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০.০১ ঐতিহাতিক খেত্ৰ তহচাপে বৰ নাৰায়্ণেুৰঃ 

       ত্ৰলয়াদশ শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ কতৰ ভাৰি বৰ্ মই তবলদশীৰ কবলৰ 

পৰা মুজি পপাৱা  সময় তখতন লললক অসমৰ তবতভন্ন কাতিনী, 

ইতিিাস,বুৰঞ্জীৰ নানা িথ্য এই সকললালবাৰ বুৰঞ্জী আৰু চতৰি পুতথ্ৰ 

পা্ঠি পখাতদি আলে। আলিামৰ ৰািত্ব কাললৰ পৰা অ্সমৰ এটুকুৰা বুৰঞ্জী 

িতসদ্ধ ঠাই তিচালপ খযাি আতেল ‘নাৰায়্ণপুৰ’। তবতভন্ন বুৰঞ্জীতবলদ 

নাৰায়ণপুৰ নামৰ উৎপি্তি্ৰ তবৰ্লয় তভন্ন ধৰলণ বাখযা কতৰলে। ৰািা ৰাম 

পমািন ৰালয় পিও ৰ গ্ৰন্থ “The background of Assamese culture” 

ি নাৰায়্ণপুৰ কতলিা ৰিা সিযনাৰায়ণৰ অস্থায়ী ৰা্িধানী আতেল বুতল 

উ্লেখ কতৰলে।                        

        আন তকেুমান বুৰঞ্জীতবলদ নাৰায়্ণপ্ুৰি পকাচ ৰিা নৰনাৰায়্ণৰ 

পসনা চাউতন আতেল যাৰ বালব ঠাই খনৰ নাম পােি ‘নাৰায়্ণপুৰ’ ি’ল 

বুতল মন্তবয কতৰতেল। 

        বৰ নাৰায়্ণপুৰ বুতললল এসময়্ি বুৰৰৰ পৰা লালুক পয মন্ত পগালটই 

অঞ্চললটালক বুলিাৱা লিতেল। পূব মিপঃ িিাপ পুৰৰ পৰা তপে্লা লন লললক 

দৰঙীয়া ৰিা সকলৰ ৰািত্ব কালৰ কাতিনীও বৰনাৰায়্ণপুৰৰ ইতিিাস 

আতেল। পসই সময়ৰ সমাি খন তিংসা, অনযায়, অধম ম, বতল-তবধান 

ইিযাতদলয় োতন ধতৰতেল। ইতিিাস পৰ্তসদ্ধ আৰু গুৰু চতৰি পুতথ্ি বতণ মি 

এসময়ৰ বৰ-নাৰায়ণ্পুৰ অ্ঞ্চললটা প্লাতৱি কতৰ অিীিলৰ পৰা লব আতেল 

তিক্ৰ্ং, কা্তেকটা, পৰাপাং, তদতিৰী আৰু তপেলা নদী। এই তপ্ে্লা নদী 

খলনই বৰ নাৰায়্ণপুৰৰ ৰাইিক সমন্বয়ৰ এনািৰীলৰ বাতি ৰাতখতেল।  

        বৰ নাৰায়্ণপুৰ অ্ঞ্চলি বাৰ(১২) িন লবষ্ণৱ গুৰুৰ িন্ম 

লিতেল বুতল উলেখ পপাৱা যায়। ১৪২৬ খ্ী  ি এই ঐতিিযপূণ ম বৰ 
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নাৰায়্ণপুৰলি িতৰ পদৱৰ িন্ম লিতেল। িতৰতশঙা বৰা অথ্ মাি িতৰ তসং 

উিীৰ পটালি অথ্ মাি নাৰা য়্ণ পু্ৰৰ ‘পললটকু পুখুৰী থ্ান’ি পগাতবন্দ তগতৰৰ 

ঔৰৰ্ি ১৪৮৯ খ্ী  ি মিাপুৰুৰ্ শ্ৰী শ্ৰী মা্ধৱলদৱৰ িন্ম িয়। 

       ১৮৩৮ খ্ী  ি লতখমপুৰ জিলা স্বগ মলদউ পুৰন্দৰ তসংিৰ অধীনি 

আ্তেল যতদও কৰ পতৰলশাধ কতৰব পনাৱাৰাি এই জিলা তিটটেৰ দখলৰল 

যায়। ১৮৪৩ চনি তিটটেৰ তবৰুলদ্ধ   তবলৰাি কৰা শতদয়ালখাৱা পগা  িাইৰ 

পনিৃত্বি ৫০০ িন খামটট পলাক নাৰায়্ণপুৰৰল আতিতেল আৰু এই 

নাৰায়ণপুৰলি বসবাস কতৰবৰল ললতেল। বিমমান নাৰায়ণ্পুৰি এখন বৰ 

খামটট গা  ও আলে। শতদয়া অঞ্চলৰ পৰাই পদউৰী পলাক তকেুমালনা ১৮৪৩ 

শতিকালি নাৰায়্ণপুৰৰল আলি । বিমমান নাৰায়্ণপুৰি বৰ পদউৰী গা  ও 

এখন পপাৱা যায়। নাৰায়্ণপুৰৰ তবতভন্ন স্থানি পুৰতণ তিন্দ ু পদৱ পদৱীৰ 

িতিমা, মজন্দৰ আৰু তবতভন্ন ধৰণৰ ভাস্কয ময তবতভন্ন সময়ি্ আতৱসৃ্কি লিলে। 

নাৰায়্ণপুৰি পকালনা এক সভয স্ংসৃ্কতিৰ অৱতস্থতিৰ িমান এই সমূলিই 

অিীিলৰ পৰা বিন কতৰ আতিলে। 

       ১৫৫৩ খ্ী  ি অথ্ মাি ১৪৭৫ শকৰ ১৫ ব’িাগ ি বিমমান ধলপুৰ 

পমৌিাৰ দকুৱা গাৱ ি মায়ামৰা সম্প্ৰদায়ৰ পৰ্চাৰক শ্ৰী শ্ৰী অতনৰুদ্ধ পদৱৰ 

িন্ম লিতেল।  

       এই নাৰায়্ণপ্ুৰলি বদলা পদ্ম আিা আৰু পকশৱ আ্িাৰ দলৰ 

তসদ্ধ পুৰুৰ্লৰা িন্ম  লিতেল। ১৪৯৮ শক অথ্ মাি ১৫৭৬ খ্ী  ি বিমমানৰ 

‘কলাবাৰী’ আৰু পূব মৰ ‘ৰম্ভাবাৰীি’ বনমালী পদৱৰ িন্ম লিতেল।   

       বংশীলগাপাল পদৱৰ তশৰ্য বনমালী পদৱ দতিনপাট সত্ৰৰ 

িতিষ্ঠাপক আতেল। পূব মলি বনমালী পদলৱ ৰাইদঙীয়াৰ ওচৰৰ লুইিৰ পাৰৰ 

“পদলৱৰাপাৰি” সত্ৰ পাতিতেল যতদও ৰািলৰাৰ্ি পৰাি স্বগ মলদউ িিাপ 
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তসংিই সত্ৰখন লণ্ড-ভণ্ড কতৰ পপলালল আৰু বিমমান এই সত্ৰখনৰ 

অজিত্বৰ নামি সৰুৰক এটা নামঘৰলি পপাৱা যায়। 

       শ্ৰী শ্ৰী পগাপাল পদৱলৰা িন্ম এই বৰ নাৰায়্ণপুৰলি লিতেল। বৰ 

নাৰায়্ণপুৰৰ অন্তগ মি কলাবাৰীৰ ‘কামলদৱাল’ নামৰ গাৱ ি “শ্ৰী শ্ৰী 

কামলদৱ সত্ৰ” িতিষ্ঠা কৰা লিতেল। িবাদ আলে পয – বনমালী পদৱৰ 

নালমলৰই এই সত্ৰ খনৰ নামাকৰণ কলৰাৱা লিতেল।  

      পূব মলি বৰ নাৰায়্ণপুৰ অ্ঞ্চল পমাৱামৰীয়া তবলৰাি, মানৰ 

আক্ৰমণ, িিলাৰ উপৰৱ আতদলৰ ভতৰ পতৰতেল। এই তবলৰািৰ িলশ্ৰুতিি 

বিুলিা মানিু এই ঠাই এতৰ দতিনপাৰৰল উটঠ লগতেল। 

       বৰ নাৰায়্ণপুৰৰ ঐতিিয বিন কলৰ ইয়াি থ্কা থ্ান, সত্ৰ, দ’ল 

আতদৰ দলৰ ধমীয় সাংসৃ্কতিক পিত্ৰই। িলি বৰ নাৰায়্ণপুৰৰ পকইখন মান 

থ্ান, সত্ৰ আৰু দ’ল, পদৱালয়ৰ উলেখ কৰা ি’ল----------- 

 

খেপেকু েুেুৰী থানঃ 

পললটকু পুখুৰী থ্ানৰল যাব পৰা িধান পথ্ দুটট। এটট ি’ল পভাগপুলৰলৰ 

পসামাই বৰবাতল, পপাৰাতবল পাৰৰি এই থ্ান আৰু আনটট নাৰায়্ণপুৰ 

কা্তেকটাৰ পৰা তিতন তকল’তমটাৰ মান উত্তৰৰল গ’পলই এই থ্ান পপাৱা 

যায়। এই সত্ৰৰল পযাৱাৰ বিুলিা উপপথ্ আলে। এই থ্ানৰ কাৰ্লি উিীৰ 

িতৰতশঙা বৰাৰ ঘৰ। কোৰীৰ লসলি সংঘাট লগাি ভ্ূঞা সকল পললাৱাৰ 

ললগ ললগ পগাতবন্দ তগতৰলয় ভায মা মলনাৰমাৰ লসলি উিাই আতি পললটকু 

পুখুৰীৰ িতৰতশঙা বৰাৰ ঘৰলি আশ্ৰয় লয়তি। তপেি পললটকু পুখুৰীৰ পাৰলি 

এটা ঘৰ সাজি পগাতবন্দ তগতৰক িতৰতশঙা বৰাই থ্াতকবৰল পযা-িা কতৰ 
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তদলয়। িালিই ১৪৮৯ শকৰ পিঠ মািৰ কৃষ্ণা িতিপদ তিতথ্ি মিাপৰুুৰ্ শ্ৰী 

শ্ৰী মাধৱ পদৱৰ িন্ম িয়। পসলয়লি মাধৱ পদৱৰ িন্ম স্থানক ‘‘পললটকু’’ 

পুখুৰী বুতল পকাৱা িয়। 

 

 

 

  খবেগুতৰ থানঃ  

      ১৬১৮ শকি “পবলগুতৰ সত্ৰ” মািলুীি স্থাতপি লিতেল। এই সত্ৰ 

খনলিই শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ পদৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱলদৱৰ “মতণ-কাঞ্চন” 

স্ংলযাগ লিতেল। আলিাম ৰিাঘৰীয়াৰ উপৰৱি শং্কৰ-মাধৱ কামৰূপৰল 

ভটটয়াই যায়। ১৮৩৭ শকি বাতৰৰ্া িহ্মপুত্ৰই ৰুৰ ৰূপ ধাৰণ কতৰ এই সত্ৰ 

ভাগ খিাই তন্বৰল ধতৰলল। অৱলশৰ্ি উপায়িীন লি সত্ৰ খনৰ ভকি সকল 

নাৰায়্ণ পুৰৰল উটঠ আতি ইয়াৰ তকেু উত্তৰি অথ্ মাি মা্লকাৱাৰী অঞ্চলৰল 

সত্ৰ ভাগ স্থানান্ততৰি কতৰ সত্ৰৰ নামঘৰ, সত্ৰৰ বিা সমূি সুন্দৰ ভালৱ 

তনম মাণ কতৰ পূব মৰ ‘পবলগুতৰ সত্ৰৰ’ ময মাদা অিুন্ন ৰাতখলে। এই সত্ৰ খন 

তনকা সংিতিৰ সত্ৰ। এই সত্ৰ খনি বিমমান শংকৰ পদৱৰ পাদুকা এপাি, 

লাখু টট আতদ সং্ৰতিি লি আলে বুতল সত্ৰৰ তবৰ্য়ববীয়া সকলল িাতনবৰল 

তদলয়। 

 

  মাঘপনাৱা দ’েঃ 

       িাচীন অসমি পযতিয়া শাি ধম মৰ িাদুমভাৱ লিতেল পসইসময়ি 

বিমমানৰ নাৰায়্ণপুৰৰ পখৰািখাট পমৌিাৰ তপেলা লনৰ পাৰি “ি্ুলবাৰী 

পদৱালয়” নামৰ এখন তবখযাি িীথ্ মস্থান আতেল। িবাদ আলে স্বগ মলদউ ৰুৰ 
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তসংিই ১৭০৫ চনি ‘িুলবাৰী দ’ল’ অথ্ মাি ‘মাঘলনাৱা দ’ল’ সিাইতেল। 

এই দ’ললটা যতদও নাৰায়ণপুৰৰ পখৰািখাট পমৌিাি অৱতস্থি ইয়াৰ মাটটৰ 

অ্ংশ ধলপুৰ পমৌিালৰা অন্তগ মি। মানৰ আক্ৰমণৰ সময়ি এই দ’লৰ ধন 

সম্পতত্ত লুটট মান লসনযই ইয়ালি তশতবৰ পাতি থ্ালকালিই মজন্দৰি পগা-িিযা 

কতৰ তপেলা লনি এই পগা মাংস ধুইতেল। িলস্বৰূলপ মজন্দৰ আৰু লন দুলয়া 

অশুতচ পিাৱাি মজন্দৰৰ পদউৰী তবলালক মজন্্দৰৰ তবগ্ৰি ভাগ লল কলাবাৰীি 

পসই তবগ্ৰি ভাগ লুকুৱাই ৰাতখতেল। মান পযাৱাৰ তপেলিা মাঘলনাৱা দ’লৰল 

তবগ্ৰি ভাগ ঘুৰাই নাতন কলাবাৰীি ৰাতখলল। বিমমান কলাবাৰী-িাৱািানৰ 

মািৰ পদউৰী গা  ৱি ‘বৰ কাতলকা পগা  সানী থ্া্ন’ তিচালপ এখন থ্ান পদখা 

যায়। এই থ্ানলি বিমমালনও তবগ্ৰি ভাগ আলে  তকন্ি্িু এই তবগ্ৰি ভাগৰ 

‘কাতলকা’ িথ্া ‘শজি’ তখতন বৰঙাবাৰীি অৱতস্থি লকলযাণী থ্ানৰ লগি 

তমতল যায় বুতল কতথ্ি আলে। 

 

    োমটে গাাঁও আৰু বুদ্ধ বােুচা ঃ 

      ১৮৪৩ চনি তিটটে সকলল অসমি ৰা্িত্ব কলৰা  লি এই তিটটেৰ 

তবলৰালদ্ধ তবলৰাি পঘাৰ্ণা কৰা শতদয়া পখাৱা পগা  িাইৰ পনিৃত্বি শতদয়া 

অঞ্চলৰ পৰা ৫০০ ঘৰ খামটট পলাক নাৰায়্ণপুৰৰল আতিতেল। পিও ললাক 

বাস কৰা ঠাই তখতন বিমমান ‘বৰখামটট’ গা  ও তিচালপ পতৰতচি। পিও ললাক 

পবৌদ্ধ সম্প্ৰদায়ৰ। পবৌদ্ধ সং্সৃ্কতিৰ পিত্ৰি পিও ললাক চিকী। এই বৰ খামটট 

গা  ৱলি ‘পবৌদ্ধ বাপুচাং’ অৱতস্থি। এই বৰ খামটট গা  ৱৰ তবৰুলদ্ধ পকালনা 

পগাচৰ আজিৰললক পুতলচ থ্ানাি ৰুি ুপিাৱা নাই বুতল িাতনব পাতৰ। তবশ্বৰ 

তিতন খন তনকা গা  ৱৰ তভিৰি নাৰায়্ণপুৰৰ বৰ খামটট গা  ও ও পতৰলে।    
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        খেেুৱা খগাাঁিাঞ্ি থানঃ 

          এই থ্ান নাৰায়্ণপুৰৰ ধলপুৰ পমৌিাৰ ‘গণক দলতনি’ 

অৱতস্থি। এই থ্ানখন তিটটে ৰ তদনলি স্থাতপি লিতেল। এই থ্ান খনৰ 

তবগ্ৰি ভাগৰ মিাৰনকয পপাৱা যায়। পকালনা পকালনা স্থানীয় পলালক কয় এই 

থ্ানি ‘মা-কালী’ক আৰাধনা কৰা িয়। পকালনালৱ কয় এই তবগ্ৰি ভাগ- 

‘কুলবৰৰ’, পকালনা পলালক কয়-‘গলণশৰ’, পকালনা পলালক কয় এই ভাগ-

‘তশৱৰ’। গতিলক তবগ্ৰি ভাগ কাৰ িাৰ আচল িমাণ পপাৱা নাযায়। এই 

থ্ানি সকললা পলাক আতি আনলন্দলৰ পভাি-ভাি খায়। বিমমান এই থ্ানি 

দগূ মা পুিা এভাগ কৰাও পদখা যায়। বতল তবধান িথ্া এই থ্ানি 

বিমমানৰললক িচতলি পিাৱা নাই।  

  

 

    ৰাধা েুেুৰীঃ 

         এই পুখুৰী বিমমান নাৰায়্ণপুৰৰ সাউকুতে গা  ৱি অৱতস্থি। িবাদ 

আলে পয- এই পুখুৰী ৰিা লক্ষ্মীনাৰায়লণ পত্নী ‘ৰাধাৰ’ নামি ১৪০০-

১৫০০ খ্ী  ি খলন্দাৱাইতেল। আন তকেু পলালক ক’ব পখালি পয –‘ৰাণী 

সলব মশ্বৰী’ ৰ তদনি এই পুখুৰী খলন্দাৱা লিতেল। এই পুখুৰীলটা আধা খলন্দাৱা 

পিা্ৱা বালব ইয়াক পূব মলি ‘আধা-পুখুৰী’ বুতল পকাৱা লিতেল। তপেৰল ই 

“ৰাধা-পুখুৰী” লল পয মযবতসি ি’ল। 

        বিমমান এই পুখুৰীলটা মৎসয পালনৰ বালব অসম চৰকালৰ 

বযৱিাৰ কতৰ আতিলে। না না পিীলয় এই পুখুৰীৰ পসৌন্দয ম বধ মন কতৰ 

পসাণি শুৱগা চৰাইলে । 
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    একাদহীয়া েুেুৰীঃ 

        নাৰায়্ণপুৰৰ ধলপুৰ পমৌিাৰ অন্তগ মি কচুৱা অঞ্চলৰ তনলচই 

ওচৰলি একাদিীয়া পুখুৰী অৱতস্থি। িবাদ আলে পয- এিন িাহ্মণ গুৰু 

পিও ৰ নাম ‘একাদশী’। পিও  ধলপুৰ মিকুমাৰ মািগা  ও অঞ্চলি বসবাস 

কতৰতেল আৰু পিও ৰ নালমলৰই এই পুখুৰীৰ নামাকৰণ কৰা িয়। এই 

পুখুৰীলটা ‘বৰ পুখৰুী’ নালমলৰও িতসদ্ধ। িনশ্ৰুতি অনসুতৰ, পূব মলি এই 

পুখুৰীলটাৰ মতিমা অদ্ভুি আ্তেল। পসই অন্চলৰ মানিুৰ ঘৰি যতদ সবাি 

বা তবয়া থ্ালক, পিলন্ত আগতদনা এই পুখুৰীলটাৰ ওচৰৰল লগ লক আতিললই 

িয়। তপেৰ তদনা সবাি বা তবয়াি লগা লাগতিয়াল সামগ্ৰী পযলন- বাচন-

বিমন সমিূ এই পখুুৰীৰ পাৰি পদখা যায়। পকালনা পলালক এই সামগ্ৰী সমিূ 

তন ঘূৰাই তনতদয়াি ইয়াৰ কাতলকা বিমমান পনালিাৱা লি লগলে। 

      নাৰায়্ণপুৰ অঞ্চলৰ ঐতিিয ইতিিাসৰ বুকুি সদায় জিতলতক থ্াতকব 

িাক পকালনালৱ নুই কতৰব পনাৱালৰ। 

   

 

  0.0২ নৱববষ্ণৱ ধম মৰ মূে িুাঁতি ‘নামঘৰ’ আৰু ‘িত্ৰ’ঃঃ 

       শব্দৰ বৎুপতত্তৰ পৰা চাবৰল গ’পল ‘সৎ’ শব্দৰ পৰাই ‘সত্ৰ’ 

শব্দৰ উৎপতত্ত লিলে। অসমীয়া অতভধান পিমলকাৰ্ৰ মলি- সত্ৰ লিলে নৱ 

লবষ্ণৱ কালৰ পজণ্ডি সকলৰ লগলি ভকি, মিন্ত, পগা  সাই িভু সকলৰ 

উপাসনাৰ স্থান। পকালনা পকালনা পজণ্ডিৰ মলি, সত্ৰ বা নামঘৰ এলন এটট 
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অনুষ্ঠান তযলয় অসমীয়া সমািক নৱ ৰূপ আৰু পনুৰ অভুযথ্্থ্ান পিাৱাি 

সিায় কতৰলে। মিাপুৰুৰ্ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ পদৱৰ ধম ম িচাৰৰ আতদ কালি 

সত্ৰৰ উৎপতত্ত িয়। লবষ্ণৱ আলন্দালনৰ সময়ি এই সত্ৰ সমূি এটট ধমীয় 

অনুষ্ঠান স্বৰূপলি আতেল, য’ি ভাগৱি চচমা আৰু বাখযা লিতেল। সময় 

পতৰৱিমনশীল! সময়ৰ পতৰৱিমনৰ পসা  িি এই ধমীয় অনুষ্ঠান সমূলিই 

নামঘৰ আৰু মতণকূট গঠন িজক্ৰয়াৰল পয মযবতসি লিতেল। শংকৰলদলৱ 

পিও ৰ িন্ম স্থান বৰলদাৱাি িথ্ম খন সত্ৰ স্থাপন কতৰতেল। নিুনৰক ধম ম 

িচাৰ কৰা ঠাইি পিও  ‘িাথ্ মনা গিৃ’ অথ্ মাি ‘িতৰ গিৃ’ স্থাপন কতৰতেল, 

তয তপেৰল সাংসৃ্কতিক পকন্দ্ৰৰ ৰূপ ললতেল। ইয়াক থ্ান বুতল পকাৱা িয়। 

অসমৰ ইমূৰৰ পৰা তসমূৰৰল ধম ম িচাৰ কলৰা  লি পিও  ঠালয় ঠালয় ‘থ্ান’ 

স্থাপন কতৰতেল। মিাপুৰুৰ্ শংকৰ পদৱৰ িধান তশৰ্য শ্ৰী শ্ৰী মাধৱ পদলৱ 

বৰলপটাি স্থাপন কৰা ‘থ্ান’ খলনই আতেল সব ম বিৃৎ। মাধৱলদলৱ একশৰণ 

নাম ধম ম িচা্ৰৰ দাতয়ত্ব নযি কৰা বাৰ(১২)িন মখুয তশৰ্যইও অসমৰ তভন 

তভন ঠাইি ‘থ্ান’ স্থাপন কলৰ। এই ‘থ্ান’ পবালৰই কালক্ৰমি লবষ্ণৱ 

ধম মৰ িাণ পকন্দ্ৰ স্বৰূপ ‘সত্ৰ’ নালমলৰ িতসদ্ধ িয়। 

        শংকৰী স্ংসৃ্কতিৰ মূল সু তি বা উপাদান ি’ল –‘নামঘৰ’ আৰু 

‘সত্ৰ’। শংকৰলদৱৰ আগৰ সময়লোৱা অথ্ মাি িাক শংকৰী যুগি অসমি 

বাস কৰা পবৌদ্ধ সকলৰ পবৌদ্ধ তবিাৰৰ অজিত্ব আতেল। এই পবৌদ্ধ তবিাৰ 

সমূিৰ দলৰ নামঘৰ পবাৰ পদখাি িালয় এলক। শংকৰ পদলৱ এই ‘নামঘৰ’ 

সমূিক বিুমুখী অনুস্থানৰল পতৰণি কতৰতেল। নামঘৰি তবলশৰ্ৰক ধমীয় 

উপাসনাৰ উপতৰও গা  ৱৰ সকললা সমসযাৰ তবৰ্লয় আললাচনা কৰা িয়। 

এলকাটা নামঘৰক পকন্দ্ৰ কতৰ গটঠি িয় এলকাখন সমািৰ। অসমৰ 

িতিখন গা  ৱলি িা্লয়ই এলকাটা নামঘৰ পদখা যায়। তকন্ি্িু বিমমান এলক 
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খন গা  ৱলি দুটা নামঘৰ পয মযন্তও পতৰলতিি িয়। ইয়াৰ কাৰণ লিলে 

মানুিৰ মািি সটৃষ্ট পিাৱা ১১ তদনীয়া, ১৫তদনীয়া পখল। নামঘৰ সমিূ 

তযলিিু সটৃষ্টৰ কটঠয়ািলী পসলয়লি ইয়াি ভাওনা অনুটষ্ঠি পিাৱা পদখা যায় 

আৰু লগলি গায়্ন বায়লনলৰ মুখতৰি এটট পতৰলৱশ তবৰািমান।  

          ভাৰিীয় সংসৃ্কতিি ‘সত্ৰ’ শব্দলটা নিুন নিয়। শ্ৰীমদ্ভাগৱিলি 

‘িহ্ম-সত্ৰ’ আৰু ‘কম ম-সত্ৰ’ নামৰ দুতবধ সত্ৰৰ উলেখ আলে। পবৌদ্ধ 

তবিাৰ সমূিৰ কম ম পদ্ধতিৰ লগি অসমৰ ‘সত্ৰ’ সমূিৰ উলেশযৰ তকেু 

সামঞ্জসয আলে। ‘িহ্মসত্ৰ’ি ৰিা আৰু পশ্ৰািা সমালন বতি ‘িহ্ম’ 

সম্পলকম আললাচনা কলৰ। গুৰু-তশৰ্যৰ তভন্নিা এই সত্ৰ সমূিি পদখা পপাৱা 

নাযায়। শংকৰলদলৱ অসমি সত্ৰৰ ধাৰণা স্থাপন কতৰবৰ সময়ি ভাগৱিৰ 

এই ‘িহ্ম সত্ৰ’ৰ তনদশ মন িধান ভালৱ গ্ৰিণ কতৰতেল। পসলয়লি শংকৰ গুৰু 

িনাই সকললা িাতি িন িাতিক একলগ কতৰ সত্ৰ সমূিি ধম মৰ দীিা 

তদতেল। পিও ৰ ধম মৰ পৰা মুেলমানৰ চান্দসাই আৰু গালৰাৰ পগাতবন্দও বাদ 

পৰা নাতেল। 

     ‘িত্ৰ’ নামৰ উৎেততঃ 

           “সত্ৰ” শব্দলটা িথ্লম ‘শিপথ্ িাহ্মণি আিুতি’ বুিাবৰল 

বযৱিাৰ কৰা লিতেল। অসমৰ নৱ লবষ্ণৱ ধম মৰ পিত্ৰি শংকৰ পদলৱ ধম ম 

িচাৰৰ অলথ্ ম তকেুকাল থ্কা স্থান সমূিলকই  ‘সত্ৰ’ বুতল িনা যায়। 

শংকৰ পদৱৰ তপেৰ যুগি আন আন লবষ্ণৱ গুৰু সকলল বৰলদাৱা, 

পবলগুতৰ, বৰলপটা, আতদক ‘সত্ৰ’ৰ সলতন ‘থ্ান’ বুতল অতভতিি কতৰলল। 

গদয সাতিিযৰ িনক লবকুণ্ঠ নাথ্ ভাগৱি ভটাচায ময অথ্ মাৎ ভট্ট পদৱৰ মলি, 

সত্ৰ লিলে এলনকুৱা এলিাখৰ উচ্চ স্থান য’ি সাধু-সন্ত বা ভি সকলল 

ধমীয় আললাচনা কলৰ বা ভগৱানক সন্ি্িুষ্ট কৰাৰ বালব কায ময সম্পাদন 
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কলৰ আৰু নৱধা ভজিৰ দ্বাৰা আপ্লুি লি সকললালৱ িতৰ নামি িুব লগ 

থ্ালক। শ্ৰী মলিন্দ্ৰ নাথ্ শম মা শাস্ত্ৰীলয় “শ্ৰী শ্ৰী দালমাদৰ পদৱ আৰু পিামাৰ 

ধম ম িচাৰ” নামৰ গ্ৰন্থি সত্ৰ শব্দৰ অথ্ ম এইদলৰ উলেখ কতৰলে পয- সত্ৰৰ 

অথ্ ম ‘সি (ভিান) ত্ৰায়লি’ অত্ৰ ইতি সত্ৰ । অথ্ মাৎ তয স্থানি সংসাৰ 

ভয়ৰ পৰা ভগৱদ ভি, সাধু সন্তক ত্ৰাণ কলৰ পসই স্থালনই সত্ৰ। 

         তয সময়ি অসমি নৱৰবষ্ণৱ ধম মৰ ধম মাচায ময শংকৰ পদৱ আৰু 

মাধৱ পদলৱ অতধপিয পৰ্তিষ্ঠা কতৰতেল এলক সময়লি ভাৰিবৰ্ মৰ িায় পবাৰ 

স্থানলি তবতভন্ন িন ধম ম গুৰুলৱ ধম ম িচাৰ কতৰ পসই সময়ৰ ভাৰি বৰ্ মৰ 

নাগতৰক সকলক ধম মৰ পৰ্তি িাগিৃ কতৰ িুতলতেল। এখন একশৰণ ভাগৱিী 

ধম ম িচাৰৰ অলথ্ মই সত্ৰ সমূি স্থাপন কৰা লিতে্ল। এই সত্ৰ সমূিি তবতভন্ন 

পদবী তবৰািমান। এই পদবী সমূি কৰ্মান্বলয় িলি উলেখ কৰা ি’ল-----

- 

     এখন সত্ৰৰ কাম কাি পতৰচালনা কলৰ সত্ৰাতধকাৰ আৰু পিও ৰ 

সিকাৰী সকলল। 

   িত্ৰাতধকাৰঃ সত্ৰাতধকাৰ ি’ল সত্ৰ এখনৰ ধাতম মক আৰু আধযাজিক 

তদশৰ মুৰব্বী। দী্িা গ্ৰিণৰ অনষু্ঠান ‘শৰণ’ আৰু ‘ভিন’ এও ৰ িিযি 

িত্ত্বাৱধানি অনুটষ্ঠি িয়। এও ক “সিৰীয়া” বা “মিন্ত” বুতল পকাৱা িয়। 

    খেকা অতধকাৰঃ  িমিা আৰু সন্মানৰ পিত্ৰি সত্ৰাতধকাৰৰ 

তপেলি পিকা অতধকাৰৰ স্থান। অতধকাৰৰ মিুৃয নাইবা অতধকাৰৰ 

অনুপতস্থতিি পিকা অতধকালৰই সত্ৰৰ দাতয়ত্বভাৰ গ্ৰিণ কলৰ।  

     ভকিঃ সত্ৰৰ কাম-কাি পতৰচালনাি সিলযাগ কৰা বা সত্ৰৰ 

পচৌিদি বসবাস কৰা ভকি সকলক সম্পূণ ম অথ্ মি ‘ভকি’ বুতল পকাৱা 
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িয়। এই ভকি সকল অতববাতিি পসলয়লি এও  পলাকক “পকৱলীয়া ভকি” 

বুতল পকাৱা িয়। 

     তিষ্যঃ সত্ৰৰ আন আন ভকি সকলক তশৰ্য বুতল পকাৱা িয়।  

 এই সমূিৰ উপতৰও িাঙৰ িাঙৰ সত্ৰি আৰু তকেুমান পদবী আলে। পসই 

সমূি ি’ল--- 

১)বৰ ভাগিী 

২)বৰ শৰাৱণী 

৩)বৰ পাঠক 

৪)বৰ নাম ললগাৱা 

৫)বৰ গায়ন 

৬)বৰ বায়ন 

৭) বৰ ভাণ্ডাৰী 

৮) চাউল-ভ ৰালী 

৯) গুৱা-ভাণ্ডাৰ 

১০) বৰ আলধৰা 

১১) বৰ কাকিী 

১২) বৰ পমতধ 

১৩)বৰ খাটতনয়াৰ 

    এই সত্ৰ সমূিি যতদও তপিৃৰ তপেলি পুত্ৰৰ স্থান িথ্াতপ তনিৰ পুত্ৰৰ 

তবপৰীলি গুণী-জ্ঞানী মাধৱলদৱকলি শংকৰ পদলৱ ধম মৰ দাতয়ত্ব অপ মন 
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কতৰতেল। অসমৰ সত্ৰ সমিূি তনয়মীয়াৰক নামিসংগ কৰা িয় আৰু 

লগলি ধম ম-চচমা, নাট-ভাওনা আতদও অনুটষ্ঠি িয়। শংকৰলদৱ, মাধৱলদৱ 

আৰু পিও ললাকৰ তশৰ্য সকলল অসমৰ িতৱত্ৰ ভূতমি বিুলিা সত্ৰ গতি 

িুতলতেল। তকেুমান সত্ৰ আলকৌ পাবলি গজি উটঠতেল। এই পাবলি গজি 

উ্ঠা সত্ৰ সমূলিও মিাপুৰুৰ্ীয়া পৰম্পৰা্ৰ ধাৰালটা অিুন্্ন ৰখাৰ পচষ্টা 

কতৰলে। মিাপুৰুৰ্ শংকৰলদৱৰ তিলৰাভা্ৱৰ আগৰললক নৱ লবষ্ণৱ ধম মৰ 

তভিৰি পকালনা সংিতি বা সম্প্ৰদায়ৰ আতৱ মভাৱ পিাৱা নাতেল। তকন্ি্িু 

মিাপুৰুৰ্ৰ তিলৰাভাৱৰ তপে্িলি নৱ লবষ্ণৱ ধম মি চাতৰটা সংিতিৰ আতৱ মভাৱ 

ি’ল। এই চাতৰটা  সংিতি ক্ৰলম— িহ্ম সংিতি, তনকা সংিতি, পুৰুৰ্ 

সংিতি, আৰু কাল সংিতি। এই স্ংিতি সমিূ সৃ্টষ্ট কতৰতেল শংকলৰাত্তৰ 

কালৰ ভকি সকলল ।বিমমান সত্ৰ সমূিৰ িলিযক খলনই এলকাটা সংিতিৰ 

অন্তভুমি। 

 

  ০.০৩ বদো িত্ৰৰ খভৌপগাতেক অৱতিতি, চাতৰিীমা, 

আৰু মাটেকাতেঃ 

              শ্ৰী শ্ৰী বদলা সত্ৰ নাৰায়্ণপুৰ অঞ্চলি অৱতস্থি। 

নাৰায়্ণপুৰৰ পভৌলগাতলক স্থানাংক ২৬ ৫৯ ৪৭ উত্তৰ আৰু ৯৩ ৫৩ ৪৯ 

পূব। নাৰায়ণপুৰৰ অিাংশ ২৬.৯৯৬৩৯ উত্তৰ আৰু ৰাতঘমাংশ 

৯৩.৮৯৬৯৪ পূব। এই নাৰায়্ণপুৰ জিলা সদৰ উত্তৰ লতখমপুৰৰ পৰা িায় 

৫৪ তক  তম  পজিলম অৱতস্থি। নাৰায়্ণপুৰৰ পূলব তবিপুৰীয়া, উত্তলৰ 

বান্দৰ পদৱা, পজিলম গিপুৰ, আৰু দতিলণ মিাবািু িহ্মপুত্ৰ। বদলা সত্ৰ 

খন ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথ্ৰ পৰা ১ তক  তম  উত্তৰ-পজিমি অৱতস্থি।  
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            বিমমান সত্ৰখন অৱতস্থি লি থ্কা মাটটকাতল ১৩ তবঘা । 

সত্ৰৰ ৪৮ তবঘা মাটট মাধৱলদৱ কলালিত্ৰৰল দান কৰা িয় আৰু ১১ তবঘা 

মাটটি পখতি-বাতি কৰা িয়। এই পখতিৰ ধালনলৰ ভকি সকলল পখাৱা-পবাৱা 

কলৰ। 

       খ াগাপ াগঃ 

           নাৰায়্ণপুৰৰ মালিলৰ পযাৱা ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পলথ্লৰ জিলা 

সদৰ লতখমপুৰ ৫৪ তক  তম । ৰাজিযক সদৰ গুৱািাটী ৩৩৭ তক  তম । 

কাৰ্ৰীয়া ৰািয অৰুণাচল িলদশৰ ৰািধানী ইটানগৰ িায় ৫০ তক  তম  । 

উত্তৰ লতখমপুৰ আৰু গুৱািাটী উত্তৰ-পূব সীমান্ত পৰ্ললৱলৰও সংযিু। 

িাতিবািাৰ ইয়াৰ তনকটৱিী পৰল আস্থান। লীলাবাৰী তবমান বন্দৰ ইয়াৰ পৰা 

িায় ৫৮ তক  তম  দৰূত্বি। 

 

      ০.০৪ বদো িত্ৰৰ চমু ইতিহাি আৰু বদো েদ্ম 

আিাৰ চমু েতৰচয়ঃ 

           শ্ৰী শ্ৰী পদ্ম আিাৰ পবূ ম পুৰুৰ্ সকল শতদয়াৰ তবৰ্ুি পুৰুৰ্ 

আতেল। অথ্ মাি  পিও ললাক অতি আঢ্যৱন্ত পলাক আৰু সৎ িথ্া িতৱত্ৰৱান 

মনৰ অতধকাৰী আতেল। পিও ললাক  পকৱল ৰূপ-গুণৰ িালৰ পৰাই নিয়, 

তবদযা-বুজদ্ধ, সৎ-সািসী, বািুবলী আৰু যদু্ধ-তবদযাি পাগ মি আতেল। 

পিও ললাকৰ আতদ পুৰুৰ্ িনাৰ নাম আতেল ‘লৱ’। ‘লৱ’ ৰ দুই পুত্ৰ 

ক্ৰলম – ‘তিিা-পচামদাৰ’ আৰু ‘চম্পালচামদাৰ’ । পিও ললাক সুদৰূ 

শতদয়াৰ পৰা আতি বিমমানৰ লতখমপুৰ জিলাৰ নাৰায়্ণপুৰ অঞ্চলৰ 

‘শক্ৰািী’ অঞ্চলি বসবা্স কতৰতেল। পসই সময়ি ‘শক্ৰািী’ অঃ্ঞ্চলৰ নাম 
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‘সাউকুেী’ আতেল। এই তিিালচামদাৰৰ ঔৰৰ্ি মািৃ সিযাৰ গভমি ১৪৬৮ 

শকৰ শুক্লা  একাদশী তিতথ্ শুকুৰবালৰ শ্ৰী শ্ৰী পদ্ম আিাৰ িন্ম িয়। 

এও ৰ িন্মৰ বতৃ্তান্ত দীননাথ্ পবিবৰুৱাৰ বৰচতৰিি এলনদলৰ আলে— 

 

       “লচধযশ আঠৰ্টষ্ঠ শক পিষ্ঠ মাসৰ । 

        শুক্লা একাদশী তিতথ্ শুকুৰবাৰৰ।। 

        নানা সুমংগল লভল পূণ ম দশমাস। 

        পসতি সময়ি আিা লভলন্ত িকাশ।।” 

                 শ্ৰী শ্ৰী পদ্ম আিাৰ দিটা নাম পপাৱা যায়। পসই 

সমূি লিলে--- লৱনাতি, িতৰৰলপা, কমলাকান্ত, উিনীয়া বাপ,ু বাপুধৰ, 

বদলা পদ্ম, আিা, গিৃস্থ, বুপাই আৰু আমুকাই।  

         মধযযুগৰ নাৰায়ণপুৰক এখন “পদশ’ বুতল অতভতিি কৰা 

লিতেল। মিাপৰুুৰ্ মাধৱলদৱ, বদলা পদ্ম আিা, ৰুচীনাথ্ কন্দলী, 

অতনৰুদ্ধ, আতদৰ উজিৰ পৰা এই কথ্া িমাতণি লিলে। শতদয়াৰ পৰা তয 

সকল ভূঞা গংগাৰ পাৰ, পটমু্বৱানী আতদি বাস কতৰ পশৰ্ি নাৰায়্ণপুৰি 

পদাপণ ম কতৰতেল পিও ললাকৰ ১২ ঘৰ িধান ভূঞা ি’ল------ আৰি 

ভূঞা, শকাই, উিীৰ, লস্কৰ, পচামদাৰ, সনািন, পকলিা  , ৰামভট্ট, 

ভকি, িমাই, ৰায়, আৰু পকৌতশক। এও  পলাকৰ উপতৰও বিুলিা 

‘সৰুমূৰীয়া ভূঞা’ নাৰায়্ণপুৰৰল অিাৰ কথ্া ইতিিাসি সতন্নতৱষ্ট লি আলে। 

এই ভূঞা সকলৰ িায় তখতনলয়ই ‘সাউকুেী’ অঞ্চলি বসবাস কতৰতেল। এও  

পলাকৰ তভিৰি শকৰাই ভ্ূঞাৰ পভ টটলটা কালক্ৰমি ‘‘শক্ৰািী পভ টট” আৰু 

ক্ৰলম “শক্ৰািী গাও ” বুতল পতৰতচি িয়  [শকৰায় শকৰায়ী শকৰািী  
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শক্ৰািী] বদলা পদ্ম আিাৰ সময়ি গাও  খনৰ নাম ‘সাউকুেী’ বুতল চতৰি 

পুতথ্ি আলে। মাধৱলদলৱ পযতিয়া পিও ক িথ্ম পতৰচয় সুতধতেল  আিাই 

পিতিয়া তনিস্ব পতৰচয় এলনদলৰ তদতেল বুতল উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ 

ইতিবতৃ্তি উলেখ  আলে---- 

 

“ শুতনয়া গুৰুৰ আলগ আিা কতিলন্ত। 

আমাৰ উপতৰ তিিা পচামদাৰ পবালন্ত।। 

নাৰায়ণপুৰ পদশ সাউকুেী গ্ৰাম। 

গুৰুৰ আগি পিন কতিলন্ত নাম।।” 

                আিাৰ িীৱন কালি ঠাইখলন ‘শক্ৰািী’ নাম পালল 

আৰু আিা পুৰুৰ্ৰ তপিৃ পভ টটলটা শক্ৰািী গা  ৱৰ পকন্দ্ৰ তবন্দিু পতৰণি 

ি’ল। 

         শ্ৰী শ্ৰী পদ্ম আিা সৰু কালৰ পৰা ভাগৱি পিমি আপ্লুি 

আৰু একতনষ্ঠ লি পতৰতেল। ভগৱি পিমৰ অিুৰন্ত তনদমশন দাটঙ ধৰাৰ 

বালবই পিও ৰ পিষ্ঠয ভ্ৰাি্ৃ শংকৰ দালস পিও ক নানা দুখ-কষ্ট তদ আৰল-

আথ্াতন পনালিাৱা কতৰতেল। তনিৰ ঘৰলি এলন দুখ-কষ্ট পদখা পাই পিও ৰ 

মনৰ ভাৱৰ তকন্ি্িু পতৰৱিম নি’ল। পাতৰবাতৰক িীৱনৰ সুখ-দুখ িযাগী 

ধযানমগ্ন পযাগীৰ দলৰ লগৰ সমনীয়া সািিন বালকক লগি লল িতৰৰ লীলা 

শ্ৰৱণ-কীিমন কতৰ ‘তস্থিিজ্ঞ’ পিাৱাৰ িয়াস কতৰতেল। 

       শ্ৰী শ্ৰী পদ্ম আিা ঈশ্বৰ িদত্ত । পিও  ধ্ুৱ বুদ্ধৰ দলৰ িযাগী। 

ককালয়কৰ কটু কথ্া আৰু বযৱিালৰ পিও ৰ অন্তৰািাি আঘাি িাতনতেল। 

শৰ তবদ্ধ পখীৰ দলৰ পিও ৰ হৃদলয় অসিয পবদনাি চটিটাবৰল ধতৰতেল। 
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পসলয়লি পিও  শক্ৰািী িযাগ কতৰ মকালগুতৰ, িাঠীয়াল, িতৰ পুখুৰী, 

িুলতন, তৰিানী, পচচুকা, কৰৰদগুতৰ, পকলেৰুগুতৰ, পদলবৰাপাৰ, ৰঘুগুতৰ, 

িমৰা, কলাতন, পচিীয়া, আতদ ২৪ ঠাইি বসতি কতৰ ধম ম চচমা কতৰব লগা 

লিতেল। পিও  এই ২৪ খন সত্ৰ স্থাপন কতৰ ২৪ খন লবকুণ্ঠলৰা সটৃষ্ট 

কতৰতেল। এই সমূিৰ তবৰ্লয় বদলা সত্ৰৰ পৰা ওললাৱা স্মতৃি গ্ৰন্থি উলেখ 

পপাৱা লগলে। িলি ক্ৰলম এই সত্ৰ সমূিৰ উলেখ কৰা ি’ল--- 

শ্ৰী শ্ৰী িুলতন থ্ান-------------- সিয তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী শক্ৰািী িন্মস্থান----------- িহ্ম তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী বদলা সত্ৰ--------------- নাম পংকি লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী কলাণী পভ টট------------- অম্বৰ তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী িুমৰা থ্ান-------------- কনক তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী িতৰ পুখুৰী-------------- শান্তনু তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী পচতিয়া পভ টট------------ ঈশা তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী মকালগুতৰ থ্ান ---------- পদ্ম তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী ৰঘুগুতৰ পভ টট------------ মুকুট তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী পকলচৰু িল-------------- নীল তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী পদলবৰাপাৰ পভ টট----------- নামধ্বি তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী পচচুকা পভ টট-------------- তনৰাকাৰ তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী িািীশাল পভ টট------------- ৰত্ন তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী সাধুৰ পভ টট--------------- তনগু মণ তবলাস লবকুণ্ঠ 
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শ্ৰী শ্ৰী চুখাতন বাসুলদৱৰ পভ টট-------- পিয়স তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী কৰুণাময় পভ টট------------- মৰকি  তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী চকলা পভ টট--------------- চন্দ্ৰ তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী বাতল নাৰায়্ণ পভ টট---------- পশ্বি তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী পপালিাকা পখাৱা পভ টট--------- পুষ্প তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী ধলপুৰ পভ টট--------------- তনিযানন্দ তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী মুদৰী পভ টট------------- ৰণ্িন তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী তবলািী পভ টট------------ তচদানন্দ তবলাস লবকুণ্ঠ 

শ্ৰী শ্ৰী কমলাবাৰী পভ টট---------- নামপূণ ম লবকুণ্ঠ। 

         শ্ৰী শ্ৰী পদ্ম আিাই নাৰায়্ণপুৰৰ িতৰ পুখুৰী পাৰি বসবা্স 

কলৰা  লি ‘িয়ভাৰিী’ পটালি শাস্ত্ৰ অধযয়্ণ কতৰতেল। িবাদ আলে পয, 

পদ্ম আিাই ‘ভজি ৰত্নাৱলী’ শাস্ত্ৰ ভাগ পতি সম্পূণ ম কতৰ শাস্ত্ৰ খনৰ এটা 

আতিম তলতখ পথ্াৱাৰ মানলসলৰ সা  তচপািি মতিলৰ মাত্ৰ আৰিটট পদ 

তললখালিই মিাপৰুুৰ্ মাধৱলদৱৰ আজ্ঞা মলি পকশৱ আিা আতি পিও ৰ 

কাৰ্ি উপতস্থি লি আিাই তক শাস্ত্ৰ তলতখলে সুতধলল? িাৰ উত্তৰি পদ্ম 

আিাই ৰত্নাৱলী শাস্ত্ৰভাগ তলখা বুতল ক’পল। পিতিয়া ভালটৌকুতেৰ পকশৱচৰণ 

আিাই আতিম ভাগ শুদ্ধ পনালিাৱাৰ কথ্া পকাৱাৰ  লগলি পদ তকেু ভূল 

পিাৱাৰ কথ্াও বযি কতৰলল। পিতিয়া পদ্ম আিাই শুদ্ধ আতিম ক’ি পপাৱা 

যাব বুতল িশ্ন পসাধাি পকশৱ আিাই উত্তৰি- তযিলন ৰত্নাৱলী পুতথ্ ভাগ 

িণয়ন কতৰলে পিলৱই পদ্ম আিাক তনবৰল পটঠয়াইলে বুতল ক’পল। এই 
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কথ্া শুতন পদ্ম আিাই িািলি স্বগ ম ঢু্তক পপাৱাৰ দলৰ ি’ল আৰু তলখা 

সামতৰ গুৰু িনাৰ চৰণ তচতন্তলল। 

          পসই সময়ি নাৰায়্ণপুৰৰ বৰমূৰীয়া সকল পযলন- পৰুুলৰ্াত্তম 

বৰুৱা, িমাই ৰািলখাৱা, পক লিা িািতৰকা, আতদ পলাক সকলক পদ্ম 

আিাৰ পথ্ িদশ মন কতৰবৰল আৰু আিাৰ গুৰু দশ মনৰ ভাৱ বযি কতৰবৰল 

মাতি অনা ি’ল। পিও ললাকৰ বুজদ্ধ আৰু পৰামশ ম অনুযায়ী পদ্ম আিা গুৰু 

িনাৰ ওচৰৰল যাবৰল ওলাল। পকশৱ চৰণ আিা, বনমালী কটকী, পদ্ম 

আিা, পদ্ম আিাৰ ভতিিাক িগন্নাথ্চৰণ, যদুমতণ আৰি, পলাগুটট 

দালমাদৰ আৰিৰ লসলি তি্ক্ৰং লনৰ ঘালটলৰ বনমালী কটকীৰ না  লৱলৰ যাত্ৰা 

আৰম্ভ কতৰলল। 

           এলনদলৰ লগ লগ পিও ললালক ‘ৰামতদয়া’[িালিা] পালল। 

‘ৰামতদ্য়া’ পাই িাতনব পাতৰলল  পয – মাধৱলদৱ গুৰুিন 

‘পভলা’[মধুপুৰ] থ্ানিলি আলে। পিও ললালক িাি অললপা পলম নকতৰ 

‘পভলা’ থ্ানৰল গতি কতৰলল। পিও ললাকৰ নাও  ‘পচৌতক ঘাট’ ি ৰখালল 

আৰু িগন্নাথ্্চৰণক লগি লল পকশৱ আিা গুৰু িনৰ ওচৰৰল গ’ল। 

পদ্ম আিা অিাৰ কথ্া িাতন গুৰু িনাই পকই পখাি মান আগুৱাই আতি 

পদ্ম আিাক আগবিাই তনলল আৰু কীিমন ঘৰি বতিবৰল তদ পদ্ম আিাৰ 

বংশ পতৰচয় িাতনব তবচাতৰলল। বৰ পবতে বািুলয নকতৰ পদ্ম আিাই 

মাধৱলদৱক ক’পল- “আমাৰ পকও তকেু নাই আতম অকলললি মাত্ৰ”। 

            পদ্ম আিাৰ অন্তৰি লুকাই থ্কা ঘৰুৱা সমসযা িথ্া দুখ 

পবাৰ পিও  পকতিয়াও িকাশ কৰা নাতেল। গুৰু িনাৰ চৰণ পসৱা লাভ 

কৰাই পদ্ম আিাৰ একমাত্ৰ উলেশয আতেল। মাধৱ পদলৱ পদ্ম আিাক 

পভলা থ্ানলি থ্কাৰ তদিা কতৰ তদতেল। গুৰুিনাই িথ্লমই পিও ক এভাগ 
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গুৰু দাতয়ত্ব অপ মন কতৰতেল। শংকৰলদৱৰ অতস্থ গংগাি অপ মণ কতৰবৰল 

পদ্ম আিাক দাতয়ত্বভাৰ তদয়া লিতেল। শংকৰ পদৱৰ অতস্থ গংগাি অপ মণ 

কতৰ উভতি আলিালি মাধৱলদলৱ পদ্ম আিাক তনৰীিণ কতৰ পিও ৰ শৰীৰি 

মিৎ পুৰুৰ্ৰ লিণ সমূি পদখা পাইতেল।  মাধৱলদৱৰ ওচৰি পদ্ম আিাই 

শৰণ তভ্িা খুজিলল। মাধৱ পদলৱ উপযুি পুৰুৰ্ পদ্ম আিাক শৰণ তদ ধম ম 

বস্ি্িু িদান কতৰ্তেল। পদ্ম আিা মাধৱলদৱৰ ওচৰি মাত্ৰ সাি তদনলি 

আতেল। এই সাি তদনলি ধম মৰ সকললা তশিা গুৰুিনাই পিও ক তদতেল। 

           সািতদনৰ তপেি পদ্ম আিাক উিতনৰল লগ ধম ম িচাৰ 

কতৰবৰল মাধৱলদৱ গুৰু িনাই আজ্ঞা তদ্তেল। আিা উিতনৰল গ’পল পলাক 

সকলৰ তনিাৰ পিাৱাৰ কথ্াও গুৰুিনাই বযি কতৰতেল। মাধৱ পদৱৰ 

বদলললৰ অথ্ মাি সলতন লি উিতনৰল পযাৱাৰ বালব পদ্ম আিাৰ নাম বদলা 

“পদ্ম আিা’’ ি’ল। উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ ইতিবতৃ্ত ি এলনদলৰ উলেখ 

আলে---- 

     “মাধৱ বদতি িুতম শুনা পদ্মকান্ত। 

      িুতমলস পমালিাৰ িানা ভকি একান্ত।। 

      িুতম গুৰু লিলয় লালগ িীৱ িাতৰবাক। 

      পসতিলস কাৰলণ আতম আতনললা পিামাক।। 

      পসতি পিিু িুতম আমাৰ গা  ৱৰ বদলা। 

      ধম ম িকাতশলি লাতগ উিানক চলা।।” 

                এই তখতন কথ্া পকাৱাৰ তপেলি গুৰুিনাই বদলা 

আিা্ক শংকৰলদৱ গুৰুিনাই তদ পযাৱা এলযাৰ মজঞ্জৰা িাল, এধাতৰ 

িুলসীৰ মালা অপ মণ কতৰতেল। মাধৱলদলৱ বদলা আিাক শংকৰলদৱ 
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গুৰুিনাৰ ধম ম ৰািয ভাগ তিতনটট খণ্ডি তবভি পিাৱাৰ কথ্াও লক্তেল। 

িথ্ম ভাগি বৰনদীৰ পৰা িহ্মকুণ্ডৰল এই উিান ৰািযৰ ধম মাচায ময পিা 

লিতেল পদ্ম আিাক, আলকৌ পসাণলকাৰ্ৰ পৰা বৰনদীৰল মািৰ খণ্ড মঠুৰা 

দাস বুিা আিাক ধম মাচায ময পিা লিতেল, কৰিীয়াৰ পৰা পসাণলকাৰ্ৰল এই 

পজিম অঞ্চল মাধৱ পদৱৰ এই কথ্া তখতনও পদ্ম আিাক গুৰুিনাই বযি 

কতৰ্তেল। মাধৱলদলৱ দশম, কীিমন, পঘাৰ্া, ৰত্নাৱলী, এই চাতৰখন শাস্ত্ৰক 

পদ্ম আিাৰ লগৰীয়া কতৰ তদ্তেল আৰু লগলি ‘নামমাতলকা’ ভালগা পিও ক 

অপ মণ কতৰতেল। 

              মাধৱলদলৱ পদ্ম আিাক মথু্ৰা দাস বুিা আিাৰ পৰা 

“পনওৰা িলৰ  সখু”, নাৰায়্ণ দাস ঠাকুৰ আিাৰ পৰা “মই পিতল সুখৰ 

কথ্া”, বৰ তবষু্ণ আিাৰ পৰা “লচৰ িলৰ সুখ”, আৰু ভৱানী পুৰীয়া 

পগাপাল আিাৰ পৰা “কয়লা সুখৰ” কথ্া বুজি ল’ব লকতেল। 

                 শ্ৰী শ্ৰী শংকৰলদৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱলদৱ গুৰুিনা 

ভটটয়াই আলিালি টুনী নদীৰ পাৰি সাি তদন ৰ’ব লগীয়া লিতেল। এই ঠাই 

তখতনক সাতদনীয়া থ্ান ৰূলপ িতিষ্ঠা কতৰবৰল মাধৱলদৱ গুৰুিনাই পদ্ম 

আিাক আজ্ঞা কতৰতেল। 

        িবাদ আলে পয- পূব মলি পসই স্থানি ৰুজিণীক শ্ৰীকৃষ্ণই িৰণ 

কতৰ তনও লি ৰুজিণীৰ মূৰৰ কমল িুলপাি খতি পতৰতেল। পসলয়লি পসই ঠাই 

মিান আৰু পতৱত্ৰ ৰ্ূলপ পতৰতচি । মাধৱলদলৱ পদ্ম আিাক এই ঠাই তখতন 

তচতন পপাৱাৰ বালব তিতনটা িমাণ চাব তদতেল---- 

     িথ্মলটা ি’ল— এিাি দ’ কতৰ এটা গা  ি খাজন্দলল পুনৰ মাটটলৰ 

পসই গা  িলটা পপালটালি আগিৰকও সৰি মাটট পাৰি থ্াতকব। 
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     তদ্বিীয়লটা ি’ল--সালপ পভকুলী পখলদ তকন্ি্িু িাি পভকুলীলয়লি 

সাপ পখতদ থ্াতকব। 

     িৃিীয়লটা ি’ল – পশন চৰালয়  কলপৌ পখলদ, িাি কলপৌ চৰালয়লি 

পশন চৰাইক পখদা পদ্খা যাব। 

          -এই িমাণ পকইটাৰ পৰাই সাতদনীয়া স্থান তচতন পাব বুতল 

মাধৱলদলৱ পদ্ম আিাক লকতেল। 

               পদ্ম আিা উিাই আতি িথ্লম ‘শক্ৰািী’ গা  ৱি অলপ 

তদন থ্াতক ১৫৫৫ শকি শ্ৰী শ্ৰী িুলতন থ্ান িতিষ্ঠা কতৰ িালি তিতন বেৰ 

তদন কটাইতেল। মাধৱ পদৱৰ বদলললৰ নাৰায়ণপুৰৰল বদতল লি অিাৰ বালব 

পদ্ম আিাৰ নাম বদলা পদ্ম আিা ি’ল। িুলতন থ্ানৰ পৰা আ িতৰ আতি 

তপেি কলানী পভ টটি থ্াতকবৰল ললতেল। বদলা আিাই মাধৱ পদৱ গুৰু 

িনাৰ ওচৰি ধম ম গ্ৰিণ কতৰ উিনীৰ ধম মাচায ময পদি অতধতস্থি পিাৱাৰ কথ্া 

িাতনব পাতৰ পসই সময়ৰ নাৰায়্ণপৰুৰ বৰ মুৰীয়া সকল আতি আিাক 

সািাি কতৰলল আৰু বিুলি পিও ৰ ওচৰি শৰণ ল’পল। পদ্ম আিাই এখন 

সত্ৰ তনম মাণ কৰাৰ মানলসলৰ ‘িমদগ্নী’ িাহ্মণৰ পৰা এলটালপালা পসাণৰ 

তবতনময়ি মাটট তকতন মাধৱলদৱৰ ভজি তশৰি লল শ্ৰী শ্ৰী বদলা সত্ৰ িতিষ্ঠা 

কতৰতেল। ভালটৌকুতেৰ পকশৱ চৰণ আিাও এই সত্ৰলি আতেল। এই সত্ৰি 

থ্ালকালিই পকশৱ আিা অসুস্থ লি পতৰল আৰু িীৱনৰ পশৰ্ সময় পোৱাি 

পদ্ম আিাক মাতি আতন ক’পল – “শুনা িতৰৰ পপা, পমাৰ শৰীৰ পতৰল। 

পমাৰ বাৰ িন ভকি আলে, পিও ললাকক পিামাি সমপ মণ কতৰললা  , িুতম 

িতিপাল কতৰবা। পিামাক পমাৰ পঘাৰ্া, ৰত্নাৱলী শাস্ত্ৰ দুখন তদললা  । সািটতক 

সুবণ ম আতেল, িালকা পিামাক তদললা  ।” এই তখতন পকাৱাৰ তপেলি পকশৱ 

আিা লবকুণ্ঠী িয়। 
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             শ্ৰী শ্ৰী বদলা সত্ৰৰ নামঘৰৰ পূবি পদ্ম আিাৰ বিা 

অৱতস্থি। বিমমান এই বিা সংৰিণৰ অভাৱি উৱতল পযাৱা অৱ্স্থা 

পতৰলতিি লিলে। নামঘৰৰ পজিমি পচতিয়া িতৰ গুৰু আৰিৰ বিাট্ট 

অৱতস্থি। সত্ৰৰ িাটী, পুখুৰী, ভকি, পসৱক, সকললালৰ লসলি বদলা 

সত্ৰি পদ্ম আিা সাি বেৰ েয় মাি থ্াতক গুৰুিনাৰ ধম মৰ  পভ টটলটা 

অতধক সুদৃি কতৰ িুতল্তেল। দিলাৰ উপৰৱি মন অসন্ি্িুষ্ট পিাৱাি পিও  

নালৱলৰ যাত্ৰা কতৰ দুবেৰ ৰামগুৰুৰ ঘৰি কটাই পৰশুৰাম মুৰদৰ বাৰীৰল 

আতি িাি েমাি তদন কটাইতেল। এলনদলৰই অ’ি ি’ি ভৰ্তম থ্াতক 

গুৰুিনাৰ ভজি ধম ম িচাৰ কতৰতেল। এতদন িতৰ আৰিলয় পদ্ম আিাক 

ভাল মাটট এলিাখৰ চাই পবলললগ এখন সত্ৰ পৰ্তিষ্ঠা কৰাৰ কথ্া লকতেল। 

পদ্ম আিাই িতৰ আৰিক সত্ৰৰ বালব পকালন মাটট তদব বুতল পসাধাি িতৰ 

আৰিলয় পুৰঃুলৰ্াত্তম বৰুৱাৰ সুন্দৰ কমলালটঙাৰ বাৰী এখন আলে আৰু 

এই বাৰীখন পিও ক ৰিাই পুব মলি দান তদ্তেল বুতল আিাক লকতেল। পসই 

বাৰী খন সত্ৰৰ বালব খুজিলল পুৰুলৰ্াত্তম বৰুৱাই তনিয় মানা নকলৰ বুতল 

িতৰ আৰিলয় আিাক বযি কতৰতে্ল। এই কথ্া শুতন পদ্ম আিাই 

পুৰুলৰ্াত্তম  বৰুৱাৰ ওচৰৰল মানুি অথ্ মাি ‘ভকি’ পঠাবৰল িতৰ আৰিক 

তনলদমশ তদতেল। আিাৰ কথ্ামলি িতৰ আৰিলয় পুৰুলৰ্াত্তম বৰুৱাৰ ওচৰৰল 

ভকি পঠালল আৰু আিাৰ বািমা পুৰুলৰ্াত্তম বৰুৱাক অৱগি কৰালল। 

আিাৰ বািমা শুতন আনন্দ মলনলৰ পৰুুলৰ্াত্তম বৰুৱাই তনিৰ কমলালটঙাৰ 

বাৰীখন সত্ৰ পাতিবৰল পদ্ম আিাক তদ্তেল। িালি নামঘৰ, মতণকূট, 

ভকিৰ িাটীবিা, পুখুৰী আতদ পাতি পসাণি সুৱগা চৰাই সত্ৰ তনম মাণ 

কতৰ্তেল। এই সত্ৰ খলনই “কমলাবাৰী সত্ৰ” নালমলৰ িতসদ্ধ তয খন বিমমান 

মািলুীি অৱতস্থি। কমলা বাৰীি সত্ৰ িতিষ্ঠা কৰাৰ বালবই বদলা পদ্ম 

আিাৰ নাম ‘কমলাকান্ত’ আিা ি’ল।  
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    এই সত্ৰ খনৰ উৎপতত্ত সম্পলকম পকইবাটাও তকংবদতন্ত পপাৱা যায়। 

পৰম্পৰা গি ভালৱ চতল অিা মি সমূি ি’ল--- 

  ১) বদলা পদ্ম আিাৰ দিটট(১০) নামৰ তভিৰি এটট নাম ি’ল 

কমলাকান্ত। পসই নাম অনুসতৰ সত্ৰখনৰ নাম কমলাবাৰী লিলে। 

  ২) বদলা পদ্ম আিাই সত্ৰ িতিষ্ঠা কৰাৰ স্থানলি পবূ মলি এখন িাঙৰ 

কমলা পটঙাৰ বাৰী আতেল। তয খন বাৰীৰ গৰাকীৰ নাম কমলা মুৰদ 

আতেল। পসলয় এই সত্ৰৰ নাম কমলাবাৰী সত্ৰ লিতেল। 

  ৩) িচতলি আন এক িনশ্ৰুতি অনুসতৰ, দ্বাৰকাৰ অতধপতি শ্ৰী কৃষ্ণই 

কুজণ্ডলৰ পৰা ৰুজিণীক িৰণ কতৰ আলনালি ৰুজিণী পদৱীৰ মু্ৰৰ কমল 

িুল পাি এই স্থানলি খতি পতৰতেল। এই স্থানলি সত্ৰ খন িতিষ্ঠা পিাৱা 

বালব ইয়াৰ নাম কমলাবাৰী সত্ৰ ি’ল।   

    এই সত্ৰ সংস্থাপন কৰাৰ লিলয় শান্তনা িদান কতৰতেল।“কমলাবাৰী 

সত্ৰ” িতিষ্ঠা কৰাৰ তপেি ২ বেৰ ৯ মাপৰা েয়মািৰ তভিৰি অথ্ মাি 

১৫৯৬ শকৰ ব’িাগ মািৰ শুক্লা একাদশী তিতথ্ৰ তদনা িতৰচৰণ আৰিৰ 

লবকুণ্ঠী িয়। পিৰাৰ কাঠ সংস্কাৰ চাতৰ িন ভ্ৰািৃলয় সমাপন কতৰতেল। বদলা 

পদ্ম আিাই িতৰচৰণ আৰিৰ তবলয়াগি পশাকাকুল লি পৰাি আলধৰা 

পগাতবন্দ আিা এই সত্ৰি থ্াতক অৱলশৰ্ি পদ্ম আিাইও মিুৃয কামনা 

কতৰলল। তকেুতদন তপেলি কমলাকান্ত আিাও অসুস্থ লি পতৰল। আিা 

অসুস্থ পিাৱাি ভকি সমািৰ মািি উত্তৰাতধকাৰক লল িুৱাদুৱা লাতগত্েল। 

পিলনলি আিাক ভকি সকলল বদলা আিাৰ ভ্ৰাি্ৃৰ পুত্ৰ কৰুণাময়ক 

উত্তৰাতধকাৰৰ দ্বাতয়ত্ব তদয়াৰ কথ্া লকতেল। এই কথ্াৰ উত্তৰি কৰুণাময় এই 

কায মযৰ বালব পয উপলযাগী নিয় আৰু মাধৱলদৱৰ আগি আিাৰ পকালনা 

নাই বুতল পকাৱাৰ তপেি কৰুণাময়ক উত্তৰাতধকাৰ পাতিব পনাৱাৰাৰ কথ্াও 

http://www.ijrar.org/


© 2018 IJRAR October 2018, Volume 5, Issue 4             www.ijrar.org  (E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138) 

IJRAR1804003 International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR) www.ijrar.org 42 

 

ভকি সকলৰ আগি আিাই বযি কতৰতেল। ভকি সকলল িতৰচৰণ 

আৰিৰ কতণষ্ঠ ভ্ৰািৃ ‘শ্ৰী ৰামৰ’ কথ্া ক’পল। কমলাকান্ত আিাই ভকিৰ 

তসদ্ধান্তক নুই কতৰব পনাৱাতৰ শ্ৰী ৰাম আিাক এই দাতয়ত্ব ভাৰ অপ মণ 

কতৰলল। কমলাকান্ত আিাৰ তপণ্ড িলাঞ্জতল পকালন তদব পসাধাি আিাই 

আলধৰা ‘িয়িতৰলয়’ এই কায ময কতৰব বুতল লকতেল। 

         ৰাতিপুৱা কীিমন ঘৰি গায়ন-বায়ন সমতন্বলি িসং্গ কতৰ 

থ্ালকালিই িঠাৎ আিাৰ গা-পবয়া পিাৱাি গায়ন-বায়ন এতৰ সকললালৱ 

আিাক পবতি ধতৰলল। আিাক বাতিৰৰল উতলয়াই অনা ি’ল আৰু 

মা্ধৱলদলৱ তদয়া “মালা ধাতৰ” িািি লল ৰাম নাম উচ্চাৰণ কতৰ ভাদ মািৰ 

শুক্লা একাদশী তিতথ্ি পিলখলি লবকুণ্ঠ গমণ কতৰলল। টুতন লনৰ পাৰি 

আিাৰ শৱ-দাি, সৎকাৰ আতদ কৰা ি’ল। 

        বদলা পদ্ম আিাৰ তপেি শ্ৰী ৰাম গুৰু ‘কমলাবাৰী সত্ৰ’ ৰ 

অতধকাৰ ি’ল। তকন্ি্িু  ‘বদলা সত্ৰ’ ৰ গুৰু দাতয়ত্ব ভাৰ পিৰাৰ তপেি 

পকালন গ্ৰিণ কলৰ িাৰ িথ্য বিমমান সত্ৰ খনি মিিু নথ্কাি পিও ললাকৰ 

বংশলতিকাৰ তবৰ্লয় িনা নাযায়। কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাতধকাৰ অথ্ মাি 

সিৰীয়া পদি তনযুি লি ভকি সকলক ভালগ ভালগ গায়ন-বায়ন, 

নামললগাৱা, পাঠক, পঘাৰ্া-কীিমনৰ সুৰ-গীি, নৃিয, কলা-সংসৃ্কতিৰ 

সকললা তদশৰ তশিালৰ সত্ৰখন উজ্জ্বলাই িুতলতেল। এই শ্ৰী ৰাম গুৰু 

সিৰীয়া বৰ নাৰায়্ণপুৰৰ তনবাসী বাসুলদৱ গুৰুৰ পুত্ৰ। এও ললাকৰ বংশধৰ 

সকললই কমলাবাৰী িথ্া উত্তৰ-কমলাবাৰী সত্ৰৰ ক্ৰমান্বলয় সিৰীয়া পদি 

অতধতস্থি লি আতিলে। উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ ইতিবতৃ্তি িলি উলেখ কৰা 

সত্ৰাতধকাৰ বা সিৰীয়া সকলৰ  উলেখ পপাৱা যায়— 

১) শ্ৰী শ্ৰী ৰাম গুৰু সিৰীয়া 
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২) শ্ৰী শ্ৰী উদ্ধৱ সিৰীয়া 

৩) শ্ৰী শ্ৰী পৰমানন্দ গুৰু ভগিী ওিা সিৰীয়া 

৪) শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ গুৰু ওিা সিৰীয়া 

৫) শ্ৰী শ্ৰী কমল পলাচন পদৱ ওিা সিৰীয়া 

৬) শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ িতৰ গুৰু সিৰীয়া 

৭) শ্ৰী শ্ৰী নাৰায়ণ পদৱ গুৰু সিৰীয়া 

৮) শ্ৰী শ্ৰী ৰাম কৃষ্ণ গুৰু সিৰীয়া 

৯) শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ পগাপাল গুৰু সিৰীয়া 

১০)শ্ৰী শ্ৰী মুকুণ্ড পদৱ গুৰু সিৰীয়া 

১১)শ্ৰী শ্ৰী ৰঘ ুগুৰু সিৰীয়া 

১২)শ্ৰী শ্ৰী সিিানন্দ পদৱ সিৰীয়া 

১৩)শ্ৰী শ্ৰী ভূৰ্ণ পদৱ সিৰীয়া 

১৪)শ্ৰী শ্ৰী শমূ্ভনাথ্ পদৱ সিৰীয়া 

১৫)শ্ৰী শ্ৰী তবষু্ণ পদৱ সিৰীয়া 

১৬)শ্ৰী শ্ৰী তবশ্বনাথ্ পদৱ সিৰীয়া 

১৭)শ্ৰী শ্ৰী মুতিকান্ত পদৱ সিৰীয়া 

১৮)শ্ৰী শ্ৰী পগৌৰীকান্ত পদৱ সিৰীয়া 

১৯)শ্ৰী শ্ৰী কমলাকান্ত পদৱ সিৰীয়া 

http://www.ijrar.org/


© 2018 IJRAR October 2018, Volume 5, Issue 4             www.ijrar.org  (E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138) 

IJRAR1804003 International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR) www.ijrar.org 44 

 

            এই সত্ৰি দুটা িাল আতেল- এটা বুিা িলীয়া সত্ৰাতধকাৰ 

আৰু আনলটা পিকািলীয়া সত্ৰাতধকাৰ। ওপৰি উলেঃ্খ কৰা সকললা 

সত্ৰাতধকাৰ বুিািলীয়া। পিকািলীয়া সত্ৰাতধকাৰৰ তভিৰি----  

১) শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণকান্ত মিন্ত চদমাৰী অতধকাৰ বা সিৰীয়া 

২) শ্ৰী শ্ৰী লিীকান্ত মিন্ত পদৱ অতধকাৰ বা সিৰীয়া 

৩) শ্ৰী শ্ৰী চন্দ্ৰকান্ত মিন্ত পদৱ অতধকাৰ বা সিৰীয়া 

৪) শ্ৰী শ্ৰী চন্দ্ৰিাস অতধকাৰ বা সিৰীয়া 

৫) শ্ৰী শ্ৰী ভৱকান্ত অতধকাৰ বা সিৰীয়া 

            শ্ৰী শ্ৰী চন্দ্ৰিাস পদৱৰ সত্ৰাতধকাৰ পদ িাতিৰ তপেি 

সত্ৰাতধকাৰ আৰু ভকি  সকলৰ মািি পকালনা তবৰ্য়ি মলনামাতলনয লি 

পবতে ভাগ ভকি ওলাই লগ “নিুন কমলাবাৰী”  নালমলৰ এখন সুকীয়া সত্ৰ 

স্থাপন কলৰ। বিমমান এই সত্ৰ খন মািতুললি আলে আৰু এই সত্ৰ খন  

“নিুন কমলাবাৰী” বা “উত্তৰ কমলাবাৰী” সত্ৰ নালমলৰ পতৰতচি। 

 

 

 

 

০.০৫ বদো িত্ৰৰ উোিনা েদ্ধতি আৰু ৰীতি-নীতিঃ 

                শ্ৰী শ্ৰী বদলা সত্ৰ ‘তনকা সংিতিৰ’ অন্তভুমি সত্ৰ। এই 

সত্ৰক উদাসীন সত্ৰ বুতলও পকাৱা িয়। ‘তনকা সংিতি’ ৰ অন্তভুমি বদলা 

সত্ৰি ৰাতিপুৱা, দুপৰীয়া আৰু গধুতল ১৪ িসংগ কৰা িয়।  বদলা সত্ৰি 
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ভাি বনাবৰল পথ্াৱা খতৰও পানীলৰ শুজদ্ধ কতৰলি ভাি বলনাৱা িয়। সত্ৰ 

খনৰ বুিা ভকিৰ পৰা িাতনব পৰা  

                 মলি ইয়াৰ এটাই মাত্ৰ কাৰণ- “গেৰ িালি কাউৰী 

পতৰ তনিৰ চুৱা মুখখন িয়লিা িালি নঘলিাৱাৰক নাথ্ালক। িলি খতৰ 

তখতন অশুজদ্ধ িয়। পসলয়লি পানী ঢ্াতল শুদ্ধ কতৰ পলাৱা িয়”। বদলা সত্ৰি 

বিা তবলাকৰল পসালমাৱা তনতৰ্দ্ধ। িালি গাপা ধুই শুজদ্ধ লি পিও ললাকৰ 

সত্ৰৰ কালপাৰ পতৰধান কতৰলি ভকি সকলক চুব পাতৰব। এই সংিতি 

অনুসতৰ এক ঈশ্বৰ অথ্ মাি ‘তবষু্ণলৱই’ লিলে পিও ললাকৰ উপাসয পদৱিা। 

তবষু্ণৰ বালদ অনয পদৱিাক পুিা কৰাৰ ৰীতি এই সত্ৰি নাই। পূিা 

পািলৰ পকালনা বযৱস্থা এই সত্ৰি নাই।  সত্ৰৰ ভকি সকল িতৰৰ একান্ত 

তচন্তাি তনমগ্ন। 

       এই সত্ৰি ৰাতিপুৱা ৪ বিাৰ ললগ ললগ িবা বলিাৱা িয়। কীিমন 

ঘৰৰ দাতয়ত্বি থ্কা পদউৰী, নাম ললগাৱা, পাঠক সকল িস্ি্িুি িয়। 

নাম ললগাৱা িলন পুৱা ৰ গীি পগাৱাৰ উপতৰও ভকি সকলৰ  লসলি নাম 

িস্ংগও কলৰ। দীঘলীয়া তদনি ১.৩০-২.০০ বিাি তিতনপৰ িবা বিাৰ 

ললগ ললগ নামললগাৱা িন কীিমন ঘৰৰল লগ তবয়তল িসংগ আৰম্ভ  কলৰ। 

এই সত্ৰৰ বুিা ভকি শ্ৰী যুি ৰূপৰাম পদলৱ িলনাৱা মলি গুৰু ভটটমাৰ 

দ্বাৰা গুৰু পসৱা কতৰ গধূতল িসংগ সম্পন্্ন কৰা িয়। সত্ৰীয়া নৃিয, গীি–

বাদয, শংকৰলদৱ গুৰু িনাৰ অংকীয়্া নাট, মাধৱলদৱৰ সষৃ্ট ঝুমুৰা, চাতল, 

নাদুভংগী, িলৱশ নৃিয আতদ সংসৃ্কতি পৰম্পৰাই সত্ৰ খনৰ ঐতিিয বিন 

কতৰ আতিলে। ইয়াৰ উপতৰও এই সত্ৰ খনি শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ পদৱ আৰু 

মাধৱ পদৱৰ িন্ম আৰু তিলৰাভাৱ তিতথ্, শ্ৰী বদলা পদ্ম আিালৰা িন্ম 

আৰু তিলৰাভাৱ তিতথ্ অনুতস্থি কৰা িয়। শ্ৰী কৃষ্ণৰ িন্মাষ্টমী, পদৌল 
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উৎসৱ, িাকুৱা, আতদও এই সত্ৰি সমান্তৰাল ভালৱই পালন কৰা িয়। 

অসমীয়াৰ বাপতি সালিান “তিতনটট তবিু” এই সত্ৰি সচুাৰু ৰুলপ পালন 

কৰাৰ পৰম্পৰা ৰতিি লি আতিলে। 

               এই সত্ৰি ভকিক শৰণ তদয়া পৰম্পৰা অিীিলৰ পৰা 

চতল আতিলে। এই সত্ৰি ভকিক তনম মালী তদয়াৰ তবপৰীলি তসদ্ধ তদয়াৰ 

তনয়মলি িচতলি। মাধৱলদৱ গুৰু িনাৰ আদশ ম তশলৰাধায ময কতৰ নৱ লবষ্ণৱ 

ধম মৰ িচাৰ আৰু িসাৰ ঘটাই িন সমািক এক শৰণ ভাগৱিী ধম মি গি 

গি ি’বৰল এই সত্ৰই সদাই অনুলপ্ৰ্ৰণা পযাগাই আতিলে।  

               বদলা সত্ৰি পূব মলৰ পৰা চতল অিা কলঠাৰ নীতি-তনয়ম 

কালৰ গতিি  তকেু পতৰৱিমন পিাৱা পদখা লগলে। পূব মলি ভকি কতৰ অনা 

ল’ৰা সমূিক পকৱল বণ ম পতৰচয়লি কলৰাৱা লিতেল। বিমমান পিও ললাকক 

উচ্চ তশিা তদয়ালটা বাধযিামূলক লি পতৰলে। 

                পূব মলি ‘বদলা সত্ৰ’ ি মতিলা সকলক ৰাস উৎসৱি 

ভাও পলাৱাৰ   অনুমতি তদয়া পিাৱা নাতেল। সত্ৰাতধকাৰ শ্ৰী কান্ত পগাস্বামী 

পদলৱ িলনাৱা মলি স্থানীয় পলাকৰ দাবী্ৰ িতি লিয ৰাতখ মতিলা সকলক 

ৰাস উৎসৱি ভাও পলাৱাৰ বালব অনুমতি িদান কৰা িয়। সত্ৰ খনি 

ভকিৰ সংখযা যলথ্ষ্ট কম পিাৱাৰ বালব পদৌল উৎসৱি পগা  সাই িুলৰাৱা 

তনয়ম পতৰিাৰ কৰা িয়। পূব মলি সত্ৰ খনি পৰম্পৰাগি আললাক বযৱস্থা 

আতেল তকন্ি্িু বিমমান তবদুযি সংলযাগ কৰা িয়। বিমমান এখন পতৰচালনা 

সতমতি আলে। এই পতৰচালনা সতমতি খনৰ সভাপতি শ্ৰী যুি পযালগন্দ্ৰ নাথ্ 

শইকীয়া, সম্পাদক শ্ৰী যুি ভূলপন বৰুৱা, সদসয সংখযা ২১ িন। বিমমান 

সত্ৰাতধকাৰ শ্ৰী কান্ত পগাস্বামী পদলৱ সত্ৰ খনি পালন কৰা গুৰু দুিনাৰ 
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তিতথ্,  বদলা আিাৰ তিতথ্, উৎসৱ – পাব মণি খৰে পিাৱা অথ্ ম তদলয় বুতল 

শ্ৰী যুি ৰূপৰাম বুিা ভকি িাঙৰীয়াই িাতনবৰল তদলয়। 

 

  ০.০৬ বদো িত্ৰ েনৰ িানৰ-অিাৱৰ িম্পতত আৰু এই 

িত্ৰবে চৰকাৰী অৱদান আৰু িত্ৰ েনি ি্ ৰতিি বস্তুৰ 

েতৰমাণঃ           

        শ্ৰী শ্ৰী বদলা সত্ৰি স্থাৱৰ-অস্থাৱৰ সম্পতত্ত যলথ্ষ্ট িাকৰ। যতদও 

এই সত্ৰি সত্ৰীয়া পপৌৰাতণক সম্পদ নাই, িথ্াতপ সা  তচপিীয়া পুতথ্ এই 

সত্ৰি সংৰতিি অৱস্থাি আলে। কীিমনলঘাৰ্া, দশম, ভজি িদীপ, 

ৰত্নাৱলী, এই সা  তচপিীয়া পুতথ্ সমিূ বিমমালনও সংৰতিি লি আলে। 

সত্ৰখনি অৱতস্থি পুখুৰীলটালৱ ৬ কঠা মাটট আগুতৰ আলে। িবাদ আলে 

পয—এই পুখুৰীলটা বদলা পদ্ম আিাৰ তদনলৰ। িন সমািি এই তবশ্বাস 

তবদযমান পয—এই পুখুৰী পটাৰ পানী নশুুকায়। বদলা পদ্ম আিাই তনি 

িালিলৰ পৰাপন কৰা এলিাপা কৰেম গে আৰু এলিাপা বকুল গে 

বিমমালনও আলে বুতল বুিা ভকি পদলৱ িাতনবৰল তদলয়। পিও ৰ বিবয 

অনুযায়ী এই গে দুলিাপাই িায় চালৰ তিতনশলৰা অতধক বেৰ অতিক্ৰম 

কতৰলে। এই সত্ৰৰ বুিা ভকি ৰূপৰাম পদলৱ পকাৱা অনুসতৰ তয সময়ি 

দিলা উপৰৱি মানুিৰ িৰথ্বচ অৱস্থা লিতেল পসই দৃশয বদলা আিাই 

তনি চকুলৰ িিযি কতৰতেল। িনসাধাৰণৰ দুৰৱস্থা পদতখ মনি কষ্ট 

অনুভৱ কতৰ পদ্ম আিাই বদলা সত্ৰি নথ্কাৰ তসদ্ধান্তৰল মািলুীৰল লগ 

‘‘কমলাবাৰী সত্ৰ” িতিষ্ঠা কতৰতেল। পসলয়লি বদলা পদ্ম আিাৰ পকালনা 

সম্পতত্ত বিমমান বদলা সত্ৰি সংৰতিি লি থ্কা নাই। কমলাবাৰী সত্ৰি শ্ৰী 

শ্ৰী শংকৰলদৱ, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱলদৱ আৰু বদলা পদ্ম আিাৰ পভািনৰ বাতি, 
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দীননাথ্ পবিবৰুৱাই তদ্য়া িাম, আৰু ৰূপ খলটাৱা শৰাই(৪৮ পে.তম 

উচ্চ), ৰূপৰ কৰণী(৫.২ পে.তম উচ্চ), তপিলৰ পটৌ(৪২ পে.তম উচ্চ), 

মিাপুৰুৰ্ শংকৰ পদৱৰ মালা আৰু মাধৱলদলৱ তদয়া মঞ্জৰী িাল বিমমালনও 

সংৰতিি অৱস্থাি আলে বুতল বিুা ভকি িাঙৰীয়াই িাতনবৰল তদলয়। 

পঞ্চােলৰা অতধ্ক বেৰ পুৰতণ সা  তচপািৰ পুতথ্ স্ংৰতিি লি আলে। 

             ২০০৬ চনি শ্ৰী যুি িৰুণ গৰগ িাঙৰীয়াই এই বদলা 

সত্ৰি মাধৱলদৱ কলালিত্ৰ তনম মাণৰ পঘাৰ্ণা কতৰতেল। বিমমান এই সত্ৰি 

কলালিত্ৰ ভাগ তনম মাণৰ কাম চতল আলে। 

 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

০.০৭ ঢেেুৰৰ ইতিবৃতঃ 
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               বুৰঞ্জীৰ পাি লুটটয়ালল ইয়াৰ পকালনাবা ঠাইি তলতপবদ্ধ লি 

পৰাৱা  “তপেলা নদীৰ” উলেখ পপাৱা যায়। এই তপেলাৰ পাৰি চিুথ্ ম-পঞ্চম 

শতিকাৰ পৰাই শাি, লশৱ, আৰু লবষ্ণৱ ধম মৰ উকমকুতণ পদতখবৰল পপাৱা 

লগতেল। পপািৰ শতিকাৰ পশৰ্ৰ িালল তপেলা লনৰ দতিণ– পজিম 

অঞ্চলি পকালনা স্থানীয় সামন্ত ৰিাই শাসন কৰাৰ উলেখ ইতিিাসি 

পখাতদি আলে। পসই সময়লচাৱাি তপেলা লনৰ দতখণ-পজিম অন্চলি দখুন 

গা  ৱৰ অৱতস্থতিৰ উমান পপাৱা লগতেল। এখনৰ নাম ‘িুলবাৰী’ আৰু আন 

খনৰ নাম ‘কচুৱা’। পসই সময়ি কচুৱা গা  ওখলন দতিলণ িহ্মপুত্ৰ আৰু 

উত্তলৰ ধলপুৰ অঞ্চল সামতৰ ললতেল। 

                পৰ্া্ড়শ শতিকাৰ আগভাগি ঢ্লপুৰ অঞ্চললটাি আৰু 

দুখন গা  ৱৰ উলেখ পপাৱা লগ্তেল। এখনৰ নাম আতেল ‘বাতলগ্ৰাম’ আৰু 

আন খনৰ নাম ‘ভালটৌকুতে’। বিমমান “বাতলগ্ৰাম” নামৰ সলতন 

“বাতলকুণ্তচ” নামলটা বযৱিাৰ ি’ল। পসািৰশ শতিকাৰ িৃিীয় দশক মানি 

ধলপুৰ অঞ্চলি আৰু দুখন গা  ৱৰ উলেখ পপাৱা লগতেল। এখন “িতৰদাস” 

আৰু আনখন “বঠাখানা”। বিমমান এই দুপয়াখন গা  ৱৰ অজিত্ব আলে।  

         িথ্ম, িনশ্ৰুতি অনুসতৰ পসািৰ শতিকাৰ পশৰ্ৰ ভাগি তিক্ৰং 

লন খলন তপেলা লন খনৰ লগি তমতলি লিতেল। তিক্ৰং তপেলাৰ লগি 

তমতলি পিাৱাি বিমমানৰ ধলপুৰ অ্ঞ্চলি  সকললা িালৰ পৰা পানীৰ 

‘ঢ্ল’ লবতেল। িলি বিুলিা সৰু সৰু িান-িতুৰ সটৃষ্ট লিতেল। এই ঢ্লৰ 

লগি “ঢ্লপুৰ” শব্দলটা িতড়ি পিাৱাৰ ইংতগি পপাৱা যায় অথ্ মাি এলনদলৰ 

‘ঢ্লপুৰ’ শব্দলটাৰ সটৃষ্ট ি’ল। 

          তদ্বিীয়, িনশ্ৰুতি অনুসতৰ তিক্ৰং লন আৰু তপেলা লন লগ 

লি থ্কাৰ সময়ি ঢ্লপুৰৰ চুিীয়া গা  ৱৰ আগিালল নদীৰ এটা চাকৰনয়া 
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সটৃষ্ট লিতেল। তভিৰ দলতন গা  ও খন এই চাকৰনয়াৰ িললি গতি উটঠতেল। 

ঢ্লপুৰৰ উত্তৰ কাঠতন পৰল আতলৰ দতিণ পালৰ ‘গামলটৌ’ৰ পৰা ‘খাৰৰ’ 

নদীৰললক এই বিৃৎ অঞ্চললটা বাতল আৰু পানীলৰ ভৰপূৰ আতেল। ঢ্ল, 

পানী আৰু বাতললৰ ভৰপূৰ লি থ্কাৰ কাৰলণ অ্ঞ্চললটাৰ নাম ‘ঢ্লপুৰ’ 

ি’ল।  

          িৃিীয়, িনশ্ৰুতি অনসুতৰ এই বিৃৎ্ অঞ্চললটা পানী আৰু 

বাতলময় পিাৱাৰ বালব িাঙৰ গে-গেতন নাতেল। পসলয়লি এই অঞ্চলি তথ্য় 

লি তিমালয়ৰ িালল চালল তিলম ঢ্কা তিমালয় খন বগাৰক পদখা যায়। 

পসলয়লি এই অন্চলৰ নাম “ধৱলপুৰ” বা “ধলপুৰ” ি’ল। 

             অৱলশৰ্ি ‘ধলপুৰ’ নামাকৰণ লিলে্ৰগ িায় পসািৰ 

শতিকাৰ পশৰ্ৰ ভাগি। এই অঞ্চলি শাি িভাৱ যলথ্ষ্ট আতেল। তপেি 

লবষ্ণৱ িভাৱৰ িলি শাি িভাৱ ম্লান লি পতৰল।  

              ধলপুৰ পমৌিাৰ “বাতলকুজঞ্চ” গা  ও খন বিমমান দকুৱা 

গা  ৱি অৱতস্থি। এই তবষু্ণ-বাতলক্ুজঞ্চ গা  ৱলি ১৬০১ চনি ‘‘তবষু্ণ-বাতলকুজঞ্চ 

সত্ৰ’’ িতি্টষ্ঠি লিতেল। বিমমা্ন এই সত্ৰ খন দকুৱালি অৱতস্থি লি আলে 

। শ্ৰী শ্ৰী অতনৰুদ্ধ পদৱৰ এই ‘তবষু্ণ-বাতলকুতে’ গা  ৱলি িন্ম লিতেল। তপেি 

দিলাৰ উপৰৱি থ্াতকব পনাৱাতৰ তিক্ৰং নদীৰ পাৰি শাৰী শাৰী নািৰ গে 

ৰুই পুখুৰী খন্দাই ১৬০৬ খ্ী  ি “নািৰ আটট” নালম এখতন সত্ৰ স্থাপন 

কলৰ।  

                ১৪৬৫ শকি ভালটৌকুতে গা  ৱি পকশৱ চৰণ আিাৰ 

িন্ম িয়। শ্ৰী শ্ৰী মাধৱলদৱ গুৰুিনাৰ সিলযাগী আতেল এই পকশৱ চৰণ 

আিা।  
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       শ্ৰী ৰাম আিা বা ‘ভাটটৰ আিা’ পৰা িন্ম লিতেল ঢ্লপুৰ 

পমৌিাৰ বাতল গা  ৱি। 

     ঢ্লপুৰৰ ইতিিাস এলনদলৰই বুৰঞ্জীৰ পািি সতন্নতৱষ্ট লি আতেল। 

লবষ্ণৱ ধম মৰ সু তি এটট এই ধলপুৰৰ মালিলৰই তনগ মতৰি লি ওলাইতেল। 

ইতিিাস িতসদ্ধ এলনলবাৰ ধাৰণাৰ বালবই নৱৰবষ্ণৱ ধম মৰ িসাৰি ভূতমকা 

পলাৱা ‘ঢ্লপুৰ’ অ্ঞ্চল সকললালৰ বালব পতৰতচি লি পলৰ। 

 

খকিৱ চৰণ  আিা  িত্ৰঃ 

 

   0.0৮ খকিৱ চৰণ িত্ৰৰ খভৌপগাতেক অৱতিতি, 

চাতৰিীমা আৰু মাটেকাতেঃ 

            শ্ৰী শ্ৰী পকশৱ চৰণ সত্ৰ ধলপুৰ পমৌিাৰ ভালটৌকুতে গা  ৱি 

অৱতস্থি। ধলপুৰৰ পভৌলগাতলক স্থানাংক অথ্ মাি অিাংশ ২৬.৯১৫০১ উত্তৰ 

আৰু ৰাতঘমাংশ ৯৩.৭৬৮৫৫ পূব । এই সত্ৰ খন জিলা সদৰ উত্তৰ 

লতখমপুৰৰ পৰা িায় ৬৩তক  তম  দৰূত্বি। “ভালটৌকুতে সত্ৰ” খন অৱস্তথ্্ি 

গা  ও খন ধলপুৰ পমৌিাৰ িামুগুতৰ গা  ও পন্চায়ি অন্তগ মি বৰ কাঠতন 

ওৱ মািৰ তভিলৰাৱা। এই সত্ৰ খন ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথ্ৰ পৰা িায় ১ তক  

তম  দতিলণ অৱতস্থি। 

              নাৰায়ণপুৰ ৰািি চক্ৰৰ িথ্য মলি বিমমান িায় ১৮ 

তবঘা মাটট এই সত্ৰি আলে। িনশ্ৰুতি অনুসতৰ এই সত্ৰি ১২৫ তবঘা মাটট 

আতেল। ইয়ালৰ ১০৭ তবঘা মাটট পকালন এই সত্ৰৰ পৰা কাতি তনলল িাৰ 

সম্পলকম পকালনা িথ্য পপাৱা বিমমান পপাৱা নাযায়।  
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0.১০ খকিৱ চৰণ িত্ৰৰ চমু ইতিহাি আৰু খকিৱ আিাৰ 

চমু েতৰচয়ঃ 

                পকশৱ চৰণ আিাৰ বালবই ‘ভালটৌকুতে’ ঠাই খলন 

বুৰঞ্জীৰ পািি   তনিৰ নাম পসাণালী আখলৰলৰ পখাতদি কতৰলল। পকৱল 

বুৰঞ্জীলয়ই পকশৱ আিাৰ সািয বিন নকলৰ চতৰি পুতথ্ সমূলিা ইয়াৰ 

পতৰপুৰক। পকশৱ আিা মিাপুৰুৰ্ শংকৰ পদৱৰ ভ্ৰািৃ বনগঞা তগতৰৰ নাতি 

বুতল িনা যায়। পকশৱ আিাই তনিৰ ৰচনা সমূিি আিপতৰচয় এলনদলৰ 

দাটঙ ধতৰলে---- 

“ শ্ৰী মন্ত শংকৰ তযলটা              নামৰ কায়ষ্ঠ তসলটা 

             পৰম পজণ্ডি গুণশীল । 

নানা যলত্ন দীঘ ম েলন্দ              ভাগৱি পদ বলি 

            মিাযলত্ন ৰচনা কতৰলল।। 

িািাৰ ভ্ৰািৃৰ নাতি               যতদবা আমাক পবালল 

           িথ্াতপলিা িািান তকংকৰ। 

কায় বাকয মলন মন্থ               িািান দাসলৰা দাস 

           বুতলললালিা বাকয দৰূত্বৰ।।” [স্মতৃি গ্ৰন্থ  পকশৱ চৰণ সত্ৰ] 

                   অথ্ মাি ১৪৬৫ শকি িয় চৰণ কায়স্থৰ ঔৰৰ্ি 

পত্নী তচত্ৰমালাৰ গভমি ভালটৌকুতে গা  ৱি পকশৱ চৰণ আিাৰ িন্ম িয়। 

শংকৰ পদৱৰ তপিৃ কুসুম্বৰ  ভূঞাৰ ভায মযা সিয সিা আৰু অনুধতৃি। সিয 

সিাৰ গভমি শংকৰ পদৱৰ আৰু অনুধতৃিৰ গভমি বনগঞা তগতৰৰ িন্ম িয়। 
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এই বনগঞা তগতৰৰ পুত্ৰৰ নাম লুি লিলে যতদও পকালনা ঠাইি পটপাই 

কায়স্থ আৰু পকালনা ঠাইি িয়চৰণ কায়স্থ বুতল উলেখ আলে। এই পটপাই 

কায়স্থ বা িয়চৰণ কায়স্থৰ পুত্ৰই লিলে পকশৱ চৰণ আিা। পকশৱ চৰণ 

আিা সৰু কাললৰ পৰা ধম ম পৰায়্ণ আতেল। যতদও গিৃস্থী ধম মি পিও  

অনাসি িথ্াতপ পিও  তপিৃ-মািৃৰ কথ্ামলি তববাি পাশি আৱদ্ধ ি’ল। 

তপিৃ-মািৃৰ তবলয়াগৰ তপেি পিও  ভায মযাক িঞ্জাল তিচালপ জ্ঞান কতৰলল। 

তপিৃ-মািৃৰ শ্ৰাদ্ধম তবতধমলি সম্পন্ন কতৰ তবৰ্য় সুখি তবমুখ লি পতৰল। 

এতদন পিও  ধালনলৰ ভৰপুৰ নাও এখনি উটঠ গা  ৱৰ ইমূৰৰল লগ্তেল। গা  ৱৰ 

আনলটা মূৰ পনৌ-পাওলিই গৰখীয়া ল’ৰা এটাই পিও ক পত্নী তবলয়াগৰ খবৰ 

তদলল। এই খবৰ শুনাৰ ললগ ললগ পানীি িাপ মাতৰ স্নান কতৰ কালপাৰ 

ধুই শুকুৱাই তপতি ঘৰমূৱা ি’ল। পিও ৰ িঞ্জাল ঈশ্বলৰ আ িৰ কতৰলল বুতল 

ঈশ্বৰক ধনযবাদ তদলল। তকেুতদন এলনদলৰ কলটাৱাৰ পােি পকশৱ আিাই 

মাধৱ পদৱৰ চৰণ তচতন্ত পিও ৰ ওচৰৰল পযাৱাৰ তদিা কতৰলল। চণ্ডীবৰ কটকী 

নালম এিন পলাক ভটটয়াই যাব বুতল শুতন পিও ৰ লগলি গুৰুিনাৰ ওচৰৰল 

পযাৱাৰ তসদ্ধান্ত কতৰলল। চণ্ডীবৰৰ না  ওখন বৰতবষু্ণ আিাৰ ঘাটি উপতস্থি 

পিাৱাি বৰতবষু্ণ আিাৰ ওচৰৰল লগ পকশৱ আিাই তনিৰ অতভিায় বযি 

কতৰলল। বৰতবষু্ণ আিাৰ মুলখলৰ মাধৱলদৱ গুৰু িনাৰ যশ-গুণ শুতন 

পিও ৰ দশ মন পাবৰল পকশৱ আিাৰ অন্তৰািা উদযি লি উটঠল। পসইতদনা 

বৰতবষু্ণ আিাৰ ওচৰলি ৰাতিলটা কটাই তপেতদনা বৰতবষু্ণ আিাৰ লগি 

পকশৱ চৰণ আিা মাধৱলদৱ গুৰু িনাৰ ওচৰ পাললৰগ। তয তদনা 

মাধৱলদৱৰ ওচৰি পকশৱ চৰণ আিা উপতস্থি লিতেলৰগ পসইতদনা 

শংকৰলদৱ গুৰুিনাৰ মিুৃয তিতথ্ আতেল। পসই সময়্ি শ্ৰী শ্ৰী মাধৱ পদৱ 

গুৰুিনা কীিমন ঘৰলি বতি আতেল । পিলনলি পকশৱ চৰণ আিাৰ সতিলি 

বৰতবষু্ণ আিা মাধৱলদৱ গুৰুিনাৰ কাৰ্ৰল গ’ল। পকশৱ আিাই এখতন 
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ঠতগ আগবিাই মাধৱ পদৱ গুৰুিনাক পসৱা আগবিালল। বৰতবষু্ণ আিাক 

মাধৱলদৱ গুৰুিনাই পকশৱ আিাৰল চাই পকান বুতল িশ্ন সুতধলল? বৰতবষু্ণ 

আিাই পকশৱ আিাৰ তবৰ্লয় সকললা কথ্া তবৱতৰ ক’পল। এই কথ্া শুতন 

মাধৱলদলৱ পকশৱ আিা থ্াতকবৰল এটট বিাৰ বযৱস্থা কতৰ তদলল আৰু 

অলপ তদনৰ তপেি শৰণ তদ ধম মৰ গুৰুভাৰ পিও ক অপ মণ কতৰলল। 

        শ্ৰী শ্ৰী মাধৱলদৱ গুৰু িনাক এতদন পকাচ ৰিা ৰঘুলদলৱ কটকী 

পটঠয়াই মাতি তনয়ালল। এিন তবলদ্বৰ্ী িাহ্মণৰ কথ্া শুতন তবনা পদাৰ্ি ধৰাই 

তনয়াৰ বালব গুৰু িনা ৰিাৰ ওপৰি তবিুষ্ট লি পতৰল আৰু মনি পখদ 

অনুভৱ কতৰ পকশৱ আিাক উিতনৰ বংশী পগাপালৰ পৰা এখন নাও 

আতনবৰ বালব আ্জ্ঞা কতৰলল। অথ্ মাি মাধৱলদৱ গুৰু িনাৰ পকাচ ৰিা 

ৰঘৰু ৰািযি এখলন্তক থ্াতকবলৰা ইচ্ছা নগ’ল। গুৰুিনাই পকশৱ আিাক 

উিতনৰ শলখৰল পযাৱালৰা তনলদমশ তদলল আৰু লগলি িাৰ পৰা এিন 

পুৰুৰ্ গুৰু িনাৰ ওচৰৰল আতিবৰল ওলাব পিও লকা লগি লল আতিবৰ 

বালব আজ্ঞা কতৰলল। গুৰু বাকয তশলৰাধায ময কতৰ পকশৱ আিাই উিতনৰ 

অতভমুলখ পনৌকা যাত্ৰা আৰম্ভ কতৰলল। তকন্ি্িু এই যাত্ৰা পথ্ি মাধৱলদৱৰ 

তবতঘতনৰ কথ্া ভাতব ‘‘কুমাৰ তগতৰ” নালম ঠাইি খলন্তক লৰ পভািন কৰাৰ 

উলেশযলৰ চাউল তসলিাৱা আৰম্ভ  কতৰতেললি মাত্ৰ পিলন সময়লি এগৰাকী 

স্ত্ৰীলয় মাধৱলদৱ আতি পসই ঘাটলি লৰ থ্কা বুতল খবৰ তদয়াি ৰিা ভািৰ 

চৰু িালি উবুতৰয়াই পকশৱ আিা মাধৱলদৱ গুৰু িনাৰ ওচৰ পাললৰগ। 

মাধৱলদলৱ পকশৱ আিাক পসই ঠাইি পদখা পাই আিয ময িকাশ কতৰলল 

আৰু অতি শী্লে উিতনৰল পযাৱাৰ তনলদমশ তদলল আৰু লগলি উিতনৰল 

যাও লি পকশৱ আিাই তিতনটা ভয় পপাৱাৰ কথ্াও বযি কতৰলল। পকশৱ 

আিাই গুৰুৰ আজ্ঞা অনুৰ্ালৰ পুনৰ উিতনৰল যাত্ৰা কতৰলল। 
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        পকশৱ আিা উিতনৰল আতি িথ্লম “বংশী পগাপাল” পদৱৰ থ্ান 

পাললতি। বাটি আলিালি পকশৱ চৰণ আিাই তিতনটা ভয় পাইতেল—এটা 

খটৰ পৰা, এটা িািীৰ পৰা আৰু   আনলটা এটা ম’িৰ পৰা। পকশৱ 

আিাই বংশী পগাপাল পদৱক মাধৱ গুৰুলৱ তনলদমশ কৰা আজ্ঞা শুনালল। 

অথ্ মাি মাধৱলদৱৰ তনতমলত্ত এখন না  ও ভাটীৰল পটঠয়াবৰল ব্ংশী পগাপাল 

পদৱক ক’পল। িথ্লম এই কথ্া শুতন বংশী পগাপাল পদলৱ মাধৱলদৱ 

গুৰুিনাৰ তনতমলত্ত না  ও তদয়াৰ তসদ্ধান্ত কতৰলল। পসইতদনা বংশী পগাপালৰ 

নামঘৰলি পকশৱ আিাই ৰাতি্লটা কলটাৱাৰ তসদ্ধান্ত কতৰলল। ৰাতি  পভািন 

কৰাৰ বালব পকশৱ আিাই চাউল তসলিাৱাি বযি লি আলে, পিলনলি 

বংশী পগাপাল আৰু ভকি সকলৰ কলথ্াপকথ্ন আিাই তনি কালণলৰ 

শুতনবৰল পালল।  ভকি সকলল বংশী পগাপাল পদৱক ‘মাধৱলদৱ যতদ বংশী 

পগাপালৰ ওচৰৰল আলি পিতিয়া বংশী পগাপালক পকালনও পনালপািা ি’ব’ 

অথ্ মাি বংশী পগাপাল তনলি ধম ম িচাৰক লিও তভ্িাৰীৰ িীৱন যাপন কতৰব 

লাতগব এই কথ্াৰ্াৰ তবিাইতেল। ভকিৰ কথ্া শুতন বংশী পগাপাল পদলৱ 

তনলি পকালনা তবলবচনা আৰু তবলেৰ্ণ নকৰাৰক মাধৱলদৱ গুৰুিনাক না  ও 

তদবৰল অমাতন্ত ি’ল। এই কলথ্াপকথ্ন শুনাৰ তপেি পকশৱ আিাই 

অন্তৰািাি আঘাি অনুভৱ কতৰ ৰাতি অন্ন গ্ৰিণ নকতৰ ললঘালণ-পভালক 

শুই থ্াতক তপেৰ তদনা ৰাতিপুৱা িতৰ পুখুৰী অতভমুলখ ৰাওনা ি’ল। পসই 

সময়লি মাধৱলদৱৰ ‘ৰত্নাৱলী’ শাস্ত্ৰ ভাগ পদ্ম আিাই িতৰ পুখুৰীৰ পাৰি 

বতি সা  তচ পািি মিীলৰ মাত্ৰ আৰিটট পদ তলতখলে পি মালথ্া পিলনলি 

পকশৱ চৰণ আিাই আতি পিও ৰ কাৰ্ি উপতস্থি লি তক শাস্ত্ৰ তলতখলে বুতল 

িশ্ন কতৰতেল। এই িশ্নৰ উত্তৰি পদ্ম আিাই ‘ৰত্নাৱলী’ শাস্ত্ৰভাগ তলতখবৰল 

লললে বুতল পকাৱাি পকশৱ আিাই শাস্ত্ৰভাগ শুদ্ধ পিাৱা নাই আৰু পলদা 

যলথ্ষ্ট ভুল পিাৱাৰ কথ্া ক’পল। পিতিয়া পদ্ম আিাই শুদ্ধ  আতিম ক’ি 
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পপাৱা যাব বুতল পুনৰ িশ্ন কৰাি ইয়াৰ উত্তৰি পকশৱ আিাই ক’পল পয- 

এই ৰত্নাৱলী পুতথ্ ভাগ তয িন মিাপুৰুলৰ্ িণয়ন কতৰলে পি লৱই পদ্ম 

আিাক তনবৰল পঠাইলে। এই কথ্া শুতন িািলি সৰগ ঢু্তক পপাৱাৰ দলৰ 

অনুভৱ কতৰ পকশৱ আিাৰ লগি পদ্ম আিা গুৰু িনাৰ ওচৰৰল যাবৰল 

ওলাল। গুৰুৰ আজ্ঞা অনুসতৰ পকশৱ চৰণ আিা ‘শলখ’ ললও  গ’ল।  

        এবেৰৰ  তপেি পকশৱ আিা ‘শলখৰ’ পৰা ঘুতৰ আতি পদ্ম 

আিাক ‘কলানী’ পভ টটি লগ পাই বনমালী কটকী সতিলি ভাটীৰল যাবৰল 

সাি ুি’ল। পিও ললাকৰ সিযাত্ৰী ি’ল- িগন্নাথ্ চৰণ [পদ্ম আিাৰ 

ভাতগন], যদুমতণ, পলা-গুটট দালমাদৰ, মাধৱচৰণ, আৰু বললাভৰ নালম 

পলাক পকইিন। না  পৱলৰ পিও ললালক যাত্ৰা আৰম্ভ কতৰ লগ বিমমান ধলপুৰ 

পাৰ লি ‘কাঠতন’ নালম ঠাই পপাৱাি পকশৱ আিা নাতম ‘বৰ-তবষু্ণ আিা’ 

ক লগ কতৰ শলখৰ এিলন পিও ৰল তদ পলঠাৱা এলিালা সুৱণ ম [পসাণ] 

পিও ক তদ পুনৰ না  ৱৰল উভতি আলি। বৰতবষু্ণ আিা্ক লগ কতৰবৰল পদ্ম 

আিাক তকয় তনতনলল পসাধাি পকশৱ আিাই পদ্ম আিাক আগি গুতৰ চাই 

আতি তপেি আগ চাবৰল ক’পল। পিও ললালক পুনৰ নালৱলৰ যাত্ৰা আৰম্ভ 

কতৰলল। এই যাত্ৰাৰ অন্তি ‘পচৌখুটট ঘাট’ পাই না  ও ৰখালল আৰু িগন্নাথ্ 

চৰণক লগি লল লগ পকশৱ আিাই গুৰুিনাৰ লসলি িগন্নাথ্ চৰণক 

তচনাতক কতৰ তদলয়। ইয়াৰ তপেি পদ্ম আিা অিাৰ গুৰুিনাৰ চৰণৰল 

অিাৰ বািমা মাধৱ পদৱক িনায়। পদ্ম আিা অিাৰ বািমা পাই পিও ক 

আতনবৰল গুৰুিনা তনলিই আগুৱাই আলি। পদ্ম আিাক গুৰু িলন বংশ 

পতৰচয় পসাধাি আিাই পিও ৰ পকউ তকেু নাই বুতল ক’পল। গুৰুিন্াই 

আিাক পিও ৰ গিৃলি বিা তদ ৰাতখলল আৰু শৰণ তদলল। সাি তদন গুৰুৰ 
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ভজি পসৱা পাণ কতৰ পদ্ম আিাই ধম ম বস্ি্িু লল নাৰায়ণপুৰৰল উিাই 

আলি। 

              পদ্মআিা অিাৰ তপেি পকশৱ চৰণ আিাই এতদন 

মাধৱলদৱ গুৰুিনাক িতৰিৰ আিাৰ কথ্া সুতধলল। মাধৱলদলৱ পকশৱ 

আিাক িতৰিৰ  আিাই  তবলৰ ঘৰ সাজি লবৰাগযধম ম গ্ৰিণ কতৰ থ্কাৰ 

কথ্া ক’পল। পিতিয়া  পকশৱ আিাই িতৰিৰ আিাৰ ওচৰৰল পযাৱাৰ বালব 

মাধৱলদৱ  গুৰুিনাৰ  অনুমতি তবচাতৰলল। মাধৱলদৱৰ অিন্া অনুসতৰ 

পকশৱ আিা িতৰিৰ আিাৰ ওচৰৰল  গ’ল আৰু পচলপটীয়া তবলৰ পাৰি 

বতি িতৰিৰ  আিাক তৰংতঃয়াই মাতিলল। সৰু ল’ৰা এটাৰ মুলখলৰ তৰটঙয়াই 

মিাৰ কথ্া শুতন িতৰিৰ আিাই পকশৱ আিাক তনবৰল পিও ৰ ওচৰি 

উপতস্থি ি’লতি। িতৰিৰ আিাই নালৱলৰ পকশৱ  আিাক লল  যাও লি 

িতৰিৰ আিাক পিও  গুৰু্িনাৰ কাৰ্ৰ পৰা আ িতৰ এই তবলৰ পাৰি থ্কাৰ 

কাৰণ সুতধলল। পিতিয়া িতৰিৰ আিাই উত্তৰ তদলল পয – গুৰুিনৰ কাৰ্ৰ 

পৰা পিও  তনিলক পকতিয়াও আ িৰাই ৰখা নাই । অথ্ মাি এই তবলৰ পাৰি 

বতি িতৰিৰ আিা আৰু গুৰুিনাই কৃষ্ণ কথ্াৰ আলাপ কলৰ। পসইতদনা 

িতৰিৰ আিাৰ লসলি ৰাতিলটা কটালল আৰু তপেৰ তদনা যা ব ললও পলাৱাৰ 

পৰি পুনৰ গুৰুিনাৰ সংগৰল িতৰিৰ আিাক পযাৱাৰ কথ্া ক’পল। 

তকন্ি্িু িতৰিৰ আিাই আগৰবাৰৰ দলৰই পকশৱ আিাক উত্তৰ তদলল। 

পকশৱ আিাই পিও ৰ পৰা তবদাই লল গুৰু িনৰ কাৰ্ পাই পিও ৰ অপাৰ 

মতিমাৰ সলাগ ল’পল। এলনদলৰই অলপ তদন কলটাৱাৰ তপেি ১৫১৮ শকৰ 

ভাদ মািৰ কৃষ্ণ পিৰ পঞ্চমী তিতথ্ি মাধৱলদৱ গুৰুিনাই মানৱী লীলা 

সম্বৰণ কতৰ পৰমািাৰ লগি তবলীন লি পলৰ। 
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           শ্ৰী শ্ৰী মাধৱলদৱ গুৰুিনাৰ অতস্থ পকশৱ আিাই গংগাি 

তবসিমন তদতেল। অতস্থ তবসিমন তদ আতি ঠাকুৰ আিাৰ ওচৰি বদলা 

আিাক বতি থ্কা পদখা পালল। ঠাকুৰ আিাই বদলা আিাক পিও ৰ লসলি 

পকশৱ আিাক উিতনৰল লল পযাৱাৰ কথ্া ক’পল। লগলি অলনক আদৰ 

আৰু শুশ্ৰূৰ্া কতৰ ৰাতখবৰ বালবও বদলা আিাক ঠাকুৰ আিাই ক’পল। 

পকশৱ চৰণ আিাক লগি লল বদলা আিা উিতনৰল আতি কলাতন পভ টট 

পাললতি। ওঠৰ বেৰ বদলা আিা কলাতন পভ টটি সুলখলৰ বাস কতৰ আতেল। 

তকেুতদন তপেি বললাভৰ নালম মিন্ত এিলন ৰিাৰ্ চাঙি উটঠ ৰিাৰ 

মাৰদক শৰণ তদলল। এই কথ্া শুতন ৰিাই খং কতৰ সকললা পবাৰ মিন্তক 

ধতৰ আতনবৰল অনুমতি তদলল। বদলা আিা আৰু পকশৱ আিা পলাই লগ 

পকৌতশকৰ আিুিতলি লুকাই আতেল। িয়কৃষ্ণ নালম এিন পলালক এই কথ্া 

গম পাই দুলয়ালকা আতন তনিৰ ঘৰি আশ্ৰয় তদ ৰাতখলল। িয়কৃষ্ণৰ ঘৰি 

আশ্ৰয়ী লি থ্ালকালি না না পলাকৰ মুখি তবতচত্ৰ কথ্া বািমা শুতন পকশৱ 

আিাই ভয় খাই বদলা আিাক অৱগি কতৰলল। বদলা আিাই তচন্তাৰ 

পকালনা কাৰণ নাই বুতল পকাৱাৰ তপেলিা পকশৱ আিা পলাই লগ এতদন 

এৰাতি বা  িতনি পসামাই থ্াতকল। পনালখাৱা পনালবাৱাৰক পসামাই থ্কাি পকশৱ 

আিাৰ অৱস্থা িৰথ্বচ ি’ল। িালক পদতখ বদলা আিাই পকশৱ আিাক 

তবচাতৰ অনাই, গাপা-ধুৱাই, খুৱাই পবাৱাই িনতকয়াল কতৰলল। অলপ তদনৰ 

তপেি বদলা আিাৰ পৰা তবদাই লল পকশৱ আিাই ‘যাদতৰৰ’ ঘৰি আশ্ৰয় 

ল’পলৰগ। বদলা আিা িথ্লম আশ্ৰয় লল থ্কা িয়কৃষ্ণৰ ঘৰলি পুনৰ 

আশ্ৰয় লল থ্াতকল। 

               তকেুতদন এলনদলৰ কলটাৱাৰ তপেি বদলা আিা পেিীয়া 

পভ টটৰল আতি ধম মৰ ভাগ ধতৰলল। পেিীয়া পভ টট এলক বালৰই িযাগ কৰাৰ 
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মানস কতৰ এলটালা পসাণৰ তবতনময়ি এলিাখৰ মাটট ‘িমদতগ্ন’ িাহ্মণৰ 

পৰা তকতন িালি সত্ৰ স্থাপন কতৰলল। এই সত্ৰৰ নালমই ি’ল “বদলা সত্ৰ”। 

এই সত্ৰলি পকশৱ চৰণ আিাও আতি থ্াতকবৰল ল’পল। এই সত্ৰি অলপ 

তদন কলটাৱাৰ তপেি পকশৱ আিা নতৰয়াি পতৰল। পকশৱ আিাই বদলা 

আিাক তনিৰ শাৰীতৰক অৱনতিৰ কথ্া বযি কতৰলল। পকশৱ আিাৰ “বাৰ 

িন” ভকিক বদুলা আিাক সমতপ মলল আৰু লগলি পিও ৰ ওচৰি থ্কা 

পঘাৰ্া আৰু ‘ৰত্নাৱলী’ শাস্ত্ৰ দুভালগা বদলা আিাক অপ মন কতৰলল। 

ইয়ালৰাপতৰ পকশৱ আিাৰ িািি থ্কা ‘সাটিতক স্বণ ম” পসয়াও বদলা 

আিাক তদলল। এই কথ্া তখতন বদলা আিাক লক থ্কাৰ খলন্তক সময়ৰ 

তপেলি অথ্ মাি “কথ্াগুৰু চতৰি” অনসুতৰ ১৬৬৫ খ্ী  ি পকশৱ আিাৰ 

পৰললাক িাতি লিতেল। পকশৱ আিাৰ শ্ৰা্দ্ধম তবতধ মলি বঃ্দলা আিাই 

পালন কতৰতেল। িতৰ নাৰায়ণ দত্ত বৰুৱাৰ সম্পাতদি “ভাগৱিৰ” পািতনৰ 

মলি, পকশৱ চৰণ আিাই শ্ৰী মদ্ভাগৱিৰ অষ্টম স্কিৰ ২৪টা অধযায় আৰু 

নৱম স্কিলৰা সম্পণূ মৰক অসমীয়াি পদ ৰচনা কতৰতেল। এই পক্শৱ চৰণ 

আিা তবলশৰ্ৰক “ভালটৌকুতে আিা” ৰূলপও পতৰতচি। “বৰ চতৰি” পুতথ্ৰ 

মলি পকশৱ চৰণ আিাই “ভালটৌকুতে সত্ৰ” আৰু নগা  ৱৰ “বৰিিা সত্ৰ” 

িতিষ্ঠা কতৰতেল।   

           

      

 

                        

০.১১ খকিৱ চৰণ িত্ৰৰ উোিনা েদ্ধতি আৰু ৰীতি-নীতিঃ 
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       উিতন অসমৰ লবষ্ণৱ পীঠ সমূিৰ তভিৰি “ভালটৌকুতে সত্ৰ” ৰ 

আৰম্ভতণলি অতি শজিশালী ভূতমকা আতেল। এই সত্ৰ খনি মঠু ১২ িন 

িধান তশৰ্য আতেল। পমাৱামৰীয়া তবলৰাি, িিলাৰ উপৰৱ, পৰাপাং আৰু 

তিক্ৰং নদীৰ সঘন গতিপথ্ সলতনলয় পকশৱ চৰণ আিাৰ সমকালীন 

বৰনাৰায়ণপুৰ অঞ্চলৰ সমাি গা  ঠতন অতস্থৰ কতৰ িুতলতেল। ১৮০০ শতিকাৰ 

আতদ পোৱাি মানৰ আক্ৰমলণ ভালটৌকুতে অঞ্চলৰ অৱতশষ্ট িন গা  ঠতন িায় 

পশৰ্ কতৰ পপলাইতেল। ভালটৌকুতে সত্ৰ খনি ১৬১০ চন মানি িিলাৰ 

আক্ৰমণ চতলতেল। ইয়াৰ িলি সত্ৰ খন ধ্বংসৰ গৰািৰল গতি কতৰতে্ল । 

িনশ্ৰুতি অনুসতৰ ১৯০০ চন মানৰললক ভালটৌকুতে সত্ৰৰ পজিম সীমাৰ 

কাঠতন, খতলিামাৰী, গা  ও পবাৰ িিলাৰ ‘কৰিলীয়া’ বা ‘বিিীয়া’ আতেল 

বুতল িনা যায়। 

         ১৮৯৫ চনৰ ৰ পৰা ১৮৯৮ চনৰললক ভালটৌকুতে সত্ৰৰ বতন্ত গতে 

ধতৰ ৰাতখতেল সত্ৰাতধকাৰ শ্ৰী শ্ৰী পগাতবন্দ পগা  সালয়। পসই সময় পোৱাি সত্ৰ 

খনৰ পচৌতদশ গভীৰ অৰণযই ঢ্াতক ৰাতখতেল। িহ্মপুত্ৰৰ দতিণ পালৰ থ্কা 

‘িা িী িৰাবাৰীৰ’ পৰা পকইঘৰমান মানিু আতি িাতব-িংঘল কাটট 

ইয়ালিই স্থায়ীভালৱ থ্াতকবৰল ললতেল। লালি লালি িনসংখযা বাতি এখন 

গা  ৱৰ সটৃষ্ট ি’ল। িা িীৰ পৰা অিা বালব “িা িীৱলীয়া গাও ” বুতল পকাৱা 

লিতেল যতদও ই তপেৰল “ভালটৌকুতে” নালমলৰলি িতসদ্ধ ি’ল। 

         ১৯০০চনৰ আতদলি শ্ৰী শ্ৰী পগাতবন্দ পগা  সাই পদৱৰ পদিাৱসান 

পিাৱাি পিৰাৰ পকৱলীয়া তশৰ্য ‘তবস্মৰৃলণ’ উি তিতনটা পতৰয়ালৰ ৰসৰাম, 

িৰুাম, আৰু ক’লাই পাঠকৰ সিলযাগি সত্ৰৰ তনিয লনতমতত্তক কাম কাি 

পতৰচালনা কতৰতেল। এই তবস্মৰৃণৰ পদিাৱসান পিাৱাৰ তপেি পবলগুতৰ সত্ৰৰ 

িত্বাৱধানি ভালটৌকুতেৰ ৰাইলি সত্ৰ খন ৰািিুৱা বযৱস্থালৰ পৰম্পৰাগি 
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ভালৱ পালন কতৰ আতিলে। বিমমান শ্ৰী যুি তনম মল বৰা নামৰ এিন কায়স্থ 

পলালক সত্ৰ খনৰ মতণকূটৰ বতন্তগতে জ্বলাই আতিলে। 

           পকশৱ চৰণ আিাৰ এই সত্ৰ খনৰ কাম-কাি তনয়ন্ত্ৰণ কতৰ 

আতিল্ে কৰ্মান্বলয় নাৰায়ণপুৰৰ পবলগুতৰ সত্ৰৰ সত্ৰাতধকাৰ সকলল। পকশৱ 

চৰণ সত্ৰৰ ভকি সকলক পিও ললালকই শৰণ তদয়াৰ বযৱস্থা কলৰ। শ্ৰী 

তনম মল বৰা নামৰ পলাক িলন পুৱা-গধুতল সত্ৰ ভাগৰ মতণকূট চািা তচকুণ 

কতৰ পিল–শতলিালৰ নুমাই যাব পখািা সত্ৰ খনৰ পৰম্পৰা অখুন্ন ৰাতখলে। 

সিযাৰ্ আগমণি সত্ৰখনি িবা-কা িলৰ মুখতৰি মংগলময় এটট পতৰলৱশ 

তবৰাি কৰাৰ লগলি্ গুৰুিনা আৰু ভগৱানৰ চৰণ পসৱা কৰা িয়। 

 

০.১২  খকিৱ চৰণ িত্ৰৰ িমাজ– ি সৃ্কতিবে অৱদানঃ 

     ভালটৌকুতে নামলটাৰ নামাকৰণি বিুলিা মিাৰনকয পদখা যায়। 

িনশ্ৰুতি অনুসতৰ, আলিাম শাসনৰ পূব মলৰ পৰা ঢ্লপুৰ, নাৰায়ণপুৰ আতদ 

লতখমপুৰ জিলাৰ নামতন অন্চল ভূঞা সকলৰ বসতিস্থল আতেল। 

পিও ললাকৰ শাসন কাললি ভূঞা সকলৰ ৰািদিূ, কটকী, আতদক ‘ভাট’ 

বুতল পকাৱা লিতেল আৰু ‘কুতে’ মালন লিলে বসতি কৰা স্থান অথ্ মাৎ ভাট 

সকলল বসবাস কৰা স্থানক ‘ভালটৌকুতে’ নালমলৰ িনা যায়। ভালটৌকুতে 

গাও ৰ কালৰ্লৰ ভালটৌকুতে নদী খন পাৰ লি লগলে। এই নদীৰ দুলয়াপালৰ 

ভালল সংখযক িাচীন পখুুৰী আলে। এই পুখুৰী পবাৰৰ পাৰি আৰু তকেুমান 

পুখুৰী খনন কলৰা  লি মাটটৰ পখালাকটী, মাটটৰ পপাৰা বাচন–বিমন িথ্া 

মানুিৰ সষৃ্ট সা-সামগ্ৰী উদ্ধাৰ লিলে।  

           পকশৱ চৰণ আিাৰ পদিাৱসানৰ তপে্ি ভালটৌকুতে গাও  খনৰল 

দিলা সকল কৰ সংগ্ৰিৰ বালব আতিতেল। দিলা সকল অিাৰ উমান পাই 
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এই গা  ৱৰ পলাক সকলল আগিীয়াৰক মুতৰ ভাজি পথ্াৱাৰ কথ্া স্থা্নীয় পলাক 

শ্ৰী যুি পভালগশ্বৰ বৰা পদলৱ িাতনবৰল তদলয়। 

           স্থানীয় পলাক শ্ৰী যুি কলণশ্বৰ বৰা পদলৱ িলনাৱা মলি, 

পকশৱ চৰণ আিাৰ তদনি খলন্দাৱা পুখুৰীলটাৰ অদ্ভুি মতিমা আলে। 

ভালটৌকুতে থ্ানি পযতিয়া ভাওনাৰ আখৰা কৰা বা গায়ন-বায়ন বলিাৱা িয় 

টঠক এলকই শব্দ পুখুৰীলটাৰ তভিৰৰ পৰা অনুৰতণি পিাৱা শুনা যায়। যতদ 

পকালনা পলালক অসৎ উপালয়লৰ এই পখুুৰীৰ পৰা পানী বযৱিাৰ কলৰ পিলন্ত 

পিও ৰ অপায় অমংগল পিাৱালটা তনজিি । িবাদ আলে পয, এই থ্ানি 

বনৰীয়া িািীলয় আতি ক’লৰ পথ্াক শুলৰলৰ আগবিাই আঠু কাতি পসৱা 

কতৰ পুনৰ গুতে যায়। গতিলক এই থ্ানৰ মতিমা অপাৰ আতেল বুতল 

ঐতিিালস সািয বিন কলৰ। 

         শ্ৰী শ্ৰী পকশৱ চৰণ সত্ৰই সমাি িীৱনৰল যলথ্ষ্ট বৰংতণ 

আগবিাই আতিলে। ২০০৪ চনি ভালটৌকুতে সত্ৰই তনিা ববীয়াৰক অসম 

তভতত্তি তিতনতদনীয়া (১৯,২০,২১ মাচম) কায ময সূচীলৰ ভাওনা সমালৰািৰ 

আলয়ািন কলৰ। এই সমালৰািৰ তপেলি পুনৰ এই সত্ৰ খতনৰ লগলি এই 

ঠাই তখতন মানিুৰ দৃটষ্টলগাচৰ লিলে।  

            ১৯৮৫-১৯৮৮ চনৰল ভালটৌকুতে সত্ৰি ৰাস মলিাৎসৱ, 

ভাওনা, একাংক নাট িতিলযাতগিা, তদিা নামৰ িতিলযাতগিা, ৰংঙালী 

তবিুৰ সজন্মলন আতদ অনুষ্ঠান অনুটষ্ঠি িয় বুতল স্থানীয় পলা্ক শ্ৰী তনপন 

বৰাই িাতনবৰল িাতনবৰল তদলয়।  

            বিমমান এই সত্ৰ খনি গায়ন বায়নৰ এটা দল আলে আৰু 

ই সাংসৃ্কতিক িগিি যলথ্ষ্ট গুৰুত্ব পণূ ম ভূতমকা পালন কতৰলে। 
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0.১৩ খকিৱ চৰণ িত্ৰি োেন কৰা উৎিৱ অনুষ্ঠানঃ 

           ‘পকশৱ চৰণ সত্ৰ’ ি নাম িসংগৰ িচলন আিা পুৰুৰ্ৰ 

সময়লি আতেল। তকন্ি্িু বিমমান সময়ৰ পাক চক্ৰি পতৰ নাম িসংগ 

লুি িায় পিাৱা পদখা যায়। পকশৱ চৰণ সত্ৰি বিমমান শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ 

পদৱ, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱ পদৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী পকশৱ আিাৰ তিলৰাভাৱ তিতথ্ 

সিলি পালন কৰা পদখা যায়। নিুন বৰ্ মৰ আগমণি এই সত্ৰি ৰাইিৰ 

কুশল মংগলালথ্ ম শৰাই তদয়া, িন্মাষ্টমী, ভাগৱি পাঠ, গীিা পাঠ, ভাওনা 

উদযাপণ কৰাও পদখা যায়। 

 

      

 

   ০.১৪ খকিৱ চৰণ িত্ৰৰ িাৱৰ-অিাৱৰ িম্পতত আৰু 

িত্ৰ েনবে চৰকাৰী অৱদান আৰু  িত্ৰ েনি ি ৰতিি 

বি্িিু্ৰ েতৰমানঃ 

              পকশৱ চৰণ সত্ৰি বিমমান স্থাৱৰ সম্পতত্ত অথ্ মাৎ সত্ৰ 

খনি থ্কা মাটটৰ পতৰমাণ নাৰায়ণপুৰ ৰািি চক্ৰৰ িথ্য মলি ১৮ তবঘা। 

স্থানীয় পলাকৰ মলি বিমমান ১৪ তবঘা মাটটলি এই সত্ৰি থ্কাৰ িমাণ 

আলে। িবাদ আলে পয, এই সত্ৰ খনি পূব মলি ১২৫ তবঘা মাটট আতেল 

তকন্ি্িু পসই মাটটৰ ১০৭ তবঘা সত্ৰৰ পৰা পকালনা দুষ্ট চক্ৰই কাতি তনলল। 
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              আিা পুৰুৰ্ৰ তদনৰ এটা পুখুৰী এই সত্ৰি থ্কাৰ িমান 

আলে। ইয়াি মৎসয পালন কতৰ স্থানীয় পলাক সকলল মৎসয উৎপাদনৰ 

টকালৰ সত্ৰৰ কাম কাি পতৰচালনা কলৰ। 

              স্থানীয় পলাক শ্ৰী যিু পভালগশ্বৰ বৰাই িনাই পয, এই 

সত্ৰি িথ্লম বিুলিা সা  তচপািৰ গে আতেল। পকালনা দুষ্ট েক্ৰই এই গে 

পবাৰ চুতৰ কতৰ তনলল। ইয়াৰ িলি বিমমান এলিাপা সা  তচ গলো এই সত্ৰি 

নাই। সত্ৰ খনৰ পচৌিদি এলিাপা বুিা কৰেম গে এলিাপা বিমমালনও পপাৱা 

লগলে। এই কৰেম পিাপা পকশৱ আিাই তনি িালিলৰ পৰাপন কতৰতেল বুতল 

স্থানীয় পলাক িলন িাতনবৰল তদলয়। এই গে পিাপা তনি চিুলৰ িিযি 

কৰাি পদখা গ’ল পয- তভিৰ ভাগি এলকা নাই, তভিৰ ভাগলটা সম্পণূ ম 

পিালপালা। গা-গে পিাপাৰ অকণমান োলি লাতগ আলে কৰেম পিাপা। 

তকন্ি্িু আচয ময িনক ভালৱ ইয়াি কৰেম লাতগ থ্কা পতৰলতিি লিলে। 

মতণকূটৰ তভিৰৰ িাচীন বতন্ত গতে, িাচীন ঠগা, গুৰু আসনৰ ভগ্নাংশ, 

আিাৰ িিাখৰ যিু ভাগৱিৰ সা  তচ পিীয়া পাি, আিাৰ কাঠৰ খৰম, 

পকশৱ আিা আৰু শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ পদৱ গুৰু িনাৰ পকশ গুচ্ছ আজিও 

সত্ৰ খনি সংৰতিি অৱস্থাি আলে বুতল স্থানীয় পলালক িাতনবৰল তদলয়। 

              ১৯৮৭ চনি “অসম গণ পতৰৰ্দ” ৰ সময়ি অসম 

চৰকালৰ “ভালটৌকুতে সিৰ্ৰল” ১,৪০,০০০ টকাৰ বৰঙতণ আগবিায়। এই 

টকালৰ পকশৱ চৰণ সিৰ্ি এটট অতিতথ্ শালা তনম মাণ কৰা িয়। যালি দৰু 

দুৰতণৰ পৰা এই সত্ৰৰ তশৰ্য সকল এই সত্ৰি অনুটষ্ঠি উৎসৱ পাৱ মণি 

আতি ইয়াি থ্াতকব পালৰ।  
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               ২০০২ চনি ----তবভাগৰ পৰা সত্ৰ খলন ২,০০০০০ 

টকাৰ অতৰিণা  লাভ কলৰ। এই টকালৰ সত্ৰৰ সংৰতিি ভূতমি এটট স্থায়ী 

ৰংগমঞ্চ তনম মাণ কলৰ। এই ৰংগমঞ্চলি নাটক, ভাওনা আতদ অনুটষ্ঠি িয়। 

               ২০০৯ চনি অসম পয মটন তবভাগৰ পৰা সত্ৰ খলন পনুৰ 

১০,০০০০০ টকাৰ আতথ্ মক সািায ময লাভ কলৰ। এই অথ্ মলৰ সত্ৰৰ স্থায়ী 

কীিমন ঘৰৰ পিিাগিৃ তনম মাণ কৰা িয়। 

         শ্ৰী যুি ভূলপন বৰাৰ িৰিৰ পৰা পপাৱা অনুদালনলৰ সত্ৰ খনৰ 

স্থায়ী পশৌচাগাৰ, িচাৱ গাৰ আৰু কু ৱা তনম মাণ কৰা িয়। 

 

 

 

 

 

  ০.১৫ তবষু্ণ-বাতে-কুঞি িত্ৰৰ খভৌপগাতেক অৱিান, 

চাতৰিীমা, মাটেকাতেঃ 

     

                 শ্ৰী শ্ৰী তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ সত্ৰ খন ঢ্লপুৰ পমৌিাৰ মাি 

মজিয়াি অথ্ মাৎ দকুৱা গা  ৱি অৱতস্থি। ঢ্লপুৰৰ পভৌলগাতলক স্থানাংক 

২৬.৯১৫০১ উত্তৰ আৰু ৯৩.৭৬৮৫৫ পূব। ঢ্লপুৰ জিলা সদৰ উত্তৰ 

লতখমপুৰৰ পৰা িায় ৬০ তক  তম  পজিলম অৱতস্থি। তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ সত্ৰ 

খন ১৫ ন্ং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথ্ৰ পৰা ২ তক  তম  দতখণ পূবি অৱতস্থি। এই 
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সত্ৰৰ পূব আৰু দতিলণ তপেলা নদী, উত্তলৰ ঢ্লপুৰ, বিমমান পজিলম 

পসাৱণতশতৰ মুখ গৰকািাতন পথ্ অৱতস্থি।  

             এই সত্ৰৰ বিমমান মাটটকাতল ৫ তবঘা, ৩ কঠা, ২ পলচা। 

লালখৰাি মাটট ৪০ তবঘা ঢ্লপুৰৰ তনদানলচাৱাি অৱতস্থি। বিমমান 

সত্ৰাতধকাৰৰ পখৰািী মাটট ৪০ তবঘা।   

 

     ০.১৬ তবষু্ণ- বাতে-কুঞি িত্ৰৰ চমু ইতিহািঃ 

                  “তবষু্ণ-বাতলকুজঞ্চ সত্ৰ” খন উত্তৰ লতখমপুৰৰ ঢ্লপুৰ 

পমৌিাৰ তভিৰুৱা ঢ্লপুৰ গা  ও পঞ্চায়িৰ অন্তগ মি দকুৱা গা  ৱি অৱতস্থি। 

খ্ী  ১৫০০-১৬০০ শতিকাৰ সময়ি পকউিালল শাি ধম মই আগুতৰ থ্কা 

সলত্ত্বও এই লবষ্ণৱ সত্ৰ খতন বতিম থ্কাৰ বালবই “তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ” বা 

“বাতলকুতে” নালম িনািাি িয়। ১৪৭৫ শকৰ ১৫ ব’িাগ শুক্লা নৱমী 

তিতথ্ বিৃস্পতি বালৰ নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলৰ ঢ্লপুৰৰ তবষু্ণ বাতলক্ুজঞ্চ গা  ৱি 

পগান্দাতগতৰ ঔৰলৰ্ আিলী আইৰ গভমি মায়ামৰা এক শৰণ মিাপৰুুৰ্ীয়া 

ভাগৱিী লবষ্ণৱ ধম মৰ িৱিমক, কতব, সাতিতিযক সামযবাদী সমাি সংগঠক 

শ্ৰী শ্ৰী অতনৰুদ্ধ পদৱৰ িন্ম িয়। 

               “পঞ্চম স্কি ভাগৱিৰ অষ্টম অধযায়ি” মায়ামৰা 

সম্পৰ্দায়ৰ িৱিমক শ্ৰী শ্ৰী অতনৰুদ্ধ পদলৱ সত্ৰ খনৰ আি পতৰচয় তদলে 

এলনদলৰ ---  

“পলাতিি উ্ত্তলৰ কাৰ্লৰ িকালশ নাৰায়্ণপুৰ বি। 

িািাৰ মধযি যি পলাক আলে নগুুলে সদা আনন্দ।। 

িাৰ মধযভালগ ভািৰ িালুক কতিলবা কি মিত্ব। 
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পৰম সম্পণূ ম তবলিাপন স্থান অম্ৰাৱিী পযন মি।। 

িাৰ অন্তগ মি তবষু্ণ বাতলক্ুজঞ্চ লভললক গ্ৰাম তবলশৰ্। 

শংকৰ মাধৱ উপাসা কতৰয়া আতেলা ভি অলশৰ্।।” 

              মিাপুৰুৰ্ শ্ৰী শ্ৰৰী অতনৰুদ্ধ পদৱৰ পূব ম পুৰুৰ্ সকল 

ভাৰিৰ পজিমাংশৰ  কানয কুব্জৰ পৰা আতিতেল। পিপখি সকল িজত্ৰয় 

বংশৰ পলাক আতেল। কলনৌিি সঘলন যুদ্ধ তবগ্ৰি লি থ্কাি “শ শ তবন্দ”ু 

কানয কুব্জৰ পৰা পনপালৰল আলি। এই পনপাললি পিও  ৰিা লি ৰািয 

শাসন কতৰতেল। পিলখিৰ মিুৃযৰ তপেি পুত্ৰ ‘ভগদত্ত’ ৰিা িয়। ভগদত্তৰ 

দুিন পতু্ৰ, এিন ‘িতৰবৰ’ আৰু আনিন ‘ৰামবৰ’। ভগদত্তৰ মিুৃযৰ 

তপেি িথ্ম পুত্ৰ িতৰবৰ ‘পনপালৰ’ ৰিা িয়। ৰামবৰ যুৱৰালি পদশ িয় 

কতৰবৰল আতি ‘পসৌমাৰ পীঠ’ পায়। এই অন্চললটা পখতিৰ উপলযাগী 

মাটট, লন, তবল, আৰু না না গে-গেতনলৰ ভৰপুৰ ঠাই পদতখ নাৰায়ণপুৰ 

অন্চলৰ ‘তপতচ’(তপেলা) নদীৰ সমীপি পলাতিিৰ উত্তলৰ বাৰী ঘৰ পাতি 

“তবষু্ণ-বাতলক্ুজঞ্চ” গ্ৰাম নাম তদ বসতি কতৰতেল। অৰণযলৰ আৱৰা ঠাই তখতন 

‘তনতচ’ আৰু ‘ভূঞা’ সকলৰ অধীনি আতেল। ৰামবলৰ পূলব পসাৱণতশতৰ, 

পজিলম বুৰৰ, উত্তলৰ অৰুণাচল িলদশ আৰু দতিলণ পলাতিিৰ মািৰ এই 

ভূ-খণ্ড অতধকাৰ কতৰ বাৰ ভূঞা নালম খযাি লি ৰািয শাসন কতৰতেল। এই 

অঞ্চল পসই সময়ি শাি ধম মৰ িাতন্ত্ৰক আচাৰ িচতলি পলাকৰ বসতি স্থল 

আতেল। ৰামবৰৰ মিুৃযৰ তপেি পিও ৰ পুত্ৰ ‘মিীপাল’ বাৰ ভ্ূঞা লি ৰািয 

শাসন কলৰ বুতল পপাৱা যায়। 

           পসই সময়ি পঞ্চপুৰ অথ্ মাৎ ঢ্লপুৰ, তবিপুৰ, নাৰায়ণপুৰ, 

গিপুৰ আৰু কলংপুৰ –এই পা  চ খন ঠাইৰ একেত্ৰী সম্ৰাট আতেল 

মিীপাল। মিীপালৰ পুত্ৰ ‘গংগানৱা’। মিীপালক আলিাম ৰিাই “পগামিা” 
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আৰু “তগতৰ” উপাতধও িদান কতৰতেল। গংগানৱাৰ পুত্ৰ ‘পগান্দাতগতৰ’। 

শংকৰ পদৱৰ খুৰাকৰ িীলয়ক ‘আিলী পদৱী’ক পগান্দাতগতৰৰল তবয়া তদতেল 

বুতল “অতনৰুদ্ধৰ চতৰি” পুতথ্ি আলে। পগান্দাতগতৰৰ পুত্ৰৰ সংখযা পা  চিন। 

এও ললাক ি’ল ক্ৰলম – ‘কৃষ্ণলদৱ’, ‘িগিানন্দ’, ‘ভৱানন্দ’, 

‘হৃদয়ানন্দ’, আৰু ‘সব মানন্দ’। অতনৰুদ্ধ পদৱৰ তপিৃ দত্ত নাম আতেল 

“িৰকণ্ঠ” আৰু শৰণ লও লি গুৰুলৱ তদয়া নাম “অতনৰুদ্ধ”। পিলখলি 

‘অনুসূয়াক’ তবয়া কৰাইতেল। 

                সৰু কাললৰ পৰা ধম মৰ িতি শ্ৰদ্ধাশীল আতেল শ্ৰী শ্ৰী 

অতনৰুদ্ধ পদৱ। সৰুলৰ পৰাই পুৰাণ, উপতনৰ্দ, গীিা, ভাগৱি আতদৰ 

দলৰ িত্ব গধুৰ ধম ম শাস্ত্ৰ পিলখলি অধযয়ণ কতৰতেল। ভৱানীপুৰীয়া পগাপাল 

আিাৰ ওচৰি পিলখলি ১৫৯৭ খ্ী  ি  শৰণ ল’বৰল লগতেল। িৰকণ্ঠ 

পযাৱাৰ বািতৰ পগাপাল আিাই অন্তৰািাৰ দ্বাৰা লাভ কৰাৰ তপেি ‘পপাৰলা 

লন’ ৰ ঘাটৰ পৰা পিলখিক আগবিাই আতনবৰ বালব বাট এটা তচকুনাই 

পথ্াৱালল। িৰকণ্ঠৰ নাও লগ ঘাটি উপতস্থি পিাৱাি নাৰায়ণ ঠাকুলৰ িৰকণ্ঠৰ 

তগতৰৰ পতৰচয় লল সম্ভাৰ্ণ িনাই ন বালটলৰ যাবৰল অনুলৰাধ িনালল। 

িৰকণ্ঠ তগতৰলয় ধম মৰ পৰী্িা মূলক িথ্যৰ সলম্ভদ বুজি ন বাটক িণাম 

কতৰ সন্মান িনাই পুৰণা বালটলৰ বাট বুতললল। গুৰু গিৃ পাই িৰকণ্ঠ 

তগতৰলয় চ’ৰাি পগাপাল পদৱক পদখা পাবৰ বালব অলপিা কতৰ ৰ’ল। 

অলনক িণ অলপি্া কতৰও পগাপাল পদৱক পদখা পনালপাৱাি – “তগলৰা 

কলাপী গগলণ পলয়াদা লিন্তলৰ ভান ুিলল ই পদ্মং তদ্বলখ ইন্দ ু কুমুদসয 

বন্ধু পযাঘময তমত্ৰং নতিিসয দুৰম।” – এই পোকটট মাতি স্ি্িুতি কৰা 

সলত্বও পদখা তনতদয়াি এই পোকটটক গীি তিচালপ ৰতচ পবললাৱাৰ ৰাগ তদ 
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সুৰ লগাই গাব ধতৰলল। তবষু্ণ বাতলকুঃ্জঞ্চ সত্ৰৰ, লীলা ভূঞাৰ দ্বাৰা 

সম্পাতদি স্মতৃি গ্ৰন্থ খতনি ইয়াৰ উলেখ আলে ------------------ 

“ পগাপাল পসানাৰ িভু পদিু দতৰশন। 

মিন্তক পনলদতখলল নৰলি িীৱন 

খং মলধয বলািক গলিম পযতিখন। 

লশলালগ্ৰ বতৰিা নৃিয কলৰ পিতিখণ।। 

লখয পযািনাৰ উলদ্ধম মািমণ্ড উদয়। 

নীৰি তনৰি তবকতশি িুয়া ৰয়।। 

পযলব অষ্টাংি সূয ময লভল পযতিখণ। 

পুষ্ঠৰ পগাষ্ঠীৰ মাতৰ তমলল পিতিখলণ।। 

দুই লখয ওপৰি ইন্দ্ৰ িকাশয়। 

অধি কুমুদ পগাষ্ঠী িিুতেি িয়।। 

ইন্দৰু তনয়ালন কুমুদৰ িাণ িলৰ। 

কালবা পকলৱ পনলদতখলল তিলকলি মলৰ।। 

তনকট তবদুৰ পিালৱ তবদুৰ তনকট। 

সুহৃদ ভৱনা উলল পদলখ হৃদয়ি।। 

এলিলক তযিন আতি পিালৱ তবচখণ। 

তবিীলন সুহৃদ সখু নৰলি িীৱন।। 

কলি কৰকণ্ঠ মূি পৰম পামৰ। 

পদখা তদয়া দালমাদৰ কলৰালিা কািৰ।।” 
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                    এই গীি শুতন পগাপাল পদৱৰ শৰীৰ পৰামাজঞ্চি লি 

পিম িনু পুলতকলি উ্ঠতল উঠাি ওলাই আতি পতৰচয় লল সাৱটট ধতৰ তশৰ্য 

ৰূলপ গ্ৰিণ কতৰ ‘কমাঘৰ’(বিা) তদ পিও ৰ ওচৰলি ৰাতখলল। িৰকণ্ঠ 

তগতৰলয় সযলত্ন ধম ম শাস্ত্ৰ সমিূ অধযয়ন কতৰ ধম ম চচমাি মলনাতনলৱশ কতৰবৰল 

ধতৰলল। আগৰ পৰাই পাজণ্ডিয থ্কাৰ কাৰলণ সকললা পখত্ৰলি পটুিা 

পদখুৱাি অতি কম সময়ৰ তভিৰলি পগাপাল আিাৰ তিয়পাত্ৰ লি উটঠল। 

গুৰুৰ পৰা পাৰমাতথ্ মক িত্ত্ব জ্ঞান তনৰলল আললাচনা কতৰ আধযাজিক জ্ঞান 

লাভ কতৰলল। “সমুৰ ৰূপী সংসাৰি পদিা ৰূপী পনৌকাি অমূলয ৰাম নামৰ 

পবািা তদয়া পনৌকাৰ কাণ্ডাৰী স্বৰূপ িতৰ নামৰ অমূলয বঠা বাই ভৱ সাগৰৰ 

পৰা তনবত্তমন কলৰা  িা গুৰু পগাপাল আিাি পদি, আিা, সমতপ ম, গুৰুলৱ 

পৰম িহ্ম সাখযাৎ ভগৱান িন্ান কৰা িৰকণ্ঠৰ গুৰু ভজিৰ িন্ানৰ 

মতিমা বুজি পগাপাল আিাই “অতনৰুদ্ধ” নাম তদলয়”।(পূণ মানন্দ ভূঞাৰ, 

“ভবানী পুৰীয়া পগাপাল আিাৰ কৃতি আৰু কৃতিত্বি” উলেখ আলে) 

                   শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ পদৱ আৰু  শ্ৰী শ্ৰী মাধৱ পদৱৰ দলৰ 

পগাপাল আিাই অতনৰুদ্ধ, নাৰায়ণ আিা, বৰ যদুমতণ, সৰু যদুমতণ, 

মুৰাৰী, সনািন আৰু িাহ্মণৰ শ্ৰী ৰাম, ৰামচন্দ্ৰ, পুৰুলৰ্াি্ি্ম আতদলক 

ধতৰ মুঠ বাৰ িনক ধম মাচায ময পাতিতেল। এই বাৰিন ধম মাচায মযৰ অনযিম 

“যদুমতণ পদৱ” ক গুৰু পগাপাল আিাই লকতেল--- 

“ মিাতচিণ এলন্ত ভূঞাৰ সন্ততি। 

িানসংলগ আমাৰ মনি বালি িীতি।। 

পিনিাতন পিা্মাসলব সংগ কৰা সাৰ। 

ভকি সংলগ মাত্ৰ মুকুতিৰ দ্বাৰ।।” 
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                   পিতিয়াৰ পৰা বা  িবাৰীৰ যদুমতণ আিাৰ অতনৰুদ্ধৰ 

লসলি সুহৃদয়িা গতি উলঠ। চালৰ তিতন বেৰ কাল গুৰু গিৃি থ্াতক শৰণ, 

ভিন, সৎ সংগ, ধম ম তশিা সাং কতৰ তনিৰ গিৃৰল িিযাৱিমন কতৰবৰ 

সময়ি গুৰু পগাপাল আিাই অতনৰুদ্ধ  পদৱক   উিতন অসমি মিাপৰুুৰ্ীয়া 

ধম ম িচাৰ কতৰবৰল এখতন শাস্ত্ৰ অপ মণ কতৰ তবদাই িনায়। অতনৰুদ্ধ পদলৱ 

কথ্াৰ সাগৰ ভৱানী পুৰীয়া পগাপাল আিাৰ পৰা ধম ম শাস্ত্ৰ ভাগ গ্ৰিণ কতৰ 

“কলি অতনৰুদ্ধ পৰম পজণ্ডি পগাপালৰ পদ দাস” বুতল পগাপাল আিাৰল 

শ্ৰদ্ধা িনাই গুৰু গিৃৰ পৰা িিযাগমন কতৰ “তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ” গা  ৱি সত্ৰ 

িতিষ্ঠা কতৰ গুৰু পগাপাল পদলৱ তদয়া শাস্ত্ৰ ভাগ থ্াপনা কতৰ ১৬০১ খ্ী  ৰ 

মাঘ মািি্ ধম ম িচাৰ কতৰ িথ্লম তনি তপিৃ-মািৃক শৰণ তদলয়। ৫ বেৰ 

কাল ধম ম িচাৰ কতৰ তনতচ উ্পৰৱি থ্াতকব পনাৱাতৰ তবিপু্ৰীয়া অঞ্চলৰ 

মৰৰণৰ কাৰ্ি ১৬০৬ খ্ী ি “না্িৰ আটী” নালম সত্ৰ পাতি ২০ বেৰ কাল 

থ্ালক আৰু ১৬২৬ খ্ী ি [১৫৪৮শক] ৰ ১১ পুি পসামবালৰ শুক্লা দশমী 

তিতথ্ি মিাপৰুুৰ্ শ্ৰী শ্ৰী অতনৰুদ্ধ পদলৱ “নািৰ আটী” সত্ৰলি ই্িলীলা 

সম্বৰণ কলৰ। 

             মিাপুৰুৰ্ীয়া লবষ্ণৱ ধম মৰ িৱিমক শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ পদৱ 

আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱ পদৱৰ তপেলি, পগাপাল পদৱৰ আিন্াপৰ অতনৰুদ্ধ 

পদলৱ ‘তবষু্ণ বাতলক্ুজঞ্চ’ সত্ৰি থ্াতক এক শৰণ ভাগৱিী ধম ম িচাৰ কতৰতেল 

আৰু পিও ৰ তপেলিই পিও লৰই পুত্ৰ ‘হৃদয়ানন্দ’ পদৱ আৰু িাৰ পােি 

পিও লৰই পুত্ৰ ‘লবষ্ণৱানন্দ’ পদলৱ ১৬ বেৰ কাল “তবষু্ণ বাতলকুন্তচ” ি ধম ম 

িচাৰ কতৰ ১৯৫১ খ্ী  ি শ্ৰী শ্ৰী মাধৱানন্দ পদৱ পগাস্বামীক ধম মাচায ময পাতি 

লবকুণ্ঠ িয়াণ কলৰ। পূব মা্পৰ িচতলি নীতি মলি ভি লবষ্ণলৱ ১৯৫৩ খ্ী ি 

িাগুণ মািৰ ৭ িাতৰলখ “শ্ৰী শ্ৰী মাধৱানন্দ পদৱ পগাস্বামী” ক সত্ৰাতধকাৰ 
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পদি অতধতস্থি কলৰ। মাধৱানন্দ পদৱ পগাস্বামীৰ পিষ্ঠয পতু্ৰ “শ্ৰী ৰাম পদৱ 

পগাস্বামী” এই সত্ৰৰ বিমমান “সত্ৰাতধকাৰ” আৰু মাি ু পুত্ৰ ‘‘শ্ৰী তবষু্ণ 

পদৱ পগাস্বামী” এই সত্ৰৰ বিমমানৰ “পিকা সত্ৰাতধকাৰ”। এলনদলৰ অতনৰুদ্ধ 

পদৱৰ তপেলৰ পৰাই বংশানুক্ৰতমক ভালৱ এই সত্ৰৰ সত্ৰাতধকাৰ সকলল 

সত্ৰাতধকাৰৰ আসন অলংকৃি কতৰ আতিলে। 

 

   ০.১৫ মায়ামৰা আেযা, জীৱক ব্ৰহ্মময় জ্ঞান আৰু 

তবষু্ণ-বাতেকুঞি  িত্ৰৰ তিষ্য িকেৰ বযাপ্ত ঠাইঃ 

          শ্ৰী শ্ৰী অতনৰুদ্ধ পদলৱ সামযবাদী মলনাভালবলৰ আৰু উদাৰ 

দৃটষ্টভংগীলৰ মায়ামৰা সম্প্ৰদায়ৰ মািি মিাপৰুুৰ্ীয়া ধম ম িচাৰ কতৰতেল। 

শ্ৰী শ্ৰী অতনৰুদ্ধ পদৱৰ ধম মৰ মািািয পচৌতদলশ তবয়তপ পৰাি আলিাম ৰিা 

স্বগ মলদউ চুখামিাই ১৬০২ চনি অতনৰুদ্ধ পদৱ্ক ধম ম পৰীিা কতৰবৰ 

তনতমলত্ত মিাই তনয়ালল। ৰিাৰ আলদশ পালন কতৰ অতনৰুদ্ধ পদৱ ৰিাৰ 

সমীপি উপতস্থি পিাৱাি ৰিাই যথ্ালযাগয সন্মান কতৰ আসন তদ বিুৱালল। 

এটা মাটটৰ পাত্ৰৰ তভিৰি এটা পাগুতৰ ভৰাই লথ্ গুৰু িনাক িাৰ 

তভিৰি তক আলে ক’বৰল ক’পল? গুৰু িনাই পৰম িহ্মৰ কৃপা লাভ 

কতৰ গুৰু গিীন ভালব মাটটৰ পাত্ৰলটাৰ তভিৰি এটা কাল সপ ম আলে বুতল 

ক’পল। ৰিাই ঢ্ালকান খুতল পচাৱাি লি লি জিভা পমতল এটা ‘পিটী’ 

সাপ ওলাই অিাি ৰিাই ভয় কতৰ গুৰুিনাক িুতি তমনতি িলনাৱাি 

গুৰুবালকয মায়া সপ ম ঘটি পসামাল আৰু সাপ গুতে পুনৰ পাগুতৰ ি’ল। 

গুৰুিনাৰ ধম মৰ অদ্ভুি মতিমা পদতখ মায়াক মৰাৰ কাৰলণ ৰিাই পিও  

িচাৰ কৰা ধম মক “মায়ামৰা” আখযা তদলল। পসলয়লি পিও ৰ সম্প্ৰদায়ক 

‘মায়ামৰা’ সম্প্ৰদায় বুতল পকাৱা িয়। 
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              মায়াই সিযক অসিয, অতনিযক তনিয পদখুৱায়। িগিি 

নামৰূলপ পদখা পপাৱা তবলাক অসিয, মায়াই সাংসাতৰক যন্ত্ৰণা তদলয়, জ্ঞান 

শূনয কলৰ। মায়াৰ পৰা মুি ি’ব পৰা তবদযাৰ আৱশযক। পসই আি জ্ঞান 

বা িত্ত্ব িন্ান লাভ কতৰলল িীৱই মুজি লাভ কলৰ। তয সকল পলাক এই 

মায়ামৰা ধম মি িবতৃ্ত িয়, ভজি জ্ঞানৰ দ্বাৰা মায়া দুৰ কতৰ পিও ললালক 

পমাি লাভ কলৰ। এই কাৰলণই এই ধম মাৱলম্বী পলাক সকলক “মায়ামৰা” 

আখযা তদয়া িয়। অতনৰুদ্ধ পদৱ গুৰু িনাই ভজি-পিম সুলত্ৰ বাতি, 

হৃ্দয়্ি উচ্চ-নীচ ভাব নাৰাতখ, এ্লকিন ভগৱানলৰ সষৃ্ট মানৱ ভাতব, 

সকললালৰ মািি ভািৃত্ব পবাধৰ চালনতক দাটঙ ধতৰ, সকললা পলাকলক 

সমদৃটষ্টলৰ চাই, পযাগযিানুসালৰ পদ ময মযাদা তদ, মায়া পমাি আ িৰ কতৰ, 

পভদ তবিীন এলকাখন সমাি গঠন কৰাৰ কাৰলণও পিও ৰ দ্বাৰা িচাতৰি 

ধম মক “মায়ামৰা” আখযা তদব পাতৰ। মানুি মালত্ৰ ঈশ্বৰ জ্ঞান কতৰবৰ বালব 

আৰু সকললালক আি সম পদতখবৰ বালব শৰণ তদও লি গুৰুলৱ তশৰ্যক 

ঈশ্বৰৰ সিস্ৰ নামৰ এটট নাম পৰ্দান কলৰ। িলি এিন ভিই আন এিন 

ভিক “গুৰু িদত্ত” নালমলৰই অতভতিি কতৰব লালগ। অথ্ মাি ভি িনৰ 

নাম লও লি ‘ভগৱন্তৰ’ নাম উচ্চাৰণ কৰা িয় আৰু ‘মানুিৰ মািি 

পদৱত্বৰ সিান’ কৰা িয়। 

               মায়ামৰা সম্প্ৰদায়ৰ পলাক সকলৰ এটট স্বকীয় লবতশষ্টয 

আলে। গুৰু, তশৰ্য, ভি, লবষ্ণৱ একলগ লি ৰািিুৱা বা ঘৰুৱা সকাম, 

সবাি, নাম কীিমন, আতদি গুৱা খনৰ পৰা আৰম্ভ কতৰ সাি তপঠা, 

িসাদৰললক তযিলন তবিৰণ কলৰ, পিও  সকললালক িসাদ তব্লাই তদ আঠু 

লল পসৱা িলনাৱাৰ তপেি সমািৰ মুৰব্বী িলন সকললালৱ পপাৱা পনালপাৱাৰ 
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বুি লল এলকললগ অ’ ৰাম বুতল খায়। এই ৰীতিলয় “সব্ব মিীৱ িহ্মময়িা” 

পক বুিায়।  

               তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ সত্ৰৰ তশৰ্য সমিূ বিুদুৰ তবয়তপ আলে। 

মািতুল, নগাও , পযাৰিাট, পগালাঘাট, লতখমপুৰ, পশাতণিপুৰ ইিযাতদ 

তবতভন্ন স্থানি এই সত্ৰৰ তশৰ্য সমূি বযা্ি লি আলে। ‘নািৰ আটী’ থ্ানৰল 

বিমমালনও বেলৰকি এবাৰ ি’পলও দৰূ-দৰূতণৰ পৰা এই সত্ৰৰ তশৰ্য সমিূ 

আলি আৰু ইয়ালি সবাি পাতি পভাি-ভাি খাই যায়। 

   

   ০.১৬ মায়ামৰা িত্ৰ েনৰ উোিনা েদ্ধতিঃ 

             “তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ” সত্ৰ খন কাল সংিতিৰ সত্ৰ। এই সত্ৰি 

তদনি চাতক জ্বললাৱা নিয়। ইয়াি জত্ৰ-সিযা িসংগ কৰা িয়। িথ্ম িসংগ 

কৰা িয় ৰাতিপুৱা ৬ বিাি। তদ্বিীয় বাৰ িসংগ কৰা িয় ৰাতিপুৱা ১০ 

বিাি। আলকৌ িৃিীয় িসংগ কৰা িয় সিযা ৬ বিাি। িৃিীয় িসংগ কতৰ 

পিাৱাৰ ললগ ললগ সত্ৰাতধকাৰ িথ্া ভকি সকলল আিাৰ গ্ৰিণ কলৰ। এই 

তিতন িসংগৰ তভিৰলি লচধয িসংগ কৰা তনয়ম িচতলি। এই িসংগ 

সমূিি িবা, পিাৰ িাল, মদৃং বযৱিাৰ কৰা তনয়ম িচতলি। এই সত্ৰি 

পকালনা মূতত্তমক পিুা কৰা নিয়। শংকৰ পদৱৰ দ্বাৰা ৰতচি এখন পুতথ্্ক 

থ্াপনাি থ্াতপ উপাস্না কৰাৰ পদ্ধতিলি এই সত্ৰি িচতলি। 

 

০.১৭ মায়ামৰা িত্ৰৰ ধমীয় ৰীতি- নীতিঃ 

                অতনৰুদ্ধ পদৱৰ িচাতৰি ধম মৰ ৰীতি মলি শৰণৰ 

আগতদনা শৰণ িাথ্ীলয় পযাগি বতিব লালগ। “পযাগ” মালন লিলে 

http://www.ijrar.org/


© 2018 IJRAR October 2018, Volume 5, Issue 4             www.ijrar.org  (E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138) 

IJRAR1804003 International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR) www.ijrar.org 75 

 

“পৰমািাৰ লগি িীৱািাৰ তমলন”। পযাগৰ িতৰয়লি গুৰু মুখৰ অমিৃ 

বাণী শ্ৰৱণ কতৰ ইজন্দ্ৰয়ক দমন কতৰ তচত্ত তনয়তন্ত্ৰি কতৰব পাতৰ। পযাগৰ 

তপেৰ তদনাক ‘শৰণ’ বুতল পকাৱা িয়। এক ঈশ্বৰৰ চৰণি মন িাণ 

সমপ মন কৰাপক “শৰণ” পলাৱা বুতল পকাৱা িয়। শৰণৰ তপেৰ তদনা সৎ 

সংগ অথ্ মাি সাধ ুসংগ পলাৱা িয়। এলন দলৰই সত্ৰ খনৰ ধমীয় ৰীতি-নীতি 

বিমমান চতল আলে। শ্ৰী ৰাম পগাস্বামী পদলৱ দৰূ দৰূতণৰল লগ তশৰ্য সকলক 

শৰণ তদলয়। নাইবা দৰূ দৰূতণৰ তশৰ্য সকল পিও ৰ ওচৰৰল শৰণ পলাৱা 

মানতসকিালৰ আলি। 

  

০.১৮ মহােুৰুষ্ীয়া ধম মবে তবষু্ণ বাতেকুঞি িত্ৰৰ অৱদানঃ 

                    ধলপুৰ পমৌিাৰ অন্তগ মি দকুৱা অন্চলি অৱতস্থি 

“তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ” মায়ামৰা সম্পৰ্দায়ৰ িৱিমক শ্ৰী ্ শ্ৰী অতনৰুদ্ধ পদৱৰ 

িন্মস্থান। খ্ীষ্ট্ৰীয় পঞ্চদশ-পৰ্াৰশ শতিকাি পকওিালল শাি ধম মই আগুতৰ 

থ্কা সলত্ত্বও এই লবষ্ণৱ সত্ৰ খতন বতিম আতেল। ‘মায়ামৰা’ লবষ্ণৱ 

সম্প্ৰদায়ৰ িৱিমক অতনৰুদ্ধ পদলৱ “চিুথ্ ম স্কি ভাগৱিৰ ‘পুৰঞ্জণ’ 

উপাখযান” আৰু “পঞ্চম স্কি ভাগৱিৰ” অসমীয়া অনুবাদ কলৰ। “দ্বাদশ 

স্কি ভাগৱিৰ” সম্পাদক পকশৱানন্দ পদৱ পগাস্বামী পদলৱ অৱিৰতণকাি 

তলতখলে---- “মিীপালৰ তিতন পুত্ৰ বিৃৎদলপতি, নদীদৰল আৰু 

গংগানৱতগতৰ। গংগানৱতগতৰলয় নাৰায়্ণপুৰলি বসবাস কতৰ িধান কায মালয় 

পালি। পিও ৰ পুত্ৰ পগান্দাতগতৰ। িতসদ্ধ এই ভূঞা বংশৰ পগান্দাতগতৰৰল 

মিাপুৰুৰ্ শংকৰ পদৱৰ খুৰাকৰ কনযা আিলী আইক তবয়া তদয়া িয়। 

পগান্দাতগতৰৰ পা  চিন পুত্ৰৰ এিলন ‘চুপিা সত্ৰ’, পিষ্ঠয মুৰাৰীলয় “পবলঙনা 

আটট” সত্ৰ পালি। ১৪৭৫ শকৰ ১৫ ব’িাগ ইং ১৫৫৩ খ ৃ বিৃস্পতি বালৰ 
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শুক্লা নৱমী তিতথ্ি ‘অতনৰুদ্ধ পদৱ’ ৰ িন্ম িয়। ১৫৪৮ শকৰ ১১ পুি 

পসামবালৰ শুক্লা দশমী তিতথ্ি এই গৰাকী গুৰুলৱ লবকুণ্ঠ িয়াণ কলৰ। 

                মিাপুৰুৰ্ শংকৰলদৱৰ আদশ ম তশলৰাগি কতৰ এই 

অতনৰুদ্ধ পদলৱই ‘পধতল’ নালম এিন মুেলমান দিীক শৰণ তদ 

‘ধযানপতি’ নাম ৰাতখ পিৰাৰ বাৰ গৰাকী লবষ্ণৱৰ তভিৰলি এগৰাকী পালি 

বুতল ‘অতনৰুদ্ধ পদৱৰ চতৰিি’ পপাৱা যায়। শংকৰ পদৱৰ পােি এলন 

উদািৰণ স চাই তব্ৰল। 

                শ্ৰী শ্ৰী অতনৰুদ্ধ পদৱৰ ৰচনা সমূিৰ তভিৰি “ভাগৱিৰ 

চিুথ্ ম স্কিৰ ‘পুৰঞ্জণ’ উপাখযান”, “পঞ্চম স্কি ভাগৱি”, “ভজিমংগল 

নামৰ ৮০৫ টট পঘাৰ্া” আৰু “নকুতৰ দুটট গীি”, “ভটটমা” আতদলয়ই 

িধান। কথ্াৰ সাগৰ ভৱানী পুৰীয়া পগাপাল আিাৰ পৰা ধম মবস্ি্িু গ্ৰিন 

কতৰ ‘কলি অতনৰুদ্ধ পৰম পজণ্ডি পগাপালৰ পদ দাস’ বুতল পগাপাল 

আিাৰল শ্ৰদ্ধমা িনাই লগলে। তচদানন্দ পদৱৰ অতনৰুদ্ধ চতৰিি তবষু্ণ 

বাতলক্ুজঞ্চ সত্ৰৰ তবলশৰ্ তবৱৰণ আলে।”  

               “তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চৰ” পৰৱিী সত্ৰাতধকাৰ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱানন্দ 

পদৱ পগাস্বামী এগৰাকী তবদগ্ধ পজণ্ডি আ্তেল। পিলখিৰ দ্বাৰা ৰতচি 

গীিাশাস্ত্ৰ, আশীবাদক আৰু গুৰুতশৰ্য পুতথ্ িকাতশি লিলে। পিলখিৰ এটট 

মুতত্তম কতলকিাৰ তশল্পীৰ িিুৱাই গিাই আতন এই সত্ৰি বিমমান সংৰতিি 

কতৰ ৰখা লিলে। বিমমান পিলখিলৰই পিষ্ঠয পতু্ৰ শ্ৰী শ্ৰী ৰাম পদৱ পগাস্বামী 

এই সত্ৰৰ সত্ৰাতধকাৰ পদি অতধটষ্ঠি লি আলে। বিমমানৰ সত্ৰাতধকাৰ িন 

িথ্লম চৰকাৰী চাকতৰয়াল আতেল। তপেি বংশানু ক্ৰতমক ভালৱ চতল অিা 

সত্ৰাতধকাৰ পদ ৰখালথ্ ম চাকতৰ িযা্গ কতৰলল। 
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                অসমীয়া লবষ্ণৱ সাতিিযৰল তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ সত্ৰৰ 

অৱদান অিুলনীয় আৰু এই দালন লবষ্ণৱ সাতিিযৰ ভ ৰাল চিকী কতৰ 

িুতললে। নৱৰবষ্ণৱ ধম মৰ গুতৰ বঠা ধৰা ধম মাচায ময সকলৰ তভিৰি অতনৰুদ্ধ 

পদৱৰ নাম ‘পসানালী’ আখলৰলৰ তলতপবদ্ধ লি ৰ’ব।   

             

     

   ০.১৯তবষু্ণ বাতেকুঞি িত্ৰ েনৰ আচাৰ েদ্ধতিঃ 

                   তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ সত্ৰ খন কাল সংিতিৰ অন্তগ মি 

আৰু গিৃস্থী সত্ৰ। এই সত্ৰ খতনি িতিষ্ঠা কাললৰ পৰা ভাগৱিক থ্াপনাি 

থ্াতপ উপাসনা কৰা তনয়ম িচতলি। এই সত্ৰ খতনি অমু্ববাচী আৰু িন্ম–

মিুৃযৰ কৰণীয় কাম পবদ তবতিি নীতি তনয়মৰ মালিতদ পালন কৰা িয়। 

নামঘৰি মাি-িসাদ আৰু সা  ি তপঠা ৰবযৰ দ্বাৰা লনলবদয স্থাপন কৰা িয়। 

নামঘৰি তসদ্ধান্ন বযৱস্থা কৰা নিয়। সত্ৰি মাংস ভিণ তনতসদ্ধ। এই সত্ৰ 

খন গিৃস্থী সত্ৰ পিাৱাৰ িলস্বৰূলপ ইয়াৰ তশৰ্য সকলল তববাি পাশি আৱদ্ধ 

লি সংসাৰী ি’ব পালৰ। এই সত্ৰ খন বাকী পবাৰ সত্ৰৰৰ দলৰ ‘উদাসীন 

সত্ৰ’ নিয়।  

         এই সত্ৰ খনি বৰবায়্ণ আৰু গায়্ণৰ দাতয়ত্বি ভাগৱি চচমা, 

গায়্ণ-বায়্ণ, দশাৱিাৰ নৃিয আতদ তশৰ্য সকলক তশলকাৱা িয়। শৰণ, 

ভিন, ধম মাললাচনা আতদ সত্ৰাতধকাৰ িনৰ দাতয়ত্বি পতৰচাতলি িয়। সত্ৰৰ 

ভকি সকল পতিবৰ বালব তবদযালয়ৰ বযৱস্থাও আলে। তকন্ি্িু বিমমান 

পকালনা বালয তশৰ্য নথ্কাি তশৰ্য সকলৰ ল’ৰা-পোৱালী সকলল ইয়াি 

পলি। 
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 ০.২০ তবষু্ণ বাতেক্ুঞি িত্ৰৰ িামাঞজক িা সৃ্কতিক জীৱনৰ 

ৰূেপৰোঃ 

             অসম িথ্া উত্তৰ পবূ মাঞ্চলৰ সাংসৃ্কতিক ইতিিাস সমূিৰ 

অৱদানৰ অপতৰসীম গুৰুত্ব আলে। পাৰৰি পযাৱা চাতৰশলৰা অতধক বেৰ 

সময়্ি অসমৰ সামাজিক সাংসৃ্কতিক ইতিিাসি সকললা তদশ সামতৰ ‘সত্ৰ’ 

অনুষ্ঠালন তবলশৰ্ বৰঙতণ পযাগাই আতিলে। অসমৰ ইমৰূৰ পৰা তসমূৰৰল 

গা  লৱ-ভূলঞ নানান সত্ৰ গতি উটঠতেল। এই সত্ৰ সমূলি ভজি ধম মৰ অনুসৰণ 

কাৰী বিল সমাি খনক একজত্ৰি কতৰ অসমৰ ঐকয আৰু সংিতি 

িতিষ্ঠাৰ তবলশৰ্ বৰঙতণ আগবিাই আতিলে। এই সত্ৰ সমূিৰ পযালগতদ 

অসমৰ সমািখনি শংকৰলদৱ িমূলখয মিাপৰুুৰ্ সকলৰ আৰু অনযানয 

লবষ্ণৱ কতব সকলৰ ৰচনাৱলীৰ ধাৰাবাতিকিাৰ মালিতদ গা  লৱ-ভূলঞ, 

সাতিিযৰ চচমা চতল আতিলে। ইয়াৰ পযালগতদ চিা তনৰিৰ মানুিৰ মািলিা 

সাতিিয-স্ংসৃ্কতিৰ িতি সিাগিা সটৃষ্ট পিাৱা পদখা লগলে। 

               অতনৰুদ্ধ পদৱৰ আদশ মলৰ অনুিাতণি লি পিও ৰ তপেৰ 

ধম মাচায ময সকলল পিও ৰ বালটলৰই বাট বুতল “তবষু্ণবাতলক্ুজঞ্চ সিৰ্ি” বিুলিা 

গীি, নাট, পদ, পয়াৰ ৰচনা কতৰ অসমী্য়া সাতিিযক চিকী কতৰ 

িুতলতেল লগলি মিাপুৰুৰ্ীয়া ধম মৰল অনবদয অৱদালনা আগবিাইতেল। 

শংকৰলদৱ, মাধৱলদৱৰ আদশ ম তশলৰাগি কতৰ গীি, নাট, ভাওনাৰ মালিতদ 

অতনৰুদ্ধ গুৰুলৱ তয সংগীি, নৃিয ধাৰাৰ িৱিমন কতৰ গ’ল। এই ধাৰা 

সমূি ময মযাদা সিকালৰ ধাৰাবাতিক চচমাৰ মালিতদ ‘তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ সত্ৰ’ 

খলন সংৰিণ কতৰ ৰাতখলে, এই ধাৰা সমূিক স্বিন্ত্ৰ সাধনাৰ আধাৰ স্বৰুলপ 

গ্ৰিণ কতৰ সংগীি, নৃিয, চাৰুকলা পৰম্পৰাৰ িকৃি িসাৰ সাধন কতৰলল।  
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              ‘তবষু্ণ বাতলক্ুজঞ্চ সত্ৰ’ ই সমূি িন সাধাৰণক লনতিক 

আৰু আধযাজিক পিযাতি িদালনলৰ উন্নি িীৱন যাপনৰ আতিম দাটঙ ধতৰ 

আতিলে। পতৰষ্কাৰ, পতৰচ্ছন্নিা, সদাচাৰ তবনয়, মাজিমি বযৱিাৰ, আৰু 

ৰুতচলবাধ, কলাৰ মালিতদ ধম ম আচৰণৰ সাধনা আতদ আতিমলৰ সত্ৰখলন 

সামাজিক লনতিকিা আৰু আধযাজিক লকলযাণ সাধনি তবলশৰ্ ভূতমকা গ্ৰিণ 

কতৰ আতিলে। আনিালি, বণ মাশ্ৰম ধম মৰ কবলি যুগ যগু ধতৰ অৱলিতলি 

তনম্ন বগ মৰ িাতি-িনিাতিক শংকৰলদলৱ তদ পযাৱা উদাৰ আদলশ মলৰ এই 

সত্ৰখলন ভজি ধম মি দী্তিি লি বিল অসমীয়া সমাি আৰু সংসৃ্কতিৰ 

পািতন পমলাি বৰঙতণ পযাগাই আতিলে।  

               সত্ৰ খনৰ অতধকাৰলক িমূখয কতৰ পিষ্ঠয ভি সকলল 

আললাচনাৰ মাধযলমলৰ তবতভন্ন সামাজিক সমসযা মীমাংসা কতৰ সামাজিক 

সাময িতিষ্ঠাি তবলশৰ্ ভূতমকা গ্ৰিণ কতৰ আতিলে। 

 

  

           

0.21 তবষু্ণ বাতেকুঞি িত্ৰি োেন কৰা উৎিৱ অনুষ্ঠানঃ 

 

               “তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ সত্ৰ” ি তবতভন্ন ধৰণৰ উৎসৱ অনষু্ঠান 

আলয়াজিি কৰা িয়। এই উৎসৱ অনুষ্ঠানলবালৰ সত্ৰ খনৰ পৰম্পৰাগি 

ঐতিিযক বিন কতৰ ৰাতখলে। শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ পদৱ আৰু মাধৱ পদৱৰ 

তিলৰাভাৱ তিতথ্ পিাৰ উপতৰও শ্ৰী শ্ৰী পগাপাল পদৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী অতনৰুদ্ধ 

পদৱৰ িন্ম আৰু তিলৰাভাৱ তিতথ্ও পালন কৰা িয়। শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ পদৱৰ 

তিলৰাভাৱ তিতথ্ক ম্লান কতৰ বিমমান িলন্মাৎসলৱ িাধানয লাভ কতৰলে। এই 
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উৎসৱ সমূিি ভাগৱি পাঠ আৰু গায়ন-বায়ন উচ্চ কীিমনৰ দ্বাৰা কৰা 

িয়। শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ িন্মাষ্টমী আৰু ৰালসাৎসৱ এই সত্ৰি িতি বেলৰ পালন 

কতৰ অিা লিলে। আলঘাণী পূতণ মমাৰ লগি ৰাস উৎসৱ অতি িাচীন কালৰ 

পৰাই িতৰি লি আলে। আয ময তিন্দ ু সমািি এই যমনুা বনৃ্দাবনৰ স্মতৃি 

ৰূলপ শ্ৰী কৃষ্ণ ৰাসলীলা বা ৰাস উৎসৱ যুলগ যুলগ পালন কৰা লিলে। 

িতিখন সত্ৰৰ লগলি এই ৰাস উৎসৱ ওি লিাি ভালৱ িতৰি লি আলে। 

এই সত্ৰি অসমীয়াৰ বাপতি সালিান তিতনতি তবিু [ব’িাগ তবিু, কাতি 

তবিু, আৰু মাঘ তবিু] উলি মাললিলৰ পালন কৰা পদখা যায়। িাকুৱা বা 

পদৌল উৎসৱ এই সত্ৰি পালন কৰা পদখা যায়। “তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ সত্ৰ” 

খনি ভাওনালৰা সমপতৰমালণ িলয়াভৰ পদখা যায়। ভাওনাি অতভনয়ৰ 

পযালগতদ বিুলিা স্থানীয় পলালক তনিলক তশল্পী ৰূলপও পতৰচয় দাটঙ ধতৰলে। 

সত্ৰ খনৰ তনিা এখন ৰংগমঞ্চও আলে। এই ৰংগমঞ্চি ভাওনা, তথ্লয়টাৰ, 

তশল্পী তদৱস, ৰাভা তদৱস, আতদ সুচাৰু ৰূলপ পালন কৰা িয়।  

 

০.২২ িত্ৰ েনৰ িাৱৰ-অিাৱৰ িম্পতত আৰু িত্ৰ েনবে 

চৰকাৰী অৱদান আৰু িত্ৰ েনি ি ৰতিি বি্িি্ৰ 

েতৰমাণঃ 

                 “তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ” সত্ৰ খনৰ স্থাৱৰ-অস্থাৱৰ সম্পতত্তৰ 

পতৰমাণ বাকী দুখন সত্ৰৰ িুলনাি যলথ্ষ্ট কম। স্থাৱৰ সম্পতত্ত বুতল ক’পল 

সাধাৰণলি সত্ৰ খনি থ্কা মাটটৰ পতৰমাণক বুিায়। সত্ৰ খনৰ মাটটৰ 

পতৰমাণ ৫ তবঘা ,৩ কঠা , আৰু ২ পলচা । এই মাটট তখতনি পখতি-বাতি 

কতৰ সত্ৰৰ সত্ৰাতধকাৰ আৰু ভি সমালি সত্ৰখন পতৰচালনা কতৰ আতিলে। 

পখতিৰ মাটটৰ পতৰমাণ কম তকন্ি্িু সত্ৰ খন থ্কা মাটটৰ পতৰমাণ পবতে। 

http://www.ijrar.org/


© 2018 IJRAR October 2018, Volume 5, Issue 4             www.ijrar.org  (E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138) 

IJRAR1804003 International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR) www.ijrar.org 81 

 

এই সত্ৰ খনৰ অস্থাৱৰ সম্পতত্ত বুতল ক’পল সাধাৰণলি িবা, িাল, শৰাই, 

কা িী,-বাতি, ঘটট, পলাটা আতদক বুিায়। এই সত্ৰি তপিলৰ বৰ িবা 

দুটা, পঘাৰ িাল পা  চ পযাৰ, মদৃং পা  চটা, বৰ শৰাই পা  চ খন, পদৌল শৰাই 

পা  চ খন, সৰু শৰাই চাতৰ খন, বান কা িী তিতন খন, বাণ বাটট 

েয়্টা(িাংঅৰ), বৰ বাটট তিতনটা (িািী্খুিীয়া), তকংখাপৰ পমলখলা, 

মুগাৰ তৰিা ২ খন(ৰিা তদনীয়া), অষ্ট ধািুৰ ঘটট, পলাটা ২ টা, সত্ৰৰ 

নামি ১ টা নলী(ইংললণ্ডি লিয়াৰী িগিগী), পপৌৰাতণক তকেু আ–

অলংকাৰ আলে। 

                 বিমমান এই সত্ৰ খলন চৰকাৰৰ পৰা এলকা অনুদান 

পপাৱা নাই যতদও ১৯৮৩ চনি িয়াি মুখযমন্ত্ৰী তিলিশ্বৰ শইকীয়াৰ তদনি 

৪০,০০০ িািাৰ টকাৰ অনুদান লাভ কতৰতেল। 

              এই সত্ৰ খনি সা  চী গেৰ পৰা লিয়াৰী সা  চী পািি 

তলখা ৰামায়ণ, ভাগৱি, ৪ খন পুৰাণ( িহ্ম, লবৱত্তময পুৰাণ, নাৰদীয়, 

তবষু্ণপুৰাণ), অতনৰুদ্ধ পদৱৰ ন-পঘাৰ্া ভাগৱি, তনিা শাস্ত্ৰ আতদও 

সংৰতিি লি আলে। 

 

 

তিতনওেন িত্ৰপৰ এটে িুেনামূেক আপোচনাঃ 

                       

           অসম ৰািযৰ লতখমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ অন্তগ মি তিতনও 

খন সত্ৰই ৰাষ্টীয় ঘাই পথ্ৰ পৰা তভিৰ অঞ্চলি অৱতস্থি। এই সত্ৰ তিতন 

খন ‘তনকা’, ‘কাল’ আৰু ‘িহ্ম’ সংিতিৰ অন্তগ মি। ইয়ালৰ ‘বদলা সত্ৰ’ 

আৰু ‘পকশৱ চৰণ আিা সত্ৰ’ দুলয়াখন “তনকা সংিতি” ৰ তভিৰুৱা আৰু 
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তবষু্ণবাতলক্ুজঞ্চ সত্ৰ খন ‘কাল সংিতি’ৰ অন্তগ মি। তিতনও খন সত্ৰই তনিস্ব 

লবতশষ্টযলৰ মিীয়ান। বদলা আিা আৰু পকশৱ চৰণ আিা মিাপৰুুৰ্ 

মাধৱলদৱৰ তশৰ্য আতেল। গতিলক এই সত্ৰ দুখনি মাধৱ পদৱ আৰু শংকৰ 

পদৱৰ আদশ ম তশলৰাগি কৰা িয়। আনিালি, অতনৰুদ্ধ পদৱ ভৱানী পুৰীয়া 

পগাপাল আিাৰ তশৰ্য। গতিলক, তবষু্ণবাতলকুজঞ্চ সত্ৰি পগাপাল আিাৰ 

আদশ ম মাতন চলা িয়। িবাদ আলে, পগাপাল আিাই এতদন না  লৱলৰ লগ 

থ্ালকালি িঠাৎ কলীয়া পমলঘ আকাশ োতন ধতৰতেল। পগাপাল আিাই এিাল 

লাখু টটলৰ পসই পমঘ আ িৰ কতৰ পনুৰ লুইিৰ তবশাল বুকুি না  ও এতৰ 

তদতেল। পগাপাল আিাৰ মািািয কম নাতেল। িনশ্ৰুতি অনুসতৰ, বদলা 

পদ্ম আিাক এবাৰ দিলাই ধতৰ তন দা’পৰ কাটটবৰল লও লিই দিলাৰ িািৰ 

দা’ ওিতৰ পতৰতেল। পিতিয়া দিলাই পদ্ম আিাক “পদও” লগা মানুি বুতল 

এতৰ লথ্ লগতেল। এই িালৰ পৰা চাবৰল গ’পল বদলা পদ্ম আিালৰা 

মািািয পগাপাল আিাৰ সমপয মযায়ৰ আতেল। যতদও তিতনও খন সত্ৰলৰ 

সংিতি তভন্ন িথ্াতপও উলেশয এলক। এক শৰণ মিাপুৰুৰ্ীয়া ধম ম িচালৰই 

তিতনও খন সত্ৰলৰ মূল উলেশয আতেল। তিতনও খন সত্ৰলৰ ৰীতি নীতি, 

উপাসনা পদ্ধতি, ইয়াি পালন কৰা উ্ৎসৱ অনুষ্ঠান সমূি তভন্ন। বদলা 

আিা, পকশৱ আিা, অতনৰুদ্ধ পদৱ এই তিতনও িলনই এলকািন 

মিাপুৰুৰ্ আতেল। তয সময়ি এও ললাকৰ আতৱ মভাৱ লিতেল পসই সময় 

পোৱাি  নাৰায়নপুৰ আৰু ধলপুৰ অঞ্চল দুটাি শাি ধম মই আগুতৰ আতেল। 

শাি ধম মৰ িভাৱি পসই সময়ি বতল-তবধান িথ্া বিুদুৰ তশপাই লগতেল। 

তিতনও িন মিাপৰুুলৰ্ তনিৰ তনিৰ সংিতিক আশ্ৰয় কতৰ মিাপুৰুৰ্ীয়া 

ধম মক নিুন ৰিলনলৰ সাজি-কাতচ ন বালটলৰ বাট পবালাইতেল। পিতি্য়ালৰ 

পৰা শাি ধম মক ম্লান পপলাই পুনৰ মিাপুৰুৰ্ীয়া ধম মই গা কতৰ উটঠতেল। 
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                 নাৰায়ণপুৰ অঞ্চললটাি তয সময়ি পমাৱামৰীয়া 

আক্ৰমণ, দিলা উপৰৱ, মানৰ আক্ৰমণ লিতেল পসই সময়ি বদলা আিা 

আৰু পকশৱ চৰণ আিা ইয়াি থ্াতকব পনাৱাতৰ পলাই িুতৰতেল। অতনৰুদ্ধ 

পদৱৰ এও ললাকৰ অলপ তদন তপেিলি আতৱ মভাৱ লিতেল। শং্কৰ পদৱৰ 

িচাতৰি ধম মৰ আদশ ম আগি ৰাতখ তিতনও িন গুৰুলৱ সকললা িাণীৰ িতি 

সমভাৱ জ্ঞান কতৰ, তবলশৰ্ৰক মনুৰ্য সকলৰ মািি পকালনা ধৰণৰ উচ্চ-

নীচ, ভাল-পবয়া, জ্ঞান নকতৰ সকললালক একিাৰ পিালললৰ এিাল মালাৰ 

দলৰ গা  টঠ ৰাতখতেল। পিও ললাকৰ মলি, যতদ িলিযক িন মানুলিই এলকিন 

ঈশ্বৰলৰ অংশ িয়, পিলন্ত পসই ঈশ্বৰৰ এটা অংশ ‘উচ্চ’ আৰু আনলটা 

অংশ ‘নীচ’ পকলনৰক ি’ব পালৰ? আধযাজিক ভাৱি তকেু পলাক তপে 

পৰা আৰু তকেু পলাক  আগবিা, কাৰণ িলিযক িন মানিুৰ অন্তৰি 

ভগৱালন কাম, পক্ৰাধ, পলাভ, পমাি, মদ্, আৰু  মাৎসযয আতদ েয় তৰপ ু

তদলে। এই তৰপ ু পবালৰ পকালনা পলাকক পবতেৰক িভাতৱি কতৰলে আৰু 

পকালনা পলাকক কমৰক িভাতৱি কতৰলে। তয পলালক পলাভ পমাি িযাগী, 

অন্তৰৰ সকললা কু িবতৃত্ত দমন কতৰ অতিংসা, পলৰাপকাৰ, দয়া, িমা 

আতদ মানৱীয় িবতৃত্ত গতি িুতলব পালৰ, পি লৱই  আধযাজিক ভাৱি 

আগবিা। তয সকল পলালক পলাভ পমািক িযাগ কতৰব পনাৱালৰ আৰু 

অন্তৰৰ তিংসা, তখয়াল আতদ পাশতৱক িবতৃত্ত পবাৰ আ িৰ কতৰব পনাৱালৰ, 

পি ও আধযাজিক ভাৱি সদায় তপেপৰা। তিতনও িন আিা পুৰুলৰ্ই মানৱীয় 

িবতৃত্তৰ সুন্দৰ তনদশ মন দাটঙ লগলে। পিও ললালক অনযানয িাতি ধম মৰ পলাকক 

শৰণ ভিন তদ মিাপুৰুৰ্ীয়া ধম মি দীতিি কতৰতেল।  মিাপুৰুৰ্ শংকৰ 

পদৱৰ আদশ মলৰ অনুিাতণি লি পিও ৰ উত্তৰ সূৰী ধম মাচায ময সকলল পিলখলি 

পদখুৱাই পযাৱা সুন্দৰৰ বালটলৰই বাট বুতলতেল।  
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           শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ পদৱৰ িথ্ম আৰু িধান তশৰ্য আতেল ভকি 

সকল। এই ভকি শব্দলটাৰ তবৰ্লয় স্বামী তবলবকানন্দই পিও ৰ   “My Idea of 

Education’’,swami Vivekananda. Page no-42 গ্ৰন্থ খনি তলতখতেল-“পুতথ্ 

অধযয়ণ আৰু পজণ্ডত্বৰ বক্িৃিাই মানুিৰ মানতসক বুজদ্ধ বতৃত্তি িসাৰিা 

সাধন কলৰ তকন্তু হৃদয়ি পপািৰ পপলাব পনাৱালৰ। হৃদয়ি পপািৰ পপলাবৰল 

অনয এখন পপািৰ থ্কা হৃদয়ৰ আৱশযক। এই পপািৰ থ্কা হৃদয়ৰ পলাক 

িনলকই শংকৰ পদলৱ ভকি বুতললে।”  

            িন িীৱনৰ তিিৰ কাৰলণ তনিৰ িীৱন উচগ মা কৰালক 

মিাপুৰুলৰ্ শৰণ পলাৱা বুতললে। তয িন পলালক তনিক ঐশ্বয ময-তবভূতি সি 

ভগৱন্তৰ চৰণি িথ্া িন সাধাৰণৰ পসৱাৰ স্বাথ্ মি উচগ মা নকলৰ পিও লকই 

অ-শৰণীয়া পবালা িয়। উি তিতনও খন সত্ৰলি িথ্লম শৰণ লল মানৱীয় 

গুণ সমূি শৰীৰি ধাৰণ কতৰব পৰা অৱস্থা কতৰ পলাৱা িয়। ইয়াৰ তপেি 

গুৰুৰ িত্ত্ব কথ্া তশতক তনিক মানিুৰ পশ্ৰণীৰল উন্নীি কৰা িয়। ধম ম গুৰু ্

সকলল শৰণ, ভিন, আৰু িত্ত্ব কথ্া তশিা তদয়া পলাক সকলৰ তভিৰি 

তয সকলৰ শৰীৰি অনযৰ অন্তৰি পপািৰ পপলাব পৰা শজি পদলখ পিলখি 

সকলকলি ধম মাচায ময তনলয়াগ কলৰ। মাধৱ পদলৱ বংশীলগাপাল পদৱ, যদুমতণ 

পদৱ, ভৱানীপুৰীয়া পগাপাল মথু্ৰা আিা, বদলা আিা, পকশৱ চৰণ আিা 

আৰু পুৰুলৰ্াত্তম ঠাকুৰলক আতদ কতৰ বাৰ িনক শৰণ তদতেল। টঠক 

পিলনৰক পগাপাল আিাই অতনৰুদ্ধ পদৱ, নাৰায়ণ আিা, বৰ যদুমতণ, সৰু 

যদুমতণ, মুৰাৰী সনািন আৰু িাহ্মণ শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ, পৰুুলৰ্াত্তম আতদলক ধতৰ 

মুঠ বাৰ িনক ধম মাচায ময তনলয়াগ কতৰতেল। বদলা পদ্ম আিা মাধৱ পদৱ 

গুৰুিনাৰ ওচৰি সাি তদন আতেল আৰু বদলা সত্ৰি সাি বেৰ েয়মাি 

আতেল। পকশৱ আিাও িীৱনৰ পশৰ্ সময়লোৱাৰল বদলা আিাৰ লগলি 
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আতেল। অতনৰুদ্ধ পদলৱ িায় তিতন বেৰ েয় মাি কাল ভৱানী পুৰীয়া 

পগাপাল আিাৰ ওচৰি ধম ম তশিা সাং কতৰ আতি তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ সত্ৰি 

অলপ তদন কটাই নািৰ আটী সত্ৰৰল লগ িালি িীৱন নাটৰ সামৰতণ 

মাতৰলল। তিতনও িন আিা পুৰুলৰ্ই সমািৰ অনাদৃি, অৱলিতলি, িাতি 

সমূিৰ মািি ভজি ধম ম িচাৰ কতৰ এখন সুস্থ আৰু বিৃৎ অসমীয়া সমাি 

গঠন কৰাৰ পচষ্টা কতৰতেল। পগাপাল আিাৰ আজ্ঞাপৰ  ধম মাচায ময সকলল 

শংকৰ পদৱ আৰু মাধৱ পদৱৰ আদশ ম তশলৰাগি কতৰ িাতি-ধম ম-বণ মৰ িতি 

উদাৰ ভাৱ গ্ৰিণ কতৰ সমািৰ তপেপৰা সম্প্ৰদায় সমিূৰ মািি ধম ম িচাৰ 

কতৰ পসই সকলক সমপয মযায়ৰল অনাি অতধক মলনালযাগ তদ্তেল। ইয়াৰ 

িলি ৰিণশীল তকেুমান সত্ৰৰ লগি সংঘাটৰ সূিৰপ্াি আৰম্ভ লিতেল। 

পগাপাল আিাৰ তশৰ্য বৰ যদুমতণৰ আ্জ্ঞাপৰ “বালৰঘৰ চতলিা সত্ৰ” ৰ শ্ৰী 

ৰালম নগা পািাৰৰল লগ নগা সকলৰ মািি ধম ম িচাৰ কতৰ িালি নামঘৰ 

পাতি পিও ললাকৰ লগি এলকললগ পখাৱা পবাৱা কতৰ পব মি আৰু লভয়ামৰ 

মািি সমন্বয় সাধনৰ পচষ্টা কতৰতেল। পব মিীয়া নগা সকলৰ লগি এলকললগ 

পখাৱা পলাৱা কৰাৰ িলি ‘বালৰঘৰ চতলিা’ সত্ৰৰ উপতৰও পচ চা, বুদবাতৰ, 

কাটতন সত্ৰ সমূি অস্পশৃয পিাৱাৰ উপতৰও এই সত্ৰ সমূিৰ লগি এলকললগ 

পখাৱা–পবাৱা কৰাৰ িলি পগাপাল আিাৰ আজ্ঞাপৰ সকললা সত্ৰ বাকী 

সমূি সত্ৰৰ পৰা আ িতৰ পতৰল আৰু কালক্ৰমি দুই দলৰ মািি এখন 

বিৃৎ পদৱালয়ৰ সটৃষ্ট লিতেল। ইয়াৰ িলশ্ৰুতিি পমাৱামৰীয়া তবলৰাি গতি 

উটঠল আৰু পদশৰ অৱস্থা পশাচনীয় লি পতৰল। ৰিণশীল সত্ৰ সমিূ 

ৰিাঘৰীয়া পষৃ্ঠ পপাৰ্কিাি মাটী বাৰীলয় নদন-বদন পিাৱাৰ িলি 

সকললালৰ সন্মানৰ পাত্ৰ লি পতৰল। আনিালি পগাপাল আিাৰ আিন্াপৰ 

সত্ৰ সমিূৰ অৱস্থা তন তকন লি পতৰল। িথ্াতপও পগাপাল আিাৰ আ্জ্ঞাপৰ 

সত্ৰ সমূলি তনিৰ আদশ ম আৰু উলেশযৰ পৰা তবচুযি নৰি সমািৰ 
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অৱলিতলি আৰু অনাদৃি সম্প্ৰদায় সমূিৰ মািি ধম মিচাৰ কৰা কায মযি 

একতচলত্ত লাতগলয়ই থ্াতকল। অতনৰুদ্ধ পদৱ আৰু পিও ৰ পুত্ৰ নাতি সকলল 

সমািৰ অস্পশৃয মৰাণ, লকৱিময আতদ পলাক সকলৰ মািি ধম ম িচাৰ 

কতৰ গা  লৱ গা  লৱ নামঘৰ তনম মাণ কতৰ বিৃৎ্ অসমীয়া িাতি গঠনৰ স্বাথ্ মি 

আিতনলয়াগ কতৰতেল। বালৰঘৰ চতলিা সত্ৰৰ শ্ৰী ৰালম পযলনৰক নগাৰ 

‘খুনবাওক’ “নলৰাত্তম” নাম তদ সমগ্ৰ নগা িাতিলটাৰ মািি মিাপুৰুৰ্ীয়া 

ধম ম িচাৰৰ দ্বাতয়ত্ব অপ মণ কতৰতেল, টঠক পিলনৰক অতনৰুদ্ধ পদৱৰ 

নাতিলয়ও মৰাণৰ ‘কাতচনলীয়াক’ “কৃষ্ণভুি” নাম তদ বিৃত্তৰ মৰাণ 

সমািৰ মািি মিাপুৰুৰ্ীয়া ধম ম িচাৰ কৰাৰ দাতয়ত্ব অপ মণ কতৰতেল। 

এলনদলৰই অতনৰুদ্ধৰ আজ্ঞাপৰ সকললা সত্ৰই অসমৰ ইমৰূৰ পৰা তসমূৰৰল 

িাতি-অিাতি পভলদ মিাপুৰুৰ্ীয়া ধম ম িচাৰ কতৰতেল। এই সত্ৰ সমূিৰ 

আতিমলৰই যতদ অসমৰ সকললা পবাৰ সত্ৰই ধম ম িচাৰ কতৰলল পি লিন পিলন্ত 

অসমি ধম মৰ নামি ইমান অৰািকিাৰ সটৃষ্ট নি’ললি লিন।    

             তিতনও খন সত্ৰি পালন কৰা উৎসৱ অনষু্ঠান সমূি পবললগ 

পবললগ। তিতনও খন সত্ৰলি শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ পদৌল উৎসৱ মিাপলয়াভলৰলৰ 

পালন কৰাৰ উপতৰও পূব মি সকলৰ তিতথ্ পাব মণ আতদও যথ্াৰীতিলৰ পালন 

কৰা িয়। তিতনও খন সত্ৰলি পালন কৰা ৰীতি-নীতি, আচাৰ বযৱিাৰ, 

ধমীয় কাম-কািৰ মািি তকেু সংখযক পাথ্ মকয থ্াতকললও এও ললাকৰ 

উলেশয আৰু লিয িায় এলক। তিতনও খন সত্ৰৰ সত্ৰাতধকাৰ আৰু ভকি 

সকলল পতৰধান কৰা বস্ত্ৰ িায় সমপয মায়ৰ তকন্ি্িু তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ সত্ৰৰ 

সত্ৰাতধকাৰ িথ্া ভকলি তশৰি পতৰধান কৰা পাগুতৰলটা আন দুখন সত্ৰিৰক 

অলপ পবললগ। বদলা সত্ৰৰ বুিা ভকি িলন শৰীৰি তিতন খন বস্ত্ৰ 

পতৰধান কলৰ-ধুতি, পচললং কালপাৰ, গালমাচা। তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ সত্ৰ খন 
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যতদও গিৃস্থী সত্ৰ িথ্াতপ সত্ৰাতধকাৰ িলন পবললগৰ িালিলৰ পখাৱা-পবাৱা 

নকলৰ। সত্ৰাতধকাৰ ৰ অতধকাতৰণী অথ্ মাি বুিা অতধকাতৰণী আৰু পিকা 

অতধকাতৰণীৰ িালিলৰলি পখাৱা-পলাৱা কলৰ। বদুলা সত্ৰ তযলিিু গিৃস্থী সত্ৰ 

নিয়, পসলয়লি এই সত্ৰৰ অতধকালৰ বিুা ভকি আৰু িতৰ আৰিৰ িালিলৰ 

পখাৱা-পবাৱা কলৰ। পকশৱ চৰণ সত্ৰি বিমমান পকালনা সত্ৰাতধকাৰ নাই 

পসলয়লি এই সত্ৰৰ পচাৱা-তচিা কলৰ তনম মল বৰা নামৰ গা  ৱলৰ এিন 

পলালক। বদুলা সত্ৰৰ বংশাৱলী বিমমান সত্ৰি নাই তকন্ি্িু মািলুীৰ 

কমলাবাৰী সত্ৰৰ বংশাৱলীৰ পতৰচয় পপাৱা যায়। পকশৱ আিাৰ তপেি 

পকশৱ চৰণ সত্ৰৰ পকালনা বংশ পতৰচয় পপাৱা নাযায়। অতনৰুদ্ধ পদৱৰ 

তপেলিা তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ সত্ৰৰ বংশাৱলীৰ পতৰচয় পপাৱা লগলে। তবষু্ণ 

বাতলকুজঞ্চ সত্ৰি শংকৰ মাধৱৰ ৰতচি পুতথ্ক আসনি লথ্ উপাসনা কৰা 

িয়। তিতনও খন শংকৰ পদৱ আৰু মাধৱ পদৱৰ িচাতৰি ধম মৰ বাণী সমূি 

সত্ৰৰ নামঘৰি চাতৰওিালল তলতখ ৰখা িয়। তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ সত্ৰি মূতিমক 

উপাসনা কৰা নিয়। আন দখুন সত্ৰি মূতত্তম উপাসনা কৰা পদখা যায়। 

তিতনও খন সত্ৰি শংকৰ মাধৱৰ দ্বাৰা ৰতচি সা  তচপিীয়া পুতথ্ আৰু বদলা 

সত্ৰি বদলা আিাৰ ৰতচি সা  তচপিীয়া পুতথ্, পকশৱ চৰণ আিাৰ দ্বাৰা 

ৰতচি সা  তচপিীয়া পুতথ্ আৰু তবষু্ণ বাতলকুজঞ্চ সত্ৰি অতনৰুদ্ধ পদৱৰ দ্বাৰা 

ৰতচি সা  তচপিীয়া পুতথ্ পপাৱা যায়। আটাইলকইখন সত্ৰই পযন তনি তনি 

লবতশষ্টযলৰ উজ্জ্বতল উটঠ তনিলক পশ্ৰষ্ঠ িতিপন্ন কতৰলে।  
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উপস্ংিাৰ  

 

               অসমীয়া ‘সত্ৰ’ শব্দলটা সংসৃ্কি ভাৰ্াৰ পৰা আতিলে। 

সংসৃ্কিি ‘সত্ৰ’ শব্দৰ অথ্ ম ি’ল-‘দীঘ মকালীন যজ্ঞ’। অসমি নৱৰবষ্ণৱ 

ধম ম বা একশৰণ নামধম ম পৰচ্াৰ কলৰ শংকৰ পদলৱ। এই ধম মৰ মূল মন্ত্ৰ 

আতেল এক পদৱ ‘এক পসৱ এক তবলন নাই পকৱ’ অথ্ মাৎ পকৱল নামৰ 

দ্বাৰাই পৰম ভগৱানক লাভ কতৰ ইি স্ংসাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ পিাৱাৰ উপায় 

পিও  ৰচনা কতৰতেল। শংকৰ পদলৱ পযলনদলৰ সকললা িাতি িন িাতিক 

একলগ কতৰ ধম ম, িাতি, সমাি, সাতিিয আৰু সংসৃ্কতিৰ মািি তয 

তবশাল একিাৰ পিাল লিয়াৰ কতৰ, এই পিালললৰ সকললালক পমতৰয়াই বাতি 
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বিৃত্তৰ অসমীয়া িাতি গঠন কতৰ সমাি সংস্কাৰ কতৰব খুজিতেল। এই 

এলকই আদশ মলৰ অনুিাতণি লি তিতনওিনা সত্ৰাতধকালৰ শাি ধম মক পচৰ 

পপলাই তবশাল মিাপুৰুৰ্ীয়া ধম মক আগুৱাই তনতেল। ৰাি অনুগ্ৰি িাথ্ী 

তকেুমান সত্ৰই শাি পঢ্ৌ পভ টটবৰল সিম নি’ল, পসলয়লি পুনৰ শাি 

শজিলয় িাতি পচিনা িগাই িুতল সমাি খন োতন ধতৰলল। অসমৰ তবতভন্ন 

ঠাইি শংকৰ গুৰুলৱ সত্ৰ, নামঘৰ আতদ পাতি নৱৰবষ্ণৱ ধম ম পৰ্চাৰ 

কতৰতেল। পসই সময়ি অসমি চতল থ্কা বতলতবধান আৰু পদৱ পদৱীৰ 

পূিাৰ পৰা মানিুৰ মন আ িৰাই এক মাত্ৰ ভগৱান তবষু্ণক সমপ মন 

কতৰতেল। মানিুক ভগৱান শ্ৰী কৃষ্ণৰ িতি আকতৰ্ মি কতৰবৰল পিও  তবতভন্ন 

শাস্ত্ৰৰ অৱিাৰণা কতৰতেল। এই শাস্ত্ৰ সমূিলকই পৰৱিী সময়ি সত্ৰৰ 

সত্ৰাতধকাৰ সকলল চচমা কতৰতেল আৰু লগলি িনসা্ধাৰলণও চচমা কতৰতেল। 

তনকা সং্িতিৰ বদলা সত্ৰ আৰু পকশৱ চৰণ সত্ৰ, কাল স্ংিতিৰ তবষু্ণ 

বাতলকুজঞ্চ সত্ৰ শংকৰলদৱৰ এই আদশ মলৰই িীয়াই আলে আৰু সদায় িী্য়াই 

থ্াতকব। ধম ম িসাৰিৰক ধন সম্পতত্তৰ িসাৰি  অতধক মলনাতনলৱশ কৰাি 

পাৰমা্তথ্ মক আৰু আধযাজিক তদশি তযমান গুৰুত্ব আলৰাপ কতৰব লাতগতেল 

এই সত্ৰ পকইখনি তসমান গুৰুত্ব তদয়া পিাৱা নাই। এলনদলৰই থ্াতকলল সত্ৰ 

পকইখনৰ আগৰ পগৌৰৱ ম্লান পপাৱালটা স্বাভাতৱক। এই পগৌৰৱ পুনৰ উদ্ধাৰ 

কতৰবৰল ি’পল সত্ৰ পকইখনৰ মধযযুগীয়া দৃটষ্টভংগী পতৰিাৰ কতৰ ধম মৰ 

লগি মানৱ পসৱাি িবতৃ্ত ি’ব পাতৰলল আৰু এই সত্ৰলকইখনৰ ধমীয় 

পৰম্পৰাক ভি সকলৰ তিিৰ বালব বযৱিাৰ কতৰব পাতৰলল সত্ৰ পকইখনৰ 

নুমাই যাব পখািা চাতক গতে পুনৰ িলজ্জ্বাতলি লি উটঠব। এই সত্ৰ 

পকইখনক যতদ এলকাখন সাংসৃ্কতিক পিত্ৰৰল ৰুপান্তৰ কতৰব পৰা যায় 

পিলন্ত তনজিি  ভালৱ তিতনও খন সত্ৰই তনজ্বস্ব মিীমালৰ মতিমামজণ্ডি লি 

উ্টঠব। মাধৱ পদৱ কলালিত্ৰৰ কাম সম্পূন ম লি উটঠলল নাৰায়ণপুৰ আৰু 
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ধলপুৰি অৱতস্থি এই সত্ৰ পকই খনৰ নাম অসমৰ িতিিন মানুিৰ 

তচনাকী লি উটঠব। এলয় পমাৰ একান্ত কাময।  

 

                    পতৰতশষ্ট  
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