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বাংলােদেশ �থম এেস লাগেছ �কমন - জানেত িক চাও? 

�ঘাড়াশােল পাওয়ার ��াে� কােজর সােথ আর িক িক পাও? 

�ভােরর �বলা ঘুম �ভে� যায় িকিচর িমিচর পািখর গােন  

রােতর আঁধার ঘুিচেয় আেস আেলার �রখা পূেবর পােন । 

কাক শািলেকর পাইেন �দখা, �দােয়ল �কােয়ল অেনক আেছ 

যখন তখন �বৗ কথা কও ডাক �পের যায় কােনর কােছ ।

কােব�  �মােদর পড়াই িছল - িফেঙর নাচন গােছর ডােল - 

হােঁসর িপেছ হাঁসিন চেল পু�র �ডাবার �নাংরা জেল  

ছু�র িদেন একটু �বলায় অলস �চােখর ঘুম ভা�ােত 

কাঠেঠাকরা �ঠাকর �দেব পূেবর িদেকর জানালােত ।  

�চাখ-�গেলাটা �কবল �চঁচায় �চােখর �কান �দাষ �� �নই 

ফুড়ুৎ  কের পালায় উের একটু তােদর সামেন এেলই ।

এ ফুল ও ফুল লািফেয় �বড়ায় �মৗমািছরা মধরু �খােজ 

�কান ফুেলেত �মৗ জেমেছ �মৗমািছরা সব-ই �বােঝ  

এি�ন �তা কােব� িছল �জ�� মােস গােছর তেল -   

আম কাঠােলর মধরু গে� �ভামরা আেস দেল দেল।

�ছাট �বলার কিবতা সব সিত� হেয় সামেন দাড়ায়  

কলা গােছর সবুজ পাতা পরশ �পেত হাত� বাড়ায় ।

অেনক কাঁিদ কলার িনেচ �মাচার নজর মা�র িদেক - 

চাির িদেক সবুজ সবুজ, �কানটা গাঢ়ঁ �কানটা িফেক।

হলেদ সবজু, লালেচ সবজু, নীলেচ সবুজ মনেক টােন - 

সবুজ রঙ এর এত বাহার পাই না �কান রঙ �দাকােন।

�পয়ারা আর আমড়া গােছ ফল ধেরেছ �থাকা �থাকায় -  

কাঠ িবড়ািল চুিপ সাের কলার গােছ িক খুেঁট খায় ।

বািড়র পােশ উঠান ভের কাঁটার ম�ুট আনারেস - 

হলুদ হেলই সবাই খুিশ থাকেব সবাই রেস বেশ ।

কাঁঠাল�েলা গােছর ডােল মা�র কােছ �ায় �নেম যায় - 

ফেলর রাজা আম �েলা সব উঁচু ডােলই �ান �পেত চায় ।

         GHORASHAL



ধানিসিঁড়টা �কাথায় আেছ ভূেগােল �নই একটুও �ান। 

শীতল��া নদীর পােড় �দখেত �পলাম ভাটা উজান । 

বড়ুী গ�া, করেতায়া, িচকনাই আর িচ�া আেছ - 

জলঢাকা আর ইছামতী �মােদর �দেশর কােছ কােছ। 

যমুনা আর প�া �যন লািফেয় পেড় �মঘণা �কােল - 

বড় �ছাট �ঢউ গূেলা সব আনে� তাই লহড় �তােল  

ধেল�ড়ী, �ফনী আেছ, িত�া, িততাস অেনক নদী। 

��পু� ভাই যিদ হয় - প�া �যন সবার িদিদ ।। 

 

বাবা মােয়র জ� িভটা ফিরদপুেরর পালং �ােম  

�চােখর �দখা পাইিন তব ুপিরচয়টা �ধুই নােম।  

 

পি�বািস অে� খুশী চাওয়ার �থেক পাওয়াই �বশী 

দেুধ ভােত থাকেল �পালা তােদর মেুখ চওড়া হািস ।  

সবুজ মােঠর শরীর িচের কােলা পীেচর রা�া �েলা - 

সােপর মত এিগেয় চেল, ছুটেছ  গাড়ী উিরেয় ধেুলা । 

অজগর �তা শরীর বাঁকায় �ঢউ-এর মত িনয়ম �মেন - 

রা�া �হথা খামেখয়ািল িশ�র আঁকা তুিলর টােন । 

সবুজ �েলা সব িগেল খায় সভ�তার এই পসরা যত  

ইেলক�িরক আসেব �ােম - পি�বাসীর আশা কত । 

 

সে�� হেলই পাখীরা সব িকিচর িমিচর িনেজর �লায় - 

িঝিঝর ডােক ঘুিমেয় পের, উঠেব আবার �ভােরর �বলায় ।। 

 

�বীর �মার �সন�� 
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Maruni’s Chair 

By Smita Bhattacharya 

(d/o Dipak K Bhattacharya) 

*Originally published in Chicago Literati - an on-line literary magazine * 

 

In a town not too far and not too close to the city—just enough so one could buy sophistications 

meant for the rich, yet stay away from the clamour destined for the poor—lived a family of nine. 

Korshu and Maruni were husband and wife, and they had five children—three boys and two 

girls. Korshu’s unmarried elder brother Kivru and an orphan dog also lived with them. The 

house—with its five bedrooms, large kitchen, and open courtyard—was spacious enough to hold 

all without them getting on each other’s toes, and truth be told they were the happiest of families 

for miles around. The children were well-behaved and heeded everything their parents asked of 

them. The elders of the house lived like members of a harmonious council—equal in 

responsibilities and opinions. The brothers were exactly alike—steadfast, silent, and serious, 

while Maruni was the child-woman, almost like the sixth in the platoon of her own children: 

vivacious, funny, curious, and free. 

Then there was a disruption.  

Five days after his fifty-second birthday, Korshu fell from the terrace and died. They heard the 

thud of his fall from all parts of the house and ran to find him sprawled on the ground like a 

flattened spider, blood pouring out of his limbs. The shock plunged the family into days of 

despair and darkness. Then Kivru took charge of things, because someone had to. He rolled forth 

the rituals and observances needed at such an hour while the rest of the family mourned.  
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After the cremation was done and the guests left, Kivru took Maruni aside and told her she had 

nothing to worry about. He’d take care of her and the children as if everything was as usual.  

“But it’s not,” she told him. “He’s gone.”  

“You have to forget him and move on,” he told her firmly.  

She promised to try. 

Life returned to normal within a year for the children. Except for the occasional lapses in 

restraint, they talked of their father less and less. Kivru became the replacement for their 

affections, which he gladly accepted and returned. Thus, like an elastic band with its snipped 

ends tied expertly back together, the family returned to as it was, one member less, but with the 

sum total of love intact.  

But everyone looked to their own hearts. No one noticed that Maruni wasn’t the same. She had 

changed. She stayed quiet and withdrawn for hours on end in the gloom of her bedroom, curtains 

drawn, mourning the loss of her partner, the man who stroked her back gently so she could sleep 

and wrapped his arms around her when she demanded his attention. The wound in her heart had 

turned to a throbbing pulse, always present, always raw. But no one noticed. She did not tell 

anybody. Her family was doing well and she thought what she was feeling was her own pain… 

which must be borne alone.  

Then Kivru died.  

Now Maruni was the only elder in the house, the one everyone looked to for support. Knowing 

she couldn’t afford to come undone, she nipped her painful pulse and called on all her resources 

to take care of the household.  
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The child had left the woman.  

Three monsoons passed.  

Maruni discovered the chair on the wedding day of her eldest, Kori. He was to marry a girl rich 

in many talents from a neighboring family, and everyone was overjoyed at such a good match. 

The wedding was to be a grand one. When Maruni walked under the red velvet canopy—

decorated with jasmine, marigold, and jewelry-laden guests—immediately she saw the gleaming 

teakwood chair, standing apart like a king from the cluster of the ordinary plastic ones. “What is 

that?” she asked. No one realized she was talking of the chair until she walked to it and sat down.  

“It’s father’s garden chair, don’t you remember? It was in the godown,” one of her sons said. 

“We brought it out because we wanted a decent one for you to sit on.” 

“It smells of him,” she said in wonder. She stroked its curved arms, a look of bliss on her face. 

She crossed her legs over the ribbed seat and sighed. Everyone watched her with amused 

indulgence for a few minutes and then dispersed to do their own things. But Maruni spent all of 

the wedding sitting on the chair, carrying it from place to place and never letting it out of her 

sight.  

She asked her second eldest son to carry it back home for her. He said they’d been planning to 

sell it off. His mother looked at him in horror.  

“I want it brought back,” she said sternly. “Put it in my bedroom.”  

“Anything for you,” he said, shrugging, and carried it home.  

Now Maruni wouldn’t sit anywhere else but on that chair. She carried it everywhere with her, 

around the house, to her neighbour’s house, to the garden, to the farm. And it was akin to a 
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ceremony, her setting up that chair and sitting on it. She stroked the ground with her slippers first 

and then placed the chair on it, ensuring the feet were steady on the floor. If she was talking to 

someone, the chair’s feet had to be parallel to the person’s feet. If she was watching television, it 

had to be exactly facing; no misalignment was tolerated. Next, with the end of her saree’s pallu 

she carefully wiped the arms and the seat. Then, with a small prayer she sat on it, light as a 

newly-shed leaf. 

As if the chair was human. As if… it was her dead husband and she was in his lap. 

This was amusing at first, and then exasperating and often embarrassing, especially in public, but 

Maruni transformed so remarkably in the presence of the chair that everyone tolerated her 

obsession and said little. As long as she was happy and healthy, they said, what more could we 

want? 

Eight monsoons had passed since Korshu’s death.  

Maruni’s obsession with her chair was complete, overwhelming to everyone around her except 

her own self. She had stopped moving around the house in fear of letting go of her beloved 

companion and insisted things be brought to her. If she had to go for a bath or to relieve herself, 

she was carried on the chair and left alone to take care of things. No one knew how or what she 

did once left alone, and were loathe to speculate. When her children brought their children home, 

they took up these tasks in rotation, as per a schedule that was drawn up and taped to the kitchen 

wall. It grew to be as perfunctory as brushing or going to the toilet: a daily task that needed to be 

done. Slowly, no one thought it odd anymore.  
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One day, Maruni said she felt cold and a blanket was brought to cover her. She wrapped the 

richly-embroidered gold and maroon cloth around her body, tucking parts of her inside it from 

neck down. In the end, she looked as if she were contained within a carapace. 

Twelve monsoons had passed since Korshu’s death.  

On her chair, Maruni grew rounder and happier, like a being blissful in meditation. Often, they 

heard laughter and voices from a distance, and they hoped that she was talking to herself rather 

than the old wooden chair. Her grandchildren brought her food, a toilet bowl to relieve herself in, 

and sponge and water to wash herself. They placed the things of need on a table close to her, 

replenishing them when she asked. But she wouldn’t let them touch her or the chair anymore and 

laughingly said it was her responsibility and hers alone. Why bother when she could take care of 

it? They were doing enough, anyway. 

Now it was the day of the wedding of Maruni’s youngest daughter, Mora. Was she going to 

spend the day on her chair again? Just like she had for the rest of her children? Her family 

beseeched she leave the chair and walk to the venue. Didn’t she want to dance, sing, and feel like 

a normal person?  

But by then she didn’t care what others asked her to do or what was right and proper. She refused 

to leave the chair and only half-heartedly agreed to being lifted along with it to the venue.  

But everyone had had enough. They were worried for her. This was a chance for them to make 

her walk, get some exercise, get back to normal. Wouldn’t the love of her child make her want to 

move? This was the perfect opportunity to make her give up that blasted chair. So they refused to 

do her bidding and walked away. 
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In a huff, Maruni declined to go at all, and instead sat sulking in a corner of her bedroom with 

the shades drawn. She watched television all day. When her family got back, she was snoring in 

her chair, wrapped snugly under her red and gold blanket. They shook their heads at each other. 

Nothing can be done about this, they said resignedly.  

They stopped commenting on her and the chair after that. They left her alone. The children 

played around her while she patted their heads and passed them sweets and benign advice. The 

wizened dog sat at her feet and licked the fingers protruding from the lower edges of the blanket. 

Her sons and their wives, now elders of the house, formed a circle around her, eating and 

drinking, discussing the day’s events and asking for her advice. She was the pivot around which 

the spokes of the family stabilized and rotated. She was the omniscient fixture in their lives. 

As time passed and Maruni’s health deteriorated, she rarely moved at all from the corner of her 

bedroom. She watched television all day and uncharacteristically asked to be left alone more and 

more. The family visited her at designated hours, carrying food, emptying her toilet, and asking 

her about her day. They hated to leave her alone like that—she who was to them like a 

benevolent deity, cheerful and sensible, wrapped in what looked like a royal and saintly shield. It 

smelled like rain-soaked mud around her, and the grandchildren often ran to her to catch a whiff 

and run away again, invigorated. It was their happy corner.  

Yes, she was happy. And they learnt to be happy for her.  

Three more monsoons passed. 

One night, there was a thunderstorm and a power cut. The storm started at midnight and raged 

for four hours. The children stayed up in bed, terrified. The elders calmed them and prayed for 

the howling of the wind and the beating on the doors to end. Now and then it sounded like a 
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human was outside in the throes of some diabolical pain. When the storm finally subsided, the 

family snuggled back to bed, relieved, to rest ‘til dawn broke.  

When the sun was up in the sky and the grandchild whose duty it was knocked on her door, 

Maruni didn’t bid for her to come in, as was usual. The little girl tried to push open the door to 

enter, but it was jammed. Hearing her cries, the rest of the family gathered around her and each 

tried to open the door—either with the weight of a shoulder or a trick of the mind—but it stayed 

shut.  

The worried family called for a carpenter. He used his tools and forced the door open. The 

family hurried inside.  

And gawked.  

They were staring at their worst nightmare.  

Maruni was toppled over on the floor along with her chair. She was still sitting on her chair, only 

both had fallen together horizontally on the ground. The blanket had slipped from her body and 

gathered in a pool of fabric a few feet away. Her eyes were closed; a curiously content smile 

played on her lips. 

But... it was odd, the way she was lying. Had the room turned ninety degrees, they might have 

been starting at her sitting upright, just as normal.  

Odd. 

They ran to her.  

They bent down and looked closely. 
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They stumbled back in wonder.  

Maruni was not herself anymore: Her parts had fused into the chair. Like one solid limb of a tree, 

they were growing together, one supporting the other. Sinews of the gleaming dark wood had 

melded with her wrinkled brown skin, forming a new entity, like creepers on a tree. 

Maruni and her chair, they had become one.  

 

 

 

 



সঙ্গীত 
অমিত সসনগুপ্ত 

“গীতং বাদ্যং তথা নৃতযং, ত্রয়ং সঙ্গীত সিুচ্চতত” 

(সঙ্গীত বলতত গীত, বাদ্য ও নৃতয এই মতনমি স্বতন্ত্র 
কলার সিাতবশতক সবাঝায়।) 

(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সদ্বমষি নারদ্তক বলতেন, “নারদ্, আমি ববকুতে 
বাস কমর না, স াগীতদ্র হৃদ্তয়ও বাস কমর না। আিার ভক্ত 
স খাতন গান গায় আমি সসখাতনই বাস কমর”।) 

“নাহং মতষ্ঠামি ববকুতে, স াগীনাং হৃদ্তয় ন চ। 

িদ্ভক্তা  ত্র গায়মি, তত্র মতষ্ঠামি নারদ্ঃ।“ 

শাতে উতেখ আতে ঃঃ  

“জপ সকামি গুনং ধ্যানং, ধ্যান সকামি গুনং লয়ঃ। 

লয় সকামি গুনং গানং, গানাৎ পরতর নমহ।।“ 

এিন উচ্চতর প্রশংশা  আর সকান মবষতয়র সনই। 

মহনু্দশাতে কমথতিাতে ব্রক্ষা সঙ্গীতমবদ্যা সৃমি কতর মশবতক 
দ্ান কতরন। মশব তাাঁর কনযা সরস্বতীতক সসই মবদ্যা দ্ান 
কতরন। ক্রতি সরস্বতীর কাে সথতক সদ্বমষি নারদ্ ও 
স্বতগির অপ্সরা-মকন্নরীরা সঙ্গীতমবদ্যা লাভ কতরন। 
পবতিীকাতল পৃমথবীর ভরত, রাবণ এবং হনুিান প্রভৃমতরা 
কত ার সাধ্ানায় সস মবদ্যা লাভ কতরন। 

আরতব প্রচমলত আতে হজরত িুসা বদ্ববানী শুতন তাাঁর 
আতদ্শ িত তাাঁর অে মদ্তয় পাথতর আঘাৎ করতল - তা 
সাত খতে খমেত হতয়  ায় এবং সসগুতলা সথতক সাতিা 
জলধ্ারা প্রবামহত হতত থাতক। সসই সাতিা জলধ্ারা 
সথতকই নামক সাতিা সুতরর উতপমি।  

সজিস্ লং বতলতেন মশশুর হামসকান্না সথতকই সঙ্গীততর 
উতপমি। ডারউইন বতলতেন পশুপামখর ধ্বমন সথতকই 

সঙ্গীততর উৎপমি। আইন্সিাইনও সসই িত সিথিন 
কতরতেন। 

ফ্রতয়ড বতলতেন িানুষ হৃদ্য়াতবগ অনুসাতর কতথাপকথতন 
মনতজর অজ্ঞাততই মকেু মকেু সুর প্রতয়াগ কতর থাতক,  ার 
উৎকষি সাধ্তন সঙ্গীততর উতপমি।  

স্বািী প্রজ্ঞানন্দ বতলতেন আমদ্ি  ুতগ সঙ্গীত মেল িানুতষর 
অিতর লুকাতনা। মবমভন্ন পশু-পামখতদ্র ধ্বমনতক তারা 
িঙ্গলা-িঙ্গতলর প্রতীক িতন করত।  অনুকরন মপ্রয় িানুষ 
সসই ধ্বমনর  সাহাত য অথিহীন ভাষায় মবশ্বতদ্বতার বন্দনা 
করতত করতত সঙ্গীততর সৃমি কতরতে।  

প্রমকতপতক্ষ জগৎ সঙ্গীতিয়।  নদ্ীর কতোতল, বতনর 
িিিতর, পশুপামখর কলকাকমলতত সঙ্গীত মনরির প্রবামহত। 
মবশ্বব্রহ্মাতের সব মকেুর িতধ্যই সঙ্গীত অনামদ্কাল ধ্তর 
ঝংকামরত হতয় চতলতে। সঙ্গীত সৃমি হতয়মেল তখনই, 
 খন এই জগৎ, এই  মবশ্বব্রহ্মাতের সৃমি হতয়মেল। (৭৪ 
পৃষ্ঠায় চন্দর প্রকাশ সমতজা- মলমখত - ‘What is 
Shabd’ পড়ুন) িানব জামত তার শমক্তর প্রভাতব - ভাব, 
ভাষা, মচিা, কল্পনা ও সাধ্তনর দ্বারা সঙ্গীততর আমবস্কার 
ও মবকাশ সাধ্ন কতরতে। সঙ্গীততর ক্রিমবকাশ 
প িযাতলাচনা করতল সদ্খা  াতব স  আমদ্ িানব সথতক শুরু 
কতর, ধ্নী, দ্মরদ্র, গৃহী, সনযাসী, সামহমতযক, কমব, 
ববজ্ঞামনক, গমণতজ্ঞ সকতলই সঙ্গীততর মবকাশ ও উন্নমত 
সাধ্তন স াগদ্ান কতরতেন। 

সঙ্গীত স  সবিকাতলর, সবিতদ্তশর সপ্রিভমক্ত ও সম্মাতনর 
সবিতেষ্ঠ মবদ্যা, সিস্ত সদ্তশর িমনষীরা তা স্বীকার 
কতরতেন। পৃমথবীর প্রায় সব সদ্তশই সঙ্গীত ধ্িিীয় 
অনুষ্ঠাতনর সাতথ জমড়ত মেল। ক্রতি সিাজ, সলাকরুমচ, 
জলবায়ু, ভাষা প্রভৃমত অনুসাতর এর নানা রকি রূপাির 
ঘতি। ততব ভারতবতষির সঙ্গীততর প্রধ্ান উপাদ্ান ও 
আমধ্পতয অতনকমদ্ন প িি, ধ্িিভাবাপনয মেল। জয়তদ্ব, 
শ্রীচচতনয, তুলসীদ্াস, কবীর দ্াস, পুরন্দর দ্াস, সুরদ্াস, 
িীরা বাঈ, রািপ্রসাদ্, তযাগরাজ প্রমভমত বযামক্তরা এই 
প্রসতঙ্গ মচর স্মরণীয়। ভারতবতষি শুধু্ সঙ্গীতই নয়, স  



সকানও কাজই ধ্তিির সাতথ  ুক্ত থাকার রীমত মেল। 
পানাহার, মনদ্রা, মববাহামদ্ সথতক শুরু কতর, এিনমক 
দ্সুযবৃমি প িি, ভারতীয়রা  া মকেু করত, ধ্িিভাতব 
করত। ভারতবতষি ডাকাততর মদ্ল গড়তত সগতলও, 
সদ্িারতক সকাতনা না সকান ধ্িি প্রচার করতত হত। খামনক 
অসার দ্াশিমনক কথা খাড়া কতর বলতত হত-“এিাই 
ভগবানতক পাওয়ার সবতচতয় সহজ রাস্তা”। তা না হতল 
সদ্িার দ্ল গড়তত পারত না। এ সথতক সবাঝা  ায় ধ্িি বা  
ভগবাতনর প্রমত মবশ্বাস ও েদ্ধাই মেল এতদ্তশর প্রাণ। 
এতহন সদ্তশ সঙ্গীত স  ধ্তিির মভমিততই গতড় উ তব ও 
মবকাশ লাভ করতব তাতত আর আশ্চ িয মক? 

আিাতদ্র সদ্তশ সাধ্ারণ সলাকমশক্ষা সথতক উচ্চতর 
জ্ঞাতনর বানী প িি সব মকেুই সঙ্গীততর সুতর প্রচামরত 
হতয়তে। আিাতদ্র সদ্তশর চাষী, িজুর, িামঝ প্রমভমত 
সকতলই গান রচনা কতর এবং গান গায়। মভখারীর প্রধ্ান 
অবলম্বন - গান। পৃমথবীর আর সকাতনা সদ্তশ এিনমি 
সদ্খা  ায় না। ভারতীয় সিাজ জীবতনর প্রাতণর লক্ষ্মণই 
সহাল গান গাওয়া। আধূ্মনক ববজ্ঞামনতকরা শসযামদ্র 
উৎকষি সাধ্তন সঙ্গীততর উপত ামগতা প্রিাণ কতরতেন। 
পশুপামখরাও স  সঙ্গীতত িুগ্ধ হতয় থাতক তারও অতনক 
প্রিাণ আতে। সুতরাং সঙ্গীত প্রাণীিাতত্ররই জীবতনর অিৃত 
ধ্ারা।  

অতনতকর ধ্ারনা সঙ্গীত িমস্তক মবকাতশর অিরায়। এ 
ধ্ারনা স  সমূ্পণি ভুল তার অতনক উদ্াহরণ সদ্ওয়া  ায়। 
সসনবংশীয় রাজা লক্ষন সসন ভাতলা বীণা বাজাতত 
পারততন। এযালবািি আইনস্টাইন খুব ভাল সবহালা বাদ্ক 
মেতলন। িযাক্সিূলার ও সরািাতরালা খুব ভাতলা মপয়াতনা 
বাদ্ক মেতলন। স্বািী মবতবকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, 
দ্ীতজন্দ্রলাল, রজনীকাি, অতুপ্রসাতদ্র নাি এই প্রসতঙ্গ 
উতেখ স াগয। বরঞ্চ, িমস্তষ্ক সততজ ও সমক্রয় রাখার 
জতনয সঙ্গীত ও লমলতকলার মবরাি অবদ্ান আতে বতল 
স্বীকৃত। িতনর একাগ্রতা বৃমদ্ধর জতনয সঙ্গীত এক উৎকৃি 

উপায় বা িাধ্যাি। িতনর একাগ্রতা স  সবিকাতজ 
অপমরহা িয সস কথা বলাই বাহুলয। 

সঙ্গীত স  সবিকাতলর সবিতেষ্ঠ মবদ্যা তা মবমভন্ন িমনষীতদ্র 
উমক্ত এবং পূরান কথা সথতক জানতত পারা  ায়।  

স্বািী মবতবকানন্দ বতলতেনঃ  “সঙ্গীত সবিতেষ্ঠ” লমলতকলা 
এবং  ারাাঁ তা সবাতঝন, তাাঁতদ্র মনকি উহা সবিতেি 
উপাসনা।” মবশ্বকমব রবীন্দ্রনাথ বতলতেনঃ “সঙ্গীত ও 
লমলতকলা স  জাতীয় আত্মমবকাতশর প্রকৃি উপায় 
একথার পুনরুতেখ করাই বাহুলয। স  জামত এই দু্ইমি 
মবদ্যা সথতক বমঞ্চত তারা মচরতিৌন সথতক  ায়।” প্রাশ্চাতয 
কমব ও নািযকার William Congrave বতলতেনঃ 
“Music hath charms to soothe Savage’s beast. 
To soften rocks, or bend a knotted oak---।” 
সসস্কমপয়ার বতলতেনঃ “The man that has no 
music in himself, Nor is not mov’d with 
concord of sweet sounds, is fit for treasons, 
stratagems, and spoils; The notions of his 
spirit are dull with night, And his effections 
dark as Erebus. Let no such man be trusted, 
Mark the music।” গ্রীসীয় পূরাতন আতে, সুকেী গায়ক 
অমফিয়ুস তার সপ্রয়শী ইউমরডাসতক সঙ্গীততর প্রভাতবই 
নামক িৃতুয রাতজর কাে সথতক উদ্ধার কতর এতনমেতলন। 

সবতদ্র  ুতগ  াগ জ্ঞ প্রধ্ান আিাতদ্র সদ্তশ  জ্ঞকাতল 
সস্তাত্র উচ্চারণকাতল সঙ্গীততর বযাবহারিাই মেল মনয়ি। সস 
 ুতগ সঙ্গীত মেল খুবই অজমিল। স  সহতু সসই সস্তাত্রগুমল 
সিতবতভাতব গাওয়া সহাত, সসতহতু সসগুতলা সহজ চাতল 
গাওয়া োড়া উপায় মেল না। সািতবতদ্র এই সস্তাত্রগুমল 
গাওয়া হত িাত্র মতনতি স্বতরর সাহাত য। এর সবশী স্বর 
তখনও আমবসৃ্কত হয় মন। এিন মক বুতদ্ধর  ুতগ,  খন 
মতন স্বতর সবশী স্বর আমবসৃ্কত হতয় সগতে তখনও বুতদ্ধর 
িন্ত্র “বুদ্ধং-স্মরনং-গচ্ছামি”-তত লক্ষ করতল সদ্খা  ায় স  
তাতত িাত্র (সা, িা ও পা) মতনমি (স ি --, স ি --, 
পপ--, ি--) স্বতররই বযাবহার হতয়তে। 



এরপর সিাতজর রুপ  তই জমিল সথতক জমিলতরর 
হতত লাগল, সঙ্গীততর রূপও তদ্নু ায়ী পমরবমিিত হতয় 
ক্রিশ আড়ম্বর পূণি ও অলঙ্কার বহুল হতয় উ ল। ববমদ্ক 
 ুতগর মতন স্বর ক্রতি চার স্বর সথতক পাাঁচ স্বতর এবং 
সশতষ সাত স্বতর পমরনমত লাভ করল। এই সপ্তস্বতরর 
প্রমক্রয়া সমূ্পণি হতত প্রায় এক হাজার বেতররও সবশী 
সিয় সলতগমেল। ইমতহাসমবদ্ সযার উমলয়ি হান্টাতরর 
িতত পামনমনর (350 BC) অদু্ভদ্যতয়র আতগই ভারতত 
সপ্তস্বতরর প্রকৃমত ও পদ্ধমত মিমরকৃত হতয়মেল। এই 
প্রমক্রয়ার সাতথ সাতথ  াি, রাগ, রামগনী এবং রাগমভমিক 
ধ্রুপতদ্র তথা রাগ সঙ্গীততর আমবস্কার তথা মবকাশ লাভ 
কতর। রাগ সঙ্গীত ভারততর মনজস্ব মজমনষ। পৃমথবীর আর 
সকাথাও এর প্রচলন সনই। ভারতীয় সন্সকৃমতর সবিতেি 
রত্ন হল সঙ্গীত। পৃমথবীর অনয সকানও সদ্শ  খন সাধ্ারন 
সলাকসঙ্গীততর স্ততর সপৌেতত পাতরমন, তখন সথতকই 
ভারতত সঙ্গীত-কলার মবকাশ সাধ্ন হতয়মেল। ভারতীয় 
সঙ্গীততর চচিা শুধু্িাত্র কলামবদ্যার চচিা নয়, - একিা 
জামতর িমনষা সম্পতকি জ্ঞান লাভ করা। এই জামতই 
পৃমথবীতক তাল সুর সিমিত এিন একমি মবদ্যা দ্ান 
কতরতে।  স্বরক্ষর (Natation) পদ্ধমত প্রথি আমবস্কার 
ভারতবতষিই হয়। ১ি শতাব্দীতত নারদ্ীয় মশক্ষা গ্রতে স  
মশক্ষা পাওয়া  ায়, প্রাশ্চাতয সঙ্গীতত তার মবকাশ হয় ১০ি 
শতাব্দীতত। 

ভারতীয় সঙ্গীততর আমদ্  ুতগ ‘িাগি সঙ্গীত’’ ও ‘সদ্শী 
সঙ্গীত’ – এই দু্মি ধ্ারার পাশাপামশ সিািরাল মবকাশ 
হয়। একমি স িন অপরমির পমরপূরক মেল, সতিমন 
একমি অপরমিতক প্রভামবতও কতরমেল। ঈশ্বতরর 
আশীবিাদ্ প্রামপ্তর বা ঈশ্বতরর কাোকামে সপৌেতনার সহজ 
রাস্তা বা িাগি মহসাতবই সঙ্গীততক ভাবা সহাত-তসই 
কারতনই এর নািকরন হয় িাগি সঙ্গীত।  সকউ সকউ 
আবার ভারতীয় িাগি সঙ্গীত বা শােীয় সঙ্গীততক ‘গান্ধবি-
সঙ্গীত’ও বতলন। গান্ধবি সঙ্গীততর েিা মেতলন – গান্ধবি 
জাতীয় সঙ্গীত গুণীরা। গন্ধবিতদ্র কথা ঋক, সাি,  জু ও 
অথবি সবতদ্ এবং পূরাণামদ্তত সলখা আতে। গন্ধবিতদ্র গান 

শুতন সদ্বতারা খুমশ হততন বতল অতনতকর মবশ্বাস। 
অতনতক আবার ‘গান্ধবি-সঙ্গীত’ ও ‘িাগিীয়-সঙ্গীত’ বা 
শােীয় সঙ্গীত একই অতথি বযাবহার কতরন।  গান্ধবিরা 
গান্ধার প্রতদ্তশর বামসন্দা মেতলন অথবা সসখান সথতকই 
(আ িরা এতদ্তশ আসার সিয় অথবা তার পতর)  এরা 
ভারততর মবমভন্ন িাতন েমড়তয় পতড়ন। গন্ধবিরাই প্রথি 
সঘাড়াতক বতশ আনতত সপতড়মেতলন। গন্ধবিরা মবজ্ঞান-
মবশারদ্ ও গমণত শাতে পারদ্শিী মেতলন। গীত, বাদ্য 
এবং পাশা সখলাততও এরা পারদ্শিী মেতলন। দু্ত িযাধ্তনর 
িা গান্ধারী ও িািা শকুমন গান্ধার প্রতদ্তশর মেতলন। 
অতনতকর িতত গান্ধবিরাই পৃমথবীর প্রাচীনতি সঙ্গীত 
মবজ্ঞানী। গান্ধার প্রতদ্তশর বতিিান নাি কান্দাহার,  া 
আজ আফগামনিাতন অবমিত। আফগামনিান বা গান্ধার 
প্রতদ্শ রািায়ণ-িহাভারততর সিয়, ভারততরই অঙ্গ মেল। 
আতগই বলা হতয়তে স  গন্ধবিরা মবজ্ঞান মবশারদ্ ও গমণত 
শাতে পারদ্শিী মেতলন। মবজ্ঞান সিতন্ধ জ্ঞান না থাকতল 
সঙ্গীততর প্রাণ ‘নাদ্’ মনতয় গতবষণা করা সম্ভব নয় এবং 
গমণততর জ্ঞান না তাল-েন্দ ইতযামদ্ মনতয় সিৌমলক 
গতবষণা করা সম্ভব নয়।  

মহনু্দ  ুতগর স  িাগি সঙ্গীততর রূতপর সাতথ আিরা 
পমরমচত, তার নাি প্রথতি মেল ‘প্রবন্ধ-গীত’, তারপর 
ক্রতি ধ্রুপদ্ সঙ্গীত’। ধ্রুপদ্ সঙ্গীততর প্রকৃমত মেল িূলতঃ 
ভমক্ত ভাবাপন্ন ও ঈশ্বরীয় ধ্যাতন পমরপুণি। মহনু্দরা সঙ্গীত 
সাধ্নাতক ঈশ্বর-সাধ্না িতন করত এবং ভাসিান নাদ্ 
তরঙ্গ সথতকই এর উৎপমি হতয়তে বতল িতন করত। তাই 
সঙ্গীত মবদ্যাতক নাদ্ মবদ্যাও বলা হয়। ধ্তিির সাতথ 
সঙ্গীততর সম্পকি মেল মনগূঢ় ও ভগবত আরাধ্না োড়া 
শােীয় সঙ্গীততর বযাবহার প্রায় মনমষদ্ধ মেল। সঙ্গীত-চচিা 
বলতত সবাঝাত ধ্রুপদ্ সঙ্গীততর চচিা, এবং শােীয় 
অনুশাসতনর বাধ্য-বাধ্কতা মদ্তয় এই সঙ্গীততর 
আপাদ্িস্তক সিাড়া মেল। সঙ্গীতজ্ঞরা প্রায় সকতলই শাে 
সিতন চলততন। সসই কারতণ সঙ্গীতানুশীলতনর িতধ্য মেল 
এক ধ্রতনর রক্ষনশীলতা। (বতিিাতন এই রক্ষণশীলতা 
উির ভারতীয় সচতয় দ্মক্ষণ ভারতীয় সঙ্গীততই সবশী সদ্খা 



 ায়।), ফতল িাগি সঙ্গীততর এই প িাতয় স্বর ও তাতলর 
মবশুদ্ধতা স ই পমরিাতন রক্ষা সপত, সুতরর স্বাধ্ীন মবকাশ 
সসই পমরিাতন হত না। তা োড়া ধ্তিির সাতথ সঙ্গীততর 
অতচ্ছদ্য বন্ধন থাকায় ভমক্ত সঙ্গীততর মবকাশ হতলও, সপ্রি 
সঙ্গীত বা অনয ধ্রতনর সঙ্গীত সকানও পৃষ্ঠ সপাষকতা লাভ 
কতরমন। ধ্রূপদ্ সঙ্গীত বলতত সবাঝাত সাধ্ন সঙ্গীত। পতর 
ধ্ািাতরর আমবভিাব হয় -  া প্রধ্ানত ধ্রূপদ্াঙ্গ –  ার 
কথা-বস্তুতত রাধ্া কৃতষ্ণর লীলা বণিনা, প্রাধ্ানয পায়। 
ধ্ািার ধ্রূপতদ্র অতনক পতর সংত ামজত হয় এবং ধ্ািার 
তাতলই তা গাওয়া হয়। মহনু্দ  ুতগর প্রাধ্ানয খবি হতয় 
 খন এতদ্তশ িুসমলি শাসতনর প্রাধ্ানয প্রমতমষ্ঠত হয় – 
প্রথতি পা ান শাসন এবং পতর িুঘল শাসন – তখন 
সঙ্গীততর এই মচত্রপতি আিূল পমরবতিন হয়। ভারতীয় 
সঙ্গীত তখন ধ্রূপতদ্ই সীিাবদ্ধ থাকতলা না। সখয়াল,  ুংরী, 
িপ্পা, সহামর, কাজমর প্রমভমত মবমভন্ন গীতরীমতর উদ্ভব 
সহাল। এই মবকাতশর সিয় কাল ১৩শ শতাব্দী সথতক 
১৮শ শতাব্দী প িযি চতল। এই সিয়কাতলর প্রথিমদ্তক 
মদ্তক অথিাৎ পা ান সুলতাতনর সিয় এবং মকেুিা িূঘল 
আিতলও ধ্রূপদ্ সঙ্গীততর বযাপক প্রচলন ও বযাপকতা 
মেল। মকন্তু কালক্রতি সদ্খা সগল ধ্রূপদ্ ক্রিশঃ মপেু সহতি 
 াতচ্ছ এবং তার জায়গায় জুতড় বতসতে - সখয়াল,  ুংমর, 
িপ্পা, কাজমর প্রমভমত অনযানয ধ্ারার গান। তখন সথতক 
শাত্রীয় অনুশাসতনর বাধ্া মনতষধ্  ধ্ীর গমততত কিতত 
থাতক এবং সুতরর স্বাধ্ীন মবকাশ হতত হতত এিন প িযাতয় 
সপৌঁেতলা স  ভারতীয় উচ্চাঙ্গ/িাগিীয় সঙ্গীতত সুর বা 
সিতলামডই প্রধ্ান হতয় দ্াড়াল, কথা বা বানীর প্রাধ্ানয 
ক্রিশঃ কতি সগল অথিাৎ কথা বা বানী সগৌণ হতয় 
দ্াড়াল। ভারতীয়  ন্ত্র সঙ্গীততর মবকাশ একথাই প্রিাণ 
কতর।  ভারতীয়  ন্ত্র সঙ্গীত আতদ্ৌ কথার উপর 
মনমভিরশীল নয়। সুষ্ঠ, সুন্দর ও িধু্রতি মবকাতশর জতনয 
একািভাতব সুতরর উপর মনভির কতর। শুধু্ তাই নয় সকান 
সকান সঙ্গীত শােীর িতত কণ্ঠও একপ্রকার  ন্ত্র মহসাতব 
পমরগমণত হওয়ার স াগয। তাাঁতদ্র িতত কে সঙ্গীতত  
সবসিয় বাণীর প্রতয়াজন সতিন আবশযক নয়। তার 

প্রকৃি উদ্াহরণ ‘তরানা’ কে সঙ্গীত। মদ্রি-তততর-নানা-
তুি-তা- ইতযামদ্ অথিহীন বানীর সাহাত যই এই সঙ্গীততর 
অবয়ব গতড় ওত   া খুবই শ্রুমত িধু্র।  মদ্ও অতনতক 
িতন কতরন স  মহনু্দতদ্র িতন্ত্রাচারন “ওাঁ হমর ওাঁ তৎ সৎ” 
 া মহনু্দরা সুতরর িাধ্যাতি িন্ত্র- উচ্চারন করততন, তরানা 
সঙ্গীতত তার প্রভাব আতে। মহনু্দতদ্র এই িন্ত্র- উচ্চারতনর 
শ্রুমতিধু্র সুতর আকৃি হতয় িুসমলি সঙ্গীতজ্ঞরা তরানার 
সৃমি কতরন। মহনু্দ প্রাধ্ানয খুন্ন হতয় িুসমলি আমধ্পতয 
প্রমতষ্ঠা হয়ার পর সথতকই শােীয় অনুশাসতনর বাধ্য-
বাধ্কতা কিতত থাতক এবং সুর মবকাতশর স্বাধ্ীন সু্ফমতির 
সঞ্চার কতর।  

১৪শ শতাব্দীর পা ান শাসক আলাউমিন মখলমজ, ১৫শ 
শতাব্দীর সজৌনপুতরর সুলতান হুতশনশাহ শকিী, 
সগায়ামলয়তরর রাজা িান মসং সতািাতরর শাসনকাতল িাগি-
সঙ্গীত ধ্ারার মবতশষ উন্নমত হয়। তখন প িি ধ্রূপতদ্র 
প্রাধ্ানয থাকতলও, সখয়াতলর ক্রমিক প্রচলন ও উন্নমত 
হতত থাতক। আলাউমিন মখলমজর সভাগায়ক আমির খুসরু 
মেতলন অসািানয প্রমতভাবান সঙ্গীত মশল্পী। মতমন প্রধ্ানত 
ধ্রূপদ্ মশল্পী হতলও কমথত আতে স , সখয়াল ও তরানা 
তাাঁরই উদ্ভাবন। সখয়াল একমি পাশিী শব্দ। এর িাতন 
কল্পনা বা মবচার (তখয়াল খুমশ)।  িধ্য ুতগর শুরুতত 
ধ্রূপতদ্র মনয়িাবলী লঙ্ঘন কতর নানা রকি অলংকারামদ্ 
সহত াতগ ধ্রূপদ্ গাওয়ার প্রচলন হয়। সসই 
 তথাচ্ছাচামরতার জতনযই এর নাি করন হয় সখয়াল। 
আিীর খুসরু সুফী িতবাতদ্ মবশ্বাসী মেতলন। ইমন মহনু্দ 
সভযতার সিাঝদ্ার মেতলন এবং মহনু্দ িুসমলি ঐতকযর 
পক্ষপাতী মেতলন।  ইমন তখনকার মহমন্দ, উদু্ি, ফাসিী কমব 
ও সামহমতযকতদ্র িতধ্য সেি বতল স্বীকৃত। প্রচমলত 
ব্রজভাষাতক ইমন সামহতয ভাষায় রূপািমরত কতরমেতলন, 
 া আজও অনুসৃত হতয় আসতে। পারতসযর সঙ্গীততর 
সংমিেতণ ইমন  ভারতীয় সঙ্গীততর নানারকি নবীনতার 
সৃমি কতরমেতলন। তখন সথতকই উির ভারতীয় বা 
মহনু্দিানী সঙ্গীত এবং কনিািী সঙ্গীত – এই আলাদ্া দু্মি 



নািকরন হয়। এোড়া ইমন মবমভন্ন রকি গীতরীমত, রাগ, 
তাল ও বাদ্য  তন্ত্রর উদ্ভাবন কতরমেতলন। স িন— 

গীতরীমত = সখয়াল, তরানা, গজল, কাওয়ালী ইতযামদ্।  

রাগ = ইিন, পূরবী, সাহানা, পুমরয়া, জীলয়, সজগীর, 
বররী, সুনি, মনগার ইতযামদ্। 

তাল = সয়ারী, ফরতদ্াস্ত, পাস্তা,  ৎ, আড়াত কা, ঝুিরা 
ইতযামদ্। 

বাদ্য ন্ত্র = সসতার, তবলা, স াল ইতযামদ্। 

অবশয এগুমল খুসরু আমবষৃ্কত মকনা সস মবষতয় িততভদ্ 
আতে।  প্রথি মদ্তক সখয়াল ও  তরানা গানতক চিুলবতগির 
গান বতল িতন করা সহাত, শহতরর পতথ পতথ গাওয়া 
কাওয়ালী, গীত-গজতলর সচতয় সবশী ি িযাদ্া সপত না। 
মকন্তু সঙ্গীত সপ্রিী, সজৌনপুতরর সুলতান হুতশন শাহ শকিী 
সখয়াল গানতক রাজদ্রবাতর প্রতবমশকার মদ্তয় তাতক 
সকৌৌ্মলতনয প্রমতমষ্ঠত কতরন। তা সতেও ধ্রূপদ্ গান সম্রাি  
আকবতরর শাসন আিল প িি দ্াপতি জামকতয় মেল। 
আকবতরর সিয়কাতলর পর সথতকই ধ্রূপতদ্র 
প্রসার/দ্াপি কিতত থাতক এবং সখয়াতলর জনমপ্রয়তা 
বাড়তত থাতক। 

ঔরঙ্গতজব তাাঁর ধ্িিীয় সগাড়ামির জতনয সঙ্গীততর প্রমত 
সঘারতর বীতসৃ্পহ মেতলন, তা সতেও তাাঁর আিতল উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীততর  তথি চচিা মেল। তাাঁর সসনা নায়ক ফকীরুো 
একজন সঙ্গীতজ্ঞানী বযামক্ত মেতলন। মতমন িান মসং 
সতািাতরর ‘িান কুতুহল’ গ্রতের আদ্তল ‘রাগদ্শিন’ নাতি 
একখামন সঙ্গীত গ্রে রচনা কতরন। তাতত ‘চুিকলা’ নাতি 
একধ্রতনর গীতরূতপর উতেখ পাওয়া  ায়,  া ধ্রূপদ্-
ধ্ািারও নয়, আবার সখয়ালও নয়, তাতদ্র িধ্যবিিী স্ততরর 
গীতরূপ। এর পর িহম্মদ্ শাতহর শাসন কাতলই (ইং-
১৭১৯ সাল সথতক ইং-১৭৪০-সাল) সখয়াতলর জনমপ্রয়তা 
বাড়তত থাতক।  তাাঁরই দ্রবাতর নযািত খাাঁ (সদ্ারঙ্গ) এবং 
তাাঁর সেতল অদ্ারঙ্গতকই আধু্মনক সখয়াতলর জনক বলা 
হয়। তাাঁরাই প্রথি ধ্রূপতদ্র সুর রূতপর আাঁতিাসাতিা 

বাাঁধ্াবাাঁমধ্র সবড়া সভতঙ্গ, তার সভতর সুর মবকাতশর স্বাধ্ীন 
সূ্ফমতির সঞ্চার কতরন এবং এতকাতলর প্রচমলত 
রক্ষণশীলতার সবড়া সভতঙ্গ সদ্ন। ‘সখয়াল’-এই নািিাই 
এতসতে সুতরর স্বাধ্ীন সতঃসূ্ফতিতার ধ্ারনা সথতক – িূল 
রাতগর স্বর, সুর, ও চলনতক বজায় সরতখ সখয়াল-খুমশ িত 
গাওয়া। এর পর িপ্পা,  ুংরী, সহামর, কাজমরর আমবভিাব 
হয়। িপ্পার প্রচলন কতরন পাঞ্জাতবর িরুভূমির উিচালক 
সশারী মিঞা। িপ্পা ও  ুংরী এই দু্ইমিই প্রধ্ানত সপ্রি-
সঙ্গীত। ততব িপ্পা প্রধ্ানত এক রাগমভমিক এবং  ুংরী 
একামধ্ক রাতগর মিেতন হতত পাতর।  

মহনু্দ ুতগর সঙ্গীত ও িুসমলি  ুতগর সঙ্গীততর তাতপ িযপূণি 
পাথিকয এই স  মহনু্দ ুতগর সঙ্গীত, শাোনুগততযর পথ 
সবতয়, রক্ষণশীল ধ্যানধ্ারণাতক আেয় কতর অগ্রসর 
হতয়তে ( া আজও কনিািী সঙ্গীতত বজায় রাখা হয়), 
পক্ষািতর িুসমলি  ুতগর সঙ্গীত রক্ষণশীলতার সবড়া 
সভতে, তাতত স্বাধ্ীন সুরমবকাতশর অবাধ্ হাওয়া চলাচতলর 
পথ উনু্মক্ত কতর মদ্তয়তে। সঙ্গীত চচিার সক্ষতত্র িুসমলি 
সঙ্গীতজ্ঞরা শাোনুগতয বা ধ্িিানুগতয অতপক্ষা সুতরর 
স্বাধ্ীন মবকাতশর পক্ষপাতী মেতলন এবং ধ্রুপতদ্র মবশুদ্ধতা 
অতপক্ষা রং-রস-চবমচত্র-ই সবশী পেন্দ করততন।  

ততব ভারতীয় সঙ্গীততর বযাবহামরক ও তামেক মবকাশ, 
মহনু্দ অথবা িুমিি, সকানও  ুতগই বাধ্াপ্রাপ্ত হয়মন।  লক্ষ 
করতল সদ্খা  াতব, ভরততর ‘নাট্টশাে’, িততঙ্গর 
‘বৃহতিশী’, পাশ্বিতদ্তবর ‘সঙ্গীত-সিয়-সার’ এবং নারতদ্র 
‘সঙ্গীত-িকরন্দ, প্রমভমত মহনু্দ আিতল রমচত হতলও, 
সবশীর ভাগ সঙ্গীত গ্রেই িুসমলি শাসন আিতল রমচত 
হতয়মেল। এগুমলর িতধ্য শারঙ্গতদ্তবর ‘সঙ্গীত রত্নাকর’ 
(১৩শ শতামব্দ), সলাচতনর ‘রাগ তরমঙ্গনী’ (১৪শ), িাধ্ব 
মবদ্যারতত্নর ‘সঙ্গীত সার’ (১৪শ + ১৫শ), আতহাবতলর 
‘সঙ্গীত পামরজাত’ (১৫শ),  িান মসংহ সতািাতরর ‘িান 
কুতুহল’ (১৫শ + ১৬শ), সসািনাতথর ‘রাগ মবতরাধ্’ 
(১৭শ), সভঙ্কি িুখীর ‘চতুডিন্দী, (১৭শ), দ্াতিাদ্র মিতের 
‘সঙ্গীত দ্পিন’, শ্রীমনবাতসর ‘রাগ তত্ত্ব মবতরাধ্’ (১৮শ), 



ইতযামদ্ - এই সবগুমলরই রচনা হতয়মেল িুসমলি আিতল। 
সন্সকৃত ভাষায় এগুমল রমচত হওয়ায় সারা ভারতবতষি 
সসগুমলর প্রচার হতয়মেল।  

এরপর এতলা বৃমিশ শাসন- িধ্য ুতগর অবসান ও 
আধু্মনক  ুতগর সুচনা। এই সিয় কতয়কমি পমরবতিন 
লমক্ষত হয় – ঘরানা সঙ্গীততর প্রভাব ও প্রমতপমির হ্রাস, 
সঙ্গীতত গণতামন্ত্রক িূলযতবাতধ্র মবকাশ, আঞ্চমলক সঙ্গীত 
ও সলাকসঙ্গীততর প্রসার এবং সঙ্গীতত িধ্যতেনীর িানুতষর 
ক্রিবধ্িিান ভূমিকা। 

িধ্য ুতগর সগািাকালিা জুতড় সঙ্গীত মেল রাজা-রাজরা-
নবাব-বাদ্শা প্রভৃমত সেনীর পৃিতপাষকতায় এক জাতীয় 
উচ্চতকামির সঙ্গীত। ওস্তাতদ্রা রাজকীয় আনুকূতলয লামলত 
হতয় জনমবমচ্ছন্ন জীবন াপন করততন। তাাঁতদ্র সঙ্গীততর 
সাতথ জনগতনর সকানও স াগাত াগ মেল না। পরবতিী 
আধু্মনক কাতল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীততর সাতথ জনগতনর 
মবমচ্ছন্নতার অবসান হল।  শহতর, বন্দতর, গ্রাতি, গতঞ্জ, 
প্রকাতশয অনুমষ্ঠত মিউমজক কনফাতরতন্স, গাতনর জলসা, 
সঙ্গীত প্রমতত াগীতা ইতযামদ্র িাধ্যাতি সঙ্গীত ক্রিশঃ 
সাধ্ারন িানুতষর কােকামে এতস সগল। এগুতলার সাতথ 
সরমডও, সিমলমভসন প্রভৃমত প্রচার িাধ্যািগুতলার ভূমিকাও 
সং ূক্ত সহাল।  আজ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব সঙ্গীতই 
জনসাধ্ারতণর ধ্রা সোাঁওয়ার িতধ্য এতস সগতে। সাধ্ারন 
িানুতষর দ্বারা আমবসৃ্কত এবং মবকামশত জনসাধ্ারতনর 
সম্পমি, এখন সাধ্ারন জনসাধ্ারতনর িামলকানায় এতস 
সগতে। আঞ্চমলক সঙ্গীততরও মবকাশ হতয়তে। বাংলার 
কথাই ধ্রা  াক। ১৯শ শতামব্দতত সকালকাতায় 
উচ্চাঙ্গসঙ্গীত বহু ধ্নীজন ও গুণীজতনর পৃষ্ঠতপাষকতা লাভ 
কতরতে। মবষু্ণপুর, কৃষ্ণনগর, িনতহমসংতহর সগৌরীপুর, 
কুমিো প্রভৃমত িফঃস্বল অঞ্চতলও সঙ্গীতানুশীলতনর 
উপ ুক্ত সক্ষত্র  মহসাতব মবকাশ লাভ কতরতে। এককাতল 
মবষু্ণপুর মেল ধ্রূপতদ্র প্রমসদৃ্ধ সকন্দ্র –  ার প্রভাতব 
প্রভামবত হতয়মেল সকালকাতার সজাড়াসাাঁতকা, পাথুমরঘািা 
প্রভৃমত জমিদ্ার পমরবারগুতলা। কমবগুরু রবীন্দ্রনাথ 

 াকুতরর সঙ্গীতজীবন মবষু্ণপুতরর সাংগীমতক ঐমততহযই 
পুি। আঞ্চমলক গাতন  ুগািকারী ভূমিকা মনতয়তেন 
রবীন্দ্রনাথ, দ্বীতজন্দ্রলাল, রজনীকাি, অতুলপ্রসাদ্ ও 
নজরুল প্রভৃমতরা। রবীন্দ্রনাতথর গান ধ্রূপদ্ মভমিক হতলও 
তাাঁর স্বতদ্শী গাতন মতমন ধ্রূপতদ্র আদ্শি সেতড় বাংলার 
সলৌমকক সুতরর সংত াজনা কতরতেন। মদ্বতজন্দ্র গীমত ধ্রূপদ্ 
ও সখয়াল উভয় অতঙ্গই রমচত হতলও তাাঁর স্বতদ্শী গান 
িূলত চাচি সঙ্গীততর সুতরর ও ইিন, ভূপামল, সকদ্ার 
প্রভৃমত রাগ গুমল সরল ভাতব বযাবহার কতরতেন। 
রজনীকাতির গাতন এক রাগমভমিক প্রাচীন বাংলা গাতনর 
আতিজ। অতুলপ্রসাতদ্র গাতন  ুংমরর আতিজ আর 
নজরুল গীমতর সুর উির ভারতীয় গজল-গীত, কাওয়ালী-
কাজমর- ুংমর প্রভৃমত গাতনর রতস ভরপূর হতলও তাাঁর 
িাচিসঙ্গীত বৃমিতশর মবরুতদ্ধ জাতীয়তাবাদ্ী উিীপনা সৃমি 
করতত মবতশষভাতব উতেখত াগয এবং স্মরণীয়। 

এবার আসা  াক সঙ্গীততর উৎপমির বা িানুতষর দ্বারা তা 
আমবস্কাতরর কথায়।  

আমদ্ি সিাতজ আনন্দ উপতভাগ করবার জতনয নয়, 
বাাঁচবার বা আত্মরক্ষার তামগতদ্ই সঙ্গীত আমবসৃ্কত 
হতয়মেল। আমদ্ি সিাতজ  আত্মরক্ষার তামগতদ্ মহংস্র জন্তু-
জাতনায়ারতদ্র ভয় সদ্খাবার উতিতশয আমদ্ি িানুষ, 
পাথতরর খতের উপর গাতের গুমড়র ডাো মদ্তয়  ুতক  ুতক 
মবকি শতব্দর সৃমি করততা। এই গাতের গুমড় ও পাথতরর 
খেই মেল (আমবসৃ্কত সহাল) প্রথি তাল-বাদ্য  ন্ত্র। 
এরপর আতরা সজার শব্দ সৃমি করার উতিতশয জন্তু-
জাতনায়াতরর চািড়া সকাতনা বস্তুতত শক্ত কতর সবাঁতধ্ গাতের 
গুমড়র  ডাো মদ্তয়  ুতক  ুতক বাজাবার (Rhythm 
Instrument) প্রথা চালু হয়। এরও অতনক অতনক পতর, 
মহন্স্স্র জন্তু-জাতনায়ারতদ্র ভয় সদ্খাবার উতিতশযই জন্তু-
জাতনায়াতরর কঙ্কাল গাতে ঝুমলতয় রাখার প্রথা চালু হয়। 
সস সিস্ত কঙ্কাতলর হাতড়র সভতর মদ্তয় হাওয়া  াতায়াতত 
বাাঁমশর িত স  সুতরর সৃমি সহাত, তা সথতক িানুষ তার 
কল্পনা শমক্ত মদ্তয় আমবস্কার কতর বাাঁশীজাতীয় (Wind 



Instrument) বাদ্য ন্ত্র। এরপর মশকার প্রবৃমি ও 
 ুদ্ধজতয়র উোস সথতক জন্ম হয় আমদ্ি নাতচর। প্রাগ-
ঐমতহামসক আমদ্ি িানুষ সকাতনা মশকার বা  ুদ্ধ জতয়র 
ঘিনাতক অনুকরন কতর আনন্দ লাভ করত। এইভাতব 
জন্ম সনয় আমদ্ি অমভনয় বা নািতকর। এর আতরা অতনক 
অতনক বের পতর তীর-ধ্নুতকর উদ্ভাবতনর পর, ধ্নুতকর 
িংকাতরর শব্দ সথতকই কল্পনা কতর আমবকৃৌ্ত হয় তাতরর 
 তন্ত্রর (String Instrument)। ইতলকট্রমনক  তন্ত্রর কথা 
বাদ্ মদ্তল, আজ প িি এই মতন ধ্রতনর  ন্ত্রই সঙ্গীতত 
বযাবহার হয়,  া আমদ্ি  ুতগ আনন্দ উপতভাগ করার 
উতিতশয নয়, বাাঁচবার তামগতদ্ই আমবসৃ্কত হতয়মেল। 
আমদ্ি সঙ্গীত, নাচ ও নািক, ভাষা আমবস্কাতরর আতগই 
আমবসৃ্কত হতয়মেল। ভাষা আমবস্কাতরর পর ধ্ীতর ধ্ীতর 
গাতনর উদ্ভাবন ও মবকাশ শুরু হয়। আমদ্ি সিাজ, আমদ্ 
সিাজ পার হতয় িানুষ  খন সভয সিাতজ পদ্াপিন কতর 
তখনও বহুকাল প িি গীত-বাদ্য-নৃতয এক সাতথ অনুষ্ঠীত 
সহাত। “গীতং বাদ্যং তথা নৃতযং, ত্রয়ং সঙ্গীত সিুচ্চতত” – 
সঙ্গীত বলতত গীত, বাদ্য ও নৃতয এই মতনমি স্বতন্ত্র কলার 
সিাতবশতক সবাঝাৌ্ ।  

আমদ্ি নাচ-গান-বাজনার ক্রিমবকাশ বা ক্রিবমতিত রূপই 
সহাল সঙ্গীত। আমদ্ি ও আমদ্ শতব্দর অথি এক নয়। 
আমদ্ি িানবতগামষ্ঠ বলতত সসই সব িানুষতক সবাঝায়  ারা 
আগুন জ্বালাতত বা সংখা গুনতত জানততা না, কৃমষকাজ 
জানততা না, কাাঁচািাল সখত,  া াবর বৃমি অবলম্বন 
করততা এবং মবতয়-পমরবার সম্পতকি সকানও ধ্ারনা মেল 
না।   এিা মেল িানুতষর পাশমবক অবিা। স মদ্ন সথতক 
িানুষ আগুন জ্বালাতত মশখল, চাকার ধ্ারনা করতত মশখল, 
সসমদ্ন সথতক িানুষ আমদ্ি অবিা পার হতয় সভযতার 
আমদ্ অবিায় উন্নত সহাল।  অনযানয জীবজন্তুর তুলনায় 
িানুতষর কল্পনা শমক্ত মেল অতনক সবশী। এই 
কল্পনাশমক্তর সাহাত যই িানুষ মবমভন্ন মজমনষ ও সঙ্গীত 
আমবস্কার ও মবকাশ করতত সক্ষি হতয়মেল।  

ভারতবষি সহ পৃমথবীর সিস্ত সদ্তশর সঙ্গীত সসই সব 
আমদ্ি নাচ-গান-বাজনার ক্রিমবকাশ বা ক্রিমববতিত 
রূপ। 

 

 

 

 



                  ও            

             বই                । “Madly after the Muses  - Bengali 

Poet Michael Madhusudan Datta and his Reception of the Graeco-

Roman Classics”.      Alexander Riddiford.       Oxford University 

Press.          Doctoral Thesis –   ওপ               ।  ই বই   প  ,      

                                  ।       প                 ব            

    ।        ব    ব                  ব     প     ।   ব     ,  ই   ব           

Iliad আ           Aenid –          ? 

বই                  ,  ব                      –                   ব    ব  

                          : 

“    প  প                  , 

       ই ব     ,  ব        ?“ 

  ই         আ            ব      ?   ।   ই      BE College আ      প ব  ব   

Bishops College             ও  ই                প            , আ  

           ই আ    । আ ,  ব প                 আ  ,        ।   বপ     

ব         ব         ও          BE College   প       ।   ব  ই      ব     

       , আ                           ই আ  ,          ই     ব    

      , আ  আ   ও      ।               “  ই    ” বই    109-111 প     

  ই       ব প                                  আ  ।      আ  ,   ই    

   ,   ই                 ব             (wine) প   ব                , 

          ব    ব           ।       ই      ,                    ই   ই    

   – আ    ই         আ      ? আ          ই      ,     ব  আ   ,BE 

College-     ই       ও          প   ব          ?       ,   ব   ব         ই 

    ব             ?  

www.anglicanhistory.org/india/bishps/1970           1820-1970  ই 

    প    ব     ব প         ই      প             ঐ                 

       (1844-1847) ই                      ।             প      ।     

      প     , 1877       ব প         বপ                     আ    

              ।  “…Next April Coe was able to report to Bullock, now 

S.P.G. Secretary, the offer of the Lieutenant General of Bengal to buy the 

buildings for an engineering college, foe Howrah was now developing 

http://www.anglicanhistory.org/india/bishps/1970%20তে%20প্রকাশিত%201820-1970


fast industrially, and would be a very suitable place for such an 

institution….Rs200,000/= were given by the Government for the 

buildings; it was arranged that the chapel should be maintained for the 

benefit of the Christian staff of the institution, and the cemetery kept 

up…the official document recording the transfer was signed on 

September 25th, 1879…” 

(এ  chapel আর cemetery    এ     আ  ?) 

              প       ,   ব BE College   বপ          ।               

  ,                        BE College-   প ব     Calcutta Civil 

EngineeringCollege-   1856           ,            প     ? 

                           ই,          ও     ব                    ।  ব প  

          ব              ।            , আ  প   ব  ব  প   প       ব       

               ,  ব         ।  

( ব         প     ই    ব   ,        ব                ,     ও         

       ব                             ই!                              

      ,      প        ব।              ,        ই।                      

 ব                   

       এ          র       

      ,           ব   ,     ব     ব  , 

          প                    

      ,       ! আপ       … 

………. 

    র    র               র; 

      ব    -প   ব আ  ব     । 

……….)) 

  ই     ,   ই                      ই,                                   । 

              “  ই      ”           ।       -                        ব    

        ,          “  ব    ” (প   -       )             ব            । 



“…. ব প                 ব               ব         ,        ব    ব         

        প   ।…….                                     ,   ব      ও 

                                প      ই          ।…..” 

আ                    “আ             ” বই               প       ই      । 

  ই                       প       । 

        আ   ঐ বই        ,               ই                  । 

p-42. Bishops College was the first Missionary College in British 

India…..started in 1820…. 

p-43: The curriculum taught at the college ….study of the Bible, 

…..instruction in Latin and Greek and reading of the Greaco-Roman 

classics, and teaching in various oriental languages (Bengali, Sanskrit, 

Tamil and even Chinese)… 

p-46: …Madhusudan…an exceptional student 

  p-47: He [viz. Madhusudan] is very intelligent, a good Greek and Latin 

scholar and thorough master of Englis, as you may suppose when I 

mention that before coming here he affected fame as an English poet… 

p-96: (note:                  আ   original                 ব          

 প           ) 

     addresses Ram (8.743-5):  

আই                     /        ,        ,    ব       , /                ? 

This is virtually a Bengali rendering of Anichises’ famous words to Aeneas 

6.687f (venisti tandem…) Have you come at last, and has the devotion of 

your father expects defeated the harsh journey? Am I granted, son, to 

see your face…” 

Footnote in the same page: for the theme of  the fther-son relationship I  

the Aeneid, and of Aeneas’ filial pietas, see especially, Lee (1979) 

p-118: The Bengali Poet’s (       ) response to Graeco-Roman epic in the 

MBK (      ব    ব ) represents an ambitious exercise in literary 



appropriation; but it is also illustrative- perhaps even emblematic – of 

the kind of subtle and multi-directional cultural subversion, which as will 

emerge increasingly in the course of the following chapters, is quite 

typical of Madhusudan’s ouvre 

 ব           Muse                (“Madly after the Muses…) 

Muse 

i) The spirit that is thought to inspire a poet 

ii) Any of the nine Greek Goddesses who presided over literature 

and the arts and science: Calliope, Clio, Euterpe, Melpomene, 

Terpsichore, Erato, Polyhymnia, Urania, Thalia 

                        ই  ব           .-              ও       ? 

 

      য় র       র                      ,            র             !!! 

        আ      রর           র    ।   য়     র   , আ          

  ওয় র           ওয় র     



 

ভারেতর   পেথ   Ȁা− ের 

আমার   এবং   অিমেরর   গািড়েত   ভারত   � মেণর   ℮ান   Ȁায়   এক   বছর   চলেছ,   Golden   Quadrilateral   ধের।   অিমেরর   ওপর 
ভার   পরল   িডেটইল   ℮ান   বানান   কারণ   ওর   গািড়।   আমার   শত Ȁ   িছল   গািড়েত   air   bag   থাকা   চাই.   ও   � ঠক   করল   নত€ন   গিড় 
িকনেব।  

� মণ   ℮ান   Ȁদেখ   আমার   চȀু   চড়কগাছ।   ৬০০০   িকেলািমটার,   ২০   টা      জায়গােত   ২৭   িদেন?   ও   আবার   Make   My   Trip 
Ȁথেক   Ȁহােটল   বুিকং   কের   Ȁফেলেছ।  

   আিম   চাইলাম   জায়গা   কমােত   আর   িদন   বাড়ােত।   আিমর   বলল   িদন   বাড়ােত   পারেবনা   কারণ   ওর   বỮাবসার   Ȁিত   হেব। 
যাইেহাক   � ঠক   হেলা   ১৯   টা   জায়গােত   ২৯   িদেন   এবং   রাẦােত   যিদ   change   করেত   Ȁদখা   যােব।� ভ   যাȀা   � ঠক   হল   ১৯ 
Ȁশ   নেভ→র   ১৯১৫,   ওর   নত€ন   গািড়   Ȁডিলভািরর   এক   স≤াহ   পের। 

নেভ→েরর   মাঝামা� ঝ   জানেত   পাড়লাম   অিমেরর   নত€ন   গািড়   (Ford   Figo)      ভিলেভির   Ȁপেত   Ȁদরী   হে.    আর   আমারও 
বািড়েত   একটা   ȀমিডকỮাল   বỮাপাের   Ȁদির   হেব।   অতএব      নত€ন   যাȀার   িদন   � ঠক   হল   ২৬   নেভ→র।   Make   My   Trip   Ȁক 
নত€ন   ℮ান   জানাল,   ওরা   জানােলা   Ȁহােটল   � েলােত   ফỮা₅   পা� ঠেয়েছ।   িক�    আমরা   Ȁকােনা      confirma� on   Ȁপলাম   না। 

এিদেক   নত€ন   গািড়   Ȁপেত   আরও   Ȁদির   হল।   � ঠক   ২৬   তািরখ   সকাল   Ȁবলা   অিমর   গািড়   Ȁপল   আর   আমরা   সে�    সে�  
রওনা   িদলাম   একট€   Ȁদির   কের।   � ঠক   হল      অিমর   গািড়   চালােব   আর   আিম   navigator,   � গল   মỮাপ   Ȁফােন   Ȁদেখ।আমার 
আর   একটা   কাজ   হল   Make   My   Trip   আর   Ȁহােটল   কল   কের   Ȁস   িদেনর   confirma� on   Ȁনয়া। 

Ȁথম   িদন   ,   দা� ন   উ⅗ীপনা।   Ȁথম   গ−বỮ   বারাণসী   বা   কাশী,   দুগ Ȁাপুর   এবং   ধানবাদ   হেয়,   ধানবােদ   এক   রা� Ȁ   কাটান। 
রাẦায়   একটা   ধাবা   Ȁদেখ   আমার   লা�    Ȁসের   িনলাম।   তারপর   থমলাম   Mython   dam   Ȁদখেত।   এটা   ℮ােন      িছেলানা।   তার 
পর   একট€   চা   টা   Ȁখেয়   আবার   রওনা   িদলাম। 

 

 

 

বা   িদক   Ȁথেক:   আমােদর   Ȁথম   ধাবা   Ấপ,   Mython   Dam 

আমােদর   ধানবাদ   Ȁপাছঁ€েত   িবেকল   হেয়   Ȁগল।   এখােন   Ȁকানও   Ȁহােটল   বুিকং   িছলনা।   Ȁভেবিছলাম   খুব   সহেজ   Ȁপেয় 
ঘাব।   িক�    ভাগỮ   খারাপ।   Ȁস   িদন   িছেলা   িবেয়র   িদন।   অেনক   Ȁখাজঁাখুঁ� জর   পর   একটা   Ȁমাটামু� ট   Ȁহােটল   Ȁপলাম,   তখণ 
Ȁায়   রা� Ȁ   ৭টা।   এই   Ȁহােটেলও   একটা   িবেয়   িছল,   Ȁসটা   হেলা   আমােদর   Ȁ∂াের।   এই   আমার   Ȁথম   িবহাির   িবেয়   Ȁদখা। 
বরেক   িঘের   এক   গাদা   Ȁমেয়   িক   সব   িরচ€য়াল   করিছল।   বেরর   মুখ   Ȁদেখ   মেন   হ� � ল   এর   Ȁথেক   B.   E.   কেলেজর   রািগং 
ভােলা। 

 



 

পরিদন   সকালেবলা   আমরা   বারাণসীর   িদেক.   মাঝপেথ   আবার   ধাবায়   লা� ,   � � ট   তড়কা   আর   িচেকন   কির।   এমন   ঝাল 
Ȁয   িকছ€   Ȁখেত   পারলাম   না।   Ȁবেরাবার   আেগ   আমার   � ঠক   কেরিছলাম   এই   � � েপ   আমরা   Ȁকােনা   মাদক   ব�    (alcohol) 
খােবা   না।   এবার   � ঠক   হেলা   লাে�    খািল   ফল   মূল   আর   িবẠুট   খােবা,   আর   মােঝমােঝ   ইিডিল   Ȁদাসা।      UP   Ȁথেক   Ȁায় 
সমẦ   � � েপ   ধাবা   এবং   Ȁহােটেল   ইিডিল   Ȁদাসা      হে�    Ȁধান   ȀȀকফাẤ   item. 

আমােদর   বারাণসী   Ȁহােটল   Ȁপৗছেত   িবেকল   হেয়   Ȁগল।   যিদও   পেথ   Make   My   Trip   এর   সােথ   কথা   বেল   িছলাম   এনং 
ওরা   জািনেয়িছল   Ȁকােনা   অসুিবধা   হেব   না,   Ȁহােটেল   বলেলা   আমােদর   বুিকং   এক   স≤াহ   আেগ   িছল,   এখন   পয়সা   িদেত 
হেব।   অেনক   কে�    Ȁহােটল   রা� জ   হেলা   Make   My   Trip   Ȁক   Ȁফােন   করেত   এবং   Ȁসটল   করেত।   এই   Ȁবেলম   আমরা   সব 
যায়গায়   Ȁপেয়িছ,   Ȁকােনা   Ȁকােনা   Ȁহােটেল   আবার   নত€ন   কের   পয়সা   িদেত   হেয়েছ।   যা   বুঝলাম   Make   My   Trip 
Ȁহােটল� েলােক   fax   পা� ঠেয়ছ   Ȁচে� র   জনỮ,   িক�    Ȁকােনা   revised   voucher   পাঠায়িন। 

Ȁহােটল   Ȁথেক   আমরা   পেরর   িদেনর   অনỮ   ১৯০০   টাকায়   একটা   টỮা �₅   বুক   করলাম   সমẦ   জায়গায়   ঘুিরেয়   Ȁদখাবার 
জনỮ।   সকাল   ৯   টার   সময়   Ȁবিরেয়   রা� Ȁ   ৯   টায়   Ȁফরা।   Ȁসিদন   রা� Ȁেবলা   Ȁহেটেলর   পােশ   একটা   শিপং   কমে℮ে₅   সময় 
কাটালাম   এবং   একটা   মỮাকেডানা↔   Ȁদেখ      িডনার   Ȁসের   িনলাম। 

Ȁহােটেল   িফরেতই   িরেসপশন   আমােদর   ধরেলা   ওেদর   িসে↖র   Ȁদাকােন      Ȁযেত,   Ȁদাকানটা   নািক   Ȁহােটেলর   মািলেকর, 
িডসকাউ�    Ȁদেব,   Ȁহােটেল   আিছ   বেল।   কালেক   যােবা   বেল   Ȁকােনা   রকেম   ওেদর   কা� টেয়   িদলাম। 

পরিদন   টỮা �₅   আমােদর   িনেয়   Ȁবেরােলা।   টা�₅য়ালা   Ȁমাটামু� ট   সুদশ Ȁন   যুবক,   নাম   কৃ� ,   Ȁস   নািক   বিলউেড   যােব   িহেরা 
হওয়ার   জনỮ।   Ȁস   িবেয়   কেরেছ,   িক�    বউ   বােপর   বািড়   চেল   িগেয়েছ,   আর   ও   ¥প� Ȁক   বািড়   Ȁছেড়   বন্ধু র   সে�    আেছ। 
আমােদর   উ�    ভিলউেম   বিলউড      গােনর   িসিড      চািলেয়   এবং   সে�    গলা   িমিলেয়   আমােদর   কান   ঝালাপালা   কের 
িদেল।      বকাবিক   কের   যিদ   বা   ভিলউম   কমােনা   যায়,   িক�    Ȁসটা   সামিয়ক,   িকছ€Ȁণ   পাের   আবার   Ȁসটা   Ȁবের   যায়। 
এইভােবই   চলল   আমােদর   আমােদর   টỮা �₅   � মণ।   বুঝলাম   এটা   একটা   পাগল। 

যাইেহাক   Ȁথেম   িনেয়   Ȁগল   দুগ Ȁা   ম� ÷ র,   তারপর   ত€লসী   ম� ÷ র,   সংকট   Ȁমাচন   ম� ÷ র,   রামনগর   ȀফাটȀ,   বানাস Ȁ   িহ÷  ু
উিনভািস Ȁ� ট   (BHU)   এবং   সারনাথ।   BHU   কমে℮₅টা   খুব   সাজােনা   এবং   পির� ার।   তেব   আেনক   ধািম Ȁক   বỮাপার   আেছ। 
রামনগর   ȀফাটȀ   তখনকার   কািশর   রাজা   বলব−    িসং   ১৭৫০   সােল   বািনেয়   িছল।   এখন   এটার   অবẨা   Ȁবশ   খারাপ।   Ȁদখার 
মত   হে�    সারনাথ।   কিথত   আেছ   Ȁগৗতম   বু⅜   এখােন   ৫   জনেক   Ȁথম   দীȀা   Ȁদন   এবং   সংঘ      Ȁিত� া   কেরন।   এটা 
এখন   archaeological   জায়গা।   সমẨ   জায়গাটা   Ȁবশ   পির� ার   এবং   পিরছ≠।   Ȁচ€র      িবেদিশ   বু�⅜Ấেদর      এখােন 
Ȁদখলাম।   এর   কাছাকািছ   একটা   িতেব� টয়ান   Ȁরফু� জেদর   িসে↖র   Ȁদাকান   আেছ   (মেন   Ȁলখা   আেছ,   সিতỮ   িকনা   সে÷ হ 
হয়)   � াইভার   কৃ�    Ȁজারাজিুর   কের   এখােন   িনেয়   Ȁগল,      Ȁবাঝােগল   ওর   ভাগ   আেছ।   আমার   িকনলাম।   তখন   আমােদর 
ভীষণ   ভােব   কাত€িতিমনু� ট   করেলা   আমরা   Ȁযন   Ȁহােটেল   লুিকেয়   িনেয়   যাই   যােত   ওরা   বুছেত   না   পাের   Ȁয   আমরা   িকেন 
Ȁফেলিছ।  

   এরপের      টỮা �₅   আমােদর   ঘােট   নািবেয়   িদল,   তখন   Ȁায়   স= Ữা   হেয়   এসেছ।   এখােন   আমরা      দরাদির   কের   ১৫০০ 
টাকায়   খািল   আমেদর   জনỮ   একটা   Ȁবাট   ভাড়া   করলাম।   কথা   হেলা   আমােদর   দশাসেমথ   ঘােটর   আরিত   Ȁদখেয়   ঘাট 
িদেয়   িব� নােথর   ম� ÷ ের   িনেয়   যােব।   দশাসেমথ   ঘােটর   আরিত   Ȁদখার   মতন।      অেনক      িভিডও   িনলাম।   আরিত   যখন 
Ȁায়   Ȁশষ   হেয়   আসেছ   তখন   আমরা      িব� নােথর   ম� ÷ েরর   িদেক   রওনা   িদলাম।   এই   যাȀাটা   িছল   মেনারম।   আমরা 
অ=কাের   গ� া   বেȀ   আর   দেূর   ঘাট� েলা   আেলায়   ভরা।   মােঝ   মােঝ   ভাসমান   Ȁদীপ   Ȁবােটর   পাস   িদেয়   চেল   যাে� । 
Ȁদখলাম   িব� নােথর   ঘােটও   আরিত,   তখন   Ȁায়   Ȁশষ   হেয়   আসেছ।   Ȁবাট   আমােদর   ঘােট   নামাবার   সে�    সে�    পাকড়াও 
হলাম   এক   পু� েতর।   Ȁস   আমােদর   Ȁায়   আমােদর   Ȁদৗড়   কিরেয়   িনেয়   চলল   মা� ÷ র   ব=    হেয়   যােব   বেল।   Ȁভজা 
সỮাতঁেসেঁত   নাংরা      গিল   িদেয়   Ȁযেত   Ȁযেত   পারলাম   এক   পা� া   অধুỮিষত   এলাকােত   Ȁযখােন   আমােদর   পােস Ȁানাল 
� জিনসপȀ   লকাের   রাখেত   হেলা   আর   Ȁাসাদ   িকনেত   হেলা।   তারপর   িসিকউির� ট   Ȁচক   Ȁসের   ম� ÷ েরর   দরজায়   Ȁপৗেছ 
Ȁদখলাম   ব= ,   � নলাম   এȀুিন   হেয়েছ,   আমার   মত   অধািম Ȁক   Ȁলােকর   জনỮ   Ȁবাধহয়।   যাইেহাক   ওই   সỮাতঁেসেঁত   গিলেত 
Ȁদৗেড়   আর   পা� া   পু� েতর   খ¬ের   পের   আমার   যতট€কু   ভ�₀   িছল   Ȁসটা   উেড়   Ȁগিছেলা,   ফেল   Ȁবিশ   দুঃখ   Ȁপলাম   না। 

 



 

এর   পের   Ȁফরত,   Ȁবােট   কের   টỮা �₅র   ঘাট।   Ȁবােটর      ম� ঝ   িছল   একটা   বা� া   Ȁছেল।   � নলাম      Ȁবােটর   মািলকরা   একটা 
িস� + েকেটর,   Ȁযেকউ   ঢ€কেত   পাের   না।   ও   পায়   ৫০   টাকা      এতȀন   Ȁবাট   চালাবার   মজিুর। 

কৃ�    আমােদর   Ȁহােটেল   বাইের   নািবেয়   িদেয়   আমােদর   Ȁকনার   পỮােকট   লুিকেয়   আমােদর   হােত   িদেলা   যােত   আমরা 
আমােদর   গািড়র   বুেট   Ȁরেখ   Ȁদই।   িক�    ওর   ভাগỮ   খারাপ।   Ȁসই   মুহ€েত Ȁ   এক� ট   Ȁহােটেলর   Ȁলাক   Ȁদেখ   Ȁফলল   এবং 
কৃ� েক   একটা   কটাȀ   করেলা   আর   আমােদর   বলেলা   'আপনারা   িকেন   Ȁফেলেছন   Ȁদখিছ'।   Ȁহেটেলর   spy   সব ȀȀ। 
কৃে� র   কাচ€মাচ€   মুখ   Ȁদেখ   মেন   হেলা   ওর   Ȁবাধহয়   Ȁহােটেলর   চাকির   Ȁগল।   এরপের   Ȁহােটল   আর   আমােদর   Ȁকনার 
জনỮ   কথা   ঝােমলা   করেলানা। 

 

 

 

 

 

 



 

ওপের   বািদক   Ȁথেক   :   ত€লসী   ম� ÷ র,   BHU,   দশাসেমথ   ঘাট   আরিত,   রা� Ȁেত   বারাণসী   ঘাট,   রামনগর   ȀফাটȀ,   সারনাথ 
ধােমক   Ầূপা। 

পরিদন   সকােল   আমরা   রওনা   িদলাম   কানপুেরর   িদেক।   পেথ   পড়েলা   এলাহাবাদ।   গািড়   িনেয়   Ȁসাজা   িগেয়   থামলাম 
� Ȁেবণী   স� েম,   ȀচকেপাẤ   Ȁপিরেয়।   Ȁদেখ   একট€   মনȀু≠   হলাম।   Ȁকােনা   ভােলা   বỮাবẨা   Ȁনই   ওখােন,      খািল   একটা 
সাধারণ   চােয়র   Ȁদাকান।   অবশỮ   তখন   Ȁকােনা   অেকশন   িছেলানা।   িকছ€েলাক   Ȁপাটলা   পুটিল   িনেয়   Ẫান   করিছল। 
আমােদর   গািড়      চাকা   একবার   বািলেত   বেস   Ȁগল।   অেনক   Ȁঠলােঠিল   কের   ত€� াম। 

স� েমর   ধাের   কােছ   এক� ট   রাẦার   Ȁমােড়   ফলমূল   Ȁখেয়   রওনা   িদলাম   কানপুেরর   িদেক।   আমরা   পুেরাপুির   GPS   এর 
ওপর   িনভ Ȁরশীল।   কানপুের   আমরা   Ȁপৗ#ছলাম   Ȁবলা   ৩   Ȁট   নাগাদ।   GPS   আমােদর   একটা   স�    Ȁনাংরা   গিলর   সামেন 
িনেয়   িগেয়   আমােদর   Ȁহােটল   বেল   Ȁদখােলা।   এ   Ȁকাথায়   Ȁহােটল   বুক   কেরেছ   Make   My   Trip?   গািড়   Ȁথেক   Ȁনেম   িক�  
আমােদর   Ȁহােটল   Ȁদখেত   Ȁপলাম   না।   তখন   আমরা   � ািডশনাল   Ȁমথেড   মােন   এিদক   ওিদক   � জȀাসা   কের   এক 
িকেলািমটােরর   মেধỮ   এক   বড়   রাẦার   ওপর   আমােদর   Ȁহােটল   খুেঁজ   Ȁপলাম।   আমােদর   সমẦ   � মেণ   এটাই      একমাȀ 
জায়গা   Ȁযখােন   � গল   GPS   � ঠক   মেতা   িনেত   পােরিন।  

Ȁহােটেল   Ȁপৗেছ   গািড়টা   Ȁহােটেলর   সামেন   রাẦার   পােস   Ȁরেখ   আমরা   দুজন   ঢ€কলাম   িরেসপশেন   বুিকংেয়র   বỮাপাের 
কথা   বলেত।   িরেসপশেনর   কথামেতা   তȀুিন   গািড়েত   িফের   Ȁযেত   িগেয়   Ȁদিখ   পুিলশ   গািড়টা   tow   � ােক   ত€লেছ। 
আমরা   িগেয়   Ȁকােনামেত   থামালাম।   আমরা   কলকাতা   Ȁথেক   � াইভ   কের   এেসিছ   � েন   আমােদর   congratulate   কের 
Ȁছেড়      িদেল। 

কানপুের   আমােদর   Ȁঘারার   Ȁকােনা   ℮ান   িছল   না।   খািল   রা� Ȁ   জাপান।   Ȁহােটেলর   পােশ   একটা   রাẦার   Ȁদাকােন   dosa 
Ȁখেয়      হাটা   পেথ   একটা   শিপং   কমে℮ে₅      Ȁগলাম।   এতবেড়া   শিপং   কমে℮₅   আিম   কলকাতায়   Ȁকাথায়   Ȁদিখিন। 
ওখােন   িকছ€   Ȁকনাকাটা   কের   িডনার   Ȁখেয়   Ȁহােটেল   িফের   Ȁগলাম। 

পাইিদন   সকাল   Ȁবলা   রওনা   িদলাম   আȀার   িদেক।   এখােন   একটা   কথা   উে� খ   ȀযাগỮ।   কলকাতা   Ȁথেক   রওনা   Ȁদয়ার 
পর   Ȁথেক   বারাণসী   পয Ȁ−    জাতীয়া   সড়েক   (   na� onal   highway)   � ািফক   িনয়ম   না   মানাটা   Ȁকান   বỮাপার   নয়।   উে↙া 
িদক   Ȁথেক   হাই   Ậীড   Ȁলন   ধের   হরদম   গািড়   ,   আর   রাẦা   Ȁস   করাটা   Ȁদেখ   মেন   হয়   তােদরই   right   of   the      way. 
তারপর   check   post   � েলােত   সমẦ   Ȁলন   ধের   � াক   � েলা   দািঁড়েয়   থােক,   গািড়   যাওয়ার   Ȁকান   Ȁলন   ফাকঁা   থােক   না। 
অগতỮা   উে↙া   িদক   িদেয়   যাওয়া   ছাড়া   উপায়   থােক   না।   বারাণসীর   পর   Ȁথেক   এই   Ȁবণতাটা   আেẦ   আেẦ   কমেত 
থােক।   উে↙া   িদেকর   � ািফক   কমেত   থােক   এবং   সাধারণত   তারা   বা   িদেকর   Ȁলেনর   কালভাটȀ   িদেয়   যতটা   পাের 
যাওয়ার   Ȁচ� া   কের।   Ȁবিশরভাগ   ȀচকেপাẤ   � েলােত   একটা   Ȁলন   গািড়   যাওয়ার   জনỮ   Ȁখালা   থােক।   তেব   কলকাতা 
আশপাশ   ছাড়ার   পাের   বাইেকর   আেরাহীেদর   Ȁকানও   Ȁহলেমট   Ȁদখলাম   না।  

আȀার   Ȁহােটল   Ȁপৗ#ছেত   Ȁায়   ৩   Ȁট   হেয়   Ȁগল।   Ȁহােটলটা   তাজমহেলর   সামেন   িছল।   Ȁসই   িদনই      হাটা   পেথ   ট€িরẤ 
Ȁস� াের   িগেয়   � টিকট   Ȁকেট   ইেলিȀক   শাটল   কের   তাজমহেল   Ȁগলাম।   তাজমহল   আমার   এর   আেগ   দুবার   Ȁদখা, 
এবার   Ȁগিছলাম   যিদ   চােঁদর   আেলােত   Ȁদখা   যায়।   িক�    স= Ữার   আেগই   িসিকউির� ট   বার   কেরিদল।অবশỮ   আকাশ 
পির� ার   িছল   না,   থাকেলও   Ȁদখেত   Ȁপতাম   না। 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ওপের   বা   িদক   Ȁথেক   :   তাজমহল   যাওয়ার   ইেলক� � ক   শাটল   ,   তাজমহল,   ফেতপুর   িস�Ȁ   এক   অংশ,   সুিফ   Ȁসই�  
সািলম   কৃ� � র   সমািদ 

 

পরিদেনর   ℮ান   িছল   ফেতপুর   িস�Ȁ   হেয়   িদি�    যাওয়া।   অিমরেক   রা� জ   করলাম   িদি�    না   িগেয়   ভারতপুর   যাওয়া। 
ভারতপুেরর   বাড Ȁ   Ȁস� ু য়ারী   ওয়া↔Ȁ   Ȁহিরেটজ   সাইট।অেনক   িদন   আেগ   Ȁগিছ,   খুব   ভােলা   Ȁলেগিছল।   ফেতপুর 
ভরতপুর   যাওয়ার   রাẦােতই   পাের।      ফেতপুর   িগেয়   Ȁপলাম      বৃ� � ।   ফেতপুর   িস�Ȁর   Ȁভতের   আেছ   সুিফ   Ȁসই�    সািলম 
কৃ� � র   সমাধী।   সȀাট   আকবর   এর   জনỮই   এখােন   তার   ȀফাটȀ   বািনেয়   িছেলন।   ȀফােটȀর   ওপর   তলায়   এখন   Ȁযেত   Ȁদয় 
না।   ওখােন   আেছ   এক   িবশাল   দাবার   Ȁবাড Ȁ,   Ȁযখােন   নািক   Ȁমেয়রা   িছল   দাবার   ঘু� ট। 

ভরতপুর   Ȁযেত   দুপুর   একটা   হেয়   Ȁগল।   আেগর   িদন   Make   My   Trip   Ȁক   Ȁফান   কের   িদি�       Ȁহােটল   বুিকং   কỮাে> ল 
করেত   বলিছলাম।   পের   জানলাম   িকছ€ই   কের   িন।      Ȁক   ওখােন   Ȁফান   ধরেছ   তার   উপুড়   িনভ Ȁর   কের। 

ভরতপুের   Ȁহােটল   বুিকং   িছেলানা।   এি�    Ȁগট   Ȁথেক   Ȁফান   কের   অেশাক   Ȁহােটেল   পােয়   Ȁগলাম।   এি4    Ȁগেট   Ȁদখলাম 
অবসরȀা≤   আিম Ȁর   Ȁলােকরা      সব   িকছ€   মỮােনজ   করেছ।   Ȁভতের   Ȁঘারার   গাইড,   তারাও   এ₅   সািভ Ȁস   মỮান।  

Ȁহােটলটা   Ȁস� ু য়ারীর   মেধỮ।   Ȁহােটেল   বুেফ   লা�    Ȁসের   Ȁবিরেয়   Ȁগলাম   Ȁস� ু য়ারী   ঘুরেত।   Ȁঘারার   জনỮ   আেছ 
approved   সাইেকল   িরকশা।   িরকশা   ওয়ালাই   িছল   আমােদর   গাইড।  

 



 

Ȁভতের   নানা   রকেমর,   নানা   রেঙর      পািখ।   অেনক   িমেȀটির   বাড Ȁ,   িকছ€   সুদরূ   Ȁসািভেয়ত   রািশয়া   Ȁথেক।   মাঝখােন 
নািক   পািখ   আসা   ব=    হেয়   Ȁগিছেলা।   গত   বছর   Ȁথেক   আবার   আসেত   � �    কেরেছ।   অেনক   িদন   আেগ   যখন   এেস 
িছলাম   তখন      মেন   হয়   আেরা   পািখ   Ȁদেখিছলাম।   তেব   জায়গাটা   ভীষণ   মেনারম।   Ȁহােটেলর   চারপাশটাও।   রা� Ȁেত 
বেনর   মেধỮ   থাকার   আন÷ ।   পরিদন   সকােল   আবার   Ȁগলাম   পািখ   Ȁদখেত,   এবার   পােয়   Ȁহেট।   স= Ữা   এবং   সকােল 
দুরকম   অনুভূিত।   এরপের   Ȁচক   আউট   কের   Ȁবিরেয়   পারলাম   জয়পুেরর   পেথ।  

 

 

 

 

 

ওপর   Ȁথেক।      ভারাতপুর   বাড Ȁ   Ȁস� ু য়ারী,   জয়পুর   যাওয়ার   পেথ   দৃশỮ 

জয়পুর   Ȁহােটল   Ȁপৗছ€লাম   ৩   Ȁট   নাগাদ।   Ȁহােটেল   আমােদর   Ȁকয়ার   Ȁটকার   িছল   এক   বাঙািল।   Ȁস   Ȁহােটল   মািলেকর 
Ȁশংসায়   প�ম ুখ,   পাের   তার   সােথ   আলাপ   কিরেয়   িদেলা।   বাঙািল   সাধারণত   employer   Ȁক   Ȁসংশার   বদেল 
�Ȁ� টসাইজ   কের।   এর   িক   হল? 

Ȁহােটেল   Ȁচক   ইন   কের   সে�    সে�    Ȁবিরেয়   পরলাম,   একটা   অেটা   ভাড়া   কের   Ȁসাজা   জয়পুর   িস� ট   পỮােলেস।      এই 
পỮােলেস   জয়পুেরর   মহারাজার   থাকেতন।   এখনও   তােদর   িকছ€   বংশধেররা   থােকন।   পỮােলেসর   Ȁভতের   মুবারক   মহল 

 



 

এখন   Musium.   ওখান   Ȁথেক   একট€   িস� ট   ঘুের   তাড়াতািড়   Ȁহােটেল   িফরলাম   কারণ   অিমেরর   জর   জর   করিছল।   অিমর 
ওঁর   ডা₀ার   বন্ধুেক   Ȁফান   কের   ওষুধ   চাইেলা।   আমার   ঘুরিছ   � েন   ডা₀ার   আি�    বােয়া� টক   Ȁখেত   বলেলন।  

 

 

 

জয়পুর   ȀফাটȀ   এবং   মুবারাক   মহল 

 

 

 

 

আমরা   Ȁহােটেল   Ẫান   কের   সামানỮ   িকছ€   Ȁখেয়   রা� Ȁ   ৮   টা   নাগাদ   Ȁবেরালাম   ওষুধ   িকনেত।   � নলাম   ওষুেধর      Ȁদাকান 
Ȁায়   ১   িকেলা   িমটার   দেূর   বড়   রাẦার   ওপর।   আমরা   অেটা   না   িনেয়   Ȁহঁেট   যােবা   � ঠক   করলাম।   হাটঁেত   িগেয়   Ȁসখলাম 
Ȁায়   সমẦ   রাẦা   Ȁখাড়া,   Ȁমে� া   হেব   বেল।   তারপর   কােছর   ফাম Ȁািসেত   ওষুধটা   Ȁপলাম   না,   Ȁযেত   হেলা   আেরা   দেূর। 
রা� Ȁর   ঠা+ া   আর   Ȁখাড়া   রাẦায়   ধুেলা   Ȁখেয়   যখন   Ȁহােটেল   িফের   এলাম   তখন   আমারও   অবẨা   খারাপ।   সারা   রা� Ȁ   আর 
পরিদন   আমরা   িবছানায়      ছটফট   কের   কাটালাম।   যাইেহাক   পỮারািসটামল   আর   আি�    িবেয়া� টেকর   Ȁদৗলেত   তার 
পরিদন   মাথা   ত€লেত   পারলাম।   Ȁস   িদনই   আমােদর   িচতরগের   Ȁহােটল   বুিকং   িছল   অতএব   একট€   Ȁদির   কের   Ȁবিরেয় 
পড়লাম।   জয়পুের   আর   িকছ€   Ȁদখা   হেলা   না।   অবশỮ   এর   আেগ   আিম   দু   বার   জয়পুের   এেসিছ। 

Ȁসিদন   িবেকেল   আমরা      িচতরগর   Ȁপৗ#ছলাম।   এই   Ȁহােটলটা   িছল   খুবই   সাধারণ।   তবুও      Ȁহােটেলই   িবȀাম   িনলাম 
বাইের   Ȁকাথায়   না   িগেয়। 

পারিদন   সকােল   গািড়   িনেয়   Ȁসাজা   িচতরগর   ȀফাটȀ।   ȀফােটȀর   Ȁঢাকার   Ȁথম   িদেক   অেনক   জনবসিত,   অেনকটা   ব�Ầ 
টাইেপর।   একটা   গাইডেক   � ঠক   কের   Ȁভতের   ঘুরলাম।   িচতরগর   হে�    Ȁফিসেন� টং   সỮাড   িহি⁸।   Ȁদখলাম   প⅘ীনীর 
কỮাসল   Ȁযখান   Ȁথেক   Ȁস   আয়না   হেয়   আলাউ⅗ীন   িখল� জেক   তার   িরে∂কশন   Ȁদিখেয়   িছল।   এখােন   িতন      বার   জহর 
Ȁতেত   Ȁায়   ১২০০০   হাজার   রাজপুত   রমণী   Ȁাণ   হািরেয়   িছল,   Ȁথমবার   রানী   প⅘ীনীর   সে�    এবং   ি⅘তীয়   বার   রানী 
কারনাবতীর   সে� ।      Ȁদখলাম   রানীেদর   ঘাট,   Ȁযখােন   রানীরা   Ẫান   কের   পুেজা   িদত।   িবজয়   Ầ↑   Ȁযটা   রানা   কু↑   ১৪৪৮ 

 



 

বািনেয়   িছেলন   মহ↓দ   িখল� জ   এবং   কুত€বু�⅗ন   শাহর   সােথ   যুে⅜   � জেত।      ওখােন   ¥জন   ম� ÷ র   এবং   ¥জন   টাওয়ার 
Ȁদেখ   অবাক   হলাম।   গাইড   বলল   ¥জনরা   তখন   রােজỮর   administra� on   এবং   finance      Ȁদখেতন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ওপের   বা   িদক   Ȁথেক:   ȀফােটȀর   � ই> ,   িবজয়   Ầ↑,   ¥জন 
Ȁট◊ল   সে�    কীিত Ȁ   Ầ↑,   িহ÷  ু  Ȁট◊ল,   রানী      প⅘ীনী 
পỮােলেসর   একাংশ   । 

 

 



 

এর   পর   িদন   সকােল      রওনা   িদলাম   উদয়পুেরর   িদেক।  

উদয়পুর   আেগ   Ȁকােনািদন   আিসিন।      ওখােন   Ȁপৗছলাম   দুপুর   Ȁবলা।   Ȁহােটল   িরেসপশেন   আমরা   কলকাতা   Ȁথেক 
� াইভার   না   িনেয়   িনেজরা   � াইভ   কের   আসিছ   � েন   একটা   Ȁছাটখােটা   িভড়   জােম   Ȁগল।   মুেখর   ভাব   Ȁদেখ   মেন   হেলা 
ওরা   মেন   মেন   ভাবেছ   এই   দুই   বুেড়ার   মাথা   খারাপ   হেয়েছ।   যাইেহাক   Ȁহােটেল   Ȁচক   ইন   কের   একটা   অেটা   িনেয় 
Ȁবিরেয়   পারলাম   িস� ট   পỮােলেসর   িদেক।   এই   িস� ট   পỮােলেস   Ȁঢাকার   দিȀনা   Ȁচ€র,   আর   িবেদিশ   হেল   গলা   কাটা। 
এিশয়ার   মেধỮ      সবেচ   বড়   ȀফাটȀ   িচতরগর   Ȁঢাকার   � টিকট   এত   কম   িছল   Ȁয   অবাক   হেয়   িছলাম।   বুঝলাম   ওটা   িছল 
সরকাির   স◊ি⅓   আর   এটা   হে�    রাজা   মহারাজেদর   বংশধেরর   স◊ি⅓,   অতএব   তােদর   খাই   অেনক   Ȁবিশ।  

এই   সহর� ট   Ẩাপন   কেরন      মহারানা      উদয়   িসং।   আকবর   িচতরগর   দখল   করেত   আসেছ   � েন   রানার   উপেদ� ারা   তােক 
িচতর   তার   Ȁসনাপিতেদর   হােত   ভার   িদেয়   কু↑   গেড়   Ȁযেত   পরামশ Ȁ   Ȁদন।   Ȁসখােন   Ȁথেক   িতিন   আরও   সুরিȀত 
জায়গায়   রাজধানী   করার   জনỮ   উদয়পুর   Ȁবেছ   িনেলন।   এক   সাধুর   উপেদেশ   িতিন   এই   িপেকালা   Ȁেদর   পাের   তার 
পỮােলস   বানােলন   এবং   আরও   সুরȀা   করার   জেনỮ   ছয়   িকেলািমটার   ল→া   উঁচ€   Ȁদয়াল   িদেয়   িঘের   িদেলন।   এর   িভতের 
Ȁঢাকার   সাত� ট   Ȁগট   আেছ।  

যাইেহাক   এই   কমে℮₅টা   িবরাট   বড়   এবং   খুব   সু÷ র।   Ȁভতের   অেনক� েলা   Ȁাসাদ।   িমউিসয়ামটা   সিতỮ   Ȁসখার   মতন। 
Ȁিস⅜   হালিদঘা� টর   যুে⅜   Ȁযসব   অ⁹   শ⁹   ইতỮািদ   বỮাবহার   করা   হেয়িছল   এবং   মহারানা   Ȁতাপ   িসংেহর   বীরে⅛র 
িনদশ Ȁন   এখােন   আেছ।   যুে⅜   Ȁঘাড়া   � লেক   হািতর   মত   � ঁড়   লাগত   যােত   শȀূ   পেȀর   হািত   ওেদর   আȀমণ   না   কের। 
এক   যু⅜   হেয়   িছল   আকবেরর   Ȁসনাপিত   মান   িসংেহর   সে�    Ȁতাপ   িসংেহর,   দুই   রাজপুত   Ȁসনা   Ȁধােনর   মেধỮ।   আর 
Ȁদখার   মতন   হে�    রানােদর   িবলাস   বহ€ল   জীবন   যাȀার   মহল� েলা। 

এই   িস� ট      পỮােলস   Ȁদখেতই   সে=    হেয়   Ȁগল,   অতএব   Ȁসাজা   Ȁহােটল   িফের   এলাম।   পরিদন   সকােল   একটা   অেটা   ভাড়া 
কের   Ȁবিরেয়   পড়লাম   উদয়পুেরর   অনানỮ   যায়গা   � েলা   Ȁদখেত।   Ȁয� েলা   Ȁদখলাম   Ȁস� েলার   মেধỮ   উে� খেযাগỮ 
ফােতসাগর   Ȁলক,   ভারতীয়   Ȁলাক   কলা   ম� ল   আর   Ȁসােহিলয়ন   িক   বািড়   (সখীেদর   বাগান   বািড়)।   ফােতসাগর   Ȁলেক 
আমরা   একটা   Ȁবাট   ভাড়া   কের   একট€   ঘুের   Ȁবিরেয়   Ȁগলাম   Ȁনেহ�    পােক Ȁ।   এটা   ফােতসাগর   Ȁলেকর   এক� ট   ⅘ীপ। 
এখােন   অেনক   Ȁফায়ারা   আেছ,   ঘুের   Ȁবড়ােত   Ȁবশ   মজা।   ঘ� াখােনক   ওখােন   কা� টেয়   Ȁবােট   কের   Ȁফের   এলাম। 
সখীেদর   বাগানবািড়   Ȁবশ   বড়   এবং   খুব   শা−    পিরেবশ।   এই   বাগান   বািড়র   আনােচ   কানােচ   অেনক   Ȁদশী   এবং   িবেদশী 
আ� টȀẤেদর   Ȁদখলাম   ছিব   আকেত।   নানারকেমর   Ȁদশী   এবং   িবেদশী   পুত€ল   Ȁদখলাম   ভারতীয়   কলা   ম� েল   আর   তার 
সে�    Ȁছাট   Ȁবলার   Ȁসই   পােপট   Ȁশা।  

তারপর   িফের   এলাম   িপেকালা   Ȁলেক।   তখন   Ȁায়   িবেকল   হেয়   Ȁগেছ।   ওখােন   Ȁবাট   ভাড়া   পাওয়া   যায়।   Ȁবােট   কের 
িবেকল   এবং   Ȁগাধূিলেত   এই   Ȁবােট   কের   Ȁবড়ান   সিতỮ   মেনারম।   এই   Ȁলক   Ȁথেক   Ȁদখা   যায়   িস� ট   পỮােলস,   Ȁলক 
পỮােলস,   Ȁযটা   এখন   Ȁহােটল,   জগিনবাস   আর   জগ   ম� ÷ র।   এরপর   Ȁফের   এলাম   Ȁসাজা   Ȁহােটেল। 

 

 



 

 

 

 

উপের   বা ঁ  িদক   Ȁথেক   :   উদয়পুেরর   রাẦায়,      উদয়পুর   িস� ট,   উদয়পুর   পỮােলস,   পỮােলস   িমউ� জয়াম,   যুে⅜      Ȁঘাড়া   সাজােনা 
হািতর   � ঁড়   লািগেয়,   Ȁনেহ�    পাক Ȁ   ফােতসাগর   Ȁলেক   ,   জগিনবাস   /Ȁলক   পỮােলস,   সখীেদর   বাগান   বািড়। 

পরিদন   সকাল   Ȁবলা   Ȁবিরেয়   পারলাম   আেমদাবােদর   িদেক।  

রাজẨােনর   রাẦায়   Ȁযসব   ধাবা   Ȁদেখিছলাম   Ȁস� েলা   িছল   Ȁবশ   উ≠ত   মােনর,   পির� ার   পির� ≠।   তার   Ȁথেকও   ভােলা 
লাগেলা   � জরােটর   ধাবা   � েলা।   Ȁবিশরভাগ   ধাবা   এক� ট   মুসলমান   Ȁচইেনর,   িক�    খািল   Ȁভ� জেটিরয়ান   পাওয়া   যায়। 
উে� কেযাȀ   ওখােনর   বাথ� ম   বা   টয়েলট   � েলা,   এত   পির� ার   পির� ≠   অনỮ   Ȁকাথাও   Ȁদিখিন।   Ȁমাদী   সােয়েবর 
যায়গা   Ȁবােল   Ȁবাধহয়। 

 



 

আেমদাবােদর   রাẦায়   পারেলা   গা= ী   নগর।   ওখােন   আমরা   থািমিন,   িক�    রাẦাঘাট   Ȁদখলাম   িবেদশ   Ȁথেক   Ȁকােনা 
অংেশ   কম   যায়না। 

আমরা   আেমদাবাদ   Ȁহােটেল   Ȁপৗছালাম   Ȁবলা   দুেটা   নাগাদ।   এখােন   একটা   � জিনস   লȀ   করার   মতন,   রাẦা   ঘাট   সু÷ র 
হেলও   িবরাট   � ািফক   Ȁকওস,   কলকাতা   Ȁথেকও   খারাপ।   লালবািত   না   মানা   Ȁকােনা   বỮাপার   নয়,   অবশỮ   � ািফক   পুিলশ 
না   থাকেল।  

এই   আেমদাবােদ   আমােদর   Ȁমাটামু� ট   অেধ Ȁক   যাȀা   স◊ূণ Ȁ   হল   । 

এখােন   অিমেরর   গািড়র   Ȁথম   সািভ Ȁস   বুক   করা   িছল।   অতএব   Ȁসিদন   আর   িকছ€   করা   Ȁগেলানা।  

পরিদন   আমরা   সকােল   Ȁহােটল   Ȁথেক   Ȁচক   আউট   কের   Ȁগলাম   সবারমিত      আȀেম,   Ȁযখােন   গা= ী   থাকেতন।   গ� া 
বেȀ   এই   মেনারম   আȀেম   Ȁছাট   Ȁছেলেমেয়েদর   Ạুল   আর   একটা   সু÷ র   িমউিসয়াম   আেছ,   সবই   Ȁায়   অেনকটা 
আমােদর   শাি− িনেকতন   Ấাইেল।  

এখান   Ȁথেক   Ȁসাজা   রাẦায়,   গািড়   চলেলা      সুরােটর   িদেক। 

(  

সবারমিত   আȀম   গ� ার   ধাের  

(বািক   � মণ   পেরর   বার   ) 
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