
 

 

স্বাগত 
 

ঢিঢি জাতীয় প্রাকৃঢতক ল্যান্ডমার্কের গুহায় স্বাগতম! আজ, আপঢি আপিার 

ঢির্জর গঢতর্ত গুহাটি অর্েষণ করর্ত পার্রি, ভূগভেস্থ ঢগঢরপথগুঢল্র্ত যতিা চাি 

ততিা সময় িযয় করুি। আপঢি পাশাপাঢশ ভ্রমর্ণর সময় এখার্ি গুহা সম্পর্কে 

ঢকছু তথয রর্য়র্ছ। 

 

িুযর রুি একটি looped পথ অিুসরণ কর্র. আপঢি গুহার এক অর্ধ েক এিং 

তারপর অিয লু্প হর্ি. গুহায় নিঢভর্গি করার সির্চর্য় সহজ উপায় হল্ পর্থর 

ঢচহ্নগুঢল্ অিুসরণ কর্র এঢগর্য় যাওয়া। একজি স্টাফ সদসয সি েদা এল্াকায় 

থাকর্িি, তাই আপিার যঢদ প্রশ্ন থার্ক তর্ি অিয স্টাফ সদর্সযর সন্ধাি করুি। 

 

 

গুহা রক্ষা করার জিয অিুগ্রহ কর্র এই ঢিয়মগুঢল্ অিুসরণ করুি: 

- অিুগ্রহ কর্র পাথর, নদয়াল্ এিং গঠি স্পশ ে করর্িি িা 

- গুহায় গাম ঢচিার্িা, খাওয়া, মদযপাি, ভযাঢপং এিং ধূমপাি অিরু্মাঢদত িয় 

- কযার্মরা স্বাগত এিং ফ্ল্যাশ ফর্িাগ্রাঢফ অিুর্মাঢদত. 

- অিুগ্রহ কর্র আপিার সময় ঢিি এিং যঢদ অিযরা আপিার ঢপছর্ি আর্স, 

তর্ি তাডাহুর্ডা করার পঢরির্তে তার্দর নখল্র্ত ঢদি। 
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স্টপ 1 - আবিষ্কার সাইট 

 
"যখি নধা োঁয়া এিং ধুর্ল্া পঢরষ্কার হর্য় নগল্... চাল্ েস ঢিগযাম, ল্যান্স ডজ, ওর্য়ি 

ল্যাম্পমযাি, এিং স্টযাঢস কঢল্ন্স প্রথম পঢতত পাথর্রর উপর আর্রাহণ 

কর্রঢছর্ল্ি... তার্দরই প্রথম মািি নচাখ ঢছল্ যারা ঢিস্ময় এিং দশ েিীয় নসৌন্দয ে 

নদর্খঢছল্..." - অযার্ল্ার্জা পুকুর, নথর্ক মূল্ গাইড িই 

 

আপঢি গুহার চারপার্শ নয ঢশল্া নদখর্ত পার্েি তা 400 নথর্ক 500 ঢমঢল্য়ি িছর 

আর্গ, ভূতাত্ত্বিক সমর্য়র অর্ডোঢভঢসয়াি যুর্গ গটঠত হর্য়ঢছল্। পল্ল্ এিং প্রাচীি 

নশল্যুক্ত সামুঢিক প্রাণীরা অর্ডোঢভঢসয়াি সাগর্রর তল্র্দর্শ জর্ডা হর্য়ঢছল্ যা 

একসময় এই অঞ্চল্টির্ক আোঢদত কর্রঢছল্। সমর্য়র সার্থ সার্থ পাল্ঢল্ক 

চুিাপাথর ঢশল্া ততঢর হয়। 

 



 

ঢিঢির গুহাঘিিাক্রর্ম 4 আগস্ট, 1939-এ আঢিষৃ্কত হর্য়ঢছল্, খঢি শ্রঢমকরা স্থািীয় 

রাস্তা প্রকর্ের জিয তার্দর চুিাপাথর ঢশল্া ঢির্ফাঢরত করার পর্র। মাত্র 3 ঘন্টা 

পর্র, প্রথম অঢভযাত্রীরা গুহায় প্রর্িশ কর্র। 

 

এখি আপঢি একই প্রর্িশদ্বার ঢদর্য় গুহায় প্রর্িশ করর্ছি নযমিটি প্রথম 

অঢভযাত্রীরা 4 আগস্ট, 1939-এ কর্রঢছর্ল্ি - এই নখাল্ারটি আমার্দর মাথার 

উপর্র পৃর্ে অিঢস্থত একটি চুিাপাথর খঢির ঢিয়ঢমত ঢির্ফারর্ণর পর্র আঢিষৃ্কত 

হর্য়ঢছল্। একটি দল্ নকায়াঢরর্ত কাজ করঢছল্, আর্শপার্শর রাস্তার জিয িুঢড 

ততঢরর জিয এল্াকা নথর্ক চুিাপাথর খিি করঢছল্। 1,600 পাউন্ড ব্লাঢস্টং পাউডার 

খির্ির নদয়ার্ল্র উপর্র 8টি গর্তে পাম্প করা হর্য়ঢছল্। ঢির্ফারর্ণর পর্র, ঢশল্া 

এিং ধুর্ল্া ধীর্র ধীর্র ঢস্থর হর্য় পাথর্র একটি গতে প্রকাশ কর্র। প্রথম অঢভযাত্রীরা 

মাত্র 3 ঘন্টা পর্র গুহায় প্রর্িশ কর্রি। 

 

পূি েিতী নরকঢডেং নথর্ক সাক্ষাত্কার্রর উদধ্ৃঢত: 

 

“নযর্হতু ল্যান্স ডজ এিং ওর্য়ি ল্যাম্পমযাি 1939 সার্ল্র নসই ঢিশ্বস্ত আগর্স্টর 

ঢদর্ি চূডান্ত গতেগুঢল্ ত্ত্বিল্ কর্রঢছর্ল্ি এিং 1600 পাউন্ড ঢডিামাইি ঢদর্য় নল্াড 

কর্রঢছর্ল্ি, ঢকছু টঠক ঢছল্ িা। তারা ি্লু্ মাউর্ন্ডর কার্ছ একটি নকায়াঢরর্ত ঢশল্া 

ঢির্ফারণ করঢছল্। ল্যান্স ভাইর্য়র কথা মর্ি পর্ড।" - ঢরর্পািোর প্রায় 1989 

 

"আমরা ত্ত্বিঢল্ং করঢছল্াম এিং তারপর্র হঠাৎ কর্রই, নসখার্ি ঢছল্ .. িীর্চর 

অংশটি পর্ড নগর্ছ।" - ভাি েি ডজ, ল্যান্স ডর্জর ভাই 

 

"ডজ ির্ল্ঢছল্ নয তারা নভর্িঢছল্ এটি নকিল্ একটি খাদ। ঢকন্তু এইরকম একটি 

ঢির্ফারর্ণর মাধযর্ম, তারা নিপ ঢদর্য়ঢছল্ যা শীঘ্রই ঢিঢির গুহা িার্ম পঢরঢচত 

হর্ি।" - ঢরর্পািোর প্রায় 1989 

 

"এটি এক ধরর্ণর ভীঢতকর ঢছল্ কারণ এটি নশািাত্ত্বেল্ নযি কাচ পর্ড যার্ে।" - 

সাির্ফাডে নের্ভি, নকায়াঢর কমী, গুহা আঢিষ্কার্রর সাক্ষী। 

 

“আমরা সিাই কভার ঢির্য়ঢছ। এিং তারপর... আমরা সিাই ঢছল্াম... আমরা নিশ 

ভার্ল্াই ঢছল্াম... আপঢি জার্িি যখি এই ত্ত্বজঢিসটি উর্মাঢচত হর্য়ঢছল্ তখি 

আমরা নিশ অিাক হর্য়ঢছল্াম।" - িি জযাকিসি, ট্রাক িাইভার, গুহা আঢিষ্কার্রর 

সাক্ষী। 



 

 

“এটি একটি চমত্কার িড নখাল্ার মত ল্াগঢছল্. তারপর আপঢি stalactites পতি 

শুির্ত পার্রি. শুর্ি মর্ি হত্ত্বেল্ কাচ নভর্ে যার্ে।" - সাির্ফাডে নের্ভি, 

নকায়াঢর কমী, গুহা আঢিষ্কার্রর সাক্ষী। 

 

“আমরা জািতাম এখার্ি নকাথাও একিা গুহা আর্ছ। এিং, অিশযই, সম্ভিত এটি 

আরও নিঢশ।" - নস্টঢস কঢল্ন্স, কৃষক, ঢিঢির গুহায় প্রথম িযত্ত্বক্তর্দর একজি। 

 

প্রথমিার এই গুহায় উোঁঢক ঢদর্য় নদখর্ত নকমি নল্র্গঢছল্ তা কেিা করুি। আপঢি 

অর্েষণ শুরু ঢহসার্ি আপঢি আজ আর্ছ উর্েজিা অিুভূঢত অিুরূপ হর্ত পার্র! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

স্টপ 2 - অবিক্স বরজ 

 
"ভূতিঢিদর্দর একটি কথা আর্ছ - ঢশল্া মর্ি রাখর্িি।" -ঢিল্ আম েস্ট্রং 

 

আপঢি যখি ঢিঢির গুহার দঢক্ষণ গুহা ঢদর্য় হা োঁির্ছি, স্টযাল্াগমাইি গঠর্ির উপর্র 

ছার্দ পাথর্রর মর্ধয স্বতন্ত্র ফািল্ ল্ক্ষয করুি। এই ফািল্টি প্রাকৃঢতকভার্ি গটঠত 

ঢফসার। চুিাপাথর্রর স্তরগুঢল্ জল্ দ্বারা আকৃঢতর িা সমর্য়র সার্থ সার্থ শুঢকর্য় 

যাওয়ার ফর্ল্ এই ধরর্ির অর্িক ঢছিযুক্ত স্থাি এিং ফািল্ ততঢর হয়। এখার্িই 

প্রচুর পঢরমার্ণ জল্ গুহায় প্রর্িশ কর্র এিং নসইজিয এই ঢফসার িরাির 

অর্িকগুঢল্ স্পস্পঢল্ওর্থম অিঢস্থত। আপঢি গুহায় নয গঠর্ির সংগ্রহ নদখর্ত পাি 

তার্ক িল্া হয় স্পস্পঢল্ওর্থম। এর মর্ধয স্টযাল্াকিাইিগুঢল্ রর্য়র্ছ যা ঢসঢল্ংর্য় 

"আোঁিসা োঁি" ঝুর্ল্ থার্ক এিং স্টযাল্াগমাইিগুঢল্ মাটি নথর্ক উর্ঠ আর্স, নকািও ঢদি 

তারা "হর্ত পার্র" ঢসঢল্ংর্য় নপৌৌঁছায়। 

 



 

পাথরটি নদখর্ত অর্িকিা নমার্মর গর্ল্ যাওয়ার মর্তা এিং খুি ধীর্র ধীর্র ততঢর 

হয়। গুহার পাঢির পঢরমাণ িৃত্ত্বির হারর্ক সাহাযয করর্ত পার্র িা িাধা ঢদর্ত পার্র। 

অতযঢধক এিং জল্ ফটিকগুঢল্ জর্ল্র নফা োঁিাগুঢল্ নথর্ক নিঢরর্য় আসার জিয 

যর্থষ্ট সময় ধর্র ঝুর্ল্ থার্ক িা, খুি ধীর গঢতর্ত এিং নসখার্ি অর্িক খঢিজ 

পদাথ ে ততঢর হয় িা। সম্প্রঢত একটি ঢপএইচঢড দ্বারা সম্পন্ন গর্িষণা. মযাঢডসর্ির 

উইসকিঢসি ঢিশ্বঢিদযাল্র্য়র প্রাথী নদখাি নয এখার্ি ঢিঢির গুহায় গর্ড পঢরঢচত 

িৃত্ত্বির হার 100 িছর্র িৃত্ত্বির প্রায় এক নসঢন্টঢমিার। 

 

পূি েিতী নরকঢডেং নথর্ক সাক্ষাত্কার্রর উদধ্ৃঢত: 

 

“এিার্ত ঢির্ফাঢরত হওয়ার সার্থ সার্থ মর্ি হত্ত্বেল্ আঢম নসখার্ি হামাগুঢড 

ঢদত্ত্বে। নসখার্ি সুন্দর. শুধু এই পৃঢথিীর িাইর্র ঢকছু।" - মার্িেল্ ল্যাম্পমযাি, 

আঢিষ্কার্রর সাক্ষী। 

 

“নয অংশটি আমার্ক সির্চর্য় নিঢশ ঢিরক্ত কর্রঢছল্, আপঢি একটি ত্ত্বজঢির্সর 

জিয ফ্ল্যাশল্াইি ঢদর্য় যাত্ত্বের্ল্ি, এিং আপঢি কখি িপ অফ ঢহি করর্ত 

যার্েি তা আপঢি জার্িি িা। আপঢি ঢির্জর্ক আির্ক রাখা নথর্ক রক্ষা করর্ত 

পার্রি. আপঢি জার্িি িা কখি আপঢি হঠাৎ জর্ল্ আসর্িি যা আপঢি পার 

করর্ত পারর্িি িা িা এমি একটি জায়গা নযখার্ি আপঢি নযর্ত পারর্িি িা।" - 

এঢল্জার্িথ ঢিগযাম রুঢি, নসই কৃষর্কর নমর্য় ঢযঢি খঢির মাঢল্ক। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

স্টপ 3 - দবিণ প্রান্ত 

 
"ভূতি হল্ নসই ঢিজ্ঞাি যা প্রকৃঢতর তজি এিং অজজি রার্জয সংঘটিত ধারািাঢহক 

পঢরিতেিগুঢল্ তদন্ত কর্র।" - চাল্ েস ল্ার্য়ল্ 

 

একটি জীিাশ্ম হল্ সুদরূ অতীর্তর একটি জীিন্ত িস্তুর অির্শষ, ছাপ িা ঢচহ্ন। নশষ 

স্টযাল্াগমাইর্ির উপর্র এিং সরাসঢর ঢপছর্ি তাকার্ল্, আপঢি একটি ঢিশাল্ 

নসফার্ল্াপড জীিার্শ্মর আভাস নপর্ত পার্রি, একটি সু্কইড যা এখার্ি 400 নথর্ক 

500 ঢমঢল্য়ি িছর আর্গ িাস করত। 

 

ঢিঢির গুহাকর্য়ক ডজি জীিার্শ্মর আিাসস্থল্, ঢকন্তু এখার্ি সির্চর্য় িডটি প্রায় 6 

ফুি িা প্রায় 2 ঢমিার তদর্ঘ েযর। গুহার এই জীিাশ্মটি একটি ঢিশাল্াকার 

নসফার্ল্াপর্ডর শে্কু আকৃঢতর নশল্। আপঢি যঢদ নশষ স্টযাল্াগমাইর্ির উপর্র 

সরাসঢর তাকাি নযখার্ি নরঢল্ং শুরু হয়, আপঢি গুহার ছার্দ একটি দীঘ োঢয়ত িাম্প 



 

ল্ক্ষয করর্িি। এটি একটি ঢিশাল্াকার নসফার্ল্াপড িামক একটি প্রাচীি সামুঢিক 

প্রাণীর অিঢশষ্টাংশ। একটি নসফার্ল্াপড একটি সু্কইড-সদৃশ সামুঢিক প্রাণী যা 

অর্ডোঢভঢসয়াি সাগর্র িাস করত, একটি প্রাচীি জর্ল্র নদহ যা একিার এই 

অঞ্চল্টির্ক অর্িক আর্গ নির্ক নরর্খঢছল্। 

 

দঢক্ষণ-প্রান্ত অির্রাধ, যা এল্াকায় ধ্বংসসূ্তর্পর সূ্তপ, সামর্ির ঢদর্ক নযর্ত ঢির্ষধ 

কর্র। ধ্বংসসূ্তর্পর এই সূ্তপটি একটি ঢসঙ্কর্হার্ল্র িীর্চ, যা কাস্টে ির্পাগ্রাঢফর্ত 

সাধারণ, একটি গুহা অঞ্চর্ল্র ভূতাত্ত্বিক িাম। ভূপৃর্ের িীর্চর জল্ যতই যায় ততই 

ক্ষয় হয়, এিং যঢদ ঢশল্া দ্রুত ক্ষয় হয়, তাহর্ল্ আপিার একটি ঢসঙ্কর্হাল্ ততঢর 

হর্ত পার্র। গুহার ছাদ অির্শর্ষ দুি েল্ হর্য় পর্ড এিং ধর্স পর্ড কারণ ঢশল্াটি 

ধীর্র ধীর্র িীর্চ ক্ষর্য় ঢগর্য়ঢছল্। পতর্ির তাঢরখগুঢল্ অজািা। 

 

এই ধরর্ির একটি গুহা অতযন্ত শত্ত্বক্তশাল্ী এিং ধর্স পডার ঝুোঁ ঢক নিই, ঢকন্তু যখি 

এটি প্রথম ততঢর হর্য়ঢছল্, তখি এই স্থািটি ততিা শত্ত্বক্তশাল্ী ঢছল্ িা ঢকন্তু আজ 

এটি নকাথাও যাওয়ার মর্তা নিই। উপর্র একটি ডুর্ি যাওয়া ঢিষণ্িতা রর্য়র্ছ যা 

এখি খুি কটঠি এিং আপঢি এটি আমার্দর কাস্টে ঢভউ নট্রইর্ল্ খুোঁর্জ নপর্ত 

পার্রি। পাঢকেং এল্াকার কাছাকাঢছ একটি তথযগত ঢচহ্ন সহ একটি িড ওক স্টাম্প 

পৃর্ের এই এল্াকার উপর্র ির্স আর্ছ। 

 

ভাঙ্গর্ির উপর্রর িাম ঢদর্ক একটি অিসুন্ধাি সুডঙ্গ নদখা যায়। গুহা ঢিজ্ঞািীরা, 

যার্ক িল্া হয় স্পস্পঢল্ওল্ত্ত্বজস্ট, গুহাটির আরও নিঢশ সন্ধার্ির জিয ধর্স পডা 

উপাদার্ির মাধযর্ম একটি খির্ির আর্য়াজি কর্রঢছর্ল্ি। উইসকিঢসি 

স্পস্পঢল্ওল্ত্ত্বজকাল্ নসাসাইটির সদসযরা 1973 নথর্ক 1974 সার্ল্র শীতকার্ল্ এটির্ত 

কাজ কর্রঢছর্ল্ি। তারা প্রায় 70 ফুি িা 21 ঢমিার তদর্ঘ েযর একটি িার্িল্ খিি 

কর্রঢছর্ল্ি। নকার্িা িতুি গুহা পথ আঢিষৃ্কত িা হওয়ার পর প্রকেটি পঢরতযক্ত 

করা হয়। এিং অঢস্থঢতশীল্ এিং তাই অঢিরাপদ পঢরঢস্থঢতর কারর্ণ প্রকেটি িন্ধ 

হর্য় যায়। আরও উন্নত গর্িষণা এই ঢিন্দরু িাইর্র িড পযার্সজ িাঢতল্ কর্রর্ছ। 

এটি নকভ অফ দয মাউন্ডস এর দঢক্ষণতম প্রান্ত ঢহসার্ি গৃহীত হয়। 

 

আপিার চারপার্শ চুিাপাথর্রর ঢদর্ক তাকাি। ঢশল্ার পৃে জরু্ড ঢিঢভন্ন গতে ল্ক্ষয 

করুি। এই ঢছি িল্া হয় vugs. আপঢি চুিাপাথর ঢশল্ায় স্তর নদখর্ত পার্রি? 

নকাি স্তরগুঢল্ আপঢি সির্চর্য় পুরার্িা হর্ি ির্ল্ মর্ি কর্রি? কঢিে? 

 

 



 

স্টপ 4 – মেন্ডারস 

 
গুহার এই অংশটি নমন্ডার িার্ম পঢরঢচত। এটি একটি ভূগভেস্থ নরাত দ্বারা নখাদাই 

করা হর্য়ঢছল্। আপঢি পাথর্রর এই চযার্ির্ল্র মধয ঢদর্য় নহোঁর্ি যাওয়ার সময়, 

প্রিাঢহত জর্ল্র কেিা করার নচষ্টা করুি যা আপিার চারপার্শর নিডরকর্ক ক্ষয় 

করর্ত কাজ কর্রঢছল্। নট্রইল্ িরাির গতে এিং ত্ত্বজগ-জযাগগুঢল্ ঘূণ োয়মাি, ছুর্ি 

চল্া জর্ল্র মূল্ পথ অিুসরণ কর্র যা এটি ততঢর কর্রর্ছ। আপিার হা োঁিার সময়, 

আপঢি 70 ফুি িা ভূপৃে নথর্ক প্রায় 21 ঢমিার িীর্চ গুহা ভ্রমর্ণর সি েঢিম্ন ঢিন্দরু্ত 

নপৌৌঁছার্িি। 

 

গুহার নদয়ার্ল্ প্রিল্ জল্প্রিার্হর দাগও রর্য়র্ছ। স্কযাল্পস িল্া হয়, ঢশল্ায় এই 

অধ েচন্দ্রাকার আকৃঢতর ইর্ন্ডর্ন্টশিগুঢল্ ভূগভেস্থ নরার্তর ঢদক এিং গঢত উভয়ই 

ঢির্দেশ করর্ত পার্র যা তার্দর ততঢর কর্রর্ছ। প্রিল্ িৃটষ্টপার্তর পরও ঢিঢির গুহা 

ঢদর্য় পাঢি প্রিাঢহত হয়, ঢকন্তু পাঢির স্তর এখি শত শত ফুি ঢির্চ, তাই এই 

চযার্িল্গুর্ল্া িড হর্ে িা। 

 



 

স্টপ 5 - আন্ডার বিসকভাবর

 
 

"...নকউ ঢির্চর ঢদর্ক তাকার্ত পার্র ... তাক এিং ককেস্কু্রগুঢল্র অিুরূপ একটি 

নগাল্কধা োঁধায় ঢমর্শ নগর্ছ যা গুহার জল্রা পৃঢথিীর গভীর্র তার্দর পথ চল্ার সময় 

অিুসরণ কর্রঢছল্।" - অযার্ল্ার্জা পুকুর, মূল্ গাইডিুক নথর্ক 

 

 

এখার্ি আমরা ঢফর্র আঢিস্কার স্পি অধীর্ি. যখি ঢিঢির গুহাটি আঢিষৃ্কত হয়, 

তখি খঢির ঢির্ফারর্ণর সময় এখার্ি গুহার ছাদ পর্ড যায়। 

 

এছাডাও আমরা ঢসর্মর্ন্টর ওয়াকওর্য়র্ত আরও নিঢশ কর্র গতে নদখর্ত পাই। 

িতুি, নভজা ঢসর্মর্ন্টর উপর জল্ নফা োঁিা ঢদর্য় গতেগুঢল্ শুরু হর্য়ঢছল্; নযর্হতু 

একই জায়গায় পাঢি ঝরর্ত থার্ক, এই গতেগুর্ল্া সম্ভিত িড হর্য় নগর্ছ। 

 

ধ্বংসসূ্তর্প জর্ম থাকা জর্ল্র নখাদাই করা পথগুঢল্ নদখর্ত এই ঘর্র আপিার 

ঢপছর্ির প্রার্ন্তর িীর্চ তাকাি। এটি আঢিষ্কার্রর ঢদি ঢির্ফারর্ণর অিঢশষ্ট প্রমাণ 

যা আজ অির্শষ। 



 

 

স্টপ 6 - উত্তর গুহা 

 
“এখার্ি, আমার্দর একটি গুহা নদখার সুর্যাগ রর্য়র্ছ কারণ প্রকৃঢত এটি ততঢর 

কর্রর্ছ। এটি সঢতযই একটি অস্পষ্ট প্রাকৃঢতক ঢিস্ময়।" - ড. ইএফ ঢিি, 

উইসকিঢসি নস্টি ত্ত্বজওল্ত্ত্বজস্ট, প্রায় 1940 

 

 

আমরা যঢদ এখার্ি ছার্দর ঢদর্ক তাকাই, আমরা চুিাপাথর্রর মর্ধয নিশ কর্য়কটি 

রূপান্তঢরত ঢফসার নদখর্ত পাি। এটি প্রমাণ হর্ত পার্র নয এখার্ি রাসায়ঢিক 

ক্ষর্য়র একটি িঢধ েত পঢরমাণ ঘর্ির্ছ, যা এই ঘরটির্ক অিযর্দর তুল্িায় অর্িক 

িড কর্র তুর্ল্র্ছ। এটি আরও পরামশ ে নদয় নয এখার্ি 2টি গুহা ঢমঢল্ত হর্ত পার্র। 

 



 

দঢক্ষণ নকার্ণ তাকাি, আমরা এইমাত্র নয ঢদক নথর্ক এর্সঢছ তার ঢদর্ক ঢফর্র যাি। 

নমর্ঝর্ত কযাল্সাইর্ির গঠির্ক নফ্ল্ার্স্টাি িল্া হয়। নফ্ল্ার্স্টাি হল্ খঢিজ পদার্থ ের 

একটি পৃর্ের আিরণ, সাধারণত কযাল্সাইি, খঢিজ চাজেযুক্ত গুহার জর্ল্র প্রিাহ 

দ্বারা জমা হয়। এই ফর্ম েশর্ির শীর্ষ ে উপর্রর ঢিঢির টঠক উপর্র ঢিশ্রাম নিওয়া 

একটি পুল্ নথর্ক জল্ আসর্ছ। নফ্ল্ার্স্টািটির্ত "সযাঢম দয ঢসল্" ির্স আর্ছ, একটি 

পাথর্রর উপর তার মাথা নরর্খ একটি ঢসল্। আপঢি তার্ক খুোঁর্জ নপর্ত পার্রি? 

 

নফ্ল্ার্স্টার্ির উপর্র, নকাণার ঢদর্ক একটি গঠি যা নদখর্ত গার্ছর ঢশকর্ডর মর্তা 

ঢকন্তু ঢশকডগুঢল্ ঢফতার মর্তা পাতল্া। এর্ক িল্া হয় ঢরিি স্টযাল্াক্টাইি িা 

নিপারী, ঢকন্তু আমার্দর মর্ধয নকউ নকউ নের্হর সার্থ "গুহা নিকি" ির্ল্ ডার্ক। 

এটি ততঢর হয় যখি একটি নঝা োঁক ঢসঢল্ং িা একটি গুহার নদয়াল্ িরাির পাঢির 

নরাত খঢিজ জমার পর্থর ঢপছর্ি চর্ল্ যায়। সমর্য়র সার্থ সার্থ কযাল্সাইর্ির এই 

ঢস্ট্রপগুঢল্ এর্ক অপর্রর উপর সূ্তপ কর্র কযাল্সাইর্ির সরু ঢশল্া ততঢর কর্র। 

 

এটি আমার্দর গুহা িযিস্থার একটি িড কক্ষ। এটি পিূ ে গুহা িযিস্থার রূপান্তর ঢিন্দ।ু 

ঢসোঁঢডটি নয ভাঙ্গর্ির উপর ঢদর্য় যায় তার উপর্র নফ্ল্ার্স্টাি রর্য়র্ছ যা আপঢি ঢসোঁঢড 

ঢদর্য় যাওয়ার সময় নদখর্ত পার্িি। 

 

নদখুি আপঢি ঢক পাথর্রর আকারগুঢল্র্ক আমার্দর উপর্র ঢির্শ্বর ত্ত্বজঢিস ঢহসার্ি 

কেিা করর্ত পার্রি - প্রিাহ পাথর্রর উপর একটি সীল্র্মাহর, ছার্দ খড, িা 

সম্ভিত একটি ঢিশাল্ পার্য়র ছাপ িা একটি মুখ। আমরা হৃদয় এিং মর্ির 

দৃটষ্টর্কাণ ঢদর্য় নয সংস্থাগুঢল্ ততঢর কঢর তার্ত এই ঢচত্র একটি উপর্ভাগয পরীক্ষা। 

এই ভূগভেস্থ আশ্চয েভূঢমর্ত আমরা আমার্দর সামর্ি নয চমত্কার দৃশযগুঢল্ নদঢখ 

তা নিাঝার নচষ্টা করার কারর্ণ সি েত্র গুহা ভ্রমণগুঢল্ প্রায়শই গঠিগুঢল্র জিয 

কেিাপ্রসূত িাম ঢদর্য় পূণ ে হয়৷ 

 

পূি েিতী নরকঢডেং নথর্ক সাক্ষাত্কার্রর উদধ্ৃঢত: 

 

“এই আশ্চয েজিক আঢিষ্কার্রর কথা দ্রুত ছঢডর্য় পর্ড। ভূতাত্ত্বিকরা এই ভূতাত্ত্বিক 

ধি রক্ষা করার জিয প্রস্তুঢত নিওয়া িা হওয়া পয েন্ত প্রর্িশদ্বারটি ঢসল্ করার জিয 

ঢিগযামর্দর পরামশ ে ঢদর্য়র্ছি।" - ঢরর্পািোর প্রায় 1989 

 



 

“আমরা জািতাম নয এটি এমি ঢকছু যা নল্ার্করা এর্স নদখর্ত চাইর্ি। এিং এটি 

ঢিকাশ করা উঢচত।" - নেড হযার্িমযাি জঢুিয়র, নডর্ভল্পার নেড এইচ 

হযার্িমযার্ির নছর্ল্ 

 

"যখি এটি প্রাকৃঢতক ঘিিার কথা আর্স, আঢম 1939 সাল্ নথর্ক উইসকিঢসর্ি 

আঢিষৃ্কত আর্রকটি ত্ত্বজঢির্সর কথা ভাির্ত পাঢর িা যা এই প্রভাি নফল্র্ত শুরু 

কর্র।" - জযাক হযাল্র্জহুিার, ঐঢতহাঢসক পরামশ েদাতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

স্টপ 7 - আঁকা জলপ্রপাত 

 
"যখি নকউ প্রকৃঢতর একক ত্ত্বজঢির্সর ঢদর্ক িাি নদয়, তখি নস এটির্ক িাঢক 

ঢির্শ্বর সার্থ সংযুক্ত নদখর্ত পায়।" - জি মুইর 

 

 

ঢসোঁঢডর পার্শর নফ্ল্ার্স্টাি কাঠার্মার িাম নদওয়া হর্য়র্ছ আোঁকা জল্প্রপাত। ঢিঢভন্ন 

খঢিজ পদার্থ ের উপঢস্থঢতর কারর্ণ এখার্ি প্রাথঢমকভার্ি 3টি ঢভন্ন রে নদখা যায়। 

খঢিজ কযাল্সাইি সাদা; আয়রি অক্সাইড আমার্দর ল্াল্, কমল্া এিং িাদামী নদয়; 

এিং মযাঙ্গাঢিজ আমার্দর কার্ল্া, িীল্, নিগুঢি এিং ধসূর রে নদয়। এই কারর্ণই 

আমরা এই সুন্দর গঠিটির্ক নপইর্ন্টড জল্প্রপাত িঢল্ কারণ নদর্খ মর্ি হর্ে 

এটি রে ঢদর্য় আোঁকা হর্য়র্ছ। 

 

আোঁকা জল্প্রপাত উের অির্রাধ িা ধস লু্ঢকর্য় রার্খ, আমার্দর ঢদ্বতীয় ইি-নকভ 

ঢসঙ্কর্হার্ল্র িীর্চ। এটি প্রমাণ নদখায় নয নসই ধস কতঢদি আর্গ হর্য়ঢছল্ এিং 



 

এটি এখি সঢতযই শত্ত্বক্তশাল্ী িা আপঢি প্রিার্হর পাথর িরাির ফািল্ নদখর্ত 

পার্িি। 

 

আমার্দর গুহায় খাদয শৃঙ্খল্ খুিই সংঢক্ষপ্ত। আমার্দর গুহায় 3টি নদশীয় প্রজাঢত 

রর্য়র্ছ। প্রথমটি হল্ স্পরংর্িল্ িামক নপাকামাকড। স্পরংর্িল্গুঢল্ প্রাথঢমকভার্ি 

পুল্গুঢল্র্ত পয ের্িক্ষণ করা হর্য়র্ছ, যা খুি কমই যঢদ কখিও ঢিরক্ত হয়। এই 

স্পরংর্িল্গুঢল্ আমার্দর জর্ল্র িযাকর্িঢরয়া নখর্য় নফর্ল্। আমার্দর দুটি প্রধাি 

ধরর্ির িযাকর্িঢরয়া আর্ছ। একটি হল্ Leptothrix, যা মযাঙ্গাঢিজ পছন্দ কর্র। 

আর অিযটি হল্ গযাঢল্ওর্িল্া, নয নল্াহা পছন্দ কর্র। তারা খঢিজগুঢল্র্ক 

অত্ত্বক্সডাইজ কর্র, তার্দর পঢরিতেি কর্র, যার ফর্ল্ আমরা আমার্দর গুহায় নয 

রেগুঢল্ নদখর্ত পাই। 

 

জর্ল্র পুর্ল্র সামািয উপর্র একটি গঠি যা নদখর্ত নপাডা িকঢল্র মর্তা। এটি 

গুহা প্রিাল্ এিং একটি খুি সাধারণ গুহা গঠি। এটি অর্িক আকার, আকৃঢত এিং 

রর্ে আর্স তর্ি এটি প্রায়শই পপকর্ি ের মর্তা নছাি, িঢি োস্টার্র পাওয়া যায় এিং 

কখিও কখিও "নকভ পপকি ে" ঢহসার্ি উর্েখ করা হয়। গুহা প্রিাল্, এই অন্ধকার 

এিং আোঁধারযুক্ত কযাল্সাইি গঠি এই পুর্ল্র পূি েিতী জল্স্তরর্ক প্রঢতফঢল্ত কর্র। 

 

গুহা জরু্ড নিশ কর্য়কটি গমু্বজ ল্ক্ষয করা যায়, এর মর্ধয সির্চর্য় িডটি 

আমার্দর উপর্র। এটি 5 ফুর্িরও নিঢশ গভীর এিং, আপঢি যঢদ জর্ল্র ঢদর্ক 

তাকাি তর্ি আপঢি উপর্র এই গমু্বর্জর একটি সুন্দর প্রঢতফল্ি নদখর্ত পার্িি। 

এই গমু্বজটির ঢিঢভন্ন সম্ভািয িযাখযা রর্য়র্ছ। সম্ভিত সাল্ঢফউঢরক অযাঢসড গমু্বজ 

গঠর্ির জিয দায়ী, অথিা সম্ভিত চুিাপাথর্রর ফািল্গুঢল্ এমিভার্ি সাজার্িা 

হর্য়ঢছল্ যার্ত দ্রুত িিীভূত হর্ত পার্র, অথিা সম্ভিত গমু্বজটি পঢরণত হর্য়ঢছল্ 

কারণ মূল্ গুহাটির উপর্র একটি নছাি গুহা দুটির মর্ধয ঢশল্া ঢহসার্ি সংযুক্ত ঢছল্। 

গুহা িিীভূত 

 

টিউিুল্ার স্টযাল্াক্টাইিস, িা নসাডা স্ট্র, সরাসঢর আোঁকা জল্প্রপার্তর উপর্র 

ঢসঢল্ংর্য় থার্ক। এই ভঙু্গর স্টযাল্াকিাইিগুঢল্ জর্ল্র নফা োঁিা দ্বারা জমা হওয়া 

কযাল্সাইর্ির িল্য় নথর্ক মাঝখার্ি ফাোঁপা। জল্ একটি নসাডা খর্ডর ঢভতর্রর 

ঢদর্ক প্রিাঢহত হয় এিং িীর্চ কযাল্সাইি জমা নরর্খ যায়। 

নসাডা নস্ট্রর মাঝখার্ির গতেটি প্লাগ হর্য় নগর্ল্ এিং িাইর্রর ঢদর্ক জল্ প্রিাঢহত 

হর্ল্ শে্কুযুক্ত স্টযাল্াক্টাইি িা আইঢসকল্ ততঢর হয়, যার ফর্ল্ নসগুঢল্ ঘি হর্য় 

যায়। 



 

স্টপ 8 - কযাবিড্রাল রুে

 
 

আপঢি এখি ঢিঢি রাস্তার গুহার িীর্চ অঢতক্রম করর্ছি। এই স্পি নথর্ক এঢগর্য় 

যাওয়ার সার্থ সার্থ আমরা উইসকিঢসর্ির নিডরর্কর মধয ঢদর্য় হা োঁিি যা পাঢকেং 

এল্াকার প্রর্িশদ্বার নথর্ক রাস্তা জরু্ড মার্ঠর িীর্চ রর্য়র্ছ। 

 

এই এল্াকার্ক কযাঢথিাল্ রুম িল্া হয়। কযার্থিাল্ রুম িা চযার্পল্ রুম 

ডাকিামগুঢল্ িড স্টযাল্াকিাইর্ির অযার্র নথর্ক এর্সর্ছ যা একটি পাইপ অর্ঙ্গর 

স্মরণ কঢরর্য় নদয়। এঢল্জার্িথ ঢিগযাম রুঢির, খঢির মাঢল্র্কর নমর্য়, যখি গুহাটি 

পাওয়া যায় তখি তার িয়স ঢছল্ 15 িছর। ঢতঢি তার ডার্য়ঢরর্ত ঢল্র্খঢছর্ল্ি নয 

"গুহাটি খুি সুন্দর, এটির্ক কযার্থিাল্ কযাভাি েস িল্া নযর্ত পার্র"। িামটি নির্ছ 

নিওয়া হয়ঢি, তর্ি আমার্দর কার্ছ তার জিয এই সুন্দর ঘরটি রর্য়র্ছ। 

 



 

আমরা 1970 সাল্ নথর্ক কযাঢথিাল্ রুর্ম অিুটেত ঢিিাহ ঢছল্. প্রথম ঢির্য় 1973 

সার্ল্ দুই িুযর গাইর্ডর মর্ধয হর্য়ঢছল্। নকভ অফ দয মাউন্ডস-এ ঢির্য় খুিই 

সাধারণ এিং আমার্দর প্রঢত িছর দুই িা ঢতিটি হয়। 

 

আপঢি কযার্থিাল্ রুর্ম নমর্ঝ উপর stalagmite ক্রস অধযায় ল্ক্ষয কর্রি? এটি 

একটি গার্ছর স্টার্ম্পর মর্তা। ঢরংগুঢল্ ততঢর হয় যখি গঠর্ির উপর ঢদর্য় 

প্রিাঢহত জল্ সমর্য়র সার্থ সার্থ খঢিজগুঢল্র স্তর ততঢর কর্র। নভজা সমর্য়র 

মর্ধয ঘি ঢরং ততঢর হয়; িায়ার সময়কার্ল্ পাতল্া। স্টযাল্াকিাইি এিং 

স্টযাল্াগমাইি ঢরংগুঢল্ গঠর্ির িয়স ঢিধ োরণ করর্ত িযিহৃত হয় িা। যাইর্হাক, 

ঢরংগুঢল্র নিধ এিং রর্ের তারতময গত 250,000 িছর্র জল্িায় ুপঢরিতেি সম্পর্কে 

অর্িক ঢকছু ির্ল্। 

 

পঢল্ পযারি হল্ একটি স্টযাল্াগমাইি যা আপিার ডািঢদর্কর পর্থর কার্ছ 

স্টযাল্াকিাইর্ির একটি গ্রুর্পর উপর্র থার্ক। পঢল্ পযারি স্টযাল্াগমাইি প্রায় 

ঢিশুি কযাল্সাইি এিং এটি স্বে। এটি স্টযাল্াকিাইর্ির একটি নগােীর উপর্র িৃত্ত্বি 

পার্ে, যা পরিতী অংর্শর টঠক আর্গ ঢসঢল্ংর্য় খাঢল্ পযাচ নথর্ক িৃত্ত্বি নপর্য়ঢছল্। 

স্টযাল্াকিাইর্ির পুর্রা গুেটি অর্িক আর্গই নভর্ে নগর্ছ, তার আসল্ অিস্থাি 

নথর্ক কর্য়ক ফুি দরূ্র উর্টাভার্ি িসঢত স্থাপি কর্রর্ছ। আমরা জাঢি িা ঢকভার্ি 

এই ভারী স্টযাল্াকিাইিগুর্ল্া পর্ড নগল্ িা উর্ট নগল্। জল্ িা কাদার উপঢস্থঢত 

গঠর্ির িতেমাি অিস্থার্ির জিয দায়ী হর্ত পার্র। 

 

গুহায় িিযার এই পি েগুঢল্ কখি ঘর্িঢছল্ এিং আমরা পঢল্র পাচে এিং ঢহমিাহ 

গঢল্ত িিযার মর্ধয সম্পকে সম্পর্কে কী িল্র্ত পাঢর? গুহা সংরক্ষণ এিং এই 

নগাপি ধি রক্ষা করা আমার্দর জিয একটি ঢিশাল্ অগ্রাঢধকার। 1988 সার্ল্, নকভ 

অফ দয মাউন্ডস একটি জাতীয় প্রাকৃঢতক ল্যান্ডমাকে হর্য় ওর্ঠ, যা িযাশিাল্ পাকে 

সাঢভের্সর সার্থ একটি পািঢল্ক-প্রাইর্ভি অংশীদাঢরত্ব। নফডার্রল্ আইি অিুযায়ী 

গুহা নথর্ক ঢকছু ক্ষঢত িা অপসারণ করা অজিধ। 

 

গুহায় িিযার প্রঢতটি পি ে কখি ঘর্ির্ছ তা জািা অসম্ভি। সমর্য়র সার্থ সার্থ 

প্রঢতটি পি ে এত নিঢশ পঢরিতেি এর্ির্ছ, আমরা আজ যা নদঢখ এিং যা অিুভি 

কঢর তার্ত গুহার্ক আকার নদয়। আমরা জাঢি িা এিং সম্ভিত কখিই জািি িা। 

যাইর্হাক, ঢিজ্ঞার্ির অগ্রগঢতর কারর্ণ, আমরা নদখর্ত নপর্য়ঢছ নয পঢল্র 

কাছাকাঢছ ক্রমিধ েমাি স্টযাল্াগমাইিগুঢল্র মর্ধয একটি প্রায় 2,000 িছর পুরার্িা। 

 



 

একটি সাম্প্রঢতক গর্িষণা সমীক্ষায় নদখা নগর্ছ নয ঢিঢির গুহায় গঠিগুঢল্ 

250,000 িছর্ররও নিঢশ সময় ধর্র িৃত্ত্বি পার্ে। ইউর্রঢিয়াম-নথাঢরয়াম নডটিং 

প্রকাশ কর্রর্ছ নয ঢিঢির গুহায় প্রাচীিতম গঠিটি 257,000 িছর আর্গ শুরু 

হর্য়ঢছল্! এটি এখি পয েন্ত মধযপত্ত্বশ্চর্ম নরকডে করা সির্চর্য় পুরার্িা স্টযাল্াগমাইি 

এিং দঢক্ষণ গুহায় অিঢস্থত নযখার্ি আমরা নসফার্ল্াপড ফঢসল্ নদর্খঢছ। 

 

পূি েিতী নরকঢডেং নথর্ক সাক্ষাত্কার্রর উদধ্ৃঢত: 

 

"এঢল্জার্িথ ঢিঘাম রুঢি, যখি গুহাটি আঢিষৃ্কত হয় তখি তার িয়স ঢছল্ 15।" - 

ঢরর্পািোর প্রায় 1989 

 

“নয অংশটি আমার্ক সির্চর্য় নিঢশ ঢিরক্ত কর্রঢছল্, আপঢি একটি ত্ত্বজঢির্সর 

জিয ফ্ল্যাশল্াইি ঢদর্য় যাত্ত্বের্ল্ি, এিং আপঢি কখি িপ অফ ঢহি করর্ত 

যার্েি তা আপঢি জার্িি িা। আপঢি ঢির্জর্ক আির্ক রাখা নথর্ক রক্ষা করর্ত 

পার্রি. আপঢি জার্িি িা কখি আপঢি হঠাৎ জর্ল্ আসর্িি যা আপঢি পার 

করর্ত পারর্িি িা িা এমি একটি পাহাড যা আপঢি িীর্চ িামর্ত পারর্িি িা।" - 

এঢল্জার্িথ ঢিঘাম রুঢি, গুহার মাঢল্ক চাল্ েস ঢিঘাম ঢসঢিয়র্রর নমর্য়। 

 

“রুঢি এই সম্পঢের্ত িড হর্য়ঢছর্ল্ি এিং '39 সার্ল্র গ্রীর্ের িাঢক সময় গুহায় 

হামাগুঢড ঢদর্য়ঢছর্ল্ি। তার িািা মাউন্ট নহার্রি নডর্ভল্পারর্দর পরিতী িসর্ন্ত 

িযিসার জিয গুহা নখাল্ার জিয আমন্ত্রণ জাঢির্য়ঢছর্ল্ি এিং নযর্হতু নকভ অফ 

দয মাউন্ডস 5 ঢমঢল্য়র্িরও নিঢশ নহাস্ট কর্রর্ছ।" - ঢরর্পািোর প্রায় 1989 

 

"লু্ঢসল্ নিচল্ার উইসকিঢসর্ির অিযতম িড পয েিক আকষ ের্ণর প্রথম ঝুোঁ ঢকপূণ ে 

ঢদিগুর্ল্ার কথা মর্ি নরর্খর্ছি।" - ঢরর্পািোর প্রায় 1989 

 

“তারা তার্দর স্ত্রীর্দর ওখার্ি ঢির্য় ঢগর্য়ঢছল্ এিং আমার্দর ঢির্য় ঢগর্য়ঢছল্ আর্গ 

আপিার্ক এই সমস্ত ঢকছুর উপর্র আর্রাহণ করর্ত হর্ি এিং আপিার পদর্ক্ষপ 

এিং সিঢকছু নদখর্ত হর্ি। এিং আমরা এিা টঠক কর্রঢছ. আমরা জািতাম িা কী 

ঘির্ত যার্ে।” - লু্ঢসল্ নিকল্ার, গুহা ঢিকাশকারী কাল্ ে ঢপ নিচল্ার্রর স্ত্রী 

 

"নিচল্ার এিং হযার্িমযাি পঢরিারগুঢল্ পর্রর 30 িছর্র গুহাটির মধয ঢদর্য় িছর্র 

100,000 দশ েকর্দর ভ্রমণ করর্ত নদর্খঢছল্৷ িাচ্চারা গাইড ঢহসার্ি কাজ করত এিং 

এমিঢক নপাস্টকার্ডের জিয নপাজ ঢদত।” - ঢরর্পািোর প্রায় 1989 



 

 

"এিা কাজ অর্িক ঢছল্. আমরা সিাই কর্ঠার পঢরশ্রম কর্রঢছ। অঢধকাংশ ঢশশু 

এিং সি, উভয় পঢরিার্রর. তারা সিাই ঢিঢভন্ন সমর্য় নসখার্ি কাজ কর্রর্ছি। 

আমার্দর অর্িক চমৎকার মািুষ ঢছল্ যারা আমার্দর জিয কাজ কর্রর্ছ।" - 

লু্ঢসল্ নিকল্ার, গুহা ঢিকাশকারী কাল্ ে ঢপ নিচল্ার্রর স্ত্রী 

 

এটি এমি একটি এল্াকা নযখার্ি হাজার হাজার িা ঢমঢল্য়ি িছর ধর্র চরম ঘিিা 

দ্বারা ঢিরামঢচঢহ্নত ধীর্র ধীর্র পঢরিতের্ির দীঘ ে সমর্য়র প্রমাণ রর্য়র্ছ। 

স্টযাল্াগমাইিটি সন্ধাি করুি যা একটি িসার পাঢখর মর্তা। "সংকীণ ে" এ প্রর্িশ 

কর্র, আপিার িাম ঢদর্ক গুহার নমর্ঝর্ত স্পস্পঢল্ওর্থম নসগর্মন্টগুঢল্ ল্ক্ষয 

করুি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

স্টপ 9 - সংকীণ ণ 

 
"পৃঢথিীটি সমর্য়র সার্থ সার্থ অদৃশযভার্ি ধীর পঢরিতের্ির মাধযর্ম রূপান্তঢরত 

হর্য়ঢছল্, ধ্বংস এিং পুিঢি েম োর্ণর ঢিয়ঢমত চর্ক্রর মধয ঢদর্য় যার্ে, যার 

অর্িকগুঢল্ আজ আমরা আমার্দর চারপার্শ নদখর্ত পাত্ত্বে।" - নজমস হািি, 

"ত্ত্বজওল্ত্ত্বজর জিক", প্রায় 1788 

 

পথটি এখি ঢিঢভন্ন গুহা গঠি দ্বারা সাঢরিি একটি ঢগঢরপর্থর মধয ঢদর্য় এঢগর্য় 

নগর্ছ। আপঢি সরু পর্থর মধয ঢদর্য় যাওয়ার সময়, আপিার্ক পাশ কাটির্য় নযর্ত 

হর্ত পার্র। ওয়াকওর্য়র উভয় পার্শ জল্ রর্য়র্ছ এিং গভীর নদখার্ি, যা 

প্রঢতফল্র্ির দ্বারা সৃষ্ট একটি ঢিভ্রম। পাঢি মাত্র কর্য়ক ইত্ত্বঞ্চ গভীর। 

 

 



 

 

স্টপ 10 - কলাে রুে 

 
“আপঢি যঢদ এই গুহায় ঢির্চর মর্তা পঢরর্ির্শর িণ েিা ঢদর্ত চাি। আপঢি িুঝর্ত 

পারর্িি িা নয আপঢি যখি এখার্ি আর্ছি, এটি কতিা অদ্ভুত। এিং এখার্ি 

প্রাকৃঢতক পঢরর্িশ সম্পূণ ে অন্ধকার। এিং নয ভূতি, আপঢি ঢশখর্ত পার্রি 

অর্িক আর্ছ. শুধু গুহা সম্পর্কে িয় ঢকন্তু সমর্য়র সার্থ সার্থ উইসকিঢসি 

কীভার্ি পঢরিঢতেত হর্য়র্ছ। এিা আমার্ক উপল্ঢি কর্র নয পৃঢথিী আশ্চয েজিক 

ত্ত্বজঢির্স ভরা। এিং নসই ত্ত্বজঢিসগুঢল্র অর্িকগুঢল্ আপিার ধারণার নচর্য় 

কাছাকাঢছ। একর্শা ফুি দরূ্র, মাটির একর্শা ফুি িীর্চ নকাণার চারপার্শ 

আশ্চয েজিক ত্ত্বজঢিস থাকর্ত পার্র। নসখার্ি সি ধরর্ণর ঢিস্ময় রর্য়র্ছ এিং 

আপঢি কখিই জার্িি িা নকাথায়, নযমি ঢিস্মর্য়র প্রকৃঢত, আপঢি কখিই জার্িি 

িা নয নসগুঢল্ নকাথায় আর্ছ িা নকাথায় আসর্ি। তারা নসখার্ি আর্ছ এিং এই 



 

গুহা তার্দর মর্ধয একটি।" – ডঃ ঢরচাডে স্লিার, ইউঢিভাঢস েটি অফ মযাঢডসি 

ত্ত্বজওল্ত্ত্বজ ঢমউত্ত্বজয়ার্মর পঢরচাল্ক 

 

স্তর্ম্ভর গঠি ঘর্ি যখি স্টযাল্াকিাইি এিং স্টযাল্াগমাইি ঢমঢল্ত হর্য় স্তর্ম্ভর মর্তা 

গঠি ততঢর কর্র। এই এল্াকায় অর্িক কল্াম আর্ছ. একটি স্তম্ভ গটঠত হয় যখি 

একটি স্টযাল্াকিাইি এিং একটি স্টযাল্াগমাইি একসার্থ িৃত্ত্বি পায়, িা যখি একটি 

িা অিযটি নমর্ঝ িা ছার্দ নপৌৌঁছায়। 

 

পূি ে গুহাটি স্তর্ম্ভর িাইর্র প্রায় 300 ফুি পয েন্ত চল্র্ত থার্ক, ঢকন্তু এটি এতিাই সরু 

এিং অঢিশ্বাসয স্পস্পঢল্ওর্থম ঢদর্য় ভরা নয এটির মধয ঢদর্য় যাওয়া অিাস্তি। পূি ে 

গুহার অংর্শর সমান্তরাল্ একটি িার্িল্ মািুষর্ক ক্ষঢত িা কর্র স্পস্পঢল্ওর্থমগুঢল্র 

নসৌন্দয ে উপর্ভাগ করর্ত নদয়। 

 

আপঢি গুহা ভ্রমর্ণর পরিতী ঢিভার্গ যাওয়ার সার্থ সার্থ আপঢি একটি মািিসৃষ্ট 

সুডর্ঙ্গ প্রর্িশ করর্ছি। সুডঙ্গটি 1957 সার্ল্ নশষ হর্য়ঢছল্ এিং দশ েিাথীর্দর 

গঠর্ির প্রাকৃঢতক নসৌন্দয ে রক্ষা কর্র িাঢক গুহা নদখার অিুমঢত নদয়। যঢদও এটি 

একটি মিুষযসৃষ্ট সুডঙ্গ, তিুও আমরা নদয়াল্ িা ছাদ স্পশ ে কঢর িা কারণ আমার্দর 

ইঢতমর্ধযই অর্িক এল্াকায় গঠি িৃত্ত্বি নপর্য়র্ছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

স্টপ 11 - বিউটট রুে 

 
পূি েিতী নরকঢডেং নথর্ক সাক্ষাত্কার্রর উদধ্ৃঢত: 

 

“আমরা জািতাম নয এটি এমি ঢকছু যা নল্ার্করা এর্স নদখর্ত চাইর্ি। এিং এটি 

ঢিকাশ করা উঢচত।" - নেড হযার্িমযাি জঢুিয়র, গুহা ঢিকাশকারী নেড এইচ 

হযার্িমযার্ির নছর্ল্ 

 

এই দুটি জািাল্া 1948 সার্ল্ জিসাধারর্ণর জিয উমুক্ত করা হর্য়ঢছল্, যা ভূগভেস্থ 

গুহার পঢরর্ির্শ সম্ভািয ঢিঢভন্ন গঠর্ির একটি আভাস প্রদাি কর্র। প্রথম 

উইর্ন্ডাটি হল্ নজম রুম এিং নযটি 1946 সার্ল্ নখাল্া হর্য়ঢছল্ এিং 1948 সার্ল্ 

নসর্ন্টঢিয়াল্ রুমটি চালু্ হর্য়ঢছল্৷ উইসকিঢসি রাজয হওয়ার 100 িছর পর্র এটি 

জিসাধারর্ণর জিয উমকু্ত ঢছল্ ির্ল্ এটির িামকরণ করা হর্য়ঢছল্৷ 

 

আপঢি এখি এই দুটি উইর্ন্ডার মর্ধয প্রায় প্রঢতটি ধরর্ণর স্পস্পঢল্ওর্থর্মর উদাহরণ 

নদখর্ত পার্রি। অিিয নমৌমাঢছর স্টযাল্াগমাইিস এিং িযাপারী 

স্টযাল্াকিাইিগুঢল্ সন্ধাি করুি। 

 

গুহার িযাপাঢর পদোর মর্তা ঝুর্ল্ থার্ক এিং ঢকছু স্টযাল্াগমাইি নমৌমাঢছর মর্তা। 

ঢরমর্স্টাি ডযামগুঢল্ প্রিাঢহত পাথর্রর পৃে িরাির অস্পষ্ট পুল্ ততঢর কর্র, যখি 

নশল্ফ পাথর একটি পলু্র্ক রক্ষা কর্র যা িীর্চ নথর্ক উর্ঠ আর্স। একটি ঢিশাল্ 

স্তম্ভ গুহার নমর্ঝ নথর্ক ছার্দ উর্ঠ নগর্ছ। 



 

স্টপ 12 - আশ্চর্ ণ গুহা 

 
"আঢম মর্ি কঢর নল্ার্করা স্টযাল্াগমাইিস এিং স্টযাল্াক্টাইিগুঢল্ নদর্খ এিং মর্ি 

কর্র নয তারা সুন্দর গঠি, ঢকন্তু তারা সমর্য়র সার্থ সার্থ পৃঢথিীর জল্িায়ু 

সম্পর্কেও নয জ্ঞার্ির সম্পদ রার্খ তা তারা উপল্ঢি করর্ত পার্র িা।" - ড. 

কযার্মরি িযার্চল্র, মযাঢডসি ত্ত্বজওসার্য়ন্স ঢিভার্গ উইসকিঢসি ঢিশ্বঢিদযাল্য় 

 

এই অঞ্চল্টি 1957 সার্ল্ খিি করা হর্য়ঢছল্ এিং নসই সমর্য়ই এই আশ্চয ে গুহাটি 

প্রথম আঢিষৃ্কত হর্য়ঢছল্। এই গুহাটি একটি আশ্চয েজিক ঢছল্ কারণ সুডঙ্গটি 

খিিকারী নল্ার্করা জািত িা নয এটি নসখার্ি ঢছল্। 

 

একটি গুহার্ক একটি পাথর্রর গতে ঢহসার্ি সংজ্ঞাঢয়ত করা হয় যা প্রাকৃঢতকভার্ি 

ততঢর এিং একজি িযত্ত্বক্তর পর্ক্ষ ঢফি করার জিয যর্থষ্ট িড। এই গতের্ক িল্া হয় 

সারপ্রাইজ নকভ। এই ধরর্ির নছাি গুহা চুিাপাথর্র সাধারণ এিং উইসকিঢসর্ি 

সম্ভিত প্রচুর। উইসকিঢসি স্পস্পঢল্ওল্ত্ত্বজকাল্ নসাসাইটির মর্ত, উইসকিঢসি 

রার্জয 400টি পঢরঢচত গুহা রর্য়র্ছ। 

 

ঢিস্ময় গুহার ঢির্চ নগার্মদ একটি ঢফতা। এই ঢিভার্গ, মযাঢডসি ত্ত্বজও-সার্য়র্ন্সর 

ছাত্র কযার্মরি িযার্চল্র্রর উইসকিঢসি ঢিশ্বঢিদযাল্র্য়র দ্বারা ইউর্রঢিয়াম-

নথাঢরয়াম নডটিং এর মাধযর্ম একটি নছাি িমুিা নিওয়া হর্য়ঢছল্। ঢতঢি খুোঁর্জ 

নপর্য়র্ছি নয িমুিাটি প্রায় 121,000 িছর পুরার্িা। 



 

স্টপ 13 - স্বপ্ন িদী 

 
"প্রকৃঢতর গভীর্র তাকাি, এিং তারপর্র আপঢি সিঢকছু ভাল্ভার্ি িুঝর্ত 

পারর্িি।" - আল্িািে আইিস্টাইি 

 

 

পূি ে গুহার এই নশষ অংশটি স্বপ্ন িদীর ঢদর্ক তাঢকর্য় একটি গমু্বজ এল্াকায় নশষ 

হয়। ত্ত্বিম ঢরভার 250 ফুি ঢপছর্ি প্রসাঢরত এিং এর্কিার্র নশষ প্রার্ন্ত তীিভার্ি 

সংকীণ ে। "িদীর" জর্ল্র পুল্গুঢল্ প্রায়ই অতযাশ্চয ে প্রঢতফল্ি ধর্র। এই এল্াকাটি 

একসময় "ল্ং পন্ড" িার্ম পঢরঢচত ঢছল্ - এটি প্রথম মযার্িজার অযার্ল্ার্জা পুকুর 

এিং তার স্ত্রী, যার প্রথম িাম ঢছল্ ল্ংর্ক শ্রিা জািার্িার জিয গুজি। 

 

নদখর্ত ভুল্র্িি িা! গুহার ফািল্ আিার আপিার মাথার উপর, আইফুল্ নডার্মর 

সার্থ, এটি রর্ে পূণ ে এিং একটি নচাখ জর্ল্ পূণ ে! গুহা চুম্বি হল্ জর্ল্র নফা োঁিা যা 

তার্দর গ্রহণকারীর্দর জিয নসৌভাগয ঢির্য় আর্স! 

 

 



 

স্টপ 14 - েিুষ্যসৃষ্ট টানিল 

 
এই িার্ির্ল্র ঢসঢল্ং এত উোঁচু হওয়ার কারণ ঢছল্ গাঢণঢতক ত্রুটি – টঠকাদাররা 

িার্ির্ল্র এল্াকা খির্ির সময় গুহার গভীরতা ভুল্ভার্ি অিুমাি কর্রঢছর্ল্ি। 

যখি তারা ত্রুটিটি আঢিষ্কার কর্রঢছল্ তখি তারা কল্াম রুম এল্াকায় নপৌৌঁর্ছঢছল্, 

নয কারর্ণ ঢিউটি রুম এিং সারপ্রাইজ নকভ এল্াকায় অর্িক কম ঢসঢল্ং রর্য়র্ছ। 

 

আমরা এখি গুহা নথর্ক প্রস্থাি করার সার্থ সার্থ িার্ির্ল্র মধয ঢদর্য় চল্র্ত 

থাঢক। একটি খঢি খার্দর িীর্চ খুোঁর্জ নপর্ত ছার্দর ঢদর্ক তাকাি৷ মািিসৃষ্ট িার্িল্ 

ততঢরর্ত িযিহৃত নিঢশরভাগ সরজাম এই শযার্ের মাধযর্ম আিা হর্য়ঢছল্। 

পাঢকেংর্য়র প্রর্িশদ্বার নথর্ক িাম ঢদর্ক তাকার্ল্ এই খার্দর শীষ েটি মাউন্ডস 

নরার্ডর গুহা জরু্ড মার্ঠ নদখা যায়। এটি নদখর্ত একটি নছাট্ট িীল্ ছার্দর মর্তা। 

 

 

আজ আসার জিয আপিার্ক অর্িক ধিযিাদ. আমরা আশা কঢর আপঢি 

গুহাটি উপর্ভাগ কর্রর্ছি এিং আমরা আপিার্ক প্রাকৃঢতক স্থািগুঢল্র্ক রক্ষা 

ও সংরক্ষর্ণ সহায়তা করর্ত অিুপ্রাঢণত কর্রঢছ। 

 
 

“আপঢি আর্গ জাির্তি িা এমি ঢকছু খুোঁর্জ পাওয়া সঢতযই নিশ আশ্চয েজিক। 

উইসকিঢসর্ি আমার্দর এমি অঢভজ্ঞতা খুি নিঢশ হয়ঢি। িতুি আঢিষ্কার সঢতযই 

অস্বাভাঢিক।" -জযাক নহাল্র্জহুিার, ঐঢতহাঢসক পরামশ েদাতা 


