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1. ৱোঙ ৌঙ োক :  

কছারী হায়ররবা কাঙলূপ অরি অহানবদা ব্রহ্মপুত্র তুররলগী মপান ‘কামরুরল’ (কামরূপ) হায়ররবা 

মফম অরিদা রনিংর ৌ ককানুিং রলিংদুনা খূৎকন-পাঙ্গনবা জারত অমা ওইনা পাল্লম্মী । ম িংদা ‘কুনরদরলা’হায়বা 

মফম (িরদয়া) দা পাল্লম্মী । রি. এ. কিারিটনরদ কছারীর িং অরি অহানবদা ব্রহ্মপুত্র তুররল মপানগী চীিংগী 

ললরতম মান্নবা মফমদা খুন্দারম্মী, মরখায়না আিামদা কহৌজজক্কী কগাৱালপাডা জজষ্ট্রিককী মখা মায়কক, 

বািংলারদ কী মফম খরা ফাওবা য়াওনা  ািন কতৌরম্মী । অদুগা ককানুিংনা কগৌহাষ্ট্রটদা ওইরম্মী । ককরেন 

রফিরনিু কছারী ককানিুং অরি কামরূপতা ওইরগা  ািননা র রলট, আিাম, জত্রপুরা অমরদ কাছাড পূম্নমক 

মরখায়গী মখাদা ললহল্লম্মী হায়না কমাত কফাঙরদাকই । অিুম্না কছারীর িং অরি খষৃ্টকুম ১২৬৮ ফাওবগী 

মমাঙদা য়াম্না খূকন পাঙ্গনবা জারত অমা ওইনা ললরম্মী । অদুবু অরহাম রনিংর ৌ িুুঁকাফাগী মচা িুরটউফা 

(১২৬৮-৮১) গী মতমদগীরদ মরায় চায় বা কহৌরকরখ । কচারী রনিংর ৌ খুনখরাগী মতম, খষৃ্টকুম ১৫৩১ দা 

অরহামনা নীিং-তম্বা মাঙহনরখ । অদুগা খুনখরাগী মরী মতা কদটিুিংবু চহী অদুমক্তদা রনিংর ৌ হারিরখ । অদুব ু

খৃৃঃ ১৫৩৬ তদা কদটিুিংবু হারতাক্তুনা কছারী ককানুিং ‘রদমাপুর’ অরহামনা কলৌর নরখ । অিুম্না কছারীর িংনা 

‘মাইরবািং’ দা লারেনদুনা মতম খরা রনিংর ৌ পান্দনা ললরম্মী । অদুবু অরহাম রনিংর ৌ িুহুঙমুিংনা কদটিুিংগী 

মচানুপা মদনকুমারবু কছারীগী রনিংর ৌ ওইনা হারিরখ । মদুদা রনররবাই নরায়ন ককৌবা অমনা মদনকুমারব ু

রনিংর ৌ ওইহনফম ক ারক্ত হায়না করারটষ্ট কতৌরখ । মরিদগী খঙরলবরদ কহৌগৎলকপা মতমদরদ মাইরবািংদিু 

অরহামগী খূৎ র িংজজরল্ল হায়বরিরন । অদুবু রদমাপুরগী ককানুিং অরহামনা খূদুম চনখ্রবা চহী রনফুগী মতুিংদা 

খষৃ্টকুম ১৫৭৬ তা মাইরবািংদা কাছারীগী ককানুিং ক মদুনা মনীিং তম্না পাল্লম্মী ।  
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ৱোৈচুং : অঙনবা মতমদা কছাড পুম্বা ‘রদহান’ হায়ররবা কাঙলূপ অরিগী ওইরম্মী । অদুব ু রদহান 

কাঙলূপকী অররাইবা রনিংর ৌ ভীম রিিংহ মচানুপা কপাক্লমরদ । মচানুপী কাঞ্চনীগী মপুররাইবা মাইরবািংগী 

রনিংর ৌ কীরতিচন্দ্রগী মজাইবুিংরঙা লক্ষীচন্দ্ররন । অহানবদা লক্ষীচন্দ্রবু কাছাডগী কগাভনর ওইনা ক ৌ 

পুহল্লম্মী । অরকানবদা মকু ইবুিংরঙা ভীম রিিংহনা লক্ষীচন্দ্রবু রনিংর ৌ ওইহনরখ । ঙরল্লকঙ মতমদগী লমকত 

অমিুিং কাছাডী চাররৌ কমৌররৌনরম্মী । কাছাড রনিংর ৌ লক্ষীচন্দ্র মশু ইবুিংরঙা কৃষ্ণচন্দ্রগা লমকত রনিংর ৌ 

মধুচন্দ্রগী মজা ইরবম্মা ইন্দরুভাগা লুরহািংরখ অমিুিং ললমাররম্বী ওইহনরখ । রনিংর ৌ কৃষ্ণচন্দ্রনা 

মহারানীগীদমক নীিংর িং খুভম কয়া  ারম্মী । মদুর িং অদুগী মনুিংদা কিানাইগী চীিংদুম মচা অমদা ফূরা 

অনী  ারম্বা অরিিু অমরন । মরিবু চন্দ্ররগরর হায়না খঙকন । লমকতর িংনরদ র বচীিং হায়রগিু খঙকন ।  

 

ৈরু ওইবো ৱোত  : ললমররম্বী, চন্দ্ররগরর, চীিংঙুররম্বী, জয়রিিংহ, রগরর রৃঙ্গ, কেটাম্বর অরিনরচিংবা ।  
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 কাছারীর িংনা ‘খািপুর’ দা ককানুিং ক মরিকঙ মমাঙদা ‘রদহান’ হায়ররবা কাঙবু অরিনা পাল্লম্মী । 

রদহানগী অররায়বা রনিংর ৌ ভীম রিিংহ মচানুপা কপারক্ত, মচানুপী অমতিং কপাকই । হায়ররবা মজাইরবম্মা অদু 

মাইরবািংগী কছারী রনিংর ৌ কীরতিচন্দ্র (১৭৩৬-৫৫) গী মচানুপা লক্ষ্মীচন্দ্রদা খষৃ্ট কুম ১৭৪৫ দা লুরহািংরখ । 

লুরহািংলবা মতুিংদা মকুরবাক ভীম রিিংহনা লক্ষীচন্দ্রবু রদহানগী কগাভন ির ওইনা ক ৌ পুহনরখ, অদুম ওইনমক 

মতম অদুগী মমাঙদগী কছাড তম্পাক্কী কতাঙান কতাঙানবা মফমর িংদা কছারীর িংনা খুন্দাদবা নরত ।  

ম ক্কী ৱাফম অরিগা মরী ললননা হিংবা য়াবা ৱাহিং অমরদ কনানা খািপুরগী অহানবা রনিংর ৌরনা ?  

অয়াম্বা ইরতহািকারর িংনা রচিংনবা ললতনা কীরতিচন্দ্রগী মনাওনুপা হরর চন্দ্র ওরফি িরিকারীরন হায়না কলৌকন । 

অদুবু নলীরনন্দ্র কুমার বম িন অমিুিং রাজকুমার িনাহলনরদ হরর চন্দ্রগী মহুতা রামচন্দ্ররন হায়না কমাত পী ।  

 কাছারী কাঙবু অরিগা লমকতর িংগা ললনরকপা মরী অরি য়াম্না ঙরল্লকঙ মতমদগীরন হায়বরি 

লমকতগী অরীবা লাইররকর িংদগী খঙবা ঙম্মী । ‘চীিংঙুররম্বী কখাঙলূপ’, ‘কনািংচূপ হারমরলান’ নরচিংবা 

লাইররকর িংদা লমকত রনিংর ৌ  িংবী লান্থাবগী মচানুপা ক্বাকপা  ৱান াবদা চীিংঙুররম্বীনা লুরহািংলকপগী ৱারী 

মরয়ক ক িংনা পরল্ল । ‘লচ াররাল কুম্বাবা’ দা গররবরনৱাজ মহারাজগী মজাইরবম্মা হরররীয়াবু ময়ািং (কছারী) 

রনিংর ৌদা  াজরখবগী ৱাফম অমিুিং মধুচন্দ্র মহারাজগী মজাইরবম্মা ইন্দরুভাবু কছারী রনিংর ৌ কৃষ্ণচন্দ্রদা 

 াজরখবগী ৱাফম মরয়ক ক িংনা        পরল্ল ।  

 ম ক্তা পরল্লবা লমকত রনিংর ৌগী মজাইরবম্মা ইন্দরুভাবু কছারী রনিংর ৌদা  াজদুনা কছারী ললমররম্বী 

ওইরম্বগী ইরতহাি অমিিুং মতমদুগী চরনরকপা িমাজগী চৎনররাল কয়া ঙরিি ুকাউনবা ললতনা চৎনরর । 

মদুর িং অদুগী মনুিংদা কিানাইগী ‘র বচীিং’ দা মহারদববু খুরম্বা অরি মরূ ওইবা অমরন । র ব চীিংবু অরতািা 

কাঙলূপকী মীওইর িংনা ‘র ব ষ্ট্রটলা’ হায়না ককৌকন । ঙরল্লকঙ মতম ইরতহািকী লামায় হািংরদাক্তুনা কয়িংলগা 

চন্দ্ররগরর হায়না ককৌনরম্মী । কহৌজজক ফাওবদিু অহল-লমনর িং খরনরদ চন্দ্ররগরর হায়না অদ্ুমক ককৌনরর । 

হায়ররবা চীিং অরি র লচর িহরদগী রকরলারমটার ১৩ মুক লমরম পািংনা কিানাই করাড হায়ররবা লম্বী অরিদা 

চৎললগা ললররবা কিানাই টাউনদগী খা পািংনা চৎরখদুনা কাবুগে তারখ্রবী লম্বীদা রকরলারমটার ৩ কলাম চৎলগা 

লম্বীগী কনািংচুপ  িংবা মায়ককররামদা “র ব চীিং” অরি লল । চীিং অরিগী কতমর াক্লবা মরতান্দা চাউরাক্না ফুট 

কুন্রামুক লাপ্ননা কচক্না  াবা রকরয়ািং (ফূরা) মচা অনী খা-ৱািং মারয়াক্ননা লল । মখা ওরল্লবা ফূরা অরিনা অৱাংিং 

ওরল্লবা ফূরা অরিদগী ৱাংিংবা অমিুিং চাউবা কহরল্ল । মজন্দর অরি অঙনবা মতমগী ইজঞ্চ তররৎমুক  ািংবা অদুগা 

ইজঞ্চ ১ মুক  াবা কচক, রিরমন্টকী মহুতা শুনু , কচকুপ, নালী (রচনী  অঙাঙবা অপূম্বা) অমিিুং  রগালহৱাই 

মকুপ্না মিলা (িুররক) ক মমলগা  াবরন । ফূরা অনীমক ক াঙনা অমমমতা পারল্ল, ক াঙনাও পারন্দ । মখা 

ওরল্লবা ফূরা অরিগী মনুিংদা র বরলঙ্গ অমা লল । ফূরা অরিগী মখা অমিিুং কনািংরপাক  িংবা ফক্লািংদা িিংসৃ্কত 

কলালদা মধয যুগকী বািংলা মরয়ক্না নূিংদা হক্লগা ইবা ৱাকহ পররিংর িং ললরর । হায়ররবা ৱাকহ পররিংর িং অদু 

কহৌজজক চৎনররবা বািংলা মরয়ক্তা ইর াক্তুনা মখাদা পীজরর : 

অহানবা রলপা – (কনািংরপাক  িংবা) 

 শ্রীশ্রীভূবরনশ্বর র ব রীরতকাম তজিন কহরতা শ্রীশ্রীযুক্ত 

কহডরম্বশ্বরিযারধকারর স্বর্ িপুর নগর মরধয চন্দ্ররগরর শ্রীশ্রীমহারাজ 

পাত্র জয়রিিংহ বম্ম ি িু ীল বররর্ মম্মরদষ্টকারদ চরয়ারবব িরচত্র রনম্ম িরতব 

রািাদ পুর্ িরমরত ।  

অনীশুবা রলরপ ( খা  িংবা)  

স্বর্ িােযপুর নগরর ভুবরনশ্বরিয কহরতারবব িরচত্র রািারদষ্টকচরয়াপরর 

রনরম িরতব । কেটাম্বর নরগন্দ ুারক ভানুরিরত মি রার ৌ পুর্ িরমরত । 
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শ্রীমন্মহারাজ পাত্রবররর্ কহডরম্বশ্বরিয িরচব শ্রীজয়রিিংহ িুবুজিমান 

চন্দ্রেযিয চ রগরর রৃঙ্গ কৃতাহরপষ্ট্রষ্টক র বগহৃিং ।  

 ম ক্কী ৱাকহর িং অরি িিংসৃ্কত ওইবগা কলায়ননা য়াম্না নারকায়নবা অমরদ নিুংগী ওইবা অ ি ললবা ৱাকহ 

ওইবনা অ ি কলৌবদা অমিুিং  ারখবগী মতম কলিদা তরাই-তরাইবা হায়বদুমরদ ওইরদ । অদুমকপু পাজিতর িংনা 

অনীশুবা রলরপ অরিদা ‘কেটাম্বর নরগদু ারক ভানুরিরত মম্ম রার ৌ পুর্ িরমরত’ হায়ররবা পররিং অরিদা ‘কেটাম্বর 

নরগন্দ ুারক’ হায়বা ৱাকহ অনী অরিগী অপূনবা ম ক হায়বরদ – িমাি (ৱাপুন)  ুগাইরগা কয়িংবদা রবর ষ্য 

(নাউন) মরর উবা ফিংই । মদুরদ – কেট-অম্বর অমিুিং নগ-ইন্দ ু।  

 ম ক্কী ৱাকহ মরর অরিগী অ ি অমিিুং অঙ্ক ম ীিং কজযারতরষ্র িংনা মখাগী অিুম্না কলৌকন । 

কেট - ‘অশ্ব’ হায়বরন, অ িনা ‘ রগাল’ রন । মরিগী ম ীিংবু কজযারতরষ্র িংনা ৭ রন হায়না কলৌকন । 

অম্বর -  ‘আকা ’ হায়বরন, অ িনা ‘অরতয়া’ রন । মরিগী  ম ীিং ০ ( ূনয) রন হায়না কলৌকন ।  

নগ - ‘পর্ব্ িত’ হায়বরন, অ িনা ‘চীিং’ রন । মর ঙনা ৭ রন হায়না কলৌকন । 

ইন্দ ু - ‘চন্দ্র’ হায়বরন, অ িনা ‘ াজ’ রন । মর ঙনা  ১ ওইবা কলৌকন । 

 কহৌজজক ম ক্কী ৱাকহ মরর অরিনা তাররবা অঙ্ক ম ীিংর িং অরি ম ঙ-মনাও নাইনা পূন ীল্লগা   ৭০৭১ 

ওই । ম ক্তা  ‘ ারক’ হায়ররবা ৱাকহ অরিনা  কাব্দবু  খঙহরল্ল । অদু  ওইরবরদ ( ফুরা অরি  ারখবা মতম ) 

 কাব্দ ৭০৭১ ওই । মরিরদ ওইফম ক ারে, মরমরদ কহৌজজক চৎরলবা  কাব্দ অরি ১৯৩০ রন । অমররামদা 

কজযারতষ্  াস্ত্রগী চৎনবী অমিু লল, মদুরদ - ‘অঙ্কিয বামা বামা গরত’ , মরিগী অ িনা  ওন্ন-লতননা  কাব্দী ম ীিং 

 ীগৎপা হায়বরন ।  মরিগী রনয়ম অরিদা কয়িংলবরদ  ম ক্তা ওইররবা  কাব্দ ৭০৭১ অরি  কাব্দ ১৭০৭ ওই । 

মরি চূ ীন্নবা হায়বদু ক াকই । অিুম্না পুর ারক্লবা  কাব্দ ১৭০৭ অরি অমুক ময়াম্না পাবদা নত্রগা কয়িংবদা 

খুরদািং চানবা খষৃ্টাব্দ ওরন্থাকপদা ম ীিং ৭৮ রতনর ল্লগা হায়বরদ ১৭০৭ +৭৮ হায়বরদ খষৃ্টাব্দ ১৭৮৫ ওই । মরি 

ওইরবরদ হায়ররবা  কাব্দ অরি কছাডদা কংৃষ্ণচন্দ্রনা পানবা মতমরন । কছাডদা কৃষ্ণচন্দ্রনা পানবা মতম অরি 

খষৃ্ট কুম ১৭৭৩ দগী ১৮১৩ ফাওবরন । অরিগুম্বা   কাব্দ অরিগী মখা তানা নুরমৎনা তুলা রার দা চঙলকপা 

মতমদা কারত িক মাি ( া) কী শুক্ল পক্ষগী রিরতয় নুরমতা মজন্দর অরি  াবা কলাইর রল্ল হায়না পারল্ল । 

 

2. ৱোঙরোইনিি : 

 অহানবা রলরপ অরিদা য়াওররবা ৱাকহর িং ‘স্বর্ িপুর নগর মরধয চন্দ্ররগরর শ্রীশ্রীমম্মহারাজ পাত্র জয়  

রিিংহ’ হায়ররবরিনা খঙহরল্লবরদ র বগী  তী িিান অরি স্বর্ িপুর নগরগী ময়ায় ওইবা মফমদা লল হায়রর । 

অদুনরদ, কহৌজজক ললররবা মফম অরি স্বর্ িপুর ককৌরম্মী হায়বরি মরয়ক ক ািংনা খঙবা ঙম্মী । অদুগা রনিংর ৌগী 

মগুন ললরবা িরচব শ্রীজয় রিিংহ হায়বা অমি ু পরল্ল । জয়  রিিংহ হায়ররবরি করম্বা জারতগী মী রক্না হায়বদু 

পজিত অমতনা হায়বা ঙমরি, অদুবু লমকত নত্ত্রগা কছারী ওইরমগরন হায়বগী কমাতরত কফাঙরদাক্নরর । মখা 

তানা কহৌজজক ৱাহিং অমা ক ারকই  - কনানা কনাগীদমক কররগী মজন্দর অরি  ারখবরনা ?  মতাঙ অরিদা 

পজিত অরম্বকাচরর্ রমশ্রনা  র ব চীিং (চন্দ্ররগরর) অরি মরর্পুরগী রনিংর ৌ মধুচন্দ্রগী মজাইরবম্মা ইন্দরুভানা 

কছাড রনিংর ৌদা লুরহািংলক্লবা মতুিংদিু মরর্পুরগী কনািংমাইজজিং চীিংগী লাইফরেনবু কাউজরমদবনা কছাডগী 

ভুবন চীিংবু কনািংমাইজজিংগুম খেদুনা নীিংজরম্মী । অদুবু খািপুরদগী ভূবন লাইফরেন অরি য়াম্না  ািগা 

কলায়ননা অৱািংবা চীিং কাবদা য়াদবনা কতায়না দ িন কতৌবা ঙেমরদ । অরিনা মরম ওইদুনা কছারী মহারাজ 

কৃষ্ণচন্দ্রনা স্বর্ িপুর নগরগী ময়ায়, ভুবন চীিং ািংবু মরয়ক ক িংনা উবা  ফিংবা মফমদা র বগী মজন্দর অরি 

 ারখবরন । মরম অরিনা লমকতনা র বগী নুরমৎ রনিংর ৌকাবদা র ব মহারদব খুরুম্বগী মহুতা কনািংমাইজজিং নুরমতা 

ওইনা খুরম্নররবরন । চীিং অরিগী মরমিংিু ইন্দরুভাগী রমিংরলন কলৌদুনা, হায়বরদ- “ইন্দ”ু বু খঙনবা অরতািা 
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রমিংরলজন্দ “চন্দ্র”রন । অদুনা নারকায়নবা মওঙদা চীিং অরিগী মরমিং “চন্দ্ররগরর” রমিংর ানরখবরন হায়না অখঙ-

অকহ পজিতর িংনা কফাঙরদাকক্ন । 
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