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নবদ্বীপের রাস উৎসপবর ইতিহাস
ড. সঙ্গীিা সসন
Abstract
Rasotsav is one of the best festivals in the traditional Nabadwip, the birthplace of Sri
Chaitanya. This festival is observed in the full moon day of the month of Kartik. Rasotsav is
celebrated all over India entered on Vaishnava ideology. But in the Rasotsav of Nabadwip,
both Vaishnavism and Shakta deities are worshipped. From here, the festival of the new
island is a little bit exceptional. The Rasotsab of Nabadwip started from the time of Sri
Chaitanyadev. It is said that King Krishnachandra introduced Shaktaras to defeat the
Vaishnava race. The idols of Rasotsab in Nabadwip are divided according to their
characteristics, as follows1. Perfectly Shakta Puja
2. Vaishnavism-like energy
3. Shakta and Shaiva idols
4. Goddess of Mangalkavya
5. Goddess of two communities in the same organ
6. Completely Vaishnava deity
7. Complete Shaiva idol
This Rasotsab is one of the best and most joyous festivals for the people of Nabadwip.
Throughout the year, they are eager full of hope for this festival. The festival ends with a
carnival. Millions of people gather in Nabadwip town for this festival. Now a day, the pomp
of this festival has taken the whole world by surprise.
Keywords: Idol, Rasotsab, Vaishnava community, Maharaja Krishnachandra, Raslila.

‘কথায় আপে বাঙাতির বাপরা মাপস সিপরা োববণ’ মতির নগরী নবদ্বীেও িার বযতিক্রম নয়। চৈিপনযর
জন্মভূতম এই নবদ্বীে শহর চবশাপের শুরু সথপক বেপরর সশষ েযবন্ত উৎসবমুের থাপক। চবশাপে
‘ৈিনযাত্রা’1 , আষাপ ় ‘রথযাত্রা’, শ্রাবপণ ‘তশবেূজা’, ভাপে ‘জন্মাষ্টমী’, আতিপন ‘দূগবােূজা’, কাতিবপক
‘রাস’, ফাল্গুপন ‘সদািযাত্রা’ ও চৈত্রমাপস ‘ৈড়ক’ – সারাবেরই কমপবতশ উৎসপবর আনপি সমপি থাপক
নবদ্বীে শহর। িপব সবতকেু োতেপয় সয উৎসবতি নবদ্বীপে সববাপেক্ষা তবেযাি িা অবশযই নবদ্বীপের
‘রাসযাত্রা’। বাঙাতির সশ্রষ্ঠ উৎসব দুগবােূজা তকন্তু নবদ্বীেবাসীর সশ্রষ্ট উৎসব ‘রাপসাৎসব’। কাতিবক মাপসর
েূতণবমা তিতথপি এই উৎসব অনুতষ্ঠি হয়। রাপসাৎসবপক সকন্দ্র কপর িক্ষ িক্ষ সিাপকর সমাগম হয় নবদ্বীে
শহপর। উত্তর প্রপদপশর মথুরা-বৃিাবন, ওতড়শা, আসাম, মতনেুর প্রভৃতি তবতভন্ন স্থাপন রাপসাৎসব উৎযাতেি
হয় তকন্তু নবদ্বীপের রাস উৎসব একিু বযতিক্রমী। কারণ এোপন চবষ্ণব ও শাক্ত উভয় ধমবমপির সদবপদবীই
েূতজি হন। যতদও ভারপির অনযানয স্থাপন সয রাপসাৎসব হয় িা হি চবষ্ণবীয় রাস। বুৎেতত্তগি অথব
তবপেষণ করপিও সদো যায় সয, ‘রাস’ শব্দতি চবষ্ণবীয় ভাবধারা েতরেুষ্ট।
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‘রাস’ শব্দতির উৎেতত্ত সংস্কৃি ‘রস্’ ধািু সথপক। চিতত্তরীয় উেতনষপদ আপে – ‘রপসা চব সঃ। রসঃ
সহযবায়ং িব্দ্ধানিী ভবতি।’2 অথবাৎ রসই আনি। ‘সঃ’ (তিতন অথবাৎ শ্রীকৃষ্ণ) রস োড়া আর তকেু নন।
রসস্বরূেপক সেপয়ই জীব আনতিি বা আহ্লাতদি হন। ‘আনপিা ব্রপেতি তবজানীয়াৎ’ হষবৈতরপির িীকাকার
শঙ্কপরর মপি রস হি এক ধরপনর বৃত্তাকার নাৈ যা আি, সষাপিা, বতত্রশ জন তমতিি ভাপব উেস্থােন কপর।
শ্রীধর স্বামীর মপি ‘রপসা নাম বহু নিবকীযুপক্তা নৃিযতবপশষঃ’ – অথবাৎ বহু নিবকীযুক্ত নৃিযতবপশপষর নাম
রাস। শ্রীমৎভাগবৎ ও অনযানয েুরাণ সথপক জানা যায়, েরমেুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রহরপণর তদন
সগাতেনীপদর কাপে প্রতিজ্ঞা কপরতেপিন সয, েরবিবী েূতণবমা তিতথপি তিতন রাসিীিা করপবন। এই চবষ্ণবীয়
রাসিীিার িাৎেযব তবপেষণ করপি হপি শ্রীকৃপষ্ণর সাপথ শ্রীরাধার সম্পকব তবপেষণ প্রপয়াজন। অিীপি
শুকপদপবর মুপে রাধাকৃপষ্ণর রাসিীিা শুপন মহারাজ েরীতক্ষৎ শুকপদবপক প্রশ্ন কপরতেপিন– ভগবান
শ্রীকৃপষ্ণর ধপমবর রক্ষাকিবা হপয়ও েরস্ত্রীসংসপগবর নযায় এমন গতহবিকমব তকভাপব করপিন ? েরীতক্ষৎ-এর এ
প্রশ্ন সাধারণ মানুপষরও প্রশ্ন– এ প্রসপঙ্গ কৃষ্ণদাস কতবরাপজর চৈিনযৈতরিামৃপির অংশতবপশষ উপেেনীয় –
‘রাধা েূণব শতক্ত, কৃষ্ণ েূণব শতক্তমান ।
দুই বস্তু সভদ নাতহ, শাস্ত্র েরমাণ ।।
মৃগমদ িার গন্ধ, চযপে অতবপেদ ।
অতি জ্বািাপি চযপে নাতহ কভূ সভদ ।।
রাধা কৃপষ্ণর ঐপে সদা একই স্বরূে ।
িীিারস আস্বাতদপি ধপর দুই রূে ।।’3
অতির সপঙ্গ িাাঁর দাতহকা শতক্তর সয সম্বন্ধ শ্রীকৃপষ্ণর সাপথ শ্রীরাতধকারও সসই সম্পকব। উভয় স্বরূেিঃ এক।
তকন্তু একা সিা আর রস আস্বাদন করা যায় না। সসইজনয অতেি রসামৃি মূতিব – শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হপয়ও
তনপজর স্বরূেশতক্ত হ্লাতদনী ঘনমূতিব শ্রীরাধা ও ব্রজপগাতেনীপদর সাপথ রসাস্বাদন কপরতেপিন।
এেন প্রশ্ন হি – সারা ভারপিই এই চবষ্ণবীয় ভাবধারাপক সকন্দ্র কপরই রাপসাৎসব অনুতষ্ঠি হয়। তকন্তু
নদীয়ার নবদ্বীপে শতক্তেূজার একাতধেিয সকন ? চবষ্ণবীয় রাস সয এোপন হয়না িা বিা ভুি িপব
শাক্তরপসর িুিনায় অপনকিাই কম। এর কারণ অনুসন্ধান করপি হপি আমাপদর তিন ৈারশ বের আপগ
তফপর সযপি হপব।
কতথি আপে ‘শ্রীচৈিনযপদপবর সময় সথপক নবদ্বীপের রাস উৎসপবর সূৈনা হয়। চৈিনয েূবববিবী সমপয়
নবদ্বীপে িন্ত্রসাধনার প্রৈিন তেি। রাজা বোি সসন সথপক কৃষ্ণৈন্দ্র প্রপিযপকই িন্ত্রসাধনা করপিন। তকন্তু
িাতন্ত্রক কাোতিকপদর নরমুণ্ড ও শবসাধনা সাধারণ মানুপষর মপন ভীতির সঞ্চার কপর। শ্রীচৈিপনযর সমপয়
এই িাতন্ত্রকরা তকেুিা অবদতমি হপিও েরবিবী সমপয় চৈিনযপদপবর নবদ্বীে িযাপগর ের এোনকার
িন্ত্রসাধকপদর বযাতভৈার েুনরায় িীব্র হপি শুরু কপর। িেন নবদ্বীপে সকান চবষ্ণব মতিরও তেি না, যারা
এই িন্ত্রসাধকপদর দতমপয় রােপি োপর।’4 ফপি শতক্তসাধনার এই ধারা বহুকাি ধপরই ৈপি এপসপে।
আবার এমন জনশ্রুতি প্রৈতিি আপে সয, ‘চবষ্ণবীয় রাসপক েযুবদস্ত করার জনয শাক্তরাপসর প্রবিবন
কপরতেপিন মহারাজ কৃষ্ণৈন্দ্র।’5 রাজবংপশর সদওয়ান কাতিবপকয় ৈন্দ্র রায় তিপেপেন – ‘রাজারা শাক্ত, তকন্তু
চবষ্ণব ধপমবর প্রতিও তবপশষ শ্রধা করপিন, ইহারা েুরাপণাক্ত তবতভন্ন অবিাপরর ধািু প্রস্তরময়ী প্রতিমূতিব
প্রতিষ্ঠা কতরয়াপেন। কািী ও কৃষ্ণ উভপয়র প্রতি ইহাপদর তবপশষ ভতক্ত তেি । ইহারা সকবি চৈিনয উোসক
সম্প্রদাপয়র প্রতি তবপশষ তবপদ্বষ কতরপিন।’6 রাজা কৃষ্ণৈন্দ্র তনপজও সাধক তেপিন এবং তিতন কৃষ্ণানি
আগমবাগীপশর শুধাৈার েধতিপি কািী আরাধনা করপিন । িাাঁর সমপয় িাাঁর রাপজয দশ হাজার কািীেূজা
হি।7 সযপহিু নবদ্বীপের প্রায় সমস্ত েতণ্ডিরাই কৃষ্ণনগপরর রাজবংপশর বৃতত্তপভাগী তেপিন িাই িাাঁর
রাজত্বকাপি নবদ্বীপেও কািীেূজার েতরমাণ বৃতধ োয় ।8 িাোড়াও নবদ্বীপের েতণ্ডি ব্রােণরা সারা বাংিায়
তবতভন্ন স্থাপন দুগবােূজা ও িক্ষ্মীেূজা করপিন। এই সমপয় িারা অথবচনতিক তদক সথপকও স্বেি থাকপিও
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তনপজপদর বাতড়পি েূপজার সময় সেপিন না। ফিিঃ েপরর শুভতিতথ কাতিবকী েূতণবমাপি িাাঁরা তনজ তনজ
গৃপহ তনজ তনজ ইষ্টপদবীর েূজা শুরু কপরন। প্রথপম এই েূজা হি েপি । িেন এর নাম তেি ‘েিেূতণবমা’।9
এইভাপব শাক্ত ব্রােণ েতণ্ডিপদর োতরবাতরক গৃহেূজাপক সকন্দ্র কপর বহু জনসমাগম হি এবং সববস্তপরর
মানুপষর অংশগ্রহপণ িা উৎসপবর রূে সনয়। নবদ্বীপের শাক্তরাস উৎসব সূৈনা এভাপবই হপয়তেি। স্বয়ং
রাজা কৃষ্ণৈন্দ্র এই েূজাগুতিপি উৎসাহ দান করপিন। এমনতক রাজা কৃষ্ণৈন্দ্র আপদশ জাতর কপরতেপিন সয,
িাাঁর রাপজয সকি প্রজাপক কািীেূজা করপি হপব। রাজা তনপজ গুপ্তৈর তনপয়াগ কপর এই সকি তবষপয়র
সোাঁজেবর রােপিন। নবদ্বীপে এই শাক্তরাপসর উৎসাহ প্রদাপনর জনয তিতন সোড়ামািিায় উেতস্থি
থাকপিন। সমস্ত প্রতিমাপক তনরঞ্জপনর আপগ সোড়ামািিায় তনপয় আসা হি । তিতন প্রতিমার সাজসজ্জা,
গঠন চনেুণয প্রভৃতি তবৈার কপর সশ্রষ্ট প্রতিমাগুতিপক েুরস্কৃি করপিন।1 0 িপব প্রথমতদপক এই প্রতিমাগুতি
তেি আকাপর সোপিা এবং িা কাাঁপধ কপরই তনপয় আসা হি। উতনশ শিপকর সগাড়ার তদপক রাজা
তগতরশৈপন্দ্রর সমপয় (১৮০২-১৮৪১ খ্ীঃ) িাাঁর নবদ্বীপের নাপয়ব হরপগাতবি প্রামাতণক চৈত্রমাপস ৩৯ ফুি
উাঁৈু ‘হিহতিকা’ েূজা কপরন। ‘হিহতিকা’ তেি ‘বাসন্তী’ মূতিব। িার েপরর বের সথপকই সমস্ত প্রতিমার উচ্চিা
বৃতধ সেপি থাপক। রাজা তগতরশৈন্দ্রও প্রতিমার গঠন ও চনেুণয আনুযায়ী োতরপিাতষক প্রদান করপিন । তকন্তু
রাজা তগতরশৈপন্দ্রর মৃিুযর ের সথপক রাজবংপশর োতরপিাতষক প্রদান ও সশাভাযাত্রা বন্ধ হয়। এতদপক
প্রতিমার উচ্চিা বৃতধ োওয়ায় আর কাাঁপধ কপর তনপয় যাওয়া অিযন্ত দুঃসহ হপয়তেি। েরবিবীকাপি সমসযা
সমাধাপনর জনয সগারুর গাতড়র ৈাকা এপন বাস বাতনপয় ৈারৈাকা সঠিা গাতড় চিরী করা হয় এবং তবশাি
তবশাি প্রতিমা ঐ সঠিাগাতড়র উের িুপি সঠপি সঠপি আড়ং-এ সবর করা হি। তকন্তু তবশাি তবশাি এই
প্রতিমা গাতড়পি সিািা েুবই কষ্টসাধয তেি। ধীপর ধীপর এই ধারারও েতরবিবন আপস। বিবমাপন সিাহার
গাতড়পি কপর এই তবশািাকার প্রতিমাগুতির আড়ং ও তনরঞ্জন হয়। প্রতিমার এই গাতড়গুতিও দশবনাথবীপদর
কাপে েুবই আকষবণীয়। বিবমাপন সবশীরভাগ প্রতিমাই শুরু সথপক এই গাতড়গুতির উের বতসপয়ই চিরী করা
হয়। সকি বাপরায়াতরর তনজস্ব সিাহার গাতড় আপে। আড়ং-এর সময় যাপি সকি দশবনাথবী প্রতিমা দশবন
কপরি োপর সসজনয গাতড়র মপধয বিপবয়াতরং িাগাপনা থাপক। যার দ্বারা প্রতিমাগুতিপক ৩৬০ তডতগ্র
সঘারাপনা সম্ভব হয়। প্রতিমাগুতির উচ্চিা সবশী হওয়ায় প্রায় সকি প্রতিমারই বাপরায়াতর মণ্ডপে চিরী করা
হয়। োিবাতড় সথপক প্রতিমা আনয়ন কপর েূজা করার প্রতক্রয়া নবদ্বীপে প্রায় সনই বিপিই ৈপি।
এপিা সগি নবদ্বীপের শাক্তরাপসর সূৈনা ও ক্রমতবকাশ। এেন নবদ্বীপের উপেেপযাগয তকেু প্রাৈীন ও
প্রতিমার আপিাৈনায় আসা যাক –
১. েুপরােুতর শাক্ত েূজা:
শাক্তেূজাগুতির মপধয অনযিম হি এযািাতনয়া কািী মািা েূজা। ১৭২৮ খ্ীঃ শতক্ত উোসক ভৃগুরাম এই
প্রতিমার প্রতিষ্ঠা কপরন। এই প্রতিমা আজও নবদ্বীে সদয়াড়াোড়ায় েূতজি হয়। নবদ্বীপে রাপস যি প্রতিমা
েূতজি হয় এতি িার মপধয সববাতধক প্রৈীন।1 1 মহারাজ কৃষ্ণৈন্দ্র ভৃগুরাপমর এই েূজায় সন্তুষ্ট হপয় িাপক
১২০০ একর জতম দান কপরন । েূপবব এোপন োগবতি হি। মহাপ্রভুর ৫০০ বের আতবভবাব উৎসপবর সময়
সথপক োগবতি বন্ধ হয়।
i) বড় শযামা মািা: নবদ্বীপের অের একতি প্রাৈীন ঐতিহযমতণ্ডি েূজা হি বড় শযামা মািা। ভৃগুরাপমর সজযষ্ঠ

েুত্র সিঘরীোড়ায়1 2 রড় শযামা মািা প্রতিষ্ঠা কপরন। ভৃগুরাম তনপজ বড় শযামা মািার েূজা না করপিও
িাাঁর নাপম সংকল্প করা হয়। প্রথা অনুসাপর এতি ‘ভড়’ সম্প্রদাপয়র েূজা।
ii) সমপজা শযামা মািা: এতি মৎসজীতব সম্প্রদাপয়র েূজা তেি। বিবমাপন এতি বাপরায়াতর েূজা। এোপন

িাতন্ত্রকমপি েূজা হয়। প্রতিমাতি প্রায় ২২৫ বেপরর প্রাৈীন।
iii) সসপজা শযামা মািা: েূপবব কৃষ্ণনগপরর রাজরাতর সথপক েূজা আসি, বিবমাপন আর আপসনা। সিঘরীোড়া

অঞ্চপি মািার তনজস্ব সবদী রপয়পে । এতিও প্রায় ২২০ বেপরর প্রাৈীন।
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iv) সোপিা শযামা মািা: প্রায় ১০০ বেপরর প্রাৈীন প্রতিমা। সিঘরীোড়া অঞ্চপি েূজার তনজস্ব স্থান আপে ।

েূপবব বড়, সমজ, সসজ ও সোপিা শযামা একসাপথ সশাভাযাত্রায় সবর হি। বিবমাপন িা আর হয় না।
V) শবতশবা মািা: প্রায় ২০০ বেপরর প্রাৈীন েূজা। বযাদরাোড়ায় তনজস্ব জায়গায় মািা েূতজি হন। রাজা

তগতরশৈন্দ্র স্বয়ং এই েূজায় উেতস্থি থাকপিন। এতি ব্রােণ সম্প্রদাপয়র েূজা তেি। েূপবব কৃষ্ণনগপরর
মহারাজার নাপম সংকতল্পি হি। এেন নবদ্বীেবাসীর নাপম সংকল্পীকৃি হয়।
vi) শ্রী শ্রী রণকািী মািা: ‘মাপিা’ সম্প্রদাপয়র েূজা তেি। প্রায় ১০০ বেপরর প্রাৈীন এই প্রতিমা। সদবী নীি

বপণবর, নীপৈ বামহপস্ত শবমুণ্ড তবধ তত্রশুি, দুোপশ ডাতকনী সযাতগনী, কাাঁপধ শবমুণ্ড। িাতন্ত্রক মপি েূজা হয়।
তবশািাকর প্রতিমাতি আড়ং-এর আপগ গাতড়পি সিািা হয়। এেনও বতিদান প্রথা প্রৈতিি আপে এোপন।
২. চবষ্ণব ভাবােন্ন শতক্তমূতিব:
i) ৈাতরৈারাোড়া ভেকািী মািা: প্রায় ২৭০ বেপরর প্রাৈীন। মহারাজ কৃষ্ণৈন্দ্র এই েূজার েৃষ্টপোষক
তেপিন। মহীরাবণ বপধর ের হনুমান সদবীপক মস্তপক ও রাম িক্ষণপক স্কপন্ধ তনপয় োিাি সথপক প্রস্থান
কপরতেপিন – রামায়পণ এই গপল্পর অবিারণা না থাকপিও নবদ্বীপে রাপস এই দৃশয সদো যায়। েূপবব
কৃষ্ণনগর রাজবাতড় সথপক েূজা আসি । বিবমাপন আর আপস না।
ii) হতরসভা োড়া ভেকািী মািা: প্রায় ২৩০ বেপরর প্রাৈীন। ‘ভাদুরী’ সম্প্রদাপয়র েূজা তেি। েপর িা
বাপরায়াতড় তহসাপব েূজা হয়। দুই ভেকািীর মািার একই মূতিব । তবতভন্ন নৃিয ও বাদযযন্ত্র সহকাপর
প্রতিমাতির সুসতজ্জি সশাভাযাত্রা বার হয়। েূজার তনজস্ব স্থান আপে।
iii) সজাড়া বাঘ সগৌরাতঙ্গনী মািা েূজা: প্রায় ১৮০ বেপরর প্রাৈীন। সুপ্রীমপকাপির ৈিুথব প্রধান তবৈারেতি
তবজন মুোজবী এই েূজার সাপথ যুক্ত তেপিন। এোপন সদবী দুতি তসংপহর উের দণ্ডায়মান ও অষ্টভূজা।
প্রতিমাতি এেনও সবয়ারার কাাঁপধ কপর সশাভা যাত্রায় বার করা হয়। সশাভাযাত্রাতি সবশ দশবনীয়। প্রতিমার
সশাভাযাত্রায় অসংেয দশবনাথবী অংশগ্রহণ কপর।
iv) শ্রী শ্রী গঙ্গামািা (ষষ্ঠীিিা) েূজা: প্রায় ৪০ বেপরর প্রাৈীন। বাপরায়াতরর তনজস্ব জায়গা আপে। বহরমেুর
সথপক মৃৎতশল্পী এপন প্রতিমা গড়াপনা হয়। প্রতিমাতির শাতড় সথপক সাজসজ্জা সমস্তই মাতি তদপয় তনতমবি হয়।
তশল্পীর চশতল্পক দক্ষিায় মাতির সাজ আসি সাজপকও হার মানায়।
৩. শাক্ত ও চশবমূতিব –
i) সিীর সদহ িযাগ: প্রায় ৬০ বেপরর প্রাৈীন। রাণীরৈড়া অঞ্চপির েূজা। দক্ষযপজ্ঞ সিী সদহ িযাগ করপি
মহাপদব িাাঁর সদহপক কাাঁপধ তনপয় িাণ্ডব নৃিয করপেন। নারায়ণ সুদশবন ৈক্র তনপয় দাাঁতড়পয় আপে।
ii) গপনশ জননী মািা: সিঘরীোড়ার তনকপি ভরোড়ায় েূজাতি হয়। প্রায় ১০০ বেপরর প্রাৈীন। তশব,
োববিী, গপনশ, কাতিবক, তসংহ ও ষাাঁড় আপে। রাপস সয গপনশজননী েূজা হয় িাপি সেৌরাতণক কাতহনীর
েতরবপিব গাহবস্থ কাতহনীর তৈত্র ফুপি উপঠ।
৪. মঙ্গি কাপবযর সদবপদবী:
i) সবহুিা িেীির ও মনসা: প্রায় ৪০ বেপরর প্রাৈীন। মাপিা োড়ায় েূতজি হয় এই সদবী। কিার সভিায়
মৃি েতি িেীির োপশ করপজাপড় উেতবষ্টা সবহুিা। েৃথকভাপব তবতৈত্র সপেব সুসতজ্জিা ৈিুভুবজা মনসা।
িপব এোপন শুধুমাত্র মনসারই েূজা হয়।
৫. একই অপঙ্গ দুই সম্প্রদাপয়র সদবপদবী –
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i) শ্রী শ্রী হরপগৌরী মািা: প্রায় ৫০ বেপরর প্রাৈীন। তিতিোড়ায় এই েূজা অনুতষ্ঠি হয়। োববিী ও েরপমির
এোপন এক ও অতভন্ন প্রতিমাতিপি চশব ও শাক্ত ধপমবর তমিন সদো যায়।
ii) শ্রী শ্রী হতরহর তমিন: প্রায় ৮০ বেপরর প্রাৈীন েূজা। একই অপঙ্গ চবষ্ণব ও চশব মূতিব সদো যায়। তযতন
হতর তিতনই হর – ‘হতরহর’ এক আত্মা, এই সবাধ জাগাপনাই তশল্পীর মূি উপেশয। প্রতিমাতি ওতরপয়ণ্টাি
চশিীপি হয়।
iii) শ্রী শ্রী কৃষ্ণকািী মািা: ফাাঁসীিিায় এই মািা প্রায় ১০০ বেপরর সবশী সময় ধপর েূতজি হন।
কৃষ্ণকািীর উধবাংশ কািীর নযায় তকন্তু তনম্াংশ কৃপষ্ণর নযায়, চবষ্ণব ও শাক্ত সদবিার অেূবব সমন্বয় মূতিব এই
কৃষ্ণকািী প্রতিমা। কতথি আপে, এর তবধান বৃিাবন সথপক আনীি হপয়তেি।
৬. সম্পূণব চবষ্ণবীয় সদবপদবী –
i) ভপক্তর ভগবান্: ৪০ বেপরর প্রাৈীন এই েূজা বাগাতরয়া োড়াপি ভপক্তর ভগবান্ মূতিবর েূজা হয়। সুদশবন
ৈক্রধারী ৈিুভুবজ নারায়ণ এোপন উেতস্থি। সম্পূণব চবষ্ণব মপি েূতজি হয়।
ii) শ্রী রামৈপন্দ্রর সসিুবন্ধন: প্রায় ৫০ বেপরর প্রাৈীন েূজা। রামৈপন্দ্রর সসিুবন্ধন মূতত্তবতি একমাত্র
সদওয়াোড়া বাইপিন-এ েূতজি হয়। রামায়পণর কাতহনী অবিম্বপন এই প্রতিমার তনমবাণ হয়।
iii) অনন্ত শযযা মূতিব েূজা: নবদ্বীপের রাস উৎসপব একতিমাত্র অনন্তশযযা মূতিব েূতজি হয়। মূতিবতির মূি
তবষয়বস্তু হি– ভগবান শ্রীহতর অনন্ত শযযায় শাতয়ি। সমুে সম্ভূিা নারায়পণর স্ত্রী িক্ষ্মী নারায়পণর োদপসবায়
রি। নারায়পণর নাতভকমি সথপক সৃতষ্টকিবা ব্রোর জন্ম হি।
iv) শ্রীকৃপষ্ণর জন্মাষ্টমী েূজা: অের একতি উপেেপযাগয েূজা হি শ্রীকৃপষ্ণর জন্মাষ্টমী েূজা। এই েূজার
প্রতিষ্ঠাকাি প্রায় ১৯৫৮ তখ্স্টাব্দ।1 3 বাসুপদব কৃষ্ণপক সকাপি তনপয় নিপিাপক যাপেন, িেন তেেন
সথপকই বাসুকী নাগ িাাঁপদর মাথায় ফণা তবস্তার কপর বৃতষ্ট সথপক িাাঁপদর রক্ষা কপরপেন।
v) শ্রী শ্রী যুগি তমিন: নবদ্বীপে সবশ কপয়কতি যুগি তমিন প্রতিমা েূতজি হয়। রাধা কৃপষ্ণর তমিনই হি
যুগি তমিন। ইতদিেুপর সয যুগি তমিন প্রতিমা েূতজি হয় সসতি সবপৈপয় প্রাৈীন। প্রায় ৭০ বের ধপর
এোপন যুগি তমিন েূজা হপয় থাপক।
vi) শ্রী শ্রী রাধাবৃপষ্ণর ৈক্ররাস: চবষ্ণবীয় রাপসর মপধয সববাপেক্ষা প্রাৈীনিম রাস হি শ্রী শ্রী রাধাকৃপষ্ণর ৈক্র
রাস। নবদ্বীপের েতণ্ডি ব্রজনাথ তবদযারপের সেৌত্র তশতিকন্ঠ ভট্টাৈাযব ১৯১০ তখ্স্টাপব্দ নবদ্বীপে ৈক্ররাপসর
প্রবিবন কপরন। েতণ্ডি ব্রজনাথ তবদযারে িাাঁর ৈিুষ্পাঠীতস্থি স্থাপন হতরসভা মতির তনমবাণ কপর ‘নািুয়া’
সগৌপড়র মূতিব প্রতিষ্ঠা কপরন। এই হতরসভা নািমতিপর আজও আনুভূতমক িপি ঘুণবায়মান ৈাকার সকন্দ্রস্থপি
রাধাকৃপষ্ণর মূতিব আর িাাঁর ৈপক্রর েতরতধপি নৃিযরিা এক এক সগােীর মাপে এক একতি কৃষ্ণ সরপে ৈক্রতি
সঘারাপনা হয় – ইহাই ‘ৈক্ররাস’। শ্রীমৎভাগবপি আপে – ‘অনন্ত শতক্তসম্পন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একই সমপয় দুই
দুই সগােীর মপধয প্রপবশ কপর িাাঁপদর কণ্ঠ ধারণ করি। সসই সময় প্রপিযক সগােী মপন করপিন শ্রীকৃষ্ণ
একমাত্র িাাঁর তনকিই আপেন।’1 4 ইহাই ৈপক্র রাপসর িাৎেযব। িাোড়া ধ্রুবনারায়ণ, রামৈপন্দ্রর সসিুবন্ধন,
রামভক্ত হনুমান, শ্রী রাধা কৃপষ্ণর যুগি তমিন, সগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রভৃতি চবষ্ণবীয় সদবপদবীও েূতজি হয়।
৭. সম্পূণব চশবমুতিব –
i) শ্রী শ্রী নিরাজ বিনা: ভগবান্ তশপবর নৃিযরিমূতিবপক েূজা করা হয়। নবদ্বীপে ৈারতি নিরাজ েূজা হয়।
িার মপধয উপেেযপযাগয হি সরকারোড়ার নিরাজ বিনা। প্রায় ৪০ বেপরর প্রাৈীন এই েূজা। েূজার
মণ্ডেসজ্জা সবার নজর কাপড়। বহু বের ধপরই রাস উৎসবপক সকন্দ্র কপর এোপন একতি রাস সমিা বপস, যা
প্রায় সািতদন ধপর ৈপি।
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এোরাও সবশতকেু সদবপদবী নবদ্বীপের রাপস েূতজি হয় যার উপেে আমরা সকাপনা প্রাৈীন গ্রপে উপেে
োই না। এই প্রতিমাগুতির মূতিব সম্পূণব স্বকতল্পি, সযমন ভারিমািা। নবদ্বীপে সবশ কপয়কতি ভারিমািা
েূতজি হন। ১৯৬২ সাপি ভারি-ৈীন যুপধর ের সথপক িক্ষণীয়ভাপব ভারিমািা েূজা বৃতধ োয়। অের
একতি েূজা সদবীপগাষ্টমািা। প্রায় ৮০ বেপরর প্রাৈীন এই প্রতিমায় দুগবা কৃষ্ণপক সকাপি তনপয় ননী
োওপেন। এোড়াও রপয়পে সবপনোড়ার তবিজননী েূজা, সযোপন সরস্বিী ও তশবানীর তমতিি রূে প্রকাশ
সেপয়পে।
এভাপব শাক্ত চবষ্ণব, চশব সথপক শুরু কপর ৈণ্ডীমঙ্গি, মনসামঙ্গি সেৌরাতণক নানা কাতহনীপক সকন্দ্র কপর
প্রতিমা গপড় উপঠ নবদ্বীপের রাপস সমপয়র সাপথ সাপথ রাস উৎসপবরও বদি ঘপিপে। েূজামণ্ডে,
আপিাকসজ্জা সথপক বাদযযন্ত্র সমস্ত তকেুপিই সিপগপে আধুতনকিার সোাঁয়া। বিবমাপন নবদ্বীে শহপর প্রায়
৩০০-এর সবশী প্রতিমা েূতজি হয়। প্রায় সমস্ত প্রতিমাই আড়ং-এর তদন নবদ্বীপের রাজেপথ দশবনাথবীপদর
দশবপনর জনয তনপয় আসা হয়। সিাহার গাতড় কপর বাদযযন্ত্র সহকাপর নবদ্বীে শহপর েতরক্রমা কপর
প্রতিমাগুতি। বিবমাপন েতিমবপঙ্গর মাননীয়া মুেযমন্ত্রী শ্রীমতি মমিা বপিযাোধযায়-এর অনুপপ্ররণায় আড়ং
এর েপর নবদ্বীপে ‘রাস কাতনবভাি’ অনুতষ্ঠি হপে। এই কাতনবভািপক সকন্দ্র কপর জনগপণর উৎসাহ িুপঙ্গ।
বাোই করা ২০/২২ তি প্রতিমাপক তনপয় রাস কাতণবভাি অনুতষ্ঠি হপে। তবতভন্ন প্রপদপশর নৃিয, িযাবপিা,
বাদযযন্ত্র, আপিাকসজ্জা সহকাপর এই প্রতিমাগুতি শহপরর রাস্তায় েতরক্রমা করপে। কাতণবভাপির সশ্রষ্ট
প্রতিমাগুতিপক নবদ্বীে সেৌরসভার িরফ সথপক েুরস্কৃি করা হয়। কাতনবভাপির েপরর তদন সকাপি শূনয
েূজামণ্ডব গুতির সন্মুপে যেন বাদযযন্ত্রীরা সানাই এর করুণ রাতগনী েতরপবশন করপি থাপকন িেন আেনা
হপিই েেীবাসীর সৈাপে জি এপস যায়। েপরর বের রাপসর তদপনর আশায় সৈাে মুপে বুক বাাঁপধ িাাঁরা।
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