ক এই পাশা
ক ািলেফািন য়া িনবাসী

নামধন

ক া ার িবেশষ

ও সু েলখক মদনেগাপাল

মু েখাপাধ ায় এবার কলম তু েল িনেয়েছন উ ােসর জন ।

িনেয়েছন তাঁর ছিব

সং েহর কািহনী, এক অজানা ছিবর পিরচয় উ ােরর কািহিনও।
সং হ করার
রাই

বণতা আমােদর এক অিত আিদম

তা িছেলন আধু িনক আমােদর পূবপু ষ।

শামু েকর

খাল,

পাহােড়র

কােল

তারাই

ছা

মেয়িট

সং হ কের নু িড়-পাথর আর

বৃ ি । অিতদূ র অতীেত হা ার গদারার
সাগর- সকেত

য িশ রা সং হ কের

ফু েলর বাগান থেক কাঁচড় ভিত কের িশউিল
ফু েল।
বয়স
বণতা,

বাড়ার

সে

সে

মানিসক

িচ ও আিথক সামথ

নানা লােক িবিভ

অনু সাের

ব সাম ী সং হ কেরন

নানা কারেণ। কােচর

িল থেক দ িভি র

িশ কম, হন িজিনস নই যা সং াহকেদর
আ েহর বাইের।
ভারতবষেক িনেয়।
ফােটা াফ,

আমার আ হ

ভারতীয় মু া, বই,

িকংবা ভা য

ভারতীয় িচ কলা ও অন ান
সং েহ আমার উৎসাহ।
আমায়
ব িট

আর অবশ ই
িশ

সাম ী

িশ ব র

যমন আকষণ কের
সং েহর

াচীন

সৗ য

তমিন

ইিতহাসও

সমানভােবই আকষণ কের। সং হ

সই

আমায়
ি য়ার মেধ লু িকেয় থােক যসব গ , স িল আমার

ভােলা লােগ। িবেশষ কের গে র মেধ

য অভািবত ঘটনা থােক, য ঘটনার মাচড় থােক,

য অজানােক জানবার হাতছািন থােক, তাই আমার ক নােক উে

দয়, আমায় উৎসািহত

কের আরও খু ঁজেত, আরও জানেত।
জািননা সং াহকেদর জন আলাদা কােনা িবধাতা আেছন িকনা, িক
তেব তাঁর আশীবাদ য আিম পেয়িছ স িবষেয় কােনা সে হ নই।
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আ যভােব কাি

ত ব

সাম ী আমার জীবেন যন আপিন এেসেছ তা আমােকই অবাক

কের দয়।
এইরকম একিট আ য যাগােযােগর গ

বলা যাক আজ।

বশ কেয়ক বছর আেগ ি সমােসর ছু িটর অবকােশ আমরা সপিরবাের

বড়ােত

িগেয়িছলাম িনউ মি েকা রােজ র রাজধানী সা া ফ বেল একিট শহের। এই শহরিট খু বই
সু র এবং অেনক আট গ ালাির ও ব

িবখ াত িশ ীেদর বাস আেছ বেল শহরিট িবখ াত।

থম িদন ভালই কাটল। নানা গ ালাির দখা গল। ছিবর পর ছিব। মনমু কর।
িক

তার পরিদন

থেকই

হেলা তু ষারপাত।

িকছু

বলায়

বিরেয়

দিখ অেনক

দাকানপাটই ব । অজানা শহর, খু ব বিশ স ব নয় তু ষােরর মেধ , ঠা ার মেধ হাঁটা, তবু
বশ খািনকটা ঘারাঘু িরর পর চােখ পড়েলা একিট দাকােনর ব
লখা ‘আমরা এখােন ছিব, ি

ইত ািদ িবি

দরজা।

দরজার ওপর

কির’। সাইনেবােড একিট টিলেফান না ার

দওয়া িছল, আিম সিট িনেয় হাজার মাইল দূ ের আমার বািড়েত িফের এলাম।
কেয়কিদন বােদ ফান করলাম দাকােনর ন ের।
করলাম, তােদর কােছ

তারপর

দাকােনর মািলক ফান ধরেল িজেগ স

াচীন ভারতীয় কান ছিব, ি

, ফােটা াফ ইত ািদ িকছু আেছ

িকনা? ভ েলাক িকছু ণ িচ া কের বলেলন, ‘না, ইি য়ান িকছু নই, তেব একটা ছিব
আেছ, ‘‘পাশা

ািকং

কা’’।

থমটা আিম একটু িনরাশ হলাম, কারণ ভাবলাম হয়েতা এিট তু র
বা মধ

িকংবা ইিজ

ােচ র কােনা দেশর ছিব। ভারতীয় বাধহয় নয়। ছিবটা দখেত তবু ইে

হেলা।

আমার ভতেরর কউ যন বলল, আের আর একটু দখনা। বললাম, ছিবটা পাঠােনা স ব?
পছ

হেল িনেত পাির।

বশ পািঠেয় িদি ।

এেদেশ এখনও লােক পর

রেক িব াস কের।

উিন বলেলন,

যমন কথা তমিন কাজ। কিদন বােদই ছিবিট হােত এেলা।

ছিবিট দেখই বু েঝ গলাম এিট অন

কােনা দেশর নয়, ভারতবেষর ছিব।

স বত ঊনিবংশ শতা ীর। ছিবেত দখা যাে

একিট পিরণত বয়

খু ব

যু বা পু ষ বাম িদেক

তািকেয় বড় একিট তািকয়ােত হলান িদেয় আসেনর ওপর বেস সামেন রাখা গড়গিড় থেক
দীঘ পাইপ মু েখ িদেয় ধু মপান করেছন।

া বান পু ষ, গােয়র রং ভারতীয়েদর মেতাই

শ ামলা। মাথায় লাল রেঙর পাগিড়, তােত অলংকার, মু েখ চাপ কােলা দািড়। কােন
িহেরর

ল, দেহ অন ান অলংকারও শাভা পাে ।

মু ার মালা, মালায় মােঝ মােঝ দািম রিঙন পাথর।

’হােত জেড়ায়ার মিনব ।
উধাে

িট

গলায়

সু িতর জামা, িনে ও সু িতর

বাস। ধু িত বেলই মেন হয়। পা মু েড় বেসেছন। ডান হােত ধরা আেছ

িট প ফু ল। বাম

পােয়র তলায় ছাট একিট বািলশ।

রাজােদর ছিবেত

যমন দখা যায়।

মাথার পছেন নীল রেঙর বলয়।

সাদা রেঙর অধঃবােসর ওপর লাল ও সানালী রেঙর কামরব , যা

আবার পাগিড়র রেঙর সে

মািনেয়েছ।
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ব বহার ছিবিটেত একিট সু র সুষমা িদেয়েছ।
তারপের একিট ফু েলর বাগান।
স

ছিবিটর

পছেন জাফির কাটা

রিলং,

বাগানিটর বামিদেকর অংেশ গােছর পাতা ও ফু ল িল

ূণ, অথাৎ পাতার রং সবু জ ও ফু েলর মােঝ লাল রং বাঝা যায়। ডানিদেকর অংেশ ফু ল

ও পাতার

চ ও ফু েলর মােঝর লাল রং দখা যায়, িক

পাতার সবু জ রং করা হয়িন।

ফু েলর বাগােনর গােছর বড়া, অেনকটা কলাপাতার মত পরপর সাজােনা। তারপর একিট
দ।

েদর মাঝখােন একিট ধূসর বৃ । (চাঁেদর ছায়া?)

াসাদ

িট দেখ মেন হয় এ

েদর সে
না।
স

সমা রাল, িক

এখন

হেয়িছল িক

এেকবাের

ল

েদর ওপর।

শষ হয়িন।

দেখ মেন হয়

প ািভিলয়ন িল যন

বাধহয় তাও স

মাটা দােগর হলু দ বডােরর মেধ স

রাজার হওয়া

ণীয় য পু ষিটর কামরবে

াভািবক।

দােগর নীল বডার।
রাজ কমচারীর বেল

তাই িশখ বেল মেন হয়না।

মু সলমান পু েষর মত পাষাক ও ভি

কােনা মু সলমান নৃ পিতর হােত প ফু ল দেখিছ বেল মেন করেত পািরনা।
িন য় কােনা িহ ু নৃ পিতর। ঊনিবংশ শতা ীেত ভারতবেষ তা ব
বেড়া মাঝাির নানা রােজ তখন রাজ
উ র ছিবিটর মেধ ই আেছ,
বডােরর মেধ িহি েত লখা অ

করেছন, িক
হেলও পড়া যায়

নয়।

তাহেল এিট

িহ ু রাজারা ছােটা

িঠক এই রাজািট ক?

ধু দখবার অেপ া।

িনঃসে েহ কােনা িহ ু রাজার ছিব, িক

িট জিমর

রাজা হেল িহ ু, না মু সলমান না িশখ?

কােনা তেরায়াল নই।

পাগিড়র ধরণ দেখও িশখ মেন হয়না।

চ

ূণ করা হয়িন। ছিবিট

হেলা ছিবিট কার? ছিবিট কান রাজার বা উ পদ

মেন হেত পাের।

াসাদ।

বাম িদেকরিট একিট কৗিণক রখায় যা সাধারণত দখা যায়

ওপর যখােন বাগান আঁকার পিরক না িছল িক
২৬ × ১৯ সি িমটার।

িট

িট যন িবলাস প ািভিলয়ন। মূল প ািভিলয়নিটর অবি িত

প ািভিলয়ন িল সু র কের আঁকা।
ূণ হেলও, রং করা

েদর ওপেরর িদেক

ছিবিটর একদম ওপের হলু দ

ী মহারাজ জী ...।

বাঝা গল এিট

পু েরা লখিট যেহতু আিম পড়েত পারিছ না, তাই

িঠক মন ভরেছ না। এখন উপায়?
এইখােন একিট কথা জানােনা দরকার য পু রেনা কােনা ছিব বা য কােনা ব
সিট উে

পাে

সময় িশ ী তাঁর

ভােলা কের দখা দরকার সখােন কােনা লখ আেছ িকনা?

পেল
অেনক

া র িলেখ যান ছিবেত বা ভা েয যা হয়ত চট কের পড়া যায় না, িক

চ া করেল খু ঁেজ পাওয়া যায়। ছিবর পছনটা তাই দখা খু ব দরকার।
আর সখােনই এই গে র এক চমৎকার উদঘাটন।

দিখ পির ার ইংেরিজেত লখা

রেয়েছ H. H. Maharaja Mokum Singh of Kishengarh.
দ

ন ি

ণ হেলা একিট অিত

িনেয় কােনা সংশয় নই।

এই

লখা পেড় আমার

লভ ভারতীয় িমিনেয়চর আমার হােত, যার পিরিচিত

ছিবিট অধ-সমা

বেল িবরলতম বেল গণ হেব।

মাকাম িসং খু ব পিরিচত নাম নয়, তাই এই ছিবর ঐিতহািসক মূল
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িকেষনগড় রাজ দরবাের সব রাজােদর ছিব আেছ বেল পেড়িছ িক

সরকম কােনা ছিব

আমার চােখ পেড়িন।
রাজ ােনর একিট

ছাট রাজ িকেষণগড়।

িকেষন িসংহ স াট জাহা ীেরর সময় ১৬০৯ ি
করা হয় রাজ প েনর
হয়।

যাধপু েরর রাজা উদয় িসংেহর ছেল

াে

ায় একশ বছর পের এখােন ছিব আঁকা ও সং হ করা

মহারাজ রাজ িসংেহর ছেল মহারাজ সাভা

িচ কলার িবিশ

এই রােজ র গাড়াপ ন কেরন। মেন

শলীর সূচনাকাল।

কৃ ভ

করা

িসংেহর সময় থেকই এই িকেষনগড়

রাজা সাভা

নাগরী দাস এই নােম ব

কিবতা রচনা কেরিছেলন এবং িনেজ উঁচুদেরর িচ িশ ী িছেলন। তাঁর ছিব যা দখা যায় তা
সিত

থমসািরর। কিব, িচ ী,

এক নারীর

িমক ও পরম ব ব এই নৃ পিতর জীবেন বাণী খািন বেল

মকািহিন জিড়ত আেছ। বাণী খািনেক িদ ীর

িনেয় আেসন রাজার মা।
মহারােজর।

ীতদাসীেদর হাট থেক িকেন

রাজ-অ ঃপু েরর দাসী একিদন িনজ

েণ মন জয় কের নন

তারপর এই সু রীেক মেডল কের িচ িশ ীরা মহারােজর অনু ে রণায় সৃ ি

কেরন তথাকিথত িকেষণগড় শলী।
ব িদন বা বি

হেয় থাকার পর িকেষণগড় রাজদরবাের রি ত এই অমূল ও

িবশাল িচ সং হ আিলগড় িব িবদ ালেয়র অধ াপক এিরক িডিকনসন সােহেবর নজের
আেস ১৯৪৩ সােল। জহির যমন র
থেক িবেশষ িকছু র

চেন তমিন িডিকনসন সােহব অেনক ছিবর মেধ

উ ার কেরন এবং হ াঁ, ভােলা কের ছিব দখেত দখেত ছিব িলর

পছেন িতিন িহি েত লখা িকছু পদ আিব ার কেরন, যার পর থেক উ ািসত হেত থােক
িকেষণগড় রাজ পিরবােরর ব ভাচাযর

িত ভি , রাধাকৃ , গাপােলর

নানা অজানা তথ । আেলাচ ছিবিট অবশ সাবা
সাবা
সােল।

িসংহ মারা যান ১৭৬৪ সােল।

ম ইত ািদ

িসংেহর অেনক পেরর ছিব।

ততিদেন ভারতবেষর ইিতহােসর অেনক

আরও অেনক ছােটা বেড়া রােজ র মেতা ি িটেশর এক সাম

পিরণত হেয়েছ িকেষণগড়।

জবাসী

আর মাকাম িসংহ িসংহাসেন আসীন হন ১৮৩৮

১৮৪১ অবিধ তাঁেক িসংহাসেন দিখ।

পিরবতন হেয়েছ।

িত

মহারাজ হেয়েছন িহজ হাইেনস।

পেয়েছন ১৫

রােজ
তােপর

স ান।
িকেষণগড় িচে র
বা বানু গ িক

শলী পাি েয়েছ।

িকেষণগড় শলীেত নয়।

মহারাজ

মাকাম িসংেহর এই আেলাচ

ছিবিট

আমার হােত না এেল এবং পিরিচিত উ ার না

হেল ছিবিট এই সু র আেমিরকায় অপিরিচতই থেক যত। মহারাজ মাকাম িসংহ ‘পাশা
ািকং

া’ এই বেলই কােরা বািড়েত অজানা, অেচনা, নামহীন হেয় শাভা পেতন মা ।
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