
মেনাহরার জনাই  
 
 
তখন ভাে�র আকাশ �ছেয় আি�েনর সাদা তুেলার �মঘ। কখনও হঠাৎ কের আকাশ কােলা হেয় নামা �িণেকর বিৃ�। 
ভা� �শষ হেত বািক আরও স�াহখােনক িক� আবহাওয়া বলেছ পুেজা এেসই �গল । আর এমন মনপাগল আবহাওয়ায় 
ঘের বেস থাকা যায় না । �কাথায় যাই , �কাথায় যাই ভাবেত ভাবেত হিদস �পলাম বািড়র কােছ আরিশনগেরর ।  
 
  
হাওড়া �থেক বধ�মান কড�  লাইেন �েন �েন ছয়টা ��শেনর পর আসেলা জনাই �রাড ��শন । অসংখ� জিমদার বািড় 
ও �দবালেয় সুেশািভত জনাই ও বাকসা পােয় �হেটই �ঘারা যায় । জনাই �রাড ��শন �থেক অেটা কের চেল আসলাম 
জনাই বাজাের । �সখান �থেক পােয় হাটা দরুে� এেক এেক ঘুের �ফললাম কািলবাবরু বািড় , �াদশ িশব মি�র , 
৺বিদ�মাতা মি�র , �চৗধুরী বািড় , রাধাকৃ� মি�র , িসংহ বািড় , িম� বািড় ও রধুনাথ িজউর মি�র । 
 
  
 
কািলবাবরু বািড়  - 
 কালীবাব ুঅথ�াৎ কািলকা�সাদ মেুখাপাধ�াইেয়র িপতা রামজয় মেুখাপাধ�ায় এই বািড়র �াপিয়তা । রামজয় 
মেুখাপাধ�ােয়র িপতা �ভালানাথ মেুখাপাধ�ায় ই� ইি�য়া �কা�ািনর অধীেন মৎুসুি�র কাজ কের �চুর অথ� উপাজ� ন 
কেরিছেলন । কািলবাবরু বািড় জনাই রাজবািড় নােমও পিরিচত । রা�া �থেকই �চােখ পরেব িসংহ দয়ুােরর দ�ু ইঁেটর 
ভ� থাম মাথা উঁচু কের দাঁিড়েয় আেছ । দরজা িদেয় ঢুেকই �চােখ পের িবশাল সবজু চ�র যার িতনিদক িঘের থাকা 
�দাতলা বাড়ী ঐ�য� ও �তােপর গ� বেল ।  সাত� িখলান �দওয়া  ঠা�র দালােন �তির হে� মেুখাপাধ�ায় পিরবােরর 
একচালার �িতমা । এই পুেজার �চলন কািলকা�সাদ মেুখাপাধ�ােয়র আমল �থেক । জানা �গল এই জিমর উপর 
শ�ান িছল একসমেয় এবং কািলবাব ু��ােদশ পান মা পুেজা �নেবন এই �শান মা�েত । তাই আজ ও ঠা�রদালান 
পাকা হেলও দালােনর �মেঝ পাকা হয়িন ।  
 
  
 
�াদশ িশব মি�র -  
মি�র �িল ১৭৮০ �ী�াে� ই� ইি�য়া �কা�ানীর �দওয়ান ভবাণীচরণ িম� �াপন কেরন। ছয়� কের দ�ু সািরেত 
মি�র�িল অবি�ত। মি�র�িলেক সং�ার করা হেয়েছ । মি�র�িলর উ�তা �ায় ৬০ ফুট। �িত� মি�েরর মেধ� 
িশবিল� �িতি�ত এবং িনত� পূজা হয়। �িত বছর �চ� সং�াি�র িদন এখােন �মলা বেস। মি�েরর পূব� �াে� �শান 
এবং �পছেনর িদেক এক� িদঘী আেছ। 
 
  
 
৺বিদ�মাতা মি�র – 
 শা� িনিরিবিল পিরেবেশ অবি�ত ৺বিদ�মাতা মি�র �গ�য় শ�ামাচরণ �ঘাষ মহাশেয়র �রণাথ� তৎপ�ী নীেরাদা 
স্ু�রী দাসী ক�ৃ�ক ২৩�শ কাি��ক সন ১৩২৭ সােল �িতি�ত হয় । 
 
�চৗধুরী বািড় – �চৗধুরী পিরবার আদেত িছেলন বাংলােদেশর যেশার �জলার বািস�া। এঁেদর পুব�পু�ষ ব� আেগই 
এেস বসিত কেরন �গলী �জলার এই অ�েল । দগু�াপুেজা �� হয় জগৎ নারায়ণ �চৗধুরীর সময়। িতিন িছেলন বধ�মান 
মহারাজার �দওয়ান । এই বািড়র ঠা�রদালােনর িপছেনই আেছ বািড়র �লেদবতা  রাধাকৃে�র অপূব� এক মি�র। 
 
  
িসংহ বািড় –  
�কা�ািনর �দওয়ান শাি�রাম িসংহ করহীন জিম �পেয় িনেজর জিমদাির �� কেরন এই �ােম। এই পিরবােরই 
জ��হণ কেরিছেলন  '�েতাম প�াঁচার নকশা ' খ�াত কালী�স� িসংহ । 
 



 
 
রধুনাথ িজউর মি�র -  
১১৯৯ ব�াে� (ইং-১৭৯২ �ী�াে�) এই বংেশর  ��টরাম িম� মি�র� �াপন কেরন। পূব�মখুী নবর� �াপত� 
রীিতর এই মি�র�। ি�িখলান যু� �েবশ পথ। গভ� গৃেহ কােঠর িসংহাসেন িম� বংেশর �লেদবতা রঘুনাথ িজউ এবং 
�রািধকার িব�হ িনত� পূজা হয়। মেন করা হয় এর আদেলই  িনিম�ত হেয়েছ দি�েণ�র মি�র  । 
 
 এক এক কের সব ঘুের , �ািনয় �দর কােছ সম� ইিতহাস �েন �বলা �শেষ �ফরার পেথ �াদ িনলাম জনাইেয়র 
িবখ�াত কমল ময়রার মনমাতােনা মেনাহরার । 
 
মেনাহরার ইিতহাস -  
 
ছানা বা �ীেরর িম�েনর উপর িচিনর �র �দওয়া �গালাকার িমি�র নামই মেনাহরা । জনাইেয়র মেনাহরার মলূ 
উপকরণ ছানা, িচিন, �প�া, এলাচ ও দধু । ছানার সােথ িমিহ করা িচিন ও �ছাট এলাচ িমিশেয় তা আ�েন �াল 
�দওয়া হয়। ল�� রাখা হয় যােত িম�ণ�েত দানা ভাব� থােক। িম�ণটা �মশঃ গাঢ় হেয় মাখা সে�েশর মত হেল তা 
আ�ন �থেক নািমেয় রাখা হয়। িম�ণ� ঠা�া হেল তার �থেক ম� ��ত করা হয়। ম� �থেক িকছুটা কের িম�ণ 
হােতর তালেুত িনেয় �গা�া পাকােনা হয়। তারপর �গা�া�িলেত �প�া ও এলােচর �ঁেড়া মাখােনা হয়। 
 
এই িমি�র ইিতহাস ঘাটেল �দখা �দখা যায় �ায় দেুশা বছর আেগ বাংলায় এই িমি� আেস। তেব এ িনেয় ি�মত আেছ। 
 
�থম মেত, এক জৈনক ি��শ ব�ি� জনাই ঘুরেত এেস ওখানকার ময়রা �দর এমন িমি� �তির করেত বেলন যােত 
�সই িমি� চার পাঁচ িদন অনায়ােস �রেখ �দওয়া �যেত পাের । ময়রা বিু� কের মলূ িমি�র উপর পু� িচিনর আ�রণ 
�তির কেরন যােত ব�াকেটিরয়ার সং�মণ ছাড়াই িমি�� িতন চারিদন �রেখ �দওয়া �যেত পাের। 
 
ি�তীয় মেত জনাইেয়র জিমদার বািড়র জৈনক সদস� �ানীয় এক ময়রােক সে�শ বানােনার িনেদ�শ িদেয় কােজ 
�বিড়েয় যান। িনধ�ািরত সমেয়র আেগই যখন িতিন িফের আেসন সে�শ ��িত তখন মাঝপেথ। ময়রা তখন 
সে�েশর মান িনেয় িচি�ত হেয় পেড়ন। িতিন তাড়াতািড় সে�শ বািনেয় তার উপর গাঢ় িচিনর রস �ঢেল তােক সু�াদ ু
ও সুিম� করার �চ�া কেরন। �সই িমি� �খেয় জিমদার বািড়র জৈনক সদস� এতটাই �ীত হন �য িতিন িমি�র নাম 
রােখন মেনাহরা। 
 
 


