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Abstract 
পূর্ব র্র্বমান জেলার োমালপুর গ্রামমর রু্ম ারাে মহিমর পুণযার্বীমদ্র ঢল নামম। পুমো জদ্য় িাোর িাোর পুণযার্বী। শ্রার্ণ 
মামসর প্রহত জসামর্ার র্ার্ার মার্ায় েল ঢালমত িাহের িন শময় শময় ভক্তরা। শতাব্দী প্রাচীন োগ্রত এই মহিমর শ্রার্মণর 
প্রহত জসামর্ারই প্রচুর পুণযার্বী পুমো হদ্মত আমসন। প্রসঙ্গত, োমালপুমরর রু্ম ারাে মহির হনময় অমনক ঐহতিাহসক ঘটনা 
রময়মে। কহর্ত আমে, আনুমাহনক ে’জশা র্ের আমগ এই অঞ্চল হেল ঘন েঙ্গমল ঢাকা। জসই েঙ্গমল হেল একহট উইময়র 
হঢহপ। জশানা যায়, প্রহতহদ্ন একহট জগারু জসই উইময়র হঢহপর উপর এমস দ্াাঁ াত। আর আপনা জর্মকই উইময়র হঢহপর 
উপমর দু্র্ প ত। জসই গরুর মাহলক যদু্ জঘাষ একহদ্ন তার হপেু হনময় এই আশ্চযব ঘটনা জদ্মে অর্াক িময়হেমলন। জসই 
রামত হতহন  স্বমে জদ্মেহেমলন জয, ওোমনই জদ্র্তার অহর্ষ্ঠান। পরহদ্ন জসোমন জোাঁ ােুাঁহ  শুরু কমর হশর্হলঙ্গ-জগৌরীপট্ট 
সমমত পার্মরর অদু্ভত এক হর্গ্রি পাওয়া হগময়হেল। হকন্তু, িাোর জচষ্টা কমরও জসই হর্গ্রমির জশষ পাওয়া যায়হন র্মল 
জসহট সরামনা সম্ভর্ িয়হন। জসহদ্ন রামত যদু্ জঘাষ জের এর্ং ওই গ্রামমর এক ব্রাহ্মণ মরু্সূদ্ন চমট্টাপার্যায় স্বোমদ্শ পান 
জয, জসই হর্গ্রিহটমক ওই স্থান জর্মক সরামনা অসম্ভর্। তাই জসোমনই তাাঁমক প্রহতষ্ঠা কমর হনতযপুমোর র্যর্স্থা করমত চান। 
এরপর জর্মকই রু্ম ারাে মহিমর মিামদ্মর্র পুমো িময় আসমে। মহিমর জঢাকার মুমে এেন সুদৃ্শয জতারণ ততহর িময়মে। 
জসোমন হশর্পার্বতী গমণশ এর মূহতব সি একহদ্মক হসংি অপরহদ্মক ষাাঁম র প্রহতকৃহত। কামে জযমতই লক্ষ করা জগল প্রচুর 
পূোর র্াটার জদ্াকান, েুল জর্লপাতা, েল, োাঁচর্াতসা, কলা, রু্তরা েুল প্রভৃহত সিমযামগ পূোর উপকরণ সাোমনা 
িময়মে। র্হু মানুষ হনকটস্থ স্থামনর ঘাট জর্মক স্নান জসমর  দ্হি  জকমট মূল মহিমর আসমেন। মহিমরর  প্রমর্শ পর্ সরু। 
জসোমন পুরুষ এর্ং মহিলামদ্র েনয পৃর্ক পমর্র র্যর্স্থা। জসোমন ঘন্টা র্ার্া আমে। মহিমরর গাময় অমনক েলক লাগামনা 
আমে। জসোমন অমনমকই তামদ্র হপ্রয়েনমদ্র নাম  হলমে জরমেমেন র্ার্া রু্ম ারামের মহিমরর গাময়। মহিরহট েম র 
চালা হর্হশষ্ট। মাহটর জমমে। প্রাচীন হর্শ্বামস আেও মহিমরর আরু্হনক সংস্কার সাহর্ত িয় হন। অমনমকই  জগাপাল হনময় 
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আমসন। সারু্মদ্র জমলা র্মস যায়। স্থানীয় গামের অংমশ পার্র জর্াঁমর্ রাোর চল আমে। কময়কেন মহিলামক জদ্েলাম 
তারা হনমেমদ্র র্াহ র হশর্ হনময় এোমন পূো হদ্ময়মেন এর্ং প্রদ্শবন কমর র্মস আমেন। এক কর্ায় স্থামনর মািাত্ম্য ও 
হর্শ্বাস এসর্ দৃ্শয জদ্মে অমনকটাই জর্ম  যায়।     

______________________________________________________ 
Discussion 
পূর্ব পহরকল্পনা মমতা আমরা পূর্ব র্র্বমামনর োমালপুমর চললাম রু্ম ারাে এর পহর্ত্র স্থান দ্শবন করমত। আমরা রানাঘাট 
জর্মক েুর্ সকামল অর্বাৎ আটটা নাগাদ্ জর্হরময় প লাম একটা জচামদা হসমটর গাহ  কমর। গাহ  চমলমে রানাঘাট জর্মক 
কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগর জর্মক নর্দ্বীপ, নর্দ্বীপ কামটায়া। এর্ার  আমরা জসাো চমলহে জসই র্র্বমামনর রু্ম ারামের স্থামন। 
পমর্ জযমত জযমতই  হর্হভন্ন দৃ্শয জচামে প মত লাগল। একহদ্মক যারা রু্ম ারাে এর কামে সন্নযাস গ্রিণ কমরমে জসই 
সমস্ত ভক্তমদ্র প্রচি হভ  পমর্র দু্'র্ামর। নারী পুরুষ হশশুহকমশার সর্াই দ্মল দ্মল এমসমেন পাশ্ববর্তবী  হর্হভন্ন গ্রাম 
জর্মক। এর মমর্য নহদ্য়া জেলা জর্মক প্রচুর মানুষ এমসমেন পুণয লামভর আশায়। 
           জয সমস্ত কাঠামমা যুক্ত কালীমহির রাস্তার দু্পামশ জদ্ো জগমে, গ্রামমর সমস্ত র্াহ মত এই সর্ ভক্তরা আমগ 
জর্মক এমস রময়মেন। জসই সমস্ত সন্নযাসীরা সন্নযাস গ্রিণ কমর এই সর্ ঘমর হর্শ্রাম করমেন এর্ং তামদ্র ব্রত পালন 
করমেন। সন্নযাসীগণ  পূো হনমর্দ্ন কমরহেল একহট হনহদ্বষ্ট গঠনশশলী জমমন। একহট কাাঁসার র্ালায় আতপ চাল, কলা, 
জর্লপাতা, দ্ানাশসয, প্রভৃহত হদ্ময় পূো হনমর্দ্ন কমরহেল। অমনমকই মইপূো হদ্ময়। অর্বাৎ একহট মইময়র উপর সাতহট 
র্া নহট র্ালায় জভাগ হনমর্দ্ন কমর র্ামকন ভক্তরা। দু্ই েন ভক্ত সাদ্া রু্হত পমর মইহট মার্ায় কমর হনময় আমসন পূোর 
স্থমল এর্ং পূো জশমষ আর্ার মার্ায় কমর হনময় আমসন।  
          আমরা তামদ্র সামর্ কর্া র্মল জেমনহে, অমনমক জযমন নতুন এমসমেন আর্ার অমনমক র্ংশ পরম্পরায় র্েমরর 
পর এমস চমলমেন এই ব্রত করমত। সকল ভক্তমদ্র একসামর্ জদ্েমতও জর্শ ভামলা লামগ। একাদ্শীর হদ্ন এোমন এমস 
তারা সন্নযাস গ্রিণ কমরমেন। এই কয়হদ্ন এই গ্রামমই তারা র্াকমর্ন। রু্দ্ধপূহণমার পমরর হদ্ন গলার তপমত ঠাকুমরর র্ামন 
সম্প্রদ্ান করার পর তারা আর্ার স্বাভাহর্ক েীর্মন হেমর আসমর্। এই হনমদ্ি র্া োমালপুর গ্রামম এমস তারা ঘর ভা া 
হনময় র্ামকন। এককর্ায় এই কহদ্ন গ্রামহট জর্শ উৎসর্ মহিত িময় ওমঠ। রু্দ্ধপূহণবমার হদ্ন এরা হনরাহমষ ভাত র্া হেচুহ  
জেময় জনমর্ন। গত কময়কহদ্ন শুরু্মাত্র তরল োর্ার জেময় এরা েীর্ন র্ারণ কমরমেন। পুরুমষরা একটা র্স্ত্র, একহট গামো 
এর্ং গলায় র্রা (তপমত)  হনময় র্ামক। কুমারী, হর্র্র্া, সর্র্া, মহিলা-প্রমতযমক নতুন সুহতর শাহ  গামো ও গলায় সাদ্া 
সুমতার তপমত রামেন। হশমর্র গােমনর নযায় রু্ম ারামের গােন তচত্র মামস িয় না, তর্শােী পূহণবমায় রু্ম ারামের গােন 
িয়। োহত-র্মব-হনবহর্বমশমষ জয জকউ সন্নযাসী িমত পামরন এোমন। মূল সন্নযাসীমক এক মাস র্মর িহর্ষযান্ন জেমত িয়। 
অনযামনযরা পূহণবমার পাাঁচহদ্ন র্া সাতহদ্ন আমগ সন্নযাস ব্রত জনয়। কামামনর হদ্ন একমর্লা হনরাহমষ আিার ও পরহদ্ন 
উত্তরীয় পহরর্ান উপলমক্ষ িহর্ষযান্ন োন। ত্রময়াদ্শীমত সারাহদ্ন উপর্াস কমর পুমোর পর রামত েলািার গ্রিণ কমর সর্াই। 
এহদ্ন গােন জর্র িয়। চতুদবশীর হদ্ন সারাহদ্ন উপর্াস জর্মক সন্ধ্যায় র্াণ জোাঁ ামনার পর তরল োদ্য (গু  ও েল) গ্রিণ 
করা যায়। পূহণবমার হদ্ন হনরাহমষ জেমত িয়। প্রহতপমদ্র হদ্ন জসর্াময়ত ও মূলসন্নযাসী উত্তরীয় েুমল জদ্ওয়ার পর র্ার্ার 
মার্ায় সন্নযাসীমদ্র  মঙ্গলকামনায়,  মূলসন্নযাসীর উপহস্থহতমত েুল চাপামনা িয়। র্ার্ার মার্া জর্মক েুল প মল সন্নযাসীমদ্র 
হিয়ার পহরসমাহি  ঘমট। যাত্রী, ভক্ত ও মানহসকদ্াতারা অমনমকই রু্ম ারামের কামে আমসন প্রর্ানত জরাগমুহক্তর আশায়। 
          োমালপুমরর সর্মর্মক পুমরামনা মহির িল এই র্ার্া রু্ম ারামের মহির। দূ্রদূ্রান্ত জর্মক র্হু ভমক্তর সমাগম 
ঘমট র্ার্ার এই অমলৌহকক মহিমর আশীর্বাদ্ পাওয়ার েনয। এোনকার হশর্হলঙ্গহট জদ্েমত জর্শ আশ্চযবেনক কারণ এর 
জকামনা জশষ আেও েুাঁমে পাওয়া যায় হন। এই রিসযময় মহির হনমবামণর হপেমনও রময়মে এক অমলৌহকক কাহিহন, যা 
িয়মতা অমনমকই োমনন না। এোমন র্মবরা ে রূমপ অহর্হষ্ঠত রময়মে র্ার্া রু্ম ারাে। োনা যায়, একসময় নাহক এই 
এলাকা গভীর েঙ্গমল ঢাকা হেল। র্মবরামের প্রকৃত স্বরূপ যাই জিাক না জকন, জকউ জকউ তাাঁমক রু্দ্ধ র্মল প্রমাণ কমরমেন। 
র্মবপূো হর্র্ামন তাাঁমক সূযব ও র্লা িময়মে। জকউ আর্ার র্রুণ র্মলমেন, কারও কামর্য র্মবরাে ও নারায়ণ অহভন্ন। 
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জপৌরাহণক হশমর্র মমর্য তর্হদ্ক রুদ্রমদ্মর্র আরার্নার প্রসমঙ্গ হকেু প্রকাশ  অমনমকই জদ্েমত জপময়মেন। এই ভামর্ই আযব 
ও  আমযবতর োহত জগাষ্ঠীর দ্বারা পুহেত িময় হশর্ হমশ্র জদ্র্তায় পহরণত িময়মেন।  
          জপৌরাহণক হর্র্রমণ হশর্মক অনাহদ্ হলঙ্গ র্মল র্যােযা করা িময়মে অর্বাৎ হশমর্র মহিমার জকামনা তলমদ্শ েুাঁমে 
পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ পুমরাহিমতর সািাযয র্যতীত জমময়রাও হশর্ ঠাকুরমক আপন কমর হনময় সামানয গঙ্গা েল ও হর্ল্বপত্র 
হদ্ময় মাহটর ততহর হশমর্র পূো অচবনা কমর র্ামকন। ‘রু্ম া হশমর্র’ ‘রু্ম া’ আর র্মবরামের ‘রাে’, দু্ময় হমমল ‘রু্ম ারাে’। 
সার্ারণত ‘নার্’ র্া ‘ঈশ্বর’ জযাগ কমরই হশমর্র নামকরণ িয় এমদ্মশ, ‘রাে’ হদ্ময় িয় না। োমালপুমর িময়মে, কারণ 
জসোমন দু্ই জদ্র্তা হমহলত িময় সর্বেনপূেয জলাকমদ্র্তায় পহরণত িময়মেন। িাও া-কামটায়া র্া হশয়ালদ্ি-কামটায়া 
জরলপমর্ পাটুহল একহট জেশন। িাও া জর্মক দূ্রত্ব ১২৭ হকহম। পাটুহল জেশন জর্মক ৭হকহম দূ্মরর একহট গ্রাম োমালপুর। 
পাটুহল জেশন জর্মক জেকামর র্া জটামটামত এই গ্রামম যাওয়া যায়। পাটুহলর আমগর জেশন জর্মলরিাট। জসোন জর্মকও 
জটামটামত এই গ্রামম যাওয়া যায়। োমালপুমরর গ্রামমদ্র্তা ‘রু্ম ারাে’ এই অঞ্চমল েুর্ই প্রহসদ্ধ। আর শুরু্ এই অঞ্চমল 
জকন, ভাগীরর্ীর দু্ইতীমরর এক হর্স্তীণব অঞ্চমলর আর্াল-রৃ্দ্ধর্হনতার হতহন প্রামণর জদ্র্তা। এই অঞ্চমলর অমনমকই সন্তামনর 
অন্নপ্রাশমন হশশুর মুমে অন্ন তুমল জদ্ওয়ার আমগ রু্ া রামের প্রসাদ্ োওয়ান। মিামমিাপার্যায় িরপ্রসাদ্ শাস্ত্রীর মমত 
র্মবরাে িমলন রু্দ্ধমদ্মর্র প্রহতভূ। তাাঁর মমত জর্ৌদ্ধমদ্র হত্ররত্ন (রু্দ্ধ, র্মব ও সংঘ) মতর্াদ্ জর্মক র্মবপূমব পূোর উৎপহত্ত। 
আর্ার অমনমকর মমত সূযবপূো জর্মক র্মবপূোর উদ্ভর্ িময়মে। জপৌরাহণক হর্র্রমণ যমমক র্মবরাে র্লা িময়মে। জস যাই 
জিাক, র্মবরাে র্া র্মবঠাকুর রামের তর্াকহর্ত হনম্নমশ্রহণভুক্ত সমামের (র্াউহ , র্াগহদ্, িাহ , জডাম ইতযাহদ্) গ্রামমদ্র্তা। 
র্মবঠাকুমরর অহর্কাংশ জসর্াময়ত পুমরাহিতও জডাম, র্াগহদ্ ইতযাহদ্ অব্রাহ্মণ োহতর মমর্য সীমার্দ্ধ। র্ার্া রু্ম ারামের 
আহর্ভবার্ সম্বমন্ধ্ একহট হকংর্দ্হন্ত প্রচহলত আমে। োমালপুমরর পামশর গ্রাম হনমদ্ি। এই হনমদ্মি তেন অমনক সচ্ছল 
জগামপর র্াস হেল। এই সচ্ছল জগাপমদ্র মমর্য যদু্ জঘাষ হেমলন অনযতম। তাাঁর শতাহর্ক গরু-জমাষ হেল। এমদ্র মমর্য 
অমনক গুহল হেল জর্শ দু্র্ামলা। গাইগুমলার মমর্য শযামলী হেল সর্ার উপমর। রাোলরা গরু-জমাষ গুমলামক জরাে হনমদ্মির 
আশপামশর মামঠ ও র্মন-েঙ্গমল চরামত হনময় জযত। জর্শ হকেুহদ্ন জর্মক জদ্ো জগল, শযামলীর দু্র্ কপূবমরর মমতা উমর্ 
যামচ্ছ। রাোলমদ্র উপর যদু্ জঘাষ  হর্স্ময়হর্মূে িময় গ্রামমর ব্রাহ্মণঠাকুর মরু্সূদ্ন চমট্টাপার্যাময়র কামে েুটমলন। যদু্র কাে 
জর্মক সর্ কর্া শুমন চাটুমেয মশায় েঙ্গমল হগময় জদ্েমলন, সর্ দু্র্ একহট পার্মরর মার্ায় হগময় েমমে। সর্ জদ্মে ব্রাহ্মণ 
ঠাকুর র্াহ মত হেরমলন। জসই রামতই হতহন স্বে জদ্েমলন। স্বমে জক জযন র্লমে, “আহম এোমন আহে। আমার পূো কর। 
হকন্তু আমার পূোয় জকামনা আ ম্বর র্াকমর্ না। গরীমর্র কুাঁম র মমতাই িমর্ আমার মহির।” েঙ্গল পহরষ্কার কমর 
রু্ম ারামের পুমোর র্যর্স্থা িল। গ্রামমর র্াগহদ্রা ঘর ততহর কমর হদ্মলন। চাটুমযয মশায় পুমো কমরন, আর যদু্ অদূ্মরদূ্ 
িাত জো  কমর র্মস র্ামকন। পুমোর পর চাটুমযয মশায় র্মলন, ‘যদু্ জতার পুমোই আমগ করলাম, ভগর্ান জতামকই আমগ 
কৃপা কমরমেন হক না!’ জযমিতু যদু্র র্াহ  হেল হনমদ্ি গ্রামম, জসেনয আেও হনমমদ্মির পুমো রু্ম া রামের কামে সর্ার 
আমগ হনমর্দ্ন করা িয়। এই কাহিহন োমালপুমরর হর্মশষত্ব নয়।  
           পহশ্চমর্মঙ্গর প্রায় সর্ অনাহদ্হলঙ্গ হশমর্র উৎপহত্ত প্রসমঙ্গ এই একই হকংর্দ্হন্ত জশানা যায়। োমালপুমরর 
হর্মশষত্ব িল, তর্শােী পূহণবমায় রু্ম া রামের পূো ও গােন িয়। হশমর্র গােন িয় তচত্র সংিাহন্তমত। তর্শােী পূহণবমায় 
র্মবরামের গােন িয়। তািমল রু্ম ারাে হশর্, না র্মবরাে? এর উত্তমর র্লমত িয় রু্ম ারাে একার্ামর জযমন র্মবরাে, 
আর্ার হতহন হশর্ও র্মট। রু্ম ারামের পূো ও আচার-অনুষ্ঠান জদ্মে মমন িয় অমনক আমগ এোমন র্মবরামের পূোর 
প্রচলন হেল। জকামনা কারমণ পূো র্ন্ধ্ িময় যায়। পমর হশর্হলমঙ্গর মার্যমম পূোর প্রকাশ ঘমট! যার র্হিরমঙ্গর রূপহট 
হশমর্র িমলও আচার-অনুষ্ঠান র্মবরামের। হর্নয় জঘামষর কর্ায় র্লমত িয়, - র্মবরাে জর্মক রু্ম াহশমর্ রূপান্তহরত ির্ার 
মর্যপমর্ সংস্কার ও প্রর্ার টামন, আপস কমর রময়মেন রু্ম ারাে। ব্রাহ্মণ পুমরাহিমতর দূ্রদ্দূ্হশবতা ও হিিুর্মমবর অন্তহনবহিত 
উদ্ারতার েনযই এই আমপাষ সম্ভর্ িময়মে। এই আপস র্ম া উদ্ািরণ িল : রু্ম ারামের মূল তনমর্দ্য মােোন হদ্ময় দ্াগ 
জকমট দু্ই ভাগ করা িয়। তার এক ভাগ হশর্মক ও অপরভাগ র্মবরােমক হনমর্দ্ন করা িয়। পূর্বমুেী রু্ম ারামের মহিরহট 
ইাঁট-পার্মরর মহির নয়। মহিমরর চাল েম র। প্রহত র্ৎসর তর্শাে, তেযষ্ঠ ও মাঘ মামসর পূহণবমা হতহর্মত রু্ম ারামের 
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হর্মশষ উৎসর্ ও জমলা উপলমক্ষ প্রচুর জলামকর সমামর্শ িয়। এর মমর্য তর্শােী পূহণবমায় জলাক সমাগম িয় জর্হশ। তর্শাে 
মামসর জমলাহট পূমর্ব এক  মাস র্মর চলত। র্তবমামন সর্ জমলার মমতা এ জমলারও স্থায়ীত্ব কমমমে। এেনও হনমদ্ি জর্মক 
পুমো এমল তমর্ অমনযর পুমো িয়। এেন যদু্ জঘামষর র্ংমশর আর জকউ জর্াঁমচ জনই। গ্রামর্াসীরাই এেন পুমো পাঠান। 
চাহরহদ্মক িাোর িাোর জলাক লাহঠ-রামদ্া-টাহি িামত পাাঁঠা হনময় জমলায় িাহের িয়। অহর্কাংশই িল জগাপ ও র্াগহদ্। 
র্হলষ্ঠ জচিারা। মহির ো াও সমগ্র অঞ্চলহটমত ঘট স্থাপন কমর রু্ম ারামের পূো করা িয়। পাাঁঠা র্হলর সংমকত জপমলই 
জয জযোমন র্ামক র্হল হদ্মত শুরু িয়। এেন মহিমরর হপেমনর মামঠই র্হল িয়। সার্ারণত মহিমরর সামমন র্হল িয় না। 
হশমর্র নামমও র্হল উৎসগব করা িয় না। আমগ পাাঁঠা কা াকাহ  িত। েুন-েেমও িত। তাই মানতকারীরা দ্লর্দ্ধ ভামর্ 
সশস্ত্র িময় আসমতন। এেনও জসই জরওয়াে চমল আসমে। পাাঁঠা কা াকাহ  আে র্র্বরতা র্মল মমন িমলও একটা সময় 
জসটা র্ীরমত্বর জেলা র্মল গণয িত। জয দ্লপহত জর্হশ পাাঁঠা জকম  হেরমত পারমতন গ্রামম তাাঁমক হর্েয়ীর সম্মান জদ্ওয়া 
িত। মমন রােমত িমর্, তেন এাঁরা েহমদ্ার-সামন্তমদ্র অর্ীমন লাহঠয়াল-তসহনমকর কাে করমতন। পাাঁঠা কা াকাহ  উপলমক্ষ 
লাহঠমেলা িত এর্ং জসটা র্মবরামের উৎসমর্র একটা প্রর্ান অঙ্গ। এেনও মহিমরর সামমন হকেু হকেু লাহঠ জেলা িয়। 
র্ার্া রু্ম ারামের প্রর্ম জসর্ায়ত-পূেক মরু্সূদ্ন চমট্টাপার্যাময়র জশষ র্ংশর্র িারার্ন চমট্টাপার্যাময়র জকান পুত্র সন্তান হেল 
না। তাাঁর একমাত্র কনযার হর্ময় িয় নহদ্য়া জেলার র্মবদ্া গ্রামমর গুহপনার্ র্মিযাপার্যাময়র সমঙ্গ। এাঁমদ্র র্াহ র মহিমর 
আেও জগাপীনার্ পূহেত িন। এই গুহপনার্ র্মিযাপার্যাময়র র্ংশর্রগণ র্ার্া রু্ম ারামের র্তবমান জসর্াময়ত পুমরাহিত।  

          রু্দ্ধপূহণবমায় আেও স্বমহিমায় উজ্জ্বল োমালপুমরর রু্ম ারামের জমলা।আহম প্রর্ম র্ার এই জমলা জদ্েলাম ২০২২ 
সামল। জোমটামর্লা জর্মক শুমন আসমলও জতমন সুমযাগ িয়হন। তাই আশ্চযব ও হর্হস্মত ও জরামাহঞ্চত িলাম অমনকটাই। 
িঠাৎ জদ্েমল মমন িমর্, দ্লর্দ্ধ িময় জর্শ হকেু মানুষ অস্ত্র িামত যুমদ্ধ চমলমে! কারও িামত রাম দ্া জতা কারও িামত 
োাঁ া। জকউ র্া তমরায়াল উাঁহচময় হকংর্া লাহঠ হনময়। এ জযন র্মব নয়, যুদ্ধ জক্ষত্র। এমদ্র সমঙ্গ রময়মে মানমতর পশু। হকন্তু 
যুদ্ধ নয়! সকমলরই গন্তর্য র্র্বমান জেলার োমালপুমর রু্ম ারামের মহির। 
 
           তর্শােী পূহণবমা যা রু্দ্ধপুহণবমা র্মলও পহরহচত জস হদ্মন র্র্বমান জেলার সরু্মে জঘরা জোমটা গ্রাম োমালপুমর 
রু্ম ারামের মিামমলা। তর্শামের দ্ার্দ্াি উমপক্ষা কমর  িাোর িাোর মানুষ েম া িন এোমন। জকউ এই সর্ অস্ত্র হদ্ময় 
জদ্র্তার উমদমশ র্হল হদ্মত আমসন, জতা জকউ র্া আর্ার দ্লর্দ্ধ িময় অস্ত্র প্রদ্শবন কমর র্ীরত্ব জদ্োমত। তাই এই হদ্মন 
র্দ্মল যায় পহরহচত গ্রামমর েহর্টা। গ্রামম রু্কমতই অমনকটা আমগই গাহ  আটমক জদ্ওয়া িয়। পুহলশ প্রশাসন র্ামক হনয়ত 
পািারায়। অনযানয প্রচহলত জমলার জচময় গ্রামীণ এই জমলা অমনকটাই আলাদ্া। শহুমর যাহিক প্রভার্ আেও র্ার্া র্সামত 
পামরহন এোমন। মহির র্লমত একহট েম র চালাঘর। যার জমমেহট আেও মাহটর। হশর্ এর্ং যম-র্মবরামের এক হমহলত 
রূপ এই রু্ম ারাে। র্াংলায় জর্ৌদ্ধর্মমবর অর্ক্ষময়র েমলই র্মবরামের পুমোর প্রচলন ঘমট। 
           র্াংলার অনযানয োয়গার র্মবরামের হর্গ্রি কূমবাকৃহত িমলও োমালপুমর রু্ম ারামের হর্গ্রি হকন্তু দু্’হট জগৌরীপট্ট 
যুক্ত একহট মূহতব। তার এক হদ্মক হশর্হলঙ্গ অপর হদ্মক একহট গতব। মাহটর হকেুটা নীমচ র্াকায় এর জচময় জর্হশ জর্াো 
যায় না। মহিমরর এক জসর্াময়ৎ োনামলন- িাোর জচষ্টা কমরও জসই হর্গ্রমির জশষ পাওয়া যায়হন র্মল জসহট সরামনা সম্ভর্ 
িয়হন। 

           মৃণালকাহন্ত র্মিযাপার্যায় তাাঁর গ্রমে রু্ম ারামের হর্হভন্ন ব্রত পালমন একাগ্র হচমত্ত র্ার্ামক ডাকমল ভক্ত প্রতযামদ্শ 
পান। আর্ার সন্তান র্া অনয হকেুর কামনায় ভক্তরা মহিমরর পামশর অশ্বত্থ গামের ডামল নুহ  জর্াঁমর্ জদ্ন। কামনা পূণব 
িমল র্ার্ার পুমো হদ্ময় নুহ  েুমল হদ্ময় যান। অমনমক মনস্কামনায় র্ার্ার মার্ায় েুল চ ান। র্ার্ার মার্া জর্মক েুল 
প মল মনস্কামনা সম্পমকব হনহশ্চত আমদ্শ োনা যায়। কহঠন র্যাহর্ জর্মক মুহক্তর েনয অমনমক দ্হি কাটার মানহসক কমরন। 
জরাগমুহক্তর পর র্ার্ার পুকুমর স্নান কমর হভো কাপম  মহির পযবন্ত দ্হি কামটন। হশর্রাহত্রমত মহিমর সারারাত পূোপাঠ 
ও ভক্ত সমাগম িয়। হশর্রাহত্র পালনকারী আমগরহদ্ন হনরাহমষ োমর্ন। রামত চার প্রিমর চারর্ার র্া একর্ামরই চারর্ার 
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পুমো করমর্ন। প্রর্ম প্রিমর দু্র্, হদ্বতীয় প্রিমর দ্ই, তৃতীয় প্রিমর হঘ ও চতুর্ব প্রিমর মরু্ হদ্ময় স্নান কহরময় যর্াহর্হিত 
হনয়মম পুমো করমত িয়। পমরর হদ্ন ব্রাহ্মণমক োইময় পারণ করমত িয়। হশমর্র গােমনর নযায় রু্ম ারামের গােন তচত্র 
মামস িয় না, তর্শােী পূহণবমায় রু্ম ারামের গােন িয়। োহত-র্মব-মবহনহর্বমশমষ জয জকউ সন্নযাসী িমত পামরন। মূল সন্নযাসীমক 
এক মাস র্মর িহর্ষযান্ন জেমত িয়। অনযামনযরা পূহণবমার পাাঁচহদ্ন র্া সাতহদ্ন আমগ কামায়। কামামনর হদ্ন একমর্লা 
হনরাহমষ আিার ও পরহদ্ন উত্তরীয় পহরর্ান উপলমক্ষ িহর্ষযান্ন োন। ত্রময়াদ্শীমত সারাহদ্ন উপর্াস কমর পুমোর পর রামত 
েলািার গ্রিণ। এহদ্ন গােন জর্র িয়। চতুদবশীর হদ্ন সারাহদ্ন উপর্াস জর্মক সন্ধ্যায় র্াণ জোাঁ ানর পর তরল োদ্য গ্রিণ 
করা যায়। পূহণবমা র হদ্ন হনরাহমষ জেমত িয়। প্রহতপমদ্র হদ্ন জসর্াময়ত ও মূলসন্নযাসী উত্তরীয় েুমল জদ্ওয়ার পর র্ার্ার 
মাোয় সন্নযাসীমদ্র মঙ্গলকামনায়, মূলসন্নযাসীর উপহস্থহতমত েুল চাপামনা িয়। র্ার্ার মার্া জর্মক েুল প মল সন্নযাসীমদ্র 
হিয়ার পহরসমাহি ঘমট। যাত্রী, ভক্ত ও মানহসকদ্াতারা অমনমকই রু্ম া রামের কামে আমসন প্রর্ানত জরাগমুহক্তর আশায়। 
জলামকর হর্শ্বাস যক্ষা, মৃগী, র্াত, অম্লশূল ইতযাহদ্ জয জকামনা কহঠন র্যাহর্ রু্ম া রামের কৃপায় জসমর যায়। তাাঁমদ্র আরও 
হর্শ্বাস, র্হু জক্ষমত্র হচহকৎসকগণ জরাগ সারামত অপারগ িমলও র্ার্ার কৃপায় জরাগমুহক্ত ঘমট। 
           শহক্তর কামে র্হলদ্ামনর হর্হর্ আমে। হকন্তু শূময়ার র্হল নয়। রু্ম ারামের মহিমরর একপামশ িাহ রা শূময়ার 
র্হল জদ্য়, জকামনা র্ার্া জনই। 'রু্ম া রামে'র েয়ধ্বহন কমরই জগাপ ও র্যঘ্রক্ষহত্রয়রা িাোর িাোর পাাঁঠার্হল জদ্য়, তামতও 
জকামনা র্ার্া জনই। গ্রাম-গ্রামান্তমরর মুসলমানরাও পাাঁঠা মানত কমর, জকামনা সংস্কার জনই। সর্বসংস্কারমুক্ত উদ্ারতার প্রতীক 
‘রু্ম া রাে’ র্াংলার হনেস্ব মানর্র্মমবর প্রহতমূহতবমূহতব।   

          এর্ার আমরা র্ীমর র্ীমর জপৌঁমে জগলাম একদ্ম মূল মহিমে্র কামে। মহিমর জঢাকার মুমে এেন সুদৃ্শয জতারণ 
ততহর িময়মে। জসোমন  হশর্পার্বতী গমণশ এর মূহতব সি একহদ্মক হসংি অপরহদ্মক ষাাঁম র প্রহতকৃহত। কামে জযমতই লক্ষ 
করা জগল প্রচুর পূোর র্াটার জদ্াকান, েুল জর্লপাতা েল োাঁচ র্াতসা কলা রু্তরা েুল প্রভৃহত সিমযামগ পূোর উপকরণ 
সাোমনা িময়মে।  র্হু মানুষ হনকটস্থ স্থামনর ঘাট জর্মক স্নান জসমর দ্হি জকমট মূল মহিমর আসমেন। মহিমরর প্রমর্শ 
পর্ সরু। জসোমন পুরুষ এর্ং মহিলামদ্র েনয পৃর্ক পমর্র র্যর্স্থা। জসোমন ঘন্টা র্ার্া আমে। মহিমরর গাময় অমনক 
েলক লাগামনা আমে। জসোমন অমনমকই তামদ্র হপ্রয়েনমদ্র নাম হলমে জরমেমেন র্ার্া রু্ম ারামের মহিমরর গাময়। 
মহিরহট েম র চালা হর্হশষ্ট। মাহটর জমমে। প্রাচীন হর্শ্বামস আমো মহিমরর আরু্হনক সংস্কার সাহর্ত িয় হন। অমনমকই 
জগাপাল হনময় আমসন। সারু্মদ্র জমলা র্মস যায়। স্থানীয় গামের অংমশ পার্র জর্াঁমর্ রাোর চল আমে। কময়কেন মহিলামক 
জদ্েলাম তারা হনমেমদ্র র্াহ র হশর্ হনময় এোমন পূো হদ্ময়মেন এর্ং প্রদ্শবন কমর র্মস আমেন। এক কর্ায় স্থামনর 
মািাত্ম্য ও হর্শ্বাস এসর্ দৃ্শয জদ্মে অমনকটাই জর্ম  যায়।    
           আর্ার অনয হদ্মক জদ্ো যামর্, দ্লর্দ্ধ িময় জর্শ হকেু মানুষ হর্হভন্ন অস্ত্র িামত জযন যুমদ্ধ এমসমে! কারও িামত 
রাম দ্া জতা কারও িামত োাঁ া। জকউ র্া তমরায়াল উাঁহচময় হকংর্া জিমসা োতীয় অস্ত্র  হনময় এহগময় চমলমে। সমঙ্গ রময়মে 
অমনক র্নু্ধ্র্ান্ধ্র্ ও মানমতর পশু। পাাঁঠা, জভ া এর্ং োহস োতীয় োগল। তর্শামের দ্ার্দ্াি উমপক্ষা কমর িাোর িাোর 
মানুষ েম া িন এোমন এই  মিা জমলায়। এরা দ্লর্দ্ধ িময় অস্ত্র প্রদ্শবন কমর র্ীরত্ব জদ্োন এর্ং জদ্র্তার উমদ্মশয পশু 
র্হল জদ্ন। তাই এই হদ্মন র্দ্মল যায় পহরহচত গ্রামমর েহর্টা। জোমটামর্লা জর্মক জদ্মে র্া শুমন আসা োমালপুমরর জমলা 
স্বচমক্ষ জদ্মে জস কর্ায় মমন িল আে। পূোর জক্ষমত্রর র্াইমর িাহ কাঠ। জলািার জরহলং হদ্ময় জঘরা। জসোমনই যত 
আমমাহদ্ত মানুমষর হভ । রমক্ত জভমস যামচ্ছ ময়দ্ান। আমগর হদ্ন রাত জর্মকই চলমে এই র্ীভৎস পশু হনর্মনর 
প্রহতমযাহগতা। এমক এমক চলমে পশু হনর্মনর যজ্ঞ। হর্হর্র্ অস্ত্র িামত জসই সর্ র্ীর সম্প্রদ্ায় জযন জক্ষমপ উমঠমে এক 
আহদ্ম উন্মাদ্নায়। র্তবমামন মহিমরর সামমন র্হল র্ন্ধ্ িময়মে, মহিমরর জর্মক একটু দূ্মর নতুন র্যর্স্থা। তমর্ প্রায় সমস্ত 
র্হলই িয় মহিমরর হপেমনর হর্শাল জোলা মামঠ। উদামতা র্াকমলও এেন তা অমনক সংযত,  প্রশাসন ও মহির 
কতবপমক্ষর উমদ্যামগ িানািাহনও র্ন্ধ্ িময়মে।  
          অনযানয প্রচহলত জমলার জচময় গ্রামীণ এই জমলা অমনকটাই আলাদ্া তার তর্হশমষ্টয। শহুমর যাহিক প্রভার্ আেও 
র্ার্া র্সামত পামরহন এোনকার মহির ও জমলায়। পূমর্ব র্মলহে, মহির র্লমত একহট েম র চালাঘর। এহট চার চালা 
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হর্হশষ্ট। যার জমমেহট আেও মাহটর। ভমক্তর গাময়র েল আর পাময়র োমপ স্থানহট কদ্বমাক্ত িময় ওমঠ। মূহতবহট েমলর নীমচ 
আংহশক ডুমর্ র্ামক। এই মূহতবর উপমর পুমরাহিত সম্প্রদ্ায় এই হর্মশষ পূোর হদ্মন পার্মরমর প্রতীক মূহতবর উপমর মাচা 
জর্াঁমর্ র্মসন। হশর্ এর্ং যম-র্মবরামের এক হমহলত রূপ এই রু্ম ারাে। র্াংলায় জর্ৌদ্ধর্মমবর অর্ক্ষময়র েমলই র্মবরামের 
পুমোর প্রচলন ঘমট।  
          র্াংলার অনযানয োয়গার র্মবরামের হর্গ্রি কূমবাকৃহত িমলও োমালপুমর রু্ম ারামের হর্গ্রি হকন্তু দু্’হট জগৌরীপট্ট 
যুক্ত একহট মূহতব। তার এক হদ্মক হশর্হলঙ্গ অপর হদ্মক একহট গতব। মাহটর হকেুটা নীমচ র্াকায় এর জচময় জর্হশ জর্াো 
যায় না। মহিমরর এক জসর্াময়ৎ োনামলন, আনুমাহনক ে’মশা র্ের আমগ এই অঞ্চল হেল ঘন েঙ্গমল ঢাকা। জসই েঙ্গমল 
হেল এই পার্মরর মূহতবহট। জশানা যায়, প্রহত হদ্ন একহট লাল রমির জগারু জসই পার্মরর উপর এমস দ্াাঁ াত। আর আপনা 
জর্মকই পার্মরর উপমর দু্র্ ঢালত। জসই জগারুর মাহলক যদু্ জঘাষ এক হদ্ন তার হপেু হনময় এই আশ্চযব ঘটনা জদ্মে 
অর্াক িময়হেমলন। জসই রামত হতহন স্বমে জদ্মেহেমলন জয, ওোমনই জদ্র্তার অহর্ষ্ঠান। পর হদ্ন জসোমন জোাঁ ােুাঁহ  শুরু 
কমর হশর্হলঙ্গ-মগৌরীপট্ট সমমত পার্মরর অদু্ভত এক হর্গ্রি পাওয়া যায়। হকন্তু, িাোর জচষ্টা কমরও জসই হর্গ্রমির জশষ 
পাওয়া যায়হন র্মল জসহট সরামনা সম্ভর্ িয়হন। জসই হদ্ন রামত যদু্ জঘাষ পুনরায় এর্ং ওই গ্রামমর এক ব্রাহ্মণ মরু্সূদ্ন 
চমট্টাপার্যায় স্বোমদ্শ পান জয, জসই হর্গ্রিহটমক ওই স্থান জর্মক হকেুমতই সরামনা সম্ভর্ নয়। তাই জসোমনই তাাঁমক প্রহতষ্ঠা 
কমর হনতযপুমোর র্যর্স্থা করমত িমর্। হকন্তু, গহরর্ জসই ব্রাহ্মমণর পমক্ষ হনতযপুমোর র্যয়ভার গ্রিণ করা আমদ্ৌ সম্ভর্ হেল 
না। তেন আর্ারও হতহন স্বোমদ্শ জপময়হেমলন জয প্রহতহদ্ন হতন জসর চাল আর দু্র্ হদ্ময় পুমো করমলই িমর্। জসই 
জর্মক প্রহতহদ্ন একহট র্ালায় হতন জসর চামলর তনমর্দ্য হদ্ময় পুমো িয়। আর মােোমন একটা দ্াগ জদ্ওয়া িয় পৃর্ক 
করার েনয। একাংশ হশমর্র উমদমশয আর এক অংশ যম- র্মবরামের উমদমশয হনমর্দ্ন করা িয় এই তনমর্দ্য। তমর্, 
হর্মশষ হতহর্মত পরমান্ন জভাগ িয়। কামঠর জ্বামল পাাঁচ জকহে দু্মর্র সামর্ ৫০০ গ্রাম আতপ চাল ও এক জকহে হচহন 
সিমযামগ র্ার্ার জভাগ রাাঁর্া িয়। োমালপুমরর স্থানীয় র্াহসিামদ্র মমত, হর্গ্রিহট জর্ৌদ্ধ যুমগর। মূলত অনাযব এর্ং জর্ৌদ্ধ 
সংসৃ্কহতর জমলর্ন্ধ্মনই নাহক র্াংলায় র্মবপুমোর প্রচলন ঘমটহেল। প্রচহলত কাহিহন অনুসামর জসই ব্রাহ্মণ জয হদ্ন স্বোমদ্শ 
জপময়হেমলন জস হদ্ন হেল রু্দ্ধপূহণবমা। তাই, প্রহত র্ের জসই হদ্নহটমত এোমন র্মস হর্রাট জমলা। মহিমরর এক জসর্াময়ৎ 
র্লহেমলন, যম-র্মবরামের উমদমশযই এই র্হলদ্ান। হর্পমদ্ পম  হকংর্া জকানও গভীর সমসযা জর্মক মুহক্ত জপমতই মানুষ 
জদ্র্তার কামে হকেু মানত কমর। হর্পনু্মক্ত িমল তারা জদ্র্তার উমদমশ পশুর্হল জদ্য়। জকউ অনয হকেু দ্ান কমর। যহদ্ও 
সমময়র সমঙ্গ পশুর্হল আমগর তুলনায় কমমমে। তমর্, র্াংলার অনযানয জমলায় অর্ক্ষময়র েহর্ জদ্ো জগমলও এোমন আেও 
জদ্ো যায় জমলার সামর্ক েহর্টা। জমলা চমল মাসোমনক। স্থায়ী জদ্াকামনর পাশাপাহশ অস্থায়ী জদ্াকানও িয় এোমন। এোমন 
জকউ আমসন ভহক্তমত, জকউ র্া জমলার আকষবমণ। ‘রু্ম ারামের েয়’ ধ্বহন মুেহরত আকাশ র্াতাস পহরমর্শও জযন ভক্তমদ্র 
মমনর সমঙ্গ হমমলহমমশ একাকার িময় যায়। আেও সরল মানুমষর হর্শ্বাস রু্ম ারামের দ্রর্ামর এমস অমনক অমলৌহকক 
ঘটনা ঘমট। আর জসই  হর্শ্বাস হনময় জশ্রহণ-র্ণব হনহর্বমশমষ িাোর িাোর মানুষ এই সময় সন্নযাস পালন কমরন। োহত র্মব 
হনহর্বমশমষ মানুমষর সরল র্মবীয় হর্শ্বাস আর জলৌহকক হকংর্দ্হন্তর মামে আেও স্বমহিমায় উজ্জ্বল োমালপুমরর রু্ম ারাে। 
          শ্রার্ণ মামসর প্রহত জসামর্ার পূর্বস্থলীর োমালপুমর রু্ম ারাে মহিমর পুণযার্বীমদ্র  ঢল নামম। পুমো হদ্ময় যায় 
িাোর িাোর পুণযার্বী।শ্রার্মণর জশষ জসামর্ার রু্ম ারাে মহির এ হর্পুল ভমক্তর সমাগম িওয়ায় েুহশ স্থানীয় র্যর্সায়ীরা 
সি গ্রাম র্াসীরৃ্ি।হভ  সামাল হদ্মত উপহস্থত হেমলন র্হু পুহলশ আহর্কাহরক এর্ং হনরাপত্তায় প্রচুর পুহলশ।একহদ্মক হেল 
ইদু্মজািা আর অনযহদ্মক রু্ম ারাে মহির এ প্রচুর ভমক্তর সমাগম।শাহন্ত-শৃঙ্খলা র্োয় রােমত ওই মহিমর অস্ত্র হনময় 
প্রমর্মশ হনমষর্াজ্ঞা োহর করা িময়হেল। হকন্তু জস কর্া কার কামন আমস। োমালপুর তার সিোত জচিারায় র্াকমত 
ভামলার্ামস।মহির চত্বমর টাহিময় জদ্য়া িময়হেল জনাহটশ।মহিমরর জসর্াময়ত প্রর্ীর র্মিযাপার্যায় জকৌহশক র্মিযাপার্যায় ও 
জসৌহভক র্মিযাপার্যায় োহনময় হদ্ময়মেন জয শ্রার্ণ মামসর জশষ জসামর্ার িাোর িাোর পূণযার্বী সমাগম িময় র্ামক 
ইহতমমর্যই নহদ্য়া মুহশবদ্ার্াদ্ হুগহল র্ীরভূম জেলা জর্মক িাোর িাোর পূণযার্বী এমসহেল পুমো হদ্মত। 
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          হশমর্র মার্ায় েল জঢমল পুমোর হদ্ময়মেন ভক্তরা। কময়কমশা র্েমরর পুরমনা মহির িল রু্ম ারাে এর 
মহির।এক সময় এই এলাকা হেল েঙ্গমল ভরা কহর্ত েঙ্গমল রু্ম ারাে হশর্হলমঙ্গর সন্ধ্ান পাওয়া যায়।কহষ্ট পার্মরর মূহতব 
হনময় একহট ঘমরর চালা মহিমর প্রহতহষ্ঠত িয় হশর্হলঙ্গ জসই জর্মক আেও পুমো িময় আসমে োমালপুমরর রু্ম ারাে 
র্মবরাোর পুমো হিমসমর্ও এলাকার মানুষ োমনন। অমনমকই োনামচ্ছন জয র্হু হর্পদ্ এর্ং েহটল জরামগর িাত জর্মক 
মুহক্ত জপময় র্ামকন ভক্তরা। মানত করমল েল পাওয়া যায় এর্ং তাই হর্শ্বাস মহিমর আসা ভক্তমদ্র।রু্দ্ধ পূহণবমা ও মাঘী 
পূহণবমায় রু্ম ারাে এর হর্মশষ পুমো িময় র্ামক। তমর্ রু্দ্ধ পূহণবমা উপলমক্ষয সর্ জর্মক র্ম া পুমো ও হর্শাল জমলা র্মস 
এোমন। হনতয পূো জযমন িয় জতমহন ভক্তরা প্রহত জসামর্ার এই এমস পুমো হদ্ময় যান।স্থানীয় র্াহসিারা োনান জয, 
রু্ম ারাোর মার্ায় েল জঢমল পুমো হদ্ময় র্ামকন ভক্তরা। তারপর দু্র্ ও গঙ্গােল হদ্ময় র্ামক।তাই শ্রার্মণর জশষ জসামর্ার 
ভমক্তর ঢল এ েমেমাট হেল র্ার্া রু্ম ারাে এর মহির। 
         অনয হদ্ক জর্মক গাহ মত কলকাতা জর্মক কলযাণী জরাড র্মর ঈশ্বর গুি জসতু জপহরময় র্াাঁশমর্হ য়া িময় হদ্হি 
জরাড র্মর সমুদ্রগ , কালনা জপহরময় জপৌঁেমনা যায় র্র্বমান জেলার োমালপুমর। হকংর্া িাও া জর্মক কামটায়া জলাকামল 
পাটুহলমত জনমম জেকামর র্া ভযামন যাওয়া যায় এোমন োমালপুর। তাো াও যাতায়াত পর্ আমে অমনক গুহল। জেমন  আসা 
যায় হশয়ালদ্ি জর্মক,িাও া কামটায়া জলাকাল জেমন উঠমত িমর্ জর্মলরিল্ট অর্র্া পাটুহল জেশমন জনমম অমটা এর্ং জটামটা 
কমর আসমত িমর্ এই মহিমর।আসানমসাল জর্মক র্র্বমান কামটায়া জলাকাল জেমন উঠমত িমর্ ।অর্র্া  র্যামিল জর্মক 
আসমল র্যামিল কামটায়া জলাকাল র্রমত িমর্। পাটুহল অর্র্া জর্মলরিল্ট জেশমন জনমম অমটা এর্ং জটামটা কমর আসমত 
িমর্ এই মহিমর।কৃষ্ণনগর জর্মক গাহ মত এই মহিমর আসমত োমালপুমর র্াস র্রমত িমর্ অর্র্া জিমাতপুর জর্মক অমটা 
কমর োমালপুর মহিমর জপৌঁেমত পারমর্।মকালকাতা জর্মক কালনা কামটায়া জরাড র্মর পারুহলয়া অর্র্া োতনী এমস 
জপৌঁেমত পারমর্ এই মহিমর। আসানমসাল জর্মক র্র্বমান জর্মক কামটায়া িময় োতনী এমস এই মহিমর জপৌঁেমত পারমর্। 
অর্র্া শটব রাস্তা িল র্র্বমান জর্মক কুসুমগ্রাম িময় জসামমাসপুর এমস জপৌঁেমত পারমর্ এই মহিমর। 
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