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Abstract  
মধযযুন্ব র বাাংলার ধমমীয় ও সাহিহত্যক ঐহত্ন্বিয নাথপন্থার ভূহমকা অত্যন্ত গুরুত্বপূণম। নাথসাহিন্বত্য উন্বেখ আন্বে গয 
গযা ীগুরু মৎন্বসযেনাথ ও ত্াাঁর হিষয গ ারক্ষনান্বথর মাধযন্বমই এই মত্বাদ জনহিয়ত্া অজমন কন্বর। নাথন্বযা ী সাধকরা 
হনন্বজন্বদর কান গেদন কন্বর বলয় বা কুণ্ডল ধারণ কন্বরন বন্বল ত্াাঁন্বদর কানফািা গযা ী নান্বমও অহভহিত্ করা িয়। 
নাথপন্থার দিমন ও সাধনপদ্ধহত্র মন্বধয িাচীন ভারত্ীয় গযা সাধনা, ত্ন্ত্রসাধনা, সিহজয়া গবৌদ্ধধমম িভৃহত্র হকেু হকেু 
উপাদান িন্ববি কন্বরন্বে। এোড়াও ‘নাথ’ পদহবধারী গযা ীহসদ্ধন্বদর সন্বে ‘পা’ পদহবধারী গযা ীহসদ্ধন্বদর হকেু সাধনত্ত্ত্ব ত্ 
পাথমকয আন্বে। নাথপন্থীন্বদর মুখয উন্বেিয িল হবনু্দধারণ, গদিশুহদ্ধ, আত্মজ্ঞান দ্বারা কান্বলর  হত্ গরাধ কন্বর এই নশ্বর 
গদিন্বক অজর, অমর কন্বর গত্ালা। মরন্বদিন্বক অমর করার এই পদ্ধহত্ উল্টাসাধন নান্বম পহরহচত্। উল্টাসাধন্বনর একহি 
গুরুত্বপূণম অাংি রূন্বপ গখচরী মুদ্রার ভূহমকাও নাথপন্থায় অত্যন্ত উন্বেখন্বযা য।  

িচহলত্ হকাংবদহন্ত অনুযায়ী একিা সময় পযমন্ত নাথপন্থীরা বাাংলায় যন্বথষ্ট সামাহজক মযমাদা ও িহত্পহির 
অহধকারী হেন্বলন। হকন্তু সম্ভবত্ গসনযুন্ব  জাহত্ ও বণমকাঠান্বমা পুন মঠন্বনর কান্বল নাথন্বযা ীরা ত্াাঁন্বদর পূবম অবস্থান গথন্বক 
চুযত্ িন। জাহত্হবচুযত্ গযা ীরা পরবত্মীন্বত্ হিনু্দ বণমকাঠান্বমায় িাহন্তক িন্বয় পন্বড়ন। আধুহনককান্বল বেীয় গযা ীজাহত্র 
মন্বধয গয হবভা  ও উপহবভা  লক্ষ করা যায় ত্া কখনও গপিা ত্ ববহচন্বিযর উপর হনভমরিীল আবার কখনও গভৌন্ব াহলক 
অঞ্চলহভহিক। বাাংলা নাথসাহিত্য মূলত্ দুহি কাহিহনন্বক গকে কন্বর  ন্বড় উন্বঠন্বে। গদবী গ ৌরীর অহভিান্বপ মীননান্বথর 
অধঃপত্ন ও হিষয গ ারক্ষনাথ কতৃ্মক ত্াাঁর উদ্ধার বৃিান্বন্তর উপর হভহি কন্বর রহচত্ িন্বয়ন্বে গ ারক্ষহবজয় বা গ াখমহবজয় 
ও মীনন্বচত্ন কাবয। অনযহদন্বক জননী ময়নামত্ীর অনুন্বরান্বধ গমন্বিরকুন্বলর রাজা গ াপীচাাঁন্বদর হসদ্ধ িাহড়পার কান্বে দীক্ষা 
গ্রিন্বণর কাহিহন রূপ গপন্বয়ন্বে গ াপীচন্বের  ান, ময়নামত্ীর  ান, গ াপীচন্বের পাাঁচালী, মাহণকচে রাজার  ীত্ িভৃহত্ 
বযালাডধমমী কান্ববয। নাথসাহিত্যগুহল অহধকাাংি গক্ষন্বিই রূপকথাসদৃি ও অন্বলৌহককত্ার আবরন্বণ আচ্ছাহদত্। ত্া সন্বত্ত্বও 
গযা ত্ত্ত্ব, গযা দিমন ও গযা সাধনপদ্ধহত্র একাহধক িসে এখান্বন িকাি গপন্বয়ন্বে। রূপন্বকর আড়ান্বল বযক্ত িন্বয়ন্বে 
উল্টাসাধন্বনর মাধযন্বম জড় গদিন্বক অমর কন্বর গত্ালার িসেও।  

ঐহত্িাহসকভান্বব গনপাল, হত্ব্বত্ ও উির-পূবম ভারন্বত্ নাথপন্থার সন্বে গবৌদ্ধত্ন্বন্ত্রর হমশ্রণ ঘিন্বত্ গদখা যায়। 
ত্ন্বব সবমভারত্ীয় গিক্ষাপন্বি নাথপন্থার সন্বে সবন্বথন্বক গবহি সাদৃিয লক্ষ করা যায় বিবমন্বত্র। বত্মমান্বন নাথপন্থী 
জনন্ব াষ্ঠীর একিা বন্বড়া অাংি হনন্বজন্বদর বিব সম্প্রদায়ভুক্তই মন্বন কন্বরন। এোড়া বাাংলায় নাথসম্প্রদান্বয়র সন্বে 
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ধমমঠাকুন্বরর উপাসক সম্প্রদান্বয়র গযা ান্বযান্ব রও একাহধক িমাণ পাওয়া যায়। বত্মমান িবন্বে নাথপন্থার উৎপহি ও 
হববত্মন্বনর ইহত্িাস, ত্ার দািমহনক ত্থা ত্াহত্ত্বক হবস্তার ও ত্ার সাহিত্য সাংরূপ সম্পন্বকম হবস্তাহরত্ আন্বলাচনা করা 
িন্বয়ন্বে। সাংন্বক্ষন্বপ আন্বলাহচত্ িন্বয়ন্বে নাথপন্থী সাধকন্বদর জীবনচযমা ও সাধনপদ্ধহত্ সম্পন্বকম। সবমভারত্ীয় গিক্ষাপন্বি 
নাথসম্প্রদান্বয়র ইহত্িাস আন্বলাচনার পািাপাহি বাাংলার নাথন্বযা ী বা ‘যু ী’ সম্প্রদান্বয়র িাহন্তকায়ন্বণর গিক্ষাপিহিও 
হবন্বেষন্বণর গচষ্টা করা িন্বয়ন্বে। তু্লনামূলক পদ্ধহত্ন্বত্ নাথপন্থীন্বদর সন্বে গবৌদ্ধ, বিব ও ধমমঠাকুন্বরর উপাসকন্ব াষ্ঠীর 
সম্পকমসূিগুন্বলাও অনুসোন করা িন্বয়ন্বে।  

____________________________________________________ 

Discussion 
ভারত্বন্বষমর সামাহজক ও সাাংসৃ্কহত্ক জীবন্বনর হভহিিস্তর হনহমমত্ িন্বয়ন্বে হবহভন্ন ধমমীয় সম্প্রদান্বয়র দিমন, সাধনত্ত্ত্ব, 
আচার-অনুষ্ঠান, সাহিত্য িভৃহত্ হবষন্বয়র পারস্পহরক আদানিদান্বনর মধয হদন্বয়। শুধুমাি বৃিৎ িাহত্ষ্ঠাহনক ধমমীয় 
সম্প্রদায়ই নয়, আয়ত্ন, িভাব ও ক্ষমত্ার হদক গথন্বক অন্বপক্ষাকৃত্ কু্ষদ্রত্র অথচ গক্ষিহবন্বিন্বষ বহু িাচীন ধমমীয় 
গ াষ্ঠীগুহলও এই গদন্বির ঐহত্িয হনমমান্বণ অত্যন্ত গুরুত্বপূণম ভূহমকা পালন কন্বরন্বে। ভারন্বত্র ধমমীয় ত্থা সাাংসৃ্কহত্ক 
ইহত্িান্বসর এমনই এক গুরুত্বপূণম ধারা িল নাথপন্থা। নাথপন্থার উদ্ভন্ববর ইহত্িাস এত্িাই রিসযময়ত্ার আবরন্বণ আবৃত্ 
গয গসই সম্পন্বকম একহি হনহদমষ্ট রূপন্বরখা হনমমাণ অত্যন্ত দুরূি। ভারত্বষমীয় গযা ী সম্প্রদান্বয়র একাাংি দীক্ষান্বন্ত ত্াাঁন্বদর 
নান্বমর গিন্বষ নাথ পদহব যুক্ত করায় নাথপন্থী রূন্বপ পহরহচহত্ লাভ কন্বরন। নাথ সম্প্রদান্বয়র ইহত্িাস অনুসোন করন্বত্ 
হ ন্বয় িিীভূষণ দািগুপ্ত বন্বলন্বেন: 

“The Nath cult seems to represent a particular phase of the Siddha cult of India. This 
Siddha cult is very old religious cult with its main emphasis on a psychochemical 
process of yoga, known as the Kaya-sadhana or the culture of body with a view to 
making it perfect and immutable and thereby attaining an immortal spiritual life.” ১  

গয গযা সাধনা নাথপন্থী গযা ীন্বদর িধান আচরণীয় হবষয় ভারত্ীয় সাধনার ইহত্িান্বস গসই গযা ধন্বমমর ঐহত্িয বহু 
িাচীন। পঞ্চানন মণ্ডল ত্াাঁর সম্পাহদত্ গ াখম হবজয় -এর ভূহমকা অাংন্বি জাহনন্বয়ন্বেন গয োন্বন্দা য উপহনষদ ও িত্পথ 
ব্রাহ্মণ-এ গযা সাধনার ইহেত্ আন্বে। এোড়া মিাভারত্, শ্রীমদ্ভা বত্ িভৃহত্ গ্রন্বন্থও গযা দিমন্বনর উন্বেখ পাওয়া যায়। 
ত্ন্বব িাচীন ভারত্ীয় গযা দিমন্বনর সন্বে নাথপন্থার হকেু হকেু সাদৃিয থাকন্বলও নাথপন্থার দিমন ও সাধনপদ্ধহত্ হনজস্ব 
স্বাত্ন্বন্ত্রয উজ্জ্বল।  

ভারত্বন্বষম িচহলত্ হকাংবদহন্ত অনুযায়ী গযা ীগুরু মৎন্বসযেনাথ ও ত্াাঁর হিষয গ ারক্ষনান্বথর মাধযন্বমই নাথপন্থার 
িচার ঘন্বি। ত্াাঁন্বদর গকে কন্বর একাহধক কাহিহন ও উপকাহিহন বাাংলা সি ভারত্বন্বষমর একাহধক িন্বদন্বি িচহলত্। 
মৎন্বসযেনাথ সম্পন্বকম সবমাহধক িচহলত্ হকাংবদহন্তহি িল গয গকান্বনা এককান্বল হিব গ ৌরীন্বক সমুদ্রত্ীন্বর গুিযত্ত্ত্ব 
বযাখযাকান্বল মৎন্বসযেনাথ মান্বের রূপ ধারণ কন্বর ত্া শ্রবণ করন্বল হিন্ববর দ্বারা অহভিাপ িাপ্ত িন। অহভিান্বপর িভান্বব 
পরবত্মীকান্বল হত্হন মিাজ্ঞান হবসৃ্মত্ িন্বয় কদলীরান্বজয হবলাসন্বভান্ব  মি িন্বয় পড়ন্বল হিষয গ ারক্ষনাথ ত্াাঁন্বক উদ্ধার 
কন্বরন। এই উদ্ধারকাহিহনই বাাংলায় িচহলত্ গ ারক্ষহবজয় (মত্ান্তন্বর গ াখমহবজয়) ও মীনন্বচত্ন কান্ববযর মূল উপজীবয। 
আবার অনযহদন্বক গনপাল গথন্বক আহবষৃ্কত্ গকৌলজ্ঞানহনণময় পুহথন্বত্ মৎন্বসযেনাথ সম্পন্বকম জানা যায় গয চেদ্বীন্বপ কুমার 
কাহত্মন্বকয় হিন্ববর  মিাজ্ঞান িরণ কন্বর সমুন্বদ্র হনন্বক্ষপ করন্বল একহি মৎসয ত্া উদরসাৎ কন্বর। হিব ত্খন জাহত্ত্যা  
কন্বর বকবত্ম গশ্রহণভুক্ত িন্বয় মৎন্বসযে রূন্বপ গসই মােহিন্বক বধ কন্বরন ও মিাজ্ঞান পুনরুদ্ধার কন্বরন। গকৌলজ্ঞানহনণময় 
পুহথ সম্পাদনাকান্বল িন্ববাধচে বা চী এই অন্বলৌহকক কাহিহনর রূপক হবন্বেষণ কন্বর হসদ্ধান্ত গ্রিণ কন্বরন্বেন- 

“Matsyendra, though a Brahmin came to be called Matsyendra as he acted like a 
kaivartta i.e. a fisherman by killing the fish that had eaten up the sacred Kulagama.”২  

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-3 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 17-29 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 19 of 29 
 

গনপান্বল মৎন্বসযেনাথ সম্পন্বকম গবৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণয হদ্বহবধ কাহিহন িচহলত্ আন্বে। গবৌদ্ধমন্বত্ হত্হন চতু্থম 
অবন্বলাহকন্বত্শ্বন্বরর অবত্ার ও ব্রাহ্মণযমন্বত্ হত্হনই গলান্বকশ্বর হিব। হকন্তু এইসব অহত্ন্বলৌহকক আখযান্বনর আড়ান্বল 
মৎন্বসযেনাথ গয একজন ঐহত্িাহসক বযহক্ত হেন্বলন ও ত্াাঁর উত্থান িন্বয়হেল এই বাাংলা গদন্বিই গস সম্পন্বকম একাহধক 
িমাণ পাওয়া যায়।   

মৎন্বসযেনাথ নাথসম্প্রদান্বয়র আহদগুরু িন্বলও জনহিয়ত্ার হনহরন্বখ হিষয গ ারক্ষনাথ হেন্বলন অহধকত্র 
পহরহচত্। গ ারক্ষনান্বথর জন্মবৃিান্ত হনন্বয় হবহভন্ন অঞ্চন্বলর নাথন্বযা ীন্বদর মন্বধয একাহধক কাহিহন ও উপকাহিহন িচহলত্। 
হত্ব্বহত্ গ্রন্থ চতু্রিীহত্-হসদ্ধ-িবৃহি গথন্বক জানা যায় গয গ ারক্ষনাথ ভারন্বত্র পূবমাঞ্চন্বল গদবপাল নামক রাজার পুি 
রূন্বপ জন্মগ্রিণ করন্বলও রাজববভব ত্যা  কন্বর অরন্বণয  মন কন্বরন ও পরবত্মীন্বত্ মিান্বযা ী অহচন্বন্তযর হিষযত্ব গ্রিণ 
কন্বরন। হত্ব্বহত্ বৃিান্ত অনুযায়ী “বহু ভক্তন্বক গমাক্ষ হদন্বত্ন এবাং গ ারক্ষা করন্বত্ন বন্বল গ ারক্ষ নান্বম হত্হন সবমহদন্বক খযাত্ 
িন্বলন।” ৩  

গ ারক্ষনান্বথর সন্বে সন্ত কবীর ও নানন্বকর কন্বথাপকথন্বনর হকাংবদহন্ত বহু অঞ্চন্বল িচহলত্। হকন্তু সন্ত কবীর 
ত্াাঁর ‘বীজক’-এর ৪০ সাংখযক গোন্বক স্বীকার কন্বরন্বেন গয বহু যু  পূন্ববমই গ ারক্ষনান্বথর মৃতু্য ঘিায় সূ্থলন্বদন্বি ত্াাঁন্বদর সাক্ষাৎ সম্ভব 
নয়।” ৪ কবীন্বরর জীবৎকাল রূন্বপ গষাড়ি িত্াব্দীন্বক ধন্বর হনন্বল গ ারক্ষনান্বথর আহবভমাব হনঃসন্বন্দন্বি ত্ার বহু পূন্ববমই 
ঘন্বিহেল। ১২৯০ হিস্টান্বব্দ জ্ঞান্বনশ্বর রহচত্ জ্ঞান্বনশ্বরী নামক  ীত্াভান্বষয নাথন্বযা ীন্বদর উন্বেখ পাওয়া যায়।“জজম ওন্বয়স্টন 
হব্রগ স গদহখন্বয়ন্বেন গয জ্ঞান্বনশ্বন্বরর হপত্ামি গ াহবন্দপন্বন্থর সন্বে গ ারক্ষনান্বথর গযা ান্বযা  হেল।”৫ সুত্রাাং গ ারক্ষনান্বথর আহবভমাব 
একাদি িত্াব্দীর পন্বর িন্বত্ পান্বর না। অনযহদন্বক বাাংলায় হবপুল জনহিয় গ াপীচন্বের  ান্বন উহেহখত্ ত্থয অনুযায়ী 
ময়নামত্ীন্বক গ ারন্বক্ষর হিষযরূন্বপ স্বীকার কন্বর হনন্বল গ ারক্ষনান্বথর আহবভমাবকাল রূন্বপ একাদি িত্াব্দী আন্বরা যুহক্তগ্রািয 
িন্বয় ওন্বঠ “কারণ ময়নামত্ীর স্বামী মাহণকচে ধর্ম্মপান্বলর ভ্রাত্ারূন্বপ খযাত্ এবাং পালবাংন্বির গলাপ িয় একাদি িত্াব্দীন্বত্।” ৬ 

নাথন্বযা ী সম্প্রদান্বয়র মন্বধয খাদযাভযাস সম্পহকমত্ হনয়মাবলী ও হনন্বষধাজ্ঞা হনন্বয় মত্ন্বভদ আন্বে। ধীন্বনাধন্বরর 
গযা ীরা হনরাহমষন্বভাজী। গকান্বনা গকান্বনা অঞ্চন্বলর গযা ীন্বদর মন্বধয মাাংস ভক্ষণ হনন্দনীয় না িন্বলও নাথগুরু 
মৎন্বসযেনান্বথর সন্বে সাংন্বযা সূন্বির কারন্বণ মাে ভক্ষণ কন্বঠারভান্বব হনহষদ্ধ। ভারত্বষমীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্বন্থর হদ্বত্ীয় 
খন্বণ্ড অক্ষয়কুমার দি হলন্বখন্বেন- 

“অম্ল, লবণ, কিু, হত্ক্ত এই চাহরিকার রস ও মৎসয,মাাংস, মদয িভৃহত্ ইাঁিান্বদর অভক্ষয। যব, গ াধূম, ধানয, 
দুগ্ধ ও মধু িভৃহত্ ইাঁিাহদন্ব র সুপথয।” ৭  

অক্ষয়কুমার দি গযা ীন্বদর খাদযাখাদয হবষয়ক এই ত্থয সাংগ্রি কন্বরন্বেন িঠিদীহপকা নামক িঠন্বযা  সাধনা 
সম্পহকমত্ গ্রন্থ গথন্বক। িঠন্বযা ী সাধকন্বদর গথন্বক নাথন্বযা ী সাধক বা হসন্বদ্ধরা হকেুিা আলাদা িওয়ায় নাথহসদ্ধন্বদর 
মন্বধয খাদযাহদ সম্পন্বকম  কন্বঠার হনন্বষধাজ্ঞার হকেুিা হিহথলত্া লক্ষ করা যায়।   

পূন্ববমই উন্বেখ করা িন্বয়ন্বে গয ভারত্বন্বষমর ধমমীয় ঐহত্ন্বিয গযা ী িব্দহি হকহঞ্চৎ বৃিির অন্বথম িযুক্ত। গসই 
কারন্বণ অনযানয গযা ীন্বদর গথন্বক হনন্বজন্বদর স্বত্ন্ত্র রূন্বপ িহত্ষ্ঠা করন্বত্ নাথপন্থী গযা ীরা কন্বণমর উপাহস্থ গভদ কন্বর ধাতু্ 
বা  ণ্ডান্বরর িৃে হনহমমত্ কুণ্ডল ধারণ কন্বরন। কণমন্বচ্ছদ কন্বর কুন্ডল ধারন্বণর রীহত্ গথন্বকই গ ারক্ষপন্থী নাথন্বযা ীরা 
কানফািা গযা ী বা কন ফট  গযা ী রূন্বপ পহরহচত্। নাথন্বযা ীরা ত্ান্বদর কন্বণম পহরহিত্ কুণ্ডলন্বক ‘দিমনী’ নান্বম আখযাহয়ত্ 
কন্বর থান্বক। ‘দিমনী’ নান্বমর উৎস সম্পন্বকম শ্রীকলযাণী মহেন্বকর বক্তবয- 

“কণমন্বভদ দ্বারা গযা জ হসহদ্ধলাভ িয় ও পরমাত্মা দিমন িয় বহলয়া কুণ্ডন্বলর অপর নাম দিমনী।” ৮  
হব্রগ স ত্াাঁর হবখযাত্ গ্রন্থ Gorakhnath and Kanphata Yogis-এ গ ারক্ষপন্থী নাথন্বযা ীন্বদর কণমন্বচ্ছদন 

কন্বর কুণ্ডল ধারণ অনুষ্ঠান্বনর হবস্তাহরত্ হববরণ হদন্বয়ন্বেন। ত্াাঁর বণমনা অনুসরণ কন্বর জানা যায় গয কন্বণম কুণ্ডল পহরধান্বনর 
অনুমহত্ িদান্বনর মাধযন্বমই গুরু ত্াাঁর হিষযন্বক নাথন্বত্ব বরণ কন্বরন। কন্বণম পহরহিত্ বৃিদাকার এই বলয় বা কুণ্ডল কখনও 
মাহি, কখনও ধাতু্, কখনও কাঠ আবার কখনও  ণ্ডান্বরর িৃে হদন্বয় বত্হর িয়। নাথপন্থীরা এই কুণ্ডল আমৃতু্য ধারণ 
কন্বর থান্বকন। কুণ্ডল ধারন্বণর সাংস্ক্রার িসন্বে হব্রগ স জানান-  
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“A Yogi must protect himself from having his ring torn out. In the old days he whose 
ears had been mutilated, did not survive; he either died outright or was buried alive.” 
৯  

কুণ্ডল োড়াও গযা ীরা িান্বত্ হপত্ল বা অনযানয ধাতু্ হনহমমত্ বলয় পহরধান কন্বরন ও  লায় হিাংলাজ বা আিাপুরী 
নামক বীজহনহমমত্ মালা বা রুদ্রান্বক্ষর মালা ধারণ কন্বরন। এোড়া গযা ীন্বদর মন্বধয গসলী নামক ঔণম ও হিাংনাদ নামক 
কৃষ্ণবণম হিাং-এর বত্হর বাংিী ধারন্বণর রীহত্ও িচহলত্। এই হিাংনাদ পহবিী নামক বলয়াকার দ্রবয গথন্বক লহিত্ িয়। 
ব হরক বা গশ্বত্ বস্ত্র পহরধান, জিাধারণ, কপান্বল হিপুণ্ড অঙ্কন ও িরীন্বর ভষ্মন্বলপন্বনর িথাও গযা ীন্বদর মন্বধয িচহলত্। 

নাথপন্থার দািমহনক হভহি সম্পন্বকম সুকুমার গসন বন্বলহেন্বলন- 
“সাহিহত্যক ঐহত্ন্বিয নাথপন্বন্থর গয হদিা হমহলন্বত্ন্বে ত্ািান্বত্ একাহধক গযা  ও ত্ন্ত্র-সাধনার সূি িায় 
অহবন্বেষযভান্বব জি পাকাইয়া হ য়ান্বে।” ১০  

বস্তুত্ নাথপন্থীন্বদর হসদ্ধান্ত ও সাধনা সম্পন্বকম আন্বলাচনা করন্বত্ গ ন্বল এই হবষয়হি অত্যন্ত হবভ্রাহন্ত সৃহষ্ট করন্বত্ 
পান্বর। বাাংলা নাথসাহিন্বত্যর ধারা অনুসরণ করন্বল একহি হবষয় সিন্বজই ধরা পন্বড় গয ‘নাথ’ পদহবধারী গযা ীহসদ্ধ 
(গযমন মীননাথ, গ ারক্ষনাথ িমুখ)-গদর সন্বে ‘পা’ পদহবধারী গযা ীহসদ্ধ (গযমন িাহড়পা, কানপা িমুখ)-গদর 
সাধনত্ত্ত্ব ত্ হকেু পাথমকয হেল। সুকুমার গসন অনুমান কন্বরন্বেন গয এাঁরা সম্ভবত্ নাথপন্থার দুই পৃথক গ াষ্ঠীর অন্তভুমক্ত 
হেন্বলন। ত্াাঁর মন্বত্- 

“মীননাথ, গ াখমনান্বথর সম্প্রদায় হেল একান্তভান্বব নারীসে হববহজমত্ জ্ঞানাহশ্রত্ গযা -মা মাবলিী। িাহড়পা-
কানপার সম্প্রদায়ও গযা মা মী হেল হকন্তু ত্ািা পুরাপুহর জ্ঞানাহশ্রত্ হেল না। ত্ািান্বত্ ত্াহন্ত্রক-সাধনা চহলত্ 
এবাং নারী সাহধকার স্থানও হেল।” ১১ 

 বাাংলায় সবমাহধক িচহলত্ দুহি নাথ-কাহিহন অনুসরণ করন্বলই এই মন্তন্ববযর সত্যত্া িমাহণত্ িয়। হকন্তু ত্া সন্বত্ত্বও 
একথা অনস্বীকাযম গয একাহধক মন্বত্র িাধানয সন্বত্ত্বও নাথপন্থার একহি গমৌহলক দািমহনক হভহি অবিযই হেল যা এক 
সুবৃিৎ ঐহত্িাহসক ও গভৌন্ব াহলক গিক্ষাপন্বি গযা ীজাহত্র স্বাত্ন্ত্রয ও অহস্তত্ব বজায় রাখার সিায়ক িন্বয়হেল।  

নাথপন্থার মূল ত্ত্ত্ব িল হবনু্দধারণ, গদিশুহদ্ধ, ভান্বণ্ড ব্রহ্মাণ্ডদিমন ও আত্মজ্ঞান লাভ দ্বারা কান্বলর  হত্ন্বক জয় 
করা। গযা সাধনার দ্বারা ‘সিজ’ অবস্থায় উিীণম িওয়াই ত্াাঁন্বদর লক্ষয। সবমত্ন্বত্ত্বর ঊন্ববম এই সিন্বজর অবস্থান। 
সিজাবস্থায় ভাণ্ড-ব্রহ্মান্বণ্ডর পৃথকভাব থান্বক না, ত্া বাচয-বাচক গভদরহিত্। এই অবস্থায় গযা ী হিকান্বলর অত্ীত্ িন্বয় 
অজরত্ব-অমরত্ব লাভ কন্বরন। িঠিদীহপকা গ্রন্বন্থ এই অবস্থা সম্পন্বকম বলা িন্বয়ন্বে- 

“মন্বনাঃ বস্থন্বযময হস্থন্বরা বায়ুস্তন্বত্া হবনু্দঃ হস্থন্বরা ভন্ববৎ। 
হবনু্দবস্থযমযাৎ সদা সত্ত্বাং হপণ্ডবস্থযমযাং িজায়ন্বত্।।” ১২ 

অথমাৎ মন হস্থর িন্বল বায়ু হস্থর িয়, বায়ু হস্থর িন্বল হবনু্দ হস্থর িয় ও হবনু্দ হস্থর িন্বলই হপণ্ড হস্থর িয়। 
নাথমন্বত্ সামযরসাত্মক সিজাবস্থা বা পরমপদ লান্বভর গক্ষন্বি গুরুকৃপা একান্ত িন্বয়াজন। সদ গুরু িদহিমত্ 

পন্বথই স্বসাংন্ববদয পরমপন্বদর িাহপ্ত সম্ভব। শ্রীকলযাণী মহেক জানান্বচ্ছন-  
“সদ গুরু পক্ষপাত্ হবহনমুমক্ত, বণমশ্রমাত্ীত্, গুণাহভমান-রহিত্ ও সকল গুরুর গুরু।” ১৩  

নাথপন্থায় ভবসমুদ্র পার িওয়ার কান্ডাহর িন্বলন গুরু। নাথস্বরূন্বপ আত্মসমপমন্বণর জনয গুরুর আশ্রয়ই একমাি পথ। 
নাথপন্থা অনুযায়ী নানা সূ্থল ও সূক্ষ্ম আবরন্বণ আবৃত্ িওয়ার  ফন্বল জীব পরম সত্য গথন্বক হবচুযত্ িন্বয়ন্বে। এই আবরণ 
িহক্ত নানা রূন্বপ হবরাহজত্। জীব হনজ িন্বচষ্টায় গসইসব িহক্তর আবরণ গভদ কন্বর হনন্বজর স্বরূন্বপ িহত্হষ্ঠত্ িন্বত্ পান্বর। 
গযা সাধন্বনর দ্বারা স্বরূন্বপ িহত্ষ্ঠার মাধযন্বম মুহক্তলাভ সম্ভব। নাথপন্থা হবন্বশ্বািীণম সামযাবস্থা গথন্বক  ন্বভম ভ্রূণরূন্বপ জীন্ববর 
আহবভমাব পযমন্ত রূপান্তর িহিয়ায় ষট হপন্বণ্ডর অহস্তত্ব কল্পনা কন্বর। গযা ত্ত্ত্বানুযায়ী মাতৃ্কুহক্ষন্বত্ জীব গয গদি িাপ্ত িন্বয় 
জন্মগ্রিণ কন্বর ত্ার নাম  ভমহপণ্ড। হপণ্ডত্ন্বত্ত্বর ওপর হভহি কন্বরই নাথসাহিন্বত্য িাণিঙ্কহল িান্বস্ত্রর সৃহষ্ট। হপণ্ডত্ন্বত্ত্বর 
মাধযন্বম গযমন জীন্ববর উৎপহি বণমনা করা িন্বয়ন্বে গত্মনই হনরাকার গথন্বক সাকার, সূক্ষ্ম গথন্বক সূ্থল ব্রহ্মান্বণ্ডর উৎপহিও 
কল্পনা করা িন্বয়ন্বে। ত্ন্ত্রমন্বত্ মানবন্বদি হবশ্বব্রহ্মান্বণ্ডর িত্ীক। ব্রহ্মান্বণ্ডর মন্বধয গয িহক্ত আন্বে গসই িহক্ত মানবন্বদন্বিও 
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কুণ্ডহলনী রূন্বপ হবরাহজত্। কুণ্ডহলনী িহক্তর জা রণই ত্ন্বন্ত্রর মূল কথা। ত্ন্বন্ত্রর এই ধারণা নাথপন্থান্বত্ও  ৃিীত্ িন্বয়ন্বে। 
নাথমন্বত্ গযা সাধনাই গসই িহক্ত জা রন্বণর মাধযম। শ্রীকলযাণী মহেন্বকর গ্রন্থ গথন্বক জানা যায়- 

“পূণমরূন্বপ জাগ্রত্া কুণ্ডহলনী হনরাধারা িইয়া বচত্নযময় িইন্বল জ ন্বত্র সমস্তই হনরাধারা িইয়া বচত্নযময় িয়, 
ত্খন সবমসত্ত্বই স্বস্বরূন্বপ উপলব্ধ িয়।” ১৪ 

নাথপন্থায় হিব ও িহক্তত্ন্বত্ত্বর মূল ধারণা ত্ন্বন্ত্রাক্ত হিব ও িহক্তর সন্বে অন্বনকাাংন্বিই সাদৃিযপূণম।  
“ত্ন্ত্র হিবন্বক সৃহষ্টর সার সত্য বহলয়া হনন্বদমি কহরয়ান্বেন। হিব অহধকারী, অহবনশ্বর, মৃতু্যঞ্জয়, অচল ও 
সনাত্ন।”১৫ 

 নাথপন্থীরাও জ ৎিপন্বঞ্চর অহদ্বত্ীয় পরমকারণন্বক হিব বা আহদনাথ নান্বম অহভহিত্ কন্বর থান্বকন। নাথমন্বত্  
“হত্হন স্বরূপত্ঃ অনাহদ অনন্ত স্বয়াংহসদ্ধ স্বিকাি হনত্য বস্তু। গদিকান্বলর অত্ীত্, সুত্রাাং সব্বম-অবন্বচ্ছদিীন 
এবাং সকল গভদ ও বাধািূনয।” ১৬  

িহক্তর সন্বে হত্হন অন্বনযানযাশ্রয়যুক্ত ও ত্ত্ত্বত্ অহভন্ন। শ্রীকলযাণী মহেক ত্াাঁর নাথপন্থ গ্রন্বন্থ সাধনত্ত্ত্ব সম্পন্বকম 
যা মন্তবয কন্বরন্বেন ত্া অনুসরণ কন্বর জানা যায় গয,  

“নাদরূহপনী িহক্ত মানন্ববর মূলাধান্বর জড়ত্ািাপ্ত িন্বয় সুপ্ত থান্বক। ত্ান্বক জড়ত্ামুক্ত কন্বর িরীরস্থ মধয নাড়ী 
সুষুম্নার পন্বথ চাহলত্ করন্বত্ িয়। এই পন্বথই মন িূন্বনয নীত্ িয় ও জীন্ববর ‘হিবত্ব’ লাভ ঘন্বি।” ১৭  

নাথপন্থী সাধকন্বদর সন্বে অনযানয গযা ী সম্প্রদান্বয়র মূল পাথমকয এই গয অনযানয গযা ীরা পাঞ্চন্বভৌহত্ক 
গদিত্যান্ব র পর আত্মার মুহক্ত িাথমনা কন্বর হকন্তু নাথন্বযা ীরা জড় গদিন্বকই গযা সাধনার মাধযন্বম হসদ্ধন্বদি বা হদবযন্বদন্বি 
পহরণত্ কন্বর। িিীভূষণ দািগুপ্ত বন্বলন্বেন-  

“The final aim of the Nath Siddhas is Jivan-mukti or liberation while living, and this 
state of liberation is what is meant by immortality.” ১৮  

মরন্বদিন্বক অজর-অমর কন্বর গত্ালার জনয নাথন্বযা ীরা গয কায়সাধনার আশ্রয় গ্রিণ কন্বরন ত্া-ই উল্টাসাধন 
নান্বম পহরহচত্। উল্টাসাধন্বনর মাধযন্বম গযা ী গযমন অন্বধামুখী িহক্তন্বক ঊবমমুখী কন্বর গত্ান্বলন গত্মনই জন্ম গথন্বক মৃতু্য 
পযমন্ত কালিবািন্বক রুদ্ধ কন্বর মরন্বদিন্বক হসদ্ধন্বদন্বি রূপান্তহরত্ কন্বরন। নাথন্বযা ীরা উল্টাসাধনার অন্তহনমহিত্ ববপরীন্বত্যর 
ধারণান্বক সাহিন্বত্যও তু্ন্বল আনার গচষ্টা কন্বরন্বেন বন্বল নাথসাহিন্বত্যর হকেু অাংি পাঠন্বকর কান্বে হবন্বরাধালঙ্কান্বর পহরপূণম 
িন্বিহলকা বন্বল মন্বন িয়।  

িিীভূষণ দািগুপ্ত ত্াাঁর হবখযাত্ Obscure Religious Cults গ্রন্বন্থ উল্টাসাধন সম্পন্বকম গয সমস্ত ত্থয িদান 
কন্বরন্বেন ত্া অনুসরণ কন্বর গদখা যায় গয িঠন্বযা  সাধনায় আসন, গধৌহত্, বদ্ধ, মুদ্রা, িাণায়াম সি একাহধক উপান্বয়র 
মাধযন্বম িরীন্বরর রূপান্তর সম্ভব। গযান্ব র িধান কথা মানহসক সাংযম। িাণায়ান্বমর দ্বারা িাণবায়ুর হনয়ন্ত্রণই সাংযন্বমর 
উপায়। অনযানয গযা ীন্বদর মন্বত্া নাথন্বযা ীরাও গসইজনয ‘বায়ু’ হনয়ন্ত্রন্বণর মাধযন্বম সাংযমসাধন্বনর ওপর গুরুত্ব হদন্বয়ন্বেন। 
উল্টাসাধন বা কায়াসাধন্বনর একহি গুরুত্বপূণম হবষয় িল গখচরী মুদ্রা। িঠ িদীহপকা গ্রন্বন্থ গখচরী মুদ্রা সম্পন্বকম বলা 
িন্বয়ন্বে: 

     “ন গরান্ব া মরণাং ত্ো ন হনদ্রা ন কু্ষধা তৃ্ষা। 
     ন চ মূচ্ছমা ভন্ববৎ ত্সয গযা মুদ্রাাং গবহি গখচরীম।।” ১৯ 

নাথমন্বত্ জীব গখচরী মুদ্রা সাধন দ্বারা সিস্রার-ক্ষহরত্ অমৃত্ পান করন্বল ত্ার হপণ্ডবস্থযম িয়। গখচরী মুদ্রাভযান্বসর মাধযন্বম 
সাধক সমস্ত রকম হচিবৃহি গরাধ কন্বর গযা মগ্ন অবস্থায় থাকন্বত্ পান্বরন।  
সবমভারত্ীয় গিক্ষাপন্বি নাথপন্থীন্বদর সামাহজক অবস্থান ও িহত্পহির সন্বে বাাংলার নাথন্বযা ী সম্প্রদান্বয়র তু্লনা করন্বল 
গদখা যান্বব গয বাাংলায় নাথন্বযা ী সম্প্রদান্বয়র ইহত্িাস ধমম-রাজনীহত্ ও সমাজ-রাজনীহত্র জহিল বৃি দ্বারা আবৃত্। 
সুকুমার গসন্বনর মন্বত্- 
                    “নাথ-পন্বন্থর উৎপহি ও হবকাি গয বাোলা-গকহেক পূবমভারন্বত্ ঘহিয়াহেল ত্ািান্বত্ সন্বন্দি কহরবার হকেু 
নাই।”২০  
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বেন্বদি সি সমগ্র পূবমভারত্ জুন্বড় একসময় এই গযা ীজাহত্ অত্যন্ত মযমাদার অহধকারী হেন্বলন। শ্রীকলযাণী মহেন্বকর 
মন্বত্- 

“ইাঁিারা রাজান্বদর গুরু হেন্বলন, সন্নযাসী িইন্বলও ধমমযুদ্ধাহদন্বত্ গযা  হদন্বত্ন, আবার দিমন্বনর গ্রন্থ ও পদযাহদ 
রচনা কহরন্বত্ন।” ২১  

নাথসাহিন্বত্যর আহদ পন্ববমর বহু পুহথর সন্বে িত্যক্ষ বা পন্বরাক্ষভান্বব বাাংলার গযা  রন্বয়ন্বে। পঞ্চানন মন্ডল ত্াাঁর সম্পাহদত্ 
গ াখম হবজয়-এর ভূহমকা অাংন্বি জাহনন্বয়ন্বেন গয সাংসৃ্কত্ গযা হচন্তামহণর িন্বণত্া ও িীকাকার দুজনই বাঙাহল। পাঞ্জান্বব 
িাপ্ত গচৌরহেনান্বথর পুহথর ভাষা পূবমী মা ধী। গ ারক্ষনাথ-মীননান্বথর কাহিহন বা গ াপীচে-ময়নামত্ীর কাহিহনও সম্ভবত্ 
বাাংলা গথন্বকই সমগ্র ভারত্বন্বষম েহড়ন্বয় পন্বড়। সুত্রাাং নাথপন্থী সাধকরা গয িাচীন বাাংলায় যন্বথষ্ট গুরুত্বপূণম স্থান 
অহধকার কন্বরহেন্বলন গসকথা অনুমান করা অসেত্ নয়। 

হকন্তু বাাংলায় নাথন্বযা ীন্বদর এই িহত্পহি ও মযমাদার ঐহত্িয দীঘমস্থায়ী িয়হন। বাাংলার সামাহজক ইহত্িান্বস 
জাহত্ বা বণমকাঠান্বমার পুন মঠন্বনর সময় নাথপন্থী গযা ীরা ত্াাঁন্বদর পূবম অবস্থান গথন্বক চুযত্ িন এবাং ব্রাহ্মণযত্াহন্ত্রক 
জাহত্ ত্ কাঠান্বমার এন্বকবান্বর হনম্নস্তন্বর ত্াাঁন্বদর অবস্থান হনহদমষ্ট িয়। এই জাহত্চুযত্ িওয়ার িকৃত্ কারণ হনন্বয় পহন্ডত্ন্বদর 
মন্বধয মত্ন্বভদ আন্বে। নীিাররঞ্জন রান্বয়র মন্বত্- 

“ব্রাহ্মণয ত্াহন্ত্রক িহক্তধন্বমমর িবল িহত্দ্বহিত্ায় এবাং অনযানয রাষ্ট্রীয় ও সামাহজক কারন্বণ নাথধমম ও সম্প্রদায় 
হিহকয়া থাহকন্বত্ পান্বর নাই। িমি ব্রাহ্মণ-সমান্বজর হনম্নস্তন্বর গকানও রকন্বম ত্াাঁিারা হনন্বজর স্থান কহরয়া লইন্বত্ 
বাধয িইয়াহেল।” ২২  

নাথন্বযা ী সম্প্রদান্বয়র এই অধঃপত্ন্বনর ইহত্িাস সম্পন্বকম বুকানন বন্বলন গয িঙ্করাচান্বযমর হিষয এই গযা ীজাহত্ অহত্হরক্ত 
মদযপানাসক্ত িন্বয় পড়ায় িঙ্কর হনন্বজই ত্ান্বদর জাহত্চুযত্ কন্বরন। গসই জাহত্হবচুযত্ গযা ীরা পরবত্মীন্বত্ হিনু্দ সমান্বজর 
হনম্নস্তন্বর অন্তভুমক্ত িয়। বেীয় গযা ীজাহত্র জাহত্চুযহত্ িসন্বে আন্বরা একহি জনহিয় হকাংবদহন্ত িল বোল গসন কতৃ্মক 
ত্ান্বদর অত্যাচাহরত্ ও িাহন্তকাহয়ত্ িওয়ার বৃিান্ত।  

“দ্বাদি হিস্টান্বব্দ বন্বেশ্বর বোল গসন্বনর সন্বে গযা ী পীত্াির নান্বথর মন্বনামাহলন্বনযর পহরণহত্স্বরূপ কু্ষব্ধ রাজা 
সমগ্র গযা ীজাহত্ন্বক পাহত্ত্যন্বদান্বষ দুষ্ট কন্বরন। বোল চহরত্ গ্রন্বন্থ এর উন্বেখ আন্বে।” ২৩  

ফলস্বরূপ গযা ীজাহত্র অন্বনন্বক অনযানয রান্বজয চন্বল যান, গকউ গকউ ইসলাম ধমম গ্রিণ কন্বরন এবাং এক হবপুল সাংখযক 
মানুষ আত্মপহরচয় গ াপন কন্বর হবহভন্ন গপিায় হনযুক্ত িন্বয় িাণ রক্ষা কন্বরন।   

বাাংলায় নাথন্বযা ী সম্প্রদান্বয়র অধঃপত্ন্বনর একাহধক সম্ভাবয কারণ পহণ্ডত্রা উন্বেখ করন্বলও এই 
সম্ভাবনাগুহলর সমথমন্বন যুহক্তসেত্ িমান্বণর অভান্বব গকউই হনহিত্ হসদ্ধান্বন্ত গপৌঁেন্বত্ পান্বরনহন। সাহিত্য, জনশ্রুহত্, 
পুরাণ, হকাংবদহন্ত িভৃহত্ িদি ত্থয অনুযায়ী বেীয় গযা ী বা যু ীজাহত্ একসময় ব্রাহ্মণযত্াহন্ত্রক জাহত্ ত্ কাঠান্বমার 
উচ্চস্তন্বর হবরাহজত্ হেন্বলন। অনযহদন্বক িাক -স্বাধীনত্া কান্বলর গক্ষিসমীক্ষাহভহিক িামাণয গ্রন্থ ও আদমশুমাহর হরন্বপািম 
গথন্বক জানা যায় গয বাাংলায় গযা ীজাহত্র অবস্থান হেল সমান্বজর হনম্নস্তন্বর। এই জহিলত্ার কারন্বণই বেীয় গযা ীজাহত্ 
িসন্বে এইচ.এইচ হরজহলর হনম্নহলহখত্ মন্তবয যুহক্তপূণম বন্বলই মন্বন িয়:  

“On the evidence now available it is difficult to arrive at any definite 
conclusion regarding the manner in which the caste arose. There is nothing 
beyond the fact that they are generally looked down upon by Hindus, and 
follow a despised occupation to indicate a difference of race.” ২৪ 
“বেীয় গযা ীজাহত্র মন্বধয একাহধক উপহবভান্ব র অহস্তত্ব লক্ষ করা যায়। ত্ারা শুধু গপিা ত্ হদক গথন্বকই 
আলাদা নয়, ত্ান্বদর হবহভন্ন সামাহজক ও ধমমীয় আচার-অনুষ্ঠান্বনর হনয়মকাযমও স্বত্ন্ত্র। বুকানন রাংপুর গজলায় 
দুই গশ্রহণর গযা ীজাহত্র উন্বেখ কন্বরন্বেন। একহি সম্প্রদান্বয়র নাম গিলুয়া বা গিলয় যারা কৃহষকাজ ও 
ত্ন্তুবান্বয়র কাজ কন্বর। অপর িাখাহির নাম গথলয় (কলযাণী মহেন্বকর মন্বত্ হথয়র) যারা মূলত্ হভক্ষা কন্বর ও 
চুন বত্হরর মাধযন্বম জীহবকা হনবমাি কন্বর।” ২৫ 
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পূবমবন্বে মাসয ও একাদিী নান্বম দুই গযা ী সম্প্রদান্বয়র কথা উন্বেখ কন্বরন্বেন পহন্ডন্বত্রা। ত্াাঁন্বদর নামকরন্বণর 
গপেন্বন রন্বয়ন্বে মৃতু্য পরবত্মী অন্বিৌচ পালন্বনর হনয়মজহনত্ সাংস্কার। মাসযরা অষ্টহসদ্ধার বাংিধর ও একাদিীরা নাথ 
হিন্বষযর বাংিধর রূন্বপ পহরহচত্। বহুকাল পযমন্ত ত্ান্বদর মন্বধয অন্তহবমবাি গযমন অিচহলত্ হেল, গত্মনই গরওয়াজ হেল 
না পরস্পন্বরর বাহড়ন্বত্ জলগ্রিন্বণর। শ্রীকলযাণী মহেক িদি ত্থয অনুযায়ী-  

“মাসয গযা ীরা হিপুরা, গনায়াখালী ও হবিমপুন্বরর দহক্ষন্বণ বাস কন্বর। একাদিীরা হবিমপুন্বরর উিন্বর ও 
অহধকাাংি ঢাকায় বাস কন্বর।” ২৬ 

গপিা ত্ হদক গথন্বক বেীয় গযা ী বা যু ী জাহত্র আন্বরা ববহচন্বিযর কথা উন্বেখ কন্বরন্বেন হরজহল। ত্ান্বদর 
মন্বধয বয়ন্বনর সুন্বত্া রাং করার কান্বজর সন্বে যুক্ত রাংন্বরজ যু ী, ত্ন্তুবয়ন্বনর সন্বে যুক্ত মহনিারী যু ী, চুন বত্হরর কান্বজ 
হলপ্ত চুন্বনাহত্ যু ী িভৃহত্র কথা উন্বেখন্বযা য। গভৌন্ব াহলক অবস্থান অনুসান্বরও হকেুন্বক্ষন্বি গযা ীজাহত্র নামকরণ হনধমাহরত্ 
িন্বয়ন্বে। গনায়াখাহলর দ্বীপ অঞ্চন্বল বসবাসকারী গযা ীরা সিীপ নাথ ও সমত্ল স্থলভান্ব  বসবাসকারী গযা ীরা ভুলুয়া 
নাথ নান্বম পহরহচত্। বাাংলার অন্বনকস্থান্বনই নাথন্বযা ীরা রাঢ়ী, ববহদক ও বান্বরে এই হত্নভান্ব  হবভক্ত। এোড়া বধমমান 
গজলায় গখহলন্দ নান্বম গযা ী সম্প্রদান্বয়র আর একহি উপহবভা ও লক্ষ করা যায়। ধমমীয় হবশ্বান্বসর হদক গথন্বকও গযা ীন্বদর 
মন্বধয হকেু স্বত্ন্ত্র হবভা  বত্মমান। এই িসন্বে দহক্ষণ-পহিমবন্বে ধমমঠাকুন্বরর উপাসক ধমমঘহরয়া গযা ীন্বদর কথা 
হবন্বিষভান্বব উন্বেখন্বযা য।  

বাাংলার নাথন্বযা ী সম্প্রদান্বয়র এই হবভা  ও উপহবভা গুহল পযমন্ববক্ষণ কন্বর এ হবষন্বয় হনহিত্ িওয়া যায় গয 
বাাংলার নাথন্বযা ীরা িাচীন ভারত্ীয় গযা ত্ত্ত্ব ও আধযাহত্মকত্ার সন্বে যত্িা না সমৃ্পক্ত ত্ার গথন্বক অন্বনক গবহি একহি 
স্বত্ন্ত্র জাহত্ ত্ হবভা  (Caste) হিন্বসন্বব িহত্হষ্ঠত্। জাত্যাহভমানপুষ্ট, ক্ষমত্ািালী, উচ্চমযমাদাসম্পন্ন গয নাথসম্প্রদান্বয়র 
কথা হমথহমহশ্রত্ ইহত্িাস, পুরাণ ও গলাককাহিহনর িাত্ ধন্বর আমান্বদর কান্বে আন্বস ত্ান্বদর সন্বে বেীয় গযা ীন্বদর 
বযবধান দুস্তর। িামাণয ইহত্িাস ও সাহিন্বত্য মধযযুন্ব র বাাংলা সি অনযানয অঞ্চন্বল নাথপন্থী গযা ীন্বদর গয পহরচয় পাওয়া 
যায় গসখান্বন ত্ারা হেন্বলন পহরব্রাজক ও গবদাচার বহিভূমত্। ববহদক িথা গমন্বন না চলায় ব্রাহ্মণয সমান্বজ ত্াাঁরা হেন্বলন 
হনহন্দত্। গসন যু  পরবত্মীন্বত্ বাাংলায় ব্রাহ্মণযবাদী সামাহজক কাঠান্বমা সুিহত্হষ্ঠত্ িন্বল ত্ারা আন্বরা িাহন্তক িন্বত্ শুরু 
কন্বরন।  

বাাংলা নাথসাহিত্য মূলত্ গয দুহি কাহিহনন্বক গকে কন্বর রহচত্ ত্ান্বদর মন্বধয একহি িল গদবী গ ৌরীর িান্বপ 
হসদ্ধ মীননান্বথর অধঃপত্ন ও সুন্বযা য হিষয গ ারক্ষনাথ কতৃ্মক ত্াাঁর উদ্ধান্বরর বৃিান্ত এবাং অনযহি িল জননী ময়নামত্ীর 
অনুন্বরান্বধ গমন্বিরকুন্বলর রাজা গ াপীচাাঁন্বদর হসদ্ধ িাহড়পার কান্বে দীক্ষা গ্রিন্বণর হববরণ। বাাংলা ভাষায় রহচত্ গ ারক্ষনান্বথর 
মহিমাবযঞ্জক গয সমস্ত পুহথ বত্মমান্বন গ্রন্থাকান্বর পাওয়া যায় ত্ান্বদর মন্বধয উন্বেখন্বযা য- 

১. ঢাকা সাহিত্য পহরষদ গথন্বক ১৯১৫ সান্বল িকাহিত্ নহলনীকান্ত ভট্টিালী সম্পাহদত্ িযামদাস গসন্বনর মীনন্বচত্ন গ্রন্থ। 
২. বেীয় সাহিত্য পহরষৎ গথন্বক ১৯১৭ সান্বল িকাহিত্ মুন হি আবদুল কহরম সাহিত্য হবিারদ সম্পাহদত্ গিখ ফয়জুোর 
গ ারক্ষহবজয় কাবয।  
৩. হবশ্বভারত্ী গথন্বক ১৯৪৪ সান্বল িকাহিত্ ড: পঞ্চানন মন্ডল সম্পাহদত্ ভীমন্বসন্বনর গ াখমহবজয় কাবয। 

উপহরউক্ত হত্নহি গ্রন্বন্থরই পুহথ অষ্টাদি িত্াব্দীন্বত্ রহচত্ িন্বলও  ীহত্কা রূন্বপ বহু িাচীনকাল গথন্বকই এর কাহিহন 
গলাকমুন্বখ িচহলত্ হেল। িমি একাহধক  ান্বয়ন ও হলহপকন্বরর িন্বক্ষপন্বণর ফন্বল কান্ববযর িকৃত্ রচহয়ত্ার পহরচয় 
হনন্বয় বত্হর িন্বয়ন্বে হবভ্রাহন্ত। নহলনীকান্ত ভট্টিালী মিািয় গয জীণম পুহথহি অবলিন্বন ত্াাঁর গ্রন্বন্থর পাঠ িস্তুত্ কন্বরন্বেন 
গসখান্বন িযামদাস গসন্বনর নান্বম মাি দুহি ভহণত্া রন্বয়ন্বে। গসই পুহথর আখযানভান্ব র সন্বে আবদুল কহরম সাহিত্য 
হবিারদ সম্পাহদত্ পুহথর আখযানভা  িায় অহভন্ন। সম্পাদক কহরম সান্বিব ত্াই বন্বলন্বেন-  

“আমান্বদর মন্বত্র উক্ত পুহথ আর সমান্বলাচয ‘গ ারক্ষহবজয়’ অহভন্ন পুহথ বই আর হকেুই নন্বি। পুহথ দুইখাহন 
পািাপাহি রাহখন্বল স্বত্ঃই ত্ািাহদ ন্বক যমজ বহলয়া পাঠকবন্ব মর ভ্রম িইন্বব।” ২৭  

ফন্বল দুহি পুহথ গয মূলত্ একই গ্রন্বন্থর িহত্হলহপ গসকথা হনঃসাংিয়ভান্বব বলা যায়। আর এখান্বনই গ্রন্বন্থর িকৃত্ গলখন্বকর 
পহরচয় হনন্বয় সাংিয় আন্বরা বৃহদ্ধ পায়।  
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মুন িী আবদুল কহরম একাহধক পুহথর সমেন্বয় ত্াাঁর গ ারক্ষহবজয় গ্রন্বন্থর পাঠ িস্তুত্ কন্বরন্বেন। হবহভন্ন পুহথন্বত্ 
গয হত্হন গিখ ফয়জুো োড়াও কবীে দাস, ভীমদাস ও িযামদাস গসন্বনর ভহণত্া লক্ষ কন্বরহেন্বলন ত্া হত্হন ভূহমকা 
অাংন্বিই জাহনন্বয়ন্বেন। িযামদাস গসন্বনর ভহণত্া দুহি পুহথর হত্নহি মাি জায় ায় উহেহখত্ িন্বয়ন্বে। ফন্বল ত্াাঁন্বক িকৃত্ 
রচনাকার রূন্বপ স্বীকার কন্বর গনওয়া কহঠন। অনযহদন্বক আবদুল কহরম ও পঞ্চানন মন্ডল উভন্বয়র মন্বত্ই ভীমদাস 
(মত্ান্তন্বর ভীমন্বসন) ও কবীে দাস িকৃত্পন্বক্ষ একই বযহক্ত। কবীে দাস বা ভীমদাস ও ফয়জুোর মন্বধয ফয়জুোর 
ভহনত্া সাংখযাই অহধক। এোড়া গ্রন্বন্থর ভাষা, ধমমীয় গচত্না ইত্যাহদ হবন্বেষণ কন্বরও মুন হি আবদুল কহরম হসদ্ধান্ত 
হনন্বয়ন্বেন গয কবীে দাস এই  াথার আহদ িচারক িন্বলও ফয়জুোই ত্াাঁর  াথান্বক অবলিন কন্বর এই কাহিহনর গ্রন্থরূপ 
িচার কন্বরন। গ্রন্বন্থর রচহয়ত্ার পহরচয় সম্পন্বকম পঞ্চানন মন্ডন্বলর বক্তবয হকেুিা আলাদা। গ াখম হবজয় গ্রন্বন্থর ভূহমকায় 
হত্হন হলন্বখন্বেন- 

“বহু হবন্বঘাহষত্ ফয়জুো ও িযামদাস গসন অথবা আমান্বদর ভীমন্বসন রায় সকন্বলই মূল গ াখম  ীহত্কার  ায়ক 
মাি,; রচহয়ত্া নন্বিন।” ২৮  

নাথ  ীহত্কার ঐহত্িয ও পরম্পরা হবচার কন্বর ত্াাঁর এই মন্তবযন্বক অস্বীকার করা যায় না।  
মীননাথ-গ ারক্ষনান্বথর কাহিহন হনন্বয় রহচত্ মীনন্বচত্ন বা গ ারক্ষহবজয়-এর সন্বে ময়নামত্ী-গ াপীচন্বের 

কাহিহন হনন্বয় সৃষ্ট কাবযগুহলর একহি সুস্পষ্ট পাথমকয বত্মমান। স্বত্ন্ত্র কাবযরূন্বপ ময়নামত্ী-গ াপীচন্বের কান্ববযর হলহখত্ 
রূপ গষাড়ি িত্াব্দীর পূন্ববম  ন্বড় না উঠন্বলও  ীহত্কা বা বযালাড রূন্বপ গয এই কাহিহন ত্ার কন্বয়ক িত্াব্দী পূন্ববমই 
বাাংলান্বদন্বির গলাকমানন্বস জনহিয়ত্া অজমন কন্বরহেল ত্ার একাহধক িমাণ পাওয়া যায়। সুকুমার গসন ত্াাঁর বাোলা 
সাহিন্বত্যর ইহত্িাস-এর হদ্বত্ীয় খন্বন্ড জাহনন্বয়ন্বেন গয,  

“জায়সীর পদ্মাবত্ী কান্ববযর গযা ীখন্বন্ড গ াপীচে-ময়নামত্ীর কাহিহনর উন্বেখ রন্বয়ন্বে।” ২৯  
গ াপীচে ও ময়নামত্ীর কাহিহন হনন্বয় রহচত্ গয কাবযগুহল গ্রন্থাকান্বর িকাহিত্ িন্বয়ন্বে গসগুহলর মন্বধয উন্বেখন্বযা য- 
১. কহলকাত্া হবশ্বহবদযালয় গথন্বক আশুন্বত্াষ ভট্টাচান্বযমর সম্পাদনায় িকাহিত্ গ াপীচন্বের  ান। িকৃত্পন্বক্ষ এই গ্রন্থহি 
গ াপীচে ও ময়নামত্ীন্বক হনন্বয় রহচত্ হত্নহি আলাদা কান্ববযর সাংকলন। গসগুহল িল- 
      ক. রাংপুন্বরর কৃষক সম্প্রদায় গথন্বক হবন্বশ্বশ্বর ভট্টাচাযম কতৃ্মক সাং ৃিীত্ ‘গ াপীচন্বের  ান’ 
      খ. ভবানীদাস রহচত্ ‘গ াপীচন্বের পাাঁচালী’ 
       . সুকুর মামুদ রহচত্ ‘গ াপীচন্বের সন্নযাস’ 
২. ঢাকা সাহিত্য পহরষদ গথন্বক িকাহিত্ নহলনীকান্ত ভট্টিালী সম্পাহদত্ গ াপীচন্বের  ীত্ ও ময়নামত্ীর   
    ান  
৩. হিবচে িীল কতৃ্মক সম্পাহদত্ ও িকাহিত্ দুলমভ মহেক রহচত্ গ াহবন্দচে  ীত্ 
৪. এহিয়াহিক গসাসাইহির পহিকায় িকাহিত্ জজম হগ্রয়ারসন সাংকহলত্ মাহণকচে রাজার  ান 
৫. ত্ারাপদ মুন্বখাপাধযান্বয়র সম্পাদনায় কহলকাত্া হবশ্বহবদযালয় গথন্বক িকাহিত্ গ াপীচে নািক 
           িধানত্ পূবমবে ও উিরবন্বের অহিহক্ষত্ বা অল্পহিহক্ষত্ মুসলমান ও হিনু্দ কৃষক সম্প্রদান্বয়র মন্বধযই 
ময়নামত্ী, মাহণকচে ও গ াপীচাাঁদ বা গ াপীচেন্বক হনন্বয় রহচত্ নাথ ীহত্কাগুহলর িচলন হেল। সবমিথম সযার জজম 
আব্রািাম হগ্রয়ারসন  রাংপুর গজলায় িচহলত্ একহি  ীহত্কা সাংগ্রি কন্বর মাহণকচে রাজার  ান নান্বম ১৮৭৩ সান্বল 
কলকাত্া ‘এহিয়াহিক গসাসাইহি’-র পহিকায় গদবনা রী িরন্বফ িকাি কন্বরন। এরপর ১৯১০-১১ সাল না াদ হবন্বশ্বশ্বর 
ভট্টাচাযম মিািয় রাংপুর অঞ্চল গথন্বকই এই  ীহত্কার আর একহি গমৌহখক রূপ সাংগ্রি কন্বর ‘বেীয় সাহিত্য পহরষৎ 
পহিকা’-য় িকাি কন্বরন। বাাংলা ভাষায় গ াপীচন্বের সন্নযাস হবষয়ক িথম গয সাহিত্যহি হলহখত্ আকান্বর পাওয়া যায় 
ত্া িল গনপান্বল পািন্বনর রাজা হসহদ্ধনরহসাংন্বির রাজত্বকান্বল (১৬২০-১৬৫৭ হিঃ) রহচত্ একহি নািপালা, নাম গ াপীচে 
নািক। বাাংলায় িাপ্ত পুহথগুহলর মন্বধয আনুমাহনক সপ্তদি িত্াব্দীন্বত্ দুলমভ মহেক রহচত্  ানহিই িাচীনত্ম। ভবানীদাস 
ও সুকুর মামুদ রহচত্ পুহথগুহলর সময়কাল আনুমাহনক অষ্টাদি িত্াব্দী। গ াপীচে ও ময়নামত্ীর  ান্বনর গমৌহখক 
রূপগুহল গলাকসাহিন্বত্যর হনজস্ব িবণত্া অনুযায়ীই অন্বনকন্ববহি আলুলাহয়ত্, আন্বব ঘন ও কাহবযক। তু্লনায় একই 
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কাহিহনর ওপর আধাহরত্ একক বযহক্ত দ্বারা রহচত্ কাবযগুহল ঘনসহন্নহবষ্ট িন্বলও ত্ত্ত্বভারািান্ত। এই দুই িধান ধারার 
নাথসাহিত্য োড়াও বাাংলা ভাষায় রহচত্ এমন আন্বরা গবি হকেু কাবয, কাবযাাংি, েড়া,  ান ইত্যাহদ পাওয়া যায় যার মন্বধয 
নাথপন্থার জহিল ত্ত্ত্ব কাবযরূপ লাভ কন্বরন্বে। এই িসন্বে সিন্বদব চিবত্মী ও হদ্বজ লক্ষ্মন্বণর গলখা অহনলপুরাণ-এর 
কথা হবন্বিষভান্বব উন্বেখন্বযা য। ধমমঠাকুর ও ধমমঠাকুরন্বকহেক সাহিন্বত্যর সন্বে নাথপন্থার সাংহমশ্রন্বণর ইহত্িান্বস 
অহনলপুরাণ একহি অত্যন্ত গুরুত্বপূণম রচনা।  

নাথপন্থীন্বদর সাধয ও সাধনত্ত্ত্ব হবষন্বয় পূন্ববমই আন্বলাচনা করা িন্বয়ন্বে। এখন বাাংলা নাথসাহিন্বত্য গসই সাধনত্ত্ত্ব  
কীভান্বব উন্বঠ এন্বসন্বে গস সম্পন্বকম উদািরণ সিন্বযান্ব  সাংহক্ষপ্ত আন্বলাচনা করা িন্বয়াজন। নাথপন্থার মূল লক্ষয এই 
জরন্বদন্বি অমরত্ব লাভ। অমরন্বত্বর সাধনাই নাথপন্থী গযা ীন্বদর হঘন্বর অসাংখয অহত্ন্বলৌহকক কাহিহনর জন্ম হদন্বয়ন্বে। 
নাথপন্থীরা হবন্বদি মুহক্তর সাধক হেন্বলন না। জর গদি বা অপক্ব গদিন্বকই উল্টাসাধন বা কায়াসাধন্বনর মাধযন্বম হদবয গদি 
বা হসদ্ধ গদি বা পক্ব গদন্বি রূপান্তরই হেল ত্াাঁন্বদর মূল অভীষ্ট। ত্াই গ াখম হবজয় কান্ববযর শুরুন্বত্ই গদবী মৃতু্যঞ্জয় 
মন্বিশ্বরন্বক িশ্ন কন্বরন- 

“তু্হম গকন্বন থাক গ াসাই আহম গকন্বন মহর।” ৩০  
এই অমরন্বত্বর ত্ত্ত্ব ত্থা মিাজ্ঞান্বনর অহধকাহরণী হেন্বলন রাহন ময়নামত্ী। ভবানী দাস রহচত্ গ াপীচন্বের 

পাাঁচালী কান্ববয গ ারক্ষনাথ কতৃ্মক হিশু ময়নামত্ীন্বক মিাজ্ঞান-দীক্ষা িদান্বনর উন্বেখ আন্বে। যথা: 
“ত্ন্বব জ্ঞান কহি হদল ব্রহ্মজ্ঞান বুহল। 
যন্বমর সহিন্বত্ রাজা বকল গকালাকুহল।। 
ময়নামত্ীর নান্বম গলখা গফহলল ফাহড়য়া। 

আড়াই অক্ষর জ্ঞান কন্বি কণমত্ন্বল হনয়া।।” ৩১ 
পুি গ াপীচেন্বক এই মিাজ্ঞান অজমন্বনর উন্বেন্বি িাহড়পার হিষযত্ব গ্রিন্বণ িায় বাধয কন্বর ময়নামত্ী। িাহড়পা কতৃ্মক 
গ াপীচেন্বক মিাজ্ঞান িদান্বনর িসেও উন্বেখ কন্বরন্বেন কহব: 

“হসদ্ধার যন্বত্ক জ্ঞান কহিল সকল। 
অহগ্নন্বত্ না যান্বব গপাড়া পাহনন্বত্ না িন্বব ত্ল।। 
চে সূযম মরন্বণ হজবা গবলা আড়াই পির। 
পৃহথবী িহলন্বব না যাইন্বব যম ঘর।।” ৩২ 

িিীভূষণ দািগুপ্ত ত্াাঁর ‘ভারত্ীয় সাধনার ঐকয’ িবন্বে গযা ত্ত্ত্ব হবষন্বয় বন্বলন্বেন-  
“গদি মধযহস্থত্ িধান হত্নহি নাড়ী, ইড়া, হপেলা ও সুষম্নাই  ো, যমুনা ও সরস্বত্ী নদী; এই হত্ন নদীর সেম 
স্থলই হিন্ববণী।” ৩৩  

সুকুর মির্ম্দ রহচত্ ‘গ াপীচন্বের সন্নযাস’ কান্ববয এই হিন্ববণীর ঘান্বির িসে উন্বঠ এন্বসন্বে: 
    “হিব িহক্ত বহল কান্বক     গকান খান্বন ক্ষমা থান্বক 

            কান্বক বহল হিন্ববণীর ঘাি।” ৩৪ 
গ াখম হবজয় কান্ববযর নায়ক গ ারক্ষনাথ কতৃ্মক গুরু মীননান্বথর উদ্ধার িসন্বে কায়াসাধন ত্থা উল্টাসাধন্বনর িসে 
একাহধকবার উন্বঠ এন্বসন্বে। ইড়া-হপেলার  হত্ রুদ্ধ কন্বর সুষুম্নার পন্বথ কুন্ডহলনী িহক্তন্বক উদ্ধমমুন্বখ নীত্ করন্বল গদন্বি 
মিারন্বসর সঞ্চার ঘিার মধয হদন্বয় আয়ু বৃহদ্ধ পায় বন্বলই নাথপন্থী গযা ীন্বদর হবশ্বাস। অসাংযত্ জীবনযাপন্বনর ফন্বল গুরু 
মীননান্বথর গদি জরাগ্রস্ত িন্বল হিষয গ ারক্ষনাথ ত্াাঁন্বক পুনরায় কায়-সাধন্বনর পরামিম হদন্বয় বন্বলন: 

       “উলহিয়া গযা  ধর     আপনাক হস্থর কর 
                         হনজ মন্ত্র করি স্মরণ 

       উলহি ধর আপনা     হিন্ববণীন্বত্ গদয় িানা 
                          খান্বল জল ভহরন্বত্ কারণ।” ৩৫  
হকন্তু গ ারক্ষনান্বথর অনুন্বরাধ সন্বত্ত্বও যখন মীননাথ বন্বলন-  

“উলহি সাহধন্বত্ গযা   ান্বয় বল নাই” ৩৬  
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ত্খন ত্াাঁর এই বক্তন্ববয কু্ষব্ধ িন্বয় হিষয গ ারক্ষনাথ গুরুন্বক মৃদু হত্রস্কার কন্বর গয ত্ত্ত্ববণমনা কন্বরন ত্া-ই কায়-সাধনা 
বা উল্টা সাধনার ধ্রুবহবনু্দ। রূপকাহশ্রত্ ভাষায় রহচত্ গসই  ূঢ়ত্ন্বত্ত্বর দীঘম উদৃ্ধহত্ িদান এখান্বন অনাবিযক িওয়ায় 
উদািরণস্বরূপ অাংিহবন্বিষ উন্বেখ করা িল: 

  “ইেলা হপেলা দুই বি কর ভালা, 
   গমরুমূন্বল লইয়া চে নাহচব গ াপালা। 
   গবাঝ গবাঝ গুরুজ্ঞান ত্ত্ত্ব গবাঝ সহে, 
   রহব িিী চহল যাএ ত্ান্বর কর বন্দী। 
   মন িএ পবন পবন িএ সাহি,  
   গিন ত্ত্ত্ব কহিয়ান্বে আপন্বন গ াসাহি।” ৩৭ 

নাথন্বযা ীন্বদর এই সাধনত্ন্বত্ত্বর সন্বে গযমন গবৌদ্ধ সিহজয়ান্বদর সাধনত্ত্ত্ব ও িাক্ত-বিব ত্াহন্ত্রকন্বদর সাধনার সাদৃিয 
আন্বে গত্মনই পরবত্মীকান্বলর বাউল-ফহকর সম্প্রদায়, সূহফ সম্প্রদায় ও সিহজয়া ববষ্ণবন্বদরও গযা  আন্বে। যহদও 
সাধনমান্ব মর মন্বধয সমত্া থাকন্বলও অভীষ্ট লন্বক্ষযর হদক গথন্বক নাথপন্থা স্বাত্ন্ত্রয লক্ষণীয়।  

গবৌদ্ধধমম গয সময় গথন্বক ত্ন্বন্ত্রর সন্বে হমহশ্রত্ িন্বয় হবহবধ  ূিয সাধনায় পযমবহসত্ িহচ্ছল গস সময় গথন্বকই 
নাথপন্থার সন্বে ত্ার ত্ত্ত্ব ত্ বনকন্বিযর কারন্বণ সাধারণ মানুন্বষর গচান্বখ দুইন্বয়র হবভাজনন্বরখা অস্পষ্ট িন্বয় পড়হেল। 
হত্ব্বত্ী ঐহত্ন্বিয ত্াই চুরাহি হসদ্ধ রূন্বপ পহরহচত্ আচাযমন্বদর মন্বধয নাথপন্থার িহথত্যিা হসদ্ধাচাযম মীননাথ, গ ারক্ষনাথ, 
জালেহরপাদ, কানুপা, গচৌরেীনাথ িমুন্বখর নামও স্থান গপন্বয়ন্বে। নাথগুরুন্বদর মন্বধয অনযত্ম িধান গযা ী মৎন্বসযেনাথ 
গনপান্বলর গবৌদ্ধ ধমমাবলিীন্বদর কান্বে চতু্থম গবাহধসত্ত্ব অবন্বলাহকন্বত্শ্বন্বরর অবত্ার রূন্বপ পূহজত্। মৎন্বসযেনাথ োড়া 
গ ারক্ষনান্বথর সন্বেও গবৌদ্ধধন্বমমর সাংন্বযা  বত্মমান। কহথত্ আন্বে গয গ ারক্ষনাথও পূন্ববম গবৌদ্ধ ধমমাবলিী হেন্বলন ও ত্াাঁর 
নাম হেল রমণবজ্র বা অনেবজ্র। স্বধমম ত্যা  কন্বর হত্হন গযা ধমম গ্রিণ কন্বরন বন্বল গনপান্বল গবৌদ্ধধমমাবলিীরা ত্াাঁর িহত্ 
হবরূপ। 

সবমভারত্ীয় গিক্ষাপন্বি নাথপন্থার সন্বে সবন্বথন্বক গবহি সাদৃিয লক্ষ করা যায় বিবমন্বত্র। বিব সম্প্রদায়, 
হবন্বিষত্ পাশুপত্ বিব সম্প্রদান্বয়র সন্বে নাথপন্থার সাদৃিয অত্যন্ত িকি। বত্মমান্বন নাথপন্থী জনন্ব াষ্ঠীর একহি বৃিৎ 
অাংি হনন্বজন্বদর বিব সম্প্রদায়ভুক্ত বন্বল মন্বন কন্বরন। হনন্বজন্বদর ত্াাঁরা পহরচয় হদন্বয় থান্বকন রূদ্রজ ব্রাহ্মণ রূন্বপ। 
ভারত্বন্বষমর একাহধক স্থান্বন নাথপন্থীন্বদর মন্বধয িচহলত্ হকাংবদহন্ত অনুযায়ী হিব বা আহদনান্বথর মাধযন্বমই নাথপন্থা এই 
মত্মযন্বলান্বক িথম িচাহরত্ িয়। বাাংলা নাথসাহিন্বত্য হিবন্বক অহধকাাংি গক্ষন্বিই গযা ীহসদ্ধন্বদর গুরুর মযমাদা গদওয়া 
িন্বয়ন্বে। পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাহদত্ গ াখম হবজয় গ্রন্বন্থ কখন্বনা সরাসহর আবার কখন্বনা পন্বরাক্ষভান্বব হিব িন্বয় উন্বঠন্বেন 
নাথন্বযা ী সম্প্রদান্বয়র আহদগুরু। গসখান্বন পাওয়া যায়- 

“আন্বদয গুরু মিান্বদব হপন্বে আর সব, 
সাধন্ত সকল হসদ্ধা ত্হরবান্বর ভব।” ৩৮ 

বাাংলা সি ভারত্বন্বষমর হবহভন্ন অঞ্চন্বলর গযা সাহিত্য গথন্বক শুরু কন্বর নাথ ীহত্কায় মৎন্বসযেনাথ বা মীননান্বথর গযা ত্ত্ত্ব 
লান্বভর গয কাহিহন িচহলত্ আন্বে গসখান্বন মিান্বদব বা হিব হনন্বজর অজ্ঞাত্সান্বর মীননাথন্বক মিাজ্ঞান িদান কন্বরন্বেন। 
কাহিহন অনুসান্বর গ ৌরী হিন্ববর কান্বে ‘মিাজ্ঞান’ লাভ করন্বত্ চাইন্বল হিব ত্াাঁন্বক সমুন্বদ্রর গভত্র জলিুেীন্বত্ হনন্বয় যান। 
মিাজ্ঞান িদান্বনর সময় হিন্ববর অন্ব াচন্বর গ ৌরী হনদ্রাহভভূত্ িন্বয় পড়ন্বল মৎন্বসযেনাথ মান্বের রূপ ধারণ কন্বর গকৌিন্বল 
গসই মিাজ্ঞান শ্রবণ কন্বরন। গ াখমহবজয় কান্ববয পাওয়া যায়: 

“গিন্বি থাহক মীননাথ হুঙ্কার পুরএ, 
মিান্বদন্বব জান্বন ভবানী মন্বন লএ।” ৩৯ 

বাাংলা নাথসাহিন্বত্যর সন্বে ধমমঠাকুর গকহেক সাহিন্বত্যর সম্পকমও অত্যন্ত গুরুত্বপূণম। এন্বক্ষন্বি রামাই পহণ্ডন্বত্র নান্বম 
েচবলত ধর্ম্মপূজাববধান বনিঃিবেবে একবি গুরুত্বপূণম গ্রন্থ। এই গ্রবন্থ বলা েবয়বে ধর্ম-বনরঞ্জন িবমদ্া প্র াগীন্দ্র বিদ্ধবদ্র 
দ্বারা ববেত েন- 
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“ধর্ম্মাণার্বধপাং িদ্া বদ্বভূজকাং প্র াগীন্দ্রবিদ্দ্ধিঃ স্তুতাং।।” ৪০  
গ্রবন্থর ‘িাঙ্গবযবস্থা’-য় নাথব াগী আবদ্নাথ, দ্ীনানাথ (র্ীননাথ?), প্রচৌরাঙ্গনাথ (বচৌরবঙ্গনাথ), প্রগারনাথ (বগারক্ষনাথ)-এর 
েবত ফুল বনববদ্ন করা েবয়বে। ফুল বনববদ্ন করা েবয়বে বিদ্ধব াবগনীবদ্রও- 

“বিদ্ধব াবগনীর পুষ্পাং জয়।” ৪১ 
ফুল বনববদ্বনর পাশাপাবশ পৃথকভাবব বিদ্ধ প্র াবগনীবদ্র বেনাও করা েবয়বে- 

“ওঁ বিদ্ধ-ব াবগনীবভযা নর্িঃ।” ৪২ 

ধর্ম্মপূজাববধান-এর পাশাপাবশ রার্াই পবিবতর নাবর্ েচবলত শূনযপুরাণ-এর ‘অথ  জ্ঞ’ অাংবশও  আবদ্নাথ, র্ীননাথ ও 
প্রচৌরবঙ্গনাবথর উবেখ আবে: 
                                  “আদ্যনাথ বর্ননাথ       বিঙ্গা চরবঙ্গনাথ  
                                             দ্িপাবন আর বকন্নবর।।” ৪৩                                   
বাাংলায় ধমমকান্বল্টর সন্বে নাথকান্বল্টর সমেন্বয়র একহি গুরুত্বপূণম িমাণ সিন্বদব চিবত্মী রহচত্ অহনল পুরাণ। হদ্বজ 
লক্ষ্মন্বণর ভহনত্ান্বত্ও সমনান্বমর একহি পুহথ পাওয়া গ ন্বে। এই কাবযহি ধমমঠাকুন্বরর মািাত্মযিচারমূলক কাবয িন্বলও 
এর তৃ্ত্ীয় অধযান্বয় মীননাথ-গ ারক্ষনান্বথর কাহিহন বহণমত্ িন্বয়ন্বে। এোড়া যাদুনান্বথর ধমমপুরাণ, হদ্বজ হবনয়লক্ষন্বণর 
িরমেল, অজ্ঞাত্নামা কহব রহচত্ অনাদযচহরি িভৃহত্ কান্ববযও ধমমকাল্ট ও নাথপন্থার হমশ্রণ ঘন্বিন্বে। ধমমপূজাহবধান-এর 
একাহধক পুহথ নাথন্বযা ীন্বদর বাহড় গথন্বক পাওয়া গ ন্বে। িযাম পহন্ডন্বত্র হনরঞ্জন মেল-এর দুহি পুহথ ও যাদুনান্বথর 
ধমমপুরাণ-এর একহিমাি পুহথও আহবষৃ্কত্ িন্বয়ন্বে যু ীবাহড় গথন্বকই। যাদুনাথ বা যাদবনাথ হনন্বজও নাথ সম্প্রদান্বয়র 
মানুষ হেন্বলন বন্বল পহন্ডত্ন্বদর অনুমান। এোড়াও নাথসাহিত্য ও ধমমকাঠাকুর হনভমর সাহিন্বত্য এমন অন্বনক ববহিষ্টয লক্ষ 
করা যায় যা ঐহত্িাহসকভান্বব এই দুই সম্প্রদান্বয়র বনকিযন্বকই সূহচত্ কন্বর। 

নাথপন্থার ঐহত্িয জহিল, হবহচি ও বহুধাহবসৃ্তত্। বাাংলায় নাথপন্থার ধারা একাহধক অহভমুন্বখ িবাহিত্ িন্বয় 
পৃথক পৃথকভান্বব হবহভন্ন ধমমীয় গ াষ্ঠীন্বক পহরপুষ্ট কন্বরন্বে। সুত্রাাং এ কথা হনহদ্বমধায় বলা যায় গয নাথপন্থা ও 
নাথসাহিত্যন্বক বাদ হদন্বয় বাাংলার ধমম, দিমন, সাধনা ও সাহিন্বত্যর ইহত্িাস আন্বলাচনা সম্ভব নয়।   
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ববশ্বববদ্যালয়, ১৩৪৬, পৃ. ৩৬ 
৭. দি, অক্ষয় কুমার, ভারত্বষমীয় উপাসক সম্প্রদায়, হদ্বত্ীয় ভা , কলকাত্া, নূত্ন সাংসৃ্কত্ যন্ত্র, ১২৮৯, 

পৃ. ১১৭-১১৮ 
৮. র্বেক, শ্রীকলযাণী, নাথপন্থ, কলকাত্া, হবশ্বভারত্ী গ্রন্থালয়, ১৩৫৭, পৃ. ১৯ 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-3 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 17-29 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 28 of 29 
 

৯. George Weston Briggs, Gorakhnath and The Kanphata Yogis, Calcutta, Y.M.C.A 
Publishing House, 1938, P. 8 

১০. র্িল, পঞ্চানন (িম্পা.), প্রগাখম ববজয়, কলকাতা, ববশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬, পৃ. ১-  
১১. র্িল, পঞ্চানন (িম্পা.), প্রগাখম ববজয়, কলকাতা, ববশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬, পৃ. ১- (ii) 
১২. ভট্টাচাযময, হবষু্ণচে নাথ (সম্পা:), হচন্তামহণ শ্রীস্বাত্মারাম গযা ীে হবরহচত্ িঠ িদীহপকা, বধমমান, 

বদ্ধমমান গিস, ১২৯৫, পৃ. ৯৫ 
১৩. র্বেক, শ্রীকলযাণী, নাথপন্থ, কলকাত্া, হবশ্বভারত্ী গ্রন্থালয়, ১৩৫৭, পৃ. ২৫ 
১৪. র্বেক, শ্রীকলযাণী, নাথ িম্প্রদ্াবয়র ইবতোি দ্শমন ও িাধনেণালী, কলকাতা, কবলকাতা 
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