




পশ্চিমবঙ্গ

সূ • শ্ি • প • ত্র

রাজ্য সরকাররর মুখপত্র
বর্ষ-৫১-৫২ সংখ্যা ১১-১২, ১-২

মাি্ষ-জুন ২০১৯

পশ্চিমবঙ্গ সরকাররর তথ্য ও সংস্কৃ শ্ত শ্বভারের পরষে তথ্য অশ্িকত্ষা কতকৃ ্ষক প্রকাশ্িত এবং 
বসুমতী করপ্ষাররিন শ্িশ্মরেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকাররর তথ্য ও সংস্কৃ শ্ত শ্বভারের অশ্িেকৃহীত একশ্ে সংস্া) ১৬৬‚ শ্বশ্পনশ্বহারী োঙু্গিী শ্্রিে, কিকাতা–১২ থথরক মুশ্রিত
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উরদেি্য মহৎ, রূপায়ণ তরতাশ্িক কশ্িন। প্রশ্ত শ্িশুর হারত 
িারাোছ তুরি শ্দরয় অরণ্যবাংিারকই আরও মজবুত করর েরড় 
থতািার ডাক শ্দরয়রছন মুখ্যমন্তী মমতা বর্দ্যাপাি্যায়। প্রকরল্পর নাম 
সবুজশ্রী।

অরণ্যবাংিার সংরষেরণ শ্তশ্ন প্রথম থথরকই শ্বরির মরনাররাে 
শ্দরয়রছন। উত্তররর পাহাড়-অরণ্য থরমন আরছ, থতমনই আরছ 
জঙ্গিমহি, সু্দরবন।

অরণ্য-অিু্যশ্রত অচেিগুশ্ির উন্নয়রন শ্বরির গুরুত্ব থদওয়া 
হরয়রছ। ওই অচেরির জনজাশ্তগুশ্ির সাশ্ব্ষক উন্নয়রনর পািাপাশ্ি 
পশ্রকািারমােত উন্নয়ন ঘোরনা হরয়রছ। ফরি সুেম হরয়রছ অরণ্য। 
অরণ্য আবারসর উন্নয়ন ঘোরনা হরয়রছ পশ্রকশ্ল্পতভারব।

অরণ্য-পর্ষেরনর নতুন শ্দিায় থজরে উরিরছ পশ্চিমবঙ্গ। স্ানীয় 
উন্নয়রন পর্ষেন এক মর্া বরড়া সহায়ক। তরব থখয়াি রাখরত 
হরব, পশ্ররবি থরন শ্বশ্নিত না হয়। পশ্ররবি-বান্ব পর্ষেরনর 
শ্ব্াররর পািাপাশ্ি অরণ্য-সকৃজরনর পশ্রকশ্ল্পত উরদ্যারের সফি 
রূপায়ণ জরুশ্র।

সবুজশ্রী প্রকল্প এই ব্যাপারর শ্নরত পারর অত্যন্ত গুরুত্বপূণ্ষ 
ভূশ্মকা। প্ররয়াজন জনসরিতনতা। ইরকা-ক্াবগুশ্ির মাি্যরম এই 
কাজ েশ্ত থপরত পারর।

রারজ্যর অরণ্য-অচেিগুশ্ি সম্রক্ষ সামান্য িারণা শ্দরত এই 
সংখ্যায় শ্কছু শ্নবন্ ও প্রশ্তরবদন প্রকাশ্িত হি ছশ্ব ও মানশ্িত্র 
সহ। শ্বশ্ভন্ন সূত্র থথরক তথ্য ও ছশ্ব থনওয়া হরয়রছ। এছাড়াও এই 
সংখ্যায় বঙ্গদি্ষন শ্বভারে প্রকাশ্িত হি করয়কশ্ে মূি্যবান শ্নবন্। 
অনবিানবিত ত্রুশ্ের জন্য দুঃশ্খত।

অরণ্যবাংিা : সবুজশ্রী প্রকল্প
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হয়ে গেল সপ্তদশ গলোকসভো শ্িব্োচি। গদয়শর 
৫৪২শ্ি গলোকসভো গকন্দ্র গেয়ক শ্িব্োশ্চত হয়লি 
শ্বশ্ভন্ন রোজনিশ্তক দয়লর সোংসয়দরো। পশ্চিমবঙ্গ 
গেয়ক শ্িব্োশ্চত ৪২ জি সোংসদ। রোয়জযের ৪২শ্ি 
গলোকসভো গকয়ন্দ্র সোতশ্ি পর্োয়ে শ্িব্োচি অিুশ্ঠিত 
হল। শ্িব্োচয়ির শ্দি গ�োষণো হে ১০ মোচ্, ২০১৯। 
শ্িব্োচয়ির ফল প্রকোশ্শত হল ২৩ গম। 

শ্িব্োচি পরবত্তী সময়ে রোজযে সরকোর দ্রুতেশ্তয়ত 
উন্নেয়ির কোয়জ উয়দযেোেতী হয়েয়ে। রোয়জযের সবস্্তয়রর 
মোিুয়ষর সয়ঙ্গ সরকোশ্র পশ্রয়ষবো এখি অঙ্গোঙ্গতীভোয়ব 
রুক্ত। সরকোশ্র প্রকয়পের সুয়রোে-সুশ্বধো গেয়ক গকোিও 
উপয়ভোক্তো গরি বশ্চিত িো হি গসশ্দয়ক কড়ো িজর 

রোখোর কেো বয়লয়েি রোয়জযের মুখযেমন্ততী। সব্ত্র শোশ্তি 
বজোে রোখোর পোশপোশ্শ উন্নেয়ির কোজয়কই পোশ্খর 
গচোখ কয়রয়েি শ্তশ্ি।

িবোন্ন গেয়কই শুরু হয়েয়ে এই উয়দযেোে।  
১০ জুি, িবোয়ন্ন এক প্রশোসশ্িক ববঠক আয়েোশ্জত 
হে। মুখযেমন্ততী-সহ শ্বশ্ভন্ন শ্বভোয়ের মন্ততী, শ্বশ্ভন্ন 
পর্োয়ের সশ্চব, গজলোশোসক, গজলোর পুশ্লশসুপোর-সহ 
শ্বশ্ভন্ন আশ্ধকোশ্রকরো এই ববঠয়ক উপশ্থিত শ্েয়লি।

গকন্দ্রতীে সরকোয়রর কোয়ে রোজযে সরকোয়রর ঋয়ণর 
গবোঝো প্রশ্তশ্দিই বোড়য়ে। এই শ্বপুল গবোঝো সয়্বেও রোজযে 
সরকোর রোজযেবোসতীর প্রোেশ্মক চোশ্হদোগুশ্ল পূরয়ণ কতিো 
আতিশ্রক গসকেো িতুি কয়র বলোর অয়পক্ো রোয়খ িো।

সকয়লর কোয়েই গপঁয়ে শ্দয়ত হয়ব 
উন্নেয়ির সুয়রোে-সুশ্বধো : মুখযেমন্ততী
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পর্োয়লোচিো ববঠয়ক মুখযেমন্ততী এশ্দি 
জোিোি, ২০১৯ সোয়লর ৩১ মোচ্ পর্তি 
২ লোখ ৭৪ হোজোর ৩১৬ গকোশ্ি িোকো 
গকন্দ্রতীে সরকোরয়ক ঋণবোবদ গদওেো 
হয়েয়ে। বোরবোর গকন্দ্রতীে সরকোয়রর কোয়ে 
ঋয়ণর গবোঝো কমোয়িোর আয়বদি কয়রও 
গকোিও ফল পোওেো রোেশ্ি। অিযেশ্দয়ক, 
গলোকসভো শ্িব্োচয়ির ফয়ল দতী�্সমে 
রোজযের সমস্ত উন্নেয়ির কোজ বন্ধ শ্েল।

এসব সয়্বেও রোজযে সরকোর রোজস্ব 
সংগ্রয়হর পশ্রমোণ বৃশ্ধি কয়র উন্নেিমূলক 
কোজকম ্ অবযেোহত গরয়খয়ে। ২০১৮-
১৯ সোয়ল রোজস্ব কর সংগ্রয়হর পশ্রমোণ 
দোঁশ্ড়য়েয়ে ৬৫ হোজোর ৩৪১ গকোশ্ি িোকো। 
রোয়জযের শ্জএসশ্ি-র পশ্রমোণ ২৩ শতোংশ 
বৃশ্ধি গপয়েয়ে এক বেয়র (২০১৮-১৯-
এ)।

মুখযেমন্ততী আরও জোিোি গর েত আি বেয়র 
পশ্রকপেিোখোয়ত বযেে ৬ গুণ বৃশ্ধি গপয়েয়ে এবং 
মূলধি খোয়ত বযেে বৃশ্ধি গপয়েয়ে ৮ গুণ।

সোমোশ্জক গক্য়ত্র বযেে েত আি বেয়র বৃশ্ধি 

গপয়েয়ে েত আশ্ে্ক বেয়রর ৯ শতোংশ বৃশ্ধিসহ 
সোয়ড় ৪ গুয়ণরও গবশ্শ, কৃশ্ষ এবং সংশ্লিষ্ট গক্য়ত্রর 
বযেে েত আি বেয়র েত আশ্ে্ক বেয়র ৪০ শতোংশ 
বৃশ্ধি-সহ ৯ গুণ বৃশ্ধি গপয়েয়ে।

পশ্রকোঠোয়মোর গক্য়ত্র বযেে এই সময়ে ৫ গুয়ণর 
গবশ্শ বৃশ্ধি গপয়েয়ে েত আশ্ে্ক বেয়রর ৪৮ শতোংশ 

বৃশ্ধি-সহ।
একশ্দয়ক ঋয়ণর শ্বপুল গবোঝো, 

অিযেশ্দয়ক আশ্েক্ সংস্োয়রর 
মোধযেয়ম শ্বশ্ভন্ন গক্য়ত্র বযেে বৃশ্ধি—
রোজযে সরকোর এই দুই চযেোয়লয়জের 
গমোকোশ্বলো করয়ে শক্ত হোয়ত।

সোশ্ব্ক উন্নেিই রোজযে 
সরকোয়রর লক্যে। লক্যে সব 
মোিুয়ষর কোয়েই উন্নেয়ির সুফল 
গপঁয়ে গদওেো। এই লয়ক্যে 
সকলয়ক একসয়ঙ্গ কোজ করয়ত 
আহ্োি জোশ্িয়েয়েি শ্তশ্ি।

১০ জুি ২০১৯। িবোয়ন্ন আয়েোশ্জত 
প্রশোসশ্িক ববঠক।
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ঈশ্বরচন্দ্র শ্বদ্যাসযাগর। বযাংলযার প্যাতঃস্মরণীয় ব্শ্তিদদর মদ্্ যযাঁর 
নযাম প্থম শ্দদে। জীবদনর আদলযার পদথ হযঁাশ্ি হযাঁশ্ি পযা পযা েদর 
পথ চলযার শুরু হয় তযাঁর বণ্ণপশ্রচয় হযাদত শ্নদয়। বযাঙযাশ্লর জীবদন 
শ্বদ্যাসযাগর-এর স্যান এদেবযাদর আলযাদযা এেিযা েদষে।

প্যায় ২০০ বছর আদগ এে দশ্রদ্র বযাঙযাশ্ল পশ্রবযাদর ঈশ্বরচন্দ্র 
বদ্দ্যাপযা্্যায়-এর জন্ম। মমশ্দনীপুদরর বীরশ্সংহ-এ। মছযাট্ট ঈশ্বর 
বযাবযার সদঙ্গ পযাদয় মহদঁি মহদঁি আদস েলেযাতযা শহদর। সমস্ত রেম 
প্শ্তেূলতযাদে পরযাশ্জত েদর সংস্কৃ দতর এে মস্ত পশ্ডিত হদয় ওদেন 
শ্তশ্ন। শ্েন্তু পযাশ্ডিদত্র বকৃদতের বযাইদর মযানবতযার বকৃহৎ বকৃদতে শুরু হয় 
তযারঁ পশ্রক্রমণ। শ্বদদশ্শ শযাসদনর মযায়যাজযাদল শ্তশ্ন বদ্ধ হনশ্ন। জীবন-
আচরদণর প্শ্তশ্ি মষেদরে শ্তশ্ন আজীবন মথদে যযান বযাঙযাশ্লয়যানযার 
শ্নর্ণীে মদেল। ্ুশ্ত-চযাদর-আর চশ্ি পশ্রশ্হত শ্বদ্যাসযাগর মশযাই 
বযাংলযার সমযাজদে গশ্ত শ্দদলন। শ্ব্বযা-শ্ববযাহ-এর মদতযা সযামযাশ্জে 
সংস্যার েরযার জন্ দুঃসযাহস, ষেমতযার প্দয়যাজন। তযারঁ মদ্্, দুদিযাই 
অপয্ণযাপ্ত পশ্রমযাদণ শ্ছল। ‘বহুশ্ববযাহ’ প্থযা বদধের জন্ও তযারঁ উদদ্যাগ 
উদলেখ্। নযারী শ্শষেযার প্সযাদর তযারঁ অবদযান স্মরণীয়।

সংস্কৃ শ্তর বযাংলযায়
জযাগরদণর েযাে

শ্বদ্যাসযাগর েদলদজ ঈশ্বরচন্দ্র শ্বদ্যাসযাগদরর এই নতুন 
আবষে মূশ্ত্ণশ্ি স্যাপন েরদলন মুখ্মন্তী মমতযা বদ্দ্যাপযা্্যায়
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এই লড়যােু বযাঙযাশ্লর েযাদছ তদতযাশ্্ে প্দয়যাজনীয় শ্ছল 
বযাংলযা রযাষযা ও সযাশ্হদত্র শ্নম্ণযাণ। বযাঙযাশ্লর অপশ্রসীম ও 
অপশ্রদশযা্্ ঋণ এই মযানুষশ্ির েযাদছ।

বযাংলযা ও প্শ্তশ্ি বযাঙযাশ্লর শ্বনত অবস্যান শ্বদ্যাসযাগদরর 
েযাদছ। তযাঁর নযাম স্মরণ ও উচ্যারণ-এর সদঙ্গ সদঙ্গ হৃদদয়র 
অন্তস্ল মথদে মরদস ওদেন শ্তশ্ন। শ্তশ্ন আমযাদদর 
শ্বদ্যাসযাগর। বযাঙযাশ্লর েযাদছ তযাঁর মকৃতু্ মনই। এ মহন 
শ্বদ্যাসযাগর-মে মেন্দ্র েদর ময মেযানও অময্ণযাদযাের 
পশ্রশ্স্শ্ত পকৃশ্থবীর ময মেযানও প্যাদন্তর বযাঙযাশ্লদেই অত্ন্ত 
মম্ণযাহত েরদব, এিযাই স্যারযাশ্বে। ময মেযানও পশ্রশ্স্শ্তদতই 
এই ্রদনর মেযানও ঘিনযা বযাংলযার হৃদয়দে মযন উপদড় 
মেদল আজও। আদবগসব্ণস্ বযাঙযাশ্ল জীবদন এই ্রদনর 
ঘিনযা যন্তণযা বদয় আদন।

শ্বদ্যাসযাগর-এর মদতযা বদরণ্ বযাঙযাশ্ল মনীষীদদর 
যথযাযথ ময্ণযাদযার সদঙ্গ সম্যান জযানযাদত আজও পশ্চিমবঙ্গ 
অঙ্গীেযারবদ্ধ। শ্বদ্যাসযাগর-এর শ্বিশতজন্মবযাশ্ষে্ণী উপলদষে্ 
ইশ্তমদ্্ই েশ্মশ্ি ততশ্র হদয়দছ। শুরু হদয়দছ বছর-ব্যাপী 
েম্ণসূশ্চর।

এই সমদয় শ্বদ্যাসযাগর-সংক্রযান্ত মেযানও অসূয়যাপ্সূত 
অশ্স্র পশ্রশ্স্শ্ত মদখযা শ্দদল েড়যা হযাদত তযা মমযােযাশ্বলযায় 
সরেযার উদদ্যাগী ও সষেম।

শ্বদ্যাসযাগর-এর নযামযাশ্কিত েলেযাতযার শ্বদ্যাসযাগর 
েদলদজ রযাদজ্র মুখ্মন্তী মমতযা বদ্দ্যাপযা্্যায় শ্বদ্যাসযাগর-
এর এেশ্ি পূণ্ণযাবয়ব মূশ্ত্ণ এবং এেশ্ি আবষে মূশ্ত্ণ নতুন 
েদর প্শ্তস্যাশ্পত েদরন গত ১১ জুন, ২০১৯ তযাশ্রদখ। 
অনুষ্যাদন মুখ্মন্তী বদলন, ‘শ্বদ্যাসযাগদরর মূশ্ত্ণ নষ্ট েদর, 
তঁযার অবদযানদে লঘু েরযা যযাদব নযা৷ রযাজযা রযামদমযাহনদে 
মছযাদিযা েরদল ইশ্তহযাদসর পযাতযা মথদে তযঁাদে বযাদ মদওয়যা 
যযাদব নযা৷ এ ্রদনর েযাজ যযারযা েদর, তযাদদর জন্ শ্যশু 
শ্রিদটের রযাষযায় বলদত হয়—‘রগবযান ওদদর ষেমযা ের৷ 
ওরযা জযাদন নযা ওরযা েী েরদছ৷’

রযাদজ্র শ্বশ্শষ্ট েশ্ব, সযাশ্হশ্ত্ে ও শ্বশ্রন্ন সযামযাশ্জে 
মষেদরের শ্বখ্যাত ব্যাশ্তিবদগ্ণর উপশ্স্শ্তদত এই অনুষ্যাদন 
মুখ্মন্তী সযাংস্কৃ শ্তে বযাংলযার পুনজ্ণযাগরদণর আহ্যান জযানযান। 
রযারদতর সযাংস্কৃ শ্তে রযাজ্যানী েলেযাতযা মথদে এই আহ্যান 
শ্তশ্ন পকৃশ্থবীব্যাপী বযাঙযাশ্ল তথযা রযারতবযাসীর েযাদছ রযাদখন।

শ্বদ্যাসযাগদরর জীবনব্যাপী েযাজ শ্বদশ্বর মযানবসমযাদজর 
ইশ্তহযাদস স্ণ্ণময় হদয় আদছ। ময মেযানও সমদয় ময মেযানও 
সমযাদজ শ্বদ্যাসযাগর-এর মদতযা ‘ষেণজন্মযা’ মযানুদষরযা স্ীেকৃ শ্ত 
আদযায় েদর শ্নদত পযাদরন। ময মযানুদষর জীবন পকৃশ্থবীর 
অন্তম এেশ্ি মদদশর ইশ্তহযাদসর অদনেগুদলযা অ্্যায় 
জুদড় থযাদে, মসই মযানুদষর মকৃতু্ মনই।
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শ্বদ্যাসযাগরও মসই মযানুষ। যযঁার মকৃতু্ মনই। 
ঐশ্তদহ্র পরম্পরযা জুদড় এই মজদী মযানুশ্ির েম্ণেযাডি 
প্বহমযান।

মহয়যার সু্দলর মসই ঐশ্তহযাশ্সে মযাদে আর এে 
ঐশ্তহযাশ্সে ঘিনযা। শ্বদ্যাসযাগর-এর আবষেমূশ্ত্ণ, মযশ্ি 
শ্বদ্যাসযাগর েদলজ-এ নতুন েদর বসযাদনযা হল, মসশ্ির 
আবরণ উদন্মযাচন েরদলন মুখ্মন্তী। আদবগঘন 
এই অনুষ্যাদন রযাদজ্র শ্শষেযামন্তী ও অন্যান্ মন্তী, 
শ্বশ্রন্ন শ্বশ্বশ্বদ্যালদয়র উপযাচযায্ণ, শ্বশ্শষ্ট সযাশ্হশ্ত্ে 
ও বুশ্দ্ধজীবী-সহ রযামেকৃ ষ্ণ শ্মশন ও মে এবং রযারত 
মসবযাশ্রম সংঘ-এর প্শ্তশ্নশ্্রযাও উপশ্স্ত শ্ছদলন।

সযাশ্হশ্ত্ে সঞ্ীব চদট্টযাপযা্্যায় বদলন, ১৮৮২ 
শ্রিটেযাদদের ১১ জুন রযামেকৃ ষ্ণ পরমহংসদদব দশ্ষেদণশ্বর 
মথদে েলেযাতযায় ঈশ্বরচদন্দ্রর বযাশ্ড়দত আদসন তযাঁর 
সদঙ্গ মদখযা েরদত। মসই শ্দনিযাদে স্মরণ েদর এই 
অনুষ্যাদনর শ্দন ্যায্ণ েরযার জন্ আদয়যাজেদদর 
শ্বদশষ ্ন্বযাদ জযানযান।

বযাংলযার সযাংস্কৃ শ্তে ঐশ্তদহ্র পরস্পরযা যযাঁদদর 
জীবনব্যাপী েদম্ণর ম্্ শ্দদয় ্যারযাবযাশ্হেতযা বজযায় 
মরদখশ্ছল, নব জযাগরদণর অশ্নিদীপ্ত মচতনযা ও 
শ্শষেযা প্জ্জ্বশ্লত েদর মরদখশ্ছল এে হযাত মথদে 
আদরে হযাদত মসই মনীষীরযা আজ বযাদরবযাদর 
উচ্যাশ্রত হদয়দছন। রযামদমযাহন-শ্বদ্যাসযাগর-রযামেকৃ ষ্ণ-
শ্বদবেযান্দ-রবীন্দ্রনযাথ-এর উতেরসূরী শ্হসযাদব এই 
প্দীপ্ত ্যারযাদে বহন েদর শ্নদয় যযাওয়যার পশ্বরে 
েত্ণব্ আমযাদদর পযালন েরদতই হদব। বঙ্গ সংস্কৃ শ্তর 
শ্বশ্বদজযাড়যা খ্যাশ্তদে শু্ু অম্যান নয়, আরও মবশ্শ 
েদর ছশ্ড়দয় শ্দদত হদব। অষুেণ্ণ রযাখদত হদব তযাঁদদর 
ময্ণযাদযা। উপশ্স্ত বতিযাদদর নযানযা বতিদব্ এই েথযাই 
উদে আদস।

এই অনুষ্যাদন শ্বদ্যাসযাগর েদলজদে ১ মেযাশ্ি 
িযােযা মদওয়যার েথযা মঘযাষণযা েদরন মুখ্মন্তী। ৫০ লযাখ 
মদওয়যা হদব ঘযািযাল েদলজদে। পূদব্ণ মমশ্দনীপুদরর 
বীরশ্সংহ গ্যাদম শ্বদ্যাসযাগদরর তপতকৃে বযাশ্ড়শ্িদে 
সংস্যার েদর ‘ঐশ্তহ্ গকৃহ’ শ্হদসদব স্ীেকৃ শ্ত মদওয়যা 
হদব বদল মুখ্মন্তী মঘযাষণযা েদরন।

শ্বদ্যাসযাগর েদলজ প্যাঙ্গদণ সযাদড় আি েুি উঁচু 
শ্বদ্যাসযাগদরর এেশ্ি পূণ্ণযাবয়ব ম্যাঞ্ মূশ্ত্ণর আবরণ 
উদন্মযাচন েদরন মুখ্মন্তী।

মহয়যার সু্ল মথদে প্যায় ১ শ্েদলযাশ্মিযার পথ 
মুখ্মন্তী, শ্বশ্শষ্ট মন্তী ও ব্শ্তিবদগ্ণর সদঙ্গ মহঁদি 
আদসন শ্বদ্যাসযাগদরর আবষে-মূশ্ত্ণর সদঙ্গ। মূশ্ত্ণশ্ি 
এেশ্ি হুে-মখযালযা গযাশ্ড়দত সযামদন থযাদে। এই 
পদযযারেযাও শ্নঃসদ্দদহ ঐশ্তহযাশ্সে।
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২০১৮-১৯ সযাদল শ্বশ্রন্ন মবযাে্ণ পরীষেযায় েকৃ তী 
ছযারেছযারেীদদর চযা-চদক্র আমন্তণ জযাশ্নদয়শ্ছদলন মমতযা 
বদ্দ্যাপযা্্যায়। ১২ জুন মনতযাশ্জ ইদ্যাদর এই চযা-চদক্র 
অংশ মনন ছযারেছযারেীরযা। 

গত বছরও মুখ্মন্তীর উদদ্যাদগ েকৃ তীদদর সদঙ্গ এেশ্ি 
চযা-চদক্রর আদয়যাজন হদয়শ্ছল উতেীদণ্ণ। ২০১১ সযাদল ষেমতযায় 
আসযার পর মথদেই শ্তশ্ন এই পরম্পরযাশ্ি চযালু েদরন।

শ্তশ্ন উপশ্স্ত মছদলদমদয়দদর শুদরচ্যা জযাশ্নদয় বদলন, 
মযন তযারযা মযা-বযাবযা শ্েংবযা শ্শষেেদদর আদশ্ণ মমদন চদল। 
যযারযা এই মসযানযার িুেদরযা ছযারেছযারেী ততশ্র েদরদছন মসইসব 
বযাবযা মযা ও শ্শষেে ও শ্শশ্ষেেযাদদর সেলদে আমযার 
অশ্রন্দন। ‘মজমস অে মবঙ্গল’ নযাদম এেশ্ি বই ততশ্র 
হদয়দছ এই প্থম, সব পরীষেযায় উতেীণ্ণ ছযারেছযারেীদদর নযাম 
ও বযাদয়যা মেিযা শ্নদয় এই বই ততশ্র হদয়দছ। এিযা মতযামযাদদর 
জীবদনর জন্ সংরশ্ষেত থযােদব। আজেযাল মছদলদমদয়রযা 
হযাদতর মুদেযায় সব তথ্ মপদয় যযায় শ্বজ্যান ও প্যুশ্তির 
মযা্্দম। এই ব্বস্যা আদগ শ্ছল নযা। এিযা অদনে বড় 
সুশ্ব্যা। এর মযা্্দম অদনে মবশী শ্শখদছ মছদলদমদয়রযা, 
অদনে এশ্গদয় যযাদচ্ তযারযা। বযাংলযার মছদলদমদয়রযা 
সব্ণদশ্রষ্। তযাদদর মম্যা পকৃশ্থবীশ্বখ্যাত। এর মেযানও তুলনযা 
হয় নযা। মদশ-শ্বদদশ সব জযায়গযায় আমযাদদর এই বযাংলযার 
মছদলদমদয়রযাই। আমরযা এর জন্ গশ্ব্ণত।

ছযারেছযারেীদদর উদদেদশ্ শ্তশ্ন আরও বদলন, শ্নদজদদর 
যত্ন মনদব, শ্েে েদর খযাওয়যা দযাওয়যা, ব্যায়যাম েরদব, গযান 

শুনদব, প্দয়যাজন মদতযা শ্সদনমযা মদখদব, মনদগশ্ির শ্েছু 
মদখদব নযা। েযাজ মতযা থযােদবই, মযাথযা গরম েরদব নযা, 
হযাশ্স মুদখ েযাজ েরদব। আর বযাবযা-মযা মে েখদনযা রুদল 
মযও নযা, তযারযাই সবদচদয় বড় সম্পদ–সবদচদয় আপন। 
বযাবযা-মযা, রযাই-মবযান তযাদদর যত্ন েরযা আমযাদদর েত্ণব্। 
শ্শষেদের মেযানও শ্বেল্প মনই। তযারযাও আমযাদদর শ্পতযা-
মযাতযা তুল্।

বযাংলযায় এখন অদনে সুদযযাগ ততশ্র হদয়দছ। সল্টদলদে 
আইএএস ও আইশ্পএস-মদর মরেশ্নং মসন্যাদর প্শ্শষেণ 
শ্দদচ্ রযাজ্ সরেযার। আমরযা ৩০০ পশ্লদিেশ্নে েদলজ 
ততশ্র েদরশ্ছ, উৎেষ্ণ বযাংলযার মযা্্দম মসখযাদন দষেতযার 
প্শ্শষেণ মদওয়যা হদচ্ মছদলদমদয়দদর।

স্যা্ীনতযার পর মথদে এখযাদন ১২ শ্ি শ্বশ্বশ্বদ্যালয়  
শ্ছল। গত ৮ বছদর ২৮শ্ি শ্বশ্বশ্বদ্যালয় চযালু হদয় 
মগদছ এবং আরও ১১ শ্ির েযাজ চলদছ। ইশ্ঞ্শ্নয়যাশ্রং ও  
মমশ্েদেল েদলজ হদচ্। ৮ শ্ি মমশ্েে্যাল েদলজ হদয়দছ,  
আরও ১০ শ্ি ততশ্র হদচ্। মমশ্েে্যাল-এ প্যায় ২০০০ আসন 
মবদড়দছ এবং আরও ৫৫০-শ্ি আসন বযাড়দছ। বযাংলযায় 
ে্যাশন মিেদনযালশ্জ মসন্যার, ইনেরদমশন মিেদনযালশ্জ 
মসন্যার, শ্সশ্লেন র্যাশ্ল ততশ্র হদচ্। শ্রেপল আইশ্িআই 
এখযাদন ততশ্র হদয় মগদছ। সেদলর উদদেদশ্ শুরেযামনযা 
জযাশ্নদয় শ্তশ্ন বদলন, সেদল রযাদলযা থযাদেযা, সু্দর মথদেযা, 
জয় েদরযা। বযাংলযার মণীষীদদর ও সংস্কৃ শ্তদে শ্চরেযাল 
মদন মরদখযা।

বযাংলযার মম্যা শ্বশ্ব মসরযা : মুখ্মন্তী
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েকৃ তীদদর সদঙ্গ মুখ্মন্তী
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অরণ্যবাংলা
ক্াড়পত্র
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বাংলার প্রকৃশ্িই বাংলার পশ্রচয়।

নদী, পাহাড়, অরণ্য—বাংলাকক প্রকৃি অক্থেই ‘রূপসী বাংলা’ ককর িুকলকে। রাজ্যময় েশ্ড়কয় 
রকয়কে আরণ্যক বাংলার রূপমুগ্ধকর নানা জায়গা। কদকে মকন হয়, প্রকৃশ্িকদবী কেন শ্নকজর 
ইকছেমকিা সাশ্জকয়কে বাংলাকক। অরণ্যবাংলা-কক শ্বকেষ ককর িুকল ধরার প্রয়াস কনওয়া 
হকয়কে এই ক্াড়পকত্রর নানা কলো, প্রশ্িকবদন, ি্্য ও েশ্বকি। শ্বশ্িন্ন সূত্র ক্কক েশ্ব 
সংগৃহীি হকয়কে। োঁকদর েশ্ব প্রকাশ্েি হল িাঁকদর কৃিজ্ঞিা জানাই। িাকঁদর অসাধারণ সুন্দর 
েশ্ব এই সংে্যাকক মূল্যবান ককর িুকলকে।
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প্রচ্ছদ শ্িবন্ধ

আমাদদর

অরণ্যবাংলা
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সেসেি এক িৃত্যরতা িারী৷ কাঞ্চিজঙ্া তার মাথার 
মুকুট৷ পরদির সমখলা ছশ্িদেদছ েমুদরের তীদর তীদর৷ 

আর েবুজ অরণ্য কখিও শ্িশ্বি, কখিও হালকা হদে জশ্িদে 
আদছ োরা শরীর৷ শরীরমে জল-রুদপার গেিা৷
এই আমাদদর অরণ্যবাংলা৷



উত্তদর শ্হমালদের পাদদদশ৷ পাহাি, অরণ্য, িদী, স�ারা৷ আশ্রে 
শ্দদেদছ অজস্র প্রজাশ্তর প্রাণদক৷ ববশ্িত্্যমে এক জগৎ৷

এখাদিও মািুষ আর বাদের পাশাপাশ্শ অবস্াি৷ োগর শ্কিাদরর 
েুন্দরবদিও মািুষ আর বাদের বেশ্ত৷ সিািাজদল অরদণ্যর প্রকৃশ্ত  
আবার অি্যরকম৷

পাহাশ্ি অরণ্য আর োমুশ্রেক অরণ্য সতা আদছই৷ মালভূশ্মর অরণ্য 
শ্িদে আদছ আমাদদর পশ্রশ্িত ‘জঙ্গলমহল’৷ এছািা রাদজ্যর প্রাে েব 
সজলাদতই ছশ্িদে-শ্ছশ্টদে আদছ বিাঞ্চদলর অংশ৷

েভ্যতা তথা উন্নেি শুরু হদেশ্ছল অরণ্য োফাই কদরই৷ সে কলকাতা, 
দাশ্জজিশ্লং বা েুন্দরবিই সহাক৷ শ্কন্তু আজ আমরা শ্িশ্বজিিাদর অরণ্য ধ্ংে 
করার শ্বপদ বু�দত পারশ্ছ৷ তাই িলদছ অরণ্য বতশ্রর প্রোেও৷

মািুষ ছািাও েবজিত্ প্রাণী বা প্রাদণর সে অগশ্ণত প্রজাশ্তর উপশ্স্শ্ত 
আদছ এই রাজ্যজুদি সেই কথাও আমাদদর মদি রাখদত হদব৷ এই মদি 
রাখাটাও খুবই জরুশ্র৷

এই অঞ্চল িদীমাতৃক৷ িদী সেখাদি আদছ সেই অঞ্চদলর বাস্তুতন্ত্র 
অি্যরকম৷ জল েকল প্রাদণরই জীবি৷ জলির, স্লির, উভির, সখির 
প্রাণীর পাশাপাশ্শ িািারকম উশ্ভিদ, কীটপতঙ্গও এই অঞ্চদল সদখা োে৷ 
ফদল এই অঞ্চদলর বজব-ববশ্িত্্যও অোধারণ৷

পশ্রদবশশ্বদদদর কাদছই শুধু আকষজিণীে হদে ওদেশ্ি, োধারণ 
মািুদষর জীবদিও এই বজব-ববশ্িত্্য শ্বদশষ প্রভাব সফদলদছ৷ প্রাকৃশ্তক 
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ভারোম্য বজাে রাখার কথা আর পাে্যপুস্তদক 
েীমাবদ্ধ িে৷ প্রশ্তশ্ট মািুষ বাস্তদব সে-কথা 
অিুভব করদছ৷ শ্বদশষ কদর, শহদরর মািুষ৷ 
প্রকৃশ্ত-শ্বশ্চ্ছন্ন মািুষ অহরহ অিুভব করদছ 
এর কু-প্রভাব৷ এক টুকদরা েবুদজর জি্য 
প্রাণ হাঁশ্পদে োদচ্ছ৷ তাই শ্েশ্জি িগরজীবদিও 
েবুজােদির ভাবিা গুরুত্ব পাদচ্ছ ক্রমশ৷ জশ্মর 
অভাব৷ শহদর মািুদষর োঁই শ্মলদছ উঁিু উঁিু 
আবােদি৷ দশ্ররে মািুদষর জি্যও বতশ্র হদচ্ছ 
এই আবােি৷ আবােদির িারপাদশ েবুদজর 
েমাদরাহ অপশ্রহােজি হদে পিদছ৷ ব্যস্ত িাগশ্রক 
জীবদি মদির কথা ভাবদত হদব৷ প্রাকৃশ্তক 
ভারোদম্য হাশ্ি েটদল মািশ্েক ভারোম্যও 
শ্বশ্নিত হে৷ শহদরর শ্শশুদদর, প্রবীণদদর জি্য 
েবুজ, উনু্ক্ত প্রকৃশ্ত সকািওভাদবই সহলাদফলার িে৷ সেদকািও বেদের 
মািুদষর কাদছই প্রকৃশ্ত মাদি জীবন্ত ঈশ্বর৷ সে সে ধদমজির বা েম্প্রদাদেরই 
সহাক িা সকি৷

পশ্চিমবদঙ্গর িশ্থভুক্ত অরণ্যঅঞ্চল ৩১১,৮৭৯ বগজি শ্কশ্ম এবং 
েংরশ্ষিত, শ্িরাপত্তাপ্রাপ্ত এবং অদশ্রশ্ণভুক্ত বিাঞ্চল হল েথাক্রদম ৭,০৫৪ 
বগজি শ্কশ্ম, ৩৭৭২ বগজি শ্কশ্ম এবং ১০৫৩ বগজি শ্কশ্ম ো রাদজ্যর সভৌদগাশ্লক 

এলাকার ১৩.৩৮ শতাংশ।
ইশ্ডিোি ফদরস্ট অ্যাক্ট ১৯২৭ 

অিুোেী সে বিাঞ্চদলর েমূ্ণজি মাত্াে 

পশ্চিমবঙ্গ ॥ 15
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শ্িরাপত্তার ব্যবস্া করা হদেদছ এবং এই অ্যাদক্টর ২০-িং ধারা অিুোেী 
শ্বদশষ অিুমশ্ত ছািা সেখাদি েব ধরদির কাজকমজি শ্িশ্ষদ্ধ, সেই বিাঞ্চলদক 
েংরশ্ষিত বিাঞ্চল (Reserve Forest or RF) বলা হে৷ উপদরাক্ত অ্যাক্ট 
অিুোেী বা অি্য রাদজ্যর বি আইি অিুোদর েীশ্মত শ্িরাপত্তার ব্যবস্া 
করা হে সে বিাঞ্চদল, এবং সেখাদি ১৯২৭-এর আইএফএ-র ২৯ িং 
ধারা অিুোেী সকািও শ্িদষধ ছািা েব ধরদির কাজকমজি করা োে, সেই 
বিাঞ্চলদক শ্িরাপদ বিাঞ্চল (Protected forest or PF) বলা হে।

এই দুই ধরদির বিাঞ্চদলর বাইদর ো পদি আদছ তাদক অদশ্রশ্ণভুক্ত 
বিাঞ্চল বলা হে।

এই রাদজ্যর সভৌদগাশ্লক ইশ্তহােও ধীদর ধীদর পালদট শ্গদেদছ৷ 
শ্বদশষ কদর, ইংদরজ আোর পদর৷ ইংদরজ সকাম্াশ্ির ও শােদকর শ্বপুল 
কমজিকাদডের শুরুোৎ হে এই বাংলা সথদকই৷ জলা-জঙ্গদলর কলকাতাদক 
তারা রাজধািী কদর সতাদল৷ আজ সেখাদি রবীন্দ্রেদি, তার পাদশ েখি 
সেন্ট পলে ক্যাদথড্াল িািজি বতশ্রর কাজ শুরু হে, সেই উশ্িশ শতদকর 
প্রথমাদধজি, তখি ওখাদি বাদের বেশ্ত শ্ছল৷ অথজিাৎ ২০০ বছর আদগ 
কলকাতা শ্ছল বাদের দখদল৷

সেই কলকাতা রাতারাশ্ত পালদট সেদত লাগল, এদকর পর এক 
ইমারত বতশ্র হদত লাগল৷ গাছ সকদট আগুি সবেদল বতশ্র হদচ্ছ ইমারত৷ 
ইংদরজরা রাস্তা বতশ্র করল৷ রাস্তার ধাদর ধাদর গাছ লাগাল৷ সেই গাছও 
আজ প্রাে অবলুশ্প্তর পদথ৷ পশ্রকশ্পিতভাদব শােিদকন্দ্র বতশ্র কদরশ্ছল 
একেমে৷ শ্কন্তু তা অষুিণ্ণ থাদকশ্ি৷ পুদরাদিা কলকাতার সেখাদি-সেখাদি 
স্ািীে মািুদষর বেবাে শুরু হে৷ কলকাতা তখি োরা শ্বদশ্বর িজদর৷ 
বাংলার িািা প্রান্ত সথদক, বাংলার বাইদর সথদক, শ্বদশ্বর িািা প্রান্ত সথদক 
মািুষ আেদছ৷ কাদজর জােগা৷ সে সেখাদি পারদছ জঙ্গল-োফাই কদর 
কুঁদিের গদি তুলদছ৷ োদদর পেো আদছ, তারাও গদি তুলদত লাগল 
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এদকর পর এক জশ্ম শ্কদি বদিা বদিা ইমারত৷ অথজিাৎ 
কলকাতা ও পাশ্বজিবতজিী অঞ্চদলর অরণ্য োফাই হদে সগল৷

বাংলার মািুদষর জীবদি এদকর পর এক আধুশ্িকতার 
সছাঁো লাগল৷ বাংলার িািা অঞ্চদলও এর প্রভাব পিল৷ 
শ্শষিা দীষিার আদলাে বাংলার মািুষ আগ্রহ সদখাল৷ 
মফস্ েল শহরগুশ্লদতও শুরু হল শ্বদ্যালে৷ শুরু হল 
িারী-শ্শষিা৷ অন্ধকার দূর হদত লাগল৷ উন্নত জীবদির 
স্বদনে তখি বাংলা মশগুল৷

শ্শশ্ষিত বাঙাশ্ল ইংদরজ শােদকর অি্যতম বদিা 
েহাে৷ বাঙাশ্লর ইংদরশ্জ শ্শষিাদক কাদজ লাগাল ইংদরজ৷ 
প্রশােদির িািা কাদজ বাঙাশ্লর িাকশ্র হদত লাগল৷ 
‘েরকুদিা’ বদিাম েুশ্িদে ইংদরদজর হাত ধদর িাকশ্রর 
প্রদোজদি বাংলা সছদি ইংদরদজর শ্বসৃ্তত েীমািাে 
তাদদরও অস্ােী শ্েকািা গদি উেল৷ অি্যশ্দদক, গ্রাদমর 
শ্শশ্ষিত মািুষ এল শহদর৷ আবার একশ্দি শহর সছদি 
পাশ্ি জমাদলা শ্ভন্  প্রদদদশ৷

এই কলকাতাদক সকন্দ্র কদর ইংদরজরা প্রশােশ্িক 
সকদন্দ্রর শ্বস্তার েটাল৷ গদি তুলল সবঙ্গল সপ্রশ্েদেশ্সি৷

বাঙাশ্লর হাদত তখি অদিক টাকা৷ গ্রাম-বাংলার এক 
শ্বসৃ্তত অঞ্চল আধা-শহদর রূপান্তশ্রত হল৷ এই রূপান্তদরর 
ইশ্তহাদের মদধ্য অরদণ্যর ইশ্তহাে লুশ্কদে আদছ৷

ইংদরজ শােদকরা এই অঞ্চদলর সে তথ্য িশ্থবদ্ধ 
কদর শ্গদেদছি, সেখাদি সদখা োে মািুষ ছািাও প্রকৃশ্ত, 

সজলা সভৌদগাশ্লক 
অঞ্চল 

(বগজি শ্ক.শ্ম.)

িশ্থভুক্ত অরণ্য 
অঞ্চল 

(বগজি শ্ক.শ্ম.)

িশ্থভুক্ত অরণ্য 
অঞ্চল 

(শতাংশ)

দাশ্জজিশ্লং ৩,১৪৯ ১,২০৪ ৩৮.২৩%

জলপাইগুশ্ি ৬,২২৭ ১,৭৯০ ২৮.৭৫%

সকািশ্বহার ৩,৩৮৭ ৫৭ ১.৬৮%

বাঁকুিা ৬,৮৮২ ১,৪৮২ ২১.৫৩%

সমশ্দিীপুর ১৪,০৮১ ১,৭০৯ ১২.১৪%

বধজিমাি ৭,০২৪ ২৭৭ ৩.৯৪%

পুরুশ্লো ৬,২৫৯ ৮৭৬ ১৪.০০%

শ্বরভূম ৪,৫৪৫ ১৫৯ ৩.৫০%

হুগলী ৩,১৪৯ ৩ ০.১০%

িদীো ৩,৯২৭ ১২ ০.৩০%

মুশ্শজিদাবাদ ৫,৩২৪ ৮ ০.১৫%

মালদা ৩,৭৩৩ ২০ ০.৫৪%

উত্তর শ্দিাজপুর ৩,১৪০ ১০ ০.৩২%

দশ্ষিণ শ্দিাজপুর ২,২১৯ ৮ ০.৩৬%

কলকাতা ১০৪ - ০.০০%

হাওিা ১,৪৬৭ - ০.০০%

২৪-পরগিা (দশ্ষিণ) ১০,১৫৯ ৪,২২১ ৪১.৫৪%

২৪-পরগিা (উত্তর) ৩,৯৭৭ ৪৩ ১.০৮%

সমাট ৮৮,৭৫২ ১১,৮৭৯ ১৩.৩৮%

পশ্চিমবদঙ্গ সজলাশ্ভশ্ত্তক সভৌদগাশ্লক এলাকা এবং িশ্থভুক্ত অরণ্য
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প্রাকৃশ্তক েম্দ, জীবজন্তু কতটা গুরুত্ব সপদেশ্ছল৷ শ্েশ্্রিক্ট সগদজশ্টোর, 
অথজিনিশ্তক েমীষিা ও অি্যাি্য শ্রদপাদটজি িািা তথ্য তাঁরা সরদখ শ্গদেদছি৷ 
বাে, শ্েংহ, গডোর, হাশ্তর মদতা প্রাণীর সথদক শ্বশ্ভন্ন শ্িরীহ প্রাণীর 
েম্বদন্ধও সে তথ্য ও পশ্রেংখ্যাি আদছ, সেই সথদক এই অরণ্য অঞ্চল 
েম্দকজি শ্বশদদ ধারণা বতশ্র করা োে৷ উৎোহীরা সেই তথ্য ভাডোদর েুব 
সদদবি শ্িচিেই৷ শ্কন্তু, এই রাদজ্যর মািুষ তাদদর শ্িজস্ব েম্দ, ঐশ্তহ্য, 
জীবিেংসৃ্শ্ত রষিাে এবং প্রোদর উদােীি থাকদত পাদর িা৷ তাদদরও 
পরম দাশ্েত্ব আদছ  এর েংরষিদণ৷

‘অরণ্যবাংলা’ আমাদদর েম্দ৷
অরণ্যেম্দ এই রাদজ্যর আথজিোমাশ্জক উন্নেদি এক বদিা হাশ্তোর৷
রাদজ্যর মদধ্য সে প্রািীি অরণ্য অঞ্চল আদছ, সেই অঞ্চলগুশ্লদত 

শ্বশ্ভন্ন জিজাশ্তর মািুষ থাদকি৷ এরা আজও অদিকাংদশই অরণ্য-শ্িভজির 
জীবিোপি কদরি৷ এইেব জিজাশ্তর প্রকৃত উন্নেদির ওপরই শ্িভজির 
করদছ অরদণ্যর ভশ্বষ্যৎ৷ পশ্রকশ্পিত কমজিেূশ্ির েশ্েক রূপােণ ছািা 

পশ্চিমবদঙ্গর শ্বশ্ভন্ন সজলাে শ্বশ্ভন্ন ধরদির অরণ্য এবং িদী

পশ্চিমবঙ্গ সজলার েীমান্ত
িদী

শ্লদটারাল এবং সোোম্ ফদরস্ট (ইদকা ক্াে-II)
েুবালপাইি এবং অ্যালপাইি ফদরস্ট (ইদকা ক্াে-VI)
ট্রশ্পকাল ড্াই শ্েোইেুোে ফদরস্ট (ইদকা ক্াে-III)
ট্রশ্পকাল মদেস্ট শ্েোইেুোে ফদরস্ট (ইদকা ক্াে-I)

অরদণ্যর ধরি

সলদজডি

বঁাকুিার শ্�শ্লশ্মশ্লর ওোি টাওোর
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রাজ্য েীমান্ত
বি
িদী/জলাভূশ্ম

সলদজডি ফর শ্ফিােজি

শ্বনু্দ

েুন্দরবদি বরদাবশ্ি-র ওোিটাওোর
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সকািওভাদবই এইেব জিজাশ্ত এবং েংলগ্ন অঞ্চদলর েংরষিণ 
ও উন্নেি েম্ভব িে৷

শ্বশ্ভন্ন জিজাশ্তর উন্নেদির জি্য এদকর পর এক পষজিদ বা 
সবােজি গশ্েত হদেদছ৷ তাদদর শ্িজস্ব োংসৃ্শ্তক ঐশ্তহ্য বজাে রাখা ও 
উন্নেদির জি্য অথজিও বরাদ্দ হদচ্ছ৷ স্ািীে অঞ্চদলর পশ্রকাোদমাগত 
উন্নেদির রূপদরখা বতশ্রর পাশাপাশ্শ িলদছ শ্কছু কাজও৷

এই অরণ্য অঞ্চদলর জিজাশ্তগুশ্লর ইশ্তহাদের ওপরই 
বতজিমাি ও ভশ্বষ্যদতর উন্নেি পশ্রকপিিা প্রস্তুত করদত হদব৷ 
তাঁদদর েহজেরল জীবিোপদির েুশ্বধা শ্িদে েুশ্বধাবাদী মািুষ 
দল সবঁদধ সে উন্নেদির কথা বদলি, সদখদত হদব তাদত কার লাভ 
হদচ্ছ৷ দীেজিশ্দি ধদর এইেব অঞ্চদল োঁরা আদছি তাঁদদর অভ্যস্ত 
জীবি-স্বাচ্ছন্দ্য সেি সকািওভাদবই ষিশ্তগ্রস্ত িা হে৷

পাহাদির অরণ্য অঞ্চদলর েদঙ্গ মালভূশ্ম জঙ্গলমহদলর োদৃশ্য 
সিই৷ আবার েমুরে-েংলগ্ন অরণ্য অঞ্চদলর ববশ্শষ্্য আলাদা৷ 
এই শ্বশ্ভন্ন ভূ-প্রাকৃশ্তক অরদণ্যর েদঙ্গ জিজাশ্তগুশ্লর মািুদষর 
ববশ্শষ্্যগত অথজিাৎ িৃতাশ্্বিক ফারাকও লষিণীে৷

সগাপগি ইদকা-টুশ্রশ্জম পাকজি

পশ্চিমবদঙ্গর মািশ্িদত্ শ্বশ্ভন্ন অরণ্য শ্েশ্ভশি



িতুি োদজ শুশুশ্িোর ‘মরুৎবাহা’

শ্রীদখালার পদথ
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অরণ্য অঞ্চদলর শ্বশ্ভন্ন উচ্চতাে শ্বশ্ভন্ন জল-আবহাওোর কারদণ 
উশ্ভিদ ও প্রাদণর সেমি ববশ্শষ্্য সদখা োে, মািুষ এবং তাঁদদর জীবিোপি 
ও েংসৃ্শ্তর ববশ্শষ্্যও আলাদা৷ তাঁদদর অথজিনিশ্তক কমজিকাডেও শ্ভন্ন শ্ভন্ন 
অথজিাৎ আশ্থজিক উন্নেদির িশ্রত্ এবং গশ্তও শ্ভন্ন৷

অরদণ্যর মদধ্য োঁরা থাদকি তাঁদদর অথজিিীশ্ত অরণ্য-শ্িভজিরই শ্ছল৷ 
অরদণ্যর পশু-পাশ্খ শ্শকার কদর একেমে তাঁরা জীশ্বকা শ্িবজিাহ করদতি৷ 
আজও এই সশ্রশ্ণর সলাদকরা এইভাদবই জীবি কাটাদত িাি৷ শ্কন্তু অরণ্য 
অথজিাৎ গাছপালা ও জীবজন্তু বাঁিাবার প্রদোজদিই এর েংরষিদণর উপর 
গুরুত্ব সদওো হদচ্ছ৷ তাই অরদণ্যর মদধ্য বেবােকারী ও েংলগ্ন অঞ্চদলর 
মািুদষর দ্ারা োদত অরণ্য ও বি্যপ্রাণ ধ্ংে িা হে সেশ্দদক িজর 
সদওো জরুরী হদে উদেদছ৷ এই উদদ্দদশ্য সেৌথ বি েংরষিণ কশ্মশ্টর 
মাধ্যদম কাজ িলদছ৷ শ্কন্তু মািুদষর অথজিনিশ্তক উন্নশ্ত িা হদল অরদণ্যর 
ষিশ্ত হদবই, আটকাদিা োদব িা৷ প্রদোজি শ্বকপি অথজিিীশ্তর৷ প্রদোজি 
বৃশ্ত্তমূলক প্রশ্শষিণ এবং প্রশ্শষিণ-পরবতজিী স্তদর জীশ্বকার েুদোগ৷

অরণ্যশ্িভজির অথজিিীশ্তর সষিদত্ও িািা প্রশ্শষিণ প্রদোজি৷ সকািও 
সকািও অঞ্চদল এই ধরদির কাজও িলদছ৷ সমৌমাশ্ছ পালি এদষিদত্ 
একশ্ট েফল উদদ্যাগ শ্হদেদব প্রমাণ সরদখদছ৷ শ্বশ্ভন্ন ধরদির প্রাণীপালি, 
তুঁদতর িাষ ও পশুপালি, সভষজ উশ্ভিদদর িাষ, োবাই োদের িাষ, 
উদ্যািপালি, ওষশ্ধ গাদছর িাষ স্ািীে মািুদষর অথজিিীশ্তদক েমৃদ্ধ করদত 
িা পারদলও তাঁদদর িূ্যিতম িাশ্হদা পূরদণর প্রাথশ্মক শতজি পূরণ করদত 
পারদব, ো তাঁদদর েম্ািজিকভাদব বাঁিার স্বনে সদখাদব৷

আজ শ্বদু্যৎ েবজিত্ সপঁদছদছ৷ শ্শষিা ও স্বাদস্্যর সষিদত্ েকদলই 

পুরুশ্লোর অদোধ্যা পাহাি

�ািগ্রাদমর সবলপাহাশ্ির হুদহুশ্দর �রিা
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পশ্রদষবা পাদচ্ছি৷ পািীে জলও েবজিত্ সপঁদছ সদওোর কাজ প্রাে েমাপ্ত৷
শ্কন্তু সদখদত হদব, অরদণ্যর মািুষ এর ফদল কতটা উপকৃত হদচ্ছ৷
অরণ্য অঞ্চদলর জল ওষশ্ধ-গুণ েমৃদ্ধ৷ �রিা বা স�ারা সথদক সে জল 

পাওো োে, সেই জল শ্বশুদ্ধভাদব সবাতল বন্দী কদর স্ািীে মািুদষর 
কাদছ েুলভ কদর সতালা োে৷ এর ফদল স্বশ্িভজির সগাষ্ীর িারী-পুরুষ 
কাজ পাে৷ প্রাকৃশ্তক-েম্দদর মাধ্যদম েহদজ আদের ব্যবস্া করা সেদত 
পাদর৷ বষজিার প্রবল জলদক ধদর রাখা সেদত পাদর ‘জল ধদরা জল ভদরা’ 
প্রকদপির মাধ্যদম৷ পুকুর সকদট জল ভরা ছািাও জল ভদর রাখার অি্য 
সকািও ব্যবস্ার কথা ভাবদত হদব৷ এই জল ধদর সরদখ োরা বছর িাষ, 
উদ্যািপালি, প্রাণীপালি ও বদিশ্ন্দি কাজকমজি করা সেদত পাদর৷

অরণ্য অঞ্চদলর প্রাশ্ন্তক মািুষদদর শ্দদে ১০০ শ্দদির কাদজর মাধ্যদম 
অদিক শ্কছুই করা েম্ভব৷ এর ফদল স্ােী উন্নেি হদতই পাদর৷ িতুি কদর 
অরণ্য অঞ্চল বতশ্র করাও খুবই জরুশ্র, অরদণ্যর েম্প্রোরদণর জি্য৷

িতুি গাছ লাগাদত হদব, পশ্রিেজিা করদত হদব, িতুি িারা বতশ্র 
করদত হদব৷ এই শ্বপুল কমজিকাদডে অরণ্য অঞ্চদলর মািুদষর কমজিেংস্াি 
স্বাভাশ্বকভাদবই হদব, হদচ্ছও৷ তদব েতটা হওোর দরকার ততটা হদচ্ছ 
িা৷ দরকার কিা িজরদাশ্র৷ সিারাকারবারীদদর কদোরভাদব আটকাদত 
হদব৷ অরণ্যেম্দদর পািার শুধু আশ্থজিক ষিশ্ত িে৷ প্রাকৃশ্তক ভারোদম্যর 
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ওপর শ্বরাট আোত৷ এই সলাভী হাতদক শ্িশ্্রিে 
কদর শ্দদত হদব৷ এই পািার-িদক্রর েদঙ্গ েুক্ত 
থাদক স্ািীে শ্কছু মািুষ৷ তাই প্রদোজি, স্ািীে 
মািুদষর মদধ্য শ্শষিা ও েদিতিতার প্রিার ও 
প্রোর৷ প্রদোজি, বেস্ শ্শষিা সকন্দ্র িালু করা৷ 
স্ািীে মািুদষর আশ্থজিক উন্নশ্ত িা হদল এইেব 
েমে্যার আশু েমাধাি হদব িা৷

অরদণ্যর মদধ্য ও পাদশ অবস্ািকারী 
জিজাশ্তগুশ্লর োংসৃ্শ্তক ববশ্শষ্্য, োমাশ্জক-
রীশ্ত, িীশ্ত, প্রথা, খাদ্যাভ্যাে, সপাশাক, ধমজি ও 
আধ্যাশ্মিকতার ভাবিা আলাদা৷ সগাষ্ীগত, ভাষাগত 
পাথজিক্যও শ্বদ্যমাি৷ তাঁদদর সমৌশ্খক ও শ্লশ্খত 
োশ্হত্যও মূল্যবাি৷ বদিশ্ন্দি জীবদি ব্যবহৃত 
শ্জশ্িেও আলাদা৷ েবই মািবেভ্যতার শ্ববতজিদির ইশ্তহাদে শ্বদশষ মূল্যবাি৷ 
শ্কন্তু শ্িশ্দজিষ্ সকািও েরকাশ্র শ্বভাদগর মাধ্যদম এই শ্ববতজিদির ধারাদক শ্িদে 
সতমি উদলেখদোগ্য কমজিেূশ্ি সিাদখ পিদছ িা৷ শ্বশ্চ্ছন্নভাদব শ্কছু কাজ হদচ্ছ 
শ্েকই৷ শ্কন্তু োমশ্গ্রকভাদব কাদজর সষিদত্ এখিও সতমি সকািও একক 
উদদ্যাগ শ্বদশষভাদব িজর কাদিশ্ি৷ এব্যাপাদর আরও কােজিকরী ব্যবস্া সিওো 
প্রদোজি৷

প্রদোজি রাদজ্যর বাশ্ক অঞ্চদলর মািুষদদর এবং বশ্হরাগত পেঁটকদদরও 
আরও অরণ্যমুখী কদর সতালা। প্রকৃশ্ত-পেজিটদির শ্বপুল েম্ভবিাদক কাদজ 
লাশ্গদে উন্নেদির িতুি অশ্ভমুখ গদি তুলদত হদব।

এই শ্িবদন্ধর েদঙ্গ েংদোশ্জত হল পশ্চিমবদঙ্গর অরণ্য ও বি্যপ্রাণ েম্দকজি 
একশ্ট মািশ্িত্, রাদজ্যর শ্বশ্ভন্ন ধরদির স্াদির শ্বশ্ভন্ন ধরদণর অরদণ্যর 
তাশ্লকা ও মািশ্িত্।

গরুমারা অভোরণ্য
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জাতীে উদ্যাি, অভোরণ্য, বাে েংরষিণ 
এলাকা, হাশ্ত েংরষিণ এলাকা, জলপ্রপাত 
বা �রিা, সলক, ইদকা টুশ্রজম, ফদরস্ট 
সরস্ট হাউে, জলাভূশ্ম, প্রত্নতাশ্্বিক স্াি, 
শ্িশ্িোখািা, পাকজি এবং উদ্যাি, প্রশ্শষিণ 
প্রশ্তষ্াি সকন্দ্র, প্রশােশ্িক ভবি এবং 
অি্যাি্য অরণ্য সকন্দ্র

পশ্চিমবদঙ্গর মািশ্িত্-এ



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 27

ইদকা টুশ্রজম স্পট
(৪৭) ধূপদ�ারা
(৪৮) রাইদিা ক্যাম্
(৪৯) কাশ্লপুর
(৫০) িাপরামাশ্র
(৫১) হলং
(৫২) দুোরশ্েশ্ি
(৫৩) সগাপগি
(৫৪) শুশুশ্িো
(৫৫) গিপঞ্চদকাট
(৫৬) বশ্ন্ন ক্যাম্

বি শ্বশ্রামাগার
(৫৭) জেশ্ন্ত
(৫৮) রাজাভাতখাওো
(৫৯) হাশ্তদপাতা
(৬০) িীলপািা
(৬১) হলং
(৬২) গরুমারা
(৬৩) িাপরামাশ্র
(৬৪) রােোক
(৬৫) সবশ্লোদতার
(৬৬) শুশুশ্িো
(৬৭) সগাোলদতাি
(৬৮) সবলপাহাশ্ি
(৬৯) শ্হজশ্ল

প্রত্নতাশ্্বিক সকন্দ্র
(৭০) সজািবাংলা
(৭১) আশ্দিা মেশ্জদ
(৭২) পঞ্চরত্ন মশ্ন্দর
(৭৩) কিক দুগজিা মশ্ন্দর
(৭৪) িল রাজার গি
(৭৫) টাইগার শ্হল
(৭৬) জশ্টদলশ্বর মশ্ন্দর

পাকজি এবং গাদেজিি

(৭৭) সেন্টাল পাকজি (বিশ্বতাি)
(৭৮) ইদেি গাদেজিসি
(৭৯) পশ্রমল গাদেজিি
(৮০) শ্তস্তা উদ্যাি
(৮১) মাল উদ্যাি
(৮২) এি. এি. পাকজি

শ্িশ্িোখািা
(৮৩) আশ্লপুর
(৮৪) পদ্মজা িাইেু
(৮৫) �ািগ্রাম
(৮৬) সবঙ্গল োফাশ্র

সট্রশ্িং ইিশ্স্টশ্টউট
(৮৭) শ্হজশ্ল
(৮৮) ফদরশ্্রি সট্রশ্িং ইিশ্স্টশ্টউট

প্রশােশ্িক ভবি
(৮৯) অরণ্য ভবি
(৯০) বি ভবি

জলাভূশ্ম
(২৪) গরাশ্ত
(২৫) িুকিুশ্ক
(২৬) োঁতরাগাশ্ছ
(২৭) কুশ্লক
(২৮) িারাথাশ্ল
(২৯) পরাি পুকুর
(৩০) বলেভপুর
(৩১) আশ্হরি শ্বল
(৩২) পূবজি কলকাতার জলাভূশ্ম
(৩৩) রশ্েকশ্বল
(৩৪) রোমাশ্ট

সলক
(৩৫) সজািদপাখশ্র
(৩৬) সটমদপালা
(৩৭) সেঞ্চল
(৩৮) শ্মশ্রক
(৩৯) কাশ্লদপাখশ্র
(৪০) গাজলদোবা

জলপ্রপাত
(৪১) ছাদঙ্গ
(৪২) পাগলাদ�ারা
(৪৩) হুইদেলদখালা
(৪৪) মহাকাল
(৪৫) বামশ্ি
(৪৬) তুগজিা

জাতীে উদ্যাি
(১) শ্েঙ্গালীলা
(২) সিওিা ভ্যাশ্ল
(৩) বক্া
(৪) গরুমারা
(৫) জলদাপািা
(৬) েুন্দরবি

হাশ্ত প্রকপি
(২৩) মেুর �রিা

অভোরণ্য
(৭) সজািদপাখশ্র োলামন্দর
(৮) সেঞ্চল
(৯) িাপরামাশ্র
(১০) মহািন্দা
(১১) কুশ্লক
(১২) সবথুোেহশ্র
(১৩) বলেভপুর
(১৪) রমিা বাগাি
(১৫) শ্বভূশ্তভূষণ অভোরণ্য
(১৬) শ্িন্তামশ্ণ কর পষিী অভোরণ্য
(১৭) েজদিখাশ্ল
(১৮) হ্যাশ্লদে আইল্যাডি
(১৯) সলাশ্থোি আইল্যাডি
(২০) পশ্চিম েুন্দরবি

ব্যাঘ্র প্রকপি
(২১) বক্া
(২২) েুন্দরবি
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অরদণ্যর ধরণ সকাি অঞ্চদল/ সজলাে
১ োব শ্হমালোি সেদকডিাশ্র ওদেট শ্মক্ে 

ফদরস্ট
জলপাইগুশ্ি সজলা

২ ইস্ট শ্হমালোি শাল ফদরস্ট দাশ্জজিশ্লং সজলাে মহািন্দার িীদির শ্দদকর ঢাল-েহ 
পাহাদির উচ্চশ্শরার মাদ�র শ্কছু ঢাল এবং শ্শখর অঞ্চদল

৩ ইস্ট শ্হমালোি আপার ভাবার শাল ফদরস্ট জলপাইগুশ্ি সজলা
৪ ইস্ট শ্হমালোি সলাোর ভাবার শাল 

ফদরস্ট
জলপাইগুশ্ি সজলা

৫ ইস্টািজি তরাই শাল ফদরস্ট জলপাইগুশ্ির ববকুণ্ঠপুর শ্েশ্ভশি
৬ ইস্টািজি সহশ্ভ অ্যালুশ্ভোম সলেি শাল ফদরস্ট মালদা, উত্তর ও দশ্ষিণ শ্দিাজপুর সজলা
৭ মদেস্ট শাল োভািা জলপাইগুশ্ি সজলা
৮ ওদেস্ট গ্যাদঙ্গশ্টক মদেস্ট শ্মক্ে 

সেশ্েেুোে ফদরস্ট
িশ্দো ও মুশ্শজিদাবাদ সজলা

৯ ইস্ট শ্হমালোি মদেস্ট শ্মক্ে সেশ্েেুোে 
ফদরস্ট

দাশ্জজিশ্লং ও জলপাইগুশ্ি সজলা

১০ সেদকডিাশ্র ইউদফারশ্বোশ্েোে স্কাব জলপাইগুশ্ি সজলা
১১ সলা অ্যালুশ্ভোল োভািা উেল্যাডি জলপাইগুশ্ি সজলা
১২ ম্যািদগ্রাভ স্কাব উত্তর ও দশ্ষিণ ২৪ পরগণা
১৩ ম্যািদগ্রাভ ফদরস্ট উত্তর ও দশ্ষিণ ২৪ পরগণা
১৪ েল্ট ওোটার শ্মক্ে ফদরস্ট উত্তর ও দশ্ষিণ ২৪ পরগণা
১৫ ব্্যাশ্কশ ওোটার শ্মক্ে ফদরস্ট উত্তর ও দশ্ষিণ ২৪ পরগণা-েহ েুন্দরবদির পশ্চিমাঞ্চল
১৬ পাম সোোম্ ফদরস্ট উত্তর ও দশ্ষিণ ২৪ পরগণার ম্যািদগ্রাভ অঞ্চল
১৭ োব-মন্দটি শ্হল-ভ্যাশ্ল সোোম্ ফদরস্ট সকািশ্বহার সজলা
১৮ ব্যাশ্রংদটাশ্িো সোোম্ ফদরস্ট মালদা, উত্তর ও দশ্ষিণ শ্দিাজপুর সজলা
১৯ ইস্টািজি ওদেস্ট অ্যালুশ্ভোল গ্র্যােল্যাডি জলপাইগুশ্ি সজলার পশ্লমাশ্ট অঞ্চল
২০ ড্াই সপশ্িিেুলার শাল ফদরস্ট পুরুশ্লো, বাঁকুিা, সমশ্দিীপুর, বধজিমাি, বীরভূম এবং 

মুশ্শজিদাবাদ সজলা       
২১ িদজিািজি ড্াই শ্মক্ে সেশ্েেুোে ফদরস্ট পুরুশ্লো ও বাঁকুিা সজলা
২২ ড্াই সেশ্েেুোে স্কাব পুরুশ্লো, বাঁকুিা, সমশ্দিীপুর, বধজিমাি, বীরভূম সজলা
২৩ বুশ্ট ফদরস্ট পুরুশ্লো সজলা
২৪ খদের-শ্শশু ফদরস্ট জলপাইগুশ্ি সজলা
২৫ ইস্ট শ্হমালোি োবট্রশ্পক্যাল ওদেট শ্হল 

ফদরস্ট
দাশ্জজিশ্লং ও জলপাইগুশ্ি সজলা

২৬ লরাশ্েোে ফদরস্ট দাশ্জজিশ্লং সজলা
২৭ বাক ওক ফদরস্ট দাশ্জজিশ্লং সজলা
২৮ হাই সলদভল ওক ফদরস্ট দাশ্জজিশ্লং সজলার ২১০০-২৪০০ শ্মটার উচ্চতাে
২৯ ইস্ট শ্হমালোি শ্মক্ে কশ্িদফরাে ফদরস্ট দাশ্জজিশ্লং সজলা
৩০ ইস্ট শ্হমালোি োব-আলপাইি শ্বিজি/ফার 

ফদরস্ট
দাশ্জজিশ্লং সজলা

পশ্চিমবঙ্গ ॥ 28
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োব শ্হমালোি সেদকডিাশ্র ওদেট শ্মক্ে ফদরস্ট
ইস্ট শ্হমালোি শাল ফদরস্ট
ইস্ট শ্হমালোি আপার ভাবার শাল
ইস্ট শ্হমালোি সলাোর ভাবার শাল
ইস্টািজি তরাই শাল ফদরস্ট
ইস্টািজি সহশ্ভ অ্যালুশ্ভোম সলেি শাল
মদেস্ট শাল োভািা
ওদেস্ট গ্যাদঙ্গশ্টক মদেস্ট শ্মক্ে সেশ্েেুোে ফদরস্ট
ইস্ট শ্হমালোি মদেস্ট শ্মক্ে সেশ্েেুোে ফদরস্ট
সেদকডিাশ্র ইউদফারশ্বোশ্েোে স্কাব
সলা অ্যালুশ্ভোল োভািা আইল্যাডি
ম্যািদগ্রাভ স্কাব
ম্যািদগ্রাভ ফদরস্ট
েল্ট ওোটার শ্মক্ে ফদরস্ট
ব্্যাশ্কশ ওোটার শ্মক্ে ফদরস্ট
পাম সোোম্ ফদরস্ট
োব-মন্দটি শ্হল-ভ্যাশ্ল সোোম্ ফদরস্ট

ব্যাশ্রংদটাশ্িো সোোম্ ফদরস্ট
ইস্টািজি ওদেস্ট অ্যালুশ্ভোল গ্র্যােল্যাডি
ড্াই সপশ্িিেুলার শাল ফদরস্ট
িদজিািজি ড্াই শ্মক্ে সেশ্েেুোে ফদরস্ট
ড্াই সেশ্েেুোে স্কাব
বুশ্ট ফদরস্ট
খদের-শ্শশু ফদরস্ট
ইস্ট শ্হমালোি োবট্রশ্পক্যাল ওদেট শ্হল ফদরস্ট
লরাশ্েোে ফদরস্ট
বাক ওক ফদরস্ট
হাই সলদভল ওক ফদরস্ট
ইস্ট শ্হমালোি শ্মক্ে কশ্িদফরাে ফদরস্ট
ইস্ট শ্হমালোি োব-আলপাইি শ্বিজি/ফার ফদরস্ট
লে্যািদটশি/শ্ট.ও.এফ
জল
িি ফদরস্ট



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 30পশ্চিমবঙ্গ ॥ 30

উত্তরেে 
অেণ্যবাংলা

উত্তরেে দাশ্্জিশ্লং, 
কাশ্লম্ং, ্লপাইগুশ়্ি, 

আশ্লপুেদুয়াে এই চাে জ্লা 
অসাধােণ করে তুরলরে 
অেণ্যবাংলারক। শ্বশ্িন্ন 

প্রশ্তরবদরে এই জ্লাগুশ্লরক 
শ্েরয় উত্তরেে অেণ্যবাংলারক 

ধোে জচষ্া হরয়রে।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 31পশ্চিমবঙ্গ ॥ 31

পৃশ্িবীরত এমে ববশ্চত্্যময় সম্াে 
শ্েরয় খুব কম অেণ্যই আরে। তাই 
দাশ্্জিশ্লং-এে অেণ্য শ্বশ্িষ্তায় 
অেে্য। িােত বা বাংলাই েয়, 
পৃশ্িবীে ববশ্চত্ময় অেণ্য সম্রদে 
শ্দক শ্দরয় দাশ্্জিশ্লং-এে স্াে 
অেে্য। একশ্ি সীশ্মত পশ্েসরে এত 
েকরমে ববশ্চত্্য শ্েরয় জসর্ আরে 
দাশ্্জিশ্লং-এে অেণ্য, িাবরত অবাক 
লারে। এই অেরণ্য শ্দেযাপে তাই 
শ্বরিষিারব আকষজিণীয়, যাে িারে 
শ্বরবেে মােুষ শ্ি়ি ্মায়।

দাশ্্জিশ্লং
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শ্রিশ্িি ইশ্ডিয়াে ইশ্তহাসিুকু একিু ঝাশ্লরয় শ্েরত হরব এই 
অেণ্যবাংলারক খুঁর্ শ্েরত জেরল। কখেও বা শ্রিশ্িি-পূবজি িােরতে 
ইশ্তহারসে জপ্রক্াপিও গুরুত্বপূণজি হরয় উঠরব। ইশ্তহারসে সরঙ্গ িূরোল বা 
িূতত্ত্ব জয কতিা প্রাসশ্ঙ্গক হরয় পর়ি জসিাও জবাঝা যারব।

অেণ্যবাংলা জকবলই শুধু অেণ্য ভ্রমরণে কিাই বরল ো। বাংলাে 
আিজি-সামাশ্্ক শ্বষয়শ্িও অত্যন্ত প্রাসশ্ঙ্গক হরয় ওরঠ।

উত্তরেে দাশ্্জিশ্লং বা দশ্ক্রণে সুন্দেবে—পাহা়ি বা সমুররেে অেণ্য-
অধু্যশ্ষত এইসব অঞ্চরলে অরেক শ্কেু ওয়ার্জি জহশ্েরির্ে শ্িরোপা শ্েরয় 
পৃশ্িবীে ইশ্তহারস অবস্াে কেরে।
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একিু শ্বসৃ্তিারব আমারদে ্ াো দেকাে এইসব ইশ্তহাস।
দাশ্্জিশ্লং-এে িয় জরেে শ্ববে-ঐশ্তরহ্যে শ্িরোপায় িূশ্ষত। 

জদি-শ্বরদরিে মােুষ আরসে দাশ্্জিশ্লং-এ এই িয় জরেে চর়ি 
এখােকাে অপরূপ জসৌন্দযজি উপরিাে কেরত। পাহাশ়্ি অেরণ্যে 
বুক শ্চরে জধাঁয়া উশ়্িরয় জোট্ট জোট্ট কারঠে বাংরলাে পাি কাশ্িরয় 
চলরে জরেে। দূরে শ্দেন্তশ্বসৃ্ত পাহা়ি, রুরপাশ্ল কাঞ্চে্ঙ্া, 
পাইে, ফাে, জদবদারুে অেণ্য।

আ্রকে জয দাশ্ জ্িশ্লং জদখশ্ে কীিারব তা ের়ি উঠল ্ ােরত 
ইরছে করে বইশ্ক। জকমে শ্েল এই অঞ্চল, কাো এমে সুন্দে 
করে ের়ি তুলল এই িহে। প্ররনেে পে প্রনে এরস ্র়িা হয়।

ইংরে্ো িােরত তারদে ো্ত্ব শ্বস্ারেে কা্শ্ি অত্যন্ত 
দক্তাে সরঙ্গ করেশ্েল। কােণ তারদে জচারখ তখে সাম্া্্য 
শ্বস্ারেে স্বপ্ন।

ইংল্যাডি একশ্ি জোট্ট দ্ীপ। সামাে্য িূশ্মখণ্ড তারদে। যখে 
তাো িােরতে শ্বিাল িূশ্মে সন্াে জপল, স্বিাবতই তারদে 
জচারখ তখে শ্বিাল িূশ্ম দখরলে স্বপ্ন।

তাই জদশ্খ, প্রিম জিরকই তাো ে্ে শ্দল অেণ্য-অধু্যশ্ষত 
অঞ্চলগুশ্লে শ্দরক। আমো জযে কখেও িুরল ো যাই জয ইস্ট 
ইশ্ডিয়া জকাম্াশ্ে এখারে এরসশ্েল ব্যবসা কেরত। অিজিই তারদে 
কারে প্রধাে শ্বষয়।

শ্ের্ে জদি জের়ি এরকে পে এক ইংরে্ এরস পাশ়্ি 
্মারছে িােরত। জয িােরতে আবহাওয়া তারদে স্বারস্্যে পরক্ 
অত্যন্ত প্রশ্তকূল। দীরজি সময় ধরে ্াহার্ আসরত আসরত কত 
ইংরে্ যুবক অসুস্ হরয় প়িরে, মাো যারছে জবররারে। তবু 
আসাে শ্বোম জেই। এে জিরকই জবাঝা যায় ্ীবে হারত করে 
জয যুবরকো এখারে আসত, তাো কতিা শ্েরুপায় শ্েল।

পােীয় ্ল জেই, আরলা জেই, িাকাে ্ায়ো জেই, কিা 
বলাে ও জিাোে জলাক জেই। জয ্ীবরে তাো অি্যস্ শ্েল, 
শ্কেুই জেই এখারে। তবু তাো আসরে।

এইিারবই কলকাতাে শ্তেরি গ্ামরক শ্করে জয স্বপ্নপূেরণে 
কা্ শুরু হল, ধীরে ধীরে এই কলকাতা জিরকই শ্বিাল শ্রিশ্িি 
সাম্া্্য শ্বসৃ্ত হল।

এরকে পে এক ্ীবে মৃতু্যে জকারল ঢরল প়িরে। শ্কন্তু 
জকাম্াশ্েে উরদেি্য িাল খারছে ো। ধীরে ধীরে তাো তারদে 
সুস্িারব বাঁচাে পশ্েরবি বতশ্ে কেরত লােল।

একশ্ি ব্যবসাশ্য়ক প্রশ্তষ্াে ের়ি তুলল শ্বসৃ্ত সাম্া্্য। এই 
অসাধােণ কা্শ্ি কীিারব সম্ব হরয়শ্েল, তাে খুঁশ্িোশ্ি শ্ববেণ 
আমারদে চমরক জদয় আ্ও। আে এে সরঙ্গই ্শ়্িরয় আরে 
অেণ্যবাংলাে অরেকগুশ্ল অধ্যায়।

ইংরে্ো িােরতে োো প্রারন্ত ের়ি তুরলশ্েল বিলিহে। 
দাশ্্জিশ্লংও তাে একশ্ি। দাশ্্জিশ্লং-এে জিৌরোশ্লক, অিজিনেশ্তক 
ও ো্নেশ্তক অবস্াে চতুে ইংরের্ে কারে সশ্ঠকিারবই 
ধো পর়িশ্েল।
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The name Darjeeling is a corruption of dorje, the 
precious stone or ecclesiastical scepter, which is 
emblematic of the thunderbolt of Sakhra (Indra) and of 
ling, a place. It means therefore the place of the dorje, 
the mistic thunderbolt of the Lamaist religion, the being 
the name by which the Buddhist monastery which once 
stood on Observatory Hill was formerly known. এই কিাই 
্ােরত পাশ্ে Omally's District Gazetteer of Darjeeling জিরক৷

শ্সঙ্গলীলা পবজিতমালা পশ্চিরম জেপাল জিরক দাশ্ জ্িশ্লংরক আলাদা করেরে। 
উত্তে-পূরবজি ্লঢাকা েদী, দশ্ক্ণ-পূরবজি ্লপাইগুশ়্ি, দশ্ক্রণ পূশ্ণজিয়া। সমুরে-
তল জিরক ৩০০ ফুি জিরক ১২,০০০ ফুি উচ্চতাে। এই অংরিে মূল তাৎপযজি 
শ্েল ো্নেশ্তক। এই তোই অঞ্চল শ্হমালরয়ে পাদরদি ধরে প্রসাশ্েত, 
জিৌরোশ্লকিারব, িােরতে সমিূশ্মেই অংি এশ্ি। শ্কন্তু িূতাশ্ত্ত্বকিারব বলা 
হত it is sort of natural country—পশ্লেশ্ঠত সমিূশ্মও েয়, পািুরে 
পাহা়িও েয়, শ্কন্তু একিা বর়িা অংি বাশ্ল, জোরিা পািে এবং পবজিত জিরক 
জেরম আসা জবার্াে শ্দরয় বতশ্ে। উশ্ভিদশ্বদ্যাে শ্দক জিরক বলা যায়, এশ্ি 
অেণ্য অঞ্চল, িালই প্রধাে োে। ৬০০০ জিরক ১০,০০০ ফুি উচ্চতায় 
সারলে ববশ্চত্্যময় অবস্াে।  এক কিায় এই অঞ্চল Series of long 
ridges and valleys.

এই অঞ্চল শ্সশ্করমে ো্াে অধীে শ্েল। তখে যুদ্ধশ্প্রয় জোখজিাো 
এই অঞ্চরলে দখরলে ্ে্য ব্যস্। ো্া তারদে প্রশ্তহত করে চরলরে। 
জেপারলে পাহা়ি এবং উপত্যকাে দখল জেওয়াে পে ১৭৮০-জত পূবজি 
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শ্সশ্করমে শ্দরক তাো এশ্েরয় যায়। তােপে ৩০ বেে ধরে বােবাে এই আক্রমণ 
চরল। এেপে শ্সশ্কমও তাো দখল করে। শ্তস্াে শ্দক জিরক পূবজিমুখী এই 
আক্রমণ চরল। তোইও দখল করে জেয়।

এে মরধ্য ইস্ট ইশ্ডিয়া জকাম্াশ্ে জেপাশ্লরদে এই আগ্াসরেে শ্বরুরদ্ধ সশ্ক্রয় 
হয় (১৮১৪)।

শ্সশ্করমে ো্াে জিরক জয অংি তাো দখরল শ্েরয়শ্েল তা জকাম্াশ্েে হারত 
আরস এবং জকাম্াশ্ে শ্সশ্করমে ো্াে সরঙ্গ চুশ্তি করে শ্ফশ্েরয় জদয় (১৮১৭)। 
জমশ্চ এবং শ্তস্াে মারঝে এই সমগ্ অঞ্চল আবাে শ্সশ্করমে হারত আরস। এই 
৪০০০ বেজিমাইল অঞ্চরলে সাবজিরিৌমত্ব শ্সশ্করমে ো্াে হারতই িাকরব—এই 
শ্েচিয়তা জদয় জকাম্াশ্ে। শ্রিশ্িরিে হস্রক্রপ জোখজিারদে হাত জিরক সমগ্ শ্সশ্কম 
এবং শ্তস্াে পশ্চিম এবং দশ্ক্ণ অংি েক্া জপল জেপারলে অন্তিুজিতি হওয়া 
জিরক। জেপাল এবং িুিারেে মাঝখারে একশ্ি buffer state-এে িূশ্মকা শ্েল।
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জোখজিারদে প্রশ্তরোধ কোে এই সাফল্য জকাম্াশ্েে িশ্তি বা়িাল।
শ্সশ্করমে ো্া স্বিাবতই জকাম্াশ্েে অেুেত হরয় প়িল। জকাম্াশ্ে 

শ্সশ্করম তারদে স্ায়ী আসে জপরত জফলল। ো্া জেপাল বা পাবেজিবতজিী 
অঞ্চরলে সরঙ্গ জয জকােও শ্ববারদই জকাম্াশ্েে ওপে শ্েিজিেিীল িাকল। 
দি বেে বারদ শ্সশ্করমে সরঙ্গ জেপারলে শ্ববাদ বাধল। চুশ্তিে িতজি 
শ্হরসরব েিেজিে-জ্োরেলরক ্াোরো হয়। ১৮২৮-এ জ্োরেল (তখে 
ক্যারটেে) লরয়ড একিা সমাধারেে ্ে্য জডপুরিড হরলে। জ্ ডশ্লিউ 
গ্্যান্ট, মালদাে কমাশ্িজিয়াল জেশ্সরডরন্টে সরঙ্গ শ্তশ্ে পাহার়ি এরলে। 
এই রিোরক ‘Terra incognita’ বলা হয়। এই আেমরেে সময় 
‘দাশ্ জ্িশ্লং’ তাঁরদে ে্ে কার়ি।

১৮২৯ সারলে ১৭ ্ুে-এে একশ্ি শ্েরপািজি জিরক জদখা যারছে—
We learn that Lyoyd Visited ‘the old Gorkha Station 
called Darjeeling for six days in February 1829 and 
was immediately struck with its being well adopted 
for the purpose of a sanatorium।

লরয়ড জদখরলে, িীরতে জদরিে মােুষ ইংরে্ো এই েেরমে 
জদরি অিজিাৎ বাংলাে সমতল অঞ্চরল এরস িােীশ্েকিারব ক্শ্তগ্স্ 
হরছে। তারদে ্ে্য, এই আবহাওয়া অত্যন্ত উপরযােী। অিজিাৎ এেকম 
স্ারেই একিা স্যাোরিাশ্েয়াম কো যায়। জযমে িাবো, জতমশ্ে কা্, 
শুধু স্যাোরিাশ্েয়াম বতশ্েে কিাই েয়, লরয়ড ও-গ্্যান্ট-জবশ্ন্টঙ্কো 
শ্রিশ্িি সাম্া্্যবারদে দৃশ্ষ্ শ্দরয়ই সবিা জদখরত লােরলে। জদখরলে, 
ো্নেশ্তক শ্দক শ্দরয়ও এই সীমান্তবতজিী অঞ্চল কতিা গুরুত্বপূণজি। এই 
গুরুরত্বে কিা শ্ডরেক্টেরদে জবাঝারত তারঁদে শ্বরিষ জবে জপরত হল ো।

সবশ্দক শ্বরবচো করে এই ্ায়োশ্িে দখল জেওয়াে ্ে্য 
জ্াে শ্দরলে লরয়ড। শ্মঃ গ্্যান্টও তৎকালীে েিেজিে-জ্োরেল লডজি 
উইশ্লয়াম জবশ্ন্টঙ্করক এই অঞ্চরলে গুরুত্ব জবাঝারলে। এবাে জবাডজি অব 
শ্ডরেক্টেরদে জবাঝারোে পালা শুরু হল।



অেণ্য-পাহার়িে দাশ্্জিশ্লং আচিযজিেকম সুন্দে। আে এই প্রিম ে্ে পর়ি ইংরে্রদে। 
িীরতে জদরিে মােুষ ওো। কলকাতা িহরেে েেম জিরক যখে ওো এমে সুন্দে অেণ্য-
পাহার়িে মারঝ শ্েরয় হাশ্্ে হল, ওরদে তখে োো স্বপ্ন চা়িা শ্দল মািায়।

ধীরে ধীরে ের়ি উঠল দাশ্্জিশ্লং িহে—চা-বাোেরক জকন্দ্র করে শ্বরবেে একশ্ি সুন্দে শ্িল্প-
িহে। ধুেন্ে ইংরে্ জযিারব দাশ্্জিশ্লংরক কব্া কেল তাে ইশ্তহাসও বর়িা চমকপ্রদ। 
এই কলকাতা িহে জিরকই জতা একশ্ি অেণ্য-পাহার়িে অঞ্চলরক ওইিারব সাশ্্রয় তুলল।

দাশ্ জ্িশ্লং ধীরে ধীরে একশ্ি জ্লা হরয় উঠল। প্ররয়া্রেে খাশ্তরে দাশ্ জ্িশ্লং িহে ের়ি 
তুলরলও বাশ্ক অঞ্চরল তাো ততিা ে্ে জদয়শ্ে। তাই আ্ও শ্কেু শ্কেু ্ায়ো এরকে পে 
এক ভ্রমণশ্বনু্দ হরয় উঠরে। জসসব অঞ্চল রেবসশ্ত পূণজি হরয় ওরঠশ্ে। যশ্দও পাহা়ি ফাশ্িরয় 
পি হরয়রে, ধুরলা ও জধায়ঁা উশ়্িরয় চলরে ল্যাডিরোিাে। দূশ্ষত হরছে পশ্েরবি। শ্কন্তু মােুরষে  
জলারিে হাত জিরক আ্ও অরেকিা অেণ্য জবঁরচ আরে, আরে অসাধােণ ববশ্চত্্য শ্েরয়।

দাশ্্জিশ্লং-এে শ্বশ্িন্ন ্ায়োে, েদীে, পবজিরতে, িৃরঙ্গে, শ্েশ্েপরিে োরমে উৎস খুঁ্ রত 
শ্েরয় করেজিল ওয়ারডল (Colonel Waddell) শ্কেু তি্য জপরলে। এশ্িয়াশ্িক জসাসাইশ্িে 
একশ্ি ্ােজিারল (Vol. LX, Part-I, 1891) শ্তশ্ে শ্লখরেে—‘‘The oldest names he 
writes are found to be of Lepcha origin. The Lepchas from their wild 
forest life are born naturelists, possessing a name for nearly every 
natural product, animal or vegetable, whether of economic value or 
not.

জযখারে জলপচাো বসশ্ত জের়ি চরল শ্েরয়রেে জসখারে এখেও জলপচা োমও চরল। অিজিাৎ 
দাশ্্জিশ্লং-এে সরঙ্গ জলপচা ্ে্াশ্তে সম্কজি এক েতুে শ্দেন্তরক উর্াশ্চত করে। শ্ফরে 
জযরত ইরছে করে এে প্রাচীেতে ইশ্তহারসে খাঁর্ খাঁর্।
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বতজিমারে দাশ্ জ্িশ্লং-এে একশ্ি মহকুমারক আলাদা করে একশ্ি জ্লা বতশ্ে হরয়রে, 
কাশ্লম্ং। তাই এখে দাশ্ জ্িশ্লং-এে দুশ্ি অেণ্য শ্ডশ্িিে হল, (১) দাশ্ জ্িশ্লং ও  
(২) কাশ্িজিয়াং। অখশ্ণ্ডত দাশ্ জ্িশ্লং-এে অেণ্যই োর্্যে অে্যাে্য অেণ্য অঞ্চল জিরক আলাদা।

আি হা্াে জিরক বারো হা্াে ফুি উচ্চতায় রুরপাশ্ল ফারেে অেণ্য। আরে 
েরডারডেড্ররেে শ্বিাল শ্বসৃ্ত অেণ্য। েয় হা্াে ফুি উচ্চতায় বািঁবরেে রে অেণ্য 
োশ়্িরয় জচস্টোি, ম্যাপল, ওক, ম্যােরোশ্লয়া, লরেল-ে শ্বিাল সমারোহ। চাে হা্াে 
ফুি উচ্চতায় পযজিাপ্ত পশ্েমারণ িুে োে জদখা যায়। জ্ালাশ্ে শ্হরসরব যাে মূল্য যরিষ্। 
শ্তে হা্াে ফুি উচ্চতায় িালবরেে মািা েেে েুঁরয়রে। শ্েম্ন পাবজিত্য এলাকায় িালই 
প্রধাে। পশ্চিম জিরক পুরব জচল েদীে তীে পযজিন্ত এে শ্বসৃ্শ্ত। এখারে শ্েরয় িারলে 
অেণ্য হঠাৎই জযে জিরম শ্েরয়রে। জযে িূ-তরত্ত্বই এে েহস্য আরে। িাল-অেণ্যে পে 
তোই অঞ্চল। এই শ্েম্ন-পাদরদরি ও সংলগ্ন সমতরল েদীখাত, জঝাপ-্ঙ্গল ও সািাো 
অেণ্য। সািাো এমে এক ধেরেে রাস যাে জিরক সহর্ ্ঙ্গরল আগুে েশ়্িরয় যায়।
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দাশ্্জিশ্লং, কাশ্িজিয়াং এবং শ্তস্া শ্ডশ্িিে—প্রিাসশ্েক কার্ে সুশ্বধারিজি শ্তেরি 
শ্ডশ্িিরে িাে কো হরয়শ্েল একিা ্াো যায় ওম্যাশ্লে জের্শ্িয়াে জিরক। দাশ্্জিশ্লং 
শ্ডশ্িিরে ৪শ্ি পাহাশ়্ি জেঞ্জ। চােশ্ি জেঞ্জ—(১) শ্সঙ্গশ্ললা—দশ্ক্ণমুখী হরয় কাঞ্চে্ঙ্া 
জিরক জ্লাে পূবজি সীমাো, (২) রুম জেঞ্জ—পশ্চিম জিরক রুরম, (৩) জসঞ্চল-মহালশ্দোম 
জেঞ্জ—দশ্ক্ণ শ্দরক কাশ্িজিয়াংমুখী, (৪) তাকদা জেঞ্জ—মূল জসঞ্চল শ্ে্ জিরক ডােশ্দরক 
শ্েরয় উত্তে-পূবজিমুখী শ্দরক শ্তস্া-েশ্ঙ্গরতে শ্মলে। েয় হা্াে ফুরিে ওপরে, শ্তে হা্াে 
ফুরিে েীরচে মধ্যবতজিী জেঞ্জ ও ধারপ চা ও স্ােীয় মােুরষে চাষাবাদ চরল।
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কাশ্িজিয়াং শ্ডশ্িিে পাহা়ি এবং তোই শ্েরয় েশ্ঠত। সার়ি েয় হা্াে ফুি উচ্চতায় 
পাহা়ি েশ়্িরয়-শ্েশ্িরয় আরে, বৃহত্তে অংি ্ুর়ি শ্তে হা্াে ফুরিে  কম উচ্চতা। পুরব 
শ্তস্া আে পশ্চিরম চামতা েদীে মারঝ পাহার়িে পাদরদি ্ুর়ি শ্বস্ীণজি অেণ্য। এই 
শ্ডশ্িিরেে আরেকশ্ি অেণ্য পশ্চিম ও দশ্ক্ণ-পশ্চিম ্ুর়ি পাহা়ি ও তোই ্ুর়ি জযে 
শ্সশ্ে্ বতশ্ে করেরে—জমশ্চে পশ্চিম পা়ি অবশ্ধ, দাশ্্জিশ্লং জ্লা ও জেপারলে মারঝ জযে 
সীমাো  বতশ্ে করেরে এই েদী।



কাশ্লম্ং

পশ্চিমবঙ্গ ॥ 42

একসমরয়ে দাশ্্জিশ্লং জ্লাে এক মহকুমা আ্ শ্ের্ই একশ্ি জ্লা। জোট্ট শ্কন্তু িােী 
সুন্দে। োরমে মরতাই। এই জ্লাে ঐশ্তহাশ্সক পিিূশ্ম আেও মেকা়িা। এক সমরয়ে শ্তস্া 
শ্ডশ্িিরেে এই অঞ্চল শ্ে্স্ব মাদকতায় অসাধােণ। অেণ্যবাংলাে প্রাণরিামো জযে এখারে 
রুশ্মরয় আরে। তাই জতা েতুে সেকাে এই অপরূপ মেমুগ্ধকে ্ায়োরক শ্দরয়রে অগ্াশ্ধকাে। 
শুধু অেণ্য েয়, অেণ্যরকশ্ন্দ্রক ্ীবেযাপে, সংসৃ্শ্তে ঐশ্তহ্যরক সংেক্রণে তাশ্েরদ জ্লাে 
মযজিাদা শ্দরয়রে কাশ্লম্ংরক। এই জ্লাে প্রায় সব অঞ্চলই অেণ্যশ্প্রয় পযজিিকরদে আোরোোয় 
বেেিে জ্রে িারক। এইসব অেণ্যরকশ্ন্দ্রক পযজিিেস্লগুরলাই তুরল ধো হল।

লািা
কাশ্লম্ং িহে জিরক আলোো হরয় ৩০ শ্কশ্ম দূরে৷ ৭২০০ শ্ফি উচ্চতাে এই জোট্ট িহে 

লািা৷ ফাে, পাইে আে বারচজিে রে অেরণ্যে লািায় িীরত ্ শ্মরয় ঠাণ্ডা পর়ি৷ পর়ি বেফও৷ শ্সল্ক 
রুরিে পরি এই লািাে পযজিিক আকষজিণ অত্যন্ত দ্রুত েশ্তরত জবর়িরে৷ েেম ও িীত সাো বেে 
ধরেই এই অেণ্য-িহে ্ম্মাি। ্লপাইগুশ়্িে মালবা্াে, কাশ্লম্রেে ডামশ্িম-েরুবািাে 
হরয়ও এখারে আসা বা জফো যায়৷

লািা িহে োশ়্িরয় গুশ্ি গুশ্ি পারয় জহঁরি জহঁরি চরল যাওয়া যায় োো শ্দরক৷ অরেক বে্য 
্ন্তুেও জদখা জমরল৷ বেসশ্েজিক পশ্েরবিরক আেও েম্ীে করে তুলরে জবৌদ্ধ মোশ্্রি৷

লািা
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ে্যাও়িাি্যালী ্াতীয় উদ্যাে
১৯৮৬ সারল কাশ্লম্ং-এ জেও়িাি্যাশ্ল ্াতীয় 

উদ্যারেে শ্িরোপায় িূশ্ষত হয়। পূবজি িােরতে এক 
অোঘ্াত অেরণ্যে িূশ্মকা পালে কেরে ৮৮ বেজি শ্কশ্মে 
এই ্াতীয় উদ্যাে। কাশ্লম্ং পাহার়িে এই েিীে 
অেণ্য আ্ও ্েসমােরম প্রাণচঞ্চল হরয় ওরঠশ্ে। 
আ্ও অরেকিাই আেণ্যক িীশ্ত এে সঙ্গী। শ্েশ্ছিরে 
অন্কাে। দূরে পাহা়িিৃঙ্গ। জকািাও সবু্ উপত্যকা, 
েদী, জঝাো। খুব শ্েোপরদ বে্যপ্রারণে স্বেজিীয় আবাসিূশ্ম।

জেও়িা েদীে এই উপত্যকাে এলাকা     বেজি 
শ্কশ্ম। এে অরেক অংরিই আ্ও মােুরষে পা পর়িশ্ে। 
তাই এরক ‘কুমােী অেণ্য’ও বলা হয়। েিীে বাঁরিে 
শ্বসৃ্ত অেণ্য জযমে আরে, জতমশ্ে আরে েেরবেরেে 
েরডারডেড্রে।

এই উপত্যকাে সরবজিাচ্চ পরয়ন্ট োরচলা দা়িা 
(১০,৬০০ ফুি), শ্সশ্কম ও িূিাে সীমারন্ত। অসাধােণ 
ব্ব-ববশ্চরত্ে শ্েোপদ অবস্াে এই উপত্যকাে সম্দ।

লািা জিরক পি শ্েরয়রে উপত্যকায়। আরেক 
প্রারন্ত সামশ্সং জিরক জমৌচুশ্ক শ্বি জিরক জঢাকা যায়। 
 দুঃসাহশ্সক অশ্িযারেে আরেক োম জেও়িাি্যালী 
্াতীয় উদ্যাে।
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োরঙ্গ ফলস

চােরিা শ্ফি উচ্চতা জিরক োমরে ঝেো। শুধু ঝেোে িব্দই চােপাি ্ুর়ি। 
এই ঝেোে োে শুেরত োরঙ্গ ফলস যারছে পযজিিকো। দূেত্ব লািা জিরক ১৪ 
শ্কশ্ম। অেণ্য-েিীরে চ়িাই-উৎোই জিরে োশ়্িরত জযরত হরব। দূরে ম্যার্শ্স্টক 
কাঞ্চে্ঙ্া। কত ো পাখীে জমলা। কত ো তারদে আওয়ার্ে, ডারকে, সুরেে, 
শ্কশ্চে-শ্মশ্চরেে ববশ্িষ্্য। চাঁদশ্ে োরত অপূবজি এে অশ্িজ্ঞতা।

এ এক অরচো কাশ্লম্ং।



জলারলোঁও

েিীে ্ঙ্গরলে ওপে শ্দরয় ১৮০ শ্মিাে ক্যারোশ্প ওয়াক৷ অেণ্যবাংলাে 

আরেক ো-েমেমারো অশ্িজ্ঞতাে স্বাদ শ্েরত জযরত হয় জলারলোঁও৷ বে্যতা 

আে শ্ে্জিেতা জযে সমািজিক৷

দশ়্িে জসতু ক্রমি উপরে উরঠ শ্েরয়রে, শ্েরচ অেণ্য, পাশ্খ ও অে্যাে্য ্ ন্তু 

্ারোয়াে৷ এই উত্তেরণে অেুিব সাধােণ পযজিিকরদে কারে জোমাঞ্চকে৷

জবি করয়কশ্ি জরেশ্কং রুি েরয়রে এ পরি৷ শ্েম্ন শ্হমালরয়ে রূপ এখারে 

মে ্য় করে জেয়৷ সামিাে বা জেশ্ল-ে শ্দরক 

চরল যাওয়া যায়৷

জলারলোঁও-এ জহশ্েরি্ ফরেস্ট বা 

ঐশ্তরহ্যে অেরণ্যে স্বাদ আলাদা৷ এখাে জিরকও 

কাঞ্চে্ঙ্া এবং এিারেস্ট জদখা যায়৷ এই 

জলপচা গ্াম অবসরেে আরেক শ্ঠকাো প্রকৃত 

অরিজিই জলারলোঁও জযে আেরন্দে গ্াম। এই 

আেরন্দে উৎস জযে আ্ও লুশ্করয় আরে 

অোশ্বল অেণ্য-সি্যতায়।
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শ্বনু্দ ব্যারে্—িােত-িূিাে সীমারন্তে মারঝ দাশ়্িরয় েশ্ব : কা্ল শ্ববোস

েশ্ক আইল্যারডিে ক্যাশ্ম্ং গ্াউডি : অন্ত্জিাল



ঝালং–শ্বনু্দ–সামশ্সং–সান্তারলরখালা–েশ্ক আইল্যাডি

চালসা জযে ডুয়ারসজিে িুশ্েস্ট ্ ংিে৷ শ্িশ্লগুশ়্িে শ্মত্তাল বাসস্ট্যারডিে 
জিরক বাস যারছে মহােন্দা শ্ে্ািজি ফরেরস্টে মধ্য শ্দরয়৷ জসবক-মাল 
জপশ্েরয় চালসা বা েরুমাো জিরক খুশ্েয়া জমা়ি হরয় চাপোমাশ্েে 
অেরণ্যে মরধ্য শ্দরয় পি চরলরে ঝালং, শ্বনু্দ৷ অেণ্য জিরষ জোখজিা গ্াম 
বেশ্েবাস৷ শ্সরঙ্কাো, ইশ্পকাক, সপজিেন্া োো জিষ্ উশ্ভিরদে চাষ হয়৷ 
জিষ্ ওষুধও বতশ্ে হরছে কােখাোয়। বেশ্েবাস জিরক চ়িাই পরি ৬ 
শ্কশ্ম জেরল জঝালং জখালা ও ্লঢাকাে সঙ্গরম ঝালং। ১৯৬৭ সারল 
িােরতে প্রিম ্লশ্বদু্যৎ প্রকল্প ্লঢাকা ্লশ্বদু্যৎ প্রকল্প ের়ি 
জতালা হয় এখারে। ঝালং-এ সমতল্ুর়ি ের়ি ওরঠ প্রকল্প-কমজিীরদে 
বসশ্ত৷ এখারেে আকাি আচিযজি েকম েীলরচ-কারলা৷ দূরে ্লঢাকা 
বইরে৷ ওপারে িূিাে পাহা়ি।

ঝালং জিরক ১২ শ্কশ্ম উত্তরে শ্বনু্দ৷ িুিারেে জতডুি পাহার়িে 
জকারল িােত তিা বাংলাে জিষ পাহাশ়্ি গ্াম৷ িুিাে জিরক শ্বনু্দ 
েদী এরসরে৷ এরস শ্মিরে ্লঢাকায়৷ এখারেই শ্বনু্দ ব্যারে্ বতশ্ে 
হরয়রে৷ পারি ্লশ্বদু্যৎ প্রকল্প৷ অেুমশ্তরত জদখা যায় এই প্রকরল্পে 
কা্৷ পাে হওয়া যায় ব্যারের্ে জসতু৷ চরল যাওয়া যায় িুিাশ্ে গ্ারম৷ 
৬ শ্কশ্ম জহঁরি িুিারেে জতডুি পাহার়িে ্েপদ রুরে আসা যায়৷ দূরেে 
িুিাে পাহা়ি জকবলই হাতোশ্ে জদয়৷ শ্দেন্ত শ্বসৃ্ত শ্হমালরয়ে মারঝ 
জেপাশ্ল ও িুশ্িয়ারদে বসশ্ত৷ োো েরেে ফুল ও অশ্কজিড, আে শ্বশ্চত্ 
প্র্াশ্তে পাশ্খ জযমে আরে, জতমশ্ে ইশ্পকাক, শ্সরঙ্কাোে চারষে 
পািাপাশ্ি চা-কমলারলবুে চাষও হয়৷ জদখা যায় এলাচ, আদা আেও 
েকমাশ্ে চারষে জখত৷ পাহাশ়্ি সবু্ গ্ামগুরলা জযে এক একিা েশ্ব। 
্েপরদে শ্ে্স্বতা েশ়্িরয় আরে পরিে বাঁরক বাঁরক।
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উপরিাে্য প্রকৃশ্তে 
সরঙ্গ এক হরয় যাওয়াে 
আহ্াে শ্েরয় একহাো 
স্বিারবে মািা উঁচু করে 
িাকা ঝালং-এ এক 
সাদামািা ে্েশ্মোে

েশ্ব : কা্ল শ্ববোস
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চালসা জিরক ১৮ শ্কশ্ম দূরে িূিাে সীমারন্ত অসাধােণ প্রকৃশ্তে মারঝ সামশ্সং। 
্ঙ্গল-পাহার়িে বনু্তায় এক অপরূপ উপত্যকায় এই কমলা-বাোরেে ো্ত্ব।

সামশ্সং পশ্চিমবরঙ্গেই একশ্ি গ্াম৷ োমিা শুরে চি করে মরে হরব অে্য 
জকােও ো্্য বা জদরিে৷ িুিাে সীমারন্তে এই গ্াম বােবাে ডাক জদয়৷ এমেই 
িাে৷ িুিাে পাহা়ি শ্ের্ে সরঙ্গ শ্ের্ে আলারপ জযে মগ্ন৷ োত শ্কংবা শ্দে—দুই 
সমরয়ই উপরিাে্য৷ অভুিতিারব জয জকােও মােুষরক শ্ি়ি জিরক আলাদা করে 
শ্দরয়, শ্ের্ই সঙ্গী হরয় ওরঠ৷
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অপরূপ সামশ্সং

েশ্ব জসৌ্ে্য : অন্ত্জিাল



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 52
 েশ্ক আইল্যাডি-ে পারি মূশ্তজি েদী প্রবল জবরে েুরি চরলরে   েশ্ব : কা্ল শ্ববোস
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োে িো কমলারলবু৷ পেন্দমরতা জকো যায়৷ জদখরত লারে আেও িারলা৷ েশ্ক 
আইল্যারডিে শ্দরক হাঁিরত হাঁিরত জকবলই জচাখ চরল যায় কমলা-বাোরে৷ িীরতে 
সামশ্সং-এ এিা আরেকিা ম্া৷ এ জযে উপশ্ে পাওো।

েশ্ক আইল্যারডি জপঁরে আবাে আরেক ্েত৷ বর়িা বর়িা জবার্ারেে ওপে 
শ্দরয় মূশ্তজি েদী েুিরে৷ িপরক িপরক জপঁরে যাওয়া যায় ্রলে কারে৷ ওঠা যায় 
আইল্যারডিও৷ জকমে একিা িয় িয় িাব৷ িাকােও ব্যবস্া আরে৷ আবাে ক্যাম্ও করে 
জকউ জকউ৷ পাহা়ি, েদী, অেণ্য মাখামাশ্খ করে সাশ্্রয় জেরখরে এই দ্ীপ৷ প্রকৃশ্তে 
্াদুরত যাো শ্ববোস করে, তারদে ্ে্যই এই ্ায়ো৷

শ্ঠক এইেকমই আরেক ্ায়ো সান্তারলরখালা৷ ওয়াইর্ােরেস ফরেস্ট ক্যাম্-এ একিা 
োরতে অশ্িজ্ঞতা ্ীবরেে অরেক সঞ্চরয়ে একশ্ি—অোয়ারস এই দাশ্ব কো যায়৷

চালসা জিরক চা-বাোে শ্চরে পি শ্েরয়রে মাশ্িয়াশ্ল, সামশ্সং হরয় সান্তারলরখালা৷ 
এই ২২ শ্কশ্ম পি পাশ়্ি জদওয়া শুধু পরিে জসৌন্দযজি জদখরত৷ সরঙ্গ জচরখ জেওয়া সামশ্সং-
সান্তারলরখালাে মুগ্ধতা৷ শ্কন্তু ো৷ অেণ্য-বাংরলারক উপরিাে কেরত হরল এখারে এরস 
িাকরত হরব৷

ঝালং-শ্বনু্দ-প্যারেে-জতারদ-তাংতা—জোিা অঞ্চল ্ুর়ি জসৌন্দরযজিে মাখামাশ্খ৷ ঝালং 
জিরক শ্বনু্দ যাওয়াে বঁা শ্দরক পি শ্েরয়রে প্যারেরে৷ শ্িশ্লগুশ়্ি জিরক ১১৪ শ্কশ্ম দূরে 
শ্বনু্দ৷

অশ্িযােশ্প্রয় পযজিিরকো জতারদ-তাংতা জিরক পাহা়ি-অেরণ্যে দূেজিম পি জহঁরি দি 
হা্াে ফুি উচ্চতায় জোরচলা জপঁেরত পারেে৷ ওখাে জিরক ে্যাও়িাি্যাশ্লে ্ঙ্গল 
জহঁরি জপঁেরত পারেে লািায়৷ শ্বনু্দ জিরক ৩ শ্কশ্ম দূরে জোদক৷ জোদক োশ়্িরয়  
পি শ্েরয়রে শ্চসাং৷ চ়িাই পরি আেও ৭ শ্কশ্ম শ্েরয় জতারদ৷ এখাে জিরক জদখা যায় 
োিুলা শ্পক৷

বসরন্ত ফুরল জসর্ ওরঠ জতারদ৷ প্রাইমুলা, েরডারডেড্রে, গ্্যাশ্ডওলাস, এমেশ্ক 
সূযজিমুখীও বাহাে বা়িায়৷

সান্তারলরখালায় বেবাংরলাে 
প্ররবিপি



্লপাইগুশ়্ি ্ঙ্গরলে এক অেে্য িাষ্য বতশ্ে করেরে। জদরিে মরধ্য জরেষ্তা জপরয়রে ্লপাইগুশ়্িে িারলে ্ঙ্গল। 
িােরতে বে্যপ্রারণে এক উরলেখরযাে্য ্েত এই জ্লায়। ফরল, শুধু অেণ্য বাংলায় েয়, আেণ্যক িােরতে এক শ্বশ্িষ্ 
অংি ্লপাইগুশ়্িে ্ঙ্গল।

্লপাইগুশ়্িে এক অংি আ্ আশ্লপুেদুয়াে জ্লা৷ তাই এই দুই জ্লা ্ ু র়ি ্ ঙ্গরলে অসাধােণ ববশ্চত্্য শ্বো্মাে। 
অশ্ধক উচ্চতায় একধেরেে অেণ্য। বে্যাপ্াশ্বত েদীতীে ্ুর়ি আরেক ধেরেে আেণ্যক প্রকৃশ্তে ধেে আলাদা। মূশ্তজি, 
্লঢাকা, জতাসজিা-সংলগ্ন উঁচু উঁচু রারসে ্ঙ্গল বে্যপ্রারণে সমারোহ রশ্িরয়রে। শ্বশ্িন্ন স্ে্যপায়ী প্রাণীে জযমে শ্েোপদ, 
শ্েিৃত আবাসস্ল এই অঞ্চল, জতমশ্ে অসাধােণ ব্ব-ববশ্চত্্যে কােরণ পাশ্খরদেও স্বেজিো্্য। এক িৃঙ্গী িােতীয় েণ্ডাে 
জদখা যায় এখারেে েরুমাো ও ্লদাপা়িা ্াতীয় উদ্যারে। শ্বলুপ্তপ্রায় শ্হসশ্পড জহয়াে, শ্পেমী হরেে সন্াে শ্মরলরে 
েরুমাোয়। এই ্াতীয় উদ্যারেই ‘জবঙ্গল জ্াশ্েক্যাল’ োরম—একশ্ি শ্বপন্ন পাশ্খে েশ্ব জতালা শ্েরয়রে।

এই দুই জ্লাে শ্বশ্িন্ন অেরণ্য বার, জলপাডজি, এশ্িয়াে হাশ্ত, োউে, বুরো শুরয়াে, সম্বে, শ্চতল, হে শ্ডয়াে, বাশ্কজিং 
শ্ডয়াে েশ়্িরয় শ্েশ্িরয় আরে। বে্যপ্রাণ সংেক্রণ এই দুই জ্লায় বেদপ্তরেে করয়কশ্ি শ্ডশ্িিে উরলেখরযাে্যিারব কা্ 
কেরে। করয়কশ্ি অিয়ােণ্য এবং ্ াতীয় উদ্যাে আরে এে আওতায়। সমিূশ্ম জিরক তোই, পাহা়িী েদী, জঝাো, রারসে 
রে ্ঙ্গল, অসূযজিস্পিজিা েিীে অেণ্য—বে্যপ্রারণে আচিযজি এক ্েত বতশ্ে করেরে।

্লপাইগুশ়্ি জ্লায় মূলত িারলে ্ ঙ্গল, এো়িা েরয়রে শ্চেহশ্েৎ অেণ্য, সািাো, েদীরকশ্ন্দ্রক ্ ঙ্গল আে ্ লািূশ্ম। 
িারলে োো ববশ্চত্ আরে—(ক) পশ্েণত, (খ) শ্বশ্ক্প্ত, (ে) জি্াশ্মরে এবং (র) শুকরো। ্শ্মরত বাশ্লে পশ্েমাণ জবি 

্ঙ্গরলে ্লপাইগুশ়্ি
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িারলােকম িাকরল জসখারে সািাো বতশ্ে হয়। েদীরকশ্ন্দ্রক অেরণ্য মূলত পাতাঝো 
বৃরক্ে সমারোহ। দুশ্ি প্রধাে প্র্াশ্ত শ্িশু ও খরয়ে। জোরিা জোরিা পাহাশ়্ি জঝাোে 
আিপারিে ্শ্মরত ্লািূশ্মে োে জদখরত পাওয়া যায়। ্লপাইগুশ়্ি জ্লাে একিা 
শ্বোি অংরিে মােুষ এই অেণ্য-শ্েিজিে। শ্বশ্িন্ন বে্যপ্রাণ প্র্াশ্তে আরেয়স্ল হওয়াে 
্ে্য আন্ত্জিাশ্তক জক্রত্ও এই অেরণ্যে একিা পশ্েশ্চশ্ত আরে।

চালসা, লািাগুশ়্ি, ডায়ো, োিুয়া, জমাোরাি, ্ লোঁও, োমসাই, বাোেহাি—এইসব 
্ায়োরতও অেরণ্যে জিািা ও ্ীবনবশ্চত্ মােুষরক আকষজিণ করে।   
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রূরপে জিলায় জিরস জিরস
ডুয়াসজি জিরক শ্দরক শ্দরক



িুিারেে দুয়াে বা দে্াই মুরখ মুরখ হরয় শ্েরয়রে 
ডুয়াসজি৷ এই অঞ্চরলে অতীত-ইশ্তহাস ্ােরত 
কামতাপুরেে ইশ্তহাস জ্রে শ্েরত হরব৷ ্লপাইগুশ়্ি, 
আশ্লপুেদুয়াে ও জকাচশ্বহাে জ্লা সীমারন্তে  

৪৭৫০ বেজি শ্কশ্ম ্ুর়ি ডুয়াসজি শ্বসৃ্ত৷ চা, কাঠ আে 
পযজিিে (Tea, Timber, Tourism) ডুয়ারসজিে শ্তে 
স্ম্৷ ১৫২শ্ি চা-বাোরে জরো ডুয়াসজি সবুর্ে স্বেজি 
েচো করেরে৷

পশ্চিরম বইরে শ্তস্া৷ পুরব সরঙ্কাি৷ জোরিা েদী 
বা জঝাো, আে ব়ি েদী বা জখালা—দুইরয়ে সমারোহ 
ডুয়ারসজিে িূ-প্রকৃশ্তরক শ্বশ্িষ্তা শ্দরয়রে৷

শ্তস্া, জতাসজিা, ্লঢাকা, োয়ডাক, কাল্াশ্ে, 
মূশ্তজি, ডায়ো, ্য়ন্তী জতা আরেই৷ োচরত োচরত 
বরয় চরলরে অ্স্র পাহাশ়্ি েদী৷ পাহা়ি, অেণ্য আে 
্লধাো ডুয়াসজিরক লাস্যময়ী করে তুরলরে৷

এই অপরূপ প্রকৃশ্তে মারঝ আরে োো ্ে্াশ্ত 
জোষ্ী৷ আশ্দমতাে এক স্বাদ শ্েরয় জ্রে আরে ডুয়াসজি৷

আরে ্লদাপা়িা, েরুমাো, চাপোমাশ্ে—
শ্তে অিয়ােণ্য যাে মরধ্য দুশ্ি ্াতীয় উদ্যারেে  
শ্িরোপা জপরয়রে৷ ডুয়ারসজিে বুক শ্চরে িুিারেে 
ো্পিও চরলরে৷

এই অপরূপ প্রকৃশ্তে মারঝ 
আরে োো ্ে্াশ্ত জোষ্ী৷ 
আশ্দমতাে এক স্বাদ শ্েরয় জ্রে  
আরে ডুয়াসজি৷

‘‘ ‘‘
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েরুমাো ্াতীয় উদ্যাে
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পোধীে িােরতে সংেশ্ক্ত এই শ্িকাে 
িূশ্ম ১৯৭৬-এ অিয়ােরণ্যে শ্িরোপা পায়৷ 
এলাকা মাত্ ৮.৬১ বেজি শ্কশ্ম৷ ১৯৮০-জত 
পশ্চিমবরঙ্গে ৫ম ্াতীয় উদ্যাে, বতজিমারে 
এলাকা ৮০ বেজি শ্কশ্ম৷ লািাগুশ়্ি জিরক 
অেুমশ্ত শ্েরয় উদ্যােভ্রমরণে সুরযাে জমরল৷ 
মূশ্তজি ও োয়ডাক েদী বরয় চরলরে৷ দূরে দূরে 
েীলরচ-সবু্ পাহা়ি৷ উত্তে পশ্চিরম শ্সঙ্গলীলা 
শ্েশ্েশ্িো৷ কাঞ্চে্ঙ্া দৃি্যমাে৷

অপরূপ পশ্েরবরি েরুমাোে বাংরলা৷ 
ওখারেই োইরো পরয়ন্ট৷ বরয় চরলরে ইংডং৷ 
শ্মশ্ষ্ একশ্ি েদী৷ েদীে পার়ি ্ঙ্গরলে ্ন্তু-
্ারোয়ােো আরস সল্ট শ্লরক৷

বাংরলা জিরক বামশ্ে শ্বি ধরে জযরত হরব 
আেও জদ়ি শ্কশ্ম পি৷ মূশ্তজিে পার়ি যাত্াপ্রসাদ 
ওয়াচ িাওয়াে৷ যাত্াপ্রসাদ শ্েল কুেশ্ক 
হাশ্ত৷ বুরো দাঁতাল হাশ্তে সরঙ্গ ল়িাই-এ  
১৯৭০-এ মাো যায় যাত্াপ্রসাদ৷ ওেই সৃ্শ্তরত 
এই ওয়াচ িাওয়ারেে োম৷ এই ওয়াচ  
িাওয়াে জিরক েরুমাো-ে বে্যপ্রাণ জদখা যায় 
সবরচরয় িারলা৷
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একিৃঙ্গ েণ্ডারেে খাসতালুক জদখরত ৩ শ্কশ্ম দূরে েোশ্ত 
ওয়াচ িাওয়াে জযরত হরব৷ োত জ্রে জদখরত হরব বে্য ও 
বে্যপ্রারণে ্েত৷

দশ্ক্ণ েরুমাোে কালীপুে ্ঙ্গল বুধুোম শ্বরিে আওতায়৷ 
এইখারেই বতশ্ে হরয়রে জমদলাবাশ়্ি ওয়াচ িাওয়াে৷ লািাগুশ়্ি 
জিরক অেুমশ্ত ও শ্িশ্কি শ্েরয় জযরত হরব জমদলাবাশ়্ি ওয়াচ 
িাওয়াে৷ লািাগুশ়্ি-জত শ্িশ্কি জকরি বরস িাকরত হরব৷ এেই 
ফাঁরক জদরখ শ্েে প্র্াপশ্ত পাকজি৷ জদরখ শ্েে স্বশ্েিজিে জোষ্ী 
বতশ্ে করে ্ঙ্গল-প্রারন্তে মশ্হলাো করে চরলরেে হারতে 
কা্৷ বেদপ্তরেে উরদ্যারে৷

সময় হরল বেদপ্তরেে োশ়্িরত শ্েরয় যারব ওয়াচ িাওয়াে 
জদখারত৷ জিরষে পিিা জযরত হরব জমারষ িাো োশ়্িরত৷ 
েীেবতাই ্ঙ্গরলে িাষা৷ অেণ্যশ্প্রয় মােুরষেও৷ োশ়্ি চলরব 
শ্েঃিরব্দ৷ এমে োশ়্ি চ়িাে অশ্িজ্ঞতাও অেে্য৷

তােপে উরঠ যাে ওয়াচ িাওয়ারে৷ দূরে-কারে বে্যপ্রারণে 
সমারোহ৷

সময় জিষ হরল োশ়্িরত করে শ্েরয় যারব কালীপুে ্ঙ্গল৷ 
জদখারো হরব আশ্দবাসী েৃত্য৷ ্ঙ্গল ও ্ঙ্গল-সংলগ্ন মােুরষে 
সংসৃ্শ্তে স্বাদ জেরবে পযজিিক৷

ওয়াচ িাওয়ারেে জিরক ১ শ্কশ্ম দূরে েরুমাো ইরকা 
শ্িরল্। িাকাে ্ে্য করি্ও আরে৷

এশ্লফ্যান্ট-োইড, আশ্দবাসী েৃত্য, হাশ্ত পশ্েচযজিা জদখা-
িাকা-খাওয়া সব শ্মশ্লরয় এখারে িা়িা একসরঙ্গ শ্েরয় জেয়৷

জমদলাবাশ়্ি ওয়াচ িাওয়াে

কাশ্লপুে ্ঙ্গরল আশ্দবাসী েৃত্য

জমাষ-িাো-োশ়্িরত করে পযজিিক চরলরে জমদলাবাশ়্ি ওয়াচিাওয়ারেরত
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রুরে জেওয়া যায় ্ঙ্গরলে এশ্দক ওশ্দক৷ 
শ্কেুদূরে ্াতীয় স়িরক মহারদব তিা 
মহাকারলে মশ্ন্দে৷ বইরে বামশ্েরঝাো েদী৷ 
শ্তস্াে পার়ি ববকুণ্ঠপুে—জদবী জচৌধুোেী 
উপে্যারসে পিিূশ্মে সরঙ্গ যুতি৷ জোসালায় 
জদবী জচৌধুোণীে মশ্ন্দে৷ সন্ন্যাসী শ্বররোরহে 
সময় সন্ন্যাসীরদে জোপে জডো শ্েল মাশ্িয়া 
ড্যাম সংলগ্ন অেণ্য, েহে ্ ঙ্গল৷ ে্যাওো, বামশ্ে 
ও মূশ্তজি েদী বইরে৷ হাশ্ত, েণ্ডাে, োউে োো 
বে্যপ্রারণে শ্বচেণিূশ্ম আ্৷ পাশ্খোও শ্েশ্চিরন্ত 
তারদে ্েত ের়িরে৷ বোসরুদ্ধ শ্েস্ব্ধতা জযে৷
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্লদাপা়িা ্াতীয় উদ্যাে
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্লদাপা়িাে শ্বখ্যাত হলং বাংরলা

পযজিিরকো এইসব হাশ্তে শ্পরঠ জচরপই অেণ্য ভ্রমরণে জোমারঞ্চে স্বাদ জেয়।



আশ্লপুেদুয়াে জ্লায় জতাসজিা েদীে তীরে ্লদাপা়িা 
বেিূশ্মে অবস্াে৷ োে ও োো বে্যপ্রাণ প্র্াশ্ত বাঁচারত 
১৯৪১ সারল এরক অিয়ােরণ্যে (Sanctuary) তকমা 
জদওয়া হয়৷ জসই জিরক আ্—শ্বলুশ্প্তে সম্াবোে তাশ্লকায় 
িাকা একিৃঙ্গ শ্বশ্িষ্ েডিারেে শ্বিাল বসশ্ত এখে এই 
্াতীয় উদ্যারেে েবজি৷ প্রসঙ্গত ্লদাপা়িা এবং বক্া 
িাইোে শ্ে্ািজি-এে মরধ্য হাশ্ত কশ্েডে শ্হসারব কা্ কেরে 
শ্চলাপাতা-ে অেণ্য৷

২০১২ সারলে জম মারস এরক ্াতীয় উদ্যাে শ্হসারব 
জরাষণা কো হয়৷ মূলত এশ্লফ্যান্ট রারস ঢাকা সািাো অঞ্চল৷ 
এক খ়িে শ্বশ্িষ্ েডিাে এখােকাে মূল আকষজিণ৷ অসরমে 
কাশ্্োোে পরে এখারেই সবরিরক জবশ্ি েণ্ডারেে বাস৷ 
এো়িাও আরে জলপাডজি, হাশ্ত, সম্বে, বাশ্কজিং শ্ডয়াে, আেও 
োো ্ারতে হশ্েণ, বুরো শুরয়াে৷

পক্ীরপ্রমীরদে ্ে্য ্লদাপা়িা জযে স্বেজিিূশ্ম৷ দুলজিি 
জবঙ্গল জ্াশ্েকাে-এে জদখা জমরল এখারে৷ আরে প্যাশ্রেচ, 
হেজিশ্বল, ঈেল, শ্িকো, জপঁচা, ময়ূে-ও৷ পাইিে জিরক শুরু 
করে োো ্ারতে শ্বষাতি সাপ ও অে্যাে্য সেীসৃরপেও জদখা 
পাওয়া সম্ব৷ আরে ৮শ্ি শ্মশ্ষ্ ্রলে কছেপ প্র্াশ্ত৷

্লদাপা়িাে ওয়াচিাওয়াে ও বোবাসগুশ্ল আকষজিরণে 
শ্েশ্েরখ শ্বশ্িষ্তা অ জ্িে করেরে। শ্বরবেে অসংখ্য মােুষ 
বে্যপ্রাণ সম্রকজি অেে্য অশ্িজ্ঞতা সঞ্চয় করেরে এইখারে 
এরস, জিরক, রুরে জবশ়্িরয়। আ্ও জসই আকষজিণ অিুি আরে।
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্লদাপা়িাে ে্েশ্মোে

শ্বখ্যাত জসই এক িৃঙ্গ েণ্ডাে



 চাপোমাশ্ে অিয়ােণ্য
েরুমাো জিরক বামশ্েরঝাো হরয় ১৭ শ্কশ্ম দূরে লািাগুশ়্ি৷ 

্লপাইগুশ়্ি জিরক ৫০ শ্কশ্ম৷ চালসা জিরক ২০ শ্কশ্ম৷ 
লািাগুশ়্িে ৯ শ্কশ্ম দূরে চুকচুশ্ক পক্ী পযজিরবক্ণ জকন্দ্র৷ কারঠে 
ওয়াচ িাওয়াে জিরক পাশ্খ ও অে্য ্ন্তু-্ারোয়াে জদখা যায়৷ 
অেুমশ্তরত োরতও দিজিরেে সুরযাে জমরল৷

েরুমাোে উত্তরে চাপোমাশ্ে৷ েরুমাো জিরক ৩১ েং 
্াতীয় স়িক ধরে ১২ শ্কশ্ম দূরে চালসা জযরত হরব৷ শ্িশ্লগুশ়্ি 
জিরক ৭৮ শ্কশ্ম দূরে এখারে আসরত হরব ওই স়িক ধরেই৷ 
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চালসা জিরক খুশ্েয়া জমা়ি (৭ শ্কশ্ম) হরয় বাঁরয় আেও 
৪ শ্কশ্ম শ্েরয় চাপোমাশ্ে৷

পণজিরমাচীে অেণ্য৷ ৯.৬০ বেজি শ্কশ্ম৷ ১৯৭৬-এ 
অিয়ােরণ্যে স্বীকৃশ্ত৷ ৭৮ প্র্াশ্তে স্ে্যপায়ী প্রাণীে 
অবস্াে৷ ৮৩ ধেরেে রারসে ববশ্চত্্য শ্েরয় অসাধােণ 
grass-land. প্রায় ২০০ ধেরেে পাশ্খ৷ হাশ্তো রুরে 
জব়িায় দল জবঁরধ৷ হশ্েরণোও৷ ্লািূশ্মরত ্ল জখরত 
আরস বে্য িূকে, েীলোই, িম্বে৷ হাশ্তো মারত স্ারে৷

চাপোমাশ্ে ফরেস্ট বাংরলা জিরক অেণ্যরক উপরিাে 
কো যায় শ্েশ্ব়িিারব৷
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চাপোমাশ্ে বেবাংরলা

দূরে বেচরেো
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বক্া ব্যাঘ্ সংেক্ণ
আশ্লপুেদুয়াে
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(বক্া িাইোে শ্ে্ািজি)



উত্তরে শ্হমালয়। শ্ঠক তাে শ্েরচ বক্া ব্যাঘ্ সংেক্ণ অঞ্চল। পশ্চিমবরঙ্গে 
উত্তেশ্দরক ৭৬০ বেজিমাইল এলাকা ্ুর়ি এই সংেশ্ক্ত এলাকা। উচ্চতা 
২০০ জিরক ৫৭৪০ ফুি।

প্রায় ২৮৪ প্র্াশ্তে পাশ্খে এই সাম্ার্্য এশ্িয়াে হাশ্ত, োউে, সম্বে 
হশ্েণ, ক্াউরডড জলপাডজি, িােতীয় জলপাডজি এবং বাংলাে বার জদখা যায়।

এই সংেশ্ক্ত এলাকায় ৩৭শ্ি গ্ারম মােুরষে বসশ্ত।
আশ্লপুেদুয়াে জ্লাে এই বক্া ব্যাঘ্ সংেক্ণ এলাকাে উত্তরে িুিারেে 

সীমান্ত। শ্সঞু্চলা পাহার়িে জেঞ্জ বক্া ব্যাঘ্ সংেক্ণ-এে উত্তে বোবে চরল 
শ্েরয়রে। পুব শ্দরকে সীমাো েুরঁয়রে অসম ো্্য। ৩১ েং ্াতীয় স়িক 
দশ্ক্রণে সীমারেখা।
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উত্তে-পূবজি িােরতে ব্ব-ববশ্চরত্্যে জয শ্বস্য়কে সম্াে জদখা যায় তােই 
পুব শ্দরকে প্রসাশ্েত অঞ্চল এই এলাকা৷ অত্যন্ত জবশ্ি মাত্ায় স্ােীয়/জদি্ 
ববশ্িষ্্যসম্ন্ন ইরন্দা মালায়ে অঞ্চরলে প্রশ্তশ্েশ্ধ জযে।

এই সংেশ্ক্ত অঞ্চল িঙু্গে ‘তোই ইরকা-শ্সরস্টম-এে গুরুত্বপূণজি 
অংি। বক্া ব্যাঘ্ সংেক্ণ-এে উত্তরেে সশ্ন্নশ্হত অঞ্চল িুিারেে শ্ফসবু 
(Phibsoo) ওয়াইর্লাইফ স্যাংচুয়াশ্ে। বক্া ব্যাঘ্ সংেক্রণে পুরব মােস 
্াতীয় উদ্যাে। তাই এই অঞ্চল িােত ও িুিারেে মরধ্য এশ্িয়াে হাশ্ত 
দশ্ক্ণ-পূরবজি শ্চলাপাতা অেণ্য ও ্লদাপা়িা বে্যপ্রাণ অিয়ােণ্য-ে হাশ্ত-
কশ্েডে।
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বক্াে দূেজিম পরি

েশ্ব : কা্ল শ্ববোস
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 ো্ািাতখাওয়া োরমে মরধ্য ইশ্তহারসে েন্৷ বক্া িাইোে শ্ে্ারিজিে জতােণ শ্দরয় 
প্ররবি কেরত হরব এখারে৷ শ্সঞু্চলা পাহার়ি কারঠে জদাতলা বেবাংরলা৷ শ্েঝুম অেরণ্য 
ইশ্তহাস কারে কারে বরল যারব ১৮৮০-জত জকাচ ো্াে িাত খাওয়াে েল্প৷ িুিােো্রক 
ো হশ্িরয় িাত ো খাওয়াে প্রশ্তজ্ঞা করেে ো্া৷ িুিােো্ অবরিরষ সশ্ন্ে প্রস্াব জদে 
এবং িতজি জমরে শ্ফরে যাে িুিারে৷ জকাচো্া তখে এখারে বরসই প্রশ্তজ্ঞা জিরে িাত খাে৷

শুধু ইশ্তহাস েয়৷ ো্ািাতখাওয়া োরমে মরধ্য আেও জযে শ্কেু আরে৷ আরে অেরণ্যে 
একশ্ি আচিযজি ্ েরত প্ররবরিে চাশ্বকাশ্ঠ৷ ো্ািাতখাওয়াে জস্টিে জিরক জেরল চরল শ্িশ্লগুশ়্ি-
আশ্লপুেদুয়াে। এই জোি, ্েপরদ আরে জেচাে ইন্টােশ্প্ররিিে জসন্টাে। আরে ওয়াচিাওয়াে।

জকাচশ্বহাে জিরক মাত্ ২৪ শ্কশ্ম দূরে আশ্লপুেদুয়াে৷ এখাে জিরক ১৭ শ্কশ্ম দূরে 
ো্ািাতখাওয়া৷ আেও ১৪ শ্কশ্ম জেরল সান্তালাবাশ়্ি, জযখাে জিরক ৫ শ্কশ্ম জহরঁি বক্াপাহা়ি৷ 
বুঢ়া জতাসজিাে পুবপা়ি ্ুর়ি ্লদাপা়িা অিয়ােরণ্যে অংি শ্চলাপাতা অেণ্য৷ েণ্ডারেে এই 
চােণিূশ্মে পাহার়িই বক্া ্াতীয় উদ্যাে৷ এই ্ঙ্গরল ১,২৯৫ বেজি শ্কশ্ম অঞ্চল ্ুর়ি 
প্রত্নতাশ্ত্ত্বক খেে কারযজিে ফরল জয ধ্ংসসূ্রপে সন্াে পাওয়া শ্েরয়রে, জসশ্িরক েল ো্াে ে়ি 
বলা হয়৷ গুপ্তযুরেে অিজিাৎ চতুিজি জিরক ষষ্ িতরকে এই ের়িে সন্াে শ্মরলরে৷ বতশ্ে হরয়রে 
ইরকালশ্্ক্যাল পাকজি৷ আরে বেবাংরলা৷ সরন্তাষ, জতাসজিা ো়িাও বরয় যারছে ্য়ন্তী, োয়ডাক, 
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বালা, পািা৷ ৭৬৫ বেজি শ্কশ্মে এই জমৌসুমী বোঞ্চরল িাল, জসগুে, শ্িমুল জযমে আরে, আরে 
৬৭ েকরমে স্ে্যপায়ী প্রাণী৷ ৩০৪ বেজি শ্কশ্ম জকাে এলাকায় বার, শ্চতা, হাশ্ত, বাইসরেে বাস৷

১৯৮৩ শ্রিস্টারব্দ ১৫তম ব্যাঘ্ সংেক্ণ শ্হসারব বক্া ব্যাঘ্ সংেক্ণ ের়ি জতালা হয়। 
১৯৮৬ শ্রিস্টারব্দ এই সংেশ্ক্ত বোঞ্চরলে ৩১১৪.৫২ বেজি শ্কশ্ম এলাকা ্ ু র়ি ের়ি ওরঠ৷ বক্া 
বে্যপ্রাণ অিয়ােণ্য-এে ১১৭.১০ বেজি শ্কশ্ম এলাকা শ্েরয় একশ্ি ্াতীয় উদ্যাে বতশ্ে করে। 
১৯৯৭ সারল এই শ্িরোপা পাওয়া যায়।

এই সংেশ্ক্ত এলাকায় আি ধেরেে অেণ্য আরে। আশ্লপুেদুয়ারে শ্ডশ্িিােগুশ্লে প্রধাে 
কাযজিালয়।

পূবজি ও পশ্চিম—দুশ্ি শ্ডশ্িিে আরে। এই সংেশ্ক্ত অঞ্চরলে অত্যন্ত গুরুত্বপূণজি ল্যাডিমাকজি 
শ্হরসরব ধো হয় বক্া জফািজিরক। ১৮৬৫ শ্রিস্টারব্দ শ্রিশ্িি-িুিাে যুরদ্ধ িুিাে-োর্ে হাত জিরক 
শ্রিশ্িরিে হারত আরস এই জফািজি। স্বাধীেতা আরন্দালরেে সময় শ্বপ্বীরদে এখারে বশ্ন্দ করে 
োখা হরয়শ্েল। আ্ও তাে ধ্ংসসূ্প জদখরত জদখরত ইশ্তহাস ্ীবন্ত হরয় ওরঠ। সম্প্রশ্ত, 
ো্্য সেকাে এই দুেজি বা বশ্ন্দিালাে সংস্ারেে কা্ করেরে। আ্ও বহু পযজিিক এই িাো 
বশ্ন্দিালা জদখরতই অরেক কষ্ করে জহঁরি জহঁরি ওপরে ওরঠে। ইশ্তহারসে সামরে শ্েরয় 
দাঁ়িাে। রেদ্ধায় অবেত করেে মািা।

বক্া জফািজি

েশ্ব : কা্ল শ্ববোস



১৯৯২-জত ্াতীয় উদ্যারেে শ্িরোপায় িূশ্ষত হয় এই 
অেরণ্যে একশ্ি অংি৷ বক্াে অেণ্য ববশ্চরত্্য অেে্য৷ বার, 
শ্চতা, হাশ্ত, বাইসে, বে্য িূকে জযমে আরে, জতমশ্ে আরে 
পাশ্খ, োো প্র্াশ্তে জপাকামাক়ি, প্র্াপশ্ত, লতাগুল্ম, অশ্কজিড, 
রাস, বাঁি, জবত৷

এেই মারঝ আরে ডুকপারদে করয়কশ্ি গ্াম৷ একশ্ি হল 
জলপচাখা৷ অপূবজি প্রকৃশ্তে মারঝ এে অবস্াে৷

আশ্লপুেদুয়ারেে িুিােরাি, োয়ডাক, োয়মািাং, ্য়ন্তী-
মহাকাল অেণ্য-ভ্রমরণে স্বাদ শ্দরত অরপক্ায় িারক৷ েদী, 
পাহা়ি আে অেণ্য-এে সমাহাে এই শ্বসৃ্ত অঞ্চলরক ক্রমি 
আেও আকষজিক করে তুলরে৷ এখারে পাওয়া যায় অ্যাডরিঞ্চারেে 
স্বাদ৷ প্রকৃশ্তরক মে িরে জ্রে জেওয়াে অেবদ্য সুরযাে আরে 
এখারে৷ আরে বেবাংরলা৷

আশ্লপুেদুয়াে জিরক ৪০ শ্কশ্ম দূরে তুেতুশ্ে চা-বাোে 
জপশ্েরয় আেও ৮ শ্কশ্ম জেরল িুিােরাি৷ িুিােরাি জিরক ২২ 
শ্কশ্ম দূরে োয়ডাক৷ সবু্ চা-বাোরেে মাঝ শ্দরয় জযরত জযরত 
জচারখ পর়ি োিারদে গ্াম৷ োয়ডাক েদী িুিারে শ্েরয় োম 
জপরয়রে ওয়াংচু৷ োয়ডাক েদীে োরম এখারে োয়ডাক অেণ্য৷ 
েহে অেরণ্য োয়ডাক বেবাংরলায় িাকাে দুলজিি সুরযােও 
ররি৷ আশ্লপুেদুয়াে জিরক বারস িামুকরখালা জেরম অেরণ্যে 
মধ্য শ্দরয় ৩ শ্কশ্ম জহঁরিও এই বেবাংরলায় জপঁোরো যায়৷ 
িামুকরখালা জিরক ৪ শ্কশ্ম জেরল িুিােরাি বেবাংরলা৷ আে 
আশ্লপুেদুয়াে জিরক শ্্প বা বারস ২ রণ্ায় জপঁোরো যায় 
বেবাংরলায়৷ রুরে আসা যায় ৭ শ্কশ্ম দূরে পাহা়ি-জকারলে 
িুিােপা়িা৷ িােত-িুিাে সীমারন্তে এই িুিােরাি জিরক পি 
শ্েরয়রে পুোখায়৷ িুিােরাি জিরক োয়ডাক জপশ্েরয় ১ শ্কশ্ম 
দূরে বা িুিােরাি জিরক ৫ শ্কশ্ম দূরে শ্পশ্পং জখালা৷ োয়ডাক 
জিরক শ্েমাশ্তে রে ্ঙ্গরলে মরধ্য বেবাংরলারত িাকা যায়৷ 
শ্েমাশ্ত জিরক কালশ্চশ্ে হরয় চরল যাওয়া যারব োয়মািাং৷ 
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েদী-পাহা়ি-্ঙ্গল ও চা-বাোরেে মারঝ এখারে োিা সংসৃ্শ্তে শ্মরিল 
োয়মািাং-জক েতুে স্বারদে পযজিিরেে জকন্দ্রশ্বনু্দ করে তুরলরে৷ জহাম-
জস্ট-ে সুশ্বধা আরে৷

বক্াদুয়াে জিরক ্য়ন্তী অেরণ্য রুেরত রুেরত জপঁরে যাওয়া যায় 
পাহা়ি-চুর়িায় ্লািয় বা পুকুশ্ে৷ এই পুকুশ্েে মাে অশ্ত পশ্বত্৷ 
মারেে ্ে্য খাবাে শ্েরয় যায় পযজিিরকো৷ জবৌদ্ধ-পূশ্ণজিমায় এখারে আরসে 
জবৌদ্ধো৷ পূ্া জদে৷

্য়ন্তী েদীে পশ্চিমপার়ি ্ য়ন্তী পাহা়ি৷ পাহা়ি লারোয়া বেবাংরলা৷ 
পূরব ডরলামাইি পাহা়ি৷ িুিারেে কাতলুং ও সাশ্চকু্-এই দুই েদীে 
্রল বষজিায় পুষ্ হয় ্য়ন্তী৷ িীরত সাদা-েুশ়্ি শ্বোরো েিজিরদি জসও 
জযে রূরপ ঝকমক করে৷

্য়ন্তী েদী

েশ্ব : কা্ল শ্ববোস
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ফালুট-সান্াকফু

র�ামাঞ্চে ভ�া  
শ্সঙ্গলীলা জাতীয় উদ্ান
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ফালুট টপ রেঞ্ক

ফালুট টঞ্প� রে শ্বনু্ঞ্ত রনপাল, শ্সশ্কম আ� ভা�ত তো বাংলা শ্মঞ্েঞ্ে, রসই 
শ্বনু্ঞ্ত পা শ্দঞ্য় দাঁডাঞ্ল সা�া ে�ী� র�ামাশ্চেত হঞ্য় ওঞ্ে। েশ্ডঞ্য় পঞ্ড এক 
অদ্ভূত শ্েহ�ণ। ওই শ্বনু্ রেঞ্ক ৩২০ শ্কশ্ম শ্বস্তৃত চা�পাঞ্ে� শ্হমালঞ্য়� দুধ-সাদা 
পব্বত েতৃঙ্গগুঞ্লাঞ্ক দুঞ্চাখ ভঞ্� রদখঞ্ত রদখঞ্ত মঞ্ন হয়, এই আমা� বাংলা।

শ্সঙ্গলীলা শ্িশ্�শ্ে�া� ১১,৮১১ ফুট উচ্চতা শ্বশ্েষ্ট �াঞ্জ্� শ্বিতীয় উচ্চতম েতৃঙ্গশ্ট 
ফালুট। সঞ্ব্বাচ্চ েতৃঙ্গ সান্াকফু� উচ্চতা ১১,৯২৯ ফুট।

সান্াকফু োশ্ডঞ্য় পে চঞ্লঞ্ে ফালুঞ্ট� শ্দঞ্ক। শ্সঙ্গলীলা জাতীয় উদ্াঞ্ন� এই 
দুি্বম পঞ্ে অশ্ভোনশ্রিয় রিকতৃ শ্ত-ররিশ্মঞ্ক� দল বাঞ্�বাঞ্� েুঞ্ট আঞ্স।

ফালুট-সান্াকফু ররেক রুঞ্ট� পাহাশ্ড গ্ামগুশ্ল এককোয়, অপরূপ। বাঞঁ্ক বাঞঁ্ক 
শুধু কাচেনজঙ্াই নয়, আঞ্ে রসৌন্ঞ্ে্ব� এক আলাদা রমৌতাত।
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রিাণভঞ্� শ্হমালয়ঞ্ক রদখা� সুঞ্োি শ্দঞ্য়ঞ্ে দাশ্জ্বশ্লং। দাশ্জ্বশ্লঞ্ে� শ্সঙ্গলীলা র�ঞ্জেই শ্সঙ্গলীলা জাতীয় 
উদ্ান। ১৯৮৬-রত বন্রিাণ অভয়া�ণ্ (Wildlife Sanctuary) শ্হঞ্সঞ্ব র�াশ্িত হয় এই অ�ণ্। ১৯৯২-
এ জাতীয় উদ্াঞ্ন� শ্েঞ্�াপা পায়। �াঞ্জ্� ৭শ্ট জাতীয় উদ্াঞ্ন� মঞ্ধ্ এশ্টই সবঞ্েঞ্ক রবশ্ে উচ্চতায়, পভূব্ব 
শ্হমালয়-এ� একশ্ট অংে।

শ্সঙ্গলীলা একশ্ট উত্ত�-দশ্ষিণ পাব্বত্ শ্িশ্�শ্ে�া (Ridge) উত্ত�পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গ রেঞ্ক শ্সশ্কঞ্ম� মধ্ শ্দঞ্য় 
চঞ্ল শ্িঞ্য়ঞ্ে। শ্হমালঞ্য়� ভা�তীয় অংঞ্ে� এই শ্িশ্�শ্ে�া� পশ্চিম অংে রনপাঞ্ল� ইলম (Ilam) রজলা।

শ্সঙ্গলীলা শ্িশ্�শ্ে�া পশ্চিমবঞ্ঙ্গ� পাব্বত্ র�জেঞ্ক পশ্চিম শ্দঞ্ক শ্হমালঞ্য়� অন্ান্ র�জে রেঞ্ক 
আলাদা কঞ্�ঞ্ে। পশ্চিমবঞ্ঙ্গ� সঞ্ব্বাচ্চ েতৃঙ্গ সান্াকফু এই শ্িশ্�শ্ে�াঞ্ত অবস্ান ক�ঞ্ে। এই শ্িশ্�শ্ে�া�  
ফালুট (১১৮১১ ফুট), টংলু (১০০৭৪ ফুট), সব�গ্াম (১১৬০০ ফুট)—এই শ্তনঞ্ট েতৃঙ্গও উচ্চতা� জন্ 
উঞ্লেখঞ্োি্।

সাত হাজা� ফুট উচ্চতায় এই জাতীয় উদ্ান শ্বঞ্েিভাঞ্ব ববশ্েষ্ট্পভূণ্ব। শ্সঙ্গলীলা জাতীয় উদ্াঞ্ন� মঞ্ধ্ 
শ্দঞ্য় পে চঞ্লঞ্ে সান্াকফু, ফালুঞ্ট�।

শ্হমালয়ঞ্ক উপঞ্ভাি ক�ঞ্ত এই অচেঞ্ল আসঞ্ত হয়। �াম্াম ও শ্রীঞ্খালা দুশ্ট নদী বঞ্য় শ্িঞ্য়ঞ্ে এই 
উদ্াঞ্ন� শ্ভত� শ্দঞ্য়।
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১৯০৫ সাঞ্ল এই শ্িশ্�শ্ে�া ধঞ্� কাচেনজঙ্া েতৃঙ্গ জঞ্য়� রচষ্টা কঞ্�ন একদল অশ্ভোত্ী। Jules Jacot-
guillarmod, এবং Aleister Crewley-এ� রনততৃ ঞ্বে।

ইঞ্ন্া-মালয় ইঞ্কা-রজান-এ� এই উদ্াঞ্ন� জীবববশ্চঞ্ত্্� ববশ্চত্্ময়তা শ্বস্ময়ক�। সান্াকফু োওয়া� 
সমগ্ ররেক রুটটাই শ্সঙ্গলীলা র�ঞ্জে� মঞ্ধ্। তাই এঞ্ক শ্সঙ্গলীলা ররেকও বলা হয়।

এখান রেঞ্ক পতৃশ্েবী� পাঁচশ্ট সঞ্ব্বাচ্চ েতৃঞ্ঙ্গ� চা�শ্টই রদখা োয়। মাউন্ট এভাঞ্�স্ট, মাকালু, কাচেনজঙ্া 
এবং রলাৎঞ্স। এোডা রদখা োয় শ্রি শ্সস্টাস্ব এবং রনপাল, শ্সশ্কম, শ্তব্বত ও ভুটাঞ্ন� শ্বশ্ভন্ন েতৃঙ্গও।

সান্াকফু এবং ফালুঞ্ট� মধ্ শ্দঞ্য় বসঞ্তে এই পঞ্ে রহঞঁ্ট চঞ্ল দঞ্ল দঞ্ল অশ্ভোত্ী। রিকতৃ শ্ত� অপরূপ 
রসৌন্ে্ব রিাণভঞ্� রদখা� সুঞ্োি আ� রকাোয়? কত �কঞ্ম� �ঞ্�াঞ্�নড্রন, ম্ািঞ্নাশ্লয়া, স্প্রুে আ� অশ্ক্ব�। 
পতৃশ্েবীঞ্ত এমন জায়িা খুঞঁ্জ পাওয়া োয় না রেখাঞ্ন একই রভৌঞ্িাশ্লক অচেঞ্ল েঞ্ো�ও রবশ্ে অশ্ক্ব� রদখা োয়।

এমন একশ্ট জাতীয় উদ্াঞ্ন� মধ্ শ্দঞ্য় চঞ্ল শ্িঞ্য়ঞ্ে এই ররেক রুট রেখাঞ্ন র�� পান্া এবং প্াঞ্ঙ্গাশ্লঞ্ন� 
মঞ্তা শ্ব�ল রিজাশ্ত� রিাণী�ও রদখা রমঞ্ল। েশ্দও এই রদখা রমলাও শ্ব�ল �টনা—এ কোও বলঞ্ত হঞ্ব। 
নানা ধ�ঞ্ন� পাশ্খ�ও রদখা রমঞ্ল শ্বশ্ভন্ন উচ্চতায়।

এই ররেশ্কং রুঞ্ট সঞ্ব্বাচ্চ েতৃঙ্গ সান্াকফু হঞ্লও অঞ্নঞ্ক সান্াকফু োশ্ডঞ্য় ফালুঞ্টও পাশ্ড রদয়।
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ফালুট টপ রেঞ্ক কাচেনজঙ্া মাত্ ৩০ মাইল 
দভূঞ্�। ঝকঝঞ্ক আকাঞ্ে এঞ্কবাঞ্� রেন �ুমতে বুদ্ধ। 
ফালুট টঞ্প রোট্ট মশ্ন্�, স্ানীয় রবৌদ্ধ�া এখাঞ্ন 
আঞ্সন রিাে্বনা ক�ঞ্ত। তা�ঁাই টাশ্েঞ্য়ঞ্েন �শ্েন 
টুকঞ্�া কাপঞ্ড� পতাকা বা লুংদা�, শ্নজ্বন এই 
টপঞ্ক স্বমশ্হমায় রিাণবতে কঞ্� র�ঞ্খঞ্ে রেন।
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ফালুট টপ রেঞ্ক সভূঞ্ে্বাদয় ! সাদা ব�ঞ্ফ� কাচেনজঙ্া� ধীঞ্� ধীঞ্� রসানাশ্ল 
হঞ্য় ওো এই দতৃে্ রদখা� অপরূপ অশ্ভজ্ঞতা সচেঞ্য়� সুঞ্োি সকঞ্ল� ভাঞ্ি্ �ঞ্ট 
না। শুধু রতা কাচেনজঙ্া নয়, �ানশ্দক রেঞ্ক বাঁশ্দঞ্ক রচাখ স�াঞ্ল রজঞ্ি ওঞ্ে 
এঞ্ক� প� এক েতৃঙ্গ, এভাঞ্�স্টও। একশ্দঞ্ক এভাঞ্�স্ট, একশ্দঞ্ক কাচেনজঙ্া। 
শুধু �াড �ুশ্�ঞ্য় রদখা� রিতীষিায়। বাংলা রেঞ্কই আম�া রে এমন অনন্সাধা�ণ 
দতৃ ে্ রদখঞ্ত পাশ্� রসকো হয়ঞ্তা আজও অঞ্নঞ্কই জাঞ্নন না। বাংলা� পে্বটন 
মানশ্চঞ্ত্ ফালুট হঞ্য় উেুক এক স্বি্বীয় স্বাঞ্দ� আক�।

ফালুট টপ রেঞ্ক এভাঞ্�স্ট
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ফালুট টপ রেঞ্ক কাচেনজঙ্া
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সান্াকফু রেঞ্ক ফালুট োওয়া� পঞ্ে এই অসামান্ স্বণ্বালী উপত্কা। রচাখ 
জুশ্ডঞ্য় রদয়। দভূঞ্� কাচেনজঙ্া। নীল আকাঞ্ে সাদা ব�ঞ্ফ� কশ্বতা রেন। 
সকঞ্ল� জন্ একই ভাি্। এশ্দক ওশ্দক দাঁশ্ডঞ্য় আঞ্ে একলা স্বভাঞ্ব� কাঞ্লা 
একহা�া পাহাশ্ড িাে। উপত্কায় চঞ্ড রবডাঞ্ছে স্ানীয় গ্ামবাসীঞ্দ� রপাি 
মানাঞ্না কাঞ্লা চমশ্� িাই। এই িাইঞ্য়� দুধ এই পাহাশ্ড অচেঞ্ল� মানুঞ্ি� 
অন্তম শ্রিয় ও রিঞ্য়াজনীয় খাদ্। তাই অঞ্নক মানুঞ্ি� জীবন ও জীশ্বকা এই 
পশু পালঞ্ন� সঞ্ঙ্গ েুক্ত হঞ্য় পঞ্ডঞ্ে এখাঞ্ন। 
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কাচেনজঙ্া—The five treasure houses of 
the great snows (Kang-snow, chhen-great, 
dzo- treasury, nga-five), পাঁচটা েতৃঙ্গ, তাই এই 
নাম—Kangchhendzonga. কাচেনজঙ্া� সঞ্ব্বাচ্চ 
েতৃঙ্গশ্ট সভূঞ্ে্ব� উদয় ও অঞ্স্ রসানা� �ঞ্ে �াশ্েঞ্য় ওঞ্ে, 
দশ্ষিণ শ্দঞ্ক� েতৃঞ্ঙ্গ রূপাশ্ল �ে েশ্ডঞ্য় োয়। বাশ্ক 
েতৃঙ্গগুঞ্লা �ত্ন, েস্ এবং পশ্বত্ গ্ঞ্থে� ভাণ্া�, শ্তব্বশ্ত�া 
এইভাঞ্বই রদঞ্খ।

শ্সঙ্গলীলা পব্বঞ্ত� এই ফালুট আজঞ্ক� অ্া�ঞ্ভচো�-
শ্রিয় বাোশ্ল� কাঞ্েও রেন খুব সহজিম্ হঞ্য় ওঞ্েশ্ন।

পাঞ্য় পাঞ্য় দাশ্জ্বশ্লং-এ� অ�ণ্-পাহাঞ্ড �ুঞ্� রবডাঞ্না� 
মজাই আলাদা।
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পতৃশ্েবীঞ্ত েত ধ�ঞ্ন� অ�ণ্ আঞ্ে শুধু দাশ্জ্বশ্লং-এ 
�ুঞ্� রবডাঞ্লই তা� অঞ্নকটাই উপঞ্ভাি ক�া োয়। 
শ্বশ্ভন্ন উচ্চতা ও তাপমাত্ায় এখাঞ্ন অ�ণ্ ববশ্চত্ময় হঞ্য় 
উঞ্েঞ্ে। সান্াকফু োশ্ডঞ্য় ফালুঞ্ট� শ্দঞ্ক েত োওয়া 
োঞ্ব, রিকতৃ শ্ত ততই শ্ভন্নতা শ্নঞ্য় রদখা রদয়। েীঞ্ত� 
শুরুঞ্ত তা� রূপ এক�কম। েীঞ্ত ব�ঞ্ফ ঢাকা। েীত 
চঞ্ল রিঞ্ল অন্ রূঞ্প রমঞ্ত ওো। গ্ীঞ্মে �ঞ্�াঞ্�নড্রঞ্ন 
রেঞ্য় োয়। এ পঞ্ে� তখন অন্ রূপ। তাই বে�ভ� 
েতদভূ� োওয়া োয় রবশ্হসাবী রিকতৃ শ্ত-পভূজা�ী মানুিশ্ট 
পাঞ্য় পাঞ্য় এ-পঞ্ে রহঁঞ্ট রবডায়। বা�বা� এ-পে ��-
েুট কঞ্�, মন-লুে কঞ্�। এ এক অপরূপ অ�ণ্-বাস�।
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িাঞ্ে েখন রিেম ব�ফ জঞ্ম, রসই শ্েল্পকম্ব রদখঞ্ত 
রেঞ্ত হঞ্ব বইশ্ক। রিকতৃ শ্ত� এই অনবদ্ জীবতে রিদে্বনী 
রদখা� জন্ ফালুট চঞ্ল োয় সাহসী পে্বটঞ্ক�া। দভূঞ্� দভূঞ্� 
ব�ঞ্ফ ঢাকা রেঞ্ক শুশ্কঞ্য় োওয়া িাে—রদঞ্খ মঞ্ন হঞ্ব 
রেন রকউ পুশ্ডঞ্য় শ্দঞ্য়ঞ্ে। উপত্কা শ্�শ্েঞ্য় শ্�শ্েঞ্য় 
ল্ান্ঞ্�াভা�ও চঞ্ল োঞ্ছে আঞ্�াহী শ্নঞ্য়—শ্হমেীতল 
শ্�ঞ্সম্বঞ্�, রম মাঞ্স� গ্ীমোবকাঞ্ে। আ�ামদায়ক 
ঝকঝঞ্ক অঞ্্াবঞ্�।

োকা� জায়িা� অভাব। তাই শ্কেুটা জনশ্ব�ল। আ� 
তাই রতা কবশ্জ �ুশ্বঞ্য় রসৌন্ে্ব উপঞ্ভাি করুন। এমন 
খাবা� সহঞ্জ রমঞ্ল না।
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েীঞ্ত� শুরুঞ্ত ব�ফ জঞ্ম ওঞ্ে ধীঞ্� ধীঞ্�। 
রিকতৃ শ্ত� তুশ্ল� টাঞ্ন ফালুঞ্ট� ক্ানভাঞ্স এভাঞ্বই 
চঞ্ল সা�াবে� েশ্ব আঁকা। েশ্ব� মঞ্তা রিকতৃ শ্ত। পঞ্ে 
পঞ্ে েশ্ডঞ্য় আঞ্ে নানা শ্চত্।
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সান্াকফু রেঞ্ক ফালুট োওয়া� পঞ্ে ��ঞ্�নড্রঞ্ন� 
অ�ণ্ আঞ্�ক রচাখজুডাঞ্না দতৃে্। েীত রদখায় আঞ্�ক 
ফালুট। আ� এশ্রিল-রম-� সান্াকফু ফালুঞ্ট� পে ফুঞ্ল� 
রহাশ্লঞ্ত মাতায়  পে্বটকঞ্ক। 

সাদা ব�ঞ্ফ� িাঞ্য় কাঞ্লা চম�ী িাই

েীঞ্ত� রেঞ্ি ফুঞ্ট আঞ্ে ��ঞ্�নড্রন



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 89

রপাি-না মানা এই সাদা চম�ী িাইশ্ট ওই অচেঞ্ল�
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মাঞ্নভজেন রেঞ্ক সান্াকফু—ফালুট—শ্সঙ্গালীলা 
পব্বঞ্ত� এই অচেল ররেকা�ঞ্দ� স্বি্ব�াজ্। এখাঞ্ন 
বেঞ্�� রবে কঞ্য়কমাস রবে শ্কেু অচেল ব�ঞ্ফ ঢাকা 
োঞ্ক। তাই স্ায়ী বসশ্ত অঞ্নক জায়িাঞ্তই রনই। 
পে্বটক সমািমঞ্ক শ্ভশ্ত্ত কঞ্�ই স্ানীয় মানুিঞ্দ� 
রহামঞ্স্ট, রহাঞ্টল ও অন্ান্ কাজকম্ব। সান্াকফু 
এ �াঞ্জ্� সঞ্ব্বাচ্চ েতৃঙ্গ। দাশ্জ্বশ্লং রজলা� দাশ্জ্বশ্লং 
মহকুমায় এই পাব্বত্চেল। সান্াকফু� উচ্চতা 
১১,৯২৯ ফুট।

সান্াকফুঞ্ত বঞ্ডা শ্ভড। তবু দঞ্ল দঞ্ল রলাক 
চঞ্লঞ্ে কাচেনজঙ্াঞ্ক কাে রেঞ্ক রদখঞ্ত। রিচণ্ 
োণ্া। োকা� ব্বস্া েঞ্েষ্টই। ওশ্দঞ্ক রনপাল 
ব�্বাঞ্�ও বঞ্ডা বঞ্ডা রহাঞ্টল। রনপাঞ্ল� মঞ্ধ্ শ্দঞ্য় 
মাঞ্ঝ মাঞ্ঝই পে চঞ্লঞ্ে। সীমানা রবাঝা বঞ্ডা দায়। 
রোঞ্টা রোঞ্টা গ্াঞ্ম� মঞ্ধ্ শ্দঞ্য় পে। দু-একশ্ট বাশ্ড। 
রকাোও বা সাশ্� সাশ্� ��। দু-একটা রদাকান। আ� 
দু-পাঞ্� বনু্ক হাঞ্ত পাহা�াদা�। আমা�-আপনা� 
বাশ্ড� রেঞ্ল�া, সীমাঞ্তে� পাহা�াওলা। রেন পােঞ্�� 
মভূশ্ত্ব। মঞ্ন মঞ্ন ওঞ্দ� কুশ্ন্বে জানাই। রে রদঞ্ে�ই 
রহাক—ওঞ্দ� জন্ই রতা আম�া শ্ন�াপঞ্দ �ুঞ্মাঞ্ত 
োই। ও�া রজঞ্ি োঞ্ক।

ও�া রজঞ্ি োঞ্ক। অ�ণ্ বাংলায় অেবা অ�ণ্-
বাংলা লাঞ্িায়া রকানও রদঞ্ে। শুধু রতা মানুি 
নয়, েুদ্ধ নয়। আ�ও কঞ্তা বঞ্ডা দাশ্য়বে ওঞ্দ�। 
অ�ণ্সম্পঞ্দ�  সং�ষিণ ও �ষিঞ্ণ� দাশ্য়বেও রতা 
ওঞ্দ� পালন ক�ঞ্ত হয়।
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সান্াকফু রেঞ্ক কাচেনজঙ্া

আপনমঞ্নই ফুঞ্ট োঞ্ক এমন সব ফুল
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রিকতৃ শ্ত শ্নঞ্জ� মঞ্তা কঞ্� শ্বস্া� রখাঁঞ্জ। 
রদেঞ্নতা�া সীমানা বানায় রিকতৃ শ্ত� রখয়ালঞ্ক 
মাোয় র�ঞ্খ। ওই নদী পে্বতে আমা�। ওই 
অ�ঞ্ণ্� ওই শ্দকশ্ট রতামা�। ওই পাহাঞ্ড� 
ওপাঞ্� রতামা� সীমানা। এইভাঞ্বই ভাি-
বাঁঞ্টায়া�া চঞ্ল। তবু একই অ�ণ্ কত টুকঞ্�াই 
না হয়। একই নদী কঞ্তা রদঞ্ে-রিঞ্দঞ্ে বঞ্য় 
চঞ্ল। নানা নাঞ্ম। নানা িশ্তঞ্ত। নানা মশ্তঞ্ত। 
পাহাঞ্ড� উচ্চতাঞ্তই কত-না �কমঞ্ফ�। ফঞ্ল 
ভভূ -রিকতৃ শ্ত শ্ভন্ন হঞ্য় োয়। তাপমাত্া আলাদা হয়। 
বতৃশ্ষ্ট� পশ্�মাঞ্ণ রহ�ঞ্ফ� �ঞ্ট। িাঞ্ে� ববশ্েষ্ট্ 
আলাদা হয়।

দাশ্জ্বশ্লং-এ এইসব কা�ঞ্ণ অ�ণ্ আচিে্ব�কম 
সুন্�। সান্াকফু-ফালুঞ্ট� এই অ�ণ্ পঞ্েই  
র�ামাচে শ্রিয় মানুঞ্ি� আনাঞ্িানা।

সান্াকফু নাঞ্ম� মাঞ্ন Hill of poison 
plants। সঞ্ব্বাচ্চ চভূ ডা� রেঞ্ক ২০০০ ফুট 
নীঞ্চ অ্াঞ্কানাইট জাতীয় িাঞ্ে� �ন সশ্ন্নঞ্বে। 
রহমলঞ্ক� অ�ণ্ রদখা োয় এখাঞ্ন।

সান্াকফুঞ্ত রনপাল সীমাঞ্তে রহাঞ্টল রে�পা চ্াঞ্লট



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 94

কাশ্লঞ্পাখশ্�। একশ্ট বনস্বশ্ি্বক পশ্�ঞ্বে বতশ্� কঞ্�ঞ্ে এই ররেশ্কং রুঞ্ট। টংলু বা 
টমলুং রেঞ্ক সান্াকফু োওয়া� পঞ্ে কাশ্লঞ্পাখশ্�। এখাঞ্ন রবে শ্কেু স্ানীয় মানুঞ্ি� 
বসবাস। তাই ররেকা��া স্বছেঞ্ন্ এখাঞ্ন রেঞ্ক রেঞ্ত পাঞ্�। োকা-খাওয়া� েঞ্েষ্ট 
ব্বস্া এখাঞ্ন আঞ্ে। টংলু রেঞ্ক ১৫ শ্কঞ্লাশ্মটা�। কাশ্লঞ্পাখশ্�� কাঞ্লা �ঞ্ে� 
পুকু�টা এই নাঞ্ম� উৎস। এই জল কখঞ্না জঞ্ম োয় না। সা�া বে�ই এখাঞ্ন জল 
োঞ্ক। এই জলঞ্ক শ্�ঞ্�ই এখাঞ্ন রোট্ট গ্ামশ্ট িঞ্ড উঞ্েঞ্ে। এই অচেঞ্ল� মানুঞ্ি�া 
এশ্টঞ্ক একশ্ট পশ্বত্ পুকু� বঞ্ল মঞ্ন কঞ্�। কাশ্লঞ্পাখশ্� রেঞ্ক সান্াকফু মাত্ ৬ 
শ্কঞ্লাশ্মটা�। 

বনসশ্ি্বক কাশ্লঞ্পাখশ্�
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পাহাশ্ড িাহ্বস্ জীবন
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টংলু—১০,০৭৪ ফুট উচ্চতা� শ্সঙ্গশ্ললা� আঞ্�ক েতৃঙ্গ। রনপাল সীমাঞ্তে� এই গ্াম 
দাশ্জ্বশ্লং েহ� রেঞ্ক ২৩ মাইল দভূঞ্�। এখান রেঞ্ক রদখা োয় রনপাশ্ল উপত্কা, 
উত্ত�বঞ্ঙ্গ� সমভভূ শ্ম, পভূঞ্ব শ্তস্া, পশ্চিঞ্ম রকাশ্ে এবং মাঞ্ঝ অঞ্নক রোঞ্টা রোঞ্টা নদী। 
টংলু� টঞ্ে� বাংঞ্লা রেঞ্ক আজও হয়ঞ্তা পে্বটক�া রসই অপরূপ দতৃে্ রদখঞ্বন, 
স্া� রজাঞ্সফ হুকা� (Sir Joseph Hooker) শ্হমালয়ান জান্বাঞ্ল রেমন শ্লঞ্খশ্েঞ্লন, 
‘‘From the summit of Tonglu I enjoyed the view… In the early 
morning the transparency of the atmosphere- readers this view 
one of astonishing grandeur, Kinchinjunga bore nearly due north, 
a dazzling mass of snowy peaks, interested by blue glaciers, which 
gleamed in the standing rays of the rising sun, like aquamarines 
set in frosted silver.’’

টংলু রেঞ্ক কাচেনজঙ্া
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টংলু� শ্জশ্ট-এ বাংঞ্লা
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রধাঞ্ত্ গ্াঞ্ম� দুই রিজন্ম—রিবীণ ও নবীন
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সান্াকফু-ফালুট ররেশ্কং রুঞ্ট েশ্ডঞ্য় আঞ্ে মঞ্না�ম সব পাহাশ্ড গ্াম। শ্চঞ্ত্, 
রম�মা, টংলু, টুমশ্লং, রজৌবাশ্ড, বিশ্�বাস, শ্বঞ্কভজেন, শ্রীঞ্খালা, �াম্াম, শ্�মশ্বক, 
রিাঞ্খ্ব, রধাঞ্ত্—কত-না গ্াম। পঞ্ে� বাঞঁ্ক বাঁঞ্ক রসৌন্ে্ব েশ্ডঞ্য় আঞ্ে। েশ্ডঞ্য় আঞ্ে 
এই অচেঞ্ল� মানুঞ্ি� োপনশ্চঞ্ত্� কত বণ্বময় বাহা�। শুধু রিকতৃ শ্ত নয়, রিকতৃ শ্ত লগ্ন 
মানুঞ্ি� সাশ্ন্নধ্ও এই োত্া পঞ্ে� উপশ্� পাওনা। রোট শ্েশু�া রখলা� েঞ্ন্ বতশ্� কঞ্� 
অসাধা�ণ শ্চত্পট। রতমশ্ন রিায় েতবঞ্ি্ব� কাোকাশ্ে বয়শ্স বতৃদ্ধ-বতৃদ্ধা� সঞ্ঙ্গ রদখা হয়, 
আলাপ জঞ্ম ওঞ্ে। রোনা োয় কত না-জানা ইশ্তহাস। 

এই অঞ্চনা অজানা বাংলাঞ্ক খুঁঞ্জ রনবা� জন্ শ্সঙ্গলীলা র�ঞ্জে� এই িভী� অ�ঞ্ণ্ 
বা�বা� পাশ্ড জমাঞ্ত হয়। হয় রহঁঞ্ট। নয় িাশ্ডঞ্ত। ফালুট-সান্াকফু এখন তাই 
আমাঞ্দ� �ঞ্�� কাঞ্ে� পাহাড-অ�ণ্।

পঞ্ে� বাঞঁ্ক 
বাঞঁ্ক রসৌন্ে্ব 
েশ্ডঞ্য় আঞ্ে। 
েশ্ডঞ্য় আঞ্ে 
এই অচেঞ্ল� 

মানুঞ্ি� 
োপনশ্চঞ্ত্� কত 
বণ্বময় বাহা�।

রলখা - সুশ্রিয়া �ায়
েশ্ব - কাজল শ্বশ্াস
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হাঁটাপথে

ফালুট-সান্াকফু
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সান্াকফু ট্রেশ্কং শুরু করা যায় দাশ্্জিশ্লং ট্্লার মাথেভঞ্জে ট্েথক। 
সাত হা্ার চুয়ান্ন ফুট উচ্চতার এই ট্�াট্ট শহরথক শ্সঙ্গলীলা ও সান্াকফু-
এর ট্েট-ওথয় বলা হয়। এেথ্শ্প ট্টেশে ট্েথক োশ্িথত চার ঘণ্ায় 
এখাথে ট্পঁথ� যাওয়া যায়।

বােথ�ােরা শ্বমােবন্র ট্েথক মাত্র কথয়ক শ্কশ্ম দূরথবে হথলও ঘুর 
পথে ট্যথত হয়, পাশ্ি শ্দথত হয় অথেকটা পে। শ্মশ্রথকর মধ্য শ্দথয় এই 
পে চথলথ�। দাশ্্জিশ্লং ট্েথক �াশ্বিশ শ্কশ্ম দূথর মাথেভঞ্জে। োশ্িথত 
সময় লাথে এক ঘণ্া পথেথরা শ্মশ্েট।

অথেথকই মাথেভঞ্জে-এ শ্েথয় একশ্দে োথক। এখে ট্রশ্্টো�জি 
োই�/ ট্পাটজিার কাম োই� �ািা এই পথে ট্রেক করার অেুমশ্ত ট্দওয়া 
হয় ো। দুপুর বাথরাটার মথধ্য ট্পঁ�থত হয় মাথেভঞ্জথে। তারপর ট্পঁ�থল 
ট্সইশ্দে আর কা্ ো হওয়ার সম্াবো।

মাথেভঞ্জে ট্েথক অশ্ভযাত্রীরা/ ট্রেকাররা প্রথয়া্েীয় সরঞ্জাম ট্কথে। 
মাথেভঞ্জে হল ট্শরপাথদর গ্াম। এখাথে ট্হাথটল �ািাও অথেক ট্হাম-
ট্টে আথ�। প্রাকৃশ্তক ট্সৌন্যজিও ট্চাখ ্ুশ্িথয় ট্দয়। সহ্-সরল পাহাশ্ি 
মােুষ। এথদর সথঙ্গ ট্রেকারথদর সহথ্ই আত্ীয়তা বা অন্তরঙ্গতা েথি 
ওথে। তাঁথদর আন্তশ্রক আশ্তথেয়তায় ঘর-�ািা ট্রেকার ঘর ট্পথয় যায়।

মাথেভঞ্জে ট্েথক সান্াকফু ৩২ শ্কশ্ম। প্রশ্তশ্দে ৮-৯ শ্কশ্ম ট্হঁথট 
৩ বা ৪ শ্দথে ট্রেক কথর। সান্াকফু ট্েথক ফালুট ২১ শ্কশ্ম। এই পে 
ট্যথত আরও ১ শ্দে সময় লাথে। ৪ ট্েথক ৫ শ্দথে পুথরা ট্রেক কথর ট্ফরা 
যায়। অথেথকই এক পথে যায়, আর শ্ফরশ্ত পথে অে্য রুট ধথর। অশ্ভজ্ঞ 

মাথেভঞ্জথের বেবাংথলা

৩

২

সান্াকফু ট্েথক ফালুথটর পথে
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ট্রেকারথদর কাথ� এই সান্াকফু 
ট্রেশ্কং ট্যে শ্ক�ুই ো। শ্কন্তু 
উৎসাহী সাধারণ পযজিটকথদর 
কাথ� ট্কােও ট্কােও ্ায়ো 
ট্বশ কশ্েেই মথে হয়।

এই পথে ট্রেক করথত 
ট্েথল ট্রেশ্কং রুটটার মােশ্চত্র 
ভাথলা কথর বুথে ট্েওয়া 
দরকার। এই ম্যাপ ট্দথখই 
দূরবে এবং উচ্চতার ধারণা 
ততশ্র কথর শ্েথত হথব। ভারত 
এবং ট্েপাথলর সীমান্ত শ্দথয় 
চথলথ� এই ট্রেক রুট। অথেক 
্ায়োথতই ট্েপাথলর মধ্য শ্দথয় 
ট্যথত হয় ট্হঁথট বা োশ্িথতও।

অথেক ্ায়োথতই একাশ্ধক রুথট যাওয়া যায়। ভারত অেবা ট্েপাল 
ট্যথকােও ট্দথশর মথধ্য শ্দথয়ই যাওয়া যায়। এর ্ে্য ট্কােও পাসথপাটজি 
বা শ্ভসা লাথে ো। এটা এথকবাথরই শ্রি ট্্াে। শ্বথদশ্শরাও ট্যথত পাথর। 
তথব শ্বথদশ্শথদর কাথ� পাসথপাটজি ও শ্ভসা অবশ্যই োকথত হথব, অে্যথদর 
কাথ� আইথ�েশ্টশ্ট-প্রুফ শ্ক�ু োকা বাঞ্ছেীয়। ট্য ট্কােও সমথয়ই ট্চক 
করা হথত পাথর। শ্সঙ্গলীলা ্াতীয় উদ্যাথের মধ্য শ্দথয় যাওয়ার ্ে্য 
অেুমশ্ত ও শ্টশ্কট লাথে। মাথেভঞ্জে ট্েথক যাত্রা শুরু করার ১০-১২ 
শ্মশ্েথটর মথধ্যই শ্সঙ্গলীলা বে্যপ্রাণ শ্বভাথের কাযজিালয়। এখাে ট্েথকই 
পারশ্মট পাওয়া যায়।

সান্াকফু পযজিন্ত ট্বাল্ার শ্ব�াথো ট্য পেটা চথল শ্েথয়থ�, যাথত চার 
চাকাও যায় ট্সই পথেই ট্রেক করা হত। ২০০১ সাথল ট্োখজিা শ্হল কাউশ্সিল 

৪

৫

মাথেভঞ্জে
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অে্যাে্য পে শ্দথয় ট্রেক করার ব্যবস্া কথরথ�। কখেও তা মাশ্টর, কখেও উপত্যকা, 
কখেও অরণ্যর সরু পে, কখেও বা পাের ট্কথট ধাপ। যার ট্যমে ইথছে চলথত 
পাথর। ট্কাোওবা শুধু একটাই রাস্া।

শ্চথত্র- মাথেভঞ্জে ট্েথক ৩ শ্কশ্ম দূথর শ্চথত্র। ট্�াট্ট গ্াম। খুব চিাই পে। ট্হঁথট 
ট্যথত সময় লাথে ট্দি ঘণ্া। পাইে, ফার, বাচজি আর বাঁথশর োি দু’পাথশ। পেথশাভা 
মে ্ুশ্িথয় ট্দয়। শ্েমজিল প্রকৃশ্তর মাথে কাঞ্চে্ঙ্াও ট্দখা যায়। োকার ্ে্য আথ� 
ট্হাম-ট্টে কাম ট্রটুেথরন্ট।

শ্চথত্রথত আথ� ট্বৌদ্ধ মোশ্্রি। ট্বৌদ্ধ উৎসথবর ্ে্য এর খ্যাশ্ত আথ�। সাশ্র সাশ্র 
লুংদার টাশ্িথয় ট্রথখথ�। পশ্রথবশ হথয় উথেথ� পশ্বত্র। ট্খালা আকাথশর েীথচ এই 
ট্বৌদ্ধ মোশ্্রি ট্যে বাংলার সবজি-ধমজি-সমন্বথয়র কোই বলথ�। বুদ্ধথদথবর শাশ্ন্তর বাণী 
�শ্িথয় শ্দথছে আকাথশ বাতাথস।

শ্চথত্র যাওয়ার পথে কষ্টকর চিাই আথ�। অথেথকই এটা এিাথত মাথেভঞ্জে ট্েথক 
লাথমধুরা হথয় চথল। লাথমধুরার দূরবেও ৩ শ্কশ্ম। উচ্চতা ৮,৭৯২ ফুট। ট্দি ঘণ্া 
হাঁটথত হয়। খাওয়া ও োকার শ্ক�ু ব্যবস্া আথ�। রাস্ার একশ্দথক ট্েপাল, একশ্দথক 
ভারত। পে শ্েথয়থ� ট্েথম। তাই হাঁটাও সুশ্বধা্েক। লাথমধুরা ট্েথক ট্মঘমার শ্দথক 
পে আবার চিাই। শ্চমল আর ম্যােথোশ্লয়ার অরণ্য এই যাত্রাপেথক রমণীয় কথর 
তুথলথ�। এপথে ট্র� পান্ারও ট্দখা শ্মলথত পাথর।

ট্মঘমা- লাথমধুরা ট্েথক প্রায় ঘণ্া ট্দথিথক ৩ শ্কশ্ম ট্হঁথট ভারত-ট্েপাল সীমাথন্ত 
৯৫১৪ শ্ফট উচ্চতায় ট্মঘমা।

ট্মঘমা ট্�াকার পথেই আথ� ট্বৌদ্ধ মোশ্্রি। সশস্ত্র সীমান্ত রক্ীথদর ক্যাম্পও 
আথ�। ট্�াট্ট ট্হাথটল কাম ট্রটুেথরন্টও আথ�।

ট্মঘমা ট্েথক দুশ্ট পে শ্েথয়থ�। একশ্ট টংলু-র শ্দথক আথরকশ্ট টুমশ্লথির শ্দথক। 
টুমশ্লথির দূরবে ৪ শ্কশ্ম। ট্েপাথলর অংশ। োকার ্ায়ো আথ�। এই দুই ্ায়ো 

শ্চথত্র

৬
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ট্মঘমার ট্বৌদ্ধ মোশ্্রি

সান্াকফু-ফালুথটর যাত্রাপথের দৃশ্য

৭

৮
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ট্েথকই কাঞ্চে্ঙ্া ট্দখা যায়। টংলুথত শ্্শ্টএ-র োকার ্ায়োর পাথশ 
ট্্লাশাসথকর বাংথলা আথ�। টুমশ্লং ও টংলু দু’শ্দক ট্েথকই পে শ্েথয় 
শ্মথলথ� একই শ্দথক। টংলু-র শ্দথক ট্েথল ২ শ্কশ্ম ট্বশ্শ পে চলথত হথব।

শীথত ট্মঘমার পর ট্েথকই বরথফ পে ট্�থক যায়। অে্যসময় উপত্যকা, 
চারণভূশ্ম, ে্জি এবং উষর ভূশ্ম ট্দখা যায়।

ট্মঘমা ট্েথক টংলু ২ শ্কশ্ম দূথর। ১০,১৩০ ফুট উচ্চতা। টংলু ট্েথক 
টুমশ্লং ২ শ্কশ্ম দূথর। উচ্চতা ৯৬০০ ফুট। পেটা খুব খািাই। তেশ্রবাথসর 
শ্দথক ট্েথম ট্েথ� রাস্া। অথেকটাই সমতল।

টংলুর তুলোয় টুমশ্লং-এ অথেক প্রাইথভট ট্হাথটল আথ�। তাই 
ট্রেকার বা পযজিটথকরা টুমশ্লং-এ োকথত চায়। এই পযজিন্ত শ্বদু্যৎ আথ�। 
ট্সৌরাথলাক আথ� সব পথেই।

টুমশ্লং ট্েথক ১ শ্কশ্ম ট্েথল শ্সঙ্গলীলা ্ াতীয় উদ্যাথের ট্েট। এইখাথে 
ট্চকথপাথটে পারশ্মট ট্দখাথত হয়।

শ্সঙ্গলীলা ্াতীয় উদ্যাথে কথয়ক ে্ ট্েথলই পে শ্েথয়থ� শ্তে 
শ্দথক। বাঁশ্দথকর পে শ্েথয়থ� ট্েপাথলর মধ্য শ্দথয়। ট্্ৌবাশ্ির শ্দথক। 
আরও ট্েথল তেশ্রবাস। এই পথে ট্েপাথলর েিাথো তৃণভূশ্ম/ চারণভূশ্ম 

েরা রথ�াথ�েড্রথের 
রশ্তিম পথে চথলথ� অশ্ভযাত্রী

৯
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ম্যােথোশ্লয়া আকাশ ট্�থয়থ�

টংলু—শ্েশ্বি একাশ্কথবে �ুথব যায় পযজিটক

১০

১১
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ট্চাখ ট্কথি ট্েয়। অে্য পেশ্ট শ্েথয়থ� অরথণ্যর 
মথধ্য শ্দথয় তেশ্রবাথসর শ্দথক। এই পে ভারতীয় 
সীমাোথতই। এখে এই পে কংশ্রিথটর। এই পথে 
ট্বশ্শ চথল োশ্ি। তৃতীয় পেটা চথলথ� ্ঙ্গথলর 
মথধ্য শ্দথয় তেশ্রবাস।

ট্্ৌবাশ্ি পযজিন্ত পে অথেকটা সমতল। 
ট্্ৌবাশ্ি ট্েথক পে ট্েথম শ্েথয়থ�। খুব খািাই 
ও শ্পশ্ছেলও। এখাে ট্েথক ১ শ্কশ্ম ট্েথল ৮৬০০ 
ফুট উচ্চতার তেশ্রবাস। এখাথে শ্্শ্টএ বাংথলা 
অসাধারণ প্রাকৃশ্তক পশ্রথবথশ। আথে ট্েথক বুশ্কং 
করথত হয়। বাথঁশর েভীর ্ ঙ্গথলর এই পে বসথন্ত 
লাল রথ�াথ�েড্রথে ট্সথ্ ওথে। এই রূথপর ট্মাথহ 
শ্বথবের পযজিটক �ুথট আথস।

তেশ্রবাস ট্েথক ৬ শ্কশ্ম দূথর কাশ্লথপাখশ্র। 
ওক, রথ�াথ�েড্রে, বাঁথশর অরথণ্য ৩ ঘণ্ায় ট্হঁথট 
এখাথে ট্পঁ�াথো যায়।

শ্বথকভঞ্জে হথয় সান্াকফু এখাে ট্েথক ৬ শ্কশ্ম 
দূথর। ট্শষ ৪ শ্কশ্ম খুব চিাই। কষ্টকর। লথক্্য 
ট্পঁ�াথোর পেটুকু যাথক বথল কারও কারও কাথ� 
প্রাণান্তকর হথয় ওথে। তারপর অপরূপ সান্াকফু। 
এখাে ট্েথক ১৮০ শ্�শ্গ্ ট্কাথণ পৃশ্েবীর অপরূপ 
শৃঙ্গগুশ্ল শ্েথয় ট্্থে োকা তুষারথমৌশ্ল শ্হমালয়-ট্ক 
ট্দখা যায়। এরই টাথে মােুষ �ুথট আথস এখাথে।

োকার ্ে্য শ্্শ্টএ-র ল্ আথ�। ট্েপাল 
সীমাথন্ত ট্হাথটল ট্শরপা চ্যাথলট-এর অবস্াে 
সবথচথয় ভাথলা। অথেক প্রাইথভট ট্হাথটলও  
েথি উথেথ�।

শ্বথকভঞ্জে

তেশ্রবাথসর শ্্শ্টএ বাংথলা

১২

১৩
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১৪
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সান্াকফু ট্েথক ফালুট ট্যথত অথেক 
সময় সবরগ্াম বা সবরকুম ট্েথক ট্মাথলথত 
শ্েথয় শ্বশ্াম ট্েে ট্রেকাররা। পরশ্দে ওখাে 
ট্েথক ফালুট। তারপর ট্ফরার পালা। ফালুট 
ট্েথক ট্োথখজি হথয় রাম্াম, শ্রীথখালা, শ্রশ্বিক। 
ট্কউ বা সান্াকফু ট্েথক গুরদুং হথয় শ্রীথখালা 
যাথছে। ট্সখাে ট্েথক শ্রশ্বিক।

সান্াকফু ট্েথক শ্রীথখালা পাথয় ট্হঁথট 
চথল আসা যায়। শ্শশ্লগুশ্ি ট্েথকও সরাসশ্র 
োশ্িথত আসা যায় শ্রীথখালা। েদী, পাহাি, 
অরণ্য, পাহাশ্ি োঁও, শান্ত ্ে্ীবে— 
সব শ্মশ্লথয় শ্রীথখালা অেবদ্য। ট্য ট্কাে 
সমথয় এখাে ট্েথকও পাশ্ি ্মাথো যায় 
সান্াকফু-ফালুথট। মায়াময়, ো-�ম�মাথো 
্ঙ্গথলর পথে ট্হঁথট। সথঙ্গ অবশ্যই োই�। 
মাল বওয়ার ্ে্য শ্মলথত পাথর ট্ঘািা।

ফালুট ট্েথক ট্োথখজি গ্াম হথয় ট্ফরা যায়

১৫

১৬
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শ্রীথখালার পথে

শাশ্ন্তর দূত ট্যে

শ্রীথখালায় োকার ট্হাথটল

২, ৫, ৯, ১১, ১৩, ১৬ সংখ্যক �শ্বগুথলা অে্য সূত্র ট্েথক ট্েওয়া

ট্লখা - সুশ্প্রয়া রায়
�শ্ব - কা্ল শ্ববোস

১৭

১৮

১৯



ডেস্টিনেশে

জঙ্গলমহল
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দস্ষিনের অরে্যবাংলা
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চলুে লং ড্াইনে 
জঙ্গলমহল

বাংলার ইয়ং ডজোনরশনের 
কানে জঙ্গলমহল উইক এনডের লং 
ড্াইনের ডেশা ধস্রনয়নে৷

জঙ্গলমহলনক এন�াঁড়-ওন�াঁড় 
কনর চনল স্িনয়নে মসৃে রাস্া৷ 
মনের সুনে িস্ির সনঙ্গ পাঙ্গা 
ডেওয়া েুস্ির আনমজ উপনোি 
করার সুন�াি এনসনে৷

ঘনরর পানশই জঙ্গলমহল৷
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বামস্ে ঝরোর জল িস্ড়নয় চনলনে (পুরুস্লয়া)

মানববেল ডলক (পুরুস্লয়া)

প্রকৃস্ির িােিাে আকরবেে৷ ড� ডকানো ঋিুনিই রানজ্যর োো 
প্রানতের বাইকাররা ডোট্ট অস্ে�ানে ডবস্রনয় পড়নেে৷ একস্ি কী দুস্ি 
রানির িল্প৷ ডবস্রনয় পড়নেে স্েজস্ব বা োড়ায়, চারচাকা স্েনয়৷

িি আি বেনর জঙ্গলমহল হনয় উনেনে এিিাই স্েরাপদ িতেব্য৷ 
স্ঝম ধরানো একিা ডেশা আনে জঙ্গলমহল ভ্রমনের৷

এর আরে্যক মাদকিা উত্তনরর অরে্য ডেনক সম্পূেবে স্েন্ন৷ এর 
রুষিিার মনধ্যই এর ডসৌন্দ�বে৷ এর েীরবিার োরায় অে্য এক িাৎপ�বে 
ধরা ডদয়৷

জঙ্গলমহনলর সব দুয়ার আিল কনর স্দনয়নেে রানজ্যর মুে্যমন্তী 
মমিা ব্যাোর্বেী৷ বাংলায় পস্রবিবেনের প্রেম স্সলনমাহর এোনেই ডপাঁিা 
হনয়নে৷

স্িস্ে এোনে পে তিস্র কনরনেে, ড� পে বাইনরর জিৎনক ডিনে 
আেনে জঙ্গলমহনলর কানে৷

দপূর হনয়নে অন্ধকার৷ সব অনেবেই, স্েনু্দনকরাও স্বীকার করনেে 
একবানক্য ডস কো৷

শুধু স্ক িাস্ড় েুস্িনয় পাস্ড় ডদনবে 
জঙ্গলমহনল, িাই বা মন্দ স্ক?

পনের ডিা অতে ডেই৷ ড� স্দক 
স্দনয় েুস্শ ঢুনক �াে৷ মে ড�মে চাইনব, 
ডিমেোনব পস্রভ্রমে করুে৷

অবানধ জঙ্গলমহনলর স্বসৃ্ি সীমাোয় 
অেবোৎ পার্বেবিবেী ঝাড়েণ্ড, স্বহার বা 
ওস্ড়শায় ডবস্রনয় পড়নি পানরে, আবার 
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অন�াধ্যা পাহাড়

এক চক্কর স্দনয় স্�নর আসনি পানরে৷
চাকা ঘুরনি োকনব৷ কলকািা ডেনক 

কাঁকড়ানঝাড়৷ কাঁকড়ানঝাড় ডেনক মেপসন্দ েুি৷ হয় 
ঘািস্শলা, িালুস্ে, েয় অন�াধ্যা পাহাড়৷ শুধু আপোর 
স্েস্সশাে৷ সস্ি্য স্বস্মিি হওয়ার স্কেু ডেই৷ আপোর 
মুনোন�ানে বা মিািবেন�ানে এনকর পর এক জঙ্গলমহল 
িু্যনরর ইউস্িউবগুনলা চালাে৷

আপস্েও সঙ্গী হনয় পড়নবে ওনদর সনঙ্গ৷ 
�াদবপুর ডেনক বাইক স্েনয় ওরা ডবস্রনয় পড়ল৷ 
েড়িপুর ডেনক সঙ্গী হল আরও কনয়কজে৷ চলল 
ঝাড়গ্াম৷ ডবলপাহাস্ড় হনয় কাঁকড়ানঝাড়৷ িারপর 
পাস্ড় স্দল অন�াধ্যা পাহাড়৷ উদ্াম িস্িনি ড�ে 
উড়নে ওরা৷

সাঝঁনবলানি অন�াধ্যা পাহানড়, পনের ধানর ক্যানম্ 
একিা রাি৷ আবার আনলা �ুিনি ো �ুিনিই স্�রস্ি 
পনে এনকর পর এক অনচো দশবেে৷ অন্ধকার স্েস্বড় 
হওয়ার আনিই ডবশ স্কেুস্দনের জে্য মে োনলা 

করার রসদ স্েনয়  আপে কুলায় ড�রা৷ 
এইরকম কিই ো ইউস্িউনব জঙ্গলমহলনক 

পানবে৷ এই ইউস্িউব ডদেনি ডদেনি আপস্েও চাঙা 
হনয় উেনবে৷

প্রকৃস্ির কানে এই ড� একিু ঘুনর আসা, এিা 
ড� আজনকর োিস্রক জীবনের কানে কিিা, ডসকো 
বনল ডবাঝানো �ানব ো৷

স্কন্তু এিা েুব প্রনয়াজেীয়৷ প্রনয়াজেীয় সমস্ 
বয়নসর মােুনরর কানে৷

পস্চিমবনঙ্গর পস্চিমস্দনক পুরুস্লয়া, বাঁকুড়া, পস্চিম 
ডমস্দেীপুর, ঝাড়গ্াম—মপূলি এই চারস্ি ডজলাই 
জঙ্গলমহনলর মপূল সীমাোর অতেেুবেক্ত৷ বীরেপূ ম, বধবেমাে,  
পপূববে ডমস্দেীপুনরর স্কেু অঞ্চলও এর আওিায় চনল 
আনস৷

ডোিোিপুর মালেপূ স্মর উরর প্রকৃস্িনি শাল-
পলানশর স্মনে ডমৌিানির স্ঝম ধরানো লাল মাস্ির 
এই ডদশ৷ ক’স্দে আনিও েুল কনর স্�নর এনসস্েল 
বৃদ্ধ বাঘমশাই৷ অেবোৎ এনহে জঙ্গনলর চস্রত্র ড� স্েক 
স্করকম ডসকো আর েিুে কনর বলার স্ক আনে৷

হাস্ির পাল ডিা অহরহ অস্িষ্ঠ কনর িুলনে 
গ্ামজীবে৷ স্াে ডসনর িৃহনথের ডিালাঘর, চানরর 

ডেি সব জায়িায় ঢু ঁ মারনে োবানরর সন্ধানে৷ 
হাস্ি সামলানি ব্যস্ প্রশাসে৷ 

স্হমস্শম োনছে সববেদা। 
ষিস্িপপূরে স্দনি 
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পুরুস্লয়ার জয়তেী পাহানড়র িানয় সদ্যস্েস্মবেি রাজ্য 
সরকানরর �ুব আবাস

বঁাকুড়ার স্ঝস্লস্মস্লনি েিুে েঁাই

সরকানরর ডকারািার �াকঁা হনয় �ানছে৷ মরনে মােুর৷ আিস্কিি 
অরে্যবাসী।

বাধনে দ্বন্দ্ব৷ হাস্ির বসস্িনি মােুর ঘর ডবনঁধনে, ো মােুনরর 
বসস্িনি হাস্ি হাো স্দনছে।

পস্রনবশস্বদনদর িম্ীর োর্য ডকউ কানেও িুলনে ো। 
ওস্দনক বেস্বোনির সাজ সাজ রব সববেদা। কমবেীরা সন্তস্, সজাি, 
আশস্কিি, আিস্কিি৷ িানঁদর ওপর ড�ে োড়ঁা ঝুলনে৷ হাস্ির 
পাল কেে ডকােস্দনক ডিল, সামলাও, িাড়াও, হল্া পাস্িবে জনড়া 
কনরা৷

অেবোৎ আপোর স্েরুপদ্রব লং ড্াইনে হাস্ির পাল ড�ে 
সামনে এনস দাঁস্ড়নয় ো পনড়, সরকার স্কন্তু ডস ঝস্ক্ক সামলানছে৷ 
ডজলা জুনড় জুনড় বেদপ্তনরর কমবেী-আস্ধকাস্রকরা েীরনব দাস্য়ত্ব 
পালে কনর চনলনেে৷ িানঁদর একিু সাধুবাদ জাোনবে স্কন্তু৷

স্েচিয়ই হাস্ির পাল ডদেনি ইনছে করনব৷ স্বাোস্বক৷ েয়নিা 
জঙ্গল িু্যনরর মজা ডকাোয়৷ োি্য োনলা োকনল স্মনল ড�নি 
পানর৷ শুধু হাস্ি ডকে, আরও অনেক স্কেুই৷
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ডোট্ট েুস্ির �াঁনক

ঝাড়গ্াম
ডোট্ট েুস্ির �াঁনক

ঝাড়গ্াম
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দু’স্দনের েুস্ি৷ ডবস্রনয় পড়ুে৷ চলুে 
ঝাড়গ্াম৷ রাজবাস্ড়নি োকার সাধ 
োকনল আনি ডেনক ব্যবথো করনি 
হনব৷ এোনে োকার অস্েজ্ঞিা আলাদা৷ 
োকনি পানরে রাজবাস্ড় লানিায়া 
েবস্েস্মবেি সরকাস্র িুস্রটি লনজ৷

আজও জঙ্গনলর িন্ধ িানয় ডমনে 
আনে পস্রনবশিা৷ এিানকই হয়নিা 
ঐস্িহ্য বনল৷ এোনে ডেনক বা 
পার্বেবিবেী ডকানো ডহানিনল ডেনক কিা 
স্দে জঙ্গলবানসর স্বাদ স্েনি পানরে৷ 
ডলাধাশুস্লনি িনড় উনেনে বে দপ্তনরর 
সুসস্র্ি কনিজ৷ আরে্যক পস্রনবশ৷ 
রাজ পস্রবানরর মস্ন্দনর স্িনয় পুনজা 
স্দে৷ চনল �াে স্চলস্কিনড়র কেকদুিবোর 
মস্ন্দনর৷ জঙ্গনলর আনরক রূপ ডদেনবে৷
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এই ডদশ বা রানজ্য কি ঘিোই 
ডিা ঘনিনে, স্কন্তু এইসব অরে্য আজও 
স্েজস্বিায় েরপুর৷ েদী, অরে্য, স্িলার মনধ্য 
একা একা ঘুনর ডবড়াে৷ স্দনের ডবলায়ও 
রানির আঁধার ড�ে৷ দুলবেে ওরস্ধর সংরষিে 
চলনে৷ সববেদা প্রহরা িাই৷ িাোড়া জঙ্গল-
সীমানতের কড়া স্েরাপত্তার ব্যাপারও আনে৷

মস্ন্দনর ঘুরনি ঘুরনি শুনে স্েে মস্ন্দনরর 
ইস্িহাস৷ রাজবাস্ড়র িল্পকো৷ ডমালাকাি 
হনি পানর রাজবাস্ড়র ডলানকনদর সনঙ্গও৷ 
দুিবোপুনজার সময়৷ েবমীর োি ও ডমার 
বস্ল স্বে্যাি৷ ডদো স্মলনব গ্াম উজাড় 
কনর আসা থোেীয় আস্দবাসীনদর সনঙ্গ৷ 
সারািা স্দে কািানি পানরে িাঁনদর সনঙ্গ৷ 
জঙ্গলমহনলর ডস ড�ে আনরক রূপ৷ ডেনব 
স্েে স্ক করনবে, সামনেই শারদীয় উৎসব৷ 
ডপ্রাগ্াম স্েক কনর স্েে৷

েুলুং েদী

স্চলস্কিনড়র মস্ন্দর
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স্চলস্কিনড়র অরে্য—দুলবেে ঔরস্ধ িানের  আকর

স্চলস্কিড় রাজবাস্ড়

স্চলস্কিনড় কেকদপূিবো মস্ন্দনরর সামনের স্দক
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ঝাড়গ্ানম আরও অনেক স্কেুই 
আনে৷

স্চলস্কিড় ডেনক চনল �াে স্িধস্ে৷ 
আরে্যক পস্রনবনশর স্বাদ স্েনি স্েনি 
ডদনে স্েনি পানরে আস্দবাসী গ্ামগুনলা 
আর অেুকপূ ল োকুনরর আশ্রম৷ ড� 
ডকানো আশ্রমই আমানদর মােস্সক 
প্রশাস্তে ডদয়৷

চনল ড�নি পানরে ডিাপীবল্েপুনরর 
শ্রীপাি৷ মহতে মহারানজর কানে শুনে 
স্েনি পানরে রস্সকােনন্দর অনলৌস্কক 

কেকিা৷ জঙ্গলমহনলর আনরক রূপ ধরা ডদনব৷ আপোর ভ্রমেনক অে্য িৎপ�বে 
ডদনব৷ ডদনে স্েে, োঙা মনের অপপূববে কারুকাজ৷ ডজনে স্েে, এনদর উৎসনবর 
স্দেপস্জি৷ ইনছে হনল আবার �াে৷ উৎসনব অংশ স্েে৷

�স্দ চলনলে ডিাপীবল্েপুর, িনব চলুে হাস্িবাস্ড়৷
শুধু হাস্িবাস্ড়নি চনল ড�নি পানরে দু’স্দে োকার জে্য৷ আনে বে বাংনলা, 

প�বেিে দপ্তনরর ঘরও৷ আিাম বুস্কং দরকার৷ দলনবঁনধ চনল �াে৷ হাস্িবাস্ড়নক 
ডকন্দ্র কনর বাংস্রনপাসীও ঘুনর আসনি পানরে৷

কলকািা ডেনক বাস �ানছে ৬েং জািীয় সড়ক ধনর হাস্িবাস্ড়৷ স্িেরানজ্যর 
সীমাোয় হাস্িবাস্ড়৷ সুবেবেনরোর ধানর৷ ঝাড়েণ্ড, ওস্ড়শা, মনে চাইনল ঘুনর 
আসুে৷ সীমাোর বাধা মােনবে ো৷ িনব েদীর ধানর বনস োকনি চাইনব 
মে৷ পাহাড়, অরে্য, েদী আপোর প্রকৃি জীবে আেনন্দর কাব্য ডিা বনিই৷ 
সুেস্বলানসর বা দুেস্বলানসর এ সুন�াি োড়নবে ো স্কেুনিই৷ স্েনজনক উপহার 
স্দে এনকবানর স্েজস্ব স্কেু মুহপূিবে৷ িনব সিকবে োকনবে, এসব িু্যনর স্কন্তু সঙ্গী 
হনব শুধু মনের মােুনররা৷ �াঁরা স্েস্রস্বস্ল োলবানসে, আবার হইচই-এও মািনি 
পানরে সমাে িানল৷ িনবই মজনব েুস্ির স্দেগুনলা বা মুহপূিবেরা৷

এেেই �াবার জে্য মে উশেুশ করনে৷ স্বাোস্বক ডিা ডসিাই৷
িাস্ড় ঘুস্রনয় চনল ড�নি পানরে েয়াগ্ানমও৷ পুনরানো রাজবাস্ড় আনে৷ আনে 

জঙ্গনলর স্েিনর স্েিনর অনেক গ্াম৷ জেজাস্ির বাস৷ িাঁনদর সনঙ্গ স্কেু সময় 
কািাে৷ িানঁদর জীবেোর্য শুেনি শুেনি মেিা অে্যরকম হনয় �ানব৷

হাস্্িবাস্ড়র ডরামাস্টিক আবাস

হাস্িবাস্ড়
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েসরাঘাি ডসিু ডপস্রনয় চনল ড�নি পানরে েড়িপুর৷ 
অেবা হাস্িবাস্ড় �াবার আনি বা স্�রস্ি পনে ডিাপীবল্েপুর  
১/২-এর েিুে প�বেিে ডকন্দ্র ঘুনর আসুে৷ ডদনে স্েনি পানরে স্ঝস্ল্ 
পাস্েরালয়৷ জল ডদনে মে েনর �ানব৷

লং ড্াইনে চলনি চলনি স্বশ্রাম স্েনয় স্েে৷ গ্ানমর মােুরজনের 
সনঙ্গ িুস্কিাস্ক আলাপচাস্রিা করনি েুলনবে ো৷ এই ধরনের 
ভ্রমনে এিাই আসল সংগ্হ৷ বুনঝ �ানবে আেবে-সামাস্জক পারনদর 
উচ্চিা৷ িনব একিু সিকবেোনব সব ডজনে স্েনি হনব৷ কোয় কোয় 
ডজনে স্েে ইস্িহাস, েপূ নিালও৷ েঁুস্িোস্ি োোে িে্য, �া আপোর 
মে জােনি চায়৷ ডোিবস্ন্দ করুে৷ স্েনজর বা অনে্যর জে্য৷  
FACEBOOK বা WHATSAPP-এর বনু্ধনদর জে্য৷ ড�নকানো সস্েক  
িে্যই সংগ্হ করা ও সংগ্নহ রাো গুরুত্বপপূেবে ব্যাপার৷ 

ঝাড়গ্াম ডেনক চনল ড�নি পানরে লালিড়৷ স্বে্যাি সব জঙ্গল৷ 
ডদনে স্েে৷ ডদেুে লালিনড়র, রামিনড়র প্রাচীে রাজবাস্ড়৷ কোয় 
কোয় শুনে স্েে ইস্িহাস৷ জঙ্গলমহনলর এইসব কাস্হস্ে ো জােনল 
জঙ্গলমহল অধরা ডেনক �ানব৷ লালিড়, রামিনড়র প্রি্যতে গ্ামগুনলা 
স্েনজর ডচানে ডদেুে৷ জঙ্গনলর মনধ্য শবরনদর বাস৷ আরও োো 
জেনিাষ্ঠীর মােুনররা আনেে৷ িাঁনদর সনঙ্গ স্মনশ �াে স্কেুষিনের 
জে্য৷ িাঁনদর সরল জীবে�াপে, 
স্কেুিা ডসনকনল জীবেচ�বো, 
প্রকৃস্ির মানঝ প্রকৃস্িময় জীবে 
আপোর োিস্রক োবোনক 
প্রশ্নকাির কনর িুলনব স্েকই৷ 
বাস্ড় স্�নর এনসও মনে পড়নব 
হাস্িবাস্ড় বা স্চলস্কিনড়র জঙ্গনলর 
সনঙ্গ ওনদরও কো৷ িনবই ো 
সি্য হনয় উেনব জঙ্গলমহল �াত্রা৷

প্রকৃস্ি প�বেিে ডকন্দ্র
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ডদনে স্েনি পানরে ঝাড়গ্াম ডেনক স্শলদার হাি৷ পুনজার েুস্িনি ডিনল ডদনে 
স্েে দশমীনি তেরনবর ডমলা, পাঁোবস্ল, স্দে-রাি পুনজা৷ আস্দবাসী ও থোেীয় 
স্হনু্দরা পরপর দু’স্দে উৎসনব মানি৷ দনল দনল িাস্ড় কনর আস্দবাসী মােুনররা 
ধুনলা উস্ড়নয় আনস ওস্ড়শা, ঝাড়েণ্ড, স্বহার বা আরও দপূরদপূরাতে ডেনক৷ সারা রাি 
োচ, িাে, োিক চনল৷ আস্দবাসী সংসৃ্স্ির এক সাড়া জািানো সস্মিলে৷ োবো-
স্চতো-মিামনির আদাে-প্রদাে, পুনজা-পরব, সাংসৃ্স্িক পস্রনবশো, সাস্হি্য চচবো-র 
পাশাপাস্শ ঘর ডিরথোস্লর িুস্কিাস্ক স্জস্েস ডেনক আধুস্েক সামগ্ীর স্বস্কস্কস্ের 
হনরক পসরা স্েনয় জনম ওনে ডমলা৷

োকার জায়িা ডেই৷ ঝাড়গ্াম বা ডবলপাহাস্ড় ডেনক আপোনক �ািায়াি 
করনি হনব৷ িনব স্েড় েইেই ডমলায় সামলানি হনব অনেক স্কেুই৷ ডদো হনব 
োো আস্দবাসী মােুনরর সনঙ্গ৷ এক জায়িায় এি মােুর৷ এিাই উপস্র পাওো৷ 
কি অনচো মুে, রস্ঙে সাজ, কি ো-ডশাো োক৷ ডেঁপুর আওয়াজ, বাসঁ্শর সুর, 
মাদনলর ডবাল, হাস্সর ঝলক, পসাস্রর হাঁক, স্শশুর কান্না—ডোলা আকানশর মানঝ 
‘একিাে’ হনয় বহুস্দে কানে বাজনব৷ স্েরালা মধ্যাননে ডেনস উেনব মনে৷ মে বলনব 
আবার �াব তেরনবর ডমলায়৷

োনের োঙা স্পলারগুনলা বলনব—এর একিা 
ইস্িহাস আনে৷ জাোর জে্য আপস্েও েি�ি 
করনবে৷ স্শলদা ডেনক চনল �াে বাঁকুড়ার 
সবুজদ্বীপ অেবা ডবলপাহাস্ড়৷

আজও অোঘ্ািা৷ োনমর মনধ্যই আনে মাদকিা৷
এইসব অঞ্চল বহু প্রাচীে৷ েদী, ডঝারা, স্িলা 

স্েনয় মে োনলালািার স্েদাে ডদওয়া ডবলপাহাস্ড়৷ 
ডবলপাহাস্ড় ঝাড়গ্াম ডেনকও ডঘারা �ায়৷ আবার 

স্শলদার তেরনবর োে

তেরনবর োনে পুনজার সমানরাহ

েস্ব : কাজল স্বর্াস
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িািােিনরর স্দনকর ডরেে ধনর ডেনম ডরেকানর আসা �ায়৷ োকার জে্য আনে 
স্বস্েও অস্�স সংলগ্ন ডদািলা বাস্ড়নি োকার ঘর৷ হনয়নে েিুে কনিজ৷ 
ডদনে ডেনবে মনে কনর স্রিস্িশ আমনলর স্বস্েও বাংনলাস্ি৷

ডবলপাহাস্ড় বাজার ডবশ জমজমাি৷ অনেক ডদাকােপাি। বাজার োস্ড়নয়, 
োো োস্ড়নয় বনড়া মানে এেে দপূরপাল্ার বানসর স্েনপা। স্রিস্িশ আমল 
ডেনক এোনে দনশরার অেুষ্ঠাে হয় আজও৷ মানের ধানর মাটিারমশাই-
এর ডদাকাে। োকার ও োওয়ার সুস্বধা আনে৷ আনে েিুে ডহাম-ডটি। 
পঞ্চানয়নির অধীনে ডবসরকাস্র মাস্লকাো৷ োকার পস্রছেন্ন স্েস্রস্বস্ল 
জায়িা। এইরকম আরও কনয়কস্ি োকার ব্যবথো কনরনে ডবলপাহাস্ড় 
পঞ্চানয়ি।

ডবলপাহাস্ড় জঙ্গলমহনলর প�বেিে োবোয় অে্যিম প্রধাে জায়িা স্েনছে৷ 
প�বেিনকরা আসনেে দনল দনল৷ এোনে ডেনক দু-স্িে স্দনে জঙ্গলমহলনক 
স্েস্বড়োনব েুঁনজ ডেওয়া �ায়৷

ডবলপাহাস্ড় ডেনক—প্রেম স্দে ডবলপাহাস্ড় ডেনক ২২ স্কস্ম দপূনর 
কাঁকড়ানঝাড়৷ ডবলপাহাস্ড়র ইস্ন্দরা চক ডেনক োেস্দনকর রাস্া চনল 
স্িনয়নে কালীমস্ন্দর৷ কালীমস্ন্দর ডেনক হাইসু্নলর 
স্দনক পে চনলনে৷ দুপানশ ডচাে জুড়ানো স্িলা 
স্িলা পাহাড়৷ স্কেুিা স্িনয় পে �ানছে বাঁ-
স্দনক স্চড়াকুস্ে৷ স্চড়াকুস্ে ডেনক বাঁ-স্দনকর পনে 
ঢাস্ঙকুসুম৷ থোেীয়রা বনল ঢাইকুসুম৷ োে-স্দনকর 
পে চনলনে কাকঁড়ানঝাড়৷ স্চড়াকুস্ে ডেনক বা-ঁস্দনক 
পাহাড় লানিায়া স্েরালা-স্েজবেে আস্দবাসী গ্াম৷ 
অরে্য জীবনের চলতে োয়ােস্ব ডদেনি পানরে৷ 
কমবেব্যস্ গ্ানমর মােুনররা৷ স্দে�াপনের কানজ িারা 
মগ্ন৷ মুনে ডকানো কো ডেই৷ ডচােও ড�ে স্কেুিা 
স্েচিল অেবা ভ্রূনষিপহীে৷ িনব ব্যস্িক্রমী মােুরও 
স্মলনব পনের সস্েক সন্ধাে স্দনি৷

পে চনলনে হুদহুস্দর স্দনক

ডবলপাহাস্ড়র কঁাকড়ানঝাড়
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োস্ঙ্গকুসুম বা ঢাস্ঙকুসুম গ্ানম 
ডপঁনে �াে৷ এোনে পাহানড়র পাের 
ডকনি োলা-বাসে তিস্র হয়৷ গ্ানমর 
বাঁ-স্দনক পে স্িনয়নে বাঁ হানি৷ হুদহুস্দর 
ঝরো ডদেনি স্েনয় �ানব বাচ্চা ডেনলরা৷ 
এপনে ওরাই িাইে৷ অরনে্যর মনধ্য 
স্দনয়, পাের স্বোনো পনে ওরাই সঙ্গী৷ 
পারনল অনেকিা োমুে৷ উপলেনণ্ডর 
ওপর স্দনয় জল আসনে অেবরি৷ মে 
চাইনব একিু বনস োস্ক৷ অেুেব কস্র, 
প্রকৃস্ির কস্বিা৷ কনব ডেনক ড� এই 
জল বনয় �াওয়া, কেনো স্িস্রস্িস্র, 
কেনো বা প্রবলোনব হুড়মুস্ড়নয়৷ ডোট্ট-
োট্ট ডরেস্কং-এর সুন্দর জায়িা৷

দপূনর পাের োঙার আওয়াজ৷ আসনল 
পাহাড় কািার আওয়াজ৷ এইোনব ধীনর 
ধীনর পাহাড় স্েস্চিনে হনব৷ অরে্যও৷ 
োকনব ো হুদহুস্দর এই ডসৌন্দ�বে৷ কো 
হল পাের স্শল্পীর সনঙ্গ৷ এক েুনদ 
িাইনের বাবা এই স্সংস্জ৷

জঙ্গল বাঁচানি স্বকল্প অেবেেীস্ির কো 
োবনিই হনব৷ পাের এমস্েনিই �নেষ্ট 
পাওয়া �ায়৷ অনেক পস্রবারই পােনরর 
োলা-বাসে ও অে্যাে্য স্জস্েস তিস্র 
করি একসময়৷ স্শলদার হাি স্বে্যাি 
স্েল পােনরর এইসব সামগ্ীর জে্য৷ 

হুদহুস্দর ঝরো �াবার পাের স্বোনো পে

হুদহুস্দ
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কলকািার বড়বাজার ডেনক মহাজেরা মাল স্েনি আসি৷ স্শলদার হানির 
ডসই রমরমা আর ডেই৷ চাস্হদা কনমনে এই সামগ্ীর৷ অনেক পস্রবারই 
আনয়র অে্যপে েুঁনজ স্েনয়নে৷ দু-একস্ি পস্রবারই ঢাস্ঙ্গকুসুনম এ কানজ �ুক্ত৷ 
স্কন্তু প্রকৃস্ির ষিস্ি ো কনরই পুেরুর্ীস্বি ডহাক এই স্শল্প, এিাই চাইব৷

হুদহুস্দ ডেনক স্�নর ডকিস্ক ঝরোর পে ধরা �ায়৷ এোনের পস্রনবশ 
মনোরম৷ প�বেিকনদর কো ডেনব স্কেু িুস্কিাস্ক োবানরর ব্যবথো করা ডিনল 
োল হয়৷ এস্িনক সুন্দরোনব সাস্জনয় ডেওয়া �ায়৷ ঝরো সংলগ্ন আস্দবাসী 
গ্ানম ঘুরনল অস্েজ্ঞিার োণ্ডার সমৃদ্ধ হয়৷ প্রাচীে জীবেচ�বোর কনয়ক ঝলক 
ডদেনি পাওয়া �ানব৷

পনে োবার ডমলার সম্াবো কম৷ িনব স্মলনব আস্দবাসী জীবনের অমপূল্য 
েস্ব৷ বনড়া বনড়া জাল স্দনয় স্পঁপনড়র স্েম ডপনড় ড�রার দৃশ্য স্মলনি পানর৷ 
স্পঁপনড়র স্েনমর বাজানর অনেক দাম৷ এই স্েম সংগ্হ কনর অনেনকই 
অনেবোপাজবেে কনর৷

এনকর পর এক গ্াম ডপস্রনয় 
কাকঁড়ানঝাড়৷ স্েিনর প্রনবনশর অেুমস্ি 
ডেই৷ জঙ্গল পাহারা চলনে ওোে 
ডেনক৷

কাঁকড়ানঝানড়র বাংনলায় োকার 
মৃিস্ি �াঁনদর আনে িাঁরাই জানেে 
কি সুন্দর উপনোি্য একস্ি 

হুদহুস্দর জল এনস জমনে

কঁাকড়ানঝাড়-এর বন্ধ পে
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জায়িানক আমরা হাস্রনয় বনস আস্ে৷ 
ওপানর দলমা পাহানড়র জঙ্গল ডেনক 
োলু্কও ডেনম আসি৷ এই ডিা কুস্ড় 
বের আনির কো৷ িেেও থোেীয় 
মােুনররা রাি পাহারায় োকি৷

আমঝরো, ময়পূরঝরো, আমলানশাল 
কি ো গ্াম৷ কি ো িল্প এইসব 
গ্ামনক স্েনয়৷

কাঁকড়ানঝাড় ডেনক ময়পূরঝরো হনয় 
পে স্িনয়নে বানন্দায়াে, অন�াধ্যাপাহাড়। 
আমলানশাল হনয় চাকানোবা, স্শয়রনবন্দা 
হনয় পে চনলনে লালজল৷

পে হনয়নে মসৃে৷ আনলা এনসনে, 
পােীয় জল এনসনে৷ স্কন্তু জঙ্গনলর ড� রহস্য-ডরামাঞ্চ স্েল 
পাহাস্ড়-পােুনর এবনড়া-ডেবনড়া পনে, িা আর ডেই৷ চড়াই-
উিরাই স্েল৷ সবুজ িানের মাোর ডঢউনেলানো েন্দ স্েল, 
কুদলুং-এর জনল োমার হািোস্ে স্েল, বে্য স্হংস্র জন্তু ও 
হাস্ির েয় স্েল৷ অরে্যবাসী মােুরনদর সম্নকবেও হয়নিা বা 
স্কেুিা আিকি েড়ানো িল্পিাোও স্েল৷ িাই কাঁকড়ানঝাড় 
ড�ে এক অেে্যিার আহ্ানে েরপুর স্েল৷ েনয়র দশনকর 
ডসই কাঁকড়ানঝাড় হাস্রনয় স্িনয়নে৷ ডবঁনচ আনে স্কেু মােুনরর 
মৃিস্িনি৷

জস্ঙ্গ কা�বেকলাপ বারবার স্বধ্বস্ কনর চনলনে এই অরে্য 
অঞ্চনলর প�বেিে পস্রকাোনমানক৷ বহুস্দে এইসব অঞ্চল স্েল 
সাধারে মােুনরর প্রনবনশর বাইনর৷

িি কনয়ক বের ধনর ধীনর ধীনর আবার েনন্দ স্�রনে 
কাঁকড়ানঝাড় সহ সমগ্ জঙ্গলমহল৷ বিবেমাে সরকার থোেীয় 
উন্নয়নের মাধ্যনম এই অঞ্চলনক আবার িুনল আেনে প�বেিনের 
মােস্চনত্র৷ এোনে োকার জায়িা ডেই৷ ঝাড়েণ্ড সীমাতে লানিায়া 
এই অঞ্চল ডেনক চনল �াওয়া �ায় ঘািস্শলা, ধলেপূ মিড়৷ 
ঘািস্শলা হনয় বানন্দায়াে৷

লালজল

ডবলপাহাস্ড়
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গ্ানমর োম লালজল। এোনে একসময় ঝরোর 
জনল িামা ও ডলাহার উপস্থেস্ির কারনে জল 
লালাে। ডসই কারনেই গ্ানমর এই োম।

ডবলপাহাস্ড় ডেনক বাঁশপাহাস্ড় �াওয়ার পনে ১৯ 
স্কস্ম দপূনর লালজল ডমাড়। এই ডমাড় ডেনক োে 
স্দনক পাহাস্ড় উিরাই পনে ২ স্কস্ম দপূনর লালজল 
গ্াম। চারস্দনক পাহাড়। পস্চিমস্দনকর ডদওপাহানড় 
আস্বষৃ্ি হনয়নে আস্দম মােনবর গুহা। দস্ষিে-পপূববে 
স্দনক স্সংলহর পাহাড় ডশ্রস্ে। উত্তনরর পাহানড়র োম 
রাস্েপাহাড়। প্রত্নিাস্্বিকনদর মনি, হাজার হাজার 
বের আনি এোনে এক সমৃদ্ধ প্রাচীে সে্যিার ও 
সংসৃ্স্ির অস্স্ত্ব স্েল।

প্রাচীেিা ও অসাধারে তেসস্িবেক পস্রনবনশর 
কারনে লালজল ক্রমশ জঙ্গলমহনলর আরে্যক প�বেিনে 
উনল্েন�াি্য হনছে।

পাহানড় চড়ার ডরামানঞ্চর সনঙ্গ আনে হামাগুস্ড় 
স্দনয় গুহায় প্রনবশ। গুহার ডদওয়ানল ডদওয়ানল আস্দম 
মােুনরর ডোদাই করা োো েস্ব ডদো �ায়। এমেস্ক 
েস্বনি একাস্ধক রনঙর ব্যবহারও উনল্ে করা �ায়।

থোেীয় মােুরনদর কাে ডেনক ডশাো �ায় োো 
কো। এই গুহার স্বস্েন্ন স্র ডেনক স্বস্েন্ন প্রস্র 
�ুনির োো স্েদশবেে স্মনলনে বনল জাো �ায়।

জঙ্গলমহনলর অপরূপ প্রাকৃস্িক ডসৌন্দ�বে উপনোি 
করা �ায় এোে ডেনক।

লালজল

লালজনলর উপর ডেনক
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স্দ্বিীয় স্দে ইস্ন্দরা চক ডেনক পে স্িনয়নে ঘাঘরা৷ ডমে রাস্া ডেনক অরে্য পে 
ধনর ঘাঘরায় ডপঁেনি হয়৷ ঝাড়গ্াম ডেনকও ঘুনর ড�রা �ায়৷

ঘাঘরার সুন্দর পস্রনবনশ োকার ব্যবথো ডেই৷ িারান�স্ের জল বনয় চনলনে৷ জল 
বইনি বইনি পাের ঘনর ঘনর িজবে তিস্র হনয়নে৷

প্রকৃস্ি-প�বেিনের েিুে স্েকাো হনয় উেনি পানর ঘাঘরা৷ িনড় ডিালা ড�নি পানর 
অথোয়ী ক্যাম্৷ হাস্ির কস্রের স্হনসনবও স্চস্নেি এই অঞ্চল৷ িনব স্দনের ডবলায় 
প�বেিকনদর সুস্বধানেবে স্কেু োবানরর ব্যবথো করা ড�নি পানর৷ িানি থোেীয় মােুনরর 
স্কেু আয়ও হনব৷

ঘাঘরা ডেনক  িারান�স্ে ডপঁনে �াওয়া �ানব৷ িারান�স্ে েদীনি ব্যানরজ তিস্র 
কনর থোেীয় চানরর কানজ জল ব্যবহার হনছে৷ িারান�স্ে ডেনক বাঁনধর রাস্া ধনর 
রাইপুর হনয় চনল �াওয়া �ানব সবুজদ্বীপ, সানরঙ্গা, মুকুিমস্েপুর। ওড়িন্দা, স্শলদা, 
পাস্রহাস্ি, স্িধেী হনয় স্চলস্কিড়, হাস্িবাস্ড় অেবা স্শলদা ডেনক ঝাড়গ্াম বা 
েড়িপুর৷ আবার জঙ্গনলর মনধ্য স্দনয়, কেনো বা পে হাস্রনয় বাস্রকুল, রাস্েবাঁধ হনয় 
লং ড্াইনের মজা স্েনি স্েনি োিড়া, মুকুিমস্েপুর, স্বষু্পুর....৷ চনল চলুে৷ েয়নিা 
বা স্�নর ড�নি হনব ডবলপাহাস্ড়, িৃিীয় স্দনের ডপ্রাগ্ানমর জে্য৷

এই ডপ্রাগ্াম একিু অপস্রস্চি৷ বদাস্ে ডেনক মােকাঁদো অেবোৎ স্চস্িপাহাড়, 
বাস্লচুয়া হাইসু্নলর পাশ স্দনয় পে স্িনয়নে৷ োকুরাস্ে পাহানড়র ঢানল আমবািাে৷ এই 
পাহানড়র পাের স্দনয় োলা-বাসে ও োো সামগ্ী হয়৷ স্শল্পী সমবানয়র ঘরও আনে৷ 
এই পাহানড়র একিা আলাদা লুক আনে৷

ঘাঘরা েস্ব : কাজল স্বর্াস
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ওোে ডেনক চলুে স্শমুলপাল৷ 
পােনরর সামগ্ী প্রস্তুিকারী 
স্মস্্রিরা ওোনে োনক৷ হলুদ 
পাহাড়, লাল পাহাড় ডদেনি 
পাওয়া �ানব ওোে ডেনক লবস্ে, 
পােরচাকস্র, শাোোঙায় ডিনল৷ 
েিুে েিুে প�বেিে-থেল েুঁনজ 
ডবর করনেে থোেীয় প�বেিে-
ব্যবসায়ীরা৷ আবার স্শমুলপাল 
ডেনক োকাই হনয় কাোইনশার 
পাহাড়, ক্যান্দাপাড়ায় ডর্িপােনরর 
পাহাড় ডদনে স্েনি পানরে৷

োন্দারাস্ে বা িারড়াস্সস্ে 
পাহাড়ও ঘুনর স্েনি পানরে৷

স্িস্ধঘাস্ি, চন্দেপুর, িালপুকুস্রয়া, কুতেলপাহাস্ড়, শ্যামেির, 
চাঁদাস্বলা হনয় ঘাঘরা, িারান�স্েও �াওয়া �ায়৷

েিুে ডজলা ঝাড়গ্াম প�বেিনের েিুে স্েকাো হনয় উনেনে। 
ডচোজাো ঝাড়গ্াম ক্রমশঃ োো ডমলনে অনচো অজাোর েনন্দ। 
আস্দমিা, প্রাচীেিা, বে্যিা—ঝাড়গ্ামনক জাস্রনয় ডরনেনে। আর ডসই 
জারনে জাস্রি হনি মে েুিনে অস্বরি।

—সুরা

সবুজদ্বীপ ডেনক

োন্দারাস্ে ে্যাম

েস্ব : কাজল স্বর্াস



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 134

115.80 Kms

100.95 Kms
23.01 Kms

SH
IL

AB
AT

I

KANGSABATI

RUPNARAYAN

88°15'0"E

88°15'0"E

88°0'0"E

88°0'0"E

87°45'0"E

87°45'0"E

87°30'0"E

87°30'0"E

87°15'0"E

87°15'0"E

87°0'0"E

87°0'0"E

86°45'0"E

86°45'0"E

86°30'0"E

86°30'0"E

86°15'0"E

86°15'0"E

23°0'0"N 23°0'0"N

22°45'0"N
22°45'0"N

22°30'0"N
22°30'0"N

22°15'0"N 22°15'0"N

22°0'0"N 22°0'0"N

21°45'0"N 21°45'0"N

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B.Dated 17/09/2015

 MAP OF PASCHIM MEDINIPUR DISTRICT ±RF= 1:848,832

PU
RB

A 
M

ED
IN

IP
UR

 D
IS

TR
IC

T

BANKURA DISTRICT

HUGHLI DISTRICT

O   R   I    S    S    A

GARBETA RANGE

 HOOMGARH RANGE

CHANDRA RANGE

MEDINIPUR RANGE

CHANDRAKONA RANGE

Legend
RIVER

DISTRICT BOUNDARY

DIVISION BOUNDARY

MEDINIPUR FOREST AREA

KHARAGPUR FOREST AREA

RUPNARAYAN FOREST AREA

JHARGRAM FOREST AREA

2 Kms BUFFER

87°43'0"E

87°43'0"E

87°41'0"E

87°41'0"E

87°39'0"E

87°39'0"E

87°37'0"E

87°37'0"E

87°35'0"E

87°35'0"E

87°33'0"E

87°33'0"E

87°31'0"E

87°31'0"E

87°29'0"E

87°29'0"E

87°27'0"E

87°27'0"E

87°25'0"E

87°25'0"E

87°23'0"E

87°23'0"E

87°21'0"E

87°21'0"E

87°19'0"E

87°19'0"E

87°17'0"E

87°17'0"E

87°15'0"E

87°15'0"E

87°13'0"E

87°13'0"E

87°11'0"E

87°11'0"E

87°9'0"E

87°9'0"E

87°7'0"E

87°7'0"E

87°5'0"E

87°5'0"E

87°3'0"E

87°3'0"E

87°1'0"E

87°1'0"E

23°15'0"N 23°15'0"N

23°14'0"N 23°14'0"N

23°13'0"N 23°13'0"N

23°12'0"N 23°12'0"N

23°11'0"N 23°11'0"N

23°10'0"N 23°10'0"N

23°9'0"N 23°9'0"N

23°8'0"N 23°8'0"N

23°7'0"N 23°7'0"N

23°6'0"N 23°6'0"N

23°5'0"N 23°5'0"N

23°4'0"N 23°4'0"N

23°3'0"N 23°3'0"N

23°2'0"N 23°2'0"N

23°1'0"N 23°1'0"N

23°0'0"N 23°0'0"N

22°59'0"N 22°59'0"N

22°58'0"N 22°58'0"N

22°57'0"N 22°57'0"N

22°56'0"N 22°56'0"N

22°55'0"N 22°55'0"N

22°54'0"N 22°54'0"N

22°53'0"N 22°53'0"N

22°52'0"N 22°52'0"N

22°51'0"N 22°51'0"N

22°50'0"N 22°50'0"N

22°49'0"N 22°49'0"N

22°48'0"N 22°48'0"N

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 11.08.15

± MAP OF PANCHET DIVISION

R U P N A R A Y A N     D I V I S I O N 

BANKURA   (SOUTH)   DIVISION

B  A N K U R A    (N O  R T H)    D I V I S I O  N

1:300,000RF=

Legend
DIVISION BOUNDARY

FOREST AREA

পশ্চিম মমশ্িনীপুর মেলার মানশ্িত্র

পঞ্চেট শ্বভাঞ্ের মানশ্িত্র

েঙ্গলমহল ও পার্শ্ববরশ্বী অচেঞ্লর মানশ্িঞ্ত্র অরণ্য



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 135

120.45 Kms

44.90 Kms

38.11 Kms

10.17 Kms

KANGSABATI

DAMODAR

DARAKESHWAR

86°45'0"E

86°45'0"E

86°30'0"E

86°30'0"E

86°15'0"E

86°15'0"E

86°0'0"E

86°0'0"E

23°45'0"N
23°45'0"N

23°30'0"N
23°30'0"N

23°15'0"N
23°15'0"N

23°0'0"N
23°0'0"N

22°45'0"N
22°45'0"N

22°30'0"N
22°30'0"N

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 30.05.17

 MAP OF PURULIA DISTRICT ±RF= 1:684,091

Legend
RIVER

DISTRICT BOUNDARY

2  Kms BUFFER

DIVISION BOUNDARY

KSC NORTH FOREST MOUZA

KSC SOUTH FOREST MOUZA

PURULIA FOREST MOUZA

J
H

A
R

K
H A N D

B
A

N
K

U
R

A
D

I S
T

R
I C

T

Range Kotshila

Range Joypur

Range Arsa

Range Para

Range Kashipur

Range Puncha

Range Hura
Range Ajodhya

Range Manbazar II

Range Manbazar I

SILABATI

Range Matha

Range Balarampur

Range Barabazar

87°35'0"E

87°35'0"E

87°33'0"E

87°33'0"E

87°31'0"E

87°31'0"E

87°29'0"E

87°29'0"E

87°27'0"E

87°27'0"E

87°25'0"E

87°25'0"E

87°23'0"E

87°23'0"E

87°21'0"E

87°21'0"E

87°19'0"E

87°19'0"E

87°17'0"E

87°17'0"E

87°15'0"E

87°15'0"E

87°13'0"E

87°13'0"E

87°11'0"E

87°11'0"E

87°9'0"E

87°9'0"E

87°7'0"E

87°7'0"E

87°5'0"E

87°5'0"E

87°3'0"E

87°3'0"E

87°1'0"E

87°1'0"E

86°59'0"E

86°59'0"E

22°58'0"N

22°57'0"N 22°57'0"N

22°56'0"N 22°56'0"N

22°55'0"N 22°55'0"N

22°54'0"N 22°54'0"N

22°53'0"N 22°53'0"N

22°52'0"N 22°52'0"N

22°51'0"N 22°51'0"N

22°50'0"N 22°50'0"N

22°49'0"N 22°49'0"N

22°48'0"N 22°48'0"N

22°47'0"N 22°47'0"N

22°46'0"N 22°46'0"N

22°45'0"N 22°45'0"N

22°44'0"N 22°44'0"N

22°43'0"N 22°43'0"N

22°42'0"N 22°42'0"N

22°41'0"N 22°41'0"N

22°40'0"N 22°40'0"N

22°39'0"N 22°39'0"N

22°38'0"N 22°38'0"N

22°37'0"N 22°37'0"N

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 11/08/2015

 MAP OF RUPNARAYAN  DIVISION

±RF= 1:244,440

Legend
DIVISION BOUNDARY
FOREST AREA

BA
N

KU
RA

 9
SO

UT
H

)  
DI

VI
SI

O
N

MEDINIPUR  DIVISION

PANCHET  DIVISION

পুরুশ্লয়া মেলার মানশ্িত্র

রূপনারায়ণ শ্বভাঞ্ের মানশ্িত্র



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 136

87°17'0"E

87°17'0"E

87°14'0"E

87°14'0"E

87°11'0"E

87°11'0"E

87°8'0"E

87°8'0"E

87°5'0"E

87°5'0"E

87°2'0"E

87°2'0"E

86°59'0"E

86°59'0"E

86°56'0"E

86°56'0"E

86°53'0"E

86°53'0"E

86°50'0"E

86°50'0"E

86°47'0"E

86°47'0"E

86°44'0"E

86°44'0"E

86°41'0"E

86°41'0"E

86°38'0"E

86°38'0"E

86°35'0"E

86°35'0"E86°32'0"E

22°57'0"N
22°56'0"N 22°56'0"N
22°55'0"N

22°55'0"N
22°54'0"N 22°54'0"N
22°53'0"N

22°53'0"N
22°52'0"N 22°52'0"N
22°51'0"N 22°51'0"N
22°50'0"N 22°50'0"N
22°49'0"N 22°49'0"N
22°48'0"N 22°48'0"N
22°47'0"N 22°47'0"N
22°46'0"N

22°46'0"N
22°45'0"N 22°45'0"N
22°44'0"N 22°44'0"N
22°43'0"N 22°43'0"N
22°42'0"N 22°42'0"N
22°41'0"N 22°41'0"N
22°40'0"N 22°40'0"N
22°39'0"N 22°39'0"N
22°38'0"N 22°38'0"N
22°37'0"N

22°37'0"N
22°36'0"N 22°36'0"N
22°35'0"N 22°35'0"N
22°34'0"N 22°34'0"N
22°33'0"N 22°33'0"N
22°32'0"N 22°32'0"N
22°31'0"N 22°31'0"N
22°30'0"N 22°30'0"N
22°29'0"N 22°29'0"N
22°28'0"N 22°28'0"N
22°27'0"N 22°27'0"N
22°26'0"N 22°26'0"N
22°25'0"N 22°25'0"N
22°24'0"N 22°24'0"N
22°23'0"N 22°23'0"N
22°22'0"N 22°22'0"N
22°21'0"N 22°21'0"N
22°20'0"N 22°20'0"N
22°19'0"N 22°19'0"N
22°18'0"N 22°18'0"N
22°17'0"N 22°17'0"N
22°16'0"N 22°16'0"N
22°15'0"N 22°15'0"N
22°14'0"N 22°14'0"N
22°13'0"N 22°13'0"N
22°12'0"N 22°12'0"N
22°11'0"N 22°11'0"N
22°10'0"N 22°10'0"N

22°9'0"N 22°9'0"N
22°8'0"N 22°8'0"N
22°7'0"N 22°7'0"N
22°6'0"N 22°6'0"N
22°5'0"N 22°5'0"N
22°4'0"N 22°4'0"N
22°3'0"N 22°3'0"N
22°2'0"N 22°2'0"N
22°1'0"N 22°1'0"N
22°0'0"N 22°0'0"N

21°59'0"N 21°59'0"N
21°58'0"N 21°58'0"N
21°57'0"N 21°57'0"N
21°56'0"N 21°56'0"N
21°55'0"N 21°55'0"N
21°54'0"N 21°54'0"N

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 11/08/2015

 MAP OF JHARGRAM  DIVISION ±RF= 1:450,000

Legend
DIVISION BOUNDARY
FOREST AREA

MEDINIPUR  DIVISION

KHARAGPUR  D
IV

IS
IO

N

BANKURA (SOUTH) DIVISION 

87°39'0"E

87°39'0"E

87°37'0"E

87°37'0"E

87°35'0"E

87°35'0"E

87°33'0"E

87°33'0"E

87°31'0"E

87°31'0"E

87°29'0"E

87°29'0"E

87°27'0"E

87°27'0"E

87°25'0"E

87°25'0"E

87°23'0"E

87°23'0"E

87°21'0"E

87°21'0"E

87°19'0"E

87°19'0"E

87°17'0"E

87°17'0"E

87°15'0"E

87°15'0"E

87°13'0"E

87°13'0"E

87°11'0"E

87°11'0"E

87°9'0"E

87°9'0"E

87°7'0"E

87°7'0"E

87°5'0"E

87°5'0"E

87°3'0"E

87°3'0"E

87°1'0"E

87°1'0"E

86°59'0"E

86°59'0"E

86°57'0"E

86°57'0"E86°55'0"E

22°49'0"N

22°48'0"N 22°48'0"N

22°47'0"N 22°47'0"N

22°46'0"N 22°46'0"N

22°45'0"N 22°45'0"N

22°44'0"N 22°44'0"N

22°43'0"N 22°43'0"N

22°42'0"N 22°42'0"N

22°41'0"N 22°41'0"N

22°40'0"N 22°40'0"N

22°39'0"N 22°39'0"N

22°38'0"N 22°38'0"N

22°37'0"N 22°37'0"N

22°36'0"N 22°36'0"N

22°35'0"N 22°35'0"N

22°34'0"N 22°34'0"N

22°33'0"N 22°33'0"N

22°32'0"N 22°32'0"N

22°31'0"N 22°31'0"N

22°30'0"N 22°30'0"N

22°29'0"N 22°29'0"N

22°28'0"N 22°28'0"N

22°27'0"N 22°27'0"N

22°26'0"N 22°26'0"N

22°25'0"N 22°25'0"N

22°24'0"N 22°24'0"N

22°23'0"N 22°23'0"N

22°22'0"N 22°22'0"N

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 11/08/2015

 MAP OF MEDINIPUR  DIVISION

±RF= 1:300,000

Legend
DIVISION BOUNDARY

FOREST AREA

RUPNARAYAN  D
IVISIO

N

KH
AR

AG
P

U
R

  D
IVISIO

N

JHARGRAM
  DIVISION

ঝাড়গ্াম শ্বভাঞ্ের মানশ্িত্র

মমশ্িনীপুর শ্বভাঞ্ের মানশ্িত্র



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 137

88°38'0"E

88°38'0"E

88°34'0"E

88°33'0"E

88°30'0"E

88°28'0"E

88°26'0"E

88°23'0"E

88°22'0"E88°18'0"E

88°18'0"E

88°14'0"E

88°13'0"E

88°10'0"E

88°9'0"E

88°6'0"E

88°5'0"E

88°2'0"E

88°1'0"E

87°58'0"E

87°57'0"E

87°54'0"E

87°52'0"E

87°50'0"E

87°47'0"E

87°46'0"E87°42'0"E

87°42'0"E

87°38'0"E

87°37'0"E

87°34'0"E

87°32'0"E

87°30'0"E

87°27'0"E

87°26'0"E87°22'0"E

87°22'0"E

87°18'0"E

87°17'0"E

87°14'0"E

87°12'0"E

87°10'0"E

87°8'0"E

23°53'0"N 23°53'0"N

23°51'0"N 23°51'0"N

23°49'0"N 23°49'0"N

23°47'0"N 23°47'0"N

23°45'0"N 23°45'0"N

23°43'0"N 23°43'0"N

23°41'0"N 23°41'0"N

23°39'0"N 23°39'0"N

23°37'0"N 23°37'0"N

23°35'0"N 23°35'0"N

23°33'0"N 23°33'0"N

23°31'0"N 23°31'0"N

23°29'0"N 23°29'0"N

23°27'0"N 23°27'0"N

23°25'0"N 23°25'0"N

23°23'0"N 23°23'0"N

23°21'0"N 23°21'0"N

23°19'0"N 23°19'0"N

23°17'0"N 23°17'0"N

23°15'0"N 23°15'0"N

23°13'0"N 23°13'0"N

23°11'0"N 23°11'0"N

23°9'0"N 23°9'0"N

23°7'0"N 23°7'0"N

23°5'0"N 23°5'0"N

23°3'0"N 23°3'0"N

23°1'0"N 23°1'0"N

22°59'0"N 22°59'0"N

22°57'0"N 22°57'0"N

22°55'0"N 22°55'0"N

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 11/08/2015

B   A   N   K   U   R   A      (N)      D   I   V  I   S   I   O   N

B  I  R  B  H U M       D  I  V   I  S  I  O  N 

 MAP OF BURDWAN  DIVISION
±RF= 1:680,000

NADIA M
UR

SH
ID

ABAD
 D

IV
IS

IO
N

HOWRAH  DIVISIONLegend
DIVISION BOUNDARY

FOREST AREA

164.15 Kms

110.96 Kms

58.37 Kms

7.
79

3 
Km

s

AJAY

DAMODAR

B
H

A
G

IR
AT

H
I

88°30'0"E

88°30'0"E

88°15'0"E

88°15'0"E

88°0'0"E

88°0'0"E

87°45'0"E

87°45'0"E

87°30'0"E

87°30'0"E

87°15'0"E

87°15'0"E

87°0'0"E

87°0'0"E

86°45'0"E

86°45'0"E

23°45'0"N 23°45'0"N

23°30'0"N 23°30'0"N

23°15'0"N 23°15'0"N

23°0'0"N 23°0'0"N

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 18/09/2015

 MAP OF BURDWAN DISTRICT ±RF= 1:750,000

Legend
RIVER

DISTRICT BOUNDARY

2 Kms BUFFER

5 Kms BUFFER

DIVISION BOUNDARY

DURGAPUR FOREST AREA

BURDWAN FOREST AREA

BANKURA    DISTRICT

HOOGHLY  DISTRICT

N
AD

IA  D
ISTR

IC
T

BIRBHUM  DISTRICT

MURSHIDABAD DISTRICT

Range Ukhra

Range Asansol

Range GuskaraRange Panagarh

Range Durgapur

DAMODAR RIVER

MUNDESWARI RIVER

বরশ্বমান মেলার মানশ্িত্র

বরশ্বমান শ্বভাঞ্ের মানশ্িত্র



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 138

BANSLO
I

13
.66

 K
ms

AJAY

KOPAI

BAKRESHWAR

MAYURAKSHI

86.34 Kms
49.72 Kms

46.46 Kms

88°0'0"E

88°0'0"E

87°45'0"E

87°45'0"E

87°30'0"E

87°30'0"E

87°15'0"E

87°15'0"E

24°30'0"N 24°30'0"N

24°15'0"N 24°15'0"N

24°0'0"N 24°0'0"N

23°45'0"N 23°45'0"N

23°30'0"N 23°30'0"N

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B.  Dated 17/09/2015

 MAP OF BIRBHUM  DISTRICT ±RF= 1:600,000

Legend
RIVER

DISTRICT BOUNDARY

2 Kms BUFFER

5 Kms BUFFER

FOREST AREA

N
AD

IA
 M

U
R

SH
ID

AB
AD

 D
IV

IS
IO

N

BURDWAN DIVISION

DURGAPUR DIVISION

J  
H   A

   R
   K

   H
   A

   N
    

D

Range Mahammadbazar

Range Suri

Range Rajnagar

Range Dubrajpur

Range Bolpur

87°50'0"E

87°50'0"E

87°47'0"E

87°47'0"E

87°44'0"E

87°44'0"E

87°41'0"E

87°41'0"E

87°38'0"E

87°38'0"E

87°35'0"E

87°35'0"E

87°32'0"E

87°32'0"E

87°29'0"E

87°29'0"E

87°26'0"E

87°26'0"E

87°23'0"E

87°23'0"E

87°20'0"E

87°20'0"E

87°17'0"E

87°17'0"E

87°14'0"E

87°14'0"E

87°11'0"E

87°11'0"E

87°8'0"E

87°8'0"E

87°5'0"E

87°5'0"E

87°2'0"E

87°2'0"E

86°59'0"E

86°59'0"E

86°56'0"E

86°56'0"E

86°53'0"E

86°53'0"E

86°50'0"E

86°50'0"E

86°47'0"E

86°47'0"E

23°40'0"N
23°39'0"N 23°39'0"N
23°38'0"N 23°38'0"N
23°37'0"N 23°37'0"N
23°36'0"N 23°36'0"N
23°35'0"N 23°35'0"N
23°34'0"N 23°34'0"N
23°33'0"N 23°33'0"N
23°32'0"N 23°32'0"N
23°31'0"N 23°31'0"N
23°30'0"N 23°30'0"N
23°29'0"N 23°29'0"N
23°28'0"N 23°28'0"N
23°27'0"N 23°27'0"N
23°26'0"N 23°26'0"N
23°25'0"N 23°25'0"N
23°24'0"N 23°24'0"N
23°23'0"N 23°23'0"N
23°22'0"N 23°22'0"N
23°21'0"N 23°21'0"N
23°20'0"N 23°20'0"N
23°19'0"N 23°19'0"N
23°18'0"N 23°18'0"N
23°17'0"N 23°17'0"N
23°16'0"N 23°16'0"N
23°15'0"N 23°15'0"N
23°14'0"N 23°14'0"N
23°13'0"N 23°13'0"N
23°12'0"N 23°12'0"N
23°11'0"N 23°11'0"N
23°10'0"N 23°10'0"N

23°9'0"N 23°9'0"N
23°8'0"N 23°8'0"N
23°7'0"N 23°7'0"N
23°6'0"N 23°6'0"N
23°5'0"N 23°5'0"N
23°4'0"N 23°4'0"N
23°3'0"N 23°3'0"N
23°2'0"N 23°2'0"N
23°1'0"N 23°1'0"N
23°0'0"N 23°0'0"N

22°59'0"N 22°59'0"N

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 11.08.15

± MAP OF BANKURA (NORTH) DIVISION

DURGAPUR  DIVISION

K
AN

G
S

A
BA

TI
  (

N
O

R
TH

)  
D

IV
IS

IO
N

PANCHET  DIVISION

BANKURA (SOUTH) DIVISION

BURDWAN  DIVISION

1:449,000RF=

Legend
DIVISION BOUNDARY

FOREST AREA

বীরভূম মেলার মানশ্িত্র

বঁাকুড়া শ্বভাঞ্ের মানশ্িত্র



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 139

88°4'0"E

88°4'0"E

88°0'0"E

88°0'0"E

87°56'0"E

87°56'0"E

87°52'0"E

87°52'0"E

87°48'0"E

87°48'0"E

87°44'0"E

87°44'0"E

87°40'0"E

87°40'0"E

87°36'0"E

87°36'0"E

87°32'0"E

87°32'0"E

87°28'0"E

87°28'0"E

87°24'0"E

87°24'0"E

87°20'0"E

87°20'0"E

87°16'0"E

87°16'0"E

87°12'0"E

87°12'0"E

87°8'0"E

87°8'0"E

87°4'0"E

87°4'0"E

24°42'0"N 24°42'0"N
24°41'0"N 24°41'0"N
24°40'0"N 24°40'0"N
24°39'0"N 24°39'0"N
24°38'0"N 24°38'0"N
24°37'0"N 24°37'0"N
24°36'0"N 24°36'0"N
24°35'0"N 24°35'0"N
24°34'0"N 24°34'0"N
24°33'0"N 24°33'0"N
24°32'0"N 24°32'0"N
24°31'0"N 24°31'0"N
24°30'0"N 24°30'0"N
24°29'0"N 24°29'0"N
24°28'0"N 24°28'0"N
24°27'0"N 24°27'0"N
24°26'0"N 24°26'0"N
24°25'0"N 24°25'0"N
24°24'0"N 24°24'0"N
24°23'0"N 24°23'0"N
24°22'0"N 24°22'0"N
24°21'0"N 24°21'0"N
24°20'0"N 24°20'0"N
24°19'0"N 24°19'0"N
24°18'0"N 24°18'0"N
24°17'0"N 24°17'0"N
24°16'0"N 24°16'0"N
24°15'0"N 24°15'0"N
24°14'0"N 24°14'0"N
24°13'0"N 24°13'0"N
24°12'0"N 24°12'0"N
24°11'0"N 24°11'0"N
24°10'0"N 24°10'0"N

24°9'0"N 24°9'0"N
24°8'0"N 24°8'0"N
24°7'0"N 24°7'0"N
24°6'0"N 24°6'0"N
24°5'0"N 24°5'0"N
24°4'0"N 24°4'0"N
24°3'0"N 24°3'0"N
24°2'0"N 24°2'0"N
24°1'0"N 24°1'0"N
24°0'0"N 24°0'0"N

23°59'0"N 23°59'0"N
23°58'0"N 23°58'0"N
23°57'0"N 23°57'0"N
23°56'0"N 23°56'0"N
23°55'0"N 23°55'0"N
23°54'0"N 23°54'0"N
23°53'0"N 23°53'0"N
23°52'0"N 23°52'0"N
23°51'0"N 23°51'0"N
23°50'0"N 23°50'0"N
23°49'0"N 23°49'0"N
23°48'0"N 23°48'0"N
23°47'0"N 23°47'0"N
23°46'0"N 23°46'0"N
23°45'0"N 23°45'0"N
23°44'0"N 23°44'0"N
23°43'0"N 23°43'0"N
23°42'0"N 23°42'0"N
23°41'0"N 23°41'0"N
23°40'0"N 23°40'0"N
23°39'0"N 23°39'0"N
23°38'0"N 23°38'0"N
23°37'0"N 23°37'0"N
23°36'0"N 23°36'0"N
23°35'0"N 23°35'0"N
23°34'0"N 23°34'0"N
23°33'0"N 23°33'0"N
23°32'0"N 23°32'0"N
23°31'0"N 23°31'0"N
23°30'0"N 23°30'0"N
23°29'0"N 23°29'0"N
23°28'0"N 23°28'0"N
23°27'0"N 23°27'0"N
23°26'0"N 23°26'0"N
23°25'0"N 23°25'0"N
23°24'0"N 23°24'0"N
23°23'0"N 23°23'0"N
23°22'0"N 23°22'0"N
23°21'0"N 23°21'0"N

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 11/08/2015

 MAP OF BIRBHUM  DIVISION

±RF= 1:600,000

Legend
DIVISION BOUNDARY

FOREST AREA

N
AD

IA
 M

U
R

SH
ID

AB
AD

 D
IV

IS
IO

N

BURDWAN DIVISION

DURGAPUR DIVISION

JH
ARKHAND

123.533 Kms

89.5125 Kms

68.021 Kms

64.684 Kms

60.231 Kms

SHAL

DAMODAR

DARAKESHWAR

SHILABATI

K
A

N
G

SA
B

AT
I

88°0'0"E

88°0'0"E

87°45'0"E

87°45'0"E

87°30'0"E

87°30'0"E

87°15'0"E

87°15'0"E

87°0'0"E

87°0'0"E

86°45'0"E

86°45'0"E

86°30'0"E

86°30'0"E

23°30'0"N
23°30'0"N

23°15'0"N
23°15'0"N

23°0'0"N
23°0'0"N

22°45'0"N
22°45'0"N

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 14.09.15

± MAP OF BANKURA DISTRICT
1:720,000RF=

Legend
RIVER

DISTRICT BOUNDARY

2 Kms BUFFER

5 Kms BUFFER

DIVISION BOUNDARY

PANCHET FOREST AREA

BANKURA SOUTH FOREST AREA

BANKURA NORTH FOREST AREA

P 
U

 R
 U

 L
 I 

 A
   

D 
I S

 T
 R

 I 
C 

T

B U R D W A N    D I S T R I C  T

PASCHIM MEDINIPUR DISTRICT

Range Onda

Range Bishnupur

Range Joypur

Range BankadahaRange Taldangra

Range Bankura

Range Indpur

Range Kamalpur

Range Simlapal

Range Khatra I

Range Khatra II

Range Pirargari

Range Ranibandh

Range Motgoda

Range Chhatna

Range Saltora

Range Mejhia

Range Barjora

Range Gangajalghati

Range Beliatore

Range Sonamukhi

বীরভূম শ্বভাঞ্ের মানশ্িত্র

বঁাকুড়া মেলার মানশ্িত্র



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 140

87°14'0"E

87°14'0"E

87°11'0"E

87°11'0"E

87°8'0"E

87°8'0"E

87°5'0"E

87°5'0"E

87°2'0"E

87°2'0"E

86°59'0"E

86°59'0"E

86°56'0"E

86°56'0"E

86°53'0"E

86°53'0"E

86°50'0"E

86°50'0"E

86°47'0"E

86°47'0"E

86°44'0"E

86°44'0"E

86°41'0"E

86°41'0"E

86°38'0"E

86°38'0"E

23°24'0"N 23°24'0"N

23°23'0"N 23°23'0"N

23°22'0"N 23°22'0"N

23°21'0"N 23°21'0"N

23°20'0"N 23°20'0"N

23°19'0"N 23°19'0"N

23°18'0"N 23°18'0"N

23°17'0"N 23°17'0"N

23°16'0"N 23°16'0"N

23°15'0"N 23°15'0"N

23°14'0"N 23°14'0"N

23°13'0"N 23°13'0"N

23°12'0"N 23°12'0"N

23°11'0"N 23°11'0"N

23°10'0"N 23°10'0"N

23°9'0"N 23°9'0"N

23°8'0"N 23°8'0"N

23°7'0"N 23°7'0"N

23°6'0"N 23°6'0"N

23°5'0"N 23°5'0"N

23°4'0"N 23°4'0"N

23°3'0"N 23°3'0"N

23°2'0"N 23°2'0"N

23°1'0"N 23°1'0"N

23°0'0"N 23°0'0"N

22°59'0"N 22°59'0"N

22°58'0"N 22°58'0"N

22°57'0"N 22°57'0"N

22°56'0"N 22°56'0"N

22°55'0"N 22°55'0"N

22°54'0"N 22°54'0"N

22°53'0"N 22°53'0"N

22°52'0"N 22°52'0"N

22°51'0"N 22°51'0"N

22°50'0"N 22°50'0"N

22°49'0"N 22°49'0"N

22°48'0"N 22°48'0"N

22°47'0"N 22°47'0"N

22°46'0"N 22°46'0"N

22°45'0"N 22°45'0"N

22°44'0"N 22°44'0"N

22°43'0"N 22°43'0"N

22°42'0"N 22°42'0"N

22°41'0"N 22°41'0"N

22°40'0"N 22°40'0"N

22°39'0"N 22°39'0"N

22°38'0"N 22°38'0"N

22°37'0"N 22°37'0"N

22°36'0"N 22°36'0"N

22°35'0"N 22°35'0"N

 MAP OF BANKURA (SOUTH) DIVISION

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 11.08.15

±RF= 1:400,000

B A N K U R A    (N O R T H)  D I V I S I O N

PAN
C

H
ET D

IVISIO
N

R U
 P

 N
 A

 R
 A

 Y
 A

 N
  D

 I 
V 

I S
 I O

 N

J H A R G R A M D I V I S I O N

KA
N

G
SA

BA
TI

 (N
ORT

H) D
IV

ISION

KA
N

G
SA

BA
TI

 (S
O

U
TH

) D
IV

IS
IO

N

Legend
DIVISION BOUNDARY

FOREST AREA

বঁাকুড়া (িশ্ষিণ) শ্বভাঞ্ের মানশ্িত্র



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 141

87°26'0"E

87°26'0"E

87°24'0"E

87°24'0"E

87°22'0"E

87°22'0"E

87°20'0"E

87°20'0"E

87°18'0"E

87°18'0"E

87°16'0"E

87°16'0"E

87°14'0"E

87°14'0"E

87°12'0"E

87°12'0"E

87°10'0"E

87°10'0"E

87°8'0"E

87°8'0"E

87°6'0"E

87°6'0"E

87°4'0"E

87°4'0"E

87°2'0"E

87°2'0"E

87°0'0"E

87°0'0"E

86°58'0"E

86°58'0"E

86°56'0"E

86°56'0"E

86°54'0"E

86°54'0"E

86°52'0"E

86°52'0"E

86°50'0"E

86°50'0"E

86°48'0"E

86°48'0"E86°46'0"E

23°53'0"N
23°53'0"N

23°52'0"N
23°52'0"N

23°51'0"N
23°51'0"N

23°50'0"N
23°50'0"N

23°49'0"N
23°49'0"N

23°48'0"N
23°48'0"N

23°47'0"N
23°47'0"N

23°46'0"N
23°46'0"N

23°45'0"N
23°45'0"N

23°44'0"N
23°44'0"N

23°43'0"N
23°43'0"N

23°42'0"N
23°42'0"N

23°41'0"N
23°41'0"N

23°40'0"N
23°40'0"N

23°39'0"N
23°39'0"N

23°38'0"N
23°38'0"N

23°37'0"N
23°37'0"N

23°36'0"N
23°36'0"N

23°35'0"N
23°35'0"N

23°34'0"N
23°34'0"N

23°33'0"N
23°33'0"N

23°32'0"N
23°32'0"N

23°31'0"N
23°31'0"N

23°30'0"N
23°30'0"N

23°29'0"N
23°29'0"N

23°28'0"N
23°28'0"N

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 11/08/2015

 MAP OF DURGAPUR  DIVISION
±RF= 1:300,000

Legend
DIVISION BOUNDARY
FOREST AREA

BANKURA (NORTH) DIVISION

BIRBHUM DIVISION

B
U

R
D

W
AN

 D
IV

IS
IO

N

KANGSABATI (SOUTH) DIVISION

87°55'0"E

87°55'0"E

87°51'0"E

87°51'0"E

87°47'0"E

87°47'0"E

87°43'0"E

87°43'0"E

87°39'0"E

87°39'0"E

87°35'0"E

87°35'0"E

87°31'0"E

87°31'0"E

87°27'0"E

87°27'0"E

87°23'0"E

87°23'0"E

87°19'0"E

87°19'0"E

87°15'0"E

87°15'0"E

87°11'0"E

87°11'0"E

87°7'0"E

87°7'0"E

87°3'0"E

87°3'0"E

86°59'0"E

86°59'0"E

86°55'0"E

86°55'0"E

22°56'0"N 22°56'0"N

22°54'0"N 22°54'0"N

22°52'0"N 22°52'0"N

22°50'0"N 22°50'0"N

22°48'0"N 22°48'0"N

22°46'0"N 22°46'0"N

22°44'0"N 22°44'0"N

22°42'0"N 22°42'0"N

22°40'0"N 22°40'0"N

22°38'0"N 22°38'0"N

22°36'0"N 22°36'0"N

22°34'0"N 22°34'0"N

22°32'0"N 22°32'0"N

22°30'0"N 22°30'0"N

22°28'0"N 22°28'0"N

22°26'0"N 22°26'0"N

22°24'0"N 22°24'0"N

22°22'0"N 22°22'0"N

22°20'0"N 22°20'0"N

22°18'0"N 22°18'0"N

22°16'0"N 22°16'0"N

22°14'0"N 22°14'0"N

22°12'0"N 22°12'0"N

22°10'0"N 22°10'0"N

22°8'0"N 22°8'0"N

22°6'0"N 22°6'0"N

22°4'0"N 22°4'0"N

22°2'0"N 22°2'0"N

22°0'0"N 22°0'0"N

21°58'0"N 21°58'0"N

21°56'0"N 21°56'0"N

21°54'0"N 21°54'0"N

21°52'0"N 21°52'0"N

21°50'0"N 21°50'0"N

21°48'0"N 21°48'0"N

21°46'0"N 21°46'0"N

21°44'0"N 21°44'0"N

21°42'0"N 21°42'0"N

21°40'0"N 21°40'0"N

21°38'0"N 21°38'0"N

21°36'0"N 21°36'0"N

21°34'0"N 21°34'0"N

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 11/08/2015

 MAP OF KHARAGPUR  DIVISION ±RF= 1:607,679

Legend
DIVISION BOUNDARY

FOREST AREA

JH
ARGRAM DIVISIO

N

MED
IN

IP
UR  D

IV
IS

IO
N

HOW
RAH  DIVISION

PU
RB

A 
M

ED
IN

IP
UR

  D
IV

IS
IO

N

িূেশ্বাপুর শ্বভাঞ্ের মানশ্িত্র

খড়েপুর শ্বভাঞ্ের মানশ্িত্র



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 142

সুন্দরবন
ডাকছে

ল�ানা মাশ্ির সুন্দরী, গরান, লগঁওয়া, ল�াগ�া পাতার 
বছনর অভয়ারণ্য৷ উপকূছ�র লপেছন শ্বশা� ম্যানছ্াভ 
বনভূশ্ম লেন দু’�াত শ্দছয় লডছক চছ�ছে পে্যিকছদর৷ 
মাত�া, শ্বদ্যাধরী, লগাসাবা নদীর জ� লেখাছন শ্মছ� 
শ্মছশ একাকার৷ এছকর পর এক ব-দ্ীপ খা�৷ রয়্যা� 
লবঙ্গ� িাইগার শ্কংবা কুশ্মছরর প্রশ্তশ্নয়ত আক্রমণ৷

এিাই সুন্দরবন৷

রাতু� দত্ত
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আসছ� বাং�ার ব-দ্ীপ অঞ্চ� 
এবং সুন্দরবন—দুশ্ি লষেত্রছক অছনছক 
গুশ্�ছয় লেছ�ন৷ গঙ্গা বা ভাগীরথী 
লেখাছন মুশ্শ্যদাবাছদর ধূশ্�য়াছনর  
কাছে পশ্চিমবছঙ্গ প্রছবশ করছে, লসখান 
লথছকই শুরু �ছয়ছে বাং�ার ব-দ্ীপ 
অঞ্চ�৷

এই সমূ্ণ্য ব-দ্ীপ অঞ্চছ�র 
উত্তর শ্দছক মুশ্শ্যদাবাদ এবং নশ্দয়া 
লজ�া শ্নছয় ততশ্র �ছয়ছে পশ্চিমবছঙ্গর 
মৃতপ্রায় ব-দ্ীপ অঞ্চ�৷ হুগশ্� ও 
ভাগীরথী নদীর স্ানীয়ভাছব গশ্তপথ 
পশ্রবত্যছনর েছ� নতুন কছর পশ্� 
সঞ্চয় কছর আর নতুন ভূশ্মরূছপর 
পশ্রবত্যন �য় না৷ এছক বছ� মৃতপ্রায় 

ব-দ্ীপ অঞ্চ�৷ সমূ্ণ্য ব-দ্ীপ অঞ্চছ�র মধ্যভাছগর লজ�াগুশ্� �� বধ্যমান, হুগশ্�, �াওড়া, পূব্য-
লমশ্দনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনার অংশশ্বছশষ৷ সম্প্রশ্ত এর ভূশ্মরূপ গঠন পশ্রবত্যন লশষ �ছয়ছে এবং 
লকাথাও এখছনা সামান্য পশ্রবত্যন চ�ছে৷ সমূ্ণ্য ব-দ্ীপ অঞ্চছ�র লশষ ভাগ �� সশ্ক্রয় ব-দ্ীপ 
অঞ্চ�—সুন্দরবন৷ দশ্ষেণ ২৪ পরগনা লজ�ার শ্বস্ীণ্য অঞ্চ� শ্নছয় ততশ্র এই লষেত্র৷ এর ভূশ্মর  
গঠছনর শ্নত্য পশ্রবত্যন �ছছে এবং মাত�া, শ্পয়াশ্�, শ্বদ্যাধরী, লগাসাবা নদীর পশ্� সঞ্চছয়র েছ� এই ভূশ্ম 
ততশ্র �ছয়ছে৷

সুন্দরবছনর জশ্ম মূ�ত দুই ধরছনর৷ বাদা এবং আবাদ৷ এখাছন বহু জশ্ম লজায়াছরর সময় জ� ঢুছক 
লভছস োয়৷ েছ� মাশ্ি সারাবের লভজা এবং ল�ানা৷ েছ� এই অঞ্চ� বনভূশ্মছত ঢাকা এবং �বনামু্ উশ্ভিদ 
লবশ্শ লদখা োয়৷ অন্যশ্দছক শ্কেু জশ্ম রছয়ছে, লবশ উঁচু৷ এখাছন শক্ত মাশ্ির বাঁধ ততশ্র কছর চাষাবাদ চছ�৷ 
লজায়াছরর জছ� এখাছন প্াবন �য় না৷ বরং দীর্যশ্দন লজায়াছরর জ� লঢাছক না বছ� �বণাক্ত নয় এবং চাষ-
বাস ভা� �য়৷ সুন্দরবছনর মানুছষর চাছষর জীশ্বকা চছ� এইসব জশ্ম লথছকই৷

সুন্দরবন ইছকা-শ্রশ্জওন
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এছকর পর এক শাখানদী এবং উপনদী 
মাকড়শার জাছ�র মছতা শ্রছর লরছখছে 
সুন্দরবনছক৷ মাত�া, লগাসাবা, শ্বদ্যাধরী, শ্পয়াশ্�, 
ইোমতী, কাশ্�ন্দী, রায়মঙ্গছ�র মছতা ভাগীরথীর 
শাখানদী লেমন রছয়ছে; লতমনই তভরবী, জ�ঙ্গী, 
মাথাভাঙার মছতা পদ্ার শাখানদী  আবার 
এখাছনই এছস শ্মছশছে ভাগীরথীছত৷ সমুছরের 
জ� সরাসশ্র ঢুছক আছস বছ� এছদর জ� 
�বণাক্ত৷ সম্প্রশ্ত লদখা োছছে শ্দছনর পর শ্দন 
পশ্� জছম জছম নদীগভ্য ক্রমশ ভরাি �ছয় উঠছে৷  
ততশ্র �ছয়ছে বহু চওড়া খাশ্ড়৷ সুন্দরবছনর ল�ানা 
মাশ্িছতই ততশ্র �ছয়ছে পৃশ্থবীর মছধ্য সবছচছয় বড় 
ম্যানছ্াভ অরণ্য অথ্যাৎ �বণাক্ত মাশ্ির বনাঞ্চ�৷

সুন্দরবন সশ্ত্যই সুন্দর। সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান 
পে্যিকছদর স্াগত। ১৯৮৪ সাছ�র  ৪ লম এশ্ি প্রথম 
জাতীয় উদ্যাছনর মে্যাদা পায়। সুন্দরবন পে্যিছনর 
সবছচছয় উছলেখছোগ্য সময়  লম এবং লসছটেম্র মাস। 
তছব পে্যিছকরা শীতকাছ� লবড়াছত এছ� সমুছরোপকূছ� 
সূছে্যাদয় এবং সূে্যাছস্র শ্মশ্টি আছ�া গাছয় লমছখ, 
লরামাঞ্চকর ভ্রমছণর লমৌতাত শ্নছত আসছত পাছরন। 
সাশ্ব্যক স�ছোশ্গতার অবশ্যই রছয়ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। 

89°11'0"E

89°10'0"E

89°8'0"E

89°7'0"E

89°6'0"E

89°5'0"E

89°4'0"E

89°3'0"E

89°2'0"E

89°1'0"E

89°0'0"E

88°58'0"E

88°57'0"E

88°55'0"E

88°54'0"E

88°52'0"E

88°51'0"E

88°49'0"E

88°48'0"E

88°46'0"E

88°45'0"E

88°43'0"E

88°42'0"E

88°40'0"E

88°39'0"E

88°37'0"E

88°36'0"E

22°19'0"N 22°19'0"N

22°18'0"N 22°18'0"N

22°17'0"N 22°17'0"N

22°16'0"N 22°16'0"N

22°15'0"N 22°15'0"N

22°14'0"N 22°14'0"N

22°13'0"N 22°13'0"N

22°12'0"N 22°12'0"N

22°11'0"N 22°11'0"N

22°10'0"N 22°10'0"N

22°9'0"N 22°9'0"N

22°8'0"N 22°8'0"N

22°7'0"N 22°7'0"N

22°6'0"N 22°6'0"N

22°5'0"N 22°5'0"N

22°4'0"N 22°4'0"N

22°3'0"N 22°3'0"N

22°2'0"N 22°2'0"N

22°1'0"N 22°1'0"N

22°0'0"N 22°0'0"N

21°59'0"N 21°59'0"N

21°58'0"N 21°58'0"N

21°57'0"N 21°57'0"N

21°56'0"N 21°56'0"N

21°55'0"N 21°55'0"N

21°54'0"N 21°54'0"N

21°53'0"N 21°53'0"N

21°52'0"N 21°52'0"N

21°51'0"N 21°51'0"N

21°50'0"N 21°50'0"N

21°49'0"N 21°49'0"N

21°48'0"N 21°48'0"N

21°47'0"N 21°47'0"N

21°46'0"N 21°46'0"N

21°45'0"N 21°45'0"N

21°44'0"N 21°44'0"N

21°43'0"N 21°43'0"N

21°42'0"N 21°42'0"N

21°41'0"N 21°41'0"N

21°40'0"N 21°40'0"N

21°39'0"N 21°39'0"N

21°38'0"N 21°38'0"N

21°37'0"N 21°37'0"N

21°36'0"N 21°36'0"N

21°35'0"N 21°35'0"N

21°34'0"N 21°34'0"N

21°33'0"N 21°33'0"N

21°32'0"N 21°32'0"N

21°31'0"N 21°31'0"N

21°30'0"N 21°30'0"N

21°29'0"N 21°29'0"N

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 11/08/2015

 MAP OF SUNDARBAN TIGER RESERVE DIVISION ±RF= 1:370,000

BAY  OF  BENGAL

Legend
DIVISION BOUNDARY

FOREST AREA

SO
U

TH
 2

4 
PA

R
G

AN
AS

সুন্দরবন ব্যাঘ্র সংরষেণ মানশ্চত্র

পশ্চিমবঙ্গ ॥ 146



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 147

রয়্যা� লবঙ্গ� িাইগার োড়াও এখাছন নানা ধরছনর 
ম্যাকাও, ল�পাড্য ক্যাি, ভারতীয় নকু�, সামুশ্রেক 
কছেপ, জঙ্গ� ক্যাি, খ্যাকঁশ্শয়া�, বন্য ভলুেক, 
শ্চত�, প্যাছঙ্গাশ্�ন ইত্যাশ্দ নানা ধরছনর প্রাশ্ণর লদখা  
লমছ�। সছঙ্গ রছয়ছে প্রচুর লমৌমাশ্ে এবং সুন্দরবছনর 
শ্বখ্যাত মধু।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, লমরনা নদীর পশ্�ছত ততশ্র 
সুন্দরবছনর ম্যানছ্াভ-স� লমাি অরছণ্যর পশ্রমাণ 
প্রায় ১০ �াজার বগ্য শ্কছ�াশ্মিার৷ এর মছধ্য 
বাং�াছদছশর খু�নায় পছড়ছে ৬০১৭ বগ্যশ্কছ�াশ্মিার 
এবং পশ্চিমবছঙ্গ রছয়ছে প্রায় ৪২৬০ বগ্য 
শ্কছ�াশ্মিার৷ সুন্দরী এবং লগওঁয়া গাে োড়াও এখাছন 
রছয়ছে ৪৫০শ্ির নানা ধরছনর গাে, ২৯০ ধরছনর 
পাশ্খ, ১২০ ধরছনর মাে, ৪২ ধরছনর স্ন্যপায়ী, 
৩৫ ধরছনর সরীসৃপ এবং ৮ ধরছনর উভচর  
প্রজাশ্তর প্রাণী৷ ইউছনছ্া সুন্দরবনছক  
সংরষেছণর জন্য ‘ওয়ার্্য ল�শ্রছিজ সাইি’ শ্�ছসছব 
স্ীকৃশ্ত শ্দছয়ছে, ১৯৯৭ সাছ�৷

সুন্দরবন বরাবরই র�স্যময়৷ এখাছন একশ্দছক 
লেমন বনশ্বশ্ব, দশ্ষেণরাই, মনসা, চাদঁ সদাগছরর 
মছতা স্ানীয় লদবতার উছলেখ পাওয়া োয়৷ লতমশ্ন 
দীর্যশ্দন ধছর নানা গল্প উপন্যাছস রছয়ছে সুন্দরবছনর 
বহু নদ-নদীর উছলেখ৷ মাশ্নক বছন্দ্যাপাধ্যাছয়র 
‘পদ্ানদীর মাশ্ি’, শ্শবশঙ্কর শ্মছত্রর ‘সুন্দরবছন 
আজ্যান সদ্যার’, স�মন রুশশ্দর ‘শ্মডনাইিস্  
শ্চ�ছরেন’, অশ্মতাভ লরাছষর ‘দ্য �াঙশ্র িাইড’ ইত্যাশ্দ 
গল্প উপন্যাস ল�খা �ছয়ছে সুন্দরবনছক শ্রছর৷  
সব শ্মশ্�ছয় সুন্দরবন বরাবরই পে্যিকছদর  
আকষ্যছণর লকন্দ্রশ্বনু্দ৷

কীভাছব লপঁেছবন সুন্দরবন ?

অন্য রাজ্য লথছক শ্বমাছন লপঁেছত লপছ� দমদম 
অথ্যাৎ লনতাশ্জ সুভাষচন্দ্র আন্তজ্যাশ্তক শ্বমানবন্দছর 
লনছম গাশ্ড়ছত প্রায় ৩ রণ্া।

লরেছন শ্শয়া�দা লথছক সুন্দরবছনর শ্নকিতম 
লর�ওছয় লটেশন �� ক্যাশ্নং। লসখান লথছক 
গাশ্ড়ছত লগাদাখাশ্� বন্দর, লেখান লথছক শুরু �ছছে 
মূ� সুন্দরবন এ�াকা।

বাছস, ক�কাতা লথছক ক্যাশ্নং বা সরাসশ্র 
গদখাশ্� লপঁছেও লসখান লথছক সুন্দরবছনর উছদেছশ 
োত্রা শুরু করা োয়।
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প্যাছকজ িু্যর

(১) ক�কাতা-সুন্দরবন-ক�কাতা 

(২ শ্দন/১ রাশ্ত্র)

প্রথম শ্দন ক�কাতা লথছক লসাজা লগাদাখাশ্� লজশ্ি। এরপর শুধুই জ�। ব�া োয়, শুরু 
�� সুন্দরবন ভ্রমণ। �ছঞ্চ লগামর, হুগশ্�, দুগ্যাদুশ্ন, গুমশ্দ নদী রুছর শ্রসি্য বা ল�াছিছ� শ্েছর 
�াঞ্চ। সছধেছব�া সজছনখাশ্� ওয়াচ িাওয়ার শ্কংবা নানা ধরছনর লোছিা লোছিা প্রাণী, পাশ্খর 
সছঙ্গ সময় কািাছনা। পরশ্দন চছ� োওয়া োয় বাশ্�্াছম। এখাছন ্ামবাসীছদর সছঙ্গ অরছণ্য 
কািাছনার অশ্ভজ্ঞতা শ্নছজ শুছন শ্নছত পাছরন। এরপর চছ� োন সুধন্যখাশ্� ওয়াচ িাওয়ার—
লেখান লথছক প্রায়শই বার লদখা োয়। লদখা শ্ম�ছব বন্য ভলুেক, �শ্রণ শ্কংবা কুশ্মছরর। রছয়ছে 
শ্মশ্টি জছ�র পুকুর, লেখাছন প্রায়ই নানা প্রাশ্ণ জ�পান করছত আছস। সুন্দর সৃ্শ্ত শ্নছয় শ্েছর 
আসুন ক�কাতায়।

(২) ক�কাতা-শ্দরা-সুন্দরবন-ক�কাতা

(৩ শ্দন/২ রাশ্ত্র)

একই সছঙ্গ সমুছরের �াতোশ্ন, অন্যশ্দছক রয়া� লবঙ্গছ�র ডাক শুছন োঁরা লরামাশ্ঞ্চত �ত 
চান—তাছঁদর জন্য এই িু্যরশ্ি আকষ্যণীয়। প্রথম শ্দন লপঁছে োন ক�কাতা লথছক শ্দরা, গাশ্ড়ছত 
বা লরেছন। শ্দরার লরামাশ্টিক সমুরে তসকছত আপনাছক স্াগত। রুছর শ্নন অমরাবতী পাক্য, 
শঙ্করপুর সমুরেতি, মন্দারমশ্ণ, চছন্দ্রশ্বর মশ্ন্দর, শ্নউ শ্দরার সাছয়ন্স লসটিার, এশ্শয়ার বৃ�ত্তম 
লমশ্রন অ্যাছকাশ্রয়াম, লনেক োম্য। পরশ্দন লভাছর লপঁছে োন পৃশ্থবীর বৃ�ত্তম ম্যানছ্াভ অরণ্য 
সুন্দরবছন। �ঞ্চ ভাড়া কছর এছকর পর এক বদ্ীপ খা� লপশ্রছয় সজছনখাশ্� এবং সুধন্যখাশ্� 
ওয়াচ িাওয়ার। বাছরর সছঙ্গ আরও নানা ধরছনর প্রাণী এবং পাশ্খর লরামাঞ্চকর উপশ্স্শ্তর 
চাষুেস দশ্যন লেন কাঁিা লদছব গাছয়। পরশ্দন বাশ্�্াম রুছর, �ছঞ্চ কছয়কশ্ি নদী লপশ্রছয় রাছত 
ক�কাতা প্রত্যাবত্যন।
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রাছজ্যর সম্দ। লদছশর গব্য। শ্বছশ্বর পে্যিন এবং বনভূশ্ম অঞ্চছ�র মানশ্চছত্র দীর্যশ্দন 
ধছর ঠাঁই কছর লনওয়া সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং জাতীয় উদ্যান পে্যিকছদর অন্যতম 
আকষ্যছণর লকন্দ্রশ্বনু্দ। দশ্ষেণ এশ্শয়ার লতা বছিই, পৃশ্থবীছতই এই ধরছনর অরণ্য-
বনাঞ্চ�-তৃণভূশ্ম-ব্যাঘ্রচারণ লষেত্র খুঁছজ পাওয়া শ্বর�। এই বদ্ীপ অঞ্চ� ভারত-
বাং�াছদছশর সীমানা জুছড় প্রায় ১০,০০০ বগ্য শ্কছ�াশ্মিার এ�াকা জুছড় অবশ্স্ত এবং 
শ্বছশ্বর সবছচছয় বড় ম্যানছ্াভ অরণ্য। একশ্দছক গঙ্গা, অন্যশ্দছক ব্রহ্মপুত্র পশ্�সমৃদ্ধ 
এই বদ্ীপ, বাং�ার শ্বখ্যাত রয়্যা� লবঙ্গ� িাইগাছরর চারণভূশ্ম। একশ্দছক অ�র� 
সমুছরে ল�ানা জছ�র লঢউছত  ষেছয় োছছে বনভূশ্ম, অন্যশ্দছক �য়ত লভছস উঠছে নতুন 

দ্ীপ—নতুন অরণ্য—নতুন জনপদ। ততশ্র �ছছে কুশ্মর আর মৎস্যজীবীছদর �ড়াইছয়র নতুন 
জীবনগাথা।

(৩) সুন্দরবন িাইগার িু্যর

(৩ শ্দন/২ রাশ্ত্র)

ক�কাতা লথছক গদখাশ্� লজশ্ি। এরপর শ্বছশ্বর শ্বস্য় ম্যানছ্াভ অরছণ্যর মধ্য শ্দছয় 
সুন্দরবছনর অরছণ্য। লসখান লথছক দুপুছর সজছনখাশ্� ব্যাঘ্র প্রকল্প। সধে্যায় সজছনখাশ্� ওয়াচ 
িাওয়ার লথছক নানা ধরছনর পশু-পাশ্খ লদছখ সজছনখাশ্� শ্মউশ্জয়াম রুছর রাছত ল�াছি� বা 
লবাছি সময় কািাছনা। পরশ্দন অরছণ্যর গ�ন গভীছর ঢুছক পড়া। সবছচছয় উছলেখছোগ্য �� 
বুশ্ড়দাশ্ব ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং মশ্রচিাঁশ্প লদখা। পরশ্দন সুধন্যখাশ্� এবং লদাবাশ্ঙ্ক ব্যাঘ্র প্রকল্প। 
রাছত শ্েছর আসুন ক�কাতায়।



ম্যানগ্যাভ ও ম্যান-ইটযাগেে

সুন্দেবন
জল-জঙ্গগলে সুন্দেবগনে মমযাট এলযাকযা ১৬,৯০০ বর্গ 

কককম৷ পকচিমবগঙ্গে অন্তভ্্গক্ত সুন্দেবন    বর্গ কককম৷ 
সুন্দেবন জযাতীয় উদ্যান সমুদ্র-তল মেগক রড় ৭.৫ 
কমটযাে উঁচুগত অবকথিত৷ ৫৪কট ম�যাগটযা দ্ীপ কনগয় এই 
উদ্যান৷ বগঙ্গযাপসযারগেে তীগে এই উদ্যাগনে বৃকটিপযাগতে 
পকেমযাণও মবকি৷ জুগনে মযাঝযামযাকঝ মেগক মসগটেম্বগেে 
মযাঝযামযাকঝ পর্গন্ত বৃকটি চগল৷ আদ্রত্গযাও প্যায় ৮০ িতযাংি৷ 
তযাপমযাত্যা ২০ কিক্ মেগক ৪৮ কিক্ মসলকসয়যাস৷ মম 
মেগক অগ্যাবে—এই সময় ঝড়-ঝঞ্যাে রগেটি প্গকযাপ 
েযাগক৷ এমনকক সযাইগ্যানও মদখযা মদয়৷ সযাতকট প্ধযান 
নদী এবং এইসব নদীে অজস্র খযাঁকড় কমগল কমগি এই 
নদী মমযাহনযাে ব-দ্ীপ৷ সব নদীে উগদেি্ সযারে-কমলন৷ 
নদীগুকল তযাই দকষিণমুখী৷
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এই অঞ্চগলে ইগকযা-কজও্যাকি অে্গযাৎ প্যাকৃকতক-
-ভ্গরযাল মজযায়যাে-ভযাঁটযাে ওপে কনভ্গে কগে রগড় 
উগেগ�৷ সযােযা কদগন অে্গযাৎ ২৪ ঘণ্যায় এখযাগন দু-
বযাে মজযায়যাে এবং দু-বযাে ভযাঁটযা আগস৷ মজযায়যাগে 
জগলযাচ্যাস প্যায় ৩ মেগক ৫, কখনও বযা ৮ কমটযাে 
উঁচুও হয়৷ কবকভন্ন অঞ্চগল কবকভন্ন রভীেতযা৷ খযাঁকড়-
গুগলযাগত এই মজযায়যাগেে িগল ক্রমি পকল (SILT) 
জমগ�৷ িগল নদী বযা খযাঁকড়ে তলগদি বযা রগভ্গে 
রভীেতযা ক্রমি কমগ�৷ িগল এইভযাগব সৃকটি হগচ্ 
নতুন দ্ীপ ও খযাঁকড়ে৷ সব্গদযা ভ্তগ্বেে আকঙ্গকরত 
পকেবত্গন ঘটগ�। কজও-মেগিযালকজে কদক মেগক 
এই অঞ্চল আজও তযাই অত্ন্ত গুরুত্বপ্ণ্গ৷

জলময় অেণ্৷ সুন্দেবন৷ সমুদ্র-লগ্ন রযাগঙ্গয় 
ব-দ্ীগপে এক কবগিষ ববকিটি্ময় আেণ্ক বযাস্তুতগ্রেে 
কযােগণ সুন্দেবনগক ১৯৮৭ করিস্যাগদে ইউগনগ্যাে 
১১তম মসিগন ওয়যার্্গ মহকেগটজ সযাইট কহগসগব 
মঘযাষণযা কেযা হয়৷ ৫১৩.৬ বর্গ মযাইল এলযাকযাগক এই 
‘সযাইট’ কহসযাগব কচকনিত কেযা হগয়গ�৷ ২০১৯-এে 
৩০ জযানুয়যাকে ‘েযামসে জলযাভ্কম’-ে মর্গযাদযা মদওয়যা 
হয় সুন্দেবন জলযাভ্কমগক৷

করিকটিেযা দযাকজ্গকলগেে মগতযা দকষিগণে এই 
অঞ্চলগকও কবগিষভযাগব নজে কদগত শুরু কগে৷ 
১৮৬৯ করিস্যাগদে প্েম সুন্দেবন অঞ্চগলে ওপে 
বন পকেচযালন কিকভিগনে অকধকযাে প্কতকঠিত হয়৷ 



১৮৬৫-ে বন আইগনে আওতযায় এই অেগণ্ে এক 
কবেযাট অংি ১৮৭৫ করিস্যাগদে সংেকষিত অেণ্ কহগসগব 
মঘযাকষত হয়৷ পগেে ব�ে বযাকক অংিও সংেকষিত 
অেগণ্ে মগধ্ অন্তভ্্গক্ত কেযাে পযািযাপযাকি এই অেণ্ 
মজলযা প্িযাসগনে আওতযাধীন েযাখযা হয়, বন দপ্তগেে 
কনয়্রেনযাধীন হয়৷

প্যােকমক বন পকেচযালনযা এবং প্িযাসকনক ইউকনট 
কহগসগব এককট অেণ্ কিকভিন ১৮৭৯ করিস্যাগদে রগড় 
মতযালযা হয়, বযাংলযাগদগিে খুলনযা হয় প্ধযান কযার্গযালয়৷ 
১৮৯৩ মেগক ১৮৯৮ এই পযাচঁ ব�গেে জন্ প্েম 
পকেচযালন পকেকল্পনযা কলকখত হয়৷

হুরকল নদীমুখ মেগক মমঘনযা নদীমুখ—২৬৬ 
কককম কবসৃ্ত এই অঞ্চল ২৪-পেরনযা, খুলনযা এবং 
বযাগখেরঞ্জ—এই কতন মজলযায় অবকথিত৷ মিষ 
দুই মজলযা বত্গমযান বযাংলযাগদগিে অন্তভ্্গক্ত, অে্গযাৎ 
বলযা রযায়, এই ব-দ্ীগপে মবকিেভযার অংিই ওই 
মদগিে মগধ্৷ এই কযােগণ সংলগ্ন বগঙ্গযাপসযারগেে 
২১০০ মেগক ২১২২ অষিযাংি-এ জগলে রভীেতযা 
হেযাৎই পকেবকত্গত হয়৷ ২০ কমটযাে মেগক 
৫০০ কমটযাে পর্গন্তও রভীেতযাে পকেবত্গন ঘগট৷  
এই প্যাকৃকতক রগত্গে কযােগণ, রযাগক বগল ‘SWATCH 
OF NO GROUND’ পকল ক্রমি দকষিণ কদগক সগে 
আসগ� অেবযা আেও প্ব কদগক সগে করগয় নতুন 
দ্ীপ রগড় উেগ�৷
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বযাগঘে পযাগয়ে �যাপ

মযািফ্যািস্ 

আচির্গ ভ্-প্কৃকত—মজযায়যাে-ভযাটযাে মখলযা
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বযাগঘে  জন্ কমকটি জগলে পুকুে

কনেযাপত্যাবলগয়ে মগধ্ নজেকমনযাে মেগক বযাঘ মদখগত উদ্ ্ ীব দি্গগকেযা

বযাঘ মদখযাে এমনই আগয়যাজন সুন্দেবগন



এখযাগনে ভ্কমরূগপে এই অনবেত 
ভযােনরড়গনে মখলযা এক আচির্গ অেগণ্ে সৃকটি 
কগেগ�৷ মস অেণ্ ম্যানগ্যাভ-অেণ্৷ ম্যানগ্যাভ 
অেগণ্ে রযাগ�ে ববকিটি্ হল—শ্যাসম্লগুগলযা 
মযাকটে উপগে উগে আগস। এইেকমই এক 
রযাগ�ে নযাম সুন্দেী। এই রযাগ�ে জন্ই এই 
অেণ্ ‘সুন্দেবন’—সুন্দেীরযাগ�ে অেণ্।

এমনকী এককট মজযায়যাে-ভযঁাটযাগতই এখযাগন 
জল-কযাদযাে আচির্গ ভ্কমরূপ বতকে হয়৷ 
এখযাগন ব-দ্ীগপে ওপে, নদী-মমযাহনযায়, 
মরখযাগন নদীে কনম্ন রকত এবং মজযায়যাে-ভযাঁটযা 
মখগল, মসখযাগনই সুন্দেবগনে এই কদ্গমযাক্ত 
ভ্কমরূপ বতকে হয়৷ ভযঁাটযাে সময় এই ভ্কম 
মদখযা রযায়, মজযায়যাগে জগলে তলযায় চগল রযায়৷ 
এই কদ্গমযাক্ত ভ্কমে কভতগেে কদগকে অংিই 
ম্যানগ্যাভ অেগণ্ে জন্ উপরুক্ত।

এইেকম অগনক কদ্গমযাক্ত পে 
বযা মযািফ্্যাটস্ �কড়গয় আগ� সুন্দেবন 
জযাতীয় উদ্যাগনে বযাইগে, মরগুকলগত এখন 
পর্গটকগদে জন্ কবকভন্ন ধেগনে ব্বথিযা কেযা 
হগয়গ�৷ ভযাঁটযাে সময় এইসব অঞ্চল মেগক 
সুন্দেবনগক উপগভযার কেযা রযায়৷

সুন্দেবগনে জীব পকেন্ডল সংেষিগণে জন্ 
কতনকট বন্প্যাণ অভয়যােণ্ বতকে কেযা হয়৷ 
সজগনখযাকল, হ্যাকলগি এবং মলযাকেয়যান অভয়যােণ্৷ 
বত্গমযাগন পকচিম সুন্দেবন নযাগম এককট অভয়যােণ্ 
বতকে হগয়গ�৷ ৬ বর্গ কককম-ে হ্যাকলগি দ্ীপই 
হ্যাকলগি অভয়যােণ্৷ বগঙ্গযাপসযারগেে কনকটবত্গী এই 
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সুন্দেবগনে কুমীে

সজগনখযাকল ওয়যাচ টযাওয়যাে, সুন্দেবন
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দ্ীপকট মযাতলযা নদীে তীগে। স্পগটি কিয়যাে, বন্ 
বযাকক্গং কিয়যাে এবং মেহসযাস ম্যাকযাওে জন্ এই 
দ্ীপ কবখ্যাত৷

নযানযা ধেগনে পযাকখ এবং কবলুপ্তপ্যায় বযা 
নকেবদ্ধ কেযা হয়কন এমন অগনক ধেগনে 
প্যাণীও এখযাগন আগ�৷ েয়্যাল মবঙ্গল টযাইরযাে 
সযাঁতগে সযঁাতগে মযাগঝ মগধ্ এখযাগনও ককচৎ 
চগল আগস৷

মলযাকেয়যান—৩৮ বর্গ কককমে এই দ্ীগপ 
মপঁগ� রযাওয়যা রযায় নযামখযানযা হগয়। এই দ্ীগপ 
বযাগঘেযা আগস নযা৷ পর্গটগকেযা কনভ্গগয় ঘুগে 
মবড়যায় ম্যানগ্যাভ অেগণ্৷ আগ� নযানযা ধেগনে 
সযাপ, আগ� পযাখী, কুকমে, হকেণ, আে িলকিন৷

চুলকযাকট এবং ধ্কলভযাসযাকন বনযাঞ্চগলে 
কলস দ্ীগপে কযাগ� ৪৬২.৩৯ বর্গ কককম 
এলযাকযা জুগড় কলস বন্প্যাণ এলযাকযা৷ কবকভন্ন 
নদীে এক অত্যাচির্গ পকেগবি বতকে হগয়গ�৷ 
এখযাগন সুন্দেবন অেগণ্ে েযামরঙ্গযা মেগঞ্জে 
মগধ্ ৫৩ িুট উঁচু এককট ওয়যাচটযাওয়যাে অে্গযাৎ 
নজেকমনযাে মেগক এই দ্ীগপে অসযাধযােণত্ব 
উপগভযার কেযা রযায়৷ চুলকযাকটগত ৭কট এবং 
ধ্কলভযাসযাকনগত ৯কট বযাঘ আগ�—এমন কেযা 
মিযানযা রযায়। এ�যাড়যা আগ� নযানযা ধেগনে 
বন্প্যাণ৷ এখযাগন মযাতলযা এবং েযাকুেযান নদীে 
কবিযাল ব্যাকপ্ত মরমন মচযাখ জুকড়গয় মদয়, মতমকন 
কুমীগেেযা প্কত ব�ে এই নদীে পযাগড় পযাগড় 
আগস সন্তযাগনে জন্ম কদগত৷ মসৌন্দর্গ আে 
ভয়ংকেতযা এখযাগন পযািযাপযাকি অবথিযান কগে।

প্যাগঙ্গযাকলন

সুন্দেবগন কেসযাস ম্যাকযাক (Rhesus Macaque)

েয়্যাল সুন্দেবন ওয়যাইর্ কেসট্গ, ঝেখযাকল
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বন
বাস

অভ্যস্ত জীবননর বাইনর, গৃহ-স্াচ্ছনদ্্যর ববডা শ্িশ্িনে অনেনা, অজানা 
অরন্্য অরন্্য ঘুনর ববডাননার মানন জীবননে বেনে বেনে বেো, জানা, 
ববাঝা। প্রেৃশ্ির বোনে েনেেটা শ্েননর জন্য সব ব্যস্তিা সশ্রনে বরনে 
েনে বেনি হনব। বসোননও আনে সাজাননা ঘর-বাশ্ড। বনবানস বনাবানসর 
শ্েশা বেোনিই এই সশ্েত্র িন্্যর উপস্াপনা।
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বরোবাশ্ড

হাশ্সমারা ব্নে ১৫ শ্েনোশ্মটার েূনর, মাোশ্রহাট ব্লনে অবশ্স্ি এই এোো৷ োনেই রনেনে বক্া ব্যাঘ্র অভোর্্য, 
হাশ্সমারা ব্নে ৩৫ শ্েনোশ্মটার েূনর। অন্যান্য উনলেেনোগ্য েশ্শনীে স্াননর মন্্য রনেনে েশ্ষি্ েেরাবাশ্ড বেপাি্শ 
পুনব্শাসন ও সংরষি্ বেন্দ্র, রশ্সেশ্বে শ্েশ্ডোোনা, বোেশ্বহার অভোর্্য, শ্েোপািা ফনরস্ট সাফাশ্র, বক্া ফনরস্ট 
সাফাশ্র ইি্যাশ্ে৷

পশ্চিমবঙ্গ অর্্য উন্নেন শ্নগম শ্েশ্মনটনির মােশ্ঙ্গ েনজ বপঁেনি বগনে নামনি হনব আশ্েপুরেুোর জংশন বস্টশনন৷ 
বরোবাশ্ড অরন্্যর েুব োনে অবশ্স্ি এই েনজর ঘনরর জানোে বনসই অরন্্যর পাশ্েনের েেোেশ্ে শুননি পাওো 
োে৷ পে্শটনেরা এোনন ্ােনে স্ানীে সংসৃ্শ্ির বোঁো পানবন৷

বনশ্রশ্ন, বনশ্িশ্্-সহ ১০শ্ট ঘনরর ভাডা ২২০০ টাো ব্নে ২৫০০ টাো।
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বোগানোনগর শ্িোনা ও বফান নম্বর : বরোবাশ্ড, হাশ্সমারা, আশ্েপুরেুোর, শহর—বরোবাশ্ড, শ্পন-
৭৩৪১২১৷ পে্শটনেরা েনজ বুশ্েং-এর জন্য ৯৯৩২৫-৮৮১৯৭/৮৫০৯৩-১৮৯৮৫ নম্বনর বোগানোগ 
েরনি পানরন৷ অনোইনন বুশ্েং-এর ব্যবস্া আনে৷
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জেঢাো নেীর িীনর অবশ্স্ি ঝােং বা বঝাোং-এর প্রােৃশ্িে নেনাশ্ভরাম বসৌদ্ে্শ বেেনে বোে 
জুশ্ডনে োে৷ এোনোর উনলেেনোগ্য েশ্শনীে স্ান হে শ্বদু্ বাঁ্, িােগাঁও শ্ভউ পনেন্ট, োপরামাশ্র এবং 
ভুটান সীমান্ত৷ শ্নেটিম বরে বস্টশন—শ্নউ মাে৷ শ্নেটিম বাস স্ট্যান্ড—বঝাোং৷ 

পশ্চিমবঙ্গ অর্্য উন্নেন শ্নগম শ্েশ্মনটনির বঝাোং শ্রভার ে্যাম্প শ্রসট্শশ্ট তিশ্র হনেনে জেঢাো 
নেীর িীনর৷ এোনোর প্রােৃশ্িে বসৌদ্ে্শ রম্ীে৷

োরশ্ট েনটনজর প্রশ্িশ্ট শ্বিশে্যা শ্বশ্শষ্ট। ভাডা ২৫০০ টাো েনর।

বঝাোং
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বোগানোনগর শ্িোনা ও বফান নম্বর : বঝাোং 
বাজার, রঙ্গ ফনরস্ট, শহর-বঝাোং, শ্পন-৭৩৪৫০৩৷ 
বফানন বুশ্েং-এর জন্য ৯৪৭৬৩-৯২০২৬/৯৪৩৪৮-
৩৪৩৪৪ নম্বনর বোগানোগ েরা বেনি পানর৷ 
অনোইনন বুশ্েং-এর ব্যবস্া রনেনে৷



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 162

োভা
২৩৫০ শ্মটার উঁেুনি প্রেৃশ্ির বোনে বজনগ ওিা এে শহর োভা৷ 

শব্দবন্ধনীর মাোে বে শহনরর ব্্শনা েরা োে না৷ এেশ্েনে বরনফ 
ঢাো শ্হমােনের এনের পর এে শৃঙ্গ, অন্যশ্েনে গভীর নীে আোনশর 
হািোশ্ন৷ সূে্শাস্ত বেোর সবন্নে সুদ্র জােগা সাননসট পনেনন্টর 
বসৌদ্ে্শ েেনও বভাো োে না৷ উত্তরবনঙ্গর বগটওনে শ্হনসনব শ্েশ্নিি শহর 
োশ্েম্পং ব্নে োভার েূরত্ব ৩২ শ্েনোশ্মটার৷ শ্নেটিম শ্বমানবদ্র-
বাগনিাগরা৷ শ্নেটিম বরে বস্টশন-শ্নউ জেপাইগুশ্ড৷

১৩শ্ট েনটনজর ভাডা ১১০০, ১৪০০ এবং ১৫০০ টাো।

বোগানোনগর শ্িোনা ও বফান 
নম্বর : োভা অর্্য অঞ্চে, শহর-
োশ্েম্পং, শ্পন-৭৩৪৩১৯৷ এোনন বফানন  
বুশ্েং-এর জন্য ৮৯৭২০-০০২৭৮/৮০১৬১-
০৫২২১/৯৭৩৪১-৬৪১১৩/৯৬৩৫২-৪২০১৪ নম্বনর 
বোগানোগ েরা বেনি পানর৷ অনোইননও বুশ্েং-
এর ব্যবস্া আনে৷
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বোনেগাঁও
শহনরর ক্াশ্ন্ত আর হইেই ব্নে এে্াক্াে শি বোজন েূনর৷ শ্স্র 

শান্ত অ্ে প্রা্েঞ্চে পাহানডর সামনন ্্যানমগ্ন প্রেৃশ্ি৷ োশ্জ্শশ্েং বজোর 
োশ্েম্পং মহেুমার বোনেগাঁও৷

উত্তরবঙ্গগামী বে বোনও বরেনন বেনপ বপঁনে োন শ্নউ জেপাইগুশ্ড 
বস্টশন৷ বসোন ব্নে োশ্েম্পং, বরশ্ে হনে ১০৩ শ্েনোশ্মটার েূনর এই 
বোনেগাঁও৷ আবার গরুবা্ান, োভা হনেও বপঁেননা োে এোনন৷

বশ্েম, জ্যাবশ্েং, অশ্ে্শি-সহ ১২শ্ট েনটজ এবং েুশ্ট সুইট এে ে্াে 
অসা্ার্৷ ভাডা ২২০০ ব্নে ৩৫০০ টাো৷ শ্টশ্ভ, অ্যাটােি বা্ আর 
ে্যাশ্ন্টন-এর সুশ্ব্া রনেনে৷
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বোগানোনগর শ্িোনা ও বফান নম্বর : বোনেগাঁও, োশ্েম্পং-৭৩৪৩১৪৷ 
বফান নম্বর—৯৪৩৪১-১৫৪৫৫/৬২৯৪৪-৩৯১৮৯৷

প্রেৃশ্িনপ্রশ্মেনের জন্য আেশ্শ৷ পাহাড আর জঙ্গনে বঘরা শান্ত সমাশ্হি 
এোো৷ ৮০ শ্মটার েীঘ্শ ঝুেন্ত ফুটশ্রিজ পে্শটেনের োনে েুবই জনশ্প্রে৷ 
বোনেগাঁও ব্নে মাত্র োর শ্েনোশ্মটার েূনর বেপো আশ্েবাসীনের  
গ্াম োনফর৷ বসোন ব্নে োঞ্চনজঙ্া অপরূপ৷ েপাে ভানো ্ােনে 
ঝাশ্ন্ডোরা শ্ভউ পনেন্ট ব্নে সূনে্শােে উপনভাগ েনর শ্ননি পানরন৷
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বেপোজগৎ

োশ্জ্শশ্েং তশে শহর ব্নে মাত্র ১৯ শ্েনোশ্মটার েূনরর বোট্ট এে গ্াম বেপোজগৎ৷ শ্নজস্ বসৌদ্নে্শ সমৃদ্ধ এই 
স্ানশ্ট ৬৯৫৬ ফুট উেুঁনি অবশ্স্ি৷ প্রেৃশ্িনপ্রমী বেনোনও মানুষনে এোনন অন্তি ২শ্ট শ্েন োটানিই হনব৷ ঘুম 
পব্শিশৃঙ্গ মাত্র ১.৫ শ্েনোশ্মটার েূনর৷ োশ্জ্শশ্েং ঘুরনি বগনে সনঙ্গ অবশ্যই বেপোজগৎ ঘুনর আসা োে৷ শ্নেটিম 
শ্বমানবদ্র-বাগনিাগরা, শ্নেটিম বরে বস্টশন-শ্নউ জেপাইগুশ্ড৷

৫শ্ট নন-এশ্স ঘনর ্াোর ব্যবস্া আনে। ভাডা ৩০০০ ব্নে ৩৫০০ টাো।
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বোগানোনগর শ্িোনা ও বফান নম্বর : বেপোজগৎ৷ শহর-োশ্জ্শশ্েং, 
শ্পন-৭৩৪১০২৷ বফানন ৯৪৩৪৩-২৮৯৭৯/৯৪৭৪৫-৮৪৯২৫ নম্বনর 
বোগানোগ েরা বেনি পানর৷
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মংপং

পূব্শ শ্হমােনে প্রেৃশ্ির বোনে অনবে্য এে পে্শটননেন্দ্র৷ সূনে্শর হােো আভা আর িাণ্া বািাস বেন বসৌদ্নে্শ নিুন 
মাত্রা বোগ েনর প্রশ্িষি্৷

শ্িস্তার িীনর বননভাজননর স্াে শ্ননি পানরন৷ অ্বা ঘন অর্্যাশ্নর ম্্য শ্েনে প্রেৃশ্িনে োে ব্নে েুঁনে বেেনি 
অংশ শ্ননি পানরন বরেশ্েংনেও৷ উোর প্রেৃশ্ির বোে েুঁনে বহঁনট আসুন নেীর িীর ্নর অ্বা োশ্নেটা জঙ্গনের 
শ্ভিনর। জািীে সডে পার হনে গােগাোশ্েনি বঘরা রাস্তা ্নর বপঁনে োন বোট্ট এে নেী-উপি্যোে৷ বেনে শ্ননি 
পানরন শ্রিশ্টশ আশ্ে্শনটেোনরর অনন্য শ্নেশ্শন-বসবে শ্রিজ৷ গাশ্ডনি বেনপ আরও ১০ শ্মশ্নট—বপঁনে োন বসবনে৷

শ্নেটবি্শী বরেওনে বস্টশন শ্নউ জেপাইগুশ্ড৷ শ্শশ্েগুশ্ড ব্নে সডেপন্ ৩২ শ্েনোশ্মটার৷

োরশ্ট শীিািপ শ্নেশ্্রিি ইনো টুশ্রজম েনটজ—োশ্েজ, মুনাে, রোনগাপান আর োকু্ (cuckoo)৷ প্রশ্িশ্টর ভাডা 
তেশ্নে ২০০০ টাো৷ আনে আরও োরশ্ট শ্বিশে্যাশ্বশ্শষ্ট ঘর৷ ভাডা ২৫০০ টাো েনর৷ 
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বোগানোনগর শ্িোনা ও বফান নম্বর : মংপং, োশ্েম্পং-৭৩৪০০১৷ 
বফান নম্বর—৯০০২৩-৭১৮৫০/৯৪৭৪০-৮৪৫৮২
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মূশ্ি্শ

গরুমারা জািীে উে্যান, োপডামাশ্র ওোইল্ড 
োইফ স্যাংেুোশ্র, োটাগুশ্ড অর্্য, েুশ্নোর জঙ্গে, 
েুেেুশ্ে বাি্শ স্যাংেুোশ্র—এি শ্েেু বে গুনন বশষ 
েরা োে না। আর এই সবশ্েেুই মূশ্ি্শ ইনোটুশ্রজম 
বসন্টানরর আশপানশ।

শ্শশ্েগুশ্ড ব্নে েূরত্ব ৭৩ শ্েনোশ্মটার আর 
শ্নউ মাে জংশন ব্নে ১৮ শ্েনোশ্মটার। এোডা 
বাগনিাগরা শ্বমানবদ্র ব্নেও মূশ্ি্শ বপঁনে বেনি 
পানর।

এোনোর বনানীনি েনটজ ও শ্বিশে্যা শ্বশ্শষ্ট ঘর 
শ্মশ্েনে ১৬শ্ট ইউশ্ননট রনেনে ্াোর ব্যবস্া। ভাডা 
২০০০ টাো ব্নে ২৮০০ টাো। শ্টশ্ভ, বািানুেূে 
ব্যবস্া, অ্যাটাচ্ ি বা্, ইন্টারেম োডাও রনেনে 
ওোইফাই এবং ে্যানশ্টননর সুশ্ব্া।

বোগানোগ : গ্াম-উত্তর ্ূপনঝারা, বপাস্ট অশ্ফস-
বািাবাশ্ড, ্ানা-মাশ্টোশ্ে, বজো-জেপাইগুশ্ড, 
মােবাজার-৭৩৫২০৬, বফান-৯৭৩৪৯-২৭৮৭৯
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প্যানরন

উইে-এনন্ড ববডানি বেনি োন ? প্রেৃশ্ির আনোে শাশ্ন্তর সন্ধান 
েরনি ঘুনর আসুন িুোনস্শর ‘প্যানরন’ ব্নে। ঘন সবুজ বন, নেী, 
েৃশ্ষজশ্ম, েশ্বর মনিা সুদ্র গ্াম—আর েী-ই বা োইনি প্যানরন ? 
‘শ্বদু্’ োওোর পন্ ভুটান ও ভারি সীমানন্ত অবশ্স্ি এই 
‘প্যানরন’। জেঢাো ব্নে গাশ্ডনি ১০ শ্েনোশ্মটার।

শ্বদু্র শ্েনে বেনি অপূব্শ প্রােৃশ্িে বসৌদ্ে্শ আপনানে বমাশ্হি 
েনর বেনব। প্রেৃশ্ি এোনন অেৃপ্।

‘প্যানরন’ েনটনজর পানশই বোট জেশ্বেু্যৎ বেন্দ্র। এোন 
ব্নেই বনোর শ্রসট্শ ও ‘পানরন’ ফনরস্ট শ্ভনেনজ শ্বেু্যৎ সরবরাহ 
েরা হে।

‘শ্বদু্’ োওোর পন্ এশ্গনে বাঁশ্েনের রাস্তা ্রনে ভারি-
ভুটান সীমানন্তর বশষ প্রানন্ত ‘প্যানরন’। জেঢাো ব্নে ভাডার গাশ্ড 
শ্মেনব। শ্শশ্েগুশ্ড ব্নে জেঢাো হনে ‘প্যানরন’ ১১৬ শ্েনোশ্মটার। 
‘প্যানরন’-এ রনেনে ৪শ্ট েনটজ। প্রশ্িশ্টর ভাডা তেশ্নে ২০০০ 
টাো।

বোগানোগ :

জেঢাো-৭৩৪৫০৩
বফান নম্বর-৯৪৭৪৯-০৫২৮২
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সামশ্সং

বোট্ট পাহাশ্ড গ্াম সামশ্সং। সবুজ ো বাশ্গো, পাহাড আর জঙ্গনের বসৌদ্ে্শ শ্েনে বমাডা।
বনওডা ভ্যাশ্ে ন্যাশনাে পাে্শ ব্নে েূরত্ব ১৮ শ্েনোশ্মটার। সামশ্সং-এ বৃশ্ষ্টর পশ্রমা্ ববশ্শ। অসংে্য শ্পেশ্নে 

স্পট েশ্ডনে শ্েশ্টনে রনেনে। োশ্ে গুরাজ, রশ্ে আইে্যান্ড, সানিানেনোো। বনওডা ভ্যাশ্ে ন্যাশনাে পাে্শ এোন ব্নে  
১ ঘণ্ার েূরনত্ব। ো-বাগান এোোে বনপাশ্ে ভাষাভাষী মানুনষর প্রা্ান্য রনেনে। বমনঘর ঘনর োশ্টনে আসনিই পানরন 
েনেেটা শ্েন।

রংনবরনির অজানা নানা পাশ্ের েেোেশ্ে এে ঝটোে ভুশ্েনে বেনব শহরবানসর ক্াশ্ন্ত। পষিীনপ্রমীনের স্গ্শরাজ্য। 
শ্শশ্েগুশ্ড ব্নে োেসা হনে ৮১ শ্েনোশ্মটার এবং শ্নউ মাে জংশন ব্নে ৩০ শ্েনোশ্মটার। শ্নেটবি্শী বরেওনে বস্টশন 
শ্নউ জেপাইগুশ্ড।

শ্বিশে্যার ৭ শ্ট ঘর—ভাডা ২৫০০ ব্নে ৩৫০০ টাো।
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বোগানোগ :
সামশ্সং, োশ্েম্পং-৭৩৫২২২।
বফান-৯৬৩৫৬-৬৬৮৪৬
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সানিানেনোো

োশ্েম্পং-এর বোট্ট গ্াম সানিানেনোো। নেীর নাম ব্নেই গ্ানমর নাম। বনপাশ্ে ভাষাে সানিানে মানন েমো 
এবং বোো মানন নেী। সামশ্সং ব্নে েূরত্ব ৫ শ্েনোশ্মটার। পাশ্ে আর প্রজাপশ্ির শ্বশ্েত্র সম্ার।

প্রেৃশ্িনে োে ব্নে জাননি সামশ্সং ব্নে বরেশ্েং েনর বপঁনে বেনি পানরন সানিানেনোোে। এোডাও বেেুন 
রশ্ে আইে্যান্ড, বমৌ-েুশ্ে।
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শ্শশ্েগুশ্ড ব্নে েূরত্ব ৮৫ শ্েনোশ্মটার। ৭শ্ট েনটজ োডাও রনেনে ২শ্ট ঘর—অনরঞ্জ ও স্ট্রনবশ্র। েনটনজর ভাডা 
১৮০০ টাো আর ঘরশ্পেু তেশ্নে ভাডা ২৫০০ টাো।

বোগানোগ :

সামশ্সং, োশ্েম্পং-৭৩৫২২২।

বফান নম্বর-৯৬৩৫৬-৬৬৮৪৬
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রাজাভািোওো

আশ্েপুরেুোর ব্নে ১৬ শ্েনোশ্মটার েূনর রাজাভািোওো বক্া টাইগার শ্রজানভ্শর অভ্যন্তনর অবশ্স্ি। টাইগার 
শ্রজাভ্শ োডাও জেন্তী নেী, হাশ্িনপািা, ফুন্টসশ্েং মুে্য আেষ্শ্। শ্শশ্েগুশ্ড ব্নে ১৮৫ শ্েনোশ্মটার আর বাগনিাগরা 
শ্বমানবদ্র ব্নে ২০০ শ্েনোশ্মটার। রাজাভািোওো-বক্া জঙ্গে েনজর ১৩শ্ট ঘনর রনেনে ৩২শ্ট শে্যা। ঘরশ্পেু ভাডা 
তেশ্নে ১৬০০ টাো ব্নে ৩৭০০ টাো।

বোগানোগ :

বক্া টাইগার শ্রজাভ্শ
আশ্েপুরেুোর-৭৩৫২২৭
বফান-৭৯০৮৯-৮৫৭৫২
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রশ্সেশ্বে

আশ্েপুরেুোর ব্নে ৩৪ শ্েনোশ্মটার এবং বোেশ্বহার ব্নে ৪৫ শ্েনোশ্মটার েূনর 
অবশ্স্ি রশ্সেশ্বে বাংোর বনপে্শটননর অন্যিম আেষ্শ্৷ রশ্সেশ্বে ব্নে ২ শ্েনোশ্মটার 
েূনর রনেনে জেোপাডা, প্রেৃশ্িনপ্রমীনের ভােবাসার জােগা৷ পে্শটেরা এোনন এনে অরন্্যর 
বসৌদ্ে্শ এবং বক্া ব্যাঘ্র অভোরন্্যর বসৌদ্ে্শ উপনভাগ েরনি পারনবন৷ অন্যান্য েশ্শনীে 
জােগা হে—বোেশ্বহার রাজপ্রাসাে, বক্া জঙ্গে সাফাশ্র, রশ্সেশ্বে শ্মশ্ন জু ইি্যাশ্ে৷

এোনন রনেনে ২শ্ট েনটজ। ভাডা ১২০০ টাো েনর।

বোগানোনগর শ্িোনা ও বফান নম্বর : 
রশ্সেশ্বে, বোেশ্বহার, শ্পন-৭৩৪১২১৷ বুশ্েং-এর 
জন্য ৯৫৬৪২-৮৪০৪৭/৮৫০৯৩-১৮৯৮৫ নম্বনর 
বোগানোগ েরনি পানরন৷ অনোইনন বুশ্েং-এর 
ব্যবস্াও আনে৷



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 181



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 182

গডপঞ্চনোট

পুরুশ্েোে পানঞ্চি পাহানডর বোনে অবশ্স্ি গডপঞ্চনোট হে এে প্রােীন েুনগ্শ বঘরা শহর৷ বাংোর বুনে অষ্টােশ 
শিনে বে বশ্গ্শর আক্রম্ হনেশ্েে, এোনোর প্রােীন েুগ্শগুশ্ের ধ্ংসাবনশষ বেেনে বুঝনি পারা োে৷ প্রসঙ্গি উনলেে্য, 
১৭৪০ সানের এশ্প্রনে আশ্েবশ্ে্শ োঁ বাংোর নবাব হন, সরফরাজ োননে পরাশ্জি এবং হি্যা েনর৷ অন্যান্য উনলেেনোগ্য 
েশ্শনীে স্ান হে—পানঞ্চি বাঁ্, জেেণ্ী পাহাড, মাই্ন বাঁ্, শ্রিশ্ঞ্চ ্াম ইি্যাশ্ে৷

পশ্চিমবঙ্গ অর্্য উন্নেন শ্নগম শ্েশ্মনটনির গডপঞ্চনোট প্রেৃশ্ি ভ্রম্ বেনন্দ্র বপঁেনি বরেনন বা বানস োওো 
োে৷ েেোিা ব্নে ২৫২ শ্েনোশ্মটার৷ আসাননসাে ব্নে ৩৪ শ্েনেশ্মটার এবং পুরুশ্েো ব্নে ৬৫ শ্েনোশ্মটার৷ 
শ্নেটিম বরে বস্টশন বরাের (পূব্শ বরেওনে) এবং আর্্শা (েশ্ষি্-পূব্শ বরেওনে)৷

১৭শ্ট েনটনজর ভাডা ১৮০০ ব্নে ৪৫০০ টাো। এোডাও রনেনে ৬শ্ট ঘর। প্রশ্িশ্টর ভাডা ৩০০০ টাো।
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বোগানোনগর শ্িোনা ও বফান নম্বর : গ্াম–বাঘমারা, বপাস্ট অশ্ফস—
রামপুর, ্ ানা–বনবুশ্রো, শহর–রঘুনা্পুর, শ্পন-৭২৩১২১৷ অনোইন বুশ্েং 
োডাও বফানন বুশ্েং-এর জন্য ৮০১৬৩-০৪৭০৯/৯৪৩৪৯-৯০৩৭৮ নম্বনর 
বোগানোগ েরনি পানরন৷ অনোইনন বুশ্েং-এর ব্যবস্া আনে৷
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ঝাডগ্াম

ঝাডগ্াম পে্শটন বেন্দ্রশ্ট শ্বে্যাি ঝাডগ্াম রাজ প্রাসাে, রা্ােৃষ্ণ মশ্দ্র, েনে েুগ্শা মশ্দ্র, শ্েশ্কিগড রাজ প্যানেস-
এর জন্য৷ ঝাডগ্াম শহর ব্নে ৬ শ্েনোশ্মটার েূনর অবশ্স্ি জঙ্গেমহে জুেশ্জে্যাে পাে্শশ্ট পে্শটননর অন্যিম 
আেষ্শন্র বেন্দ্রশ্বদু্৷ অন্যশ্েনে ঝাডগ্াম শহর ব্নে ৪০ শ্েনোশ্মটার েূনর অবশ্স্ি ববেপাহাশ্ডনি িুেুং নেীর ওপর 
োদ্ারানী বাঁ্  এবং ববােরা জেপ্রপাি-সহ সাশ্বত্রী মশ্দ্র বেেনি প্রেুর মানুষ শ্ভড েনরন৷ সুব্্শনরোর িীনর হাশ্িবাশ্ড 
অর্্যও অন্যিম আেষ্শ্ীে বেন্দ্র৷

বাসপন্ েেোিা ব্নে ঝাডগ্ানমর েূরত্ব ১৭৮ শ্েনোশ্মটার এবং বরেনন ১৫৪ শ্েনোশ্মটার৷ েেোিা ব্নে 
সরাসশ্র ইস্পাি এক্নপ্রস, শ্স্টে এক্নপ্রস, হাওডা-রাঁশ্ে ইন্টারশ্সশ্ট এক্নপ্রস ্নর সরাসশ্র এোনন বপঁেননা োে৷ 
পশ্চিমবঙ্গ অর্্য উন্নেন শ্নগম শ্েশ্মনটনির ঝাডগ্াম প্রেৃশ্ি পে্শটন বেন্দ্র আসনে পে্শটেনের জন্য প্রেৃশ্ির বোনেই  
ইনো-েনটজ তিশ্র েরা হনেনে৷ বাঁেরভুো োিগুোনমর উন্াশ্েনে তিশ্র হনেনে এগুশ্ে৷

বোগানোনগর শ্িোনা ও বফান নম্বর : বােঁরভুো ইনো-টুশ্রজম েমনলেক্, ঝাডগ্াম, পশ্চিম বমশ্েনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, 

 শ্পন-৭২১৫০৭৷ পে্শটনেরা েনজ বুশ্েং-এর জন্য ৯০৯১৯-১৪৮২৮ নম্বনর বোগানোগ েরনি পানরন৷
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বো্াশুশ্ে

েেোিা ব্নে সডেপন্ ১৬৫ শ্েনোশ্মটার এবং ঝাডগ্াম বজো সের ব্নে মাত্র ১৫ শ্েনোশ্মটার েূনর এই 
বো্াশুশ্ের জঙ্গে৷ ঘন শাে অরন্্যর সবুজ হািোশ্ন৷

শ্নেটবি্শী বরেওনে বস্টশন ঝাডগ্াম৷ েেোিা ব্নে োে ইস্পাি এক্নপ্রস, শ্স্টে এক্নপ্রস, হাওডা-রাশঁ্ে 
ইন্টারশ্সশ্ট সহ নানা বরেন৷ বসোন ব্নে বাস বা বরেোনর বপঁনে োন বো্াশুশ্ে৷

প্রেৃশ্ি পে্শটন বেনন্দ্র েুসুম, পোশ, অজু্শন, মহুো, শ্পোশাে আর শাে এই েশ্ট ঘনরর ভাডা ১৬০০ ব্নে ২০০০ 
টাো৷ ঘনর বনস পানবন শ্টশ্ভ, অ্যাটােি বা্, ইন্টারেম এবং বািানুেূে ব্যবস্া৷ এোডা আনে ে্যাশ্ন্টন-ও৷

ঝাডগ্াম রাজবাশ্ড, েনেেুগ্শা মশ্দ্র-সহ এেগুচ্ছ পে্শটন বেন্দ্র ঘুনর বসাজা েনে আসুন বো্াশুশ্ে৷
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বোগানোনগর শ্িোনা ও বফান নম্বর : বো্াশুশ্ে বরঞ্জ ও শ্টম্বার শ্িনপা, বমশ্েনীপুর ফনরস্ট েনপ্শানরশন শ্িশ্ভশন, 
বো্াশুশ্ে, পশ্চিম বমশ্েনীপুর, বফান নম্বর—৯০৯১৯-১৪৮২৮৷
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গডেুমুে

হাওডা বজোে হুগশ্ে এবং োনমাের নে বেোনন শ্মশনে, বসোনন পে্শটেনের অন্যিম আেষ্শন্র বেন্দ্রশ্বদু্ হে 
গডেুমুে৷ শ্নেটিম বরে বস্টশন উেুনবশ্ডো৷ এেশ্েনে গঙ্গার বসৌদ্ে্শ, অন্যশ্েনে নেীবাঁ্, োনে ৫৮ বগটও বো হে৷ 
ওোনোর অন্যিম আেষ্শ্ হশ্র্ পাে্শ৷ গডেুমুে ব্নে োনেই রনেনে গাশ্েোরা—বেোনন োনমাের, হুগশ্ে এবং 
রূপনারাে্ নে এনস শ্মশনে এবং সুদ্র শ্পেশ্নে স্পট তিশ্র েনরনে৷

পশ্চিমবঙ্গ অর্্য উন্নেন শ্নগম শ্েশ্মনটনির গডেুমুে ইনো টুশ্রজম বসন্টারশ্ট এনক্বানর নেীর ্ানর৷ রনেনে িবে 
ববনির শ্িোক্ ঘর—সমস্ত সুনোগসুশ্ব্াসহ এবং শ্শশুনের আোো বেোর জােগা৷ পে্শটেনের অন্যিম আেষ্শন্র 
বেন্দ্র৷

রূপনারাে্, গঙ্গা, োনমাের ও সরস্িী-এই ৪ শ্ট শীিািপ শ্নেশ্্রিি ঘনরর প্রশ্িশ্টর তেশ্নে ভাডা ২০০০ টাো।
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বোগানোনগর শ্িোনা ও বফান নম্বর : ঘুশ্ডগাশ্ে, ইশ্দ্রানগর, ৫৮ বগট, বফশ্র ঘাট, ্ানা-শ্যামপুর, শহর—হাওডা, শ্পন-
৭১১৩১৫৷ পে্শটনেরা েনজ বুশ্েং-এর জন্য ৯৯০৩৪-১২১৪৭/৯৮৩১৫-১০৯৯৭/৯২৩১৬-৯৬১১৫/৮৬১৭৭-৬৪৭৫৮ নম্বনর 
বোগানোগ েরনি পানরন৷ অনোইনন বুশ্েং-এর ব্যবস্া আনে৷
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িাজপুর

সমুর্সসেি বরাবরই সুদ্র৷ িাজপুর হে ভারনির অন্যিম আেষ্শ্ীে র্ষ্টব্য স্ানগুশ্ের মন্্য অন্যিম৷ েশ্ষি্বনঙ্গর 
পূব্শ বমশ্েনীপুনরর িাজপুর অন্যিম বরেষ্ঠ সমুর্সসেি৷ েেোিা-শ্েঘা রুনটর ওপর, শ্েঘা ব্নে ১৬ শ্েনোশ্মটার েূনর 
অবশ্স্ি িাজপুর৷ েুব োনেই জনশ্প্রে মদ্ারমশ্্ এবং শঙ্করপুর৷ পশ্চিমবনঙ্গর পে্শটন বৃনত্ত অন্যিম আেষ্শ্ীে৷ এেশ্েনে 
্ূ-্ূ বােুমে িটভূশ্ম আর িার ম্্য শ্েনে বহঁনট োনচ্ছ সাশ্র সাশ্র োে োঁেডা৷ োনেই উেেপুর৷ রনেনে নানা ্রননর 
জেক্রীডার সুনোগ৷ েেোিা 
ব্নে িাজপুর ১৮০ শ্েনোশ্মটার৷ 
্ম্শিো ব্নে বানসও োওো 
োে৷

পশ্চিমবঙ্গ অর্্য উন্নেন 
শ্নগনমর িাজপুর প্রেৃশ্ি 
পে্শটন বেন্দ্রশ্ট এমন জােগাে, 
বেোন ব্নে বেেনে মনন হনব 
সমুর্ আর সীমানা শ্মনশ বগনে৷ 
আশপানশ রনেনে গভীর অর্্য৷

েুশ্ট শ্বিশে্যা শ্বশ্শষ্ট বািানুেূে 
ঘনরর তেশ্নে ভাডা ২৫০০ ও 
৩৫০০ টাো। েুশ্ট সুইনটর ভাডা 
৪০০০ টাো েনর।
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বোগানোনগর শ্িোনা ও বফান নম্বর : িাজপুর আউট বপাস্ট, শ্বট-শঙ্করপুর, বরঞ্জ-োশঁ্্, পূব্শ বমশ্েনীপুর 
ফনরস্ট শ্িশ্ভশন, পূব্শ বমশ্েনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ৷ শ্পন-৭২১৬৫৬৷ বুশ্েং-এর জন্য ৯০৯১৯-১৪৮২৮ নম্বনর বোগানোগ 
েরা বেনি পানর৷
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মুেুটমশ্্পুর

মুেুটমশ্্পুনর বসানাঝুশ্রর অরন্্য বনবাস। বাঁেুডা বজোর োিডা মহেুমা ব্নে ৯ শ্েনোশ্মটার েূনর রনেনে অর্্য৷ 
এোননর সবনেনে উনলেেনোগ্য েশ্শনীে হে েংসাবিী এবং েুমারী নেীর সঙ্গমস্ে৷ মুেুটমশ্্পুর শ্বে্যাি েংসাবিী 
বাঁন্র জন্য৷ রনেনে শ্িোর পাে্শ এবং পনরশনা্ মশ্দ্র৷ মুেুটমশ্্পুর ব্নে ৩ শ্েনোশ্মটার েূনর রনেনে মা অশ্ম্বো 
মশ্দ্র৷ উনলেেনোগ্য আেষ্শ্ হে ববাশ্টং৷ পে্শটেরা ইনচ্ছ েরনে মুেুটমশ্্পুর ব্নে ৬৫ শ্েনোশ্মটার েূনর শ্বষু্ণপুর ঘুনর 
আসনি পানরন৷ শ্নেটিম বরে বস্টশন বাঁেুডা৷ েেোিা ব্নে েূরত্ব ২১০ শ্েনোশ্মটার৷

৪ শ্ট বািানুেূে ঘনরর ভাডা ২০০০ টাো েনর। ফ্যাশ্মশ্ে রুম ৩ শ্ট নন-এশ্স—৬ শে্যার। িাে, িমাে মাহুে।  
প্র্ম েুশ্ট ঘনরর ভাডা ৩৩০০ টাো তেশ্নে। মাহুনের ভাডা ৪৪০০ টাো। এোডা েুশ্ট এশ্স েনটজ আনে।  
ভাডা ২০০০ টাো তেশ্নে।
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বোগানোনগর শ্িোনা ও বফান নম্বর : 

গ্াম-মুেুটমশ্্পুর, মহেুমা-োিডা, বজো-বােুঁডা, শহর-মুেুটমশ্্পুর,

শ্পন-৭২২১৩৫৷ বুশ্েং-এর জন্য ৮২০৭২-০৪৬৩৫ নম্বনর বোগানোগ েরা বেনি পানর৷
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বঙ্গদর্শন
বাংলার সংস্কৃ শ্ি ও ঐশ্িহ্য শ্বশ্বে আজও বাংলার মাথা উঁচু কশ্র ররশ্েশ্ে। কেনও 

ধম্শশ্কশ্্রিক শ্রল্পকলা, কেনও বা কুশ্িরশ্রল্প, কেনও বা সাশ্হি্য-দর্শন। িাোডাও আশ্ে 
জনজািীয় জীবন-সংস্কৃ শ্ির আশ্দমিার আধুশ্নক ধারাবাশ্হকিা।

জীবশ্নর সবশ্ষেশ্রেই ররেষ্ঠিার প্রশ্ি গভীর শ্নষ্ঠা বাংলাশ্ক নিুন জীবশ্ন প্রাশ্িি কশ্র 
চশ্লশ্ে। এই গশ্িরীলিাই ধরা পশ্ডশ্ে এই সংে্যার ‘বঙ্গদর্শন’-এ একগুচ্ছ শ্নবশ্ধে।
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রকাশ্না রদশ্রর ইশ্িহাশ্সর প্রধান কথাই হল রসই 
রদশ্রর জনসাধারশ্ির কথা। আর জনসাধারশ্ির ইশ্িহাস 
হল রসই রদশ্রর সমাজশ্বন্যাশ্সর ইশ্িহাস। সমাজশ্বন্যাস 
অথবা বকৃহত্তর সামাশ্জক ইশ্িহাশ্স রাশ্্রিক ইশ্িহাশ্সর মশ্িা 
সন-িাশ্রে অশ্পষোককৃ ি কম গুরুত্বপূি্শ মশ্ন হশ্লও একথা 
মশ্ন রােশ্ি হশ্ব রে রা্রিীয় বা সামাশ্জক শ্বপ্লব অশ্নক 
সময়ই সমাশ্জর রচহারািা এশ্কবাশ্র বা অশ্নকিাই বদশ্ল 
রদয়। রাজা বা রাজবংশ্রর হঠাৎ পশ্রবি্শন সমাজশ্বন্যাসশ্ক 
রািারাশ্ি পালশ্ি রদয় না। প্রাচীন বাংলা, ভারিবর্শ এমনশ্ক 
প্রাচীন পকৃশ্থবীর ইশ্িহাশ্স এই ধারাই রদো োয়। অশ্নশ্কই 
মশ্ন কশ্রন, রা্রিীয় ও সামাশ্জক ঘিনা ও শ্বপ্লশ্বও বহুশ্দন 
ধশ্র ধীশ্র ধীশ্রই শ্ববি্শশ্নর মশ্ধ্য শ্দশ্য় সমাজশ্বন্যাশ্স 
বদল ঘশ্ি।

রদো োশ্চ্ছ, আে্শশ্দর ভারশ্ি আগমশ্নর আশ্গ রে 
সমাজশ্বন্যাস শ্েল রসই সমাজশ্বন্যাশ্সর সমূ্ি্শ পশ্রবি্শন 

আশ্দবাসী সমাজ ও জঙ্গলমহল : বাংলার জীবনসংস্কৃ শ্ির 
উত্তরাশ্ধকার

আজও সম্ভব হয়শ্ন। আে্শ ও অনাে্শ—এই দুই সমাজশ্বন্যাশ্সর 
দ্বন্দ্ব ও সংঘাি চশ্লশ্ে প্রায় হাজার বেশ্ররও রবশ্র সময় 
ধশ্র এবং িারই ফলশ্রুশ্ি আজশ্কর সমাজ।

আশ্দবাসী অশ্থ্শ আমরা ‘আশ্দম বাশ্সন্া’ অথ্শাৎ  
োরা এককাশ্ল এ রদশ্রর প্রথম আশ্দবাসী, িাশ্দর 
উত্তরসূশ্রশ্দর বুশ্ি।

এই অশ্থ্শ ‘আশ্দবাসী’ বলশ্ি রকাশ্না একক রগাষ্ঠীশ্ক 
রবািায় না। ভারিবশ্র্শর নানা প্রাশ্তে িারা েশ্ডশ্য় শ্েশ্িশ্য় 
রশ্য়শ্ে। আশ্দবাসী রগাষ্ঠীগুশ্ল সংশ্বধাশ্নর িফশ্সলভুক্ত 
রগাষ্ঠী (Scheduled tribe)। িাশঁ্দর জীবন-সংস্কৃ শ্ির 
শ্বশ্রষ্টিায় আজও িঁারা সকশ্লর নজর কাশ্ড। িঁারা 
সুপ্রাচীন ভারিজশ্নর উত্তরসূশ্র। িঁাশ্দর জীবনোরো, শ্দন-
চে্শা, রীশ্ি-নীশ্ি, আচার-অনুষ্ঠান, ধম্শশ্ববোস, অররীরী বা 
অশ্ি-প্রাককৃ ি রশ্ক্তর কল্পনা একিা শ্নশ্দ্শষ্ট জীবন-েক তিশ্র 
কশ্র শ্দশ্য়শ্ে।

সুশ্প্রয়া রায়

েশ্ব : কাজল শ্ববোস
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এই জীবন-েকশ্ক অষুেণ্ণ রাোর জন্য িাঁরা সদা 
উদগ্ীব। িবুও এই ‘েশ্ক’ রথশ্কই অশ্নশ্কই রপশ্রশ্েন  
িথাকশ্থি ‘উন্নি’ জীবশ্নর স্বপ্নশ্ক বাস্তবাশ্য়ি করশ্ি। 
অথ্শাৎ উন্নয়শ্নর ডানায় উডশ্ি রপশ্রশ্েন িঁারা। রসই 
উন্নয়ন এেনও চলশ্ে। পশ্চিমবশ্ঙ্গর আশ্দবাসীশ্দর সাশ্ব্শক 
উন্নয়নই রাজ্যসরকাশ্রর লষে্য।

এ প্রসশ্ঙ্গ িুশ্ল ধরা রেশ্ি পাশ্র শ্বশ্রষ্ট আশ্দবাসী 
গশ্বরক ও রলেক ধীশ্র্রিনাথ বাশ্স্র কথা — ‘একিা 
কথা পশ্রকল্পনাকারীরা ভুশ্ল োন রে, বহু েুগ হশ্ি োশ্দর 
অধেকাশ্র রফশ্ল রাো হশ্য়শ্ে, িাশ্দর হাি ধশ্র প্রের 
আশ্লাশ্ক রিশ্ন আনা োয় না, আশ্স্ত আশ্স্ত আনশ্ি হয়।’

জঙ্গলমহল
পশ্চিমবশ্ঙ্গর দশ্ষেি-পশ্চিম প্রাশ্তের পুরুশ্লয়া, বাকুঁডা ও 

পশ্চিম রমশ্দনীপুর রজলার ৮শ্ি ব্লক শ্নশ্য় ‘জঙ্গলমহল’—
প্ররাসশ্নক অঞ্চল।

এই অঞ্চল শ্বশ্ররভাশ্ব শ্পশ্েশ্য় শ্েল—স্বাস্্য ও শ্রষোর 
মানদশ্ডে। আশ্দবাসী-অধু্যশ্রি এই অঞ্চশ্লর দাশ্রদ্্য ও দুদ্শরা 
অি্যতে প্রকি। মা-মাশ্ি-মানুশ্রর সরকার শ্বগি আি বেশ্র 
পশ্রকশ্ল্পিভাশ্ব এই প্রথম ‘উন্নয়ন’-এর কাজ শুরু কশ্র 
ওই অঞ্চশ্ল। ২০১১ সাশ্ল নিুন সরকার গশ্ঠি হওয়ার পর 
‘জঙ্গলমহল’ শ্নশ্য় সকশ্লই আরাশ্বিি হশ্য় ওশ্ঠ।

২০০১ সাল রথশ্কই ওই অঞ্চশ্ল  শুরু হশ্য়শ্েল 
সন্তাসবাদী কাে্শকলাশ্পর নানা আিঙ্কজনক পশ্রশ্স্শ্ি। 
জঙ্গলমহশ্লর পে্শিন রক্রিগুশ্লা িেন রথশ্কই বা িার আশ্গ 

রথশ্কই পে্শিকশ্দর কাশ্ে শ্নরাপদ থাকশ্েল না। সরকাশ্র 
অনুমশ্ি পাওয়া োশ্চ্ছল না বনাঞ্চশ্লর বনবাংশ্লাগুশ্লায় 
োওয়ার। ধীশ্র ধীশ্র এশ্কর পর এক সরকাশ্র কম্শীশ্দর 
ওপর শুরু হল আক্রমি। সরকাশ্র নাস্শ বা থানার ওশ্স-
র ওপর চরমপন্ী আক্রমি প্ররাসশ্নক কাঠাশ্মাশ্ক ক্রমর 
দুব্শল কশ্র শ্দশ্ি লাগল। সরকাশ্র পশ্রশ্রবার সুশ্োগ 
রথশ্ক বশ্ঞ্চি হশ্ি লাগল মানুর। কারি সরকাশ্র কম্শী ও 
আশ্ধকাশ্রকশ্দর সব জায়গায় পাঠাশ্না োশ্চ্ছ না। এইভাশ্ব 
শ্বশ্চ্ছন্ন হশ্য় পডল জনগি ও সরকার িথা প্ররাসন।

এই শ্বশ্চ্ছন্নিার ফল হল মারাত্মক। একদল 
সুশ্োগসধোনী মানুর কেশ্না রাজননশ্িক দশ্লর কম্শী 
রসশ্জ, কেশ্না বা রাজনীশ্ির আদশ্র্শর বুশ্ল শুশ্নশ্য় বুভুষুে, 
অসহায় মানুরশ্ক কেশ্না বা রেশ্পশ্য় িুলল, কেশ্না বা 
শ্মশ্থ্য স্বপ্ন রদোশ্ি লাগল।

এইসব অঞ্চশ্লর সহজ-সরল আশ্দবাসীশ্দর জীবশ্ন 
ধীশ্র ধীশ্র রনশ্ম এল রঘার দুশ্দ্শন।

শুরু হল লডাই। শ্দন বদশ্লর স্বপ্ন রদোশ্না হশ্য়শ্েল 
িঁাশ্দর। বহুশ্দন ধশ্র ‘বশ্ঞ্চি’ হওয়ার রষোভ িাশ্দর 
শ্রশ্ষেি সম্প্রদায়শ্কও ধীশ্র ধীশ্র প্রশ্িবাদী কশ্র িুলল। 
রাশ্ির পর রাি বকৃদ্ধ-বকৃদ্ধা, নারী-শ্রশু-েুবক-েুবিীশ্দর 
জশ্ডা করা হি। অসহায় মানুরগুশ্লা বাধ্য হি, এইভাশ্ব 
মাইশ্লর পর মাইল অরি্য-পাহাডশ্বশ্ষ্টি অঞ্চশ্ল জশ্ডা 
হশ্ি। চলি রাজননশ্িক আদশ্র্শর নাশ্ম রনিাশ্দর বক্তকৃ িা 
ররানা, িঁাশ্দর কম্শকাশ্ডের রশ্রক হওয়া। সমাতেরাল 
প্ররাসন চালাশ্না হশ্ি লাগল রেন।
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২০১৫-র শ্ডশ্সম্বশ্র েেন জঙ্গলমহশ্লর প্রি্যতে 
অঞ্চলগুশ্লশ্ি ঘুশ্র রবডাশ্চ্ছলাম, কথা বলশ্েলাম গ্াশ্মর 
মানুশ্রর সশ্ঙ্গ, স্বশ্স্তর শ্নবোস রফলা রসই সব মানুর িঁাশ্দর 
দুঃসহ স্কৃশ্ি বশ্ল চলশ্েশ্লন। রসইসব রাশ্ির আিঙ্ক 
আজও ভুলশ্ি পাশ্রন না িঁারা।

শ্রশুশ্দর সু্ল বধে। চার করার উপায় রনই চাশ্রর। 
রেি পশ্ড আশ্ে ফাঁকা। লডাই, লডাই, লডাই। প্ররাসশ্নর 
শ্বরুশ্দ্ধ রষোভ প্ররশ্মি হয় রিা আবার রষোভ জন্ায় 
মাওপন্ী রনিাশ্দর শ্বরুশ্দ্ধ। দাশ্রদ্্যশ্লিষ্ট জীবশ্ন অসহনীয় 
কশ্ষ্টর ধারাপাি িঁাশ্দর স্বপ্নশ্ক মুশ্ে রদয় বারবার। ঘর, 
সংসার, গ্ামসমাজ—সব রেন েন্নোডা, িারই মশ্ধ্য 
নানারকশ্মর শ্নে্শািন। সশ্ধে হশ্ল ঘশ্রও রমশ্য়রা শ্নরাপশ্দ 
থাকশ্ি পাশ্র না। আচমকা রনশ্ম আশ্স রলাশ্ভর থাবা।

আশ্ন্ালশ্নর চশ্ররে ও অশ্ভমুে বদলাশ্ি লাগল ধীশ্র 
ধীশ্র। সকশ্লই বুিশ্লন—এর রথশ্ক মুশ্ক্ত চাই। মুশ্ক্ত এল 
অবশ্রশ্র। মুে্যমন্তী মমিা বশ্ন্্যাপাধ্যায় রপথ শ্নশ্য়ই শুরু 
করশ্লন রাশ্জ্য ‘পশ্রবি্শন’রক বাস্তবাশ্য়ি করশ্ি। রক্ত হাশ্ি 
রমাকাশ্বলা করশ্লন শ্িশ্ন ‘জঙ্গলমহল’-এর আশ্ন্ালন।

ইশ্িহাশ্সর পািা রথশ্ক ‘জঙ্গলমহল’ নামিা রপঁশ্ে 
রগল শ্বশ্বের রকাশ্ি রকাশ্ি। বাংলার অশ্নক মানুশ্ররই 
জঙ্গলমহল সম্শ্ক্শ স্পষ্ট ধারিা শ্েল না। একিা আশ্ন্ালন 
জঙ্গলমহলশ্ক শ্চশ্নশ্য় শ্দল। মানুর ক্রমর রকৌিূহলী হশ্য় 
উঠল জঙ্গলমহল সম্শ্ক্শ। জঙ্গলমহল আর অনুন্নয়ন রেন 
সমাথ্শক হশ্য় উশ্ঠশ্েল। আর আজ ? মারে আি বেশ্র 
‘জঙ্গলমহল’ হাঁিশ্ে উন্নয়শ্নর পশ্থ, উন্নয়শ্নর সশ্ঙ্গ।

জঙ্গলমহল-এর মানুরশ্ক ‘দুদ্শরা’ রথশ্ক মুশ্ক্ত শ্দশ্ি 
মুে্যমন্তী রঘারিা করশ্লন, দাশ্রদ্্যসীমার শ্নশ্চ থাকা 
সকশ্লর কাশ্ে দু-িাকা রকশ্জ দশ্র চাল রপঁশ্ে শ্দশ্ি হশ্ব। 
রভশ্ে োওয়া গিবণ্টন ব্যবস্াশ্ক সাশ্জশ্য় রফলা হল। শ্িশ্ন 
কশ্য়কমাশ্সর মশ্ধ্যই রঘারিা করশ্লন শ্িনশ্ি রজলা জুশ্ড 
সকশ্লর জন্যই োদ্য সুরষোর ব্যবস্া। অথ্শাৎ পুরুশ্লয়া, 
বাঁকুডা, পশ্চিম রমশ্দনীপুশ্রর সব মানুরই পাশ্বন দু-িাকা 
রকশ্জ দশ্র চাল।

জঙ্গলমহশ্লর মানুশ্রর মুশ্ে হাশ্স ফুিল। অনাহাশ্রর 
আরঙ্কা আর থাকল না। শ্রশুরা রেশ্ি লাগল সু্শ্ল। িাশ্দর 
জন্য শ্মড-রড শ্মশ্লর ব্যবস্া হল। সরকাশ্র কশ্লজ তিশ্র হল 
প্রি্যতে লালগশ্ড। আশ্ন্ালশ্নর মুে্য রক্রি শ্েল রে লালগড। 
িারই শ্দশ্ক শ্দশ্ক তিশ্র হল নানা মশ্ডল সু্ল। নয়াগ্াশ্ম হল 
সুপার রস্পরাশ্লশ্ি হাসপািাল। পুরুশ্লয়ায় শ্সধু-কানু-শ্বরসা 
শ্ববেশ্বদ্যালয়। প্রি্যতে অঞ্চশ্ল তিশ্র হল মসকৃি রাস্তা, গ্াশ্ম 
গ্াশ্ম রপঁশ্ে রগল পানীয় জল, শ্বদু্যৎ। শ্কশ্রারী রমশ্য়শ্দর 
অল্পবয়শ্স শ্বশ্য় বধে করশ্ি চালু হল কন্যাশ্রী। সারা রাজ্য 
জুশ্ডই শ্কশ্রারীশ্দর উন্নয়শ্ন ‘কন্যাশ্রী’ প্রকল্প সাফল্য 
রপল, সাডা রফলল। শ্কন্তু ‘জঙ্গলমহল’-এ এই প্রকশ্ল্পর 
ভূশ্মকা একিু আলাদা। শ্পশ্েশ্য়-পডা অঞ্চল, শ্পশ্েশ্য়-থাকা-
জনজাশ্ির কারশ্ি অল্প বয়শ্স রমশ্য়শ্দর শ্বশ্য় রদওয়ার রীশ্ি 
এোশ্ন অশ্নক রগাষ্ঠীর মশ্ধ্য রদো োয় ফশ্ল নারী শ্রষো ও 
নারী িথা প্রজনন স্বাশ্স্্যর অবস্া েুবই োরাপ। ‘কন্যাশ্রী’ 
প্রকল্প শ্বদ্যালশ্য় রমশ্য়শ্দর শ্নশ্য় আসশ্ি পারশ্ে আরও 
রবশ্র কশ্র। শ্বদ্যালশ্য় আসার ফশ্ল িাশ্দর মশ্ধ্য সশ্চিনিা 
এল। জীবনশ্ক রদেশ্ি লাগল অন্যভাশ্ব। িাশ্দর রদওয়া 
হল সাইশ্কল। দূরদূরাতে রথশ্ক সহজ হল িাশ্দর শ্বদ্যালশ্য় 
আসা। বেশ্র এেন ১০০০ িাকা কশ্র পাশ্চ্ছ িারা। দ্বাদর 
ররেশ্ি পে্শতে পডশ্ল অশ্ববাশ্হি রমশ্য়রা পাশ্চ্ছ ২৫,০০০ িাকা। 
উচ্চির শ্রষোর জন্য ‘কন্যাশ্রী ৩’ চালু হশ্য়শ্ে। প্রশ্রষেিও 
শুরু হশ্য়শ্ে িাশ্দর জন্য রকাথাও রকাথাও। চালু হল ‘সবুজ 
সাথী’। রমশ্য়শ্দর পর এবার রেশ্লরাও রপল সাইশ্কল।  
সু্শ্ল োওয়ািা হল সহজ। রপল স্বাধীনিার মজা। 
সবশ্মশ্লশ্য় পডাশ্রানা হশ্য় উঠল আনন্পাঠ। 
লিাশ্স উঠশ্িই শ্বনা পয়সায় নিুন বই, নিুন রপারাক, 
িাোডা নানা বকৃশ্ত্ত। আশ্দবাসী রেশ্লশ্মশ্য়শ্দর জন্য চালু  
হল—‘শ্রষোশ্রী’। তিশ্র হল অশ্নক আশ্দবাসী োরোবাস, 
আরেম-শ্বদ্যালয়।
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জঙ্গলমহশ্ল লাগল পশ্রবি্শশ্নর রোঁয়া। শ্দ্বিীয় দফায় 
শ্নব্শাচশ্ন শ্জশ্ি আবার সরকার গঠন করল মা-মাশ্ি-
মানুশ্রর সরকার। এই ‘মানুশ্রর জয়’-এ জঙ্গলমহল শ্নল 
গুরুত্বপূি্শ ভূশ্মকা। উজাড কশ্র িারা রভাি শ্দশ্য় শ্ফশ্রশ্য় 
আনল এই সরকারশ্ক।

মুে্যমন্তী মমিা বশ্ন্্যাপাধ্যায় বারবার েুশ্ি োন 
জঙ্গলমহশ্ল। রপঁশ্ে োন প্রি্যতে মানুশ্রর কাশ্ে। িারাও 
জাশ্নন—শ্িশ্ন আমাশ্দর ‘আপনজন’। শ্িশ্ন আশ্েন 
আমাশ্দর জন্য। আর মুে্যমন্তীত্ত জাশ্নন—ওরা আশ্ে 
সরকাশ্রর সশ্ঙ্গ। সরকার রিা ওশ্দরই। ওশ্দর শ্নশ্য়ই 
রিা সরকার গশ্ডশ্েন শ্িশ্ন। রাশ্জ্যর আশ্থ্শক সংকি 
সশ্্বেও বারবার চ্যাশ্লঞ্জ েুঁশ্ড রদন শ্িশ্ন রকশ্্রির শ্দশ্ক— 
১০০ শ্দশ্নর কাশ্জর িাকা বধে হশ্লও ওশ্দর কাজ রদব, 
োদ্য সুরষো প্রকশ্ল্পর িাকা না এশ্লও দুিাকা রকশ্জ দশ্র 
চাল রদওয়া হশ্ব।

না রেশ্য় মরশ্ব না জঙ্গলমহশ্লর মানুর। আমলাশ্রাশ্লর 
অনাহাশ্র মকৃিু্যর ঘিনা আর ঘিশ্ব না।

জঙ্গলমহশ্লর রোগাশ্োগ ব্যবস্াশ্ক উন্নি করশ্লন। 
বশ্ডা বশ্ডা রসিুর পারাপাশ্র গ্াম-গশ্ঞ্জ তিশ্র হল অশ্নক 
সাঁশ্কা, শ্স্পল ওশ্য়। অরি্য-পাহাশ্ডর জায়গায় রোগাশ্োগ 
ব্যবস্ার চশ্ররেিাই আলাদা। শুকশ্না নদী বর্শায় প্লাশ্বি হশ্য় 
োয়। আিশ্ক পশ্ডন গ্াশ্মর মানুর। এই অসুশ্বধা এশ্ক 
এশ্ক দূর করার কাজ চলশ্ে।

উন্নি রোগাশ্োগ ব্যবস্া, শ্বশুদ্ধ পানীয় জল, ঘশ্র ঘশ্র 
শ্বদু্যৎ—পাশ্টে শ্দশ্চ্ছ জঙ্গলমহলশ্ক।

ক্রমর সকশ্লর কাশ্েই সহজগম্য হশ্য় উঠশ্ে 
জঙ্গলমহল। পাহাড-অরি্য-নদী-রিারা-িরনা সকলশ্কই 
ডাকশ্ে। মানুশ্রর শ্ভড বাডশ্ে। িাই তিশ্র হশ্চ্ছ ‘পে্শিন-
সাশ্ক্শি’, জঙ্গলমহশ্লর এ প্রাতে রথশ্ক ও প্রাতে—রবলপাহাশ্ড, 
কাঁকরাশ্িাড রথশ্ক অশ্োধ্যাপাহাড, রাশ্িবাঁধ, শ্িশ্লশ্মশ্ল, 
সুিান রেমন আশ্ে, রিমশ্ন আশ্ে সাশ্রঙ্গা।

১৯৮০ সাল। শ্ববে পে্শিন শ্দবস (২৭ রসশ্টেম্বর)-এর 
র্াগাশ্ন গুরুত্ব রপল ‘Cultural Heritage’ সংরষেশ্ির 
কথা।

২০১৯ সাল। জঙ্গলমহশ্লর পে্শিশ্ন ‘Cultural 
Heritage’-এর গুরুশ্ত্বর কথা রভশ্ব রদেশ্ি হশ্ব নিুন 
কশ্র। ‘রলাক-প্রসার’ প্রকশ্ল্পর মাধ্যশ্ম রলাকসাংস্কৃ শ্িক 
শ্রল্পীশ্দর ভািা রদওয়া হশ্চ্ছ। রপ্রাগ্াম রদওয়া হশ্চ্ছ। 
রদওয়া হশ্য়শ্ে রলাকশ্রল্পীর কাড্শ। রদওয়া হশ্চ্ছ রপনরন।

রলাকশ্রশ্ল্পর এই পুনরুত্ান শুধু শ্কেু মানুরশ্ক আশ্থ্শক 
সুশ্বধা পাইশ্য় রদওয়ার জন্য এই প্রকল্প নয়।

আরও গভীশ্র রেশ্ি হশ্ব। এই অঞ্চশ্লর শ্বশ্ভন্ন 
জনজাশ্ির জীবনশ্বন্যাসশ্ক বুিশ্ি হশ্ব। জানশ্ি হশ্ব 
িাশ্দর ইশ্িহাস, ভূশ্গাল, ভারি িথা বাংলার ইশ্িহাশ্স 
এই অঞ্চল ও মানুশ্রর অবস্ান রকাথায়—একথা না বুিশ্ল 
জঙ্গলমহল-এর আশ্ন্ালন বা উন্নয়ন বা রাশ্তে শ্কেুই রবািা 
োশ্ব না। কশ্য়কশ্ি সরকাশ্র প্রকশ্ল্পর েশ্িয়ান োশ্পশ্য় 
রবািাশ্না োশ্ব না—জঙ্গলমহল রকন হাসশ্ে।
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বাোশ্লর জনি্বে ও আশ্দবাসী সমাজ

বাংলার সাংস্কৃ শ্িক ঐশ্িশ্হ্যর সংরষেশ্ির প্রসশ্ঙ্গ 
বাংলার আশ্দবাসী সংস্কৃ শ্ির গুরুত্বপূি্শ ভূশ্মকার কথা নিুন 
কশ্র আশ্লাশ্চি হওয়া দরকার। এই প্রসশ্ঙ্গই উশ্ঠ আশ্স 
বাোশ্লর জনি্বে ও বাংলার আশ্দবাসী সমাশ্জর কথা।

বাোশ্লর জনি্বে সম্্শশ্ক ধারিা পাওয়া োয় প্রাচীন 
ও বি্শমান বাস্তব সভ্যিা ও মানশ্সক সংস্কৃ শ্ির শ্বশ্লেরশ্ির 
মাধ্যশ্ম।

প্রথশ্মই বলশ্ি হয়, ‘জন’ অশ্থ্শ ‘People’-রক 
রবািায়। 

বাস্তব সভ্যিা ও মানশ্সক সংস্কৃ শ্িশ্ি শ্বশ্ভন্ন ‘জন’ বা 
জনশ্গাষ্ঠীর ‘সংশ্মরেশ্ির ইশ্িহাস’ লুশ্কশ্য় থাশ্ক। এই দুই 
‘বস্তু’ একশ্ি ‘রূপ’ গ্হি কশ্র রসই জশ্নর রীশ্ি-অনুষ্ঠান, 
আদর্শ-শ্ববোস, উপায়-উপকরশ্ির মশ্ধ্য শ্দশ্য় প্রকাশ্রি 
হয়। রেমন প্রকাশ্রি হয় িাশ্দর ভারার মশ্ধ্য শ্দশ্য়।

এক জনশ্গাষ্ঠী আশ্রক জনশ্গাষ্ঠী দ্বারা প্রভাশ্বি 
হশ্ব, এিাই স্বাভাশ্বক। রদো োয়, রে জনশ্গাষ্ঠী রবশ্র 
রশ্ক্তরালী রসই জনশ্গাষ্ঠীই অপরশ্ক প্রভাশ্বি কশ্র রবশ্র, 
শ্নশ্জ কম প্রভাশ্বি হয়। শ্কন্তু কম-রবশ্র প্রভাশ্বি হয় 
সকশ্লই। ফলস্বরূপ, সমাশ্জর শ্বশ্ভন্ন স্তশ্র শ্বশ্ভন্ন রগাষ্ঠীর 
মশ্ধ্য কমশ্বশ্র রদওয়া-রনওয়া চলশ্ি থাশ্ক। এইভাশ্ব 
গশ্ড ওশ্ঠ একিা ‘সমবিয়’-এর ধারা। এই সমবিয়-ধারা 
একসময় গশ্িও পায়। বাংলায় প্রাচীন ও বি্শমান কাশ্লও 
রে সমশ্বিি সভ্যিা ও সংস্কৃ শ্ির রচহারা রদো োয় রসিা 
শ্বশ্লেরি করশ্ল শ্বশ্ভন্ন জনশ্গাষ্ঠীর বাস্তব সভ্যিা ও 
মানশ্সক সংস্কৃ শ্ির শ্কেু পশ্রচয় সহজভাশ্ব উশ্ঠ আশ্স।

জনি্বে শ্নি্শশ্য় দুশ্ি শ্বরয় গুরুত্বপূি্শ। একশ্ি হল ভারা, 
অপরশ্ি নকৃি্বে।

সভ্যিা ও সংস্কৃ শ্ির শ্বশ্লেরশ্ির প্রশ্য়াজনীয়িা আজ 
আশ্রা শ্বশ্ররভাশ্ব রদো শ্দশ্চ্ছ। সংস্কৃ শ্ি বলশ্ি সশ্ঠকভাশ্ব 
ো রবািায় রসই সম্শ্ক্শ স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারিা তিশ্র করা 
প্রশ্য়াজন। শ্ঠক রিমনই গুরুত্বপূি্শ ‘ঐশ্িহ্য’ রব্দশ্ির সশ্ঠক 
বা েথাথ্শ অথ্শ মশ্নর মশ্ধ্য উপলশ্ধি করা।

বি্শমাশ্ন ‘সাংস্কৃ শ্িক ঐশ্িহ্য’(Cultural Heritage) 
সব্শশ্ষেশ্রেই গুরুত্বপূি্শ।

‘সংস্কৃ শ্ি’ মাশ্ন ধম্শ ও মূশ্ি্শি্বে এবং আচার-
অনুষ্ঠাশ্নর শ্বশ্লেরিই নয়। বাোশ্লর জনি্বে শ্বশ্লেরশ্ির 
রষেশ্রে এই শ্বরশ্য় শ্কেু শ্কেু কাজ েশ্দও হশ্য়শ্ে, শ্কন্তু 
এই রষেশ্রে শ্বজ্ানসম্মি ঐশ্িহাশ্সক শ্বশ্লেরশ্ির কাজ, 
রলাকাচার ও রলাকধশ্ম্শর কাজ সমাশ্জর উঁচু ও শ্নচু দুই 
স্তশ্রই একিা সময় পে্শতে িিিা হশ্য় ওশ্ঠশ্ন। এমনশ্ক  
পুরাি-অনুশ্মাশ্দি ধশ্ম্শর রষেশ্রেও িিিা হয়শ্ন। বি্শমাশ্ন 

এই সব কাজ েথােথভাশ্ব করা হশ্ল জনি্বে সম্শ্ক্শ 
অশ্নক শ্দকই আরও রবশ্র কশ্র উশ্ন্াশ্চি হশ্ি পাশ্র।

বাোশ্লর জনি্বে ও বাংলা ভারা

বাোশ্লর জনি্বে শ্নি্শশ্য় বাংলা ভারার শ্বশ্লেরিও 
গুরুত্বপূি্শ। রদো োয়—রকানও জনশ্গাষ্ঠীর ভারা শ্বশ্লেরি 
করশ্ল রসই ভারা-ব্যবহারকারীর জীবনচে্শার মূল রব্দগুশ্লা, 
পদরচনারীশ্ি, পদভশ্ঙ্গ, মানুর বা স্ান নাম অন্য রকানও 
ভারা রথশ্ক রনওয়া হশ্য়শ্ে বা উদূ্ি হশ্য়শ্ে। িাহশ্ল ধশ্র 
শ্নশ্ি হশ্ব রেশ্কাশ্নাভাশ্ব ওই দুই ভারাশ্গাষ্ঠীর মানুশ্রর 
মশ্ধ্য ঘশ্নষ্ঠ রোগাশ্োগ হশ্য়শ্ে।

বাংলাশ্দর ও বাংলার সংলগ্ন প্রি্যতে অঞ্চলগুশ্লর 
ভারার শ্বশ্লেরশ্ির কাশ্জ আচাে্শ শ্গ্য়ারসন রথশ্ক 
সুনীশ্িকুমার চশ্্াপাধ্যায় পে্শতে কশ্য়কজন ভারাশ্বজ্ানী 
পশ্ডেি ‘বাংলা ভারার জন্ ও জীবনকথা’ শ্নি্শশ্য় 
উশ্দ্যাগ শ্নশ্য়শ্েশ্লন। জ্যাঁ পুশ্রলুশ্স্, জুলব্লে ও শ্সলভা 
রলশ্ভর গশ্বরিার পথশ্ক শ্বস্তাশ্রি কশ্রশ্েশ্লন 
সুনীশ্িকুমার চশ্্াপাধ্যায় ও প্রশ্বাধচ্রি বাগশ্চ।  
এই গশ্বরিার ফলশ্রুশ্িশ্ি বাোশ্লর জনি্বে শ্নি্শশ্য়র 
কাজ সহজ কশ্র রিালা সম্ভব হয়। 

এ প্রসশ্ঙ্গ বলা রেশ্ি পাশ্র, নকৃি্বেশ্বদ্ শ্দর মশ্ি, 
ভারিীয় জনিশ্্বের ইশ্িহাশ্স প্রথম স্তশ্র রনশ্গ্শ্িা জশ্নর 
অশ্স্তশ্ত্বর সধোন পাওয়া োয়। হািন, লাশ্পক, শ্বরজারঙ্কর 
গুহ প্রমুে নকৃিাশ্্বেশ্কর গশ্বরিা রথশ্ক জানা োশ্চ্ছ রে 
আসাশ্মর আঙ্গামী নাগা, দশ্ষেি ভারশ্ির রপরাম্বকুলম এবং 
আন্নামালাই পাহাশ্ডর কাদার ও পুলায়ানশ্দর মশ্ধ্য রনশ্গ্শ্িা 
বা শ্নশ্গ্াবিু রক্তপ্রবাহ স্পষ্ট।

শ্বহাশ্রর রাজমহল পাহাশ্ডর আশ্দম অশ্ধবাসীশ্দর 
মশ্ধ্যও রনশ্গ্শ্িার সাদকৃর্যশ্বশ্রষ্ট জন (people) রদো  রগশ্ে। 
রকউ রকউ মশ্ন কশ্রন, অশ্বভক্ত বাংলার পশ্চিমপ্রাশ্তে 
রাজমহল পাহাশ্ডর বাগশ্দশ্দর মশ্ধ্য, সুন্রবশ্নর 
মৎসশ্রকারী শ্নম্নবশ্ি্শর রলাশ্কশ্দর মশ্ধ্য ও ঘন কাশ্লা 
বশ্ি্শর প্রায় উন্শাবহ রকর, পুরু উটোশ্না রঠাঁি, েব্শকায়, 
অশ্ি চ্যাটো নাশ্কর রলাক রদো োয়৷ এশ্ক ‘শ্নশ্গ্াবিু 
রশ্ক্তর ফল’ বশ্ল মশ্ন হয়। েশ্দও এ কথা মশ্ন রােশ্ি 
হশ্ব রে, রকাশ্না রকাশ্না পশ্ডেি ভারশ্ি শ্নশ্গ্াবিুশ্দর  
অশ্স্তত্ব অস্বীকার কশ্রন। রেমন জাম্শান পশ্ডেি ফন্ 
আইকশ্টেডি। িাঁর মশ্ি, এই রদশ্র শ্নশ্গ্াবিুশ্দর মশ্িা 
রদহলষেি শ্বশ্রষ্ট রকাশ্না একশ্ি নরশ্গাষ্ঠীর অশ্স্তত্ব আশ্দম 
স্তশ্র থাকশ্লও একথা শ্নশ্চিি ভাশ্ব বলা োয় না রে, িারা 
শ্নশ্গ্াবিু নরশ্গাষ্ঠীরই রলাক। অশ্নশ্ক আবার মশ্ন কশ্রন 
ভারি ও বাংলার নানা স্াশ্ন একসমশ্য় শ্নশ্গ্াবিুশ্দর 
অশ্স্তত্ব শ্েল।
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আশ্দ-অশ্্রেলীয় (Proto-Astroloid)

বাংলার আশ্দম অশ্ধবাসী ও শ্নম্নবশ্ি্শর বাোশ্লশ্দর 
মশ্ধ্য আশ্দ-অশ্্রেলীয় জনশ্দর সশ্ঙ্গ সাদকৃর্য রদো োয়। 
মধ্য ও দশ্ষেি ভারশ্ির আশ্দম অশ্ধবাসী, শ্সংহশ্লর রভড্া 
ও অশ্্রেশ্লয়ার আশ্দম অশ্ধবাসীশ্দর রদহ তবশ্রশ্ষ্ট্যর শ্বশ্ভন্ন 
স্তশ্রর সাদকৃর্য রদশ্েই এশ্দর একই ‘জন’ বশ্ল ধরা হয় 
এবং আশ্দ-অশ্্রিলীয় নামকরি করা হশ্য়শ্ে।

মধ্য ভারি রথশ্ক অশ্্রিশ্লয়া—শ্বস্তীি্শ অঞ্চল জুশ্ড 
িাশ্দর বসবাস। মধ্য ও দশ্ষেি ভারশ্ির আশ্দম আশ্ধবাসীরা 
‘েব্শকায়, ককৃ ষ্ণবি্শ, দীঘ্শমুডে, প্ররস্তনাসা, িাম্রশ্কর’। এশ্দর 
আশ্দ-অশ্্রেলীয়শ্দর বংরধর বশ্ল অশ্ভশ্হি করা হশ্য়শ্ে।

পশ্চিম ও উত্তর ভারশ্ির গাশ্ঙ্গয় প্রশ্দশ্রর শ্হনু্ 
সমাজশ্বন্যাশ্সর প্রাতেবাসী মানুর, মধ্য-ভারশ্ির রকাল, 
ভীল, কশ্রায়া, োরওয়ার, মুডো, ভূশ্মজ, মালপাহাশ্ড প্রভকৃ শ্ি 
জনশ্গাষ্ঠী দশ্ষেি ভারশ্ির আশ্দ-অশ্্রেলীয় রগাষ্ঠীভুক্ত।

রবদ ও শ্বষু্ণপুরাশ্ি, ভাগবিপুরাশ্ি উশ্লিশ্েি শ্নরাদরাও 
এশ্দরই বংরধর। পুরাশ্ির ভীল-রকাশ্লিারাও িাই। রাঢ় 
বাংলার সাঁওিাল, ভূশ্মজ, মুডো, বাঁরশ্ফার, মাল পাহাশ্ডরাও 
আশ্দ-অশ্্রেলীয় বশ্লই অনুশ্মি হয়।

এই ‘আশ্দ-অশ্্রেলীয়’-রদর সশ্ঙ্গ ‘শ্নশ্গ্াবিু’-রদর 
রকাথাও রকাথাও রক্তশ্মরেি ঘশ্িশ্েল বশ্ল রকউ রকউ মশ্ন 

কশ্রন। িাশঁ্দর মশ্ি এর ফশ্লই শ্বস্তকৃি অঞ্চশ্লর ‘আশ্দ-
অশ্্রেলীয়’-রদর রদহনবশ্রশ্ষ্ট্য পাথ্শক্য রদো োয়।

ফন আইকশ্টেডি মধ্য ও পূব্শ ভারশ্ির এবং শ্সংহশ্লর 
আশ্দ-অশ্্রিলীয়শ্দর নামকরি কশ্রশ্েন েথাক্রশ্ম ‘রকাশ্লড’ 
ও ‘রভশ্ড্ড’’।

‘রকাশ্লড’ অথ্শাৎ রকালসম—এই নামকরি ‘ভারিীয় 
ঐশ্িশ্হ্যর সমাথ্শক’ বশ্ল মশ্ন করা হয়। ভারশ্ির 
‘জনবহুল’ সমিল স্ানগুশ্লায় ‘দীঘ্শমুডেজশ্নর’ বংরধরশ্দর 
রদো োয়৷ দশ্ষেি ভারি ও উত্তর ভারশ্ির শ্নম্নিম  
ররেশ্ির প্রায় সকশ্লই ‘দীঘ্শমুডেজশ্নর’ বংরধর। বাংলাশ্দশ্রর 
উত্তম ও মধ্যম সংকর এবং অতে্যজ পে্শাশ্য় এই ধারা  
রদো োয়।

শ্বরজারংকর গুহ-র মশ্ি, উত্তর-আশ্রিকা রথশ্ক আরম্ভ 
কশ্র ভারশ্ির উত্তর-পশ্চিশ্মর রদরগুশ্লা পে্শতে এশ্দর 
শ্বস্তার ঘশ্ি। নিুন প্রস্তর েুশ্গ এই ‘জন’ মধ্য ও দশ্ষেি 
ভারশ্ি েশ্ডশ্য় পশ্ড। এই সব অঞ্চশ্ল ‘আশ্দ-অ্রিলীয়শ্দর’  
সশ্ঙ্গ িাশ্দর রক্ত ‘শ্মরেি’ ঘিার সম্ভাবনার কথা অশ্নশ্কই 
বশ্ল থাশ্কন।

আরও দুই ‘দীঘ্শমুডেজন’ হল—

১. মাক্ রান, হরপ্া ও মশ্হন-রজা-দশ্ডার শ্নম্নস্তশ্র প্রাপ্ত 
কঙ্কাল—সুদকৃঢ় ও বশ্লষ্ঠ রদহ, মগজ বড,...

রাজমহল পাহাড
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২.  মশ্হন-রজা-দশ্ডার রকাশ্না রকাশ্না কঙ্কাশ্লর রদহ 
সুদকৃঢ় ও বশ্লষ্ঠ নয়। তদশ্ঘ্শ্য রোশ্িা, নাশ্সকা িীক্ষ্ণ ও উন্নি, 
কপাল ধনুশ্কর মশ্িা৷ মশ্ন করা হয় হরপ্া ও মশ্হন-রজা-
দশ্ডা এশ্দরই সকৃশ্ষ্ট। উত্তর ভারশ্ির উচ্চ বশ্ি্শর মশ্ধ্য এই 
দীঘ্শমুডে ধারা বইশ্ে।

হরপ্া ও মশ্হন-রজা-দশ্ডাশ্ি রেসব মুডে কঙ্কাল 
পাওয়া শ্গশ্য়শ্ে রসগুশ্ল উত্তর-পশ্চিম শ্দক রথশ্ক আগি 
‘রগালমুডে’ জন-এর সবশ্থশ্ক প্রাচীন প্রমাি। এশ্দর সশ্ঙ্গ 
পূব্শ ইউশ্রাশ্পর দীনারীয় এবং শ্কেুিা আশ্ম্শনীয় জাশ্ির 
সম্বধে স্পষ্ট। শ্রজশ্ল, লাশ্পাং, লুসসান ও রমাপ্রসাদ চন্, 
এই নরশ্গাষ্ঠীশ্ক ‘আলপাইন’ নাশ্ম অশ্ভশ্হি কশ্রশ্েন, 
শ্বরজারংকর গুহ এশ্দর অ্যালশ্পা-দীনারীয় নাম শ্দশ্য়শ্েন৷ 
ফন আইকশ্টেডি শ্দশ্য়শ্েন পশ্চিম ও পূব্শ ‘ব্্যাশ্কড’ বা 
রগালমুডে। বাংলার উচ্চবি্শ ও উত্তম সংকর বশ্ি্শর সশ্ঙ্গ 
এশ্দর সাদকৃর্য রদো োয়।

নীহাররঞ্জন রাশ্য়র মশ্ি—‘বস্তুি বাংলাশ্দশ্রর রে 
জন ও সংস্কৃ শ্ি রিাব্দীর পর রিাব্দী ধশ্রয়া গশ্ডয়া  
উশ্ঠয়াশ্ে, িাশ্দর প্রায় সমগ্ মূল রূপায়িই প্রধানি 
আলপাইন ও আশ্দ আশ্্রেলীয়, এই দুই জন-এর রলাকশ্দর 
কীশ্ি্শ।’

শ্িশ্ন আরও বশ্লশ্েন—‘পরবি্শীকাশ্ল আগি 
আে্শভারাভারী আশ্দ-নশ্ড্শক নরশ্গাষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ 
ও  সংস্কৃ শ্ি, িাহার উপশ্রর স্তশ্র একশ্ি ষেীি প্রবাহ মারে, 
এবং এই প্রবাহ বাোশ্লর জীবন ও সমাজ শ্বন্যাশ্সর 
উচ্চির স্তশ্রই আবদ্ধ। ইহার ধারা বাোশ্লর জীবন ও 
সমাশ্জর গভীর মূশ্ল শ্বস্তকৃি হইশ্ি পাশ্র নাই।’

পামীর মালভূশ্ম, িাকলামাকাল মরুভূশ্ম, আল্পস পব্শি, 
দশ্ষেি আরব ও ইউশ্রাশ্পর পূব্শশ্দর রথশ্ক আসা এই 
আলপাইন নরশ্গাষ্ঠীর বংরধররা ভারিবশ্র্শর নানা অংশ্র 
েশ্ডশ্য় আশ্ে। বাংলার ব্াহ্মি, কায়স্, তবদ্য ও উচ্চবশ্ি্শর 
সকল রলাকই—এই ধারার।

ফন আইকশ্টেডশ্ির মশ্ি, এই নরশ্গাষ্ঠী শ্িনশ্ি রাোয় 
শ্বভক্ত এবং ‘আে্শভারী ইশ্ডিড’ নাশ্ম রে বকৃহত্তর নরশ্গাষ্ঠী  
আশ্ে এই শ্িনশ্ি রাোই িার অতেভু্শক্ত। এই শ্িনশ্ি রাো 
হল—

১. পশ্চিম ব্্যাশ্কড—বি্শমান মহারা্রি ও কুশ্গ্শর 
আশ্ধবাসীরা এশ্দর বংরধর।

২. দীঘ্শশ্দহ ব্্যাশ্কড—গাশ্ঙ্গয় উপি্যকায় এশ্দর 
বংরধররা থাশ্ক।

৩. পূব্শ ব্্যাশ্কড—বাংলা ও ওশ্ডরায় এশ্দর বংরধররা 
থাশ্ক।

আশ্দ-নশ্ড্শক (Proto Nordic)

তবশ্দক সভ্যিা ও সংস্কৃ শ্ি এরাই সকৃশ্ষ্ট কশ্রশ্ে। 
আইকশ্টেডট্ এশ্দর নামকরি কশ্রশ্েন—ইশ্ডিড। এশ্দরই 
আে্শভারা, সভ্যিা ও সংস্কৃ শ্ি রিাব্দীর পর রিাব্দী 
অশ্িক্রম কশ্র বাংলাশ্দশ্র পুরাশ্না সভ্যিা ও সংস্কৃ শ্িশ্ক 
প্রভাশ্বি ও আত্মীকরি কশ্র নিুন রূশ্প প্রকাশ্রি হশ্য়শ্ে 
শ্কন্তু বাোশ্লর রক্ত ও রদহ গঠশ্ন এশ্দর প্রভাব রিমন 
রদো োয় না।

বাংলার ব্াহ্মি-তবদ্য-কায়স্ বশ্ি্শর রলাশ্করা একশ্ি 
শ্বশ্রর ঐক্যবদ্ধ জনশ্গাষ্ঠীর প্রশ্িশ্নশ্ধ। িারা একই 
রগাষ্ঠীবদ্ধ (জনিশ্্বের শ্দক রথশ্ক।)

বকৃহদ্ধম্শপুরাি-এর উত্তম সংকর বশ্ি্শর অশ্নক বশ্ি্শর 
সশ্ঙ্গই এই জনশ্গাষ্ঠীর কমশ্বশ্র ঘশ্নষ্ঠিা রদো োয়। 
বাোশ্ল সদ্ শ্গাপ ও তকবশ্ি্শর সশ্ঙ্গ বাোশ্ল কায়স্শ্দর 
েশ্থষ্ট ঘশ্নষ্ঠ আত্মীয়িা রদো োয়। ব্হ্মনববি্শ পুরাশ্ি 
এশ্দর সৎ রূদ্ বলা হশ্য়শ্ে।

প্ররাতেচ্রি মহলানশ্বর-এর মশ্ি ‘কায়স্, সদ্ শ্গাপ ও 
তকবি্শরাই েথাথ্শ বঙ্গজন-প্রশ্িশ্নশ্ধ’। বাংলার সব বশ্ি্শর 
সশ্ঙ্গ কায়স্শ্দর আত্মীয়িার সম্ক্শ সবশ্চশ্য় রবশ্র। 
কায়স্, সদ্ শ্গাপ ও তকবি্শশ্দর সশ্ঙ্গ সাঁওিাল, গাশ্রা, 
োশ্সয়া বা বকৃ ্হদ্ধম্শপুরাশ্ির অতে্যজ বশ্ি্শর রলাকশ্দর রকাশ্না 
রক্তসংশ্মরেি ঘশ্িশ্ন বশ্লই মশ্ন করা হয়।

অন্যশ্দশ্ক বলা হয়, রোশ্িানাগপুর অঞ্চশ্লর সাঁওিাল 
প্রভকৃ শ্িশ্দর সশ্ঙ্গ বাংলার রপাদ, বাগশ্দ, বাওড প্রভকৃ শ্ি 
উপবশ্ি্শর রলাকশ্দর প্রচুর রক্ত সংশ্মরেি ঘশ্িশ্ে।

নমঃরূদ্শ্দর সম্বশ্ধে শ্কেু চাঞ্চল্যকর িথ্য রবশ্রশ্য় 
এশ্সশ্ে নরিাশ্্বেক পশ্রশ্মশ্ি গিনার গশ্বরিার ফলাফশ্ল। 
নমঃরূদ্ অথ্শাৎ োশ্দর চডোল বা চাঁডাল বলা হয়, সমাশ্জ 
এশ্কবাশ্র শ্নম্নস্তশ্র োশ্দর অবস্ান, রদহ তবশ্রশ্ষ্ট্যর শ্দক 
রথশ্ক িারা উত্তর ভারশ্ির বি্শ ব্াহ্মিশ্দর রগারেভুক্ত। 
বকৃহদ্ধম্শপুরাি নামক উপপুরাি আনুমাশ্নক শ্রিটেীয় রেশ্য়াদর 
রিশ্ক িুশ্ক্শ-শ্বজশ্য়র পশ্র রাঢ় রদশ্র রশ্চি হয়। ব্াহ্মি্য 
বাদ শ্দশ্য় রসই সমশ্য়র বাংলাশ্দশ্রর জনসাধারি ৩৬শ্ি 
জাশ্ি শ্বভক্ত শ্েল বশ্ল রদোশ্না হশ্চ্ছ। ৪১শ্ির নাম পাওয়া 
োশ্চ্ছ। এোডা কশ্য়কশ্ি অবাোশ্ল ও তবশ্দশ্রক রলেচ্ছ 
রকাম (Tribe)-র নাম আশ্ে—রদবল বা রাকদ্বীশ্প ব্াহ্মি, 
গিক, গ্হশ্বপ্র, বাদক, পুশ্লন, পুককল্প, ের, েবন, শুন্, 
কশ্ম্বাজ, রবর, ের ইি্যাশ্দ৷

৩৬ জাশ্ির কথাই নানা সমশ্য় বলা হয়। বকৃহদ্ধম্শ 
পুরাশ্ির সমসামশ্য়ক আর একশ্ি পুরাি বাংলাশ্দশ্র 
সম্ভবি রশ্চি হয় োশ্ি এই ৩৬ জাশ্ির িাশ্লকা আশ্ে 
রসশ্ি হল ‘ব্হ্মনববি্শ পুরাি’।
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ভারাি্বে

ভারিবর্শ ও পূব্শ-দশ্ষেি এশ্রয়ার রদর ও দ্বীপপুঞ্জগুশ্লর 
অশ্নক অঞ্চশ্লর মানুশ্্ররাই রে ভারায় কথা বশ্ল রসই 
ভারাগুশ্ল অশ্্রেক ভারাপশ্রবারভুক্ত।

আনাম, মালয়, িানলে, োশ্সয়া, রকাল, মুডো, সাঁওিাল, 
শ্নশ্কাবর মালাক্া প্রভকৃ শ্ি ভূেশ্ডির অশ্ধবাসীরা এইসব 
ভারায় কথা বশ্লন। ‘জন’ শ্হশ্সশ্ব এশ্দর ‘রগাষ্ঠী’ শ্ভন্ন শ্কন্তু 
এরা সকশ্লই একই ভারা পশ্রবাশ্রর ভারায় কথা বশ্লন৷ 
এর রথশ্ক প্রমাশ্িি হয় রে, ওই সব ভূেশ্ডে আশ্দমিম 
স্তশ্র সব্শরেই অশ্্রেক ভারার প্রচলন শ্েল। এিাও প্রমাশ্িি 
হয় রে এই অশ্্রেক ভারা এক শ্বস্তকৃি অঞ্চল জুশ্ড সুদীঘ্শ 
কাল ধশ্র ব্যবহৃি হশ্চ্ছ। এই অশ্্রেকভারী মানুশ্ররা 
প্রায় সকশ্লই আশ্দ-অশ্্রেলীয় জনশ্গাষ্ঠীর অতেগ্শি। এই 
জনশ্গাষ্ঠীর মশ্ধ্য রেমন মুডো, রকাল ও সাঁওিালরা, ভূশ্মজ 
ও রবশ্ররা আশ্ে, রিমশ্ন মালয় ও আনাম অঞ্চশ্লর 
অশ্ধবাসীরা, শ্নশ্কাবর দ্বীপপুশ্ঞ্জর রলাশ্করাও আশ্েন। এক 
শ্বস্তকৃি আঞ্চল জুশ্ড শ্েল আশ্দ-অশ্্রিলীয়শ্দর বাসভূশ্ম। 
ভারা শ্েল অশ্্রিক ভারা পশ্রবাশ্রর অতেভু্শক্ত।

রদো রগল, নিুন ‘জন’ (People) আসায় রক্তশ্মরেি 
ঘশ্িশ্ে, রকাথাও বা িঁাশ্দর এশ্কবাশ্র আত্মসাৎ কশ্র 
রফশ্লশ্ে শ্কন্তু পুরাশ্না জনশ্দর ভারা িঁারা গ্হি করশ্ি 
বাধ্য হশ্য়শ্েন। মালশ্য়, আনাশ্ম, শ্নম্ন ব্শ্হ্ম এঘিনা রদো 
রগশ্ে, শ্কন্তু পুরাশ্না ভারাপ্রবাহ অব্যাহি। একই ভারা 
পশ্রবাশ্রর অতেভু্শক্ত হশ্লও শ্বশ্ভন্ন ভারার মশ্ধ্য আত্মীয়িার 
রহরশ্ফর আশ্ে।

রেমন িানলে, মন-েশ্মশ্রর সশ্ঙ্গ রকাল ভারাশ্গাষ্ঠীর 
আত্মীয়িা আশ্ে। রকাল-মুডো েুব সম্ন্ন রগাষ্ঠী—সাঁওিাল, 
মুডিাশ্র, ভূশ্মজ, রহা, রকাশ্ডা, অসুরী, োশ্ডয়া, জয়াং, 
রবর প্রভকৃ শ্ি সকল বুশ্লই এই রগাষ্ঠীর। মধ্য-ভারশ্ির 
পূব্শ ভাগ জুশ্ড এইসব বুশ্লভারী রলাশ্কশ্দর বাস৷ রকানও 
রকানও ভারািাশ্্বেকশ্দর মশ্ি, ‘আচিশ্ে্শর শ্বরয়, এঁরা 
সকশ্লই আশ্দ-অশ্্রিলীয়, এই কারশ্িই অনুমান হয় আশ্দ-
অশ্্রিলীয়শ্দর ভারাই হয়শ্িা শ্েল োহাশ্ক আমরা এেন 
বশ্লশ্িশ্ে অশ্্রেক’।

উত্তর ও পূব্শ ভারশ্ির সব্শরেই আে্শসভ্যিা ও সংস্কৃ শ্ির 
বাহন আে্শভারার প্রাবল্য রদো োয়। বাংলা, শ্বহার, ওশ্ডরা, 
আসাম সব্শরে এই ভারা প্রাধান্য লাভ কশ্রশ্ে, এর প্রধান 
রূপ সংস্কৃ ি। প্রাককৃ ি জশ্নর ভারা প্রাককৃ ি। এই প্রাককৃ ি-
সংস্কৃ শ্ির অপভ্ংর রথশ্ক উত্তর, পূব্শ ও পশ্চিম ভারশ্ির 
প্রাশ্দশ্রক ভারাগুশ্লর উৎপশ্ত্ত হশ্য়শ্ে। এশ্দর অন্যিম 
বাংলা ভারা।

এই বাংলা ভারায় অশ্নক অশ্্রেক ভারার রব্দ ও 
পদ রচনারীশ্ি রদো োয়। প্রাককৃ ি-সংস্কৃ শ্ির মশ্ধ্যও এই 

ব্যাপারশ্ি রচাশ্ে পশ্ড। এর রথশ্ক অনুমান করা োয় রে, 
আে্শভারী রলাকশ্দর আশ্দমির স্তশ্র অশ্্রেকভারী রলাশ্কশ্দর 
বাস শ্েল এবং িাশ্দর শ্বস্তকৃ শ্ির গভীরিা ও ব্যাপকিাও 
আশ্রা রবশ্র শ্েল। এই িথ্য প্রমাশ্িি ও প্রশ্িশ্ষ্ঠি হশ্য়শ্ে 
শ্বশ্রষ্ট গশ্বরক ও পশ্ডেিশ্দর সুদীঘ্শ গশ্বরিায় (পশ্ললুশ্স্-
ব্লক-রলভী-বাগচী-রটেন-রকাশ্না-চশ্্াপাধ্যায়)। এই অশ্্রেক 
ভারার অশ্নক শ্কেুই বাংলায় বহুল প্রচশ্লি। বাোশ্লর 
প্রশ্িশ্দশ্নর জীবশ্ন ব্যবহৃি অশ্নক রব্দই অশ্্রেক ভারা 
রথশ্ক রনওয়া।

আজকাল আমাশ্দর গিনারীশ্ি অশ্নক পাশ্টে শ্গশ্য়শ্ে। 
শ্কন্তু শ্কেুশ্দন আশ্গও আমরা এককুশ্ড, দুই কুশ্ড কশ্র 
গুনিাম। মানব রদশ্হ কুশ্ডশ্ি আেুল। িাই সহশ্জ মশ্ন 
রাোর জন্য আশ্দম মানুশ্ররাও কুশ্ডর শ্হশ্সশ্ব গুনশ্িন। 
অশ্্রেক ভারাভারী মানুশ্ররাও ‘কুশ্ডর শ্হশ্সশ্ব গুনশ্িন। 
চারকুশ্ড(৮০)-রি এক পি। সাঁওিাশ্ল ভারায় উপি বা 
পুি রথশ্ক পি রব্দশ্ি এশ্সশ্ে।

বাংলায় এভাশ্ব হাি-বাজাশ্র রবচাশ্কনা চলি কুশ্ড, 
পি, রগাডো বা গডে (বাংলায় গডিা) — এই সশ্বর শ্হশ্সশ্ব। 
এক রগাডে বা গডেশ্ি হয় চার। কুশ্ড গডেশ্ি (২০x৪=৮০) 
এক পি। পাঁচ গডেশ্ি এক কুশ্ড।

উশ্লিে্য, শ্রিটেপূব্শ ১ম-২য় রিশ্ক প্রাককৃ ি মহাোন 
শ্রলাশ্লশ্পর গডেকমুদ্া এই ‘গডো’ রথশ্ক এশ্সশ্ে। রেশ্য়াদর 
রিক পে্শতে এই ‘গডেকমুদ্া’ বাংলাশ্দশ্র প্রচশ্লি শ্েল।

‘গডেক’ রশ্ব্দর আশ্ভধাশ্নক অথ্শ—ভাগ, একপ্রকার 
গিনানীশ্ি, চার সংে্যার এক মান ধশ্র গিনা রীশ্ি, চার 
কুশ্ড মূশ্ল্যর এক প্রকার মুদ্া।

অশ্্রেকভারাভারী রলাশ্করা এই পদ্ধশ্িশ্িই গিনা 
করশ্িন। আশ্দম ভারি ও বকৃহত্তর ভারশ্ি সামুশ্দ্ক বাশ্িজ্য 
-সমকৃদ্ধ সভ্যিার সকৃশ্ষ্ট এই গিনাপদ্ধশ্ির আশ্ঙ্গশ্ক করা োয়৷

এর রথশ্ক বলা োয় রে অশ্্রেকভারাভারী মানুশ্ররা 
ব্যবসা-বাশ্িশ্জ্যর সশ্ঙ্গ েুক্ত শ্েল।

‘অসুর’

রকাল-মুডো রগাষ্ঠীর অন্যিম প্রধান বুশ্লর নাম ‘অসুর’। 
এই বুশ্ল একসময় রগৌশ্ড-পুশ্্রে বহুল প্রচশ্লি শ্েল। 
মধ্যভারশ্ির পূব্শশ্দশ্ক োরা এই বুশ্লশ্ি কথা বলি িারা 
আশ্দ-অশ্্রেলীয় পশ্রবাশ্রর অতেভু্শক্ত শ্েল। অষ্টম রিশ্ক 
রশ্চি ‘অথ্শমঞু্জশ্রী মূল কল্প’ গ্শ্ন্ এর ভারাগি তবশ্রষ্ট্য 
সম্বশ্ধে শ্কেু মতেব্য আশ্ে। রেমন এই ভারায় ‘ল’ ও ‘র’-
র বাহুল্য রচাশ্ে পশ্ড। এই (অসুর) ভারাভারী রলাকশ্দর 
‘ঋশ্বেদ’-এ ‘অসুর’ বলা হশ্য়শ্ে।

এই গ্শ্ন্র রচশ্য়িা বলশ্েন বঙ্গ, সমিি, হশ্রশ্কল, 
রগৌড ও পুশ্্রের রলাশ্করা অথ্শাৎ পূব্শ ও পশ্চিম, দশ্ষেি 
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ও উত্তর বশ্ঙ্গর রলাশ্করা  ‘অসুর’ ভারাভারী —অসুরানাং, 
ভশ্বৎ বাচা রগৌডপুশ্ডো-দ্বা েদা। অথ্শাৎ রদো োশ্চ্ছ, 
রগৌড-পুশ্্রের আশ্দমিম স্তশ্রও এই আশ্দ-অশ্্রেলীয়শ্দর 
শ্বস্তকৃ শ্ি শ্েল।

আসাশ্মও প্রাচীনকাশ্ল ‘অসুর’ ভারাভারী রলাশ্কর 
শ্বস্তকৃ শ্ি সম্শ্ক্শ অনুমান করা োয়।

কামরূশ্পর বম্শি রাজবংশ্রর সকশ্লই ‘অসুর’ 
বশ্ল পশ্রশ্চি হশ্িন। সপ্তম রিশ্কর রাজারা িাশঁ্দর 
পূব্শপুরুরশ্দর ‘অসুর’ বশ্ল জানশ্িন এবং মশ্হরাঙ্গ অসুর, 
দানবাসুর, হািকাসুর, সম্বারাসুর, রত্াসুর, নরকাসুর প্রভকৃ শ্ি 
পূব্শপুরুরশ্দর বংরধর বশ্ল শ্নশ্জশ্দর পশ্রচয় শ্দশ্য়শ্েন। 
স্বাভাশ্বকভাশ্ব প্রশ্ন ওশ্ঠ ‘অসুর’ ভারাভারী বশ্লই শ্ক ‘অসুর’ 
নাশ্ম পশ্রশ্চি হশ্িন।

বি্শমাশ্ন ‘অসুর’ Tribe স্বীককৃ ি িাশ্লকায়।
শ্রিটেপূব্শ রষ্ঠ রিশ্ক মহাবীর রাঢ় রদশ্র—বজ্ জভূশ্ম ও 

সুবভভূশ্ম (রমািামুশ্ি দশ্ষেি রাঢ়) তজনধম্শ প্রচাশ্রর জন্য 
আশ্সন বশ্ল তজনশ্দর আচারাঙ্গসূরে-রি উশ্লিে আশ্ে। 
ভ্মিরি মহাবীরশ্ক রাশ্ঢ়র অশ্ধবাসীরা আক্রমি কশ্রন, 
এবং কুকুর রলশ্লশ্য় রদয়—েু েু বশ্ল। অশ্্রেক ভারাশ্গাষ্ঠীর 
শ্বশ্ভন্ন ভারায় কুকুশ্রর প্রশ্িরব্দ—

‘েক’ (েশ্মর), ‘েু্যক’ (রকান্ িু), ‘রো’ (প্রাচীন 
েশ্মর), ‘রো’ (আনাম, রসদাং, কাশ্সং), ‘অশ্ো’ (িাশ্রং), 
‘েু’ (রসমাং), ‘েুও’, ‘েু-ও’ (সাশ্কই)।

বাংলা চু-চু বা িুিু মূলি অশ্্রেক প্রশ্িরব্দ রথশ্ক রনওয়া 
হশ্য়শ্ে এবং কুকুরাথ্শক বাংলা রদরজ রশ্ব্দ পশ্রিি হশ্য়শ্ে।

এ রথশ্ক অনুমান করা োয়, রাশ্ঢ়-সুশ্হ্ম ওই সময় 
অশ্্রেক রগাষ্ঠীর ভারা প্রচশ্লি শ্েল।

বি্শমাশ্নও এই অঞ্চশ্ল অশ্্রেকভারী সাঁওিাল ও 
রকালরা বাস কশ্র।

ককৃ শ্র

অশ্্রেকভারী আশ্দ-অশ্্রেলীয়রাই এশ্দশ্র ককৃ শ্রর 
প্রচলন কশ্রন।

‘লাঙ্গল’ রব্দশ্ি অশ্্রেক ভারার রব্দ। অশ্্রেক ভারা 
পশ্রবাশ্রর, আনামীয় ভারায় ‘লাঙ্গল’ রশ্ব্দর অথ্শ, - ‘চার 
করা’ এবং ‘চার কশ্রবার েন্ত’।

প্রাচীনকাল রথশ্ক এই ‘রব্দশ্ি’ ‘আে্শ’ ভারায় গকৃহীি। 
আে্শভারীরা চার করশ্ি জানশ্িন না। ফশ্ল চাশ্রর েশ্ন্তর 
সশ্ঙ্গও িঁাশ্দর পশ্রচয় শ্েল না। ‘লাঙ্গল’ শ্দশ্য় ধান চার 
করা হি। ধান শ্েল প্রধান োদ্যবস্তু। অশ্্রেকভারী রলাশ্করা 
ককৃ শ্র সভ্যিার সূচনা কশ্র। অশ্্রেকভারী রলাশ্করা ভারশ্ির 
রেোশ্ন বসশ্ি স্াপন কশ্রশ্ে রসোশ্ন ধান চাশ্রর প্রচলন 
কশ্রশ্েন। বকৃশ্ষ্টবহুল নদনদীবহুল সমিল ভূশ্মশ্ি চাশ্রর 
কাজ ভাশ্লা হয়। িাই রদো োয় আসাম, বাংলা, ওশ্ডরা, 
দশ্ষেি ভারশ্ির সমুদ্ শ্নকিবি্শী সমিশ্ল ধাশ্নর চার হয়। 
উত্তর ভারশ্ি এর প্রসার ঘশ্ি শ্ন।

দ্াশ্বডভারী রলাশ্করা পরবি্শীকাশ্ল উত্তর-পশ্চিম 
সীমাতে রথশ্ক শ্বহার পে্শতে েব ও গম চাশ্রর শুরু কশ্র 
ও প্রসার ঘিায়। এ দুশ্ি চার িিিা বকৃশ্ষ্টশ্নভ্শর না হওয়ায় 
উত্তর ভারশ্ি এর শ্বস্তকৃ শ্ি ঘশ্ি সহশ্জ।

জনশ্বস্তকৃ শ্ি ও জলবায়ু—এই দুশ্ি কারি োদ্যাভ্যাসশ্ক 
শ্কভাশ্ব গশ্ড রদয়—এশ্ষেশ্রে িা স্পষ্ট।

ধান োডাও অশ্্রেকভারী রলাশ্করা কলা, রবগুন, ডুমুর, 
সুপাশ্র, হলুদ, লাউ, রলবু, পান, কামরাো, জামু্বরা, ডাশ্লম 

‘লােল’ শ্দশ্য় চার করার পদ্ধশ্ি অনাে্শশ্দর রথশ্ক শ্রশ্েশ্ে আে্শরা
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ইি্যাশ্দর চার করশ্িন, কারি প্রশ্ি্যকশ্ি ককৃ শ্রজ দ্শ্ব্যর 
নামই অশ্্রিক ভারা রথশ্ক বাংলা-য় গকৃহীি।

প্রশ্ি্যকশ্িই আজও বাংলার মানুশ্রর শ্প্রয় োদ্য।
শ্কন্তু অশ্্রেকভারী রলাশ্করা আে্শভারীশ্দর রথশ্ক 

রগাপালন শ্রশ্েশ্ে বশ্ল অনুশ্মি হয়।

বস্ত্র

কাপ্শাস রব্দশ্ি অশ্্রেক। এই কপ্শাস বা কাপ্শাস 
িুলা রথশ্ক কাপড তিশ্রর পদ্ধশ্ির আশ্বষ্ার 
অশ্্রেকভারীশ্দর অন্যিম অবদান। কাপড 
োঁরা তিশ্র কশ্রন িাঁশ্দর িাঁিী বা িন্তুবায় 
বশ্ল।

প্রাচীন ও বি্শমান বাোশ্ল 
সমাজশ্বন্যাশ্স িাঁিী শ্নম্নির স্তশ্র 
অবস্ান কশ্র। এঁরা শ্ক অশ্্রেকভারী! 
পি, কপ্শি (পািবস্ত্র)—অশ্্রেক ভারা 
রথশ্ক গকৃহীি। রমডা বা রভডা-ও অশ্্রেক 
রব্দ। রভডার রলাম শ্দশ্য় ‘কম্বল’ তিশ্র হি। 
‘কম্বল’ও অশ্্রেক রব্দ। িশ্ব অশ্্রেকভারী আশ্দ 
অশ্্রেলীয়শ্দর সকশ্লই ককৃ শ্রজীশ্ব শ্েশ্লন না। এশ্দর 
কশ্য়কশ্ি রাো শ্েল অরি্যচারী। শ্নরাদ ও ভীল, রকাল 
ররেশ্ির রবর, মুডো, গদর, রহা, সাঁওিালশ্দর অন্যিম 
প্রধান জীশ্বকা শ্েল পশুশ্রকার। পশুশ্রকাশ্রর ব্যবহৃি 
অস্ত্র শ্েল ‘ধনুব্শাি’। বাি, ধনু বা ধনুক, শ্পনাক—এইসব 
রব্দও অশ্্রেক।

হাশ্ি, রমডা (রভডা), কাক, কক্শি (কাঁকডা) এবং 
কশ্পাি শ্রকার করশ্িন িঁারা। গজ, মািঙ্গ, গডোর, 
কশ্পাি এইসব রব্দও অশ্্রেক ভারা রথশ্ক গকৃহীি। 
‘ধনুব্শাি’ োডাও দা, করাি এইসব অস্ত্রও িঁারা ব্যবহার 
করশ্িন। এই রব্দগুশ্লও অশ্্রেক ভারা রথশ্ক এশ্সশ্ে।

সুিরাং রদো োশ্চ্ছ িঁাশ্দর জীশ্বকা-সংশ্লেষ্ট রব্দগুশ্ল 
অশ্্রেক ভারা রথশ্ক গকৃহীি রেগুশ্ল পরবি্শীকাশ্ল বাোশ্লর 
জীবশ্নও ওিশ্প্রািভাশ্ব জশ্ডশ্য় পশ্ডশ্ে।

এই ঋি শুধু ভারার ঋি নয়, রব্দভাডোশ্রর ঋি 
নয়, জীবন-জীশ্বকা ও বকৃহৎ অশ্থ্শ জীবন সংস্কৃ শ্ির 
উত্তরাশ্ধকাশ্রর ঋি।

বাংলার আশ্দ অশ্ধবাসীশ্দর কাশ্ে আমাশ্দর ঋি রেমন 
প্রকি হশ্চ্ছ এই শ্বশ্লেরশ্ি, রিমশ্ন এই িথ্যও উশ্ঠ আসশ্ে 

রে, সভ্যিার উৎক্রমি িঁারা শ্কভাশ্ব ঘশ্িশ্য়শ্েশ্লন।
শুধুমারে ককৃ শ্রকাজ বা পশুশ্রকাশ্রই িঁারা 
সীমাবদ্ধ শ্েল না। প্রাচীন বাংলা রে ব্যাবসা-
বাশ্িশ্জ্যর মাধ্যশ্ম সমকৃশ্দ্ধলাভ কশ্রশ্েল 
রসও সম্ভব হশ্য়শ্েল িঁাশ্দর সাহাশ্ে্যই।

িীর রথশ্ক িারা রভশ্স পডি 
সাগশ্র। উত্তাল সাগশ্র। দ্বীপ রথশ্ক 
দ্বীশ্প, উপদ্বীশ্প। কেনও বা রডাোয়, 

কেনও বা ভাসমান গুশঁ্ড কাশ্ঠর রভলায় 
বা বশ্ডা রনৌকায় িাঁশ্দর সমুদ্োরো চলি। 

জনি্বেশ্বদশ্দর এই আশ্বষ্াশ্রর সশ্ঙ্গ আজশ্কর 
বাস্তব সভ্যিারও রেন এক সমাপিন ঘশ্ি রগশ্ে। আজও 
নদী োলশ্বশ্লর শ্নম্ন, পূব্শ ও দশ্ষেি বশ্ঙ্গ রগশ্ডকাশ্ঠর শ্ডো, 
রোশ্িা রনৌকা জলোন শ্হশ্সশ্ব েুব প্রচশ্লি। ‘শ্ডো’, ‘গুশ্ড’—
এইসব রব্দও অশ্্রেক অথ্শাৎ রসই সুপ্রাচীন কাল রথশ্ক 
অশ্্রেক ভারাভারী মানুশ্ররা (রমলাশ্নরীয়, পশ্লশ্নরীয়) 
রলাকরা রডাো, শ্ডশ্ঙ্গ, রভলা, রোশ্িা বশ্ডা রনৌকায় চশ্ল 
নদী-সমুশ্দ্র পশ্থ সহশ্জই োিায়াশ্ি অভ্যস্ত শ্েল এবং এই 
পশ্থই সামুশ্দ্ক বাশ্িশ্জ্যর প্রসার ঘশ্িশ্য়শ্েল।

বাংলা িথা ভারিীয় সভ্যিা ও সংস্কৃ শ্ির প্রককৃ ি পথ 
অশ্্রেকভারীরা এইভাশ্বই তিশ্র কশ্রশ্েশ্লন। িঁাশ্দর এই 
অবদান স্বীককৃ শ্ি রপশ্য়শ্ে রলশ্ভ (শ্সলিা রলশ্ভ)-র কথায়— 

আশ্দ অশ্ধবাসীর বাশ্িশ্জ্যও রেি রনৌকায় কশ্র

কাপ্শাস িুশ্লা
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We must know whether the legends, the 
religion and the philosophical thoughts at 
India do not owe anything to this past. India 
had been too exclusively examined from 
the Indo-European stand-point. It ought 
to be remembered that India is a great 
maritime country… the movement which 
carried the Indian colonization (in historical 
times) towards the Far East was far from 
inaugurating a new route. Adventures, 
traffickers and missionaries profited by 
the technical progress at navigation and 
followed under better conditions of comfort 
and efficiency’s the way traced from time 
immemorial, by the mariners at another  
race, when Aryan or Aryanism India despised 
as savages.

অশ্্রেকভারী আশ্দ-অশ্্রেলীয়শ্দর রকউ রকউ 
গ্ামশ্কশ্্রিক সভ্য সমাজ গশ্ড িুশ্লশ্েশ্লন। ককৃ শ্রজীবী 
শ্েশ্লন িাঁরা। ফশ্ল োশ্দ্যর অভাব শ্েল না। জনসমকৃশ্দ্ধও 
শ্েল। িাঁরা শ্নজস্ব সমাজবধেনও গশ্ড িুশ্লশ্েশ্লন। এেনও 
এইসব রগাষ্ঠীর মশ্ধ্য কশ্য়কশ্ি গ্াম শ্নশ্য় পঞ্চাশ্য়ি প্রথা/
ব্যবস্া রদো োয় (মুডো)।

ররৎকুমার রায়-এর উশ্ক্ত প্রসঙ্গি উশ্লিে্য—
পঞ্চাশ্য়ি প্রথা সম্ভবি ভারশ্ি প্রথম ইহাশ্দরই 

প্রবশ্ি্শি। পঞ্চাশ্য়িশ্ক ইহারা সি্য সি্যই ধম্শাশ্ধকরিজ্াশ্ন 
মান্য কশ্র। এেনও আদালশ্ি সাষে্য রদবার পূশ্ব্শ মুডো 
সাষেী িাহার জাশ্ি প্রথা অনুসাশ্র পশ্ঞ্চর নাম লইয়া এই 
বশ্লয়া রপথ কশ্র, ‘শ্সরমাশ্র শ্সংশ্বাো ও রিশ্র পঞ্চ’, 
অথ্শাৎ ‘আকার সূে্শশ্দবিা পকৃশ্থবীশ্ি পঞ্চায়ি।’

শ্িশ্ন আরও বশ্লশ্েন রে এশ্দর মশ্ধ্য রকাশ্না রকাশ্না 
জাশ্ির এেনও শ্কংবদশ্তে আশ্ে রে একসময় ভারশ্ি 
এশ্দর ষুেদ্ বা বকৃহৎ ‘গিিন্ত’ রাজ্য শ্েল। মুডো, ওরাঁও-রদর 
গ্াশ্ম ও গ্ামসশ্ঘে রাজরশ্ক্তর শ্চহ্নস্বরূপ ‘শ্বশ্ভন্ন’ শ্চহ্ন-
আঁকা পিাকা েত্সহকাশ্র সসম্মাশ্ন রাো থাশ্ক। 

অশ্্রেকভারী মানুশ্ররা প্রাচীনকাশ্লর মশ্িা আজও 
সরল ও শ্নরীহ। িাই এশ্দর মশ্ধ্য দকৃঢ়িা ও সংহশ্ির 
অভাব রদো োয়। অপশ্রসীম সহনরীলিায় বারবার িঁারা 
অন্য রশ্ক্তরালী জাশ্ির কাশ্ে বর্যিা স্বীকার কশ্রশ্েন, 
আত্মসমপ্শি কশ্রশ্েন িবু শ্নশ্জশ্দর জনগি তবশ্রষ্ট্য ও 
প্রককৃ শ্ি আজও বজায় রােশ্ি রপশ্রশ্েন। িঁাশ্দর মশ্ধ্য 
এমন এক প্রািরশ্ক্ত আশ্ে োর ফশ্ল এি শ্কেু সশ্্বেও 
িাঁরা িাঁশ্দর স্বকীয় তবশ্রষ্ট্য বজায় রােশ্ি রপশ্রশ্েন।

ড. নীহাররঞ্জন রায় শ্লশ্েি বাোশ্লর ইশ্িহাস-এ বলা 
হশ্চ্ছ—‘বি্শমান রবর বা সাওঁিাল, ভূশ্মজ বা মুডো প্রভকৃ শ্ির 
জীবনাচরি একিু মশ্নাশ্োগ শ্দয়া রদশ্েশ্ল মশ্ন হয়, ইহারা 

শ্কেুিা কল্পনাপ্রবি, দাশ্য়ত্বহীন, অলস, ভাবুক এবং কিকিা 
কামপরায়িও বশ্ি। ভারিবশ্র্শর ইশ্িহাশ্স রিাব্দীর পর 
রিাব্দী ধশ্রয়া এি শ্ববি্শন-পশ্রবি্শন হইয়াশ্ে, শ্কন্তু 
ইহাশ্দর প্রককৃ শ্িগি তবশ্রষ্ট্য িাহাশ্ি শ্বশ্রর বদলাইয়াশ্ে 
বশ্লয়া মশ্ন হয় না।’ (বাোশ্লর ইশ্িহাস পকৃ: ৫৪)

এই অশ্্রেকভারী আশ্দ-অশ্্রেলীয়শ্দর ‘জীবন শ্ববোস’ 
রকমন শ্েল, আজও রকমন আশ্ে িার একিা িুলনা করা 
রেশ্িই পাশ্র। এই জীবন শ্ববোস বাোশ্লশ্দর মশ্ধ্যও 
কিিা প্রচ্ছন্ন বা প্রকি হশ্য় েুগ েুগ ধশ্র চশ্ল আসশ্ে 
রসই আশ্লাচনার শ্ভশ্ত্তশ্িও আমরা রদেশ্ি পাব এশ্দর 
মশ্ধ্য তনকি্য কিিা।

িাঁরা একাশ্ধক জীবশ্ন শ্ববোস করশ্িন। অথ্শাৎ মকৃিু্যর 
পরই সব ররর নয়—িঁাশ্দর দকৃঢ় শ্ববোস শ্েল। িাঁশ্দর 
ধারিা শ্েল—কাশ্রাও মকৃিু্য হশ্ল িাঁর আত্মা রকানও পাহাড, 
গাে রকানও জন্তু, পাশ্ে বা অন্য রকানও জীবশ্ক, আরেয় 
কশ্র, রবঁশ্চ থাশ্ক। এই শ্ববোস রথশ্কই হয়শ্িা বা শ্হনু্ 
পুনজ্শন্বাদ বা পরশ্লাকবাশ্দর উদ্ব।

কাপড বা গাশ্ের োশ্ল মকৃিশ্দহ জশ্ডশ্য় গাশ্ের ওপর 
বা ডাশ্ল িুশ্লশ্য় রদওয়ার রীশ্িও শ্েল। কেনও বা মাশ্ির 
শ্নশ্চ কবর শ্দশ্য় িার ওপর বশ্ডা বশ্ডা পাথর রসাজা কশ্র 
পুশঁ্ি রদওয়া হশ্িা।

স্ত্রীশ্লাকশ্ক কবশ্রর উপর লম্বালশ্ম্বভাশ্ব শুইশ্য় রদওয়া 
হশ্িা (এেনও অশ্নশ্ক রদয়)। মকৃি ব্যশ্ক্তশ্ক োবার রদওয়া 
হশ্িা, এেনও রদওয়া হয়। শ্হনু্ সমাজ ‘রোশ্দ্ধ’ এই শ্ববোস 
ও রীশ্িশ্কই প্রকার কশ্র ‘শ্পডেদান’ এর মাধ্যশ্ম।

এশ্দর মশ্ধ্য ‘শ্লঙ্গ পূজা’ প্রচশ্লি শ্েল বশ্ল মশ্ন হয়। 
শ্লঙ্গ রব্দশ্ি অশ্্রেক ভারার। োশ্সয়াশ্দর সমাশ্ধর ওপর 
লম্বাকাশ্র দাডঁ করাশ্না পাথর ও ররায়াশ্না পাথর শ্লঙ্গ ও 
রোশ্নর প্রিীক বশ্ল রকউ রকউ অনুমান কশ্রন।

এ প্রসশ্ঙ্গ পশ্ললুশ্স্র বক্তব্য রদো রেশ্ি পাশ্র— 
The phalic cults, of which we know the 

important in the ancient of indo-chiana, are 
generally, considered to have been derived 
from Indian Saivaism. It is more probable 
that the Aryans, have borrowed from the 
aborigins of idea the cult of linga as well 
as the name of the idol. These popular 
practices despised by the Brahamanas were 
ill-known in old times. If we try to know 
them better, we will probably be able to see 
clearly why so many non-aryan words of the 
family at linga have been introduced into 
the language of the conquarers.

এই প্রসশ্ঙ্গ দ্াশ্বডীয় প্রভাশ্বর উশ্লিে করা রেশ্ি পাশ্র। 
রদো োশ্চ্ছ, ‘পূজন’ বা ‘পূজা’ এবং ‘পুষ্প’ দুশ্ি রব্দই 
দ্াশ্বড ভারাশ্গাষ্ঠীর। হরপ্া-মশ্হশ্ঞ্জাদর-র ধ্ংসাবশ্রর 
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রথশ্ক রদো োশ্চ্ছ রে, শ্সধুেিীশ্রর প্রানগশ্িহাশ্সক েুশ্গ 
শ্লঙ্গ পূজা ও মািকৃকাপূজার প্রচলন শ্েল।

এই প্রসশ্ঙ্গ উশ্লিে্য—‘অবর্য এই দুশ্ি পূজা সপ্শপূজার 
সশ্ঙ্গ সশ্ঙ্গ পকৃশ্থবীর অশ্নক আশ্দম অশ্ধবাসীশ্দর মশ্ধ্যই 
প্রচশ্লি শ্েল, িবু ভারিবশ্র্শ ইহার রে রূপ আমরা 
রদশ্ে িাহা রে আে্শভারীরা ভারিীয় আে্শপূব্শ ও অনাে্শ 
রলাকশ্দর সংস্পশ্র্শ আশ্সয়া ক্রমর গশ্ডয়া িুশ্লয়াশ্েল, 
এই অনুমানই েুশ্ক্ত সংগি বশ্লয়া মশ্ন হয়। শ্লঙ্গপূজাই 
ক্রমর শ্রশ্বর সশ্ঙ্গ জশ্ডি হইয়া শ্রবশ্লঙ্গ ও রশ্ক্ত-রোশ্ন 
পূজায় রূপাতেশ্রি হয় এবং মািকৃকাপূজা ও সপ্শপূজা ক্রমর 
েথাক্রশ্ম রশ্ক্ত পূজায় ও মনসা পূজায়। তবশ্দক শ্বষু্ণর রে 
রূপ আমরা রদশ্ে িাহাশ্ি রেন দ্াশ্বডভারীশ্দর আকার-
রদবিার স্পর্শ লাশ্গয়া আশ্ে। শ্রব সম্বশ্ধে এ কথা আরও 
রবশ্র প্রশ্োজ্য। শ্মরান-প্রাতের-পব্শশ্ির-রক্তশ্দবিা একাতেই 
দ্াশ্বডভারীশ্দর শ্রবন্ োহার অথ্শ লাল বা রক্ত এবং ররম্ব 
োহার অথ্শ িাম্র, ইশ্নই ক্রশ্ম রূপাতেশ্রি হইয়া আে্শশ্দবিা 
রূশ্দ্র সশ্ঙ্গ এক হইয়া োন। পশ্র শ্রবন্ = শ্রব, ররমু্ব = 
রমু্ভ, রুদ্-শ্রব এবং মহাশ্দশ্ব রূপাতের লাভ কশ্রন। এই 
ধরশ্নর সমশ্বিি রূপ রপৌরাশ্িক অশ্নক রদবশ্দবীর মশ্ধ্য 
রদো োয়, এ কথা ক্রমর পশ্ডেিশ্দর মশ্ধ্য স্বীককৃ শ্ি লাভ 
কশ্রশ্িশ্ে। এই সমশ্বিি রূপই আে্শভারীশ্দর মহৎ কীশ্ি্শ 
এবং ভারিীয় ঐশ্িশ্হ্য িাহাশ্দর সুমহান দান।’

অশ্্রেকভারীরা গাে, পাথর, পাহাড, ফুল, ফলমূল, 
শ্বশ্রর স্ান, শ্বশ্রর পশু, পাশ্ের উপর ‘রদবত্ব’ আশ্রাপ 
কশ্র পূজা করশ্িন। এেনও বাংলার সাওঁিাল, মুডো, রবর 
প্রায় প্রশ্িশ্ি রকাশ্মর রলাশ্করাই িাই কশ্রন। বাংলার গ্াশ্ম 
ররওডা, বি, িুলসীর সশ্ঙ্গ সশ্ঙ্গ পাথর ও পাহাড পুশ্জাও 
হয়। নবান্ন উৎসব বা শ্বশ্ভন্ন ব্ি অনুষ্ঠান বাংলার ঘশ্র ঘশ্র 
রমশ্য়রা কশ্রন, এমনশ্ক আমাশ্দর প্রশ্িশ্দশ্নর জীবশ্ন রেসব 

আচার-অনুষ্ঠান পাশ্লি হয় রসসব আশ্দম অশ্্রেক ভারাভারী 
মানুরশ্দর ধম্শশ্ববোস ও আচার-অনুষ্ঠাশ্নরই সশ্ঙ্গ েুক্ত। 
আজও এসব রলাকাচার ও উপকরি গ্ামীি ককৃ শ্র সভ্যিার 
উত্তরাশ্ধকার বহন কশ্র চশ্লশ্ে। িাশ্দর প্রশ্িশ্দশ্নর জীবন 
ও সংস্কৃ শ্ির সশ্ঙ্গ ধান, ধাশ্নর গুচ্ছ, দূব্শা, কলা, হলুদ, 
সুপাশ্র, নাশ্রশ্কল, পান, শ্সনু্র, কলাগাে ঘশ্নষ্ঠভাশ্ব েুক্ত। 
বাোশ্লর জীবন সংস্কৃ শ্িশ্ি এগুশ্লর ব্যবহার অপশ্রহাে্শ।

অথ্শাৎ আজ জঙ্গলমহল-এর শ্বশ্ভন্ন আশ্দবাসী রকাশ্মর 
মশ্ধ্য সাংস্কৃ শ্িক ঐশ্িহ্যগিভাশ্ব এমন অশ্নক শ্কেুই 
আশ্ে ো বি্শমান বাোশ্ল সমাশ্জ (শ্হনু্)-এর মশ্িা ঐশ্িহ্য 
হশ্য় রগশ্ে। িঁাশ্দর জীবনধারা আমাশ্দর জীবনধারাশ্ক 
সমকৃদ্ধ কশ্রশ্ে।

এই অশ্্রেকভারী রলাশ্করা আজও রোদ্ধ বা রে রকানও 
শুভ কাশ্জ শ্পিকৃ পুরুশ্রর পুশ্জা কশ্রন, িাশ্দর রথশ্ক 
বাোশ্ল সমাজও এই রীশ্িনীশ্ি, আচার-অনুষ্ঠানশ্ক আজও 
রেদ্ধার সশ্ঙ্গ রমশ্ন আসশ্েন।

‘‘ভারশ্ি রশ্ক্তপূজার প্রবি্শন সম্ভবি ইহারাই প্রথম 
কশ্র। ওঁরাও প্রভকৃ শ্ি জাশ্ির চাডেী নামক রদবিার সশ্হি 
শ্হনু্ চডেীশ্দবীর সাদকৃর্য রদো োয়। অধ্শরাশ্রে উলঙ্গ হইয়া 
ওঁরাও অশ্ববাশ্হি েুবক পূজারী ‘চাডিী স্াশ্ন’ শ্গয়া চাডেীর 
পূজা কশ্র।’’ —(ররৎকুমার রায়)

এইভাশ্ব জনপ্রবাহ ও বাস্তব সভ্যিার নানা শ্বশ্লেরশ্ির 
ফশ্ল রদো োশ্চ্ছ রে বাংলার আশ্দ-অ্রোলশ্য়ড 
(আশ্দবাসী)-রদর কাশ্ে আমাশ্দর অশ্নক ঋি। আমাশ্দর 
প্রশ্িশ্দশ্নর জীবন-সংস্কৃ শ্ি, ধম্শশ্ববোস, আচার-অনুষ্ঠাশ্নর 
মূলধারা িঁাশ্দর রথশ্কই নানা উপাদাশ্ন পুষ্ট হশ্য়শ্ে। অথ্শাৎ 
আমরা ‘আত্মসাৎ’ কশ্রশ্ে ওশ্দর অশ্নক শ্কেু।
গ্ন্ঋি :
–বাোশ্লর ইশ্িহাস, ড. নীহাররঞ্জন রায়

পশ্চিমবঙ্গ ॥ 206

সামাশ্জক বধেশ্নর প্রিীক এই আশ্দবাসী নকৃি্যভঙ্গী
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বাংলার মসশ্লন 
বাংলাকে আবার 

শ্বশ্বকসরার 
শ্িকরাপা একন 
শ্িকছে। এই 
প্রেক্াপকেই 

রেোশ্িত হল 
এেশ্ে তথ্যসমৃদ্ধ 

শ্নবন্ধ।

শ্বশ্ববাংলা শ্বপশ্িকত মসশ্লকনর রেমকের
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বাংলার মসশ্লন প্িকির গব্ব
চূড়ামশ্ি হাশ্ে
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অলঙ্করকি বাংলার িক্তা প্রেষ্ঠ৷ সূক্ষ্ম োকে 
েশ্িন ধৈর্ব প্িশ্িকেকে; ধিশ্পিে ভাবনাকতও; রেরুশ্তি 
শ্বি্যাকতও৷ অষ্ািি িতকেও শ্বশ্ববাোকর িাপে 
শ্েল বাংলার বস্ত্র শ্িকপির৷ তিন বাংলার রেশ্ত ঘকর 
তাঁত৷ মসশ্লকনর ইশ্তহাস আরও রোচীন৷ বাংলাে 
চন্দ্রকেতুগকড় রেত্নিনকন রোপ্ত রশ্ক্িী েলেগুশ্লর 
প্িািাই োকে অলঙ্কাকরর সুশ্নপুি ব্যবহাকরর 
পািাপাশ্ি মসশ্লন িাশ্ড় পরার ইশ্ঙ্গত স্পষ্৷ 
মকহক্ািাকরার রেত্নিনকনও প্গালাশ্প রকের োপ্বাস 
বস্ত্র শ্মকলকে৷ িু-হাোর শ্রিস্টপূব্বাকদে প্রামবাসীরা 
োকব্বাশ্সনা নামে বস্ত্র ব্যবহার েরত, রা আসকল 
োপ্বাস৷ প্রাকম বাংলার মসশ্লকনর েির শ্েল৷ মশ্মর 
গাকে পাওো প্গকে নীল সুশ্ত বস্ত্র৷ পতু্বশ্গেকির হাত 
ৈকর শ্বকিকি প্গকে বাংলার মসশ্লন৷ শ্েশ্লপাইন-
সহ পূব্ব এশ্িোে শ্েল বৃহৎ বাোর৷ ইরাকে মসুল 
বন্দকরও শ্েল মসশ্লকনর বৃহৎ বাোর৷ বাংলা প্থকে 
মসশ্লন রপ্তাশ্ন হত ব্রহ্মপুত্র নিীর তীকর েঙ্গলকবশ্ড় 
বাশ্িে্যকেন্দ্রকে প্েন্দ্র েকর৷ এেই সকঙ্গ বাংলার 
মসশ্লন রপ্তাশ্নর েন্য ব্যবহৃত হত অন্ধ্ররেকিকির 
েৃষ্া প্েলাে বকঙ্গাপসাগকরর েূকল মসশ্লপত্তম 
বন্দরশ্ে৷ ১৬৮৬ শ্রিস্টাকদে ওলন্দােরা, ১৭৫০ 
শ্রিস্টাকদে েরাশ্সরা এবং ১৭৫৯ শ্রিস্টাকদে ইংকরেরা 
এইবন্দর িিল েকর৷ বলা বাহুল্য এই মসশ্লপত্তম 
বা মুসশ্লোকত উৎেৃষ্ মাকনর োপ্বাস পাওো প্রত৷ 
প্িষ পর্বন্ত োঁচা মাল নে, শ্িপিবস্তু গুরুত্ব হারাল৷
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প্মাগল আমকল মসশ্লকনর প্র শ্বোি ঘকেশ্েল; প্সই 
আেষ্বকি আেৃষ্ শ্েল পতু্বশ্গে ও ইংকরেরা৷ ইংকরেরা 
িাহোহাকনর সমে শুল্ক-মুতি স্াৈীন বাশ্িকে্যর েরমান আিাে 
েকর োেশ্ে সহে েরল৷ ১৬৮৮ শ্রিস্টাকদে মসশ্লন সম্পকে্ব 
ইংল্যাকডের রানী প্মরীর প্েৌতুহল রেোকির সাকথ সাকথ 
ইংল্যাডে েুকড় েশ্ড়কে পকড় বাংলার মসশ্লন৷ ১৬৬৯ শ্রিস্টাকদে 
ঢাোর প্তেগাঁকে মসশ্লকনর আেষ্বকি ইংকরেরা েুশ্ি স্াপন 
েকর৷ েকেে বের পরই ১৭২০ শ্রিস্টাকদে শ্নকেকির প্িকির 
শ্িকপির গশ্তকে সচল রািকত পাল্বাকমকটে আইন পাি েকর 
বাংলার েকেে রেোর োপড় শ্নশ্ষদ্ধ হল৷ রার রেভাব পড়ল 
বাংলার তাশঁ্তকির েীবকন৷ ১৭৭০-৭৮-এর িরা—এর সকঙ্গ 
আর এে ভেঙ্কর পশ্রশ্স্শ্ত ধতশ্র েরল৷ মসশ্লকনর উপর 
িাঁড়া পড়ল ১৮০৭ শ্রিস্টাকদে৷ ইস্ট ইশ্ডেো প্োম্পাশ্ন ‘রোইকভে 
প্রেডারস্ ’ প্ির মসশ্লন বস্ত্র উৎপািন ও ব্যবসার উপর শ্নেন্ত্রি 
একন প্িে৷ বন্ধ হকে রাে অশ্রিম িািন রেিান রেশ্রিোও৷ এই 
অশ্রিম িািন প্থকে উপশ্র প্নওোর লালসা শ্েল প্োম্পাশ্ন 
শ্নকোশ্েত প্গামস্াকির৷

েশ্থত আকে, শ্ব্রশ্েি প্োম্পাশ্নর ও প্গামস্াকির প্িাষি 
এমন মাত্রা শ্নকেশ্েল প্র, প্েউ প্েউ আেুল োেকত বাৈ্য 
হকেশ্েল৷ বাংলার বাোকর ১৭৬৪ শ্রিস্টাকদে একস প্গকে 
ম্যানকচস্টার, ১৭৮৮ শ্রিস্টাকদে ল্যাঙ্কািাোকরর শ্মকলর িাশ্ড়৷ 
এেশ্িকে উন্নতমাকনর োপ্বাস তুকলা ও নীল লুে৷ অন্যশ্িকে 
শ্নম্নমাকনর প্রিমকে উন্নত মান শ্িকত একিকি ইংকরে 
প্োম্পাশ্নর হকে ওকেস-সহ চার ইতাশ্লর আগমন৷ প্ভতকর 
প্ভতকর প্িাষকির মকনাভাব৷ ১৭৭৩ সাকল েশ্ঙ্গপুকর প্রিম 
শ্িপিকে শ্নকে প্র ভাবনা শুরু হকেশ্েল; তা প্িষ হে ১৮৩৫ 
শ্রিস্টাকদে৷ অকনে পকর ১৯০৬ শ্রিস্টাকদে শ্রীরামপুকর রেশ্তশ্ষ্ঠত 
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হে ‘বঙ্গলক্ষ্মী েট্ ন শ্মল্ স’, ১৯২০ শ্রিস্টাকদে ‘বকঙ্গশ্বরী েেন 
শ্মল্ স’, ১৯২১ শ্রিস্টাকদে ‘ইস্ট ইশ্ডেো েেন শ্মল্ স’, ১৯৩৬ 
শ্রিস্টাকদে ‘বাসন্তী েট্ ন শ্মল্ স’৷

১৯১৭ শ্রিস্টাকদে চম্পারি সত্যারিকহর পরবত্বী সমকে শ্ব্রশ্েি 
সরোকরর শ্িপিনীশ্তর শ্বরুকদ্ধ মত প্ঘাষিা েকর গান্ধীশ্ে প্বাঝাকত 
চাইকলন, ভারত তার শ্নেস্ সম্পি ও হস্চাশ্লত রেরুশ্তির হাত 
ৈকর সম্াকনর সকঙ্গ বাঁচকত চাে৷ এো আসকল উৎপািন ব্যবস্াকে 
চাঙ্গা প্রকি রেিাসশ্নে ব্যবস্ার উপর আরিমিও বকে৷ ধতশ্র 
হকেশ্েল বারািসীর সাওোপুরীকত গান্ধী আরেম৷

বস্ত্রশ্িকপির সূচনা পশুর চামড়া আর গাকের োল শ্িকে৷ 
অতসী রেেৃশ্তর গুল্ম োতীে গাকের োল প্থকে সুকতা সংরিহ 
েকর বস্ত্র ধতশ্র হকেকে৷ পাে-িিও োকে প্লকগকে৷ প্মাষ-
প্ভড়ার প্লাম শ্িকে ধতশ্র পিম অকথ্ব গরম োপড়৷ োপ্বাস 
তুকলা শ্িকে সুশ্ত-বস্ত্র৷ েুশ্ে োপ্বাকস বীে ও তুকলা োোোশ্ে 
থাকে; আর বেরাতী োপ্বাকসর প্ক্কত্র িূকর৷ বলা বাহুল্য েুশ্ে 
োপ্বাস সুকতাে রেস্তুত হে আেকিা বা তারও প্বশ্ি োউকটের 
সূক্ষ্ম বস্ত্র মসশ্লন৷ তুঁত পাতা প্িকে বড় হওো বাবু গুশ্ে প্থকে 
বার েরা সুকতাে ধতশ্র হে প্রিম বস্ত্র৷ চাসাররা তঁুত প্রিকমর 
বাগান রেস্তুত ও মথ রেশ্তপালন েকর; আর নােি-োোশ্নরা 
গুশ্ে প্থকে সুকতা প্তাকল৷ মালিাে রারা প্রিম েীে পালন েকর 
তাকির বকল পুণ্ড৷ িাল-অেু্বন গাকেও গুশ্ে প্পাো আরেে প্নে৷ 
ধতশ্র হে তসর৷ নাশ্তিীকতাষ্ অঞ্চকল এশ্ড়৷ প্সাম গাকের পাতা 
িাওো েৃশ্ত্রম-প্রিম মুগা৷ প্রিকমর শ্নেৃষ্ অংি শ্নকে চিম৷ 
শ্মশ্হ লম্া সুকতাে রেস্তুত হে গরি৷ আর েুেকরা প্মাো সুকতাে 
মেো৷ মনকবশ্র গাকে আরেে প্নওো পালু অথ্বাৎ প্রিমেীকের 
গুশ্ে প্থকে সুকতা প্বর েকর চীন প্িকির চাংোং-প্তই হে 
প্রিম বকস্ত্রর সূচনা৷ এই শ্িপি ২৬৪০ শ্রিস্টপূব্বাকদে ধচশ্নে সম্াে 
হুোংশ্তর আমকল অথ্বনীশ্তকত গুরুত্ব পাে৷ প্গাপনীেতা রক্া 
সক্বেও চীন প্থকে এ শ্িপি েশ্ড়কে পকড় প্োশ্রো ও োপাকন৷ 
আর তুশ্ে্ব-আেগান রুকগ বাংলা প্থকে চীকন রপ্তাশ্ন হত মসশ্লন৷
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বাংলাে প্রিম চাকষর উকলেি আকে ৩২১ শ্রিস্টপুব্বাকদে প্লিা 
প্েৌশ্েকল্যর অথ্বিাকস্ত্র৷ সওিাগর ও পর্বেেকির হাত ৈকর ১২৬ 
শ্রিস্টপূব্বাকদে চীকনর পািাপাশ্ি ভারকতও প্রিম বস্ত্র ইউকরাপীে 
প্িকি েশ্ড়কে পকড়৷ ষষ্ঠ িতকে প্রাম সম্াে োশ্স্টশ্নেন সন্ন্যাসীকির 
শ্িকে পা্াকবর শ্সরশ্হন্দ প্থকে প্রিমেীে আশ্নকেশ্েকলন৷ সপ্তম 
িতাদেীকত বািভট্ট নীলাংশুে-অরুিাংশুে নানা নাকমর প্রিম বকস্ত্রর 
উকলেি েকরকেন৷ তৃতীে শ্বরিহপাকলর আমগাশ্ে তাম্শ্লশ্পকত উকলেি 
আকে শ্সকল্কর োপড় েলসারকসর আেুকলর োকপর রেসঙ্গশ্ে৷ অেন্তা-
ইকলারার গুহাশ্চকত্রও বকস্ত্র নেিার ইশ্ঙ্গত শ্মকলকে৷ বলা বাহুল্য 
গুপ্ত রুগ ও পাল রুকগর মূশ্ত্বর ভাস্ককর্ব োপকড়র ভাঁে আকে শ্েন্তু 
নেিার শ্চহ্ন প্নই৷ চতুি্বি িতাদেীকত প্নত্র নামে প্রিম বস্ত্রশ্ে 
প্সকে উিত লতাপাতা ও েুল-পাশ্ির অলঙ্করকি৷ ভারকত প্মাঘলরা 
আসার আকগ পশ্রকৈে বস্ত্র শ্েল প্সলাইশ্বহীন৷

চাশ্ষরা োপ্বাস বীে প্তল-শ্ঘকত শ্ভশ্েকে মাশ্ের পাকত্র প্রকি 
উনুকনর োোোশ্ে পাে বা সুকতার শ্বনুশ্ন বাঁৈার প্েৌিকল ধতশ্র 
শ্িকেে ঝুশ্লকে প্রকি শ্িত৷ বসন্তোকলই উৎেৃষ্ মাকনর েুশ্ে 
োপ্বাকসর চাষ হে৷ প্বাোল মাকের প্চাোকলর িাঁত শ্চরুশ্নর মকতা 
ব্যবহার েকর সতে্বতার সকঙ্গ েুশ্ে োপ্বাকসর বীে প্থকে লম্া-সূক্ষ্ম-
নরম আঁি িশ্সকে প্নওো হে৷ শ্চতল ও েুঁকচ মাকের চামড়াে এই 
আঁি-তুকলা শ্বশ্েকে প্রিম সুকতার ৈনুনীকত ৈুকন প্নওো হে৷ এরপর 
োেু চরোে সুকতা োো৷ মাকঝ মাকঝ পাথকরর বাশ্েকত রািা 
িশ্ড়মাশ্ে হাকত প্মকি প্নওো৷ মসশ্লকনর োনাে সুকতার নরম ভাব 
শ্েশ্েকে রািকত িই-এর মাড় ব্যবহার েরা হে৷ তারপর নশ্ল বা 

চতুি্বি িতাদেীকত প্নত্র নামে 

প্রিম বস্ত্রশ্ে প্সকে উিত লতাপাতা 

ও েুল-পাশ্ির অলঙ্করকি৷ ভারকত 

প্মাঘলরা আসার আকগ পশ্রকৈে বস্ত্র 

শ্েল প্সলাইশ্বহীন৷’’

’’
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বলেম আেৃশ্তর মােুকত তাঁত প্বানা হে৷ মােু শ্পশ্ছেল রািকত 
ব্যবহার েরা হে সরকষর প্তল৷ বলা বাহুল্য মসশ্লকনর সুকতা 
ধতশ্রর েন্য প্চাকির প্ে্যাশ্ত ও আেুকলর তৎপরতা রেকোেন৷ 
এোে েরকত হে প্ভারকবলাে অপি আকলাে৷ এেন্য অপিবেশ্স 
প্মকেরাই এোে েরত৷ মসশ্লকনর সুকতা প্গাল না হকে হকতা 
এেেু চ্যাপো৷ এে পাউডে সুকতা িুকিা পঞ্চাি মাইল পর্বন্ত িীঘ্ব 
হত, রা সাৈারিত হওোর েথা এেকিা পকনকরা মাইল৷ মসশ্লন 
প্বানার প্রেষ্ঠ মরশুম বষ্বা োল বা আর্্ব পশ্রকবি৷ রিীষ্মোকল 
তাকঁতর নীকচ েলভশ্ত্ব পাত্র রািা হত রাকত ঘষ্বিেশ্নত গরকম 
সুকতা শ্েকঁড় না রাে৷ নিীর তীর প্থকে প্ভকস আসা িাডো হাওো 
এ শ্িকপির উপকরাগী৷ চুন আকে এমন েল মাশ্ের গামলাে শ্নকে 
গরম েরা হকতা মসশ্লন োচার েন্য৷ রেকোেকন েলাগাকের শুষ্ক 
প্িাল পুশ্ড়কে অপি েকলর শ্মিকি ধতশ্র বাসাম শ্েংবা সাশ্েমাশ্ে, 
প্সাডা, প্লবু—এগুশ্ল োচার েন্য ব্যবহৃত েকল প্মিাকনা হত৷ 
িাগ তুলকত আমরুল পাতার রস৷ মসশ্লন োচকত শ্গকে 
সুকতার স্ানচু্যশ্ত ঘেকল তা শ্িে েরকত অশ্ত রকত্ন ও ধৈকর্বর 
সকঙ্গ ব্যবহার েরা হকতা নাগেশ্ি গাকের োঁো৷ আর মুসলমান 
শ্রেুগররা আশ্েকমর প্নিা চশ্ড়কে মাতাকলর মকতা শ্রেুোে 
েরকতন৷ িঙ্খ শ্িকে ঘকস মসশ্লন মসৃি েরা হত৷ সবগুশ্ল 
োেই হে সতে্বতার সকঙ্গ৷ মসশ্লন আেকিা বা তারও প্বশ্ি 

মসশ্লন প্বানার প্রেষ্ঠ মরশুম 

বষ্বা োল বা আর্্ব পশ্রকবি৷ 

রিীষ্মোকল তাকঁতর নীকচ েলভশ্ত্ব 

পাত্র রািা হত রাকত ঘষ্বিেশ্নত 

গরকম সুকতা শ্েঁকড় না রাে৷ নিীর 

তীর প্থকে প্ভকস আসা িাডো 

হাওো এ শ্িকপির উপকরাগী৷’’

’’
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োউকটের সূক্ষ্ম বস্ত্র৷ মসশ্লন ধতশ্রর প্পেকন শ্হনু্দ-মুসশ্লম উভকেরই 
আরিহ শ্েল৷ নবাবকির অপেন্দ সক্বেও প্মাঘল আমকল মসশ্লন শ্বকশ্ব 
সুনাম শ্নকেশ্েল৷ েশ্থত আকে, সাতপি্বা মসশ্লকন প্িহ আবৃত েকর 
প্েবউশ্ন্নসা শ্পতা ঔরঙ্গকেকবর নেকর একস শ্তরসৃ্কত হকেশ্েকলন৷ 

রাই প্হাে মসশ্লন ভােঁ েরার োেশ্ে েরত েুশ্মিার সম্প্রিাে৷ 
েশ্থত আকে, প্িিলাই বাকসে মসশ্লন িাশ্ড় রািার গপি েথা৷ নবম 
িতাদেীকত আরবীে পর্বেে সুকলমন মসশ্লন োপড় রেসকঙ্গ বলকত 
শ্গকে বকলকেন, এেশ্ে রেমাি সাইকের সমূ্পি্ব োপড় আংশ্ের মৈ্য 
শ্িকে গকল রাে৷ এও েশ্থত, পারস্য সম্াে চ্যাকসাশ্েকে সন্তুষ্ 
েরকত এেশ্ে নারকেল প্িালার প্ভতর পািাকনা হকেশ্েল ষাে হাত 
িীঘ্ব মশ্ি-মুকতিা শ্িকে সাোকনা মসশ্লন োপকড়র পাগশ্ড়৷ প্স প্রন 
মােড়সার োল৷ শ্মশ্হ ও সূক্ষ্মতার তারতকম্য মসশ্লকনর নানা ভাগ৷ 
বাংলার নবাব মুশ্ি্বিেুশ্ল িারঁ েড়া নেরিাশ্রকত রেস্তুত হত উন্নত 
মাকনর সুকতার বুনকন ‘মলবুি িাস’৷ এই ‘মলবুি িাস’ ঔরঙ্গকেকবর 
োকে উপকোেন শ্হসাকব প্রত৷ প্মাঘল পশ্রবাকরর অন্দরমহকল 
ঝুনা মসশ্লকনরও চল শ্েল৷ নত্বেীরা ব্যবহার েরত লজ্া শ্নবারকি 
একেবাকরই অসমথ্ব ‘মলমল িাস’ বা ‘মুলবুই িাস’৷ শ্িশ্িরশ্সতি 
ঘাকস ‘িবনম’ শ্বশ্েকে শ্িকল ঘাকসর সকঙ্গ শ্মশ্লকে প্রত৷ ‘িবনম’ 
এর অথ্বই হল প্ভাকরর শ্িশ্ির৷ নিীর প্্াকত ‘আর-ই-প্রাোন’ প্মকল 
ৈরকল োপড় অিৃি্য হকে প্রকতা৷ এ নাকমর অথ্বই হল রেভাশ্বত 
েল৷ ঘূশ্ি্ব হাওোে শ্নকিােঁ হকে প্রকতা ‘বােতা’; অকথ্ব বাষ্প হাওো৷ 

আইন-ই-আেবরীকত িাস প্বানা সূক্ষ্ম মসশ্লন ‘িাস্ সা’-এর 
উকলেি আকে৷ ‘সর-বন্ধ’ শ্িকে উচ্চপিস্ েম্বীরা পাগশ্ড় বাঁৈকতন৷ 
‘নেনসুি’, ‘তানকেব’, ‘েঙ্গল-ই-িাস’, ‘বিনিাস’, ‘সরোর-ই-আশ্ল’, 
‘চন্দ্রাবনী’, ‘মাসরু’—এরেম মসশ্লকনর নানা নাম৷ শুভ্র বি্বই শ্েল 
প্রেষ্ঠ৷ লাল, নীল, হলুি, সবুে, োকলা রং েরার রেথাও শ্েল৷

শ্মশ্হ ও সূক্ষ্মতার তারতকম্য 

মসশ্লকনর নানা ভাগ৷ বাংলার নবাব 

মুশ্ি্বিেুশ্ল িাঁর েড়া নেরিাশ্রকত 

রেস্তুত হত উন্নত মাকনর সুকতার বুনকন 

‘মলবুি িাস’৷ এই ‘মলবুি িাস’ 

ঔরঙ্গকেকবর োকে উপকোেন শ্হসাকব 

প্রত৷ প্মাঘল পশ্রবাকরর অন্দরমহকল 

ঝুনা মসশ্লকনরও চল শ্েল৷’’
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আেবকরর সভাসি আবুল েেল এবং ইংকরে পর্বেে রাল্ফ 
শ্েচ্  প্সানারগাঁও-এর মসশ্লকনর রেিংসা েকরকেন৷ পতু্বশ্গেরা 
ব্যবসাশ্েে রেকোেকন হুগশ্লকত মসশ্লকনর উপর তসর শ্সকল্কর োে 
েশ্রকেশ্েকলন৷ ১৮১০ শ্রিস্টাকদের ১৬ প্েব্রুোশ্রর ‘প্বাড্ব অব প্রোড’ 
এর োর্বশ্ববরনিীকত চন্দননগকরর েরাসডাোর বেন শ্িকপি িক্তার 
েথা উকলেি আকে৷

এে সমকের েগৎশ্বি্যাত ঢাোই মসশ্লন বত্বমান শ্বশ্ববাোকর 
প্সই মাকনর োর্বিক্তা প্িিাকত পাকর না৷ পশ্চিমবকঙ্গ বৈ্বমাকনর 
সমুর্গড় শ্েংবা োলনার রবীন্দ্রেুমার সাহা শ্েংবা প্েতুরিাম 
সমন্বে সশ্মশ্ত, মুশ্ি্বিাবাকির শ্েোগক্র শ্িপিীরা হাশ্রকে রাওো 
অহংোর প্োঁোর প্চষ্া েরকে মাত্র৷ ১৭০৪ শ্রিস্টাকদে মুশ্ি্বিেুশ্ল 
িাঁ ঢাো প্থকে মুশ্ি্বিাবাকি রােৈানী স্ানান্তশ্রত েরার সমে 
মসশ্লকনর োশ্রগর তথা িক্ তাঁতশ্িপিীরাও একসশ্েকলন মুশ্ি্বিাবাকির 
শ্েোগক্র অিূকর ভাগীরথীর েূকল; প্সোকল নাম শ্েল বালুচর৷ 
এে সমে এই শ্িপিরিাম অতল েকল তশ্লকে রাে৷ শ্িপিীরা চকল 
রান বাঁেুড়ার শ্বষু্পুর এবং প্েউ প্বনারস৷ বীরপুর ও মীরপুকরও 
শ্েেু প্থকে রান৷ এ সূকত্র শ্বষু্পুকর মসশ্লন ধতশ্রর ঘেনা আচির্ব 
শ্েেু নে৷ বস্ত্র ব্যবসােীরা মসশ্লকনর সূক্ষ্ম োর্বিক্তা ও হালো 
অনুভবশ্রেেতাকেই োকে লাশ্গকেশ্েল৷ মসশ্লন োপড় শ্িকে ধতশ্র 
হকেশ্েল অসংি্য ভাকঁে নানা ৈরকনর প্পািাে৷ রার লাশ্লত্য শ্েল 
প্চাকি পড়ার মকতা৷ এ শ্েল শ্বলাশ্সতার অন্যরূপ৷ নানা পশ্রশ্স্শ্তর 
মকৈ্য মসশ্লন অন্যরূকপ ৈরা শ্িল শ্েংবা তাঁশ্তরা পশ্রশ্স্শ্তর চাকপ 
িক্তা হাশ্রকে নতুন ভাবনাে সাোল বস্ত্রশ্িপিকে৷ রিাম্যবৈূরা এিন 
ব্াউে পকর; িরীর প্িিা রাওো মসশ্লন তাকির অপেকন্দর৷ পি্বা 
ঢাো অন্দরমহকলও মসশ্লকনর চাশ্হিা েমল৷

পরাৈীন ভারকতর পকক্ সম্ভব শ্েল না শ্বকিকির বাোরকে 
শ্নেন্ত্রি েরা৷ িকদেকরর অভাকব বালুচকরর তাঁশ্তরা প্েোড্ব ডাশ্ব িুকল 
আেকপৌকর িাশ্ড় বুনকত শুরু েকর শ্িল৷ ১৮৯৮ শ্রিস্টাদে প্থকে নশ্িো 
প্েলার অশ্ৈোংি রিাকম ধতশ্র হত তাঁকত প্বানা প্মাো িাশ্ড়-ৈুশ্ত৷ 
রূপেথার গকপির মকতা হাশ্রকে প্গল অসংি্য সুকতার শ্হকসব প্রকি 

১৭০৪ শ্রিস্টাকদে মুশ্ি্বিেুশ্ল িাঁ 

ঢাো প্থকে মুশ্ি্বিাবাকি রােৈানী 

স্ানান্তশ্রত েরার সমে মসশ্লকনর 

োশ্রগর তথা িক্ তাঁতশ্িপিীরাও 

একসশ্েকলন মুশ্ি্বিাবাকির শ্েোগক্র 

অিূকর ভাগীরথীর েূকল ; প্সোকল 

নাম শ্েল বালুচর৷’’
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অসমান্য িক্তাে রেস্তুত িীঘ্ব নেিা আচঁকলর বালুচশ্র িাশ্ড়গুশ্ল৷ 
মাশ্ের গভীকর গত্ব িুকঁড় তাতঁ বশ্সকে এ িাশ্ড়গুশ্ল ধতশ্র৷ প্িশ্ি হাশ্ত 
আর শ্বকিশ্ি প্ঘাড়ার পািাপাশ্ি আচঁকল নক্ িার শ্বষে হত বািিাশ্হ 
রাে রাোকির রাপনশ্চত্র এবং েুল-লতা-পাতা, প্রভাকব প্পাড়ামাশ্ের 
নক্ িা প্সকে উিত৷ েন্দমে-বি্বমে সুকতার শ্বন্যাস৷ প্িষ স্নামৈন্য 
োশ্রগর িুবরাে িাস, উশ্নি িতকের প্িষভাকগ প্হম ভট্টাচার্ব৷ 
শ্বষু্পুকরর অক্ে িাস প্সানামুিীর প্মাহনিাস বাবাশ্ের প্মলাে প্োকনা 
এে নববৈূর পরকন েুল প্তালা আচঁল প্িকি প্পঁকে রান বালুচকরর 
পুরকনা োশ্হশ্নকত৷ বালুচকরর নেিা তুলকত শুরু েকরন পাশ্ঞ্চং 
োকড্ব৷ ধিঘ্ব্য-রূকপ প্তমন না হকলও িাশ্ন্তপুকরর তাকঁতর িাশ্ড়ও প্সকে 
ওকি অপূব্ব নেিাে৷ উদ্ভব িাস িাশ্ড়কত পি্য প্লিা শুরু েকরন৷ 
নবদ্ীপ ও োলীঘাকে নামাবশ্ল আর বৃন্দাবনী নাকম িু-ৈরকনর নক্ িা 
পাকড়র রেচলন শ্েল৷ বলা বাহুল্য প্ষাড়ি িতকে অসকমর ধবষ্ব 
মহাপুরুষ িঙ্করকিকবর ত্বোবৈাকন েৃষ্লীলাকে গুরুত্ব শ্িকে বৃন্দাবনী 
বকস্ত্রর সূত্রপাত৷ বত্বমাকন বাংলার িাশ্ড়র েগকত োঁথা হাশ্রকে নতুন 
ভাবনাে এল োথঁাশ্স্টচ িাশ্ড়৷ আর োপাশ্ন ইতশ্েম প্েেশ্নকে ধতশ্র 
শ্বকিষ েকর রােস্াকন রেচশ্লত বাৈঁশ্ন িাশ্ড়, প্সকে উিল েশ্ব-রকে৷

েশ্ব-রকে িাশ্ড়কে সাোল পেুোরাও৷ মুশ্ি্বিাবাি শ্সল্ক, বাঁেুড়ার 
শ্বষু্পুকরর স্ি্বচরী, নশ্িোর েুশ্লো ও িাশ্ন্তপুকরর োঙ্গাইল, হুগশ্লর 
প্বগমপুরী, ৈকনিাশ্ল এগুশ্লকতা আকেই৷ মালিার মলমলিাস 
োপকড়র পাগশ্ড়র সুনাম শ্েল৷ বাংলার েনশ্রেে শ্েল চওড়া 
লালপাড় রুতি োকস্কপকড় িাশ্ড়, সরু পাড় প্িওো োপড়৷ পরবত্বী 
পর্বাে ধতশ্র হকেকে েৃশ্ত্রম তন্তুোত বস্ত্র অকথ্ব পশ্লকেস্টর প্েশ্ব্রসে৷ 
িাশ্ড়করেশ্মোকির মুকি মুকি প্ঘাকর ‘োমিাশ্ন’ নামশ্ে৷ এেসমে 
এই োমিাশ্নকে বলা হত পুশ্ষ্পত মসশ্লন৷ ‘োম’ অকথ্ব োমা; 
আর ‘িাশ্ন’ অকথ্ব বুশ্ে৷ েরাশ্স িদে৷ ইরাশ্ন শ্িপিেলার রেভাব৷ 
১৯০৭ শ্রিস্টাকদে শ্ত্রপুরার রােবাশ্ড়র েন্য ধতশ্র হকেশ্েল বহুমূকল্যর 

িাশ্ড়করেশ্মোকির মুকি মুকি 

প্ঘাকর ‘োমিাশ্ন’ নামশ্ে৷ এেসমে 

এই োমিাশ্নকে বলা হত পুশ্ষ্পত 

মসশ্লন৷ ‘োম’ অকথ্ব োমা; আর 

‘িাশ্ন’ অকথ্ব বুশ্ে৷ েরাশ্স িদে৷ 

ইরাশ্ন শ্িপিেলার রেভাব৷ ১৯০৭ 

শ্রিস্টাকদে শ্ত্রপুরার রােবাশ্ড়র েন্য 

ধতশ্র হকেশ্েল বহুমূকল্যর োমিাশ্ন 

বা বুশ্ে প্তালা মসশ্লন৷ শ্েন্তু 

বত্বমাকন ধতশ্র োমিাশ্ন প্সকেকলর 

োমিাশ্নর মকতা নে৷

’’

’’
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োমিাশ্ন বা বুশ্ে প্তালা মসশ্লন৷ শ্েন্তু বত্বমাকন ধতশ্র োমিাশ্ন 
প্সকেকলর োমিাশ্নর মকতা নে৷ বলা হত োমিাশ্ন আসকল ‘োশ্সিা’ 
মসশ্লকনর শ্নেৃষ্ সংস্করি৷ এই তুলনামূলে আকলাচনাে শ্মশ্হ মলমল-
এর েথাও ভাবা প্রকত পাকর৷ তুলনামূলে আকলাচনার েন্য শ্েংবা 
মসশ্লকনর প্িাকঁে রাওো প্রকত পাকর ৪৫ নং গকিিচন্দ্র অ্যাশ্ভশ্নউকত 
গভন্বকমটে ইডোশ্্রিোল অ্যাডে েমাশ্ি্বোল শ্মউশ্েোকম শ্েংবা েলোতা 
শ্বশ্বশ্বি্যালকের আশুকতাষ শ্মউশ্েোম অে ইশ্ডেোন আে্ব প্সকটেনাশ্র 
শ্বশ্্ডং-এ শ্েংবা অন্য প্োথাও৷

অকনে সৃ্শ্ত ও ইশ্তহাস শ্নকে েশ্ড়কে থাো বাংলার োপড় 
ও প্পািাে শ্বকশ্বর এে মূল উৎপািন প্েন্দ্র শ্হসাকব উকি আসার 
সম্ভাবনা রাকি৷ শ্বশ্ববাোরকে েীভাকব রেভাশ্বত েরকত পাকর 
মসশ্লন তারই এেশ্ে উিাহরি৷ মূলত অলঙ্করি বলকত শ্তন-
চার পাপশ্ড়র েুল৷ প্র েুকলর প্িিা প্মকল রোচীন পাথকরর 
মূশ্ত্বকতও৷ িাসা অলঙ্করি গুরুত্ব প্পত না বলকলই চকল৷ রোে 
হাশ্রকে রাওো প্স চচ্বা৷ িুন্বীশ্তকে রেশ্তশ্ষ্ঠত েরকত প্সশ্িকনর 
প্সই শ্নষু্ঠর িাসন বাংলার তাঁত শ্িকপি একনশ্েল িদেহীন অন্ধোর৷ 
১৮০৪ শ্রিস্টাকদের ১৭ আগস্ট প্গালাগর ে্যাক্টশ্র-আড়ংকের ৪০০২ 
েন পুরুষ তাশঁ্তর সাক্শ্রত রেশ্তবাি তারই রেমাি৷ প্োপ প্গলা 
সাথী শ্েংবা সুশ্বৈাবািী সাথীর শ্নব্বাে েকঠের পাকি েন্নোড়া েত 
এেে রেশ্তবািী অসহাে হকেকে তার শ্হকসবকতা গুনশ্তর বাইকর৷  
১৭৮৯ শ্রিস্টাকদে ২৮ নকভম্র প্সনামুিী-সুরুকলর তাশঁ্তরাও 
অত্যাচাকরর শ্বরুকদ্ধ মুি িুকলশ্েল৷ ১৮০১ শ্রিস্টাকদের ২১ োনুোশ্র 
েমাশ্ি্বোল প্বাড্ব অব প্রেকডর োকে পাওনা োো প্েকে প্নওোর 
অশ্ভকরাগ উকিশ্েল িাশ্ন্তপুকরর ে্যাক্টশ্রকত৷ এত অত্যাচার ও 
েূেকেৌিকলর হাঁ-মুকির োোোশ্ে প্থকেও এই োতব্যবসা শ্েকে 

শ্বশ্ববাোরকে েীভাকব রেভাশ্বত 

েরকত পাকর মসশ্লন তারই 

এেশ্ে উিাহরি৷ মূলত অলঙ্করি 

বলকত শ্তন-চার পাপশ্ড়র েুল৷ প্র 

েুকলর প্িিা প্মকল রোচীন পাথকরর 

মূশ্ত্বকতও৷ িাসা অলঙ্করি গুরুত্ব 

প্পত না বলকলই চকল৷ রোে হাশ্রকে 

রাওো প্স চচ্বা৷’’

’’
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রইল৷ োরি তারা তাঁত প্বানা োড়া শ্েেু প্িকিশ্ন৷ রন্ত্রচাশ্লত 
তাঁত প্বানার িরচ েম হওোে হস্চাশ্লত মাৈ্যম প্থকে িৃশ্ষ্ 
শ্েশ্রকে শ্নকেকে প্বসরোশ্র সংস্াগুশ্ল৷ রিন রন্ত্রশ্নভ্বর ধবশ্চত্র্যহীন 
উৎপািকনর বাড়বাড়ন্ত; তিন ঐশ্তহ্য শ্নভ্বর জ্ানভাণ্ডাকর সমৃদ্ধ 
হস্চাশ্লত তাঁত বেনশ্িকপির ৈারাকে ৈকর রািাো শ্িপিীকির োকে 
চ্যাকল্৷ 

মকন রািকত হকব রন্ত্ররুকগর সূচনার সমেও মসশ্লকনর সুনাম 
ৈীকর ৈীকর থমকে রােশ্ন; প্োর েকর মসশ্লন ধতশ্র বন্ধ েকর 
প্িওো হকেশ্েল৷ এেো বড় অংি বস্ত্রশ্িপি প্থকে সকর শ্গকেশ্েল 
সাৈারি েীশ্বোে৷ ধতশ্র হল সুলভ রেম৷ অথচ আৈুশ্নে শ্বকশ্বর 
ইশ্তহাকসর শ্িকে প্চাি রািকল প্িিা রাকব, েম্বসংস্ান ও অথ্বনীশ্তর 
শ্বোকির েন্য শ্বকিষজ্রা বাকর বাকর শ্নভ্বর েকরকেন বস্ত্র-
বেনশ্িকপির উপর৷ েৃশ্ষোে ও গবাশ্ি পশুপালকনর পািাপাশ্ি 
এ োে নতুন এেো আকের পথ প্িিাে৷ শ্বশ্ববাোর এবং 
অভ্যন্তরীন বাোকর ব্যবসাশ্েে মকডকল িক্তার মূল্যকে শ্নশ্ি্বষ্ 
ব্র্যাডে শ্হসাকব শ্চশ্হ্নত েরকত হকব, অভ্যন্তরীন বাোরকে মেবুত 
েরকত হকল সাংসৃ্কশ্তে েগতকে প্িিে শ্িপি শ্বশ্রির উপকরাগী 
েরকত হকব৷ ভারকত ধবশ্চকত্র্যর অপূব্ব প্মলবন্ধন৷ প্সই ধবশ্চত্র্য 
শ্িকেই রেভাশ্বত েরকত হকব শ্বকশ্বর সাংসৃ্কশ্তে েগৎকে৷ আর 
প্ভতকরর বাঁৈন িতি েরকত হকব শ্বপ্লবীকির প্িিে আকবগকে 
েশ্ড়কে শ্িকে৷ সংসৃ্কশ্তই বাোকরর রং বিলাে৷ তাই শ্নেস্ 
সংসৃ্কশ্তকে গুরুত্ব শ্িকল বাইকরর সংসৃ্কশ্ত বাঁৈকত পাকর না৷ 
শ্নেস্ সংসৃ্কশ্তর রং চাপা পকড় প্গকল শ্বকশ্বর োকে তা রেোি 
পাওোর সুকরাগ পাে না৷ শ্নেস্ সংসৃ্কশ্তর রকের রেোি ঘোকত 
পারকলই বস্ত্রশ্িপি শ্েকর পাকব হারাকনা প্গৌরব৷ রিামীি েনকগাষ্ঠীকে  
স্শ্নভ্বর েকর প্তালার উপাে৷ বলাবাহুল্য বস্ত্রশ্িকপির েম্বকগাষ্ঠীকত 
মশ্হলাকির রোৈান্য।

ভারকত ধবশ্চকত্র্যর অপূব্ব 

প্মলবন্ধন৷ প্সই ধবশ্চত্র্য শ্িকেই 

রেভাশ্বত েরকত হকব শ্বকশ্বর 

সাংসৃ্কশ্তে েগৎকে৷ আর প্ভতকরর 

বাঁৈন িতি েরকত হকব শ্বপ্লবীকির 

প্িিে আকবগকে েশ্ড়কে শ্িকে৷’’

’’
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আিার েথা, মসশ্লকনর পুনরুজ্ীবকনর উকি্যাগ শ্নকেকে বত্বমান সরোর। আবার বাংলার মসশ্লন 
সাগর পাশ্র শ্িকছে শ্বশ্ববাংলার হাত ৈকর। এইভাকবই বাংলা শ্নকের ঐশ্তহ্যকে শ্েশ্রকে আনার 
উকি্যাগ শ্নকেকে। বাংলার বস্ত্র শ্িপি বাংলাকে শ্বকশ্বর প্োকি প্োকি প্পঁকে শ্িকেশ্েল এেসমে। 
আবারও তা সম্ভব হকছে সরোশ্র উকি্যাকগ। এই প্ক্কত্র মুি্যমন্ত্রী মমতা বকন্ধ্যাপাৈ্যাকের ব্যশ্তিগত 
উি্যম শ্বকিষভাকব উকলেিকরাগ্য।
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বাংলার দারু শ্বগ্রহ :
শ্িল্প ইশ্িহাসের পরম্পরা

সোমা মুস�াপাধ্ায়

শ্িসতেশ্বরী, কািীপুর, কলকািা
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একেময় জীবনধারসের িাশ্িসদ আমাসদর প্রশ্পিামহরা 
ইহজািশ্িক েকল শ্কছুর পচিাসিই কল্পনা কসরশ্ছসলন 
অেং�্ অসলৌশ্কক পশ্রিালন িশ্তিসক৷ এভাসবই কশ্ল্পি 
হসয়শ্ছসলন সলৌশ্কক সদবসদবী যাঁসদর আিীব্াসদ জীবন 
পুষ্ট হয় আর অশ্ভিাসপ ধ্ংে হসয় সযসি হয়৷ েূিনায় 
এইেব সদবসদবীরা মূশ্ি্হীনভাসবই কশ্ল্পি হসয়শ্ছসলন৷ 
নদী, পাহাড়, বন, আকাি েব্ত্রই এসদর অশ্তিত্বসক 
সমসন শ্নসয় িাঁসদর আরাধনা শুরু হসয়শ্ছল৷ এভাসবই 
প্রািীনকাল সেসক বৃক্ষপুজার শুরু হয় যা আজও 
প্রবহমান রসয়সছ োঁওিাল জনজাশ্ির—বাহা পরব, 
ইঁদপরব বা বাংলার মনোপুসজার েময় ফশ্েমনোর ডাল 
বা শ্েজ বৃসক্ষর আরাধনার মসধ্৷ েমসয়র েসঙ্গ েসঙ্গ 
বৃক্ষ সেসকই সদবিার শ্বগ্রহ তিশ্র কসর িার পুসজার 
েূিনা হয়৷

আয্ আিমসনর পূসব ্ এসদসির প্রািীন জনজাশ্ি 
যাসদর অনায্ নাসম অশ্ভশ্হি করা হি িাসদর মসধ্ 
মূশ্ি্পুসজার প্রিলন শ্ছল৷ সবসদ এই অনায্সদর বলা 
হসয়সছ ‘শ্িশ্নসদব’ বা শ্লঙ্গ উপােক ও ‘মূঢ়সদব’ অে্াৎ 
অে্হীন সদবিাসদর উপােক৷ োশ্হসি্র এই উপাদান 
েমশ্ে্ি হসয়সছ প্রত্নিাশ্্বিক �নন কাসয্র ফসল পাওয়া 
সপাড়ামাশ্ির মািৃকামূশ্ি্র মাধ্সম৷ বালুশ্িতিাসনর কুশ্লি 
ও স�াভ সেসক শ্েনু্র নিরসকশ্্রিক েভ্িায় যাসদর 
অশ্বরাম িলািল শ্ছল৷ শ্েসধেশ্বরী, রামপাড়া, হুিশ্ল

কৃষ্ণ ও বলরাম োশ্হি্ েম্াি বশ্কিমিস্রির বােিৃহ, উতের ২৪ পরিনা
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ঐশ্িহ্বাহী োশ্হসি্ বাংলাসক বলা হসয়সছ 
‘পাণ্ডববশ্জ্ি সদি’। শ্্রিঃ পূিঃ ষষ্ঠ িিাব্ীসি তজন 
িীে্কির মহাবীসরর রাঢ়সদি ভ্রমসের মাধ্সম আয্ 
েংসৃ্শ্ির অশ্ভঘাি েব্প্রেম এসদসির মাশ্ি স্পি্ 
করসলও এসদসির অনায্ েংসৃ্শ্ির মানুষ িাসক গ্রহে 
কসরশ্ন৷ আিারঙ্গ েূসত্রর বে্না অনুযায়ী িৎকালীন 
জনসিাষ্ঠী মহাবীসরর উসদেসি কুকুর সলশ্লসয় শ্দসয়শ্ছল 
এবং িাসদর মু� শ্নিঃেৃি িসব্র অে্ও শ্িশ্ন অনুধাবন 
করসি পাসরনশ্ন৷ এর সেসক স্পষ্ট হসয় যায় আয্ ও 
অনায্ েংসৃ্শ্ির প্রসভদ৷ এরপর দীঘ্শ্দন আয্েংসৃ্শ্ির 
বলসয়র বাইসর োকা বঙ্গসদসি য�ন ধীসর ধীসর 
আয্েংসৃ্শ্ি প্রসবি করসি শুরু কসর ি�ন আয্ ও 
অনায্ েংসৃ্শ্ির মসধ্ একিা সমলবন্ন ঘসি৷ এই 
োঙ্গীকরসের েংসৃ্শ্ির মাস�ই বঙ্গেংসৃ্শ্ির মূল শ্নয্ােিুকু 
উপলশ্ধি করসি হয়৷

গুহাবােী মানুষ িার মসনর ভাব ব্তি করসি গুহার 
সদওয়াসল ছশ্ব এসঁকশ্ছল৷ শ্িকাসর যাওয়ার আসি কাশ্্ষিি 
পশুর একিা অবয়ব ফুশ্িসয় িুলসল সেই পশুশ্ির শ্িকার 

তভরবী, শ্দলকাকা মানদারন, হুিলী

িঙ্গা, সিৌরা, পশ্চিম সমশ্দনীপুর
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েম্ভব হসব এমনই শ্বশ্বাসের বিবি্ী হসয় ছশ্ব আকঁি 
িারা৷ কৃশ্ষশ্ভশ্তেক েভ্িা প্রোসরর েসঙ্গ েসঙ্গ স্ায়ী 
জীবনযাপন পধেশ্ির মসধ্ শ্দসয় মানুসষর মসন নান্দশ্নক 
শ্িল্পভাবনার উসরেক হয়৷ এই ধারো সেসক শ্নসজসদর 
বাশ্ড়ঘর, আেবাব, ঘর সিরস্াশ্লর নানা েরঞ্াসম সযমন 
িারা শ্িল্পকলার ছাপ সরস� যায়, সিমশ্ন ব্রসির আলপনায় 
ধম্ািার পালসনর শ্দকশ্িও ফুশ্িসয় সিাসল৷ প্রকৃশ্ির শ্বশ্ভন্ন 
উপাদান সেসক িারা প্রেসম নানা শ্বষয়বস্তু শ্নব্ািন 
কসর; পসর মানুসষর অবয়বও তিশ্র করা হয় (দিপুিুল 
ব্রসির আলপনা)৷ এরপর আসে ছশ্ব সেসক মূশ্ি্ তিশ্র৷ 
মঙ্গলসকাি, পাণু্ডরাজার শ্িশ্ব সেসক উৎ�নসনর পর 
সপাড়ামাশ্ির মৃৎপাসত্র জালবশ্ন্দ একোর মাছ বা ময়ূসরর 
োপ ধরার দৃসি্র পািাপাশ্ি সপাড়ামাশ্ির মািৃকামূশ্ি্গুশ্ল 
এই োক্ষ্ বহন করসছ৷ েমসয়র শ্নশ্রস� এগুশ্ল 
আনুমাশ্নক ± ১২০০ শ্্রস্ট পূব্াসব্র৷ প্রািীন বাংলার 
মানুসষর বস্তুিি জীবন ও ধম্ীয় জীবসন শ্িল্পকলািি 
পশ্রবি্সনর এশ্ি অনন্ উদাহরে৷

প্রািীন বসঙ্গর মানুষ নমনীয় কাদামাশ্ির িাল সেসক 
নারীমূশ্ি্ বা মািৃকামূশ্ি্র অবয়ব িসড়শ্ছল উৎকৃষ্ট ফেল 
আর প্রজনসনর কারসে৷ পরবি্ীসি এসক স্ায়ী করসি 
আগুসন পুশ্ড়সয় সনওয়া হসয়শ্ছল৷ বি্মাসন সলাকসদবিার ভিবিী, প্রোদপুর, হুিলী

শ্েংহবাশ্হনী, ি্ামপুর, হুিলী



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 225

োসন এই ধরসনর নারীমূশ্ি ্ ছলন শ্হোসব সদওয়ার রীশ্ি 
রসয়সছ৷ শ্কন্তু আমরা যাসক সদব শ্বগ্রহ বা মূশ্ি্ বশ্ল 
বাংলায় িার প্রিলন হসয়শ্ছল অসনক পসর৷ শ্িল্পিাস্রের 
শ্বধান অনুযায়ী শ্বগ্রহ শ্নম্াসের ধ্রুপশ্দ ধারা আয্েংসৃ্শ্ির 
বলসয়র বাইসর োকা বাংলার শ্িল্পীরা গ্রহে করসলও �ুব 
সবশ্িশ্দন িা অনুেরে কসরনশ্ন৷ পাল-সেন আমসলর পর 
সেসকই বাংলায় শ্নজস্ব এক মূশ্ি ্ শ্নম্াে তিলীধারা বা 
স্টাইল িসড় ওসে৷ উচ্চমাি্ীয় ও সলাকায়ি তিলীর অপূব্ 
সমলবন্সন েৃষ্ট এই ধারাশ্ির েব্াশ্ধক প্রভাব পসড় দারু 
শ্বগ্রহ শ্নম্াসের সক্ষসত্র৷

শ্িল্পিাস্রে োধারেি োিশ্ি মাধ্সম সদব-সদবীর মূশ্ি ্
শ্নম্াসের কো বলা হসয়সছ৷ এগুশ্ল হল স্বে্ বা সোনা, 
রজি বা রুসপা, িাম্ বা িামা, পাশ্ে্ব বা মাশ্ি, বৃশ্ক্ষ 
বা কাষ্ঠ, প্রতির বা পাের এবং আসল�্ বা শ্িত্র৷ পাল-
সেন যুি পয্ন্ত এই েবকশ্ি মাধ্সমই সদব-সদবীর শ্বশ্ভন্ন 
মূশ্ি্ তিশ্র হি এবং এর বহু শ্নদি্ন রসয়সছ৷ শ্কন্তু 
দুভ্াি্জনকভাসব বাংলার প্রািীন দারু শ্বগ্রসহর সিমন 
সকাসনা শ্নদি্ন সনই৷ বাংলার জল হাওয়ায় অশ্িশ্রতি 
আরে্িার কারসে কাে েহসজই নষ্ট হসয় যায়৷ সেই 
কারসে হয়সিা আমাসদর এই তদন্িা৷

ত্রসয়াদি িিসক ই�শ্িয়ার উশ্দেন �লশ্জর বঙ্গশ্বজসয়র 
মসধ্ শ্দসয় বাংলায় মুেলমান িােসনর েূিনা হয়৷ 
এিশ্দন পয্ন্ত রাজকীয় পৃষ্ঠসপাষকিায় সয সদবশ্বগ্রহ 

কৃষ্ণ-রাধা, আশ্দ েপ্তগ্রাম, হুিশ্ল

ি্ামরাই, কালীঘাি, কলকািা
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শ্নশ্ম্ি হি এবার িার পালাবদল ঘসি৷ পূসব্র মসিা 
রাজকীয় পৃষ্ঠসপাষকিার বদসল স্ানীয় জশ্মদার, োমন্ত 
এবং গ্রামবােীসদর সযৌে উসদ্াসি শুরু হয় সদবশ্বগ্রহ 
শ্নম্াসের নিুন উসদ্াি৷ িাই মূল্বান ধািু বা পােসরর 
(যা আমদাশ্ন করসি হি বাংলার বাইসর সেসক) পশ্রবসি ্
েহজলভ্ বৃসক্ষর ওপরই মসনাশ্নসবি কসরন শ্িল্পীরা৷ 
পূসব্র ভাস্রসদর বদসল স্ানীয় সলাকশ্িল্পীরাই এবার 
স্ানীয় িােক সিাষ্ঠীর শ্নসদ্সি সদবশ্বগ্রহ শ্নম্াসে এশ্িসয় 
আসেন৷ মাশ্ির মসিা কােও নমনীয় মাধ্ম৷ সেজন্ এই 
মাধ্মশ্ি ব্বহার কসর ‘আপন মসনর মাধুরী শ্মিাসয়’ 
শুরু হয় সদবশ্বগ্রহ শ্নম্ােকায্৷ েব্ভারিীয় সদবশ্বগ্রহ-
শ্নম্াে তিলীধারা সেসক মুতি হসয় বাংলার শ্িল্পীরা এক 
নবযুসির েূিনা কসরন৷

বাংলার োমাশ্জক-োংসৃ্শ্িক ইশ্িহাসে শ্রীচিিন্সদসবর 
েময়কাল (১৪৮৬-১৫৩৪) অি্ন্ত গুরুত্বপূে্৷ এই 
ইশ্িহােশ্ি েমৃধে হসয়শ্ছল এক উন্নিমাসনর শ্িল্পিি্ার 
জন্৷ োশ্হি্-েংিীসির পািাপাশ্ি অেং�্ নয়নাশ্ভরাম 
দারু শ্বগ্রহ শ্নম্াে এই যুসির অন্িম তবশ্িষ্ট্৷ কৃষ্ণ-রাধা, 
বলরাম, জিন্নাে, রাম-েীিা, সবেুসিাপাল, মদনসমাহন, 
সিৌর-শ্নিাই, অচবৈি-েীিাসদবীর মসিা তবষ্ণব ব্শ্তিত্বসদর 
পািাপাশ্ি িাতি ধম্ উপােকসদর পূশ্জি নানা সদবী মূশ্ি্র 
শ্নম্ােও শুরু হয়, সয ধারা এ�সনা পয্ন্ত বি্মান৷ এইেব 
দারু শ্বগ্রসহ শ্িল্পীসদর রূপকলা শ্নসয় সযমন পরীক্ষা-
শ্নরীক্ষা শুরু হয়, সিমন বাংলায় সয পরধম্েশ্হষু্ণিা 
ও েব্ধম্ েমন্বসয়র একশ্ি েমান্তরাল যুিান্তকারী ধারা 
প্রবহমান শ্ছল িারও পশ্রিয় পাওয়া যায়৷

প্রাকৃশ্িক িশ্তির কাসছ অেহায় মানুষ প্রেম ভয়-
ভীশ্ির সেসক সদবিাসদর কল্পনা কসরশ্ছল৷ সে-েময় 
অরে্িারী গুহাবােী মানুসষর ভ্রাম্মাে জীবসন শুধু 
সবঁসি োকািাই শ্ছল মূল উসদেি্৷ এরপর পশুিারে 
সেসক পশুপালক-কৃশ্ষজীবী হসয় ওোর পর য�ন িাসদর 
জীবসন অশ্নচিয়িা দূর হসয়সছ ি�ন েুন্দসরর উপােনা 
করসি শ্িস�সছ িারা৷ ধীসর ধীসর মানুষী অবয়ব িসড় 
সদবিাসক রূপদান কসরসছ৷ ভসয়র জায়িায় এসেসছ 
ভাসলাবাো৷ সেজন্ সদব-সদবীর মূশ্ি্ রূপায়সেও এসেসছ 
নান্দশ্নকিা৷ এরই েসঙ্গ যুতি হসয়সছ ভশ্তি রসের প্রাবল্৷ 
িাই সদবমূশ্ি্ও হসয়সছ মসনারম৷ ভারিীয় শ্িল্পিাস্রের 
অনুিােন অনুযায়ী সদবমূশ্ি্ শ্নম্াসের রীশ্ির েসঙ্গ 
বাংলার শ্িল্পীসদর শ্নজস্ব তিলীর েংশ্মশ্রসে সদবসত্বর 
ওপর আসরাশ্পি হসয়সছ মানবেুলভ তবশ্িষ্ট৷ িাই সদব-
সদবীর অধ ্ শ্নমীশ্লি মৎে্াশ্ক্ষ যা িাসদর আত্মধ্ানস্ 
রূপশ্ি প্রকাি করি; িার পশ্রবসি্ বাংলার শ্িল্পীরা 
েৃশ্ষ্ট করসলন পিলসিরা সিা� সয�াসন সদবিার েসঙ্গ 

মদনসিাপাল,পালেীি, পূব্ বধ্মান

অনন্তবােুসদব, সজানকুল, হুিশ্ল
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ভসতির একবাসর েরােশ্র েংসযাি তিশ্র হল৷ সদবিার 
প্রশ্িশ্ি অঙ্গ-প্রি্সঙ্গ েৃশ্ষ্ট করসলন এক অদু্ি সপলবিা৷ 
সদবিা সকাসনা শ্ভনগ্রসহর বাশ্েন্দা নন৷ ভসতির মাস�ই 
িাঁর বাে৷ ভারিীয় দি্সনর মূল শ্নয্াে ‘সো অহং’ 
অে্াৎ ‘আশ্মই শ্িশ্ন আর শ্িশ্নই আশ্ম’ এভাসবই ফুশ্িসয় 
িুলসলন বাংলার শ্িল্পীরা৷

বাংলার শ্িল্পীসদর শ্িরন্তন এই েৃশ্ষ্টর অজস্র উদাহরে 
ছশ্ড়সয় রসয়সছ েমগ্র বাংলায়৷ এই প্রবসন্র েংশ্ক্ষপ্ত 
পশ্রেসর পােকসদর জন্ কসয়কশ্ি প্রশ্িশ্নশ্ধ স্ানীয় 
শ্বগ্রহ শ্নসয়ই আসলািনা করব৷ পূসব্ই বলা হসয়সছ শ্বগ্রহ 
শ্নম্াসের এই শ্বসিষ তিলীর েূিনা হসয়শ্ছল িা্রেীয় ও 
সলাকায়ি ধারার শ্মশ্রসে৷ এর েব্প্রেম উদাহরে হল 
বি্মাসনর পূব্ বধম্ান সজলার রায়না োনার সবাসড়া 
গ্রাসমর শ্বিালাকার বলরাসমর মূশ্ি৷্ এই মূশ্ি্সি িাঁসক 
সযভাসব রূপাশ্য়ি করা হসয়সছ িাসি ভয়শ্মশ্শ্রি শ্রধোর 
উসরেক হয়৷ সলাকায়ি শ্িল্পীরা শ্িত্রকলায় সযভাসব সকাসনা 
সদবিাসক উপস্াশ্পি কসরন সেভাসবই বলরামসক সযন 
মূশ্ি্সি রূপায়ে করা হসয়সছ৷ সিসরাশ্ি নাসির ছত্রািসপ 
সিাসদো হাি শ্বশ্িষ্ট বলরাসমর এ সহন মূশ্ি্র সকাসনা 
সপৌরাশ্েক উৎে পাওয়া যায় না৷ িসব এঁর দাশ্ড়-
সিাঁফযুতি মু�মণ্ডল আর বৃহদাকার অশ্ক্ষসিালক দুশ্ি 
এই মূশ্ির্ শ্বসিষ তবশ্িষ্ট্৷ অসনসক এর েসঙ্গ ওশ্ড়িার 
শ্িল্পরীশ্ির োদৃি্ আসছ বসল মসন কসরন৷ পাল-
সেন আমসল ভাস্ররা েমগ্র মূশ্ি্শ্ি শ্বিদভাসব স�াদাই 
করসিন৷ মূশ্ির্ অলংকার, সপািাক-পশ্রচ্ছদ-েহ �ুঁশ্ি-নাশ্ি 
েমতি শ্কছুসিই এই স�াদাই কাসয্র শ্নপুেিা লক্ষ করা 
যায়৷ শ্কন্তু আসলাি্ েমসয়র শ্িল্পীরা কাে স�াদাইসয়র 
েসঙ্গ সিমনভাসব দক্ষ না হওয়ায় িারা শ্িত্রশ্িসল্পর আশ্রয় 
শ্নসয়শ্ছসলন৷ মূলি োদা, কাসলা, লাল, হলসদ রসেই 
িাঁরা মূশ্ির্ মু�াবয়ব, অলংকার, সপািাক-পশ্রচ্ছদ শ্নম্াে 
করসিন৷ কৃসষ্ণর মূশ্ির্ সক্ষসত্র নীল রং ব্বহৃি হি৷ 
সবাসড়া বলরাসমর সক্ষসত্র োদা রসের সবশ্ি ব্বহার সদ�া 
যায়৷ েব শ্মশ্লসয় এই মূশ্ি ্ সযন শ্বশ্ব িরািসরর প্রিীক 
শ্হোসবই শ্িল্পী রিনা কসরশ্ছসলন৷

েমসয়র েসঙ্গ েসঙ্গ বাংলার ভাস্ররা যাসদর 
োধারেি েূত্রধর নাসম অশ্ভশ্হি করা হয়, এই শ্বগ্রহ 
শ্নম্াসে কুিলী হসয় উেসি শুরু কসরন৷ সদব-সদবীর 
মূশ্ি্র মসধ্ একিা কমনীয় সেৌম্ভাব আনসি িাঁরা 
েমে্ হন৷ এসক্ষসত্র বাংলার প্রািীন এক শ্েংহবাশ্হনী 
মূশ্ি্র উসলি� করসি হয়৷ হাওড়া সজলার জিৎবলিভপুর 
োনার শ্নজবাশ্লয়া গ্রাসমর সদবী শ্েংহবাশ্হনী৷ শ্কংবদশ্ন্ত 
অনুোসর এই মূশ্ি্ প্রশ্িষ্ঠা কসরশ্ছসলন রানা শ্েংহ 
রায় নাসমর এক স্ানীয় জশ্মদার৷ শ্যশ্ন সিরিাসহর 

বলরাম, সবাসড়া, পূব্ বধম্ান

বলরাম ও সরবিী
কামারপাড়া, িুঁিূড়া, হুিশ্ল
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েমোমশ্য়ক শ্ছসলন৷ ১৬৮৩ োসল িাঁর বংিধরসদর 
বধ্মাসনর মহারাজা কৃষ্ণরাম রায় হি্া কসরন৷ অন্ 
একশ্ি সলাকশ্রুশ্ি অনুযায়ী এই সদবী শ্ছসলন বধ্মাসনর 
মহারাজার মানেকন্া যাঁসক স্বপ্াশ্দষ্ট হসয় শ্িশ্ন প্রশ্িষ্ঠা 
কসরশ্ছসলন৷ মুকুন্দরাম িক্রবি্ীর িণ্ডীমঙ্গল কাসব্ও 
এনার উসলি� রসয়সছ৷ অষ্টভুজা এই সদবীর শ্নম্াসে 
শ্িল্পীরা িা্রে ও সলাকায়ি ধারার �ুব েুন্দর সমলবন্ন 
ঘশ্িসয়সছন৷ শ্েংহবাশ্হনীর সশ্বিকায় শ্েংসহর েসঙ্গ 
মানোর শ্িল্পিাস্রের শ্েংহ শ্নম্াে পধেশ্ির সযমন োদৃি্ 
রসয়সছ সিমশ্ন সদবীর অলংকার ইি্াশ্দ স�াদাই করা 
হসলও বাশ্কিা রসের মাধ্সম শ্িল্পীরা ফুশ্িসয় িুসলসছন৷ 
এমনশ্ক সদবীর পচিািপিও �ুব েুন্দরভাসব স�াদাই 
কসর রং করা হসয়সছ৷ এর পরবি্ী েমসয় হাওড়া আর 
হুিশ্ল সজলার নানা স্াসন শ্বশ্ভন্ন সলাকায়ি ও িা্রেীয় 
সদব-সদবীর শ্নম্াে কসরসছন শ্িল্পীরা৷ হাওড়া সজলার 
রেপুসরর অভয়াদুি্া িড়িণ্ডী, দসহর মা মনো, হুিশ্ল 
সজলার শ্দলাকাি মান্দারসনর তভরবী, কুলাকাসির িণ্ডী, 
প্রোদপুসরর ভিবিী এমন অজস্র উদাহরসে বাংলার 
শ্িল্পীসদর পরম্পরা প্রশ্িফশ্লি হসয়সছ৷

পাল-সেন যুসি ভািবি পুরাসে বশ্ে্ি বােুসদব 
শ্বষু্ণর প্রিুর পােসরর মূশ্ি্র েন্ান পাওয়া সিসলও দারু 

িড়িন্ী, রেপুর, হাওড়া

শ্েংহবাশ্হনী, শ্নজবাশ্লয়া, হাওড়া
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শ্বগ্রসহর মাত্র ৩ শ্ি দুল্ভ উদাহরে রসয়সছ৷ অশ্বভতি 
বাংলার িাকার ধামরাইসয়র যসিামাধব৷ স্ানীয় োমন্ত 
যসিাপাল কিৃক্ আনুমাশ্নক ৭২৪-৭২৫ শ্্রিঃ তিশ্র 
এই মূশ্ি্ শ্ঘসর সলাকশ্রুশ্ি রসয়সছ৷ এশ্ির েশ্েক কাল 
শ্নে্য় শ্নসয় মিসভদ আসছ৷ বি্মাসন মূল মূশ্ি্শ্ি অসনক 
পরবি্ী কাসলর৷ অশ্বভতি বাংলার কুশ্মলিার কৃষ্ণপুর 
অঞ্চসলর মূশ্ি্শ্ি শ্বনষ্ট৷ আর বধ্মান সজলার সিাদা 
সেসক িরুড়বাহন শ্বষু্ণমূশ্ি্শ্ি রাজ্ প্রত্নি্বি েংগ্রহিালায় 
রসয়সছ৷ কলকািার স্বে্ ব্বোয়ী হারাে ি্রি বোসকর 
পশ্রবাসরর কু্ষরেকায় যসিামাধসবর একশ্ি মূশ্ি্ রসয়সছ 
সেশ্ি প্রায় ১৫০ বছসরর প্রািীন৷ উতি মূশ্ি্শ্ি ধামরাইসয়র 
যসিামাধসবর মূশ্ি্র অনুকরসে তিশ্র৷ পরবি্ী েমসয় 
এই িিুভ্ুজ বােুসদব কৃষ্ণ মূশ্ি্র পশ্রবসি্ একক কৃষ্ণ 
মূশ্ি্র প্রিলন হয়৷ ভািবি পুরাসের বােুসদব কৃসষ্ণর 
েসঙ্গ বৈাদি িিসকর কশ্ব জয়সদসবর িীিসিাশ্বসন্দর 
সবেুসিাপাল কৃসষ্ণর ধারোর েংশ্মশ্রসে সিাপীনাে বা 
সিাপীবলিসভর শ্বগ্রহ তিশ্র হয়৷ এই মূশ্ি ্ রূপান্তশ্রি 
হসি হসি অবসিসষ পঞ্চদি িিসকর মা�ামাশ্� কৃষ্ণ 
রূসপ আশ্বভূ্ি হন৷ িসব ইশ্ন রাশ্ধকাহীন, একক 
ভাসবই আরাশ্ধি হসিন৷ বাংলায় শ্রীচিিসন্র অন্িম 
পাষ্দ হুিশ্ল সজলার আশ্দেপ্তগ্রাম শ্নবােী রঘুনাে দাে যসিামাধব, িরােহািা, কলকািা

অচবৈিপ্রভু ও েীিাসদবী, িাশ্ন্তপুর, নদীয়া
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সিাস্বামীর শ্পিা সিাবধ্নদাে পুসত্রর জসমের পর কৃসষ্ণর 
মশ্ন্দর শ্নম্াে কসরন৷ েপ্তদি িিসকর মধ্ভাসি 
রঘুনাে দাে সিাস্বামীর শ্িষ্ কমলসলািন সিাস্বামী 
শ্নিাই সিৌসরর শ্বগ্রসহর েসঙ্গ রাশ্ধকার মূশ্ি্ প্রশ্িষ্ঠা 
কসরন৷ বাংলায় এশ্িই েবপ্্রেম কৃসষ্ণর দারু শ্বগ্রহ৷ 
কৃষ্ণ সয এককভাসব দীঘ্শ্দন পূশ্জি হসিন িার অপর 
শ্নদি্ন শ্বরহীর মদনসিাপাল৷ সলাকশ্রুশ্ি অনুোসর 
রাধার শ্বরসহ কাির মদনসিাপাল িাঁর পূজাশ্রসক 
স্বসপ্ রাধার মূশ্ি ্ শ্নম্াসের আসদি শ্দসয়শ্ছসলন৷ নদীসি 
সভসে আো শ্নমকাসের রাশ্ধকা মূশ্ি্ শ্নম্াে কশ্রসয় 
শ্দসয়শ্ছসলন নশ্দয়ার িৎকালীন রাজা কৃষ্ণি্রি৷ সেই 
সেসক গ্রামশ্ির নামও হয় শ্বরহী৷ রাধাকৃসষ্ণর যুিল 
মূশ্ি্ বাংলার েব্ত্র রসয়সছ৷ এর মসধ্ নশ্দয়া সজলার 
িাশ্ন্তপুসর অচবৈি প্রভু পূশ্জি রাধা-মদনসিাপাসলর 
মূশ্ি্, নান্দশ্নকিার উৎকসষ্ শুধু ভতি নয় 
শ্িল্পরশ্েকসদর কাসছ শ্বসিষ িাৎপয্পূে্৷ এর পািাপাশ্ি 
বধ্মান মহারাজা প্রশ্িশ্ষ্ঠি কালনার লালশ্জ, রাজা 
বেন্ত রায়-পূশ্জি দশ্ক্ষে ২৪-পরিনার জয়নিসরর 
রাধাবলিভ ও কলকািার কালীঘাসির ি্াম রাই-এর 
মূশ্ি্ও গুরুত্বপূে্৷ মূশ্ি্গুশ্লর শ্নম্ােচিলীসি সলাকায়ি 
শ্িসল্পর প্রভাব ভাসলাভাসব উপলধি করা যায়৷ রাধা- রাধা মদনসিাপাল, িাশ্ন্তপুর, নশ্দয়া

মদনসিাপাল, শ্বরহী, নশ্দয়া
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কৃসষ্ণর যুিল মূশ্ি্ পুসজার মসিা একেময় বাংলায় কৃষ্ণ-
বলরাসমর পুসজারও প্রিলন হয়৷ হুিশ্ল সজলার গুড়াসপর 
সজালকুল গ্রাসম অনন্তবােুসদসবর মূশ্ি্শ্ি এসক্ষসত্র শ্বসিষ 
আসলাি্৷ এই মূশ্ি্সি সিাসদো হাি শ্বশ্িষ্ট বলরাসমর 
সকাসল রসয়সছন কৃষ্ণ৷ সযন সজ্ষ্ঠ ভ্রািা পরমাদসর লালন 
করসছন সনেসহর ভাইশ্িসক৷ বাংলায় কৃষ্ণ-বলরাসমর আর 
সকাসনা এই ধরসনর মূশ্ি্ পাওয়া যায় না৷ তিিন্-পরবি্ী 
েমসয় কৃষ্ণ-বলরাসমর পুসজা অশ্ধকমাত্রায় প্রিলন হয়৷ 
শ্রীচিিন্সক কৃসষ্ণর এবং শ্নি্ানন্দসক বলরাসমর মানবরূপ 
ভাবা হয়৷ সেই কারসে এই ধরসনর শ্বগ্রসহর সবশ্ি 
প্রিলন হসি আরম্ভ কসর৷ পূব্ বধ্মান সজলার বরশুল, 
সবরা, বাঘনাপাড়া, েুদপুর, নশ্দয়া সজলার নববৈীপ, শ্বরহী, 
মুশ্ি্দাবাদ সজলার মহুলা-েহ অসনক জায়িায় এমন যুিল 
মূশ্ি্ সদ�া যায়৷ োশ্হি্ েম্াি বশ্কিমিস্রির পাশ্রবাশ্রক 
শ্বগ্রহও কৃষ্ণ-বলরাম৷ িসব বলরাম দারু শ্বগ্রহ শ্কন্তু কৃষ্ণ 
কশ্ষ্টপােসরর৷ শ্রীচিিন্ ও শ্নি্ানসন্দর ভাসব এসঁদর পুসজা 
হয় বসল অসনক স্াসন কৃসষ্ণর েসঙ্গ বলরাসমর হাসিও 
বাঁশ্ি োসক শ্িো ও লােসলর পশ্রবসি্৷ আবার রাশ্ধকার 
মসিা বলরাসমর েসঙ্গ িাঁর েহধশ্ম্েী সরবিীর শ্বগ্রহও 
পুসজা করা হয়৷ কলকািার সিাভাবাজার ও বউবাজাসরর 

বলরাম ও কৃষ্ণ, ভুলু পাসলর োকুরবাশ্ড়, কলকািা

রাধাবলিভ, জয়নির, দশ্ক্ষে ২৪ পরিনা
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িিীভূষে সদ শ্্রিসি ভুলু পাসলর োকুরবাশ্ড়সি এমন দারু 
শ্বগ্রহ রসয়সছ৷

শ্রীচিিন্সদসবর েময় সেসক বাংলার জিন্নােসদসবর 
আরাধনা শুরু হয়৷ জিন্নাে, বলরাম, েুভরোর োসবশ্ক মূশ্ি্ 
ছাড়া শ্বসিষ কসর স্বপ্াশ্দষ্ট জিন্নােসদসবর শ্বশ্ভন্ন শ্বগ্রহ 
সদ�া যায় সয�াসন সকাোও িারঁ পূে্াঙ্গ হািও যুতি করা 
হসয়সছ৷ দশ্ক্ষে ২৪-পরিনার জয়নির, হুিশ্লর রামপাড়া, 
পূব্ বধ্মান সজলার গুশ্প্তপাড়ায় এমন শ্নদি্ন রসয়সছ৷

শ্রীচিিন্সদব েন্ন্াে গ্রহসের পর নরহশ্র েরকার 
িাঁর শ্িনশ্ি শ্বগ্রহ তিশ্র কশ্রসয়শ্ছসলন৷ এছাড়া 
শ্রীচিিন্সদসবর জীবদেিায় িাঁর প্রধান কীিন্ীয়া সিাশ্বন্দ 
দতে সিৌর-শ্নিাই শ্বগ্রহ কসর পুসজা করসিন৷ বিম্াসন 
এই শ্বগ্রহ উতের ২৪-পরিনা সজলার েু�িসর মসহ্রি 
িস্াপাধ্াসয়র সদবালসয় রসয়সছ৷ সিৌর-শ্নিাইসয়র দারু 
শ্বগ্রহ রসয়সছ োরা বাংলা জুসড়৷ এছাড়া পরবি্ী েমসয় 
শ্রীচিিসন্র পাষ্দ, শ্নি্ানন্দ প্রভুর বৈাদি সিাপালসদর 
মূশ্ি্ও শ্নশ্ম্ি হসয়সছ৷ যাঁর মসধ্ রসয়সছন িদাধর, 
অশ্ভরাম োকুর প্রভৃশ্ি৷ এছাড়া শ্বষু্ণশ্প্রয়া, জাহ্নবা 
সদবীরও েং�্ায় অল্প হসলও দারু শ্বগ্রহ রসয়সছ৷

শ্রীচিিন্সদসবর আসন্দালসনর পািাপাশ্ি বাংলায় 
িশ্তিোধনার ধারাও সজারদার হসি োসক৷ িন্ত্রোধক 
আিমবািীি, বামা�্াপা, রামপ্রোদ, শ্রীরামকৃসষ্ণর মাধ্সম 
সেই ধারা প্রবাশ্হি হয়৷ শ্নশ্ম্ি হয় কালীর নানা রূপ 

জাহ্নবা সদবী, দােিদাধসরর শ্রীপাি
উতের ২৪ পরিনা

ষঢ়ভুজ মহাপ্রভু-শ্নি্ানন্দ-িদাধর, আশ্দেপ্তগ্রাম, হুিলী
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সযমন দশ্ক্ষো কালী, ি্ামা কালী, শ্মিানকালী৷ অন্শ্দসক 
বাংলার দুধ্ষ ্ ডাকািরাও কালীপুসজা কসর ডাকাশ্ি 
করসি সবর হি৷ সলাকশ্রুশ্ি অনুোসর এমন কালী মূশ্িও্ 
জঙ্গল বা পুকুর সেসক বহু বছর পর পাওয়া সিসছ যা 
পরবি্ীসি গ্রাসমর স্ানীয় সকাসনা পশ্রবার বা জশ্মদার 
পুনিঃপ্রশ্িষ্ঠা কসরসছন৷ দশ্ক্ষে ২৪-পরিনার িশ্ড়য়ার 
েরদার পাড়ার কালীও এমশ্ন৷ দীঘ্শ্দন পুকুসর োকার 
জন্ কাসের সয ক্ষয় হসয়শ্ছল িা ওই মূশ্ি্ সদস� সবা�া 
যায়৷ িসব হুিশ্লর রামপাড়া, কাপড়পুর ইি্াশ্দ অঞ্চসল 
সয কালী শ্বগ্রহ রসয়সছ িা শ্িল্পরশ্েকসদর নজর কাড়সি 
বাধ্৷ শ্বসিষ কসর রামপাড়ার নন্দী পশ্রবাসরর কালীর 
সবিভূষা, অলংকরে সয শুধু পৃেক িা নয় শ্িসবর 
অবস্ানই এ�াসন উস্া৷

বাংলায় িন্ত্রোধনার ধারা প্রোশ্রি হসি োকসল 
দিমহাশ্বদ্ার মূশ্ি্ও শ্নশ্ম্ি হসি োসক৷ িসব একেসঙ্গ 
দিশ্ি মহাশ্বদ্ার মূশ্ি্ শ্কন্তু েিরাির পুসজা হসি সদ�া 
যায় না৷ কলকািার বরাহনিসরর শ্নকিবি্ী রিনবাবু 
ঘাসির দিমহাশ্বদ্া মশ্ন্দর এ�াসন শ্বসিষ আসলািনার 
অবকাি রাস�৷ বহুশ্দন আসি সকাসনা িাশ্ন্ত্রক এনাসদর পুসজা 
করসিন৷ পরবি্ীকাসল শ্িশ্ন স্ানীয় মুস�াপাধ্ায় পশ্রবাসরর 

কালী, েরদারপাড়া, িশ্ড়য়া
দশ্ক্ষে ২৪ পরিনা

দিমহাশ্বদ্া, বরাহনির, কলকািা
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সকাসনা বংিধরসক এই পুসজার ভার অপ্ে কসরন৷ এই 
মশ্ন্দসর দিমহাশ্বদ্ার অি্ন্ত েুন্দর দারু শ্বগ্রহ রসয়সছ, 
েসঙ্গ রসয়সছ িাসঁদর পেপ্রদি্ক রূসপ বিুক তভরব৷ স্বয়ং 
রামকৃষ্ণসদব এই মশ্ন্দসর শ্বশ্রাসমর জন্ আেসিন৷ িাঁর 
শ্নসদ্সি মেুরবাবু এই দিমহাশ্বদ্ার অন্নসভাসির ব্বস্া 
কসরশ্ছসলন৷ দিমহাশ্বদ্ার অন্িম মহাশ্বদ্া শ্ত্রপুরােুন্দরীর 
দারু শ্বগ্রহ আসছ মেুরাপুসরর ছত্রসভাসি৷

শ্বশ্ভন্ন মু�্ সদব-সদবীর পািাপাশ্ি সিৌে এবং সলাকায়ি 
সদব-সদবীরও দারু শ্বগ্রহ শ্নম্াে কসরশ্ছসলন শ্িল্পীরা৷ পশ্চিম 
সমশ্দনীপুর সজলার দােপুসরর সিৌরার িঙ্গা মশ্ন্দর সে শ্দক 
সেসক শ্বসিষ উসলি�সযাি্৷ নদীসি সভসে আো এক�ণ্ড 
শ্নমকাে সেসক স্বপ্াসদি সপসয় এই মূশ্ি্ শ্নম্াে কসরশ্ছসলন 
স্ানীয় এক ব্শ্তি; পরবি্ীসি িক্রবি্ী পশ্রবার এই পুসজা 
কসর আেসছন দীঘ্শ্দন যাবৎ৷ এই মূশ্ি্শ্িসি সলাকায়ি 
শ্িল্পচিলীর অপূব্ প্রভাব লক্ষ করা যায়৷ আমবারুশ্েসি এই 
মশ্ন্দর িত্বসর একশ্ি সমলা বসে প্রশ্িবছর৷

বাংলার োম্প্রদাশ্য়ক েম্প্রীশ্ির শ্নদি্নও রসয়সছ 
দারু শ্বগ্রসহর মাধ্সম৷ দশ্ক্ষেবসঙ্গ শ্বসিষি দশ্ক্ষে 
২৪-পরিনায় মধ্যুসি িাজী-কালু-িম্পাবিী, বনশ্বশ্ব-দশ্ক্ষে 
রায়সক শ্নসয় িসড় ওসে অেং�্ শ্মে ও শ্কংবদশ্ন্ত৷ তিশ্র হয় 
নানা ধরসনর মূশ্ি্ পুসজার উসদেসি্৷ এই অঞ্চসলর মেুরাপুসরর 
�াশ্ড়সি রসয়সছ িন্দনকাসের বৃহদাকার িাজীর দারু শ্বগ্রহ৷ 

শ্ত্রপুরা েুন্দরী, ছনসভাি, দশ্ক্ষে ২৪ পরিনা

নারায়নী-দশ্ক্ষে রায় সহাসিার, দশ্ক্ষে ২৪ পরিনা
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সহািসরর োপুঁই পশ্রবাসরর প্রশ্িশ্ষ্ঠি মশ্ন্দসর নারায়েী, দশ্ক্ষে 
রায়-েহ একাশ্ধক সলাকসদবিার দারু শ্বগ্রহ রসয়সছ৷

অষ্টাদি িিাব্ীসি বজবসজর অদূসর ব্বোশ্য়ক 
কারসে শ্িনা বেশ্ি িসড় ওসে৷ িং অশ্ছ নাসম এক 
ব্বোয়ী ওয়াসরন সহশ্স্টংসের প্রদতে জশ্মসি শ্িশ্নর 
কল তিশ্র কসরন৷ শ্িশ্ন একশ্ি মশ্ন্দরও শ্নম্াে কসরন 
সে�াসন দুশ্ি শ্িনা সদব-সদবীর পুসজা হসি োসক৷ 
পরবি্ীসি এই মূশ্ি্ দুশ্ি পশ্রশ্িি হয় স�াদা-�ুশ্দ নাসম 
যাঁর ি্বিাবধান করসিন একজন মুেলমান৷ আচিসয্র 
কো এই মশ্ন্দর িত্বসরই রসয়সছ দশ্ক্ষেরাসয়র প্রািীন 
মশ্ন্দর৷ জনশ্রুশ্ি, একশ্দন দশ্ক্ষেরায় সঘাড়ায় িসড় য�ন 
শ্নকিবি্ী নদীর ধাসর প্রািিঃভ্রমে করশ্ছসলন ি�ন জসল 
দুশ্ি েুন্দর মুমূষ্ু নারী ও পুরুষসক সদ�সি পান৷ িীসর 
এসন িাসদর েুস্ করার পর জানসি পাসরন সয িাঁরা 
আদসি শ্িন সদসির ভাি্ সদবিা যাঁরা রাজার দুব্্বহাসর 
শ্িন সেসক িসল এসেসছন ভারিবসষ্৷ দশ্ক্ষেরায় িাঁসদর 
জশ্ম শ্দসয় োকার ব্বস্া কসর সদন৷ এরপর শ্িসনর রাজা 
িাসদর ক্ষমা সিসয় শ্ফশ্রসয় শ্নসয় সযসি আসেন৷ শ্কন্তু 
ভারসির আশ্িসেয়িায় মুগ্ধ ওই সদবসদবী আর শ্ফসর 
যানশ্ন৷ এরাই হসলন স�াদা-�ুশ্দ৷ শ্িসনর প্রেম কসলাশ্ন 
িং অশ্ছর নামানুোসর অশ্ছপুর হয়৷ যশ্দও িং অশ্ছর 
মৃিু্র পর শ্িনারা কলকািার সিশ্রশ্িবাজার, িপশ্েয়া 
অঞ্চসল স্ানান্তশ্রি হন৷ শ্কন্তু প্রশ্িবছর শ্িনা নববসষ্র 
েময় িাঁরা স�াদা-�ুশ্দর মশ্ন্দসর পুসজা শ্দসি েমসবি হন৷ 
স�াদা-�ুশ্দর কু্ষরোকৃশ্ির অদু্ি প্রকৃশ্ির দারু শ্বগ্রহ আজও 
এই েমশ্ন্বি ধম্ধারার উদাহরে বহন কসর িসলসছ৷

বাংলার দারু শ্বগ্রসহর শ্বতৃিি পশ্রশ্ধ সেসক পােকসদর 
োমান্ কসয়কশ্ির েসঙ্গ পশ্রশ্িি করাসনা হল এই 
প্রবসন্৷ রূপকলার শ্নজস্ব তিলীর েসঙ্গ েসঙ্গ বাংলার 
ভাস্সররা মূলি শ্নমকাসের মাধ্সমই এই েমতি অপূব্ 
শ্নদি্ন তিশ্র কসরশ্ছসলন৷ িাস্রে সযেব কাসের উসলি� 
আসছ সে�াসন শ্কন্তু শ্নমকাসের সকাসনা উসলি� সনই৷ 
অসনসক মসন কসরন সয ওশ্ড়িার জিন্নাে ধম্ধারার 
প্রভাসব বাংলায় শ্নমকাসের িল হসয়শ্ছল৷ শ্কন্তু এই 
শ্বষসয় সবশ্ি প্রিশ্লি মিশ্ি হল, শ্রীচিিন্সদবসক সক্রি 
কসর; সকননা িাঁর েময় সেসক বাংলার েব্ত্র এই দারু 
শ্বগ্রসহর প্রিলন হয়৷ শ্নম িাসছর িলায় শ্রীচিিন্সদব 
জমে গ্রহে কসরশ্ছসলন িাই িাঁর ভতিসদর কাসছ এই 
িাছশ্ি অি্ন্ত পশ্বত্র৷ এছাড়া কােঁাল কাে, িামার কাে, 
সবল কাে প্রভৃশ্ি শ্দসয়ও শ্বগ্রহ তিশ্র হয়৷ োধারেি পূব্ 
বধম্ান সজলার দাঁইহাি, নিুনগ্রাম, হাওড়া সজলার েসল 
রেপুর েহ শ্বশ্ভন্ন অঞ্চসলর েূত্রধররা বংিপরম্পরায় এই 
দারু শ্বগ্রহ শ্নম্াে কসর আেসছন৷ পূব্ বধম্ান সজলার 
বাঘনাপাড়ায় রসয়সছ শ্বগ্রসহর অঙ্গরাি শ্িল্পীরা৷ এইভাসব 

স�াদা-�ুশ্দ

সিৌরাঙ্গ ও শ্বষু্ণশ্প্রয়া, কলকািা
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বাংলার দারু শ্বগ্রহ আঞ্চশ্লক শ্িল্পকলার ইশ্িহােসক 
আসজা েমৃধে কসর িসলসছ৷
গ্রন্থঋে
 (১) কৃষ্ণদাে কশ্বরাজ, তিিন্িশ্রিামৃি,
 এশ্িয়াশ্িক সোোইশ্ি, কলকািা৷
 (২) শ্জসি্রিনাে বসন্দ্াপাধ্ায়, পসঞ্চাপােনা,
 ফাম্া সক এল এম, কলকািা, ১৯৬০৷
 (৩) িারাপদ োঁিরা, বাংলার কাসের কাজ৷

শ্বসিষ কৃিজ্ঞিা
 (১) শ্রী েঞ্য় সেনগুপ্ত 
 (২) শ্রী োির িস্াপাধ্ায়্া
 (৩) শ্রী সিাপীকান্ত সমেুর 
 (৪) শ্রীমিী আভা মুস�াপাধ্ায়
 (৫) শ্রীমিী বরুো সিাস্বামী
 (৬) শ্রী মসনাজ সিাস্বামী
 (৭) শ্রী রাজশ্ষ্ হালদার
 (৮) শ্রী ভাস্র বসন্দ্াপাধ্ায়
 (৯) শ্রী অশ্নব্াে সিৌধুরী
 (১০) শ্রী েুধীর বসন্দ্াপাধ্ায়
 (১১) শ্রীমিী ডশ্ল জানা
 (১২) শ্রী কািীশ্বর রায়সিৌধুরী
 (১৩) শ্রী কাশ্লদাে বোক
 (১৪) শ্রীমিী দীশ্প্ত নন্দী

মা মনো

ষঢ়ভুজ মহাপ্রভু, শ্নি্ানন্দ, জিন্নাে শ্নমিলাঘাি-্রিীি, কলকািা

�ড়দা, হাওড়া
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জয়দেব-কেেুঁশ্িদে কপৌষ-সংক্রাশ্তির বরাউি কমিরা জদম 
ওদে শ্িররায়ে সদেযের অনুসন্রাদন৷ গ্রাম-গ্রামরাতির কেদে 
মরানুষ আদস বরাউদির েেরায় ও েদঠে জীবনদে শ্িদন কনদব 
বদি৷ সরাররা ররাে ধদর আখড়রায় আখড়রায় বরাউি গরান আর 
েীে্তন িদি৷ অজদয়র েীদর েুয়রাশরার মরায়রায় কসই সুর 
ছশ্ড়দয় পদর শ্েে-শ্বশ্েে৷

ক�রার হদে নরা হদেই পুণযে স্রাদন মরাদে �দতের েি৷ 
েশ্েে আদছ, প্রশ্ে কপৌষ-সংক্রাশ্তিদে গঙ্গরাস্রাদন কেদেন েশ্ব 
জয়দেব৷ এেবরার শ্েশ্ন কেদে নরা পরাররায় খুব মন খরাররাপ 
েদরশ্ছদিন৷ কেখদিন, শুেদনরা অজয় জদি �দর উেি৷ গঙ্গরা 
এদস শ্মদশদছ৷ এই জনশ্রুশ্েই, সংক্রাশ্তির ক�রাদর আজও 
অজদয়র েীদরর এই গ্রামদে জনরারণযে েদর কেরাদি৷

জয়দেব েৃদণের উপরাসে৷ শ্রীশ্রীগীেদগরাশ্বন্দম-এ শ্েশ্ন 
েৃণে-ররাধরার কপ্রম�রাষযে েুদি ধদরদছন৷ কেশ্হ পেপল্লব 
মুেরাররাম—শ্েশ্ন শ্িখদে শ্বিধরা েরশ্ছদিন৷ শ্েশ্ন েখন 
স্রাদন শ্গদয়দছন েৃণে েরাঁর রূপ ধদর এদস শ্িদখ েরান এই 
পে৷ এমনশ্ে জয়দেদবর স্তীর হরাদে �রােও খরান৷ এ কহন 
জয়দেব বরাংিরার এে অনযেেম েশ্ব-েরাশ্তশ্নে৷ ববণেব-
�রাবনরার এে স্বগ্তদিরাদের িরাশ্বেরাশ্ে শ্েশ্ন হরাদে েুদি 
শ্েদয়দছন মে্তযেবরাসীদে৷

এই জয়দেদবর নরাদম বরাউি কমিরা িদি আসদছ৷ 
এখরাদনই বরাউি-িি্তরা িদি শ্বশ্�ন্ন মে-মশ্ন্দর-আখড়রায়৷ 

সরাররা বছর ধদরই �তেররা আদসন এই কখরািরাদমিরা অজয় 
নদের েীদর৷ অসংখযে মে-মশ্ন্দর-আশ্রদমর সরাধন-�জন 
এই অঞ্চিদে পুণযে�ূশ্ম েদর েুদিদছ৷ এখরাদনই বরাউি-
অযেরােরাদেশ্ম গদড় কেরািরা হদছে সরেরাশ্র উদেযেরাদগ৷

েশ্ব জয়দেব জীবন রদসর পশ্েে৷ মরানুষদে শ্েশ্ন 
এই পদের সন্রান শ্েদয়দছন ররাধরা-েৃদণের কপ্রমময় 
েরাদবযের আধরাদর৷ রশ্সে-রশ্সেরাদের শ্�ড় জদম এ কমিরায়৷ 
জীবদনর গূঢ় অে্ত আস্বরােদনর হরাদেখশ্ড়র পরািরা িদি৷  
বরাউি-বরাউিরাশ্নর েি ঘুদর ঘুদর কনদি কনদি কবররায়৷ েরাঁদের 
খমে আর এেেরাররা-র সুর েন্দরার কঘরার েরাশ্িদয় কেয়৷ 
মহরাঘুম কেদে কজদগ ওদে জীবন৷ েরাই জয়দেব কমিরা এে 
জরাগরদণর কমিরা৷

জয়দেবদে শ্ঘদর নরানরা প্রশ্ন ওদে৷ কেেুশ্ির জয়দেবদে 
খুদঁজ শ্নদে ইদছে েদর কে কেরানও �দতেরই৷ েরারই শ্েছু 
েেযে শ্নদয় এই শ্নবন্৷

কেশ, েরাদির সীমরা কপশ্রদয় েরঁার কবঁদি েরােরা। শ্েশ্ন 
েে্তরােীে�রাদব বৃহৎবদঙ্গর েশ্ব। শ্রীশ্রীগীেদগরাশ্বন্দম্ -এর 
স্রষ্রা জয়দেব আমরাদের গব্ত।

েশ্ব জয়দেব শুধু েরাবযে রিশ্য়েরাই নন, মরানব-মরানবীর 
কপ্রমিীিরাই মূে্ত হদয়দছ েরঁার ররাধরা-েৃণেিীিরার এই েরাদবযে। 
শ্রীশ্রীগীেদগরাশ্বন্দম্  শ্েশ্ন সংসৃ্দেই রিনরা েদরদছন। এ 
কেন কপ্রদমর মহরােরাবযে।

জয়দেব কমিরা : 
শ্িরতিন সদেযের অনুসন্রান
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 জয়দেব কমিরায় মুখযেমন্তী মমেরা বদন্দযেরাপরাধযেরায়।

জয়দেব কেেুঁশ্ি-কে বে্তমরান 
সরেরার বেশ্র েরদছ বরাউি 
অযেরােরাদেশ্ম। উদদেশযে, বরাউি িি্তরা 
ও গদবষণরা। কপৌষ সংক্রাশ্তিদে 
আদয়রাশ্জে জয়দেব কমিরা 
সরেরাশ্র উদেযেরাদগ শ্�ন্ন মরাত্রা 
পরাদছে। অজয়-এর েীদর এই 
কমিরাদে কেন্দ েদর সুপ্ররািীন 
েরাি কেদে হরাজরাদররা �দতের 
সমরাদবশ। েরাঁররা আদসন েৃণে 
েেরা শুনদে, বরাউি গরান শুনদে। 
স্রানীয় পঞ্চরাদয়দের বযেবস্রাপনরায় 
এই কমিরা পশ্রদবশবরান্ব কমিরার স্বীেৃশ্ে পরাদছে।

মুখযেমন্তী মমেরা বদন্দযেরাপরাধযেরায় এই কমিরাদে সফি�রাদব সম্পন্ন েররার জনযে বযেশ্তেগে�রাদব 
উপশ্স্ে কেদে কমিরার সুিনরা েদরন প্রশ্েবছর। েূর-েূররাতি কেদে আগে েরাত্ীদের সুশ্বধরার 
জনযে নরানরা বযেবস্রা েররা হয়। বে্তমরাদন আদিরা, কশৌিরািয় এবং পে্তরাপ্ত পশ্রমরাদণর জদির বযেবস্রা 
ররাখরা হয়। এছরাড়রা সরাশ্ব্তে শ্নররাপত্রার শ্েে শ্েদয়ও প্রশরাসশ্নে উদেযেরাদগ শ্নপুণ�রাদব এই কমিরা 
েররার প্রয়রাস কনওয়রা হয়।

েৃদণের প্রশ্ে ররাধরার কপ্রদমর িরম আেুশ্ে এখরাদন 
প্রেরাশ্শে। ররাধরাদে �ুদি েৃণে অনযে সখীদের সদঙ্গ মত্। 
ররাধরা শ্বরহ েন্তণরায় মদর েরাদছেন। েবু েৃদণের ভ্রূদষেপ 
কনই। েৃদণের েরাদছ ররাধরা বরারবরার েরাঁর সখীদে পরােরাদছেন। 
সখী শ্ফদর শ্ফদর এদস জরানরাদছে েৃদণের িীিরামত্েরার 
েেরা। ররাধরার েরােরেরা আরও কবদড় েরাদছে।

অবদশদষ েৃণে এদিন। অশ্�মরাশ্ননী ররাধরার মরান �রাঙরাদে 
েৃদণের আেুি প্ররাে্তনরা—কেরামরার পরা আমরার মরােরায় ররাদখরা ররাধরা।

নরারীর কপ্রদমর কশ্রষ্ঠ মূিযেরায়ন েরদিন এেজন পুরুষ। 
�রারেীয় �রাবনরায় ‘নরারীশশ্তে’-র সদব্তরাত্ম মূিযেরায়ন কেন 
কঘরাশ্ষে হি। ‘নরারীর কপ্রম’ কসই মুহূদে্ত মে্তদিরাদের 
সবদেদে মূিযেবরান সরামগ্ী হদয় উেি।

জয়দেদবর জন্ম ১১২৩ শ্রিস্রাদদে৷ েশ্েে আদছ, 
এই ‘কেনু্দশ্বল্ব’ েেরা ‘কেেুঁশ্ি’ গ্রাদমই জয়দেদবর জন্ম। 
িক্ষ্মণদসদনর স�রােশ্ব জয়দেব িক্ষ্মণদসদনর কেদে িরার 
বছদরর কছরাদিরা শ্ছদিন। ‘কসখ শুদ�রােয়রা’ কেদে এ েেরা 
জরানরা েরায়। ১১১৯ শ্রিস্রাদে ররাজরা িক্ষ্মণদসদনর জন্মবষ্ত। এই 
বছর কেদে শ্পেরা ররাজরা বল্লরািদসন ‘িক্ষ্মণরাদে’-এর প্রবে্তন 
েদরন। ররাজরা িক্ষ্মণদসন ও েশ্ব জয়দেব—েুজদনর গ�ীর 
সখযেেরার েেরা নরানরা সূত্ কেদে আমররা পরাই।

১২২৮ শ্রিস্রাদদে জয়দেব ইহদিরাে েযেরাগ েদরন। েশ্েও 
১১৪৩ শ্রিস্রাদেদে জয়দেদবর জন্মবষ্ত ধদর েরাঁর জদন্মরাৎসব 
পরািন েররার করওয়রাজ িিদছ কেঁেুশ্িদে।

অনযেশ্েদে শ্মশ্েিরাবরাসীররা েরাশ্ব েরদছন জনেপুদরর 
ররাজস�রােশ্ব শ্ছদিন জয়দেব। ১৪৪৬ শ্রিস্রাদদের েরাশ্ে্তে 
মরাদসর শুক্রা ত্দয়রােশীদে জয়দেব জন্মগ্হণ েদরন। 

শ্মশ্েিরায় কপৌষ-সংক্রাশ্তিদেই েরঁার সৃ্শ্ে-উৎসব পরাশ্িে 
হয় খুব ঘিরা েদর।

আবরার জয়দেব বৃন্দরাবদনর শ্নম্রাে্তীয় শ্রীশ্রীিরাশ্টিস্রান 
আশ্রদমর কছিশ্ল্লশেম আিরাে্ত শ্ছদিন। হশ্রেরাস স্বরামীর 
‘অষ্রােশ শ্সদ্রাতি কে পে’ গ্দথের আিরাে্ত-পরম্পররা কেদে 
জরানরা েরায় এই েেযে।

জয়দেব-কেঁেুশ্ির শ্রীশ্রী শ্নম্রাে্ত আশ্রদম প্রশ্েবছর কপৌষ-
সংক্রাশ্তিদে স্বগ্তে েশ্ব জয়দেদবর উদদেদশযে ‘শ্ররাদ্েরান’ েররা 
হয়। ১২২৮ শ্রিস্রাদদের ‘শুক্রাষ্মী কপৌষী উত্ররায়ণ সংক্ম’-এ 
শ্েশ্ন কেহরষেরা েদরন বদি েশ্েে। বিরােশ বঙ্গরাদদের ষষ্ঠ বরা 
সপ্তম েশদে প্রশ্েশ্ষ্ঠে হয় শ্রীশ্রীশ্নম্রাে্ত আশ্রম।

েশ্ব জয়দেব েরঁার ‘গীেদগরাশ্বন্দ’-এ েরঁার জন্মগ্রাম 
শ্হদসদব ‘কেনু্দশ্বল্ব’-র নরাম উদল্লখ েদরদছন।

অজয় নদের উত্র-েীদর ‘কেনু্দশ্ি’ গ্রাম বীর�ূম 
কজিরায় অবশ্স্ে। মদন েররা হয়, ‘কেনু্দশ্বল্ব’-এরই সংশ্ষেপ্ত 
নরাম এই কেঁেুশ্ি। জয়দেব-এর নরাম েুতে হদয় ‘জয়দেব-
কেঁেুশ্ি’ বরা শুধুই ‘জয়দেব’ হদয় উদেদছ ‘কেঁেুশ্ি’।

েণ্তরাদির দ্রাশ্বড় কসনবংশীয়ররা বরাংিরায় এদস 
উপশ্নদবশ স্রাপন েদরন বীর�ূদমর কসন�ূশ্ম বরা ররাজনগর  
এিরােরায় এবং কেঁেুশ্ি-সংিগ্ন কসনপরাহরাশ্ড় অঞ্চদি।  
বিরােশ শ্রিস্রাদদে কসনপরাহরাশ্ড়দে কসন-ররাজরাদের এেশ্ি  
গড়-প্ররাসরাে শ্ছি বদি জরানরা েরায়। ররাজরা িক্ষ্মণদসন  
কসখরাদন েরােদেনও নরাশ্ে। এপরাদর জয়দেব। ওপরাদর 
িক্ষ্মণদসন। েুপরাদর েুজন—ররাজরা ও ররাজেশ্ব। এই 
ঐশ্েহরাশ্সে সূত্ ধদরই েরঁাদের সমসরামশ্য়েেরার প্রমরাণ 
আরও েৃঢ় হদয় ওদে।
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মদন েররা হয়, ররাদঢ় েখন কসন 
ররাজদবের সূিনরা হয় েখন কেদেই, 
কবেজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বরাসস্রান শ্হদসদব 
‘কেনু্দশ্ি’ গ্রাদমর পত্ন হয়। অে্তরাৎ, 
এই গ্রাম শ্ছি ব্রাহ্মণপ্রধরান। িেুদব্তদের 
নরানরা শরাখরার, নরানরা কগরাদত্র ও নরানরা 
পেবীর ব্রাহ্মদণররা বরাস েরদেন। 
েুিীন ব্রাহ্মণদেরও বসশ্ে শ্ছি 
এখরাদন।

কসই সময় কেনু্দশ্বল্ব শ্ছি শ্বশরাি 
এে জনপে। পূব্ত-পশ্চিদম শ্বসৃ্ে। 
এই গ্রাদমই বরাৎসযেদগরাত্ীয় এে ব্রাহ্মণ 
পশ্রবরাদর জয়দেদবর জন্ম। শ্রিস্ীয় 
কষরাড়শ শেদের েশ্ব কমরাহনেরাস-এর 
কিখরায় পরাই— ‘কেনু্দশ্বশ্ল্ল [কেনু্দশ্বল্ব] 
গ্রাম আদছ অজয় শ্েনরাদর।’

েশ্েও ে. সুেুমরার কসন এ বযেরাপরাদর অনযে অশ্�মে 
জরাশ্নদয়দছন।

অজয় নদের েীদর ‘কেনু্দশ্বল্ব’-এর �রাঙরাগড়রার ইশ্েহরাস 
বহু শ্বেশ্ে্তে। জয়দেব-এর বরাস্তুশ্�িরা শ্নদয়ও নরানরা প্রশ্ন-
উত্দরর মরািরা গরাঁেরা হদয় িদিদছ। েবু শ্নষ্ঠরার সদঙ্গ নরানরা 
েেযে অনুসন্রান েদর গদবষণরার েরাজও িিদছ শ্নরতির। 
স্রানীয় মরানুষজদনর েরাছ কেদে পরম্পররাগে নরানরা েেযে, 
শ্েংবেশ্তি, কিখরা আজও আমরাদের জয়দেব-অনুসন্রানদে 
জরাশ্রদয় িদিদছ।

শ্বশ্�ন্ন সূত্ কেদে অনুমরান েররা েরাদছে, জয়দেব-
এর সমরাশ্ধস্দিই অে্তরাৎ বরাস্তুশ্�িরাদেই শ্রীশ্রীররাধরাশ্বদনরাে-
এর নবরত্ন মশ্ন্দর প্রশ্েশ্ষ্ঠে হদয়দছ। জয়দেব শ্ছদিন 
ববণেবরািরাে্ত। বরাস্তুশ্�িরাদেই েরাঁদের সমরাশ্ধমশ্ন্দর বরা 
সৃ্শ্েস্ম্ভ স্রাপন েররা শ্নয়ম।

জয়দেব-এর বরাস্তুশ্�িরার সশ্েে সন্রান েে্তরােীে নয়। 
েে্তরােীে নয় শ্রীশ্রীররাধরামরাধদবর শ্বগ্হ প্রসঙ্গও।

জয়দেব-এর আররাধযে কেবেরার নরাম — শ্রীশ্রীররাধরামরাধব। 
েশ্ব গীেদগরাশ্বন্দ-র প্রেম ক্রাদের কশষ শ্েদে শ্িখদছন—

ররাধরামরাধবদয়রাজ্তয়শ্তি েমুনরােূদি রহঃ কেিয়ঃ
িক্ষ্মণদসদনর আর এে স�রােশ্ব কধরায়ী েরঁার 

রশ্িে পবনেূে-এ শ্িখদছন কে এই সুহ্মদেদশ  
কসনরান্বয়নৃপশ্ে কসনররাজবংশীয় ররাজরা েেৃ্তে কেবররাদজযে 
অশ্�শ্ষতে েমিরার কেশ্িসহির মুররাশ্র বরাস েদরন। 
ররাজরা িক্ষ্মণদসন স্বীয় ইষ্দেব শ্রীেৃণেমুররাশ্রদে সুহ্ম বরা 
ররাঢ়দেদশর গঙ্গরােীদর ররাজপদে অশ্�শ্ষতে েদরশ্ছদিন,  
ররাজরা িক্ষ্মণদসন ও েরারঁ পুত্ কেশবদসনও ক্রাে রিনরা 
েদরদছন কেখরাদন জয়দেব-এর ক্রাদের আনুরূপযেেরা েৃশযেমরান।

কেউ কেউ ধরারণরা েদরদছন—জয়দেদবর 
আররাধযে কেবেরা শ্রীশ্রীররাধরামরাধদবর উদল্লখ েদর ররাজরা  
ও ররাজেুমরার উ�দয়ই প্রীে হদয় সরাধেেশ্বদে সম্রাশ্নে  

ও অশ্�নন্দন েদরশ্ছদিন।
কেঁেুশ্ির পশ্চিমশ্েদের এেশ্ি ঘরাি েেম্খণ্ীর ঘরাি। 

ববণেব মহরাজন ও সরাধু-সতিদের েরাদছ ‘পরমেীে্ত’। 
জনশ্রুশ্ে এই কে এই ঘরাি কেদেই শ্েশ্ন শ্রীশ্রীররাধরামরাধদবর 
শ্বগ্হ পরান এবং কেঁেুশ্িদেই কসশ্ি প্রশ্েষ্ঠরা েদরন। কেঁেুশ্ি-
কসনপরাহরাশ্ড় অঞ্চদির েীে্তন গরাদন েরাই কশরানরা েরায়—

েয়রা ের ররাধরামরাধব
জয়দেদবর প্ররাণধন পদ্রাবেীর কসবরার ধন।
এই অঞ্চদির ববণেব শ্�ষুেে-শ্�ষুেণীররা শ্�ষেরা েরদেন 

‘জয় ররাধরামরাধব’ বদি।
কসনররাজরাদের আদগ বরাংিরায় ‘এেরা েৃণে’-র পূজরা 

হে। বধ্তমরাদনর মঙ্গিদেরাি েরানরার এরুয়রার গ্রাদমর উত্র-
পূব্তশ্েদে এেশ্ি গরাদছর েরাদণ্র কেরািদর কেড়ফুদির 
এেশ্ি বরঁাশ্শধরারী েৃদণের পরােদরর মূশ্ে্ত কেখরা েরায়। মূশ্ে্তর 
শ্শল্পশশিীর সূ্িেরায় অনুমরান েররা হয় মূশ্ে্তশ্ি পরািেুদগর। 
বীর�ূদমর নিহরাশ্ির শ্েছুেূদর নরােপরাহরাদড় এবং এেিক্রা 
বরা বীরিন্দপুদরর আশ্রদম শ্গশ্রধরারী শ্রীেৃদণের েুশ্ি পরােদরর 
শ্বগ্হ কেখরা েরায়। বীর�ূদমর নরানরা স্রাদন শ্রীররাধরােরাতি, 
শ্রীদগরাপীবল্ল� নরাদম শরািগ্রাম শ্শিরার মশ্ন্দদরর ধ্ংসরাবদশষ 
পরাওয়রা শ্গদয়দছ। শ্রীবরাসুদেব-এরও নরানরা পরােদরর মূশ্ে্ত 
পরাওয়রা শ্গদয়দছ বীর�ূদমর নরানরা গ্রাদম।

েেম্খণ্ীর ঘরাি কেদে জয়দেব-এর শ্রীশ্রীররাধরামরাধব 
শ্বগ্হ প্ররাশ্প্তর সম্ভরাবনরা কে অমূিে নয়, কস বযেরাপরাদরও নরানরা 
েেযে শ্বদ্ষণ েররা েরায়। এই অঞ্চদির শ্বশ্�ন্ন মশ্ন্দদরর 
শ্রীবরাসুদেব এবং শ্রীশ্বণুের এেরাশ্ধে পরােদরর মূশ্ে্ত 
অজয়নদের গ�্ত কেদেই পরাওয়রা।

জয়দেব শ্রীশ্রীগীেদগরাশ্বন্দ-এ েৃদণের কবশ শ্েছু নরাম 
উদল্লখ েদরদছন। ‘মরাধব’ নরামশ্িই েরাঁর সব কেদে শ্প্রয় 
নরাম শ্ছি। ররাধরা-মরাধব-এর েুগি শ্বগ্হ জয়দেব-পদ্রাবেীর 
জীবনদে শ্নয়ন্তণ েরে।

জয়দেব-পদ্রাবেীর বযেশ্তেজীবদনর কপ্রম-সরাধনরার 
উৎসও কেন ররাধরা-েৃদণের কপ্রম।
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আদিরািনরা সূদত্ বিরা কেদে পরাদর, জয়দেব-এর পরার্্তবে্তী 
অঞ্চদি শ্রীেৃদণের গ�ীর প্র�রাব পদড়শ্ছি। েৎেরািীন 
বরাংিরার, সমরাজজীবদনও েৃণে-আররাধনরা মুখযে হদয় উদেশ্ছি।

কসন ররাজরাররা ববণেব শ্ছদিন। ররাজেশ্বও ববণেব। 
ররাধরা-েৃদণের িীিরার প্রিরারে। েরারই অমৃেময় মহরােরাবযে—
শ্রীশ্রীগীেদগরাশ্বন্দম্ ।

কেউ কেউ বদি েরাদেন েশ্ব জয়দেদবর 
শ্রীশ্রীররাধরামরাধদবর মূি মশ্ন্দর িক্ষ্মণদসন পরাের শ্েদয় শ্নম্তরাণ 
েদর শ্েদয়শ্ছদিন। মশ্ন্দরশ্ি শ্ছি মশ্ন্দররা গ্রাদম। মশ্ন্দরময় 
মশ্ন্দররা গ্রামশ্ি সম্ভবে কষরাড়শ শেদের আদগই অজয়-গদ�্ত 
শ্বিীন হদয় েরায়। পরবে্তীেরাদি অজয়-গ�্ত কেদে মশ্ন্দদরর 
শ্েছু �গ্নরাবদশষ কেঁেুশ্ি-কে শ্নদয় আসরা হয়। শ্রীশ্রীেুদশর্র 
শ্শবমশ্ন্দদরর উত্রশ্েদে এেশ্ি মশ্ন্দর-শ্খিরাদনর পরাের ররাখরা 
আদছ। ে. পঞ্চরানন মণ্ি-এর অনুমরান—এই পরােরখণ্শ্ি 
জয়দেব-এর শ্রীশ্রীররাধরামরাধব-এর মূি মশ্ন্দদরর িুদড়রা, কে 
রেম খরাঁজ-েরািরা িুদড়রা নরািন্দরা-ররাজশ্গর-এ আদছ।

মশ্ন্দদরর আদরেশ্ি খরঁাজেরািরা পরােদরর িম্রা অংশ বে্তমরান 
শ্রীশ্রী ররাধরাশ্বদনরাে মশ্ন্দদরর েরজরার নীদি গরঁােরা আদছ।

শ্রীশ্রীররাধরাশ্বদনরাে মশ্ন্দদরর জরায়গরায় শ্রীশ্রীররাধরামরাধদবর 
মূি প্রস্র-মশ্ন্দর শ্ছি বদি অদনদেই মদন েদরন নরা। 
েরাঁদের েুশ্তে, েরাহদি অজয়-গদ�্ত শ্বিীন হে নরা। 

বে্তমরান কেেুঁশ্ির শ্েছু েূদর অজদয়র েু-েীদরই 
েশ্বরপুর-মশ্ন্দররা গ্রাম। েরাই মদন েররা কেদে পরাদর 
শ্রীশ্রীেুদশর্র শ্শদবর মশ্ন্দর কেদে মশ্ন্দররা ও েশ্বরপুর 
পে্ততি �ূখণ্ই েশ্ব জয়দেদবর জন্মগ্রাম কেনু্দশ্বল্বর মূি 
অংশ শ্ছি, কেখরাদন জয়দেব-পদ্রাবেী বরাস েরদেন। 
শ্বশরাি এই অঞ্চিদে জয়দেব বদিদছন—‘কেনু্দশ্বল্বসমুদ্’।

অজদয়র েীদর েরাঁড়রাদি কে বরািুির কিরাদখ পদড় এই 
শীদে, েরারই মরাদে হরাশ্রদয় কগদছ শ্ে েশ্বর জন্মগ্রাদমর 
মূি অংশ ? প্ররািীন কেনু্দশ্বদল্বর পশ্চিমশ্েদের উত্র-মধযে 
�ূখণ্ই আজদের জয়দেব-কেেুঁশ্ি গ্রাম।

পদ্রাবেীর কেহেযেরাদগর পর এই কেঁেুশ্ি কেদেই 
বৃন্দরাবদন শ্গদয়শ্ছদিন জয়দেব। বৃন্দরাবদনর িরাশ্টিস্রান নরামে 
এে জরায়গরায় শ্নম্রাে্ত-সম্প্রেরাদয়র এে শরাখরা আদছ। েরাঁদের 
আশ্রদম গুরুপরম্পররার েরাশ্িেরা কেদে কেখরা েরাদছে আিরাে্ত 
শ্নম্রাে্ত কেদে অধস্ন কছিশ্ল্লশেম গুরুর নরাম জয়দেব। 
এই েুিগুরু ‘জয়দেব েশ্ব’ বদি উশ্ল্লশ্খে। ‘গীেদগরাশ্বন্দ’ 
সমন্বয়মূিে ববণেবধরাররা আেদশ্তর শ্�শ্ত্দে রশ্িে। শ্নম্রাে্ত 
সম্প্রেরাদয়র ধম্তীয় েশ্তদনর সদঙ্গ গীেদগরাশ্বন্দ-র ধম্তেশ্তদনর 
অদনে সরােৃশযে আদছ। সহজ �শ্তেধদম্তর আেশ্ত প্রিরাশ্রে 
হদয়শ্ছি েরঁাদের মরাধযেদম।

িক্ষ্মণ কসন-এর সমদয় বরাংিরা িদি িরায় েুশ্ে্ত শরাসেদের 
হরাদে। বরাংিরার সরাশ্ব্তে জীবদন ঘদি েরায় িরম শ্বপে্তয়। ররাজেশ্ব 
জয়দেব স্ব�রাবেই এই অশ্স্র সমদয় শ্বিধরাশ্ন্বে হদয় পদড়ন। 
অবশযেম্ভরাবী হদয় ওদে েরারঁ বৃন্দরাবনেরাত্রা। শ্রীশ্রীররাধরামরাধদবর 
কসবরাপূজরা িরািরাদনরা সহজ শ্ছি নরা েরারঁ পদষে।

কেঁেুশ্ি কেদে কহদঁি েু’মরাদস নরাশ্ে বৃন্দরাবন কপঁছন েশ্ব।
শ্বশ্�ন্ন সূত্ কেদে জরানরা েরায় — শ্রিস্ীয় এেরােশ 

শেদের প্রেম�রাদগ মহম্ে গজনীর �রারে আক্মদণর 
সময় ‘বৃন্দরাবন’-এর অশ্স্বে শ্ছি। শ্রিস্ীয় পঞ্চেশ শেদে 
‘বৃন্দরাবন’-এর অশ্ধেরাংশই জনমরানবহীন ও বনজঙ্গিময় 
হদয় েরায়। পরবে্তীেরাদি বিেনযেদেদবর আদেদশ রূপ-
সনরােন ‘বৃন্দরাবন’-ধরামদে পুনঃপ্রেরাশ্শে েদরন।

শ্রিস্ীয় বিরােশ শেদে জয়দেব বৃন্দরাবদন েখন আদসন 
েখন েরার অশ্স্বে শ্ছি এবং ‘েীে্তদষেত্’ শ্হদসদবও প্রশ্সশ্দ্ শ্ছি 
বদি মদন েররা হয়। েশ্ব কমরাহনেরাস-এর কিখরা কেদে জরানরা 
েরায়—শ্রীশ্রীররাধরামরাধব-কে শ্েশ্ন বৃন্দরাবদন প্রশ্েশ্ষ্ঠে েদরন।

নরানরা েেযেসূদত্র কমিবন্ন েীঘ্তপ্রসরারী বযেরাপরার। 
কছরাটি শ্নবদন্ শুধু আগ্হ জরাগরাদনরা েরায়। গীেদগরাশ্বন্দর 
েশ্ব জয়দেব আমরাদের আজও েরাদছ কিদন শ্নদয়দছন। 
পরবে্তীেরাদি বধ্তমরাদনর মহরাররাশ্ন ব্জশ্েদশরারী কেঁেুশ্িদে 
শ্রীশ্রীররাধরাশ্বদনরাে মশ্ন্দর প্রশ্েষ্ঠরা েদরদছন। ১৬৯৪ শ্রিস্রাদদে 
সম্রাি ঔরংদজদবর এে সনে অনুসরাদর প্রেম কসনপরাহরাশ্ড় 
পরগনরার অশ্ধেরার পরান বধ্তমরানররাজ েৃণেররাম ররায়।

কসনপরাহরাশ্ড় েূগ্ত ও পরাদশর অঞ্চদিরও অশ্ধেরার পরান 
শ্েশ্ন। এই পরগনরাদেই ‘অজয়-কেনু্দশ্ি’-র অবস্রান শ্ছি। 
েরারপরই শ্রীশ্রী ররাধরাশ্বদনরাে-এর মশ্ন্দর শ্নম্তরাণ েররা হয় 
বদি নরানরা েেযে উদে আসদছ। বে্তমরাদন এশ্ি জরােীয় 
পুররােীশ্ে্ত শ্হদসদব সংরশ্ষেে। েরাই কহরাে, এই মশ্ন্দরদে 
কেন্দ েদর কমদে আদছ ‘জয়দেব-কেনু্দশ্ি’। িরারপরাদশ  
নরানরা আশ্রম। ‘জয়দেব কমিরা’ �রারদের প্ররািীনেম 
কমিরাগুশ্ির এেশ্ি।

জয়দেদবর বৃন্দরাবন কেদে শ্ফদর আসরা শ্নদয় নরানরা 
মে েরােদিও। শ্েন্তু েরঁার ‘সরাধনদষেত্’ হরাজরাদররা মরানুদষর 
‘সরাধনদষেত্’ হদয় উদেদছ। মন-ময় জগদের সরাধনরা এখরাদন 
িদি। জয়দেব স্রদণ জদম ওদে কপৌষ-সংক্রাশ্তির ক�রার। 
প্রবরাে আদছ, অজদয়র সদঙ্গ গঙ্গরার শ্মিন হয় েখন। 
কসই পূণযে প্র�রাদে স্রাদন মরাদে ওই অঞ্চদির মরানুষ। আর 
ররাে�র গরাদন মরাদে শ্বদর্র ‘বরাউি’। জয়দেব শ্বেে্ত 
উধরাও হদয় েরায়।

সেদির মদন কে বরাউদির বরাস—েরাঁরই মুশ্তে ঘদি এই 
বরাউি-কমিরায়। ‘গীেদগরাশ্বন্দ’-র জয়দেব-কে কেন্দ েদর 
প্রেৃে বরাউদির সন্রান িদি মদনর গ�ীদর। সেদিই আদসন 
শ্নদজর ‘মদনর মরানুষ’ খুদঁজ শ্নদে। আজও েরাই আমরাদের 
এে জয়দেব-েরােরেরা—শ্িরতিন সদেযের অনুসন্রাদন।

েেযেসূত্ ঃ 
১. জয়দেব-কেনু্দশ্ির শ্রী শ্রী ররাধরাশ্বদনরাদের মশ্ন্দর— 
েঃ অশ্জেেুমরার েরাস,
২. বরাউিেীে্ত—জয়দেব কমিরা ২০১৭, সম্পরােে—শম্পরা 
হরাজররা, মহেুমরা শরাসে ও সম্পরােে জয়দেব কমিরা েশ্মশ্ি, 
কবরািপুর, বীর�ূম।
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