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Abstract
In Tantra, worship of Devi-Shakti is referred to as a ‘Vidya’. These ten images of ‘Sati’ are
known as Dasha-Mahavidya. The Dasha-Mahavidyas are wisdom Goddesses, aspects of
Devi Parvati, who represents a spectrum of feminine divinity, from terrible goddesses at
one end to the gentle at the other. This Dasha-Mahavidya is generally familiar as feminine
divinity cult, but also exposes the images of ‘Subhankari’ and ‘Bhayankari’. The ten figures
of Dash-Mahavidya are: Kali, Tara, Shodoshi, Bhuveneshvari, Bhairavi, Chhinnamasta,
Dhumabati, Bagalamukhi, Matangi, Kamala. These Mahavidyas as mythological figures
are seen in the terracotta temples of Bengal. Many patterns of images of women are seen on
terracotta plaques, from which we get the concept of women power (Nari-Shakti) in
spiritual life of Bengal. Moreover, the concept of Nari-shakti has an impact on general
women in our society and culture. Our interest is to find out the iconography of ‘DashaMahavidya’ motif in the terracotta temples of Bengal.
Keywords: Dasha-Mahavidya, Mythology, Terracotta, Temple, Motif, Iconography,
Plaque

১. বূন্দভ া
ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিয-স্থাকতেয অরাং যকণ টমভন যাভাণ, ভাবাযত, ৃষ্ণরীরা, দাফতায প্রবৃন্দত
ান্দন্দনন্দচে জনন্দপ্র ক উকেন্দছর; তায ন্দফন্দফধ ন্দনদিন আভযা ফাাংরায ন্দফন্দবন্ন স্থাকনয টেযাক াোয ভন্দিযগুন্দরকত
টদখকত াই। ন্দে এ ই য ভবাকফই টৌযান্দণ আখোন ফা টদফী ন্দিয উৎ অথফা Wo me n P o w e r
ফা ‘নাযী ন্দি’য আধায ন্দাকফ স্থান কয ন্দনকন্দছর দভান্দফদো। তকফ এ প্রকগ,  উকেখে অনোনে টৌযান্দণ
ান্দন্দনন্দচকেয ভকতা একতা জনন্দপ্রতা  ফহুর প্রচায রাব যকত াকযন্দন এই ভান্দফদোযা। ফাাংরায ভন্দিযস্থাকতেয অরাং যকণ খন টদফী ন্দিয আধায ন্দাকফ এই ভান্দফদোযা টাবা ফধিন কযকছ আফায খন নাযীন্দিয আধায ন্দাকফ ন্দল্পী ফা ান্দযগকযযা ভন্দিয গাকেয ন্দচেপরক উস্থান্দত কযকছন। আফায ট ান ট ান
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ভন্দিকয অনোনে টৌযান্দণ টদফকদফীকদয কগ,  এই ভান্দফদোকদয আন্দফবিাফ ঘকেকছ। ুযাণ ভকত টদফী দুগিায দন্দে
রূ ন্দনক এই দভান্দফদোয আন্দফিবাফ ঘকেকছ। এই দভান্দফদোযা করন: ারী, তাযা, ন্দছন্নভস্তা, টলাড়ী,
বুফকনশ্বযী, ধুভাফতী, ভবযফী, ভাতগ, ী, ফগরা  ভরা। এই ভান্দফদোযা ন্দনজ ন্দনজ গুকণ ভৃদ্ধারী। াি ভকত
ন্দফশ্বাী ভানুকলযা ন্দফশ্বা কয টদফী দুগিায এই ন্দিরূই কফিাচ্চ ভন্দভা উন্নীত এফাং একদয কমান্দগতা ছাড়া
ফাস্তকফ ট ান ন্দ ছুই ন্দযণন্দত রাব কয না। আভাকদয ফতিভান প্রফকেয ন্দফল র ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিযস্থাকতেয অরাং যকণ নাযী- ন্দিয আধায ন্দাকফ দভান্দফদো ান্দন্দনন্দচকেয প্রন্দতভূন্দতিয টভান্দেকপয অনুোন 
তায মিাকরাচনা। ফাাংরায ন্দফন্দবন্ন স্থাকন ছন্দড়ক ন্দছন্দেক থা া টেযাক াোয ভন্দিযগুন্দরকত আভযা এই
দভান্দফদোকদয প্রন্দতভূন্দতি টদখকত াই। ভন্দিযগাকে প্রন্দতস্থান্দত এই দভান্দফদোকদয ন্দচে-পর গুন্দর নাযী
ন্দিক উর্জ্ীন্দফত টতা কযই এয কগ,  কগ,  ভন্দিকযয টাবা ফধিকন মকথষ্ট াতা কযকছ। এই ভান্দফদোকদয
আ ায, আ ৃন্দত, ধযণ, গেন, অরাং যণ প্রবৃন্দতক ভ ারীন ন্দল্পী ফা ান্দযগকযযা দি কদয াভকন এভনবাকফ
উস্থান্দত কযকছ টম আজ আভযা এই ভ াকর তায আধোন্দি এফাং নািন্দন  ন্দল্প ভূরেক ন্দ ছুকতই
অস্বী ায যকত ান্দয না। টদফী দুগিায এই টম বঙ্কযী এফাং শুবঙ্কযী রূ দভান্দফদোয ভকধে ন্দদক প্রন্দতপন্দরত 
এফাং প্র ান্দত  নাযী ন্দি জাগযকণয থা। নাযী ন্দি টম তো ক্ষভতাারী এফাং জগকতয ভস্ত ন্দ ছুই টম নাযী
ন্দিয দ্বাযা চান্দরত  ন্দনন্দিত  তা আভযা দভান্দফদোয ান্দন্দনগুন্দর ড়করই ফুঝকত ান্দয।

২. ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিয-স্থাকতেয ঐন্দতে:
নদীভাতৃ ফাাংরা ভান্দেয জরবেতায দরুন াথকযয ভন্দিকযয তুরনা ইঁকেয ভন্দিয অন্দধ ন্দযভাকণ টদখা
মা। এই ফাাংরায ইঁকেয ভন্দিয  তায অরাং যণ ন্দফকশ্বয দযফাকয স্থান কয ন্দনককছ। শুধু তাই ন ভন্দিযস্থাতেগুন্দর ফাঙান্দরয াভান্দজ -াাংস্কৃন্দত জীফকনয ন্দচে ফন মুগ মুগ ধকয কয ন্দনক চকরকছ। ন্দফকল কয
ভন্দিযগুন্দরকত টৌযান্দণ আখোকনয ভকধে ন্দফকলবাকফ স্থান কয ন্দনককছ যাভাণ, ভাবাযত, ৃষ্ণরীরা,
দাফতায, দভান্দফদো প্রবৃন্দত ান্দন্দনন্দচে। ভাপ্রবু শ্রীচচতকনেয আন্দফবিাকফয ন্দ ছু াকরয ভকধেই এই ন্দকল্পয এ
অবাফনী ন্দফ া ফাাংরা রক্ষে যা মা।
ন্দিভফাাংরা তথা ফাাংরা টযখা, চারা, ভঞ্চ, যত্ন, ভতর ছাদ প্রবৃন্দত ন্দভশ্র যীন্দতয ভন্দিয-স্থাতে যককছ, মা
আভাকদয টদী ান্দযগযকদয দ্বাযা ন্দনন্দভিত কন্দছর। এই ভন্দিযগুন্দর অতীকতয ইন্দতা  াংস্কৃন্দতয াক্ষে আজ
ফন কয ন্দনক চকরকছ। এখান ায ভন্দিয-স্থাতেগুন্দরক ভূরত চাযন্দে ফকগি ন্দফবি যা মা: চারা, যত্ন, টদউর
এফাং চাঁদন্দন দারান। চারা যীন্দতয ভন্দিযগুন্দরক আফায এ চারা, টদাচারা, চাযচারা, টজাড়ফাাংরা প্রবৃন্দত ফকগি ন্দফবি
যা মা। চারা যীন্দতয ভন্দিকযয কগ,  টদউর  চাঁদন্দন যীন্দতয ভন্দিকযয অকন ো ন্দভর যককছ। ন্দ ন্তু এ প্রকগ, 
উকেখে এই দুই যীন্দতয ভন্দিকযয ছাদ ভতর এফাং চারা যীন্দতয ভন্দিকযয ছাদ ঢারু । ট ান ট ান টক্ষকে চাঁদন্দন 
দারান যীন্দতয ভন্দিকযয ভকধে আতকনয াথি ে রক্ষে যা মা এফাং এইফ ভন্দিকয এ ান্দধ প্রকফ কথয
উন্দস্থন্দত রক্ষে যা মা। যত্ন ভরী র ফাাংরায আয এ প্র ায ভন্দিয-স্থাকতেয ন্দনদিন। চাঁদন্দন ফা দারান যীন্দতয
ভন্দিকযয ছাকদ টছাে আ াকযয চূড়া ফা যত্ন ফন্দক এই যীন্দতয ভন্দিয ভতন্দয যা । যত্ন যীন্দতয ভন্দিয-স্থাতেক
আফায এ যত্ন, ঞ্চযত্ন, নফযত্ন, প্তদযত্ন, এ ন্দফাংন্দতযত্ন, ঞ্চন্দফাংন্দতযত্ন প্রবৃন্দত বাকগ বাগ যা মা।
অতএফ ফাাংরা চারা, যত্ন, টদউর এফাং চাঁদন্দন দারান যীন্দতয ভন্দিয-স্থাতে আভাকদয টচাকখ কড়। এই ফ
যীন্দতয ভন্দিয-স্থাতেগুন্দর অন্দধ াাংই ইঁকেয ভতন্দয। আয এই ইঁকেয ভতন্দয ভন্দিযগুন্দরকত টাড়াভান্দে ফা টেযাক াোয
বাস্কমিগুন্দর প্রন্দতস্থান্দত ায পকর ভন্দিযগুন্দরয নািন্দন  ন্দল্প ভূরে আকযা ফৃন্দদ্ধ টককছ। এই ভন্দিযগুন্দরকত
টৌযান্দণ , ঐন্দতান্দ , াভান্দজ , টরৌন্দ প্রবৃন্দত ান্দন্দনন্দচে-পর প্রন্দতস্থাকনয পকর আভযা এই ভন্দিযগুন্দরয
দ্বাযা তৎ ারীন ভকয ইন্দতা  ন্দল্প-াংস্কৃন্দত ম্পক ি ভে জ্ঞান রাব যকত ান্দয। ফাাংরায ন্দফন্দবন্ন যীন্দতয
ভন্দিযগুন্দরয অগ, র্জ্ায ন্দফনোক, ভন্দিকয প্রকফ দ্বাকযয ন্মুখ বাকগ ফাঁ াকনা ান্দনিকয নীকচ  দুই াকশ্বিয ান্দয
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ান্দয টেভ-ফদ্ধ টছাে ফকড়া আত ায পরক এই দভান্দফদোকদয টদখা মা, মায চান্দযধায অাধাযণ
ারূ ামিভন্দণ্ডত। ফাাংরায এইফ যীন্দতয টেযাক াোয বাস্কমিগুন্দর ম্পূণিবাকফ ছাঁকচ গড়া। ভন্দিযগাকে এই ভস্ত ভূন্দতি
খন্দচত োন্দর ফা পর গুন্দর ূফি ন্দয ল্পনা অনুমাী ভন্দিয প্রাচীয ফা স্তম্ভগাকে চুনফান্দর ন্দভন্দশ্রত কয করস্তাযা দ্বাযা
আঁেক টদা কতা।

৩. ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিয-স্থাতে  দভান্দফদোয ান্দন্দনন্দচে
ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিকয নানান টৌযান্দণ ান্দন্দনয দৃে-পর ছাড়া ন্দফন্দবন্ন টৌযান্দণ টদফকদফীযা স্থান
টককছ। এঁকদয ভকধে দভান্দফদো অনেতভ। এই দভান্দফদোযা ট ান ভন্দিকযয প্রকফদ্বাকযয াকশ্বিয পরক
আফায ট ান ভন্দিকযয ভন্দিকযয প্রকফদ্বাকযয উকযয ন্দদক অফন্দস্থত পর গুন্দরকত স্থান কয ন্দনককছ। আফায
ট ান ট ান ভন্দিকয টদখা মা ভন্দিকযয এক ফাকয াকশ্বিয োকনকর টচৌক ানা টখাক য য দভান্দফদোয
পর গুন্দরক । ন্দল্প, ান্দতে  ভাজজীফকন এই দভান্দফদোয প্রন্দতভূন্দতিগুন্দরয প্রবাফ বীলণবাকফ কড়ছ। ূধু
তাই ন ভাজজীফকন ভানুকলয টচতনা  ল্পনা নাযী ন্দিক জাগন্দযত কয। ফাাংরায টফন্দযবাগ অঞ্চকরয
টেযাক াো ভন্দিয-স্থাকতে এই দভান্দফদোয ান্দন্দনন্দচে স্থান টককছ। প্রগ, ক্রকভ উকেখে দভান্দফদো ম্পক ি
াংনাযাণ বট্টাচাকমিয ভন্তফে:
‚ ফাঙান্দর তান্দিক য ন্দনজস্ব ল্পনায পর দভান্দফদো। ভধেমুকগই এই ভান্দফদোয ধাযণা ভতন্দয
। ভুন্ডভারা  চাভুন্ডা তকি ভান্দফদোকদয দাফতায ধাযকণয ন্দযচ টদা ককছ। ন্দফষ্ণু
প্র ৃন্দতরূক এফাং ন্দফ ুরুলরূক ন্দল্পত ককছন এখাকন, ন্দফষ্ণুরূক প্র ৃন্দতয দন্দে টবদ তায
দাফতায। টমভন- ারী ৃষ্ণরূা, তাযা যাভ, ফগরা ূভি, ধূভাফতী ভীন, ন্দছন্নভস্তা নৃন্দাং, ভবযফী
ফযা, টলাড়ী যশুযাভ, বুফকনশ্বযী ফাভন, দুগিা ন্দি।‛ ১
তিাধনা ফা ন্দিাধনায উৎ ন্দাকফ এই দভান্দফদোযা ূন্দজত ন। তি াধনাকত একদয মকথষ্ট গুরূত্ব
যককছ। ন্দফন্দবন্ন ুযাকণ এই দভান্দফদোকদয উকেখ যককছ টমভন, টদফী ুযাণ, ন্দফ ুযাণ, ান্দর া ুযাণ
প্রবৃন্দত। আফায ন্দফষ্ণুুযাকণ দাফতাকযয আকরাচনায প্রকগ,  দভান্দফদোয উকেখ যা ককছ। ইন্দতা
অনুোন কয জানা মা ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিয-স্থাকতে ভধেমুগ টথক ই দভান্দফদোয ধাযণান্দে এককছ।
ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিকযয অরাং যকণ দভান্দফদো ান্দন্দনন্দচে ভন্দিকযয এক ফাকয াভকনয অাংকয ন্দফন্দবন্ন
জাগা স্থান কয ন্দনককছ। ফাাংরায টমফ ভন্দিকয দভান্দফদো ান্দন্দনন্দচে ম্বন্দরত পর গুন্দর টদখা মা টগুন্দর
র:
১. ন্দফষ্ণুুকযয োভযাকয ভন্দিকযয ন্দিভন্দদক য ন্দেন্দখরান ফাযািায ন্দবতকযয অাংক দভান্দফদোয
দৃে-পর যককছ।
২. ন্দফষ্ণুুকযয টজাড়ফাাংরা ভন্দিকয দভান্দফদোয ভকধে ারীয পর যককছ।
৩. ফীযবূভ টজরায ঘুন্দড়লায যঘুনাথ ভন্দিকয ারী  ন্দছন্নভস্তায পর যককছ।
৪. হুগন্দর টজরায ফাঁকফন্দড়ায অনন্ত ফাুকদকফয ভন্দিকয ন্দফন্দবন্ন টৌযান্দণ টদফকদফীয াকথ ারীক
টদখা মা।
৫. ফীযবূকভয ঘুন্দড়লায রক্ষী-জনাদিকনয ভন্দিকয ভকর ান্দভনীয পর টদখা মা।
৬. ফীযবূকভয ইরাভফাজাকযয যাকভশ্বয ভন্দিকয ারী, ন্দছন্নভস্তা  ভরাক টদখা মা।
৭. ফধিভাকনয ফন ান্দেয ঞ্চযত্ন ভন্দিকযয ন্দবন্দিবূন্দভ াংরগ্ন োকনকর যককছ- ারী, ন্দছন্নভস্তা, টলাড়ী,
ভরা  ফগরাভুখীয
পর ।
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৮. অন্দফবি ফীযবূভ টজরায ভরুেী গ্রাকভয (ফতিভাকন ঝাড়খণ্ড যাকজে অফন্দস্থত) টফ ক ন্দে ন্দফ
ভন্দিকযয াভকনয অাংকয দুই াকশ্বিয োকনকর  ভন্দিকযয এক ফাকয কযয অাংক ান্দযফদ্ধবাকফ
দভান্দফদোয পর যককছ।
৯. ভুন্দিদাফাকদয ফড়নগকযয গকগ, শ্বয ন্দফ ভন্দিকয াভকনয  ন্দছকনয অাংক ারী দুগিা প্রবৃন্দতয
ন্দচেপর যককছ।
১০. ভুন্দিদাফাকদয নফগ্রাভ থানায বট্টফান্দেয যকত্নশ্বয ন্দফ ভন্দিকয ারী  অনোনে দভান্দফদোকদয
টদখকত াা মা।
১১. ন্দিভ টভন্দদনীুকযয ট ুকযয রক্ষী-ফকযাদা ভন্দিকয যককছ দভান্দফদোযা।
১২. ন্দিভ টভন্দদনীুকযয ফাং এয জান ী ফেব ভন্দিকয এই দভান্দফদোকদয টদখা মা।
১৩. ফধিভাকনয ারনায প্রতাকশ্বয ভন্দিকয াভকনয অাংক অনোনে টৌযান্দণ টদফকদফীয কগ,  ারীয
পর টদখা মা।
১৪. ফধিভাকনয ারনায রারন্দজ ভন্দিকযয াভকনয অাংক দভান্দফদোয দৃে-পর যককছ।
৩.১ দভান্দফদোয ান্দন্দন: ন্দিুধভি র এভন এ ন্দে ধভি, মা যভব্রহ্ম ফা কফিাচ্চ ঐশ্বন্দয ভাতৃ া ন্দি ম্পক ি
ধাযণা টজাগা। ন্দিু ধভি অনুাকয ন্দি (নাযী) এফাং ন্দফ (ুরুল) এয উাদানগুন্দর র াভন্দগ্র বাকফ দুন্দে অাং,
মন্দদ তাযা অভাপ্ত এক অকযয দ্বাযা। ‘ন্দি’-- এই অন্দবধায দ্বাযা ফন্দণিত  তায ক্ষভতা। বগফান ‘ন্দফ’ ন্দিয
চয। তাই আভযা টদখকত াই বাযতফকলি টম ভস্ত ন্দিু টদফ-টদফীয ভন্দিয যককছ টখাকন টদফতায তুরনা
টদফীকদয প্রাধানেই টফন্দ।
ভান্দফদো ব্দন্দেয উৎন্দি ককছ াংস্কৃত ব্দ টথক । াংস্কৃকত ‘ভা’ কব্দয অথি ভান এফাং ‘ন্দফদো’ কব্দয অথি
র জ্ঞান, প্র া ফা উৎঘােন। অতএফ এ কে ‘ভান্দফদো’ কব্দয অথি র ভান জ্ঞান উৎঘােন ফা প্র া।
দভান্দফদো র ভান ভাতৃ া ন্দিয দন্দে দৃন্দষ্টবন্দগ, । ন্দিু ধভি ভকত এযা করন জ্ঞান ন্দফনা াযী  রূণায
প্রন্দতভূন্দতি। এই দন্দে ভান্দফদো এ ন্দেত ক ইন্দতাক ন্দিতকিয গুরুত্বূণি ন্দযফতিকনয প্রন্দতন্দনন্দধত্ব কয (ুরূল
ন্দিয টথক নাযী ন্দি টম টফন্দ ক্ষভতাারী এই ধাযণাো ভানুকলয ভকন এককছ দভান্দফদোয ধাযণা টথক )। ২
ুতযাাং, এই ভাতৃ া ন্দিই র কফিাচ্চ ক্ষভতায অন্দধ াযী। আয এই ভাতৃ া ন্দিয ফীজ দভান্দফদোয ভকধে
রুন্দ ক আকছ। তি াধনা এই দভান্দফদোক দন্দে আরাদা আরাদা নাকভ প্র া যা । এ ম্পক ি
মিাক্রকভ ন্দনকে আকরাচনা যা র:
ারী: ারীক ফরা  ভকয বক্ষ । ারীয ভকধে াংাকযয রূ প্রধান। উচ্চকশ্রন্দণয  ক্ষভতাফান ব্রাহ্মণকদয
দ্বাযা ারী ূন্দজত ন।
তাযা: তাযা এই জগৎক যক্ষা কয এফাং থপ্রদিন কয। ট ান ন্দফদ টথক উদ্ধাকযয ফিকল  প্রকাজনী
জ্ঞান ইন্দন প্রদান কযন। এই দভান্দফদো ারী নীর যস্বতী নাকভ ূন্দজত ন।
রন্দরতা-ন্দেুযাুিযী: এই টদফী টলাড়ী নাকভ ন্দযন্দচত। ইন্দন করন ন্দেবুফকনয ফকচক ুিযী টদফী। এই টদফী
টশ্বতফণিা, কেয য উন্দফষ্টা। টদফীয াকত যককছ ব্রহ্ম অক্ষভারা, অবভুদ্রা, দণ্ড  ফযদাভুদ্রা, তান্দি কদয ভত
অনুাকয ইন্দনই ফকচক ন্দিারী টদফী, মাক তান্দিক যা ফকর তান্দি প্রবাতী ফা টভাক্ষভু ুে।
বুফকনশ্বযী: বুফকনশ্বযী করন টগাো ৃন্দথফীয ভাতা ফা জননী। এই টদফীয টগাো যীযই র ন্দনিঃস্বগি। এই টদফী
যিফণিা, োকনয য উন্দফষ্টা। টদফীয ফাহু  আুকধ যককছ া, অঙ্কু, অবভুদ্রা  ফযদাভুদ্রা।
ভবযফী: ইন্দন করন মুকদ্ধয টদফী। এই টদফী যিফণিা  োকন উন্দফষ্টা। টদফীয াকত যককছ া, অক্ষভারা,
অঙ্কু  ফযদাভুদ্রা।
ধূভাফতী: ধূভাফতী ভৃতুেয টদফী। এই টদফী ধূম্রফকণিয এফাং া ধ্বজ যথারূঢ়া। টদফীয ফাহু  আুকধ যককছ া,
অব, এফাং অঙ্কু।
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ন্দছন্নভস্তা: এই টদফী ন্দনজ কস্ত ন্দনকজয ন্দযকেদ কয ন্দনকজয ভস্ত ধাযণ কয আকছন। টদফী ৃষ্ণফণিা এফাং টদফীয
ফান াভ  যন্দত। এই টদফী ন্দনজ ন্দছন্নভস্ত ন্দনজ াকত ধাযণ কয এফাং ন্দনজ যিধাযা ান কয।
ফগরাভুখী: ফগরাভুখী করন ত্রু ন্দফনা াযী টদফী। এই টদফী ন্দফন্দবন্নবাকফ  ন্দফন্দবন্ন উাক ত্রুকদয ন্দফনা যকত
ন্দদ্ধস্ত। টদফী ৃষ্ণফণিা এফাং ফকদকয য উন্দফষ্টা। টদফীয ফাহু  আুকধ যককছ খড়গ, অব, ন্দেূর 
ফযদাভুদ্রা।
ভাতগ, ী: এই টদফী করন তান্দি যস্বতী আফায রন্দরতায ভুখে েিী ফকে। এই টদফী ৃষ্ণফণিা এফাং ন্দাংকয য
উন্দফষ্টা। টদফীয কস্ত যককছ ূর, খড়গ, অক্ষভারা এফাং ফযদাভুদ্রা।
ভরা: ভরা করন তান্দি রক্ষী। টদফী স্বণি-ীতফকণিয এফাং ন্দাংাকন ন্দস্থত অষ্টদর কে টদফী উন্দফষ্টা। টদফীয
ফাহুকত যককছ ে, অবভুদ্রা, ন্দফল্মপর  ফযদাভুদ্রা।
এই দভান্দফদোয ভকধে ারী, তাযা, টলাড়ী  বুফকনশ্বযী- এই চায ভান্দফদোয ূজা টফন্দ ভাো প্রচন্দরত এফাং
ান্দতে জগকত এই চাযজনই টফন্দ ভাোই প্রাধাণে রাব কযকছ।
৩.২ ুযাণ ভকত দভান্দফদোয উৎ থা: দভান্দফদোয উৎ থা ম্পক ি টম টৌযান্দণ অনুলগ,  াা মা তা
ন্দনন্মরূ: ন্দতা দক্ষযাকজয াছ টথক নো উভা দক্ষমকজ্ঞ ন্দনভিণ া না। তফু ট ন্দতৃগৃক টমকত চা ন্দ ন্তু ন্দফ
তাক টমকত ন্দনকলধ কয। ফাযাংফায টচষ্টা কয ন্দফ উভাক আে াকত অভথি । এই টবকফ ন্দফ ব টকত
থাক টম ন্দতৃগৃক উভাক অন্মান্দনত যা কফ। ন্দ ন্তু টই ভ উভা দন্দদক ফেপ্ত ন্দফনা াযী  রুণায
প্রন্দতভূন্দতি ন্দাকফ দন্দে বার রূ প্র ে কয ন্দফক আশ্বস্ত কযন। দন্দদক ন্দযফেপ্ত উভায এই দন্দে রূই
দভান্দফদো নাকভ ন্দযন্দচত। ৩
দান্দফদোয উৎ ম্পন্দ িত আকযা এ ন্দে টৌযান্দণ অনুলগ,  যককছ তা র- ন্দফ এফাং াফিতী উবক উবক
খুফই বাকরাফাত এফাং তাঁযা ফিদা ট ান না ট ান টপ্রভরীরা ভি থা ত। এইয ভই এ ন্দদন াফিতী ন্দফক
ভজায ছকর খুফই উা যন্দছর, মায পকর ন্দফ ন্দফযি ক াফিতীক টছকড় চকর মাায হুাং ায টদ। তখন
টদফী াফিতী ন্দফক অনুন ন্দফন কয এফাং ন্দফক টফাঝাকত থাক তাক টছকড় না মাায জনে। ন্দ ন্তু ন্দফ তায
ট ান থা না শুকন তাক টছকড় চকর টমকত উদেত । াফিতী তখন দন্দে ন্দদক ন্দনকজক আরাদা আরাদা রূক
ন্দযফোি কয ন্দকফয মাা আে া। ন্দফ তখন াফিতীক টছকড় চকর মাায টচষ্টা ফেথি । াযণ ন্দতন্দন টম
ন্দদ ন্দদক টমকত চাইন্দছকরন টন্দদক ই াফিতী ট ান না ট ান রূক তাক আঁেক ন্দদন্দের। এয ভকধে ন্দদক ন্দফ
ফুঝকত াকয টম তাকদয ভকধে অনন্ত বাকরাফাায গবীযতা এফাং নাযী ন্দিয ক্ষভতাক । টদফী াফিতী তায ন্দনকজয
ক্ষভতা ন্দফক প্রদন্দিত কয এফাং এয ভকধে ন্দদক ন্দফক অনুবফ যান ফাস্তন্দফ অন্দযামি তেতা। ৪
এই াযকণই টদফীয এই দন্দে রূক দভান্দফদো ফরা । দভান্দফদো র টই টদফী ন্দি মাঁযা ফিদা তাঁকদয
ন্দফদ গ্রস্ত বিকদয ন্দে ন্দদা প্রদিন কয নতুন কথ চরকত াামে কয। নতুন ন্দ ছু টখাঁজায উদ্দীনা টজাগা
এফাং আভাকদয চাযাক ন্দফস্তৃত আধান্দি তাক ফুঝকত টখা।
উকযয আকরাচনায ন্দযকন্দক্ষকত এই থা ফরা মা টম টদফী দুগিায এই দন্দে রূই র দভান্দফদো, মা
ভাতৃন্দি নাকভ ন্দযন্দচত। টদফীয এই দ রূ দন্দদক ন্দযফোপ্ত এফাং দ রূক টদফী বিকদয াভকন ন্দনকজক
উন্দস্থত কযন। দভান্দফদোয এ এ ো রূ এ এ ো ভফন্দষ্টেক আভাকদয াভকন তুকর ধকয। খন ফা
বিফাৎর খন দুকষ্টয দভকন ন্দদ্ধস্ত। টদফী দুগিায দন্দদক ন্দযফেপ্ত এই দন্দে রূ টদকখ স্বাং টদফান্দদ কদফ
ভাকদকফয ভকন ব  বন্দিয ঞ্চায কন্দছর।
৩.৩ দভান্দফদো  তাকদয ভফন্দষ্টে: টদফী দুগিায টম দন্দে রূ তাক ই দভান্দফদো ফরা  তা ূকফিই উকেখ যা
ককছ। ুযাণ ভকত দভান্দফদোযা খন শুবঙ্কযী আফায খন ফা বঙ্কযী রূক আন্দফিবূত ককছন। াকজই
এঁকদয দন্দে রূ- ল্পনা প্রন্দতপন্দরত ককছ। এফায আভযা ন্দনকন্ম মিাক্রকভ এই দভান্দফদোকদয গুণাগুণ,
চন্দযেগত ভফন্দষ্টে প্রকগ,  আকরাচনা যকফা।
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তনা ভুখার্জ্িী, ুজ ুভায ভণ্ডর

৩.৩.১ ারী: ারীক ফরা  অনন্ত যান্দে। ারী ম্পক ি এ ন্দে টলাক ফরা ককছ:
‚ ারী ারী ভা ারী ারীক া নান্দনী
খড়গ কস্ত ি কস্ত ারী ারী নভস্তুকত।‛৫
ন্দিু ধকভি ারীক ফকচক ন্দাংস্র টদফতা ফকর ভকন যা । ারী ব্দন্দেয উৎন্দি ককছ াংস্কৃত ব্দ ‘ ার’
টথক , মায অথি র ভ। টই জনেই ন্দ ছু ন্দ ছু টক্ষকে ারীক ফরা  ভৃতুেয টদফী। ফাস্তকফ ারী র ভানুকলয
অাং াকযয তো াযী, মাযা এই ৃন্দথফীয য অশুব ছাা ৃন্দষ্ট কয টই ভস্ত অশুব ন্দিক ারী ধ্বাং কয।
ারী তাঁয বিকদয াকছ ভা রূক
হ ।
৩.৩.১.২ ান্দযযী গেনগত ভফন্দষ্টে: আভযা জান্দন ারীয চাযন্দে াত যককছ, মাঁয দুন্দে াকতয ভকধে এ ন্দেকত খড়গ
এফাং যন্দে থাক দে াো ভুণ্ড-- মা প্রন্দতপন্দরত কয এ ন্দে বাব মুকদ্ধয, টমখাকন ন্দতন্দন ধ্বাং কযকছন
ভদতেকদয যিফীজক । অয দুন্দে াকতয দ্বাযা ন্দতন্দন বিকদয আিীফাদ প্রদান যকছন। এছাড়া ভা ারী ফাান্নন্দে
খুন্দরয ভারা এফাং অকেয টাা ন্দযধান কয। তাঁয াকরা  নীর গাে ফকণিয ভাধেকভ প্রন্দতপন্দরত  টম ভস্ত
ন্দ ছুয ৃন্দষ্ট তাঁয টথক ই এফাং তাঁয াকছই এক ফ ন্দফরীন ক মা। ন্দতন্দনই করন আন্দদ ন্দি।
৩.৩.১.৩ ারী এফাং ন্দফ: ারী এফাং ন্দফ উবকই শ্মাকন ফফা কয। শ্মান কযাক্ষবাকফ যীকযয অস্থাী
প্র ৃন্দতক টফাঝা, মা আফায স্থাীকত্বয ন্দফকযাধী। বিযা াধাযণত এখাকন আকন তাকদয অাং াকযয ন্দফনা
ঘোকনায জনে বগফাকনয াকছ প্রাথিনা যকত। ভা ারী করন খুফই দারু। াযণ ন্দতন্দন তায ন্তানকদয টভাক্ষ
প্রদান কযন এফাং উদ্ধায কযন। ারী এফাং ন্দফ দুজকনই অশুব এফাং অতেক ধ্বাং কয। এন্দে ন্দফশ্বা যা 
টম স্বাথিযকদয াকছ ভা ারী আন্দফিবাফ ন অতেন্ত মুদ্ধযাণ রূক। ন্দ ন্তু টই ভস্ত ভানুল মাযা ন্দতে াকযয
ধভিযাণ, ভা ারী তাকদয প্রন্দত আন্দফিবূত ন প্রন্দতযক্ষা েিী, ন্দকতৌলী এফাং অনুরূিা রূক।
৩.৩.২ তাযা: তাযা স্ব রুণ টদফী। তাযাক ারীয ভকতা কয পুন্দেক টতারায টচষ্টা যা ককছ মন্দদ তাঁকদয
ভকধে ন্দ ছুো াথি ে যককছ। তাযায ফণি র নীর আয ারীয ফণি নীর ফা াকরা দুকোই কত াকয। তাযায চাযন্দে
াত যককছ। এ াকত ফান্দে ধকয থাক , মা ভফো দ্বাযা ন্দনন্দভিত; এ কজাড়া াঁন্দচ জান্দত অে ধাযণ কয অয
কস্ত। তৃতী কস্ত নীর ে এফাং চতুথি কস্ত ুোয। তাযা ফাকঘয চাভড়া দ্বাযা ন্দর্জ্ত থাক এফাং গরা থাক
এ ন্দে খুন্দরয ায। মন্দদ তাযাক পুন্দেক টতারা ককছ খুফ বাব টদফী রূক। ন্দ ন্তু বিকদয াকছ ন্দতন্দন
ন্দফকফন্দচত ন ন্দকতৌলী রূক এফাং ফিদা তকদয আিীফাদ প্রদান কযন। তাযা র ন্দক্ষা-দীক্ষায টদফী এফাং ন্দফন্দবন্ন
ফেফাীযা তাকদয উন্নন্দত াধকনয জনে ঘনঘন তাঁক প্রন্ন যায টচষ্টা কয। ভাতাযা ফিদা তাঁয বিকদয উদ্ধায
কযন এফাং যাক্রকভয থা ফকরন।
৩.৩.৩ রন্দরতা-ন্দেুযাুিযী ফা টলাড়ী: ন্দেুযাুিযীয ভি তান্দি কদয চক্র ূজা ফা মাো ূজাকত ফেফায যা
। অথিাৎ এই টদফী ভূরত ূন্দজত ন শ্রীচক্র মাোয ভ। এই চক্র মাোয ভ ন্দেুযাুিযীয ফিান্দধ ূজা যা
। ন্দেুযাুিযীয নাকভয অথি র ন্দেবুফকনয টৌিমি। এই টদফী আফায রন্দরতা নাকভ ন্দযন্দচত-- ন্দমন্দন ইো ূযণ
কযন। ন্দেুযাুিযীক আফায টলাড়ী নাকভ ডা া , মায ফণি ন্দঁদুকয এফাং ন্দতন্দন যাজযাকজশ্বযী অথিাৎ যাণীকদয
যাণী, মাক অতীফ ুিযী রূক ধযা ।
৩.৩.৩.১ ান্দযযী গেন: রন্দরতা ন্দেুযাুিযীক পুন্দেক টতারা ককছ এ জন টলাড়ী মুফতী ন্দাকফ। ন্দত ন্দন
ফন্দণিত ককছন ন্দফন্দবন্ন ফকণি এফাং ন্দকফয কগ,  এয ঘন্দনষ্ঠ ম্প ি পুন্দেক টতারা ককছ। এছাড়া টদফীক
শ্রীৃথক য য ফা অফস্থা টদখাকনা ককছ, মা এ প্র াকযয ন্দাংান এফাং টফন্দযবাগ ন্দিু টদফতাযাই এয
য ফক থাক ন টমভন ব্রহ্মা, ন্দফষ্ণু এফাং ভকশ্বয। এই টদফীয যীয ৃন্দষ্টয গূঢ় ফোখা র টম ব্রহ্মা, ন্দফষ্ণু এফাং রূদ্র- এই ন্দতন টদফতায ন্দভন্দরত ন্দি দ্বাযা টদফীক ৃন্দষ্ট যা ককছ। এই জনেই ন্দতন্দন ব্রহ্মাণী, ভফষ্ণফী এফাং রূদ্রাণী।
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টদফী রন্দরতায চাযন্দে স্ত যককছ। এই চায কস্ত টদফী ধকয যককছন: াঁচন্দে পুকরয তীয, পাঁ, অঙ্কু এফাং ধনু ।
টদফী পাঁকয ভাধেকভ াংমুন্দি প্রদান কযন, অঙ্কুকয ভাধেকভ টফাঝা ন্দফ লিণ, ধনুক য ভাধেকভ ভন এফাং পুকরয
তীকযয ভকধে ন্দদক াঁচন্দে অকথিয ফস্তুক টফাঝা। টদফী ন্দেুকযশ্বযী এ ন্দেত কযন ারীয াং ল্প এফাং দুগিায
ফজ, অনুগ্র এফাং উন্দদ্দনায রূক । তাঁয াকর এ ন্দে তৃতী টনে যককছ। ন্দতন্দন রার ফে এফাং প্রচুয অরাং ায
ন্দযধান কয ন্দাংাকনয য োকন ফক থাক ন। ন্দফ ম্বেী ন্দফন্দবন্ন ভফন্দষ্টে ন্দতন্দন তাঁয কস্ত প্রদান কযন।
তাঁয উন্দস্থন্দত ফিদা এ ো যাজ ী ফাতাফযণ ৃন্দষ্ট কয।
৩.৩.৪ বুফকনশ্বযী: াংস্কৃত বালা বুফকনশ্বযী কব্দয অথি জগকতয ৃন্দষ্ট েী। টদফী বুফকনশ্বযী করন দভান্দফদোয
চতুথি ভান্দফদো। ন্দতন্দন াযীন্দয ন্দনিঃস্বগিক অনুবফ কযন এফাং ধাযণা যা  টগাো জগকতয ৃন্দষ্ট  আ ুন্দত ন্দতন্দন
প্রদান কযকছন। বুফকনশ্বযীক টদফীকদয ভকধে কফিাচ্চ টদফী ন্দাকফ ধযা । ন্দমন্দন এই জগকতয ভস্ত ন্দ ছু ৃন্দষ্ট
কযকছন এফাং অপ্রকাজনী ভি উাদান ফা ন্দফলগুন্দরক ধ্বাং কযন। এছাড়া ন্দতন্দন ারী, রক্ষী  যস্বতী
টদফীয ভাতা। বুফকনশ্বযী টদফীয ভূর ভি র ‘হৃভ’ এফাং ন্দতন্দন ‘ঁ’ ন্দি ফা ‘আন্দদ’ ন্দি নাকভ ন্দযন্দচত। টদফী
বুফকনশ্বযী করন খুফই ক্ষভতাফান টদফী। এই টদফী মন্দদ ন্দ ছু যকত ইো প্র া কযন তাকর নফগ্র তাঁক তা
টথক ন্দফযত যকত াকয না।
৩.৩.৫ ন্দছন্নভস্তা: এই টদফী তাঁয ন্দনকজয ভস্ত ন্দনকজই ন্দছন্ন কযন তাই এই টদফীক ন্দছন্নভস্তা ফা প্রচণ্ড চন্দণ্ড া ফরা
। এই তান্দি টদফী করন অনোনে টদফীকদয টথক প্রচণ্ড ন্দাংস্র এফাং বাং য। এই টদফীয ভুখফাকফয ভাধেকভ
তায বাং যতাক ন্দচন্দিত যা মা। এই টদফী এ াকত তাঁয ন্দনজ ন্দছন্নভস্ত ধাযণ কযন এফাং অয কস্ত ধাযণ
কযন খড়গ। ন্দছন্নভস্তা  তাঁয দুইজন ন্দগ, নী ন্দভকর যি প্রফাকয ধাযা ান যকছ। এই দুইজন ন্দগ, নী ন্দছন্নভস্তায
দুইাক দাঁন্দড়ক থাক । এছাড়া ন্দছন্নভস্তাক ল্পনা যা ককছ টম ন্দতন্দন দুইজন যন্দত গ, ভযত ভানুকলয ভকধে
দাঁন্দড়ক আকছ। এই দুইজন ভানুল করন াভকদফ এফাং যন্দত।
ন্দছন্নভস্তায এই ন্দচে দ্বাযা অনুভান যা মা টম, এই ভান্দফদো করন স্বতোগী এফাং এই টদফীয ভধে ন্দদক
ুণ্ডরীন্দন জাগযকণয ধাযণা জন্মা, মা যীকযয ভকধে ায ুপ্ত অফস্থা থা া আধোন্দি ন্দিক টফাঝা। ন্দচন্নভস্তা
করন এ অগ, ন্দতয ন্দভশ্রণ। এই টদফীক ল্পনা যা  টমৌন ন্দিয প্রন্দতভূন্দতি ন্দাকফ, মা ন্দ না ন্দনবিয কয
বিকদয ন্দনজ ন্দনজ ইোয য। টমকতু ন্দছন্নভস্তাক ধযা  ন্দতন্দন অে ায  বাং য টদফী, তাই এই টদফীয ূজা
খুফ অল্প াংখে ভন্দিয টদখকত াা মা। তাঁয ূজা প্রধাণত তি াধনায ভকধে ীভাফদ্ধ। এই াধনা ভূরত
তান্দি  টমাগীযা কযন। তাৎমিূণিবাকফ ন্দছন্নভস্তা ন্দিুকদয কগ,  কগ,  টফৌদ্ধকদয াকছ ভানবাকফ গৃীত।
ন্দতব্বতী টফৌদ্ধকদয টদফী ব্রজকমাগীন্দনয ন্দছন্নভস্ত রূ ‘ন্দছন্নভুণ্ডায’ াকথ এই টদফীয মকথষ্ট ন্দভর যককছ।
৩.৩.৫.১ াযীন্দয ভফন্দষ্টে: ন্দছন্নভস্তাক টদখাকনা ককছ জফা পুকরয ভকতা রার ফকণিয এফাং রক্ষান্দধ ূকমিয ভকতা
উজ্জ্বর রূক। টদফীয ন্দচে  ভূন্দতিগুন্দর টফন্দযবাগই উরগ, , চুরগুন্দর অন্দযছন্ন। ন্দছন্নভস্তাক ম্পূণি স্তন ন্দফন্দষ্ট এ জন
টলার ফছয ফী মুফতী ন্দাকফ ধযা , মায হৃদকয াকছ থাক নীর ে। ন্দছন্নভস্তাক এ ন্দে ন্দির আ ায
ন্দফে ূকতা দ্বাযা াজাকনা ককছ এফাং ন্দছন্নভস্ত ফা খুন্দরয ভারা কয যককছ এই টদফী। এছাড়া অন্দস্থ  অনোনে
অরাং ায তাঁয যীকয থাক ।
ন্দতন্দন তাঁয ফাভকস্ত ন্দনজ ন্দছন্নভস্ত ধাযণ কযন এফাং ডান কস্ত ধাযণ কযন খড়গ জাতী অে, মায ভাধেকভ
ন্দতন্দন ন্দনকজক ভস্ত ীন কযকছন। ন্দতনন্দে যকিয ধাযা তাঁয ঘাড় টথক টফন্দযক আকছ, মায ভকধে এ ন্দে তাঁয
ন্দনকজযই াো ভুকণ্ড প্রকফ কযকছ এফাং য দুন্দে যকিয ধাযা তাঁয ন্দগ, নীযা ান যকছ। তাঁয দুজন ন্দগ, নীক 
পুন্দেক টতারা ককছ উরগ,  রূক, মাকদয ন্দতনন্দে টনে যককছ। তাঁযা ধাযণ কয আকছ ন্দির ন্দফে ূকতা এফাং
তাকদয ডান কস্ত যককছ খুন্দরয ফান্দে এফাং ফাভ কস্ত যককছ ছুন্দয।
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৩.৩.৫.২ ন্দছন্নভস্তায উৎ থা: ন্দছন্নভস্তায জকন্ময ক ন্দে ান্দন্দন াা মা। প্রথভ ান্দন্দন ম্পক ি জানা মা টম,
াফিতী মখন ভিান্দ নী নদীকত স্নান যন্দছকরন তখন ন্দতন্দন টমৌন উদ্দীনা উদ্দীন্দত ক কড়ন এফাং তাঁয গাে
ফণিক াকরা ফকণি ন্দযফতিন কযন। টই ভ তাঁয দুইজন ন্দগ, নী ডান্দ নী এফাং টমান্দগনীয প্রচণ্ড ন্দখকদ া এফাং
তাঁযা টদফীয াকছ খাদে প্রাথিনা যকত থাক । মন্দদ াফিতী তাকদয আকগই থা ন্দদকন্দছকরন তাঁকদয ফান্দড় ন্দপকযই
টখকত টদকফন। ন্দ ন্তু ন্দযন্দস্থন্দত এই য ভ া ন্দতন্দন তাঁয নকখয দ্বাযা ন্দনকজয ভস্ত টছদন কযন এফাং ঘাড় টথক
ন্দনগিত যকিয ধাযা তাঁয ন্দগ, নীকদয ান ন্দযক ক্ষুধা ন্দনফৃি যান।
ন্দছন্নভস্তায জকন্ময আয এ ন্দে ান্দন্দন র ন্দ বাকফ টদফী প্রচণ্ড চন্দণ্ড া ন্দফকদয ভ টদফতাকদয াামে কযন্দছকরন
ভস্ত অশুব ভদতেকদয তো কয। এযয টদফী উন্মাদ ক ন্দনকজয ভস্ত টছদন কযন এফাং ন্দনকজই ন্দনকজয যি
ান কযন।
ভুদ্র ভন্থকনয ভক এই টদফীয নাভ াভকন আক। ভুদ্র ভন্থকনয য ন্দছন্নভস্তা ভদতেকদয বাকগয অভৃত ান
কযন এফাং তায কযই ন্দনকজয ভস্ত ন্দনকজই ন্দছন্ন কযন ভদতেকদয টই অভৃত ান যা টথক আে াকনায জনে।
৩.৩.৫.৩ ন্দছন্নভস্তায প্রান্দগ,  তা  প্রতী : এই টদফী টফাঝা টম জন্ম, ভৃতুে এফাং টমৌন ক্রীা র এক অকযয
য ন্দনবিযীর। তাঁয ন্দনকজয ন্দচকেয দ্বাযা ন্দছন্নভস্তা প্র া কয টম অনন্ত কতেয দ্বাযাই জীফন ভৃতুেয ন্দদক এন্দগক
মাা মা এফাং টইজনেই টমৌনন্দক্রায অন্দন্তভ উকদেে র আকযা টফন্দ জীফকনয ন্দচযস্থাীত্ব যা। ে এফাং
গ, ভযত মুগর (নয  নাযী) র জীফন এফাং জন্মদাকনয তাড়কনয প্রতী । টদফীয ঘাড় টথক টম যিধাযা ফইকছ
তায অথি ভৃতুেক টফাঝা, মা তায বিকদয ভুকখ প্রকফ যকছ। এয ভকধে ন্দদক প্রন্দতপরত  টম ন্দতন্দন এ জন
দানীরা টদফী।
আধোন্দি দৃন্দষ্টবন্দগ, য ন্দদ টথক ন্দছন্নভস্তায ছন্দফ ুণ্ডরীন্দন জাগযকণয উস্থানা কয। ন্দভরনযত দম্পন্দত আকর
উস্থানা যকছ ভূর ধাযা চকক্রয জাগযণক । ুণ্ডরীন্দন যীকযয ভধেবাগ ন্দদক ফক মা। টদফীয গরা টথক টম
যি ঝকয চকরকছ তায ঊদ্ধিভুখী ুণ্ডরীন্দনয প্রফাক পুন্দেক টতারা ককছ, মা ভস্ত ফাধা ন্দফন্দি ান্দেক অে ায
টথক আকরায ন্দদক ন্দনক মা। ডান্দ নী, টমান্দগনী এফাং ন্দছন্নভস্তাক ন্দতনন্দে ূক্ষ নাড়ীয কগ,  তুরনা যা ,
টমগুন্দর র ইযা, ন্দগ, রা এফাং ুলুস্না। ন্দনজ তোয ভকধে ন্দদক অাং াকযয তনক প্রন্দতপন্দরত কযকছ এই টদফী।
৩.৩.৬ ভবযফী: টদফী ভবযফী বাং য এ টদফী। ন্দতন্দন আফায বগফান ভবযকফয েী। এছাড়া এই টদফী করন ন্দকফয
ভাতা। এই টদফী ধ্বাংকয প্রন্দতভূন্দতি। এইজনে এই টদফীক ক্ষকয টদফী ফরা । ন্দ ন্তু ভবযফীয ধ্বাংরীরা ফিদা
টনতীফাচ ন্দদ ক ইন্দগ, ত কয না। তাঁয ধ্বাংকয টছকন ভূর াযণ র ৃন্দষ্টয ন্দনভ অনুাকয মা ন্দ ছু ৃন্দষ্ট ককছ
তা ধ্বাং ায ভকধে ন্দদক জীফনচক্রক চর যাখা।
৩.৩.৬.১ াযীন্দয গেনগত গুণাফরী: টদফী ভবযফীয কগ,  বান ারীয অকন াাংক ন্দভর যককছ। তাঁযা টদখকত
অকন ো এ ই য ভ। তাঁকদয াযীন্দয গেনগত ভফন্দষ্টে টভাোভুন্দে এ ; শুধুভাে ভবযফীক এখাকন পুন্দেক টতারা
ককছ ভবযকফয েী রূক। ভবযফী করন এভন টদফী টম বাকরা ভানুকলয জনে অন্দতফ বাকরা এফাং খাযাকদয জনে
অন্দতফ বাং য। মখন টদফী ভবযফী যণকক্ষকে প্রকফ কযন্দছকরন তখন তাঁয বাং য উন্দস্থন্দত ভদতে ুরক দুফির
কয তুকরন্দছর। টফন্দযবাগ ভদতেই তাঁয এই বাং যতায াকছ ায ভাকন।
ভবযফী মখন শুম্ভ  ন্দনশুম্ভ ভদতেকদয তো কয তখন ভবযফীক ভা ারী রূক টদখাকনা ককছ। এছাড়া
ন্দতন্দন চি এফাং ভুণ্ড নাভ অশুযক তো কয তাকদয যি ান কযকছ। এই জনেই এই টদফীক ফরা 
চাভুকণ্ডশ্বযী। ভবযফীক দুগিা রূক ন্দচন্দিত যা মা। এই ন্দাংস্র রূ ন্দনক টদফী খন খন গাধায য ফক
থাক ন। তাঁয যীকয টভাড়া যককছ ফাকঘয চাভড়া  াড় এফাং তা টথক টথক ক্ষযণ কে অুযকদয যি। ন্দতন্দন
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অবভুদ্রা এফাং বাগ, াভুদ্রা ফক থাক ন। এছাড়া তাঁক অকন অে-কে ন্দর্জ্ত অফস্থাকত টদখা মা, টমভনখড়গ, তকরাায, ফজ্র ইতোন্দদ।
টদফী ভবযফীক ভা প্ররকয াকথ তুরনা যা , মায ভকধে ন্দদক টগাো ৃন্দথফী ধ্বাং ক জকর ন্দনভন্দর্জ্ত
ক মা। টমকতু প্রকতে ৃন্দষ্টই এ ভ না এ ভ ধ্বাং  টকতু ধ্বাংকয অন্দস্তত্ব যককছ ফিেই। এয
টথক এই থা ফরা মা টম টদফী ভবযফীয অন্দস্তত্ব যককছ ফিেই।
৩.৩.৭ ধূভাফতী: ধূভাফতী নাকভয আক্ষন্দয অথি ‘টধাঁমা মায জন্ম’। এই টদফীয রূ- ল্পনা বাং য এ ফৃদ্ধা
ন্দফধফায রূ রন্দক্ষত । তাঁক টম য ভবাকফ ন্দচোন্দঙ্কত যা ককছ তায অথি র টম ন্দতন্দন করন অশুব এফাং
অনা লণিী। এো ভকন যা  টম ধূভাফতী ন্দনকজক উদ্ভান্দত কযকছন ভাপ্ররকয ভ এ জন ভান টদফী
ন্দাকফ, মা ৃন্দষ্টয আকগ এফাং কয ন্দফদেভান। ধূভাফতী অরক্ষকণয টদফী ন্দাকফ ন্দফকফন্দচত । তায স্র নাকভয
স্তফগাকনয ভকধে ন্দদক তাঁয ইন্দতফাচ এফাং টনন্দতফাচ দৃন্দষ্টবন্দগ,  প্র া া। এছাড়া ফরা  টম ন্দতন্দন করন
ট াভর হৃদকয এফাং বিকদয আিীফাদ প্রদাকনয ভাধেকভ ফন্দ ছু প্রদান কযন। ধূভাফতী করন এ জন ভান
ন্দন্দক্ষ া ন্দমন্দন জগকতয চূড়ান্ত জ্ঞানক প্র া কযন। তাঁয অরূ আ ৃন্দতয ভধে ন্দদক বিকদযক অবেন্তযীণ তে
টফাঝাকনায টচষ্টা কযন।
এছাড়া ধূভাফতী বিকদয াকছ ন্দন্দদ্ধফাদী  অাধাযণ ক্ষভতায অন্দধ ান্দযণী রূক ন্দযন্দচত। ন্দমন্দন তায
বিকদয ভস্ত ভো টথক উদ্ধায কযন এফাং টভাক্ষ প্রদান কযন। টম ফ ভানুকলযা তাকদয ত্রুকদয দভন
যকত ইেু তাযা খুফ বন্দি  াকয টদফী ধূভাফতীয ূজা কয। আফায অনেন্দদক মাযা জীফনাথী খুঁজকছ টদফী
ধূভাফতী তাকদয দ্বাযা ূন্দজত ন। টমফ তান্দিক যা ‘অন্দতপ্রা ৃত ন্দি’য ক্ষভতা (Supernatural Power) টকত
চা  ই জগকতয ভস্ত ন্দ ছু ন্দযতোগ যকত চা তাকদয দ্বাযা ধূভাফতী ূন্দজত ন। ফাযাণীকত টদফী ধূভাফতী
তাঁয ফ অশুব ক্ষভতাক ন্দযতোগ কয এ জন স্থানী যক্ষা াযী টদফী রূক ূন্দজত ন। বাযতফকলিয খুফ অল্প
াংখে ভন্দিকযই টদফী ধূভাফতীয ূজা যা । তান্দিক যা এই টদফীয ূজা এফাং াধনা কযন ন্দনজিন স্থানগুন্দরকত,
এয ভকধে শ্মান এফাং জগ, র অনেতভ।
ধূভাফতী করন ষ্ট, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দান্দযদ্রে, ধ্বাং, ভৃতুে এফাং তাায টদফী। ন্দমন্দন দুফিরতা এফাং দুন্দফিাক য
বগফান। এই টদফী অতেন্ত ফদকভজাজী এফাং অখুীয আফাা ফা ন্দযকফক উৎা প্রদান কযন এফাং ন্দফফাদ
ন্দফতক িয ৃন্দষ্ট কযন।
৩.৩.৭.১ াযীন্দয গেনগত ভফন্দষ্টে: তি াধক য াকছ ধূভাফতী এ জন ফৃদ্ধা, টযাগা এফাং ুৎন্দত ন্দফধফা টদফী
রূক ন্দফকফন্দচত । টদফীয গাে ফণি পো াক। ন্দতন্দন ন্দচোন্দঙ্কত ককছন দুফির এফাং ক্লান্ত ন্দযশ্রান্ত রূক। ন্দত ন্দন
ন্দযধান কযন ুযাকনা এফাং টনাাংযা াড়। টদফীয গাক ট ান গনা থাক না এফাং চুরগুন্দর অন্দযেন্ন অফস্থা
থাক । তাঁয টচাখ উন্দদ্দন্দত কয বক , তাঁয না র রম্বা এফাং ুন্দের এফাং তাঁয রম্বা দাঁতগুন্দর ভাকঝ ভাকঝ পাঁ া,
মা তাঁয ান্দয ভকধে ন্দদক পুকে কে। তাঁয ানগুন্দর র অন্দযেন্ন  রূক্ষ এফাং তাঁয স্তনগুন্দর ন্দনকোর ন।
ধূভাফতীয এ ন্দে ন্দম্পত কস্ত থাক ুরা এফাং অয কস্ত থাক ভুদ্রা। তাঁয ফান র টঘাড়া ন্দফীন যথ, মায
ভকধে াক য ন্দচে মুি তা া টদখা মা। ট ান ট ান জাগা এই টদফীক টদখাকনা ককছ ন্দেূর কস্ত। আফায
ট াথা ট াথা এই বাফ টদফী চণ্ড  ভুণ্ড নাভ দুই ভদকতেয ভৃতকদ খাকেন এফাং তাকদয যি  ুযা ান
যকছন। আফায ট ান ট ান দুরিব ছন্দফকত এই টদফীক টদখাকনা ককছ টম ন্দতন্দন এ জন ুিযী এফাং মুফতী ভন্দরা
মাঁয ম্পূণি স্তন যককছ এফাং টদফীয াযা যীয টানায গনা দ্বাযা অরাং ৃত যককছ। ট ান ট ান স্থাকন এই
টদফীক টমৌন প্ররুদ্ধ াযী টদফী ন্দাকফ ন্দচন্দিত যা ককছ। আকর এই টদফী করন এ জন অশুব ন্দফধফা।
টনাকরয ন্দ ছু জাগায ভন্দিকয তাঁক পুন্দেক টতারা ককছ এ জন উরগ,  ভন্দরা টদফী রূক। ন্দমন্দন ন্দযধান কয
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আকছন ভুিায ায  ভাথা যককছ ন্দপকত। দাঁন্দড়ক আকছন ভূকযয য এফাং তান্দ ক আকছ এ ন্দে আনায
ন্দদক টমখাকন তাঁয ন্দনকজয প্রন্দতেন্দফ টদখা মাকে। টদফীক ন্দঘকয যককছ ন্দ ছু আগুকনয ন্দখা মা ম্ভফত ফদাকয
আগুন।
৩.৩.৭.২ ধূভাফতীয উৎ থা: টদফী ধূভাফতী এই জগকতয দন্দক্ষণন্দদ াাযা টদ। ‘ািভাগভ তি’ অনুাকয
তী টম আগুকন ঝাঁ ন্দদক প্রাণ তোগ কযন্দছকরন টই আগুন টথক ই ধূভাফতীয উৎন্দি। অয এ ন্দে জাগা
ফরা ককছ: এ দা তী খুফ ক্ষুধাতি অফস্থা ন্দছকরন এফাং ন্দফক অনুকযাধ কযন্দছকরন তাক ন্দ ছু খাদে টদায
জনে। ন্দফ খাদে ন্দদকত অভথি া তী টযকগ ন্দগক ন্দফক ন্দগকর টখক টন এফাং তাঁয ক্ষুধা ন্দনফাযণ কযন।
ন্দফ টে টথক তাক উদ্গীণি (উগকর) কয টদায অনুকযাধ কয ন্দ ন্তু এই অনুকযাধ তী অস্বী ায কয।
এযয ন্দফ খুফ ন্দক্ষপ্ত ক অন্দবা টদ টম এই ন্দেবুফন তাঁক ন্দফধফা রূক গণে যকফ। তকফ ভজায ফোায এই
টম টদফী ধূভাফতী টমৌন ন্দক্রায াকথ মুি এফাং ফরা  টম টমখাকন টমৌন ামি রা চকর টখাকনই ধূভাফতী
আন্দফিবূত ন। ন্দতন্দন ভদে ান কয ভি অফস্থা থা কত বাকরাফাকন এফাং এই টদফী ভূরত ূন্দজত ন ভতিে ভানকফয
দ্বাযা।
৩.৩.৮ ফগরাভুখী: টদফী ফগরাভুখী করন এভন এ জন টদফী ন্দমন্দন তাঁয বকিয ত্রুকদয ন্দফনা ফা ধ্বাং কযন।
উিযবাযকত ন্দতন্দন ীতাম্বয এফাং ব্রহ্মস্থ-রূন্দনী নাকভ ন্দযন্দচত। ন্দতন্দন করন এভন এ জন টদফী ন্দমন্দন তাঁয
ভুখভণ্ডরীয ক্ষভতা দ্বাযা াউক আকি আনকত াকয এফাং ন্দনিণ যকত াকয  প্রকাজকন এই টদফী কন্মানী
ক্ষভতায প্রকাগ কয।
৩.৩.৮.১ াযীন্দয গেনগত ভফন্দষ্টে: ফগরাভুখী উজ্জ্বর টানারী ফকণিয এফাং রুদ যকঙয টাা ন্দযধান কয
থাক ন। এই টদফী টানায ন্দাংাকন ফক থাক ন। এই ন্দাংানন্দে অভৃত াগকযয ভাঝখাকন অফন্দস্থত, মা আফৃত
থাক রুদ যকঙয কেয দ্বাযা। এ ন্দে টরাকনা চাঁদ তাঁয ভাথাক অরাং ৃত কয যাকখ। তাঁক
খন ন্দদ্ববূজা
আফায খন চতুবুিজা রূক পুন্দেক টতারা ককছ।
আফায অনে এ রূক এই টদফীক টদখাকনা ককছ টম তাঁয ডান াকত যককছ এ ন্দে গদা এফাং টই গদা
ন্দদক এ ভদতেক প্রায কযকছন এফাং ফাভ াকতয দ্বাযা টই ভদকতেয ন্দজহ্বা টেকন টফয কয আনকছন। টদফীয
এই রূকয ভকধে ন্দদক ভতিে ভানকফযা স্তন্দম্ভত ক মা। টদফী তাঁয এই রূকয ভকধে ন্দদক বিকদয ন্দনিু ন্দযক
টদ। ন্দতন্দন ন্দযন্দচত ক্ষভতারূী টদফী ন্দাকফ ন্দমন্দন টম ট ান ন্দ ছুক ই তায ন্দফযীত অফস্থা ন্দযফন্দতত
ি
যকত
াকয, টমভন থাফরাক ন্দনিু যা, জ্ঞানীক অজ্ঞতা, যাজক ন্দফজ ইতোন্দদ।
৩.৩.৮.২ ফগরাভুখীয উৎ থা: টদফতাযা ন্দফশ্বা যকতা টম এই ৃন্দথফীকত এ ভ ন্দফার প্রর আকফ। টই
প্ররকয এভনই ক্ষভতা থা কফ টম টই প্রর টগাো ৃন্দথফীক ই ধ্বাং যায হুভন্দ টদকফ। এই ব টথক যক্ষা
াায জনে ভস্ত টদফতাযা টৌযাষ্ট্র অঞ্চকর এ ন্দেত ক টদফী ভাকয াকছ প্রাথিনা কযন্দছকরন তাকদয এই
দুদিা টথক উদ্ধায যকত। টদফী ফগরাভুখী তখন ন্দযদ্র কযাফয টথক টফন্দযক আকন এফাং অনোনে টদফতাকদয
প্রাথিনা খুন্দ ক এই ৃন্দথফীকত টনকভ এক এই প্ররক ান্ত কযন।
৩.৩.৮.৩ ফগরাভুখীয ূজা দ্ধন্দত: ন্দভাচরপ্রকদ এফাং ভধেপ্রকদ ফগরাভুখীয অকন ভন্দিয টদখা মা। টনাকর
ফগরাভুখী ূন্দজত ন। ফগরাভুখীয ূজা যা  ভফন্দদ ন্দনভনীন্দত অনুমাী মা শুধুভাে, অন্দবজ্ঞ ূজান্দযই যকত
াকযন। ফগরাভুখীক তাঁয বিযা ূজা কয এই উকদ্দে ন্দনক মাকত তাকদয ত্রুকদয ক্ষভতা কভ মা এফাং
টাচনীবাকফ যাজ ঘকে।
৩.৩.৯ ভাতগ, ী: ভাতগ, ী র টদফী যস্বতীয তান্দি রূ। টমখাকন টদফী যস্বতীয ন্দি ন্দনকদি ন্দত  ন্দক্ষা, বালা
এফাং রায প্রন্দত। আয য ন্দদক ভাতগ, ীয ন্দি ন্দনকদিন্দত  ভূরত অবেন্তকযয ন্দদক গবীয জ্ঞান ধাযকণয ভকধে
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ন্দদক। ভতগ, ী করন অবেন্তযীণ বাফনা ন্দচন্তায যক্ষা েী। ন্দতন্দন তাঁয বিকদয তত্ত্বাফধান কযন আন্দদভ ব্দ ‘ভ’
ন্দখকত। ঋন্দল ভাতকগ, য নো র টদফী ভাতগ, ী। ন্দতন্দন তান্দভরনাডুয ভাদুযাইকত টদফী ভীনাক্ষী রূক ূন্দজত ন।
ভাতগ, ী র তীয অনে এ রূ। এই ভান্দফদো ফগরাভুখীয কযই অফস্থান কয। ভাতগ, ীয কগ,  ূন্দণিভায ঘন্দনষ্ঠ
টমাগ যককছ।
৩.৩.৯.১ াযীন্দয গেনগত ভফন্দষ্টে: ভাতগ, ী ন্দেনন ন্দফন্দষ্টে। তাঁক পুন্দেক টতারা ককছ নীর- াকরা যকঙয ফকণি,
অতেন্ত ুিযী রূক, ন্দফার ফক্ষ ন্দফন্দষ্টে  রু রম্বা ট াভয এফাং ুন্দর্জ্ত ট রূক। ন্দতন্দন ধাযণ কয আকছন
এ ন্দে অঙ্কু, খড়গ, ঢার এফাং কযাদ। এ এ অঞ্চকর এই টদফীয াকত এ এ উাদান টদখা মা।
টদফী ভাতগ, ী এ ন্দনন্ম ফকণিয ন্দযফাকয জন্ম গ্রণ কযন্দছকরন, মাঁয ফাফা ন্দছকরন এ জন চণ্ডার। আয টই াযকণই
ভাতগ, ী ন্দনন্মফকণিয ভানুকলয দ্বাযা ূন্দজত ন। টদফী ভাতগ, ী তাঁয ক্ষভতায দরুন অকন রূ ধযকত াকযন এফাং ন্দতন্দন
ন্দিারী ক্ষভতায াকথ মুি। ভান্দফদোয অাং রূক টদফী ভতগ, ী করন এ জন ম্পূণি ন্দি এফাং এই টদফীক
এ জন ন্দিারী ন্দফে নাযী রূক গণে যা ।
৩.৩.১০ ভরা: ভরাক টদফী রক্ষীয তান্দি রূকয কগ,  ন্দচন্দিত যা , ন্দমন্দন ম্পকদয টদফী। ভরা করন
ৃন্দষ্ট এফাং টচতনায টদফী। স্বণিফকণিয অদ্ভুদ ুিয এই টদফীক টদখা মা এ ন্দে ম্পূণি স্পপুন্দেত কেয য ফা
অথফা দাঁড়াকনা অফস্থা এফাং টদফীয দুই াক দুন্দে ান্দত দাঁন্দড়ক থাক । ভরায প্রধান ন্দি র দান্দযদ্রেক ধ্বাং
যা। উাদান্দন  আধোন্দি -- এই দুন্দে ন্দদ এফাং রোণ, ভৃন্দদ্ধ, উফিযতায দােী ন্দাকফ ন্দতন্দন ন্দযন্দচত।
ফাস্তকফ রক্ষী এফাং ভরা দুজন এ ই টদফী। মন্দদ ভরায কগ,  প্র ৃন্দতয ম্প ি খুফ গূঢ়।
৩.৩.১০.১ আধোন্দি তা কেয উন্দস্থন্দত: আধোন্দি বাকফ কেয ভাধেকভ টফাঝা শুদ্ধতা, প্র ৃষ্টতা এফাং বন্দিক ।
এছাড়া ে ভগ্র উদ্ভান্দত ন্দফকশ্বয প্রতী , মা খুঁকজ াা মা প্রকতে মকি এফাং ন্দিু ভন্দিকযয ফহু বগফাকনয
কগ,  এন্দে তকপ্রাতবাকফ মুি। এছাড়া কেয গূঢ় তাৎমি র এই টম এন্দে ভূরত ফৃন্দদ্ধ া াদা এফাং টঘারাকে
জকর। এন্দে ফকড়া ফকড়া াতায ভাকঝ চভৎ াযবাকফ ন্দফকফান্দযত ক থাক , মায াঁন্দড়গুন্দর টথক ুিয ুিয
গে ছড়া। এয দ্বাযা যীকযয ভধে টথক শুদ্ধ ীভাীন আিায উত্থাকনয প্রতী াা মা । এই ুিয পুরন্দেয
প্রা ভস্ত অাংই টবাজে এফাং স্বাস্থে য।
ভরায দুইাক অফন্দস্থত ান্দতদ্বকয শুঁড় দ্বাযা টম জরধাযা ন্দনগিত  তা র ফলিা াকরয ফৃন্দষ্টয প্রতী , মায
দ্বাযা জন্দভয উফিযতা ফৃন্দদ্ধ া। ভরা করন জগৎ ার বগফান ন্দফ ষ্ণুয েী। তথান্দ ন্দতন্দন টগাো ৃন্দথফীয ান্দর া।
মন্দদ টফন্দযবাগ ন্দচকে রক্ষীক পুন্দেক টতারা ককছ ন্দতন্দন বগফান ন্দফষ্ণুয টফা কযকছন আফায ট াথা ট াথা
টদখাকনা ককছ দুন্দে ান্দত তাকদয শুঁকড়য াাকমে টদফী ভরাক স্নান ন্দযক ন্দদকে।
৩.৩.১০.২ ৃজনীর টদফী ভরা: ভরা র টই ন্দি মা ফিে খুন্দ এফাং আনিভ ন্দযকফ ৃন্দষ্ট কয। ভরা
ন্তান-ন্তন্দত  ন্দযফাযক  আিীফাদ প্রদান কযন। টম ভস্ত ভানুল দীঘিন্দদন ধকয ন্তান ীনতা টবাকগন
তাঁযা এই তান্দি টদফী ভরাক ন্তুষ্ট যায জনে ূজা কযন। আফায মাকদয ন্তান ফতিভান তাযা তাকদয
ন্তাকনয ভগ, করয জনে টদফী ভরায ূজা কযন ।
৪. ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিয-স্থাকতে দভান্দফদোয পরক য আ ায, অফস্থান, নকা, ন্দফনো, ভূন্দতযি ধযণ  গেন
এফাং ফতিভান অফস্থায ন্দযচ: ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিয-স্থাকতে দভান্দফদোয ান্দন্দনন্দচকেয পর প্রন্দতস্থাকনয
টম আরাদা গুরূত্ব  ভাো যককছ তা আভযা ূকফিই আকরাচনা কযন্দছ। এই ভান্দফদোকদয পর গুন্দর ট ফরভাে
আধািে ন্দচন্তা-বাফনা ফা নাযীন্দিক ই উর্জ্ীন্দফত কয না, ভন্দিকযয টাবা  টৌিমি ফধিকন এই পর গুন্দরয
ন্দফনোকয মকথষ্ট ন্দল্পগত  নািন্দন গুরূত্ব যককছ। দভান্দফদোয পরক য ভদঘিে াধাযণত ১০ ইন্দঞ্চ এফাং প্রস্থ
 ৭ ইন্দঞ্চ ভকতা। ভন্দিয-গাকে রম্বাকে টচৌক ানা পরক এই দভান্দফদোযা অফস্থান কয। ভুন্দিদাফাকদয ফড়নগয
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ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিয-স্থাকতেয অরাং যকণ ‘নাযী-ন্দি’য আধায ন্দাকফ …

তনা ভুখার্জ্িী, ুজ ুভায ভণ্ডর

ফা ন্দফষ্ণুুকযয োভযাই ভন্দিকয Bas Relief-এ পর গুন্দর প্রন্দতস্থান্দত যা ককছ। ফধিভাকনয অন্দম্ব া- ারনা,
ঝাড়খকণ্ডয ভরুেী, ফীযবূকভয ঘুন্দড়লা প্রবৃন্দত স্থাকনয টেযাক াো ভন্দিযগুন্দরকত াধাযণত ভন্দিকযয ন্মুখবাকগয
প্রকফদ্বাকযয দুই াকশ্বিয খাড়াখান্দড়বাকফ রম্বা োকনকর এ এ ো পরক এ এ ো ভান্দফদোক টদখা মা।
আফায ভন্দিকযয াকশ্বিয োকনর ফা ভন্দিকয প্রকফকয ন্মুখবাকগয ন্দে কযয অাংক আড়াআন্দড়বাকফ
অধিফৃিা াকয ন্দতনকে ফা চাযকে পরক ভান্দফদোকদয প্রন্দতস্থান্দত কত টদখা মা (ন্দচে নাং-১, ২  ৩)।

ন্দচে নাং-১ ভন্দিকযয ন্মুখবাকগয ন্দচে নাং-২ ভন্দিকযয প্রকফদ্বাকযয
প্রকফদ্বাকযয
দুই
াকশ্বিয উকযয অধিাফৃিা ায োকনকর
খাড়াখান্দড়বাকফ রম্বা োকনকর দভান্দফদোয অফস্থান।
দভান্দফদোয অফস্থান।

ন্দচে নাং-৩ ভন্দিকযয ন্মুখবাকগয
প্রকফদ্বাকযয
দুই
াকশ্বিয
খাড়াখান্দড়বাকফ রম্বা োকনকর 
উকযয অধিাফৃিা ায োকনকর
দভান্দফদোয অফস্থান।
ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিয-স্থাকতে দভান্দফদোয পর গুন্দরয অফস্থান ম্পক ি ফরা মা, ভন্দিকযয প্রকফকয
ন্মুখবাকগয দুই াকশ্বিয োকনকর াধাযণত এই ভান্দফদোকদয পরক য অফস্থান রক্ষে যা মা। ন্দফষ্ণুুকযয
টজাড়ফাাংরা, হুগন্দরয ফাঁকফন্দড়ায অনন্ত ফাুকদফ ভন্দিয, ফীযবূকভয ইরাভফাজাকযয যাকভশ্বয ভন্দিয, ভুন্দিদাফাকদয
বট্টফান্দেয যকত্নশ্বয ন্দফ ভন্দিয, অন্দম্ব া- ারনায প্রতাকশ্বয ন্দফ ভন্দিয প্রবৃন্দত স্থাকনয ভন্দিকয দভান্দফদোকদয
এ াকথ টদখা না টগকর ৃথ ৃথ বাকফ টদখা মা। টমভন ট ান ট ান স্থাকন ভন্দিকযয এক ফাকয ন্মুখবাকগ
যাভ-যাফকণয ন্মুখ ভকযয ভাঝখাকন টদফী দুগিাক টদখা মা। আফায ট াথা ট াথা ভন্দিকয প্রকফকয
ন্মুখবাকগয এক ফাকয কযয অাংক ন্দফন্দবন্ন টৌযান্দণ টদফ-টদফীকদয ভাকঝ এই দভান্দফদোকদয াউক
াউক টদখা মা টমভন- ারী, তাযা, ভরা, ফগরা, ন্দছন্নভস্তা প্রবৃন্দত (ন্দচে নাং-৪-৯)। । ট াথা আফায াকশ্বিয
োকনর ফা টছকনয অাংকয ভাজন্দচকেয পরক য ভাকঝ টদখাকনা ককছ ট ান এ যভণী ফা বি ারী ভাক
ূজা কযকছ।

ন্দচে নাং-৪ টেযাক াো পরক
প্রন্দতভূন্দতি
Volume- V, Issue-I

ারীয ন্দচে নাং-৫ টেযাক াো পরক
প্রন্দতভূন্দতি
July 2016

ারীয ন্দচে নাং-৬ টেযাক াো পরক
প্রন্দতভূন্দতি

তাযায
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ন্দচে নাং-৭ টেযাক াো পরক ভরায ন্দচে
নাং-৮টেযাক াো
পরক ন্দচে নাং-৯টেযাক াো পরক
প্রন্দতভূন্দতি
ন্দছন্নভস্তায প্রন্দতভূন্দতি
ভাতগ, ীয প্রন্দতভূন্দতি
এফায আা মা দভান্দফদোয ভূন্দতিয ধযণ  গেন প্রকগ, । ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিয গাকে দভান্দফদোয
পর গুন্দরক এভনবাকফ প্রন্দতস্থান্দত কযকছ তৎ ারীন ন্দল্পী- ান্দযগকযযা টম তায আ ৃন্দতভূ  ন্দল্প-যীন্দতয
প্রন্দতপরন টদকখ ভকন  এই ভান্দফদোযা জীফন্ত রূক অফস্থান কয আকছ ভন্দিয গাকে। এইফ ন্দল্পী- ান্দযগকযযা
টম টম অঞ্চকর ভন্দিয ন্দনভিাণ যকত টগকছন টই অঞ্চকরয ভন্দিয-স্থাকতেয পরক টই অঞ্চকরয ভন্দিযস্থাকতেয ছা কড়কছ। অথিাৎ এগুন্দরয আঞ্চন্দর রূ টদখা মা। াকজই ফাাংরায এ এ অঞ্চকরয ভন্দিকয এই
দভান্দফদোকদয আ ৃন্দত  গেন এ এ য ভ। টফ-বূলা, অরাং ায, ভূন্দতিয গেন কফকতই এই াথিক েয ছা
ুস্পষ্ট। এঁকদয প্রন্দতন্দে ভূন্দতি পরক য ন্দনজস্বতা ন্দযরন্দক্ষত । ন্দ ন্তু আভযা মন্দদ এই পর গুন্দরক ন্দনখুঁতবাকফ
মিকফক্ষণ ন্দয তাকর প্রন্দতন্দে পরক য টশ্রন্দণন্দফনোগত ন্দদ টথক টম াংকমাগূে যককছ তা ন্দযরন্দক্ষত যকত
াযফ। ভন্দিকযয ন্দবন্দিবূন্দভ টথক এ েু কযয ন্দদক নকতান্নত ফা Bas Relief-এ দভান্দফদোকদয বাস্কমিগুন্দরয
উস্থানা এভনবাকফ যা ককছ টম মা টদকখ ভকন  এগুন্দর শুধুভাে পর ন, ভূর ভন্দিয প্রকফকয ূকফিই
বিযা টদফী দুগিায এই ভান রূক দিন কয ভন্দিকযয অবেন্তকয প্রকফ যকছ। দভান্দফদোয এই বাস্কমিগুন্দর
খন ন্দবন্দিগাে টথক ফাইকয টফন্দযক এককছ আফায খন ন্দবন্দিগাকেয াকথ টরকগ যককছ। ভন্দিয-গাকেয
বাস্ককমি দভান্দফদোয এই শুবঙ্কযী  বঙ্কযী রূকয ভকধে ন্দদক গন্দতভতা, বিফাৎরেতা, রুদ্র  ন্দক্ষপ্ত রূ এফাং
জগৎ জননী রূকয বাফ  বন্দগ, ভা স্পষ্টবাকফ পুকে উকেকছ। দভান্দফদোয এই নকতান্নত বাস্কমিগুন্দরয টভান্দেপ
ান্দযগযকদয ভান- ল্পনা  দক্ষতা এফাং বাযতী ন্দল্প ঐন্দতকেয নািন্দন টৌ কমিয কগ,  এ াি ক ন্দগক
ভন্দিযগুন্দরয প্রান্দগ,  তাক আকযা ফান্দড়ক ন্দদককছ। ভউচ্চতা ন্দফন্দষ্ট দভান্দফদোয ভন্তযার  টশ্রণীফদ্ধ ভূন্দতিয
োকনরগুন্দর টৌযান্দণ আখোনমুি এফাং ন্দল্প ৃন্দতয ন্দদ টথক মকথষ্ট াফরীর  টৌষ্ঠফভন্দণ্ডত। একদয
াযস্পন্দয াভঞ্জেতা, ছকিাভতা  গন্দতভতা দি কদয ভুদ্ধ কয। যয এই দভান্দফদোকদয দন্দে রূ
টদকখ দি কদয চক্ষু মাকত ক্লান্ত ক না কড় টই জনে প্রন্দতন্দে পরক য চাযা জোন্দভন্দত নকা, উন্দদ্ভদ
জগৎক ন্দি নকায টভান্দেপ ন্দদক দি কদয চক্ষুক ন্দফশ্রাভ টদায ফেফস্থা কযকছ ভ ারীন ন্দল্পী ফা
ান্দযগযা। আয এয কগ,  কগ,  নািন্দন তায ন্দদ ন্দে ন্দযস্কায  ুস্পষ্টবাকফ পুকে উকেকছ। এইফ ভান্দফদোকদয
দাঁড়াকনায বন্দগ, , টদকয গেন, অরাং ায, াত, া, টচাখ, ভুখ প্রবৃন্দত এক ফাকয ন্দনখুঁত  স্পষ্টবাকফ প্রন্দতস্থান
কযকছন ন্দল্পীযা।
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টচৌক ানা আ াকযয পর গুন্দরকত দভান্দফদোয টম ন্দচে পুন্দেক টতারা ককছ তায চাযধাকয ভূরত উন্দদ্ভদজগৎ
ট ন্দি  জোন্দভন্দত নকায অাধাযণবাকফ ীভাকযখা টদা ককছ। পর গুন্দরয ফাইকযয ন্দদক দুা ন্দদক
ভযন্দখ আ াকয ট ান জাগা ন্দতনকে রাইন ন্দফন্দষ্ট পুর, রতা, াতা  জোন্দভন্দত নকায টভান্দেপ টদখা মা।
আফায টদার গাকে প্রন্দতস্থান্দত পরক য টবতকয দভান্দফদোয ভূন্দতিয চাযধাকয উন্দদ্ভদ জগৎক ন্দি নকা 
জোন্দভন্দত নকায টভান্দেপ টদখা মা। আয টম ন্দবন্দিবুন্দভয য (Platform) এয য ভূন্দতিগুন্দর দাঁন্দড়ক থাক
তায নীকচ কেয পুকরয াঁন্দড়য টভান্দেপ টদখা মা (ন্দচে নাং-১০  ১১)।

ন্দচে নাং-১০ টেযাক াো পরক ন্দাংাকনয উয ন্দচে নাং-১১ টেযাক াো পরক ন্দাংাকনয উয কে উন্দফষ্ট
ারীয প্রন্দতভূন্দতি
ভরায প্রন্দতভূন্দতি
ফাাংরায টফন্দযবাগ ভন্দিকযই াধাযণত ভন্দিকয প্রকফকয ন্মুখবাকগয াকশ্বিয পর গুন্দরকত ফা কযয
পরক এই দভান্দফদোকদয টদখা মা, মা ইন্দতূকফিই উকেখ যা ককছ। তকফ টফন্দযবাগ জাগাকতই আভযা
টদখকত াই ভন্দিকযয ন্মুখবাকগয দুই াকশ্বি রম্বা আ াকযয ান্দযফদ্ধ োকনকর এ াকশ্বি যককছ দভান্দফদো
আয অনে াকশ্বি যককছ দাফতায, মা ভন্দিকযয টাবা ফধিকন াতা কযকছ। ভন্দিকযয কযয অাংক টম
ান্দযফদ্ধবাকফ দভান্দফদোকদয পর গুন্দর টদখা মা এফাং তায চাযধাকয টম উন্দদ্ভদ জগকতয টভান্দেপ এফাং জোভন্দত
নকায টম ন্দফন্দবন্ন টভান্দেপ যককছ তা ভন্দিকযয টাবা ফধিকন াামে কযকছ। অকন ভন্দিকযয ন্দরাকযয
(থাকভয) গাক টম টৌযান্দণ টদফ-টদফীকদয কগ,  দভান্দফদোকদয টদখা মা অথফা ভাজন্দচকেয ভকধে টদখা মা
ন্দফন্দবন্ন ভান্দফদোকদয বিযা ূজা কযকছ। এই ভস্ত দৃে ন্দ ন্তু ভন্দিকযয টাবা ফধিন াতা কযকছ। আফায
ট ান ট ান ভন্দিকয এই ভান্দফদোয পর গুন্দরক এভনবাকফ প্রন্দতস্থান যা ককছ মা টদকখ ভকন  ট ান
ভন্দিকযয অবেন্তকযই এই ভান্দফদোযা অফস্থান কযকছ। টমখাকন তাঁযা ন্দাংাকনয ভকধে অন্দধষ্ঠান কয আকছ।
এখাকন ভ ারীন ন্দল্পীযা ন্দাংান, ন্দাংাকনয ন া, ন্দরায, ন্দরাকযয নকা প্রবৃন্দতক ন্দনঁখুতবাকফ পুন্দেক
তুকরকছন(ন্দচে নাং-১০  ১১)।
ফাাংরায টফন্দযবাগ ভন্দিযই আজ মথাথি াংযক্ষণ  যক্ষণাকফক্ষকণয অবাকফ নষ্ট ক মাকে। এযই ভকধে
দভান্দফদোয অকন পর  নষ্ট ক টগকছ ফা নষ্ট ক টমকত ফককছ। ূকফিই উকেখ যা ককছ টম এই
ভান্দফদোকদয পর গুন্দর াধাযণত ভন্দিকযয দুই াকশ্বি অথফা ভন্দিকয প্রকফকয ন্মুখ বাকগয কযয অাংক টদখা
মা। টফন্দযবাগ পর প্রা ৃন্দত
াযকণ নষ্ট হ
। অকন পর চুন্দয ক মাায পকর এফাং টবকগ, 
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মাায পকর ট ান ট ান ভন্দিকয এ  ফ ভান্দফদোকদয টদখকত াা মা না।
ভন্দিকযয
কযয ন্দদক য পর গুন্দর অকন উঁচুকত থা ায পকর পর ন্দচিত যকণ অুন্দফধায ন্মুখীন কত ।
৫. দভান্দফদোয ান্দনী পর ফেফাকযয টপ্রন্দক্ষত: ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিয-স্থাকতেয অরাং যকণ আভযা নানা
ান্দন্দনন্দচকেয পর টদখকত াই টমভন- টৌযান্দণ , ঐন্দতান্দ , াভান্দজ , াাংস্কৃন্দত প্রবৃন্দত। এইফ
ান্দন্দনন্দচকেয ভকধে টৌযান্দণ
ান্দন্দনন্দচকেয পর ই টফন্দ ভাো স্থান কয ন্দনককছ ফাাংরায ন্দফন্দবন্ন অঞ্চকরয
টেযাক াো ভন্দিকয। এইফ টৌযান্দণ
ান্দন্দনয ভকধে যককছ যাভাকণয ান্দন্দনয, ভাবাযকতয ান্দন্দনয,
ৃষ্ণরীরা, ন্দফন্দবন্ন টৌযান্দণ টদফকদফী প্রবৃন্দত। টেযাক াো ভন্দিয-স্থাকতে টৌযান্দণ টদফ-টদফীকদয ভকধে ন্দফ,
দুগিা, ারী, ন্দফষ্ণু, নাযাণ, জগন্নাথ, যস্বতী ন্দফশ্ব ভিা, দভান্দফদো, দাফতায প্রবৃন্দত স্থান কয ন্দনককছ।
এইফ ভন্দিযগুন্দরকত এইফ টৌযান্দণ টদফ-টদফীকদয পর গুন্দর অ াযকণ ভন্দিয গাকে ন্দচন্দেত যা ন্দন। এইফ
ন্দচে পর গুন্দর ফেফাকযয ট ান না ট ান টপ্রন্দক্ষত যককছ। টফন্দযবাগ টেযাক াো ভন্দিকযয াভকনয অাংকই আভযা
এই ভান্দফদোকদয টদখকত াই। এফায ন্দনকে আভযা আকরাচনা যকফা ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিয-স্থাকতে
দভান্দফদোয ান্দন্দনন্দচকেয পর ফেফাকযয টপ্রন্দক্ষত প্রকগ, :
প্রথভত: ুযাণ ভকত দভান্দফদো টথক দাফতাকযয ৃন্দষ্ট ককছ। টইজনে ন্দফন্দবন্ন স্থাকনয ভন্দিকযয াভকনয
অাংকয দুই াকশ্বি এ ন্দদক দভান্দফদোয পর থাক এফাং য ন্দদক থাক দাফতাকযয পর ।
ন্দদ্বতীত: ূকফিই আকরাচনা যা ককছ ফাাংরায ভন্দিয-স্থাকতেয অরাং যকণ টৌযান্দণ
ান্দন্দনয দৃে-পর
অন্দধ ভাো স্থান টককছ, আয এই টৌযান্দণ দৃকেয পর ন্দচেণ যকত ন্দগক ন্দফন্দবন্ন টৌযান্দণ টদফ-টদফী 
টৌযান্দণ ান্দন্দনন্দচকেয কগ,  কগ,  দভান্দফদোয ান্দন্দনন্দচকেয পর  চকর এককছ।
তৃতীত: আভযা জান্দন দভান্দফদো র টদফী দুগিায ন্দবন্ন ন্দবন্ন রূ। ট ান ট ান ভন্দিকয টদফী দুগিায ভাািে ফণিনায
প্রকগ,  অুয ন্দনধন, স্বযফাকয টদফী দুগিায এইফ ান্দন্দনগুন্দরয কগ,  দভান্দফদোয ান্দন্দনন্দে এক কড়কছ।
চতুথত
ি : আভযা জান্দন যাভচি ন্দছকরন টদফী দুগিায এ ন্দনষ্ট বি এফাং রঙ্কা মুকদ্ধয ূকফি ১০৮ ন্দে নীর ে ন্দনকফদন
কয টদফীয অ ার টফাধন কযন্দছকরন। ফাাংরায নানান স্থাকনয ভন্দিকয যাভাকণয ন্দফন্দবন্ন ান্দন্দনন্দচে ম্বন্দরত
পরক য কগ,  তাই আভযা এই দভান্দফদোয দৃে-পর  টদখকত াই।
ঞ্চভত: ন্দফন্দবন্ন স্থাকনয ভন্দিকযয ন্দচে-পরক নানান টৌযান্দণ ঘেনা  টদফ-টদফীকদয কগ,  দভান্দফদোকদয
এ কে টদখা না টগকর ট ান ট ান ভান্দফদোক টদখা মা টমভন- ারী ন্দছন্নভস্তা, ভরা প্রবৃন্দত।
লষ্ঠত্ব: ‘নাযী ন্দি’ট জাগ্রত  ুনরুর্জ্ীন্দফত যকত ন্দফন্দবন্ন স্থাকনয ভন্দিকয ভান্দফদোয প্রগ,  এককছ।
প্তভত: াি ভতাফরম্বী ভানুলকদয াকছ এফাং তি াধ কদয াকছ এই ভান্দফদোকদয স্বন্দফকল গুু্রুত্ব যককছ।
তাই অকন অঞ্চকরয ারী  দুগিা ভন্দিকযয অরাং যকণ এই দভান্দফদোযা স্থান টককছ।
অষ্টভত: অকন ভন্দিয প্রন্দতষ্ঠা াযী যাজা ফা জন্দভদাযযা াি ধভিাফরম্বী ায দরুন তাকদয প্রন্দতন্দষ্ঠত ভন্দিকয তাযা
এই দভান্দফদোয পর প্রন্দতস্থান যান।
নফভত: প্রাচীন বাযকত টম ন্দি উানায ধাযা প্রচন্দরত, এয ূে ধকযই টেযাক াো ভন্দিয-স্থাকতে ন্দি উানায
ভূর উৎ ন্দাকফ এই ভান্দফদোকদয আগভন ঘকেকছ।
দভত: বাযকতয ভকধে ন্দফকলত ূফি বাযকত তি াধনায প্রবাফ প্রন্দতন্দি অকন টফন্দ ন্দছর। আয এই তি
াধনা দভান্দফদো টতা ন্দফকলবাকফ গৃীত। আয এই ূে ধকযই ূফিবাযকতয ন্দফন্দবন্ন ান্দতে, ন্দল্প প্রবৃন্দতকত
এই দভান্দফদোকদয ান্দনী স্থান টকত থাক । টই াযকণই ফাাংরায ভন্দিয টেযাক াোকত এই দভান্দফদোযা
অফরীরা স্থান কয ন্দনককছ।
এ াদত: আভযা জান্দন ভেযাজাযা এ ভ প্রচুয টেযাক াোয ভন্দিয ন্দনভিাণ কযন্দছকরন। ভেযাজফাং ন্দছর ভফষ্ণফ
বাফধাযা ম্পৃি। আয টই জনেই টই ভ তি াধনা ফা ন্দি াধনা আাতবাকফ ন্দ ছুো আড়াকর চকর মা।
ন্দ ন্তু এয ন্দ ছু ারয নদীায ৃষ্ণনগকযয যাজা ৃষ্ণচি তাঁয যাকজে ফফা াযী প্রজাকদয ন্দনকদি টদন
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দীান্দিতায ন্দদন ারী ূজা যকত এফাং ারী ূ জা না যকর দণ্ড টদায ফেফস্থা প্রচরন কযন। টই ভ
টথক দীান্দিতায ন্দদন নদীা দ স্র ারী ূজায প্রচরন । আয এই ন্দফলকয কগ,  প্রতেক্ষ বাকফ জন্দড়ত ন্দছর
াি দাফরীয অনেতভ রূ ায এফাং ভাযাজা ৃষ্ণচকিয ৃষ্ঠকাল যাভপ্রাদ টন। ৬ আয এযই ূে ধকযই
নদীা  তায াশ্বিফতিী ন্দফন্দবন্ন ভন্দিকয ন্দফন্দবন্ন টেযাক াোয দৃে-পরক য কগ,  এই দভান্দফদোযা স্থান কয
ন্দনককছ।

৬. উাংায:
বাযতফকলি াি ধকভিয উানা এফাং তি াধনা এই দভান্দফদোযা নানাবাকফ ূন্দজত ন। এই ভান্দফদোযা
আকর র টদফী দুগিায দন্দে রূ। এই দন্দে রূক দবাকফ টদখাকনা ককছ। ট উ ফা বঙ্কযী ট উ ফা
শুবঙ্কযী, আফায ট উ ধন ম্পদ ঐশ্বিকময টদফী আফায ট উ এই ৃন্দথফীয যক্ষা েিী। ন্দফন্দবন্ন ুযাণ, ধভিগ্রন্থ, ান্দতে,
ন্দল্প প্রবৃন্দতকত এই দভান্দফদোকদয ান্দন্দনন্দচে ফাকয ফাকয উকে এককছ। তাই ন্দফন্দবন্ন জাগা ন্দফন্দবন্নবাকফ এই
দভান্দফদোকদয ফণিনা যা ককছ। এভনন্দ ফাস্তফ ভাজজীফকনও এই ভান্দফদোযা নাযী ন্দিক জাগন্দযত 
উর্জ্ীন্দফত কয। দভান্দফদোয ান্দন্দনন্দচকেয ভাধেকভ টম ভস্ত ন্দিয আধায ফেি  তায উৎ র এই ‘নাযী
ন্দি’। নাযী ন্দি র এভন এ ন্দি মা দুকষ্টয দভন এফাং ন্দকষ্টয াধন কয। ফাাংরায ন্দফন্দবন্ন স্থাকন অফন্দস্থত
টেযাক াোয ভন্দিযগুন্দরকত এই দভান্দফদোকদয নানান ান্দযফদ্ধ োকনর ফা এ পরক ন্দফন্দবন্ন বন্দগ, ভা আভযা
টদখকত াই, মায ভকধে ন্দদক তৎ ারীন ভাকজয ভাতৃন্দি আযাধনায ন্দচে আভাকদয াভকন পুকে উকে। ান্দফি
ন্দফচাকয টদখা মা টেযাক াোয ভন্দিয অরাং যকণ দভান্দফদোয প্রন্দতভূন্দতি টভান্দেপ ন্দাকফ ফাযাংফায ফেফহৃত
ককছ। ভন্দিয ন্দনভিাকণয ভ টেযাক াোয পরক ন্দল্প-টভান্দেপ ন্দাকফ দভান্দফদোয প্রন্দতভূন্দতি ৃজকন ন্দল্পীযা
তাঁকদয অাধাযণ ভনুকণেয ন্দযচ ন্দদককছন ন্দনিঃকিক।
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