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Abstract 
 

We can see the variety scenario of mythological, social, historical etc. to become 

established for decorating the architecture bodies of Bengal's terracotta temples. These 

pictures not only established to increase the elegance of those temples, it has some social 

and cultural values. For decorating the each temples of Bengal the pictures of mythological 

stories had created a different measure. Those mythological stories which had taken place 

at bodies for elegance  of different terracotta temples of Bengal are story of Ramayana, 

story of Mahabharata, story of dalliance of Krishna and other mythological god and 

goddess's story and picture's plaques. Presently our research's topic is "architecture of 

Bengal's terracotta temples and ten incarnations". In grain and river based Bengal we can 

see different types temples. There had been established some plaques of ten incarnation of 

god Bishnu at those temples' bodies as a part of elegance. Some of those ten incarnations 

we can find at upper portion of some temples, somewhere two sides of temples and 

somewhere along with other mythological gods. We can see these ten incarnations together 

at very few temples. Whenever any violation, injustice and disaster come down then the 

universe rarer god Vishnu had born in the Avatars different incarnations to rescue and 

giving contentment to the earth inhabitants from those ultimate and terrible situations. 
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১. বন্দভ া: ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিয স্থাকতযয গাত্র ারাং যকণ াঅভযা টৌযান্দণ , াভান্দজ , ঐন্দতান্দ  প্রবৃন্দত ন্দফন্দফধ ন্দচত্র 

পর ক  প্রন্দতস্থান্দত কত টদন্দখ। এাআ ভস্ত  ান্দন্দন ন্দচত্রগুন্দর শুধু ভাত্র ভন্দিকযয নািন্দন  টৌিমজ ফধজকনয জনয প্রন্দতস্থান্দত 

 যা ন্দন, এয াভান্দজ -াাংস্কৃন্দত  তাৎমজ  ভূরয যককছ। ফাাংরায প্রা প্রন্দতন্দে ভন্দিকযয ারাং যকণ টৌযান্দণ  াঅখযাকনয 

 ান্দন্দনয-ন্দচত্র এ  ন্দফযাে ভাত্রা স্থান  কয ন্দনককছ। ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিয গাকত্রয ারাং যকণ টৌযান্দণ  টম ভস্ত 

 ান্দন্দন গাথাগুন্দর স্থান  কয ন্দনককছ টগুন্দর র—যাভাকণয  ান্দন্দন, ভাাবাযকতয  ান্দন্দন,  ৃষ্ণরীরায  ান্দন্দন এফাং ানযানয 

টৌযান্দণ  টদফ-টদফীয াঅখযান  ন্দচত্র পর  াআতযান্দদ। ফতজভান াঅভাকদয গকফলণা প্রফকেয ন্দফল র—ফাাংরায টেযাক াো 

ভন্দিয স্থাতয  দাফতায। লয যাভর  নদী ভাতৃ  ফাাংরা াঅভযা নানান যীন্দতয ভন্দিয টদখকত াাআ। এাআফ যীন্দতয 

ভন্দিকযয গাত্রারাং াকয প্রন্দতস্থান্দত ককছ ন্দফষ্ণুয দাফতাকযয-ন্দচত্র পর । ট াথা ফা ভন্দিকযয উকযয াাংক, ট াথা ফা 

http://www.thecho.in/
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ভন্দিকযয দুাআ াকশ্বজ, াঅফায ট ান ট ান ভন্দিকয ানযানয টৌযান্দণ  টদফ-টদফীকদয কঙ্গ দাফতাকযয  ক ন্দে াফতায স্থান 

টককছ াঅন্দফবজাফ ঘকেকছ। খুফ  ভ ভন্দিকযাআ াঅভযা এ াকথ দন্দে াফতাযক  টদখকত াাআ। এাআ ৃন্দথফীকত মখনাআ ট ান 

ানাচায, ান্দফচায  ন্দফমজ টনকভ এককছ তখনাআ জগৎার  বগফান ন্দফষ্ণু এ  এ ো াফতায রূক ৃন্দথফীকত জন্মগ্রণ 

 কয টাআ চযভ  বাফ াফস্থা টথক  ৃন্দথফীফাীক  ভুন্দক্ত  স্বন্দস্ত ন্দদককছ।     
 

২. দাফতায: বগফান ব্রহ্মাাআ করন এাআ জগকতয ৃন্দি  তজা। াঅভাকদয াঅন্দদ ুরূল ভনুক  ৃন্দি  কযন ব্রহ্মা। ভনু  করায 

তযা  কয  াধনা  কয এাআ ৃন্দথফীক  ুখ স্বাচ্ছকিয বন্দযক ন্দদকন্দছকরন। বগফান ব্রহ্মায াঅজীফাকদ এফাং ভনুয তযা, 

ফাৎকরয এাআ জগৎ াংায বাকরাাআ চরন্দছর। ন্দ ন্তু ক্রকভ ক্রকভ এাআ বাকরা ভকয ভকধযাআ রাৎ ন্দফজজ টনকভ এর। ন্দ ছু 

াাধু স্বাথজয টরাক যা ন্দনকজকদয স্বাথজ চন্দযতাথজ  যকত এাআ জগৎ াংাকয ন্দফৃঙ্খরা এফাং াান্দিয ফাতাফযণ ততন্দয  যকত 

থা করা। এাআ াফস্থা এ  ভ চযকভ কর এফাং তখনাআ এাআ ৃন্দথফীকত এ  চযভ ন্দফমজ নাকভ। এাআ চযভ াফস্থা টথক  

ৃন্দথফীক  ভুক্ত এফাং জগৎফাীক  াঅশ্বস্ত  যকত বগফান ন্দফষ্ণু এ  এ  রূক এ  এ  াফতাকয এাআ ৃন্দথফীকত জন্মগ্রণ 

 কযকছন এফাং ৃন্দথফীক  যক্ষা  কযকছন। বগফান ন্দফষ্ণুয এাআ দন্দে াফতায র—ভৎয,  ভূজ, ফযা, নযন্দাং ফা ননৃ্দাং, 

ফাভন, যশুযাভ, শ্রীযাভচন্দ্র, ফরযাভ, ফদু্ধ এফাং  ন্দি।   
 

৩. দাফতায  ান্দন্দন: ৃন্দথফীকত মখনাআ ানাচায  ান্দফচায শুরূ ককছ তখনাআ জগৎার  বগফান ন্দফষ্ণু াফতায রূক এক 

জগৎফাীক  ভুন্দক্ত ন্দদককছন। ন্দফন্দবন্ন ুযাণ এফাং প্রাচীন গ্রকে াঅভযা ন্দফষ্ণুয দন্দে াফতাকযয উকেখ াাআ। ন্দনকন্ম এাআ 

দাফতাকযয  ান্দন্দন ম্পক জ াঅকরাচনা  যা র
১
:  

 

৩.১ ভৎাফতায: ভস্ত ভানফ ুকরয াঅন্দদ ুরূল করন ভনু ভাযাজ ভনুয যাজত্ব াকরয টল ন্দদক  ানাচাকয এাআ ৃন্দথফী বকয 

মা। ন্দর  এাআ ভাআ এ ো মুকগয টল ।  ৃতভারা নাভ  এ ন্দে নদীকত ভাযাজা ভনু এ ন্দদন স্নান  যকত ন্দগকন্দছকরন। 

স্নান টকয তজণ  যায জনয ন্দতন্দন তাাঁয দুাত ন্দদক নদী টথক  জর তুকর ন্দনকন্দছকরন। টাআ জকরাআ তাাঁয াকত উকর একন্দছর 

টছাঞ্ঞ এ ন্দে ভাছ। ভাছোক  ন্দতন্দন জকর ছাড়কত মাকফন ন্দর  টাআ ভূহুকতজাআ ভাছন্দে ভনুক  ফকর উরর—দা  কয াঅভাক  জকর 

টছকড় টদকফন না ফাাঁচান। হৃদ ভনু তখন ন্দনকজয  ভুণ্ডুরযু ভকধয ভাছন্দেক  টযকখ তজণ টকয ন্দনকজয প্রাাকদ ন্দপযকরন এফাং 

প্রাাকদয এ ো ন্দনযারা জাগা  ভুণ্ডুরুো টযকখ ন্দদকরন।  
 

      যন্দদন ভাযাজা টদখকরন  ভুণ্ডুরুয ভকধয ভাছোয াঅয জাগা কচ্ছ না, ভাছো ফকড়া ক টগকছ, তখন ভনুয ন্দনকদজক 

এফাং ভাকছয ানুকযাকধ ভাছোক  এ ো টচৌফাচ্চায ভকধয টছকড় টদা র। ন্দ ন্তু যন্দদন টদখা টগর ভাছো াঅকযা ফকড়া ক 

টগকছ এফাং টচৌফাচ্চায ভকধয তায জাগা কচ্ছ না। তখন যাজা ন্দনকজয ফাগাকনয কযাফকয ভাছন্দেক  টছকড় ন্দদকরন। ন্দ ন্তু 

কযয ন্দদন াঅফায টাআ ন্দফন্দি। ভাছন্দে াঅকযা ফকড়া ক উকরকছ এফাং কযাফকয তায জাগা কচ্ছ না। তখন যাজা টরা  

রস্কয কমাকগ ভাছন্দেক  কযাফয টথক  তুকর নদীকত টছকড় ন্দদর। ন্দ ন্তু কযয ন্দদন াঅফায টাআ এ াআ ন্দফন্দি। ভাছন্দে একতা 

ফকড়া ক টগকছ টম নদীকত াঅড়াাঅন্দড়বাকফ ভাছন্দে যককছ। নদীয াধয ন্দ  তাক  ন্দিন্দঙক মা। তখন যাজায ন্দনকদজক 

ভাছন্দেক  নদী টথক  ভুকে টছকড় ন্দদক াঅা র। ভুকে ছাড়া ভাত্রাআ ভাছন্দে াঅকযা ন্দফারা ায ক উরর। তখন ভাযাজা 

ফুঝকত াযকরন এাআ ভাছ ট ান াধাযণ ভাছ ন, ন্দনিাআ বগফান তায াকথ ছরনা  যকছন। তখন ভনু দুাআ াত টজাড়  কয 

ভাছন্দেয াভকন  াতয স্বকয ফরকরন দা  কয াঅন্দন াঅভায ন্দযচ প্রদান  রূণ। তখন জগৎার  নাযাণ ভাকছয রূ 

তযাগ  কয ভুকেয জর টথক  উকর ভনুয াভকন উন্দস্থত র।  
 

       ভাছ রূী বগফান ন্দফষ্ণু যাজাক  ফরকরন াঅজ টথক  াত ন্দদকনয ভকধয ব্রহ্মাকণ্ড প্রর কফ এফাং ভস্ত ন্দফশ্ব জকরয 

তরা চকর মাকফ। ভানুল টথক  শুরূ  কয লযফীজ ভস্ত ন্দ ছুাআ াংগ্র  কয যাখকফ। প্ররক মখন ভস্ত ন্দ ছু তন্দরক টমকত 

থা কফ তখন এ ো টনৌ া তুন্দভ টদখকত াকফ। টাআ কঙ্গ ন্দফষ্ণুয টানায ন্দাং টদখকত াা মাকফ। দন্দড় ন্দদক টাআ ন্দাং 

এয কঙ্গ টনৌ াক  টফাঁকধ যাখকফ। তাযয ভুকেয জর মখন কয ন্দগক াঅফায ভান্দে টদখা মাকফ তখন তুন্দভ এাআ ৃন্দথফীক  

াঅফায নতুন  কয ান্দজক তুরকফ। প্তন্দলজযা এাআ  াকজ ভনুক  াাময  যকফ। এাআ  থাগুন্দর ভনুক  ফকর ভাছন্দে াঅফায 

ভুকেয জকরয ভকধয ান্দযক টগর। এযয াতন্দদকনয ভকধয টাআ ফ ঘেনা ঘের মা মা ফকরন্দছকরন ভৎয রূী ন্দফষ্ণু 

াফতায। যাজা ন্দফষ্ণুয াঅকদ ভকতা টাআ ফ  াজ  যকরন এফাং প্তন্দলজকদয াাকময ৃন্দথফীক  াঅফায নতুন  কয ান্দজক 

তুরকরন। াঅয এাআবাকফাআ াঅয এ ন্দে নতুন মুকগয ৃন্দি র (ন্দচত্র নাং-১, ২ ৩)।    
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ন্দচত্র নাং: ১- ভৎয াফতায ন্দচত্র নাং: ২- ভৎয াফতায ন্দচত্র নাং: ৩- ভৎয াফতায 
 

৩.২  ভূজাফতায: াঅভযা জান্দন স্বকগজয টদফতাযা টবাগন্দফরাী। এভন এ  ভ একন্দছর এাআ টবাগন্দফরাী টদফতাযা ন্দফরাকয 

ভকধয থা কত থা কত তাকদয াধনা, তযায  থা বুকর ন্দগক ক্রভাআ দূফজর ক উকরন্দছর। তখনাআ তাকদয টশ্রষ্ঠত্ব ন্দনক 

 র ন্দফফাকদয ৃন্দি ।  
 

      াযন্দদক  াতাকর ফফা াযী তদতযযা  ৃচ্ছাধন, ধযান, াস্ত্র ার, াকস্ত্রয ানুীরন প্রবৃন্দতয ভাধযকভ ন্দনকজকদযক  

াঅকযা উন্নত  যকত থাক । ন্দর  এাআ ভাআ াুযযা স্বগজযাজয াঅক্রভণ  কয ফক এফাং টদফতাকদয ন্দফকদয ভুকখ টপকর 

টদ। াুযকদয াঅক্রভকণ টদফতাযা াযান্দজত  এফাং স্বগজযাজয টথক  তাযা প্রাণ ফাাঁন্দচক ারা, াঅয স্বগজযাকজয াুযকদয 

ান  ামজ চরকত থাক । স্বগজ চুযত ক টদফতাযা উদ্ধাকযয জনয প্রথকভ ব্রহ্মায স্মযণান্ন । এযয ব্রহ্মায যাভকজ ব্রহ্মা 

 ভস্ত টদফতাযা ন্দফষ্ণুয  াকছ মা এাআ ন্দফদ টথক  উদ্ধাকযয জনয। ন্দফষ্ণু তখন টদফতাকদয যাভজ টদ ক্ষীযাগয ভেন 

 কয াভৃত ান  কয ুনযা ান্দি াজজন  যকত।    
 

      তখন টদফতা  াুযকদয ভকধয এ ো ন্দে াক্ষন্দযত  এফাং উব ক্ষ ন্দভকরাআ ক্ষীযাগয ভেকনয  াকমজ ব্রতী র। 

ন্দ ন্তু ভেকনয জনয চাাআ দণ্ড  দন্দড়। নাযাকণয াআচ্ছা ভিায ফজত র দণ্ড াঅয নাগযাজ ফাুন্দ  র দন্দড়। এাআ ভেকনয ভ 

াঅফায এ  ন্দফমজ ঘের। জকরয ভকধয ভিায ফজত ফাযফায ঘুযকত ঘুযকত াাঁক য টবতকয তন্দরক টমকত থা র। ন্দফশ্ব ভজায 

ভকতা ফকড়া  ুীরকফযা ট ান বাকফ াাড় বান্দক যাখকত াযর না। এাআ চযভ ন্দযন্দস্থকতকত টদফতাযা াঅফায ন্দফষ্ণুয 

স্মযণান্ন করন। তখন বগফান ন্দফষ্ণু ন্দফার এ   চ্ছকয রূ ধকয জকরয তরা ন্দগক তাাঁয ন্দকরয য ভিায ফজতক  

এভনবাকফ তুকর ধযকরন মাকত াঅয ন্দ ছুকতাআ াাঁক য টবতয তন্দরক টমকত না াকয। এাআ ভৎ উকেয াধকনয জনয 

বগফান ন্দফষ্ণু  চ্ছ ফা  ূভজ রূক াাময  কযন্দছকরন ফকরাআ, ন্দফষ্ণুয াঅয এ  াফতায র  ূভজ।  
 

      এযয ভেকন াঅয ট ান ফাধা এর না। ভেকনয য এক  এক  উরকত থা র ুযন্দব গাাআ, উচ্চ্চাঃশ্রফা নাভ  টঘাড়া, 

ুিয ুিয টরাবনী ন্দজন্দন, ারূা রক্ষী টদফী এফাং াফককল ারূ এ  ুরূল াকত াভৃত  র ন্দনক উকর এর। 

টদফতাযা এাআ ুরূকলয নাভ ন্দদকরন ‘ধন্বিন্দয’; এযয টদফতা  াুযকদয ভকধয াভৃত ান  যা ন্দনক  রকয ৃন্দি র, 

বগফান ন্দফষ্ণুয াতা টাআ  রকয াফান র। টদফতাযা ট ৌর  কয টাআ াভৃত ান  কয ন্দনর াুকযযা টর না। 

পকর টদফতাকদয াকথ াুযকদয াঅফায মুদ্ধ ফাধর এফাং টাআ মুকদ্ধ াুযযা টকয টগর। ুনযা স্বগজ যাকজয টদফতাকদয 

ক্ষভতা  াকভ র (ন্দচত্র নাং-৪, ৫ ৬)।       

   

ন্দচত্র নাং: ৪-  ূভজ াফতায ন্দচত্র নাং: ৫-  ূভজ াফতায ন্দচত্র নাং: ৬-  ূভজ  াফতায 
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৩.৩ ফযা াফতায: ভাযাণী ন্দদন্দতয ুত্র ন্দযণযাক্ষয ন্দছকরন ভা ফরফান  ন্দক্তধয। মুদ্ধাআ ন্দছর ন্দযণযাকক্ষয টনা; তায 

গাক ন্দছর াীভ ন্দক্ত। এাআবাকফ মুদ্ধ  যকত  যকত ন্দযণযাক্ষয এক য য এ  স্থান দখর  যকত থাক  টদফতাকদয ন্দছকন 

টপকর। টদফতাকদয ভকধয ব্রহ্মা াঅয ভকশ্বয ছাড়া াঅয  াউক াআ ট য  যকত াযত না। এভন ন্দ  বগফান ন্দফষ্ণুয নাভ 

ট উ উচ্চাযণ  যকর তাক  টভকয টপরত।  
 

       ন্দযণযাক্ষ তযা  কয ব্রহ্মায াভযকত্বয ফয চাাআকরন ন্দ ন্তু ব্রহ্মা তাক  এাআ ফকর ফয ন্দদকরন টম ট ান াস্ত্র কস্ত্রয 

াঅঘাকত তায ভৃতুয কফ না। এযয টথক  ন্দযণযাক্ষয এক ফাকয টফকযাা ক উরর, তায াতযাচাকয টদফতাযা স্বগজ যাজয 

টথক  ারাকত াঅযম্ভ  যর। ন্দর  এাআ ভাআ ৃন্দথফীকত এ  ন্দফজজকয ৃন্দি র। াঅভযা জান্দন ূমজ ুকভরু (উিয) টভরু 

প্রদন্দক্ষণ  কয। এাআ প্রদন্দক্ষকণয ভ ূকমজয মাকত ট ান াুন্দফকধ না  তাাআ ৃন্দথফীয ুকভরুয ভাথাো িানন্দদক  এ েু 

টন্দরক ন্দদত, রাৎ এ ন্দদন ুকভরুয ভাথাো এ েু টফন্দ টকর মাাাআ াগয ভাাগকয প্লাফকনয ৃন্দি  এফাং টগাো ন্দফশ্ব 

জরভ ক কর। এয পকর ভা প্ররকয ৃন্দি , ভস্ত ভানুল, শু ান্দখ, গাছ ারা ফাআ ভাযা মা। শুধুভাত্র টথক  মা 

 ক ন্দে াাকড়য চূড়া এফাং ন্দভার।  
 

       এাআ ন্দযন্দস্থন্দতকত ন্দযণযাক্ষয মুদ্ধ  যায জনয াঅয  াউক  টর না। তখন ন্দভারকয চূড়া াঅঘাত  যকত থা র। তখন 

ন্দভারকয ান্দধন্দষ্ঠত টদফতা টফন্দযক এক ফরর তুন্দভ ফরূণকদকফয াকথ মুদ্ধ  কযা। ন্দযণযাক্ষয ফরূণকদকফয  াকছ মুদ্ধ  যকত 

টগকর ফরুণকদফ তাক  শ্রীন্দযয াকথ মুদ্ধ  যায  থা ফকর। এাআ ভ ন্দফষ্ণু ন্দছকরন াতাকর। জকরয তরা টথক  ৃন্দথফীক  

উদ্ধায  কয াঅনায জনয ন্দফষ্ণু ন্দফযাে াঅ ায এ  ফযাকয (ূ কযয) রূ ধকয তাাঁয ন্দফারা ায দাাঁত ন্দদক ৃন্দথফীক  তুকর 

াঅনায টচিা  যন্দছকরন। ন্দযণযাক্ষয াতাকর ন্দগক ফযাকয ন্দফারা ায টচাযা, াঅগুকনয ভকতা টচাখ াঅয খাড়া দাাঁত টদকখ 

প্রথকভ াফা াআ ক টগকরন। ফযাকয াকথ মুকদ্ধ ন্দযণযাক্ষয ন্দরপ্ত র। মুদ্ধ  যকত  যকত এ  ভ দুজকনয ান্দতাযাআ 

ভান্দেকত কড় টগর। এযয ভুকখাভুন্দখ রড়াাআ শুরূ র দুজকনয ভকধয। ফযা রূী ন্দফষ্ণু তায খাড়ায ভকতা দাাঁত ন্দযণযাকক্ষযয 

যীকয ঢুন্দ ক একপাাঁড় কপাাঁড়  কয ন্দদক তাক  তযা  যকরন এফাং তায াতযাচাকযয াত টথক  জগৎফাীক  ন্দচয াকরয  

জনয ভুন্দক্ত ন্দদকরন।  
 

৩.৪ ননৃ্দাং াফতায: ভাযাণী ন্দদন্দতয াঅয এ  ুত্র াথজাৎ ন্দযণযাকক্ষযয টছাে বাাআ ন্দযণযা ন্দু বগফান ন্দফষ্ণুয দ্বাযা 

ন্দযণযাকক্ষযয ভৃতুযয খফয শুকন যাকগ এক ফাকয টপকে ড়র। ন্দযণয ন্দু াভযত্ব রাকবয জনয ব্রহ্মায তযা  যকত 

রাগর। ট ব্রহ্মায  াকছ ফয চাাআর ট ান াকস্ত্রয াঅঘাকত ব্রহ্মায দ্বাযা ৃন্দি া  াকযায দ্বাযা জর-স্থর-ূণয  াঅগুকন এফাং 

ন্দদকন ফা যাকত তায টমন ভৃতুয না । ব্রহ্মা তাক  এাআ ফয প্রদান  যকরন।  
 

       এযয যাজধানীকত ন্দযণয ন্দুয াতযাচায টফকড় টমকত থা র। টদফতাকদয মুকদ্ধ ান্দযক ন্দদক ট স্বগজ যাজয জ  কয 

ন্দনর। স্বগজ-ভতজয-াতাকরয াঅন্দধশ্বয ক ফর ন্দযণয ন্দু। াআন্দতভকধযাআ ন্দযণয ন্দুয ুত্র জন্মার মায নাভ প্রহ্লাদ। 

ন্দযণয ন্দু প্রহ্লাদক  গুরু শুক্রাচাকমজয  াকছ ন্দক্ষা াজজকনয জনয ান্দরক ন্দদর। ন্দ ন্তু প্রহ্লাদ গুরূগৃক ন্দগক ুকমাগ টকরাআ 

শ্রীন্দযয গুণ ীতজণ  যকত থাক । ত টফাঝাকনায কয ন্দ ন্তু প্রহ্লাদক  ফাকগ াঅনকত াযা টগর না। এন্দদক  ন্দযণয ন্দু 

ুত্র প্রহ্লাদক  ভাযায জনয ন্দফন্দবন্ন টচিা  যর  খন ফা ান্দড় াকর ভাথা টযকখ তাক  তাক  তযা  যকত টগর,  খকনা ূকর 

চড়াকনায টচিা  যর, াঅফায  খন ভাতার ান্দতয াকয তরা তাক  টপকর ন্দদর,  খন ফা ফুক  াথয টফাঁকধ তাক  

ভুকেয জকর টপকর ন্দদর, াঅফায  খন তাক  াঅগুকনয ভকধয টপকর ন্দদর। ন্দ ন্তু শ্রীন্দযয  ৃা প্রন্দতফাযাআ ট টফাঁকচ টগর।   

তখন ন্দযণয ন্দু টযকগ ন্দগক প্রহ্লাদক  ন্দজজ্ঞাা  যর—‘টতায শ্রীন্দয ট াথা থাক ’, প্রহ্লাদ জফাফ ন্দদর ‘শ্রীন্দয ফ 

জাগাকতাআ থাক ’। টযকগ তখন ন্দযণয ন্দু এ ো থাকভয ভকধয রান্দথ ভাযর, টাআ থাভ টথক  ন্দাংকয  ভকতা ন্দফযাো ায 

এ  প্রাণী গজজন  যকত  যকত টফন্দযক এর। এাআ প্রাণীয ভুখো ন্দাংকয ভকতা এফাং ফান্দ ো ভানুকলয ভকতা। তায াকতয 

াঅঙুকরয নখ খুকড়য ভকতা ধাযাকরা  ক্ত। এাআ ন্দাংকয কঙ্গ ন্দযণয ন্দুয মুদ্ধ টফাঁকধ টগর। মুদ্ধ  যকত  যকত এ  ভ 

এাআ ন্দফযাো ায নযন্দাং ন্দযণয ন্দুক  তায ঊরূয ভকধয তুকর ন্দনক নখ ন্দদক তায ফু  ন্দচকয দুপারা  কয ন্দদর এফাং 

ন্দযণয ন্দু প্রাণ তযাগ  যর। এাআবাকফাআ বগফান ন্দফষ্ণু নযন্দাংকয রূ ধকয এক ন্দযণয ন্দুক  তযা  কয জগৎফাীক  

তায াতযাচাকযয াত টথক  ভুন্দক্ত ন্দদক টগর। তাাআ নযন্দাংক  বগফান ন্দফষ্ণুয াঅয এ  াফতায রূক গণয  যা  (ন্দচত্র 

নাং-৭, ৮  ৯)।         
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ন্দচত্র নাং: ৭- নৃন্দাং  াফতায ন্দচত্র নাং: ৮-  নৃন্দাং াফতায ন্দচত্র নাং: ৯- নৃন্দাং াফতায 
 

৩. ফাভন াফতায: ন্দযণয ন্দুক  তযা  কয নযন্দাং াফতায াথজাৎ শ্রীন্দয প্রহ্লাদক  ন্দাংাকন ফন্দক ন্দদক টগকরন, 

প্রহ্লাদ ন্দ ছু ার ুকখ স্বাচ্ছকিয যাজত্ব  যায য তাাঁয ুত্র ন্দফকযাচকনয াকত এাআ দ্বান্দত্ববায তুকর ন্দদকরন। ন্দ ন্তু ট ৌর 

 কয টদফতাযা ন্দফকযাচকনয াঅু ট কড় ন্দনকরন। এযয ন্দাংাকন ফকরা ন্দফকযাচকনয ুত্র ফন্দর। যাজয ন্দযচারনায ফযাাকয 

ফন্দর ফভাআ দাদু প্রহ্লাকদয যাভজ ন্দনকাআ চরত। এ ফায টদফতাকদয াকথ ফন্দরয প্রচণ্ড মুদ্ধ  এফাং ফন্দর টকয মা। 

এযয তদতযগুরূ শুক্রাচাকমজয যাভকজ ফন্দর ন্দফশ্বন্দজৎ মজ্ঞ  কয াঅফায মকথি ন্দক্ত াজজন  কয। এযয ফন্দর াঅফায স্বগজযাকজয 

াঅক্রভণ  কয টদফতাকদয কজাআ ান্দযক ন্দাংাকন ফক কড়। স্বকগজয ন্দাংাকন ফক ফন্দর ‚ ল্পতরূ‛ ক মা এফাং টম 

মা চাাআকফ তাাআ টদকফ ফকর ভনন্দস্থয  কয। তদতযগুরু শুক্রাচাকমজয ন্দনকদজক ফন্দর নভজদা নদীয তীকয বৃগু চ্ছ নাকভ এ  জাগা 

দান মজ্ঞ  যন্দছকরন।     
 

        এন্দদক  এ ভক নাযাকণয ফযদাকন ান্দদন্দতয গকবজ জন্মগ্রণ  যকরন বগফান ন্দফষ্ণু। ান্দদন্দতয এাআ িান াল্প 

ফকাআ টফকদয এফাং াকস্ত্রয টস্ত্রাত্রগুকরা এভনবাকফ ফরত মা শুকন ফাাআ াফা  ক টমত। াঅকস্ত াঅকস্ত ভ  ােকত রাগর 

ন্দ ন্তু ান্দদন্দতয এাআ িাকনয জ্ঞান ফুন্দদ্ধ ফাড়কর যীকযয ফাড় ফাড়ি র না। তাাআ  কর ান্দদন্দতয এাআ ুত্রক  ফাভন ফকর 

িা ত। ফাভন রূী শ্রীন্দফষ্ণু এ ফায ফন্দরয দানমজ্ঞ  ভজারা ন্দগক টফকদয শ্রুন্দত  যাজায গুণগান গাাআকরন। এাআ শুকন ফাাআ 

াফা  ক টগর ন্দ ন্তু তদতযগুরূ শুক্রাচামজ ফুঝকত াযকরন এাআ ফার  াঅকর ট । কঙ্গ কঙ্গ ন্দতন্দন ফন্দরক  এাআ ফার ক  

ন্দ ছু না টদায জনয ফকর ন্দদকরন। ফাভন ফরর তায ন্দনকজয জনয ন্দ ছু চাাআ না তায গুরূকদকফয মজ্ঞ  যায জনয াকয 

ভাকয ন্দতনা জাগা প্রকাজন। ফন্দর গুরূকদকফয ন্দনকদজ াভানয  কয ফাভনক  ন্দতনা জন্দভ ন্দদকত ম্মত ক টগর। টদখকত 

টদখকত ফাভন ন্দফযাো ায রূ ধাযণ  কয এ  া স্বগজ টরাক  টপরকরন, াঅয এ  া বূাঃকরাক  টপরকরন এফাং তৃতী া 

ট াথা টপরকফন তা ফন্দরক  ন্দজজ্ঞাা  যকরন। ফন্দর তখন ট ান উা না টক দাদু প্রহ্লাদক  স্মযণ  যকরন। প্রহ্লাদ 

এক তায প্রবুয এাআ ন্দফশ্বরূ দজন  কয ন্দফকবায ক টগর। প্রহ্লাদ বগফান ন্দফষ্ণুয তৃতী া ন্দে ফন্দরয ভাথা টযকখ তায ভন 

টথক  ভস্ত াাং ায ভুকছ টদফায জনয ফরকরন। ফাভনকদফ কঙ্গ কঙ্গ তাাঁয তৃতী া ন্দে ফন্দরয ভাথা টযকখ তায ভন 

টথক  ভস্ত াাং ায ভুকছ ন্দদক তাক  াতাকর ান্দরক ন্দদকরন। এয কঙ্গ কঙ্গ ফাভন টদফ ফরকরন ফন্দর াতাকর াআকন্দ্রয 

ভকতা যাজত্ব  যকফ াঅয তাাঁয দ্বাকয যন্দক্ষ ক থা কফন স্বাং ফাভন টদফ (ন্দচত্র নাং-১০  ১১)।        

 

 

 

 

 

 

   

 

ন্দচত্র নাং: ১০- ফাভন াফতায                                              ন্দচত্র নাং: ১১- ফাভন াফতায 
 

৩.৬. যশুযাভ াফতায: ঋন্দল জভদন্দি  তায ত্নী টযনু ায চায টছকর তায ভকধয যাভ ন্দছর ফায টছাে। এাআ ভ ভস্ত 

ৃন্দথফী চারাকনায বায ব্রাহ্মণ  ক্ষন্দত্রকদয ভকধয ন্দছর। ন্দ ন্তু এভন ভ একন্দছর মখন ক্ষন্দত্রকদয ভন দম্ভ  াাং াকয বকয 
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ন্দগকন্দছর এফাং তাযা ন্দনকজকদয কফজফজা বাফন্দছর, াঅয তাযা টাআবাকফ  াউক  ািা ন্দদন্দচ্ছর না। াঅয ন্দর  টাআ ভাআ 

যাকভয াঅন্দফবজাফ ঘকে। যাকভয াকত ফ ভাআ যশু াথজাৎ  ুরায ফা  ুড়ুর থা ত, তাাআ ন্দতন্দন  করয  াকছ যশুযাভ নাকভ 

ন্দযন্দচত ন্দছকরন।  
 

       টছােকফরা টথক াআ যাভ ন্দছর িানন্দকে, টরখাড়াকত তায মকথি ভন ন্দছর। ন্দকফয  াকছ তযা  কয যাভ দুকো ফয 

টচকন্দছকরন, এ - াআচ্ছাভৃতুয, দুাআ- মতক্ষণ তায াকত  ুরায থা কফ ততক্ষণ তাক  ট উ াযাকত াযকফ না। ট ান  াযকণ 

টযনু ায য ঋন্দল জভদন্দি খুফ টযকগ মা। তখন এ  এ   কয ফকড়া, টভজ  টজ টছকরক  ভাকয ভাথা ট কে টদায 

জনয ন্দনকদজ টদ টাআ ন্দনকদজ ভানকত ফাাআ াম্মত কর ন্দতৃাক তাযা জ্ঞান াযা। াফককল যাভ টাআ াঅকদ ভাকন 

এফাং  ুরায ন্দদক ভাায ভাথা ট কে টদ। জভদন্দি খুন্দ ক যাভক  ফয ন্দদকত চাাআকর যাভ ফাফায  াকছ চাযকে ফয টচক 

টন—এ , ভা টফাঁকচ উরু  এফাং তায ভৃতুযয  থা টমন ভা জানকত না াকয, দুাআ, দাদাযা জ্ঞান ন্দপকয ুস্থ ক উরু  এফাং এাআ 

ঘেনায  থা মাকত তাকদয টমন ভকন না থাক , ন্দতন, ট উ টমন মুকদ্ধ তাক  াযাকত না াকয, চায, যাভ টমন দীঘজজীফন দান 

 যকত াকয। জভদন্দি টছকরয ফ প্রাথজনা ভঞু্জয  কয টদ।  
 

       এযয এ ন্দদন  ীন্দতজফীকমজয টছকর াজুজন জভদন্দিয তকাফকন ন্দ ায  যকত এর। জভদন্দিয  াভকধনু নাভ  এ ন্দে 

গাাআ ন্দছর, তায  াকছ মা চাা টমত তাাআ াা টমত। াজুজকনয গাাআন্দেয প্রন্দত খুফ টরাব  এফাং ঋন্দলয  াকছ গাাআন্দে টচক 

ফক ঋন্দল ন্দদকত াম্মত কর াজুজন মুদ্ধ শুরূ  কয তখন ঋন্দল গাাআন্দেয াভকন ফকর—এাআ াফস্থা টথক  তুন্দভ াঅভাক  যক্ষা 

 কযা, তখন গাাআন্দেয াাকময াজায তনয াভি এক াজুজকনয াকথ মুদ্ধ  কয তাক  তকাফন টথক  তান্দড়ক টদ।  
 

       এাআ  থাো যাকভয  াকন টগকর টগকর ট াজুজকনয যাজধানী াথজাৎ ভন্দস্মতী নগকয ন্দগক তছনছ  কয এাআ ক্ষন্দত্র 

ফীযক  তযা  যকরন। এযয াজুজকনয টছকরযা তকাফকন এক জভদন্দিক  তযা  কয ফর। এাআফ টদকখ যাভ  ুরায 

াকত প্রন্দতজ্ঞা  যর ৃন্দথফী টথক  ভস্ত ক্ষন্দত্রকদয টভকয টপকর ক্ষন্দত্র ূণয ৃন্দথফী গকড় তুরকফ। এাআবাকফ াযা ৃন্দথফী 

এ ভ ক্ষন্দত্র ূণয ক ড়র শুধুভাত্র  ক জন যভণী প্রানবক গবীয জঙ্গকর াঅত্মকগান  কয ফকন্দছর। াকন   ি 

 কয ব্রাহ্মাণযা যাভক  াি  যকর এযয বাযত াগকয ভকন্দ্র ফজকত ন্দগক যাভ তযা ফকরা। ঋন্দলযা টাআ ক্ষন্দত্র 

যভণীকদয উদ্ধায  কয একন তাকদয টছকরুকরকদয ুন্দক্ষা ন্দদক াঅফায নতুন  কয াস্ত্র ভকত ান ফযফস্থা চারু  যকরন 

(ন্দচত্র নাং-১২)।          

 

ন্দচত্র নাং: ১২- যশুযাভ াফতায 
 

৩.৭. শ্রীযাভচন্দ্র: াকমাধযায যাজা দযকথয ুত্র ন্দছকরন যাভ। ন্দতৃ াঅজ্ঞা ারকনয জনয টচাে ফছয স্ত্রী ীতা এফাং টছাে বাাআ 

রক্ষকণয কঙ্গ ফনফা জীফন  ান্দেককছন। ফনফা  াকর রঙ্কান্দধন্দত যাফণ ীতাক  যণ  কয ন্দনক চকর মা। ফযা ুর যাভ 

 রক্ষণ ীতায টখাাঁজ  যকত  যকত তাাঁকদয কঙ্গ টদখা  নুভান যাজ ফান্দরয। ফান্দর এফাং তায নুভান টনায াতা 

ভুে থ ান্দতক্রভ  কয যাফকণয াকথ মুদ্ধ  কয তাক  ান্দযক ীতাক  উদ্ধায  কযন শ্রীযাভচন্দ্র, মায ফযাখা াঅভযা যাভণ 

ভা াকফয াঅভযা া। যাভচকন্দ্রয তদফয ফকর যাক্ষ যাজ যাফণ  যাক্ষ টনাকদয ান্দযক রঙ্কা ন্দফজকয  ান্দন্দন ভতজয 

ভানকফ খুফাআ জনন্দপ্রতা াজজন  কযন্দছর। এাআফ  াযকণাআ যাভচন্দ্রক  ন্দফষু্ণয াঅয এ  াফতায ফকর ভানা  (ন্দচত্র নাং-১৩, 

১৪  ১৫)।  
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ন্দচত্র নাং: ১৩- যাভ াফতায ন্দচত্র নাং: ১৪- যাভ াফতায ন্দচত্র নাং: ১৫- যাভ যাফকণয মুদ্ধ 
 

৩.৮ ফরযাভ ফা ফরকদফ: রধাযী ফরযাভ করন  ৃকষ্ণয াগ্রজ। ফরযাভক  ন্দফষ্ণুয াঅয এ  াফতায রূকাআ  ল্পনা  যা । 

প্ররম্ব নাভ  তদতযক  ফধ  কয ফরযাভ প্ররম্বন নাকভ াঅখযান্দত ককছন।  ৃষ্ণয কঙ্গ ন্দতন্দন াং যাজায কঙ্গ াঅরাকযা ন্দদন 

ফযাী মুদ্ধ  কয জ রাব  কযন। শ্রী ৃকষ্ণয ভন্দভায াক তায জনন্দপ্রতা এাআ াংাকয াকন ো ম্লান ক টগকছ (ন্দচত্র নাং-

১৬  ১৭)।    

  

ন্দচত্র নাং: ১৬-  ৃষ্ণ ন্দচত্র নাং: ১৭-  ৃষ্ণরীরা 
 

৩.৯ ফদু্ধ াফতায: টমন্দদন টথক  ৃন্দথফী ৃন্দি ককছ টাআ ন্দদন টথক াআ টদফতা  াুযকদয ভকধয  র টরকগাআ থা ত ক্ষভতা 

দখকরয রড়াাআ ন্দনক। াঅয ফাহুফকর াুযযা টদফতাকদয টচক াকন োাআ এন্দগক ন্দছর। ফায ফায াুযকদয  াকছ টকয ন্দগক 

রান্দিত  াভান্দনত ক টদফতাযা এ ন্দদন বগফান ন্দফষ্ণুয  াকছ টগকরন প্রন্দত াকযয াঅা। তখন বগফান ন্দফষ্ণু ফরকরন 

টতাভযা ন্দ ছু ার াকক্ষা  কযা, াঅন্দভ শুদ্ধধকনয ুত্র ক এাআ ৃন্দথফীকত জন্ম গ্রণ  যকফা, াঅভায নাভ কফ ফুদ্ধ। এাআ 

ৃন্দথফীকত াঅন্দভ টফৌদ্ধধভজ প্রচায  যকফা। মায কঙ্গ টফকদয ট ান ম্প জ থা কফ না, তদতয দানকফযা এাআ ধকভজয ভাা কড় 

ট ান খাযা  াজ  যকত াযকফ না।  
 

         াফককল টদফতাকদয এাআ প্রন্দতক্ষায াফান র  ন্দরাফস্তু নগকয যাজা শুদ্ধধকনয এ  ুত্র জন্মার, মায নাভ ন্দদ্ধাথজ। 

ভুন্দন ঋন্দলযা এাআ টছকরক  টদকখ ফরকরন ‘এাআ টছকর ন যাজা কফ ন ন্নযাী কফ’। ন্দদন ন্দদন ন্দদ্ধাথজ ফকড়া কত থা র। 

ফজজীকফয প্রন্দত ন্দদ্ধাকথজয াীভ দা। এ ন্দদন টগাা নাভ  এ ন্দে টভকয াকথ ন্দদ্ধাকথজয ন্দফক ক টগর। ন্দ ন্তু াংাকয 

তায ভন টন। যকথ টচক ভ্রভকণ টফয ক ন্দদ্ধাথজ টদখকরন  ক জন ন্দভকর এ ো ভৃতকদক  শ্মাকনয কথ ন্দনক মাকচ্ছ। 

তায াঅত্মী স্বজকনযা  ান্না টবকঙ কড়কছ। টযাগ টা  জযা ফযান্দধ ভৃতুয এাআফ ন্দনকাআ জীফন—এো ন্দদ্ধাথজ উরন্দদ্ধ  যকত 

াযকরন। ন্দদ্ধাথজ তখন ন্দস্থয  যর টম ন্নযাী কফন এফাং ফযান্দধ  ভৃতুযক  জ  যকফন। শুদ্ধধন ন্দদ্ধাথজক  াঅে াকনায জনয 

াাআযা ফাকরা। াআন্দতভকধযাআ ন্দদ্ধাকথজয যাহুর নাকভ এ ন্দে টছকর র। তখন ন্দদ্ধাথজ উরন্দদ্ধ  যর এখনাআ াংাকযয ভাা 

 াোকত না াযকর াঅয ট ানন্দদনাআ  াোকনা মাকফ না। এাআ টবকফ এ ন্দদন গবীয যাকত ন্দদ্ধাথজ গৃতযাগ  যর, ন্নযাী 

ায জনয।   
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এযয নানা স্থাকন ঘুকয ঘুকয ন্দদ্ধাথজ ন্দন্দদ্ধ রাব  যর ন্দ ন্তু তায ভকন ন্দ ছুকতাআ ান্দি এর না  াযণ জযা  ভযকণয াত 

টথক   ীবাকফ ভুন্দক্ত াা মা তখন জানকত াকযন্দন ন্দদ্ধাথজ। এয জনয ন্দদ্ধাথজ গায  াকছ তনযঞ্জনা নদীয তীকয উরূন্দফল্ব 

গ্রাকভ গবীয াধনা ন্দনকজক  ন্দনকান্দজত  যকরন। তাযয ধযান  যকত  যকত ভুন্দক্ত কথয ন্দনফজাণ রাকবয োন টক 

ফুদ্ধত্ব রাব  যকরন। টাআ টথক  ন্দদ্ধাথজ করন ফুদ্ধ াথজাৎ জ্ঞানী।  
 

       এযয  াী টথক  াযনাথ একরন ফুদ্ধ, টখাকন াাঁচজন ন্দলযক  টফকছ ন্দনক তয প্রচাকযয দ্বান্দত্ব ন্দদকরন। াান্দিয 

ভকধয ান্দিকথয োন টক দকর দকর ভানুকলযা তায  াকছ াঅকত থা র। ন্দতা শুদ্ধধকনয ানুকযাকধ ফুদ্ধ  ন্দরাফস্তুকত 

এর। স্ত্রী টগাা  ুত্র যাহুর তাাঁয ানুগাভী র। এাআবাকফ াযা ৃন্দথফীকত ছন্দড়ক ড়র টফৌদ্ধ ধভজ  টফৌদ্ধ ভত।  
 

৩.১০  ন্দি াফতায: ফুদ্ধকদকফয ভান্দনফজাণ রাকবয ন্দ ছু  ার য টথক  ভানুল াঅফায স্বাথজয ক উরর। ফুদ্ধকদকফয নীন্দত 

াঅদজ ফ বুকর ন্দগক ভানুল াঅফায  র  ন্দফফাকদ ন্দরপ্ত ক উরর। এাআ মুকগ এাআফ দরাদন্দর, ন্দাংা, ন্দফফাদ, ন্দফকদ্বল 

প্রবৃন্দত টথক  ভানুল ান্দতষ্ঠ ক উরর, ক্রকভ ক্রকভ াযা ৃন্দথফীকত াযাজ তায ফনযা ফক টমকত রাগর।  
 

      ভানুল ট  এাআ ানী াফস্থা টথক  ভুন্দক্ত ন্দদকত বগফান ন্দফষ্ণু াঅফায জন্মগ্রণ  যকফন  ন্দি াফতায রূক।  ন্দি ম্ভর 

নগকয এ  ব্রাহ্মণ ন্দযফাকয জন্মগ্রণ  যকফ, মকাভন্দত নাভ  এ  ধভজযাণা নাযীয গকবজ। মুফ াল্প ফকাআ  ন্দি টফদ 

াধযণ  কয ক উরকফ ুন্দণ্ডত এফাং ভাকদকফয াঅজীফাকদ াস্ত্র ন্দক্ষাকত ক উরকফ াযদজী। ন্দঙ্ঘর  নযা দ্মাফতীয 

াকথ ন্দফফা ূকত্র াঅফদ্ধ কফ।  ন্দি এভন এ  ভ াঅকফ মখন াশ্বকভধ মজ্ঞ  যায জনয ন্দদন্দিজক ফায কফ। তখন 

ানাচাযী ভানুকলযা  ন্দিয গন্দতক  রূদ্ধ  যায টচিা  যকফ তফু তাযা  ন্দিক  প্রন্দতত  যকত াযকফ না।  
 

       ন্দি তায ভস্ত ন্দক্ত প্রকাগ  কয এাআ ৃন্দথফীক  ুিয  লয যাভর  কয তুরকফ। এভন ভ াঅকফ মখন  ন্দর মুগ 

ধ্বাং ক তয মুকগয ূচনা কফ। াঅয এাআ টদকখাআ  ন্দি টদফ তথা বগফান ন্দফষ্ণু াঅফায স্বগজধাকভ ন্দপকয মাকফন।    
 

৪. ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিয স্থাতয  দাফতায: াআাঁকেয ততন্দয ফাাংরায ভন্দিযগুন্দরকত টৌযান্দণ   ান্দন্দন মুক্ত দৃয পর গুন্দর 

ফজান্দধ  ভাত্রা স্থান  কয ন্দনককছ। াঅফায এাআ টৌযান্দণ   ান্দন্দন  দাফতায দৃয পর  ফাাংরায ভন্দিয গাকত্র ফজান্দধ  

জনন্দপ্রতা াজজন  কযকছ। ফাাংরায টফন্দযবাগ ভন্দিকযয গাত্রারাং াকয াঅভযা ন্দফষ্ণুয এাআ দাফতাকযয পর  প্রন্দতস্থান্দত কত 

টদন্দখ। ট াকনা ভন্দিকয দাফতাযক  এ াকথ টদখা মা াঅফায ট ান ট ান ভন্দিকয ানযানয টৌযান্দণ  টদফ-টদফীয পরক য 

াকথ দাফতাকযয পর  টদখা মা। দাফতাকযয পর গুন্দর ভন্দিকযয প্রকফ দ্বাকযয কযয াাংক টচৌক াণা পরক  ফা 

ভন্দিকযয দুাআ াকশ্বজ ফা ভন্দিকযয াকশ্বজয টদাকরয াাংক এ  এ ো ফকড়া াঅ াকযয পরক  স্থান  কয ন্দনককছ। ফাাংরায 

টেযাক াো ভন্দিয স্থাকতয দাফতাকযয  ান্দন্দন ন্দচত্র প্রন্দতস্থান ম্পক জ ‘ফাাংরায ভন্দিয ন্দল্প তরী (াি ভধয মুগ), নাভ  

গ্রকে ফরা ককছ:‚ািয ভধযমকুগয াআকেয ভন্দিযগুন্দরকত টেযাক াোন্দফীন ারাং যণ খফু  ভাআ টদখা টগকছ াঅফায টেযাক াো 

ারাং যকণ ট াকনা এ জন াফতায উন্দস্থত নন্দন এো ন্দফযর ঘেনা। ট াকনা ট াকনা টক্ষকত্র টদখা টগকছ, স্থানী ন্দফশ্বা যীন্দত 

াঅচায ানষু্ঠান ানমুাী এাআ দাফতায  ল্পনা ন্দ ছ ুন্দযফতজন ঘকেকছ-টমভন, ফরযাকভয জাগা ন্দনককছন  ষৃ্ণ, ফকুদ্ধয ফদকর 

াফতাযত্ব রাব  কযকছন জগন্নাথ (উন্দড়লযা  ফাাংরা াঞ্চকর), াঅফায  খন তচতণযকদফ াফতায ন্দাকফ ফকুদ্ধয স্থান দখর 

 কযকছন (ফাাংরা)।  খন টদখা মা শু াফকফাআ ভৎয, ফযা,  ভূজ াফতায ন্দযরন্দক্ষত ককছ ন্দ ন্তু ান্দধ াাং টক্ষকত্রাআ নয 

 শুয ভদ্বান্দত রূ এাআ াফতায প্রন্দতভনূ্দতজগুন্দর ন্দচন্দত্রত ককছ—টমখাকন টদকয উকযয াাংক দুাআ াত ন্দফন্দি ভনলুয াঅ নৃ্দত 

ফা চতুজস্ত ন্দফষ্ণ ুভনূ্দতজ টদখা মা। ভানলু  ন্দাংকয এ ন্দত্রত রূ ননৃ্দাং াফতায ান্দধ াাং টক্ষকত্রাআ টৌযান্দণ   ান্দন্দন ানমুাী 

াশুব ন্দক্তয ন্দফনা াযী রূক প্রন্দতস্থান্দত ককছন। াঅফায ফাভন াফতাকয ন্দফষ্ণ ুউস্থান্দত ককছন  খন এ জন বক্ত 

ব্রাহ্মণ ফার  রূক াঅফায  খন এ ন্দে দ ঊকদ্ধজ উৎন্দক্ষপ্ত াফস্থা ন্দফার ভনূ্দতজকত ফাভন াফতায উৎ ীণজ ককছ”।
 ২ 
      

 

      ন্দফষ্ণুয এাআ দাফতাকযয উকেখ াঅভযা গীতা, বাগফত, ভাবাযত, ন্দফষ্ণু ুযাণ, তথ ব্রাহ্মণ, ততন্দিযী াঅযণয  প্রবৃন্দত 

গ্রে  ুযাকণ াা মা। বাগফত ম্মতবাকফ ধভজাচাযকণয এ ন্দে তফন্দিযাআ র দাফতাকযয উানা। াঅয এাআ াফতাকযয 

উানাাআ র বগফান ন্দফষ্ণুয এ  এ  রূক ভকতজয াঅন্দফজবাফ এফাং ভতজযফাীক  ভস্ত ন্দফদ টথক  উদ্ধায  ভুন্দক্ত টদা। 

তাাআ এাআ ন্দফষ্ণুয দাফতাকযয  ান্দন্দন ন্দফন্দবন্ন ান্দতয, ুযাণ, গ্রে প্রবৃন্দতকত টক থান্দ । টেযাক াো ভন্দিয স্থাতয একক্ষকত্র 

ফযান্দতক্রভ ন। ফাাংরায ন্দফন্দবন্ন াঞ্চকর ন্দবন্ন ন্দবন্ন যীন্দতয টেযাক াো ভন্দিয স্থাকতয াঅভযা দাফতাকযয ন্দচত্র টদখকত াাআ। 

াি ভধয মুকগ ফাাংরায টেযাক াোয প্রা ফ ভন্দিযগুন্দরকত দাফতাকযয পর  প্রন্দতস্থান্দত  যা ন্দন এাআ য ভ ঘেনা খুফাআ 
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ন্দফযর। ূকফজাআ উকেখ  যা ককছ ট াথা ফা দাফতাযকদয এ াকথ টদখা টগকছ াঅফায ট াথা এ াকথ দুকো ফা ন্দতনকে 

াফতায যককছ। এ প্রকঙ্গ াঅকযা এ ন্দে  থা উকেখকমাগয টম—স্থানকবকদ ফা াঞ্চরকবকদ ট ান ট ান াফতাকযয রূ 

ন্দযফতজন ককছ। টমভন— ৃষ্ণ ফরযাকভয জাগা স্থান  কয ন্দনককছ, ফুকদ্ধয জাগা জগন্নাথ ফা তচতণয স্থান  কয 

ন্দনককছ। এয  াযণ স্বরূ াঅভযা ফরকত ান্দয-  ৃকষ্ণয জনন্দপ্রতায াভকন ফরযাভ ম্লান ক টগকছ। ফাাংরায ফুকদ্ধয টথক  

তচতণয জনন্দপ্রতা াজজন  কযকছ টফন্দ। াঅয ফাাংরায াশ্বফতজী যাজয ন্দড়লযা Jaganath Cult ফা জগন্নাথ াংস্কৃন্দত প্রবাফ 

ন্দড়লযায াংরি টভন্দদনীুয  ানযানয টজরাগুন্দরকত ছন্দড়ক ড়ায পকর ফুকদ্ধয ন্দযফকতজ জগন্নাথ স্থান  কয ন্দনককছ াঅফায 

 খন  খন াফতাযগুন্দরক  াঅভযা ভানুল  শুয ন্দভশ্র রূকয ভন্দিযগাকত্র প্রন্দতস্থান্দত কত টদখকত াাআ, টমভন—ভৎয, 

 ূভজ, নৃন্দাং, ফযা াআতযান্দদ াফতায (ন্দচত্র নাং-১৮  ১৯)।      

 

  

ন্দচত্র নাং: ১৮- তচতণয ন্দচত্র নাং: ১৯- জগন্নাথ, ফরযাভ  ুবো 
 

এফায ন্দনকন্ম াঅভযা দাফতাকযয  ান্দন্দনন্দচত্র ম্বন্দরত পর গুন্দর ন্দনক াঅকরাচনা  যকফা:   

১. ফাাঁ ুড়া টজরায ফাাঁ ুড়া কযয ার  াড়া যাধা ফেব ভন্দিকয টৌযান্দণ  টদফ-টদফীয াকথ দাফতাকযয পর  টদখা 

মা। 

২. ফাাঁ ুড়ায ন্দফষ্ণুুকযয ভদনকভাকনয এ যত্ন, যাভযাকয ঞ্চযত্ন, শ্রীধকযয নফযত্ন, ট িযাকয টজাড়ফাাংরা ভন্দিকয 

দাফতাকযয  ক ন্দে পর  টদখা মা। 

৩. টভন্দদনীুকযয চন্দ্রক াণায াকমাধযা, যঘুনাথফান্দড়য ভন্দিযগুন্দরকত ফুদ্ধ, জগন্নাথ, ফরযাভ, ভৎয াআতযান্দদয পর  টদখা মা।  

৪. ঘাোকরয াঅরুাআ গ্রাকভয দাকভাদকযয নফযত্ন ভন্দিকয দাফতাকযয ন্দচত্র পর  যককছ।  

৫. দাুকযয টখাযদা ন্দফষ্ণুুয গ্রাকভয ন্দযতযক্ত ঞ্চযত্ন ভন্দিযন্দেকত াঅভযা দাফতাকযয ন্দচত্র পর  টদখা মা।  

৬. ঘাোকরয চাউন্দর গ্রাকভয াঅেচারা যীন্দতয ন্দফ ভন্দিকয দাফতাকযয ন্দচত্র পর  যককছ।  

৭. হুগন্দর টজরায গুন্দপ্তাড়ায যাভচকন্দ্রয এ যত্ন যীন্দতয ভন্দিকয দাফতাকযয  ক ন্দে পর  যককছ। 

৮. ফাাঁকফন্দড়ায ানি ফাুকদকফয ভন্দিকয টৌযান্দণ  টদফ টদফীকদয াকথ দাফতাকযয  ক ন্দে পর  যককছ।  

৯. ভুন্দজদাফাকদয ফড়নগকযয চায ফাাংরা যীন্দতয ভন্দিকয ভৎয,  ূভজ, ফযা াআতযান্দদ াফতাকযয ন্দচত্র পর  প্রন্দতস্থান্দত যককছ। 

১০. ভুন্দজদাফাকদয বঞ্ঞফান্দে গ্রাকভ যকত্নশ্বয ন্দফ ভন্দিকযয টদাকর ফড় াঅ াকযয পরক  ভৎয, ফাভন াআতযান্দদ াফতাকযয 

পর  যককছ। 

১১. ফীযবূভ টজরায গণুয গ্রাকভয  ারীতরা ভন্দিয প্রাঙ্গকণ টম পুরাথকযয চাযচারা যীন্দতয ভন্দিযগুন্দর যককছ টখাকন 

দাফতাকযয পর  এফাং ানযানয টৌযান্দণ  টদফ-টদফীকদয াকথ ভৎয,  ূভজ, ফযা াআতযন্দদ াফতাকযয পর  প্রন্দতস্থান্দত 

যককছ।  

১২. জকদফ ট িুরীয যাধান্দফকনাদ ভন্দিকয দাফতাকযয  ক ন্দে াফতাকযয ন্দচত্র পর  টদখা মা।  

১৩. দুফযাজুকযয ভযাাড়ায ত্রকাদযত্ন ভন্দিকয দাফতাকযয ন্দচত্র পর  প্রন্দতস্থান্দত কত টদখা মা।  

১৪. নদীা টজরায যাণাঘাকেয াঅে চারা যীন্দতয টজাড়া ন্দফ ভন্দিকয টৌযান্দণ  টদফ টদফীয াকথ দাফতাযক  টদখা মা। 
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১৫. ান্দিুকযয াঅেচারা যীন্দতয ভন্দিযন্দেকত দাফতাকযয ন্দচত্র পর  প্রন্দতস্থান্দত ককছ, াআতযান্দদ।  
 

৫. ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিয স্থাকতয দাফতাকযয পরক য াঅ ায, াফস্থান, ন া, ভনূ্দতজয ধযণ  গরন: ফাাংরায টেযাক াো 

ভন্দিয স্থাকতযয গাত্র ারাং যকণ প্রন্দতস্থান্দত দাফতাকযয ন্দচত্র পর গুন্দর শুধুভাত্র াঅখযানগত ন্দদ  টথক  গুরূত্বূণজ ন 

ভন্দিকযয টৌিমজ ফধজন  নািন্দন  ন্দদ  টথক  এয মকথি গুরূত্ব  তাৎমজ যককছ, এফাকয াঅভযা দাফতাকযয পরক য 

াঅ ায, াফস্থান, ন া, ন্দফনযা, ভূন্দতজয ধযণ  গরন প্রকঙ্গ াঅকরাচনা  যকফা:   
 

৫.১. পরক য াঅ ায: ভন্দিয গাকত্র প্রন্দতস্থান্দত দাফতাকযয  ান্দন্দন ম্বন্দরত ন্দফন্দবন্ন াঅ াকযয পর  াঅভযা টদখকত াাআ, 

টছাে, ফকড়া, ভাঝান্দয াঅ াকয ন্দত্রক াণা, রম্বা টচৌক াণা, চযাপ্টা টচৌক াণা াঅ াকযয পরক  দাফতাকযয  ান্দন্দন ন্দচত্র 

প্রন্দতস্থান্দত কত াঅভযা টদখকত াাআ। ভুন্দজদাফাকদয ফকড়ানগয, বঞ্ঞফান্দে ফা ন্দফষ্ণুুকযয যাভযাাআ ভন্দিয প্রবৃন্দত ভন্দিকয Bas 

Relif এ পর গুন্দরক  প্রন্দতস্থান  যা ককছ। দাফতাকযয পর গুন্দরয ভা াধাযণত ক থাক —১৬×১৪ াআন্দঞ্চ, 

১৫×১০ াআন্দঞ্চ, ১০×১০ াআন্দঞ্চ, ৮×১০ াআন্দঞ্চ, ১০×৮×৬ াআন্দঞ্চ, ১০×১০ াআন্দঞ্চ, ৮×১০ াআন্দঞ্চ, ১০×৮×৬ াআন্দঞ্চ, ১০×১৫ াআন্দঞ্চ, 

৮×৬ াআন্দঞ্চ, ৪×৫ াআন্দঞ্চ, ৫×৫ াআন্দঞ্চ, ৫×৫ াআন্দঞ্চ, ৫×৪ াআন্দঞ্চ, ৪×৪ াআন্দঞ্চ ৪×২ াআন্দঞ্চ।    
 

৫.২ পরক য াফস্থান: দাফতাকযয পর গুন্দরক  াঅভযা াধাযণত ভন্দিকযয প্রকফ কথয কযয াাংক য য ন্দচন্দিত 

কত টদখকত াাআ াঅফায  খন টৌযান্দণ  টদফ টদফীকদয াকথ ট ান ট ান াফতাযক  টদখা মা। এছাড়া ভন্দিকযয 

প্রকফকয এক ফাকয ন্দর  কযয াাংন্দেকত টদখা মা। এছাড়া ভন্দিকযয থাভ ফা ন্দরাকযয গাকত্র  ৃষ্ণরীরায াকথ একদয 

টদখা মা। াঅফায ট ান ট ান ভন্দিকয ভন্দিকযয দুাআ াকশ্বজ দাফতাকযয ন্দচত্র পর  াঅভযা ন্দচন্দত্রত কত টদন্দখ। ভন্দিয গাকত্র 

দাফতাকযয পরক য াফস্থান প্রকঙ্গ ‘ফাাংরায ভন্দিয: স্থাতয  বাস্কমজ’ ীলজ  নাভ  গ্রকে প্রণফ যা ভিফয  কযকছন—

‚ন্দফষ্ণযু দাফতাকযয ভনূ্দতজপর গুন্দর ফহু ভন্দিকযয াভকনয াাংক দুাক উেম্ব টখাগুন্দরকত াজাকনা টাত, াকন  ভ 

 ান্দণজকয নীকচ ধন ুা নৃ্দত াাংক ফাকনা থা কতা। কতকযা ত  টথক  দাফতায পর গুন্দর টদার যাকনকর ফাকনা 

কত থাক । ভৎয,  ভূজ, ফযা, ননৃ্দাং, ফাভন, যশুযাভ, যাভ, ফরযাভ, ফদু্ধ   ন্দি ন্দফষ্ণযু এাআ দ াফতাকযয ভকধয ‘ফদু্ধ’ 

াফতাকযয ফদকর জগন্নাথ ভনূ্দতজ স্থান্দত ককছ টদখা মা এফাং এাআ প্রথাাআ প্রা াযা ফাাংরায ভন্দিকয প্রচন্দরত । ভৎয   ভূজ 

ভনূ্দতজকত চতুজবুজজ ন্দফষ্ণযু াধজভনূ্দতজ টদখা মা। ন্দফষ্ণযু ফযা ভনূ্দতজ খফুাআ জনন্দপ্র ক উকরন্দছর এ ভ। ন্দফষ্ণুকুযয ট িযা 

ভন্দিকয (কজাড়ফাাংরা) জরভিা থৃবীকদফীক  ফযাাফতায ন্দফষ্ণযু উদ্ধায দৃযন্দে খফুাআ াঅ লজণী ক উকরকছ। ন্দফষ্ণযু ননৃ্দাং 

ভনূ্দতজ টফ জনন্দপ্র। াঅরাকযা উন্দন তক য ভন্দিকয ফাভনভূন্দতজ গুন্দরক  ন্দযব্রাজ কফী ছত্রধাযীরূক টদখাকনা কন্দছর। 

রধাযী ফরযাভ এফাং যশুধতৃ যশুযাভ, ধনফুজাকণয দ্বাযা যাভচন্দ্র  াশ্বারূঢ় াফস্থা  ন্দি াফতাযক  টদখা মা। প্রাাআ 

জগন্নাথ, ফরযাভ  বুোয টেযাক াো পর  রক্ষয  যা মা 
‛। ৩  

 

৫.৩. ন া: ভরূত টচৌক াণা চযাপ্টা াঅ াকযয পরক  দাফতাকযয পর গুন্দরক  প্রন্দতস্থান  যা ককছ। ভুন্দজদাফাকদয 

বঞ্ঞফান্দে গ্রাকভ রম্বা াঅ াকযয টফ ফড় ধযকনয পরক  ভন্দিকযয াকশ্বজয টদাকর ভৎয, ফাভন াআতযান্দদ াফতাকযয পর ক  

প্রন্দতস্থান  যা ককছ। ন্দফষ্ণুুয, ফীযবূকভয ন্দ ছু স্থান, ন্দিভ টভন্দদনীুকযয ন্দ ছু াঞ্চকর দাফতাকযয চযাপ্টা টচৌক াণা টম 

ভস্ত পর গুন্দর টদখা মা টাআ ভস্ত পর গুন্দরয চাযধাকয াঅভযা পুর রতা াতা াআতযান্দদয ন া টদখকত াাআ। এছাড়া 

টৌযান্দণ  টদফ-টদফী এফাং টৌযান্দণ  াঅখযাকনয াকথ দাফতাকযয ফ  ন্দে াফতায না টদখা টগকর টম  ন্দে াফতায টদখা 

মা টাআ ভস্ত াফতাকযয পরক য চাযাক াঅভযা উন্দিদ জগৎক ন্দন্দ্র  পুর রতা াতায ন া টদখকত াাআ। এছাড়া 

াঅভযা ফাাংরায াকন  জাগা ভন্দিকয দাফতাকযয পরক  ট ান াফতাকযয ভূন্দতজন্দেয াকাআ ন্দফন্দবন্ন পুর রতা াতায 

ন া টদখকত াাআ। এছাড়া ভন্দিকযয ন্মুখ বাগ এফাং কযয াাংক টম ান্দযফদ্ধ যাকনকর দাফতাকযয পর গুন্দর টদখা 

মা টাআ পর গুন্দরয চাযধাকয াঅভযা জযান্দভন্দত  এফাং উন্দিদজগৎক ন্দন্দ্র  নানান ন া টদখকত াাআ মা ভন্দিকযয নািন্দন  

টৌিমজক  াঅকযা ফান্দড়ক তুরকত াাময  কযকছ। াঅফায াকন  ন্দরাকযয ফা থাকভয গাক টৌযান্দণ  টদফ টদফী ফা 

 ৃষ্ণরীরায পরক য াকথ ভৎয,  ূভজ, ফযা াআতযান্দদ াফতাকযয পর  টদখা মা। এাআ ভস্ত পরক য চাযধাকয াঅভযা 

ন্দফন্দবন্ন ধযকনয উন্দিদজগৎক ন্দন্দ্র  এফাং জযান্দভন্দত  ন ায ন্দচত্র প্রন্দতস্থান কত টদন্দখ।   
 

  ৫.৪. ভনূ্দতজয ধযণ  গরন: ভন্দিয গাকত্র প্রন্দতস্থান্দত পরক য ধযণ  গরন ফাাংরায এ  এ  স্থাকন এ  এ  য ভ াঅভযা 

টদখকত াাআ। ট াথা ফা পর গুন্দর এক ফাকয ভন্দিকযয টদাকরয াকথ টাঁকে ফা টরকগ যককছ াঅফায ট াথা ভন্দিকযয 

টদার টথক  ন্দ ছুো কযয ন্দদ   কয প্রন্দতস্থান  যা ককছ। দাফতাকযয পর গুন্দর ন্দফন্দবন্ন স্থাকন ন্দফন্দবন্নবাকফ 
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প্রন্দতস্থান  যা ককছ। দাফতাকযয এ  এ ো াফতাকযয এ  এ  য ভ টদৌন্দ  ধযণ  গরন। াঅফায ট ান ট ান 

াফতায ভানুল  জীফ জন্তুয ন্মন্বক ততন্দয। ভন্দিয ন্দনভজাণ াযী দক্ষ ন্দল্পীকদয ন্দনূণ াকতয টছাাঁা দাফতাকযয ভূন্দতজয 

টদৌন্দ  গরকনয তফন্দিযভূ তাাআ খুফ স্পি বাকফাআ ভন্দিয গাকত্র প্রন্দতস্থান্দত পরক য ভধয ন্দদক প্রন্দতপন্দরত ।  ূভজ, ভৎয, 

ফযা, নৃন্দাং াফতাযকদয টমভন াঅভাকদয ন্দচন্দিত যণ  যকত াুন্দফধা  না ন্দর  টতভন্দন ফাভন, যশুযাভ, ফুদ্ধ,  ন্দি, যাভ 

াআতযান্দদ াফতাযক  কজ ন্দচন্দিত  যা মা। দাফতাকযয প্রকতয ন্দে ভূন্দতজ পরক যাআ স্বতন্ত্র তফন্দিয  স্ব ীতা যককছ। 

তাকদয টফ-বূলা, ারাং ায, টদৌন্দ  গরনগত তফন্দিয, দাাঁড়াকনায বন্দঙ্গভা কফকতাআ এ ো পর  টথক  ানয পরক য 

াথজক যয ছা ুস্পি। ভন্দিকযয াভকনয াাং এফাং দুাআ াকশ্বজ পর গুন্দর এক ফাকয এভনবাকফ প্রন্দতস্থান  যা ককছ মা 

জীফি রূক দজ  াধাযকণয াভকন উন্দস্থত ককছ।   
 

৬. দাফতাকযয  ান্দন্দন পর  ন্দচত্রকণয টপ্রন্দক্ষত: ফাাংরায ন্দফন্দবন্ন প্রাকি ছন্দড়ক থা া াজস্র টেযাক াোয ভন্দিয গাকত্র াঅভযা 

ন্দফন্দফধ ধযকনয  ান্দন্দন ন্দচত্রক  প্রন্দতপন্দরত কত টদন্দখ। এাআ ভস্ত  ান্দন্দন ন্দচত্রগুন্দরক  প্রন্দতস্থান্দত  কয শুধুভাত্র ভন্দিকযয 

নািন্দন  টৌিমজক াআ ফৃন্দদ্ধ  যা ন্দন, এয ভকধয ন্দদক পুকে উকরকছ তৎ ারীন ভকয াভান্দজ  াাংস্কৃন্দত  ন্দদ গুন্দর। 

ূকফজাআ াঅভযা াঅকরাচনা  কযন্দছ টম— ফাাংরায এভন ট ান ভন্দিয গাত্র টনাআ টমখাকন টৌযান্দণ  াঅখযাকনয ট ান পর  টন। 

টৌযান্দণ   ান্দন্দনয ভকধয াঅভযা টদখকত াাআ— যাভাকণয  ান্দন্দন, ভাবাযকতয  ান্দন্দন,  ৃষ্ণরীরায  ান্দন্দন, দাফতায, 

দভান্দফদযা, ানযানয টৌযান্দণ  টদফ-টদফীয ন্দচত্র পর  াআতযান্দদ। াঅয এাআ ভস্ত টৌযান্দণ   ান্দন্দনয ভকধয যাভাণ এফাং 

দাফতাকযয  ান্দন্দন ন্দচকত্রয পর  ান্দত ভাত্রা স্থান  কয ন্দনককছ ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিকযয গাত্রারাং াকয।  
 

        ভন্দিয গাকত্র প্রন্দতস্থান্দত এাআ ভস্ত টৌযান্দণ  াঅখযান ফা টৌযান্দণ  টদফ-টদফীকদয  ান্দন্দন ন্দচত্র গুন্দর া াযকণ 

প্রন্দতস্থান্দত  যা ন্দন। এাআফ ন্দচত্র পর  ফযফাকযয ট ান না ট ান টপ্রন্দক্ষত টতা াফযাআ যককছ। এফাকয ন্দনকন্ম াঅভযা 

াঅকরাচনা  যকফা ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিয স্থাকতয দাফতাকযয  ান্দন্দনন্দচকত্রয পর  ফযফাকযয টপ্রন্দক্ষত প্রকঙ্গ:   

প্রথভত: ৃন্দথফীকত মখনাআ ট ান ভযায ৃন্দি ককছ তখনাআ বগফান ন্দফষ্ণু এ  এ ন্দে াফতাকযয রূ ধকয এাআ ৃন্দথফীকত 

এক জগৎফাীক  উদ্ধায  কয ন্দদক টগকছন। তাাআ ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিয গাকত্রয ারাং যকণ াঅভযা ভন্দিকযয াভকনয 

াাংক এফাং দুাআ াকশ্বজ এাআ দাফতাকযয পর  টদখকত াাআ।  
 

ন্দদ্বতীত: ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিকযয গাত্র ারাং যকণ ফকচক টফন্দ স্থান  কয ন্দনককছ টৌযান্দণ  ঘেনা মুক্ত ন্দফন্দবন্ন  ান্দন্দন 

পর , এ থা াঅভযা ূকফজাআ াঅকরাচনা  কযন্দছ। াঅয এাআ টৌযান্দণ  দৃকযয পর  ন্দচত্রণ  যকত ন্দগক ন্দফন্দবন্ন টৌযান্দণ  টদফ- 

টদফী  টৌযান্দণ   ান্দন্দনন্দচকত্রয কঙ্গ কঙ্গ দাফতাকযয  ান্দন্দনন্দচকত্রয পর  চকর এককছ। 

তৃতীত: এাআ দাফতায র বগফান ন্দফষ্ণুয এ  এ ন্দে রূ। ুতযাাং বগফান ন্দফষ্ণুয ভাাত্ম ফণজন প্রকঙ্গ াঅভযা ভন্দিযগাকত্র 

দাফতাকযয পর  টদখকত াাআ।  

চতুথজত: ভন্দিযগাকত্র টৌযান্দণ  টদফ-টদফীকদয াকথ দাফতাকযয ফ ন্দে াফতাযক  টদখা না টগকর ভৎয,  ূভজ, ফযা 

াআতযান্দদ াফতাযক  টদখা মা।  

ঞ্চভত:  ৃষ্ণরীরায  ান্দন্দন ন্দচকত্রয কঙ্গ াঅভযা  ক ন্দে াফতাযক  টদখকত াাআ।  

লষ্ঠত্ব: এাআ ধযাধাকভ ন্দফষ্ণুয দাফতাকযয ভাাত্ম ফণজনা প্রকঙ্গ ভন্দিযগাকত্র দাফতাকযয পর  ফযফহৃত ককছ। 

প্তভত: াকন  ভন্দিয প্রন্দতষ্ঠা াযী যাজা ফা জন্দভদাযযা তফষ্ণফ ধভজাফরম্বী ায পকর তাকদয প্রন্দতষ্ঠা  যা ভন্দিযগাকত্র 

াঅভযা এাআ দাফতাযকদয টদখকত াাআ।   

ািভত: াশুব ন্দক্তয ন্দফনা াযী রূক নৃন্দাং,  ূভজ, ফযা াআতযান্দদ াফতাযগুন্দরক  ভন্দিযগাকত্র ট ান ট ান জাগা 

প্রন্দতস্থান  যা ককছ।  

নফভত: ন্দফন্দবন্ন ুযাণ, ধভজগ্রে, ভা াকফয াঅভযা দাফতাকযয  ান্দন্দনয উকেখ াাআ। টাআ ভস্ত গ্রেগুন্দর কড় উন্দর্জ্ন্দফত ক 

তৎ ারীন ভক ভন্দিযগাকত্র দাফতাকযয  ান্দন্দন ন্দচত্র প্রন্দতস্থান্দত  যা কন্দছর ফকর ভকন  যা ।  
 

উাংায: ফাাংরায টেযাক াো ভন্দিয স্থাকতযয গাত্রারাং াকয দাফতাকযয  ান্দন্দন ন্দচকত্রয পর  এ  গুরূত্বূণজ স্থান দখর 

 কয াঅকছ। এাআ দাফতায াঅকর র বগফান ন্দফষ্ণুয এ  এ ো রূ। এাআ ৃন্দথফীকত মখনাআ ট ান ঝড় ঝঞ্ঝায ৃন্দি ককছ 

তখনাআ বগফান ন্দফষ্ণু এ  এ  াফতায রূক এক এাআ ৃন্দথফীক  যক্ষা  কয টগকছন, াঅয তায াকথ এ  এ ো মুকগয 

াফান ক নতুন মুকগয ৃন্দি ককছ। ন্দফন্দবন্ন ভাা াফয, ুযাণ, ধভজগ্রে, ান্দতয, ন্দল্প প্রবৃন্দতকত দাফতাকযয প্রঙ্গ ফযাড় 
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ফযাড় উকর এককছ। তাাআ ন্দফন্দবন্ন জাগা ন্দফন্দবন্ন বাকফ ন্দফষ্ণুয দাফতাকযয ফণজনা যককছ। ফাাংরায ন্দফন্দবন্ন াঞ্চকর াফন্দস্থত 

টেযাক াোয ভন্দিযগুন্দরকত ন্দফষ্ণুয এাআ দাফতাকযয নানান ান্দযফদ্ধ যাকনর ফা এ   পরক  ন্দফন্দবন্ন বন্দঙ্গভা াঅভযা টদখকত 

াাআ, মায ভকধয ন্দদক বগফান ন্দফষ্ণুয াফতাযত্ব রাকবয ন্দচত্র াঅভাকদয াভকন পুকে কর। ান্দফজ  ন্দফচাকয টদখা মা, ফাাংরায 

টেযাক াো ভন্দিয স্থাকতযয ারাং যকণ এ দাফতাকযয প্রন্দতভূন্দতজ টভান্দেপ ন্দাকফ ফাযাংফায ফযফহৃত ককছ। ভন্দিয 

ন্দনভজাণ াযী ন্দল্পীযা টেযাক াোয পরক  ন্দল্প টভান্দেপ ন্দাকফ দাফতাকযয প্রন্দতভূন্দতজ ৃজকন তাকদয াাধাযণ তনূণযতায 

ন্দযচ ন্দদককছন এ থা ন্দনাঃকিক ফরা মা। 
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