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. অবতরণিকা।
বাঙ্গাপাপাহিতো

ভ্রমণকাহিনী অতি হিরল।

কেবল

ভ্রমণকাহিনী কেন_ ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভৌগলিকতত্ব কিছুরই
তেমন প্রাচুর্ধা নাই।

এমন কি, যদিও *সংস্কৃতভাষায় দর্শন,

গণিত ও রসায়নশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তথাপি

. পীদকল বিষয়ে কোনই উতরু্ট লাঞ্গালা গ্রন্থ নাই। ইহার
আপাতত: ছুইটী কারণ লক্ষিত হইয়া থাকে ।

পু

প্রথমতঃ, আমরা আজকাল সাহিতোোর দোহাই দিয়া কেবল
নাটক, নভেল ও ক্ববিতা লইয়াই বান্ত থাকি।

সাহিতোর

উন্নতি-কামনায় এরগ পথ অবলগ্বন করায় বাধা নাই। গ্রস্থকার স্বয়ং এ পথে বিচরণ কারতে কুঠিত নহেন। আমার
বক্তব্য এই বে, কেবলমাত্র সাহিত্যের আলোচনাই জাতীয়উন্নতি-সাধনের সোপান হইতে পারে না। যিনি যে বিষয়ে
কৃতবিষ্ঠ, তিমি মেই বিষয়েরই তথ্যান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন।
সাহিত্াকগৎ অপরিচিত হইলেও নিশ্চিন্তমনে চুপ করিয়া
বিয়া থাকার তাহার অধিকার নাই! এই কর্তব্যজানের

অসভ্ভাব হেতু, যাহা সতা, যাহ দ্বারা জ্ঞানলাভ হইতে পারে,
তাহার দ্রিকে আমাদের লক্ষা নাই। এজন্যই বিশেষ আলো.
চন! দ্বারা স্বীয় মন্ডিষ্ধ উন্বরিত করিয়া, নৃতনসত্যাবিষ্কার দুরে
থাকুক, ভাষান্তর হইতে পূর্বাধিদ্কুত তথ্য উদ্ধার করিয়া; বঙ্গ-

ত্বাযাধ অনুবাদ করিততেও কেহ চেষ্টিত হন না।
স্দতলও

ধু
সি
লও
০

|

(%*
দ্বিতীয়তঃ, দশন, গণিত ও
রাশির বদ্দিও জগতে

)
রলারনা'দ সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থ-

তুলন। নাই, তথাপ সংস্কৃত মৃত-তাষ।

(1)৬4-187৫৬) বলিয়া এবং বঙ্গভাষায় এ নকল গ্রন্থ অনুদিত
হইলে, কেহ আর

এ

মৃতভাষাশিক্ষার্থ যত্্শীল হইবেন ন।

এই আশঙ্কায়, অনেকেই & পথে অগ্রপর হইতে সঙ্কুচিত হইয়া
থাকেন।

যাহা হউক, এই »ই সিদ্ধান্তের ভাল মন্দ বিশদভাবে বিচার
কর! এসুলের টাদ্শ্ নঠে।
যাহতে পারে যে, যতাদন

গুবে নিঃসাক্কোচে এই মাত্র বল!

পখাস্ত

বঙ্গভাষায় কেবলমাত্র

সাঁহ-

“ভার একচেটিরা অর্ধিকারের পারবর্তে নানাপিষায়ণা আলো

চদার আবিতাব লা হইবে,
আশ! সুদূর প্রাঙ্প্ত।

ততপিন বাঙ্গালীর জাতীয়উন্নতির
|

ইহ বড়ই লজ্জ। ও পারতারপর

সম্বন্ধে এ গ্যাস্ত বগল

বিষয় যে, আমাদের দেশ,

গ্রন্থ বাইর হইয়াছে, তাহার মাধ"

কাংশই ইউরোপীয়পনাটক-রচিত।

ম 1৪ দুই চারি জন বাঙ্গাণী

গ্রন্থকার

ভবুদ্ত ঠহয়াছেন।

এ ধ্যদের আলোচনার

তখাপি

বৈদেশিক গ্রন্থাদর তুশনায় ভাহাদও ত্রান আত অ'কাঞ্চংকর।
ইউরোপীর়গণ

সাতসমুদ্র তেরনদা

ন্বদূর তারঙেন

অবলম্বন

করেন,

তগ্যান্ুদন্ধান

আমাদের

উর্রীণণ হ্যা আদিহা, এই

কাঁছবার

অন্ত যেরু” অধাবসায

দশায় স্বাতাগিন হাতার শতাংশ

অবলম্বন কর্রিলেণ কর্তবাজ্ঞোানের সভা রক্ষিত হইয়াছে বিয়া,
আমরা স্পদ্ধা করিতে পারিভাষ।

'কেছ কেহ ধরেন, ইউারাপীয়গণের গায় আমাদর মেদধপ
ধনৈশ্বধ্য নাই যে, নাশ্চস্তুমনে বলিয়া! বসিয়া নানা তত্বাুম্দানে।
ঠ
হি

( ৬০)
অন্িনিবিষ্ট হইত পারি।

আমাদিগকে

অগ্নচিস্তায় ব্াতিবান্ত

থাকি/ত হয়।
এ কঞ্চ আমর! স্বীকার করিতে পারি না।

সকলেই আর;

অন্নচিন্তাক্রি নহেন: স্ভামাদের ভিতর এমন সহস্র সহস্র যুবক
আছেন, বাহার! ধনের প্রাচুা উপশলন্ধি করিয়াও ইন্দ্রিয়াসক্তিতে

মন্ত থাকিয়া ধরশ্বধোর শ্রান্ধ করাকেই ব্যয়ের উপযুক্ত পণ
বলিয়া জ্ঞান করেন। তারপর ইউবোপীর়গণের আয়ের তুল-:

নায় আমাদের আয়

যেমন অল্প, তাহাদের বার তুলনায় *

আমাদের বায়ও তেমনি সংক্ষিপ্ত8 বিশেষতঃ, আমরা অল্পায়াসে
অল্পবায়ে স্বদেশের যেমন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি, সদর

ইউরোপথণ্ড হইতে এদেশে আসিয়া কোন পর্যযটকই তেমন
সহজে কৃতকার্মা হইতে পারিবেন না ।

যাহা হউক, আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সে সকল গ্রন্থাভাব পূরণকল্পে প্রণীত হয় নাই। সে বিষয়ে আমার যোগ্যতার অভাব
. আছে।

অথবা

বঙ্গভাষায়

ভ্রমণকাহিনীরচয়িতাগণের

পথ-

প্রদশক হইব, এমন স্পদ্ধাও আমার নাই। সৌভাগাবশতঃ
কয়েকজন যোগাতর কৃতবিগ্ভ লেখক ইতিপুব্রেই সেস্থান গ্রহণ
করিয়াছেন ।

বাঙ্গালী চিরকালই দেশভ্রমণে অনভ্স্থ। বাম্পীক্ষশকট
ও পোতাবপী পণশ্রমের লাঘব করিলেও, আপনার শান্তিপূর্ণ
কুটার প'রত্যাগ করিস, প্রবাল পধ্যটন করা তাহাব অনভ্যাস।
প্রবাসের ক্রেশময় পর্যাটনে কি শান্তি এনহ্িত আছে, তাহার

মন্মোদঝাটনে তিনি অমমর্থ।
দেশপন্যটন £য কেবল শান্তিগ্রাদ, দেশত্রমণে যে কেবলমাত্র

রি

|

)

কৌতৃছল চরিতার্থ হইধ1 থাকে এমত নহে,--অশেষ জ্ঞান এবং
অভিজ্ঞতাও জন্মে । এ বিষয়ে মনস্বী শ্রীযুক্ত রমেশচন্্ দত মহা.
শয় লিখিয়াছেন ;--&. ৮8110 10 ট9710067) 1011017 87800.
09000 110) 000১0931500 010+ 11100010710 00113 &
1186017 10101 007 (০6101000501) 1000 000770,

এই কথাকয়টা বর্ণে বর্ণে সভা । এই জ্ঞান ও এই শিক্ষা
নাই বলিয়াই, আজ বাঙ্গালী দাহসে, ক্রমে, ব্যধসাবাগিজা
অন্যান্য জাতির দমকক্ষ নূহ । নানার্দেশীয় নানাবিষয়ের ও

দর্শনীয় বস্তর বর্ণনা পাঠে যদি তাহার দেশত্রমণম্পৃহা বিদুগাত্রও
বদ্ধিত হয়, সেই ভরসায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থথানি পাঠকলমাজে
গ্রচারিত হইল।

৪

সণ ১৩১৪,

ইব্রাইমপুর, ত্রিপুরা ।

ৃ

্রদ্থকার।

সি 2

ছল তাদলাপা
গা

৯ম

পপ:

পদ পাল

এ? পি

লালিত

৫05

উল নিপতিত

এপি

৯০৭

উপ ৭
শপা্িলািল

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ |
পাশ গটিয্জেরারটি
এ
৬

খাত্রা।
অতীত গৌরবের লীলাভূমি উত্বরভারত পর্যাটন করিতে,

বাঙ্গালীমান্রেরই প্রাণ ব্যাকুপিত হইয়া উঠে। যে আধ্যগৌরব'
শিখা এককালে এসিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপখণ্ঁকে আলো.
কিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা আজ নির্বাণোনুখ । কিন্তু
তবু সেই নির্বাপিতপ্রায় বহ্ছির উজ্জল প্রভা দিগন্তোত্তাসিত।
সে দীপ্রিতে আজিও ভারতবাসী একসারে

তমসাচ্ছাদিত

হইয়া

যায় নাই। কৈশোরের বিজডিত-ম্থাতর তমোময় গহ্বর হইতে
বাঞির হইয়া, যেইদিন আলোক.পুলকিত জ্ঞান রাজ পদাপণ
করিয়াছি, সেইদিন হইতেই হিন্দুপ্থানের প্রাচীন কীতিকলাপের

প্ুপ্রায় চিহনগুলির দশনম্পৃা আমার ম্যনস-পটে একটু একটু
করিয়া জাগিয়! উঠিতেছিল।

এ্রধোগ ও অবসরের অভাবে

এতদিন সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই।

৬
শপাসলিস্িিলিসপসন নল পাস

|
স্টপ

8
হাত পাম্পি ল্পাসিলামপপি ০

-জমণ।

এ
পা ক পাশপাসটিসসপসিপাত
পাসদিসমিদিপাসপ দপ্ল্িবলঅপলাপসপপলপা্পনি%/৭১০০৯ািলা
পা
াসটলা সপ

পা

বাং ৯৩১৩ সনের ই মাঘ আমার জীবনেরতিহাসের
এক চিরম্মরণীয় দিন।
চিরপোধিতথাঞ্কাপরিভৃপ্তিকল্পে আজ
আমি সকলবাধা-বিপত্ি অগ্রাহথ কারয়া, সামান্ত কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী গ্রহণপূর্বক হূর্ধ্যান্তের সঙ্গে, সঙ্গে হাবড়ার পথে

আসিয়া দীড়াইশাম।॥ মাঘমাস, পশ্চিমে এ সময় দুরন্ত শীত।
কিন্তু আমার উতৎসাহ-তরঙ্গে দে সব চিন্তা] চুর্ীকৃত হুইয়া কোথায়
তানিয়া গেল।

কলিকাতায় আঞ্জ তেমন শীত বোধ হইতেছে

না) বরং কিছু কিছু ্ীম্বান্থতব হইতেছে । আমি হাবড়ার

পুলের উপর আপিয়া দাড়াইলাম। তথন পুণ্যতোয়। ভাশীরথীর বক্ষে অসংখা পোতাবলীর উপর শত সহন্র আলোকমালা
প্রজ্জলত হইয়াছে । নাধিকগণ তরণী লইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটা
করিতেছে;

আর পুলের উপর দিয়া লোকশ্রেণী সারাদিনের

পরিশ্রমের পর পিপীলিকাপালের স্তায় সনের দিকে উদ্ধমুখে

ধাইরা ছুটিয়াছে। বিশ প'চশ টাকা মাহিয়ানার কেরাণীবুন্দ,
এই সারাদিনবা!পা হাড়ভাঙ্গ। খাট্ানর পর যখন সেতুবন্ধের উপর
দিয়া, এই সন্ধ্যাণাকরানক্ত গ্রাগাগতবসন্ত-মলযম্পশে ললাটের ঘম্ম'
বিন্দু অপনোদন করিতে করতে, ভাগীরথাঁর নীলবক্ষে ফুলীকমল

দলসদূশ অসংখা পোতাবলীর মধ্য দিয়া গমন কারিতেছিলেন,
তথন দূরপল্লীবানিনী পরিবারবর্ের 'প্ররমুখচ্ছধি স্মরণ কারয়া,
তাহারা কি আরাম ও আনন্দই অনুভব করিতেছিলেল, ছাহ।

কে বলিবে? দূরেপশ্চাতে কলিকাতার অসংখ্য এসরাশির
গল্ীরকল্লোণ উথিত:হইতেছিল। মনে হষ্টল, যেন মানবের
কোলাহল ছাড়িয়া, কোন এক অনির্দিষ্ট শান্ত-রাজ্ ছুটিয়।
চলিয়াছ।

1

অনি পিসি

উপিপদশিস

সিলসপািপা সিনদনিলপিপাসসিি

॥

সি লাঠি

চি

০

০

লাকী পাতাপাত০৭

হাবড়। টসে উপস্থিত হইলাম। এখানকারর নূতন সন.
গৃহটী একটা বিরাট-ব্যাপার।

দেখি নাই।

এত বড় গৃহ আর কোথাও

এই তত়িল্লতাবিভূষিত, বহুলোক কণঠকৃজি তব

বিভিন্নপ্রদেশাগতজ্নঠদদলিত গৃহ"গ্রাণে আসিয়া দাড়াইলে,
যাত্রীর মনে কি অপূর্ব ভাবেরই উদয় হইন্পা থাকে!
আমার প্রথম গন্তব্য স্থান বেনারস। সঙ্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ ।
৬ নং প্লাটফরমে বোম্বে মেল(০79) 17811. দীড়াইয়া বুক ফুল! রর
ইয়া, “ফুদ্ ফুদ্্। রবে সময্জের সংক্ষিপ্রতা জ্ঞাপন করিতেছে । আমি

তাড়াতাড়ি টিকিট লইয়া, মাল 'বুক' করিতে গেলাম। কিন্তু
হাওড়! ষ্টেশনে মালবুক এক বিরাটকাগ্ড। সামান্য কুলি হইতে
'আরস্ত করিয়া 13০০1178 61৬ পরাস্ত সকলকেই কিছু
কিছু দক্ষিণা ন। দিলে, নিরাপদে মাল 'বুক? করা €ঃসাধয | এই
সব গোলমালে আমার গাড়ী "মস হইয়া গেল। আধঘন্টা
পর [087১০1৭ 001)০55 ছুটিগা যাইবে । কিন্তু এ সময় যাত্রী,
কের সংখ্যা অত্যন্ত

অধিক।

ছু'দিন পর

চন্ত্রগ্রহণউপলক্ষে

৬কাশীধামে ন্নান করিয়া পাপপ্রক্ষালন ও পুণ্যাঞ্জন করিতে,

সহত্র সহত্র লোক প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়াছে।
আমি 10179$8 টেণেও স্থান পাইলাম না।
1১০719)) 0811এর জন্ত অপেক্ষা! করিতে

অগত্যা আমাকে

হইল।

পঞ্জাৰ মেলে

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী নাই। আমি অতিরিক্ত মাণুল দিয়] [0$97
61885 এর জন্তা একথানা 170689 1576 [8০917 লইলাম। *
তখনও পঞ্জাব মেল ছাঁড়িতে ছই ঘণ্টা বাকী। কিন্ত গাড়ী
প্লাটফরমে আপিয়! দাড়াইয়াছে। আমি ধীরে ধীরে আসিয়া

গেটে দাড়াইতেই একটা স্থাটকোটমগ্ডিত কুষ্ণান্গপুরুষ আমার

৮

£.

স্পা

উত্তরপত্চিম-ভ্রমণ |

পল্লব

সপ

সটান টপ মি

০০৯ রগ

উপ

এ

শসা

. হাত হইতে টিকিটখান। ও 1280883 (২7৪ 6৫১10 খান! টানিয়া

লইল। তারপর প্রভুত্বস্চকম্বরে বলিদ্কা উঠিল, আমি তোমাকে
টুকিতে দিব না।” আমি একটু অবাক্ হইয়া, ব্যাপারটা! কি
জানিতে চাহিলাম।
,
রি
তিনি এবার তাহার প্রন্ুত্বের মাত্র! ষোলতসানারূপ আমাকে
বিধ্বিত করিয়া দিবার জন্য উচ্চকণে বলিলেন, “আমার ইচ্ছা,
আমার
..*

খুনী ।”

আমার

পু

ভয়ঙ্কর বাগ হইল;

ইচ্ছা! হইতে পারে না
লইয়াছি।

কহিলাম,

“তোমার এমত

দেখিতেছু না আমি মধ্যমশ্রেণীর টিকিট

পথ ছাড়-চুকিতে দাও ।”

লোকট। এবার পথ আগ্লাইয়া, দাড়াইল। আমার সঙ্গে
আমার এক্ ভাইপো ছেদন পর্যাস্ত আ[সিয়াছিল। সে কছিল, “ঘুষি
চালান। আমি একটু অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। লোকট।

দেখিতে শুনিতে তেমন বর্ধর মূর্খনহে) অথচ কারণ ন! দর্শাইয়া
কেন এরূপ অপঙ্গত ব্যবহার করিতেছে,

পারিলাম না।
করিয়া,

আমি তাহার দাহত বাকৃবিতপ্তা বৃথা মনে

্রেসননাষ্টারের

করিলাম।

কিছুতেই বুঝিতে

নিকট

মাসিয়। সকল

বিষয় ব্যক্ত

্টেসনমাষ্টার খাঁটি সাহেব; তিনি ভাবিষ্। চিন্তিত,

বলিলেন, “ইছার অবশ্ত কারণ

হইয়াছে ।”

থাকিবে, বোধ হয় স্থানাভাব

|

* আমি কহিলাম--“লাহেব, এমত হইতে পারে না। এখনও

গাড়ী ছাড়িতে অন্ন দেড় ঘণ্ট! বাকী--সমণ্ত গাড়ী খালি
পড়িক্ব! রহিয়াছে । তুমি আমাকে
দাও ।”

একখানা 21006) ০1৫৮

ধাত্রা।
নদ

উপ

৭

খা

পাবি
০৯০ পাপা

এ

সালা সা

সিএস

৪
অং অক

পপি পাসটিলাজাসা

সা

বাসনা
০০

লা

পাস

পাপা

পা

পিন পা

্াহেব বলিল,__তাহা আমি সঙ্গত মনে করি না। সেতাহার
[09৮5 করিতেছে, আমি কেন 11)197197€ করিব । তুমি যাও,
আমারপ্কথা কহিও, নিশ্চয়ই টুকিতে দিবে ।

|

আমি সাহেবের এষ মৌখিক অনুমত্তি লইয়া আগিয়্া,চেকার
সাহেবের নিকট জ্ঞাপন করিলাম।
কিন্ত কি আশ্যর্ধা।
লোকটা এবারও দৃঢ়ষ্বরে আমাকে প্রত্যাথ্যান করিয়া! কহিল,
“| 10

11006100106 3 0015 0820

আমার ভাইপে। জোর

09,%

প্রকাণ করিতে বলিল!

|

আমার

এসুলে জোর প্রকাশ মূর্খতা । আমি পূনরায় আসিয়া সাহেবকে
কহিলাম,
01061 .%

৮06

৪0100 11108 517, 009 ৪005

110660

্

সাহেব রাগিয়!। চটিয়া অগ্রিমূর্তি হইয়া বলিলেন, ৮13৩৮ [
01121 01৮৩ 7000 8 571016]0

০7491”

তারপর

লাফাইয়া

উঠি ইাকিলেন কোন্ হায়।” দরজার নিকট হইতে একটা
চাপরাসি আসিয়। হাজির হইল। সাহেব হুকুম দিলেন, “বোলাও
তো-টিকিট চেকারকো।”
চাপরাসি আজ্ঞা লইয়া দৌড়িয়া
যাইন্ধা, গোকটাকে আনিয়া! হাপ্রির করিল। ঠেকাবসাহেব

দর্পভরে ঘর ঢকিয়া, দক্ষিণহস্তে টুপি খুলিয়া সাহেবকে নম্মান
প্রদর্শন করিতে করিতে বামহস্তে অতি তাচ্ছিল্যের সহিত আমার
হাত হইতে টিকিটখান। লইম়্! বলিল, *ঠ9] 86৫ 11, 11)9 10800
1718 20৮ » 11)110-01555 1101596 ৪0161) 0৪ 08777060056]
|)) 11) 7010)181) 1710110100৮

এতক্ষণে ব্যাগার কি কিঞ্চিৎ বোধগম্য হইল। আমি [7
ষ.

১৩
পির

উন্তরপশ্চিম-জরমণ |
পাটি?

সসপিল

ছি

৪৯লাএ 5তিপা পিল

১৯

0388 বিরএর টান

ছিঠাস ১উন ৮৯ ৪৯পাসছিটি
পা ১১০৫৯

৬১

দিসিলসপ সলািপাচ
পালা উপল

িতানিসিলা সপন

বারি জিভান। রিদর্ি ৮৫1

176 00 %7 825 (0 10013 12?

চেকারদাছেব বোধ হয় মবে মান কার্যে ভর্থি হইয়াছেন;
তাহার অভিজ্ঞতায় 11638-1:8)8 1608) বোধ হয় এই নূতন ।
তিনি ভ্যাবাচ্যাক। খাঁইয়! গেলেন, অণ কিছু বুফ্িতে পারিলেন
এমত বোধ হুইল না।

সাহেব তাহাকে “51010,

বলিয়া অনেক গালি দিলেন)

1010২৫10807

তারপর বলিলেন, "18106 0718

191 (8101৮, ৮00 09২৩ 01081)1৬ 00 11১6 10058714978 91000),
1) 17701701710) ১০০

80000 বাহ

10 00600628110 101

$037,007100006 10৮07 8০0 01) 11 01))5 আনি?

মুখচোক চুণ করিয়া, চেকার "সাহেব বাছিরে আমিলেন।

এবার আর গেটের দিকে না যাইয়া, অন্তর কোথায় উধাও
হুইয়! চলিয়া গেলেন।

বোধ হয়, পরাজয়টা

বড়ই

প্রাণে

বাজিয়াছিল।
এদিকে দরজ! বন্ধ; তাহাকে আসিয়া খুলিতেই হইবে,

উপায় নাই । আমর। অপেক্ষা করিতে লাগিলাম ৷ কিছু পরে
তিনি অন্ত দিক দিয়া আর
আলিয়া হাজির হইলেন।

দু'জন সাহেব

জুটাইয়া লইয়!

যেন ভুলটা বড়ই নুতন রকমের;

যেন ইহাতে এখনও দনেহ থাকিতে পারে, এই ভাবে লাছেবদ্বযনকে আমাদের টিকিট দেখিতে অনুরোধ করিলেন। ক্থামি
সন্বান্তবদনে এ দাহেবদের নিকটে তাহার বিজ্ঞতার পূর্ণ পরিচয়

দিতে দিতে বাইয়া 'প্লাটফরমে ঢুকিলাম। আমার ভাইপো
সেইথান হইতে বাসাছিমুখে প্রস্থান রি |
সি

22
বারাণসীক্ন পথে।
শিপ

সার

রাকা দি, পাতি কল্উসাস্মিসি রী ৯০৮,

০৯

ত সা শী কী

এ

মম
০ ৭পপ বাস িলামদিক মিলিত লক্দিলীসিপী পপ

এলি

১১
পি ভাল

নিউ পািলাতিতাও শিপন

বারাণসীর পথে ।
প্াফরমে ঢুকিয়াই দেখিলাম, বাঠদিকে পঞ্জাব মেল গস্তত।
হইয়া রহিয়াছে। ভর্কেই বলিয়াছি। পঞ্জাব মেলে তৃতীয়
শ্রেণীর গাড়ী থাকে না।

মধ্যম প্রেণীরৎ গাড়াও উর্ধাসংখ্যায়

ছথান| দেওয়| হইয়া থাকে। বাকী পাচ মাতখান! গাড়ীর
সকলই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গুাড়ী। ইহাদেরই
একটাতে 'মেলকার' ন্ট আাছে।

কোন

আমি ধখন মধ্যম শ্রেণীর

একটী কামর। খুপিয়। প্রবি&্ই হইলাম, তখন প্রায় সকল
গাড়ীগুলিই শৃন্ভ । আমি আমার আসবাবপত্রগুল কুলির মাথা
হইতে নামাইয়া, একখানা ধবঞ্চির উপর রক্ষা করিলাম ।তারপর

তার পয়স। চুক্মাইয়। দয়া, উপরের

একটা হেঙ্জিংবেড নামাইয়া,

তথায় এরা পচনা করিলাম । ইষ্ট ইঙিয়ান রেলওয়ের মধাম

[শ্রণীর গাড়াগু'ল অন্তান্ত বেলওয়ের প্রায় দ্বিতীর শ্রেণীর তুল্য।
এক একটা কামরা নর, ঘেন এক একটা বৈঠকথানা ঘর।

ঠিক প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর দেলুনের আদরে নির্মিত হইয়াছে।
তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলিও আজকাল এই ধরণে গ্রস্তত
' করা হইতেছে;

নাই।

তবে

মধাম

শ্রেণীর মত তথায় গরম আট।

প্রত্যেক কামরায় মাটথান করিয়া বেঞ্চ; তদ্বাতীত

চারি কোপে চারিখানা 11001510210

দেওয়া আছে।

আমি

ইহ্ারহ একটীর উপর আমার শহা! প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম,

কারণ, এই সব বেঞ্চেতে একবার উঠিয়া গা রক্ষা করিতে
পাঞ্িলে, প্রায়ই ভিড়ের সময়েও যান্ত্িকগণের উৎপীড়নে ব্যতি-

ব্যন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

৯২

|

্

পপি

সা

উত্তরপশ্চিম'ভ্রমণ 1
পাস

সি

উপল

পবা

৪ পি

০৯০০০-৭৭ এ

সি

পস

আমি শয্যা রচনা করিলাম বটে, কিন্তু শয়ন করিলাম না।

ভ্রমণপিপানা আমার হৃদয়ে এতই ব্লবতী হইয়াছিল যে, হাবড়া

হইতে বেনারস পর্যন্ত এই স্থদূর পথের তাবৎ দর্শনীয় বস্তই
যতদুর সম্ভব দেখিয়। লইবার লোভ সম্বরশ করিতে পারিলাম
না।

গাড়ী ছাড়িবার এখনও একঘণ্টা বিলগ্ব আছে।

বসিরা

আলোকমাপাপরিশোভিত,

চারিদিকে লোকের

বহুবিশৃত

আমি

্েসন-প্রাঙ্গণের

ব্যস্তদমস্ত ছুটাছুটি দেখিতে লাগিলাম।

এমন সময় আর ছুট ভদ্রলোক আসিব কামরায়

প্রবেশ করি-

লেন। ইহাদের একজন আমারই সমবয়স্ক, বয়স ২৪।২৫
হইবে । ইনি কার্য্যোপলক্ষে দ্বারভাঙ্গা ঘাইতেছেন। দ্বিতী-

য়ের বয়স চল্লিশ বসরের নুন নছে। ইনি বাবসা-উপলক্ষে
সীতারামপুর ষাইতেছেন । কলিকাত1 বাগবাজান্র ইহার

বড়

কারবার আছে ।
একা একা বসিয়াছিলাম)

দ্'জন ভদ্রলোক

পাইয়া, বেশ

গল্পসল্প জুড়িয়া দে€য়া গেল। অতি অল্পসময়ের মধোই পরস্পরের ভিতর বেশ সৌন্বদ্থ স্থাপিত হুইল । বয়স্ক ভদ্রলোকটী
তাস্বপদ্ধারা আমাদের সম্বদ্ধন; করিলেন ।
রাত্রি ৯।* ঘর্টিকার সময় গভীর রোলে চরাচর কম্পিত

কিয়া, পঞ্জাব মেল সদর্পে নক্ষত্্রবেগে ছুটিয়া চলিল। ইতিপৃর্কে
ঘর কখনও পঞ্জাবমেলে চাপি নাই । বেঞ্িতে বলিক্পা গর
পথে মস্তক বাহির করিয়া, চারিদ্িকের

শোভা

দেখিতে লাগি-

লাম। বঙ্কাবাতোতক্ষিপ্র ধুলিরাশির মত চারিদিক হতে আবজ্জনারাশি আপিয়া নাকে মুখে পড়িতে লাগিল।
বাযুরাশি

কর্ণপটহে

প্রবলবেগে আঘাত করিতে লাগিল) মধ্যে

মধ্যে

ন্

৫

2

.এএ০ দলা

জা এপি তা

তাপ পাপা

শিপ

সিসপ

লস

পা

তিশা

ইঞ্জিনের ধূমরাশি হইতে কয়লার কণিকাসমূহ আসিয়া, চোখে
সুখে পড়িতে আরম্ত করিল। এরূপভাবে আর বদিয়। থাক!
বিশেষ নিরাপদ নহে মনে করিয়া, আমি মাথা ভিতরে টানিয়

একটু সরিয়! বমিলাম প্রবং মঙ্গীগণের সহিত গল্প আরস্ত করিলাম।

ব্রান্জি ১১ ঘটিকার সময় গাড়ী একবারে আদিয়া বদ্ধমান

গৌছিল।

কথন কোন্ ট্েসন অতিক্রম করিয়া আসিল, তাহা

কিছুমাত্র অনুমান করিতে পারিলাম নণি।
গাড়ী বদ্ধমান

ছাড়িদ্না, পুনরায় আসানমোল

অভিমুখে

যাত্রা করিল। নিদ্রাদেবী আসিয়া, তাহার কোমলকরস্পর্শে
অন্াক্ষযে আমার নয়নন্য় চাপিয়া ধাঁরতেছিলেন। আমিও আর
অপেক্ষা না করিয়া, শব্যার উঠি গ। রক্ষা করিলাম এবং নিদ্রা-

দেবীর ক্রোড়ে খিশ্রাম লইলাম।

রাত্রি ১টার সময় গাড়ী সীতারামপুর
প্রো লোকটা নামিয়া গেলেন:

সনে

পৌছিল।

প্রৌচ বলায় আমার উপর

চল্লিশ বৎসরের কেহ রাগ করিবেন না।

আঞ্কাল

অনেকে

এই বরসে বুদ্ধত্ধে পদাপণ করেন। আম ঘুমের ঘোরে তাহাকে
বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে পারিলাম না।
|

গাড়ী যখন মধুপুর পৌছল, তখন জমাদারপ্রবরের তার.

শ্বরে হঠাং নিপ্রাভ্গ হইয়। গেল। জমাদার প্রভু, বৃষভনিমিতকণ্ঠে যাত্রিগণকে মধুপুর ষ্রেসনে আগমনবার্তী জ্ঞাপন
করিতেছিলেন। যাহা হউক, আমি উঠিপাম । আমি পথিক;
দেশ দেখিতে বাহির হইয়াছি। ঘুমাইয়া যতক্ষণ কাটাইব,
ততক্ষণ ছন্ত অনেক দেখিরা শুনিয়া লইতে পারিব, এই মনে

করিয়া নামিপাম। দেখিলাম, আমার সঙ্গীয় লোকটী নাক
২

সুষ্ঠ.
পাপা

উত্তরপস্ি-।ক.

পিপিপি

বস্পস্সিসা

লি

পপ

পাস

লিসা

পার াাপস্সিস্িিজ

ভাকাইয়া ঘুমাইতেছেন এবং আরও হাল অপরিচিত

লোকের ইতিমধ্যে শুভাগমন *হইর়াছে। আমি , চোখমুখ
রগড়াইয়া, একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম । শুমন

সমক্ধ

একটী প্রৌঢ় ভদ্রণোক আসিয়া, দরজা ধারা টানাটানি আরপ্ত
করিল! দিলেন । আমি সরিরা বসিলে, ভদ্রলোকটা যেন ভিতরে

প্রবেশ করিলেন, অমনি কোথা, হইতে এক ভীষণ হুগন্ধ
আদিয়। একবারে আমাকে অভিভূত করিঘা চফলিল। ভত্রলোকটার বয়স আনুমানিক ১০ বসর। দিবা লম্বা! চৌড়া

চেহারা-_দেখিলে বাগালী কি পশ্চিমে বুঝিবার সাধা নাই।
মাথায় কাল “ক্যাপ',গায়ে লম্বা কোট,পায়ে চটিজুত' । দেখিলাম,
পায়ে এক ভীষণ ক্ষত; তাহাতে 'আইডফরম' মাথান। তথা
হইতেই এই দুর্গন্ধ নিঃসারিত হইতেছে ম্লটা বড়ই দমিয়া
গেল, ভভুপোক্টা আপিফ্বাই আমার [বপরীতদকস্থ হে'গং
বেডটী দখল কারয়। বসিল্লেন। এদকে গাড়িও ছাড়িয়া দিল।

আমি কাপড়ে নাপিক? মণ্ডিত করিয়া,পুনরার গকা'তর নিশীথশোভা দর্শনাভিলাযে গবাক্ষপথে মন্তক বাহুর করিয়া ব'সলাম।

ছেঁসন ছাড়িয়া গাড়ী 'হুহু* শবে চত্দ্রকরপ্রদীপু ক'চৎশালতরুচিন্তিত সাগতালের অনুন্বর গ্রদেশ অতিক্রম

করিয়া চলিল।

ভদ্রলোকটী মধ্যে মধ্যে উঠিয়া আবার নূন করিয়া ক্ষতস্ত্ান
'আইডফরম'

মাথাহরা দিতে লাগিলেন । সে উৎকট

গন্ধে

আমি একবারে জ্বাগাতন হইয়া গেলাম ।
গাড়ী বৈগ্যনাথ -ষ্টসনে ধরে না। তথাপি গাতশীল গাড়ী
হইতে বৈদ্থনাথের শোভা যতদূর দেখিতে পাইলাম, তাঙাতে
বড়ই মনোরম বোধ হইল। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়,

ঝারাণসীর পখে।

8:

মধ মধ্যে প্রশস্ত
দরুদ -ষেন স্থাস্কাশরীরে এখানে
ক্রীড়াকরিতেছেন। যখন গাড়ী ঝাঝ। ষ্টেসনে পৌঁছিল, তখন
জ্যোতআ্াপুপকিত যা?মিল্লীতে প্রন্কতিএ এক বিরাটদৃশ্তা নয়নসমক্ষে

গ্রতিফলিত

মনোহর --মতি

হইল; রাত্রিতে ঝাক্ার শোভা অতি

গম্তীরভাববাঞ্রক |

(ঈ&সনটা

একটা

তুঙ্গ

পর্বতমূলে স্থাপিত । যহদুর বুঝ। গেল, ইহা একটী সমৃদ্ধিশাণী:
ষ্রেশন। পর্বতমুপে ষ্রেদনের ঘ্রবাড়ীগুলি কেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
লক্ষিত হইতেছিল ) তাহ! ন। দেখিলে ঠিক হ্ৃদয়ঙ্গম করা যায়
না।

সমন্ত পাহাড়টা ষেন একটা প্রকাণ্ড নিদ্রিতা রাক্ষপীর

মত উবু খাই

পড়িয়া আছে, । বাঝা হইতে গাড়ী ছাড়িলে,

আমি আবার আসিয়া শয়ন করিলাম ।
রাত্রি ৫টার পময় যোকামায় গাড়ী পৌপছিলে, আমার ঠিতীয়

ব্ধুটীও নাশিনা গেলেন । তাহাকে এখানে নামিক্বা, 13. বি জি,
10. ধারতে হইবে । যাইবার সময তিন আমাকে ঘুমাইতে
দেখিয়া, মামার কর্তৃধ্যকাধ্যে ক্রটী হইতেছে বিবেচনায়, বোধ

হয় একটু ত্ুক্ধ ও বির হইয়াছিলেন; তাই খুব জোরে হঠাৎ

একট। ধাক! দিয়া বলিয়! উঠিলেন, 'উঠুন মহাশয়, আমি চলিয়!
ধাইতেছি " কিন্তুতখন আমার চক্ষু ঢলু ঢ,লু করিতেছিল,
তদ্ত্রত! রক্ষা করার বা খাতির আটিবার সময় ছিল না--আমি
নিমীলিতচক্ষে তাহাকে কোনরূপ বিদায় সস্ভাষণ জানাইয়।
পুনরায় চক্ষু মুদিলাম।
০
প্রভাতে ৭ ঘটিকার সময় বখন গাড়ী পাটনা পৌছিল, তখন

উঠিয়। নীচে ব্িলাম। এখান হুইতে বাঙ্গালার সাদৃ্ দূর হইতে
খআরন্ত

হইয়াছে।

আর

সেই

শ্রামলবৃক্ষরাজিপরিশোভিত

১৬.

উ্পশচিদ-থণ।ঁ

গ্রাম রিহয় লন!। চারিনিকে কেবল নগ্ন হই
লক্ষিত হইতেছে । ছরিতবরণের ান্ক্ষেত্রের পরিবর্তে যব,

গোধৃম ও অরহর ক্ষদধল ইতন্ততং বারে একটু রা
ছুলিতেছে।

পাটনা সহরটা তেমন প্রশস্ত নছে, তবে খুব লঙ্বা বটে।
পাটনা, দানাপুর ও বাকিপুর, একই লাইনে একত্র গ্রধিত্ত তিনটা
সর | দানাপুর ছ্রেননে গাড়ী পৌছিলে, দলে দে জমাদারগণ
বাল্তি ভরিয়া দল আনিয়া, যাত্রীদিগকে হাত মুখ ধোয়াইতে,
লাগিল। একটা বুদ্ধ আয়! বড়ই আগ্রহের সহিত আমাকে
নামিয়া হাতমুখ ধুইবার দন্ত অনুরোধ করিতে লাগিল । আছি

প্রথমতঃ কিছু জাশ্তর্ধ্য হইয়। গিয়াছিলাম) কিন্তু পরে যখন
স্পর্শ করিয়া বুঝিলাম এ শীতল নহে,গরমজল'
এবংযখন জমাদার.

প্রবর আরও কিছু অতিরিক্ত আগ্রহনহকারে একটী তন
পধ্যস্ত আমার হস্তে তুক্িয়া দিলেন, তথন বুঝলাম এ অধাচিত

ভদ্রতার পরিবর্তে আমাক কিছু দক্ষিণা দিতে ইইবে।

আমি

উত্তমরূপে হাতমুখ ধুইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বলিলাম ও তাহাকে
একটী পরা

বক্সিস্ ধিলাম।

সে হাত তুলিয়া আমাকে.

মহারাজ উপাধিতে বিভৃষিত করিয়া, অস্ত্র চলিয়া গেল।

এইরূপ অধাচিত ভদ্রতা পশ্চিমের সন্ত দৃষ্ট হইয়া “কে ।
এতদ্দেখিয় অপহায় লোকগুলি যদিও এইন্সপ নান, কন্দীতে

আমাদের নিকট হইতে পয়স! বাহির করিয়া লইতে চেষ্টিত
হয়,তথাপি ইহা শ্বীকাঁর করিতে হইবে যে, এজন্য যাঞ্সিগণ অনেক

অন্বিধার হাত হুইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। সামান্
২১ পরস! ব্যয়ে, সময় সময় এমত মহৎ উপকার সাধিত হয় যে,

তখন এক পয়সারপা মি কেহ কেহ নে
| দিতে
কুকিত হয়েন না
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গার্ডী আরা ও বল্সায় হই দা রঃবাটা, সময়
মোঁগলসরাই পৌছিলগ বক্যানধ একটী *উতিহাসিক স্বান।
এইখানে বাঞ্গালার শেষ নবাব মীরকাশিম আলি খ। শ্বেতা
বণিকের সহিত ধুদ্ধে পরাস্ত হইয়া! পঙারন ফরিয়াঁছঞেন।
সে রণস্থলদর্শন আহার ভাগ্যে টির! উঠে নাই
৭4

মোগলসরাই ছ্েসনে জামাদ্িগকে গাড়ী বদলাইয়া আউড.
_ফ্বোহিলখগ্ড রেলওয়েতে চাপিতে হুইবে। গাড়ীতে আদতে
আসিতে এতক্ষণ হাহা দেখিতে পাইয়াই, তাহাতে বেশ অঞ্জুমিত

হুইল যে, এ অঞ্চলে জলকষ্ট অতি প্রবণ । পুক্ধরিণী কিম্বা দরোবর
কচিৎ কোথাও .দৃষ্ট হুয়। লোকের! নাধারণতঃ কৃপের জল
ব্যবহার কারয়া ধাকে। প্রান্তরের তিতর এই সকল কুপ
খনন কর হয়।

এক একটী

কুপের জলে

হয়ত

এক

একট পল্লীগ্রামের গ্রাপরক্ষ। হইয়া থাকে । কুপ হইতে জল
তুাণবার জন্ত সাধারণতঃ ছুই রকম কল ব্যবহৃত হয় । কোথাও

বৰ কূপের দড়ির সঙ্গে গরু ভুড়িয়া তদ্বারা টার
তোণা হয়; কোথাও বা একটী বৃক্ষের শাথার উপরে একটী
বাশ, লিভারের মত স্থাপন কারুক্কা, ছানার মাথাক্ক দড়ি সংল্গ্র

করিয়া, তাহাতে ঝাল্তি ভুড়িরা দেওয়া হয়। এদেশে লোকে
ঝছল পরিমাণে গরু ও মহ্্ষি পালন করিয়া থাকে, এবং
এখান হইতেই কামিনীগণের অবঞ্তণনসীমা গনেকট। খর্ব

হই আনিরাছে। শত্তের মধ্যে মটর, গোধুম ও কারহরই
অধিক।

নি

ৃ

ূ

1
ে

নস

উত্তরপচ্চিম-জ্রমণ। |
চিনির

ক

. মোগলসয়বই

উর

কা

পিক

নামি, বেলারদের গাড়ীতে উঠিলাষ ।

এখান হইতে বেনারস
মা ৯ যাইল দূরবন্তী। আর কতক্ষণ

পরেই হয়ত্ত আমার চক্ষের সগগুখে হঠাৎ কি এক স্ব্গার শোতা
রি ফিরা উঠিবে। ফিপুরপবিজ্ীর্ঘ ফানীখাম যদি.

পনির

স্থান, তেমনি মনোযদ পর। আজি আননে অধীর হয়
ৃউঠিলাম | ফতধিনের আশ! আঁ ফলবতী হইবে?
চি

গাড়ী ছুটিরা .চলিল। আছি উৎস্ুকনেতে ন্মুখদিকে
নেজ্রপাত ককিপ্না

রহিলাম। কতক্ষণ পরে হঠাৎ শ্যামল

বিটপিশ্রেণীর ভিতর দক দূরে 'অগ্িশিখার মত কি এক অপৃবব"
শোভা ফুটিরা উঠিল! হায়, এ শোভা যে না দেখিকবছে,
তাহার পৃণিবীতে কিছুই দেখা হয় নাই)-ধিনি এ শোভা
জ্শন করিয়াছেন, তিনি স্বগ্ব-শোভা দর্শন 'কারয়াছেন, সনে

নাই।
ক্রমে

আমাদের গাড়ী ডফবারন ব্রিজের উপর আসিয়া

আরোহণ করিল। এখান হইতে ৮কাণার শোভা অপূর্বব।
সে উজ্জ্রণ ছবি চিত্রকরতূলিকারঞ্রিত

সৌনধ্য প্রতাসমন্থিত।

কল্পনারাজাবং অপন্দপ

কবির কল্পনা এখানে মৃক। ভাষার

এ লৌন্দধ্য বর্ণনা! করিতে পারা যায় না।

নীচে শ্বচ্ছদাঁপলা

নীলাম্বরা ভাগীররথী অধ্বচন্ত্রকারে এই পবিজ্র পুরীর »..ধাত

করিতে করিতে প্রবাহিতা হইতেছেন উদ্ধে' নীলঃ-র শত
সহত্র দেবালযের স্র্ণমপ্ডিত চূড়া হস্ত হইয়াছে। সকলের
উপর কোন মসজিদের মিনারঘ্ম্ম সগর্ধে আকাশ তেন করিয়া,
হিন্দুতীথে মহল্মদীয় ভূপতির অত্যাচারের

ইতস্তত:

নবোদিত

পরিচয় দিতেছে।

ভানগুর তরুণকিরণমাল। পতিত হইয়া,

বারাণমীর পথে 4
দলিল লাল

শাসিত

পাত শর
দির
জাবাত সপন

০

৯

লাম

অপ

খিল 5 তল

পাত ৯পাসড -৯তসপী লি সপ এ লস

তা পাস

কোথাও 'চিকিমিকি' কোথাও “ঝিকিদিকি” করিতেছে? গ্সার

প্রস্তরনির্মিত -উচ্চসৌধমাণান্, ধবলন্ছরি, মে আলোকতরলে ূ

কি অপার্থিব উজ্দ্য ধারণ করিয়াছে, তাহা আমি কিরপে,
বর্ণনা করিব 1--ঘেন দাঁগরঞজলে কে: এক খান! কৌগ্যমরী বেবী
* পতিমা সাজাই! রাখিাছে। খানি ভরিতে মস্তক "অবনত
পুল পার হইয়া নি তির রী, রানির |

্তীযআর

একটী ষ্রেসন' আছে, তাহার নাম বেনারস-

কেপ্টনমেপ্ট।

আমি কেপ্টনমেন্টে আপিয়৷ নামিলাম। কেপ্টন-

মেন্ট ট্রেসন খুব বড় ষ্টেসন।

এখানে মিটারগজের বি, এন্,

ডবলিই্উ রেলওয়ে আনিয়া যোগ হইয়াছে। ষ্টেসনের একধারে
আউড রোছিলধ্ড ও অন্তধারে বি, এন্, ডবলিউ, আর, অপেক্ষা
কারয়া থাকে । লাইনের উপর দিয়া আত

প্রশস্ত ও বৃহৎ

একটা সেতু (০৮৩:১14৮০) নিশ্মিত হইয়াছে । এই সেতু পার
হইয়া, আমরা যখন আলিয়া রাপ্তার পড়িলাম, তখন এক

অভি"

নর দৃর্জ আমার নয়ন-সন্মুখে পতিত হুইল ।
বাঙ্গালাপ্ধ ধেমন ঘোড়ার পান্ধীগাড়ী প্রচলিত আছে, পশ্চিমে
সেন্নপ নহে। তথায় সর্ধজ্র এক্কাগাড়ী গ্রচলিত।

পান্থীগাড়ী

বা স্সন্তর্ূপ ভাল গাড়ীর সংখ্য। নিতান্ত অল্প। একটীম্যজ
ঘোড়ার পশ্চাতে কতকগুলি কাষ্ঠখগ্ডসন্মিলনে একটী মঞ্চাকার

গাড়ীর আবির্ডাৰ আমার চক্ষে এই নৃশডন। পুব্বে অনেকবার

একাগাড়ীর নাম গুনিয়াছি) কিন্ত ইতিপূর্বে আর কখন তাহাদের
বূপরাশি চক্ষে প্রতাক্ষ করি নাই।

অন্ত শ্বচক্ষে দর্শন করির়।

ধন্ হইলাম । বলিতে কি,এই প্রচণ্ড রৌড্রে কি করিয়া লোক-

৪
সীল

উত্তরপশ্চিম-জমণ।
গিনি

জপপিপালািিপা টাস্ক 07875787887 নপগ

দিসি

অগ্ডগীক্গ
মধ্য দিদ্সাএই অভভুতরখে আরোহণ কারয়! যাইব, তাছ।
ভাবিকা বড়ই বিব্রত হইলাম' কষ্ট নির্শিত একটা ছোট মঞ্চের
উপর চারি কোণে 'চারিটী দণ্ড রক্ষিত হইয়াছে। সই দণ্ড-

হস উপর দেড় হাত দীর্ঘ :ও এক ছি গ্রলঙ্ একটা দো,
ভরিয়ে কারঠ়াসনের উপর মন্বলা কাপড়ের একটা গদী ও গাড়ীর
ৃ পিছনে একটা ছোট পর্দা বিরাগ করিতেছে।

একছ্াতীত

একার আর বিশেষ কোন, অঙ্গপ্রতল নাই। বল! বাহুল্য,
আছি কিছুভেই এ হেন মঞ্চে আরোহণ করিয়। সঙগরে প্রবেশ
করিতে সাহসী: হই নাই। অগত্যা আটআন। দিষ্না একটী
অন্ধত্গ্ন পান্কীগাড়ী ভাড়। করিয়া, ামাদের দেশীয় কোন তত্র
লোকের বানা পৌছিলাম।

বারাণসী।
বরণা ও অঙ্গি নদী, কাণীর পূর্ব পশ্চিম ছুই প্রান্ত দিরা
প্রবাহিত হইয়া আসিয়া, তাগীরথীরলহিত মিলিত হইরাছে।

ইসা হইতেই

বারাণসীনাষের উৎপতি।

বারাণপী অতি

প্রাচীন ভীর্থ স্থান। কথিত আছে, অতি পুরাকালে এই নগরী
প্রিবের তিশূলের উপর নির্শিত হইয়াছিল । আধুনিক এঁতিছাহ.
গণ নানারপ সিদ্ধাত্ত করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত রঙেশচ। দত্ত

ষহাশর বলেন, তিনসহ্শ্রবর্ষ পূর্বে,যখন আধাজাতি প্রথম এদেশে

আসেন, সেই লম় বারাণসী ঠাহাদের কর্তৃক ছাপিত হয়।
তাহা হইলে হরিস্চগ্র রাজার সময় দুরে খাকুক, পাওবদিগের

লমরও ইহার অন্তিত্ব অস্বীকার করিতে হুয়। অর্মি হাছার বাসায়

বা
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রিট অপ
পাঅলিলাপাসজিসগলা পনি

উপাধি হা
হইলাম, উাছার সজে আমারঢএরিত ছিল না। তবে

আমার জোঠা মহাশয় এখানে কতকদিন বাস করিয়াছিলেন;
তদ্দারাই আমরা উন্প়ের নিকট উভয়ে পরিচিত। কাশীতে
লেক ছর আছে।

এই মকল ছত্রে গর্টুবলোক দ্িগের আহা.

রের বন্দোবস্ত হইয়াথাকে । নানাদেশীয় দয়াগীল সমর্থ ব্যক্তিগণ,
এই ছৃতরগুলির প্রতিষ্ঠাতা । এই ছব্রগুলি ব্যতীত যাত্রীদিগ্ের

স্থবিধার্থ আর কতকগুলি হাওলী আছে। বাছারা এই অকল'
চাওলীর মালিক, তারা সর্বদ1 এস্থানে বাদ করেন না)
যাহাতে যাত্রিগণ নিজ নিজ পম বায় করিয়াও থাকিবার স্থান
পায়, তাহার জন্য তাহারা কোনও ব্রাহ্মণের তত্বাবধানে এই
সকল বাড়ী রক্ষা করিয়া থাঃকন।
আম ধাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাহার নাম
নগেন্দনাথ ঘোষাল.
ধায়ক।

ঘোষাল মহাশয় এই শ্রেণর একজন ভত্বাব-

যাত্রী গ্রহ্কণ রা

তিনি বেশ ছু'পয়সা উপার্জন

করিয়া থাকেন, এবং এই উপায়ে বেশ সঙ্গতিও করিয়াছেন ।

আমি যখন তাহার বাসায় উপস্থিত হই, তৎপৃর্নে এই
ছাওলীমন্বদ্ধে আমাৰ (েদ্ধপ ধারণা ছিল, বাসায় “পেছয়
তেমন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কে) মহাশয় গল্
করতেন, 'অতি সুন্দর বাটী, ঘেন শান্তধাম) নানারূপ সুবিধা

রহিয়াছে, কোন কিছুর জন্ত নীচে নামতে
সকল

গল্পশবণাস্তর

অন্কারময়,

হয়ন। * এই

নানাআবঞ্জনাপুূর্ণ,

আতি

র কু 'কোঠাসমান্থত একটী অদ্ধনপগ্র বাটা, আমার চক্ষে
বড়ই অগ্লীতিকর বোধ হতে লাগিল ।

বাছা হউক, দোতালার উপর উঠিয়া একটু হাফ ছাড়া

২২.

৫

উন,পশ্চিমভরমণ।।

রর গেল।ঝট ঞ অংশটা অপেক্ষা্ীত পরিদ্ধার। ঘোষাল |

রঃ মহাশয়!বোধ হর,আমার এই িষ্লাদময় ভাবদেখিগাই, আমাক্ষে

একবারে তেতালায় লইয়া গেপেন। অতি মঙ্কীণ জীর্ণপর্প
লিড়ি বহিয়া উপকে, উঠিবাক সমর, নামার বড়ই আশঙ্কা
হইতেছিল। ত্রিত্রল উঠিয়া দেখি, তথায় ছুইটী ঘর

ঘর ছুইটা

অল্প পরিনর হইলেও বেশ পরিফার ; চারদিকে হাওয়া থেলিতেছে।

তবে

বড় গৰ্ম.-- প্রচণ্ড ভাক্ষরকণে

উত্তপ্র--ঘেন

চারিদিকে আগুন ছুটিতেছে । শীতকাল বাপয়া, মামি উহা হত
গ্রাহা না করিয়া, একটা ঘর গল

করিয়া বাসলাম।

ঘরের

সন্ধে দোতালার ছাদ; বেশ একটু থোল। খোপা বোধ হইতে
লাগিল।

*

ঘোষাপ মহাশদ়ের পরিবারের মাধা 81৫৮ লোক । এত-

দ্বাতীত ২৪ জন দাপদাপী
'পুষী' যেন

একখণ

বয়স দশবতনর

দয়াবতী।

মাছে।

ঘোষাল মহাশয়ের কন্তা।

তন্মাঙাদিত জলন্ত অঙ্গারখগড। াহার

হইবে।

কিছুমাত্র গান্ঠাঘা নাহ-কিন্কু বড়

সে প্রপমতঃ আমাকে দেখিয়া একটু এদক

ওদিক

কারল; কিন্তু যেই আমি তাহাকে একটী প্রন দিজ্ঞানা কারলাম্,
অমনি নে আপির়। আমাৰ সঙ্গে কত গল্প জুড়রা দিপ।

তাহার

গল্প শুনিতে শুনিতে আমি ঝালাপালা হইয়া গেলাম । অবশেষে দর.

আমার দঙ্গে পিসি-ভাইপো সম্পর্ক পাতাইয়।, আমার সনের
জন্ক তৈল আনিতে প্রস্থান করিল।

কলের জলে আজ বাসায়ই

ন্নান করিলাম
স্নানাস্তে দিবা চর্বাচোষ্যলেহাপয়দ্বারা

|
উদরপৃষ্ঠি করিয়া,

বিশ্রমাথ শধ্যালাভ করিলাম । রাস্তার পরিশ্রমে আল আর বিশেষ

বারাশলী।, 5:১8.
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ছিদর্শনলান্হি িন।না) তের: পর একবার :
মাত্র বাহিযু ছইয়।অনূরেইকোন বাসান্ধ ছু"একটি ান্বীয়লোকের সঙ্গেসাক্ষাৎ করা আনিলাম। কাসীর রাস্তাগুলি

অত্যন্ত সন্ীর্ণ ও অপরিসর ;আর এমন:গোলমেলে যে,এই একটুখানি আসিতে যাইতেই আমাকে বথে্ট ঘুরিতে হইয়াছিল । আমি

এখানে প্রায় ৭৮ দিন বাস করিয়াছিলাম, কিন্ত কখনও রাস্তা
ভাগরূপ চিনিতে পারি নাই।

একদিন অপরাধে ভ্রমণ করিতে

করিতে এমন দিশাহছার। হুইয়। গিয়াছিলাম যে, অনেক জিজ্ঞাসা
বাদ করিয়াও বাসা বাহির করিতে পারি লাই।
পরে
কোন"

বাঙ্গালীষুবকৈর অপরিদীম যত্ব ও

চেষ্টায় কোনরাগে

বাসায় পৌছিয়াছিলাম ; এমন নাকাল কখনও ভইয়াছি বলিয়া
মনে পড়েনা । *
সহরের ভিতর সবেমাত্র

৭৮টিভাল

প্রশস্ত রাস্তা আছে।

এতদ্বাতাত প্রায়ই ছোট ছোট গলি__ কোথাও নীচু হইয়া গিয়াছে,
কোথাও পাহাড়ের মত উপরে উঠিয়াছে ; কোথাও কতদূর সরলভাবে চলিয়াছে, আবার স্থানে স্থানে আকিয়া বাকিয়', ছু/তিনট।
একত্র মিশিয়া,পথিককে দিশাহারা করিয়া দতেছে। রাস্তা

গুলি প্রায়ই প্রস্তরমণ্ডিত; তাহার দুইধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অতি
উচ্চ অথচ অন্ধকারাচ্ছন্ন পাষাণমপ্ডিত সৌধাধলি গগন ভেদ
করিয়া ঈাড়াইয়া আছে । কোথাও গলির উপৰ পথিকের মাথার
উপর দিয়া, ছাদ নির্মাণপৃন্নক ঢু'ধারের* ঘরগুলি সম্মিলিত
করিয়া দেওয়! হইয়াছে ।

অগ্ত মঙ্গলবার, ১৫ই মাঘ । প্রাতে উঠিরাই দেখি, বহ্যাত্রীর
সমাগম হইয়াছে । ঘোষাল মহাশয়, রাত্রি প্রভাতের পুর্ধেই

২৪
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সনে যাইয়া], বু বারী সংগ্রহকরিয়া আনিকাছেন। অন্ত

গ্রহণ। কাশীধাষে লোক ধরে না; প্রাণের মায়া পরিত্যাগ
কক্সিয়া, লোক ম্বান করিতে আসিয়াছে । আমি আজ

কয়েক-

জন যাত্রিকের সঙ্গে মিশিয়া গেলাম । "বেলা ৯টা বাজিতে ন!

বাজিতে, একজন পাণ্ডা আসিয়া আমাদিগকে মণিকর্ণিকার ঘাটে

লইয়া গেল।

কাশীতে মণিকর্ণিক! সর্বপ্রধান ঘাট। এখানে

প্রতিদিন সহঅ সহত্র লোক অবগাহন করিয়া থাকেন ) গ্রহণের

সময় ত কথাই নাই। অদ্য এমন জনতা হইয়াছে যে, ধাক্কার
চোটে কোথাও একটু হাফ, ছাড়িবার অবসর নাই। এই
ঘাটের নামের ইতিহাল সপ্ধন্ধে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয় । কেহ ধলেন,
মহাদেব যথন সতীদেহ বহন করিয়া উন্মপ্তাবস্থায় ইতস্ততঃ পর্যাটন

করিতেছিলেন, ভখন ভগবান্ বিষ্ণু আপনার চক্রদ্বারা মৃতদেহ
থণ্ড খণ্ড করিলে পর, এইখানে তীর কর্ণাভরণ কুগুল পতিত
হইয়াছিল । তাঞা

হইজে মণিকর্ণিকাঁনামের

সৃষ্টি হইয়াছে।

কাহারও মতে গল্প অন্থরূপ । দেবাদিদেব মহাদেব, আপনার
ত্রিশুলোপরি কাশীধাম স্তাপন করিলে পর নারাক্ণ এইখানে
মহাদেবের

উপানন!

ঝ্িদ্রিবধামে;

করিয়াছিলেন।

জলের

মৃন্তিকাথননপৃব্বক

কিন্তু ভাগীরখী 'তখন

অসদ্ভাবহেতু তিনি

জলোত্তোলন

আপন

করেন।

চক্রদ্বারা

উহ" হইতে

নিকটবর্তী চক্রতীর্থের স্থষ্টি হইয়াছে । তাহার পে শিব

সন্তষ্ট হইয়া বর. দিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে, বিষু!
এই

প্রাথনা

করিলেন

নিকটে অবস্থান করেন।

যে, তিনি

যেন সব্কুদা তাহার

ইহা শ্রবণ করিয়া

আহলাদিত হইয়াছিলেন যে, একবারে

মহাদেব এত

নৃতা আরম্প করিলেন।

বারাণসী।
পাচ

বসি

পলা

পাপা

গা

করিল

সপ

শপ

সি

|

পা

সস

পিপি

পা

২৫
পাস

অঙ্গপ্রতান্গ সঞ্চালিত হওয়াতে অকন্মাৎ কর্ণের মণিময় কুগুল
ছুটিয়। পড়িয়া যায়। তাহা হুইতেই এ স্থানকে মণিকর্ণিক!

বলিয়া অভিহিত করা হুইয়া থাকে । কোন্ গল্পটা মতা, পাঠক
বিচার করিয়া লইবেন। ,

...

আমর! ক
অবগাহন রি খাও মহাশয়দের
অদ্ধোচ্চারিত অস্পষ্ট মন্ত্রাদি যথাসম্ভব উচ্চারিত করিয়া, উপরে

উঠিলাম ।

এখানে একস্থানে

বিষ্দুর শ্বেতপ্রন্তরনিশ্মিত

পাছুকাচিহ্ন রক্ষিত হইয়াছে। এনকটেই তারকনাথের মন্দির

*ও চত্রতীর্থ। তারকনাথের অর্ধাঙ্গ মলিলমগ্র। চক্রতীর্ঘ
একটী প্রকাণ্ড কুণ্ড। চারিদিকে পাড় বাধান$ চারিধার
হইতেই সিড়ি নামিয়া, সলিজ স্পর্শ করিয়াছে। একদিকের
পাড় এত উচ্চ যে, প্রাহাড় বলিক্ষা ভ্রম হয়।

উচ্চ পাড়ের উপর দুর্গপ্রাচীরের মত গ্রাচীররক্ষিত বৃহৎ
বৃহৎ অন্টালিকা। নদীর দিকে পাড় নীচু। আমর! এইদিক
দিয়া প্রবেশ করিলাম।

নিষ্বে

অতিনিয়ে

এত ঘোলা যে, সলিলমিশ্রিত পাক বলিলেও

জল;

সে

জল

অত্যুক্তি হয়

ন1!। উদ্ধার উপর রাশি রাশি ফুল, বেলপাডা নিত্য পতিত

হইয়া পচিতেছে।
ধন্য হিন্দু নরনারী। এই কর্দমদ্রবের
মধ্যে কে অগ্রে স্নান করিবে, তাহা লইফ়াই প্রাণপণ
করিতেছে । এমন ধর্মপ্রাণ লোক আর কোথার দেখিয়া?
আমর] এখানে পুনরাক্ধ অবগাহন করিয়া যথাকর্তব্য সমাপনাস্তে

বিশ্বেশ্বরদর্শনাভিলাষে ছুটিয়া চলিলাম।

*

কাণীধামে বিশ্বেশ্বর সর্ব প্রধান শিবলিঙ্গ । আজ গ্রহণ, বিশ্বেশ্বরদর্শন আজ বড় সহজ ব্যাপার নহে। তথাপি সাহসে ভর
চি

২৬.

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ।

নানা
সস নল

জপ

সি

নল

গলি পিল

কাপর

করিয়া চলিলাম।

পার্জ

রাস্তায় লোকের ভিড়ে অগ্রসর হওয়া!
রূপ অসম্ভব। পথের ছু'ধারে রমণীগণ পুষ্পরাশি লইয়া
করিতেছে । স্কুলের উপর ফুল--চারিদিকে কেবল ফুঙ্গ।
ছোট ছেলেমেয়েগুলি ফুলের মাল। গ্রষ্ধিত করিয়া], এক
ছু'পয়সা বলিয়!” চীৎকার করিতেছে ) কখনও আসিয়া
গণকে

নানারূপ

অগ্গরোধ

এক.
বিক্রয়
ছোট
পয়সা
যাত্ি.

করিতেছে। রান্তার হু"ধারের

. কোঠাগুলিতে দেোকানীরা নানারূপ পণ্যদ্রবা সাজাইয়া বসিয়া
আছে।

যেন আনন্দ-বাঞ্জার' বসিয়াছে।

আমর] বিশ্বেশ্বরের

বাটীর নিকট পৌছিয়া, আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিলাম
না।. এখানে লোকগুলি উন্মন্ডের মত ঠেলাঠেপি করিতেছে।
অনেকে আহত হুইতেছে। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক ছিল।
পাণ্ডা আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহে না। আমরা
অনেকক্ষণ অপেক্ষা কিয়া, ফিরিয়া! যাইব মনস্থ করিতেছি,
এমন সমন কোন্ পুণাফলে জানি না, হঠাৎ আমাদের সম্দুথের
ভিড় একদম কমিয়া গেল। অমনি আমরা এক লঙ্কা দৌড়ে
আসিয়! মন্দির প্রাঙ্গণে গ্রবেশ করিলাম

বিশ্বেশ্বরের মন্দির তেমন বড় নহে! মন্দিরপ্রাঙ্গগও অতি
ছোট। তবে চারিদিক শ্বেতপ্রস্তরে সঙ্জিত। কোথাও কোথাও
মেজেতে বৌপামুদ্রা বসাইয়া রাখা হুইয়াছে। প্রাঙ্গণের মধাস্থলে

তিনটা মন্দির। মধ্স্থিত মন্দিরটার চারিদিক মুক্ত) &হাঁয়ই
ডানধারে একটী ছোট মন্দিরে কনকমণ্ডিত বিশ্বেশ্করের লিঙ্গ

বিরাজ করিতেছে । এই ছ+টা মন্দিরের উপরিভাগ স্থবর্ণমপ্তিত।
পঞ্জাবসিংহ রণজিৎ এই মহ কর্ম সম্পরন করিয়! যান।

বিশ্বে-

খবরের মনির, ইন্দোরের প্রাতঃশ্মরপ্রীর অহল্যা বাই কর্তৃক নির্শিত

খারাণদী।1.
জিলানী পতি

দিলা নখ

পোপ

হইয়াছিল।

ছিল

লি

রাহ পা নতি

কথ

২ শা

লাল

২৭
এ

মশা,

পা
অনি
পপি

ডাজস্বজিসপ

লোকে জল,গগন বেলপাতা দিক লঙ্গমৃ্তিএফ.

বারে অনৃপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে: এক কোণে একটা সুগন্ধ
প্রদীপ সর্বদাই প্রজ্জলিত। এতদ্বাতীত প্রাঙ্গণের চারিদিকে ছোট

ছোট ঘরে আরও অনেকর্ণদবমৃষ্তি বিরাজ কম্টিতেছেন। যাত্রিকেরা
উন্মাদের মত উদ্ধস্বাসে এক মন্দির হইতে অন্য মন্দিরে ছুটিয়।
যাইতেছে;

আর এক একটা দেবতার নিকট উপস্থিত হইয়া,

মুহূর্তের ভিতর কতবার মন্তক ঠুকিতেছে, "আর

একশ্বাসে হয়ত

শতসহম্র কামনা ভিক্ষা করিয়া লইতেছে। আমরা সমস্ত
“প্রদক্ষিণ পূর্বক বাছিরে আলিয়া, অন্নপূর্ণাদর্শনে গমন করিলাম ।

অন্নপুর্ণার মন্দির এথান হইতে অতি নিকট। ইহা কাশীর
অন্যতম

প্রপিন্ধ দেবমন্দির।' বিশ্বেশ্বরের

পরে

ইহার মত

মাহাত্মা কাহারও লাই । কাশীতে বিশ্বেশ্বর ও অনপুর্ণা দশনই
প্রধান কাযা ।
অন্নপূর্ণার মন্দিরের প্রাঙ্গণ অপেক্ষাকৃত

কিছু বড়।

প্রাঙ্গ- |

ণের একপার্থে ছোট মন্বির, এবং মন্দিরের সম্মুথেই একটা
অনতিবৃহৎ লাটমন্দিরগৃহ। এখানে স্তপাকারে তডুলাদি জম
.হইতেছে।

প্রাঙ্গণের চতুর্দিক উচ্চ ্রাচীরদার উত্তমরূপরক্ষিত।

প্রাচীর গুলি চিত্রিত ; নানারূপ লতা,

পাতা ও মৃত্তি অঙ্কিত

আছে। মন্দিরের পশ্চান্তাগে বৃহৎ গরোশাল! | এখানে উত্তম
উত্তম গাভীনকল পারঁলত হুইতেছে। এই মন্দির বাজিরাও
পেশোয়া ১৭২১ থুষটাবে স্থাপিত করেন। মন্দিরের ভিতর মা

বিশ্বপালিনী অন্নপূর্ণা বিরাজমান । কিন্তু এ মুত্তি পটচিত্রিত
অন্নবি তরণব]াপৃত|

গহলাদিনীমুদ্তি নয় )-এ সুবর্ণম্ডিতব্দন!

্রস্তরময়ী --ভিন্নরূপিণী |

নব

২৮
০৯ সিসির

উত্তরপশ্চিম-্রমণ। |
পলি

পি

শসা সি

সপ

অপ

শা
সি৯ ৪

লি

অর

পপ

শপ

সেইখান হইতে আমর। বাধায় রত্যাগত টি ৃ বাসার

আসিরা আমাকে কিছু পিডৃকৃত; সমাপন করিতে হইল।

*

সর্য্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে ভাগীরথী অভিমুখে অসংখা জনআ্রোত

ধাবিত হইল। চারিদিকে ঘণ্টাধ্বনি* উিত হইতে লাগিল।
গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে বুঝিয়া, আমরাও

বাসা হইতে বাহির

হইয়া, সেই জনশ্রোতের মধো মিশিয়া গেলাম । সেকি দৃশ্ত!
তোয়ালে ঘাড়ে ফোঁলিয়া, নগ্রপদলোকবৃন্দ ঠেলাঠেলি করিতে

করিতে, চারিদিকে ভানীরতীর উদ্দেশে চলিয়াছে। ইতস্তত:
শঙ্ঘ ও বণ্টা ধ্বনিত হইতেছে! সমস্তুটা মরে যেন একটা জয়:
ডষ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। আতুর, অন্ধ, খোঁড়া, গরীব, দুঃখী
সকলে একটী একটা ধাম! হাতে করিয়া চাল,পর্সা,সিকিপরগার

উদ্দেশে, পাগলের মত “দে দে” রব তুলিয়।' দিয়াছে । এই সপ

দেখিতে দেখিতে আমরা ভাগীরণীর কূলে পৌছিলাম।
এখানে

আর

এক

অপুন্ধ দৃপ্ত।

কত দেশবিদেশাগত

লোকবৃন্দ পিপীলিকাশ্রেণীবং আগাগোড়া সমস্তটা তীর দখল
করির! রছ্য়াছে ও নামিয়া অবগাহন

জয় জয় রব উঠিয়াছে।

করিতেছে । চারিদিকে

পাগাদের উচ্চকগ্ঠোচ্চারিত মন্্ধ্বনি,

শঙ্খ ও ঘণ্টানিনাঙগগের সহিত মিশ্রিত হুইয়, কি অপুর্ব ভাখেরই
সমাবেশ করিয়া তুলিয়াছে ! অপংখ্য আলোকমালা ভার চান্স মত
“নিবু নিবু করিয়া ইতস্ততঃ জলিতেছে ১;আর

তাদদর

ক্ষাঁণ

রশ্মিগুলি অবগাহনতাড়িত সলিলরাশির তরঙ্গতঙ্গে মুক্তারাশির
স্ষ্টি করিতেছে।
আমরা স্নান করিরা বাগায় ফিরিকস) আসিয়। দেখি, এক

মহাব্যাপার আরস্ত হইয়া গিক্কাছে। যাত্রিকগণ বস্ত্র, তুল ও

রি

পাস

নাউ
ভনজপ

টাাশরগা

লামা

সি, ৯টি রিপা এ রিশা

লিন

তল

০৭ শা

সস

বসল

লাস্টস্পা ৪০ বাপ ০০০.

৯৭৯ লোপা

কলর ৯

দানের ভালা: সাঙগাইয়। 'লারি বানি বসি

গিয়াছে 3 ব্রাঙ্গণ মস্ত্রোচ্চারণ ফরিতেছেন।
কতক্ষণ পর গ্রহুপত্যাগ হইলে, পুনরাস কিনি কারস!

আহারাদিপুর্বক আমরা টসেদিনকার মত সিশ্চি্ত হইলাম 1
১৬ই মাঘ বুধবার রাজি প্রভাতে গাত্রোখান করিয়া, একা
একাই সহর দেখিতে বহির্গত হইলাম) প্রথমে নদী্ভীরে বাই

হাজির। ইতিপুর্রে পাঠককে এস্থান ঈশ্বন্ধে কিছু বলিরাছি।
নদী হইতে পাড় এত উচু যে, মনে হর কোন পাকাহা আোতশ্বিনীতীরে পাহাড়ের উপর এই নগর নির্শি হইয়াছে।
তীবৈর সর্ধ্বত্ত পাষাপনিশ্মিত সিডি । খাটের উপর ঘাট,_-

একটু স্থান ্ষাক পড়িয়া নাই।

কাঁশীতে অন্যুন ৩৪ চৌনটিটা

ঘাট আছে। ত্নীধো মণিকর্ণিকা, দশাশ্বমেধ, পঞ্চগঞ্গাঘাট,
রাঞ্জঘাট ও আিঘটই প্রসিদ্ধ। দশাশ্বমেধঘাটে শ্ৃষ্টিকর্ত। ব্রন্ধা
দশটা অশ্বমেধ ধজ্ত সমাপন করিয়্াছিলেন।

ইহ! হইতেই ইহার

নাম দশাশ্বমেধ হইয়াছে । পঞ্চগঙ্গাঘাট পাচটী নদীর সন্মিশনস্থান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । তাহাদের নাম যমুনা,

স্রম্বতী, গঙ্গা, ধূতপাপা ও কীর্ণা। গঙ্গা ধ্যতীত বাকী
চারিটাই অন্ঃসলিলা। এই ঘাটের উপরই বিন্দুষাধবের প্রসিদ্ধ
মনির ছিল। আওরঙ্গজেব সে মন্দির ভগ্র করিদ়, সে স্থলে এক
বৃহৎ মসঞ্জিদ নিম্মাণ করিয়া যান। মসঙ্রিদের মিনার বহুদূর হইতে
দৃর্টিগোচর হইয় থাকে । এই আওরঙগজেব্ই বিশ্বেশ্ববের পুরাতন

মন্দির ভূগ্র করিয়া, তন্নিকটে আর একটী মসজিদ প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছিলেন । সে মদজিদ এখনপু বর্তমান আছে । আম! বিন্দুমাধবের ধার ( পাগডাগণ মর্সঞিদের মিনারঙগয়কে বিশ্দুমাধবের
কী

৩৩
সপ ওসি

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমপ |
উল

১০৯০২

পিসি পাকিলালা লাস পালিত

পাপী িলিস্পাসি- কিল যাস

সপ সপ

নাজ

০.০

০5

পো সিল

ি

ধব্জ! বলিয়া শাস্তিলাভ করে)আরোহণ করিয়া, এই মসজিদ
দেখিতে আমিলাম। ইহারই সম্ুখে জ্ঞানব্যাপী কৃপ।, হিন্দুগণ
এই কুপের জলকে অতি পবিজ্র বলিয়া গ্রন্গ করে। কথিত
আছে, মুসলমানের ভয়ে পাণ্ডাগণ পুরাতন বিশ্বশ্বরকে এই কুপে
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । মুসলমানেরা চলির! গেলে পর, স্বপ্নাদিষ্ট

হুইক্লা,কোন পাণ্। নম্দাকৃল হইতে বিশ্বেশ্বরকে উদ্ধার করিয়া,
বর্তমান মন্দিরে স্থাপিত" করেন।

অতি নিকট।

এই মন্দির পুরাতন মন্দিরের

এই কৃপের উপর লোহার তার দিয়া, একটা

ছাদ তৈদ্বারী করিয়া দেওয়া হইয়াছে ।
অপিসঙ্গমঘাটে ভাগীরথী আসি, অসিনদীর সহিত মিগিত।
হুইয়াছেন। এইরূপ বরণা ও ভাীরখীর সঙ্গমস্থলকে ধ্রণাসঙ্গম
ঘাট বলিম্! অভিহিত করা হয়।

শিবালয়ঘাটের

উপর মহ-

রাজা চৈংসিংহের বাসভবন ছিল।

সে তবন আজও

বর্তমান

রহিয়াছে । হেষ্টিংসের অত্যাচারে মহারাজ যে ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে
পলাপ্ন করিয়া! আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সে গবাক্ষ"

পথ আক্গও নই হইয়া) যায় নাই। ইংবেজ গবণমেণ্ট আবার
'একখান। খোদিত প্রস্তর (12911),
দেওয়ালে সন্গিবি্ কাঁরয়'। মে
অত্যাচারের

স্বৃতি চিরজাগরিত করিয়৷ রাখিরাছেন।

এই

কল দর্শন করিয়। জবাদি দেদিনকার মত প্রত্যাগমন করি, (দ4
কাশীতে দেবমন্দির ও দেবতার সংখ্যা এত আথক্ষ ষে,

তাহার বিবরণ সবিস্তার বর্ণন। করিতে গেলে, পাঠক বা লেখক
কাহারই ধৈর্ধ্য থাকিবে না। ইহাদের মধ্যে বিশ্বেশ্বর,। অন্নপূর্ণা,

কেদারেশ্বর, বটুকভৈরব, বৈস্তনাথ, কামাখ্য1, কালটৈরব,
দপাপি, তিলভাগ্ডেখবর, স্চটা ও পনিদেবএই সকগই প্রধান

বারাণসী ।
টিনা

লীলার

স্লিপ

কাম তি

৩১
রর

কি

পরা

পি ৯

এখানকার ছুর্গাবাড়ী, রালী ভবানীর স্থাপিত। কাশীতে রানী
ভবানীর,অসংখা কীর্ঠি বিদ্যমান রহিয়াছে । এমন দগ্াশীলা ও
পুণ্যশীল। রমণী ভারতে বিরল। এখানকার লোকের। তাহাকে
মহামায়ার অংশমস্তবা বলিয়া মনে করে।' দুর্গাবাড়ীতে প্রত্যহ
ছাগ বলি হুইয়| থাকে। 'কাশীর অন্যত্র কুক্রাপি বলি হইতে
পারে না। এখানে বানরের সংখা! অত্যন্ত অধিক? কিন্তু
উহান্পা যাক্রিগণের উপর কিছুমাত্র অত্যাচার করে না । বৃহস্পতি-

বার প্রাতে উঠিয়া, আমরা এই সকল কিছু কিছু দশন করিলাম ।
পাওার চাকর বুক্ধো, আমাদিগকে ঘুরিয়। ঘুরিয়া এ সকল
দেখাইতে লাগিল। বুন্ধোর পারে বুটজুতা, গায়ে ছেড়া জামা,

পরণে ময্নপা ধুতি। লাঠি হাতে ঠক ঠক্ করিতে করিতে, সে
অন্দবাঙ্গালা, অদ্দহিন্দিতে আমাদিগকে সকল কথ! বুঝাইতে
লাগিল । পরে আমরা হিন্দুকলেজ, গবর্ণমেন্ট কলেজ ও মান-

মন্দির দেখিতে গমন করিলাম ।

হিন্দুকলেজ, আনিবেসেণ্টের

এক মহতীকীর্তি। কত রাজা জমিদারের অর্থে এই মন্দির
নিশ্মিত হইয়াছে । আনিবেসেন্ট, হতভাগা ভারতবাসীর জন্য
ভিক্ষার

ঝুপি কাধে করিয়া, এই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন।

ভারতবাসী তাছার এই অধাচিত উপকারের কি প্রতিশোধ
দিবে?

বিনি এ সংপারে স্থষ্টিকর্ভা, যিনি তাহাকে

এই দীন-

দরিদ্র ভারতে দয়ামমীা করিয়। প্রেরণ করিয়াছেন, তিনিই তাহার |

যোগা পুবস্কারদানে একমাত্র সমর্থ পুরুষ ;*-তিনিই তাহার মঙ্গল
করিবেন।

এই বিদ্যালয়ের প্রতোক ঘরের সন্ধে সেই ঘরেরপ্রতিষঠাতার লাম লিখিত রহিয়াছে । বিদ্ভালকের সম্মুথে বিস্তীর্ণ

৩২
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ক ৬৭১২,

জলা

ময়দান।. তথায় ছেলেদের খে্িহায ও ্যাাষাদি বার

বন্দোবস্ত রহিষ্কাছে।

বিগ্কালয়ের উপরের তলে একটা হলে

অনেক চিত্রাদি রক্ষিত আছে! এই বৃহৎ হলের এক পার্ে
একটী বেদী । ইহারই উপরে ছাদের নিকট একটী জানালার
মুখে, কাচের উপর বীণাপাণি সরস্বতীর প্রতিমূর্তি স্ন্মর চিল্রিত
হইয়াছে। এই তলেই আর এক পার্থে আর একটী বৃহৎ হলে
সভা-সমিতি হইয়! থাকে ।

কলেঞের পশ্চাতে
ও একটী ছোট মুক্ত প্রাঙ্গণ । এই গ্রাঙ্গণের
মাঝখানে শ্বেত প্রশ্তরনির্ষিত নানাকাক্ষকারধ্যথচিত একটী ছোট

মন্দির। মন্দিরে কাহারও প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত নাই, কখনও
হইবে কি না, তাহাও জানিতে পারি নাই।

এই প্রাঙ্গণেরই

বাঁদিকে একটা ছোট দরজা অতিক্রম করিয়া, বোডিং হালে
ঢুকিতে হয়। বোডিংটা অতি বিস্তৃত। এখানকার বন্দোবন্তও আত চমতকার

একটা ছেলেকে জিজ্ঞানা করিয়া অব-

গভ হইলাম, এগানে সব্বশ্ত্ধ ১২০টী ছেলে থাকিতে পায়।

নিরামিষ আহারীদের জন্য ১২২ শু মমিষাহারীদের জন্য ১৬২
টাকা মাসিক খরচ ধার্য আছে। যতদূর কুঝিতে পারিলাম,
বাসস্থান, আহার ও অন্ঠান্ত বলোবস্ত বেশ পরিপাঁটী।
এখান হইতে আমরণ বিলাপপুরের রাজার বাটা ও পা,
লের রাণীর বানভবন দর্শন করিঘা, গবর্ণমেন্টকলেক্গ বা কৃইক্ষ

কলেজ দেখিতে গেপাল। মুঞ্জাপুরের প্রস্তরনিক্ষিতি এই মুন্দর
বাটা অতি চারু কারুকাধ্যতৃষিত। ভিতরে নানারূপ «বভুমুল্য
কাঠের কাজ রহিয়াছে । কলেজের চতুর্দিকে বাগান ।

এখান হইতে আমরা জয়পুরাবিপততি দ্বিতীয় গর়পিংহ-প্রতিটি

বারাণসী।|
০

এলাচ:

০প০-

পাতি

তে খ

পণ

পিপি

৩টি

পিচ লী

মানমাদাদরশনা রথ তথার উপস্থিতহইলাম।
টির

টা

লা

জয়িনী

ও বেনারদ এই

রঃ

লা

বি

উনি

ন্

ই.

ভিনি জয়পুক, শিল্পী, অথুকা

পঞ্চনগপীনে

৩

শট

মহারাজ জয়মিং্

রিও

জ্যোতিষশান্ত্রে অদিতীয় ছিন্টেন।

২7

পাঁচটি মনমশিরি

শি)

নিষ্মাণ করিয়া যান ।ঞ আজকাল

হযোরা

উহা

একবালে

অকলপুণ্য

গেলেও, প্রাচীন হিন্দ জ্যোতিনের নুপ্ু গৌরবের সাক্ষ্য
৫

দয় । ১

এ

্

রর

শ্বাস

2 অগ্ঠান্ত হিন্দণা্ের হ্টায় আলোচনার

রি গিয়াছে। এখানে আমরা বগ্ুদান্থ, টক্তদন্ধ প্রতি
করুক ঞ্ুলি প্রস্থরগঠিত বঙ্গের ভ্াবশেন দেপিয়া বাজায় প্রচ্যাগ5
য়

”

টা
ভতলাম।

4

গারদিন শুক্রবার প্রতাসে উদ্িযাই আমরা

কয়েক

ব্যাস

কাশী দেখেবারধ্জন্তা নদীর অপরভানে ঘাতা করিলাম । বলা

বাহুন্য, পুদ্ধালাঠি বুট পাত

রি

১.0

ধৃত হইলাম
বরের

এ

“চাক

আজত্রশ

মিনি

উন

/

পায় তিন মাইল পণ
ণ

তা

পরপারে পোয়া প্রায় ভারী
গানে

নিন

ঢুকি
তত

সার

হতল

|

বালুকররর

এহ আাঙ্যপখে

অতিক্রম করিয়া, আমাদিগকে ব্যাসদেবের

আশ্রমে পৌছিতে ভইয়ািল | ইবি, হবি, হলি7 এই কি ব্যাস
নশ্মিত কাশাদাম 2 দেবতার 51 সঙ্গে গর্ষধ করিরা ল্যাগদেন
নেনে

হ্িহাল

এইখানে

ঠাহার

সে
রি

গামান্ত মন্দিণ
উহ্া৪ তেন

গলদ

4

বশী

2,

৮

বীত

নিশ্মাণ

খন

এন

[লিন

সা

করিয়ালেন?

হইয়া

গিয়াছে

যু

হায়।

একটীমাস্র

1৫৮কাশীর অপ্তিহ্থ জ্ঞাপন কারতেছে।
0 ৮1১১ পুরাতন মনিরের উপর হতন

৩৪

উত্তরপশ্চিম 'ভ্রমণ।

পা পপি
পাপিপল পীপাবিসনপা০৬পা পা সপ ১পী পাপ পানা০০৯৮০

লিলিপনি

পি ০

পাপা

পপ

117

নিলে

মন্দির নির্মিত হইয়াছে। পুর/তনের কিছুই নাই। সম্ম,থে

একটা পুষ্করিণী।

উহাতে জল অতি অল্প ও অপরিক্কার।

মন্দিরের ভিতর মহাদেবের লিঙ্গ স্থাপিত। ইহাই ব্বাসদেবস্থাপিত লিঙ্গমূর্তি বলিয়া কথিত

মানবেন

মাখনাসের প্রথনতাগে

এখানে বামলীলা উপলক্ষে মেলা হয়।

তাহার কিছু কিছু চি

দেখিতে পাইলাম
এখান
ও

হইয়া. থাকে।

চত্ুদ্দিকে ঘাসনূর্বাশন্টা সমতল ভূমি।

নু

প্রকাঁপ৯

হইতে

আমরা

লে

রওয়ানা

ই

এই সময় এখানে

হইলাম।
:

লগ
0৭1

2

কাশারাক্ষের

রাদনগর্ের

বাহিনেই বিজ্তীর্ণ দার্ঘিকা।

খোলা

ভর্গীবাডীর

হু

লাভা
২১০
21 851 এ বশ

মল্গারপ্রষ্থরনিন্িত

1

ভারা

২.

(লি

টি

[নল

হত্যা

আমোদ

নর

থাকো

টঁ

না

'শ্।শলাম।

হয়
ন্ । মহারাজ
[21

আভি

4৯৭
শি

পুল

1

৭

নন

সাঝণাও
1 সণ লে

ঘর

ইহার কাক-

গজদস্তনিন্মিত বলিয়া বোর

১৯০৪

৫4

লামনাশোর

নিজহাতা নক
"বায

টি

সমন্ধ

রপানে

সরীণনকে
মাজা নিশি

জ্ুত্রিম লাসলঙ্গুত আসিয়া,

সমহবত

আমা:

জনকপুল

*

জারি

কল

প্রতি

বড়ই

কাশী
হইত
বশ
চল

করেন

স্মানে নিদেশ

মন্দ

167 এ
ঢারালল

এখানে আনরন
হলা।

২৫০

অন্িরটা
টি

সাইবার

কাধা আত চমতকার | টুর তি

হার

দাত
৭

রামনগর
এটি

ইহার গাপিপাড় গ্রশ্থরসোপানময়।ৃ

০0

উতালই পাশে
জগত

রাজবানী

ত৯/
6 দি তনাসিল
হা
কালা তি) হাতি
[তপু
পি প্র)

১৩:15

আংনক যাতীর স্মাগ্য

শন,

এখানে
ভিন্ন প্ভন্ন

তালপর ামায়ণের লীনাখে কিছু

ভিন

টি

রর

রি

তয়...

এ

2

কিছু বাত্রীগণকে প্র, পন হইয়া পাকে ।
গ্রথান হইত আনত কেজায় হাতদশ করিলাম । রামনগরের
কেলার টিকেট নত
জার প্রাসাদ) এই কেল। অতি পুরাতন
ও ভাগীবটী- দে

51

নদীবঙ্গ হইন্তে বা অসিবাট হইতে

বারাণসী।
গা

পাপী

পপ

৮০৯...
রি

৩৫
০২৯২-৫১১-০০০-

পন

পলিপ

পপ

পবা

শপ

লি)

ইহার দৃপ্ত চমৎকার । আমরা কেল্লার প্রবেশ করিয়া) মহারাজা

চিত্রশালা দর্শন করিলাম। এখানে রাজবংশীয় নৃপতিবর্গের
চিত্র রক্ষিত হইয়াছে; কিন্তূ চৈৎসিংছের তসবীরখান। থুজিয়।
পাইলাম না।

ডি

এ

নদীতীরস্থ বারান্দার শোতা বণনাতীত।
সন্ধ্যাসমীরণবাহিত

ভাগীরথীর

এখানে বদিলে,

সলিলকণাষ্পর্শে সন্তাপিতের

তাপ ছর হইরা যায়। মহারাজার দ্রবারঘর অতি চমৎকার
নজ্দিত| নীচে ভেলভেটের উপর শুভ্র চাদর বিস্তুত) তছুপনি পু
চেয়ার টেবিল সজ্জিত রহিয়াছে। দেওয়ালে কারুকাধ্যখডিভ
ফ্রেমমপ্ডিত মুকুরশ্রেণী। তাহার উপরেই বৃহৎ বৃহৎ তৈলচিন্ব।

খানে চৈৎসিংহের কোনঞ্জপ্রতিমুক্তি দেখিতে পাইলাম না।
নি
নানারূপ পুষ্পবৃক্ষদ্ধারা ঘরটাকে অমরাবভীদদশ
মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। স্কল দখির! শুনিয়া আমরা
পশ্চাদ্বার দিয়া; নরীভীরে আসিরা উপস্থিত হইলাম ।
নৌকায় আসিতে আপিতে
কাশীর হরিশ্ক্দ্ঘাট দশন
করিলাম।
এখানে এখনও একটা শশান বর্ধমান আছে।
অ্হখ্য ডোম খাটের উপর বলতি করিয়া! থাকে । কিন্ছ
মশিকণি কার শ্শ[নধাটই
এখন মহাশ্মশান বলিয়া বিখ্যাত
আত প্রাটীনকাল হইতেই কাশী সংস্কতশীজালোচনার
জন্য গ্রপিদ্ধ।

এখানে অনেক

পণ্ডিত বাস করিয়া থাকে

অসংখ্য ট্োলও৪ আছে । এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা

অপক।

অত্যান্ত

ঢব বঙ্গদেশ হইন্তে আপিয়া, নেক বাঙ্গীলী এখানে

বাস করিনা থাকেন।

তাহালা সহরের যে অংশে বাস করেন,

তাহাকে বাঙ্গালীটোল! কছে।

জলের কল হওয়ায়, এখানকার

৩৪.

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ।
০৯০

পাকা

পাপা

পন

পন

পনি

এ শপ

অত

০0707 ঢাল লস

পা 0
পি

স্বান্থা অনেক উন্নতিত'ভ করিয়াছে) নদীরশু
জলের নি একটা
চমতকার গুণ যে, পান করিলে গে টের অন্ুথটী হইবার আশঙ্কা!

থাকে না।

কোনও সাহেব, এই বহুজনাকীর্ণ সহবে
পা

শিক্পচিকা

+

গে অভ! লক্ষা করিরা, পানীয়ের এই, বিশের্বকেই তাহার
পি,

কারণ নিগ্েশ করিফাছেন |

82

১

ভরণগোষণের

সর্ধতের হ্যায় এখানেও খুব কম।

৫

রর

এ

পু

হুঁ
বার ও বাড়ীভাড়ি
বে

রন

চক

পাচ টাকাদারা

কটী লোকের মাসিক খবুচ নিক্নাহিত হইতে পাবে । কাহ গাব
রি ৩২1 ৩) টাক] ব্যয়ে এখাংন বাস করিতভিছেল | এখান

সর্মদাই অনেক সাধুসন্নাসীর ভগমন হইয়া গাকে।
ধর্শস্রাণ
হিন্দব নিকট এ স্থানের ভুনা নাই। কাশীর পিস্তলের জিনিস

আতি প্রদিদ্ধ।

এখানে পাইপর়সাণও কড়ি প্রচলিত আছে

রেশমের কাজ, শল এবং শাড়ীর জন ৪ £ স্তন প্রান!

বেনারদের উত্তরপূবের ষড়নাথ | এখানেই বুদ্ধরেশ মক,

প্রথম আপনার পন্মমত প্রবাশ
দেখিবার ছিনিস।

করিয়ছিহলন।

যড়নাথের স্তপ

পরদিন শনিবার অপরাঙ্গে কাশী পরিহাগা করিয়া, রাখি
১ঘটিকার সময় মুজাপুর পৌছিলাম।

মুজাপুর।
মুঙ্গাপুরে আমার প্গিচিত কেহ ছিল না। একটা
দড়ে বিছানাটা চাপাইয়), এখানকার পন্মশালায় উপস্থিত
হইলাম! ইতিপূর্রে আর কখনও ধন্দুশাল। দেখি নাই । মন্ধ্যার
শি,
পা

ভাধারে জীণশীর্ণ মনল! একখানা চকমিলান বাড়ীর প্রাঙ্গণে
গ্রবেশ করিয়া মনটা? কেসন দমিরা গ্লে।

৪

পণ

মুবাপুর।।

৬

আমার লঙ্গে যে স্থলছোকরা াদিযািগ, রি? |
রর

আক্ৃতিও যেষন সুন্ার,প্রন্কতি$ তমগুক্রপ। সে তাহার মোট!

দ্ধিটুকু আমার জঙন্ত একটু যায়৷ খহিয়া! উচ্ছল করিয়া বুষিয়া
লইল যে, আমি অপহায়তপরদেলী। সে ভাডাতাড়ি যাইন্লা একী

কুঠনী পরিষ্কার করি দিল ও ছু'পয়সা ভাড়া ডুকাইন়্া, একখানি
চারপেয়ে সংগ্রহ করিয়া আনিল। আমার সঙ্গে প্রদীপ ছিল
না। এই অসহায়ের সহাক্গ ক্ষুদ্র বালক, আমার নিকট হইতে

ুটী পদ্পসা চাহিয়া লইল; তারপর কোথা হইতে একটী মৃত”
পাত্রে করিয়া খানিকট। সরিষার “তৈল ও একটী পলিতা আনিয়া
হাজির করিল। মাতৃভূমি হইতে বন্ধুরে কোন অপরিচিত
প্রদেশে একটী অপরিচিত বান্কের এই সম্হদক় ব্যবহার ও কোমল

সহাগ্তৃতি, আমারু উদ্বেলিত্দয়ে কি শান্তিন্বধা সিঞ্চন করিয়া
দিয়াছিল, তাহ] ভাষায় ব্যক্ত হইতে পারে না। এ কথা চিরকাল
আমার মানসপটে জলস্ত অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।
এই অপরিচিত বন্ধুকে বিদায় করিয়া, ধীরে ধীরে শবা।
রচনা করিলাম। তাহার পর আহারের উদ্দেশে সহরে প্রবেশ

করিতে হইল। কিছুদূর যাইতেই, সারি সারি সঙ্জিত কয়েকথানা ময়রার

দোকান

নম্ননপথে

পতিত

দোকানের জিনিসপত্জরের দিকে অবলোকন
লাগিয়

গেল । আমি

হুইল।

কিন্ত

করিতেই তাক্

বাঙ্গালীবাবৃ--রসোগোল্লা, পান্তোয়া,

লুচি, বরফি ও রসাল গঞ্জায় চিরকাল পুষ্ট) এতদ্দেশীর আছার্ষ্ে

মন

উঠিবে কেন? কতকগুলি হল্দেবর্ণের আটার লুচি,

আর গ্লোটাকতক পেঁড়া--এই মাত্র দোকানীভায়ার সম্বল |
আমার ত চক্ষুস্থির। এখন এই জঠরাম্সি কিরূপে নির্বাপিত
৪
ক

রর

4

পি.

পপি

|

বা শাপলা

উত্তরপশ্চি্রষণ ।
সপ

সপ

সপসািাপপিপপাপা সপম্পীপাপিপশ

পন

নন

-৩।

হইতে পারে? যাস্থা হউক, উপায় নাই)বরুখে খানফতক

নি, এই রলগোলাপাসোাতা্ :'বাালীঞঠরে ক্েরখ। করিয়া
| ত্প্তহইলাম | অতঃপর পশ্চিমে ধতদিন ভ্রমণ করিসাছি, এই
ক্সাটার লুচিইআমাতু সঘল হইয়াছিল ্ঈ পরে এমন, হইয়াছিল
বে, ান্ালায় ্রজ্ঞাবর্ডদ করিয়াও তাতটাকে নোৎ অপরার্থ
বলিয়া মনে হুইত। রাস্তবিক, এই খাগ্যাধান্ের বিষয়, চিন্তা

_ করিতে গেলে, বাঙ্গাগটুর হীন-বীঞ্ধতার প্রকৃত কারণের অনেকটা আভাস পরিস্ক,ট হুইয়া স্উঠে।

মত রসনাপরিতৃপ্তির পক্ষপার্জী নহে।

এতদেশীয়েরা আমাদের

যাহাতে শরীরে বল

ও শক্তি সঞ্চয় হব, তাহাই তাহাদের নিকট উপাদেয়। এজন্তই

হিন্ুস্থানীগণ আমাদের অপেক্ষা এতাধিক বলিষ্ঠ ও সবলকায়।
ধন্দুশালায় ফিরিয়া সে দিনকার মত রাঠিরযাপন করিলাম।
ঘরগুলি এমন অপরিক্ষার
ও অবরাবহাধ্য যে, রাঝ্িবাপন করিতে
কিরূপ আশঙ্কা হইতেছিল | স্থানে স্থানে ভগ্র, কোথাও বা
মাকড়পায়

জাল বিস্টার করিয়া রাখিয়াছে।

সকলেই বারান্দার শনা? রচনা করিয়া

যাঞ্রিগণ প্রার

শয়ন করিয়াছে। এই

বিধেশে ও অপরিচিত রাজো বারান্দায় পড়িয়া থাকিতে কিছুতেই
সাহসী

হইলাম না।

আমার

ক্ষুদ্র কুঠরীতে ফাইয়া, দ্বার

রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলাম । দ্বারে অর্গল ছিল না) খালি
দ্বারা দরগা আগলাইয়া
ভয় ভয়

করিতেছিল,

রাখিলাম।

অজানিত

স্থানে কেমন

একটী বৃহৎ ছিদ্রপথে

সসন্ধকার গাড়তর দেখাইতেছিল।

বাহিরের

সে অগ্ধকারে মামার হৃদয়ের

বিষাদকালিমা মিশাইয়া, আমি কোনরূপে নিজ্রাদেবীর শান্তিময়
ক্রোড়ে আশ্রর লইলাম।

সথলাপুর।
॥
৯৭

পপ

০০ পাকি

পি

িবিসপিপিশ

পপি

শপ

পাপ

3,

৩৯

পাপী

. বর্শপালার হারিগণের ববিধারিবা প্রতিলক্ষ্য রাখিবার
শী পি

সিনা

জন্ত একগ্রন অসাদার নিধুক আছে।, এতথ্যতীত ক্ষয়েকটা
ভ্তা ছচার পয়দা উপান্জনকরিবার জন্যআগন্তকগণের

ফরমাইন যোগাইয়াখাক্ষে বাত্রিগণের নিক্টুহইতে পয়সা
গ্রহণ করা ধর্মশালার কর্তৃপক্ষের অভিমতবিরুদ্ধ।

কিন্ত

তাহাদের দ্বারা যে সব প্রয়োজনীয় কাধ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে)
তাহাতে এইবপ দ্র'চারপয়স! তাহাদিগকে দান করা আগন্তকের
মতবিরুদ্ধ হইতে পারে না। বিশেষতঃ এইরূপ যংকিঞ্চিৎ

প্রাপ্তির মন্তাবনা না থাকিলে, ফেৰলমাত্র কর্তবাযচালিত হইয়া,
কখনই তাহারা এত আগ্রন্থের সহিত যাত্রিদের সাহাধ্যার্থ অগ্রসর হইত না।
|]
ধর্মশালার় আগন্তক্গণ তিন দ্রিবসকাল বিনাবায়ে অবস্থান
করিতে পারেন। তবে আহারাদি বা অন্তান্ত আবশ্টকীয়
দ্রব্যাদির ব্যয় তাহাদিগকে নিজ হইতে বহন করিতে হুয়।

আমি প্রাতে উঠিম্থা। হাতমুখ গ্রক্ষলন করিলাম।

জামাদার

সাহেব দয়। করিয়া ঘটার ও টাত্টির বন্দোবস্ত করিয়া দিল।
এন্সন্ঠ তাহাকে ছু'টা পয়না বকৃদিন্ দিতে চাছিলে, সে দৃঢস্বরে
প্রতাথান করিয়া কছিল, প্বাবুী.*এ ধরলশালা হায়।” ধন্য
জমাদার সাহেব! তোমার মত কয়জন এই 'ধরমের" মর্যাদ। রক্ষ1
করি

থাকেন? আমি মনে মনে তাহার অশেষ

গুপাচবাদ

করিরা, সহর দেখিতে বহছির্গত হইলাম!
,
|
মুজাপুর তেমন ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান নহে। তবে সহরটা
সমৃদ্ধিশালী কটে। এখানে যাহ! কিছু দশনীয় বন্ত আছে,

তন্মধ্যে নদীতীরস্থ প্রস্তরনিশ্মিত ঘাটটা বড়ই মনোরম।
ঞু

এমন

জর

ক.

:-.:.:... উত্তরপশ্চিমমণ |
০ সি এত শা

জনা রি কচি পি ই টি থাকে। ভাস্করেরর অপুর

পিজি ইার চাতালে ও সোপানাবলীতে আদাশিত হইয়্াছে।
ভারীরথীবক্ষ হইতে ইহার শোভা রিচা “বেন কোন

| মাক্জাবীর মন্ত্রকোশিলে নদীগর্ভ €(হইতে কুহু ্রথিত
একখানি মায়াপুরী ভাসি উঠিয়া, সলিলোপ'র ভালমান
রহিয়াছে ।

এখানকার টাউনহল টাও দেখিতে অতি শুন্দর। লানা
কাককার্যাময় উত্রষ্ট মৃদ্জাপুরপ্রস্তরের উচ্চ টাউয়ারের (70৭1)

উপর বৃহৎ ঘড়ি স্থাপিত হইয়াছে । এক্সন্ত এখানকার অধিবাসিগণ ইহাকে ঘণ্টাঘর বলিয়া থাকে! জেলামাজিঁট অর্জ
ডেলের তত্বাবধানে ১৮৭৮ ধা চিঠি মিস্ত্রী কর্তৃক হছ।
নির্মিত হুয়।
অতঃপর মৃদ্জাপুরের চকু দর্শন করিয়া, ৯*টার সময় চুণার
গমনার্থ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম । মোগলসরাই ও মুক্গাপুরের

ঠিক মধাস্থলে চণার ষ্টেদন অবস্থিত | পৃর্বদিবস রাত্রি উপস্থিত
হওয়ায়, চুণারে অবতরণ করিতে পারি নাই।

আঙ্ষ ১টার

গাড়ীতে তথায় যাত্রা! করা গেল।

যদিও রাজনৈতিকবিপ্রবে মুজাপুর তেন কিছু হিস
করিতে পারে নাই, তথাপি বাণিজ্যব্যবসার়ে উহার বাব সমৃদ্ধি
বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কেক বৎসর পূর্বে ভোলানাথ & এই নগর

সন্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন,তাহার সারষম্্র এইরূপ )-_.

“ইহার বাশিজাপমৃদ্ধি মধ্যভারতে অভুলনীয়। বারাণসী,ভাগলপুর, াজমহল, মুঙ্গের ও পাটনার ন্যার, ইকার প্রাচীন গৌরবকাহিনী তেমন না থাকিলেও, তা বাতীত অবশিষ্টগারি-

পার
৮৬০৯ পিসি সাপ /িত৮, পপপপ্পপসপসপপাপপাাপাপ

2:

পাপা

এপার

বাসী মাপ পালা কাপাসিি

টীই এ্রথন, ইনার নিকট পরাজিত। জ্ছাইনকসকবরীতে বা

“ৃিশদৈস্তেক বার হইতে এন্ঙাবাথ গমন-কাছিনীতে ইহার
আজ নাই, ইংরেঙ্-রাজকেই ইহার গৌরব বুদ্ধিপাইয়াছে।
রাঙ্গধানীর পর এমন সনধলম্পর স্থান স্মার নাই। ভারতের

এক বঙঠাংশ শল্ত,তুলাও রং এইখানে আমদানী হয় কোটা
লোকের ভরপণপোবণোপযোগী কাপড়, জামাও থাতুনির্মিত

্ব্যা্দি এখানকার গুদামে মুত থাকে
অতুলনীয় । ভারতের সকল দেশ হইতে

মৃজানুরের গালিচা,
বণিকগণ

বাণিজ্যার্থে

ক্থধোর আগমন করিয়া থাকেন ।* এবং ধনেরছ্ে পুষ্টহইয়া দেশে
প্রত্যাগমন করেন।

নাড়োয়ারীগণ এমন কি বাঙ্গালীরা ও

কারবার উপলক্ষে এখানে বসন্ত কারয়া থাকেন।

ধন্ম ও রাঁজ-

কীয় সংস্্রব ব্যতীত কেবলমাত্র বাণিজ্যব্যবলায়ে এতদূর উন্নতিপাভ
করিয়াছে মৃাপুর খ্যহীত ভারতে এমন স্থান [তরল। মৃজাপুরের

চকু ভারতে আদ্বতা।”

আমি

তোলানাদের

মুগাপুরে

এক

দ্িবল মাত্র বাদ কারয়াছিলাম।

এই হুক্তকণ্ঠ প্রশংস। কতদূর সত্য, তাহা নিণয

করিতে পারি নাই । চক দেখির। আমার
হয় নাই;

তেষন কিছু মনে

তবে শন্ত, তূপা ও গালিচার ব্যবলায়ে

দিন সশৃদ্ধিলাভ করিতেছে।

এস্কান দিন

মোটের উপর ইসা থে একটা উন্নত

সহর, সে বিষয়ে কাহারও মতান্তর নাই |

চুণার।

পু

প্রায় *১১।'টার সময় চুপায়ে পদাপণ করিলাম। ষ্েসন

হইতে সমর ছুই মাইল দুরবর্তী। এক্ক। করিয়া একটু বাহির

৪২. |

উত্তরপশ্চিম
রণ ন্

ৃ রন লিগের হিশাগ রা যেমন নয়নপথে পতিত ৃ
হুইয়।গেল আর অমনি মনোরাদ্যে কি একটা তুমুলান্দোলন
উপস্থিত হইল! যেখানে আগ্নেয়ান্ত্রবিক্ষেপে অহরহ; ঘত. শত,

বীরের রক্তাক্তদেহ ভূমবলুঠিত হইয়াছে, €কে জানিত সেইখানে
আসিয়া! আমার মত ক্ষুদ্রপ্রাণী আজ এমনি করিয়া দাড়াইবে?

চুণার শ্তিহাপিকক্ষেত্র।

প্রাচীনকালে কে, কখন এই

ছর্গ নিষ্ধাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার

ইতিহাস আজ বিশ্বৃতির

গর্ভে লীন হইয়া! গিয়াছে। দিলীশ্বর হুমাযুনের ্রা্ত্বকালেই,

তারতের ইতিবৃত্ে চুণার ন্ুল্পু হইয়া উঠে। পাঠালবীর সেরস| শূরযখন বাঙ্গালা ও বিহারে ধারে ধীরে মন্তক উত্তোলন করিতেছিলেন,

তখন এই মহাপুরুহেরু ভাগ্যলক্্ীর সঙ্গে সঙ্গে,

চুণারের অনৃষ্টও একটু একটু করিয়। হাসিয়া উঠিতেন্ছল।
কেহ কেহবলিয়া থাকেন, পালবংশায় কোন বঙ্গীয় নরপতি
এই ছর্ণ নিশ্মাণ করিয়া ইহার

ভিতর

বধনতিকারতেন!

পরে

বুন্দেলখণ্ডের চন্দলরাজগণ উহা হস্তগত করেন । ইহ হইতেই

এই ছুর্গ চন্দলগঞ্ড বলিয়া কগিত হয়। কিন্তু স্থানীর অধিবা(সগণের গল্প অন্যন্রপ। তাহাদের দু বিশ্বাস, এই দুর্গ মালবাধিপতি উজ্জঞ্গিনীখর বিক্রমাদিত্যকর্তৃক নিন্দিত হয়। এই বিশ্বাসের লমর্থন জন্য তাহার। ছুর্গনধ্য একন্থানে তদীয় ভ্রাতা ্

হরির সমাধ. প্রদর্শন করিয়া থাকে ।

|

এক! যাইয়া তহশীলদারের কুঠীর সম্মুখে নাতির এখানে
আমাকে পাপ নংগ্রহ করিতে হইবে । এখানকার তহশীলদারের
পদ আমাদের ব্গদেশীয় নবডিভিসনেল অফিসারের আঙুরূপ।

কিন্ত আন রবিবার বলিয়া, তহশীলদার মহাশয়ের সাক্ষাংলাভ

ছার!855,
রসিক কে
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ঘটি উটিণনা। আমি অনেক ্স্বীকারকরিয়া,
একঞ্ন ্ার্কেরনিকট হুইতেপে
রে
সএপর্জকঘারে গর
হইলাম 13৯...
অন্যান একশত

পঞ্চ ফিট উচ্চ পাড়ের উপর উর

প্রাচীরবেষ্টিত ছুর্গ । পার্ধত্যদুর্দ এই আমি ধুভন দর্শন করি-

লাম। কতকাল

গিকাছে, কত মানব এইথানে লীলাখেলা

করিয়া, অনন্তের কোলে

বুদ্ধদ্প্রার় মিলিয়া গিয়াছে, কিন্ত |

এই ছু আঞ্ধিও অচল অটপ দীঁড়াইয়া আছে।

চুপার!

যে

*তামায় এমন সুদৃঢ় করিয়া গঠন করিয়াছিল, সে আজ কৈ?
যে সেরশাহ তোমাকে অবলম্বন করিয়। বিশ্ববিয় করিয়ছিলেন, দেই বীরপুকুষই বা*এখন কোথায়? ভায়! মাশবজীবন জড়পদার্থ হই্তও কণভন্কুর ।

আমাদের রাস্তা ক্রমে একটু একটু উচু হইত্তে লাগিল।
যখন দ্রুগদ্ধারে উপাস্থত হইলাম, তখন একা হইতে নামকরা,
দাড় বহিয়া উপরে উঠিতে হইল। এইখানে একজোড়া
ভীষণ কপাট আমার দ্বাররুদ্ধ কারয়। দীড়াইয়। আছে। কত
কামান, বন্দুকের গোলাগাালবর্ষণ ইহার বক্ষের উপর দিয়া

চপিয়। গিয়াই)তবুও আগ ইহার ধ্বংস হয় নাই। এই বৃহ
দরজার একটি ছিদ্রপথে আম প্রবিষ্ট হছইলাম।

চুণার গে আঙ্গকাল দেখিবার তেমন কিছুই নাই।

বাবর,

হুমায়ুন, সেরশূর এবং ইংরাজেক্ নামের সঙ্গে চুণারের ইতিহাস
বিজড়িত ।*বাঙ্গালার গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্রিংস্.কাশীশ্বর চৈত্/সংহের
সর্বনাশ কারয়। এইখানে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন।

৪৪

উত্তরপন্িস|
মণ।

এই পমহততাহার তত্বাবধানে কতকগুলি আধুনিক গৃহছিতো
নির্শিত হয়। মে সফল আজও ব্ডুমান রহিদ্বাছে।
হর্গের উত্তরাংশে এখনও হিন্দুরাজস্থের চিহ্ন বর্তীমান বহ্িযাছে। এই অংশ দুর্গ সর্বোচ্চস্থান,ঞ্এবং তিলদিকেই লপিলবেছিত-_চঙ্গের দক্ষিণাংশ হইতে একটী উপত্বীপাকারে বহির্গত

হইয়া, শোতন্বিনীর গর্তে প্রবিষ্র হষ্য়াছে। এই উপদ্বীপস্থ
, প্রাচীরের উপর হইতে চারিপিকের শোভা অতি চমৎকার।
যেন কে একখান? চিত্রপট বিশ্বৃত কারয়া রাখিয়াছে।

পর্বতমূলে

ছুইটী

আপনাদের

শুন্রমস্তক

দরগা,-*লভাবৃক্ষার্দর
উন্নত করিয়া

ভিতর
রহিয়াছে।

দুরে

হইতে
ভার

নিকট একটা বাক্ষলা কোন শেতাঙ্গপুঙ্গমের আবাসস্থানরূপে
বিরাজ করিতেছে।

ইহারই কিয়ন্দুরে একটা

কবরখানা।

অন্ঠদিকে আরও কিছু দুরে পর্বতোপার আরও একটা সুন্দর
বাঙ্গলা!একাকী শোভা পাইতেছে।
নদীবক্রগামিনী ! ভঙটে শ্তামল তৃণরাজি বিস্তৃত হইয়াছে।

অপর তীর বালুকাময়; বালুকামর দৈকত বছদুর পর্য্যন্ত চলিয়া
গিয়াছে । দক্ষিণে বিদ্ধ্যাচলের খণ্ডগিরিপকল মস্তক উচু করিয়া
উকি ঝুকি দিতেছে।

|

দুর্গের এই অংশে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের নিদ্নন্রাপ
নানাচিত্রবিচিত্তরশোভিত প্রাসাদাবলি এখনও বিগ্বমান আছে।
এই নকল গৃহপ্তপি হিন্দুঙ্গার্শে নির্টিত্ত এবং কোনও
গ্রাচীনতমকালে হিন্টুললনাগণের আবাসন্থৃল ছিল বলিয়া কথিত
হয়। এখানেই একটা হন্দর গ্রশন্ত কাটাতে মুদলমান শাপন-

কর্তার বাসভবন ছিল। ইহার নিকট পুরাতন গারদ। এই

ভয়হ্বর গারদ ইতিহাসপ্রিদধ। . মহারাষ্ট্রবীর ভ্্ৈম্বকর্জী এই
গারদে কসিয়া বসিয়৷ মানদিক ও বাহিক তমসায় নানা
হইয়! জীবনের শেষাংশু কর্তন করেন।
এই গারদ সম্পূর্ণ অস্কারে আবৃত পবনদেব এখানে
তে ভয়ে প্রবেশ করেন।

চারিটী ছিদ্রপথ ভিন্ন ইহার তিতর

আলো বা বাতাস গ্রবেশের দ্বিতীয় পথ নাই।

এই ছিদ্রপথেই

হতভাগ্য বন্দীকএই
ে গভীর *কুপে নিক্ষিপ্ত করা হইত। এ

জন্মে তাহার আর উদ্ধারের সন্ত্রাবনা থাকিত ন!।
ছর্গের পানীরসংগ্রহের জন্ক এই অংশের দক্ষিণপার্থ্বে একটী

বৃহৎ কুপ নিরশ্শিত হইয়াছিল। তাহা অগ্ঠাপি বর্তমান 'আছে।
ইহার ৃন্তাকার মূখের ব্যা্নের পরিমাণ ১৫ ফিট।
এই সকল দেখিয়া আমি ভর্তৃহরির সমাধ দেখিতে গেলাম।
একখণ্ড কাল প্রস্তর অতি ভক্তির সহিত একটা ক্ষুদ্র গৃহে

স্থাপিত হইয়াছে। পুষ্পরাশি ও সিন্দরবিন্দু এই প্রন্তরকে
অলষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। আমার সঙ্গে যে গাইড ছিল, সে
কহিল “এই দেবতার নাম হরমঙ্গল। ভর্ভৃহরী এইখানেই
কঠোর সাধনায় জীবন

কর্তন করিয়াছিলেন।

দেবাদিদেব

মহাদেব, দিনের মধ্যে নয় ঘণ্টা এখানে বসতি করেল। বাকী
৩ ঘণ্টা তাহাকে কাশীতে বাম করিতে হয়। এই ৩ ঘণ্টার
জন্ঠ হর্গ অরক্ষিত হুইফা পড়ে।” আমরা ভক্তিসহকারে হ্রমঙ্গলের নিকট গ্রণত হইয়া বাহিরে আর্পসলাম ।

ই সকল গাইডের এতত্বাত্রীত আরও অনেক অন্ভুত অনু
গল্প বলিয়া থাকে | তাহারা ইহার তিহাসিক তত্বের সঙ্গে

৪৬...

রি 'জ্মণ | "

কাসিম, হুলেমান ২
ও আরদজেবের নাম
সংকট ররে। আহি

চেষ্টা করিও তাহাদের এই সকল গঞ্জেরকোন ভিদ্বি আছে,
কিনা, ব্সবগত হইতে, পারি, নাই। পূর্বকথিত অন্ঃমহলের

অঙ্গে তাহারাহর্মারামী বলিষা কোন রুমণীক়:বিবাহউৎসবেকর
উল্লেখ করে। আমি, ধন্দি ভাল,না জানায়,তাহাদের মকল,

কথা স্পটধরিতে পাই নাই বটে, কিন্ত যতদুর বুঝিয়াছি, তাহাতে

এই বিধাহজাগ্ড যে এখানকার একটা! গুরুত্স্পন্ন রতিহাসিক,
তথ্য বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস, তাহার আর কোন সংশয় নাই
শুনলাম, আল্লাউদলের সাহত এই রাজ্ঞী পরিণয়পাশে
বদ্ধ

হইন্বাছিলেন। এই আল্লাউদল কে? আর এই রাজ্রীই বা
কে? কোন হাতহাসজ্ঞ পাঠক জানাইলে বাধিত হুইব।
হের বাহিরে আনিয়া এক্ক। চাপিলাম। আমার পুষ্পকরথ
চুণারের অপরিফার গলির ভিতর দিয়া ধাবিত হইল।
চুণারের প্রস্তর ভারতে প্রসিদ্ধ। এমন পাতলা পাতল। জর

বিশিষ্ট প্রস্তর আর কোথা দৃ্ট হয় না। এখানকার বাড়ীগুলা
অ্ধকাংশই এই প্রস্তরনিশ্টিত। ইটের সাঙ্গ সম্পক নাই।
তামাকের জন্ত৪ চুপার প্রনিদ্ধিলাভ করিরাছে।

ষ্টসনে পৌছিয়! চারিটার গাড়ীতে বিন্ধাচল যাজ্জা করি

লাম। বিশ্ব্যাচল মুজাপুর হইতে চারি মাইল মাত্র দূরবর্তী।
ইহা! একটী পীঠস্কান। এখানে বিন্ধাবাসিনীদেবী [বরাজমান। :
ইহারই 'অদুরে বিদ্ধ্যাচলশিথরে দেবী অষ্টভুজার মন্দির। এই
সকল দেখিয়া, আজই আবার মৃক্ধাপুরে ফিরিতে হইব এই গঞ্চল্প

করিয়া, গাড়ীতে আরোহণ করিলাম । লাড়ে পাচটার সময়

গাড়ী বিদ্ক্যাচলে পৌছিল।

ফ্যাল
টু

রেকু গা.
চি মময়অনতগমনোদগধকবীর:
্ শৈলশিখরমালা দর্শন করিতে করিতে বিদ্বাচলে অবতরণ করিলাম।

িস্যাচল একটা ছোট খাটো, ষ্টেসন। পুর্বে বিদ্ব্যাচল-

দশ প্রার্থীগণ মৃগ্গাপুরে অবতরণ করিয়া একাযোগে এখানে উপস্থিত হইতেন।

যাঠিগণের আধিকা ও*্অন্ুবিধা লক্ষ্য করিয়া* *

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এইস্থানে একটা ক্ষুদ্র টেন স্থাপন করিয়াছেন।

একটা ধর্শালাও এ উপণক্ষে কিয়দুরে প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে।

|

একা একা দেশত্রমণ কিরূপ দৃরূছব্যাপায় এবং পথিককে
মাঝে মাঝে কিনাঞ্চ অপহথায় অবস্থায় পড়িতে হয়, তাহা পাঠক
এই পরিচ্ছেদে অবগত হইবেন ।

গাড়ী হইতে নামিয়।! একটী জমাদারের নিকট দেবীমন্দির

: দুষ্টটরী কতদূর তাহটঅনুদন্ধান লইলাম। সে যাহা উত্তর করিল,
সে কাঁহল, “লহ.

তাহাতে আমাকে বড়ই নিরাশ হইতে হইল।

রের ভিতরই বিদ্ধাবাসিনীর মনির ;--অধিক দূরবন্তী নহে। কিন্ত
অট্ভূজার মন্দির 1--সে ত তিন ক্রোশ। আজ আর সেখানে

যাইতে পারিদ্বেন না।”

মে এমনভাবে কথাকয়ুটী কহিল যে, আমি বুঝিলাম বুঝি

পাচটারপর পাহাড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু আমাকে অনেকস্থানে যাইতে হইবে; আমি ত অপেক্ষা করিতে পারি না । যেমন

করিয়াই হউক, আজই আমাকে পাহাড়ে যাইতে হইবে) এই
স্থির করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আমিলাম।
টি

ষ্রেসনের গেট

8৯৮...

উত্তর ভ্রমণ।
স্পাসাশসাশ

"রসিক

লি

সলিল

পরিত্যাগ করিতেই, একজন পা আগিয়া হাজির হইল। আমি

তাহার সহিত কোনরূপ ঘর চুক্তিনাকরিয়া, প্রথমেই জিজ্ঞাস!
করিলাম, “তুমি কি আমান পাহাড়ে লইয়াখাহিবে!7 রি টি
ছুঙাকেদরশন করিব শ্রি

.

গ্াগাঠাকুর একটু আম্তা আম্তা করিয়া ছিল, পসেত
| আজ হবে না বাব!! লেখানে কাল যাইতে হইবে 15

আমি কহিলাম, *সে অবগয আমার নাই। আই তথায়
| ই হইবে; নতুবাজামার দর্শনঘটির়াউঠবেনা।”
_ পাণ্ডাধী আপতি করিল--বাবুণী, সন্ধ্যা হইয়া"
আদিল, এসময়েও কি পাহাড়েযাওয়া যায়? ফিরিতে বাসি

হইবে, কাজেই তোমার গাড়ী ফেল হইবার আশঙ্কা আছে।
বিশেষতঃ এস্থলের পথঘাট নিরাপদ নছে ৯» দ&টলোক সহায়হীন পথিককে আক্রমণ. করে। সন্ধ্যাসমাগমে রাস্তার লোক-

সমাগম বন্ধ হইয়া! গ্রি্নাছে। সঙ্গীসহায়শূতেটির পক্ষে এ দমর
অষ্টতূঞ্জাদর্শন সহজসাধ্য নছে।
পাগ্ডামহাশয়ের এই লঙ্বা বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, আমি

কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলাম) কিন্তু বিচলিত হইলাম না। পর্ধতবাসিনী মা অষ্টভূঙা ঠগীদিগের আরাধ্যাদেবী ছিলেন। তাহার,
পর্বতশিথরস্থ ,বিভীষিকামর নিকেতনে কত ভয়ানক দান্ক
কার্যা সমাধা হুইয়! গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, এ হেল
ভীষণ শ্থলে একাকী পদব্রজে যাইতে ফেমন অসহায় বোধ
হইতেছিল । আমি অগত্যা একা করিস্বা তথায় যাওয়ার বাসনা
জ্ঞাপন করিলাম। পাশ্াঠাকুর অনেক ভাবিয়া চিত্তিয় স্বীকৃত
হইলেন।

জা
০০০০

এপি

এপাশ

এলপি

৯ শি ফি

সিতকসণ

২ শি

রী
৩ 2

চাস সিসি.

8৯
পা বলা

পর

কী

পলিপ

পাস

আমরা লইরে: চুক্লাম?।বিভ্াচল ছোট সহর। বাস্তা-

ফাটগুলি, ঠিক. ৮কাঈাগের মত সরু সরু, উচ্চনীচ ও
গোলনেলে। ঠিক তন্রপ রস্তরমপ্ডিত ও প্রন্তরগঠিতসৌধমা
লা
বেছিত। বেণারসের মত এখানেও রাস্থাঁর, ছু'ধারে মিঠাই ও
ফুলব্লেপাত! বিক্রপধ হইয়া থাকে। অমস্তটা সহরই জীর্পশীর্।

তবে কোগাও কোথাওইদানীংমৃত ইকালযারি ির্ষিত
পাকি আমার নিক্টহু সাতটি পয়স। হণকরিয়া,
এক পয়গার মধো কিছু পুষ্প, বিশবপত্র, কুমকুম ও চিনিদাদ1 ক্রয়

করিলেন।

তারপর

গেলেন।

আমার হাত ধরিয়া মন্দিরে ঈইয়।
রঃ

সায়াহকাল।* পরিষ্কৃত দেবালয়ে বসিয়া লোক জন বিশ্রাম
করিতেছে । কেহ কেহ বা গল্প জুড়িকা দিয়াছে। ছোট
ছোট মেয়েগুলি ইতন্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। মন্দিরের
প্রশস্ত বারান্দার উজ্জল মেঞ্জেতে বদিয়া পাণ্ডাগণ

নুস্থিরচিত্তে

তান্বল চর্ধণ করিতেছে । মন্দিরের এই শান্তিময় ভাব দেখিয়া
আম মোহিত হইলাম ।

মন্দিরের দরজাগুলি বড় অগ্রশস্ত;) এমন কি হামাগুড়ি
দিয়! প্রবেশলাভ করিতে হয়। সন্ুথন্থ মন্দির ভিতর শিকবেষ্টিত একটী ছোট প্রকোষ্ে অধিষ্টাত্রীদেধী বিদ্ধাযাবাসিনী উজ্জল
প্রদীপালোকে বিরাঞ্জ করিতেছেন । ঘবটী শ্বভাবতঃই অন্ধকার |
এই অন্ধকার দূর করিবার জন্ত সর্ধাদ প্রদীপ গ্রজ্ছণত রাখি
হয়। এই মন্দিরের পশ্চাতে আরও ঢুইটী দেংতাগৃহ আছে ।

তাহার একটাতে ভগবতী ও অন্তটীতে দেবী সরন্বতী স্কাপিত

৫০.
নমল

|
সানা

০
কা

রা

রতি

উত্তরপপ্চি-্রণ
চাতক

বি

পাপা

লীনা

উন

দা

বিতর
হি

াছেন। শেষোক্তস্থানে আমিয়।

গত

নিলি

হান

আর্থন। করিল,

মা, বাবুকে খুব পাশ দাও।” বুঝিলাষ, বাঙ্গালী যে পাশের
কাঙ্গাল তাহা কাহারও অবিদদিত নাই।
রী
অন্দিরের বারান্দান্* একটা বৃক্ষের নিকট 5, পা
আমাকে মগ্ত্র পত্ভাইয়া লইলেন।, শুনিলাম, ইহার নাম ধশ্বুবুঙ্গ |

তারপর আমর এক্লার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।
আঙ্ছেক
রাস্তা পর্যাস্ত 5
ণ পরমার জন্ক জালাতন করিতে
লাগিধ |...

ৃ

এন্ধায়, ভাপিয়া গন ন্ধালোফে জি
পথে |
চিনে হইলাম। সহরের কোলাহণ ছাড় ড়ী নির্জন

প্রান্তরে পড়িল

টিলাময় প্রান্তর; পাশে 5. কনশৃষ্ত।

নীরব রাস্তা দিয়া এক) "টুন টুন” করিয়া চশিয়াছে ৃ দুধাল

কেবল

চড়াই ও টিলা। শ্ামলপত্রবাহী বৃক্ষ সকল লিস্ত/ক

পারি দিয়াদাড়াইরা আছে।

গ্রদোষালোকে বোধ হুইতেছিল।

যেন মাথার পাগৃড়ী বাধিয়া শাস্তিবক্ষকগণ প্রকৃতির নিস্তব্ধাতা রক্ষা

করিতেছে। অশ্বকণ্ঠকুষণ ঘণ্টাটা 'টুন টুন করিতে করিতে পে
'নপ্তজত| ভন্ষ করিরা দিয়া, মামাদের মনে কেমন এক আতঙ্কের
লধ্গার করিচেছিল। ক্রমেই গাড়ী উপরের দিকে উঠিতেছে আল
আকা নাকা-ভইয়া নিবিড় হইতে নিবিডতঙ কাননে

করি
তেছে। কেমন একটু তয় শুর কারতোছল । শকটচার*, পান্তা
ঠাকুর ও দেশ,মণ অপরিচিত) আমি একা। এই মিংসহায় অব.

স্বায় গদীশ্বরের ও অক্মাবলের উপর নর করিয়া, প্ধত্োপরি
কোথায় এক জনমানবরঠিত পুরার দফে ছুটির চলিয়াছি।

হায়, সে আত্মুবল কত ক্ষুদ্র!

বিঙ্যাচল
নদ
পিএ পিস এউপ ৮...০পানি লেপলীনাওা 1

পা সখি পপি

পাপা

এ

৫১

সন সলাতসল্প

সিসিসলাসমপি

গা৯

তেল! শান পিল ০শা

ও চুপি চুপি আমায় কহিল, কিয়দ্,রে এক গ্রামের
লোকেরা বড়ই ছুদদান্ত ; প্রায়ই মার ধর করিয়া থাকে । ভবে

পাণ্ড! থাকিলে সহজে অত্যাচার করিতে সাহসী হয় ন!।

ভয়ুবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লাঠীদারী, দু'একটা বলিঠদেহ
লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইতে লাগিল।

আমার সঙ্গে অনেক

টাকাপয়সা ছিল; এজন্য কিছু চিন্তিত ও শঙ্কিত হইলাম।

হঠাৎ

উপরে চাহিয়া দেখি, আকাশ ঘূনঘটার আচ্ছন্ন হইয়। গিয়াছে । *

তখন আমার কি যে অবন্জ। দাড়াইল, তাহা পাঠক অবশ্ঠই

অন্থভব করিতে পারিতেছেন ! নিজ

আপরিণামদর্শিতার

অন্ত বড়ই অন্থতাপ উপস্থিত হ্টল। যাহা হউক, ঈশ্বরের' মাম

লইয়া, একটু ক্লোরের সহিত মনের বিষাদিতভাবটা তাড়াইয়া
দিয়া, চালককে শীঘ্ব শীঘ্ব শকট চালনা করিতে বলিলাম । অশ্ব
দ্রতবেগে ধাইয়া! চলিল।
সৌভাগাক্রমে পবনদেব আমাদিগের সহায়তার জন্ত অবতীর্ণ
হইলেন ;-মেঘগুলিকে আকাশের একপার্খ হইতে উড়াইয়া, অন্ত
পার্খে লইয়া গেলেন | আমরাও কফোনরপে

আসিয়া, মান্দবের

নিকটস্থ ধন্মশালায় উপস্থিত হইলাম । এই জনমানবশূন্ধ স্থানে_
এই ধর্শশালায় কেহ তখন ছিলেন বলিয়া বোধ হুইল না।
এইথানে এক পরিতাগ করিয়া, আমাদিগকে পদত্রজে কয়েকট।

ছোট ছোট উপত্যকা অতিক্রম কাঁরতে হইল । তখন মনে হইল,
এই বনজঙ্গলবেষ্টিত প্রাস্তরগুলির মধ্য দিয়া আমরা ছুইটী অসহায়
প্রাণী কোথা মাইতেছি ?

|

ভারতে আজ ঠগীর অতাচার নাই।

তাহা্গের আধি-

পত্যকালে কত হতভাগা আমারই মত এমনই বিশ্বাসের মহিমায়

নর ২ র
পেশা
পাচা পাপ

উপশম ।
|
সপ্ত

৯লা৯৯৮ চক জপ

আপিন

াস্চিশীসির দশ অনা
আপা বণ ৯পাল

কপ সাদ

রব

২৩.

৯ত পাস 1৭৯ ঈদ এস লিটার দিআসত

গাল এ নল

রি এই সকল লতাগুযোর মধো প্রাণ করিরাছে।। কে জ্জানে,
| দ্বাজআমিও দেই প্রবঞ্চনার জীভাপুত্তলি নাহ।

অবশেষে আমর! আসিয়া পর্বতমূলে উপস্থিতছইপান। এখান
রর হে শিঁড়িবরাবর উপরে উঠিয়া গিয়াছে এমৃত্িকার সিড়ি
নয়-_মনুষ্থুনি্ষিত প্রস্তরগঠিত মোপানাবলি। আমরা আরো"
হণ করিতে লাগিলাম। একটু অগ্রদর হইতেই দুবে--অতি
,দুরে-ক্ষীণ নক্ষব্রালোকের মত মিটিমিটি প্রদীপালোক দৃষ্টহইল;
আমরা নীরবে সিড়ি বহিগ্কা উঠিতে লাগিলাঘ। প্রায়

শিখরসমীপন্থ হইয়াছি,

এমন ময় নৈশাকাশের মারের

বহিয়া, এক চমতকার সুরলয়সম্পন্ন মক্ত্রেম্চারণধ্বনি আলিয়া
শ্রবগবিবরে গ্রবিষ্ট হইল । আমি কি কপাগকুদ্চলা পাড়য়।
বপ্র দেখতেছি?
নিনীথে পৰ্বতশিখরে চ্জনমানবশূন্যদেশে
এই অপুঝর মন্ত্রী'তি শ্রবণ করিয়া, আমার মন্তিফ্ষ ক এক মাদকতা। প্রবিষ্ট হইপ। আম মুহুপ্তে উত্তেজিত হইয়া, ছুই লশ্ছে
অবশিষ্ট সি'ড়ি কয়েকটী পার হুহয়। গেলাম ।

উপরে উঠির। দেখি,একটা অএশস্ত প্রাঙ্গণ । তাহাও চতুদ্দিকে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর। এক পার্খে দেখি পব্রতচূড। বিদীণ করিয়া একটা
গর্ত নিশ্মিত হইয়াছে । তাহার সন্কাচত দ্বারপথে

প্রদীপের

একটী ক্ষীণরশ্মি বাহিরের তিমির ভেদ করিয়া, আকাশের খিক

ছুটিতেছিল। আমি উপস্থিত হইতেই কতক গাল রমধী *-নয়া,
আনাকে ধরিয়। টানাটানি আরম্ভ করিয়া দি । তাহাদগকে
দর্শন করিয়া! আমার মেকবেখের ডাইনিজ্রয্জের কথা মনে পড়িল।

আমি [ক্ছুতেই হ্রক্ষেপ লা করিয়া, পাণ্ডার হাত ধারা শৈলশিখবধো দত অইভুঙ্জার মন্দিরে প্রবেশ কারলাম।

বিস্বাটল।
০০

্া্িলবলপ

[পাপী পপ?

ও

৫৩.

এ

পাপা পাপা

এসপি

খ দর্শাতলা

এই কক্ষ এত ক্রঘে, দ্ইটী লোক ফাই বাক্যালাপ ৃ

করিলে, তৃ্তীয়ের প্রবেশলাত বইতে পারে: না। কষ দ্বাংপথে
আমাকে হামাগুড়ি দির ঢকিতে হইয়াছিল।এই ঘরের সকল
দিকেই পর্ব তগাজজ। উদ্ধেমন্তকোপরি পর্বতের '্মসমতল দেই |

ঝুলিয়া আছে। দেবীমৃদধি আরও কু্রাতনবিগিষ্ট | ম। অষ্টভুঙ্জে

তোমার কীতিকলাপ এত অপীমষ তোমার নাম এত কড়--কুমি
এত ছোট হইলে কেন মা?

কত

হতভাগ্যের

*গিগাছে, আর

কত নরক্মোণত পান কাঁওয়াছ, ৃ

আআন্থ-কঞ্ধাণে বিদ্ধ্ভূমি শুপীঠত হইয়া
তুম, এখনও এত

পু্ট হইতে পার নাই?

ছোট হি

কটু ও

আরম ভীতিবিহ্বপনেত্রে এই ভয়ঙ্গরীর

দ্র মৃষ্ঠিধানা একবার হৃদয় ভরিয়। দেখিয়। লইলাম। তারপর
অগ্তঘনস্থভাবে বাহির হই আমিলাম ।
অষ্রভূপ্জ। ব্তাত
ক্রমে স্থাপিত

এস্বানে আরও

হুইয়াছেন।

হইতে অন্য স্কানে তুরাইতে লাগিলপ।
র্বাদ দিল; কেছ

একথও

কয়েকজন

ডাইনিগুলা
শিলাকে

দেবতা ক্রমে

আমাকে

এক স্থান

কেহ তারামাতার

আশী-

দুর্গামাই বলিয়া নির্দেশ

করিল। একজন আসিয়া আমাকে একটা ছিদ্র দেখাইয়।
বলিল, 'এই পথে কালীমাইজী আছেন) চল দেখিবে। সে
ভত্বস্কর গভ্বরে আমার যাইবার কৌতুহল হইলেও, পাণামহাশয়
টানিয়া লইন্া গেদশেন। তিনি কঠিলেন, “ও থাক্, চল; এখানে

তোমাদের দেশের
আগি।”

এক মহাপুরুষ বাল করিতেছেন দেখিয়া

আমি বুঝিলাম, তান্ত্রিকের কথা হইতেছে।

হইয়া জিজ্ঞাস! করিলাম, “সন্ন্যাসী কি বাঙ্গালী 1” পা

উৎসুক
সা,

বলিয়া আমাকে লইয়া আর একটু উদ্ধে একটী ছোটখাট মুক্তগু

৫৪

|

সাকাপল পিন

05
লি

দলা

৯

ভ্রমণ ।
দীপ

সক

লা

৯ সান এ

গে উপস্থিত:ইহ, আমি ভিউ,আলোকে৪ দেখিলাম,

_ ইহারই এক পার্ছেএকটা [ভিননিকখোলা ঘরেছি

্ স্ুখীন করিয়া,সযাসীঠাকুর বলির আাছেন। 37:45.
আমরা বাইর! দ্বীরে হয়েতাছাযক প্রণাম করলি
কিক্ষণ পরেতাহার কারা সমাধা হইলে, এক গণ্য খলদধারা
মুখ প্রক্ষালন করিয়া, তিনি আমাদিগকে বসিবার জন্ত ইঙ্গিত

করিলেন । আমি বিশেন করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, বাঙ্গালী
বটে।

তখন আদন চাপিয়া বসিলাম ।

তিনি আমার নামধামের খবর লইলেন। আমিও কৌত়ুছল
নিবারণ করিতে না পারিয়া, তিন পুর্বে বঙ্গদেপের কোন্ স্থলে

বসতি করিভেন, তাহা জানিবার ইচ্ছা

প্রকাশ করিলাম।

তিনি যাহা উত্তর করিলেন, তাহ এহরপ 7
তাহার পৈতৃক [নবাস ছুগলীগ্িলায়।
তিনি গৃহধর্খু পরিতাগ করেন।

বসতি।

তবে. কখনও

যৌবনের

প্রারস্তে

৬কাশীধামেই তাহার

বর্তষান

কথনও ভ্রমণে বন্ধিগত হুইয়া, তীথাদি

পর্যটন করেন ।
আশ্চর্ঘ্য সন্ন্যালী।

পারি নাই।

হহ্ার অতিরিক্ত আর

কিছুই জানিতে

আমর! সেখান হইতে বিদায় লইয়া, টেনে পরততা-

বৃত্ত হইলাম । বলা

বাহুপা, সশক্ষিতচিত্তে

পথ অতিক্রম কারয়া আসিতে হইয্াছল।

আমাকে াহৃ

|

সেই রাজ মুজাপুবের ধন্মশালার আশ্রয় এুণ করিয়া, প

দিন এলাহাবাদাভিমুখে যাস্তা করিলাম? বেলা ১* খটিকার
সময় আবার পঞ্জাবমেল 'হু হু* করিয়া ছুটিয়া চলিল।

মু্জাপুরে কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দঙ্জে আমার ইতিমধ্যে

:প্রয়াগ-তার্থ |
ডিশ

০০৯৬২

এ ০

লা

তেজগবলিিত ১০৯

১০০কিলাত ৭

সাও

৫৫

কপ পালিত কিক লা সিপিএ লস

২০ পাপা

পরিচয়হইরাছিল | তাহার একজন ব্ছুও এই গাড়ীতে
এলাহাবাদযাইতেছিলেন। বাঙ্গালীব্ুটীআমাকে ভাছার নিকট
পরিচিত করিয়া দিলেন। তিনি ধত্তি সদাশছ লোক । বয়স,
২২২৩

বৎস হ্ইবে। তিনি

কিলেন) “্মটপলি নিশ্চিন্ত

গাকুন। | এপাহ্াবাদ আমার শাডিত _আছি, আপনাকে
সমণ্ত দেখাইর। গুসাটিয়া দিব । আহিও, কষার্ধেযোপলঙ্ষে তথার
২১ দিবস অপেক্ষা করিব, এক সঙ্গেই ধর়দশালার খাক।
যাইবে ।”

এই হিন্ৃগ্থানী মুখকের নাম মাততাক্
চি
০ এপার

প্রয়াগ-তীর্ঘ।
আমরা এলাছাবাদে উপস্থিত হইয়া, ধরমশালায় গমন করিলাম ।
এখানকার ধরমশালা অতি বিস্তৃ
ওসুন্দর
ত । প্রতিনিরত বভুযাত্রী এখানে বেশ শ্বচ্ছন্দতার সহিত বাল করিতেছে । ঘঃগুলি
বেশ পরিফার পরিচ্ছন্ন! ভিতরের প্রান্তরণে জলের কল।

বাড়ীটীও দোতালা । আমর যাইয়াই উপরের তলে একটি ঘর

দখল কারিয। বদিলাম। একটা ভৃত্য দৌড়িরা আসিয়া, একটা
চারপেক়ে দিদ্বা গেল এবং কখন কিছু জিনিমের দরকার বোধ
কারুলে, সে আপিয়া তাহ! সংগ্রহ করিয়! দিবে, এমত অভিলাষ

ব্ক্ত করিল।

আমর একটা কুলুপ ভাড়া করিয়া দরজা বন্ধ

করিলাম। তারপর আহারাদির অন্বেষণে বহির্গত হইয়া গেলাম
এলাহাবাদ উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের রাজধানী-বেশ উন্নত
গু

৫.

উত্তরপম্চিম-ভ্রমণ |.ূ
পাজি ৮০ পাপা এ২০ পপ সস

. পহর।: এখানকার চক অভি হুক্দর। চকে একানাধ্যা ও.
শা

লাজ

জানি

*

'শরগারপ্্পিারগশটিউপ

রশ

২

লোকসমাগম অত্যন্ত ধিক।এর্কার কাক সবরের |
শোভা অনেকটা থাটে। করিয়া দিয়াছে।
: আমারা মায়ার কনকালোকে এই স্থানে কঙওক্ষণ পাইগা়ি
করিয়া, দেদিনকার মত ধর্মপালায শ্রস্থান করিলাম ।
_ বান্রিতে বড় বৃষ্টি হইল।

|

ৰ

২২শে মাধ প্রভাতে বিছানায় থাকিয়াই প্রকৃতির অগ্রসন্পভাব লক্ষ্য করিলাম জলদমালায় নভোমগুল আচ্ছর হইয়া
আছে। বাস। হইতে বাহির হইতে পারিব না বলয়], মনট।

কেমন বিষাদিত হইয়া পড়িল। আমার বছ্ধুটী উঠিয়াই কছ্ছিলেন, “অন্য পাক

করিতে

হইবে ৮ এতটা

দেওয়া, আমার কিছুমাত্র অভিপ্রেত ছিল না।

হাক্গামা

জুড়িয়া

কিস্তকি করি,

বন্ধু কোন কর্থা গ্রাহ্থ না করিয়া, ডাল চাউল আনিয়া খিচুড়ী
চড়াইয় দিলেন । রামশরণ ভূভা আসিয়া চুলা ধরাইযা দিয়া
গেল! বাসনপত্র নিকটবর্তী এক মুদীপ্প নিকট হইতে ভাড়!
করিয়া আনা হইল) বন্ধু পাক করিলেন; আমাকে বড় ধারে

কাছে যাইতে হইল না। যদ্দিগ বস্ধুবরের অদ্ভুত পাক প্রণালী
দূ্নন করিয়।, আমান হাঁসি পাইতেছিল এবং এ শাস্ত্রে আমাদের
উন্তয়েরই তুলাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তথাপি আহাতে

. উপবেশন করিক়া দেখি_-চমৎকার ! এত উত্তম খিচৃভ়ী ই,
তাহা আমরা ধাঁরণাত্েই আনিতে পারি নাই। আজ তিন
দিধসাস্তর আমার ভাত আহার ছইল;--উদনর পূরিয়া নি
ভোজন করিলাম ।

বেলা ১১টা বাজিতে না বাজিতে আঁফাশ পরিষার হইয়া

উস তীর
সীল
দিক:1৮-৯৭০

৪৪-০৪-2050
তল পান দিপা শত

৮৮০

লব

সপ বব

5
;

০

০০০০৯ ০ ০শিশ পক

০

গেল। সে সঙ্গে আমার মনটাও সেদমুক্হইল

এপ
পাপা

আমরা

তখনই বাহির হইয়া পড়িঝুয়। £
বন্দুবর কিছু কাজলগাপনান্থে আমাকে সঙ্গে কাধা হাইকোট, মুর কলেজ ও ইন্টনিভাসিটা স্বল, এলপফ্রেড, পার্ক এবং
(ছোটলাটের ওগ্রান'দ গুড়তি দেখাইছে লইগ্ক।! চলিলেন।

এখানকার
ইঈকালয়টটা

ই

অথবা

তেমন কিছু বলিবার নাই।

প্রশ্থরালরতী

৫ কারা, ইভ] ্রস্থরনিশ্রিতু ॥

কলিকাতী-হাইকোটের ওরে ভন্যন্ত হীন। মাত্র সাত জন জজ

এখানে প্রতিতিয়ত বিচার কারা সমাধা করিতেছেন।
পো বাঙ্গালী একজন।

হাহারিউ

আমরা হাইকোউ দেস্সিয়া বাহির হইয়া আনিতোটছি।

এমন

সময় বন্টা টাঙ্কার করিয়া এলিন উদ্গিলেন। ৭001) 135)01 106
1950 18571101071 51010

701751102 £

বদ্ধুবরের ছাহাটা হারান গেল
লাম।

কাহলাম।

116

এজি,

বলিয়া, একটু দুঃখিত হইভ100৩2

608

গুটি

ও

৮000011000৮ নত

আমার থে বড় বসা ছিল, তাহা) ন5 7

সব্বনার জন্য এ

কথা

বন্ধটা

১৮৮১৭ এব

£দীডিরা

বলিলাম ।

তবে একটু আনথিক

বাহিরে

আঘিতিই

পবিত

হইলেন!

৯৪

আমিও তাহার অগ্লরণ করিন্েছিলাম ২ কিস্থ এমন মময় দো,
০০

একটা

১

এক!

285

4--2754

আমারই

দিকে দেয়া

₹

[ক

আিতেছে

সয়

চি

আল

দে

3

বৃ্নাক মহিতে

বাধা

নি

য়া)

লা

ক্ষার

ভাগ

ভাগ

৭

কা

য়

হাতি

১

কাড়াহয়।

হা

বা

পাম ক্ষপণরেই আমাদের পুর্বপরিতিত এক্ষা ওয়ালা ছাতা
হন্ে হাজির! এুনাপয়াণার এই ভদ্র বাবভান দখিযা ও
সা

৫৮
,. এ

2
ক০৯৯৪

০০

৮৮৮৩

ভ্রমণ |
১1

পর!

২

৫

পিপি৯০

বিশ্মিত হহলাম। আমি যন্ছদূব দেখিয়াছি, একাওয়ালার
সাধারণতঃই খুব ভাল লোক! আমীর সঙ্গে তাহানা কখনও
কোন প্রকার অপদাবহার কৰে নাই!

তাহাদিগকে কতকাংশে

বিশ্বাপী বলিঘাও মনে হইল ]

এখানকার এলফেড, পাকের খুব নাম শুনিয়াছিলাম; কি
দেখিয়া শুনিয়াততটা ক্ছি মনে হইল না।

1, 1৮

গাইডে ইহাকে দে স্থান দেওয়া হইয়াছে, ভাহাতে ইহার অধিকার আছে ক নামে ধিময়ে আমি সন্দিহান
খুব বিন্তত বুটে। ১৩৪

তবে উদ্চানটা

একব জাম লইয়া অবস্থিত।

ইহাপ

ব্যয়পোরণার্ঘে গবর্ণঘেন্ট বাদিক দশ হাজার টাকা খরচ করেন ।
পুর্ব জনসাধারনের

হস্তে হহার ভার ছিল | উ্স৭

থুষ্টান্ছে?

গামাদের নর্উয়ান আটের কমি জাভা ডিউক অফ এঁডপবরার ভারতলমণের শ্ুপণটি্গস্বদগ ইভা এলফ্রেড পাকনামে
ভিত

হয়।

উদ্ধানমল্ে

হামলে

সুন্তস্থলে

চক প্রস্তরগঠি হমিংহাললে

প্রস্তরমরী ভিক্টোরিয়ামভি । ইভরি সন্ুণে প্রতি
লল।

আবও

কু দরে চাটেটব মত একটা

বণের বাবহ'রাখ একটী উতর পুন্তকালয়।

শনিবার বাগ
শ্রন্দর গহে

আমরা যাই

সাধ,

২1১

থান, পুস্তক উলটপ'লট করির] আদমিলাম।

পাকের নিকটেউ ইউনিভ'সিটা হল ৪ মুইর কলেজ | ভল নাহ
পুব্ধ ছোটপাট মুইব্নাহ্েবেন নান অন্নপাবে এই কলেজে

দুইটাই এক অট্টালিকার অন্তর্গত।
বাঁড়ীটা বড়ই সুন্দর। মধ্যন্থলে উচ্চ মিনার; ভাহারই পাশে

প্রয়াগ ভীর্থ।
|
রি

৫৯
১৭

নিনেটহাউলের বিশাল-গধুজ | এই ঘরেরভিউ কারিসুন্দর
সুন্দর কারুকার্যা ও টিত্রগট পীজ্জিত রহিয়াছে ।
কলেজের অদূরে মেকডনেল ইউনিভাসিটা হিনুুবোডিত।

ইহা নৃতনতৈরার করা হইয়াছে। ২৫০টা ছেলে এখানে ঝা
করিতে পারে।

এখান হইতে বাহির হইয়!, আমরা দুই বন্ধনে পৃথকহখু
গেলাম। বন্ধুপী আঁগন কোঁজে ঠ্েসনে প্রস্থান করিলেন

যন
সি

আমি

একা

চাপিয়া ভরঘদ্বাজআশ্রম দশন করিতে গমন

করিলাম ।
মহধি ভরদ্বাজ, এলাহাবুদের অদূর তপোবনে
তিন।

মুশিবর

আনেকদিন

স্বর্গে চলিয়া

বাস কবি,

গিয়াছেন।

ভাতার আবাসপ্রণটা আডিও সহ সহআঅ লোক ভক্তির
দশন করিয়া থাকে । আমি সেই বকালের

কিছু
সহিত

স্মৃতির আকর্ষণে,

মেই প্ৰিব্রধাম দশনাতিলাষে গমন করিলাম ।
কিন্ত আমাকে নিরাশ হইতে হইল । এই কি লেই শাস্তিধায়

টৈ, সেই শান্তিময় তপোবন ভূমি ত

দেখিলাম নাঁ;-_মাশ্রম ত

দেখিলাম না! দেখিলাম কি ?-- কেবল অদ্ধভগ্র কয়েকটী দেবালগ

ও ইষ্টকন্ত পরাশি! এইস্থানেই ধযিবর একদিন বাঁ করিয়াছিলেন
কেবল সেই স্থৃতি। আর কিছুই নাই, আর কিছুই পাইলাম না।
দেবালয়ে শিবস্থাপিত। ইহারই পার্থে একটী অন্ধকার সুডঙ্গ
পথ | সেই সুড়ঙ্গপথে ডুগভন্থ একটা গৃচ্ছে প্রবেশ করিলাম ১

এখানে লারায়ণের প্রতিমুন্তি আছে । ইহারও কিছু নীচে আরও
একটী অন্ধকার ঘর । সেখানে
স্টপিত আছেন।

আরও

কয়েকটী দেবতা

৬5

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ।

তাব্রপর এক স্থানে ততহদ্বাজ মুনিকে পাইলাম। কাল
পাথরের ছোট মন্তি সাজিয়া এক*« কোণে বসিয়া আছেন
দেখিলাম, পবিত্র তপোবন এখন প্রবঞ্চনার নিকেতঙ্গ হই
শাড়াইয়াছে। কতকগুচ্চি স্্রীপুরুষ, পয়সার লোভে এক একটা
শলাথগডকে এক একটা দেবতা সাজাইয়! বাসা আছেন।

একটা চডুক্ষোণস্থান প্রদক্ষিন করিতে বলায়, জিজ্ঞাস!
করিয়া জানিলাম, এইখানে নাকি রামচন্্র ঘন করিয়াছিলেশ।
ঙ

নিকটেই কতকশুলি প্রস্তর পোহা ছিল; সেগুলি স্পশ করিতে
তল | কিন্তাপা করিয়া এ প্রস্তরথগগুলির কোন নিশে।

৩]

পরিচন্ পাইলাম না।

স্যার সময় বানায় ফিরিলীম। কিছু পরে বন্ধুটা
পাবার লইয়া উপস্থিত হইলেন) দুজনে আহার করিলাম
এখানেও খাঠ্যসামগ্রী তেমন ভাল কিছু পায় পায় লা;

দপানকার মালাই
খর

লগ

%
রি

৪

শশ্ন্র

ন বুধ

সা
পাপ

খুব জন্তা।

শঘা। ভাগ করিয়া খসক্বাগ দেখি
পরখ

"গ্লাম।

তবে

পীচি পরপার মালাই আমি

খসকুলালে জাচাঙীত্রতনয় খনকর

মুতাদেত

রঙ্গ হী,

উপলখপ্তনিশ্মিত উচ্চ প্রাচীর, আকই
রাছে। এই বার উগ্ভনের
নলের সমর নির্শিত ভইয়ান্িল ; উহ] আজও বমান রভির ও
নানসিংছের ভগিনী অন্থরগ্রতিতার গে খসকর জন্ম হর) এাভ*হ আকবরের

বাজাের

লেসাবস্থায় টা স্টনীর শাসন

মানসি'হের
কর্তীক্বপে এলাহাবাদের চর্দেবামকরিতেছিলেন।
প্ররোচিনায় বাজালাহলালমা নু 5ইযা! কুমার খসরু এই সময়
বু

পিন্তার বিরুদ্ধে অন্ত্ধানণ কাণন।

প্রয়াগ-তীর্ঘ।
জনতা

পাপ

পা রাকাপপি

লা

সপ হা৯পিপাসা

পার

0

ড৯

পপির

লী

পা পাশ

লালা সির

খদরুগ্ননী সাধবী সাহেব! বেগম, পুত্রের এই অপব্যবহারে
মর্মপীড়িতা হই, ১৬০৬ খুষ্টচু এ সংসার পরিত্যাগ করেন|
কিন্ত খদরর বাসন! পূর্ণ হয় নাই। আকবরের স্বর্গারোহণের

সঙ্গে লঙ্গেই জাহাঙ্গীর, আগরার মসনদ চাখিয়া! বসিলেন। খসরুকে আত্মদমপ্ন করিতে হইল। বৈমাত্রেয় “ভ্রাতা খোরামের
( পরে বাদসাহ সাহজাহান )তত্বাবধানে অবরুন্ধ থাকিয়া, খসরু

মাতার মৃত্যুর নয় বৎসর পর, এ সংস্কার হইতে অপসারিত
হইলেন । জাহাঙ্গীরের বিলাসন্ভবনে মাতৃসমাধিপাশে

পমাধিমন্দির

খসরুর

নিশ্দিত হইল। * সেই অবধি এই রম্যোগ্যান

খসরুবাগ নামে পরিচিত হইয়াছে ।

|

থনরু ও সাহেব বেগমের সমাধিমন্দিরের মাঝথানে

আর

একটা মন্দির নির্ষ্িত হুইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কাহারও
মৃতদেহ স্থাপিত হয় নাই। উহা! এখনও শৃন্ত পড়িয়া আছে।

উচ্চ বিটপীশ্রেণীবেষ্টিত এই সমাধিত্রয় দূর হুইতে দর্শকের
মনে কি এক গম্ভীরভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়!

যেন কোন

শাস্তিধামে স্বর্গীয় মৃতাত্সাগুলি চিরবিশ্রাম ঢালিয় দ্িতেছে।
অতি সম্তর্পণে ধীরনিশ্বাসে ও ধীরপদবিক্ষেপে আমরা তথায়

উপস্থিত হুইন্ধা, দুইটা অপার্থিব আত্মার চিরবিআ্ামশয্য। অস্রপূর্ণনয়নে

দর্শন

কতিলাম।

দের নহে,ভক্তির ;১
মৃতের

এ অশ্রু আনন্দের

নহে,

বিষা-

প্রতি সম্মানের ক্ষুদ্র নিদশন।

এই সমাধিমন্দিরগুলি যে কোনকালে অতি রনণীয় ছিল,
ভিতরের অস্পষ্ট চিত্রাবলি দেখিলে তাহা উদ্বমরধূপে গ্রভীতি
হয়|

উজ

বেলা দশ ঘটিকাঁর দময় বাসায় ফিরিয়া একটু বিশ্রাম
তি

সহ
. পাপা পন

উত্তরপশ্চিমজ্রমণ।1
ডা বসব সত

পপি

০০

এপস

সপ

পিপিপি

লিপাপিবাপাসা

"

| করিলেপর,মাতানী প্রমাদ আপন কাজে বাহির হইয়া গেলেনৰ |
| আমি ও ধীরে ধীরে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের দিকেযাত্রা করিলাম|.

সবের অনতিদুরে এলাহাবাদছুর্গের পাদমূল, র্ষানিউ

করিয়া, যমুনা ও ভাগীরঘী কুলুক্লুরবে বহিয়া যাইতেছে; যেন
কোন্দলপ্রিয়া সপত্ীধুগল সাহঙ্কারে গঞ্জন করিতে করিতে,
পরস্পরের সম্মুখীন হইতেছেন। মাঝখানে দীড়াইয়া বিশালদুর্গ!
-_অচল অটল মুদ্তিতে শান্তি রক্ষা করিতেছে । তাহার কঠোর

শাসন ও মর্মুভেদী দৃষ্টির নীঠে অভিমালিনীনবর তড়িদ্বেগে ছুটির
পলাইতেছে।

এই গঙ্গাবমুনাপঙ্গমের অপর নাম ত্রিবেণী। আ্রোতন্থিনী
সরন্বতী তর্গতলপ্রবাহিনী --অস্তঃসলিলারূপে আসিয়া, এই স্থানে

মিলিতা হইয়াছেন।

ইহা হইতেই ভ্রিবেধী' নামের

উৎপত্তি

হইয়াছে । এইখানেই প্রাচীন প্রয়াগনগরী বর্তমান ছিল।
এখন তাহার সে সৌোষ্ঠব কিছুমাত্র নাই। কাপের কুঠারাঘাতে

শেষ চিহ্নটুকু পরাস্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে।
কোন্ সদয় কোন্ মহাপুরুষ এই নগরী স্থাপিত

. তাহার ইতিহাস বর্তমান নাই।

করেন,

খুষ্টপৃর্ধ তৃতাযর শতাবীতে

মেগান্থিনিম ও সপ্তুম খৃষ্টান্বে চীন পরিব্রাজক হিউ এন্থ্ পঙ্গ

এই স্থানের উল্লেখ করিয়া
বৌদ্স্তস্তটা মহারাজ

গিয়াছেন।

কেন্রায় রক্ষিত

অশোককর্ডক খৃষ্টপুর্রব ২৪০ ++)

নগরীতেই প্রোথিত হইপাছিল।

এই

হুতবাং গ্রীষ্টের জন্মের তিন-

শত বৎসর পুর্কেও প্রশ্ধাগ বে একটা প্রসিদ্ধ গান ছিল, তাহা
উত্তমরূপে বুঝা বাইতেছে।

কথিত আছে, প্রজাপত ব্রন্ধা এই

স্থানে অশবমেধ্যাথ সমাপন করিয়া, শঙ্ঘাস্থর হইতে চতুর্ববেদের

1. ১ রিএ
প্রগগতীর্থ।
1

শা শসা
টোপ পাসি পালি পাপী

লিসা পি

দন্ডিত

2

সি

১০

পিসি
জা জী লীন হল

জি, ৃ
লা ৪. শিস

রা

উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। লই হক ইার নাম প্রয়াগ রঃ
5558528575২
হইয়াছে,
প্রাগের আীন সীমা বি করা একবারে সহজ নছে।

একটা মাত্র স্র অবলম্বন করিয়া, আমর এতত্বের কথঞ্চিং
আভাস প্রাপ্ত হইতে .পারি। এখানকার প্রসিন্ধ অক্ষয় বটের কণ!
অনেকেই অবগত আছেন। এই পুরাতন বৃক্ষটা খৃষায় সম শতাববীতেও বর্তমান ছিল। হিউ এনুথ্সঙ্গও আবুরিহান ইহার
উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। এই আশ্চর্য্য বৃক্ষ আজও ঠিক সেই
স্থানেই বর্তমান আছে। এই বৃক্ষের সমীপন্থ যে দেবমন্দিরের

কথাটি চীনপরিব্রাপ্চক

উল্লেখ করিয়! গিক়্াছেন, তাহাও

ভগ্রাবস্থায় নিকটেই পতিত রহিয়াছে॥ তাহার পরিক্রমণকালে

এই বৃক্ষ নদীকুল হইতে দেড় মাইল দূরবত্তী ছিল বলিয়। বর্ণিত
হয়।

কিন্তু আকবরের রাজত্বের

প্রারস্তে মুসলমান এতি-

হাসিক আবছুল কাদির, এই বৃক্ষকে নদীকৃলবর্তী বলিয়া! উল্লেখ
করিয়াছেন।

আবার, তিনি বা আবুরিহান অথবা তাহাদের

পরবর্তী কোন লেখকই নগরীনগ্নন্ধে কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। ইছাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, তটিনীদ্বয়ের প্রবলজ্রোতে আকবররাজত্বের 'বনুপূর্কেই প্রয়াগনগরীর
ধ্বংসলীলাভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল; পরে ১৫৭৫ খুষ্টাৰে সম্রাট
আকবর, লুপ্তপ্রায় নগরীর উপর বর্তমান কিনা প্রস্তুত করিয়া,
ত্রিবেণীর সর্বসংহারিণী মৃত্তির লোপ সাধন করেন, এবং ইহারই

কিয়দ,রে বর্তমান নগর

নিম্মাণপূর্বক ইলাহাবাজ আধথ্যার

ভূষিতকী ষান।

আকবরগ্থাপিত ইলাহাবাজই এখন এলাহাবাদনামে প্রসিদ্ধি

৬৪০:
রর

উমম
পপ

শি

জা

সস্তা

পলাচি

হ্তরাং বর্তদান ছুর্গ ও শ্রজরগ কত

কাংশ পাই যে
€ পুরাতন আআ অবিতি ছিচল
সি হয়।

.

ই

৭

০৭

প্রশি্ধ টি এখনও কিল একটাঅস্কার
ভূগরভস্থিতালযে ৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারই পার্থে পূর্বোপ্ত
ভগ্নমন্দিয়ের অধোভাশ বর্তঘান জছে। দুর্গনির্থাণকালে

মৃত্তিক! ও প্র্তরাশি স্ুপীকৃত হওয়ার, প্রাচীন মন্দির ও বৃষ্ষটী
উদ্ভয়ই অধোগামী হইয়! গিগলাছে। এই তৃগর্ভস্থব অন্ধকার
পুরীতে একটী হুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিতে হয়! ভীথযাতীরা
দেবদশনার্থ এখনও এস্থানে ঢুকিতে পায়। এজন্ত কিব্বার
দরজ! প্রায়ই মুক্ত থাকে । অক্ষয়বট বাতীত এই স্থানে অনেক
দেবতাও আছেন।

এই স্ুড়ঙ্গপথের অর্নতদূরে অশোকস্তস্ত।

মহায়াজ অশোক, এই স্তস্ত তৃটপূর্বব ২৪* অবে তৈয়ার কাঁরয়।
যান, একথা পুর্চেই বলা হইয়াছে । অশোকের পর, সমুদ্র
গুপ্তকতৃক ইহা ব্যবহৃত হয়। তাহাদের উভয়ের শিষপ্পে নানাকথ! এ স্তস্তের পৃষ্ঠে লিখিত আছে। ১৯০৫ গ্রীষ্টান্দে জাহাঙ্গীরও

ইহার পৃষ্ঠে অনেক কথা খোদিত করেন । এই স্তান্তের উচ্চতা
৪৯ ফিট।

আছে।

জনরব এই যে, আরও

১৭ ফিট তৃগর্ডে প্রোথিত

ইচ্ছার গোড়ার ও উপরের বৃত্তাকার মুখের পরিধি

বথাক্রমে ৩ ও ২ ফিট।

অতি উত্বম প্রস্তরে ইহা /.. প্রত )-_

আঙ্গও যেন নূতন রহিয়াছে । কত শতাবীয় কত ঝড়বুষ্টি
ইহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিম্নাছে। কিন্তু আজিও বিশেষ
পরিবর্তন সংঘটত হয় নাই । কত রাজা, কত রাকা অতীতের
তমসায় লোপ পাইয়! গিয়াছে; কিন্ত এই প্রস্ত্তত আজও

একখানা

ঘোষণাপত্র যদয়েটা

করিয়া, মহাযানাখিরা্

অশোকের অতীত গৌরবের সাঞ্চা দিতেছে। ২

87"

আমি ধীরে বীরেজিবেবীসঙ্গমে- উপস্থিত কইলবি/ ০
বাদ
্রয়াগতীথ ইছার ঘাটগুলির মধ্যেই লীমাবদন্ধ হইয়া আছে। ঘাটে
পাগারা বড় বড়পতাকা উঠাইয়া, কাষ্ঠমঞ্চে বসিয়া আছে।
পতাকার উপর পতাকা বাধুভরে সঞ্চালিত হইতেছে
। পৰনতাড়িত এই দমকল নিশানাগ্রভাগেনানারূপ বিচিত্র চিত্র অঙ্ষিত

রহিয়াছে। এই ঘাটগুলির উপর, ছুর্গের পশ্চাৎ্ভাগে বিস্তীর্ণ
ময়দানে প্রতিবৎসর মাঘমাসে একটা করিয়া! মেল বিয়া থাকে।

ইহাকে মাঘী মেলা কহে।* কিন্তু মাঘমাসের
এদ্দিকে ফাল্তনমাস বুলিয়া ধর হয়।

শেষাদ্ধকে

সুতরাং আমার

ভাগ্যে

এই মেলাদর্শন ঘটিয়া উঠে নাই। এভছগ্্যতীত দ্বাদশ বৎসর
অন্তর

একবার

করিয়া এখানে কুস্তম্লার অধিবেশন

হয়?

তখন নানাদেশ হইতে বহুলোক সমাগত হইয়া থাকে।
আমি একথানি নৌক? ভাড়া করিয়া, যমুনা ও গঙ্গার শুভ্র"
কষ) সলিলে স্নান করিলাম । তারপর দ্র দশন করিয়া, বাসায়

ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইল ।
সেই দিনই রাত্রিতে বন্ধুবরেব নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া,
ইটাওয়! গমনার্থ ্টেসনের দিকে অগ্রসর হুই্লাম। গাড়ী 'আজ
ভয়ঙ্কর লেট (1499) হইয়া গেল। এদিকে আকাশ নেঘাচ্ছাদিত

হইয়া ভীষণ মুর্তি ধারণ করিয়াছে । অনতিবিলগ্বেই প্রবলবেগে
ঝড়বৃষ্টি ছুটিপ। এলাহাবাদ ষ্টেসন অতি প্রকাও- চতুদ্দিকে

আলোকমালাবেষ্টিত
হইয়!, যেন ইন্্রপুরীর মত শোভা পাইতেন

ক

৬৬
সিল

উপরি
লস

দিসি

এ

নি

|.
|

লাকা সি

ছিল।।এরজন্য ্রনকতির এইভীষণছবি
আমানের
রত উপগা্
হইল না।

|

রাত্রি ওটার মময় গাড়ী টা । আমরা ডিন হা
স্থান গ্রহণ করিজ্লাম। একটুপরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।
ষ্টেসনের বিশাল মণ্ডপ হইতে বাছির হইয়া, আমরা যেন একবারে

আসিয়া মিপ্টনের 08205 এর ভিতর ঢুকিলাম। যাহা হউক,
প্রকৃতির এই তর্য্যোগের ভিতর দিয়া আমাদের

গাড়ী সগব্ধে

বুক ফুলাইয় ছুটি চলিল। যেন বোধ হইতেছিল, দেবদানবে
একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিগ1 গিক়াছে।

পরদিন প্রভাতে উঠিরা দেখি, আকাশ পরিষ্কার হই
গিষ্ধাছে।

গাড়ীর ছুই পারে শিশিরবারি সিক্ত তৃণরাজির উপর

নবৌদিতভাস্করের

প্রদীন্তকিরণ

খিক্ষিপ্ত

হুইয়াছে।

যেন

প্রন্ফুটিত কুন্ুমদামশোভিত নন্দনকাননের [ভতর দিয়া কোন
্ব্গরাঞ্জযে ছুটিয়। চলিয়াছি।
আপা

৪

০

ইটা ওয়া ।
৯০ঘটকার সময় গাড়ী ইটাওয়া বা এটোয়াতে পৌছিল।
হিম্দুঙ্থানীগণ এটোয়াকে ইটা ওয়া বলিয়া বিন আদি, লে
পদ্থা'র অন্গনরণ করিলাম ।

টিউন

এখানে বন্মশাল। নাই। কাঙ্েই আমাকে ০ আশ্রয়
লইতে হুইল। 0, 1, 2? এর গাইডে এই সরাইয়েক্ খুব প্রশংসা.
বাদ শুনিয়াছিলান। তখন জানিতে পারি নাই ধে, আমাকে
একূপভাবে নিরাশ হইতে হইবে ।সরাইয়ের অধস্থাথানা দেখি

ইটা! /নত
সস

পপ

বস

রেজি

স্পা

৬

স্পাসপীপিপিপিসিপাকপপপা

পাসপিপাপা

আমার ছা হইতে লাগিল, তখনই ঞ্কাফিরাইকা চলিয়া ধাই 1

এমন স্থানেও ভদ্রলোক তিঠিষ্ঠে পারে & চারিদিকে লঙ্বা লঙগা
খোলার
ঘর ; মধাস্থলে একট। প্রকাণ্ড অঙ্গিনার যত রাঞ্যের
আবর্জনারাশি জমা হইয়া আছে। অসংখ্য শকট ও গরু ঘোড়।

ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছে । তাহাদের হলসুক্রতাযাগে স্থানটা
কর্দমাক্ত হইয়া গিয়াছে । ঘরগুলির দেওয়াপ 'মুত্তিকানিশ্মিত;
ছোট ছোট কোঠা গুলিতে মালে বা বাঙাস প্রবেশের পথ নাই।
সমস্তট! স্থানে যেন ক একটা অপরিফারের ভাব

মাথান

রাঁহ-

'যাছে। মরাইয়ের এই নিখুঁত ছবি দর্শন করিয়া, পাঠকই
অনুমান করুন, আমার মনের ভাব কি দাড়াইল । আমি'সন্কল্প

করিলাম, এখানে কিছুতেই থাকা হইবে না) যত শীত্র সম্ভব

নহরটা দেখি আই প্রস্থান করিব।
তখনই হপ্তমুধ প্রক্ষাপন করিয়া বাহির ছুইলাম।

আমার

মাসবাবপত্র গুলি গৃহগ্থামিনীর নিকট পড়িয়া রিল। এই স্থলে
পশ্চিমের সরাইগুপির একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয়দান অপ্রাসঙ্গিক
হইবে না।

ধাহারা অতঃপর

ভ্রমণে বাহির হইবেন, তাহারা

মাবধাপ হইতে পারিবেন |

ধন্মশালায় ও সরাইয়ে একটু তফাৎ আছে। ধর্দ্শালায়
ষাক্সীদের থাকিবার ভাড়ার দরকার হয় না, সরাইয়ে ভা!
লওয়া হুইয়া থাকে। পথিকদ্দিগের স্ুবিধার্থ পরদুঃথকাতর
দেশীয় ধনীবাক্তিগণ ধর্মুপালা স্থাপন করিয়া থাকেন; আত

সরাই, দতিদ্র ব্াক্কিগণের বাঁ ব্যবসায়িগণের ১
স্থাপিত হইল! থাকে।

পশ্চিমের পরাইগুপি প্রারই এইরূপ অপরিষ্কার ও খোলার

রা

৬৮

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ|
ছক

প্র

সাক

সপ

শসা
পি
পলা

ছা্দবিশিষ্ট। তবে দিলী, আজমীর ও আগ্রা প্রভৃতি বছঙ্জনাকীর্গ

সহরে কোন কোন ধনীব্যক্তি ওশত্ত চারুই্টকালয়ে সাহেব,
দিগের হোটেলের মত সরাই খুলিয়া, পঞ্ধদা উপার্জন করিতে"

ছেন বটে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি সামান্ত। পূর্বোক্ত
সরাই গুলি গবর্ণমেন্টান্থমোদিত এবং মুনলমানরমণীগণ কর্তৃক পরিচালিত। এক একটা রমণী এইরূপ কয়েকটা ঘর ভাড়া দিয়া
জীবিক।-নির্বাহ করিয়া থাকেন। এই সকল অমার্জিতরচি স্বাধীন
ললনাগণের আচারবাবহার সরাইগুপিকে অধিকতর অব্যবহাধ্য
করিয়া ভূলিয়াছে। পথিকের পক্ষে তাহাদের সংশ্রব সর্বরথা বর্জনীয়।' যাহার! প্রলোভন সন্বরণ করিতে না পারিবেন, তাহারা
বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া থাকিবেন, তথাপি এই প্রেততৃমির
মুন্তিকাম্পর্শ করিবেন
না। পশ্চিমের কয়েকর্ট। নরাই দেখিয়াই

আমার এ ধারণা বদ্ধনূল হইয়াছে ।
ইটাওয়।

ক্ষুদ্র হইলেও অতি মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থান।

অনেকে হাওয়াপরিবর্তনার্থ এখানে আগমন করেন। মহাত্মা
হিউম সাবের কল্যাণে এ স্বানের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হই,
ফাছে।

হিউমগঞ্জের

বাজার ও

হিউমন্কুপ তিনিই স্থাপিত

করিয়া যান। এই স্কুল নির্মাণ করিতে ৪১০০২ টাকা ব্যয়্িত

হুইগ্াছিল। পরিষ্কার রাস্তার ছ/'পাশে স্বন্দর চন্দর গুত্র বা়ীগুলি ঝড়ই মনোমুগ্ধকর

সমস্তটা সহর

যেন পদ্ধতমধান্থ

একটা ছুর্গ।লহরে প্রথম প্রবেশ করিয়াই বার়্ীঘরগুলিকে
যেন এক একটা! ক ক্র কেল্লা বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সর্বত্র টিলাময়) বাড়ীগুলি কোথাও উচ্চ, কোথাও ভর়ঙ্কর
নীচু, কোথাও বা কিছু ঢালু হইয়া গিয়াছে । কোথাও টিলার

বরা
বপন

পিপি সি

নাল রিপা

এ
লাসতাি

শাকিলা

৬৯
পিপি

সিস্ট

পতিপাসপা

উতর ঘর নির্মিত নি
আবার স্থানে স্থানে টিলার
মৃত্তিকা থনন করিয়া, ভিতরেঞ্জ ইষ্টকালয় স্থাপন করিকাছে।

ইটাপা অতি প্রাচীননর্গর ; প্রায় আটশত বৎসর পূর্বে

দোমর্ধি এখানকার পুরাতন দুর্গ নিশ্মাণ কুরিয়াছিলেন। বর্তমান সহর

পৃর্থীরাজের বংশধর চোহানকুপোস্ভৰ সংগ্রামসিংহ

কর্তৃক স্থাপিত হয়। কিল্লার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে।
যমুনাতীরে একটা পরিত্যক্ত স্থানে উচ্চট্রিপার উপর এই ছুর্গের
শেষচিন্ন দেখিতে উপস্থিত হইলাম

মধ্যাঙ্কতপনের প্রচণ্ড

কিরণে চারিদিক লোকশ্ন্ত; গিকটে কোথাও লোকালয় নাই।

চারিদিক কিব্ধপ নিঝুম নির্জনভাব ধারণ করিয়াছে! এই
খা খ। বৌদ্রে, এই টিপামক্। ভীষণ ভগ্রদুর্থে একাকী ভঠিতে
আমার কেমন ভষ্% 5য় করিতে লাগিপ।

কি করিব, পর্যাটকের

দায়িত্ব কম নহে;--সাহসে ভর করিয়] সেই বনজঙ্গলময় মৃত্তিকাস্তপগুলি অতিক্রম করিয়। অগ্রসর হইতে লাগিলাম ।

যতদুর চাহিয়া দেখি, কেবল টিলা ও মৃত্তিকান্ত,পরাশি|
এই মৃ্িকান্তুপগুলি এক এক স্থানে এত উচ্চে উহিয়াছে যে,
যে কোন মুহত্ডে ভাঙ্গয়া পড়। অসম্ভব নহে। আম ঘুরিতে

ঘুরতে উঠিগা, শেষকোলে একট। ভগ্রশ্রাচীরের নিকট উপস্থিত
হহপাম।

এই ম্নপ্রাচারের স্তরে স্তরে যে কত এতিহাসিকতন্ব

নিখদ্ধ রাহয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া যেন কি এক উদানভাবে হাদয়

সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল'

ইহার নিকটেই একটা অস্পষ্ট ও সঙ্কীর্ণ

রাস্তা ১-বরাবর উপরের দিকে চায় শিক্ষাছে।

আমি

এই

রাস্তা ধাঁরয়া কিছু অগ্রসর হইতেই একটা প্রাচীন ছুর্গদ্বার হঠাৎ
বাঁহর হুইয়। পড়িল।

ওলন্দাজভ্রমণকারী
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অসপপপাীপাশপাপিপীপিপাশিি অপি

বিপনন

পাস

সা

সুজ ১৬৩১,
সুনে স্কাহার ভ্রমণবৃততান্তে এ টি যা
লিপিবদ্ধ করিয়া গিযাছেন, তাহ। চুইতে।জ্ঞাত হওয়াযায় যে,এই

ুর্থগ্থারের
উপর একটা মন্য্যধরন স্থাপিত ছিল) এব হিদ্দুগণ
ইহাকে অতান্ত তয় ও১শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিতও তৈলসিক্ত
করিয়া অর্চনা করিতি।

এই ছর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া, আমি অবশেষে দুর্গের
সর্বোচ্চগ্থানে উপস্থিত হইলাম। এইস্থান অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার

এবং আবজ্নারহিত।

মধ্যস্থশপে “বারদ্বারী” নামক একটা

ক্ষুদ্র ই্কালয়, মুক্ুহৃদগ্জে অবর্ঠিধ্তি করিতেছে । এই দালানটা
আধুনক বপিয়া বোধ হইল। কেন যে এস্থানের অধিবাসী!
'বারদ্বারীর,

নামে

একট!

গুরক্থ স্থাপন করিয়াছে, আর

কেনই বা দশটী দ্বার সত্বেও ইহার নাম বান্রদ্ধারী হইল, তাহা
ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। বে এই ক্ষুদ্র ইষ্টকালয় হইতে চতুর্দিকের শোভা আতি মনোরম এবং এইখানে
উপবেশন করিলে, মুকদ্বারপথ প্রবি্ যমুনাশীকরসিক্ত সমীরণস্পর্শে ক্ষ মানবের হৃদয়ে অভূতপূর্ব আননোর

লঞ্চার হইয়া

থাকে । বোধ হয়, এক্সব্যই “বারপ্কারীর” এতাধিক সন্মান।
এইছ্বানে ্ষণেক উপবেশন করিয়া, আমি আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে

চারিদিকে চাহিয়া দেখিগাম । সে মহান্ দত আমার হয়ে
চির-অস্কিত রহিয়াছে 7--ভাষায় তাহ! ব্যক্ত করিতে “[রতেছি
ঠিক যেন একটা পর্বতে আরোহণ করিঘ্াছি। নিয়ে
ক্ষু্র ক্ষুদ্ উপত্যকার: মত সমতলতভৃমিততে নানালোক নান!"

কার্ষেয ব্যস্ত আছে।

একটু নামিয়া

তাহারা দৃষ্টগোচর হন্প না ।

আসিলেই

আর

লুকোচুরী খেলিবার এন্ধপ

স্থান বুঝিজগতে আর.নাই?খর: উ্লীচহইয়া,
পার্কত্যপথের মত ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে। দূরে সহরের
শুভ্রালয়গুলি ৃততিকাস্ত,পেরভিতর দিয়া কেমন উকি দিয়া
দিরা চাচ্ছিয়া রহিযাছে। : আমি অনেকক্ষণ বিমোহিতাবস্থায়
বসিয়া রহিলাম। তারপর ধ্বীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিয়া,
যমুনার কুলে দীড়াইলাম। এখানে আরঞএকটা স্বর্গীয়চিত্র

আমার নয়নসমক্ষে প্রতিফলিত হইল। ক্ষীণাঞ্জগিনী যযনা
বালুকাদৈকতের ভিতর দিয়া আকিয়া বাকিয়া প্রবাহিতা |.
রি

উচ্চ টিলার কাল ছায়! তাঁহার* কাল জলে পতিত হইয়া, কি
এক স্বগ্রাবরণের মত সমস্ত দৃষ্ঠতীকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। দে

অপূর্ব দৃশ্ত দেখিলে মন-প্রাণ মোহিত হইয়া যায়। কোনও
জ্যোতঙ্লান্নাত রজনীর গভী্খ নিশীথে যদি কোন ভাগ্যবান্
ক্ষুদ্র তরণী বাহিয়া,৪এই বমুনাবক্ষে বিচরণ করিয়া থাকেন, তবে
নিশ্চিত তাহার জন্ম সফল ও ধন্তা হইয়াছে।

প্রাণের মধ্যে

এই সুন্দর ছবি লইয়া, ধীরে ঘীরে ঘাইয়া একার নিকটে
, উপস্থিত হইলাম ।
আমার একার সামনে আর একখানি

নিকট

কতকগুলি

লোক

সাধারণ ভাড়াটে গড়ীর

জড় হইয়াছে, দেখিতে পাইলাম।

আমার একাওয়ালাকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলাম । সে বাহ

বলিল, তাহাতে একটু কৌভুল জন্মিল।

গুনিলাম ইন্দোরের

ভূতপৃর্ধ মহারাজ যমুনা দশন করিতে আগমন করিয়াছেন।
মহারাজ জীবিত থাকিতেও “ভূতপূর্ব" হইলেন কেন, এ কথা
জানিতে পাঠক-পাঠিকাদিগের কৌতুহল হইতে পারে । শুনিলাম,

ইনি পুভ্রকে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়! অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

৭২

উত্তরগশ্চিমভ্রমণ । র্
পপ

সকাল সিসি

শপ ০০৭সপন

সি

সিপাগগতশিশলিদিগ

লাপা

রিভিউ

এইক্ষণতহারটির ইন্দোরেরঅথ হার সহিত আর

২৯

রাজ্যের কোনও সংশ্রব নাই। ইনি এখন সামা দীনহীনের
বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াবেড়ান। দেশত্রণেনাকি ইহার
বড়আনন্দ। দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াপলোয়ান সংগ্রহ পূর্বক

কুস্তিবিদ্ভায়আলো করা ইহার নিত্যকাধধয হইয়াছে। এই
নির্রেষ ও বীরত্বপূর্ণ আমোদেই তাহার কারধযশূ্ট দিনগুলি

_ অতিবাহিত হইয়া বায়। গুধিলাম, খরচের জন্ত তাহাকে বাধিক
ছয়লক্ষ টাকা পেন্সন দেওয়া হয়) মহারাজ এই টাকা হইতেই

কতকাংশ দরিদ্রদিগকে দান কন্তর। থাকেন।
এখান হইতে আমর! মহাদেবজীর মন্দির ও জুমামলজিদ *

দর্শন করিতে গেলাম । মহাদেবুজীর মন্দির একটা অ্াচ্চ
টিলারউপর স্থাপিত; ইষ্টকনিগ্সিত সিডি দিয়াউঠা হন
১৫০ শত বর

পূর্বে কোন ধনী বেণের*অর্থে।

নিম্মিত হইয়াঙ্িল।

নিনদ

পুরাতন মন্দির এখন পুনঃসংঙ্গার করা

হইয়াছে ।

জুমামদাজদে অনেক কবর বদ্কমান আছে । কথনে। কোনা
অহাপুরুবেব দেহ এখানে সমাধিস্থ হঠয়াছে কি না, মে তত
আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই ।
বেলা একটার ময় বামার ফিরিলাম। | সরাইএযনিষটেই

বাঁজার। আপনার ক্ষুদ্রমেটে কুঠবীতে জামা জুতাছাড়িয়াএএয়া
একবার বাজারের দিকে গমন করিলাম। ০ তই টা বেশ
জমকাল। অনেক খড় বড় ব্যাপারী এইম্থানে ঝড় বড় দোক।ণ পাট

গুলিয়। বসির়াছে। সাদ ধব. ধবে বাড়ীুলি র্যাকিরণসম্পাে
্ষু ধাণিয়া দেয় এক পয়পার চামেলীর তৈপ কুন করিয়া, আন

: ইটাওয়া। 55
পা পসরা

করিতে গেলাম। আমার ৃহস্থাসিনী“কীছার*, বিনাদিল। র
মুসলমানের লরাইর়ে হিন্তূত্েরা আসিয়া জল দিদা! যায় |
ইহাদিগকে কাহার কহে। কৃপের জলে 'কোনন্বপে নান করিম

নিকটবর্তী কোন যঞজরায় দোকানে বসিষ্কা*আহার করিজাম।

শরস্থানে আহার্্যসামন্ত্রী যেমন: সপ্ত, তেমর্নি উৎকউ। ছগ্ব
পয্রসার সামগ্রী আমি খাইয়া কুলাইতে পারি নাই।

উদরপরিতৃপ্তি করিরা, সরাইওয়ালীন্ পয়দা! চুকাইয়া
দিলাম।

ঘরভাড়। ছুইআনা, চারপৈয়ের জন্ত দু'পর়স1, জলের

জন্ট ছু'পয়সা, একুনে এই তিন আনা আমাকে দিতে হইল।
তারপর এক্কার পৃষ্ঠে আগোহণ করিয়া, আবার ষ্টেলনাভিমুখে

প্রস্থান করিলাম।
০
এখানকার একাগ্ুলি একটু ভিন্ন রকমের।

অতঃপর ধত

পশ্চিমে যাওয়া যায়, লকল স্থানেই এইক্ূপ এক! প্রচলিত ।
একটা ভ্রিকোণাকার বাক্সের উপর আরোহীর স্থান নির্দিষ্ট
কর! হইয়াছে । এই বাক্সের ভিতর পথিকের আসবাবপত্র
রক্ষিত হইয়। থাকে।

এতন্দেশীয় স্ত্রীলোকগণ বড় অব্কারপ্রির । হস্তে,

গলায়,

বাছুতে, মুখে ও পদে অসংখ্য অদ্ভুত অন্ভুত অলঙ্কার ধারণ করে।
তাহাদের এক একটা এমন ভারি ও কদাকার যে, দেখিলে

হানি চাপিরা রাখ! হূর্ঘট হুয়। আমাদের গাড়ী ছাড়িয়! দিলে,
আগ্রার পথে আঞ্জ কোন রমণীর একটী নথের বাহার দেখিয়া,

আমি একবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। "এই নথের ব্যাসের
পরিমাণ কিছুতেই আধহাতের কম নহে । আমি গল্প বলিতেছি,
পাঠক এমন মনে করিবেন না। আমি কেবলি ভাবিতেছিলাম,
৭

৪
লন

.
নস

৫১ 77595

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ ।
রসি সটিনদিস্টসিা

প্বা

কলি

লাশসি উপল

কা পাল

পিন

কোন্. হতভাগ্য পুকষ এই বূমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন । তিনি
যেই ছউন, প্রিক্নতমার অধরঞুষ্নাপান করিতে লিশ্চক্নই তাহাকে

বেগ পাইতে হয়। এই ভীষণ নথ গলায় আটকাইয়া, ফাসি
যাইবার বিশেষ সম্ভাবন! আছে । রমণী অতিকষ্টে অবগ্ড্নের
ছার।, তাহার এরই ছলভরত্ব আবরিত

করিয়। রাখিবার প্রস্কাস

পাইতেছিলেন। অবপ্তঞ্নাবৃত নঘটা তাহার মুখনংলঘ্ হইয়া,
সমস্তট মন্তককে একটা আকাশ গ্রধীপের স্তায় বস্ত্রাচ্ছাদ্ি তলগলে
পারণত করিতেছিল।
এ
বগা
তা

আগ্রা।
আমাদের গাড়ী সন্ধা। সাড়ে সাতটায় আসিয়া তৃগুলা
পৌছিল। এখান হইতে আগ্রা ৮১০ মাইল দূরবর্তী; আমাদিগকে গাড়ী বদলাইয়া অন্ঠ গাড়ীতে উঠিতে হইল। তুগুলা
খুব বড় ষ্েনন)-_মিঠাই, চেনাচুর, ছুধ, রাবড়ী, পান ও সিগারেট
ওয়ালার হ্বাকে ডাকে সব্বদাই সরগরম । সন্ধ্যার লময় নানা-

দেশীয় যাত্রিগণের ব্যন্তনমন্তভাব এবং চতুদ্দিকে টা বড়ই
আমোদজনক বোধ হুইতেছিল।
গাড়ী যমুনার পুলের উপর উঠ্ভিলে, আমি ডাগর মিনার

দেখিবার প্রয়াসে মস্তক বাছির করিয়া বদিলাম । খআঙ্জ আমার
মনে কত ফি হইতেছে, তাহ! কে বলিবে? বিধাহরজনীতে

' প্রিষতমার অপরিচিতমুখখানি দেখিতে যত না আগ্রহ হয়,
তাক্গমহথলের অপরপদৃত্ দেখিবার জন্ত "মার ততোধিক

কৌতুহল জক্মিতেছিল। এত নিকটে আদিরাছি,

তথাপি

যেনতিল অপেক্ষা করিতে সাহস হইতেছে না। কে জানে,

বিশ্বনিয়স্তার অস্ুলিছেলনে আজ রজনীতেই বদি আমার এই
নশ্বরদেহ পঞ্চভৃতে মিশিকা যায়! তবে ত আৰর জীরনে তাজ,

দেখা হুইল না! জীবনের একটা সাধ অপূর্ণ রহিয়া
|
গেল।
কিন্তু আমার চেষ্টা ফলবততী হুইল না? আঁধারের ভিতর
সহরেরও ষ্রেসনের আলোকমাল! “ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টি
গেঃচর হইল না। আমি মন্তরমধর্ং কেবল সন্দমুখের দিকেই
চাহিয়া রহিলাম। জগতের সকল আশাধার পশ্চাতে ফেলিয়া,
আমি যেন এক আলোকময় রাজেশ ছুটিয়া চলিরাছি। ড/০০০৪,
০1)

এর

কবিতা ক১191))118

নিকট বাস্তবে পরিণত হইল।

০3710”

আঙজগ আমার

তখন মনে হইতেছিল+--
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পুল পরিতাগ করিয়! তটম্পর্শ করিতেই, আগ্রাহুর্গের অন্র-

ভেদী গ্রাচীর আমাদের নয়নপথে পতিত হইল। নৈশাধারে
দেই উন্নত প্রাচীর যেন অন্তীতগৌরবের সাক্ষীন্বর্বপ সগর্কে
দড়াইয়াছিল।

গাড়ী আদিয়! ট্টেসনে পৌছিল। ষ্টেসনটা থুবজাকজমকসম্পন্ন। চারিদিকে অসংখা আলোকমালা *নিঃশবে ফুটির]
রহিয়াছে । ইর্ধার একদিকে [5.1], 7 ও 0.1, 7, রেলওয়ের
এবং অন্তদিকে 1, &. এর গাড়ী অপেক্ষা করিয়া থাকে।

৭৬.

উত্তরপশ্চিষ্ষ-ভ্রমণ ।

পিপিপি

প্র

স্পস্ট

ধাপ

লাইনের উপর দিয়! উভয় ষ্টেসনে যাতায়াতের হবন্ত একটা দহ|
নির্দিত হইয়াছে ।
|
|
আমরা গাড়ী হইতে নামিতেই অসংখা সরাইওয়াল!
প্রদীপহস্তে আসিয়াঞ্সামাদিগকে, বাসস্থানের প্রয়োজন আছে
কি ন।, বারস্বার' জিজ্ঞানা করিতে লাগিল। এক একজন
যাত্রিককে লইয়া এক একবার তাহাদের মধো বাদবিসম্বাদ ও
বচস! হইতে লাগিল 1.আমি কাঙ্ারও কথায় কর্ণপাত ন! করিয়া,
প্রথমতঃ ধর্মশালায় উপনীত হইলাম। কিন্তু আগ্রা ধর্শাল।

অপেক্ষা! সরাইগুপিই উত্কুষ্ট ধলিরা বোধ হইল । আমি অবশেশে
তেতারামের সরাইএ আশ্রয় লইলাম।

এখানে আদিয়া দেখি, আরও ছ'টী বাঙ্গালীবাবু ইতিপূর্ব্বেই
তথায় উপস্থিত হইয়া পাকশাকের

আমিও

আ[য়াজন

করিতেছেন

তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া গেলাম । কিন্তু সেদিনকার

মত আমাকে বাজারের লুচি কচুরী খাইয়াই রাত্রিযাপন করিতে
হইল।
ও

আগ্রঃর আহার্ধাদ্রব্যাদি বড়ই উপাদেয়; এমন লুচি

কচুরী কথন

খাইয়াছি বলিয়া বোধ হয়

' কচুরী পাইয়া, আমি ভাতের অভাব

না।

লুচি

একবারে বিশ্বত হইয়া

গেলাম।

এখানকার সরাইএর ঘরখুলি বেশ ভাল ও পরিফার।
যাত্রিদের কোনই অসুবিধা হয় না। আদরয্ধ”: যথেষ্ট।
বরং অত্যধিক ঘড়ে কখন৪ কখনও উত্ভাক্ত হষ্টয়1! উঠিতে হয়।
পরদিন ২৫ শে মাধ শুক্রবার, গান্জোখানের সঙ্গে সঙ্গেই

দরজার বাহিরে অসংখ্য লোকের কলরব গুনিতে পাইলাম । বাহির
হইয়া দেখি, ফেি ওয়ালার! নানারূপ জিনিসপঞ্জ লইর। আলিয়া,

& .
জআত্রী।

০

পণ

জেতার উদ্দেশে হাকডাক্ষের ছড়াছড়ি করিতেছে । আমাকে

পাইয়াই তাহার! আসিয়। ঘেবিসু! দাড়াইল। তারপর “এটা

চাই, ওটা চাই” বলির! জালাতন করিয়া তুলিল। নানারূপ ,
সদর সুন্মর পাথরের জিনিষগুলি বড়ই যনোসুগ্ধকর। কেহ
একট! তাজমহল দেখাইল,কেছ লানারজেকু প্রন্তপ্নরঞ্জিত নানারূপ

বাঝ, কৌটাও প্লেট বাহির করিয়া দিল। কে€ আতয় লইরা

আলিল; কেহ কামের মরলা পরিষ্কার কৃরিবার জন্য আমার
শ্রবণেক্রিয় ম্পর্ণ করিতে চাহিল” আমি কক্পারে বলিলাম,
মামার কিছুরই দরকার নাই 1» *কিস্তু “কাকত্ত পরিবেদনা”
__তাহারা আরও চাপিয়া বসিয়া, এইবার আপনাপন জিনিষের
গুণানুধাদ ও সার্টিফকেট প্রেশ করিতে লাগিল। অবস্থা
দেখিয়া আমি--্যঃ পলায়তি দ জীবতি”- এই স্তুবুদ্ধির অগ্কুলরণ-

পূর্বক এক দৌড়ে যায় বমুনাতীরে দাড়াইলাম
তখন নাটকের দৃগ্ত পরিবর্তনের মত, হঠাৎ এক নবছবি
আমারনয়নপথে পত্িত হইয়া গেল। কুশার্গী যমুনা বালুকরাশির
ভিতর দিয়া, মৃদ্ষন্দ প্রবাহিতা । সে ক্ষুদ্রবীচিমালিনী ষমুনাবন্ষে
অরুণরাগরঞজিত তাজমহলের

চাকুছবি প্রতিফলিত হইয়া ঈষৎ

ছুলিতেছিল। ইহারই উপরে ঘনসন্লিবি্ট বিটপীশ্রেণীর শ্তামলবক্ষে,
এই গপরূপ সমাধিমন্দিরের উজ্জল ধবলমৃত্ঠি নিরীক্ষণ করিয়া আমি
আত্মহার! হইয়া গেলাম । উঞ্ার অত্যুচ্চ মিনারচতুষ্টয় চিত্র"

পিঁতের সায় নীলাম্বরে শোভা

পাইতেছিল। আমার বোধ

হইল, যেন এক স্বপ্ররাজোর প্রিয়তম দৃণ্ঠটা সমাজ বাস্তবে পরিণত

হইয়া

আমার. সম্মুথে আসিয়া! প্রকটিত হইয়াছে।

আম

মন্তরমুগ্ধবৎ কতক্ষণ দাড়াইয়া রহলাম । তারপর বসুনার থর-

তি...

উপসচিব

শোতে ব্মবগাহনান্তর হিশবিবলচিতে ধীরে বরেপাক
রে
টা ৰ

টা

বাসার আসিনাহ হাথবাহ

রি

সাড়ে

| ঢা হাত দন্বা ও ঘড় ছাড় প্রস্থ এক পাঠান, চীৎকার করি,
রঃ
প্রাণ কম্পিত ফ্লরিতেছে)আর মধ্যে অধ্যে নানানপ, শপথ
করিয়া কি কছিতেছে। মিটে একটা সরাইএক ভূতা দাড়া"

ইয়া, তাহাকে ভাড়ার পয়সার জন্ত তাগাদা করিতেছে । পাঠান

পয়সা দিতে পারিতেছে ন1। * কহিভেছে, "আমি বাজার হইতে
কিছু কাপড় বিক্রী করির! আনিয়া দিতেছি, মেহেরবানী করি
একটু অপেক্ষা কর।*
ত্ৃত্য কিছুতেই কথা শুনিতেছে
না। বলিতেছে, “না, তা

হইবে না' তুই জাতিতে পাঠান, পলাইয়! যাইবি। এখনই
আমার পলা দিতে হইবে 1”
এইক্ূপ বাদবিসম্বাদ অনেকক্ষণ চলিলে পর, পাঠান তাহার
কাপড়চোপড় খুলিয়া আমাদিগকে দেখাইভে লাগিল; আর
কহিল, সে এই সমস্তই অন্তি কম মূল্যে বিক্রয় করিদ্বা ফেলিরে )

. এবং যেমন করিয়া হর, ভাড়ার পয়লা চুকাইরা দিয় দিলী
চলিয়া ঘাইবে। লোকটার ছুরবন্থা দেখিয়া, আমরা কিছু
কিছু কাপড় খরিদ করিলাম। যেটা &২ পাচ টাফ' দিয়া

খরিদ করিলাম, উহার প্রকৃত দাম ১৫২ টাকা চিৎ বলিয়া,
পাঠান আমাদিগকে বুঝাইয়া দিল। সে দিন কিছু ধরিতে
পারি নাই। কিন্ত অতঃপর আমি আর একবার আগ্রা
আসিয়া, দ্বিতীয় একটী সরাইভে আশ্রয় লইয়াছিলাম।

পাঠক

শুনি আশ্চধ্য হইবেন, সেইদিন নেই স্থানেও আমি এই ছু'টা

া ি টি ৰ
রি আগ্রর

1

নোককে রর
ই
ফোখিতেবিাছিলাতরি ওআভিন ৃ
হইতেছিল! এইরূপ প্রবঞ্চনাডয় সহরে আমি আর তদবখি

রাত ৃষ্যবান্
ব্যখরিদ করি 1555...
০৫০৭
আহারাম্তে আমরা তাজ দেখিতে বাহির হুইলাম|গন রঃ
সঙ্গে সেই ছ্স্টাবাঙ্গালীবাবু ওতাহাদেরই স্বীয় একজন ব্রজ

বাসী। এই বরশ্নবাসী তৃশুল! হইতে কাবার দা
নাকী,কারি
যাছে; বৃন্দাবন লই] যাইবে । *
আগ্রার প্রাচীন নাম অগ্রবন" বলিয়া কথিত ত্র?(বুন্ধাবন

যেমন একটী বন ছিল, অগ্রবনও* ভেষনই ভগধান্ ভীকফেরব্মনতম বিহ্বারকাননরূপে ব্যবন্ধত হইত। ব্রজদর্শনার্থীগণ প্াথথে
এই কাননে না প্রবেশ রিপা, ব্রজে ঢুকিতে পারিতেন না? এই
জন্ক ইহার নাম আঅগ্তুবন ।

|

যাহা হউক, এতদ্বার্তীত আগ্রা তেমন প্রাচীনস্বের কোন
ইতিহাদ আমাদের নিকট বিদ্তমান নাই। আগ্রা যে অতি প্রাচীন

সহর,তাহাতে সন্দেহ ছইতে পারে না । ভারতসম্রাট জাহাঙ্গীর শ্বীয়
দৈনিকম্মরণলিপিতে নিঙ্গহত্তে লিখিয় গিয়াছেন যে, সুলতানমামু,
দের সমপামগ্িক কোন এঁতিহাসিক, এ নগরীর উল্লেখ করিয়।
গিয়াছেন। লোদীবংশীয় সেকেন্দর মাছের সময় হইতেই আগ্রার

ক্রমোন্নতি বিকাশ পাইতে থাকে । তুষ্টার় যোড়শ শতাবীর
প্রথমভাগে সেকেন্দর লোদী এইথানে রাজধানী স্থাপিত্ত করেন,

এবং প্রাচীন হিন্দুহূর্গ বাদলগড় পুনর্গঠিত করিয়া যান। তাহারই
নামানুসারে

বর্তমান

আকবর-সমধিক্ষেজ্জের

নাম

সেকেন্দ্রা

হইয়াছে!
১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদী, পানিপথের সমরে পরাস্ত

-৮

৮৩

£

1

উত্তরপশ্চিম-জমণ।

পোপ

পাপ

পা কপ

পপ

উপ

শর উপ আল ২০পি

কাপল

লা

সপকীতিবলপিবম৯৯০০০০ক পাস

পিন

পপ

কস

৯৯৩

অক

হইলে, বিজল্বী বাবয সা ভারতে মোগলসাআাজা

করিজ্কা,এই খানেই আসিরা বারী করিতে খাকেন।

বক

এ জাল

সংস্থাপিত

যমুনার

পূর্বতীরে প্রাচীননগরের তগ্তাবশেষেক্র উপর তাহার বাসগৃহ
নির্মিত হয়। ভাহারংনির্টিত্র চরবাগ গ্রাসাদেই তিনি অবশেষে

প্রাণভ্যাগ করেন ।« বর্তমান রামবাগও তিনিই প্রতিটা করিব!
যাশ।

তাহার মৃত্যুর পরওন্ছুমায়ুন ক্রমাগত নয় বৎসরকাল এইখানে
থাকিগ্কা রাজা শাসন করিয়াছিপেন। এই সময় সের শা শুত্প
ভান্াকে পরাস্ত করিয়া, বাদলগন্ড অধিকার করেন ও তথায় বাম
করিতে থাকেন । কালক্রমে মোগখসাভ্রাজয পুনঃস্থাপিত হুইজ।

আকবর লাহ সিংহাসন অধিকার করিয়া আগ্রান্স রাজধানী
স্বাপন করিলেন । সেই অবধিই আগ্র। যোগলসমত্রাটগণের রাজ,

ধানীরূপে পরিণত হইল £ আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাহজাহানের
সময় আগ্রাতেই সমন্ত রাজকাধ্য নিব্বাহিত হইত; এবং দিল্লীর

রাজগৌরব অনেকট! মান হইয়। গিদ্রাছিল।

এই সময়ে আগ্রার

যেরূপ উন্নতিসাধিত হইয়াছিল, তাহা জাহাঙ্গীরের শ্মরণজিপি
পাঠে কতক অবগত হইতে পারা যাক্স | “তৎকালে সমস্ত পৃথিবীতে
আগ্রার মত সম্দ্ধিশালিনী নগরী কচিৎ দৃ্ট হইত 7৮--এ. কথা

তিনি মুক্তকঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

কোনও সাহ্ছেল এই

নগরী দর্শম করিয়া, তৎকালীন লণ্ডনের সহিত ইহাকে «ালান
স্থাপিত করিয়াছিলেন

(0381)9400675 15৮০7 ৮9৯৮ 01,9১৮

॥)1 মহাত্মা ফি5. ইঙ্থাকে লগ্ন অপেক্ষা 9 সমৃদ্কিশারিনী বলিয়।
ঘোষণ। করিয়াছেন।

অগ্রার বর্ধমান কিল্া আকবর বাদপাহ নিম্মাণ করিয়! যান।

রঃ

ৃ

টি

|

৮৬:

টি

ভি
৮০

০৪৯শিশিরে
পল সস পাত ৩ তিল
এ পল তলা? শীলা শাঠাপা

এ পলি?

শী তত 2

দলপতি তি

1

তি

৯৯৬৪

পা

এ

শা

টা

কিন্তছমাসথগ্রাসাদাধলি সাজান ক অনেক গাব
হইয়াছে।

সেকেন্ত্রার নিশ্মাণকার্যা৪ আকবর

মিচেই

আরন্ত কন্দিয়াছিলেন । পরে জাঙ্ছালীরের সময় উহা সম্পূর্ণ
হয়। এরতদ্বাতীত যমুনার অপরতীরগ্ত ঢারুসৌধ ইতমদ্দৌল।
জাহার্ীরকর্তৃক নির্ষিত।

কিন্তু আগ্রার ব্ড্মান সমৃদ্ধি সহ.

জাহালেরই কীত্তি। তিনিই আপন প্রিয়তমাপঙ্গিনী অন্জুমান
বান্ুর

(তান্ধমহলবেগমের

প্রকৃত

নাম)

সমাধির

উপর

তাঞগমহল, এবং ভর্গমধ্যস্থ অন্তান্য অপুব্ব প্রাসাদনিচয় নিম্মাণ
, করিয়া! যান। এই তাঙ্জমহলের১জন্তই আজও আগ্রার প্রাচীন
সমৃদ্ধি একবারে বিস্বৃতির গর্ভে লোপ পায় নাই ;--আজ্ও সহস্র

সহস্র পর্ধাটক পৃথিবীর নানাপ্রাস্ত হইতে অসংখ্যক্লেশ স্বীকারপৃর্বক আলিয়া, এস্থানে উপস্থিত হয়।
তাজ দেখিয়। কোন লেখক আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,
“তাজমহলে পৃথিবীর ফোনই উপকার সাধিত হইতেছে না-এ
অর্থ অন্ত কোন

লোকহিতকরকাধ্যে দান করি! গেলে, অথব!

| এতদ্দ্রা পান্থশালাদি নিশ্মিতহইলে অনেক স্থুফল ফলিত |”

তাজে জগতের কিছু উপকার হক্ না হঃক্, আগ্রার যথেষ
উন্নতি হৃহয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই৷ এজন্য আগ্রাবাসী ইহার
নিকট চিরাম্ুগত থাকিবে । বিশেষতঃ এই লেখক বিশ্থৃত হইতেছেন থে রাজ্য-বিপ্রবের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল পাস্থনিবাসাদি৪ লোপ
পাইবার সন্তান! আছে )--নতুবা তৎকালে পাস্থশালারু অভাব

ছিল না।

তাজমহলের বাহিরেই বিস্তুত,কারবনসরাই স্থাপিত

হইয়াছিপ্লা! সে গৃহগুলি এখনও বিগ্কমান আছে;
আজ এইখানে দরিদ্রকে আশ্রয় দান করে?

কিন্ত কে আব
বাস্তবিক, তাজের

হত

উত্তরপশ্িম-শ্রণ।
রি

চহিকে
7: রক

সঙ্গে আগ্রার এক অভি ঘপিষ্ঠ সম্পর্করহিয়! গিয়াছে । মে দিম
এসস্বদ্ের বিচ্ছেদ। হইবে, সেই দিন আগ্রার সম্পদৃও বিচ্ছিন্ন.

হইয়া! পড়িবে;সেইদিন হইতে ভাতের এইটা গন! ্
অনৃত্তহইয়া যাইবে ।রি

বৃহৎ কিনাপ্রাচীরেরনীচদিষা বলা তীরেতীরে প্রশস্ত
সন্ভক ভাঙ্গমহুজেহ দিকে চলিয়া গিয়াছে । হর্গ ছাড়িয়া একটু
অগ্রসর হইতেই আমরা এক মনোরম উদ্ভানে কসিয়া উপস্থিত.

হইলাম| ইহারই এক পারে, তাজমহল অবস্থিত। কিন্তু
এই উদ্যান অতি আধুনিক, এমনকি ই্থার নির্মানকার্ধ্য এখনও

শেষ হয় নাই। এই বিস্তৃত তৃভাগে পূর্বে আমীরওমরাহদের
আবাসভবন ছিল। আজ তাহার *চিহ্কমাত্রও নাই ! ১৮৯৭
ৃষ্টান্দে সার এন্টনি মেকডনেল এই রম্যোস্ভানের নির্্মাণকাধয
আরম্ভ করেন। সেই হইতে ইছার নাম মেক্ডনেলপার্ক হুই-

য়াছে। ইহার মত বিস্তৃত ও সুপ্রী উদ্যান জগতে ছুলভ ! উচ্চ-

নীচ ভূমিথণ্ডের উপর বত্রপজ্জিত দূর্বাদলরাশি বড়ই নয়নপ্রীতিকর।

যেদিকে চাও চক্ষু জুড়াইবে।

এই নানাগতাপুষ্প।-

লঙ্কত তরঙ্গারিত কাননের শোভা দেখিয়। যুগ্ধ হুইয়াই, আক্গানিষ্থানের আমীরবাহাদুর স্বীষ রাক্তধানীতে এমনই একট।
উপবনপ্রস্ততের বান! জ্ঞাপন করিয়াছেন! এই বাগানের;
এক পারে একটী উন্নতভূমিতে মহারাণী ভিক্টোপি 8
ধাতুনিশ্মিত অতি হুণ্দর প্রতিসুন্তি প্রতিঠিত হইয়াছে। ইন্থার

পদতলে চতুর্দিকবেষ্টন করিয়।, একটী কৃতিম জলাধার |
মলিলোখিতা এই মনোহারিণী মূর্তি আধুনিক অব্করের
অপুর্ব শিল্পির পরিচয় দিতেছে।

- আগা) ৪

হি
রঃ 8৮

আমরা সালিছিনাতিত তি নী হী কানন, রে
(পথ ধরিয়া! অগ্রসর হইতে হইচুত, অবশেষে তাজমহলের প্রাচীর
অতিক্র্মকরিলাম | এ্রবেশ করিতেই সন্ুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গপত্ভুমষি
সৃষ্ট হুইল। ইহার চতুর্দিকে অস্বা ল্য লোহিত প্রস্তরনির্মিত
আনভিউগ্চ হশ্দারাজি শোভা

পাইভেছে, 18 এইখানে 'তিথি- রর

শাগা স্থাপিত ছিপ । দুর-দুরাত্তর হইতে আগত পথিকগ্রণ, এই:
খানে আশ্রন্ পাইত। এই প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলেই বিশাল
ফটক। শতফিট, উচ্চ, এই. ফটক ঘেখিলেই তাজের বিশালত্বের নর

অনেকটা। আভাস পাওয়। যায়খ প্রাল প্রস্তরের উপর সাদা

মার্ধলপাথরের অপরূপ
ধাইতে হয়।

কারুকাধা দেখিয়া মোহিত হইয়া

তোরণের উরে

দত অনেক কথা,অস্কিত আছে।

সাদাগ্রস্তরফলকে

কোরাণো-

এই ফটকের উদ্ধতলে সিঁড়ি

বহি! উঠিভে পার! যায়। তথান় অনেকগুলি

সুনর স্থন্দর

কঙ্গ আছে। এই ফটক অতিক্রম করিলেই বিশ্ববিমোহন তাজমহলের প্রশান্তছবি দর্শকের মন্ খিহ্রল করিয়া দেয়!
আমর! এখানে আদিয়া উপস্থিত হইতেই যেন কোন যাঁছুকরের দগুস্পর্শে সহসা কল্পনার মায়াময়রাজ্য নয়নসমক্ষে
প্রসারিত হইয়া গেল। সে চারুছৰি একমাত্র কল্পনারাজ্যেই

সম্ভব হইয়া থাকে । একটা উচ্চ ও অতি প্রশস্ত প্রস্তরবেদীর
উপর এই লমাধিমন্দির স্থাপিত বেদীর চারিকোণে চারিটা
মিনার গগন ভেদ করিয়া নীরবে দাড়াইয়া আছে.।

মধ্যস্থলে .

আরও একটা মর্শরপ্রস্তরমণ্ডিত স্কুত্রতত্ধ বেদীর উপর. সেই
বিশ্ুবমর্শর নির্টিত শ্বেতোজ্জ গমৌধ, কুহ্মদা মগ্রথিত স্বর্ণলিকে তনপ্রায়. পোতা

পাইতেছে।

বেদীর

পদমুল

হইতে এক

৮৪

_

উত্তরপঞ্চিঙ্ধ-ভ্রমণ ।
সিস্ট

সম্পর্ক

পা

অপ্রশত্ত অথচ সুদীর্ঘ পাধাণমণ্ডিতজলাশয় ফটক পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত ।
তাহাতে অনংথ্য কু কু ফোয়ারা ; যেন: সরোবরে পন্প ফুট

রধছে। এই জলাধারের
ঠিক মধ্যস্থলে- আর একটা উন্নতভূমির
উপর বৃহৎ চৌবাচ্চা . তাহারই ভিতর ফোরারার জলে ছোট
ছোট লাল নীল মংস্তগুপি ফেমন খেলিয। বেড়ীইতেছে। ইছার
বামে ও দৃক্ষিণে সারি সারি সাইগ্রেস বৃক্ষশ্রেণী। তাহাদেরই
পাঁশে রমনীয় উদ্ভান, দেখিলে চক্ষু গিগ্ধ হয়।
শত শত লৌক মুক্তকণ্ে তাজমহলের এই অপরূপ রূপ
রাশির প্রশংসা করিয়। গিয়াছেন। আমার হত ক্ষুপ্রপ্রাণী এ

বিষয়ে মৃক থাকিলে তাজমহলের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবার
সম্ভাবনা নাই। তবে তাজমহল দর্শন করিয়া একবারে চুপ
করিয়া! থাকাও বুঝি ধৃষ্টতাবাঞ্জক১--তাই কিছু রি ছুই
ভেছে।

কিস্তকি বলিব?

যে অনির্বচনীয়্ সৌনর্যযরাশির বর্ণনা

করিতে যাইয়া, ভাষানাগর মন্থন ক্ষরিক্াও অনেক

অনেক

কি কৃতকাধ্য হন নাই, অক্ষদলোখনিহত্ডে ৮৪

কিরূপে

ভাঙা বর্ণমা করিব?
|
. পত্থিপ্রেমের জলস্ত নিদর্শন-_তাজমহল।

|
এ কল্পনাময়ী

অপার্থিব ছবি একমাত্র এই স্বর্গ প্রণয়েরই উপযুক্ত এপ

চিন্। প্রেমাশ্রতে গদন্ত দ্ব করিয়া বুঝি সাহকহ্নএ
ফবিতামর সমাধিমন্দির গঠিত করিয়াছিলেন) তাই আঙ এই

শাস্তিপুরীদর্শনমা পথিকর্থীদর়ে এক অপূর্ব করুণগীতি মুখরিত
হুইস্া উঠে। সে সঙ্গীতবঙ্কারে হৃদয়ের প্রতি তত্ত্রীতে' তত্ত্রীতৈ
কত নুর বাজিয়া উঠে তাহা কে ধলিবে? গ্রেমিক সাহা

*&

আগ্রা।

৮৫

হান পাঘিব পদার্থে কল্পনার এক আপাহিন প্রি তি এ
পপয়। গরাছেন | এছাব চির নুতন মথচ। চির-পুরাতন
ঘন স্বরে দনিকান্তরালে ধহদিন 'এ ছাবর অর্চনা করি
নিতাই,

জেন দেখিতে দেখিতে কতদিন ইভা গগন মা

রি

পানূ ভইরা গিয়াছে!

পন

উ.

সাহঙ্গাভান।

১৫০

স্বগের

রঃ

রব

দুলভ

সাম

৯৮

ফি

৪

চাস মানবের তন্থে অগণ করিয়া গিয়াছ। একীন্তি অক্ষ,
হান | হালা আজ বাবর 2 কোথায় নরু সা? কোপা
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৮
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টে
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কা রজিছে।
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কতিলও
$
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রি

০০,

[বণ

সত

উঁ রঃ

হ দন অনেকের মঙ্গেই এই সোনায্যহযার আমন তল
একতা নেকট্যসম্পক স্থাপিত হইতে

নি
এরি
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1

রা
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পারে তাহা তত অসযব

সিতপু

শীত

নি
প্রন

ঠাক এ

4 -এ লু এ

কা
শান

চি

সি

চনে

এ

গড

উন্ভরপশ্চিম-জমণ |
করিরাছিতলন ;

গঠন

0108701) । প্রকৃতির ভিতর প্রাণ

১৮

'দশ্লীস্বর নাহজাহান জড়পনার্থে প্রণ পৃরিরা দিয়াছেন)

কিন্ক :ন মতীদাধনা সুন্দরীর উপর এই বিশ্বমনোমোহঙ্গ সনাপি-

সাল নিশ্মিত হহরাঙ্জে, তাহার কথা কি একবারও কে ভাবিয়া

পরা » দপি নাং ভাপিয়া খাক। তবে তুমি একান্ত অরুতজঞ ।
এ গণদমাপ্রে আলির বদি তাহার জন্য তোলার

একবিন

গং এবিত নী তইয়। থাক, তবে পথিক) এখনই বাঁ এ প্রাসাদ
25282247585
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আত

ভাতিজা?
৩
1রি 2৮1.

আত্নিষ্ঠা

৪

মাহাত্থো জাডুপ বীর চবিত্র ঘেখন উজ্ভল হই!
মুনজাভগুনেন চার তেষন বিকাশ প্রাপু হয় নাই।

“5 রমণীর অপাধিবপ্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া, বাদলাহ যেন্ধপ নিল্ল
ঁ
র্যা
হি
যারা
2267
টালন
আিবাহিত করিতোগ্ছলেন। সমগ্র মোগল চাদে
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জাঁধিতকালে সাহজাহান অগ্গন্াগত ভন নাই | আজন্ম
লহ

হোপ

গারুবস্রনের

পাথভমের

এই
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ভাতলআাটের

তে

৬

্

অন্গ্রতের
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রি আবলার
2

পা

হ

পাতিদান

রা

করিতে
লি

ক

বিছ।

৪০০৮

জল

০).

দি

্

রর

পঙ্গে

রে

(পিশ্বত
রি

হেন নাই । আজন্ম তিনি গ্রাণ দিনা হাভাকে ভাগবাসিয়াছেন।

ই আগ্রা)
সস

বাসি

৮৭

এসপির

মুখখানি দেখিতে দেখিতে এ সংসার পরিত্যাগ করেন। পত্বীর
গ্াপিয়োগাস্তে, বিধবা যেমন বুক্ষগর্য অবলম্বন করে, পাহ-

জাহানও তেমনি বৈরাগা অবশস্বন করিলেন) রালকার্ধো

অমনোযোগিত। লক্ষিত হইল। তিনি রাঞ্চা ও রাজকে পণ

পূর্বক, জগতের মশিমাণিক্য একত্রীভৃত করিয়া, তাহার সাধের
মমতাজের উপর তাঙ্জমহল নির্মাণ করিলেন।

|

আমরা অতি সম্তর্পণে প্রাঙ্গণভূমি অতিক্রম করিয়া, বেদীর

উপর আরোহণ করিলাম । শ্বেত প্রশ্তরনির্টিত সিড়ি বিয়া উপরে

উঠিতে, ছুই দিকের উজ্জ্বল প্রস্তত্মে আমাদের

প্রতিযৃত্তিসকল

প্রতিফলিত হইতে লাগিল, তারপর যখন নুষ্ধ প্রস্তরজালবেষ্টিত
নানাকারুকার্ধ্যময় মন্দিরদ্বারের নিকট আসিকা। দীড়াইলাম,
তখন 1--তখন যে আন্ুত শিল্পনৈপুণ্য আমাদের নয়নপথে পতিত

হইল, জগতে তাহার তুলনা নাই, ভাষায় তাহার বর্ণন৷ হয়
না। সেই ছুলকপ্রস্তরাদি
খচিত উজ্জলমর্ম্মরসৌধের
ছবি দর্শন করিয়! পুর্ণাবেগে হাদ্য চাপিয়া ধরিলাম।

অপরূপ

এই সমাধিমন্দির বাইশবতসরের অক্লাস্তপরিশ্রমে চারিকোটী
মুদ্রাবায়ে সঙ

সহত্র শিক্পীষ্কার! নির্দিত হইয়াছিল । রাষ্ট্র

বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে কতবার ইছার বনমূল্যমশিমুক্তাদি অপহৃত
হইরাছে, কিন্ত আঞ্কও তাজমহল লৌন্ধাগর্কিতা হুল্লাতরণা
রমণীর মত, আপন গৌরবে আপনি মহিমান্বিত হইয়। শোভা
বিস্তার করিতেছে। তাজের অনুরূপ আর কিছু কোথাও দেখি

নাই_কখনও দেখিব না।

...£

রস্তরজালাঙ্জাদিত শ্ুবুহতৎ দরজার সগ্মুথেই আর এক সারি

সোপানশ্রেণী ছিন্্রপথে কবরখানাক্জ নামিক্া। গিয়াছে। আমর!

|

৮৮,
কত সিসি

উপল ভমর্ণ।|.
বাস

ভিলা এ পপ

১ম

মসলা,

০

৯

এ পা
৯৮

০০

লাকি জিদ

এল

নান:৪8

নদ

। ীকবাসসান

এই:অন্ধকারাবৃতঘবে সুক্ষ:অ্পননে প্াজ্দশপতির
অনন্তপ্রেমশধ্যা দর্শন করিলাম। যে বহমূলা্র্তবওজি
আদ্ছ এই সমাধিমনদির অলগত ররর রহিয়াছে, ছার এই
বিমলপ্রেমবন্ধনের নিকট কত তুচ্ছ!
|
আমরা উপরে উঠিঘ়্া গন্দুঃজর নীচে। যেখানে, অত্যান্্য
র্রাদিখণিত ও লতাপুত্পাদি হুশোতিত প্রস্তরজালের ( [57016
367567) প্রাচীরে উত্তু কবরদ্য়ের অনুক্ধপ ছুইটী মক সমাধি

শোভা পাইভেছিল, সেইস্বানে প্রবেশ করিলাম | এখান হইতে,
গম্থজের তিতরদিকে যে সরল তৃখনবিধ্যাতচিত্রাদি থণত তই”
ছিল, তাহ। পর্শন করিয়া মোহিভ হইয়া গেলাম।

অতঃপর

আমরা যমুনার তীরে কিছুকান্ধ উপবেশন করিয়া, বাসায়
্রত্যাগমন করিলাম |
,
তখনও দিবাবসান হয় নাই।

আমর! ভুমামসঞ্জিদ দর্শন

করিয়া, চকে বেড়াইতে গেলাম। ঠ্রেসনের নিকটেই ভূমামদঞ্জিদ
সগব্ধে দাড়াইয়া' গআছে।

সাহজাহানগুহিতা

জাহানারাবেগম

কর্তৃক এই প্রকাণ্ড ভঙ্জনালয় ১৬৪৯ খুাবে নিষ্মিত হয়।
দোন্দধ্য ও সম্পদে দিল্লীর ভুমামদভিদ অপেক্ষা অনেক হীন
হইলেও, আয়তনে ইহা নিকৃষ্ট নচে। গ্রাচীরবেহিত উচ্চ
প্রাঙ্গণের মধ্য ক্ুদ্রসরোবর । এখানে হত্তমুখ গ্রক্ষালন কিস,
উপাদকগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া থাকেন। এই অসপ্রিদের

দেওয়ালগুলি প্রায় ৭৮ হাত পুরু। ইহার ঢুইপার্থে শ্রীলোক্
দিগের উপাসনার জন্ত স্বতন স্থান নির্দিষ্ট আছে।
আগ্রার চকের পূর্বমম্পন এখনও লুপহয়নাই। প্রপ্তর মণ্ডিত

অপ্রশস্ত রাস্তাগুলির

ছইপাশে

পাথরের নানাকারুকার্ধযময়

আগ):

২০

* সাপ

সামগ্রী পৌভাতে

চিনি (বণিকদিগের পণ্য;

বাখিকীগুলি উত্তমরূপে সজ্জিতদেখিলে মন প্রচুল্পিত হইয়া

উঠে। রাস্তাঁ দিয। অনংখ্য জনল্রোত দিবারাজ অন্রধবনি
করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে।

নানারপ ফেরিওয়াল1গণ

মাপন আপন পণায্রব্য
গুলিউত্তমরূপে সাজাই নানাস্বরে পথিকেরদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে । এই সকলদৃশ্থের মধ্যে আমি
আগগ্রার তৃতপূর্ধরাঞ্জ কীরগৌরবের চিহ্ন কিছুণ্কিচু দেখিতে পাইলাম। অতীতের স্বতি জাগরিত হইয়া আমাকে কেমন উদাল
করিয়! ফেলিল।
সেইদিন রাত্রিতেই শ্বজাতীর় বন্ধুদের অস্ুরোধে, আমাকে

বৃন্দাবন ও.মথুরার অভিযুখে যাত্রা করিতে হইল । ইহার ৮1১৯
দিন পরে পুণরায় আগ্রা আগমন করিয়া, ছুর্গ, সেফেন্ত্রা
ও জ্বন্তান্ত দর্শনীয় স্থানে গমন করি। ফতেপুরদিকৃরিও এই
সময়েই পরিদরশিত হয়। কিন্তু পাঠকের নুবিধাথ এই স্থানেই
তাহাদের কথ] বিবৃত হুইবে।
৫ই ফান্তন অপরান্ধে সেকেন্জা দর্শনার্থ গমন করিলাম।

এই ছ্থান ষ্টেসন হুইতে ৫ মাইল দুরবর্তী। একারোহণে যাইতে
হইল । আগ্রার দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে তাজমহলের পরই .

আকবর-লমাধি সেকেন্ত্র,বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আকবরের জীবিত.
কালেই এই মন্দিরের নির্ধাপকাধ্য আরব হুইয়াছিল। তাহার
মৃত্যুর পর, তদীর় পুত্র জাহাঙ্গীরকর্তৃক ইহা মমাপ্ত ছয় । সেকেনরলোদীর ,আবাসস্ণ

ষেকেন্ত্রানগবী হইতেই এই মন্দিরের

নামকরণ করা হইয়াছে।

এক্টী বিস্তীর্ণ উদ্ভানের ভিতর এই প্রকাণ্ড সমাধিমসির

৯৪

উত্তরপশ্টিম-জ্রমণ |

ইসস

বিনংল্বাটি লাল প্ ফিলপিক

পপি
৬,

বছর

গন

স্থাপিত প্রাচীরবেছিত উদ্ভানের পারিদিকে মোহিত
গঠিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চারিটী তোরণ।, মন্দিরের দমূণ

হইতে এই তোরপ-চতুষ্টরপর্যান্ত অতি উচ্চ ও প্রত ঢারিটী
প্রত্তরমণ্ডিত রাণ্ডা বিভৃত হইকাছে। দ্বিরদরদৌজ্ছলমিনারচতুষ্টগশোতিত প্রধানফটফটার শোভা অনির্চনীক়। এই
সুদৃপ্ত মিনারগুলি দুর হইতে মামবের মনে কি 0০
সঞ্চার করিয়। দেয়!
|
ফটক হইতে এই সমাধিমন্দিরের শোতা ভণ্ত সনোরম নছো।
কিন্তু ভিতরে প্রবেশমাত্র বোধ হয়, যেন কোন দানবের

দর্ভেত্ত পুরীতে উপস্থিত হইয়াছি)

গমন অতুত শু বিশাল

সৌধ বুঝি জগতে আর নাই। তাঞ্মহল অপেক্ষা ইহা আকৃতিষ্ঠে অনেক বৃহতৎ। এই পঞ্চতলমন্দিরের

উচ্চত্তা

একশত

ফিটেরও অধিক হইবে। নীচের তলগুলি হইতে উপরের তল
গুলি কিছু কিছু করিয়া ছোট হুইপ্না গিরাছে। সর্বোচ্চতলটী

বহুমূল্য শ্বেতপ্রস্তরগঠিত । শ্বেতপ্রস্তরের লি'ড়ি বিষ! এইখানে
উঠিলে, একটা শাস্থিপূর্ণচি্স দৃষ্টিগোচর হয় উচ্চপ্রপ্তরবেদীর
উপর বহুমুলামর্্বরগঠিত একটী সমাধি, মুক্তাকাশপানে এক দৃষ্টে

চাহিয়া আছে! ইহারই শিরোদেশে নামাকারুকা বায় শন
ুদৃ স্তস্ত দগ্ডান্বমান। কথিত আছে, এই গ্তপ্ে আব
কোহিম্থর নামক উজ্জলহীরক স্থাপিত করিয়াছিলেন);

এই কক্ষের উপরে ছাদ নাই। কেবল চাঁয়িধারে সম্শ্র
সহশ্র-ছিদ্রপুক্ত প্রাটীর

ধেরিয়া আছে।

বাহিরের , শ্তামলদৃণ্ঠ

এই মকল ছিদ্রপথে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।
এই সদাধি, নিয়তলন্থিত প্রন্কৃত জাকবরলমাধির একটী

আর্তা।
নকল নিদর্শনমাআ।

সমাধিমন্দিরমাত্রেই

ষ্
এইনূপ

কৃত্রিষকবর

স্থগিত ইইস়া থাকে | মামক। নামিকা আসিকা, সেই প্রক্কত

সমাধিকক্ষে শ্রবেশ করিলাম।

সন্ৃথস্থ দঞ্জজার পাশ হইতে

একটী ঢালু রাস্ত। বরাবর অনেক দূর ধারী, এই কক্ষে প্রবিষ্ট
হহরাছে। খরের সমুখস্থ ছাদে যে দকর্ণ অপৃকরঁ ও বহ্মূল্য

কারুকাধা বর্তমান ছিল, তাহা আজ আপৃত্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে।
ভারত্তগবর্ণমেন্ট আনেক অধথব্যয়ে একটুকুমাত্র উদ্ধার করিয়া,

লাধারণের দর্শনাথে চিঞ্জিত কারা বাধিয়াছেন। সে অদ্ভুত
"স্থাপতাচাতুখা দর্শন করির়। আমি মুগ্ধহইয়া গেলাম ।
কক্ষের ভিতরে মঞান্ আকবর জীবনের কঠোঝপরিশ্রমের
পর অনস্তনিজ্রায় শায়িত

আছেন। মীহার দোর্দাগুপ্রতাপে

এককালে সমগ্রভারত কম্পিত হুইত, ভিনি আঙ্জ ধুলিধূদরিতহইয়া এইখানে,-এই তমসামগ্ডিতকান়াগারে প্রস্তর্মখিত'
বেশে অনস্তকালের জন্ত ঘুমাইতেছেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমর বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম ।

পরদিন আত প্রতাষে উঠিয়াই হুর্গ দেখিতে গেলাম।
কেন্রা দর্শন করিতে হইলে পাদের দরকার হয়।

রেলওয়ে

পুলিসগাফের নিকট ছুইতে পাস সংগ্রহ করিতে করিতে একটু

বেলা হুইয়। গেল।

|

আগ্াছুর্গে এখন ইংরেজসৈনিকগপের

হইয়াছে। বন্দুকহন্তে

বাসভবন

নির্মিত

গোরাসৈন্তগণ দ্বারে দ্বারে পাহারা!

দিতেছে! আমরা তাহাদিগকে পাসখান। দেখাইয়া ভিতরে
ঢুকিয়। পড়িলাম ।
|
শ্বেতসৌধকিরীটি মাগ্রাহূর্গ আপনহৃদয়ে জগতের অতুলনীয়

দির
র্

সপ

(উততর্চিযবমণ |
1
«

সস

সি

রূপরাপি ধারণ.করিয়া অময়াহতীগ্রার শোভা না

তেছে। দেই মৌন্র্যরাশির উজ্দ্জ্যোতিতে. দর্শকের 2
ঝলমিয়া .যায়। প্লীভিবিহ্বলচিত্তে যে এই. চি্রকে স্প্রে,

মোহময় আবরণ মনে ক্রিয়া, ধীরে ধীরে চক্ষু মার্জনা করে।
তারপর যখন প্রন্তৃতজতা তাহার হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন সেই মর্্র-

রাশির ভিতর আপনার ক্ষুত্্রপ্রতিমৃত্তি লক্ষ্য করিয়া, আপনাকে
কতই নাহ্থীন ও আকিকিংকর মনে করে।
শিল্পপ্রণালীর আঘদর্শভেদে

ৰ

তমাকবরু ও সাহ্জাহাননির্মিত

প্রাসাদাবলীর মধ্যে পার্থকা দৃ্হইয়া থাকে । মহন্মদীয় ভূপতিগণের, ভারতশাপলের সঙ্গে সঙ্গে যে হিন্দু ও উসলামীয়
স্াপতোর
এক অলৌকিক সম্িশনের ক্রমবিকাশ হইতে আরস্ত
হইয়াছিল. সেই নীতির অনুসরণ করিয়াই আকবরসাহ আগ্রায়
ও ফতেপুরসিকৃরিতে রাজপ্রাসাদনিচয় রচনা কারয়াছিলেন।

ছর্গস্থ বর্তমান জাহাঙ্গীরমহলও এই শ্রেণীর অন্ততূক্ত। কিন্ত
সাহুজাহান তৃপতি, দেশে সম্পূর্ণ এক

করিলেন। নূর পারস্য, তাতার

তিন আদর্শের আমদানী

এবং তুরস্ক হইতে কারিকর

আনয়নপুর্ধক তিনি দেওয়ানীখাস, থাসমহল, শীলমহল ও
তার সৃষ্টি করিলেন । এই অপুর্ব ও অদ্ভুত স্থাপত্যের প্রভাবে
দেশ হইতে প্রাচীন শিল্পলীতি একবারে বিদায় গ্রণ করিল,।
. শিল্পগগতে এই যুগান্তুর উপস্থিত করিয়া, সাহঙ্জাছান পার

করিলেন, কি মন্দ করিলেন, তাহা নির্ধারণ করা সহজ নছে।
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পিপাসা:

বাস্তবিক,নিস্তার আলোচনা করিতে গেলে, আকবর- |

নিত ৌধাধণী 3
যেকোন অংশে সাহক্সাহানের অষ্টালিকাসমূহ হইতে্নিকষ্ট ছিল,এরূপ ধারণাকরা যায় না শ্বেতমর্ারে

বভ্মূগা রঙ্গিণপ্রস্তরের চিতরান্কনেই তাহার শ্ল্লাদশশের এত আদর
হইয়াছিল | সামান্য লোহিত প্রস্তরে আকবর «যে সকল অলৌকিক শিল্পচাতুর্য্যের সমাবেশ করিয়াছিলেন, ভাহাকে পরাস্ত
করিবার জন্ত জাহাঙ্গীর ও সাহজাহান বত্বাদির ওজ্জল্য ও তরৃসজ্জিত চিত্রবিষ্ঠার উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। সেই সকল

উুতকষ্ট প্স্তরধণ্ড লজ্জিত

উজ্জর্খসৌধমালার

অপূর্বদীপ্তিতেই

লোকের নগ্ন, পুরাতনভাস্করটনপুণ্োর প্রতি অন্ধ হইয়া পড়িল!
এতদিন যে হিন্দুমহম্মদীর , যুক্তশিল্পপ্রণালী
একাধিপতা
করিতেছিল, তাহাকে বিদুরিত করিয়া দিয়া, সাহজাহানভূপতি

নৃতন ্টালিকানিক্খানপদ্ধতি মোগলপাত্রাঞ্জো প্রতিষ্ঠিত করিলেন ।
সে শ্রোতে আকবরের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট হৃপ্যরাজি ভাজিয়া চুরিয়।
নিশ্মুলিত হইয়া গেল। তাহাদের উপর বর্তমান প্রিয়দশন
দেওয়ানীখাস, শীদমহল প্রভৃতি চারুহন্দ্য্চলি স্থান লাভ
করিল।

আমরা প্রবেশ করিয়াই, প্রসিদ্ধ মতিমসঞ্জিদের
নিকট যাইন্।
উপস্থিত হইলাম! এই উৎকৃষ্ট মন্দির, বাঁদসাহদিগের পারিবারিক উপাপনালয়রূপে ব্যবহৃত হইত | বহিগ্দেশ হইতে ইচ্ছার
লোহিত প্রস্তরনিশ্মিত হীনপ্রাচীর ও উচ্চপ্রাঙ্গগ অবলোকন
করিয়া কে ভাবয়াছিল যে, ইহার মধ্যে শুক অপার্থিবচিক্র,
রূপের ছটায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া রহিয়াছে । আমূল.
ধবলপ্রস্তরনিন্মিত এই তক্গনালয়ের নিরাভরণশোকা, সন্মুখস্থ বৃহৎ
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চৌবাচ্চার জলে প্রতিফলিত দেখিয়া, কে এমন অপ্রেমিক আছে

যে, ক্ষণকালের জন্যও আত্মবিস্থৃত না হইয়া থাকিতে কী
শিল্পহীন মতিমসঙ্জিদ

শিল্পীর অপূর্বসৌনর্য্যজান্বের উৎকৃষ্ট

পরিচর। শিল্পের 'অভাবই এই মন্দিরের একমাজ্ শিল্পগাতূর্যা!
সাদা প্রস্তরের সাদাকাছ হৃদয়েঘে কি এক আনন্দের সঞ্চার

করিয়া দেয়, তা দেখিবার-__বর্ণনা করিবার নছে।
তথা হইতে আমরা আমদরবারেউপনীত্ব হইলাম।

আগ্রার

এই রাঞ্দরবারে অভীতকাণে, কতকত লোকের তাগালিপি
চিন্িত হইয়। গিয়াছে, কত দেশদেশাস্তরের হুখদূঃখের মীমাংসা ছইয়াছে, তাহা! কে বলিবে?

বিশাল আমদরবার আজ

ভ্তত্তমালাপরিশোভিত

শৃন্ত"! শুষ্ঠপ্রস্তরসিংহাসন

এই

এখন

বিজনে হিয়া, অতীতের হৃখময়কাহিনী ম্মরণপূর্ব্ক কেবলই
অশ্রবিপর্জন করিতেছে। সে শুন্তভাব যেন আমাদের হৃদয়েও
আলিয়াম্পর্শ করিল ও এক অব্যক্ত বিষাদছায়ার চতুর্দিক
আচ্ছর করিয়া ফেলিল।

বেগমমহলসংলগ্ন এই সিংহাসননীচে অমাত্যপ্রধান বীরবলের
. প্রস্তরাসনথখানা!

এখনও দুষ্ট হইয়া! থাকে।

দেখিলাম, সবই

িঁছু কিছু বর্তমান আছে; ফ্বেল মানুষ নাই ও সেই কাল
নাই। হায়, যদি আবার সেছবি ফিরিয়া আসিত!
আমর1

শ্বেতাজের

বেগমমহলণে

নিকট

প্রবি&্

পাসখানা

হইলাম।

আবার একজন

দেখাইয়া

লইতে

হইল।

এইখানে আসিয়া অদুত অদ্ভুত প্রাসাদবলির মধ্য পড়িয়া, আমি

কেমন যেন দিশাহার! হইয়া গেলাম! কির়াধিয়! কি দেখিব,কিছুই
বুঝিতে পারিলাম না।

ঘরগুলি এখনও যেন সম্পূর্ণ নূতন রহি-

আগ্রা।

৯৫

য়াছে! নাই িনিপি খই অপূর্বপুরী, দেববাছিকক্ীসঈফাজযবৎ শোভা বিস্তার করিয়া রাহয়্াছে। সম্ুখেই

রমনীগণের উ্ননালয়-_স্ষুত্র নগিনামপ্জি। ক্ষুদ্র হইলেও ইহার
শোভা তি চমতকার! ইহারই পারে একটা লোহিতপ্রস্তরনির্মিতত অপরিসর ঘরে, পিতৃদ্বেষী আরঙ্গপ্রেব, পিতাকে অব.

রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি।বদি একথা সত্য
হয়, তবেহাক়্,হতভাগ্য সাহজাহান!--পৃর্থিবীতে তুমি কত অন্ভুত
কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছ, তোমার সখাবাসমন্দিরের জন্ত এত

'অর্থরাশি অকাতরে ব্যায়িত হইয়া গিয়াছিল, মৃত্তার
তোমার

পরও

এমন সমাধি হইয়াছে,-শেষকালে ভুমি কতই ন!

হাতন]৷ সহ করিয়া গিষাছ!

ও

ইহার নিকটে নীলগীতগ্রন্তরচিত্রিত উৎসরাঞিপরিশোভিত মর্ররাধার |দেওয়ালসংলগ্ন উৎস বহিয়া কৌশলোছত
যমুনাপ্রবাহ, সন্ধীর্ণমন্রপথে মেঞ্জের ভিতর দিয়!

প্রবাহিত

হইতেছে। এই পৃতবারিতে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া, যখন অস্থ্ধ্য-

ল্ন্তা ভূবনমোহিনীগণ ভজনালকে উপাসনার্থ গমন করিতেন,
তখন এই উজ্জঞগপ্রস্তররাশিতে তাহাদের অলৌকিকসৌন্দর্যের
অপরূপদীন্তি বিক্ষিপ্ত হইয়া, কি শোভা বিস্তার করিত, তাহা কি
একবারও কেহ হাদয়গ্গম করিয়া দেখিপ়াছেন? প্রম্ফ/টিতশতদলবৎ বিকসিত এই লপিলাধারে তাহাদের বিশ্বমনোমোহিন্ী শোভা

প্রতিফলিত হইয়া যে সৌনর্যের হুট করিত, তাহা আন কল
নার বিষরমান্র |
তারপর আমরা

বেগমদিগের হাটের নিকট উপস্থিত

হইলাম। কথিত আছে, এইথানে অনেকানেক সম্ান্ত্ মহিলাগণ,
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বাদদাহ ও বেগমদিগের নিকট পণ্যজব্যাদি কি্রারথ উপস্থিত

হুইতেন। সে টাদের হাটই বাণএখন কোথায় ।
লা
এখান হুইন্যে আমর দ্বেওয়ানীখাল দেখিতে গেলাম।
দ্েওয়ানীখাস, খাসমহূল ও শীদমহল প্রভৃতি সর্বোৎকষ্ট রাজপ্রাসাদগুলি অতি নিকটে নিকটেই অবস্থিত। পৃথিবীর তাবৎ
রত্ভাদি বায় করিয়া, বিলাসপ্রিয় সাহজাহান এই. সকল আরামনিকেতন স্থাপিত করিনাছিলেন। তাজমহল ও দিল্লীর দেওয়ানী-

থাস ব্যতীত এরূপ উতকষ্টবাসভবন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।
মুক্াকাশ প্রবিষ্ট নির্শল ধাংগুকরে যখন এই দকল রম্যধামণ্ুলি

চতু্দিকে সুখের তরঙ্গ তুলি বিছ্ুলিগ্রায় হাসিয়া উঠিত,
তথন ন্বর্গনিবাসী অমরবুন্দও

হ্য়তঃ অহুয়াপরবশনয়নে এই

অনির্বচনীয় শোভা দর্শন কারিতেন । গবাক্ষপথে উজ্জ্লবরণ।
বুবতীললনগণের চারুদুখচ্ছাঁৰ দর্শন করিয়া চন্ত্রমাও. বুঝি
সরমভরে জলদমালায় মুখাবুত করিতে চাছিত!

দেওয়ানী আম অপেক্ষ। দেওয়ানীথাস আকারে ক্ষুদ্র হইলেও
শ্বর্যসম্পদে ইার স্থান অনেক উপরে । এইখানে সম্রাট
- প্রধান প্রধান 'অমাত্যবর্গসহ কেববমাব্র গুরুতর
মীমাংপার্থ সমবেত হুইতেন। অন্থান্ত সাধারণ

বিষয়াদির
টহি

আমদরবারে নিষ্পত্তি হহত।

দেএয়ানীথানের সন্গিকটেই একটা ক্ষুদ্র শর্্রাককতি
বারান্দা! নানারত্বাদিখচিত অপূর্বকারুকার়াষয় এই বারান্দ!
ছূর্নপ্রাচীন্ীর উপর মুক্তাকাশে বিরাঙ্জ

করিতেছে । কথিত

আছে, কঠিনরোগাক্রান্ত্র হইলে সাহজাহান এইখানে বসির!
সমীরণসেবন করিবার অনুমতি প্রাপ্তহইয়াছিলেন। যমুনানিলস্পশে

আগনাক ছুঃদহ চিন্তাভার নি করিতে যখন এই হৃত-

ভাগীস্ুপতি দূরজোতম্বিনীকূলে * তাজমহলের (রবিকরপ্রফুলসিত
মনোহারিণীমুষ্ধ দেখিয়া, জীবনের গতসঙ্গিনীর স্বেহ ও মহাগুস্তিপূর্ণ বদন্চন্্রমাথানি মনে করিতেন, তখন অলক্ষ্যে তাহার

যাতনাক্রি্ট মুখহইতে কতগুলি মণ্তেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির
হইয়া যাইত, ভাঙা কে বলিতে পারে? মিষ্ঠুর আরঙ্গজেব।

ভোমার ওই কঠিন বক্ষঃস্থলের ভিতর কি *হদয় বলিয়া একটা
পদার্থ ছিল না1--অথবা তোমার এই হৃদয্খানি কি বিধাত!
প্রস্তর দির! গঠন করিয়াছিলেন? "রাজ্যলাভ কি এতই মধুর
যে, এই উত্দেশ্তসাধনের জন্ত নরকের অতলগর্ভেও প্রবেশ
করিতে শঙ্কা! ও দ্বিধা কর! প্রয়োজন যনে কর নাই?
আশ্রভারাক্রাস্তনরূুন আমরা তারপর
দেওয়ানীখাসের

সন্গুখস্থ উনধক্ত গ্রাঙ্গণে অসিয় উপস্থিত হইলাম। এখানে দুইটা বৃৎ
প্রস্তরাসন দৃষ্টহয়। একখানি সাদ] ও অন্তটা কাল প্রস্তরনি
তি ।

কালবর্ণের আলনখানি একটু ফাটিরা গিধাছে। এই ভ্ধস্থানের
একটি রকবর্ণচিহ্ দেখাইয়! হূর্গবাদিগণ এক অদ্ভুত গল্প বলিয়!
থাকে,ভাহ! এইরূপ ;--সমাট আকবরসাহ এবং তদীয় মন্ত্রী বীরবল

কর্তৃক এই আদনন্র ব্যবহৃত হছইত। সম্রাট স্বয়ং কাল সন
খানিতে এবং অমাত্যবর সাদা আলনটীতে বসিয়া নৈশসমীরণ
ফেবন করিতে করিতে রাঁজ্যের তাবৎ গোপনীয় ও গুরুতর

প্রশ্নের মীমাংরা করিতেন। কালে ভন্রতপুরাধিপতি জহ্রসিংহ
দুর্গাধিকার করিলে) দেওয়ানীখান ও খাসমহুল' প্রভৃতি প্রাসাদ-

নিচয়ের অমৃজারত্বাদি ততকর্তৃক হৃত হইল । বিজয়োন্মত্ত জহর

সিংহ, সিংহাসনাধিকারার্থ একলন্ফে এই ক্বষ্চাসনখানিতে

১০৮

উত্তরপশ্চিম-্রসণ |
পি

এসি

লড. এলেনবরার আদেশে, জেনারেল ন্ট (94): ১৮৪২

থৃ্ান্বে আফগানিস্থান হইতে, এই পাট উদ্ধার : পিয়।
গ্লানেন। সুগতান মামুদের 'সমাধিস্থলে ইহা এতদিন শোড।

পাইতেছিল। কি পরীক্ষা বারা নির্নীত ছইয়াছে,ইছা চন্দনা
নির্শিত নহে__দেবদারগঠিত ॥.ইহার চতৃক্কো প্রতিকৃতি ও
কারুকার্যোরআনর্শও হিন্মুদেবালয়োচিত নহে। এই অন্ত
এরূপ দিদ্ধান্ত করা একবারে অদঙ্গত নহে যে,এই দেবদারকাষ্ঠনির্মিত দরজা, বাস্তধিক, মোমনাথের

পৰিত্রচন্মনদ্বার নছে।

লর্ড এলেনবরার গিগ্ধান্ত ভ্রমাত্বক বিয়াই বোধ হয় ।
এখান হইতে আমর! জাহাঙীরমহল 'থব! আকবরনির্শিত
পৌরাণিক গ্রাসাদাবলী দেখিতে গেলাম। পূর্বদৃষ্ট অট্টালিকা”
গুলির তুলনায় ইহাদের কি পার্থক্যৃষ হর,তাহ! এই অধ্যায়ের
প্রথমেই বর্ণিত হইস্বাছে।
|

জাহাঙ্গীরের কেতাবখানা ও যোধবাইমহলই এই জংশে
বিশেষ দ্রব্য। লালপ্রস্তরনিক্িতি কফেতাবখানার পাঁষাণদয়
আরমারীওগলি দেখিলে, তিনি যে একছন নিস্ান্ুরাগী পুরুষ
_ ছিরেন, তাহা উত্তম অন্ুমিত হয়। তাস্বরবিদ্থার পরাকাষ্ঠা
যোধবাইমহলে প্রদর্শিত হইয়াছে। আকবর বা জাহাম্মীর.

কেহই তাহাদের পরিণীতা হিন্দুললনাগণকে শ্বধ্মচাত ককিতে
্রশ়্াস পান নাই) সেই জন্যই যোধবাইমহল সাও
হিন্দুদেবদেবীর চিত্রে হিন্দুআদর্শে অলস্কৃত হুইয় আছে।
তারপর আমর মচ্ছিভবন, আকগুরীবাগ ও জাহাঙ্গীরের
সানকুণ্ড নামক একটা বৃহৎ নিত

ছর্গ পরিত্যাগ কগিলাম।

দর্লন করিয়া,
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বাহিরে আলির ষণবিশরামান্তর যসুনায অপরর ভীরেইতম,
লৌলাকউ্ধিতে গমন করিলাম । তমুরজাহান তদীয় পিতা মির্জা

গারেসউদ্দীন' মহম্মদের সমাধিস্থলে এই ক্ষুদ্র অথচ তাজমহলোপম ্দূগ্র সমাধমন্দির নিদ্ধাণ করেন।

মন্ষিরমধ্যদ্থ অপরিসর-

কক্ষে

পিতাননাতা

এই তৃবনমোছিনী

রূপশীর

উভয়েই

চিরনিদ্রাভিভূত ।হুন্দর পীতবণের মাব্বল পাথরে তাহাদের কবর"
গুলি নিম্মিত হইয়াছে । ছাদের উপর একটা অতি

মনোরম

প্রাঙ্গণের চারিকোণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিটা

মধ্যস্থালে

মিনার।

নিম়স্থ কবরের প্রতিক্ৃতিদ্য় একটী ক্ষুদ্র, চারিদি কমুক্ত শ্বেতপ্রস্তর
গৃহে স্থাপিত আছে।

কথিত আছে, নুরজাহান এই মন্দিরটাকে

আমুল রৌপামগ্ডিত করিবার

বাসনা

করিয়াছিলেন।

পরে

তস্করাদির ভয়েই প্রথ্তরের গাত্রে রত্ুরাশি ঢালিয়া দিয়া, এই

তক্কিমন্দির গঠিত করেন।

এই ক্ষুত্র মন্দিরের আদশেই পরে

নাহঞ্জাহানানশ্মিত অলৌকক

প্রালাদাবলি নিশ্মিত হইয়াছল।

লেই নৃতনানশের পথ প্রর্শক-_-একমাত্র ইতমন্দৌলা ।

এই সমাধিস্থলেরহ কিছুদূরে_রামবাগ । রামবাগ সব্বপ্রথম
বিজ

বাববপাহ প্রস্তত করেন।

পরে সুরজাহানবেগম এই-

স্থানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

এখন এইস্থানে মে সব

[চস কিছুই নাই--কেবল কতকগুলি ফলমূলবৃক্ষ বিরাগ কার
তেছে।

এইথান হইতে ফিরিবার সময়, আমরা আর একটী

ভগ্মদমাধি প্রশন করিয়! গেলাম।

সমৃদ্ধি ছিল, তাহা

কোন কালে যে ইহার বিশেষ

এখনও চূর্ণবিচুর্ণিত চিত্রিতপ্রস্তর,

স্ুপদর্শনে হৃদয়ঙ্গম করিতে।

পারা যাক়।

গবর্ণমেপ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

এই ভগ্রগৃহরক্ষার্থ

কথিত আছে, এই মন্দির

১২

:

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ।

সাহজ্জাহানের প্রধান অমাত্য আফরলখান কর্তৃক নির্শিত হইয়া.
ছিল। ইহার নাম--চিনি-কৃা-রোজ।।

উর

সেইখান, হইতে বরাবর বাসার প্রত্যাবর্তন করিলাম।

তরমীমালাগঠিত ফের উপর দিয়া, যমুনাবক্ষ অতিক্রম করিতে
হইল । রেল ওয়ে(কোম্পানী নিকটেই ঢুইটী বৃহৎ বুহৎ পুল নির্মাণ
করিয়াছেন। ইহাদের একটীর উপর দিয়া লোক চলাচলের
এবং নিমে বাম্পীয় ললকটাদির যাতায়াতের বন্দোবস্ত আছে।

দ্বিতীয়টা এখনও সম্পূর্ণ নির্মিত হর নাই।
৭ই ফাল্গুন শব্যাত্যাগ ঝরিয়া দেখি, আকাশ

অথচ কুয়াশায় চারিদিক ঘেরিয়া

মেদাচ্ছন্।

ফেপিক়াছে।

তাড়াতাত

হাতমুথ প্রক্ষালন করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম।

প্রভাত

বারিসিক্ত মেকডনেলপার্ক আজ অপূর্ব শে+ভা ধারণ করিয়াছে।
আমি যত অগ্রনর হইতে পাগিলান,

কেবলই

ইনার

ততই

আমার

সম্মুখে

সৌনারধ্যরাশি ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ হইল।

কুয়াশাবদ্ধ দৃষ্টিতে বোধ হহুতে লাগিল যেন, এক অনম্তবিস্তুত
নন্দনকাননে উপাস্থত হইযাছি। এই সৌনাধ্যরাশির ভিতর
পরিক্রষণ করিতে করিতে, আজ আখার হুঠাং নবোদিততপন,
করে তাজমহলের কমনীয্রমুর্তি পর্শন করিলাম । শাশরবারি সিক্ত
ধবলগন্থুজের উপর

এই

টি জরিতেছিল।

শ্যামল বৃক্ষপত্ররাশির ভিতর পিয়া, এই

স্বভাবন্ুন্দরকীত্তিমন্দিরের

আলোকরশ্িষালা
অতুল

গলিতন্দুরণব/
পার

স্ুষমারশির

দেখিয়া! আমার নয়নদ্বয় দাথক হইয়া গেল।
বেলা ১১টার লময় বাসার প্রত্যাগত হইলাম।

পূর্ণ বিকাশ

|
ভৃত্য খাবার

আনিতে হইবে কি না জিজ্ঞাস। কারল | বল। বাল্য, বাজারের

ৰ

আশ্রা।

১৯৩

পূরী কচুরী ছি্জ মামার ভাগ্যে অন্ত জ্আহার্ঘ্য খুব কমই যাটযা
উছু। কমামি একটী চৌয়ানি ফেলির দিয়া স্বান করিতে গেলাম ।
ন্নান অর্থে আজ কলের জলে মন্তক ও হৃসতপ্গাদি প্রক্ষালন।

এই ঠাগ্ডাদিনে বালুকারাশির ভিতর দিয় ঞ্ষমুলায় যাইবার ইচ্ছাও
ছিল না,শক্তিও হইল না। এবস্িধ মানের পর, আপন কক্ষে

যাইয়া অর্গলবদ্ধ করিয়া আহ্বারে বসিলাষ।

বাজারের সামগ্রী

ইইলেও এখানকার থাদাদ্রব্যাদি বঙ্$ঠ পরিষ্কার পরিচ্ছন্প ও
বসনাভৃপ্রকর। বোধ হয়, অধ্রেকে স্বহস্তেও এরূপ রূশ্ুই করিতে
ক

পারিবেন না। আমি আক পৃরিয়া ভোগ্ন করিলাম । তারপর
আবার সাজসজ্জ! করিয়। বাহ্ৃর হইতে হুহুল।

আজ বেড়াইবার পাল্লাটা খুঝ বড় রকমের হইল । পাঠক"

কিন্ত আগ্রা হইতে কতদূর এবং কিরুগেই বা তথায় পৌছান
যায়, বোধ হয় ততট। খবর রাখেন না।

আঙঞ্জ আমাকে

সেই-

খানেহ যাহতে হইবে।

কতেপুর-সিকৃরি আগ্রা হইতে ০৪ মাইল দূরবর্তী। এই
সুদূর পথ মাতরুম করিতে হইলে,উটের গাড়ী, মটরুকার, অথবা
এক্াযানের সহায়তা গ্রহণ করিত

বা ঘোড়ার

গাড়ীতে ব্যম্ম অনেক?

পথিকের জন্ত নঙে।

হয়। মটরকার (1006):087)

সুতরাং উহ্থারা সাধারণ

ঘোড়ার গাড়ীতে অন্ততঃ

৪1৫ টাকা খরচ

পড়িয়া থাকে । সাধারণ লোকজন উটের গাড়ীতে বা! শরক্কাতেই'

গমন করে । “উটের গাড়ী" কপাট বাঙ্গালীপাঠকের নিকট একটু
অদ্ভুত শুনাইবে। কিন্তু এদেশে ইহাতে কিছুমাত্র বৈচিজ্ময নাই।
দূরপথ অতিরুম করিতে হইলে, এই উপারপ্রকৃতি মরালকণ্ঠ পঞ্ড-

1

১৯৪
শট

উত্তরপশ্চিম-দ্রমণ।
শনি

বাপ্পি

সী

স্টপ

থাক
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গুলি যেমন প্ররোগনীয়.এমন আর কিছুই নহে । ঘোড়ার মত
ইহারা সহজে ক্লান্তহইয়া পড়ে নাম এবং ম্থরগতি হইলে র্

বৃ€ৎ শকট একাকী আবর্ষণপূর্বক অনেকদূর লইয়া যার।
এক একটা উটের গাড়ীতে প্রায় ৮১, জন লোক বদিতে পারে।

এদেশে নৌকার চলন না থাকার,এই পরম ছিতকারী ভীবধারাই
মালপত্রা্দি বাহিত হুইর়া থাকে, এবং আমাদের

দেশের গহনার

নৌকার মত ইহাদের গাড়ীতে যাত্রীরা দল বীধিয়া আরোহণ
পূর্বক রেলট্টিমারবর্চিিত দেশে গমন করে।

কিন্ত আমি এই অদ্ভুত শকট বা একা কিছুই ভাড়া না
করিয়া, বষ্পীয় শকটে আরোহণপুক্ধক চি. [. চু. এর লাইনে

১৫।২* মাইল দূরবর্তী, আইসনারা ষ্টেদনে অবতকণ করিলাম
এখান হইতে ফতেপুর পর্যাস্ত ১৩১৪ মাইল ব্যবধান হইবে।
এক্কাও পাওয়া গিয়া থাকে । আমি যতদুর বুঝিতে পারিলাম,
তাহাতে এই ব্রাস্তার ফতেপুর-সিকরি দুশন করাই অল্পব্যয়লিপ্,
পরিব্রাঞজকের পক্ষে সুবিধাজনক।

রেলভাড়া নাম মাত্র দিতে

হয়। তা ছাড়া একাভাড়াও কম।

ফতেপুর-মিকরি|
বেল ছুই ঘটিকার সময় ফতেপুর পৌছিলাম। আদি-থ
কালে পথে অনেক ভগ ইষ্টকমন্দির দৃ্ট হইয়া থাকে। ওনধ্যে
' যোধবাইএর

হইবেন নাঁ।

সমাধিমন্দিরেব শেষ চিহ্ন দেখিতে, পথিক বিস্মৃত

এইথানে ভগ্মাবশিষ্টনগরের

কিছু এঁতিহামিক

পরিচয় দিতে হইতেছে|

ফতেপুর ও সিক'র প্রাচীনকালে দুইটা ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল

*

]

বনানী গর

রদ, এ পর

সু হইলেও তাঁরতের ইতিছাসে ইহাদের নাম উজ্জ্বল হইয়া]

৮

এইখানেই. সর প্রথম:হিশুরাজদ্বের সর্বানাশের

রর

ছার মোখাবীরচূড়ামণি বাধ _লাহকে শইখানেই

প্রাতাস্মরণীক গতাপান্িকমহাত্বাণামা, অভ বিজ্ঞপ্রি
করিয়া, পুজরায় আপনি_ পরাজিত হন নেইহইতে, হ্চ্্- টা
পরাক্রমের পররিবর্ষে ভারতে সুদলমান গ্রাপের একাধিপন্ভা

স্থাপিত হয়। এক কথান্গ বলিতে গেলে, এই ক্ষত গ্রাম দুইটার

নামের সঙ্গে সেই ভারতের, ইতিহাসিকচিত রন নদ
আকার ধার করিতে থাকে। ,

কিন্তু মামি আজ যে তীর মো দহ জন
এইধানে ছুট চললিয়াছি তাহার নঙ্গে এ ভবের কিছু সং্রব
নাই। যে সকল রমা রাজ প্রাসাদের সত,প এখানে তৃষ্টহইবে,

তাঙা বাবরের পৌঁত্র আকবরসাছের, কীন্ঠি। তিনি আগ্রায়
যেমন রাজপুরী নিশ্াণ করিয়াছিলেন, এখানেও তন্জরপ বিচিত্র

প্রাদাদমালা রচনা করেন। কিন্তু কি অপ্রক্কাশ্ত কারণে এই
" বহুদুরবিস্তৃত মনোরম বাসভবন সম্পূর্ণ প্রস্থত হইতে না
হইতেই তাগার মত পরিবর্তিত ছইয়া গিয়াছিল। সেই অবধি
ইহা পরিত্যক্ত। এমন বিশালপুরী পণ্তপক্ষীর আবাসস্থান
হুইয়া পড়িল!
কেন সম্রাট আকবর পা ূ্স্থাপি রাজধানীর এত

নিকটে দ্বিতীয় একটা রাজধানী স্থাপন করিক্জাছিলেন, এবং
কেনই বা এত শীন্্র উহ্া পরিত্যাগ করি আমিলেন, তাঁহার

কিছু কিছু তথা তদীন়্ পুত্র জাহাদগীরবাদসাহের টপিক
স্মরণলিপি হইতে সংগৃহীত হইতে পারে।

১
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টনিক

কথিত আছে, পুরযধাকাজী সমাট, হটুত্সন্তানের
অকালমৃত্যুতে বড়ই স্রিরমাণ হা পড়িলে, দভাম্গণ ৪
মৈহুদ্ধীনচিত্তির দরগায় শরণলইতে পরামর্শ দ্বেন!
মৈমুদদীনচিস্তি পারশ্রদেশীর একজন মহাপুরুষ ছিলেন। আজমীর নগরে এই দৈবশকিস্ ফকিরের পবিত্রকবরের উদ্দেশে
বছ দূরদেশ হইতে অনেক লোক গ্াগমন করিত। আকবর
সাহ মনে মনে এই মহাপুকুষের পবিভ্রনামে শপথ করিলেন যে,

যদিতাহার বাসনা পূর্ণহয, তবে তিনি স্বয়ং পদব্রজে আজমীর
উপস্থিত হইয়া, দরগাঞ্জ প্রার্থনা করিয়া আসিবেন।

দৈববশে,

ইছার কিছুকাল পরেই সেলিমগ্ননী অন্ধংস্বা হন।

ভক্তি ও

উল্লাসে অভিভূত হইয়া,দীর্ঘ ১৪৪ মাইল পথ হাটিয়া,আঁকবর সাহ
আপনার প্রতিজ্ঞ! রক্ষা করিলেন। এইস্তুদুর পথ বহিয়া,
তিনি ও তাহার রাপ্রী আগরমীরে উপস্থিত হইলেন ও ফকিরের
উপামনা করিলেন। বেগমসাহেবার পথকষ্ট নিবারণের জন্ত,
রাস্তার উপর বছুমূলা গাপি6 বিস্তৃত হইয়াছিল। এতত্বযতীত

ছইধারে উচ্চ পর্দা আবরণও নির্টিত হইক়্াছিল। বাদসাহের
এই ভক্কিপরারণতা দর্শন করিয়া, ফকির গ্বপ্নে তাহাকে দর্শন

গিলেন, এবং মনোনীত ফলগাভার্থে মলিমচিন্তিনামক কোন
জীবিত ফকিরের শরণাগত হইতে আদেশ করিলেন। এই সলিম-.
চিন্তি তৎকালে ফতেপুর দিকরির কোন এক নির্জন পর্বতগ্রয়ে

বাস করিতেছিলেন।

তাঁহার অদ্ভূত ক্ষমতায়, সম্রাট এতদূর

মোহিত হন যে, সেই অবধি এইখানে আদিয়! আবাসগৃহ

নির্মাণপৃর্বক নিজেও বাস করিতে গারস্ত করিলেন । এইথানেই
ফকিরের আলয়ে জাহাঙ্গীর ভূমিষ্ঠ হুইয়াছিলেন | উদার.

. ফতেপুরসিকরি (১৯৭
পাপ

পপ

প্রকৃতি আকবরদাহ, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনন্থরূপ ফকিরের
35 অনুকরণে পুত্ের নামও সেলিম ার্ধ্যকরেন (5.০
সে! জবধি ফতেপুর মিকৃরির ক্রমিক উদ্নতিহইতেআরস্ত

হইল । আকবর সাত মাইল বেষ্টন করিয়া, প্রাচীর নিশ্মাণ'

পূর্বক নগর সুরক্ষিত করিধেন। প্রস্তরম়, পাহাড়ের উপর
বছবিস্বৃত বিশালরাজপুরী স্থাপিত হুইল। নানাদেশ হইতে
নানালোক আসিয়া, এইখানে দোকানপাট খুলিল।

কথিত

আছে, এই সময় গোয়ানগরী ছইতে ট্রার এইস্থানে
আগমন করিয়াছিলেন ।

রি

কিন্তু কয়েক বংসর অতিবাহিত হইতে ন। হইতেই, কি এক
অজ্ঞাত কারণে এই সজ্ভজিতনগরী অকশ্াৎ পরিত্যক্ত হইল ! কি
কারণে এমন হইল, তাহা এপর্ধ্যস্ত কেহই সম্যক নির্ধারণ করিতে

পারেন নাই। অনেকে অনেক রূপসিদ্ধান্তে উপনীত হুন।
তাহাদের মধ্যে

দুইটী উদ্লেখযোগা ৷ এই নূতন প্রতিষ্ঠিত

নগরীর নিকটে কোন শোতন্বতী ছিল না এজন্য জলের বিশেষ
'অভাব ঘটা অসস্তধ
নহে । কেছ ফেহ বলেন, ইহাই নগরীপরিত্যাগের প্রক্কৃত কারণ। ছিতীয়দলের কথা এই যে,--তাহ!

নহে, লোক দমাগমে ফকিরপাছেবের কার্যাদির বিত্ব ঘটাতেই,
আকবর এইস্কান পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট হন। আমিও এই
শেষোক্ত মতেরই পক্ষপাতী; কারণ, ইহাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ।

যদ্দি কেবলমাত্র জলের অসপ্তাবহেতু, কিন্বা অন্ত কোন স্থাস্থা-

রক্ষাবিষয়ক কারণে সম্রাট এইস্থান পরিত্যাগ করিতেন, তাহা
হইলে ঝেটকসমাজে এইকথা প্রকাশিত হুইবার পক্ষে কিছুমান
বাধ! ছিল না; আর পরিতাপের রকমটাও এন্প স্বকলম্মাৎ ও

১১৮

উত্তরপশ্চিমভ্রমণৃ

অদ্ভুতহিঃ হইত না। অন্যদিকে আকঘর, মু ফকিরের
উপর যেরূপ ভক্তিমাঁন্ ছিলেন, তাহাতে তাহার অভি প্ায়ান্যাী

এরপকার্ধা করাফিদা অস্ভব
ও বা অলৌকিক বোধ হইতে
পারেনা ।

প্রাচীরন্বারে উস্থিত ইজ আমরা শ্রশানের এক বিকট

ৃত্তিদেখিতে পাইলাম। বহুদুরবিদ্বৃত প্রাচীর, স্থানে স্থানে
ভগ্ন হইয়। গিয়াছে।

প্রস্তরখগুপরিপুর্ণ, পাহাড়ের উপরে

ভগরস্তুপরাশিখ্যতীত যতদূর দেখিতে পাইলাম, কেবল অরণ্যনয়।
এই জনহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া আমর! ঘুরিয়া যাইর1 সদবরদ্বারে
উপস্থিত হইলাম । উরত পর্ধবনতপৃষ্ঠে বৃহৎ সিংহুদ্বার সগর্কে
আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে । জগতে এমন সিংহ্ার
ফোথাও আছে কি

নাঁজানি না; কিন্তু আমার চক্ষে ইহা সম্পূর্ণ

নৃতন। বহুদূর হইতে ইহার কাক্কার্যাধচিত চূড়া যখন অন্তগমলোনুখ স্র্যধাকিরণে জলিতে থাকে, তখন যনে হর যেন কোন
রাজাধিরাজ স্বর্মমুকুট পরিয়া, অতুলগৌরবে ধীড়াইয়। আছেন ।

এই তোরণের নাম বুলন্দ দরজা । পর্কতনিয়ে ইহারই
নম্ম[খেঅপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন ও আবর্জনাদিপুর্ ক্ষুদ্র ফতেপুর

সহুর কতকগুলি কুঁড়েঘরের সমষ্টির ভিতর বিরাজ করিতেছে।
জামরা পাহাড় বছিয়া উপরে উঠিতেই একটা হিলৃস্থানীছোৰ্র।
আসিয়া গাইডন্পে আমার সঙ্গ লইল। স্থানে স্বাদেসে.

আমার পাছুকাজোড়া বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কিন্ত
তাহার সে ধিদখুটে ভাষা আমি বদি এক বর্ণও বুঝিতে পারিতাম !

গিখিত বিবরণীপাঠে ও নিজবুদ্ধির দৌড়ে আমাকে সকল অর্থই
গ্রহ করিতে হইয়াছিল।

ফতেপুর-সিকরি।
বপাস্িকান

১০৯
০০০

লন্দদরঞ বা জয়তোরণ অতিক্রম করিলেই হঠাৎ এক নয়ন-

তৃপ্তিকঘ পরশান্ত দৃশ্ত সন্গুখে জবিভূতি হয়। বছদুরবিস্তৃত
্রস্তরমণ্ডিতপ্রা্গণ $ তাহার চারিদিকে সুমৃশ্ উন্নতসৌধশ্রেশী
মধাস্থলে গঞ্জদন্কনিভ মর্ধরপ্রস্তরের দরগা । এই দরগাতেই
সলিমচিন্তির কবর স্থাপিত আছে। এখনও দুঁরদুরাত্তর হইতে

শত শত রমনী সন্তানলাভাশায় এইখানে আলিয়া হত্যা দিয়া

থাকে। এই অনৃষটপূর্ব রমণীয় সমাধিমর্দিরে যেন কেমন এক
চিরশান্ডি বিরাজ ফরিতেছে। ইহারই পশ্চিমপার্থে গ্রকাণ্ড,
বিশাল ও অপরূপকারুকার্ধ্যময় ভুমামসজিদ। লাল প্রস্তরের

উপর

শ্বেত প্রত্তরের হৃগ্মকাজগুলি

বড়ই

মনোরম । এন্ধপ

শৃদৃন্ত ও প্রকাণ্ড উপাসনালয় তারতে কটিৎ দৃষ্টহয়। কথিত
আছে, এই থানেই আঠ্কবরমাহ মোল্লা ও মৌলবীগণ পরিবেষ্টিত
হইয়া, নানারূপ ধর্্মালোচন! করিতেন । এই বৃহৎ আঙ্গিনারই

একপার্ে বিখ্যাত ফৈন্নী ও আবুলফপ্রলের সমাধিগৃছ |
' আমরা এই সকল দর্শন করির়া,পূর্বদিক দিয়! বাহির হইয়1,
অন্ত একটা মহলে গ্রবেশ করিলাম ।
এইখানে বাদসাহের আন্তাবলথানা,বীরবল গ্রানাদ, হাতীয়।-

দরজা ও অদূরেই কারধনদরাই ও হছিরণমিনার দ্রষ্টব্য |
বীরবলপ্রাসাদকে, আমার গাইড, বীরবলের কন্তার প্রাসাদ
বলিয়া নির্দেশ করিল। বাঁরবলের কন্তা কেহ ছিল কিনা

তাহা আমিজ্ঞান্ত নহি। বেগমমহলের অতি ,নিকটে স্থাপিত

বলিয়া, কেহ কেহ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত্ত হইতে পারেন। কিন্ত
তাহা! হইলেও বীরবলের স্বীয় “ একটা দ্বিতীয় আবানতবম,

নিশ্চয়ই বর্তমান থাকিত। কিন্তু এই বহুমূল্য গৃহটা ব্যতীত
ট

*

৪

১১.
৮০

4

উত্তরশ্চিম্রমণ।
পিসি পসিসপাপাসিপিসিন

সাল সমস

পি

টা

অপি ০০

অস্টকোনভখনই তাহার নামের, সঙ্গে বিজিত দেখিতে, পাই
ন/।. কাঙ্গেই, এই উত্তম ধাদভবনই য়ে, বীরবকে আন্ত,
নির্ধি্ হইয়াছিল, এমতই. ধারণা জন্মে। অযাত্তযপ্রবর, বাদ
শহর বেন্ধপ অনুগ্রহভাঞ্জন ও বিশ্বাসের পাত্র ছিবেন, তাহাতে

রক্কমছলের.. স্িকটে স্থান পাওয়া, তাহার পক্ষে বিশেষ: অনন্তর".
জনক, বলিয়া বিবেচিত হয়. না। আগ্রাদুর্গে৪.আমরা। এ বিষ্ব"

সবের. কিছু-কিছু নিদর্শন দেখিতে পাই।
ৃ
. বীরৰলগ্রাসার্ধের অদূরেই হাতীয়াদরজ. এই দর! বা
প্রারাদের উত্তরদিকস্থ কারবনসরছ, ও...হিবুগনিন্ধরে: উপস্থিক

হষকা:যায় ।দরদ্ধীর উপরে দুইটা বৃহঃ.হ্তিমুন্তি স্থাপিতআছে।
ছিরণফিনার

কণ্ট্রকাবৃতমৃণালবৎ

একটি: ছোট, প্রস্তবস্তত্ত।.

কথিত আছে। বাদনাহের কোনও প্রি হ্তার মৃতবেছ্রে উপর.
এইটস্মরণচিন্ধ নির্শিত হইয়াছিল। পাহাড়ের, নীচে, গ্রাস্তরা
সন্ুখীন করিয়া, এই মিনার, ছুইটী উদ্চগ্রস্তরবেীর উপর,

ধাড়াইয়। আছে। অন্থান্ত, মিবারের মত্ত, উপরে উঠ্রিবার .জকু
ইচ্ছার তিতরেও সিড়ি আছে।

বাদসাহ ও কুলকামিনীগণ. কখন,

কখন.এই,মিনারে আরোহণ করিয়া, নিপ্রাস্তরে শিকার সন্শন
করিতেন । সে-জগ্. হাতীয়াদরজ] হইতে ইছার মূলপর্ধ্যস্ত একটা
১৫দিকআবরিত রাস্তা ছিপ । আন্কাল তাহার ভগ্নানদধমাত্

বর্জমান.রহিয্নাছে। এই ভগ্ন রাস্তারবামপার্ে বস্তুত কারবনূ
সরাই।

এক. সময়ে, এইস্থান শত শত. লোকের, আশ্রয়

স্থল ছিল।, রাস্তার দকফ্ষিণপার্থে বাউরিবা. বৃহতকুপ৮.আঙগ্য

কৌশলে
এইকপ হইতে গল উদিত হইয়া, প্রাসাদের,স্থানে
স্থানে-প্রেরিত হইত। এই আশ্চর্য্য জলয়ন্্ের এখনও: কিছু

ধীতেপুর-সিকরি ।

সু১১

কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই অদুরে সঙ্গিনবুধ্জ বা
জেপুখানা। উত্তরদিকন্থ প্রান্তর সগুখীন করিয়া এস্বানে
অসংখাকানোন সজ্জিত'থাকিত।
|
'এইখান হইতে আমরা, বেখমমহলে প্রবেশ করিলাম।
এখানকার নুদৃশ্ত ও হুমার্তিতকারুকাবাপন্পন্ন অট্টালিকাখ্খুলি

দেখিলে বুঝা যায়, আকবর এইথামেই আপন পরিবারের 'জন্য
প্রকৃত বালছ্বান নিম্মাণ করিয়াছিলেন

যে কালে এই সকল

বানভবন গুলি বছমূল্য বত্ভরাজি ও, লাঞ্জসরঞ্জামে সজ্জিত ছিল,
তখন এইস্থানে কি'অপরপ দৃশ্াই,প্রকটিত- হইত, তাহা কল্পনায়ও
স্থান পা না।

সমস্তটা মহুলই উৎকৃষ্ট লোহিতপ্রপ্তরগঠিত)

কোবল ধধ্যে অধ্যে শ্বেত প্রস্তরের কাকরকার্ধা দুষ্ট ছইয়া থাকে।
গ্রন্তরের'উপর খোদাই করিয়া যে অন্থুত কারুফাধা প্রদর্শিত

হইয়াছে, তাহ! আতৃগনীয়। একটী বৃহৎ আঙ্গিনার চতু্পাঙ্ে

এই সকল গৃহশ্রেণী,
এবং ইহারই মধ্স্থলে শ্রকটা স্ুদার- ক্ষুদ্র
সবোবয। সক়্োববের মধাস্থলে শ্বেত প্রস্তারের একটী উচ্চ বেদী ।
'চারিধার “হইতে চারি রাস্তা এই বেদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে ।

সন্ধাসমাগমে চারিদিকের দীপরশ্মিমালা যখন ইহার শান্তজলে
পন্ধিত হই, তখন শতাধিক রমণীপরিবেষ্টিত হয়! বাঁদসাহ

ইঙ্থারই একপার্থে পচিশিথেলার রত হইতেন। সেই বিস্তীর্ণ
পচিশিক্ষেত্র আজও বর্তমান ক্মাছে। এক একটি হ্ুন্দরী কামিনী
এক্ক একটা খুটা মাজিয়া, ইহারই এক এক ঘনে বসিয়া যাইত,
আর স্বয়ং বাদলাহ, প্রিক্চতমা মহিষীগণলহ '৬্ই জীবন্ত ঘুটাগুলি

চালনা কতিতেন। তখন পেই টিপি টিপি মুদু হাসি ও জ্রীড়াস্তের উচ্চ ক্ষলধ্বমিকি অপূর্বভাবেরই সমাবেশ করিয়া তুজিত,

ৃ
১১২

৫
উত্তরপশ্চিম-ভ্র মণ ।
পাস

সাপ পা সস পা

টপ

অপি

পা

জা

্রাগলকীপপ্িািপা। এএাপ পাক রাস

তাহা কবিত্তাপ্রিয় পাঠক একবারও কল্পনায় আনিতে পারেন
সরোবরের উত্তরপার্থ্রে এই'পচিশিক্ষেত্রের নিকটেই টর্দিক-

উন্ুক্ত বালিকাবিস্তালন্ব।
এইখানে যগ্চালের রমদীগণ
বিদ্ালোচনা করিতেন। চতুষ্কোণ প্রস্তরস্ততস্তসারির উপর এই
বিস্তালয়গৃহ নির্টিত হইয়াছে। ইহারই পশ্চিমে জলাশয়ের
কোণে প্রসিদ্ধ অই্টালিক1-_পাঁচমহল | এই পঞ্চতল পাঁচষহলের
নির্মাণকৌশল
বড়ই অদ্ভুত রকমের। ইহার কোথাও প্রাচীর
নাই; কেবল সারি সারি অনতিউচ্চ শুপ্তশ্রেণীর উপর ছাদ্-

গুলি রক্ষিত হইয়াছে | যত উপরে উঠিয়াছে, ততই ছাদখুলি
একটু একটু করিয়া ছোট হইয়া গিয়াছে । দেখিলে যেন একট!
অদ্ভূত রথ বলিয়া ভ্রম হয়। এই শ্স্তগুলির কারুকাধ্য এমন

চমৎকার বে, দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। প্রত্যেক স্তত্তের স্বতন্ত্র
স্বতন্ত্র মূলাবান্ খোদাই চিত্রগুলি বড়ই বিশ্ময়জনক| ইহাদের

সংখ্য। সর্বনিযনতলে চৌরাশিটী, এবং তদূর্ধে প্রতিতলে ক্রমে ৬৫,
২*, ১২ এবং ৪টা। অনেকে অনুমান করেন যে, এই আক্টালিক।

. বাণকবালিকাদিগের এবং দাসদাসীধের জন্ত নির্শিত হইযাছিল।
পাচমহলের দক্ষিণেই মিরিয়াম বিবির মহল। এই মিরিয়াম
বিবি, আকবরের

অতি প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। দুজনই

এই দ্বিতল প্রানাদটা বহমূল্য স্ুবর্ণালঙ্কারে চিত্রিত হটফাছিল।
কিন্তু এই মিরিয়ামবিবি কোন্ প্রদ্দেশাগত এবং কোন্ ধর্্মাবল
স্থিনী
ছিলেন, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ইনিই জাহাঙ্গীরের মাত।
বলিয়া! কথিতা হইন] থাঁকেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি
পর্ভ,শীজছৃহিত।৷ -কিন্ধ 7৪০৮০ প্রত্ৃতি প্রলিদ্ধ এতিহালিকগণ

. ফ্ীতেপুর-সিকরি ।

১৩

এই মতের পক্ষপাতী নছেম। তাহারা ইহাকে মানসিংছের ভগিনী

অধরছূহিতা বলিয়া দির্দেশ কয়েন। যাহা হউক, তাহার এই
আবাসইৃহেৎহিন্দু ও শ্রীষ্টীয় উচ্তয়বিধ চিত্রেরই নিদর্শন পাওয়।
যাক়। এ অবস্থার প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা লহ নছে।

ইহার পার্েই ফোধাবাইমহল | বাহার আগ্রাক়্ ঘোধারাই
মহল পেখিয়াছেন, তার! ইহার আক্গতন $ আকৃতি সম্বন্ধে
খনেকট।

অনুমান

করিতে

পারিবেন।

সমস্ত বেগমমছলে

এত বড় ্মাবাসগৃহ আর কোনও রাজ্জীর ভাগ্যে ঘটিয়। উঠে
নাই। একটি বৃহৎ "প্রাঙ্গণের চহুম্পার্থ্ে উৎকটশিল্পখচিত এই
স্থনার বাদতবন আজও ঠিক দূতন রহিয়াছে । পূর্বদিক হইতে

এই প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে, সন্বুথেই হিন্দুললনার এই দেবমন্দির দৃষ্ট হুর। প্রাচীরপাঞ্জে হিন্দুদেরদেবীর লুপ্তপ্রার
চিন্ধগুলি এখনও ক্ছু কিছু বর্তমান আছে। এই প্রাসাদদংলগ
হাওয়াসহল প্রভৃতি আরও করেকটী অট্রালিক1 রর্শনঘোগ্য।
পচিশিঘবরের অপরদিকে একটী চতুফোপণ
অনভিবৃৎ

"গৃহ, দেওয়ানীখান বলির! উক্ত হুইপ খাকে। বাহির হইতে
এই অট্রালিকাটা দ্বিতল বলয়! অস্ুমিত হয়; কিন্তু ভিতরে
প্রবেশ করিলে ত্বার সেন্ত্রম থকে না। উপরের দ্রজাগুলির
নীচেই চারিদিক ঘেরিয়া গ্রাচীরলংলগ্র চারিশ্রেণী গেলারী
(01811815 )1 . ঘন্ষের ঠিক মধাস্থলে একটা সুলস্তস্তের উপর

বৃহৎশতনলপন্পের আকারে

একটী প্রস্তরাসন নির্মিত হইয়াছে ।

প্লই আদনে পৌছিবার
অন্তগেলারীর প্রান্তগুলিহইতে চারিটি

লস্ীর্দ পথ,বাহির হইয়া ইছার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইন়্াছে।
করার ঘরের মেঞের চারি কোণ হইতে চারিশ্রেণী ছোট ছোট

১১৪.

উত্তরপশ্চিষ-ভ্রমপ।

প্রস্তরসোপান এই গ্যালারী ম্পর্শ করিতেছে ।এতত্বযতীতত ঘরের

মেক্কে হইতে ছাদ পর্যাস্ত অন্ত কিছুই বিষ্বমান নাই। কথিত
আছে, এই পদ্মাকার আসনে বাদসাহ গ্বয়ং উপবেশল “করিস,
গেলারী-উপবিষ্ট মস্ত্রিপণের সছিত কথোপকথন ও পরামর্শ করি-

তেন। গৃহতলে নিয়ে,

অন্তান্ত অমাতাগণ স্থান পাইত।

অনেকে আবার এই গৃহকেই বদাওনীক থিত, ইাবতথানা। বলিয়া
নির্দেশ করেন।

ইছার্্ই অরিন

ই একাটভিনপ্রকোষ্

সম্বলিত বারান্দাপরিবেষ্টিত অট্টালিকা । সম্রাট এই স্থানে রমণী-

গণসহ লুকোচুরী খেলিতেন ;--এই জনরব হইতেই ইহার নাম
আখমুছ,লি হইরাছে।

|

|

দ্েওয়ানীখাসের অপর পার্থ ইস্তাম্বুল বেগমের (1075081

8016578:8) গৃহ। গাইডগুণি এমন অশিক্ষিত যে, ইন্তামুলকে
তাম্থুলে পরিণত করিয়া,তাহ্বারা ইহাকে জনৈক পানওয়ালীর গৃহ

বলিয়া নির্দেশ করিল। এই ক্ষুদ্র বাসগৃছের গ্রক্কত অবস্থিতির
খবর পূর্বে ভালরূপনাজানা খাকিলে,আমার পক্ষে ই চিনিয়া
_লওয়! দুর হইত! গৃহটি ক্ষুদ্র হইলেও. ইহার নির্মাণকৌশল
বড়ই চমৎকার । এতদ্বাতীত, এককালে যে ইঞ্ছার বন
মূল্য দাজসজ্জা ছিল, তাহার কিছু কিছু পরিচয় এখনও পয

যায়। ইহাতে একটি বৈ ছৃ'টি ঘর নাই। দেওয়ালে-এখন কি
ছাদেও, সর্বত্র বঅতিহ্্্ুকাককার্য্য দৃষ্ট হয়! এখান হইতে
বাদদানের শয়নগৃছ পর্যাস্ত একটা শুপ্তরান্তা ছিল।

কিন্তু

তাহার কোন চিহ্ন আপ্রকাল আর দেখিতে পাওয়া যায় ন|।

সরোবরের

পুর্বধারে দেওয়ানী আম।

পূর্বপার্ের

ফ্টতেপুর-সিকরি |

2১৫
স্পা

০০

পরান

অমাতাগণকে তিনি এইখান। রি সম্ভাষণ

কম্লিতেন।

. ইহীত দুক্ষিণেই হামাম বা ্সানাগার রি
1. ভগ্ন ভমসাবৃত গৃহ
কোনকালে বিলামিতার চরমনিকেতন ছিল 1 আজ ইহা শৃন্ধ,

তম্স ও ধৃপিমপ্ডতিত। এই অন্ধকার ঘরে এখন আর গবাক্ষনি:ক্ত
আলোকমাল। স্থগন্ধপ্নণে প্রতিফলিত

হয় না? আর পবনদেব

ইহার মধুর স্থরভি দরিগণ্দিগন্তরে
বহন করেন ন1) সেসলিলাধারও
এখন নাই। কালন্রোতে সব পরিবাঁ্তত হইয়া গিয়াছে
অমরবাঞ্ছিতধাম এখন জনমান্বশৃন্ত 7 কলকণ্ঠকৃজিতপুরী-_
সঙ্গীতমুগ্ধ রঙ্গমহাল এখন শৃগালকুক্কুরের অপ্রিক্করবে চিরধবনিত !
এই তিন দিনের জন্ই ত আমর

কত অহঙ্কার করির়! থাকি

এইক্ষুদ্র মানবঙ্গীবন ধারণ করিয়াই চারিপ্দিকে “আমার আমার”

রব উদ্খিত করি! একবারওত একথা মনে হয় না যে, আজ
যাছা

আপনার ভাবিতেছি, কালের -একটী

ক্ষুত্রতরঙজাঘাতে

তাহাই কাল অস্তের হস্তে তাড়িত হুইগ্রা যাইবে !

'

জলাশয়ের ঠিক দক্ষিপেই খোয়াবগা ব। সম্রাটের শয়নগৃছ।
এই দ্বিতল অট্রাপিকায় নানাবিধ সুন্দর সুন্দর চিন্র অক্কিত ছিল।

এখনও তাহাদের অস্পষ্টচিন্তর কতক কতক দৃই হইয়া! থাকে ।
এই ঘরেরই একটা দ্বারসন্নিহিত্ত কোনও আনে বসিয়া, বাদসাহ
দপ্তরের কারধ্যাদি পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন। সম্রাটের দপ্তরথানা এইমহলের

বাহ্র্ভাগে-_দক্ষিণদিকে অবস্থিত। খাঁসমছল

বাঁ বেগমমহলের অধিকাংশ ত্বরই এই বানি সহিত খপ্তদ্বারপথে সলগ ছিল।
রা
আমর! এখান হইতে দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া, ক্রমে পর্বত-

১১৬

|

উচিৎ জর|

মিয়ে অবতরণ কযিলান | কত ভগ্ন বার আমাদের পাখে
পড়িয়া রহিল, তাহাদের কথা এই গ্রন্থে বর্ণনা করা অস্ভধ।
এক্সপ ছোট আধ্যাদিকায় কেবলমাজ প্রধান প্রধানরহস্থান.

গুলিরই উল্লেখ হন্মিতে হইতেছে।

পর্বতনিয়ে একটা ক্ষুদ্র পুফরিনী ও তত্তীরে হাকষিষের বাপ
তবম দেখিতে পাইলাম। এখানে অপংখা মৃত্তিকাগর্ভন্থ ঘর
অবাবহারে ও সংস্কারের অভাবে ছুর্ম হইয়া রহিয়াছে । আমি

অতি ছুঃসাহুস করিয়া, একটী দ্বালাগার ও অন্ত কতকগুপি নিবিড়
তমপামক্ধঘরে কতকক্ষণ বিচরণ করিয়া বাছির হইয়। আঙদিলাম।,

স্নানাগারটী যে এককালে বড়ই মনোরদ ছিল, তাছা এইটুকু
দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারিলাম।
এন্তদ্বযতীত, ট'াকিশাল, যোনী-কা-ছত্রী,নাগিনামস্জিদ প্রভৃতি
জাবও অনেক দর্শনীয় স্থান আছের তাহাদের সম্বন্ধে
দ
বিশেষ

উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই।

বাহির হৃইদা দেখি, টুপ, টাপ.বৃষ্টি পড়িতেছে। দৌড়িয়া
ফোনকপে

একারোহণ

করিলাম।

শকটচালক

হগ্ত্রাবরণে

ছমাকে উত্তমরূপ ঘেরিয়া, এই প্রবলবৃষ্টির ভিতর দিয়াই
ভ্রুতবেগে একা চালাইয়া দিল! আমরা ভিজিতে ভিজিতে
সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া ছ্েসনে পৌছিলাম ।
ৃ

(ক্বাহি প্টার সমগ্ধ ট্রেন। কিন্তু অনৃষ্টদোষে গাড়ী খানিতে
আগিতে ১১) বাজিয়া গেল। সারাদিনের পরিশ্রমেও নাতির
শীষে আগার শহ্বীর অবশ হইরা আপিতেছিল ॥ ফোন.

রূপে চৈতন্য রক্ষা করিয়1, রাত্রি ১২টার সমস্ব আগ্রা! পৌছিলাম।
তখন রাস্তার দীপারলি নির্কাপিভ হইয়াছে। অসংখা-

অনপূর্ণরাজবন্ম-নীরব,নিস্তত্ধ1 তাহার উপয় আকাশের
কাল
ফ্বগুলি চতু্দিক আচ্ছন্ন করি ফেলিয়াছিল।

আমি কোনও

প্রকাঞ্জে প্র নির্দেশ করিতে করিতে সরাইয়ে উপস্থিত হইলাস।
বন্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়! দেখি--ভয়স্কর পরধাবোধ হইয়াছে।
দোকানপাট সব বন্ধ হই গিয়াছে? সুতরাং আহার্ধযা পাঁওয়।

অসস্তব। অদূরে এক ফেরিওয়াল। করেকখানা। ডালপুরী লইয়া
তখনও বসিয়াছিল। অন্ধকারের ভিতর তাঁছার পবনসন্তাড়িত
প্র্দীপরশ্মি তখমও মিটি মিটি, জলিতেছিল। আমি অগত্যা!

তাহার নিকট হইতেই ছুই আন্। দিয়া চারি পয়সার জিনিস
খরিদপূর্বক জঠরানল নিবৃত্তি করিলাম। তারপর সারাদিনের
পরিশ্রমান্তে, আমার ক্লান্তিময় দেহ বিরামদাগিনী নিদ্রার কোলে
অমিশ্রিতশাপ্তিলাভ করিল |
বুধবার ৮ই ফাস্তুন। গত কলোর

পরিশ্রমে আজ

শধা!

পরিত্যাগ করিতে করিতে আটট। বানিয়া গেল । উঠিয়া দেখি,

রৌদ্রে চারিদিক ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে । তাড়াতাড়ি ম্নান করিয়!
লইলাম। তারপর বেশভূষ। করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগপৃর্বক
বাহির হইলাম ।
আজ আর বিশেষ কোথাও যাওয়া হইল না। সরাইফেই
একদিলের জগত বিশ্রাম *লইলাম। ক্রমাগত পরিশ্রমের পর এই

বিশ্রাম বড়ই ভাল লাগিল । সন্ধ্যার সময় একটু এদ্রিক ওদিক
হাওয়া খাইয়া আগা গেল। এই সময় চকের যে শোভ হয়,
তাহ! পুর্বেই বণিয়াছি। আজও যেন এই দৃগ্ত নূতন বলিয়! বোধ
হইল । »*»

আগ্রা, পাথরের দামগ্রীর জন্ত চির প্রসিদ্ধ রোকানপাটখলি

রর
১১৮

রা
উত্তরপশ্চিম-ভ্রমখ |

সপোন

কিচমতকার চমৎকার দখাদাইদ্রব্যে পরিপুরিত! ইচ্ছা হয, প্রতি

দোকানে দোকানে কতক্ষণ করিয়া দাড়াইক্া থাকিয়া দেখি!
লই। এতগ্রাতীত এই নগরী তৃলা,গালিচা ও জুতার ব্য্থসায়েও
প্রসিদ্ধিণা করছে ।
খানি দেড়টার সময় 1. ৮. ডি. লাইনে জয়পুর যাত্রা! করি-

লাম। কিন্তু পাক অবগত আছেন, ইতিমধ্যে আমাকে যথুর!
বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আদিতে হইয়াছিল ।

মেরন্ত পর্বে তাহাদের কথা বণিয্া লইতে হইবে।
৯

পলাপা

বৃন্দাবন ।
আমার সঙ্গে যে বাঙ্গালীবাবুদইটা বৃন্দাবন গিয়াছিলেন,
তাহাদের নাম হরিবাবুও অমৃতবাবু | বাবু “ছুইটী বেশ খম]-

য়িক। সেই একটুখানি সাক্ষাতেই আমরা পরম্পরের নিকট
কেমন আম্মীয় হইয়া পড়িাছিপাম।

তাহার! আমাকে বড়ই

বধু করিরা লইব্া গিরাছিলেন। কিন্তু তবু স্তাহাদের সঙ্গে
. বেশী দিন থাকা আমার ভাগ্যে ঘটয়া উঠে নাই। তাহার কারণ

এই যে, আমাদের ভ্রমণ-প্রণালীর ভিতর একটু পাথক্য ছিল।
তাহারা আসিয়াছেন ধশ্মার্জন করিতে, ন্মামি আসিয়াছি দশ.
ভ্রমণ করিতে । আমার মত তাহাদের দর্শনম্পৃছা তত হি না)
আর থাকিলেওসে খুব মোটামুটিরকম। বাসা ভাড়া করিয়া

সঙ্গীর রাধুনীর পাক থাইয় তাহারা এক এক স্থানে দীর্ঘকাল
আরামে অবস্থান করিতেন; আর দিনাস্তে প্রতাই একটু একটু

পৃরিক্না আসিতেন। সুতরাং আমার সঙ্গে তাহাদের বনিল না।

58
বৃন্দাবন ।

॥
১১৯
উপাসপস্পিস্কিনীানথক্ক

মি

াহাদিগ্রকে পরিতাণগ করিদ্জা তিন চারি: দিবস পরেই আমি
একদিনে সরিয়া পড়িলাম। বিপায়কালে: তীহাদের সরল ব্যধ-.

হার ও অপ্রতিম স্নেহ দর্শন করিয়া, আমার কুমশের সহাম্ভৃতিহীন জীবনট। একবারে দ্রব হইয়া গিক্াছিল তাহাদের ভর:
একজন বঙিতেছিলেন, “নুরেনবাবুর কি: একটুও :মায়ামমতা
নেই?” আমি নিঃশকে একটু মৃছু হাসিয়াই এ. কথার. উত্তর
দিলাম। কিন্তু সে কথা বাক, 0
কথা বলিতে
হইতেছে ।
ৃ
রাঝ্সি ১১।০টার সমর আসি; নী, এই: টাহননি

তাহাদের সঙ্গীয় দাসীটী, . এই পাচজনে ষ্টেদদে আসিয়া গাড়ী
চাপিলাম। মথুরাৰ- গাড়ীগুলি জয়পুরের গাড়ীগুলির চেয়েও,
ক্ুপ্রারতন। কিন্তু পর্ধবদ্কান্ পরিচ্ছন্ন বটে। এই গাড়ীতে একট!

মজা এই যে; মথুর। পধ্যন্ত তৃতীস়শ্রেণীর ভাড়া, ও মধ্যমশ্রেণর,
ভাড়া এক । কিন্ত সাধারণ লোকে. এ খবরট। রাখে-না বলিয়হি
-মধ্যমস্রেণীতে ভদ্তরলোকগণ একা ধিপত্য. কিয় থাকেন।

আমাদেয় সঙ্গীয় ব্র্বাপী ভার্বি সের়ানা লৌক। চরস;
গাজা, অহিফেন; কিছুতেই তাছার বিস্তার দৌড় কম নহে
সে থুব পাকা রকম একট! দম আটির। নিজেই আমাদের জিনিসপত্রগুলি গাড়ীতে তুলিয়া লই) এবং দৌড়িয়া যাইয়। মধ্যমশ্রেণীর
টিকিট করিয়া আনিল।

তারপর বিছানাদির বন্দোবস্ত: করির়

দিয়া বলিল, পথম] বাবা: কুচ্ছু-চিন্তা নেহি. আছে--ছামি তোকে

ভুলিয়া লিবে। আমি অগত্যা শয়ন করিলাম ।
কিন্তুএ কথা৷ শুনিয়া কেছ মনে করিবেন না যে, ব্রজবাদীরা
সাধারণতঃই প্রন্ধপ নেশাখোর হইক়া থাকে।পা. কি তাহাদের
চন

নু্

উততরপন্টি ব্রণ।

এপ তাদেরভিতরপ্রারজজ ধারশ| হী, শা
ভুমীল ওবয়াবান্। তবে কোথা ওচকোথঝিপহসার খবললোডটা

দৃ্টহয় বটে; সিরাত তাহাদের নর কোনরপ
ক্রটি
হয় না।

_ক্াতি ১২৫০টারু সমর রা বাদি, আঙারিগ
কে
ফোসাফিরখানারই

(৮251508 19080 ) একাংশে

য়ন

করিস্বা থাকিতে হই
।*ল
কারণ, পরাতে বই বৃন্বাবনের গাড়ী

নাই। এখান হইতে বৃন্দাবন চারমাইগ মা দূরব্ী। গাড়ী
,
তাড়া /৫ পয়দা কিন্ত এই গাড়ী প্রভাতে ও সগ্ধযার হইবার
*

মাত্র গমনাগমন করিয়া থাকে। গাড়ীগুলিঙ অতি: দ্রুতী।
আমরা কোনও রূপে এই ছুর্জয় হত উপেক্ষা করিয়া, উন্মৃক্ত

েপনগৃছে শয়ন করিয়া রছিলাম|কিন্তু তা ফি ঘুমাইযার
সাধা আছে ? দলে দলে পাস্তীর বাঁক আসিয়! নাম, ধাষ ও

পিতৃপুরুষ চৌদ্দগোঠীর খবর দাবী করিতে লাগিল, এবং আমা.

দে মধো কেছ কখন কোন বাপ-দাদার কালে ব্রজে আপিঘ্াছি .

কিনা বারংবার জানিতে চাহিল।

ইহাদের ভিতর কাহারও

উপাধি দেড়ভাই, কাঁছারও উপাধি সাড়েচারিভাই, কাহানও

আড়াইভাই ইত্যাদি।

এই:'লাঙ্গুলরূপী

আধা কুর

অর্থ এই যে, তাহাদের ভাইদের ভিতর ধিনি বিবাহিত £হেন,
ভিনি গুরা নহেন_মাধা।
এই হিপাবে গণনা করিয়াই

তাহারা দেড়, বাড ও পাড়েচাররূপে প্রকাশ পাইয়।

থাকেন।

ৰ

০.

যাহা! হউক, সময় ত আর বসিয়া থাকে না। টন
ি

সত্যাটার ও মাঝে মাঝে

রেলওয়েপুলিসের

উপদ্রবেক মে

১২১

* বুদাধদ।
উপ

বাকি রাত্রিটকু প্রভাত হইয়। গেল।

ি

আমরা গাড়ী প্রস্বত

দেখিয়া, তাড়াতাড়ি যাইয়া আবোোহিণ করিলাম ।
মহী্া্তত দু'টী রেলওয়ে ্টেসন_-মধুরাপিটি ও মথুরাকে্টন-

মেন্ট।

আমরা কেন্টনমেন্ট

হিন্দুতীর্থ বখুরাতে

ছাউনির

অপ্রীতিকর বোঁধ হইতেছিল।

হইতে

পাঁড়ীতে উঠিয়াছি।

অবস্থান আস্মার চক্ষে কেমন
যেখানে প্রবল পরাক্রান্ত কমের

ভয়ে ভগবানকেও একদিন প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইছে
হইয়াছিল, তাহ! আজ আর কাহারও অগম্য নহে।
». মথুরাপিটি হইয়া আমাদের “গাভী, বুন্নাবনাভিমুথে প্রস্থান
করিল। ষ্রেসন হইতে সহ ভালবূপ দেখিতে পাইলাম না।
আজ আমরা ব্রজধামে,-যেখানে ভগবান্ অনন্তলীলাখেলা! কলির

গিয়াছেন,-সেই ব্রদ্থধামে!

জীবনের ঘুকুলাবস্থায় জ্োংঙ!-

পুলকিত নিশায় ঘরের বারাঙায় বসিয়া, যখন পিসিমার সুধামধ
মুখে এইস্থানের বর্ণনা শ্রবণ করিতে ২ মুগ্ধ হইয়া পড়িতাম,
তখন একবারও কি মনে হইয়াছিল যে, আমার জীবনেও এই
“শাধাপশনাপ,শাশা

একদিন

উপস্থিত হইবে?

অতীততল

সুধাময়স্ম তিষ্পর্শে এই পৰিত্রপুরীর প্রতোক ধুলিকণা যেন আজ ৪
সেইবূপ ছুলত ও গোরবান্বিত হইয়া রহিয়াছে। শ্তাদলপ্রান্তাবেন
নাঝে মাঝে বনড়মির অপুর শোভা, সাদ্ধপঞ্চনহম্রবংসবরের এত্তি-

হাসিকালোকে দ্বিগুণ মনোরম বলিয়া বোধ
আবার এই মকল স্বভাবন্ন্দর

হিংসাদ্েষজ্ঞানবজ্জিত

কাননগুলি

শিখিকুলের

হইতে লাশিপ।
বধন অকুতোভষ,

রমণীয় : শদবিক্ষেলে

ও

মানন্দকোলাঁহলে ধ্বনিত হইয়া! উঠে, তখন দশকের অন্তঃকরণ
ভক্তি ও প্রেমে এক অপন্ধপ স্বগ্গারভাবে পরিপ্ুত হইয়া বায় ।
১১

. এরি

১২২

এ.

কী

উতন্তরপশ্চিম-ভ্রমণ |
০

"৯ পপি

পালি

সত

আমা এইসকল স্ৃতিউ্দীপক দৃশ্ঠাবলীর ভিতর দিয়! বেল

সাড়ে সাত ঘটকার সময় বৃন্দাবনপৌছিলাম।

২.

পু

বুন্দাবনের চুকে চৌরাশীক্রোশ পরিধির মর্ধে ভুমি

দীমাবন্ধ। নথুরা, টযাকুল, ঘ্ঠাবন, ডিগ, গোবদিনও বাপাকুণডশ্রামকুণ্ড এই বজগৰীর অন্তর্গত। যার্রিকগণ বংসরাস্ত্, ;দকবার
করিমা পদরজে এই পররধাম প্রদঙ্গিণ করেন । এই চৌরাশীক্রোশের ভিতরেই ভগ নের বালালীল! সমাপিত তইয়াছিল।
সেই শুমধূর লীলাখেলার স্মৃতি)দর্শকের অন্বস্তল জ্পর্ণ করিম,
হগপং হর্মবিধাদের

সঞ্চার করিয়া দেয়। আগর ব্যাতুলদকে

অবতরণ করিরা, পাচার বাসায় গমন করিলাম ।

কিন্ত প্রথম প্রথম বন্দাবন দশন করিয়া আমাকে একটু
নিরাশ হতে হইল | বে বিহারকাননে শরীক একদিন লুকো
চুরি খেলিতেন, তাহা আজ হঙ্দ্যমালাপরিশোভিত নগরীতে
পরিণত হইয়াছে; এখানেও পুলিসের থানা ৪ আফিম বসিমাছে । শ্রীকঙ্ষেের বিহার কাননে এইসকল সাংসারিক আবর্জজন!
দিলা)

তীর্থ যাত্রীর চক্ষে বড মনোরম নহে ।

অমর] পাগ্ডার বাসার উপস্থিত হইয়া! দেখি, একটা ছোট
পন্দর যুলক দহান্ত বদনে বধিয়া আছে। দে আম'দগকে
দেখিয়! খুব আদর যন্ত্র করিল ও অন্ত একটী বানায় লট) গেল
কিন্ক সে বাসা আমার সঙ্গীয় বাবুদ্র'টীর পছন্দান্ুক্ূণ চল না।
আমরা অভংপন্ আরও ২।৩ টা পাসা দেখিয়া অবশেনে নরহরিদাসের কঞ্জে আ:শয় লঈলাম। “ক, শুনিয়া কেহ মনে করিবেন

না যে, আমর! লতাপত্রা্িশোদ্িত কোন বিহাবকাননে আসিয়।
উপস্থিতহইয়াছি।

অভিহিত হয়।

বুন্দাবনের বাসাবাড়ীমাত্রই 'কপ্ত' বলিয়া

আমরা যথায় বাসা গ্রহণ কর্ধিলাম, তাহা

বুন্দাম।
ইনার

বানী হরবাদের

একটা

৯২৩
তল
লন খি

: এখানকারবাড়ীগুলসাধারণতঃ
জা শি
করিতে হয়। অন্তত: হবানালাকপাটের সংখ্যা কম করা চাই।
তাহাতৌনইযহি ও
এফ্টু অন্ধকার হয় সভ্য. "কিন্তুদস্থ্যরপী ও
বাঙ্গপ্রির কপিকুলের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। বেনারস

হইতে আরম্ত করিয়া, পশ্চিমে] সর্বত্রই ইহাদের অল্লাধিক
আধিপত্য আছে;

ক্ষিন্ত এখানে ত্তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

এজন্য ঘরের দরজা কি জানাল! কিছু উন্মুক্ত রাখিয়া, একপদও
অগ্রপর হওয়ার সাধা নাই। আমরা উপস্থিত হইতে না হইতেই
কোথ! হইতে একটা! ছুটিয়া আদিয়া, একখানা জুতা লইয়া

প্রস্থান করিল। আমরা দৌড়িক়া বাহির হইতে না হইতে,
কপিপ্রবর সুদূর গৃহচুড়ে আরোহ্ণপূর্ব্বক নাবিক মুখ খিঁচা-

ইয়া বিদ্রুপ করিতে লাগিলেন ।
'বুন্দাবনে জলের কল নাই। কুপের জলে কাজসম্পন্
করিতে হয় । আমরা হাতমুখ ধুইয়া, একটু বিশ্রামান্তর বাহির

হইলাম!

সঙ্গীয় স্ত্রীলোকটা বাড়ী প্রহরায় রছিল।

রাস্তায় বাছির হইয়াই বুঝিতে পারিলাম, এখানে বাঙ্গালীর.
সংখ্যা অভ্যান্ত অধিক

এমন কি, এখানকার অধিবাসীরা ৪.

তাহাদের স্বরচিত একরূপ বঙ্গভাষ। ব্যবহার করিতে পারে।
রাস্তাঘাটে সর্বত্রই অনংখ্য বাঙ্গালীনরনারী দই হইতে লাগিল।

আমার বোধু হইতে লাগিল, ষেন পশ্চিমের এই. সুদুর প্রান্তে

স্বদেশের একটুক্রা ফেমনে আসিয়া ছুটগা পড়িয়াছে।
বৃন্দাবন খুব বড় সর নছে, কিন্ত সমৃদ্ধিশালী বটে!
র্

এই

১২৪.

উ্ক্চিৎ থণ।

পপি

টপস

মিলা

জিন

পপি

মযুদ্ধি বাশিজোর নছে, রাজকীয় নে -ভক্ষির। ডি

অনংখ্যকীর্তি এইস্থানে বর্তমান আছে। ভারতের
/সমুদ
প্রদেশবাদী ধনিগণইএইখানে তক্কির শ্বোতে কোটী কোটা মুদ্রা
ভালাইপসা দ্িষ্বা, কত কত কাত্িবন্দির স্থাপিত করিয়। গিয়াছেন,
তাহা ভাবিয়া! দেখিলে বিশ্রিত হইতে হয়। এখান্ক্রমরদের্বননির.
গুলি বেনারমের সার সন্কীর্ণ ও অপ্রশস্ত নহে। নানারপরত্বাদিবিভূষিত র্শরগ্রস্তরম্ডিত বছুবিস্তৃত ঠাকুরবাড়ীগুলি বৃন্দাবনের

অতুল সম্পত্তি; ভিতরে প্রবেশ করিলে নয়ন ঝলনিয় যায়।
ইহাদের এক একটা দেবতার ভরণপোষণার্থ বাৎসরিক সহত্র
সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পর্ডি নিদ্ধীরিত আছে।

এই দকল দেব.

মন্দিরে প্রতিদিন মহাসমারোহে পৃর্জাচার, আরতি ও ভাগবৎপাঠ হইকক। থাকে ।

বাজারে
ও

শাক, মূল, তরকারী প্রভৃতি আহাখ্য-দ্রবাদি

নামাবলী, তুললীর

পাওয়া যায় না।

মালা

ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই

ব্রঞ্জধামের কুত্রাপি প্রাণিহত্যা! হইতে পারে

'না! এইজন্ত বাজারে মস্তমাংস পাওয়া দূরে থাকুক, এই
চৌরানীক্রোশমধো শ্বেতাঙ্গগণও মৃগয়!
অগ্ধ একাদশী-বৃন্দাবনে ভাত
লুচি তৈয়ার করিবার জন্ত ময়দা,
করিলেন। নিজে পাক করার আমি
কাজেই বড় ধারে কাছে গেলাম না।

অমৃতবাবুর

তত্বাবধানে বাপাম্ম

করিতে অধিকারী নছেন।
থাওয়। নাযদ্ধ) হরিঝাবু
ঘ্বৃত ও কাষ্টাছি 'বাহুরণ
কখনই পক্ষপাতী নহি)
হরিবাবু সবক্রয় করিয়া,

পাঠাইয়াদিলেন।

তারপর

আমরা দুইজনে ষমুনাতীরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম ।
বুন্দাধনে আজকাল যাহা কিছু পুরাতন-চহন বর্তমান আছে,

তন্ুধ্য.যসুনাকেই
আমার সব চেয়ে ভাল

লাগিয়াছিল।

যদিও

ব*শীধ্বনিষ্জং্ত আ্োতশ্থিনীর : উঞ্জানগতিদর্শনসৌভাগা আর
ঘটম্া উঠে না ; যাদওসে চিরশ্রুত চির প্রসিদ্ধ ঠকালজলের

কৃষ্ণ-

তের অস্তিত্ব অনকর্দিন'লোপ পাইয়াছে। তথাপি এই শোভাময়ী

তরকঙ্গিনী ফেনঈউদ্তই করুণকঠ্ঠে জাপলার অতীতকাহিনী গাহিতে
গাহিতে বৃহিষ্বা ধাইতেছে।

এখনও যেন দুরতটনিঃস্যত সঙ্গীত-

ধ্বনির আবেগতরঙ্গ ক্ষুদ্র
বীচিমালাগ্রষ্পর্শ করিক্কা, নাচিতে নাচিতে
দুটা আসিতেছে । জানে 8 যেন মনে হয়, আবার
বুঝি সতাসতাই দ্বাপরপৃগের একটা আনন্দময় স্বপ্ন দেখিয়া আপনা
বিশ্বৃত হইতেছি।

কিন্তু জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে বমুনারও বিশেষ পরিবর্তন
সাবত হুইয়াছে।

পুব্ে যেখানে লল ছিল, সেথধানে এখন মাঠ

হইয়াছে; পুর্বে যেখানে কানন ছিল, সেখানে এখন জলল্রোত।

উপদ্বীপাকার বৃন্নাবন, এখন আর ভ্রকোণ নহে; তবে বর্ষাকালে
গল বুদ্ধি পাইয়া ঘখন প্রান্তরাদি মগ্ন করিয়া ফেলে, তখন ইহার
পৃথ্বরূপ কতক কতক প্রকটিত হয় বটে।

প্রস্তরনির্মিত (াটসমুহে পীমাবদ্ধ।
জলের চিন্কমা্জ নাই।

পশ্চিমদিকস্থ তীর

কিন্তু দোপানাধলীর নীচে

নদী ও ঘাটগুলির মধ্যে বিস্তীর্ণ বালুকা-

চরের আবির্ভাব হহয়াছে। পৃর্বদিকের তীর অনেকট। ভাঙগিয়া!
গিয়াছে। পাক ইন্দারাগুলির ইষ্কনির্দিতপ্রাচীর গুলি মৃত্তিকারাশির সঙ্গে সঙ্গে সলিলগর্ভে লীন হইয়৷ যায় নঃই--তরঙ্গি নীবক্ষে,
কোথাও কোথাও বা অপরতীরস্থ বালুকারাশিতে তাহাদ্দের উচ্চ
মন্তক গুলি ভাসিয়া উঠিয্নাছে।

অত এব ইহা নিশ্চয় যে, বর্তমান

বধুনা,আজ পুরাতন বৃন্দাবনের ভিতর দিয় প্রবাহিত হইতেছে,এবং
ঙঁ

১২৬
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পাপ সিনা

দিপা পিন পি স্পা

কী

পি
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কোনকালে পরাপর-পর্যান্ত এই বিছার-কাননের বিশ্বৃতি ছিল।

এই দিকে তটভূমি অনেকটা কাননময় ।কথিত আছে, এই বনাচ্ছাৰনে হুরধার্বেববেকিঞ্চিৎ বিলে দশন দিতে ছইত। কুল,আত্র
ও গ্তামবৃক্ষে চারিদিক আচ্ছাদিত। এদেশে কুলের অভাব নাই।
উৎকষ্টউৎকৃষ্ট নারিকেলীকুল একপর়সা চইশরসাশরৌর্রতি সের

বিক্রীত হইয়া থাকে । তাও পয়দা দিয়া লোকে খুব কমই ক্রয়

করে। কিন্তু বানরের! বনগ্বাধীকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলে।
এলন্য ধনুব্বাণহস্তে সব্ধধাই একজনকে বাগানের তত্বাবধানে,
থাকিতে হয়।
আমরা বন্ত্রহরণঘাটে নামিয়া, বালুকারাশির ভিতর কতক

দূর হাটিয়া বাইয়া স্নান করিয়া আমিলাম।
ঘাটেই শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের
আবদ্ধ

করিয়া

প্রবাদ এই যে. এই

বগ্ত্রহরণ করিয়া, কদস্থশাখায়

রাখিয়াছিলেন।

উহার চিহুশ্বরূপ পাগাগণ

একটা পুরাতন কেলিকদন্ববৃক্ষ আজও যাত্রকগণকে দেখাইয়!
থাকে ? কিন্তু এই বৃক্ষ যে তত পুরাতন,সেরূপ নিদশন কিছুই দুষ্ট"

হয়

না।

আমি

অতঃপর

একজন

শিক্ষিত

পুরাবিদের

নিকট হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই বৃক্ষের
বা ঘাটের সঙ্গে যে বন্ত্রহরণের কিছুমাত্র মংশ্রধ ছিল, তেষন াধ
হয় না। নন্দভখনের নিকটস্থ যমুনাপুলিনেই এই পার
সংঘটিত হয়) এবং তথাপন এখনও একটী পুরাতন বৃক্ষ আছে,-_
এমত শ্রুত হইলাম ৭
|
যমুনার

এক

জলে

অপংখ্য

কচ্ছপ

একটা এত বড় যে, কালের

কিলিবিলি শরিতেছে।

আধিক্যে

তাহাদের

পৃষ্ঠে শৈবালরাশি জমা হইয়া গি্ভাছে। দুরে বালুকার উপর

দবন।5...
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ফরেকটা কুস্তীরও, র্যাতপে আরামমন উপভোগ করিতেছে,

দেখিক্ষ*পাইলাম। কিন্তু বৃন্ধাধনের অলৌকিক মাহা

তাহারা অতি নিরীহ ও হিংসাধেষবর্জিত ঢাচ্ছপণুলিকে ঠেলিয়।
্নান্করিয়া উঠ, কেহ কিছু বলিবে না) কেবল, আপন মনে
কিন বেড়াইবে। স্বেহের বন্ধনে কি না হয়? তুমি
যদি জানাইতে পার যে, তোমার দুরভিসদ্ধি নাই, বিষধর

পর্যাস্তও তোমার অনিষ্টাভিলা পরিতাগ করিবে- অন্তে পরে
|
|
. কা কথ?

আমাদের পক্ষে এই দৃশ্য নূতন; স্থৃতরাং একটু কেমন
কেমন করিতেছিল।

যাহ|হউক, কোনননপে সাইসে ভরপুর্বক
ন্নান করিয়া উঠিপাম । নিকটে একটা পাণ্ড ধড়াইয়াছিল। সে

উদ্ধশ্বাসে দৌড়িন্বা আসিয়া, যমুনাতীরে উপবেশন করিবার জন্ত
আমা!দগকে

ব্যগ্রভাবে অন্থুরোধ করিতে লাগিল । আমর!

তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া। নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্থ করিয়াই বাপায়
ফিরিয়া আদিলাম।
আসিয়া দেখি, মেজের উপর লম্বা বিছানা সজ্জিত হইয়াছে ।

অমনি সটান শুইয়া পড়িলাম । এদিকে রান্নাঘরে খুব ধূম পড়িয়া
গিয়াছে । অমূতবাবু পাচিকাকে লুণ্চি তরকারী প্রস্ততের নানাব্ধপ
পরামর্শ দিতেছিলেন। হুরিবাবু? তথায় যাইয়া যোগ দিলেন।
আমি এই অবসরে একটু ঘুমাইয়া৷ লইলাম।
দময় আমাদের আহারাদি সমাপন হুইলে,
বেল1 চারিটার
পাণ্ডাম্ধশয় আগমন করিলেন। ইনি খুব ভাল লোক;
চরিন্বও যেমন নির্শ, আক্কৃতিও তেমনি নির্দোষ ও -ক্রটিশৃন্ত|
তখন হরিবাবুও অমৃতবাবু একত্রিত হইয়া,

পাগ্ডামহাশয়ের

১২৮
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পপি

5:4০ ৯০টি

সা পল লিক

তা ও

দক

সঙ্গে বথাকর্তব্া পরামশ আটিতে লাগিলেন। পাামহাশদ *
যাহা কহিলেন, তাহার মর্ম এইরূপ; / ৃন্দাবন অতি পথিত প্বীর্ঘ,

এরপন্থান জগতে আর্বাই। ভগধান্ বৈককু্ঠ পরিত্যাগপূর্বক
বন্দাবনবাস আকাঙ্ষ। করিয়া থাকেন।

এখানে আসি রী,

মত কাধ্যাদি সম্পন্ন করিতে পারিলে, ষোক্ষলাভ

হবর্পা যাহারা

সকল কাঙ্জ করিতে অক্ষম, তাহাদেরও অন্ততঃ গোবিন্জী,
গোপীমোহন,

মদনমোহন প্রীতি

আদিদেবতার সমীপে ও

ঘমুনাতে ভেট দেওয়া কর্তব্য । ॥ভারপর নিধুবন, শিকুপ্তীবন ও
পঞ্চক্রোশীও ভ্রমণ কর। চাই । নতুবা বুন্দাবনগধ্নের উদ্দেস্াই
থাকিতে পারে না।
তারপর যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করিয়া তানি ঘে একখানি
খরচের তালিকা প্রস্তত করিলেন, তাহা এইদূপ। এতদপেক্ষা

কম খরচ সম্ভবপর নহে

বলিয়্াই, যাত্রিকদিগের

সুবিধার

লিপিবদ্ধ করিলাম।

পঞ্চদেবতার সমীপে পাঁচটা ভেট

১1৪

যমুনা-পৃজা
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পাগ্ডাঠাকুরের প্রণামী

১৭.

4২

৪ ₹১০

পাগডাঠাকুরের বয়ন ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না” বেশ
লোক--দিবা হানিখুপী; অথচ গাম্তীধ্যের অভাব ছিলনা ।
দেখিয়া আমার থুর ভক্তি হুইয়াছিল।
্

তাহার ছোট ভাই

ড

টা

:

১:৪৮)

- হদ্গাবন 1.
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পিসি

কল

লা

রর

লাস
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লো

আমারই সমবয়ঙ্ক। তিনি আমাদিগকে, লইয়া অপরাহ্তে

পরিত্রমণার্ধথ বাহির হইলেন। আপামর! প্রথমেই যাইয়া সিনে
উপস্থিত হইলাম।
তীবস্থানগুলি আঞ্ষকাল 1809 তর.

র মস

876

/2/৫

উঠিয়াছে । পয়স! খরচ করিতে পার, ঢুক__নতুবা

কোথাও প্রবেশ করিবার যো নাই । পার্থিব পয়সার সঙ্গে এই সকল
অপার্থিব দর্শনীয় বস্থগুলির কি সম্পর্ক নাছে, তাহা একবারও
কি কেহ হাদয়লগম করিতে পারবেন?

এই অর্থোপার্জনের ফলে,

' এই নকণ পবিভ্রস্থান গুণি প্রতারণার লীল্াক্ষেত্র হুইয়া উঠিগাছে।
জীবনোপায়ের এক নূতন পন্থা দশন কারয়া, অনেকে সামান্
শিলাথগুমাব্রকেই কৃত্রিম দেবদেবীতে পরিণত

করিয়া,

যান্রিক-

দিগকে প্রতারিত করিতেছে । যাহা হউক, উপায় নাই, আমরা
পাচ আন! ফি দিয়া কাননপ্রবেশ করিলাম ।
নিধুবন আরসে

নিধুবন নাই?) কাত্রনতার স্পর্শে স্বভাবের

স্বভাবলৌন্দর্যা তিরোিত হইয়াছে। যে সুঞ্তকাননে ভগবান্
সথাপারবেষ্টিত

হইয়া, কত

কত অদ্ভূত লালা সম্পন্ন করিয়।

গিয়াছেন, তাহা আঙ্গ প্রাচীরবেষ্টিত;
প্রস্তরমাগুত।

গিয়াচছেন,

যেখানেই

সেইস্থানেই

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাস্তাগুলি আজ

শ্রীরুষ্চ কোনও

লীপগাখেলা

করিয়া

একটী নবপ্রতিষ্টিএইষ্টকালয়ের উদ্ভূব

হইয়াছে । দেখিয়। শুনিয়া বড়ই নিরাশ হইতে হইল।

ছোট
.
তেমন
হইলেও,
বোধ
বলিয়া
পুরাতন
ছোট ঘুক্তাবৃক্ষগুলি
পুরাতিন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । তবে তাহাদের

শোভা বেশ মনোরম বটে।

এই সামান্ত কুঞ্জের ভিতরেই

এমন লুকোচুরি খেলা যায় যে, খুজয়া বাহির কারবার. সাধ্য

১৩৪.
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নাই। এখানকার একটা সম্পূর্ণ প্রস্তরমণ্ডিত ছোট জলাপয়েরু
নাম-বিশাখাকুণ্ড। একদা ফাধববিনোগিনী বলভ্রমণকালে
পিপাসিত হইলে, মাধব, বিশাখাসথির হস্তস্থিত দণ্ডগ্রহণ করিয়া,

এইথানে কৃপখননপুবীক জপোত্তোলন করেন।

সেই

অবধি

ইহার উপাত্ত হইয়াছে । এইখানে যাত্রিকদিগক্ষে-এম্পশ
করিয়া মন্ত্রাদি পাঠ করিতে হয়।
এটি
|
এখান হইতে বাহির হুইগ্লা আমর! বংশ্রীবট, গোপেশ্বরশিব,
্রহ্মচারীর মন্দির, লালাবাবুর াড়ী ও শেঠের দেবালয় দর্শন
করিলাম ।

ঃ

বংশীবটে শ্রীকঞ্ণ রাসলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন । প্রাঙ্গণমধ্যে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ, তছপরি অসংখ্য রাধিকামৃষ্তি বিরাজ
করিতেছে।

বৃক্ষনিয়ে সুন্দর প্রস্তরথোদিত' রাধার চরণমুগল

স্বাপিত হইয়াছে । একপার্খে দেবালর;

প্রাঙ্গণের চারিদিকে

উচ্চ প্রাচীরে অসংখ্য রাধাকৃষ্জের বুগল-মূর্তি চিত্রিত

আছে।

ইহার নিকটেই গোপেশ্বরশিবের বাটী। শ্রীরুষ্েের একাধিপত্া

বৃন্দাবনরাজ্যেএইএকটামাত্র শিবপিক্গ দৃষ্ট হুইয়। থাকে । এত"
ব্যতীত এখানে অন্ত কোন দেবতার অধিকার নাই । এই শিব.
লিঙ্গসপ্ঘন্ধে পাণ্ডার। গল্প বণিয়। থাকে যে, একদিন ভগবানের

নামগানে ব্্জকামিনীগণ মত্ত ঠইলে, দেবাদিদেব মহাদেব *ক্কিগদ্গদচিন্তে বুন্দাৰনে আগমনপৃর্ধক তাহাদের সহিত স্ত্রীবেশে
নৃতা করিতে থাকেন পরে ধরা পড়িয়া বিশেষ লজ্জিত
হইলে, ভগবান্ শ্রীরুঞ্ণ সন্থটন্দয়ে ত্রাহাকে

অনুমতি প্রদান করেন।

অধিষ্ঠান হইয়াছে ।

এইস্থানে বাসের

তদবধি বৃন্দাৰবনে গোপেশ্বরশিবের

নি

রা

|

১৩১

. ব্রহ্মচারীর বাড়ীতে সর্বদা রামলীপার তিন হইয়া থাকে
|
আমর! যখন উপাস্থত হইলাম, তখন ছোট, ছোট ছেলেশ্খলি
.
*রাধার পাঞজিয়া বসিয়া আছে, দেখিতে পাইলাম এখানে

উফ তিনটি মুর্তিস্থাপিত হইয়াছে। তাঁদের নাম, ক্রমে

হংসখেধালরাধিকাগোপাল, ও নৃতাথোপাল
লালাবাবুঃ “বাড়া খুব অক্ষত। সপ ও

দত ওল

০২

দিন অপরান্ধে ভাগবত গাঠ হইয়া! থাকে । বছলোক হি

সহকারে

মধুরকষ্ঠোচ্চারিত পে. অধৃতলহরী পান করে।

আমরাও কিরৎকাল শ্রবণ করিয়া বাহির হুইক্পা আসিলাম |

শেঠের দেবমদ্দির বৃন্দাবনে এক মহত্তী কীর্তি।

প্রবেশ

করিয়াই কেল্লাপ্রানীরের মত প্রকাণ্ড দেওয়াল দেখিতে পাই.

লাম। সম্মুথেই বৃহৎ ফটক। ইহার পরেই প্রসশ্তরমণ্ডিত

আঙ্গিনার পার্থে প্রস্তরযোপানাবলিশোভিতা পুষ্করিণী । এই
আঙ্গিন। অতিক্রম করিলেই, একটু পর পর দুইটি বহু পুরাতন
্বত্যুচ্চ পিংহ্ধার,_ইঙাদধের কারুকাধ্যের শোভা অনির্বচনীয়।
এই ফটক দুইটির আকৃতি ও গঠন গ্রথালী দেখলেই উহাদের

প্রাচীনত্ব স্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইঞার পরেই দেবালয়ের
মন্ুধস্থ প্রাঙ্গণে কুবেরপ্রতিম শেঠের অদ্ভুতবীর্ডি বর্ণনির্থিত
তৃমালবৃক্ষ। ছোটকালে যখন এই বৃক্ষদন্দ্ধে গল্প শ্রবগ করিতাম,

তখন ইহাকে পত্রগুচ্ছপরিপুষরবৃক্ষ বলিয়াই মনে হইয়াছিল।
কিন্তু আঞ্ধ এই চিরাভিলধিত ছবি শ্বচক্ষে দর্শন করিয়া, মে ভার
ভিরোহিত হইল।. ইহাকে বৃক্ষশ্রেণীতুন্' না কারয়া, স্তম্বন্ামে

পরিচিভ করিলেই ন্তায়সঙ্গত হইত । কারণ, ইছাতে পঞ্জপুষ্পাদ্দ
কিছুই নাই ;_-সমস্ত্রট গাছ, কেবলমাত্র রজ্জুআকর্ষণে দেহরক্ষা
রং

উত্তরপশ্চিম-জ্রমণ |

১৩২ | ৃ

কীনা
সি

করা

করিয়া। উদ্চপুস্তাকারে দাড়াইয়া আছে।

সি?

্স্সিপজরি।

যাহা হউক, বহু অর্থ.

ও নির্ষিতএই অভ্ূতস্তভ দেখিতে নয়নরঞ্জীন বটে ।

*
ঘেবালয়েও কম টাকা বায় হয় নাই | সর্ববন্ধ শ্বেত গ্রদ্তরের

ছড়াছড়ি। বৃহৎষন্দিরের ছুইপার্থে ছ্ইটি লুদীর্ঘঘরে অন্তান্ত দেব"
দেবীও স্থাপিত আছেন।

বামপার্ে ার্শনচজের “সুসাক'রূপ,

আ$ফোর শাসংহমৃতি, এবং দাক্ষণপার্ের ঘরে শেঠকুলগুরুর ও
রাম, লবণ তরত, শক্রয়্াদির শিলামৃত্তি স্থাপিতআছে।
অবশেষে আমরা _গোবিল্জীর বাড়ী যাত্র। করিলাম।
গোবিন্জী বৃন্দাবনের সর্বপ্রধাা দেবতা। এতবড় দেবালয়
আর ব্রজপুরীর কুক্রাপিদৃষ্ট হয় না। যাইতে যাইতে রাস্তার
একস্থানে আসিয়। পাও বলিল, “ইহারই নাম যমুনাপুলিন)

এইখানে বদিয়! শ্রীবাধিকা ক্রন্দন করিয়াছিলেন 1” “যমুনাপুলিন” শবে ষে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্স্থানকে বুঝাইত,
এমন কথা আমি আর কখন শ্রবণ করি নাই | বলিতে কি, এই
পাগডারা আপনাদের দেশসন্বন্ধে কিছুই খবর রাখে না। বোধ
হয়, বাঙ্গালীগো খবামীগণের আবিষাব ন! ইইলে, সমস্ত ব্রজপুরী
আজ অভ্তানতার তমসায় লুকায়িত থাকিত। চৈতন্তশিঘ্য রূপ-

সনাতনের অনুগ্রহেই আব্রকাল আমাদের ভাগো এই সহ সহ্ত্র
বৎসরের পুরাতনপবিভ্রধামদর্শন ঘটিয়া উঠিতেছে। যাহা হউক,

মুনা -পুলিনে ত য্ুনার চিহ্ন কিছুমাত্র দেখিতে পাইলাম |
এইস্থান হইতে যমুনা সরিয়া যাওয়া অপেক্ষা, কালল্রোতে এট
শ্থানটুকুরই যমুনাগর্ভে লীন হওয়া অধিক সম্ভবপর ছিল বলিয়া
আমার মনে হইল। বাহা হউক,দেবমন্দিরা'দিবেষ্টিত এই "বানুকাক্ষেক্পে কিয়তকাল উপবেশন করিয়া আমাদিগকে "রজ* ( বুন্দা-

|]

&

লাশিশিিপ্পাটিণশ

সমস

পিশীপাপীপসপশিিি

পাকি সসপপীশীস০০০শ-

ন্দাবন বে
শা

০

শীত

১৩৩

সপ

শাপলা

সপ

বনের ধূলি) গভণ করিতে হইল। রিনি রি পূলিপম্পত্তি

লইরাই একজন বুদ্ধিমান লোক একটি চিশির উপর উপবেশনপূর্বক বেশ দু'পয়সা ব্যাপার করিয়া লইতেছে |,

সলঁতাঁনমামুদ, আরঙ্গজেব ও কালাগাহাঢের পায় ভারতে
প্রাচীন দেবমনদিরেব অস্তিত্ব একরপ লোপ পাঠয়াছে। বুন্গাবনে
গলিত গ্রোগীনাথজী ও মদনমোহনের গপ্রাচীনমন্দিন য়ে
এখন আর সে স্দ্ধি ন|ই-হিন্দদ্বেধী আবঙ্গজৈবের ধর্বংসক্রীড়ার
সাঙ্গীন্ব্ীপ কেবলমার ভগ্র/বশেন বিগ্ভগান্ত আছে । তাহাদের
সন্নিকটে মৃতনবাড়ীতে বিগ্রভগণ |।শ্রর পাইয়াছেন। এই সকল
বালকের গারে যে আশ্চর্য্য শিল্পলিপি মু্রিত ছিল, তাহা এই
গর্বান্ধপনাটের কিঞ্ছিন্মাত্রও সহান্তভূ'তি আকর্মণ করিতে পালে
নাই । ধর্মন্বেষেব নিকট গুণের মধ্যাদা আভতভাড়িভ বৃক্ষপত্রবৎ

কোগার ভাসিঘা গিক্জাছে।
গোবিন্জীউর প্রাচীনমন্দির সমগ্রতূম গুলে একটা বিশেষ
দর্শনীয় সামগ্রী। অদ্ুন্ুশিল্পালদ্বত এই বিশ্বালসৌধ, প্রাচীন হিন্দস্থাপতোোোতকর্ষের এক প্ররুষ্ট উদাহরথছ্থল।

ইহার সে সৌষ্টব,

“নল মহিমাদিতকলেবর এখন অনেকটা খাটো হইয়া গিরাছে
সত্য; আরম্বজেবের কঠোর মাদেশে এই গগনষ্পর্পা অট্রালিকার

গর্সোন্নতমস্তক একবারে ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছে বটে; তথাপি এখনও

বে লৌন্দ্যরাশি ও স্বীয় বিভা ইহার প্রতি প্রস্তরগণ্ডে ফুটিয়।
রঠিরাছে,তাহ জগতে অতি ছুলভ। আজ এহ ভগ্স্ত পরাশিদশনাভিলাসে দূবদূনান্তর হইতে শত শত বৈদেশিক পুরাবিদ্গাও
এইস্ানে আগমন

করেন ও শতমুখে ইহার আশ্চর্য্য নিম্মাণ-

কৌশলের কুরসী প্রশংসা করিয়া যান | যতদূৰ জানা শিয়াছে,
৯২

%
৮

ছি.
জা

৪ &

উদুরপশ্চিম- ভ্রমণ$

তে

স্পীিপাশীপিশাশ

৮৮

লিলি

শাপার্পী পিপিপি পপশিপিশিশাগিসপ

পানী

পীিলপল সি পএস

পাি

তাহাতে র্দুর দেবমন্দির অধথরাধিপততি মানসিংই কর্তৃক
নিশ্ষিতি

এই.

বলিরাই আন্ুমিত হর | অস্থর দুর্গের রম্যাবাসগুলি,ও

রাজপুতবীঁলের

প্রগা$

থাপ ছুরাণের রগরিচয়

প্রদান করে।

[এই ভগ্রমন্দিরের পম্চাতেই নবপ্রতিষ্িত দেবালয়।

আমা

দের প্রবেশপথেই, অসংখ্য ফুলওয়ালী সন্ভপ্রস্কৃটিপ এলম্রাশি,
সবে স্তবকে সাজাইয়া বলির আছে । সন্ধ্যার গোহিতরাগে
দিগন্ত উদ্ভাদিত। আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে, বহুলোক
ভিতরে ছুটিযাছে। চারিদিকে মভীরকলোল উখিত হইয়াছে।
এই স্বগীর শোভা দর্শন করিতে করিতে আমরা ভিতরে প্রবেশ
কবিলাম। সন্মুখেই দপ্ুরথানা; এখানে আমাদের নামধাম ৪
ভেটের পয়দা (যশ করিতে হইল । হরিবাবু, গোবিন্জীর একটা
ভোগের জন্ত নর আন। পয়সা জমা দিলেন। [ভাগ পাঠাইবার

সুবিধার জন্য আমাদিগকে বাসার ঠিকানা দিতে হঈ্ল। ভারপর আম) ছু'টী দুটা স্বুস্বাছ লাড্ডু প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করিয়া,
আন্যদ্ধার পপে নুহ দেবপ্রাঙনে প্রবিষ্ট হইলাম ।

এইখানে প্রকৃতই এক আনন্দবাজার বনিয়াছে।

অগনিত

প্রদীপরশ্মিমালা, জনতা ভেদ করিয়।) শ্বেতকৃষপ্রস্থনম্ডিত স্বচ্ছ

প্রাঙ্গণে অবসরমত মুক্তারাশির সৃষ্টি করিতেছে । দেবমন্দি?
বারাগায় দরজার নিকট বহনরনারী দেবদশনাকাজ্ষায় যু৬করে
উপবিষ্ট । স্বানগিপিতেছে না,তবু অনেকে কষ্টে হষ্টে দেহরক্ষ।
করিয়!আছে।

মন্দিরের দ্বার রুদ্দ। আরতি আরম্ভ হয় নাই ;--(দেবদর্শনের
নগ কিছু বিলঙ্গ দাছে। পর্দান্তরালে ঠাকুর সাজগোছ করি-

বাব । ৰ

+১ ৩৫ |
সপসাদি

লি

শা সি পপ লাক

ত্েছেন।[ পনারিনেরঠাকুররাদির আইনকানুপ্ণনল কিছু
কড়াক$। ৬কাশীধামের বিশ্বেশ্বর, অরণপূর্ণ। *
বা অন্ঠান্ত বিগ্রহের
মত

একীককার দেবতানা

তত অভির বেত

নহে । যে কেহ

হঠাৎ মন্দিরে ঢুকিয়! তাহাদের দর্শনলাভ করিত পান্িবেন না।
ঠাকুপ্র এআহারবিহার ও নিদ্রার জন্ত বিভল্ল স্ময় নিদিষ্ট
আছে; তখন দু একজন সেবক

ব্যহীত অন্যের প্রবেশাধিকার

নাই । সনয় সমর জন প্রাণীবাহেরই গৃহ প্রবেশ নিষেধ ।

কিছুকালপত্রেই, চারিদিকে তুমুল রব উত্খত হইল । ফটকের
নিকট নহবতখানায় ভেরী ও রত বাজিক্া উঠিল। শাক ও
ঘণ্টার রোলে দেওপ্রাঙ্গণ ঘন ঘন ধ্বনিত হইতে লাগিল। “জয়
ভয়” রবে উন্মন্ত হইয়া দীনবেশে কৌপীনধারী হরিভক্তগণ নাম-

গান জুড়ি দিলেনড। সে মধুর সঙ্গীতরবে আকৃষ্ট হইয়া, দশক.
গণ চারিদিক হুইতে দৌড়িয়া আলিতে লাগিল! তখন যে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি আরস্ত হইল, তাহা অনক্রব্য । আমরা কোনরূপে দেহ রক্ষা করিপ্া, এক কোণে দাড়াইয়া রহিলাম।
হঠাৎ দরজার যবনিক1 অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন

সেই

বিশ্বমানামোহন গোবিন্জীর ও রাধারানীর ছু যুগলমুরতি দশন

করিয়া মনে যে অভটু ভাবের সঞ্চার হইল, তাহার বিকাশ
একমাত্র কল্পনাতেই -' সম্ভবে -লেখনীঅশ্রে পুস্তকান্কে নহে।
দর্শনমাত্র শত শত মস্তকগুলি, ছিন্নকদশীবৃক্ষপ্রায় একসঙ্গে

মৃন্তিকাস্পশ করিল) যেন মহারাজাধিরাজনমীপে শত শত
অপরাধী শঙ্কাকুণিত প্রাণে আত্মসমর্পণ কর্মরয়া পতিত রছিল।
প্রাঙ্গণে অনংখা নবনারী লুষ্টিত হইয়া গিহ্বাগ্রে রজ (ধুলি)
স্পশ করিতে লাগিল । সেকি দৃগ্,তাহা। ত বুঝাইতে পারিব না!
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(উত্প্চির্ট।
।
০

সানা

সিসি পাননি

নান

লি
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ক স্পপাসিপিট মাসি পাও

সিনে

সিল

সি
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৮০০৯ গর

সপ

পানি
এ

রি

নিবিশররাওখৃতির ৬ই বোরহান নিকট পার্থিব
রাঙ্জামহারাঙ্গার পরহাদাকষাহংসর কত তুচ্ছ, কত সামান্| ধষ্
তক্তি। ভক্তি /_এমন ভারি কে কবে দেখিয়াছে? অফরককাগাও

দেখিয়াছ কি? অঁির। গন্গদ্যচত্তে দেবপর্শন করিয়া] গোণীনাথ জিউর মন্দিরা ভিসুখে প্র্থান করিলাম ।
পুরাতনমন্দির দশন করিয়া, দেবদশূন বপর্ীতে গেণাম।
ভেটের স্থান হইতে অক্রাপিকামধ্যস্থ একটী সরুপথ অতিক্রম
করিয়া

নাশরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হন়্।

ততক্ষণ আরতি শেষ হইয়।ীগিয়াছিল )আমরা | দেবদশন ও
প্রসাদ গ্রহণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম। নারাদিনের পরিশ্রমে

স্থনিদ্রায় শব্বরী প্রভাত হইল ।
পরদিন অতি গ্রভাষেই পাগাঠাকুরের ছোট ভাই ছন্প,লাল
আতিফ উপস্থিত--পঞ্চক্রোশীভ্রমণে যাইতে হইবে। পঞ্চক্রো
শীভ্রমণ অর্থে-বৃন্দাবনের পঞ্চফ্লোশপরিধি প্রদক্ষিণ করা। হাত

মুখ ধুইয়া নগ্রপদধে বাহির হইলাম।

|

পৃব্বেই বলা হইয়াছে, বুন্দাবন উপত্বীপাকার--যধুন! উত্তর'দিগে বক্রগামিনী

হইয়া পূর্বেপশ্চিমে প্রবাহিতা

হহতেছেন।

এই বক্রগতিতে যে কোণের কৃষ্টি হইগাছে, সেই স্থান হইতে
নদীতট বহিয়! বরাবর পৃর্বাভিমুখে যাইপা, আমাদিগকে খুরয়া
পশ্চিমদিকের যমুন'তটে উপস্থিত হইতে হইল। নদী --চঞ্চলা,

কুলুনাদিনী ও প্রহলাদিনী।

সৌরকরপ্রদদীপ্ব

দেবমন্দির-

নিঃল্ত সোপানময় ঘাটগুল প্রফুল্পভাব ধারণ করিয়াছে । আমর।
পূর্বতীরে কেশীঘাট, ধীররমীরঘাট ও রাজ্ঘাট দর্শন ক্ররিলাম।

কেশীঘাটে ভগবান,

কেশাদৈত্যের প্রাণবিনাশ করিয়াছিলেন

৬:2০

রা

এলসি

[িপাশসপপীি

সিল

তব

পপ

পাপা

পপ পপি

ূ বলিয়া কথিত হয়। করে

51

,

72

পপি

৯

পিশাাপ পাল

একটা, প্রাচীন! বৃক্ষ

প্রদর্শন করিয়াছন্,লাল কছিল, “ওই বৃক্ষে বসিয়া, কানাই বলাই

সমীর সেবন"করিতেন (” রাজঘাটের নিকটে এখন আর নদীর
চিহ্নমাত্র নাই । পাণ্ডারা এই স্থানের সহির্ত একটী বাঙ্গালা
শ্লোকেইনন্্র তৈয়ার করিয়া লইয়াছে, তাহা এইরূপ ।
শরীক, গোপিনীগণকে নদী পার করিয়া দিতেছেন, আর

প্রিয়সখী রাধাকে নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন;
আর পথিকে পার করিস
ল'ব আনা আনা;

ধর সধিকে পার কৰিতে
ল'ল কাণের সোণা।
বৃন্দাবনের সর্বত্রৎ এইরূপ বাঙ্গালা ছড়া প্রচলিত আছে।
পৌরাঁণক তত্বের সঙ্গে ইহাদের যে কিছুমাত্র সংশ্রব নাই,
তাহা বুদ্ধিদান্ পাঠকমাহেই বুঝিতে পারিতেছেন । বঙ্গদেশগত, বৈষঃ$কবিগণের কল্পনা প্রস্থত অনেক কথাই এখন
গ্ানীয় পোকের নিকট এতগানক তন্বরূপে পরিগণিত
হইতেছে।

এইখান হইতে আমরা পুণ্দতট পরিত্যাগপৃক্ধক পশ্চিমাভিমুখী হইলাম। পথেই অটলবন, এবং বনের ভিতরেই অটলঘাট।

এই বনে কৃষক, রাখালবাগকগণের
সহিত,গোর.
করিতেন
প্রান্তরের মধো ছোট ছোট ঝোপগুলি বেশ মনোমুগ্ধকর, দেখিলে

কল্পনার দ্বার প্রসারিত হইয়। যায় । ইহারই সন্িকটে দাবানলকুণ্ড ও কামারবন। দাবানলকুণ্চের চারিদিক পাথরে বাধান।
যমুণার ঘটে ঘাটে যেমন যাত্রিকগণকে মন্ত্রপাঠ করিতে হয়,
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স্পা পানী

পিপি

|
স্পা স্বপন
এ

প্রশাসক

শিওর

এখানেও তজ্প। , কামারবনে সাধূরগের একটা প্রকাণ্ড
আডঢা আছে। । কেবলমাত্র ঘাত্রিগণের দাবের উপরই তাহা

দেরউপজীবিকা নির্ভর করিয়া! থাকে। ইহারই" কিছু দূরে
জরপুরের মহ্থারাজার প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ী নির্ষিত হইতেছে।
আমরা প্রবেশ করিয়! কিছু কিছু দেখিয়1 'আসিল[মু$ ব অপ-

ধ্যাপ্ত অর্থরাশি ব্যপ্সিত হইতেছে, ভাহাতে এই মন্দির যে কালে
বুন্দাবনের একটা প্রধান দেবালযে পরিণত হইবে, সে বিষয়ে

কিছুমাত্রসন্দেহ নাই।

মহারাজ আপন রাজ্যের যত হি

দ্বর্রোৌপ্োর নী

যথেষ্ট টা |

এই নব দেখিতে দেখিতে আমরা

হুইলাম।
হইল।

পশ্চিষতীরে

উপনীত

দূর হইতেই মদ্নমোহনের পুরাতন মন্দির দৃষ্
নদদীকৃলে অত্যুচ্চ মৃত্তিকাস্তপের

স্থাপিত হইয়াছিল।

উপর এই মন্দির

এখন ইহা ভগ্ন, গোবিন্জী ও গোপী-

নাথজীর হায় মদনমোহন ও নুতন বাটাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য
হছইয়াছেন। মদনমোছনের বাটার সম্মুখেই ই ,১ত্যদে বের
সমাধিমন্দির ও তদান্স শষ্য পসনাতনের

আশ্রম ৃ ্তপনিয়ে

কিছুদূরেই 'কালিয়াদহ' ঘাট ও গোপালঘাট । এদ্দিকের ঘাট-

গুলি সকলই পাষাণমণ্ডিত; কিন্তু নিকটে নদী নাই, যমুনা

অনেক দুরে সরিয়া গির়াছেন। মধ্যে কেবল বিস্তীণ বালুকাময়
প্রান্তর । কালিয়দহে শ্রীকৃষ্ণ কালিয়দমন করিয়াছিলেন!
সেই শ্ৃতি রক্ষার'জন্ত, ঘাটের উপরে একটা ছোট মন্দিরে সহজবদন সর্পরাজের উপর শ্রীকক্চের মৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে । নিকটেই একটী পুরাতন

বৃক্ষ। পাগারা
।

বলিয়া থাকে,

এই

_ স্ুন্দাৰন।
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গাছ হইতেই ভগধান্ যমুনাগর্ভে লন প্রদান করিয়াছিলেন ।
গোপালঘাটে নন্দ ও যশোর বৃহ, থতিু্ি স্থাপিত। কুয়ঃ,
কালিক়দমনার্থ জলমণ্র হইলে, যশোদা “হা! কৃষ্ণ, হা গোপাল”

রবে এইস্থানে ক্রুনন করিয়াছিলেন। তি

নাম__

গোপধলঘাট।

এখান হইস্তে আমর! অমংখা দিড়ি বাহিয়। মদনমোহনের
বাটাতে গ্রেলাম। তথা হইতে নৃসিংহঘাট প্রভৃতি আরও দু'এক
স্থান পরিভ্রমণ করিয়া! পুনরায় € নীঘাটের নিকটেই বস্ত্রহরণঘাটে
পাঠক

পৌছিলাম।

জানেন,

ইহা ঠা বস্ত্রহরণঘাট নহে--আসিয়!

এথানে যমুনার জলে আমাদিগকে

পাণার চরণ-

পূজা করিয়া, পঞ্চক্রোশী মমাপন করিতে হইল ।

বেল! ১১॥ টার সময় বাসায় [ফরিলাম। পথেই বিছারীসাহার প্রদিদ্ধ দেবমান্দর:

আমরা ঘুরিয়া ফিরিয়া কতক্ষণ

দেখিয়া লইলাম। এমন সুন্দর ও নয়ননিপ্ঁকর আধুনিক
মন্দির বৃন্দাবনে আর নাই। এমন ভক্তও বুঝি আর নাই।

মন্দিরের বারাগায়

দরজার

সম্ম্থে, হরিতক্রগণের পদরজ

প্রত্যাশার তাহার একটা প্রতিমূর্তি চিত্রত হইঘাছে।
পুণ্যময় দেহছাথর উপর পদক্ষেপ করিতে আমার

এই

প্রবৃত্তিও

সান্ৃসে কুলাইয়া উঠিলঃন। । এক একবার মনে হইতে লাগিল,

যদি এই মহপুঞ্চবের একবার সাক্ষাতলাভ কারতে পারিতাম,
তবে বরং ভাহাতর পদধু'ল গ্রহণ করিয়াই ধন্ত মানিতাম।
মন্দিরটী আগাগোড়া শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত। এই সকল স্ুৃশ্

প্রস্তরথণ্ডে ঘে মনোরম কারুকাধ্য প্রদশিত হইয়াছে, তাঙ্ছা
তাহার অতুলনীয় হরিভক্তির মতই ছুলত। বারাগার

ৃ
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উত্তরপশ্চিম-দ্রমণ।

পাস শি পিপি

সাপ

তাস পিপি তা লাগাল পা ছি

০৭ পা

স্পা, পিপাসা

প্রস্তরস্তস্তগুপি দেখিলে, কেমন এক অভিনব ভাবের সঞ্চার হয়।

্বচ্ছ নির্মল প্রস্তরের সাজসজ্জাহ্ীন এই বাক! বাকা থামগুলি,
মানবের সৌনর্ধাপিপাসার তৃপ্তিসাধন করে। অ্রালিকার
সম্মুখে সুসজ্জিত ক্ষুঞ্্র বাগান । সিংহাদি নানারপ প্রস্তরখোদিত
মৃস্তি ইহার শোত্তা বর্ধন করিতেছে । মন্দিরের $-চ৬নার্ে

এইরূপ নান। প্রতিমূর্তি বিরক্ত করিতেছে । দূরহইতে দেখিলে
মনে হয়, যেন কোন স্বর্গীয় চিত্র, কোন অপারিবভাস্করের
অপূর্বরচনাকোৌশলে প্রকৃতিতে গর হইয়াছে ।
বাপায় ফিরিয়া দেখি. গোবিন্জীর প্রসাদ আসিয়াছে--অন্ন,
ডাল, শাক, তরকারী, টক ও পরমান্ধ। আমরা তক্তিভাবে
উদ্দরপূর্ণ করিয়া আহার করিলাম। তারপর এই দীর্ঘত্রমণের
পরিশ্রমভার লঘু করিবার জন্ত শয্য গ্রহণ করিতে হইল!
বৈকালে আবার মদনমোহন

সাক্ষাৎ করিতে

গেলাম।

কথিত আছে. গোবিন্ঙ্গীর মুখম গুল, গোপীনাথজীর বক্ষঃগল,
এবং যদনমোহনের-.পদ্যুগলের সহিত, ভগবানের এ এ গ্রতাঙ্গের

বিশেষ সারৃশ্ত আছে।
সার হুইল।

আমাদের কেবল হা করিয়। দেখাই

ব্রঞবাসিদের সহত্র সহশ্র গল্পের ভিতর কোন্ট।

সত্য এবং কোন্টা কল্পনাগঠিত, তাহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ক
বিদ্যা ছিল না।

মনে করিলাম।

কাজেই চুপ করিরা দেখাই সুবোধের কথ্য

ভবে একট। কথ, আমার

বেশ জানা

ছিল ধে, প্রকৃত গোবিন্জী এখন বুন্দাবনে নাই। বর্তমান বিগ্র্
তাহার নকণ প্রতিমূর্তি মাত্র। হিন্দুদ্বেধী আওরঙ্গজেব দেবমন্দির লুণ্ঠন করিতে আমিপে, মিবারাধিপতি রাণা' তাহাকে
আপন রাজ্যে লইয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু পথে একন্থানে
/

্দাবন ॥
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লা পি পালা বে

রথচক্র মু্তিকাবদ্ হইলে পর, কিছুতেই তাহাকে আর স্থান!”

্তরিত করা গেল না।

এই স্থানের নাম নাথুধার | সেই,

অবধি গোকিন্ভী নাথুদ্ধারেই আবস্থান করিতেছেন।

আওরঙ্-

জেবের গ্রত্যাব্ূনের পর, বৃন্দাবনে তাহার নাকলমৃহঠ প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছে, মাত্র। স্ৃতরাং ভগবানের ধদনমণ্লদর্শনসৌভাগ্য
আমাদের ভাগো স্ষটিয়া উঠ নাই, বলিতে হইবে এই যবন-

ভূপতির রোষানলে ব্রজধামের অনেক , দেবতাকেই এইরূপ
পলায়নতত্পর

হইতে হুইয়াছিঞ্জ।

তবে

কেহ কেহ পরে

স্বাসির। হ্বঙ্থান গ্রহণ কৰিতে বানের 1

এখান হইতে আমর] নিকুপ্তবনাভিমুখে ধাবিত হইলাম।
নিকুঞ্জবনের নাম শ্রবণ করিলে অনেকেরই মনে ভাবাস্তর উপ.
স্থিত হয়।

ভাগব্ডুর্ণিত

চিরকবিত্বময়

নিকুঞ্জকানন কবির

অনস্তসম্পত্তি ! দুরদূরাস্তর ইইতে ভক্তগণ কম্পনানেত্রে এই বিহারকানন দশন কারয়1,আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়েন। কিন্তু হায়!

মানবের হস্তে ইহার অশেষ অমন্গল সাধিত হইয়াছে। কুঞ্ছদলশোভিত এই রম্য কানন নিধুধনের ভ্তান্সই প্রাচীরবেষ্টিত ও
পাঞ্াগনের ব্যবসাক্ষেত্র।
এখানে অপংধ্য বানর বনতি করিয়া থাকে । তাহাদিগকে
কোনওরূপ আহাধ্যদ্রব্যাদি না দর, একপর্দও অগ্রসর হইবার
যে! নাই । ইপ্রিবাবু, পাগ্ডার উপদেশান্ববায়ী এক পয়সার চান।
(ছাল! ভার্লা) ক্রয় করিরা আগে
তাহার ছুর্ভাগ্য, তাই তান

আগে

প্রবেশ করিলেন ।

কাপড়ে করিগা লইয়াছিলেন।

খুলিতে খুণিতত কিছু বিপ্থ হইয়। গেল,আব্র অমনি শত শত বানর
একবারে লম্ফ প্রদদানপৃৰ্বক তাহার উপর পড়িয়া কাপড়চোপড়
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-পপাসিসিপিসপিশাদশদিসপা

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ |
সিকি

প্টাপাতি পলাশ

এসসি িপিপশিতিস

ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল।

1০০ নদ ক

এসি

পাপা:

ল

"আনা

এই আকস্মিক চুর্ভাগো আমরা এক

বারে ভয়াড়ষ্ট হইপ্রা পড়িলাম। যাহ, হউক, থাগ্মবা
পাইরা ভাহারা একে একে সরিয়া গেল; আমরা পথ পাইলাম ।
এই অড্ভূ্ত বীরত্ব প্রত্াক্ষ করিলে তাহারা যে একদিন লঙ্কাবিডয়

করিয়াছিল, সে বিষয়ে অনেকেরই প্রতীতি জন্মিবে । একখ্যতীত
তাহাদের মারও অনেক অদ্ভুতকীত্তি এতেশে দৃষ্ট হই থাকে |
অনেক সমর কোনও অট্রালিকার ছাদ হইতে রাস্তা পার হইয়]
অপর ছাদে গমন করিতে হল, তাহারা গমননীল পথিকের
মন্তকে লাফাইর। পড়িয়া, পুনব্বার দ্বিতীয় লাফে অপর পার্ে
গমন করে।
আমরা স্বচক্ষে এন্ধপ একটা দৃপ্ত প্রত্যক্ষ
করিফ্াছি।
নিকুঞ্জবনে প্রবেশ করিরাই, সম্মুখে একটা শ্রামতমালবৃক্ষ

দেখিতে পাইলাম । পাঠক হয়ত, পুস্তকে শ্তামতমাপের
নাম
কতই শ্রবণ করিরাছেন-শ্বচক্ষে কখন দর্শন করেন নাই | আমা-

দের দেশীয় তর্মালবৃক্ষের সঙ্গে ইছার কিছুগার সংআরব নাই |গাছ.
গুলিও তত বৃহৎ নছে। তবে পত্রপ্তচ্ছের একটা শ্যানলশোভা

আছে বটে! কিছুস্বাভাবিক সৌন্দর্যো, কিছু ইতিহাসের গুণে
এই শোভা বড়ই মধুর লাগিমাছিল | পাণ্তা কহিল, এই বুক্ষ
বহু পুরাতন | ল্রীক ৪ নবনীত ভক্ষণ করিয়। ইহার অঙ্গে ঈ্টমর্দন

করিয়াছিলেন; সেই অবধি ইার প্রতি গাঁইটে শাইট্ে এক
1 একটী করিয়া শালগ্রষ শিলার স্য্ট হইরাছে। বাস্তবিক, শাখাপ্রশাখার সন্ধিস্থলে'চক্চকে কাল নস্থব শিলাকার পদ্দার্থ বর্তমান
(রহিয়াছে, দেখিতে পাইগাম । হৃস্তার্পন করিয়া দেখিলাম, উহারা

বুক্ষদংবদ্ধ রুপ্রিম প্রপ্তরথগড নহে।

বৃক্ষের অংশবিশেষই শ্রী বূপ
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$

আর
পোল দলীল?

লা

ঢাট৩০কথক পাট নিলা পাক, শিপ

পর

শী পক

১৪৩
পপ

লাস

পি

৯

পপ

পা দি

নটি

এল

গ্রাপ্ত
| হইয়াছে।: ৃক্ষটা্প্রাচীনবলিয্াই মনে হইল। ভোলা,

নাথ চন এইগাছটা দর্শন করিস বলিয়া ছে, (9 811
80100681058 (0৪ 07810130068 ৪, 1১০1191 ০ 2168৮ ৪07

0015,” এখান হইতে আমরা ললিতাকুণ্ড দর্শস করিতে গেলাম।
ললিতী-কু্জ ও বিশাখাকুণ্ড একই আকারবিশিষ্ট | তাহাদের

ইতিহাসও প্রার়্টুলা। নিধুবনে বিশাখার বংলী লইয়া শ্রী
তৃষিতা-প্রণযিনীয় জন্য মৃত্তিকাখননপূর্দক সলিল উত্তোলন
করিয়াছিলেন, আর নিকুপ্রব্নে বংশী 'যাগাইয়াছেন-_-সখি
'ললিতা। এ বিষয়ে আর বিনা বন্তবা নাই।

কাননের পশ্চাস্ভাগে এককোণে শ্রীকৃষ্ণের বিহারকুগ, একটা
ছোট অনতিপরিপর ইট্টুকালয়নূপে বিরাজ করিতেছে । এখানে
ভগবান আজও &গাপিনীগণের সহিত রজনীবিহার করিয়া
থাকেন। অট্রাবিকাভিতরে একটা ছোট পালস্কে প্রতিদিন
সন্ধ্যাকালে নানাবিধ নুগদ্ধিকুম্মে অপুর্ব শধা। রচিত হইয়া
থাকে।. রাণ্রি স্টার পর মার কেহ এ কাননে প্রবেশ করিতে
পায় না। নিশাশেষে যখন পাগাগণ উপস্থিত হন, তখন নাকি
এই রচিত কুগ্থমাবলি ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুষ্ট হয়। একথা অবিশ্বাস
করিলে, পাগ্জাগণ যাত্রিদিগকে সন্ধ্যাকালে গৃহে তালাবদ্ধ করিয়া
যাইতে আনুরোদ করে

থে কেছ পাঁচটাকা] বায় করিয়া এই

রহস্তা পরীক্ষা করিরা দেখিতে পারেন! প্রাতঃকালে তিনি
স্বহস্তে কুলুপ খুলিয়া গৃহ পরীক্ষা করিয়া লইবেন। আমরা
নানাকারণে এ কৌতুহল চরিতার্থ করিতে গাঁরি নাই ।শুনিলাম,

২1৩ ছন কৌতৃহলা ক্রান্তব্যক্তি এট রহস্ত উদঘাটন করিবার জন
নিশাকালে কাননমধো লুক্কাদিত ছিল। পরদিন তাহাদিগকে
?

১৪৪

|

25558 ভ্রমণ।
১৯৭৯

সপ

কি

জ

পাদ

আর জীবিত দেখ! গেল, না)সেই জআরধি কেহই আর. এই
দেবকাননে রত্মাপন,করিতে জাহুসী হন না।
এখান হইতে আমর। বঙ্কবিহারী ও জি

দর্শন

করিয়া, নিত্যানন্দের পীঠ দর্শন করিলাম। বুন্দাবনবাসিগণ
এই স্থানকে বড়ই সম্মানের চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে । ”
বৃন্দাবনের [সার়ামণি শালগ্রামের কথ! হয়ত অনেকেই
শুনিয়া থাকিবেন। এতবড় শালগ্রাম আর কুন্ত্াপি দু হয়

না। ওজনে দোয়া মণ বলিয়াই ইহার লাম সোয়ামোণি শাল,
গ্রাম হইয়াছে ।

|

রি

আদ্র আমার বৃন্দাবনে শেষদিন।
পবিব্রধাম পরিতাগ করিব;

গেলাম।

আমাদের

কাল প্রত্যুষেই এই

তাই পাগ্ডার ৰাপায় বিদাক় লইতে

পাগামহাশয়

বৃন্দাধনের ভিতর বেশ

বিথ্যাত লোক । অনেক রাঞ্জা, মহ্থারাঞজা, জমিদার

তাছার

শিশ্য। ঝাড়লঞ্ঠনস্থশোভিত তাহার সুসজ্জিত বৈঠকখানাঘরে
বনধলোকের আগমন হইয়াছে। আমরা যাইতেই অতি মমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। কতক্ষণ সুমধুর বাক্যালাপের পর
আমাকে যথারীতি বিদান্ধ দিলেন।

বিশাল খাতায় স্থান পাইল।

অর্থগৃর্। নহেন।

আমার নামধাম তাহার

ইনি অন্তান্ত পাগডাদের সু

আচারব্যবহারে

ইহার প্ররষ্ট এমাণ

প্রাপ্ত হইয়াছি।

|

পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোথান করিয়া, ৭ টার গাড়ীরমথুরাতিষুখে প্রস্থান করিলাম ।
বর্তমান বুন্দাবনের সহিষ্ত ভাগবকথিত

ৃ
প্রাচীন বৃন্দাবনের

কিরূপ পাদৃশ্া আছে, এবং এতত্সম্বন্ধে পাগুদিগের গল্গুলি

|.

১৪৫

বৃন্দাবন বু
সী

লাল উস

ক

পি

লি

লাস্ট পলা ২৯৯৭

নর

হিজর

ও

৫

টি

কিন্লুপ িশ্বাসযোগা, তাহাহ্রতঅনেক পাঠক? জানিবার জন|

বিশেষ কৌতুহলী হইয়াছেন । কিন্ত এতাদৃশা কুতর গ্রন্থেসে
সব বিষরের” সমাক্ আলোচনা অপ্ভব | এরিষয়ে কেবলমাত্র
দু'একটা কথ! আমার বঞ্তবা আছে । তীহা এই ;--

ভাগবদবণিত বৃন্দাবনের দঙ্গে বর্তমান বৃন্দ বনে অনেক সা্ৃহই লোপ পাইক়্াছে--একথা স্বীকার । বহুকাল ব্রজধাম প্রচ্ছন্ন
ভাবে অবস্থান করিতেছিল) ঠৈতন্তদেব ওশ্দপসনাতনের অক্রাস্ত -

পরিশ্রমও অমানুষিক ধারণাশকি হইইদানীং ব্রজের,অনেক
তত্বপুনরাবিক্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এক্সন্ত পাগাধিগের নকল কথাই
যে দৃঢ় সত্য, এমত বলা বাইভে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ
পাগাগণ স্বভাবতঃই অশিক্ষিত ও গল্পপ্রিয়।

যাক্রিগণের মনে

উৎসাহের সঞ্চার করিখার জন্য অনেক অযথাবর্ণনার বিশেষ পক্ষ
পাত করিয়া থাকে । চৈতন্দেবের

তিরোধানের পর, প্রতি

দর্শনীয়স্থানের সম্বন্ধেই অনেক অতিরঞ্রিতগন্পের অবতারণ করা!
হইয়াছে । বস্ত্রহরণঘাট তাহার প্রমাণস্থল।

বাঙ্গালী বৈষ্পবকবি-

গণের কল্পনাপ্রন্থত অনেক কথাই যে বহুগল্পের মৃলতিত্তি, তাহ?
নিশ্চিত।

এনজন্তই অনেকস্থলে

পাগ্াদিগকে বাঙাল! ছড়ার

আবৃত্তি করিতে দেখা যায়। ছ্িতীয়ত:, চৈতন্থদেবাবিষ্কৃত ফল
কথাই প্রবসত্াযাকি নাসে বিষয়েও সন্দেহ থাকিতে পারে। তিনি

নিজেও এবিষয়ে একাঁদন সন্দিহান হইয়াছিলেন। তবে এই
চৌরাশীক্রোশ পরিমিত স্থানই যে ত্র্ধাম, এবং বর্তমান বুন্দাবন,
গোবদ্ধীন, মথুরা, গোকুল ও মহাবনাদিস্থানগুলি যে তাহাদের
প্রাচীন সীমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইফ্কাছে, তাহাতে কিছুমাত্র সনোহের
কারণ নাই।

রূপসনাতন ও চৈতন্তদেব এ সম্বন্ধে অত্রান্ত; এবং
১৩

ধু

?
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উপসচিক |

শাবি +০0৮5০। দিত লি বা

৭৯৯ বাসা

পা

স্টিকার
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টি

রা

সাহাদের পক্ষে পলমাগাদিও খের খাছ রং হাহাহউক,.এই

পবিব্রপুরীর চিণাতও যে অবিুত হইছে, ইহার ধৃলিকণা-

মাঝ স্পর্শ করির(ও যে মামরা ধস্থ মনে করিতে পারির্তেছি, ইহাই
আমাদের মহৎ পৌভাগা--ইহাই বাঙ্গালীগৌরবের একদাত্জ

সত । বৃ্গাল
নিকট ভারতের
ীত্এইচিরখণের কথা এতদ্বেশ-

'বাধিগণ বিস্বৃতত হয় নাই। এন্ন্তই বুন্দাবনের সবজ_ আজ
বাঙ্গালীর অধিকার, অপীম--অনস্ত।

মানাবে মন্দিরে আঙ্গ

বাঙ্গালী সেবক-_বাঞ্গালী পৃদ্ক। এন্্ই গোবিস্জীর মন্দিরের
প্রধান সেবকের কাধ্য 'কামদারী, কখনও বাঙ্গালী ব্যতীত অপ
কাহকেও অর্পিত হয় না।

এস্টলে আর একটা করা বলা! কর্তব্য। যদ্দিও বৈষ্ঞবকবিগণের কল্পনামাহাত্যো বর্তমান বৈষ্ঞধধন্ম অনেকটা কৃঞ্জিমতা প্রাপ্ত

হইয়াছে, তধাপি এ বিষয়ে, তোলানাথ চত্ত্র তাহার 17568
01 & 171000৮ নামক ইংরেজাগ্রন্থে যে মত প্রকাশ করিয়াছেম,

তাহার লঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।

কেন নাই,

সে বিষয়ে পুক্ধনীয় বঞ্িমবাবু কাহার 'কৃষ্ণচরিত্রে বিশেষরূপ
উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন : ভোলানাথ চন্ত্র একন্থলে বলিতেছেন,
“হে ক্ৃষ্চ'আমি তোমাকে কুটরাজনীতিজ্ঞ মহাপুরুষ বলিঞ? সম্মান
করি,কিস্ত দেবতা বলিয়া বন্দনা করিতে পারিতেছিন। ।* আবার

স্থামান্তয়ে কহিতেছেন,-কঝ্ঃদীলা থুষ্টলীলার কাল্পনিক অনুকরণমন্ত্র বলিয়াই ধোধ ছয়) কারণ, থৃষ্টের ও রু্ণের নামের মাঝে ও

কারথ্যাদির ভিতর বিশেষ একটা সাদৃশ্বর আছে । এজন উহাদের
একটীর ইতিহাস আর একটার উপর স্থাপিত, এমতই সম্ভর |
পপি

১সসপাপাল

লীগ

পাতি

পিপিপিটিপ

গা বপশসটা
সি পিপিপি

মপীপ০৮০এাপপ

“পলক ৬পাপপাপশশপা
জন
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জাল
রি পাপ দি পি

লী

৯.

স্হান

পো

তাসলিমা

ভোলানাথ চন ছিন্ন বলিয়াপরিচিত, হইলেও, তাহার এই
অনংবন্ধ কথাগুলি হিন্দুদ্বেষিতারট,পরিচদ় দিতেছে । বৈদেশিক

এঁতিছাসিক্ষগণের সহিত আমাদের যতই মতড়েদ থাকুক, মহাভারত যে থৃষ্টের জন্মের বহুপূর্বে রচিতক্ইয়াছিল, এ কথা
সকপেছি স্বীকার করির। থাকেন । এ অবস্থান নামের সাঘৃষ্তে

এইরপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, থুষ্টকেই রুষ্ণের নকল
ছবি বলিলে. অধিকতর সঙ্গত হয় | বিশেষত, ট্রারুষেেরযে দকল

কার্ধ্যাবলির ভিতর তিনি খৃষ্টার় স্দৃণ্ত লক্ষা করিয়াছেন, তাহাদ্বেরও কতক কতক মহাভারতে উক্ত হইয়াছে! মহাভারতে
অনেক কথা প্রক্ষিপ্ত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একটা
প্রধান চরিত্র;

অনেক

সমালোচক

তাহাকে

এই গ্রন্থের

নায়ক (7৩7০) বলিষ্ধ! নির্দেশ কবিয়াছেন_ম্ুতরাং

মহাভার-

তোক্ত কৃষ্ণচরিজ্ কেবলমাত্র কল্পনাসস্ভৃত হইতে পারে না।
বিশেষ কৃষ্তকে কুটরাজনীতিজ্ঞ বলিয়া]. ভোলানাথ চন্ত্র নিজেই
যখন তাহার ্রতিহালিকতা স্বীকার করিয়াছেন, তখন

এ কথা

আর কোথায় দাড়াইতে পারে !
দ্বিতীয় কথা এই যে, ভাগবৎ যথনই লিখিত হইয়া থাকুক,
ইহাকে আমরা কিছুতেই বাইবেলের অনুকরণ বলিতে পারি না।
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উত্তরপল্চিম-ভ্রমণ |

১৪৮
লা এলসি
৯ সী পিটিসি

লাস সল্প

পাতি

লি লি লা পাত

পিতা

পা

চিল

পিক আও

লিল
পি এলো তি, টি লে লা সন সিলসিল াধজ।ইলী

যখন ভারতবাসিগণ ্েঙছধর্মাত্রকেই চি করিত, ধখন বিমলঞ্যোতিঃ আদরশপুরুষ বুদ্ধদেবুকও ব্রাহ্গগগণ আপনার বলিয়া

গ্রহণ করিতে €পারিলেন না, রন পার্বর্থী: *পরাক্রান্ত
মুসলমানগণ ভাং
ধুতে ধর্মাস্থাপনার্থ বছুচেষ্টা করিয়াও ক্ুতকাধ্য
হইতে পাবেন নাই, তন কোন এক দুরদেশ-সম্ভৃত নব্ধন্মের
কথ! শ্রবণ করিরা, ব্রাহ্ষণগণ তাহার অনুকরণার্থ হঠাৎ ব্যস্ত"

সমস্ত হইয়া উদ্ঠিবেন, ইহা কির্ূপে সম্ভতবে? আর কিন্ধপেই
বা ভাগবতকার এই

নবধর্মের আমূলবৃত্তাস্ত

অবগত

হই"

বেন? তখনও এদেশে থৃষটীয় প্রচারকগণের আবির্ভাব হয় নাই».
তখনও হিক্র বাইবেল বনুভাষায় সঙ্কলিত হয় নাই--কে তাহাকে
এ সুসমাঁচার বিস্তারিত জ্ঞাপন করিল? তিনি কি
মেচ্ছভাষ! সম্যক বুঝিতে পারিলেন ?

করিয়াই

ী

আর যদি এমত সম্ভব হয় যে, ভাগবৎ অতি আধুনিক, তবে
চৈতন্তদেবের কালে অবশ্তই কেহ কেহ এ কথা লিপিবদ্ধ করিয়
যাইতেন। এত বড় একপ্ন গ্রন্থকারের ইতিহাম পাচ সাত
শতান্ধীর ভিতর

বিস্বৃতির অতল-গর্ভে একবারে লোগ

পাইয়া

যাইবে, ইহ! বড়ই অসম্ভব|
হিন্দুগণ ধর্মের জন্য কথন কাহারও নিকট খণী লা হু

হিন্দুধর্ম যেনবপ মৌলিকত। আছে সেরূপ আর কোর পাইবেন? বিশেষতঃ হিন্দুগণ শাস্তরযাত্রকেই অসত্য বলিয়া গণ্য
করিতেন। এমতাবস্থায় তাহাদের দ্বার! এই প্রতারণামূলক

দ্বণিত অনুকরণ সম্ভবপর নহে। কবিদের কল্পনাম্পর্শে রুণচরিত্র বত দুষ্ট হউক, ভাগবতকারকে
করিতে পারি না।
|

আমরা এজন দোষী

াল্রা
৪1
ক

কাহিল লীন

লরি সিলসিলা

দিপির

সলাত ৮০১৪

পা

তাসিকাসপসিবালপা

॥
১৪৯

পনি

ক শসা

লাস
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(নি সীতা পাঠ করিয়াছেন, তিনি এই অপূর্ব সিদ্ধান্তে

কিরূপে উপনীতহইতে পারেন, তাহ! আশ্চর্য্যের বিষয় বটে!

গোঝুল।
বেলা ৮ টার নম মথুরা ট্রেপনে নামিগ্লাই এক্াধোগে
গোকুল রওয়ানা হওয়া গেল।

মথুরা হহতে গোকুল পাঁচ

মাইল দূরধন্তী। ধুনাকুলে উপস্থিত হইতেই, অপর তীরে
গোকুলের প্রানাদমাণা দৃষ্ট হইল।

নদীকুলে এই হর্ম্যরাজি

একটা সু দুর্গৰৎ শোভা পাইতেছিল।
যমুনার উপর তরণীমালা দংযোজিত করিয়া সেতু নির্মিত
হইয়াছে । আমরা পার হইতে যাইতোছ, এমন সময় একজন
পাপ্তা কোথ। হইডে ছুটিয়া আসিয়া, আমার

পিছনদিকে একা

চাঁপিয়। বসিল।

তাথস্থানে (ক্ষার জালার় ও পাগাদের অন্তায়
দারধীতে পূর্বেই যথেষ্ট জালাল ছ্ইয়া গিয়াছিলাম। এখন

ঘাড়ের উপর এক

নূতন প্রভুর পতনোপক্রম অনুভব করিয়া,

একটু চোকমুখ লাল করিয়া গম্ভীরম্বরে বলিলাম, “আমার
পাণ্ডার দরকার নাই_তুঁমি অন্তত্র যাও ।* কিন্তু কাহার পাধ্য
ত্বাছাক্কে স্থানান্তরিত করেঃ

সেআমার কথ! আমলেই আলিল

না। পরন্ধ দেনাপা ওনার একট। বন্দোবস্ত করিতেবাঁদল।
$

১৫৪
নি

ও

উ্ত্িজমণ।1 টি,

িপাস পিপনিসিশ
এসপপপি

পোপাশীপপিশিশাান

2

বুবিয়া দেখিলাম, আমিনহাযহীদ একক সিটেলোকের
লাছাযা চাই বটে চোকমুখ রাঙ্ছানীটা একটা পলিসি (৯09)

মাত্র। তখন আমিও, যাহাতে ছু'পরস। ক্ষক্র লইতে
পারি, তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। কিন্ত আমাদের
সন্ধিপত্রের পাক্কা বন্দোবস্ত হইতে না হইতেই, গাড়ী গোকুল
পৌছিল। আমর! আর এ বিষয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য না ক্ষরিগা
গ্রামে চুকিলাম।
গোকুলের দালানগুলি প্রা%ুই আধুনিক । পুরাতন প্রাপাদনিচয়ের মাহ! কিছু চিহ্ন ও ভগ্রন্তপ এখনও

বর্তমান আছে,”

তাহা চারি পাচশত বংসরের অধিক প্রাচীন হইবে ন!।
গাড়ী হইতে নামিয়াই সম্মুখে একটা চতুর্দিকপ্রস্তরবন্ধ জলাশয়
দেখিতে পাইলাম, ইছার নাম “পোতরাকুণ্ড :» যেদিন শ্রীকৃষ্ণ
মখুরাতে

জন্মগ্রহণ

করিগাছিলেন,

সেইদিন

মেই

সময়েই

গোকুলেও নন্দ-গৃহিণী ষশোদা একটী কন্তাসস্তান প্রসব করেন ।
কুষ্ণবৈরী দুর্দান্ত কংসের ভয়ে বন্থদেব, এই কন্ঠার সঙ্গেই
স্বীয় নবজাত সন্তান পরিবন্তিত ফরেন, নবপ্রস্থতি যশোদ!,
পরদিন এই কুণ্ডেই আপন বস্ত্ার্দি ধৌত করিয়াছিলেন। সেই
অবধি ইহার জল ছিন্দুনরনাব্নীর চক্ষে বিশেষ পৰি. হযাছে।
সম্তানলাভাশাদ্ধ ও সন্তানের মঙ্গলার্থ বহু সধব! হমদী আজও
:
এই স্থানে মাঁন করিয়া পাকেন।

গোকুলের দেবমনদির গুলি বড়ই ছোট ছোট। সঙ্কীণ পথের
ছুধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে এক একটী দেবত1 লইয়1, এক €কজন

পাণ্ডা বাবদ জুড়িয়া বসিয়া আছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া,
ছিলাম, প্রাণান্তেও এখানে অথ! পরমা খরচ করিব না--

পসপস্মস্ি

করিওনাই। কিন্তু-এনন্
তাহাকে বেশছার, কথা নিতে
হইয়াছিল) দেবতাদিগের মধ্যে, কোথাও

ননদ-যশোদা,

. কোথাও টাঁপিনীগণপরিবেষিত বালক দর বা দধিমন্ন- |

দণ্ধধারিণী ধশোদার মাতৃমুস্ি দেখিতে, খাইলাম) একস্থানে

পুতন।' রাক্ষরীর বিনাশদৃহা দৃষ্ট হইল। আর এক মন্দিরে
শ্রীরুষ্ণের শৈশবকীলীন দোলন। নিশ্থিত করিয়া রাখ! হইয়াছে।

যাত্রিকদিগকে পুণ্যের লোভ দেখাইয়া, এই দোজনায় ঝুলন
দিতে বলা হয়) আরম্পশ কর! মার পয়দা ফেলিবার অন্ুজ্ঞ!

প্রচারিত হইয়া থাকে । আমি £গোটাকত রাগ] রাঙ্গা চোক
ও কড়া কড়া বচন হুদ্রম করিয়া,গন্ধম্পর্শ পরিত্যাগপুর্বক কেবল, |

মাত্র চোখের দেখ! দেখিয়াই যমুনাকুলে উপনীত হইলাম ।
এতক্ষণে পাঞ্জামহাশয়
যধুনা সনেকটা শুষ্ধ হইয়া

নিজমূত্তি ধারণ
করিলেন।
গিয়াছে); বালুকাচর ভাসিয়া

উঠিয়াছে । এই বালুকাচর হইতে পাড় অনেক উ*চু। তে
সারি সারি অনেকগুলি পাষাণ-গঠিত ঘাট আছে। পাগামহাশয়
নীচে নামিয়াই, বালুকারাশির ভিতর হষ্টাৎ বসিয়া পড়িলেন?
তারপর আমাকে উপবেশনপূর্বক অন্ুলিমঞযোগে একটা চতুক্ষোণ

মণ্ডল আন্কিত করিতে বলিলেন। ছঃখের বিষয়, আমি তার কথায়

কিছুমাত্র সহানুভূতি প্রার্শন না করিয়াই, অন্তদিকে প্রস্থান করিলাম। তখন তিনিও অগত্যা আমার পশ্চাৎগামী &ইলেন । যে
ঘাটে এই কাণ্ড হইতেছিল, তাহার নাম ফেলীঘাট । গোপিনী-

গণ এই ঘাটে শরীরের বংশী চুরি করিয়া নানারূপ জ্রীড়।
করিয়াছিলেন-- এইরূপ কিংবদন্তি

|

ইহারই কিয়নুরে নন্দযশোদা ঘাট ।কথিত আছে, এই ঘাটে
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কৃষ্ণসছ ধশোদা সানার্ঘআগমন করিতেন ইহারই উপরে
ছর্গ--প্রাকারাকা] রূ উর বাস&বন।

ইহার পরিচয় দিয়া থাকেন।

পাওারা ননাতবন বলিয়।,

আমার নিকট উট মোগল-

রাজত্বের কোন শুগৃঢ় অট্রালিকার উত্তম গঠিত 3 বলিয়াই
বোধ হইল।

,

এই সব দেখ! হইলে আমি চারিগঞ্জা রী ফেলিয়া দিয়া,
পাণ্ডার হস্ত হইতে কোনরূপে মুক্তি পাইলাম । তাহাদের একটা

গুণ এই যে, কোনরূপে একবার রফাশেষ করিতে পারিলে,
পূর্বগোলযোগ সকলই বিস্বৃত হইয়া যায়। তখন সন্তষ্টচিত্তে
, যাব্রিগণকে সর্বাস্তঃকরণের সহিত 'দফল' প্রদান করিয়া
থাকে।
আজি

মৃহাবন ।

গোকুল হইতে মহাবন একমাইল মাত্র দূরবর্তী। রাস্তায়
ছোট ছোট বালকগণ ধাত্রীর উদ্দেশে দল বাধিয়! বসিয়া থাকে,
'আর কাহারও সাক্ষাৎ পাইলেই পম্চাৎ পশ্চাং দৌড়িতে থাক।
ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই সবকুমারমতি বালকগণ্ জীরসের
মুকুলেই এই স্বণিত ভিক্ষাবৃত্ি অবলম্বন করিতে শিক্ষা পায়।

গাড়ীর পিদষ্টন পিছনে অন্ুত অধ্যব্দায়ের সহিত দৌড়িয়া,

তাহারা যে পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাহার তুলনায় তাহাদের

সানান্ত প্রাপ্তি কত অকিঞ্চিংকর! ন্মথচ এই পরিশ্রমে জগতের
কিছুমাত্রই উপকার দাধিত হয় নাঁ। আমার মনে হয়, এই

ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্তে তাহাদিগকে যদি কোনও দেশহিতকর
ৃঁ

.ঃ যঙাবন। ডা
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পাস্তা সিনা

সি

কার্যে উপধুক্তবেতনে নি কর) ধার, তবে একদিকে .তাহ!

দের যেমন কভাব দৃপ্ীতৃত ও কষ্টেরলাঘব হয়? অন্তদিকে তেম*
নই দেশেখগুঅশেষ উন্নতি নাধিত হইতে পারে]

যাহা হউক, এই দকল ছেলেগুলি বেশ বু ও সহাদয়় বটে।
বাঙ্গালীর ছেলের মত কুট প্রকৃতি ও বিদ্রপপ্রিয় নহে। তাহারা
আমাকে মতি সম্মাদরপুর্কবক মাবন দেখাইতে লইয়া গেল।
গ্রামের বাহিরে একাওয়ালা বিশ্রাম করিতে লাগিল।
মহাবনের

নাম শুলিদ্লা প্রগমতঃ ইহাকে একট। প্রকাণ্ড

»কানন বলিয়াই আমার মনে হুইঞ্পাছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়,

মন্টান্ত তীর্থের ম্যায় ইহার ভাগেও নিজ্জনতা ঘটিকা উঠে নাই।
উপস্থিত হুইর়া দেখিলাম, এও এক সন্থর বটে।

চারিদিকে

ভগ্রাট্রাশিকার স্তপরযশি । এইখানেই নাকি কোনদিন নদাভবন

প্রতিষ্ঠিত ছিল-_তান্থার অনস্থিতির চিহ্ন আজও

যাত্রিগণকে

প্রদর্শিত হইয়া থাকে । একটী প্রকাণ্ড মসজিদের ভগ্মাবশেষরূপে
এই চিহ্ন পতিত আছে। কোনকালে যে ইহা একটা ম্ন্দর হিন্দু
মন্দির ছিল, তাহ। নিশ্চয়।

সারি সারি স্স্তগুলির কারুকার্যোর

দিকে লক্ষা করিলে, একথা স্পষ্ট বুঝ! যাঁয়। চৌরাশীটা স্ুদৃপ্ত স্তপ্তের
উপর স্থাপিত বলিক্না ইহার নাম চৌরাশীথান্ব। হইয়াছে ।
পাণ্ডার। এই গৃহাকেই নবঈীভবন বলিয়া নির্দেশ করে, এবং ইহার
ভিতরের কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরীীকে “যশোর্ার স্বৃতিকাগার,*
“রুষের ষ্টীঘর” প্রভৃতি নানা নামে পরিচয় দেয়। যাত্রিদিগকে
দেখাইবার জন্ত একটা দোলনা ও একটা দধিমন্থননণ্ডও এক-

প্লিকে রর্সিত হইয়াছে । আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেখান
হইতে বাছির হুইয়। আমিলাম।
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ছেলের! তার গর আরও, করেকটী বেবজবির দেখাইয়া,

আমাকে বথায় এক! রাখি! আসিয়াছিলাম, সেখানে বই
গেল। তাহাদেঃ বালহথলন ব্যবহারগুলি বড়ই বিইনগু. প্রীতি,
প্রদ বোধ হইতেছিলে।
শিলা

দ'উজী।
মছাবন ছুইতে পূর্ণ চারিক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া-"দাউলী।

এখানে বলরাষের বিশাপপ্রতিমুত্বি ও বৃহৎমন্দির প্রতিষ্ঠিত*
আছে।

দেবালয়ের পার্খেই ক্ষীরপমুদ্রনামক জলাশয় । বাব্রিক'

গণকে এইখানে দুপ্ধদান করিতে হয়;

তার পরিমাণ

যাহাই

ছউক-এক পর়সার হইলেও ক্ষতি নাই। মন্দিরের অন্পার্্ে
শ্রীকষ্ণের ৪ একটা ক্ষুদ্র মন্দির স্থান পাইয়াছে।
ছইধারে কহদৃরবিদ্তৃত শোভাসমান্বত অসংখ্য

প্রান্তরগুলি

অতির্ুম কারিয়।, 'আামাদের গাড়ী গ্রামের সমীপবর্তী হইতেই
ছোট ছোট ছেলের আবার আপিয়। পিছনে পিছনে দৌড়িতে
আরম্ত করিল। মহাঝনের বালকগণের স্তায় ইহাদের অভিগ্রায়
তত মহৎ নহে। অনেকেই এক পয়সা, আধ পয়লা, মগ, কি
লিকি পয়স। ভিক্ষা পাইবার জন্ত এভডাধিক পরিস. করিতে
ছিলড

ঘযাব্ধিগণের সাহায্য করা তাহাদের উদ্দেপ্র নহে । সে

কি দৌড়! এই সামাগ্ধ উপার্জনের জন্ট কেহ কেহ একক্রোশ
পর্ধযস্ত দৌড়াইল। আমি রঙ্গ দেখিতে লাগিলাম; সঙ্গে সঙ্গে
ভারতের এই ছুর্দশামর চিন্ত দেখিয়। চক্ষে জল জা[দভেছিল। কে

তাহাদিগকে এ পথ হইতে ফিরাইয় আনিবে 1? কে তাহাদিগকে

পপ

ক্স

র্ভৃবাপপথ হান কার জানের,
বের রালতার হার

উন করিক্া দিবে? এই ছুলভ,জারামনাধ্য'প্রিশদ
'
শি ষন্তই
না ম্পাবদিণি কিন্ত অপান্জচালিতহ্যাতাহারা দেশের কোন্
উপকার সাধিত করিতেছে? বাত্রিগণের বন করিস!
বৈদেলিকগণের ও সমাজের কি অনিষ্টই না, উৎপাদন ক্ষারিতেছে? ভাবিরাঁ চিত্তিয়া। মনে করিলাম, দিবন1--এক পন্মসাও
ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে এই অসৎপথে চালিত হইতে উৎসাহিত করিব না। কিন্তু তাহাও কি পারা যায় ? এই কোলা

* শিশুগণের প্রাণপণ দৌড়, আঁর সঙ্গে গঙ্গে সকরুণ 'বাবুজী,
লালানী-_-ও বাবুজী, ও লালাজী” সম্বোধন দেখিলে ও শ্রব'
করিলে হাদয় দ্রব হয 7 তখন 1১591808107) এর ১1121 কোথায়

অন্তর্থিত হইয়া যায়ঃ কে বপিবে? তখন কি আর এত ভাবিবার
অবপর থাকে 1 একটী ১৯।১২ বংরের শিশুকে প্রায় তিন মাইল
পথ এই রূপে দৌড়াইয়া, আমাকে বিলক্ষণ অগ্ুতাপানলে দগ্ধ

হইতে হইয়াছিল ।
দেধমনিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তুমুল উৎসঘ আরস্ত
হইয়াছে । দোলযাত্া প্রা সমাগত । এই সমস ব্র্ধধামে
সর্বত্র আমোদলহরী প্রবাহিত হইতে থাকে । দেখিলাম, শত

শত লোক,যৃহত নাটমঙ্গিরে,আবীরমণ্ডিত হইয়া ,উচ্চদ্থয়ে সঙ্গীত
আরস্ত করিয়াছে । কেহ কেহ বা আবন্দআোত লংযত করিতে

না গারিয়া। উদ্মত্তভাবে বৃতা করিতেছে । তাহাদ্দের ফাগমপ্ডিত '.
অঙ্গপ্রতাঙগ ও বেশভৃঘা, অপূর্ব শোভাবিস্তান্গ করিয়াছে ।
আধি যাইতেই পাগাদের মধ্যে সহল একটা উত্কট আখনন্দ-

ধ্বনি উদিত হইল। তখন তাহারা সঙ্গীতাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক,
রঃ

১৫৬.

উদ্পিজ
ভ্রণণ।
চপ

রস

জিদ পির

পরল
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বাতি

নিহিত

মৃগানুসরণকারী ৃগরাগবৎ আমার দিকে খাবি. হইল্।
কোথার বাঙ্গালা,দেশ, আর কোথায় দাউমী1 এমন শিকারের
বোধ হব, তাহার অনেক দিন সাক্ষাৎ পার নাই 1* গাহাদের

রকম সকম দেখি বান্তবিকই আমার ভয়ের মঞ্চার হইয়াছিল।
যাহাহউক, আমি কাহাকেও আমল ন। দিয়া, নিজে নিজেই

দেব-দর্শনে চলিলাম। তখন তাহারা যে ভীবপমূর্তি ধারণ করিল,
তাহা চিত্রে হইলে দেখাইতে পারিতাম।

দুঃখের বিষয়, আহি

ইউরোপীয় পরিকব্রাঞ্জক নহি_-ফটোগ্রাফের ক্যামারা! টাামারার

ধার ধারি না। মুতরাং পাঠকের কোন চরিতার্থ করিতে ”
পাবিলাম না।

|

মন্দিরের মধো বলরামের বৃহৎ কষ্চমুর্তি একাকীই দণ্ডায়,
মান আছেন । ঘরের আর এক কোণে, রেবতীদেহীর গ্তিমূ্তি |
বনু স্ত্ীপুরুষ দেবদশনে আপিফাছে। আমি এক পয্মলার মিছুরি

ভোগ দিয়া, বারে আ.নয় ক্ষীরসমুদ্র ও শ্রাকষ্চের মনির দশন
করিলাম । ছু'একজন পাও্ডা তথাপি আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে খুরিতে

লাগিল ও অযাচিতভাষে এটা, ওটা, প্রদর্শন করিতে লাগিল।
ব্যবহার দেখিযা বোধ হইতেছিল,যেন আমার রি থিখরতা
সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ সন্দেহ ছিল।

|

ই

উত

সন্ধার প্রাক্কালে পুনরায় মথুরাতে উপমীত হই ।ধানে
ভাল ভাল ধর্মশালা! আছে; কিন্ত একক বলিয়! তথায় আমার

আশ্রয় মিলিল না । অগত্যা সরাইছে স্থানগ্রথণ করিলাম । এখানকার সরাইটীও ইটাওয়ার মতই খোলার ছাদ ও মেটে প্রাচীরবিশিষ্ট। নুতরাং এ বিষয় হিারিটি না ফ্ি.'আবহ্যক
নাই ।.

দান শ| ্োছুলের পথে জিতে টাযাকে ছুই,

মখুরাতেঅবতরণ করিতে হইয়াছে) কিন্তুরখ বদলৌধা্িপমসিত মনোহর সহরদর্শনসৌভাগ্য এখনও আমাক ভাগো ঘটিকা
উঠে মাই পািকনহাত: এ সন্ধে নি চরিতার্থ করিতে
পার়েননাই।

(মধুর
শতিপ্রাচীন স্থান বাধীকি ও মহ গর
টাকে “মৃরসেন' নামে অভিছিত করিয়! গিয়াছেন। কথিত

আছে, ভ্রীরামচন্ত্রের রানদ্বসময়ে এইখানেই লবগরাক্ষদ বাস
করিডেছিল। এবং পরে তদীয় অনুজ শত্রত্বকর্তৃফক নিহত হয়
7601605, ৪) ধুবং চ18) প্রভৃতি ম্্রীক্ষগণ এবং ফা হিয়াম

ও হিউএন্থসঙ্গ প্রভৃতি চীন পরিব্রাকের! এই স্থানের কথা
বিশেষদূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন! ফা হিয়ান ও হিউএন্থসঙ্গের সমর মথুরাতে বৌদ্ধধর্টের চরযোগ্গতি সাধিত হইয়াছিল ।

তখন বহুসংখ্যক বৌদ্ধতিক্ছু ও বৌদ্ধাদঠ এই নগরে দুষ্টহইত
ছিউএন্থ সঙ্গের সময় একজন বৌদ্ধয়া্া, এই স্থানের শালনগও
পরিচালিত করিতেছিলেন। সেই কালের কিছু ফিছু চিহ্ন আদ্যাপিও বিদাধান আছে;

কিন্ত ইন্থায় খ্বাবছিত পর হইতেই,

বৌদ্ধধর্মের অবনতি আরস্ত হয়; এবং দশমশতাবীন্র প্ষেতাগেই
হিন্দুপরাধান্ত এই নগরে পুনঃ সুপ্রতিটিভ হর । তৎকালে ইহার
স্যায় সমৃষ্ষিশালিনী মগরী কুত্বাপি দৃষ্ট হইত না--অভূলনীর
শোভা ও ছম্পদ্ধে বৈছয়স্তধামও বুবি ইছার নিকট পরাজয়
মানিত!

মুলতানমামুদের পত্রাংশ হইতে আমরা এ বিষয়ের
১৪

্

১৫০
পপ

পি

উকি জদিণ|
1পপ

পপ

জপ

মি

০৯৯

অনেক কথা জবগভ হইতে পারি। শত শত জেবমন্দিবে
অভ্রভেদী বুড়া, গ শ্বেত প্রস্তরনিশ্মিত অট্টালিকা শ্রেণীর আপ.

রূপ কারুকার্ধা:ও শিল্পনৈপৃণা, এবং বছমূলা মণিফুক্জাদি গঠিও
অসংখা দেবমূদ্ঠির্শন করিক্া, এই কঠোরহৃদয়, বিশ্ববিজয়ী
ভূগতিও একদিন স্তস্তিভ হইয়া গিব্াছিলেন।

এই* বিপুল

বর্ধারাশির প্রবল আকর্ষণেই অর্থলিগ্া,
বৈহধ শিক.নরপতিগণ
বার বার ইহাকে লুন করিতে কিঞ্চিতমারও কুষ্টিত হয়েন নাই?

স্থলতানমামুদ, সেকে দরলোদী, আরগ্গজেব ও আমেদ সা দৃরাম
ইহাদের, প্রতোকেই এই 'অতুলবৈভবরাশি হস্তগত করিবার
জন্ত এবং ধশ্খুদ্ধেষিতা চপ্সিভাাভিজাষে, সহত্র সহন্র নরছত্যা৪

অতি তুচ্ছ এবং সামান্ত কাধ্য মনে করিয়াছেন। এইরূপ পুনঃ
পুনঃ নুষ্ঠিত হইয়াই ইহার পূর্ব-সম্পদ এককালে অন্তহিত হইয়া
গিয়াছে।

কিন্তু তথাপি অথুরা চির্লোরম-_চিরমাধুর্ঘযমর !

মানবের হগ্তখচিভ কুত্রিমসৌন্দর্যরাশি আনৃপ্ত- হইয়াছে বটে,
কিন্তু ইহার স্বাভাবিক শান্তিময় তাব এখনও নষ্ট হইতে পার

নাই । এইটুকুই ব্ামার্দিগের একদাজ সৌভাগ্যের কথা
জিত হইবে ।

্

|

: সরাইর়ে আসরাব পত্রগুলি রক্ষা জর বৃদ্ধা
ডা নী
প্রয়োজনীয় দ্রবাদি সংগ্রন্থের উপদেশ ্রদানাস্তরমহক সিটি
যাহির হইলাম ।

টি

রা

ক্রমাগত ভ্রমণে আজ ববাঙাকে ক্গানাহার পর্যাত পরিত্যাগ

করিতে হইয়াছিগণ। সেই'বে দাউজীতে একটুক্রা মিশ্রির প্রসাদ

গলাধ:করণ করিস্াছি, তারপর আর জলগ্রহণও' ঘটিরা উঠে
নাই।

উদরবিশেষ অগ্রিমূ্তি ধারণ করিয়াছে দেখিয়া, নিকট.

্
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বর্থী কোন ময়রার দোকানে প্রবেশ করিলাম।. বরাত. ভালই
বপিতে হইবে-বেশ টাটুক! টাটুক্ষ। আটার ন্ুচি পাওয়! গেল.)
বিশেষ মালাই ও গে অভাব ছিন্ল না। সারা্রিনের উপবাসের

প্র পরিতোবসহকারে বোলআনারূপ উদরপুরতি করিলাম ।
জঠরানল নির্বাপিত হইলে, তাস্থুল চর্বণ করিতে করিতে,
নগরের দ্বারদেশে দাড়াইয়। ভাবিতি লাগিলাম,*এখন কি করি?

করিবার যে কাজ

ছিল না, তাহা নছে। বরং সময়েকই

অভাব ছিল, বাঁদয় বসিয়। এই ছুলভ* সময়ের এক মুহূর্তও
নষ্ট করার বামনা মোটেই আমার,ছিল না| কিন্তু এদিকে দিব!,
প্রায় অবনান
-স্থানও সম্পূর্ণ অপরিচিত । সঞ্ধ্যার কাল ছা!
ধীরে ধীরে নামিয়৷ আমিতেছিল; অসংখ্য প্রদীপমাল। ইতস্তত:
ফুটিক্া হালিতেছিল। চারিদিকে বুলোকের বিচরণ; উপরে

প্রশান্ত নীলাকাশ ও"উদ্নতফটকপথে নগরের ্তুদৃশ্ত অস্টরালিক!
শ্রেণী এবং শন্রভেপামন্দিরচুড়াঙ্ছবি দেখিয়। দেখিয়া] আদি
কেমন বিহ্বল হই গেলাম । একা একা কোথায় যাইব,
'যাবয়া চিস্তিষা ঠিক করিতে পারিলাম না ।

চিরসনৃদ্ধিশশাপলী মথুবানগরী হিন্দুর চক্ষে কি পবিত্রস্থান।
নবদুর বদেশে অবস্থানকালে কন্পনাসাহাযো কতবার ইহাকে
দশুন করিয়াছি; কল্ন]র কল্পনায়, ইহার অস্তিত্ব আমার লিকট
একবারে যেন কল্পনাময় হইর উঠিয়াছিল। আজ সতা মত্যই
এই
চিরাকাজ্জিত রাজ্র দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, নয়নন্বয়কে বিশ্বাস
করিতে পারিলাম না । আমার চতুষ্ার্শবথ ৃপ্যাবলী সেই কবিত্-

ময়্ী নগরী৪ নঙ্গে এক'বে কেমন মিলিয়া গেল! আমি সুগ্ধ হয়া
কেবলই রীড়াই! রহিলাম।

প্রদোষের শীতলসমীরণ আমার

১৬৭.

ইন

স্মিত শিপ
সস

লা

সপ

দন?

লতা ৬পিক

।

সস

লি

সবি

পিন লাউ সা ১

ললাটদেশ স্পর্শ করি, খরমবারি- অপনোদন ন করিতেস্িগ । বোধ

হইল যেন, এরূপ আরাম বছদ্িল উপভোগ করি নাই।

*

ষাহা হটর্ক, পৌভাগ্যবর্শতঃ এই ময় একজন পাখা
আসিয়া দর্শন দিতেন । বিদেশীষ্ পরিব্রাজক ও তীনযান্রিদের
মনের কথা পাণ্ডারা যেমন বুঝিতে পারে, তেমন আর (কই

নহে। পাগ্ডাঠাক্ুর দিয়াই, আমি বাঙ্গাজী কিনা, কেন
এখানে আসিক়াছি, কোথায় অবস্থান করিতেছি, ইতিপূর্বে

আক. কোন পাগামহোদয় আমার ঘাড়ে চাপিতে পারিস্নাছে কি
না, না পারিলে এখনই তিনি গে স্থান অধিকার করিতে সম্পূর্ণ
রার্জি আছেন--একখ্বাসে এমভ অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়! ফেলিলেন । অধিক বাকাবায় বাহুপা ; বিশেষ আমিও এইক্ষণ তাহাদের
দর্শনানুগ্রহই সর্বাস্তঃকরণে ম্পৃহ৷ করিতে ছিলাম--কাজেই
কালবিলগ্ব না করির! একট। বোঝাপড়া
'করিয়া লইলাম ও

তাহার পশ্চাৎগামী হইলাম ।
এখন

আমি বড়ই গোলে

কিরীটিলী

আনন্াকোলাহলমপ্র!

পড়িয়াছি।
নগীর

কথা

এই *শ্বেতসৌধকিরুপে বর্ণনা

করিব? কোলাহলমগ্ন অথচ শান্তিময়, ধুলিরঞ্জিত অথচ নয়নাভিরাম,

ভাঙ্করকিরণদীপুধবল প্রশ্তরশোভিত, অথচ দিশাছে

মলয়ানিল তুল্য প্রীতিপদ-_-এমন আর দেখিয়াছ কি” শৃশ্ত__
সমৃদ্ধিসম্প্ন-_ আনন্দময়! এমন

ত্রাহম্পর্ণ আর

কোথায় ?

বমুনাবক্ষ হইতে একবার ইহার অতুলগ্ধমারাশি দন

কর,

নিশ্চয়ই মোহিত হইবে |.

নদীতটশোভা বারাণসীরও আছে, মথুরারও আছে? কিন্তু
এমন শান্তিময়ও আরামপ্রদদ ভাব বুঝি আর কোথাও নাই।
4
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মথুরার ঘাট গুলি বারাণসীর মত উচ্চ, সুদূড় এবং গ্রশাস্ত নহে,

স্বিস্ত সৌন্দযা ও শোভাতে ইছাদের তুলনা গ্লাই। অনতিউচ্চপাড় হইতে,মন্দিরগুলির প্রতিবিষ্ব স্থিরযমনারঙ্ষে কেমন চিত্রিত
হইয়াছে! এ বিষয়ে 039010101810910 সাহেব যয বলেন, তাহ!
কতক কতক সত বটে )--৭1।. 8501001200৪
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মথুরাতে অনেকগুলি সুৃ্ত ঘাট মাছে।

তন্মধ্যে, বিশ্রাম

ঘাট ও ঞ্রুবধাটই যাত্রকদের নিকট বিশেষ পবিক্রস্থান$ এই ছুই
ঘাটে নানভ্তর্পনই এই তীথের প্রধান কাধা।

বিশ্রামঘাটের পান্ধাশোভা এ জীবনে বিস্বত হইব না।
বিস্তীর্ণ মোপানাবলির ভিতর চরের পর চত্বর__তাহাদের

পার্থইকতকগুলি* দেবাণয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই চত্বর
ও সোপানাধলির উপর পাওারা

পুঞ্জাতর্পণোপচারাদি এবং

ভুবনমোহিনী চম্পকবরণ! ব্ধপমীগণ রাশি রাশি ফুল লইয়। বসিয়া
আছে;

দেবমনিরগুলি

হইভে

অসংখ্য

ঘণ্টাধধনি

উত্থিত

হইতেছে--তৎসহ ষধুরহাসিনী মথুরাবাসিনী কামনীগণের কণকন্বর মিশ্রিত হুইয়। যমুনার তরঙ্গে তরঙ্গে কোথায় বাহিত হইয়া
চলিয়া যাইতেছে, কে, জানে? সম্মুখে স্থিরা-_ধীরা--অতুলশোভাদমন্বিতা যমুনা! সকলে মিলিয়া কি এক প্রশাস্তভাবের

সৃষ্টি কৰিতেছে! চঞ্চলতার সহিত মধুরতার, উচ্ছাসের সহিত
গান্তীরধধোর সম্মিলন, এরূপ বুঝি আর

দেখি নাই।

এ দৃষ্ত

বড়ই মানু, এ শোত] বড়ই ছুলভ। দেখিয়া! শুনিয়। ভুলা ,
যা়কি 1

১৬২
স্পপাসপীসপানিাপিপাি পপ

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমপ |
পিপল

স্পস্ট

সপাস্প সি

পিস্পসলিপপাসিএি

সস

সপ

2

,

হিরা

০

2

বিশ্রামঘাট প্রকৃতই বিশ্রামঘাট বটে । কথিত আছ, শ্্রীরঞ্চ
কংসাহ্থরকে বধ কমিয়া এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন ) এইই

জন্তই ইহার নাম ।বশ্রামঘাট হইয়াছে । যে আরামের, উপকরণ.

গুলি একদিন ভশ্বীবানের স্বেদসিক্ত বদনমণ্ডল শাস্ত ও হীতল
করিয়াছিল, বোধ হইল যেন

তাহারা আজও

অলক্ষ্যে থাকত!

এই ঘাটে শাস্তিবান্সি পিঞ্চন করিতেছে । যেন, সেই বিশ্রামের
আরামপুর্ণ ভাবটী আজও মনুষ্যের শত বাধা উপেক্ষা করিয়া
এইখানে লুক্তায়িত রহিয়াছে।

পাঠক,

তুমি ঘর্দি সংসারের

কুটিল প্রবাহে সুখশাস্তি বর্জিত হুইয়া থাক, যদি কোন নিষুর
আঘাতে তোমার কোমল হৃদয় চুরনীকৃত হুইনা থাকে, যদি জীবনের চির-সঙ্জিনী একমাজ

প্রেমী ভার্ধাবিয়োগে

জীবন চিরছুঃখময় হুইরা থাকে; আর ধিক
তুমি পুত্রশোকাতুর হও, তবে একবার

তোমার

কি বলিব,

যদি

এইখানে ছুটিয়। আইস-_

আদিম! এই শান্তিময় নিকেতনে উপবেশন

কর; একবার এই
সন্ুথে
উপবেশনকরত:,
পার্থ
এক
প্রস্তরসোপানাবলীর
'নেন্রপাত কর) একবার মুদ্মারুত-সঞ্চালিত ক্ষুত্রধীচিমালিনী
যমুনাবক্ষে রূপপী ব্রজবাসিনীগণের
ভাপান দর্শন কর?

দোলারমান

প্রদীপমালার

ষন্ধ্যারতির দেই মধুরগঞ্জন, বছলে:
কর

সেই আননদদঞ্চালিত উন্ধত্ত পদবিক্ষেপ, তগুপরি ৬ঞগণের
ঘন ঘন বিজয়ধ্বনি, দেখ, শ্রবণ কর । আবার তোমার বাচিতে

সাধ হইবে, আবার তোমার উত্যক্ত জীবন শাস্তিলাভ করিবে-তোমার প্রাণের ভিতর এক নৃতন কপাট উদ্ক্ত হইয়া ঘাইবে।

উপরে, তারকাথচিত অনন্ত নীলনভোমগুল, নীচে প্রদধপশিখামণ্তিত কালশোতাময়ী কাপণিন্দী, তীরে এই সহস্রকষ্ঠবিশ্কুরিত

» মধুরা।

৬৩

আনন্বধ্বনি--সকল দেখির! শুনিয়া, তুমি জগতের ক্ষুদ্র কীট.

তখন্স কি ছুঃখে অভিভূত থাকিবে বল দেখি 1৯

|

বিশ্রানখুটের মিকটেই যমুনাঁকলে সতীবু্জনামক স্মরণ
মন্দির । কাহার শ্মরণমনির, সে বিষয়ে একটা/জনশ্রতি আছে।
প্রবাদ,এই যে, মহারাজ কংস নিহত হইলে, তদীয় মহিষী এইস্থানে বসিয়।, প্রিহ়পতির নিধনসংবাদ প্রাপ্ত হন, এবং ততক্ষণাৎ

প্রাণতাগ
হইরাছে।

কয়েন । সেই হইতেই ইছার নাম সতীবুৃজ্জ
কিন্তু ইতিহাসের কথা অন্তরূপ। তন্মতে

এই মানার, অস্থরাধিপতি ভগরানদাসকর্তৃক নির্শিত। যদি
পূর্বোক্ত জনরব সতামুলক হইয়া থাকে, তবে হা অসম্ভব
নয় থে, হয়ত রাজ ভগবানদাস কংসমহিষীর দেহ্ত্যাগইলেই
পরে এই মন্দির নির্মীথ করিয়া থাকিবেন।
ফ্রুবঘট, বিশ্রামঘাটের মত তত জনকোলাহলমর়

সঙ্জায় ভূষিত নছে.

ও সাজ-

ঘাটের উপর একটী উন্নত মৃত্তিকান্বপ

স্ুপের উপরে বহৃতললমন্থিত

অট্টালিকা ১ তার সর্কোচ্চতলে

সর্ষোচ্চপ্রকোষ্ঠে সব্বোচ্চস্থলের অধিকারী কবের ছোট প্রতি-

ৃন্তিখানি স্থাপিত আছে । এই অদ্ভুত মন্দির দুর হইতে ক্ষুত্া়তন
কেন্ত্! বলির! গ্রতীয়মান হয়।

মথুরার রা্ষপথগুল্লি বড়ই জনাকীর্ঘ।

|

ধবলশোভান্থিত

অভ্যুচ্চ অট্টালিকা শ্রেণী পথের ছুইধারে গ্রগন ভেদ করিয়া ঠাড়াইয়। আছে। নারি সানি পণাবীথিকাগুলি শোভাসম্পদে

অতুলনীয়; দেখিলে আনন্দে প্রাণ উৎফুপ্প হইয়া উঠে। রাস্তা"
: ঝুলি প্রন্তরনির্িত ও বেনারসের মত কতকট! উচ্চনীচ।

হাটা নহরই যেন সর্ধদ। বিজয়োত্সবে সম্জিত হইয়া আছে।

সম"

১৬৪%।
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|

এখানে কংসালকে| গাবশেষ এখনওদ্দিলিএি নি

হইয়। থাকে। কছদূরবিদ্ভূত স্তুপগুলি পুর্বসম্পদের গরিচর

দেয় বটে) কির তাহাদের আধকাংশই এখন বৌদ্ধধর্মের স্কৃতিচিহববাহক। বৌঁদ্ধগথ যে এককালে এই সকল স্থানে বহুসসংখাক মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার আর ক্ছুমাত্র
বংশ নাই!

ভবে এমত

হইতে পারে যে, ত্রান্ধণাদগের

দেবালয়াদি ভগ্ন করিয়াই পরে বৌব্ধমঠের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিজ।
কটুরা ৰা ইদগা নামক বনুদুরবিস্তৃত উন্নতভামর উপর
উপগ্জণের ভগ্ন মঈ, সতুপের উপর স্ত,পাকারে পতিত আছে।

ইছার চতুপ্দিকে বৃহৎ প্রাচীরএবং একাংশে অওরঙ্গজে ব-নাশ্মত
লোহিত গ্রস্তরের সুন্দর মল্জধিদ।

কিন্তু ইহাকে সুন্দর খাঁলম্জ।

প্রশংসা করিতে হিন্দুমাজ্েরই প্রবৃত্ত হইবে না)

কারণ, হিন্দু

দেবালর তগ্ন করিয়। যে ইনপামীয় মপজিদ নিশ্মিত হইয়াছে,
তাহা বিশ্বমোহন হইলেও হিন্দুর চক্ষে সুন্দর নগে। এই মসজিদ
থেখন অব্যবন্ার্ধ্য--অদ্ধভগ্রাবস্থায় পতিত আছে।

এই উন্নত তৃমিথগুকেই পাগ্ডার! শরীরের জন্মস্থান বলিয়া
নির্দেশ করে। নিকটেই স্ত,পনিয়ে--পোতরাকুও ।নবপ্রস্থতি
দৈবকীএই জলাশয়ে আপনার বস্ত্রা্দি প্রক্ষালন কনিয্কাছি লেন।

এইজন্ত যাত্িকদিগের নিফট ইহার জ্ল অতি পরি) কপ.
শিখর হইতে এই কুণ্ডের জল ষাট ফুট নিয়ে অবস্থিত $ ইহা হই

তেই এই তৃমিখস্ডের উদ্চতার প্রমাণ গাওয়া যাইবে । জলা

শয়ের তিনদিকেই সারি সারি প্রন্তরমোপান কেবল একটা পা
চারু ও ইঞ্টকনির্টিত| ফংদের এই বন্দীশালার, 'ষষে অংশে,

শক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও যথায় সিংহাসনারোহ্পপূর্ববক
4

লা গা

পাল সাল

স্মারক

৬৯৯

পাপন পা

পিল পা

সাপ

ফি

কম

পিপি

হা

রানার গ্রহ. করেন, পাওাঠাকুর আমাকে :য়ে ক্রমে সে

সৰ স্থানে লইয্া গেল। হায়, যেখানে এক দিক জননী যশোদাও
ক্ণদর্শনা্থ, প্রবেশ করিতে পার্ন নাই, সেই স্থানের আজ কি.

দুর্শাই হইয়াছে! একটমাজ সামান্ত মন্দির আরজ কেশব
নেছাও দীন ছুঃখীর মত প্রস্তররূপ ধারণ করিয়া, বিরাজ করিতেছেন! কাপের কৃঠারাঘাতে কাহারও রক্ষ। 'সাই। ভগবান্,

তোমার
এ

অন্ভুতকাপ্তিকলাপও এই সর্বসংহারকের দণওস্পর্শে

একে একে অন্তর্হিত হইয়াছে!
এখান হইতে কংসের বসতবাটা আরও ক্ছিদুর। সেই.
ধানেও এমনই বহুতর স্তুপরাশি দৃষ্ট হইয়া থাকে । একটা
িবমন্দির ছাড়! সেখানে আর কিছুই দর্শনযোগ্য বর্তমান লাই।
এই শিবের নাম কংসপ্রতু শিব। কথিত আছে, শাক্ত,কংস এই
শিবপিঙ্গকে সর্বদ। যথাবিধি পুজা করিতেন । বুছৎ কাল লিঙ্গ;

তাহার চতুষ্ার্থে শবতপ্রস্তরের যাড় ও গণেশ প্রভৃতির
' প্রতিমু্তি স্থাপিত । দেখিলাম, মন্দিরের এক পার্থে কাছার

_গোশাল। রহিয়াছে ও এই বিস্তৃতভূমিখণ্ডের চারিদিকে নৃতন
অট্টালিকানির্খ্মাশের উদ্ভোগ হইতেছে । সুতরাং ভবিষ্যতে

যে দর্শকগণ আর এই তগ্রন্থ পরাশিও দর্শন করিয়া নয়নপ্রাণ
তৃপ্ত করিবেন,সে আশ! মাই । হয়ত কোন অপূর্ধব ধীসম্পন্ন বাক্তি

এই8

করিয়া, তাহাকে চির লীলাকাছিনীর

করিতে রী করিবেন না।

৯.

ষ্টেসনের (17. 51. 00 ) নিকট আর একটা ৃতিকাকজুপের

উপর কংসের নিধনস্থান। এইখানেই কৃষঃ, কংসকে বিন

১৬৬
কিট

পি কা সিল

উদ্তরপশ্চিম-জমণ' ।
পি

৯০৫

সক

ষাট

লা সিসি

সা শা? পিএ দন

উস
সি রাস উঃ

বিসিক

দি গালা ঠাপ

কী

এপ

করিয়াছিলেন । (সেইজন্ত ইহার নাম রপভূমিৎ হইয়াছে।
আমরা উপরে উঠিী স্থানটী দর্শন করিলাম । অস্ত চিহ্ন কিছুই
নাই-ফেবল একটা গৃহে কারিনার তি রি
আছে।

্

বিশ্রামঘাটের আলতিদুরে, শেঠের দেধালয়-_ঘারকানাথের
বদ্দির। এই শুদৃষ্যমদ্ছিরের সন্ধুথস্থ নাটমন্দিরটী দেখিতে বড়ই
হন্দর ৷ মধুব্বাবাসিগণ প্রতাহ এইশ্থানে দ্বেবদর্শন করিতে
ম্বালিয়1 থাকে | বৃন্দাৰনের ঠাকুরবাড়ীগুলির সভায় এখানেও
প্রতাহ বহুআড়ম্বরে আরতি সমগপিত হয়। সন্ধার পর পুষ্পাদিহন্তে ভুবনমোছিনী মথুঝাবাসিনীদিগের সমাগমে মন্দিরের
উজ্জল আলোকও বুঝি শান হুইয়া যায়। তখন চারিদিকে
আনন্দের এক উৎকট তরঙ্গ থেলিতে থাকে | আমর! মন্দিরমধো
হারকানাথ, মথুরানাথ, ব্রদ্ননাথ ও যখুনামাইর, এবং বারান্দায়

নিত্যানন্ প্রভুর প্রতিমুত্তি স্র্শন করিয়া বাহির হইয়া আমিলাম।

মন্দিরের বাহিবরেই শেঠের

বহদূরবিস্তৃত

মনোরম

অট্রাপিকা। সহরের একপ্রান্তে যমুনাকুলে তাহাদের আর
একটা প্রমোদক!নন আছে; তাহার নাম-বমুনাবাগ। ষষুন!বাগের নয়নতৃপ্টিকর দৃশ্য এবং সুসজ্জিত 7
; এ ৰঁখ.
বার ভ্রিনিষ বটে।
টি
ব্ান্রি দশটার সময় নরাইয়ে প্রত্যাবর্তন টি | তখন

পাও মহাশয় নানাবূপ মিষ্টবাক্যে আমাকে তুষ্ট করিয়া বিদায়
লইলেন ; এবং যাইবার সময় পরদিন, তাহার আলয়ে আহাবার্থ

নিমন্ত্রণ করিয়া 'গেলেন। আমি হাতমূখ প্রঙ্চালান করিয়া,
বিছাঁন! রচনা! করিলাম ও ঝমাদারের অন্ত অপেক্ষা করিতে

রি
সপ লিলা

সিসিটিভি

নালা সিপাশা

কযা। ৃ

পে

পা

লাগিল, মরাইরে রাজিবাস: করিলেই লৌকীদদার,/ নিকট

নামধাম ব্যক্ত করিতে হয়। এই সকল কর্ধা লিপিবদ্ধ হইয়া
স্থানীর থ্বন্থায় প্রেরিত হইয়। থাকে । কোররপ গর লোক

সরাইয়ে আশ্রর লইর।,যাত্রিগণের সর্বনাশপাধর না করিতে পারে,
এই উন্দেশ্েই এই বিধি প্রচারিত হইয়াছে । _কিয়ৎকাল পরেই
জমাদার প্রভু আগমর করিলেন ও নামধাম লিখিয়া লইয়া
গেলেন। আমিও শয্যা গ্রহণ করিলাম!

পরদিন প্রভাষেই পাণ্া হাশর আসিয়া দরঞ্জা ধাকাধাকি
, আরম্ভ করিয়া! দিলেন-। আঁঙি চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে

উঠিয়া দোর খুলিয়া দিলাম । অতঃপর বিশ্রামঘাটে ল্লানপুরর্বক
তাহার মেটে প্রাচীরবেষ্টিত মেটেকোঠাময়

বাড়ীতে

আহারার্থ

গমন করিতে হইল) পাগাপত্রী, পাক্কা গৃহিণী--একহাতে দশ
কাজ করিতেছেন। আমি যাইতেই আপনার গৃহ-সংসারের
সমস্ত ঝ্সহিনীটা একে একে আমার নিকট ব্যক্ত করিলেন।

পচিশবৎসরের একমাত্র সম্তান,গৃছে পুত্রবধূওপঞ্চমবৎসরের একটা
(কন্তা রাখিয়া! প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এই কথা উথাপন করিয়া
একটু কাদিলেন। নিজে যে এখনও জীবিত আছেন, সে সম্বন্ধেও
কিছু আক্ষেপ করিলেন। তারপর পাতায় চারটা ভাত, একটুকু
তরকারী, ( পশ্চিমে শুরকারীকে শাক কহে) পাতার ভোঙ্গায়

কিছু ডাল ও একটা ক্ষুদ্র বাটিতে খানিকটা দুগ্ধ আনিয়া! আমার
সম্মুখে হাজির করিলেন।

দেশ হইতে বহুদূরে আত্মীয়স্বজন-

বিছীনদেশে এই হাদয়লল্প্ন পরিবারের আদর ও যত্রের ভিতর এই
সামান্ত জিনিষ্ডলিও আমার নিকট অমৃততুল্য উপাদেয বোধ
হইতেছিল।

১৬৮
মিসর

উত্তরপশ্চিম-জ্রনণ।
বা

পিস
ছিপাপা

লস করা

সা পীর“.

পরী অপসারিত
ইন
পপ

লাশ

. আহারের পর সরাইয়ে আসিয়া, পাণ্ডামহাশয়ের নিকট
বিদ্বায়গ্রহণপৃর্ধক ঢালপুর যাজ। করিলাম। 4. 1. 2) এর
ছু'্টী স্টরেসন ব্যতীত মথুরাতে অল্পদিন হইল 10. ]. 1, 8) এর

আর একটা বৃহৎ সন স্থাপিত হইয়াছে । দিল্লী হইতে মথুরা ও
আগ্রা হইয়!এই লাইন ঢোলপুর পথে বোস্বাই চলিয়া গিয়াছে ।

আহি একাক্লোহণে তথায় প্রস্থান করিলাম .ষ্রেসনটী সহরের
বাছিরে প্রান্তরমধ্যে

অবস্থিত।

কিছুদূর যাইতেই পম্চা,

ফিরিয়া দেখিলাম_-শ্ামল বৃক্ষরাদ্ির উপরে গ্রশ্দুটিত প্রস্থ
দলবৎ মধুরার চারুছবি নীলনত্বোঅস্কে চিত্রিত হইয়াছে ।

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ।
০১৬০০

রাজপুতনা।
আজ আমি রাজপুতনায়_বীরদ্ের চিরবাস, চিরকবিত্ময়,
চিরগৌরবময়, আর্ধাগরিমাগ্রদীপ্র রাজপুতনায় | কিন্তু রাজপুতগণেরসে পরশবর্যাসম্পন্ এখন কোথায়? চারিদিকে কেবল

তৃখার দল, অনপনকিষ্ট বদনমগ্ুল, এবং ধুধুদরিদ্রতা দুই হইয়া
থাকে। যেধানে অহরহ: বীরত্ব ও মহ্িমার উচ্চাস বছিত,

সেখানে আজ কেবল দরিদ্র, অন্পকষ্ট ও নিজ্জীবতার বিষাদময়

ভাব ব্যাধ হয়া রহিয়াছে। সে স্বাধীনতা! ও স্বদেশছিটৈধিতার
জীবস্তছবি রাজপুতনায় আর নাই। কেবল অতীতের স্বৃতি-

মান্জই ইহার মুখোজ্জল করিয়া রহিয়াছে প্রতি প্রন্তর়খ্ড

কালের গর্ভে লীন হইয়া গেলেও এই স্কৃতি এমনি তেজোময়
থাকিবে, এটুমুখ এমনি উজ্জল রছিবে।

|

৯৭২

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ|
।

ঢোলপুর ।

ূ

২৪শে মাঘ অপরাছে ঢোলপুর পৌছিলাম | ঢোলপুর ছোট
সহর | তেমন দেখিবার জিনিস এখানে কিছুই নাই। ক্ররমাগত ভ্রমণে শরীর মন, উভয়ই বিশেষ অবসাদদগ্রস্ত হইয়া! আপিতে-

ছিল) মনে করিলাম, এইস্থানে শ্বদেশবাসীর ,.সহবাদে কতদিন
বিশ্রামোপভোগ করিয়া লই।
ক চি
ঢোলপুরে আমার নিজের পরিচিত কেহ ছিল না। কোনও
বন্ধুর এক পিতৃব্য এইখানে সরকারীডাক্তাররূপে

অবস্থান

করিতেছিলেন ; বন্ধুবর হইতে তাঁহারই নিকট একখানা পরিচয়পত্র লইন্না আনিয়াছিলাম ।
ডাক্তারবাবুর নাম মনোমোহন রাক়। ক্ষুত্র সর, অথচ তিনি

বেশ পরিচিত লোক-_বাসা চিনিক্া। লইতে বড় বেশী বিলম্ব হইল
না।

কিন্তু উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি কাধ্যোপলক্ষে স্থানান্তরে

গমন করিয়াছেন।

কি করিব ভাবিতেছি,

এমন

শময়ে আর

' একটি বাঙ্গালী যুবকের সহিত লাক্ষাৎ হইল । আমাকে দেখিয়াই
তিনি ছুটির আসিলেন, এবং কোথা হইতে আসিতেছি, কি
নাম, ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আছি নফল
কথা ব্যক্ত করিলে পর, তিনি হাস্ত করিয়া কহিলেন, “সেজন্তু

আপনাকে চিন্তিত হইতে হইবে না, আমি কর্রীঠাকুরাধীকে

সংবাদ দিতেছি। এই বলিয়। তিনি আমার চিঠিখানা ভূৃত্যস্তে
অন্তঃপুরে প্রেরণ ফরিলেন।

এই যুবকের

নাম, সরেন্্রনাথ

গোস্বামী; ইনি মনোমোহন বাবুর অধীনেই হাসপাতালে
কেরাণীরূপে নিযুক্ধ নাছেন।

| রি ]
১:০৯

পি

পা

সফি

০০৯

পিউদা জি গলা

&

|
০ সাহা

১৭৩
শিলা,

বিচক্ষণ পরেই ২ ভা দৌড়িয!আসি আনার মাস,
বাবপত্র ঘরে লইন্ন গেল, এধং বাছিরের বৈঠকথানাঘরে
খট্টার উপর বিবান। বিস্তৃত করিল।

সডাক্তারিবাবুর বাঁড়াটা

ছোট হইলেও বেশ লাজ্জান ও পরিদ্ধারপরিচ্ছি। ঘরগুলি
্রস্তরনিশ্মিত; অট্রালিকার নম্থে ক্ষুত্র বাগান । মোটের
উপর বেশ পছদাসই বটে।

ক্আমি বাইয়া উপবেশন করিতেই

ডাক্তারবাবুর তিনবৎসরবয়স্ক ছেলে ীক্্ীনারায়ণ, ছুটিয়া
আসিয়! আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়্। লহল।
লক্ষমীনারায়ণ
বড় ভালমানুষ ; এমন শান্তশি্ট ও মধুরভাষী বালক আমি
মন্পই দেখিয়াছি । সে আমাকে

পরমাত্মবীর বলিয়া বুঝিয়া লইয়া.

ছিল। স্মামিও অতঃপর আমার বিশ্রামের দিনগুলি তাহারই
বালস্ুলত গল্প শ্রবণ *করিতে করিতে কর্তন করিতাম। সেই
প্রকৃত লক্ষমীছেলে লক্ষ্মীনারায়ণকে আজও ভূপিতে পারি নাই।
২৯ শে মাথ হইতে ৪ঠ1 ফান্তুন পধ্যন্ত আমাকে

অবস্থান কাঁরতে ছইঙাছিল।
(পয়রদশনে

গমন

টোলপুরে

ইতিমধ্যে একদিনমাত্র গোয়া,

করিয়াছিলাম-সে

কথা

পর পরিচ্ছেদে

বাত হইবে । রারগৃহিণীর সুধন্দোবন্তে আমাকে কিছুমাত্র
অগ্বিধাই ভোগ করিতে হয় নাহ। নিজের আবামভবনে যেমন
না সুখে দিন কাটে, ততোধিক ধত্বে আমার দিনগুলি কাটিয়া

গিগ্নাছিল। পুর্বেই বলিয়াছি, এদেশের লোকেরা বড় গরীব;
ডাক্তারবাবুর চাকরগুি আমাকে পাইয়া, বক্দিসের লোভে

নানারূপ আদরযত্ত করিতে লাগিল । ভাহাদের অতাখিক আদরে
আমি প্রা জাপাতন হইয়া গিয়াছিলাম।
উপবেশন, কোন সময়েই নিষ্কৃতি নাই।
র্

স্নান, আঙ্বার, ভ্রমণ,
কানের সময় তৈল-

১৭৪
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শিলালিপিলো লিপি

তল

৯

পা

সাপ
কলা পা

পোল

মর্দন, আহারের শময় “এট চাই ওট। চাই" বলিয়া সহশ্র আর,

এবং ভ্রমণের সময় নেছাত সীমান্ত জিনিসটাকেও দশ্বার প্রুদশন কর!, তাহাদের নিতানৈমিত্তিক কাজ হইয়া ধাড়াইরাছিল।
চোলপুরে গোহদের রাণাবংশীয় ভূপতিগণ পাচপুকষ রাজত্ব
করিতেছেন । 'কোন কালে ইহাদের প্রবলপ্রতাপ ছিল, সে

বিষয়ে সংশয় নাই । কিন্তু রাজ্যের বর্তমান অবস্থ! তাদৃশ উন্নত

নছে। বার্ধিক রাজস্ব ১২ লক্ষ টাকার বেশী হইবে না। তবে

বিচার এবং শাসনতার সম্পূর্ণই রাজার উপর প্রদত্ত হইয়াছে ।
.

সহরটী

ক্ষুদ্র এবং তত সমৃদ্ধিসম্পপ্ন নছে।

রাঞ্জবাটাতে

তেমন কিছু দেখিবার নাই। পুরাতন রাঞ্জবাঁটী নরসিংবাগে
একটি বৃহৎ কৃপ আছে-_-ইছা! দর্শনযোগ্ বটে। কূপের চারিধার

পাষাণমণ্তিত, এবং জলের একটু উপরেই দেয়ালসংলগ্ সারি
সারি গ্যালারী । একদিকের প্রশস্তসোপানপথে এই সকল
গ্যালারীতে অবতরণ করা ধায়। কৃপের সলিলরাশির সহিত

একটি বৃহৎ চৌবাচ্চা সংযোগ্িত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং
মৃত্তিকা উপরে বুক্তাকারমুখের চারিদিকে খিল শ্টানিক!
ঘেরিয়। আছে।

.

পশ্চিমের অন্তান্ত স্থানের মত এখানেও মেয়োনকরা| সু
পয়ে, কাছা দ্েয়। ওখানকার অধিবাসিগণ মন্তকে এক একটা

প্রকাণ্ড উষ্ধীধ ধারণ করে)সেন্ধপ পাগড়ী সচরাচর দৃষ্
হয় না । ছুইঞ্নের ভিতর পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে, “রাম দাদ"

বলিকা অভিবাদন কারে! এইখান হইতেই কথিত ভাষার
অনেকটা পরিবর্তন হইতেছে, দেখিতে পাইলাম । কথা তিনবার
উচ্চারিত হছুইণেও আর ভালরপ বুঝিতে পারিতাম না

*

.

|

গোমালিয়ুর ।
এ প্লাক কিক

*

&,

১৭৫.

সি পাপা
অলপ
পপ

স্পস্ট

স্থানটী স্বাস্থ্যকর,। জিনিসপত্র বেশ সমতা । ছধের সের চারি

পয়সা ) মাংসের সের ছুই আগার অধিক, মে ॥ এতন্বাতীত,
তরকারি প্রভৃতিও পর্ব্যাপ্ত পাণুয়া যাইয়া থাকে |.

,আমি এই কয়দিনে সহরটা মোটাসুটাঁ রকম বির ৫ই
ফাস্তুন আগ্রাভিসুখে প্রস্থান করিলাম) সেকথা পৃর্ব্বেই বর্ণিত

হইয়াছে। যাইবার সময় লক্মীনারায়ণ ছুটিয়া আলিয়া আমার
কাপড়ধানা ধরিরা বাখিয়াছিল-_কিটুতেই যাইতে দিবে না ।
আমি অনেক যত্বে, আবার ভাহার সঙ্গে শত্র সাক্ষাৎ করিতেছি_-

এরূপ বিথাবাকো তুষ্ট করি মুক্তি পাইলাম ।

ঢোলপুরে অবস্থানকালেই একদিন খাইয়া গোয়ালিয়র দর্শন
করিয়া আসি--এ কথা উক্ত হইয়াছে। গোয়ালিয়রভ্রমণ্কাহিনী, সেজন্তই রাজপুতনাঅধ্যায়ে স্থান পাইল।
সেই কথাই বলিব ।
4

আমি এখন

কপাট

গোয়ালিয়র |
গোয়ালিয়রেয গ্রেসনমাষ্টারটী বাঙ্গালী-নাম, বামাচরণ
বাবু। স্থরেন্বাবুরসঙ্গে তাহার কিছু কিছু পরিচয় ছিল; তাই

বাবার সময় তাহার নিকট, হইতে একটা পরিচয়পত্র লইয়]
গেলাম।

ৰ

ঢোলপুর নি
পথ উচ্চনীট, অস-'
মতল ।* কোথাও মৃত্বিকাস্তপগুলি গগনভে্দ করিয়া উথিত"
হইয়াছে; কোথাও বাগর্ভগুলি পব্দধতগহ্বরাকার ধারণ কলি-

াছে। এই উদ্ুক্তমৃত্তিকাষয় সহত্র সহত্র স্ত,পরাশির ভিতর

১৭৬”

!

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ।
পাস

পপি
পরকাল

জা

এস

দিয়া, বছুকষ্টে রেলের লাইন বপান হইয়াছে! স্থানে স্থান
প্রস্তর কাটিয়া ও গহ্বরগুলি টি করিয়া, তবে রাস্তা
নির্মিত হুইয়াছে। £

এতত্বযতীত চহুদিকেই পাহাড়। বঞ্িতে কি, এইশ্রামূলশোহারহিত তৃণশক্তাদি বর্জিত রাজপুতনার আতপসন্তপ্তশোভা

দর্শন করিয়া, কেমন যেন তৃপ্ত হইতে পারিলাম ন1।

চোলপুরের নিষ্কে কুঁশাঙগী চম্বলনদী মৃহ্প্রবাহিতা। উচ্চ
গগনভেদী স্তুপসারির পদমূলে দীনাহীন। চস্বলনদী বেশ শোভ?
বিস্তার কত্রিযা আছে--যেন অনাদৃতা, লাঞ্ছিতা তন্বী, কর্তব্য-

্র্ট স্বামীর চরণধুগল ধারণপূর্বক করুণক্ঠে আপনার শোক.
কাহিনী ব্যক্ত করিতেছে । এই অন্ভুত গ্রাকৃতিকদমাবেশ,
কবির কল্পনাতুলিকারঞজিত হইবার উপযুক্ত বটে । নুদৃঢ, সুদ
লৌহবক্সের উপর দিয়া আমাদের দ্রুতগামী ট্রেন এই নদী অতিক্রম করিবার সময়, এই স্বপ্রমরশোভা! দর্শন করিয়া ক্মামি মুগ্ধ
হইয়া গিযাছিলাম |

বেলা ১৯টার সময় গাড়ী গোয়ালিয়র পৌছিল।

উন্নত

পর্বতশিখরে গোক্লালিয়রের প্রাচীন দুর্ভেছ্য দুর্গ আজও সগং্
দগ্ডায়মান; নীচে বৃক্ষরাজিপরিবেষ্টিত মনোরম সহর। ভূ

দূর হইতেই, এই বিশালঘর্গচূড়া একটা ভীষণদৈত্যের মত ধাড়াইয়া আছে, দেখিতে পাইলাম । কালের

পর কালের

তরঙ্গ

বহিয়া গিগ্লাছে, কিন্ধ আজিও ইছার ধ্বংস ভয় নাই) বছকালের
স্মৃতি বন করিয়া, যেন একটা সঙীবসহিহ তিরপ্রায় গগনপটে ্যস্ত রহিক্কাছে।
কথিত আছে, খৃষ্ঠীয হীপতাকীতে সরজসেন নামক

ও
গোয়ালিয়র ॥
শি স্পট

৯পল

লোরি

৪১৭৭

সাপ্পস্বিপসি
সা
সচ কপাা ত০ টিলা সিনা

কোন হিনুনরপতি কর্তৃক এই ছূর্গ স্থাপিত, হয়।

পাপ

রশি

উইল-

ফোর্ড সাহেবের মতে, ইহা ৭৭৩ ুষ্টানছে নির্মিত । যাহা হউক,

দ্বাদশ শতাবীর শেষ পথ্যস্ত ইহা! যে হিনদুনরপ্ুতিগণের একটী

দৃঢ় আশ্রয়স্থল ছিল, সে বিষয়ে মতট্বধ নই। ১*২৩ অব

ুলতাঁনমামুদ বহচেষ্টা করিয়াও ইছা৷ হস্তগত করিতে পারেন
নাই। ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে মছম্মদধোরী এই ছুর্গ'অধিকার করেন,
কিন্তু দ্বাদশ বৎসর অস্তেই আবার তাহার হস্তচ্যুত হয়। ১২৩১
খৃষ্টাবে দিশ্লীশ্বর সামহথদ্দীন আল্তামাস, একবৎসরের

অক্লান্ত

“ পরিশ্রমে গোয়ালিয়রে আপনার খ্সধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন;
কিন্তু ১৩৯৮ খৃষ্টা
.নরসিংহরায়
বে নামক অন্ত একজন স্থানীয়
হিন্দূরাঙজা, ছুর্গটা তাহার নিকট হইতে কাড়িয| লইয়! পুনঃ হিন্দ
প্রাধান্ত বিস্তার কলিক্ল।

তারপর বহুদিন যাবত ইহ। হিন্দুদিগের

করায়ত থাকে । নরসিংহরায়ের বংশধর মহারাজ মানপিংহের

সময় রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হুইয়ছিল। দ্র্গস্থ মানসিংহ-প্রাসাদ

তাঁহারই

আবাসস্থল

।

১৫১৯ খুষ্টাবে এইস্থান

পাঠানসন্ত্রাট ইত্রাহিমলোদী হস্তগত করেন।

ইহার সাতবৎসর

পরেই বাবরকর্তৃক ইহা মোগলকরায়ত্ব হয়। বাবরের পর হুমাযুন, হুমাযুনের পর সের-ন।, সেরসাহের পর আকবর, ক্রমান্বয়ে

এই দুর্গ অধিকার করিঞ্েন। তারপর মোগলরাজত্বের অস্তিমাবস্থায় গোহদের জাঠ রাঁণা ইহা দখা করিয়া] লয়েন।

সেই

অবধি ইংরেজে, মারছাট্রায়, রাজপুতে এইকুর্গ যে করবার হস্তা-

স্তরিত হইয়াছে, তাহ্বার ইয়ত্তা নাই। বাস্তবিক, এতাদৃশ প্রভুবংশপরিবর্তীন অতি অল্পরাজ্োর ভাগোই ঘটিয়া থাকে । সর্ব-

শেষে ১৮*৫ খৃষ্টাবে ইহা দৌলতরাও সিদ্ধিয়ার রাজামধ্যে
রি

৫
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পরিগণিত হইল। সেই অবধি াাতৃপতি সিদ্ধিয্লাগণ ই
স্থানে রাজত্ব করিতেছেন বর্তমান নৃতনগোয়ালিক়বর বাঁলঙষরনগরী, দৌলতরাও কর্তৃকই স্থাপিত হইযাছিল। ০৭
ভারতে সিদ্ধি একজন পরাক্রাস্ত ভূগতি। তাহার
রাজ্যের আর প্রায় ছুই কোটা সুদ্বা। ১৯০৪৬ বর্গ মাইল হস্ত
এই বৃহৎ রাজ

ন্যনাধিক ১০৩৫৬টী গ্রামও সঙ্থর আছে।

একদল সৈন্যবক্ষার নিষিত্ত সিক্গিয়ামহারাঁজ, বুটিশ গবর্ণমেন্টফে
প্রতিবতসর ১৮লক্ষ টাকা করশবূপ প্রদান করিয়া থাফেন।

গোঁয়ালিয়র রাজের অধীনে আবার কতকগুলি কষুদ্ররাজাও
আছে।
তাহাদের অধিপতিগণ সিদ্ধিয়াকে নিয়মিতরূপ
রাজন্ব প্রদান করেন? কিন্তু শাসনসঙ্বদ্ধে তাহাদের উপর তাহার
কোনদপ ছাত নাই। বর্তমান সিঙ্ধিয়' একজন উচ্চশিক্ষিত নবাযুবক। তাহার উৎসাহ. উদ্যম ও প্রতিভার কথা শ্রবণ করিলে
মুগ্ধ হইতে ভয় । প্শর্ধাসম্পদে, পরাক্রমে ও সন্দানে যদিও সিদ্ধি-

কলার মত বাক্তি ভারতে ছু" চার জনের অধিক দৃষ্টহয় না, তথাপি
তিনি নিঙ্গেই নানারূপ কার্যে বাস্ত থাকেন।
তাবৎ গুরুচার তিনি স্বহক্ছে বহন করেন!

নিজরাজোরু

তীহার রজার

তিনিই মন্ত্রী তিনিই সেনাপতি,_বলিতে গেলে ভিসি সব।
তিনি সৈন্ঞগণের সহিত কৃত্রিম বণাভিনগর করেন; ভীষণ হিং.

জন্তসমাকুল কাননে একাকী প্রবেশ করিয়া শিকার করেন,
কখনও হয়ত কাননে কাস্তায়ে নিজেই কুটাভরকারী প্রস্তুত

করিয়! সৈন্যগণকে ভোজন করান, এবং আপনিও কিছু থান।
যুধরাঁজ যখন ভারতে আসিয়াছিলেন তখন ভির্নি ও তাহার

পারিষদবর্ণ. তাহার এই জমাগ্ুষিক উদ্ভম দর্শন করিক্সা, মোহিত

গোয়ালিয়র ...

॥১৭৪

হট গিযাছিলেন। মলানপি 85 8০7৯ 11588, নামক

গ্রন্থেএবিবয়ের একটা ন্দর চি্ুবাহির হইক্গাছে। নবশিক্ষায়
শিক্ষিত নবীন সিদ্ধি, আপনার রাজ্যে ধে সবল লোকছিতকরসুষ্ঠান করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটা ঞুথমশ্রেদীর কলেজ

ও নি শত্তমাইল ব্যাপী 'লাইট' দ্বেলবর্মের কথা বিপেষ
উল্লেখযোগা । মহারাজ কখনও কখনও ইঞ্জিনেউতিষ্জা,নিজহস্তেই

এই খেল্নংপ্রায় কষুত্ত ক্ষুপ্র গাড়ীগুলি চালুনা করিয়া থাফেল।
ট্েঘলে নামিরাই দেখিলাম, একজন বাঙ্গালীবাবু প্রীটফরমের

' চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন*।

সাজসজ্জা! দেখিয়া! বুঝিতে

পারিলাম, ইনিই ্রেসনমাষ্টার বটে । নিকটে উপস্থিত হইয়া! পঞ্জপ্রধান করিলে, তিনি আমাকে অভি যত্বের সহিত গ্রহণ করি-

লেন।

বামাচরণর্লাবু এককালে

খুব সম্পত্তিশালী ব্যক্কি

ছিলেন। লক্ষ লক্গ টাকার কারবার ছিল। কিন্তু দয়াদাক্ষিন্ের মাহা্মে

এবং

আরও

ছ'একটা

এক্ষণে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গিয়াছেন।

অসস্তভাবিজ্ঞকারণে
যাহাছউক, তথাপি

জনসমাজে ভাহার খুব সপ্মান আছে । এমন কি স্বয়ং সিদ্ধিরাও
স্বাহ্থাফে খুব অনুগ্রহের চক্ষে দর্শন করিস! থাকেন । এ হেন

উত্তদ বাক্কিপ্ন আতিথাসৎকারে আমি যে পরমপরিভোষ উপভোগ করিপ্াছিশাম, লে কথ! বলাই বাছলা।
কতক্ষণ পরেই বামাচরণবাবুর ছেলে আসিয়া, আমাক সঙ্গে
করিনা! লঈরা গেল। ই্রেসনের বাহিরেই বাসা । কোম্পানীর

বান, শুতরাং তেমন জাকমেষক নাই? কিন্তু বামাচরণবাধুদ্ধ

নিগবায়ে তেশ সাজান বটে । একটী ঘরে ঢুকি়া দেখি, তথা
আর একজন বাঙ্গালীবাবু বসিয়া! আছেন। আলাখ হইলে

১৮৬
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হু
সপ

পশলা

জানিতে পারিলাম, তিনিও অল্পদিনযাবতই এখানে আগমন
করিয়াছেন , পুনঃ শীঘ্ব চলিয়া যাইবেন। তিনিও নবাগত,

আমিও নবাগত; বেশ মিলিয়! গেল। ছুইন্জনে পরাদর্শ করিলাম, উভয়েই একপল্গে সহর দেখিতে বাহির হুইব। জানিতে
পারিলাম, তিনি বামাচরণবাবুরই দুরসম্পর্কায় আত্মীস্স বটেন।
ম্নানাহার করিতে করিতে ১২ট! বাঞ্ধিরা গেল।

আমরা

আর কালবিলম্ব ন। করিয়া, একারোহণে ছর্গীভিমুখে গমন

করিলাম।

এখানকার এক্কাগুলি আবার একটু নূতন রফমের

নৌকার মত উপরে বেশ ছাদ আছে।

এতছতীত ভিতরে

বষিবার স্থানগুলিও বেশ আরামপ্রদদ |

মূলে পৌছিয়া উপরে চাহিতেই, এক মহান্ ছবি হঠাৎ
যেন যাছকরের মায়াম্পর্শে নয়নসমক্ষে ফুটিয়া উঠিল । তিন শত্ত
ফুট উচ্চ, পাষাণনকপাহাড়ের উপর উন্নতপ্রাচীরবেষ্টিত এই
ছুর্গ নী্জাকাশে চিত্রাপিতের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে। মূল হইতে
শিখরপর্য্যস্ত সমণ্ডট! পাহাড় পাষাপস্ত,পময়,অটল--অচল--সরল ।

_ পর্ধতগান্র একটুও ঢালু নহে, বরং অনেকস্থলে প্রাচীর ও অন্টালিকাগুলি উপর হইতে ঝুলি! পড়িাছে--দেখিপ্লেই যেন আনে

একটা ভীতির সঞ্চার হুইয়! উঠে। পাহাড়ের উত্তরপুর্ক. উত্তর"

পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিম মূল হইতে তিনটি সুরক্ষিত রাস আকিয়া
বাকিয়। হুর্গোপরি উখিত হুইয়াছে। ভতন্মধো প্রথমোক্তটী দিয়]
আমর! প্রবিষ্ট হইলাম। এই পথ, ছয়টি দৃড়, উন্নত ও হূর্ভে্

ফটকে সুরক্ষিত| -তাহাদের নাম ক্রমে-আলমগিরি ফটক,
হিন্দোলাফটক, বাঁনেশ্বরফটক, গণেশফটক, লক্ষ্মণফটক ও
হাতীয়াফটক ।
|
|
|
৫
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আমর! বৃহৎআলমগিরি ফটকে প্রবেশ করিয়াইএফ আঙ্গি-

নার'মধ্যে উপস্থিত হইলাম। এই ফটক সমস্ত প্রহরীরক্ষিত।

একপার্্বে ৪ঞকটা দগ্তরখানা ) ওথাক্ম আমাদিগকে ছুইক্সান।
পয়স! দর্শনী দিয়া, নাম ধাম লিখাইরা লইতে ঢুইল। তারপর

আর একটী দরজার ভিতর দিয়! ঢালুরান্তার উপয়ে উঠিতে
লাগিলাম । আমান্দের একদিকে পাষাণম্ডিত পর্বতগাত্র,
অন্তদিকে উন্নত প্রাচীর। প্রাচীরশিখরে না উঠিক্ধা, বাহিরের

কিছুই দেখিবার সাধ্য নাই | মুদ্ধকালে প্রাচীর আরোহণ
পূর্বক অন্ত্রচালনার জন্য, হুন্দর সিড়ি নির্টিত আছে। এই
উচ্চপথ জারোহুণ করিতে করিতে আমাদের

আদিল।

পা অবশ হইয়!

পর্বতে ও প্রাচীরগাত্রে অসংখ্য খোদিতমূর্তি দৃষট

হইয়া থাকে । ছৃর্গের অগ্তান্ত পার্েও তাহাদের সংখ্যা নিতাস্ত
বিরল নছে।

তাহাদের এক একট! এত বড় যে, দেখিলে বিস্মিত

হইতে হয় । একটীর আকার পুর্ণ ৫৭ ফিট পরিমিত! অন্ুসন্ধানে নিদ্ধারিত হুইয়াছে, ১৪৪১ -_ ১৪৭৪ খৃষ্টাৰের মধ্যে

তাহাকা। ছিন্দুনরপতিগণের তত্বাবধানে খোদিত হইয়াছিল!
রাস্তার একপার্থে পর্বতগহ্বরের ভিতর একটী জলাশক (বাউরি)'
দেখিতে পাইলাম । অতি ক্ষুদ্র ও সন্বীর্পথে নীচে নামিয়া,
সিড়ি অবলম্বনে এইস্থানে, পৌছিতে হুয়। ইহার জল তত ভাল

নছে--নানাবূপ আিনিনপত্রধৌতাদ্িকাধ্যে ব্যবহৃত হইয়!
থাকে । ইহারই কিছু দুরে রাস্তার মোড়ের নিকট একটা ক্ষ
মন্দিরে বিষধর উতৃতূমুত্তি। গোয়ালিয়রগার্গে এতদপেক্ষা প্রানীন
মন্দির আর নাই; এবপ্ত এই সামান্তমন্দিরটা দর্শকগণের নিকট

বড়ই আদরের সামগ্রী। খৃষ্টায় নবমশতাবীতে এই দেবার
৮
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,

নিশ্ষিত হুইয়াছিণ। ক্ষুত্র মন্দিরে এই দেবু ব্যত্বীত দেখিবার

মত আর কিছুই নাই। শেবফটক হাতীয়াদরজার মিকট
পৌছিতেই আমর) তৎ্সংলগ্র চারুনিম্সিত £ম্/ন্তমন্দির বা
মানপিং হপ্রাদাদ, দেখিতে পাইলাম।

এই প্রাচীন অস্টালিকা

আব্ধও দূর হইতে দর্শকের, নর়নমন তৃত্থ করে।

আমর! রে

প্রবেশ করিয়!, ক্রমে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলাম ।

মানমন্দির ছুই তিনটী তিন ভিন্ন মহলে বিভক্ত। প্রি
বলেই অদংখ্য তল) ইহাদের কতকগুলি আবার মৃত্তিকানিে
নির্শিত হইয়াছে । ছোট ছোট আক। বাকা সি'ড়িপথে এই সকল,
যহুলে প্রবেশ করিতে হয়।

ভূগর্ভস্থপুরীতে আলো

পর্ধতগাত্র খোদ্িভ করিয়া এই

আফিবার বন্দোবস্ত কর! হইয়াছিল;

কিন্তু সে সকল ছিদ্র আজকাল প্রায় লোপ পাইতে বসিষ্াছে।

ঘরগুলি প্রান্মই অন্ধকার,বে-মেরামতে ধুলিলুষ্টিত ও অব্যবনথার্যয-.কিন্তু ভগ্ন হয় লাই। হিন্দুআঘর্শের, হিন্দুশিল্পবিস্তার ইহা এক

উত্তম মনুমেন্ট। প্রন্তরের উপর খোদাইকাজ করিয়া যে সকল
জাল (3৫765), লভা, পাতা ও চিত্র অঙ্কিত হইলাছে, ভাহার!

অতি মনোরম।

পুরীতে প্রবেশের দ্বারগুলি বড়ই ছোট

ছোট; মধ্যে মধ্যে আমার মন্তকে ভয়ানক লাগিওছিল।
আমরা মস্তক অবনত করিরা কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে খুরিয়।

বেড়াইতে লাগিলাম এবং মহারাজ মানসিংছের বহির্ধাটী, ভিতর
বারী, অন্দরমহল ও স্বানাগার ইত্যাদিস্থান দর্শন করিয়! বাহিরে
আপিলাম।

.

ছুর্গটী দীর্ে দেড় মাইলেরও উপর
কিন্ততেমন চওড়।
নছে। 'জৈন, মুসলমান, রাজপুত, মারহাক্টা, ইংরেজ, প্রত্যেকেই

ডি

১৬

2

ৃ গৌয়ালিয়র ॥.

রী

[ও

১৮৩

সানাজেপহত্বারাতি নিশি ফিরা ইহার উত্ক্ষ সুশোভিত
করিয়া গিয়্াছেন। তাহার কতক বাতফ এখনও বর্তমান আছে।
একটা জআশ্চধ্যের বিষয় এই যে, বছকাল মুললমানশীণের করায়

খাকিলেও, ইহার প্রাটীনহিন্দুমন্দিরগুলি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়
মাই। 'বআরঙ্গজেবের স্তায় হিন্ুবৈরীর পক্ষেও এছ্দুর সহনভাব
(101518908) বিশ্বজনক ঘটে | যিনি ৰারাণপী, বৃন্দাবন, মথুরা
প্রভৃতি স্থানের উত্তম উত্তম দেবালয়গুলি লুন করিতে সক্ষম

ছিলেন, লুষ্ঠন করিয়! হিন্দুমন্দিরের উপর ধিনি দেবদ্ধেষিতার
[বজয়চিন্কস্বূপ মসজিদাবলি নিশ্াপ করিতে বিশ্বৃত হয়েন নাই,

তিনি গোয়ালিয়রে আসিয়া! এভাপৃশ অত্যাচার দুরে থাক্, বরং
ক্াজপ্রালাদনিচয়ে ইহার শোভ1 অধিকতর বর্ধিত করিলেন!

_গোয়ালিয়রের পক্ষে* ইহা! বিশেষ সৌভাগামুলক সন্দেহ
নাই ।

এই সকল প্রাচীনহিন্দ্মন্দিরের মধো ছুইটীর কথা৷ বিশেষ
উল্লেখষোগা । ভাহাদ্ধের একটার নাম-_-তেলী-কা-মন্দির-_

ধৃ্টায় দশম শতাধীতে নির্টিতি হইয়াছিল) এখন মাত ভত্স্তুপরাশিতে পতিত আছে । দ্বিতীকটার নাম--স্বাসবহু“মন্দির, অর্থাৎ
্বাশুড়ী ও বধূর অটালিকা-_অনতিযৃহৎ হুইটী মন্দিরাকারে এখনও অর্দন্তগ্রাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে । মন্ষিরটা একাদশশতাদীতে নির্শিত হইয়াছিল, ওমতই 'অগুমিত ছয়। 71910£ [616

এর তন্বাবধানে বৃটিশগবণমে্টকর্তৃক এই উভয় স্থানই এখন
[থাসাধা মেরামত করি রাখা হইয়াছে। ইহার্দের অপুর্ধ শিল্প-

'তুর্ধয দেখিলে, আজও হিন্দুগৌরবের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া
[য়।

শ্বাসবহ'মন্দিঝের উপরিভাগ

মুসলমানেরা চুণাবৃত

. ১৮৪

উত্তরপম্চিম-'দ্রমণ।
রি

াস্ষি/
সপ

পিপপিপীিপিপসপিপপিপপপপীশীপি?

রী

করিয়া রাখিযাছিল।, শ্ বিষয়ে ঘারে ঘে লিখিত ্রস্তরফণক

০৫৮ সাঁছেৰ কর্তৃক সরিবিষ্ট হইয়াছে. তাহা এইক্ধপ $-|

গ015. €671076
৮

| ৮

0687060 00 517076৫
08 ৮8৪ 0009,

. হ08 10) 105 816027063878
750 086906810
চা০: 650001188.

টি

ইহারই পার্থে প্রায় চারিহাত দীর্ঘ, দেড় ছাত প্রস্থ,
রিং
প্রস্তরে নানাকথা লিখিত আছে।
পাঠ করিতে পারিলাম না! ।

অপরিচিতভাষ। বিধায়

ইছার সন্তুথে একটা আধুনিক বঙিবার স্থান নিশি রি |
গ্রাচীরসংলগ্ন বলিয়া, এইথান হইতে বাছিরের শোভা বড়ই
মনোরম | 29750108851 কহিয়াছেল, গৌোয়ালিক়রকে
4598025118৮ ০6 1001% বল! যায়--এইখানলে দাড়াইলে তাহ
স্বরূপ হদস্বঙ্গম হইবে।
:
টি

এই হুর্গ যে একদিন ইংরেজহতে পতিত টিচার পম্ডাৎ'
ভাগে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন দেখিতে পাওয়ামঙ্ক। এইখানে এখনও ২1১টী সেনাবাল( 59752) বর্তমান আছে।

ইহাদের সন্ভুখে মহারাজ সিদ্ধিয়ার ২৪টা ফামান স্থাপিত রহি_ স্মাছে, দেখিতে পাইলাম ।
: দুর্গমধো জলেকগুলি স্বচ্ছ ও মনোরম নয়োবয আছে।

| সবগুলিই প্রস্তরমণ্ডিত--পরন্তরের পাড়,প্রস্তরের তল, গ্রস্তরের
সিড়ি। ঝরণ! ও বৃষ্টির জলে ইছারা সতত পুর্ণ খাকে। তাহা-

চা

গোয়ালিয়র |

& ১৮৫
০০

দের ভিত্তর মতিঝিল, হুরযকুণ্ড ও গ্গাসাগরই বিশেষ উদ্লেখযোগ্য। নুরযকু্ড, দর্গনির্শিতা জয়যসেনের কীর্তি। ইহার ভিতরে
সলিলবে্টিত একটী ছোট মন্দির শোভ। পাইড়েছে। তীরে হুর.
দেৰের ক্ুত্র দবেবালয় ৷ তেহিকা-মন্দিরের হন্ছুখেই গঙ্গাসাগর|
ইহার দক্ষিণপুর্বকোণে একটী জৈনমন্দিরের ভগ্গাবশিষ্ট দৃষট
হয়। চূড়া ভগ্ন ছইয়! গিয়াছে--কেবল ঘরটা মাজ বিগ্বমান
আছে। গল্গাবাগরের উত্তরতীয়ে 'ছৈয়দদের কবর নামক একটা
স্থানকে মুদলমানগণ বড়ই সম্মানের চক্ষে দর্শন করে। ইনারই
পঙ্থে সাহেবদের “টেনিস” খেলিধার ঘর ।

র্গের ভিতর মৃ্তিকাগর্ভে আর একটি মহল আছে বলিয়।
গুনিতে পাইলাম। কিন্তু অব্যবহারে সে স্থান এখন সম্পূর্ণ
ছুর্গম-_কিছুতেই প্রবেশ কর! যায় না ।
আমরা দুর্গবক্ষ অপেক্ষা নৃতনসহর ল্ষরনগরী পরিক্ষার দেখিভে
পাইলাম | মহারাজার শ্বেতোজ্দল প্রালাসন্ব় এবং সুন্দর

. ভিক্টোরিয়া কলেজ দৃষ্টহুইল । সহরটা যে পরিষ্কারপরিচ্ছনর
ও মনোরম তাহাতে সন্দেহ নাই ।

মানমন্দিরের উত্তরদিকে খুললমান বাদসাহদিগের . প্রাসাদ-

মালা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা অতি জীর্ণশীাবন্ধা প্রাপ্ত হইয়াছেশ-প্রবেশ অসাধ্য । আমরা কিছু কিছু
এদিক ওদিক ঘুরিয়। ফিরিয়।. বাহির হইয়া) আসিলাম।
এস্কলে ছুইটী মুসলমান গাইডের নিকট আমাদের কৃতজ্রতা
প্রকাশ কর্তব্য। তাহারা অশেষ কেশ স্বীকার করিয়া, আমা-

দিগকে সফল দর্শনীয় ভ্রব্যাদি প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু এফ
পয়সাও পারিশ্রমিক গ্রহণ করে নাই। পশ্চিমে এজন, মহ

১৮৬১!

উত্তরপশ্চিম-ম্রমণ।

ভবতা ও স্বার্থশূন্যতা অতি বিরল | আমন কত জেদ সা

কিন্ত কিছুতেই ভাহাদের সঙ্ক্ন পরিবর্তিত হয় নাই).
দিনমণি অন্তগৃতগ্রায়। আমর ছুর্গের বাহিরে"আদিয়।
বাসাভিমুখে রওয্ান/,হইলাম।. পথে, তানসেলের ও তরীয় গুরু
গায়েস-উদ্ধিনের লমাধিমন্দিরদ্বর বেখিয়া লইলাম। গায়়েসউদ্দিন, তানসেনের সঙ্গীতাচারধা ছিলেন। তাহার সমাধি'মন্দিরটা
দেখিবার জিনিস

বব |

প্রশংসাযোগ্য | ইহারই

বুহৎ্মন্দিরের

হুন্দরকারুকাধ্য

দক্ষিণপশ্চিবকোণে, একটা যোল-

থান্বা, ক্কুত্ব অথচ সুদৃশ্য মন্দিরের নীচে, ভূবনবিখ্যাত ভামসেমের
দেছরদ্র সমাহিত । মৃত্তিকার সর্বসংহারিণীশক্তিগর্জে তাহার

বিশ্ববিজয়ীক$& লীদ হইয়া! গিয়াছে । সকলকেই মাটি হইতে
হইবে;

জীবজন্ধ, স্বাবরজন্জরম সকলইত এ নিরিমাধ্ধীন। ললিত-

বঙ্কার, প্রাণস্পশী সুর, অপ্সরানিন্দিত রাগিণী, সকলই ইহাতে
বিলীন হইরা গিপ্রাছে_-তুমি আমি কোন্ ছার!
নিকটেই একট। তিস্ভিড়ীবৃক্ষ। আমরা স্থানীর লোকের

অনুরোধক্রমে ইহার ছু'একটী পাতা ও মহল্মদগায়েসের মন্দিরস্থ
কিছু ধূলি, আস্বাদ করিলাম? কথিত আছে, এইরূপ করিলে
সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া যার! বাহিরে আলিয়াই আমার সঙ্গীপ্রবর,গশ!.
ঝাড়! দিক্কা, একটু খুণ-গুণ, করিলেন ;_ উদ্দেপ্র,দেখেন, কতদুর

অগ্রসর হুইস্াছেন। আমি কষ্টে হাড়ি চাপিয়। রাখিলাষ।
তারপর নানারূপ হান্তপরিহাসে ও কৌতুক্কে পথ অতি.

বাহিত করিয়/, ব্সামরা ট্টেসনে পৌছিবাম। পথিমধ্যে মহারাজ
সিন্ধিয়্ার 0০০৪৮ [০৬১৪ দ্নেখিরা আদ! গেল। হিন্দুআদর্শ-.

গঠিত অ্টাণিক! আধুনিক লাজসজ্জায় অপূর্বসজ্দিত হইয়া,
চ

চি

পাতা

পি

নদী

রসটা

সিসি

০4২

পাতি
পিপি পলা

রাজতিথিগণের অভার্থনার্থ প্রস্ততত হই আাট়ে।
রাত্রি আটটার গাড়ী ছাড়ি! ১২উার সময় চোলপুরে
টিনা |

আকাশ মেধাচ্ছর হইর। আপিতেছিল। প্রকৃতির ছৃধ্যোগ ও
রাজপুতনার অন্ধকারমাথা জঙমানবহীন উচ্চনীচ প্রান্তরগুলির
বিভীষিকাময়ভাব একজিত ছুইয়া,আমাকে

কেমনসদিসাহায়া,

করিয়া ফেলিতেছিল।
চিনির
|
ছ্পমে নামিয়া। সহর ফোন্ দিকে ি করিয়া ঠা পারিলাম না। অন্ধকারে প্রান্তর অতিজ্রম করিতে, মধ্যে মধ্যে পদস্খলন হইতেছিল।

ন্ুপ্ত প্রকৃতি; তপতি প্রক্কতির এই ভীষণ-

মৃত্তি হৃদয়ের উদ্বেগে ও শারীরিক পরিশ্রষে আমাকে সে
রাত্রিতে যথেষ্ট ক্লেশ সহা করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক,

অনেক খুবাধুরির পর,* প্রায় দেড়টার সময় বাসায় ত্যাগ
হইয়া! শষা। লইলাম।

জয়পুর ।

জয়পুর, কি সুন্দর তুমি! ভোমার ওই অমরাবতীতুল্য
সঙ্জিতবক্ষে স্বপ্নচ্ছায়ার মত এমন একটা মোহময় আবরণ আছে,

যাহা এজীবনে আর ভুলিতে পারিব না। পনিদাঘনিশীখ্বপ্নবৎ
সে ছবি এখনও আমার মনপ্রাণ, পুলকিত করিতেছে ! তোমার

মৃশ্, হুড, সুগ্রশস্ত অনুপম রালবন্মপুলি জগতে গুল;
তোমার সেই সহ সহশ্র শিল্পালঙ্কৃত লোহিতরাগমণ্ডিত সৌধাবলি এ মরজগতে হ্রগীস প্রভা বিস্তার করিয়াছে--কুত্রাপি তাহা"
দের তুলল! নাই) তোমার ছাট, বাঁজার, মাঠ, ম্দির সকলই

১৮৮

উত্তরপন্চিম-জ্রমণ।

অদ্ভূত, সকলই অলৌকিক

তোমার এ চিরবাছিত, চিরা.

কাজ্চিত অপূ্বক্যমারাশি কোথা হইতে আহরণ করিলে নগ.
রে?
১৯
সি
৯ই ফাস্ন বৃইস্পতিবার, দ্দিব হ*প্রহথয়ান্তে 'জয়পুরে পদার্পণ

করিলাম। ই্টেস্ন হইতে সহর ছুই মাইল দূরবর্তী) ক্থতরাং
নামিয়া সহরের কোনই চিহ্ক দেখিতে পাইলাম 'না। চারিদিকে
কেবল বৃক্ষরাজিশৃন্ত উন্নতপর্বতমালা দই হইতেছে; তাহাদের
শিখরে শিখরে প্রাচীরবেছিত দুর্গশ্রেণী। ষ্রেসনের সম্মুখ
হইতে একটা প্রশস্ত রাস্তা! বরাবর সহরপানে চলিয়! গিয়াছে ।
আমি নামিয়াই ধর্শশালার অনুসন্ধান লইলাম। কুলির

মাথায় মোটটি চাপাইয় বাহিক্» হইতেই বহুদংখ্যক সরাইওয়াল!
আসির। ঘেরিয়। দাড়াইল এবং ভাল স্থান*দিতে পারিবে এমত,
জিদ করিতে লাগিল।

ষ্রেসনের সম্মুথেই রাস্তার ছই ধারে এই

সকল সরাইগুলি অবস্থিত। নিকটে কতকগুলি দোফানপাটও
আছে।
আমি অগত্যা চারি আনা রোজে একটা কুঠরী
ভাড়া লইয়া, তথান়্ জিনিসপত্র রক্ষা করিলাম। ধর্মপালার
কদর্ধয অবস্থা দেশিক্বা, যাহ! করিলাম, ভালই বোধ হইল।

গৃহস্বামী 'আদরযত্ব করিয়া স্নানের জল

আনি? দিল,

দোকান হুইতে খাবার লইয়! আসিল ) আমি ক্গানাহার
করিয়াসামান্বিশ্রামাস্তর সহরের উদ্দেশে বাছির হইলাম ।
_ চারিদিকে পর্বতশ্রেনী ; মধ্যস্থলে সুঘৃত্ত জয়পুরনগরী বৃক্ষাদির
ভিতয় এমনি লুকোচুরি খাইয়া রহিয়াছে যে, ফোন্দিকে সহর

'আমি কিছুই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলাম ন!। রাস্তাটি মধ্যে
মধ্যে অন্ত রাস্তার সংযোগে কপ্তিত হইতে লাগিল, আর তাহাদের

০ জয়পুর |
লাস

পাপা ৯

সস

॥ ১৮৯

পাপা

সন্ধি্বলে মনি আমি ভাবিতে বারন

অগ্রসর হই1.

পাপী

হন দিকে

নী)

বাহারইফ, পরে লোকের ও শক্টারির গতিবিধি»লক্ষা
করিম! বস্াৰর যাইতে যাইতে হঠাৎ প্রাচীযবেষ্টিতলগরে বিশাল

ফর্টকের সম্মুখীন হইয়। পড়িলাম। প্রান্টীরের বাহিয় কইতে
তখনও জরপুরনগরী সম্পূর্ণ লক্ধারিত। পশ্চাতে উন্নতশৈলশিখর)

--বোধ হইতেছিল ধেন তাার পদসূলে একটা প্রাীরবেটিত
ক্ষুদ্র উপবন শোভ। পাইতেছে।
|
- এই স্বৃথৎ উচ্চ ফটকের "লাম, 'টদপোল। ফটক পার

হইয়াই একটা ক্ষুত্র আঙ্গিনা!

অত্যুচ্চপ্রাচীরে ইহার চতুর্দিক

পরিবেষ্টিত তৎপরেই আর একটা ফটক । জয়পুরের প্রত্যেক

দেউন্ীই এই একই প্রণালীতে গঠিত । 'চাদপোল+ ব্যতীত
এই নগরে আরও ছয়চী ফটক আছে। সকলগুলিই এইরূপ
ন্য়ক্ষিত ও জুঘঢ়।

অধ্ধররাজ্যের নূতন রাজধানী জয়পুর, বাজপূতনার একটি
গিশেষসমৃদ্ধিশালী জনপদ । মহারাজ
নগরী নির্শিত করিয়া যান।

দ্বিতীয় জয্ষসিংহ এই

সমন্তভারতে এরূপ পরিপাটী ও

সঙ্বিতসহর দৃষ্ট হয় না। আব্জনারহিত রাস্তাগুলি উত্তরদক্ষিণে ও পুর্বপশ্চিন্মে সমান্তরালতাবে বিস্তৃত হইয়া! যেন একটা
দাবাখেলার ঘর অঙ্কিত করিয়াছে । ধেখানে যেখানে বৃহৎ
বৃহৎ রাজপথগুলি পরস্পর

পরস্পরকে কর্তন করিয়া! চলিক়!

গিয়াছে, সেই সেই স্থানেই
এক একটী,চকের স্থষ্টি হুইয়াছে ।

তাহাদেরই বা শোভা। কত !--মধ্যে প্রস্তরগঠিত কৃত্রিমসরোবর ;

তন্মধ্যে বৃহৎ উৎসস্থাপিত হইয়াছে। চারিদিক্র গ্যাসালোক *

রর

১৯৪,

উত্তরগম্টিম-ভ্রমণ |
পসিপাপএপিক

গুলি হইতে রশ্থিমাল! আলিয়া সন্ধ্যার সমস এই সকল অলা:

ধারের স্বচ্ছদলিলে ধুঁক্তারাশির কৃষ্টি করে| ইারই চতুদ্দিকে
পণাবিক্রেতাগণ নানারূপ শাকসবজী, ফলমূল ও পোষাধঠারিচ্ছদ

লইয়। উপবিষ্ট । জননমাগমে অহরহঃ এই স্থানগুলি উ্লাসোন্নতাকার ধারণ করে।

|

জয়পুরের মত এমত্ত শৃঙ্খলাবন্ধ বাড়ীধর বুঝি 'আর কোথাও
নাই। লালপগ্রস্তরের নানারূপচিত্রিত ঘরবাড়ীগুলি কে যেন
ঘতরপূর্বক সারি সারি সাজাইয়া রাখিয়াছে। রাস্তার ছুইপাশে
প্রশস্ত ও স্থদৃঢ় ফুটপাথ,। কলিকাত্তার ফুটপাথ গুলি ইহাদের

নিকট পরাক্গর মানে। ইঞাঁদের ও রান্তার মাঝখানে. অসংখা
গ্রদীপন্তস্ত । জরপুরে অনেক বড় বড় হুসঙ্কিত দোকান আছে--.
অনেকগুলি কলিকাতার শ্বেভাঙ্গবণিকর্দিখের বিপণিত্রেণীয়
তুলা।
সহরের মধা্থলে সমগ্রনগরের প্রায় একধষ্ঠাংশ মক বছৎ

রাঙ্পুরী। ইহাতে যে বিচিত্র অট্টালিকাসমূহ দৃষ্টহয়, তাহার
তুলন1 জগতে নাই । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সঙঞ্জে এই
রানবাড়ী পথিকের দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রাচীরের পর প্রাতীর'
বেষ্টিত রাজপ্রাসাদাবলি বছমংখ্যক অট্রালিকার পশ্চাৎ স্থাদপন্ত
হইয্নাছে।

এখানকার তাবৎ বাড়ীঘরগুলিই এমন মনোরম ও

সজ্জিত যে, ইহাদের সহিত সেই সকল আট্রালিকার বিশেষ

কোন বিভিন্নতা প্রথমদর্শনে দৃষ্ট হয় না। তবে ধাহারা আর
একটু অগ্রসর হুইয়া ঘোড়পরিবর্তনপূর্বাক হাওয়ামহলের
দিকট যাইয়া উপস্থিত হইবেন, তাহার! রি ধরিয়াডে
পারিবেন বটে।

ছায়পুর।

৯০১৭

জন্গগুর কাজের বন্তরধান আর, প্রায় এককোটা টাকা) |
কিন্ত অসংখ্য জারশীরে ও দেবমন্দিরাদির বাসছপোধণার্থ মহা

রাজকে ঞ্্রতি বৎমর প্রান ইহার অর্ধাংশই ব্যন্ব করিয়। ফেলিতে

হয়। জয়্পুরের মহারালের ভ্তায় প্রন্কাবঞ্জল ও বিস্তান্থরাশীপুরুষ কৃচিত দৃষ্টহইয়া থাকে। প্রজার ষঙ্গলার্থ তিনি বহুসংখ্যক
দ্র অকাতরে ব্যয় করিয়া, রাজ স্বনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিহিত করিয়াছেন । এতত্বাতীত জয়পুর একটা প্রথম শ্রেণীর
কলেজ ও একটা উত্কষ্টাটস্কুলও স্থাখিত হুইয়াছে। ষহারাজের
অধীনে ২৯টা সুরক্ষিত পার্বত্যঙর্গ আছে; এবং ৯৫৯৯ জন পদ
তিক, ১৩৫৭৮

জন

অশ্বারোহী

ও

৭১৬

জন গোলন্দাজসেনা

মর্বদ। রক্ষিত হইয়া! থাকে । এতঘাতীত বহুসংখাক কামানও
আছে। ত্রিদ্িশ গবৃর্ণমেন্টকে করস্বর্ূপ বংসর বৎসর চারি লক্ষ
টাকা প্রধান করিতে হয়। এই নগরেএকটা টাকশাল আছে)
তথাক় স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম মুত্রা্ধি স্বাদ! নির্দিত হইয়া থাকে ।
অয়পুর একটা বাণিজা প্রধান স্থান। দিল্লী, আগ্রা ও রাজ.

পুতন। হইতে এখানে বু জিনিদ আমদানী ও রপ্তানী হইয়।
থাকে। স্বর্ণ, বৌপা
ও পাথরের লুক কাকধারধোর জন্ত এই
স্থান চিরপ্রসিদ্ধ । এতহ্যাতীত

হুইয়া থাকে।

এনেমেলের

কাঙ্জও

বিস্তর

*

শা

আমি ফটক আত্তিক্রম করিয়া সহরে পড়িলাম।

প্রবেশ:

ষাত্রই হঠাৎ জঙ্বপুৰরের সৌন্দর্ধ্যবাশি আমার নয়নপথে পতিভ
হুইল । বরাবর রাব্দপথ চলিয়া গিরাছে--ছুইধারে ফোকানশ্রেনী।

অট্রালিকাগুলির সেই সুসজ্জিত আরক্তছবি ব্েখিয়া, ক্ষণকাঁধ
কেমন শুদ্ধ ছুইয়া ঝছিলাম। রাস্তার দুইপার্থের ফুটপাথ, ধরিয়া,
৯

১৯২

উত্তরপক্তিম-ভ্রমণ |
৯

অসংখ্য জনভ্রোত চলিয়াছে।

৮০

স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই; সকলেই

আপন আপন উদ্দেশে সা্গোছ করিয়া হহির্ঠত হইতেছে।
আমি এই জনতান্রোতের মধ্য দিয়া চারিদিক দেখিতে, দেখিতে

যাইতে লাগিলাম। খই বিপগিসারিশোভিত্ত রন্তার নামও-টাদপোল বাজার ।

ষহরটা খুব বিস্তৃত নছে। দীর্ঘে ছুই হি প্রস্থে এক
মাইলের অনধিক । কিন্তু সর্ব অট্রারিকামপ্ডিত বলিয়া! বন্্লোক বাল করিতে পারে। ১৯*১ খৃষ্টাকে ইহার লোকদংখ্যা
দেড় লক্ষেরও উপয় ছিল।
জয়পুরের রাজপথগুলির মত এমন বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত সড়ক

বুঝি আর কোথাও নাই। রাজধানী কলিকাতা নগরীতেও
এমন ব্রাস্ত! কচিৎ দৃষ্ট হয়। কিছুদূর অগ্রটার হইতেই, আর
একটা প্রশপ্তরাস্তার নিকট উপনীত হইলাম । ইহার নাম কিষণবাজার কোড । দুটা রাস্তা পরস্পর পরম্পরুকে ছতিক্কম করিয়া],

এফটা স্কোয়ারের স্থতি করিরাছে। উৎসসলিল-পরিপূরিত সরসীকূলে বছসংখ্যক লোক একত্রিত হইয়া কেনাবেচা করিতেছে ।
ধেন এখানে কাহারও কিছু দুঃখ নাই_-সকলেই এক নাশবে
মজিরা রহিয়াছে

ভিড

এ

ইহার নিকটে রাস্বার কোণে মহারাজার পাৰরিকলাইব্েী |
এখানে সকলেই প্রবেশ করিয়। পুপ্থকাদি পাঠ করিতে পারেন,
কাহারও কিছু বাধা নাই । বনুদংখ্যক ইংরেজী, উদ্দ ও সংস্কৃত
গ্রশ্থাদি সংগৃরীত আছে । ইংরেজী ও আরবী গ্রস্থাদির জন্ত, স্বতক্্
্বতন্্র বিভাগ নিদিষ্ট হইয়াছে ।

নী

এখান হইতে বরাবর ভানদিকে ঘুরিয়া, আমি আনি

জয়পুর।

১৯৩

উপূনীত হইলাম। এইস্কানের সক্িকটে একটা চিড়িয়াখানায়
“বহুমংখ্যক তীম্ণব্যান্ পাপিত হইয়া! থাকে । এরূপ বৃহৎ ও ভয়ানক ব্যান্র“শামাদের আলিপুরে একটিও নাই । আমি এখান হইতে

পুনঃ স্কোয়ার প্রত্যাবর্তন করিয়া; টাদপোর্লবাঞ্জারের বরাবর
সস্থুখদিকে চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর যাটতেই বামদিকে

একটি উচ্চমিনার দৃষ্টহইল । রাজ প্রাসাদমধাস্থ পন্বর্গশূল” মিনারের
কথা পূর্বেই শ্রবণ করিয়াছিলাম ; এখন “এই উচ্চন্তত্তদ
শনপূর্ববক

সন্দেহ হইল-_বুঝি রাজবাড়ীর সমীপবর্তী হইয়াছি। একটু এদিক

* ওদ্দিক চাহিতেই,সন্মুখে “রিপুলিয়ানামক অত্যুচ্চ ফটক দেখিতে
পাইলাম । উত্ম্ুকহৃদয়ে আমি এই পথেই প্রবিষ্ট হইলাম।

কিছুদূর যাইতে, দ্বিতীয় একটি গেট দৃষ্টহইল। শান প্রহরীগণ এইস্থানে

দ্বার" রক্ষা করিতেছে । ইহার পরই একটি

প্রাঙ্গণের সম্মুখে রাজপ্রামাদের চারু ফটক । বনুসংখ্যক ছ্বার-

রক্ষক দ্বারে উপবিষ্ট আছে। 'পাল' দেখাইতে না পারিলে প্রবেশ
করিতে দিতেছে না। সেদিন আমার সঙ্গে 'পাপ” ছিল না; কাজেই
ঢুকিতে পারিলাম না। এখান হইতেও রাজবাড়ীর শোভা!

তেমন কিছুই দেখিবার যে! নাই। সমভ্ডটা পুরীই প্রাচীরবেষ্টিত।
ফটকের দ্ুইপার্্ব দিয় বাহির দিকে ছুইটারান্ত। চলিয়া গিয়াছে।

একটি বা দিক দিয়া,বরাবর রাজবাড়ীর দণ্তরখানায় ঢুকিয়াছে ;
দ্বিতীয়টী ডানদিক দিয়া, মানমন্দির, মহারাজার আত্তাবলও

কাছারীখান। হুইয়1, পুনঃ ডানদিক ঘুরিয়া হাওয়ামহলের নিকট
আর একটি প্রশন্তরাজবর্মের সহিত মিশিয়। গিয়াছে । এই মিলনস্থানে শ্্রীদেউরি-কা-দরঙ।” নামক আর একটি ফটক, বাহির
হইতে রাজপুরীকে রক্ষা করিতেছে ।
৬৭

রি

১৯৪

উত্তরপশ্চিম-জ্্রমণ ।

জয়পুরের মানমন্শির, দিল, মথুরা, উজ্জয়িনী ও বেনারসের
মান্মন্দিরচতুষ্ীয় হইতে অনেকা'শে উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ। এখানে
এখনও অনেক পুরাতন যন্ত্রাদি অভগ্ধাবস্থাম্ন বিদ্মার্ন আছে)

কিন্তু অধিকাংশেরই ব্যবহার অজ্ঞাত। প্রাচীনকালে হিন্দুগণ
জ্যোতিষ ও গণিগ্শান্ত্রে কিরূপ পারদর্ণী ছিলেন, এই সকল

মানমন্দিরগুলিই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। * জয়পুর প্রতিষ্ঠাত।
মহ্থারাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ নিজেই একজন অপাধারণ জ্যোতির্কিদ
পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, পর্ত,গালের রাজ! ইমান্ুয়েলের
নিকট তিনি বৈদ্েশিকজ্যোতিষত বৃশিক্ষার্থ লোক প্রেরণ করিয়1-

ছিলেন। সে মতে, পর্তগালরাজও একজন তদ্দেশীষ্ জ্যোতিষকারকে জয়পুর প্রেরণ করেন ।%

কাছারীর চকৃমিলান অদ্রাপিকাটী বেশ প্রশস্ত এবং গ্লোহিত-

প্রস্থরনিশ্মিত |. এখানে পাগ্যের দেওয়ানণ, ফৌজদারী ও রাজন্ববিষক মীমাংসা হইজ্া থাকে;
, উকীল, প্ায়দ। কাজে ব্যস্ত আছে।

বহুদংখাক হাকিম, কেরাণী,
যধ্যের বিস্তীর্ণ আঙিনায়

২।তটী ছোট ছোট ঘর) ইহাদেরহ বা পাশে

প্রাসাদে ঢকিবার

সার একটি দরগ্গা ও দূরেই ঘণ্টাঘর দেখিতে পাইলাম।
হাওয়ামহণের গ্ঠায় অদ্ভুত হম্মায গগতে আর
চি

নাই তলের

উপর তপ দন্াব্ করিরা, মনিরাকারে 'কমশঃ ছোট করিয়া
তোলা হইয়াছে। প্রতিতণে অনংখা বহিঃগ্রধারিত ক্ষুদ্র কষ
ঘর,--তাহাতে দরজ্জাগুলি সারি সারি শোভা পাইতেছে । এই
পা *০
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দশক পি পিপল

শশা ভাবা

৭

১১৪৫

৯৮৩১

২৮ ৯পান
পিএসপি শাপলা নিপসাকিপা পিপি

উ্ু ্বারপথে যখন সম্মত প্রশস্তঢালুরাডার
র
মুক্তবাযুশোত
প্রবেশ করে, তখন

'হাওয়ামছল” দামের প্রকৃত স্বার্থকত। গ্রতি-

পাদিত হয়" বাহির হইতে ইছার যে শোভা, নিকটে আলিয়।
তন্ন তন্ন করিয়া দেথিলে বুঝি তাহ টিকিয়া উঠ্ঠ না) ভাই দুর

হুইতেই ছাওয়ামহলের লৌন্দর্যা উপভোগ করিতে হয়। নানা
দেশীয় পরিব্রাজকগণ শতসহ্জ্রক্ঠে ইহার অপূর্ব রচনাকৌশলের
প্রশংল! করিয়। গিয়াছেন3 185৮2,0148 1১81], ইহাকে “8 8107
0817

00

1510105 10%611)585

* বিন্ময়প্রকাশ করিগাছেন।

বলির!

সন্বোধনপূর্বক

|

সম্মুখস্থ রাস্তাটা যেমনি নুপ্রশন্ত, তেমনি পরিপাটী। নীচ
হইতে উন্নতরাগপুরে অশ্বাদির আরোহণের জন্য, এই রাস্তা ধন্ছ-.
দূর হইতে ক্রমে নু

করিয়া ভোল! হইয়াছে;

মধ্যন্থলটা

প্রস্তরে দৃঢ়মঙ্ডিত। এই উন্ুক্রস্থলে চিরমলয়ানিল থেলা করিস
থাকে । উঠার শীতল প্রবাহে ক্লান্তি দূর করিতে

করিতে হাওয়া-

মহল দর্শন করিলাম । সড়কের বিপরাতপার্থে মহারাজায়
বিস্তীর্ণ কলে ও সংস্কতপাঠাগার। হাওয়ামহলের নিকটেই হাল-

ফেননের আর একটি বনুদূরবিস্ৃত গ্রাসাদাট্রালিকা দৃষ্ট হয়।
প্রাচীনপ্রণালীগঠিত সহম্র সহজ লোছিতসৌধের ভিতর এই
পীতবণোজ্জল দালানের ৫শাত! অপূর্ব ।

'শ্রীদেউার-কা-দরজার' বামদিকে একটু অগ্রসর হইলেই,
নাটকঘর ও হাতীখান1 |

আমি এই সকল দেখিয়া, আগ্রাগেট পথে পহর হুইতে
নিক্ষান্ত হইয়া, রামনিবাস উপবনে

আসিয়া

এরূপ সুন্দর উপবন ভারতে অতিবিরল।

দশন দিলাম।
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১৯৬,
সাপ
কাস
সি পি

রকি প্রমণ |
৯ সী

পাপ

লি

সং

চপ লিসা
এল

পরাদদুর্বাদিশোতিত এই. নদদনফানন বু সহজ মুদ্র
বায়ে দর্কদা পরিষ্কার পরিচ্ছর, রাখ! হইয়া খাকে। কোথাও
কুগ্তবন, কোথাও সমতল

নবদুর্বাদলমণ্ডিত ময়দান,' কোথাও

কদ্ধিম লরিৎ, কোথাও

জলজ্মোভের উপর ক্ষুদ্র সেতু এবং

কোথাও বা: কজিমগ্রতিমৃন্তি রক্ষিত হইয়াছে । এককোণে

মেওসাহেবের প্রতিমৃত্তি ; মধাস্থলে নুদৃত্ত, সুবচিসঙ্গত, নানারূপ*

মূল্যবান্ প্রস্তরগঠিত ০ অপূর্ব নয়নরঞ্জন প্রাসাদ--এলবার্টহল।
ইহার সম্মুখ বারাগায়,। জর়পুররাগেন্দ্রবর্ণের তৈলচিত্র
ও অন্তান্ত নানারূপ ছবি অঙ্কিত আছে! তন্মপ্যে'আলেকজেন্টার

কর্তৃক দরিয়াসের পরান, হনুমানের লকঙ্কাদহন' ও 'দ্রৌপদীর
বন্ত্রহরণ' প্রভৃতির দৃপ্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । দেয়ালের উপর
এইচিত্রগুলি দেখিলে মোহিত হইন্া যাইতে হুয়। সন্গুখের
সথনজ্জিত ঘরের পশ্চাতেই জয়পুর মিউজিয়ম। এখানে জয়পুরের

শিল্পঞ্জাত নানারূপ প্রিনিসপত্র ও অন্থান্ত অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত
. সামন্ত্রী সংগৃহীত আছে। আর্টক্কুলের ছেলেদের নির্মিত বর্ণরৌপ্যপাজ্রাদির অপৃণ্বকারুকাধ্য, গ্রেতপ্রস্তরের খঅতিন্থুক্মকধিশি্
ছোট ছোট দেবদেবী প্রতিমা এবং ধাতৃনিশ্মিত নানারূপ পুষ্কুল
ও অন্ত্রশস্বাদি, বিশেষ দর্শনয্োগা । এতদ্বাতীত আর" অ:নক
%

উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কৌতৃহলোদ্দীপক প্রষ্টবা কিনিস এইখানে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে । কলিকাহামিউঞ্জিয়াম হইতে আকারে
অনেক ছোট হইলেও, খণে এইস্থান বিশেষ নিকৃষ্ট নছে।
পশ্চিমে অতঃপর .আমি এরূপ উন্নতশ্রেণীর মিউজিয়ম কোথাও

দেখিতে পাই নাই।
সন্ধ্যার পর ঠ্রেদনে প্রতাাণমনপৃর্বক লামান্ত আহারাদির

”
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পট,

পি

পপ

পি

পীর

ধুর শখ্যাগ্রহণ করিলাম।
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ঘরগুলি অপরিষ্কার, অর্ধতগ্ন ও

অপরিসর হওয়াতে, আমার মনে কিরূপ একটা অস্থাঙ্ছন্যতাবের
উদ্রেক হইতেছিল।
কপাটের নিষ্নদিয়। বাহিরের ঠাণ্ডা
বাতাসও কিছু কিছু ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল।

যাহা হউক,

অতিরিক্ত পরিশ্রমভার়ে অচিবাৎ ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরছিন প্রঙাতে গাতোখানপূর্বক, হাত সুখ প্রক্ষালন

ফরিয়! রাজবাড়ী ও অগ্ধর দেখিবার্জন্ত পানসংগ্রহার্থ ব্ন্ত

হইর়] পড়িলায।

জয়পুরে ব্ছুতর বাঙ্গালী কাধ্যোপলক্ষে বাম

করিয়া থাকেন।

মন্ত্রী হইতে মরস্ত করিক়া ফেরাণী পর্যান্ত

তাহাদের স্থান হইয়াছে । বঙ্গদেশনিবাসী শ্রীবুত্ত সংপারচক্্র
সেন মহাশয়, বর্তমানে জয়পুরের মন্ত্রীতপদে অধিষ্ঠিত। ইতি"
পৃর্ব্বে কান্তিবাবু নখমক আরও একজন

বঙ্গের কৃতিসস্তান এই

সম্মানজনক রাজকার্ধা নিরতিশয় নিরপেক্ষভাবে ও শ্ুচারুনূপে
সংসারবাবুর নিকট উপস্থিত হইনির্বাহিত করয়া গিক়্াছেন।

, লেই-'পাস' পাওয়া যাইবে, এমন বিবেচনা করিয়। ধারে ধীরে
তথায় উপস্থিত হইলাম।

সংসারবাবু অভি সদাশয় এবং গুণরান্

ব্ঞ্রি। তাহার আতিথাসংকারের কথ। তদ্দেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি"
লাভ করিয়াছে; সব্ব্দা কত কত আগন্তকবাক্তি তাহার আলঙ়ে

আশ্রয় পাইতেছে, এবং কাধ্যসমাপনান্তে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতেছ্ছে।

সংসারবাবুর মনোরম অট্টালিকা সইরের বাছিরে একটা,
মুক্ত স্থানে অবস্থিত । অনেক সাহেব স্ুবৌর বাড়ী এবং হোটেল

: প্রস্থৃতিও এই দিকেই স্থাপিত।
সচরাচর বাহির হন না।

সংসারবাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন,

আরম উপস্থিত হইতেই মন্ত্রীমছাশগের

॥
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: উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ |.

কণিষ্্রাতৃয় মহেশবাবুও পূর্ণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বাঙ্গালী
দেখিয়া তাহারা আমাকে ঘত্বপূর্বক উপবেশন করাইলেন,
ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি যতট! অপরিচিতের তাপ

'পাম' গ্রহণ করিস! চণিয়া যাইব ভাবিয়াছিলাম, ততট! ঘটিয়!
উঠিগ না। তাহারা ফিছুতেই ছাড়িবার পাল নহেন) কেন
আসিয়াছি, কোথায় আসিয়াছি, তাহাদের নিকট প্রথমেই উপ-

স্থিত হইলাম না কেন, ইত্যাদি প্রশ্ন পুঙ্যান্পৃঙ্খরূপে জিজ্ঞাস!
করিয়! ধরিয়! বসিলেন,-আপান এখনি আসবাবপত্র লইয়
হেথায় চলিম্বা আস্থন।

যাহা হউক, তাহাদিগকে আমার এতাধিক কষ্ট দিবার ইচ্ছ।
ছিল না; বিশেষ সেইদিনই আমাকে জয়পুর পরিত্যাগ করিতে
হইবে; আমি সধিনয়ে সেই কথা বাক্ত করিয়া বলিলাম, "সেজন্য

আপনার! চিন্তিত হইবেন না) পরিব্রা্রকের এমত কষ্ট তোগ
করিতে হন্ন) অন্ুগ্রহপূর্বাক আমাকে একথান। পাসের ধন্দোবগ্ত

করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে ।” অগত্যা অনেক কথার পর তাঁহারা
তাহাই করিলেন।
চাকুরী করেন।

সংদারবাবুর ছেলে অবিনাশবাবু দপ্তরে বড়
তিনি আহারাদি করিয়া কাছারীতে যা

ছিলেন,-তাহারা তাহাকে আমার বিষর জ্ঞাত করাট.এন।

'বিনাশবাবু কহিলেন, “তবে চলুন--আমার গাড়ী প্রস্তুত।
রাজবাড়ী দদূর

ফিরিয়। আসিয়া এইখানেই আছারাদি

করিবেন|”

এই সম্দয়, স্থদেগবতনল, গণামান্ঠ ব্যক্তিষ্টিংগর কথ! এবার
আর আগি অগ্রাহ্থ করিতে পারিলাম ন।। আহারের কথা শ্বীকাঁর

করিয়াই, তাছার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিলাম । গাড়ীতে বনিয়! বলিয়া
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কিছু কিছু আলাপ পরিচয় হইল। শেষকালে তিনি উপদেশ
দিলেন, 'যখন আসিয়াছেন, তখন,ষেন কয়েকদিন ন1! থাকিয়া
চলিয়। না“ধান।” আমার অপেক্ষা! করিবার সময় ছিল না)

তথাপি তাহাকে স্পট কিছুই উত্তর দিতে পারিলাম না । মনেননে
কেবল কয়েকবার মা তাহা এই শ্বদেশগ্রীতির উদ্দেশে ধন্টবাদ প্রদ্ধানপূর্ক টুপ করিয়! রছিলাম।
রাজবাড়ীর নিকটে পৌছিয়া, একটা গোল বাধিল।
গুনিলাম, উন্ুক্তমন্তকে রাজপ্রাপাদান্দরে প্রবেশ করিবার হুকুম

নাই। আমি বাঙ্গাণী-আমাধ় নিকট টুপি কিন্বা উষ্ীষ
কিছুই ছিল না। ভাবিয়া চিস্তিয়া বিশেষ কিছু উপায় উদ্ভাবন
করিতে পারিলাম ন।। অবশেষ সঙ্গের আলোয়ানটী দ্বারাই
একটা উফ্ধীষ রচনা! ক্রিয়া, মন্তকে পরিধান করিলাম।

পশমী-

বস্ত্র, স্বীত হুইপ সমস্তটা মন্তককে একটা রঞ্জকের বন্ত্রপুটুদ্িতে
পরিণত করিল। কিন্তু উপায় কি--এই অন্ভুতবেশ লইয়াই
আমাকে রাজবাটী দশন করিতে হুইবে |
দপ্তরে উপস্থিত হইয়া দেখি, একছ্ধন বাঙ্গাপীবাবু কতকগুলি চাপরাশীপরিবৃত হইয়! লিখনকাধ্যে ব্যাপূত আছেন।
আমি এইখান হইতে একথানা

'পামগ্রহণ কারয়া, একজন

চাপরাশীসঙ্গে ভিওরমহলৈ প্রবেশ কারলাম। লোকটা পথ দেখা
ইয়া অগ্রে অগ্রে চপিতে লাগিল ।
প্রথমেই আমরা একটী আঙ্গিনার তিতর প্রবেশ করিয়া,

একটা
ফটকের, [সম্মুখীন হইলাম। এই ফটক-পথে অন্দর
মহলে প্রবেশ করা যার়। কিন্তু ইহা চিররুদ্ধ) কেহ কৃনও "

এ দরজা উত্বী্ণ হইতে পারে না। ইহ চিহি।মদ প্র

.

।
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ফটক দেখিবারনামত বটে। ইন্ছারই পার্থে একটা দেয়ালে,
'হাওয়ামহাল? 'বামনিবাস উপুধন' ও মহারাজ প্রভৃতির সুন্দর

বাস্তব হুইতে চিন্তে
হুন্দর প্রতিযুত্তি চিদ্রিত আছে।
এখান হইতে
ইহাদের শোতা কিছু বর্ধিত হইয়্াছে।
আমরা মহারাজের মন্ত্রনাভবন, দেওয়ানী আম ও ঘেওয়ানীখাসে
উপস্থিত হইলাম । সুনার হুন্দর মার্কেলস্তস্তশোভিত দেওয়ানী

আমে অসংখ্য বহুমূলা স্প্ীংরত চেয়ার সারি সারি সাজ্জত,
রহিয়াছে ।

মহারান্দের বাদতবন 'সপ্তহল চন্ত্রমহল+ একটা অলৌকিক

প্রন্তরালয় । বহুদূর হইতে ইহার গগনভেদীচুড়া দৃষ্টিগোচর হইয়া
থাকে । অসংখ্য অর্থরাশি ব্যয় করিয়! এই নম্মনতৃপ্তিকর ও
মনোমুগ্ধকর অট্টালিকা বিস্ৃততূষিখণ্ডের উপর নির্ষিত হুইস্মাছে। ইহার পশ্চাতেই মনোহর উদ্ভান। নানারূপ লতাকুঞ্জাদি-

শোভিত এই উদ্ভানে মহারাজ পদচারণা করিয়া থাফেন। এই
উপবনের অপরপার্খে ই শ্রীশী/ঃগোবিন্দভীউর প্রাসিদ্ধ মন্দির । মছাবাজ এই কুলদেেবতাকে যথেষ্ট ভক্তি করিয়া! থাকেন এবং সর্বদা

বিবিধ উপচারে পুঞ্জা দেন। এই দেবাগয়ে সমগ্রভার একঞ্ছন
বাঙ্গালী পুরোছিতের হস্তে অপিত হইয়াছে । পুরোহিত এহাশক়

বেশ শিক্ষিত ও অমারিক লোক; স্বদেশীষপধ্যটক দেখিয়া,
অনেকক্ষণ ধরিয়। আমার সঙ্গে গল্প সল্প করিলেন।

প্রধান ফটকের সন্ধুথে প্রিন্টিং হাউস।
একটি নুন্দর

কিন্ত ইহাকে এখন

বৈঠকথানাঘরে পরিবর্তিত কর ভইয়াছে।

এতদ্যতীত “হাওয়ামহল? 'শর্ণশ্ল মিনার, প্রভৃতিও 'রাজবাটীংলগ্ল) কিন্তু তাহাদের ভিত্তর আমাদের প্রবেশাধিকার নাই।
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আমি বাহির হইয়। আদিয়। পুনঃ দপ্তরে প্রবেশ করিলাম ।

কিয়ংক্ষণ পরেই অবিনাশবাবু আসিয়া কহিঞ্লন, “গাড়ী প্রস্তত
জন

আহারার্গ গমন করুন 1» দুজন লোক

সঙ্গে; বাসায় পৌছিয়া আহারাদি দমাপন, করিলাম।

তার

পর অন্বর যাইবার জন্ত উদ্যোগ করিতে হইল। “পাস” সঙ্গেই ছিল;
মহেম্্বাবু একজন ভূত্যকে একা ভাকিতে আদেশ করিলেন ।

অন্বরের পার্বত্যপথে বড় গাড়ী চলিবার সুবিধা নাই। পর্য্যটটকগণ হস্তিপৃষ্ঠে অথব! এক্লাযোগে এইগ্ানে গমন করিয়া থাকেন ।

কাঞ্জেই আমাকেও একার আশ্রয়ই গ্রহণ করিতে হইল।
বেল! দেড়টার সময় আমার দ্বিচক্ররথ আমেরফটক অতি-

ক্রমপুর্বক প্রান্তর বহিয়! অন্বরাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। এতদেশবাসিগণ অন্বরকে আমের কছে, অথবা আমরাই বুঝি আমেরকে

অস্বর কহি।

তাই অন্বরপথাভিমুখী ফটকের নাম “আমের.কা-

দরজা?|

জয়পুর. হুইতে অন্বর পাঁচমাইলপথ দুরব্তী। রাস্তার
উভয় পার্েই পর্বতমালা । প্রায় চারিমাইলপথ অতিক্রম

করিয়া, আমাদের গাড়ী ধীরে ধীরে উদ্ধে উতিত হইতে লাগিল ।
উয়পার্থে অত্যুচ্চপব্ধতশিথরমালা,

ততদ্রপরি কেল্লা নির্মিত

হুইয়াছে। পর্বতগান্রে অদ্ভুত কৌশলে প্রস্তরথণ্ যোজন!
করিয়া, কেমন সুন্দর শর সিড়ি নির্মিত হইয়াছে দূর হইতে
বোধ হইভোছিল, যেন কেহ একটি চিত্রের উপর আকিয়।

বাকিয়া রেখা অঞ্তিত করিয়া দিয়াছে । এই গিরিবত্ম্ব অতিক্রম
করিতেই* আম্র। অন্বরের শ্বভাবলৌনদর্ষোদ্ভাসিত পার্বত্যহর্ণ,
হ্দের জলে প্রতিফলিত দেখিতে পাইলাম।

২০২.
শাপলা

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ।
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পের

অন্ধর।

মানসিংহের রজধানী

চিরসৌনর্্যময়ী

অন্বর

এখনও

প্রাককৃতিকশোভায় অনন্ত শোভামরী। একটি তুঙ্গ*পলশিখর
বিশালবপুবিস্তার করিয়া

আকাশ

ঢাকিয় রাখিয়াছে,

আর

তাহারই পদমুলে উচ্চটিপার উপর মমতলতূথণ্ডে অস্বরদুর্গের
প্রাসাদাবলী হুদবারি পরিবেষ্টিত হুইয়া,*সরোবর গশ্কুটিত
শতদলবত ফুটির] রহিয়াছে। তদের অপরপার্খে আরও নিয়ে
উপত্যকাভুমির উপর ভগ্রমন্দিরাদিপরিবৃত প্রাচীনসহর অন্বর
অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হইতেছে। *

এই প্রকৃতির লীলাড়মি মনোরমন্থল প্রত্যক্ষ করিলে, স্বতঃই
একটা প্রশ্ন মনে উঠেষে, এই প্রিয়দর্শন পার্ধত্যসষমারাশি
পরিত্যাগ করিয়া জয়সিংহ কোন্ প্রাণে, কোন্ প্রয়োজনে জন.
পুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন? কোনও স্থুপ্রাসিন্ধ

পর্যটক বিশ্ময়সহকারে বলিয়া গরিয়াছেন, “িনি অগ্বর পরিত্যাগ করিয়া জয়পুর গঠিত করিয়াছেন, তাহার অসাঁধাকাজ

জগতে কিছুই নাই।*
পুরাকালে নুপ্রদিদ্ধ মীনবংশীয় নরপতিগণ অস্বরে বাজান
করিতেন।

অধ্বাদেবীর নামে উৎসাঁরৃত বলিয়া এট এগরীর

নাম অন্থর হইয়াছে । পার্কতা প্রদেশে ছূর্দম গিরিপথে স্থাপিত,

তাই মীনবংশীয়গন ইছাকে ঘাটরাণী বলিক্কা' উল্লেখ করিতেন।
ষ্টার দশম শতাব্দীর শেষভাগে এইস্থান তাহাদিগের হন্তচুত

হইলে, নিকটবর্তী ধুন্দর-জনপদনিবাসী কচ্চরাজগণ এইস্বানে
“রাজ্য স্থাপিত করিলেন। 'সেই অবধি অন্বররাজ্য রাজপুতগগের
করারত্ত আছে।
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অন্বরের রাজভবন মঞ্ছারাঞ্জ 1 মানসিংহ প্রতিষ্ঠিতকরেন।

পরে তদীয় পৌক্র জয্মদিংহ

(মিজ্জারাজা ) কর্তৃক ইহার

সৌন্দধ্যেটিতব বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হুদৃঢ ছূর্গপ্রাচীর, জয়মন্দিরাদি কতিপয় রমাপ্রাসাদ, ও তালকুস্তোরাহদ তিনিই নির্ধণ

করিয়া যান এবং উপবনাদিদ্বারা রাজধানী স্থশোভিত করেন।

মির্জা রাজ! অয়পিংহের ভ্রিশবংসর পর, জয়পুরপ্রতিষ্ঠাতা

দ্বিতীয় জয়সিংহ অশ্বরের রাছ্্যভার গ্রহণ করেন।

তাহার

বিষক্ক ইতিপুর্বেই কতক কক বিবৃত, হইয়াছে । সমসামগ্সিক
অন্তান্ত রাজন্তবর্শের উপর শুদীয় বিশেষত্ব স্থাপন করিবার জন্ত

মোগলদন্্রা্ট তাহাকে 'লোয়াই, আখ্যা প্রদান করিয্লাছিলেন।

সেই অবাধ আঙ্ পধ্যস্ত জয়পুর-রাঞ্গণ এই সম্মানজনক উপাধি
ধারণ করিয়া থাকেন । “সোয়াই' অথে এই বুঝার ষে, প্রত্যেক

রাঞ্জাকে এক ধরিয়া তিনি তাহাদের উপর একপোয়া ধিক,
অথাৎ সোয়।।

আমরা

পর্বতমূলে উপস্থিত হইয়া দুর্প্রবেশার্থ অগ্রসর

হইলাম।
হুর্দের তীরে হুউরোপীয়পর্ধ্যাটকাদগের নিমিত্ত
একটী বাঙ্গনা [নম্মিত হইয়াছে। এইথান হইতে অন্বরের প্রকৃত

শোভ। দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

দুর্গের তিন দিকেই হ্ুদের

স্বচ্ছধারি টলমল করিতেছে । তাহাতে গ্রাসাদাবলীর প্রিয়ছবি
প্রতিফাপিত হইয়।, কেমন মনোরম দৃষ্ত অস্কিত করিয়াছে--ধেন
কোন

ভূবনমোহিনী কূপসী, বিস্তৃত মুকুরথণ্ডে আপনার বিশ্ব-

মনোমোহনী মুদ্তিখানি চিত্রিত দেখিয়া, আপনাআপনি মুগ্ধ

হুইয়। যাইতৈছেন। প্রাসাদমূলে মনোরম কাননগুলির শ্তামলসৌন্দধ্য পথিকের নয়নমনপরিতৃপ্রিকর । নকলের উপর প্রশস্ত
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গিরিহুর্গ অয়গড়কে। অত্য্চপর্বতশৃ্ে, বিমানম্পশী মাঝ্াপুতীব প্রতীয়মান ইইতেছে। দেখিতে দেখিতে, আমরা ্ারোহ"
করিতে লাগিলাম।

রি

অন্বরদুর্গের বাছিরের শোভা যেমন অতুলনীয়, আভ্যস্তরিক

সাজলজ্জাও তেমনি ছুলতি। অপূর্ব প্রাসাদশ।লিনী এই বিচিন্ধ
রাজপুরী দর্শন করিলে স্পষ্টই বোধগম্যহয় যে; পরশ্বধ্য-সম্পদে ও

সৌন্দর্য্য কোনকালে এই স্থান দিল্লী ও 'আগ্রার রজমহলের
ধোঁগ্য প্রতিন্দী ছিল । .জরমন্দির, ধশোমন্দির, সোহাগমন্দির

প্রভৃতি রম্যাবাসগ্ঙলি দর্শন করিলে, এই কথার যাথাধ্য অনুকৃত
হয়। কথিত আছে,

ইহার তৎকালীন সম্পরদের কথা শ্রবপ

করিয়া, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মনেও ঈর্ষা ও লালসা-প্রবৃত্তির
সঞ্চার হইয়াছিল। রাজা মির্জা, আপনার'অদ্ভূত বুদ্ধিবলে সূল্যবান্ কারুক্ষা্ধা্ডজলি সাপাপ্রলেপাবৃত করিয়া, এই বিপদ হইতে
অব্যাহতি লাত করেন।
দেওয়ানীআমের বিচিত্রশিল্পথচিত
গুস্তলারি আজ শ্বেতপ্রাষ্টারম্ণ্ডিতই রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া

যায়। যেখেস্থানে প্রাষ্টারগুলি একটু একটু ভগ্ন হইয়াছে,
তথায়্ই ভিতরের কারুকার্ধ্যগুলি বাহির হইয়া গিয়াছে।
দুর্গ প্রবেশ করিয়াই সশুথে উ্চগৃহাদিবেটিত নুপ্রশ্ মুক্-

- ভূমি দেখিভে পাইলাম। এখান হুইতে পি'ড়িপথে অন্য একটা
উচ্চপ্রাঙ্গণ আরোহণ করিদ্লা, আমাদিগকে দেওয়ানীআমে
পৌছিতে হইল। দিলী ও আগ্রার আমদরবারের ন্যায়, ভারতের নদৃষ্টলিপির 'সঙ্গে, অস্বরদেওয়ানীআমের তাদৃশ ঘনিষ্ট

সম্পর্ক ন! থাকিলেও, সৌন্দধ্যগরিমায় ইহার স্থান নীচে নহে।
চাক্লিপার্থ্ে অপূর্বকারুকার্যখচিত পোহিত প্রস্তরের স্তত্তগুলির

অন্বর।
আলি
সি
বা

লস

িসর

৪৯০৪

ক

্াষ্টারম্ডিত ধবণমূত্তি এবং মধাস্থলে যোলটা মার্বলন্তস্তের

ঈধদূনীলাভ উজ্দ্ধশোদ্া অন্তরশিল্পিগণের ইভাতাট
বিশিষ্ট পর্ষিটক প্রদান করিতেছে! «

দেওয়ানীআমের পার্থেই বর্তমান মহাপ্নাজার আধুনিক
জ্রীড়ানিকেতন--বিলিয়ার্ডমণ্তপ।

ইহার গৃবাক্ষপথে নিয়

উপত্যকাতৃমির চীরুশোভা হৃষ্ট হইয়া থাকে।

হৃদের জলে

পরিত্যক্ত, মলিনাম্বর! অন্বরনগরীর প্রতিতৃত্তি এবং উপবনাদির
ছবি প্রতিফলিত হইতেছে । এই ঘরের সগ্মুথেই আর একটী
অনুন্নত দীর্ঘঘরে, সাজি সারি অনভিউচ্চ মন্মরস্তস্ত শ্রেণী, দেখিতে

বড়ই মনোরম!

|

দেওয়ানীআমের

সঙ্থস্থ

প্রাঙ্গণের

পরেই, চারিদিকে

সুরক্ষিত উচ্চপ্রাচীরকদ্ধ আরও কিছু উন্নতভূমির উপর--অন্দরমহল। একটা মাত্র অনতিবৃহৎ সুদৃঢ় ও সুচিন্রিত ফটকপথে
এই পুরীতে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। এই ফটকের নাম-_গণেশপোল। বহুকারুকাধ্যম্ডিতদ্বারের পিত্বলকবাঁটের উপর সিদ্ধিদাতা গণেশের একটা গ্রতিমুন্তি অঞ্চিত আছে।
মার্ষেলনিম্মিত সিঁড়িপথে আমরা এই ফটক অতিক্রম
করিলাম।

প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে বৃক্ষলতাদিশোভিত ক্ষুদ্র

উদ্যানভূমি দৃষ্টহইল।

শুই উদ্যানের চতুর্দিকে অননরমহলের ৮.

বিচিঅসৌধাবলি--আ মরি । মরি ।--কি রূপের ছটঃয়ই ফুটিয়া

রহিয়াছে!না জানি, কোন্ দেনতুগাশিল্পীএই অপুর্ব প্রাসাদনিচয় গঠন করিয়াছিলেন! আগ্রার ও দিন্তীর রঙ্গমহলে ষে

মণিমাণিক্যও অর্থরাশ ঢালিয়। দেওয়া হইয়াছে, অস্বরের রাজ'প্রাদাদে দে সব কিছুই নাই; কিন্ত তথাপি ইহার সৌন্দধ্য প্রভা
১৮
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সি দিসি

গছিতা (কী তালাস

|
দাবা পি

সরসিপা্পিকা পিএ

লস্টটিলা

পাকপস্পপর সা

উফ

তেমনিউদ্জা, তেমনিই মনোমুগ্ধকর!
ষ
রারপুমার শিল্পিগ
গণের

অনাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয়, এই বাননসংক্ষিপ্রসাতেই দুষ্ট হইয়া
থাকে। সামাস্ত মুকুরথণ্ডগজলির অপুর্ব সন্গিবেশে এঘছ ভাস্করের
অডুতখচিতালম্ধারে যখন এই চারুঅক্রালিকাগুলি রাঙ্গপুতনার
কামিনীকুন্মচায়ের উজ্জ্বল জ্যোতিমিশ্রণে হস্ত গ্র্ীপ্ত হইয়া উঠিত,
তখন এইথানে কি অলোক্সামান্ত সুষমারাশিই বিকসিত হইত,
একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! কিন্তু সেই একদিন, আর

আহ্রই

একদিন । সেই জলৌকিক সৌনধ্যবিভা এখন কোথায় ? হাষ,
কে বলিয়! দিবে কোথায় ? নীপবে ফুটক়া, নীরবে হাসিক়া, নীরবসৌন্দধো কত কত পৃপ্পরাশি এখানে ঝরিয়া পড়িযাছে--তাহার
চিহ্নমাত্রও কি দাখতে পাইতেছ? প্রাণ গিয়াছে, দেহ রহি-

রাছে ; চাদ গিয়াছে, আকাশ আছে; ফুল.ঝরিয়াছে, কিন্তু বুক্ষ
বচিয়াছে ১-আছমি অতীতের চসমাচক্ষে সামান্ত প্রস্তরথণ্ডের
নধ্যেও কত কি দেখিতে লাগিলাম।

উদ্ভানের ধা”দিকে দেওয়ানীপান বা জয়মন্দির।
রদ

ভিনটা প্রকোষ্ঠ।

সকলগুলিরই

এই গুহে

ছাদ ও ভিতরের

দেওয়াল আয়নাথ গুপংযোগে এমন সুশোভিত যে, দেখিলে চনত

কৃত
. হইয়া

হইতে হয়।
যাইতেছিল।

আগমলোপুলাক বছ
রাখা হুইয়াছে।

প্রাপন কারুকার্ধাগুপি
লৌন্তাগ্যবশভঃ,

অর্থবায়ে

একাংশ

একরূপ 'ংশীন
বর্তমান

নুসংস্কতি

যুবরাজের

করিয়া

বাহিরের বারাগার তিন দিকেই মার্ষেলস্ততস্ত )

উনারাওদেখিতে মনোহর বটে। জয়মন্দিরের বা'দিকে তমসাবৃত চাকু গানাগার | অন্ধকারময় সিঁড়িপথে নীচে মামির এইখানে পৌছিতে হয়।

স্থবানটা গোলাকার এবং

চারিদিকে

প্র
অন্বর।
শিপ

সর

তর, চি,পি

ওরা

৯৯৯-০৯-পৌিি

এ্িিবাঠ পাক

৫৪

পপি

পা

পাক

চর
২৬৭
পাপী

পাদ সা

পা

লাগিল

৮ শীশগাসদলীলি
কী

গকোষ্টসঙ্থধিত ; ক্ুতর ক্ষুত্র গবাক্ষপথে আন্মোক প্রবেশ করিয়া
মর্ারোজ্জণ, মেক্ষেতে প্রতিফলিউ হইতেছে। স্নানকুণ্ডের ছুই
পার্খে টা পৃথক্ পৃথক প্রকোষ্ঠে সেকালে গরম ও শীতল
পানীয় রক্ষিত হইত, এবং ক্সানান্তে অপরিদ্বৃত এবং অব্যবহ্থার্য্য

বারিরাশি নিকটবনতী আর একটী পান্রে অপদারিত হইয়া বাইত ।
এখান হইতে সোপানাবলি আরোহণ করিয়া, ক্রমশঃ উপরে

উঠিলে দেওয়ানীখাসের উপর,-যশোমন্দির । এইখানে ছুইটা
মাত্র ঘর--একটা বড়, একটা ছোটি। ভিতরের প্রাণীরগুলি
সমশ্তই জয়ম্ন্িরের গায় মুকুরখণ্ডে, সেই একই প্রণালীতে
সজ্জিত বাহিরের দেওয়ালগুলি শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত ) মধ্যে মধ্যে
ছি্রবুক্ত বড় বড় প্রস্তরজাল সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে। গৃহের উপরে ছুই
গার্খে ছুইটী গণুঞ্জ। 'মধাস্থলে অধ্বচন্ত্রাকৃতি ক্ষু্র গৃহ। নিয়ে
মন্দিরের সুখে গ্রশন্ত অলিন্দ। এইখান হইতে উদ্ধে জয়গড়:
কিলার দৃশ্ঠ অতি চমৎকার!

এই ভলেই গণেশ-পোলের উপরে সোহাগমন্দির। ইহার
বাহিরের দেওয়ালগুলি সুন্দর চিত্রিত ।

এই গৃহে বদিয়া এক-

কালে দুর্গের পৌরস্ত্রীবর্গ তিনটী শ্বেতপ্রস্তরজালের ছিদ্রপথে
বাহিরে দেওয়ানীমামের কার্যাবলি দর্শন করিতেন।

গৃহের দ্রইপার্থে
আরও ছুইট্টা ছোট ছোট, অপরির ঘর, এবং”
তাহাদেরই উপরে ছুইটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গমৃঞ্গ শোভা পাইতেছে।
ইহাদের ভিতরেও দুইটা ছিদ্রযু্জ প্রস্তর জানালা দৃষ্টহয়--কিস্তু
তাহাৰা মর্শরনির্ষিত

নহে । দেওয়ালগুপি

কারুকার্য্যময়,

শুভ্র-যেন লাল গ্রস্তরের উপর সাদ চুণকাম করিয়া দেওয়]

হইয়াছে।

|

২৪৮:
পপি

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ |.
লাস

স্টপ

পলাতত তান

দা টব

পিট

ছি,

(লা লাস

পিস

এইখান হক নীচে নামি বয়াধর,একটা গপররাস্তায

মহিলাদিগের আবাসভবনে পৌঁছিতে পারা যায়। এই দীর্ঘ
রাস্তার উপরে, নীচে ও পারে সর্ধত্ধই হুদৃছ় গ্রাচীর--ন প্রাণীর

দৃষ্টিমান প্রবিষ্ট হইবার সাধ্য নাই। উদ্ভানের ডান দিকে, দেও"
যানীখাসের বিপরীত পার্থ, নীচতলে এই অস্তঃপুর মহল-_স্ুখ-

মন্দির। ইহার সম্মুখভাগ অত্যঙ্চ প্রাচীরাবদ্ধ।' আলো আসিবার
জন্য প্রস্তরের ভিতর খিড়খিড়ি কণটিয়া দেওয়া! হইয়াছে.; কিন্ত

তাহারা এমনি স্থুকৌশল-নির্টিত যে, বাহির হইতে ছিদ্রপথে
ভিতরের কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

এই মহলছুইখণ্ডে বিভক্ত; উভয় স্থানই তুল্য সঙ্জিত।
প্রথমেই একটী স্ৃসজ্জিত গুহের সুখে ক্ষুদ্র আঙ্গিনা। গৃহাভ্যস্তরটি নানাকারুকার্ধাময় এবং কিয়দংশ শ্বেত্তপ্রস্তরনির্মিত; মধ্যে

মধ্যে আয়নাধ
ও, সম্গিবেশিত হইয়াছে। ইহার পরেই রাজ্ঞীদিগের আবাসগৃহ-_ম্থনিবাস,

স্থখনিবাস প্রকুতই স্মখনিবাস

বট-_-এমন চারুগঠিত বাসভবন এককালেকি মনোরমই ন!

ছিল! এইখানে, গৃহ ও আঙ্গিনা উভয়ই ছাদযুক্ত এবং চতুর্দিকে
প্রাচীরবেষ্টিত। মেছের ভিতর দিয়া কৃষ্করেখাধুক্ উৎকুষ্ট জয়পুর. রর
মার্বেলের পয়োনালী প্রবাহিত

-জল

হইতেছে।

প্রশ্রবণ তত. ধরনে |

দেয়ালঈংলগ্স সন্ীর্গছিদ্রপথে অপুর্ব-কৌশলে এইখানে

আনীত হইত, এবং পুরবাসিলীগণ এই স্বচ্ছবারিরাশিতে হ্স্তমুখাদি প্রক্ষালনপূর্বক আরশী-ক্রোড়ে আপনাপন প্রতিমুক্রিখানি

লক্ষ্য করিয়া, হান্তধুখরিতবদনে চারিদিকে কি সখের তরঙ্গই
তুলিয়া দিত!

|

এখান হইতে একটি ফটকপথে, গণেশপোলের দিকে কিয়

অন্থর।
রং

০

রিনি
১৮৫

মি
০

এ সিল

কপি

০

ইসি

দতঅর হইলেই বাম া্ে অপরিসর কক্ষ কতকগুলি
বৃহৎ বৃহৎ ভৌগলিক চিত্র দ্ট হইয়া থাকে । দেওয়ালের গাত্রে
আস্ত-কোঁখিলে, উজ্জর়িনী, মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল, বারাশমী ও

পাটনার তাৎকালীন প্রতিকৃতি অগ্ষিত রহিয্াছে। কিন্তু এই
সকল চিপ্রের সহিত তাহাদের আধুনিক অবস্থার কিছুমাত্র সাদৃস্ত
আছে হলিয়া বোধহইল নাঁ।

|

এইথান হইতে আমর! অনারমহল. পররত্যাগপুর্বক অদ্বরের
অধিঠাত্রীদেবী প্রসিদ্ধ শিলাদেবীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলাম।
বাঙ্গালীপর্যাট কমাব্রেরই এই স্থাণ দর্শন করা একান্ত কর্তব্য ।

কারণ, এই শিলাদেবীই একদিন বার্গালায় কোন প্রব্লপ্রতাপ
ভূম্যাধিকারীর অবিষ্টাত্রীদেবারূপে বান কারতেছিলেন। এতদিন
এই মাতৃমু্তি প্রতাপঃদিতোর ঘশোহরেশ্বরী বলিয়া পরিচিত হইত;
কিন্তু অল্লধিন হইপ, কোন খাতনাম! লেখক অনেক এতিহাসিক গবেষণার পর্ন, নে এম অপনোদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

আয়পুরের ইতবৃও 2৪ আরও অনেক প্রমাণ সংযোগে

ইহ প্র্গাণিত হইয়াছে যে, ইনিই বারভইয়ার অন্ভতম,বিক্ুমপুব-

ধিপতি টাদরায় ও কেদাররাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী )--প্রভাপাদিতোর যশোহতেশ্বরী নহেন | রাজ! কেদারায়কে পরাঙ্গিত করিয়া,
মানাসংহ এই শিগগামুত্তি অন্থরে স্থানান্তাপ্নত করিয়া'ছলেন।
কথিত আছে, পৃর্ধে এখানে

প্রতিদিন একটী করিয়া নদখলি

হইত) এখন তত্পরিবর্তে ছাগবলি হইফাথাকে ।-এমসস্ঠ অনেক
সাহেবশ্ববোও এস্কান দর্শন করিতে আসিকা,থাকে।

ভরঙ্করার,

এই দৃঢ়শ্রাচীরবন্ধ ভয়ঙ্কর মন্দির দশনকরতঃ, আমি অঙ্থর দশন- .
কাও সমাশিত করিলাম ।

|

[...€
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পপ স্টপ

সাপ

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ।
পিসি

পি
টম

পাস
ঈসা

পাস্তা

সপ

স্পা

কপাল

আপ

সি লিখা কানা

লাসপিস

লিলা

লিলি পা

শপ

জয্পপুরে পৌছিতে সন্ধা হইল । পাছে থাকিবার জন্য বিশেষ
পীড়াপীড়ি হয়, এঁই ভয়ে আমার মহানুতব আশ্রদাতাদিগের
সহিত সাক্ষাৎ না করিক়্াই ঠ্েসনে চলিয়া আিলাগনদ

কেবল

সংবাদ দিবার জন্ত ভৃত্যদ্িগকে বলিয়া আসিলাম,--“বলিও, আমি
চলিয়া যাইতেছি।” যদি কখনও সময় পাই, তবে তরস! আছে,
: তাহাদের নিকট এসন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব । *
সেইদিনই রান্রি দশটার গাড়ীতে আজমীরাভিমুখে প্রস্থান
করিলাম ।
রত
হারাতে

আজমীর |
শেষরাত্রি ৫টার সময় ছুদ্ধান্ত শীতে কাপিকে কাপিতে আজমীরে অবভরণ করিলাম।
আজমীর একটা প্রদিদ্ধ স্থান।

সমগ্র রাজপুতনার ব্রিটাশ হেডকোয়ার্টার বলিম্জা, এখানে
অনেক

দাহ্বসুবো বাস করিয়া থাকেন।

ষ্টেননে নামিয়াই

ইহার সমৃদ্ধির কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল।

একজন

ডাক্তার আসিয়! প্রথমে আমাদিগকে নাড়ীস্পর্শপুর্বক ঠ রঃ

করিয়া দেখিলেন,-আমর! কোন সংক্তামক রোগাক্রান্ত কিল:্

তারপর সরে ঢুকিতে পাইলাম।
"রাজকীয় দংশ্রব ব্যতীত এই সহরের সম্পদের জারও কয়টা
কারণ আছে। হিন্দ ও মুদলমান, উভভক্বের নিকটই এই স্থান বড়ই
পৃবি্র। প্রতিদিন বনসংখ্যক ধাত্রিক ভারতের নানাদেশ হইতে
এখানে আগমন করিয়া থাকে । এইথানকার প্রসিদ্ধ দারগা_-

মৈনুদ্দীনচিশ্তির সমাধি--লমগ্র ভারতে মুমলমান সম্প্রদায়ের

আজমীর ।

*২১১

একটা প্রধান তী্থস্থান। হিন্দুওমুসলমানগণ উভয়েই ইহাকে
অতি ভক্কির চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে । হিন্দু-দেবালয়ের স্তায়
এখানেও *ধহুদংখাক মুসলমান পণ্ড! নিধুক্ক আছে। আমর!
বাছিরে আদিতেই, তাহাদের একজন ছুটিা আসিয়া আমার
হাতেএকটা পুষ্প প্রদান করিল। এই পুষ্পপ্রদানের অর্থ এই
যে.'তুমি আছ আমার যাত্রিক হইলে; আঙ্মীরের দরগায়
অন্ধের

দেন।-পাঁওন।

তোমার

প্রবেশের

সহিত

যাহা

অধিকার

কিছু পকলেরই মালিক

নাই)

আমি--অন্তে

টিন

নছে ৮

হিম্দুদের পবিত্রতীর্ঘ পুক্রহুদ আজমীরের অতি নিকটে
অবস্থিত_লা৬মাইল
মাত্র বাবধান। পাহাডপথে হাটিয়।
অথবা! একারোহণে তথায় যাইতে হয়। এজন্য এইখানে বনতর
হিন্দু-পাণ্ডার সমাগম হইয়া থাকে | আমি এই উভয়বিধ পাগার
হষ্ত হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইয়া, নিকটবন্তী সরাইয়ে
আশ্রপ্ন লইলাম। আগ্রমীরের সরাইগুলি সর্বোৎকৃষ্ট। দিল্লী
ও আগ্রা বাতীত যাত্রিকদের জন্য এমন ম্থুবিধা আর কোথাও
দেখি

নাই।

ইছার।

প্রন্তরগঠিত প্রশস্ত

মুর্তিকানিন্মিত ঘর

নহে-ইছুক

বা

অট্টালিকা। প্রতোক যাত্রিকের অন্তই

চা কোঠ। নিদিষ্ট আছে। তাহাদের ভাঁড়াও অতি কম,ছুই
না হইতে, চারি আনা মাত্র। ঘরে জিনিসপত্র রাখির়।, তালা-

মারিয়া বাহির হইয়া যাও, ০৪ আশঙ্কার কারণ
থাকিবে না।

আনি প্রবেশ করিতেই,একজন ভৃত্য রানি ল্যাল্গে প্রদীপ
1লিয়া দিল, ও চারপায়্ার উপর বিছানা! রচন! করিল।

|

২১২০

উত্তরপশ্চিম-স্্রমণ |

১২
পেপি তা
স্টিল

আসা

সি

1
সির

পপি
ক

কুলিকে বিদ্বান করিস, আনি রাত্রিটুকু চক্ষু

বা

কোনকগ্নে

কর্তন করিলাম ।
রে
|
নিদ্রাভঙ্গে বাহির হইয়া দেখি, সমস্ত সহরটা হুধ্যকিরণ,

সম্পাতে হাঙগিয়া উতিয়াছে। আজমীরের স্বাভাবিক সৌনার্ঘ্য
এ সময়ে যেমন পুর্ণপ্রকটিত হয়, তেখন বুঝি আর কখনই নহে।
চারিদিকে অভ্রচেদী পাহাড়; তাহাদের স্তামলশিথর গুলি অরুণকরে হৈমকান্তি ধারণ কর্ণরয়্াছে।

আর মধাস্থলে অসংখ্য ধবল-

হশ্যরার্জ যেন নিখিড়-কাননে অধৃতপৃষ্পবৎ প্রস্ফুটিত হইয়া
আছে; অদূরে তারাগড়ের ঢালু অঙ্কে বাড়ীঘরগুলি কেমন ঝুলিয়া
ঝুলিয়া! পড়িয়াছে। দুর হইতে এ পৃশ্ব বড়ই চমত্কার! উপরে

পর্বতশিধরে, চৌহান্বংশীয় পৃথ্থীরাজের প্রকাণ্ড দুর্গ আজও
বিদ্ধমান।

আজমীরের এ স্বভাবিক অতুরলনীয় সৌন্দধ্যরাশি

বৃটিশের সুবন্দোবস্তে আরও কুটির উঠিয়াছে। লমস্তট! সহর
পরিষ্কার পরিচ্ছর; মধ্ো মধ্যে হ্দৃশ্র দালানগুপি নয়নতৃপ্থিকর ।
প্রঃতীর দ্বার নগরী বেশ সুরক্ষিত) পাঁচটা উন্নত ফটকের ভিতর.
দিয়া সহরে প্রবেশ করিতে হয়. এই নগর খুষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় শতাকীতে চৌহানবংদীয় অঙয়পাল কর্তৃক প্রতিষি ত নি

ইহার প্রাচান নাম-_হক্ুকোট ।

রা

আজম
যে ফোন কালে হিন্দুপ্রতাপ সুদ ছিল, তাহার
প্রমাণ এখনও কিছু কিছু পাওয়া যাইয়া থাকে 1 নগরের ইতস্ততঃ

অসংখ্য হিন্দমন্দির ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে । পরবর্তী মুদলমাঁন
বিদ্রয়ীগণের হন্ডে আকার অনেক পরিবপ্ধিত হইলেও তাহা-

দিগকে চিনিয়া লইতে কোনই কষ্ট হয়না।

'আড়াইদিন্কা

বম্প্রাণ এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগা| যদিও এই মন্দির এখন

ৃ

০

৬

জাজ্তমীর ।
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স্পা
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কপি
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'অননেকট। মদজিদের আফার-ধারণ করিয়াছে, তথাপি ভিতরের

কারুকার্ধ্য গুলি দর্শন করিলে, ইহার হিন্দুআদর্শ স্পষ্টই উপলব্ধি

হুইন্ন] থাক্ষে্। এটা যে পূর্বে হিন্লু-দেবমন্দির ছিল, সে কথা মুসলমানগণও, স্বীকার করিয়া থাকেন।

দরগার যে পাণডার সহিত

আমার পরিচয় হইয়াছিল, সে কছিল, এই মন্দির পৃথীরাজ কর্তৃক
নির্মিত হয়। প্রন্তিধিন ইহান্ডে ১৮০টী ঘণ্টা একসঙ্গে ধ্বনিত
হইত। পরে যুদলমানগণের হস্তে পতিত হইয়া, মসভিদাকার
ধারণ করিয়াছে । হাক, সেই একদিন, আর আঞ্গই একদিন!
দেখিলাম, মন্দিরদ্ধারে--অথবা মসজিদ-দারে, দরগার পরলোক"

গত পীরকণ্তৃক যে সকল কোরাণোদ্বত আরবী অক্ষর অঙ্কিত
হইয়াছিল, তাছা এখনও স্পষ্ট বিদ্যমান আছে। মন্দিরের
ভিতর

বন্িশটা

এচমৎকারকারুকার্ধ্যময়

উচ্চন্তত্তে ছাদখানি

রক্ষিত। দে ছাদেরই বা শোভা কত। প্রবেশপথে সম্ম,খের
আর একটীথরে অতিহ্থন্দর সুন্দর খোদিত

প্রস্তরমু্িসকল

দৃষ্টহইয়া থাকে । ইহারা সকলই ঘে হিন্দুরাঙ্গত্ের প্রাচীন
নিপর্শনমাত্র, ভাহাতে আর কিছুমান সন্দেহ নাই।

এই মন্দিরের অনতিদূরেই মৈমুদ্দীনচিন্তির প্রসিদ্ধ দরগ!।
ইহ অতি বৃহৎ ও সমুদ্ধিশালী মান্দর। আকবর, লাহগ্ধাহান ও

আঅরঙ্গজেব প্রতোকে ই*এইস্থানে বছ অর্থব্যয়ে মনোরম অন্টালকাশ্রেণী নির্মাণ করিয়া গিঘ়াছেন|তন্মধ্যে আকবর ও সাহজাহান-

নির্শিত মন্দির ছুইটা শ্বেতপ্রন্তরগঠিত এবং দর্কবোৎকষ্ট।

বর্ত-

মান নিজামবাহাদূরনিশ্মিত ঝাড়লনশোত্তিত গ্রস্তরাট্রালিক!
মন্ুখের খআঙ্গিনার দক্ষিণ পার্খে অবস্থিত। ইহারও সম্পদ কম

নছে।

এই আঙ্গিনায় ঢুকিবার পথে

ফটকের উপর ছুইটী

২১
ঈীসছিলসটিতা

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ।
৯ খাসি পপ

৯

কক

রি

৯০ পতি

১৫৯

সিন সী

উস

সপ
এ

সিসি বাশ

ক পপি

নিশি পাবি

সুবৃহৎ নহবন্ত স্থাপিত হইগাছে। | কথিত ২হয়, ইরা পর্ষে
চিতোরনগরদ্ধারে শোভা পাইত) পরে আকবর কর্তৃক আনীত
হইয়া! এইস্থানে রক্ষিত হইয়াছে । আকবর লাহ যে এই স্থানকে
অতিশয় ভক্তিসহক্বারে দর্শন করিতেন,সে কথা ফতেপুর শিকৃরি?
পরিচ্ছেদদেই বর্ণিত হইয়াছে); অতএব এ কথ! একবারে অমুলক

নাও হইতে পারে। ইহার নিকটেই একস্থানে, ছুইটা বৃহৎ চুলার
উপর ছইটি গ্রকাণ্জ প্রকাণ্ড লৌহনির্মিত

পাত্র বসান

রহিয়াছে । পাও গল্প করিল, এই ঢুইটি পান্রে গ্রতিদিন ১২০/
ও ৬*/ মণ চাউল নিদ্ধ করা হয়. এবং শত শত লোককে এত্তদ্বারা পোবণ করা হইয়া থাকে। ফেন নিঃসরণের জন্য হাড়ি
দুইটার তলদেশে দুইটা ছিত্র আছে। রাধিবার সময় এই ছিদ্র

গুলি স্তরদিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আমার কিন্তু দেখিয়া
শুনিয়া ততটা

কিছু অন্মানে আসিল

না!

আমি আন্দাজ

করিলাম, ১মটাতে ৪/মণ ও দ্বিতীয়টাতে জোর ২*/ মন
চাউল
সিদ্ধ হইতে পারে ।

_.

এই আঙ্গিনার পরেই অন্ত একটি স্থবৃহৎ প্রাঙ্গণের পারছে
নানাকারুকার্ধাময় প্রসিদ্ধ সমাধিমন্দির ) ইহারই ছুই পার,
সাহজাহান ও আওরঙ্গজেব নির্মিত মনিরছয়।

দংগা তি ওরে

অসংখা ধনরত্ব বায়িত হইয়াছে । নানাদেশীয় মুসলমান ভূপতি-

গণ অকাতরে অর্থরাশি ব্যয় করিয়া, ইহাকে স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত
করিয়া বাখিয়াছেন। সমাধিস্থলের চতুছিকে উত্কষ্ট রৌপানিশ্ষিত রেলিং; উপয়ে জরির কান কলা বহুমূল্য চন্ত্রাতপ)

“কপাটগুলি নমস্তই বৌপ্যমণ্ডিত।

এতগ্াতীত আরও" অসংখ্য

উৎকৃষ্ট পাথর চারিদিকের শোভা বর্ধন করিতেছে | শুনিলাম,

$

জা পিপলস

ছিল ত৭০৯০৮া

সা

ভাঁজমীর।

৮১১৫
পারা তোতা পাবা

দিন লালী তি ৮ রসনা

কার ওলি

বিরল

িিলা রিপাবলিক

াদগানিস্থানেরআমীর বাহাদুর এইস্বান দর্শন করিতে আসিয়া,
সহশরমুদ্রা প্রদান করিয়া গিয্লাছেন। আমি ভিতরে প্রবেশ
করিলে গঃধ আঞ্গ একট! আশ্চর্য কাণ্ড সংঘটিত হইল।

সে

কাহিনী পাঠকের নিকট বেশ কৌতুকজনক বোধ হইবে।
পাগুরি] আমার নিকট হইতে দর্শনী পাইবার জন্ত নানান্বপ
জেদ করিতেছিল » আমিও ছুইটী পয়সা মাত্র বাহির করিয়া,
তাহাদের

হপ্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম।

কিন্তু যেই আমি মুদ্রা দুইটি পকেট হইতে বাছির করিয়া বেদীর
উপর স্থাপিত করিয়াছি, অননি পাগাগণ সমস্বরে হৈ হৈ রবে
আনন্দকোলাহপ

করিয়া

উদ্িপ | আমি চাহিয়া দেখি--

একটি পয়সা! ও একটি আধুপি! আশ্চব্য হইয়া! ভাবিতে লাগি"
লাম একি হুইল! আমি ক অনবধানতাবশতঃ পয়লার সহিত
আধুলি রাখিয়া ছিলাম) অথবা এই মহাপুরুষের মৃতদেহকণা-

স্পশেই তামুদ্র। রৌপ্য পরিণত হইল ।
এতন্বাভীত আজমীরে,

রাজকুমারগণের

মেও কলেজ, ও

ট্টেসানর নিকটবর্তী ঘণ্টাস্তস্ত প্রভৃতি কতকগুলি আধুনিকগৃহ
দর্শনোপযোদী।

মে

শোঁভ। অপুর্ব।

সমস্তটা সহর যেন পর্বতগাত্রে ঝুলিয়া আছে।

কলেজের

এইদিকের রাস্তাঘাট বড়ই পরিপাটা।

সম্মুখ হইতে আজমীরের
স্থানে স্থানে ইউরোপীয়

বণিকদের দোকানপাট গুলি নানাসাজে সজ্জিত হইয়া! রহিয়াছে ।
এখানে বাদ ভাড়া ও আহাধা জিনিসাদি বড়ই সম্তা।

পরি

শ্রমের মূল্যও অতি কম_-১।* কি২২ দুই টাকা বেতনে যথেষ্ট
ভৃত্য মিলিয়া থাকে; ছুইপয়না কি তিন পয়সা বায়ে একটি
" কুলিকে বেশ দুইমাইলপথ লইয়া যাওয়া যায়। স্থানও বেশ

এ

১

২১৬

|

রঃ

উত্তরপশ্চিম-শ্রমণ।

স্বাস্থ্যকর ঘটে। সহরের জল, কলে সরবরাহ কর হইক্সা থাকে।
নিকটবস্তী “অনাসাগর* নামকু হদের জল অতি পরিষ্কার। যদি
কখন কোন বাঙ্গালী অল্লবায়ে হাওয়া পরিবর্তন কঁধিতে চান,
তবে এই পাহাডবোষ্টতনগরের
অসিয় বাল করিতে ভূলিবেন না।

প্রর্ৃতিনূষমারাঁশির

ভিতর
|

পবিস

পু্ষর-তীর্ঘ ।
সেইদিনই দ্বিপ্রহরের পূর্বে” একাযোগে পুক্ধর পৌছিলাম।
পুর,হদের জলে প্রনাপাত

ব্রহ্ম! অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপিত করিয়া-

ছিলেন, সেই জন্ত ইহ! হিন্দুদগের একটী প্রধান তীথস্থান হুইয়াছে । যাত্রিগণকে হদদের জলে স্নান করিয়, পিতৃপুরুষের তর্পণাদি করিতে হয় | এতদ্বাতীত ত্রদ্ষী, বিষু, মহেশ্বর, হনুমান ও

সাবিত্রী, এই পাঁচটা মোক্ষদেবতাও দর্শন করা চাই ।
, আজমীরে আগ্রাগেট

হইতে বহিগত হইয়া, আমাদিগকে

পুর্করের পথ ধরিতে হইল । গেটের বাহিবেই অলতিদূরে
শ্অনাসাগর” নামক সরলার বিস্তৃত হদ। পর্বতাঁনয়ে উপতাকাবা্ক
এই হ্রদ ঘে অন্থুপম শৌন্দরধ্যরাশি বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, ধার

তুলনা নাই।

্ামলপ্রান্তরবক্ষে

ইহার" শ্বচ্ছ ও নির্মল-বারি

যেন পন্মপত্রাবস্থিতত সলিলবৎ টলমল করিতেছে ।
প্রায় চারি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, আমাদিগকে একটী

অত্যুচ্চ পাহাড় উত্তীর্ণ হইতে হইল। গাড়ীর উপর বলিয়া
' কেমনে যে এই গিরিশুঙ্গ অতিক্রম করিব, তাহা ভাবিয়া ভাবির
জামার বড় কৌতৃহল জন্মিতেছিল। জয়পুরে, অগ্রপথে আমাকে

৭৯বানালো

পি পলিপ

পা

রাখি

কা

লোন পিপাসা

পা

এপীপা

-

বটি

যে ক্ষ চড়াই পার তে হইয়াছিল, ইহারছলনা তাহ!
অত্তিকু প্রস্তরস্ত,পমর অই পাহাড়ের পাধাণ-হৃদয়্ বিদীর্ঘ

করিয়া, *ান্তা ঘুরিরা স্বুরিয়া.
উপরে উঠিয়া! গিঘ্বাছে।
আমর! ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলাম। ক্নান্তা কখন পর্বতের
পার্থ বহিয়া গিয়াছে, কখনও বা বক্ষঃ ভেদ করিয়া চলিয়াছে।
আমাদের গাড়ী ক্ষখনও ভিতরে ঢুকিয়া লুকোচুরি খেলিতে
লাগিল, কখনও বাহির হুইয়! পর্বতারঞ্কে চিত্রিত হইল।

উভয়

পার্থ অন্ভুতকৌশলে স্তুপাকার প্রন্তরগুলি কাটিয়া দেওয়া
হইয়াছে । রাস্তা বেশ ঢালু, কিন্তু তথাপি এই উচ্চপথারো
হণ-

ব্যাপারটা নীচু হইতে কেমন অসম্ভব অসম্ভব বোধ হইতেছিল। আমাদের অগ্রগ'মী গাড়ীগুলি এক একবার এক একটা

মোড় অতিক্রমপৃর্ধক, প্রায় আমাদের মাথার উপর দিয়া যাইতে
লাগিল, আমরাও মুহুত্ব পরেই তথায় উপনীত হইতে লাগিলাম । তখন আনন্দে ও বিশ্ময়ে বড়ই আমোদ বোধ হইল।
ক্রমাগত উপরে উঠিতে উঠিতে অশ্ব বড় নিস্তেজ হইয়া গিক়াছিল; শকটচালক নামিয়! তাহাকে টানিরা লইয়া যাইতে

লাগিল।

একজন পাণ্ডা আঙ্রমীর হইতেই আমার- সঙ্গ লইর়-

ছিল, (পাঠকের নিকট ইহা কিছুই বিস্ম্নকর মনে হইবে না) দেও

হাটিগ্লা লিল । ঘখন অমর এইক্ূপে পব্ধতচুড়ে আরোহণ করি-.
লাম, তখন দিনমণির কিরণ-জালে চতুর্দিক্ উত্ভাসিত হইয়াছে ।
তাহাতে, মরি! মরি ।--কি দৃশ্তই প্রকটিত হইল । বহুদবদূরাস্তর
পর্যন্ত চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম--কেবল উচ্চনীচ শ্তামলধরিতরী-

বক্ষেঅনস্তজীন্ধ্যরাশি ! যতদুর চচ্ষু যায়, কেবলই গিরিশৃঙ্জ' মালা-্পকোথাও সবুকধ, কোথাও নীল, কোথাও অতি নীল,
চর

১৯
চি

ড়

২১৮,
এ

উত্তরপশ্চিম-গ্রমণ |
স্পস্ট উপ

লি

চি ৯৯টিলা

পি

পতিলি মা পাটিলাজনিয পিন
গনি

হলনা শখ

সলাত

কোথাও বা ধুসরবর্ণ শোভ। ধারণ করিয়া আছে। নীচে, সম্মুখে
ছোট ছোট টিলাগুষ্ি সাগরবক্ষে তরঙগমালার স্তাক স্বীত হ্ইকবা
রহিয়াছে । তারপর, আমাদের গাড়ী নামিতে লাগিল ৮কটলাগুলি
এবং বুক্ষাদিও ক্রমে, বুহছদাকার ধারণ করিতে লাগিল; আমার
দৃষ্টির প্রদারণও খর্ব হই আসিল । স্থানে স্থানে প্রন্জুররাশি উপর
হইতে আমাদের পার্থ ঝুলিয়া পড়িয়াছে ; গড়ী একটু এদিক
ওদ্দিক হইবার যো নাই,--নড়িতেই বোধ হুইতেছিল, বুঝি দাকণ

সংঘর্ষে চুরমার হইয়া গেল, অথব। স্থানচ্যুত হইয়া! উপত্য কমলে
গড়াইয়! পড়িল। পাহাড়ের শ্বভাবনিশ্বিত প্রস্তরগহ্বরগুলি বেশ
মনোরম, আবাসগাননপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বুর্যাতাপে বা

ঝড়বৃষ্টিতে কোনই আশঙ্কা নাই। দেখিতে দেখিতে নীচে নাষিয়।
আনিলাম।

নামি! আরও প্রায় ভিন অতিক্রম করিতে
হইল। প্রতিমুহ্র্তে মনে হুইত্তেছিল, এই বুঝি পুর্চরের প্রিয়ছবি এখনি নরূনসমক্ষে চিক্সিত হইবে) উন্নত শৈলশৃঙ্খলমূলে
বুঝি একট! নীলশোভাময়ী সরসীব্ক্ষ অচিরাৎ ফুটিরা উঠিবে।
কিন্তু স্থানটী এমনি লুকোচুরি খাইয়। আছে যে, নিকটে বাবা

আমি সহসা! কিছু ধরিতে পারিলাম না!
.

টি

পরের চতুর্দিতকর শোভা আরও মনোরম! বতদূর চু যাক্স,

কবল পর্বতশিখর মাত্র দৃষ্টিগোচর হইয়। থাকে। এই সকল
পর্ঘতমালাপরিবেষ্িতক উপতাকাভৃমষি প্রকৃতিরাণীর সৌন্দর্ধযবিস্তারে এক নটনদর্গিক শোভা ধারণ করিয়াছে। মাঝে মাঝে
শ্বচ্ছবারিপরিপুর্বিত সরোবরের নীলবক্ষে অনংখা গর্বতচুড়ার

কালছায়া খঙ্ষিত হুইয়াছে।

মানবের কোলাহুলপরিশূন্য ও *

*১১৯

পুঙ্ধরতীর্থ।

হিলাধেষন্িত এই স্থান তপশ্চারণরত, গণের তপোঁবনত্ল্যশান্তিময়) যেন জগতের ,পাঁপতাঁপ ইহার নীরব নিঝুম
অঙ্গ স্পর্শঞ্করিতে পারে না, যেন সংসারের ফর্তবাতরষ্ট ভীবকুলকে

পবিত্রত। শিক্ষ। দিবার জন্যই কোন স্বর্গীর সুধাম়চিত্রের একটুমাত্র টুক্রা নমুনাস্বরূপ এইখানে রক্ষিত হইয়াছে। 'আসামার বোধ
হইল, বুঝি এইখাগে আসিবে, মানব সতা সত্যই মায়ার বন্ধন
ভূলিয়া যাইবে ।

&

পৃষ্করে পৌছিয়া কিন্তু আমার যাহা কিছু আশাভরস| ছিল,
সব এককালে নিভিরা গেল | * কোথায় বা সেই চারু হৃদ,
কোথা বা পর্বতশোত।, কোথায় বা আমার কল্পনার মধুময়চিত্ত! যাহা দেখিলাম, সকলই সেই তীর্ঘস্থানের একঘেয়ে হা হাঃ

"খা খা? ভাব, আর ক্ুমাগত ইষ্টক ও প্রস্তরন্ত,পরাশি। ধুলিমপ্ডিত
রাস্তা, আহার্ধা্ব্য ও পুষ্পপথাদিপরিপূর্ণ দোকানশ্রেণী, আর
এখানে সেখানে বাত্রিক ও পাণ্ডার পাল )--লবই ত সেই । হদও

পূর্ণ,
প্রায় | চারিবুঝি 'হদ' নামের উপযুক্ত নয়--কষত্র-ন্বল্নবারিশু

ধারে কেবল দালান, কোঠা ও দেবালয়, আর ভগ্ন স্ত,পরাশি।
ঘাটে ঘাটে সোপানাবলি বিস্তৃত আছে--কিস্ত অধিকাংশই ভগ্ন ।
একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইটুকু জলেই বড় ঝড় কুস্তীর

বাস করে। বহুসংখাক ঘাত্রিগণ নির্ভয়ে স্নান করিতেছে, অথচ
সচরাচর কাহাকেও আক্রমণ করে না।

আমি ম্বান করিবার

পূর্ব্বে তাহাদিগকে দেখিতে পাই নাই--দেখিলে হয়ত ততটা

নির্ভয়ে জলে নামিতে সাহদ হইত না) *কাধ্যাদি সমাপন
পূর্বক যখগ আমরা তীর বহিয়া দেবদর্শনে চলিলাম,তখন পাশা-

* ঠাকুর আমাকে এ সকল হিং জীবের অন্তিত দেখাইয়া! দিলেন।

২২৯,

উত্তয়পশ্চিস-ভ্রমণ |

এতঘ্যতীত বছসংখ্যক ক্দ্র এবং বৃহৎ মৎদ্যও জলে ভ্রটীড়। করিয়া
বেড়ার

যাত্রিগণ কষ খাবার ফেলিয়া দিলেই, 'চর চর' করিয়া

লাফাইয়। উঠে; তখন বড়ই আমোদ রোধ হয়! :*
্রহ্ধার যজ্জ-তূমি বলিয়া, ব্রদ্ধার মন্দিরই এইস্থানে সর্বপ্রধান।
একটী উচ্চবেদীর উপর এই প্লাচীরবেষটিত মন্দির স্থাপিত ।

সিড়ি বহি সন্খুধস্থ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে" হইল। ফটকের
উপর বহুদংখ্যক হংসমূর্তি খিরা্জ করিতেছে) মন্দিরের ভিতরে

চতুর্থ গ্রজাপত্তি উচ্চাসনে উপবিষ্--তাহার ছুই পার্থে তদীয়
চারিপুত্রের প্রতিমৃত্তিও সঙ্মিবিষ্ট হুইয়াছে। দেবালয়়ের সম্মুখের
গোলাকৃতি ছাদে অনেক স্বন্দর সুন্বর কারুকার্ধায দৃই হয়।
ইহার সন্মুখেই ছুই পাশে ছুইটা শ্বেতগ্রস্তরের হস্তিমু্তি।
এখান হইতে আমরা বিষ্ণমন্দির ও শিবমন্দির দশনে যাজা
করিলাম। বিষুমন্দিরে রিষুঃর বরাহরূপ রক্ষিত হইয়াছে: মহা"
দেবের ঘরটী মুর্তিকাগর্ভস্থিত ও ভয়ানক অন্ধকারাচ্ছন্ন।

একটা

সন্কীর্ণপথে প্রদীপহস্তে এইস্থানে উপস্থিত হইতে হয়। সিদ্ধিদাত।
গরণেশেরও একটা মৃস্থি এন্থানে দৃষ্ট হই থাকে । তারপর, আমি

অন্ঃ একটা মন্দিরে হন্ুমানজীর দর্শনলাভ করিয়া, পরের নিকট
বিদায় গ্রহণ করিলাম। নাবিতআ্রীদেবার মনির দেড়জ্রোশ সুরে
পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত। এতাধিক পরিশ্রমের পর ছাটিয়! এই
সুদূর বন্ধুরপথ অতিক্রম করিবার সামধ্য হইল না--কাঞ্জেই
সাবিভ্ত্রীদর্শনাশ] পরিত্যাগ

করিতে হইল

পাগাযহাশয়ের

সঙ্গে প্রথমাবস্থায় কিঞ্চিৎ বাগ্যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল? ,
রা

কিন্ত পরে তিনি বেশ হাসিমুখে ও সন্ধষ্টচিত্ধেই বিণায়* দিলেন ।
অপরান্ধে আজমীর পৌছিলাম।

চা

* চিতৌর।
রি র্্সপপপ

পা স
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পসস

২২১
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পি ্প্্ কাসপা

খাপশ চামিড

সেদিনই রাত্রি ১২ ই সময় চিত্োরাভিমুখে রওয়ান!
হওয়া গেল।
চা
উ

নর

পলা

চিতোর।

"

স্বাজিশেষে সাড়ে চারি খটিকার পযয় চিতোরগড় টেনে
অবতরণ করিলাম।

ভয়ঙ্কর শীত--একট!

লুুয়েটারের উপর

আলষ্টার পরিকাছি, তথাপি “হি ছি' করিয়া কাপিতে লাগিলাম।
তখনও অন্ধকার আছে? চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কিছুই

দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কেবল মধ্য মধ্যে নৈশান্ধকারে রেলওয়ের ছ' একট। লেম্প মিটি মিটি জলিতেছে, আর দুরে কোন
অস্ানিতগ্থলে জম্বুক;রর ধ্বনিত হইতেছে।

ছু একটা কুকুর

হ'একবার 'খেউ খেউ' রবে সাড়া দিয়া আবার চুপ করিয়া যাইতেছে।

আমি কি করিব, কোথায় যাইব, কিছুই স্থিক্ন করিতে

ন। পারিয়। 'এদিক, গুদিক' করিতে লাগিলাম।

সঙ্গে অন্ত জিনিদপন্্র ছিল না_সকলই আজমীরে রাখিয়া
আসয়াছি, এই ঘা কিন্ুবিধা। ওতারত্রিষ পার হইয়া অন্ত

লাটফরমে ঢাঁকবার সময় একজন তর্দেশীয় টিকিট-কালেক্টারকে
ইংরেজীতে সম্বোধন করিলাম, “মহাশয়, বপিতে পারেন, এখানে
কোথায় মরাই আছে?” তিনি টিকিট লইতে লইতে মাত্র কহিলেন 'সহরে ঢুকুন--সন্ধান পাইবেন ।”

এখন কালেক্টর প্রবরেন মোট। বুদ্ধিতে এইটুকু যোগাইল না

ঁ

যে, যদি রহরই চিনিয়া লইতে পারিব, তবে আর সরাইয়ের ছুংখু,
ছিল কি? সে হস্ত তাছার শরণাপয় হইতে ধাইব কেন? ঘা!

২২২
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হউক রেল আফিসের কর্ণচারী, কাঞ্জের লোক ত বটে? যা
বলিয়াছেন, তাই ঢেব্র_-আমি দ্বিতীয় লোকের তল্লাসে প্রস্থান
করিলাম ।

রর

্

দ্বিতীয় প্রাটফরমে, গমনোনুখ উদয়পুরের গাড়ী বুক ফুলাইয়!
ফুন্ ফুদ্ করিতেছে । এই গাড়ী দ্রিনের ভিতর

একবার

মার

উদয়পুর-চিতোরে যাতান্গাত করে? স্ৃতরাং ছুদিন ন1 থাকিলে
পর্ম্যাটকদিগের উদয়পুরদর্শনসৌগাগ্য ঘটি

উঠে না।

আমার

দুর্ভাগ্য; সময্ষের অভাবে আমাকে সেসম্থান পরিভ্রমণের আশা

পরিত্যাগ অরিতে হইয়াছিল। ,

্

আমি দাড়াইগ দাড়াইয়! লোকের ছুটাছুটিভাব দেখিতে লাগি"
লাম। আমার আশেপাশে বহলোক আদিতেছে,যাইতেছে ; কিন্ত
কেহই মানার দিকে তেমন লক্ষ্য করিতেছে না)

ঘদ্দিব। করি-

তেছে, হয়ত একটু অবাক্দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়াই পরক্ষণে
প্রস্থান করিতেছে । কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুঝিতে

পারিতেছে না, অথবা ব্যপ্ততা প্রযুক্ত উত্তর দিবার অবসর নাই-তাড়াতাড়ি "ছু হু' করিয়া চলিয়! যাইতেছে । এই অপরিচিত
মুখগ্ুলি আমার নিকট কেমন যেন স্নেঞসহানুভূতিপরিবজ্জিত

গু শুদ্ধ বলিরা বোধ হইতেছিল। যাহা হউক, শ্যেকলে
অতিকষ্টে এপর্যান্ত দার উদ্ধার করিতে পারিলাম যে-.দহর দূর
বটে, অন্ন ছুই মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। এখন, এই
নিশাশেষে তমপাবৃত দীর্ঘ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া ন্গরে প্রবেশ

করা যুক্তিযুক্তওনহে, সন্ভবপরও নহে। আঅগত্য! বাহির হইয়!
মোমাফিরথানাবই মুক্তমেজেতে পড়িয়া. ফোনরূপে বাকি

রারিট্রকু কাটাই! দেওয়। গেল। এই বিজ্পন প্রান্তরন্থিত শুন্ত

* চিভোর।
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শ্ম

ষ্রেসনগৃহে একা! একা শীতার্ত পথিকের রাকিযাপন কিগ্রকার
স্খকর ব্যাপার, পাঠককে আর. তাহার বিষ্জোষ পরিচয় দিতে
হইবে না 1৯তবে মনে একটা! ছুদমনীয় উৎসাহ ছিল; তাহার
প্রকোপে র্ সম্ভব কষ্টটাকে লন করির! দিয়াছিলাম। কাই

কোনবূপে রাজিটুকু ভোর হুইয়া গেল।
রঙ্গনী পোাইল। ক্রমে-ক্রমে চারিদিক ছুইতে আঁধারের
যবনিকাটুকু অপসারিত হইয়া গেল। তখন পূর্বদিকে, উবার
নবীনকিরণবক্ষে, ভগ্রহর্থকিরীটিনী চিতৌরগড়ের গগনম্পর্শিনী

প্রতিমাখানি ধীরে ধীরে ভাসিয়! উঠিল । আমি চাহিয়া! চাহিয়া,
চাহিয়া এই চির ঈপ্দিত, চিরবাঞ্ছিত ছবি হৃদয় ভরিয়! দেখিতে
লাগিলাম। মন্দিরের ও স্তম্ভের শিখরমালাগুলি দুর্গপ্রাচীর উল্লজ্যন

পূর্বক উদ্ধে উ্িত হইয়া, আলোকচ্ছটায় কোন

মহিমময়ী

রাজ্জীর মুকুটের মণিময়চূড়াব অলিতেছিল) সে দৃক কৌতুহলপরবশ অধীরনেত্র পরিত্রাজকের নিকট, কি করনাময়্ আবরণ

বিস্তার করিয়! দেয়, তাছা কে বুঝিবে !

ও

পর্বত ও ঠেেসনের মাঝখানে একটা প্রান্তর ; ততৎপরেই ছুর্গ-

দ্বার। পর্বতবক্ষচিন্রিত দু প্রাচীরবদ্ধ দীর্ঘসিড়ি এখান
হইতে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। আমার বোধ হইল, যেন

জোর অদ্ধমাইবের পথ হইবে; ষ্টেসনের নিকটেই, একটা মেটেঘরের বারাগায় বলিয়া, একটী বৃদ্ধ লুচি ভাজিতেছিল;

সে

কহিল--তিন মাইল হইবে। সম্মুখে. পাহাড় থাকিলে নধ্যে
মধ্যে এরপ দৃষ্টিবিভ্রষ ঘটে বটে )--আমি সোজা পথ ধরিয়া

চলিতে লুগিলাম।
দেখিলাম, ময়রার কথ। ঠিক। দুই মাইল অতিক্রম চিব্ন

২২৪
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আদি, আমি একটা ক্ষুদ্রআোত্বতীতটে উপস্থিত হইলাম।
লোতন্বতী ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহা উত্তীর্ণ হওয়া! তেমন সহজ

ব্যাপার নছে। এমন নদীও আর দেখি নাই? নদীতীর, নদীতল সর্বত্র প্রস্তরমন্__মাটির সং্রবমাত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না।
তাহাতে আবার একরূপ জলশৃন্ত । উচ্চনীচ তরঙ্জায়িত গ্রস্তরবক্ষেন্ন স্থানে স্থানে জলরাশি সঞ্চিত হইয়াছে; যেন বৃষ্টিতে জলাবন্ধহইয়াছে । মাঝে মাঝে উন্নত, পিচ্ছিল ও কোণবিশিষ্ট শ্বেত ও

হৃণরবর্ণের প্রস্তরস্তপগুলি, মস্তক উত্তোলন করিয়া উকিঝুফি
মারিতেছে ; কিন্তু একটা সরিতপ্রবাহছে সবগুলি জলপুর্ণগর্থই
সংঘুক্ত--দৰ্গুলিতেই শ্রোত খেলিতেছে। চাকুমর্খরবক্ষে স্বচ্ছ"

বারির এই ক্ষীণআ্রোত টলমল করিয়1 প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু

ভালরূপ দৃট্টি্চালিত না করিলে, বিশেষ সিটি হই.
তেছে না।
এই ক্ষুদ্র গিরিতটিনী উত্বীর্ণ হইতে যাইয়া, আমাকে কিঞ্চিং
বেগ পাইতে হুইল। প্রস্তরস্তপের মন্তকে মন্তকে পদক্ষেপ
করিয়। লাফাইফ়া যাইবার লময়, পা পিছলাইদ্া যাইতেছিল
এবং প্রস্তরথণ্ডে সংতর্ধিত হইয়া বিষম লাগিতেছিল। শক্রপক্ষ

হইতে চিতোররক্ষা পক্ষে এই ক্ষুদ্র আোতম্বতীও যে একি” প্রচুর
সহায়তা করিত, তাহা যেন আমি দিবাচক্ষে দেখিতে পাইলাম।
_ ঈমস্তটা পশ্চিমলীমা, এই ছুরতিক্রমনীর়া নদীবেষ্টান উত্তম সুর

ক্ষিত। উত্তরে কিয়দুরে একটা দু সেতু নির্টিত হইয়াছিল,
তাহার জী্শশীপ কলেবর দূর হইতে কিছু 0 দেখিতে
. পাইলাম।

যাহ! হউক, কষ্টে স্ষ্টে কোননূপে বৈতরূণী অতিক্রম করি-

; চিভোর।
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পা সাত

প্লাস

সাল

লাষ। পার হুইয়াই, সন্মুথে লোকালয়্--কতকগুলি ভগ্রাষ্টালিকাস্ত,প মেটেঘরের লমষ্টির ভিতর বিরাজ ধ্রিতেছে। এমন
বিশ্রী সহব্*ও গরীব লোকের বসতি বুঝি ছুনিয়ায় এই নূতন!
শৌর্ধায বীর্ধৈশ্বর্যাশালী মিবার-রাজধানীর এই, আশ্চর্য আকাশ
পাতিল পরিবর্তনদৃপ্ত দুরদেশাগত পথিকের নয়নসমক্ষে
বড় সুখকরচিত্র নুহ । লোক গুলি কষঃকায়, অশিক্ষিত ও শ্রম
জীবী; অধিকাংশই অদ্ধতগ্র গ্রস্তরালয়ে বা! মেটেঘরে বাস করিয়1
থাকে । আমাকে দেখিয়া তাহার!

চাহিয়া! রহিল।

কেমন এক অবাক্দৃষ্টিতে

দুরবঙ্গদেশাগত অভভুনডসাঞ্জসজ্জাভূষিত উস্মুক্ত-

মন্তক “বাবু নামক পদাথ ট। বোধ হয় তাহাদের মোটা সোটা

অভিজ্ঞতার রাজ বড়ই নৃতন!

আমিও যে তাহাদিগকে

দেখিয়া কিছুমান বিশ্িত হই নাই, এমত নহে? তাহাদের
আচার বাবছার ও চাপলচল্তিগু'ণ আমার নিকট কতক
পরিমাণে বিশেষ বোধ হুইভেছিল।
এতত্যতীত তাহাদের
কথাগুলি যদ্দি একবর্ণও আমার বোধগমা হইত! আ্রেকে

লোকগুলি ভূতা৷ পায় দিয়া কলসীকক্ষে জল আনিতে যাই"
তেছে। পুরুষগুলি নগ্রপদ্দে পাচন্হস্তে গরুমছিষ লইয়া
বাহির হইতেছে; কেহ কেহ বা অগ্রিকুণ্ প্রজালত করিয়া উত্তাপ
গ্রহণ করিতে করিতে গল্প করিতেছে, মুদীরা সামান্ঠ সামন্ত

পণাদ্রর্য দাঙ্গাইন্া গুছাইয়া, ধোকান খুলিয়া বসয়াছে) আমি
এই দকল দেখিতে দেখিতে বছ ভগ্মমন্দির, দেবাওয় ও প্রাচীরাদি
আতিক্রমপূর্বক দুর্গমূলে উপস্থিত হইখাম, গেটের পারছে ই
একটা, প্রপাতনমদজিদাকার তবনে একটা ক্ষুদ্র দগ্ডরগৃহ।
, একজন অশিক্ষিত লোক--অবগ্ত তাহার নিজের হিলাবে নহে

২২
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তথায় বসিয়া গ্রবেশার্বীগণকে “পাস, বিতরণ করিতেছিল

আমি সেখান হইতে তাহার আঁকা বাকা উদ [লেখাবিশিষ
একথানা গ্রহণপুর্ব্বক ূর্প্রবেশ করিলাম।

প্রায় ৫** পাঁচশত ফিট উচ্চ পাহাড়ের উপর, সাঁড়ে তিন
মাইল দীর্ঘ, অর্ধমাইল প্রস্থ, বিশাল চিতোরছর্ অবস্থিত।

সুদীর্ঘ ১২১১৩ গজব্যাপী দুর্ভেছ্ধ প্রাচীর আজও কালের কঠোরা-

ঘাঁতে ভূমিলুিত হইয়া যান নাই। ছুর্গপথ সাতটি বগ্রতুল্য
কঠিন স্ুদুঢ়ফটকে উত্তম স্থরক্ষিত ) তাহাদের নাম ভ্রমে,-পটল
পোল, ্ৈরৰ পোল, হম্থুমান গোল, গণেশ পোল, জরলা পোল,
লক্ষণ পোল ও রাম্ব পোল । বরামপোলের প্রাচীন কাকুকার্ধ্য গুলি
এখনও কিয়দংশ প্রাচীরগাত্রে সুজিত রহিয়াছে ।

প্রথম ফটক উত্তীর্ণ হইতেই একদল শা্্ীপ্ররীর নিকট
পাস” খানা প্রত্যর্পণ করিতে হইল) ছর্গটী এখনও রাণ!
উদরপুরাধিপতির তত্বাবধানেই রক্ষিত হইতেছে। ফটকের
বাঁহিরে ও এই রাস্তার উভয়পার্থে মহারাণা কতকগুলি সৈন্

সন্নিবিষ্ট করিক্নাছেন এবং ছুর্নস্থ জীর্ণশীর্ণ ইমারতগুলি কিছু কিছু
মেরামত করিয়া দিয়াছেন। ঢালুপথ ভকিয়া বাকি প্রায়
রা
একমাইল পথ অতিক্রমপূর্বক সর্বশেষফটকের নিকট, : পনীত
হইয়াছে । অগ্রসর হইতে হইতে, সড়কের ছইধারে অনেক
পুরাতন বটালিকার তগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। কিন্তু ছূর্গদ্বার অতিক্রম করিলে যে শ্রশীনপট আমার নয়নসপ্পুথে পতিত

হুইল, তাহার নিকট এ দৃষ্ঠ কত তুচ্ছ, সে কথা আমি পাঠকের
: নিকট কোন্ ভাষায় বর্ণনা করিব? স্তপের পর ভগন্তপরাশি
হুর্গের একগ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, যে মহা-

'চিভোর।
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স্মশানের বিকটছবি প্রকটিত করিয়াছে, আমার আবেগল্রোত

সংযত করিয়া তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পাঁরি--এমন ভাষ।
কোথায় 1১৯
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হায়, এই কি চিতোর? বীরত্বের চিনবাসস্থল, মহিমার
অতনঞ্পর্শ আকর, সতীত্বের লীলাতৃমি, রাজপুতনার চিরগৌরবমুকুট, এই কি চিভোর? অধুতবীরকণ্ঠধ্বনিত, সহত্র সহম্র বর্ষা-

তরবারিশিক্সিত,

গ্রাসাদোপবনসবোধরাদিচিত্রিত,

এই কি

চিতোর ? পর্বতবক্ষোদগত প্রত্রবণের মন্ত্রধনিতে চিরমুখরিত,

বামাগণের কলহান্তে চির প্রফুল্লিত,--যেখানে হুন্ুভির বিজয়নাদে
সতত রক্তআ্রোত খরপ্রবাহিত হইত, যেখানে বীরত্বের সশব্দ পদ.
ক্ষেপে ভীরুত1, কাপুরুষতা দুরে পলায়ন করিত, এই কি সেই
চিতোর ? যেখানে গ্রবঞ্চন। স্থান পাইত না, শ্বদেশের সর্বনাশ

'্বদেশী করিত না, বিশ্বাসের অমধ্যাদা1! ছিল না,২-কেবল শ্বদেশ-

হিতৈষণার জলন্ত দৃষটাস্ত চিরস্ফুরিত হইত, সেই চিতোর এই?
দুর্ভাগ্য চিভোর, তোষার কি দুর্দশাই হইয়াছে! বিজয়ী আল।-

উদ্দীন, বাহাদূর সা কিন্বা আকবরের প্রচগ্ডআক্রমণেও তোমার
ধত ন। অনিষ্ট হইয়াছিল, এক কালের নিঃশব্বাঘাত্েই ততোধিক
সংঘটিত হইয়াছে। একদিন তুমি অপরাজিত, অনবনতমত্তক
বলিয়! জগতের সম্ুথে অহঙ্কার করিতে) একক সময়ে তোমার সকার
দুর্ভেস্তহ্র্গ বুঝি ভারতে আর দ্বিতীয় দৃষ্টিগোচর হইত না, কত

কামানের গোলাগুলি, অন্ত্রের ঝঞ্চনা রব তোমার ওই বজ কঠিন-

প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া পদমূলে নিক্ষিপ্ত হইযাছে, তখন গর্কস্ফীত হৃদঞ্ে এসফল তুমি কতই ন! উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করি
* যাছ। কিন্ত আজ 1--ছাঁয়, আজ তোমার এ অবস্থা কেন?
ক
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উত্তরপশ্চিম-দ্রমণ |

দেখিক্া! শুনিয়া চক্ষে জল আসিতেছিল | ভাবিয়া দেখিলাম,
সকলেরই ত এই জ্ববন্থা! কালের এই ছূর্দীমনীয় প্রভাপ, এই

বিশ্ববিজগ্লিনী শক্তির পরিচন্ব ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নূতন নছে।
পদে পথে, মুহূর্থে মুহূর্তে জগতে ত এই ব্যিবই অবগত হুইয়!
থাকি। তবে আল্গ ব্যথাটা এত নৃতন করিস! অন্ুতব করিলাম

ফেন.? শিক্ষাটা কি আমার আল হল?
তাহ! নছে।
আছে।

,

|

কথাটা, এই, শ্রবণে ও দর্শনে একটু পার্থক্য

শ্রবণ করিয়া! যেজ্ঞান জন্মে, তাহা কতকটা

নিশ্রভ,

ও জড়পদার্থবৎ ; আমাদের মানসিক গভতিবিধির উপর তাহার
ততট1 আধিপতা নাই ; কিন্তু আমরা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া যে
জান উপার্জন করি, তাহা দৃঢ় ও কতকটা সজীব; তাহার
ক্ষমা আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলির উগর বিশেষ গ্রাবল।

তাই আজ

ইতিহাসপরিচিত চিরশ্রুতচিতোরের এই ভগ্রদুশ্

হৃদয় এত বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল ।
এর

ভিতর আরও একটী কথা আছে।

যদি কালক্রোতে

এই পুণ্যতৃ্ির চিহ্নমাত্রও বর্তমান না থাকিত, তবে বোধ হয়
এন্টা কষ্টানুতব হইত ন!। শ্বভাবের নিয়মই এই | বস্তর 'প্বাদ

না. পাইলে তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মে না । চিতোর দেখিয়া
আমি. চিতোরের প্রাচীনসমৃদ্ধির কিছু কিছু-আশ্মাদ পাইয়াছিলাম,
তাই, আমার প্রাণ ফাটিয়া! যাইতেছিল। :চিতোরের সেই
গর্ধোকত মস্তক আজিও আকাশ স্পর্শ করিতেছে; স্ুদৃশ্া
প্রাটীরমালা আজিও

তেমনি

দঙ্খায়মান?

হদবারিস্থশোভিত

স্স্তমাল৷ সজ্জিত তরঙ্গারিত বক্ষ আঞ্িও জগতে সেইনপই

অতুলনীয় । চতুদ্দিকে মুক্তপ্রান্তর, তৎপশ্চাতে বদূরবিস্কৃত অনস্ত-

গচিতোর।
লী পি লিল
পএকিশপিলী।

পাসশট

চল

স্পা

পি

শোঁভামন্্ী শৈলশিখরশ্রেণী,

পর্বিতৃপ্ত হয়?

লাসি

পু
পা

দেখিলে কাহার

২২৯
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নয়নমন না

দুর্গপ্রাচীরমধ্যে এখনও কত কত হদৃশ্ঠ মন্দিরও

অপূর্বশিল্পথচুঁতি গৃহাদি বিগ্ধমান আছে, কে তাছার গণন!
করে? কত দীঘি, কত পুক্ষরিণী, কত ঝরণা, কত প্রশ্রবণ

পড়িা*্রহিয়াছে, কে তাহার হিসাব রাখে? কিন্তু সবই শূন্য,
সকলই অসম্পূর্ণ; সমন্তটা পুরীর উপরেই *যেন কি এক

বিষা্ময়ভাব ব্যাপ্ত হুইয়া রহিয়াছে; সকল সৌনাধ্য, সকল
পুরাতনকাহিনীর

উপরেই যেন কি একটা শ্মশানের ছারা

পতিত হইয়াছে। চারিপিকেই আ্ভাবের একটা দারুণ তৃষা ।
যেদিকে চাও, কেবল এক ঘোরতমসাময় আবরণ ও অসম্পূর্ণভাব সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে।
অঝ্রালিকার স্তুপ পতিত
আছে, কিন্তু তাহাদের সেই সাজসজ্জা ও মনোহারিণী শোভা
নাই; বিস্তৃতপুরী আছে, কিন্তু সে রাস্তাঘাট বা শৃঙ্খলা নাই;
কানন আছে, সে শ্তামলশোভা নাই-- পুষ্প নাই; মরোবর
আছে, থাট নাই, কোথাও বা জলও নাই; উর্বর! ক্ষেত্র আছে,

কিন্তু সে সুজলা সুফল ভাব কৈ--শল্তরাঁশি কৈ? নাই, কিছুই
নাই; সব অসম্পূর্ণ, লব শৃন্য, সব শ্মশান,_-চিতোর ! চিতোর |!
চিতোর।

সব শ্মশান!

কখন্ কোন্ মহাপুরুষ চিতোরদুর্ণ গঠিত করিয়া গিয়াছেন, মে
তব আঙ্িও ভালরূপ স্থিরীকৃত হয় নাই। মোটের উপর চিতোর

যে একটী অতি প্রাচীন জনপদ, তাহা সর্ধবাদিসম্মত।
৭২৮
খৃষ্টাব্দে প্রাত:ম্মরণীয় বাপ্লারাও সর্বপ্রথম এইস্থানে মিবার-

রাজবংশ প্রৃতিঠিত করেন, এবং সেকাল হইতেই চিতোরের ইততি* বৃ্ত একরূপ আরম্ভ হইয়াছে, বলিতে হইবে। মুসলমান রাজত্হু
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পপপা
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£পাপা

পিসি

পিপিপি

শিপ

দা

লাগা

মণ ।
পপ

সলিল

পি

সি এলেসিএ লালব

৮০ লালা

এবং মধ্যে মধ্যে/ ভাগাপক্মীপরি৭
কালে, ইহার অন্ত আত্মরক্ষা
বর্ভনের কথা, এক্কলে কিছুই বর্ণিত হইবে না। সে গৌরবময়
উজ্জরকাহিনী ভারতের আঁবালবৃদ্ধবনিতা কেনা অবগত
আছেন! পাঠকপাঠিকা এজস্ভত ইত্তিহাসের সাহায্য গ্রহণ
করিবেন ।

|
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পুরাকালে দমগ্র চিতোরনগরী এই হ্বর্গপ্রাচীরমধ্যে অবরুদ্ধ
ছল । বহুতর স্ুদৃশ্ত সরোবর ও শস্তক্ষেত্রাদি নগরের শোভা

বর্ধন করিত।

তাহাদের কতক কতক এথনও ভিতরে দৃষ্ট

হহয়া থাকে । এই সকল ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসল উৎপর্

হইত বলিয়াই,বন্বৎসরব্যাপী যুদ্ধবিগ্রছের সময়ে ওঅবরোধাবস্থায়
দুর্গবাসিগণ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন।

আমি যে পথে ছুর্গারোহণ করিলাম, তদ্বাতীত উত্তর ও পুর্ববদিকে গিরি-আরোহণের আরও দুইটা স্বতন্ত্র পথ আছে। তাহ।দের একটির নাম লাকোলা পোল ও দ্বিতীয়টার নাম স্থুরজরপোল।

নিরস্থ ক্ষুদ্রসহছরের বিপরীতপার্থাবস্থিত বলিয়1, এবং

আরোহণের কষ্টাধিকা প্রযুক্ত, তাছারা আজকাল একরূপ দুর্গম
ও অব্যবহাধ্য হইয়া গিয়াছে ।
ক
তুর্গপ্রবেশ করিয়া, প্রথমেই আমরা কতকগুলি ছাট নি

মেটেপ্রাচীরবিশিষ্ট কুঁড়ি দেখিতে পাইলাম । এখানেও কতক.
খুলি দরিদ্রব্ক্তি বাস করিয়া! থাকে । তাহাদের তিতর ব্রাহ্মণ,
ক্ষব্রিয়ও দুষ্ট হয়। আমি ইহাদেরই একজন ব্রাহ্মণকে গাইডন্দপে
নিষুক্ত করিলাম । রাজপুতনার চারপদিগের কথা সম্ভবতঃ

অনেকেই অবগত আছেন। বদিঞ্ আমার ভাগো ভাহাদিগের
দর্শন/সীভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই, তথাপি এই অশিক্ষিত ব্রাঙ্মণটা *

্ চিতোর।।
পাপী পিস পাবা লি পাক্সপা

এাপপানপ তিতি পপিসপাশিিািল

॥
কাপ

২৩১
পসসপি

শী

ক:

অনেকট। সে অভাব পূরণ জনি সে অনেক পুরাকাহিনীর
আখ্ুত্তি করিতে স্ধানিত । ভবে দুর্ভাগাবশতঃ, তাহার ভাষ! অতি

দর্বোধা-_আুমি কষ্টেম্থষ্টে কোনওরূপে
পারিয়াছিলাঁম।

সারোদ্ধার করিতে

এখান হইতে আরও কিছু উর্ধে উঠিয়া,
আমরা ভমন্ট্ালিকা-

রাশির ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম | নান! বিচিন্ধ বিচিত্র
কারুকার্ধ্যথচিত প্রস্তরখগ্ুগুলি চারিদিকে ধূলি-লুঠ্ঠিত হইতেছে-_
যেন শ্মশানে অস্থিগুগুলি শৃগালমুখস্ৃষ্ট হইয়া ইতস্তত: নিক্ষিপ্ত
হইয়াছে । যে সকল গৃহ এখনও বর্তমান আছে, তাহারা মাত্র
অদ্ধদেহসম্পন্ন-বাহিরে লতাপাতাচিত্রাদি খোদিত আছে; ভিতরের দেওয়ালগুলিও চমতকার চিত্রিত! আমরা রাণাকুস্তের ্তূপী-

রুতালয়, মীরাবাই-মন্দির ও তন্মধস্থ ছোট পিত্তলমূত্ি, জয়ময়পুন্ত প্রাসাদ, রাণীদিগের স্নানকুণ্জ, সতীদাহকুণ্ড, জয়ন্তস্ত, কীতি-

স্তম্ভ, পন্লিনী-নতাল, নীলক্ুশিবের মন্দির, মাই-কা-মন্দির
অডভূতজীর মন্দির, ভীম-হ্দ প্রভৃতি অনেকানেক

গ্রাচীনস্থল

দর্শন কারলাম'

জয়মলল ও পুত্ের প্রাসাদে, তাহাদের শিলামুন্তিতয স্থাপিত
হইয়াছে। চিতোরবাস্গণ এই মুত্তিদ্বয়কে দেবতা ভাবিয়া পুজ

করে।

এই অট্রালিকাৰু বাহিদৃস্ত ম্মতি চমৎকার; দুইটী বর্ত-

লাকার চূড়া গনুগ্গাকারে উদ্ধে উিত হইয়া, বছদুর হইতে মান-

বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভিতরের ঘরগুলি তেমন বিশেষ
বিস্তৃত নহে । মিবার-বীন্াণ কিরূপ আড়ম্বর শুন্য জীবন যাপন

করিতেন, এই মন্দিরই তাহার উৎকৃষ্ট দৃষটাস্তস্থল।
' চিতোরে আজ কাল যাহা কিছু দর্শনীপ্বস্ত আছে, তন্মধ্যে

্

ূ
২৩২

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ |

য়্ত্ত ও কীততিস্তসতই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ক্র তায
প্রাচীন কীর্তি চিতোরে আর নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম কি নবম
শতা্ধীতে এই স্তত্ত নির্শিত হইয়াছিল।

ইহার চঠুদ্দিকেই বন-

সংখ্যক নৈন প্রতিমূর্তি দুই হইয়া! থাকে। মহামতি টড়সাহেব,
অনেক পরিশ্রমের পর ইহারই একথণ্ড প্রগ্ুরলিপিতে, ৮৯৬ খুষ্টাবরের উল্লেখ দোঁধতে পাইয়াছেন। ৭৫২ ফিট উচ্চ এই প্রাচীন

স্তস্ত সপ্ততলবিশিষ্ট, এবং আকারে জয়ন্তস্ত হইতে অনেক ছোট
হইলেও, একটা উন্নত স্থানে স্থাপিত বলিয়।, উচ্চতান্ক তাহার প্রায়
লমকক্ষ।
ছুর্গমধ্যে এতাধিক উন্নত স্থান আর কোথাও
দেখিতে পাওয়! যাঁর না । এই স্তস্তের অগ্রভাগের ও মূলের
ব্যাস ক্রমে ১৫ ও ৩* ফিট হইবে।
কীর্তিন্স্ত অপেক্ষা অয়স্তস্ত আকারে, অনেক বড়। ইহার

অভুত শিল্পচাতুর্া ভারতের প্রাচীনস্থাপত্যোৎকর্ষের এক চরম
আদর্শ। উৎকৃষ্ট ধবলপ্রস্তরের প্রাচীরগুলি, ভিতরে ও বাহিরে,
অসংখা লতাপাতা ও দেবদেবীর প্রতিমৃত্তিতে স্থুমর্ডিত_চগ্রভাগ কোথায়ও শৃন্ত পড়িয়া! নাই। ভিতরের সিড়িপথে ক্রমে
ক্রমে ইহার নয়টা তলে আরোহণ কর! যায় । সিডির ছুট পাশে
এবং প্রতিতলে, তাস্করের চূড়াস্তকৌশল প্রদর্শিত উহয়াছে।
. সর্ষোচ্চতলে আরোহণ করিয়া, আমরা কতকগুলি অস্পষ্ট ও
আমার অবোধগম্যতাাবুক্ত প্রস্তরফলক দেখিতে পাইলাম।
বলা বাহুল্য, যোগ্যতার অভাবে গেগুলি পাঠ করিয়া, কৌতুহল

চরিতার্থ করিতে সমর্থ হই নাই।

ঞ

১৪৩৯ গ্রীষ্টাবে মহারাঁণা কুপ্ত, মালবাধিপতির ও গুজরাটভূপ-

তির এক যুক্তসেনাঁবাহিনী পরাঙ্গিত করেন।

এই বিজন

*চিতোর।
পপ

পল

05, পি

॥
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মী সলিল ডালা রসি পিন
লা এ পালিডার

কাহিনী চিরম্মরণীয় করিবার জন্যই ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে, ১২২ ফিট উচ্চ
এই মনোরম স্তস্ত তৎকর্তৃক নিশ্িত হয়।* ইহার চুড়ার ও
গোড়ার পন্ুধি ক্রমান্বয়ে সত্তর ও'একশত চল্লিশ ফিট।
পদ্মিনীকুণ্ডের তীরে-_পদ্মিনীপ্রাসাদ । প্রাসাদডল হইতে
সুন্দর পিড়ি গুপ্বভাবে নামিক, দরোবরে জ্লম্পশ

একসার

ক'রতেছে।

এইখানেই এক'দূন একটী স্বর্গীয় পারিজাত পুষ্প

প্রস্ফুটিত হইয়া, এক অপুর্মসৌরভে দিল্লীর রঙ্গমহাল পর্যান্ত
আমোদিত করিয়া তুপিয়াছিল।

হায়। সে পুষ্প আজ কই? এই

ক্ুত্রপুরার প্রতি ধুলিরেণুকাতে আজ তাহার 'কঞ্চিন্মাত্র সুবাসও
কি মিলিত রছে নাই? সেই ভুবনমোহিনীর রূপের শ্র্ভা এই.
খানেইত একদিন চিরবিকীণণ হইত,-- এইখানেই ত তাহার
চরণযুগলের চাকছবি বুলিরাশিতে অঙ্ষিত ছিল। দেপব আজ
কিছুই নাই কি? তাহার বিন্দুমান্ চিহ্ন৪ আজ
জন্য দৃষ্টিগোচর হয় না কি? হায়! হয়নাকি?

এক মুহ্র্ডের

পদ্মিনী প্রাদাদ পাঁচ মুলে বিভক্ত । ইহার প্রাচীন ইমারত.

গুলি একনূপ অদৃণ্ঠ হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। মহারাগ!
লীর্ণশীর্ণ অট্রালিকাগুলি মেরামত করিয়া, সমন্তটা পুরীকে
আবার নৃতন করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। সুতরাং দেখিয়া তেঘন

তৃপ্রিলাভ করিতে পারিলাম না। সরোববের ভিতরেও একটা
নৃতন মন্দির নির্দিত হুইয়াছে।
|
দুর্গের মধ্যে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। তন্মধো মাই-কা-

মন্দির নামক একটা উত্তম প্রাচীনদেবালয়ে শৃক্তিমূর্তি স্থাপিত।
এতদেশীয়গণ এই মন্দিরকে অতিশয় ভক্তি ও ভয়ের চক্ষে দর্শন

করিয়। থাকে । ইহার উন্নত চূড়া জয়ন্ত) কীর্তিস্তভ্ত ও জয়মল্ক

২৩৪

উত্তরস্চিম্রঠণ |

চি

পুত্তপ্রাসাদের
থাকে ।

মত স্রেদনের নিকটহইতে দৃষ্টিগোচর হয়
$

|

অদ্ভূতগীর মন্দিরে অন্ভুতীর প্রতিমূর্তি বাস্তবিষ্ষই অদ্ভুত।
এমন বিশাল ও ভীমাকৃতি প্রস্তরমূর্ত অন্তত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না!

গোয়ালিক়্রের খোদিতমু্তি গুলির সঙ্গে ইহার অনেকটা সানৃ্
আছে।
ছর্গের একপার্থে একটা বৃহৎ গ্ুগভীর কুণ্ডের নিকটে, একটা
ুতরপ্রশ্বণ অনবরত সলিলরাশি উদগীরণ করিতেছে।
নাম গোমুখী।

ইহার

গোমুখাকৃতি প্রস্তরথণ্ড হইতে জলরাশি উদগত

হইয়, নিয়স্থ শিবমুর্তির উপর পতিত হুইতেছে।

বিরাম নাই,

বিশ্রাম নাই, পর্বতবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া অবিরত কেবল 'তর তর?

শব্দে কোথা হইতে সলিল্রোত ছুটিয়।৷ আসিয়া শিলামূর্তির উপর
পড়িতেছে, আর'প্রতিহত হুইয়। অমনি চারিদিকে উতক্ষিপ্র হইয়া

যাইতেছে । সে দৃশ্ত কেমন শান্তিময় ও গম্ভীরভাবব্যঞক ! পর্বতপৃষ্ঠ হইতে বন্ুনিষ্লে নীলবারিপুর্ণ, মোপানাবলিবদ্ধ_ কুণ্ড। কথিত

আছে, অন্তঃপুরকামিনীগণ এই স্থানে আসির। প্রতিদিন অবগাহন
করতেন । মহাল হইতে তাহাদিগকে একটা ভূগর্ভস্থিতপ”্ধ এই
স্থানে আসিতে হইত। সে পথ এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পথের
হথে রুদ্ধদ্বার এখনও দণ্ডায়মান আছে )--আম্র। দেখিয়া লই-

ঘাম। দুর্গমব্তিকানিয়ে এরূপ আরও কতকগুলি গুপ্রপুরী পূর্ব
কালে বর্তমান ছিল, কিন্তু তাহারাও এখন দুর্গম ও ভগ্ন হইয়া
গিফাছে।

|
]

দুর্গের উত্তরদিকে মগারাণার বর্তমান তোপথানা.। এখানে *

রর

॥

চিতোর।
সদ পবা

পপি

লিল

িরসপীসলী লীলা

সিলসিলা

লাসমপাস্লা১

, ২৩৫

৯ পোলা

অনেকগুলি কামান সারি সারি সঙ্জিত আছে।

'ছুইটা অতি প্রকাণ্ড ।

ৃ

পাস
পাপাপাসপািপ সপ

ইহাদের ভিতর

ু

র্্ীরের নিকটে স্বীয় একটা অভূত কু দৃষ্টহয়৷ ইার
চারিদিকের পাড়গুলিবড়ই উচ্চ।

একদিকৈ পাহাড়গাত্র এই

উচ্চপাড় হইতে সলিলোপরি ঝুলিয়৷ পড়িয়ছ ; আর কোথা
হইতে টপ টপ শবে মেঘবর্ষণ প্রায় শত শত দলিলবিন্দু তাহার”
অঙ্গপ্রতাঙ্গ বাহয়! সরোবকে পতিত হইতেছে । যেন দপণথণ্ডে

কোন শ্বেতাঙ্গিনী রমণী, আপনার অদ্ভুতাক্কঁতিখানা অবনতমন্তকে
দর্শন করিয়া, বিমর্ষচিত্তে কেবলই অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। পাহ্ছাড়ের
উপরে বনু বাড়ীর দৃষ্ট হইতেছে; কোথ। হইতে যে দলিলরাশি বহির্গত হইতেছে, তাহা কিছুতেই হৃদয়ঙ্ধম করিতে
পারিলাম না|

*

চিতোরের দক্ষিণাংশ আজকাল বনজঙ্গলপরিপুর্ণ হইয়া,
সাধারণের অগম্য হইয়া পড়িয়াছে।

ম্রতরাং সকলের

পক্ষে

, পেস্থানঘর্শন ঘটিয়। উঠে না। বিশেষতঃ, দেখিবার মত তথায়
বে কিছু আছে, তাহারও কোন সংবাদ পাওয়া যাঁয় না। অল্পসময়ে অনির্দিষ্ট উদ্দেশে তথায় ভ্রমণ করা বিড়ম্বনামাত্র বিবেচন।
করিয়া, বেল। এগারটার সময় দু হইতে নিক্ষান্ত হইলাম।
খরতর

মধ্যাহ্নকিরণে

পিপাসাম্ম

প্রাণ

কণ্ঠাগত

হইয়া ্

আিহেছিল ;--পথে ক্ষুদ্রতটিনীর ন্বচ্ছবক্ষ হইতে অঞ্জলি,
পুরিয়া জলপানপুর্বক অনন্ত তৃথিলাভ করিলাম। যখন ষ্টরেসনে
পদার্পণ, করিলাম, তখনও আজমীরের গাড়ী আসিতে কিছু'
বিলঙ্থ আছে। দেখিলাম, ময়রাবেটা আপনার মেটে কুটারের
ঙঁ

২৩৬ ,

|

|
উত্তরপশ্চিম-্রমণ |
৯০৯ি সির হত
চাসএনএ
১৯৯১০

.

সিনা

ট

বারাগায় ব্য, একমনে আটার লুচি ভাঞ্জিতেছে; পরিশ্রমে

ও বেগাবুদ্ধির সঙ্গে সা, উদর দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল,- মর্ম
তাহার ধূজিময় মেজেতেই ৭ ছড়াইয়। বিয়া, ভ্েজিনকাধ

সমাপত করিলাম। ,

৬৯৯৫

দিল্লীর পথে ।
আজমীরে

জিনিসপত্র

রাখিয়। আসিয়াছিলাম,

একথা

পূর্ধেই বলা হইয়াছে; স্থৃতরাং আমাকে দিল্লীর পথে পুনরায়

আব্মমীরে অবতরণ করিতে হইল। গাড়ীতে বসিয়। বলিয়া

আগ্মীরবাসী কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় ছইয়া-

ছিল) তিনি জেদ করিয়া এবার আমাকে তাহারই আলয়ে লইক
গেলেন। পশ্চিমের সর্বত্র বাঙ্গালীগণ এইরূপ স্বদেশবাৎসল্যের
পরিচয় দিয়] থাকেন। নানারপ গল্পে স্বল্লে এবং তাহাদের আদর-

অভার্থনার ভিতর সেই রান্রিটুকু কাটাইয়া দিয়া, পরদিন ১৩ই |
ফান্ঠুন অপরাহ্ধে, ডাকগাড়ীতে দিল্লী যাত্রা করিলাম।

এতকাল একটা কথা বলিতে ভুলিয়া! গিয়াছি; আমীরে
আমিয় আমার সঙ্গে একটা স্বদেশীয় মুসলমান পরিব্রাকের
ষ্

:

মি

২৪০. ,

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ |

₹

ক

*

সিসি লা

সাক্ষাৎ হইয়াছিল; আমি যথন চিতোর যাই, তথন তাহারই
তত্বাবধানে জিনির্সপত্রগুলি ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম।
এখন আমি দিল্লী যাইতেছি শ্রবণকরিয়। তিনিও তথায্প, যাইবার

জন্য আমার সঙ্গ ললেন। ছু"জনে গল্পস্বল্প করিয়া, পথকষ্টের
অনেকটা লাঘব করিলাম ।

|

জয়পুর হইয়া, রাত্রি চারিঘটকার সময় গাড়ী বান্দিকুই

পৌছিল।
জংসন;

আর, এম, আর লাইনে বান্দিকুই একটী বড়
আমরা

এতক্ষণ যে গাড়ীতে আসিতেছিলাম, তাহা

এইথান হইতে আগ্রাভিমুখে প্রস্থান করিল;

আমরা

অন্ত

গাড়ীতে আরোহণপূর্বর দিল্লীর পথে অগ্রদর হইতে লাগিলাম।
পথে আলোয়ারের দৃশ্য বড় চমৎকার!
মনোরম

স্থান আতপদদ্ধ রাজপুতনার় অতি

এমন
বিরুল।

সুন্দর ও
নীল-

শোভাময়ী শিখিগণ পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক নির্ভয়ে ক্রীড়া করি-

তেছে; চারিদিকে রাশি বাশি পুষ্প প্রস্ুটিত হইয়া, হাসির
গভাঁয় দিগন্ত আলোকিত

করিয়াছে;

আর

প্রিয়দর্শন চাক

অট্রালিকাগুলি মাঝে মাঝে মস্তকোন্বোলনপুর্ববক বৃক্ষপত্ররাশির ভিতরে নীলবারিশোভিতা৷ কুমুদিনীবৎ কেমন বিরঃস্জ

করিতেছে! দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়া গেলাম।

_ গাড়ী যতই দিল্লীর নিকটবন্তী হইতে লাগিল, ততই শ্বশানের বিরাটদৃণ্ঠ ক্রমে ক্রমে আমাদের নয়নসমক্ষে প্রকটিত
হইতে লাগিল ততই ভগ্ন ই্টকালয়াদির সংখ্যা উত্তয়োত্বর
বন্ধিত হইতেছিল

শত শত প্রাচীন দেবালয়, মনজিদ ও আবাস-

ভবনের ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত অস্থিকঙ্কালের ভিতর দিয়া আমাদের

গাড়ী চলিতে চলিতে, বেলা ছুই ঘটকার. সষয় দিল্লী পৌছিল।

ও দিল্লীর পথে। )
এ জাল

শী টাকাটা পদ তা এ খত অর লাল

সমপসা অদিা

২৪১
ী

০

হাওড়ার মত দিশ্লীও অতি বৃহৎ ছ্রেসন।
সাই আর+, 'বিবিনি

এখানে, “ই

আই”, 'আর এম আর+, “এন ডব্লিউ

আর+,
ও আর আর, ও 'ঝি,আই পি আর+ এর লাইনগুলি
একত্র সম্মিলিত হইয়াছে ।

ধনুদূরবিষ্তৃত ছ্েসন-প্রাঙ্গণ ও

অট্রলিকাগুলি জনেকট! হাওড়াষ্টেসনের মতই দৃষ্ট হইয়া
থাকে ।
টে
|
৯.
আমর! বাহিরে আসিঙ্গা দিল্লীর রাজপথে পদ্দার্পথ করিতেই

চারিদিক হইতে ঝাঁকে কাকে সরাইওয়ালাগণ আসিয়! ঘেরিক়।
ঠাড়াইল। আমার সরাইয়ে যাওয়ার বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল
ন।; এই নগরবাসী কোন একটা বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নিকট
একথান। পরিচক়-পন্র লইয়া আসিয়াছিলাম; তীাহারই নিকট

অবস্থান করিব, এমতই ঠিক হুইয়াছিল। কিন্তু সন্্ীয় লোকটার
কি ছইবে, এবং এখন যাইয়াই বা হঠাৎ সেই কথিত লোকটার
সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিব কি না, এসব কথা চিস্তা করিতে

করিতে মনে করিলাম, প্রথমে কোন সরাইয়ে আশ্রয় লওয়াই
যুক্তিযুক্ত বটে।
এখানে ভাল ভাল সরাইয়ের অভাব নাই।

বিলাঁসের চির-

লীলানিকেতন দিল্লীতে আজও যে সৌধিনতার তরঙ্গ ও
ান্ামম্রোত গরবাছিত হয়, তাছা! অন্তত্র ছুলভ। মনোহর
বিপণিশ্রেনী,

সুন্দর মুন্দর

দেশীয় ও ইউরোপীয়

ছোট্টেল,

নানারূপ আরামদায়ক প্রশস্ত সরাই ও চার ন্গানাগার (1708
99) ) গুলি দিল্লীর অমূল্য সম্পাত্তি। ষ্টেদনের বাছিরে কুইন্স,
গার্ডেন। কুইন্স গার্ডেনের এক পাশেই রাস্তার পারে কোন
এক সর়ীইয়ে আমরা স্থান গ্রহণ করিলাম। সারাদিনের পরিশ্রমে
খু১

২৪২
স্টপ
চে

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ।
স্পিন

পিপিপি

০০ সপ

৮

সা

সদ

স্িসািতািত স

িটি ি

িশা অপািলাািিাসস

০০৯৯কী

সি

পাপা

শা,

ও ক্ষুধায় মৃতপ্রায় অনাড় হুইয়৷ পড়িয়াছিলাষ; তাড়াতাড়ি

ন্নানাহার জম্পন্ন করিনা, সেদিনকার

মত সেখানেই বিশ্রাম

করিলাম--আর কোথাও বাহির হইলাম না।
এলাহাবাদের ধন্মশালার যত এখানেও জলের কলের,

নানাবূপ গ্িনিসপত্র ও ভূত্যাদির বিশেষ সুবিধা আছে।
দিবস প্রত্যুষে গাত্রোখান করিতেই একজন

এবং

পর

চাকর আলিয়া স্নান

ও হাতমুখ প্রক্ষালনের জন্ত গরম জল আনিমা। হাজির করিল।
আমর! স্নান করিয়! দেখি, ভোজনেরও .যোলআনা ব্ূপ আয়োজন
হইম্নাছে--ডাল, ভাত, রুটা, তরকারী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রান্তত |

সরাইয়ে যাত্রিদিগের স্ুবিধার্থ একজন পাঠক ত্রাণ রক্ষিত
হইক] থাকে।

যাত্রিগণ যখন যাহা ভোজন

করিতে চাহে,

উপযুক্ত মূল্যে তাহাই প্রস্তত করিয়া দেওয়া তাছার ব্যবসা।

আহার করিয়া আমরা সেই পূর্ব-কখিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের
আবাসগৃছথের তল্লাসে বহির্থত হইলাম।
১36৪1)608 কলেক্ষের একজন

নিশিকান্ত সেন।

ইনি দিল্লীর 5.

ফিলসফির অধ্যাপক;

নাম--

বাদ! চিনিয়। লইতে আমাদিগকে বড় বেশী

বেগ পাইতে হইল না। দেখিলাম, নিশিবাকু বড়ই অন্ায়িক
লোক; অল্প বয়স, বেশ হাসিখুসী চেহারা, দিব্যি আলাপী-

পালাপী।

তিনি আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন 44: ,

আমার দঙ্গীয় মুসলমান পরিব্রাঙ্জকটাকেও

স্বালয়ে রাঁবিবার

গন্য ত্রকরিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ততটা কষ্ট দিবার ইচ্ছা
না থাকিলেও আমরা তাহার অনুয়োধ এড়াইতে পার্ষিলাম না।
বন্ধুটা অগত্যা ছন্ন্্র আহারের বন্দোবস্ত করিয় তথায় বাসাগ্রহণ

করিতে স্বীকৃত হইলেন। আমরা অতঃপর দিষ্টীতে যতদিন ঘাস

দিলীর পথে ।
লিল

২৪৩

তলা লাশ

করিাছিগা, নিশিবাবুরিনরগিতে যনে"প্রানের,নিজে

ওক্লেশ আমাদিগকে বিন্দুমাত্রও স্পর্ণ করিতৈ পারে নাই ।
৬৬)

টি
০০০০০

বি

তা নি

৮

দূলী |

বের ইন প্রস্থ-এরাজপুত, পাঠান ও *মোগলের শত শত

বংসরব্যাপী রাঙ্গধানী এই দিল্লীনগরী--ইহাদের প্রাচীনত্বের কথা
পাঠককে আর নূতন করিয়। কিছুই বলিতে হইবেন1। অতি পুরা-

তনকাল হইতেই এই স্থান ভারতের ইতিহাসান্কে চিত্রিত হইয়।

আমিতেছে। প্রাচীন ইন্্প্রস্থের বিলোপ সাধিত হইলে, খৃষ্টের
জম্ের প্রায় সমসাময়িককালে, দিলু নামক কোন মৌধ্যবংশীয়
নরপতি সর্বপ্রথম এই ভপগ্রাবশেষের নিকট আপন রাজধানী

স্থাপন করেন এবং শ্বীয় নামানুযায়ী ইহাকে দিল্লী নামে অভিহিত
করেন।

কিন্তু ছা্দাস্ত শক্রুদিগের আক্রমণে অবিলন্বেই এই ক্ষুদ্র

নগরী ধ্বংসপ্রার্ &ইল; সেই অবধি সাত শত বৎসর পরান

. আর ইহার কথ! শ্রত হয় নাই!
'তোমার”

৭৩৬ খুষ্টাব্বে এই স্থান

বংশীয় অনঙ্গপালের রাজধানীতে পরিণত হয় ।

বর্তমান কুতুব মিনারের নিয়ে

এই রাজধানীর

ভগ্রাবশেষ

গ্ঠাপিও বিদ্যমান আছে । অনঙ্গপালের বু পরে চৌহানবংশোষ্ঠব পৃরথীরার্জ দিল্লী ও আজমীরের যুক্তদিংহাসন অধিকার
করিয়া,এই স্থানেই একটা ছর্গ নির্মাণপুর্বক বাস করিতে থাকেন।
সেই জন্ত ইহার নাম “রায় পৃথেযো -হুর্গ* হইয়াছে।
পৃথীরাজের পরোলোকাস্তে,

ভারতে

ইহার পর

পাঠানসাস্ত্রাজ্য সংস্থাপিত,

হইল। পাঠানেরা প্রাচীন রাজধানীর অদুরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে

২৪৪.
পপ

চি
পা পাপা স্প

পসপ সিপামপিিলিসছিিস্পসিটা
সপ্ত সপস্দিী

|
৮ ঈল্পানকলা

লা এ পাশ

সালা সাপ

১০ লিলি

লন

আপনাপল হুর্গাদি নি্ষিত করিয়া বাস করিতে হাগিলেন।
তাহাদের ভগ্নাবশেধ আজিও পুরাতন দিল্লীর পৃথক পৃথক অংশবিশেষরূপে ইতস্তত; পতিত আছে। পাঠানদিগের অস্বে মোগলরাজধানী কতকালের অন্ত আগ্রা স্থানাস্তরিত হয়। কিন্তু তখনও
বাদদাহগণ দিল্লীকে অবহেলার টক্ষে দর্শন করেন নাই।
বাবর, আকবরও জাহাঙ্গীর ইহার সংশ্রব এককপ পরিত্যাগ

করিলেও দিল্লীর সমৃদ্ধি ্লান হয় নাই |হুমায়ুন, শের সা ও তদীয়
বংশধরগণের রচিত গ্রাসাদাবলীব ধ্বংসাবশেষ ইন্প্রস্থভৃূমে

আবিও দৃষ্টহইয়া থাকে। দাহজাহান ভূপতির রাজত্বকালে রাজধানী পুনরায় দিল্লীতে আনীত হইল। তদ্গঠিত প্রাচীরপরি
খা-

বেষ্টিত ছূর্মপ্রাসাদসন্বপ্রিত সাজাহানাবাদই আজ কাল নুতনদিল্লী নামে সর্বজ পরিচিত--আর বহুক্ষোশব্যাপী অন্যান্য
পুরাতন রাক্ধানীর সমষ্টিগুলিই পুরাতন দিল্লী নামে কথিও
হইয়া থাকে । যুগযুগাত্তরের বার্তাবাহী এই সকল তগ্রন্তংপ,

রাশির ভিভর, যে শতদহত্ম দর্শনীন্ব সামগ্রী লুক্কায়িত রহিয়াছে,
তিন চারি দিনে তাহা৷ সম্যক্ পরিদর্শন করা অসম্ভব।

একনূপ

আহারনিদ্রা

আমরা

পরিত্যাগপূর্বক বিশেষ বিশেষ দষ্টবা

ঝিনিসগুলি মাত্র দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম; পাক

পাঠিকাদিগকে তাহাদেরই কিঞ্চিৎ সর্ক্ষপ্ত পরিচয় দ্দিদ্ধ এই
আখ্যায়িক। নমাধা করিব।

|

, নূতন দিল্লী।
পৃর্ীরাঙ্গের রাজধানীর এগার মাইল উত্তর-পূর্ব, বালুকা-

সৈকতনিবদ্ধা নীলশোভাময়ী যমুনার পশ্চিমতটে, ১৬৪* খ্রীষ্টাকে '

| ৃন্ধননিনী।
সক

সি

তমা

পা

টীছল
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ল_এািপপিাস্দি

লিল

০৯

২৪৫
লি

িপ

সপ

পাপ

পপ

লাহজাহান বাদসাহ এই নূতন নগরী ছানি করেন।

সন,

এল সপন

দৃঁড়-

প্রাচীরবন্ধ ও গভীরপরিধাযুক্ত এই সরে দরঁশটী উন্নত ফট কপথে
প্রবেশ ক্ষারিতে হয়।

১৫ই ফান্তন, ছু'প্রহর।
দেখাইতে বাহির হইলেন।

নিশিবাবু আমাদিগকে লইয়। সহর
প্রথমেই আমর প্রাচীনরাজপ্রাসাদ-

মাল! দেখিবার অন্ত দুর্গাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

নগরীর এক অংশে,

নদীতটে, ,সাহুজাহাননিশ্মিত নন্দর

দুর্গ আজও যেন সম্পূর্ণ নৃতন রহিয়াছে । লোহিত্পগ্রান্তরবিনিস্মিত প্রাচীরগুলির গঠন প্রণালা' অনেকটা আগ্রাদুর্গেরই অনুরূপ,
তবে ততট৷ উন্নত নহে । ছুইটী মাত্র ঘ্বারপথে এই দুর্গে প্রবেশ
করা ধায়।

তাহাদের নাষ--লাহোরদরজা

ও দিলী-দরল্া।

তন্মধ্যে লাহোর দরজাই খিশেষ উন্নত ও স্ুগ্রসি্ধ।

আমরা

কেন্টনমেণ্ট মাঞজিষ্টারের নিকট হইতে 'পাসগ্রহণ করিয়া ডিতরে
প্রবেশ করিলাম । ৩২*৯ ফিট দীর্ঘ, ১৬০* ফিট প্রস্থ, এই তর্গে
, লাহজাহান ও আউরঙ্গজজেবের অমরালয়তুল্য রাজপ্রালাদমালা

এখনও কতক কতক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে | লোছিতন্তস্তমাল।শোভিত

প্রশস্ত

আমদরবারগৃহ,

নানারূপ রত্বালঙ্কারচিন্রিত

ভুবনবিখ্যাত দেওয়ানীথান, বিলাসিতার চিরনিকেতন, সরপীমালাসিস্ক হামামবা জ্সানাগার, পারিবারিক ভজনালয় আউর্লঙ্গজেবনির্িত ক্ষুদ্র মতি'মস্জিদ্ :ও বেগমগণের আবাসভবন
রঙ্গমহলের চাক অট্রালিকাশুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিস।

লাহোর-দরদ্ষাপথে হর্স প্রবেশ করিলেই সম্মুখে নন্তরখানা*।
ফটক, হইতে এই অট্রালিকার ভিতর নিয়া একটা সোজা রাস্তা
বরাবর আমদরবারে উপস্থিত হইয়াছে। প্রবেশমাত্রই বহুদূরে
চে

«
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উত্তরপশ্চিম-জরুমণ |
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দরবারগৃহের সিংহালনমঞ্চ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে | পুর্ববকালে
বাদদাহ সিংহাসনোপবিষ্ট

হইলে, দুর্গপ্রবেশার্থাদিগকে এইথান

হইতেই তসলীম ঠুকিতে ঠুঁকিতে রাজসদনে উপর্থিত হইতে
হইত;

আবার প্রত্যাবর্তনকালেও তাহার! এই ভাবেই ক্রমা.

গত অভিবাদনের

সঙ্গে পশ্চাৎ্পদ হইয়া ইাটিতে হাটিতে

নিক্ষান্ত হইতেন। আমদরবারের সে শোভাসম্পদ এখন আর
নাই। - বর্ণিয়ারকথিত- স্বর্ণালঙ্কারভুষিত চিত্রাদি অনেক দিন
লোপ প্রাপ্ত হইকাছে; শ্বেতপ্রস্তরনিম্মিত সিংহাসন মঞ্চে এখন
আর উজ্জবলজ্যোতিঃ ময়ুর-সিংহাসন রূপের শিখা প্রকটিত করে
না; সেরাজপরবারও এখন আর নাই; কেবল সারি সার
স্ম্তগুলি অতীতের সাক্ষীম্বরূপ নিশ্তব্ধে দণ্ডায়মান আছে।
দেওয়ান্ীআমের পশ্চাতেই রঙ্গমহাল, এলমহালের উত্তরে
বাদসাহের শয়নগৃছ বা খোয়াব্গ।।

এইখানে যে একটা উৎকৃষ্ট

মন্ত্র প্রস্তরজাল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অপৃব্বকারুকার্যের

তুলনা কোথাও নাই। ইহারই উত্তরে ভুবনবিথাত দেওয়ানী.থাস।

চারিদিক উন্দুক্ত এই রত্বাদিথচিত মর্দ্বরগৃহছ ভারতে

অদ্বিতীক্ন। আগ্রার খালমহলের অনুকরণে নানাবন্ুমূলা প্রস্তুরে
ইহার ছাদ ও দেওয়ালখুলি অতি আশ্চধ্যকৌশলে চিত্রিত ৯
হইয়াছে । মেজের মধাস্থলে একটী শৃন্টপ্রস্তরাসন । 'পাচীন,
মুক্তাপ্রবালাদি বছকাল অপহৃত হইলেও, এই অপূর্বসৌধ
এখন উজ্জল প্রভার চারিদিক উত্তাসিত করির রহিয়াছে।

কবি সত্যই ইহার একাংশে লিখিয়া গিরাছেন--“পৃথিবীতে যদি
কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে এই:

ইহার প্রাচীন নমুদ্ধির, কথা

চিন্তা করিয়া দেগিলে, একথা একবারে অর্থহীন বিবেচিত হইবে

নৃতন দিল্লী। |
পবা

উই5 এ, শি,কি
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না। দে য়ানীখাসের উত্তরপার্থে হামা ববা,স্বানারথা।

2৭

চপ

ষ-

থানে বাদসাহের পুরমহিলাগণ রিসলিনাধারের স্রভিশ্ত্রোতে

গ! ঢালিয়ী খঁরয়া সখের তরঙ্গে চিরনিমজ্জিত ইইতেন। তিনটা
সুনদবু হন্দর শিল্পময় প্রকোষ্টে, কত কত ক্ষুদ্র উৎসরাজি নির্মল

মেজের উপর বিশ্ৃত রহিয়াছে । তাহাদের কোনটা হইতে উষ্ণ,

কোনটা হইতে শীতল জলের উদ্ধাধার! বাহির হইয়া জলাধারগুলি
প্লাবিত করিত।

আবার আর একটীঙ্কীণমন্রপথে যমুনার

পৃতবারি--অন্তঃসলিলান্ধপে রঙ্গমহাল ও দেওফ়ানীথাসের ভিতর
দিয়া এইন্কানে আনীত হইত । মে স্রোত এখন আর নাই-কতকাল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে!
ইহারই পশ্চিষ়ে একটী

আলগা

ভূমিথ্ডে মতিমস্ভিদ্।

আগ্রার মতিমদ্জিদ্অপেক্ষা ইহার আকৃতি অনেক ক্ষুদ্র। কারকার্ধ্যও তেমন উতৎ্কুষ্ট নহে । এই ক্ষুদ্রমনদিরও আমুল শ্বেত
প্রন্তরবিনিশ্মিত। উপরে তিনটী উৎকৃষ্ট গণ্ুজ শোভা পাইতেছে।
র্গস্থ কুলললনাগণের উপাসনার জন্তু আউরঙ্গজেব বাদ্পা এই
মন্দির নিশ্মাণ করিয়াছিলেন।
এই সব দেখিয়া আমর] দুর্গ হইতে বহিগীত হইলাম।
প্রাচীরের বাহিরে গশস্ত

উন্নতভূমির উপর

আকাশ ডেদ করিয়। দণ্তাযমান আছে)

হ্-

বৃহৎ জুন্মামস্জিদ

উচ্চ মিনারদ্য় বেন

কোনও বিজয্ী সেনাপতির হস্তদ্থয় রূপ উদ্ধে উখিত ₹ইমা] সকল
নগরবাসিগণকে আশ্বস্ত ও

উৎসাহিত

করিতেছে । অত

বেদীর উপর অন্ঠাচ্চ ফটকশোভিত এই উপাসনামন্ির দাহজাহান ভূপতি ১৫ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে পূর্ণপঞ্চদশ বরে নির্পিত
করেন। হিনদগণ 'পাঁপ? বাতীত এই মন্দিরে প্রবেশ করিতে পায়

ত

২৪৮,
_

উন

লী স্মারকলিপি ০৬পাস
লী ০

পালা

তির? |
চাপা

দিল

এ পাশাপাশি

পোল

৭ পিস

না। নিকটেইপাস জিিয়। থাকে । আমরা! পাস- গ্রাস
মন্দিরপ্রবি্ট হইগা মিনারারোহণপুর্বক চারিদিকের শোভা
দর্শন করিলাম; তারপর বৃহৎ ভঙজনালজের সপ্দুখস্থ গ্রাশস্ত আঙ্গিনার মরোবরতীরে ক্ষণকাল উপবেশন করিয়া সন্ধ্যার প্রজ্ছলিত
দবীপালোকের সন্ত সঙ্গেই দিল্লীর চিরপ্রসিদ্ধ রাজবস্ম টাদ্নীচকে আনিয়! উপস্থিত হইলাম ।
রর
টাদ্নীচকের প্রাচনগৌরব মানিও একেবারে ম্লান হইয়া
যান নাই।

প্রশস্ত রাস্তার দুইধাবে উতকৃ্ই বিপণীশ্রেনী;

সড়কের

মধ্যস্থলে উচ্চবেদীর উপরু ব্যাপাঁরীগণ নানা মনোমুগ্ধকর দামগ্রী
সাঞ্াইয্স। বাখির। বাঁসয়া আছে। রজনীর দীপালোকে তাহাদের
ষে উজ্জ্রপচিত্র প্রকচিত হয়, তাহ দর্শন করিলে অজ্ঞাতসাবে

কেমন সেই এককালের

একখানি অস্প&ই সালেখা ধারে ধীরে

কলনারাজো জাগিক্না উঠে। উচ্চ ক্লুক-টাওয়ার ও উতসার্দিশোভিত
এই এঁতিহাসিক পথের একপার্থে রোমেনউদ্দৌলার প্রাচীন মঠ

“সোনালী মদ্জিদ্।”

কথিত আছে, ইহারই উপর হইতে ক্ুঢ়-

মতি নাদের সা দিললীধবংসের আদেশ প্রচারিত করিয়াছিলেন ।

সহরের উত্তর দিকে কাশ্ীর-দরজ্ঞা। পঞ্চাশবংসর পূব
এইপ্কারমুখে যে দকল বীভৎস কাণ্ড সংজ্ঘটিত হইয়াছিল ৬াছ।
ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অধগত আছেন। সে সঞ্চল ক্ছি
কিছু চিহ্ন অদ্যাপিও এস্থলে বর্তমান আছে!
এইখানেই

ইংরেজসেনাপতি জেনারেল নিকলদন্ অত্ুলবিক্রমে শক্রসৈন্ঠ
বিনাশ করিতে করিতে বিদ্রোহীদের হস্তে আত্মপ্রাণ বিসর্জন

করিতে বাধা হন। এইবীরত্বপূর্ণকাছিনী সঞ্জীবিত রাখিরার জন্ত
ভারতগবর্ণমেপ্ট কৃতজ্ঞতার চিহ্ৃস্বরূপ দরজার বাহিরে একটা

চনা দিলী।
পিপি

পেস
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উৎসরারিপরিবেষ্টিত সুন্দর উপবনভূমি নির্মাণপুর্বক তম্মধো
গুদীয় বৃহৎ প্রতিমুত্তি গ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ।, ইহারই কিযপচ,রে
ফতেগড়ের উদ্নততুমির উপর,জুন্তান্ত মৃতসৈস্তগণের বরণচিহু্বরপ
ভবিতী় আর একটা মুদৃশ্ত মন্দির স্থাপিত হইয়াছে । এই সুন্দর
মন্দিম্বটী ছোট হইলে ও, উন্নত স্থানে স্থাপিত বলিয়া বছদুর হইতে

সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়। থাকে । অন্থান্ত মিধারের মত, ইহার
ভিতয়েও দিড়ি' আছে--তদবল্বনে উপরের দিকে কিয়দ্,র অগ্র-

সর হওয়া যায়।
্
নিকলসন্পার্কের সন্নিকটেই 'আমেদ সা-জননী কুদ্সিবেগমনির্শিত কুদসিয়। বাগান।

এখানে বহুতর

ফলমূলের বৃক্ষ দৃষ্ট

হইগা থাকে । হইহারই আর এক পার্থে সাহেবদের কবরথান। ।

শত শত স্বেতাঙ্গের হুশ কবরশ্রেণী বৃক্ষের গ্তামললিগ্ধছায়ায়
চিরবিশ্রামলাভ করিতেছে।

এই সমাধিকানন

নীরব, নিস্তব্ধ, মৃছ্বাযুপঞ্চালিত

বড়ই গম্ভীরভাববাঞ্ীক।

সহরের ভিতরে

ষ্টেসনের নিকটেই কুইন্ম গার্ডেন। কুইম্সগার্ডেনের মধ্যস্থলে
, 'একটী মনোহর প্রন্তরাট্রালিকায় দিল্লীর টাউনহল, পার্ক
লাইব্রেরী, মিউনিপদিপাল আফিস ও মিউজিয়াম গ্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছে । প্রাচীনকাপের কতকগুলি অগ্ত্রশন্ত্র এবং নানা-

শিল্পথচিত বহুতর প্রস্তরমূরতি ও প্রস্তরপাত্রাদি ব্যতীত এই ক্ষুদ্র

মিউজিয়ামের ভিতর অন্ত আর তেমন কিছুই দেখিবার সামগ্রী
নাই।

এতত্যতীত, দিল্লীতে আরো কয়েকটা সুন্দর নুন্দর মস্

জিদ ও অষ্টালিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্থানাভাবে সে সকলের
উল্লেখ নিশ্রয়োজন মনে করিাম। নগরে কয়েকটি সৃতার কল
' এবং বিস্কুট প্রভৃতি অপরাপর দ্রব্যের ফেব্ররী স্থাপিত হইয়াছে ।
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পে পান নালা পািপাতিদকাসীগ,
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গছ লোন

বর্ণ রোপিওওবিয়ারের অনি পরার কারের জন্তু
দিল্লী বি

প্রসিদ্ধ । ১৯০১ সালের সেন্সাসে ইহার লৌকসংখা। কিঞ্চিদধিক
ঢুইলক্ষ বলিয়া স্থিরীকৃত হইকাছ্িল।

রা

পুরাতন দিল্লী ।
কখনও নূতন ভাল, কখনও পুরাতন ভাল!

নৃতনদিলী

অপেক্ষা চূর্ণবিচূর্ণিত পুরাতনদিন্তী আমার নিকট অধিকতর
দর্শনযোগ্য মনে হুইয়াছিল। ,
১৬ই ফাস্তুন বৃহস্পতিবার স্যোদয়ের সঙ্গে মল্গেই তাড়াতাড়ি স্লানাহারসয'পনপুক্ধক আমরা এই কীিসমাধি পুরাতন নগরী দশনার্থ যাত্রা করিলাম। আজমীর-দ্বারপথ অতি.
ক্রম করিতেই আমাদের অশ্বশকট তত্রপ্তপমালাপরিবেষ্টিত এই
শ্মশান প্রান্তরের একপ্রান্তে পড়িয়া কেমন মিলিয়া গেল। ৪৫ বর্গমাইলব্যাপী এই ভীষণ মহাশ্মশানের তুলনা! জগতে আর দ্বিতীয়
নাই। দুরদৃরাস্তরে ষতদূর দৃষ্টি যায় চাহিয়া দেখিলাম, কেবলই
শ্মশান, কেবলই ভগ্মা্রালিকার।শি ! মৃডার করাল ছায়া তাহাদের
চারিদিকেই যেন নৃত্য করিতেছে। বিস্তীর্ণ প্রাস্তরের মধো মধো

প্রাচীনহরগুপি

লুপ্তপ্রায়প্রাচীরবেষ্টিত

কলেবরে দূরে দূরে লক্ষিত হইতেছে'।

হইয়া ্গজীবিনষ্ট-

শত শত প্রাচীন অষ্টা-

লিকার কোনটা স্বল্পক্ষতিগ্রস্থ, কোনটা অর্ধভগ্ন,। কোনটা বর!

একবারেই ধূলস্যাৎ হইয়া গিয়াছে । কোথাও দশটা, কোথাও
পাঁচটা, কোথাও ব। একটাই একাকী হাড়াইয়। াড়াইগা বাতা,
দের সন্ সন্ শবে হৃদয়ের চিরব্দেন। করণস্বরে ধ্বনিত করি-

লালকোট ছূ্গ। "
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পর
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জি

গালা
২

রিং
হি

৯.৮ ঈনচ শল

সতেছে।. সায়! কতত বনি, কত কাহিনী, ২কতভ ্াসম্পদ
এইখানে ধূলিরাশিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে, গ্তাহ! কে বলিবে !
কত রাজা, *মহারাজা, নবাব* ও বাদ্স। এই মুত্তিকারাশির
ভিতর লোপ পাইক্বাছে, তাহা কে জানে!

যাহারা একক্কালে

পৃর্ধিবীপতি ছিলেন, ধাহাদের দোপ্দগড গ্রতা্পে চরাচর কম্পিত

হইত, যাছাদের কীতিমর়ধ্বত একদিন সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল, তাহারাই আঙ্জ কত ক্ষুদ্র, কত সামান্য !_হয়ত অনেকে

তাহাদের নাম পর্যন্তও বিস্মৃত হইয়া! গিয়াছেন। কোথায় আজ
কুতবুদ্দীন,

কোথায়

বুলবন, «কোথায়

রিঞ্জিয়া ?--কোথায়

তোগলক, কোথায় ফিরোজ সা, কোথায় হুমায়ুন? হায়, সকলই আজ এই একই মহাশ্বশানের বিডির অস্কে চিরনিদ্রায়

চিরশায্িত! চারিদিকে কেবল অনন্ত চিতার “ধুধু, বহ্ছি জলস্ত
শিখারাশি উদশীরণ করিতেছে । কীর্তির এ মহাশ্মশানে দাড়া,

ইয়া এমন কে আছেন, ধিনি একটুকুমাব্রও বিচলিত ন! হইয়া
থাক্কিতে পারেন--একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ না করেন?
ভগ্রন্থদয় পুরাতনদিল্লীবক্ষে যেসকল এ্রতিহাসিকচিন্তর অঙ্কিত
আছে, তাহার পূর্ণবর্ণনা ফরিতে হইলে ছু* একদিনে সে কাধ্য

নিষ্পন হইতে পারে না । আমর। সারাদিন অক্লাস্তপরি শ্রমপূর্ববক
ষে সকল স্থান দশন করিলাম, তাহাদেরই সংক্ষিপ্তবিবরণ পাঠকপাঠিকাকে নিয়ে প্রদত্ত হইল।

লালকোট ছুর্গ।
আজমীর-গেট হইতে ছুই মাইল দক্ষিণে স্তর"মস্তর' নামক

* মানমন্দির | ১৭২৪ পৃষ্টান্ে সোয়াই জয়সিংহ ইহা নির্মাণ করিয়ারঙ

২৫২
পে) পপি

ূইজ
এনিপা,

বাস+

কাশি াতিলিরাসিসিনপপাাি

পাপী এ

বক শা

পপির নিব লা লি পাস শিস

ছিলেন, এখনন ইহাসম্পূ্ভগ্ম ও অবাবছারধা হই গিয়াছে।
ইছারই সম্ুখে “কিরক্ষয়ে উৎকৃষ্ট সফগর্ঞ্গ-সমা ধিসৌধ"।
কেছ কেহ বলেন, আরেক

চিহনম্বূপ

সমাধির উপর স্বৃতি-

এই মন্দির ১৭৫০ খ্ৃষ্টাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সমগ্র দিপ্লীতে ইছা একটী উত্তম দর্শনীয় বস্ত। শ্বেতপ্রত্তরের

বৃহৎ গম্বুজবিশিষ্ট এই ন্মরণমন্দিরের আকার অনেকটা তাজেয়ই
অনুন্ূপ। ইহার অন্তান্ত অংশ লোহিতপ্রস্তরনিশ্শিত,_তবে
মধ্যে মধ্যে সাদা প্লাষ্টারের প্রলেপ আছে।
এই সকল দর্শন করিয়া খ্সামর। প্রায় »টার সময় কুতুব,

মিনারের সমীপবর্তী হইলাম।

দূর হইতে নীলগগনপটে যে

একবার এই উন্নতন্তস্তের স্বপ্নময় প্রতিমূর্তিধানি দর্শন করিয়াছে,

সে আর ইহজীবনে এ দৃত্ত ভুলিতে পারিরে না। জগতে কত
কত উচ্চস্থান আছে, কিন্তু এমন হুন্দর স্তত্ত আর কুত্রাপি দৃষ
হয়না ।*
পৃথিবীতে যদি অষ্টম আশ্চর্য্য বলিয়া এত দিন একটা গদাখ
.থাকিত, তবে কুতুবমিনার সে স্থানাধিকারের জন্ত ন্যায়তঃ দাবী
করিতে পারিত।

২৩৮ ফিট উচ্চ এইস্তস্ত পাঁচটী তলে বিভক্ত ।

প্রতিতলে একটী করিয়া স্দৃণ্ত প্রস্তরবারান্দা গেলারীর মত
সুস্তের চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । কোন্ প্রাই'নকালে
কোন্ মহাপুরুষ এই আশ্চরধযকীর্তি স্থাপিত 'করিয়া গ্িয়াছেন,
সে সম্বন্ধে মততেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, মুসলমানগণই ইহার
পা

* [18 0101১2058০6 609 20001) 60 85866

10108718 6)6 0098. 0৩৪6110] 658007)8 01108. 61858

6886 30) 1)81০.--1767978880%,

সোপ

পপি

0080 7০ 905
|

8০০0

৮০

2রন
দা

8
চাটি
সি,

1

রঃ

লালকোট দুর্গ।
এ পাম্পি পিল নিশি

পারহিট

২৩
পট পদ পাস সা

পিস

অপ্পরপনসদ

| ্ষ্টিকর্তা ; অপ? দলের মতে ইহা আরও প্রাচীনতর কালে কোন
হিন্ু নরপতি কর্তৃক নিশ্মিত হইস্লাছিল। এতদুভয়ের মধ্যে
আর একট! ভৃহীয়দল আছে।
তাহাদের কথা এই ষে,
পুরাকাণে হিন্দুগণই এ স্তস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, পরে মুসলমান
ভূপতি কুতুবদ্দীন উহ সংস্কৃত করিয়া! নবভাবে গঠনপুর্বক আপনার নামে পরিচিত করিয়াছেন । আমিও অনেকট। এই শেষোক্ত
মতেরই পক্ষপাতী । লালপ্রস্তরনির্টিত কুতুবমিনারের উপরের

তল ছুইটী একরপ শ্বেত প্রস্তরমণ্তিত। কোন পরবর্তী সময়ে
ফিরোজ স! এই তল দুইলীকে পুনর্গঠিত করিয়া দ্িরাছিলেন |
গুনিঘাছিলাম, এই স্তস্তপৃষ্ঠে প্রাচীন দেবনাগরী ভাষায় অস্পষ্টাক্ষরে কয়েকটা কথা মুদ্রিত ছিল; কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা
করিয়াও তাহার কিছু চিহ্ন কুত্রাপি দেখিতে পাই নাই । পরন্ত

কুতুবুদ্দীনের কালে যে এই মন্দির সংস্কৃত হইবাছিল, সে বিষয়ের
অনেক নিদশন আজও ইহার গাত্রচিন্ত্রিত আরবী অক্ষরমালা
হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে।
আমর! ক্রমে ক্রমে এই বিশাল স্তম্তের তলদেশে উপনীত
হইলাম। সারি সারি সোপানাবলী স্তন্তের ভিতর দিয়া খুরিরা

ঘুরি উপরে উদ্ঠিযা গিয়াছে; ৩৭৯টী প্রশস্ত সিঁডি অতিক্রম.
পুর্বক আমাদিগকে চুড়ারোহণ করিতে হইল।
অন্রভেদী

কুতুবশিথর

মনোরম, বড়ই মহান্।

হইতে চারিদিকের

শেভ"

বড়ই

চারিদিকের বিকট শ্মশানদৃত্তের মধ্যে,

দুরে সাজাহানাবাদের জুন্মা-মস্জিদ্ যেন কোন হুরমুন্দরীর মত শান্তির ডালা হস্তে লইয়া] ফাড়াইগা আছে।
কুতুবমিনারের অদূরেই প্রসিদ্ধ লালকোট ছুর্গ। পৃ্থীরাজ২২

২৫৪
০

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ।
পপ

সিলসিলা

পিপাসা

সপ

নিশ্শিত ইহার একাংশ

৯ তাপ

সিসি
শত সকাল নিলা শতআসান

এখনও

সিসি

৬২
সাপনসি সপ্ত পলা
পাপ

সস

দৃষ্টিগোচর হুইয়া থাঢুক।

কত যুগযুগাস্তরের স্বতিচিহ্ন এই সকল ভগ্ন প্রাচীর ও নুপ্তপ্রায়
কক্ষগুলি দশন করিলে, হদয় স্তম্ভিত হইয়া যায়, 'গ্াণে কেমন

বৈরাগ্যের সঞ্চার * হইয়া উঠে।

স্তস্তনিয়ে এতদ্বাতীত আরও

অনেক হিন্দুরাকজত্বকালের অদ্ভুত অদ্ভুত নিদশন বিদ্বমান আছে।
এখানে

যে

অপূর্বভাস্করশিল্পথচিত

দেখিতে পাওয়া যায়ঃ জগতের

প্রানীদাবলির

অন্ত কোথাও

ভগ্নাবশেষ

তাহার

তুলনা

নাই । কুতুব-মস্ভিদ্, আড়াই দরভ, সামনুদ্দীন আল্তামাসের

সমাধিমন্দির প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে বিশেষ দশনযোগ্য । প্রাচীন
হিন্দুমন্দিরের ভগ্রপ্রস্তরথণ্ড দ্বারাই এই সকল অক্টালিকাগুলি পরে
মহন্্দীয় আদশে রচিত হহয়াছিল ; তাই তাহাদের মস্জিদাকার-

প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। চারিদিকের বহুদংখ/ক উতকৃষ্টকাকুকার্ধযথচিনত স্তস্তাবলি হইতে এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত কর!
বাইতে পারে।

ইহাদেরই এক পার্ে একটা বুহৎ ফটকের নিকটে ২৪ ক্ষিট
উচ্চ, একটা নিরেট লৌহস্তস্ত। দিল্লীতে এতদপেক্ষা প্রাচীন
কীর্তি আর কোথাও বর্তমান নাই। ইহার গাত্জে অ্পষ্টাক্ষরে
যে সকল কথ! লিখিত আছে, তাহ পাঠে এইমাত্র অবগত হওয়া

বায় যে, গ্র্ান্ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে চন্দ্র নামক কোন শু
রাজাকর্তৃশ্ এই স্তপ্ত স্থাপিত হইয়াছিল 1 কেহ কেহ ৭১প”কে
“বভ বা “ভব” বলিয়। উদ্লেধ করিয়াছেন । কিন্তু এই সকল
নামের কোনটারই কোন প্রতিহাসিক পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাওয়া
যায় নাই;

এতকাল লোকের বিশ্বাস ছিল, এই সতস্তটী একরূপ

তলস্পর্শ _ধরিত্রীগর্ভে বহুদূর পর্যান্ত ইঙ্থার মূলদেশ বিস্তৃত

ইন্দ্প্রন্থ।
নীপা

লিলি

চা

সা শিস

৯

স্পস্ট

২৫৫
তা ৯

লাশি পাস

পরলো

হইয়াছে । কিন্তু এখন আর সে ভ্রমের স্থান নাই।

লা

কিনল
ত০ পা

পরীক্ষা হবার!

স্থিরীকত হইয়াছে, ইহার ভৃগর্ভপ্রোথিতাংশের" পরিমাণ তিন
ফিটের অধিক্র" নছে।

/

এই স্থানেরই অদূরে পূর্থীরাজের প্রাচীন নগরী পুরাতন

দিল্লী ষ্ঠহইস্কা থাকে । ইহার অবস্থা সম্প্রতি বড়ই শোচনীয় ।
চারিদিকে কেবল তগ্ধপ্রস্তরশ্রেণী, আবর্জনারাশি ও বিভীষিকামাথা এক থা! খা” ভাব লক্ষিত হইতেছে । « আমরা এই স্থানে
আরও অনেকানেক প্রাচীন অদ্রালিক। দর্শনান্তর ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে
প্রস্থান করিলাম ।

"

ইন্দ্রপ্রস্থ |
পথে আমর! নিজগ্ঘুন্দীন আউলিয়ার প্রসিদ্ধ দরগ! ও হুমা
যুন সমাধিমন্মির দর্শন কারলাম। নিজামুদ্দীনচিস্তির কবর
আজমীরের মৈহ্ুদ্দীন চিন্তির সমাধিমন্দিরের স্টায় ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের আর

একটী অতি পবিভ্রস্থান।

এখানেও

নানাবিধ উৎকৃষ্ট হর্শ্যরাজি পরিদুষ্ট হইয়া থাকে । তন্মধ্যে, এই
ফকিরের সমাধিমন্দির ও জামালথানা মস্জিদই আমার নিকট
বিশেষ ভাল লাগিয়াছল।

সমাধিস্থল হইতে কিয়দদ,রে, চৌধটি-

থান্বা নামক আর একটা স্রন্দর মার্ধলসৌধ বিশেষ দ্রষ্রব্য ।নিজ্গমুদ্দৌলায়, মহম্মদ সা, জাহানারা বেগম, কবি আমীরথসক

প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত নরনারীর সমাধিস্থল দুষ্ট হইয়া
থাকে ।

,.

*

দিল্লীতে হুমাযুন-সমাধি একট অচিস্ত্য ও অভাবনীয় কীন্তি।

মুতপতির কবরের উপর পনর লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়! সতীলাধবী
সত

ূ

॥

২৫৬

/চি...

ৃ

08

92

|
পেপাল ছানা

নব উপ?

হরি হা বেগম দী্ িটির্ব্জানা উপব্াপরি'প রে এই

মন্দির নিশ্ষিত করিয়। গিয়াছেন। বছ বৎসর পর আগ্রার়,ইহারই
এই
চারু আদর্শে বিশ্বমোছিনী তাজমহল গঠিত হইয়াছিল
ে
প্রকাণ্ড মন্দিরের প্রাচীরগাত্র তাজমহলের হ্যায় সেরূপ অপন্ধপ
ওজ্জল্যর!শি ও রত্বার্দিখচিত চিত্র অষ্ষিত না থাকিলেও শিল্প.

জগতে ইহার স্থান কম নহে।

দূর হইতে ইহার বিশাল কলেবর

প্রত্যক্ষ করিলে স্বতঃট কেমন এক মহান্ ও গম্ভীর ভাবে হাদয-

মন অভিভূত হইয়া যায়। এদৃশ্ঠ না দেখিলে পাঠকের কখনও
স্বরূপ বোধগম্য হইবে না। "
বেল! ৫ ঘটিকার সময় আমরা ইন্দরপ্রস্থে উপনীত হইলাম ।
হায়,যুধি্টিরের সে ইন্র প্রস্থ এখন কোথায়! দিত্রীর অন্তান্ত অংশের
তায় এখানেও মহন্রদীক্স অট্টাপিকান্রেনীর স্ভগ্র্ুপরাশি পাড়ি
আছে । হুমাযুন বাদনাহ ও শের স। এইখানেই একদিন আপনাপন রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন; প্রাচীন শেরগড় দুগ
অগ্ভাপি তাহার নিধন প্রদান করিতেছে । আমরা স্টপের পর
স্তপরাশি অতিক্রম করিয়া শেরপাহনিন্মিত

বুহং কিন্বাকোণা

মন্জিদ্ ও শেরমন্দির নামক ক্ষুদ্র অষ্ট.কাণ অন্রালিকা দশন
করিলাম । কথিত আছে, এই ক্ষুদ্র গৃহেই কোনকালে হুমাযুন
বাদদাহের প্রাচীন পাঠাগার স্থাপিত ছিল এবং হষ্ঠারই না “£&
সোপানশ্রেণী হইতে এই পরাক্রাস্ত সম্রাট ভূপতিত হইয়া -লাগত্যাগ করিয়াছিলেন। একশ্রেণী অপ্রশস্ত দিড়ি প্রদশন
করিয়া, আমাদের গাইড তাহাদিগেরই কোনও শ্থলে সমাটের
পতনস্থান নির্দেশ করিল।
তাহার সেকথা সম্পূর্ণ,
বিশ্বান করিতে না পারিলেও, কেন জানি না, কেমন

এক

& প্রতাবর্তন।
সস

এ

দি

২

পপি

&॥

২৫৭

িশিপিপিশীিশিা্গাটিি

বিষাদমধ্ধ স্থৃতি লইয়া আমরা দুর্গমধ্য হইতে নিষ্কান্ত হইয়া
ঙ

আদিলাম।

পাঠযুন্ধবীর শের সাহ' যে*্এফজন বিশেষ শিল্পানুগাগী পুরুষ

ছিলেন, তাহ! তদীয় নির্িত এই কিল্লাকোণ। মন্জিদ্ হইতেই

ইহার প্রাচীরাঙ্কিত নানারপ

পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়।
সুৃশ্ত

চিত্রাবলি

অতিশয্স নয়নরঞ্ীন

ও? স্থাপত্যোতকর্ষের

পরিচায়ক । শেরে সাহের রাজধানী বলিয়! ইন্ত্রপ্রস্থের বর্তমান
নাম শেরগড় হইয়াছে । কেহ কেহ ইহাকে পুরাণা কিন্ত
বলিয়াও অভিহিত করেন।

*

ইন্তপ্রস্থের অদূরে দিল্লী-ফটকের সন্নিকটেই ফিরোজ সাহের
বাজধানী ফিরোজাবাদের প্রদিদ্ধ কিল্লী ভগ্রাবস্থায় পতিত আছে।
ফিরোজ সা মিরাউহইতে দুইটী অশোকণ্তম্ত আনয়ন করিয়া,

(দিল্লীতে স্থাপিত করিয়া ছিলেন। তাহার একটা ফতেগড় মনু
মেন্ট সমীপে দেখিতে পাওয়া যায়; অপরটী এইখানে কোনও
অদ্ধভগ্প উচ্চপ্রাাদশিথরে প্রতিঠিত আছে। এতর্দেশবাসিগণ
ইহাকে ফিরোজ সাহের “লাট? বলিয়া সম্থোধন করিয়। থাকে ।

আদরা এই সকল দর্শনপৃর্বক ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যালোকের সহিত
দিল্লী দরজ। পথে দিলীতে পুনঃপ্রবিষ্ট হইলাম।

গ্রত্যাবর্তন |
এইখানে আমার ভ্রমণকাহিনী সমাপ্ত ,হইল। আজ ১৬ই
ফার্তন-আমার পশ্চিমত্রমণের শেষ দিন। বাসায় যাইন্বা
করিআহারাদির পর সহ্দয় আশ্রয়দাতার নিকটে বিদায় গ্রহণ

হু

থু

২৫৮
শপ

| উত্তরপশ্চিম মণ ||
«এ

স্পা পালাল সি

৯ লপাসমািত

শত

পিসিনস

৮ পাপী

তলা?

০.0 পি সি পম

পান

লাম। তারপরর টে আসিয় রাজিসাড়ে আটটার গাড়ীতে
আরোহপূর্বক দেনারস অভিমুখে ছুটি চলিলাম ॥ পর
দিবস অপরাহ্ছে গাড়ী বারাণমী পৌছিল। সেখানে 'করাজ্জি
মাত্র বিশ্রামলাভান্তর তৃতীয় দিৰসেই পুনরায় কলিকাতার দিকে

অগ্রপর হইতে হইল। গ্রাগুকর্ড লাইনে, বারাণসী হইতে গয়ার
পথে শোণনদের উপর আড়াইমাইল-ব্যাপী ,দীর্ঘ লৌহসেতু
একটা বিশেষ দেখিবার সামগ্রী বটে । আয়তনে এই পুল সমগ্র
ভূমগ্ডলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। তখন সবে মাত্র এই
লাইন নৃতন খোল। হইয়াছে; গর্তের পর পর্কতমালাঁবেষ্টিত
: প্রানস্তরের মধ্য দিয় বুতর সুদীর্ঘ টনেল ও সেতুবন্ধ অতিক্রম
পৃর্বক, ১৯ শে ফাল্ঠন বেল! সাতঘটিকার সময় গাড়ী হাবড়।
পৌছিল।
ৰ
চিপ্নাতপসন্তপ্ত উপলখগ্ডময় পশ্চিম প্রদেশত্রমণান্তে,

বনু

দিন পর সথুজলা সুফল! বঙ্গভূমির বৃক্ষপল্পবাদিশোভিত শ্রামলকান্তির শীতলছায়াময় তাব বড়ই শাস্তিক্লিগ্ধ বোধ হইতেছিল।

গরিশিঘ |
নাজিকদিগের সুবিধা অশ্ুবিধার কথা ও কলিকাতা

_. হইতে প্রত্যেক স্থানের ভাড়ার বিবরণ ।
সপ

বারাণসা- ভাড়া তৃতীর তেণী 5:৬০ ধাম ?আণী ৭1০ | যাত্রিক
এব

দিগকে আশ্রর দিবাত জন্য অনেক বাঙ্গালী এখানে
ছরর ও হাগলী খুঁলিয়াছেন ( ২১। পষ্ঠা দ্রব্য )।
এখানে গঙ্গার জল অতি উপকারী । লোকের বিশ্বাস
এই জলে কলেনার স্বাটান জীবিত থাকিতে পারেনা ।
্বাস্থা মোটের উপর ভাল। তবে ধাত্রিকের ভীড়
বেশা হইলে কখনও কখনও মারীভয় উপস্থিত হয়। ঘৃত,

দুর, তরকারী প্রন্থৃতি খুব মস্তা। অল্প খরচে বেশ
হচ্ছন্দে বাস করা যায়। ৫1৩ টাঁকার বেশী খোরাকী
লাগে না। বাড়ী ভাড়াও খুব সন্তা। মাসিক একটাকা!
ভাড়ায় কলিকাতায় চারিটাক1 ভাড়ার অনুরূপ একটা
কুঠরি পাওয়াযায়।

গজ পুর-ভাড। তৃ--81৮, মধাম শ্রেণী ৭8৭।

স্বাস্থ্য ভাল।

বাসাভাড় সস্তা। নদীর তারে বাড়ীগুলি বড় শ্বন্দর।

শান্ত ভাগিরথীর উপরে সুন্দর মুলার বাড়ীগুলি
অতুলনীয়। ধর্শালায় তিন দিন বিন! ভাডায় থাকা ৯
যায়।

২৩৪ এ

পরিতিউ[

চণার-খাাব
কবার ৪হ'নের হবিধা নাই।

মৃ্গাপুর কিছ]

বারাণসী হইতে আংপিয়া দুর্দ দখন করিয়া মেই পিন
প্রত্যাবর্তন কর! যায়।

ভান! ভূঁ--8৬১০ মর্ধীষ্টি ৭15৫,

বিদ্ধা।চল- _ভাড। ভু-87%১ ০। মধ্যম ৮২ ত। এখানে পাঞাদের
নিকট আশ্য় স্থান পাওয়া যায়।

ষ্টেননে উপস্থিত

হইলেই অপংথা পাগ্ডা আসিয়! টানা টানি করে।
অষ্টভূজার বাটার নিকটে পাহাড়েন্ন উপর

ধর্শাল।

আছে।

এলাহাবাদ বা প্রয়াগ- ভাড়া হ৫%
মধ্যম ৮০১৫
টেনের নিকটে ধর্শশালার বন্দোবস্ত বড় ভাল।
'ত্রিবেণীতে পাখার আলয়ে আশ্রয় লইলে অনেক
অর্থও দিতে হয়। ষ্টেসনের নিকটে বন্মশালায় বাসা
লইয়া তিিবেণী দশন সুবিধা জনক।
আগা ভাল,
স্কান্টা পরিস্ক।র পরিচ্ছন়।

ইটা?য়।- ভাড়া ভ-১৮১৫, মধ্যম ১২২১০
বার, বন়্ ভাল।

করিতে আঙদেন।
প্রভৃতি

অভি

স্থানটীর জল

অনেকে এখানে হাওয়! পরিব্ঠন

ছুগ্ধ, ঘ্বৃত ও ভাল ভা সন্দেস
সন্তাঁ।

বাড়ী ভাড়! ও থোরাকীও

অভি সুলভ । সরাইয়ে যাত্রিকেরা থাকিহে পারেন,
বিস্কু তাহা অতি কদর্ধ্য। বর্তমানে একটী অতি

উত্তম ঠিনু আশ্রম স্থাপিত হইর়/ছে। তাহার বন্দোবস্ত
. ইংরেজদিগের আশ্রমের গার উতক্। অথচ ছন্দ
5১৮16. ইহাতে যাত্রিকের! অতি আরামে বাস করিতে
পারিবেন!

পরিশিষ্ট67

২৯১
ইক:

আগ্রাভাড়া 575১৫, মধ্যম ১৩৮১৭ । থাকিবার জন্য ভাল
ভাল মরাই মাছে)ওসরেসনে উপস্থিত হইলেই মরাই

কজ্য়ালারী ধরিয়া লইরা মায়।
সামগ্রী ভাল।

স্বাস্থা ও আহাধ্য

কত্তপুর
/
সিকৃরি-৩১০৩০১০৪ পৃষ্ঠা জবা) হখানে থাকিবার
লবিধা ক্লাই । স্থানীয় লোক গলে অশিক্ষিত ও দরিদ্র।

স্বানটা দশন করিয়া সেই দিনই গুত্যাবন্্ুন করিতে
হয়। সম্পর ব্যক্িগণ শু2গ্রভতি বাজি যাপনের
সনঞ্জাম সঙ্গে লইয়া! বইতে পাতেন।

বন্দ বন, মথুরা, মহাবন, গোকুল, দাউদী খরা পর্যয
ভাড়া ভু--৭1%০, মধ্যম ১৩৮০০ | মথরী

হইতে

বৃন্দাবন /*| মথবা কি বৃন্দাবন হহার নে কোনস্থানে

পপর টালয়ে ইচ্ছান্ুূপ বাসা ভাড়া পাওয়া যাই
থাকে। €% নে | উত্পীড়ণ করে না। অতি ভদ্রতার
সহিত যাত্রিকদিগকে নানারপ সাহাধা করে। মহান,
গোকুল, দাউজী, বাধা কু, শ্তাম কুণ্ত, গোবন্ধন এই

সকল স্থানে একাযোগে মথরা হইতে যাইতে হয়।
এইসকল প্রত্যেক স্থানেইগ্ঞ্ডা আছে, এবং যাঁএ্রিকেরা

তাহাদের মাশুয়ে থাকিতে পাঞ্জে।
স্থানে একযোগে

কিছু এই সকল

যাইবার পথ নিরাপদ মহে।

একা

একা গমন কালে মাঝে মাঝে ঠকের হাতে পড়িতে
হয়। দুই কিপা তানাদিক লোক একত্রে গেলে কোনও
৮

আশকা নাই।

শিষেধ।

বন্পাষের

সন্বত্র

মহঙ্ত। মাহসাআহার

বুন্দার৭ অন্পথরচে গোবিন্দ জীউর অন্ন;

প্রপাদ পাওয়া 77:

মথ্বার আহাধ্য বেশ সন্তা।

:,
১৬২

গরিণি? |

£

₹ৃ
০৮০ শত

তি পাশাপাশি

স্্প্পাশপিশিতাশশিশিপিপিশএপপশিিপিশীপিরটসিিরী উপশিন

৩

এলি

রাজপুতনী-ইহার প্রায় সর্বত্রই যাত্রিক দিগকে স্থাশীয়
বাজ লীর*আশয়ে থাকিতে হয়। হোটেল, সরাই কিন্বা
ধর্মশালায় ভাল বন্দোবস্ত নাই।

সরাই আছে,

আভমীন্থুব ভাল

সেখানে যাত্রিকেরা বাসা গ্রহণ করির!

পুর দর্শন করিতে পারেন । জয়পুরে ষ্রেসনের নিঁকাটি
চারি আনা, আট আনা,

দৈনিক

ভাড়ার

ঘর

পাওয়া!

যায়, কিন্তু তাহার বন্দোবস্ত ভাল নহে।
(কোনও
রূপে থাকা যায় মাত্র। জয়পুজে ভনেক বাঙ্গাগী আছেন ।
তাহার! সাদরে পর্যাউক দ্বিগকে আশ্রয় দেন হাজ্জ
পুভনর স্বান্থ্য খুব ভাল। প্রায় সর্কুতই আহার্য্য সামন্ী
সন্তা। দুগ্ধ, ঘ্বত। মৎস, মাংস, গ্রভূতি সবুলভে পর্যাঞ্চ
পাঁরমাণে পাওয়া যায়। তবে মংম্ত, কেহ খায় না।

মাংসের সের /১০ কি%০। আজমীরের স্ব. গৃব ভাল,

প্রাকৃতিক সৌনদর্যও অভুল*য।
ব্বচ্ছন্নে থাকা যাঁয়।

আন্ন «:.১

বেশ

ভাড়া ঢোলপুর ত-৭1৬০, ধাম

১৩1৬০ ; গোয়ালিয়র, ত-৮15০, নধ্যম ১৫২; জয়পুর
ত--৮৮/০, মধ্যম ১৫7/০) আজমীর তৃ-৯1%*,
মধ্যম ১৬০০ ।

দিল্লী এখানে খুব ভাল ভাল সরাই আছে। ঠেঁসনে নামিহেহ
সরাই ওয়ালারা যাত্রিক দিগকে অভ্যর্থনা করিয়া
লইয়! যাঁয়। এইসব সরাইয়ে থাকিবার খুব ভাল
বঙ্দোবস্তু থাকিলেও যাত্রিক দিগের নৈতিক অবনতির
(বিশেষ সম্ভীবন। আছে। জুতরাঁধ পরিচিত বাঙ্গালী

থাকিলে তাহাদের আশ্রয়ে থাকাই উচিত।
চলা

দিল্লী

ঃ

গরিশিষ্ট।

স্পা

পিপাসা

ও পপ পিশাশপিপশাপাপ

পপি

তি

পিপিপি

পিপিপি পাপ পপি

২৬৩
পিসিপাসিপাপিপপিপাপশাপি

পপ

পাওলি

এখনও বিলাপের চরম নিকেতন। যে যেরূপ ভাবে
ইচ্ছা! থাকিত্তে পারে। ৮২১০৭ টাকা মাসিক বায়েও
বাকা মায়, আবার শ্তাগিক টাকাও মাগিক বাষিত

হইত পাবে। ভাড়া ত-৮/১০,ম্ধাম ১৪৮৫ |

_উউউন্রপস্ডিমব্রদণ
সন্থঙ্থো মতামত।
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“মডার্ণ রিভিউ," “সাহিত্য” প্রভৃতি নানাবিধ সামঘিক পত্রের
স্)

লথক, নানাবধ গ্রন্থ-প্রণেতা ও সাহিত্য-পরিষদের স্থযোগ) সভ্য

গৌহাটী কটন কলেজের ইতিহাস ও সংস্ক.তের অধ্যাপক শ্রদুক্ত
পন্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিস্তাবিনোদ এম, এ, মহাশয় গ্রস্থকারকে

লিখিয়াছেন,

|

বজ্ঞবরেষু-_
আপনার লিখিত “উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ” পাঠ করিয়া তৃপ্রি
লাভ করিলাম। এতন্নিমিত্ব আমি সর্বাস্তঃকরণে আপনাকে
ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, এবং আশা করি আপনার গ্রন্থখানি

সবর সাদরে পত্ঠিত হইবে।

আপনি যে সর্জন-সুপরিচিত

নাটক, নভেল ও কবিতার পথে না চলিয়া অপেক্ষারুত অক্ষ
ভমণ নন্তান্তের বঙ্ে সঞ্চরণ করিয়াছেন, ইহা বড় গৌরবের কথা।

“দেব্গণের মত্ত্র্যে আগমন,” কবিবর নবীন চমন্ত্রর ভ্রমণ-কাতিণী
প্রভৃতি অল্পসংখ্যক মাত্র ঈদ্শ পুস্তক বঙ্গ-সাহিত্যে প্রকার্পিত

হইয়াছে । আশা করি, আপনি ভারতবর্ষের অন্যান্ত স্থান পরি-..
ভ্রমণ পূর্বক তদ্বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া এতাদৃশ গ্রন্থের সংখ্যা

পরিবন্ধিত করিবেন।

জাহ্বী-_ভাদ্র ১৩১৬।
উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ-_শ্রীস্ুরেন্্র নাথ রায় প্রণীত, মূলা ১/০।
গ্রন্থকার কাশী, মুঙ্গাপুর, চণার, বিদ্ধাচল, প্রয়াগ,

এটোয়া,

আগ্রা, ফতেপুর-সিক্রী, বৃন্দাবন, মথুরা, দিল্লী প্রভৃতি উদ্তরপশ্চিমারণ এবং রাজপুতনার “ঢালপুৰ, জয়পুর, গোয়ালিয়র' মশ্বর আঙ্মীর, পুষ্কর ও চিতো'র পর্যাটন করিয়া এই পুস্তক থানিতে হাহার
ভ্রমণ-বৃত্বান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রস্থকারের বর্ণনা কৌশলে

পুপ্তকথানি কৌতৃহপপ্রদ 'ও মনোজ্ঞ তইয়াছে।
গ্রন্থকারের ভাষায় লালিত্য ও সরলতা আছে।

*
পুঞ্তকগ'নি
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হইতে দর্শনীয় স্থান সমুহের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে
পারা যায়|
রি
ূ
|]

পম্থাকর প্রারাস্তে স্বলিখিত অবতরণিকাটি সকলেরই প্রণিধান'ঘাগ্ায। দেশভ্রমণ বাতীত শিক্ষার সর্বাঙ্গীন পরিপৃষ্টি লাভ
7 অসম্ভব, তাহা বলাই বালা । দেশল্রমণকালে

আমরা

'বন্তিনন জ্ঞাত্তির সামাজিক আচার-বাবভার, রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা

৭ সাম্প্রাদায়িক মত সকল ক্ষানিতে পারি।
খ্রত্তিানিক
মন সমূহ অতীতের শ্মতি বাক্ষ ধারণ করিয়ু আমাদিগকে কত
ন( শিক্ষা দেয় । এই পৃস্তকখানি পাঠে ভ্রমণেচ্ছা বদ্ধিত কারে ৪
শখালচ্ছু পাঠকের ইহী সহচর ও পথপ্রদরশশকের কাধ” কারিবে:
বপগ্বা আমাদিগের বিশ্বাস। পুস্তক গানির বতিঃ£সৌষ্টব মানোবম ভইঘ্াছে।

বগালপুূবের মহারাণার মটিকেল

এডভাইঈসার সাতিভান্ররাশী

ইযূত্ত মনোঘোহন বায় মহাশর লিখিতেছেন,
নাইনিতাল
১০1৬৩০৮

“উত্তর“শ্চিম-ন্রমণ"

।

পাঠ করিয়া! পরম অ্রীত তইদ্লাছি।

বন্জ-ভাষায় ভনণ-নুষ্থান্তেস অভাব না থাকিলে প্রাঞ্জল ও শ্রুতিনধুব ভামার ণইর্ধপ পুস্তক এই মৃতন।

প্স্থাকেল

প্রতি ছত্রে

,শখকের স্বদেশপ্রেম ও স্বগাতি-প্রীতি প্রতিফলিত হইয়াছে।
চাতহাসানুরাগী নবীন লেখক সময়ে একগন রৃতী লেখক

পাবুগাণত হইতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যায়৷

বলিয়া

বঙ্গ-বিজয় সম্বন্ধে অভিমত |

বাজসাহী সংস্ক ত কলেজের কৃতপৃর্ধ প্রিন্সিপাল এবং কলিকাতা
মহামঙোগাধ্ায় জীরভ, £ক-

সংস্কতকলোজব বর্ধমান অধ্াপক

চরণ সর্কদশনতীর্থ মহাশয় গ্ান্থকারকে লিখিয়াস্টেন7
সংস্কভকলেছ, কলিকাতা,
৫1১০।৯ |
মহাশয়,

আপনার লিখিত “উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ” এ “বঙ্গবিজয়” গা?
কৰিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি।

প্রশংসনীয়।

আনার

লিপি-কীশ্ল অনিশয

আপনার লিণিত গ্রন্থ দ্থানি পাঠ আর্ত

করিলে, ভাহা শেষ না করা পরাস্ত আকাঙ্খা নিবন্ধ হয় না!

ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।

আপনার দ্বারা ব' চাষা

বেশে উন্নতির আাশ। কবা যায়। আপনি নব্য লেখ” হইলেও
আপনার লিখাতে অনেক

স্থানে বিশেব ভূয়োদশনের পরিচয়

পাগয়া যায় । ইতি
৮

স্বানাভাবে নকল মতামন্তাদি প্রকাশিত করা গেল ন:।

