পুিঠয়ার ঐিতহ :

রাজবাড়ী ও মি র সমূহ

পুিঠয়া রাজবংেশর সংি

ইিতহাস:

িনমাণ কেরন, যা আজও কােলর সা ী িহসােব িটেক আেছ। পুিঠয়ায় অবি ত অিধকাংশ

পুিঠয়া রাজবংশ মুঘল স াট আকবর এর সময় (১৫৫৬-১৬০৫)

িতি ত হয়। স সময়

বা পুিঠয়া রাজবাড়ী, চারআিন রাজবাড়ী ও ১৩িট মি র রেয়েছ। পুিঠয়ার

মানিসংহ বাংলা দখল করার সময় পুিঠয়া এলাকার আফগান জায়গীরদার ল র খােনর

মেধ ১৪িট

সােথ যু

পাঁচ আিন জিমদারবািড় বা পুিঠয়া রাজবাড়ী:

হয়। এ যু ে

পুিঠয়া রাজবংেশর

থম পু ষ বৎসাচায িযিন পু িঠয়ায় একিট
পরামশ িদেয় সাহায করায় ল র

১৮৯৫ সােল মহারানী হম কুমারী দবী আকষনীয় ইে া ইউেরাপীয়

াপত রীিতেত

নন।

অলংকরন, কােঠর কাজ, কে র দয়ােল ও দরজার উপর ফু ল ও লতাপাতার িচ কম

কেরন। পীত র িনঃস ান অব ায় মৃ তু বরণ করেল

চমৎকার িনমাণ শলীর পিরচয় বহন কের। রাজবাড়ীর ছাদ সমতল, ছােদ লাহার বীম,

হন। স াট জাহা ীর তােক রাজা উপািধ দান কেরন।

কােঠর বগা এবং টািল ব ব ত হেয়েছ। িনরাপ ার জন রাজবািড়র চারপােশ পিরখা খনন

একমা

পু

া

আন রাম স

রিতকাে র জ

ি তীয় পু

পু

রামচ

ি র উ রািধকারী হন। আন রাম এর

প নারায়ণ ও

বড় ভাই নের

পু

মনারায়ন রাজ ািধকার পান।

হয়। অনুপনারায়েণর চারপু

াণ নারায়ণ) এর মেধ ১৭৪৪ সােল রাজ

(নের , মদ
ট িবভ

হয়।

নারায়েণর অংেশ পাঁচ আনা এবং ছাট িতন ভাই এর অংেশ সােড় িতন

আনা িনধািরত হয়। বড় ভাই নের
নারায়েণর অংশ চার আিন এে

নারায়েণর অংশ পাঁচ আিন এে

ট নােম পিরিচত। নের

নারয়েনর জ

ট এবং
পু

রােয়র

হের নারায়েনর পু

ি তীয়

ী

ভুবনময়ী

হের নারায়ণেক

যােগ নারায়ণ মৃ তু র পূেব সকল স

িদেয় যান। শরৎসু রী ১৮৬৬ সােল রাজশাহীর

দ ক

ি

প

ভুেব নাথ

১৮০৯ সােল রাজা বাহা র উপািধ লাভ কেরন। ভুেব নারায়েণর একমা
জগ ারায়ণ

করা হেয়িছল।

ি র মািলক হন। রামচে র

অনুপনারায়ণ এর সময় পুিঠয়া জিমদারীিট বািষক ১,২৫,৫১৬ টাকা

খাজনায় মুিশদকুলী খােনর সােথ বে াব
নারায়ন,

পীত র এর নােম বে াব

সকল স

নরনারায়েনর পর তার একমা

মনারায়ন এর পু

নন।

পু
রাজা

ী শরৎসু রীর নােম

নাইপাড়ার কশবকা

চ বতীর পু

রজনীকা েক দ ক িনেয় নাম দন যতী নারায়ণ। শরৎসু রী িশ া ও িচিকৎসা খােত
চুর দান করেতন। তার অজ

দান ও িনঃ াথ জনেসবায় মু

হেয় ১৮৭৪ সােল বৃ িটশ

গািব

(িচ -১: পুিঠয়া রাজবাড়ী)

মি র:

পুিঠয়া পাঁচআিন জিমদার বািড়
অ েন অবি ত
একিট

গািব

পূণ

একিট উচু বদীর উপর

ভূিষত কেরন। কু মার যতী নারায়ণ ১৮৮০ সােল ঢাকা জলার ভূবনেমাহন রােয়র কন া

বগাকার

গেভ িনেয় িবধবা হন। িতিন পুিঠয়ার িবরাট রাজ
শরৎসু রী দবীর

াসাদিট িনমাণ কের শা ড়ী মহারানী

ায় উৎসগ কেরন। হম কু মারী দবী ব সংখ ক সৎকােজর জন

ক

মি র

পুরাকীিত।

সরকার তােক “রানী” উপািধেত এবং পরবিতেত ১৮৭৭ সােল “মহারানী” উপািধেত
হাম কুমারী দবীেক িবেয় কেরন। হাম কুমারী দবী ১৫ বছর বয়েস ৬ মােসর স ান

অিধদ র

অিধদ র সংরি ত পুরাকীিত িহসােব ঘাষনা কেরেছ।

বৎসাচায জিমদারী িনজ নােম না িনেয় তার পু

নীলা র এর মুতু র পর পু

ত

ত

আয়তাকার ি তল বতমান রাজবাড়ীিট িনমাণ কেরন। ভবেনর স ুখ ভােগর

তার সেহাদর নীলা র জিমদারী

ও

াপনা

িনদশেনর

খান পরািজত হন। এ জন মানিসংহ বৎসাচাযেক পুিঠয়া এলাকার জিমদারী দান কেরন।
পীত র জিমদারীর আয়তন বৃ ি

শাসন, পু িঠয়া

ািপত আেছ। এখানকার পুরাকীিতর মেধ পাঁচআিন রাজবাড়ী

পুিঠয়া ল রপুর পরগনার অ গত িছল। ১৫৭৬ সােল মুঘল স াট আকবর এর সুেবদার

আ ম পিরচালনা করেতন, িতিন মানিসংহেক বুি

ব ব াপনায়: উপেজলা

মি ের পাড়ামািটর ফলক

িনিমত

িতি ত
মি েরর

েল আেছ একিট ক

ও

চার কণাের রেয়েছ ৪িট বগাকৃিতর
ছাট ক । গভগৃ েহর চারপােশ

লড কাজন কতৃ ক ১৯০১ সােল “রানী” এবং ১৯২০ সােল লড আরউইেনর আমেল

৪িট িখলান

“মহারানী” উপািধেত ভূিষত হন। তার মৃ তু র পর ধীের ধীের সারােদেশ জিমদাির

মি েরর কািণশ সামান বাকােনা।

িব ে

গণজাগরণ ঘটেল

থার

মি েরর িপলার ও দয়াল অসংখ

মা েয় পুিঠয়া রাজবংেশরও িবেলাপ ঘেট।

পুিঠয়ার পুরাকীিত: পুিঠয়ার জিমদার/রাজাগণ

শাসিনক কাজকম পিরচালনার জন এবং

ধমীয় কাযািদ স

কাঠােমা ও উে খেযাগ

ে র জন

িবিভ

াপত

েবশ পথ আেছ।

সংখ ক মি র

দব- দবী, যুে র সাজস

া, ফু ল

ইত ািদর পাড়ামািটর ফলক

ারা

(িচ -২: গািব

মি র)

,

সি

ত।

ম নারায়ণ রায় আঠার ি

াে র

থম িদেক এই মি র িনমাণ কেরন বেল

জানা যায়।
ছাট আি ক মি র: পুিঠয়া রাজবাড়ীর দি ণ
পােশ এ মি র অবি ত।

আয়তাকার িনিমত

বড় িশব মি র: পুিঠয়া বাজাের

েবশ করেতই

পুিঠয়া চারআিন জিমদার কতৃ ক মি রিট সেতর-আঠার শতেকর মধ বতী সমেয় িনিমত

ভূবনময়ী

বেল জানা যায়।

দবী এ মি রিট িনমাণ কেরন। উচু

িসিড়সহ

মি েরর ছাদ

বারা া এবং বারা ায় রেয়েছ ৫িট কের িখলান

ম নারায়ণ

ধান

ছাট গািব

েবশপথ। মি েরর চারপােশ টানা

নামার জন বাঁধােনা ঘাট রেয়েছ।
ও ক

(িচ -৩: ছাট আি ক মি র)

চারেকােণ ৪িট

মি র নােম পিরিচত। এক ক
পূব ও দি ণ িদেক স

েল ১িট চুড়া আেছ।

ছাট িশব মি র: বগাকাের িনিমত ছাট আকৃিতর এ

(িচ -৬: বড় িশব মি র)

জগ াথ/ রথ মি র: বড় িশব মি র সংল

পূবিদেক

ছাট
িবিশ

গািব
মি েরর

বারা া, দি ণ িদেক ৩িট

এবং পূব িদেক ১িট িখলান

েবশ পথ আেছ।

মি েরর চারপােশর কণাের ও দরজার
পাড়ামািটর ফলক

ারা না িনকভােব সি

পাশ
ত।

মি রিট রাজবাড়ী হেত ১০০ িমটার দি েণ পুিঠয়া-

িশবসাগর নামক দীিঘর দি ণ পােশ জগ াথ বা রথ

এিটর কািনশ ধনুেকর ন ায় বাকােনা ও উপের

আড়ানী সড়েকর পূবপােশ অবি ত। মি েরর দি ণ

মি র অবি ত। দাতলার ক িট ছাট এবং চারপােশ

একিট িফিনেয়ল িবিশ

দয়ােল ১িট মা
কািণশ েলা

িখলান

আংিশক

অলংকরণ ারা সি

েবশপথ আেছ। মি েরর

বাকােনা

এবং

উ ু

পাড়ামািটর

েবশ ার রেয়েছ। মি রিট ১৮২৩ ি

াে

রানী ভূবনময়ী কতৃ ক িনিমত বেল জানা যায়।

ত।

পাড়ামািটর ফলক রেয়েছ।

মি র: বড় আি ক মি েরর উ র

পােশ বগাকাের িনিমত মি রিট

েবশপথ। মি েরর উ র পােশ অবি ত দীিঘেত

কতৃ ক িনিমত বেল জানা যায়।

েবশ পথ আেছ এবং

পােড় বড় িশব মি র অবি ত। ১৮২৩ সােল নারী

৩িট এবং দি ণ দয়ােল ১িট িখলান দরজা আেছ।
াে

িখলান

ছাদ চৗচালা আকৃিতর। মি রিটর স ুেখর দয়ােল অসংখ

মে র উপর িনিমত মি রিটর দি ণ িদেক সু শ

বাকােনা। মি রিট আঠার ি

িট বগাকৃিতর এবং পূবিদেক ১িট কের স

হােতর বাম পােশ িশবসাগর নামক দীিঘর দি ণ

উ র দি েণ ল া এ মি েরর পূবিদেক পাশাপািশ
দাচালা আকৃিতর এবং আংিশক

পােশর ক

চুড়া আকৃিতর ছাদ আেছ।

দয়ােলর ফলক েলােতও

যুে র কািহনী, িবিভ

(িচ -১০: ছাট গািব মি র)
িহ ু দব দবীর িচ , সং ৃত ভাষায় রিচত পাড়ামািটর ফলক ইত ািদ ারা সি ত। এ
মি রিট ি

ীয় ১৭/১৮ শতেক িনিমত বেল জানা যায়।
গাপাল মি র: চার আিন মি র
চ েরর

(িচ -৭: জগ াথ/রথ মি র)

চারআিন

(িচ -৪: ছাট িশব মি র)

দাল

মি র:

পুিঠয়া

বাজােরর

মেধ

অবি ত
তলা

একিট

তলার

উপের
(িচ -৫: দাল মি র)

গ ুজাকৃিতর ছাদ। পুিঠয়ার পাঁচআিন জিমদার ভুেব নারায়ণ রায় ১৭৭৮ ি
মি রিট িনমাণ কেরন।

িদেক ৩িট এবং পূব ও পি ম িদেক

রাজবাড়ী

ায় ১২৫

১িট

থেক

কের

েবশপথ

াে

আেছ।

িমটার পি েম শ ামসাগর

দি ণমুখী এ মি েরর উ র িদক

িদঘীর পি ম পােড় পুিঠয়ার

ব িতত অপর িতন িদেক বারা া

চারআনী

আেছ। মি েরর ি তীয় তলায় উঠার

জিমদার
বড় আি ক,

ক

চতূ থ

আেছ

পাঁচআিন

বাড়ী
ছাট

গািব

ও

জন

(িচ -৮: চারআিন জিমদারবাড়ী)
গাপাল মি র নােম পিরিচত একই অ েন

পি ম িদেক

১িট িসিড়

আেছ।

(িচ -১১: গাপাল মি র)

বড় আি ক মি র: উ র-দি েণ ল া আয়তাকার পূবমুিখ এ মি ের পাশাপািশ ৩িট

ইমারত।
মি েরর

অবি ত

মি রসমূহ:

পাশাপািশ ৩িট মি র আেছ।

সুদশ
ৃ

পােশ

আয়তাকার ি তল মি েরর দি ণ

কতৃ ক

িবিশ

উ র

ও

অবি ত। চারআনী জিমদার

বগাকাের িনিমত
৪

জিমদারবাড়ী

আেছ।

মােঝর

অন ান দশনীয়

ানঃ

কে র পূবিদেক িতনিট

হাওয়া

পুিঠয়া-রাজশাহী

িখলান

েবশ পথ এবং

তারাপুর বাজার থেক

উপের

দাচালা আকৃিতর

ছাদ

আেছ।

খানা:

মহাসড়েকর

ায় ৫০০ িমটার দি েণ

এবং পুিঠয়া বাজার থেক ৩ িকেলািমটার পি েম

আয়তাকার

একিট

কে র দি ণ ও উ র

পুকু েরর

মধ বতী

ােন

হাওয়াখানা

অবি ত। ি তল এ ইমারেতর নীচতলার আচযু ।

(িচ -৯: বড় আি ক মি র)

(িচ -১২: হাওয়াখানা)

এ ইমারেতর দি ণ পােশ দাতালায় উঠার জন িসিড় আেছ। পুিঠয়া রাজবাড়ীর সদস রা
রাজবাড়ী

থেক রথ বা হাতীেযােগ, পুকুের

নৗকায় চেড় এেস অবকাশ যাপন এবং

পুকুেরর খালা হাওয়া উপেভাগ করেতন বেল জানা যায়।

খালা মােঠ এ মি রিট অবি ত।

উপেজলা িনবাহী অিফসার, পুিঠয়া
টিলেফানঃ ০৭২২৮-৫৬১২১

কৃ পুর মি র (সালােমর মঠ): পুিঠয়া বাজার
থেক দড় িকেলািমটার পি েম কৃ পুর

যাগােযাগঃ

ােম

মাবাইলঃ ০১৭৮৬৭০৮৪৪৪

ানীয়ভােব

ও

এিট সালােমর মঠ নােম পিরিচত হেলও
কৃতপে

এিট

একিট

েবশপেথর উপের ও

গািব
পােশ

ফলক ারা চমৎকারভােব সি

মি র।

জনাব িব নাথ দাস

পাড়ামািটর

সাইট এেটে

ত।

(িচ -১৩: কৃ পুর মি র)
িখিতশ চে র মঠ (িশব মি র): পুিঠয়া বাজােরর ১
িকেলািমটার পি েম কৃ পুর
এ মি রিট অবি ত।
িহসােব পিরিচত হেলও

ােম ছাট আকৃিতর

ানীয়ভােব িখিতশ চে র মঠ
কৃতপে

এিট একিট িশব

মি র। বগাকাের িনিমত মি েরর দি ণ ও পূব
দয়ােল ১িট কের িখলান দরজা আেছ।

ত

অিধদ র

০১৭৪৩-৪৪৪৫৫৯
সংকলন ও পিরক নায়ঃ খা কার ফরহাদ আহমদ
উপেজলা িনবাহী অিফসার, পুিঠয়া।
পুিঠয়া রাজবািড় ও মি রসমূহ আমােদর জাতীয় স
এসব পুরাকীিত সংর েণর দািয়

(িচ -১৪: িখিতশ চে র মঠ)
ক খপার মঠ: বড় িশব মি র থেক আনু মািনক
৫০০ িমটার পি েম রাম জীবনপুর
এ মি রিট

ানীয়ভােব

ক

ােম অবি ত

খপার মঠ নােম

পিরিচত। বগাকাের িনিমত এর দি ণ দয়ােল ১িট
মা

েবশপথ

মৗচাকৃিতর ছাদ

আেছ

এবং

উপের

২৫িট

ারা আবৃ ত। মি রিট ১৮শ

শতেকর শষ িদেক িনিমত বেল ধারনা করা যায়।
(িচ -১৫: ক
পুিঠয়া আসার মাধ ম: রাজশাহী

জলা সদর হেত ৩২ িকঃিমঃ উ র- পূেব নােটার

মহাসড়ক অিভমুেখ পুিঠয়া অবি ত। বােস কের দেশর য কান
যায় এবং

খপার মঠ)

ান হেত পুিঠয়া আসা

েন কের নােটার অথবা রাজশাহী নেমও সড়কপেথ সহেজ আসা যায়।

দ,

আমােদর সকেলর।

