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⼀⤂বড়ােনার মতই বইপড়ার আদতও বাঙািলর ⼀⤂চনা সখ – তা ছাপা ⼀⤂হাক বা ই-বুক। পুেরােনা এই

মণ কািহিন িলর ন ালিজয়া তােত এেন ⼀⤂দয় একটা অন রকম আেমজ। আজেকর মণি য়

বাঙািল ⼀⤂লখক-পাঠেকরা অেনেকই শতা ী াচীন ⼀⤂সইসব ⼀⤂লখা িল পড়ার সুেযাগ পানিন।

'আমােদর ছুিট'-র পাঠকেদর জন  এবার পুেরােনা পি কার পাতা ⼀⤂থেক অথবা পুেরােনা বইেয়র িকছু

িকছু িনবȀািচত অংশ ধারাবািহকভােব কািশত হেব পি কার পাতায়।

 

[আনুমািনক ১৮৫৭ সােল অধুনা বাংলােদেশর রাজশাহী ⼀⤂জলার হিরপুের স ময়ী

⼀⤂দবীর জ  হয় - গȀাদাস ⼀⤂চৗধুরী ও ম ময়ী ⼀⤂দবীর থম স ান। 矿ᬂশশেব িপতার কােছই ⼀⤂লখাপড়ার াথিমক পাঠ। দশ বছর বয়েস পাবনা

ণাইগাছার কৃ কুমার বাগচীর সে  িববাহ। িবেয়র মা  বছর েয়েকর মেধ  ামী উ াদেরাগ  হওয়ায় স ময়ী বাবা-মােয়র কােছ িফের

আেসন। তাঁেক ইংেরিজ ও গীতবাদ  ⼀⤂শখােনার জন  ⼀⤂মম-িশ িয় ী িনযু  করা হয়। অসু  শরীর সারােত ই ভাইেয়র সে  উ র ভারত মণ

কেরন স ময়ী। ঊনিবংশ শতেক 'আেলাচনা' ও 'নব ভারত' পি কায় তাঁর এই মণ কািহিন 'আযȀ াবে Ȁ ব মিহলা' নােম ধারাবািহকভােব

কািশত হত। এইসমেয় িতিন 'নীহািরকা' ছ নােম িলখেতন। এরই থম অংশ পু কাকােরও ⼀⤂সইসময় কািশত হেয়িছল। 'আযȀ াব Ȁ – জৈনক

ব মিহলার মণকািহনী' – ১৮৮৮ সােল কািশত এই বইিটই বাঙািল মিহলার ⼀⤂লখা থম ভারত মণ পু ক। আেগর অিভ তার িভি েতই

অেনক পের িতিন আরও িট মণ কািহিন িলেখিছেলন 'সু ভাত' এবং 'নবশি ' পি কায়। ⼀⤂সই সময়কার নানা সামিয়কপে  তাঁর কিবতা ও

নানািবধ গদ রচনা কািশত হত। তাঁর থম কিবতার পু ক 'আধ-আধ-ভািষণী' ১৮৭০ সােল (১২৭৬ ব াে ) কািশত হয়। তাঁর রিচত আরও

কেয়কিট উে খেযাগ  বই – 'বনলতা' ও 'নীহািরকা' (কাব ), 'অেশাকা' (উপন াস), 'আযȀ াব Ȁ' ( মণ-বৃ া ), 'পূ Ȁকথা' (আ জীবনীমূলক

ব )। একমা  স ান ি য় দা ⼀⤂দবীও ⼀⤂লিখকা িহেসেব খ ািতলাভ কেরিছেলন। ⼀⤂বশ কেয়কিট মণ কািহিনও িলেখিছেলন ি য় দা। ১৯৩৯

ি াে  স ময়ীর মৃতু  হয়।

'নব ভারত'-এ কািশত মূল ধারাবািহক ⼀⤂লখািটর িকছু িনবȀািচত অংশ এখােন কািশত হল।]

আযȀ াবে Ȁ ব মিহলা

স ময়ী ⼀⤂দবী

এেটায়া পিরত াগ।

২৪ ⼀⤂ফ য়াির, তু েষর ⼀⤂ েণ আমরা এেটায়া ত াগ কিরয়া আ ািভমুেখ যা া কির। ভােত গাড়ী "তু ুলা" ⼀⤂পৗঁিছেল ⼀⤂স গাড়ী ছািড়য়া আ ার গাড়ীেত

উিঠলাম এবং ৮৷৷৹ ঘিটকার সময় আ া িগয়া উ ীণȀ হইলাম। কতক পথ যাইেত না যাইেত অ Ȁ- কািশত, অ Ȁ-লু ািয়ত ভােব নীলাকাশ শȀ কিরেত

কিরেত তাজমহেলর ধবল র িনি Ȁত অপূবȀ দীি ময় িশ - ভার উ ল ⼀⤂গৗরব আমািদেগর দৃি পেথ সহসা িতভাত হইল, এবং ⼀⤂সই ময়

ৃিতমাখা তােজর গগণ শȀী ⼀⤂ ত চূড়া কতক ⼀⤂দিখয়াই ⼀⤂কমন ⼀⤂যন এক ⼀⤂মাহ ে  ডুিবয়া ⼀⤂গলাম। আিম ⼀⤂স অব া বণȀনার ⼀⤂চ া কিরব না। চে র

স ুেখ সকিল জীব  িচ , অথচ ⼀⤂যন তাহা ব  িদন দৃ  অতীত বৎ ভাবপূণȀ, ৃিতেত জািগেব জািগেব কিরয়া জািগেতেছ না, ⼀⤂দিখেত পাওয়া

যাইেতেছ সব, িক  ছুঁইেত িক ধিরেত মতা নাই। দূর হইেত ⼀⤂সই মানসেমাহন তাজমহেলর িশখরমালা িনরী ণ কিরয়া কত আশার কথা, কত িনরাশার

অ  দয়েক সুেখ ঃেখ হািস কা াময় কিরয়া ⼀⤂ফিলল, - আিম আমােক তখন ভুিলবার জন  অন মনা হইবার য়াস পাইলাম, এমন সময় উদার

⼀⤂সৗ যȀ -পূণȀ সুিব ৃত যমুনা ⼀⤂সতু ⼀⤂দিখয়া মুহূ Ȁ মেধ  তাজমহল ভুিলয়া ⼀⤂গলাম এবং "যমুনা লহরী" স ীেতর "িন Ȁল সিলেল বিহছ সদা, তটশািলনী

সু র যমুেন ও" ভািবেত ভািবেত ⼀⤂সতু পার হইলাম।

আমরা গাড়ী হইেত নািময়া পথ া  পিথক ায়, া ভােব, ⼀⤂কাথায় যাইব, িক কিরব ভািবয়া (Overland) ⼀⤂সতুর উপর িকছু ণ দাঁড়াইয়া রিহলাম।

তখন একজন িহ ু ানী, বেণȀ কা ী িবিনি ত, নািসকায় চীনবাসী ল া পায়, শরীের আিসয়া আমােদর স ুেখ উপি ত হইয়া একখান খাতা ⼀⤂দখাইল।

তাহােত অেনক বা ালী যা ীর পিরিচত নাম ⼀⤂দিখয়া আমরাও তাহার গৃেহ বাসা লইেত ীকৃত হইলাম। তার গৃেহ যাইবার সময় পিথ-মেধ  কেয়কটী

ীেলাক সহসা আমািদগেক ⼀⤂যন িছনাইয়া লইবার ⼀⤂চ া কিরল। তাহারা ইতর ীেলাক, িবেদশী পিথকিদগেক েলাভন ⼀⤂দখাইয়া আেগ িনজ গৃেহ লইয়া

যায় ও পের যথাস Ȁ  অপহরণ কের। আমরা ব  কে  ⼀⤂সই মায়া িপনী রা সীগেণর হ  হইেত িন ার পাইয়া পূে Ȁা  ব ি র গৃেহ বাসা লইলাম। 

আমরা ⼀⤂য গৃেহ বাসা লইয়ািছলাম, তাহা ি তল ও যমুনা িনকট  রাজ পথব Ȁী। পথ াি র পর তাহা পিরপাটী এবং নয়ন-তৃি কর ⼀⤂বাধ হইল।

আমরা আিসবা মা  িক েপ ⼀⤂য ⼀⤂সই সংবাদ আ াবাসী ⼀⤂ফিরওয়ালািদেগর মেধ  ⼀⤂টিল াফ হইল, ⼀⤂স রহস েভদ কিরেত এখনও পাির না। অ  কােলর

মেধ ই তাহারা ঝােক২ আিসেত লািগল ও নানা কার কা কাযȀ  িবিশ  িবিবধ র সাম ী িব য়ােথȀ আিনয়া মন ভুলাইেত লািগল। ⼀⤂সই সকল

সু রতর িশ কাযȀ  ⼀⤂দিখয়া মন আনে  পির ত হইয়া যায়। তেব তাহার অস ব মূল  িনয়া দীনহীেনর হষȀ িবষােদ পিরণত হইয়া থােক। ধ Ȁভয়-

িবরিহত িবে তাগণ স Ȁ ই সমান। ⼀⤂সই িবে তািদেগর মেধ  ⼀⤂কহ ⼀⤂কহ আবার অেপ াকৃত িকছু ⼀⤂বিশ বুি মা । তাহারা িব ীত েব র সিহত অেনক

বড় ⼀⤂লােকর নামও ম েক বহন কের এবং বা ালী ⼀⤂দিখেল তাহা িবজয় িনশান প দশȀন করাইয়া থােক। তাহািদেগর ⼀⤂সই পণ  েব র অংশ প

নামাবলীর মেধ  ৎনত িবৎ ীযুত রােজ  লাল িম  মহাশেয়র নাম ⼀⤂দিখলাম। িক  তাহােত দাম কিরয়া ব েয়র ⼀⤂কানই সুিবধা হইল না। তখন

ভািবলাম, " েদশীয় (এি েকােয়িরয়ান) পি ত ব ি র নােম িবেদেশ সুলভ মূেল  িকছু পাওয়া যায় না, বরং বড় ⼀⤂লােকর ⼀⤂রেট গিরবরা অেনক সময়

মারা যায়।" দূর বােস জািতর পি ত ব ি র অপিরিচত িনদশȀন হ া র ⼀⤂দিখয়া, সত ই বড় আনি ত হইয়ািছলাম। তাহা ⼀⤂দখাইয়া ⼀⤂য িবে তাগণ

আমািদগেক ঠকাইেত পাের নাই, ⼀⤂স জন  এখনও স  আিছ। আমরা আহারাে  ⼀⤂সই িদনই আ ানগরী, তাজ এবং যমুনার ⼀⤂শাভা ⼀⤂দিখবার জন  বািহর

হইলাম।

http://www.amaderchhuti.com/


অ বন

(আ া)

অ বন ⼀⤂মাগল বাদসাহিদেগর সমেয়র মহা

সমৃি শালী রাজধানী ও িহ ুিদেগর একটী তীথȀ,

মথুরা বৃ াবেনর ⼀⤂চৗষি  ⼀⤂ ােশর মেধ  ⼀⤂য সকল

ান আেছ, ⼀⤂স সমুদায় তীথȀ মেধ  পিরগিণত এবং

তাহােদর অ ব Ȁী বিলয়াই আ ার াচীন নাম

অ বন। ভ বৎসল ীকৃ  এখােনও িবহার কেরন,

তাহােতই তীথȀযা ী 矿ᬂব বগণ রীিতমত পূে Ȁ

অ বন পিরদশȀন ও যমুনায় ানািদ কিরয়া ⼀⤂শেষ

মথুরা বৃ াবন যায়। আমরা তীথȀ-যা ী না হইেলও,

আেগ অ বন দশȀন কির, তেব যমুনায় ান

কিরবার ⼀⤂সৗভাগ  আমার ভােগ  ঘেট নাই।

যমুনার তীরপির ⼀⤂সৗ বময়ী ী-স া

"সু রীতরা" ুিটতা নগরী আ া আেলখ বৎ

িবরািজতা। তাহার অতুলনীয় "ধবল ⼀⤂সৗধছিব" নীল

সিলেল আপনার মুখ আপিন ⼀⤂দিখয়া ⼀⤂দিখয়া ⼀⤂যন িতবার মু  হইয়া যাইেতেছ। ⼀⤂সই িতিবি ত পরািশ "মির মির ⼀⤂কান িবধাতা গিড়য়া িছলের।"

দশȀেকর িচ মু কর ⼀⤂স ⼀⤂শাভার কথা িক েপ ভাষায় কাশ কিরব?

অসংখ  জনে াত আ ার বৃহৎ রময় রাজপেথ অিবরাম বািহত হইেতেছ, তাহার িবরাম নাই, ⼀⤂কবিল কলরব ও মনুষ ম ক িনেব এবং ⼀⤂দিখেব

মা । ⼀⤂সই কিঠন িশলাময় ধূিলরি ত রাজবে Ȁ পদ েজ বািহর হওয়া সুখকর ব াপার ⼀⤂বাধ হয় না। 

আ ার িবপণী িল পিরপাটী েপ সুসি ত এবং েরর কা কােযȀ র ⼀⤂দাকান সকল নয়ন- ীিতকর। পিথকগণ রাজ পেথ চিলেত চিলেত অেনক সময়

অনন মেন ⼀⤂সই ােন দাঁড়াইয়া যায় ও তাহা ⼀⤂দিখয়া ⼀⤂যন পথ াি  দূর কিরয়া থােক।

তাজ।

যখন অ গামী অং মালীর কনক-িকরেণ পি মাকাশ অনুরি ত, ⼀⤂সই 矿ᬂহম রি কণা যমুনার নীলবে  মৃ ল তরে  কখন ভািসয়া, কখন ডুিবয়া

জল ীড়া কিরেতিছল, যমুনা- দেয় ⼀⤂সই িকরণমালার লুেকাচুরী ⼀⤂খলা – ⼀⤂শাভার মাধুরী নয়ন ভিরয়া ⼀⤂দিখেত ⼀⤂দিখেত িদবাবসােন আমরাও তাজমহেলর

িনকট িগয়া উপি ত হইলাম।

ইিতহােস ও ব ু মুখাৎ আৈশশব বণ কিরয়া এবং ক না ⼀⤂নে  িন Ȁেন কখন কখন ⼀⤂দিখয়া তাজমহল ⼀⤂যন আমার িচরপিরিচত হইয়া িগয়ািছল। ⼀⤂স

ক না-জাত মানসিচ  তাজমহল, এখন আবার তাহার অপূ Ȁশরীরী মাধুরীময় ছিব, ⼀⤂সই স Ȁজন-মেনােমাহনমূি Ȁ চ ুর স ুেখ জীব  ⼀⤂হিরয়া দয়

⼀⤂কমন ⼀⤂য হইয়া ⼀⤂গল, ⼀⤂সৗ যȀ -মু  আিম ি ত ও অবাক হইয়া ⼀⤂গলাম এবং মুহূ Ȁ মা  শূন  দৃি েত ⼀⤂সই অন  ⼀⤂শাভাপূণȀ অমরাবতীসম ণয়-সমািধ-

⼀⤂সৗেধর কা কাযȀ  িনরী ণ কিরয়া আ হারা হইয়া িক ⼀⤂যন ভািবেত লািগলাম। ⼀⤂স ৃিতময় িচ া 矿ᬂশশেবর সুখ ে র মত অ ুট নেহ। কৃত ণেয়র

থম দৃি র ন ায় তাহা মধুময়, ি য়তেমর ⼀⤂ ম-স াষেণর ন ায় তাহা াণ শȀকর, লিলত স ীত অনুভেব আিজও তাহা দেয় সজীবতা আিনয়া ⼀⤂দয়।

⼀⤂স ৃিত ভুিলবার নেহ। পৃিথবীেত "সাতটী আ যȀ  ব " আেছ, আমার ভােগ  অন িলর দশȀন না ঘিটেলও, তাজমহলেক স Ȁে  বিলেত ⼀⤂যন ই া

কের। কিঠন ের লিলত স ীত, ভাবুক জন দেয় আশার হাস , ণেয়র ময় সুখদ সি লন এবং িশে র চেরােমাৎকষȀ অপূ Ȁ িশলায় এক

সি েবিশত ⼀⤂দিখয়া, ⼀⤂ক না ণকােলর িনিম , এই ⼀⤂রাগ ⼀⤂শাক ঃখ িবজিড়ত পািথȀব জগৎ এবং মনুষ জীবেনর গত 矿ᬂনরােশ র য ণা ভুিলয়া যাইেব? 

মৃতপ ীর ণয়- ৃিত ইহ জগেত িচর ায়ী কিরবার জন  এই অমূল ,

অতুলনীয় তাজ (সমািধ) িনি Ȁত হইয়ােছ। অপিরিমত অথȀ, অ া  পির ম

এবং িশে র চরেমাৎকষȀ ইহােত পযȀ বিসত হইয়া িগয়ােছ। তীথȀ ােন ⼀⤂কান

মহাপু ষ িক া ⼀⤂কান ⼀⤂দবমূি Ȁ দশȀন কিরবার িনিম  প Ȁিদেন ⼀⤂যমন

জনসমাগম হইয়া থােক, ⼀⤂তমিন িতিদন েদােষ এই অমর সমািধ

দশȀনােথȀ অগণ  ⼀⤂লাক এক  ⼀⤂দিখেত পাওয়া যায় ও বােরক মা  সকেল

⼀⤂যন ইহার ⼀⤂শাভা ⼀⤂দিখয়া নয়ন সাথȀক ান কের। দী  চ ােলােক তাজ

⼀⤂দিখেত আেরা মেনাহর।

তাজমহেলর অিন Ȁচনীয় ⼀⤂সৗ যȀ  স শȀন কিরয়া জৈনক ইংরাজ মিহলা

একটী কিবতায় িলিখয়ািছেলন ⼀⤂য, "তুিম নারী কুেল ভাগ বতী, তাই এই

গȀীয় রি মালািবিনি Ȁত তাজ ⼀⤂তামার সমািধমি র, তুিমই পিত-

⼀⤂সাহািগনী, ⼀⤂তামার ন ায় ভাগ  এজগেত কাহার আর?" িক  আিম তাজ

⼀⤂দিখয়া এত ⼀⤂য ⼀⤂মািহত হইয়ািছলাম, েগȀর াি ক মাধুরী ⼀⤂যন ের

িবকিশত ⼀⤂দিখলাম ⼀⤂বাধ হইল, - তথাচ আিম মেন কির, কৃত অকৃি ম

অপািথȀব পিব  ণয় এই সু র মহান সমািধ-⼀⤂সৗধ তাজ অেপ া

সু রতর, মহ তর ও অন  সজীব। কৃত এবং অমর ণেয়র ⼀⤂গৗরেব

অযুত অযুত তাজ িনম  ও িবলীন হইয়া যায়। ⼀⤂য ণেয় নাি ক দেয়

ঈ েরর অি  ও পরেলােক িব াস, াে  ⼀⤂পৗ িলকতা এবং ইহজীবেনই

অন  অ য় জীব  গȀ আনয়ন কের ও ⼀⤂য ⼀⤂ েম ই পৃথক আ া

এক ীভূত হইয়া পরমা ােত ⼀⤂শেষ সি িলত হয়, ও এেকর অি ে  অন

জীবন ধারণ কের, ⼀⤂স ণেয়র ৃিত িচর ায়ী কিরবার জন  ⼀⤂কান পািথȀব

সমািধর ⼀⤂য েয়াজন আেছ, আিম ত তাহা বুিঝেত পাির না। একজেনর

মৃতু েত অন  একজন জীিবত, ইহেলােকই যাহার জীব  সমািধ হইয়া

থােক, ⼀⤂সই অপািথȀব ⼀⤂ েমর অিবন র সমািধর ান এ অন  িবভব নেহ।

তাজমহল প অেলৗিকক সমািধমি র ⼀⤂দিখয়াও তাহার অভ ের

িচরিনি তা সাজাহান ⼀⤂ য়সী মিহষীেক "নারীকুেল ভাগ বতী" িক া "পিত-⼀⤂সাহািগনী" বিলয়া আিম মেন কির না।

তাজ ⼀⤂দিখয়া অেনক ইংরাজ মণকারী নানা কার মত কাশ কিরয়ােছন, ⼀⤂স সকল এ েল উে খ কিরবার ⼀⤂কান েয়াজন নাই – িক  িকছুিদন হইল

একজন ইংরাজ, Statesman পি কায় ঐ িবষয় স ে  যাহা িলিখয়ািছেলন, তাহােত ⼀⤂বশ একটু নূতন  ও সার আেছ এবং আিম তাঁহার মত স ূণȀ

সহানুভূিতর সিহত হণ কিরয়ািছ।



সাজাহান আপন সু রী ি য়তমা রমণীর

সমািধহে Ȁ  অগণ  অথȀ ঐ কাের ব য় না কিরয়া,

যিদ তাঁহার রণােথȀ ⼀⤂কান পিততা ম, পা শালা

িক া ⼀⤂কান িশ ালয় াপন কিরয়া যাইেতন,

তাহােত তাঁহার কীি Ȁময় উপকার জগেত ⼀⤂যমন

িচর ায়ী ও রণীয় হইত, ইহােত ⼀⤂স কার িকছু

হয় নাই। কখন ⼀⤂কান পিথক দশȀক, অথবা ⼀⤂কান

মণকারী একিদন মা  তাজ ⼀⤂দিখয়া ⼀⤂য সুখ পায়,

তাহা অিকি ৎকর! তাজমহেলর ারা সংসােরর

অন  ⼀⤂কানই উপকার ⼀⤂দিখ না। ইহােক দয়িবহীন

পাষাণময়ী ⼀⤂দব িতমার সিহত তুলনা করা যাইেত

পাের, কারণ, বািহের তাহার অতুলনীয় ⼀⤂শাভাময়

⼀⤂হম িকরণবৎ মাধুরী ঝিরয়া পিড়েতেছ ⼀⤂যন ⼀⤂দিখয়া

মেন হয়, অ ুলী ারা শȀ কিরেত সাহস হয় না,

⼀⤂বাধ হয় ⼀⤂যন মনুেষ র কর েশȀ তাহার ⼀⤂দব ,

কমনীয় কাি  মিলন হইয়া যাইেব, "ছুঁইেল নেখর

⼀⤂কােণ িবষম বািজেব ােণ" ভািবয়া ⼀⤂কামন ⼀⤂ েহর

কেরও শȀ কিরেত ােণ ⼀⤂কমন ব থা লােগ, িক

তাহার দয় মাঝাের মৃত শরীর সমািধ শয ায়

⼀⤂ ািথত রিহয়ােছ, ভািবেল, ক নায়ও মন িবষ  হইয়া যায়। বািহেরর চাকিচেক  িভতেরর মিলনতা দূর হয় না। অিমি ত পিব তা অতীব উপােদয় এবং

অপািথȀব।

তাজমহেলর িভতর েবশ কিরবার সময় মুসলমানগণ জুতা পিরহার কিরেত বার ার অনুেরাধ কের এবং কখন বা দীন হীন ⼀⤂দিখেল িকছু ককȀশতা দশȀন

কিরয়া থােক। িক  ⼀⤂ তপেদর স Ȁ  সমান স ান ও অিধকার, মানেবর সমািধ-মি র- েবেশ ⼀⤂দবজািত পা কা ত াগ কিরেব ⼀⤂কন? এই পা কা রহস

অবল ন কিরয়া ⼀⤂সই ানীয় মুসলমােনরা িবষ  ভােব যাহা বেল, তাহার অথȀ, -

"বৃিটশ িসংেহর িবকট বদন,

না পাির িনভȀেয় কিরেত দশȀন,

িক বািণজ কারী অথবা হরী –

জাহাজী ⼀⤂গৗরা  িকবা ⼀⤂ভকধারী,

স াট ভািবয়া পূিজ সবাের।"

তাজমহল, তাহার স ুখ  রমণীয় পুে াদ ান এবং

তাহার দেয় কৃি ম উৎস এেক এেক নয়ন ভিরয়া

অবেলাকন কিরয়া পিরেশেষ আমরা সায়া

সমীরণ ⼀⤂সবন কিরেত কিরেত মি র

ইসলামেদৗলা* (ইহার কত উ ারণ আিম জািন

না, ⼀⤂সখােন যাহা িনয়ািছ, তাহাই িলিখলাম) িগয়া

⼀⤂পৗঁিছলাম। এই রম  হে Ȁ র রময় িভি  যমুনা-

বে  ⼀⤂ ািথত। আ ার ⼀⤂সৗধমালার েত কটীর

এমন এক অপ প ⼀⤂সৗ যȀ  আেছ ⼀⤂য, তাহার

⼀⤂কা  টী রািখয়া ⼀⤂কা  টী ⼀⤂দিখব, তাহা অনুমান করা

যায় না। বাদসাগণ এই ইসলামেদৗলার শ  উ

⼀⤂ ািথত া েণ বিসয়া েদােষ যমুনার জল ীড়া

দশȀন কিরেতন। ⼀⤂সই অৈনসিগȀক পরািশ যমুনা,

যখিন ⼀⤂দখা যায় তখিন মন আ ােদ পির ত

হইয়া থােক, বেট, িক  ⼀⤂সৗ যȀ ময়ী নীলবণȀা

যমুনা বষȀাকােল যখন পূণȀাি নী হইয়া পভের

উছিলয়া পেড়, তৎকােল তাহার ⼀⤂সই তর ািয়ত

পূণȀ মাধুরী ক নাতীত ⼀⤂শাভা ধারণ কের। অতীেতর সা ী- িপণী "লীলাময়ী যমুনার তর " িনচয় দশȀন কিরয়া অেনক িবষাদময়ী িচ ার আঘাত আমার

দেয় লািগয়ািছল।

উৎসব িদবাবসােন, ি য়জন বাসগমেন, িবজয়াদশমীর িদেন, িন Ȁন গৃেহ একক িনশীেথ দয় ⼀⤂যমন এক কার অবসাদ ও পিরত  ভােব 矿ᬂনরােশ র

অ কাের িনম  হইয়া যায় ও সুখময় ভূত ৃিত ⼀⤂কবল মা  শূন তা আনয়ন কের, যমুনার তীর ছািড়য়া আমার মনও ⼀⤂সই কার ⼀⤂কমন এক অবস  ভােব

িবষােদ ডুিবয়া িগয়ািছল। অশাি র ময় ভা াভা া িন ায় দীঘȀ রজনী অিতবািহত কিরলাম। সুখ ঃখ উভয়ই সমােন চিলয়া যায়, তাহার ৃিতমা

আমরা আজীবন অ ের বহন কির। এ ৃিতও িচরিদন আমার দেয় জাগ ক থািকেব।

গȀ।

পরিদন অ েণাদেয় শয া ত াগ কিরয়া আমরা আ া গȀ েবশােথȀ "পাস" (Pass) সং েহ ব  হইলাম। িব াম বাের (রিববার) ইংরােজর আিফস

ইত ািদ ব , সুতরাং পাস পাইেত ⼀⤂স িদন একটু পির ম ও ক  ীকার কিরেত হইল। িনলাম, ⼀⤂সখানকার Brigade General ⼀⤂লাক ভাল,

ভ েলােকর স ান রািখয়া থােকন। আমরা তাঁর ক Ȁচারীগেণর িনকট পাস পাইলাম। আমরা গȀ ইত ািদ ⼀⤂দিখবার জন  ⼀⤂বলা ায় ি তীয় হেরর সময়

বাসা পিরত াগ কিরলাম। থেম গȀ াের েবশ কিরবামা  জৈনক সি ত িশক 矿ᬂসিনক আমািদেগর পাস ⼀⤂দিখেত চািহল। আমােদর গাড়ীর বািহের

General সােহেবর চাপরািশ িছল, ⼀⤂স মুেখ পাস আেছ কিহয়া অন াের গাড়ী লইয়া ⼀⤂গল। আমরাও ⼀⤂সই ােন গাড়ী হইেত নািমলাম। িদবা ি হের

পি েমর আতপ তােপ দ  হওয়া বড় সুখকর নেহ। রময় ভূিম, - ত  অি কণাবৎ পদতল তাহােত িন ুর ভােব দ  কিরয়া এবং চ  সূযȀ কর ম েক

ধিরয়া পুিড়েত পুিড়েত তখন েগȀর মেধ  যাইবার িনিম  ি তীয় াের িগয়া দাঁড়াইলাম। ⼀⤂সখােন একজন ⼀⤂গারা 矿ᬂসিনক পাহারায় বিসয়ািছল, ⼀⤂স আবার

পাস "তলপ" কিরল। এবার ত আর মুেখর কথায় চেলনা, এবার তা ⼀⤂দখাইেত হইল। ⼀⤂স তাহা স াট সম ভুে র সিহত ম ুর কিরেল আমরা গȀ মেধ

যাইেত পািরলাম।

আ া- গȀ দেয় আর একটী িচি তা সু রী নারী

⼀⤂যন ⼀⤂শাভা পাইেতেছ। তাহার মেনােমাহন

⼀⤂সৗ যȀ , তখন তৃি কর চা তা ⼀⤂দিখয়া কত ণ

চািহয়া থািকেত হয়। অেচতন ⼀⤂সৗ যȀ , সেচতন



জীেবর ােণ কত আন  ⼀⤂দয়। ইংরাজ 矿ᬂসিনক

পু ষিদেগর বাসগৃহ িল এই েগȀর িভতর এবং

তাহা অিত পিরপাটী ও পির ার। া েণ সু কায়

ফু  াধীন কৃিত ইংরাজ বালক বািলকাগণ

আনে  ীড়া কিরেতেছ – ⼀⤂যন শকু লা-সুত

িসংহ-িশ র ⼀⤂কশর ধিরয়া িব েম ⼀⤂খিলেতেছ –

এমিন াধীন ও জীব  ভাব। ভারেতর অতীত িদেন

বীরপু গণ ⼀⤂য প কিরয়া ীড়া কিরত, তাহা

⼀⤂কবল পুরাণ এবং ইিতহােস ⼀⤂দিখেত পাওয়া যায়,

িক  এই বালেকর াধীনতাময় ⼀⤂খলায় ও

িনভȀীকতায় ⼀⤂সই ভূত কােলর িচ  িকছু রিহয়ােছ

মেন হয়। 

পূে Ȁ ⼀⤂যখােন বাদসাহিদেগর িবলাসভূিম ও আরাম

িনেকতন িছল, আিজ ⼀⤂সখােন িবেদশীয় সামান  矿ᬂসিনকগেণর বাস, - ইহা ⼀⤂দিখেল ভিবষ ৎ ⼀⤂স িচর অ াত ও ধন, স দ, মান, স ম ⼀⤂য ⼀⤂কবলমা

কথার কথা, ইহাই মেন হয়। ⼀⤂য জীবেনর ⼀⤂শষ িচ  শান-মৃি কায় িক া সমািধতেল, তাহার জন  এত িহংসা ⼀⤂ ষ বা পরিন া ⼀⤂কন?

"মিত মসিজদ" ও অন ান  াসাদ িলও এই েগȀর মেধ  অবি ত। "মিত মসিজদ" ⼀⤂মাগল বাদসাহগেণর পািরবািরক ভজনালয়, ইহাও ম Ȁর িবিনি Ȁত,

এবং ⼀⤂দিখেত ⼀⤂যমন মেনাহর, ⼀⤂তমিন মূল বা  ের পূে Ȁ ভূিষত িছল। এখনও তাহার ⼀⤂সই রাজকীয় ⼀⤂গৗরেবর কতক কতক িনদশȀন রিহয়ােছ, িক  ⼀⤂স

জনতা আর নাই। সমািধমি র অমরাবতীসদৃশ িন পম ⼀⤂শাভাি ত হইেলও, তাহার জীবনশূন  পিরত  ভােব দশȀেকর িচ র ন কিরেত পাের না।

যখন ব ু বা ব পিরেবি ত হইয়া উপাসনালেয় বাদসাহগণ "নমাজ" কিরেতন, ⼀⤂স এক িদন, আর আজ এ এক িদন। সমেয়র স Ȁসংহারক মূি Ȁ িক

ভয়ানক! যাহা যায়, তা আর ত িফিরয়া আইেস না। থােক ⼀⤂কবল - ⼀⤂শােকর হাহাকার দৃশ !

বাদসাহিদেগর সায়া  সমীরণ-⼀⤂সবন- ান ⼀⤂কমন পূ Ȁ আরাম রণ করাইয়া ⼀⤂দয়। এই খােন বিসেল যমুনার লীলাময়ী ⼀⤂শাভা মু ভােব নয়েন িতভাত

হইয়া থােক। আমরা ঘুিরেত ঘুিরেত ⼀⤂যই এই খােন আিসয়া দাঁড়াইলাম, ⼀⤂ক ⼀⤂যন "যা কর দ সম পরিশ দয়,

সৃিজয়া নূতন ভব

শত দৃশ  অিভনব

নয়ন সমীেপ আিজ ধিরল আমার"

িক া সবার।

েদােষর সূযȀ কের ⼀⤂যন জগৎ নূতন এক পির েদ আমােদর স ুেখ ফুিটয়া উিঠল। আমরা তখন িক ছািড়য়া িক ⼀⤂দিখব, বুিঝেত পািরলাম না। স াট

আকবর সকল ধে Ȁর িত ভি পরায়ণ িছেলন। িনলাম, িতিন নািক এই াসােদর উপর দাঁড়াইয়া অ গামী রিবকের মথুরার ⼀⤂দব মি েরর চূড়াদশȀন

কিরেতন। একথা কতদূর সত  তাহা জািননা; তেব এখান হইেত অপরাে  িনমীিলত িদবাকের মথুরার ⼀⤂দবালেয়র চূড়া ⼀⤂বশ পির ার ⼀⤂দখা যায়।

⼀⤂জ াৎ াময়ী রজনীেত যমুনা- দয়- শȀকারী শীতলবায়ু ⼀⤂সবন কিরেত কিরেত স াটগণ এইখােন বিসয়া ন Ȁকীক  িবিনঃসৃত মধুর স ীত বণ

কিরেতন।

এখােন ইখািন "ত " রাসন আেছ। কৃ বণȀ িশলাসেন য়ং বাদসাহ ও ⼀⤂ তাসেন বীরবল (ম ী) বিসয়া কখন কখন িনশীেথ  দরবার কিরেতন।

⼀⤂সই ইখািন আসন ব িদন ⼀⤂রৗ তােপ দ  হওয়ােত, িক া ⼀⤂য কারেণ হউক, িববণȀ হইয়া িগয়ােছ; এবং স ােটর কৃ াসেনর মেধ  একটা দাগ

পিড়য়ােছ; িক  স ূণȀ ভাে  নাই। তেব বাদ এই ⼀⤂য, ইংরাজ ⼀⤂কা ানী পলািসর যুে  িবজয়ী হইয়া যখন আ ায় আিসয়ািছেলন, তখন নািক েগȀর

মেধ  এিদক ⼀⤂সিদক ⼀⤂বড়াইয়া ⼀⤂শষ এই আসন ⼀⤂দিখেত আিসয়া, স ােটর ভুে র পিরচয় প এই তে  একলে  আেরাহণ কেরন। তাই ইংরােজর

(ল  লািগয়া) পদ েশȀ অিভমােন কৃ াসন ফািটয়া যায়। তাহার মেধ  ⼀⤂য র  বণȀ দাগ পিড়য়ােছ, তাহা অিভমানীিদেগর িবদীণȀ দেয়র ⼀⤂শািণত িচ ;

েরর লাল বণȀ নেহ। 

"শীশমহল" (আয়নার াসাদ) ⼀⤂বগমিদেগর চা  িনেকতন। ইহার বািহেরর

িভি  চুণী "পা া" ারা িবভূিষত এবং িভতেরর সমুদায় াচীর খ  খ

আয়নােত িবমি ত। িত েকা  এমন মেনাহর, ⼀⤂দিখেল ⼀⤂যন ক নায়

ই ালেয়র িচ  মানেস সমুিদত হয়। এই গৃেহ একজেনর ণয়ািভলািষণী

শত মিহলা পৃথক পৃথক ভােব বসবাস কিরেতন। এমন উপােদয় রম

াসােদ, শত সহ  পিরচািরকা ⼀⤂সিবতা ও পিরেবি তা মিহষীগণ ⼀⤂য

িন পম সুেখ কালািতপাত কিরেতন, ইহা আমার িব াস হয় না।

⼀⤂বগমগণ াসােদর িন তেল তাঁহািদেগর "বাঁদী"রা থািকত। ⼀⤂স ান অিত

⼀⤂শাচনীয়। সূযȀ কর িদবা ি হেরও ভুিলয়াও ⼀⤂সখােন যাইত িক না, ⼀⤂স

িবষেয় সমূহ সে হ আেছ। ⼀⤂রৗ  বায়ু পিরবি Ȁত ⼀⤂সই গৃেহ বাস এবং কখন

কখন ⼀⤂বগমসােহবিদেগর ⼀⤂সবার অনুমা  িট হইেল আবার তাহার পা Ȁ

অ কূেপ দ প কেয়দ থািকয়া তাহারা ⼀⤂য মনুষ  জীবেনর িত

অনুরািগনী িছল, তাহা ত সহেজ অনুভব করা যায় না।

পূে Ȁ এই েগȀর া েণ অিত রমণীয় পুে াদ ান িছল। কা ীর, ই াহান,

পারস  ভৃিত ⼀⤂দশজাত ও ব  ব েয় আনীত িবিবধ উপােদয় গȀীয় ⼀⤂গালাপ

ও নানািবধ মেনাহর কুসুেম তাহা ন নকানন ⼀⤂শাভায় িবরািজত িছল। ⼀⤂যমন

অ ঃপুের অেলৗিকক লাবণ ময়ী মিহষীগণ, ⼀⤂তমিন এ উদ ােন লȀভ ফু

কুসুমরািজ। যমুনা শীকরবাহী সমীরণ, তাহার াণভরা মু  ⼀⤂সৗরভ

অিনবার বহন কিরয়া আ ার াের াের িবতরণ কিরত। আিজ ⼀⤂সই

ন নকানন অ কার, িটকত িবলাতী ফুেল – "িফঁেক ভায়েলট গ  নািহ

তাহােত" – তাহােক পুে াদ ােন অিবিহত কিরেতেছ। শত শত কৃি ম উৎস,

সুবািসত বািরপূণȀ ােণ, উথিলত দেয়, ⼀⤂যখােন ীড়া কিরত, এখন

⼀⤂সখােন জলকণার িচ মা  নাই। িব ভােব সকিল পূ Ȁ ⼀⤂সৗভােগ র সিহত

িবলীন হইয়া িগয়ােছ।

⼀⤂বগমিদেগর ান-হ Ȁ  অতীব রমণীয়। তাহার াচীর রজতিনভ দপȀনখে  পিরেশািভত। ােনর িনিম  ইহার িভতর একটী বৃহৎ কৃি ম সিরৎ এমন

⼀⤂কৗশেলর সিহত ত করা হইয়ােছ ⼀⤂য, আপনা হইেত যমুনার সুশীতল পূত বাির তাহােত অনায়ােস আইেস এবং একজন ব ি  সুেখ ভাসমান হইয়া

⼀⤂সই তর িবহীন সিরৎসাগের অবগাহন কিরেত পাের।

"⼀⤂দওয়ানী আম" (অথȀাৎ সাধারেণর সহ দরবার ান) এবং "⼀⤂দওয়ানী খাস" (⼀⤂কবল আ ীেয়র সিহত দরবার কিরবার ান) েম ⼀⤂দিখয়া যখন আমরা

অন িদেকর া েণ আিসলাম, তখন উ র পি মা েলর ⼀⤂লে না  গভণȀর "কলিভন" সােহেবর য -⼀⤂ ািথত সমািধ আমািদেগর নয়ন-পেথ পিতত

হইল। িসপাই িব েব (১৮৫৭ সােল) ইঁহার মৃতু  হয়। সমািধ ের জীবন মৃতু  এবং ণাবলী সুবণȀ অ ের ⼀⤂খািদত কিরয়া ইংরাজ-রাজ কৃত তা কাশ

কিরয়ােছন। 

⼀⤂ঢালপুর মহারাজােক পরাজয় কিরয়া ইংরাজ ক ৃȀক আনীত তাঁহার কামান য়ও এই ােন রি ত হইয়ােছ, ⼀⤂দিখলাম। আমািদেগর জািত ছুিরকা গৃেহ



রািখেতও এখন াধীন নেহন, তখন এত বড়

কামােনর মযȀ াদা তাঁহারা বুিঝেত অবশ ই অপারক

িক অনিভ  িছেলন না। িনলাম, ঐ প সু র

কামান আপাতত নািক পাওয়া যায় না।

েগȀর মধ ব Ȁী সমুদায় দশȀনীয় মেনাহািরতা

পিরদশȀন কিরয়া ⼀⤂সই সমুদায় দৃশ  পিরত াগ

কিরবার সময় আমরা ⼀⤂সামনােথ মি েরর

⼀⤂ তচ ন িবিনি Ȁত বৃহৎ ভ ার ⼀⤂দিখেত ⼀⤂গলাম।

এই জীণȀ ৃিত একটী ভ ায় মিলন গৃেহ ধূিল

ধূসিরত ভােব রিহয়ােছ, িক  তাহার ⼀⤂সৗ যȀ

এখনও স ূণȀ েপ িতেরািহত হয় নাই। এই পিব

ার ⼀⤂সামনােথর ⼀⤂গৗরেবর সা ী েপ জীণȀতায়ও

অদ ািপ আপনার মিহমা কাশ কিরেতেছ এবং

যবনরাজ ক ৃȀক ⼀⤂সামনােথর ংশ ও অসংখ  মিণ

মু ািদ আহরেণর ইিতহাস রণ করাইয়া িদেতেছ।

িদবাবসােনর পূে Ȁই আমািদেগর অ যান

⼀⤂সেক ািভমুেখ ধািবত হইল এবং অনিতিবলে

আমরা ⼀⤂সই সমািধে ে  িগয়া নািমলাম। ⼀⤂সেক া

আ া নগরীর বািহের, তেব অিত সামান  দূর মা ।

এখােন গাড়ী ⼀⤂দিখেলই মুসলমানগণ আপ ািয়ত

কিরেত দেল দেল আইেস িক  ⼀⤂সই আ ীয়তার িবিনমেয় অযািচত অনু েহর িতদােন পয়সা িদেত হয়। ⼀⤂সেক ােত আকবর বাদসােহর ও তাঁহার

অন ান  পািরজনবেগȀর সমািধ রিহয়ােছ। ⼀⤂সই সকল সমািধর অব া এখন অতীব ⼀⤂শাচনীয়। কাহারও মি রভ , কাহারও র খে র ণȀা র িবলু ,

কাহারও বা সমািধশয া স ূণȀ ভাি য়া ধূিলসাৎ হইয়া িগয়ােছ। চািরিদেক শােনর হাহাকার এবং জনশূন তার িন  ⼀⤂রাদন, িক ⼀⤂দিখব, িক িনব,

বুিঝেত পািরলাম না, ⼀⤂কবল দীঘȀ িন ােসর সিহত শােনর ⼀⤂সই ভ  িচ  ৃিতেত িমশাইয়া ⼀⤂গল।

বাদসাহিদেগর সমািধর একটু দূের আর একটী সমািধ-⼀⤂সৗধ ⼀⤂দিখলাম, িক  তাহার িভতের আমরা যাই নাই। ⼀⤂সই খােনর ⼀⤂লােকর মুেখ িনলাম ⼀⤂য, এই

"শীশমহল" মহারাজ মানিসংেহর ভ ীর রণাথȀ সং ািপত এবং তাঁহার ভ াবেশষ উ  মি র- দেয় যে  সমািধতেল ⼀⤂ ািথত করা হইয়ােছ। এই

জন িত কতদূর সত , তাহা আিম বিলেত পাির না।

আকবর বাদসােহর সমািধর পাে Ȁ তাঁহার ধা ী-পুে র সমািধ রিহয়ােছ। ধনী মুসলমানগণ ধা ীর ন ে  নািক িতপািলত হন। ⼀⤂সই জন  তাঁহারা

ধা ীেক মাতৃ সম ান কিরয়া তাহার পু েক সেহাদেরর ন ায় ⼀⤂ হ ভি  কিরয়া থােকন। স াট আকবর পরম ধাি Ȁক িছেলন, সুতরাং তাঁহার সকল

কাজই ীিতকর এবং উে খেযাগ  বিলয়া ⼀⤂বাধ হয়।

আমরা এই সমািধর অ ািলকার উপর হইেত ফেতপুর িশকিড়র দৃশ  কতক কতক ⼀⤂দিখলাম। িক  চ Ȁ চে  তত প ⼀⤂দখা ⼀⤂গল না, "দূরবী েণর চে "

⼀⤂দিখেল হয়ত আরও সু রতর ⼀⤂দখাইত। ভȀাগ েম আমার িনকট দূরবী ণ িছল না। সুতরাং "য হীন িবধাতা-িনি Ȁত চা  মানবনয়েন" যাহা ⼀⤂দখা

স ব, তাহাই ⼀⤂দিখয়া, পিরতৃ  মেন, সায়া  সমীরণ ⼀⤂সবন কিরেত কিরেত বাসায় ত াব Ȁন কিরয়া িদবা- াি  দূর কিরলাম।

কৃত তা ীকারঃ সািভফা

[ * ইতমৎ-উদ-⼀⤂দৗলা - স াট জাহা ীেরর প ী নূরজাহােনর িপতা িমজȀা িগয়াসউি েনর সমািধ। ভারেত থম লাল ⼀⤂বেল পাথেরর পিরবেতȀ ⼀⤂ তপাথের 矿ᬂতির সমািধ ⼀⤂সৗধ

- কিথত ⼀⤂য এিটই পরবতȀীেত তাজমহল িনমȀােণর অনুে রণা। - স াদক ]

http://tellafriend.socialtwist.com/


 

ধারাবািহক মণকািহিন - িহমালেয়র ডােয়ির (তৃতীয় পব�)

আেগর পব� – ফুেলর �দেশ িকছু ণ

ব ীনারায়ণ �থেক মানা ও বসুধারা

সুবীর কুমার রায়

পূব� কািশেতর পর -

পরটা েলা গরম কের িনেয় কিফর সে  �খেত ভালই লাগল। মাধব িগেয় ক ল েলা ে ায়ারা কতৃ�প েক �ফরৎ িদেয়, আমােদর িজিনস েলা িনেয়

এল। �দাকােন বেসই ঘাংিরয়া ে ায়ারার একটা ছিব িনলাম। কেয়কজন িমিলটাির, �দাকােনর বাইের দাঁিড়েয় চা খাে । অেনকিদন বািড় �ছেড়

�বিরেয়িছ। �গাটা পৃিথবীর �কান খবর আমরা এতিদন পাইিন। ওেদর হােত �রিডও �দেখ খবর িজ াসা করলাম, ওরা জানাল, ধান ম ী চরণ িসং

পদত াগ কেরেছন। ওসব খবর তখন �মােটই মুখেরাচক মেন হল না। দাম িমিটেয় �গািব ঘােটর উে েশ  হাঁটেত  করলাম। ন ন কানন �থেক

িফরবার পেথ চারজন যুবেকর সােথ �দখা হেয়িছল। তারা �বাধহয় �হমকু  সােহব পের যােব। তােদর একজেনর হােত �দখলাম, সাদা �বশ কেয়কটা

কাগজ য  কের পিলিথন �পপাের �মাড়া। আলাপ হেল িজ াসা কেরিছলাম এই কাগজ েলা কী জন  িনেয় যাে । উ ের একজন বেলিছল, এ েলা

িটং �পপার, এটা িদেয় মুেড় কমল িনেয় যােব। তােত নািক ফুল অেনকিদন টাটকা থােক। আিম �হেস বললাম, '�মৗয়া গােছর িমি  ছায়া িটং িদেয়

েষ, ধুেয় মুেছ সাবধােনেত রাখিছ ঘের পুেষ', �গােছর ব াপার বলেছন। সিত ই কী িটং �পপাের মুেড় রাখেল, ফুল অেনকিদন ভাল ও টাটকা থােক?

ওরা বলল তাই েনেছ। বললাম, ন ন কানেন িক  কমল পােবন না, কমল িনেত �গেল �হমকু  সােহব �যেত হেব। ওরা তবু বলেলা না না,

ন ন কানেনই �তা আসল কমল পাওয়া যায়। বললাম - 'বার ঘুের আসলাম, আসল নকল একটাও �তা �চােখ পেড় িন। �দখুন �চ া কের, �ব

অফ লাক। এখন হঠাৎ ওেদর কথা এেস পড়ায়, িদলীপ বলল, আেগ জানেল িটং �পপার িনেয় আসতাম। এেক কমল খুব একটা �বিশ �নওয়া হয়

িন, তাও আবার যিদ ভাল না থােক, তেব ঃেখর �শষ থাকেব না। 

সকালেবলা তীরথ চেল যাওয়ার আেগ, আমােদর একটা পিলিথন ব ােগ কের, ওেদর বািড়েত �তির িঘেয় ভাজা আটার মেতা এক কার খাবার িদেয়

�গেছ। রা ায় খবর �পলাম িবেকল চারেটর সময় �শষ বাস পাওয়া যােব। হােত সময় খুব অ । �কান �দাকােন চা পয�  না �খেয়, তীরেথর �দওয়া

নতুন খাবার মুেখ পুের, আমরা ায় ছুেট �নেম চেলিছ। �হমকু , ন ন কানন �থেক িফরিছ বেল, পেথ �হমকু গামী পা াবীরা আমােদর সােথ কথা

বলেছ, �খাঁজখবর িনে । অ  কথায় আলাপ �সের, আবার সামেন এিগেয় চেলিছ। জ লচিটেত এেস আমরা চা �খলাম, সে  তীরেথর �দওয়া

আটাভাজা। িজিনসটা নতুন হেলও, �খেত �বশ ভালই। এখােন আবার নলাম ব ীনারায়ণ যাবার বাস, �পৗেন পাঁচটার সময় পাওয়া যােব। বুেক নতুন

আশা িনেয় দাম িমিটেয় ছুটলাম। একনাগােড় নীেচর িদেক নামেত নামেত, পা েলা �বশ ব থা করেছ। যতদূর দৃি  যায় �দখবার �চ া করিছ নীেচর

ে ায়ারা �দখেত পাওয়া যায় কী না। এখনও িকছু নজের পেড় িন। আরও িকছু পথ চলার পর, হঠাৎ দূের, ব দূের, আমােদর আকাি ত ে ায়ারার

�দখা িমলল। এবার আমােদর হাঁটার গিত আরও �বেড় �গল। সবিকছু িঠক থাকেল, আজই আমরা ব ীনারায়ণ �পৗঁছি । �শষ পয�  ে ায়ারার সামেন

এেস হািজর হলাম। সামেন কেয়কজন পা াবী বেস আেছ। তীরথেক �দখলাম না। সময় ন  না কের, �দাতলায় মাল রাখার ঘের �গলাম। বাইের �থেক

দরজায় তালা ঝুলেছ। এিদেক ায় সােড় চারেট বােজ। �দৗেড় �গলাম কুিল ডাকেত। একজন কুিলর কােছই জানেত পারলাম, এক পা াবীর কােছ মাল

রাখার ঘেরর চািব থােক, এবং �স বাস রা ায় �গেছ। মাধবেক ডুি েকট চািব কার কােছ থােক �জেন মাল �নওয়ার ব ব া করেত বেল, ছুটলাম বাস

রা ার িদেক। কুিলটা জানােলা �সই পা াবীিট িমিলটাির রেঙর জামা ও পায়জামা পের আেছন। মাধবেক বললাম, ভ েলাকেক খুঁেজ পািঠেয় িদি  আর

রা ায় বাস থামাবার জন  অেপ া করিছ। �দিখ যিদ অনুেরাধ কের বাসটােক পাঁচ-সাত িমিনট �বিশ সময় দাঁড় করােনা যায়। বাস রা ায় যাবার পেথই

পা াবী ভ েলাকিটর সে  �দখা হেয় �গল। হাতেজাড় কের তাঁেক তাড়াতািড় ঘর খুেল মালপ  বার কের �দওয়ার জন  অনুেরাধ করলাম। এও জানালাম

�য আমার 'জন স ী ে ায়ারায় কুিল িনেয় অেপ া করেছ। িতিন স িত জািনেয় �জার কদেম ে ায়ারার িদেক পা চালােলন। খািনক িবরি ও

লাগিছল �য তীরথ আমােদর জন  অেনক করেছ িঠকই, িক  বাধ তামূলকভােব এই ে ায়ারায় থাকাটা ভােলালাগিছলনা, অেনকটা ওেদর মেতা

কেরই চলেত হি ল। তীরেথর �দখা না �পেয় �যন একটু ি ই �পলাম, মেন হল ব ীনারায়ণ িগেয় িনেজেদর পছ  মেতা �যেকান �হােটেল ওঠা যােব।

আর আমােদর ে ায়ারায় মালপ  িনেয় লাইন িদেয় উ া েদর মেতা রাত কাটােত হেব না। এইসব ভাবেত ভাবেত বাস রা ায় এেস, সামেন তািকেয়

চমেক উঠলাম। তীরথ দাঁিড়েয়। ওর মা, �বান ও ভ ীপিত একটা চােয়র �দাকােন �বে  বেস আেছন। তীরথ আমায় �দেখই ায় ছুেট এেস, ন ন কানন

স ে  নানারকম  করেত  কের িদল। ওেক জুেতা হারােনার গ  বললাম। ওর মােক িনেজর ভাষায় ঘটনাটা বলল। নতুন নতুন ফুল কী কী

�দেখিছ, এবং কবরখানার কথা বলেত, ও এ েলা �দখেত না পাওয়ার জন  আফেসাস কের বলল, গতকাল আর একটু ক  কের এিগেয় �গেলই ভাল

হত। ও আজ এখােনই থাকেব বেল ি র কেরিছল। িক  ভ ীপিত হঠাৎ অসু  হেয় পড়ায়, আজই ব ীনারায়ণ যাে । কাল �ভাের গরমকুে  ান �সের

�দেশর উে েশ  রওনা �দেব। ও চেল যাে , এবং �কন চেল যাে  জািনেয়, ে ায়ারায় একটা িচিঠ িলেখ �রেখ এেসেছ, আমােদর �দওয়ার জন ।
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অেনক ণ সময় �কেট �গল, মাধবেদর পা া �নই।

তীরথেক বললাম, একটু এিগেয় �দিখ। ও বলল,

িচ া �কােরা না, ওরা িঠক সমেয় চেল আসেব।

একটু পেরই অেনক দূের মাধব, িদলীপ ও কুিলেক

লাইন িদেয় আসেত �দখা �গল। সবার জন  চােয়র

অড�ার িদেয়, এিগেয় িগেয় মাল িনলাম। হা া বৃি

 হওয়ায়, দাঁিড়েয় থাকা একটা গািড়র তলায়

মালপ েলা ঢুিকেয় রাখলাম। চা িদেয় �গল।

একটাও চুমুক �দবার আেগই বাস এেস �গল। চা

�ফেল �রেখ বােসর ছােদ উেঠ মালপ  সািজেয়

রাখলাম। কুিলর পয়সা িদেত িগেয় �দখা �গল

খুচেরা �নই। তীরেথর �বােনর কাছ �থেক েটা টাকা

িনেয়, কুিলেক িবদায় করলাম। আিম ও মাধব

বােসর ছােদ মাল �তালায় ব  িছলাম। মালপ

তুেল �রেখ এেস �দিখ, তীরেথর মা আমােদর জন

কাপড় �পেত বসার জায়গা সংর ণ কের �রেখেছন।

আমরা সবাই বােস বসার জায়গা �পলাম।

ব ীনারায়ণ পয�  বাস ভাড়া মা   টাকা পঁচা র

পয়সা। তীরথ আমােদর বাস ভাড়াও িদেত �গল।

আমরা িকছুেতই রাজী না হওয়ায় বলল, িঠক আেছ,

তাহেল �তামরা �তামােদর ভাড়া দাও, আিম আমােদর চারজেনর ভাড়া িদি ।

বাস �ছেড় িদল। আগামীকাল সকােলর পর আর আমােদর �কান িদন �দখা হেবনা বেল, তীরেথর মা খুব ঃখ কাশ করেলন। বললাম মন খারাপ

করেবন না। পৃিথবীটা �গাল, একিদন না একিদন আবার �দখা হেবই। তাছাড়া �কানিদন পা ােব যাওয়ার সুেযাগ আসেল আপনােদর ওখােন �তা যাবই।

খুব খুশী হেয় বলেলন, �তামােদর যতিদন ইে , আমার ওখােন � মেস থাকেত পার। তীরথ এবার বলেলা, রায় তুিম �তা গান জান। সামেনই আমার

িবেয়। তুিম �তামার ব ুেদর িনেয় আসেব, হারেমািনয়াম বাজােব। নতুনদার সােথ �কাথায় �যন িনেজর িমল খুঁেজ �পলাম। একটু �থেম, তীরথ হঠাৎ

বলল, যিদ িকছু মেন না কেরা �তা একটা কথা বলতাম। �তামরা িতনজেন যােব অেনক জায়গা। �হলং এর মেতা পেথ আরও িবপদ আসেত পাের।

আমার কােছ যেথ  টাকা আেছ, েয়াজন হেল িকছু �রেখ দাও। পের �কান কারেণ েয়াজন হেল আর আমার সে  �দখা হেব না, িবপেদ পড়েব। ওর

মাও বলেলন তীরেথর �থেক িকছু টাকা িনেয় �রেখ দাও �বটা। তাঁেক বললাম, কথাটা েন খুব ভাল লাগল। আমােদর টাকার আর েয়াজন হেব না,

ধন বাদ। তবু তীরথ আবার বলল, নাহয় ধার িহসােবই রাখ, বািড় িফের িগেয় �ফরত িদেয় িদও। ওেক জানালাম, আমরা েয়াজেনর �বিশই টাকা িনেয়

এেসিছ, দরকার হেব না। এবার তীরেথর �বানেক কুিলেক �দওয়া টাকা েটা �ফরত িদেত �গেল, ও িকছুেতই �নেব না। বলল, মা  েটা টাকা, তাও

�ফরত �দেব? ভাইয়ার কাছ �থেক ও টাকা আিম �ফরত িনেত পারব না। কী িবপদ, এরা আমােদর �ভেবেছটা কী? বললাম টাকা ভাঙােনা িছলনা বেল

িনেয়িছলাম, �ফরত না িনেল খুব ঃখ পাব। ও আর কথা না বািড়েয় টাকাটা িনেয় িনল।

তীরথ বলল আজ রাতটা ওরা ব ীনারায়েণ �কান একটা ভাল �হােটেল উঠেব, আমরা �যন একই �হােটেল উিঠ। িকছু না বেল চুপ কের বেস, সামেনর

িদেক উদাসভােব তািকেয় রইলাম। স ােবলা বাস এেস ব ীনারায়ণ �পৗঁছেলা। কুিলরা ছুেট এল। একজন পা া পির ার বাংলায় আমােদর বলল তার

ওখােন উঠেত। মি েরর পােশই �স থােক। িজ াসা করলাম, মি রটা �কাথায়? হাত তুেল দূের �দখাল। ঘন কুয়াশায় িকছুই �দখা �গল না। পা া বলল,

আপনারা বাঙািল বেলই বলিছ। কথা েন বুঝেত পারিছ, বাংলা বলেলও বাঙািল নয়। ব বসার খািতের বাংলাটা িশেখেছ। কত টাকা িদেত হেব িজ াসা

করায় বলল, আমােদর যা ই া িদেলই হেব। নাম িজ াসা করায় �স জানাল, 'প ভাই' বলেল এখােন �য �কউ তােক �দিখেয় �দেব। জািননা পাঁচ ভাই

িমেল পাট�নারিশপ ব বসা �ফঁেদেছ কী না। এবার তীরথেক বললাম �য ওরা �তা সকােলই চেল যােব, িক  আমরা এখােন িতন-চার িদন থাকব। দামী

�হােটেল িতন-চার িদন থাকা আমােদর পে  স ব হেব না। কােজই আজ আমরা এই ভ েলােকর বািড়েতই উিঠ। পছ  না হেল কাল অন  �কাথাও িঠক

কের �নওয়া যােব। তারা �যন িকছু মেন না কের। কাল থম বােস তােদর িষেকশ যাওয়ার সময় আমরা এেস, তােদর িবদায় জািনেয় যাব। তীরথ

কুিলর হােত মালপ  িদেয়, মা, �বান আর ভ ীপিতেক িনেয় এিগেয় �গল।

প ভাই-এর সে  একটা বা ােছেল এেসিছল। স বত ওর

অ ািস া । কুিলর হােত মালপ  িদেয়, তার সে  কথা

বলেত বলেত আমরাও এেগালাম। মাধেবর লািঠর নালটা

আলগা হেয় িগেয়িছল। কুিলটা লািঠ েলার ওপর ভর িদেয়

হাঁটিছল। মাধবেক বললাম লািঠ েলা ওর হাত �থেক িনেয়

িনেত। ও বলল, থাক িকছু হেব না। মি ের এেস �পৗঁছলাম।

ও বাবা, এ �তা রীিতমেতা শহর। মি েরর সে ই ডানপােশ

িবরাট একটা �হােটল। েটার মাঝখান িদেয় িসঁিড় �ভে

আমােদর �যেত হেব। পােশর একটা দরজা িদেয়ও মি ের

�ঢাকা যায়। একটু ওপেরই প ভাই-এর আ ানা। একটা

�ঘরা বারা া, শতরি  পাতা আেছ। একজন �মাটােসাটা

যুবক ও একজন বৃ  তােত বেস গ  করেছ। তােদর পাশ

িদেয় পরপর েটা ঘেরর ি তীয়টায় িগেয় ঢুকলাম। �ছাট ঘর,

েটা দরজা একটা জানালা। একটা দরজা িদেয় বারা ায়

�বেরােত হয়। অপরটা পােশর ঘের যাওয়ার। এই দরজাটা

ব । বুঝলাম বাইের বেস থাকা 'জন ঘরটা িনেয়েছন।

পােশর ঘর �থেক ঘন ঘন কািশর আওয়াজ আসেছ। তার মােন

ওরা সংখ ায় িতনজন। আমােদর ঘরটা ভালই। যারা বাইের

যাওয়া বলেত ধুই িবলাসব ল �হােটেলর ঘর �বােঝন,

তােদর কথা বলেত পারব না। িক  আমােদর মেতা যারা এপেথ ধু �দখেতই এেসেছ, এবং ঘর বলেত রােতর িনি  আ য় �বােঝ, তােদর জন  িঠক

আেছ, অ ত আমােদর চেল যােব। যােহাক, প ভাই �লপ এেন িদল। আমােদর মালপ  তােক িছেয় রাখলাম। বারা ায় আসেতই ওরা িজ াসা করল

আমরা �কাথা �থেক আসিছ। আমরা আজেকর সম  ঘটনা বেল বললাম, আজ ব ীনারায়েণর বাস ধরবার জন  ায় ছুেট ছুেট আসার জন ই �বাধহয়

পােয় �বশ ব থা হেয়েছ। পােয় ব থার কথা েনই বৃ  ভ েলাক বলেলন, তাহেল আর এখােন বসা যােব না। �কন বসা যােব না িজ াসা করায়, িতিন

বলেলন ইয়ং �ছেল, এইটুকু পথ �হঁেটই পােয় ব থা হেয় �গল? যুবকিটর �থেক জানলাম, বৃ  তার �কউ হয় না। একতলায় একটা ঘর িনেয় থােকন।

ন'বছর বািড় ছাড়া হেয়, িহমালয় দশ�ন কের �বড়াে ন। বৃ েক বললাম, এপেথ আসার জন  শারীিরক শি  �কান কােজ লােগ না। মেনাবলই সব। বািড়

�কাথায় িজ াসা করােত, িতিন বলেত চাইেলন না। পের �জেনিছলাম তাঁর বািড় নদীয়া �জলায়। ভ েলােকর পােয়র পাতায় িবরাট িবরাট ঘা, লাল রেঙর

ওষুধ লাগােনা আেছ। নলাম �জাঁেকর আ মেণ এই অব া হেয়েছ। মাস হাসপাতােলও িছেলন। একটু পেরই ভ েলাক একতলায় চেল �গেলন।

যুবকিট বলল, তার বািড় ব �মােনর �মমারীেত। �সানার �দাকান আেছ। তারা �কদারনাথ যাওয়ার উে েশ রওনা িদেয় রা ার েসর জন  বাস �যেত না

পারায়, ব ীনারায়ণ চেল এেসেছ। আমরা এখান �থেক �কদারনাথ যাব েন, �সও একসে  �যেত চাইল। তার এক কম�চারী আেছ, তােক খ র ভাড়া

কের �দেব। 



একবার বাইের যাওয়ার জন  নীেচ �নেম �দিখ, একতলার বৃ িট ওই ঠা ায় বাসন ধুে ন। িতিন আমােদর এখােন কী কী �দখবার আেছ জানােলন।

মি ের এলাম। িকছু েণর মেধ ই চ ন চিচ�ত ব ীিবশালেক স ূণ� ন  কের, নতুন ব  পরােনা হ'ল। তাঁর গলার পুরাতন মালার চািহদা �দখলাম খুব।

উপি ত সম  ভ ই হাত বািড়েয় মালা বা ফুেলর টুকেরা িনেত চাইেছ। মূিত�র মাথার মুকুটটা দূর �থেক �দখেলও �চাখ ঝলেস যােব। নলাম ওটার

মূল  নািক এক �কািট টাকা। হেতই পাের, ম ীেদর �যখােন �কািট টাকার স ি  থােক, নারায়েণর থাকেত আপি  �কাথায়? 

কােলা �পাশাক পরা এক পু্েরািহত পুেজার সব

কাজ করেছন। সামান  আরিতর মত হল। নলাম

এবার মি েরর দরজা ব  করা হেব। আমােদর

সে  প ভাই পা াও মি ের িগেয়িছল। তার

�চ ায় সবার আেগ দাঁড়াবার সুেযাগও

�পেয়িছলাম। কেয়কজন �লাক মূিত�র অনিতদূের -

আমােদর আর মূিত�র মাঝখােন বেস। তারা নািক

িভ.আই.িপ. মানুষ। একজন ল া চওড়া �লাক

মি েরর িভতের েবশ করল - সে  বিডগাড�।

নলাম ইিন একজন িভ.িভ.আই.িপ.। মি ের এই

আলাদা ব ব া �দখব আশা কির িন। পা াবীেদর

�কান ে ায়ারায় এ রকম �দিখ িন। অথচ �দেশ

িশখ ধম�াবল ী িভ.িভ.আই.িপ-র অভাব আেছ বেল

�তা মেন হয় না। জয় ব ীিবশাল কী জয়। মি েরর

বাইের �বিরেয় এলাম। 

ঘের িফের িঠক করলাম আগামীকাল সকােল

ভারেতর �শষ াম, 'মানা'র ওপর িদেয় 'বসুধারা' যাব। একতলার �সই বৃ  ভ েলাক বলেলন, �বশ কেয়ক িকেলািমটার দূের শতপ  �লক। খুব সু র

জায়গা, তেব ওখােন �যেত �গেল চােমালী �থেক অি ম অনুমিত প  িনেয় আসেত হয়। জানা িছলনা, তাই আর যাওয়ার �চ া কের লাভ �নই। একটু

পের মি েরর পােশর �দাকােন িট, তরকাির �খেত �গলাম। �দখা হল ঘাংঘািরয়ার �সই বাঙািল ভ েলােকর সে , িযিন আমােদর ভা া � িসয়ার আর

নদীর কথা বেলিছেলন। তাঁর সে  �হমকুে  সাঁতার কাটেত �দখা �সই জাপািন �ছেলিটও রেয়েছ। জেনরই �কান স ী না থাকায় একসােথই রেয়েছন

নলাম। বাঙািল ভ েলাকিটর বািড় মধ েদেশ, ভারত �হিভ ইেলকি ক িলিমেটড-এ কাজ কেরন। আমরা ন ন কানেনর ভা া � িসয়ারটা পার হেয়

�গিছলাম কী না িজ াসা করায়, তাঁেক আমােদর িত  অিভ তার কথা বললাম। এঁর উে া িদেকর �চয়াের আর এক ভ েলাক বেসিছেলন। তাঁেক

�দখেত অেনকটা বাঙািলেদর মেতাই। উিন ইংেরিজেত িজ াসা করেলন, আমরা কী বলিছ। বুঝলাম ইিন বাঙািল নন। আমােদর পিরিচত ভ েলাক তাঁেক

সম  ঘটনা বলােত, িতিন বলেলন, খুব ির  িনেয়িছেলন। �দেশর জন , দেশর জন  �লােক াণ �দয়, আপিন �তা একটা জুেতার জন  াণ িদেতন! 

একুেশ আগ । সকােল ঘুম �থেক উেঠ �গলাম ত কুে  ান করেত। িতনজেন মাঝখােনর �চৗবা াটার জেল নামলাম। ডানপােশ মি েরর িদেক মুখ কের

বসেল, জেলর মেধ  এক �কােণ একটা িসেম  বা পাথেরর াব আেছ। ওটায় সু র বেস থাকা যায়। মাধব আর িদলীপ একটু পেরই মি ের পুেজা

িদেত �গল। আিম গরম জেল বেস গােয়র ব থা কমােত লাগলাম। �সই বাঙািল ভ েলাক ও জাপািন �ছেলিট এেস হািজর হল। বাঙািল ভ েলাক গরম

জেল নামেলন। আর িকছু ণ কািটেয়, জল �থেক উেঠ জাপািন �ছেলিটেক  করলাম, �কন জেল নামেছ না? ইংেরিজেত কথা বলেলও, 'থাওল থাওল'

বেল �স কী �য বলেত চাইেছ, বুঝেত পারিছ না। হঠাৎ বুঝলাম ওর সে  টাওেয়ল �নই। বললাম, ওর স ীর কাছ �থেক �চেয় িনেয় ান করেত, শরীর

একবাের সু  হেয় যােব। কাঁেধর �ঝালা ব াগ �থেক তােক একটু আমস  িদলাম। �চাখ বুেজ খাওয়া �দেখ বুঝলাম, ব িটর সে  তার আেগ পিরচয় না

থাকেলও, আমস  তােক যেথ  তৃ  কেরেছ। �বশ িকছু ণ পের ঘের িফের �দিখ, আমার স ী জন তখনও �ফেরিন। িকছু ণ পের তারা প ােকেট কের

সাদ িনেয় িফের এল। আমরা মি েরর পােশ �হােটেল �গলাম। ওরই বাঁপাশ িদেয় বসুধারা যাবার রা া। এখােন �দিখ �ধাসাও পাওয়া যায়। গরম গরম

�ধাসা আর চা �খেয় আমরা রওনা িদলাম। আেগর িদেনর �সই যুবকিটও আমােদর স ী হল।

এখান �থেক িতন িকেলািমটার দূের ভারেতর �শষ াম 'মানা'।

মি েরর বাঁপােশ, অথ�াৎ �হােটলটার কােছ একটা �নািটশ

�বােড� �লখা আেছ - িবেদিশেদর ওই �নািটশ �বােড�র ওপাের

যাওয়া িনেষধ। জানলাম চােমালী �থেক অনুমিত প  আনেল

িবেদিশেদর বসুধারা �যেত �দওয়া হয়। জাপািন �ছেলিটর আর

বসুধারা �দখা হল না। যাওয়ার পেথ অেনেক বলল, ক ােমরা

িনেয় বসুধারা �যেত �দওয়া হয়, আবার অেনেকই বলল, �যেত

�দওয়া হয় না। আমােদর সে  অিত সাধারণ একটা ভারতীয়

ক ােমরা। �সটা গলায় ঝুিলেয় িনেয় চললাম। ডানপােশ

িমিলটাির আ া, চুর �ঘাড়া ও াক দাঁিড়েয়। একটা ি জ পার

হেয় ওখােন �যেত হয়। একসময় আমরা মানা ােম এেস

হািজর হলাম। �কউ িক  ক ােমরা চাইল না। অেনক েলা বা া

িপছন িপছন পয়সার জন  আসেছ। নলাম এখান �থেক

ঊনচি শ িকেলািমটার দূের িত ত বড�ার। 

একটু এেগােতই �ছাট একটা িমিলটাির ক া । আমােদর �থেক

যুবকিট একটু এিগেয় িগেয়িছল, ও �দখলাম দাঁিড়েয় আেছ।

কােছ �যেত আমার গলায় �ঝালােনা ক ােমরাটা িমিলটািররা

�চেয় িনল। ওরটা আেগই িনেয়েছ। আরও �বশ খািনকটা পথ

�হঁেট আমরা ভীমপুল এেস �পৗঁছলাম। স  নদী, িক  ভীষণ

তার গিত। অস ব রকম গজ�ন কের বেয় যাে । নদীর

পােরর েটা বড় পাথেরর উপর একটা িবশাল পাথর �যন ইেয় রাখা হেয়েছ। একটা দশ-বার ফুেটর ি জ বা পুল। ি েজর �বশ খািনকটা নীচ িদেয়

�সই ভয় র নদী বেয় যাে । নীেচ নদীর িদেক তাকােল মাথা ঘুের যায়। আসবার পেথ েনিছ এটা নািক সর তী নদী। মহা ােনর পেথ যাবার সময়

ভীম এই িবশাল পাথরটা �ফেল, এই পুল �তির কেরন। যােহাক, ওখােন বেস ভাবিছ সর তী নদী কী সারা �দেশর ওপর িদেয়ই বেয় �গেছ? তাহেল

সব�  তার া  এত খারাপ �কন? এই ভ  া  িনেয় কী ভােবই বা �স এতটা পথ পািড় �দয়? এখােন এই ভয় র নদীর ওপর কী অ ুত একটা ি জ!

কত কম খরেচ নদীর ওপর ি জ �তির করা যায়, এখনকার বড় বড় ইি িনয়ারেদর ভীেমর কাছ �থেক �শখা উিচত। �কানরকম র ণােব ণ খরচ ছাড়াই,

যুেগর পর যুগ িদিব  ব বহারেযাগ  হেয় িটঁেক আেছ।



এমন সময় �সই বাঙািল ভ েলাক গলায় এক দামী িবেদিশ ক ােমরা ঝুিলেয় এেস

হািজর হেলন। আমরা তাঁেক িজ াসা করলাম, িতিন কী ভােব ক ােমরা িনেয় এখােন

এেসেছন। িতিন �তা আমােদর কথা েন আ য� হেয় �গেলন। বলেলন, এই ভােবই

গলায় ক ােমরা ঝুিলেয় �সাজা এখােন এেসেছন। পেথ এক িমিলটাির তাঁর সে

আলাপও কেরেছ। িক  �কউ তাঁেক ক ােমরা �রেখ �যেত বেলিন। িদলীপেক বললাম,

তার মােন ক ােমরা িনেয় এখােন আসেত না �দওয়ার �কান ধরাবাঁধা িনয়ম �নই।

আমরা 'জেন আমােদর ক ােমরা �ফরৎ আনেত আেগর ক া টার উে েশ  িফের

�গলাম। মাধব, আমােদর স ী যুবকিট ও বাঙািল ভ েলাক ভীমপুেল বেস থাকেলন।

ক াে  এেস ওখানকার িমিলটাির ধানেক বললাম, "আমরা সাধারণ ভারতীয়,

আমােদর সে র ক ােমরাটাও অিত সাধারণ ভারতীয় ক ােমরা। ব দূর �থেক এখােন

এেসিছ। যিদ অনুমিত �দন তাহেল ভীমপুল বা বসুধারার ছিব িনেয় িগেয়, বািড়র

�লাকেদর �দখােত পাির"। ভ েলাক খুব শা  ও ভ ভােব বলেলন, বসুধারার ছিব

�তালা গভণ�েমে র কড়া বারণ। তাঁর িকছু করার �নই। আমরা জানালাম এক

ভ েলাক ক ােমরা িনেয় ভীমপুেল অেপ া করেছন, তােক �কন িনেয় �যেত �দওয়া

হ'ল? িমিলটাির ভ েলাক সে  সে  িচৎকার কের তাঁর স ীেদর ডাকেলন। ক াে র

িভতর �থেক 'জন স ী �বিরেয় এেস সব েনই, �ঘাড়া িনেয় ঐ বাঙািল ভ েলাকেক

ধরেত যাওয়ার জন  ত হ'ল। ভাবলাম �কন বলেত �গলাম। িক  কথাটা বেল

ভ েলােকর �বাধহয় ম লই কেরিছ। নাহেল িফরবার সময় তাঁর িবপদ হ'তই। আিম

খুব শা  ভােব নরম গলায় িমিলটািরেদর বললাম, আিম গলায় ক ােমরা ঝুিলেয়

বসুধারা যাি লাম। আপনারা ক ােমরাটা এখােন জমা �রেখ �যেত বেলেছন, আিম

জমা িদেয় িদেয়িছ। আমার মেতা ওই ভ েলাকও তাঁর ক ােমরা গলায় ঝুিলেয় িনেয়ই

এখান িদেয় �গেছন। ক ােমরা িনেয় যাওয়া িনেষধ বেল �কান �নািটশ �বাড� �কাথাও

�নই, আপনারাও তাঁর কাছ �থেক ক ােমরা �চেয় �ননিন। ফেল িতিন না �জেন ক েমরা

িনেয় �গেছন। আমার কােছ না চাইেল, আিমও �তা ক ােমরা িনেয়ই চেল �যতাম।

থম �য িমিলটাির অিফসােরর সে  আমরা কথা বলিছলাম, িতিন এবার �বশ কড়া

সুের বলেলন "অস ব, এিদক িদেয় �গেল আমরা ক ােমরা �চেয় িনেয় জমা রাখবই।

ওপাশ িদেয় আর একটা রা া আেছ, �স িদেকও একটা ক া  আেছ। ওিদক িদেয় �গেল, ওই ক াে র কম�ীরা ক ােমরা জমা িনেয় �নেব। ক ােমরা ই া

করেল আপনারা িনেয় �যেত পােরন, তেব রীেল কত ন র পয�  ছিব �তালা হেয়েছ �নাট কের রাখা হেব। িফরবার পেথ �দেখ �নওয়া হেব নতুন কের

আর �কান ছিব �তালা হেয়েছ কীনা। যিদ �কউ ভুলবশতঃ না জািনেয় ক ােমরা িনেয় চেলও যায়, তার ক ােমরা �থেক রীলটা খুেল �নওয়া হেব"। বললাম

- আপনােদর যাওয়ার দরকার �নই। �কান সভ  ভারতীয় ভারত সরকােরর িনেষধ অমান  কের না। ভ েলাকেক আিম আপনােদর কথা বেল ছিব তুলেত

বারণ কের �দব। আমার কথা েন িতিন িজ াসা করেলন, ওই ভ েলাক আমােদর �লাক কী না, বা আমােদর সে  এেসেছন কী না। বললাম িতিন

আমােদর �লাক নন, আমােদর সে  আেসনওিন। তেব িতিন বাঙািল, আমােদর ভাষা �বােঝন। আিম বারণ করেল িতিন কখনই ওখানকার ছিব তুলেবন

না। অিফসারিট এবার অেনকটা নরম হেয় বলেলন, িঠক আেছ, আিম �যন তাঁেক ওখানকার �কান ছিব তুলেত বারণ কির। চেল আসিছলাম, হঠাৎ মেন

হ'ল ব াপারটা আরও একটু পির ার কের �নওয়া েয়াজন। িফের এেস িজ াসা করলাম, ভ েলাক আমার কথায় �কান ছিব তুলেবন না কথা িদেত

পাির। িক  �ফরার পেথ তাঁরা িব াস করেবন �তা? পের �কান ঝােমলা হেব না �তা? অিব ােসর  থাকেল তাঁরা িগেয় ভ েলােকর ক ােমরা িনেয়

আসেত পােরন। অিফসারিট বলেলন িঠক আেছ তাঁেক �যন ছিব তুলেত বারণ কের �দওয়া হয়। পের �কানরকম ঝােমলা করা হেব না। 

িফের এেস �দিখ মাধব ও যুবকিট আমােদর জন

অেপ া কের বেস আেছ। িক  ক ােমরার মািলক

অেনক ণ আেগই ক ােমরা িনেয় বসুধারার

উে েশ যা া কেরেছন। মহা িচ ায় পড়লাম।

মাধবেক সব বললাম। মাধব জানাল, একটু আেগ

িতিন তােক সামেন দাঁড় কিরেয় ভীমপুেলর একটা

ছিব তুেলেছন। কী করা উিচত �ভেব না �পেয়,

এিগেয় চললাম। �বশ িকছু ণ পের, ব দূের নীল

জ ােকট পরা ভ েলাকেক �দখেত �পলাম।

একবাের ফাঁকা রা া। মােঝ মােঝ মানা ােমর

�লােকরা যাতায়াত করেছ। দূের বরফা ািদত

একটা শৃ  �চােখ পড়েছ। হাত �নেড় িচৎকার কের

ভ েলাকেক দাঁড়ােত বলেলও, িতিন নেত �পেলন

না। ভাবলাম রা ায় ছিব তুলেল ানীয় �লােকরা

যিদ ল  কের, তেব তারা হয়ত িমিলটাির ক াে

খবর �দেব। তখন আিমও না এর মেধ  জিড়েয়

পিড়। যােহাক ভ েলাক �বাধহয় হাঁিপেয় িগেয়

একটা জায়গায় বেস পড়েলন। আমরা �জার পােয়

আরও এিগেয় িগেয়, িচৎকার কের তাঁেক অেপ া করেত বললাম। �শেষ কােছ িগেয় সম  ঘটনা খুেল বললাম। ভ েলাক সব েন খুব ভয় �পেয় িগেয়

বলেলন, ইিতমেধ  তাঁর েটা ছিব �তালা হেয় �গেছ। একটা ভীমপুেল, আর একটা মাঝপেথ। আর মা  একটা ছিব তুলেলই এই িফ টা �শষ হেয় যােব।

তাঁেক আর �কান ছিব তুলেত বারণ কের বললাম, িফরবার পেথ ওরা িজ াসা করেল সিত  কথা বলেত। �কান কারেণ অিব াস কের িফ  খুেল ওয়াশ

করেল িতিন খুব িবপেদ পড়েবন। ভ েলাক বলেলন, তার ওয়ািশং চাজ� �দওয়াই আেছ। �সরকম হেল িতিন অনুেরাধ করেবন িফ  খুেল িনেয় ওয়াশ

কের আপি কর ছিব �রেখ িদেয়, বাকী ফেটা অ ত ন  না কের তাঁেক পািঠেয় িদেত। �শষ পয�  তাই িঠক হল।

আবার এিগেয় চললাম। ব দূের বসুধারা ফলস �দখা যাে । িক  যতই হাঁটিছ, দূর  একই থাকেছ বেল মেন হে । রা া খুব একটা ক কর না হেলও,

হাঁটেত আর ভাল লাগেছ না। মানা ােম একটা �বােড� �লখা িছল — বসুধারা পাঁচ িকেলািমটার। অথ�াৎ ব ীনারায়ণ �থেক বসুধারা আট িকেলািমটার পথ।

িক  রা া �যন আর �শষ হেতই চায় না। অবেশেষ বসুধারা পােতর তলায় এেস হািজর হলাম। পাহােড়র চুড়ায় �ভি েলটােরর মেতা একটা গত� �থেক

িম  পাউডােরর মেতা সাদা জল পড়েছ। �কানকােল হয়েতা পাহাড় �বেয়ই জেলর ধারা নামেতা। মেন হয় পাহােড়র েয়র ফেলই এখন পাহােড়র গা

�বেয় না পেড়, ওপর �থেক �সাজা তলায় জল পড়েছ। ওপর �থেক সরাসির জল �যখােন পড়েছ, আর আমরা �যখােন দাঁিড়েয় আিছ, �সখান পয�  সাদা

� িসয়ার। পাশ িদেয় � িসয়ােরর ওপর �গেল, ফলস-এর িঠক তলায় যাওয়া যায়। েনিছ বসুধারার তলায় দাঁড়ােল গােয় যিদ জল না লােগ, তাহেল

বুঝেত হেব �স পাপী। ঝরনার িঠক নীেচ দাঁড়ােল একটুও জল গােয় না �লেগ কী ভােব িনেচ পড়েত পাের �ভেব �পলাম না। মেন হ'ল তেব কী সারা

িনয়ার মানুষই �কান পাপ কাজ কের িন? পােপর জন  আদালেত িবচার-সা ীর হসেন অযথা সময় ও অথ� ন  না কের, এখােন জেলর তলায় দাঁড়

কিরেয় িদেলই �তা ল াঠা চুেক যায়। �স যাই �হাক, � িসয়ার �বেয় লািঠ িনেয় খািনকটা উঠলাম। মাধেবর লািঠ আেগর িদন কুিলর ধকল সইেত না

�পের, নালছাড়া হেয়েছ। বুঝলাম লািঠ িনেয় �চ া করেল ওঠা যােব, িক  �নেম আসা খুব কিঠন হেব। পা হড়েক রা ার ওপর, �যখােন সবাই দাঁিড়েয়

আেছ, �সখান িদেয় গিড়েয় নীেচর চােষর জিমেত চেল �যেত হেব। আে  আে  সাবধােন নীেচ �নেম এলাম। সে  আমস  আেছ, সকেল িমেল খািনকটা

�খলাম। ভাবলাম জাপািন �ছেলটােক আর একটু খাওয়ােল হয়। একটু পের আমরা িফরবার পথ ধরলাম।



রা ায় �কান জেলর ব ব া �নই। কােজই ওই ঝরনার জলই একটু �খেয়, এিগেয় চললাম। মাধব, িদলীপ ও যুবকিট আে  আে  অেনক িপিছেয় পড়ল।

আিম ও ক ােমরা �কেল ািরর নায়ক, গ  করেত করেত এিগেয় চেলিছ। একসময় যুবকিটও এিগেয় এেস আমােদর দেল �যাগ িদল। মাধব ও িদলীপ

এত িপছেন পেড় �গল, �য ওেদর আর �দখেত পাওয়া যাে  না। মাধেবর হাঁটুেত একটা ব থা হেয়েছ। িচ া হ'ল �কান অসুিবধায় পড়ল কী না। িকছু ণ

অেপ া করার পর, ওেদর আবার ব দূের �দখেত �পলাম। একসময় আমরা �সই িমিলটাির ক াে র কাছাকািছ চেল এলাম। �কানরকম ঝােমলা হেল

আিমও মুশিকেল পড়েত পাির �ভেব কায়দা কের ওেদর �থেক িপিছেয় �গলাম। আমরা িতনজন যখন ক াে  এেস �পৗঁছলাম, �দখলাম যুবকিট আমােদর

জন  অেপ া করেছ। বাঙািল ভ েলাক তাঁর ক ােমরা সেমত ভালভােব িফের �গেছন। বুঝলাম �কান ঝােমলা হয় িন, িমিলটািররা তােদর কথা �রেখেছ।

ক ােমরা �ফরত িনলাম। পােশই কেয়কজন বৃ া �ভড়ার �লাম িদেয় ক ল বা ওই জাতীয় িকছু �তির করেছন। কেয়কটা বা া তাঁেদর িঘের �খলা করেছ।

একজন বৃ া একটা বালিত িনেয় এেস আমায় কী বলেলন, বুঝেত পারলাম না। আবার িজ াসা করােত িতিন বলেলন, আমার ওয়াটার বটলটার কত

দাম? আমােদর �দেশ এ েলা স া কী না? বললাম এটার দাম সাত টাকা। িতিন বলেলন �য িতিন আমােক সাতটা টাকা িদে ন, আিম �যন তাঁেক এটা

িদেয় িদই। আিম ই া করেল তাঁর বালিতটা িনেয়ও এটা তাঁেক িদেত পাির। এরকম �য �কান াব আসেত পাের, ে ও ভািব িন। বললাম আমরা

আরও অেনক জায়গায় যাব। রা ায় খাবার জেলর েয়াজন হেব। বালিত কেরও জল িনেয় যাওয়া স ব নয়। কােজই আিম এটা তাঁেক িদেত পারিছনা

বেল ঃিখত। মানুষ িলর সরলতা �দেখ অবাক লাগল।

আবার হাঁটেত  কের িকছু েণর মেধ ই মানা

ােম এেস উপি ত হলাম। আই.িট.িব. পুিলশ

ক াে র উে া িদেকর একটা চােয়র �দাকােন

বেস অ তঃ বছর কেয়েকর পুরেনা চানাচুর িকেন,

চা করেত বললাম। চানাচুরই এই �দাকােনর

একমা  খাদ ব । আমরা চােয়র অেপ ায় বেস

আিছ। বেস আেছ আই.িট.িব. পুিলেশ �পাে ড

'জন ভ েলাক। একজেনর বািড় �বনারস,

অপরজন িবহােরর �লাক। তারা আমােদর সব কথা

েন বলল, আমােদর ক ােমরাটা জামার তলায়

ঢুিকেয় িনেয় যাওয়া উিচত িছল। ওপর �থেক �দখা

না �গেল, �কউ সাচ� করেতা না। ভাবলাম একই

কােজ িনযু  'জন কী চমৎকার 'রকম কথা

বলেছ। ধন  আমােদর িনরাপ া ব ব া! সাহস

একটু �বেড় �গল। পুিলশ ক া েক সা ী �রেখ,

দূেরর ােমর ছিব িনলাম। �দাকানদার এখনও চা

�তির করেছ। হঠাৎ �দিখ পাথের �থঁেতা কের, �স

কী �যন চােয়র �কটিলেত িদেয় িদল। পিরমােণও

অেনকটা। িজ াসা করেত �দাকানদার জানাল,

মশলা। ভাবলাম এখানকার অেনক চােয়র �দাকােনর মেতা, এলাচ বা গরম মশলা জাতীয় িকছু িদেয়েছ। ও বাবা! চােয় একটা চুমুক িদেয়ই অব া

�শাচনীয়। খােব কার সাধ ! একগাদা �গালমিরচ চােয় �থঁেতা কের �দওয়া হেয়েছ। জীবেন এই থম ঝাল চা �খেয় ধন  হলাম! যােহাক, চা �শষ কের

মি েরর পােশর �হােটেল িফের এলাম। অেনক �বলা হেয় �গেছ। পরটা আর চা �খেয়, �গলাম �শাণ য়াগ যাওয়ার বােসর খবর িনেত। তীরেথর কথা খুব

মেন পড়েছ। আজ সকােল আমােদর ঘুম �থেক উঠেত অেনক �দির হেয় িগেয়িছল। ওর বাস খুব �ভাের ব ীনারায়ণ �ছেড় চেল �গেছ। 

�কদারনাথ �যেত হেল, �শাণ য়াগ পয�  বােস যাওয়া যােব। খবর �পলাম বাস ছাড়ার ঘ াখােনক আেগ িটিকট �দওয়া হয়। �কদােরর রা া খুব খারাপ

হেয় আেছ। ওিদক �থেক �কান বাস আসেছ না। ওিদক �থেক বাস এেল, তেব এিদেকর বােসর িটিকট �দওয়া হেব। ঘের িফের এেস �দিখ একতলায়

িসঁিড়র পােশ, বৃ  ভ েলােকর পােশর ঘের, চার-পাঁচজন যুবক বেস আেছ। প ভাই আর ওই বৃ  ভ েলাকও আেছন। বৃ  আমােদর কথা �বাধহয় এেদর

আেগই বেলেছন। কারণ আমরা আসেতই তারা আমােদর �ডেক কথা বলেত  করল। সবাই বাঙািল। 'জেনর বািড় আসানেসােল। ওেদর মেধ  'জন

নািক অমরনাথ ও �কদারনাথ হেয় এখােন এেসেছ। বাকীরা �কদারনােথই থম �গিছল। �সখান �থেক একটু আেগ এখােন এেস �পৗঁেছেছ। একসে

অমরনাথ, ও �কদার-ব ী �যেত, আেগ কােরার কথা েনিছ বেল মেন করেত পারিছ না। তবু মনটা �বশ পুলিকত হেয় �গল। বাস তাহেল �কদারনাথ

�থেক এেসেছ। ওরা জানাল, মাঝ রা ায় েসর জন  তােদর অেনক ণ আটেক থাকেত হেয়িছল। গত 'িদন �কান বাস আেস িন। �কদারনাথ �থেক

আজই থম বাস এেসেছ তােদর িনেয়। ওরা এখান �থেক ন ন কানন, �হমকু  সােহব যােব। ওেদর সম  ে র উ র িদেয়, আমরা �কদােরর রা ার

একটা �মাটামুিট অব া �জেন িনলাম।

ায় স ার সময় আবার বাস াে  �গলাম। �সই যুবকিটও তার �কদার যাবার জন  �শান য়ােগর '�টা িটিকট কাটার টাকা িদেয় িদল। কাউ ােরর

ভ েলাক জানােলন, এই পেথ থেম যমুেনা ী, তারপর গে া ী, তারপর �কদারনাথ হেয় সব �শেষ ব ীনারায়ণ যাওয়া সুিবধাজনক। তাই সকেল ঐ

ভােবই এই চার জায়গায় যায়। যারা ধুমা  �কদার-ব ী যায়, তারাও থেম �কদারনাথ িগেয়, �সখান �থেক ব ীনারায়ণ আেস। �কদার �থেক ব ী

আসার বাস অেনক আেছ। আজ রা া পির ার হেয় যাওয়ায়, ওিদক �থেক িকছু বাস এেসেছ। আগামীকালও �বশ িকছু বাস আসেব। তেব এিদক �থেক

�সাজা �শান য়াগ যাওয়ার �বিশ বাস �নই। কাল সকাল ন'টায় �সাজা �শান য়াগ যাওয়ার একটাই বাস ছাড়েব, এবং �সটা স ােবলা �শান য়াগ

�পৗঁছেব। কাল সারািদেন ঐ একটাই িডের  বাস, বা এখানকার ভাষায় "যা াবাস" আেছ। আর একভােব আমরা �যেত পাির। সকাল ছ'টার বােস

য়াগ িগেয়, ওখান �থেক �শান য়ােগর বাস ধরেত পাির। �পৗঁছেত �পৗঁছেত �সই স াই হেয় যােব। ভাবলাম 'ভােবই �পৗঁছেত যিদ স া হেয় যায়,

তেব যা াবােসই যাওয়া ভাল। বাস বদল করবার ঝােমলা �নই, বসবার জায়গা না পাওয়ার ঝুঁিক �নই। সবেশেষ জানা �গল, যা াবােসর িটিকট এখন

পাওয়া যােব না - কাল সকাল আটটায়। 

িফের এলাম। স া গিড়েয় রাি  নামল। মাধব ও িদলীপ �গল মি ের আরিত �দখেত। আিম সুটেকস �গাছােত বসলাম। �বশ িকছু ণ পের স ীরা িফের

এেস আমার কােজ সাহায  করেত  কের িদল। সুটেকস ও কাঁেধর একটা ব াগ িছেয় রাখলাম। কাল সকােল �হা -অল �বঁেধ �ফলেলই হেব।

প ভাই একটা ব ীনারায়েণর মালা িনেয় এল। আমােদর িতনজেনর নামধাম ওর খাতায় টুেক িনল। নাম, বাবার নাম, �গা  ইত ািদ অিত েয়াজনীয়

িবষয় �জেন িনেয়, ম  পেড় িতনজনেকই কপােল চ েনর �ফাঁটা পিড়েয় িদল। হােত খািনকটা কের পুেজার চরণামৃতও িদল। মাধব ও িদলীপ তােক

ভি ভের ণাম করল। আেরকটু পের �হােটেল িগেয় রােতর খাবার �খেয় এলাম। িকছু ণ িনেজরা গ জব কের সময় কাটালাম। আজ একুেশ আগ ,

বািড় �থেক িদন আে ক হ'ল এেসিছ। বািড়র কথা খুব মেন পড়েছ। �য যার বািড়েত িচিঠ িলেখ, েয় পড়লাম।

(এরপর আগামী সংখ ায়)

আেগর পব� – ফুেলর �দেশ িকছু ণ
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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। 'আমােদর ছুিট' পি কার িনয়িমত �লখক, পাঠক, সমােলাচক এবার �থেক �নেম পেড়েছন

কীেবােড�-মাউেস সহেযািগতােতও।
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ধারাবািহক মণকািহিন - িহমালেয়র ডােয়ির (তৃতীয় পব�)

আেগর পব� – ফুেলর �দেশ িকছু ণ

ব ীনারায়ণ �থেক মানা ও বসুধারা

সুবীর কুমার রায়

পূব� কািশেতর পর -

পরটা েলা গরম কের িনেয় কিফর সে  �খেত ভালই লাগল। মাধব িগেয় ক ল েলা ে ায়ারা কতৃ�প েক �ফরৎ িদেয়, আমােদর িজিনস েলা িনেয়

এল। �দাকােন বেসই ঘাংিরয়া ে ায়ারার একটা ছিব িনলাম। কেয়কজন িমিলটাির, �দাকােনর বাইের দাঁিড়েয় চা খাে । অেনকিদন বািড় �ছেড়

�বিরেয়িছ। �গাটা পৃিথবীর �কান খবর আমরা এতিদন পাইিন। ওেদর হােত �রিডও �দেখ খবর িজ াসা করলাম, ওরা জানাল, ধান ম ী চরণ িসং

পদত াগ কেরেছন। ওসব খবর তখন �মােটই মুখেরাচক মেন হল না। দাম িমিটেয় �গািব ঘােটর উে েশ  হাঁটেত  করলাম। ন ন কানন �থেক

িফরবার পেথ চারজন যুবেকর সােথ �দখা হেয়িছল। তারা �বাধহয় �হমকু  সােহব পের যােব। তােদর একজেনর হােত �দখলাম, সাদা �বশ কেয়কটা

কাগজ য  কের পিলিথন �পপাের �মাড়া। আলাপ হেল িজ াসা কেরিছলাম এই কাগজ েলা কী জন  িনেয় যাে । উ ের একজন বেলিছল, এ েলা

িটং �পপার, এটা িদেয় মুেড় কমল িনেয় যােব। তােত নািক ফুল অেনকিদন টাটকা থােক। আিম �হেস বললাম, '�মৗয়া গােছর িমি  ছায়া িটং িদেয়

েষ, ধুেয় মুেছ সাবধােনেত রাখিছ ঘের পুেষ', �গােছর ব াপার বলেছন। সিত ই কী িটং �পপাের মুেড় রাখেল, ফুল অেনকিদন ভাল ও টাটকা থােক?

ওরা বলল তাই েনেছ। বললাম, ন ন কানেন িক  কমল পােবন না, কমল িনেত �গেল �হমকু  সােহব �যেত হেব। ওরা তবু বলেলা না না,

ন ন কানেনই �তা আসল কমল পাওয়া যায়। বললাম - 'বার ঘুের আসলাম, আসল নকল একটাও �তা �চােখ পেড় িন। �দখুন �চ া কের, �ব

অফ লাক। এখন হঠাৎ ওেদর কথা এেস পড়ায়, িদলীপ বলল, আেগ জানেল িটং �পপার িনেয় আসতাম। এেক কমল খুব একটা �বিশ �নওয়া হয়

িন, তাও আবার যিদ ভাল না থােক, তেব ঃেখর �শষ থাকেব না। 

সকালেবলা তীরথ চেল যাওয়ার আেগ, আমােদর একটা পিলিথন ব ােগ কের, ওেদর বািড়েত �তির িঘেয় ভাজা আটার মেতা এক কার খাবার িদেয়

�গেছ। রা ায় খবর �পলাম িবেকল চারেটর সময় �শষ বাস পাওয়া যােব। হােত সময় খুব অ । �কান �দাকােন চা পয�  না �খেয়, তীরেথর �দওয়া

নতুন খাবার মুেখ পুের, আমরা ায় ছুেট �নেম চেলিছ। �হমকু , ন ন কানন �থেক িফরিছ বেল, পেথ �হমকু গামী পা াবীরা আমােদর সােথ কথা

বলেছ, �খাঁজখবর িনে । অ  কথায় আলাপ �সের, আবার সামেন এিগেয় চেলিছ। জ লচিটেত এেস আমরা চা �খলাম, সে  তীরেথর �দওয়া

আটাভাজা। িজিনসটা নতুন হেলও, �খেত �বশ ভালই। এখােন আবার নলাম ব ীনারায়ণ যাবার বাস, �পৗেন পাঁচটার সময় পাওয়া যােব। বুেক নতুন

আশা িনেয় দাম িমিটেয় ছুটলাম। একনাগােড় নীেচর িদেক নামেত নামেত, পা েলা �বশ ব থা করেছ। যতদূর দৃি  যায় �দখবার �চ া করিছ নীেচর

ে ায়ারা �দখেত পাওয়া যায় কী না। এখনও িকছু নজের পেড় িন। আরও িকছু পথ চলার পর, হঠাৎ দূের, ব দূের, আমােদর আকাি ত ে ায়ারার

�দখা িমলল। এবার আমােদর হাঁটার গিত আরও �বেড় �গল। সবিকছু িঠক থাকেল, আজই আমরা ব ীনারায়ণ �পৗঁছি । �শষ পয�  ে ায়ারার সামেন

এেস হািজর হলাম। সামেন কেয়কজন পা াবী বেস আেছ। তীরথেক �দখলাম না। সময় ন  না কের, �দাতলায় মাল রাখার ঘের �গলাম। বাইের �থেক

দরজায় তালা ঝুলেছ। এিদেক ায় সােড় চারেট বােজ। �দৗেড় �গলাম কুিল ডাকেত। একজন কুিলর কােছই জানেত পারলাম, এক পা াবীর কােছ মাল

রাখার ঘেরর চািব থােক, এবং �স বাস রা ায় �গেছ। মাধবেক ডুি েকট চািব কার কােছ থােক �জেন মাল �নওয়ার ব ব া করেত বেল, ছুটলাম বাস

রা ার িদেক। কুিলটা জানােলা �সই পা াবীিট িমিলটাির রেঙর জামা ও পায়জামা পের আেছন। মাধবেক বললাম, ভ েলাকেক খুঁেজ পািঠেয় িদি  আর

রা ায় বাস থামাবার জন  অেপ া করিছ। �দিখ যিদ অনুেরাধ কের বাসটােক পাঁচ-সাত িমিনট �বিশ সময় দাঁড় করােনা যায়। বাস রা ায় যাবার পেথই

পা াবী ভ েলাকিটর সে  �দখা হেয় �গল। হাতেজাড় কের তাঁেক তাড়াতািড় ঘর খুেল মালপ  বার কের �দওয়ার জন  অনুেরাধ করলাম। এও জানালাম

�য আমার 'জন স ী ে ায়ারায় কুিল িনেয় অেপ া করেছ। িতিন স িত জািনেয় �জার কদেম ে ায়ারার িদেক পা চালােলন। খািনক িবরি ও

লাগিছল �য তীরথ আমােদর জন  অেনক করেছ িঠকই, িক  বাধ তামূলকভােব এই ে ায়ারায় থাকাটা ভােলালাগিছলনা, অেনকটা ওেদর মেতা

কেরই চলেত হি ল। তীরেথর �দখা না �পেয় �যন একটু ি ই �পলাম, মেন হল ব ীনারায়ণ িগেয় িনেজেদর পছ  মেতা �যেকান �হােটেল ওঠা যােব।

আর আমােদর ে ায়ারায় মালপ  িনেয় লাইন িদেয় উ া েদর মেতা রাত কাটােত হেব না। এইসব ভাবেত ভাবেত বাস রা ায় এেস, সামেন তািকেয়

চমেক উঠলাম। তীরথ দাঁিড়েয়। ওর মা, �বান ও ভ ীপিত একটা চােয়র �দাকােন �বে  বেস আেছন। তীরথ আমায় �দেখই ায় ছুেট এেস, ন ন কানন

স ে  নানারকম  করেত  কের িদল। ওেক জুেতা হারােনার গ  বললাম। ওর মােক িনেজর ভাষায় ঘটনাটা বলল। নতুন নতুন ফুল কী কী

�দেখিছ, এবং কবরখানার কথা বলেত, ও এ েলা �দখেত না পাওয়ার জন  আফেসাস কের বলল, গতকাল আর একটু ক  কের এিগেয় �গেলই ভাল

হত। ও আজ এখােনই থাকেব বেল ি র কেরিছল। িক  ভ ীপিত হঠাৎ অসু  হেয় পড়ায়, আজই ব ীনারায়ণ যাে । কাল �ভাের গরমকুে  ান �সের

�দেশর উে েশ  রওনা �দেব। ও চেল যাে , এবং �কন চেল যাে  জািনেয়, ে ায়ারায় একটা িচিঠ িলেখ �রেখ এেসেছ, আমােদর �দওয়ার জন ।
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অেনক ণ সময় �কেট �গল, মাধবেদর পা া �নই।

তীরথেক বললাম, একটু এিগেয় �দিখ। ও বলল,

িচ া �কােরা না, ওরা িঠক সমেয় চেল আসেব।

একটু পেরই অেনক দূের মাধব, িদলীপ ও কুিলেক

লাইন িদেয় আসেত �দখা �গল। সবার জন  চােয়র

অড�ার িদেয়, এিগেয় িগেয় মাল িনলাম। হা া বৃি

 হওয়ায়, দাঁিড়েয় থাকা একটা গািড়র তলায়

মালপ েলা ঢুিকেয় রাখলাম। চা িদেয় �গল।

একটাও চুমুক �দবার আেগই বাস এেস �গল। চা

�ফেল �রেখ বােসর ছােদ উেঠ মালপ  সািজেয়

রাখলাম। কুিলর পয়সা িদেত িগেয় �দখা �গল

খুচেরা �নই। তীরেথর �বােনর কাছ �থেক েটা টাকা

িনেয়, কুিলেক িবদায় করলাম। আিম ও মাধব

বােসর ছােদ মাল �তালায় ব  িছলাম। মালপ

তুেল �রেখ এেস �দিখ, তীরেথর মা আমােদর জন

কাপড় �পেত বসার জায়গা সংর ণ কের �রেখেছন।

আমরা সবাই বােস বসার জায়গা �পলাম।

ব ীনারায়ণ পয�  বাস ভাড়া মা   টাকা পঁচা র

পয়সা। তীরথ আমােদর বাস ভাড়াও িদেত �গল।

আমরা িকছুেতই রাজী না হওয়ায় বলল, িঠক আেছ,

তাহেল �তামরা �তামােদর ভাড়া দাও, আিম আমােদর চারজেনর ভাড়া িদি ।

বাস �ছেড় িদল। আগামীকাল সকােলর পর আর আমােদর �কান িদন �দখা হেবনা বেল, তীরেথর মা খুব ঃখ কাশ করেলন। বললাম মন খারাপ

করেবন না। পৃিথবীটা �গাল, একিদন না একিদন আবার �দখা হেবই। তাছাড়া �কানিদন পা ােব যাওয়ার সুেযাগ আসেল আপনােদর ওখােন �তা যাবই।

খুব খুশী হেয় বলেলন, �তামােদর যতিদন ইে , আমার ওখােন � মেস থাকেত পার। তীরথ এবার বলেলা, রায় তুিম �তা গান জান। সামেনই আমার

িবেয়। তুিম �তামার ব ুেদর িনেয় আসেব, হারেমািনয়াম বাজােব। নতুনদার সােথ �কাথায় �যন িনেজর িমল খুঁেজ �পলাম। একটু �থেম, তীরথ হঠাৎ

বলল, যিদ িকছু মেন না কেরা �তা একটা কথা বলতাম। �তামরা িতনজেন যােব অেনক জায়গা। �হলং এর মেতা পেথ আরও িবপদ আসেত পাের।

আমার কােছ যেথ  টাকা আেছ, েয়াজন হেল িকছু �রেখ দাও। পের �কান কারেণ েয়াজন হেল আর আমার সে  �দখা হেব না, িবপেদ পড়েব। ওর

মাও বলেলন তীরেথর �থেক িকছু টাকা িনেয় �রেখ দাও �বটা। তাঁেক বললাম, কথাটা েন খুব ভাল লাগল। আমােদর টাকার আর েয়াজন হেব না,

ধন বাদ। তবু তীরথ আবার বলল, নাহয় ধার িহসােবই রাখ, বািড় িফের িগেয় �ফরত িদেয় িদও। ওেক জানালাম, আমরা েয়াজেনর �বিশই টাকা িনেয়

এেসিছ, দরকার হেব না। এবার তীরেথর �বানেক কুিলেক �দওয়া টাকা েটা �ফরত িদেত �গেল, ও িকছুেতই �নেব না। বলল, মা  েটা টাকা, তাও

�ফরত �দেব? ভাইয়ার কাছ �থেক ও টাকা আিম �ফরত িনেত পারব না। কী িবপদ, এরা আমােদর �ভেবেছটা কী? বললাম টাকা ভাঙােনা িছলনা বেল

িনেয়িছলাম, �ফরত না িনেল খুব ঃখ পাব। ও আর কথা না বািড়েয় টাকাটা িনেয় িনল।

তীরথ বলল আজ রাতটা ওরা ব ীনারায়েণ �কান একটা ভাল �হােটেল উঠেব, আমরা �যন একই �হােটেল উিঠ। িকছু না বেল চুপ কের বেস, সামেনর

িদেক উদাসভােব তািকেয় রইলাম। স ােবলা বাস এেস ব ীনারায়ণ �পৗঁছেলা। কুিলরা ছুেট এল। একজন পা া পির ার বাংলায় আমােদর বলল তার

ওখােন উঠেত। মি েরর পােশই �স থােক। িজ াসা করলাম, মি রটা �কাথায়? হাত তুেল দূের �দখাল। ঘন কুয়াশায় িকছুই �দখা �গল না। পা া বলল,

আপনারা বাঙািল বেলই বলিছ। কথা েন বুঝেত পারিছ, বাংলা বলেলও বাঙািল নয়। ব বসার খািতের বাংলাটা িশেখেছ। কত টাকা িদেত হেব িজ াসা

করায় বলল, আমােদর যা ই া িদেলই হেব। নাম িজ াসা করায় �স জানাল, 'প ভাই' বলেল এখােন �য �কউ তােক �দিখেয় �দেব। জািননা পাঁচ ভাই

িমেল পাট�নারিশপ ব বসা �ফঁেদেছ কী না। এবার তীরথেক বললাম �য ওরা �তা সকােলই চেল যােব, িক  আমরা এখােন িতন-চার িদন থাকব। দামী

�হােটেল িতন-চার িদন থাকা আমােদর পে  স ব হেব না। কােজই আজ আমরা এই ভ েলােকর বািড়েতই উিঠ। পছ  না হেল কাল অন  �কাথাও িঠক

কের �নওয়া যােব। তারা �যন িকছু মেন না কের। কাল থম বােস তােদর িষেকশ যাওয়ার সময় আমরা এেস, তােদর িবদায় জািনেয় যাব। তীরথ

কুিলর হােত মালপ  িদেয়, মা, �বান আর ভ ীপিতেক িনেয় এিগেয় �গল।

প ভাই-এর সে  একটা বা ােছেল এেসিছল। স বত ওর

অ ািস া । কুিলর হােত মালপ  িদেয়, তার সে  কথা

বলেত বলেত আমরাও এেগালাম। মাধেবর লািঠর নালটা

আলগা হেয় িগেয়িছল। কুিলটা লািঠ েলার ওপর ভর িদেয়

হাঁটিছল। মাধবেক বললাম লািঠ েলা ওর হাত �থেক িনেয়

িনেত। ও বলল, থাক িকছু হেব না। মি ের এেস �পৗঁছলাম।

ও বাবা, এ �তা রীিতমেতা শহর। মি েরর সে ই ডানপােশ

িবরাট একটা �হােটল। েটার মাঝখান িদেয় িসঁিড় �ভে

আমােদর �যেত হেব। পােশর একটা দরজা িদেয়ও মি ের

�ঢাকা যায়। একটু ওপেরই প ভাই-এর আ ানা। একটা

�ঘরা বারা া, শতরি  পাতা আেছ। একজন �মাটােসাটা

যুবক ও একজন বৃ  তােত বেস গ  করেছ। তােদর পাশ

িদেয় পরপর েটা ঘেরর ি তীয়টায় িগেয় ঢুকলাম। �ছাট ঘর,

েটা দরজা একটা জানালা। একটা দরজা িদেয় বারা ায়

�বেরােত হয়। অপরটা পােশর ঘের যাওয়ার। এই দরজাটা

ব । বুঝলাম বাইের বেস থাকা 'জন ঘরটা িনেয়েছন।

পােশর ঘর �থেক ঘন ঘন কািশর আওয়াজ আসেছ। তার মােন

ওরা সংখ ায় িতনজন। আমােদর ঘরটা ভালই। যারা বাইের

যাওয়া বলেত ধুই িবলাসব ল �হােটেলর ঘর �বােঝন,

তােদর কথা বলেত পারব না। িক  আমােদর মেতা যারা এপেথ ধু �দখেতই এেসেছ, এবং ঘর বলেত রােতর িনি  আ য় �বােঝ, তােদর জন  িঠক

আেছ, অ ত আমােদর চেল যােব। যােহাক, প ভাই �লপ এেন িদল। আমােদর মালপ  তােক িছেয় রাখলাম। বারা ায় আসেতই ওরা িজ াসা করল

আমরা �কাথা �থেক আসিছ। আমরা আজেকর সম  ঘটনা বেল বললাম, আজ ব ীনারায়েণর বাস ধরবার জন  ায় ছুেট ছুেট আসার জন ই �বাধহয়

পােয় �বশ ব থা হেয়েছ। পােয় ব থার কথা েনই বৃ  ভ েলাক বলেলন, তাহেল আর এখােন বসা যােব না। �কন বসা যােব না িজ াসা করায়, িতিন

বলেলন ইয়ং �ছেল, এইটুকু পথ �হঁেটই পােয় ব থা হেয় �গল? যুবকিটর �থেক জানলাম, বৃ  তার �কউ হয় না। একতলায় একটা ঘর িনেয় থােকন।

ন'বছর বািড় ছাড়া হেয়, িহমালয় দশ�ন কের �বড়াে ন। বৃ েক বললাম, এপেথ আসার জন  শারীিরক শি  �কান কােজ লােগ না। মেনাবলই সব। বািড়

�কাথায় িজ াসা করােত, িতিন বলেত চাইেলন না। পের �জেনিছলাম তাঁর বািড় নদীয়া �জলায়। ভ েলােকর পােয়র পাতায় িবরাট িবরাট ঘা, লাল রেঙর

ওষুধ লাগােনা আেছ। নলাম �জাঁেকর আ মেণ এই অব া হেয়েছ। মাস হাসপাতােলও িছেলন। একটু পেরই ভ েলাক একতলায় চেল �গেলন।

যুবকিট বলল, তার বািড় ব �মােনর �মমারীেত। �সানার �দাকান আেছ। তারা �কদারনাথ যাওয়ার উে েশ রওনা িদেয় রা ার েসর জন  বাস �যেত না

পারায়, ব ীনারায়ণ চেল এেসেছ। আমরা এখান �থেক �কদারনাথ যাব েন, �সও একসে  �যেত চাইল। তার এক কম�চারী আেছ, তােক খ র ভাড়া

কের �দেব। 



একবার বাইের যাওয়ার জন  নীেচ �নেম �দিখ, একতলার বৃ িট ওই ঠা ায় বাসন ধুে ন। িতিন আমােদর এখােন কী কী �দখবার আেছ জানােলন।

মি ের এলাম। িকছু েণর মেধ ই চ ন চিচ�ত ব ীিবশালেক স ূণ� ন  কের, নতুন ব  পরােনা হ'ল। তাঁর গলার পুরাতন মালার চািহদা �দখলাম খুব।

উপি ত সম  ভ ই হাত বািড়েয় মালা বা ফুেলর টুকেরা িনেত চাইেছ। মূিত�র মাথার মুকুটটা দূর �থেক �দখেলও �চাখ ঝলেস যােব। নলাম ওটার

মূল  নািক এক �কািট টাকা। হেতই পাের, ম ীেদর �যখােন �কািট টাকার স ি  থােক, নারায়েণর থাকেত আপি  �কাথায়? 

কােলা �পাশাক পরা এক পু্েরািহত পুেজার সব

কাজ করেছন। সামান  আরিতর মত হল। নলাম

এবার মি েরর দরজা ব  করা হেব। আমােদর

সে  প ভাই পা াও মি ের িগেয়িছল। তার

�চ ায় সবার আেগ দাঁড়াবার সুেযাগও

�পেয়িছলাম। কেয়কজন �লাক মূিত�র অনিতদূের -

আমােদর আর মূিত�র মাঝখােন বেস। তারা নািক

িভ.আই.িপ. মানুষ। একজন ল া চওড়া �লাক

মি েরর িভতের েবশ করল - সে  বিডগাড�।

নলাম ইিন একজন িভ.িভ.আই.িপ.। মি ের এই

আলাদা ব ব া �দখব আশা কির িন। পা াবীেদর

�কান ে ায়ারায় এ রকম �দিখ িন। অথচ �দেশ

িশখ ধম�াবল ী িভ.িভ.আই.িপ-র অভাব আেছ বেল

�তা মেন হয় না। জয় ব ীিবশাল কী জয়। মি েরর

বাইের �বিরেয় এলাম। 

ঘের িফের িঠক করলাম আগামীকাল সকােল

ভারেতর �শষ াম, 'মানা'র ওপর িদেয় 'বসুধারা' যাব। একতলার �সই বৃ  ভ েলাক বলেলন, �বশ কেয়ক িকেলািমটার দূের শতপ  �লক। খুব সু র

জায়গা, তেব ওখােন �যেত �গেল চােমালী �থেক অি ম অনুমিত প  িনেয় আসেত হয়। জানা িছলনা, তাই আর যাওয়ার �চ া কের লাভ �নই। একটু

পের মি েরর পােশর �দাকােন িট, তরকাির �খেত �গলাম। �দখা হল ঘাংঘািরয়ার �সই বাঙািল ভ েলােকর সে , িযিন আমােদর ভা া � িসয়ার আর

নদীর কথা বেলিছেলন। তাঁর সে  �হমকুে  সাঁতার কাটেত �দখা �সই জাপািন �ছেলিটও রেয়েছ। জেনরই �কান স ী না থাকায় একসােথই রেয়েছন

নলাম। বাঙািল ভ েলাকিটর বািড় মধ েদেশ, ভারত �হিভ ইেলকি ক িলিমেটড-এ কাজ কেরন। আমরা ন ন কানেনর ভা া � িসয়ারটা পার হেয়

�গিছলাম কী না িজ াসা করায়, তাঁেক আমােদর িত  অিভ তার কথা বললাম। এঁর উে া িদেকর �চয়াের আর এক ভ েলাক বেসিছেলন। তাঁেক

�দখেত অেনকটা বাঙািলেদর মেতাই। উিন ইংেরিজেত িজ াসা করেলন, আমরা কী বলিছ। বুঝলাম ইিন বাঙািল নন। আমােদর পিরিচত ভ েলাক তাঁেক

সম  ঘটনা বলােত, িতিন বলেলন, খুব ির  িনেয়িছেলন। �দেশর জন , দেশর জন  �লােক াণ �দয়, আপিন �তা একটা জুেতার জন  াণ িদেতন! 

একুেশ আগ । সকােল ঘুম �থেক উেঠ �গলাম ত কুে  ান করেত। িতনজেন মাঝখােনর �চৗবা াটার জেল নামলাম। ডানপােশ মি েরর িদেক মুখ কের

বসেল, জেলর মেধ  এক �কােণ একটা িসেম  বা পাথেরর াব আেছ। ওটায় সু র বেস থাকা যায়। মাধব আর িদলীপ একটু পেরই মি ের পুেজা

িদেত �গল। আিম গরম জেল বেস গােয়র ব থা কমােত লাগলাম। �সই বাঙািল ভ েলাক ও জাপািন �ছেলিট এেস হািজর হল। বাঙািল ভ েলাক গরম

জেল নামেলন। আর িকছু ণ কািটেয়, জল �থেক উেঠ জাপািন �ছেলিটেক  করলাম, �কন জেল নামেছ না? ইংেরিজেত কথা বলেলও, 'থাওল থাওল'

বেল �স কী �য বলেত চাইেছ, বুঝেত পারিছ না। হঠাৎ বুঝলাম ওর সে  টাওেয়ল �নই। বললাম, ওর স ীর কাছ �থেক �চেয় িনেয় ান করেত, শরীর

একবাের সু  হেয় যােব। কাঁেধর �ঝালা ব াগ �থেক তােক একটু আমস  িদলাম। �চাখ বুেজ খাওয়া �দেখ বুঝলাম, ব িটর সে  তার আেগ পিরচয় না

থাকেলও, আমস  তােক যেথ  তৃ  কেরেছ। �বশ িকছু ণ পের ঘের িফের �দিখ, আমার স ী জন তখনও �ফেরিন। িকছু ণ পের তারা প ােকেট কের

সাদ িনেয় িফের এল। আমরা মি েরর পােশ �হােটেল �গলাম। ওরই বাঁপাশ িদেয় বসুধারা যাবার রা া। এখােন �দিখ �ধাসাও পাওয়া যায়। গরম গরম

�ধাসা আর চা �খেয় আমরা রওনা িদলাম। আেগর িদেনর �সই যুবকিটও আমােদর স ী হল।

এখান �থেক িতন িকেলািমটার দূের ভারেতর �শষ াম 'মানা'।

মি েরর বাঁপােশ, অথ�াৎ �হােটলটার কােছ একটা �নািটশ

�বােড� �লখা আেছ - িবেদিশেদর ওই �নািটশ �বােড�র ওপাের

যাওয়া িনেষধ। জানলাম চােমালী �থেক অনুমিত প  আনেল

িবেদিশেদর বসুধারা �যেত �দওয়া হয়। জাপািন �ছেলিটর আর

বসুধারা �দখা হল না। যাওয়ার পেথ অেনেক বলল, ক ােমরা

িনেয় বসুধারা �যেত �দওয়া হয়, আবার অেনেকই বলল, �যেত

�দওয়া হয় না। আমােদর সে  অিত সাধারণ একটা ভারতীয়

ক ােমরা। �সটা গলায় ঝুিলেয় িনেয় চললাম। ডানপােশ

িমিলটাির আ া, চুর �ঘাড়া ও াক দাঁিড়েয়। একটা ি জ পার

হেয় ওখােন �যেত হয়। একসময় আমরা মানা ােম এেস

হািজর হলাম। �কউ িক  ক ােমরা চাইল না। অেনক েলা বা া

িপছন িপছন পয়সার জন  আসেছ। নলাম এখান �থেক

ঊনচি শ িকেলািমটার দূের িত ত বড�ার। 

একটু এেগােতই �ছাট একটা িমিলটাির ক া । আমােদর �থেক

যুবকিট একটু এিগেয় িগেয়িছল, ও �দখলাম দাঁিড়েয় আেছ।

কােছ �যেত আমার গলায় �ঝালােনা ক ােমরাটা িমিলটািররা

�চেয় িনল। ওরটা আেগই িনেয়েছ। আরও �বশ খািনকটা পথ

�হঁেট আমরা ভীমপুল এেস �পৗঁছলাম। স  নদী, িক  ভীষণ

তার গিত। অস ব রকম গজ�ন কের বেয় যাে । নদীর

পােরর েটা বড় পাথেরর উপর একটা িবশাল পাথর �যন ইেয় রাখা হেয়েছ। একটা দশ-বার ফুেটর ি জ বা পুল। ি েজর �বশ খািনকটা নীচ িদেয়

�সই ভয় র নদী বেয় যাে । নীেচ নদীর িদেক তাকােল মাথা ঘুের যায়। আসবার পেথ েনিছ এটা নািক সর তী নদী। মহা ােনর পেথ যাবার সময়

ভীম এই িবশাল পাথরটা �ফেল, এই পুল �তির কেরন। যােহাক, ওখােন বেস ভাবিছ সর তী নদী কী সারা �দেশর ওপর িদেয়ই বেয় �গেছ? তাহেল

সব�  তার া  এত খারাপ �কন? এই ভ  া  িনেয় কী ভােবই বা �স এতটা পথ পািড় �দয়? এখােন এই ভয় র নদীর ওপর কী অ ুত একটা ি জ!

কত কম খরেচ নদীর ওপর ি জ �তির করা যায়, এখনকার বড় বড় ইি িনয়ারেদর ভীেমর কাছ �থেক �শখা উিচত। �কানরকম র ণােব ণ খরচ ছাড়াই,

যুেগর পর যুগ িদিব  ব বহারেযাগ  হেয় িটঁেক আেছ।



এমন সময় �সই বাঙািল ভ েলাক গলায় এক দামী িবেদিশ ক ােমরা ঝুিলেয় এেস

হািজর হেলন। আমরা তাঁেক িজ াসা করলাম, িতিন কী ভােব ক ােমরা িনেয় এখােন

এেসেছন। িতিন �তা আমােদর কথা েন আ য� হেয় �গেলন। বলেলন, এই ভােবই

গলায় ক ােমরা ঝুিলেয় �সাজা এখােন এেসেছন। পেথ এক িমিলটাির তাঁর সে

আলাপও কেরেছ। িক  �কউ তাঁেক ক ােমরা �রেখ �যেত বেলিন। িদলীপেক বললাম,

তার মােন ক ােমরা িনেয় এখােন আসেত না �দওয়ার �কান ধরাবাঁধা িনয়ম �নই।

আমরা 'জেন আমােদর ক ােমরা �ফরৎ আনেত আেগর ক া টার উে েশ  িফের

�গলাম। মাধব, আমােদর স ী যুবকিট ও বাঙািল ভ েলাক ভীমপুেল বেস থাকেলন।

ক াে  এেস ওখানকার িমিলটাির ধানেক বললাম, "আমরা সাধারণ ভারতীয়,

আমােদর সে র ক ােমরাটাও অিত সাধারণ ভারতীয় ক ােমরা। ব দূর �থেক এখােন

এেসিছ। যিদ অনুমিত �দন তাহেল ভীমপুল বা বসুধারার ছিব িনেয় িগেয়, বািড়র

�লাকেদর �দখােত পাির"। ভ েলাক খুব শা  ও ভ ভােব বলেলন, বসুধারার ছিব

�তালা গভণ�েমে র কড়া বারণ। তাঁর িকছু করার �নই। আমরা জানালাম এক

ভ েলাক ক ােমরা িনেয় ভীমপুেল অেপ া করেছন, তােক �কন িনেয় �যেত �দওয়া

হ'ল? িমিলটাির ভ েলাক সে  সে  িচৎকার কের তাঁর স ীেদর ডাকেলন। ক াে র

িভতর �থেক 'জন স ী �বিরেয় এেস সব েনই, �ঘাড়া িনেয় ঐ বাঙািল ভ েলাকেক

ধরেত যাওয়ার জন  ত হ'ল। ভাবলাম �কন বলেত �গলাম। িক  কথাটা বেল

ভ েলােকর �বাধহয় ম লই কেরিছ। নাহেল িফরবার সময় তাঁর িবপদ হ'তই। আিম

খুব শা  ভােব নরম গলায় িমিলটািরেদর বললাম, আিম গলায় ক ােমরা ঝুিলেয়

বসুধারা যাি লাম। আপনারা ক ােমরাটা এখােন জমা �রেখ �যেত বেলেছন, আিম

জমা িদেয় িদেয়িছ। আমার মেতা ওই ভ েলাকও তাঁর ক ােমরা গলায় ঝুিলেয় িনেয়ই

এখান িদেয় �গেছন। ক ােমরা িনেয় যাওয়া িনেষধ বেল �কান �নািটশ �বাড� �কাথাও

�নই, আপনারাও তাঁর কাছ �থেক ক ােমরা �চেয় �ননিন। ফেল িতিন না �জেন ক েমরা

িনেয় �গেছন। আমার কােছ না চাইেল, আিমও �তা ক ােমরা িনেয়ই চেল �যতাম।

থম �য িমিলটাির অিফসােরর সে  আমরা কথা বলিছলাম, িতিন এবার �বশ কড়া

সুের বলেলন "অস ব, এিদক িদেয় �গেল আমরা ক ােমরা �চেয় িনেয় জমা রাখবই।

ওপাশ িদেয় আর একটা রা া আেছ, �স িদেকও একটা ক া  আেছ। ওিদক িদেয় �গেল, ওই ক াে র কম�ীরা ক ােমরা জমা িনেয় �নেব। ক ােমরা ই া

করেল আপনারা িনেয় �যেত পােরন, তেব রীেল কত ন র পয�  ছিব �তালা হেয়েছ �নাট কের রাখা হেব। িফরবার পেথ �দেখ �নওয়া হেব নতুন কের

আর �কান ছিব �তালা হেয়েছ কীনা। যিদ �কউ ভুলবশতঃ না জািনেয় ক ােমরা িনেয় চেলও যায়, তার ক ােমরা �থেক রীলটা খুেল �নওয়া হেব"। বললাম

- আপনােদর যাওয়ার দরকার �নই। �কান সভ  ভারতীয় ভারত সরকােরর িনেষধ অমান  কের না। ভ েলাকেক আিম আপনােদর কথা বেল ছিব তুলেত

বারণ কের �দব। আমার কথা েন িতিন িজ াসা করেলন, ওই ভ েলাক আমােদর �লাক কী না, বা আমােদর সে  এেসেছন কী না। বললাম িতিন

আমােদর �লাক নন, আমােদর সে  আেসনওিন। তেব িতিন বাঙািল, আমােদর ভাষা �বােঝন। আিম বারণ করেল িতিন কখনই ওখানকার ছিব তুলেবন

না। অিফসারিট এবার অেনকটা নরম হেয় বলেলন, িঠক আেছ, আিম �যন তাঁেক ওখানকার �কান ছিব তুলেত বারণ কির। চেল আসিছলাম, হঠাৎ মেন

হ'ল ব াপারটা আরও একটু পির ার কের �নওয়া েয়াজন। িফের এেস িজ াসা করলাম, ভ েলাক আমার কথায় �কান ছিব তুলেবন না কথা িদেত

পাির। িক  �ফরার পেথ তাঁরা িব াস করেবন �তা? পের �কান ঝােমলা হেব না �তা? অিব ােসর  থাকেল তাঁরা িগেয় ভ েলােকর ক ােমরা িনেয়

আসেত পােরন। অিফসারিট বলেলন িঠক আেছ তাঁেক �যন ছিব তুলেত বারণ কের �দওয়া হয়। পের �কানরকম ঝােমলা করা হেব না। 

িফের এেস �দিখ মাধব ও যুবকিট আমােদর জন

অেপ া কের বেস আেছ। িক  ক ােমরার মািলক

অেনক ণ আেগই ক ােমরা িনেয় বসুধারার

উে েশ যা া কেরেছন। মহা িচ ায় পড়লাম।

মাধবেক সব বললাম। মাধব জানাল, একটু আেগ

িতিন তােক সামেন দাঁড় কিরেয় ভীমপুেলর একটা

ছিব তুেলেছন। কী করা উিচত �ভেব না �পেয়,

এিগেয় চললাম। �বশ িকছু ণ পের, ব দূের নীল

জ ােকট পরা ভ েলাকেক �দখেত �পলাম।

একবাের ফাঁকা রা া। মােঝ মােঝ মানা ােমর

�লােকরা যাতায়াত করেছ। দূের বরফা ািদত

একটা শৃ  �চােখ পড়েছ। হাত �নেড় িচৎকার কের

ভ েলাকেক দাঁড়ােত বলেলও, িতিন নেত �পেলন

না। ভাবলাম রা ায় ছিব তুলেল ানীয় �লােকরা

যিদ ল  কের, তেব তারা হয়ত িমিলটাির ক াে

খবর �দেব। তখন আিমও না এর মেধ  জিড়েয়

পিড়। যােহাক ভ েলাক �বাধহয় হাঁিপেয় িগেয়

একটা জায়গায় বেস পড়েলন। আমরা �জার পােয়

আরও এিগেয় িগেয়, িচৎকার কের তাঁেক অেপ া করেত বললাম। �শেষ কােছ িগেয় সম  ঘটনা খুেল বললাম। ভ েলাক সব েন খুব ভয় �পেয় িগেয়

বলেলন, ইিতমেধ  তাঁর েটা ছিব �তালা হেয় �গেছ। একটা ভীমপুেল, আর একটা মাঝপেথ। আর মা  একটা ছিব তুলেলই এই িফ টা �শষ হেয় যােব।

তাঁেক আর �কান ছিব তুলেত বারণ কের বললাম, িফরবার পেথ ওরা িজ াসা করেল সিত  কথা বলেত। �কান কারেণ অিব াস কের িফ  খুেল ওয়াশ

করেল িতিন খুব িবপেদ পড়েবন। ভ েলাক বলেলন, তার ওয়ািশং চাজ� �দওয়াই আেছ। �সরকম হেল িতিন অনুেরাধ করেবন িফ  খুেল িনেয় ওয়াশ

কের আপি কর ছিব �রেখ িদেয়, বাকী ফেটা অ ত ন  না কের তাঁেক পািঠেয় িদেত। �শষ পয�  তাই িঠক হল।

আবার এিগেয় চললাম। ব দূের বসুধারা ফলস �দখা যাে । িক  যতই হাঁটিছ, দূর  একই থাকেছ বেল মেন হে । রা া খুব একটা ক কর না হেলও,

হাঁটেত আর ভাল লাগেছ না। মানা ােম একটা �বােড� �লখা িছল — বসুধারা পাঁচ িকেলািমটার। অথ�াৎ ব ীনারায়ণ �থেক বসুধারা আট িকেলািমটার পথ।

িক  রা া �যন আর �শষ হেতই চায় না। অবেশেষ বসুধারা পােতর তলায় এেস হািজর হলাম। পাহােড়র চুড়ায় �ভি েলটােরর মেতা একটা গত� �থেক

িম  পাউডােরর মেতা সাদা জল পড়েছ। �কানকােল হয়েতা পাহাড় �বেয়ই জেলর ধারা নামেতা। মেন হয় পাহােড়র েয়র ফেলই এখন পাহােড়র গা

�বেয় না পেড়, ওপর �থেক �সাজা তলায় জল পড়েছ। ওপর �থেক সরাসির জল �যখােন পড়েছ, আর আমরা �যখােন দাঁিড়েয় আিছ, �সখান পয�  সাদা

� িসয়ার। পাশ িদেয় � িসয়ােরর ওপর �গেল, ফলস-এর িঠক তলায় যাওয়া যায়। েনিছ বসুধারার তলায় দাঁড়ােল গােয় যিদ জল না লােগ, তাহেল

বুঝেত হেব �স পাপী। ঝরনার িঠক নীেচ দাঁড়ােল একটুও জল গােয় না �লেগ কী ভােব িনেচ পড়েত পাের �ভেব �পলাম না। মেন হ'ল তেব কী সারা

িনয়ার মানুষই �কান পাপ কাজ কের িন? পােপর জন  আদালেত িবচার-সা ীর হসেন অযথা সময় ও অথ� ন  না কের, এখােন জেলর তলায় দাঁড়

কিরেয় িদেলই �তা ল াঠা চুেক যায়। �স যাই �হাক, � িসয়ার �বেয় লািঠ িনেয় খািনকটা উঠলাম। মাধেবর লািঠ আেগর িদন কুিলর ধকল সইেত না

�পের, নালছাড়া হেয়েছ। বুঝলাম লািঠ িনেয় �চ া করেল ওঠা যােব, িক  �নেম আসা খুব কিঠন হেব। পা হড়েক রা ার ওপর, �যখােন সবাই দাঁিড়েয়

আেছ, �সখান িদেয় গিড়েয় নীেচর চােষর জিমেত চেল �যেত হেব। আে  আে  সাবধােন নীেচ �নেম এলাম। সে  আমস  আেছ, সকেল িমেল খািনকটা

�খলাম। ভাবলাম জাপািন �ছেলটােক আর একটু খাওয়ােল হয়। একটু পের আমরা িফরবার পথ ধরলাম।



রা ায় �কান জেলর ব ব া �নই। কােজই ওই ঝরনার জলই একটু �খেয়, এিগেয় চললাম। মাধব, িদলীপ ও যুবকিট আে  আে  অেনক িপিছেয় পড়ল।

আিম ও ক ােমরা �কেল ািরর নায়ক, গ  করেত করেত এিগেয় চেলিছ। একসময় যুবকিটও এিগেয় এেস আমােদর দেল �যাগ িদল। মাধব ও িদলীপ

এত িপছেন পেড় �গল, �য ওেদর আর �দখেত পাওয়া যাে  না। মাধেবর হাঁটুেত একটা ব থা হেয়েছ। িচ া হ'ল �কান অসুিবধায় পড়ল কী না। িকছু ণ

অেপ া করার পর, ওেদর আবার ব দূের �দখেত �পলাম। একসময় আমরা �সই িমিলটাির ক াে র কাছাকািছ চেল এলাম। �কানরকম ঝােমলা হেল

আিমও মুশিকেল পড়েত পাির �ভেব কায়দা কের ওেদর �থেক িপিছেয় �গলাম। আমরা িতনজন যখন ক াে  এেস �পৗঁছলাম, �দখলাম যুবকিট আমােদর

জন  অেপ া করেছ। বাঙািল ভ েলাক তাঁর ক ােমরা সেমত ভালভােব িফের �গেছন। বুঝলাম �কান ঝােমলা হয় িন, িমিলটািররা তােদর কথা �রেখেছ।

ক ােমরা �ফরত িনলাম। পােশই কেয়কজন বৃ া �ভড়ার �লাম িদেয় ক ল বা ওই জাতীয় িকছু �তির করেছন। কেয়কটা বা া তাঁেদর িঘের �খলা করেছ।

একজন বৃ া একটা বালিত িনেয় এেস আমায় কী বলেলন, বুঝেত পারলাম না। আবার িজ াসা করােত িতিন বলেলন, আমার ওয়াটার বটলটার কত

দাম? আমােদর �দেশ এ েলা স া কী না? বললাম এটার দাম সাত টাকা। িতিন বলেলন �য িতিন আমােক সাতটা টাকা িদে ন, আিম �যন তাঁেক এটা

িদেয় িদই। আিম ই া করেল তাঁর বালিতটা িনেয়ও এটা তাঁেক িদেত পাির। এরকম �য �কান াব আসেত পাের, ে ও ভািব িন। বললাম আমরা

আরও অেনক জায়গায় যাব। রা ায় খাবার জেলর েয়াজন হেব। বালিত কেরও জল িনেয় যাওয়া স ব নয়। কােজই আিম এটা তাঁেক িদেত পারিছনা

বেল ঃিখত। মানুষ িলর সরলতা �দেখ অবাক লাগল।

আবার হাঁটেত  কের িকছু েণর মেধ ই মানা

ােম এেস উপি ত হলাম। আই.িট.িব. পুিলশ

ক াে র উে া িদেকর একটা চােয়র �দাকােন

বেস অ তঃ বছর কেয়েকর পুরেনা চানাচুর িকেন,

চা করেত বললাম। চানাচুরই এই �দাকােনর

একমা  খাদ ব । আমরা চােয়র অেপ ায় বেস

আিছ। বেস আেছ আই.িট.িব. পুিলেশ �পাে ড

'জন ভ েলাক। একজেনর বািড় �বনারস,

অপরজন িবহােরর �লাক। তারা আমােদর সব কথা

েন বলল, আমােদর ক ােমরাটা জামার তলায়

ঢুিকেয় িনেয় যাওয়া উিচত িছল। ওপর �থেক �দখা

না �গেল, �কউ সাচ� করেতা না। ভাবলাম একই

কােজ িনযু  'জন কী চমৎকার 'রকম কথা

বলেছ। ধন  আমােদর িনরাপ া ব ব া! সাহস

একটু �বেড় �গল। পুিলশ ক া েক সা ী �রেখ,

দূেরর ােমর ছিব িনলাম। �দাকানদার এখনও চা

�তির করেছ। হঠাৎ �দিখ পাথের �থঁেতা কের, �স

কী �যন চােয়র �কটিলেত িদেয় িদল। পিরমােণও

অেনকটা। িজ াসা করেত �দাকানদার জানাল,

মশলা। ভাবলাম এখানকার অেনক চােয়র �দাকােনর মেতা, এলাচ বা গরম মশলা জাতীয় িকছু িদেয়েছ। ও বাবা! চােয় একটা চুমুক িদেয়ই অব া

�শাচনীয়। খােব কার সাধ ! একগাদা �গালমিরচ চােয় �থঁেতা কের �দওয়া হেয়েছ। জীবেন এই থম ঝাল চা �খেয় ধন  হলাম! যােহাক, চা �শষ কের

মি েরর পােশর �হােটেল িফের এলাম। অেনক �বলা হেয় �গেছ। পরটা আর চা �খেয়, �গলাম �শাণ য়াগ যাওয়ার বােসর খবর িনেত। তীরেথর কথা খুব

মেন পড়েছ। আজ সকােল আমােদর ঘুম �থেক উঠেত অেনক �দির হেয় িগেয়িছল। ওর বাস খুব �ভাের ব ীনারায়ণ �ছেড় চেল �গেছ। 

�কদারনাথ �যেত হেল, �শাণ য়াগ পয�  বােস যাওয়া যােব। খবর �পলাম বাস ছাড়ার ঘ াখােনক আেগ িটিকট �দওয়া হয়। �কদােরর রা া খুব খারাপ

হেয় আেছ। ওিদক �থেক �কান বাস আসেছ না। ওিদক �থেক বাস এেল, তেব এিদেকর বােসর িটিকট �দওয়া হেব। ঘের িফের এেস �দিখ একতলায়

িসঁিড়র পােশ, বৃ  ভ েলােকর পােশর ঘের, চার-পাঁচজন যুবক বেস আেছ। প ভাই আর ওই বৃ  ভ েলাকও আেছন। বৃ  আমােদর কথা �বাধহয় এেদর

আেগই বেলেছন। কারণ আমরা আসেতই তারা আমােদর �ডেক কথা বলেত  করল। সবাই বাঙািল। 'জেনর বািড় আসানেসােল। ওেদর মেধ  'জন

নািক অমরনাথ ও �কদারনাথ হেয় এখােন এেসেছ। বাকীরা �কদারনােথই থম �গিছল। �সখান �থেক একটু আেগ এখােন এেস �পৗঁেছেছ। একসে

অমরনাথ, ও �কদার-ব ী �যেত, আেগ কােরার কথা েনিছ বেল মেন করেত পারিছ না। তবু মনটা �বশ পুলিকত হেয় �গল। বাস তাহেল �কদারনাথ

�থেক এেসেছ। ওরা জানাল, মাঝ রা ায় েসর জন  তােদর অেনক ণ আটেক থাকেত হেয়িছল। গত 'িদন �কান বাস আেস িন। �কদারনাথ �থেক

আজই থম বাস এেসেছ তােদর িনেয়। ওরা এখান �থেক ন ন কানন, �হমকু  সােহব যােব। ওেদর সম  ে র উ র িদেয়, আমরা �কদােরর রা ার

একটা �মাটামুিট অব া �জেন িনলাম।

ায় স ার সময় আবার বাস াে  �গলাম। �সই যুবকিটও তার �কদার যাবার জন  �শান য়ােগর '�টা িটিকট কাটার টাকা িদেয় িদল। কাউ ােরর

ভ েলাক জানােলন, এই পেথ থেম যমুেনা ী, তারপর গে া ী, তারপর �কদারনাথ হেয় সব �শেষ ব ীনারায়ণ যাওয়া সুিবধাজনক। তাই সকেল ঐ

ভােবই এই চার জায়গায় যায়। যারা ধুমা  �কদার-ব ী যায়, তারাও থেম �কদারনাথ িগেয়, �সখান �থেক ব ীনারায়ণ আেস। �কদার �থেক ব ী

আসার বাস অেনক আেছ। আজ রা া পির ার হেয় যাওয়ায়, ওিদক �থেক িকছু বাস এেসেছ। আগামীকালও �বশ িকছু বাস আসেব। তেব এিদক �থেক

�সাজা �শান য়াগ যাওয়ার �বিশ বাস �নই। কাল সকাল ন'টায় �সাজা �শান য়াগ যাওয়ার একটাই বাস ছাড়েব, এবং �সটা স ােবলা �শান য়াগ

�পৗঁছেব। কাল সারািদেন ঐ একটাই িডের  বাস, বা এখানকার ভাষায় "যা াবাস" আেছ। আর একভােব আমরা �যেত পাির। সকাল ছ'টার বােস

য়াগ িগেয়, ওখান �থেক �শান য়ােগর বাস ধরেত পাির। �পৗঁছেত �পৗঁছেত �সই স াই হেয় যােব। ভাবলাম 'ভােবই �পৗঁছেত যিদ স া হেয় যায়,

তেব যা াবােসই যাওয়া ভাল। বাস বদল করবার ঝােমলা �নই, বসবার জায়গা না পাওয়ার ঝুঁিক �নই। সবেশেষ জানা �গল, যা াবােসর িটিকট এখন

পাওয়া যােব না - কাল সকাল আটটায়। 

িফের এলাম। স া গিড়েয় রাি  নামল। মাধব ও িদলীপ �গল মি ের আরিত �দখেত। আিম সুটেকস �গাছােত বসলাম। �বশ িকছু ণ পের স ীরা িফের

এেস আমার কােজ সাহায  করেত  কের িদল। সুটেকস ও কাঁেধর একটা ব াগ িছেয় রাখলাম। কাল সকােল �হা -অল �বঁেধ �ফলেলই হেব।

প ভাই একটা ব ীনারায়েণর মালা িনেয় এল। আমােদর িতনজেনর নামধাম ওর খাতায় টুেক িনল। নাম, বাবার নাম, �গা  ইত ািদ অিত েয়াজনীয়

িবষয় �জেন িনেয়, ম  পেড় িতনজনেকই কপােল চ েনর �ফাঁটা পিড়েয় িদল। হােত খািনকটা কের পুেজার চরণামৃতও িদল। মাধব ও িদলীপ তােক

ভি ভের ণাম করল। আেরকটু পের �হােটেল িগেয় রােতর খাবার �খেয় এলাম। িকছু ণ িনেজরা গ জব কের সময় কাটালাম। আজ একুেশ আগ ,

বািড় �থেক িদন আে ক হ'ল এেসিছ। বািড়র কথা খুব মেন পড়েছ। �য যার বািড়েত িচিঠ িলেখ, েয় পড়লাম।

(এরপর আগামী সংখ ায়)

আেগর পব� – ফুেলর �দেশ িকছু ণ
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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। 'আমােদর ছুিট' পি কার িনয়িমত �লখক, পাঠক, সমােলাচক এবার �থেক �নেম পেড়েছন

কীেবােড�-মাউেস সহেযািগতােতও।
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ভালিক মাচােনর ডােক

তপন পাল

 

ভালিক মাচান – নামটা বড় সু র।

'আমােদর ছুিট'-র 浔‰ফসবুক েপ ভালিক মাচান-এর একটা ছিব 浔‰দেখ জায়গাটা স ে  浔‰কৗতূহল জাগল। 浔‰খাঁজখবর কের জানা 浔‰গল খুব দূরও নয় –

বধ‾㠴মান 浔‰জলার মানকেরর কােছ।

জ ল আমার খুব একটা ভােলাবাসার নয়। আমােক টােন জল - নদী, সমু , িনেদনপে  দীিঘ। যখন নলাম ভালিক মাচােনর কােছ যমুনাদীিঘ, আর

মাচােন বেস বধ‾㠴মােনর রাজ পিরবােরর সদস রা ভালুক িশকার করেতন তাই এই নাম, মেন হল 浔‰গেলই হয়।

তা জ েল যাওয়ার অেনক হ াপা। এটা 浔‰কােরা না, ওটা 浔‰কােরা না। বছর কুিড় আেগ, পু  একিদন ুল 浔‰থেক িফের বায়না ধরল – 浔‰স হািত 浔‰দখেব। িঠক

আেছ, সামেনর রিববার িচিড়য়াখানায় যাব'খন। না তা হেব না। পিরেবশ সেচতন পু  বাঁধা হািত 浔‰দখেত চায় না – 浔‰স ছাড়া হািত 浔‰দখেব।

浔‰খাঁজখবর কের কুলিডহায়। দূর 浔‰থেক হািতর দল 浔‰দেখ িপতা পু  যখন উে ল, স ী ানীয় 浔‰লাকিট বলেলন, এ আর িক, যিদ েটা তরমুজ আনেতন,

হািতরা আরও কােছ আসত। েন পু  浔‰বঁেক বসল। হািতেক তরমুজ না খাওয়ােল 浔‰সও আর 浔‰কানিদন তরমুজ খােবনা। অগত া ত াবত‾㠴ন, এবং একমাস

পের পুনগ‾㠴মন; 浔‰ধৗিলর লােগজ ভ ােন এক ব া তরমুজ বুক কের।

তেব ভালুকেদর সে  আমার িচরকােলর একা তা – তারা আমার মতই সব‾㠴ভুক – িনরািমষ-আিমেষর েভদ কের না এবং মাংস 浔‰পেল তা ি পদ না

চতু েদর, চতু দ হেল 浔‰স ব া-ব া ডাকত না হা া-হা া তা িনেয় মাথা ঘামায় না।

একটা কারেণ অবশ  আিম ভালুকেদর সমেঝও চিল। ুেল একবার নিস  浔‰নওয়া, ধুিত পরা সং ৃত স ার 'ঋ ' শে র অথ‾㠴 িজ াসা কেরিছেলন। তাঁর

নািক সুেরর জন  আিম েনিছলাম 'বৃ '। বেলিছলাম - 'গাছ'। েন ভ েলাক আমােক একবার 浔‰পটােলন, পরিদন বাজাের 浔‰দখা হেত বাবােক বলেলন –

আপনার 浔‰ছেল পড়ােশানা িকছু করেছ না – েন বাবা বািড় িফের আেরকবার।

অতএব ভালিক মাচান না িগেয় উপায় 浔‰নই।

িক  যাওয়াটা সহজ নয়।

হাওড়া 浔‰থেক সরাসির মানকর যাওয়ার িতনিট মা  浔‰রলগািড় – ২২৩৮৭/২২৩৮৮ াক ডায়ম , ১৩০৪৯/১৩০৫০ অমৃতসর এ ে স, 浔‰লােক যােক

ভােলােবেস বারাণসী বেল ডােক আর ১২৩৩৯/১২৩৪০ 浔‰কালিফ । এেদর মেধ  ি তীয় গািড়টা স ে  যত কম বলা যায় ততই ভােলা। 浔‰কালিফে

সময়টা সবেচেয় কম লােগ িক  াক ছােড় এেকবাের 浔‰ভাের – ১৪৪ িকিম 浔‰যেত লােগ 浔‰সায়া 'ঘ া – মে র ভােলা আরকী। অগত া াক। িফরব

িকেস? 浔‰ভেবিচে  ৯ িকেলািমটার দূেরর পানাগড় 浔‰থেক ১৩০৫২ ল এ ে স ধরা সাব  হল। ইিনও খুব সুিবেধর গািড় নন। ১৫৪ িকিম 浔‰যেত িতিন

সময় 浔‰নন িতন ঘ া, িক  ভাড়া াক ডায়মে র 浔‰চেয় কম – ৩০৫-এর বদেল ২৮৫।

রিববার, ১২ অে াবর, সকালেবলা হাওড়া। অিত দীঘ‾㠴 াক ডায়ম  আট ন র াটফেম‾㠴 দাঁিড়েয়। ছাড়ল 浔‰সায়া ছ'টায়। 浔‰শওড়াফুিল, ব াে ল, বধ‾㠴মান

浔‰পিরেয় িঝরিঝের বৃি র মেধ  মানকর। ঘিড়েত তখন আটটা আটি শ। বেল রাখা ভাল সারা রা ায় জুেতা পািলশ ছাড়া 浔‰কান হকার ওেঠিন। ওমেলট,

浔‰টা  浔‰তা দূর ান, শশা, মুিড় এমনকী চা-ও 浔‰মেলিন।

অপর বাতানুকূল কামরািট 浔‰থেক এক পিরবার নামল – বাবা, মা আর একিট বছর চােরেকর কন া। াটফেম‾㠴 浔‰নেমই 浔‰মেয়িট বিম কের 浔‰ফলল। আিম

অবাক হেয় ভাবলাম 浔‰পট খািল থাকায় আিম অসু  浔‰বাধ করিছ, আর 浔‰ছাট 浔‰মেয়িটেক রাত থাকেত ঘুম 浔‰থেক তুেল সারা রা া বাবা-মা এমন খাওয়ােত

খাওয়ােত এেনেছ 浔‰য তার 浔‰জের অসু  হেয় পেড়েছ। হায় 浔‰র, জীবন 浔‰কন 浔‰য এত 〰㰊বপরীেত  ভরা!

-ন র াটফেম‾㠴 浔‰নেমিছলাম। তার গা িদেয়ই রা া। িক  যানবাহন িকছু 浔‰চােখ পড়ল না। উে ািদক িদেয় 浔‰বিরেয় 浔‰দিখ কেয়কটা গািড় দাঁিড়েয় আেছ।

তারই একটার সে  কথা বেল িঠক হল ভালিক মাচান 浔‰দিখেয় আমােক িতনেটর মেধ  পানাগড় 浔‰ শেন নািমেয় 浔‰দেব – দি ণা আটশ টাকা।

ােমর পথ ধের গািড় এেগায়। ইিতমেধ  浔‰দশলাই 浔‰কনার জন  পেথর ধাের একটা 浔‰ছাট 浔‰দাকােন থািম। 浔‰দাকানদার অনুপি ত। 浔‰বশ িকছু ণ বােদ িতিন

এেলন – েশািভত এক বয়  ব ি । 'িক 浔‰গা কাকা, 浔‰কাথায় িছেল?' – 'আর 浔‰বােলা না 浔‰কা, হািত 浔‰বিরেয়েছ' – তাঁর িনিব‾㠴কার জবাব। িজ াসা কের

জানা 浔‰গল দলছুট এক পু ষ া বয়  হািত ােম ঢুেক পেড়েছ। 'যাও না' - এখান 浔‰থেক এক িকেলািমটার হেব। ওয়াচটাওয়ােরর িনরাপদ উ তা 浔‰থেক

হািত 浔‰দখেত ভােলা লােগ। তাই বেল মুেখামুিখ, একই জিমেত!! বেন রা বেন সু র, হািতরা ছিবেত।

= 'আমােদর ছ䤖ু☖' বাংলা আ‾জাল 쌒মণপি뤐鬐কায় আপনােক 㟏뛎াগত জানাই = আপনার ἁᤁবড়ােনার ছিব-ἁᤁলখা পাঠােনার আম∽ণ রইল =
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রা ার ধােরই মাচান, ইঁেটর 浔‰বশ উঁচু একিট

কাঠােমা, সং রাভােব জীণ‾㠴। তার িশখর 浔‰থেক

আকােশর িদেক ডানা 浔‰মেলেছ উ ত এক ন ে াধ।

আয়লা, িগির, থােন, নীলম, িফিলন, দ

দ......আর কতিদন মাচান 浔‰য মাথা তুেল থাকেত

পারেব 浔‰ক জােন! মাচােনর 浔‰গাড়ায় এক গভীর গত‾㠴,

তার মুেখ 浔‰লাহার এক শ েপা  জাল; ওই মাচান

浔‰থেক বধ‾㠴মান রাজবািড় (২৫ িকিম)  সুড় পেথর

গে র উৎসমুখ।

িঠক িবপরীেত একিট 浔‰বসরকাির িরসট‾㠴 – িব ৃত

এলাকা জুেড় উই িঢিপ, পুকুর, ফুল, পাতাবাহার আর

অয লািলত বন িতকুল। তত েণ বৃি  浔‰থেমেছ,

বৃি াত সকােল অরেণ র মেধ  িদেয় 浔‰হঁেট যাওয়ার

অনুভব আলাদা, খুব ভােলা লাগিছল। 浔‰সখানকার

বািগচাকম‾㠴ীেদর িজ াসা কের জানা 浔‰গল যমুনা দীিঘ

浔‰বশ দূের। আর ভ ায় মি ররািজ ভালিক ােম।

েটা জায়গাই 浔‰হঁেট যাওয়ার পে  অেনকটা দূর।

গািড় িনেয়ই 浔‰যেত হেব। াইভার বাবাজীবনেক 浔‰স

কথা বলেতই বেল আরও পাঁচশ টাকা লাগেব। িক

তখন কীই বা আর করা যায়। অগত া...

রা ায় -হাত পর পর মা কালীর ভ েদর চাঁদার জন  উৎপাত। জনা দেশক যুবক, রা া জুেড় দাঁিড়েয় দশ টাকার দািব িনেয়। সারািদেন ওই রা ায়

কটা গািড় চেল; কত টাকা আদায় হয়; তার 浔‰চেয় যিদ এরা এই ভরা মর েম মােঠ কাজ করত, 浔‰বিশ 浔‰রাজগার হত। িক  াম বাংলার কম‾㠴িবমুখ, অলস,

আেমাদকামী যুবকরা কেব আর 浔‰খেট 浔‰খেয়েছ!

ভালিক 浔‰বশ বিধ‾㠴 ু াম। ধানে ত, পুকুর, সদ  রঙ

হওয়া 浔‰দাতলা বািড়, বািড়র সামেন ি চ যান এবং/

অথবা 浔‰ছাট চার চাকার গািড়। ােম 浔‰ঢাকার মুেখ

রা ার ওপের 浔‰সলেফােনর 浔‰দাকান। এসব 浔‰দেখ

ামীন সমৃি র একটা ধারনা পাওয়া যায়।

এতদসে ও মি র িল জীণ‾㠴; ভ ায়, ফাঁিসর

আসামীর মত িদন নেছ। 浔‰বাঝা 浔‰গল ােমর একদা

ভূ ামী পিরবারিটর অব া এখন পড়িতর িদেক। িক

ামবাসীরাই বা 浔‰কন চাঁদা তুেল মি র িল সারায়

না। স বত, একদা ভূ ামী পিরবারিট অদ াবিধ

অতীত গিরমার 浔‰জ ািতেত আ ম  – বাড়ােনা হাত

ধরেত হয়ত অনীহা। তবুও মি র িলর িদেক

তাকােল 浔‰চাখ জুিড়েয় যায় – মেনর 浔‰কােন 浔‰ভেস

ওেঠ অতীত গিরমা ও 〰㰊বভেবর িদন িল। 浔‰জাড়া িশব

ও 浔‰জাড়া িব ু মি র, কা কায‾㠴খিচত নাট মি র।

নাট মি ের মা গ‾㠴ার কাঠােমা। 浔‰ঢাকার মুেখ

বােরায়ািরতলা – 浔‰সখােন মা জগ া ী...।

মনটা খারাপ হেয় 浔‰গল এইসব 浔‰দেখ। িক  জুিড়েয়

浔‰গল যমুনাদীিঘেত। পি মব  সরকােরর

মৎস দ েরর অধীন এক িব ীণ‾㠴 খামার - পর পর পুকুর, দূের বৃ িচি ত বাঁধ - খামােরর সীমানা, তারপর সবুজ ধানে ত আর মাথার ওপের শরেতর

নীিলমা। দূর 浔‰থেক 浔‰দখা 浔‰গল একটা পুকুেরর এক জায়গায় জল চ ল। এক ব ুকধারী হরীেক িজ াসা করলাম, 'ওখােন জেল কী 浔‰ফেলেছ 浔‰গা?'

'浔‰কাথায়?' 'ওই 浔‰য জল ফুটেছ'। 'িকছু 浔‰ফেল িন'। জানেত পারলাম মাছেক 浔‰খেত 浔‰দওয়ার সময় হেয়েছ, তাই মােছরা একজায়গায় জেড়া হেয়েছ।

তারপর পুকুেরর পর পুকুর, অিভনীত হেত থাকল 浔‰সই একই দৃশ । মােছরা পাড় 浔‰ঘঁেষ এক জায়গায় জড়; খাবার 浔‰দওয়ার 浔‰লাকিটেক পুকুরপােড়

浔‰দখামা  পাখনা নািড়েয় উ াস, তারপর গামছায় 浔‰ঢেল মৎস খাদ  পুকুের ছুঁেড় 浔‰দওয়া মা  কাড়াকািড়, একিট মাছেক অপর মােছরা তলা 浔‰থেক 浔‰ঠেল

তুেল িদেয়েছ জেলর ওপের। খািব 浔‰খেয় তার কী রব া!

浔‰বশ িকছু ণ কাটল 浔‰সথায়, মহানে , িব ৃত া েরর মােঝ।

浔‰বিরেয় পড়লাম তখন মা  সােড় এগারটা। আমার

浔‰ফরার গািড় পানাগড় 浔‰থেক িতনেট বাইেশ।

এত ণ কী করব! াইভারিটেক বললাম,

'浔‰ডাকরা াম' এবং গ‾㠴াপুেরর অজয়পােড় ইছাই

浔‰ঘােষর 浔‰দউল 浔‰দখােত। িক  浔‰স বল অিন ুক।

ােমর 浔‰ছেল হেয়ও 浔‰স মােঠ কাজ কের না, গািড়

চালায়; তাই তার ধারণা 浔‰স ভ েলাক 浔‰ ণীর

অ গ‾㠴ত, 浔‰সকথা 浔‰স বার বার 浔‰জার িদেয় বলিছল।

যিদও তার িনেজর কথােতই, বাজার খারাপ,

মানকের অেনক গািড় হেয় 浔‰গেছ; িতিদন ভাড়া

浔‰জােট না। মেধ  মেধ  সারা স াহ বেস থাকেত

হয়, কারণ ানীয়রা গািড় ভাড়া কেরন মূলত

অ া ুেল  িহেসেব – গ‾㠴াপুের ডা ার 浔‰দখােত

浔‰যেত বা 浔‰রাগী ভিত‾㠴 করেত। তাসে ও বাবু

浔‰ ণীভু  হওয়ার কারেণ সমেয় আহার ও িব াম

তার কােছ বড়ই পূণ‾㠴।

অগত া পানাগড়। 浔‰ শেনর ধাের কােছ 浔‰ঘারাঘুির

কের একটা ভােতর 浔‰হােটল পাওয়া 浔‰গল। ভাত

ডাল 浔‰খেয় 浔‰ শেন – সেব একটা বােজ।  ন র াটফেম‾㠴 হাওড়াগামী গািড় আসেব। ােগ 浔‰সলেফান চাজ‾㠴 হেত িদেয় জাঁিকেয় বসা 浔‰গল। 浔‰ ন

আসেছ...যাে ...। 浔‰ শেনর পানীয় জেলর ট া িট ১৮৯৯ সােল ই.আই.আর (ই  ইি য়ান 浔‰রলওেয়ঃ ১৮৪৩ সােল ল েন িনব ীকৃত) ারা িনিম‾㠴ত। 浔‰ক



জােন তার পর 浔‰থেক একবারও পির ার করা হেয়েছ কীনা। িক  সে র জল 浔‰শষ। ঘুম  浔‰ শেন জেলর 浔‰বাতল 浔‰কন, চা অবিধ পাওয়া যাে  না।

অগত া ওই জলই সই। অবেশেষ আমার গািড় এল। বাতানুকুিলত কামরায় উেঠ জল, চা, ঝালমুিড় সবই পাওয়া 浔‰গল। িললুয়ায় িকি ৎ িবরিত িদেয়

হাওড়া ছ'টা পঁয়তাি শ।

পি মব  অিডট ও অ াকাউ স িবভােগর কম‾㠴ী তপন পাল 浔‰বাে  ন াচারাল িহি  浔‰সাসাইিট এবং ইি য়ান 浔‰রলওেয় ফ ান ােবর

সদস । ভােলাবােসন 浔‰বড়ােত আর ছিব তুলেত।
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পাহাড় পািনর ⼀⤂দেশ

⼀⤂মা: মিহউি ন

 

গািড় ⼀⤂ছেড় িদেয়েছ। এখনও আমােদর এইযা ার গাইড নুরভাই এেস ⼀⤂পৗঁছানিন। খবর ⼀⤂পেয়িছ িতিন অেটােত কের গািড় ধরেত ছু্েটেছন। ততটা উি

হি না অবশ  - আর যাই ⼀⤂হাক যা াবািড়র জ াম ⼀⤂পেরােত আমােদর একঘ ােতা লাগেবই। অবেশেষ কমলাপুর এেস নুরভাই আমােদর ধের ⼀⤂ফলেলন।

ঈেদর আেগ যাি , ⼀⤂শষ মুহূেতȀ বােসর িটিকট করােত এেকবাের িপছেনর িসট েলাই জুেটেছ। জ াম ছাড়েতই ায় ⼀⤂রালার ⼀⤂কা ার এর মত ছুেট চেলিছ।

রাত দশটায় ⼀⤂ছেড় ⼀⤂ভাের সূযȀ ওঠার আেগই আমােদর নািমেয় িদল রা ামািট বাস াে । রােত ঘু্মােনা ⼀⤂তা দূেরর কথা বাস ⼀⤂থেক ⼀⤂নেম আেগ শরীেরর

অ - ত েলা িঠকঠাক আেছ িকনা ⼀⤂দেখ িনলাম। হাতমুেখ পািন িনেয় না া সারলাম ডাল পরটা আর িডেম। আমােদর গ ব  ⼀⤂ছাট হিরনা, ⼀⤂যেত হেব

পািন পেথই। কা াই ও কণȀফুলীর বুক িচের িকছু ⼀⤂ছাট ⼀⤂ছাট ল  চলাচল কের। খুব সু র এই ল েলা। ⼀⤂দাতলাটা কােঠর ⼀⤂ েমর, পির ার পির ।

ভাল লাগল। থম িদেক ানীয় মানুষরা অপিরিচত আমােদর ⼀⤂দখিছেলন ⼀⤂কৗতূহলী দৃি েত। খুব ⼀⤂বশী ণ অপিরিচত থাকেত হলনা অবশ , ⼀⤂বগ ভাই

তােদর সে  িদিব  গ  জুেড় িদেলন। আমরাও জুেট ⼀⤂গলাম। ৭:১০ এ ল  ছাড়ার আেগ বাজার ⼀⤂থেক ⼀⤂বগ ভাই কেয়কটা কমলা আনেলন, ⼀⤂খলাম -

মন ভাল হেয় যাবার মত টক!!

কা াই থম ⼀⤂দখিছ। সকােলর ⼀⤂রােদ মায়াবী

লাগিছল ⼀⤂ছাট ⼀⤂ছাট পাহােড় ⼀⤂ঘরা এই িবশাল সবুজ

জলরািশ। কৃি ম এই ⼀⤂লেকর পািন মেন হে  ⼀⤂যন

মােছর অভয়ারণ । িকছু ⼀⤂জেলেক মাছ ধরেত ⼀⤂দখা

যাে । হালকা বাতােস মৃ  ⼀⤂ঢউ উঠেছ টলটেল

পািনেত। পযȀটন আকষȀণ ⼀⤂পদা িটং িটং, ভলং

ঝরনা পার হেয় বরকেলর িদেক ছুটিছ। এিদকটােত

ল-এ আেগই ⼀⤂দেখিছলাম অসংখ  ⼀⤂ছাট ⼀⤂ছাট

ীেপর ফাঁেক ফাঁেক পািন লুিকেয় আেছ। এক

কথায় অসাধারণ। মেন হল ⼀⤂কান একটা ীেপ ঘর

⼀⤂বঁেধ ⼀⤂থেক যাই। ভারত ⼀⤂থেক আসা কণȀফুলী

নদীেত এখন আমরা। বরকেলর পাহাড় েলা একটু

বড় বড়ই মেন হল। পাহাড়, নদীর িম েণ বিণȀল

আকাশ ⼀⤂দখেত ⼀⤂দখেত আঁকা বাঁকা পাহািড় পািন

পেথ কলাবই া, ⼀⤂গার ান, ভুশনছড়া পার হেয়

পুর ১২:০৬-এ ⼀⤂পৗঁছলাম ⼀⤂ছাট হিরনায়। ⼀⤂ছাট

একিট বাজার ও অেদখা িবিজিব ক া , পােশ

⼀⤂ছাট বড় পাহাড় আর পােশই বেয় চলা কণȀফুলী নদী এই হল ⼀⤂ছাট হিরনার সংি  বণȀনা। ল  ⼀⤂থেক ⼀⤂নেম িবিজিব ক াে  সরল আ সমপȀণ।

আমােদর ⼀⤂দেখ িনতা ই অবাক হেয় নানারকম  করেলন তাঁরা। হািসমুেখ এেক এেক সব উ র িদেলও তােদর ⼀⤂বাঝােত হয়ত পারলাম না আমােদর

মেণর উ াদনা। ঈেদর সময় ⼀⤂কউ িক এই অজপাড়ায় আেস?? নাম িঠকানা িব ািরত জমা িদেয় ঘ া খােনক পর ছাড়া ⼀⤂পলাম তােদর কাছ ⼀⤂থেক।

থাকার ব ব া বলেত বাজাের ্েটা ⼀⤂মেসর মত আেছ কিবর ও এমদাদ ভাইেয়র। তেব তােদর কাউেক খুঁেজ পাওয়া ⼀⤂গল না। িকছু না ⼀⤂পেয় একটা

খাবােরর ⼀⤂হােটেল ঢুকলাম। বাহ! এখােন খাবােররও মহামারী হত যিদ আরও একটু ⼀⤂দির করতাম। তেব 矿ᬂতির িছলনা, রা া কের ⼀⤂দেব, তাও ভাল।

⼀⤂দাকােন বেসই িঝেমােত লাগলাম। থাকার িঠকানা এখনও িবরল। নুর, ডায়না ঘুেমর সাগের আর পুেরর তী  গরম ও শরীেরর াি েক কণȀফুলীর

জেল ভাসােত চলল ⼀⤂বগ ভাই। পুেরর খাবার 矿ᬂতির হেল নুর, ডায়নােক ⼀⤂ডেক ডাকেত ⼀⤂গলাম ⼀⤂বগ ভাইেক, ⼀⤂দখলাম ভাইয়া পািনেত না ল  ⼀⤂থেক হািস

মুেখ নামেছ। লে র সবার সােথ সখ তা আেগই হেয় িগেয়িছল, ⼀⤂সটােকই সা  কের তােদর সে  রাত কাটােনার ব ব া কের এেসেছন। অগত া খাওয়া

⼀⤂শষ কের গৃহ েবশ করলাম - সে  থাকা তাঁবু েটা লে র ⼀⤂পছেনর ছােদ টািঙেয় ⼀⤂ফেল। সবাই একটু অবাক হেয়ই ⼀⤂দখিছল আমােদর, ⼀⤂যমনটা

আমরা সাকȀােস িগেয় ⼀⤂দিখ আরকী। ঘরবািড় টািঙেয়, িতেবশীেদর সে  িমেশ ⼀⤂গলাম। িবেকেল া  শরীর কণȀফুলীর শীতল পািনেত এক অন রকম

শাি র স ান ⼀⤂পল। চােয়র সে  জেম উঠল সা  আ াও। ফুরফুের মন িনেয় আ ার ফাঁেকই ডায়নােক িনেয় নুর চলল ঈেদর বাজার আর রােতর

খাবার ⼀⤂কনাকাটা করেত। িফের এল সকােলর জন  ধ, ⼀⤂সমাই, িচিন ও রােতর জন  ⼀⤂গাল আলু ও িডম িনেয়!!! লবণ িদেয় িডম ও আলু ⼀⤂স । ⼀⤂খালা

আকােশর নীেচ এমন খাবার, সিত  বলেত কী ভােলাই লাগেলা। পূিণȀমা না হেলও চাঁদ তার রাজ  সাজােত  কেরেছ। রােতর আকাশ ⼀⤂সেজেছ

ন ে র সমােরােহ। রাত জাগা পািখ ও আমরা ক'জন ছাড়া মায়াময় এই পৃিথবীেত সবাই-ই ⼀⤂যন ঘুিমেয় পেড়েছ।

আকােশর তারা ⼀⤂দখেত ⼀⤂দখেত ⼀⤂চােখর পাতা ভাির হেয় এল আমােদরও।

= 'আমােদর ছ䤖ু☖' বাংলা আ‾জাল 쌒মণপি뤐鬐কায় আপনােক 㟏뛎াগত জানাই = আপনার ἁᤁবড়ােনার ছিব-ἁᤁলখা পাঠােনার আম∽ণ রইল =
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নদীর ⼀⤂কােল, কুয়াশার চাদর গােয় ⼀⤂দওয়া ঘুম

ভা েত একটু ক  হল। ⼀⤂ভােরর পািখর

কলকাকিলেত সকালটা ভালই লাগিছল। নদীর

বুেক ⼀⤂মঘ এখনও ঘুিমেয়। সূযȀ এখনও কুয়াশার

আবডােল ঢাকা। আজ ঈ ল আযহা, ⼀⤂কারবািনর

ঈদ। ⼀⤂বগ ভাই ও নুর ভাইেক িনেয় নামাজ পড়েত

⼀⤂ছাট বাজােরর বড় মসিজেদ ⼀⤂গলাম। মােয়র কােছ

েনিছ এই ঈেদ খািল ⼀⤂পেট নামাজ পড়েত ⼀⤂যেত

হয়, নামাজ ⼀⤂শেষ বাসায় এেস ⼀⤂খেত হয়। নামাজ

⼀⤂শেষ াম মাণ বািড়েত িফের ⼀⤂দিখ ডায়না ⼀⤂সমাই

ও নুডলস রা া কের আমােদর অেপ ায় রেয়েছ। 

ল  আজ িফরেবনা, সারা িদন এখােনই কাটােত

হেব। িবিজিব কমȀকতȀারা কাল ⼀⤂থেক আমােদর

একরকম নজরব ী কের ⼀⤂রেখিছেলন। আজেকও

সকাল সকাল ⼀⤂দখা কের আমােদর তাঁবুবািড় ⼀⤂দেখ

শংসাও করেলন। পাহােড়র িদেক ⼀⤂যেত িনেষধ

করেলও ওপাের বাঙািলর াম েলা ⼀⤂দেখ আসার

পরামশȀ িদেলন। ওিদকটােত যাওয়ার বাহন বলেত িকছু মেটার সাইেকল আেছ। িনতা ই একটা পােয় চলা পথ। আজ সারা িদন হাঁটব বেলই ত

হলাম। আমােদর ুেজর ইি িনয়ার সুিমত চাকমা ভাই আমােদর সে  পা বাড়ােলন। াম ⼀⤂যেহতু আেছ, ঘরবািড় ⼀⤂তা থাকেবই, ঘরবািড় যিদ থােক

মানুষেতা থাকেবই। তাই খািল হােত ⼀⤂যেত ই া হল না। এক বড় ⼀⤂বায়াম চকেলট সােথ িনেয় িনলাম। আমােদর পাঁচ জেনর ঈদ যা ায় যত ুেদ

ব ুেদর ⼀⤂পলাম সবাইেক িমি  মুখ করােত করােত এেগালাম। তােদর ⼀⤂কউ ⼀⤂কউ িছল অবাক, ⼀⤂কউবা ভীত, ⼀⤂কউ ⼀⤂কউ ⼀⤂কৗতূহলী হেয় ⼀⤂চেয়ই রইল।

তেব হােত চকেলট পাওয়ার পর সবাই আমােদর হািস মুেখই িবদায় জানাল। িনেজেদর িঠক রিব ঠাকুেরর 'কাবুিলওয়ালা'র মত লাগিছল। আন

িবলােনার মত আন  কমই আেছ। 

শহেরর িনেরট যাি কতার িভড় ভুেল সবুেজর ⼀⤂মলায়

হাঁটিছ। বষȀা ⼀⤂শষ, শরৎও িবদায় চাইেছ, নদীর পািন

এখনও পিরপূণȀ। ⼀⤂দােয়ল, শািলক, ⼀⤂কািকল, ঘুঘু,

চড়াইেয়র ডােক মুখিরত চািরিদক। গাছপালায় সবুজ

পাতা ⼀⤂যন ⼀⤂সেজেছ ঈেদর সাজ। টুকেরা টুকেরা

⼀⤂মেঘর ফাঁেক লুেকাচুির ⼀⤂খলেছ ⼀⤂সানািল ⼀⤂রাদ।

কৃিতর এই ⼀⤂মািহনী ⼀⤂সৗ যȀ সুধায় মােতায়ারা হেয়

আমরা পাঁচ অিভযা ী ⼀⤂হঁেট চেলিছ আর গলা ⼀⤂ছেড়

গাইিছ ােণর গান।

চলিত পেথ অেনক েলা বািড় পড়ল। ায় িতটা

বািড়েতই খাওয়ার িনম ণ ⼀⤂পলাম। তাই আরও

িনি ে  হাঁটেত লাগলাম। পেথ ⼀⤂যেত ⼀⤂যেত

মািলেকর অনুমিতেত গাছ ⼀⤂থেক ডাব ⼀⤂পেড় তা িকেন

িনেয় াণ ভের তৃ া িমিটেয় িনলাম। ⼀⤂সই বািড়েত

ঘুঘু মারার ফাঁদ ⼀⤂দখারও সুেযাগ হল। অিভনব

কায়দা - বলা যায় ⼀⤂ধাঁকা িদেয় ঘুঘু ধরা। ব াটায়

ডজন খােনক ফাঁদ বািনেয়েছন যার িতটােত একিট

কের ঘুঘু। ব াপারটা খারাপ লাগেলও অপিরিচত

জায়গায় ওনােদর বািড়েত বেস আর এর িব ে

িকছু বলেত পারলামনা। 

পথ এবার পাহািড় প িনল। হঠাৎ ভর পুের িঝঁিঝঁ ⼀⤂পাকার ডাক নেত ⼀⤂পলাম। গাছ এখােন ঘন হেয় এেসেছ। ⼀⤂রােদর আেলা গােয় পড়েছ না, গােছর

বাধায়। শীতল একটা অনুভুিত বেয় িনেয় এল নদীর বাতাস। গ  করেত করেত ⼀⤂হঁেট চললাম। গা ছমছেম এই পথ পািড় িদেয় ভুশনছড়ায় ⼀⤂পৗঁছলাম।

অবিশ  চকেলট িবিলেয় িদলাম বাজাের থাকা ুেদ ব ুেদর। পাহািড়, বাঙািল উভেয়রই ⼀⤂দাকান আেছ এ বাজাের। গাঁেয়র ⼀⤂মেঠাপেথর ধাের গেড় ওঠা

কেয়কটা ⼀⤂দাকান িনেয় ভুশনছড়া বাজার। আজ ঈদ হেলও বাজাের খুব ⼀⤂বিশ ⼀⤂লাকজন ⼀⤂চােখ পরলনা। একটা ⼀⤂দাকােন বেস চা পান কের িফরিত পথ

ধরলাম। এ গাঁেয়র এক ভাকাঙ ী তাঁর বািড়েত পুেরর খাওয়ার আম ণ জািনেয় ⼀⤂রেখিছেলন। খািনক এেগােতই ⼀⤂দিখ ⼀⤂বগভাই কার সে  ⼀⤂যন হাত

⼀⤂মলােলন। কােছ িগেয় ⼀⤂দখলাম আম ণদাতা ⼀⤂সই ভ েলাক!!! চেল যাে ন ⼀⤂কান এক কােজ। ঈেদ গরম গরম ⼀⤂গা  খাওয়ার ও মেন হল তাঁর সে

উধাও হেয় ⼀⤂গল। ওনারইবা ⼀⤂দাষ কী? ঘিড়েত িতনেট অেনক আেগই ⼀⤂বেজ ⼀⤂গেছ। যাক িবমষȀ মন িনেয় আমােদর লে র িদেকই চললাম। তারমেধ ই

নুরভাইেয়র উেদ ােগ িনম ণ জুেট ⼀⤂গল আেরকিট বািড়েত। মািটর িভটাটা অেনকটা উঁচুেত। গােছর ছায়ায় ভর পুেরও ঠা া পিরেবশ। এক ⼀⤂বাল ভাত,

গর , খািশর সবিজ ও ডাল আমােদর সামেনর হািজর করেলন এমদাদ ভাই, যাঁেক খুঁেজিছলাম গতকাল কেটেজর জন । 'আমার কেটেজ ⼀⤂যেহতু

আপনােদর রাখেত পাির নাই তাই এক ⼀⤂বলা খাওেনার খুব ইে  িছল আপনােদর', এমনটাই বলেলন এমদাদ। খুব অবাক হলাম এভােব সব িমেল ⼀⤂যেত

⼀⤂দেখ। আসেল এটাই ⼀⤂তা হবার কথা। হ াঁ, আমার বাংলােদশ এমনই।



স া হেয় ⼀⤂গল িফরেত িফরেত। ⼀⤂ফরার পুেরা

পথটুকু এমদাদ ভাই আমােদর সে ই এেলন।

নদীর এপার ⼀⤂থেক ⼀⤂দখেত ⼀⤂পলাম আমােদর ল

বািড়। অেনকটা পিরিচত হেয় ⼀⤂গলাম এই ⼀⤂ছাট

হিরনার সে । সূযȀ তত েণ ডুেব ⼀⤂গেছ। পািখরা

িফেরেছ নীেড়। আমরাও িফের এলাম লে ।

স ায় িবিজিবর কমȀকতȀারা আেরকদফা সা াৎ

কের ⼀⤂গেলন। রােত ⼀⤂সই পুেরর খাবার ুেজর

সবাইেক িনেয় উৎসেবর মত কেরই ⼀⤂খলাম। কাল

সকােল ⼀⤂ভাের ল  ছুটেব রা ামািটর িদেক।

আমােদর গ ব  ভলং। ল  ধরার ⼀⤂কান ⼀⤂টনশন

⼀⤂নই, তাই ঘুমােত যাওয়ার তাড়াও ⼀⤂নই। রােতর

আকােশ চাঁদ, তারা আর ⼀⤂মেঘেদর লুেকাচুির

⼀⤂খলা। মৃ  কুয়াশাও আেছ। সবাই ঘুেমর ⼀⤂দেশ।

এমিন এক মেহ েণ আমরা হািরেয় ⼀⤂গলাম

পুরেনা ৃিতর পাতায়। মেনর িস ুক ⼀⤂থেক এেক

এেক ⼀⤂বর হেয় এেলা হািরেয় যাওয়া িকছু ঘটনা।

কৃিত ও ব ুর কােছ মনটা হালকা কের, এক িভ  ঈেদর আন  িনেয় ঘুেমােত ⼀⤂গলাম। 

সকাল হল সােরং ভাইেয়র ডােক। ০৫:৩০ ঘিড়েত, আজ ⼀⤂ছাট হিরনা ⼀⤂ছেড় যােব ল । আমরা যাব ভলং পযȀ । ৬ টায় ছাড়েব। লে র ক াি ন

পিরচালক ⼀⤂মাসেলম ভাই িনেয় এেলন গরম গরম চা। চা হােত তাঁবু ⼀⤂থেক ⼀⤂বিরেয়ই ⼀⤂চাখ-মন জুিড়েয় ⼀⤂গল আরও একবার কণȀফুলীর বুেক সকাল ⼀⤂দেখ।

নদী, পাহাড় ও কুয়াশার এক মায়াবী িম ণ। হাজার হাজার শািলক চড়ুই ব  সারা িদেনর পিরক নায়। তােদর কলকাকলীেত সরব হেয় উেঠেছ ⼀⤂ছাট

হিরনা, মেন হি ল ⼀⤂যন আমােদর িবদায় িদেতই এই আেয়াজন।

টুং টাং, ⼀⤂বেজই যাে  ⼀⤂ফান। এেক এেক ⼀⤂তি শটা মুেঠা বাতȀা। ঈেদর েভ া জানােলা সবাই, একিদন পের ⼀⤂পলাম। ওিদেক নূর ভাইেয়র ⼀⤂ফােন

শািমেমর ক  ⼀⤂শানা ⼀⤂গল। আজ তােদর বরকল আশার কথা তাি েক িনেয়। আমােদরও বরকল নামার কথা িছল। তেব মািরসশা ⼀⤂যেহতু আমােদর

আজেকর গ ব  তাই আেগ ভলং ⼀⤂জেত হেব, ওেদরেকও ওখােনই নামেত বললাম। অ  িকছু না া িকেন িনলাম বরকল বাজার ⼀⤂থেক।

এেক এেক লে র সবার কােছ িবদায় িনেয় ভলং

নামলাম। মািরসশার ল  আসেত একটু সময়

লাগেব। পাহািড় এলাকা এই ভলং। পাহািড়েদর

কাপেড়র ⼀⤂দাকান ⼀⤂চােখ পড়ল। ⼀⤂মাটামুিট বড়

বাজার। চুর পযȀটক আেস বেলই হয়েতা। িকছু

⼀⤂কনাকাটাও হল। হােত আরও সময় আেছ তাই

খাড়া পাহােড়র ঢাল ⼀⤂বেয় ওপের উঠেত 

করলাম। ধুই চড়াই তাই মশ া  হেয়

পড়লাম। তার ওপের সূেযȀর তাপও চ । নীেচ

⼀⤂নেম আসেতই ল  চেল এল। ানীয় ল , মানুেষ

⼀⤂বাঝাই হেয় আেছ। ⼀⤂কান রকেম আ িপছু হেয়

বেস ছুটলাম কা াই এর অবািরত জলরািশর মন

মাতােনা ভুবেন। ভলং-এর পাহাড় ⼀⤂থেক ⼀⤂দখা

যাি ল কা াই-এর িব ৃত নীল রাজ । মােঝ

মােঝ ⼀⤂ছাট ⼀⤂ছাট ীপ। ⼀⤂ছাট এই ল িট ীপ েলার

পাশ কািটেয় ছুেট চলল বাঁধন হারা পেথ। সাধারণ

মানুেষর ⼀⤂কৗতূহলী ে র উ র িদেত ⼀⤂যেয় তােদর সে  গ -গােন ⼀⤂মেত উঠলাম িকছু পথ।  পািনর নীেচর ⼀⤂শওলা, ⼀⤂ছাট ⼀⤂ছাট পািনর গাছ ⼀⤂দখা

যাে  ⼀⤂বশ । তার ফাঁেক ফাঁেক লুেকাচুির ⼀⤂খলেছ ⼀⤂লেকর বািস া মােছর ঝাঁক। দা ণ উপেভাগ । ⼀⤂লেকর  পািন পূবȀ িদেক িমেশেছ বরকেলর

পাহােড়র গােয়। বরকেলর এই পাহােড়র ⼀⤂র টা মািরসশা পযȀ  ⼀⤂গেছ। ইে  হি ল ⼀⤂সই গȀম পেথ পািড় িদই। সচরাচর ⼀⤂কউ এ পেথ যায়না, তেব

পাহািড়েদর সে  ⼀⤂সেটলারেদর খারাপ স কȀও এর একটা কারণ। তাই ানীয় ⼀⤂লাকজন আমােদর বারণ কেরিছেলন। তেব আমােদর িব াস এই পাহােড়

যাঁরা বাস কেরন, অন ান  জায়গার মতই তাঁরা ভােলা ব বহারই হয়ত করেতন। ⼀⤂সই আশা িনেয়ই হয়ত পরবতȀী ⼀⤂কান এক সময় আবার আসব। ঈেদর

ি তীয় িদন, আজ ⼀⤂সেজ েজ মানুষ আ ীেয়র বাসায় যাে ন। ⼀⤂সেজেছ এখানকার কৃিতও, অসাধারণ েপ ⼀⤂সেজেছ আমার ⼀⤂দশ, মেনর অজাে ই

ন ন কের গান গাইিছলাম আর ক ােমরার ⼀⤂চােখ িকছু মুহূতȀ ধের রাখার ⼀⤂চ া করিছলাম। 

পেথ ⼀⤂ছাট বড় কেয়কটা ীেপ থামল ল িট।

িবেকেলর িদেক ⼀⤂লাক কেম ⼀⤂গল অেনকটাই।

জায়গা িনেয় ⼀⤂বশ আেয়শ কেরই বসলাম এবার।

⼀⤂লক এখােন স  নদীেত বদেল ⼀⤂গেছ। পােশ ধান

⼀⤂খত, মােঝ মােঝ ােমর ⼀⤂ছাট ⼀⤂ছাট পাড়া। াম

বাংলার েপর সে  সাঁেঝর ⼀⤂বলার গ  জেম

উঠল। গ  নিছল পােশ থাকা যা ীরাও। তােদর

মাঝ ⼀⤂থেক ⼀⤂ছা  একিট ⼀⤂ছেল আমােদর  ছুেড়

িদল – 'আপনারা িক িনশাত মজুমদার ⼀⤂ক িচেনন?'

িজ াসা কের জানেত পারলাম তার নাম জয়নাল

আেবিদন আজাদ। রছির বাজােরর জগ াথ

মি েরর ⼀⤂পছেন তার বািড়, শহর ⼀⤂থেক অেনক

দূের থােক ⼀⤂স। এমনই এক অজ পাড়াগাঁেয়র

⼀⤂ছেলর মুেখ পিরিচত নাম েন অবাক হলাম।

পা া  করলাম, 'তুিম িক কের িচন তােক?'

আজাদ বলল, '⼀⤂পপাের পড়িছ। এভাের  জয়

কেরিছল িতিন।' সে  ⼀⤂যাগ করল তার িনেজর

ে র কথাও - ব ুেদর িনেয় িনশাত আপুর সে

এভাের  যােব ⼀⤂স। পড়ার ⼀⤂টিবেল বেস এমনই

ক না তার। আরও কথা হল তার সে । ⼀⤂বশ অবাক হলাম। রছিরেত ⼀⤂নেম যাওয়ার আেগ আজােদর ⼀⤂ফান ও িঠকানা িনেয় িনলাম। কখনও যিদ

সুেযাগ হয় তােক তার ে র পেথ িনেয় যাওয়ার ⼀⤂চ া করব।

স া নামল। চাঁেদর েপািল আেলা ি তা ছিড়েয় তার ভুবন সাজােত  করেলা। আমরা পিরতৃ  মন িনেয় মািঝ মা ার গান গাইেত গাইেত ⼀⤂পৗঁেছ



⼀⤂গলাম মািরসশায়। থাকার জায়গা পাবেতা!!! লে র সে  আেগ ভােগই কথা বেল িনলাম। তারপর িনি  মন িনেয় িঠকানা খুঁজেত ⼀⤂বর হলাম। ঘাট

⼀⤂থেক উেঠই একিট িবশাল মাঠ ⼀⤂চােখ পড়েলা, মাঠেক বােম ⼀⤂রেখ িকছু দূের হাঁটেতই একটা ⼀⤂র  হাউস ⼀⤂পলাম। ⼀⤂কয়ারেটকােরর সে  কথা বেল ঘরও

⼀⤂পেয় ⼀⤂গলাম। রােত খাওয়া হল জে শ - আলু ভতȀা, মুরিগর ঝাল তরকাির, মিরচ ভতȀার সােথ ভাত। গরম গরম িজিলিপ িদেয় িমি  মুখ করলাম। তেব

মেনর িমি র ⼀⤂যাগান িদল ⼀⤂বগ ভাই। সােজক িক ' খুব ⼀⤂বিশ দূের নয়। ইে  হেল কাল ঘুের আসা যায়!!! অেনক িদন এপেথ আসার অনুমিতও িছলনা।

তাই তীের এেস তরী না ডুিবেয় একটা জীপ ভাড়া কের ⼀⤂ফললাম। মািরশার ⼀⤂থেক সােজক ঘুিরেয় বাঘাইছিড়র পেথ ⼀⤂ছেড় ⼀⤂দেব। সােজক মেণর

⼀⤂রামা েক সে  িনেয় ঘুেমর ⼀⤂দেশ পািড় জমালাম।

সকােলর না া প াক কের িনেয় িনলাম, পেথ ⼀⤂খেয়

⼀⤂নওয়া যােব। ায় সবাই িমেলই গািড়র ছােদ চেড়

বসলাম। ইঁট িবছােনা পাহািড় পথ ⼀⤂পিরেয় ঘন

সবুজ বেনর ⼀⤂ভতর িদেয় ⼀⤂যন উেড় চেলেছ

আমােদর গািড়। খািনকটা এিগেয় িপচ ঢালা মসৃণ

পথ। পাহােড়র গা ⼀⤂ঘঁেষ কখনও ওপের আবার

কখনওবা তী  বাঁক ধের র  গিতেত ⼀⤂নেম

যাে । িপচঢালা পাহািড় এই স  পেথর ধাের

বড় বড় ঘােসর বন। এেককটা চার-পাঁচ ফুেটর

সমান হেব। পথিট তাই অসাধারণ লাগিছল। মােঝ

মােঝই মেন হি ল প টা ⼀⤂যন ⼀⤂সাজা িমেশ ⼀⤂গেছ

আকােশ। ওখােন ⼀⤂গেলই বুিঝ আকাশটা ⼀⤂ছাঁয়া

যােব। রা ামািট ⼀⤂ছেড় পােশর পাহাড় েলা

খাগড়াছিড়েত েবশ কেরেছ। এখােন পাহােড়র

উ তাও ⼀⤂বেড় ⼀⤂গেছ অেনকখািন। পাহােড়র উঁচু

⼀⤂থেক নীেচ ⼀⤂দখা যাে  শত শত ⼀⤂ছাট ⼀⤂ছাট িটলা।

সােজক ভ ািল! অেনক নাম েনিছলাম। আজ

⼀⤂দেখ আমােদর ⼀⤂কউ ⼀⤂কউ এেক বাংলােদেশর দািজȀিলং বেল ⼀⤂ফলল। সিত ই ⼀⤂যন তাই মেন হি ল। ভাল লাগা - এর জন ই হয়েতা ⼀⤂বঁেচ আিছ। ছিব

তুলিছলাম এেকর পর এক। আমােদর জীপটা িরজাভȀ করা থাকেলও পেথ ানীয় মানুষেদরও তুেল িনি লাম। তােদর সে  িমেশ যাওয়ার জন ও। আবার

আিমȀ ক া !!! আমােদর ⼀⤂দশটােক তখনই ⼀⤂ছাট মেন হয় যখন বাধা পাই একটু াধীন ভােব ঘুের ⼀⤂বড়ােত। যাই ⼀⤂হাক এই ক াে  আমােদর থামেত

হল না। ছুেট চললাম িনেজেদর গ েব ।

পেথ মােঝ মােঝ ⼀⤂ছাট বড় বাজার পড়ল, ⼀⤂সখােন

⼀⤂নেম পািন ⼀⤂খেয় িনলাম। চল  গািড়েত বাতােসর

⼀⤂বগ থাকায় সূেযȀর তাপ এত ণ ⼀⤂টর পাইিন। গািড়

⼀⤂থেক নামেতই হাত-মুখ সব ালা করেত লাগল।

⼀⤂রাদ ⼀⤂থেক বাঁচেত গামছা জিড়েয় িনলাম। মাইল

ফলক ⼀⤂দখিছ একটু পর পর, ধীের ধীের চেল এলাম

সােজক। ০ পেয়  ⼀⤂থেক ায় ১ িকেলািমটার আেগ

একটা চাজȀ আেছ ⼀⤂সখােন নািমেয় িদল গািড় চালক।

বলল এখান ⼀⤂থেক ⼀⤂হঁেট যান, ভাল লাগেব। এত ণ

⼀⤂দখার আনে  না া ⼀⤂খেত ভুেলই িগেয়িছলাম। মেন

পড়েতই তাড়াতািড় ⼀⤂স েলার স িত করলাম।

সােজক ভ ািলর েপর কথা আমার কলেম কাশ

করা স ব নয়, তারপরও ⼀⤂চ া করিছ। অসংখ

পাহােড়র গা ⼀⤂বেয় সােজেকর িরেজ চড়ার িপচ ঢালা

পথ ০ পেয়ে র আিমȀ ক া  পযȀ  ⼀⤂গেছ। ায়

১৫০০ ফুট উঁচুেত ⼀⤂শষ হেয়েছ এই পথ। রা ার

পাশ খাড়া নীেচ ⼀⤂নেম ⼀⤂গেছ, ওপর ⼀⤂থেক তাকােল

⼀⤂চােখ পড়েছ অগিণত ⼀⤂ছাট ⼀⤂ছাট পাহােড়র ভ ািল।

িতনিট ⼀⤂হিলপ াড ও আিমȀ ক া  জুেড় ⼀⤂রেখেছ পুেরা

এলাকািট। ডান িদেক ⼀⤂দখা যায় িবশাল এক ⼀⤂দওয়াল। মায়ানমােরর পাহাড় ওই ⼀⤂দওয়ালটা। ⼀⤂সটাও একটা পাহােড়র িরজ তেব অেনকটা উঁচু। আর এই

ইেয়র মােঝ অেনক নীচুেত সাির সাির ⼀⤂ছাট ⼀⤂ছাট পাহাড়। 

⼀⤂ফরার পেথ জীপ আমােদর বাঘাইছির উপেজলার বাঘাইহােট নািমেয় িদল। ⼀⤂সখান ⼀⤂থেক দীিঘনালা পযȀ  ানীয় জীেপ চেড় ⼀⤂গলাম। তারপর ⼀⤂ছা

একিট বােস ⼀⤂চেপ খাগড়াছিড়। আজই ঢাকায় িফরব তাই থেমই বােসর ⼀⤂খাঁেজ কাউ াের ⼀⤂গলাম। রাত ৯ টায় গািড় ছাড়েব। হােত এখনও পাঁ-ছ'ঘ া

সময় আেছ। চটপট পুেরর খাওয়া ⼀⤂শষ কের একটা িস.এন.িজ. িরজাভȀ করা হল। শ পাঁেচক টাকা ⼀⤂নেব। িবিনমেয় আমােদর িরয়াংসুই ঝরনা ও আলু

িটলা ⼀⤂দিখেয় িনেয় আসেব। তাড়াতািড় ⼀⤂বিরেয় পড়লাম। স া হেল ঝরনার িদেক যাওয়া মুশিকল হেব তাই ⼀⤂সিদেকই আেগ চললাম। মূল রা া ⼀⤂থেক

ডানিদেক একটা স  রা ায় ঢুেক একটু পেরই নামেত হল। গািড় আর যােবনা, বাকী িমিনট কুিড়র পথ ⼀⤂হঁেট ⼀⤂যেত হেব। িকছুটা পথ কাঁচা রা া হেলও

ঝরনার পােশ পাকা িসঁিড় করা হেয়েছ পযȀটকেদর সুিবধােথȀ। পািনর ধারা বল ⼀⤂বেগ আছেড় পড়েছ একিট ঢালু জিমেত। িবশাল ⼀⤂সই ঢালু জায়গাটার

ডান ⼀⤂কানা িদেয় পািনর ধারা নীেচর িদেক ⼀⤂নেম যাে । ⼀⤂কউ ⼀⤂কউ ⼀⤂সখােন ি পও খাে  ⼀⤂দখেত ⼀⤂পলাম। গরেম শীতল পািনর আরাম িনেত আিমও

নামার ⼀⤂তাড়েজাড় করলাম। তখনই খবর ⼀⤂পলাম ⼀⤂কউ একজন পাথের পা িপছেল পেড় মাথা ফািটেয়েছ। ভােলাই ⼀⤂লেগেছ ⼀⤂দখলাম।। ফা Ȁ এইড ব

সে  িছল। াথিমক ভােব যা করার কের তােক ত হাসপাতােল বা ডা ােরর কােছ ⼀⤂যেত বললাম। হােত সময় কম থাকায় হা া গা-মাথা িভিজেয়

⼀⤂ফরার পথ ধরলাম। পেরর গ ব  আলু িটলা। অ কার ⼀⤂নেম এেসেছ পাহািড় জনপেদ। লাইট জািলেয় চেলেছ সব গািড়ই।

আলু িটলা। এখনও েবশ য়ার ⼀⤂খালা। ⼀⤂কান গাডȀ ⼀⤂নই, ⼀⤂নই ⼀⤂কান দশȀনাথȀীও। আমােদর দেলর সবাই দািজȀিলং িগেয়িছ িহমািলয়ান মাউে িনয়ািরং-এর

িশ ণ িনেত। ⼀⤂সখানকার রােতর দৃশ  মেন পেড় ⼀⤂গল। পাহােড়র ওপর ⼀⤂থেক ⼀⤂দখেত ⼀⤂পলাম খাগড়াছিড়র রােতর প। পাহািড় শহর। পাহােড়র গােয়

গেড় ওঠা ঘর বািড়। ⼀⤂সখােন ⼀⤂জানািক ⼀⤂পাকার মত লেছ বািত েলা। অসাধারণ লাগল।



অ কার হেয় যাওয়ায় ⼀⤂বিশ ণ দাঁড়ােনা ⼀⤂গলনা,

ানীয় পুিলশ আমােদর িনেজেদর সুর ার

খািতেরই িবদায় িনেত বলল ভ ভােবই।

এবার ⼀⤂ফরার পালা, আকােশর চাঁদ মধ  গগেন

িবরাজ করেছ, শহেরর িদেক িফরিছ আমরা। চাঁেদর

সাজ ⼀⤂দেখ মেন হল আজ বা কাল পূিণȀমা। তাি

জানােলা খাগড়াছিড়েত নািক ⼀⤂কান এক পূিণȀমােত

হাজার বািতর এক উৎসব হয়। ⼀⤂সিদন তারা হাজার

হাজার ⼀⤂মামবািত ালায়, ফানুস ওড়ায়, াথȀনা

কের। এটা ⼀⤂বৗ েদর খুব বড় একটা উৎসব।

শহের িফের এলাম। ঢুেকই ⼀⤂দখলাম একটা

বািড়েত অেনক েলা ⼀⤂মাম লেছ। উে জনা

ছিড়েয় ⼀⤂গল সবার মেধ ই। আজই িক তাহেল ⼀⤂সই

উৎসব - "আি ন পূিণȀমা"? বাহ! এরই নাম

কপাল। সােড় ন'টার এখনও এক ঘ া ⼀⤂দির আেছ।

ওেদর সে  চেল ⼀⤂গলাম এক মােঠ। দীপ

ালালাম ⼀⤂সই আন  উৎসেব। সু র একটা

মনভরােনা মেণর ⼀⤂শেষ উৎসেবর ⼀⤂রশটুকু মেনর মেধ  বুেন িনেয় ⼀⤂ফরার পথ ধরলাম।

 

মহ দ মিহউি ন – মাউে িনয়ািরং আর নানান অ াডেভ ােরর ⼀⤂নশাটা ⼀⤂ছেলেবলা ⼀⤂থেকই। 'এ ে ার বাংলােদশ' টু িরজম সং ার

ােভল এি িকউিটভ মিহ-র  সাইেকেল সারা বাংলােদশ মণ।
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তাজমহল – 吔 েম অে েম

দময় ী দাশ

~ আ ার তথ  ~ আ ার আরও ছিব ~

"Did you ever  build a castle in the air? Here is one, brought down to ear th, and fixed for  the wonder  of ages; yet so
light it seems, so airy, and when seen from a distance, so like a fabr ic of mist and sunbeams, with its great dome
soar ing up, a silvery bubble about to burst..." – Bayard Taylor  (1855)

থম দশ嘼েন

বল কুয়াশায় চি শ ঘ া 吔লট কের 吔 ন যখন কনকেন শীেতর এক স ায় আ া 吔পৗঁছাল তখন মেন হল এ বড় সিঠক সময় হয়িন। আবার পরিদন

সকােল যখন কুয়াশা 吔পিরেয় 吔শষপয嘼  তাজ-এর সামেন দাঁড়ালাম তখন মেন হল, িক ু যায় আেসনা – আিম 吔তা 吔বঁেচ আিছ, আর এই জীবেনই

দাঁিড়েয় আিছ 'তাজমহল'-এর সামেন। হয়েতা 吔রৗ  ঝলমেল 吔 ত  আেলামাখা তাজ নয়, িক  কুয়াশা এক অ ুত মায়া সৃি  কেরেছ তাজেক িঘের, 吔য

মায়া বুেকর 吔ভতর 吔মাচড় 吔দয়। 

তােজর 吔গট 吔থেক অেনকটা 吔হঁেট এেস কা কায嘼 করা লাল 吔বেলপাথেরর বড় ফটকটার সামেন 吔পৗঁেছও তাজ অধরা। িত মুহূেত嘼ই তাই বুেকর মেধ

ন বােড়, থম 吔দখার অেপ ায়।...

ফটক 吔পিরেয় থম াটফম嘼 – থম দশ嘼েনর িশহরণ অথবা মু তা... 

অেনক ণ চুপ কেরই দাঁিড়েয় থািক। হয়েতা মু তােতই। একেশা বছেররও 吔বিশ আেগ হয়েতা িঠক এখােন দাঁিড়েয়ই স ময়ীর একই অনুভব হেয়িছল

– আিম 吔রামাি ত হই। ( স ময়ী – থম বাঙািল মিহলা িযিন ভারত মণ িনেয় পু ক 吔লেখন, ১৮৮৮ সাল নাগাদ।) 

আমারও 吔তা 吔সই 吔ছেলেবলায় ইিতহােস পড়া তাজ, বড় হেয় বইেয়, িটিভেত, ই ারেনেট 吔দখা – 吔যন ব পিরিচত আপনজন 吔কউ। তবু সামনাসামিন

থম 吔দখায় মেনর মেধ  একটা অপূব嘼 আেবেশর সৃি  হয় যা ভাষায় কাশ করা যায় না। ব ি  আিমেক 吔যন িব ৃত হই িকছু েণর জন ।

স ময়ীর মত সু র কের 吔লখার ভাষােতা 吔নই আমার কােছ, তাই

অনুভূিত েলা যখন িমেশ যায় একেশা বছর আেগর এক 吔লিখকার সে

তখন 吔সই অনুভেব ডুেব 吔যেত 吔যেত তারই পুনরাবৃি  করার ই া জােগ।

এ 吔যন থম দশ嘼েন 吔 েম পড়া, তারপর তােক একটু একটু কের জানা-

吔চনা। যতটুকু জানা যায়, 吔চনা যায় মা  'িদেনর মেণ। সিত

কতটুকুইবা। তবুেতা ইে  কের। আর তাই 吔নেম লাল 吔বেলপাথের বাঁধােনা

রা া ধের হাঁটেত থািক সাজােনা বািগচা আর জলাশেয়র গা ছুঁেয় ছুঁেয়।

সবুজ বাগান। পােশ গােছর সািরর মােঝ নীল জলাশেয় তােজর মুখ িব –

吔সই 吔চনা িপকচার 吔পা কাড嘼। ধু শীত ঠা ার কুয়াশায় 吔মাড়া চাদের তাজ

吔যন বড়ই িবষ ।

মশঃ কােছ এিগেয় আসেছ তাজ – বদেল যাে  পাস嘼েপি ভ। দূর 吔থেক

吔দখা সামি ক ি মাি ক 吔 ম 吔ভেঙ এখন আলাদা আলাদা কের দৃশ মান

বা 吔চােখর আড়াল হে  এেককটা অংশ। ু  吔থেক বৃহেত উ রণ ঘটেছ

দশ嘼েকর 吔চতনারও।

"দূেরর মানুষ 吔যন এল আজ কােছ

িতিমর আড়ােল নীরেব দাঁড়ােয় আেছ

বুেক 吔দােল তার িবরহ ব থার মালা

吔গাপন িমলন অমৃত গ  ঢালা..."

িবরহ ব থার মালাখািন কী কের 吔গাপন িমলন অমৃত গ  ঢালা হয় এখােন

দাঁিড়েয় তা 吔যন সিত ই অনুভব করা যায়...।

吔দখা না 吔দখার পালা

তাজমহেল 吔ঢাকার সময় িসিকউিরিটর অস ব 吔চিকং। আপাদম ক বাঙািল আমােদর িতনজনেকই 吔কান 吔দেশর মানুষ তা বারবার জবাব িদেত হেয়িছল,

= 'আমােদর ছᤆু' বাংলা আی䔄জ諾�াল 耄মণপি昄কায় আপনােক 쌄াগত জানাই = আপনার 〈ꀠবড়ােনার ছিব-〈ꀠলখা পাঠােনার আম됄ণ রইল =

http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=31
http://www.amaderchhuti.com/
http://www.amaderchhuti.com/info/up.php#agra


তারপেরও সে েহর দৃি েত বিড 吔চিকং হল। দীেপর ম ব  吔বাধহয় আমার দািড় আর কােলা জ ােকট 吔দেখ উ প ী 吔ভেবেছ। তাহেল আমােক? গ ীর

মুেখ গােল হাত 吔বালাই। না । ল া লাইেন অেনক ণ দাঁিড়েয় িসিকউিরিট 吔চিকং-এর িব র ঝােমলা 吔পাহােনার পর ম  吔গট 吔পিরেয় 吔ঢাকা। চারেট

িদক 吔থেক তাজমহেল 吔ঢাকা যায়। মােঝর 吔খালা জায়গাটা 吔পিরেয় লাল 吔বেলপাথেরর ধান ফটক। ফটক 吔পিরেয় সামেনর াটফেম嘼 দাঁড়ােল তাজ

吔দখার থম 吔রামা  অনুভূত হয়। িভিডও ক ােমরােতও এইপয嘼 ই ছিব 吔তালা যায়। 

িব ীণ嘼 吔খালা সবুজ বািগচার প াৎপেট শা -ি

তাজ। কুয়াশার চাদর তােক িঘের রেয়েছ আলেতা

কের। হাঁটেত হাঁটেত মােঝর াটফম嘼 েলায় বেস

মু  হেয় 吔দিখ। কুয়াশায় 吔মাড়া শীেতর সকােল

দশ嘼নাথ嘼ীর সংখ াও 吔বশ কম। িটিকট কাটার

সমেয়ই িটসু  吔পপােরর জুেতাঢাকা 吔নওয়া

হেয়িছল। সমািধ 吔সৗেধর কােছ 吔পৗঁেছ জুেতার

ওপর িদেয় পের িনই। 吔 তপাথের বাঁধােনা িসঁিড়র

ওপর পা রাখেতও 吔রামা  লােগ। উেঠ এলাম মূল

চ ের। এখােন দাঁিড়েয় একটা অ ুত শা  অনুভূিত

হয়। সামেন িবশাল 吔জাড়া আচ嘼। সাদা মােব嘼েল

ইনেল করা রিঙন পাথের ফুল লতাপাতায় িপেয় া

রা কা কাজ। 吔যন হািতর দাঁেতর গয়নায়

িমনাকাির। সাদা-কােলা আর 吔গ য়া রেঙর ব বহার

ল  করা যায়। তেব কা কােয嘼 ব ব ত মূল বান

মিণমু া-পাথর আর িকছুই 吔নই। নকশার পাড়

吔দওয়া 吔কারােনর বাণী। িনঁখুত জ ািমিতর কায়দায়

ওপর নীেচর হরেফর আকার 吔চােখ সমান লােগ।

মােব嘼ল 吔কেট 唌তির জানলায় জাফিরর কাজ। মু  হই।

তােজর পােশ 吔মাটামুিট একেশা গজ দূরে  লাল 吔বেলপাথেরর িট ইমারত রেয়েছ। ওপেরর িতনিট কের গ ুজ এবং সামেনর কা কােয嘼 এখােনও

সাদা মােব嘼ল ব বহার করা হেয়েছ। পি েমরিট মসিজদ এবং অন  পােশরিট জামাত খানা, 吔যিট মসিজেদর সাযুজ  রাখেত 唌তির করা 'জবাব'।

吔সৗেধর 吔ভতের পা রািখ। কুয়াশার অ কার আরও

ঘন হয়। আবছা আেলায় 吔দখা যাে  সমািধর

吔রি কা িট। মূল সমািধ িট নীেচর তলার 吔কান

আঁধার কে  吔লাকচ ুর অ রােল রেয়েছ।

মমতােজর সমািধিট মাঝখােন। বাঁপােশ

অেপ াকৃত বড়িট শাহজাহােনর। িসেমি  吔ভে

যাওয়াটা 吔চােখ পীড়া 吔দয়। ইিতহাস বলেছ এটা

পের 唌তির। সমািধ িটেক িঘের অ ভুজাকৃিত

吔 তপাথেরর জাফিরর 吔বড়া। হয়েতা 吔রাদ থাকেল,

গবাে র জািলকার ফাঁক িদেয় 吔রােদর ছটা এেস

সমািধেক ছুঁেয় 吔গেল আরও একটু ভােলা লাগত

吔ভতরটা। 吔ক জােন! কে র 吔দওয়াল আর সমািধর

গােয় মােব嘼েলর ওপর ফুল-লতাপাতার 吔মািটফ।

সমািধ িটেত ব ব ত মােব嘼ল এতই উ মােনর 吔য

ায়  বেল মেন হয়। চি শ রকেমর দামী

পাথর আর মিণমু ায় খিচত সমািধর কা কায嘼।

মমতােজর সমািধেত 吔কারােনর বাণী উৎকীণ嘼 করা

আেছ। িসিলং-এ অপ প নকশা। িসিলং 吔থেক

কবেরর ওপের 吔ঝালােনা রেয়েছ মুঘল াপত

唌শলীেত 唌তির একিট বািতদান – লড嘼 কাজ嘼েনর াঘ嘼 । েপার িট দরজাও িছল থেম। জােঠরা লুট কের িনেয় যায়। তাজমহেলর অ ের সব জায়গায়

মােব嘼ল 吔নই। 吔ভতেরর অন  কে  িসেমে র কা কাজ।

বাইের 吔বিরেয় আিস। কী 吔যন একটা অতৃি  রেয় যায় মেনর মেধ । যােক হয়েতা ব  বছেরও িঠক 吔চনা যায় না তােক কেয়ক ঘ ায় সিত  吔দখা হয় িক?

তারপরেতা একবছর 吔কেট 吔গেছ। িলখেত পারিছলাম না তাজ কািহিন। আজও িলখেত িলখেত মেন হে  ওেকেতা ভােলা কের 吔দখা হল না, 吔চনা হল না

আেদৗ, কী িলখব! 吔বলা বাড়েছ, একটু একটু কের িভড় জমেছ তাজ চ ের। িভেড়র আঁচ এিড়েয় তােজর 吔পছেনর বারা ায় দাঁড়াই, ফিটকচাঁেদর দৃশ

吔চােখ 吔ভেস ওেঠ। সামেন নীল যমুনা। দূের একটা 吔নৗকা 吔চােখ পেড়। ওপােড় না হওয়া কােলা তাজ-এর কাঠােমার ভ প। কুয়াশায় খুব দূের 吔চাখ

যায় না।...

তারপর...

তাজমহেলর াপত  吔সৗ য嘼েক অেনকটাই বুঝেত হয় অনুভেব। হয়েতা ইিতহাস, গ কথা, ভা য嘼 গেড় 吔তালার কািহিন অথবা ভা েয嘼র জ ািমিতক

িবন াস সবই তখন কাজ কের মাথার মেধ ।

ইিতহাস অথবা গ কথা

হয়েতাবা পৃিথবীর সব嘼কােলর সব嘼ে  ভা য嘼 তাজমহল। িহ ু, পারিসক, ইে া-ইসলািমক নানা াপেত র 吔মলব েন িতেলা মা 吔স। তাজমহেলর ধান

আেবদন শাহজাহােনর 吔 ম কািহিন। িক  সিত  ইহজীবেন কতটা সুখ 吔পেয়িছেলন মমতাজ? তাজমহেলর সামেন দাঁিড়েয়ও এ  আমােক িবচিলত

কেরিছল। শাহজাহােনর িতন ীর মেধ  ি তীয় (হােরেমর অন  মিহলােদর কথা বাদই িদি ) মমতাজ উিনশ বছেরর িববািহত জীবেন 吔চৗ িট স ােনর

জ  িদেয়িছেলন। এই িক স ােটর ভােলাবাসা? 

মমতাজ ওরেফ আজু嘼বানু মীজ嘼া িগয়াস 吔বেগর নাতিন, আসফ আিলর কন া, নূরজাহােনর ভাইিঝ। মমতাজ আর শাহজাহােনর থম 吔দখা হেয়িছল

জমজমাট বাজােরর মেধ । মমতাজ িবে তা আর শাহজাহান 吔 তা। থম দশ嘼েনই মু  যুবরাজ খুররম। আজু嘼বানুর কথার চতুরতায় রীিতমত পযু嘼দ ও। 



সময়টা ১৬০৭ সাল। আকবেরর মৃতু র পর সদ

মতায় এেসেছন জাহাি র। বধ嘼মােনর

জায়িগরদার 吔শর আফগান িনহত হেয়েছন।

吔মেহরউি সা তখনও জাহাি রেক িনকাহ কেরনিন,

অবশ  রেয়েছন তাঁর হােরেমই। জাহাি েরর কােছ

আজু嘼বানুেক িববাহ করার আেবদন জানােলন

খুররম। 吔মেহরউি সার কাছ 吔থেক তার আেগই

খবর 吔পেয়িছেলন স াট। রািজ হেয় 吔গেলন পুে র

আেবদেন, িক  এক শেত嘼 - তার আেগ

吔মেহরউি সােক িনকা করেত হেব শােহনশাহেক।

吔মেহরউি সা মনি র করেত পারেলন না। িপিছেয়

吔গল খুররম আর আজু嘼বানুর িমলনও। ইিতমেধ

পারেস র রাজকুমারীেক িববাহ করেলন খুররম।

অবেশেষ নূরজাহােনর সে  জাহাি েরর িবেয় হল

১৬১১ ি াে । আর তার একবছর পর মমতাজ

আর শাহজাহােনর।

১৬৩১ সাল। দাি ণাত  িবজেয় 吔বিরেয়েছন

শাহজাহান। সে  রেয়েছন মমতাজ। বুহ嘼ানপুর 吔ক ায় জ  হল তাঁেদর 吔চৗ তম স ােনর। শাহজাহােনর অন  ই ীর গেভ嘼র স ান সংখ াও ততিদেন

অেনক। এর আেগর িতন স ানই মারা 吔গেছ সেবর পরই। ঊনচি শ বস  পার করা মমতাজও তখন খুবই অসু  ও ব嘼ল। স ান সেবর ধকল সইেত

পারেলন না আর। মমতােজর মৃতু র পর সাতিদন িনেজর ক  吔থেক 吔বেরানিন শাহজাহান। 吔যিদন 吔বেরােলন সবাই িবি ত হেয় 吔দখল বৃ , কু

স াটেক, এই সাত িদেনই অেনক বছর 吔যন 吔পিরেয় 吔গেছ তাঁর জীবেন। পুেরা বছর সারা িহ ু ােন িনিষ  কের 吔দওয়া হেয়িছল আেমাদ-উৎসব।

পিরক না  হেয় 吔গল তাজমহেলর। আর 吔সই 吔মেয়িট, 吔য জে ই হািরেয়িছল তার মােক, 吔সই 吔গৗহান-আরা-র খবর 吔ক রােখ?

ভা র অথবা ভা েয嘼র কািহিন

তাজ পিরক না কার এ িবষয়িট আজও তক嘼মূলক। কারণ শাহজাহান 吔চেয়িছেলন তােজর সে  একমা  তাঁর নামিটই উি িখত 吔হাক। তাই 吔লাকগাথা

বেল, তাজ সৃি র 吔শেষ ধান বা িবেদর েটা হাত 吔কেট 吔দওয়া হয়, অ  কের 吔দওয়া হয় িলিপকারেদর, মুখ  পিতিবেদর 吔তা গদ嘼ানই 吔নওয়া হয়।

যােত আর ি তীয় তাজ 吔কউ সৃি  করেত না পাের। এেক সিত  নয়, গ কথা বেলই ভাবেত ই া কের। িক  যা রেট তার িকছুটােতা বেট।

মমতােজর মৃতু র ছমাস পর তাঁর 吔দহ যখন আ ায়

িনেয় আসা হয় ততিদেন সমািধর জায়গা 吔বেছ

吔ফেলেছন শাহজাহান। যমুনার তীের, আ া 吔ক া

吔থেক 吔দখা যােব, আবার এেকবাের বাজােরর

লােগায়া। তাজগে র িঘি  বাজারটা িক  তখনও

িছল। তখন তার নাম িছল তািসমাকান।

টাভািন嘼য়ােরর বণ嘼নায় পাই, 吔সই বাজাের হািজর

হেতন সারা পৃিথবীর বিণকরা। িনেজর িশ কীিত嘼র

চােরর এর 吔চেয় ভােলা জায়গা আর িক হেত

পাের? িব াপন এবং চােরর ব াপারটা 吔স যুেগই

স াট শাহজাহান 吔বশ ভােলা বুেঝিছেলন।

জায়গাটা মহারাজ মান িসংেহর বংশধর রাজা

জয়িসংেহর দখলদািরেত িছল। সমমূেল র

খাসজিমর বদেল জায়গািটর দখল িনেলন স াট।

ান িনব嘼াচন হেল 吔দশ-িবেদেশর পিতেদর কােছ

নকশা 吔পশ করার আেবদন রাখা হল। 吔সরা নকশা

িদেয় 唌তির হেব শাহজাহােনর ে র 吔সৗধিট।

হয়তবা ততিদেন মমতাজ উপল  মা ।

তাজ পিরক না পায়েণ অথ嘼ব েয় 吔কান কাপ嘼ণ  কেরনিন শাহজাহান। সব িমিলেয় সােড় আেঠেরা 吔কািট শাহজাহানী টাকা ব য় হয়িছল যা িছল লাল

吔ক ার িনম嘼াণ ব েয়র িঠক ি ণ। জয়পুর 吔থেক এেসিছল 吔সরা জােতর মােব嘼ল আর 吔দশ-িবেদশ 吔থেক িহের, মুে া, মিণ-মািনক । দামী পাথেরর

অ স ােতই খরচ হেয়িছল আেঠেরা 吔কািট। এর িকছুই ায় আজ আর অবিশ  吔নই। 

টাভািন嘼য়ােরর 吔লখা 吔থেক জানা যায় কুিড় হাজার

মানুেষর বাইশ বছেরর পির েম 唌তির হয় তাজ।

এই বাইশ বছের তােদর কাছ 吔থেক হািরেয়

িগেয়িছল ভােলাবাসা, 吔 ম, সংসার, স ান

সবিকছুই, হয়েতাবা কােরার কােরার 吔গাটা

জীবনটাই। 

吔 ত  তােজর শরীের ধু ভােলাবাসা নয়,

অেনক দীঘ嘼 াস, অ , র , ঘামও 吔লেগ রেয়েছ।

শাহজাহােনর সমেয়র ঐিতহািসক মীর মুগল

吔বেগর 吔লখা 吔থেক িশ ী এবং কম嘼ীরা 吔ক কত

মাইেন 吔পেতন তাও জানা যায়। িতিন উে খ

কেরিছেলন হাজােরা নকশা 吔থেক শাহজাহান

吔বেছিছেলন একিটমা  নকশা। িক  吔ক 吔সই

নকশাকার 吔স িবষেয় িতিন এেকবােরই নীরব।

যিদও ১৯৩০ সােল খুঁেজ পাওয়া ১৭ শতেকর

একিট কিবতার পুঁিথর পা ুিলিপেত রচিয়তা লুফৎ

আহেমদ জানাে ন তাঁর িপতা উ াদ আহেমদই

তাজমহল এবং লাল 吔ক ার রচিয়তা, 吔স কথা কতটা িব াসেযাগ  吔স সে হ রেয়ই যায়। কারণ াপেত র িদক 吔থেক তাজমহল এবং লাল 吔ক া

এেকবাের আলাদা। উ াদ ঈশা আফাি  িবেদিশ িছেলন, তাঁর কৃত পিরচয় রহস াবৃত। হাজিরর খাতার িত পৃ ায় তাঁর নাম রেয়েছ সবার ওপের মূল

পিরক নাকার িহেসেব। তাজমহেলর পিরক না তাঁরই িছল এমনটা িব াস কেরন অেনক গেবষক এবং ঐিতহািসকও। 



তেব পিরক না যারই 吔হাক না 吔কন তাঁর কেম嘼র মেধ  িদেয়ই া র 吔রেখ 吔গেছন এই পিত। এখােন শাহজাহােনর অন ান  কীিত嘼র িচরাচিরত

ভি মা িল ায় বজ嘼ন করা হেয়েছ। উপেরর চারিট 吔ছাট চবুতরা ছাড়া নয় বাঁকওয়ালা িখলান 吔নই, ছ ীবিজ嘼ত সমতল ছাদ 吔নই। তাজমহেল িহ ু 唌শলীর

আ য嘼 সংিম ণ 吔দখা যায় প র -吔দউল বা  নকশায়, তাে াির গ ুেজ, মহা-প -ঘ া-আমলক-কলেসর ব বহাের, যা শাহজাহানকৃত অন ান

াপেত  অনুপি ত। পাস嘼েপি ভ বা পিরে ি ত ান এবং অপিট  বা আেলাক িব ােনর েয়ােগর অসাধারণ উদাহরণ তাজমহল, যা ভারতীয় অন ান

াপেত  এর আেগ 吔সভােব 吔দখা যায়না। ফেল এর 吔থেকও 吔বাঝা যায় 吔য এই কীিত嘼 吔কান ভারতীেয়র নয়।

তাজমহেলর ভূিমর পিরক না পারস  唌শলীর

বৃ েকি ক। ভূিমর এেকবাের 吔কে  একিট বৃ ,

যার মেধ  রেয়েছ সমািধ িট। এই বৃে র চারিদেক

চারিট বৃ । েত কিট বৃ  মােঝর বৃ েক ছুঁেয় আেছ

িক  吔কউ কাউেক 吔 দ কেরিন। িহ ু 唌শলীর

প র -吔দউল মি েরও িক  আমরা এই একই

রীিত অনুসরণ করেত 吔দিখ। কােজই এর 吔কানিট

吔য তাজমহেলর উৎস তা বলা কিঠন।

তাজমহেলর বাগােনর ছকটাও সাম স পূণ嘼।

বগ嘼ে াকার জিমর িঠক মাঝখােন একটা বগ嘼াকার

জলাধার। এই জলাধার 吔থেক পর েরর সমেকােণ

চারিদেক চারেট নালা মূল বাগানেক চারেট সমান

ভাগ কেরেছ। েত ক ভাগই একটা কের বগ嘼ে ।

আবার এই েত কটা বগ嘼ে েক একেজাড়া কের

পথ সমান চারেট বগ嘼ে ে  ভাগ কেরেছ। 吔মাট

吔ষােলাটা টুকেরা জিম। পেথর পােশ পাইন, পাম,

পপলার এমন সব বড় গাছ। আর জিম িলর

吔ভতের নানান ফুেলর গাছ।

তাজমহেলর াপেত  吔য িট িজিনস সবেথেক 吔চােখ পেড় তা হল গ ুজ ও িমনার চারিট। আর যা 吔চােখ পেড় না অথচ যার ওপের িভি  কের পুেরাটাই

দাঁিড়েয় আেছ তা হল তাজমহেলর ভূিম নকশা। যার সামি ক মূল ায়ন করা সহজ হত যমুনার ওপাের কৃ  তাজিট গেড় উঠেল। তেবই কাঠােমািট স ূণ嘼

হত। খুব স ব গ ুেজর পিরক না কেরিছেলন উ াদ আহেমদ। যার জন  তাঁর পু  িপতােক পুেরা তােজরই পিরক নাকার বেল ধের িনেয়িছেলন।

যিদও 吔সই পিরক নাও আদ  তাঁর িনেজর ক না সূত নয়, তাে ার 吔দউেলর গ ুেজর ায় ব  নকল। ধু গ ুেজর শীেষ嘼 থাকা ি শূল বদেল িগেয়

ঈেদর চাঁদ হেয়েছ। তােজর িমনার িলর 唌বিশ  হল পিরক না কেরই েত কিটেক িসেমি কািল বাইেরর িদেক 吔হিলেয় রাখা হেয়েছ। যােত 吔কানিদন

যিদ 吔কানিট 吔ভে ও পেড় তাহেলও মূল াপেত র 吔কান িত হেব না। 

অন িদেক শাহজাহােনর সমসামিয়ক মণকারী

টাভািন嘼য়ার, িযিন তাজমহল িনম嘼ােণর সূচনা ও 吔শষ

吔দেখেছন বেল দািব কেরন এবং তাজমহল

িনম嘼ােণর পাঁচ বছর পর তা 吔দখার অিভ তা 吔থেক

মণকারী বািন嘼য়ার 吔রােমর 吔স  িপটাস嘼-এর

আদেল 唌তির ভাল-吔দ-吔 স-এর গ ুেজর সে

তােজর তুলনা কেরেছন। অথ嘼াৎ এখােনও

ইউেরাপীয় না ভারতীয় 吔কান 唌বিশ  এর উৎস

িছল 吔স িবষেয় সংশয় রেয়ই যায়।

অপিট  িব ােনর েয়াগেকৗশল সামি কভােব

পুেরা তাজমহেলই রেয়েছ, তেব তার সে 嘼া ম

ব বহার হেয়েছ তুঘরা হরেফ 吔কারাণ-শিরেফর

বাণীর ক ািল ািফক 吔লখনীেত। েয়াগেকৗশেল

ওপের-নীেচ সব嘼  吔লখার হরফ সমান মােপর

吔দখায়। তাজমহেলর আেগ ভারতীয় াপেত  এর

ব বহার 吔তমন 吔দখা যায় না। ইউেরােপ 吔রেনসাঁর

সমেয় এই trompe l'oeil 唌বিশ  িবিভ  ভা েয嘼 ব বহার হেত 吔দখা 吔গেছ। এর িলিপকার িছেলন আমানৎ খান িশরাজী, িযিন গ ুেজর অেনক ওপের

খুব ু  অ ের সাহসভের িনেজর নাম িলেখ 吔গেছন। 吔য সাহস বা সুেযাগ মূল পিতর হয়িন।

তেব তার সামি ক 吔সৗ েয嘼ই 吔য তাজ িতেলা মা তা ীকার কেরেছন সকেলই।

আবার মেণ

... তারপর বারবার িফের আিস। সকালেবলার তী  কুয়াশার চাদর সিরেয় 吔জেগ ওঠা তাজমহল িঠক 吔যন মানুেষর 吔কান সৃি র মত নয় ("a house
not made with hands")। পুেরর নরম 吔রাদ তার েক তা ণ  এেন 吔দয়। স ার আেলা-আঁধাের মনখারােপর মতই রহস ময়ী 吔স। 吔জ াৎ ারােত

ঘন কুয়াশায় 吔ঢেক যখন সম  দশ嘼নাথ嘼ীর দেয় দীঘ嘼 াস জেম ওেঠ তখনই একঝলক তার হালকা অবয়ব ধরা 吔দয় ক ােমরার 吔 েম। 

"তুিম নব নব েপ এস ােণ...।"

ইতমৎ-উদ-吔দৗলা, জামা মসিজদ 吔দেখ অেটা 吔থেক 吔নেম হাঁটেত হাঁটেত 吔পৗঁেছ যাই যমুনার ওপাের, তাজমহেলর 吔পছেন। 吔মহতাব বােগর 吔ভতর িদেয়



রা াটা এেস পেড় 吔যখােন কৃ  তােজর পিরক না কেরিছেলন শাহজাহান। তারই িভেতর ভা া ইঁটপাথেরর ওপর বেস তাজেক 吔দিখ 吔যখান 吔থেক

吔দখেত 吔চেয়িছেলন শাহজাহান মরেণর পের। সামেনই ীণকায়া যমুনা। শীেত তার জল কেম 吔গেছ। পুেরর হালকা 吔রা ুের খািনক উ ল আর

吔মাহময় হেয় উেঠেছ তাজ। টুিস হয়েতাবা একটু আেবগদী ই হেয় পেড়িছল িক া মজা কেরই বলল বীেরন যিদ কথা 吔দয় এমন একটা বানােব তাহেল ও

এ ুিন মরেত রািজ আেছ। বললাম, তাজমহল িনেয় তুই করিবটা কী, তখনেতা 吔দখেতও আসিবনা, তার 吔চেয় 吔বঁেচ থাকা অেনক ভােলা। পের পড়েত

িগেয় 吔দিখ একথা অেনেকই এমনকী 吔 িসেড  জেভে র ীও তাঁর ামীেক নািক টুিসর মত এই কথাই বেলিছেলন। 吔বাঝ!

আ ার 吔ক াও ঘুের এেসিছ ইিতমেধ । ব ী শাহজাহান 吔য ক  吔থেক তাজমহল 吔দখেতন 吔সই কে  এখন েবশ িনিষ । তার পােশর বারা ায়

দাঁিড়েয় ব  吔চ া কেরও কুয়াশা 吔ভদ কের তাজ 吔দখা যায়িন। 吔কন জািন মেন হল অেনক বছর আেগ বৃ  শাহজাহান এখােন বেস এমন 吔কান িদেন

হয়েতাবা এরকমই কুয়াশার িদেক িন ল দৃি েত তািকেয় থাকেতন। মমতােজর য়ােণর পর আরও পঁয়ি শ বছর 吔বঁেচ িছেলন শাহজাহান যার মেধ

吔শষ আটবছর িছেলন পুে র হােত ব ী। ১৬৬৬ ি াে  মৃতু র পর ঔর েজেবর িনেদ嘼েশ শাহজাহােনর 吔দহ তাজমহেল মমতােজর সমািধর পােশ

কবর  করা হয়।

আবারও তাজমহেলর কােছ িফের আিস। দূর 吔থেক, কাছ 吔থেক 吔দিখ। নরম 吔রা ুেরর আঁচল জিড়েয় কুয়াশার ঘুম ভাঙা তাজেক আরও সু র লােগ।

িহ ু-পারিসক-ইসলািমক, 吔রােমর 吔স  িপটাস嘼 িক া দাি ণােত র মি র - 吔শষপয嘼  吔কান তুলনারই েয়াজন আেছ বেল মেন হয় না। 

"吔তামার তুলনা আিম খুঁিজ না কখেনা ব  ব বহার করা 吔কান উপমায়"

একটু 吔রা ুর উঠেতই তােজ দশ嘼নাথ嘼ীেদর ঢল

吔নেমেছ। ফটক 吔পিরেয় থম াটফম嘼 吔থেকই

িথকিথেক িভড়। নানা সং ৃিতর ভারতীয়, িবেদিশ

মুখ – ব াক াউে  তাজ না থাকেল মেন হত অন

吔কান 吔দেশই আিছ 吔যন। বাগােনর 唌দেঘ嘼 র

মাঝখােন আরও েটা াটফম嘼 আেছ 吔যখান 吔থেক

দাঁিড়েয় বা বেস তাজ 吔দখা যায়। সব嘼  ক ােমরা,

吔মাবাইল হােত উৎসাহী জনতা – তাজমহেলর সে

একিট নয়, অেনক মূ ত嘼। 吔কউবা একা, যুগেল

অথবা সপিরবাের। 吔কউ হােতর আঙুেল তুলেছন

তাজ, অতু ৎসাহীরা শূেন  ঝাঁপ িদে ন তাজেক

ব াক াউে  吔রেখ। আমরাও ক ােমরাব ী কির

িকছু ৃিতর টুকেরা।

িভেড়র 吔ঠলায় ি তীয়িদন আর সমািধকে র

吔ভতের 吔ঢাকার সুেযাগ ঘেটনা। ল া লাইন

এঁেকেবঁেক চেল 吔গেছ নীচ 吔থেক 吔ভতর পয嘼 ।

ঘুের 吔বড়াই নীেচর চ েরই। বাগােন হাঁটেত হাঁটেত

নানান িদক 吔থেক তাজেক 吔দিখ 吔ছাট বড় গােছর ফাঁক িদেয়। ফুল েলা বাতােস মাথা 吔দালায়। খািনক িব াম িনেত জুেতা খুেল বেস পিড় মসিজেদর

吔মেঝেত। সূয嘼 অ  যায় তােজর প াৎপেট। 吔ধাঁয়া 吔ধাঁয়া মনেকমেনর আঁধার 吔নেম আেস।

বাইের 吔বিরেয় এেস 吔ছাট একটা 吔দাকােন বেস অেনকটা িচিন 吔দওয়া পেনেরা টাকার এক াস চা খাই। নানা আকােরর নানা িজিনেসর তােজর ভা ার

িনেয় পসরা সািজেয় বেসেছ 吔দাকানীরা। 吔ছাট 吔ছাট তাজমহল িকেন িনই 吔চনাপিরিচতেদর উপহার 吔দওয়ার জন । 

তাজমহেলর দি েণ খুব কােছই তাজগে র জমজমাট বাজার। এখােন নানা মােনর আর দােমর অজ  吔হােটল আেছ। ায় সবারই আকষ嘼ণ ফটপ

吔র ুেরে  তাজ িভউ – 吔খেত 吔খেত তাজ 吔দখা যােব। এই বাজার নািক শাহজাহােনর সমেয়ও িছল, আর 吔সই জন ই এখােন তাজমহেলর 唌তিরর

পিরক না হেয়িছল যােত িভনেদিশ বিণেকর মুেখ-মুেখ 吔দশ-吔দশা ের ছিড়েয় পেড় তােজর কািহিন। পুবিদেক উ র েদশ পয嘼টেনর 吔হােটল তাজ

吔খমা। এিদেকই আরও 吔বশ িকছুটা এিগেয় আমােদর িঠকানা। 

吔জ াৎ া রােতর তাজ 吔দখেত পাব কী পাব না

একটা 吔দাটানা মেনর মেধ  িছলই। তাও সকােল

িটিকট 吔কেট 吔রেখ রাি ের িনিদ嘼  সমেয় একদফা

吔চিকং 吔শেষ 吔চেপ বেসিছলাম পয嘼টেনর বােস।

রােতর তাজমহল দশ嘼নাথ嘼ীেদর 吔তা কলম ম য়

吔হােটল ঘেরর চািব পয嘼  জমা 吔রেখ 吔যেত হেব

এমনই িনয়েমর কড়াকিড়। তখন রাত দশটা 吔বেজ

吔গেছ। িনঝুম হেয় 吔গেছ 吔গাটা শহর। তােজর

বাইেরও অ কাের সব থমথম করেছ। ধু 吔বশ

কেয়কটা বাস 吔বাঝাই দশ嘼নাথ嘼ী আর িসিকউিরিট

তােজর 吔দারেগাড়ায়। 吔মাটামুিট আধঘ ার

এেককটা দেলর জন  বরা । আেগর দলটা 吔বিরেয়

এেল আমােদর 吔ঢাকার পালা। আমরা 吔কৗতুহলী

হেয় জানেত চাই, 吔দখেত 吔পেলন? রহস ময় মুেখ

吔কউ 吔কউ উ র 吔দন, 吔দখুননা িভতের িগেয়।

রােতর দশ嘼েন থম াটফম嘼 পয嘼 ই যাওয়া যােব।

কুয়াশা সিরেয় বড় থালার মত লাল রেঙর চাঁদ

উেঠেছ। 吔দেখ আশা হয়। 吔যেকােনা সময় মু  হেত পাির এমন একটা অনুভেবর উে জনা মাথার মেধ  কাজ কের। নাহ। সাদা কুয়াশারা াণপেন জিড়েয়

吔রেখেছ তাজেক। 吔যন িনেরট পাথেরর সাদা 吔দওয়াল। চাঁেদর আেলা আর কুয়াশার 吔ধাঁয়ায় 吔কমন অপািথ嘼ব হেয় উেঠেছ চারপাশ। মােঝ মােঝ দূেরর সার

吔দওয়া গাছ আরও কেয়কটা 吔দখা যায়, পরমূ েত嘼ই কুয়াশা এেস 吔ঢেক 吔দয়। হঠাৎ 吔যন একঝলক তােক 吔দখেত পাই মেন হয়। পর মূ েত嘼ই আবার

吔ঢেক যায়। ওই আেলােতই ছিব 吔তালা হয়। ছিবর 吔 েম তািকেয় 吔দিখ 吔পছেন আবছা অবয়েব 吔যন ধরা িদেয়েছ সু রী।

吔শষপয嘼

吔রাদ ঝলমেল তাজ 吔দখা হল না। নীল আকােশর প াৎপেট,  吔জ াৎ ায় অথবা যমুনার নীল জেলর িত িবেত 吔দখা হল না এই 吔  সু রীেক।

মেনর মেধ  একটা আফেশাস রেয়ই 吔গল। 吔শষেবলায় মায়াবী তােজর 吔চােখ 吔চাখ 吔রেখ  হেয় যাই। কই 吔শষপয嘼  স ময়ীর মত বলেত পাির

নােতা 吔য শাহজাহান তাজ না বািনেয় 吔সই অেথ嘼 吔কান পিততা ম, পা শালা িক া ুল-কেলজ িনম嘼াণ করেলই ভােলা করেতন। আসেল তাজ 吔নই

একথাটা ভাবেতই বুেকর মেধ  অেনকটা 吔যন ফাঁকা হেয় যায়। তাজ – 吔স িক ধুই শাহজাহােনর নািক আমােদর সবারই, আমরা যারা তােক 吔দেখ 吔কান

না 吔কান একবার মু  হেয়িছ থম 吔 েমর মত। তােজর সামেন দাঁিড়েয় ভােলাবাসা, না ভােলাবাসার টানােপােড়েন ি খি ত হেত হেত মেন হয় আর িক

吔কানিদনও আসব এ জীবেন? 吔শষপয嘼  তেব ভােলাবাসারই জয় হল িক – িনেজেকই  কির। 

নাহেল, যাবার 吔বলায় এত িপছুডােক 吔কন?



কৃত তা ীকারঃ

নারায়ণ সান াল – লা জবাব 吔দহলী অপ পা আ া

স ময়ী 吔দবী – আয嘼 াবে 嘼 ব মিহলা, নব ভারত, ভা  ১২৯৪

Francois Bernier  - Travels in the Mogul Empire (A.D.1656-1663) [Translated and Annoted by Archibald
Constable (1891)] 2nd Edition

Ganesh Saili – Taj Mahal (Golden India)

~ আ ার তথ  ~ আ ার আরও ছিব ~

'আমােদর ছুিট' –র িত াতা স াদক দময় ী দাশ , বত嘼মােন অন  吔কান নামী বা অনামী প -পি কার সে  যু  নন। চাকির

বা ব বসা 吔কানটাই তাঁর ারা স ব হয়িন, গৃহকম嘼িনপুণাও নন। 吔ছাটগ , কিবতা, ব , মণ কািহিন 吔লখার পর এখন িনেজর

আনে  吔মেত আেছন গেবষণায়। াণীিব ােনর াতক এবং ইংেরিজ সািহেত র ােতােকা র হবার পর বাংলায় মণ সািহেত র

চচ嘼া করেছন। এরপের কী করেবন তা িনেজও জােনন না। তাঁর কথায় িনেজর পিরচয় 'ঘেরও নািহ পােরও নািহ 吔য জন আেছ

মাঝখােন'। ২০১৫ সােলর কলকাতা বইেমলায় 'পরশপাথর' কাশনা 吔থেক তাঁর সংকিলত এবং স ািদত 'অবলা বসুর মণকথা'

বইিট কািশত হে ।

       
吔কমন লাগল : - select -
মত িদেয়েছন : 
গড় : 0.00
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浔‶দবতােদর রােজ  েয‾㠴ােগ

浔‶দবািশস বসু

িক েরর তথ  ~ িক েরর আরও ছিব ~ লা ল-ি িতর আরও ছিব

সু র ঝকঝেক সকাল। চারিদেক সাদা বরফ শরীের 浔‶মেখ িহমালয় পব‾㠴তে ণী, 浔‶যন, য়ং 浔‶দবািদেদব মহােদব িবরাজমান। নীেচ দীঘ‾㠴 ঝাউেয়র সাির -

মহােদেবর ভ দল। আরও নীেচ ছড়ােনা িছটােনা আেপল গাছ, 浔‶যন, িশ রা 浔‶খলা করেছ। দি ণ-পূেব‾㠴 ৬০৫০ িমটার উঁচু িবখ াত িক র 〰㰊কলাস িশখর

দৃশ মান। সূয‾㠴 সের যাওয়ার সে  সে  যার রঙ বদেল বদেল যাে । শহেরর 浔‶কালাহল 浔‶থেক দূের, ি  শা  পিরেবশ। 

১২ জুন, ২০১৩। গত পর  কালকা 浔‶মেল িসমলা এেস 浔‶পৗঁেছিছ। 浔‶সখান 浔‶থেক গতকাল ক ায়। আমােদর এবােরর িহমাচল মণ পব‾㠴 েতই একটু

ধা া 浔‶খেয়েছ। িসমলা 浔‶পৗঁেছ জানেত পাির কুনজুম-লা (িগিরপথ) ব । তাই আমােদর 浔‶বড়ােনার পথটা একটু অদল-বদল কের িনেত হেয়েছ। টু র

অপােরটেরর সে  পরামশ‾㠴 কের ি র হল িসমলা 浔‶থেক, ক া-নােকা-টােবা-কাজা-িকে র হেয়, সাংলা বা রামপুর িফের এেস, কুলু-মানািল-浔‶কলং-

উদয়পুর-ি েলািকনাথ ঘুের আবার কালকায় িফের কালকা 浔‶মল ধরব। এবাের আমরা দেল এক মিহলা সহ 浔‶মাট সাতজন। 

মেণর েতই িক র-লা ল-ি িত স েক‾㠴 সংি  তথ

িদেয় িনই – েনিছ িহমাচেলর এই িক র 浔‶দশেক বলা হয়,

ধরাধােম ই কানন আর িক রবাসীেদর 浔‶দবতােদর

উ রপু ষ। এখানকার নারী-পু ষেদর গােয়র রঙ ফরসা,

সু র মুখ ী। মিহলা-পু ষ িনিব‾㠴েশেষ কুত‾㠴া-পায়জামা

ধরেণর 浔‶পাষাক সে  গরম 浔‶কাট জাতীয় িকছু এবং মাথায়

িক রী টুিপ পেরন। ইিতহাস বেল, এঁরা মে ালীয়, ী

জে রও সহ  বছর আেগ এখােন আেসন। সমাজজীবন গেড়

উেঠেছ িহ ু ও 浔‶বৗ  সং ৃিতর িমলেন। সহজ সরল

অিতিথপরায়ণ। স ীত ও নৃত  এঁেদর অিত ি য়। শত  ও

ি িত ই মুখ  নদী, এছাড়াও অন ান  浔‶ছাট নদী এবং

সাংলা- পা-িলংিট-িপন ইত ািদ উপত কা িনেয় িক রেদশ।

এখানকার পাহাড়ে ণীর মেধ  িশবািলক, জাঁসকর ভৃিত

ধান হেলও মুখ  আকষ‾㠴ণ িক র-〰㰊কলাস। লা ল ও ি িতর

িবেশষ খ ািত তার 〰㰊নসিগ‾㠴ক 浔‶শাভা – বরফ আ ািদত

পব‾㠴তে ণী, 浔‶ িসয়ার, 浔‶লক, সুদৃশ  উপত কা ও া বা

মনাি র জন । সূেয‾㠴র িকরণ 浔‶যমন খর, বাতাসও 浔‶তমনই

কনকেন।

ক ার 浔‶থেক পােয় পােয় 浔‶পৗঁছলাম 浔‶রািঘ ােম। আশপােশ

আেপল গােছর সাির, এখন সেব আেপল ধেরেছ। ােম

িত তীয় 〰㰊শলীেত 〰㰊তির একিট মি র ছাড়া অ সংখ ক ানীয় মানুেষর বাস ান রেয়েছ। এর আেগ যখন 浔‶সে েরর 浔‶শেষর িদেক এেসিছলাম, তখন,

সবুজ পাতার 浔‶থেকও 浔‶বিশ লালেচ খেয়ির রেঙর বা 浔‶কাথাও 浔‶কাথাও হা া সবুেজ সাদায় 浔‶মশােনা টসটেস আেপেল গাছ েলা ভিত‾㠴 িছল। 浔‶স এক

মেনাহর দৃশ । ঘুের িনলাম ৯৫০ 浔‶থেক ১০৫৫ ী াে  〰㰊তির -বু-লান-কার া আর িচিন বাংেলা া। 浔‶কান একসময় ক ার নাম িছল 'িচিন'। 

পরিদন ১৩ জুন সকােল ক া 浔‶থেক 浔‶বিরেয় নােকা 浔‶পৗঁছলাম। উইেলা ও পপলাের 浔‶ঘরা 浔‶ছা  সু র 浔‶লকেক িঘের এই াম। 〰㰊নসিগ‾㠴ক 浔‶শাভা

নয়নািভরাম। 浔‶লেকর উ ের চারিট 浔‶বৗ  মি র আেছ, যার িব হ ও মু রাল িচ  অনবদ । াচীন এক াও আেছ এখােন। নােকােত ঘ াখােনক 浔‶থেক

৬৩ িকেলািমটার দূের টােবার িদেক রওনা িদলাম। ি িত নদীর পােড় এই াম। ােম ায় শ'চােরক 浔‶লােকর বাস। মূল আকষ‾㠴ণ ৯৯৬ ি াে  〰㰊তির

浔‶বৗ  ািটেত িত তীয় 〰㰊শলীেত 〰㰊তির। চমৎকার 浔‶ ে া, ােকা 〰㰊শলীর মূিত‾㠴 ও বণ‾㠴ময় ছিবর স ার 浔‶দেখ মু  হেত হয়। এেক িহমালেয়র 'অজ া'-ও

বলা হয়। িত েতর '浔‶থািলং' আর '浔‶হিমস' ার পেরই এর ান। রেয়েছ ইউেনে ার 浔‶হিরেটজ স ানও। 浔‶দওয়ােল বুে র জীবনকথা তথা জাতক

কািহিন আঁকা। দশ শতা ী ধের গেড় ওঠা মািটর াচীের 浔‶ঘরা ৬৩০০ বগ‾㠴 িমটার ব াপী ছিড়েয় থাকা এই মনাি েত রেয়েছ ৯ িট মি র, ২৩িট 浔‶চােত‾㠴ন

বা ূপ, ৩০িট থা া ও সহ  মু ায় বুে র মৃ য় মূিত‾㠴। আর আেছ পািল ও 浔‶ভাট ভাষার নানা পুঁিথ, াচীন বাদ য  ভৃিত। ার চ ের মঠ, িবহার,

অ ােস িল হল ও িট িবদ ালয়ও আেছ। মূল গভ‾㠴গৃেহ বুে র 浔‶জ ািতম‾㠴য় ধ ানম  িবশালাকার সু র মূিত‾㠴। 浔‶শষ িবেকেল টােবা 浔‶থেক 浔‶বিরেয় স া নাগাদ

কাজা 浔‶পৗঁছলাম। ি িত নদীর ধাের সাব-িডিভসনাল শহর কাজা। অতুলনীয় 〰㰊নসিগ‾㠴ক 浔‶শাভা। ও  কাজায় পুেরােনা বসিত, িনউ কাজায় সরকাির অিফস,

বাস া , বাজার, 浔‶হােটল ইত ািদ। 

১৪ জুন সকােল কাজা 浔‶থেক 浔‶বিরেয় ৮ িকেলািমটার দূের িকে র ােম 浔‶পৗঁছলাম। এখানকার াকৃিতক দৃশ ও খুব সু র। জানা 浔‶গল, ােমর পের

১,৪০০ বগ‾㠴 িকিম ব াপী 浔‶য স াংচুয়ািরিট আেছ 浔‶সখােন নীল গাই এবং একিট িবেশষ জািতর হিরণ আইেব  浔‶দখেত পাওয়া যায়। এখান 浔‶থেক ১০

িকিম দূের 浔‶গে  াম, ৪২৭০ িম উ তায়, িবে র সবেচেয় উঁচু বসিত। িকে র 浔‶থেক 浔‶বশ কেয়কিট হাই অি চুড 浔‶ িকং ট রেয়েছ।

িকে র 浔‶থেক 浔‶বিরেয় ১২ িকিম দূের ক াসল পী িক ায় 浔‶পৗঁছলাম। ি িত নদীর বাঁ পােড়, ৪১১৬ িম উ তায় অবি ত। প দশ শতা ীর আেগকার

এই ািট িবিভ  সমেয় টুকেরা টুকেরাভােব 〰㰊তির হেয়িছল। যার জন  ঘর েলা সব িবিচ  আঁকা-বাঁকা গিল িদেয় 浔‶জাড়া। এখােন ব  ল‾㠴ভ থা া িচ ,

অতীেতর অেনক বাদ য , ব  পুেরােনা পুঁিথ ইত ািদ সুরি ত আেছ। একজন অ বয়সী লামা আমােদর িলকার চা খাওয়ােলন। গভ‾㠴গৃহ খুেল খুব সু র,

শা  সমািহত বু  মূিত‾㠴 浔‶দখােলন।

রােত আবার ক ায় িফের এলাম।
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১৫ জুন সকােল ক া 浔‶থেক 浔‶বিরেয় পেথ ি েলা ােম

লা  浔‶সের িবেকল নাগাদ সাংলা 浔‶পৗঁছলাম। দূর  ৫১

িকিম হেলও রা া খারাপ থাকায় এই 浔‶দির। সে  浔‶থেকই

লাগাতার হালকা বৃি  চলল।

১৬ জুন সকােলর িদেক আকাশ একটু পির ার হেলও

একটু 浔‶বলায় 浔‶সই 浔‶য বৃি   হল তার আর থামার নাম

浔‶নই, চলল সারা িদন-রাত। 浔‶বলা বাড়ার সে  সে

িবিভ  জায়গায় রা ায় স নামার খবর আসেত লাগল। 

১৭ জুন সকাল 浔‶থেকই ঝকঝেক নীল আকাশ। অ

浔‶মঘ 浔‶ভেস 浔‶বড়াে । বরফ পেড় পাহােড়র কােলা অংশ

সব ঢাকা পেড় িগেয় 浔‶ ত  তুষারমি ত িহমালয়। িক

এিদেক িব ৎ, িব এস এন এল 浔‶মাবাইেলর িসগনাল

িকছুই 浔‶নই। একটু 浔‶বলা হেতই আবার বৃি  চলল রাত

দশটা পয‾㠴 । আমােদর 浔‶চােখর সামেনই 浔‶হােটেলর

কােছর পাহাড় খািনকটা ঝুরঝুর কের ঝের পড়ল। তেব

বৃি র মেধ ই চলল েসর পর রা া 浔‶মরামিতর কাজ।

আমােদরও আশ া বাড়েত লাগল।

১৮ জুন সকােল বৃি  浔‶থেম আকাশ ঝকঝেক হেলও চা

জুটল না। বাজার 浔‶থেক িচিন উধাও। মশ খবর 浔‶পলাম

মুরিগর িডম, তিরতরকাির আর 浔‶মামবািতও পাওয়া

যাে না। পুের খাওয়া ভাত, ডাল, আলুভােত। িবেকল

浔‶থেক আবার রাত দশটা অবিধ টানা বৃি ।

১৯ জুন সকােল আকাশ অেনকটা পির ার িক  আমােদর

মন ভার। ২২ তািরেখ 浔‶ফরার 浔‶ ন কীকের ধরব বুঝেত

পারিছ না। না ধরেত পারেল নতুন কের িরজােভ‾㠴শন কীকের

পাব 浔‶ক জােন! ঈ রেক রণ করিছ, িতিনই যা করার

করেবন। তবু অি র হেয় যাি । এিদন আমােদর দেলর

একজেনর জ িদন িছল। তাই িকছুটা সময় একটু আন

কের ি া ভুেল থাকার 浔‶চ া করা 浔‶গল।

২০ জুন সকাল আটটার পর 浔‶থেক 'িতনবার 浔‶হিলক ােরর

আসা-যাওয়া 浔‶দেখ, আমােদর মেনও আশার আেলা 浔‶দখা

িদল। 浔‶খাঁজ িনেয় জানলাম, এই এলাকার তহিশলদার

অিফেস 浔‶হিলক াের যারা যােব তােদর নােমর তািলকা

〰㰊তির হে । ওখােন িগেয় জানা 浔‶গল সব 浔‶হােটল 浔‶থেকই

浔‶বাড‾㠴ারেদর নােমর তািলকা পাঠােনা হে । 浔‶হিলক াের

কের িনরাপেদ পাঠােনার তািলকায় থেম অসু  ব ি রা,

তারপের 浔‶ভােটর কােজ 浔‶যসব রাজ  সরকাির কম‾㠴চারীরা

এেসেছন তাঁরা, এরপের িবেদিশ পয‾㠴টেকরা এবং সবেশেষ

ভারতীয় পয‾㠴টক আর ানীয় 浔‶লাকজেনর পালা। 浔‶ক বা কারা

কেব যােবন, তার খবর 浔‶হােটেলর ম ােনজার জািনেয়

浔‶দেবন।

২১ জুন সকাল 浔‶থেক কৃিত শা , সু র। পাহােড় বরফ

গেল অ  কােলা পাথর 浔‶দখা যাে । ধু হরিবহীন

তী া। সকােল -িতনবার 浔‶হিলক ার 浔‶দখা 浔‶গেলও পের

তা অদৃশ  হেয় 浔‶গল। জানা 浔‶গল রামপুের 浔‶মঘ জেমেছ।

浔‶মঘ জেম আমােদর মেনও। 浔‶ভাডােফােনর িসগনালও 浔‶নই।

২২জুন। আজও সু র ঝকঝেক সকাল। সাংলা উপত কার

浔‶সৗ েয‾㠴র এত খ ািত 浔‶কন, তা বুঝেত পারিছ। তেব মেনর

অব া যা, 浔‶কান দৃশ ই আর মেন ছাপ 浔‶ফলেছনা। আজেকর

তািলকায় আমােদর নাম না থাকেলও একবার 浔‶হিলপ াড

浔‶থেক ঘুের এলাম। গত 'িদন ধেরই অেনক পয‾㠴টক

পিরবার 浔‶হিলপ ােড িগেয় সারািদন অেপ া করেছন যিদ

浔‶কান সুেযাগ এেস যায়। নলাম ানীয় 浔‶ ট ব াে র

কম‾㠴ীরা এই িদন ধেরই 浔‶হিলপ ােড জমােয়ত সবাইেক

জলখাবার, চা, ুট জুস, পুের িখচুিড়-িডমভাজা

খাইেয়েছন। তাঁেদর এই িনঃ াথ‾㠴 সহানুভূিত আর 浔‶সবা মন

ভের িদল।

২৩ জুন, সু র সকাল। 浔‶বলা এগারটায় সুখবর এল –

িবেকল চারেটর সময় আমােদর পালা 浔‶হিলক াের। অেনক আেগই 浔‶হিলপ ােড 浔‶পৗঁেছ 浔‶গলাম। িমিলটাির 浔‶হিলক ার আমােদর িনেয় সাংলা ছাড়ল

িবেকল ৪.৫২ য়। রামপুর 浔‶পৗঁছলাম ৫.৩৩-এ। আ িরক অেথ‾㠴ই আমরা 'উ ার' হলাম। টু র অপােরটেরর ব ব ায় িসমলা 浔‶পৗঁছলাম রাত এগারটা নাগাদ।

আঃ কী শাি ।

২৪ জুন। মাথায় এখন একটাই িচ া – 浔‶ফরার িটিকেটর। টু র অপােরটরই ব ব া কের 浔‶ফলেলন ২৫ তািরেখর কালকা 浔‶মল। তৎকােল সাতটা িটিকট

পাওয়া 浔‶গেছ ি পার ােস। মনেমজাজ ায় াভািবক হওয়ায় কেয়কজন মােক‾㠴িটং-ও 浔‶সের 浔‶ফলেলন।

২৫ জুন। সারািদন 浔‶বশ হা া 浔‶মজােজ 浔‶ঘারাঘুিরর পর পুর সােড় িতনেট নাগাদ 浔‶বিরেয় কালকা 浔‶পৗঁছলাম ায় সে  সাতটার সময়। 浔‶ ন রাত

১১.৫৫।

২৬ জুন। এিস ি  টায়ােরর বদেল ি পার াস। সব‾㠴  িথক িথক করেছ মানুষ। তাও বািড় 浔‶ফরার এই যা াটা 浔‶যন এবার একটু 浔‶বিশই আনে র মেন

হে ।

২৮ জুন। 浔‶হাম সুইট 浔‶হাম।
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কািজরাঙা জ ল ক াে  িতনিদন

াবণী দাশ

~ কািজরা ার তথ  ~ কািজরা ার আরও ছিব ~

(১)

য়াহািট ⼀⤂থেক কািজরাঙা। ায় সাত ঘ ার সফর। ল া পথ, চওড়া িনেরট হাইওেয়। ⼀⤂কাথাও ⼀⤂কাথাও অবশ  বড় বাহেনর িভড়। ⼀⤂মঘালেয়র িকছু জায়গা

⼀⤂পেরােত হল। িশলেঙর পেথ বাঁক িনেয়েছ ⼀⤂য রা া, তােত নািক খুব যানজট হয়, াইভার বলেলন। গািড়েত অসিময়া গােনর িসিড বাজিছল। িঝমুিন

আসিছল সহেজ, মাদকতা-মাখােনা সুেরর ⼀⤂নশায়। দূের দূের বািড়, িব ীণȀ মাঠঘাট। আমােদর যা া অবেশেষ গ েব । কািজরাঙা ােম ঢুেক পেড়িছ।

⼀⤂চােখর সামেন কািজরাঙা ন াশন াল পাকȀ-এর ⼀⤂হািডȀং, িদকিনেদশȀ, আরও িকছু আবিশ ক সূচনা। 

⼀⤂যখােন উঠব, ⼀⤂সিট য়াহািটর নামজাদা ⼀⤂পশাদার ⼀⤂হােটেলরই ব ব াপনা। গািড় চলিছল ⼀⤂য চওড়া পাকা রা া ধের, তার পােশ াম উঁিক মাের, মৃ

জ ল, জলাভূিম। হঠাৎ কী ⼀⤂সৗভাগ ! েটা গ ার, বেনর ⼀⤂ভতর ⼀⤂থেক কী কারেণ ⼀⤂বিরেয়, ায় পেথর ওপেরই জল খাে  িনি ে । আেরকটু এিগেয়

ডানিদেক বাঁেশর খুঁিটেত বাঁধা ⼀⤂হািডȀং-এ 'কািজরাঙা জ ল ক া '। কাঁচা পথ। ধুেলা উিড়েয় ⼀⤂বঁেকচুের ঢুেক পড়ল গািড়টা। ⼀⤂বলা ায় ⼀⤂দড়টা, ⼀⤂তলেতেল

⼀⤂রােদ ভাসা পুর। িডেস র মাস। অথচ, গােয়র গরম জামা েলা অবাি ত ⼀⤂বাঝার মত িবরি কর হেয় উেঠেছ। এখােন শীত পেড় না নািক?

গািড় ⼀⤂যখােন নামাল, ⼀⤂সই চারপাশটা থমেক িদল এে বাের। আপাদম ক! এরকমটা ভািব িন, মাথােতই আেস িন। ই ারেনট খুেল ছিব ⼀⤂দেখিছলাম,

তবু...। কী অস ব অন রকম। য়াহািটর ⼀⤂হােটলিটর একটা এ েটনশন, বেলিছেলন ওঁরা। তেব পরী ামূলক সূচনা। আমােদর অসুিবেধ হেত পাের।

ভিবষ েত বৃহ র পিরক না আেছ। ⼀⤂স থাক। তেব আমােদর ভােগ  ⼀⤂যটুকু, ⼀⤂সটুকু পেরর পযȀটকেদর থাকেব না! অসাধারণ অনুভূিত! আপাতত ভিণতা

বাদ। চারপাশ ⼀⤂খালা িব ৃত মােঠ এেস দাঁড়াল গািড়টা। একিদেক 'কািজরাঙা কেলজ'। ল ােট একতলা, বাঁেশর ⼀⤂বড়া, খািনকটা পাকা। ব , ছুিট চলিছল।

মােঠর মাঝখােন ম  আটচালার মত। মাথায় পাতার ছাউিন। বাঁেশর খুঁিট। িদক িঘের ⼀⤂গাটাদেশক ⼀⤂ছা  কেটজ, মােন, আ িরক অেথȀই কুটীর। বাঁেশর

খুঁিট। ছ াঁচা-⼀⤂বড়ার ⼀⤂দওয়ােল মািট ⼀⤂লপা, সাদা চুনকাম। ছাদ বাঁশ আর ি পল িদেয়। খুব ীপূণȀ। ⼀⤂পছেন ভীড় কের আেছ ম  ম  গাছ। সামেন ⼀⤂বড়া

িদেয় ⼀⤂ঘরা ⼀⤂ছা  জায়গা। 'প বটী বেন ⼀⤂সই ⼀⤂গাদাবরী তীের', 矿ᬂশশেব ⼀⤂শানা গােনর কিল ⼀⤂কন মেন পেড়! আহা ⼀⤂বশ। এমন যিদ বরাবর থাকেত ⼀⤂পতাম!

⼀⤂ভাজনালয় ⼀⤂সই ম  আটচালা! াি েকর ⼀⤂টিবল ⼀⤂চয়ার। িসেমে র ⼀⤂মেঝ। গরমাগরম পুেরর আহার। 

বাউ াির ওয়ােলর বালাই ⼀⤂নই। ⼀⤂ছাট নীচু াকৃিতক

বাউ াির িডেঙােতই ওধাের আহা হা... যতদূর ⼀⤂চাখ

ছড়াই চা বাগান। ঘন সবুজ চুপ কের আেছ

মাইেলর পর মাইল। িসঁিথর মত স  মািটর পথ

ধের হাঁিট আমরা। ⼀⤂কউ ⼀⤂কা াও ⼀⤂নই। খািনকটা

দূের, স বত পাকা রা ার ধার ⼀⤂ঘঁেষ বাংেলাবািড়র

আভাস পাওয়া যাি ল। অিফস হেত পাের, বা

⼀⤂কায়াটাসȀ। ⼀⤂বিশ দূর এেগাই না আর। শ ের

মানুষ, সেবেতই িনরাপ াহীনতার ভয় পাই। যিদও

িরসেটȀর কমȀীরা অভয় িদেয়েছন, এমন কী বন

প রাও এখােন এেস িবর  কের না। ⼀⤂চয়ার ⼀⤂পেত

নীরেব বেস থািক ঘেরর সামেন। িনিবড় িনজȀন

চািরপাশ। পােয়র পাতায় মািট লােগ। এখােন

⼀⤂কাথাও বাঁধােনা িকছু ⼀⤂চােখ পেড় না। ঘেরর

⼀⤂ভতের বাঁেশর ⼀⤂চৗিক, আলনা, আরিশ। ⼀⤂মেঝ

অবশ  িসেমে র। কখন ⼀⤂যন সে  নােম। সূেযȀর

⼀⤂শষ রি টুকু মুেছ যায়। লাইট েল ওেঠ। ভারী হেয় অ কার থমথম কের, ভয় ভয় ⼀⤂রামা । একপােশ ল ােট রা াবািড়, কমচȀারীেদর বাস ানও বেট।

⼀⤂দিখ, ওঁরা ব  ⼀⤂ভাজনালেয়র সামেন। বড় গােছর ঁিড় িনেয় কী ⼀⤂যন...। ⼀⤂গাল কের ⼀⤂চয়ার িবিছেয় আমােদর ডােকন। তত েণ এেসেছন আরও

কেয়কজন পযȀটক, ⼀⤂কাে েক ⼀⤂যন িফেরেছন। আমরা িগেয় বিস। ম  গেতȀ গােছর ⼀⤂মাটা ঁিড়েত আ ন, ক া  ফায়ার। আ ন ⼀⤂পাহাই। শীত মালুম হে

হােড় হােড়। বাকীরা সকােল িগেয়িছেলন জ েল। তার িববরণ িন বেস বেস। গ  জেম ীর। কটা গ ার ⼀⤂দখা িদল, িক া হ ীপিরবার, বন  বরা,

= 'আমােদর ছઢু' বাংলা আઢজઢাল ઢমণপিઢকায় আপনােক ઢাগত জানাই = আপনার ઢবড়ােনার ছিব-ઢলখা পাঠােনার আমઢণ রইল =
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পাখপাখািল। ⼀⤂কউ বলেলন, বােঘর আঁচড় ⼀⤂দেখ এেসেছন গােছর গােয়। কােদর হািতর পাল পথ অবেরােধ ⼀⤂ধেয় এেসিছল। িন সব, জমা কির। আমরা

যাব পরিদন সকােল। রােতর আহার একসে । 矿ᬂবিচে র খামিত য  আর আ িরকতায় ভের থােক। ⼀⤂ভাজনক ই কমন ম। একেকােণ ক ারাম-⼀⤂বাডȀ।

⼀⤂খলা চেল খািনকটা। আবছায়ােত ব াডিম ন ⼀⤂খেলন 'একজনা।

(২)

কুঁেড় ঘের েয় সারারাত ⼀⤂কঁেপিছ। ⼀⤂সােয়টার পের,

⼀⤂লপ মুিড় িদেয়। িদেনর ⼀⤂বলার ⼀⤂শৗিখন

⼀⤂রাম াি কতা উধাও। কী মারা ক ঠা া! মনেক

েবাধ িদই, এেদেশর কত গরীব মানুেষর মাথার

ওপের ছাউিনটুকুও থােক না। জানা ⼀⤂গল ান করার

গরম জল পাওয়া যায়, তেব সময় িনিদȀ । িগজার

⼀⤂নই। জল গরম করার অিভনব প িত ⼀⤂দেখ মজা

লাগল। মািটেত িবছােনা জল সরবরােহর ধাতব

পাইপ-লাইন কাঠকুেটা ািলেয় গরম করা হে ।

যত ণ আ ণ েল, তত ণ গরম। ান সারা

হল। সকােলর চা-কিফ। ধড়াচূেড়া পের আমরা

সুসি ত। জ ল ⼀⤂দখেত এেতা সর াম না লাগাই

⼀⤂ য়, তবু সান াস, বাইেনাকুলার, ক ােমরা।

আজকাল ⼀⤂চােখ ⼀⤂দখার ⼀⤂চেয় ঠুিলেত ⼀⤂দখায় ⼀⤂বিশ

ভরসা কির। গািড় তার গ েব  এেস আমােদর

নামাল। ওখান ⼀⤂থেক হািতর িপেঠ সওয়ার হেয়

গ ার ⼀⤂দখেত যাব, আর হিরণ। এই অিভ তা মেন হয় আেছ অেনেকরই, আমােদর ⼀⤂সবার থম। 

গাঢ় ⼀⤂ব িন রেঙর ⼀⤂ভার। 'পাশ ⼀⤂থেক ⼀⤂দখা যাে  দহ, জ লেক িঘের ⼀⤂রেখেছ। গা ⼀⤂য িশরিশর করেছ, তা ধু শীেত নয়। একখানা উঁচু বাঁেশর মাচা।

নীেচ হািতর িপেঠ ওঠার সাির ⼀⤂বঁেধ অেপ া। েত ক হািতেত মা ত ছাড়া আর আটজন। উঠলাম। সিত কােরর গেজ গমন এবাের, খুব ল া ঘন ঘােসর

⼀⤂ভতর িদেয়। উলুখাগড়া বেনর মেতা, নাম - এিলফ া  া  । হািত লুিকেয় থাকেলও খুঁেজ পাওয়া যায় না সহেজ। িনেদশȀানুযায়ী মুখ ব  ⼀⤂রেখিছ, চরম

উে জনা দমন কের। স াল স াল নািক গ ার আর বন  হিরেণর পাল দশȀনাথȀীেদর কৃপা কেরন। এই অিভ তার ⼀⤂কানও উপমা ⼀⤂নই। ে র মেতা

⼀⤂ভাের আিদগ  সবুজ-⼀⤂সানািল ⼀⤂মশােনা জড়ােনা ঘাস। দৃি  হািরেয় যাে । এর মেধ  ⼀⤂কাথায় ওেদর ⼀⤂দখা পাই? মা েতর হােত শ েপা  লািঠ।

হািতবাবাজীর িপেঠ দরকার মেতা 'চার ঘা...। আসেল, ওঁরা নািড়ন  জােনন। বারবার আমােদর সাবধান করেছন নড়াচড়া না করেত। কাঠ হেয় আিছ,

নীেচ ঘােসর ⼀⤂ভতের পেড় ⼀⤂গেল কী হেত পাের, ভাবার সাহসটুকুও পাি  না। হােতর লািঠ িদেয় ⼀⤂কাথাও ⼀⤂কাথাও ঘােসর বন ⼀⤂ঠেল সিরেয় িদে ন, 'এই

⼀⤂দখুন, এই!' িব েয় াসেরাধ কের ⼀⤂দখিছ - জায়গায় জায়গায় বেস বা দাঁিড়েয় আেছ তারা, একা বা অেনেক একসে । ⼀⤂কাথাও শি মান একশৃ

গ ীর গ ার িনয়ােক অ াহ  কের, ⼀⤂কাথাও ভী  চ ল পলায়েনা ুখ হিরণ! এভােব ⼀⤂থেম ⼀⤂থেম, এক িকেলািমটার পিরিধ হ ীপৃে  আমােদর

পির াজন। রাজকীয় কৃিতর ⼀⤂সকী অপার ঐ যȀ! অথচ, ⼀⤂দখার আেগই এক  ক ােমরার ি   ি  , যিদ পািলেয় যায়! পালায় না ওরা, লুিকেয়

থােক। জােন, মানুেষর মত আেদখলা, হ াংলা, িন ুর, ⼀⤂লাভী াণী জগেত ⼀⤂নই। িফের আসিছলাম। ওিদকটায় বড় ও বীন গােছর জ ল। ⼀⤂মাটা ⼀⤂মাটা

⼀⤂দা ল লতা হঠাৎ সাপ বেল ভুল হেয় যায়। অবশ , শীেত তাঁরা ঘুেমােত ⼀⤂গেছন, জানােলন মা ত। বষȀায় রঙেবরেঙ ঝুেল থােকন গােছ গােছ। মু  হেয়

তািকেয় থািক, ক নায় সবটা ⼀⤂দখেত ⼀⤂চ া কির। ⼀⤂কাথাও ⼀⤂কাথাও েভȀদ  ডালপালার জিটল নকশা। গােছর গােয় জড়ােনা মাকড়সার িহিজিবিজ জাল।

পািখেদর আিম িচিন না। ব  ⼀⤂যন ছটফেট। তারাও এগাছ ওগাছ কের। আমােদর জ ল ⼀⤂দখার থম ভােগর ইিত হয়। ⼀⤂গেটর কােছ িফের আিস।

এবাের গািড় িনেয় যায় আমােদর পােকȀর অন

এক াে র েবশ দরজায়। এখােন হািতর িপঠ

নয়, ⼀⤂খালা িজেপ জ েলর আরও খািনক গভীের

যাওয়া। জ েল ⼀⤂ঢাকার আেগ ⼀⤂বাধহয় মেন রাখা

ভাল, জ ল িচিড়য়াখানা বা খাঁচাব ী পরাধীন

জ েদর অনাথ-আ ম নয়। জ ল মহেল ওরা

শােহনশা। অতএব আপনার বা আমার ইে মত,

িনরীহ ভ ভােব সামেন এেস দাঁড়ােব, এটা

রাশা। অনিধকার চচȀাও! ⼀⤂স যাই ⼀⤂হাক,

আমােদর িজপ জ েল েবশ করেত থােক।

(অবশ ই তত গভীের ⼀⤂যেত পাের না, ⼀⤂যখােন

বনবািস ােদর খাস তালুক।) 

জ েলর মাঝখান িদেয় চেলিছ। িকছু ণ িপেচর

স  পথ িছল, ⼀⤂পিরেয় িগেয় কাঁচা রা া। সার

সার িজেপ উ ীব মানুষ। ছায়ামাখা মসৃণ

বনপথ। ⼀⤂কাথাও আবার ভীষণ এবেড়া-⼀⤂খবেড়া।

জায়গায় জায়গায় জল জেম আেছ। হঠাৎ হঠাৎ

গািড় বল ঝাঁকুিন িদেয় ওেঠ। ⼀⤂কউ ভয় পান,

⼀⤂কউ ⼀⤂যন ⼀⤂কানও সাজােনা পােকȀর ফান-রাইেড ⼀⤂চেপেছন... ⼀⤂তমন উে জনায় ⼀⤂চঁিচেয় ওেঠন। িজপচালক বেলন, 'চুপ, চুপ। ওই ⼀⤂দখুন দূের...!'

⼀⤂দিখ, মা আর বা া হািত। আমরা ঘাড় উঁচু কির, ক ােমরা তাক কির... ওই ⼀⤂য! আর একদল এেস দাঁিড়েয়েছ ায় পেথর ওপের। একটা েটা

িতনেট... ণেত থািক সবাই! ওেহা, কী দা ণ! িফের িগেয় বলেত হেব না, ক'জনেক ⼀⤂দখেত ⼀⤂পেয়িছ? িজপ এেগায় ধীর গিতেত, ⼀⤂কাথাও িকছু

বাদ না পেড় যায়। এক জায়গায় বুেনা ⼀⤂মােষর খুিল, ক াল। কাছাকািছ একটা গাছ। িজপ চালক িচিনেয় ⼀⤂দন বােঘর আঁচড়, গােছর ঁিড়র গােয়।

সি হান হই। একটু দূের মািটেত ম  থাবার দাগ। ⼀⤂দেখ িহম হেয় যাই, অথচ পুেরাটা িব াস হয় না। রােতর িদেক নািক এখােন ⼀⤂ঘারােফরা কের

রাজাসােহবরা। 

আমােদর চলার পেথর একপােশ অ হীন উদার মাঠ। বাইেনাকুলােরর সাহােয  ⼀⤂দখা যায় বুেনা ⼀⤂মাষ আর বরা। অন িদেক গাঢ় বনানী আর দীঘȀ

দহ িঘের আেছ। জেল সবেজ রেঙর আভাস। পাড় ধের ঘন গােছ িমেলিমেশ অ কার। অপার িব য়! একী! অদূের ⼀⤂সই দেহ, ⼀⤂চােখর সামেন ঁড়

িদেয় জল িছিটেয় রাজিসক অবগাহন করেছ একলা এক িবরাট হািত। সাথকȀ আমার এই আসা! ল  বছেরর াি । পািরপাি কȀ ভুেল, আিম তখন

দি ণার ন-বিণতȀ পকথার ⼀⤂দেশ! আমার ⼀⤂চাখ আর বন াণী ⼀⤂খাঁেজ না... আিম সম  অ র ⼀⤂থেক অনুভব কির বেন রা বেন সু র। তােদর

এই অনািবল যাপন, এই নি ত পিরেবশ, ⼀⤂খালা আকাশ, সবুেজর গােয় সবুজ ⼀⤂লেগ থাকা রহস ময়তা, আমােক িবমূঢ় কের রােখ। যা ⼀⤂চােখ

⼀⤂দিখ, তা ⼀⤂দিখ। বািকটা ⼀⤂গাপন ক নায়। আরও অেনক গভীের কী আেছ, ⼀⤂ভেব গা ছমছম। ভািব, রাি ের এখােন এেল ⼀⤂কমন লােগ? দূের দূের

ওয়াচ টাওয়ার বানােনা আেছ, নীেচ জলপােনর ব ব া। টেঙ চেড় বাইেনাকুলার ⼀⤂চােখ লািগেয় ⼀⤂দখেছন অেনেকই... অদূের অসংখ  হিরণ, হািত,

বরা, বুেনা ⼀⤂মাষ, পািখ। মন চায় না আমার। ⼀⤂চাখ ভের আেছ নীেল, সবুেজ, ⼀⤂সানািলেত, ধূসর ধুেলায়। সে র একটু আেগ িফের যাই ক াে । 



(৩)

িদন ⼀⤂শষ হেয় এেল, এখােন আর িকছু করার

থােক না। ভয়ানক ঠা া। জ ল ⼀⤂দখা হেয় ⼀⤂গেছ।

আরও একটা িদন এখােন কী কের কাটেব, ⼀⤂ভেব

পান না অেনেক। আমার ামী-কন াও একটু

খুঁতখুঁত কেরন। অথচ, ব  ভােলা লাগায় আিম

িবেভার হেয় থািক। এই চা-বািগচা, িনিরিবিল

কাঁচা পথ, অবািরত কৃিত 'হােত জিড়েয় ধের

বেল, ভােলা থা  । সে েবলায় িঝমিঝেম

অ কার ⼀⤂মেখ আ ণ ⼀⤂সঁকা... ভারেতর নানান

া  ⼀⤂থেক আসা মণাথȀীেদর সে  গ । স েত

কাঠ ফাটার মাগত আওয়াজ। পরিদন সারা

সকালটা ঘুের ⼀⤂বড়াই এিদক ⼀⤂থেক ওিদক, পােয়

⼀⤂হঁেট। ⼀⤂রােদর তাত চ । গােছর ছায়ায় বেস

পিড়, ⼀⤂দাল খাই। ⼀⤂যমন ইে , ⼀⤂তমন কির। বড়

রা ার ওপের িগেয় দাঁড়াই, যিদ আবার

কপাল েণ ⼀⤂কানও...! িক ু না। রা া িদেয় সাঁই

সাঁই ছুেট যায় গািড়, াক - ঘন ঘন নয় অবশ । বড় রা ার ওপােশ বসিত আেছ। ⼀⤂দখা যায় ােমর মানুষজন।

পুর ⼀⤂পিরেয় িবেকল হেল, ঢুেক পিড় ােমর মেধ । ⼀⤂ছাট ⼀⤂ছাট একতলা, পাকা নয়। খামােরর মত জায়গা। ⼀⤂পাষা গ , েয়ার, হাঁস। বািড়র

মানুষেদর সােথ আলাপ করার ⼀⤂চ া কির। এঁরা ভাঙা ভাঙা বাংলা ⼀⤂বােঝন, একটু একটু িহি । অসিময়া মন িদেয় নেল, আমরা বুঝেত পাির।

সংেযােগ অসুিবেধ হয় না। ⼀⤂দিখ ⼀⤂গাবর জিমেয় গ াস বানােনার ⼀⤂চৗবা া। তা ⼀⤂থেক 'একটা লাইট েল। িনেজরাই িনেজেদর মেতা কের

িনেয়েছন। সরকাির অনুদানও আেছ। যাতায়াত করার জেন  সাইেকল। ঘুের ঘুের ⼀⤂দিখ। কী জািন ⼀⤂কন মেন হয়, ⼀⤂কাথায় ⼀⤂যন ⼀⤂দেখিছ! হয়েতা

ে  িকংবা ক নায়।

ঝুপ কের সে  নােম, হােড় কাঁপুিন ধের। আ ন ালা হয় যথারীিত।

আমরা ⼀⤂সিদন অনুেরাধ কেরিছ, রােতর খাবাের িবেশষ ⼀⤂কানও

আ িলক পদ বানােনার। ওঁরা সানে  ⼀⤂যাগাড়য  কের ⼀⤂রেখেছন। ব া ু

িচেকন আর িবেশষ কী এক চােলর ভাত। আমরা সা েহ ⼀⤂দিখ বানােনার

প িত। নুন-⼀⤂তল, ⼀⤂পঁয়াজ-রসুন, ⼀⤂লবু-ল া িদেয় ম ািরেনট করা িচেকন

ভের িদেয়েছন কাঁচা বাঁেশর ⼀⤂খাদেল। তার মুখ ব  করা এ ালুিমিনয়ম

ফেয়েল। চাল ধুেয় জল আর সামান  িঘ িদেয় ওভােবই। ⼀⤂যখােন বেস

আ ন ⼀⤂পাহাই আমরা সকেল, ওখােন আ েন ঝলসােনা হে  মুখ-ব

বাঁেশর নলেচ েলা। িবিচ  সম  আওয়াজ ⼀⤂শানা যাে , ঁ ঁ-বুঁবুঁ,

ফটাস-ফ  ... কাঠ ফাটার শ । মাথার ওপের কােলা িকংখােবর ঢাকনা,

তারার চুমিক। ম  ছাউিন-⼀⤂দওয়া খাবার ঘরটায়, খাওয়ার ⼀⤂টিবেল

আকাি ত খাদ  পিরেবিশত হল... ােদর তুলনা ⼀⤂নই। আড় র ⼀⤂নই,

আ িরকতায় মাখামািখ। 

পরিদন সকােল িফের যাওয়া। মন ⼀⤂কমন কের। যা ⼀⤂দখেত এেসিছলাম,

তার অেনক ⼀⤂বিশ ⼀⤂পেয়িছ। মেন হে , 'এমিন কের যায় যিদ িদন, যা  

না'। তাও িক হয়? ঠা া ⼀⤂লেগ খািনক র এেসেছ আমার। আপাদম ক

মুিড় িদেয় ⼀⤂বর হই। ঘিড়েত সকাল হেয়েছ, অথচ সূযȀ উধাও। এমন

⼀⤂মাটা কুয়াশার চাদর? ⼀⤂মঘ ⼀⤂নেম এেসেছ না িক? কেটেজর সামেনর

⼀⤂ঘরা জায়গািটেত হােতর নাগােল দাঁড়ােনা ল া গাছিট অবিধ ⼀⤂দখা

যাে  না। খাওয়ার ঘরিটেক অিত সামান  আভাস অনুভেব ⼀⤂বাঝা যাে ।

ছিব তুিল...। কী আ যȀ, কী িব য়। এমন হয় কী কের! অবশ

জায়গাটা সমতেল হেলও, ⼀⤂মঘালয় ⼀⤂তা এরােজ ই। এমন যা করী

কা কারখানা অ াভািবক নয় ⼀⤂মােট। ভাবেত ভাবেত, হােত গরম চােয়র কাপ, আর াতরাশও ⼀⤂সের িনই। খািনক পেরই ⼀⤂বেরাব, বাহন ত। 

হঠাৎ ⼀⤂দিখ, কুয়াশার পাড় ধের উঁিকঝুঁিক মারেছ সূযȀ। 

িবদায় কািজরাঙা, ড বাই, অলিভদা!



~ কািজরা ার তথ  ~ কািজরা ার আরও ছিব ~

যাদবপুর িব িবদ ালেয়র া ন ছা ী াবণী দাশ  বতȀমােন ামীর কমȀসূে  রাঁিচেত থােকন। িকছুিদন ুেল চাকিরর পর

বািড়েত িথতু হেয় এখন ⼀⤂লখােলিখই আর বই পড়াই ভাললাগার িবষয়। িবিভ  িলটল ম াগািজন এবং ই-ম াগািজেন কািশত

হেয়েছ ⼀⤂ছাট গ । পাহাড় আর জ ল খুব ি য়। ⼀⤂বড়ােত ভােলাবাসেলও মণ কািহিন ⼀⤂লখায় হাত পাকােনা অ িদন।
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িভ  ােদর ইতািল

াবণী ব ানািজ䏋耀

~ ইতািলর আরও ছিব ~

ব ুরা যখন িজ াসা কেরন 䐿쀀কান 䐿쀀দশটা 䐿쀀তামার সবেথেক ভাল লােগ, ইতািলর নামটাই সবার আেগ মুখ 䐿쀀থেক 䐿쀀বিরেয় আেস। কৃিত 䐿쀀 িমক 䐿쀀থেক

ইিতহাসে মী 䐿쀀কউই এেদেশ এেস িনরাশ হেবন না। আেগ যতবারই ইতািল 䐿쀀গিছ, ততবারই ঐিতহািসক জায়গা িলর 䐿쀀পছেন ছুেট 䐿쀀বিড়েয়িছ আর

䐿쀀স িল 䐿쀀বিশরভাগই পেড়েছ বড় বড় শহেরর আওতায়, 䐿쀀যমন 䐿쀀ভিনস, 䐿쀀 াের , 䐿쀀রাম, 䐿쀀নপলস ইত ািদ। আজ 䐿쀀য িভ  ােদর ইতািলর কথা িলখেত

চেলিছ, তা টুির বিজ䏋耀ত নয়, িক  এখােন অন ধরেণর মানুষজেনর আনােগানা। এই াকৃিতক 䐿쀀সৗ েয䏋耀 ভরপুর, ফুেল ফেল ঢাকা জায়গা িল, ইতািল তথা

ইউেরােপর উ িব েদর ছুিট কাটােনার জায়গা। এখােন রা ায় হকারেদর হাঁকডাক 䐿쀀নই, 䐿쀀ঠলােঠিল 䐿쀀নই, 䐿쀀নাংরা ািফিত 䐿쀀নই, টু রগাইডেদর ঝা া হােত

এিগেয় যাওয়া 䐿쀀নই, এমনিক পেকটমারও 䐿쀀নই। এ 䐿쀀যন এক অনািবল আনে  াকৃিতক 䐿쀀সৗ েয䏋耀র মেধ  গা ভািসেয় 䐿쀀দওয়া। আমােদর থম গ ব  িছল

䐿쀀লক 䐿쀀কােমা। িমলান শহর 䐿쀀থেক মা  ঘ া খােনেকর পথ। অদূের তুষারাবৃত পব䏋耀তমালা ও কােচর মেতা  নীল েদর ধাের 䐿쀀ছাট 䐿쀀ছাট ফুেল ঢাকা

াম িলেক 䐿쀀যন একটা িপকচার 䐿쀀পা কাড䏋耀। িলেয়রনা িভেলেজ 䐿쀀য বািড়িট ভাড়া কেরিছলাম, তার সামেনর ায় পুেরাটাই কাচ িদেয় ঢাকা, যােত ঘের

বেসই সবাই 䐿쀀লক ও পাহােড়র 䐿쀀সৗ য䏋耀 উপেভাগ করেত পাের। িভলার মািলক মােক䏋耀া ও 䐿쀀সািফয়া জেনই খুব আদরয  কের আমােদর 䐿쀀ভতের িনেয়

䐿쀀গল। এত অ  বয়েস এই দািম জায়গায় কী কের এরা এই িভলািট কেরেছ 䐿쀀সটা 䐿쀀ভেব একটু অবাকই লাগিছল। মােক䏋耀া জানাল তার দা  মারা যাবার

আেগ আদেরর নািতেক এই বািড়টা িলেখ 䐿쀀দন। 䐿쀀সিদন 䐿쀀থেক চাকির 䐿쀀ছেড় িভলা ভাড়া িদেয় ঘের বেসই িদিব  䐿쀀মাটা টাকা 䐿쀀রাজগার করেছ! 

䐿쀀লক 䐿쀀কােমার ধাের সবেথেক নামকরা িভেলজ হল

"䐿쀀বলািজও", যােক নািক নকল কের আেমিরকার

লাসেভগােস 䐿쀀বলািজও 䎇耀তির হয়। এখােন হিলউেডর জজ䏋耀

ুিন, ম ােডানা, ভারসািচ ও িসলেভ ার ােলােনর বািড়

আেছ। তারকােদর দশ䏋耀ন না িমলেলও পেরর িদন যখন

䐿쀀ফির িনেয় জায়গািটেত 䐿쀀পৗঁছলাম তখন থম দশ䏋耀েনই

ভাল 䐿쀀লেগ 䐿쀀গল। এতটাই িনখুঁত সু র কের সাজােনা 䐿쀀য

রা ার ধাের বড় বড় টেব রংেবরং-এর ফুল িলর মেধ

䐿쀀কাথাও কেনা ঝরা ফুলও 䐿쀀চােখ পড়ল না। ল

করলাম কেয়কজন টব 䐿쀀থেক কেনা ফুল েলা তুেল

হােত 䐿쀀ঝালােনা াি েকর ব ােগ 䐿쀀ফলেছন। পাথেরর

রা ার ধাের সাির সাির বািড়র বারা া িল ফুেল ফুেল

ঢাকা আর তােদর তলায় তলায় 䐿쀀দাকান। 䐿쀀দাকােন

িজিনেসর দাম 䐿쀀দেখ অবশ  䐿쀀চাখ ায় কপােল উেঠ 䐿쀀গল।

হীের, মুে া, 䐿쀀চাখ ধাঁধাঁেনা অি য়ান ি ােলর

ঝাড়ল ন 䐿쀀থেক িচ 䐿쀀ফি র ব াগ - সবারই আকাশেছাঁয়া

দাম। এইসব বড়েলােকর ত ােট হকাররা নকল িচর

ব াগ িনেয় রা া সরগরম কের না - যা িবি  হয় সবই

এেকবাের 䐿쀀ষালআনা খাঁিট! একিট 䐿쀀রােলে র হাত ঘিড়র

দাম 䐿쀀লখা আেছ ষাট হাজার ইউেরা। একিট সাদামাটা িটশাট䏋耀 স র ইউেরা, আর তার পােশ রাখা  িজনসিটর দাম েশা ইউেরা। হীের-পা ার দাম আর

িত ই-ই এখােন সমান তােল চেল। 䐿쀀কউ 䐿쀀কান অংেশ খােটা নয়। বুঝলাম এেদরেক 䐿쀀দাকােনর বাইের 䐿쀀থেক 䐿쀀দখাই বা নীয়। তবুও কথােতই আেছ

' ভাব যায় না মেল' তাই একসময় আর থাকেত না 䐿쀀পের একাই হনহিনেয় একটা ি ােলর 䐿쀀দাকােন ঢুেক 䐿쀀গলাম এবং ায় সে  সে ই পাশ 䐿쀀থেক

একজন  করল "এিন পারেচেজা িমস?" কনিফেড িল উ র িদলাম "䐿쀀না পারেচেজা, 䐿쀀না পারেচেজা, লু িকংও, তু  এ েপনিসেভা"। 䐿쀀লাকটা হাঁ কের

আমার মুেখর িদেক তািকেয় খুব স বত আমােক িছট  বা 䐿쀀নশা  িকংবা েটাই মেন কের বলল "䐿쀀না বেলেমা িমস, 䐿쀀না বেলেমা"। 

জনাি েক জািনেয় রািখ ইতািলেত পা 䐿쀀দবার সােথ সােথই 'অনু রং িদেলং পেরং সং ৃত হেয়ং' এর মেতা আিমও লা ক না লা ক ায় িতিট ইংরাজী

শে র 䐿쀀পছেন 'ও' কার 䐿쀀যাগ কের এবং 'ট' 䐿쀀ক 'ত' বেল িদিব  কাজ চািলেয় যাি লাম। 䐿쀀লাকজনেক পাকেড় মােক䏋耀েতা যাবার িডেরকশােনা িনেয়

ভােলাভােলা সু া  খাবার িকেন আনতাম। হােতর লটবহর িলেক 䐿쀀 শেন িডেপািজেটা কের সিঠক 䐿쀀ডসিটেনশােনার িটিকট 䐿쀀কেট 䐿쀀 েন 䐿쀀চেপ পড়তাম।

䐿쀀 েনর গিতর ওপর িনভ䏋耀র কের 䐿쀀কউ র ািপেতা 䐿쀀কউ এ ে েসা আর 䐿쀀সাজাসুিজ 䐿쀀গেল তারা হন িডেরকেতা। িতবার িতিকতটােক ভ ািলেডেতা কের না

িনেল 䐿쀀স িতিকত হেয় যােব ইনক  ি েতা। 䐿쀀সই অব ায় িতিকত 䐿쀀চকােরর হােত পড়েল খুবই মুশিকেলা এবং চুর টাকা 䐿쀀খসারৎ িদেয় তেবই 䐿쀀সটা হেব

পারেফ  েতা।

䐿쀀স যাই 䐿쀀হাক 䐿쀀কােমা 䐿쀀লেকর পাশ িদেয় হাঁটেত হাঁটেত হঠাৎ 䐿쀀খয়াল করলাম অেনকটা দূের একটা িভলার সামেন একটা হাইে া 䐿쀀 ন এেকবাের সটাং

আকাশ 䐿쀀থেক িদিব  জেল 䐿쀀নেম 䐿쀀গল। িকছু েণর মেধ ই লমবারিগিনর মেতা দািম গািড় 䐿쀀দখেতও 䐿쀀চাখ 䐿쀀বশ অভ  হেয় পড়ল। 䐿쀀লেক 䐿쀀দখলাম বড় বড়

রাজহাঁস ঘুের 䐿쀀বড়াে । এক কথায় জায়গািটেক অস ব সু র কের সািজেয় রাখা হেয়েছ। 䐿쀀লক 䐿쀀থেক পাহােড়র িদেক ধােপ ধােপ িসঁিড় উেঠ 䐿쀀গেছ, আর

তার ধাের বািড়। এখানকার 䐿쀀লাকজেনর 䐿쀀চহারাও খুব িছপিছেপ কারণ িতিদন অত িল িসঁিড় ওঠানামা করেল 䐿쀀কান িজেম িগেয় আলাদা কের 䐿쀀 য়ার

মা ার করার দরকার হয় না। 䐿쀀লাকজেনর চালচলন, দািম সাজেপাষাক, ফুেল ফুেল ঢাকা রা াঘাট, দািম দািম গািড় আর 䐿쀀দাকােন 䐿쀀দাকােন িজিনেসর

বাহার 䐿쀀দখেল এই 䐿쀀বলািজও 䐿쀀য একিট অিভজাত বড়েলাকেদর বাস ান 䐿쀀স স ে  䐿쀀কান সে হই থােক না। 

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

http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=279
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পেররিদন 䐿쀀য িভেলেজ 䐿쀀গলাম তার নাম িমিনিজও।

পাথেরর রা া িল িকছু িকছু জায়গায় কাশীর গিলর

মতনই স , তফাৎ ধু এই 䐿쀀য ধােরর বািড় িল

ফুেল ফুেল ঢাকা পেড় 䐿쀀গেছ এবং িকছু ঝরা ফুল

ছাড়া রা াঘােট একটা 䐿쀀নাংরা কাগজও 䐿쀀চােখ পড়ল

না। ি তীয় িব যুে র সময় মুেসািলিন এই

িমনািজওেতই ব িদন গা ঢাকা িদয়িছেলন। এখান

䐿쀀থেক আমরা লে  চেড় 䐿쀀গলাম 䐿쀀লেনা নােম একিট

িভেলেজ। এই ত ােটর 䐿쀀রনফেরে  䐿쀀ঢাকার

䐿쀀সৗভাগ  হল এখােন। পাহােড়র ওপর ঘন জ েলর

মেধ  িকছু ণ হাঁটার পরই ঝমঝিমেয় বৃি  আর

হেয় 䐿쀀গল। তাড়াতািড় পেকট 䐿쀀থেক একিট শিকং

িপংক িচেন পে া বার কের গােয় গিলেয় িনলাম।

চতুিদ䏋耀েক দািম দািম ছাতা ও বষ䏋耀ািতর মেধ  আমার

এই দা ণ 䐿쀀গালািপ পে ািট 䐿쀀য িকছুটা 䎇耀বিচ

এেনিছল 䐿쀀স িবষেয় 䐿쀀কান সে হ 䐿쀀নই, 䐿쀀খয়াল

করলাম অেনেকই একটু 䐿쀀টিরেয় 䐿쀀টিরেয় আমােক

䐿쀀দখেছ। বৃি  থামেতই 䐿쀀সিটেক তাড়াতািড় খুেল একটু ঝাড়া িদেতই চীেন পে ার প  াি  ঘেট 䐿쀀গল। অবেশেষ 䐿쀀রনফের  䐿쀀পিরেয় যখন িভলার কােছ

এেস 䐿쀀পৗঁছলাম, 䐿쀀দিখ সামেন বড় বড় কের 䐿쀀লখা '䐿쀀না অ াকেসেসা' - ওখােন নািক িসেনমার সু িটং চলেছ। 

পেররিদেনর গ ব  েমেজা িভেলেজ আর 䐿쀀সখােন একিট িভলার সাইজ এবং বাইের 䐿쀀থেকই 䐿쀀সৗ য䏋耀 䐿쀀দেখ 䐿쀀বশ মু  হেয় 䐿쀀গলাম - নাম 'শারলটা িভলা'।

আঠােরােশা িতরান ই সােল ািশয়ার রািন এই সেতর একেরর 䐿쀀বাটািনকাল গােড䏋耀ন সেমত িভলািট তাঁর কন ােক িবেয়র 䐿쀀যৗতুক িহেসেব িদেয়িছেলন।

এখন এিট ইতািলয়ান গভন䏋耀েমে র িনয় েণ, অথ䏋耀াৎ রািনর বংশধরেদর এখন আমারই মেতা িটিকট 䐿쀀কেট 䐿쀀ভতের ঢুকেত হয়। িভলার সবেথেক বড়

আকষ䏋耀ণ অসাধারণ 䐿쀀বাটািনকাল গােড䏋耀ন - 䐿쀀সখােন অজ  নাম না-জানা ফুেলর সমােরাহ। 䐿쀀লেকর ধােরই বড় বড় াচু আর 䐿쀀ফায়ারা। 䐿쀀লক, াচু,

䐿쀀ফায়ারা ও বাগান সেমত িভলািট িনঃসে েহ রািনর জন ই উপযু ।

িতিদন রােত িফের এেস মােক䏋耀া ও তার বউ-এর সােথ 䐿쀀বশ জিমেয় গ  হত। -একিদেনর মেধ ই আমরা এতটাই ব ু হেয় 䐿쀀গলাম 䐿쀀য তারা িনেজেদর

রা াঘর 䐿쀀থেক ভাল ভাল ইতািলয়ান 䐿쀀ডিলেকিস আমােদর খাওয়ােত  করল। একবার 䐿쀀খলাম কাঁচা পাতলা কের কাটা হ াম আর 䐿쀀মাজােরলা চীজ যার

নাম ' সুতা'। কাঁচা মাংস খাওয়া আমার এেকবােরই অেভ স 䐿쀀নই তবুও ওেদর আ েহ হািস হািস মুেখ 䐿쀀কানও রকেম গলাধঃকরণ কের 'িডিলসা '

বললাম। পের 䐿쀀র ুেরে  িগেয় 䐿쀀জেনিছ ওরা আমােদর খুব দািম খাবারই খাইেয়িছল িক  এেকবােরই অপাে  দান অথ䏋耀াৎ সােহবেক সুে া 䐿쀀খেত 䐿쀀দবার

দশা! ি তীয়টা অবশ  খুবই ভাল 䐿쀀খেত। বাইেরটা 䐿쀀বশ মুচমুেচ আর 䐿쀀ভতের িমি  䐿쀀দওয়া চীজ যার নাম '䐿쀀 ািলয়া 䐿쀀তেল'।

পেররিদন মােক䏋耀া ও 䐿쀀সািফয়ার উৎসােহ 䐿쀀গলাম 䐿쀀ভেরনা

বেল একিট িভেলেজ - 䐿쀀বলািজওর মেতা অত দািম

䐿쀀দাকানপােটর চাকিচক  না থাকেলও াকৃিতক 䐿쀀সৗ েয䏋耀

䐿쀀বলািজওেকও ছািড়েয় যায়। 䐿쀀সই রােত ওরা জেনই

আমােদর বলল ওেদর ভারতবেষ䏋耀 যাওয়ার খুব ই া আেছ -

িমলােন চুর বিলউিড িসেনমা 䐿쀀দেখেছ। িহি  িসেনমা

䐿쀀দেখ ওেদর ধারণা হেয়েছ ভারেত নারীপু ষ িনিব䏋耀েশেষ

সবাই সুেযাগ 䐿쀀পেলই রা ায় নােচ। রা াঘােট সারা ণই

গ , েয়ার, বাঁদর ও 䐿쀀গ য়া বসনপরা স াসীরা ঘুের

䐿쀀বড়ায় - এক কথায় খুব 'ফ ািসেনিটং' জায়গা। আিম তােদর

ভুল ধারণা িকি ৎ সংেশাধন কের িদলাম। 

চারিদন পর 䐿쀀সািফয়ার কােছ িবদায় িনেয় 䐿쀀 শেন যাওয়ার

জন  পা বাড়ালাম। মােক䏋耀া িকছুেতই আমােদর 䐿쀀হঁেট 䐿쀀 শন

䐿쀀যেত িদল না, তার 䐿쀀ছা  গািড়টা িনেয় আমােদর 䐿쀀পৗঁেছ

িদল। 

পথ চলেত িগেয় মােক䏋耀া আর 䐿쀀সািফয়ার মেতা কতরকম

মানুেষর সে  আলাপ হেয়েছ। তােদর কােছ ানীয় জায়গার

গ  েনিছ। পেথর আলাপ অেনক সময় পেথই 䐿쀀শষ হেয়

䐿쀀গেছ তবু কখনও সীিমত সমেয়র টু রপ ােকেজ 䐿쀀দৗড়ােত

মন চায়িন। মেন পেড় রা ায় আলাপ ইে ােনিশয়ার 䐿쀀সই অ বয়সী 䐿쀀ছেলিটর কথা যার একমা   䐿쀀স িহ ু তাই জীবেন একবার মা গ ােক দশ䏋耀ন

করেব, 䐿쀀সই জন  কত ক  কের ভারতবেষ䏋耀 আসার টাকা জমাে , মেন আেস বাঁকুড়ার 䐿쀀 েনর 䐿쀀সই উদাস বাউেলর কথা যার গান েন মু  হেয়

গ ব েল না 䐿쀀নেম ব ুরা িমেল িপছুিপছু তার বািড় িগেয় হািজর হেয়িছলাম। আজও ভুিলিন ভরতপুেরর জ েল 䐿쀀সই সাধুবাবার কথা িযিন িশব মি েরর

লােগায়া তাঁর 䐿쀀ছা  মািটর ঘের আমােদর িনেয় িগেয়িছেলন। স ি  বলেত ক ল, একিট উনুন, কড়াই, অ ালুিমিনয়ােমর থালা আর একিট 䐿쀀ছাট ঘিট।

এইভােবই িতিন পঁয়তাি শ বছর ধের এই িনবা াপুিরেত একাই বাস করেছন। 䐿쀀সিদন ওঁর িনজ  কত জ েলর অিভ তার কথা েনিছলাম। অত দূেরর

ৃিত 䐿쀀রাম েনরই বা দরকার িক? ইতািলর এই ি েপও যখন িদন িতেনেকর জন  䐿쀀রােম 䐿쀀থেমিছলাম তখনকার একিট ঘটনার কথা বিল। 

䐿쀀রােদর তােপ িকছুটা া  হেয় যখন 䐿쀀রােমর িবখ াত 䐿쀀 ায়ার 'িপয়াজা 䐿쀀ড  䐿쀀পােপাল'-এ বেস 䐿쀀ফায়ারা 䐿쀀থেক জল িনেয় মুেখ 䐿쀀চােখ 䐿쀀ছটাি , 䐿쀀কাথা

䐿쀀থেক একদল বাংলােদিশ হকার 䐿쀀রােদর তাপ 䐿쀀থেক আমােদর বাঁচােনার জন  ছাতা, গগল  আর ঠা া জেলর 䐿쀀বাতল িনেয় 䐿쀀ধেয় এল। নাঃ আমােদর

বয়স 䐿쀀দেখ এখন আর 䐿쀀কউ 䐿쀀গালাপ ফুল িবি  করেত আেস না ধু ঠা া জলই আেন! 䐿쀀দখলাম একজেনর িটশােট䏋耀 বড় বড় কের বাংলায় 䐿쀀লখা 'বািড়

নাই, গািড় নাই, 䐿쀀 ট '। তার সে  একটু গ  জুড়েতই 䐿쀀কাথা 䐿쀀থেক এক খাঁিট ইতািলয়ান ািডেয়টেরর 䐿쀀বেশ 䐿쀀কামর 䐿쀀থেক একিট াি েকর 䐿쀀ছারা বার

কের বাংলায় গান  কের িদল। আিম 䐿쀀তা তা ব! 'পরাণ' এবং ' িলয়া', এই িট শ ই বুঝেত 䐿쀀পেরিছলাম। পের জানলাম 䐿쀀স তার বাংলােদিশ হকার

ব ুেদর কাছ 䐿쀀থেক -এক লাইন কের কেয়কিট বাংলা গান িশেখ িনেয়েছ। আমােক ওেদর ভাষায় কথা বলেত 䐿쀀দেখ তা  লাগােনার জন  গানিট

䐿쀀গেয়িছল। হায়! হাজার বছর পের 䐿쀀খাদ 䐿쀀রােম বেস খাঁিট 䐿쀀রামােনর মুেখ বাংলা গান 䐿쀀শানা যােব তা 䐿쀀বাধহয় জু িলয়াস সীজার অিতবড় ঃ েতও

ক না কেরনিন। সীজারেক অেনক কে  ব  䐿쀀লাক য় কের 'িভিন, িভিড, িভিস' বলেত বলেত রাজ  জয় করেত হেয়িছল আর আজ বাংলােদিশ হকাররা

স ূণ䏋耀 অিহংসভােব িবনা ঢাল-তেলায়ােরই এেকর পর এক ইউেরাপীয় শহর িল দখল কের িনে । তােদরেক দাবােয় রােখ কার সািধ !

এই রা ােতই কতরকম মানুষজেনর সে ই 䐿쀀য আলাপ হেয়েছ - সিত  বলেত কী ধু তােদর িনেয়ই একটা গ  䐿쀀লখা যায়। তাই আমার কােছ

䐿쀀বড়ােনাটা ধু দশ䏋耀নীয় ান িল 䐿쀀দখাই নয়, তার আেশপােশর মানুষ িলর িদেকও একটু তািকেয় 䐿쀀দখা। 䐿쀀রােম এবােরও যখন 'লারেগা আেজ䏋耀ি নার'

ংসাবেশেষর সামেন বেস ছুিরর ঘােয় লুিটেয় পড়া জু িলয়াস সীজােরর 䐿쀀সই অি ম সময়িটর কথা িচ া করিছলাম, বারবার ঘিড়র িদেক তািকেয়

ভাবেত হয়িন কখন টু র অপােরটর এেস বলেব "ইওর টাইম ইজ আপ"। জীবেনর অি েম 䐿쀀স ডােক সাড়া িদেয় 䐿쀀তা চেল 䐿쀀যেতই হেব, তেব আেগ

থাকেতই এত তাড়া 䐿쀀কন?



䐿쀀লক 䐿쀀কােমা 䐿쀀থেক আরও কেয়কিট জায়গা ঘুের

䐿쀀নপলস শহের এেস 䐿쀀পৗঁছলাম। আমােদর গ ব ল

িছল এখান 䐿쀀থেক ঘ াখােনক দূের '䐿쀀সােরে া' বেল

একিট জায়গা। 䐿쀀সােরে া যাবার পেথ আমােদর বাস

-হাজার বছেরর পুরেনা 'পে ই' নগরীেত এেস

দাঁড়াল। িভসুিভয়ােসর অ ুৎপােত ঊনআিশ ী াে

এই িবলাসব ল নগরীিটেত ায় কুিড় হাজার 䐿쀀লাক

াণ হারায়। তার সেতেরােশা বছর পের

ত িবদরা মািট খুঁেড় এিটেক পুন ার কেরন।

সু র একিট একতলা িভলা 䐿쀀চােখ পড়ল যার

সামেন 䐿쀀ফায়ারা, াচু এমনকী দরজার মুেখ একিট

䐿쀀চেন বাঁধা 䐿쀀মাজাইেকর কুকুর। চি শ অগে র 䐿쀀সই

িদনিট আর পাঁচটা সাধারণ িদেনর মতনই 

হেয়িছল। 䐿쀀লাকজন বাজার 䐿쀀দাকান করিছল। একিট

বািড়র 䐿쀀টিবেল িকছু িডম ও হাজার বছেরর পুরেনা

িকছু িট রাখা আেছ। এরা মারা যাওয়ার কেয়ক

ঘ া আেগও পাহােড়র গােয় 䐿쀀ধাঁয়া 䐿쀀দেখ াহ

কেরিন, রণ াহ  কােলর মেধ  অ ুৎপাত হয়িন

িভসুিভয়ােস – আে য়িগির কথাটাই ওেদর জানা

িছলনা। ফুট  ছাই েলা মানুেষর গােয়র ওপর জমা হেয় ধীের ধীের শ  ইঁেটর মত হেয় যায়। 䐿쀀বশ কেয়কজন টাকার থিল িনেয় পালাি ল, তারা 䐿쀀সই

অব ােতই পেড় আেছ, আজও তােদর 䐿쀀চাখ মুেখর আত  পির ার 䐿쀀বাঝা যায়। অিধকাংশই মারা যায় 䐿쀀ধাঁয়া আর ছাই-এ দমব  হেয়। 

পে ই ছাড়ার পর আমােদর বাস পাহাড় ও সমুে র ধার 䐿쀀ঘঁেষ স , 䐿쀀বঁকােনা রা া িদেয় চলেত  করল। সমুে র ধাের বড় বড় কােলা পাথেরর ওপর

নরনারী িনিব䏋耀েশেষ সবাই যৎসামান  䐿쀀পাষাক পের 䐿쀀রােদ 䐿쀀ব নেপাড়া হে । অন িদেক পাহােড়র পাদেদেশ অসংখ  䐿쀀লবু গােছ শেয় শেয় হলুদ 䐿쀀লবু

ঝুলেছ। 䐿쀀পৗঁেছ আমােদর িভলািটেতও 䐿쀀দখলাম চতু্িদ䏋耀েক 䐿쀀লম  গাছ। পের 䐿쀀জেনিছলাম এই 䐿쀀লবু 䐿쀀থেকই তােদর িবখ াত ি ংক '䐿쀀লেমান 䐿쀀সল' 䎇耀তির হয়।

রাে  䐿쀀সারে ার 䐿쀀মন 䐿쀀 ায়াের িগেয় 䐿쀀দিখ িঠক 䐿쀀যন রেথর 䐿쀀মলা বেসেছ। 䐿쀀রে াঁরার সামেন গানবাজনা হে , 䐿쀀কউ তােল তােল নাচেছ আর 䐿쀀কউবা

䐿쀀ঘাড়ার গািড়েত 䐿쀀চেপ চতুিদ䏋耀ক পয䏋耀েব ণ করেছ। চারিদেকই রকমাির িজিনেসর সে  হলুদ 䐿쀀বাতেল 䐿쀀লমন 䐿쀀মশােনা ি স িবি  হে । এক কথায় সবাই

䐿쀀বশ ফুিত䏋耀র মুেডই আেছ। িচিন, অ ালেকাহল ও 䐿쀀লবুর 䐿쀀খাসা িদেয় 䎇耀তির একটা বড়সড় 䐿쀀লমন 䐿쀀সেলার 䐿쀀বাতল িকেন িনলাম িভলােত িগেয় উপেভাগ

করব বেল। ইতািলেত সবাই িডনাের 䐿쀀রে াঁরায় জেলর বদেল ওয়াইন পান কের, আিমও 'যি ন 䐿쀀দেশ যদাচার'-এর মত একিদন তােদর সে  িদিব

তােল তাল িমিলেয় চলিছলাম। 䐿쀀লমন 䐿쀀সেলা গলায় ঢালেত মেন হল িঠক 䐿쀀যন আমার গ䏋耀তা ঠাকুমার হােতর 䎇耀তির 䐿쀀লবু-িমছিরর সরবৎ। ভুেল

িগেয়িছলাম আমার ঠাকুমা আর যাইেহাক 䐿쀀লবুর সরবেত অ ালেকাহল ঢালেতন না। ৃিতিবেভার হেয় 䐿쀀বশ িকছুটা খাওয়ার পর মাথা যখন 䐿쀀বাঁ-䐿쀀বাঁ কের

ঘুরেত আর  করল তখন আর 䐿쀀কানওরকম উ বা  না কের 䐿쀀স রাে র মত িবছানার আ য় িনলাম। 

পেরর িদন বােস 䐿쀀চেপ িটেরিনয়ান সীর ধার ধের 䐿쀀পিসতােনা ও আমলিফর িদেক রওনা হলাম। একিদেক খাড়া পাহাড় আর অন িদেক নীল সমু , মােঝ

মেধ ই ভয় লাগিছল ওই রা ায় বাস াইভােরর হাত একটু নেড় 䐿쀀গেলই সমুে র 䐿쀀কান অংেশ 䐿쀀য গিত হেব তার িঠক 䐿쀀নই। বােস উেঠই সকেল াইভার

䐿쀀থেক আর  কের আশপােশর সবাইেক '䐿쀀বানেজারেনা' বেল স াষণ জানাে  - ইতািলয়ান ভাষায় ডমিণ䏋耀ং। আমরা 䐿쀀পািসতােনা বেল একিট জায়গায়

䐿쀀নেম 䐿쀀গলাম। এ ত ােট াকৃিতক 䐿쀀সৗ েয䏋耀র পাশাপািশ আর একিট িবষয় 䐿쀀খয়াল করলাম নারী পু ষ সবাই বড় সু র 䐿쀀দখেত। পাহািড় রা ায় ওঠানামা

করার জন  কীনা জািননা কারও শরীের এতটুকু 䐿쀀মদ 䐿쀀নই। ঝাঁকড়া চুেল  িজন  আর 䐿쀀চােখ গগল  পের দাঁিড়েয় থাকা পু েষরা আহা 䐿쀀যন েত েকই

এক একিট 'ক াসােনাভা'। 

䐿쀀পািসতােনােত িকছু ণ কািটেয় রওনা িদলাম আমালিফর

িদেক। এখােন 䐿쀀রামান স াটরা ছুিট কাটােত আসেতন।

স াট 䐿쀀টেবিরয়ােসর িবরাট িভলা িছল এখােন - 䐿쀀রােম

রাজ  করেত করেত া  হেয় 䐿쀀গেল এই সু র

জায়গা িলেত এেস হাঁফ 䐿쀀ছেড় বাঁচেতন। এখান 䐿쀀থেক

আরও িকছুটা দূের 䐿쀀রেভল িভেলজ 䐿쀀যখােন হামি  䐿쀀বাগাট䏋耀

কেয়কটা ছিবর সু িটং করেত এেসিছেলন। এখােন

াকৃিতক 䐿쀀সৗ েয䏋耀র সে  িমেশেছ মানুেষর হােত 䎇耀তির তা

সািজেয় রাখার চাকিচক । এইসব 䐿쀀দখেত 䐿쀀দখেত িনেজর

䐿쀀দেশর কথা 䐿쀀ভেব মনটা খারাপই লাগিছল। াকৃিতক

䐿쀀সৗ েয䏋耀র 䐿쀀তা 䐿쀀কান অভাব 䐿쀀নই ভারতবেষ䏋耀, বরং অেনক

ানই িবেদেশর 䐿쀀যেকান জায়গােক হার মানােব। 䐿쀀যটা 䐿쀀নই

তা হল আমােদর 䐿쀀সৗ য䏋耀েবাধ। সু র জায়গায় আবজ䏋耀না

䐿쀀ফেল আর য ত  পেথর ধারেক পাবিলক টয়েলট বািনেয়

কুৎিসত কের তুেলিছ আমরাই।

আমােদর এই অন রকম ইতািলর 䐿쀀শষ গ ব  িছল

'লাে িজয়া'। এই জায়গািটেক 䐿쀀ক  কেরই আমােদর

'䐿쀀পােত䏋耀ািফেনা' ও 'িচংেকেটের' যাবার ান িছল। িচংেক

মােন পাঁচ আর 䐿쀀টের হল াম। ভূমধ সাগেরর ধাের

পাহােড়র খাঁেজ খাঁেজ এক াম 䐿쀀থেক আর এক ােম 䐿쀀 িকং করা যায়। এই লাে িজয়ার মত 䐿쀀ছাট জায়গােতও 䐿쀀য এত বাংলােদিশ হকার 䐿쀀দখব তা

ে ও ভািব িন। একিট পািক ািন কাবােবর 䐿쀀দাকােন 䐿쀀দখলাম শাহ খ খােনর িসেনমা 䐿쀀দখােনা হে  আর তার পােশই একিট ক ােল াের িবশাল ঐ য䏋耀

রাই-এর ছিব। কাবােবর সে  সােমাসা 䐿쀀গালাপজামুনও 䐿쀀সখােন িবদ মান! অদূেরই 䐿쀀দখলাম একজন বাংলােদিশ 䐿쀀গ য়া বসন পের সাধুর 䐿쀀বেশ ি শ ু

হেয় শূেন  ঝুেল রেয়েছন, অবশ  䐿쀀যাগবেল নয়, 䐿쀀কান ম ািজেকর সাহায  িনেয়। পূব䏋耀 অিভ তা 䐿쀀থেক বুঝলাম ইিন ইতািলেত এেকবােরই নবাগত, এখনও

ানীয় ভাষা র  করেত পােরন িন তাই আপাতত 䐿쀀চাখ বুঁেজ 䐿쀀মৗন ত অবল ন কের ধ ােন ম  রেয়েছন - একবার ভাষাটা ক া কের িনেত পারেলই

অন ান  হকারেদর মত মােঠ 䐿쀀নেম যােবন। পা িটেপ িটেপ কােছ িগেয় 䐿쀀যই ছিব তুলেত 䐿쀀গিছ অমিন সাধুবাবা 䐿쀀চাখ 䐿쀀মেল বলেলন "টু  ইউেরা", অথ䏋耀াৎ

তার ভাসমান ছিব তুলেত 䐿쀀গেল িতবার তার ীচরেণ ই ইউেরা কের দি ণা িদেত হেব। নাঃ, এই 䐿쀀যাগী পু েষর ধ ান ভাঙােত 䐿쀀কানও সু রী

অ রার সাহায  লােগ না ক ােমরার একিট ি ক শ ই যেথ ! 

䐿쀀হােটল খুঁজেত অসুিবধা হি ল বেল আর একজন বাংলােদিশ হকারেক 䐿쀀হােটেলর না ারটা িদেয় 䐿쀀সলেফােন িডেরকশনটা 䐿쀀জেন িনেত বললাম। জাহা ীর

ও তার ব ুরা ইতািলয়ান 䐿쀀থেক বাংলায় অনুবাদ কের 䐿쀀হােটেল যাওয়ার রা ািট 䐿쀀বশ সু র বুিঝেয় িদল। তােদর অেনেকই ঃখ কের জানাল িচনা

িজিনেস বাজার 䐿쀀ছেয় যাওয়ােত ইতািলয়ান 䐿쀀কা ানী িল সব লালবািত 䐿쀀 েলেছ। অত দাম িদেয় 䐿쀀কউ আর ইতািলয়ান 䐿쀀লদার বা িস  䐿쀀কেন না 䐿쀀স

কারেণ ইতািলর 䐿쀀লাকজেনর অব া এখন যেথ  খারাপ। এখন তারা সামান  ফুটপােথর িজিনসও এই হকারেদর কাছ 䐿쀀থেক অত  দরদাম কের 䐿쀀কেন

䐿쀀সটা নািক আেগ আেদৗ তােদর ভােব িছল না। আিম সা না িদেয় বললাম িচেনেদর জন  সারা পৃিথবীরই একই রব া, এমনকী আেমিরকারও তােদর

হাত 䐿쀀থেক 䐿쀀রহাই 䐿쀀নই। ভারতবেষ䏋耀ও এখন 䐿쀀বনারসী শািড় 䐿쀀থেক মা ল ীর পট - সব িচন 䐿쀀থেকই আেস। ভয় হয় 䐿쀀কানিদন 䐿쀀দখব কুমারটুিলেক লােট



উিঠেয় খাঁদা নােক শেয় শেয় মা গ䏋耀া 䐿쀀ছেলপুেলর হাত ধের 䐿쀀সাজা িচেনর ফ াকি  䐿쀀থেক কলকাতায় এেস হািজর হে ন। 

জাহা ীরেক বললাম "䐿쀀তামরা হকাির না কের বরং ধু বাঙািলেদর জন  একটা ইউেরাপ মণ এেজি  䐿쀀খাল। ইউেরােপর চতুিদ䏋耀েকই 䐿쀀তা 䐿쀀দখলাম,

䐿쀀তামােদর বাংলােদিশ 䐿쀀দাকান 䐿쀀যখােন ইিলশ-পাবদা 䐿쀀থেক ল াংড়া আম সবই পাওয়া যায়। অেনক বাঙািলই মাছ-ভাত ছাড়া 䐿쀀বিশিদন থাকেত পাের না

আর ানীয় ভাষা 䐿쀀বােঝ না বেল একা একা আসেত িঠক ভরসা পায় না। 䐿쀀তামরা পােশ থাকেল তােদর খাওয়া 䐿쀀থেক ভাষা 䐿쀀কানও সমস ােতই পড়েত হয়

না। তেব ভুেলও মাছভাত 䐿쀀খেত 䐿쀀খেত ইতািল মেণর িব াপন িদও না, তাহেল 䐿쀀কান 䐿쀀লাক পােব না। এখন িফউশ -এর যুগ তাই িব াপনও 䐿쀀সইমত

হওয়া চাই। 䐿쀀যমন ধর 'পাবদা 䐿쀀থেক পা া' বা 'পা া 䐿쀀পা র িমলনযা া' তাহেলই 䐿쀀দখেব শেয় শেয় কলকাতার বাঙািল ইতািল আসার জন  লাইন

িদেয়েছ। জাহা ীর অত  উৎফু  হেয় বলল তার খালােতা ভাই কলকাতার ইকবালপুের থােক পেরর িদনই 䐿쀀স এই ব াপাের তার সে  কথা বেল

䐿쀀দখেব। ওেদর ধন বাদ জািনেয় 䐿쀀স রােতর মত পািক ািন 䐿쀀দাকােনর কাবাব ও লাবজামুন 䐿쀀খেয় 䐿쀀হােটেলর উে েশ  রওনা হলাম। 

পেরর িদন 䐿쀀 েন 䐿쀀চেপ িচংেকেটেরর পাঁচিট ােমর মেধ

একিটেত িগেয় উপি ত হলাম যার নাম 'মনেটেরােসা'।

এখােন ভূমধ সাগেরর ধাের পাহাড় েলা অেনকজায়গােতই

এেকবাের 䐿쀀দওয়ােলর মত খাড়া, আেদৗ 䐿쀀ঢউ 䐿쀀খলােনা নয়।

মনেটেরােসা 䐿쀀থেক ভারনাজা াম পয䏋耀  আমােদর 䐿쀀 িকং-

এর পিরক না িছল। পাহােড়র খাঁেজ খাঁেজ স  স

িতনেশাটা িসঁিড় 䐿쀀বেয় ওঠার পর মেন হল '䐿쀀ছেড় 䐿쀀দমা

䐿쀀কঁেদ বাঁিচ'। পাহােড়র গােয় 䐿쀀লবু ও আঙুেরর 䐿쀀 ত আর

তার নীেচই গাঢ় নীল রং-এর ভূমধ সাগর। রা া এতটাই

স  䐿쀀য উে ািদক 䐿쀀থেক 䐿쀀কউ এেল অেনকসময় দাঁিড়েয়

䐿쀀যেত হয়, তাছাড়া পা হড়কােলও সমূহ িবপদ। 䐿쀀যেত 䐿쀀যেত

চুর জাপািন, আেমিরকান ও ইউেরাপীয়ান টু ির েদর

দশ䏋耀ন িমলল। অেনেকই অবশ  আমারই মত িকি ৎ চওড়া

রা া 䐿쀀দখেলই তার পােশ বেস হাপেরর মত হাঁিপেয়

যাে ন। হঠাৎ 䐿쀀খয়াল করলাম আমার কত䏋耀ামশাই লািঠ

হােত একাই যুিধি েরর মহা ােনর পেথ যা ার মত

এিগেয় চেলেছন, 䐿쀀পছেনর স ীরা 䐿쀀ক রইল বা 䐿쀀ক পেড়

䐿쀀গল 䐿쀀সিদেক 䐿쀀কানও 䐿쀀খয়ালই 䐿쀀নই! পেথ ব বার থামেত

থামেত এবং হাঁপােত হাঁপােত অবেশেষ যখন 䐿쀀ভরনাজােত

䐿쀀পৗঁছলাম, 䐿쀀দিখ রা ার ধাের একজন 䐿쀀বহালা বাজাে  - 䐿쀀যন সশরীের েগ䏋耀 আসেত পারার জন  অভ থ䏋耀না! 

লাে িজয়া 䐿쀀থেক িদন েয়ক পের লে  রওনা হলাম 䐿쀀পােত䏋耀ািফেনার িদেক। ব বছর আেগ আমার ি য় গায়ক 'আে য়া 䐿쀀বাে িলর' গলায় 'লাভ ইন

䐿쀀পােত䏋耀ািফেনা' গানিট েন গায়ক এবং জায়গা েটারই 䐿쀀 েম পেড় িগেয়িছলাম িক  ঃেখর িবষয় যতবারই 䐿쀀পােত䏋耀ািফেনা যাবার াব কেরিছ ততবারই

ঘেরর মানুষিটর কােছ নেত হেয়েছ "䐿쀀যখােন ইংল াে র রািন কী এিলজােবথ 䐿쀀টলেরর মত 䐿쀀লাকজন ছুিট কাটােত যায় 䐿쀀সখােন তুিম িগেয় কী করেব"?

আের বাবা নাই বা হলাম িলজ 䐿쀀টলর, তাই বেল িক একবার '䐿쀀পােত䏋耀ািফেনা' 䐿쀀যেত পারব না? কুঁেজারও 䐿쀀তা এক আধবার িচৎ হেয় 䐿쀀শাবার ই া হয়। তাই

এবার 'কার 䐿쀀হন সাধ  䐿쀀য 䐿쀀রােধ তার গিতর' মত 䐿쀀সাজা 䐿쀀পােত䏋耀ািফেনােত িগেয় হািজর হলাম। এখােন 䐿쀀 টা গােব䏋耀া, সিফয়া লেরন, িলজ 䐿쀀টলর ও িরচাড䏋耀

বাট䏋耀েনর মেতা মানুেষরা ছুিট কাটােত আসেতন, ম ােডানা তার প াশ বছেরর জ িদন পালন করেত এখােনই এেসিছেলন। 䐿쀀নেমই নলাম ি েভন

ি লবাগ䏋耀 ও িরহানােক নািক 䐿쀀লাকজন ঘুরেত 䐿쀀দেখেছ। আমার বরাৎ খারাপ তাই কা র সে ই 䐿쀀মালাকাৎ হয়িন। সমুে র ধাের এই জায়গািট িনঃসে েহ

খুবই সু র, তেব এর 䐿쀀থেকও সু র জায়গা ইতািলেত আেছ - তফাৎ একটাই ামার বা চাকিচেক । 

䐿쀀হােটল িলেকও পাহােড়র ধােপ ধােপ এমনভােব ফুল িদেয় সািজেয় 䐿쀀রেখেছ, যােক বেল এেকবাের পারেফ । 䐿쀀ব িল বা লমবারিগিন 䐿쀀য দািম গািড়

䐿쀀সটাই ায় ভুলেত বেসিছলাম। বাইেরর 䐿쀀কউ এখােন গািড় ভাড়া কের ঘুরেত পাের না, এটাই িনয়ম। 䐿쀀শষ ল িটও ছােড় িবেকল চারেটয় যােত আমার

মেতা আমজনতারা তাড়াতািড় িফের 䐿쀀যেত পাের। বু িটেকর 䐿쀀দাকােন জামাকাপড় 䐿쀀থেক িজিনসপ  সবারই গগনেছাঁয়া দাম। লে  একিট 䐿쀀ছা  িপৎজা

পঁিচশ ইউেরা িদেয় িকেন 䐿쀀খেত 䐿쀀খেত মেন হল 䐿쀀পেট িগেয় হজম হেল হয়! 䐿쀀হােটল েলা যা দািম, 䐿쀀দেখ মেন হয় সবাই 䐿쀀যন এক একিট সু রবেনর

বাঘ। দূর 䐿쀀থেক এক ঝলক 䐿쀀দেখই সাধ 䐿쀀মটােনা ভাল, কােছ িগেয় ভদৃি  করেত 䐿쀀গেলই হয় ােণ নয় ধেন মারা যাবার স াবনা। বাইের 䐿쀀থেক

䐿쀀স েলা 䐿쀀দখেতও ায় রেয়ল 䐿쀀ব ল টাইগােরর মতনই সু র। টু ির রা 䐿쀀দখলাম িতন ণ দাম িদেয়ই 䐿쀀পােত䏋耀ািফেনা 䐿쀀লখা িটশাট䏋耀 িকনেছ। লাে িজয়ােত

িফের িগেয় 䐿쀀খয়াল করলাম 䐿쀀দাকােন একই িটশাট䏋耀 হাফ দােম িবি  হে । দােমর এত তফাৎ 䐿쀀কন িজ াসা করােত 䐿쀀দাকানদার অত  িবর  হেয় বলল

,"িদস ইজ 䐿쀀লাকাল মােক䏋耀েতা, 䐿쀀দা  আর ফর িপেডা তু িরে া"! 

䐿쀀লখাটা 䐿쀀শষ করার আেগ হঠাৎ 䐿쀀খয়াল করলাম বাংলা উ ারেণর সােথ ইতািলয়ান উ ারেণর অেনকে ে ই 䐿쀀বশ িমল আেছ। আমরা বাঙািলরা

সারা ণই 䐿쀀যন মুেখ রসেগা া পুের িদিব  䐿쀀গাল 䐿쀀গাল উ ারণ কির তাই রজনীকা  আমােদর কেছ হয় রেজানীকাে া। 䐿쀀সইরকমই ইতািলয়ানেদর কােছ

মাক䏋耀 হয় মােক䏋耀া বা অ াে ল হেয় যায় অ াে েলা। তাই উ ারণ িঠক 䐿쀀রেখ এবং অযথা ওকার 䐿쀀যাগ কের 䐿쀀দিখ 䐿쀀শষ পােত িকছুটা ইতািলয়ান াদ আনা

যায় িকনা। এত ণ ধের 䐿쀀য িভ  ােদর ইতািলর কথা িলখলাম 䐿쀀সখানকার 䐿쀀লাকেজান িনঃসে েহ খুবই মািজ䏋耀েতা, িশি েতা এবং অিতমা ায়

অিভজােতা। পুের িকি েতা িঝেমাে া থাকেলও রাত বাড়ার সে  গান বাজনা ও ওয়াইন সহেযােগ তারা হেয় ওেঠন জীবে া, যিদও কখনই মা া

ছািড়েয় হন না অশাে া। পাহািড় রা ায় এরা সারা ণই চলে া তাই অত িজলেতা 䐿쀀খেয়ও শরীর 䐿쀀মদবিজ䏋耀েতা যােক ইতািলয়ােনােত বেল এেকবাের

পারেফকেতা। এককথায় পাহাড়, দ ও নীল সমুে র খাঁেজ খাঁেজ ফুেল ফেল ঢাকা এই িভেলজ েলা এেকবাের দ䏋耀াে া। পড়েত পড়েত আমার ব ুরাও

䐿쀀বাধ হয় এত েণ াে া, তাই আমার এই মনকািহিন আজ এখােনই করলাম সমাে া বা কমি েতা। (পুনে াঃ বানান ভুল েলা ই াকৃেতা। )



~ ইতািলর আরও ছিব ~

াবণী ব ানািজ䏋耀র জ  ও 䐿쀀বেড় ওঠা কলকাতায়। বত䏋耀মােন মািক䏋耀ন যু রাে র িনউ জািস䏋耀র বািস া। বাংলা সািহেত র পাশাপািশ

স ীত ও ইিতহাস পােঠ জিড়েয় আেছ ভালবাসা। 䐿쀀কৗতূহল এবং আনে র টােনই গত কুিড় বছর ধের সারা িবে র এ া  䐿쀀থেক ও

া  কের 䐿쀀বড়াে ন।
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অ পূণȀা ⼀⤂বস ক া  ⼀⤂ িকং

⼀⤂ হাি  ⼀⤂মউর

~ ~ অ পূণȀা ⼀⤂বসক া  ⼀⤂ ক ট ম াপ ~ অ পূণȀা ⼀⤂বসক া  ⼀⤂ েকর আরও ছিব ~

২০০৬-এ থম সা াকফু ⼀⤂ ক করার পর আবার অন  ⼀⤂কাথাও ⼀⤂ িকং করার জন  মনটা আনচান করিছল। অধীরদা - আমােদর ⼀⤂ ক ইকুইপেম

⼀⤂যাগান ⼀⤂দয়, বলল, ⼀⤂তারা অ পূণȀা ⼀⤂বস ক া  যাি স না ⼀⤂কন? ⼀⤂বশ উৎসািহত হেয় উঠলাম েন। একটা রিববার িমিটং-ও িঠক হেয় ⼀⤂গল। আমরা

চারজন -কাি লাল (ক াে ন) , তম  , েভ ু, আিম আর অধীরদা আসেব তার  তুিহনদােক িনেয়। িমিটং-এর িদন অধীরদা না এেলও তুিহনদা

হািজর। বয়েস বীন হেলও থম িদেনই িতিন আমােদর সে  ⼀⤂বশ িমেশ ⼀⤂গেলন। তুিহনদার অ পুনȀার াইড ⼀⤂শা ⼀⤂দখলাম -এক কথায় অসাধারণ।

⼀⤂কােনা গাইড ⼀⤂পাটȀার ছাড়াই কীভােব ⼀⤂ কটা করা যােব তার একটা াথিমক ধারণাও ⼀⤂পেয় ⼀⤂গলাম। 

⼀⤂নপােল ⼀⤂ঢাকার িট রা া আেছ িবহার আর পি ম বাংলা িদেয়। তুিহনদা পরামশȀ িদেলন, বাংলা িদেয় যাও ওটাই সুিবধা জনক। িনউ জলপাই িড়

⼀⤂থেক পািনটাি  (ভারেতর সীমানায় ) হেয় কাঁকরিভটা (⼀⤂নপাল সীমানায়)। ভারতীয় ১০০ টাকা বা তার কম টাকার ⼀⤂নাটই ⼀⤂নপািল সরকাির ব া

এ েচ  কের। আর এ িস িস এ িপ (ACCAP) ⼀⤂থেক অনুমিত করােত হেব এই ⼀⤂ েকর জন । 

⼀⤂ম মােসর ⼀⤂শেষর িদেকর এক রিববাের আমরা যা া  করলাম। কাম প এ ে স ধের পেররিদন সকাল ছ'টা নাগাদ িনউ জলপাই িড় ⼀⤂ শন-এ

⼀⤂পৗঁছলাম। ⼀⤂ কার ধের কাঁকরিভটা ⼀⤂পৗঁছালাম সাতটা নাগাদ ; ভাড়া জন িত ১০০ টাকা। ⼀⤂লাকাল একজন গাইড িনলাম, নাম রাজু। এখােনই ⼀⤂নপািল

কােরি েত টাকা বদেল িনলাম। সারািদন একটা ⼀⤂হােটেল কািটেয় সে র বােস ⼀⤂পাখরার িদেক রওনা িদলাম।

িবেকল সােড় পাঁচটায় বাস ছাড়ল। রা ার পােশ ধুই ধুধু া র। মােঝ মােঝই নদীর ওপর ি জ আর নীেচ স  স  নদী বেয় চেলেছ। রাি েবলা বাস

চেলেছ পাহািড় রা া িদেয়। আকাশ ঝক ঝক করেছ তারায়, রা া ঝল মল করেছ ি ট ল াে র আেলােত। ⼀⤂ভােরর ⼀⤂বলা ঘুম ঘুম ⼀⤂চােখ ⼀⤂দিখ আকােশর

মুখ ভার। কাি লাল বলল "আর ⼀⤂কােনা িদন ⼀⤂ম মােস ⼀⤂ ক করব না ⼀⤂র িপকু (আমার ডাক নাম)"। সকাল সাতটা নাগাদ ⼀⤂পৗঁছলাম ⼀⤂পাখরা বাস াে ।

⼀⤂হােটেল ⼀⤂ শ হেয় ⼀⤂বিড়েয় পড়লাম ACCAP-⼀⤂পাখরা damside এর উে েশ। ই ার িসিট বাস েলা বড় মা িত ভ ােনর মত। অেনক ণ হেন  হেয়

⼀⤂খাঁজার পর অবেশেষ ACCAP ⼀⤂পলাম। জন িত ২০০ ⼀⤂নপািল টাকার িবিনমেয় ফেটা যু  অনুমিতপ  হােত ⼀⤂পলাম। পােয় ⼀⤂হঁেট শহরটা খািনক

ঘুের ⼀⤂গলাম "⼀⤂ডিভসফল"। তারপর ⼀⤂হােটেল িফের লা  ⼀⤂সের একটা ল া ঘুম।

পেরর িদন ⼀⤂ভার পাঁচটা নাগাদ ⼀⤂হােটেলর উে া িদেকর বাস া  ⼀⤂থেক ⼀⤂লাকাল বাস ধের "⼀⤂ফদী" ⼀⤂পৗঁছলাম। বাসভাড়া ১৫০ ⼀⤂নপািল টাকা। চা িব ুট

⼀⤂খেয় ছ'টায় ⼀⤂ ক  হল – ৬০ িডি  খাড়াই িসঁিড় ভা েত হেব এটাই নািক এই ⼀⤂ েকর মজা অথবা সাজা!

⼀⤂ফদী ⼀⤂থেক ⼀⤂লায়ার ⼀⤂দওরািল

দীঘȀ রা া, চড়াই নাহেল উতরাই, জ ল মােঝ ⼀⤂ছােটা বড় াম আর পুেরাটাই পাথুের

িসঁিড় উঁচু উঁচু ⼀⤂ প – এই সব অিত ম কেরই আমরা এিগেয় চেলিছ। আকাশ ⼀⤂মেঘ

ঢাকা, ধু 矿ᬂনসিগȀক ⼀⤂সৗ যȀ যা বণȀনা কের ⼀⤂বাঝােনা যায় না। অবশ  রেয়েছ ⼀⤂জাঁেকর

আত ও, ⼀⤂যন এক ⼀⤂জাঁেকর রােজ  অনু েবশ কেরিছ, রীিতমত তাড়া করেছ ⼀⤂থেক

⼀⤂থেকই। এই ভােবই জ ল নদী পাহাড় পবȀত ⼀⤂পিরেয় ঘ া পাঁেচক হাঁটার পর অবেশেষ

⼀⤂দওরািল ⼀⤂দখা ⼀⤂গল। মা  িট ⼀⤂ কাসȀ হাট। কােঠর ⼀⤂দাতলায় একিট ঘর ⼀⤂পলাম ১০০

টাকার িবিনমেয় তেব ⼀⤂বশ ⼀⤂ছাট আর িভতের ⼀⤂জাঁকও আেছ। ঘেরর সামেন পাথেরর

বাঁধােনা উেঠােন ⼀⤂চয়ার ⼀⤂টিবল পাতা। ⼀⤂সখােন বেস গ  করিছ হঠাৎ ⼀⤂মঘ সের ⼀⤂গল

আর ⼀⤂ফওয়া ⼀⤂লক আর ⼀⤂পাখরা শহেরর িকছুটা অংশ পির ার ⼀⤂দখা ⼀⤂গল – অসাধারণ

মুহূতȀ "⼀⤂যন নাটেকর র ম  হেত যবিনকার ধীর গিতেত উে ালন"। খাবার ⼀⤂বশ দামী,

ভাত ডাল সবিজ িমল ১৫০ টাকা ⼀⤂ ট। ডাইিনং মটা খুব সু র, খােদর উপর ঝুল ,

চারপাশ কাঁেচর জানলা িদেয় ⼀⤂মাড়া আর ⼀⤂কেরািসেনর িটমিটেম আেলা। রােতর ⼀⤂মনু

⼀⤂মাটাচােলর ভাত, কােলা ডাল (রংটা কালেচ হলুদ), ⼀⤂লাকাল শােকর সবিজ (সবিজ

ি ক ⼀⤂রাল করা), পাঁপড় আর আচার – কি েন াল রাইস ⼀⤂ ট ম  নয়। সারারাত চ

বৃি  হল, সকােলও আকাশ পির ার হল না। তেব ⼀⤂ধৗলািগির আর অ পূণȀা পির ার

⼀⤂দখা যািছল। আমােদর পােশর ঘের এক ইজরােয়িল মিহলা িছেলন, ঘেরর িসিলং ⼀⤂থেক

⼀⤂জাঁক ঝুলেছ ⼀⤂দেখ আতে  সারারাত ঘুেমােত পােরনিন। আমােদর ঘেরও তাই িছল িক

⼀⤂খয়াল কিরিন। তেব সকােল ঘুম ⼀⤂থেক উেঠ পা ⼀⤂থেক ⼀⤂জাঁক ছাড়ােত হেয়েছ। তেব এটা

আেগরিদেনর ⼀⤂জাঁেকর অিভ তার তুলনায় িকছুই না। যাইেহাক চা িব ুট ⼀⤂খেয় পরবতȀী

গ ব  ছমরঙ-এর জন  আবার পেথ ⼀⤂বিরেয় পড়লাম।

⼀⤂লায়ার ⼀⤂দওরািল ⼀⤂থেক িঝনু

সকাল ⼀⤂থেকই মােঝ মােঝই বৃি  হে , রা ায় ⼀⤂জাঁক এেকবাের ⼀⤂কঁেচার মত িকলিবল করেছ। একটা কথা আেগ বলা হয়িন – ⼀⤂ কটা এত কম উ তা

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

http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=86
http://www.amaderchhuti.com/trekmap/Map_Annapurna_Basecamp.pdf
http://www.amaderchhuti.com/


⼀⤂থেক  ⼀⤂য িতন িদন ধু ⼀⤂রন ফেরে র মেধ  িদেয়

পথ। চারিদেক অপু ক উি েদর ছড়াছিড়, মূলত ফানȀ

জাতীয় গাছ খুব বড়বড় যা ⼀⤂চােখ না ⼀⤂দখেল িব াস

করা যােবনা । সকাল ⼀⤂থেকই এত িসঁিড় িদেয় নামেত

নামেত পােয়র ⼀⤂পিশেত রীিতমত টান ধেরেছ। একটা

⼀⤂লাহার ি জ স কেরই রা া ায় সমতল হেয় ⼀⤂গল,

সামেনই ⼀⤂তালকা। হালকা িটিফন কের আবার হাঁটা

িদলাম। রা া ায় সমতল, জনবসিতর মধ  িদেয়

হাঁটা। সামেন অ পূণȀােক ⼀⤂মেঘর আড়াল ⼀⤂থেক আংিশক

⼀⤂দখা যাে । ায় হঠাৎই রা ায় চার জন ⼀⤂ কােরর

⼀⤂দখা ⼀⤂পলাম, বাঙািল, হাওড়া িশবপুর ⼀⤂থেক আসেছন।

তাঁেদর মুেখ নলাম রা ায় এখন অেনক বরফ আেছ,

অেনক েলা আইসি জ টপকােত হেব। এই সব েন

আমােদর হাঁটার গিত ⼀⤂বেড় ⼀⤂গল। আকাশ আবার

⼀⤂মঘলা হেয় আসেছ, যখন তখন বৃি  নামেত পাের।

িঝনু ⼀⤂থেক ায় ২ িকেলািমটার দূের ঝমঝিমেয় বৃি

 হল। বৃি র মেধ ই চড়াই ভা েত  করলাম।

শরীর আর বইেছনা, ⼀⤂কােনামেত িনেজেদরেক টানেত

টানেত িঝনুেত িনেয় ⼀⤂গলাম। এখােনও 'িট ⼀⤂ কাসȀ

হাট আেছ, থমিটেতই আ য় িনলাম। কােঠর

⼀⤂দাতলায় পির ার পির  একিট ঘর ⼀⤂পলাম ২০০ টাকার িবিনমেয়। এখােন একিট হট ি ং আেছ ১ িকেলািমটার দূের, শারীিরক াি র জন  আমরা

⼀⤂যেত পািরিন।

িঝনু ⼀⤂থেক বা ু

িঝনু ⼀⤂থেক ২০০০ িসঁিড় চড়েল তেবই ছমরঙ ⼀⤂পৗঁছেনা যােব। আজ আকাশ পির ার আেছ। সকােলর িদেক শরীের এনািজȀ থােক বেল, চড়াই ভা েত খুব

একটা অসুিবধা হে  না। ঘ া েয়ক পের আমরা আপার ছমরেঙ উেঠ এলাম। সামেন অ পূণȀা আর ম পু  আবছাভােব ⼀⤂দখা যাে । এখান ⼀⤂থেক

অ পূণȀা যাওয়ার বা ⼀⤂ফরার রা া একটাই। ছমরঙ অেনক িদক িদেয়ই আসা যায়, ⼀⤂যমন ⼀⤂ফদী ⼀⤂থেক, সা িল বাজার িদেয় অথবা পুন িহল হেয়। িকছুটা

িব াম ⼀⤂নওয়ার পর নামেত  করলাম ⼀⤂লায়ার ছমরেঙর িদেক। ছমরঙ একটা খুব বড় াম, ⼀⤂লাকবসিত, চাষাবাদ, ⼀⤂দাকানপাট, ুল, িব ৎ সংেযাগ,

এমন কী ⼀⤂হিলপ াড াউ ও আেছ। ায় ১০০০ িসঁিড় ⼀⤂ভে  নামার পর ⼀⤂চােখ পড়ল ছমরঙ নদী। ি জ ⼀⤂পিরেয় আবার ওঠা িসনুয়া পযȀ । ায় ৫০০

িসঁিড়। িসনুয়া ⼀⤂পৗঁেছ এনািজȀ ⼀⤂শষ, এক ⼀⤂পয়ালা কের গরম চােয় গলাটা িভিজেয় িনলাম। আমােদর আজেকর পুেরা রা াটা একটা বড় 'M' অ েরর মত।

আকােশর অব া ভােলা নয়, বৃি  পড়ল বেল। তাড়াতািড় হাঁটা িদলাম, িকছুটা িসঁিড় ⼀⤂ভেঙ নামার পর রা া ায় সমতল। ইিতমেধ ই িটপ িটপ কের হওয়া

বৃি  চ  গজȀন ও বষȀেনর প িনেয়েছ। কাক ⼀⤂ভজা হেয় অবেশেষ বা ু'⼀⤂ত েবশ করলাম । মাথা ⼀⤂গাঁজার জায়গা হল একিট একতলা ঘের, ঘেরর ⼀⤂মেঝ

আর ⼀⤂কামর পযȀ  ⼀⤂দওয়াল পাথেরর, ওপেরর িদকটা কােঠর। রােতর ⼀⤂মনু ভাত-ডাল-তরকাির। িডনার ⼀⤂টিবলটা খুব বড়, ওেদর পিরবােরর সে  বেসই

িডনার সারা হল। বাঁধাকিপর একধরেনর সুপ িদেয়িছল, অসাধারণ ⼀⤂খেত।

বা ু ⼀⤂থেক আপার ⼀⤂দওরািল

সকােলর িদকটায় ⼀⤂রন ফেরে র ⼀⤂ভতর িদেয় হাঁটেলও

িকছু সময় পর ⼀⤂থেক তা হালকা হেত  কের িদল।

আজ অেনক েলা পাহািড় ঝরনা টপকােত হল। ⼀⤂কানিট

⼀⤂বিরেয় আসেছ জ েলর বুক িচের, আবার ⼀⤂কানিট

পাথেরর গা ⼀⤂বেয়। খুব তাড়াতািড়ই িহ ু ⼀⤂কভ ⼀⤂পৗঁেছ

⼀⤂গলাম। হািট আকাের খুব বড়, িক  হার মুখ ানীয়

বািস ারা ব  কের িদেয়েছন। আেগ অেনক টুির

এখােনই রাি  বাস করত, ⼀⤂গ  হাউস কাযȀত

পযȀটকহীন থাকত, এটাই হার মুখ বে র এক মা

কারণ। িকছুদূর যাওয়ার পর থম আইস ি জ ⼀⤂দখা

⼀⤂গল, আমরা ওটা টপেক যাব যাব করিছ এমন সময়

এক ⼀⤂পাটȀার উে া িদক ⼀⤂থেক ওটার উপের চড়ল।

িকছু ণ দাঁিড়েয় থাকার পর আবার নামেত  করল।

ব াপারটা বুেঝ ওঠার আেগই আইস ি জ ⼀⤂ভে  পড়ল

নদীেত, চ  শ  হল " ড়ুম" কের। বুঝলাম

অিভ তার দাম, তার অিভ তাই আজ তার এবং

আমােদরও াণ র া করল। পােশই নদীর ওপের কােঠর ঁিড় ⼀⤂ফলা আেছ, ⼀⤂সখান িদেয় আমরা নদীটা টপকালাম। সামেন ⼀⤂দওরািল ⼀⤂দখা যাে ,

আমােদর ই সদস  ওপর ⼀⤂থেক হাত নাড়েছ। ⼀⤂দওরািল ⼀⤂ঢাকার পর জানেত পারলাম ওরা ওই আইস ি জ টপেকই িগেয়িছল। খুব বড় একটা অঘটেনর

হাত ⼀⤂থেক র া ⼀⤂পেয়েছ, ⼀⤂ ফ ভােগ র ⼀⤂জাের। ২৮০ টাকার িবিনমেয় একটা ঘর পাওয়া ⼀⤂গল। ঘেরর সামেন পাথেরর বাঁধান উেঠােন ভিল ⼀⤂খলা চলেছ।

সামেনর পাহাড় েলা সািরব ভােব একই এে েল কাত হেয় আেছ, অ ুত গঠন। কেয়ক মুহূেতȀর মেধ ই জায়গািট িনমি ত হল ⼀⤂মেঘর মেধ , চািরিদক

অ কাের ঢাকা পড়ল। আবার একটু পেরই পির ার, চারিদক ঝক ঝক করেছ। সামেনর পাহাড় েলােত বরফ পেড় সাদা হেয় ⼀⤂গেছ।



আপার ⼀⤂দওরািল ⼀⤂থেক অ পূণȀা ⼀⤂বস ক া

আজেকর পেথ আর গােছেদর ⼀⤂দখা পাওয়া ⼀⤂গলনা।

িদেকই খাড়া ⼀⤂দওয়াল উেঠ ⼀⤂গেছ। অেনক উঁচু ⼀⤂থেক

এক ⼀⤂জাড়া ঝরনা ঝের পড়েছ, তােদর জলরািশ

হাওয়ােতই বা ীভুত হেয় যাে । ⼀⤂চােখর সামেনর এক

ফািল জায়গা িদেয় আকাশ আর িকছু নাম না জানা শৃ

⼀⤂দখা যাে । যত সামেনর িদেক যাি , দৃি  পথ ততই

উ ু  হে । সামেনর পাহােড়র গা ⼀⤂বেয় গিড়েয় আসা

আইস ি জ আমােদর রা া আটেক দাঁিড়েয় আেছ।

আমােদর আেগর িদেনর চরম অিভ তা ি জ টপকােনার

বাধা হেয় দাঁিড়েয়েছ। ⼀⤂কােনা মেত এক এক কের আমরা

ি জ ⼀⤂পেরালাম। এই ভােব পর পর িতনিট বড় বড়

আইস ি জ টপকােত হল। ছমরঙ নদীিট কখন ⼀⤂য

পাথেরর নীচ িদেয় বইেত  কেরেছ তা বুঝেত

পািরিন। ঘ া ই পর ম পু  ⼀⤂বস ক াে  ⼀⤂পৗঁছলাম ।

সামেন তুষার শৃ  িপছেন আইস ি েজর সাির, ডান

িদেক অ পূণȀার রা া চেল ⼀⤂গেছ। অ পূণȀার িদেক িকছুটা

যাওয়ার পর  হল বরেফর রাজ , ⼀⤂বস ক া  পযȀ  পুেরা রা াটাই বরেফ ঢাকা । চারিদেক ⼀⤂চাখ ⼀⤂মেল ⼀⤂দখলাম " সামেন অ পূণȀা িপছেন ম পু ,

পােশ নাম না জানা অসংখ  পবȀত-তুষার শৃ  আর পােয়র িনেচ সাদা বরেফর চাদর, উ ু  আকােশ ⼀⤂মেঘরা ⼀⤂ভেস চেলেছ, ⼀⤂ফেল আসা পেথর ⼀⤂কান

অি  আর খুঁেজ পাওয়া যাে  না কারণ তারা ⼀⤂মেঘ ঢাকা পেড়েছ – এ ⼀⤂যন ⼀⤂মেঘর বুক িচের েগȀর পেথ উেঠ এেসিছ, গȀযা া করিছ"। এই

মনমু কর অপািথȀব দৃশ  আজ আমােদর জীবনেক সফল করল। ⼀⤂বস ক া -এর ডান িদেক রেয়েছ সুদূর সারী অ পূণȀা ⼀⤂ িসয়ার। ⼀⤂বস কাে

"⼀⤂ ািদয়ার" ৃিতফলেক ⼀⤂মামবািত জািলেয় িদলাম। পেরর িদন সকােল ⼀⤂মঘমু  আকােশ সূেযȀাদয় ⼀⤂দখলাম। থম আেলা পড়ল অ পূণȀা ১ এর মাথায়,

তারপর অ পূণȀা সাউথ – এেকবাের িপওর ⼀⤂গাে ন, ⼀⤂যন ⼀⤂সানা িদেয় বাঁধােনা। 

এবার ঘের ⼀⤂ফরার পালা। 

ধীের ধীের দূের চেল ⼀⤂গল পাইেনর বন, চা বাগান।

~ ~ অ পূণȀা ⼀⤂বসক া  ⼀⤂ ক ট ম াপ ~ অ পূণȀা ⼀⤂বসক া  ⼀⤂ েকর আরও ছিব ~

⼀⤂ছেলেবলা ⼀⤂কেটিছল ঘুের ঘুেরই - নানা জায়গায় বাসাবদেলর কারেণ। তাই পরবতȀী জীবেন মণই ভুবন হেয় উেঠেছ ⼀⤂পশায়

ইেলকি কাল ইি িনয়ার ⼀⤂ হাি  ⼀⤂মউেরর। ভােলালাগার সু র ৃিত িল পােথয় কেরই জীবন যুে  এিগেয় ⼀⤂যেত চান িতিন।

িনয়িমত ⼀⤂বড়ােত ⼀⤂বিরেয়ই ⼀⤂সই ৃিতর ঝুিল ভের তুলেত চান আরও। এখন ⼀⤂সই মেণর ⼀⤂নশায় যু  হেয়েছ অ াডেভ ার আর

ফেটা ািফ। অেনকিদন পের পুেরােনা ভােলালাগার ৃিত হেয় ওেঠ মধুরতর – এই ⼀⤂ভেবই মণ কািহিন িলখেতও কলম ধেরেছন।
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⼀⤂বিড়েয় এেস আপনার অিভ তা েলা ⼀⤂যমনভােব ⼀⤂শয়ার করেত চান কােছর মানুষেদর সােথ - িঠক ⼀⤂তমিন কেরই ⼀⤂সই কথা েলা

⼀⤂ছা  কের িলেখ পািঠেয় িদন ছুিটর আ ায়। ছয় ⼀⤂থেক ⼀⤂ছষি  আমরা সবাই এই ছুিটর আ ার ব ু। ⼀⤂লখা ডােক বা িনিদȀ  ফেমȀ

⼀⤂মল কের পাঠােলই চলেব। ⼀⤂লখা পাঠােত ⼀⤂কানরকম অসুিবধা হেল ই-⼀⤂মল ক ন - admin@amaderchhuti.com

 

বােসȀর িচিঠ

বণȀালী রায়

ি য় আমােদর ছুিট,

রেডােডন েনর কথা থম ⼀⤂পেয়িছলাম রিব ঠাকুেরর ⼀⤂লখায়। েনিছলাম ⼀⤂সই ফুল নািক ভাির সু র। িক  কখনও কাছ ⼀⤂থেক ⼀⤂দখা হয়িন।

অেনকিদেনর ⼀⤂সই ই াটােক পিরতৃ  করেত ব াগ িছেয় রওনা িদেয়িছলাম ২০১৩ সােলর এি ল মােস। গ ব  পি ম িসিকেমর এক াি ক জনপদ -

বােসȀ। ⼀⤂কউ ⼀⤂কউ ভােসȀও বেল থােকন। এিশয়ার অন তম একিট রেডােডন ন স াংচুয়াির রেয়েছ এখােন - এি ল মােসর মাঝামািঝ ⼀⤂থেক ⼀⤂ম মােসর

⼀⤂শষ পযȀ  ফুল ⼀⤂দখা যায়। 

রােতর দািজȀিলং ⼀⤂মল ধের রওনা িদলাম িশয়ালদহ ⼀⤂থেক। এক ঘুেম সকাল। মেনর িভতর বল উে জনা। ⼀⤂সই সবুজ পৃিথবীেত কখন ⼀⤂পৗঁছব ⼀⤂যখােন

আেছ রেডােডন ন। 

সকাল দশটা নাগাদ ⼀⤂পৗঁেছ ⼀⤂গলাম িনউ জলপাই িড়। এখােন এেল আপিনই মন ভােলা হেয় যায়। িক  এবার মন ভােলা হওয়ার বদেল মন খারােপর

পালা িছল। ⼀⤂ েনই েনিছ ⼀⤂সিদন িশিল িড় ব । ⼀⤂কােনা একটা রাজৈনিতক দল বন  ⼀⤂ডেকেছ। মাথায় ব াঘাত! িবেকল চারেটর মেধ  িহেল ⼀⤂পৗঁছেত না

পারেল বােসȀ ⼀⤂যেত পারব না আজ। িহেল ⼀⤂থেক ৫ িকিম হাঁটা পথ। কী কির কী কির ভাবেত ভাবেত মেন পেড় ⼀⤂গল ⼀⤂জাড়থাং যাওয়ার ⼀⤂শয়ার িজপ েলা

িশিল িড়র পােয়ল িসেনমার কাছ ⼀⤂থেক ছােড়। ⼀⤂কােনা রকেম একটা ির া িনেয় পােয়ল িসেনমা ⼀⤂পৗঁেছ ⼀⤂দিখ সব নশান। মেনর মেধ  আশ া আর

মনখারাপ ই-ই দানা বাঁধেছ। ানীয় এক জন বলেলন ⼀⤂তনিজং ⼀⤂নারেগ বাস াে  চেল যান। িকছু ⼀⤂পেলও ⼀⤂পেত পােরন। এক রাশ সংশয় িনেয়

আবার ওই ির াটা িনেয়ই রওনা িদলাম বাস াে র িদেক। ⼀⤂পৗঁেছ ⼀⤂দিখ কেয়কটা মা  িজপ দাঁিড়েয় আেছ। এক ছুেট িগেয় ⼀⤂খাঁজ িনেয় জানলাম একিট

িজপই ⼀⤂জাড়থাং যােব। সব িসট ভিতȀ ধু একদম িপছেন েটা স  িসট। একবার ভাবলাম এত দূর - ৮৫ িকিম রা া ায় ঘ া িতেনক পাহািড় পেথ

এমন ভােব যাব কী কের? িক  ওই এক মুহূতȀ ি ধা কেরই চট কের উেঠ পড়লাম। অবেশেষ ⼀⤂পৗঁছলাম ⼀⤂জাড়থাং। িঝরিঝের বৃি  পড়েছ। এত ভােলা

লাগেছ ⼀⤂য যা া পেথর যাবতীয় াি  ধুেয় মুেছ ⼀⤂গল। পুেরর খাওয়াটা ⼀⤂সের িনেত হেব। এিদেক '⼀⤂টা বােজ। যত তাড়াতািড় ⼀⤂হাক ⼀⤂বিড়েয় পড়েত

হেব িহেলর উে েশ । ⼀⤂মােমা প াক কের িনলাম। ছাতা আর নুেনর প ােকটও িকেন িনলাম। নলাম ওখােন বৃি  হে ।

একটা ⼀⤂বােলেরা গািড় ভাড়া কের রওনা িদলাম। আমােদর াইভার ⼀⤂গাপাল

শমȀা। পেথর 矿ᬂনসিগȀক দৃেশ  িবেভার হেয় ভুেলই ⼀⤂গলাম সকােলর সব

িবড় নার কথা। াদাড়া,⼀⤂সা ািরয়া আর কত নাম না জানা ⼀⤂ছাট-বড় াম

⼀⤂পিরেয় ৪৭ িকিম পথ ⼀⤂পিরেয় িহেল ⼀⤂পৗঁছলাম। পথ খুব ⼀⤂বিশ না হেলও

খারাপ রা ার জন  ায় িতনঘ া সময় লাগল। িবেকল পাঁচটা বােজ। ধীের

ধীের কুয়াশা চারপাশেক ⼀⤂ঢেক িদে । গািড় আমােদর নািমেয় িদেয় চেল

⼀⤂গল। সামেনই রেডােডন ন স াংচুয়ািরর েবশ পথ। রাতিঠকানা বােসȀ।

তাই িটিকট ⼀⤂কেট যত তাড়াতািড় স ব গ েব র পেথ পা বাড়ালাম।

আমােদর সাথী গাইড ⼀⤂কলা ⼀⤂শরপা গাছ ⼀⤂থেক ছাল িছঁেড় শ  দিড়র মত

একটা িজিনস 矿ᬂতির কের আমােদর মালপ েলা ওর িনেজর িপেঠ ⼀⤂বঁেধ

িনল। তারপর িনেজর ভাষােত গান গাইেত গাইেত চলেত লাগল। অেচনা

⼀⤂সই পাহািড় গােনর সুর আমােদর মু  কেরিছল। আমােদর যা াপেথর স ী

িছল আরও একজন। একিট সারেময়। ⼀⤂স-ও আমােদর সে  পুেরা 'িদন

বােসȀেত কািটেয়িছল। মেন হি ল ⼀⤂স ⼀⤂যন আমােদর িনরাপ ার দািয়

িনেয়েছ। ⼀⤂কলােক যত ⼀⤂দখিছ তত অবাক হওয়ার পালা। একটা ব াপার

আমােদর অিভভূত কেরিছল – ⼀⤂সটা হল ওর পিরেবশ সেচতনতা। আমােদর

মত তথাকিথত িশি ত মানুষ যারা আবজȀনা ⼀⤂ফেল পথ-ঘাট অপির  কির

তােদর সব ময়লা ও িনেজ হােত সাফ করেত করেত চলল। ল ায় আমরা

চুপচাপ ওেক অনুসরণ করেত লাগলাম। ⼀⤂কলা অিবচল িচে  গান গাইেত

গাইেত ময়লা কুড়ােত কুড়ােত এেগােত লাগল। এই পাঁচ িকিম পেথর িতিট

বাঁেক লুিকেয় আেছ অপার ⼀⤂সৗ যȀ। ব  পুরেনা বড় বড় গাছ গাছািল, ঘন

সবুজ এই গহন জ ল ⼀⤂যন কত রহস ময়। িকছুটা চড়াই িকছুটা উতরাই

⼀⤂পিরেয় আমরা চলেত লাগলাম। এিদেক স া ঘিনেয় আসেছ। ত পা

চালােত লাগলাম। যখন বােসȀেত িফরলাম তখন ঘিড়েত ৬টা ১০। চারিদক

ঘন অ কাের আ । ⼀⤂বশ ঠা া। বােসȀ ফের  ব ারােক আমােদর ⼀⤂পৗঁেছ িদেয় ⼀⤂কলা চেল ⼀⤂গল।

= 'আমােদর ছᤆু' বাংলা আی䔄জ諾�াল 耄মণপি昄কায় আপনােক 쌄াগত জানাই = আপনার 〈ꀠবড়ােনার ছিব-〈ꀠলখা পাঠােনার আম됄ণ রইল =
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ফের  ব ারাকিট িছমছাম। িব েতর সংেযাগ ⼀⤂নই।

ল  কের ⼀⤂দখলাম ⼀⤂মাবাইল ⼀⤂ফােন টাওয়ারও ⼀⤂নই।

মেন মেন ভীষণ খুিশ হলাম। ভাবলাম যাক এই েটা

িদন জাগিতক পৃিথবীর অ রােল থাকা যােব। কৃিতর

⼀⤂কােল িনেজর সে  একাে  থাকার এইেতা সুেযাগ।

এই ফের  ব ারাক নামক ⼀⤂হাম ⼀⤂ -িটর দািয়ে

আেছন িযিন তাঁর নাম পুশাই। তাঁর আ িরকতা আর

সহেযািগতা ⼀⤂ভালা যায় না। ⼀⤂মামবািতর আেলায়

উ ল ঘেরর িভতর ঢুেক ⼀⤂দখলাম িট সুদৃশ  িবছানা

পাতা আেছ। ক ল,বািলশ সবই মজুত। ⼀⤂পৗঁছেতই

পুশাই ব  হেয় উঠেলন আমােদর আপ ায়েন। গরম

জল, চা সব িকছুর িঠকঠাক ⼀⤂যাগােন। িঠক করলাম

তাড়াতিড় ⼀⤂খেয় েয় পড়ব। রােত সু া  ⼀⤂দশী

মুরিগর ⼀⤂ঝাল আর িট ⼀⤂খেয় রসনার তৃি  করলাম। 

একঘুেম সকাল। ⼀⤂ভার ৬ টা বােজ। আড়েমাড়া

ভাঙেত ভাঙেত ঘেরর বাইের ⼀⤂বিরেয় এেস ⼀⤂য দৃশ

⼀⤂দখলাম তা ⼀⤂কােনািদন ভুলব না। এক অপূবȀ

矿ᬂনসিগȀক ⼀⤂শাভা চািরিদেক িব ুিরত হে । যত দূের

⼀⤂চাখ যায় পাহাড় িল লােল লাল। সবুজ পাতার

আড়ােল লািলমার িব ুরণ। কী অভুতপূবȀ দৃি  না িনকতা তা ভাষায় বণȀনা করা যায় না। আমােদর ব ারােকর িঠক িপছনিদেক িছল মাইেলর পর মাইল

রেডােডন ন গাছ। আর তারই িভতর িদেয় ⼀⤂দখা যাে  矿ᬂশলে ণী। বরেফর পাহাড়। তাড়াতািড় চা, জলখাবার ⼀⤂খেয় ⼀⤂বিরেয় পড়লাম আশপাশটা ⼀⤂দখব

বেল। স ী হল পুশাই। ⼀⤂স পথ ⼀⤂দখােত ⼀⤂দখােত চলল।

আিম েচাখ ভের এই াি ক জনপদিটর অনািবল

প অনুভব করিছলাম। যত দূের ⼀⤂চাখ যায় ধুই

লাল ফুল ফুেট আেছ। রা া েলাও ফুেলর পাঁপিড়েত

ঢাকা। িনেজেক ⼀⤂বশ রািন মেন হি ল। ভাবেত ভােলা

লাগিছল অন  ⼀⤂কউ নয় কৃিত িনেজর হােত তার

ভাঁড়ার ⼀⤂থেক একমুেঠা সুখ আমার জন  উজাড় কের

িদেয়েছ। বােসȀেত ফের  ব ারাক ছাড়া আর একিটই

থাকার জায়গা আেছ - বােসȀ রাস কু । আমরা ল

করিছলাম ⼀⤂সিদন বােসȀেত আমরা ছাড়া আর ⼀⤂কােনা

পযȀটকই িছল না। তেব ⼀⤂দখলাম িকছু ানীয় ⼀⤂লাক

একটা জায়গায় তাঁবু খাটাে । িজে স কের জানলাম

িবেকেল কেয়কজন িবেদিশ পযȀটক আসেছন। এখান

⼀⤂থেক িস ািললা পবȀত আেরাহেণর জন  রওনা

⼀⤂দেবন। ⼀⤂গাচালা পবȀেত আেরাহেণর জন ও এই

বােসȀেতই ⼀⤂বসক া  করা হয়। জায়গাটার িবষয় যত

জানেত পারিছ, যত ⼀⤂দখিছ আরও ভাল লাগেছ।

রেডােডন ন গাছ িল ⼀⤂য এত বড় বড় হয়, এত তার

িব ার, এত গহীন, এত গভীর তার ⼀⤂বেড় ওঠা আমার

জানার অতীত সব তথ  আজ আমার ঝুিলেত। ওখােন

কাছাকািছই িছল একিট কৃি ম জলাধার। জলাধােরর চারপােশ হাজার হাজার লাল লাল রেডােডন ন। মেন হি ল ⼀⤂যন ঈ র িনেজর হােত মানুেষর জন

সািজেয় ⼀⤂রেখেছন তার পা শালাখািন। বােসȀ িজেরা পেয়  দাঁিড়েয় মেন হি ল ⼀⤂কাথাও যিদ গȀ থােক তেব তা হল এটাই।

এই ভােবই ⼀⤂কেট ⼀⤂গল আর একিট িদন। পৃিথবী ⼀⤂যন তার সমেয়র চাকা কেয়ক মুহূতȀ আমার জন  থািমেয় িদেয়িছল িনেজেক িচেন ⼀⤂নওয়ার জন ই।

এবার ⼀⤂ফরার পালা। এই মনেমািহনী ধির ীর অপার ⼀⤂সৗ যȀ াণ ভের উপেভাগ কের ⼀⤂কলা আর আমােদর ⼀⤂সই পুেরােনা সাথী সারেময়িটর সে  রওনা

িদলাম িহেলর উে েশ । 

আমার ⼀⤂বড়ােনার আন  আর অিভ তার কথা সবার সে  ভাগ কের িনেত িলেখ পাঠালাম। সে  রইল আমার ⼀⤂তালা িকছু ছিবও। ⼀⤂তামােদর পছ  হেল

আমারও খুব ভাল লাগেব।

ভােলা ⼀⤂থেকা সবাই।

~ বােস�র তথ  ~ বােস�র আরও ছিব ~

িশ ািব ােনর ছা ী বণȀালী রায় ⼀⤂ছাটেবলা ⼀⤂থেকই সৃজনশীল ⼀⤂লখা এবং সাং ৃিতক কাযȀকলােপর সােথ যু । ⼀⤂পশায় হাই ুল

িশি কা। অংশ িনেয়েছন ⼀⤂ক ীয় সাং ৃিতক দ র আেয়ািজত সবȀভারতীয় িশ ণ িশিবের। ⼀⤂লখািলিখ ছাড়াও মন িপপাসু -

বারবার ⼀⤂বিড়েয় পেড়ন কৃিতর টােন.িবিভ  ধরেনর মানুেষর সে  িমেশ তােদর মন ও মনন বুঝেত চাওয়াটাই তাঁর ⼀⤂নশা।

 

       
⼀⤂কমন লাগল : - select -
মত িদেয়েছন : 4
গড় : 3.75
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সু রবেনর অ ের

মিন ল ইসলাম মি ক

গতবছর সু রবন ীপা েল পুেজা পির মায় ডাক ⼀⤂পেয় ⼀⤂বশ উে িজত হেয় উেঠিছলাম। খাঁিড়পেথ ীেপ ীেপ িতমা দশȀেনর এমন সুেযাগ িক আর

হাতছাড়া করা যায়? িশয়ালদহ ⼀⤂থেক ⼀⤂ েন মথুরাপুর। ⼀⤂সখান ⼀⤂থেক ম ািজক ভ ােন ⼀⤂চেপ রায়িদিঘ। এখান ⼀⤂থেকই জলপেথ ⼀⤂ছাট লে  ⼀⤂চেপ আমােদর

যা া । ⼀⤂বিরেয় পড়লাম রহস ময় বাদাবেনর জ েলর উে েশ।

কািহিন র আেগ সু রবন স েকȀ িকছু না বেল িনেল ⼀⤂যন অস ূণȀ ⼀⤂থেক যায়। জীবৈবিচে  আর ⼀⤂সৗ েযȀ ভরপুর ম ানে াভ অরেণ  ⼀⤂ঘরা পৃিথবীর

বৃহ ম ব- ীপ এই সু রবন। ভারত আর বাংলােদশ িমেল ায় দশ হাজার বগȀ িকেলািমটার এলাকা িনেয় এর িব ৃিত। সু রবেনর ম ানে াভ াচীর

বে াপসাগের সৃ  বড় বড় সামুি ক ঝড় ⼀⤂থেক আমােদর বাঁিচেয় ⼀⤂রেখেছ। সমুে র ⼀⤂কাল ⼀⤂ঘঁেষ ⼀⤂ছাট-বড় নদী - িমি  আর ⼀⤂নানা জেলর িম ণ আর

িতিনয়ত তােত ⼀⤂জায়ার-ভাঁটার ⼀⤂খলা। তারই মােঝ মােঝ ⼀⤂জেগ ওঠা চর আর ম ানে াভ অরেণ র ীপ িল। সু রী, গরান, ⼀⤂গওয়া, ⼀⤂হঁতাল ছাড়াও

রেয়েছ ঝাঁিট, ধািন ঘাস, কাঁকড়া গাছ, ⼀⤂চাড়া, ⼀⤂কওড়া, ⼀⤂গালপাতা, ধুঁধুল সহ নানান ধরেনর গাছগাছািল। ⼀⤂হঁতাল গাছ েলা অেনকটা ⼀⤂খজুর গােছর মত

⼀⤂দখেত, পাতা েলা সবুজ-হলুদ। ⼀⤂হঁতাল পাতা আর কাে র রেঙর সে  বােঘর গােয়র রঙ িমেল যাওয়ায় িশকার ধরার সময় বাঘ এর আড়ােল লুিকেয়

থােক। নদীপেথ ⼀⤂যেত ⼀⤂যেত আমার এই ⼀⤂হঁতাল গাছই সবেচেয় ⼀⤂বিশ ⼀⤂চাখ ⼀⤂টেনিছল। 

অি িশখা ফুেলর উপর আ ন রেঙর জাপিতর

ছটফটািন াগত জানাল আমােদর। প েকাট

পাহােড়র রায়িদিঘ হেয় মিন নদী ⼀⤂বেয় আমার ীেপর

কােছ ⼀⤂পৗঁছলাম। এখােন মানুেষর বসিত ⼀⤂নই। তেব

জীিবকার স ােন আেশপােশর ীপ িল ⼀⤂থেক

বািস ারা কাঁকড়া ধরেত ায়ই এই ীেপ হানা ⼀⤂দয়।

কেয়কজনেক ⼀⤂দখলাম এক ⼀⤂কামর কাদায় ⼀⤂নেম হাত

েটা পাঁেকর মেধ  ডুিবেয় কী ⼀⤂কৗশেল কাঁকড়া

ধরেছ। মাছ-কাঁকড়া এসব ধেরই এেদর সংসার

চেল।

আমার ীেপর মত ⼀⤂টমারী ীেপও মানুেষর ⼀⤂কােনা

বসিত ⼀⤂নই। সু রবেন এরকম ⼀⤂ছাটখােটা ীপ

অেনক আেছ ⼀⤂যখােন আেদৗ মানুেষর বসিত গেড়ই

ওেঠিন। নদী এখােন ভােগ ভাগ হেয় একটা

ঠাকুরাইেনর িদেক আর অন টা পাথর িতমার িদেক

চেল ⼀⤂গেছ। আমরা পাথর িতমার িদেক এিগেয়

চললাম। মােঝ হিরণডাঙায় একবার ⼀⤂নেমিছলাম।

এই ীপিটেত একসময় চুর হিরণ িছল তাই এই

নাম হেয়েছ। হিরণডাঙা, ⼀⤂কদার, প ম এইসব

ীপা েল কেয়কিট পুেজা ম প ঘুের ⼀⤂সিদেনর মত

রােত রায়িদিঘ িফের এলাম। রায়িদিঘর কাছাকািছ অেনক ⼀⤂হােটল রেয়েছ। তেব লে ই আমােদর থাকার ব ব া িছল।

পরিদন আবার নদীপেথ ⼀⤂বিরেয় পড়লাম। ⼀⤂দামকর ীপ, কুেয়মুির, বিন ীপ হেয় আমরা বােঘর ীেপ এেস ⼀⤂পৗঁছলাম। এই ীপিটেত না এেল হয়ত

সু রবেনর আসল পটাই িঠক বুঝেত পারতাম না। এটাই সু রবেনর িবখ াত রেয়ল ⼀⤂ব ল টাইগােরর আবাস ল। ⼀⤂কমন একটা গা ছমছেম পিরেবশ।

লে র চালক মাধবদা বলল, বাঘ ⼀⤂দখেত চাইেল চুপচাপ থাকুন, যিদও কমই ⼀⤂দখা যায় – জল ⼀⤂খেত মােঝমেধ  নদীর পােড় হানা ⼀⤂দয়। আমরাও চুপ।

সকেল বড় বড় ⼀⤂চাখ কের গভীর জ েলর িদেক তািকেয় আিছ। িন  ⼀⤂রামাে  ভরা এক মায়াবী পিরেবশ ⼀⤂যন সৃি  হেয়েছ চারপােশ। এমন সময় ⼀⤂ক

⼀⤂যন বেল উঠল, 'ওই ⼀⤂তা বাঘ'। উে িজত হেয় বাকীরাও এমন ⼀⤂চঁচাল ⼀⤂য বােঘর িটিকটুকুও আর ⼀⤂দখেত ⼀⤂পলাম না। 

বােঘর ীেপই রেয়েছ বনিবিবর মি র। িতবছর 矿ᬂবশাখ মােসর

⼀⤂শষ ম লবার এই মি ের বনিবিবর পুেজা হয়। ামবাসীেদর

িব াস এিদন নািক বাঘ কাউেক আ মণ কেরনা। িবিভ  ীপ

⼀⤂থেক শেয় শেয় মানুষ এেস এখােন পুেজা ⼀⤂দয়। আসেল এই

জ েল কাঠ, মধু সং হ করেত এেস অেনেকরই আর ঘের ⼀⤂ফরা

হয়না। তাঁেদর আ ার শাি  কামনায় এই পুেজা।

বােঘর ীেপর িঠক িবপরীেত নদীর ওপাের িবধবা পাড়া। জ েল

কাঠ কাটেত িগেয় বােঘর হােত ামী মারা ⼀⤂গেছন এমন অেনক

মিহলাই এখােন বাস কেরন। তাই ⼀⤂লােকর মুেখ মুেখ এই নাম।

ীপ িলর মেধ  িদেয় স  স  খাঁিড় পেথ ⼀⤂ছাট ⼀⤂ছাট ⼀⤂নৗকায়

এখানকার বািস ারা মাছ, কাঁকড়া আর বনজ স দ আহরেণ ⼀⤂বর

হন। ােণর ঝুঁিক িনেয় কৃিতর সে  লড়াই কের এভােবই ⼀⤂বঁেচ

আেছন ানীয় মানুষজন। আবার িনয়িমত গাছকাটা আর ⼀⤂লাকালয়

⼀⤂বেড় যাওয়ায় ব হত হে  এই বনা েলর বা ত , মশ কেম

আসেছ বােঘর সংখ াও। সু রবেনর জীব পিরম ল র ার জন

তাই একিদেক বনা ল এবং বাঘ সংর ণ ⼀⤂যমন অত  জ ির

⼀⤂তমনই দরকার সাধারণ মানুেষর িনরাপ া আর জীবনযা ার

মাে ানয়ন। সু রবেনর অরণ , মানুষ, উৎসব সব ⼀⤂দেখ ⼀⤂ফরার

পেথ এই কথাটাই বারবার মেন হি ল।

~ সু রবেনর তথ  ~ সু রবেনর আরও ছিব ~
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