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Abstract 

Rajbalhat is a famous village under Srirampur subdivision of Jangipara block of Hooghly 

district in the Indian state of West Bengal. In Ancient time, this village belonged to Bhursut 

state. The name Rajbalhat comes from the name of Sri Sri Rajballabhi Devi. So the name of 

this place is Rajbalhat. This temple was established by bhursut king Rudranarayan. In this 

village numerous terracotta temples of ancient time can be seen. Radhakanta Temple, 

Sridhar Damodar Temple is some of the examples, which were built during the eighteenth 

century. Of course, some terracotta temples that were built during the sometime, they are 

now destroyed and nowhere any trace of their previous existence can be found. Three shiva 

atchala temples are present beside the Rajballabhi Temple. Poet Hemchandra 

Bandyopadhay was born in this village. In this village there is a museum called the 

invaluable museum. Besides, Hemchandra memorial library has been established. 

Rajbalhat is the home of Dulal Chandra Bhor, the father of the Talmishri art of Bengal. The 

famous chariot is seen in this village, which is next to the Dasghara Chariot of Hooghly. 
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     হুগলী নজলার শ্রীরামপুর মহকুমার জাঙ্গীপাড়া ব্লয়কর অন্তগগত রাজবলহাট একটট বটধগষ্ণু গ্রাম। হাওড়া – 

তারয়কশ্বর নমইন শাখ্াে হটরপাল নরলয়েশন নেয়ক ননয়ম বাস বা অয়টাে সহয়জই রাজবলহায়ট যাওো যাে। এটট 

হটরপাল নেশন নেয়ক পূবগ টদ্য়ক অবটিত। কলকাতা নেয়ক রাজবলহায়টর দ্ূরত্ব প্রাে ৩০ টকটম। অতীয়ত আঁটপুর 

নরলয়েশন নেয়ক ননয়ম ৫ টকটম পূবগ টদ্য়ক অবটিত এই প্রাচীন টবখ্যাত গ্রাম রাজবলহাট। এই নেশনটট টিল 

হাওড়া-আমতা-চাঁপাডাঙ্গা রুয়টর নরলপয়ের উপয়র। নরলপেটট টিল মাটটগন লাইট নরলওয়ে নকাম্পাটনর বা সংয়েয়প 

বলা হে ‘MLR’। ১৮৯২ টিোয়ে এই নকাম্পাটন িাটপত হয়েটিল। স্বাধীনতার পর এই নকাম্পাটনটট বন্ধ হয়ে 

যাওোর পর নেয়ক রাজবলহায়ট পযগটকয়দ্র আসার সংখ্যাও কয়ম যাে। ১৭৮৯ টিোয়ে ইে ইটিো নকাম্পাটন এই 

আধা নগয়র বাটিটজযক রাজধানী প্রটতষ্ঠা কয়রটিল। নসই সমে হয়ত রাজবলহাট একটট বাটিজযয়কন্দ্র টহসায়ব 

পটরটচত। কুটটরটশয়ের নকন্দ্র এই গ্রাময়ক বলা হয়য়ে োয়ক। প্রাচীনকাল নেয়ক এই গ্রায়ম অয়নক তাঁটত বাস কয়রন। 

বতগমায়ন তাঁটতর সংখ্যা খ্ুবই কম। এখ্ানকার অটধকাংশ মানুষ কৃষক ও তন্তুমে কায়জর সায়ে যুক্ত। বহুটদ্ন নেয়কই 

এই গ্রাম তাঁত টশয়ের জনয টবখ্যাত। ১৪ টট পাড়োর ময়ধয নদ্ব, দ্াস, শীল, ভড়ে টনয়য়ে গটিত হয়েটিল তাঁটতপাড়ো। 

ইে ইটিয়ো নকাম্পাটনর সময়ে সপ্তায়হ দুটদ্ন বাজার বটসত।  রাজবলহায়ট নসানার কাজ ও তাঁয়তর কাপয়ড়র জনয 
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টবখ্যাত হয়ে আয়ি এবং এখ্য়না এখ্ানকার কাপয়ড়র চাটহদ্া প্রটসটি আয়ি। এখ্ায়ন অসংখ্য নটরায়কাটার মটন্দর 

নদ্খ্য়ত পাওো যাে। 
 

     রাজবলহায়টর প্রাকৃটতক নসৌন্দযগ অটত ময়নারম। এই গ্রায়মর পাশ টদ্য়ে দুয়টা নদ্ী প্রবাটহত হয়েয়ি। একটদ্য়ক 

দ্ায়মাদ্র নদ্ী আর অনযটদ্য়ক রি নদ্ী। তৎকালীন সময়য়ে রাজবলহাট একটট প্রটসি নিাট বন্দর টিল। এই বন্দয়রর 

সাহায়যয ভারয়তর টবটভন্ন বাজায়র আমদ্াটন-রপ্তাটন হত। অতীয়ত ভুরশুট রায়জযর রাজধানী টিল এই প্রাচীন জনপদ্ 

রাজবলহাট। এই ভুরশুট টিল পটিমবয়ঙ্গর রায়জযর হাওড়া ও হুগলী নজলা টনয়ে গটিত একটট প্রাচীন ও মধযযুগীে 

রাজয। রাঢ় অঞ্চয়লর দ্টেনাঞ্চয়লর এয়দ্র বসবাস টিল। ভুরশুট শেটট এয়সয়ি ভূটরয়শ্রষ্ঠ নেয়ক। সুধীরকুমার টমত্র 

তাঁর ‘হুগলী নজলার ইটতহাস ও বঙ্গসমাজ’ গ্রয়ে টিতীে খ্য়ি টলয়খ্য়িন -“ভূটরয়শ্রষ্ঠ শয়ের অেগ ‘বহু বটিয়কর 

বসটত’; ভূটর অেগাৎ বহু, নশ্রষ্ঠী মায়ন বটিক, অেগাৎ নয িায়ন বহু বটিক বসবাস কয়রন। মুসলমান রাজত্বকায়ল ভুরশুট 

একটট প্রখ্যাত পরগনা টিল”
1
। 

 

     পাল সাম্রাজয যখ্ন শুরু হে তখ্ন নকায়না এক অঞ্চয়ল এক রাজা ভুরশুট রাজয শাসন করয়তন। এই রায়জযর 

একাটধক রাজা রাজয শাসন কয়রটিয়লন। সম্ভবতঃ এই রায়জযর ধীবর রাজবংয়শর কো জানা যাে। এই ধীবর 

রাজবংয়শর নশষ রাজা টিয়লন শটনভাঙ্গর। টতটন গড় ভবানীপুয়রর রাজা চতুরানন্দ টনয়োগীয়ক পরাটজত কয়রটিয়লন। 

চতুরানয়ন্দর পরবতগী বংশধর রাজা কৃষ্ণ রাে ভুরশুট দ্খ্ল কয়রন। মুঘল সম্রাট আকবয়রর রাজত্বকায়ল কৃষ্ণ রাে 

১৫৮৩-১৫৮৪ টিোয়ে ভুরশুট শাসন কয়রন। তাঁর বড় নাটত প্রতাপনারােি রাে ভুরশুট রাজায়দ্র সবগয়শ্রষ্ঠ রাজা 

টিয়লন।  
 

     ভুরশুট বংয়শর এক রমিীর কো জানা যাে। টতটন হয়লন রানী ভবশঙ্করী। টতটন অটত সাহসী মটহলা টিয়লন। 

ভুরশুয়টর রাজা রুদ্রনারােয়ির সায়ে তাঁর টববাহ হে। রাজা রুদ্রনারােয়ির মৃতুযর পর টতটন রাজয শাসন পটরচালনার 

দ্াটেত্বভার ননন। নসই সমে পািান সদ্গার টিয়লন ওসমান খ্া।ঁ টতটন নমাঘলয়দ্র টবরুয়ি যুি করার জনয রানীর 

সাহাযয চাে টকন্তু রানী এই যুি প্রতযাখ্যান কয়র, ফয়ল ওসমান ভুরশুট রাজয আক্রমি করার পটরকেনা কয়র। গড় 

ভবানীপুর টিল ভুরশুয়টর রাজধানী। নসখ্ান নেয়ক টকি ুদ্ূয়র মটন্দয়র পুয়জা টদ্য়ত নগয়ল ওসমান তাঁর সসনয বাটহনী 

টনয়ে রানীর উপর হামলা চালাে। ফয়ল দু পয়ের তুমুল যুি শুরু হে। যুয়ি পরাটজত ও টনহত হন ওসমান। এই 

খ্বর নপয়ে মুঘল সম্রাট আকবর রানী ভবশঙ্করীয়ক ‘রােবাটঘনী’ উপাটধয়ত ভূটষত কয়রন। টবধুভূষন ভট্টাচাযগ তাঁর 

‘রােবাটঘনী ও ভূটরয়শ্রষ্ঠ রাজকাটহনী’ গ্রয়ে টলয়খ্য়িন – “রক্তবস্ত্র পটরধান এই রমিীমূটতগ যখ্ন শূলহয়ে অশ্বপৃয়ষ্ঠ 

আয়রাহন করত তখ্ন ময়ন হত নয মানবী রূয়প ময়হশ ময়নায়মাটহনী মহা শটক্তরুটপনী, মটহষমটদ্গনী দুগগা দ্নুজ দ্লন 

করবার জনয ধরাধায়ম অবতীনগ হয়েয়িন”
2
। 

 

     ভুরশুট রায়জযর টতনটট দুগগ টিল। এগুটল হল – গড় ভবানীপুর, পাণ্ডুো ও রাজবলহাট। এই দুগগ গুটলর সম্বয়ন্ধ 

এখ্ন আর নকায়না অটেত্ব খ্ুঁয়জ পাওো যাে না। তয়ব এগুটল এখ্ন ধ্বংসাবয়শষ অবিাে আয়ি। তয়ব রাজবলহায়টর 

কায়ি দ্ায়মাদ্র নয়দ্র তীয়র ‘টডটহ ভুরশুট’ বয়ল একটট জােগা এখ্নও আয়ি। ‘আইন-ই-আকবরী’ নেয়ক জানা যায়ে, 

“সুয়লইমানাবাদ্ সরকায়রর অধীনি ৩৩টট মহয়লর ময়ধয বসুন্ধরী পরগনার পয়রই ভুরশুট পরগনা নেয়ক সবয়চয়য়ে 

নবটশ রাজস্ব আদ্ায়ে হত।  সপ্তগ্রাম সরকার বা মান্দারন সরকায়রর অনয নকায়না পরগনা এত রাজস্ব আদ্ায়ে করত না। 

১৮শ শতােীয়ত বধগমায়নর রাজা কীটতগচন্দ রায়ে ভুরশুট জয়ে কয়রন”
3
। 
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     নদ্-পাড়া অঞ্চয়ল রাজবাটড়র প্রাচীন টনদ্গশন এখ্নও নদ্খ্া যাে। সুদ্ূর অতীয়ত এখ্ায়ন চিাল রাজা রাজত্ব 

করয়তন বয়ল কটেত। ভুরশুট রাজবংয়শর প্রাসাদ্ সম্পয়কগ হুগলী টডটিক্ট নগয়জটায়র বলা হয়েয়ি নয : “Remnants 

of a palace of the Basantapur branch of the Bhursut Raj family are still to be seen at the 

Depara locality. The ruins are Populary ascriebed to one Chandal raja who have ruled in the 

place in the past”
4
. “ভূরশুট রাজবংয়শর বসন্তপুর শাখ্ার টববরয়ি নদ্খ্া যাে নয, রাজবলহায়ট সাত টবঘা জটমর 

উপর রাজার গড়বাটট টিল এবং নদ্বী রাজবল্লভী িাকুরািীর নায়ম নদ্য়বাত্তর সম্পটত্ত টিল পাঁচ শত টবঘা। নদ্বীর প্রচুর 

ভূসম্পটত অটধকাংশই প্রাে নবদ্খ্ল হয়েটিল। অনযােভায়ব যারা নদ্য়বাত্তর সম্পটত্ত নভাগ দ্খ্ল কয়রটিল, তা উিার 

করবার জনয ২৬ নশ সবশাখ্ ১৩৪৪ সাল রাজবল্লভী নেয়টর টজম্মাদ্ার তুলসীচন্দ্র নগাস্বামীর সভাপটতয়ত্ব মাতার 

নসবক ও ভক্তগয়ির সহয়যায়গ ‘রাজবল্লভী নসবা সটমটত’ গটিত হে। টবশ বিয়রর নচষ্টাে নসবা সটমটত নদ্য়বাত্তর 

নেয়টর ও নসবাপুজার প্রচুর উন্নটতসাধন কয়রয়িন”
5
। 

টচত্র : রাজবল্লভী মাতার মটন্দর, রাজবলহাট, হুগলী 
 

     দ্ায়মাদ্র আর রি নদ্ীর নবটষ্টত গ্রাম রাজবলহাট। ত্রয়য়োদ্শ শতয়ক সদ্ানন্দ রাে এই নদ্ী টবয়ধৌত জঙ্গলাকীিগ 

এলাকায়ক বাটিজযয়ক নকন্দ্র কয়র রাজপুয়রর উত্থান ঘটান এবং গয়ড়ে নতায়লন এক টবশাল হাট। টতটন রাজবল্লভীর 

স্বপ্নায়দ্য়শ মটন্দর সতটর কয়রন। এই রাজবল্লভীর মা এর নাম এবং হায়টর নাম যুক্ত হয়য়ে হে রাজবল্লভী হাট, পয়র 

তা হয়য়ে ওয়ি রাজবলহাট। ‘রাজবলহাট’ নামটট এয়সয়ি শ্রীশ্রী রাজবল্লভী নদ্বীর নামানুসায়র। অতযন্ত দুঃয়খ্র টবষে 

নয রাজবল্লভী নদ্বীর মটন্দরটট নবশ কয়েকবার সংস্কার করা হয়েয়ি এবং এই মটন্দয়র প্রাচীনয়ত্বর নকায়না টনদ্গশন 

বতমগায়ন ননই। রাজবল্লভী নদ্বী সাদ্া কালী নায়মও পটরটচত, দুগগা, কালী এবং সরস্বতীর টমশ্র রূপ। এই কালী মায়ের 

মটন্দর হল রাজবলহায়টর একটট ঐটতহাটসক ও দ্শগনীে িান। রাজবলহাট সংলগ্ন এলাকাে নদ্বী দুগগা রাজবল্লভী নদ্বী 

রূয়প পূটজতা হন। মটন্দয়রর পায়শ পাল-নসন যুয়গর টনটমগত একটট টবষ্ণুমূটতগ আয়ি। এিাড়া টশয়বর টতনটট আটচালা 



রাজবলহাট : একটট টবখ্যাত আধা নগর                    অটরন্দম গায়েন 
 

Volume-VI, Issue-IV                                              February 2020                                                                       4 

রীটত বতগমান। মটন্দয়রর পায়শই একটট নাটমটন্দর আয়ি। নষাড়শ শতয়ক ভুরশুয়টর রাজা রুদ্রনারােি রাে এই মটন্দর 

টনমগাি কয়রটিয়লন।  
 

     রাজবল্লভী নদ্বীর মূটতগ অদ্ভূত এবং মাটটর মূটতগ। গঙ্গা মাটট টদ্য়ে সতটর এই মূটতগ। প্রাে িে ফুট উচ্চতাে 

রাজবল্লভী নদ্বীর মূটতগটট সাদ্া রয়ের। বাম পায়ে বয়স টবরুপাে টশয়বর উপর এবং ডান পা টবশ্রাম মহাকাল 

সভরয়বর বুয়ক। বাম হায়তর তালুয়ত আয়ি একটট টসঁদুয়রর পাত্র আর ডান হায়ত নদ্খ্া যায়ে িুটরকা। নকাময়র নিাট 

নিাট কাটা হায়তর মালা। গলাে ঘণ্টা মালা। টবটভন্ন শহর ও গ্রাম নেয়ক আসা ভক্তরা নদ্বীর প্রটত শ্রিা জানায়ত 

রাজবলহায়ট টমটলত হে। সকাল সাতটাে মটন্দয়রর দ্রজা নখ্ায়ল। এগায়রাটাে পুয়জা শুরু হয়ে দুপুর দুয়টাে নভাগ 

টনয়বদ্ন করা হে। সাতটাে সন্ধযারটত হে। আরটত নশয়ষ মায়ক টনয়বদ্ন করা হে লুটচ, সয়ন্দশ ও িানা। মটন্দর 

নেয়ক টকিু দ্ূয়র রাজবল্লভী মাতার টবরাট দ্ীটঘ বা পুকুর আয়ি। নাম ‘রাজবল্লভী দ্ীটঘ’। ভুরশুয়টর রাজা সদ্ানন্দ রাে 

এই দ্ীটঘ প্রটতষ্ঠা কয়রটিয়লন। সুধীরকুমার টমত্র তাঁর গ্রয়ে টলয়খ্য়িন – “ ১৩৪০ সায়লর ১১ ই আষাঢ শ্রীফটকরচন্দ্র, 

মন্মেনাে ও জহরলাল ভড় মটন্দর নভয়ে যাওোর পর বহু টাকাে মটন্দয়রর আমূল সংস্কার কয়র নদ্ন। ১৩৪৬ সায়ল 

তারা পুনরাে মটন্দয়রর কায়ি টবরাট নাটমটন্দর টনমগাি এবং নহবতখ্ানা, গড়, মায়ের পুকুয়রর ঘাট, মটন্দর সংলগ্ন 

চারটট টশবমটন্দর সতটর কয়র নদ্ন। নদ্বী রাজবল্লভী চটিরই রূপান্তর বয়ল ময়ন হে। ‘পীিটনিগে’ গ্রয়ে রাজবলহাটয়ক 

শাক্তপীি বয়ল উয়ল্লখ্ করা হয়েয়ি এবং টপয়ির অটধষ্ঠাত্রী নদ্বীর নাম ‘চিী’ বয়ল উক্ত হয়েয়ি। চিী প্রাচীনকায়ল 

অনাযগ নদ্বী টিয়লন, পয়র আযগ ও অনায়যগর দ্ীঘগ সংঘায়তর ফয়ল টতটন নলাকসমায়জর পূজা হয়েয়িন” 
6
। ‘রাজবল্লভী 

মাহাত্ম্য’ নায়ম পুেয়ক নদ্বীর নয বিগনা আয়ি, তা হল : 
 

‘মটন্দয়র নশাটভয়ি মাতা শ্রীরাজবল্লভী 

শরৎ নজাৎস্না প্রভা টবশালা সভরবী। 

টবল্বমালা গয়লিুটর ধয়র ডান হায়ত 

প্রসাটরত বাম হয়ে পাত্র নশায়ভ তায়ত। 

রিরটঙ্গনীর মূটত-ভীমা সুনেনা 

বরাভে প্রদ্াটেনী, প্রসন্ন আননা। 

উজ্জ্বল মুকুট টশয়র টত্রয়লাক জননী’ 
7
। 

 

কটবকঙ্কি মুকুন্দরাম চক্রবতগী তাঁর চটিকায়বয রাজবল্লভী সম্বয়ন্ধ টলয়খ্য়িন : 

‘রাজয়বাল বটন্দ রাজবল্লভীর চরি। 

ইটলপুয়র রটঙ্গনী বয়ন্দা হয়ে একমন’ 
8
।। 

 

     রাজবলহাট গ্রায়ম একটট টবখ্যাত প্রাচীন প্রবাদ্ আয়ি। প্রবাদ্টট হল– “চার চক, নচৌদ্দ পাড়া, টতন ঘাট, এই টনয়ে 

হে রাজবলহাট”। কোটটর অেগ হল, চার চক বলয়ত দ্ফর চক, সুখ্র চক, বৃন্দাবন চক আর বদুর চক অেগাৎ চারটট 

ক্রটসং ; নচৌদ্দ পাড়া বলয়ত নন্দী পাড়া, নদ্ পাড়া, মনসাতলা, শীলবাটট, ভড়পাড়া, উত্তরপাড়া, টদ্টঘরঘাট, কুয়মার 

পাড়া, বাড়ুয়যয পাড়া, দ্াস পাড়া, কুঁড় পাড়া, নস্করডাঙ্গা, সানা পাড়া ও পান পাড়া অেগাৎ নচৌদ্দটট িানীে অঞ্চল ; টতন 

ঘাট বলয়ত টদ্টঘর ঘাট, মায়ের ঘাট ও বাবুর ঘাট অেগাৎ টতনটট স্নায়নর অঞ্চল। 
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টচত্র : রাধাকান্ত মটন্দর, রাজবলহাট, হুগলী 
 

     রাজবল্লভী মায়ের মটন্দর দ্শগন করার পর এবার নপৌঁিালাম শীল পাড়াে প্রটতটষ্ঠত শীলয়দ্র শ্রীধর দ্ায়মাদ্র 

মটন্দর ও ঘটকতলাে ঘটক পটরবায়রর প্রটতটষ্ঠত রাধাকান্তয়দ্ব টজউ মটন্দর। ১৭২৪ টিোয়ে শ্রীধর দ্ায়মাদ্র 

মটন্দরটট প্রটতটষ্ঠত হে। শীল বংয়শর প্রটতষ্ঠাতা শ্রী লয়ম্বাদ্র শীল এই নটরায়কাটা মটন্দরটট টনমগাি কয়রটিয়লন। 

মটন্দরটট আটচালা রীটতয়ত সতটর, তয়ব এই আটচালা টনমগাি রীটতর টবয়শষয়ত্বর দ্াটব না রাখ্য়লও এই মটন্দয়রর 

অলংকরিগুটল টবয়শষয়ত্বর দ্াটব রায়খ্। মটন্দয়রর নদ্ওোয়ল নটরায়কাটার টচত্র নদ্খ্য়ত পাওো যাে। মটন্দয়রর 

পযায়নলগুটলয়ত রামােয়ির যুিলীলা, জাহাজ-ননৌকা, ফুল, লতা-পাতা এবং টবটভন্ন নদ্বয়দ্বীর টচত্র ফুটটয়ে তুয়লয়ি। 

‘শ্রীধর দ্ায়মাদ্র মটন্দর ১৬৪৬ শকায়ে অেগাৎ ১৭২৫ টিোয়ে প্রটতটষ্ঠত’ বয়ল একটট ফলয়ক নলখ্া আয়ি। হুগলী 

টডটিক্ট নগয়জটায়র বলা হয়েয়ি – “The Damodar temple of the Silpara locality constructed in 

1724 also contains terracotta embellishment”
9
। অতীয়ত এই মটন্দরটট কায়লা শযাওলা অেত অবিাে 

টিল, বতগমায়ন এর লাল রং পটরবতগন করা হয়েয়ি। ‘শ্রীধর দ্ায়মাদ্র মটন্দয়রর ময়ধয শ্রীধর ও দ্ায়মাদ্য়রর শালগ্রাম 

টশলা আয়ি। এইগুটল সুন্দর একটট টসংহাসয়নর ময়ধয রটেত। টসংহাসয়নর তলাে টলটখ্ত আয়ি : 
 

                         নগাটবন্দ শীল ঐ কনযা 

টেয়রাদ্য়মাটহিী দ্াসী’
10

। 
 

     ঘটকতলাে ঘটক পটরবায়রর রাধাকান্ত মটন্দরটট ১৭৩৩ টিোয়ে টনটমগত হয়েটিল। এটটয়ক টজউ মাতার মটন্দর 

বলা হে। মটন্দরটট টত্রটখ্লানটবটশষ্ট এবং উচ্চতা প্রাে ৫০ ফুট। আটচালা রীটতয়ত সতটর এই মটন্দরটট সাময়নর টদ্য়ক 

নদ্ওোয়ল প্রচুর নটরায়কাটার টচত্র নদ্খ্য়ত পাওো যাে। ফলকগুটলর ময়ধয আয়ি নদ্বতা, রামােয়ির কাটহনী, পশু ও 

উটদ্ভজ্জধমগী অলংকরি টবদ্যমান। এিাড়া নবশ টকিু সামাটজক িটব নচায়খ্ পয়ড়, নযমন – জাহাজ-ননৌকা, রাজকীে রে 

এবং টমটিয়লর টচত্র ইতযাটদ্। মটন্দয়রর প্রাঙ্গয়ি আরও অয়নকগুটল নদ্ব-নদ্উল টিল, নসগুয়লা এখ্ন বতগমায়ন 

ধ্বংসেূয়প পটরিত। নয়রন্দ্রনাে ভট্টাচাযগ তাঁর ‘হুগলী নজলার পুরাকীটতগ’ গ্রয়ে টলয়খ্য়িন,- “দ্ত্ত পটরবায়রর দ্ায়মাদ্র 
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মটন্দরটট ১৭২৩ টিোয়ে টনটমগত। এটট পঞ্চরত্ন, সামানয নটরায়কাটা অলংকরিযুক্ত। চক্রবতগী পটরবার কতৃগক প্রটতটষ্ঠত 

আটচালা সীতারাম মটন্দরটট ১৭৩৩ টিোয়ে টনটমগত। টতনটট টখ্লানযুক্ত প্রয়বশিার ও বটহভগায়গ ‘নটরায়কাটা’র 

কারুকাযগ টবটশষ্ট। ঊনটবংশ শতােীর প্রেম টদ্য়ক কুণ্ডুয়দ্র প্রটতটষ্ঠত নারােি মটন্দরটট একরত্ন এবং বটহভগায়গ সামানয 

নটরায়কাটা অলঙ্করিযুক্ত। এিাড়া সানা পাড়ার টশবমটন্দর অষ্টাদ্শ শতয়কর টনটমগত। রাজবল্লভী ট্রায়ের িারা রটেত 

আরও চারটট আটচালা টশবমটন্দর উটনশ শতয়কর মধযভায়গ টনটমগত”
11

। 
 

     উত্তরপাড়াে ঘটকতলায়ত রাধাকান্ত মটন্দর রে যাত্রার জনয টবয়শষভায়ব স্মরিীে। নসখ্ায়ন ঘটক উপাটধকারী 

এক ব্রাহ্মি পটরবার টিল এবং তারা খ্ুব টবত্তশালী টিয়লন। এই রেটট তায়দ্রই পটরবায়রর টিল। নযখ্ায়ন রয়ের নমলা 

বয়স নসখ্ায়ন টবদ্যালে এবং টবদ্যালয়ের মাি, সমে জােগাটট ঘটক বংশীে পটরবায়রর টিল। পরবতগীকায়ল তায়দ্র 

বংশ নলাপ নপয়ল বযানাজ্জগী পাড়াে মটনন্দ্র বযানাজ্জগী ওই বাটড়র ভায়গ্ন টিয়লন। রে, টবদ্যালয়ের জােগা এবং 

রাধাকান্ত মটন্দরটটর উত্তরাটধকারী হন। বযানাজ্জগী পটরবার প্রটতটদ্ন রাধাকান্ত মটন্দয়র পুয়জা কয়রন। গ্রায়ম 

টবদ্যালয়ের প্রয়োজন হয়ল গ্রামবাসীর অনুয়রায়ধ মটনন্দ্র বযানাজ্জগী জােগাটট টবদ্যালেয়ক দ্ান কয়রন। নখ্লার মাি 

দ্ান কয়রন এবং টতটন রেটটয়কও টবদ্যালেয়ক দ্ান কয়র নদ্ন।  
 

     রাজবলহায়টর রেযাত্রা অয়নক আগ্রয়হর সায়ে উদ্যাটপত হয়েয়ি। গ্রাম চত্বয়র এইখ্ায়ন রেযাত্রা উদ্যাটপত হে। 

দ্শঘরা ও শ্রীরামপুর মায়হয়শর পর এই রয়ের িান। গ্রায়মর মানুয়ষরা ভগবান, জগন্নাে ও শুভদ্রায়ক অতযন্ত শ্রিার 

সায়ে উদ্যাটপত কয়র। মধযযুগ নেয়কই রাজবলহায়টর রেযাত্রা শুরু হয়ে আসয়ি। এই রে যাত্রার নেয়ত্র এক অননয 

সবটশষ্টয িান অটধকার কয়র আয়ি। রে জগন্নাে, বলরাম এবং শুভদ্রার প্রটতমা বহন কয়র না বরং রাধা-কৃয়ষ্ণর মূটতগ 

বহন কয়র। রেটট টিল কায়ির সতটর, উচ্চতা প্রাে ৯ চূড়া টবটশষ্ট। ১৯৪৯ সায়ল কায়ির রেটট নভয়ে নগয়ল গ্রায়মর 

মানুষরা নলাহার রে টনমগায়ির টসিান্ত ননন। নলাহার রে সতটর হয়ত প্রাে এক বির সমে লায়গ। গ্রায়মর প্রাক্তন 

টশেক সুশীল কুমার ভয়ড়র ময়ত বলা যাে –‘নলাহার রে টনমগায়ির জনয নলাহার চাকার প্রয়োজন হল। কলকাতা 

নসন্ট্রাল এটভটনউ এবং দ্টজগপাড়ার মায়ে একটট মায়ি নলাহার চাকা রাখ্া টিল অয়নকটদ্ন ধয়র। চাকাগুটল টিল টিতীে 

মহাযুয়ির সমে বযবহৃত টযাংয়কর চাকা। চাকাগুটল মাটটগন নরয়ল কয়র আসয়তা এবং আঁটপুর নেশয়ন নামায়না হত 

এবং নসখ্ান নেয়ক গরুর গাটড় কয়র রাজবলহায়ট টনয়ে আসা হত’। এিাড়া এই গ্রায়ম প্রধান বড় উৎসব হল টশয়বর 

চরক নমলা। বাইয়রর গ্রাম নেয়ক আসা পুরুষ-নারীরা এই নমলাে আনন্দ উপয়ভাগ কয়র োয়কন। 
 

     ঈশ্বরচন্দ্র টবদ্যাসাগর কলকাতা নেয়ক নমটদ্নীপুর বাটড়ে যাবার পয়ে রাজবলহাট চটটয়ত (সরাইখ্ানা) এক রাটত্র 

োকয়তন। টতটন নয অঞ্চল টদ্য়য়ে যাতায়োত করয়তন নসই অঞ্চয়লর টশোর উন্নটতর কো ভাবয়তন। গ্রায়মর মানুষয়দ্র 

করুি অবিা নদ্য়খ্ টতটন একটট টবদ্যালয়ে প্রটতষ্ঠা কয়রন। সরকার বাটড়ের সদ্র বাটড়েয়ত প্রেম টবদ্যালয়ে সতটর হয়ে। 

পড়োয়নার পাশাপাটশ িাত্র ভটতগ করায়না টিল টশেক মহাশেয়দ্র কাজ। আয়ে আয়ে িাত্র সংখ্যা বাড়েয়ত োকয়লা। 

গ্রামবাসীয়দ্র আটেগক সহয়যাটগতায়ে টিয়ট নবড়োর প্রাচীর ও টবচাটলর িাউটনর টদ্য়য়ে সতটর হল নুতন ঘয়রর জনয। 

টবদ্যালয়য়ের প্রধান টশেক টিয়লন ময়হন্দ্র টসংহ রায়ে। টতটন রাজবলহাট নপাে অটফয়সর নপাে মাোয়রর কাজ 

করয়তন। বতগমায়ন নয গালগস স্কুলটট আয়ি, নসটট টিল নন্দলাল চয়ট্টাপাধযায়ের বসতবাটড়ে। এই বাটড়েটটয়ত  ক্লাস 

অষ্টম পযগন্ত পড়োয়না শুরু হল। উচ্চ টশোর প্রয়য়োজয়ন সতটর হল উচ্চ টবদ্যালয়ে। এই টবদ্যালয়ে সতটরর জনয ১১ 

জনয়ক টনয়য়ে একটট কটমটট গিন করা হয়য়েটিল। তাঁরা হয়লন – হটরপ্রসন্ন সরকার, ভূপটত নমাহন চ্ক্ক্রবতগী, অজুগন ভড়ে, 

নারােি চন্দ্র শীল, মন্মেনাে ভড়ে, ধুজু ভড়ে, অষ্টটবহারী দ্াস, নতায়ফল আলী, কালীপদ্ সাহা নচৌধুরী, দ্াসরধী সুর 

এবং হয়রন্দ্রনাে বটবাল ইতযাটদ্। 
 

     টবদ্যালয়য়ের টবটডং সতটরর কায়জ ভূপটতয়মাহন চক্রবতগী মহাশয়ের অবদ্ান অটবস্মরিীয়ে। উটন নয অটফয়স চাকটর 

করয়তন, নসখ্ান নেয়ক ইটিটনোর টনয়য়ে এয়স টবদ্যালয়য়ের নকশা সতটর কয়রন U পযাটায়নগর। তখ্নকার টদ্য়ন 

দ্ায়মাদ্র নদ্ীয়ত প্রটত বির বনযা হত। তাই টবদ্যালয়য়ের বারান্দা সতটর হয়ে উঁচু কয়র, যায়ত বনযার জল উপয়র 
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উিয়ত না পায়র। বড়ে বড়ে অশ্বত্থ গাি শ্রটময়করা কাটয়ত ভে নপল, তখ্ন মন্মেনাে ভড়ে মহাশে একটট রূপার কুিার 

সতটর কয়র প্রটত গায়ি একটট কয়র নচাট নদ্ন তারপর শ্রটময়করা গািগুটল নকয়ট পটরষ্কার কয়রন। তখ্নকার টদ্য়ন 

একটট ইয়টর দ্াম টিল ২৫ পেসা, রাজটমস্ত্রীর পাটরশ্রটমক টিল ৩ টাকা। ১৯১৯ সায়ল টবদ্যালয়য়ে টশেক টহসায়ব 

নযাগদ্ান কয়রন রাজবলহায়টর রূপকার, টশোটবদ্, সমাজ সংস্কার ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ভূয়দ্ব ভট্টাচাযগ। স্বয়দ্শী 

আয়ন্দালয়ন যুক্ত োকার জনয ভূয়দ্ব বাবুর টবচার কয়রন একজন ইংয়রজ টবচারক এবং টতটন টনয়দ্গাষ প্রমাটিত হন। 
 

     রাজবলহায়ট টবখ্যাত কটব টিয়লন নহমচন্দ্র বয়ন্দযাপাধযাে। ১৮৩৮ টিোয়ের ১৭ এটপ্রল গুলটটো গ্রায়ম টতটন 

জন্মগ্রহি কয়রটিয়লন। চার ভাই দুই নবায়নর ময়ধয টতটন সবগজ্জযষ্ঠ টিয়লন। কটবর সপতৃক টনবাস টিল হুগলীর 

উত্তরপাড়া গ্রায়ম। সশশয়ব টতটন রাজবলহাট গ্রায়ম নকয়টটিয়লন। কটবর যখ্ন ১৫ বির বেস তখ্ন তার মাতা কটবয়ক 

পাটিয়েটিয়লন কলকাতার টহন্দু কয়লয়জর (বতগমান নপ্রটসয়ডটি টবশ্বটবদ্যালে) অধযাপক প্রসন্ন কুমার মহাশয়ের 

কায়ি। প্রসন্ন কুমার মহাশে কটবর নমধার পটরচে নপয়ে তাঁয়ক স্কুয়ল ভটতগ কয়র নদ্ন। টতটন বহু কটবতা-গ্রে রচনা 

কয়রটিয়লন। তাঁর ময়ধয উয়ল্লখ্য়যাগয হয়লা ‘বৃত্রসংহার’ কাবয। বাংলার ১৩৮০ সায়ল কটবর একটট মমগর মূটতগ িাপন 

করা হে এই গুলটটো গ্রায়ম। নযটটর আবরি উয়ন্মাচন কয়রন তৎকালীন রবীন্দ্রভারতী টবশ্বটবদ্যালয়ের উপাচাযগ ডক্টর 

রমা নচৌধুরী। প্রটত বির কটবর জন্মটদ্ন পালন করা হে। রাজবলহাট গ্রায়মর উপর টদ্য়ে নয মূল সড়কটট নগয়ি, নসই 

সড়কটট কটবর নাম অনুসায়র ‘নহমচন্দ্র নরাড’ রাখ্া হে। 
 

     রাজবলহাট গ্রায়ম একটট টবখ্যাত টমউটজোম আয়ি। টমউটজোমটট হল ‘অমূলয প্রত্নশালা’। প্রত্নতত্ত্বটবদ্ 

অমূলযচরি টবদ্যাভূষয়ির নামানুসায়র ‘অমূলয প্রত্নশালা’ টবদ্যমান। ১৩৪৮ সায়ল এটট িাটপত হে। শ্রীফটকরচন্দ্র ভড় 

ও শ্রীজহরলাল ভড় কতৃগক টনটমগত এই টমউটজোমটট সতটর হে। ধীয়রন্দ্রনাে মজুমদ্ার এই প্রত্নশালার সম্পাদ্ক 

টিয়লন। টবচারপটত মন্মেনাে মুয়খ্াপাধযাে এই প্রত্নশালাটট উয়িাধন কয়রটিয়লন। এই প্রত্নশালায়ত প্রাচীনকায়লর 

ঐটতহাটসক পুরাবস্তুর টজটনসপত্র রাখ্া আয়ি। এই প্রত্নশালার পায়শ নহমচন্দ্র স্মৃটত পািাগারও প্রটতটষ্ঠত হয়েয়ি। 

একখ্াটন প্রেরফলয়ক টনয়নাক্ত কোগুটল উৎকীিগ আয়ি: 
 

‘নহমচন্দ্র স্মৃটত পািাগার ও অমূলয প্রত্নশালার জনয 

স্বগগীে ভূষিচন্দ্র ভড় ও তদ্ীে পত্নী যাদুটবন্দ ুদ্াসীর 

স্মৃটতকয়ে তদ্ীে পুত্রগি 

শ্রীফটকরচন্দ্র ভড় শ্রীজহরলাল ভড় 

কতৃগক এই ভবন টনটমগত হইল 

২১ নশ ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৫৩ সাল' 
 

     অমূলয প্রত্নশালা সম্বয়ন্ধ সরকারী গ্রয়ে আয়ি: “Amulya Pratnasala – The museum has a rich 

collection of antiquities and art objects, small ornamental terracotta plaques, art objects 

from Nepal, an image of Vishnu assignable to the Pala period, coins, manuscripts, the 

personal diary of Acharyya Jagadischandra Basu etc. The library known as Hemchandra 

Society Pathagar has 7000 books and a membership of 235”12। 
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