
‡kÖwY: Aóg 

welq: evsjv 2q cÎ 

gsWzi c‡_ 

 

আমাদের পূর্ ব দেদের প্রদিদর্শী দেশ দময়ানমার ভ্রমদের ফদে দেখে দর্প্রোশ র্ড়ুয়া দেসর্ অদিজ্ঞিা োি েদরন, িার 

দেছু দর্র্রে এ ভ্রমেোদিদনদি র্দে বি িদয়দছ। দময়ানমাদরর পশ্চিম সীমাদের শির মংডু দেদয় দেখদের ওই দেশ সফর 

শুরু িদয়দছে। এই ভ্রমেোদিদনদি মংডুর মানুদের দপাশাে-পদরচ্ছে, খােযািযাস, র্যর্সা-র্াদেজ্য সম্পদেব এই রচনায় 

দেমন ধারো পাওয়া োয়, দিমদন দসখাদন র্সর্াসরি দর্দিন্ন ধদম বর দোদের পদরচয়ও পাওয়া োয়। দসখানোর দমদয়রা 

অদনেটা স্বাধীনিাদর্ র্যর্সায়-র্াদেজ্য েদর। এেসময় মংডু দছে ‘আরাোন’ (র্িবমাদন রাখাইন প্রদেশ) নাদমর এে 

স্বাধীন দেদশর অংশ। দসখাদন দছে মুেমানদের শাসন। দময়ানমাদর দর্ৌদ্ধ ধম বার্েম্বীদের প্রাধানয থােদেও মংডুদি 

উদেখদোগ্যসংখযে মুসেমাদনর র্সর্াস েক্ষ েদরদছন দেখে। 

দেখে দর্প্রোশ র্ড়ুয়া ইউনাইদটড দিাদটদে জ্ায়গ্া না দপদয় প্রায় অনাদথর মদিা দর্া োঁচো-রু্োঁচদে দনদয় অনয দিাদটদে 

দগ্দয় উঠদেন। দেখদের িাোয়, অর্স্থা দশাচনীয় র্েদেও েম র্ো িয়। দর্ড়ার ঘদরর দোিোর মাঝর্ারান্দায় র্দসই 

দিদন রু্ঝদি পাদরন দে ওটা এেটট চিুথ ব দেদের দিাদটে িদেও িদি পাদর। োদঠর দমদঝ, োদঠর দেমন-দিমন দেয়াে। 

দর্ছানায় দগ্দয় পরখ েদর দেখদি দপদেন উোঁচু-দনচু চো জ্দমর মদিা দিাশে। মশাদরদি দর্দচত্র ও দর্পরীিধমী নানা 

রেম উৎেট েুগ্ বন্ধ। মাথার ওপদর পাখা থােদেও রাি ৯টার পর দর্জ্দে থাদে না। 

 

প্রশ্ন: দেখে দে দিাদটদে রাশ্চত্র র্াস েদরদছন, দস সম্পদেব দিদন েী র্দেদছন? র্যাখযা েদরা। 

দময়ানমার অঞ্চদে দর্ৌদ্ধ সন্নযাসী র্া পুদরাদিিদের ‘ফুদি’ র্ো িয়। ফুদিদের জ্ীদর্ো সম্পদেব দেখে দর্প্রোশ র্ড়ুয়া 

র্দেদছন দে দিক্ষা ছাড়া দিকু্ষ র্া ফুদিদের চেদর্ না। দিক্ষাই িাদের জ্ীদর্ো র্দে সোদে িারা খাদে পাদয় দিক্ষা েরদি 

দর্র িয়। দস সময় িাদের িাদি দিক্ষা পাত্র র্া ছার্াইে থাদে। আদগ্ এটট োঠ র্া দোিা দেদয় তিদর িদিা। এখন োক্ষা 

(গ্াো, োে রদের রৃ্ক্ষদনে বাস) দেদয় তিদর িয়। র্াম বায় (দময়ানমার) ফুদিদের (দর্ৌদ্ধ সন্নাসী) অিযে সম্মাদনর দচাদখ 

দেখা িয়।  

দেখে ইদিিাস প্রদসদ্ধ ঐদিিযর্ািী স্থানগুদো দেখদি পাদর্ন, এই দিদর্ আরাোদনর পদথ দেদি দপদর খুদশ 

িদয়দছদেন। ‘মংড়–র পদথ’ রচনায় দেখে িাোঁর দময়ানমার ভ্রমদের অদিজ্ঞিা র্ে বনা েদরদছন। মংড়– দেদয় িাোঁর োত্রা 

শুরু িদয়দছে। দিদন এই পদথ আসদি দপদর খুদশ িদয়দছদেন। োরে পদথ আরাোন পড়দর্, আর দিদন আরাোন 

রাদজ্যর ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন রাজ্ধানী ম্রাউে-উ দেখদি পাদর্ন। আরাোন এেসময় র্াম বা দথদে আোো স্বাধীন রাজ্য 

দছে। িার পদরদধ দছে উত্তদর দফনী নেী দথদে আন্দামান সাগ্দরর োছাোদছ পুদরা র্দিাপসাগ্র উপেূেজ্দুড়। আর 

দসখাদনই আরাোন রাদজ্যর রাজ্সিায় দেৌেি োজ্ী, আোওে সাদিিযচচবা েদরদছন। 

প্রশ্ন: দেখে আরাোদনর পদথ দেদি দপদর খুদশ িদয়দছদেন? 


