধৰ মথাৱা আহছ। গুোৰ মাজত ধয ঠাইত 

আকাশীগঙ্গাৰ ধচহ্ন আহছ তাভল মযাৱা বযধক্তৰহে মবািগময েয় ময মসই গুোভল উধঠ যাবভল “ধবশ্বকমকাই মকহন দহৰ 

খট্ খধটৰ বযৱস্থা কধৰ হথহছ" গুোৰ ওপৰ  াগ আধজও মানুেৰ অলংঘয অৱস্থাহত আহছ। আকাশীগঙ্গাৰ 

আকাশীজল সািাৰণ পৰ্ব্কতীয়া ধনজৰাৰ পানী নেয় বুধল মসই অঞ্চলৰ সকহলা আবাল-বৃদ্ধ-বধণতাই মগৌৰৱ অনু ৱ 

কহৰ। দূৰ-দূৰধণৰ পৰা অো তীথকযাত্রী সকহল আধজও মসই আকাশীগঙ্গাৰ জল বটলত  ’ৰাই ধনয়া মদখা যাে । 
িাহৰশ্বৰ দশকন কধৰবভল  ূটীয়৷ সকহলা আধেধছল। অৱহশয আধজ মকই বছৰ মানৰ পৰা  ুটীয়া সকলৰ  ীৰ কম 
মদখা হগহছ। 
 
 প্ৰবাদ আহছ ধয আকাশীগঙ্গাৰ ওপৰত গাখীৰ  াধল ধদহল ৫০০ ধমটাৰ তলত থকা ধশৱধলঙ্গত আধে পহৰ। 
পুৰধণ মধন্দৰহটা থাহকাহত ধশৱ ধলঙ্গহটা সদায় পানীৰ তলত বুৰ হগ আধছল। বতকমান নতুন মধন্দৰ সাহজাহত ধশৱৰ 
স্থলধখধন পকাকধৰ ধদয়া েয়। 
 
 িাহৰশ্বৰ ধশৱ মধন্দৰৰ মসই মপৌৰাধণক ঐধতেযপূণক মধন্দৰ আধজ মদধখবভল মপাৱা নাযায।় কালাপাোৰৰ 
ধদনত ইয়াৰ ধকছু ধ্বংস হেধছল আৰু ৰজা ধশৱ ধসংেৰ ধদনত তাক মমৰামধত কধৰ  াল কৰা হেধছল। ধশৱধসংেৰ 
ধদনৰ মসই মপৌবাধণক মদৌলহটা  াধি বতকমান ধচহমহেহৰ সজা হেহছ। 
 
 
 

[ ধব:দ্র: - ২৪ জুলাই ৮৬ৰ সাপ্তাধেক প্ৰেৰীত প্ৰকাধশত - ম. ম.] 
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মধেমা মধিত উমানন্দ 
 

 
 গুৱাোটী মোনগৰীৰ মকাছাৰী ঘাটত ধথয ়ধদ নদৰাজ ধবশাল ব্ৰহ্মপুত্রৰ উত্তৰ পাৰভল দৃধষ্ট ধনহক্ষপ কধৰহল 
ব্ৰহ্মপুত্রৰ মাজত এটা সৰুভক ধশলাদ্বীপ গছ গছনীহৰ ধথয় হে থকা মদখা যায়। এই ধশলাদ্বীপহটাৰ চৰণ মযন বাবা 

ব্ৰহ্মপুত্রই ধনহতৌ পথালী আহছ। এই দ্বীপহটাক দূৰণীৰ পৰা এটা ম'ৰা চৰাই মযন পাধখ মমধল পানীত ওপধিহে 

আহছ মতহন অনুমান েয়। মসহয়হে ইংৰাজ সকহল এই দ্বীপহটাক ম’ৰাচৰাইৰ দ্বীপ বুধলধছল। কাধলকা পুৰাণ আৰু 

মযাধগনী তন্ত্রৰ ধনধচনা পুধথত এই মহনাহমাো ধশলাদ্বীপহটাক ‘ ষ্মধশলা’ ‘ ষ্মকটূ’ আধদ বুধল অধ ধেত কধৰধছল । 
 
  স্ম ধশলাৰ উৎপধত্তক পুৰধণ িমকগ্ৰন্থ উপাখযান ধশৱ কামহদৱৰ পৰা অো বুধল অনুমান কৰাৰ যহথষ্ট স্থল 

আহছ। অৱহশয ধশৱ-কামহদৱৰ উপখযানহটা এটা জধটল বাদানুবাদৰ ধবষয় । উপাখযানহটা সািাৰণ  াহব এহন 
িৰণৰ ময - 

 

 সৃধষ্টকত্তকা ব্ৰহ্মাই ‘তাৰক’ নামৰ এটা শধক্তশালী হদতযক ্বযগকৰ মকাহনা মদৱতাই মতওোঁক বি কধৰব মনাৱাধৰব 

বুধল ‘বৰ’ ধদহয়। ব্ৰহ্মাৰ পৰা মতহন বৰদান লা  কধৰ হদতয তাৰকৰ মন উৎফুধেত হে পহৰ আৰু ৰাধতহটাৰ 
ধ তৰহত তাৰক ্বযগকবাসী হে পধৰল ৷ হদতয তাৰহক ব্ৰহ্মাৰ পৰা এহন বৰ লা  কৰাত ্বযগকবাসী ময সুখত থাধকব 
মনাৱাধৰব এইহটা সকহলা মদৱতাই উপলধি কধৰহল আৰু হদতযৰ কাযকযৰ কথা  াধব সকহলাধট ত্রস্তমান হে পধৰল। 
হদতয তাৰকৰ  য়ত ্বযগকবাসী মদৱতা সকল কোঁধপব িধৰহল। হদতয তাৰকৰ পৰা ৰক্ষা পধৰবভল মদৱতা সকল ইন্দ্র 

সমধন্বহত ব্ৰহ্মাৰ ওচৰ পাহলভগ ৷ হদতয তাৰকক ধদয়া ‘বৰহটাৰ কথা ব্ৰহ্মাই মতধতয়া উপলধিহয ়কধৰব পৰা নাধছল 

ময এহন ‘বৰ'ৰ ফলশ্রুধত অধত  য়ানক ে'ব বুধল। ব্ৰহ্মাই মদৱতা সকলক উমাপধত সংোৰকত্তকা মদৱাধদহদৱ 

মোহদৱৰ ওচৰভল যাব ক'মল আৰু মতওোঁহে এই কাযকযৰ সদুত্তৰ ধদব পাধৰব বুধল ক'মল। সকহলা মদৱতাই জটািাৰী 

ধশৱক হসমান কৰাবভল বুধদ্ধ পাধিহল। ধশৱ আধছল এক হবৰাগী, কাম  াবেীন মদৱতা। মতওোঁহলাহক ৰধতহদৱীৰ 
গুৰু কামহদৱৰ ওচৰ পাহলভগ আৰু কামহদৱক পাৰ্ব্কতীৰ হসহত থাধক মদৱতা সকলৰ মঙ্গলৰ বাহব কাম কধৰবভল 
অনুহৰাি জনাহল। ধশৱ আধছল মতধতয়া িযানস্থ। ধশৱৰ িযান  ঙ্গ কধৰবভল মদহন মতওোঁৰ বন্ধু বসিৰ লগত পাোঁচ 

ডাল কাোঁড় মাধৰ ৰধত  াব জগাই তাত উপধস্থত ে'ল। মদৱতা সকলৰ সুখৰ কাৰহণ মদহন এক সুন্দৰী নম্ৰ 
অহপশ্বৰীৰ ৰূপ িাৰণ কহৰ আৰু দধক্ষণ ফাহলধদ ধশৱৰ ওচৰ চাধপল। মদনৰ এহন তীক্ষ্ণ বাণৰ বাহব ধশৱৰ িযান 

 গ্ন ে'ল আৰু চক ুমমধল মদহখ ময মতওোঁৰ ওচৰত উমা মদৱী ধথয় ধদ আহছ। উমাহদৱীক সিখুত মদখা পাই ধশৱই 

এক মিুৰ োোঁধে মাধৰধছল আৰু মতওোঁ চক ু ফুৰাই মদহখ ময কামহদহৱ মঠাপা-ঠুধপ ফুল চধতয়াই আধছল মতওোঁভল। 

মতধতয়া ধশৱই মনক দমন কধৰ মতওোঁৰ দেহকাধট সূযকযৰ মপােৰৰ দহৰ উজ্জ্বল ধত্রনয়ন উজ্বধল উধঠল আৰু মসই 

তীক্ষ্ণ দৃধষ্টত কামহদৱ ধঠতাহত  ধষ্ম ূত ে’ল। ব্ৰহ্মপুত্রৰ এই ধশলাদ্বীপহত ধশৱই কামহদৱক  ধস্ম ূত কৰা বাহব  ষ্ম 

ধশলা বুধল মকাৱা েয়, আৰু এই মডাখৰহত ধশৱ ‘উমা’ৰ ধমলন েয় বাহব মেহনা উমানন্দ বুধল জনা যায।় 
  
 উমানন্দ মদৱালয়ৰ প্ৰিান হবধশষ্টয ে'ল একধলঙ্গ যাক কামাখযা মদৱীৰ হ ৰৱ বুধলও জন৷ যায।় কাধলকা 
পুৰাণত বণকনা কৰা মহত নন্দন পাোৰৰ পূৱ ধদশত  ষ্মকূট পাোৰ অৱধস্থত। এই  ষ্মকটূ পাোৰৰ দধক্ষণ ফাহল 

উৰ্ব্কশী মদৱীৰ স্থান, ধযহয় মনধক কামাখযাহদৱীৰ বাহব মদৱতা সকলৰ পৰা অমৃত হল আধেধছল। উৰ্ব্শী উৰ্ব্শী 
কিুত আধছল। এই উৰ্ব্কশী কিু  ষ্মকটূ পাোৰ এহলকাহত আধছল। কামাখযা মদৱীহয় মেহনা দধক্ষণ ফাহলধদ ইয়াভল 

আধে অমৃত পান কধৰধছল। মযাধগনী তন্ত্র মহত অশ্বতীথকৰ ওচৰত অৱধস্থত েস্তাচলৰ উত্তৰ-পূৱ ধদশত  ষ্মাচল 

আহছ। ইয়াহত উৰ্ব্কশী নাহমহৰ এটুকুৰা িমকীয় পধবত্র স্থল আহছ, যাক দশকন কধৰহল জীৱনৰ সকহলা পাপ মমাচন 
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েয়।  

 
 জনধবশ্বাস আৰু প্ৰবাদ মহত মাঘ মােৰ শুক্লা একাদশী আৰু সংক্ৰাধিৰ ধদনা ইয়াত স্নান কধৰহল অশ্বহমি 

যজ্ঞ কৰাৰ ধনধচনা ফল প্ৰাধপ্ত েয়। ইয়াহকা ধবশ্বাস কৰা যায ় ময মকাহনা এটা মসাম বাহৰ পৰা অমাৱসযা ধতধথত 
পধবত্র মহন  ষ্মচলত উধঠ বৃষ ধ্বজ ধশৱক পূজা অচ্চকনা কধৰহল মমাক্ষ প্ৰাধপ্ত ঘহট । 
 
১৬১৬ শকত গদািৰ ধসংেই এই মধন্দৰহটা পুনধনকৰ্ম্কাণ কহৰ আৰু মতওোঁৰ মদশত প্ৰাকধৃতক দুহযকাগ ঘটাত এই 
মধন্দৰত মোমযজ্ঞ কধৰ মতওোঁ ৰাইজৰ মঙ্গল কামনা কধৰধছল। ১৭৪২ খৃিঃত ধশৱধসংে ৰজাই এই মধন্দৰত এটা 

ৰূপৰ ধশৱমূধত্তক স্থাপন কধৰধছল। 
 
 এই উমানন্দত মোধশৱৰাধত্রৰ ধদনা অধত উলেমালহেহৰ ধশৱ পূজা কধৰবভল মদশৰ অনয প্ৰািৰ পৰাও 
 ক্ত সকল অো মদখা যায়। ধকন্তু দুখৰ ধবষয় এই উমানন্দ মধন্দৰ অধত প্ৰাচীন আৰু মেত্বপূণক মোৱা ্বযহত্ত্বও ইয়াৰ 

প্ৰধত আধম অধত উদাসীন, ধকয়হনা এই উমানন্দভল অো মযাৱাৰ সুবযৱস্থ নাই। বাধৰষা কালত তাভল মযাৱা অধত 

কধঠন। যধদ আমাৰ চৰকাহৰ এই ধশলাদ্বীপহটাভল দশকনাথকীৰ লগহত পযকটক সকলৰ যাতায়াতৰ সু-বযৱস্থা 

কধৰহলহেহতন মতধতয়া ে'মল এই উমানন্দৰ ধদবয কাধেনী মদশৰ সকহলাহৱ শুধনব আৰু মদধখব পাহলহেোঁহতন। 

গধতহক আধম  াহবা যধদ উমানন্দভল এখন দলং ধনমকাণ কধৰ ধদহয় মতধতয়া ে'মল আমাৰ ধবধ ন্ন প্ৰহদশ তথা মদশৰ 
পৰা অো পযকযটক সকহল তাভল হগ প্ৰাকধৃতক মসৌন্দযকয উপহ াগ কৰাৰ উপধৰও মধন্দৰৰ মাোত্ময জাধনব 
পাধৰহলহেোঁহতন। তাৰ লহগ লহগ আমাৰ চৰকাৰী পূঞ্জীভল ধকছু অথক আধেহলহেোঁহতন। 
 
 

*** 
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শযামৰায ়সত্রিঃ এধট পধৰচে 
 

 

 অসমীো জাধতৰ ঐকয সংেধত আৰু কলা-সংস্কৃধত ধবকাশত মোপুৰুষ শ্রী শ্রী শংকাৰহদৱ আৰু শ্রী শ্রী 
মািৱহদহৱ স্থাপন কৰা আৰু মতওোঁহলাকৰ আদশকত গ ় হল উঠা সত্র সমূেৰ অৱদান অন্বযীকাযকয।  গ্নমুখী বৃেৎ 

অসমীয়া সমাজখনক শংকৰহদহৱ সত্র স্থাপন কধৰ গীতমাত-কলা, সাধেতয আধদহৰ সংগঠন কধৰ নৱভবষ্ণৱ িমক 
প্ৰৱত্তকন কধৰ এক নতুন পথ মদখুৱাই হগহছ। ধপহছ অধত দুখৰ ধবষয় ময মোপুৰুষ জনাই ধদ মযাৱা অমৃতবাণী 

িমকতত্ব আৰু সত্র সমূেৰ উহদশয, অসমীয়া বুধল মকৱল মুখহত মগৌৰৱ মবাি কৰা সহৱ পােধৰ মপলাহল। অতীতৰ 
মসই মগৌৰৱ ধবলাক মযন ধদহন ধদহন মাৰ যাব িধৰহছ। মতৰাই মযাৱা নামঘৰ কীত্তকনঘৰত আধজ সময় মহত চাধক 
এগধছও নজলা অৱস্থা মোৱা মদখা যাে। অতীত ইধতোসৰ পাতধখলাত মসাণালী আখহৰহৰ ধলধখ মযাৱা মতৰাৰ 
আদশকহত প্ৰধতষ্ঠা মোৱা এখন মেৰাই মযাৱা পুৰধণ সচং সম্পহকক ইয়াত বযাখযা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হেহছ। 

 
 শ্রীশ্রীশযামৰায় সচং এসমেত গন্ধৰধদয়া গঞাহলাক সকলৰ প্ৰাণ ধবন্দু ্বযৰূপ আধছল। মোপুৰুষ 
শংকৰহদৱ আৰু দাহমাদৰহদৱৰ পদহৰণুৰ পৰা এই শ্রীশ্রীশযামৰায ়সচংখন এক শৰণ নাম িমকৰ প্ৰচাৰ আৰু ইয়াৰ 
দ্বাৰা অসমীয়া জাধতৰ কলযাণ তথা আৰু সংেধতৰ শু কামনা কৰাৰ অনযতম িমকানুস্থান আধছল বুধল কহল ধনিয় 
ব ়াই মকাৱা নে’ব। 

 
 শ্রীশ্রীশযামৰায ়সচং খনৰ প্ৰধতষ্ঠা সম্পহকক জাধনবভল যাওোঁহত এক মহনাৰম কাধেনী শুধনবভল মপাৱা যায়। 

ইয়াৰ বহয়াহজযষ্ঠ মলাক সকহল কয ়ময আধজৰ পৰা প্ৰায় ৪৫০ বছৰ আগহত বামুন্দীৰ োতী মূৰা পবকতৰ পধিম 

ধদশত ব্ৰহ্মপুত্রৰ নদী দ্বীপ মাজুলীৰ ধনধচনা ধকছুমান উবকৰ ‘চৰ’ আধছল। মসই সময়ত চুধলোধদয়াত বামুন্দীৰ 

গঞাোঁহলাক সকহল গৰু ম'েৰ 'বাথান' পাধত আৰু মখধত-বাধতহৰ 'ফচল’ উৎপাদন কধৰ আনন্দ মহনহৰ জীৱন 

ধনবকাে কধৰ ধদন কটাইধছল। এই চুধলয়া ধদয়াৰ উপধৰও ইয়াত আৰু ধকছুমান ‘চৰ' আধছল। তাহৰ ধ তৰত জয়পুৰ 
নামৰ আন এটা বৃেৎ নদী দ্বীপ আধছল। 
 

 বত্তকমান ‘জয়পুৰ' নলবাৰী মেকমুাৰ বৰহক্ষত্রী ৰাজে চক্ৰৰ অিগকত। এই জয়পুৰৰ ওচৰত গন্ধৰ ধদয়া 
নামৰ এখন গাওোঁ আধছল। ১৪শ পধৰয়াহল তাত বসবাস কধৰধছল। ধয সময়ত আহোম ৰজা ্বযগকহদউ ৰুদ্রধসংে 
ডািৰীয়াই আউনীআটীয ়সত্রাধিকাৰ মকশৱহদৱ বাপুক শধদয়াৰ পৰা আৰু আন আন সি মেি সকলক আধন 
মাজুলী সত্রখন ৰমক জমকভক সজাই তুধলধছল ধঠক মসই সময়হত এই গন্ধৰ ধদয়া গাৱোঁত শ্রীশ্রীশযামৰায় সচং খন 
প্ৰধতষ্ঠা কৰা হেধছল। পলাশবাৰীৰ ওচৰৰ মনপুৰ নামৰ গাোঁৱৰ জয়হদৱ নামৰ মলাক এজন ব্ৰহ্মপুত্র নদী সাতুধৰ 
আধে এই গন্ধৰধদয়াত উপধস্থত েয়। জয়হদৱ ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ মলাক আধছল আৰু মতওোঁৰ গলত এিাৰী ৰুদ্রাক্ষৰ 
মালাহদধখ গন্ধৰধদয়াৰ গঞাোঁহলাক সকহল আদৰ সাদৰভক গাৱভল হল যায়। মসই সময়ত বৰহদাৱাত কছাৰী 
ধবলাকৰ উপদ্রৱত গুৰুজনা ধতধষ্ঠ থাধকব মনাৱাৰা অৱস্থা মোৱাৰ বাহব নাহৱহৰ  ধটয়াই আহে আৰু শ্রীোটী সত্রত 
ধজৰধণ লয।় গুৰুজনাৰ লগত দাহমাদৰহদহৱা আধছল। শ্রীোটীত ধজৰধণ মলাৱাৰ ধপছত পুনৰ  ধটয়াই 
শ্রীশ্রীশংকৰহদৱ আৰু শ্রীশ্রীদাহমাদৰহদৱ নাৱত উধঠ গন্ধৰধদয়াত নাওোঁ ৰাহখ। গন্ধৰধদয়া ৰাইহজ গুৰু দুজনাক 
আদৰধণ জনাই আৰু অধববাধেত জয়হদৱক গুৰুহদহৱ ৰাইজৰ সেহযাগত ধববাে পাশত সুমাই ধদ শ্রীশ্রীশযামৰায় 
সচিৰ অধিকাৰী পাহত দুহয়াজনা গুৰুৰ পাদুকা দুহজাৰা ধদ জয়হদৱক শ্রীশ্রী শযামৰায় সচং গটাই হথ আহকৌ 
মতওোঁহলাহক নাহৱহৰ  ধটয়াই যায়ভগ। গুৰুজনাৰ অমৰবাণীহয় সকহলা গঞাোঁৰ মন পৰধশ যায়। 
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 লুইতৰ গধত িাৰাই বাগৰ সলাহল। মসউজী-উককৰ গন্ধৰধদয়াৰ প্ৰধত লুইতৰ মকাপ দৃধষ্ট পধৰল। ধকছু 
বছৰৰ ধ তৰহত গন্ধৰধদয়া আৰু শযামৰায় সত্রৰ মূল  ূধমখি ব্ৰহ্মপুত্রৰ বুকুত জাে যায়। তাত বাস কৰা মলাক 

সকল ধদধেহি ধদপাহি যাব লগাত পহৰ। ধকছুমান মলাক লাওোঁপাৰা গাৱোঁভল অোত মোপ্ৰ ু শ্রীশ্রীশযামৰায়ৰ ধবগ্ৰে 

আৰু সচিৰ মূল চাধকগধচও লাওোঁপাৰা গাৱভল অনা েয়। লাওোঁ পাৰাত পুনৰ মসই সচংখন প্ৰধতষ্ঠা কৰা ে'ল। ধকন্তু 

দুখৰ ধবষয় ব্ৰহ্মপুত্রই পুনৰ লাওোঁপাৰা গাৱভল মখদা মাধৰহল। ব্ৰহ্মপুত্রৰ গৰাখেনীয়াত লাওোঁপাৰাখহনা পধতত ে'ল। 
বত্তকমান শধনমিল মৰাডৰ ওচৰত লাওোঁপাৰা বাধসন্দা ধকছুমাহন এই মূল সচংখনৰ পৰম্পৰাক জীযা়ই ৰাধখহছ। 
বত্তকমান লাওপাৰাবাসীৰ এই শ্রীশ্রীশযামৰায় সচংখনক হল সমাজ বযৱস্থা আৰু িমক সংস্কৃধতৰ গধতিাৰা জীৱি হে 

আহছ। ইয়াত প্ৰধত বছহৰ নানান িমকীয ়অনুষ্ঠানৰ আহয়াজন কৰা েয়। শ্রীকষৃ্ণ জিাষ্টমী আৰু পহচধত উৎসৱ এই 
সচিৰ ধবহশষ আৰু প্ৰিান উৎসৱ। 
 

 ডিঃ মহেশ্বৰ মনওোঁগৰ ‘পধবত্র অসম' নামৰ গ্ৰন্থখনত লাওোঁপাৰাৰ শ্রীশ্রীশযামৰায় সচিৰ কথা উহেখ আহছ। 

ডিঃ মনওোঁগৰ  াষাত সচংহবাৰ সত্রতভক কম পধৰমাহণ ৰাজহুৱা আৰু ঘাইভক পাধৰবাধৰক। সচংহবাৰত  কত মসৱা, 
পূণকহসৱা কৰধণহসৱা আধদ চহল। ধকন্তু শ্রীশ্রী শযাম ৰায় সচংখন পূবকহৰ পৰা ৰাজহুৱা িমকানুষ্ঠানহে আধছল গধতহক 

ইয়াক ‘সচং’ নভক সত্র বুধল মকাৱাহে যুগুত বুধল আধম  াহবা। 
 
 চাধৰশ পঞ্চাশ বছৰ িধৰ এই সত্রখহন ধেন্দু িমকৰ অমৰ বাণী আৰু শাধিৰ অধময়া ধনজৰা মবাৱাই আধেহছ। 
এই সত্রত দুখন অধত পুৰধণ সাধচ পাতৰ পুধথ আহছ যধদও তাহৰ এখন পইতা চৰাই কধুট টুকুৰা টুকুৰ কৰা মদখা 

যায়। ধনিঃধচহ্ন হে যাব িৰা এই আপুৰুগীয়া সাধচ পাতৰ পুধথ দুখন বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ব ধব াহগ সংৰক্ষণ কৰাৰ 
বযৱস্থা কধৰব মনাৱাহৰহন? আধম  াহবা তথয অনুসন্ধানী সকহল অিত এই পুৰধণ শ্রীশ্রীশযামৰায় সত্রত থকা পুৰধণ 

সাধচপাতৰ পুধথ, মধণকূট গুৰুআসন আৰু  াস্কযকযধখধন সংৰক্ষণ কধৰ ৰখাৰ বাহব আগবাধ  ়আধেব নে’মল আমাৰ 
অতীত ইধতোহস শাওপাত ধদব। 
 
 
 
 

[ ধবিঃদ্রিঃ—১৭ মচহপ্তম্বৰ ৮৯ ৰ ‘আধজ অসম’ বাতধৰ কাকতত প্ৰকাধশত, ম.ম. ]  
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বামনু্দীৰ গহলশ্বৰী মধন্দৰ 

 
 
 বামুন্দীৰ োতীমূৰা পাোৰৰ উত্তৰ ধদশত অথকাৎ োতীৰ মনজডাল সদৃশ পাোৰৰ মসই ঠাইধখধনহত মেহনা 

‘গহলশ্বৰী” নামৰ এটা মধন্দৰৰ অৱধস্থধত আধছল। 'গহলশ্বৰী' মধন্দৰ শধক্তপীঠ আধছল বুধল এই অঞ্চলত জন প্ৰবাদ 
আহছ। িাহৰশ্বৰ মদৱালয়ৰ মধন্দৰ আৰু গহলশ্বৰী মধন্দৰ কালাপাোৰৰ অতযাচাৰত ধ্বংস প্ৰাপ্ত ঘহট বুধল আঠুমূৰীযা় 
মলাক সকহল আধজও কয়। ধকছুমান মলাহক আধজও কয় ময গহলশ্বৰী মধন্দৰৰ ধশলৰ খুটা মকইটামান মেহনা 

তাোনীহত ডামপুৰীয়া মলাহক ধন মছধজদত লগায়। অৱহশয ই ধকমান দূৰ সতয ঠাৱৰ কৰা কধঠন। 

 
 অৱহশয এইহটা নুই কধৰব মনাৱাধৰ ময োতীমূৰা পাোৰৰ মসই ঠাই খনত গহলশ্বৰী মধন্দৰ নাই বুধল, 
ধকয়হনা ১৯৭৪ চনত গহলশ্বৰী মধন্দৰৰ তথয উদ্ঘাটন কধৰবভল শুৱালকধুছ মোধবদযালয়ৰ প্ৰবীণ অিযাপক 
শ্রীশ্রীমান চক্ৰৱত্তকীৰ লগত এটা ইধতোস তথযসন্ধান অনুৰাগী যুৱকৰ দলৰ হসহত এই প্ৰৱন্ধ ধলখহকা তাভল হগ 
খনন কাযকয চলাইধছল ৷ খনন কাযকয চলাই তাত ধকছুমান পুৰধণ ইটাৰ টুকুৰা মপাৱা হগধছল। তথয অনুসন্ধান 
কাৰীহলাহক  ালদহৰ অিযয়ণ কধৰহল ধনিয় গহলশ্বৰী মধন্দৰৰ ইধতোস পাব। 

 
 দুখৰ ধবষয় এই সম্পহকক অিযয়ন কৰা মলাক সমাজত অধত নগণয আৰু অিযাপক শ্রীমান চক্ৰৱত্তকীৰ 
পৰহলাক প্ৰাধপ্ত ঘটাত মসই কাম ধসমানহত থাধকল । 
 
 গহলশ্বৰী মধন্দৰ ধ্বংসাৱহশষ উদ্ধাৰ আৰু মধন্দৰৰ পুৰধণ কাধেনী মকাৱা মলাহকা বতকমান বামুন্দী অঞ্চলত 

মনাহোৱা ে’ল। মসহয় বামুন্দীৰ ইধতোসৰ পাতধখলাত ই এক আিৰুৱা অিযায় হেহয় ৰ’ল।  
 

 

 

 

 

*** 
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বামনু্দীৰ মোমাযা় শ্রীশ্রীকালী মধন্দৰ 

 
 
 বামুন্দীৰ োতীমূৰা পাোৰত অৱধস্থত আন এটা উহেখহযাগয মধন্দৰ ে’ল মোমায়া, মোশধক্ত শ্রীশ্রীকালী 
মধন্দৰ। 

 
 োতীমূৰা পাোৰৰ দধক্ষণ অংশত মগািাৰ পাক আহছ। অসযত় নদৰাজ ব্ৰহ্মপুত্রই োতীমূৰা পাোৰৰ গা চুই 
হব হগধছল আৰু এই পাোৰৰ অংশত এক ধবৰাট পানীৰ (চাকভনয়া) পাক আধছল। সািাৰণহত এই পাকত নাও 
আধদ পধৰহল সেজহত নাওোঁ উধঠব মনাৱাহৰ । এই পাকত মেহনা এচটা বৃেৎ ধশলত উধঠ মগািায ়বৰশী বাই মাছ 

িধৰধছল, মগািাৰ পাক এই কাৰহণই ধবখযাত ময জনশ্রুধত মহত মৃত ্বযামীক কলৰ ম লত তুধল সতী মবউলাই 
জীয়াই তুধলবভল  গৱানক স্তুধত কধৰধছল আৰু সতীৰ ম লখন মেহনা ব্ৰহ্মপুত্রৰ প্ৰৱল মসাোঁতৰ ধবপৰীহত উজায ়
আধে এই মগািাৰ পাকত পধৰধছল। সতী মবউলাৰ ৰূপত মুগ্ধ হে মগািাই মতওোঁক ধবয়া কৰাৰ প্ৰস্তাৱ ধদ নানান 
চলাধে কথা হকধছল আৰু মতধতয়া সতীহয় মগািাক অধ শাপ ধদধছল । 
 
 অৱহশয মগািাৰ পাক আহছ যধদও ইয়াত মকাহনা মঠ-মধন্দৰ নাই মাহথান মগািাই বৰশী মবাৱা ঠাই 
মডাখৰত থকা ধশলহটাত মগািাৰ  ধৰৰ ধচহ্ন মে মদখা যায়। 

 
 এই মগািাৰ পাকত অথকাৎ পাোৰখনৰ দাোঁধতত মোমায়া শ্রীশ্রী কালীৰ মধন্দৰ স্থাধপত হেহছ। কধল কালত 
কালীৰ অহলৌধকক দশকহনই এই অঞ্চলৰ ৰাইজক আচধৰত কধৰ তুহল। মদখাত অধবশ্বাসয েহলও ই এটা সতয 
কাধেনী। 
 মসয়া আধজৰ পৰা প্ৰায় ৩০ বছৰ আগৰ কথা। শ্রীমায়াৰাম কধলতাক েঠাৎ মাধৰ মপলাই । মতওোঁ সংজ্ঞােীন 

হে পধৰ যায়। মকধতয়াবা, মখধতপথাৰত, মকধতয়াবা নামঘৰত মতওোঁ ধনমাতভে পধৰ থাহক আৰু মকধতয়াবা মতওোঁ 

কাহৰাবাৰ হসহত বুৰ-বুৰাই কথা পাধত থাহক । ধকছু সময় এইদহৰ থকাত মুহখহৰ মফন পানী ধনগধৰ ওলাই। 

মলাকৰ দৃধষ্টত এহকা নাই, ধকন্তু মায়াৰাম কধলতাৰ চকতু অজস্ৰ কালী মূধতকৰ ধদবযহজযাধতহয় মতওোঁৰ চক ুচাত্ মাধৰ 
িহৰ। মদৱীক মধন্দৰ লাহগ। মায়াৰাম কধলতাই বাৰু মধন্দৰ মকহনভক সাহজ? িন ধবত মনাহোৱা মতওোঁ এজন দুখীয়া 

কষৃক, গধতহক মতওোঁৰ পহক্ষ মধন্দৰ সজা কধঠন। এইদহৰ সময় হগ থাধকল। মদৱীহয় আহকৌ মতওোঁক মদখা ধদহল 
মদৱীহয ়মায়াৰাম কধলতাক কহল ময মতওোঁৰ ঘৰৰ সিহুখধদ হব মযাৱা লাহেশ্বৰী সুধতহটাহৱ ধদ ধপচ ধদনা এটুকুৰা 

কলা কাঠ ওপধি আধেব আৰু তাক আধন  ড়াল ঘৰত (  াহখৰী ঘৰত য'ত িান ৰখা েয় ) স্থাপন কধৰব লাহগ 

নেহল সবংহশ মতওোঁক ধ্বংস কধৰব । মদৱীহয ়কথা ধখধন হক অিিকান েল। মায়াৰাম কধলতাই কথাধখধন ধনজ 
মপটহত সুমাই ৰাধখহল আৰু ধপচ ধদনা মদৱীহয ়ধদয়া সময়মহত কাঠ টুকুৰা সাতুৰী নদীৰ পৰা আধন  ড়াল ঘৰত 
স্থাপনা কহৰ। মসই ধদনাহৰ পৰা তাত মতওোঁ চাধক বধি ধদ মোমায়াক স্তুধত কহৰ। 
 
 মায়াৰাম কধলতাৰ ধদনহবাৰ বাগধৰ হগ থাধকল । এধদনাখন মায়াৰাম কধলতাই ধনজৰ ঘৰৰ কাষহত থকা 
পাোৰৰ দাোঁধতৰ মাধট ডৰাত লগৰ মকইজনমানৰ লগত পকা িান দাই থাহকাহত আহকৌ মদৱীহয ়মেচাোঁ মাধৰ িহৰ। 
মাধটত পধৰ মায়াৰাম কধলতাই কক বকাই থাধকল। লগৰ মকইজহন মতওোঁক মাধটৰ পৰা তুধলবভল প্ৰয়াস নকধৰহল 

আৰু প্ৰায় আিাঘো মানৰ ধপচত মতওোঁ মযধতয়া উধঠ বহে, মতধতয়া লগৰ মকইজহন মতওোঁৰ কাষৰ পৰা এডাধল 

সাপ মযাৱা মদখা পাহল। এই ঘটনা লগৰ মকইজহন মদখাত, মায়াৰাম কধলতাৰ কাধেনীহটা ৰাষ্ট্ৰভে পধৰল। মদৱী 
গাৰ পৰা মযাৱাৰ ধপচত মতওোঁ এজন সািাৰণ মানুেৰ ধনধচনা হে পহৰ। 
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 মায়াৰাম কধলতাই মদৱীৰ মধন্দৰ সাধজ উধলয়াব মনাৱাৰাত আহকৌ এধদন মদৱী আধৱ 'ূতাভে এটা উপায় 

ধদহল ৷ মতওোঁৰ ঘৰৰ নাধত দূৰহত থকা দধিৰাম কধলতাক লগত হল িন সংগ্ৰেৰ পথ ধদহল। এহক সময়হত মদৱীহয় 
দধি কধলতাহকা ৰাধত সহপান মদখুৱাহল ময মায়াৰাম কধলতা সাতধদন িধৰ ধনমাত হে থাধকব আৰু মতওোঁক লগত 
হল মধন্দৰ সাধজ উধলয়াবৰ বাহব সাতধদন িধৰ গাোঁহৱ গাোঁহৱ হগ িন সংগ্ৰে কধৰব লাধগব। মদৱীৰ এই আজ্ঞা পাই 
দধি ৰাম কধলতা উচপ খাই উধঠল আৰু ধপচ ধদনাহৰ পৰা িন সংগ্ৰেৰ বাহব ছহয়া ওলাই। মদৱীৰ এই কাধেনী শুধন 
সকহলাহৱ িন আগব ়াহল আৰু ৰাইজৰ সেহযাগত শ্রীশ্রী কালী মধন্দৰ স্থাপন হে উধঠল। 
 
 বামুন্দীৰ এই শ্রীশ্রীকালী মধন্দৰ দশকন কধৰবভল অসমৰ ইমূৰৰ পৰা ধসমূৰৰ  ক্ত— ক্তা সকল অধে 

পজূা অচ্ছকনা কধৰ যায।় শুনা যায ়ময এই শ্রীশ্রীকালী মধন্দৰত পূজা এ াগ মদৱীভল বুধল আগব ়াই বহুহত সুফল 
লা  কধৰহছ। 
 

 বতকমান কধুৰ শধতকাত মোমায়া শ্রীশ্রীকালীৰ এই কাধেনী েয়হতা বহুহতই উলাই কধৰ উৰুৱাই ধদব, ধকন্তু 
 গৱান ধবশ্বাসী মলাক সকহল ইয়াৰ মাোত্ময সদায় অনুিাৱন কধৰ ধনজ মনক প্ৰহবাি ধদ শাধি অনু ৱ কধৰ আহছ। 

 
 
 

 
 

[ ধবিঃ দ্রিঃ অগ্ৰদূত কাকতত প্ৰকাধশত। ম. ম. ] 
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ঐধতেয মধিত ধসহদ্ধশ্বৰ মদৱালয ়

 
 
 অসমৰ মানহচষ্টাৰ শুৱালকধুছ অকল পাট মুগাৰ কাহপাৰৰ বাহবই ধবশ্ব ধবখযাত নেয় ই এখন ইধতোহস 

গৰধক অো িামকীক আৰু সাংস্কৃধতক পৰম্পৰা থকা ঠাই বুধল কহলও ধনিয় মবধছ মকাৱা নে’ব। শুৱালকধুছক ধযদহৰ 

পাট-মুগাৰ কাহপাহৰ ধবশ্বৰ জনমানসত পধৰচয় কধৰ ধদবভল সক্ষম হেহছ, ধঠক মতহনদহৰ মসৌ তাোনীহৰ পৰা ধেন্দু 
িমকৰ ধ্বজা উৰুৱাই অো বাবা ধসহদ্ধশ্বৰ ধবৰাধজত শ্রীশ্রীধসহদ্ধশ্বৰ মদৱালয ়খহনও ইয়াক িামকীক জগতখনত এখন 

উচ্চ আসন ধদব পাধৰহছেোঁক। 

 
 ধসহদ্ধশ্বৰ মদৱালয়খনৰ উৎপধত্ত সম্পহকক মকাহনও সধঠক াহৱ কব মনাৱাহৰ আৰু ধকংবদধিও  ুধক মপাৱা 
নাই যধদও ইয়াক ্বযগকহদউ ধশৱধসংেৰ ধদনত পুণধনকমকান কৰা েয় বুধল কামৰূপ বুৰঞ্জী আৰু ধবধ ন্ন গ্ৰন্থত উহেখ 
আহছ। মযাধগনী তন্ত্র পুধথ খনহতা এই ধসহদ্ধশ্বৰ মদৱালযৰ় অৱধস্থধতৰ কথা উদ্ধধৃত আহছ। মযাধগনী তন্ত্রপুধথৰ 

২,৯,১২৯ মলাকত উহেধখত ধবন্ধযাচহলই ে'ল ধসন্ধযাচল পৰ্ব্কত। এই ধসন্ধযাচল পৰ্ব্কতত অৱধস্থত মধন্দৰৰ মদৱতা 

ধসহদ্ধশ্বৰ বুধল মযাধগনীতন্ত্র পধুথৰ ২,৮,২৯ মলাকত বযাখযা কৰা আহছ। মগহজধটয়াৰৰ মহত এই মধন্দৰহটা ১৭২৯ 
চনত মোৰাজ ধশৱধসংেৰ ধদনত পুনধনকমকাণ কৰা েয় আৰু লাহখৰাজ জধম আহছ ৪৭৪ ধবঘা। 
 
 সমগ্ৰ অসমত মোৰাজ ধশৱ ধসংেৰ ধদনত পুৰধণ মঠ-মধন্দৰ মবাহৰ নতুন প্ৰাণ পাইধছল আৰু হশৱ িমক 
প্ৰচাৰ কধৰ মতওোঁ খযাধত অজকন কধৰ হগহছ মোৰাজ ধশৱধসংেৰ দৃধষ্টৰ পৰা এই ধসহদ্ধশ্বৰ মদৱালয ়খহনা সাধৰ যাব 
পৰা নাধছল। ১৮৯৭ চনৰ বৰ  ূইকোঁপৰ সময়ত এই মধন্দৰহটা পধতত মোৱাত পুৰধণ কীধতক স্তম্ভহবাৰ ধবনষ্ট হে পহৰ 
আৰু তাত থকা তামৰ ফধলৰ লগহত ধশল্প  াস্কযক মবাৰহৰা যহথষ্ট ক্ষধত েয়। ধসহদ্ধশ্বৰ মদৱালয ়সম্পহকক জাধনবভল 
েহল তাত থকা তামৰ ফধলখন পধ ় চাহলই বুধজব পাধৰ ইয়াৰ ইধতোস ধকমান সমৃদ্ধ আৰু পুৰধণ । এই তামৰ 

ফধলখনত এহনদহৰ ধলখা আহছ – 
 
 

“্বযধস্ত ঐীধসহদ্ধশ্বৰ মদবসয দভত্ত তৎবৃোঁধত মতাষকিঃ  

প্ৰমাদিঃ পালকং পাতু সেৰাজযং নৰাধিপং 

তদ্রায়স্তু দহদৌ যৎ শ্রীিমক পাহলাজ বংশজিঃ 

শ্রীগদািৰ ধসংেি  ূহপশিঃ শত্রু বংশজিঃ ॥  

শ্রীধসহদ্ধশ্বৰ িজ্জক মটৰেৰেিঃ মসবাধদ বৃধত্ত প্ৰদং  

তাম্ৰ পত্রধমদং ধশৱায়ধবদহি প্ৰদত্তহন্নকা দৃ্ধতং ॥ 

্বযধস্ত শ্রীধশৱ ধসংে ্বযগকনৃপহতৰা মদশহতা যজৱান । 

মন্ত্রী শ্রীতৰুণিঃ সুহসধৱ দুৱৰা বংহশা বৃেৎ ফুক্কনিঃ ॥ 
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 ইধতোসানুৰাগী বযধক্ত সকহল যধদ ধসহদ্ধশ্বৰ মদৱালয ়সম্পহকক জাধনব ধবচাহৰ তাহৰ আংধশক পাঠ উদ্ধাৰত 
এই তামৰ ফধলখহন ধনিয় সোয় কধৰব বুধল আশা কধৰব পাহৰা। 
 
 ধপহচ অসমৰ অনযানয ধশৱ মধন্দৰৰ ধনধচনা এই মধন্দৰৰ পূজা পাতালৰ পদ্ধধত এহক নেয়। মন কধৰব 
লগীয়া এই ময অনযহবাৰ ধশৱ মধন্দৰত ধশৱ ধলঙ্গৰ পজূাই প্ৰািানয লা  কধৰ আধেহছ। ধকন্তু ধসহদ্ধশ্বৰ মধন্দৰত ধলঙ্গ 
পজূাই উচ্চ আসন আৰু প্ৰািানয লা  কধৰব পৰা নাই। আন এটা উহেখনীয ়ময এই মধন্দৰত এহকলহগ ধশশু ধলঙ্গ 
আৰু ধবষ্ণু মূধত্তক থকাহতাও মন কধৰব লগীয়া ধবিৰ । ধকয়হনা ধেন্দু শাস্ত্ৰ মহত ধশৱ আৰু ধবষ্ণু দুটা মবহলগ মবহলগ 

শধক্ত। মসহয়হে দুহয়াটা ধবগ্ৰে এহক লহগ স্থাধপত মোৱাহতা ধবসদৃশ মযন লাধগহলও ইয়াৰ পৰা বুধজব পাধৰ ময এই 
মধন্দৰহটা ধবষ্ণুৰ শধক্ত অথকাৎ হবষ্ণৱ শধক্তৰ প্ৰ াৱৰ পৰা মুক্ত েবধে পৰা নাই। জনশ্রুধতৰ পৰা জনা যায় ময 
ধসহদ্ধশ্বৰ মধন্দৰ সাধজ উধলয়াওহত ধসহজাৱা কণী আৰু মাগুৰ মাছৰ মতজ বযৱোৰ কৰা হেধছল। কণী আৰু মাছৰ 
মতজ বযৱোৰ কৰাত ধবগ্ৰে অশুধচ েয় আৰু বাবা ধসহদ্ধশ্বহৰ ৰজাক সহপানত অিমক মোৱা বুধল কয়। মতধতয়াহৰ 
পৰা ধলঙ্গৰ ওপৰত পূজা নকধৰ স াঘৰত পূজা  াগ ধদহয়। অকল ধসহদ্ধশ্বৰ মদৱালয়ত ধশৱ ধবষ্ণুহৱই বাস কৰা 

নাই মোশধক্ত মদৱী দুগকাইও বাস কধৰ আহছ । দুগকাৰ মূধত্তক থকা মতাহৱই প্ৰমাণ কহৰ ময ধশৱ আৰু আদয শধক্ত 
দুগকাৰ প্ৰ াৱৰ কথা। ধসহদ্ধশ্বৰ মদৱালয ়অকল হশৱ িমকালম্বী সকলহৰ পধবত্র তীথক মক্ষত্র নেয় ই বুদ্ধ িমকাৱম্বী 
সকলহৰা পধবত্র তীথকস্থান বুধল খযাধত আহছ। বহু বছৰ িধৰ এই মধন্দৰত সুবাদ্দুধব নাহম মবৌদ্ধ সন্নযাসী এজহন থাধক 
মবৌদ্ধ িমকৰ প্ৰ াৱ ধবস্তাৰ কধৰধছল। মতওোঁ মেহনা বুদ্ধ মদৱৰ মশষ ধশষয আধছল। তত্ত্বধবদ ৰাজহমােন নাহথ ধসহদ্ধশ্বৰ 
মধন্দৰক গুপ্ত স যতাৰ আৱদালত হশৱ মধন্দৰভল ৰূপািধৰত েয় বুধল মত মপাষণ কধৰ হগহছ । 
 
 বতকমান তাোনীৰ মসই অতীত মগৌৰহৱহৰ প্ৰ াধৱত ধসহদ্ধশ্বৰ মধন্দৰৰ মহনাহমাো মসৌন্দযকয আৰু পুৰধণ 
কধলয়া ধচত্র  াস্কযকহবাৰৰ আকষকণ আধজ আৰু নাই। ১৯৬৭ চনহত পাচ কৰা Religious Act মহত মদৱালয়খন 
চৰকাহৰ অধিগ্ৰেণ কহৰ যধদও আধজহকাপধত এই মধন্দৰৰ উন্নধত মোৱা আমাৰ দৃধষ্টত পৰা নাই। বছধৰ মাত্র 
৬৬২.০০ টকাৰ অনুদাহনহৰ বাৰু মধন্দৰহটা পধৰচালনা কধৰব পাধৰহন? মসই ধবষহয় মধন্দৰ পধৰচলনা সধমধতৰ 

সম্পাদক শ্রীচতীন্দ্র নাথ শমকাই আহক্ষপ কধৰ আমাক মধন্দৰহটাৰ দুখ লগা ধ তৰ চ'ৰাৰ সমযক বুজ ধদহয়া 

গুৱাোটীৰ পৰা ধযহেতু শুৱালকধুছ মবধছ দূৰত নেয়, আৰু ই এখন বাধণধজযক প্ৰিান ঠাই ইয়াত থকা ধসহদ্ধশ্বৰ 

মধন্দৰহটা পযকযটক সকলৰ চকতু পৰাভক সজাহল ধনিয় পাট-মুগাৰ মবো কধৰবভল অো মলাক সকহল এই 
মধন্দৰহটা দশকন কধৰ কতৃাথক েব পধৰব বুধল আধম আশা কধৰব পাহৰােোঁক । 
 
 

 
 

[ ধবিঃ দ্রিঃ – সাপ্তাধেক ‘প্ৰেৰী’ ত প্ৰকাধশত। মম ] 
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ইধতোস প্ৰধসদ্ধ চম্পক নগৰ 

 
 
 গুৱাোটীৰ পৰা প্ৰায় ৫৫ ধকহলাধমটাৰ পধিমত ইধতোস প্ৰধসদ্ধ চম্পক নগৰ অৱধস্থত। চম্পক নগৰ বুধল 

কহলই মনভল আহে এজন প্ৰতাপী বধণক সাউদ, অতযি মজদী পৰুুষ চান্দ সদাগৰৰ কথা। তাৰ উপধৰ মতওোঁৰ 

মনসা মদৱীৰ হসহত লগা কাধজয়া, মবউলা লধখন্দাৰৰ বাহব সজা 'মমৰঘৰ' আৰু সতী মবউলাৰ ্বযামী  ধক্তৰ অমৰ 
কাধেনী আধদহয ়অসম বুৰঞ্জীৰ পাতধখলা ময সমুজ্জ্বল কধৰ ৰাধখহছ তাৰ কথা মনভল নাধে মনাৱাহৰ। 
 
 অসমৰ জনসািাৰহণ মবউলা-লধখন্দাৰৰ কাধেনী ধনিয় কম মবধছ পধৰমাহণ জাহন। চান্দসদাগহৰ মোমায়া 
ধবষেধৰৰ লগত মজদ কধৰধছল মতওোঁক পূজা নকহৰা বুধল আৰু ধবষেধৰহয় চান্দ বু ়াৰ লগত কাধজকয়া কধৰ মতওোঁ 
বধণজভল ধনয়া ধডিাহবাৰ ব্ৰহ্মপুত্রৰ পানীত বুৰাই মপলাই যহথষ্ট অধনষ্ট কধৰধছল আৰু অৱহশষত মতওোঁৰ অধত 

মৰমৰ পুত্র লধখন্দাৰহকা ফুল শযযাৰ ধদনাই েতযা কৰা ে'ব বুধল মদৱীহয ় াবুধক ধদধছল। লধখন্দাৰক যাহত েতযা 

কধৰব মনাৱাহৰ তাৰ বাহব চান্দ বু ়াই ‘মমৰঘৰ’ সাধজহল । ( মমৰঘৰ মাহন এহন এটা ঘৰ য'ত মনধক ধপপৰা এটাও 

সুমাব মনাৱাহৰ) ধকন্তু ইধতমহিয মদৱীহয ়খধনকৰহকা সাৱিান বাণী শুনাই থয ়যধদহে মতওোঁ মছদ এটাও মনৰাহখ 
সবংহশ ধ্বংস কৰাৰ৷ মসহয় সামানয মছদ এটা খধনকহৰ সাউদক কব মনাৱাৰা হকহয় ৰাহখ। 
 
 লধখন্দাৰ গুণৱান, ৰূপবান, িনৱান আধদ আটাইহবাৰ গুহণহৰ ধব ূধষত। গধতহক মতওোঁৰ লগত ধবয়া 

মোৱাৰ মযাগযা কনযা মবউলাহক চান্দ বু ়াই পছন্দ কহৰ। চান্দবু ়াই মবউলাক মবাৱাৰী ধেছাহপ গ্ৰেণ কৰাৰ 
কাধেনীও অধত দীঘলীয়া অৱহশয মসইহবাৰ ইয়াত ধলখা কথা নেয়। মশষত সাউদৰ পুহতক লধখন্দাৰক ধবষেধৰহয় 

ফুল শযযাৰ ধনশা মবউলাক ধনদ্রা বা মাধৰ দংশন কধৰহল। সপকই দংশন কৰাৰ সময়ত মবউলা লাল-কাল ধদ শুই 
আধছল আৰু মতধতয়া মতওোঁ মবউলাক মাধত মাধত অৱহশষত মৃতুযক সাৱধত হলধছল। ধপচত মবউলাই মৃত ্বযামীৰ 
গ ীৰ প্ৰণ  ীক্ষাৰ বাহব মদৱতাৰ দৰৱাৰ কোঁপাই তুধলধছল। চান্দবুঢ়াই বাওোঁ োহতহৰ ফুল এপাে মদৱীক ধদবভল 

ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাত মদৱীৰ পৰা বু ়াই মৃত পুত্রিন-সম্পধত মোহনা সকহলা ধফৰাই পাইধছল। 
 
 মবউলা লধখন্দাৰৰ এই কাধেনীহটা আধম সৰু কাধলত ওজা পাধলৰ পদত খুব  ালদহৰ শুধনব পাইধছহলাোঁ। 
ওজাপাধলহয ়এহনদহৰ ৰাইজৰ মাজত উপস্থাপন কহৰ ময ধদন ৰাধত মসই কাধেনী শুধনহলও মেপাে নপলাই। মনসা 
পূজাৰ সময়ত মবউলা লধখন্দাৰৰ অমৰ কাধেনীহটা ওজাপাধলৰ পদত শুধনব মপাৱা যায়। অৱহশয আধজকাধলৰ 

ল'ৰা-মছাৱালী ধবলাহক এহনহবাৰ কাধেনী শুধন মনাহপাৱাৰ বাহবই চম্পক নগৰৰ অতীত বুৰঞ্জী মেৰাই মযাৱাৰ পথত 
বুধল কব পাধৰ। 
 
 ধস ধয ধক নেওোঁক, অতীত বুৰঞ্জীৰ পাতধখলা উদ্ভাৰ কধৰবভল আমাৰ বাৰু ধকমান আগ্ৰে? বযধক্তগত ্বযাথক, 

আত্মীয ়্বযজন প্ৰীধত, মতাষাহমাদধগৰী, বযধক্তহকন্দ্রীক মহনাবৃধত্তৰ লগত যধদ আধম আটাহয ়লাধগ থাহকা মতধতয়া 
জাহনা মদশখন প্ৰগধতৰ বাটত আগবাধ ় যাব পাধৰব? ্বযাথকতযাগ আৰু আদশকগত াহৱ কাম কধৰহলমে মদশ এখনৰ 
উন্নধত মোৱাহটা ্বযা াধৱক। মসই বাহবই নতুন পৰুুষ চামৰ আগত অতীতৰ মগৌৰহৱাজ্জ্বল কাধেনী ধবলাক আৰু তাৰ 
অিধনকধেত তত্ত্বমূলক বযাখযা দাধি িধৰ ধশক্ষা ধদয়াহটা প্ৰহয়াজন বুধল আধম  াহবা। 
 
 অতীতৰ চম্পক নগৰ বুধল কহল ধয  াব মনভল আহে, বত্তকমানৰ 'ছয়গাওোঁ' বুধল কহল ধকমান দূৰ মসই 

মগৌৰৱৰ কাধেনী মনত অনু ূত েয় ক'ব মনাৱাহৰা। মশাধণতপুৰ প্ৰাগহজযাধতষপুৰ, কধুিল নগৰ, কৰুুহক্ষত্র আধদ বুধল 
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উচ্চাৰণ কহৰাহত ধয  াৱ মনৰ মাজত উৎহথধলত েয়, মবািেয় মতজপুৰ, কামৰূপ, শধদয়া, ধদেী বুধলহল মসই 

 াৱৰ উহদ্রক নেয়, ধকয়হনা মসই শব্দৰ মাজত এহকাখন মসাণালী ইধতোস ৰচনা কৰা আহছ। 
 
 মসইহবাৰ আমাৰ বক্তবয নেয় যধদও গুৱাোটীৰ ওচৰহত থকা মসই চম্পক নগৰৰ অতীত মগৌৰৱহটা 

আমাৰ নতুন পৰুুষ চামৰ আগত দাধি িধৰব লাহগ বুধল আধম  াহবা। কালৰ বুকুত ধ্বংস চান্দবু ়াৰ – ‘মমৰঘৰ’ 

বুকুত ধ্বংস প্ৰাপ্ত ে’ল সাোঁচা ধকন্তু মসই ধ্বংসপ্ৰাপ্ত ধশলৰ টুকুৰা মবাৰজাহনা পযকটকৰ বাহব মদখনীয়াৰ কধৰ মদশী-
ধবহদশী পযকযটকৰ মচাৱাৰ বাহব আকষকণীয ়ঠাই কধৰ গধ ় তুধলব মনাৱাধৰ? ইয়াত এটা মবউলা লধখন্দাৰৰ অমৰ 

কাধেনীহৰ সধজ্জত হতলয ধচত্রৰ ( ‘ধমউধজয়াম’ ) সংগ্ৰোলয় কধৰব লাহগ বুধল আধম  াহবা। পযকটকৰ দশকন ঠাই 

ধেছাহপ গধ ় তুধলহল স্থানীয ়ৰাইজ উপকৃত মোৱাৰ লহগ লহগ আমাৰ মেৰাই মযাৱা ইধতোহসা উদ্ধাৰ ে’ব বুধল 
আধম  াহবা। 
 
 
 
 

 

[ ধবিঃ দ্রিঃ – 'আধজৰ অসম’ হদধনক বাতধৰত প্ৰকাশ েয়। ম.ম.] 
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ঐধতেযমধিত শ্রীশ্রীদীহপ্তশ্বৰী মধন্দৰ 

 
 
 অসমৰ ধবধ ন্ন ঠাইত  াহলমান প্ৰচীন আৰু ঐধতোধসক প্ৰধসদ্ধ মঠ-মধন্দৰ থকা মদখা যায়। ধকন্তু অধত 

পধৰতাপৰ কথা এই ময মসই ঐধতোধসক মঠ-মধন্দৰহবাৰৰ ধকছুমান ইধতমহিয তত্ত্বাৱিানৰ উপযুক্ত তদাৰক 

মনাহোৱাত  াধি-ধছধি হগহছ আৰু মসইহবাৰৰ ইধতোস সম্বধলত পাহথাদ্ধাৰ কধৰবভল আমাৰ সমাজৰ মলাকসকলৰ 
মযন আেধৰহয়ই নাই। অকল ধসমাহনই নেয় তাৰ প্ৰধত মযন আমাৰ সমাজৰ আনুগতাহৰা অ াৱ হেহছ। ধকন্তু ধবশ্বৰ 

দৰবাৰত অসমৰ প্ৰধতচপৰা মাধট আৰু ধশলৰ টুকুৰাই অসমীয়া স যতা আৰু সংস্কৃধতৰ গ ীৰতাৰ লগহত ইয়াৰ 

ধবশ্বজনীনতাহৰা বাত্তকা বেন কধৰ অো মদখা যায়। অসমভল  াৰতৰ বাধেৰৰ বহুহতা পযকযটক আধে ইয়াৰ স যতা-
সংস্কৃধতৰ ঐধতেযৰ কথা উহেখ কধৰ হগহছ। 

 
 ধস ধযধক নেওোঁক আমাৰ সমাজৰ ঐধতেযৰ ্বযাক্ষৰ বেন কধৰ অো বহুহতা িমকানষু্ঠান মঠ-মধন্দৰ আধজ 
আমাৰ অযত্ন আৰু অবহেলাৰ বাহবই ধ্বংস মোৱাৰ উপক্ৰম মোৱা মদখা হগহছ। নতুনভক ধকবা এটা সৃধষ্ট কৰা 

দূৰৰ কথা আনধক অতীতত আমাৰ পুৰ্ব্কজসকহল ধনমকাণ কধৰ মযাৱা সা-সম্পধত্ত ধবলাহকা আধজ আমাৰ সমাহজ 

সংৰক্ষণ কধৰবভল মচষ্টা কৰা মদখা মনযায।় অসম চৰকাৰৰ মতহন বুৰঞ্জীপ্ৰধসদ্ধ মঠ-মধন্দৰ, সাধচপাতৰ পুধথ-পাোঁধজ 

সংৰক্ষণ কধৰবভল ধব াহগা খুধলহল, ধকন্তু ধব াগীয ় কতৃকপক্ষৰ ওচৰ চাধপহল মতওোঁহলাহক মাহথা কয়—পুোঁধজৰ 

অ াৱ বুধল । যধদ আধজ আমাৰ এই ঐধতোধসক মঠ-মধন্দৰহবাৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়াস নকহৰা 

মতধতয়ােহল আমাৰ অতীত মগৌৰৱৰ মসই ইধতোহস আমাহক োোঁধেয়াতৰ পাত্র কধৰব৷ আধজ ধবশ্বৰ দৰবাৰত িমকৰ 
এক শীতল প্ৰৱাে মবাৱা মদখা হগহছ ৷ অৱহশয আন িমকৰ দহৰ আমাৰ সনাতন িমক মতহন প্ৰচাৰমুখী নেয় । প্ৰচাৰ 
ধবমুখ েহলও অিতিঃ আধম আমাৰ অতীত মগৌৰৱৰ স্থলহবাৰ সংৰক্ষণ কৰাহতা আমাৰ হনধতক কত্তকবয বুধল মবাি 
কৰা ধনতািই আৱশযক। 
 
  াৰতৰ ধ তৰত কামৰূপক (মপৌৰাধণক নাম) ্বযয়ং  গৱানৰ গেৃ  ূধম বুধল ধবশ্বাস কধৰ অো হেহছ । এই 

কামৰূপত অজস্ৰ মদৱাধদহদৱৰ থান আহছ। ধবহশষভক ধশৱ-পাৰ্ব্কতীৰ ই আবাস  ূধম । মসহয়হে অসমত অগধণত 

ধশৱ ধলঙ্গ ধবধ ন্ন স্থানত মধন্দৰ ্বযৰূহপ ধস্থধত লা  কধৰ আহছ আৰু তাক আৱােমান কালহৰ পৰা স ধক্তহৰ পূজা-

অচকনা - কধৰ অো মদখা যায়। এহন ধকছু মঠ-মধন্দহৰা আহছ তাক েয়হতা আধজও আমাৰ সমাজৰ মলাহক  ালদহৰ 

জাধনব পৰা নাই। অৱহশয ধযসকল ইধতোস আৰু মঠ-মধন্দৰ মপ্ৰমী বযধক্ত আহছ, মসইসকহল ডিঃ মহেশ্বৰ মনওোঁগ 

ডািৰীয়াই সম্পাদনা কৰা “পধবত্র অসম” নামৰ পুধথ খন পধ ় ধকছু উপকৃত ে'ব পাধৰহছ। এইখন পুধথত ডািঃ 
মনওোঁগ ডািৰীয়াই বহুতহৰ বেল বযাখযা ডাধি িধৰব পৰা নাই। তাহৰ ধ তৰত ৰধিয়াৰ ওচৰৰ শ্রীশ্রী অন্নপূণকা মদৱী 
দীহপ্তশ্বৰী মদৱালয়খহনা অনযতম। 
 
 কামৰূপ ধজলাৰ ৰধিয়া নগৰৰ পৰা প্ৰায় ৪ ধকহলাধমটাৰ পৱূ উত্তৰ ধদশত পৱূ কছাৰীমেল মমৌজাৰ 
অিগকত মিুকুধছ গাওোঁৰ পধুঠমাৰী নদীৰ তীৰত শ্রীশ্রদীহপ্তশ্বৰী মধন্দৰহটা অৱধস্থত। এই দীহপ্তশ্বৰী মধন্দৰহটা অধত 
প্ৰাচীন আৰু ধকংবদধিহয়  ুকী মনাহপাৱা ধদনহৰ পৰা ইয়াত  গৱতীহয় ধনহজ আধব ূকত মোৱা এখন শধক্তপীঠ বুধল 
মলাহক ধবশ্বাস সেকাহৰ মাধন আধেহছ। অৱহশয এই মধন্দৰ স্থাপনৰ এক ঐধতোধসক কাধেনী থকাও শুনা যায়। 

কাধেনীমহত পুধঠমাৰী নদীখনৰ পুৰধণ নাম “লক্ষতৰা” বা “লহখতৰা” আধছল বুধল জনা যায ় । এসময়ত এই 
খৰহস্ৰাতা লহখতৰা নদীৰ কাষত দ্বীপকাসুৰ নামৰ এজন অধত প্ৰতাপী অসুৰৰ ৰাজয আধছল। দ্বীপকাসুৰ ধশৱৰ 

একধনষ্ঠ  ক্ত আধছল। দ্বীপকাসুৰৰ অচলা  ধক্তত ম ালানাথ ধশৱ সহিাধষত ে’ল আৰু অসুৰ দ্বীপকাসুৰক ‘বৰ 
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’ধদবভল ইচ্ছা প্ৰকাশ কধৰহল মতধতয়া দ্বীপকাসুহৰ ‘অজয ়অমৰ’ েবভল ইচ্ছা কধৰ বৰ খুধজহল আৰু ধশৱই তথাস্তু 

বুধল কয়। ধকন্তু মতধতয়া ধশৱই বৰধদ উধঠ আহকৌ দ্বীপকাসুৰক কহল ময— মতওোঁ অন্নোৰা েহলহে মৃতুযবৰণ কধৰব। 
ধশৱৰ বৰ লা  কধৰ দ্বীপকাসুৰৰ মনত অেংকাৰৰ  াহব বাে লহল। ধদহন ধদহন দ্বীপকাসুৰৰ অতযাচাৰ আৰু দপক 

বাধ ় আধেল। অসুৰৰ অতযাচাৰত সকহলা  ীধতগ্ৰস্ত ে'ল আৰু মতধতয়াই মদৱী মোমাো অন্নপূণকাই দীহপ্তশ্বৰী ৰূপ 
িাৰণ কধৰ দ্বীপকাসুৰক সবংহশ এই ঠাইত বি কধৰ ধ্বংস কহৰ। মতধতয়াহৰ পৰা এই মিুকুধছ গাৱত মোমায়া 
মদৱী অন্নপূণকাই দীহপ্তশ্বৰী ্বযৰূহপ অৱস্থান কধৰ আধজও মতওোঁৰ মাোত্ময প্ৰকাশ কধৰ আহছ। 
 
 আন এটা ধকংবদধি মহত জনা যায ়ময— দক্ষৰজাৰ যজ্ঞভল মযধতয়া সতীহয় ধবনা ধনমন্ত্রহণহৰ পধত ধশৱৰ 

আজ্ঞা অৱমাননা কধৰ হগধছল মতধতয়া মসই যজ্ঞত ধশৱক হল নানা  ৎসনা কৰা হেধছল আৰু সতীহয় ধনৰহৱ শুধন 
হগধছল পধত ধনন্দা। ধপত ৃৰজাৰ যঞ্জত সতীহে ্বযামী মদৱতা ধশৱক ধতৰষ্কাৰ কৰা কথাহবাৰ শুধন আত্মগ্লাধন কধৰব 
মনাৱাধৰ ধপত ৃযজ্ঞ ্বযলহত সতীহয় ধনজ মদে তযাগ কহৰ। সতীৰ মদে তযাগৰ বাতধৰ পাই ধশৱই কালমুধত্তক িধৰ দক্ষ 
ৰজাৰ যঞ্জস্থলী পায় আৰু সতীৰ মৃতহদে ধনজ কান্ধত তুধল হল ধবয়াকলু ধচহত্ত ম ালা  ািাৰী অনাই বনাই ঘূধৰ 

ফুধৰব িধৰহল। ধত্রহলাকত মদৱতাসকহল ধশৱৰ কাি মদধখ  ীত-ত্রস্তমান হে পধৰল আৰু ধবষ্ণুৰ সুদশকন চক্ৰৰ দ্বাৰা 

সতীৰ মৃতহদে কাধট কাধট মশষ কধৰবভল ধদহল নেহল নটৰাজৰ তািৱ নৃতযত সকহলা মশষ ে'ব বুধল মদৱতাসকহল 
ধবষ্ণুক অনুহৰাি জনাহল। ধশৱৰ সংোৰ ৰূপ মদধখ মতধতয়া মতওোঁৰ কান্ধৰ পৰা সতীৰ ধবধ ন্ন অংগ ধবষ্ণুহৱ মতওোঁৰ 
সুদশকন চক্ৰৰ দ্বাৰা কাধট মপলাহল। সতীৰ শৰীৰহটা ৫২ টা মুখয ঠাইত পৰা মেতুহক  াৰতত ৫২খন শধক্তপীঠৰ 
উৎপধত্ত েয়। কামাখযাত মযানীপ্ৰহদশ পৰা বাহব আটাইহবাৰ শধক্তপীঠতভক কামাখযা অধিক শধক্তশালী আৰু জাগ্ৰত 
তীথকস্থান বুধল মাধন অো হেহছ৷ মিুকুধছৰ এই দীহপ্তশ্বৰী মধন্দৰহটাত মেহনা সতীৰ না ীৰ পৰা ওপৰৰ অংশ 
পধৰধছল আৰু মসই ধদনহৰ পৰা এই দীহপ্তশ্বৰী মধন্দৰৰ উৎপধত্ত েয়। 
 
 আনোহত আন এটা মুখ বাগৰা কাধেনীৰ পৰা জনা যায ়ময— এবাৰ মেহনা হকলাশত সদাধশৱ-পাৰ্ব্কতীৰ 

কাধজয়া লাহগ আৰু ধশৱক এধৰ আধে পাৰ্ব্কতীহয় নীলাচল পাোৰৰ পৰা ২২ মক্ৰাশ পধিম-উত্তৰত থকা পদ্ম 
সহৰাৱৰত আশ্রয ়লয়। ধশৱই পাৰ্ব্কতীক ধবচাধৰ ধবচাধৰ ম াকাতুৰ শৰীহৰহৰ এই পদ্মসহৰাবৰত মদৱীক অন্নপূণকা 
ৰূপত মদখা পায় ৷ ম াকাতুৰ ধশৱই অন্নপূণকাক  ীক্ষা মখাহজাহত মদহখ ময ্বযয়ং ধশৱই মদৱীৰ ওচৰত ধথয় ধদ 
আহছ। এই ঠাইখনহত মেহনা ধশৱ আৰু পাৰ্ব্কতীৰ কাধজয়াখন  াধি পুনৰ ধমলন হেধছল বুধলও এই অঞ্চলৰ মলাকৰ 
মাজত এহন জনধবশ্বাস অটুট আহছ। 
 
ডিঃ মহেশ্বৰ মনওোঁগৰ “পধবত্র অসম” গ্ৰন্থখধনৰ ২০৭ পৃষ্ঠাত দ্বীহপ্তশ্বৰী পীঠ বুধল ধলখা আহছ। তাত এইদহৰ ধলখা 

আহছ ময— “নাহেশ্বৰীৰ” পূহৱ দ্বীহপ্তশ্বৰী  াগৱতী পীঠ। মসই পীঠত সদায় পানী পধৰ থাহক৷ ই ৰধিয়াৰ ওচৰৰ পূৱ 

কছাৰী মেল মমৌজাত। ইয়াৰ পুৰধণ মধন্দৰ নাই । লাহখজাৰ ১,২৩৬ ধবঘা ধনধষ্পহখৰাজ ১,০৩০ ধবঘা। ১৭৬৪ 

চনৰ এখন ফধল আহছ।” 

 
 পুধঠমাৰী নদীহয় দীহপ্তশ্বৰী মধন্দৰৰ পুৱ আৰু দধক্ষণ ধদশ মঘধৰ ৰাধখ ধনহতৌ চৰণ দুখাধন ধবহিৌত কধৰ 
আহছ ৷ 

 
 উহেখহযাগয ময  -ূপৃষ্ঠৰ পৰা ১৯ ফুট গ ীৰৰ গহ্বৰত এচটা বেল প্ৰস্তৰৰ ওপৰত অন্ন ািাৰ িাধৰণী 

ধদবযমহনােৰা আই শ্রীশ্রীঅন্নপূণকা মদৱীৰ মূধত্তক এটা আহছ তাৰ কাষত ধলঙ্গৰূপা মাহককিশ্বৰ মোহদৱ” ধবৰাজমান হে 
আহছ। 
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 নদীৰ পানী  ূগ কৰ তলৰ নলাহৰ আধে আই  াগৱতীৰ চৰণ সদায় পখাধল থাহক। প্ৰধতধদহন পানী ধসধচহে 
মদৱীৰ ওচৰত পুষ্পাঘকয অপকণ কৰা যায ়নেহল মদৱী ধদহতৌ পানীৰ তলত বুৰ হগ থাহক। 

 
 কাধল হকৱলযদাধয়নী তন্ত্রৰ অন্নপূণকা ব্ৰত গ্ৰন্থৰ পৰা মপাৱামহত পুৰধণ কালত কাশীিামৰ অন্নোৰা িনঞ্জয় 

নামৰ ধ ক্ষাৰী ব্ৰাহ্মণ এজহন মোমায়াৰ মন্ত্র জপ কধৰ ধসধদ্ধ লা  কধৰ পুৰধণ কামৰূপৰ দ্বীহপ্তশ্বৰীৰ পৰা (নীলাচল 

পাোৰৰ উত্তহৰ ২২ মক্ৰাশ ধনলগত থকা) জগত জননীৰ আহদশানুক্ৰহম কাশী িামৰ ধবশ্বনাথ মধন্দৰৰ বাওোঁোহত 
মসাণৰ মধন্দৰ আৰু অন্নপূণকা মদৱীৰ মসাণৰ মূধত্তক ধনমকাণ কধৰ পূজা মসৱা কৰাৰ ফলত িনবান হে মুধক্ত লা  

কধৰধছল বুধল আখযান মপাৱা যায ়৷ এধতয়াও  ক্ত সকলৰ ধবশ্বাস আহছ ময— 

 
দীহপ্তশ্বৰী মোমাহয ়দ্বীপকাসুৰ ঘাধটধন।  

তৱ স্পশকন মহত্রন পুনজকহি ন ধবদযহত ৷৷” 

 
 মদৱী দীহপ্তশ্বৰীক স্পশক কধৰহল মেহনা মমাক্ষ প্ৰাধপ্ত ঘহট ৷ মদৱী দীহপ্তশ্বৰী সদা জাগ্ৰত মদৱী ধেছাহপ থকা 

বুধল ধবশ্বাস কহৰ আৰু মসহয়— 

“দ্বীহপ্তশ্বৰী নমস্ত যং  

নমহস্ত জগদধম্বহক 

ত্বৎ পাদামু্ব যুগহল । 

মদধে  ধক্তং সুধখিলাং 

শংকৰ প্ৰাণৱেহ  

জ্ঞান হবৰাগয ধসদ্ধযথকং 

ধ ক্ষাং মন মদধে পাৰ্ব্কধত ॥” 

 

 প্ৰাথকনা কধৰ সুখ শাধিৰ বাহব প্ৰণাম জনাে। 

 
 লহখতৰা নদী তীৰ মশাধ তা মোমায়া দীহপ্তশ্বৰী পীঠখন কালাপাোৰৰ ধনমকম অতযাচাৰত পুৰধণ মধন্দৰহটা 

ধ্বংসপ্ৰাধপ্ত ঘহট আৰু মসহয় বহুকাল িধৰ মদৱী  ূগ কৰ তধলত অদৃশয হে থাহক৷ ধপছত ৺মািবানন্দ  ট্টাচাযক দভল 

্বযপ্নাহদশ পাই  ূখি খাধন্দ  গৱতীক উদ্ধাৰ কহৰ। তাৰ ধপছত এধট সৰুভক ধটনপাহতহৰ মধন্দৰ সাধজ মদৱীভল বুধল 

প্ৰসাদ আগব ়ায়। ১৯৬২ চনত এই মধন্দৰৰ  গ্নাৱহশষ মদধখ অসম চৰকাহৰ আৰু ইয়াৰ  ক্তসকলৰ দাহনহৰ 

বত্তকমানৰ মধন্দৰহটা সাধজ উধলওৱা েয়।  

 শ্রীশ্রীদীহপ্তশ্বৰী মদৱালয়ত ধনহতৌ পূজা-অচকনা, ম াগ  াত আধদ চধল থকাৰ উপধৰও পূৰ্ব্কৰ ধনয়মানুসধৰ 

ইয়াত দুহগকাৎসৱ, লক্ষ্মীপূজা, শযামাপূজা, ধশৱৰাধত্র পজূা পালন কৰা েয়। প্ৰধতবছহৰ চ'তৰ মােত বাসিী পুজা 
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কৰা েয় আৰু এই পূজাৰ মোষ্টমীৰ ধদনা শ্রীশ্রীঅন্নপূণকা মদৱীৰ পূজা-অচকনা কৰা েয়। এই মধন্দৰত সদায ়আধমষ 

ম াগ লহগাৱা েয় আৰু পূজা-অচকনাত ছাগলী আৰু মধেষাধদও বধল ধবিানৰ বযৱস্থা আহছ। এই মধন্দৰত বহুহতা 

মলাহক একাি মহন স- ধক্তহৰ মোমায়া মদৱীৰ ওচৰত আত্মসমপকণ কধৰ পজূা এ াগ আগব ়াই ধনজৰ অ ীষ্ট 

ধসধদ্ধ লা  কৰাৰ বহুহতা নধজৰ আহছ। 

 

 ১৫১৮ শকত মোৰাজাধিৰাজ ৰুদ্রধসংেই ৰধিয়াৰ মূৰাৰ সত্রাধিকাৰ ধসদ্ধপৰুুষ ৺ আচাযকয চূড়ামধণ 

 ট্টাচাযকযক এখন তামৰ ফধল সধেহত দীহপ্তশ্বৰী মধন্দৰত পূজা চলাই থাধকবভল ২১০০ ধবঘা মাধট দান ধদধছল। 

মতওোঁৰ বংশিৰসকহল এই মধন্দৰৰ ৰক্ষণাহবক্ষণ ধদ আহছ বুধল বত্তকমান মধন্দৰৰ দভল শ্রীআগমানন্দ  ট্টাচাযকযই 

আমাক জাধনবভল ধদহয়। 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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জনধবশ্বাসত লাহেশ্বৰী থান 

 
 
 গুৱাোটীৰ পৰা প্ৰায় ৩৫ ধকহলাধমটাৰ পধিমত ব্ৰহ্মপুত্রৰ চাপধৰ “লাহেশ্বৰী ধদয়া” অৱধস্থত। বামুন্দী গাোঁৱৰ 

দধক্ষণ-পূৱ মকাণত থকা এই লাহেশ্বৰী ধদয়াহটাহত জনধবশ্বাসৰ এক মকন্দ্র ূধম-িৰ্ম্কস্থান ে’ল “লাহেশ্বৰী থান”। এই 
থানখনৰ উৎপধত্ত মকহনদহৰ হেধছল আৰু ইয়াৰ বয়স ধকমান সধঠক  াহৱ মকাৱা কধঠন লগহত থানখনৰ স্থাপনৰ 

চন-তাধৰহখা মকাৱা টান। 
 
 জনশ্রুধতৰ পম মখধদ গহল এই থানখনৰ উৎপধত্ত সম্পহকক এই দহৰ জাধনব মপাৱা যায ় ময এসময়ত 
লাহেশ্বৰী ধদয়াহটা ব্ৰহ্মপুত্র আৰু লাহেশ্বৰী সুোঁধতৰ মাজত আধছল। এই চাপধৰহটাৰ মাজত এহজাপা ধবয়াহগাম আোঁেত 
গছ আধছল। চাপধৰহটাৰ মসউজীয়া ঘাোঁেনী পথাৰত গৰখীয়া সকহল গৰু এৰাল ধদহয় আৰু দুপৰীয়া মতওোঁধবলাহক 
সূযকযৰ প্ৰখৰ উত্তাপৰ পৰা োত সাধৰবভল মসই গছহজাপাৰ তলত ধজৰধণ লয়। আহবধল েহল আহকৌ গৰখীয়াসকহল 

গৰু হল ঘৰা-ঘৰী যায়ভগ। এইদহৰ গৰখীো ধবলাহক আোঁেত গছহজাপাৰ তলত ধজৰধণ হল গৰু চাধৰ মখল-মিমাধল 

কধৰ ৰজা-মোৰজাৰ  াওনা কধৰ আনন্দ উপহ াগ কধৰ থাহকাহত এধদনাখন এজন গৰখীয়াৰ ক'লী গাই গৰু 

এজনী পালৰ পৰা মনাহোৱা ে'ল। গৰখীয়া মকইজন ধবপািত পধৰল আৰু ধবষাদ মহনহৰ ধসধদনা ঘৰভল গ'ল। 
ধপছধদনাও গাইজনী মনাহপাৱাত ধচিা আৰু দুগুহণ বৃধদ্ধ পাহল মতওোঁ মলাকৰ। ধপছধদনা এজন গৰখীয়াই মিবয এটা 
আগব ়াহল ময মতওোঁহলাহক ধনয়া মকামল চাউল আৰু আধঠয়া কল গৰখীয়াৰ মদৱতা মগাপাল কষৃ্ণভল বুধল 

আগবহ ়াৱা েওোঁক, ধকজাধন প্ৰ ুহৱ মতওোঁহলাকৰ দুখ মমাচন কহৰই। আটাই মকইজন গৰখীয়াই মতওোঁৰ কথাহটা 
সমথকন কধৰহল আৰু গছহজাপাৰ তলৰ অংশ ধকছু পধৰষ্কাৰ কধৰব িধৰহল ঠধগ ধদয়াৰ মানহস। চাফ কধৰ থাহকাহত 
গৰখীয়া মকইজহন অেত মজাপাৰ তলত এটা ধশল মদখা পাহল আৰু  গৱান মতওোঁ ধবলাকৰ সোয় বুধল  াধৱ 

লহল। ঠাইধখধন  ালদহৰ চাফ্, ধচকণুাই হল দুপৰীয়া খাব ধনয়া মকামল চাউল আৰু আধঠয়া কলৰ ম াগ বনাই 

স ধক্তহৰ মগাপাল কষৃ্ণভল আগব ়াহল। 'মগাপাল' মতওোঁহলাকৰ  ধক্তত সন্তুষ্ট ে'ল আৰু মদহখ ময আহবধল গৰু 

চহপাৱাৰ সময়ত গৰুজাকৰ মাজত মেহৰাৱা ক’লীগাইজনী আধে আহছ। গৰখীয়া মকইজনৰ আনন্দৰ সীমা 

মনাহোৱা ে’ল। মতধতয়াহৰ পৰা মসই গছ মজাপাৰ তলত ঠধগ ধদ অো হেহছ আৰু মসই আোঁেত গছহজাপাই লাহেশ্বৰী 
থান ধেচাহপ খযাত হে পহৰ। 
 
 এই লাহেশ্বৰী থানখন ধকমান পুৰধণ আধজও ঠাৱৰ কধৰব পৰা নাই। যধদও ডিঃ মহেশ্বৰ মনওগ সম্পাধদত 

'পধবত্র অসম' নামৰ পুধথখনৰ ১৫৫ পৃষ্ঠাত থানখন সম্পহকক এইদহৰ ধলখা আহছ— 

 
 “ব্ৰহ্মপুত্রৰ উত্তৰপাহৰ বামুন্দীৰ ওচৰত হনৰ কাষহত লাহেশ্বৰী থান। এহজাপা  ািৰ গছৰ তলত থকা 
ডািৰ ধশল এধটহয়ই লাহেশ্বৰীৰ আসন। ইয়াত আন মকাহনা মূধত্তক আধদ নাই। ব্ৰহ্মপুত্রৰ উত্তৰপাহৰ শুৱালকধুছৰ 

ওচৰত িাহৰশ্বৰীহৰা থান আহছ। িাহৰশ্বৰী আৰু লাহেশ্বৰী দুহয়া বাই- নী। িাহৰশ্বৰী শাি মসৌময, লাহেশ্বৰী মৰৌদ্র 
আৰু উগ্ৰ। প্ৰায় এশ বছৰ আগহত ককুৰুীয়া ধনবাসী ৰূপ ৰাম কধলতাই লাহেশ্বৰীৰ ওচৰৰ পথাৰত পাম পাধতধছল 
তাহতই মতওোঁক লাহেশ্বৰীহয় পূজা পাতাল ধদবভল ইধঙ্গত ধদহয়। মসইমহত ৰূপৰাহম ককুৰুীয়াত লাহেশ্বৰী থান পাধত 
পজূা পাতাল কহৰ। মশষত মদৱীহয ়ৰূপৰামক  ালভক লম্ভাত মতওোঁ জোঁধক হে বহুধদন মদওোঁিা নৃতয কধৰ থাহক। 
আধজভলহক মতওোঁৰ বংশহৰ মলাহক জাোঁকী হে মনসা পূজাৰ সময়ত এই থানত মদওোঁিা নৃতয কধৰ আধেহছ। ককুৰুীয়া 
নদীহয় খহোৱাত ইয়াৰ বত্তকমান থান হুদুমপুৰ মগাসাোঁই ঘৰত পতা হেহছ। লাহেশ্বৰীহয় জাোঁকীৰ শৰীৰত লধম্ভহল 

ৰক্তবস্ত্ৰ পধৰিান কধৰ মসন্দুৰৰ ধতলক হল ৰক্ত পুষ্পহৰ পূজা কহৰ। আৰু শধক্ত ৰূপ িাৰণ কধৰহল বধলগ্ৰেণ কহৰ। 
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আহকৌ িাহৰশ্বীৰহয় লধম্ভহল শুভ্র বস্ত্ৰ পধৰিান কধৰ চন্দনৰ মফাোঁট হল শুভ্র পুহষ্পহৰ পূজা কহৰ। লাহেশ্বৰীৰ ধবষহয় 
প্ৰবাদ এটা আহছ ধযসকল মছাৱালীহয ়বয়ন ধশল্পৰ ধবষহয় মনজাহন মতওোঁহলাহক তাভল হগ তাোঁত বাধতকাধ ় পূজা 

মসৱা কধৰহল মেহনা  াল ধশধপনী েয়।” 

 
 লাহেশ্বৰীৰ থানখনত মকাহনা মূধত্তক নাই মাহথান ধকছুমান ধশলৰ মাজত আোঁেত গছহজাপাহে ধথয় হে আহছ। 
আধম ধনজ চকহুৰ মদখা পাইহছা ময ব্ৰহ্মপুত্রৰ পানী আৰু লাহেশ্বৰীৰ সুোঁধতহে লাহেশ্বৰী ধদয়াহটা খোই মপলাহলও 
নদীহয় ধকন্তু লাহেশ্বৰী থান খনক ধনধচহ্ণ কধৰব মনাৱাধৰহল। 
 
 জনধবশ্বাস মহত এই থানখনত মনৰ একাি  ধত্তহৰ ঠধগ এ াগ আগব ়াহল অ ীষ্ট ধসধদ্ধলা  কধৰব পাহৰ। 

ধতহৰাতাসকহল আই লাহেশ্বৰীৰ শ্রীচৰণত আত্মসমপক মসৱা অচকনা কধৰহল পুত্র-কণযা লা  কৰাৰ প্ৰমাণ এই 
অঞ্চলত মপাৱা যায়। 

 
 বহুহত আহকৌ লাহেশ্বৰীক দুগকা ধেচাহপও বন্দনা কৰা মদখা যায।় ধবহশষভক মাঘ মােত এই থানখনভল 

যাত্রীৰ সমাগম মবধছ মোৱা মদখা যায।় এই থানখনত ধকছুমান  ক্ত- ক্তাই 'পাৰ' চৰাই এধৰ ধদহয়। লাহেশ্বৰী 
মদৱীৰ নামত পাৰ চৰাইহয়া উচগকা কধৰ ধনজ আকাংখীত ফল মপাৱাৰ কামনা কৰা মদখা যায়। 
 
 জনমানসত লাহেশ্বৰীৰ থানৰ আোঁেত গছহজাপা মদখাত সািাৰণ এহজাপা আেত গছ েহলও ইয়াহতই 

ধনধেত হে আহছ মেজাৰ মেজাৰ মলাকৰ গ ীৰ আস্থা, অটল  গৱত প্ৰীধত আৰু অগাি ধবশ্বাস যাক ধচিা কধৰ 

েয়হতা বহু মলাহক ধনজৰ মনহটাক  গৱানৰ ধচিাহৰ প্ৰহবাি ধদ শাধি লধি আহছ ধকবা এটা অজান আশাত।  

 
 
 

 

*** 
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