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 দয় িদেয় অতীত দশ ন 

 বড়ােত ভােলাবােসন।  স িত ঘুের এেলন িশ তীথ  অজ া-ইেলারা।  ভােলালাগােক 
এবার ভাগ কের বািড়েয় িনে ন  েভ ু  ভৗিমক। 
 

২৯  সে  র হাওড়া  থেক গীতা িল এ ে েস নািসক  পৗঁছলাম।   াদশ  জ ািতিল  -র 
অন তম ‘   েক র’ দশ ন কের িসিরিড সাঁইনাথ দশ ন কের রওনা িদলাম অজ া-ইেলারার 
িদেক।  অজ া-ইেলারার গ   ছাটেবলা  থেকই ইিতহাস হেয় মেন  গঁেথ আেছ।  আি েনর 
মাঝামািঝ দূগ াপুেজার অবসের  ই অিফসব  ুএেসিছ  সই ইিতহাস  চে   দখেত। 
৩০  সে  র।   ভারেবলা  ান  সের িকছু  কেনা খাবার িনেয় আমরা সকাল সকাল 

রওনা িদলাম অজ ার পেথ।  ঘ া চােরক পর  পৗঁছলাম অজ ার কােছ, তারপর পিরেবশ 
বা ব (ব াটাির চািলত) বােস চেড় বসলাম।     হল পাহাড় জুেড় অরণ পথ।  ঘন বনপথ 
চেল  গেছ অজ ার িদেক।   ধীের ধীের বাস পাহােড় উঠেত লাগল।  থামল এেকবাের 
অজ ার  হার পাদেদেশ।  অজ ার  হা িল অধ চ াকাের পাহােড়র  কােল অবি ত।  
পাহােড়র গােয় িসঁিড় উেঠ  গেছ ধােপ ধােপ।  অেনক নীেচ বােঘারা নদী।   হা িল সব এক 
 ের নয়।  িবিভ  উ তায় এেককিট 
 হা।  গাইড বেল চেলেছন অজ া  হার 
দীঘ  ইিতহাস। 
অজ া হল  হানগরী।  সহ াি  

পব তমালার  কােল  ী পূব  ২০০  থেক 
৬৫০ ি  াে  (স বত সাতবাহন যুেগ) 
আট নয়েশা বছর ধের  ায় িতিরশিট  হা 
িনম  াণ কেরন অসংখ  িশ ী ও  বৗ  
িভ ুর দল।  িকছু হা অবশ  আেগ 
 থেকই  সখােন িছল।  মধ ভােগ  াচীনতর হীনযান আমেলর  হা িল  ’ াে   মশ 
মহাযান যুেগর নবীনতর  হা িলর সে  যু  হেয়েছ।  িতিরশিট  হার মেধ  পাঁচিট  চত  বা 
উপাসনাগৃহ — ৯,১০,১৯,২৫ ও ২৯ ন র  হা।  বািক পঁিচশিট হল িবহার বা  বৗ   মণেদর 
িব াম ল।  অজ ার িচ  িল িতন  কােরর — একক িচ , কািহনী িচ  ও নকশা।  
 ী পূব   থম ও ি তীয় শতেক সাতবাহনেদর রাজ কােল মধ বত ী  হা িল (৮,৯,১০ এবং 
১২)  তির হয়।   সই সময় বুে র মূিত  িনম  ােণর  চলন িছল না।  বুে র  তীক িহসােব 
ব ব ত হত প ফুল,  প, ধম  চ  ইত ািদ।  হীনযান বা  থরবাদী  বৗ রা িছেলন  ানমাগ ী।  

http://www.nandimrinal.wordpress.com


www.nandimrinal.wordpress.com  Page 2 
 

তারা  প িনম  াণ কের  াথ না করেতন।  বুে র মূিত  ক না বা  খাদাই    হয়    
সা ােজ র সময়।   সখান  থেক    মহাযানপ ী  বৗ ধম  ।  তারা িছেলন ভি মােগ র 
পিথক।  স বতঃ ৬৪২ ি  াে  প বেদর হােত ি তীয় পুলেকশী িনহত হওয়ার পর অজ া 
রাজ-অনু হ  হারােত থােক।   িশ ী, িভ ুকরা িবদায়  নন এবং  মশঃ জনশূন  হেয় ঘন 
অরেণ   ঢেক যায়  হা িল।  এরপর একটা দীঘ  সময়  লাকচ ুর অ রােল ঢাকা পেড় যায় 
এই অনবদ  কীিত । 
এরপর ১ ৮ ১৯ ি  াে  মা াজ  রিজেমে র ক াে ন জন ি থ তার  সনাদল িনেয় 

বােঘারা নদীতীের গভীর জ েল িশকার করেত আেসন।  একিট বাঘেক তাড়া করেত করেত 
 পৗঁেছ যান পাহােড়র মাথায়।   হঠাৎ নজের পেড় নদীর ওপাের পিরত    হা প ও ভা া 
িখলান।  িফের এেস িতিন সবিকছু জানান উ  তন কতৃ  প েক এবং রয় াল এিশয়ািটক 
 সাসাইিটর বািষ ক িরেপােট   তা  কাশ পায়।   শষ পয    ১৯২৪ সােল হায় াবােদর িনজাম 
 হািচ  েলা সংর েণর জন  পুরাত িবভাগ চালু কেরন। 
আমােদর  হাদশ  ন    হল ১ ন র  হা  থেক।  এিট মহাযানেদর আমেল  তির।  

এখােন জাতেকর নানা কািহনী িচি ত আেছ।  এখােন রাজমুকুট পিরিহত প াসেন 
বু মূিত িট অসাধারণ।  এই  হােত সব কােলর  সরা  বশিকছু িচ কলা পাওয়া যায়।   ায় 
 দড়  থেক  ই হাজার বছর আেগর 
 হািচ  িলেত তুেষর  ঁেড়া, চুন, 
ভুেষাকািল, ি ন রক,  গামল ইত ািদ 
ব ব ত হত। 
ি তীয়  হােত আেছ পাঁচিট ক  ও 

 িট ভজনালয়।  ছাদ সু রভােব িচি ত।  
এই  হািট বােরািট  ে র উপের দাঁিড়েয় 
আেছ।   েবশপেথর ডানিদেক একিট 
িচ  খুব নজরকারা।  উদ ত তরবাির 
হােত  ু  রাজা আর তার হাঁটু ধের  াণিভ ারতা এক অসহায় নারী।  একিট িচে  
 দালনায় এক নারীমূিত ।  অ ুত সমানুপােত তার  দালনার দিড়িট িচি ত।  দশম হািট 
 াচীনতম  চত   হা।  এইিট িশকােরর সময়  থম নজের আেস ি থ সােহেবর। 
 হা িলর মেধ  নজর কােড়  বশিকছু নরনারীর যুগলমূিত  যার িকছু আবার ছােদ সু র 

িনখুঁতভােব  খাদাই করা।  এেদর  পাষাক-পির দ, পাগিড়, অল ার সবিকছুেতই  সই 
যুেগর রাজকীয়  ত তা।   চত - হা িল ল ােট এবং বৃহৎ হলঘেরর  শষ া িট 
অধ  েগালাকার।   সই বৃে র  ক িব ুেত রেয়েছ  বৗ  পিট।   চাখ চেল যায়  চত -হেলর 
ছােদর িদেক।  অধ  চ াকৃিত ছােদ পরপর স  িবম  খাদাই করা যার বয়স  ায়  ’হাজার 
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বছর।  আজও অ ত।   মণেদর আবাসক  ল িলও আকষ ণীয়।  কে র সংকীণ  দরজা, 
 িদেক পাথেরর কিঠন শয া।  ১৯ ন র  হার সূয  গবা   মািহত কের।  অজ ার  হা িল 
সারািদন সূেয  র আেলায় আেলািকত থাকত।  এ 
এমনই এক পব তে ণী যা অধ  চ াকাের িব তৃ। 
আমরা ইিতহাসিবদ নই।  একজন িশ ে মী 

িহেসেব  হা িলর ভা য   ও িচ কলা  দখেত িগেয়িছ।  
অবাক হেয়  ধ ু তািকেয়  দখেত হয় এই িশ কম  ।  
িক   ঃখ  পেত হয় এ িলর িববণ  অব া  দেখ। 
সারািদেনর  শেষ গ ব  ১০৫ িকেলািমটার দূেরর 

ঔর াবাদ।   হােটেল িফের সারারাত িব াম। 
পরিদন সকাল সকাল আবার রওনা।  এবার 

ইেলারার পেথ।  পেথ  থম   ব  িশেবর  াদশ 
 জ ািতিল ে র দশম িল  ঘৃে  র মি র।  অ ম 
 ী াে   ািপত এর গভ  গৃেহ  েবশকােল পু ষেদর 
উ  া  অনাবৃত রাখার িনয়ম।  মিহলােদর  কানও সমস া  নই। 
মি র  থেক অেটােত  চেপ িমিনট কুিড়র মেধ   পৗঁেছ  গলাম ব  আকাি ত  সই 

ইেলারা  হামি র।   মৗয  যুেগ সাঁিচ বু গয়ােক  ক  কের িশ রীিতর  য উে ষ ঘেটিছল তা 
 েম পরবত ী সাতবাহন যুেগ ছিড়েয় পড়েত থােক দাি ণােত র পি েম।  এর ফল  প 
মহারাে র পি মঘাট পব তমালার অ ের  বৗ মি র ও  াপেত র অপূব  ভা ার উপহার 
পাই আমরা।  দাি ণােত র কিঠন ব াস  পাথেরর পাহাড় িলেত  বৗ িশ ীেদর কেয়কেশা 
বছেরর িনরলস পির েম িতল িতল কের গেড় উেঠিছল 
এই সাধন ল। 
ইেলারার  চৗি শিট  হা  ায়  ই িকেলািমটার জুেড় 

ছিড়েয় আেছ।   ায় ষ   থেক  াদশ শতক জুেড় পাহাড় 
 কেট  হা িল  তির হয়।   থম বােরািট  হা মহাযানপ ী 
 বৗ েদর।  মােঝ সেতেরািট িহ ুেদর এবং  শেষর পাঁচিট 
 জনেদর।  এরমেধ   বিশ ভােলা লােগ 
৫,৬,১০,১৫,১৬,২১,৩২ ও ৩৪ ন র  হা িল। 

১৬ ন র  হা হল  কলাশ  হা।  অ ম শতেক রা কূট 
রাজােদর সমেয়  তির মেনািলিথক  হা, যা একিট 
পাহােড়র উপর  থেক কাটেত কাটেত িশ ীরা িনেচ 
 নেমেছন।   ায়  দড়েশা বছর সময় িনেয় এই  হািট  তির করা হেয়েছ।  এই  হায়  েবশ 
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করেল মেন হয়  কানও  াৈগিতহািসক যুেগ িফের  গিছ  কানও নগরীেত।  ভাষাহীন এক 
িব য়, অ ুত অনুভূিত।   েবশ ােরর  ’পােশ গ া ও যমুনার মূিত ।  িভতের  েটা সুউ  
 জ  ।   হািটর িবিভ  তেলর  দওয়াল জুেড় িশব-পা  তী,   া, কালৈভরব মূিত   খাদাই 
করা আেছ।  এই  হািটই িছল সত িজৎ রােয়র ‘ কলােস  কেল াির’ গ িটর    াপট। 
িহ ু ও  বৗ  হা িলর মেধ  ১২ ন র  হািট িতনতলা।  এর মেধ  ১ ন র  হা 

 াচীনতম।  এরপর চললাম এক িকেলািমটার দূেরর  জন  হা িল  দখেত।  এরমেধ  ৩২ 
ন র  হা ‘ই সভা’। 
ইেলারা দশ  ন  শেষ বাইের এেস অবাক িব েয়  হা িলর িদেক তািকেয় থাকলাম 

িকছু ণ।  ভারতবেষ র এক অমূল  স েদর সামেন দাঁিড়েয় আিছ।  ওয়া    হিরেটজ!  
দাঁিড়েয় থাকেত থাকেত  চােখ  ঘার এেস িগেয়িছল।  সি ৎ িফরল আমার স ীর ডােক।  
িফের  তা  যেতই হেব! 

 

তথ  : অজ া  িত  স াম বার ও 
ই ে লারা  িত ম  লবার ব  
থাে ক।  গীতা িল এ ে  স 
  ে ন হ াও ড় া  থে ক রও না িদে ল 
জলগাঁও- ত  নে ম অজ া দশ ন 
কে র তারপর ঔর া বাদ (১ ৬ ২ 
িকে লািম ট ার) িগে য় ই ে লারা 
দশ ন করা যায়।  অথ বা 
ভ ূস ও য়াে ল  নে ম  স াজা 
ঔর াব াদ, এবং  স খান  থে ক 
অজ া-ই ে লারা দশ ন করা যায়। 

 
• ছিব িল  লখেকর িনেজর  তালা। 
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