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টেরাক াোর গ্রাম আঁেপুর  দ্বারাট্টা
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Abstract:
Antpur and Dwarhatta are two famous terracotta villages in the Hooghly district of the Indian
state of West Bengal. These two villages are the part of Burdwan division. Not only our India
but also the world knows the name of Antpur for its unique terracotta tradition. There are
numerous terracotta temples here, the most notable of which is the temple of Radha-GovindJiu Mata. This temple was once the seat of religious culture. One of the most notable
attractions here is the assimilation of terracotta of burnt clay and terracotta of wood carpentry
simultaneously. In addition to the Radha-Govind-Jiu temple, there are five other Shiva
temples, and there are Chandimandap, Natmandir, Nahabatkhana and Dwarikachandi Mata
Mandir and Sri Sri Rajarajeshwar Mandir in Dwarhatta. Many tourists, devotees and
foreigners come to see the temple. Antpur boasts of to possess a bokal tree which is about 400
years old. There is Ramakrishna Math and Premananda Ashram here. Swami Vivekananda
and his nine brothers took sannyas here. Mother Sarada Devi stayed in the house of Swami
Premananda. Durgapujo of Ramakrishna Math is very famous. Although it is a village by
name, like Rajbalhat it is called "Adha-Nagar".
Keywords: Radha-Govind-Jiu Mandir, Sitaram Mandir, Baneswar Mandir, JaleswarPhuleswar Shib Mandir, Gangadhar Mandir, Rasmancha, Dolmancha, Bakul Gach,
Ramakrishna Math, Aatchala Chandi Mandap, Natmandir, Dhuni Mandap, Dwarika
Chandi Mandir, Rajrajeshwar Mandir.

আঁেপুর: ভারকির পরিমবকঙ্গর রাকজযর হুগী টজার শ্রীরামপুর ম ুমার অন্তগগি জাঙ্গীপাডশা থানা  ব্লক র
এা াধ্ীন এ রে প্ররদ্ধ গ্রাম আঁেপুর। পূকবগ আঁেপুর এ রে টরকেলন রছ। এই টেলনরে রছ াড়া-চাঁপাডাঙ্গা
রুকের টরপকথর উপকর। পূকবগ াড়া মযশদ্ান টথক মারেগন ট াম্পারনর টরক আঁেপুর টেলকন নামা টযি। এখন
াড়া-িারক শ্বর াইকন ররপা টেলন টথক টনকম বা বা টে াকর কর কজই আঁেপুর যাযশা যাযশ। এরে
িারক শ্বর টথক প্রাযশ ২০ র কারমোর দ্ূকর অবরিি।  ািা টথক আঁেপুকরর দুরত্ব প্রাযশ ৬৫ র রম। প্রাচীন াকর
এই গ্রাম ভূররকশ্রষ্ঠ রাকজযর অন্তভূর্ক্গ রছ। অিীকি এই িাকনর নাম 'রবখার' রছ। আঁেপুর নাম রণ রনকযশ রবরভন্ন
মিকভদ্ প্রচরি আকছ। আঁেপুর গ্রামরে আঁেরে গ্রাকমর মন্বকে গরিি, এই আঁেরে গ্রাম আজ রবদ্যমান। গ্রামগুর  :
িডশা, টবামনগর, ট ামরবাজার, ধ্রমপুর, আনারবারে, রানীরবাজার, রবাড়া  টাাগারছ। রথি আকছ, এই অঞ্চক
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ভূররকশ্রষ্ঠ রাজার আে টনাপরি বা রকিন বক গ্রামরের আঁেপুর নাম রণ ে। অনয মকি বা যাযশ, মুমান
রাজত্ব াক এই িাকন দুজন জরমদ্ার বা রকিন। িারা কন আঁকনার খাঁ  আঁকোর খাঁ। িাকদ্র নামানুাকর
আনারবারে  আঁেপুর নাম রণ কেকছ। এই গ্রাকম দ্রিকণ আনারবারে নাকম এ রে গ্রাম আকছ। ববষ্ণবকদ্র জন্মভূরম
এই অনারবারে গ্রাম। এই গ্রাকম মাপ্রভু শ্রী বচিনয টদ্ব অবিান কররছকন। শ্রী বচিনয এর বন্ধু পরকমশ্বরদ্া িা ুর
এখাকন এ রে মূরিগ প্ররিষ্ঠা কররছকন। এই মূরিগ এখান ার িা ুরবারডশকি ংররিি আকছ। র ন্তু এই িাকন ট াকনা
মুমান বা কররছকন র না ট ম্পক গ ট াকনা ধ্ারণা ুস্পষ্ট ইরঙ্গি টনই। এ দ্া এই গ্রাম িাঁি রলকের জনয
যকথষ্ট খযারি রছ। িাঁিরলকের কঙ্গ এই অঞ্চরে এ মকযশ িকপ্রািভাকব জরডশি থা ক বিগমাকন উন্নরিলী
ট ৌলকর প্রভাকব আজ ট রলে িণিাযশী। এখাকন রবখযাি টেরাক াো মরন্দর টদ্খকি পাযশা যাযশ।
আঁেপুর গ্রাকমর পররকবল অরি মকনামুগ্ধ র। বিা নদ্ী এই গ্রাকমর পাল রদ্কযশ বকে টগকছ। বযবা বারণকজযর জনয
এই গ্রাম রবকল খযারি াভ কররছ। বাংার অনযানয গ্রাকমর নযাযশ এো প্রাণ প্রাচুকযগ ভরা রছ। ুধ্ীর ুমার রমত্র
িাঁর 'হুগী টজার ইরিা  বঙ্গমাজ' গ্রকে বককছন, “আঁেপুর  িাঁর পালাপারল গ্রাম এ মযশ খুব উন্নি রছ।
স্বাকিয, টৌন্দকযগয  পররষ্কার পররচ্ছন্নিাে এই িান এরূপ মকনারম রছ টয, ইংকরজ রাজত্ব াক এোক
রাজ মগচাররগণ' এ রে টছাে ুন্দর লর’ বক বযাখযা করকছন”1 । এই গ্রাকম রবরলষ্ট রবখযাি বযরর্ক্ জন্ম গ্রণ
কররছকন। িাকদ্র মকধ্য উকেখকযাগয কন „ 'ফােগ বু ' প্রকণিা পযারীচরণ র ার, রাম ৃষ্ণ রমলকনর অনযিম
প্ররিষ্ঠািা স্বামী টপ্রমানন্দ (বাবুরাম টঘা), হুগীর টদ্যশান ৃষ্ণরাম বু, যাকেন রর া দ্ত্ত, নর রং দ্ত্ত,
বরাম বু, রবরপনরবারর টঘা, পরিি লযামাপদ্ ভট্টাচাযগ ইিযারদ্র নাম উকেখকযাগয।
আঁেপুকরর যাবিীযশ পুরা ীরিগ মরন্দর, টেরাক াো রচত্র, টছাে টছাে গ্রাম, িা ুরবারডশ, রাস্তা ঘাে এখান ার প্ররদ্ধ রমত্র
 টঘা বংকলর প্রকচষ্টাযশ গকডশ কি। রথি আকছ, আরদ্ূকরর যকে কনৌজ টথক পাঁচজন ব্রাহ্মণ  িরত্রযশ বাংাযশ
আকন। িাকদ্র মকধ্য ারদ্া রমত্র রছকন রমত্র বংকলর প্ররিষ্ঠািা। ইরন জরমদ্ার রছকন। এ পররবাকরর রিনরে অংকল
ভাগ কে দ্রিণ চরিল পরগণা টজার বরড়লা, হুগী টজার ট ান্নগর  আঁেপুকর এক বরি িাপন করন। রমত্র
পররবাকরর বংলধ্র রছকন ন্দপগনারােণ রমত্র। রিরন ট ান্নগর টথক আঁেপুকর এক ববা করন। রিরন আঁেপুকর
আরদ্ পুরু রছকন। দুগগাপুকজা  াীপূকজা রিরন প্রথম প্রচন করন ১৬৯০ রিোকে। ন্দপগ রমকত্রর টপৌত্র ৃষ্ণরাম
রমত্র বধ্গমাকনর মারাজা রি চন্দ্র বাাদুকরর টদ্যশান রছকন। রিরন ভূম্পরত্তর মার ন। রিরন আঁেপুকরর
অকন গুর টদ্বাযশ রনমগাণ  জালে খনন কররছকন। এই টদ্বাযশগুরর মকধ্য বকচকযশ উকেকযাগয  শ্রীশ্রী
রাধ্াকগারবন্দ রজউ মািার মরন্দর। রিরন ববদ্যবারের রনমাই িীথগ ঘাে টথক গঙ্গা জ  গঙ্গা মারে একন এবং টই গঙ্গা
মারেকি ইঁে পুরড়কে রাধ্াকগারবকন্দর মরন্দর বিরর করন।
মানরব িা টবাকধ্র রলেরূপ, রবশ্ব বমত্রীর অপূবগ রনদ্গলন  বগবৃৎ টেরাক াোর মরন্দরগুরর মকধ্য এ রে 
রাধ্াকগারবন্দ রজউর মরন্দর। টেরাক াো রলকের এ অননয রনদ্গলন এই রাধ্াকগারবন্দ মরন্দর। এরে রবকশ্বর বকথক
বডশ টেরাক াো মরন্দর। হুগী টজার যিগুকা মরন্দর আকছ িার মকধ্য রাধ্াকগারবন্দ মরন্দর  বৃত্তম। ১৭০৮
ল াকে (১৭৮৬ রিোকে) রমত্রকদ্র রাধ্াকগারবন্দ মরন্দররে আেচাা রীরিকি বিরী এবং টেরাক াোর াজ প্রলংনীযশ।
টেরাক াোর াকজর জনয রাজা ৃষ্ণরাম রমত্র রবষ্ণুপুর টথক মৃৎরলেী আকনন। মরন্দররের প্রাযশ ২৫০ বছকরর অরধ্
পুরাকনা। রাম ৃষ্ণ পরমং িাঁর টছককবাযশ মরন্দররে দ্লগন করন। স্বামী রবকব ানন্দ িাঁর ঐরিার রল াকগা
বর্ক্ৃিার পূকবগ এই মরন্দররে দ্লগন কর যান বক টলানা যাযশ।
ইঁকের ারু াযগখরচি এই রাধ্াকগারবন্দ মরন্দর। উচ্চিা প্রাযশ ১০০ ফুে এবং টপাডশামারের াজ আজ প্রাযশ অেুে।
মরন্দররের আ ার রবলা এবং পাঁরচ রদ্কযশ টঘরা। প্রণব রাযশ িাঁর 'বাংার মরন্দর চচগা' গ্রকে বককছন, “ামকন
রত্ররখান প্রকবলপকথর পকরর রিনরে প্রকি ারনগকলর নীকচ এবং টদ্যশাকর দুপাকল বাঁরদ্  ডানরদ্ক টছাে টছাে
টখাকপ অকন টেরাক াো মূরিগ িয রা যাযশ”2 । িাছাডশা মরন্দকরর উত্তর  দ্রিণ রদ্ক র টদ্যশাক বহু টেরাক াো
পযাকন আকছ। ামারজ ছরব টথক টপৌরারণ ছরব বই টদ্খা যাযশ টেরাক াোর এই পযাকনগুরকি। মরন্দকরর
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টেরাক াো রচত্রগুর রবষ্ণুপুর ট  ার মানাযশ। টেরাক াো ফ গুরর মকধ্য রামাযশকনর যুকদ্ধর ারনী, মা াীর মূরিগ,
বাবকরর মূরিগ, রমলকরর ফযারা, টদ্বকদ্বীর মূরিগ, মাদ্ বাদ্রি রলেী, টদ্া উৎব, দুগগা মািার মূরিগ, রবর,
গুরুনান , ুকমরীযশ ভযিা, গ্রাম বাংার রলব পুকজা, ুকমার পাডশার গরু গারডশ, ব াুর বধ্, বযারবনীযশ ভযিার
ফুকর াজ ইিযারদ্র রচত্র ফুরেকযশ িুককছ। এছাডশা ইংকরজ বনয, ামাকনর বযবার, যুকদ্ধর রবরভন্ন দ্ৃকলযর িান
টপকেকছ। নকরন্দ্রনাথ ভট্টাচাযগ িাঁর 'হুগী টজার পুরা ীরিগ' গ্রকে বককছন, “মরন্দকরর রভিকরর টদ্যশাক মারের
ফক র উপর ফু  উরিকের অং রণ, বারান্দার রভিকরর ছাকদ্ জযারমরি  বহুরবধ্ ন লা পররদ্ৃষ্ট ে। প্ররিরে
ফক র রবযশবস্তুর প্র ালভরঙ্গকি জীবিা, াবীিা  রবস্মযশ র মাত্রাোকনর পররচযশ পাযশা যাযশ। আ ৃরি 
গিকনর রদ্ টথক এই মরন্দকরর কঙ্গ গুরিপারার রবখযাি বৃন্দাবন চন্দ্র মরন্দকরর াদ্ৃলয আকছ”3 । মরন্দকরর রভিকর
আকছ রাধ্া - ৃকষ্ণর মূরিগ। রনেম কর প্ররিরদ্ন মরন্দকর পুকজা ে। মরন্দকরর টেরাক াোর রচত্র গুর টদ্খক মকন যশ
প্রাচীন ভারকির িাপিয  ভাস্কযগ রলে িো উন্নি রছ িা টবাঝা যাযশ। প্রা ৃরি ারকণ এই মরন্দর র ছুো িকে
টগকছ, িকব বিগমাকন ভাকা অবিাযশ আকছ। এই মরন্দর পরিমবঙ্গ র াকরর প্রত্নিত্ত্ব অরধ্ ার িৃগ ংররিি। ১৯৬১
রিোকের হুগী টজার রডরিক্ট টন্সা যান্ডবু গ্রকে রাধ্াকগারবন্দ রজউর মরন্দর ম্বকন্ধ যা টখা আকছ িা  :
“The Radha-Govinda temple in the village is the largest of the terracotta-decorated temples of
Hooghly District. It is comparatively late, 1780 sak\ but the terracotta still show grate
liveliness. It is an 8 Chala with a projecting porch covered on all three sides with terracottas
decoration. The five great battle scenes above the archways include a splendid Chandi fighting
the demon army. The mythological frieze near the ground level includes scenes from the
Mahabharat as well as the usual Krishnalila”4।

রাধ্াকগারবন্দ মরন্দর প্রাঙ্গকণ আকছ আর পাঁচরে রলব মরন্দর, এ রে টদ্ামঞ্চ  রামঞ্চ। এই পাঁচরে রলব মরন্দর
 „ ীিারাম, বাকণশ্বর, জকশ্বর, ফুকশ্বর  গঙ্গাধ্র। এগুকা অষ্টাদ্ল লিক র মাঝামারঝ  টল রদ্ক রনরমগি।
রাধ্াকগারবন্দ মরন্দকরর পালাপারল টয পাঁচরে রলব মরন্দর আকছ, িাঁর মকধ্য অনযিম  ীিারাম মরন্দর। মরন্দররে খুবই
পুরাকনা  টছাে আ ৃরি এবং উচ্চ রভরত্তকবরদ্র উপর প্ররিরষ্ঠি। টদ্খকি আেচাা ধ্রকনর। এই মরন্দকরর টেরাক াো
অং রণ বগবৃৎ এবং রাধ্াকগারবন্দ মরন্দকরর ধ্াঁকচই এই মরন্দকরর টেরাক াো আভা র ছু টমক। মরন্দররে পূবগমুখী।
মরন্দকরর ামকন রিনরে রখানযুর্ক্ প্রকবলদ্বার। ামকনর টদ্যশাক টেরাক াোর রচত্র ফুরেকযশ িুককছ। এর মকধ্য র ছু
ফ নষ্ট কযশ টগকছ। রখান দুরের উপকর আেরে কর প্রিী রলবমরন্দর  রলবরঙ্গ এবং মাকঝর রখানরের উপকর
বাকরারে রলবমরন্দর  রলবরঙ্গ টদ্খা যাকচ্ছ। মরন্দকরর উকটা রদ্ক র টদ্যশাক ামানয টেরাক াোর াজ আকছ।
মরন্দকরর প্ররিষ্ঠা ফ টথক জানা যাযশ টয মরন্দররে ১৬৯৫ ল াকে (১৭৭৩ রিোে) বিরর যশ। প্ররিষ্ঠা কররছকন
ীিারাম রমত্র।
এই ীিারাম মরন্দর টথক এ েু দ্ূকর টগক টচাকখ পডশকব বাকণশ্বর রলবমরন্দর। মরন্দররে আেচাা রীরিকি বিরী
এবং উচ্চ রভরত্তকবরদ্র উপর প্ররিরষ্ঠি। মরন্দকরর দ্রজা এ দ্বাররবরলষ্ট। ামকনর রদ্ক টেরাক াোর রচত্র িয রা যাযশ
টযমন দ্লরে প্রিী রলবমরন্দর এবং িাঁর মাকঝ রলবরঙ্গ টদ্খা যাকচ্ছ। এছাডশা বডশ দুকো ফু  ডা „ িা পািা ছাডশা
আর ট াকনা অং রণ টনই। মরন্দকরর র ছু ফ নষ্ট কযশ টগকছ। মরন্দকরর ট াকনা প্ররিষ্ঠা ফ টনই। বিগমাকন
মরন্দররে যাঁিকঁকি অবিাযশ আকছ। এই মরন্দকরর পাকল অবরিি রাধ্াকগারবকন্দর টদ্ামঞ্চ। আেচাা টদ্ামঞ্চরে উঁচু
রভরত্ত টবরদ্র উপর প্ররিরষ্ঠি। টদ্খকি পঞ্চরত্ন ধ্রকনর, যা রবষ্ণুপুকরর লযামরাযশ মরন্দকরর ধ্াঁকচ িয রা যাযশ। ট ন্দ্রীযশ
চূডশারে উঁচু, প্ররিরে চূডশার উপর টথক টরখ টদ্উ ধ্রকনর আডশাআরডশভাকব খাঁজ াো অবিাযশ টদ্খা যাকচ্ছ। “চাররদ্ক
চাররে স্তকের উপর টদ্ামঞ্চরে দ্ন্ডাযশমান এবং স্তেগুর পরস্পর ধ্নু া ৃরি রখাকনর দ্বারা ংযুর্ক্”5 । রাধ্াকগারবন্দ
মরন্দকরর পূবগ রদ্ক অবরিি অষ্টক াণযুর্ক্ াদ্া া রকঙর রামঞ্চ। এরে টদ্খকি আেরে রখান ভাকব ংযুর্ক্ এবং দুই
রখাকনর মাকঝর অংকলর উপকর অং রকণর াজ আকছ। এরে উঁচু রভরত্তকবরদ্র উপর প্ররিরষ্ঠি। এর উপকরর আেরে
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চূডশার মকধ্য ট ন্দ্রীযশ চূডশারে উঁচু। এখাকন রা উৎব পারি যশ। উৎকবর মযশ রাধ্াকগারবন্দ মরন্দর টথক রাধ্া ৃষ্ণ
রবগ্র রামকঞ্চ আনা ি।
রাধ্াকগারবন্দরজউ মরন্দকরর পাল রদ্কযশ টয রাস্তা বকে টগকছ, টই রাস্তার রবপরীকি অবরিি জকশ্বর  ফুকশ্বর
নাকম দুরে রলবমরন্দর। এই দুকো মরন্দর পালাপারলভাকব দ্াঁরডশকযশ আকছ। এ রে পূবগমুখী  অপররে পরিমমুখী। দুকো
মরন্দর উচু রভরত্ত টবরদ্র উপর প্ররিরষ্ঠি, এ দ্রজা রবরলষ্ট  প্রথাগি আেচাা টশ্রণীর। এই দুকো মরন্দকরর ামকন 
রপছকনর ট াকনা টেরাক াোর রচত্র টনই। এ মাত্র বাঁ াকনা ারনগকলর রনকচ টেরাক াোর াজ আকছ। পূবগমুখী মরন্দকরর
ট াকনা প্ররিষ্ঠা ফ টনই র ন্তু পরিমমুখী মরন্দকরর প্ররিষ্ঠা ফ আকছ, িাকি জানা যাযশ মরন্দররে ১১৭৬ াক
রনরমগি। এই মরন্দরগুকা ছাডশা আকরা এ রলব মরন্দর আঁেপুকর আকছ। টরে  গঙ্গাধ্র রলবমরন্দর। মূ মরন্দর
টথক এই মরন্দর উত্তর রদ্ক অবরিি। মরন্দররে আেচাা টশ্রণীর, এ দ্রজা রবরলষ্ট এবং উঁচু রভরত্তকবরদ্র উপর
প্ররিরষ্ঠি। এই মরন্দকরর ামকনর রদ্ক টেরাক াোর ন লা আভা টমক। রপছকনর টদ্যশাক ট াকনা টেরাক াোর
রচত্র টনই। ামকনর দ্রজার উপকর দুকো বডশ ফুকর ন লা আবরণযুর্ক্। আর টদ্খা যাকচ্ছ বাকরারে প্রিী রলবমরন্দর 
িাঁর মকধ্য রলবরঙ্গ। ামকনর দ্রজার রনকচর দুপাকল ট াকণর রদ্ক র ছু টেরাক াো ফ নষ্ট কযশ টগকছ। দু এ ো
পশু পারখ  ফু িা-পািা ছাডশা আর ট াকনা টপাডশামারের রচত্র টনই। এই মরন্দকরর ট াকনা প্ররিষ্ঠাফ টনই।
রাধ্াকগারবন্দ  পাঁচরে রলবমরন্দর দ্লগন রার পর এবার টপৌঁছাাম আঁেপুকরর আকর দ্লগনীযশ িান টরে  রমত্র
বারডশর চিীমিপ। এরে বাংার প্রাচীন াি টখাদ্াইকের অনযিম রনদ্গলন। মন্ডপরে টদ্খকি টদ্া-চাা  খকডশর চা এবং
বাঁ াকনা ারনগল। খকডশর চারে উকটাভাকব টদ্খক মকন কব টযন টনৌ ার মিন জক ভাকছ। রভিকর টদ্খকি রিযই
অপূবগ। রবরভন্ন টদ্ব টদ্বীর মূরিগ, ামারজ রচত্র, টপৌরারণ ারনী ইিযারদ্ রলেীকদ্র াকির টছাঁযশাযশ জীবন্ত ফুরেকযশ
িুককছ। “উপকরর রড়গুরকি টচৌখুরপর মকধ্য ফুকর ন লা, থামগুরর উপররভাগ ারু াযগমরন্ডি। অষ্টাদ্ল
লিক র টলভাকগ রনরমগি াষ্ঠ িাপকিযর এই রবরলষ্ট  দুগভ রনদ্গলনরে ধ্বংকর মুকখ। এর অনুরূপ আর এ রে
াষ্ঠরনরমগি চিীমন্ডপ হুগী টজাযশ আকছ, টরের অবিান বাগড় ব্লক র অন্তগগি শ্রীপুকর” 6 । এখাকন বাৎরর প্রধ্ান
পূকজা অথগাৎ দুগগাপুকজা অনুরষ্ঠি যশ। মিপরে বিগমাকন টমাোমুরে ভাকা অবিাকিই আকছ। র ারর গ্রকে এই চিীমিপ
ম্বকন্ধ যা টখা আকছ িা :- “The Chandimandap (lit.pavilion of goddes Chandi) built by
Krishnaram is another object of interest in the village. It is a rectangular hall with a thatched
dochala roof supported by a wooden framework every member of which is profusly curved.
The structure is one of the very few of its kind extant in West Bengal persensing the remains
of a forgotton artistry in wood (Hooghly District Gazetteers)”7।

িা ুর শ্রী রাম ৃষ্ণ পরমংকদ্কবর স্মৃরিরবজরডশি গ্রাম আঁেপুর। অষ্টাদ্ল লিক র টলকর রদ্ক ট াকনা এ
দুগগাপুকজাযশ রাম ৃষ্ণ আঁেপুকর একরছকন। ঐরিার ব ু গাকছর নীকচ রিরন ধ্যান মগ্ন রছকন, িখন রিরন
'গদ্াধ্র'। এই ব ু গাছরে বিগমান অবিাযশ জীরবি আকছ। এই গ্রাকম জন্মগ্রণ কররছকন রবখযাি টঘা বংকলর
প্ররিষ্ঠািা বাবুরাম টঘা রকফ স্বামী টপ্রমানন্দ। রিরন রাম ৃষ্ণ টদ্কবর রলয রছকন। এই গ্রাকমর পালাপারল আকর
গ্রাম আকছ, নাম িডশা। িাই িখন এই গ্রামক ‘িডশা-আঁেপুর' বা ি। এই িডশা-আঁেপুকর রছ বাবুরাম টঘাকর বারডশ।
এ মযশ বাবুরাম যখন দ্রিকণশ্বর টগকন, িখন বাবুরাকমর াকথ রাম ৃকষ্ণর ািাৎ কেরছকা এবং রাম ৃষ্ণ
বাবুরামক বকরছকন, “টিামাকদ্র টদ্কল এ বার রগকযশরছাম টই িডশা-আঁেপুকর”।
১৮৮৬ রিোকে আগে ১৬ িাররকখ শ্রীরাম ৃষ্ণকদ্ব পরকা গমন করন। শ্রীরাম ৃষ্ণ চক যাবার পর িাঁর
অনযিম রপ্রযশ রলয স্বামী রবকব ানন্দ  িাঁর আেজন বন্ধু আঁেপুকর বাবুরাম টঘাকর বারডশকি অবিান করন। ১৮৮৬
রিোকে রডকম্বর ২৪ িাররকখ অথগাৎ বডশ রদ্কনর আকগর রদ্ন শ্রীরাম ৃকষ্ণর নে রলয ধ্ুরন জ্বারকযশ ন্নযা ধ্মগ গ্রকণর
রদ্ধান্ত টনন „ “এরা কন „ ১) নকরন্দ্রনাথ দ্ত্ত (স্বামী রবকব ানন্দ), ২) বাবুরাম টঘা (স্বামী টপ্রমানন্দ), ৩) শ্রী
লরৎচন্দ্র চক্রবিগী (স্বামী ারদ্ানন্দ), ৪) শ্রী লরলভূণ চক্রবিগী (স্বামী রাম ৃষ্ণানন্দ), ৫) শ্রী িার টঘাা (স্বামী
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রলবানন্দ), ৬) শ্রী াীপ্রাদ্ চন্দ্র (স্বামী অকভদ্ানন্দ), ৭) শ্রী রনিযরঞ্জন টঘা (স্বামী রনরঞ্জনানন্দ), ৮) শ্রী গঙ্গাধ্র
গকঙ্গাপাধ্যাযশ (স্বামী অখন্ডানন্দ), ৯) শ্রী ারদ্াচরণ রমত্র (স্বামী রত্রগুণািীিানন্দ)”8 । ারা রাি জ্বকি থাক ধ্ুরন।
ধ্যাকন মগ্ন নেরে যুব । টল  ধ্যান, শুরু কা ঈশ্বর রনকযশ আকাচনা। রবকব ানন্দ রযশু রিকের জীবন থা রনকযশ
টলানাকন। প্ররিবছর এই রদ্নরেক স্মরণ কর ধ্ুরন জ্বাাকনা যশ এবং উৎকবর আকযশাজন রা কযশ থাক । এ রে
কর পরত্র া টবর যশ নাম 'িযাগবরি'। “দুগগা মন্ডকপর ামকনর ডান ট াকণ ১৯৮১ াক এর ে স্মার মন্ডপ বিরর
কেকছ। মন্ডকপর গাকযশ স্বামী রবকব ানন্দ  নেজন ং ে গ্রণ ারী ন্নযাীর টখাদ্াই রা মূরিগ এবং িার চাররদ্ক
টেরাক াোর শ্রীরাম ৃকষ্ণর জীবনী  রাম ৃকষ্ণর ভাবোর রবে উনপঞ্চালরে টেরাক াোর মূরিগর োর রকযশকছ”9 ।
১৯৬৫ রিোকে রাম ৃষ্ণ-টপ্রমানন্দ আশ্রম প্ররিরষ্ঠি যশ। টবুডশ মকি স্বামী টপ্রমানকন্দর নাকম “টপ্রমানন্দ ভবন” আকছ।
বিগমাকন স্বামীরজর গুরুভাইরা এখাকন অবিান করন। রস্বিী পুকজা এবং রলবরারত্রর রদ্কন রলকবর রবকল পুকজা
আকযশাজন ে। প্ররি বছর রডকম্বর মাকর টল িাক এই গ্রাকম ািরদ্ন ধ্কর রবরাে টমা বক। রমা রা
রাম ৃকষ্ণর জীবনীগ্রকে এই ম্বকন্ধ রকখকছন : “They were assembled at Antpur in the house of the
mother of one of the disciples (Baburam). It was late in the evening when the monks gathered
together before the free. Meditation began continuing for a long time. Then a break was made
and the leader (Vivekananda) filled the silence with the story of the lord Jesus. The many
points of similarly in thought and action as well as the relationship with the disciples, between
Christ and Ramakrishna, forcibly brought to their minds the olds days of esctasy with their
Master.
Then Vivekananda appealed to the monks. He besought them to becoy Christ’s in their
turn, to work for the redemption of the world, to renounce all the Jesus had done and to realise
God. Standing before the wood fire, their faces reddened by the leaping flames, the cracking of
the logs the only sound that broke the stillness of their thoughts, they solemnly took the vows
of everlasting Sannyasa, each before his fellows and all in the sight of God”10।

দ্বারাট্টা: দ্বারাট্টা হুগী টজার ররপা ব্লক র অন্তগগি এ রে বরধ্গষ্ণু গ্রাম। াড়া িারক শ্বর াইকন ররপা ১৬ িম
টরকেলন। ররপা টেলন টথক ৬-৭ মাই দ্ূকর অবরিি এই প্ররদ্ধ গ্রাম। দ্বারাট্টার রন েবিগী গ্রাম পূকবগ ররপা
ব্ল , উত্তকর িারক শ্বর ব্ল , পরিকম পুরশুড়া ব্ল , দ্রিকণ জাঙ্গীপাডশা ব্ল  দ্রিণ পরিকম উদ্েনারােণ ব্ল ইিযারদ্
টবষ্টন কর আকছ। পূকবগ এই গ্রাম রদ্কনমার  ন্দাজকদ্র বারনজয ুরি রছ। ুধ্ীর ুমার রমত্র বককছন -“১৮৪৫
রিোকে হুগী টজার রিনরে ম ুমাযশ রবভর্ক্ যশ। দ্র দ্বারাট্টা  িীরপাই। রদ্কনমার লারি শ্রীরামপুর ইে
ইরন্ডযশা ট াম্পারন ক্রযশ রক এো হুগী টজার অন্তভুগর্ক্ যশ এবং দ্বারাট্টা ম ুমার পররবিগন কর শ্রীরামপুর ম ুমা
রা যশ”11।
ানা-দ্াকমাদ্র নদ্ী এই গ্রাকমর পাল রদ্কযশ প্রবারি কযশকছ। এই নদ্ী বধ্গমাকনর জামাপুর গ্রাম টথক টবররকযশ
াড়া টজাযশ উুকবরডশযশার াকছ রমকলকছ। বগা াকর মযশ এই নদ্ীকি টছাে বডশ টনৌ াযশ যাত্রীরা নদ্ী পারাপার কর
বযবা বারণকজযর জনয। নদ্ীকি জ শুর কযশ টগক িানীযশ পঞ্চাকযশিরা বাঁকলর মাচা  াঁক া বিরর কর। িার উপর
রদ্কযশ মানু পাকযশ টঁকে  যানবাকন কর চাচ কর। এই গ্রাকম টছাে আ াকর িাঁি রলে টবল ুনাম অজগন
কররছ। ইে ইরন্ডযশা ট াম্পারনরা এখাকন এ রে ারখানা িাপন কররছকন। পকর ট াম্পারনর একজরন্স রাজবাে
টথক িানান্তররি যশ।
দ্বারাট্টা গ্রাকম দ্বারর াচিীর মরন্দর  রাজরাকজশ্বর মরন্দর ারু াকযগর জনয রবখযাি। এই গ্রাকম প্রাচীন টদ্বিা
রছকন দ্বারর াচিী। িাঁর নামানুাকর দ্বারাট্টা নাম রণ রা যশ। দ্বারর াচিী মরন্দর আকগ টেরাক াো রছ। টমারনী
টমান রং রাকযশর পূবগ পুরুরা এই মরন্দররে রনমগাণ করন। মরন্দকরর গাকযশ প্রস্তর ফক টখা আকছ টয মরন্দররে
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টেরাক াোর গ্রাম আঁেপুর  দ্বারাট্টা

অররন্দম গাকেন

১১২৬ াক িারপি যশ। মরন্দকরর গাকযশ অকন টেরাক াো অং রণ রছ। টগুকা আকস্ত আকস্ত খক পকডশ যাযশ।
িারপর গ্রামবাীরা মরন্দররে ারাকনা টৌন্দযগ রফররকযশ আনার উকদ্যাগ টনযশ। নুিন কর ৬ ই আরশ্বন ১৪১৩ কন
মরন্দররে গকডশ টিাা যশ। বিগমান মরন্দকরর গাকযশ ট াকনা টেরাক াো অং রণ টনই। দু এ ো অবরলষ্ট টেরাক াো
আকছ। মরন্দররে আেচাা, টদ্খকি া রকঙর এবং উচ্চ রভরত্ত টবরদ্র উপর প্ররিরষ্ঠি। রভিকর শ্রী শ্রী দ্বারর াচিী
প্ররিরষ্ঠি  রনেম কর পূকজা ে। দ্বারর া চিী আক চিুভূগজা দুগগা মূরিগ। টদ্বীর কঙ্গ আকছন ক্ষ্মী, রস্বিী, ারিগ
 গকণল। “দুগগা পুকজার মযশ দ্বারর াচিী বরদ্ান বার পর চারপাকল দ্ল বাকরারে গ্রাকম পুকজার বরদ্ান ে। এই
রনেম বহু প্রাচীন া টথক চক আকছ”12।
দ্বারর াচিীর পর রদ্বিীযশ টেরাক াো মরন্দর  শ্রীশ্রী রাজরাকজশ্বর মরন্দর। এই মরন্দর দ্বারাট্টা গ্রাকম বাবুপাডশাযশ
অবরিি। অপূবগকমান রংরাযশ এই মরন্দর প্ররিষ্ঠা কররছকন। মরন্দকরর গাকযশ টেরাক াো ফক টখা আকছ
মরন্দররে ১১৩৬ াক প্ররিরষ্ঠি যশ। অপূবগ টমান রং রাযশ প্রচুর অথগ উপাজগন কর জরমদ্ারর ন। রিরন দ্ান, পূজা
পাবগণ, পু ুর, মরন্দর প্ররিষ্ঠা ইিযারদ্ কর রিরন মাকজ প্ররিষ্ঠা াভ করন। মরন্দররে রত্ররখানরবরলষ্ট, প্রথাগি
আেচাা এবং উচ্চ রভরত্ত টবরদ্র উপর প্ররিরষ্ঠি। মরন্দকরর ামকনর রদ্ক টদ্যশাক, দুই রদ্ক রখাকনর উপর অকন
টেরাক াো রচত্র িয রা যাযশ „ রাম রাবকণর যুদ্ধ, দুগগা, াী, ইংকরজ বনযদ্, শ্রী ৃষ্ণ, অজুগন ইিযারদ্। এছাডশা
আর র ছু র ছু টেরাক াো নষ্ট কযশ টগকছ। মরন্দকরর রভিকর আকছ টদ্বিা শ্রীশ্রী রাজরাকজশ্বর (লাগ্রাম রলা)
প্ররিরষ্ঠি  রনিযপূরজি। এই রং রাযশ বংকলর প্রবীণিম বযরর্ক্ ফর রচন্দ্র রংরাযশ বকন, “ম্রাে আ বকরর
রাজত্ব াক রাজিাকনর টযাধ্পুর টথক একদ্র পূবগপুরু এখাকন এক ববা করন। মানরংকর টবাকনর কঙ্গ
আ বকরর রববাকর পর বহু ছত্রী টই মযশ জযশপুর, টযাধ্পুর প্রভৃরি িান টথক বাংাকদ্কল চক আকন”13। প্ররি
বছর এখাকন রবরাে রলকবর গাজন টমা বক এবং পুকজার আকযশাজন রা কে থাক ।

িথযূত্র :
১) ুধ্ীর ুমার রমত্র, হুগী টজার ইরিা  বঙ্গমাজ, রদ্বিীযশ খি, টদ্জ পাবররলং,  ািা, পৃষ্ঠা „ ৯২৯
২) প্রণব রাযশ, বাংার মরন্দরচচগা, রবকব ানন্দ বু টন্টার,  ািা, পৃষ্ঠা „ ১১৪
৩) নকরন্দ্রনাথ ভট্টাচাযগ, হুগী টজার পুরা ীরিগ, প্রত্নিত্ত্ব অরধ্ ার, পরিমবঙ্গ র ার, আগে ১৯৯৩, পৃষ্ঠা „
৩৮
৪) 'হুগী রডরি টন্সা যান্ডবু ' গ্রে, ুধ্ীর ুমার রমত্র, হুগী টজার ইরিা  বঙ্গমাজ, রদ্বিীযশ খি,
 ািা, পৃষ্ঠা - ৯৩৪
৫) নকরন্দ্রনাথ ভট্টাচাযগ, হুগী টজার পুরা ীরিগ, প্রত্নিত্ত্ব অরধ্ ার, পরিমবঙ্গ র ার, আগে, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা „
৩৮
৬) নকরন্দ্রনাথ ভট্টাচাযগ, হুগী টজার পুরা ীরিগ, পূকবগার্ক্ পৃষ্ঠা „ ৩৮
৭) ুধ্ীর ুমার রমত্র, হুগী টজার ইরিা  বঙ্গমাজ, (হুগী রডরিক্ট টগকজোর), রদ্বিীযশ খি,  ািা,
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