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~  ৪থথ ফলথ ৩য় ংখ্যা –কাটতথক ১৪২১ ~  

টদদনয য টদন ংফাদদত্রয াতাম প্রকৃটতয রযাদলয বমার রূ আয ভানুদলয অভানটফকতায ছটফ রদখ্দত 

রদখ্দত আয খ্ফয ডদত ডদত ভ্রভণ টত্রকায ম্পাদকীম ররখ্ািা এই দুজা-ঈদ-দীাফরীয ভযশুদভও বীলণ 

কটিন রাগটছর। কাকটর রনগুদপ্তয ররখ্ািা াওমায য ভদন র তা ম্ভফ। তাাঁয বালাদতই ফটর, "ইটতা 

আভাদদয রদটখ্দমদছ ভানুল ভানুলদক কতিা আঘাত কযদত াদয, ভনুলযদেয কতিা অফভাননা দত াদয। রিা 

ভগ্র ৃটথফীয দে কী বীলণ েটতকয! তফু ভানুল ফাযফায বুর কদয। নৃং আক্রভদণয াত রথদক স্করু-

টিারও ছাড ামনা। স্কদুর ডদত টগদম ফাচ্চাযা আয ফাটড টপদয আদনা। রফাভায আঘাদত টনত টশুদদয 

রদদ ভগথ উদচ দড, রদ যাখ্দত ম আইক্রীদভয টিজাদয। একজন ভা টদদফ টনদজদক তখ্ন খ্ুফ অাম 

ভদন ম"। তফু রল মথন্ত আায আদরা রদদখ্দছন এফং রদখ্াদত রচদমদছন কাকটর। ভ্রভণ কাটটনটি অনয ভাত্রা 

রদমদছ রখ্াদনই। 

ফনযাটফধ্বস্ত কাশ্মীয ও াইদলান-যফতথী অন্ধ্র-ওটডা উকদূরয টযটস্থটত খ্ুফই ভভথন্তুদ। টকন্তু টফলমিা আযও 

দুুঃখ্জনক দম ওদি মখ্ন কাশ্মীয ফদরই টকছু ভানুল যদফ অথফা নীযদফ ভদন কদযন রফ দমদছ। দুদমথাদগয রয 

মতটদন চরদফ ততটদন াাময আদফ, ত্রাণ আদফ, তাযয আভযা ধীদয ধীদয বুদর মাফ। আয ওটদদক 

টপ্রমজনদক াযাদনায রফদনা কাটিদম উদি টনদজয ঘয-রদাকান-আজীফদনয ঞ্চম, জদরয নীদচ াটযদম মাওমা 

পটর জটভ, াটরত শু - রফাঁদচ থাকায উাদানগুটরয ুনটনথভথাদণ মদতা এই জামগাগুটরয াধাযণ ভানুদলয 

অদনদকয ফাদফাকী জীফনিাই রকদি মাদফ। রফডাদত রমদত বারফাট রতা আভযা কদরই, তাদর রখ্ানকায 

ভানুলদদয ভভথী টক আভযা দত াটয না?  
'ভ্রভণ'-এয অনযতভ উদেয 'রদখ্া'। আটভ কী রদখ্টছ আয কীবাদফ রদখ্টছ রই অটবজ্ঞতায ওদযই টনবথয কযদফ 

আভায ভ্রভণ কাটটনয গদড ওিা - তা রকান জামগায প্রাকৃটতক দৃয, ইটতাদয টনদথন রমভন দত াদয, রতভটন 

স্থানীম ভানুলজন, তাদদয খু্-দুুঃখ্, রখ্ানকায ভাজ টযটস্থটত - এযকভ রম রকান টকছুই দত াদয। 'রকাথাম 

মাদফন', 'কী রদখ্দফন', 'রকাথাম থাকদফন', 'কী খ্াদফন', 'কী টকনদফন' -এয ফাইদয রফটযদম আভযাই াটয 

'অনযযকভ রদখ্া'-ম ৃটথফীদক রদখ্দত। রমবাদফ রদদখ্টছদরন ভাদকথা রাদরা, টউদমন াঙ, ইফন ফতুতা টকংফা 

স্বণথকুভাযী, যফীন্দ্রনাথ, টফবূটতবূলণ এফং আযও অদনদকই। আজদকয টদদনয আভযা মাাঁদদয রচাদখ্ রদটখ্-জাটন 

রটদদনয জগৎিাদক। 

রক ফরদত াদয এই ভুদূতথ কাযও রদখ্ায রচাদখ্ আজদকয করকাতা ইটতা দম উিদছ না? 

এফছয ঊনটফং তদকয টতন স্বনাভধনয ফাঙাটর ভটরা অফরা ফু, কৃষ্ণবাটফনী দা এফং কাটভনী যাদময জদেয 

াধথতফলথ। এাঁদদয ভদধয 'ইংরদে ফঙ্গভটরা' খ্যাত কৃষ্ণবাটফনী ফাদদ ফাকী দুজনদক ভ্রভণ ররটখ্কা টদদফ আভযা 

টচটন না। কাটভনী যাম ভ্রভণ ররটখ্কা ননও। তাাঁয একটি ভাত্র ভ্রভণ কাটটনয খ্াটনকিা াওমা মাম ুদযাদনা এক 

াভটমকদত্র। অফরা ফ ুঅফয স্বণথকুভাযী রদফীয ভতই দীঘথটদন ধদয ত্রটত্রকাম ভ্রভণ কাটটন টরদখ্টছদরন। 

টকন্তু তাাঁয ভূর ররখ্াগুটরয অটধকাংই আজ দুষ্প্রায। কৃষ্ণবাটফনীয ফইটি একাটধকফায ুনুঃপ্রকাটত দরও 

াভটমকদত্র ছটডদম-টছটিদম যদম রগদছ অদনক িুকদযা ররখ্াই মা তাাঁয টফদরত ভ্রভদণয অনুলদঙ্গ ররখ্া দমটছর। 

এই ংখ্যাম টতন ররটখ্কায টতনটি দুষ্প্রায ভ্রভণ কাটটন - 'আভাদদয ছুটি'-য তযদপ আজদকয ািদকয জনয।  
উৎদফয টদনগুদরা বাদরা কািুক ব্বায... াাাট রাক করযফ-ও। 

 - দভমন্তী দাগুপ্ত 
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এই ংখ্যাম - 

"...কাদছ টগদম রদখ্া রগর, দূয রথদক মা 

রবদফটছরাভ টিক তাই, দুদধয ুরু য অদু্ভত 

কামদাম দুদিা কাটিয াাদময তুদর রনওমা দে 

কডাই রথদক, চাযবাাঁজ কদয ারাতায ফাটিয 

ওয রযদখ্ অল্প একিু টচটন ছটডদম াদত তুদর 

টদর রদাকাটন, আুঃ! কী দারুণ রখ্দত।"  

- আড্ডা টদদরন রপফকু গ্রুদয ফনু্ধযা 

 

 

"জাান রদিী প্রকৃটতয এক যভয কানন। ইায প্রটত ফৃেরতা, 

প্রটত টগটযটনঝথয, প্রটত গৃ রৌন্দমথভম। প্রকৃটতদদফী এই রদদয 

উয তাাঁায বাোদযয ভুদম রৌন্দমথয যাট অজস্র ধাযাম ফলথণ 

কটযমাদছন..." 

- 'জাান ভ্রভণ' – অফরা ফযু করদভ 

"ফাটয ইদত রদটখ্দত টফরাদতয যাজধানীিী ফড ুন্দয নম। 

উাদত আভাদদয দযয ভত ধধদ চুণকাভ কযা ফড ফড ফাডী 

নাই, আয তাাদত ফুজ খ্ডখ্দডয ফাাযও নাই। রমখ্াদন মাও 

রদটখ্দফ যাস্তায দুই াদবথ রকফর এক যকভ রধাাঁমাদি যদঙয কার 

কার ফাডী, ায রফাঁদধ দাাঁডাইমা আদছ।" 

- 'টফরাদতয গল্প' – কষৃ্ণবাটফনী দাদয ররখ্নীদত 

"এফায রযদরয দুই াবথস্থ ফারুকাযাট রজযাৎস্নাদরাদক এভন ুন্দয 

রদখ্াইদতটছর রম আভযা রদটখ্মা আয চেু টপযাইদত াটয নাই - ; 

টিক রফাধ ইদতটছর রমন আভযা শুভ্রদপণ অচঞ্চর জরযাটয ভধয 

টদমা চটরমা মাইদতটছ।" 

- 'দাটজথটরং ভ্রভণ' – কভুাযী কাটভনী রদনয কথাম 

~  চরযফটত ~  

জীফদন প্রথভফায রেটকং কযদত টগদম ঘুদযটছদরন রভকুে, 

বযাটর অপ ফ্লাওমাথ, ফদ্রীনাযামণ, ভানা, ফুধাযা, টত্রমুগী 

নাযামণ, রকদাযনাথ, গদঙ্গাত্রী-রগাভুখ্ ও মভুদনাত্রী। টপদয এদ 

ডাদমটযয াতাম টরদখ্ রযদখ্টছদরন ভ্রভদণয দীঘথ অটবজ্ঞতায 

কথা। 

- ফুীয কভুায যাদময ভ্রভণ ধাযাফাটক 'টভারদময ডাদমটয'-য 

এফাদয টিতীম ফথ – "পুদরয রদদ টকছুেণ" 
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~  আযটনগয ~  

 

 

আভায ভাদময ফাদয ফাটডয রদদ – অূফথ চদটাাধযাম 

 

~  ফ রদমটছয রদ ~  

 

 

 

যঙফাাটয যাজস্থান – রদফাট ফ ু

 

 

 

 

ভাপ্রস্থাদনয দথ – জুম রগাস্বাভী 

 

 

 

ভদু্রকনযা রাোিী – শ্রাফণী দাগুপ্ত 

 

 

 

 

স্বদেয রাদাখ্ – অটবদলক দা 
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~  বফুনডাঙা ~  

 

 

অনয ইতাটর – কাকটর রনগুপ্ত 

 

 

 

 

কানাডায তলুাযযাদজয কদমকটদন – অমন রচৌধযুী 

 

 

~  রল াতা ~  

আশ্চমথ দযাফয ভরূকাযখ্া – প্রীতভ াা 

 

রং-এ এক যাটত্র – জমন্ত রাা 
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= 'আমােদর ছুিট' বাংলা আnজর্ াল মণপিtকায় আপনােক sাগত জানাi = আপনার েবড়ােনার ছিব-েলখা পাঠােনার আমntণ রiল =

[ 'আমােদর ছুিট' আnজর্াল মণ পিtকার েফসবকু grেপ সদসয্ সংখয্া 20 হাজার ছািড়েয়েছ aেনকিদনi। grেপ িনয়িমত েবড়ােনার ছিব েপাs
করার পাশাপািশ মােঝমেধয্ নানা িবষেয় আ াo জেম oেঠ সদসয্েদর মেধয্। পুেজার ছুিটর িঠক আেগ আেগ েচােখ পড়ল সুিমত নােথর ei
েপাsিট। েবড়ােত আর েখেত আমরা েক না ভােলাবািস! েবড়ােত যাoয়ার আেগ নতুন জায়গায় কী কী েদখা যােব-র পাশাপািশ কী কী নতনু খাবার
পাoয়া যােব েসটাo েখাঁজ িনেয় িনi আেগভােগi। grেপর ei মজার আ াটা পড়েত পড়েত মেন হল েফসবুেক থাকেলেতা dিদনবােদ হািরেয়i
যােব েপাsটা, বরং পিtকার পাতায় জিমেয় পড়া যােব যখন iেc আর েবড়ােত িগেয়o ভুেল েগেল eকবার aথবা বারবারi েচাখ বুিলেয় েনoয়া
যােব। পড়েত পড়েত আমারoেতা মেন পেড় যায় কত কথা, থুিড় িজেভ জল আনা কত sাদ –েপাটর্েbয়ােরর িতlাi েবকািরর হলুদ রেঙর নরম
s  েকক আর নারেকল o িkেম ভরা বানrিট,  হয্াভলক dীেপর oয়াil aিকর্ড েরেsারাঁয় িবশাল  বয্ারাকুডা মাছ, র তবাজার eলাকায়
েহােটল dগর্ায় তািরিন মােছর েঝাল, েগায়ায় েকালাভা িবচ লােগায়া শয্াক-e মৃdমn আেলায় sুiেডর eকটা dদর্াn িডশ, েবনারেসর েগাধুিলয়ায়
রাবিড় আর রামনগর েফােটর্র সামেনর েদাকােন pাণজুড়ােনা লিসয্, বকখািলেত ঝপুিড় েহােটেলর কাঁকড়ার ঝাল... । বলেত বলেতi মেন পড়ল
জয়nীেত িপ.eiচ. i.-র বাংেলায় রােত েকয়ারেটকােরর রাnা গরম গরম হাতrিট আর েদিশ মুরিগর েঝাল েখেয় মুk কেn pশংসা করেত েস
খুব িনsৃহ গলায় utর িদেয়িছল, hম... টাবু ময্াডাম-o তাi বেলিছেলন (েগৗতম েঘােষর 'আবার aরেণয্' িটং-e eেস)। ]

আ া বসােলন সিুমত নাথ আর নেলন থিুড় পড়েলন দময়nী দাশgp -

♦ সুিমত নাথ – েকাথাo েবড়ােত িগেয় েসখােনর েকােনা িবেশষ খাবােরর কথা বা েকােনা েদাকান/েহােটল-e খাoয়ার aিভjতা আপনােদর মেন রেয়
েগেছ – eমন িকছ ুেপাs কrন – িনছক েকৗতূহল।
♦ েসানািল দাস – লাভা েথেক সুনতােলেখালা েযেত রাsার েহােটেল েমােমা িবিk হয়। দাrণ েখেত। েনপািলেদর ৈতির েমােমার েটs বাঙািলেদর
েথেক আলাদা। েগেল েখেয় েদখেবন।
♦ পািরজাত ভ াচাযর্ – হিরdােরর দাদা-েবৗিদর েহােটেলর আলেুপাs, গরম ভাত, কড়কেড় আলভুাজা – বািড়র েথেক দূের oi eক খাবার aতুলনীয়।
িসদ বয্ানািজর্ – েচiল-e শমর্াজীর ধাবা – 50 টাকায় ভরপরু েপটপেুজা (2010-eর কথা বলিছ)। েছা  eকটা ধাবা – eেকবােরi েচােখ পড়ার মত
নয়। aথচ eমন েকান েসিলিbিট েনi িযিন eখােন খানিন। েমাটামুিট ছ'টা িডশ...হােত বানােনা গরম rিট িঘ মাখােনা...uফফফ...
♦ পারিমতা পাiন – আপার েপিলং-e েহিলপয্াড-eর সামেন িসিকিমজ পিরবােরর েদাকােন গরম গরম আলুর পেরাটা আর চা।
♦ চিndমা েচৗধরুী – েকেভnাসর্ – দািজর্িলং...eেদর খাবােরর কথােতা নতুন কের িকছু বলারi েনi...িবখয্াত। িকnt িযিন আমােদর সাভর্ করিছেলন
েসi ভাiয়ার হািসমখু সবেথেক েবিশ মেন পেড়। বাiের প াশ-ষাট জন aেপkা করেছ। aথচ কী ঠা া মাথায় পুেরা চাপটা সামলািcেলন eকটুo
িবরk না হেয়।
♦  aভীক  রায়  েচৗধুরী  –  েছাটেবলায়  বাবা-মার
সে  আgার মহারাজ েহােটেল গরম লাল টুকটুেক
মাংেসর  েঝাল  ভাত।  পুরীর  সাগিরকা  েহােটেল
েশষপােত িচিন  ছড়ােনা টক  দi। সmpিত িদঘায়
গীতা িল  েহােটেলর  িঘ  েদoয়া  আলুেপাs।
িশিলgিড়র  কেলজ  পাড়ার  কােছ  eক  েহােটেল
ধেনপাতার বড়া। আপাতত চলn বােস বেস বেস
ei কটা মেন পড়ল।
♦  aিরিজৎ  চkবতর্ী  –  বh বছর  আেগ  eকবার
dয়ারিসিন  ঘুরেত িগেয়িছলাম। তখন  aবশয্ oi
বাংেলাgেলা েখালা িছল। বাংেলার রাঁধনুী সাঁoতাল
েছেলিট (eখন আর নাম মেন েনi) আমােক আর
আমার  বnুেক  তার  রবািড়  িনেয়  িগেয়িছল
মhয়া খাoয়ােত। সে  িদেয়িছল েপয়ারা পাতার মেধয্ eকটু ননু আর eকটু মিুড়। েসi িদনটা আর oেদর েসi aিতিথ আপয্ায়ন আমার সারা জীবন
মেন থাকেব। যিদ েকানিদন সুেযাগ হয়... বাংেলাটা েখােল... আবার যাব...তেব জািননা oi েছেলিটর সে  আর েদখা হেব কীনা। ♦ পােয়ল ভ াচাযর্
চয্াটািজর্ – পুরী 2014...েতেরাপাবর্েণর েপালাo। বkা ফেরs িরসেটর্র লkীেভাগ চােলর ভাত।
♦ েসৗময্bত gহঠাকুরতা – আগরতলায় েগেল aবশয্i শ েরর েহােটেল ঢঁু মারেবন। eেকবােরi সাধারণ েদখেত eকটা েহােটল িকnt েমনরু তািলকা
িবরাট...দামo খুব েবিশ নয়...সব aেটাচালেকরাi েহােটলটা েচেন।
♦ েগৗরা  pসাদ বয্ানািজর্ – oিড়শার দালমা খুব sাd।
♦ ডঃ েসামা নnা – িসমলার েপিs আর সফিট দাrণ।
♦ িকরণ েচৗধুরী - বয্াংকক আর পা ায়ােত েbকফাs েটিবেলর খাoয়া । জীবেন ভুলব না।

পু র েবদpকাশ িমt – hিষেকেশর কােছ আgা



খাল বেল eকটা েছাট জায়গা আেছ oখােনর রাবিড় খুব
ভােলা েখেত।
♦  িবrত  েসন  –  তখন  আিম  kাস  টুেত
পড়তাম...েহােটেলর নাম মেন েনi...তেব দািজর্িলং eটা
মেন আেছ...েহােটেল েখেয় খুব ভােলােলেগিছল। দীঘার
বালুচরী েহােটেলর খাoয়াo আেগ খুব ভােলা িছল, eখন
বােজ হেয় েগেছ।
♦ সুিsgা দাস – পুরীেত জগnাথ েদেবর েভােগর রাবিড়
মালেপায়া  সহ,  আর  aনয্রকম  eকটা  িমিs  নাড়ু
গজা...eককথায় aসাধারণ।
♦ বিhিশখা ভ াচাযর্ – কািলmং েমােড় পিুলশ েsশেনর
কােছ  রাsার ধােরর েমােমা...।  িসমলার েপিs সmেn
আিমo eকমত।
♦ pদীp কমুার িসংহ – শিkগড় ঘুের আসনু...  'আিদ
লয্াংচা ভবন'-eর লয্াংচা খােবন aবশয্i।
♦ ৈচতািল শীল – রাবাংলায় িগেয় েমােমা আর গয্াংটেকর
eম িজ মােগর্ িস ারা চাট। কলকাতার িমেলিনয়াম পােকর্
িgলড িচেকন সয্াnুiচ o ভজহির মাnায় নেলন gেড়র

আiসিkম।
♦ iিসর তাহা – িস েনs ভাiজাগ। বাসsয্ােnর কােছ হলেদায়ািন সামা েরsেুরেnর িচেকন কািল মিরচ। িদিlেত জামা মসিজেদর কােছ কিরম।
হায়dাবােদ চারিমনােরর কােছ িপsা হােটর হািলম। েসেকndাবােদ iরািন কােফ।
♦ ৈচতািল শীল – আমার যাoয়া হয়িন @iিসর িকnt হায়dাবােদ চারিমনােরর সামেন pিতটা িsট ফেুডর sাদi মেন রাখার মত।
♦ সুকুমার দাস – মিুশর্দাবাদ ঘুরেত েগেল aবশয্i 'কািn' িগেয় oখােনর 'মেনাহরা' খােবন... মন হািরেয় যােব।
♦ iিসর তাহা – বহরমপেুরর ছানাবড়া।
♦ ৈচতািল শীল – জনাiেয়র মেনাহরাo খারাপ নয় তেব সব েদাকােনর না @সুকুমার।
♦ iিসর তাহা – দািজর্িলং-e ময্ল-eর কােছ েgনািরজ আর েকেভnাসর্। িশিলgিড়র কা নজ া েsিডয়ােমর কােছ কlনা পাiস েহােটল।

♦ সুকুমার দাস – কলকাতার ফচুকা।
♦ দীপািnতা মজমুদার – েকালাঘােটর ধাবা...বয্াপক।
♦ ৈচতািল শীল – আের @সুকুমার কলকাতা ছাড়া ফচুকায়
sাদ  পাoয়া  যায়না।  শািnিনেকতেন  েখেয়িছলাম  েপয়ঁাজ
িদেয় ফচুকা! ফচুকােpমীেদর নাiটেময়ার হেয় যােব।
♦ iিসর তাহা – কলকাতার ফচুকা – দয্ েবs।
♦ ৈচতািল শীল - @ দীপািnতা েকালাঘােটর ধাবা বলেত
িbজ  েপিরেয়  eকটা  ধাবা  আেছ  oখােন  েখেয়িছলাম
ভােলাi।  @iিসর  েকানিদন  সাঁতরাগািছ  eেল  জগাছা
থানার uেlািদেক কাসুিn ফচুকা েখেয় যােবন...গয্ারািn
ভুলেত সময় লাগেব। @সুকুমার, গয্াংটেকর eম িজ মােগর্
eকটা  sয্ােkর  েদাকােন  ফচুকা  পাoয়া  যায়  আপনােক
িনেজ  বািনেয়  েখেত  হেব,  oরা  আলু-মশলা  িদেয়  েরিড
কের েদয়। িকnt মাখা নয়, আলুর তরকািরেত েযমন আলু
থােক েতমন। ভােলাi লােগ েখেত।
♦ েদব ী নnী – লাটাgিড়েত aরণয্ বেল eকটা েহােটল
আেছ  oখােনর  েরsেুরেn  সিতয্  eত  ভােলা  রাnা  মেুখ
েলেগ থাকার মত। সব রাnাi খবু ভােলা। ধু েসiজনয্i
আবার েযেত হেব।
♦ সায়নী েচৗধুরী – মেুসৗরীর ময্ল-e েপিs...iয়ািm।
♦ রtা gহ – মাiথেনর িজিলিপ দাrণ েলেগিছেলা। aমিৃতর মেতা পয্াঁচ িকnt পাতলা। িbেজ oঠার আেগ টুয্িরs লেজর কােছ।
♦ িনেকত সাহা – িশমলুতলার ছানা, oয়ান (rপকেু র পেথ) eর ডািলয়া, িচেtর েমােমা...আরo aেনক eমন sিৃত আেছ।

♦  িসdাথর্  কমর্কার – বh আেগ...1971
সােলর  কথা  বলিছ...আিম  তখন  কেলেজ
পিড়...dারকায় পুরী আর রাবিড় েখেয়িছলাম...েস
sাদ ভুলেত পািরিন।
♦  কণাদ  েচৗধুরী  -  পুরীর  মিnেরর  pধান
pেবশপেথর  ডানিদেক,  মিnেরর  েদoয়ােলর
বাiের কেয়কটা েদাকান  আেছ, খুব ভাল রাবিড়
পাoয়া  যায়।  আর  বাঁিদক  িদেয়  েয  রাsাটা
sগর্dােরর  িদেক  িগেয়েছ  গজার  েদাকানgেলার
পাশ িদেয়, েসi রাsা িদেয় হাঁটেত হাঁটেত যািc
আিম  আর  আমার  বড়  েমেয়,  েদখলাম  eকটা
েদাকােনর সামেন  েবশ বড় eকটা কােলা কড়াi
uনুেন বসােনা, dধ jাল েদoয়া হেc, আর dেধর
oপর  েথেক  সাদা  মত  িকছু  eকটা  তুেল
শালপাতার  বািটেত  পিরেবিশত  হেc  েkতার
কােছ। দাঁিড়েয় েগলাম dজেনi, কােছ িগেয় েদখা
েগল, দূর েথেক যা েভেবিছলাম িঠক তাi, dেধর
পrু  সর  adুত  কায়দায়  dেটা  কািঠর  সাহােযয্

তুেল েনoয়া হেc কড়াi েথেক, চারভাঁজ কের শালপাতার বািটর oপর েরেখ al eকটু িচিন ছিড়েয় হােত তুেল িদল েদাকািন, আঃ! কী দাrণ
েখেত। িকছুিদন আেগi ঘুরেত িগেয়িছলাম প িলে র, যাoয়ার আেগ inারেনট সাচর্ কের নানা সাiট েথেক েজেন েনবার েচ া করিছ জায়গাটা
কীরকম, হঠাৎ কেরi েপেয় েগলাম eকিট েবড়ােনা সংkাn bগ, েলখক তার প িলে র েবড়ােনার aিভjতা িলখেত িগেয়, কােছi নীলিগিরর
eকিট িমি র েদাকােনর নাম িদেয়েছন, েসi েদাকােনর িমি  নাকী দাrণ। aতeব কী আর করা, েবিরেয় েফরার িদন নীলিগির বাজাের খুঁেজ বার
করা হল েদাকানটা, নাম "নীলিগির সiুটস"। িমি েত িমি েত ছয়লাপ, নানান ধরেনর সsুাd িমি র sাদ েনoয়া েগল, িকnt নজর েকেড় িনেলা,
লmােট eক রসেগাlা, যার sানীয় নাম "পাশবািলশ"। েদাকােনর খবরটা িযিন িদেয়িছেলন, তােক আর ধনয্বাদ জানােনা হয়িন, তার কােছ িচরঋণী
েথেক েগলাম। যািcলাম রায়েগাড়া েথেক িচtেকাট, পেথ eকরাত কাটালাম েকারাপুেটর সািকর্ট হাuেস, রােt েশষপােত পাoয়া েগেলা aপূবর্ sােদর



দাrণ রসেগাlা। েখাঁজ করা হল েদাকােনর, েকারাপটু বাজােরর িভতের eকিট েহােটেলর নীেচ িমি র েদাকান, েহােটেলর নামিট eখন মেন েনi,
িকnt িমি র sাদ মেুখ েলেগ আেছ eখনo।
♦  সুিsgা  দাস  -  @কণাদ  েচৗধুরী...ei
প িলে র যাoয়ার পেথ ননীেচারা মিnর পের।
oখােনর pসাদ  মািটর ঘিটেত  kীর  আর বাiের
েদাকােন েখলাম ছানােপাড়া ... dদর্াn।
♦ সুিsতা েসনgp  – eনেজিপ  েথেক  দািজর্িলং
যাoয়ার পেথ পি মব  পযর্টেনর eকটা েরsেুরn
আেছ  সকেলi  জােনন...dদর্াn  খাবার  বানায়,
দাrণ চা আর েতমিন ভাল েমােমা। দািজর্িলং-eর
েকেভnাসর্-eর  েbকফাs,  েgনািরর
কুিকজ...aবশয্i  খােবন...না  েখেল  ঠকেবন।
িসিকেমর  েকােনা  েরাডসাiড  েদাকােন  নডুলস
সুয্প...eকদম আ িলক...aবশয্i াi করেবন।
িসিকেমর  gােমর  মানষু  খুব  aিতিথবৎসল  আর
বnুভাবাপn।  িসিকেমর  েয  েকানo gােম  েগেল
ঘের ৈতির শাশা iতয্ািদ খাoয়ােব...oেদর সে
oেদর ঘের না েগেল  েবাঝা যায়না কত aেl,
কত  সnুরভােব  থােকন  oরা।  কণর্াটক  (বা ােলার)  েগেল  aবশয্i  oেদর  sানীয়  িখচুিড়  েখেয়  েদখেবন  –  নাম  'িবিস  েবেল  ভাত'...দাrণ
লাগেব...লাে  েখেল eর সে  সাধারণত কাডর্ রাiসo েদয়। িদিlেত aবশয্i ফচুকা খােবন... আলাদা dরকম বলেবন...eকটা িমিs ফচুকা পাoয়া
যায় eকরকম চাটিন  িদেয়...  oখােনর েতঁতুল জল হয়না...পুিদনা পাতার জল...eকবার েখেল oi aনয্রকম ফচুকা ভােলালাগেত r করেব।
তারািপেঠর dপুেরর েভাগ aেনেকi েখেয়েছন...েসটাo িকnt দাrণ :-) :-)
♦ রাজা সদুীp রায় েচৗধুরী – aমতৃসেরর িজিলিপ আর কাটরার gলাপজামনু।

♦ েগৗতম বয্ানািজর্ – তু া িবিরয়ািন আর
কাবাব  –  লখেনৗ-eর  আিমনাবাদ  o  েগামতী
নগের,  হজরতগে র  বােsট  চাট,  আিমনাবােদর
pকাশ কুলিফ দাrণ িবখয্াত... েখেতi হেব।
♦ পাথর্ েসনgp  – রাজsােনর জয়সলমীের েকর
সাংির, ডাল বািট চুরমা েখেত দাrণ েলেগিছল।
♦ েসৗগত পাল – ঘাটিশলায় গেণেশর কালাকাঁদ
আর aেযাধয্া পাহােড় কাঁচা শাল পাতায় জড়ােনা
েদিশ মিুগর্ েপাড়া...
♦ pতাপ িব াস – পুরীেত রাsার ধাের চা েখেয়িছ
aসাধারণ।  aেনক  জায়গােতi  রাsার  ধােরর
েছাটখােটা  েদাকােনর  চা  েবশ  ভাল  েলেগ  যায়,
আবার েকাথাo মেুখi েতালা যায়না। িকnt পুরী বা
ভুবেন ের যতবার েখেয়িছ খারাপ লােগিন। চােয়র
pস  েটেন  আনলাম  আসেল  বাঙািলর চা  িনেয়
eকটা আলাদা ভাল লাগা আেছi। গড়প েকােটর
পলাশবীিথর  আলুর  দম  খুব  sাd।  েকালকাতায়
েমাহনবাগান  kােবর কয্ািnেনর আলরু দম  – 8

টাকােত eত ভােলা আলুর দম আিম েকাথাo খাiিন।
♦ ৈহমnী পাল – িসিকেমর েরাডসাiড েমােমা। দািজর্িলং-eর েgনািরজ-eর েকােনা পদ, মানািলেত িবপাশা নদীর ধাের গরম ময্ািগ। iংলে র েরাড
শপ-eর গরম েডানাট, কলকাতার েরাল, ফচুকা...কত বলব...
♦ সুিমত নাথ – বাহ...pচুর িকছু জানেত পারলাম...েকu eiসব জায়গায় েবড়ােত েগেল িন য় েচেখ েদখেবন...grেপর সব সদসয্েদর aসংখয্
ধনয্বাদ।
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灴瑨বড়ােনার মতই বইপড়ার আদতও বাঙািলর 灴瑨চনা সখ – তা ছাপা 灴瑨হাক বা ই-বুক। পুেরােনা মণ

কািহিন িলর ন ালিজয়া তােত এেন 灴瑨দয় একটা অন রকম আেমজ। আজেকর মণি য় বাঙািল

灴瑨লখক-পাঠেকরা অেনেকই শতা ী াচীন এইসব 灴瑨লখা িল পড়ার সুেযাগ পানিন। 'আমােদর ছুিট'-

র পাঠকেদর জন  পুেরােনা সামিয়ক পি কার পাতা 灴瑨থেক অথবা পুেরােনা বইেয়র িকছু িকছু

িনব摡ািচত অংশ ধারাবািহকভােব কািশত হে  পি কার পাতায়।

 

বাংলােদেশর

থমিদককার নারীবাদী িহেসেব 灴瑨লডী অবলা বসু একিট পিরিচত নাম – তাঁর

জ  ১৮৬৪ সােলর ৮ আগ । বাংলার 灴瑨মেয়েদর কােছ িশ ার আেলা 灴瑨পৗঁেছ

িদেত ১৯১৯ সােল 'নারী িশ া সিমিত' িত া কেরিছেলন অবলা। িবধবােদর

িনভ摡র কের 灴瑨তালার লে  'িবদ াসাগর বাণীভবন', 'মিহলা িশ  ভবন' ও

'বাণীভবন 灴瑨 িনং ুল' নামক িত ান াপন কেরন। ামী খ াত 港⼺ব ািনক

জগদীশচ  বসুর মৃতু র পর তাঁর সি ত এক ল  টাকা িদেয় 'অ াডা স

াইমাির এডুেকশন' নামক িত ান 港⼺তির কেরন। ১৯৫১ সােলর ২৬ এি ল

অবলা বসু কলকাতায় মারা যান। আমৃতু  িতিন িছেলন া  বািলকা

িবদ ালেয়র স ািদকা। ২০১৪ সাল তাঁর জে র সাধ摡-শতবষ摡।

তৎকালীন নামী ইংেরিজ পি কা 'মড摡ান িরিভউ'-এ নারীিশ া-নারী াধীনতা

িবষয়ক তাঁর একািধক ব  কািশত হেয়িছল। পাশাপািশ িবিভ  বাংলা

সামিয়ক পি কায় 灴瑨বিরেয়িছল তাঁর 灴瑨বশ িকছু ব  এবং মণ কািহিন।

জগদীশচ  বসুর সে  ব বার 灴瑨দশ-িবেদশ মণ কেরন অবলা। তাঁর ছড়ােনা

িছটােনা গদ  রচনা িলর িকছু িনদশ摡ন একিটমা  সংকলেনই পাওয়া যায় –

জগদীশচ  বসু ও 灴瑨লডী বসুর ব াবলী নােম।

থম জাপান মণকারী বাঙািল মিহলা হির ভা তােকদার 'ব মিহলার

জাপানযা া' বইিট কািশত হয় ১৯১৫ সােল। এর িঠক পের পেরই ১৯১৬

সােলর থমিদেক অবলার 灴瑨লখা 'জাপান মণ' কািহিনিট সামিয়ক পি কায়

কািশত হেয়িছল। তােকদা জাপান িগেয়িছেলন ১৯১২ সােল। অবলা বসু ১৯১৫ সােলর 灴瑨ম-জুন মাস নাগাদ জাপান যান।

জাপান মণ

অবলা বসু

এখন এিসয়া, 灴瑨কবল এিসয়া 灴瑨কন, সম  জগেত জাপান এক মহাজািত বিলয়া সভ  জগেত গণ  ও বরণীয়, িক  অ 摡শতা ী পূে 摡 এই জাপােনর নাম

灴瑨কহ েন নাই। িক কিরয়া এই জািত এত অ িদেন এত উ িত কিরল, ইহা জািনেত উৎসুক হইয়া আিম আেমিরকার কািলফিণ摡য়ার সান ািনে া ব র

হইেত এক খািন জাপানী জাহােজ জাপান যা া কির। আিম ইহার পূে 摡 অেনক ইংরাজী জাহােজ যাতায়াত কিরয়ািছ বেট, িক  জাপানী জাহােজ সামান

ক 摡চারী পয摡  灴瑨য 灴瑨সৗজন  ও ভ তা ারা আপ ািয়ত কেরন, তাহা 灴瑨দিখেল মু  হইেত হয়। তাঁহারা যা ীগেণর সুখ া ে র িত জা ত দৃি  রােখন,

অন ান  灴瑨কা ািনর জাহাজ অেপ া অ  ব েয় িক  তদেপ া অিধক আরাম ও সুেখ জাপানী জাহােজ যাতায়াত করা যায়। সুতরাং জাপানী জাহাজ

灴瑨কা ানী ধীের ধীের 灴瑨য অন ান  িতেযাগী জাহাজ 灴瑨কা ানীেক পরা  কিরয়া শা  মহাসাগের অি তীয় ভু  াপন কিরেব, এখনই তাহার সূচনা

灴瑨দখা যাইেতেছ।

মেধ  মেধ  তার িবহীন 灴瑨টিল াফ 灴瑨যােগ পৃিথবীর সংবাদ আমােদর জাহােজ আিসত, 灴瑨ভাজন সমেয় েত েকর আসেনর িনকট 灴瑨স সকল সংবােদর এক

এক খ  িতিলিপ দ  হইত। আমােদর জাপান 灴瑨পৗঁিছবার ই িদন পূে 摡 জাহাজ 灴瑨কা ানীর িডের র একজন িস  ধনী জাপানী তারহীন 灴瑨টিল াফ

灴瑨যােগ জাহােজর যা ীিদগেক তাঁহার বাটীেত িনম ণ কিরেলন। 灴瑨টািকও 灴瑨পৗঁিছয়া িত যা ী তাঁহার গৃেহ আিতথ  হণ কিরয়া তাঁহার 灴瑨সৗজন  ও যে

আপ ািয়ত হইয়ািছেলন। বলা বা ল , 灴瑨য িত স ােহ তাঁহােদর জাহাজ ব ের আিসেলই িত যা ী এই েপ তাঁহার গৃেহ িনমি ত হইয়া নূতন 灴瑨দেশ

িবেদশীেয়র আিতেথ  মু  হইয়া জাপানী জাহাজ িভ  অন  জাহােজ যাতায়াত কেরন না।

ইয়ােকাহামা ব ের অবতরণ মা  এই নূতন 灴瑨দশটী আমােদর চে  অিত মেনারম 灴瑨বাধ হইল। এ পয摡  যত 灴瑨দশ 灴瑨দিখয়ািছ, তাহা হইেত এই 灴瑨দশ

স ূণ摡 িভ  কােরর। পূে 摡 বিলয়ািছ, 灴瑨য প াশ বৎসর পূে 摡 灴瑨কহ জাপােনর নাম েন নাই, যখন আেমিরকার জাহাজ বলপূ 摡ক তাহােদর ব ের েবশ

কের, তখন তাহােদর চ ু ফুিটল এবং ান জি ল, 灴瑨য জাপান িভ  অন  灴瑨দশ আেছ এবং 灴瑨স 灴瑨দেশর 灴瑨লাক 灴瑨শৗয摡 বীেয摡  িক প পরা া । তাহা 灴瑨দিখয়া

তাহারা আপনােদর স 摡িবধ উ িত সাধেন দৃঢ়সংক  হইল। ইয়ুেরাপ ও আেমিরকা হইেত উপযু  িশ ক আনাইয়া 灴瑨দেশ িব িবদ ালয় াপন কিরল।

এতি  তাহারা িশ ার জন  ইয়ুেরাপ ও আেমিরকায় দেল দেল যুবকিদগেক পাঠাইেত লািগল; তাহারা 灴瑨কহ মুেট, 灴瑨কহ 港⼺দিনক মজীবী হইয়া 灴瑨কহ বা

পাচক ও ভৃত  হইয়া ভ  গৃেহ েবশ কিরয়া তাহােদর রীিতনীিত িশিখত, 灴瑨কহ বা কারখানা ও 灴瑨দাকােন কাজ িশিখত। এই ু কায় জািতর ন তা ও

= 'আমােদর ছ�ু' বাংলা আ�জ�াল �মণপি�কায় আপনােক �াগত জানাই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =
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িবনেয় তু  হইয়া সকল 灴瑨দেশর 灴瑨লাকই তাহােদর ভালবািসত। তখন 灴瑨কহ ে ও মেন কের নাই, 灴瑨য এই জািত জগেতর অন  সভ  জািতর সিহত

সমক তা কিরেব বা একিদন তাহােদর িশ েকর ান অিধকার কিরেব। নানা 灴瑨দশ হইেত ব  灴瑨লাক পূ 摡 灴瑨দেশ অবি ত এই সু র 灴瑨দশ 灴瑨দিখেত আেসন।

আমােদর সে  ই জন টল েদশীয়া নারী জাপােন যাইেতিছেলন, ইহার পূে 摡 একবার তাঁহারা ছয় মাস জাপােন বাস কিরয়ািছেলন, িক  তখন 灴瑨চরী

ফুল ফুিটবার সময় নয়, সুতরাং 灴瑨সই ফুল 灴瑨দিখবার জন  এই ি তীয়বার তাঁহারা জাপান যাইেতিছেলন, ইহােত বুিঝেত পািরেব, 灴瑨য জাপান 灴瑨দিখবার

ঔৎসুক  পৃিথবীর 灴瑨লােকর মেন আজ কাল িক প বল এবং দশ摡কগেণর আগমেন জাপােনর আয় িক প বৃি  হয়। যাহা হউক, এত অ  িদেন ইহােদর

এমন উ িত হওয়ােত ইহােদর মেন অহ ার অিতশয় বল হইয়ােছ এবং বািহের ভ  ও িবনয়ী হইেলও ইহােদর অ ের অ ের ধারণা, 灴瑨য পৃিথবীর মেধ

ইহারাই স 摡ে  এবং ইহােদর তুলনায় জগেতর অন  সকল জািত ব 摡র মা ।

জাপান 灴瑨দশটী কৃিতর এক রম  কানন। ইহার িত বৃ লতা, িত িগিরিনঝ摡র, িত গৃহ 灴瑨সৗ য摡 ময়। কৃিতেদবী এই 灴瑨দেশর উপর তাঁহার ভা ােরর

সমুদয় 灴瑨সৗ য摡  রািশ অজ  ধারায় বষ摡ণ কিরয়ােছন, আর জাপানীরাও কৃিতেদবীর যথাথ摡 ভ  উপাসক। িত সু র ান, ইঁহারা এমন পির ার,

পির  ও সুেশাভন কিরয়া রােখন, 灴瑨য তথায় 灴瑨গেল আর তাহা ত াগ কিরয়া আিসেত ই া হয় না।

ব ের অবতরণ কিরয়াই 灴瑨দিখলাম, িরকস গাড়ী িল 灴瑨 ণীব  হইয়া 灴瑨শাভা পাইেতেছ। িত গাড়ী পির ার, পির  ঝ  ঝ  কিরেতেছ, তাহার 灴瑨কান

ান মিলন বা িছ  নেহ। ভাড়াও িনিদ摡 , তাহার জন  灴瑨কান 灴瑨গালমাল নাই। এক এক জন জাপানী এক একটী গাড়ী টািনয়া লইেতেছ, তাহােত 灴瑨কান ক

নাই। 灴瑨সখােন িরকস গাড়ীই অিধক চিলত, যাঁহারা অত  ধনী, তাঁহােদর ই চাির খািন 灴瑨ঘাড়ার গাড়ী আেছ, স িত 灴瑨মাটেররও আিবভ摡াব 灴瑨দখা যায়,

িক  তাহার সংখ া অিত অ । আেমিরকা এক িবশাল 灴瑨দশ, ইহার অ ািলকা িল 灴瑨ষাল বা কুিড় তল, রাজপথ িল 灴瑨যন 灴瑨ঘাড়েদৗেড়র মাঠ, া র িল

অন  িব ৃত, এই সকল 灴瑨দিখয়া আিসয়া যখন এই ু  灴瑨দেশ খ 摡াকৃিত মানুষ িল, তাহােদর অ ুত 灴瑨বশ ভূষা, তাহােদর কা  িনি 摡ত ু  ু  বাড়ী,

কাগেজর ার, জানালা, ু  ু  িত ব  灴瑨দিখলাম, তখন বড় অ ুত মেন হইল। িক  এই খ 摡কায় মানেবরা অিতশয় পির মী ও ক 摡ঠ।

আেমিরকান িপতা মাতা স ানেদর আদর িদয়া ন  কেরন, আেমিরকা থািকেত আমার এই ধারণা হইয়ািছল, িক  জাপােনর স ান পালন ণালী আরও

িব য়কর। জাপােন 灴瑨ষাড়শ বৎসর পয摡  স ান িদগেক 灴瑨কান কার শাসন করা হয় না, তাহারা যাহা ই া, তাহাই কের। মাতা কখনও স ােনর গােয়

হাত তুেলন না। জাপান িশ েদরই 灴瑨দশ, িশ েদর এত আদর য  আর 灴瑨কাথাও এমন 灴瑨দিখ নাই, 灴瑨রেলর গাড়ী বা সভা সিমিতেত 灴瑨দিখয়ািছ, বালক

বািলকােদর বিসেত িদয়া ানাভাব হইেল বেয়ােজ ে রা দাঁড়াইয়া থােকন, আমােদর চে  ইহা অিতশয় িবসদৃশ 灴瑨বাধ হইত। আ েয摡 র িবষয় এই,

জাপােন সামািজক িশ াচােরর িনয়ম অিতশয় কেঠার, িজ াসা কিরয়া অবগত হইয়ািছলাম, 灴瑨য 灴瑨ষাড়শ বৎসর বয়েস যখন স ানিদগেক সামািজক সমুদয়

িনয়েমর স ূণ摡 অধীন হইেত হয়, তখন তাহািদগেক তাহা িশ া িদেত িপতা মাতােক িব ত হইেত হয় না। তখন তাহারা িবনীত, বাধ  ও িপতা ও মাতার

স ূণ摡 অধীন হইয়া পেড়; িবদ া, ান ও কায摡  সুচা েপ িশিখয়া 灴瑨দেশর ভ  স ান হইয়া জীবেনর সকল ক 摡ব  পালন কের। সম  灴瑨দশব াপী ইটী

উৎসব ইহােদর অনুি ত হইয়া থােক, একটী বালক ও অপরটী বািলকােদর উৎসব। গৃেহ স ান জ হণ মা  এই উৎসেবর সূ পাত হয়। বালকিদেগর

জন  পু ষগেণর পু িলকা ও বািলকােদর জন  আদশ摡 নারীেদর পু িলকা সকল িতি ত হয়। উৎসেবর িদেন িত গৃহ হইেত বাদ িন কিরেত কিরেত

পু িলকা িল রাজপেথ বিহগ摡ত হয় এবং বালক বািলকার ি য় নানা িম া  ব  ত হয়। বালকিদেগর উৎসব 灴瑨য মােস হয়, 灴瑨সই মােসর থম হইেত

灴瑨য বাড়ীেত যত পু  স ান আেছ, তত িল 灴瑨রািহত মৎেস র িতকৃিত বাঁেশর উপর ঝুিলেত থােক। জাপানীেদর সং ার এই, 灴瑨রািহত মৎস  অিত বুি মান

ও 灴瑨তজ ী, তাহারা ঝরণার উপেরও িগয়া উিঠেত পাের, তাহারা আশা কের, পুে রাও 灴瑨রািহত মৎেস র তুল  灴瑨তজ ী ও বুি মান হইেব এবং বালকেদর

মেন এই ভাব মুি ত কিরবার জন  কাগেজ 灴瑨রািহত মৎেস র িতকৃিত িন 摡াণ কিরয়া অ েন বাঁেশর উপর ঝুলাইয়া 灴瑨দয়, কাগেজর মাছ িল যখন বায়ুভের

উিড়েত থােক 灴瑨স এক দৃশ । ইয়ুেরাপীয় থার অনু প না হইেলও জাপােন নারীগেণর াধীনতা আেছ, তাঁহারা কাশ  রাজপথ িদয়া অবােধ যাতায়াত

কেরন, তাহােত ল া নাই। চাকরাণী না থািকেল স ান িল লইয়া বািহের 灴瑨বড়াইয়া আনা গৃিহণীরই ক 摡ব । িক  গৃেহ সকল পু েষর সে  ইঁহারা

িমেশন না, গৃহ ামীর ব ুগণ তাঁহার িনকেট আেসন, গৃিহণীর ব ুরা গৃিহণীর িনকট আেসন, িক  বাটীর বািহর হইবার সময় ীেলাক ও পু েষরা এক

বািহর হইয়া থােকন। ীেলােকর অবেরাধ থা না থাকােত 灴瑨সখােন সকেলর শরীর পু  ও সবল। 灴瑨রল গাড়ী ও ােম নারী ও পু ষ অসে ােচ

যাতায়াত কিরেতেছ, 灴瑨দখা যায়। জাপানীরা 灴瑨সৗ েয摡 র উপাসক। সাধারণ উদ ান বা িবেশষ িবেশষ নগের িবেশষ িবেশষ ফুল ফুিটবার সময় সহ  সহ

নর নারী পু  কন া লইয়া 灴瑨সই 灴瑨শাভা 灴瑨দিখেত আগমন কের। তখন 灴瑨সই সাধারণ উদ ান 灴瑨লােক 灴瑨লাকারণ  হয় এবং বালক বািলকািদেগর ফু  মুখ ী ও

পির েদর 灴瑨শাভায় 灴瑨স ান আরও রমণীয় হইয়া উেঠ। জাপানী নারী িশি তা, পির মকুশলা ও গৃহকােয摡  িনপুণা। তাহােদর বসন ভূষেণর আড় র নাই।

রাজ পিরবার  মিহলা বা অিতশয় ধনবােনর গৃেহর নারীগণ 灴瑨 াচ বা িশেরাভূষণ ধারণ কেরন বেট, িক  তাহা রাজকীয় উৎসব ব াপাের, সাধারণ সমেয়

নেহ। আিম ি  আখ াধারী এক ধনী পিরবাের চা পান কিরেত িনমি ত হইয়ািছলাম; তাঁহার প ীর মিণব , ক , িক শরীেরর অপর 灴瑨কান ােন 灴瑨কান

অল ার 灴瑨দিখলাম না। মধ িব  গৃহ  পিরবােরর নারীগেণরও 灴瑨সই প, তাঁহােদর পির দ পির ার, পির , সংযত ও স 摡 কার বা ল  বি 摡ত।

কাহােকও অল ার ধারণ কিরেত 灴瑨দিখ নাই। আমার চে  জাপানী পু ষ বা নারী কাহােকও সু র মেন হয় নাই। তাহােদর শরীেরর 灴瑨কাথাও অল ার

ব বহার কিরেত 灴瑨দিখ নাই। তাহােদর বণ摡 灴瑨গৗর; িক  灴瑨কাটরগত ু  ু  চ ু এবং গ ল উ । জাপানী পু ষ ও নারীর পির েদ বড় পাথ摡ক  নাই,

ীেলােকরা পৃ েদেশ 灴瑨রশমী িফতায় িনি 摡ত একটী িজিনস পিরধান কেরন, তাহােত এই খ 摡াকৃিত নারীেদর আরও খ 摡 灴瑨দখায়। এই ব টীর মূল  ৫

হইেত ৫০ টাকা পয摡  হইেত পাের, ইহাই জাপােন ধনী ও দিরে র িবিভ তা কাশ কের। জাপান এমন সু র 灴瑨দশ, তাহার অিধবাসীরা িত কােয摡

তাহােদর 灴瑨সৗ য摡  ান ও মাি 摡ত িচর এমন সু র পিরচয় 灴瑨দয়, িক  তাহােদর পির েদ 灴瑨স উ ত িচর 灴瑨কান পিরচয় পাওয়া যায় না।

জাপানীেদর গৃহ ালী অিত সু র; কােঠর ু  ু  ঘর, জানালা ও ার কাগেজর, ঘেরর 灴瑨মেজ মা ের আবৃত, মা র ায় এক হাত পু , তাহার উপর

তাহারা পু  আসন বা শ  চতুে াণ ু  ু  গিদর উপর জানু পািতয়া বেস। িবছানা, কাপড় 灴瑨চাপড় ছাইয়া িদেন 灴瑨দওয়ােলর মেধ র 灴瑨দরােজ রােখ,

রাি েত 灴瑨দরাজ হইেত বািহর কিরয়া 灴瑨মেজেত িবছানা পািতয়া শয়ন কের। আমােদর মত তাহােদর গৃেহ আবশ ক, অনাবশ ক গৃহস ার াচূয摡  নাই। এই

জািত 灴瑨যমন পির ার, 灴瑨তমন শৃ লাি য়; গৃহস া বাসন ভৃিতর বা ল  নাই বেট, িক  灴瑨য কয়টী আেছ, তাহা সু র ও পির , িত গৃহে র বাটীেত

কূপ আেছ এবং জল তুিলবার জন  পা  আেছ, তাহা বাঁশ ও কা  িনি 摡ত; বাঁেশর নল িদয়া ান ও র নগৃেহ জল যায়। ইহােদর র ন ণালী অিত

সহজ, সমুদয়ই ায় িস  করা, তাহা চাটনী িদয়া খায়। জাপািনরা ভাত 灴瑨বশী খায়, মাছ ত কাঁচাই অিধক খায়। তাহােদর িম া  েব র ধান উপকরণ

চাউেলর ঁড়া, এই িল অিতশয় উপােদয়। আমরা হাত িদয়া ভাত খাই, িক  জাপানীরা তাহা অিতশয় ঘৃণা কের, তাহারা ইটী কািঠ িদয়া খায়। তাহারা

আপামর সাধারণ সকেল জুতা ও 灴瑨মাজা ব বহার কের এবং 灴瑨দশ দির  বিলয়া জুতার পিরবে 摡 খড়মও পিরয়া থােক। জুতা াের রািখয়া ঘের েবশ

কিরবার িনয়ম, িবেদশীয়গণ যাঁহারা বাঁধাজুতা পেরন, তাহােদর জুতার উপর কাপেড়র জুতা পরাইয়া তাঁহােদর গৃহ মেধ  লওয়া হয়।

জাপােন িত বালক বািলকা াথিমক িশ া লাভ কিরেত আইন অনুসাের বাধ । তাহার জন  灴瑨সখােন েত েক িলিখেত ও পিড়েত পাের। িত প ীেত

ুল আেছ, 灴瑨বতন অিত অ  ৷৹ ৷৶৹ িক ৷৷৹ । তাহােদর িশ াদান ণালী অিত সু র এবং িদন িদন তাহা উ িত লাভ কিরেতেছ। বালক িবদ ালেয়

বালেকরা িত মােস একবার িক িতন মাস অ র একবার িপেঠ 灴瑨বাঁচকা বাঁিধয়া িশ েকর সে  灴瑨দশ মেণ বািহর হয়। তাহােত তাহারা 灴瑨দেশর 灴瑨কাথায় িক

আেছ, জািনেত পাের। পু েক পিঠত ব াপার চে  ত  কের এবং 灴瑨দেশর 灴瑨কান কীি 摡 বা জাতীয় 灴瑨গৗরবজনক অনু ান 灴瑨দিখয়া জাতীয় 灴瑨গৗরেব

তাহােদর মন উ ী  হয় ও 灴瑨স প কায摡  কিরেত তাহােদরও মেন বল আকা া জে , সুতরাং এ প িশ ার মূল  অেনক। বািলকা িবদ ালেয় িলিখেত

পিড়েত িশ াদােনর সে  সে  নারীর 港⼺দনি ন জীবেনর করণীয় সমুদয় কাজ িশ া 灴瑨দওয়া হয়। র ন, ব  পির ার, িহসাব র া, সামািজক 灴瑨সৗজন

কােশর সমুদয় রীিতনীিত, ফুল সাজাইবার ণালী, চা পােন িনম ণ কিরবার সমুদয় িনয়ম িশ া 灴瑨দওয়া হয়।

পূে 摡ই বিলয়ািছ, জাপান িবগত প াশ বৎসেরর মেধ  আপনােদর জাতীয় জীবেনর স 摡 িবভােগ ত উ িত কিরয়ােছ। জাপান তাহার রণতরীর সাহােয

ইংলে র বািণজ  র া কিরেতেছ। ইংরাজ জাপােনর সহায়তা পাইয়াই শা  মহাসাগের িনরাপেদ যাতায়াত কিরেতেছ। ইংরাজ িবপুল রণতরীর ভােব

সমুে  যাতায়াত একেচিটয়া কিরয়া জা 摡াণ জাহাজ সকল Kiel canal-এ ব  কিরয়া রািখয়ােছ। জাপােনর সাহােয ই ইংরাজ শা  মহাসাগেরর

উপিনেবশ সকল র া কিরেত পািরয়ােছ, ইহা জাপােনর সামান  灴瑨গৗরেবর কথা নেহ। িশ া ণালীর েণই জাপান অ  িদেন এমন উ িত কিরেত

পািরয়ােছ। েদেশর িত 灴瑨 ম ইহােদর অি  মাংস ম াগত হইয়া িগয়ােছ। তাহারা 灴瑨দেশর জন  াণ পয摡  িদেত স 摡দা ত। দির  灴瑨দশ হইেলও

তাহােদর অিধক পিরমােণ রাজ  িদেত হয়, িক  তাহা তাহারা আনে  灴瑨দয়। এই অনুপম েদশ ীিত সমুদয় জািতেক একতা ব েন আব  কিরয়ােছ।

কৃত তা ীকার – রবী ভবন াগার, শাি িনেকতন

[ অ েত িকছু িকছু বাংলা বানান টাইেপর অসুিবধাটুকু বাদ িদেল মূল বানান ও িবন াস অপিরবিত摡ত রাখা হেয়েছ। - স াদক ]
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আপনার ম ব  জানােত ি ক ক ন

ধন বাদ সুবীরবাবু। মণ কািহিনর 灴瑨লিখকা িহেসেব অবলা বসুর ায় হািরেয় যাওয়া 灴瑨লখা িলর পুন ার এবং পুনমূ摡ল ায়েণর একটা কাজ

করিছ আপিনেতা জােননই, "পরশপাথর" কাশনা 灴瑨থেক বই আকাের 灴瑨বেরােনার একটা কথা চলেছ। এই "জাপান মণ" 灴瑨লখািটেক উ ার

করেতই 'না মেণ' আমরা শাি িনেকতেন িগেয়িছলাম। এরই মােঝ 灴瑨চােখ পড়ল পুেজাসংখ া ' মণ' পি কার সে  িবনামূেল  খুব অযে  বানান

ভুল সহ ছাপা অবলা বসুর কেয়কিট মণ কািহিন জগদীশচ  বসুর নােম। আমারই ল ায় মাথা নীচু হেয় 灴瑨গল।

- দময় ী [2014-10-22]

এককথায় অসাধারণ। আমরােতা 灴瑨দশ িবেদেশ অেনক ঘুির, িবেদেশর কথা 灴瑨ছেড়ই িদলাম, 灴瑨লিখকার জাপান মেণর িঠক এক শতা ী পেরও

িনেজেদর 灴瑨দশটােকও িচনলাম কই? মা  একশত-একশত পাঁচ পঙি েত 灴瑨গাটা 灴瑨দশটার িশ াব ব া, আিতেথয়তা, সং ৃিত, 灴瑨দশে েমর বণ摡না

আর কােরা 灴瑨লখায় 灴瑨দখা 灴瑨গেছ িকনা আমার জানা 灴瑨নই। তা আবার এক শতা ী পূেব摡। এক িন ােস 灴瑨লখাটা নীরেব পেড়, আনে র 灴瑨থেক

িনেজেদর আচরেন ল াই 灴瑨পলাম 灴瑨বশী। এই জাতীয় 灴瑨লখা কাশ করার জন  আমােদর ছুিট পি কােক ধন বাদ। আ য摡 লােগ এর পেরও

সাধারণ সদস েদর পি কার সমােলাচনা েলা পেড়। ধন বাদ দময় ী।

- Subir Kumar Roy [2014-10-22]
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= 'আমােদর ছুিট' বাংলা আnজর্ াল মণপিtকায় আপনােক sাগত জানাi = আপনার েবড়ােনার ছিব-েলখা পাঠােনার আমntণ রiল =

েবড়ােনার মতi বiপড়ার আদতo বাঙািলর েচনা সখ – তা ছাপা েহাক বা i-বুক। পেুরােনা মণ
কািহিনgিলর নsালিজয়া তােত eেন েদয় eকটা aনয্রকম আেমজ। আজেকর মণিpয় বাঙািল
েলখক-পাঠেকরা  aেনেকi শতাbী  pাচীন  eiসব  েলখাgিল  পড়ার  সেুযাগ  পানিন।  'আমােদর
ছুিট'-র পাঠকেদর জনয্ পেুরােনা সামিয়ক পিtকার পাতা েথেক aথবা পেুরােনা বiেয়র িকছু িকছু
িনবর্ািচত aংশ ধারাবািহকভােব pকািশত হেc পিtকার পাতায়।

 

1864  সােল
বহরমপুেরর কাজলাgােম (aনয্মেত নদীয়ার চুয়াডা ায়) কৃ ভািবনীর জn হয়।
দশ বছর বয়েস কলকাতা , হাiেকােটর্র uিকল ীনাথ দােসর পুt েদেবndনাথ
দােসর সে  িববাহ। েদেবndনাথ িনেজ ucিশিkত িছেলন eবং িনেজর আদশর্ o
িশkায় stীেক গেড় েতােলন। েদেবndনাথ যখন বয্ািরsাির পড়ার জনয্ pথমবার
িবেলত  যান  তখনi কৃ ভািবনী  di  সnােনর  মা।  েদেবndনাথ  িবেলত  েথেক
িফের আসার আেগi তাঁেদর pথম সnােনর মৃতুয্ হয়। েদেবndনাথ যখন েদেশ
েফেরন  তখন  তাঁেদর  কনয্া  িতেলাtমার  বয়স  পাঁচ।  িবেলত  েফরত  েছেলেক
তয্জয্পুt কেরন ীনাথ। েদেবndনাথo আবার পািড় েদন িবেলত। eবাের স ী stী
কৃ ভািবনী।  িকnt  ীনােথর  আপিtেত  কনয্া িতেলাtমা রেয়  যায়  ঠাকুরদাদার
কােছi। মাt দশ বছর বয়েস তার বাবা-মােয়র aমেতi িতেলাtমার িবেয় িদেয়
েদন  ীনাথ।  ei িববাহ  সুেখর  হয়িন।  আট  বছর  িবেলেত  থাকার  পর  িফের
eেসo আর েমেয়র সে  মােয়র নতনু কের েকান েযাগসূt ৈতির হয়িন। 1909
সােল  কৃ ভািবনী  পরপর  sামী  o  কনয্ােক  হারান।  eরপর  েয  দশ  বছর
কৃ ভািবনী  েবঁেচিছেলন,  জনেসবা,  stীিশkার  pসার,  িবধবা ম  o পিততা ম
িনমর্ােণ েকেটিছল।
iংলেn  থাকাকালীনi  কৃ ভািবনী  তাঁর  eকমাt  gn  'iংলেn  ব মিহলা'-র
পাnুিলিপ pকােশর জনয্ কলকাতায় পাঠান eবং তা 1885 সােল pকািশত হয়।
ei বiিটi বাংলাসািহেতয্ মিহলার েলখা pথম মণgn eবং pথম িবেদশ মণ
কািহিন। েদেশ িফের দীঘর্কাল িবিভn সামিয়ক পিtকায় কৃ ভািবনী সামািজক-রাজৈনিতক pবেnর পাশাপািশ েছাটেদর জনয্o িলেখিছেলন। eর
মেধয্ কেয়কিট রচনায় iংল  মেণর sৃিত িফের eেসেছ। েতমনi eকিট েলখা 'িবলােতর গl'। িকnt আর কখনo aনয্ েকাথাo েবড়ােত িগেয়
নতুন মণ কািহিন েলেখনিন। 1919 সােল তাঁর মৃতুয্ হয়। 2014 সাল তাঁর জেnর সাধর্ শতবষর্।

কৃ ভািবনী দাস

আমােদর েদেশর েযমন কিলকাতা, িবলােতর েসi রকম রাজধানী ল ন। ল েনর মত pকা  নগর পৃিথবীর আর েকান েদেশ নাi। uহা কিলকাতার
চারgণ বড়, আর েসখানকার েলাক সংখয্া কিলকাতার আট gণ। আমােদর েদেশ aেনক পাড়ােগঁেয় েলাক pথম pথম সহের eেস – "o বাবা! রাsায়
eত িভড়" – বিলয়া চমিকয়া যান; িকnt তাঁহারা eক  বার িবলােতর রাজধানীেত েগেল eক  পা চিলেতo থমকােবন  – েসখােন  eমিন  েলােকর
েঠলােঠিল!
আবার ল ন eত বড় o েলাকপূণর্ হেলo eখনo uহার েশষ নাi। আমােদর েযমন ভবানীপুর, শয্ামবাজার pভৃিত সবােবর্র েযােগ কিলকাতা kেম
বািড়েতেছ, ল নo ঐরকম চািরিদেকর েছাট েছাট পlীেত িমিশয়া িদন িদন আরo pকা  হiয়া পিড়েতেছ। পাঁচ বৎসর পূেbর্ uহার চাির পােশ েয
সকল মাঠ িছল, eখন েসখােন ঘােসর পিরবেtর্ aসংখয্ বাড়ী দাঁড়াiয়া রিহয়ােছ, েদেখ িব াস হয় না, েয কেয়ক বৎসর আেগ েস sান eেকবাের
পাড়া গাঁ িছল।
বািহর হiেত েদিখেত িবলােতর রাজধানীটী বড় সুnর নয়। uহােত আমােদর সহেরর মত ধপধেপ চুণকাম করা বড় বড় বাড়ী নাi, আর তাহােত
সবুজ খড়খেড়র বাহারo নাi। েযখােন যাo েদিখেব রাsার di পাে র্ েকবল eক রকম েধাঁয়ােট রেঙর কাল কাল বাড়ী, সার েবঁেধ দাঁড়াiয়া আেছ।
আমােদর েদেশর মত বাড়ী gিলর মেধয্ েখালা জায়গা বা িকছুমাt ফাঁক নাi। আবার সব রাsার di পাে র্ েযমন সার গাঁথা বাড়ী, aেনক রাsার di
পাে র্ েতমিন েকবল েদাকান – eমন বাড়ী o েদাকােনর মালা e েদেশ নাi। েবাধ হয়, কিলকাতায় সব d যত বাড়ী আেছ, ল েন ধু েদাকােনর
সংখয্া তার েচেয় aেনক েবশী। রািtেত েদাকােনর েশাভা েদিখেত বড় চমৎকার হয়; েস েদেশ aিত সুnর o পিরপাটী rেপ েদাকান সাজায়, আর
গয্াস বা iেলকি ক আেলােত িভতেরর সব িজিনস ঝk ঝk কিরেত থােক।
ল ন aিত pকা  সহর বিলয়া ডািকবার সুিবধার জনয্ uহােক utর, পূbর্, পি ম, মধয্ pভিৃত আট ভােগ িবভk করা হiয়ােছ। ঐ নগের েতামােদর
েকান বnুেক িচিঠ িলখেত হেল বাড়ীর নmর o রাsার নাম ছাড়া েকাn ভােগ েস রাsা আেছ, তাহাo িলেখ িদেত হয়। ল েনর পি ম o দিkণ-পি ম
ভােগ aিধকাংশ বড় মানেুষরা থােক – ঐ ভােগর রাsা gিল aনয্ানয্ ভােগর েচেয় ভাল বাঁধান o aিত পির ার, আর েদাকান সকলo aিধক দামী
িজিনেস সাজান। মহারাণী o যুবরােজর pাসাদ ei ভােগ আেছ।



পূbর্-মধয্ o পি ম-মধয্ ভােগ যত কােজর sান; পি ম-মধয্ ভােগ aেনক sুল, কেলজ, িথেয়টার o বড় বড় আিপস আেছ, আর েদাকােনরo ত
ছড়াছিড়। পূbর্-মধয্ ভাগেক 'িসিট' বেল। ঐ sানটী েদিখেল কিলকাতার বড়বাজােরর কথা মেন পেড়। aবশয্, আমােদর বড়বাজােরর মত uহা aত
aপির ার নয়। যত বয্ , বড় বড় কারখানা o আড়েত 'িসটী' পূণর্; pিত বাড়ীেতi aেনক েদাকান বা আিফস আেছ; আর eক eকটী বাড়ী সাত আট
তালা uচুঁ – কােজi বুিঝেতছ জায়গার িক টানাটািন। ঐ ভােগ aেনক েছাট েছাট গিল o সr রাsা আেছ। আর d পােশর বাড়ী gিল pকা  বেট িকnt
eত কাল েয, মেন হয়, েকu uহােদর গােয় পাঁক েলেপ িদেয়েছ। িকnt বাsিবক তাহা নয়। িবলাত শীেতর েদশ বিলয়া pায় বার মাসi সব েলােকর
বাড়ীেত, ঘের, েদয়ােলর গােয় কয়লার আgন jেল, - িবেশষ ল েন aেনক বড় বড় কারখানা আেছ বিলয়া pতয্হ যত েধাঁয়ানল (িচমনী) েথেক রািশ
রািশ েধাঁয়া বািহর হয়, শীতকােল েসi সব েধাঁয়া uপের uিঠেত পাের না, বাড়ীর গােয় o গাছ পালায় লািগয়া সব কাল কিরয়া েদয় – ei কারেণi
বািহর েথেক েদিখেত ল ন eত কাল।
আমােদর েদেশ dগর্া পূজার ভাসােনর িদন রাsায় েযমন েলােকর o গাড়ীর িভড় হয়, েস বড় বড় রাsায় েরাজi েসi রকম িভড় হেয় থােক। রাsায়
eত েলাক o গাড়ী েঘাড়ার েঠলা েঠিল েয খবু সাবধােন চিলেত হয়, o aেনক সময় দাঁিড়েয় থািকেত হয়।
কিলকাতার iডন গােডর্েনর মত ল েন aেনক gিল সুnর েবড়াiবার sান আেছ; uহােদর মেধয্ সকেলর েচেয় বড়টীর নাম িরেজns পাকর্; uহা
ল েনর utর পি ম ভােগ িsত o েবেড় pায় েদড় েkাশ। শীতকােল ঐ খােন েবড়ােত তত আেমাদ নাi; সব গাছ পাতা-শূনয্, েকান রকেমর ফল
ফলু নাi। জিমেত েকবল কনা ঘাস – দূর েথেক েদিখেল েযন গা িশuের uেঠ। িকnt eকবার যিদ েতামরা িভতের যাo তাহা হেল আর বািহের
আিসেত চািহেব না। মােঠর uপর কত েছেলেমেয় দিড় িডি েয় লাফােc o বয্াট বল েখলা করেছ। িঝেলর জেল রাজহাঁস, পািত হাঁস, েপr pভিৃত
নানা রকম জলচর জnt সাঁতের েবড়ােc, আর েছাট েছাট েছেল েমেয়রা মা বাপ বা িঝেয়র সে  eক eক বয্াগ পুিরয়া rিট eেন ঐ হাঁস pভৃিতেক
েখেত িদেc।
পােকর্র িভতর েকান sােন বা জল eকটু জিময়া িগয়ােছ আর বড় বড় েছেলরা তার uপর হড় হড় কের পা সড়িকয়া 'sাiড' করেছ, ঐ রকম েখিলেত
েখিলেত েকu বা পা িপছিলয়া পিড়য়া েগল, আর তার চািরিদেকর েলাক েহা েহা কের েহেস uঠল। তার িকnt হাসা বা লাগার pিত rেkপ নাi, েস
আবার uিঠয়া sাiড কিরেত লািগল। ei সেব নেবmর মাস eখনo পােকর্র বড় বড় িঝল জিময়া যায় নাi, নিহেল েপাষ মাঘ মােস বরেফর uপর
েছেলেদর েsিটংeেয়র ধমূ েদেখ েক? ei সব নানা রকম kীড়া o আেমাদ েদেখ মন eমন ভুিলয়া যায় েয, শীেত হাত পা কাঁিপেলo ঐ বাগান
ছািড়য়া বাড়ী িফিরেত icা কের না।

কতৃjতা sীকার – েসnার ফর sািডজ iন েসাশাল সােয়েnস, কলকাতা
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= 'আমােদর ছুিট' বাংলা আnজর্ াল মণপিtকায় আপনােক sাগত জানাi = আপনার েবড়ােনার ছিব-েলখা পাঠােনার আমntণ রiল =

েবড়ােনার মতi বiপড়ার আদতo বাঙািলর েচনা সখ – তা ছাপা েহাক বা i-বুক। পেুরােনা মণ
কািহিনgিলর নsালিজয়া তােত eেন েদয় eকটা aনয্রকম আেমজ। আজেকর মণিpয় বাঙািল
েলখক-পাঠেকরা  aেনেকi শতাbী  pাচীন  eiসব  েলখাgিল  পড়ার  সেুযাগ  পানিন।  'আমােদর
ছিুট'-র পাঠকেদর জনয্ পেুরােনা সামিয়ক পিtকার পাতা েথেক aথবা পেুরােনা বiেয়র িকছু িকছু
িনবর্ািচত aংশ ধারাবািহকভােব pকািশত হেc পিtকার পাতায়।

 

বাংলােদেশর বাসnীর
বাখরগে  1864 সােলর 12 aেkাবর কািমনী রােয়র জn হয়।  তাঁর িপতা
িছেলন সাবজজ চ ীচরণ েসন। কািমনী েবথুন কেলজ েথেক িব.e. পাস কের
oi কেলেজi সংsৃেতর aধয্ািপকা িনযkু হন। মাt পেনেরা বছর বয়েস েলখা
'আেলা o ছায়া' কাবয্gnিট েহমচnd বেnয্াপাধয্ােয়র ভূিমকাসহ 1889 সােল
pকািশত  হoয়ার  পর  েথেকi  তাঁর  কিবখয্ািত  ছিড়েয়  পেড়।  1894  সােল
bাhেনতা েকদারনাথ রােয়র সে  িববাহ হয়। 1809 সােল sামীর eবং তার
চার বছর পর েজয্  পুেtর মৃতুয্ হয়।
পরবতর্ীকােল কািমনী রায় সমাজেসবা o জনিহতকর কােজ িনেজেক িনেয়ািজত
েরেখিছেলন। bাh বািলকা িবদয্ালেয়র পিরচালনায় িতিন যkু িছেলন। ব ভ
আেnালেনর যুেগ তাঁর েলখা 'েতারা েন যা আমার' গানিট িবেশষ জনিpয়তা
aজর্ন কের। কলকাতা িব িবদয্ালয় জগtািরণী পদেক কািমনী রায়েক সmািনত
কের।  িতিন  ব ীয়  সািহতয্  পিরষেদর  সহ  সভােনtী  (1932-33) িছেলন।
1933 সােলর 27 েসেpmর কলকাতায় কািমনী রােয়র মৃতুয্ হয়। 2014 সাল
তাঁর জেnর সাধর্ শতবষর্।
দািজর্িলং  িনেয়  কািমনী  রােয়র  েলখা  হয়েতা  eকমাt মণ  কািহিনর  pথম
aংশটুকু  বামােবািধনী  পিtকায়  pকািশত  হেয়িছল।  েলিখকার  সmেকর্
সmাদেকর  মnবয্  েথেক  জানেত  পাির  েলখািট  'ব মিহলা  সমােজর  কুমারী

কািমনী েসন িব e.র পিঠত িহমালয় মণ psাব হiেত গৃহীত'। কািমনী 1886 সােল েবথুন কেলজ েথেক িব.e.পাস কেরন। ei েলখািট pকাশ
হেয়িছল aেkাবর 1886 েত। আমার িব াস েসi সমেয়র কলকাতায় কািমনী েসন নাmী আর েকান িব.e.পাস েলিখকা িছেলন না aথর্াৎ ei

মণকািহিনর েলিখকা কািমনী েসনi িববাহ-পরবতর্ী সমেয় কিব কািমনী রায় নােম পিরিচত হন। dঃেখর িবষয় ei মণ কািহিনিট eকিটমাt
সংখয্ায়  েবেরােনার পর 'kমশ'  েলখা থাকা সেtto আর pকািশত হয়িন।  আিম পিtকািটর পরবতর্ী aেনকgিল  সংখয্া তnতn কের খঁুেজিছ,
বামােবািধনীর সূিচপেtর সংকলেনo েকাথাo িdতীয় েকান সংখয্ায় ei েলখািটর uেlখ েনi।  সমসামিয়ক aনয্  েকান পিtকােতo েলখািটর
পরবতর্ী েকান aংশ pকািশত হয়িন। কিব কািমনী রােয়র গদয্ সংকলন যা েপেয়িছ েসখােনo েকান মণ কািহিনর uেlখ েনi। আেদৗ িতিন েকান

মণ কািহিন িলেখ েগেছন বেলi েকাথাo িকছু পাiিন। aথচ সmাদেকর uিk েথেক েবাঝা যায় 'িহমালয় মণ psাব' বেল পূণর্া  eকিট মণ
রচনার সামানয্ aংশi ei েলখা। তাহেল মূল েলখািট েগল েকাথায়? কািমনী রায়েক িনেয় যাঁরা গেবষণা কেরেছন বা করেছন তাঁেদর সংgেহ ei
েলখা বা aনয্ মণেলখা থাকেল তা জানােল িনতাni বািধত হব।

কমুারী কািমনী েসন

দািjর্িলে র নাম বামােবািধনীর পািঠকারা সকেলi িনয়ােছন। ei সুরময্ পাbর্তয্ নগেরর েসৗnযর্য্ বণর্না কিরয়া al পিরমােণo তাহা aপেরর
hদয় ম করাiেত পাির, আমার eমন সাধয্ নাi। িবেশষতঃ েযrপ চk ুeবং েযrপ hদয় লiয়া িবধাতার বণর্নাতীত রচনা েকৗশল পযর্য্েবkণ কিরেত
হয়, আমার চkু েসৗnযর্য্ানুভেব তdrপ িশিkত বা hদয় েসi েসৗnযর্য্ সময্ক uপেভাগ কিরবার পেk তদনrুপ unত হয় নাi। সুতরাং দািjর্িলে র
েসৗnেযর্য্র aিত ali আিম িনেজ hদয় ম কিরেত সমথর্ হiয়ািছ।
ভারতবেষর্র মানিচেtর িশেরাভােগ  িহমাচল নােম  েয মহাn  পbর্তpাচীর পূbর্ হiেত পি ম  পযর্য্n িবsৃত েদখা যায়, uহার eকিট kুd aংেশ
দািjর্িলং সংsািপত। িহমাচল পbর্তেক িহnু কিবগণ নগািধরাজ বিলয়া aিভিহত কিরয়ােছন। pকতৃপেko িহমালয় পbর্তিদেগর রাজা। iহার নয্ায়
pকা  পbর্ত পৃিথবীেত আর েদখা যায় না। iহার ৈদঘর্য্ 1500 মাiল eবং ps 200 মাiল। iহার সেbর্াc শৃ  েগৗরীশ র aথবা eবাের  সমুd পৃ
হiেত 29002 িফট uc। eবাের  নামক জৈনক iেয়ােরাপীয় সbর্pথম ei শৃে র ucতা িনণর্য় কেরন বিলয়া তাঁহারi নামানসুাের iেয়ােরাপীয়গণ
iহােক aিভিহত কেরন। ucতায় িdতীয় sানীয় eবং দািjর্িলে র pধান আকষর্ণ কা ন জঞুা। কা ন জঞুা aথর্ প  িহমাধার। eর ucতা, সমুd
পৃ  হiেত 28176 িফট। কা ন জঞুা েনপােলর পূbর্ সীমায় o িসিকেমর utর পি ম সীমায় aবিsত।
দািjর্িলে র utের িসিকম রাজয্। বড়র ীত, িtেsাতা বা িতsা eবং রেm নামক িতনিট নদী দািjর্িলংেক িসিকম রাজয্ হiেত িবিcn কিরেতেছ।
দািjর্িলে র দিkেণ পূিণর্য়া o র পরু; িকি ৎ দিkণপেূbর্ রাজসাহী o কুচিবহার। পূbর্িদেক েডিচ o েনিচ নামক diটী নদী iহােক ভূটান হiেত
পৃথk কিরেতেছ। পি েম েমিচ নামক নদী o eকটী পbর্ত ে ণী iহােক েনপাল হiেত পৃথk কিরেতেছ। দািjর্িলে র সাধারণ ucতা 7000 িফট,



ucতা বশতঃi iহার eত ৈশতয্। কিলকাতায় যখন দাrণ gী , দািjর্িলে  তখনo েবশ শীত েবাধ হয়।
পূেbর্  দািjর্িলং  িসিকেমর anভরূ্ত  িছল।  eককােল  েনপালী  grখাগণ  িসিকেমর িকয়দংশ  aিধকার কিরয়া  kেম  িbিটষ  রাজয্  আkমণ  কের।
iংরাজগণ iহািদগেক পরািজত কিরয়া িহমালয় pেদেশর িকয়দংশ iহািদেগর িনকট হiেত gহণ পূbর্ক ৈনিনতাল, ম ির eবং িসমলা pভৃিত sান
sাsয্িবহার sানrেপ বয্বহার কিরেত লািগেলন; eবং েমারা  নামক বtর্মান  দািjর্িলং pেদেশর দিkণ ভাগ িসিকমপিতেক pদান  কিরয়া তাঁহার
সিহত সিnসূেt আবd  হiেলন। iহার eগার বৎসর পের diজন  iংরাজ  কm র্চারী েনপাল  o িসিকম  রাজয্dেয়র সীমা িনdর্ারণ  কিরেত যাiয়া
দািjর্িলে র িকি ৎ পূেbর্ েচৗচা  নামক sান পযর্য্n মণ কিরয়া আiেসন। দািjর্িলং েদিখয়া তাঁহােদর মেন হiল েয ei sান sােsয্াnিতর সmণূর্
uপেযাগী হiেব, aতeব ei sােন  iংরাজ  uপিনেবশ sাপন কিরেলi ভাল হয়। তাঁহারা pতয্াবতর্ন পূbর্ক তদানীnন শাসনকtর্া লডর্ uiিলয়াম
েবিn েক আপনােদর মnবয্ jাপন কিরেলন। 1830 খৃঃaেb জৈনক iংরাজ আিমন িসিকম রাজয্ পিরদশর্ন কিরেত েpিরত হiেলন। তাঁহার িরেপাটর্
i  iি য়া েকাmানীর িডেরkরিদেগর িনকট েpিরত হiল; িডেরkরিদেগর aনমুতয্নসুাের িbিটষ গবণর্েমn িসিকমরােজর িনকট হiেত দািjর্িলং
pেদশ sাsয্ িবধায়ক sান eবং েসনািনেবশrেপ বয্বহার কিরবার জনয্ চািহয়া লiেলন; eবং তিdিনমেয় িসিকমপিতেক বািষর্ক 3000৲ টাকা িদেত
pিতrত হiেলন। কাচমূেলয্ মিণ িবিkত হiল! eিpল হiেত aেkাবর পযর্য্n sাsয্ লাভাথর্ eবং আেমাদাথর্ aেনকােনক iংরাজপrুষ o রমণী
esােন সমাগত হন। বে র শাসনকতর্া aথর্াৎ েছাটলাট বাহাdর gী কােল ei sােন িবহার কেরন। দািjর্িলং সহেরর িনকেট eবং দূের pায় িতন
পাে র্i aসংখয্ চা-বাগান। eক eকটী kুd পাহােড় eক eকটী বাগান eবং চা-কেরর সুদৃশয্ বাড়ী, আর তাহারi িকয়dূের কুিলিদেগর বিs aথবা
কুটীরময় kুd gাম। দািjর্িলে  দাঁড়াiয়া ei চা-বাগানgিলর িদেক দৃি  িনেkপ কিরেল কুিল gােমর eক eকখািন কুটীর েখালা ঘেরর eক eকখািন
েখালার নয্ায় েদখায়। চাকরিদেগর েযমন পশার, েতমনi আবার সখু। dঃখী বা ালীরা aথর্াভােব eমন সুnর sান দশর্ন কিরয়া নয়ন মেনর তৃিp
সmাদন কিরেত পােরন না, আর যাঁহােদর aেথর্র scলতা আেছ, তাঁহােদর aেনেকর rিচ aনয্rপ।
আমরা aপরােh 2-20 িমিনেটর সময় কিলকাতা তয্াগ কির। েরলoেয় পেথর কথা িকছুi বিলবার নাi। েরল পেথর সুখ dঃখ সকেলi জােনন। েয
পথ িদয়া আমরা দািjর্িলং িগয়ািছ, তাহার adর্ািধক পথ সচরাচর সকেলi িগয়া থােকন। তেব পেথ আমােদর eকটী দৃশয্ বড়i সুnর লািগয়ািছল,
eখনo তাহা ভুিলেত পাির নাi; েসi জনয্i eকবার তাহার uেlখ কিরেতিছ। আিম পূেbর্ দামকুিদয়া ে সেন aেনকবার নািময়ািছ, িকnt eকবারo
দামকুিদয়ােত েকানিদেক চkু আকৃ  হয় নাi; েকান মেত গাড়ী হiেত নািময়া তাড়াতািড় জাহােজ uিঠয়ািছ। যখন পdা জেল পিরপূণর্ থােক, তখন
গাড়ী ে সেনর িনকেট থােম; িকnt েয সময় নদীর জল কিময়া নদীপা র্ aেনক দূর পযর্য্n কাiয়া যায়, তখন েসi  বালুকাময় ভিূমর uপের েরল
পািতয়া েদoয়া হয় eবং তাহার uপর িদয়া গাড়ী জাহাজ ঘােটর িনকেট আiেস। eবার েরেলর di পা র্s বালকুারািশ েজয্াৎsােলােক eমন সুnর
েদখাiেতিছল েয আমরা েদিখয়া েদিখয়া আর চkু িফরাiেত পাির নাi - ; িঠক েবাধ হiেতিছল েযন আমরা েফণ aচ ল জলরািশর মধয্ িদয়া
চিলয়া যাiেতিছ। আপনারা েকান িদন চndােলােক বালুকার uপর িদয়া যিদ যান, তাহা হiেল uহা ভাল কিরয়া লkয্ কিরেবন। জাহােজ নদীপার হiয়া
আমরা সারাঘােট আিসলাম। eখােন আিসয়া েদিখলাম গাড়ীgিল বড় েছাট। পর িদন pতূয্েষ আমার পূbর্পিরিচত জলপাigিড় েপৗিছলাম। eখান
হiেত eকঘnা পের িশিলgিড় আিসলাম। িশিলgিড় আিসয়া গাড়ী পিরবtর্ন কিরেত হয়। িশিলgিড় হiেত েয ে ণ দািjর্িল  যায়, তাহার গাড়ীgিল
aিত kুd kুd। িশিলgিড় হiেত যাiেত যাiেতi মেন হiেত লািগল, েযন kেম kেম uেc uিঠেতিছ। আর িকয়dূের আিসবামাti পbর্তে ণী
তর ািয়ত  িদগn pসািরণী  েমঘমালার  মত  সmখুs  হiেত  লািগল।  েদিখেত  েদিখেত  গাড়ী  ucতর  ভুিমেত  আেরাহণ  কিরেত  লািগল;  kেমi
েমঘায়মান পbর্তেদহ s তর হiয়া আিসল। aতঃপর পbর্ত েদহs বৃkরািজ kুd kdু gেlর নয্ায় pতীয়মান হiেত লািগল। eিদেক েরলপেথর
eক পা র্ িনmতর eবং aপর পা র্ pাচীেরর নয্ায় িকmা তদেপkা aিধক ucতর েবাধ হiেত লািগল। aবেশেষ েদিখ সmেুখ o পাে র্ পাহােড়র পর
পাহাড়! eকবার েয sান aিত uc বিলয়া মেন হiয়ােছ, দ  di পের েস sান কত িনেm পিড়য়া রিহেতেছ। পাbর্তয্ পথgিল বkাকার, েসi পেথ
গাড়ীgিল eকবার দিkেণ eকবার বােম বৃtােdর্র মত বাঁিকয়া চিলেতিছল। কখন বা েয পথ িদয়া eকবার চিলয়া আিসয়ািছ, ঘুিরয়া ঘুিরয়া আবার েসi
পেথরi পা র্s unত ভিূমর uপর িদয়া আিসেতিছ, কখন বা দশ পাঁচ িমিনট পের িঠক েসi পেথর uপিরs েসতু িদয়া আিসেতিছ। পাbর্তয্পথ o
গাড়ীর গিত পযর্য্েবkণ কিরেত কিরেত eকিট কথা মেন হiল; iহা আিম েকাথাo পিড়য়ািছ, িক iহা আমার িনেজর মানসpসূত িচnা, তাহা িঠk
বিলেত পাির না। িকnt তখন আপনা আপিন মেন হiল েয ei পেথর সে  আমােদর জীবন পেথর কত েসৗসাদৃশয্, uভেয়রi uেdশয্ kেমাnিত
লাভ। unত লkয্ gিল কত িনকট eবং সহজ  pাপয্ বিলয়া েবাধ হয়, aথচ uহার িনকট যাiবার পথ কত দীঘর্, যাiেত কত িবলm হয়। যাঁহারা
unততর pেদেশ দ ায়মান  রিহয়ােছন, িনেজর o তাঁহােদর মধয্s দূরt কত al  েবাধ  হয় aথচ িনকটs হiেত কত সময় o কত আয়ােসর
pেয়াজন!
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= 'আমােদর ছ�ু' বাংলা আ�জ�াল �মণপি�কায় আপনােক �াগত জানাই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

ধারাবািহক মণকািহিন - িহমালেয়র ডােয়ির (ি তীয় পব�)

থম পব� – �হমকুে র পেথ

ফুেলর �দেশ িকছু ণ

সুবীর কুমার রায়

ন ন কানন (ভ ািল অফ াওয়াস�)-এর আরও ছিব

�হমকু  যাবার পেথ �য চােয়র �দাকানটা �দেখ �গিছলাম, �সখােনই আবার িফের এলাম আমরা। তীরেথর মা আর �বানও ইিতমেধ  কাি েত �পৗঁেছ

�গেছন। তীরথ পেকাড়া, পাঁপড় ভাজা আর চা খাওয়াল। চা �খেত �খেত হঠাৎ �স একটা অ ুত াবও কের বসল – আজই ন ন কানন ঘুের আসেত

চায়। ওর অিফেসর ছুিট খুব কম। মা, ভ ীপিত আর �বানেক িনেয় ব ীনারায়ণ যােব, গরম কুে  ান কের পুণ  অজ�ন করেত। তাই আজ না �গেল ওর

আর ওখােন যাওয়াই হেবনা।

আমার মেনও এ ই া অেনক ণ �থেকই উঁিক িদি ল। তীরেথর াব েন বললাম, ন ন কানেনর িকছু ছিব �তালার ই া আেছ। আকােশর অব া

�মােটই ভাল নয়, স াও �নেম আসেব। আজ ওখােন যাওয়া �যেতই পাের, যিদ ভাল আবহাওয়া না পাই, তেব আগামীকাল সকােল আবার যাব। আকাশ

িন য় পির ার হেব, অ ত ভালভােব �দখবার ও ছিব তুলবার মেতা পির ার হেব, এই আশা িনেয় চটপট �বিরেয় পড়লাম। �য জায়গাটা �থেক রা া

'িদেক ভাগ হেয় �গেছ, �সখােন �পৗঁেছ িদলীপ বলল ও আজ আর হাঁটেত পারেব না। আমােদর পে ও �য কতটা স ব জািননা তাও উৎসাহ িনেয়

বললাম, আজ তীরথেক ন ন কানন �দিখেয় িনেয় আিস। কাল ওেক ব ীনারায়ণ পািঠেয় িদেল আমরা মু । কাল সকােল আমরা িতনজন আবার ন ন

কানন যাব। িদলীেপর হােত ফুেলর ব াগ আর কাপেড়র ব াগ েটা িদেয়, ওয়াটার ফ হােত িনেয়, আমরা ন ন কানেনর রা া ধরলাম। ওরা নীেচ

ে ায়ারার উে েশ  যা া করল। 

খািনক এেগােত না এেগােতই বৃি   হ'ল। গােয় ওয়াটার ফটা চািপেয়

িনলাম। �রােদর �থেক মাথা বাঁচােনার জন  একটা কাপেড়র টুিপ পড়াই

িছল, তার ওপের বষ�ািতর টুিপটা িদেয় হাঁটেত লাগলাম। িকছু ণ পের

িভেজ যাে  �দেখ মাথায় হাত িদেয় �দিখ, হায় কপাল �সটা কখন আমায়

ত াগ কের চেল �গেছ! মহা িচ ায় পড়লাম। এভােব পথ চলা অস ব।

ভিবষ েতই বা কী করেবা? তীরথেক �ডেক িবপেদর কথা বললাম। ও এখন

ভ ীপিত ছাড়া হেয়, এবং আজই ন ন কানন �দখার সুেযাগ �পেয়,

আনে  িতন ণ গিতেত চেলেছ। পাহািড় রা ায় কত �জাের �য হাঁটেত

পাের, এত েণ �বশ বুঝেত পারিছ। তীরথ বলল, ওর টুিপটা আিম িনেত

পাির, বষ�ািতর সে  আটকােনা আর একটা টুিপ আেছ। বললাম, িক

এরপর? বলল, েটা বষ�ািত টুিপর �কান েয়াজন �নই, কােজই এই টুিপটা

আিম ে  িনেজর কােছই রাখেত পাির। মুশিকল হল ওর টুিপর মাপ

অেনক বড়, আমার �চাখ �ঢেক যাি ল। �কান রকেম চারপােশ মুেড়, ছাই

রেঙর বষ�ািতর সে  �গালাপী রেঙর টুিপ পের, এেগােত  করলাম।

সামেন একটা � িসয়ার পড়েলা। একটা মােঠর মেতা পাথুের অংেশর ওপর

িদেয় িগেয় � িসয়ারটা পার হেত হেব। সাবধােন চেলিছ। �দিখ কত েলা

�ছেল � িসয়ার �কেট রা ার মেতা �তির করেছ। ওরা তীরেথর কােছ িকছু

সাহায  চাইল। ও খুচেরা পয়সা বার কের, তােদর িদেয় এিগেয় �গল। 

হঠাৎ ল  করলাম, তীরথ �য জায়গায় দাঁিড়েয় আেছ, �সখানকার

� িসয়ারটা কীরকম ঝুলেছ। � িসয়ােরর ওই অংেশর বরফ গেল িগেয়

একটা পাতলা বরেফর ত ার মেতা হেয় রেয়েছ। ত ার �শষ িদকটা

আরও পাতলা হেয় িবপ নক অব ায় ঝুলেছ, আর তীরথ িঠক �সই

পাতলা বরেফর ত াটার ওপর দাঁিড়েয় আেছ। ত ার অেনক নীচ িদেয় তী  �বেগ জল বেয় যাে । �য �কান মুহূেত� বরেফর ত াটা �ভে  িগেয়

তীরথেক িনেয় অেনক নীেচর জল বােহ পড়েত পাের। ভয়াত� গলায় িচৎকার কের ওর নাম ধের নীচ �থেক ডাকলাম। ও �বাধহয় ইশারা বুঝেত �পের

লাফ িদেয় অেনকটা বাঁপােশ সের িগেয় দাঁিড়েয় রইল। কােছ �যেতই আমােক াণ বাঁচােনার, অ ত পে  চরম িবপেদর হাত �থেক র া করার জন ,

বারবার ধন বাদ জািনেয় 'হাত ভের মনা া, িকশিমশ ইত ািদ িদেয় আমােদর সে  এিগেয় চলেলা। 

মশঃ ওর �থেক আমােদর ব বধান আবার বাড়েত লাগল। সকাল �থেক ধু কেয়ক কাপ চা এবং তীরেথর মনা া, িকশিমশ, �প া, �ছাট এলাচ �খেয়

রেয়িছ। িন াস িনেত খুব ক  হে , �বাধহয় দম ফুিরেয় এেসেছ। মাধব আমার �থেক িকছুটা এিগেয়, তীরথেক ব দূের �দখা যাে । িকছুটা এিগেয় �দিখ

তীরথ আমােদর জন  অেপ া করেছ, আবার একসে  হলাম। একিট �ছেল ন ন কানন �থেক িফরিছল। �স আমােদর সাবধান কের বলল, রা া খুব

খারাপ, বৃি  হে , আর এেগােল িফরেত অসুিবধা হেব। তীরথ একটু মনখারাপ কেরই িজ াসা করল কী করা উিচত? এতটা পথ ক  কের এেস িফের

যাওয়া চেল না, যা আেছ কপােল হেব - মাধব িকছু বলার আেগই আিম উ র িদলাম। ওরা রািজ হল। পেথ এবার ি তীয় একটা � িসয়ার পড়ল।

সাবধােন পার হেয় রা ায় উঠলাম। এ পেথ কাি  �বাধহয় যায় না, তেব �ঘাড়া বা খ েরর যাতায়াত আেছ �বাঝা যাে । রা া বলেত অ যু  পাথেরর

টুকেরা ইত ত ভােব �ফলা রেয়েছ। অস ব ধারােলা পাথর, খািল পােয় হাঁটেল, পা �কেট যােবই। বৃি র জল ও �ঘাড়ার নােদ রা া আরও িপছল হেয়

আেছ। দূের �চােখ পড়ল সবুজ বন। 

http://amaderchhuti.com/
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একটা ীজ পার হেয় আবার তীরথেক ধরেত পারলাম। িবরাট

এলাকা িনেয় এই ফুলরাজ । এখান �থেক ঘাংঘািরয়ার দূর  ায়

সােড় িতন িকেলািমটার। তেব ভালভােব ন ন কাননেক �দখেত

হেল আরও �দড়- ' িকেলািমটার পথ এেগােত হেব। এক হাত

�থেক এক বুক পয�  ফাণ� জাতীয় গােছর মেধ  িদেয় পােয় �হঁেট

ঘুরেত হেব। দূর �থেক �দখেল ধুই সবুজ বন বেল মেন হয়।

'হাত িদেয় জ ল সিরেয় বেনর মেধ  না ঢুকেল, ফুল পাওয়া

যােব না। �বিশরভাগ ফুেলর আকারও খুব �ছাট �ছাট। বইেয়

পেড়িছলাম, এখােন �জাঁেকর উপ ব খুব �বিশ। একটা স

ঝরনার মেতা ধারার জল �খেয় বেনর মেধ  েবশ করলাম।

বুঝেতই পারিছ জামা প া  সব িভেজ যােব। বষ�ািত গােয় থাকায়

অবশ  ধু্ই প া  িভজেত  করেলা। এক এক রেঙর ফুল,

এক এক জায়গায় ফুেট আেছ। কী তােদর রঙ। মেন হয় �যন

ফুেলর রঙ অনুযায়ী ফুেলর গাছ িবিভ  জায়গায় লাগােনা হেয়েছ।

মাইেকর �চাং-এর মেতা �দখেত একরকম ফুল �দখলাম। যত

রঙ, যত কা কা �, সব ফুেলর িভতেরর অংেশ, ফুেলর বাইেরটা

িব ী ফ াকােশ সবুজ রেঙর। চািরিদেক একরকম হলুদ ও সাদা

রেঙর ফুেলর ঝাড় �চােখ পড়েছ। রজনীগ ার মেতা বড় বড়

ডাঁটার ওপর �থাকা �থাকা ফুল, অেনকটা এলাকােক হলুদ বা

সাদা কের, সব গােছর ওপের মাথা তুেল দাঁিড়েয়

আেছ। উপত কার চািরিদেকর পাহােড়র ওপেরও

সবুজ বেনর রাজ । ওখােনও হয়েতা এইসব ফুল

পাওয়া যােব, হয়েতা এর �থেকও সু র ফুেলরা

�লাকচ ুর আড়ােল ওখােনই বসবাস কের। তীরথ

তার মা ও �বানেক �দখাবার জন  �হমকু  সােহেব

�দেখিন এমনসব ফুল তুেল সং হ করেত 

করল। এখােন িক  কমল পাওয়া যায় না।

িব ীণ� এলাকা ঘুেরও, আমােদর অ ত একটাও

�চােখ পেড় িন। স বত এখানকার উ তা �হমকুে র

তুলনায় অেনক কম বেল, এখােন এ ফুল �ফােট না।

�হমকুে  একরকম �ব িন রেঙর �দাপািটর মেতা

ফুল �দেখিছলাম, এখােন �সই ফুল অজ  ফুেট

আেছ, তেব সব হলুদ রেঙর। এবার বষ�া অেনক

�দিরেত এেসেছ, এখনও ভাল কের আেসিন বলেলই

িঠক হেব। তাই সব ফুল এখনও �ফােটিন। অ ুত

অ ুত সব ফুেলর কুঁিড় হেয় আেছ। ফুেলর বন

িদেয়ই যা ীরা ঘুের �বড়ায়, ফেল অেনক গাছ কাত

হেয় মািটেত েয় আেছ। বৃি েত িভেজ এত ক  কের

এতটা পথ �হঁেটও খুব একটা নতুন ফুল �দখেত না

�পেয় মনটা �বশ খারাপ। িঠক করলাম কাল আর

আসব না। িদলীপ হয়েতা আমােদর কথা িব াস

করেব না। তীরথেক বললাম, ওেক একটু বুিঝেয়

বলেত। এবার �বশ �জােরই বৃি  নামল। ত পা

চালালাম। বৃি র �তােড় িন াস িনেত ক  হে । এেক

বৃি , তার ওপর ভীষণ �জাের হাওয়া বইেছ। বৃি র

ছােট ভাল কের তাকােনা পয�  যাে  না। িতনজেন

লাইন িদেয় �হঁেট বন �পিরেয় রা ায় উঠলাম। এই

অব ােতও তীরথ ওর মা ও �বােনর জন  নতুন ফুেলর

অনুস ান চািলেয় যাে । আমরাও ওর কােজ সাহায

করেত করেত পথ চলিছ। রা ায় �সই �ছেলটা ছাড়া

আর কাউেক এত ণ পয�  �চােখ পেড়িন। আমরা

িতনজেনই এত বড় ফুেলর সা ােজ  িবচরণ করিছ।

রা া �বশ িপি ল হেয় �গেছ। টুকেরা টুকেরা

পাথর েলা �ফেল �যন আরও িবপদ সৃি  কেরেছ।

যতটা স ব মুখ �ঢেক, ায় ছুেট আমরা নীেচ �নেম

আসিছ। � িসয়ার েলা এেক এেক লািঠ ঠুেক ঠুেক

অিত ম কের এলাম। বষ�ািত আমােদর বৃি র হাত

�থেক র া করেত পারেছ না। আমরা পায় স ূণ� ান

কের �গিছ। অবেশেষ একসময় কে র সমাি  ঘিটেয় ছুেট ে ায়ারার হলঘের ঢুকলাম। 



তীরেথর মা, �বান, িদলীপ - সবাই ঘুিমেয় পেড়েছ বেল মেন হল।

বাইের বল বৃি , হলঘেরর িভতের �মাটা �মাটা ক ল গােয় িদেয়

ওরা আরােম েয় আেছ। এিদেক আমরা বৃি েত সব�া  িভিজেয়

ঠা ায় কাঁপিছ। আমােদর 'জেনর আবার ওই অব ায় থাকা ছাড়া

উপায়ও �নই। সে  �কান ি তীয় �পাশাক �নই। িদলীপেক �ডেক

সব বললাম। আগামীকাল আর ওখােন যাবার �কান যুি  �নই,

তাও জানালাম। আিম আর মাধব বাইেরর চােয়র �দাকােন এেস,

আলুর পেরাটা আর কিফ �খলাম। �দাকােনর একটা �ছেলেক িদেয়

তীরথেদর জন ও পাঠালাম। একটু পের িদলীপ �দাকােন এল।

�দাকানদার জানেত চাইেলন, আমরা আজ ন ন কানন

িগেয়িছলাম কীনা। খািনক হতাশার সুেরই বললাম িগেয়িছলাম,

তেব ফুল �সরকম �পলাম না - আমােদর জায়গাটা খুব একটা

ভাল লােগিন। �দাকােনর বাইেরর িদেক এক ভ েলাক বেস চা

খাি েলন। েন বলেলন, ন ন কানন �যেত একটা নদী পার হেত

হয়। ওই নদীর কােছ একটা � িসয়ার �ভে  �গেছ। ভা া

� িসয়ােরর ওপাের অেনক ফুল আেছ। উিন ভা া � িসয়ার পার

হেয় ওপাের �যেত সাহস কেরন িন। তেব একজন ভ েলাক

ওপাের িগেয়িছেলন, তাঁর কােছ েনেছন। �দাকানদার এবার

িজ াসা করেলন, আমরা কবরখানা পয�  িগেয়িছলাম কীনা।

কথাটা েন মন খারাপ হেয় �গল। অেনক িদন আেগ একটা বইেত

ন ন কানেনর কবর স ে  পেড়িছলাম। যাঁর কবর, �সই �জায়ান মাগ�ােরট �লিগ স ে ও অেনক িকছু পেড়িছলাম। উিন নািক ইংল া  �থেক ফুেলর

বীজ সং হ করেত এেস ঘ�টনায় এখােন মারা যান। িঠক কের এেসিছলাম, কবরটা �দখেত যাব, ফুল �দব, ছিব তুলব। আর কায�ে ে  একবাের ভুেলই

�গলাম! আসেল বৃি  আর রা ার ক , আমােদর সব �গালমাল কের িদেয়েছ। �দাকানদার এবার বলেলন, ওই কবরখানার কােছই আসল ফুল পােবন,

আপনারা ন ন কানেনর আসল জায়গাটাই যানিন। ি তীয় � িসয়ার �থেক ন ন কানেনর এলাকা  হেলও, যত িভতের যােবন, তত নতুন নতুন ও

সু র ফুেলর স ান পােবন। এরপেরও �সখােন না িগেয় িফের যাই কী কের? ব ুেদর বললাম, কাল �ভাের এই �দাকান �থেক পরটা, িডমিস  িকেন

িনেয়, আমরা আবার ন ন কানন যাব। তীরথেক বলব ও �যন �গািব ঘাট চেল যায়, স ব হেল ব ীনারায়ণ। আমরা ন ন কানন �থেক �সাজা �গািব

ঘাট, স ব হেল ব ীনারায়ণ চেল যাব। ে ায়ারার হলঘের িফের এেস ক ল চাপা িদেয় েয় পরলাম। তীরথেক আমােদর ান জানালাম। িঠক হল

আগামীকাল িবেকেল �গািব ঘােট আবার আমােদর �দখা হেব।

িবশ-এ আগ । আজ আমরা িতনজন ন ন কানন

যাব। রা া আমােদর �চনা হেয় �গেছ, অসুিবধা

হওয়ার কথা নয়। তীরথরা �তির, �তির আমরাও।

তেব ওেদর পথ ে ায়ারা �থেক �বিরেয় ডানিদেক,

আর আমরা যাব বাঁিদেক। ওরা যােব �গািব ঘাট,

আমরা ন ন কানন। হাঁটেত হাঁটেত একসময় আমরা

ি তীয় � িসয়ারটার কােছ �পৗঁছলাম। আকাশ

এেকবাের পির ার, সু র �রাদ উেঠেছ। এখনও �সই

ভ েলােকর কােছ �শানা - নদী ও ভা া � িসয়ােরর

কথা মেন ঘুরপাক খাে । আে  আে  একসময়,

গতকাল �যখান �থেক থম ফাণ� জাতীয় গােছর বেন

ঢুেকিছলাম, ীজ পার হেয় �সখােন এেস উপি ত

হলাম। আজ আর বষ�ািত গােয় �নই, ফেল প াে র

সােথ জামা ও �সােয়টারও িভেজেছ। সামেন িবরাট

অ ল জুেড় �ব িন ও হলুদ রেঙর �দাপািটর মেতা

এক কার ফুেলর জ ল। �দখেল মেন হেব �কউ চাষ

কেরেছ, কারণ এখােন এ ছাড়া অন  �কান ফুল �নই।

অেনকটা অ ল জুেড়, �যন একটা বড় মােঠ, এই

ফুেলর চাষ করা হেয়েছ। িদলীপেক বললাম ফুেলর

জ েলর মাঝখােন দাঁড়ােত, উে শ  একটা ছিব

�তালা। একটা বড় পাথর পেড় আেছ। তার ওপের উেঠ ছিব �নব বেল প া টা �যই একটু তুেলিছ, ব াস হাঁটু পয�  িবছূিট �লেগ �গল। চুলকােত চুলকােত

াণ যায় আর কী! ছিব তুেল আবার এিগেয় চললাম। গতকােলর জায়গাটা �পিরেয় ায় মাইল খােনক যাওয়ার পর �চােখ পড়ল, ভা া � িসয়ারটা।

ভা া বলেল ভুল হেব। আসেল একটাই � িসয়ার ওপর �থেক নীেচ �নেম এেসেছ। িক  মাঝখান �থেক 'ভােগ িবভ । মাঝখানটা িদেয় একটা দশ-বার

ফুট চওড়া নদী, বল �বেগ গিড়েয় �নেম আসেছ। িকছুটা এিগেয়ই নদীটা আবার � িসয়ােরর িভতর ঢুেক যাে । ঐ জায়গাটা িকরকম গত� মেতা। �যন

� িসয়ারটা নদীটােক াস করবার জন ই িবশাল হাঁ কের আেছ। ওখােন পড়েল � িসয়ােরর িভতর িদেয় �কান রােজ  িনেয় যােব জািন না। কবেরর কােছ

�যেত হেল, নদীটার অপর পাের �যেত হেব। 

নদীর ওপর �ছাট বড় অেনক পাথর পেড় আেছ।

�কানটা জেলর তলায়, �কানটা বা মাথা বার কের

আেছ। জেলর গভীরতা না থাকেলও, গিত খুব �বিশ।

পাথের পাথের ধা া �খেয়, জেলর রঙ েধর মেতা

সাদা �দখাে । িদলীপ ও মাধবেক বললাম, জুেতা

খুেল �ফলেত। আিম আেগ নদী পার হেয় িগেয়,

ওেদর হাত �থেক মালপ  িনেয় �নব। তারপের ওরা

এেক এেক, আমার বাড়ােনা লািঠ ধের পাথেরর

ওপর িদেয় পা �ফেল নদী পার হেয় যােব। এই

ব ব া পাকা কের, পাথেরর ওপর লাফ িদেয় িদেয়

নদী পার হেয়, অপর পাের িগেয় দাঁড়ালাম। অ ুত

ব াপার, নদীর এপারটা আবার পুেরা বরেফ

আ ািদত, খািল পােয় দাঁড়ােত �বশ ক  হে ।

মাধবেক বললাম একটা একটা কের জুেতা েলা ছুঁেড়

িদেত। মা  দশ-বার ফুট দূর �থেক ও েলা আিম

সহেজই লুেফ িনেত পারেবা। মাধেবর িক  অন

মত। �স বলেলা, �লাফালুিফেত যেথ  ঝুঁিক আেছ।

িঠকমেতা লুফেত না পারেল, নদীেত পেড় �যেত

পাের। আর একবার নদীেত পড়েল, � িসয়ােরর �সই



হাঁ করা গত� িদেয় � িসয়ােরর িভতর চেল যােব। তাই ও িঠক করেলা একটা একটা কের জুেতা, ও আমার িদেকর পাের, বরেফর ওপর ছুঁেড় ছুঁেড় �ফেল

�দেব। �সইমেতা ও ওপার �থেক থম পািট জুেতাটা দ  ি েকটােরর াইেল এপাের ছুঁড়েলা, এবং আমরা চরম িবপেদর মেধ  পড়লাম। হা ার সু-এর

িপছন িদকটা সামেনর িদেকর তুলনায় অেনক �বিশ ভারী। ও জুেতার িফেত ধের জুেতাটা এপাের �বশ �জাের �ছাঁড়ায়, ওটা এপাের না এেস, �সাজা

ওপরিদেক অেনকটা উেঠ �গল। আিম এক পা নদীেত বািড়েয় �কানমেত ওটােক লুেফ �নবার �চ া করলাম। ি েকট �খলায় ওভার বাউ াির মারেত

িগেয় �যমন মােঝমােঝ, বল মােঠর বাইের না পেড় অেনক ওপের উেঠ মাঝমােঠ পেড়, িঠক �সই রকম ভােব আমার ায় হাত খােনক দূর িদেয়

অেনকটা ওপর �থেক ওটা নদীেত িগেয় পড়েলা, এবং সে  সে  নদীর বল � ােত, নীেচর িদেক বরেফর গ েরর উে েশ  যা া করেলা। পা িদেয়

ওটােক �কানমেত অপর পাের িক  কের পাঠাবার �চ া করলাম। িক  �চােখর িনেমেষ �সটা আমার পােয়র পাতার ওপর িদেয় চেল �গল। নদীর ওপাের,

�যখােন িদলীপ দাঁিড়েয়, �সখােন ওটােক এক মু েত�র জন  �দখা �গল। িচৎকার কের ওেক লািঠ িদেয় ওটােক আটকােত বললাম। িক  ও �দখেত পাবার

আেগই, �সটা আবার জেলর তলায় চেল �গল। বুেকর মেধ  �যন �কমন কের উঠেলা। টাকা পেড় �গেল তবু টাকার �যাগাড় করা যােব, অ ত িফের আসা

যােব। িক  জুেতা? জুেতা �কাথায় পাব? িতন-িতনেট � িসয়ার �পিড়েয়, �জাঁক ও িবছুিট বেনর মেধ  িদেয় �হঁেট িগেয় , অ যু  ধারােলা পাথেরর ওপর

িদেয় পাঁচ িকেলািমটার পথ খািলপােয় বা একপােয় জুেতা পেড় হাঁটেল, তেব ঘাংঘািরয়া। �সখােন �কান �দাকান �নই। ওখান �থেক �তর-�চা

িকেলািমটার পথ হাঁটেল, �গািব ঘাট। এ পথটাও উঁচুনীচু অসমান পাথুের পথ। ওখােন চােয়র �দাকান কেয়কটা আেছ বেট, িক  জুেতার �দাকান

�কাথায়? ওখান �থেক বােস পঁিচশ িকেলািমটার রা া িগেয় ব ীনারায়ণ। ওখােন ব ীিবশােলর কৃপায়, জুেতা হয়েতা িকনেত পাওয়া যােব, তেব ভাল

নরম জুেতা পাওয়া যােব কী না, বা পােয়র মােপ পাওয়া যােব কী না, যেথ  সে হ আেছ। ন ন কানেনর রা া �ঘাড়ার নােদ ভিত�। এপেথ খািলপােয়

হাঁটেত �গেল ধারােলা পাথের পা কাটেবই, আর তার ওপের �ঘাড়ার নােদর েলপ? েগ�র রা া পির ার! 

হাঁ কের দাঁিড়েয় িচ া করার সময় �নই। আমার

িদেকর পাের, একটু দূের বরেফর গ েরর কােছ,

একটা পাঁচ-ছয় ফুট উচু ায় �গালাকার পাথর

রেয়েছ। পাথরটার িপছেন সাত-আট ফুট দূের �সই

মৃতু  গ ের নদীটা ঢুেক যাে । �দৗেড় পাথরটার

কােছ িগেয় হােতর চাপ িদেয় ওটার ওপের উেঠই,

�দখেত �পলাম আমােদর পরম আরাধ  �দবতািটেক।

িফেতটা একটা পাথেরর তলায় কী ভােব আটেক

িগেয় জেলর � ােত বনব  কের ঘুরেছ। �যেকান

মু েত� িফেত িছঁেড় বা পাথর �থেক আলগা হেয়,

সে  সে  বরেফর িভতর চেল যােব। িচৎকার কের

মাধবেক ডাকলাম, উে শ  ও এেস আমায় ধরেব।

আিম নীেচ �নেম ওটােক তুেল আনেবা। মাধব কী

করেব �ভেব �পল না। সময়ও আর ন  করা চেল না,

যা করার এখনই করেত হেব। িবপদ মাথায় কের

নীেচ গ েরর কােছ বরেফর ওপর লাফ িদলাম। �য

� িসয়ােরর ওপর একটু আেগ হাঁটেত ভয় পাি লাম,

সমতল হওয়া সে ও লািঠ িদেয় ঠুেক ঠুেক

হাঁটিছলাম, �সই � িসয়ার, তা আবার নীেচর িদেক

ঢালু হেয় �নেম �গেছ, এবং একটু দূেরই ওরকম মৃতু

হা থাকা সে ও, অত উঁচু পাথেরর ওপর �থেক �কান িকছু না �ভেব ে  লাফ িদেয় িদলাম। এক মুহূত� সময় ন  না কের, জুেতাটােক 'হােত �চেপ

ধরলাম। ওঃ, �স �য কী আন  �পলাম কী বলেবা। আমার সামেন বড় পাথরটা, তাই মাধবরা কী করেছ �দখেত পাি  না। জুেতা হােত উেঠ দাঁড়ালাম।

অেনক ণ একভােব খািলপােয় বরেফর ওপর লাফঝাঁপ কের, পা েটা ঠা ায় ায় অবশ হেয় �গেছ। উে জনায় এত ণ বুঝেত পাির িন। এখন �দখিছ

�সাজা হেয় দাঁড়ােত �বশ ক  হে । মাধবরা এখন আমায় �দখেত পাে । ওরা দূর �থেকও আমার অব ার কথা বুেঝ �ফেলেছ। মাধব 'হাত �নেড়

িচৎকার কের আমায় বেস পড়েত বলেছ। িক  বসব �কাথায়? �যখােন দাঁিড়েয় আিছ, �সটাও �তা বরফ। �শেষ হােতর চােপ পাথরটার ওপর উঠবার �চ া

করলাম। এিদক �থেক পাথরটার উ তা অেনক �বিশ হওয়ায়, পাথেরর ওপর ওঠাও �বশ ক কর হেয় দাঁিড়েয়েছ। �শষ পয�  হােতর চােপ বরফ �থেক

পাথরটার ওপর উঠেত সমথ� হলাম। জুেতার ওপর হােতর চাপ পড়ায়, জুেতার �ভতেরর সম  জল িছটেক আমার মুখ, �চাখ, �সােয়টার িভিজেয় িদল।

একটু সময় িনেয় আবার আেগর জায়গায়, মােন নদীর পাের িফের এলাম। এতিকছু ঘটনা ঘটেত �বাধহয় পাঁচ িমিনটও সময় িনল না। মাধবেক বললাম

আে  আে  বাকী জুেতা েলা ছুঁেড় আমার হােত িদেত। একটা একটা কের সব েলা জুেতা আমার পােয়র কােছ জেড়া করলাম। লািঠেত ঝুিলেয়

ক ােমরাটাও এপাের িনেয় আসলাম। এবার এপার �থেক একটু জেল �নেম লািঠটা বািড়েয় ধরলাম। ওরা লািঠ ধের সহেজই এপাের চেল এল। জুেতাটা

জেল িভেজ নতুনদার পা  সুেত পিরণত হেয়েছ। মাধব িভেজ জুেতার �ভতর �থেক �মাজা বার কের �ঘাষণা করেলা - "এটা িদলীেপর জুেতা"।

িদলীেপর মুেখর তখন কী �শাচনীয় অব া। ওর পােয়র মাপ অ াভািবক বড়। জুেতা হারােল, ক  কের ব ীনারায়ণ �গেলও ওর পােয়র মােপর জুেতা

িমলেতা না। কারণ কলকাতােতই আমােদর পােয়র মােপর হা ার সু  পাওয়া �গেলও, অেনক �দাকােনই ওর মােপর জুেতা পাওয়া যায়িন। ও আমােক

বারবার কৃত তা জানােত লাগেলা, আর আিম মেন মেন মাধবেক গালাগাল করেত লাগলাম। জায়গাটােক রণীয় কের রাখেত �গাটাকতক ছিব িনেয়

িনলাম। এত েণ বুঝিছ উে জনায় কী সাংঘািতক ঝুঁিক �নওয়া হেয়িছল। জুেতা পের আবার হাঁটা  হল। 

এবার িক  সিত ই নতুন নতুন ফুেলর স ান �পলাম। সব রকম ফুল

িকছু িকছু কের তুেল, িদলীেপর হােত িদলাম। উে শ  কবের ফুল

�দব। িটপিটপ কের বৃি   হ'ল। ওয়াটার ফ গােয় চািপেয়, এক

বুক ফাণ� জাতীয় গােছর জ েলর মেধ  িদেয় �হঁেট চেলিছ। সাপেখাপ

বা �জাঁেকর িচ া একবারও মাথায় আেসিন। মেধ  মেধ  গােছ ঢাকা

পাথেরর টুকেরােত �হাঁচট খাি । এ েলা খুব িবপ নকও বেট।

অসাবধােন ই পাথেরর মেধ  পা পড়েল, পা �ভে  �যেত পয�  পাের।

দূের একটা সাদা রেঙর পতাকা উড়েছ। ওটাই স বত কবর। আিম

ওেদর �থেক অেনকটা এিগেয় আিছ। িকছু েণর মেধ ই আমরা

কবেরর কােছ চেল এলাম। তুেল আনা সম  ফুল কবেরর �বদীর ওপর

িদেয়, �রােদর অেপ ায় রইলাম। অবেশেষ �স আশা �ছেড় একটা বড়

পাথেরর ওপর বেস, আলুর পেরাটা ও িডম িস র গিত করেত

লাগলাম। হঠাৎ একটু শরৎকােলর মেতা �রাদ �দখা �গল। 

�বদীর ওপর একটা �ছাট মােব�ল পাথেরর ফলক। মাঝখান �থেক �ফেট

�গেছ। হাত িদেয় ধুেলা, গােছর কেনা পাতা সিরেয়, খুব কাছ �থেক

আবার ছিব িনলাম। কবরটার পােশ, আমােদর এখানকার বনেব েনর

মেতা �দখেত, অ ুত নীল রেঙর একরকম ফুল �দখলাম। চারিদেক

আরও িকছুটা ঘুের, িফরবার পথ ধরলাম। সময় ন  কের লাভ �নই।

যিদ স ব হয়, আজই ব ীনারায়ণ চেল যাব। '�টা জায়গা �দখা হল।

এবার তৃতীয় জায়গার জন  �তির হেত হেব। একসময় আমরা আবার �সই নদীটার কােছ িফের এলাম। �কান রা া না থাকায়, জ েলর মেধ  িদেয়

আ ােজ �হঁেট এেস �দিখ, গতবার �যখান িদেয় নদী পার হেয়িছলাম, �সখােন না এেস অন  জায়গায় এেস হািজর হেয়িছ। লািঠ ঠুেক বরেফর ওপর

িদেয় নদীেত নামলাম। ওেদর দাঁড়ােত বেল �কানিদক িদেয় পার হওয়া সুিবধাজনক ভাবিছ, মাধবই আিব ার করেলা �সই সহজতম পথটা। সু রভােব



পাথর পেড় আেছ। িতনজনই এবার জুেতা পােয় সহেজই

নদী পার হেয় এলাম। এপাের এক বৃ  ইংেরজ ভ েলাক,

স ী ইংেরজ বৃ ােক িনেয় খুব িবপেদ পেড়েছন। �কানখান

িদেয় পার হেল তাঁেদর সুিবধা হেব, িঠক করেত পারেছন

না। একটু দূের এক িহ ু ািন ামী- ীরও �সই একই

সমস া। �সই ইংেরজ বৃ ার িদেক হাত বাড়ােত, িতিন এত

�জাের আমার হাত �চেপ ধরেলন, �য ভয় হল িতিন

পড়েল এেকবাের আমায় িনেয় পড়েবন। একটা একটা

কের পাথর টপেক এেগাি , আর তাঁেক �টেন িনেয়

আসিছ। �শষ বড় পাথরটার ওপর �থেক ওপাের উঠলাম।

বৃ ািট বড় পাথরটায় দাঁড়ােলন। তাঁেক একটােন এপাের

িনেয় আসার সে  সে , স বত তাঁর পােয়র চােপ,

পাথরটা গিড়েয় জেল চেল �গল। খুব সামলােনা �গেছ

যােহাক! ওপেথ আর ওপাের �ফরা �গল না। একটু ঘুের

আবার ওপাের �গলাম। বৃ  বৃ ােক যত ণ �দখেত

�পলাম, �দখলাম হাত �নেড় আমােদর িবদায় জানােলন।

আবার �সই ফুল, আবার �সই বনজ ল, েম ভা া

রা া, � িসয়ার, ঝরনা �ফেল, আমরা আবারও �সই �চনা

হেয় ওঠা চােয়র �দাকােন িফের এলাম।

(এরপর আগামী সংখ ায়)

থম পব� – �হমকুে র পেথ

ন ন কানন (ভ ািল অফ াওয়াস�)-এর আরও ছিব

রা ায়  ব াে র অবসর া  অিফসার সুবীর কুমার রােয়র �নশা মণ ও �লখােলিখ। ১৯৭৯ সােল থম � িকং — �হমকু , ভ ািল

অফ াওয়াস�, ব ীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ি যুগী নারায়ণ, �কদারনাথ, গে া ী-�গামুখ ও যমুেনা ী। �সখান �থেক িফের, থম

কাগজ কলম িনেয় িলখেত বসা। মণ কািহিন ছাড়া গ , রম  রচনা, ৃিতকথা নানা ধরেণর িলখেত ভােলা লাগেলও এই থম

�কান পি কায় িনেজর �লখা পাঠােনা।
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= 'আমােদর ছ�ু' বাংলা আ�জ�াল �মণপি�কায় আপনােক �াগত জানাই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

আমার মােয়র বােপর বািডর় �দেশ

অপূব� চে াপাধ ায়

মােয়র বােপর বািড় অথ�াৎ মামার বািড়র িত আকষ�ণ কার না �নই? আর �সখােন মামা-মামী, দা -িদদা সবাই থাকেল �তা ব াপারটাই আলাদা। তার

সে  উপির যিদ পুকুেরর মাছ, বাগােনর গােছর আম-কাঁঠাল, আর ীর-ছানা-চাঁিচ-সে শ এসবও থােক তাহেল আর কথাই �নই! আমার পরম �সৗভাগ

�য এমন একটা জায়গােতই আমার মামার বািড়। এরপেরও বাড়িত পাওনা বািড়র কালীপুেজায় সবাই িমেল হইচই। আর হােতর কােছই চমৎকার সব

�বড়ােনার জায়গা। 

আমার মামার বািড়র �দশ বধ�মান �জলার উ র-পূেব� কােটায়ার কােছ - দাঁইহাট

�রলে শেনর পােশর ােম, নাম নলহািট। গ ার তীরবত�ী হওয়ার সুবােদ মািট

খুব ঊব�রা - গাছগাছািলর অ  �নই। সারাটা াম জুেড় আকােশর িদেক মাথা

তুেল দাঁিড়েয় অ নিত নারেকল আর তাল গাছ। রেয়েছ বড় �ছাট পুকুর। মেন

পেড় �ছেলেবলায় কালীপুেজার সময় খুব সকােল �জেলরা বািড় বািড় এেস

�ডেক বেল �যত পুকুের মাছ ধরা হেয়েছ - মােছর ভাগ �নবার জন  পুকুর পােড়

�যেত হত। বালিত ভিত� মাছ িনেয় বািড় িফরতাম। আজ আর �সিদন �নই।

ােমর ায় সব পুকুরই মাছ-চােষর জন  িলজ �দওয়া হেয়েছ। পুেজার সময়

আর মাছ ধরা হয় না। বাজার �থেক মাছ িকেন আনেত হয় েয়াজেন।

মামার বািড়েত গত প াশ বছের আর �কউ থােক না। আমার িদিদমা, যাঁেক

আমরা সকেল বড়মা বেল ডাকতাম, আমােদর �ছেড় চেল �গেছন �সই ষােটর

দশেকর থম িদেক। �সই �থেক বািড়েত তালা - রাে  মাইেন করা �লাক এেস

বািড়েত �শায়। দাদা মশায় িছেলন কিবরাজ। মােয়র কােছ েনিছ িতিন আয়ুেব�দ

পড়েত িগেয়িছেলন কাশীেত। পসার �বশ ভােলাই িছল। �ঘাড়ায় বা পাি েত

চেড় আেশপােশর ােম িচিকৎসা করেত �যেতন। সং ৃেত পি ত িছেলন। বািড়র

�বঠকখানাটাই িছল �রাগী �দখার ঘর - বই আর পুঁিথেত ঠাসা। আজ আর িকছুই

অবিশ  �নই। �ছাট �বলায় �দেখিছ কিবরািজ ওষুধ �তিরর জন  বড় �ছাট নানা

মােপর পাথেরর খল নুিড়, হািতর দাঁেতর �ছাট �ছাট চামচ, ওজন করার তুলা

দ  ইত ািদ নানান সব িজিনস। �সসব �দেখ দাদামশায় মানুষটা �কমন িছেলন

মেন মেন একটা ধারণা করার �চ া করতাম।

দাদামশাই কাশীেত যখন পড়েত যান, আমার ধারণা �সটা ঊনিবংশ শতেকর

�শেষর িদক। ভাবেত অবাক লােগ �সই যুেগ এমন একটা গ াম �থেক

িকভােব সাহস কের অত দূের পড়েত িগেয়িছেলন। আজেকর মত তখন পাকা

রা া িছল না। তেব ােমর পাশ িদেয়ই রেয়েছ �রলপথ, �সাজা চেল �গেছ

হাওড়া। আমার সিঠকভােব জানা �নই ঊনিবংশ শতেকর �শষ ভােগ এই অ েল

�রলপথ বেসিছল কী না। তেব দাঁইহাট শহর এবং �পৗরসভা ই-ই অিত াচীন। 

নলহািটর পােশই জগদান পুর। �সখােন রেয়েছ

াচীন মি র - িত া ১২৪৮ সােলর �বশােখ।

েবশ পেথর দরজার ওপের �খাদাই করা আেছ।

তেব মি েরর �সবাইেতরা দািব কেরন মি রিট

আরও াচীন। দাঁইহােটর বাগিটকরা অ েল আরও

একিট �পাড়া মািটর অল রণ সমৃ  মি র �দখেত

পাওয়া যায়। ফলকিট অদৃশ  হওয়ায় িত াকাল

আর সিঠক জানা যায় না। িবেশষ েদর মেত

মি রিট ািপত হেয়িছল �ষাড়শ শতেক। 

মামার বািড়র কালীপুেজার উে খ কেরিছ

এেকবাের েতই। াচীন এই পুেজািট কেব 

হেয়িছল তার হিদস পাইিন। গত শতেকর

এেকবাের থেম �মিটয়াির িনবাসী িনবারণ

চে াপাধ ােয়র �লখা 'কােটায়ার ইিতহাস' ে

কালীপুেজা (৺বড় ঠাকুরানীমাতার পুজা) এবং

আমার দাদামশায় ৺চ ভূষণ ভ াচােয� র উে খ

রেয়েছ। বইিটর কথা জানেত পাির কােটায়া

কেলেজর পদাথ�িবদ া িবভােগর অবসর া

অধ াপক কালীচরণ দােসর কােছ – �চােখ �দখার

�সৗভাগ  আমার হয়িন। 

ামিট উ র-দি েণ ছড়ােনা - উ রিদেক �রললাইন - ব াে ল-কােটায়া �রলপেথর অংশ। িতনিদেক পাকা রা া রেয়েছ। পি মিদেকর পথ চেল �গেছ

মালডা া এবং দি েণর পেথর একিদেক কােটায়া অপরিদেক কালনা অথ�াৎ কালনা-কােটায়া � ট হাইওেয়। দাঁইহােটর পেরর � শন কােটায়া – ইিতহাস
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িস  াচীন শহর। ী �চতন েদব এখােন

এেসিছেলন। কােটায়া শহেরর উ ের অজয় নদ

গ া (ভািগরথী) নদীেত িমেশেছ। এই সংগেমর

উ ের অবি ত উ ারণপুর – শান এবং সাধন

�  িহসােব িবখ াত।

মামার বািড় এেস কেয়কটা িদন কাটােনার পরই

মনটা আনচান কের, কাছাকািছ �কাথাও ঘুের

আসেত ইে  হয়। সুেযাগ �পেলই গােয় পা াবীটা

চিড়েয় �ঝালায় একটু মুিড়, জল আর ক ােমরাটা

িনেয় �বিরেয় পিড়। আেশপােশই অেনকিকছু �দখার

আেছ। আর একটু সময় িনেয় �বেরােল �তা

কােছিপেঠ অেনক জায়গাই রেয়েছ। ভারতীয় �রল

কতৃ�প  জনসাধারেণর সুিবধার জন  কােটায়া

�রলে শেন আশপােশর ব  ােনর মানিচ সহ

একটা তািলকা �রেখেছন। ওই তািলকাভু

কেয়কিট জায়গা হল – লাভপুর (সািহিত ক

তারাশ র বে াপাধ ােয়র জ ান), ফু রা

(শি পীঠ), নানুর (�ব ব কিব চ ীদােসর

জ ান), অ হাস (�দবীপীঠ), �সানারি  (একিট

রাজবািড় আেছ), �কতু াম (�দবী ব লার মি র), ীপাট ীখ  (পাটবািড় – নরহির সরকােরর জ ান), কা াম ( কিব কুমুদ র ন মি েকর এবং

�চতন ম ল কােব র রচিয়তা কিব �লাচন দােসর জ ান), ীর াম (�দবী �যাগদ ার মি র), মু রী, �ছাট এবং বড় �পাষলা (�দবী ঝংেক রী। ােমর

�লােকরা িবষধর সাপেক �দবী ােন পূজা কের), মাধাইতলা, কােটায়া ( ীৈচতন  িশষ  মাধাইেয়র সমািধ), �গৗরা বািড়, কােটায়া ( ীৈচতন েদব এখােন

তাঁর  �কশব ভারতীর কােছ দী া �নন এবং স াস হণ কেরন), সাঁখাই ঘাট ( ভািগরথী এবং অজেয়র সংগম ল), যািজ াম ( ীিনবাস আচােয� র

জ ান)।

�শশব �থেকই কালীপুেজার সময়টা মামাবািড়েতই

কােট। পুেজা উপলে  কােটায়ার উ েরর াম

�থেক ঢাকীরা আেস। এই ঢােকর আওয়াজ বড়ই

মধুর। শহরা েল ঢােক চামড়ার বদেল িসনেথিটক

পদ�ার ব বহার হে , তাই ঢােকর গমগম

আওয়ােজর পিরবত�ন ঘেট যাে । পুেজার আেগর

িদন স ায় ঢাকীরা চেল আেস। িঠক স ার

পরপরই মি েরর সামেন চ ের সকেল জমােয়ত

হেয় ঢাক বাজােত  কের। �সই আওয়াজ আমার

মত পিরণত বয় েক আজও চ ল কের �তােল।

ঠাকুেরর রঙ করা  হয় এই সমেয়ই। এ দৃশ

�দখার জন ই �তা ছুেট যাওয়া।

ােমর উ রিদেক জগদান পুর। এখােন রেয়েছ

ায় ৮২ ফুট উঁচু পাথেরর রাধােগািব  িজউেয়র

মি র। এিট প র  মি র - াচীর �ঘরা। উৎকৃ

র িশে র িনদশ�ন হওয়া সে ও মি র স ে

সাধারণ মানুেষর ঔদাসীন  িবেশষভােব ল ণীয়। অধ াপক কালীচরণ দাস মহাশয় তাঁর বই " ধু ই পা �ফিলয়া"-�ত এই মি রিটর িবশদ িববরণ এবং

ইিতহাস িলিপব  কেরেছন। বাগিটকরা অ েলর �য মি রিটর কথা আেগ বেলিছ �সিট পি মবে র অন তম �  �টরােকাটা মি র িলর মেধ  একিট।

অথচ খুব কম মানুষই এর �খাঁজ রােখন। মি রিট দাঁইহােটর িবখ াত চ  পিরবােরর িতি ত। এই মি রিট স ে  অধ াপক দাস িলেখেছন,

"বাগিটকরা �টরােকাটার মূিত� িলর িসংহভাগ অ- াকৃত। মানুষ, �দব-�দবী িক া প র �পশীগঠেন অসাধারণ �নপুণ । খাজুরােহার ভাবানুকরেণ রেয়েছ

া -�মথুন দৃশ । রেয়েছ িব বােনর নারী সে াগ। গ�া িকংবা কালীর মূিত�-গঠেন অদৃ পূব� িশ েবাধ িক  মহােদেবর মূিত� সাদা-মাটা, মুখম েল �কান

লািলেত র �ছাঁয়া �নই। সব িমিলেয় বাগিটকরায় এক ল�ভ িশে র সমােবশ। ..."

ধুমা  একিট কালীমূিত�র কথাই বলব। এই বণ�না �থেকই �বাঝা যােব মি র গাে

�টরােকাটার মূিত� িল কী অনন সাধারণ। অন  �কাথাও এই মূিত� আমার �চােখ

পেড়িন। এই কালীমূিত�র মুখম ল প র মত। �দবী এখােন চতুভূ�জা। এক হােত

খড়্গ, অন  হােত িছ  নরমু । �কামের িছ  হে র মালা, গলায় িছ  মুে র মালা।

িজ া সেপ�র ন ায়। পােয়র কােছ মহােদেবর বদেল মনুষ  িল । এই জাতীয়

কালীমূিত� ক না সিত ই িবরল। বাগিটকরার মি র ছাড়া ভাউিসং অ েল আরও

একিট �পাড়া মািটর মি র রেয়েছ। মি র গা  অলংকরেণ কৃ লীলা, রামলীলার

সে  রেয়েছ �দবেদবীর মূিত�। তেব ভাউিসং মি রিট বাগিটকরার মি েরর তুলনায়

নবীন।

দাঁইহােটর মি র িট স ে  আেলাচনায় অধ াপক দাস বধ�মানরাজেদর সমাজবািড়

স ে  আেলাচনা কেরেছন। িলেখেছন - "দাঁইহাট �পৗরসভার অধীেন �টরােকাটা

সি ত িট িশব মি র আেছ। এই শহেরর মেধ  � শেনর কােছ বাগিটকরা অ েল,

অন িট সের যাওয়া গ ার তীের ভাওিসং-�য় (�জ.এল নং ৯১, ট নং ২৬১)। গ া

এখন অেনক দূের সের �গেছ। কেয়ক-�শা গজ উ ের ওই পিরত  গ া-তীের

বধ�মােনর রাজা আবু রায় �থেক কীিত�চাঁদ (মৃতু  ১৭৪০ খৃ া ) পয�  সকেলর ভ

সমািধ আেছ বেল কাশ।" সমাজবািড়র কােছই বধ�মানরাজেদর গ াবাস, বত�মােন

ংস া । কিথত আেছ মারাঠা �সনাপিত (বিগ� দলপিত) ভা র পি ত

বধ�মানরােজর গ াবােস গ�াপুেজা আর  কেরন। তৎকালীন বাংলার নবাব আিলবিদ�

খাঁ এই সংবাদ �পেয় হঠাৎ ভা রেদর আ মণ কেরন। ভা র পি ত পুেজা �ছেড়

পািলেয় িনেজর াণ বাঁচান। এখােন কান পাতেল এমন কত গ ই �শানা যায়।

দাঁইহােটর গ া পার হেলই যাওয়া যায় অপর িদেকর �মিটয়াির বা মািটয়াির -

িপতল-কাঁসা িশে র জন  িবখ াত। বত�মােন িপতল-কাঁসা্র ব বহার কেম যাওয়ার

জন  এই িশ  মার খাে ।

দাঁইহােটর দি েণ অ ীপ। এখােন �গাপীনাথজীর পূজা উপলে  মেহাৎসব হয়।



িবরাট �মলা বেস। উ ের কােটায়া �পিরেয় �বশ

িকছুটা �গেলই কণ�সুবণ� �রল � শন। কিথত আেছ

এখােনই িছল রাজা শশাে র রাজধানী। এখােন

এেল �দখা যােব বড় মি েরর ংসাবেশষ।

আমার মামার বািড়র �দেশর কথা বেল �কানিদনই

�শষ করেত পারব না। তার আকষ�ণ আমার কােছ

অফুরান।

তথ সূ  – ' ধু ই পা �ফিলয়া' – ড. কালীচরণ

দাস, অিসত বে াপাধ ায়

 

াণীিবদ ার অধ াপক অপূব� চে াপাধ ােয়র �নশা �বড়ােনা আর ছিব �তালা। বাংলার ােম-গে  ছিড়েয় থাকা �চােখর আড়ােল চেল

যাওয়া �টরােকাটার মি রিশ েক ক ােমরার দৃি েত পুন ার করাই তাঁর ভােলালাগা। পাশাপািশ িবিভ  প পি কায় মণ ও

অন ান  �লখা।
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রঙবাহাির রাজ ান

�দবািশস বসু়

~ রাজ ােনর তথ  ~ রাজ ােনর আরও ছিব ~

অেনকিদেনর ইে  এবার বা ব হল - একটা ল া রাজ ান টু র। দেল আমরা 'জন মিহলা সহ ছয় বীণ নাগিরক। এবছেরর �ফ য়ািরর এেকবাের

থম িদেন রােতর �যাধপুর এ ে স ধের �বিরেয় পেড়িছলাম। � েন আ া িদেয়, ঘুিমেয় �কেট �গল �বশ সময়টা। িতন তািরখ সকােল িবকানীর

�পৗঁছালাম – িঠকানা �হােটল লালিজ।

�যটা থেম নজের এল তা হল রা ার ধাের অিধকাংশ বািড়ই পাথেরর আর রাজ ানী াপেত  �তির। আর চারপােশ �যন রেঙর উৎসব। মিহলােদর

ঘাগরা-�চািল, উড়িনেত নানান রেঙর �ছাঁয়া। পু ষেদর ল া ঝুেলর ধুিত আর শাট� সাদা রেঙর হেলও বাহাির পাগিড়র কন াে  �যন আরও ঝলমেল হেয়

উেঠেছ। পাগিড়ও �তমিন িবশাল – ধু রেঙর বাহারই নয়, পরারই �কৗশল নািক আট রকেমর। পু ষেদর �চহারায় আেরক �চােখ পড়ার িবষয় হল �গাঁফ

– কােরার �বশ চওড়া আর �মাটা, আবার কােরার দািড়র সে  জুেড় িগেয় আরও জমকােলা হেয় �গেছ। অবশ  ানীয় �পাষাক ছাড়াও আধুিনক নানা

�পাষােক সি ত নারীপু েষর সংখ াটাও �নহাত কম নয়। আেরকটা িজিনস খুব �চােখ পড়িছল য ত , �সটা হল উেট টানা গািড়।

�সায়া এগারটা নাগাদ � শ হেয় �বিরেয় পড়লাম। অেটায় গ ব  ৩২ িকেলািমটার দূের কিণ� মাতার মি র। �দবী গ�ারই এক প এই কিণ�মাতা। ছ'�শা

বছেরর াচীন �বশ বড় মি র। ১৭ শতেক �তির মি রিটর চুড়ায় �সানার ছাতা। িবশাল �গেট েপার পােত সূ  কা কাজ। মি েরর মােব�েলর

কা কায�ও �দখার মত। এই মি েরর িবেশষ  হল িবরাট চ ের অেনক ইঁ র ঘুের �বড়াে , এরা �দবীর কােছ উৎসগ�ীকৃত, গােয় চড়েল পুিন  িক

পােয়র চােপ মের �গেলই পাপ, তাই খুব সাবধােন হাঁটেত হে । �বশ বড় কানা উঁচু থালায় ধ রাখা আেছ, ইঁ র েলা কানা �বেয় উেঠ ধ খাে ।

ইঁ রেক খাওয়ােনাও এখােন পুেণ র কাজ। িবেকল স ায় �হঁেট স টেমাচন হনুমান মি র, ীকৃ  মি র এসব �দখা হল।

চার তািরেখ সারািদেনর �ঘারার ান – ভাড়া গািড়েত সকাল সােড় নটা নাগাদ �বিরেয় পড়লাম সদলবেল। থম গ ব  রামপুিরয়া হােভিল। রাজ ােনর

এই হােভিল িল অতীেতর িব শালী ব বসায়ীেদর �তির। স  গিলেত চার-পাঁচতলা িবেশষ ধরেণর বািড়। পাথেরর জাফিরেত, ঝুল  জানলায়, িখলােন

দ  িশ ীর হােতর কাজ। এই বািড় েলা নািক গরেম ঠা া আর শীেত গরম থােক। শহর �থেক পাঁচ িকেলািমটার দূের ১৪ শতেকর �তির ভাে র �জন

মি র কমে । মি র িনম�াতা ই ভাইেয়র নাম ভাে র আর ষে র। ভাে েরর মি র সাজােনা কাচ আর � ে ার কােজ আর ষে েরর �বিশ

এনােমল আর �সানায় �মাড়া কা কায�। ল ী-নারায়ণ মি রিটও �বশ বড় আর সু র।

িবকানীর শহেরর িঠক মাঝখােন জুনাগড় গ�। ১৫৮৭-১৫৯৩

ী াে  আকবেরর া ন �সনাপিত রায়িসং লাল ও

�গালািপ �বেলপাথের এই গ� িনম�াণ কেরিছেলন। বগ�াকার

গ� ৩০ ফুট গভীর পিরখায় �ঘরা। মূল েবশপথ সূরয

�পাল। গ� চ েরর িভতের অজ  ব  - লাল িনবাস,

চ মহল, ফুলমহেলর রিঙন কাঁেচর কা কায�, ইতালীয়

�মাজাইক, জাফিরর অপূব� কাজ, বাদলমহল, বণ�াঢ

সূয�িনবাস বা দরবার হল, গ ািনবাস, গ�ািনবাস, মুঘল

স াট ঔর েজবেক যুে  হারােনার ারক করণমহল,

িশসমহল, ছ রমহল, িবজিলমহল, রাজপিরবােরর

গৃহেদবতা িশবঠাকুেরর মি র, হাজাির দেরায়াজা

িমউিজয়াম, িমিনেয়চার �পি ং, িচিন বু জ বা সবুজ-সাদা

রেঙর িচনা টাওয়ার ইত ািদ – এেকর পর এক �দখিছ আর

অপার িব েয় ধু মু  হি ।

গ া �গাে ন জুিবিল িমউিজয়ােম �দখলাম  রাজােদর

সময়কার �টরােকাটার কাজ, া  হর াকােলর নানান

সং হ, রাজা রাজিসংহেক মুঘল স াট জাহাি েরর �দওয়া

নজরানা িসে র �পাশাক, সাদা মােব�ল পাথেরর অপ প

সু র �দবী সর তীর মূিত�, রাজকীয় আবরণ-আভরণ, অ -

শ , চুর মূিত� ও ছিব।

এর পেরর গ ব  লালগড় াসাদ ও িমউিজয়াম। শহর �থেক আড়াই িকেলািমটার দূের মহারাজ গ া িসং তাঁর িপতা মহারাজ লালিসং-এর ারক েপ,

স ার সু ইনটন জ াকেবর ন ায়, �গ য়া রেঙর �বেলপাথের লালগড় াসাদ �তির কেরন। াসােদর াপেত  পা ােত র িশ  �জৗলুেসর সে  িমেশেছ

ােচ র ক নার জগত – �বলিজয়ােমর ঝাড়ল ন, কাট- ােসর অল রণ, অপ প জািলর কাজ, সু র সু র কািভ�ং, নকশাকাটা কা কায�, চুর ছিব,

াফ  জীবজ  িনেয় সাজােনা াসাদ। াসাদ চ ের রেয়েছ ফুলবাগান, িবকািনর � ট �রলওেয়র বিগ আর িচিড়য়াখানা। াসােদর এক অংশ এখন

িবলাসব ল �হােটল। অন  একিট অংেশ বাস কেরন রাজপিরবােরর বত�মান জ । ি তেল রেয়েছ রাজপিরবােরর নানা সং হ িনেয় শাদূল িমউিজয়াম ও

অমূল  াপ  সং ৃত বইেয়র অনুপ লাইে ির।

এিদেনর �শষ ব  িছল ক ােমল ি িডং ফাম�। এখােন উট জনন বৃি  ও সংর েণর জন  নানা রকম ব ব া আেছ। জানা �গল রাজ ােন উট মুখ তঃ

চার জািতর – িবকােনির, জয়সলেমরী, �ময়ারী ও কি । ভারেত অবশ  আরও একরকেমর উট পাওয়া যায়, লাদােখর শীতল ম ভুিমেত েটা

কুঁজওয়ালা উট।

পাঁচ তািরখ সকােল িবকািনর �থেক রওনা িদেয় জয়সলমীর �পৗঁছালাম পুর নাগাদ। আজ প ােকজ � া ােম �ঘারা। �হােটল �থেক গািড়েত ৫০ িকিম

দূের সাম িডউন – ম ভূিমর �দশ। এখােন আমােদর থাকার ব ব া সুইস �টে । ওই গািড়েতই ২৫-৩০ িকিম দূের সানেসট পেয়ে  িগেয় ম ভূিমর

বুেক একটা অস ব সু র সূয�া  �দখলাম। সে েবলায় �লাক স ীত ও নৃেত র সে  গরম গরম পেকাড়া আর কিফ। পরিদন সকােল সাম িডউনেসর

�শষ অিভ তা আধঘ ার উট সাফাির। উেটর বসা অব ায় িপেঠ চড়ার পর �স মশ �সাজা হেয় দাঁড়াে  আর আিম জটায়ুর মেতাই িশহিরত হি ।
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জয়সলমীেরর �হােটেল �পৗঁেছ আবার গািড় ভাড়া কের

�বিরেয় পড়লাম। গ ব  �সানার �ক া। শীেতর পুেরর

নরম �রােদ হলুদ �বেলপাথেরর দূগ� �যন �সানার মতই

ঝলমল করেছ। আমােদরেতা মেন হি লই, ানীয় গাইড

আর িসিকউিরিটর �লাকজনও বারবার সত িজৎ রােয়র নাম

করিছেলন, সারা পৃিথবীর সামেন �সানার �ক ােক তুেল

ধরার জন । শহেরর দি ণ িদেক ৭৬ িম উঁচু ি কূট

পাহােড়র ওপর এই গ�। �দেঘ� ায় ৪৬০ িম, ে  ২৩০

িম। াচীনে র িদক িদেয় িচেতােরর পেরই এর ান।

বৃ াকার াচীর �ঘরা এই েগ� �মাট ৯৯ িট বু জ আেছ।

েগ�র অেনক িল �গট বা �পাল রেয়েছ। অ য় �পাল,

গেণশ �পাল, সূরজ �পাল, হাওয়া �পাল �পিরেয় এঁেকেবঁেক

রা া চেলেছ। থেমই পাঁচ মহলা, সাত তলা মহরাওয়াল

বা িসিট াসাদ। জুনা মহেলর জািলর কাজ খুব সু র।

সাধািসেধ �জনানা মহেলর পর �চৗহাটা �পিরেয় মদ�ানা

মহল। হাওয়া �পােলর ওপের আেছ কাচ ও মু রাল িচে

ভরা রঙমহল। সেব�া ম িবলােস নীল টািল আর

�মাজাইেকর সু র কাজ। পােশই গজিবলােস পাথেরর

সু র অল রেণ �মািত মহল। সামেন আম দরবার। আর

এক আকষ�ণ মহারাজ বািরসােলর গড়া বাদলিবলাস বা

�মঘ দরবার বা টাওয়ার অফ াউড । এর শীেষ� মুঘল াপেত র তািজয়া িমনার আেছ। �দওয়ান-ই-আম-এর পাথেরর িসংহাসনও অনবদ । কােছই

নারায়ণ ও শি   আেছ।

পরবত�ী গ ব  গদীসর বা গদীসাগর – ম ভূিমর মােঝ ম দ ান। এর অেনক িল ঘাট। মাথায় কলিসর ওপর কলিস বিসেয় রাজ ানী �মেয়রা জল িনেত

এেসেছ। জলাশয়েক িঘের রেয়েছ অেনক িল মি র। কা কায�ময় �তারণ। কােছই রেয়েছ পাঁচতলা তািজয়া।

�সিলম িসং হােভিল আর নাথমলজী কী হােভিলর পাথেরর অপূব� জাফিরর কাজ �দেখ �ফরার পথ ধরলাম।

সাত তািরখ �ভারেবলােতই � েন �যাধপুর �পৗঁছলাম। �পৗেন এগারটা নাগাদ �বিরেয় পড়লাম সারািদেনর জন । থম গ ব  শহর �থেক ৫ িকিম দূের

১২১ িম উঁচু �গাদািগির পাহাড় অবি ত �মেহরণগড় গ�। ১৪৫৯ ি াে  রাও �যাধা গ�িট িনম�াণ কেরন। �কাথাও �গাল �কাথাওবা চারেকানা গ ুজ

রেয়েছ গ� াচীেরর গােয়। াসাদ, �সন াবাস, মি র, ঘরবািড় িনেয় একসময় জমজমাট এই গ� মুঘলেদর কােছও অেজয় িছল। �যাধপুেরর

রাজবংেশর সে  িম তাও গেড় উেঠিছল মুঘলেদর। আকবেরর ধানা মিহষী �যাধাবাঈ িছেলন উদয়পুেরর রাজকন া, রাও উদয়িসংেহর ভ ী। উদয়িসংহ

জাহাি েরর সে  িনেজর কন ার িববাহ �দন। ১৫৮১ ি াে  উদয় িসংহেক রাজা �খতাব �দন স াট আকবর। পয�টকেদর কােছ েগ�র আকষ�ণ এখন

িমউিজয়াম িহেসেব। 

েগ� �ঢাকার সাতিট �পাল রেয়েছ – ফেত �পাল বা �গটওেয়

অফ িভকি  মুঘলেদর যুে  পরািজত করবার ারক েপ

গেড় �তালা হেয়িছল, �গাপাল �পাল, �দাধকাংড়া পল, জয়

�পাল, ১৮০৬-এ মহারাজ মানিসংেহর �তির �লাহা �পাল,

সূরজ �পাল ইত ািদ। মহেলর পর মহল রাজকীয় �বভব আর

না িনকতায় পিরপূণ�। �মািতমহল বা �দওয়ান-ই-আম-এ

� তপাথেরর কেরােনশন � ান। মহারাজা অভয় িসংেহর

�তির ৮০ �কিজ �সানার সু র কা কায�ময় ফুলমহল বা

দরবার হল। �সানালী রেঙর থাম, িখলােন আর ছােদ

�সানালী নকসা কাটা ফুল। িশেলখানায় রেয়েছ রণসাজ ও

অ শে র দশ�নী, চুর ছিব। আর রেয়েছ সােড় সেতেরা

িকেলা ওজেনর তালা, িকংখােব �মাড়া নানা রকম হাওদা,

�দালনা ইত ািদ। �জনানা মহল বা রাজার হােরেম জাফিরর

অিভনব , চ নকােঠর িসিলং, আয়নাখিচত �দওয়াল নজর

কােড়। েগ�র �ভতের িট তালাও – রানী সাগর ও লাব

সাগর। র ামপােট� রেয়েছ কামােনর সং হ। �ক ার আরাধ া

�দবী চামু ার মি র �দেখ �বিরেয় সাঁইবাবার মি র ও

�কলানা �লক ঘুের িফের এলাম।

আট তািরখ সকােল উেঠ �বিরেয় পরলাম ওিশয়াঁর উে েশ।

এখােন মাতািজর মি র আেছ, মা গ�ারই আেরক প।

র- রা র �থেক মিহলারা স ান কামনায় এখােন পুেজা িদেত আেসন। এছাড়া �ষালিট সু র াপত  িশে র �জন মি র রেয়েছ।

ল ার রাজা রাবেণর ী মে াদরীর �দশ িছল নািক মে ার বা মাে ার। এখােন সুসি ত উদ ােন লাল �বেল পাথেরর সু র ভা েয�র ছি শ বা মি র

আেছ। িমউিজয়াম ছাড়াও �যটা খুব ভাল লাগল তা হল ১৮ শতেক একিট মা  পাথর কুঁেদ �তির ৩৩ �কািট �দবেদবী �শািভত 'হল অফ িহেরাজ'।

�যাধপুর শহেরর এক াে  ইতালীয় �শলীেত �গালাপী মােব�ল পাথর আর লাল �বেল পাথেরর াসাদ উেমদ ভবন। এিট অবশ  �তমন াচীন নয়। এর

িনম�াণকাজ �শষ হয় ১৯৪২ সােল। এখােন আেছ �সানায় �মাড়া �পৗরািণক আখ ান িচি ত �দওয়ািন খাস, �দওয়ািন আম, � ান ম, পাঠাগার ভবন,

মহারাজ উেমদ িসং-এর িবমান, নানারকম অ শ  আর িবিচ  সব ঘিড় – আংিটেত ঘিড়, িটকিলেত ঘিড়, ঘিড়র আওয়ােজ পািখর গান এমন নানারকম।

ন'তািরখ �বলা �পৗেন বারটা নাগাদ রণকপুর �পৗঁছলাম। এখােন জনবসিত �নই। আেছ ধু ১২ �থেক ১৫ শতেক �তির �জন মি র িল। �কানটা �ছেড়

�কানটােক ভােলা বলব, সবই �যন এেককিট � তপাথেরর কাব ! মি র আেছ আিদনােথর, �নিমনােথর ও পা �নােথর। আিদনােথর মি র িবেশষ

উে খেযাগ  – িশ  সুষমায় উ ল চারিট েবশপথ থেমই নজের পেড়। সু র কা কায�মি ত ১৪৪৪িট  আর মি রগাে র অপ প ভা য�ৈশলী।

এছাড়া সূয� নারায়ণ ও অ ামাতার মি র রেয়েছ। চারপােশ চুর হনুমান আর ময়ূর নজের পড়ল। পুের আবু �রােড �পৗঁেছ সে েবলায় নি  �লেকর

আশপােশ ঘুের �বড়ালাম।



দশ তািরখ সকােল গ ব  শহর �থেক ১৫ িকিম দূের

রাজ ােনর সে �া  িশখর ১৭৭২ িম উ  িশখর।

মেনারম পিরেবেশ া, িব ু, মেহ েরর মি র। িতনশ

িসঁিড় �ভে  �পৗঁছলাম অি  ঋিষর মি ের। এখােন 

দ াে য়র পােয়র ছাপ আেছ। িশখর �থেক �নেম

ফুলবাগােন সাজােনা কুমারীেদর শাি বন বা িপসপােক�

�পৗঁেছ খািনক ণ ধ ােনর িবষেয় ব ৃতা েন �বিরেয়

পড়লাম অচলগেড়র িদেক। একসমেয়র �চৗহান রাজধানী

অচলগড় পের রানা কুে র দখেল আেস। �ভে  পড়া েগ�র

নীেচ ৮১৩ শতেক �তির অচেল র মি র। এখােন িশেবর

িতভূ পাথেরর বৃ া ু । �দওয়ােল পাব�তী ও গেণশ মূিত�

আেছ। ধাতুর �তির ন ীমূিত�ও রেয়েছ। পােশর মি ের

অিধ ান করেছন দশাবতার পী িব ু। চামু া �দবীর

মি রও রেয়েছ।

এবাের আমােদর গ ব  িব িবখ াত িদলওয়ারা বা

�দলওয়াড়া মি র। �মাট পাঁচিট মি র – আিদনাথ,

�নিমনাথ, মহাবীর, ঋষভেদব ও পা �নাথ। � ত পাথেরর

ওপর অনবদ  সূ  কা কাজ। জরােতর থম �সালাি

রাজা ভীম �দেবর ম ী িবমল শাহ ১০৩১ সােল ১৮ �কািট

৫৩ ল  টাকা ব েয়, পেনেরােশা িশ ী ও বােরােশা

িমেকর েম �চা  বছর ধের গেড় �তােলন িবমল বাসািহ, �সখােন রেয়েছন, থম �জন তীথ� র আিদনাথ। মি েরর সূ  অল রেণ আেছ হািতর যূথ

সাির, ফলমূল, জীবজ  �শািভত অ ভূজাকার গ ুজ, আটচি শিট থামসহ অিলে র াপত , �দবেদবীর মূিত� স িলত ৫২ িট কুঠুির, � �তপাথেরর কািভ�ং

ও িসিলং-এর সু র ও সূ  কা কায�। জরাতরাজ বীর ধাওয়ােনর সময় তাঁর ই ম ী বা পাল ও �তজপাল আিদনাথ মি েরর উ ের িট মি র –

লুনা বাসািহ ও �তজপাল মি র �তির করান ১২ �কািট ৫৩ ল  টাকা ব েয়। লুনা বাসািহেতও � �তপাথেরর সু র ভা য� মি ত , ঝালর, নােচর

মু া, �যন জল �থেক তুেল আনা প , �তারণ, �চন, জীন আখ ান, রাজকীয় িমিছল – দ  িশ ীেদর করা অপূব� সু র কাজ। এখােন রেয়েছন বাইশতম

�জন তীথ� র �নিমনাথ। মূল মি েরর পােশ �দওরাণী-�জঠাণী মি েরর কা কােয�ও নূতন  আেছ। লুনা বাসািহর িবেশষ আকষ�ণ র ম প। �ষালিট

�দবেদবীর মূিত�, গ ুেজর চারপােশ বাহা র জন তীথ� র সহ িতনশ ষাট জন �জন স াসীর মূিত� আেছ। তুলনামূলকভােব ১৫ শতেক �তির মহাবীর,

ঋষভেদব ও পা �নাথ মি র িলর অল রণ অেনকটাই িন ভ।

এিদেনর �শষ গ ব  আরাব ী পাহােড় সানেসট পেয় ।

পাহােড়র গােয় সূয�া  �দখার জন  �ঘরা জায়গায় �বশ িকছু

বসার আসন আেছ। ওপােরই গভীর খাদ। িঠক সূয�াে র

মুহূেত� মেন হল আকাশ �থেক সূয� বুিঝ টুপ কের খেস

পড়ল। এই �নসিগ�ক �শাভা অপ প। এগার তািরখ সকাল

সােড় ন'টা নাগাদ রওনা িদেয় উদয়পুর �পৗঁছলাম ায়

পুর একটায়। মহারানা উদয় িসং, িযিন সূয�বংশীয়

রামচে র উ রপু ষ বেল পিরিচত, ১৫৬৯ ি াে

আরাব ী পাহােড়র ঢােল, িপেছালা �লেকর পােড় ৫৭৭ িম

উ তায় এই শহর গেড় �তােলন। এেক �ভিনস অফ দ

ই -ও বলা হয়। মেনাহর দ, মম�র াসাদ, সুসি ত

উদ ান আর াচীন মি র িনেয় উদয়পুর শহর। এখােন

াসাদ আেছ �মাট পাঁচিট – িসিট প ােলস, জগিনবাস,

জগমি র, ল ীিবলাস ও মনসুন প ােলস। িতিট

াসােদর িনম�াণৈশলী ও অল রণ িভ  িভ । 

থেম যাই িসিট প ােলেস। এিট রাজ ােনর বৃহ ম

রাজ াসাদ ও মহারাণার শীতকালীন আবাস। থম বিড়

�পাল হেয় ি েপািলয়া �গট, যােত িতনিট িখলান ও আটিট

�তারণ আেছ। ি েপািলয়ার পের গেণশ �দউিড়, িশশমহল,

কৃ া িভলা, ভীম িভলা, �ছাট িচ শািল, িদলখুসমহল,

মানকমহল, �মািত মহল, বিড় মহল আর ১৬৭৬ সােল �তির কাঁচ িক বু জ। সব িমিলেয় এগারিট মহল। িতিট মহলই সূ  কা কায�মি ত। �মারচেক

১৯ শতেক িনিম�ত পাঁচহাজার টুকেরা রঙেবরেঙর কাঁচ বিসেয় ময়ূেরর িতকৃিত এককথায় অপূব� – সূেয�র আেলায় িতফলন হয় নীল, সবুজ, �সানা

রেঙ। অন  এক ঘের সূয�মূিত�, মানক বা িবমহেল কাচ ও �পািস�িলেনর সু র সু র মূিত�। কৃ কুমারীর মহল কৃ িবলােস রাজ ানী িমিনেয়চার িচ ,

করণ িসং-এর �তির জানলা িবহীন �জনানা মহেল � ে ািচে  আঁকা কৃ গাথা, চরকুঠুির, ঝুলবারা া, রঙীন �দওয়াল �মেঝ, রংেবরং-এর কােচর

জানালা – সবই খুব সু র আর দৃি ন ন। আর রািনমহেল আেছ রািনেদর ব ব ত নানাধরেণর পালিক, হাওদা ও �ঘাড়ার গািড়। �মািতমহেল কােচর

সু র কা কায�, িচিন িক িচ মহেল চীনা ও ডাচ িশ ীেদর করা অল রণও মেনামু কর। কা কায�ময় িশখের িব ু-কৃ  ও অ রােদর নানা আখ ান

�খাদাই করা আেছ। াসােদর এক অংেশ সরকাির িমউিজয়াম। আেরক অংেশ �হােটল। অন  এক অংেশ রাজপিরবােরর বংশধেররা বসবাস কেরন।

াসােদর গােয়ই ১৪ শতেক �তির ১০ বগ� িকিম জুেড় িপেছালা �লক। চারিদেক পাহাড় �ঘরা, জল আসেছ ১৬০ িকিম দূর �থেক। জলাশেয়র মােঝ মােঝ

ীপ, ীেপর মােঝ াসাদ আর মি র। একিদেক সু র বাগান আর অন িদেক ঘােটর পর ঘাট। �লেক �বািটং-এর ব ব াও আেছ। পূিণ�মা রােত এই

�লেকর দৃশ  মেনামু কর। এই �লকেক িঘের ছিড়েয় আেছ নানান গ কথা। চিলত কথা, িপেছালার জল পান করেল তােক আবার এখােন িফের

আসেতই হেব। �লেকর মােঝ এক ীেপ রেয়েছ এক নত�কীর ৃিত । জন িত, মহারাণার সে  এক নত�কীর এই শত� হয় �য, �স যিদ, দিড়র ওপর

নাচেত নাচেত এপার ওপার করেত পাের পুর ার প অে �ক রাজ  পােব। �স ায় অন  পােড় �পৗঁেছ যাে  �দেখ ধান ম ী দিড়িট �কেট িদেল

নত�কীর সিলল সমািধ হয়।



পরবত�ী গ ব  ফেতহ সাগর ও �নহ  পাক�। ১৯৩৭ সােল

িভ�ে র সময় সাধারণ মানুষেক কাজ �যাগােত বৃ াবন

গােড�েনর আদেল এিট �তির করােনা হয়। জলাশেয়র মােঝ

১৫০ ফুট উঁচু সুদৃশ  �ফায়ারা আেছ। উ ের তাপ

�মেমািরয়াল আর বািক িতনিদক পাহােড় �ঘরা। বােরা

তািরখ সকাল দশটা নাগাদ জলখাবার �খেয় �বিরেয়

পড়লাম লাব বাগ বা স নিনবাস �দখেত। িপেছালা

�লেকর িঠক পােশই একশ একর জায়গা জুেড় এই াসাদ

কমে িট ১৮৫৯-৭৪ ি াে  গেড় �তােলন মহারাণা

স ন িসং। এখােন রেয়েছ নওলা া ভবন, িভে ািরয়া হল

বা সর তী ভবন, কমল তালাও আর �ছাটেদর মেনার েনর

জন  িমিন � ন, অ দূেরই িচিড়য়াখানা। �গালাপ বােগ

�দিশ-িবেদিশ াপ  সব �গালাপ আেছ।

ফেতহ সাগেরর পােড়, চারিট প পুকুেরর মােঝ �ফায়ারা

িদেয় সাজােনা অিভনব বািগচা সেহিলয়াঁেদর বািড়।

বািগচার মধ েল রেয়েছ কােলা পাথেরর সূ

কা কায�মি ত ছি । এই ছি িল রাজ ানী াপেত র

অন তম সু র নমুনা। সাধারণতঃ ৫/৬ ফুট �চৗেকাকার।

চারেকােণ চারিট থাম, িশখরযু  গ ুজাকৃিত ছাদ।

মধ েলর ছি র ছােদর চারিদক িদেয় বষ�ার জেলর মত

ঝরনার জল পড়েছ, আর তােত বৃি র মত আওয়াজ হে । তাই এেক 'িবন বাদল বরসাত/বািরশ' বলা হয়। এই বািড় িনেয় িট জন িত আেছ। একমেত

এিট রাজপিরবােরর মিহলােদর �বড়াবার জায়গা িছল। অন মেত মুঘল দরবার �থেক �ভট পাওয়া মুসিলম নত�কীেদর বাস ান।

�সায়া বারটা নাগাদ উদয়পুর �ছেড় উ ের কু লগেড়র রা া ধরলাম। র  ৮৪ িকিম। ১৪৫৮ সােল পাহােড়র ওপর ১০৮৭ িম উ তায় এই গ�িট গেড়

�তােলন রানা কু । এই কু লগেড়ই �সই ইিতহাস িবখ াত ঘটনািট ঘেটিছল – ধা ী পা া বাঈ, রানা উদয় িসং-এর �শশবাব ায় ঘাতেকর হাত �থেক

বাঁচাবার জন  িনেজর স ানেক ঘাতেকর হােত তুেল �দন। এই িবশাল গ�েক িঘের আেছ ৩৬ িকিম ল া ও ৪ িকিম চওড়া াচীর। াচীরিট সাতিট বু জ

ও �তারেণ সি ত। রাজ ােনর েগ�র ইিতহােস াচীনে র িদক িদেয় িচেতােরর পেরই এর ান। েগ�র িভতর মহেলর পর মহল তালাব । �যটুকু �দখা

যায় তার মেধ  রেয়েছ অনবদ  দরবার হল বা �মঘ দরবার। অিভনব  আেছ �জনানা মহল ও মদ�ানা মহেল। রাম �পােলর কােছ মি র িলও দশ�নীয়।

নীেচ ি তীয় শতেকর িকছু �জন মি েরর ংসাবেশষ আেছ। েগ�র অভ ের রানা কুে র ছ ী বা সমািধ ছাড়া, কালী, নীলক , কু ামী ও মহােদব

মি র আেছ। েগ�র ছাদ �থেক দৃশ মান কু লগড় স াংচুয়াির। 

কু লগড় �থেক �বিরেয় সে েবলায় হলিদঘােট �পৗঁেছ রানা

তােপর িমউিজয়ােম লাইট অ া  সাউ  �শা �দখলাম।

১৫৭৬ সােলর ২১ জুন এই হলিদঘােটর া েরই রানা

তােপর সে  আকবেরর যু  হেয়িছল, যা হলিদঘােটর যু

বেল ইিতহাস িস । িমউিজয়ােম রানা তাপ ও তার ি য়

�ঘাড়া �চতেকর অেনক মূিত� আেছ। আেছ �চতেকর ৃিত

�সৗধ। রানা তােপর �সনা ধান হািকম খান সুরীর সমািধ।

আর �বশ বড় �গালাপবাগ। এখােন �গালাপফুলজাত নানা

টুিকটািক ব ািদ িকনেত পাওয়া যায়। হলিদঘাট �থেক

সাতটা নাগাদ �বিরেয় আধঘ ার মেধ  �পৗঁছলাম নাথ ারা।

এিদেনর রাতিঠকানা।

�তেরা তািরখ সকােল রওনা হলাম িচেতােরর উে েশ ।

পেথ ীসাঁওয়াল �শঠজীর মি র ও একিট শিন মি র �দেখ

িনলাম। পুর �দড়টা নাগাদ িচেতার �পৗঁছলাম। এই �সই

ঐিতহািসক গ� – রািন পি নীর েপ আকৃ  হেয় িচেতার

আ মণ কের ংস কেরন আলাউি ন িখলিজ। আর রািন

পি নী স ান বাঁচােনার জন  েগ�র সব নারীেদর িনেয়

জহর ত পালন কের অি েত আ া িত �দন।

এই শহেরর হাওয়ায় �শানা যায় – 

"গড় �তা িচেতারগড়, ঔর সব গৈড়য়া,

রািন �তা রািন পি নী, ঔর সব গৈধঁয়া।"

�স তক� বা আেলাচনায় যাব না, বরং আমরা িচেতারগড় �দিখ। ১৫০ িম উঁচু এক পাহাড়চূড়ায় ৭০০ একর জায়গা জুেড় িব ৃত াচীন এই গ� ৫ িকিম

দীঘ� াকাের �ঘরা। েগ� �মাট সাতিট �পাল বা ফটক আেছ। থম বাদল �পাল। সূ  ভা য�মি ত এই �পালিট রাজকুমার বাঘ িসং-এর ৃিত ারক।

ি তীয় �ভঁেরা বা টুটা �পাল, তৃতীয় হনুমান �পাল, চতুথ� গেণশ �পাল, প ম �জাড়লা �পাল, ষ  ল ণ ও স ম রামেপাল। েগ�র অ ের রেয়েছ ১১

শতেক �তির কা কায�ময় �জন মি র। মি ের িহ ু �দবেদবীর মূিত�ও আেছ। পূব�িদেক সুরয �পাল-এ নীলকা  মহােদেবর মি র। এখােন ১২ শতেক

িজজা নােম এক �জন ব বসায়ীর গড়া কীিত�  আেছ। ২২ িম উ  এই িট নানা ভা েয� অল ৃত এবং �জন তীথ� র আিদনােথর নােম উৎসগ�ীকৃত।

রানা কু  মােলায়ার সুলতান মামুদেক হািরেয় িচেতার পুন ােরর পর এই জেয়র ৃিত প একিট জয়  গেড় �তােলন। এই  ১৪ িম বগ�াকার,

৩ িম উঁচু �বদীেত ািপত ৩৭ িম উ  এবং ন'িট তল িবিশ । এেককিট তলার �বড় ৯ িম। এর গঠনৈশলী ও কা কাজ ভাির সু র। এেত �পৗরািনক

আখ ান �যমন আেছ �তমনই রেয়েছ ধম�ীয় অনুশাসন, আর আরবী ভাষায় �খািদত আ ার বাণী। এছাড়াও অল রেণ রেয়েছ িহ ু �দবেদবী, হািত িসংহ ও

অন ান  িবিভ  প র মূিত� ভৃিত। ১৫৭ িট িসঁিড় �বেয় ে র ওপের উঠেল পািখর �চােখ পুেরা িচেতারগড় �দেখ �নওয়া যায়। তেব আমরা �খালা

পাইিন, এখন ব  আেছ। বি শ ধাপ উেঠ অ ম শতেক �তির িচেতাের রী কালীকামাতার মি র। কি  পাথেরর জা ত মূিত�। মি র �তিরর সময় পুেজা

হত সূয�েদেবর। আকবেরর িচেতার আ মেনর পর, ১৫৬৮ সােল মি র সং ােরর সে  �দবতার পিরবত�ন। বাইেরর �দওয়ােল �দবতা ও দানবেদর

সমু  ম ন, সূয�েদবতার মূিত� �খািদত আেছ। বড়ী ও ি েপািলয়া �গট �পিরেয় রানা কুে র াসাদ। যিদও অ ম শতেক এিট িনম�াণ কেরন বা ািদত ,

পের ১৪৩৩ সােল এর আমূল সং ার কেরন রানা কু । রাজপুত াপেত র অপূব� িনদশ�ন এই াসাদ। হািত, �ঘাড়ার আ াবল ছাড়া িশব মি রও আেছ।

ত  দ র, নও ল া ভা ার ও িমউিজয়াম রেয়েছ। ১৯২০ সােল �তির ফেতহ কাশ প ােলস। �ক ার উ ের ১৫৩০ সােল পাথের �তির, রে র

�লেকর পােড়, রানা রতন িসং-এর াসাদ। িমউিজয়াম লােগায়া ১৪৪৮ সােল রানা কু -র �তির কু শ ামজীর মি র। �দবতা বরাহ অবতার পী িব ু।

মি রিট কা কায�ময়, ছাদ অেনকটা িপরািমেডর মেতা। কােছই ১৪৪০ ি াে  �তির মীরাবাঈ-এর কৃ মি র। �দবতার �কান মূিত� �নই। নাটমি র,

জগেমাহন ও মূলমি র িনেয় পুেরা মি র চ র। মি রিট �যন কৃ সািধকা মীরাবাঈ-এর সরল জীবেনর িত িব। ১২ শতেক �তির �জন মি র শৃ ার

�চৗির-র কা কায�ও খুব সু র। �দবতা ১৬ তম �জন তীথ� র আিদনাথ।



�চা  তািরখ সকােল িচেতার �ছেড় �বিরেয় পড়লাম। ল

পু র হেয় জয়পুর। পেথ �বশ কেয়কটা মি র �দখলাম।

এর মেধ  উে খেযাগ  �সািনজী কী নঁিসয়া। একতলা

মি রিটর পুেরাটাই �সানালী রেঙর। �কাথাও �সানার জল

করা, �কাথাওবা সিত  �সানারই। আমার �সই �ছেলেবলায়

পড়া রাজা িমডােসর গ  মেন পড়িছল। �দবতার বের (!)

রাজা যােতই হাত িদেতন তাই �সানা হেয় �যত। বড়

হলঘের ঝুলেনর মত সাজােনা গাছপালা, বািড়ঘর,

রা াঘাট সবই �সানা রেঙ উ �ল ঝকঝেক,আেলা �যন

িঠকের পড়েছ।

িহ ু-মুসিলম ই ধেম�রই তীথ� ান পু র। থেম দরগায়

ঘুের এেস তারপের া মি র �দখেত ঢুকলাম। াচীন

কুে র ধাের ভারেতর একমা  া মি র। িবরাট

�তারণ ার, যার ওপের ার বাহন হাঁেসর মূিত�।

�ততাি শ ধাপ িসঁিড় �পিরেয় মি র চ র। � তপাথেরর

মি রিটর চূড়া লাল রেঙর, অেনকটা �মাচাকৃিত ।

গভ�মি ের েপার িসংহাসেন � তপাথেরর চতুরানন

হংসবাহন া, বাম পােশ গায় ী �দবী। শা মেত সকল

তীেথ�র �সরা িহ ুতীথ� পু র। ার িক  পুেজা হয় না।

এই িনেয় প পুরােণ একিট কািহিন আেছ। কিলর ভাব

�থেক জগৎ সংসারেক বাঁচােত, েগ�র পিব  পু রেক মেত�  পাঠাবার মানেস া পৃিথবীর উে েশ  কিলহীন জায়গার স ােন প ফুল িনে প কেরন।

�সই ফুল পৃিথবী মণ কের পু ের িতনজায়গা শ� কের। �সই িতন জায়গায় জল �বিরেয় সেরাবর �তির হয় – বুড়া বা া পু র, মধ ম বা িব ু পু র

ও কিন  বা  পু র। ার মেনা ামনা পূরণ হল বেল িতিন য  করেত বেসন। িবিধমেত ী সহ য  করার থা। েগ�র �দবীেদর আনেত িগেয়

সািব ীেদবীর �দরী হেয় যায়। ল  ায় �পিরেয় যাে  �দেখ পু  নারেদর পরামেশ� �গাপবালােক গ র েধ �শাধন কের, নামা িরত গায় ীেদবীেক

গা ব�মেত িববাহ কের া কিন  পু ের যে  বেসন। আর িঠক তখনই সািব ীেদবী য েল এেস �পৗঁছান। সব �দেখ েন, ু  ও অপমািনত �বােধ

িতিন শাপ িদেলন �য এরপর �থেক ােক �কউ পুেজা করেব না। �সই �থেক �কাথাও ার পুেজা হয় না। এমনকী আর �কাথাও ার মি রও �নই।

অন ান  �দবতােদরও ােক মদত �দওয়ার জন  অিভশাপ �দন সািব ীেদবী। তারপর �শােক- ঃেখ িনেজ পাহাড় চূড়ায় ঠাঁই িনেলন। পাহােড়র নামও

�সই �থেক হয় সািব ী পাহাড়।

ার মি র চ ের নানা অন  মি রও আেছ – পাতােল র, মহােদব, নারদ, গেণশ, কুেবর, সূয�েদব, স ঋিষ ইত ািদ। কুে র পােড় অন  এক পাহােড়

রেয়েছ গায় ী মি র। কুে র চারধাের বাহা িট ঘাট আেছ। এখােন ান, তপ�ণ ও পারেলৗিকক ি য়ায় অ য় ফললাভ হয় বেল ানীয় িব াস। একিট

ঘােট �চােখ পড়ল অ বয়সী এক িবেদিশনী পুেরািহেতর সাহােয  তপ�ণ করেছন।

জয়পুর �পৗঁছলাম রাত ন'টা নাগাদ। পেনেরা তািরখ সকােল

উেঠ �বিরেয় পড়লাম সারািদেনর জন  জয়পুর ঘুরেত। থম

গ ব  অ র প ােলস। এই াসাদও রাজপুত াপেত র এক

অপূব� িনদশ�ন। সুরয �পাল িদেয় ঢুেক ডানিদেক জােলব চক,

কেয়কটা িসঁিড় �ভে  উেঠ িসংহ �পাল-এর পের �দাতলায়

ডানিদেক পাথেরর মি ের িশলা মাতা যেশাের রী বা

বাংলার �দবী কািল। এই �দবী স েক� চিলত ছড়া – 

িশলােদবী নােম

িছলা তাঁর ধােম

অভয়া যেশাের রী।

মথুরােত রাজা কংস, �দববাণীেত ভীত, �দবকীর স ানেদর

একিট িশলাখে  আছেড় মারেতন। �সই িশলাখে

�যাগমায়ােক বধ করেল, অ ভূজা েপ �দবীর আিবভ�াব হয়।

বাংলার রাজা তাপািদত  �সই িশলা �থেক �দবী মূিত� গেড়

যেশাের িত া কেরন। ১৬০৪ সােল মান িসংহ বাংলা জয়

করেল, �দবীেক অ ের িনেয় আেসন। পুেরািহতও আেসন

বাংলা �থেক। এই �দবী শি  সাধনার তীক। �সই সময়

�দবীর সামেন �মাষ, ছাগল, �ভড়া এমনকী নরবিলও হত।

�শানা যায়, রাজা �সায়াই জয় িসংহ নরবিল ব  করায় �দবী

 হেয় বােম মুখ িফিরেয় �নন। এখনও �সই রকম আেছ।

যিদও চিলত কালী মূিত� �থেক িকছুটা আলাদা – মূিত�র িজভ মুেখর বাইের �নই, পদতেল িশবও �নই, � তপাথেরর এই অ ভুজা �দবী মূিত� িক  খুবই

সু র। েপার দরজা ও মি র কা কায�ময়। রাজদরবার বা �দওয়ািন আম-এর পুেরা হলটাই রাজপুত াপত িশে র অপূব� সমােবশ। স াট জাহা ীর

নািক ঈষ�াি ত হেয় এই কা িশে র ওপর আ রণ লািগেয় �দন। ছাদ দাঁিড়েয় আেছ চি শিট সূ  কা কায�ময় � ত পাথেরর ে র ওপর। গেণশ

�পােলর �গটিট �মাজােয়েকর অ রণ ও সু র িচে  সাজােনা। ওপের গেণেশর মূিত�। �ভতের সু র জাফির িদেয় �তির �জনানা মহল। মােঝ সু র

বািগচার চারপাশ িঘের রেয়েছ জয় মি র, িশশ মহল, যশ মি র, �সাহাগ মি র ও সুখ মি র। এরমেধ  জয় মি র হল �দওয়ািন খাস বা রাজার

িনজ  ম ণা সভা। এিট মূল বান পাথর ও মিণ-মািনক  িদেয় সাজান, কাঁেচর অিভনব �মাজাইকও আেছ। িশশ মহেলর �দওয়াল, ছাদ ও মােঝ িবিভ

রেঙর কাঁচ ও আয়না িদেয় সু র কের সাজােনা। এিট রাজা থম জয়িসংেহর �তির। গেণশ �পােলর ওপের �সাহাগ মি ের, জানালায় সূ  ও সু র

জািলর কাজ আেছ। এই জানলা িদেয়ই রািনরা উৎসবািদ �দখেতন। সুখিনবােসর দরজায় হািতর দাঁত ও চ ন কােঠর সূ  কা কায�। এখােন জানলা

িদেয় ঠা া বাতাস আসেছ, �তমনই �মেঝেত খাঁজ কের শীতল জল বােহর অিভনব বাতানুকুল ব ব া। এরপের রেয়েছ থম মান িসংেহর মহল, এিটও

অনবদ । এখােন আেছ হািতর দাঁেতর কাজ, পাথেরর কাজ ও পাথেরর ওপর �পি েল আঁকা ছিবর অিভনব সং হ। খাওয়ার ঘেরর �দওয়ােল অেনক

তীথ� ােনর ছিব আঁকা আেছ। সব িশ কম�ই অপূব� সু র। এখােন আরও আেছ, জগৎ িশেরামিণ বা কৃ  মি র ও গ ড় মি র। রেয়েছ রাজপিরবােরর

কা কায�ময় ৃিত । 



পরবত�ী গ ব  নাহারগড় বা সু রগড় গ� বা টাইগার

�ফাট�। শহেরর ৬.৫ িকিম উ-পূেব ১৮০০ িম উঁচু পাহােড়র

মাথায় ১৭৩৪ সােল রাজা জয়িসং-এর �তির গ�। এেক

শহেরর হরীও বলা হয়। এর িট তলা মািটর নীেচ।

পুেরর খাওয়া �সের �ফরার পেথ �চােখ পড়ল জলমহল।

১৭৯৯ সােল মানসাগর েদর মাঝখােন পাঁচতলা এই

ী াবাসিটর িনম�াণ করান রাণা তাপ িসং। বত�মােন এিট

একিট িবলাসব ল �হােটল।

�ষাল তািরখ সকােল াতরাশ �সের আবার সারা িদেনর

জন  �বিরেয় পড়লাম। থেম �গািব িজর মি র।

ঔর েজেবর হাত �থেক র া করেত ১৮ শতেক �সায়াই

জয় িসংহ �গািব জীেক বৃ াবন �থেক এেন, জয় িনবাস

বােগ সু র কা কায�মি ত এই মি র িত া কেরন।

মি েরর িসিলং �সানায় অল ৃত করা আেছ। কি পাথেরর

অপূব� ীমি ত দ ায়মান �গািব জী, পূজা পাে ন বাঙািল

পূজািরর হােত। পরবত�ী গ ব  িসিট প ােলস। এই াসাদ

চ মহল নােমও খ াত। জয়পুেরর এই াসাদ রীিতমেতা

�ছাটখাট এক শহর। রাজ ানী ও মুঘল াপেত  গড়া এই

াসাদ পুরী, চারিদক পাঁিচল িদেয় �ঘরা। াসােদ মূল

েবশ পথ িট – একিট পূেব� – িশের িক �দওিড় আর দি েণ ি েপািলয়া দেরায়াজা। িশের িক �দওিড় িদেয় ঢুেক িবধান সভা বা টাউন হল, অিফস

কাছািরর পের ন র দেরায়াজা, তারপর জােলর চক। চেকর পর য র ম র, িসিট প ােলস ও হাওয়া মহল। এই াসাদ বা গ� ১৭২৮-৩২, মহারাজা

�সায়াই জয় িসংেহর হােত �তির হেলও, পরবত�ীকােল িবিভ  মহারাজার হােত নতুন নতুন মহেলর সংেযাজন হেয়েছ। � ত  �দাতলা মুবারক মহল বা

মহারাজার অিতিথ ভবন বা �গ  হাউেসর � ত মম�েরর কা কায� অনবদ । �দাতলায় রাজপিরবােরর পিরেধয় বে র িমউিজয়াম। এরপর ক টাওয়ার,

িসংহ �পাল ও হািত �পাল �পিরেয় �বেলপাথর ও � তপাথেরর সম েয় �তির �দওয়ািন খাস। বাইের িবে র বৃহ ম েপার জলাধার িটও ( ায় ৫ ফুট

উঁচু ও ৩ ফুট চওড়া) �দখার মত। �দওয়ািন খােসর পর �দওয়ািন আম। এিট �তির কেরন মহারাজ �সায়াই িসংহ, ১৮ শতেক। সু র �সানালী ও গাঢ়

লাল রঙ – অল ৃত। এখােন মূল বান িচে র সং হ ও াপ  পুঁিথর স ার আেছ। সং েহর মেধ  ভুজ�পে  বাংলায় �লখা মহাভারতও রেয়েছ। অ -শ

�য হলঘের আেছ, তা অনবদ  হেয়েছ �সানা ও �বলিজয়াম কাঁেচর অল রেণ। গেণশ �পােলর পের ি তম িনবাস চক, চেকর ধাের েধর মত সাদা

মােব�ল পাথেরর সাততলা চ মহল। চ মহেলর একতলায় অিডেয়  হল, �দাতলায় ও িতনতলায় সুখিনবাস, চারতলায় রঙ মি র ও �শাভা িনবাস,

পাঁচ ও ছয় তলায় ছিব িনবাস – নানা আকােরর আয়নায় সাজােনা িমরর প ােলসও খুব সু র এবং সাততলার মােব�ল প ািভিলয়নও অনবদ । চ মহেলর

পােশ �জনানা মহল ও আন মহল।

এরপের �গলাম য র ম র-এ। এই য র-ম রিট িবে র

বৃহ ম, �তির হেয়েছ ১৭২৮-৩৪-এ। যিদও িব ােনর

উ িতর জন  িকছুটা ান, তবু আজও িনখুঁতভােব ানীয়

সময় (যার সে  ২৯ িমিনট �যাগ করেল ভারতীয় সময়

পাওয়া যােব), সূেয�র অব ান, ািঘমাংশ, অ াংশ, তারকা,

উপ েহর গিতপথ ইত ািদ �জ ািতিব� ােনর ব  তথ ,

পাথেরর �তির ১৮ িট জ ািমিতক যে  পাওয়া যায়। তেব

গাইেডর সাহায  দরকার। আমােদর পরবত�ী গ ব  হাওয়া

মহল। িসিট প ােলস �থেক �বিরেয়ই বড় রা ার ওপর

ি েপািলয়া বাজার, আর তার পােশই এই হাওয়া মহল বা

প ােলস অফ উই স। উঁচু িভেতর ওপর �গালািপ রেঙর

�বেলপাথেরর, অেনকটা �মাচাকৃিত বা িপরািমেডর মত,

পাঁচতলা এই াসাদিট জয়পুেরর অন তম আকষ�ণ। এিট

১৭৯৯-এ মহারাজা �সায়াই তাপ িসংহ �তির করান।

মূলতঃ রাজমিহষীেদর, রাজকীয় �শাভাযা া ও

জনসাধারেণর িনত  �নিমি ক জীবনযা া �দখার জন

�তির। এিট ৩৬০ িট অধ� অ ভুজাকার �ঝালােনা গবা  ও

৫৯৩ িট পাথেরর পদ�া িবিশ । এেকবাের অন রকম

গঠনৈশলী, এর জািলর কাজ, ছাদ, গ ুজ সবই �বিচ ময়।

এত িল জানালা িদেয় ঠা া হাওয়া এেস, য  ছাড়াই

বাতানুকুল ব ব া রেয়েছ। এবার আজেকর �শষ ব ল অ ালবাট� হল। এিটর নাম রামিনবাস বাগ বা আলবাট� হল বা যা ঘর। রামিনবাস উদ ােন ৩৬

একর জিমেত �তির ১৮৭৬-এ ি  অ ালবােট�র জয়পুর মণেক রণীয় কের রাখেত, মহারাজা �সায়াই রাম িসংহ ও মহারাজা �সায়াই িসংেহর সমেয়

�তির হয়। �বেলপাথর ও � তপাথেরর �বিচ ময় ছাদ, গ ুজ ও অিল  িনেয় �তির – াপত  িশে র অপূব� িনদশ�ন। এখােন আেছ মহারাজােদর

�তলিচ , নানা িচ কলা, বসন-ভূষণ, াফড জীবজ , রাজ ানী সমাজজীবেনর ছিব, হািতর দাঁেতর নানা িশ , িবে  াচীনতম কােপ�ট (১৬৩২ ী),

�পতেলর কােজর সং হ। সব �দেখ �হােটেল িফরেত িফরেত সে  নামল। মহারাজােদর সমািধ ল, ইে ালিজ িমউিজয়াম, িচিড়য়াখানা, আট� গ ালাির,

ডল  িমউিজয়াম, িবড়লা মি র, জয়গড় �ফাট�, িশেশািদয়া বাগ ও াসাদ এমন অেনকিকছুই এযা ায় �দখা স ব হল না। 



১৭ তািরখ সকাল সকাল জয়পুর �থেক �বিরেয়

�পৗঁেছ �গলাম ১৫৭ িকিম দূরবত�ী �সায়াই

মােধাপুের। পেররিদন এখান �থেকই ১৪ িকিম দূের

রণথ র জাতীয় উদ ােন জ ল সাফাির। এিদনটা

�সইসব ব ব া িঠক কের আর �ছা  শহরটায় ঘুের

�বিড়েয়ই �কেট �গল। পরিদন �ভাের উেঠ ফের

অিফেসর িনেদ�শ মত আেগর িদন িঠক কের রাখা

অেটায় চেড় ফের  অিফেস �পৗঁছলাম। �সখানকার

িনয়মকানুন িমিটেয় ছাদ আর চারপাশেখালা একটা

বাস – ানীয় নাম ক া র-এ �চেপ বসলাম।

ক া েরর �মাট �চা  জন যা ীর মেধ  আমরা ছাড়া

সকেলই িবেদিশ। এই রকম অেনক েলা ক া র

ছাড়াও ছ'জন যা ীর িজপও িছল �বশ কেয়কটা।

যাইেহাক সকাল ছ'টা নাগাদ বাস ছাড়ল। িমিনট

পেনর-কুিড় বােদ আমােদর ক া র একটা িজেপর

পােশ িগেয় থামল। চািরিদেক িফসিফস – নািক বাঘ

�দখা যাে  – আমরাও �বশ উে িজত। িজেপর

গাইড ইশারায় বাঁিদেক �দখেত বলেলন। আমরাও

াণপেণ �চাখ েলােক �ফাকাস করার �চ া করলাম।

�কউ �দখেত �পল �কউবা �পলনা। ওরই মেধ

একজন একটু �জাের বেল উঠেলন, 'কই বাঘ?' আেরকজন বলেলন, "ওই �তা �সাজা ওয়াই-এর মত �য গাছটা �দখা যাে  তার নীেচ বেস আেছ"। আর

একজন বলেলন, "ওই �তা বাঘ মাথা নাড়ল।" তারপর এক সহযা ী তাঁর দূরবীন িদেয় �দেখ বােঘর উপি িত িনি ত করেল সকেল চুপ করেলন।

দূরবীনটা হােত হােত ঘুরেত লাগল। দূের �হাক তবু �তা বাঘ �দখা – এেতই অেনেক খুিশ। খািনকবােদ বাঘ উেঠ জ েলর অন িদেক ঢুেক �গেল আমােদর

গািড়ও িপছু িপছু চলেত লাগল যিদ আবার তােক �দখা যায় �সই আশায়। িক  তার আর �দখা না িমলেলও হিরণ ও নীলগাই �দখেত �পলাম। অরেণ

নানা ধরেণর পািখও িছল। একজায়গায় অেনক পািখর �দখা িমলল একসে । সাদা-খেয়ির রেঙর মাঝাির মােপর একটা পািখ বারবার উেড় এেস

আমােদর হাত �থেক খাবার িনেয় যাি ল। �সটা �বশ মজাই লাগিছল! 

অেনক �দখা আর না �দখায় রাজ ান মণ �শষ হল। রেয় �গল অপূব� সব ৃিত মেনর মিণেকাঠায়।

~ রাজ ােনর তথ  ~ রাজ ােনর আরও ছিব ~
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মহা ােনর পেথ

সুজয় �গা ামী

সেতাপ  তাল � ক ট ম াপ ~ � েকর আরও ছিব

কলকাতা �থেক ১৮ই �ম, ২০১৩ ন এ ে েস রওনা হলাম হির ােরর উে েশ । �সখান �থেক ব ীনাথ হেয় যাব িত ত সীমাে  ভারেতর �শষ াম

"মানা"। মানা �থেকই  হেব আমােদর মহা ােনর পেথ যা া, অথ�াৎ সেতাপ  তাল � ক। 

হির ার �থেক আমােদর থম িদেনর ল  িছল �যাশীমঠ, কারণ সেতাপ  তাল � েকর জন  ওখান �থেকই ফের  িডপাট�েমে র পারিমট িনেত হয়।

িক  যথারীিত ন এ ে েসর বদান তায় আমােদর থম িদেনর �দৗড় চােমািলেতই �শষ হল। চােমািল বাস াে  অত  স া এবং সু র �কদার ব ী

মি র কিমিটর অিতিথশালায় রাত কািটেয় পরিদন সকােল যখন �যািশমেঠর উে েশ  রওনা হি , অিতিথশালার ম ােনজার কথা সে  জানােলন,

�যািশমেঠ িকছুই করেত হেব না; তাঁর এক ভাই মানায় �লাকাল গাইড, তােক িতিন �ফান কের �দেবন, সব ব ব া হেয় যােব। ভ েলােকর কথায় এমন

একটা �জার িছল �য আমরা রািজ হেয় �গলাম। 

পুর একটা নাগাদ মানা �পৗঁেছ �সই '�লাকাল গাইড' মহাশেয়র কােছ আমােদর পিরক না ব  করেত িতিন িকছুটা �নিতবাচক ভি েতই সাফ জািনেয়

িদেলন �পাট�ার পড়েব ১২০০ টাকা িদন িত আর গাইড ২০০০ টাকা। আিম �কানিদন এতটা ধা া খাইিন, আর আমার একমা  � কস ীিটর মুেখও 

হতাশার ছাপ। বেলই িদলাম আমরা পারবনা, বরং িফেরই যাই। এমতাব ায় কী মেন হল, ভ েলাক বলেলন, আসুন �দিখ এখােন একজন '� ই  ড

গাইড' আেছন, িতিন যিদ �কান ব ব া করেত পােরন। 

মাস েয়ক আেগ ই ারেনেট সেতাপ  স ে  �খাঁজখবর করেত িগেয় ম ু িসং রাওয়াত নােম একজন গাইেডর স ান পাই। তখন তাঁর �রটটা খুব �বিশ

মেন হেয়িছল। ভােগ র �ফের �সই ম ুিজর সে ই আমােদর �মালাকাত হল। িতিন �তা �কানমেতই আমােদর সাহায  করেত রািজ নন। ফাইল খুেল

�দখােত  করেলন সেতাপ  তাল � েকর পারিমট সং া  হাজার ফ াকড়া, আর আমােদর হােত সময় �নই। আমারও �রাখ �চেপ �গল। এতদূর যখন

এেসিছ � ক না কের িফের যাব না। �বশ িকছু ণ বাকিবত ার পের এবং আমােদর পুেরাদ র সাজ-সর াম �দেখ হঠাৎ ম ুিজ বলেলন, িঠক আেছ আিম

�পাট�ার গাইড �দব, �রট ওই ৬০০/- আর ৮০০/-ই থাকেব, িক  আপনােদর ব  িদেয় �যেত হেব, কারণ এই মরসুেম আপনারাই থম েপর � কার,

বরফ খুব �বিশ আর রা াও িবপ নক। আর আমােদর পায় �ক! ধু কােশ  নাচাটাই বািক �রেখ  কের িদলাম ফম� িফলাপ। এরপর ঘুেরিফের

পারিমেটর কথা উঠেত ম ুিসং একটা চওড়া হািস িদেয় বলেলন, "ম ায় ঁ না" । �সিদন �থেক �গলাম ম ুিসং-এর বািড়েতই। িবেকলেবলায় এক বছর-

চি েশর সুদশ�ন যুবক এেস িনেজর পিরচয় জানাল, �স জগদীশ – আমােদর গাইড। 

২২�শ �ম সকাল ৭টা - ম ুিসং এর নজর সব� । এর মেধ ই িতিন আমােদর পথচলিত �কেরািসন, গাইড-�পাট�ােরর জন  ম াে স, ি িপং ব াগ, সান াস,

আইস অ া  – সব িছেয় িদেলন। ায় সকাল ৮টায় আমােদর যা া  হল। 

মানা াম �থেক সেতাপ  তােলর দূর  ায় ৩০ িকিম, উ তা ১৪,০০০ ফুেটর িকছু �বিশ। আমরা যারা �বিশরভাগ িসিকম িহমালেয় � ক কির তােদর

কােছ ১৪,০০০ ফুট আর গােড়ায়ােলর ১৪,০০০ ফুেটর মেধ  �বশ খািনকটা �ভৗেগািলক পাথ�ক  �চােখ পেড়। �সটা িকছুটা অ াংশ ও ািঘমাংেশর

তারতেম র জন  আর অেনকটাই পূব� িহমালেয় িশবািলক পব�তমালার অনুপি িতর কারেণ।

আজ আমােদর গ ব  ল ীবন, মানা �থেক ায় ৮ িকিম দূের। ম ুিসং িনেজই

আমােদর ভীমপুল পয�  এিগেয় িদেলন। এই রা া তীথ�যা ীর িভেড় ভারা া ।

মহাভারেতর কািহিন অনুসাের সেতাপ  তােলর এই পথ আসেল পা বেদর

মহা ােনর পথ। এই পেথরই িবিভ  ােন � ৗপদী এবং চার পা ব এেক এেক

�দহত াগ কেরন। অবেশেষ সেতাপ  তােলর ধাের গ�ােরািহণী িহমবােহর

পাদেদেশ যুিধি েরর জন  েগ�র রথ �নেম আেস। ানীয় মানুেষর আরও

িব াস - া, িব ু এবং মেহ র – এই ি মূিত� বছেরর একিট িবেশষ সমেয়

সেতাপ  তােলর িতন াে  অবগাহন করেত আেসন। ভীমপুেলর পর

তীথ�যা ীর িভড় হা া হেয় এেলও 'এক জন সাধু স াসীেক �দখলাম

আমােদর পেথই হাঁটেত। 

হাঁটা র ায় ঘ াখােনক পর �দিখ পেথর বাঁ িদেক ায় ৪০০ িমটার ল া

এবং বল চড়াই - এক িবশাল � িসয়ার, যা আসেল নারায়ণ পব�েতর িহমবাহ,

অলকান ায় এেস িমেশেছ। জগদীশ জানাল আমােদর ওই আইস ি জ পার

কের ওপাের �যেত হেব। ি েজর নীচ িদেয় বল গজ�েন বেয় চেলেছ

অলকান া।   বে  � িসয়াের পা রাখলাম। বরফ �বশ শ , হড়কােলই

�সাজা অলকান ায়। তাই �বশ �জােরই জুেতার িকনারা িদেয় পা ঠুকিছলাম।

বরেফর চড়াই �ভেঙ ওপের �পৗঁেছ �চাখ জুিড়েয় �গল – একটা �ছা  বুিগয়াল।

সবুজ ঘােসর মেধ  একটা েটা কের রিঙন ঘাসফুল সেব মাথা চাড়া িদেত 

কেরেছ – সামেন দূের উঁিক িদে  '�চৗখা া �ফার'। 

িকছু ণ চামেতািলেত িব াম িনেয় আবার এিগেয় চললাম আমােদর থম

ক া  ল ীবেনর িদেক – দূর  ায় ৩ িকিম। পুেরা পথটাই বল �বা ার

�জান আর জমাট � িসয়াের ভিত�। � িসয়ার েলা �ছাট �ছাট িক  খুবই খাড়া

আর পতন হেলই �সাজা অলকান ার আ ান, ফেল জায়গায় জায়গায় � প

কাটেত হি ল। �বলা েটা নাগাদ এেস �পৗঁছলাম ল ীবন। মানা �থেক

সেতাপ  তাল পয�  থম এবং �শষ গােছর (বৃ ) �দখা �মেল এই ল ীবেনই

এবং �স িল ভূজ�পে র গাছ। পুরাণ অনুসাের এই গােছর বাকেলই ব াসেদেবর
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কথেন গেণশ মহাভারত রচনা কেরিছেলন। ল ীবেনর ক া াউ টাও ভাির সু র। একিদেক গগনচু ী পব�ত, অপরিদেক অলকান া এখােন সুিব ৃত।

পুেরা ক া াউ  জুেড়ই স  স  জেলর ধারা। ক া সাইট �থেক ভূজ�পে র বেন যাওয়ার পথ ায় পঁয়তাি শ িডি  উৎরাই। সদ  বরফ গলার কারেণ

মািট িভেজ এবং িপি ল। পেথ কেয়কটা মাণ সাইজ �বা ার �দেখ তােত হাত-পা ম  শ করার �লাভ সামলােনা �গল না। উে ািদেক একটা অনামা

� িসয়ার �নেম এেসেছ অলকান ােক পু  করার জন  আর তার �পছেন এক  সূচীমুখ পব�তশৃ  – ানীয় িব ােস কুেবর বা যে র পুরী। সূেয�র আেলা

পেড় আসেতই ল ীবেনর উ তা ঠা ার জানান িদেত লাগল। �টে  িফের এলাম। এখােন সূয� �ডােব ায় সাতটা নাগাদ, তার আেগ �খেয় �নওয়াই

দ র, কারণ আ ন ালােনার �কান ব ব া �নই। রােত ঘুম ভাল হল না, চতুিদ�েক � িসয়ার ভাঙার শ । 

সকােল ল ীবেনর আেরক প! পুেবর আেলা �সাজা পেড়েছ �চৗখা া �ফার-এ, আর �শষনাগ পাহােড়র ওপর কু লীকৃত �মেঘর দৃশ  �দেখ মেন হে

�কউ �যন সদ  উনুন ধিরেয়েছ। আটটা নাগাদ হাঁটা  হল এক াণা কর �বা ার �জান িদেয়। আজ (২৩/০৫/২০১৩) আমরা ল ীবন �থেক ৩ িকিম

দূের বলপািট হেয় যাব চ তীথ�, পেথ পড়েব সহ ধারা, নীলক  �বসক া , পাব�তীকু  আর ডানিদক বরাবর চলেব অলকাপুির � িসয়ার। বলপািটেতও

েটা হা আেছ, একটা �বশ বেড়া, বসবাসেযাগ , অপরটার �ভতের-বাইের আপাততঃ কেয়ক ফুট বরেফর চাদর। বলপািট �থেক এক িকেলািমটার

�যেতই  হল অন  িহমািন সা াজ । বাঁিদেক পড়ল সহ ধারা। এখােন পাহােড়র গা �বেয় অ নিত জেলর ধারা �নেম এেসেছ বেল এই নাম, তেব

এখন অিধকাংশই জেম রেয়েছ।

াণা কর চড়াইেয় ঘ াখােনক যুে র পর অবেশেষ পার হলাম সহ ধারা।

ডানিদেক �দখা যাে  অলকাপুির � িসয়ােরর াউট (অলকান া নদীর উৎস),

আর বাঁিদেক দূের থম �দখা �গল নীলক , তার পােশ পাব�তী। ব ীনাথ �থেক

নীলক  পব�েতর �য ািসকাল প �দখেত আমরা অভ , এখােন িক  তা

স ূণ� অন রকম; আসেল আমরা এখন চেল এেসিছ নীলকে র িঠক উে ািদেক।

এখান �থেক আমােদর আজেকর ল  চ তীথ� আরও ায় ৮ িকিম দূের।

পুেরাটাই �যেত হেব বরফ �ভেঙ। মােঝ মােঝ কেয়কটা িবি  পাথর সমুে র

বুেক ীেপর মত মাথা তুেল রেয়েছ, �সখােন উেঠ উেঠ জুেতার বরফ ঝাড়িছ।

আমােদর পরবত�ী গ ব  নীলক  �বসক া , পেথ বাঁিদেক পড়ল জমাট �বঁেধ

যাওয়া পাব�তীকু । আমরা বরফ �ছেড় উেঠ এলাম ডানিদেক পাথুের িরেজর

মাথায়। নীলক  �বসক াে র নীেচ �পৗঁছলাম তখন �বলা একটা।

এবার পথ �বশ িবপদস ুল। পুেরাটাই অ াভালা  �জান। �বলা বাড়ার সে  সে

উপেরর আইস �শরাক ফাটার স াবনা বাড়েত থােক। আমােদর ি তীয় িদেনর

ক া  আরও ৩ িকিম। পােয়র নীেচ বরেফর তলায় কুল কুল কের জল যাওয়ার

আওয়াজ আর দূের পাহােড় পটকা ফাটার মত অ াভালাে র গজ�ন। যখন চ তীথ�

�দখেত �পলাম ঘিড়েত �সায়া িতনেট বােজ। িতন-চারেশা িমটার খাড়া বরেফর

ঢাল িদেয় �নেম একটা বািটর মত জায়গা। িক  �ট  িপচ করব �কাথায়?

পুেরাটাই �তা �দিখ � িসয়ােরর দখেল! হাঁটেত আর ইে  করিছল না, তাই বেস

াইড কের �নেম �গলাম (স ােকর তলাটা ফাটল)। চতুিদ�েক উঁচু পাহােড় �ঘরা

এই চ তীথ� স ে ও �পৗরািণক কািহিন চিলত আেছ �য ীকৃ  এই ােন

একদা তাঁর সুদশ�ন চ িট �রেখ িব াম িনেয়িছেলন – �সজন ই ানিটর এমন

অ ুত আকৃিত এবং এই 'চ তীথ�' নাম। � িসয়ােরর পােশ 'একটা াউন প াচ,

তার মেধ ই একটা �মাটামুিট কম ঢালযু  জায়গায় �ট  িপচ করলাম। আমােদর

পিরক না িছল সেতাপ  তােলর ধাের এক রাত �থেক পরিদন গ�ােরািহণী

আইসফেলর িদেক এিগেয় যাওয়া। িক  আমােদর �পাট�ার জানাল �স চ তীেথ�র

চড়াই মাল িনেয় উঠেত পারেব না। কথাটা েন ভাল কের নজর কের �দিখ "ওের

বাবা"! িকেলািমটার খােনক দূের একটা কা  াচীর �দখা যাে , তার ঢাল ায় ষাট িডি , আর পুেরাটাই পা হড়কােনা শ  বরেফ ঢাকা। অগত া

চ তীথ�েক �বস কের সেতাপ  �দেখ িফের আসব এই িস া  হল। 

েম সূয� পি েম ঢেল পড়েত  করল আর  হল তুষাের রেঙর �খলা।

সারািদেনর াি র পর �চাখ তুেল চারপােশ তািকেয় �মািহত হেয় �গলাম।

চ তীেথ�র মত এমন সু র জায়গায় রাত কাটােনা েত ক � কােরর । ায়

১৫,০০০ ফুট উ তায় এই বািটর মত জায়গাটার চতুিদ�ক িঘের রেয়েছ নামী -

অনামী অেনক তুষারশৃ । াউে র অিধকাংশটাই তুষারাবৃত, আর আমােদর

�টে র কেয়ক ফুেটর মধ  িদেয় � িসয়ার গলা একটা �ছাট নালা কুলুকুলু শে

বেয় চেলেছ। �চােখর সামেনই তাপমা া নামার সােথ সােথ নালার উপিরভাগ

জেম ভার াস হেয় �গল। কত েলা নাম না জানা �ছা  পািখ বরেফর বুেক �জেগ

থাকা পাথের �কেমাে জ কের লুেকাচুির �খলেত �খলেত যখন বা িবকই দৃি র

অেগাচর হল তখন ঁশ িফরল সিত ই সে  হেয়েছ। রােত যথারীিত �সই � িসয়ার

ভাঙার আওয়াজ। মাঝরােত একবার �টে র বাইের মাথা �বর কের চমেক �গলাম

- অদূের তুষারাবৃত া র আর চারপােশর তুষারশৃে  �জ াৎ ার িতফলন এক

অিত াকৃত পিরেবশ সৃি  কেরেছ। গা ছমছম কের উঠল। �ফর ি িপং ব ােগর

আ েয় িফের এলাম। 

পরিদন (২৪/০৫/১৩) �ভার সােড় পাঁচটায় �ট  �থেক বাইের উঁিক িদেয় মাথা

ঘুের �গল। এরকম িতনশ ষাট িডি  জুেড় সূেয�াদেয়র রঙ �দখার �সৗভাগ  কখনও

হয়িন। পি ম �থেক পুেব বালাকুন, �চৗখা া, নীলক  এবং আরও �ছাট বড়

চুেড়ােত এেক এেক রঙ ধরেছ আর তার িতফলন হে  সামেন জেম থাকা

জেলর ধারায়। লাল �থেক �সানািল, �সানািল �থেক সাদা - পাগেলর মত শাটার

িটেপই চেলিছ, এমন সময়, "স ার কিফ" – জগদীশ হািজর। �ছাকরা আমােদর

� ক করা ছাড়া আর িকছুই করেত �দেব না ান কের �রেখেছ। কিফ �খেত

�খেত দূেরর াচীর সদৃশ চড়াইটা �দখিছ আর �বশ ভয় পাি , তখন আমােদর

�পাট�ার লািকবাবু আমার কােছ একটা সাবান চাইেলন। িতিন নািক ক া

ম ােনজার হেয় বেস থাকেবন আর ওই বরফ গলা জেল চান করেবন!

আটটা নাগাদ িতন মূিত� রওনা হলাম সেতাপে র উে েশ । একটু এেগােতই

�চােখ পড়ল পাশাপািশ েটা হা �যখােন গতরােত ই সাধুবাবা আ য়

িনেয়িছেলন। হা েলা িপছেন �ফেল এিগেয় চললাম াণা কর বরফাবৃত চড়াইেয়র িদেক। ায় ঘ াখােনেকর �চ ায় িরেজ �পৗঁেছ �দিখ িব াম �নব

কী! �সখােন পাশাপািশ 'পা �রেখ দাঁড়ােনারই জায়গা �নই। �কােনামেত �ঘাড়ায় চড়ার মত কের বেস �দিখ অপর িদেকও খাড়া ঢাল এবং বল ঝুেরা

মািট… তারপর িব ীণ� া র… পুেরাটাই তুষারাবৃত। িতনিদেক িঘের রেয়েছ নীলক , �চৗখা া, বালাকুন শৃ ; আর এেদর �থেক �নেম আসা � িসয়ার

একি ত হেয় পু  করেছ মূল অলকাপুির � িসয়ারেক। ওপাের নামেতই  হল এক নতুন উৎপাত- 'রক-ফল �জান'।  বুেক এক দেম জায়গাটা

পার হওয়ার পর জগদীশ আমােদর �দখাল দূের আরও একটা তেরায়ােলর মত ধারােলা িরেজর মাথায় একটা লাল পতাকা প  প   কের উড়েছ।

আমােদর গ ব  আগত ায়। আসেল কৃিতই এই জায়গা েলােক িনেজর মত কের র াকবচ িদেয় িঘের �রেখেছ। স  ঝুেরা রা ায় ক াটওয়াক কের

অবেশেষ �দখা িমলল সেতাপ  তােলর। িবিভ  মণ পি কায় ি ভুজাকৃিত সেতাপ  তােলর �য পা াসবুজ প �দেখ আমােদর � েকর পিরক না ,



�সই চিলত ছিবর সােথ আজেকর �দখা তােলর অেনক ফারাক। এখন �লেকর চারপাশ �তা বেটই, এমনিক জেলরও স র ভাগ জেম বরফ। সাদার

চালিচে  একিচলেত সবুজ জল �যন আরও বণ�ময় হেয়েছ। ছিবেত �দখা মানা াম প ােয়েতর �তির �লেকর ধােরর একমা  আ ানািটও বরেফর

তলায়। তােলর উপেরর িদেক 'িট হার একিটেত �দিখ এক সুইস তাি ক আ ানা �গেড়েছন, অপরিটর মািলকানা রহস ময়… তেব চুর খাদ ব

মজুত আেছ। 

িরজ ধের গ�ােরািহণী আইসফেলর িদেক িকছুটা

এিগেয় �দিখ � িসয়ার িনেজই তাল পয�  চেল

এেসেছ, ফেল ঃখ আরও কেম �গল। জগদীেশর

তাড়া সে ও আমােদর ফেটা ািফর �ঠলায় রওনা

হেত ায় �বলা একটা বাজল। বল ঝুেরা উৎরাই

�ভেঙ চেলিছ এমন সময় আকাশ কাঁিপেয় বাজ

পড়ার মত শে  সভেয় তািকেয় �দিখ নীলকে র

আইসক াপ �থেক অ াভালা  �নেম আসেছ।

আমােদর রা া �থেক শ'িতেনক িমটার দূর িদেয়

িতিন পার হেলন; বুঝলাম জগদীেশর তাড়ার

কারণ। �রােদর �তজ বাড়ার দ ণ বরেফর

উপিরভাগ িপছল হেয় মাগত পা হড়কােত

লাগল। অবেশেষ আবার �সই তেরায়ােলর মত

িগিরিশরায় সওয়ার হেয় িতনশ ষাট িডি  দশ�ন

এবং িব াম।

�ফরার সময় ল  করলাম পেথর 'ধাের চুর

�ব িন হলুদ ঘাসফুল ফুেটেছ। সকােল ওেদর

�দেখিছ বেল �তা মেন পড়ল না, তেব িক সেতাপ

তাল ঘুের আসার জন  কৃিত তার িনজ প িতেত াগত জানাল? দূের �দখা যাে  আমােদর �ট , আর সামেনর � িসয়ােরর গলা জেল ছায়া পড়েছ

কুেবর পব�েতর। মনটা এক অ ুত শাি েত ভের �গল।

েয়াজনীয় তথ

িকভােব যােবনঃ হির ার �থেক বােস বা গািড়েত �যািশমঠ (�যািশমেঠর �শষ বাস হির ার �থেক �ভার সােড় ৫টার মেধ  �ছেড় যায়)। �যািশমেঠ পারিমট কিরেয় গািড়েত

ব ীনাথ হেয় মানা াম।

পারিমটঃ সেতাপ  তাল �যেত এখন আর ইনারলাইন পারিমট লােগ না। �যািশমেঠর ফের  িডপাট�েম  �থেক � েকর পারিমট করােত হয় উপযু  পিরচয়প  ও পাসেপাট�

সাইজ ছিব িদেয়। �যািশমেঠ না �থেমও সরাসির মানা চেল যাওয়া যায়; �সে ে  আেগ থাকেত পারিমট কিরেয় রাখা যায় মানা ােমর ম ু িসং রাওয়ােতর মাধ েম। িবশদ

িববরণ- M. Hill Adventures, Ph # 09412966171, 0955764463
�পাট�ার-গাইডঃ এজন  ম ু িসং রাওয়ােতর সে  �যাগােযাগ করাই ভাল, কারণ এই অ েল �পাট�ার-গাইেডর �রট অ াভািবক �বিশ। 

আদশ� সময়ঃ �সে র-অে াবর যাওয়ার জন  ভাল সময়। তেব তুষােরর �সৗ য� �পেত হেল �ম-জুেন �যেত হেব। 

মেন রাখা ভালঃ পেথ অিধকাংশ পড়াও-এ াকৃিতক হা থাকেলও �ট  �নওয়াই সমীচীন, কারণ একািধক দল �গেল ান স ুলান হওয়া মুশিকল।

সেতাপ  তাল � ক ট ম াপ ~ � েকর আরও ছিব

 

�পশায় ব বসায়ী সুজয় �গা ামী পাহাড় আর অ াডেভ ােরর �নশায় �বিরেয় পেড়ন যখন তখন।

 

 

http://amaderchhuti.com/trekmap/satopanth_taal_Trek_Map.pdf
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=194
http://tellafriend.socialtwist.com/


 

= 'আমােদর ছ�ু' বাংলা আ�জ�াল �মণপি�কায় আপনােক �াগত জানাই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

সমু কন া লা া ীপ

াবণী দাশ

~ লা া ীেপর তথ  ~ লা া ীেপর আরও ছিব ~

িত 

ভারতবেষ�র মানিচে র �মাটামুিট দি ণ পি েম ল  হীরার মত ল  ীপ... আমরা বিল লা া ীপ। আরবসাগেরর �নানাজেলর বুেক �ভেস থাকা এই

ীেপর সংখ া িক  সাকুেল  সাঁইি শ! াচীন ও মধ  যুেগর িকছু নািবকেদর সে  থম পিরচয় হেয়িছল এই ীপপুে র। িক  সংখ ািট সিঠক না জানার

দ ণ �লাকমুেখ দাঁিড়েয়িছল ল ািধক। �করালার রাজকুেলর সে  আরব বিনকেদর জলবািণজ সূে  খবর পাওয়া িগেয়িছল কেয়কিটর। তারপর নারেকল

চাষ ও বসিত গেড় ওঠা। িঠক হেয়িছল পুেজায় লা া ীপ। শরেতর পুের �পৗঁেছ �গলাম �করালার �কািচ িবমানব ের।

উড়ান

পরিদন �কািচ িবমানব র �থেক সকাল দশটায় আমােদর উড়ান। ঝকঝেক িছমছাম িবমানব র। �শানা �গল লা া ীপ যাবার িবমােনর আসন সংখ া

মা  �ষাল! উে জনায় টগবগ করিছলাম... সিত  যাি  তা হেল, সিত ই! 

� ন ছাড়ার িকছু আেগ কিফপান করিছলাম। হঠাত �পছন �থেক নলাম 'অমািয়ক' �কউ ভাঙা বাঙলায় বলেছ, "আজ আর � ন উড়েব না ম াডাম।"

িফের �দখলাম জাঁদেরল �চহারা, দরাজ গলার মািলকেক। আেগ �দেখিছ বেল মেন পড়েলা না। কিফ �শষ কের তী া করিছলাম। এখােন িভড় ও

ব তা ইই কম। কােচর দরজার মেধ  িদেয় অেপ মান িবমানেদর �দখা যাি ল। রানওেয়েত খািনকটা দূের ইি য়ান এয়ারলাইে র �খলনা যান।

একসমেয় িনেদ�শ এেলা আমােদর জেন । হাতব াগ বগলদাবা কের লাইন িদলাম ওঠার জেন । এবাের "হাই" বলেলন এক ফরািস কেন । সে  পু ষিট

( ামী বা ব ু) অিত সুদশ�ন, দীঘ�কায়, �গৗরা । মাথায় ল া হ াট, পিরধােন বারমুডা ও সুিতর �গি । �মেয়িটর �পাষাকও সমেগা ীয়।

সাকুেল  এগােরাজন যা ী িনেয় আকােশ উড়েলা আমােদর জাহাজ। গ ব  আগাি , লা া ীেপর একমা  ীপ, �যখােন আেছ িবমানব র। রাজধানী

কাভারি র সে  সংেযােগর উপায় জাহাজ িক া �হিলক ার। �সখােন এয়ারেপাট� �নই। আিম অবাক হেয় �দখলাম, দরাজ গলা এবং দশাশই �চহারার

�সই � ৗঢ় এেস বসেলন ক  িপেট। আলাপী মানুষ, অিভ তায় ও আ িব ােস ভরপুর। আমরা মশঃ অেনক উঁচুেত। কন া আমার দৃি  আকষ�ণ করল

নীেচ। �ছা  জানালার মেধ  িদেয় িবরাট দশ�ন হেয় �গল। �দখলাম, কৃিতর িনয়ায় �কােনা িববাদ �নই, িবেভদ �নই, বণ�-ধম�-জািতেভদ এসব িকছুই

�নই! িদিব  সু র সহাব ােন চ ল উ ল নীলেচ-সবুজ আরবসাগর আর শা , গভীর গ ীর নীল ভারত মহাসাগর। মােঝ �কােনা িবি তার �রখা টানা

�নই। তাই পৃিথবীর রাজৈনিতক আর �ভৗেগািলক মানিচ  পুেরা আলাদা। একিট আমােদর াথ�পর ঈষ�াকাতর ভাগাভািগর িশকার আর অপরিট কৃিতর

পরম যে , �কামলতায় সে হ রচনা। মশঃ তর হি ল সবুজ-সাদায় �মশা �স ীপ। আগাি র �ছা  এয়ারেপােট� নামলাম আমরা। িবচ-িরসেট�র

'জন কম�ী সস ােন হণ করেলন অিতিথেদর। 

�বলাভূেম 

�বলা ায় সােড় এগােরা। আগাি  িবচ িরসেট�র

কম�ীরা আিতেথয়তা করেলন েত কেক কিচ ডাব

িদেয়। িমি  জল মুহূেত� আমােদর তৃ াহরণ করল।

িরেসপশন-ক  কংি েটর নয়। নারেকল পাতায়

ছাদ ও �দওয়াল, ধু লাল িসেমে র �মেঝটুকু।

বড় আরাম লাগল তার আপন করা ি তা। খাতা

খুেল নামধাম িমিলেয় িনেলন ম ােনজার।

িনয়মর ার কাজ �শষ কের মালপ  িনেয় এবার

সংরি ত কেটেজর িদেক এেগালাম। িরেসপশন

�পিরেয়ই িবশাল ডাইিনং ম। সাদা বািলেত পা

বেস যাে , পদে প থ। ঘেরর কােছ এেস �দিখ,

অ ায়ী কুিটর �যন আলগা কের তটভূিমর ওপের

বিসেয় �দওয়া হেয়েছ। চারপােশ সাদা নুেনর মত

বািল আর অদূেরই সমুে র নীলাভ সবুজ �রখা।

আরও অেনক িল এইরকেমর ঘর ইত ত ছড়ােনা

রেয়েছ। �স েলার মােঝ নানা উ তার নানা

বয়েসর নারেকলগােছরা। তােত দিড়েত �বানা

�নেটর �দালনা বাতােস লেছ। িজিনসপ  �রেখ সংল  বারা ায় এেস দাঁড়ালাম। ধবধেব সাদা বািল। মাথার ওপের অমল আকাশ, ের ের ঃখহীন

সাদা �মেঘরা, িঠক সামেন িদগ েরখায় িমেল যাওয়া শা  সমুে র অপার িব ার। এিট মূল সমুে র অংশমা  (�ল ন)। জেলর নীেচ িব ৃত বাল ীেপর

উপি িত সামুি ক উ ামতােক শিমত কেরেছ। তাই �ঢউ �নই এখােন। ধু বাতােসর ধা ায় �দালা লাগেছ আর তীরভূিম ধুেয় িদেয় যাে  জল - ি র

সংযত। জেলর বুেক �ছাট �জিটঘাট। জল অগভীর বেল বড় জাহাজ ঢুকেত পােরনা। তেব, �কউ যিদ �যেত চায় �কািচ বা কাভারি , এখান �থেক �ছাট

�বাট তােদর �সই জাহাজ প য  �পৗঁেছ িদেয় আেস। ওরকম �গাটাচােরক �ছাট �বাট �নাঙর করা... নাচিছল জেলর �ঢউেয়। মু  নয়েন তািকেয় এেগােত

থািক, পােয় �হঁেট যতখািন যাওয়া যায়।

িরসেট�র মূল দরজািট পার হেয়ই স  ও সিপ�ল িপেচর রা া ল ালি  সমা রােল চেলেছ। এক মাথায় আগাি  িবমানব র (�যখােন আমরা �নেমিছ)

http://amaderchhuti.com/
http://amaderchhuti.com/info/lakshadweep.php
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=273


আর অন া  ধের �হঁেট �গেল শহেরর অন  একটা অংশ। রা াটার আড়াআিড় কী? একটু দাঁিডেয় নজর কের �দিখ, অন িদেকও সাদা বািল �দখা যাে ।

ঢাল �গেছ �নেম আর �শানা যাে  জেলা ােসর পিরিচত শ । তাড়াতািড় পা চািলেয় সামান  �যেতই আবার সেফন সমু েরখা - গাঢ় নীল। �মেঘর সে

িমল সাদা �ফনার আর আকােশর সে  জেলর। অন কাল ধের এেদর এই জানােচনার �খলা! �য নরম উ  বাতাস গােয় এেস লাগিছল, �ক বলেত পাের

�কান শতা ীর াচীন হাক র পার হেয়, �কান পু বরণী আরবসু রীর সুবাস বেয় এেন আমােদর ছুঁেয় যাে ! ধাঁধাঁয় পড়লাম। সাধারণত

সমু শহেরর একিদেকই সমু  �দেখিছ, অন িদেক থােক গেড়-ওঠা আধুিনক শহর। এখােন এমনটা �কন? কী রহস ? িব েয়র িনরসন হেলা খািনক পের।

জানলাম, আগাি  ীপিট �দেঘ� সােড় আট িকেলািমটার মেতা, আর চওড়া? মা  িতন িকেলািমটার। মেন পড়ল ুেলর ভূেগােল মুখ  কেরিছলাম, " ীপ

হেলা সমুে র মধ বত�ী এক ভূখ , যার চারিদেক জল।" আজ এত বছর পের সমু তেট দাঁিড়েয় তার সিত কােরর উপলি  হেলা আমার। তত েণ

�ঢউেয়রা আমােদর পােয়র কােছ এেস ডাকাডািক করেছ। পা বাঁচােত িপিছেয় যাই, আলগা বািলেত �গঁেথ যায় পা। এখােন বািলেত মািটর ভাগ খুব কম,

লবণ �বিশ। বািল লাগেল গা চটচট কের, সহেজ ছাড়েত চায়না। 

বািলর পাড় ধের ধের চলিছলাম। ইত ত �চােখ পড়িছল নানান সামুি ক াণীর �খালেসর টুকেরা টাকরা। �বশ ধারােলা অেনক েলা। খািল পােয় চলা

মুশিকল। িকছু েণই আপাদম ক বািলমি ত উেঠ এলাম রা ার ওপের। এবার রা া ধের এেগাই। পােশ বাউ ািরর মােঝ �ছােটা একতলা ঘর েলা

এখানকার মানুষজেনর বসিত। মাঝখান িদেয় স  িসঁিথর মেতা ওই একমা  রা া। একজন মধ বয়সী ডাব �কেট �কেট ূপাকাের রাখিছল। আমােদর

�দেখ বলেলন, " ড মরিনং। �হায়াট ইজ ইেয়ার �নম?" নাম বললাম আমরা, িতিনও বলেলন। 

জানেত চাইলাম, ডাব পাওয়া যােব কী না। মুশিকল হল, রা ভাষািট এখােন অচল। ওরা িনেজেদর মত ইংেরিজ, মালয়ালাম ও আ িলক ভাষা িমিলেয়

কাজ চালায় টু ির েদর সে । আর আকার-ইি ত �তা আেছই। এই �লাকিটর সে  আমােদর খুব ভাব হেয়িছল। িবচ িরসেট�র একজন কম�ী �স। আমােদর

িতটা �নৗকাযা ায় এেক �পেয়িছ। মজিলিশ �মজাজ, িমশকােলা গােয়র রঙ, অসমান দাঁেতর পািট, আর মাথার নীল টুিপ সেমত ছিবটা আঁকা হেয়

িগেয়িছল মেন।

সুনীল সাগের শ ামল িকনাের 

িতিদন মুহূত� েলােক �চেখ �দেখিছ, �কাথাও

এতটুকু ফাঁিক িদইিন। �য িবি  িনেমষ সযে

সং হ ও স য় কের সামি ক পিট �তির

হেয়িছল, তার �কানিট �বিশ আন দায়ক বলা

শ । িবভূিতভূষেণর অপুর কথা মেন হল, "িনেজর

আনে র িহেসেব তুিমও একজন �দশ

আিব ারক।" াসবটম �বােট বেস সমু তল �দখার

অিভ তা আ ামােন হেয়িছল একবার। তবু

বােরবাের �দখা �তা নয়! পােয়র কােছ তাই

জলতেলর রিঙন বাল ীেপর িবশালতা,

জলচরেদর অবাক জীবন ে র মত �ভেস �গল

�চােখর ওপর িদেয়। বালরাজ  কী রিঙন... পা ার

মেতা, র েগালােপর মেতা, মােব�েলর মত।

আমােদর আেশপােশ িনভ�েয় �ঘারােফরা করিছল

ম  ই ক প। এরা ভারী মজার। বালসমােজর

ই িবিশ  বািস া - খুব ব ুভাবাপ ! 

পুেরর খাওয়াটা �বশ। সামুি ক মাছভাজা, িচেকন, আর িকছু িনরািমষ পদ। সরেষর �তেলর ব বহার �নই। িচংিড়মাছ �খেত এেদর �দিখিন। ডাইিনং েম

বেস আলাপ হেলা সুইিডশ মা �মেয়র সে । �মেয় ডা ার, মা আিট� । চাইিনজ ই -এ ত � চ করিছল নারেকল গাছ, �দালনা, মানুষজন। �রৗ ান

কের ঝলেস �গেছ মাখনবণ� ক, তবু ভারতীয় শ ামিলমা পায়িন। হায়ের আমােদর শ ামল-সু রীরা! কেব �য কাটেব �মাহ...। 

পেরর িদন সকােল যাওয়া হেব বা ারাম ীপ। আগাি র মতন আেরকিট - এবং এেকবাের নীল িনজ�েন। িবিভ সূে  জানা �গেছ, লা া ীেপর সাঁইি শিটর

মেধ  মা  দশিটেত মানুেষর বসিত (২০০৫)। অন েলা অেভদ  কুমারী। পদিচ  পেড়েছ, অনু েবশ ঘেটিন। রাে র খাওয়া �সের বািলর ওপের

িব ামেচৗিকেত আধেশায়া হেয় আরাম করিছলাম। সামেনই সমু । িনি  িন াপ আনে র মত িশরিশরািন এই সামুি ক বাতােস। ছুঁেয় ছুঁেয় চেল

যাে  আমােদর। অেনকদূের িব ুর মেতা �কােনা জাহাজ বুিঝ বা। অদূের �জিটঘােটর েলার নীেচ ছলাৎ ছলাৎ কের চেলেছ ঠা া জল। তােদর

ওপের পেড় থাকা অ  আেলায় �জিটঘােটর ছায়া। পারাপােরর ি জিটেত আেলা লেছ। এখােন িভড় �নই এেকবাের। রােতর আকােশর অিভজাত চাদের

তারা িঝলিমল। জেলর ওপের ল  ল  িক া অ নিত হেয় �ভেঙ �গেছ তােদর আেলার ছিব। অনািদ অন  যুগ ধের চেলেছ এমনটা। ভাবিছলাম, এক

বছরও পূণ� হয়িন, এিশয়া ভূখে র একিদেক সুনািম নােমর �য বল লয় নািড়েয় িদেয় �গেছ মানবসভ তা ও তােদর আ িব ােসর িভি , তার খবর

অন াে  িনভ�েয় �ভেস থাকা এই সুখী ীপ জােন িক?

শ ামল �স ীপ বাল িদেয় �ঘরা 

পরিদন বা ারাম আর পেরিল। �যেত �যেত পেথই

পািখেদর ীপ। পাখপাখািলরা িনভ�াবনায় আসেছ

যাে  বসেছ। �কমন পকথা পকথা অনুভূিত

হি ল আমার। এই 'সাগরিবহ '�দর ীপিট

এখানকার ু তম। অথবা িঠক ীপও নয়, হঠাৎ

গিজেয় ওঠা চেরর মেতা। আমরা বেসিছ �ছাট

�মাটরেবােট। তার ছাউিন আেছ, িক  �রােদর তাপ

খুব �বিশ। আমােদর স ী এক দি ণী পিরবার,

জাহােজ এেসেছন �কািচ �থেক। তাঁেদর অিভ তার

গ  �শানাি েলন। �চােখর সামেন মশঃ িপিছেয়

যাি ল আগািট – এত েণ পূণ� পিরসের �দখা

যাি ল তােক। ঘন নারেকল বেনর ফাঁেক সাদা

বািলর আলপনা। পসী সমু কন ার বুেক লুিকেয়

রাখা সবুজ মন। েম সমু  গভীরতর হেয়

আসেছ। �ঢউেয়র তােল জেলর চূড়ায় �মাচার

�খালা আমােদর �নৗেকা লেছ। পাশ িদেয় সাঁতার

�কেট চেল যাে  নানা সামুি ক জীব। জল এখােন

এত  �য খািল �চােখই ায় তলেদশ প য  �দখা যায়। আমরা চপল হেয় উেঠিছ। জেল হাত �ডাবাি , �ছটাি । 

পািখর ীপ �শষ হেয় স  হেয় �গল। তারপের বা ারাম। আরও সবুজ, িনজ�ন এবং াকৃিতক। এক াে  জ ল পির ার কের িবলাসব ল পণ�কুিটর।

�সখােন �বিশর ভাগ সমেয় িবেদিশ অিতিথেদর �দখা �মেল। আসেল দি ণািটও �তমনই। ঘর �ছেড় �বেরােলই স ূণ� উদার কের �মেল �দওয়া কৃিতর

�কাল... সমুে র অৈথ �থৈথ। জ িদেনর �পাশােক সারািদন ঘুের �বড়ােলও সামুি ক াণী ও পািখরা ছাড়া �দখার �কউ �নই। �দখেত �পলাম �সই

ফরািস-যুগল এখােনই আেছন এবং আপাতত সমু ােন ব । হাঁটেত হাঁটেত - একিদেক ঘন নারেকল বন, অন িদেক িবেদিশনীর �চােখর মত জলরািশ।

কী অনন ! পির া  হেয় বেস পেড়া �পেত রাখা দিড়র �দালনায়, পাতাই আেছ। িক া ধু বািলর ওপেরই। এখান �থেক আবার ভাসলাম জেল। �যখােন



নামলাম, �স ীেপর নাম পেরিল। এক নয়, একেজাড়া, নাম একটাই। একটা �ছাট একটা িকছুটা বড়। এখােন নারেকল বন আর সামুি ক জ ল ধু, আর

িকছু �নই। আয়তেন আগাি র �চেয় �ছাট। �নৗেকা �থেক �নেম আবার পােয় চলা। চমেক �দিখ, পােয়র তলায় �ভেঙ ঁেড়া ঁেড়া হেয় যাে  িকছু...

হােড়র পাহাড়, কিড়র পাহাড়! �শেষ ঠাকুমার ঝুিলর �কােনা অজানা রােজ  �পৗঁছুলাম নািক? পােয়র িদেক তািকেয় �দেখ �বসামাল হেয় যাই। অজ  –

অজ  - অজ  বােলর টুকেরা অংশ জেম জেম ূপ। নানান রঙ, নকশা, িবিচ  গঠন তােদর। এরাও সমুে র নীেচই িছেলা কখনও।

'সমাজত '

ইিতমেধ  আ ীয়-ব ুেদর সে  কথা হেয়েছ

�মাবাইেল। অেনেকই জানেত �চেয়েছ, 'কী কী

�দখেল? কী আেছ �দখার মেতা?' �দখার মেতা?

�ভেব �ভেব বিল... এই নীলরেঙর জল, সাদারেঙর

বািল, জেলর নীেচ রঙচেঙ বাল... আর... আর

নারেকল বন। এ-ইই, ব স। জবাব আেস, 'ওঃ! এ

আর কী!'

আমােদর পােশর কেটেজ যারা আেছন তাঁরা

এেসেছন মধ ভারত �থেক। মাঝবয়সী হািসখুিশ

দ িত। ভ েলাক িবমানসং ার �কােনা উঁচুপেদ

িছেলন। অবসর িনেয়েছন। আজ ওঁেদর স ী

হলাম। আগাি র �ছােটা ামখািন ব । একটা

মা িত ভ ান �জাগাড় হল িবচ িরসট� �থেক। িক

িকছুদূর �যেত না �যেতই িতিন ন যেযৗ...। একটু

আশাহত হলাম। তেব উপলি  হল, আসেল পােয়

�হঁেট না �দখেল �দখা হয়না �কানও জায়গাই।

গািড়র অ বয়সী চালকিটও �নেম পেড়েছ, তােদর

াম �দখােব বেল ভারী উৎসাহ। �সই িসঁিথর মত এক িচলেত পাকা রা া - �যটা থমিদন এেস �দেখ িছলাম। এই রা াটা ােমর �শষ অবিধ �গেছ।

পেথ �দখলাম এক মসিজদ, ায় চারেশা বছেরর পুেরােনা। তার গঠন ণালী বা াপত  �দেখ না বেল িদেল মসিজদ বেল �বাঝা যায়না। একটা কথা

এখােন উে খ করা েয়াজন, এই ীেপর শতকরা একেশাভাগ মানুষই মুসলমান। এঁরা িক  �স অেথ� আিদবাসী নন (�যমন আ ামােনর জােরায়া, বা

নীলিগিরর �টাডা, �ছাটনাগপুেরর সাঁওতাল বা মু া)। জনসংখ া ায় হাজার সােতক মেতা(২০০৫ সাল)। ভারত সরকার সযে  িনরাপ া ও উ য়ন

ব ব া �রেখেছন এঁেদর জেন  - হয়েতা তাই এঁরা যাি ক ব ব ার ফল িত িবিভ  দূষণ স েক� ততটা ওয়ািকবহাল নন।

স  ও সিপ�ল পথখািনর �শেষ আবার সাদা বািল, আেরকটু এেগােলই সমু । ব াি  �যেহতু আট িকেলািমটার মা । আমােদর �দেখ কেয়কিট �ছাট �ছেল

�মেয় িনেজেদর �খলা থািমেয় এিগেয় এেলা হািসমুেখ। �বশ সু র �চহারা, কােলা দীঘল �চাখ, উ ত নাক, সমুে র মেতা সজল গােয়র রঙ। এরা

এখানকার আিদ অিধবাসীেদর উ রসূরী। �চহারায় িকছুটা হেলও সাদৃশ  আেছ মধ  এিশয়ার অিধবাসীেদর সে । ক ােমরা আর অবাক হওয়া �চাখ �দেখ

বুেঝেছ আমরা টু ির । ওরা অবশ  এেত �বশ অভ ই। সে  িকছু লেজ  িছেলা। িদেয় ভাব করলাম। আলাপ করার �চ া করেত, বাধ সাধেলা ভাষা।

এরা সকেল ুেল পেড়... ন , ভ , সু , াণব । কৃতই আেলাক া , অ েরর আেলােত ভা র। অনিতদূের িশ  �কােলকাঁেখ 'একিট মা। আঠােরা

�থেক বাইেশর মেধ  বয়স। ছিব তুলেত চাইলাম। রািজ হেলা না, সল  হািসেত আমােদর িফিরেয় িদেলা। 

ছিবর মেতা সু র াম, লতাও �বশ �বাঝা যায়। ইেলকি িসিট আেছ, াইমাির ুল, একিট �সেক াির ুলও �দখা �গল। উ তর িশ ার জেন

ভারেতর মূল ভূখে  �যেত হয়। �পাষ  আেছ - ছাগল, মুরিগ। �ছাট �দাকান বা ব বসা কেরন �কউ �কউ, িক  মূলত েয়াজনীয় িজিনস আেস জাহােজ,

�কািচ �থেক। চলেত চলেত চমৎকার আর এক অিভ তা হেলা। এখােন একিট 'কমু িনিট গােড�ন' বা মাঝাির মােপর শাক-সবিজর বাগান আেছ।

ামবাসীেদর �বিশর ভাগ �সখােন কাজ কেরন। িতিদেনর েয়াজন অনুযায়ী সবিজর তািলকা ও মাপ িলেখ কুপন কাটেত হয়। তারপর �সিদেনর

উৎপাদন অনুযায়ী ব ন করা হয়। একই িজিনেসর চািহদা �বিশ থাকেল, উৎপাদন �দেখ ভাগ করা হয়। কম হেল, িযিন �বিশ চাইেবন, তাঁেকও হয়েতা

�সিদেনর মেতা অে  স  হেত হয়। 'সমাজত ' এেক বলা যায় িক? 

আমরা কথা বলেত বলেত চেলিছ। �সই আওয়ােজ ঘর �ছেড় �বর হেয় এেসেছন

হািসমুখ মিহলারা। বা ারাও। আলাপ করেত চাই, ওরাও... িক  উপায় �নই।

সু রীেদর কােন পরা িবিচ  সব ন াদার বড়সড় ণ�াভরণ। এখােন চুিরডাকািতর

ভয় �নই। ায় সকেলর মাথা ঢাকা িক  �বারখা পরেত �দিখিন কাউেকই। এক িমি

�চহারার �রাগাপাতলা ত ণী এেস ইংেরিজেত আলাপ করল আমােদর সে । �বশ

স িতভ। �স ওখােন াইমাির ই ুেল অ  ও মালয়ালম পড়ায়। মেন হেলা, আহা,

এমন একটা জীবন যিদ �পতাম, বইেয় িদতাম সমুে র রিঙন �ঢউেয় �ঢউেয়।

�ফরার রা ায় �দখলাম �ছাট িমউিজয়ামিট। অধ�সমা , কাজ চলেছ। এ ীপ �স ীপ

�থেক সং হ করা নানান অমূল  িজিনস ডাঁই কের রাখা একিট ঘের। সাজােনা হয়িন।

আেঠর বা উিনশ শতেকর িচ সেমত জাহােজর মা ল, ক াস, �স সমেয়র ল ন,

িকছু �তজসপ , ভাঙা মূিত�... আপাতত এইসব দশ�নীয়। �কান িভনেদশী নািবক িদক

িদশা হািরেয় অজানা ীেপ এেস �পৗঁেছ িগেয়িছেলন, �কাথায় এেস �কমন কের

জ ল �কেট বাস ান বািনেয় তুেলিছেলন, �কমন কের �কান ভাষায় ধম� চার 

কেরিছেলন... ভাবিছলাম �সখােন দাঁিড়েয়। গা-ছমছম করা অনুভূিত িনেয় হািরেয়

যাি লাম িতনশ' বছর িপছেন।

মৎস  িশকার

িফের এেস পুরেবলার �ভাজন ও িব াম। সমুে র ধাের আরামেচৗিকেত েয় �চাখ

জুিড়েয় আসিছল। নারেকলপাতার লুিন মাথার ওপের। পাতার ফাঁক িদেয় সূেয�র

আেলা েবাধ�  ন া কাটেছ নীেচ। হঠাৎ আমার ক ামহাশেয়র গলার আওয়াজ �পেয়

�দিখ, অদূের দাঁিড়েয় কথা বলেছন কারও সে । কী ব াপার! না, মাছ ধরেত যাওয়া

হেব। দা ণ খুিশ হেয় চটপট চিট গিলেয় িনলাম। �বােট চেড় বসলাম। এটা 'িফিশং'

�বাট। �য �বােট ীপা ের িগেয়িছলাম এিট �তমন নয়। বল নােচর তুমুল ছে

লাফােত লাফােত চলেছ আমােদর �নৗেকা। এত লেছ �য টাল সামলােত পারিছনা।

শ  হােত আঁকেড় ধেরিছ �রিলং। একটু নড়াচড়ার �চ া করেলই হয়েতা পপাত

সমু তেল। �দখলাম, সবাই �বশ মাছ মারেত উৎসাহী হেয় পেড়েছন। �নৗকার

মািঝরা বড়িশেত �গঁেথ িদেয়েছ মােছর চাড়। জেল ফাতনা ডুিবেয় বেস বেস �ধে যর

পরী া িদই। এমন অিভ তা আেগও হয়িন, ভিবষ েতও হেব বেল মেন হয়না। হঠাৎ নীেচর বড়িশেত টান। উে জনা তুে । ইউেরকা ! ইউেরকা !

এ ায়সা টান �মেরিছ আিমও... �কাথায় কী! �ভাঁ ভাঁ। আমার িশকার অেনক চালাক। ছুঁেয়ই িবপদ বুেঝ খাবার মুেখ িনেয় পািলেয় �গেছন। এরই মেধ  কী

কের �ক জােন, আমার কন া �গঁেথ �ফেলেছ একটা সিত কােরর মাছ... মিড় �খেয় �দিখ তােক। কােলা রঙ, পমে ট ও �তলািপয়ার মাঝামািঝ একটা

�চহারা।

�নৗকার গলুই �থেক ঝুঁেক �চেয় �দিখ টলটল করেছ জল। খািল �চােখ তািকেয় থািক, জেলর তলায় অসংখ  রিঙন মােছরা িনি ে  ঘুের িফের �বড়াে ।



�যন পুরী, �টিলিভশেন �দখা 'িডসকভাির' চ ােনল। মনখারাপ হেয় যায়, আর একিদন মা । তারপের বা েবর বল দূষেণ ে র রিঙন বুদবুদ �ফেট

যােব। �বঁেচ থাকেব ৃিত। অিভ তা।

চাঁেদর সা ান 

রােতর খাওয়ার �মনুিট একটু � শাল হেলা।

অিতিথেদর জেন  আ িলক িকছু পদ �রঁেধিছেলন

ােমর মিহলারা। একটু �গাল ও �মাটা চােলর

ভাত, নারেকেলর েধ �ফাটােনা সামুি ক মােছর

িবেশষ িডশ। 'একটা সবিজও। ডাইিনং েমর

বাইের ঝুেরা বািলেত পাতা হেয়িছল সম  �চয়ার

�টিবল। মাথার ওপের �খালা আকােশ ঝুলিছল

চাঁদ। তারারা সািজেয়িছল ঝাড়ল ন। নারেকলগােছ

বাঁধা দিড়র �দালনা �দাল খাি ল সমু বাতােস।

গােছেদর গা �বেয় ওঠানামা করিছল অসংখ

িঝনুক। এই রাতটার কথা ব কাল মেন পড়েব। 

আিম মানব একাকী 

একিট অ বয়সী দ িত এেসেছ ব া ােলার

�থেক। িটেতই ইি িনয়ার, আই-িট �কা ািনেত

কাজ কের। একেজাড়া ই দী দ িত... এরা প ােল াইন �থেক। আমােদর পােশর কেটেজর অিতিথরা চেল িগেয়েছন। ওঁেদর জায়গায় এই িট।

সারািদন সাঁতােরর �পাশাক পরা। �বশ িবপুল বপু জেনরই। গােয়র রঙ �সানািল, চুল কােলার কাছাকািছ। জলচর াণীেদর মেতা সারাটা িদন জেল বা

বািলেত। িবেশষ চশমা পের জেল ডুবেছ, ভাসেছ, বািল মাখেছ সারা শরীের। িপেঠ বাঁধা অি েজন িসিল ার। আমরা সকেল স ী হেয় �গলাম আর এক

ীেপ। নাম কালিপি  । 

�ছাে া �গালাকার ীপ। এখােন 'িকছুই' �নই। সাদা ঝ  ঝেক বািলেত িতফিলত হে  সূে যর আেলা, �চাখ ধাঁধাঁে । যতদূর �চাখ ছড়াই ধূধূ জল আর

জল। �ঢউ এেস পাড় ভাঙেছ বােরবাের, ভাঙেছ তার িন  ধ ান। আমরা বািল �পিরেয় জেল �নেমিছ, �কামরজল �ভেঙ এিগেয় চেলিছ এমিনই...

উে শ হীন। জায়গায় জায়গায় কেব �থেক বািল জেম পাথর হেয় আেছ। ওখােন এেস আছাড় খাে  জল। ওর ফাঁকেফাকের কাঁকড়ােদর বািড়ঘর। ল

ল  ছটফেট কাঁকড়া আসা যাওয়া করেছ। বািলেত কাঁকড়া �দেখিছ অেনকবার... িক  এ এেকবাের অন রকম। েম তীরভূিম স ীণ� হেয় এেসেছ।

আমরা জল ভাঙিছ। বাঁিদেক িদশাহীন অন  সমু , ডানিদেক জংলা �ঝাপঝাড়। িকছু �মৗমািছ ওড়াউিড় করিছল, হাত িদেয় িনেজেদর বাঁচােত বাঁচােত

চলিছলাম। আমরা কৃি মতার মানুষ, ভয় হি ল, িবষা  �পাকামাকড় বা মনসাপু েদর �দখা �পেল কী করব! আমােদর �নৗেকা �য �কাথায় �বাঝা

যাি লনা। জলচর ই িদ জনেকও �দখেত পাি লামনা। ায় পুেরা ীপিটর দি ণ �সের ঝলসােনা �ব নেপাড়া �চহারায় �চােখ পড়েলা �নৗেকা।

অবাক হেয় �দখলাম �যখান �থেক  কেরিছলাম, এেতাটা ঘুের আবার �সখােনই! বসলাম উেঠ, ধেড় াণ এেলা। আর, ীেপর মেধ  জেলর কাছাকািছ

এক িবড়াল... �বশ তাগড়া, া বান। �কাে েক এেসেছ �ক জােন? আমােদর িদেক �চেয় িমঁউিমঁউ করেলা। 

িবেকেলর িদেক াি েকর �নৗেকা �চেপ 'কায়ািকং' করেত �গল আমােদর কন া। িনেজই দাঁড় বাইল। এই �বাট েলা বািলর ওপের রাখাই থােক। যখন

খুিশ িনেয় �নেম পেড়া জেল। ঘ াখােনক জল িছিটেয় উেঠ এল �স। আপাদম ক জল ও বািলেত মাখামািখ, খুিশেত উ ল। 

উলেটারথ

আমােদর �ময়াদ ফুেরােলা, নেট গাছিট মুেড়ােলা।

সকাল এগােরাটায় আমােদর উেড়াজাহাজ ছাড়েব

আগাি  এয়ারেপাট� �থেক। �ভারেবলা উেঠ পেড়িছ।

�মেয় আরও একবার কায়ািকং কের এেলা �নৗেকা

ভািসেয়। চটপট িছেয় িনেয়িছ প াঁটরা, � কফা

সারা হেলা। ঘুমঘুম �চাখ িনেয় আমােদর িদেক �চেয়

আেছ সমু । িরেসপশন কাউ াের বাকী জমাখরেচর

িহেসব �মলােনা... আবার আসার জেন  অনুেরাধ। কী

�পলাম, কী জমা পড়ল, তা িহেসবিনেকশ পের করা

যােব। িক  একী! এই চারিদেনই িক অপূব� মায়ায়

�বঁেধ �ফেলেছ এই ে র �চেয় সু র পৃিথবীর

�কান। আপাতদৃি েত �তমন িকছু �নই, আর যা আেছ

তােতা বেলইিছ। �চাখধাঁধাঁেনা আড় র নয়, এর

�সৗ  য এর তা, অকৃি মতা, কৃিতর মাধু য। না

আেছ শহর বাজাের ঝকঝকািন, না হ াি াফেটর

সারসার �দাকান, না গে  লু  করা �রে ারাঁ।

যাওয়ার সমেয় �পছন িফের বারবার �দখিছলাম -

� ত �বলাভূিমর �কাল �ঘঁেষ চ ল সমু সখার

অন কােলর �খলা। না আেছ িব াম, না পিরবত�ন।

আমােদর িবমান ছাড়েলা, গ ব  �কািচ এয়ারেপাট�। আমরা উড়েত  করলাম। ধীের ধীের �ছাট হেয় এেলা ীপ েলা তােদর িব ৃত বালুকােবলায়

অন  আনে র আ ান িনেয়। তারপর মশ আেরা �ছাট ... িমিলেয় �গল। আর �দখা �গেলা না। মেন মেন বললাম, আসব আসব আসব।



~ লা া ীেপর তথ  ~ লা া ীেপর আরও ছিব ~

যাদবপুর িব িবদ ালেয়র া ন ছা ী াবণী দাশ  বত�মােন থােকন ামীর কম�সূে  রাঁিচেত। িকছুকাল ুেল পড়ােনার পর

বািড়েত িথতু হেয় এখন �লখােলিখ আর বই পড়াই ভাললাগার িবষয়। িবিভ  িলটল ম াগািজন এবং ই-ম াগািজেন কািশত হেয়েছ

�ছাট গ । থম পছ  পাহাড় - জ লও খুব ি য়। �বড়ােত ভােলাবাসেলও মণ কািহিন �লখায় হাত পাকােনা অ িদন।
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= 'আমােদর ছ�ু' বাংলা আ�জ�াল �মণপি�কায় আপনােক �াগত জানাই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

ে র লাদাখ

অিভেষক দাস

~ লাদােখর তথ  ~ লাদােখর আেরা ছিব - (১) - (২) ~

� েন কের �বড়ােত �যেত খুউব ভালবািস আিম (আেগ ভাবতাম আিম বুিঝ ব িত ম, তারপর �দখলাম আমার মত অেনেকই আেছন), িক  এই

� নযা া আমার িচরকাল মেন থাকেব। জ ুর সবুজ উপত কার একটু একটু কের খেয়ির হেয় যাওয়া, তারপর বরেফ �মাড়া � ত  পাহাড়চূড়া,

আচমকা ঝাঁকুিন আর �শেষ �ল এয়ারেপােট�র রানওেয়র িনশানা। বািড় �থেক �বেরােনার -িদন পের আমরা �পৗঁছলাম আমােদর ে র গ েব ।

এয়ারেপােট�র ি েপড কাউ ার �থেক ট াি  বুক

করলাম। াইভার ানিজন তার মা িত ওমিনর

মাথায় মালপ  চািপেয় আমােদর �পৗঁেছ িদল �ল-

িলং �গ  হাউেস। সামান  মাথা ধেরিছল, মেন হয়

�ল �পৗঁছেনার আেগই ডায়াম  ট াবেলট �খেয়

রাখাটা �বশ কােজ িদি ল। �ম মােসর থম স ােহ

এখনও �সভােব টু ির  িসজন  হয়িন। �হােটেলর

আমরাই একমা  �বাড�ার, তাই পছ মত ঘর �বেছ

�নওয়া �গল। �হােটল মািলক ী �দারিজ পরামশ�

িদেলন আজ ান না করেত। আমরা বাধ  ছাে র মত

তাঁর উপেদশ িশেরাধায� করলাম। পুেরর খাওয়া হল

'সামার হােভ� '-এ (�ল-র অন তম �সরা �রে ারাঁ)।

ানিজেনর সে  আগামী িদন েলার পিরক না িঠক

কের িনেয় বাকী সময়টা কাটালাম পুেরাপুির িব ােম

– আসার আেগ িতিট েগ যা পেড়িছ তা এেকবাের

অ ের অ ের পালন কের। 

২য় িদন –

সকােল াতরাশ �সের রওনা িদলাম �হিমেসর

উে েশ। পেথ �য ছিব �তালার জন  কতবার দাঁড়ােনা

হল তার িহেসব রািখিন। লাদােখর িতিট আনােচ

কানােচই ছিবর িবষয়ব  ছিড়েয়।

বাঙািলর ভাব হল �বিড়েয় �ফরার সময় আ ীয়-

ব ুেদর জন  উপহার িকেন আনা আর দেল যিদ

মিহলা থােকন তাহেল �তা �কনাকাটা �বড়ােনার

ােনরই একটা অংশ। িকছু সু েভিনর িকেন �গলাম

িথকেস। তুলনায় �হিমস �বিশ ভাল �লেগেছ, িক

�হিমস মনাি টা পাহােড় �ঘরা – আর িথকেস �থেক

আশপােশর দৃশ  অপ প �দখায়। �হিমেস লামােদর

জীবনযাপেনর আ াজটা ভাল �বাঝা যায় আর

সবেথেক বড় ব াপার িসঁিড় কম ভাঙেত হয়!

পুেরর খাওয়াটা আহামির িকছু হলনা, নলাম

ীনগর হাইওেয় চালু না হওয়ায় রা ার উপকরণ

এখনও এেস �পৗঁছায়িন (এই কথাটা অবশ  আমােদর

পুেরা �বড়ােনােতই বার বার নেত হেয়েছ)। লাে র

পের �গলাম 'র াে ার ুল' �দখেত। স ী গাইড

বুিঝেয় িদি েলন এমনভােব ুলবািড়টা �তির হেয়েছ

যােত লাদািখ আবহাওয়ােতও কৃি ম িহিটং-এর

েয়াজন না হয়। অসাধারণ ব াপারটা – ইি িনয়ািরং-এর একটা দ�া  িনদশ�ন। আমােদর 'ি  ইিডয়ট'-এর �পােজ ছিব �তালা �দেখ গাইড ভ েলাক

�হা-�হা কের �হেস উঠেলন। পরবত�ী গ ব  িস ু ঘাট। �বশ অেগাছােলা জায়গা, িক  াকৃিতক �সৗ য� মন �কেড় �নয়। িস ু নেদর জল এেকবাের 

এখােন। সে  হেয় আসেছ। লাদােখ িতটা সে ই �দখবার মত। আকােশ �মঘ-সূেয�র লুেকাচুির আর তার সােথ সােথ পাহােড়র গােয় আেলা-আঁধািরর

অপ প �খলা।

�ফরার পেথ পড়ল �চাগলামসার াম – বছর কেয়ক আেগর বন ার িচ  এখনও িকছু রেয় �গেছ। স াটা শাি  ূেপ কাটােবা িঠক করলাম। �বশ একটা

অ াডেভ ারই হল বলা চেল। কনকেন ঠা া হাওয়া বইেছ, আ িরকভােবই িহ-িহ কের কাঁপিছলাম। িমিনট দেশেকর �বিশ থাকা �গলনা। তেব আন
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িকছু কম হয়িন তােত। 

৩য় িদন –

আজ এখােন �লাকসভা িনব�াচন। আমরা িনি ত

িছলাম না �ঘারাঘুির করা যােব িকনা। হাসপাতাল

ছাড়া বাকী সবিকছুই ব । একটা আিম� ক াি েন

জলখাবার �সের �গলাম স ম �দখেত। িস ু আর

জাঁসকেরর রঙ এেকবাের আলাদা কের �চনা যায়

ওপর �থেক। নীেচ নামেল যিদও ই-ই  লােগ।

এরপর যাওয়ার কথা িছল ম াগেনিটক িহল – স েম

অেনকটা সময় �কেট িগেয়িছল, তাই �চৗ ক শি

পরখ করার পিরক না বাদ �দওয়া হল। এরপর

পা র সািহব – �ছাট িক  চমৎকার সাজােনা-

�গাছােনা একটা রেদায়ারা। 

লাদাখ এমিনেতই এত সু র �য �কান �কান ট

�তমন আকষ�ণীয় মেন না হেত পাের। িক  িমিনট

দেশক অ তঃ কাটােনাই যায়। এমনই একটা জায়গা

'হল অফ �ফম'। এখােন �ফােটা ািফর িবষয় িকছু

�নই, িক  এেল গব�েবাধ হেব একজন ভারতীয়

িহেসেব - িহেমল হাওয়া ছাড়াই গােয় কাঁটা �দেব।

বাবােক �লখা কেন�ল রিবেনর িচিঠ আর গিব�ত

িপতার উ র �দখেত ভুলেবন না �যন। িপছেনর

দরজা িদেয় �বিরেয় এেল পড়েব একটা ৃিতেসৗধ – � াপেট তুষারঢাকা িহমালয়। আবার �নসিগ�ক �সৗ েয� িফের আসা।

িদেনর �শষ গ ব  কালীমাতা মি র – ি টুক মনাি র িঠক ওপের। �ল এয়ারেপােট�র রানওেয়টা পির ার �দখা যায়। নলাম এখান �থেক এেরাে েনর

ল া  করা �দখেত ধ�ষ� লােগ। �ফরার আেগ একবার �দখার �চ া করব �ভেব রাখলাম। কেয়ক ধাপ উঠেলই কালীমাতা মি র। অ কার, গা-ছমছেম

ঘর আর িভতের �তমনই ভয়ালদশ�ন �দব-�দবীেদর মূিত�। একটামা  িটউব লাইট িটমিটম কের ুলেছ। মু  হেয় �গলাম মনাি র সামেনর উপত কায়

সূয�া  �দেখ। 

৪থ� িদন – 

এবার যাওয়া নু া ভ ািল – আেরক রাউ  ডায়ামে র

পালা। খুব উে িজত সবাই – থম বরেফর রােজ

�পৗঁছােনা হেব। �শষ অবিধ �বানাসই পাওয়া �গল –

খার ং লা-�ত বরেফর পাশাপািশ তুষারপাত-ও।

অসাধারণ অিভ তা বলেলও কম বলা হেব! একটা

�ছাটখাট �ফােটােসশন �সের (ঠা ার জন  �বিশ ণ

থাকা যাি ল না) নামেত থাকলাম নু ার উে েশ।

পেথ �দখলাম িদি ট মনাি  এবং িবখ াত বু মূিত�

( ানীয় �লাকজেনর িব াস বু েদব পািক ােনর

িদেক মুখ কের আেছন এবং এখানকার মানুষেক

র া করেছন বিহরাগেতর আ মণ ও কৃিতর �রাষ

ইেয়র �থেকই)। একটু পেরই এল বািলর ঝড় –

একই িদেন তুষারপাত আর বািলর ঝড় ই-ই

�দখেত পাব ে ও ভািবিন! ানিজন অবশ  বলল

এখােন এটা খুবই সাধারণ ব াপার।

এরপর বািলয়ািড়র পালা। -কুঁজওলা উেটর িপেঠ

চড়া মজাদায়ক িক  পেনর িমিনেটর রাইেডর জন

মাথািপছু ১৮০ টাকা খরচ �বশ গােয় লােগ। �ম

মােসর থম স ােহ এখনও �বশ ঠা া এখােন, তাঁবুেত না থাকেতই বলল সবাই। ৯০০ টাকা ভাড়ায় ভালই �হােটল পাওয়া �গল। তেব িপক িসজেন

�গেল আেগ �থেক ঘর বুক কের যাওয়াই ভাল হেব। এখােন �রে ারাঁ �নই, �হােটেল যা পাওয়া যায় তাই �খেত হেব। 

৫ম িদন–

�ল �ফরার পেথ পানািমেকর উ  বণ �দখেত

যাওয়া হল। যাঁরা িহমাচল েদেশর মিণকরণ

িগেয়েছন পানািমক তাঁেদর িবেশষ আহামির লাগেব

না। আেরক রাউ  �ফােটােসশান খার ং লা-য়।

পেরর িদন প াংগং �সা যাওয়া হেব তাই খািনক

তাড়াতািড় রেণ ভ  �দওয়া �গল।

৬  িদন –

এেক �তা রওনা হেত �বশ �দিরই হেয়িছল, রা ায়

একটা �ছাট েসর জন  আেরা িকছু সময় �গল।

আবারও তুষারপাত �পলাম – এবার চ াং লােত।

প াংগং �পৗঁছােত অেনক �দির হল। আমােদর

াইভার বলল আমরা সকেলর �শেষ �পৗঁেছিছ, �ল

িফরেত িফরেত রাত হেয় যােব। �শষ অবিধ অবশ

তা হয়িন। �লেকর আশপােশ হাড়-কাঁপােনা ঠা া।

এত শীতল হাওয়া আর কখনও পাইিন। শরীেরর

িত �সি িমটার জায়গা গরম �পাশােক �ঢেক না

রাখেল এই আবহাওয়ায় �টঁকা যােবনা। মেন মেন

ভারতীয় �সনাবািহনীেক স ালুট জানালাম। প াংগং

�লক িচেনর মেধ ও চেল �গেছ। বড�ার এত কাছাকািছ হওয়ায় �সনা তৎপরতা এখােন খুবই। �সনারা ইগলুর মত একরকম ঘের থােকন – বরেফর সােথ

িমেশ িগেয় ক ােমাে েজর কাজ কের �সটা। প াংগং �লেকর দৃশ ই পুেরা �বড়ােনায় সবেথেক সু র �লেগেছ আমার। জেল অ  অ  �ঢউ, খািনকটা



�যন শা  সমুে র মত একটা শ । �লেকর পােশ �বশ িকছু খাবােরর �দাকান – মান �বশ খারাপ, িক  িবক  িকছু না থাকায় ওখােনই �খেত হেব।

�ফরার পেথ ইয়াক, িমি  �দখেত িবভার, বুেনা �ঘাড়া, �ভড়ার পাল, �চনা-অেচনা নানান াণীর ছিব তুলেত কেয়কবার গািড় থামােনা হল। 

৭ম িদন –

আজ লাদােখ �শষ িদন –তাই মন খারাপ সকেলর।

�ভাের আবার ি টুক যাওয়া হল – এেরাে ন

নামার ছিব �তালার জন । িমিনট পঁয়তাি শ

অেপ া করার পর অবেশেষ সুেযাগ িমলল। যিদ

কারও আ হ হয় মনাি  অবিধ না িগেয় পেথ

�কাথাও �যখােন রানওেয়টা �সাজাসুিজ �দখা যায়

�সখােনই দাঁড়ােনা ভাল। ওপর �থেক খািনক

�কাণাকুিন হেয় যায়। 

�শষ গ ব  �ল প ােলস। িবশাল একটা বািড় –

ায় ফাঁকা। নােম াসাদ িক  রাজারাজড়ার

�কানও িচ ই �নই এখােন। যা িকছু ছিব আেছ

সবই �বৗ ধম� স িক�ত। তেব এখান �থেক �ল

শহেরর একটা প ােনারািমক িভউ পাওয়া যায়।

ভাল জুম সে  থাকেল এয়ারেপােট�রও ছিব �তালা

�যেত পাের। আমােদর �সৗভাগ  �য �গা-এয়ার

াইটটার নামার ছিব তুেলিছলাম, �সটা একটু

পেরই আবার উেড় �গল - �স ছিবও তাই

ক ােমরায় ধরা রইল। আিক�ওলিজক াল সােভ� অফ

ইি য়া প ােলেসর অেনকটা সংর ণ কেরেছ – চুর কােঠর জানলা-দরজা আর িসঁিড় �দখা যায়। আমার মেত এখােন িমিনট কুিড়র �বিশ সময় কাটােনার

�কানও মােন হয়না। � াক প ােলস যাওয়ার পিরক না বািতল করলাম, াসাদ আর মনাি  �দখেত �দখেত খািনক া  হেয় পেড়িছলাম সকেলই।

তাই আমােদর ে র �বড়ােনা এখােনই �শষ হল। এরপর দেলর মিহলােদর শিপং টাইম  আর �বচাির পু ষরা তাঁেদর িপছু-িপছু – ব াগ বওয়ার জন

�তা কাউেক একটা লাগেব!

যিদ হােত আরও কেয়ক িদন থােক এই জায়গা িলও ঘুের আসেত পােরন – 

• আলিচ-লামায়ু  সািক�ট (মনাি  আর প ােলস)

• �সা �মািরির �লক (�ল �থেক ২০০ িকিম দূের তাই রাত কাটােনা বা নীয়)

• কারিগল-জাঁসকর (এখােনও রােত থাকেত হেব)

�খয়াল রাখেবন – 

 এেরাে েন লাদাখ �গেল উ তাজিনত কারেণ অসু তা হেত পাের। আেগ �থেকই উপযু  ব ব া �নেবন। আমরা ডায়াম  ট াবেলট �খেয়িছলাম।

 � েন িনয়মানুযায়ী �কিবন লােগজ �নওয়া যায়না। (এয়ার ইি য়া যিদও আমােক কস াক সে  রাখেত িদেয়িছল)। উপায় হল ভাির শীেতর �পাষাক

আেগ �থেকই পের িনন ব ােগর ওজন কমােনার জন ।

 িসিকউিরিট অিফসাররা আমােদর ক ােমরার �পি ল ব াটাির সে  রাখেত �দনিন। িলিথয়াম-আয়ন ব াটাির িনেত যিদও বাধা িদি েলন না।

 �গাটা ি েপর জন  একই াইভার/গািড় িঠক করেবন দরাদির কের। সাধারণতঃ ১০-১৫ শতাংশ ছাড় পাওয়া যায় এেত। ওমিন বা ইেকা-র পিরবেত�

রিপও/জাইেলা/ইেনাভা জাতীয় তুলনায় আরামদায়ক গািড় ভাড়া করাই ভাল।

 চুর তরল খােবন। আমরা সে  কন িড-র �বাতল রাখতাম। হালকা খাওয়াদাওয়া করেবন। একসে  �বিশ �খেল বিম হেত পাের।

 �ম মােসর মাঝামািঝর আেগ �গেল রা ার পিরি িত ভাল কের �খাঁজ িনেয় �নেবন। আমােদর সময় ১১ �ম লাদাখ যাওয়ার রা া চালু হেয়িছল।

ভািগ স আমােদর গািড়েত যাতায়ােতর পিরক না িছল না।

 িব ৎ সরাবরােহ ায়ই িব  ঘেট। �হােটেল িবক  কী ব ব া আেছ �জেন �নেবন।

 কা ীেরর বাইেরর ধুমা  িবএসএনএল আর এয়ারেটেলর �পা েপইড িসম কাড�ই কাজ কের। �পৗঁেছ ানীয় িসম কাড� িকেন �নওয়ার পিরক না

রাখেবন না। বাইেরর �লাকেদর ওই িসম কাড� �দওয়া হয়না।

 নানারকম খাবার দাবার একমা  ীনগর হাইওেয় চালু থাকেল তেবই পাওয়া যায়। অন থায় খাবার পছ  খুবই সীিমত।

 বােজট ােভলার হেল জনি য় ওেয়বসাইট �দেখ চটজলিদ �হােটল বুক করেবন না। �মাটামুিট ১০০০ টাকার মেধ  �বশ ভালই �হােটল পাওয়া যায়।

�হােটল ও গািড় ভাড়ার জন  http://leh.nic.in/ �দখুন।

অনুবাদ – র দীপ দাশ

http://leh.nic.in/


~ লাদােখর তথ  ~ লাদােখর আেরা ছিব - (১) - (২) ~

উইে ার হায় াবাদ শাখায় কােজর সূে  বাসী বাঙািল অিভেষক দাস �বড়ােত অস ব ভােলাবােসন। 'বাঙািলজ ইন হায় াবাদ'

সংগঠেনর ােভল িটেমর ধান অিভেষেকর অবশ  পাহাড় একটু হেলও �বিশ পছে র। তেব পুেজার সময় কলকাতায় আসা চাই-ই।
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= 'আমােদর ছ�ু' বাংলা আ�জ�াল �মণপি�কায় আপনােক �াগত জানাই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

অন  ইতািল

কাকিল �সন

~ ি েয়ে র আেরা ছিব ~

স াদক বলেলন, "ইতািল ঘুের এেল, �সই িনেয় পি কায় িকছু �লেখা।" আিম ভািব, কী িনেয় িলিখ? �ভিনস-�রাম-� াের -িমলান – সব� ই বাংলা

ছিবর নায়ক-নািয়কারা ঘুের �বড়াে ন। িটিভ খুলেলই �দিখ ইতািলর অপূব� সব ভা েয�র সামেন বাংলা িসেনমার কুশীলবরা িচ -িবিচ  �পাশােক �নেচ

চেলেছন। িমলােনর রা ায় �তা পি মব  পুিলেশর �পাশােক এক অিভেন ীেক নােচ �যাগ িদেত �দখলাম, �বশ লাগেলা। �সই নােচর সূ  ধের বাংলা

িসেনমা-িটিভর দশ�েকরা �দেখ িনেয়েছন ইতািলর িবখ াত শহর িলর ব  সব জায়গা। এর মােঝ আিম যিদ ইিতহােসর পাতা খুেল বিল - ভ ািটকােনর

�স  িপটাস� � ায়ােরর ওই ওেবিল টা চার হাজার বছেরর পুরেনা। সাঁইি শ ী াে  িমশেরর আেলকজাি য়া �থেক �রােম িনেয় আসা হয় স াট

ক ািল লার িনেদ�েশ। পরবত�ীকােল স াট িনেরার সাক�ােসর মধ মিণ ওই ওেবিল  হাজার হাজার বছেরর ইিতহােসর সা ী। এর সামেন ািডেয়টররা

লড়াই কেরেছ। যী র অনুগামী হওয়ার অপরােধ অজ  মানুষেক অত াচার করা হেয়েছ; ছুঁেড় �দওয়া হেয়েছ ুধাত� িসংেহর সামেন = এখােনই। এর

সামেন �স  িপটারেক মাথা নীচু কের ুেশ ঝুিলেয় �দওয়া হেয়িছল। িঠক এর সামেনই নাচাগানা না-ই বা করেল! .... িক  তােত �বাধহয় আমার

কপােল '�বরিসক' উপািধ-ই ধু জুটেব। আনে র হােট তালভ  �হাক, �ক-ই বা চায়! উৎসব চলেত থাকুক। আমরা বরং উ র ইতািলর �ছা  শহেরর

এক �কােণ পেড় থাকা অজানা ইিতহাসেক একটু �নেড়েচেড় �দিখ। 

এমনই এক �ছা  সু র ব র-শহর উ র ইতািলর

ি েয়ে  (Trieste)। �ভিনস �থেক 'ঘ ার সফের

�রল অথবা সড়কপেথ �পৗঁেছ যাওয়া যায়। �ভিনেসর

তুলনায় খািনকটা উঁচুেত পাহােড়র পাদেদেশ,

আি য়ািতক সাগেরর গা-�ঘঁষা এই শহেরর ইতালীয়

পিরচয় �বশ নতুন। দীঘ�কাল ি েয়ে  িছল অে া-

হাে িরয় সা ােজ র অংশ। এখানকার অিধবাসীরা

�বিশরভাগই িছল াভ (Sloven)। থম

িব যুে র পর �থেক াভেদর আিধক  ন  কের

ইতালীয়েদর ভাব ও সংখ া বাড়েত থােক। ' াক

শাট�' িমিলিশয়ােদর এ ব াপাের যেথ  ভূিমকা িছল।

এখন অবশ  এিট পুেরাদ র ইতালীয় শহর।

এি েলর �শষ স ােহ �ভিনেস �নেম না-গরম না-

ঠা া, �বশ আরামদায়ক আবহাওয়া �পেয়িছলাম।

িক  �শষ িবেকেল যখন ি েয়ে  �পৗঁছলাম, তখন

খািনকটা ঠা া হেত  কেরেছ। ঘটনাচে

এি েলর �শষ ক'িদন রােত িহটারও চালােত

হেয়িছল। �ম মােস ি েয়ে র আবহাওয়া চমৎকার।

ঝকঝেক �রাদ উঠেলই সমু ৈসকেত �রাদ

�পাহােনার িভড়। ি েয়ে  হে  ইতািলর কিফ-

রাজধানী। অজ  কােফ ছিড়েয় রেয়েছ সারা শহের। একেশা বছেরর পুরেনা কােফ সান মােক�ার খ ািত ছিড়েয়েছ �জমস জেয়স ও সমসামিয়ক ব

�লখক-িশ ীর আ াঘর িহেসেব। িক  শহর ঘুরেত-িফরেত আমার বারবার মেন হেয়েছ এই শহের অ বয়সী �ছেলেমেয়র সংখ া খুব কম।

অ বয়সীরা কােফর �থেকও বার-এ �যেত �বিশ পছ  কের। �খালা চ েরও (Piazza, Square) �দখা যায় �ছেলেমেয়রা দল �বঁেধ আ া মারেছ।

আর কােফেত যারা সারািদন - সারা স াহ বেস থােকন তারা � ৗঢ় বা বৃ । শিন-রিববার অবশ  অেনেকই আসেতন সপিরবাের। ইতালীয়েদর অেনক

িকছুই বাঙািলেদর মতন (�ভাজনরিসক, আ াবাজ, ফুটবল-পাগল, খািনকটা অলস – পুেরর ঘুমটা খুব ভালবােস, পিরবারেকি ক এবং মােয়রা �বশ

কড়া ধাঁেচর – া বয়  �ছেলেমেয়েদরও িনয় ণ কের থােকন)। খুব ভােলা �লেগেছ �দেখ �য এরা এখনও আ ীয় জন-ব ুবা বেদর সে  চুর সময়

কাটায় আর তখন �মাবাইল �ফােন ব  থােকনা।
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ইতািলর �য �কােনা শহেরর মেতাই ি েয়ে

�সৗ েয� ভরপুর, ইিতহােস ভরপুর এবং অবশ ই

সুখােদ  ভরপুর। �নােবল পুর ারজয়ী পািক ািন

িব ানী ডঃ আব স সালাম ১৯৬৪ সােল এই

শহের International Centre For
Theoretical Physics (ICTP) াপন

কেরন। এই সং ািট তৃতীয় িব  ও উ য়নশীল

�দেশর িব ানচচ�ায় খুবই উে খেযাগ  ভূিমকা

িনেয়েছ। ি েয়ে েত তাই এিশয়া ও আি কার

িবিভ  �দেশর মানুেষর উপি িত াভািবকভােবই

নজের পেড়। আই.িস.িট.িপ.�ত আসা �বিশর ভাগ

�লাকজন অবশ  আশপােশর চ ের থাকাই পছ

কেরন। বছর দেশক আেগও শহের

বসবাসকারীেদর মেধ  অ-ইউেরাপীয় �লাকজন

িবেশষ িছল না। এখন �বশ িকছু �দাকান িচনারা ও

তুক�ীরা চালায়। এেদর �ছেলেমেয়রা ানীয় ুেল

পেড়। �বশ কেয়কিট বাংলােদিশ পিরবারও

এখােনর ানীয় বািস া। আমােদর �দেশ �যমন �যখােন �সখােন িশেবর থান �দখা যায়, ইতািলেত �তমনই এ-গিল �স-গিলর ফাঁেক গীজ�া রেয়েছ। অিত

সাধারণ গীজ�ারও �ভতেরর সাজস া খুব সু র। আর �সখােন যখন ঘ া বাজত মেন হত েগ� �পৗঁেছ �গিছ। িকছুটা ল া সময় ধের থাকায় ি েয়ে র

ব  জায়গােতই একািধকবার ঘুের �বিড়েয়িছ। নতুন িকছু �দখার তািগেদ ই ারেনট খুঁেজ �দিখ িরিসেয়রা িদ সান সা া – ইতািলর একমা  নাৎিস

কনেসনে শন ক া । জায়গািট এখন িমউিজয়ােম পা িরত হেয়েছ। এক স াহাে  বাস ধের �পৗঁছলাম �সখান। �সৗভাগ বশত বােস এক পািক ািন

ভ েলাক িছেলন, িযিন দীঘ�িদন আই.িস.িট.িপ.-র সে  যু । সিঠক জায়গার হিদশ িদেলন িতিনই। নাহেল মুশিকেল পড়তাম; কারণ ানীয় মানুেষরা

এই িমউিজয়ােমর খবর এেকবােরই রােখনা। ১৯৪৩-৪৫ সােলর মেধ  ঘেট যাওয়া ভয় র অপরাধ েলােক ভুেল �থেকই এরা অ ীকার করেত চায়।

১৮৯৮ সােল �তির এই চালকলেক (Risiera
Rice husking mill) কনেসনে শন ক াে

পিরণত কের জাম�ানরা, মুেসািলিনর সাহােয  ও

আনুকূেল । যিদও এিটেক মূলতঃ ানিসট ক া

িহেসেব ব বহার করা হত ( �বশীরভাগ ব ীেকই

এখান �থেক Dachau বা Auschwitz–এর

ক াে  পাঠােনা হত), চার হাজােররও �বিশ

ব ীেক এখােন হত া করা হেয়েছ। ১৯৪৫ সােলর

এি েল পািলেয় যাওয়ার সময় জাম�ানরা িডনামাইট

িদেয় ক া িট উিড়েয় িদেয় যায়, িনেজেদর

কুকেম�র মাণ ংস করার জন । পুেরা ক া

চ রটা এতটাই �ছাট �য পেনেরা িমিনেটই একবার

ঘুের �ফলা যায়। অথচ আমরা এক পা- 'পার �বিশ

এেগােত পারিছলাম না। ব ীেদর ওপর

অত াচােরর বণ�না পেড় এক অসহ  দম ব  করা

ক  হি ল। অস ব �ছাট �ছাট খুপিরেত চি শ-

প াশজনেক �ঠেস �ঢাকােনা হত। এছাড়াও

শারীিরক-মানিসক িনয�াতেনর নানা প ােতা িছলই।

একিট �ছাট �ছেলর ল া �ডারা �দওয়া �পাশাক

(Boy with the striped pajamas িফে  অেনেকই হয়েতা �দেখেছন) �দেখ আমার �ছেল বলল, " এই �ছেলটা হয়ত আমার বয়সীই িছল!"

িরিসেয়রা িমউিজয়াম �দেখ ও এতটাই হতভ  হেয় �গিছল �য ওর খুব ি য় কাজ ছিব �তালার কথাও ভুেল �গিছল। কনেসনে শন ক া  বলেত আমরা

মূলতঃ ই দী-িনধন বুিঝ। িক  ইউেরােপর িবিভ  ক াে  হাজার হাজার এথিনক াভ, � ােয়শীয়, �পািলশ ও �রামানীয় িজপিসেদর হত া করা হেয়েছ।

িরিসেয়রার কেয়দীরা �বিশরভাগই িছল াভ ও � ােয়শীয় - �লখক বিরস পাহর (এঁর িবখ াত উপন াস Necropolis) তােদর মেধ  একজন।

পরবত�ীকােল ই দীরা (বকলেম ইজরােয়ল) সম  কনেসনে শন ক াে র ওপর িনেজেদর অিধকার িত া কের। িক  াভরা িরিসেয়রার অিধকার

পুেরাপুির ছাড়েত রািজ হয়িন। িমউিজয়ামিট বত�মােন ইতািল সরকারই �দখােশানা কের। সম  তথ  ইতালীয়, ইংরািজ ও াভ ভাষায় �লখা ( বািক সব

ক াে  িহ েত �লখাও আবিশ ক)। িরিসেয়রায় যু কালীন �য অপরাধ হেয়িছল তার িবচার �শষ হয় ১৯৭৬ সােল। িবচােরর নােম হসনই বেট!

অপরাধীেদর কাউেকই ইতািলেত আনা যায়িন। ায় সবারই াভািবক মৃতু  হেয়েছ। একজন অপরাধী (�জােসফ ওেবরহাউেসর) তখনও িমউিনেখ মদ

�বেচ চেলেছ। িবচাের তার যাব ীবন কারাদ  হয়। িক  ইতািল ও জাম�ািনর মেধ  ব ী ত প�ণ চুি  ১৯৪৮ সােলর ঘেট যাওয়া অপরােধর � ে

েযাজ  নয়; কােজই ......।



িরিসেয়রা �দখার অিভ তা আজও আমােক য ণা

�দয়। ইিতহাস আমােদর �দিখেয়েছ মানুষ মানুষেক

কতটা আঘাত করেত পাের, মনুষ ে র কতটা

অবমাননা হেত পাের। �সটা সম  পৃিথবীর পে  কী

ভীষণ িতকর! তবু মানুষ বারবার ভুল কের। নৃশংস

আ মেণর হাত �থেক ুল-হসিপটালও ছাড় পায়না।

ুেল পড়েত িগেয় বা ারা আর বািড় িফের আেসনা।

�বামার আঘােত িনহত িশ েদর �দেহ মগ� উপেচ

পেড়, �দহ রাখেত হয় আইস ীেমর ি জাের।

একজন মা িহেসেব িনেজেক তখন খুব অসহায় মেন

হয়। তাই আজ আেলা ঝলমেল �রাম-�ভিনস সিরেয়

�রেখ িরিসেয়রার অ কার কুঠুিরর গ টাই বললাম;

এই আশায় �য একিদন এই ঝড় �থেম যােব। "You
may say I'm a dreamer. But I'm not the
only one"।

কৃত তা ীকার -

www.risierasansabba.it/english/

~ ি েয়ে র আেরা ছিব ~

মফ ল শহর বালীেত বড় হেয় ওঠা কাকিল �সন  পি মব  �ছেড়েছন ১৯৯৭ সােল। তারপর নানা জায়গা ঘুের ২০০৪

সাল �থেক িথতু হেয়েছন গ া-যমুনার স ম হেল - এলাহাবােদ। গ  কের ও গ  বেল �লাকজনেক িবর  করার জন

খ ািত আেছ। �বড়ােনার সােথ সােথ �দশ-িবেদেশর খাদ  ও পানীেয়র িবষেয়ও সমান আ হী।
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মত িদেয়েছন : 
গড় : 0.00
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= 'আমােদর ছ�ু' বাংলা আ�জ�াল �মণপি�কায় আপনােক �াগত জানাই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

কানাডার তুষাররােজ  কেয়কিদন

অয়ন �চৗধুরী

"ল া  অফ ম াপল িলফ" বা কানাডায় পা �রেখিছ ায় বছর েয়ক হল। কানাডা বলেত থেমই মেন পেড় নায়া া জল পােতর কথা। না, আজ

নায়া ার গ  বলব না। আজ �য জায়গার অিভ তার কথা িলখব, �সটা নায়া ার মত চার আর জাঁকজমকতায় �ঢেক যায়িন। ায় সােড় সাত হাজার

বগ� িকেলািমটার এলাকা জুেড় কানাডার সবেচেয় পুরেনা এই Algonquin Provincial Park - পাইন আর ম াপেলর জ ল, �ছাট পাহাড় আর

অসংখ  �লক িনেয় �তির। এখােন যিদও �লাকজন অে াবর-নেভ র মােস ম াপল পাতার বণ�ময় রং �দখেত আেস, আমরা �গিছলাম �নহাতই

অ াডেভ ােরর �নশায়। এই বছর অথ�াৎ ২০১৪-�ত কানাডার ভয় র শীেতর কথা হয়ত অেনেকই জােনন, এমনকী নায়া াও জেম �গিছল এবছেরর

ঠা ায়। �সই শীতেক চ ােল  করা অিভ তার কথা আিম ডােয়ির �থেক তুেল ধরিছ...

আমরা সাতজেনর দেল �বিরেয় পেড়িছলাম, সবাই একই ইউিনভািস�িটেতই পিড় এবং কেয়কজন একই পব�তােরাহণ ােবর সদস ও। উে শ  িছল িতন

িদন � ক কের -২৫ িডি র নীেচ �সই ঘন জ েলর িভতর তুষার রােজ  তাঁবু খািটেয় �থেক একটা অ চিলত ট অিত ম করা। অনন সাধারণ এক

ভয় র সু র এবং �রামহষ�ক অিভ তার শিরক হওয়ার জন ই। আিম ছাড়া সবাই অবশ  ইউেরািপয়ান। রওনা �দওয়ার কেয়কিদন আেগ সব

পিরক নার ছক �তির হল। এই ধরেনর অ াডেভ াের �যেত �গেল িনেজেদর মেধ  ভােলা �বাঝাপড়া খুব দরকার, আর দরকার অবশ ই মানিসক আর

শারীিরক �জার। 

শীেতর �পাশাক �বশ ভালই দরকার িছল -িতন-চারেট র,

তার সে  � া-বুট, িবেশষ ধরেনর জ ােকট, � া- াউজার,

এছাড়া ি িপং-ব াগ, কস াক �তা আেছই। একটা সাধারণ

সান াস িনেয় িনলাম � া- াই েনস এড়ােত। উ  ক ালির

স  খাবার দাবার সে  �নওয়াটা খুব জ ির িছল।

িনেজেদর মেধ  ভাগ কের িনলাম �ক কী �নেব। িঠক হেলা

াতরাশ, এবং রােতর খাবার আমার েপর জন আনেব,

আিম িনেয় যাব পয�া  পিরমাণ হট-চকেলট, চা, কিফ,

চকেলট। পুেরর খাবার সবাই িনেজরটা িনেজ। আিম �বশ

িকছু বাগ�ার, চীজ, হ াম, আম , আেপল, িডমেস , কলা

এই সব িনেয় িনলাম। সারা বছর �ভেতা বাঙািল হেয়

থাকেলও এই কিদন একটু খাবােরর অেভ স পা ােত

হেব। অিতির  জামাকাপড় বলেত একটা িজ , উেলর

�সােয়টার, গরম �মাজা িনলাম, এেতই �বশ ভাির হেয়

�গল স াক, পেনেরা �কিজর মত হেব।

৭ �ফ য়াির, সকাল ১০.৩০ - আেগর িদন রােত

কস াক িছেয় �রিড কের �রেখিছলাম, ধু সকােল উেঠ

িকছু খাবার-দাবার ভের িনেয়িছ। আমােদর গািড়েত আমরা

চারজন - আিম, িসয়ান, এিমিলয়া আর ক ািট। বাকীরা

অন  গািড়েত, আমরা ওখােন �পৗঁেছ িমট করব। বািড় �থেক �বেরােনার সময় িকছু হালকা াতরাশ �সের িনলাম, লা  রা ায় করা হেব এই রকমটাই

িঠক িছল। সবাই আসার পর মালপ  গািড়র িপছেন তুেল আমরাও উেঠ পড়লাম। িকছু েণর মেধ  �পৗঁেছ �গলাম উ র আেমিরকার সবেচেয় ব তম

হাইওেয়েত, ৪০১ ন র। আপাতত ঘ া পাঁচ-ছয়-এর রা া, আমরা টরে ার ওপর িদেয়ই যাব।

Algonquin area, িবেকল ৫টা, আমরা এেস �পৗঁেছিছ একটু আেগ। একটা �ছাট বরেফর ময়দােনর ওপর গািড় পাক� কিরেয়িছ, যার পাশ �থেক

� ইল  হেয়েছ পাইেনর জ েলর মেধ  িদেয়। চািরিদেক ধু বরেফর রাজ , পােশই একটা �লক জেম বরফ হেয় �গেছ। িকছু ণ আেগ �থেক

তুষারপাত  হেয়েছ, সে  কনকেন ঠা া। গািড়র তাপমা া-�স র বলেছ -২০ মত, উই -িচল -২৫ এর নীেচ হেব। আমরা �নেম গািড় �থেক

স াক েলা বার কের � া-বুট, � া- াউজার সব পেড় িনলাম, কারণ একটু পরই  হেব আমােদর পথ চলা। কনকেন হাওয়ায় শরীর �যন �কেট িনে ,

এক মু েত�র জেন  াভস খুলেল মেন হে  -বাইট হেয় যােব। এখনই যিদ এই অব া হয় তাহেল আগামী িতন িদন কী হেব �ক জােন, �বঁেচ িফরেত

পারেল হয়!

ব াগ প র িছেয় গরম �পাশাক পেড় সবাই �তির হেয় িনলাম। বরেফর জুেতা েলাও পের �ফললাম। এত বরেফ হাঁটেত �গেল এটা অত  জ ির,

তলায় া ন লাগােনা থাকায়, ঢােল চলেত সুিবধা হেব। গািড় েটােক একিদেক পাক� কিরেয় আমরা হাইিকং-এর িত  করলাম। তখন সে

হেব হেব করেছ, আমােদর ায় ৬-৭ িকিম মত �যেত হেব ক া -১ �পৗঁছেত �গেল। সুতরাং রাত হেয় যােবই। �য যার �হড-টচ� �রিড কের রাখল। আিম

ভুল কের সাধারণ টচ�লাইট এেনিছ, �সটাই �বর কের পেকেট রাখলাম। িবেকল ৫.৩০ নাগাদ আমরা হাঁটা  করলাম। থেমর িদেক রা া �মাটামুিট

ভালই িছল, িক  যত গভীের ঢুকেত  করলাম, ততই বরেফর ঘন  বাড়েত লাগল, চলাও ক কর হেত  করল। সে  অিব া  � া-ফল আর

ভয় র ঠা া। আে  আে  িদেনর আেলা ফুিরেয় রােতর অ কার �গাটা জ লেক াস করল। আপাতত ধু �হড-টেচ�র আেলা, বরেফর ওপর চলার মচ-

মচ আওয়াজ, জ েলর গভীর �থেক আরও গভীের এিগেয় যাওয়া। রা া কখনও চড়াই, কখেনা উতরাই, চারিদেক ধু সাদা আর সাদা... 

ক া -১, রাত ১১টা - ায় ৫-৬ ঘ ার িবরামহীন পথ চলার পর আমরা অবেশেষ �পৗঁেছিছ। �বিশরভাগ রা াটাই �হঁেটিছ অ কাের। বরেফর ঢােল

নামার সময় মােঝমেধ ই পা হড়েকেছ সবারই। আিমও একবার আছাড় �খেয়িছ। সবেচেয় মুি েলর ব াপার হল উেঠ দাঁড়ােনা, চািরিদেক ধু নরম বরফ,

http://amaderchhuti.com/


ধরার িকছুই �নই, ওই অব ায় ১৫ �কিজ িনেয় উেঠ দাঁড়ােনাটা খুব ক কর। নরম বরেফর ওপর িদেয় ঢালু জায়গায় চলা �য এত ক কর আেগ বুিঝিন।

যত ণ পথ চলার মেধ  রেয়িছ, ঠা া �সভােব বুঝেত পারিছলাম না, একটু �থেম �গেলই �যন সব িহেমল হাওয়া শরীের এেস জেড়া হে ...

মােঝ একটা সময় আমরা �বশ িকছু ণ জ েলর মেধ  দাঁিড়েয়িছলাম, আসেল িসয়ান তখন একটু িপিছেয় পেড়িছল। িন িত রােত বরেফ ঢাকা জ েলর

মােঝ দাঁিড়েয় থাকার অনুভূিত িঠক কীরকম �সটা কাশ করার মত ভাষা আমার �নই। এমনটা হেতই পারত �য জ ল �থেক হঠাৎ �কােনা ভালুক বা

বুেনা জােনায়ার �বিরেয় এল! অথচ �সই মুহূেত� কী অ ুত একটা স তা �গাটা জ ল জুেড়, ধু আমরাই �যন �সই শা  অরেণ র �কান অংশ নই।

িবভূিতভূষেণর আরণ েক চাঁদিন রােত জ েলর �য বণ�না পাওয়া যায়, �সই অিভ তা আমার হয়িন, িক  আমার কােছ গ� বলেত আজেকর এই রাতটা।

এখােন লবটুিলয়ার জ েল চাঁদিন রােত �ঘাড়া ছুিটেয় যাওয়ার সময় কেনা পাতার মচ-মচ শ  �নই, �কােয়ল নদীর অববািহকায় পূিণ�মা রােত জ েলর

বুেনা আওয়াজ �নই, এখােন চািরিদেক �যটা আেছ তা হল মৃতু র িহমশীতল জগত, আর তার অপার �সৗ য�। Life is what you make it - দশটা-

পাঁচটা করা বাঙািলর জীবন সুেখর হেত পাের, িক  তাহেল কৃিতর এই প �দখা অস ূণ� �থেক যােব। আর তাছাড়া আিমও �তা এই বন  কৃিতেক

আমার ক নার � িমকার শরীেরর মতই কামনা কির।

ক া -সাইেট �পৗঁেছ থেমই েটা কাজ সবেচেয় জ ির

িছল - আ ন ালােনা আর তাঁবু খাটােনা। এই বরেফর

রাজে  কেনা কাঠ খুঁেজ �বর করা �বশ হ ব াপার।

সবাই িমেল অ স  কের �মাটামুিট �বশ িকছু ালািন

সং হ করা হেলা। খািনক সমতল একটা জায়গা তাঁবুর

জেন  বাছা হল - পাশাপািশ েটা তাঁবু লাগােনা হেব।

আমােদর কােছ একটা �কাদাল িছল, �সটা িদেয় থেম

যতটা স ব নরম বরফ সিরেয় �ফেল জায়গাটােক রমুশ

করেত লাগলাম সবাই িমেল, যােত সমতল জিম পাওয়া

যায়। এেক ঠা ায় হাত-পা জেম যাে , তার ওপর াভস

খুেল তাঁবুর দিড় লাগােনা ায় অস ব কাজ। এরমেধ

আবার তাঁবু খাটােনার লািঠ েলা বরেফর র �ভদ কের

শ  জিম অি  �পৗঁছাে না, তাই ভােলা কের আটকােনাও

যাে না। ওই ভােবই �কানরকেম েটা তাঁবু খাটােনা হল

পাশাপািশ। হাওয়া �ঢাকা ব  করেত তাঁবুর চারপাশ

বরেফর পাঁিচেলর মত তুেল িদলাম �বলচা িদেয় বরফ

সিরেয়। এইসব করেত করেতই অেনক রাত হেয় �গল,

কত রাত জািননা। ইিতমেধ  �দিখ �রিগ �বশ কায়দা কের

আ ন ািলেয় �ফেলেছ। িবখ াত অ াডেভ ারার িবয়ার

ি লস-এর একটা কথা মেন পড়িছল, এ ি ম

সারভাইভাল-এর � ে  আ ন ালােত পারেল অেনক সমস ার সমাধান হেয় যায় - সিত ই তাই! আ েনর কােছ িগেয় একটু গরম হেয় িনলাম সবাই।

িক  এিদেক �পেট তখন আ ন জলেছ। পেথ আসেত আসেত টুকটাক িকছু খাওয়া হেলও �য পিরমান ক ালির খরচ হেয়েছ �সটা িকছুই নয় �সই

তুলনায়। আর সবেচেয় �বিশ দরকার জীবনদায়ী জল, নাহেল িডহাইে েটড হেয় যাওয়ার স াবনা আেছ। এমিনেতই পেথ আসার সময় �বাতল েলা

ঢাকা সেমত জেম যাওয়ার ফেল জল থাকা সে ও �খেত পািরিন, �স েলা খুলেত আ েনর কােছ িনেয় িগেয় অেনক কসরত করেত হেয়েছ। জল বলেত

বরফ গলােনা, তাই এক পা  নরম বরফ ভের িমিন-� ােভ চািপেয় �দওয়া হল, আর একটা পাে  রা া। থম িদেনর িডনােরর জেন  এিমিল এেনিছল

িমট অ া  সস, �সটা গরম কের �নওয়া হল। বরফ গেল জল হেয় ফুটেত  করেল সবাই িনেজর িনেজর �বাতল ভের িনলাম। শরীেরর সং েশ�

�বাতল েলা রাখলাম, নাহেল সব জেম যােব। এিদেক ক া -ফায়ার ালােনা হল িঠকই, িক  অিবরাম � া-ফেল আ ন িটিকেয় রাখাই দায়, তারজন

আরও কেনা কাঠ দরকার । িন িত রােত জ েল ঢুেক কাঠ সং হ করাও একটা �ছাট-খােটা অ াডেভ ার �বকী, বরেফ ায় �কামর পয�  ঢুেক যাি !

শরীর গরম রাখেত এক কাপ হট-চকেলট �খেয় িনলাম েত যাওয়ার আেগ, আর আমােদর খাবারদাবার েলা দিড় িদেয় গােছর উঁচু ডােল টািঙেয়

�দওয়া হল, যােত বন  জ  নাগাল না পায়। েত িগেয় �দিখ আমার ি িপং-ব ােগর এর �ট ােরচর িলিমট -২০ িডি , আর বাইের ঠা া �মাটামুিট -২৫

এর নীেচ, ভাি স একটা ি স লাইনার এেনিছলাম, এটা আেরা ১০-১২ িডি  মত আরাম �দেব। ধু ভাির জ ােকট, � া- াউজার আর � া-বুটটা

�কানরকেম খুেল সটান ি িপং-ব ােগর িভতর। সকােল কী কের উঠব �সই িচ া করেত করেতই সারািদেনর াি েত কখন �চাখটা �লেগ �গল...

৮ই �ফ য়াির, সকাল আ াজ ৮টা - আমার ঘুম ভা ল

সবার আেগই, িক  িকছুেতই আর ি িপং-ব াগ �ছেড়

�বেরােত পারিছনা। �কানরকেম উেঠ জ ােকট, � া-বুট

পের বাইের এলাম। �বিরেয়ই �দিখ অ ূত সব দৃশ

চারপােশ! কাল রােত অ কাের ভােলা কের বুঝেত

পািরিন। �য িদেক �চাখ যায় ধু পাইেনর জ ল সাদা

বরেফর চাদের �মাড়া, বরেফর ভাের পাইেনর ডাল েলা

বৃ  মানুেষর মত ঝুঁেক পেড়েছ। আর িঠক আমােদর

ক াে র পােশই িবশাল �লকটা জেম বরফ হেয় �গেছ।

সকােলর �সানািল �রাদ এেস পেড়েছ সাদা বরেফর

া ের, অ ূত এক িনঃশ তা �যন জেম উেঠেছ চারিদেক।

এই পও এভােরে র �মদহীন রাজিসক প, অথবা পূণ�

�যৗবনা কা নজ ার েপর �চেয় কম িকছু না। এেক

মৃতু পুরী না গ�েলাক কী বলব জািননা, কারণ এখােন

�যমন অপািথ�ব �সৗ য� আেছ, �তমিন এই কৃিত জীবন

�কেড় িনেতও পাের যখন তখন।

কৃিতর এেকবাের কাছাকািছ চেল এেস িনেজেক পৃিথবীর

রাজা মেন হি ল তখন। চ  ঠা ায় হাত-পা জেম যাে ,

অথচ িকছুেতই �চাখ �ফরােত পারিছনা ওই বরেফর

ময়দান �থেক। কাল রােতর �বলায় �য পথ �পিরেয়

এেসিছ, �সই িদেক একটু এিগেয় �দিখ স  ঁিড় পেথর মত রা া চেল �গেছ পাইেনর জ েলর িভতর িদেয়। আমােদর চলার রা াটা �বাঝা যাে ।

চারিদেক ধুই বরফ, পা িদেলই হাঁটু অি  ঢুেক যাে । আমােদর �ট  েটাও সাদা বরেফর চাদের মুেড় �গেছ সারারােতর তুষারপােত, বাইের রাখা

স াক, জুেতা সব বরেফ �ঢেক �গেছ। এই অ ূত পিরেবশটােক মেনর িভতর �তা ধের রাখলামই, ক ােমরার �লে  ব ী করেতও ভুললাম না। ভাি স

িতনেট ব াটাির িছল, এই ঠা ায় খুব তাড়াতািড় চাজ� �শষ হেয় যাে ।

িকছু ণ পর িসয়ান উঠল, আর একটু পর বাকী সবাই। থেমই বরফ গিলেয় জল �তির করা হল সবার জেন , তারপর াতরােশ ওটিমল, িডমেস

(জেম পাথর হেয় �গিছল, দাঁেত কের �ভে  �খেত হেয়েছ), এলম , সেসজ, আেপল আর হট-চকেলট। একটু ভাির �খেয় �নওয়া হেলা কারণ আজ ায়

১০-১১ িকিম হাইক করেত হেব এবং লা  হেব রা ায় �যেত �যেত টুিকটািক �খেয়। িকছু েণর মেধ  সবাই �তির হেয় তাঁবু িটেয় িনেয় রওনা িদলাম।

আজও সকাল �থেক তুষারপাত  হেয়েছ, জািননা কখন থামেব।



িদেনর �বলায় একটা সমস া হল �যটা কাল রােত বুঝেত পািরিন, ঘাম হেত লাগল ওই বল ঠা ার মেধ ও, কারণ রা া �বশ চড়াই এবং আমরা ভালই

ওজন বহন করিছ। একটু দাঁড়ােলই আবার খুব শীতও করিছল। ঘাম বেস যাওয়াও খারাপ িজিনস, অথচ জ ােকট খুলেতও পারিছনা ঠা া �লেগ যাওয়ার

ভেয়। এইভােবই তুষারপােতর মেধ  িদেয় চলেত লাগলাম, আর মােঝ মােঝ একটু িজিরেয় �নওয়া। পেকেট িকছু আম , লেজ  �রেখিছলাম পথ চলেত

খাওয়ার জেন । আমার -পেকেট েটা জেলর �বাতল, িপেঠ ভাির কস াক, চলেত �বশ ক  হি ল। জল জেম যাওয়া খেতই এই প া। রা ায়

যাবার পেথ অ ূত সব দৃশ , সুেযাগ �পেলই ক ােমরাব ী করিছ। জটায়ুর ভাষায় বলেত �গেল, াস, মু ভাষ, িবমু  িবমূঢ় িব য়! মােঝ একটা

�বশ চড়াই এল, �সটা �পিরেয় একটু সমতল আর �খালা মত জায়গায় এেস দাঁিড়েয়িছ, তুষারপােতর তী তা �গল �বেড়। অ ূত লাগিছল তখন - চারিদক

�পঁজা তুেলার মত বরফ সবাইেক সাদা কের িদে , কাছাকািছ আমরা ছাড়া আর �কানও জনমানব �নই। 

ায় ঘ া পাঁচ-ছয় ওই ভােব পথ চেলিছ, �দখেত �দখেত

সূয� �ডাবার সময় হেয় এল, �বলা ায় পেড় এেসেছ।

শরীরও �বশ া । সারািদেন �সভােব িকছু ভাির খাবার

খাইিন, �বশ িখেদ �পেয় �গিছল। খাবার দাবার সব

স ােকর িভতর, রা ায় চলার সময় �বর কের খাওয়ার

সুেযাগ হয়িন। বাকীরা একটু এিগেয় �গেল ব াগ �থেক

হ াম-বাগ�ার �বর কের খাওয়ার �চ া করলাম, িক

হ াম েলাও জেম �গেছ। �কানও রকেম �বর কের

তাড়াতািড় �খেয় িনলাম, কারণ হাত একটু �খালা রাখেলই

জেম যাে । তারপর আবার চলা । �বশ িকছু ণ আিম

একা পথ চলিছ, একটাই ভয় লাগেছ রা া যিদ ভুল কের

�ফিল! যিদও সামেনর বরেফর ওপর সবার চলার পথ

�দখা যাে , িক  আেধা-আেলা আেধা-অ কাের ভুল

হবার স াবনা �থেকই যায়।

তখন সে  হয় হয়, প �থেক িবি  হেয় পেড়িছ,

শরীরটাও অবস । হঠাৎ বািড়র কথা মেন হল, মােয়র

�কালই মেন হয় পৃিথবীর সবেচেয় উ  আ য়। 'ইন টু দ

ওয়াই ' িসেনমাটার কথা মেন হি ল বারবার, সিত  যিদ

আিম আর না চলেত পাির, এখােনই হয়ত মৃতু র

িহমশীতল জগেত চেল যাব। একবার যিদ পােশ বরেফর

মেধ  ঢুেক যাই, �কউ আর আমােক খুঁেজ পােব না। এইসব আকাশ কুসুম ভাবেত ভাবেত শরীর ব�ল লাগিছল। মেন �জার এেন আবার চলেত 

করলাম, িকছু েণর মেধ  েপ িফরেত �পের খািনক আ  লাগল। সবাই-ই অবশ  া । আজও আমােদর সে  হেয় �গল, এখনও অেনকটা রা া

বািক। সময় বাঁচােত িঠক করা হল জমা �লেকর ওপর িদেয়ই যাওয়া হেব, যিদও �সটায় �বশ িবপেদরই স াবনা। সাত-পাঁচ না �ভেব ায় অ কােরর

মেধ ই আমরা �নেম পড়লাম জেম যাওয়া �লেকর ওপর। �কানও কথা �নই, ধু সাতটা ছায়ামূিত� িনঃশে  মচ-মচ শ  কের �পিরেয় যাি  �লকটা

আড়াআিড়ভােব। অবেশেষ এেস �পৗঁছলাম ক া -২, তখন সবার শরীর ায় অবস । িক  তার মেধ ও চারপােশর �সৗ য� নজর কােড়, এই জায়গাটা

�যন আেগর ক াে র �চেয়ও সু র, যিদও এখন অ কার।

আজ তাঁবু েটা একটু দূের-দূের লাগােনা হল সমতল

জায়গার অভােব। �বিশ ালািন পাওয়া যায়িন, আর � া-

ফেলর জেন  ভােলাভােব আ নও ালােনা যায়িন।

�কানরকেম তাঁবু খািটেয় িভতের িবছানা �তির কের িনলাম,

যত তাড়াতািড় েয় পরা যায় ততই ম েলর, আর শরীর

টানেছ না। ঝটপট রা া কের �ফলা হল পা া িদেয়।

�কানরকেম �খেয় সটান ি িপং-ব ােগ। জায়গাটা ভােলা

কের সমান করা হয়িন, িপেঠ উঁচু-নীচু বরফ লাগেছ। আজ

ঠা া আরও �বিশ, মাথা অি  �ঢেক িদেয়ও শীত করেছ।

�বিশ শীত করার আর একটা কারণ হে  আমােদর ি িপং

প াড-এও বরফ জেম আেছ, অ কাের সব ছােত িগেয়

বর ময় হেয় �গেছ। সারভাইভাল-এ রাত েলাই সবেচেয়

চ ােলি ং...

৯ই �ফ য়াির, সকাল ৮:৩০ - ঘুম �থেক উেঠই �সল-

�ফানটা অন কের সময় �দখলাম, ায় সােড়-আটটা বােজ।

উেঠই আবার লড়াই, আজ আর একটা সমস া হল, আমার

� া-বুট জেম �গেছ, িকছুেতই পড়েত পারিছনা। �বশ

িকছু েণর �চ ায় গলালাম পােয়, জ ােকটটাও �যন জেম

কাঠ। তেব জেলর �বাতল েটা সে  িনেয় েয়িছলাম বেল

এেকবাের িঠক আেছ। বাইের �বিরেয় আবার একটা অসাধারণ সকাল, এ �যন এই পৃিথবীর বাইের �কাথাও। আজ সবাই উেঠ পেরেছ, আমােদর

তাড়াতািড় �বেরােত হেব, নাহেল সমেয় �পৗঁছােত পারবনা। � কফা  কের �নওয়া হল, আমার িনেয় আসা কলা, িডমেস  �কানও কােজ এেলা না, কারণ

সব িকছুই জেম পাথর হেয় �গেছ। স া ুইচ আর হট-চকেলট িদেয় াতরাশ সারলাম। িকছু েণর মেধ  �তির হেয় �বিরেয় পরলাম �শষ গ েব র িদেক,

অথ�াৎ �ফরার পেথ। আজ আমরা ৬-৭ িকিম মত হাইক করব, এবং আবার �সই রা ায় িগেয় িমশব �য রা া িদেয় থম িদন এেসিছলাম। আজও সকাল

�থেক তুষারপাত হে , তার মেধ  িদেয়ই আেগর মত পথ চলা। একটা জায়গায় এেস �দিখ রা া  ভােগ ভাগ হেয় �গেছ, একটা চেল �গেছ �সাজা,

আর একটা নীেচর িদেক। ব াগপ  �রেখ আমরা নীেচর রা া িদেয় িকছুটা এিগেয় �গলাম �কৗতুহলবশত। �বশ িকছুটা চড়াই উতরাই কািটেয় একটা �ছাট

পাহােড়র মাথায় এেস �দিখ এক অভাবনীয় দৃশ , �গাটা �লক অ লটা নীেচ �দখা যাে , সব সাদা হেয় আেছ, মােঝ ধু পাইন গােছর সাির, আর আমরা

ওপের। িঠক ছিবেত বা ক ােল াের �যমন �দিখ। ওখােন আমরা িমিনট দশ-পেনর িছলাম। 



িফের এেস আবার পথ চলা, মােঝ অ  িবরিত। একটা

জায়গায় �ছাট �সতু মত পড়ল, জায়গাটা খুব সু র।

বরেফর া েরর মােঝ একটা জায়গায় �ছা  ফুেটা, �সখান

িদেয় কল-কল কের জল বেয় চেলেছ। আমােদর পােয়র

কেয়ক ইি  নীেচই বেয় চেলেছ �সই িহমশীতল জেলর

ধারা। �সসব �পিরেয় আমরা কেয়ক ঘ ার মেধ  �পৗঁেছ

�গলাম �যখান �থেক এই হাঁটা  হেয়িছল, তখন িবেকল

িতনেট।

সবাই িমেল �সিলে ট করা হল। অ ূত ভােব িতনেট িদন

�কেট �গল ে র মত। এবার �ফরার পালা, �য যার কােজ

আবার জিড়েয় পড়েব, ধু �থেক যােব মােঝর এই

কেয়কিদেনর ৃিত। রা ায় আসার সময় একটা জায়গায়

সবাই িমেল খাওয়া দাওয়া হেলা, তারপর এেক অপরেক

িবদায় জািনেয় িফের আসা �য যার জগেত। হয়ত এেদর

সে  এখান �থেক চেল যাবার পর �কানিদন �দখাও হেবনা,

িক  এই িতনিদেনর ৃিত �থেক যােব িচরকাল। হয়ত

�কানও এক শীেতর িবেকেল কলকাতার ময়দােন �লবু-চা

বা কিফ হাউেস �কা -কিফ, কাটেলট িনেয় বেস

ড ািনেয়ল, সুকা , বা ভিজেতর সে  গ  করব এই সব

অিভ তা, একিদন হয়ত বলব "those were the best
days of my life"...

ডানকুিনর �ছেল অয়ন �চৗধুরী বত�মােন কানাডার ইউিনভািস�িট অফ ওেয় ান� অ ািরওেত িপএইচিড করেছন।

ধান �নশা পব�তােরাহণ। এেদেশ থাকেত দি ণ কলকাতার একিট পব�তােরাহণ ােবর সদস  িছেলন।

পঠনপাঠেনর সে  সে  ইউিনভািস�িটর াইি ং ােবর সি য় সদস  অয়ন পব�তােরাহেণর �নশাটা বজায়

�রেখেছন িবেদেশ িগেয়ও। এছাড়াও ফেটা ািফ, ঘুের �বড়ােনা, গ �লখা তাঁর অবসর সমেয়র আকষ�ণ।
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= 'আমােদর ছ�ু' বাংলা আ�জ�াল �মণপি�কায় আপনােক �াগত জানাই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

�বিড়েয় এেস আপনার অিভ তা েলা �যমনভােব �শয়ার করেত চান কােছর মানুষেদর সােথ - িঠক �তমিন কেরই �সই কথা েলা

�ছা  কের িলেখ পািঠেয় িদন ছুিটর আ ায়। ছয় �থেক �ছষি  আমরা সবাই এই ছুিটর আ ার ব ু। �লখা ডােক বা ই-�মেল

পাঠােলও চলেব। �লখা পাঠােত �কানরকম অসুিবধা হেল �যাগােযাগ ক ন - admin@amaderchhuti.com

 

আ য� সেরাবর মূলকারখা

ীতম সাহা

~ মূলকারখা �লক � েকর আরও ছিব ~

উ রবে র পাহােড়র পাদেদেশ অরেণ র গভীের আেছ এক আ য� াকৃিতক সেরাবর – মূলকারখা - যার টলটেল  জেল িতিদন মুখ �দেখ পসী

কা নজ া। গা ছমছেম অরেণ র বুেকর �ভতর িদেয়, ২০০ ফুট উঁচু জল পােতর �কাল �ঘঁেষ পাহােড়র গা �বেয় ায় অনা ািদত এই � কপথ। পেথ

�যেত �যেত েণ েণ মু  হেত হয় কা নজ ার িবপুল �সৗ েয�। াচীন �বৗ  মনাি র শা -  পিরেবশ �যন সময়েকও থমেক �দয় – আমােদর

িফিরেয় িনেয় যায় �কান সুদূর অতীেত। পেথর ধাের ছিবর মত 'একটা �ছাট পাহািড় াম, কতরকেমর পািখ, জাপিত আর রঙেবরং-এর ফুেলর বাহার

ভুিলেয় �দয় পেথর াি । ানীয় নাম 'ফুসের �লক' - মানুেষর কােছ বড় পিব  ইে পূরেণর এই সেরাবর।

নথ� �ব ল এ ে ারার ােবর প  �থেক আমােদর

একরাত- িদেনর এই �ছা  অিভযান হঠাৎ কেরই

িঠক হেয়িছল। ফেল সময়-টমেয়র আ াজ েলাও

িঠকঠাক হয়িন। পাঠকেদর জন  আমার পরামশ�

আমােদর মেতা একুশ ঘ ার জলিদ সফর না কের

অ ত রাত-িতনিদন হােত রাখা ভােলা। সমেয়র

অভােব �দখা হয়িন অেনকিকছুই। খুব কিঠন নয় এই

� ক, যাওয়া-ও যায় নানাভােবই। আমরা িলংেস,

িপতমেচন হেয় মূলকারখা িগেয়িছলাম। িলংেস আর

মূলকারখা পি মবে  হেলও িপতমেচন িক

িসিকেমর অ গ�ত। মূলকারখার অব ানও এেকবাের

 রােজ র সীমাে ই। িলংেস �থেক মূলকারখা

ছাড়াও একটা রা া �গেছ �রিশ এবং অন  আেরকটা

পথ �গেছ িসিকেমর আিরতার-এ। আমরা �রিশর

পথ ধের িফেরিছলাম। এই পেথই ঝরনাটা পেড়।

আমরা ই অিভযা ী (আিম আর একজন িসিনয়র

দাদা) িশিল িড় �থেক নেভ েরর এক িবেকেল

রওনা িদেয়িছলাম চাকায়। িসিকেম ঢুকেতই ছ'টা �বেজ �গল। �রনক �পিরেয় িলংেস �পৗঁছেত �পৗঁছেত অ কার �নেম এল। রা ায় �কান আেলা �নই।

ঘন অ কাের বাইক চালােনার িস া টা �য �বশ ভুলই হেয়িছল তা পাহািড় রা ায় বার েয়ক উলেট পড়েতই আরও ভােলাভােব বুঝেত পারলাম।

যাইেহাক রাত সাতটা-�সায়া সাতটা নাগাদ িলংেস �পৗঁছলাম। 

তারপর একটা অপ প মায়াময় রাত িলংেসেত।

�ছা  এই ামিটেত দািজ�িলং �জলার ি তীয় বৃহ ম

মি রিট রেয়েছ। মি র চ ের াবেণর �ভােল

�ব াম, িশবরাি , গ�াপুেজা, বাল চতুদ�শী এমন

নানা উপলে  বছরভর চেল উৎসেবর পালা।

িলংেসেত একিট সং ৃত িবদ ালয়ও রেয়েছ। এই

িবদ ালেয়র সং েহ রেয়েছ িহ ু সং ৃিতর ওপর

�লখা �বশ িকছু াপ  এবং দামী বইও। এছাড়াও

উ  কু , �লপচােদর ঘরবািড় এবং রাং বাং নদীও

ব  এখােন। যিদও থমিদন অ কার এবং

পেররিদেনর তাড়া েড়ায় ায় �দখা হয়িন িকছুই।

ইে  আেছ �কােনািদন আবার িফের �দখার। 

পেররিদন সকােল সাতটা-সােড় সাতটা নাগাদ

রওনা িদেয় বাইেকই িপতমেচন �পৗঁছলাম ন'টা-

সােড় ন'টা নাগাদ। িপতমেচেনর াচীন মনাি েত

�রেনােভশেনর কাজ চলেছ �দখলাম। স াসীেদর

সে  কথা বেল মনাি  চ ের বাইক রাখার ব ব া

কের হাঁটা  করলাম। এই রা া এত চড়াই �য এ পেথ আর বাইক চালােনা স বই নয়। ৫ িকেলািমটার হাঁটা পেথর �শেষ মূলকারখায় �পৗঁেছিছলাম

�মাটামুিট �বলা বােরাটা-সােড় বােরাটা নাগাদ। আসেল চারপােশর অসহ  �সৗ য� ভুিলেয় িদেয়িছল ঘিড়র কাঁটােক। সময় েলা খািনক আ ােজই

িলখলাম। 

চািরিদক এেকবােরই নসান। ধু তী  �বেগ বেয় যাওয়া হাওয়ার শ  গােছেদর মাথায় মাথায়। মূলকারখার  জেল তর  উঠেছ – বারবার �ভে

�ভে  যাে  কা নজ ার অপ প মুখ িব। জেলর ধাের একা একা দাঁিড়েয় একটা াচীন মি র। মূলকারখা �লেকর ধাের দাঁিড়েয় মু  হেত হেত

�শষপয�  বুেঝিছলাম �য এই �সৗ েয�র বণ�না �দওয়ার ভাষা আমার কলেম �নই। ...
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[আমােদর চলার পেথর পেরখা – থমিদন – বাইেক

িশিল িড় �থেক রংেপা (দূর  �মাটামুিট ৮০

িকেলািমটার),�রনক (রংেপা �থেক দূর  �মাটামুিট ৩০

িকিম) হেয় িলংেস (�রনক �থেক �মাটামুিট ৬/৭ িকিম)।

ি তীয়িদন বাইেক িলংেস �থেক িপতমেচন (�মাটামুিট ১০

িকিম), িপতমেচন �থেক মূলকারখা �লক ( পােয় �হঁেট

�মাটামুিট ৫ িকিম)। এিদন একই পেথ িশিল িড় িফের

আসা। অবশ ই এই দূর  এেকবাের � ল অনুযায়ী নয়।

একটু-আধটু তফাত থাকেবই।]

পুন  - পাঠকেদর সাবধান কির – বাইক চালােল অবশ ই

এক বা একািধক আেরাহীর সকেলই �হলেমট পড়েবন, �স

শহর �হাক আর পাহাড়। িসিকম হেল �তা কথাই �নই,

�যখােন �সখােন পুিলশ িক  আপনােক � ার করেত

পাের এর জন  – আিমই ভু েভাগী কীনা!

অনুবাদ - দময় ী দাশ

~ মূলকারখা �লক � েকর আরও ছিব ~

ফেটা ািফেকই �পশা করেত চান ি তম সাহা। িশিল িড়র িবিশ  ‘নথ� �ব ল এ ে ারাস� াব’-এর সদস  ি তম তাই ফেটা ািফ

আর মেণর �নশায় �বিরেয় পেড়ন যখন তখন।

 

    
�কমন লাগল : - select -
মত িদেয়েছন : 
গড় : 0.00

Be the first of your friends to like this.Like

হলং-এ এক রাি

জয়  লাহা

হলং-এ সরকাির বনবাংেলার বুিকংটা ভাগ েম �পেয়ই �গলাম। জলদাপাড়া জ েলর িকছুটা িভতের বনবাংেলা। জ েল �ঢাকার সে  সে  চারপােশর

পিরেবশ পালেট �গল। এক অ ুত িন তা �যন িবরাজমান। কােঠর বািড় আর সামেন িদেয় িতর িতর কের বেয় চেলেছ �ছা  হলং নদী। তােত জল

�বিশ �নই। পােয় �হঁেটই �যন �পরেনা যায়। নদীর ওপাের রাখা নুেনর িঢিপ। ওখােনই নািক বন  জ রা লবণ �খেত আেস। বাংেলায় �পৗঁেছ কােঠর ঘের

িজিনসপ  রাখলাম। জ ল আর তার �নঃশ  তখন আমােদর ডাকেছ। আিম আর ভাই ক ােমরা িনেয় হলং-এর ধাের িগেয় বসলাম। নদীর ওপাের �দিখ

�ছাট, বড়, মাঝাির নানারকম পািখর �মলা। জ েলর একটা আলাদা শাি  আেছ �যটা �ভতের না �গেল িঠক �বাঝা যায় না। �সই শাি  ভ  কের হঠাৎ

কেয়কটা পািখ উেড় �গল এ ডাল �থেক ও ডােল। নুেনর িঢিপর কােছ সবুজ গলার কেয়কটা পািখ। ওেদর নাম ইেয়েলা িপিজয়ন। িদিব  িনেজেদর মতই

রেয়েছ, �যন আমােদর �দেখও �দখেছনা। কৃিতর মােঝ আমরাই �নহাত �বমানান। চুপচাপ তােদর কা -কারখানা � ম ব ী করিছ। একটু পের �চােখ

পড়ল একটা ময়ূর। তার �পছেন আরও একটা ময়ূর �দখা িদল। ময়ূেররা �বশ খািনকটা কােছ আসেতই আমােদর �চাখ চেল �গল ক ােমরার �লে । কী

অ ুত সু র তােদর গলা আর �পখম - নীল আর সবুজ রেঙর �যন �জায়ার এেসেছ।

জ েল স া নামেছ। িজপ সাফািরর �শেষ িফরেছ

টু িরে র দল। পািখরাও নীড়গামী। আমরা নদীর

ধার �থেক িফের বাংেলার ক াি েন এেস বসলাম।

সা  চােয়র আশায়। চা- াকস �খেয় ঘের �ঢাকার

মুেখ �চােখ পড়ল �দওয়ােল - ত েকর শাবক।

লাল �চাখ কের তািকেয় আেছ। বাংেলার কম�চারীরা

বলেলন জংিল িটকিটিক। স প�েণ পাশ কািটেয়

এেস বসলাম বারা ায়। এখান �থেক স

িপট েলা পির ার �দখা যাে । দেল দেল বাইসন

এেস জমােয়ত হেয়েছ �সখােন। তার মােঝ মােঝ

কেয়কটা স র হিরণ। হঠাৎ হঠাৎ �শানা যাে  এক

অ ুত হাড় িহম করা িচৎকার - ওটা নাকী বারিকং

ডীয়ার-এর ডাক। একটু বােদ সবাই নীেচ �নেম

এেস আবার নদীর ধাের বসলাম। িদেনর টু ির রা

িফের চেল �গেছ জ েলর সীমানার বাইের।

বাংেলার বািস া আমরা ক'জন আর বনিবভােগর

কম�চারীরা। চাঁেদর আেলায় জ েলর পিরেবশ

অ ুত মায়াবী লাগেছ। বাংেলার কম�চারীেদর

সাহােয  একটা আেলার ব ব া করা হল। ওই

আেলা �ফলেতই �দখেত �পলাম বাইসন আর স র

হিরেণর দল। হঠাৎ �চােখ পড়ল একটা �বশ বড় বাইসন নদী �পিরেয় আমােদর িদেকই এিগেয় আসেছ। দূর  তখনও ায় ২০-৩০ িফট হেব। এমন

সমেয়ই বাংেলা �থেক জানাল রােতর খাবার �রিড।
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খাওয়া ায় �শষ হেয় এেসেছ, হঠাৎ �কউ একজন

হাঁক িদেলন, সবাই আসুন - েটা দাঁতাল এেসেছ।

আমরা �দৗেড় িগেয় �দিখ মূিত�মান ই দাঁতাল আর

তােদর একটা বা া। বড় হািত েটার দাঁত আর

হাবভাব �দেখ �বাঝাই যাি ল যিদ ভয় র হেয় ওেঠ

তাহেল কী হেত পাের। স  িপট এখন হািতেদর

দখেল। ওেদর আর আমােদর মেধ  ব বধান ধু

একিচলেত হলং নদী। আকােশ পূণ�চ  আর জ েলর

আিদম পিরেবশ। একটু বােদ দাঁতাল েলা িফের

�গেল আবার বাইসন আর স েররা স  িপেটর

দািয়  িনল। আমরা ঘের িফরেলও �চােখ ঘুম

এলনা। বারা ায় বেস রইলুম জ ল উপেভাগ

করেত - আশা যিদ গ ার আেস। 

আকােশ তখন হা া আেলার আভা। সেব �ভার হয়-

হয়। বাইসন আর ' একটা হিরণ তখনও িছল।

আরও একটু সকােলর আেলা ফুটেল ওরা িফের �গল

জ েলর গহীেন। নানা রকম নাম-নাজানা পািখর

কলতান �শানা যাে । এবার হািতর িপেঠ চেড়

জ েলর �ভতের যাওয়ার িত। েটা বড় হািত -

এেদর িপেঠই আমরা উঠব। তােদর সে  একটা বা াও রেয়েছ। বা াটা �দখেত �বশ সু র। মা-বাবার সে  টুকটুক কের �যন াতঃ মেণ �বিরেয়েছ।

আমােদর যা া  হল। হািতেদর যাওয়ার িনিদ�  �কান পথ �নই। জ েলর বড় বড় গােছর মেধ  িদেয়ই এিগেয় চলল। ঁেড় কের বড় গাছ সিরেয় বা

�খেয় তােদর পথ কের �নওয়া। তারা আবার একসে  ছাড়া এেগােব না। জল �পিরেয় কাদা �পিরেয় হািজর হল এক সবুজ তৃণভুিমেত। এটা গ ার থাকার

উপযু  ান। হঠাৎ মা েতর ডােক তািকেয় �দিখ জেল পুেরা গা ডুিবেয় আরাম করেছ একটা গ ার । জলদাপাড়ায় অেনক গ ার থাকেলও তােদর �দখা

পাওয়া মুি ল। গ ার �দেখ �ফরার পেথ এবার ছিব �তালার পালা। িক  হািতেদর ছিব �তালা ভয় র না-পস । তারা এক হাড়কাঁপােনা ডাক ছাড়ল

যােক বেল বৃংহণ। �ফরার পেথ �চােখ পড়ল এক অিত ভীতু হিরণ আর গােছর মগডােল ময়ূর। একটা অ ুত সু র নীল নকশাওলা পািখ বারবার

ক ােমরার �ল েক ফাঁিক িদেয় উেড় যাি ল। হয়ত সব �সৗ য�েক � েম ব ী করা যায় না। িকছু িজিনস মেনর ক ােমরােতই �রেখ িদেত হয়। হািতর

িপঠ �থেক �নেম �দিখ �সই বা া হািতটােক সবাই আদর করেছ। তােক িঘেরই চলেছ ফেটা ট।

াতরাশ �সের আবার নদীর ধাের বসলাম। অন

পয�টকেদর িনেয় তখন লিক চােল হািতর দল

চেলেছ। হ ীশাবক �খলা েল নদী �পেরাে । একটু

বােদ �দিখ অেনক সবুজ পায়রা ( ীন িপিজয়ন) এেস

হািজর ওই স  িপেটর কােছ। কৃিতর বুেক কী

সু র �খলা করেছ। নীল পািখ আর সাদা পািখর

ওড়াউিড়র ফাঁেকই হঠাৎ হািজর কালেকর

ময়ুর েলাও। এবার �যন আরও কােছ। তােদর

�পখেম নীল সবুেজর অসাধারণ �মলব ন। �দখেত

�দখেত কখন আকােশ হঠাৎ �মেঘর ঘনঘটা।  চার

�ফাঁটা পড়েতই ক ােমরা বাঁচােত ঘের িফের এলাম। 

পুেরর খাওয়া �সের খেয়রবািড় �লপাড� �স ার।

�সখােন িকছু ব ী �লপাড� �দখা হল িক  বন

পিরেবেশ �লপাড� আর এবাের �দখা হল না। ডুয়াস�

�দখার জন  এটা খুবই কম সময়। তবুও হলং

বাংেলার ওই রাত, মন �কমন করা এমন একটা

সকাল আর হািতর বৃংহণ হয়ত আমার বাকী বছেরর

অি েজন।

গািড় এিগেয় চলল গ মারা আর মূিত� নদীর পাশ

িদেয় িনউ জলপাই িড়র িদেক। িবদায়েবলায় সূয�

তখন পি মাকােশ রি ম আভা ছিড়েয় িদে ...

~ জলদাপাডা়র তথ  ~ জলদাপাডা়র আরও ছিব ~

িশবপুর িব ই কেলজ �থেক ইি িনয়ািরং পেড় বত�মােন বা ােলাের কম�রত জয়  লাহা ভােলাবােসন �বড়ােত, ছিব তুলেত আর �সই

�বড়ােনার আন  সবার সে  ভাগ কের িনেত।
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