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~  ৭ম বর্ষ ৩য  সংখ্যা - োটতষে ১৪২৪ ~  

 

নীরব রজনী দেখ্ মগ্ন দজাছনায / ধীদর ধীদর অটত ধীদর গাও দগা/ রজনীর েন্ঠসাদে সেুন্ঠ টমলাও দগা… 
দজযাৎস্নায  দেদস যাদে টেদজ বাটলর  র। ট েট ে েরদছ দেউদয র মাোয  মাোয । পাদ   প্রায ান্ধোর ঝুপট   দোোনগুদলার 

এেিার সামদন দ য াদর বদস মাদয র সদে গলা টমটলদয  গান েরটছ। আশপাদশর িটুেিাটে েোবাতষা আওয াজ ক্রমশ েদম আসদছ… 
খ্বু দোরদবলায  এো এোই  দল এদসটছলাম সমদুের োদছ। সসেদত িযুটরস্ট দেউ টছল না। দু-এেিা দোোদনর সদব ঘমু 

দেদেদছ। আোদশর োদলা দমঘ সযূষদে আ  াল েদর তার লাদল টমদশ যাটেল। তারপদর অদনেিা হাাঁিা দুজদন, দসই দমাহনা পযষন্ত।  

দুটেদনই তাজপুরদে বড্ড োদলাদবদস দেললাম আমরা। 

দেখ্দত দেখ্দত পাঁট শিা সংখ্যা। অদনে বাধা-টবপটি দপটরদয  বন্ধদুের হাত ধদর 'আমাদের ছটুি'-র যাত্রা অবযাহত। এখ্ন দতা 

সব শারে পটত্রো প  া দশর্। উৎসদবর পালাদশদর্ আমাদের এই উৎসব দমজাদজর সংখ্যা। 

োদলা োেুন সক্কদল। আর আসন্ন শীদতর দরাদু্দর গাদয  দমদখ্ দবটরদয  প  ার স্বপ্ন দেখ্নু। সবার পদে দতা সটতয দবদরাদনা 

সম্ভব হদব না - দসই তাটলোয  োেটছ আমরাও। তব ুমদন মদন দবদরাদত েটত টে 'আমাদের ছটুি'-র পাতায  পাতায  – 'ইন্টারদনদি 

েদুে খ্ুাঁজটছ েপাল ঠদুে ছটুি  ি েম।' 

 

 - েময ন্তী োশগুপ্ত 

 

এই সংখ্যায  - 

 

"ঐ সবোর এবং তৎসটন্নটহত রত্না ল পর্ব্ষত মধযটিত উপতযো েূটমদতই 

জরাসদন্ধর রাজপ্রাসাে টছল, এবং তাহা হইদতই টগটরব্রজপুদরর আধটুনে 

নাম রাজগহৃ হইয াদছ।" 

- শ্রী রামলাল টসংদহর েলদম "রাজগহৃ বা রাজটগটর েশষন" 

ওই দয পাহাদ  র গাদয  দয রটেন বাট  িা দেখ্া যাদে েদূর, অদনেিা 

েদূর, ওর মদধযও দতা এে দ না দগরিাটল আদছ মানদুর্র; দসও টে 

আমার আপনজন নয ?  
- ধারাবাটহে 'ভ্রমণোরী বন্ধরু পত্র - লাোখ্ পবষ'-এর  তুে ষ পত্র 

েময ন্তী োশগুদপ্তর েলদম 
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~  আরটশনগর ~  

 

সৃ্মটত বদুন এলাম – অধীর টবশ্বাস 

 

টেদন টেদন বধষমাদন – তপন পাল 

 

 

 

দয বন েুয াশা-ছাওয া – েনাে দ ৌধরুী 

 

~  সব দপদয টছর দেশ ~  

অরদণযর টেনরাটত্র ও আমা টুব  
– অটেটজৎ েুমার  যািাটজষ 

 

 

 

োলাপাটনর অন্দরমহদল - পণষা সাহানা 
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জাঠ রাজাদের রাজধানীদত  
– অতীন  ক্রবতষী 

 

 

 

তুেনাে- ন্দ্রটশলা আর মায াবী  াাঁদের দেওটরয াতাল 

– পল্লব  ক্রবতষী  

~  েুবন াো ~  

েূস্বগষ সযুইৎজারলযান্ড – শ্রাবণী বযানাজষী 

 

 

ইদন্দাদনটশয ার  াদয টর – দেবলীনা োস 

 

~  দশর্ পাতা ~  

 

বর্ষায  সেখ্াটল – েীপাঞ্জনা েি টবশ্বাস  

 

 

 

 

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com 

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu 

 

http://www.amaderchhuti.com/mag25/index.php
http://amaderchhuti.com/mag25/story_deeg.php
http://amaderchhuti.com/mag25/story_deeg.php
http://amaderchhuti.com/mag25/story_deeg.php
http://amaderchhuti.com/mag25/story_deoriatal.php
http://amaderchhuti.com/mag25/story_deoriatal.php
http://amaderchhuti.com/mag25/story_deoriatal.php
http://amaderchhuti.com/mag25/story_switzerland.php
http://amaderchhuti.com/mag25/story_switzerland.php
http://amaderchhuti.com/mag25/story_indonesia.php
http://amaderchhuti.com/mag25/story_indonesia.php
http://amaderchhuti.com/mag25/chhutir_adda.php
http://amaderchhuti.com/mag25/chhutir_adda.php


 

 

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

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

বাঙািল �লখক-পাঠেকরা অেনেকই শতা ী াচীন �সইসব �লখা িল পড়ার সুেযাগ পানিন। পুেরােনা

পি কার পাতা �থেক অথবা পুেরােনা বইেয়র িনব�ািচত িকছু অংশ তাই পুনমু�ি ত হে  'আমােদর

ছুিট'-র পাঠকেদর জন ।

 

[িবিভ< সূ¾ �থেক Ìী রামলাল িসংহ স«ে9 �যটুকু তথ± �পেয়িছ তা হল - পাটনািনবাসী
িব-এল উপািধধারী Ìী িসংহ িছেলন Åবাসী বাঙািল সািহিত±ক। নব±ভারত পি¾কার ১৩০২ সােলর �বশাখ ও �জ±z সংখ±া¿িটেত ধারাবািহকভােব
Åকািশত এই �লখািট পেড় পি¾কার সUাদক �দবীÅস< রায়েচৗধুরী শরীর সারােনার উে�েশ± মাসখােনক রাজিগের কাটান ও িফের এেস
িতিনও পরবত�ীেত পি¾কায় রাজিগর িনেয় একিট দীঘ� Èমণকািহিন �লেখন। �সই িদক �থেক �লখািটর একটা অন± ´Õ£ও রেয়েছ। �সইসমেয়র
িহ6ু বাঙািলর তীথ�Èমেণর এই কািহিনিটেত ধম� এবং জািতেবােধর িকছু Åাবল± থাকেলও Èমেণর বণ�না আকষ�ণীয়। Åসòত উেoখ করা �যেত
পাের �য বাঙািলর তীথ�Èমণ কািহিন শাখািট িকÄ সUূণ�তই পুÕষ �লখকেদর িনিম�ত। �সকােলর বাঙািল নারীর Èমণকািহিনেত এ িবষেয়
দৃিxভিò এেকবােরই িভ<েগাে¾র। তেব �য �কানও �লখােক তার সমকাল িদেয় িবচার করাই ভােলা।  
এই �লখায় উিoিখত 'সর¯তী' নদীিট আসেল 'শব�তী' নদী। �ানীয় মানুষেদর উ÷ারণ অনুধাবেন �লখক হয়েতা ভুল কেরিছেলন। ভুলিট নজের
এেন আমােদর ধন±বাদাহ� কেরেছন 'আমােদর ছুিট'-র ব9ু িহমাÁী �শখর দ�।]

রাজগৃহ বা রাজিগির দশ�ন

Ìী রামলাল িসংহ

কিববর নবীনচ  �সন মহাশেয়র �রবতক পােঠ মহাভারেতর �সই ঐিতহািসক � , িহ ু, �বৗ  ও �জেনর পুণ -তীথ� ভূিম 'িগির জপুর' বা আধুিনক

রাজগৃহ �দিখবার বাসনা ব িদন হইেত মেনামেধ  �পাষণ কিরেতিছলাম। আ ীয়–ব ুগেণর মুেখ �সই রমণীয় ােনর বণ�না িনয়া ঔৎসুক  িদন িদন

বি �ত হইেতিছল। অবেশেষ িবগত ১৮৯৪ সােলর ২৪ �শ িডেস র তািরেখ, রিববার �বলা ১০টার �লােকল � েন আমরা কেয়ক জন ব ু, ইজন চাকর,

একজন রাঁধুিন া ণ সমিভব াহাের, বাঁিকপুর �রলওেয় � সেন উিঠয়া ২৮ মাইল পূ �ব �ী বি�তয়ারপুর � সেন �বলা ১২টার সময় উপি ত হইলাম। 

এ েণ ই ইি য়ান �রলওেয়র � সন বি�তয়ারপুর হইয়াই রাজগৃহ যাইেত হয়। ব  িতয়াপুর হইেত িবহার ১৮ মাইল দি েণ এবং িবহার হইেত রাজগৃহ

১৫ মাইল পি ম-দি ণ �কােণ। ব  িতয়ারপুর হইেত িবহার যাইেত হইেল �লােকরা সচরাচর �মল কােট� যায়, কারণ গ র গাড়ীেত যাইেত বড় িবল

হয়, ায় ১২ ঘ া লােগ, এবং এ ায় যাওয়া বড় ক কর। িক  রাজগৃহ দশ�নাথ�ী পি ম �দশীয় যা ীরা ী পু  পিরবারবগ� লইয়া গ র গাড়ীেতই িগয়া

থােকন। যিদও ব  িতয়ারপুের ধ �শালা, ডা  বা ালা ভৃিত থািকবার ান িছল, িক  সকেলর মত হইল, পর িদেনর অেপ া না কিরয়া ৭টা রাে ই

যাওয়া � য়। িরজাভ� গাড়ীেত আমােদর মেধ  ছয়জন, এবং অেনক অনুনয় িবনয় করােত �মেনজার মহাশেয়র অনুমিত েম একজন চাকর সে  কিরয়া

�বলা িতনটার সময় িবহারািভমুেখ যা া কিরেলন। এবং রাি  ৭টার সময় আমরা বাকী ছয়জন �সই �পৗষ মােসর দা ণ শীেত � েশল কােট� যা া

কিরলাম। ব  িতয়ারপুর হইেত �বহার যাইবার পাকা রা ার ইধাের সাির সাির নানা রকেমর বড় বড় গাছ, মেধ  মেধ  বড় বড় সু র পুল; িক

পা �ব �ী ান অিত িন  জলাভূিম বিলয়া ামািদর সংখ া বড় কম। �মলকাট� যাইেত িতন ঘ া লােগ। িতন জায়গায় �ঘাড়া বদল হয়; বে াব  ম  নয়।  

িবহারঃ- আমরা িবহাের পঁ িছয়া রিববার রাে  গ�ীয় িডপুিট িবমলা চরণ ভ াচায�  মহাশেয়র যে  িতি ত '�বিলসরাই' নামক িব ামগৃেহ অিতবািহত

কিরলাম। �বিলসরাই চাঁদার পয়সায় �তয়ার হয়, উহা িবমলা বাবুর য  এবং অধ বসােয়র পিরচয় িদেতেছ। এমন সু র সরাই �দিখ নাই। দি েণ

সরাই, বােম দাতব িচিকৎসালয়; েবশ াের িবিচ  রি ত ই ক-িনি �ত  -টাওয়ার। টাওয়ােরাপির ঘিড়র সর ামও িকছু িকছু �দখা �গল। সরাইেয়র

স ুখভােগ নািত শ  া েণ সাির সাির নািরেকল বৃ । সরাই ইভােগ িবভ , পূ �িদেক ভ েলাকিদেগর থািকবার জন  সারসী খড়-খড়ী �দওয়া পাকা

ঘর, েত ক ঘেরর ২৪ ঘ ার ভাড়া ৷৷৹ আনা মা , িক  একঘের ৮ জেনর অিধক �লাক থািকবার অিধকার নাই; পি ম িদেক গিরবিদেগর থািকবার জন

�ছাট �ছাট পাকাঘর, েত ক যা ীর একিদন থািকবার ভাড়া এক পয়সা মা । এই ই িবভােগর মেধ  শ  া ণ, া েণ বৃহৎ কূপ। ভ েলাকিদেগর

থািকবার �য িবভাগ, তাহা আবার অে �ক িহ ুর জন  এবং অে �ক মুসলমান এবং িভ  জািতর জন  িবভ । এক এক অংেশ পাঁচ ছয়িট কিরয়া ঘর।

বাড়ীর ি  খুব উচু, চািরিদেক পলেতালা বড় বড় �যাড়া থামওয়ালা বারা া, কািণ�েস সু র কা কায� । উ র িদেক ছােত যাইবার ইটী িসঁিড়, সরাইেয়র

ছাত হইেত হাঁসপাতােলর ছােত যাইবারও পথ আেছ। িনলাম, এক সমেয় সরােয়র েত ক ঘর টানাপাখা, �টিবল, �চয়ার, খাট ভৃিত নানা রকম

সর ােম সুসি ত িছল। িক  এ েণ �স সব িকছুই নাই। এ সরােয়র ভার আজকাল িমউিনিসপািলিটর হে , িক  ক ৃ�প িদেগর অযে  িদন িদন অমন

সু র সরাই ন  হইয়া যাইেতেছ। পাকা সারসী-খড়খড়ীওয়ালা পাইখানার আধুিনক অব া বড়ই �শাচনীয়। 

আমরা রাজগৃেহ যাইবার এবং �সখােন থািকবার বে াব  কিরবার জন  �সই রাে ই িড ী  �বােড�র ওভারিসয়ার বাবু ন লাল মুেখাপাধ ােয়র িনকট

�গলাম, তাঁহার সে  আমােদর মেধ   এক জেনর অ  আলাপ িছল এবং তাঁহার নােম িচিঠও আমােদর কােছ িছল। ন বাবু বড় ভ েলাক, িতিন �সই

রাে ই আমােদর রাজিগির যাইবার জন  িতনখািন উৎকৃ  ি ংওয়ালা এ া এবং একখািন গ র গাড়ী িঠ   কিরয়া িদেলন, এবং রাজগৃেহ ই েপ  

বা ালায় থািকবার অনুমিত িদেলন। েত ক এ ায় যাইবার আিসবার ভাড়া ৩৲ টাকা এবং �য কয় িদন থািকেব েত ক িদেনর �খারাকী ৷৷৹ আনা, এবং

গ র গািড়র যাইবার আিসবার ভাড়া ১৷৷৹ টাকা ি র হইল। আমরা �স রাে  খাবার িবেশষ �গালেযাগ না কিরয়া বাজােরর �মাটা লুিচ ও ধূলামাখা িম া

খাইয়া জঠরানল িনবৃি  কিরলাম। 

�সামবার - তু েষ গ র গাড়ীেত আমােদর িবছানা প  এবং একজন চাকর রওনা কিরয়া িদলাম। আমরা মুখ হাত ধুইয়া চা িট খাইয়া রাঁধুিন া ণ

এবং এক �বলার মত আহারীয় সাম ী সে  লইয়া �বলা সাতটার সময় রাজগৃহািভমুেখ যা া কিরলাম। িবহার হইেত রাজগৃেহ যাইবার ইিট পথ, একিট

িগিরইয়া   হইয়া এবং অন িট িশলাও হইয়া। িগিরয়ােকর পথ পাকা িক  িতন জায়গায় নদী পার হইেত হয় এবং �স পেথ রাজগৃহ ১৮ মাইল; িশলাওেয়র

াই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আম�ণ  রইল =
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পথ কাঁচা িক  ঐ পেথ নদীপােরর �গালেযাগ নাই, আর রাজগৃহ ১৫ মাইল মা , �লােক সচরাচর এই পেথই রাজিগির িগয়া থােক। আমরা িশলাওেয়র

পেথ চিললাম। দি ণািভমুেখ িকছুদূর িগয়া প ানন নদ পার হইলাম; নদব  , ােন ােন �কবল একটু একটু জল �দখা যাইেতেছ। প ানন নদ পার

হইয়া িগয়া বরাগাঁও যাইবার পথ �দিখলাম। বরাগাঁও বুে র ধান িশষ  শািরপুে র জ ান বিলয়া খ াত। নল া �বৗ িব িবদ ালয় এইখােনই িছল,

িনলাম, আিজ তাহা �বৗ  মি র ও সমািধর ভ রািশ বে  ধারণ কিরয়া কাল মাহাে র পিরচয় িদেতেছ। আমরা সময়াভােব বরাগাঁও যাইেত পািরলাম

না। পেথর ইপাে � িব ৃত ধান ে ে র মেনারম �শাভা �দিখেত �দিখেত, খ ু�র ও তািলবেনর ম �র শ  িনেত িনেত, �বলা সােড় দশটার সময়,

িশলাও ােম উপি ত হইলাম। িশলাও একিট বি �  াম, ায় িতন চাির হাজার �লােকর বসিত হইেব। এখানকার খাজা ও িচেড় িস । আমরা ইই

িকছু িকছু িকিনলাম। ভাল খাজা টাকায় ৴২৷৷৹ �সর এবং িচঁেড় ৴১৩�সর ৴১৪ �সর কিরয়া। িশলাও হইেত ায় ই মাইল দি ণ-পি ম িদেক িগয়া

আমরা আধুিনক রাজগৃহ বা রাজিগির ােম উপি ত হইলাম। রাজিগির িনতা  ু  াম নয়, অেনক িল পাকা বাড়ী �দিখলাম, বাজারও ম  নয়।

এখােন একিট বৃহৎ সাধু-স ত আেছ। রাজিগিরর বাজাের আমরা িকি ৎ িঘ এবং �তল িকিনয়া আমােদর িনি �  বাস ান ই েপ   বা ালািভমুেখ

চিললাম। রাজিগির াম হইেত একেপায়া পথ পি ম দি ণ িদেক িগয়া �সই বা ালায় পঁ িছলাম। �সখানকার �চৗিকদার, আমরা ন  বাবুর পিরিচত

ভ েলাক, িনয়া তৎ ণাৎ ঘেরর দরজা খুিলয়া িদল। বা ালায় ইিট ঘর, স ুেখ বারা া, ঘেরর �মেঝেত �মটীং করা, উপের চাঁদওয়া; �টিবল, �চয়ার,

আলগািন খাট ভৃিত নানারকম ইংরাজী আসবােব ঘর িল সি ত, েত ক ঘেরর সংল  একিট একিট বাথ ম, তাহােত কেমাড ইত ািদ রিহয়ােছ

�দিখলাম। সােহেবরা আিসয়া এই খােন থােকন। সার চাল�স ইিলয়াট এইখােন িছেলন। আমােদর ই েপ   বা ালায় পঁ িছেত ায় ই হর হইল।

পরামশ� হইল �য, মক ম কু  নামক উ বেণ ান কিরেত হইেব, িক  �সখােন মুসলমান ভায়ারা �য প ভােব দখল কিরয়া বিসয়া রিহয়ােছন,

�দিখলাম তাহােত ান কিরেত ভি  হইল না। পের স ধারায় ান করাই ি র হইল। পেথ যাইেত যাইেত নদীেত িব র �ছাট �ছাট মাছ �খলা কিরেতেছ

�দিখয়া বা ালী �লাভ স রণ কিরেত পািরলাম না। ' ুধা তৃ া পিরহির' গামছা িদয়া িব র মাছ ধিরয়া বাসায় রাঁিধবার জন  পাঠাইয়া িদলাম। পের

স ধারা কুে  এবং কুে  ান কিরয়া বাসায় িফিরয়া আিসলাম এবং থেম উ ম েপ জলেযাগ করা �গল, পের �বলা িতনটার সময় িখচুিড় খাওয়া

�গল। আহারাে  অ মা  িব াম কিরয়া আমরা প �তােরাহেণ বিহগ�ত হইলাম।  

"�বভােরা িবপুলৈ ব র কুট িগির জ, র াচল ইিতখ াতা প ইিত পবনা নগা।" �দিখলাম, �সই িগির জপুেরর উ ের �বভারিগির এবং িবপুলাচল,

দি েণ িগির জিগির, মেধ  র াচল এবং র কূট বা র িগির প �তমালা অচল অটলভােব দ ায়মান; �দিখলাম, পূ �িদ   িবপুল এবং তৎসংল  র িগির

বা র কূট প �ত াচীের, পি মিদ   �বভােরর একাংশ চ ানামক প �েত, দি ণ িগির জিগিরর উ ত িশখর মালায় এবং উ রিদ   িবপুলাকায় িবপুল

এবং �বভােরর অেভদ  প �ত াচীের সুরি ত। ঐ �বভার এবং তৎসি িহত র াচল প �ত মধ ি ত উপত কা ভূিমেতই জরাসে র রাজ াসাদ িছল,

এবং তাহা হইেতই িগির জপুেরর আধুিনক নাম রাজগৃহ হইয়ােছ। 'রাজগৃেহ' েবশ কিরবার চািরিট ার িছল। থম, িবপুল ও �বভােরর মধ ি ত

িগিরস েট, ি তীয় িগির জিগিরর মধ ি ত িগিরস েট, তৃতীয় িগির জিগির এবং র কূট বা র িগিরর মধ ি ত ভুিমেত এবং চতুথ� �বাধহয় র াচল এবং

�বভােরর অংশ চ ার মেধ '। উপেরা  প �তমালার উ তম ল ১০০০ িফেটর অিধক হইেব না। হা ার সােহেবর মেত এই প �তরািশর র

ইিগিনয়  । ঐ সকল প �তমালায় গৃহিন �ােণাপেযাগী র াব, িক া বাসনপ ািদ �তয়ার হইবার মত র পাওয়া যায়, এমন �বাধ হইল না।

প �ত িল ু  ু  বৃ রািজেত আ ািদত এবং ব া  ভ ুক ভৃিত িহং ক জ র আবাস ল। আমােদর বাস ান পুে �া  �বভারিগিরর পাদেদেশই

অবি ত িছল। �সই ই েপ   বা ালার পি েম আ কানন, পূে � ু  � াত তী সর তী কলকলনােদ বিহয়া চিলয়ােছ, উ ের �বৗে র সমসামিয়ক

নৃপিত অজাতশ র িপতা িব সার-িনি �ত গ� াচীেরর ভ াবেশষ, এবং দি েণ উ তিশখর �বভারিগির। 

�সামবার স াঃ- আিজ আমােদর থম প �তােরাহণ।

�কহ বা �কা   �প ুলান পরা �নকটাই বাঁধা পুরা

সােহব; �কহ বা ধূিত ওভারেকা   আঁটা আধ বা ালী

আধ ইংরাজ; আবার �কহ ফুল �মাজা পায়, গায় শাল,

হােত �সৗিখনী ছিড়, ধূিত পরা ফুলবাবু। এই েপ িবিচ

�বশ ভূষা কিরয়া �বলা চািরটার সময় িবপুলাচল

আেরাহণাথ� বিহগ�ত হইলাম, সে  গাইড নাই, িনেজই

িনেজর পথ দশ�ক হইয়া প �েতর পাদেদেশ আিসয়া

উপি ত হইলাম। আমােদর জৈনক ূলকায় ব ু

প �তােরাহণ ঃসাধ  িবেবচনা কিরয়া প া  পদ

হইেলন। তাঁহার �নকটাই বাঁধাই সার হইল। আমরা

প �েত উিঠেত লািগলাম, িতিন ান মুেখ একাকী ধীের

ধীের গৃহািভমুেখ িফিরেলন। �দিখয়া ঃখও হইল,

হািসও আিসল। আমরা আ ািজ একিট পথ ধিরয়া

উিঠেত লািগলাম; িকছু দূর উিঠেত না উিঠেত ঘাম

ছুিটেত লািগল, �কহ ওভারেকা্   খুিলেলন, �কহ �রপার

�ফিলেলন, �কহ বা �কাট কমফট�ার �ফিলয়া রািখয়া

উপের উিঠেত লািগেলন। ায় িতন শত ফুট উপের

উিঠয়া আমরা একটী �জন মি র �দিখেত পাইলাম,

এখােন আিসেতই সূয� া  হইল, িক  �সখান হইেত িগির জপুেরর ভাল প দৃশ  পাওয়া �গল না, েম আরও উপের উিঠয়া আর একিট ু  মি র

�দিখলাম, তাহােতও আশ িমিটল না, আরও িকি ৎ উপের উিঠলাম। �সখােন এক াচীন গ� াচীর- ে র ভ াবেশষ �দিখেত পাইলাম। অবেশেষ

সমাগত স া �দিখয়া নািমেত লািগলাম। ধরণী আঁধােরর ধূসর �বশ পিরয়ােছ, অেচনা পথ ু  বৃ  ও লতািদেত আ ; যাহা হউক, সাহেস ভর

কিরয়া নািমেত লািগলাম। েম অ কার গাঢ়তর হইেত লািগল, �ল বা ালীর সকল সাহস �লাপ পাইল। �কহ হির �হ! বিলয়া ডািকেত লািগেলন,

আবার �কহ বা "কুছ পরওয়া নািহ" বিলয়া তেবেগ নািমেত লািগেলন। পেথ উিঠবার সময় �য সকল ব ািদ �ফিলয়া রািখয়া িগয়ািছলাম, তাহা নািমবার

সময় পথ- দশ�েনর অেনক সহায়তা কিরল। িকছু দূর নািময়া আিসয়া আমােদর মেধ  ই জন অপেথ িগয়া পিড়েলন, �দিখেলন আর যাইবার পথ নাই,

তাঁহারা �সইখান হইেত আমােদর সাবধান কিরয়া িদেলন, এবং িফিরয়া আিসয়া সকেল একসে  নািমেত লািগলাম। িহ  ওয়ালা জুতা িপছলাইয়া যাইেত

লািগল, �কহ বা বাহা ির কিরয়া িশলা খে র মধ ি ত স ীণ� পথ িদয়া নািমেত িগয়া পিড়য়া �গেলন। যাহা হউক, �কান েম �তা ভালয় ভালয় �স রাে

আমরা বাসায় িফিরয়া আিসলাম। স াকােল প �তােরাহেণর যেথ  ক  �ভাগ কিরলাম। িক  গৃেহ িফিরয়া আিসয়া �দিখলাম �য, আমােদর পূে �া

ূলকায় ব ুটী সকেলর জলেযােগর িবেশষ আেয়াজন কিরয়া রািখয়ােছন। িকি ৎ জলেযাগ কিরয়া একটু তাস �খলা �গল। পের পরামশ� হইল �য,

পরিদন অিত তু েষ উিঠয়া একিদেন সম  িগির জ �দিখেত হইেব, এবং পা ােক ডািকয়া বিলয়া �দওয়া হইল �য, �স �যন খুব সকাল সকাল আেস। 

ম লবারঃ- রাে  আমরা সুেখ িন া িগয়া �ভার পাঁচটার সময় সকেল উিঠলাম, উিঠয়া �দিখ আকাশ �মঘা  --- অ  অ  বৃি  পিড়েতেছ, বল �বেগ

বাতাস বিহেতেছ, িক  ব ীয় যুবক এ সামান  বাধায় প া  পদ হইবার নয়। ছাতা মাথায় িদয়া মােঠ াতঃি য়া সমাপন করা �গল। বাসায় আিসয়া �কহ

বা ইংরাজী মেত, �কহ বা আধ িহ ু আধ ইংরািজ মেত, এবং �কহ বা িহ ু মেত, জলেযাগ কিরয়া �বলা ৭টার সময় িগির জপুর দশ�নাথ� বিহগ�ত

হইলাম। আমােদর মেধ   একজন অনাহােরও রিহেলন, আমরা পেকেট িহ ু িব ুট লইলাম। 

আমরা িবপুল এবং �বভােরর মধ ব �ী িগিরপথ িদয়া িগির জপুেরর েবশ কিরলাম। দি েণ �বভার, বােম িবপুলাচল, এই িগিরপেথই জরাসে র

জরারা সী র ীত সূয� ার িছল, তাহার িচ  আজও লি ত হয়। 

িবপুলাচল --- �লােক বেল িবপুলাচলই মহাভারেতর �চত ক প �ত। িবপুলাচেলর পাদেদেশ স �  ছয়িট উ বণ �দিখলাম, উহার মেধ  পি ম-

উ র পাদেদেশ ি ত মক মকু  বা শৃ ীঋিষ-কু  স �ে । পূে � শৃ ীঋিষ এই ােন অিবি িত কিরেতন, পের মুসলমােনরা ঐ ান অিধকার কিরেল

মক   সাহ �স   সির  উি ন আহেমিদ এিহয়া নামক জৈনক িস  মুসলমান ফিকর ৭১৫ িহজািরেত তথায় আিসয়া বাস কেরন, এবং তাঁহা হইেতই ঐ

শৃ ীঋিষকুে র নাম মক  কু  হইয়ােছ। তাঁহার কৃত নাম সিরফউি ন, িপতার নাম আহম   এিহয়া, জািতেত �স  , বাস ান পাটনার িনকটব �ী মেনর

ােম, িতিন সাহ বা উদাসীন িছলন, এবং িতিন সকেলর �সবনীয় িছেলন বিলয়া তাঁহােক মক   বিলত।  



মক মকু  --- মক মকু  চতুি �ক উ  াচীের �বি ত, কুে র পিরসর ছয় হাত দীঘ� এবং ায় পাঁচ হাত  হইেব। ৺অ য় কুমার দ  মহাশেয়র

চা পাঠ থম ভােগ পিড়য়ািছলাম " ােন ােন ভূম েলর অভ র হইেত �য জল বাহ িনগ�ত হয়, তাহা বণ। �য সকল বেণর জল ভাবতঃ

স �দা উ  থােক, তাহার নাম উ বণ।" িক  মক মকুে র জল ভূগেভ�াি ত নয়, পব�ত গা  হইেত ভাবতঃ স �দা উ জল িনগ�ত হইেতেছ। বািহর

হইেত �স ানিট �দিখবার �যা নাই; তেব এইমা  �দিখলাম �য, র-িনি �ত একটী নল িদয়া কুে েত নািত উ  জল পিড়েতেছ। কু  মেধ  সদা স �দা

আড়াই হাত িতন হাত জল ব  থােক, অিতির  জল পেয়ানালা িদয়া বািহের বিহয়া যাইেতেছ। কুে র সংল  একিট মসিজ   আেছ, মসিজেদর

বিহ �া েণ বড় বড় বৃ ; িভতেরর া ণ ই ক াচীের �বি ত। এই া েণর পূ �-দি ণ �কােণ মক ম সােহর িচ া অথ�াৎ প �ত হা �দিখলাম। এই

খােন বিসয়া মক ম সাহ িনত  উপাসনা কিরেতন। হািট ু , উহার েবশ পেথর উপিরভােগ একখ  বৃহৎ রখ  িন িদেক ল মান। তথাকার

মুসলমান হার ক বিলেলন, এক সময় মক ম সাহ একা েয় চি শ িদন উপবাস কিরয়া এই হা মেধ  তপস া িনরত হন। িহ ুৈদেত রা, িহ ু হা

যবনািধকৃত এবং িহ ুর কেঠার তপস া যবন ক ৃ�ক পরাভূত হইেত চিলল �দিখয়া, ঐ র খ  ারা হা ার  কিরয়া মক ম সাহেক মািরয়া

�ফিলবার �চ া কিরেলন, মক ম সােহর সহসা ধ ানভ  হইল, িতিন একবার উপর িদেক �দিখেলন, র খ  �সই অব ায় রিহয়া �গল, আর পিড়ল না।

�স িদন হইেত আিজ অবিদ উহা ঐ অব ায় রিহয়ােছ। এই িচ ার িকি ৎ ঊে � দি ণিদেক মক ম সােহর িনত  িনমােজর ান য  সহকাের রি ত

রিহয়ােছ �দিখলাম। মক মকু  আিজ িবহােরর মেধ  মুসলমানিদেগর একিট পিব  তীথ� ান। ব  সংখ ক নরনারী এই কুে  ানাথ� আিসয়া থােকন।

যাঁহােদর �কান মন ামনা পূণ� হইয়ােছ, তাঁহারা মক মকুে  ানাে  আপনািদেগর পিরেধয় বে র একাংশ িছ  কিরয়া উপেরা  হা ােরর ইপাে �

�দালায়মান চামের বাঁিধয়া �দন; িদন িদন চামর ইিট নানা বেণ�র ফািলেত পিরপূণ� হইয়া আয়তেন বািড়েতেছ। মক মসাহ িহ ুিদেগরও মাননীয় িছেলন,

আজও অেনক িহ ু তাঁহার িচ া দশ�নাথ� িগয়া থােকন, এবং রাজিগিরর পা ারা িহ ুিদেগর দ  পয়সার অংশও পাইয়া থােকন। আমরা �য িদন মক মকু

�দিখেত যাই, �সিদন জৈনক মুসলমান জিমদার ীপু ািদ সমিভব াহাের মক মকুে  ানােথ� আিসয়ািছেলন। পু েষরা তাঁবুর িভতের, এবং ীেলােকরা

উ  াচীরেবি ত অ েনর মেধ  অবি ত �দিখলাম, বিহ �া েণ �পালাও কািলয়া �তয়ার হইেতিছল। কুে র িন েদেশ সমতল ভূিমেত অেনক িল

মুসলমান িপেরর কবর �দিখলাম। মুসলমান িদেগর অিধকার কােল এখােন �য িস  িবদ ালয় িছল, �স গৃেহর ভ াবেশষ এই কবর িল হইেত উ ের

অবি ত, এ েণ �কবল  িতনিট পাথেরর থাম অবিশ  রিহয়ােছ। 

মক মকুে র িকি ৎ পি ম–দি েণ অন  পাঁচিট উ বণ, যথা, সীতাকু , রামকু , গেণশকু , সূয� কু  এবং �সামকু । ইহােদর মেধ  �কানিটর জল

মক মকুে র জেলর অেপ া উ তর, �কানিটর বা জল অেপ াকৃত শীতল। এই প কুে র জল ভূগেভ�াি ত। িহ ু এবং �জন উভেয়ই এই সকল কুে

ানািদ কিরয়া থােকন। এই প কুে র পাশ িদয়া আমরা পূ �িদন িবপুলাচেল উিঠয়ািছলাম। �বভারাচেলর পাদেদেশ �য সকল কু  এবং প �েরাপির �য

সকল মি রািদ �দিখয়ািছলাম, তাহার িববরণ পের িদব। এ েণ �বভার এবং তৎস ুখীন র াচেলর মধ ব �ী উপত কা ভূিমেত অথ�াৎ জরাসে র

রাজগৃেহ যাহা �দিখলাম, তাহার িবষেয়  একটী কথা বিলেত চািহ। আমরা �বভার গা ি ত কুে র িন েদশ িদয়া ু  � াত তী সর তীর কূেল কূেল

দি ণািভমুেখ চিললাম, িকছু দূর িগয়াই এক শােন উপি ত হইলাম। 'রাজগৃেহর' েবশ াের, পা �ত  নদীকূেল �সই শানভূিম �দিখয়া মেন হইল,

রাজচ ব �ী জরাসে র সমৃি শািলনী 'রাজগৃহ' আিজ �য শােন পিরণত হইয়ােছ, তাহাির িনদশ�নিচ  বুিঝ �বভােরর পূ �াে  অি ত রিহয়ােছ। আমরা

শানভূিম অিত ম কিরয়া নািতদূের একিট উ ােন জরারা সীর* মি র �দিখেত পাইলাম। পা া বিলেলন জরা রা সী উ র ােরর র িয় ী িছল

বিলয়া তাঁহার মি র এইখােন ািপত হইয়ােছ। 

আমরা এখান হইেত পি মািভমুেখ বনপথ িদয়া

'শূন ভা ার', 'জরাসে র আখাড়া' ভৃিত ান �দিখেত

চিললাম। পথ স ীণ�, বন  লতািদেত ােন ােন

অব , সূয� েদবও খর িকরেণ উিদত হইেলন �দিখয়া

আমরা ওভারেকাট ভৃিত ভাির কাপড় �চাপড় খুিলয়া

�ফিললাম, জৈনক রাখাল �সই পেথ যাইেতিছল,

আমােদর পা ার কথামত �সই সকল কাপড় তাহােক

আমােদর বাসায় রািখয়া িদবার জন  িদলাম, এই খােনই

বিলয়া রািখ, আমরা বাসায় িফিরয়া আিসয়া �স সম ই

পাইয়ািছলাম। আমরা আধে াশ আ াজ িগয়া

�বভারাচেলর দি ণাে  একিট মনুষ –�খািদত িগিরক

�দিখেত পাইলাম। পা া বিলেলন, ইহারই নাম

'শূন ভা ার'। এই িগির ক িট চতুে াণ, �দেঘ� ১১ হাত,

ে  ৬ হাত, এবং মধ েলর উ তা ৪ হাত হইেব। ক

দি ণ ারী, দি ণ িদেকর �দওয়াল ায় আড়াই হাত

�মাটা; েবশ ার ৪ হাত উ  এবং ২ হাত শ , েবশ

ােরর বামিদেক একিট গবা  উহা উ  ২ হাত, ে  ১৷৷

হাত। ঐ কে র িভতেরর এবং বািহেরর �দওয়ােল

�খািদত অ র সকল �দিখলাম িক  পিড়েত পািরলাম

না। িগিরকে র উ র িদেকর �দওয়ােলর পি ম ভােগ একিট ল া ফাটা দাগ �দখাইয়া আমােদর পা া বিলেলন �য, ইহারই প ােত জরাসে র

ণ�ভা ার িছল। ইংরাজ �গালা িল মািরয়া এই দরজা ভািঙেত পােরন নাই। সহসা �দিখেল �বাধ হয় বেট �য পূে � ঐ খােন একিট রজা িছল, পের �কহ

বৃহৎ র খ  ারা উহা ব  কিরয়া িদয়ােছ, িক  আমার িবেবচনায় উহা প �ত গাে  একিট ফাটমা । এই কৃি ম িগিরক  �য এক সমেয় উ ম েপ

াসটার করা িছল, এবং উহার বিহ�ে েশ বারা া িছল, তাহার িচ  এখনও ব �মান রিহয়ােছ। ক মেধ  বু েদেবর মূি �েখািদত এক ভ  র খ

�দিখলাম। এই কে র অন  নাম �সাণ-ভা ার, �বাধহয় ণ�ভা ার বা �সাণাভা ােরর অপ ংশ মা । ইহার নাম শূন ভা ার বা �সা -ভা ার �য �কন হইল,

তাহার �কান িবেশষ পিরচয় পাইলাম না, উহা �য �কান সমেয় ধনাগার িছল, তাহারও �কান িচ  �দিখলাম না। আমােদর মেধ  �কহ বিলেলন, এই

কে ই বু েদব ধ ান  িছেলন, এই কে  বিসয়াই তাঁহার িশষ গণ �বৗ ধে �র আিদ নীিতমালা স লন কিরয়ািছেলন, ইহাই �সই 'উ  িব ' ক ; �কহ

বিলেলন, এই �সই স পািন হা; আবার �কহ বিলেলন, এই খােনই বুিঝ জরাসে র িস  কারাগার িছল। যাহার যা মেন আিসল, িতিন তাহাই

বিলেলন; আমরা এ তক� বৃথা �দিখয়া জরাসে র আখাড়া �দিখবার জন  পি মািভমুেখ অ সর হইলাম। িকছুদূর িগয়া �দিখলাম, এক শ  সমতল

ভূিমখে র চতুি �েক লাল মৃি কা এবং র িমি ত উ  াচীেরর ভ াবেশষ এবং াচীেরর চতুি �েক সর তী নদী বাহমানা। �কহ বিলেলন, এইখােন

জরাসে র অ ঃপুর িছল, �কহ বিলেলন শূন ভা ার নয়, ইহাই জরাসে র �সই কারাগার ---- �যখােন জরাস  েদেবর পূজাথ� 'অিশিত নৃপিত িজিন

ভুজবেল �রেখিছল ব ী কির কারাগাের'। আমােদর পা া এ িবষেয় িকছুই বিলেত পািরেলন না। তৎপের শূন ভা ার হইেত আধে াশ পি েম িগয়া

�বভােরর পাদেদেশ �সই ভারত খ াত র ভূিম --- �সই জরাসে র আখাড়া নামক ােন উপি ত হইলাম। পা া বিলেলন, জরাস  িনত  এই ােন

ম যু  কিরেতন, এবং ভীেমর সিহত এইখােন জরাসে র ১৩ িদন ম যু  হয়, ই েকর চূণ�রািশ �দখাইয়া বিলেলন, �দখুন র িচ  এখনও ব �মান

রিহয়ােছ। এই ানটুকুর িবেশষ  এই �য, �সই �শল –উপত কার ব ুর উপলরািশর মেধ  ইহাই একমা  মসৃণ মৃি কাময় ান; িনে  রা ামািট, উপের

এক ফুট আ াজ ভাঁটা মািটর মত মসৃণ এবং � তাভ মৃি কায় আ ািদত, একিবঘা জিম ায় এই প। এক সমেয় �য এই আখাড়ার চতুি �েক গৃহািদ

িছল, তাহারও িনদশ�ন �দিখলাম। এক ােন �দিখলাম, ই করািশ সহ ািধক বৎসর কৃিতর সিহত যু  কিরয়া চূণ� িবচূণ� হইয়া জমাট বাঁিধয়া িগয়ােছ, িক

ছুইেলই ঁড়া হইয়া যায়। আমরা ঐ ই ক চূণ� এবং আখাড়ার � ত মৃি কা লইলাম, বাদ �য, জরাসে র আখাড়ার মািট মািখেল �লােক সবলকায় হয়।

এই আখাড়ার পি েম আর িকছু দশ�নীয় ান আেছ িকনা, পা ােক িজ াসা কিরলাম, িতিন বিলেলন, আর িকছুই নাই; িক  আমরা �দিখলাম, দূের

বৃ া ািদত মৃি কা াচীের পিরেবি ত িতন চািরিট ান রিহয়ােছ, জািননা, তথায় িকছু দশ�নীয় ব  আেছ িক না, িক  পি মিদেকর বন গাঢ়তর এবং

দূরতা বশতঃ আমরা আর পি মিদেক না িগয়া ত াবৃ  হইলাম। এই উপত কা ভূিমর ায় মধ াভােগ �য একিট তড়াগ িছল, তাহার িকি ৎ অংশ এখনও

ব �মান রিহয়ােছ। এই তড়ােগর পূ �িদেক একটু উ ােন একিট মি র এবং কূপ দূর হইেত �দিখেত পাইলাম, পা া বিলেলন উহার নাম 'িন �াণকূপ',

িক  উহা কেব িনি �ত হইল এবং �কই বা িন �াণ কিরল, তাহার িবষয় িকছুই বিলেত পািরেলন না। আমােদর �বাধ হইল, উহা �কান �বৗ কীি � হইেব।



পথ গ�ম এবং �বলা ায় ১০টা বািজয়ােছ �দিখয়া আমরা উহা �দিখেত �গলাম না। রাজগৃহ উপত কা �দখা এইখােন �শষ কিরলাম। 

রাজগৃহ আিজ বনগৃেহ পিরণত �দিখলাম, �স

উপত কা ভূিম ােন ােন �য দৃঢ় াচীের পিরেবি ত

িছল, তাহার ভ াবেশষ আিজ বনবৃ া ািদত,

রাজ াসাদািদ ভূিমসাৎ হইয়া িগয়ােছ, তবু �সই

পাষাণময় অ ািলকার ররািশ ােন ােন ূপাকার

রিহয়ােছ, �বভারাে  বাস ানাথ� �য সকল ান

পির ৃত হইয়ািছল, তাহার ীণ িচ  লি ত

হইেতেছ। আমরা এখান হইেত িগির জপুেরর দি ণ

ার �দিখেত চিললাম। পূে �ই বিলয়ািছ, িগির জপুর

দি ণ িদেক িগির জিগির ারা রি ত। এই

িগির জিগিরর মধ ভােগ �য িগিরস ট, তথায়

'গজ ার' নামক রাজগৃহ েবেশর দি ণ ার িছল।

পূে �া  �বভার এবং িবপুেলর মধ ব �ী 'সূয� ার'

হইেত ঐ গজ ার অবিধ �য িব ৃত রাজপথ িছল,

আজও �লােক �সই পথ অনুসরণ কিরয়া যাতায়াত

কিরয়া থােক; স   চাল�স ইিলয়েটর আগমেনাপলে

এই পেথর ােন ােন জীণ� সং ার হইয়ািছল।

আমরা শী  ঐ রাজপথ ধিরবার জন  অপথ িদয়া,

বেনর িভতর িদয়া চিললাম, যাইেত যাইেত �কহ

সু র বনফুেল �দহ সি ত কিরেলন, �কহ বনকুল তুিলয়া খাইেলন, আমােদর কিবরাজ মহাশয় কুঁচ, কুরিচ ভৃিত আয়ুে �েদা  ঔষিধ সং হ কিরেত

লািগেল। আমরা এই েপ কতদূর অপেথ িগয়া পূে �া  রাজপেথ পিড়লাম, বন ক কািদেত ব ািদ িছ  হইল, কাহারও বা �দহ ত িব ত হইল। ায়

একে াশ দি ণািভমুেখ িগয়া আমরা িগির জিগিরর পাদেদেশ পথপাে � এক কা  কূপ সি কেট বৃ তেল অ  িব াম লাভ কিরলাম। পের আরও

িকি ৎ দি ণািভমুেখ িগয়া পেথর উপের বামধাের ের িবিচ ভাষায় �খািদত � াকািদ �দিখলাম। বে র ইিলয়ট বাহা র যাহােত ঐ সকল িচ ািদ

�লােকর চলাচেল িবন  না হয়, তাহার ব ব া কিরবার আ া িদয়ােছন। আমরা এখান হইেত পি ম-দি ণািভমুেখ িকছু দূর িগয়া িগির জ িগিরমধ ি ত

িগিরস েট উপি ত হইলাম। ইহার কথা পের িববৃত কিরব।

( মশঃ)

*জরারা সী এবং জরাসে র িব ৃত িববরণ মহাভারেতর সভাপে �র স দশ অধ ায় এবং পরব �ী অধ ায় সকেল �দখুন।

কৃত�তা ¯ীকারঃ িহেতশর�ন সান±াল �মেমািরয়াল আক�াইভ

[ �লখার বাকী অংশ পেরর সংখ±ায়। মূল বানান ও িবন±াস অপিরবিত�ত রাখা হেয়েছ। - সUাদক ]
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ধারাবািহক Èমণকািহিন - চতুথ� পব� 

আেগর পব� – তৃতীয় প¾ 

Èমণকারী ব9 ুর প¾ - লাদাখ পব�

দময়1ী দাশ´@

~ লাদােখর আরও ছিব ~

চতুথ� প¾

ব9ুবর, 

মােঝ প  িদেত পািরিন, শরীরটা ভােলা যাি ল না, খবরটা �পেয়ছ �বাধহয়। আর এই মূহূেত� মন এেকবাের ভােলা �নই। আজ �তামােক যখন

বুে র �দেশর গ  বলব, তখন আর এক বুে র �দশ মায়ানমার �থেক াণ বাঁচােত পািলেয় আসেছ �রািহ া শরণাথ�ীরা। আর আমােদর এই

'ধম�িনরেপ  �দশ'-এ ধেম�র উ াদনার িব ে  কলম ধরার জন  িনহত হে ন �গৗরীরা। 

এ �কান পৃিথবীেত �বঁেচ আিছ বেলা �তা? 

এই জন ই �তা বারবার িফের আিস কৃিতর কােছ। কৃিতই আমার কৃত িশ ক। মানুষ �কবল �লােভর বেশ তােক ংস করেত করেত িনেজর

মৃতু  তরাি ত কের। আসেল কৃিতর রােজ  মানুষই একমা  িখেদ ছাড়া অন েক মাের। তার একটাই িখেদ – �লাভ। যার ল  মতা এবং

মুেখাশ অথবা হািতয়ার ধম�। 

আমােদর এবােরর গ ব  লাদাখ পাহােড়র আর এক �লক �সা �মািরির। আর এই পেথর সব �থেক আকষ�ণ আমার কােছ �লেগিছল �সই

�ছেলেবলার ইিতহােসর িস ুনেদর পাশ িদেয় যাওয়া। বলিছ দাঁড়াও।  

১৮/১০/২০১৫ 

সকাল �সায়া আটটা, �লহ 

�সা �মািরিরর িদেক রওনা। আজও ঝকঝেক সকাল। তেব দীেপর শরীরটা খারাপ, হাঁপ ধরেছ মােঝমােঝ। কা  অবিধ একই রা া িদেয় যাওয়া।

'কানি  �রাডস �টক িম �হাম' – �মাবাইেল বাজিছল। বাইের অনািবল কৃিত; পাহাড়, নদী আর গােছর রেঙ। কৃিতর সীমাহীন অন  রােজ

�দশ নামক সীমােরখা বিসেয়েছ মানুষ। আর কৃিতেক ংস কের গেড় তুেলেছ নগর – তার বাস ান। আসেল �দশ বা বাসভূিম সিত  িক িভ

িভ  হয়? ওই �য পাহােড়র গােয় �য রিঙন বািড়টা �দখা যাে  দূের, অেনকটা দূের, ওর মেধ ও �তা এক �চনা �গর ািল আেছ মানুেষর; �সও িক

আমার আপনজন নয়? 

বাইেরর দৃশ  �দখেল িঠক িবেদিশ িসেনমার �কানও পটভূিমর �ভতর িদেয় চেলিছ মেন হে । পেথর পােশ একটা ইয়াক �চােখ পড়ল। নীল

আকােশ ম ািজক কােপ�েটর মেতা এক খ  �মঘ। 

িস ুর পােশ পােশ চলা। �কবল মেন হে

গািড়র �থেক �নেম  দ  ওর পােশ বেস একটু

গ  কের আিস। �স �য আমার কতকােলর �চনা

আপনজন। অথচ এই থম �দখা। তাই �যন

�দেখ �দেখ আশ �মেট না আর। 

�সায়া নটা, উপিস 

িস ুর গােঘঁষা জিমেত লাল হলুদ �ঝােপর মেতা

গাছ, �যন তার নীল শািড়র ঝলমেল পাড়।

আবার  পাহােড়র গােয় এেস িনেজই রঙ

বদলায় �স; এবাের গাঢ় সবুজ আর বহেরও

চওড়া �বশ। এক জায়গায় � ােতর �বগ খুব।

বষ�ায় িস ু বল প ধের �ভেঙ িদেয়িছল

মানুেষর বানােনা পথ। চেলিছ নতুন বানােনা

কাঁচা পেথ ঝাঁকুিন �খেত �খেত। ডান হােত

িস ুেক �রেখ। হলুদ পাহােড়র ছায়া পেড়েছ তার
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নীল-সবুজ জেল। ডানিদেকর পাহােড় কৃিতর আপন া চার আর বাঁিদেকর পাহােড়র গােয় মােঝ মােঝ �লেগ রেয়েছ সবুজ ঘােসর ।  

�পৗেন দশটায় িল টেস �পেরােনা। মােঝ মােঝ

�সই লাল-হলুদ-সবুজ গােছেদর িভড়। আবার

কখনও ঘােস ছাওয়া কখনওবা এেকবােরই �নড়া

পাহাড়। িস ু স ী সততই। পেথর পােশ

�কাথাও নজের পেড় পাহািড়য়া জীবেনর

িনত িদেনর কম�ব তার এক ঝলক। �সখােন

জলসং েহর কােজ বােপর স ী �ছা  �ছেলও।

এর িঠক পেরই তারিচক �থেক  হল ি জ

�পেরােনা। িতনেট ি জ �পিরেয় রািনডাগ-এ।

এখােন ি  ইিডয়টেসর িটং হেয়িছল। অতএব

'অল ইজ ওেয়ল।' এবাের বাঁিদেক িস ুেক �রেখ

এিগেয় চিল আমরা। হায়ািময়ােত ি জ �পিরেয়

আবার নদীর ওপাের।  

�পৗেন এগারটা, িতির µাম 

এখনও পয�  িস ু ডান হােতই রেয়েছ। তার গা

�ঘঁেষ রিঙন গাছপালার বাহার �বেড়েছ। গতকাল বরেফর গােয় �রা ুর পেড় ি াল েলা িচকিচক করিছল। আজ নদীর জেল �রাদ িঝকিমক

করেছ। তেব িলখেত খুব আলেসিম লাগেছ... া । 

আরও চার িকেলািমটার পের গাইক াম। পেথ �বশ কটা পাহািড় �মানাল �চােখ পড়ল। এখন িস ুর �কাল �থেক অেনকটা ওপের উেঠ এেসিছ। 

�সায়া এগারটা, িকয়াির 

িমিলটাির এলাকা িদেয় যাি  এখন। ডানহােত

িস ু। িস ুর এপাড়-ওপাড় বরাবর �কাথাওবা

রিঙন াগ লাগােনা। িদেকই এবার কালেচ

লাল রেঙর পাহাড়। নদীর পােড়ও গােছর রঙ

লাল। ধু িস ু একাই নীল। িস ু নদী নয়, নদ।

তবু নদী শ টা �বিশ সু র �য। তাই �লখায়

�সটাই আসেছ।  

ডান হােত লাল পাহাড়। বাঁ িদেক সবুজ আর

কােলা। কােলা পাথেরর গা �ঘঁেষ লাল রেঙর

গােছরা আেলা কের আেছ �যন। লাল �ঝােপর

পাশাপািশ িস ুর তীের হলুদ-সবুজ �ঝােপরাও

িভড় বািড়েয়েছ। আর �সই লাল-সবুজ গােছেদর

িভেড় লাল-হলুদ চােলর বািড় েলা �য কী িমি

কী িমি । খািল মেন হি ল এক ছুে  চেল যাই

অমন �কােনা বািড়র উেঠােন। িক  আমরা �য

এখােন �কবল যা ী-ই। যার সামেন ধু বদলায়

দৃশ পট। 

পাহােড় এমিনেতই গািড়র াইভারেদর মেধ  কি িটশন হয় না। এখােন �যন তারা আরওই ব ু পর েরর। উলেটা িদক �থেক গািড় এেল হয়

-চার কথা িবিনময়, আর নয়েতা িনেদনপে  হাত নাড়া আর �সই �চনা সাদর স াষণ – 'জুে ।' 

কােলা িপেচর মসৃণ রা া। অফিসজেন পেথ গািড়র সংখ া খুব কম। মােঝ মােঝ এক-একটা িমিলটাির াক যাে । লাল-সবুজ পাথেরর পাহাড়

�দেখ মেন হে  �ক �যন ঁেড়া রঙ ছিড়েয় িদেয়েছ। 

�পৗেন বােরাটা, িকদমা 

িস ু এখােন চ  – পাথের পাথের �নেচ

চেলেছ। ডানিদেক কােলা পাহাড়। বাঁিদেক

পাহােড়র রঙ অ ুত; চ নদা বলল, পাথেরর

মেধ  �সািডয়াম িসিলেকট আেছ। আমার

�কৗতূহেলর উ ের আরও জানােলা, লাল

পাহােড় ম া ািনজ বা �কাবা , সবুজ রেঙর

পাহােড় � ািময়াম অথবা কপার। বাঁ িদেকর

পাহােড়র রঙ বদেল বদেল যাে । ডানিদেক

ওই কালেচ বা কালেচ লাল রেঙর পাহাড়ই

দৃশ মান।  

চুমাথাং �পৗঁেছ পুেরর খাওয়া সারা হেলা।

এখােনর হট ি ং �থেক �বাতেল কের গরম

জল ভের এেনিছল বীেরন। গািড়েত বেস

�কামের �সঁক িদেত িদেত চেলিছ। বাইেরর দৃশ

বদেল বদেল যাে । ঘেরর সামেন পাহােড়র ধাপকাটা জিম �পিরেয় তােরর �বড়ার গােয় দরজা। আর �সই দরজার বাইেরর এক িচলেত ঘােসর

মােঠ চড়েছ �পাষা �ঘাড়ার দল। �কাথাওবা িস ুর �কাল �ঘঁেষ এক িচলেত ােমর কেয়কখানা বািড়। এমন কত টুকেরা টুকেরা জীবনছিব। 

�সায়া একটা, মােহ 

িস ু এখন �বশ চওড়া। তেব এপেথ িস ুর পােশ পােশ চলা এখােনই �শষ। নদী �পিরেয় অন  রা া ধরলাম। এখন পােশই ধু পাহাড়।

ডানিদেক তার রঙ লাল আর বাঁ িদেক কােলা। লাল পাহােড়র গােয় লাল রেঙর �ছাট �ছাট গােছর ঝাড়ও। কােলা পাহােড়র গােয় �কাথাও অ

অ  সবুজ ঘাস �লেগ রেয়েছ। হলুদ মেসরা উঁিক িদে  কােলা পাথেরর ফাঁেক ফাঁেক। 



�পৗেন ¿েটা, সুমেদা 
একটা বড়সড় ুল �চােখ পড়ল। �গাটা েয়ক

�ঘাড়াও। ঘুঘুর মেতা �দখেত িতনেট পািখ রা া

�পেরাি ল। 

সুমেদার পর অেনকটা মেস ঢাকা জিম

�পিরেয়িছ। পাহােড়র গা �বেয় উেঠও এেসিছ

অেনকটা। এখন একটা িবরাট মােঠ �যন, দূের

দূের পাহাড় আর মািটর গােয় হলুদ রেঙর ঘাস।

সামেন নীল-সবুজ জেলর একটা �লক।

িকয়াগার �সা। হলুদ মািট, �পছেন কােলা-হলুদ

পাহােড়র গা �কাথাও �কাথাও বরফ জেম সাদা

হেয় আেছ। ঝকঝেক নীল আকােশ সাদা �মেঘর

কা কাজ। এক ঝাঁক পািখ উেড় যাে । যতদূর

�দখা যায় - আর �কউ �নই, িকছু �নই - আমরা

ছাড়া! অিব াস  িনজ�নতা। 

িক  মাথাটা খুব ধেরেছ। ঠা া না অি েজেনর

খামিত? 

মূল রা া �ছেড় গািড়টা শট�কােট অেনকটা ওপের উেঠ এল �বশ তাড়াতািড়ই। পেথর পােশ ছড়ােনা হলুদ রেঙর উপত কা। ডানপােশ �ঘাড়ার

একটা বড় দল চড়েছ। বাঁ িদেক ব দূের একিট মানুষ। 

েটা কুিড় নাগাদ পাহােড়র ফাঁক িদেয় থমবার �সা �মািরিরেক �দখা �গল। 

অবেশেষ �পৗঁছালাম। '�সা' মােন দ �স �তা

জানাই আেছ, '�মািরির' মােন পাহাড় – অথ�াৎ

পাহািড় দ। নীল জেলর �সা �মািরিরেক দূর

�থেক খুব চওড়া লাগেছ না। জেল হালকা �ঢউ

আেছ। দূেরর িদকটায় হাঁস �ভেস �বড়াে ।

�পছেন অেনক দূের বরফ পাহাড়। পােশ

পাহােড়র রং হলুেদ বাদািমেত �মশােনা। পােড়

বািল। পাহাড় েলােকও দূর �থেক �দেখ �কমন

বািলর বেল মেন হে । বল ঠা া হাওয়া

জবুথবু কের িদে । 

আরও এেগােত �সা �মািরির তার শরীর �মলেত

 করল। আমরা �যখােন দাঁিড়েয় �সখান

�থেক �লেকর অন  পাড় অেনক দূের। পােড়

বািলর ফাঁেক ফাঁেক হলুদ হেয় আসা ঘাস, ছলাৎ

ছলাৎ কের পা ছুঁেয় যাে   সবেজ-নীল

জল, তার সােথ �ভেস এেসেছ পােড়র িকনাের

জলজ । আর িকছু িদেনর মেধ ই তুষােরর

চাদের ঢাকা পেড় যােব সব। বািল-পাহােড়র হলুেদর মােঝ নীল জল, ওপের নীল-সাদা আকাশ, জেল ভাসা হাঁেসর দল, আকােশ তােদরই

ক'জেনর উেড় যাওয়া... এ �যন অন  এক পৃিথবীেত এেস পেড়িছ। এই িন েগ�র �ভতের একটা অপার শাি  আেছ।  

টু ির  িসজেনর �শেষ �সা �মািরিরেত পয�টক ধু আমরাই এখন। আসার পুেরা রা াটােতই িচৎ কদািচৎ -একটা িমিলটাির গািড় ছাড়া আর

�কানও যানবাহন �চােখ পেড়িন। �বশ িকছু ণ পের মালবাহী একটা �ছাট াক এেস দাঁড়াল দূের। াইভার আর খালািস �নেম �লেকর পােড়

িগেয় �ফান �বর কের ছিব তুলেত  করল। �লেকর অন িদেক �কারেজাক ােম থাকা যায়। িক  আবার আেগর িদেনর মেতা বুইেয়র াসক

হেল রােত সমস া হেব �ভেব আমরাই রািজ হলাম না। চুমাথাং-এ িফেরই রােত থাকা হেব িঠক হল। 

১৯/১০/২০১৫ 

সকাল �সায়া নটা, চুমাথাং 
হটি ংেয়র পােশ ি েজর ওপর দাঁিড়েয় িলখিছ। �বশ লাগেছ একা একা এখােন দাঁিড়েয় থাকেত। �ভােরর িদকটায় �মঘলা িছল। এখন �বশ

�রা ুর উেঠেছ। হাওয়া িদে । রােত �তা আরও �জাের বইিছল। হট ি ং-এর �ধাঁয়া ছড়াে । তেব ি েজর িনচটায় জল খুব �নাংরা। চারপােশই

হলুদ পাহাড়। পাহােড়র �কাল �ঘঁেষ অেনকটা জায়গা জুেড় লালপাতার গােছর �ঝাপ। �সা �মািরিরেত গতকাল খুব কাছ �থেক �দেখিছ, এ েলা

আসেল কাঁটাগাছ। 

কাল লামইং �গ হাউেস িছলাম। �কারেজােকর তুলনায় উ তা কম এবং হটি ং থাকার দ ন চুমাথাং-এ শীেতর েকাপ কম; তায় আবার

এখােন ঘর গরেমর এলািহ বে াব । �গাটা েয়ক ম িহটার �দওয়াল জুেড়। ঘরটা অিতির  গরম হেয় �বাধহয় অি েজেন টান পেড়িছল।

কাল রাি ের আমারও অি েজন �লেগেছ িকনা, ওেদর জেনর সে । বাপের, কী হাঁসফাস লাগিছল… তারপর ওই রাি ের দীপ জানলা খুেল

িদেল তেব শাি  হল। 

�পৗেন এগােরাটা, িস9 ুর তীের  
�বশ িকছু ণ হল �বিরেয়িছ। গািড়েত বেস ঘুমােত ঘুমােতই িফরিছলাম। খুব া  লাগেছ আজ। 

�সা �মািরির �থেক �ফরার সময় আেরকটা সু র পাহািড় �লক �সা কার �দেখ লাদাখ অ েলর আেরক িগিরপথ ট াংলাং লা (১৭৪৮০ ফু.)

�পিরেয় �লহ �ফরার কথা ভাবা িছল। িক  �কারেজাক ােম না �থেক িফরিত পেথ এিগেয় এেস চুমাথাং-এ থাকায় আবার �বশ অেনকটা রা া

উে া পেথ িগেয় �সা কােরর রা া ধরেত হেব। আমােদর সারিথ তু ুেপর এলাকায় আজ �ভাট। এই ক'িদন যখন �যখােন গািড় দাঁড় করােত

বলা হেয়েছ থািমেয়েছ, িক  আজ আমােদর তাড়াতািড় �লহ �পৗঁেছ িদেয় �ভাট িদেত যাওয়ার জন  উদ ীব হেয় আেছ �বচাির। সরল সাধািসেধ

�লাকটার �ভাট িদেল সমস ার সমাধান হেত পাের এই আশায় আ হী মুখটা �দেখ িস া  �নওয়া হল ওর সুিবেধমতই �ফরা হেব। অতএব �সা

কার অেদখাই রেয় �গল। 

তবু এ পেথ আমার সবেথেক ভােলা �লেগেছ িস ুেক। অেনক ণ ধেরই িস ুর পােশ চুপচাপ বেস থাকেত ইে  করিছল। অতএব পেথর মােঝ

ধেস �ভেঙ পড়া রা া সারাইেয়র জন  যখন গািড়টা আটেকই �গল অিনিদ�  সমেয়র জন , ডােয়ির, �পন, �মাবাইল ও যাবতীয় ধড়াচূড়াসহ

ধপাস কের বেস পড়লাম পেথর পােশ একটা চ াপটা পাথেরর ওপর। িস ু যিদও এখােন অেনকটা িনেচ। আিম �য পাহােড়র ওপর পেথ বেস



আিছ, ওপের তাকােল মালুম হে  �য এ

পাহােড় মািটর ভাগ �বিশ। িনেচ িস ুর পােড়র

িদেক তাকােল আবার অজ  বড় বড় �বা ার

�চােখ পড়েছ। অেনক পাথর আবার আটেকেছ

পাহােড়র গােয় মাঝপেথও। আসেল রা া

সারাইেয়র �লাকজন ওপর �থেক পাথর

�ফলেছ। এখােন রা া সারােনার প িত এটাই।

�বিশর ভাগ পাহাড়ই ঝুেরা পাথেরর। জায়গায়

জায়গায় সাইনেবাড�-ও লাগােনা – ঝুেরা পাথর,

ধস নামেত পাের, গািড় থামােবন না। �কাথাও

ধস �নেম রা া �ভেঙ �গেল িব.আর.ও.-র

�লােকরা �সখােন জেম যাওয়া �বা ার েলা

বুলেডাজার িদেয় �ঠেল পােশর খােদ �ফেল �দয়

আর অন পােশর পাহােড়র িনেচর িদকটা আরও

খািনক �কেট �দয়। এইজন ই পাহােড় অেনক

জায়গায় �দখা যায় �য রা ার ওপের পাহাড়টা

একটা ক ােনািপ �তির কেরেছ।  

�রাদ উেঠেছ, তেব ব  ঠা া। নীল আকােশ অেনক সাদা �মঘ ছড়ােনা। 

ডােয়ির থািমেয় িস ুর িদেক তািকেয় বেস থািক এবার চুপ কের। এখােন ওর বল �তজ �নই। উপচােনা প �নই। তবু এই শা  িতরিতের নীল

জল আমার ভােলা লােগ। ওর সে  ক নায় চেল যাই �ছেলেবলার ইিতহােসর পাতায়। নদীর ওপােড় �চাখ যায়। পশিমনা ছাগেলর একটা বড়

দল িনেয় চরােত যাে  একজন। �সই াচীন িস  েটর সময় �থেকই এই পশিমনা উেলর কদর সারা িনয়ায় – মেন একটা  জােগ হঠাৎ,

পশিমনা �থেকই িক পশম শ টার উৎপি ? 

�বলা একটা, �হিমস ´Xা 
কা  আর উপিসর মােঝ বড় একটা জায়গা জুেড় �হিমস া। �লহ �থেক দূর  ৪৫ িকেলািমটার। চুর গ কথা আেছ এই াচীন মনাি েক

িঘের। এগার শতেকর আেগও এই মনাি র অি  িছল। তাি ক �যাগী িতেলাপার িশষ  নােরাপার কািহিনেত এই মনাি র কথা পাওয়া যায়।

নােরাপার জীবনী িট এই মনাি েত রাখা আেছ। তােত নােরাপােক িবহােরর নাল া �বৗ িবহােরর ধান  েপ উে খ করা হেয়েছ।

স বত তুিক� ও আফগান আ মেণর সময় নােরাপা �সখান �থেক �হিমেস চেল আেসন। �হিমেস এেস নােরাপা তাি ক  ঘন নীল রেঙর

�চহারার িতেলাপার সে  �দখা করেল িতিন তাঁেক বােরািট বড় কাজ ও বােরািট �ছাট কাজ �দন যা নােরাপােক সবিকছুর �ভতেরর অ ল�ীন

শূন তা এবং মায়ােক িচিনেয় আেলাক া  করেব। এবং তাঁরা জেনই �সইসমেয়র মগেধর একিট মনাি  ওত েত (বত�মান ওদ পুরী) যান।

নােরাপােক �বৗ  ধেম�র কাগয়ু-স দােয়র িত াতা বলা হয়। �হিমসও তাই এই স দােয়র একিট মূল �গা া। 

�হিমস মনাি েক িনেয় আরও একিট চমক দ

কািহিন আেছ। ১৮৯৪ সােল রািশয়ান সাংবািদক

িনেকালাস �নােতািভচ �হিমস মণ কের এই

তথ  তুেল আেনন। িয  ি ে র অজানা কািহিন

'দ  লাইফ অফ �স  ইসা, �ব  অফ দ  সনস

অফ �মন'-এর উৎস তাঁর ভারতবেষ� �গাপেন

থাকার সমেয় এই �হিমস মনাি ই। �নােতািভচ

বেলন �য, �সই পুঁিথ এই মনাি েত রি ত

আেছ, তা িনেজর �চােখ �দেখেছনও। �হিমস

মেণর কথা িলখেত িগেয় পরবত�ীকােল ামী

অেভদান ও তাই িলেখিছেলন। িক

পরবত�ীকােল অনুস ান কের এই ই কািহিনরই

�কানও সত তা মািণত হয়িন। যিদও াচীন

�রশমপথ ধের তুিক�, পারস  হেয় িয  ও �মিরর

কা ীের আসা ও বসবাস িনেয় বছর কেয়ক

আেগ �হালগার কাে �েনর �ব েসলার 

'�জসাস িলভড ইন ইি য়া'-ও �বশ িবতক� সৃি

কেরিছল। তেব সিত  আমারও খুব মেন হয় �য, পুেরােনা মনাি েলার আেলা-আঁধািরেত আলমািরর কােচর আড়ােল থের থের রাখা াচীন

পুঁিথ েলার �ভতের কত �য কািহিন আর �রামা  লুিকেয় আেছ তা �ক জােন!  

 প নাভ-র জ িদবস উপলে  হওয়া িদনব পী �হিমস উৎসব �দখার মত। জুন মােসর �শেষর িদেক এই উৎসেবর সময়। সবেচেয় বড়

আকষ�ণ লামােদর মুেখাশ নৃত । 

�বশ অেনকটা �হঁেট পাহাড় �বেয় উেঠ �দিখ

পুর হেয় যাওয়ায় �হিমস া ব । ানীয়

�মেয়েদর একটা দল গ  করেত করেত িনেচ

নামেছ। এতদূর এেস এমন িবখ াত একটা

মনাি  না �দেখই চেল যাব? অতএব অেপ া।

িবশাল চাতােল ধু আমরা ক'জন। মনাি র

বািস ােদর কাউেকও �দখা যাে  না।

অেনক ণ পর যখন ায় হাল �ছেড় িফের

যাওয়ার কথা ভাবিছ, অবেশেষ দরজা খুলল।

ওপরতলায়  প স েবর িবশাল একিট

মূিত�। হােত �মিডিসন বু িলর মেতাই ওষুেধর

পা । পােয় জুেতা। মূল মি ের বু মূিত�িট �বশ

অ ুত। মাথায় িত িত াইেল টুিপ। �চহারাও

অন রকম। হােত প ফুল। তলায় কােচর পাে

স বত ওষুধ। বাঁ হােত কােলা রেঙর একিট

অ ুত ধরেণর মূিত�। ার ছােদ িগেয়িছলাম।



ওখােন একটা কালীমি র আেছ। ব  িছল।  পাহােড়র খাঁেজ খাঁেজ অেনকটা জায়গা জুেড় ইিতউিত ছিড়েয় আেছ মনাি র ঘরবািড় েলা।

সামেন পাথুের পাহােড়র সাির ের ের – িনেচ অেনক দূের �দখা যাে  কা । ওপর �থেক চারপাশটা �দখেত ভারী ভােলা লাগিছল। িক  ব

া ও।  

িবেকল এিগেয় আসেছ। তু ুপ তাড়া িদে  এবার – িফরেত আরও �দির হেল �ভাট �দওয়া হেব না ওর! আবার �সই �চনা পেথ �লহ িফের

এলাম। 

.................................. 

িমিলটাির এলাকা �পিরেয় আিস। তবু তারপেরও �যন 

মেন হয়, অন  এক পৃিথবীেত �বঁেচ আিছ, অন  �কাথাও - 

�যখােন হানাহািন �নই, অযথা হত ার দরকারও �নই �কানও। 

রাজনীিতর অ  বা ধেম�র চালও িন েয়াজন। 

নীল জেল সাদা পািখর দল, ওই �দেখা, আকােশ হাত বাড়ায়। 

সাদা �মঘ িনেয় খুব িনচু হেত হেত আকাশও �নেম আেস হলুদ বািল পাহােড়র কােছ। 

এই পৃিথবীেতই দূের, খুব িনজ�েন একা একা �বঁেচ থােক এক দ - নীলবসনা 

�সা �মািরির। 

(²মশ)

আেগর পব� – তৃতীয় প¾ 

~ লাদােখর আরও ছিব ~

 

�লখােলিখ, �বড়ােনা, নানা রকম বই পড়া, ন াশনাল লাইে ির আর কেলজ ি েটর বইপাড়ায় যাওয়া,

কখেনাবা গলা �ছেড় গান গাওয়া এইসবই ভােলা লােগ 'আমােদর ছুিট'-র স াদক দময় ী দাশ ে র।

 

 

    
�কমন লাগল : - select -
মত  িদেয়েছন  : 
গড়  : 0.00
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� ৃিত বুেন এলাম

অধীর িব®াস

 

ৃিত বুেন এলাম, না, িনেয় এলাম? উ র িদেত পাের ঢাকার বুিড়গ া। অ ুেরর �মসবাহউি ন �রাজ হাঁটেত যায় কূল ধের। পলেক পলেক

জাহাজ। আমরা হাঁটেত থািক। কত কথা উেঠ আেস। নদীেক স ী করেল মনটা পাপহীন হেয় ওেঠ নািক! 

তাঁর বািড় বুিড় �থেক হাঁটাপথ। �দাতলার �মেঝ দখল কের িছলাম �বশ কিদন। যাবার �বলা সময় হল িশ ী ব এেষর। মেন হল বািসেপেট

ছফুেটর �দহ িনেয় চেল এল আমােদর �দখেত। ডাক িদল, দাদা! 

জিড়েয় িনলাম। বউিদর হােত তুেল িদল বাংলােদেশর সব নদীনােমর চাদর। দাদার জন  রবী েলখা ব । ভাবিছলাম, ৃিত িক ধু যাপন?

ঘরসংসার? �বদনা? তুেল �দওয়া িকছু নয়? 

�দশ তবু িপছু ছােড় না। 'গাঙিচল'-এর কাশক অিণমা স  িনল। অথবা স ী করল আমােক। অেনেক বেল ওর �হডকম�চারী আিম। খাওয়াপরা

আর হাতখরচা তার ওপর িনভ�র কের। অিণমা কলকাতা িফরেছ �ছেলেদর কােছ। ভাবতই িনম  �স। 

একটু পেরই ঢাকা-কলকাতা �রলগািড়িট �ছেড় �দেব। পাহারাদারও িক আনমেন, অিণমার মেতা? 

বািড়েত এেস �কবলই নানামুখ উঁিক িদেয় যায়। বুিড়গ ার পাশ িদেয় �দহটা ধের িনেয় যাে  �কউ। �ক �স?

. . . . . . . . .

এই আমােদর বাংলা, এভােবই �তা �বঁেচ উেঠিছ! ভুেল িছলাম। হয়েতা ভুলেতও

চাই। নাগিরক হেয় উঠেল �ক মেন রােখ? িক  কখনওসখনও পেড় হঠাৎ-ই।

গতকাল ঢাকার িভে ািরয়া পােক�র পাশ িদেয় �যেত িগেয় থমেক িদল

�ছেলেবলা। �দখলাম �শশবেক। আঁচল-আ য় মা আমােদর উেঠান �ছেড় �দবার

পর কপাল পুড়ল িচরতের। তার পর বাবা দাদা �কন মারত? কচার বািড়র দাগড়া

দাগ িনেয় হােটর চালার নীেচ ঘুিমেয় থাকতাম। সূয� ডুবেল �দিখ আমার মেতা

আরও �কউ জায়গা খুঁজেছ। তার পর কাছাকািছ। জিড়েয়মিড়েয় ঘুিমেয় পড়া।

পােশ-ঘুমেনা জগা-পাগেলর �হা �হা �হেস ওঠা িকংবা �জারশে র কথাবলায় ঘুম

ভাঙত। না, বািড় যাব না �কানও িদন! মা থাকেল শত-অবােধ ও মারত না �কউ। 

আবার হাঁটা। �কানও ােম িগেয় সুপুিরপাড়া, আগাছা-জ ল সাফ করার পর

খাওয়া। আ া, বাবা দাদা খাওয়ার সময় আমার কথা বেল না? - এমন সব

মায়ািচ ায় িন ে শ-থাকা িছল। মা রার সাতেদায়া শােন চেল �যতাম।

সে নামা মুহূেত� শকুন �কঁেদ উঠত। আমােক �দেখ? ওই একাকীলে ও ভয়

করত না। যত ণ �চাখ থােক, �সই দৃি েত আমার �চাখ �থেক মােক ইেয়-

আনা বািলশটােক িকছুেতই সরেত িদতাম না। খাগড়াজ েলর ওই বািলশ আবার

িফের এেলা। ঢাকার রা ায় অেঘার-ঘুমেনা বালকেদর একজেনর মুখ বদল

করেল �তা আিমই! 

 

 

 

 

অন  ছিবটায় তী  হেয় �দখা িদল বাবা। আমার বাবাও এমন আেয়াজেন চুলদািড়

কাটার অেপ ায় বেস থাকত ুরকাঁিচর সংসার িবিছেয়। হােটর িদন অনিতদূেরই আিম। 'ও চাচা, আেসা! বাবা ভাল কের চুলটা �কেট �দেব!' 

 

ঢাকা

পঁয়ি শ বছেরর রে র টান। সকােল উেঠ থম �খাঁজ খবেরর কাগজ। �বলা বাড়েতই িনশানা বইপাড়ার িদেক। প ারীদাস �রােডর সাইনেবাড�:

মু ধারা আর পুঁিথপ । বাংলাবাজার গিলপথ �পিরেয়ই। নওেরাজ সািহত স ার। মাওলা াদাস�। বাঁক �পিরেয় বইবািড়। চুর সৃজনশীল

কাশনা। অংকুর ও চারিদক কাশনার ঘের আ া হল। কাশকেদর সে  হাই-হ ােলা কের একটু এেগােতই �পা  অিফেসর গিলেত কেলজ

ি েটর শ ামাচরণ �দ িকংবা বি ম চ াটুে  ি ট �ভেস আসিছল। এখােনও চুর কাটাকািটর �দাকান ভিত�। 

'গাঙিচল' নািক ে র উড়ান িদেয়েছ। ঢাকার শাহবাগ এলাকায় জা ঘেরর পােশ 'পাঠক সমােবশ।' ঢুেক িকছু ণ শ হীন দাঁিড়েয় থাকা।

কলকাতায় অ েফাড� বুকে াের ঢুেক মেন হেয়িছল বইজগেত এেস জীবন সাথ�ক। �সই ধারণা বদেল �গল। মেন হি ল ফরািসেদেশ বাংলার

�কানও ব বসায়ী বইেয়র িবপিণ খুেলেছন। পাঠক সমােবেশর কণ�ধার িবজুভাই �সই ে রই সওদাগর বুিঝ। 

 

�সৗভাগ  ছাড়া কী বলব িনেজেক? আমার ছিব টািঙেয় 'boinews24.com'-অন তম রিবন আহসান ব ুে র ফাঁেক আেয়াজন কের �ফলেলন

'বইআ া'র। পাঠক সমােবেশর ওই �ফ ুেনর ছিব িনেজই তুললাম। স ালনা করেলন রিবন। অেনক িকছু বলেত িদেলন ওনারা। আমার কথা

লা আ�জ �াল �মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আম�ণ  রইল =

http://amaderchhuti.com/


ধের বলেলন �কউ �কউ। কাশক অধ াপক। বই- কৃিতর সৃি কত�াও। ' কৃিত'র

হািবব এেড়েবেড় ধরল। অেনক  তাঁর। উ রও িদলাম র ণা ক। সং ার

কণ�ধার িবজু চা-পািন িদেলন। আপ ায়নও আ িরক। মু ময় পিরেবেশ পাঠক

সমােবশ। ধন বাদ। ধন বাদ স ালক রিবন আহসানেকও। কৃত  রইলাম

শহরবাসীর কােছ। ছিব টাঙােনা আমােক �বশ লাগিছল িক । মেন মেন বললাম,

�ছেলেদর বেল যাব, িকছুকােলর মেধ ই যিদ চেল যাই, �তােদর ঘের এই

ছিবটাই টািঙেয় রািখস! �দশমািটেত পা �রেখ �কন মেন হল কথাটা!

চ�µাম

বািতঘেরর দীপ র বলল, পাহাড়তিল এেল বলেবন। �রেলর কামরা লাইন,

ভারেতর মত নয়। কলাপাতা শািড় জিড়েয় ত ী-�চহারার বাংলােদশ �রল িনেয়

এল আমােদর। িছমছাম আধুিনক শহর। ঢাকা �থেক যা াকােল জৈনক কাশক

জািনেয় িদেলন, চ াম ইে েলকচুয়ালেদর শহর। াস ােস �টর পাই তা।

এ-ও �টর �পেত থািক, �কানও িদন, িবশাল এক পািখ এেস শহরটােক তুেল

পাহােড়র শরীের নািমেয় বাস করার অনুমিত িদেয় �গেছ। 

 

পােশই কণ�ফুিল। নদী না িক সাগেরর ডালপালা? কত অজ  কিন -জাহাজ!

দি েণ মা ল আর মা েলর ঝাপসা-আদল। এ বার বুঝলাম, �ছাটেবলায় পড়া

'চ াম কীেসর জন  িবখ াত?' 

একটু বােদই রওনা হব পেত ায়। ওখােন আর কী �দখব, জািন না। বইেয়র

জন  এত বড় বািড় বািনেয় �ফলল 'বািতঘর'-এর দীপ র? বইব বসা িনেয় আর

কী মেন আেছ, অবাক হেয় ভাবিছ! জাহাজ-আদেলর এই বইবািড় চ ামেক

দশ�নীয় কের তুেলেছ। ঢাকার পাঠক সমােবশ, দীপ েরর এই বািতঘর আমােদর

মেতা নগণ  কাশনায় যু  মানুষেদর

বলভরসা। 

বাল কােল জানতাম, চ াম সমু ব েরর জন

িবখ াত। আবার পেড়িছ, ক বাজার �কাথায়

এবং কীেসর জন  খ াত। �সই ে র �দশ

চাটগাঁেয় �দখলাম িটলার ওপর শহেরর

আশপােশ অ ত �বশ কেয়কিট দশ�নীয় ান

আেছ। ক বাজার �তা বেটই, আেছ পেত া

ব র কণ�ফুিলর �মাহনা। ানীয় নামজাদা

�লখক বলিছেলন, নদীর ওপাের এমন মহ া

অব ান করেছ �সই ঔপিনেবিশক আমল �থেক,

ঢুকেল মেন হেব �যন িনউিজল াে  এেস

পড়লাম। 

 

সময় কম িছল। ক বাজাের যাইিন। �গেল

�রািহ া শরণাথ�ী �দখেত সাধ জাগত। এই

ব রপিরেবশ �সৗ েয� পৃিথবীর �য �কানও

�সকেতর �চেয় আকষ�ক। অতএব �থেক

যাওয়ার বায়নাদমন, মনুষ জীবেন �বদনার। 

আর? আেছ। তা হে  ফেয়স �লক। তারই

িতেবেশ িচিড়য়াখানা অবি ত। �সই �লেকরই

দৃশ । �যন িকছুিদন আেগ �বড়ােনা পি মবে র

সু রবেনর খাঁিড় িদেয় যা া চেলেছ �যন। �যন

অপর িদক �থেক আমােদরই মেতা �কানও

মণাথ�ীদল িফরেছন। 

অন িট জাহাজবািড়েত বইিবপিণ। বািতঘর।

ঘেরর গড়নিট ব র-অিতিথ জাহাজেক মেন

�রেখ। সিত  বলেত অিভনব তার পক না, যা

বাংলােদশ িকছুটা গব� করেত পাের। সাবাশ! -

ফেয়স �লক কণ�ফুিলর বা া বা া অসংখ

জাহােজর মা ল আর �ঘালাজেলর উ ামতা �চাখ �থেক মুেছ যাওয়ার নয়, �দখিছ! 

জাহােজর মা ল, না, কী ওটা, �লখার সময় কােক িজে স করব? মা েলর �পেট �কােল ভিত�বই। ধন বাদ বািতঘর, এই া জনেক িনেয় িকছু

বলাবিলর অনু ান করার জন । 

বাংলােদেশ দীপ েরর পিরচয় 'বািতঘেরর দীপ র'। চ ােম বািত � েলেছ জাহাজবািড়র ন ায় ে র বইঘের। কত �য পাঠক! বইকারবাির

আমােদর �চাখ জুিড়েয় �গল। এই যুবক এবার �মেতেছ ঢাকার 'িব সািহত েকে ' কেয়ক হাজার � ায়ার ফুেটর বইেকে র। পায়ণ �শেষর

পেথ। আমরা আশাবাদী। 

 

ানীয়জনরা বেলন িচটাগাঙ। আমরা চ াম। িনেজেদর মেধ  কথা  করেল ধু তািকেয় থাকা ছাড়া �কানও উপায় �নই। িচটাগােঙ কুিম া

�নায়াখািলর কথ ভাষার ছ  চেল। না-বুঝেলও অনুভব করা যায়। মােয়র ভাষা আমার মুখ িদেয়ও �বিরেয় পেড় আনমেন। পেত ার

সমু ৈসকেত যাবার বােস এমন কেথাপকথেনর ছ  উপেভাগ করিছলাম। সিত , বাংলায় কত শ ভা ার! কত কত �লাকভাষা! 

 

দীঘার সমুে  �ঢউ আর গজ�ন। পেত া শা । বড় হেল শা  হয়? বড়, না, গভীর? কণ�ফুিল �থেক এখােন যােক বেল কৃত জাহাজ! �স জাহাজ

দূর-�চােখ �দখিছলাম ব  দূের �নাঙরকরা। তার আশপাশ �ছাট েলা পাহারায় �যন। �গানা যায় না। িখিদরপুের যা �দেখিছ, এর �চেয় অিতকম।

তার জন ই িক বড় কের �লখা: সমৃি র ণ� ার? 

বাংলােদেশর এই াকৃিতক স দ সিত ই গেব�র। যারা াণভের ওই কৃিত হণ কের যাি , তা টাকাপয়সা বা �সানা িদেয় নয়, �স-মূল  কী,

মাপ করেত সময় লাগেব! 

পুন  - এখােন গািড়র ন র �লখার িনয়ম: চ  �মে া গ ২০১৭



 

ঢাকায়
আবার

�মসবাহ

বেল

িদেয়িছেলন কনকড� মােক�েট যাওয়ার পেথ দীপনপুর ঘুের আসেবন। দীপনপুর? �স াম

�কাথায়? না। এটাও বইবািড়। পিরচালক িচিকৎসক। ামীর ৃিতেক স ান জািনেয় এই

িবপিণ চালান। কথা হল একটু ণ। এঁেদর সে  ব বসার আ হ �রেখ িবদায় িনলাম। 

কনকড�-এও অেনক িবপিণ। কাশনা। সাজােনােগাছােনা। ' কৃিত'ও এখােন। হািবেবর

আিতেথ  ইিলশ-িখচুিড় ধু মুেখ নয়, অ রজুেড় �রেখ িদলাম। ঢাকা �তা রা  একটা।

প.ব. �থেক একটু বড়, িক  আিতথ  আর ব বহাের আমােদর �থেক বড়ই বড় মেন হল।

ঢাকা আর চ ামেক একেযােগ জানাই িবজয়ার েভ া। 

 

মুি যুে র সময় এেসিছলাম। বয়েস আিম পূণ�িকেশার। পেরর বছরই

বি জীবন �ছেড় যাব। কলকাতা পুেরাপুির নকশাল। �রিডওেত াধীন

বাংলােদশ �বতারেক  - আমার �সানার বাংলা/আিম �তামায় ভালবািস।

রা াঘােট নতুন মুখ। দালানবািড় �দখেত �দখেত মানুষ হাঁটেছ। িজে স

করেল, 'জয় বাংলা।' তখনকার সামিরক শাসেনর িবপে  �তির হেয়িছল

িসেনমাটা। ছিবেত এই গানটাও িছল। চািবর �গাছা মিহলার আঁচেল। একাই

শাসন কেরন। তার িনেদ�েশই চেল �গাটা �দশ। ব  সং ােমর পর �দশ

াধীন হল। িক  িছিটেয় পাকেসনােদর রাজাকার। ওেদর হােতই ঢাকায় খুন

হন চলি কার জিহর রায়হান। ঢাকায় আমার অিতিথিনবাস �মসবাউি েনর

বািড়। তার �থেক অ  দূেরই পিরচালেকর নােম এই � াগৃহ। বািড়টার

সামেন দাঁিড়েয় ইে  হি ল গানটা আবার গাই: আমার �সানার বাংলা/ আিম

�তামায় ভালবািস... 

ঢাকার কেলজি ট 'বাংলাবাজার'-এর ছিব ধরেত ভুেল �গিছ বেল িদেত

পারলাম না। ওখানকার কাশক নওেরাজ সািহত স ােরর জজ�ভাই

বলেলন, এ অ েল ায় -হাজার কাশক। সিত , অবাক হওয়ার মেতা।

পাঠ বই ইসলািম- কাশনা �বিশ অবশ । এখােনও কাটাকািট- কাশক।

সািহত - কাশনায় �য সব বই �দখলাম, রীিতমেতা ঈষ�নীয়। িবিভ  বই

�দেখ মেন হি ল, বইটা যিদ আিম �পতাম! 

অিভজাত এলাকা শাহবাগ। ধানমি । লশন। পুরেনা প ন। আরও। সব

�তা জািন না এখনও! 'ত িশলা' জানতাম। বই �নন। িক  পিরচালক

িদিদেক �দেখই মেন হল, শাি িনেকতেন িশ কতার সে  যু । পিরচেয়

জানলাম, যেশােরর কন া। রাজনীিতেত িছেলন দীঘ�িদন। তার আেগই

সািহেত  অনুরাগ। চাকির কেরেছন। �পাষাল না। িঠক করেলন বইব বসা

করেবন। করেলনও। এই জীিবকায় বয়স তাঁর সাতাশ বছর। পির  এই

ব ি ে র সে  বার েয়ক �দখা হল। কথা হল অেনক। আশাকথা। 

 

ঢাকার 'িবউিট �বািড�ং'-এর কলকাতার

কিফহাউেসর মেতা স ান। ইিতহােসর সা  িনেয়

অব ান করেছ বািড়টা। �লখক িচ িশ ী

রাজনীিতিবদ, �ক আেসনিন? জজ�ভাই

�মসবাহউি ন আর বাংলাবাজােরর সফরস ী

জাহা ীর �লাডেশিডং-এর মেধ  �মাবাইেল আেলা

ািলেয় �দখাি েলন। খাওয়ার জায়গা, ঘর েলা।

�দওয়ােল স বত খ াত মানুষেদর নাম �লখা

িছল। �ছা  বাগােনর �কােণ কিব শামসুর

রাহমােনর ৃিতফলক �দেখ �বিরেয় এলাম।  

গ  করিছেলন �সই সব ব ি , যাঁেদর পদধূিলর

িচ  �রেখ িদেয়েছ বািড়টা। িবউিট �বািড�ং। কত

নাম। িবখ াতজনেদর সব নাম জািনও না। মুিজবর

রহমান ধু মেন আেছ। ওনারা বলিছেলন, ঢাকার

বইমােক�ট 'বাংলাবাজার' ঘুরেবন অথচ এই

ৃিতিবজিড়ত �বািড�ং না-�দেখ �গেল দয় অপূণ�

রেয় যােব। 

�শানা �গল, পুেরাপুির সরকার নয়, তার নজরদাির

আেছ বািড়িট িঘের। �যমনিট আমােদর কলকাতার কিফহাউস। তক� নীলনকশা ণয় রাজনীিত - এক কথায় ইে েলকচুয়ালেদর িনজ -অ ন।

আমােদর পির মা অেনকটা অমন মানিসকতায়। 

 



ঢাকার িভে ািরয়া পাক� ঘুের ঘুের চলার মেধ  �দিখ অদূের জগ াথ

িব িবদ ালয়। �গালাকৃিত নামিট �দেখই মেন পেড় জগ াথ হেলর কথা। এর

মেধ ই িক �সই ব  হত ালীলা সংঘিটত কের পাক ও রাজাকারবািহনী। আমরা

দাঁিড়েয় পড়লাম এমনই �কানও বীর সং ামীেদর ারকপীেঠ। সহচর

ইসমাইলেক অনুেরাধ জানাই ছিব �তালার জন । শহীদ ারক েক া ী

�রেখ আমােদর ৃিত �রেখ �দওয়ার �সই সময় �বলা ি হর। 

শহর পির মা �ফর । অেচনা �দেখ নাগিরকরা বুঝেত পাের, িবেদশী

আমরা। এ ভােবই শহর ঘুির। অেটা ও �দেশ িসএনিজ নােম পিরিচত। কখনও

বােসও যাতায়াত। িক  আধঘ ার পথ লােগ �দড় ঘ া। এত জ াম। অ ত

এমন অিভ তা। অন েদর হয়েতা অন । তবু ঢাকা বা চ ােমর মায়া ছাড়েছ

না। �থেক �থেকই মেন পড়েছ। মন পেড় থাকার মায়া হয়েতা এ ভােবই গেড়

ওেঠ, রেয় যায় িচ  হেয়! 

ঢাকা শহের িদকিবিদক তাকােল খািল ব া  আর �র ুের । �কাথাও িঘি ,

�কাথাও কলকাতােক ল ায় �ফেল �দেব। মানুষ না-�দেখ �দিখ যিদ, উ ত

�কানও �মে ািসিটর আদল। �দাতলা বাস �দেখ, �ঘাড়ার গািড়র টকটক,

রাজাবাজার িকংবা িখিদরপুেরর রাজপথ সে  এেসেছ বুিঝ। এই বাস �দেখ

খািনক অেচতেন চলিছলাম। িশয়ালদার ক াে ল হাসপাতােলর (নীলরতন

সরকার হাসপাতাল) সামেন �থেক ডা ার �দিখেয় �দাতলা বােসর বায়না

করতাম। �রােগেভাগা আমার কথায় বাবা রািজ হত। �দাতলা বাস হাওড়ার

ি জ আকাশবাণী �শশেবর । এ-বাস কলকাতায় �নই আর। �সই বােস

নামার সময় একিদন ক া র ভাড়া চাইেলন। বাবা বলল, হেয় �গেছ! 

বাবা িটিকট কােটিন। দশ পয়সাও যিদ বাঁচােনা যায়! হাসপাতােলর িবনা

পয়সার িচিকৎসা, বাসভাড়া বাঁচােনা, বি বািড়র দশ টাকা ভাড়া িদেয় �স

জীবেন িক খারাপ িছলাম? 

এর পর ঢাকা �ছেড় িফরব পুরেনা বাসায়। �টর পাি , আমার অিতিথ-অ ল

�গ ািরয়ার িমলব ারাক, �মসবাহর ১৯০৫ সােল �তির বািড়র �দাতলার �মেঝর শীতলতা আমােদর পরম আদর িদেয়িছল। �ভােরর আজান

মা াসায় পড়া িশ রা জানলই না কলকাতা �থেক অিতিথ এেসিছল জন। িক  �য-�ভাের যা াসময় তখন ওরা ব  থাকেব উ কে

পড়া েনায়। তবু �য যাব আমরা! 

জল এখন িনিশ ভূিম। িডম ছাড়েব ওরা। িবর  করা যােব না। ধরা যােব না। িতন মাস ওেদর �থেক দূের থাকেত হেব। ইে  হেলও ওেদর পাব

না। বাংলােদশ সরকার বছের বার এমন িনেষধা া জাির �রেখেছ। এি ল আর অে াবর। এি েল িনেষধ িছল বেল ঢাকার রা াঘাট ভের

উেঠিছল েপািল ইিলেশ। �শানা �গল, বইমােক�ট বাংলাবাজােরর পােশ ঝাঁকার মেধ ও হািজর িছল পস দ ইিলেশর ঝাঁক। আমরা �মসবার

বািড়েত �ঝাল ভাজা সেষ�বাটা িদেয় �রাজই ায়... 

ধু কুম নয়, ধীবরবৃ  চালগম িকছু নগদও পান ওই সময়। মাছ ধরেত না-পারেলও অন  কেম� বাধা �নই। �দখলাম, ঢাকার মাছবাজাের পুিলশ

�মাতােয়ন। ১ অে াবর �থেক �দড় মাস ইিলশ িবি ও ব । �কমন না? আমােদর �দেশও এই িনেষধা া বলবত। মানা হয় কই? �ঢেল িবেকাে

�খাকা-ইিলশ। পুিলশ? �দিখ না �তা! থাকেত পাের, �চাখ যায়িন।

�ফরা

আমার ঘিড়র সময় সকাল ৮-২৫. ঢাকা-কলকাতা �ম ী-এ ে স যা া করল। যমুনা �সতু পার হেত ায় দশ িমিনট। নদীমেধ  িকছু �দখা। চর।

িকংবা পাড়। �পিরেয়ই �দখলাম ফলক। ব ব ু �সতু। 

এখন �ছেড়-আসা ি য়জনেদর �ফান পাি । মনখারাপ। পার হেয় যাে  ঈ রদী জংশন। ফলকটাও আড়াল হল এইমা । তবু, িফরেত �তা

হেবই! 

িক  যা রণীয় হেয় থাকেব, �য �য ঘটনা িব  হেয় থাকেব, তার মেধ  বাংলােদেশর থমে ণীর �দিনেকর স াদক মিতউর রহমােনর সে

�সৗজন সা াত। িতিন আমােদর �যৗথজীবেনর মধ মিণ হেয় ছিব তুলেলন। 

 

সহকম�ীেদর পরামশ� িদেলন, অধীরবাবুেক

�পেয়ছ যখন, কাশনার খুঁিটনািট �জেন নাও।

থমার দািয় ভার জাফরভাইেয়র হােত। যুবক

স াদক। তাঁর সে  িনিবড় হেয় রইলাম িদন। 

িদন পর িলিখত প । এক এক কের

আমার দশ�ন এবং আিম যা বুিঝ, �সই মেতা

উ র িদলাম। অিণমাও বলিছল িনেজর মেতাই।

পের মধ া েভাজ। �যন ফাইভ ার ব ব া।

অবশ  মিতভাইেয়র িনেদ�শ িছল, অধীরবাবুর

কাছ �থেক না-�জেন �খেত �দেব না! মজার

মানুষ িহেসেবও �দখলাম তাঁেক। 

কম�জীবেন পঁয়ি শ বছর িছলাম এমনই এক

সং ায়। অবশ  িন পদ। ওই পেদই অবসর।

স ান �পলাম ' থম আেলা'য়। আমার

িত ােনর কথা মেন পড়িছল। আবার মেনও

হল, দী া �তা পূব�তন আ েমই! 

'বাংলার মুখ আিম �দিখয়ািছ।' ভুল হেল ব ু,

মা করেবন। ধু ঢাকা আর চ ােম �দখা দৃশ । �গাটা বাংলােদশ পির মার আর িকছু যিদ কপােল জুটত! জীবেন পূণ�তা িদেত �নই। তা হেল

টান থােক। টান মােন �দহ যিদ কলকাতা, ধড় তেব বাংলােদশ। আমার �শশবভূিম। এ-ভূিম �দেহ �কন এমন ভােব পিল �ফেল �গল? ভািগ স

মােয়র সংসারে ে  যাইিন! �য াম তার িনয়িত িছল, �য ােমর উেঠােন আঁচলধরা চলাচল িছল আমার, ওই ােম �গলাম না। �গেল �দখােচাখ

যিদ সহ  করেত না-পাের? 

 

এগােরা িদন তাই কাটল বুিড়গ া তীরলােগায়া �গ ািরয়া িমলব ারােক। সে য় �বড়ােত আসা। পুের পাড় ধের নতুন ঢাকা যাওয়া। ধীের ধীের

�চনা হেয় যাে । বুিড়গ ায় �চাখ-আঁকা জাহােজর সাির পূণ� িব ােম। মেন পড়ল, রাজাপুেরর ওই �চাখিচ ণ ল ই �তা িনেত আসত আমােদর!

এখােনও িক িনেত আসেছ মা ও �ছেলেক? 

আমার নীরব মেনপড়া েলা িফিরেয় িনেয় এলাম। সকলেক বেল এেসিছ, আবার আসব! িক  কেব? িমেথ  বলা হেয় যােব না �তা? 

িফের এেসিছ ৬ মাচ� ২০.১৫ সমেয়। এবং িনিব�ে । :খ একটাই, ইিমে শন ও কা মস �চক করেত �গেদ সীমাে  ায় িতন ঘ া! দীঘ� সময়

িটেনর �শেডর তলায় েমাট গরেম বুেড়াবুিড় �স  হলাম। চারিদক �চৗেকা খাঁচা। �পাটলাপুটিল �টেন িনেয় যাওয়া আর �স েলা �ফর টানা!



চলিতপেথ খািল মিড় খাওয়া। দশ�নায়

�দিশিবেদিশ িমিলেয় বােরাটা কাউ ার। এখােন

একঘ া কম। েনিছ, িবেদেশ নািক গািড়র

মেধ ই �চিকং। এই ই �দশ অ ত �তমন না-

�হাক, যাতায়ােত সময় এবং দ�শা কমােনার

জন  যিদ একটু ভােবন, জািন�টা সুেখর হয়!

�শষ দৃশ±

'তুই এত কামাই কিরস ক া �র?' বালক ুেল

ায়ই নতাম। ধু স ার নয়, ব ুরাও জানেত

চাইত। অেনক িমেথ  বেলিছ। সিত  �যটা, তা

মােয়র অি মযা ার আেগর িদন েলায় মানুষ

�যমন কাটায়, মােয়রও �তমন অব া তখন। তা

�দেখ ুেলর পেথ িগেয়ও িফের আসতাম। মা

বুেঝও বলেত পারত না। হয়েতা �ভেবেছ াণটা

যাওয়ার সময় তার �ছাট �ছেলটা অ ত কােছ

থাক! তার জন  কামাই হত। জীবেন পাঠমি ের

না-িগেয়ও যিদ �বঁেচ থাকা জীবেন মা থােক, তেব �সই অ ীকাের রািজ হতাম। 

�দখা হল জৈনক মুসলমান ব ি র সে । আরবেদেশ রাজিমি র কাজ কেরন। কলকাতা যাে ন ীেক িচিকৎসা করােত। বাংলােদেশর ডা ােরর

সে হ, িলভাের ক া ার। 

বাংলােদশ �ফরতকােল কামরার মানুষিটেক �দেখ আমার বাবা মেন হি ল। এমন কের কত বার এমন ভােবই মােয়র মাথায় হাত �রেখ

কলকাতা ডা ার �দখােত আনত না? 

�লখাটা এ জন  নয়। �গেদ সীমাে র �চিকং-এ অেপ ারত দীঘ� সমেয় এক জন নানান পরামশ� িদে ন। কােন এল, কলকাতার ন�ামধারী এক

�বসরকাির হাসপাতােলর নািড়ন  বুিঝেয় িদি ল। এমনকী কলকাতা � শন �থেক এঁেদর িনেয় যাওয়ারও ব ব া কের িদে ন। �চ াই

যাওয়ার দরকার কী! 

ভাবিছলাম, �লাকটা কী কের জানল? আর কাউেক িঠক কের এেসেছ? অিভবাসন দফতর িকংবা পুিলশ িকছু �খাঁজ পায় না? সরল নাগিরকেদর

এমন তারণা খুবই কে র। অেনক সহায়হীন মানুষ আেসন ভারেত সু  হওয়ার আশায়। পেথই �য এমন ফাঁদ! কী সু র বাক ালাপ! �যন

ঈ রই পািঠেয়েছ তােক! 

িকছু সাবধান করার ইে য় বলেত যাব, ী অিণমা বলল, এ সেব �যও না। িক  কী কের �থেম থািক? ও িদেক তাঁর �ফােন চাজ� ফুিরেয়েছ।

আমােদর কারও চাজ�ার লাগেছ না। িছটমহল �থেক তাঁর শ ালক আসেবন। কলকাতা � শন আসেত চলল, �ফােন িকছুেতই লাগেছ না। অথচ

থম ভারেত আসা। 

আমােদর িনেত �ছাট �ছেল এেসিছল। ওর মা �তা দীঘ� ব বধােনর � েহ জিড়েয় চু ন করল। িপছন িফের �দখলাম, বাবার মেতা মানুষিট তাঁর

ীেক ায় পাঁজােকাল আর সুটেকশ িনেয় �ছঁচেড় �ছঁচেড় � শেন ঢুকেছন। দালাল �লাকটা কাছাকািছই �তা িছল! 

বািড় এেস কত গ ! রাত �বিশ গভীর হয়িন।  

ভািব িছটমহল �থেক �পৗঁেছেছ ওই শ ালক? নািক এখনও অেপ ায়? অথবা হাসপাতােলর াইেভট কার িনেয় �গল তাঁেদর?

 

গাংিচল কাশনার াণপু ষ ও আন বাজার �গা ীর া ন কম�ী অধীর িব াস ভােলাবােসন �ছাটেদর জন  কলম ধরেত।

দীঘ�িদন ধের িলখেছন িবিভ  প পি কায়। স িত কাশ করেছন গাংিচল পি কা। কািশত বই – 'পুণ  গ ার

কাছাকািছ,' 'চেলা ইি য়া,' �ছাটেদর চার খে  'উেড়াজাহাজ' ইত ািদ। �ছাটেদর �লখার জন  �পেয়েছন 'িবদ াসাগর'

পুর ার। �ছেলেবলা �কেটেছ ওপার বাংলায়। কলকাতায় এেস বি জীবেন সং াম কেরেছন �রােজর �বঁেচ থাকার জন ।

দীঘ�িদেনর ই া িছল জ ভূিমেক িফের �দখার। �সই ই াপূরেণর কািহিনই িলখেলন এবার আমােদর ছুিট-�ত। তাঁর �লখা

থম মণকািহিন।

 



 

 

িদেন িদেন বধ�মােন

তপন পাল
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মন উচাটন 

চেলা বৃ াবন  

িক  যাই কী কের? পরপর চারেট রিববার চেল �গল, আিম ঘের বসা। বািড় �থেক �বেরােত িদে  না; ব  গরম। তা গরম িক ভারতবেষ� এই

থম পড়েছ? অবেশেষ ায় হােত পােয় ধের �বেরাবার ব ব া করা �গল; খুব দূের নয়, বধ�মান। �রলগািড়েত নয়, িনেজর গািড়েত, িনেজ

চািলেয় নয়, সারিথর হােত। ঘুরেত �বিরেয় সে  �কউ থাকেল আমার িবর  লােগ, িক  কীই বা করা যােব! এযা া কপােল সুখ �নই �বাঝা

যাে ।  

১৪ই জুন, ২০১৭। সাতটায় বািড় �থেক �বিরেয় িবমানব র। বধ�মােন উেড়াজাহাজ যায় না জািন, তেব �চ া কের �দখেত �দাষ িক! তারপর

উেড়াজাহাজ না �পেয় �ভেস পড়লাম �বলঘিরয়া এ ে সওেয়েত। �রললাইন, রা া, নদী সব নীেচ, আমরা উেড় চেলিছ উেড়াজাহােজর মতই

ায়। তেব �বিশ ণ সুখ কপােল সইল না, ডানকুিনর কাছাকািছ িগেয় ভূিম শ�। ডাইেন �বঁেক গ�াপুর এ ে সওেয়। পিথমেধ  শি গেড়

বাধ তামূলক ল াংচা ও শশাভ ণ, িব র �রললাইন, খাল, রা া িডিঙেয় বধ�মান। 

বধ�মান শহরটা আমার খুব কােছর। তার সে

আমার থম �দখা ১৯৬৮-র িডেস ের। আমার

তখন প ম � ণী। মধুপুের াউেটর

অ ােসািসেয়শন ক া  �সের �ফরার সময়

াউটমা ার িনম�লদা �সবার আমােদর ঘুিরেয়

�দিখেয়িছেলন যথা েম আসানেসাল, রািনগ ,

গ�াপুর ও বধ�মান। �কন? তদানী ন �চতনায়

মধুপুর িছল অেনক দূর - সুদূর পি েম।

অতদূের যখন যাি ই, আর আসা হয় কী না

হয়, তাই এেসিছ যখন, তখন ঘুের যাওয়াই ভাল

– এই িছল মানিসকতা। তারপর িকছু না হেলও

প াশবার এই শহের এেসিছ। বধ�মান িচরকালই

আমার ি য় িদনা মণ গ ব । �রলগািড় �দখা

হয়, আড়াই ফুেটর ন ােরােগজ �রলগািড় চালু

থাকাকালীন এখান �থেকই কােটায়া �যতাম।

তারপর বলগনা অবিধ ডেগজ হল। এখন �তা

আড়াই ফুেটর ন ােরােগজ �রলগািড় ৃিতর স ল।  

বধ�মােনর ইিতহাস অিত াচীন। গলিসর ম সা ল ােম া  ষ  শতেকর তা িলিপেত বধ�মান নােমর উে খ আেছ। ১৬৫৬ �থেক ১৯৫৬

বধ�মান িছল বধ�মােনর রাজার শাসেন। থেম মুঘল, পরবত�ীকােল ি িটেশর দাি ণ পু  রাজপিরবারিট আদেত প াবী। আকবেরর রাজ কােল

(১৫৫৬ – ১৬০৫) আবুল ফজল আর ফাইিজর উৎপােত িতিতিবর  িপর বহরম বধ�মােন আ ানা গােড়ন। স ী পান জয়পালেক। সংহিতর,

স ীিতর, সহেচতনার �সই ধারা আজও বহমান। বধ�মান �রলে শন চালু হয় ১৮৫৫-�ত। ১৮৬৫ সােল বধ�মান �পৗরসভা গিঠত হয়, স বত

১৮৬৩ সােল কালা েরর মহামারী ি িটশেদর জন া  িনেয় ভাবেত বাধ  কেরিছল। । ১৮৫৫ – ৫৭-র সাঁওতাল িবে ােহ রাজারা ি িটশেদর খুব

সাহায  কেরিছেলন। ১৯০৫-�ত ব ভে র িতবােদ উ াল হেয়িছল বধ�মান। রাজ কেলেজর িকছু ছা  'বে  মাতরম' বলার দােয় বিহ ৃত

হেয়িছেলন। ১৮ মাচ�, ১৯২৩ িখলাফত আে ালেনর �জের সারা বধ�মােন হরতাল। 

-২-  

এবার বত�মােন। শহের না ঢুেক ওই সড়ক বরাবর এিগেয় বাঁকা নদী আর িডিভিস খাল �পিরেয় কা ননগেরর ক ােল রী কালীবািড়। অেনকখািন

জায়গা িনেয় ছিড়েয় িছিটেয় কেয়কিট মি র। র ণােব ণ চমৎকার। ১৯১৩ ি াে  (১৩২০ ব া ) দােমাদর নেদর বন ার সময় বধ�মান

শহেরর পি েম নদীগভ� �থেক এই কালীমূিত� পাওয়া যায়। মূিত�িটর বয়স অিনণ�ীত। অ থানুগ মূিত�িট িতন ফুট চওড়া ও পাঁচ ফুট ল া একিট

অখ  পাথর �খািদত অ ভূজা িব হ। গলায় নরমু মালা, পদতেল িশব ও তাঁর ইপােশ ই সহচরী। আটিট হােত নরমু , শ , চ , ধনু, খড়্গ,

পাশ ইত ািদ। অ ভুজা মু মালাধািরণী শূলপািণনী �দবীর শরীেরর সবকিট অি  দৃশ মানা; তাই িতিন ক ােল রী। �পাড়ামািটর প ােনলেশািভত

মি রিট ত মেত িতি ত বেল জনিব াস। 

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনার  ছ
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শহের িফের বধ�মােন র িশব তথা �মাটা িশব।

১৯৭৩ সােল আলমগে র িভখািরবাগােন মািট

খুঁড়েত িগেয় এই অিতকায় িশবিল িট পাওয়া

যায়, পি তেদর মেত এিট াদশ শতেকর।

পি মবে র আর �কাথাও এত বড় িশবিল

আেছ বেল জানা �নই। ওিড়শার ভূষে র

িশবিলে র সে  ইিন তুলনীয়। 

শহেরর বুেক পা াত  াপেত র এক উদাহরণ

চাচ� িমশনাির �সাসাইিট কতৃ�ক িনিম�ত

াই চাচ�। ই  ইি য়া �কা ািনর ক াে ন

চাল�স ুয়াট� এর র ণােব েণর জন  বধ�মােনর

মহারাজার কাছ �থেক বাৎসিরক সােড় বােরা

টাকা অনুদান �পেতন বেল কাশ। 

শহেরর ায় �ক েল িবজয় �তারণ। ১৯০৩

সােল বধ�মানরাজ িবজয়চাঁদ মহতােবর

আেদশ েম, লড� কাজ�েনর আগমন উপলে  িনিম�ত। জনমানেস বল িব াস এিট মু ইেয়র '�গটওেয় অফ ইি য়া'র আদেল �তির;

িরকশাওয়ালারা বল আ িব ােস �লাকেক তা বেলও থােক। এেদেশ ইিতহাসিবদ হেত �তা আর পড়ােশানা করেত হয় না। বৃ াবেন �গেল

পা ারা ই ােতর �দালনা �দিখেয় বেল এই �দালনায় রাধা-কৃ  লেতন। তারপর খুঁিটেয় �দখেল �দখা যায় তােত টাটা ি েলর ছাপ মারা।

মু ইেয়র '�গটওেয় অফ ইি য়া' িনিম�ত ১৯২৪ সােল, িবজয়েতারেণর অেনক পের। বধ�মােনর রাজ ইিতহােসর একটা অ  হল িবজয়েতারণ।

পােশই রাম সােদর লিস র �দাকান। িটই এখন অিতিবখ াত; '�সানার হােত �সানার কাঁকন, �ক কার অল ার।' রাম সােদর �দাকান

িবজয়েতারেণর অল ার, না িবজয়েতারণ রাম সােদর �দাকােনর! 

এক রাজকেন র আ হত ার সক ণ আখ ানিবজিড়ত বার য়াির মহারাজ িকরীটীচাঁদ কতৃ�ক িনিম�ত বােরা দরজার াসাদ; যিদও এ েণ একিটই

দৃ । বরদা ও িচতুয়ার জিমদার বাবুরা বধ�মােনর মহারাজার াসাদ দখল কেরন, তােদর অত াচাের রাজকন া আ হত া কেরন। িতেশাধ িনেত

মহারাজ িকরীটীচাঁদ বরদা ও িচতুয়া দখল কের িবজয় ারক েপ এই াসাদ িনম�াণ কেরন। জািন না এই আখ ােনর ঐিতহািসক াসি কতা

কতটুকু।  

দােমাদর নদ সদরঘােটর �সতুর ওপর �থেক �দখা। তারপর ছুঁেয় ছুঁেয় �দখা মৃগদাব, বধ�মানরাজ িবজয়চাঁদ মহতােবর সমািধ, িবজয়বাহার,

�গালাপ বাগ (১৮৮৪ �ত ািপত, �রামান গিথক াপেত র দা লবাহার াসাদ এখােনই। কৃ সায়র ৩৩ একর জিম িনেয় - ১৬৯১ সােল িনিম�ত

এই কৃি ম দিট এখন পুেরাদ র পাক�। নবাব বািড় ৩০০ বছেরর পুরেনা, ইে া-িসিরয়ান াপেত র িনদশ�ন। রাজবািড় মহতাব মি ল ১৮৫১

সােল িনিম�ত; এখন িব িবদ ালয়, কেলজ, সরকাির অিফস। রমনা বাগান �গালাপ বােগর পূব�িদেক, রািন জিকেশারী িনিম�ত রাণীসায়র। 
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এর আেগ অেনকবারই বধ�মােন িগেয়িছ, িক  �কানবােরই সব�ম লা মি ের �ভাগ খাওয়া হেয় ওেঠ িন; কারণ �ভাগ �খেত হেল কুপন কাটেত

হয় সকাল নটার মেধ । এবাের এক স দয় ব ু দািয়  িনেয়িছেলন, আেগর িদন কুপন �কেট �রেখিছেলন। অতএব পুর সােড় বােরাটার মেধ

আিম মি ের। 

মি র িনম�াণ ও িব হ িত া কেরিছেলন মহারাজা মহতীচাঁেদর কন া ধনেদিহ �দবী। িত াকাল ১৮৭৪ সােলর ২ আষাঢ়। অেনকখািন জায়গা

জুেড় মি র া ণ; তার মধ মিণ িবশাল নবর  মি র। মি ের েবশ ােরর উ ের গভ�গৃেহ আসীন ধেন রী শি েদবী ও ধেন র িশব।

স �ম লা মি র া েণ িশবমি র পাঁচিট; ত েধ  আটচালা িশবমি র িট িনিম�ত হেয়িছল রাজা িচ েসেনর আমেল। নাটমি র সংল

আরও িতনিট িশবমি র। নাটমি েরর �দওয়ােল উৎকীণ� াকারিলিপ িন পঃ  

বধ�মানািধ া ী �দবী স �ম লা মি র অিবভ  বাংলার থম "নবর " মি র �দবী কি  পাথের অ াদশভুজা িসংহবািহনী মিহষমি �নী

ল ী পী মূি �। 

১৭০২ ী াে  বধ�মােনর মহারাজ কীি �চাঁদ মি র িত া কেরন। নবর  মি েরর গভ�গৃেহ পার িসংহাসন �দবীর আসন। কি পাথের �খািদত

�দবী অ াদশভূজা। মূিত�র চরণতেল মিহষ। মিহষমিদ�নী মূিত� এখােন স �ম লা নােম পূিজত হন। ম রা মূিত� নােমও এই িব হ অিভিহত।

মূিত�র নীেচ অ  িকছু একটা �লখা আেছ। যার পােঠা ার করা এখনও পয�  স ব হয়িন। এই মি ের সূয�েদব িনত পূিজত। �লাকিব ােস,

বধ�মােনর উ ের স �ম লা প ীর এক বাগিদ বািড়েত িছল �দবীিব হিট। বাগদীরা �ছাট এক টুকেরা পাথরখে র ওপর �গঁিড়, গিল, িঝনুক,

শামুক ভাঙেতন। চুেনািলরা পের এেস �খাল েলা কুিড়েয় িনেয় �যত চুন �তির করার জন । একিদন গিল, িঝনুেকর সােথ ভুল েম মতা ের

�দবী ই ায় পাথরখ িটও িনেয় যায় চুেনািলরা। �পাড়ােনার সময় �খাল িল আ েন পুেড় �গেলও �শষপয�  অিবকৃত �থেক যায় কােলা এক

রখ । তারপর �যমনিট হয় আর কী!  পাওয়া, �দববাণী; �স এক হইহই কা । চুেনািলরা রখ িট িনেয় �গেলন এক া েণর কােছ।

ইিতমেধ  বধ�মােনর মহারাজ িচ েসন রায় ে  �দেখেছন এক �দবীমূিত� তাঁেক আেদশ িদেয় বলেছন �দবী অবেহিলত অব ায় পেড় আেছন

দােমাদেরর জেল। মহারাজ �যন �দবীেক উ ার কের এেন িত া কেরন। রাজা মহারাজা মানুষ, েয়কটা  না �দখেল, -চারেট মি র

িত া না করেল চেল! আর ঠাকুর �দবতারাও এমন একেদশদশ�ী �য তারা কদাচ গিরব রেবা �লাকেক  �দন না, জােনন এেদর  িদেয়

লাভ �নই। সিত ই! টাকার কী মাহা  মাইির!  

অগত া সকাল হেতই �ঘাড়া ছুিটেয় দােমাদরতেট। তদ িপ িডিভিস হয়িন; তাই �কউ বাধাও িদল না। িগেয় �দেখন একটা �লাক বাসন মাজেছ।

সমীপবত�ী হেত ভুল ভাঙল, রাজামশাই �দখেলন এক া ণ একিট রখ  মাজ�না করেছন। �কাই িমল গ য়া। মহারাজ িব হিট চাইেলন, িক

া ণ নারাজ! তা রাজামশাই কী আর জানেতন না এই সব 'িসচুেয়শন' �কমন কের 'ট াকল' করেত হয়! তাই বংশপর রায় ঠ ােঙর উপর ঠ াং

তুেল খাওয়ার িত িত - মহারাজ িত িত িদেলন ওই া ণই বংশপর রায় �দবীর িনত পুেজার অিধকারী হেবন। ঝােমলা িমটল, সব ভাল

যার �শষ ভােলা। মহারাজ কীি �চাঁদ িনিম�ত মি ের �দবী স �ম লা িতি ত হেলন মহাসমােরােহ। া ণ �পেলন িনত পুেজার ভার। �সই

ািডশন সমােন চলেছ। পরাম চ বত�ীর ধম�ম েল �দবীর উে খ আেছ। ফেল াচীন  িনেয় �কানও সংশয় �নই। আিম বাউ ুেল মানুষ,

মি ের মসিজেদ ঘুের �বড়াই। তাই এরকম গ  েন েন অভ । কারা এসব গ  িব াস কের তাও জািন না। যারা �লাকমুেখ এই গ িলর

উ াতা, তাঁেদর ক নাশি র দীনতা ায়ই মনেক পীড়া �দয়। সব মি েরর গ ই এক ধাঁেচর,  হেলই বেল �দওয়া যায় এরপর কী হেব –

�শানার আ হ অ িহ�ত হয়।  �দখা আর �দববাণীর বাইের আর িকছু ভাবা �গল না; গ িলেক কের �তালা �গল না িকি ৎ বা বতািভি ক,



মানিবক মূল েবাধস ! তেব তােত আমার কী এেস যায়! আিম �তা এেসিছ �ভাগ �খেত!  

মি ের �পৗঁেছ �দখা �গল পংি েত অেনেকই অেপ মাণ। িতিরশ টাকায় �পটভরা, ায় িবেয়বািড়র খাওয়া; িক  �কান গিরব েব�া �লাক �চােখ

পড়ল না; স বত আমারই �চােখর �দােষ। সবই পাটভাঙা ধুিতশািড়েত, খিনজ জেলর �বাতল হােত, গািড় �চেপ �ভাগ �খেত আসা উ িব ,

উ মধ িব  মানুষ। এমনিক মি রচ ের যারা িভ া চাইেছন তােদরও �পাশাক ও গা বণ� �দেখ িঠক িভ ুক বেল মেন হল না। মা তখন বাইের,

গভ�গৃহ �ধায়ােমাছা হে । তা সা  হেতই �রশেমর রাজছে র ছায়ায় মা মি ের িফরেলন। �ভাগও  হল। �পালাও, আলুভাজা, পটলভাজা,

শাকভাজা। ভাত, ে া, সি  সহেযােগ ডাল, আলু ফুলকিপর তরকাির, পােয়স। িতিট পদই অতীব সু া , এবং �দওয়াও হে  অেনকবার

কের। ফেল আমার মামার মত িবেয়বািড়েত গাে িপে  �খেয় 'আর একটু খাওয়ার ইে  িছল; িদল না' বলার �কানও সুেযাগ �নই। পুের িখেদর

মুেখ গরম ভাত �পেয় আিমও অেনকটা �খেয় �ফললাম। পিরেবশনকারীরা স বত বুেঝিছেলন আিম বিহরাগত; আমােক সাদ িস ুর ফুল

িদেলন আলাদা কের। তাঁেদর স দয় বদান তায় আিম মু  হলাম। ঈ র বেল যিদ �কউ থােকন, িতিন তাঁেদর ম ল ক ন। 

সকােল মি র �খালার পর মা মুখ �ধান, সরবত খান। তারপর ম লারিত। ম লারিতর পর মা �চৗিকেত বেস �তল মােখন, তারপর প ামৃত

িদেয় ান, গহনা পিরধান ও িসংহাসেন উপেবশন। অতঃপর িনত পূজা। লুিচ সহেযােগ � কফা । এর মেধ ই ভ রা পুেজা িদেত থােকন। �বলা

সােড় বােরাটা �থেক একটার মেধ  অ েভাগ, তৎপের িদবািন া। িবেকেল মি র �খােল চারেটয়। সকােলর মতই ান কের গহনা পের

িসংহাসেন। পুেজা, স ারিত। রােত লুিচেভাগ। শীতেলর পর শয়ন। রাত সােড় আটটায় মি র ব । স �ম লার জমকােলা পূজা হয় গ�াপূজায়,

পাঁচিদন �মলা সহ। �চাখ কান �খালা রাখেল �বাঝা যায়, মােয়র আিথ�ক া  ভাল। আর হেব নাই বা �কন! অত  জা ত এই �দবীর কােছ

�কানও কামনা কের তা পূরণ হয়িন এমন কথা �কানও বধ�মানবাসী কদাচ �শােনিন। �য �কানও উৎসব-অনু ােন, িববােহ, অ াশেন, পয়লা

�বশাখ ও অ য়তৃতীয়ায় ব বসায়ীেদর নতুন খাতার ভসূচনায় বধ�মানবাসী মােয়র কােছ একবার আসেবই।  

�খেয় উেঠ বাদশািহ সড়ক ধের িকি ৎ এিগেয় তািলত, ডাইেন শকরার রা ায় উেঠই নবাবহােটর ১০৮ িশবমি র। িত িশবরাি েতই

সাতিদন ধের আরাধনা চেল িত া কাল হেতই। রািন িব ুকুমারী এই মি র িত া কেরন ১৭৮৮ সােল। অেনকখািন জায়গা জুেড়, চমৎকার

র ণােব ণ, চািরিভেত বড় বড় গাছ। ভরেপট খাওয়ার পর একটু ল া হেত মন আনচান কের। 

শহের িফের কমলাকা  কালীবািড়। কমলাকা  ভ াচায� (১৭৭২ - ১৮২০) মেহাদেয়র জ  মাতুলালয় বধ�মােনর চা া ােম। বধ�মােনর মহারাজ

�তজচ  তাঁর উ ৃ ল পু  তাপচ েক িশ া দী ায় উপযু  কের �তালার ভার �দন কমলাকা েক। বািড় �তির কের �দন লাকুি েত আর

মি র কের �দন �কাটালহােট। কমলাকা  �সখােন কালীমূিত� িত া কের প মু ীর আসেন সাধনা করেতন। িক  পুরেবলা, মি র তখন

ব । 

-৪- 

এবার �শষ গ ব । আমার বড় ি য়, িবষাদমাখা �শর আফগােনর সমািধ। পাঠক একবার কপালকু লার তৃতীয় পিরে দ - িতেযািগনী-গৃেহ

রণ ক ন। 'এ সমেয় �শর আফগান ব েদেশর সুবাদােরর অধীেন বধ�মােনর কম�াধ  হইয়া অবি িত কিরেতিছেলন। মিতিবিব বধ�মােন

আিসয়া �শর আফগােনর আলেয় উপনীত হইেলন।' এই চ েরর সে  আমার ভােলাবাসা দীঘ�কােলর। 

আিল কুিল ই ািজউ িছেলন পারেস র শাসেকর সফিচ�, অথ�াৎ খাদ  পিরেবশক। শাসক ি তীয় ইসমাইেলর মৃতু র পর �লাকিট ভাগ াে ষেণ

কা াহার, মুলতান। থেম মনসবদার, তারপর মুঘল দরবােরর �ছাটখাট সভাসদ। সভাসদ িমজ�া িঘয়াস �বেগর ীর মুঘল হােরেম যাতায়াত

িছল, ায়শই এমত সফের তার স ী হেতন কন া �মহ ি সা। স াট আকবর নািক কানাঘুেষা নিছেলন �য �মহ ি সার সে  যুবরাজ

�সিলেমর ই ু-িম ু চলেছ। তখন মুঘল দরবােরর সভাসদ আিমর ওমরাহেদর পিরবােরর সদস েদর িববােহ স ােটর অনুমিত লাগত। ১৫৯৪এ

স ােটর আেদেশ �মহ ি সার িববাহ হল আিল কুিল ই ািজউর সে । এর মেধ  িশকাের িগেয় এক বােঘর হাত �থেক যুবরাজ �সিলেমর াণ

বাঁচােলন আিল কুিল। যুবরাজ �খতাব িদেলন �শর আফগান। ১৬০৫-এ �সিলম জাহাি র নাম িনেয় স াট হেলন, আিল কুিলেক জায়িগরদার

কের পাঠােলন বধ�মােন। আর রাজা মানিসংহেক সিরেয় বাংলার সুেবদার করেলন ধ-ভাই �শখ খুবু কুতুবুি ন খান �কাকােক।  

১৬০৭-এ স াট �শর আফগানেক দরবাের

�ডেক পাঠােলন; অিভেযাগ তর। িতিন নািক

কত�েব  অবেহলা করেছন, আফগান িবে াহীেদর

সে  নািক তার ওঠাবসা। �শর আফগান �গেলন

না। এমত অবাধ তা সহ  করা যায় না;

কুতবুি ন যু যা া করেলন, আর �সই সে

ভািগেনয় িঘয়াসােক পাঠােলন �শর আফগানেক

বুিঝেয় িনেয় তাঁর কােছ িনেয় আসার জন । ৩০

�ম, ১৬০৭ �শর আফগান �গেল কুতবুি েনর

বািহনী তােক ব ী করার �চ া করেলন। �শর

আফগান আ মণ কের আহত করেলন

কুতবুি নেক। বািহনী ঝাঁিপেয় পেড় �কাতল

করল �শর আফগানেক। পরিদন কুতবুি ন �শর

আফগােনর অনুসারী হেলন। �সই �থেক িপর

বহরেমর ধম� ােন পাশাপািশ েয় কুতবুি ন ও

�শর আফগান। 

িদন এখন অেনকটাই বড়, তবুও িবেকল ঘনায়।

বন িতর ছায়ায় আঁধার নােম তাড়াতািড়। অলসতায় আিম চ ের, গািড় আেছ, বািড় �ফরার তাড়া �নই। পােশর পুকুের তর  ওেঠ, একটা

জলেঢাঁড়া সাঁতের চেল যায়। বেস থািক। 

�শর আফগােনর মৃতু র পর পবতী �মহ ি সা কন ােক িনেয় বািহনীর সে  িদি র পেথ। তখন নািক �শর আফগােনর ভূত তার প া াবন

কের, ডাকেত থােক, '�মেহর, �মেহর!' ভীত �সনাধ  িশরিন চড়ান, �চরাগ ালান ম লেকােটর দরগায়। মুখ নািমেয় চেল যান মৃত �শর

আফগান। আজও নািক বধ�মান �থেক ম লেকাট অবিধ বাদশািহ সড়েক রােতর িন িতেত �শানা যায় �সই মিরয়া আত�নাদ, '�মেহর, �মেহর।' 

খুব আ য� লােগ। অিভজাত এক মিহলা িকভােব চেল �যেত পােরন ামী হ ারেকর হাত ধের! িতেশাধ ৃহা জােগ না? �মহ ি সার িক ই া

হয়িন মের �যেত, ই া হয়িন িচৎকার কের গাল পাড়েত, অিভশাপ িদেত? ু া নারীর অিভশাপই �তা ফেল যায় বেল েনিছ; গা ারী ীকৃ ,



অ া ভী , ঘেসিট �বগম িমরন... উদাহরণ �তা

অেনক।  

একটা গ  নুন। ইরােকর আরব শাসক

হ াজ খিলফা ওসমােনর (৬ নেভ র ৬৪৪ –

১৭ জুন ৬৫৬) অনুমিত িনেয় মহ দ কািসমেক

পাঠােলন িস  িবজেয়। রাজা দািহর, িসে র

তদানী ন রাজা, িস ুতীের অরেরর যুে

পরািজত ও িনহত হেলন। তাঁর রািনরা সতী

হেলন। এক রািন, রািন লিদ, মহ দেক িববাহ

করেলন। রাজা দািহেরর ই অিববািহতা কন া,

রাজকুমারী সূয�েদবী ও রাজকুমারী মলেদবী

� িরত হেলন খিলফার কােছ, লুি ত

ব সাম ীর এক প মাংেশর অংশ েপ। এই

রাজকুমারী সূয�েদবী মহ দ কািসেমর মৃতু র

কারণ হেয়িছেলন। িতিহংসাপরায়ণা

রাজকুমারী খিলফার স ুেখ নীতা হেল খিলফা

তার পেসৗ েয� �মািহত হন। রাজকুমারী

জানান �য িতিন খিলফার �যাগ  নন; কারণ তাঁর

কােছ � িরত হওয়ার পূেব� িতিন মহ দ কািসেমর সাি ধ লাভ কেরেছন। তাই েন খিলফা তৎ ণাৎ আেদশ পাঠান মহ দ কািসমেক চম�াবৃত

কের তা �সলাই কের �যন তার কােছ পাঠােনা হয়। অনুগত কািসম তা পালন কেরন, বাগদােদর পেথই তার মৃতু  হয়। িনেজর মতা জািহর

কের রাজকুমারীর মন িজতেত তার মৃতেদহ খিলফা রাজকুমারীেক �দখানও। 

িদি  দরবার। �সখােন মা �মেয় পািরবািরক আিভজােত র �জাের স াট আকবেরর ধানা প ী কাইয়া সুলতান �বগেমর ব ি গত সহকারী।

�সই সূে  িমনাবাজাের স াট জাহাি েরর সে  �দখা, বাক ালাপ। তারপর জল গড়ায়, ১৬১১-�ত �চৗি শ বছেরর �মহ ি সা পিরণীতা স াট

জাহাি েরর সে ; নতুন নাম স া ী নূরজাহান - স াট জাহাি েরর িবংশিততমা তথা �শষতমা �বধ ী। �লােক বেল িববােহর রাে  নািক স াট

জাহাি র সারারাত িনিন�েমষ ও উৎকণ�, �মহ ি সােক �দেখিছেলন আর তার কথা েনিছেলন। িতিনই একমা  মুঘল মিহলা যার নাম মু ায়

উৎকীণ�, যার নােম মসিজেদ বার বার খতবা পড়া হয়, িযিন স ােটর সে  ঝেরাখায় জােদর দশ�ন �দন, ১৬২৬-এ িবে াহী �মাহ ত

খােনর িব ে  যুে  িযিন হ ীপৃে  বািহনীেক �নতৃ  �দন। �চ া কেরিছেলন যুবরাজ খুররেমর সে  �মেয় লাডিলর িবেয় িদেত, িক  যুবরাজ

রািজ হেলন না, িতিন তখন স া ী নূরজাহােনর আপন ভাইিঝ মমতাজমহেলর � মমু । নূরজাহান তখন �মেয়র িবেয় িদেলন স াট

জাহাি েরর অপর এক পু  যুবরাজ শা  রইয়ােরর সে । 

২৮ অে াবর, ১৬২৭। স াট জাহাি েরর মৃতু । িসংহাসন দখেলর �দৗেড় জয়ী যুবরাজ খুররম, নাম িনেলন স াট শাহজাহান, হত া করেলন

াতা শা  রইয়ারেক। িবড়ি তা নূরজাহােনর মৃতু  ১৭ িডেস র, ১৬৪৫। িতিন েয় আেছন লােহাের। কবেরর গােয় ফািস�েত তাঁর রিচত িট

লাইন উৎকীণ�। কিব সেত নাথ দ  বাংলায় অনুবাদ কেরনঃ 'গরীব �গাের দীপ � েলা না, ফুল িদও না �কউ ভুেল। শ ামা �পাকার না �পােড়

পাখ, দাগা না পায় বুলবুেল।'  

-৫- 

ঘিড়েত �সায়া ছটা, সূয� �ডাবার পালা। এবার উঠেতই হয়। ই া িছল �ফরার পেথ িজ িট �রাড ধের িসমলাগেড়র �রলকালীর মি র �দখার।

মি রিট �রল লাইেনর পােশ হওয়ায় এমন নাম। িক  তাহেল অেনক �দির হেয় যােব। অগত া যা া । থম িবরিত চান�ক �হােটেল, চা

পােনর। ি তীয় িবরিত শি গেড়, ল াংচা িকনেত। একদম খািল হােত বািড় �ফরা যায় নািক!
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পি মব  সরকােরর অিডট ও অ াকাউ স িবভােগর কম�ী তপন পাল �বাে  ন াচারাল িহি

�সাসাইিট এবং ইি য়ান �রলওেয় ফ ান ােবর সদস । ভােলাবােসন �বড়ােত আর ছিব

তুলেত। 'আমােদর ছুিট'-র জন ই তাঁর কলম ধরা।
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�য বন কুয়াশা-ছাওয়া

কণাদ �চৗধুরী

~ চটকপুেরর আরও ছিব ~

িশয়ালদহ � শন �থেক সে র �কানও �লাকাল � ন ধের যখন িনয়িমত ঘের িফরেত হত, তখন দািজ�িলং �মেলর সে  ায়ই �দখা হত � শেন।

এই একটা � ন, �যটা �দখেলই উেঠ পড়ার এক অদম  বাসনা মেনর িভতর চািগেয় ওেঠ। �শানা যায় পাহােড়র আ ান আর �চাখ বুজেলই

মেনর পদ�ায় �ভেস ওেঠ �কেভ ােস�র বারা ায় �টিবেলর ওপর িম েশেকর �গলাস আর �পছেন নীল আকােশর � াপেট কা নজ ার 

তুষার-িকরীট - আঃ, �সই িচরেকেল �চনা �লােকর দািজ�িলং। পয�টন-িব  দািজ�িলং-এর ডােক যিদও মন এখন আর �তমন কের সাড়া �দয়না,

িক  �বড়ােত যাওয়ার জন  উ রবে  এখন রেয়েছ আরও অেনক �ছাট-বড় নানান জায়গা। �সখােন যাওয়ার জেন ও রেয়েছ হেরক িকিসেমর

� ন, তবুও ওিদেক �যেত হেল দািজ�িলং �মলই এখেনাও আমার থম পছে র গািড়। সমস া একটাই। িটিকট কাটেত সামান  িবল  হেলই

আইআরিসিটিস-র �পাট�াল �থেক উ রব গামী ায় সব � েন "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই" আওয়াজ উঠেত থােক। এবােরও তার ব িত ম হল না।

অবেশেষ িটিকট িমলল পদািতেক, যাবার সময় ি র হল �ফ য়াির মােসর �শষােশিষ, �যেত হেব �সই দািজ�িলং-এর পথ ধেরই, তেব এবােরর

গ ব  দািজ�িলং নয় – তার সমীপবত�ী এক �ছা  পাহািড় াম, নাম যার চটকপুর। এই ামিটর কথা থম িনেয়িছল রামনাথ, যার গািড়েত ও

ব ব াপনায় বছর কেয়ক আেগ ডুয়ােস� কেয়কিদন �ঘারাঘুির কেরিছলাম।  

"দািজ�িলং �তা অেনকবার িগেয়েছন - এর পেররবার আসুন, িনেয় যাব চটকপুর।" 

"কী আেছ চটকপুের?"  

"িকছুই �নই, ধু পাহাড় আর জ ল, তেব �দখেবন, ভাল লাগেব।" 

চটকপুর নামটা মাথায় টুেক রাখা িছল �সই �থেকই, তেব পােল হাওয়া িদল আমােদর কন া। তার মুখ �থেকই নলাম চটকপুর মেণর হােত-

গরম গ । �সই দরাজ সািট�িফেকট েনই �শেষ িঠক হল, চেলা এবার তেব চটকপুর। 

পাহােড় �বড়ােত �গেল মেনর �কােণ একটা আশ া সব�দাই খচখচ করেত থােক, �সটা হল পাহােড়র খামেখয়ািল আবহাওয়া অনুকূল থাকেব

�তা? �ভেবিছলাম, এই ফা ন মােস পাহােড় িক আর বৃি  পাব? �দখলাম িবিধ বাম। যা ার িদনকেয়ক আেগ �থেকই ল ওেয়দার জানােত

থাকল �য হাওয়া িবেশষ সুিবেধর নয়, গ েব  �মঘ-বৃি র স াবনা রেয়েছ। উ রব বাসী ব ু- জেনরা জানােলন বৃি  হে  বেট ওিদেক মােঝ

মেধ ই। �মঘ বা �রৗ  যাই থাক কপােল, আমােদর পূব�িনধ�ািরত সূিচ অনুসাের �বিরেয় পড়েতই হল িনিদ�  িদেন। সারা রা া িদিব  চলল গািড়,

িক  িনউ জলপাই িড়র িকছু আেগই পদািতক �কানও এক অ াত কারেণ াণু হেয় রইেলন দীঘ� সময়। নেড়নও না, চেড়নও না, ওিদেক � শন

�থেক আমােদর গািড়র সারিথ ঘনঘন �ফােন জানেত চাইেছন "আপেলাগ িকধর হ ায়?" �বাধহয় অন  ি প ধরা রেয়েছ, আমােদর �দির তার চাপ

বািড়েয় তুলেছ মাগত, আর আমরা ভাবিছ হ ায় �তা কােছই, িক  পদািতকেক টা-টা কের � ন �থেক �নেম �য হাঁটা মারব �স উপায় �তা

�নই। অগত া বেস বেস হর �গানা, এই ছাড়ল, এই ছাড়ল - �দখেত �দখেত পুেরা একিট ঘ া মাইনাস কের তেব � ন � শেন এি  িনেলন।

আমােদর গািড়র সারিথর নাম অমল িমনজ, তার গািড়েত লাগােনা িরয়াল মাি দ ােবর পতাকা আর ব ানার ই জািনেয় িদে  তার ফুটবল

আনুগত  �কান িদেক ধাবমান। ধু তারই নয়, আরও অেনক গািড়েকই �দখিছ ইউেরােপর নানান ফুটবল দেলর পতাকা বহন করেছ, �কউ

বােস�েলানা �তা �কউ বা ম ান-ইউ - �মাহনবাগান বা ই েব েলর মত �দিশ দেলর �কানও জায়গাই �নই। অমেলর মাথার চুেলর ছাঁটও

ি ি য়ােনা �রানাে ার ঢেঙ াইক করা। মেন মেন বললাম, বাবা আর যাই কর, পাহািড় রা ায় গািড়টা িনেয় �রানা -র ডজ �দিখও না। 

িশিল িড় এখন আর �মােটও পাহােড়র পদ াে  অবি ত �ছা  শহরিট �নই, ে  ও �দেঘ� �স �বেড় চেলেছ িনর র। এখন িশিল িড়েত শিপং

মল, মাি ে , বড় বড় হাউিসং কমে  �চােখ পড়াটা �কানও িবি  ঘটনা নয়, শহেরর সীমানা ছাড়ােত সময়ও লােগ �বশ িকছু ণ। িতনেট

রা ার �য �কানও একিট িদেয় যাওয়া যায় দািজ�িলং, আমােদর গািড় ধরল �রািহণী �রাড। পাহােড় গা �বেয় উঠেছ গািড়, মসৃণ সু র রা া,

জানলার বাইের তাকােল িকছুটা দূর অবিধ দৃশ মানতা �বশ পির ার। আকাশও �মঘমু , বৃি র �কানও িচ মা  �নই, তেব দূের একটা ঘন

কুয়াশার চাদর টাঙােনা রেয়েছ িনচ �থেক ওপর অবিধ, তুষারশৃ  দশ�েনর পেথ আপাতত �সটাই সব� ধান অ রায়। থম যা ািবরিত হল রা ার

ধােরই কািশ�য়ং টু ির  লেজ। কােঠর প ােনেল সাজােনা সু র অভ র, সুগি  দািজ�িলং চা পিরেবিশত হল ধ-সাদা �পয়ালা-িপিরেচ,

এেকবাের সােহিব �কতায়। ভাল দািজ�িলং চােয়র আসল াদ-গ  �পেত হেল �সটা ধ-িচিন ছাড়া �সবন করাটাই িবেধয়, সে  পাওয়া �গল

গরম-গরম সু া  �মােমা, াতরাশ �নহাত ম  হলনা। এর পর টুং হেয় �সানাদা �থেক মূল রা া �ছেড় গািড় বাঁক িনল ডানিদেক। থেম

িকছু ণ মেন হি ল একটা �দওয়াল �বেয় উঠেছ গািড়, এতটাই খাড়া চড়াই। চটকপুর ামিট মূল সড়কপথ �থেক ায় আট িকিম দূের। গািড়

চলার মত রা া রেয়েছ বেট, তেব �সই পেথর অব া �বশ ক ণ, এমন িক �শাচনীয় বলেলও কম বলা হয়। উ াল �ঢউেয় �নৗেকা �যমন �মাচার

�খালার মত �দােল, কেনা রা ায় আমােদর সুেমাও �তমনিট েল েল চলল। আপার �সানাদা পার কের বািক রা ায় ধু জ ল, পেথ

�লাকালয় বড় একটা নজের এল না, পেথর �শেষ থম �চােখ পড়ল একিট ইঁট-রেঙর �তারণ, �লখা রেয়েছ – চটকপুর ইেকা-িভেলজ আপনােক

াগত জানায়। 

সমু তল �থেক ৭৮৮৭ িমটার ওপের িস ল সংরি ত বনা েলর িভতের অবি ত এই চটকপুর াম। মা  �ষােলািট পিরবােরর একেশারও কম

মানুেষর বসবাস চটকপুের। �কানও এক সমেয় জ েলর কাঠ �কেট তার �চারাচালােনর জন ই এই ামিটর কুখ ািত িছল। বনদ েরর উেদ ােগ

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনার  ছিব-�লখা  পাঠােনার আম�ণ  রইল =
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এবং ামবাসীেদর ত  অংশ হেণ এখােন চালু

করা হয় ইেকা-টু িরজম এবং �হাম-� র ব ব া।

এখন �জব-প িতেত চাষবাস এবং মণাথ�ীেদর

পয�টন পিরেষবা �দওয়াটাই ােমর মানুষজেনর

জীিবকাজ�েনর ধান িট উপায়। চটকপুর ইেকা-

িভেলেজ রেয়েছ বন-দ েরর মািলকানাধীন িট

পাশাপািশ কেটজ, কেটজ িটেত টয়েলট-সংল

�মাট চারিট সুদৃশ  কােঠর ঘর। ঘর িলর অভ র

সু র কের সাজােনা, রেয়েছ িগজার এবং

েয়াজেন অিতির  অেথ�র িবিনমেয় িমলেত

পাের ম-িহটার। ঘর িলর সামেন একিচলেত

ফাঁকা জায়গা, রা াঘর এবং তৎসল  খাওয়ার

ঘরিট রেয়েছ �সখােনই। পােশ একিট �ছাট

�দাকান, চা-কিফ ছাড়াও আরও িকছু িকছু িজিনস

�মেল �সই �দাকােন। �দাকােনর মািলক এক

অবসর া  �ফৗিজ, �দাকান-সংল  তার

বািড়িটেতও রেয়েছ �হাম-� র ব ব া। তারপেরই

পাহােড়র ঢাল �বেয় ডাইেন বাঁেয় �নেম িগেয়েছ

ধুিপ গােছর ঘন জ ল আর কেটজ িটর িপছেন

পাহােড়র ঢাল �বেয় ধােপ-ধােপ উেঠ িগেয়েছ

পাকদ ী, �সই পথ ােমর িভতর িদেয় আপনােক

িনেয় যােব ওপেরর ওয়াচ-টাওয়ারিটেত, �যখান

�থেক সূেয�াদেয়র কা নজ ার প নািক টাইগার

িহলেকও হার মানায়। চটকপুেরর অন ান  �হাম-

�  িল রেয়েছ ওই ােমরই িবিভ  বািড়েত,

�সখােনও ব ব া ভােলাই, তেব ঘেরর সংল

টয়েলেটর সুিবধা �হাম-� িলেত অনুপি ত। বন-

দ েরর ঘর িল �দখােশানার ও রা াবা ার

দািয়ে ও রেয়েছন কেয়কজন ামবাসী।

ি াহিরক �ভাজেন পাওয়া �গল ভাত, ডাল,

�নপািল আচার, একিট সবিজ এবং িডম; রােত

িচেকন িমলেব - জানােলন ম ােনজার। পেদর

সংখ া �বিশ না হেলও খাবার সু া , পিরেবশনও

সুচা , এবং ায় সবটাই ানীয়ভােব উৎপািদত

কাঁচামাল িদেয় �তির। খাবার ঘেরর পােশর �খালা

জায়গায় একিট বসার জায়গা করা রেয়েছ,

�যখােন বেস কুয়াশা-আকুল পাইনবেনর াদ-গ

উপেভাগ কের কািটেয় �দওয়া যায় অেনকটাই সময়। কেটেজর সামেন িদেয় পথ িগেয়েছ �নেম �সই বেনর িভতর িদেয়, পােয়-পােয় চেল যাওয়া

যায় টাইগার িহল, তেব আমরা আর �স �চ া কের �দিখিন। �সই পেথরই এক াে  রেয়েছ ােমর �ছা  ুলবািড়িট, ুেল জন িশ ক

থাকেলও বত�মােন ছা  রেয়েছ �মােট একিট। 

চটকপুেরর ধান আকষ�ণ তার অমিলন াকৃিতক পিরেবশ। বাইেরর

পৃিথবীর কলেকালাহেলর সে  সব স ক� �ছদ কের িনজ�নতার মেধ

পাহাড় ও অরেণ র যুগলব ী যারা উপেভাগ করেত ই ুক, �কানও

সে হ �নই চটকপুর তােদর পে  একিট অিত আদশ� জায়গা। ঘের

িটিভ �নই, �মাবাইেলর িসগন াল অিত ল�ভ। লাগামছাড়া পয�টেনর

ফল িত প জনি য় পয�টনেক িলেত পয�টেকর �য �জায়ার

আেস, মানুেষর �সই ঢল এখনও এখানকার পিরেবশেক গিড়য়াহােটর

�চ  �সেলর বাজাের পিরণত কেরিন। প ীে মীেদর জেন ও চটকপুর

একিট আকষ�ণীয় জায়গা, পািখরা চুর ডাকাডািক কের তােদর

অি ে র কথা জানান িদি ল িতিনয়তই। �শানা �গল, আকাশ

পির ার থাকেল চটকপুর �থেক �দখেত পাওয়া যায় সা াকফু, যারা

এখান �থেক � ক কের টাইগার িহল যান, তােদর নািক পেথ �চােখ

পেড় মাউ  এভােরে র এক ঝলক। কেটেজর সামেন ও িপছেনর

পাহািড় রা ায় আর পাইেনর বেনর াে  ইত ত পদচারণায় �কেট

�গল অলস সময়। িবেকল গিড়েয় স া �নেম আসেতই অরেণ  �নেম

এল িনি  অ কার। ডাইিনং হল �থেক মােঝ মেধ  কােন আসেত

থােক িকছু টুকেরা কথাবাত�া, এত তীত আর �কানও শ  �নই

�কাথাও। ঘেরর বাইের �বেরােল মালুম হে  হাড়-কাঁপােনা ঠা া

পেড়েছ, কাল সকােল আকাশ পির ার থাকেল আমােদর �ডেক �দওয়া

হেব �ভার-রাে , সূেয�াদয় �দখেত �যেত হেব ওয়াচ টাওয়াের। তেব

কুয়াশার পদ�া মেন হে  সেরিন এখনও, আকােশ তাকােল নজের

আসেছনা �কানও ন ে র আেলা, সুতরাং মেন হে  কা নজ া

এবার অধরাই রেয় যােব আমােদর কােছ। কুয়াশার পদ�ার ওপাের তার

উপি িতেক ধু ক নাই কের িনেত হেব এবােরর মত। রাে  কেটেজর ম ােনজার �জারােলা আেলা �ফেল �দখােলন পাহােড়র গােয় �কানও

বন াণীর উপি িত, তার �চাখ িট লেছ। ােম ম ােনজােরর িনজ গৃেহর �হাম-� েতও রেয়েছন �বশ িকছু অিতিথ। তােদর জন  আেয়াজন করা

হেয়েছ বন-ফায়ােরর, ওপের পাহােড়র গােয় �চােখ পড়েছ �সই আ েনর আেলা, রাি র �নঃশ  �ভেঙ মােঝ-মােঝ কােন আসেছ উ িকত

হািসর আওয়াজ। কেটেজর কম�ীরা রা া �সের �টিবেল খাবার সািজেয় �রেখ �য যার মত ােম িফের �গেলন রাি  আটটার মেধ ই, ডাইিনং



হেলর চািব থাকল আমােদর কােছই, �খেয়-�দেয় আমরাই তালা লািগেয় �দব, �সইরকমই কথা হল। 

সকােল উেঠ �দখলাম আমােদর আশ ােক সিত

কের কুয়াশার চাদর তখনও িনেজর জায়গা

ছােড়িন একটুও। অতএব, সূেয�াদয় আর �দখা

হলনা এই যা া। াতরাশ �শষ কের ানীয়

একিট িকেশারেক পথ দশ�ক কের �বিরেয় পড়া

�গল পাইেনর জ েলর রা া ধের �ছা  একটু

জা ল-� েক। িমিনট পেনর-কুিড় হাঁটার পের

�দখা িমলল খুবই �ছা  এক জলাশেয়র – নাম

কািলেপাখির। মেন হল ানীয় মানুষ-জেনর কােছ

জলাশয়িট �বশ পিব , িশবরাি র পূজার িচ

ছিড়েয়-িছিটেয় রেয়েছ চারপােশ। কািলেপাখিরর

�শাভা খুব একটা আহামির �গােছর না হেলও,

জলাশয়িটর একিট �বিশ  রেয়েছ। এখােন �দখা

�মেল একিট িবপ , অিত-িবরল জািতর উভচর

াণীর, যার নাম িহমালয়ান িনউট বা

সালামা ার। জলাশেয়র ধাের িকছুটা সময়

কািটেয় আবার বনপথ ধের িফের আসা �গল

কেটেজ। �দখেত �দখেত �ফরার সময়ও এিগেয়

এল। �ফরার পেথ গািড়েত স ী হল এক ানীয় ত ণী, �স তার িশ কন ািটেক িনেয় যােব �সই আট িকিম দূেরর �সানাদায়, �যখােন িশ িট তার

দা -িদদার কােছ �থেক একিট ুেল পেড়। ত ণীিট কথাবাত�ায় যেথ  সাবলীল এবং স িতভ, ইংেরিজ শে র ব বহার েন মেন হল �স �নহাত

অ িশি ত নয়। রা ার ক ণ অব ার িদেক তার দৃি  আকষ�ণ করায় �স জানাল �য ব াপারটা তােদর জেন ও �বশ অসুিবধাজনক, সামান

কােজ শহের �যেত হেলও �ষাল িকিম হাঁটেত হয়। রা ার অব া ভােলা হেল আরও �বিশ পয�টক আসেব, ানীয় মানুষ যােদর জীিবকা পয�টন-

িনভ�র, তােদর আিথ�ক অব ার উ িত হেব, আমােদর এই কথার জবােব ত ণীিট জানােলন – "�লিকন তব �তা হামারা চটকপুর অউর এক

দািজ�িলং বন জােয়গা।" ােমর এরকম একটা স াব  পিরণিত তার পে  �য খুব একটা আন দায়ক হেব, তার কথা েন মেন হলনা। পয�টেনর

পিরকাঠােমা �তির করা ও িবকাশ ঘটােনা কতখািন বা নীয়, �সই সে  ওই পাহািড় ত ণীর ব ব  িক  এেকবাের �ফেল �দওয়ার মত নয়

বেলই মেন হেয়েছ। সুতরাং, পয�টেনর াবেন চটকপুর �যন তার িনজ তা হািরেয় না �ফেল ধের রাখেত স ম হয় তার আিদম ও িনজ�ন

াকৃিতক পিরেবশ, মেন �সই আশা �রেখই এবােরর মেতা িবদায় জানােনা �গল চটকপুরেক।

 

~ চটকপুেরর আরও ছিব ~

এেরানিটক াল ইি িনয়ািরং িনেয় পড়ােশানা এবং পরবত�ী সমেয় কম�জীবন �কেটেছ ভারেতর একিট রা ায়  িবমান

সং ায়। অবসরজীবেন সময় কােট �বহালা বািজেয়, নানান ধরেনর গান-বাজনা েন, বই পেড়, �ফসবুেক এবং সুেযাগ

�পেল একটু-আধটু �বিড়েয়। �লখােলিখর জগেত এটাই থম পদে প।
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অরেণ±র িদনরাি¾ ও আমাডুিব

অিভিজৎ কুমার চ±াটাজ�ী

ধলভূমগড়েক ডানহােত �রেখ, সুিম  গািড় �ছাটাল রাউতাড়া �রাড ধের। কলকাতা �থেক ায় আড়াইেশা িকেলািমটার চেল এেসিছ। �ছাট �ছাট

জনপদ, �কাপাই নদীর একিট শাখা, পার হেয় �পৗঁছলাম সু রিদহ। আমােদর গ ব ল আমাডুিব। অবাক হেয় �দখলাম রা াটা �শষ হেয়

�গেছ। অিমত বেল উঠল, ' , এ �তা আিম কিবর ক না, ছিবেত �দখিছ।' ২০১১ সাল �থেক  হয় এই ামীণ পয�টেনর পথ চলা। পাথুের

 ভূিমেক ঘােসর আর গােছর ছায়ায় গেড় �তালা �মােটই সহজ কাজ িছল না। টাটানগর �থেক ৬৫ িক. িম. দূের আমাডুিব -- াথিমক উেদশ

িছল ানীয় পায়াৎকার (Pyatkar) িশ ীেদর পুনব�াস - �স এক দীঘ� সং াম। 

সাঁওতািল াপেত  �তির কেটজ আর সবুেজর

চাতাল মনটােক মাতাল কের তুলল।  

বাংলা ঝাড়খ  বড�াের, ধলভূমগড় �থেক মা

৪.৫ িক িম দূের, আিদবাসী অধু িষত �ছা

একিট াম, নাম তার 'আমাডুিব।' পায়াৎকার

িশ ীেদর াম। মা  পঁয়তাি শিট পিরবার,

যারা এই িবেশষ সং ৃিতর সে  জিড়ত, এছাড়া

ােম আেছ আরও ঊনস রিট সাঁওতািল

আিদবাসী পিরবার। অসাধারণ তােদর িশ

িতভা। �চাখ �ফরােনা যায় না তােদর

িশ স ােক অনুভব করেল। ােমর ায় িতিট

বািড়, এক একটা িশ  মি র। সম  ামিটেত

অসাধারণ িতভাবান মানুষেদর বাস, �যন

জীব  উপন ােসর � াপট৷ 

আলাপ হল পায়াৎকার িশ ী অিনল িচ কর মহাশেয়র সে । আলাপচািরতায় �পেয় �গলাম িকছু তথ  – গান, সংকীত�ন ও পায়াৎকার িশ কলা

চচ�ািবষয়ক। ঘাটিশলার রাজাবাহা র রামচ ধর পায়াৎকার িশ ীেদর আমাডুিবেত জিম দান কেরন। �সই �থেক বংশপর রায় এই িশ কলা

চেল আসেছ। 'দাতা কণ�,' 'নরেমধ য ' এই িছল পূব�তন পায়াৎকার িশ ীেদর িবষয়। কাগেজর ওপর হােত �তির রং (মূলত �তির গােছর ছাল

ও ানীয় পাথর �থেক) িদেয় আঁকা হয়। তুিল �তির করা হয় ছাগেলর �লাম ও বাঁেশর কািঠ িদেয়। তারপর �সই কাগজ কাপেড়র ওপর সাঁটা হয়।

ফেল একটা শ েপা  প পায় ছিব িল।

�শেষ �দওয়া হয় িনম গাছ �থেক �তির

একধরেণর আঠা, যােত �পাকা না লােগ। 'করম

পব�' (ভা  মােস একাদশী িতিথেত হয়), 'মনসা

পব�' এরকম িবিভ  িহ ু উৎসেবর ছিবও ান

�পেয়েছ এই িশ কলায়। পয�টকরা িকনেত

চাইেল �পেয়ও যােবন দাম ৩০০-৫০০ টাকার

মেধ  িবিভ  মােপর এই ছিব িল। িক  এই

িশ কলা এখন ায় িবলুি র পেথ �যেত

চেলেছ সিঠক পৃ েপাষকতা আর িবি র

বাজােরর অভােব। বত�মান জ  িক  মুখ

িফিরেয় িনেত  কেরেছ। এই সমস া �থেক

কী কের �বঁেচ �বিরেয় আে  পারেব াচীন এই

িশ কলা �কউ জােন না। রামায়ণ মহাভারেতর

িবিভ  মুহূত� ও িনেজেদর জীবনযা া িনেয়

পায়াৎকার িশ ীেদর হােতর কাজ �দখেত

�দখেত মেন মেন কুিন�শ জানালাম! দাির

যাঁেদর থামােত পােরিন। মেন মেন বললাম,

' িসকা সে েকা' - সাঁওতািল ভাষায় ' িসকা' কথার অথ� িশ ী আর 'সে েকা' কথার অথ� একে  বাস, সিত ই �যন িশ ীেদর বাস। 

কেটেজর বারা ায় এেস বসলাম, এমন সময় �দিখ সুিম  আর অিমেতর পােয়র কােছ �বাতল - আের এেতা ম য়া! শােলর জ েল এেসিছ,

ম য়া �তা পান করব-ই।  

াল �মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আম�ণ  রইল =
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�কাথায় �যন পেড়িছলাম, কিব শি  চে াপাধ ায়

বলেতন - আিম মািট �ত পা ঠুকেল মািট ফুঁেড়

মেদর �ফায়ারা উঠেব। ওেদর �দেখ হঠাৎ কথাটা

মেন পের �গল। 

শাল ম য়ার জ ল, লাল মািট আর নুিড় ভরা

রা ায় াম - আট দশটা কাঁচা বািড়। সাঁওতািল

পিরবার ল িনেজেদর ব  রােখ বাহাশার ল

দাসইসরফা কতরকেমর নােচ। এটাই ওেদর

আনে র বিহঃ কাশ। সাঁওতািল ভাষায় নাচেক

বেল 'এেনচ' এবং 'িতিরও ওর ' মােন বাঁিশ

বাজােনা আর গান �ক বেল '�সেরং'। সািমল

হলাম আমরাও। মু�  �চােখ �দখিছলাম মানুেষর

আিদম �সৗ য�। পির ার কের িনকােনা বািড়র

�দারেগাড়ায় একিট ছাগল চুপ কের বেস আেছ।

পায়রা েলাও এই পুের চুপচাপ -- উড়েতই

ভুেল �গেছ �বাধহয়। দািরে র কৃত প

�বাঝা আমােদর পে  সিত ই অস ব। জুন মােস

রজঃ লা উৎসেব ােমর �মেয়রা �তির কের 'িজল

িপেঠ', কেনা শালপাতায় পিরেবশন করা হয়। 

�ব রা, কািরয়াকাটা ােম ঘুরেত ঘুরেত মেন

হি ল এ �যন �চাখেক আরাম �দওয়া কৃিত -

শাল িপয়ােলর বন, সাঁওতািল নাচ গান,

মাদেলর �বাল। খুব ঃখ হি ল - ইসস! যিদ

িবখ াত কিব  রামদাস মািঝর �দখা �পতাম।

আলাপ হল তাঁরই নািতর নািত রা ল টুডুর

সে । ঘুের �বড়ালাম তাঁেদর �তির আম বাগােন,

�কানও বাধািনেষধ �নই আম �নওয়ার। ি িটশ

জমানায়  রামদাস মািঝ িছেলন াম ধান,

ি িটশেদর রাজ  �দওয়ার জন  িতিন �তির

কেরন এই আম বাগান, বাঁিচেয় �দন ােমর

অিধবাসীেদর ি িটশেদর রাজ  আদােয়র

অত াচােরর হাত �থেক। তাঁর �লখা '�খরওয়াল

বংশ ধরম পুঁিথ'�ত একটু �চাখ �বালালাম।  

�মেয়েদর মাথায় লাল ফুল, পু েষর িপেঠ

িতরধনুক, মাথার ওপর আকাশ। িব ীণ� এই মালভূিম অ লটা ভীষণ , সাঁওতািল পিরবার িলর কােছ িঠকঠাক খাবার বলেত ায় িকছুই

�নই। জানুয়াির �থেক �ফ য়াির পয�  এরা জমােনা ধান িদেয় �কানওরকেম চািলেয় �নয়। তারপর  হয় �বঁেচ থাকার যু । বৃি  যিদ না

আেস, যিদ খরা হয়, এি ল �থেক  হয় না �খেয় থাকা, পু ষেদর �যটুকু বা �জােট �মেয়েদর ায় �জােটই না। এখােন দাঁিড়েয় িনেজেক বড়

�বমানান লাগিছল। 

শাল, ম য়ার জ ল আর তার মেধ  ফুেট থাকা

পলাশ, কৃ চূড়া, রাধাচূড়া। একটা বািড়র মেধ

একজন মাদল বাজাে , আর একজন নাচেছ।

গান ধেরেছ, 'পেথর মােঝ বৃি  আিসল, ব ু

আমার বাঁধা পিড়ল।' কােন �ভেস আেস মাে র,

নাগারা আর িস া-র শ  - সাঁওতাল আর

মু ারা �তা ভীষণ নাচ আর গান ভালবােস। 

অরেণ  িনেজর মুেখামুিখ হেয় শি

চে াপাধ ােয়র মেতা িজ াসা কের উিঠ,'মানুষ

�যমন কাঁেদ, আ া জ েলর প পাখীও িক

কাঁেদ?' আসেল জ েলর িরমিঝম করা তা

আর তার মেধ  আমরা! সুনীেলর ভাষায় বেল

উিঠ আমরা �যন 'মুখেচারা �বশ া'। 

গ র গািড়েত কের আমাডুিব ঘুরেত ঘুরেত

িনেজেদরেক 'অরেণ র িদনরাি '-র চির  মেন হি ল। �সই �বােহিময়ািনজম তাড়া কের িফরিছল আমােদর। আমরা �যন '�হমে র অরেণ র

�পা ম ান'। িচৎকার কের বেল উঠলাম,'বৃি  নামল যখন, আিম উেঠান পাের একা'। 

রাত �নেম এল। নদীর ধাের এেস বেস থাকলাম িকছু ণ - আকাশ িনকষ কােলা। দূের, ব  দূর �থেক কােন �ভেস এল ি িদম ি িদম শ  -

মাদল িকংবা �খাল; িক  এমনই আেধাজাগা, গ ীর �সই শ  �য রীিতমত রহস ময় মেন হয়। আমরা চুপ কের িন...
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~ আ6ামােনর তথ± ~ আ6ামােনর আরও ছিব ~

~ আেগর পব� পড়ুন এখােন ~

~ �শষ পব� ~

৪.২.২০১৭ :

�বড়ােত এেল এই একটা মুশিকল, �কানওিদন সকােল জিমেয় ঘুম হয়না। �রাজই �বেরােনার তাড়া। ঘুম �চােখ উেঠ তিড়ঘিড় ান, �গা ােস

� কফা  সারা এবং কাঁেধ ব াগ িনেয় �বিরেয় পড়া। আজ আমােদর গ ব  নীল আইল া । এবং আবারও Makruzz-এর �ফির। িনধ�ািরত

সমেয়র �থেক �স এল একটু �দিরেতই। তেব এবার আর অিভেষেকর �কানও অসুিবধা হল না �দখলাম। নীল-এর �জিটেতও পুগােলর পিরিচত

একিট �ছেল, রাজার থাকার কথা। জাহাজ �থেক �নেম �দিখ রেঙর জা কেরর �ভলিক এখােনও িপছু ছােড়িন। ছাড়ার কথাও নয় অবশ । িক

তাও, বারবার িকরকম অবাক িব য় �বাধ জাগেছ মেন। এত প �যন অিব াস ই লাগেছ কখনও কখনও। এখােন জেলর নীল �যন আরও ,

আরও উ ল। �হােটেল িনেয় যাওয়ার পেথই রাজা আমােদর িনেয় �গল ন াচারাল ি জ �দখােত। এিট আসেল একিট িবশালাকৃিতর মৃত �কারাল,

�তারেণর মেতা �চহারা িনেয় দাঁিড়েয় আেছ। জায়গািট খুব শা  ও মেনারম। �রাদ খর হেলও একটু ছায়া �দেখ বেস থাকেত �য কী ভােলা

লাগেছ! জেল রেঙর এমনই �মাহ, �চাখ �ফরােতই ইে  কের না। ঘ ার পর ঘ া �চােখর পলক না �ফেল তার পসুধা পান করা যায়। �ঢউ

বাঁিচেয় বাঁিচেয় এেগােনার �চ া করেলও �বশ কেয়কবার ব থ� হেয়িছ, জুেতার �ভতর জল ঢুেক িভেজ �গেছ। িফের িগেয়ই েকােত িদেত হেব। 

নীল আইল া িট িব ৃিতেত খুবই  পিরসর।

ীেপর ধান রা ািট সব�সাকুেল  ৮ িক.িম.

ল া। বাইক ভাড়া পাওয়া যায় এখােন, �ঘারার

জেন  যা অত  সুিবধাজনক। এখনই িঠক কের

�ফেলিছ, এর পেরর বার যখন আসেবা, নীেলর

জেন  বরা  হেব অ ত  িদন এবং পােয় �হঁেট

ীপটা চেষ �বড়াব যতটা পাির। এখােনও

বাঙািল আিধপত  এত �বিশ �য আমােদর

�হােটেলর নামটাও (অমূল  �রিসেডি ) বাংলায়

�লখা। রাজা িনেজ তািমল হেলও সারািদন

আমােদর সে  বাংলােতই কথা বেল �গল

সাবলীলভােব। �হােটেলর বািস ারাও �দখলাম

সবাই বাঙািল। তেব ধু আমরাই �কানও টু র

অপােরটেরর সে  আিসিন। তাই �বশ

িনি মেন ঘুের �বড়াি  িনেজেদর মত কের। �কানও িনয়ম বা সমেয়র বাঁধাধরা গি েত বাধ  নই। 

িবেকেল �গলাম ল ণপুর িবচ। নীল আইল া -এর জায়গা েলা রামায়েণর চিরে র নােম নামাি ত। রামনগর, সীতাপুর, ল ণপুর ও

ভরতপুর। আিম �ভেবিছলাম এখােনও িবেদিশ পয�টকেদর রমরমা �দখব, হ াভলেকর মত, িক  �দখলাম বাঙািলেদরই আিধপত । আমরা যখন

�পৗঁছাই, িবচিট িনজ�ন। অথ�াৎ আবার একা  হওয়ার সময়, আবার সমু , আকাশ, কৃিতর সে  িমেশ যাওয়ার সময়। অিভেষক �তা যথারীিত

ক ােমরা িনেয় ব , আিম ধু আমার একলা মন ভাগ কের িনই জল-বািল-আকােশর সে ই।  

আরও একবার সূয�াে র পালা। আবারও �সই মায়াবী আেলায় জল আর আকােশর িমেলিমেশ একাকার হেয় যাওয়ার ভ ণ এেস আ ত

করেছ। এই সময় ধু হািরেয় �যেত ইে  কের, িনেজর �থেকও অেনক দূের। সব মনখারাপ িমিলেয় যায় ওই িদগ  �রখায়, �যখােন আকাশ

হািরেয় �গেছ সমুে র বুেক... নািক সমু  আকােশ? 

অেনকখািন ভােলালাগা িনেয় �ফরার পর িঠক করলাম কাছাকািছ ানীয় বাজাের একটু ঘুের �দখব। তা ঘুরেত এেস �দিখ বাজার  হওয়ার

পর 'পা হাঁটেলই বাজার �শষ! কী আর করা, আবার আমরা �হােটলমুেখা। বলেত ভুেল �গিছ, ল ণপুর িবচ �থেক �ফরার পেথ একজেনর

কােছ ত ুির কাঁকড়া অড�ার কের এেসিছ, �স �হােটেলই �পৗঁেছ �দেব বেলেছ। ায় সােড় আটটা নাগাদ এেলা �সটা। খুেল �দিখ পিরমােণ চুর!

যিদও আিম কম কেরই অড�ার কেরিছলাম, তাও �যটা িদেয়েছ �সটা আমার একার জেন  অেনক! অিভেষক �তা �চেখও �দখেব না, সব

আমােকই গলাধ:করণ করেত হেব। �খেত িক  দা ণ। ায় এক ঘ া ধের কাঁকড়ার দাঁড়া-টাঁড়া িনেয় কসরত কের যুে  জয় লাভ করলাম।

আজও তাড়াতািড় েয় পড়েত হেব, কাল �ভাের উেঠ সানরাইজ �দখেত যাব।

= 'আমােদর ছ� �ট' বা
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৫.২.২০১৭ :

অ কার থাকেত থাকেতই উেঠ পেড়িছ। �কানরকেম ঘুমেচােখ জামাটা পাে  িনেয়ই �বেরাব সূেয�াদয় �দখেত। িদি েত �তা এই সুবণ� সুেযাগ বা

সময় �কানটাই হয়না। তাই এখােন এেস একিট সুেযাগও হাতছাড়া করেত চাই না। �তির হেয় রাজােক �ফান কের ডাকেতই ও চেল এল িমিনট

পাঁেচেকর মেধ ই। কােছই বািড় ওর। সীতাপুর িবেচ যখন �পৗঁছলাম, �বশ অ কার। আমরা ছাড়াও আরও -একজন এেসেছ। আে  আে

আরও কেয়কজন এল। এই �সকতিটও �বশ �ছাট। ধীের ধীের পুব আকাশ রাঙােত  করেছ, �কেট যাে  আঁধােরর অ রাল। আকােশ

অ িব র �মঘ ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ, তাই পুেরা পিরেবশটাই হেয় উেঠেছ আরও নাটকীয়। আমরা �যন এই র মে র দশ�ক। �কানও এক

অদৃশ  পিরচালক সুিনপুণ দ তার সে  রচনা করেছন তাঁর নাটেকর থম দৃশ । সারািদন নানাভােব আরও কত িকছুই �লখা হেয় যােব! 

একটু একটু কের আেলা ছিড়েয় যাে  সারা িব ময়, মনটা তেতাই �কমন �যন এক অ ুত শাি েত ভের উঠেছ। এ জগেত �যন �কানও :খ

থাকেত পাের না, ক  থাকেত পাের না; সকেলর সব মনখারাপ মুিছেয় িদেত পাের, এ এমনই মায়াবী আেলা। িক  নাটেকর নায়ক, অথ�াৎ

সূেয�র �দখা পাওয়া যাে  না। তার আেলার ছটায় সবাই ধুেয় যাে , িক  িতিন এখনও লুেকাচুির �খলেছন �মেঘর আড়ােল �থেক। সবাই যখন

ায় হতাশ হেয় �ফরার উেদ াগ িনে , িঠক তখনই, ত ুিন হল �সই িমরাকল! একটুকেরা �মেঘর ফাঁক িদেয় উঁিক িদেলন িতিন। হেণর পর

রা র াস �থেক মু  হেয় সূেয�র �য িহেরর আংিটর িত িঠকের পেড়, এও িঠক �সই রকম। একখ  হীরক �থেক িত িঠকের পড়েছ সারা

আকাশ জুেড়। জল, মািট, আকাশ – সবাই �খলেছ তােদর াত িহক �হািল, হলুদ, কমলা, লাল আিবর িনেয়। এই মুহূত� েলােত �বঁেচ থাকার

জেন  বারবার আসা যায় এই পৃিথবীেত, বারবার ভুেল যাওয়া যায় সকল � শ। 

ান আর � কফা  �সের িনেয় �বিরেয় পড়লাম।

আজেকই �পাট� � য়ার �ফরার জাহাজ ধরব

আমরা। তেব তার আেগ িকছু ণ ভরতপুর িবেচ

সময় কাটাব। ভরতপুর িবচটা এেকবােরই

�জিটর ধােরই। কাল �জিটেত �নেমই �য

ম ানে াভ েলােক জেল অধ�িনমি ত

�দেখিছলাম, �দখলাম �স েলা আজ অেনকটাই

উ ু , িন য় ভাঁটা চলেছ এখন। অলসভােব

�হঁেট ঘুের, ছিব তুেল সময় কাটালাম। িকছু

টুকটাক �কনাকািটও করলাম বািড়র সবার জন ।

জাহােজর সময় এিগেয় আসেছ। এই �ছা

ীপটা এই অ  সমেয়র মেধ  এমন মায়ায়

�বঁেধ �ফেলেছ, �ছেড় �যেত ইে  করেছ না।

িক  উপায় �তা �নই। আবার িফের আসার

িত িত ছাড়া আমার �তা আর িকছুই �দওয়ারও �নই তােক। �স িক  'হাত ভের িদেয় চেলেছ। তার ঝাঁিপেত যত রং িছল, সব �স য  কের

মািখেয় িদেয়েছ আমার �চােখ।  

আবার Makruzz। এখােনও �সই হ াভলেক আলাপ হওয়া পিরবারিটর সে  �দখা হল। নীেল এেস অেনক জায়গােতই হেয়েছ। আসেল ীপটা

অিত �ছাট, এখােন �দখা না হওয়াটাই অ াভািবক হত। হয়ত আর �কানিদন এেদর সে  �দখাই হেব না, তবু এই -িতন িদেনর পিরচয়টাও

কতিদন মেন �থেক যােব। এও এক ধরেণর আ ীয়তা। আর মণই পাের িবে র �যেকানও াে র মানুষেদর এই অদৃশ  আ ীয়তার সুে

বাঁধেত। 

�পাট� � য়ার �পৗঁছেত ায় আড়াইেট �বেজ �গল। পুগাল অেপ া করিছল �জিটেত। প াকড লা  িকেন িনেয় রওনা হলাম িচিড়য়াটাপুর িদেক।

েনিছ এখােন সূয�া  নািক �দখার মেতা। সানেসট পেয়ে র �থেক একটু দূের একিট পাক� �তির করা আেছ, �সই পােক�র মেধ  িদেয় একটা

�ছাট � ক ট আেছ মু া পাহােড়র িদেক। ানীয় �লাকজেনর �বশ িভড় �দখলাম এখােন, আজ রিববার বেল �বাধহয়। খাওয়া দাওয়া �সের

িনেয় ওই � ক ট ধের হাঁটা  করলাম। িঠক �কান জায়গাটা মু া পেয় , �সটা আিম িনি ত বলেত পারব না। তেব এক জায়গায় এেস �বশ

�খালা একটা া র, পােশ একিট সুইসাইড পেয়  আেছ (আজ অবিধ আিম �বাধয় এমন �কানও যায়গায় �বড়ােত যাইিন �যখােন এই নােম

�কানও জায়গা �নই! �ক আেস এত সু র জায়গায় সুইসাইড করেত? এই �সৗ েয�র মেধ  িক মৃতু র কথা মেন আেস কােরা?), স বতঃ �সটাই

মু া পেয় । �সখােন এেসই �বিশর ভাগ �লাকজন �থেম যাে , তেব আমরা এেগালাম আরও। আরও এক-�দড় িকেলািমটার এিগেয় একিট

লাইট হাউস আেছ, তার �পছেন সমু  �দখা যায়, এবং একজেনর মুেখ নলাম এিট দি ণ আ ামােনর দি ণতম া । জায়গািট কৃত অেথ�ই

খুব সু র। এতটা �হঁেট আসা সাথ�ক মেন হয় এখােন এেস। 

�নেম এেস গািড়েতই �গলাম সানেসট পেয়ে র

িদেক। রা ার পােশ খাঁিড়র মত জল, উে া

িদেক পাহােড়র �কােলই সূয� অ  যায় এখােন।

জেলর মেধ  ইত তঃ কেয়কটা গােছর ঁিড়,

কেয়কটা পাথর এখােন ওখােন ছিড়েয় রেয়েছ।

আর তােত জায়গাটার �সৗ য� একলােফ �বেড়

�গেছ অেনকটা। সূয� যখন আে  আে  পাহােড়র

�কােল নামল, জেলর মেধ  তখন �যন �কউ

ছিড়েয় িদল অসংখ  �সানার কুিচ। দূের একটা

েটা উদাসী �নৗেকা �ভেস চেলেছ। সূয� যতই

�নেম আসেছ, জেল ততই লােগ �সাহােগর

�ছাঁয়া। সূেয�াদয় মেন শাি র ছাপ �রেখ

িগেয়িছল বেলিছলাম, িক  সূয�া  িতবারই

বেয় আেন মনখারােপর বাত�া। �য হাত একিদন

মুেঠা �ছেড় িদেয়িছল, তার েশ�র াদ নতুন কের আ  কের �তােল। �শষ �বলার পড়  আেলাটা �কমন �যন িববশ কের �তােল মনেক, যা

�নই তাই পাওয়ার আশায়।

৬.২.২০১৭ :

ইংরািজ ক ােল ােরর িহেসেব এই িদনিলিপ নতুন তািরেখ িলখিছ বেট, তেব বাংলামেত এখনও নতুন িদেনর  হয়িন। রাত সেব আড়াইেট।

এই মাঝরােত উেঠ কী করিছ তাই ভাবেছন? আজ আমরা উ র আ ামােনর িদগিলপুেরর উে েশ  যা া করব। দূর  ায় ৩৬০ িক.িম., সময়

লােগ ায় দশ ঘ া। তার ওপর এই রা ায় পেড় জােরায়া িরজাভ�, �যিট �পেরােত কনভেয়র িনধ�ািরত সময় �মেনই �যেত হেব। সারা িদেন



চারবার কনভয় যায়, িতন ঘ া অ র। অত দূেরর রা া, তাই সকাল ছটার থম কনভয় না ধরেল �বজায় মুশিকেল পড়েত হয়। মুশিকল অবশ

আর িকছু নয়, ধু িদগিলপুর পয�  �পৗঁছেনা যায় না এক িদেন, মাঝখােন র ত বা মায়াব ের রাি বাস কের পরিদন িদগিলপুর �যেত হয়।

িক  এেত একিদন সময় ন । তাই আজ আমরা সােড় িতনেটর সমেয় �বিরেয় কনভেয়র লাইেন দাঁড়াব। যথাসময় �তির হেয় ব াগ িনেয় �বিরেয়

�দিখ পুগালও এেস �গেছ। মাঝরােত ঘুম �থেক ওঠা, তার ওপর গািড়েত ঠা া ঠা া হাওয়া। আমােক আর পায় �ক? গািড়েত উেঠই ঘুিমেয়

পড়লাম। ঘুম ভাঙল পাঁচটা নাগাদ, গািড় যখন িজরকাটাং �চকেপা  �পৗঁেছেছ। এখান �থেকই কনভয় ছােড়। সব গািড়র ন র টুেক �রেখ এক

এক কের ছাড়া হয়। জােরায়া িরজােভ�র মেধ  গািড় েলােক কনভেয়র িনয়ম �মেনই �যেত হেব, ওভার �টক করা যােব না এবং গিতর সীমাও

ঘ ায় ৪০ িক.িম.। ছিব �তালাও মানা। 

লাইেন আমােদর গািড় িতন ন ের। ছটার মেধ  ায় প াশ-ষাটটা গািড় লাইেন দাঁিড়েয় �গল। যথারীিত যা ীেদর পঁচান ই শতাংশই বাঙািল।

এবং তােদর অিধকাংেশর মেধ ই জােরায়া �দখার অত  দৃি কটু অ ীল উৎসাহ। �যন জােরায়ারা মানুষ নয়, িভন হ �থেক িদগ া  হেয় চেল

আসা িকছু আজব জ । ায় �দড় ঘ া পর িরজাভ� �থেক �বিরেয় যখন িমডল � ইট �পৗঁছলাম, তখন �তা �বিশর ভাগ �লাকজন চ  হতাশ,

জােরায়া �দখেত না পাওয়ার জেন । তােত নািক তােদর এই জািন�টাই মািট! অথচ িরজােভ�র �ভতরটা কী সু র! ধাের জ েলর মেধ  িদেয়

রা া, জ ল �কাথাও ঘন, �কাথাও বা হালকা হেয় এেসেছ। ঘন জায়গা েলােত গােছর এতটাই িভড় কের আেছ �য সূেয�র আেলা ায় েবশ

করেত পাের না। আর �যখােন অেপ াকৃত ফাঁকা, �সখােন গােছর পাতার ফাঁক িদেয় সূেয�র রি ছটা এেস রা া ধুেয় িদে  আলেতা আদের।

জ েলর গাছ েলােত, নতুন পাতায় �লেগেছ আস  বসে র � েমর রং, িঠক �যন নববধূর িসঁিথর িসঁ ের লাজ। কৃিত �তা মু হে  আমােদর

জেন  চারিদেক িবিছেয় �রেখেছ তার েপর স ার। ধু �দখার �চাখটাই �দয়িন সবাইেক। তাই বুিঝ �কউ আড় র �খাঁেজ, বািহ ক বা ল তায়,

নকল সাজস ায় প �খাঁেজ। আর �কউ �কউ খুিশ হেয় বরণ কের �নয় িনরাড় র � মটুকু, �সটাই হেয় ওেঠ তার অ েরর ধন। আর

জােরায়ারা, তারা �তা আমােদর মতই মানুষ। তােদর �দখেত না �পেল আ ামান আসাই বৃথা – এ �তা �সই মানুষ জািতেক অপমান করার

সমতুল , মনুষ েক অস ান করার মািফক। �হাক না তােদর গােয়র রং িনকষ কােলা, �হাক না মাথার চুল �ছাট �ছাট ও �কাঁকড়ােনা, তবু ওরা

�তা পাের ওেদর িনজ তা বজায় রাখেত। আমরা তথাকিথত সভ  মানুেষরা �সটা �পেরিছ কই? এখন যিদও জােরায়ারাও খািনক বাইেরর

জগেতর সে  িমশেত  কেরেছ, অতটা শ ভাব �পাষণ কেরনা ঝকমেক জামাকাপড় পরা �লােকেদর িত। িক  �সি েনিলরা এখনও সভ

জগেতর িদেক হাত বািড়েয় �দয়িন। তারা এখনও তােদর মত কের বাঁেচ, তােদর ত তােক বাঁিচেয় �রেখ। 

িমডল � ইট �পেরােত হেব �বােট। যত গািড়, বাস যা িকছু যানবাহন ওপাের যােব, সবই �বােট কেরই �পেরােব। �পিরেয় এেস আবার গািড়েত

চাপা। এরপর আর একবার এরকম �বােট চড়েত হয় কদমতলায়। উ র আ ামােনর পেথ জায়গা েলার নাম এেকবােরই পি মবে র িবিভ

জায়গার নােমর মত – কদমতলা, গ�াপুর, িশবপুর ইত ািদ। নলাম এিদেক বাঙািলেদরই বসবাস। মােঝ মােঝ -একিট �চকেপা , �সখােন

িনয়মমািফক কাজ �সের আবার চলা। র ত �পৗঁেছ �বশ কেয়কটা িবচ ঘুের িনলাম আবার। আমকু  ও মিরচেডরা – েটা িবচ। এরপর �বতাপুের

একিট ম ানে াভ ওয়াক। ধাের ম ানে ােভর জ েলর মেধ  িদেয় কােঠর পাটাতন িদেয় �তির করা আেছ রা া, মােঝ মােঝ িব ােমর জেন

ছাউিন, তােদর আবার নামকরণও হেয়েছ আ ামােনর িবিভ  পািখেদর নােম। ম ানে ােভরও কত রকমেফর, আর কতই বা তােদর নােমর

বাহার - হািতকান, কামান �গালা ইত ািদ। এই হাঁটা রা া িনেয় যায় ধািন না া �সকেত। এখােন একিট টাট�ল হ াচাির আেছ, িক  িসিকউিরিট

গাড� বা অন  কম�ী না থাকায় এিদন আর �সখােন ক প �দখা হল না। অেনকটা রা া �যেত হেব, তাই �বিশ সময় ব য় না কের িফের িগেয়

বসলাম গািড়েত। আবার চলা । িবেকল চারেট নাগাদ িদগিলপুর �পৗঁছলাম। তেব আমরা থাকব িদগিলপুর শহর �থেক আরও ২০ িক.িম. ের

কািলপুের। এখােন থাকার জায়গা বলেত েটা। একিট সরকাির �গ  হাউস, আর একিট াইেভট। আমােদর আেগ �থেক বুিকং িছল না

�কাথাওই। থেম াইেভট িরসট�িটেতই ঢুকলাম। িবশাল জায়গা জুেড় �তির িরসট�িট। খুব পিরপািট বাগান, প ীে মীেদর জেন  জায়গািট

রীিতমত গ�। এেসই বুঝলাম এখােনর জেন  মা  একিট রাত বরা  রাখা খুব �বাকািম হেয়েছ। িক  এখন �তা আর িকছু করার �নই। এখােন

কেটজ েলাও খুব সু র, িছমছাম, সাজােনা। এক অ ািলয়ান দ িতর সে  আলাপ হল, এখােন আমােদর িতেবশী। ভ েলাক কাঁেধ একটা

িবশাল ল া �ল  সেমত ক ােমরা আর হােত একটা "বাড�স ইন আ ামান" বই। পািখ খুঁেজ আর ছিব তুেল চেলেছন। �কানও একটা পািখ

�দখেলই বই খুেল ছিবর সে  িমিলেয় বার করেছন তার নাম। এেদর জীবনটা কী ঈষ�নীয় লােগ মােঝ মােঝ! কতভােব জীবনটােক উপেভাগ

করা যায় এরা জােন এবং �সই উপায়ও তােদর আেছ। আমােদর �দেশর �লােকেদর হয় ইে টাই �নই, ইে  থাকেলও সাধ  �নই অেনেকর,

আবার যােদর িটই আেছ তােদর অেনেকরই সময় �নই। কম�ে ে  দীঘ�িদেনর ছুিট পাওয়া যায় না এখােন, অথচ িবেদেশ ব  �লাক আেছ যারা

ছয় মাস কাজ কেরন এবং বািক ছয় মাস পৃিথবী ঘুের কাটান। 

যাই �হাক, যা �নই �সই আেলাচনা এখন মুলতুিব থাক। আপাতত যা আেছ, �সখােন মেনািনেবশ কির। িরসট�িটেত অসংখ  গা�পালা আর আেগই

বেলিছ নাম জানা-না জানা অসংখ  পািখ। মািলক ভ েলাকিটও খুব আলাপী। অ কার না হওয়া পয�  বাগােন �হঁেটই কািটেয় িদলাম। রাে

খাওয়া দাওয়ার পর যাব ক েপর িডম পাড়া (টাট�ল �নি ং) �দখেত, কািলপুর িবেচ। অবশ  �দখেত পাওয়াটা পুেরাটাই ভােগ র হােত। �রাজ

তারা আেস না। তােদর আসা িনভ�র কের অেনক েলা ফ া েরর উপর। �জায়ােরর সময় তারা আসেব, আবার খুব তী  �জায়াের নয়। চাঁেদর

আেলাও �বিশ তী  হেল আসেবন না ওনারা। আহা, ক প বেল িক ওেদর �কানও াইেভিস �নই নািক? রাে  বােরাটা নাগাদ �গলাম বেট, তেব

আমােদর �পাড়া কপােল িশেক িছঁড়ল না। এখন নািক ভাঁটা এেস �গেছ, তার ওপর চাঁদও এখন �বশ �জারােলা, অথ�াৎ, তারা এেলন না আজ। কী

আর করা, ভ  দেয়র :খ নরম িবছানােতই এিলেয় িদলাম।

৭.২.২০১৭ :

আজ সকােল �বেরােনার খুব �বিশ তাড়া �নই। এখান �থেক আজ চেল যাব যিদও, িক  মােঝ র েত রাত কাটাব, তাই একিদেন অতটা �বিশ

দূর  অিত ম করার �টনশন �নই। এিদেক কাল টাট�ল �নি ং �দখেত না পাওয়ার আফেশাস এখনও যায়িন। যাওয়ার পেথ রস অ া  ি থ

আইল া  �দেখ �স :খ অবশ  িকছুটা ঘুচেলা। এই যমজ ীপ মােঝ একিট বািলর চর িদেয় �জাড়া। �জায়ােরর সমেয় �সই চর জেলর িনেচ

ডুেব যায়, তখন �দেখ মেন হেব িট স ূণ� আলাদা ীপ। ভাঁটার সময় জল �নেম �গেল �দখা যায় এেদর মােঝর �যাগসূ খানা। উ র

আ ামােন খুব �বিশ পয�টক আেসন না, তাই িভড় �নই �তমন। িদগিলপুর �থেক �নৗকা কের আসেত হয় এখােন।এখান �থেক িফের এেস

আমরা র েতর উে েশ  রওনা হলাম। 

পেথ মায়াব ের কারমাটাং �সকেত কাটালাম �বশ অেনকটা সময়। �বশ ল া একিট �সকত। এবং আমরা ছাড়া আর �কউই �নই �সখােন। �বশ

াইেভট িবেচ সময় কাটাি  এরকম একটা অনুভূিত হে । �যমন ইে , �যিদেক ইে  হাঁটিছ, ছিব তুলিছ। �কউ �দখারও �নই। এখান �থেক

�বেরােনার সময় একজেনর কােছ একিট আশার কথা নলাম। ধািন না া িবচ, �যটা আমরা কাল যাওয়ার পেথ �দেখিছ, �সখােন নািক এখন

ক েপরা িডম পাড়েত আসেছ। সুতরাং আমরা রাে  ওখােন একবার �চ া কের �দখেত পাির। কাল �থেক হতাশ হেয় পড়া উদ েম আবার একটা

নতুন �জার পাওয়া �গল। অতএব আবার এিগেয় চললাম আমরা। থেম িঠক িছল আমরা র েত িগেয় থাকব, িক  ধািন না া আসেত �গেল

র ত �থেক �সটা িকছুটা দূের হেব। তাই কােছ �য সরকাির �গ  হাউস আেছ, �সখােন �গলাম। ফাঁকাও পাওয়া �গল ভাগ েম। এবার আশায়

বুক �বঁেধ অেপ া। 

রাে  খাওয়াদাওয়ার পর রওনা হলাম। আবার �সই ম ানে াভ ওয়ােকর মেধ  িদেয় �হঁেট �পৗঁছলাম �সকেত। �য হ াচািরটা কাল �দেখিছলাম,

তার পােশই িসিকউিরিট গােড�র থাকার জেন  একিট একচালা ঘর রেয়েছ। ডাকেত জন ভ েলাক �বিরেয় এেলন। �বশ স দয় ওঁরা। এখােনও

আজ ক পেদর আসার স াবনা খুব কম। কারণ ওই একই, পূিণ�মা আস , তাই চাঁেদর আেলা �বশ কট। আর এত আেলােত নািক তারা িডম

পাড়েত আেস না। তেব আমােদর হ াচাির �দখােত িনেয় �গেলন টচ� িনেয়। আর িগেয়ই �দিখ িক কা ! এক রাশ বা া ক প, সদ  িডম ফুেট



�বিরেয়েছ, হ াচািরর �ভতর ঘুের �বড়াে ।

ক েপরা যখন সমু  তীের বািলেত িডম �পেড়

�রেখ সমুে  িফের যায়, �সই িডম সং হ কের

এই হ াচািরেত এেন বািলর মেধ  গত� খুঁেড় রাখা

হয়। একিট একিট গেত� কত েলা িডম কেব

রাখা হেয়েছ, �সসব িলেখ রাখা হয়। �মাটামুিট

পঁয়তাি শ িদন পর িডম ফুেট বা া �বিরেয়

আেস। তারপর �স েলা সমুে  িনেয় িগেয় �ছেড়

আসা হয়। আমােদর িত ভাগ েদবী িকছুটা

হেলও সদয় হেয়েছন, আজই একিট হ াচ �থেক

বা া �বর করার িদন। ওই ই ভ েলাক িমেল

একিট বালিতেত তুেল রাখেলন এক এক কের

বা া েলা। সংখ ায় �মাট িছয়ািশটা। তারপর

সবাই িমেল �গলাম তােদর সমুে  ছাড়েত। �বশ

মজার অিভ তা। ছিব �তালার জন  আেলা �ফলেলই তারা

জেলর িদক �থেক মুখ ঘুিরেয় িফের আসেছ আমােদর িদেক।

তারপর আেলা �নভােল আবার জেলর শে  মুখ �ঘারাে ।

আরও িকছু ণ আশায় আশায় ঘুরলাম িবেচ, যিদ ভুল কেরও

একটা চেল আেস আজ! িক  না, �সই অস ব আর স ব

হেলা না। এ �তা আর বিলউড িসেনমা নয়, আর আিমও

�কানও নািয়কা নই, �য সব আনেহািন �কা �হািন কের িদেত

পারব! চাঁেদর আেলায় ম ানে ােভর মেধ  িদেয় হাঁটার

অিভ তাও �বশ অেনকিদন মেন থাকেব। চারিদক িন , ধু

িকছু �পাকামাকেড়র ডাক �শানা যাে । এত েণ চাঁেদর

আেলােত �চাখও সেয় �গেছ, আলাদা কের আেলা লাগেছ না

পথ �দখেত। সব িমিলেয় �নি ং না �দখেত পাওয়ার :খ

এখন আর এেকবােরই হে  না �দখলাম।

৮.২.২০১৭ :

�বড়ােনার �শেষর মুেখ এেস বািড়র জেন  একটু হেলও

মনখারাপ কের। হয়েতা এই বািড়র িত টানটা আেছ বেলই

িতবার ঘর ছাড়ার �নশাটা এত মধুর হয়। সবিকছুর �শেষ

ঘের �ফরার আ াসটা �যন �না র �দয় একটা, আর তােতই �ফর �ভেস যাওয়ার সাহস �যাগায় মেন। ন'িদেনর �বড়ােনার পর ঘের �ফরার

ইে টা একটু একটু কের মনখারাপ কের িদে  আমােদরও। তবু চলা �তা থােম না, থামােল চেল না। সুতরাং, আবার মাঝরাত �থেক উেঠ,

ধরাচূড়া পের �ভার চারেটর মেধ  �তির। আজ এখান �থেক �পাট� � য়ার িফরব, পেথ বারাটাং আইল া  ঘুের। আবার িফরিত কনভয় ধরেত হেব

বেল তাড়াতািড় �বেরােনা।  

উ র আ ামােন এেস একটা িজিনস খুব ভােলা লাগল আমার। খুব �ছাট জনপেদও িশ ােক  এবং া েক  রেয়েছ। বাংলা মাধ েমর ুলও

আেছ �দখলাম। কদমতলা �পৗঁেছ �দিখ কুয়াশার চাদের �ঢেক আেছ চারপাশ। িক ু �দখা যাে  না, তাই �বাটও ছাড়েছ না। �বশ িকছু ণ

অেপ া করার পর, যখন সূেয�র আেলা কুয়াশার সে  তরবাির �খলায় জয়লাভ করল, আমােদর �বাটও �না র তুলল। 

জল �থেক উেঠ লা  �সের হাঁটা িদলাম লাইট হাউেসর িদেক। এ আমােদর সবার �চনা, ভারতীয় ২০ টাকার �নােট �য লাইট হাউসিট �দখা

যায়, এটা �সটাই। �বােট আসার সমেয়ই �দেখিছ একরাশ নারেকল গােছর মােঝ মাথা তুেল দাঁিড়েয় আেছ লাল-সাদা বািতঘর। িকছুটা চড়াই

�ভেঙ বািতঘেরর সামেন �পৗঁছেনা �তা �গল, িক  ওপের ওঠার অনুমিত িমলল না। অগত া উে া পেথ িফের চলা। 

�ফরার পেথ আবার আর এক  জেলর ঝাপটা �খেত �খেত এলাম। িকছু ণ িব ােমর পর যাওয়া হল িফিন  �ব �জিট, �সখান �থেক আবার

যাব রস আইল া , লাইট এ  সাউ  �শা �দখেত। সব আ ামান মণাথ�ীেদর জেন  আমার অনুেরাধ, এিট �দখার সুেযাগ হাতছাড়া করেবন না।

�বিশর ভাগ টু র অগ�ানাইজারেদর মণসূচীেত এিট থােক না। িক  এিট আমার �দখা �সরা আেলাক- িন দশ�নী। ীেপর ইিতহাস অত

সুচা তার সে  উপ ািপত হেয়েছ। সে  বাড়িত পাওনা লজার সােহেবর �লখনী আর শাবানা আজিমর অনন  বাচনভি । ধনাথ �তওয়ািরর

িব াসঘাতকতা, � ট আ ামািনজেদর িবে াহ, ীেপর াচুেয�র িদন, �সখান �থেক গিরমা অবলুি  - সব সুদ ভােব ফুিটেয় �তালা হেয়েছ এই

উপ াপনািটেত। কখন �য িনেজই হািরেয় যাই �সই �দড়শ বছর �পছেন, কখন �য সং ােমর আ ন আমার বুেকর �ভতেরও েল ওেঠ, কখন �য

সব বীর শিহেদর আ ত ােগর মহানতা �চাখ ঝাপসা কের �দয়! আর এই সব িকছুর সা ী �থেক যায় আকােশর একফািল চাঁদ, তার সি নী ই

উ ল তারােক িনেয়। 

বারাটাং-এ একিট মাড ভলকােনা আেছ। এিট স বতঃ ভারেতর একমা  মাড ভলকােনা। মািটর �ভতর �থেক রাসায়িনক িবি য়ায় মাগত

কাদা িন:সৃত হেয় চেলেছ লাভার মত। ওখান �থেক িফের জলখাবােরর পব�টা িমিটেয় িনলাম। তারপর আবার �নৗেকা কের �গলাম লাইমে ান

�কভ �দখেত। এই বারাটাং-এ অেনক পয�টক আেসন �পাট� � য়ার �থেক। যারা নথ� আ ামান অবিধ যায় না, তারা এখান পয�  এেস এই মাড

ভলকােনা আর লাইমে ান �কভ �দেখ আবার িফের যান পেরর কনভেয়। লাইমে ান �কভ যাওয়ার পথিট ভারী মেনারম। ম ানে ােভর মেধ

িদেয় যাওয়া। তারপর �বশ িকছুটা �হঁেট �পৗঁছেনা হয় হামুেখ। ালাকটাইট আর ালাগমাইেটর অপূব� কা কায� এখােন। এখােনও �সই

িবিভ  পিরিচত আকৃিত �খাঁজার �খলা চলল িকছু ণ, �কানটা প ফুল, আবার �কানটা হািতর মাথা। যিদও গাইড �বিশরভাগই �কান �দব-�দবীর

আকৃিত িদেয় বণ�না কের, িক  িনেজর মত কের িনেজর মেনর ভাবনােক ডানা �মেল উিড়েয় �দওয়ার সুেযাগ �তা আমার িনেজর হােতই, থুিড়,

িনেজর �চােখই। 

িফের এেস �বশ িকছু ণ অেপ া পরবত�ী কনভেয়র জেন । পুগাল গািড় লাইেন দাঁড় কিরেয় িদেয়েছ সময়মত। িনি  মেন ছাউিনেত বেস

িব াম করেত করেত, এবং �বিশরভাগ যা ীেদর মুেখ অত  অেশাভনভােব জােরায়া না �দখেত পাওয়ার আফেশাস নেত নেত সময়টা �কেট

�গল। �কউ �কউ �তা আবার পেথ �য ীপবাসীেকই �দেখেছ, তােদর গা বেণ�র গাঢ়ে র সে  জােরায়া হওয়া বা না হওয়ার স াবনা যাচাই

করেত �বশ মাথা ঘামাে  �দখলাম। �সৗভাগ বশত: িবরি  চরমসীমায় �পৗঁছেনার আেগই কনভেয়র টাইম হল।  

জােরায়া িরজােভ�র রা াটা এই ভর পুেরও অত  মেনারম রেয়েছ। গােছর পাতার ফাঁেক ফাঁেক সূেয�র আেলার লুেকাচুির �খলা এখনও অব াহত

রেয়েছ, যাওয়ার িদন �যমন �দেখিছলাম। নতুন পাতা েলােত বসে র রং িক আজ আর একটু �বিশ কের �লেগেছ? গাছগাছািলর মেধ  িদেয়

যাওয়ার সময় এক অ ুত সু র গে  মনটা মােতায়ারা হেয় ওেঠ। �প ল-িডেজেলর গে  অভ  নােক এই গ ই �যন স ীবনী সুধার মত কাজ



কের।  

িফরেত িফরেত পুর গিড়েয় িবেকল। �পেট তখন ছুঁেচােদর ডন-�বঠক চলেছ।

�হােটেল িফের িকছু খাবার �পেট িদেত তেব �যন াণ িফের �পলাম। সে েবলা আজ

আর িবেশষ িকছু করার �নই, অত:পর িবছানার নরম গিদেতই সঁেপ িদলাম িনেজেক।

৯.২.২০১৭ :

আজ আমােদর আ ামান মেণর �শষ পব�। �পাট� � য়ােরর ানীয় জায়গা েলা িকছু

িকছু ঘুরব আজ। সকােল থেমই �গলাম চ াথাম শ িমল। ১৮৮৩ সােল ািপত এই

করাত কল আজ রীিতমত টু ির  অ া াকশন। গােছর ঁিড় �থেক কাঠ �কেট তােক

িবিভ  পয�ােয়র মধ  িদেয় ব বহােরাপেযাগী কের �তালা হয়। আ ামােনর িবখ াত

প াডক কােঠর জেন  এই কারখানায় একিট স ূণ� আলাদা �সকশন আেছ। পুেরা

কারখানাটা ঘুের �দখেত ম  লােগ না। একিট দশ�নী তথা িব য়ক ও আেছ,

রীিতমত নজরকাড়া �বশ িকছু কাজ �দখা যায় �সখােন। 

এখান �থেক কােছই চ াথাম �হায়াফ� �জিট। এই �জিট �থেক �বােট কের যাব

বা ু াট। মাউ  হ ািরেয়ট, আ ামােনর ি তীয় সেব�া  ান। থম ানািধকারী

স ােডল িপক রেয়েছ িদগিলপুের। �সখােনও � ক হয়, িক  �বশ সময়সােপ , তাই

করেত পািরিন। মাউ  হ ািরেয়েট একিট ন াশনাল পাক� আেছ আ ামান শাসেনর।

জায়গাটা অত  শা , খুব �বিশ �লাকজনও �নই �দখলাম। জাতীয় উদ ােনর মধ

িদেয় হাঁটার সময় কত রকেমর পািখর ডাক-ই �য �শানা যায়! �ভতের একিট �র

হাউসও আেছ �দখলাম। এত �লাভনীয় �য অনায়ােস �সটা �য কােরার bucket
list-এ চেল আসেব। িট িভউ পেয়  �তির করা আেছ �ভতের, �যখান �থেক

আবহাওয়া পির ার থাকেল িবিভ  িদেক িবিভ  ীপ �দখা যায়। �কানও িদেক নীল,

�কানও িদেক নথ� �ব। আমরা ভারতীয় কুিড়

টাকার �নােট নথ� �ব লাইট হাউেসর �য ছিবটা

�দিখ, �সিট এখান �থেক �তালা। কালাপা র

� ক বেল একিট � ক ট আেছ এর �ভতর

িদেয়। �সই সুেযাগ িক ছাড়া যায় নািক? ায় ২

িক.িম. ল া রা া। যিদও কালাপা েরর

িবেশষ টা �য িঠক িক, �সটা বুেঝ উঠেত

পািরিন �সিদন। পের িফের এেস

উইিকিপিডয়ােত পড়লাম, ওখান �থেক ব ীেদর

িগিরখােত �ঠেল �মের �ফলা হত। পােয়র িনেচ

কেনা পাতার খসখস শ  আর পািখর ডাক

ছাড়া অন  আওয়াজ নেত পাওয়া যায় না।

প ীে মীেদর এবং িবশাল িবশাল �ল  সহ

DSLR-ধারীেদর জেন  এই জায়গা রীিতমত

গ�। 

মাউ  হ ািরেয়ট �থেক িফের এেস �মিরন িমউিজয়াম আর অ াে ােপালিজকাল িমউিজয়াম �দখা হল। িটই অত  আকষ�নীয় স াের সমৃ ।

�মিরন িমউিজয়ােম িবিভ  রকম সামুি ক াণীেদর আলাদা আলাদা কে  দশ�ন করা রেয়েছ। এর মেধ  শ  ও বােলর সং হ আমার খুব

ভাল লাগল। অ াে ােপালিজকাল িমউিজয়ােম আ ামােনর আিদবাসী, �যমন ওে , � ট আ ামািনজ, �সি েনিলজ, জােরায়া মুেখর

জীবনযাপন প িত, ব বহায� সাম ী ইত ািদর নমুনা �দখা যায়। 

�ফরার পেথ পুগাল আমােদর িনেয় �গল জগাস� পাক�। এখান �থেক এয়ারেপােট�র রানওেয় �দখা যায়। জায়গাটা অ ত ািশরভােব সু র। িঠক

িবেকল ফুিরেয় আসার মুেখ, আকােশ হালকা �মেঘর মায়াজাল িছঁেড় সূেয�র �শষ রি টা িঠকের পড়েছ আর সারা আকােশ ছিড়েয় িদে  এক

অলীক রং। এখােন দাঁিড়েয় মনটা খারাপ হেয় এেলা। আর মা  কেয়কটা ঘ া, তারপর �ছেড় চেল যাব এই শহর, এই ীপ। এখােন িবিভ

আইল াে  �দেখিছ �বাড� টাঙােনা আেছ – "don't take anything except memories"। অন  িকছু িনেয় যাওয়ার �তা সুেযাগই �নই

আমার কােছ, ৃিতেতই ভের �গেছ াণ। মেনর একটা আলাদা েকাে  য  কের জমােনা আেছ সব।

১০.২.২০১৭ :

অবেশেষ �শেষর িদন সমাগত। বািড়র জেন  টান অনুভব করিছলাম িদন আেগ, অথচ আজই আবার এই জায়গাটার জেন  মনটা ভারী হেয়

উঠেছ। এই কিদেন জায়গাটা 'হাত ভের িদেয়েছ ধু। কত রকেমর অিভ তা �য হেয়েছ এই কিদেন! সমুে র িনেচ ডুেবিছ, চুর �হঁেটিছ,

এমনিক � কও কেরিছ এখােন এেস। কত রকেমর রং �য �দেখিছ তা বণ�না করার ভাষা আমার �নই জািন, তাই �চ াও করিছ না। �হেসিছ,

�কঁেদিছ, ন ালিজয়ায় ভুেগিছ, এককথায় জীবনটােক াণভের �বঁেচিছ এই কিদেন। অেনক েলা মুহূত� ব ী কের িনেয়িছ আমার মুেঠােফােন,

িক  �চাখ যা �দেখেছ তার কােছ �স েলা অিতশয় নগণ । আকাশ এবং সমু েক িমেলিমেশ একাকার কের �দওয়া এমন রেঙর �খলা আর িক

�কাথাও হয়? আর িক �কাথাও িদগ েক এভােব ধুেয় িদেত পাের অ রােগর �ছাঁয়া? মানুষ িক এত সরল হয় আর �কাথাও? আ ামানই থম

জায়গা �যখােন এেস, �সখােন থাকাকালীনই আিম ি তীয়বার আসার ান কের িনেয় িফরিছ। আকাশ �থেক যত ণ স ব �দখা যায়, �চাখ ভের

�দেখ িনি  এই ীপরািজেক, �মেখ িনি  তার সবুজ, জিড়েয় িনি  তার নীল। ভােলা �থেকা আ ামান, উজাড় কের দাও �তামার সব প,

আরও আরও মু  কর �তামার কােছ ছুেট আসা সকল পয�টকেদর। তারা �য বড়ই িপপাসাত�, �তামার �সৗ েয�র অমৃতসুধা পান কিরও তােদর।

এই �লখা �সই অেথ� িঠক মণকািহিন নয়। এেত আ ামােনর ইিতহাস বা ভূেগাল স েক� ায় �কানও তথ ই �নই। জায়গা েলার িববরেণ

আমার আেবগই �বাধহয় �বিশ কাশ �পেয়েছ। আিম �তা আসেল মণকািহিনর �লখক নই। বা বলা ভােলা, �লখকই নই আিম। এটা আমার

�চােখ �দখা আ ামান, আমার ভাবনার রেঙ রাঙােনা আ ামান। আমার ক নার সােজই সািজেয়িছ তােক। আমার ই তার অলংকার, আমার

অনুভবই তার কপােলর আলপনা। আমার ভালবাসার বসেন �স �সেজ উেঠেছ নববধূর �বেশ। বড় যে  লালন করব তােক, ব িদন... ব  বছর...

~ সমা@ ~



 

~ আ6ামােনর তথ± ~ আ6ামােনর আরও ছিব ~

পছে র বই আর গান �পেল বাকী পৃিথবীেক আলাদা কের িদেত সময় লােগ না পণ�া সাহানার। ি য় অবসর

িবেনাদন নানারকম রা া আর হ িশ । �ক ীয় সরকােরর সং ৃিত ম ালেয় কম�রতা। িনেজর হােত সংসার

�গাছােনায় িবেশষ য শীল। মােঝ মােঝই মুি র আনে  �বিরেয় পড়া কারণ �ছাটেবলা �থেকই পােয়র তলায়

সেষ�।
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জাঠ রাজােদর রাজধানীেত

অতীন চ²বত�ী

দীগ শহের দাঁিড়েয় হঠাৎ কিবতার েটা লাইন মেন এেস �গল –'িবপুলা এ পৃিথবীর কতটুকু জািন, �দেশ �দেশ কত না নগর, রাজধানী' – সিত ই

আমােদর অজাে  কত না জানা নগর এমনকী রাজধানী রেয় িগেয়েছ। 'দীগ'ও এইরকম ায় অজানা এক পুরেনা রাজধানী। রাজ ােনর বুেক

অবি ত �ছা  শহর 'দীগ' হয়ত আজেকর ইিতহােস অেনকটাই উেপি ত। িক  ১৭শ-১৮শ শতা ীেত এই দীগ-ই িছল জাঠ রাজােদর থম

রাজধানী। এখানকার মািটেত জাঠশি র উ ান তখন আ া-িদি র বাদশােদরও িচ া বািড়েয় তুেলিছল। এর মািটেত দাঁিড়েয় জাঠেদর বীরে

রাজা সূরজমল েখ িদেয়িছেলন �মাগল-মারাঠার িমিলত শি েক। বীর জাঠেদর রণ াের িপিছেয় িগেয়িছল �সই আিশ হাজার �সনার িমিলত

শি । এমনিক একবার (১০ �ম ১৭৫৩ সাল) জােঠরা িদি র �ক ায় েবশ কের অেনক মূল বান সাম ী তুেল এেনিছল এই দীগ-এ। জেয়র

ৃিত িহেসেব স ূণ� একিট মােব�ল িনিম�ত াসাদেকও কেয়ক অংেশ খুেল দীগ-এ িনেয় এেসিছল। ১৭৩০ সােল সূরজমেলর �তির দীেগর

রাজ াসােদর চারপােশ �ঘরা গ� িছল েভ�দ । বারবার িফের িগেয়েছ আ মনকারীরা সুরি ত দীেগর েগ�র াচীেরর বাইের �থেকই।

চারিদেক জেল �ঘরা ায় ৭.৮ িক.িম. বৃে র পিরিধ িনেয় গড়া শ  াচীর এই রাজধানীেক সব রকম আ মেণর হাত �থেক র া কেরিছল

�সিদন। াচীেরর গােয় রেয়েছ দশিট েবশ ার, রেয়েছ শি শালী বৃহৎ আয়তেনর বু জ - দূরপা ার আ মেণর উপেযাগী নানা কামােন

সুসি ত। �সইসময় �কােনািদনই বাইেরর �কানও শি  এেস দীেগর সু র �মাগল-রাজপুত াপত িশে  ভরা রাজমহল- াসাদ- ৃিত  বা

পু েশািভত অতুলনীয় সবুজ বািগচায় সাজােনা সুপিরকি ত এই গ�েক দখল করেত পােরিন। তাইেতা সমসামিয়ক ঐিতহািসক বা �লখেকরা

সূরজমলেক 'Jat Odysseus' বা 'The Plato of Jat people' নােম উে খ কেরেছন। 

দীগ-এ এেস থেমই পয�টেকরা বাইের �থেকই

দাঁিড়েয় মু  হেয় উপেভাগ কের �নয় এই

পিরকি ত গ�েক। আর ায় স ান জানায়

বীরেযা া জাঠে  রাজা সূরজমলেক তাঁর এই

অবদােনর জন । �মাগল-রাজপুত

াপত িশে র একিট আদশ� উপমা এখানকার

মহল, রাজ াসাদ, হােভিল, বািগচা। এ িলর

�বিশরভাগই রাজা সূরজমেলরই অবদান।

দীেগর কৃত ণ�যুগ এেসিছল তাঁরই সময়।

একিদেক িতিন �যমন িছেলন বীর অপরিদেক

িছেলন সু েরর পূজারী। 

এই াসাদ েগ� এতভােব জলেক আেমাদ-

েমােদ বা েগ�র সুর ার জন  ব বহার করা

হেয়েছ, �য সাধারেণর কােছ এিট 'জলমহল'

নােমই �বিশ পিরিচত। 

দূর �থেক েগ�র প উপলি  করেত করেত

এেস �পৗঁছলাম প ােলস কমে ে র সুউ

�তারণ 'িসংহেপাল' বা ধান েবশ াের -

িখলােনর িন  পেথর �গাড়ায়। ওপেরই রেয়েছ

�খাদাই করা েটা িসংেহর িতমূিত�। �সটা

�পিরেয় চেল এলাম রাজবািড়র লােগায়া

উদ ােন। �মাগল বাদশােদর 'চারবাগ' রাজা

সূরজমলেক অনুে রণা িদেয়িছল এখােনও ওই

ধরেণর বািগচা বানাবার। দীেগর িনজ

'চারবাগ'-এর মাঝখান িদেয় �তির হেয়িছল

পােয় চলার পথ। ের ের সাজােনা রেয়েছ

রংেবরং-এর গাছগাছড়া, সুিবন  ফুেলর

�কয়াির আর �শাভা বািড়েয় িদেয়েছ সাির সাির

�ফায়ারার জেলর ধারা। পােশ রেয়েছ '�গাপাল

সাগর' আর ' প সাগর' নােম বড় বড় িট

জলাশয়।  �বাঝা যায় এই সব �ফায়ারা বা

জলাশেয়র উপি িতর কারণ ধুমা  বািগচার

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �ম
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�সৗ য� বৃি  নয়, চারপােশর াসােদর তাপমান কিমেয় রাখার এ িছল আেরকিট ি য়া। কিথত আেছ দীগ াসােদ নািক এককােল নয়েশািট

�ফায়ারা বসােনা হেয়িছল। িবেশষ িবেশষ অনু ােনর সময় একসে  এই সব �ফায়ারা ব বহার কের উৎসেবর একটা আলাদা �মজাজ �দওয়া

হত। 

উ র-পূব� �কােণ নজের আসেব স র িফট উঁচু

ধান ওয়াচ-টাওয়ার 'ল  ভুজ', যার ওপর

�থেক অেনক দূের থাকা শ প েক নজের রাখা

�যত। এরকম অেনক ওয়াচ-টাওয়ার এই েগ�

এখনও �দখা যায়। �দখেত পাওয়া যােব �সই

সমেয়র গজ�নশীল �ছাট-বড় নানান কামান।

অতীেত শ িনধেনর জন  ব ব ত হেলও আজ

িন ুপ, অেনক � ে  অবেহিলত হেয় মরেচ

ধের �গেছ। হাঁটেত হাঁটেত প সাগেরর িঠক

ডান িদেক অবি ত �কশব ভবেন এেস �গলাম।

অ ভুজ িভি র ওপর এিট মনসুন প ািভিলয়ন

বেলই পিরিচত। পাঁচটা কের িখলান িদেয় ভাগ

করা হেয়েছ। �ভতের বেয় চেলেছ জল ণালী।

এখােনও রেয়েছ শ'খােনক �ফায়ারা। াসােদর

�ভতেরই চারিদেক জল ণালীর সু র ব ব া

রেয়েছ, যার াচীেরর গােয়র সে  বসােনা

রেয়েছ ু েছদ যু  ওয়াটার �জেটর সাির। মহেলর ওপর �থেক �ভেস আসেছ �মেঘর   আওয়াজ। অেনক েলা �গালকেক জেলর মৃ

ম  ধা ায় ওপের বসােনা পাইেপর �ভতের �ঘারােনা হে , আর তােতই সৃি  হয় নকল বষ�ার এই �মেঘর ঘষ�েণর আওয়াজ। কািরগির দ তার

িনদশ�ন রেয়েছ এই সব সৃি েত। এই পিরেবেশর মােঝ  ম ভূিমর �দেশ রাজপিরবােরর সদস রা বষ�ার আেমেজ �হািল �খেলন আজও। �হািল

উৎসেব াণব  হেয় ওেঠ তখন �কশব ভবন। কাপেড়র থিলেত �রেখ নানান রং �রেখ �সই পুঁটিল িল �ফায়ারার ওয়াটার �জেটর মুেখ �বঁেধ

�দওয়া হয় -  হয় �হািলর ােণা াস উৎসব। সিত  শংসার দািব রােখ তাঁেদর এই রকম সু র এক িচ া ভাবনার।  

�কশব ভবেন আসার আেগ বাগােন �দেখ এেসিছলাম জাঠ রাজােদর আেরক �গৗরেবর ৃিতর অলংকার - � ত পাথেরর �তির �দালনার একিট

সু র া । কিথত আেছ একসময় �বগম নূরজাহােনর �দালনায় এিটর ব বহার হত, �মাগল বািহনীেক পরা  কের জােঠর আদশ� বীর সূরজমল

এিটেক যু জেয়র িফ িহসােব দীেগ িনেয় আেসন। আজও এিট পরা া শালী জাঠেদর বীরে র ৃিতিচ  িহসােব দীেগর বািগচায় �শাভা বধ�ন

কের চেলেছ। 

�কশব ভবন �থেক এরপর এেস উপি ত হলাম

দীেগর সব�ে  রাজ াসাদ �গাপাল ভবেন।

কমে ে র পি েম অবি ত িফেক লাল

�বেলপাথেরর �তির এই াসাদ হল এখানকার

ধান িবি ং। ঔর েজেবর সময় �যসব

িশ ীরা �মাগল বাদশার দরবাের কাজ

কেরিছল, তােদর অেনকেক এখােন এেন রাজা

সূরজমল এই াসােদর পদােনর কােজ িনযু

কেরিছেলন। �গাপাল ভবেনর �বিশরভাগ অংশই

এখন দীগ প ােলস িমউিজয়াম (Deeg
Palace Museum)। ভারতীয় তাি ক

িবভাগ (Archaeological Survey of
India) এর ত াবধােনর দািয়ে ।

াসাদমহেলর �ভতের রি ত আেছ

রাজপিরবােরর ব ব ত নানািবধ স দ। রাজা

সূরজমল �য কতটা �শৗিখন িছেলন তা �বাঝা

যায় মহেলর �ভতের ঘুরেত িফরেত। �স াল হল, ইংিলশ আর ইি য়ান াইেলর ডাইিনং হল, িবিলয়াড� ম, মহারাজার �বড ম, রািন আর

�জনানােদর থাকার আলাদা আলাদা এক  ঘর ইত ািদ এই সব িকছুই তাঁর িচেবােধর সা । এছাড়া পয�টকরা মু নয়েন িকছু ণ দাঁিড়েয়

যান চ নকােঠর �তির �বণুেগাপােলর মূিত�িটর কােছ।  

াসােদর পােশ সংল  রেয়েছ আরও েটা

�ছাট �ছাট াসাদ - শাওন ও ভােদাঁ ভবন।

�স াল হেলর পােশ নীেচর িদেক সংযু

রেয়েছ �বশ িকছুটা অংশ। সামেনর িদেক জল

�রেখ ব ব া করা হেয়েছ ভবনেক ীে র খর

তােপর হাত �থেক মু  রাখার - যােক বলা যায়

সামার িরসট�। উ র িদেক রাখা একিট কােলা

পাথেরর িসংহাসন, মহারাজ জহর িসং ১৭৬৪

সােল িদি জেয়র �তাফা িহসােব এিটেক এেন

দীেগ �রেখিছেলন। দীেগর চারিদেকই নজের

আসেব এইরকম কত সু র সু র

কা কায�খিচত �গট, অল ৃত নানা ধরেণর িবম,

বা �মাগল যুেগর অপূব� সব পাথেরর জািলর

কাজ, আসবাবপ , িনত  ব বহােরর �সৗিখন

নানা সাম ী। দীেগর িমউিজয়ােম �দখেত

পাওয়া যােব রাজা-মহারাজােদর পিরবােরর ব ব ত �সৗিখন নানা সাম ী। দীেগর িমঊিজয়ােম �দখেত পাওয়া যােব রাজা-মহারাজােদর

পিরবােরর ায় সােড় পাঁচেশা দিললপ । 



�গাপাল ভবেনর কােছই রেয়েছ আেরা েটা

াসাদ - সূরজ ভবন ও িকষাণ ভবন।

১৭৫৬-৬৩ সােল মহারাজ সূরজমল এই

�গাপাল ভবন আর িকষাণ ভবন িত া কেরন।

িকষাণ ভবন ধূসর �বেলপাথের �তির - রেয়েছ

সাির সাির �ফায়ারা। ওপের িবশাল একিট

জলাধার – ছয় �থেক সাত গ ালন জল ধের

�রেখ িনয়িমত এইসব জল ণালী বা �ফায়ারায়

জল �জাগান িদত। হামােমর প ফুেলর

আকৃিতর �ফায়ারাটাও �বশ নজর টােন। অনুেরাধ

কের তালা খুিলেয় হামাম �দখবার সুেযাগ

হেয়িছল। চ ু সাথ�ক হেয় যায় সূরজ ভবন

�দেখ। পাথেরর �তির একতলা িবশাল িবি ং।

ধু পাথর বলেল �বাধহয় �বাঝােনা যায় না –

কেতা রকম রংেবরং-এর পাথের অল ৃত করা

হেয়েছ এই াসাদেক। চারিদেক বারা ায় িঘের

�রেখেছ এিটেক। তার মােঝ রেয়েছ পাঁচিট

�চাখধাঁধাঁেনা অল ৃত িখলান। ভবেনর �পছন িদেক তাকােল �চােখ পড়েব হরেদব ভবন। 

মাঝবরাবর বাগানিটর উ রিদেক রেয়েছ ন  ভবন, যার িবেশষ  �স াল হেলর �ভতেরর ছােদর িসিলং বানােনা হেয়েছ কােঠর সাহােয । 

এরপর �পৗঁছলাম জাঠেদর থম রাজা বদন িসং-এর রাজভবেন, যা 'পুরানা মহল' বেলই সবার কােছ আজকাল পিরিচত। বীরপু  সূরজমেলর

িপতা রাজা বদন িসং �মাটামুিট ১৭২১ -১৭২২ সােল দীেগেত এেস থম বািনেয়িছেলন তাঁর এই রাজ াসাদ। বলা �যেত পাের জাঠেদর থম

িভি াপন এই দীেগর মািটেত �সিদন হেয়িছল। আর দীগ হেয়িছল জাঠেদর থম রাজধানী। 

দীেগর নাম িক  পুরােণ অেনক কাল আেগ

�থেকই উে খ করা হেয়েছ। ভগবান ীকৃে র

পির মার পেথ 'দীঘ�' বা 'দীঘপুর' এর কথা

উে খ করা হেয়েছ। পরবত�ী কােল সংে েপ

�সই নামই দীগ বেল সবার কােছ পিরিচত হেয়

এেসেছ। 

�সে র মােস িতন িদেনর িবেশষ �মলায় দীগ

হেয় ওেঠ াণব । উৎসাহী দশ�কেদর আগমেন

ভের ওেঠ দীগ প ােলস কমে । াম

�মেয়েদর রংচেঙ �পাষাক আর �ছেলেদর মাথায়

রিঙন পাগিড় াচীন রাজ ানী সং ৃিতর একটু

�ছাঁয়া এেন �দয় �সিদন সবার মেন। পকথার

কািহিনর মত তখন �জেগ ওেঠ াচীন এই গ�-

রাজ াসাদ। 

একিট কমে ে র মেধ ই এত িল সু র সু র

রাজ াসাদ-মহল-তালাব-�ফায়ারার সমােবশ গ�- াসােদর �দশ রাজ ােনও িবরল। �মাগল-রাজপুত িশ - াপত িবদ ার অপ প �মলব েনর

সা ী এই দীগ। �চাখ ধাঁধাঁেনা এই গ� াসাদ �যন এক রাজকীয় ে র বিহঃ কাশ বেলই বারবার মেন হেত লাগল। তখনকার িদেনর বাঙািল

পিত িবদ াধর ভ াচােয�র নাম এখানকার অেনক নকশার সে  জিড়েয় আেছ। সূরজমল হােভিলর এক জায়গায় বাঙািলর িনজ  ঘরানা বাঁেশর

সু র ছাউিন াভািবকভােবই নজের পেড় যায় আমােদর।  

হাঁটেত হাঁটেত ঘ ার পর ঘ া িনেমেষ �কেট �গল মু তার আেবেশ। দীগ �থেক এবার িফের যাওয়ার পালা। সূয� ঢেল পেড়েছ পি ম আকােশ।

তার �শষ আেলাটুকু রািঙেয় িদেয়েছ বীর জাঠ রাজােদর এককােলর গিরমাময় আবাস ল। রম াণী এ দৃশ  বারবার �পছেন িফের �দখারই মেতা।

এই পড়  �বলায় �গাপাল সাগেরর ওপর �গাপাল ভবেনর িতিব  �যন ি র জেল �ভেস থাকা একিট পুরােনা িদেনর জাহাজ। িদেনর �শেষ

িবদায়মুখী পয�টকেদর অেনেকর কােছ এ এক অপূব� আদরণীয় দৃশ  - ভাষায় বণ�না করা যায় না, অনুভব করবার ব ।

'নহী জাঠনী �ন সহী ব থ� সব কী পীর। 

জ  উসেক গভ� �স সূরজমল সা বীর।'



অিবভ  ভারেতর রাজশাহী �জলার নওগাঁেত জ  অতীন চ বত�ীর। সরকাির �পশা এবং মেণর �নশার টােন ঘুেরেছন

ভারতবেষ�র নানা অ েল। দীঘ�িদন ধের িবিভ  প -পি কায় িনয়িমতভােব গ  ও মণকািহিন িলখেছন। সািহত ে ে

�পেয়েছন একািধক পুর ারও।
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তুòনাথ-চ8িশলা আর মায়াবী চাঁেদর �দওিরয়াতাল

পoব চ²বত�ী

~ তুòনাথ-চ8িশলা-�দওিরয়াতাল �ºকÕট ম±াপ ~ তুòনাথ-�দওিরয়াতাল-এর আরও ছিব ~

এখনও � ন �দখেল �ছেলেবলার মেতা মন ভােলা হেয় যায়, এখনও দূরপা ার � েন �চেপ বসেল মেন আেস অনািবল মুি র আ াদ। এি েলর

ি তীয় স ােহ কলকাতার বল গরেম ঘামেত ঘামেত যখন হাওড়া � শেন কু  এ ে েস উঠলাম, মেন হল িপছেন �ফেল এলাম �রাজকার

একেঘেয় জীবনটােক। এবার স ী সহকম�ী ও ব ু রাজীব। �সই কেব �দওিরয়া তােলর ছিব �দখার পর �থেক আমার  �দখা আর িদন �গানা

। এবার সুেযাগ হেতই রাজীবেক স ী কের ব াগ িপেঠ িনেয় �বিরেয় পড়লাম। �দওিরয়া তাল � েকর সে  জুেড় িদলাম প েকদােরর

সেব�া  তু নাথ মি র আর চ িশলা � ক। েটা জায়গােতই �মােট িতন চার িকেলািমটার হাঁটা পথ। তাই অ  কে  একরাশ াি র 

েচােখ িনেয় আমােদর যা া । 

ঘ াখােনক �লট কের � ন যখন হির ার �পৗঁছাল তখনও িবেকেলর আেলা ফুিরেয় যায়িন। � শেন �নেমই ছুটলাম পেরর িদেনর উিখমঠগামী

বােসর িটিকট বুক করেত। উিখমঠেক �ক  কেরই তু নাথ, চ িশলা আর �দওিরয়া তাল � ক করব। িঠক করলাম সকাল সাতটার �গৗরীকুে র

বােস কুে  �নেম িকছু একটা ব ব া কের সাত িকেলািমটার দূের উিখমঠ চেল যাব। উঠলাম পূব�পিরিচত ভারত �সবা ম সে । 

পরিদন িঠক সমেয় বাস ছাড়ল। ষীেকশ

�পিরেয় গ ার তীর ধের এেগােত থাকলাম।

�দখেত �দখেত এেস �গেলা �দব য়াগ; এখােন

গে া ী �থেক �নেম আসা ভাগীরথী আর

বদরীনাথ �থেক আসা অলকান া িমেশেছ।

�দব য়াগ পার কের এক জায়গায় বাস থামল।

আলুর পেরাটা আর চা �খেয় আবার বাস যা া।

�মঘমু  ঝকঝেক নীল আকাশ আর ব  িনেচ

বেয় যাওয়া পা াসবুজ অলকান ােক স ী কের

পাহােড়র গা �বেয় আঁকাবাঁকা রা া ধের মশ

এিগেয় চলা। ভাবেত অবাক লােগ কত শত বছর

ধের �দবভূিম গােড়ায়ােলর এই রা া ধের পােয়

�হঁেট �গেছ কত পুণ াকা ী িকংবা কৃিতে মী

মানুেষর দল। তখন রা া িছল গ�ম – িবপদ

এবং াপদ স ুল। 

�দখেত �দখেত �পিরেয় এলাম ীনগর তারপর

য়াগ। �বশ ব  এবং জমজমাট পাহািড়

শহর য়াগ। �দেখ �বাঝার উপায় �নই �য

২০১৩ সােলর জুন মােসর মাঝামািঝ কী লয় ঘেট িগেয়িছল এ শহেরর ওপর। �সবােরর িব ংসী বন ায় গােড়ায়ােলর কম �বিশ সব এলাকাই

িব  হেয়িছল, চরম িত  হেয়িছল য়াগ আর তার ওপেরর এলাকা েলা। িবেশষত �কদারনাথ �থেক  কের ম ািকনী নদীর

তীরবত�ী এলাকা এেকবাের মুেছ িগেয়িছল। িক  সময় �থেম �নই, �থেম �নই মানুেষর জীবনও।  

একটু িবরিতর পর আবার যা া , এবার ম ািকনীর তীর ধের �কদারনােথর িদেক। য়ােগর পর �থেক বাস িঢেম তােল চলেছ। ানীয়

মানুষজন বােস উঠেছন, নামেছন। �বশ িভড় । এত ণ একটানা বেস �থেক া  লাগেছ। এমন সময় চ পুরীর একটু আেগ �দত াকার �চৗখা া

থমবার �দখা িদল আমােদর। শরীের �যন নতুন বল �পলাম, মেন নতুন উৎসাহ। এ ভােবই �পৗঁেছ �গলাম কু । �নেম পড়লাম আমরা। বাস

চেল �গল কাশী হেয় �গৗরীকুে র িদেক। এখান �থেক �পেয় �গলাম �শয়ার জীপ, আমােদর নািমেয় িদল উিখমেঠ িঠক ভারত �সবা ম

সে র বড় �গ য়া বািড়র সামেন, �শষ হল আমােদর টানা আট ঘ ার সফর। 

শহেরর এক িনজ�ন াে  ভারত �সবা ম সে র বািড়টার িঠক পাশ �থেকই  হেয়েছ ম ািকনীর গভীর আর খাড়া নদীখাত। জানলা িদেয়

তাকােল �চােখ পেড় ব  িনেচ ীণ ধারায় বেয় চেলেছ নীলেচ সবুজ জলরািশ। নদীর ওপাের কাশী শহর। ঘর �থেকই �দখা যায় িকছু তুষার

শৃ । সব িমিলেয় অসাধারণ পিরেবশ। এই অেবলায় ঠা া ডাল ভাত তরকাির �খেয় িপি  র া কের জেন �গলাম শা , �ছা  উিখমঠ শহরটা

ঘুের �দখেত। টুকটাক �কনাকাটা আর পরিদন সকােল �চাপতা যাওয়ার গািড় িঠক কের ঘের িফরলাম যখন, স া হেয় এেসেছ, দূর পাহােড়

�জানািকর মেতা েল উেঠেছ আেলা, ওটাই কাশী শহর। স ারিত �দেখ একটু বসেত না বসেতই রােতর খাবার খাওয়ার ডাক এল। ভারত

�সবা ম সে র রা ায় �তল, ঝাল, মশলার হয়েতা অভাব থাকেত পাের িক  আ িরকতার অভাব �নই। কাল খুব �ভাের উঠেত হেব, �যেত হেব

�চাপতা, েয় পড়লাম তাড়াতািড় কের। িবছানােত গা এিলেয় িদেতই সারািদেনর াি েত �চাখ জুেড় এল...তখনও কােন আসেছ ব  িনেচ বেয়

যাওয়া ম ািকনীর িমি  শ ।  
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পরিদন সকাল সাতটায় রওনা িদলাম িতিরশ

িকেলািমটার দূের �চাপতার উে েশ । গত

কেয়কিদেনর মেতা আজও আকাশ স ূণ�

�মঘমু , ঝকঝেক নীল। সকােলর নরম �রা ুর

ছিড়েয় পেরেছ পাহােড়র আনােচ কানােচ, পােশ

ঘন সবুজ বনানী, এরই মােঝ লুেকাচুির �খলা

চলেছ �চৗখা া সহ �বশ িকছু তুষার শৃে র সে ,

মােঝ মােঝ �চােখ পড়েছ �গালাপী রেঙর ফুেল

�ঢেক যাওয়া রেডােডন ন গাছ। এমন ভরা

কৃিতর মােঝ ভের আেছ মনও। অদম  উৎসাহ

আর উে জনা িনেয় অেপ া করিছ কখন �চাপতা

আসেব, হাঁটেত  করব তু নােথর পেথ।  

এ ভােব কখন �য �কেট �গল এক ঘ ার পথ,

গািড় থামল �চাপতা। সবুজ বুিগয়াল, দূের

� ত  তুষার শৃে র হাতছািন আর ফুেলর ভাের

নুইেয় পরা রেডােডন ন গাছ – সবিমিলেয়

�চাপতা এক অসাধারণ জায়গা। িকছু খাবােরর

�দাকান আর  একটা �ছােটাখােটা �হােটল িনেয়

এই পাহািড় জনপদ এখনও শ ের সভ তার

আ াসেনর বাইের �থেক �গেছ। আর �দির না কের তু নােথর পথ ধরলাম। ধু তু নাথই নয়, যাব আরও ায় �দড় িকেলািমটার দূেরর

চ িশলাও। 

একটা �ছাট �গট, তারপর ধােপ ধােপ উেঠ

যাওয়া িসেম বাঁধােনা চমৎকার চলার রা া।

 হল যা া। মাথার ওপর গােছর চাঁেদায়া,

পােশ ফুলভিত� রেডােডন ন গােছর সাির।

এরই মােঝ উঁিক িদে  �বশ িকছু তুষারশৃ ,

আবার কখনও তারা হািরেয় যাে  পেথর বাঁেক।

সু র রা ার ধাের মােঝ মােঝ বসার জায়গা

করা আেছ। �মােটও কিঠন চড়াই নয়, রাজীব

আর আিম িদিব  গ  করেত করেত এিগেয়

চেলিছ। িকছুটা চলার পর বাঁ িদেক �দখা �গল

দা ণ সু র একটা সবুজ বুিগয়াল আর

উ রিদগে  �চৗখা া, �কদারনাথ, �কদারেডাম

এবং আেরা সাির সাির নাম না-জানা তুষারশৃ ।

এখােনই �পেয় �গলাম �ছা  একটা চােয়র

�দাকান। গরম চােয়র কােপ চুমুক িদেয় েচাখ ভের �দখেত থাকলাম চারপাশ। চা পব� �শেষ আবার পদযা া । এবার চড়াই মশ বাড়েছ,

পা া িদেয় কমেছ হাঁটার গিত। ব  িনেচ �দখা যাে  �ফেল আসা বুিগয়াল আর চােয়র �দাকােনর চকচেক িটেনর চাল। খািনকটা যাওয়ার পর

থমবার বরফ �পলাম রা ার ধাের। মেন হয় -িতনিদন আেগ �বাধহয় তুষারপাত হেয়িছল। এর একটু পেরই অেনক ওপের �চােখ পড়ল

তু নাথ মি র সহ িকছু বািড়ঘর। মােঝ মােঝ িব াম িনেয় এক সময় �পৗঁেছ �গলাম প েকদােরর সেব�া  তু নাথ মি র। যথারীিত মি েরর

দরজা ব , এখন তু নাথ মহােদেবর পুেজা হে  উিখমেঠর ও াের র মি ের। িব হ আবার এই মি ের িফের আসেব �ম মােসর �কানও এক

সমেয়। �ছাট মি র, �যন �কদারনাথ মি েরর �রি কা। আশপােশ �বশ বরফ পেড় আেছ। আেছ �বশ িকছু �দাকানঘর আর থাকার জায়গা, তেব

তােদর দরজাও মি েরর মেতাই ব । ধু একটা �দাকান �খালা �পলাম, �সখােন গরম গরম নুডলস িদেয় � কফা  �সের আবারও পেথ

নামলাম। এবার যাব আরও ায় এক হাজার ফুট ওপের এই পাহােড়র সেব�া  ান চ িশলা। 

রা া �যন �বশ খাড়াই লাগেছ এবার। বরেফর

পিরমাণ বাড়েছ। মােঝ মােঝ পা ি প করেছ।

অত  স প�েণ এক পা এক পা কের এেগাি ,

িক  তােতও �যন িনঃ াস িনেত ক  হে ।

পােয়র িনেচ বাঁধােনা রা া �শষ হেয় �গেছ অেনক

আেগই, এখন �মাটামুিট চলার উপেযাগী স

রা া, জায়গায় জায়গায় �বশ িবপ নক। অন

িদেক সূেয�র তাপ মশ বাড়েছ। এক সময় �শষ

হল ক কর পদযা া, �পৗঁছলাম চ িশলা।

এখােনও একটা �ছা  মি র। চারিদেক ইত ত

বরফ পেড় আেছ। উ র িদগে  একেশা আিশ

িডি  জুেড় �দখা যােছ এেকর পর এক তুষার

শৃ । গােড়ায়ােলর িবখ াত শৃ েলার পাশাপািশ

�চােখ পড়ল ন ােদবী, ি শূল সহ কুমায়ুেনর

আরও �বশ িকছু শৃ ও। তু নােথ রােত থাকেত

পারেল �ভােরর আেলােত এ দৃশ  আরও গ�ীয়

হেত পারত। আফেশাস হল, এ যা ায় চ িশলায়

�রামা কর সূেয�াদয় �দখা �থেক বি ত হলাম। 

�চাপতায় �নেম এলাম যখন, �জার িখেদ �পেয় �গেছ। খাওয়া দাওয়া �সের উিখমেঠর ভারত �সবা ম সে  িফের আসেত আসেত চারেট

বাজল। সারািদন পা েটার ওপর িদেয় খুব ধকল �গেছ, শরীর চাইেছ িব াম। কাল আবার যাব �দওিরয়া তাল – আমােদর এই সফেরর মূল

আকষ�ণ, �সখােন তাঁবুেত কাটাব এক রাত।  

পরিদন আবার িঠক সাতটায় �বিরেয় পড়লাম সাির ােমর উে েশ । থম িদেক �চাপতাগামী রা া ধের সাত িকেলািমটার যাওয়ার পর বাঁ

িদেকর একটা রা া ধের আরও িকেলািমটার েয়ক �গেলই আেস সাির। এখােন আমােদর অেপ ায় িছল গাইড কাম কুক হষ�বধ�ন �নিগ। সদ



�কেশার �পেরােনা হষ�বধ�নেক স ী কের এেগােত থাকলাম �দওিরয়াতােলর চড়াই পেথ। �মাটামুিট আরামদায়ক রা া আর দূর  িতন

িকেলািমটােররও কম। িকেলািমটার খােনক ওঠার পর চড়াই অেনকটা কেম এল। এবার পথ  হল জ েলর িভতর িদেয়। পােশ ভিত�

রেডােডন ন গাছ। এখােন ফুেলর রঙ �চাপতার মেতা �গালািপ নয়, বরং টকটেক লাল, আেলায় আেলা হেয় আেছ চারপাশ। ভুেল �গলাম পেথর

যত াি । এই ফুেলর �দেশর মাঝখান িদেয় রা া �যন �শষ হেয় �গল বড় তাড়াতািড়, �চােখ পড়ল িকছু �দাকান, বুঝলাম ায় এেস পেড়েছ

ে র �দওিরয়াতাল। 

একটা �দাকােন বেস �টা  ওমেলট আর চা

িদেয় � কফা  �সের কেয়ক পা �যেতই েচােখ

িব েয়র �ঘার �লেগ �গল। মাথার ওপর িবশাল

একখানা ঘন নীল আকাশ, পােয়র িনেচ সবুজ

ঘােসর চাদের ঢাকা তৃণভূিম - যােক গােড়ায়ািল

ভাষায় বেল বুিগয়াল, সামেন মাঝাির আকােরর

পা া সবুজ রেঙর জলাশয় আর �যন িঠক তার

পেরই  হেয়েছ িদগ েজাড়া তুষারশৃ রািজ

যার মেধ  সবার আেগ �চােখ পেড় িবশাল বপু

�চৗখা ােক। এটাই �দওিরয়া তাল - �দবতােদর

ােনর জলাশয়। দৃশ টা এত সু র �য মেন হয়

�যন ে র িভতর আিছ িকংবা �কানও নামী

িশ ীর আঁকা ল া ে প �দখিছ।  

িপেঠর ভারী স াকটা �ফেল বেস পড়লাম ঘােসর

ওপর। মেন হল এভােবই বেস থািক, �কেট যাক

অন  সময়। তাড়া লাগাল হষ�বধ�ন, আমােদর

�ট  নািক একটু দূের, আপাতত �সখােনই �যেত হেব। অগত া তােলর ডান িদেয় হাঁটেত  করলাম হষ�বধ�নেক অনুসরণ কের। আবার ঘন

জ েলর িভতর িদেয় চড়াই, আবার �সই ফুেল �ছেয় যাওয়া রেডােডন ন গােছর সাির। একটু �যেতই �চােখ পড়ল �বশ িকছু তাঁবু খাটােনা

আেছ। তাঁবুর িভতর ক া  খাট, িবছানা সব আেছ, পােশ কাজ চালােনার মেতা বাথ ম আেছ, আেছ পাথর সািজেয় �তির �ছা  রা াঘরও।

চারপােশ �বশ ঘন জ ল আর ফুেল ভরা রেডােডন ন গােছর সমাহার। তার ফাঁেক �বশ িনেচ �দখা যােছ �দওিরয়া তাল। আর �চৗখা ােক অেনক

কােছ লাগেছ। হষ�বধ�ন �দখাল ডানিদেক ব দূর �চাপতা আর তু নাথ-চ িশলা পাহাড়। এরপর ঝটপট চা বানােত �লেগ �গেলা �স। ব াগপ র

�রেখ, চা �খেয় আিম আর রাজীব �ফর �গলাম তােলর পােশ, আর হষ�বধ�ন পুেরর রা ার �জাগাড় করেত লাগল। এবার �দখলাম -একজন

কের � কার এেস �পৗঁছাে , এক এক কের লাল, নীল �পােট�বল �ট  পরেছ �দওিরয়াতােলর পােশ, এমন কী �শানা যাে  বাংলা কথাও। িতর

িতর কের বেয় যাওয়া িমি  হাওয়ােত কাঁপেছ তােলর জল, তাই �দওিরয়াতােলর জেল তুষারশৃে র ব ত িতফলন দৃশ  আমােদর অধরা।

িক  যা �পলাম তাই বা িক কম! এেতা সারা জীবেন অ য় হেয় থাকা ৃিত। মশ �লাকজন বাড়েত লাগেলা, গ�ীয় িন তা �ভে  খান খান

হেয় �বশ গমগম করেত লাগেলা চারপাশ। খুেল �গেলা তােলর পােশ থাকা বন দ েরর �ছা  িবট অিফস। নাম নিথভু  কের আবার তাঁবুর িদেক

এেগালাম। 

পুের িখচুিড় বািনেয়েছ হষ�বধ�ন। আচার

সহেযােগ অমৃতসমান িখচুিড় �খেয় ক া খােট

েয় একটু িব াম িনেয় �ফর একবার �গলাম

তােলর পােশ। এবার যখন িফরলাম তখন িদন

ফুিরেয় এেসেছ। �সালার ল াে র িটমিটেম

আেলায় মেন হল িন  িনঃস  এই পিরেবেশ

আমরা �যন িব জগৎ �থেক িবি । একটু গা

ছমছম করেত লাগল। হঠাৎ �চােখ পড়ল তু নাথ-

চ িশলা পাহােড়র িঠক মাথার হলুদ রেঙর

আেলা। চমেক উঠলাম, পর েণ বুঝলাম চাঁদ

উঠেছ, মেন পড়ল গত কাল পূিণ�মা �গেছ। মশ

পাহােড়র মাথা ছািড়েয় ওপের উঠেত লাগল চাঁদ।

ি  �পলব আেলায় �ভেস �গল চারপাশ, মায়াবী

আেলায় ধুেয় �গল এ িব চরাচর। িনেজেক মেন

হল এক ক েলােকর বািস া। এই অবাককরা

চাঁেদর আেলায় নতুন েপ �দখলাম �চৗখা ােক।

এরই মােঝ হষ�বধ�ন বািনেয় �ফেলেছ গরম গরম

িট আর িডেমর কাির, সময় হেয় �গেছ রােতর

খাবার খাওয়ার। 

পরিদন এেকবাের ব াগ িছেয় যখন �নেম এলাম তােলর পােশ তখনও ভােলা কের িদেনর আেলা �ফােটিন। রংেবরঙেয়র �ছাট �ছাট তাঁবুেত

তখনও ঘুিমেয় সবাই। েম �ভার হল, �সানা রঙ ছিড়েয় পড়ল আিদগ  তুষারচূড়া েলার মাথায়। শা  তােলর জেল �দখলাম তােদর

িতফলেনর �সই গ�ীয় দৃশ । তেব জল কম থাকায় ছিবেত �দখা �দওিরয়াতােলর মত অত �মাহময়ী প ফুেট উঠল না। �বশ িকছু ণ সময়

কািটেয় িবদায় জানালাম �দওিরয়াতালেক, নামেত লাগলাম সাির ােমর পেথ। িহসাবমত আমােদর এবােরর �বড়ােনা �শষ। িক  হােত এখনও

পুেরা েটা িদন রেয় �গেছ। রাজীব বলল - চল আর একটা �কানও �ছাট � ক কির। উতরাই পেথ হাঁটেত হাঁটেত ভাবেত লাগলাম আর �কাথায়

যাওয়া যায়...
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পদাথ�িব ােনর াতক প ব চ বত�ী পি মব  সরকােরর বািণজ  কর দফতেরর আিধকািরক। ভােলাবােসন নানা ধরেণর

বই পড়েত। �নশা ব াগ ঘােড় কের পিরবােরর িকংবা ব ুেদর সে  কােছ বা দূেরর মেণ �বিড়েয় পড়া। �বিশ পছে র

পাহাড় আর বন। এক সময় দািজ�িলং-এ চাকির কেরেছন �বশ িকছু িদন। �সই �থেক পাহােড়র সে  মায়ার ব েন জিড়েয়

পড়া।
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ভূ¯গ� সু±ইৎজারল±া.

Ìাবণী ব±ানাজ�ী

~ সু±ইৎজারল±াে.র আরও ছিব ~

�ছাটেবলায় সুইৎজারল া  �দশিটর সােথ আমার পিরচয় না থাকেলও িবিভ  ঘটনার মাধ েম তার নাম আমার কােন আসত। এই �যমন ধ ন

আমার িপতৃেদব তার 'িটেসা ওেমগা' ঘিড়িট হােত লািগেয় ায় িতিদনই ভা া �রকেড�র মত আউেড় �যেতন – '�দখিল এেকই বেল সু ইস ঘিড়,

একিদেনর জন ও � া চলেলা না'। একবার িদ ীেত এক পা াবীর বািড় িগেয় �দিখ �দওয়ােল টা ােনা একটা �ছা  কােঠর বািড় �থেক একটা

পািখ �বিড়েয় এেস 'কু কু ' বেল সময়টা জািনেয় �গল আর গৃহ ামীও গব� সহকাের বলেলন '�দেখ রােখা, এটাই হল সুইৎজারল াে র কেটজ

িডজাইেনর িবখ াত কু কু  ক। জলা-জ েল ঘুের �বড়ােনা এক অ াডেভ ারাস দাদা এেস আমার জ িদেন একিট লাল টুকটুেক িজিনস িদেয়

বলেলন—'এটােক বেল সু ইস আিম� নাইফ, এর �পেটর মেধ  ছুির, কাঁিচ �থেক ু াইভার সবই আেছ, �কাথাও � িকং এ �গেল িনেয় যাস,

কােজ �দেব।' বাবা মােঝ মেধ ই �রড স সং ািট িনেয় অেনক ভােলা ভােলা কথা বলেতন তাই �জেনিছলাম এই �রড েসর জ ও

সু ইৎজারল াে । সব �থেক �বিশ খুিশ হেয়িছলাম �যিদন িপতৃব ু-� িরত কেয়কিট সু ইস চেকােলট আমার হােত এেসিছল—�খেয় মেন হেয়িছল

—আহা ইহােরই �বাধহয় কয় অমৃত!  

থমবার সু ইৎজারল াে  িগেয় �দশিটর

�সৗ েয� এতটাই মু  হেয়িছলাম �য মেন

হেয়িছল এই �দশিটেত বারবার িফের আসা

যায়। তুষাের ঢাকা পাহােড়র পাদেদেশ সবুজ

ঘােসর আ রণ, �সখােন টুংটাং শ  তুেল চের

�বড়াে  ঘি বাঁধা �ভড়ার দল আর তােদরই

ফাঁেক ফাঁেক �চােখ পেড় �ছাট �ছাট ফুেল ঢাকা

বািড়। পাহাড় ও  নীল েদর পাশ িদেয়

কুউউ শ  তুেল যখন ধীরগিতেত � ন িল চেল

যায় তখন মেন হয় এ �যন �কানও পুরীর

�দশ �যখােন ঃখ �নই, ক  �নই ধুই �যন এক

অনািবল আন । তাই পরেলােকর েগ�র

ভরসায় না �থেক কেয়কবছর আেগ আবার �সই

ভূ- গ� সু ইৎজারল াে  িগেয়ই হািজর

হেয়িছলাম। িমলান �থেক ইতািল ও

সু ইৎজারল াে র বড�ার িতরােনােত �পৗঁছলাম

কারণ উে শ  িছল 'বারিননা' এ ে েস �চেপ �স  মিরজ �পৗঁছােনা। বারিননা ও � িসয়ার এ ে স এই িট � নই এতটাই াকৃিতক

�সৗ েয�র মেধ  িদেয় যায় �য গ ব েলর �থেকও যাবার রা াটাই তখন মুখ  হেয় দাঁড়ায়। 

�জমস বে র '�গা  িফংগার' মু িভ �দখেত িগেয় থম �স  মিরেজর নাম িন। জেলর ধাের ক ােসেলর মত �দখেত বাড ট প ােলস

�হােটেলর পাশ িদেয় যাবার সময় াইভার বলল এখােন ি  উইিলয়াম, িটনা টান�ার, বিরস �বকার ও জজ� ুিনর মত �লােকরা ছুিট কাটােত

আেস। পাহাড় ও �লেকর গা �ঘঁেস িট �ছাট �ছাট াম িনেয় এই �স  মিরেজ - বার উই ার অিলি ক হেয়িছল। সারা বছরই এখােন

টু ির েদর আনােগানা, কারণ বছেরর মেধ  িতনেশা িদনই এরা সূেয�র মুখ �দেখ। সূয� ও  তুষােরর িমলনযা ােত �চাখ �যন ঝলেস যায় তাই

সারা ণ গগলস পেড় থাকা ছাড়া �কান গিত �নই। অসামান  াকৃিতক �সৗ েয�র পাশাপািশ শীতকােল ি  করার জন ও জায়গািট িবখ াত। �স

মিরজ �থেক ঘ াখােনেকর দূরে  'কু ' বেল একিট জায়গায় ঘুরেত �গলাম। � শেন �নেম িকভােব �হােটেল যাব তার ম াপটা �দখেত যাি

এমন সময় িট দি ণ ভারতীয় �ছেল হ দ  ভােব আমােদর সাহায  করেত এিগেয় এল। িদেক মাথা নািড়েয় নািড়েয় তােদর িডেরকশান

�দওয়ার বহর �দেখ তািকেয় �দিখ সামেনর এক সু ইস ভ েলাকও িদেক মাথা নািড়েয় যাে ন যিদও তাঁর নাড়ােনার াইলটা এেকবােরই

িভ । যাই �হাক �ছেল িট চেল �যেত িতিন �বিঠক িডেরকশানিটেক সিঠক কের আমােদর �হােটেল যাবার রা ািট বাতেল িদেলন। � শন �থেক

�বিরেয়ই �দিখ একিট �দাকােন চুর ভারতীয় হােতর কােজর িজিনস িবি  হে  আর দরজার মুেখ একিট ভারতীয় �লােকর াচু যার গােয়

�গালাপী রেঙর ফতুয়া, মাথায় হলুদ পাগিড়, পরেন �সৗভাগ বশত সাদা ধুিত ও পােয় িটয়াপািখর রেঙর নাগরাই জুেতা। একিট হাত �কামের ও

একিট হাত মাথায় িদেয় ভারতীয় পু ষেদর িতিনিধ িহেসেব দাঁিড়েয় আেছ, �দেখ মনেমজাজ দ রমত িখঁচেড় �গল। চতুিদ�েক �ভড়া চের

�বড়ােনা সবুজ উপত কার ধাের পুরেনা িদেনর কু  শহরিট খুবই সু র। পাথের বাঁধােনা রা া ও তার ধাের ধাের রং �বরং এর ফুেলর সমােরাহ।

পেরর িদন �স  মিরেজ িফের আরও একিদন �সখােন কািটেয় '� িসয়ার এ ে স' ধের জারম ােটর িদেক রওনা হলাম। আপাদম ক কাঁচ িদেয়

�মাড়া ধীরগামী � নিট তুষাের ঢাকা পাহাড় ও েদর পাশ িদেয় এমন ভােব চেল �য �ভতের বেস থাকেলও মেন হয় িনেজরাই �যন তােদর পাশ

িদেয় �হঁেট চেলিছ। 

আট ঘ ার � নজািন�েত আমার পােশ বসা এক মিহলার সােথ আলাপ জমােনার ই ায় সু ইৎজারল াে র �কাথায় তার বাস ান িজ াসা
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করলাম। িতিন উ ের আমার িদেক তািকেয় বলেলন '�মারন'। আিম �তা তা ব। অ া! আমােক খােমাকা �মারন বলা? ভ মিহলা আমার মুখ

�দেখ তাড়াতািড় ভা া ইংরািজেত বলেলন উিন আমােক গাল পােড়নিন কারণ উিন সু ইৎজারল াে  '�মারণ' নামক জায়গািটেত থােকন আর

এেত নািক আ য� হবার িকছুই �নই, কারণ ওনার এক ব ু জু িরেখর কােছ 'এগ' অথ�াৎ 'িডম'-এ থােকন। ভেয় ভেয় িজ াসা করলাম 'তা

�তামােদর এই �দশিটর িনকেনম িক?' উিন এবাের হািস হািস মুেখ উ র িদেলন 'দ  ল া  অব কু কু  ক এ  চেকােলট'। জানালা িদেয়

পাহােড়র পাদেদেশ সবুজ ঘােসর ওপর চুর গ  চরেত �দেখ ও সু ইস চেকােলট �খেয় তােদর েধর �কায়ািলিটটা না হয় �বাঝা �গল িক

যখন উিন বলেলন সু ইস �লােকেদর একিদনও চীজ আর মধু ছাড়া চেল না তাই এটােক 'ল া  অব হািন এ  চীজ' বলেলও অতু ি  হয় না

তখন �কমন একটু খটকা লাগেলা। চেকােলট, চীজটা মানা �গেলও মধু এল �কাথা �থেক? তারপের অবশ  �ভেব �দখলাম �য �দশ সারা পৃিথবীর

-ন রী টাকার িপিগ ব া  তা �স �দশ মধু �তা বেটই। �মৗমািছর চাষ না হেলও মধুে র ব াপাের �কানও সে হই থাকেত পাের না।  

আমার �সই সহযা ীিটর কাছ �থেক সু ইৎজারল াে র অেনক কথাই জানেত পারলাম। এখােন যারা �য �দেশর বড�ােরর কােছ থােক �সই ভাষায়

কথা বেল অথ�াৎ উিন জাম�ান বলেলও �জিনভার �লাক ফরাসী ভাষা বেল এবং দি ণ িদেক ইতািলর সােথ বড�ার হওয়ায় তােদর ভাষা

ইতািলয়ান। িকছু অ ুত আইনকানুনও জানা �গল। িক ভািগ  এেদেশ ফুটপােথ ফুচকা, �রাল, আলুকাবিল বা ধুেলার �কািটং �দওয়া �মাচার চপ

িবি  হয়না, তাই রে ! এখােন রাত দশটার পর �থেক �পেটর অসুখ করেল আপিন যতবার খুিশ বাথ েম িগেয় বেস থাকেত পােরন, িক  াশ

টানেত পারেবন না কারণ তার আওয়ােজ আেশপােশর �লাকােদর ঘুেমর ব াঘাত ঘটেব। বািড়েত কােন খােটা �লাক থাকেলও সাবধান, রাত

দশটার পর �জাের কথা বলা মানা আর রিববার ছুিটর িদন �লােক সারািদনই ঘুেমােত পাের, তাই ওয়ািশং �মিশন চালােনাও িনিষ । সারা

স ােহর ডাঁইকরা জামাকাপড় িনেয় রিববাের কাচেত বসেবন, তা �স েড়ও বািল। আইন িল েন চমৎকৃত হেয় �গেলও ভাবলাম উে াটা হেল

আমােদর কতটা সুিবধা হত? �পিটক �গালেযাগ আপনার িতিদন ঘটেব না িক  আপনার পােশর ােটই �কান রক িমউিজিসয়ান যিদ রাত

দশটার পর তার সাধনা চািলেয় যান িকংবা �কানও নৃত পিটয়সী িঠক আপনার মাথার ওপের তাতা �থৈথ করেত থােক, তখন আপনার াড

� শারিট কতটা চড়েব?  

এ ছাড়াও মেন রাখেবন সু ইস নাগিরক হবার িকছু সুিবধাও আেছ। িতিট নাগিরেকর জন  এখােন খাবার দাবার সেমত একিট কের ব েশলটার

�তির কের রাখা আেছ, অথ�াৎ �কানও অণু-পরমাণুর বাবার মতা �নই এেদর �কানও িত কের। ধু তাই নয়, স র ভাগ পাহাড় িদেয় ঢাকা

এই �দশিট এতটাই উঁচুেত টং-এ �চেপ আেছ �য মনুবিণ�ত আর একিট মহা াবন হেলও এরা কেনা খটখেটই �থেক যােব। এেকই বেল

কপাল! িব কৃিতর এ �যন একিট অিত আদেরর সু রী �মেয়, যােক মা �ঢেল সািজেয়েছন। � িসয়ার এ ে েস বেস বাইেরর �সই অপ প

�সৗ য� �দখেত �দখেত বার বার �যন িনেজর অজাে ই মুখ িদেয় �বিরেয় আসেত লাগল, বাঃ িক সু র! 

জারম ােট �নেম �দখলাম এই � শনিটও ফুেল ঢাকা। বাইের �বেরােলই �চােখ পড়েব �সই িবখ াত ম াটারহন� িপক - িপরািমেডর মত �শপ িনেয়

একাই একেশা হেয় বুক ফুিলেয় দাঁিড়েয় আেছ। জারম ােট িদন েয়ক কািটেয় সু ইৎজারল াে র রাজধানী বােন�র িদেক রওনা হলাম। 

১১৯১ সােল িডউক বাড�েটা  জীবেন থম

একিট ভা ুক িশকার কের এই জায়গািটর নাম

�দন 'বান�' অথ�াৎ ভা ুক। শহেরর চতুিদ�েকই

ভা ুেকর মুিত�র সােথ সােথ িকছু িকছু �বয়ার

িপটও �চােখ পেড়। একটােত �দখলাম �বশ িকছু

ভা ুক ছানােপানা িনেয় বেস আেছ আর দশ�করা

তােদর �দেখ হাততািল িদে । একিট আটেশা

বছেরর পুরেনা টাওয়ােরর সামেন �দখলাম

িবশাল ঘিড়র �ভতর �থেক ব া  বাজােত বাজােত

িকছু পুতুল �বিরেয় এেস সময়টা জািনেয় িদেয়

�গল। এখান �থেক খুব কােছই একিট �ছা  ােট

উিননেশা পাঁচ সােল আলবাট� আইন াইন তার

িথওির অব িরেলিটিভিট আিব ার কেরন, �পেট

াক� িহেসেব তখন িতিন এই শহেরই কাজ

করেতন। বািড়িটর সামেন �দখলাম �লখা আেছ

E=mc2 । বােন�র পুরেনা স  স  পাথেরর

রা া িদেয় হাঁটেত হাঁটেত মেন হল এই পুেরােনা

বান� শহরিট নতুন বােন�র �থেক �ঢর �বিশ সু র।

বড় বড় পাথের বাঁধােনা � ায়াের �দখলাম �লাকজন ফুিত�েত নাচগান, খাওয়াদাওয়া করেছ আর এক জায়গায় রা ার ওপেরই িবশাল দাবার

ছেক বড় বড় �ঘাড়া িনেয় �লাকজন �খলেছ ও আেশ পােশর জনতা তােদর উৎসাহ িদে । চতুিদ�েক �লাকজনেক �খেত �দেখ আমারও িখেদ

�পেয় �গল, তাই ভাবলাম এেদর িবখ াত ফ ুটা এই তােল �খেয় িনই। ইংেরিজেত অড�ার িদেত িগেয় িবপি েত পড়লাম, �লাকটা আমার কথা

এক বণ�ও না বুেঝ িফক িফক কের হাসেত লাগল। মুখািভনেয় আিম �মাটামুিট �পা , তার আেগর িদনই এক জায়গায় িনেজর গােয়র হলুদ

জামািটেক আঙুল িদেয় �গাল কের �কেট ঠুেক িডেমর �পাচ বুিঝেয়িছলাম, িক  ফ ুর ব াপাের আিম এেকবােরই অসহায়। ভািগ স পােশর

�লাকিটও ফ ু খাি ল, তাই �সিদেক অ ুলীিনেদ�শ কেরই কাজ সারা �গল। িকছু ণ বােদ যখন ওয়াইনেমশােনা উৎকট গ যু  িকছুটা সাদা

টগবেগ �ফাটা চীজ আর �ছাট �ছাট কের কাটা কেনা পাউ িট এল, তখন তার ােণই অ � নয় পূণ� �ভাজনংটাই মােঠ মারা �গল। বলা বা ল

িচমেট িদেয় িট েলা চীেজ �ডাবােনা যতটা সহেজ   গলা করণটা িঠক �সই ীেড হল না। 

বােন� থাকাকালীন একিদেনর জন  �জিনভা ঘুের এলাম। �লেকর ধাের রে র মেতা ল েল শহরিট ইউেরােপর ইউনাইেটড �নশেনর �হড

�কায়াট�াস� ছাড়াও �রড েসরও জ ান। দূর �থেকই �চােখ পেড় পৃিথবীর সবেচেয় উঁচু �ফায়ারা ও আেশপােশর চুর নামীদামী �দাকান। তার

�থেকও �বিশ �চাখ কােড় ঘােসর রঙেবরং-এর ফুল িদেয় সাজােনা একিট িবশাল �গাল ঘিড় যা িকনা সারা ণই সিঠক টাইম �দিখেয় যাে ।

�দাকােনর বাইের দাঁিড়েয় ির ওয়ােচর দাম �দেখ েণ েণই �হাঁচট �খেত লাগলাম। এেদেশর গব� �টিনসস াট 'রজার �ফেডরার' বড় বড়

ছিবেত হােত �রােল  ঘিড় লািগেয় িব াপন িদেয় যাে ন। ভারেতর গব� ঐ য� রাইও খুব �বিশ িপিছেয় �নই, িতিনও মাণ সাইেজর ছিবেত

হােত লঁিজন ঘিড় �সঁেট দাঁিড়েয় আেছন। হাঁটেত হাঁটেত �লেকর ফুরফুের হাওয়ায় পােয় �বশ ঠা া লাগেত আর  করেলা তাই ভাবলাম �রােল

ঘিড় যখন কপােল �নই তার বদেল একটা �মাজাই িকেন িনই একাধাের �মেমে াও হেব আবার পা-টাও গরম থাকেব। কােছই একিট �ছাট

�দাকােন �ঢাকার সােথ সােথই এক সু ইস মিহলা হাত �জাড় কের নমে  বেল স াষণ জানােলন। িতিন নািক িকছুিদন আেগই মা  চারিট শে র

ওপর ভরসা কের বয়ে ে র সােথ সারা উ রভারত ঘুের এেসেছন। উৎসুক ভােব তার মুেখর িদেক তাকােতই িতিন বেল উঠেলন শ িল,

যথা েম 'খানা', 'িপনা', '�শানা ও 'যানা'; ওনােদর নািক �র ুের  �খাঁজার দরকার হেল হাতিটেক মুেখর কােছ তুেল বলেতন খানা, �ত া �পেল

িপনা, �হােটল �খাঁজার েয়াজন হেল �শানা আর ব ােনর ছিব �দিখেয় ট াি ওয়ালােক বলেতন যানা- ব াস তাহেলই �ক া ফেত। �য

�দেশর জাতীয় ভাষাই কুিড়টা। �সখােন চারিট শে র �জাের ওনার উ রভারত �ঘারার গ  েন এতটাই মু  হেয় �গলাম �য �মাজা �কনার

কথাটাই �বমালুম ভুেল �গলাম। পুরেনা �জিনভার পাথের বাঁধােনা রা ার ধাের ধাের দামী বু িটেকর �দাকান, তাই উইনেডা শিপং কেরও �বশ

খািনকটা সময় �কেট যায়। তেব িজিনষপে র যা দাম তােত শিপংটােক উইনেডার মেধ  রাখাই বা নীয়। মেন মেন সব কিট পছ সই

িজিনেসরই শিপং �সের পােশই আটেশা বছেরর পুরেনা '�স  িপটার' ক ািথ াল চােচ� ঢুেক পড়লাম। চােচ� ঢুকেত এক নয়া পয়সা খরচা �নই,



তাছাড়া �ভতেরর কা কায�ও বড় সু র। এসব

�দেশ ধম�ীয় ােন আমােদর �দেশর মত পা া

বা পুেরািহেতর অত াচার �নই, তাই এই সু র

ক ািথ ালিটর �ভতের িকছু ণ বেস মনটা �যন

সিত ই ভের �গল। 

পেরর িদন বােন� িফের িগেয় �সখান �থেক

'থুনারিস' �লেকর ধাের 'ি েয়জ' বেল একিট

জায়গায় �পৗঁছলাম। পাহাড় ও  �লেকর ধাের

একিট মধ যুগীয় ক ােসল যার িতিব  জেল

পেড় মেন হি ল �যন সিত ই �কানও িশ ীর

আঁকা ছিব। থুন ও ি েয়েনজ �লেকর মিধ খােন

একটা জায়গার নাম ই ারলেকন অথ�াৎ ল ািটন

ভাষায় তা হল িট �লেকর মিধ খান। এখান

�থেক � ন িনেয় 'ইউল াও' �যেত হয়। সােড়

এগােরা হাজার িফট উঁচুেত অবি ত এই

� শনিটেত �নেম আবার � শাল িলফট িনেয়

পাহােড়র চূেড়ােত উঠেত হয়। বরেফর ঝেড়র

মেধ ই আমরা 'আেলটস' � িসয়াের �নেম পড়লাম

িক  হাওয়ার �ঠলায় �বিশ ণ দাঁড়ায় কার সািধ !

�কানও ক সাধনা না কের িদিব  বােরা হাজার

িফট উঁচুেত একিট িহমবাহর ওপর দাঁিড়েয় আিছ

�ভেব �বশ মজা লাগল। এখােনই রেয়েছ

সু ইৎজারল াে র িবখ াত আইস িমউিজয়াম

�যখােন বড় বড় গািড় �থেক জলহ ী সবই বরেফ

�তির। �মেঝ এেকবাের তালিমছিরর মত চকচেক,

তাই হাঁটেত িগেয় থেমই একিট সপােট আছাড়

�খলাম িক  পরমুহূেত�ই �লাকল ার ভেয় �যন

িকছুই হয়িন এমনধারা ভাব �দিখেয় হািস হািস

মুেখ উেঠ পড়লাম। �কানও ক  না কের

িহমবােহর ওপর িদেয় হাঁটাটা সিত ই রণীয়।

ই ারলেকন �থেক � েন আমােদর �শষ

গ ব ল লুসােন� �পৗঁছলাম। লুসান�েক �চনার সব

�থেক বড় উপায় হল �ষালেশা শতা ীেত �তির

একিট কভাড� ি জ। এই শহেরর মধ  িদেয় চেল

�গেছ 'িরয়স' নদী আর তারই ধাের ধাের সু র সু র পুরেনা বািড় ও চােচ�র সােথ �চােখ পেড় তােদর িবখ াত চ ােপল ি জ। পেরর িদন �কিবল

কার িনেয় মাউ  িপলাটােসর মাথায় উেঠ চতুিদ�েকর বরেফ ঢাকা পাহাড় ও দূের ঘন সবুজ ঘােসর আ রণ �দেখ মেন হল গ� বেল যিদ িকছু

থােক তা �বাধহয় এখােনই। কা ীর আিম �গিছ যােক অেনেকই সু ইৎজারল াে র সােথ তুলনা কেরন, িক  �সখানকার রা াঘােটর �নাংরা, ডাল

�লেক িশকারাওয়ালােদর অত াচার ও হকার বাদ িদেয় যিদ জায়গািটেক ক না করেত পােরন তেবই সু ইৎজারল াে র াদ িকছুটা পােবন। 

লুসান� �থেকই এই পকথার �দশিটেক

আমােদর িবদায় জানােত হল,এখান �থেকই

ইতািলর িমলান শহের আবার িফের যাওয়ার

পালা। এিটই �বাধহয় আমার �দখা একমা

�দশ �যখােন রা াঘােট একিট হকােরর দশ�ন

�মেলিন, কারণ এ �দেশ �ঢাকা-�বেরােনার

িনয়মকানুন অত  কড়া। ইউেরােপর মিধ খােন

বাস কেরও িক কের স ুণ� িনরেপ  �থেক

গােয় একিট আঁচড়ও না লািগেয় - েটা

িব যু  এরা পার কের িদল তা �ভেব আজও

িব য় লােগ। িবে র যত -ন রী টাকা

এখােনই খােট, অথচ এেদর বদনাম করা �তা

দূেরর থাক আমরা সু ইস � েন �চেপ, মুেখ

সু ইস চেকােলট পুের, হােত দামী সু ইস ঘিড়

লািগেয় অত  গব� অনুভব কির! থাকুক না

থাকুক একবার কথা েলও যিদ ব ুমহেল

সু ইস ব াে র সােথ �যাগােযাগটা একটু জািনেয়

িদেত পােরন, তাহেল �দখেবন � ি জ এেকবাের লািফেয় লািফেয় �বেড় চেলেছ আর ঘের ঘের িনম ণও সামাল িদেয় উঠেত পারেছন না।

এটােত আ য� হবার অবশ  িকছুই �নই কারণ সু ইৎজারল া  হল িব কৃিতর িনেজর হােত গড়া �সই অসামান া িব -সু রী �মেয় �য িমি

�হেস মধুর ব বহাের এমন িনঁখুতভােব িনেজেক �লাক সমােজ পিরেবশন কের �য তখন সবিকছু ভুেল আমরা ধু তার িদেকই তািকেয় থািক,

তার �কানও �দাষ- িটই আমােদর �চােখ পেড়না। সু ইৎজারল াে র �চাখ-ধাঁধােনা াকৃিতক দৃেশ র সােথ �যাগ হেয়েছ �সখানকার মানুষেদর

িনয়মানুবিত�তা, িমি  ব াবহার ও অসাধারণ �সৗ য�েবাধ।  

সব �শেষ জািনেয় রািখ গ�-নরেক িব াস ক ন অথবা না ক ন �ছাটেবলা �থেক েগ�র �য �ডি পশান পূব�পু ষরা আমােদর মাথায় �গঁেথ

িদেয়েছন তার সােথ এই �দশিটর িক  িবল ণ িমল আেছ। তাই স ব হেল জীিবত অব ােতই একবার গ�দশ�ন কের আসুন না, ভয় �নই

ভােলা না লাগেল িরটান� িটিকট কাটার সুেযাগ আেছ, অন টা িক  ধুই ওয়ান ওেয়।



 

~ সু±ইৎজারল±াে.র আরও ছিব ~

াবণী ব ানাজ�ীর জ  ও �বেড় ওঠা কলকাতায়। বত�মােন মািক�ন যু রাে র িনউ জািস�র বািস া। বাংলা সািহেত র

পাশাপািশ স ীতচচ�া ও ইিতহাস পােঠ জিড়েয় আেছ ভালবাসা। �কৗতূহল এবং আনে র টােনই গত কুিড় বছর ধের িবে র

এ া  �থেক ও া  কের �বড়াে ন। 
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ইে6ােনিশয়ার ডােয়ির

�দবলীনা দাস

~ ইে6ােনিশয়ার আরও ছিব ~ বািলর আরও ছিব ~

ইে ােনিশয়া বলেলই �লাকজেনর মাথায় সব� থম আেস বািলর কথা। িক  আমােদর ইে ােনিশয়া মণ  হেয়িছল �জাগজাকাত�া �থেক,

�ছা  আদেরর নাম যার �জাগজা। �বয়াড়া টাইেমর াইেট উেড় থেম কুয়ালালামপুর, ন' ঘ া পের �সখান �থেক �জাগজা। কুয়ালালামপুর

�থেক সে  �পেয়িছ ব ু অিনব�াণ ও ক ােমিলয়ােক, আর তােদর পুঁচেক ঋক, আমার ঋিষর �চেয় মাস ছেয়ক �য বড়। অেনকটা জািন� �স ঘুিমেয়

কািটেয়েছ, আর আমারিট িদেয়েছ এয়ারেপাট�ময় গড়াগিড়।  

১. �জাগজাকাত�া  

�জাগজা �পৗঁেছ ট াি  �পেত �বশ অেনকটা সময় �লেগ �গল। ট াি  বা রা ায় চলা গািড় িল সব-ই ঝকঝেক, �বিশর ভােগর কাঁচ কােলা। �ছাট

শহর, �ছাট �ছাট রা া। ইে ােনিশয়ানরা গািড় চালান ধীেরসুে , ি ড িলিমট অ ের অ ের �মেন। জানা �গল আমােদর াইভােরর নাম িড।

তার সে  কথা বলা হল পেরর িদন পুের ানন মি র ও রাতু �বােকা যাওয়ার জন । এইখােন বিল, ভারতীয় এক টাকায় �মাটামুিট েশা

ইে ােনিশয়ান িপয়া বা আই িড আর পাওয়া যায়। অতএব আমােদর িহেসবপ , কথাবাত�া হি ল লােখ �কািটেত। "�তার কােছ কত আেছ

�র?" "এই পাঁচ লাখ মত আেছ।" আিম অে  কাঁচা, হাল �ছেড় িদলাম থম িদন-ই। 

াসােদাপম �হােটল, িক  সব �চেয় মু  করল �লাকজেনর ব বহার। সদাহাস ময়। আমােদর �ছেল 'িটর ুিমেতও িবরি  �নই, এমনকী রােত

ডাইিনং হেল বিম করল আমারিট, আমরা যারপরনাই লি ত, ওঁরা অ ানবদেন পির ার করেলন। 

এখােন একটু খাওয়ার গ  কির। িডনাের থম পিরচয় এ �দেশ সব�  িবরাজমান াইড রাইসিটর সে , নাম তার নািস �গােরং। নািস মােন

ভাত। � েট সাজােনা আেস, অ  সবিজ �দওয়া সু া  ভাত, পােশ একিট কািঠেত গাঁথা মুরিগর মাংেসর কাবাব জাতীয় টুকেরা, ওপের মাখােনা

িমি  িমি  একরকম সস - নাম িশ া পর িদন রা ার ধার �থেক িকেন �খেত িগেয়, সােত আয়াম, আয়াম অথ� মুরিগর মাংস, একিট ভাজা

িডেমর �পাচ, স ালাড, িকমিচর মত িভিনগাের �ভজােনা কুেচা স ালাড, ও িচংিড়র পাঁপড়। আমরা �বিশর ভাগ এই �খেয় িছলাম অথবা এর

নুডলস ভাই িম �গােরং। রাইস নুডলসতও �দেখিছ � কফাে , িব ন �গােরং নাম তার। � কফাে  পর িদন �দখলাম আিমেষর াধান ।

ইউেরাপীয় ও জাভািনজ 'রকম খাবারই িছল, �দখলাম জাভািনজ খাবাের সকােলও মুরিগ, িচংিড়র পাঁপড় ইত ািদ। অিনব�াণেদর বািড় �থেক

আনা � সার কুকাের পুঁচেকেদর িখচুিড় ফুিটেয় �নওয়া হল �হােটেল। �স আেরক মজার গ , � সার কুকার কখেনা �দেখিন �কউ, িসিট পড়েতই

অতএব লু ুল কা  িকেচেন, তােদর �বাঝােত হল �য ওরকম িবদঘুেট আওয়াজ আরও হেব। 

বা াকা া সামেল �বেরােত �লট, �দখা �গল

রাতু �বােকা, �যখােন সূয�া  �দখেত যায় সবাই,

�সখােন যাওয়ার আর সময় হেব না। যাওয়ার

পেথ অেঝার বষ�ণ, কী ভাগ  �থেম �গল নামার

িকছু আেগই, ওিদেক বৃি  হেল কাদাও জুটত

কপােল। েবশমূল  আেছ সব জায়গায়,

এমনকী ধােনর � ত �দখেত �গেলও, এবং

�সটা �বশ ক কর রকম �বিশ, কিচ েলাও

ছাড়ান �পল না। তেব ানন �দেখ মন ভের

�গল। �মঘলা আকােশর গােয় কােলা পাথেরর

িবশাল িতনিট মি র ি েদেবর, আেশপােশ �ছা

মি র আরও '�শার ওপর, িকছু �ভেঙ পড়া,

িকছু আ । ইে ােনিশয়ায় সব দশ�নীয় মি েরর

চার িদক িঘের িবশাল বাগান, গাছ, ানেন

বা ােদর �খলার ব ব াও, চাইেল �গাটা িদন

�ঘারা যায়। গাইড �পলাম এক বয়  মানুষেক,

সু র ভােব �বাঝােলন �য ইে ােনিশয়ায় এখন

মুসলমানরা সংখ া  হেলও অন  ধেম�র সে

তাঁেদর �কােনা িববাদ �নই, িহ ু ও �বৗ  মি র িলেক তাঁরা জাতীয় স দ বেল র া কেরন। জানা �গল িহ ুরা বািলর িদেক সংখ ায় �বিশ। 

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনার  ছিব-�লখা  পাঠােনার আম�ণ  রইল =
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ার মি রিট �মরামিতর কারেণ ব  িছল, �সিট ছাড়া যা �দখার িছল সব-ই �দখলাম। উঁচু খাড়াই িসঁিড় �বেয় উেঠ অ কােরর মেধ  উঁিক

িদেয় �দবমূিত� �দখেত হয়, িকছু জায়গায় গাইডরা টচ� ালান। আমার পু  ভয় �পেয় কাঁদেত আর  করল, অতএব তার বাবা তােক িনেয় �নেম

�গল নীেচ। চতুভু�জ িব ুমূিত� �দখলাম, তারপর অ ভূজা গ�া, িবশাল গেণশ। সব �চেয় ভাল লাগল মি েরর গােয় �খাদাই ছিব, আংেকারভােটর

কথা মেন পেড় �গল, অেনকটাই িমল। দশ িদকপােলর মূিত� িল সু র, আর রামায়েণর গ । গ ড় ও রাবেণর যু  আর বািল ও সু ীেবর

লড়াই এবং তার পের সু ীেবর রাজ ািভেষেকর কথা িবেশষ কের বলেতই হয়। 

পরিদন বেরাবু র �বৗ ূপ �দখেত �গলাম

সকােল। আজেকর াইভার নািক িডর ভাই,

নাম ইশিতয়াক। তার �ছেলর নাম নািক

যুিধি র। �স যাক, �পৗঁেছ �পলাম কড়া �রাদ,

ঋিষর টুিপ �কনা হল নােছাড়বা া হকারেদর

কাছ �থেক। েবশমূল  িদেল েত েকর জন

একিট কের জেলর �বাতল ি , এটা গত

কালেকই ক ােমিলয়ার আিব ার ানেন। িনেয়

হাঁটা, িবশাল বাগােনর মেধ  িদেয়, গাছপালার

আিধেক ও ঘাম িকছু কম হল না। আবার িসঁিড়, িহ ু, �বৗ  এই সব অচ�না ল িল �ম  পব�তেক মাথায় �রেখ �তির িকনা। আর ভগবােনর কােছ

�পৗঁছেনা, �স িক কের সহজ কাজ হয়। ঋিষ অেনকটাই িনেজ িনেজ উঠল, তেব একদম ওপর পয�  আিম আর ও যাইিন, িনেচ অেপ া করলাম

বািকেদর সে , খাড়া িসঁিড় �বেয় �গল ঋিষর বাবা। �দওয়ােলর গােয় আঁকা কতরকম প পািখ, বািণজ েপাত, আমার সদ  জীবজ  িচনেত �শখা

খুেদিট আ ত। পিরসেরর মেধ  হািত আর �ঘাড়ার গািড় চড়ার ব ব া আেছ, আমরা চিড়িন, িক  ঋিষর �দেখই আন । হকাররা �শেষর

িদকটায় তাড়া করেত বািক রােখন, আমার ামী অিনেমষ এড়ােত না �পের কিট পুতুল িকনল। এরকম সব দশ�নীয় ল �থেক �বেরােত হয়

হকার বাজােরর মেধ  িদেয়, রা া �সভােবই �তির। পারেল বাঁচান িনেজেক! 

এরপর সােড় িতন ঘ া িবশাল পথ পার কের

িডেয়ং মালভূিম, �সখােন আেছ একিট

আে য়িগিরর মুখ, �ধাঁয়া উ ীরণ করেছ

অনবরত, মুেখ জল ফুটেছ টগবগ। আেশপােশর

মািট গ েক হলেদেট, একিট উ  বণ

আেছ। ওপর �থেক �দখলাম একিট দ, সু র,

িবশাল, িক  তত েণ এত া , ব া �ফলা

মািটর িসঁিড় িদেয় নামেত পারতাম না যিদ

আমােদর গাইড �ছেলিট না ধরত। প পা েবর

মি েরর কােছ �পৗঁেছ ঋিষ ঢেল পড়ল ঘুেম,

আমরা গািড়েত বেস রইলাম তাই। িক

ক ােমিলয়ারা িফের এেস বলল উেপি ত

িশখ ীরও একিট মি র আেছ ওখােন। ভাল

লাগল, িশখ ীেক �কউ �তা �রেখেছ মেন। 

পেরর িদন রােতর াইট সুরাবায়া যাওয়ার।

িদেনর �বলা কী করা যায় তাহেল? �হােটেলর

ম �ছেড় � াক েম িজিনস �রেখ �বিরেয়

পড়লাম �গি রা �লাকা জু �দখেত। িশ '�টা িকছু আন  পাক, মি র দ ওরা কী �বােঝ। কথা সে  জািনেয় রািখ, তত েণ কী �যন অজানা

কারেণ ঋক আমােক ভােলােবেস �ফেলেছ, িমিম বেল ডাকেছ আমায়। �কােল উঠেত চাইেছ, িক  ঋিষর তােত বল আপি । �স যা �হাক,

িচিড়য়াখানায় �দখলাম টয় � ন চেল, �গাটা িদেনর িটিকট িনেল তােত চেড় �যখােন ইে  যতবার ইে  যাওয়া যায়। �বািটংও করা যায়। অতএব

ঘুের ঘুের বাঘ, হািত, িশ ািজ, সাপ �দখলাম। � ক পােক� চুর সাপ, ছিব �তালােনা যায় বাছা বাছা সােপর সে , আর পািখেদর জায়গািট খুব

সু র সাজােনা। ময়ূরেক �পখম তুলেত �দখলাম, আর াক �সায়ান। বা ােদর সােথ সােথ আমােদরও মন ভের �গল।  

২. সুরাবায়া 

রােতর াইেট সুরাবায়া। ীিবজয়া এয়ারলাইে র � ন মধ পেথ নাচ �দখােলা। ভয় �পেয় িগেয়িছলাম সবাই, �ভেবিছলাম এ যা া এখােনই

�শষ। ট াি  ধের ঝাঁ চকচেক নতুন �হােটল আলানা। খাবােরর দাম িকছু �বিশ, আর �জাগজার �হােটেল খাবার �যন �বিশ ভাল িছল মেন হল। 

সুরাবায়া আসা মাউ  � ােমার জন , ইে ােনিশয়ার একেশা স র না িতয়া রিট সি য় আে য়িগিরর মেধ  একিট। অপূব� তার াকৃিতক

�সৗ য� । িক  �পৗঁেছ এিদক ওিদক খবর িনেয় জানা �গল, যাওয়া স ব নয়। িতন চার ঘ ার কার জািন�, তারপর �বশ িকছুটা চড়াই �হঁেট ওঠা,

তারপর ম ভূিমর মেধ  িদেয় হাঁটা, আবার �স ভাবেতই িফের আসা। �ছেলেদর �কােল তুেল অস ব। তার ওপর ওেদর অসু  হেয় পড়ার ভয়।

আর খরচ েনও মধ িব  মাথা ঘুের �গল, ভারতীয় টাকায় পঁিচশ হাজার আনুমািনক, তারপর খাওয়াদাওয়ার খরচ আেছ। অতএব � ােমা

বািতল। তার বদেল কী করা যায় তাহেল? খুঁেজ খুঁেজ িকছু দূের ি েগন বেল একিট ােম তমন সাফাির পাক� যাওয়া হেব িঠক করা হল, আর

রােত একিট নাইট কািন�ভাল কাম এিমউজেম  পাক�। রােত ঋিষর র এল, বুঝেত �দির হওয়ায় ওষুধ পড়ল সকােল। যখন �বেরালাম ট াি

ধের তখনও গা গরম, ভাল কািশ। � ােমা যাওয়া হয়িন ভােলাই হেয়েছ মেন হল। বয়  ট াি ওয়ালার সে  ি েগন �পৗঁছলাম, �সখােন

�ছেলেদর িখচুিড় খাইেয় চেড় বসলাম বােস। 

ব া ােলােরর বােনরঘা ার মত সাফাির, িক  জীবজ  অেনক অেনক �বিশ। এক একিট মহােদেশর জন  এক একিট জায়গা বরা , বাস �থেক

ি জিল ভালুক, সুমা ান বাঘ, িসংহ, িজরাফ, �জ া িক না �দখা হল! সাফাির �শষ হওয়ার পর িচে  জু �দখলাম ঘুের, ঋিষর �দখলাম

শজা েদর ভাির ভাল �লেগেছ। এখােনই ঋিষর থম আর �শষ বায়না, সু েভিনর শপ �থেক একটা হািতমুেখা টুিপ, তার ল াজ আর চার হাত পা

ও আেছ। �সটা িকেন মাথায় পের তেব শাি । �ফরার পেথ �কএফিস �থেক িকেন গািড়র মেধ  �খেয় �পট ভরালাম। �হােটেল একটু িব াম িনেয়

ট াি  ধের সুেরােবােয়া নাইট কািন�ভাল। �স ভাির মজার জায়গা, িবেকেল িতনেট �থেক রাত এগােরাটা অবিধ �খালা থােক। '�টা ই-বাইক িনেয়

বা ােদর বাবারা তােদর িনেয় টুকটুক কের ঘুরল। মজার সব রাইডস, বা ারা একা চড়েত পাের এমনও �বশ িকছু িজিনস। একটা ওয় া

িমউিজয়াম কাম ি ক ফেটা ািফর জায়গা, �সলিফ আর এমিন ছিব �তালার জন  আদশ�। আমােদর �মলার মত িটপ কের �মের িজিনস �জতার

�খলাও িছল। িফরলাম রাত কের, ঋিষ ঘুিমেয় পড়ল �কােল। রােত েরর ওষুধ �খেত িগেয় বিম কের �স এক কা । ব  কে  ভুিলেয়ভািলেয়



একটু ওষুধ �গল �পেট। সকােল ঘুেমােত

িদলাম, � কফাে  আিম আর যাইিন, অিনেমষ

এক � ট খাবার িনেয় এল। �কােনা রকেম

�খেয়, �ছেলেক তুেল বাবা বাছা কের খাবার,

ওষুধ খাওয়ালাম। এবার গ ব  �ডনপাসার,

বািল। আবার াইট, এবার লায়ন এয়ার।

এয়ারেপােট�র �ভতর ঢুেক আবার বিম খাবার

�খেত িগেয়। আমার তখন �বড়ােনার শখ িমেট

�গেছ, কাঁদেত ধু বািক। মেন হে  �ছেল িনেয়

বািড় িফির �কানও রকেম।  

৩. বািল 

বািল যাওয়ার সমেয় � ন �গল সমুে র ওপর

িদেয়। িঝিকেয় ওঠা জল, �ছা  �ছা  ীপ �দখা

�গল। এয়ারেপাট� সমুে র গােয়, নামার সমেয়র

�স দৃশ  �ভালা যােব না কখনও। �তমনই

সাজােনা এয়ারেপাট�িট, হয়েতা টু ির  �বিশ

আেস বেলই। �বিরেয় ট াি  ধের �হােটল

হ ািরস �সিমিনয়াক। আেগর 'িট �হােটেলর পর এখােন ম েলা �নহাত পািত মেন হল, �লাকজেনর মেধ ও আ িরকতার অভাব। পুের

�হােটেল �খেয় রােত �বেরােনা হল একটু, �সিমিনয়াক � ায়াের একটু ওষুধ িকেন ইিতউিত �হঁেট �গলাম কুই  ত ুর, ভারতীয় খাবার িকনেত।

বেস খাওয়ার জায়গা জুটল না, তাই িকেন �হােটল �ফরত।  

�সিদেনর থম গ ব  িছল তীথ� এ ুল, একিট

উ  বণেক �ক  কের সু র একিট মি র।

িনত পূজাচ�না হয়, অত �ভতর অবিধ পয�টকেদর

যাওয়া বারণ। সারং না পের �ভতের �ঢাকা যায়

না, �স আপনার �পাশাক যতই গা ঢাকা �হাক না

�কন। আংেকারভােট চুিড়দাের চেলেছ, এখােন

ি  পাওয়া যায় সারং, গােয় জিড়েয় চুল �বঁেধ

িনেত হল, ক ােমিলয়ার �থেক ি প িনলাম ধার।

এর পর �দখেত �গলাম �ছা  একিট জল পাত,

তার নাম জানা �নই। এখােনও েবশমূল !

�গলাম আমরা িতন জন, আর ঋক, ঘুম

ঋিষেক িনেয় গািড়েত থাকল তার বাবা। িনচ

অবিধ যাওয়া �যত, িক  চুর িসঁিড়, যিদ বা

নামা �যত, ওঠা �রােদর মেধ  ক কর হেয়

�যত। তাই একটু ছিব তুেলই িফের এলাম।

�ফরার পেথ রা ার মুেখ অিনব�াণরা িকনল

িবশাল এক ডাব, আমােদর টাকায় তার একেশা

টাকা দাম, িক  তার শাঁস আর জল খাওয়া �গল চার জন িমেল।  

হা হা িহ িহ করেত করেত এবার িক ামিণ, নামিট মেন হয় িচ ামিণর ইে ােনিশয়ান প। ওপের িভউপেয়  �থেক একিট আে য়িগিরর মুখ

আর পােশর িবশাল �লক �দখা যায়, িকছুটা তার কুয়াশা ঢাকা, িকছুটা িঝিকেয় ওেঠ �রাদ পেড়। ঋিষ �জেগেছ তখন, তােক খাইেয় িনলাম একিট

শিপং কমে ে র িসঁিড়েত বেস, পােশ ানীয় হকার মিহলা এক হাজার ভারতীয় টাকায় দশিট িটশাট� �বচেবন বেল �স কী ঝুেলাঝুিল। 

এখান �থেক এবার �গলাম ধানে ত �দখেত। আসেল �টেরস ফািম�ং বা � প ফািম�ং যােক বেল। রা ার ধাের, ধােপ ধােপ �নেম যাওয়া যায়,

িবশাল তার িব ৃিত। িক  সবুেজ কেনা ভাব, ােণর অভাব, হয়েতা বৃি  হয়িন িকছু িদন। আমরা িনেচ নািমিন, িক  �সই েবশমূল , নেতই

হল। িখেদ �পেয় িগেয়িছল, িক  ওিদেক �দাকানপাট িতনেটর সময় ব , তাই এেগালাম উবুদ মাি  ফেরে র িদেক। সাথ�কনামা জায়গা

মানেতই হেব, গািড় �থেক নামার আেগই গাদা গাদা �গাদা বাঁদর। �খলেছ খাে  িবশাল বট গােছর ঝুির ধের ঝুলেছ। িটিকট �কেট �ভতের ঢুেক

আরও অেনেক তারা, মা বাবা ু বা া, আিম ায় রামনাম জপেত জপেত  বুেক এেগাি , হাত পা ধের না টােন �তা বাঁিচ। �কউ আমার

িদেক আ হপূণ� দৃি েত �দখেলই অনুনেয়র সুের বিল, "না বাবা, আমার কােছ খাবার �নই বাবা, অন  িদেক যা!" ওপর �থেক থেম নামলাম

িনেচর িদেক, একিট াগনমুেখা ি জ ধের। চতুিদ�েক াচীন সব গাছ, বেটর ঝুির আে পৃে  জিড়েয় ধের আেছ শ াওলা ধরা পাথরেক, ি েজর

িনচ িদেয় বেয় যাে  একিট জেলর ধারা, বাইেরর �রাদ এখােন হািরেয় �গেছ সবেজ, �ভজা, এক অন  িনয়ার আেলােক রা া �ছেড় িদেয়।

চারপােশ মুখ ব াদান করা কিপ মহাকিপেদর মূিত�, আর দেল দেল বাঁদর, গা ছমছম কের উঠিছল। অিনেমেষর দৃঢ় িব াস, তুিম বাঁদেরর �পছেন

কািঠ না করেল �সও �তামার �পছেন কািঠ করেব না। আিম �স মেত িব াসী িছলাম না �কােনািদনই। একিট বাঁদরেক িবনা কারেণ এক

িবেদিশনীর পা জিড়েয় ধরেত �দেখ বাঁদরজািতর ওপর আর �কানও ভরসা রইল না। পূজা েল �ঢাকা িনেষধ, তাই আেরকিট ি জ পার কের উেঠ

�গলাম ওপেরর িদেক �যখােন আেরকিট মি র আেছ। এই ি েজর পােশ িবশালকায় �কােমােডা াগেনর মূিত�, �স �যন জীব , এ ুিন নেড়

উঠেব। মি র চ ের আবার এক কিপ বর �ক �দখলাম এক পয�টেকর ঘােড় চেড় বসেত, আিম �তা পালােত পারেল বাঁিচ। না �হাক কেয়ক

হাজার বাঁদেরর বাস �সখােন, দেল �তা ওরাই ভাির। মি র �থেক �বিরেয় এেস খািনক িগেয় একটা �ছা  জেলর কু  �পলাম, তােক িঘের

জলপানরত জীবজ েদর মূিত�। কুিণ�শ করেতই হয় �সই অজানা কািরগরেক, যার হােতর �তির বােঘর মূিত� আজও ঘােড় লাফ িদেয় পড়েব মেন

হয়। �সখান �থেক সামেন উেঠ �গেল বািলিনজ িহ ুেদর একিট শানভূিম, �দখা হল না কারণ ব ই িখেদ �পেয়িছল। স ত: জানাই,

ওয়াহােনর কােছ েনিছলাম বািলর িহ ুেদর মৃতেদহেক থেম কবর �দওয়া হয়, পের িত পাঁচ বছের কবর ােনর সব শবেদহেক এক সে

তুেল �পাড়ােনা হয়। শবদাহ �বশ খরচসােপ  ব াপার, তাই এই অিভনব প া অবল ন। এখােন একিট �বােড� �দখলাম �সই কথাই �লখা আেছ।

অত:পর রয় াল প ােলেসর কােছ কুই  ত ুের �পট ভের িবিরয়ািন �খেয় �হােটল। ঋিষ একটু গাজেরর হালুয়া �খল, িক  পেথই �সটা ঘুেমর



মেধ  �কেশ বিম কের তুেল িদল। পেথ দাঁিড়েয়িছলাম �ছেলেদর

খাওয়ার সি  খুঁজেত, একটা বড় সুপারমােক�েট আলু, ক াপিসকাম আর

িবনস �পলাম, িবশাল াি  বেটই, কারণ ইে ােনিশয়ায় সে েবলা

ফলমূল পােবন, সি  নয়, িকনেত চাইেল সকাল ন'টার আেগ। 

�সিদন রাত �থেক ঋেকর র, নাক ব । আমােদর কাছ �থেক নােকর

প �দওয়া হল। সকােল �দখা �গল িবশল করণী �সই �হািমওপ ািথক

ওষুেধ ঋিষর কািশ িকছুটা কম, অতএব ঋকেকও �সটা খািনক

গলাধ:করণ করােনা হল। �সিদন থম �গলাম তমন আয়ু, রয় াল

�ট ল এবং বাগানবািড়। ািডশনাল বািলিনজ াপত , খুব সু র

লাগল। পূজা েল �ঢাকা বারণ, বাইের �থেক উঁিক �মের �দখলাম।

লােগায়া বাগানিট িবশাল, অসু  বা ােদর িনেয় �রােদর মেধ  সবটা

ঘুের �দখা হল না। 

এর পর উলুন ডানু, ডানু অেথ� �লক। এখােন িবশাল একিট �লেকর

ওপের ফুলগােছ �ঘরা অপূব� একিট মি র, পূজাথ�ীরা �যেত পােরন। চার

ধাের িবশাল বাগান, তার মেধ  �র ুের , মায় বা ােদর �খলার জায়গা

অবিধ। ঋিষেক �দালনা �থেক নামােত াণ যায় যায়। ভাির �রেগ �গল

�ছেল, �মজাজ িঠক হল অেনক পের। �দওয়াল �পিরেয় বাগােনর ি তীয়

ভাগ, একদম �লেকর িকনারায় একিট �ছা  ীেপ যাওয়া �গল। মন ভের

�গল মু  কৃিতর বুেক এেস। �বিরেয় আসার সমেয় আমার �ছেলর

সে  আলাপ ই জাপানী ত ণীর, তাঁরা নােছাড়বা া, ওর সে  ছিব

তুেলই ছাড়েবন, অমন িমি  �ছেল ওনারা জীবেন �দেখনিন। এরকম

এক ইে ােনিশয়ান �মেয়র সে  আলাপ হেয়িছল

সুরাবায়া আসার পেথ, ইে  হি ল িব ুটােক

'িদন সামলােত বিল, তারপর �দখব কত িমি

লােগ! 

এবার টুইন �লকস �দখেত যা া। আকােশর মুখ

ভার �দখলাম, ভয় হি ল বৃি   হেল নামা

যােব না আর। �লক িটেক �যেত �যেতই পােশ

�দখেত �পলাম, িবশাল �চহারা তােদর।

িভউপেয়  �থেক �দখা �গল মােঝ একিট পাহাড়

ব বধান �তির কেরেছ, পােশ �লক বুয়ান ও

�লক তা িল ান, একিট �ছাট একিট বড়। একটু

দাঁড়ােত না দাঁড়ােত কুয়াশায় �ঢেক �গল সব, বড়

বড় �ফাঁটায় বৃি  এেস নামল। �ফরার পেথ

ওয়াহান জানাল এখােনই তার �দশবািড়, পের

বাবা শহেরর িদেক চেল �গেছন। কাকার বািড়

�দখাল, কৃষক িতিন, গািড় দাঁড় করােলই নািক

গািড়েত তুেল �দেবন চােষর ফসল, মায়

হাঁসমুরিগ। ওখােন নলাম �বশ ঠা া পেড় রােত,

�ভােরর িদেক চার-পাঁচ িডি েত �নেম যায়। 

এর পর �গলাম তানাহ লট। সমুে র বুেক মি র,

িবখ াত সানেসট পেয় , যাঁরা যানিন তাঁরাও

ছিবেত িচনেবন। �ঢাকার আেগ �খেয় িনলাম

পােশর �র ুেরে , সমুে র মুেখামুিখ হেয় বেস।

সু েপর পর আিম িনলাম াপার � ক, �কউ

িচেকন � ক, �কউ নািস �গােরং, সবেশেষ

�দত াকৃিত ডাব। মি েরর কােছ �পৗঁছেনার

আেগই সুিয মামা পােট �গেলন আকাশময়

লািলমা মািখেয়। তারপর মশ আঁধার হেয় আসা

আকােশর ব াক াউে  সমুে র বুেক পাহাড় �কেট

দাঁড় করােনা �সই মি র, ভাবেলও গােয় কাঁটা

�দয় এখনও। ওপের ওঠা যায় না, িক

পুেরািহতেদর বেস থাকেত �দখলাম ওপেরর

চাতােল। একটা হার সামেন �বশ িভড়, পিব

জল �বাতলবি  করার জন । অেনক ভারতীয়,

িকছু বাঙািলও �দখলাম। িফের আসার পেথর ধাের ঘােসর ওপর �ছেলরা �খলল। �বশ ব ু  হেয় �গিছল 'িটর, �সই জেনর হাত ধের হাঁটার

বায়না বড় মেন পেড় এখনও। 

পেরর িদনও �বেরােনা �যত ট াি  িনেয়, িক  তার পরিদন িফরিছ। আমরা কুয়ালালামপুর হেয় ব া ােলার, �গাটা িদন �লেগ যােব, আর

ক ােমিলয়ারা কুয়ালালামপুের এক িদন �থেক িফরেব। ঋেকর শরীর খারাপ, ঘিড় ধের ওষুধ পড়েছ। অতএব ভাবলাম পর িদন আরাম করব।

পােশই �সিমিনয়াক িবেচ �গলাম। ঋেকর জল ভাির পছ , বাবা মা সুইিমং পুল �দখেলই ভয় পায় ঝাঁপ িদেয় পড়েব। আমারটা আবার পােয়

সমুে র জল, �ভজা বািল লাগেলই 'নু া, নু া' ('�নাংরা, �নাংরা') বেল �চঁচায়। জুেতা খুলেত চায় না, না আমােদর খুলেত �দয়, ভাির িচ া বুিঝ



বাবা মােয়র ব মূল  হাওয়াই চিট চুির হেয় যােব। �সখান �থেক সু েভিনর শপ �গলাম, নাম �জেন িনেয়িছলাম ওয়াহােনর কাছ �থেকই, কৃ  তার

নাম। সুিবশাল �দাকান, হেরক রকম দােমর সু েভিনর। টুকটাক িকনলাম অেনক, তেব ঋিষর বগলদাবা করা কােঠর �খলনা েলা সুিবেধর হল

না, বািড় িফেরই তােদর টুকেরা টুকেরা কের �ভেঙ �ফলল। রােতর িডনার সারলাম �সিমিনয়াক � ায়ােরর কােছ জাপানী ফাইন ডাইিনং

�র ুের  কুিনস-এ। আিম ইয়ািকেসাবা বেল �যটা �খলাম �স কলকাতা ফুেটর িচেকন চাউিমন �যন। িনে  করিছ না, ভােলােবেস বলিছ, সিত -

ই ভাল �খলাম। ঋিষ নুডলস �ক মুেনল বেল, �স ভাগ বসাল আমার পােত। অিনেমষ িনল ওয়ােকােটািজ বেল একটা িডশ। �সও �বশ �খেত।

পের মেন পড়ল ব া ােলাের 'িদ এগ ফ া ির' র মজার �মনু �ত পেড়িছ, জাপানী ওয়া মােন �বাধ হয় �পের , আর �কা মােন চাই , অথ�াৎ

'ওয়ােকা' মােন এমন একিট িডশ যােত �পের  মুরিগ ও চাই  িডমেক এক সােথ পাওয়া যােব। �র ুেরে র �লাকজন আমরা চপি ক িদেয়

�খেত পাির না আর সব জাপানী খাবারেক সে েহর �চােখ �দিখ বেল �হেস কুিটপািট, আমরা ল ায় অেধ�ক লাল। 

পরিদন িবে াহী ঋিষ আর অসু  ঋকেক �কােনা রকেম �টেন এেন �ফলা �গল কুয়ালালামপুের। �সখােনই ই পিরবােরর ছাড়াছািড়, ঋকেক খুব

িমস কেরিছ পেরর ক'িদন। এত িদন এক সে  �থেক একটা অন  রকম সখ তা �তির হেয়িছল, আর ঋেকর জন  আনা চাল-ডাল-সি েত �য

আমার ঋিষর ও '�টি ' (িখচুিড়) �তির হেয়েছ �স কথা �তা �ভালার নয়। তা ছাড়া ওেদর কাছ �থেক �ছেলর খাওয়াদাওয়া সং া  িকছু িশেখিছ

যা কােজ লাগেছ এখন। ন' িদেনর ি প, ওরা না থাকেল �ছেল িনেয় ক েনা পারতাম না। রাত বােরাটার পর এেস ব া ােলাের বািড় ঢুকলাম,

�শষ হল ঋিষেক িনেয় থম ই ারন াশনাল ি প! গগা গগা!!

~ ইে6ােনিশয়ার আরও ছিব ~ বািলর আরও ছিব ~

ইংরািজ সািহেত র ছা ী, বইেপাকা �দবলীনা দােসর টুকটাক �লখািলিখর শখ আেছ। িতন বছেরর

খুেদর মা। আট বছর িশ কতা করার পর এখন িদন কােট �ছেলেক িনেয়ই। জীবনস ীর �ছাঁয়াচ �লেগ

মণিপপাসু। মােঝ মােঝই �বিরেয় পেড়ন সপিরবাের এিদকওিদক।
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�বড়ােনার ভাল লাগার মুহূত�´েলা সকেলর সেò ভাগ কের িনেত ইেø কের, অথচ দীঘ� Èমণ কািহিন �লখার সময় �নই?
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ায়। �লখা পাঠােনার জন± �দখুন এখােন। �লখা পাঠােত �কানরকম অসুিবধা হেল ই-
�মল কÕন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

 

 

বষ�ায় �কখািল

দীপা�না দ� িব®াস

 

বষ�ায় ঘুরেত যাওয়ার একটা িবপদ �থেকই যায় - এই বুিঝ �ঝঁেপ বৃি  �নেম �ঘারাটাই প  কের িদল। িক  মন �তা �সটা মানেত নারাজ। এরকমই এক

�ঘার বষ�ার িদন কেয়কজন ব ু িমেল একটা টাটা সুেমা বুক কের �বিরেয় পড়লাম িনমিপঠ আর �কখািলর উে েশ । 

বাইপাস-কামালগািজ-বা ইপুর-জয়নগর-ব  এই রা া ধের গািড় এিগেয় চলল। শীতকাল হেল �মায়ার জন  অবশ ই একবার গািড় দাঁড় করােত হত।

রা ার ধাের একিট মােঠর মেধ  চুর গ -�মাষ �কনােবচা চলেছ �দেখ অবাক হলাম। তারপর মেন পড়ল, কিদন বােদই �তা বকির-ঈদ। াম  কৃিতর

িন তা �ভদ কের ছুেট চলল আমােদর গািড়। গ -আ ায় ায় ঘ া িতেনক পার কের িনমপীঠ রামকৃ  িমশেন �পৗঁছলাম। 

�য �কােনা আ েমর শা , ি , পিব  পিরেবশ

চ ল মেনর একটা অ ুত পিরবত�ন আেন, আমােদর

� ে ও �কানও ব িত ম হল না। ছায়া সুিনিবড়

আ েমর সামেনটা ফুল গাছ িদেয় সু রভােব

সাজােনা। দেলর �ছেলরা �গল পুের �ভােগর জন

কুপন করেত আর আমরা �মেয়রা ভাবিছ � শ

হওয়ার জন  একটা ম িনেল �কমন হয়। কুপন

�কেট এেস খবর িদল পুর বােরাটার পর �থেক

�ভাগ �দওয়া হেব আর �মেয়রা আেছ েন মহারাজ

আমােদর একটা ঘর খুেল িদেত বেলেছন। েন

আমরা �তা খুব খুিশ। � শ হেয় আশপাশটা পােয়

�হঁেট ঘুের �দখার জন  �বিরেয় পড়লাম।  

আ েমর সামেনই ভ ােন কের ডাব িবি  হে ।

ানীয় �লাকজনেক িজ াসা কের জানেত পারলাম

িকছুদূেরই সারদা িমশন। ােমর �ভতর রা া িদেয়

হাঁটেত �বশ ভােলাই লাগিছল। পেথর পুেরাটাই ঘন

গােছ �ঘরা, পােশ পুকুের হাঁস ঘুের �বড়াে । কত

রকম পািখর ডাক নলাম, িক  সব �দখেত �পলাম

না। একসময় �পৗঁেছ �গলাম সারদা িমশেন। �মেয়েদর আবাসেনর মেধ  িদেয় মি ের �পৗঁছােত হয় �যটা আবািসকেদর কােছ একটু আপি জনক মেন

হল। িমশেনর মি ের �পৗঁেছ পুেজা �দখেত লাগলাম। এখানকার পিরেবশও মেনারম। �সখান �থেক �বিরেয় িকছুদূর এিগেয় একটা কিমউিনিট হল নজের

এল। অ ুত সু র এর াপত কলা। আরও খািনকটা এিগেয় িগেয় পাওয়া �গল রামকৃ  আ ম কৃিষ িব ান �ক । নাম না-জানা নানান গােছ �ছেয় আেছ

পুেরা জায়গাটা। 

িখেদ পাওয়ােত ঘিড়র িদেক �চাখ �গল। কাঁটা ায় বােরাটা ছুঁই ছুঁই। এিদেক আকােশর কােলা �মঘ সুিবধার �ঠকল না। তাড়াতািড় আবার আ েম িফের

এেস �দখলাম �ভােগর জন  লাইন পেড় �গেছ। একিট বড় ঘের সাির সাির �ব -�টিবল পাতা। তার ওপর শালপাতায় �ভাগ �দওয়া হেয়েছ। ব াগ বাইের

জমা �রেখ, জুেতা খুেল �সই ঘের ঢুকেত �দওয়া হল। াথ�নাস ীত �শষ হওয়ার পর �ভাগ খাওয়ার অনুমিত িমলল। িখেদর মুেখ সব িকছু িনেমেষ �শষ

কের �ফললাম। খাওয়া �শেষ বাইের �বিরেয় �দিখ তুমুল বৃি েত আ ম া েণ জল দাঁিড়েয় �গেছ। �বেরােনা দায়। আমােদর আবার �কখািল �যেত হেব,

�স এখেনা ঘ া খােনেকর পথ। 

বৃি  একটু ধরেতই �বিরেয় পড়লাম। দা ণ ভাল রা া। বৃি  হওয়ার পর চারিদকটা আরও ঝকঝেক লাগেছ। বৃি াত রা ার জল পােশ উিড়েয়

অবেশেষ �পৗঁছলাম �কখািল। বষ�ায় মাতলা পুেরা মাতাল। �রৗে র �দখা �মলায় আেগ �নৗকািবহারটা �সের �ফলার কথায় অেনেকই িনমরািজ হল।

তােদর মেত ভরা বষ�ায় মাতলায় �নৗকাচড়াটা �বিশ ঝুঁিক হেয় যােব। িক  আিম মানেত নারাজ। অতএব দরদাম কের �নৗকায় উেঠ পড়লাম। ঝড়খািল

�যেত অেনক সময় লাগেব বেল আশপাশটাই ঘুিরেয় আনেব ি র হল, তাই সই। িকছু ণ পর সবার ভয় �কেট �গল ও উপেভাগ করেত লাগল মাতলার

দর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনার  ছিব-�লখা  পাঠােনার আম�ণ  রইল =
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তর ািয়ত �যৗবন। 

নদীর ধােরই �কখািল টু ির  লজ �দেখ মেন হল -

একিদন �থেক �গেল ম  হত না। পােশই আেছ

�কখািল রামকৃ  িমশন। এখানকার স ারিত

�দখার মেতা। তেব স া অবিধ থাকলাম না,

েনিছলাম রােত জায়গাটা তেতা িনরাপদ নয়।

ানীয় �দাকােন চা আর ঝাল মুিড় �খেত �খেত

জানেত পারলাম আেগ অসুিবধা থাকেলও এখন

�লাকাল �লাকজনই টু ির েদর অেনক সাহায

কের। কথায় কথায় �খয়াল �নই, �দিখ আমােদর

াইভার �ফরার জন  তাড়া িদে  এিদেক সে ও

নামেত যায়। িটপিটপ বৃি ও  হেয়েছ।  

অতএব িফের চলা। বষ�ামুখর এই সু র মেণর

ৃিত িচরিদন মনেক িস  কের রাখেব।

 

�বাস ই িটিটউেট কম�রত দীপা না দ  িব াস ভােলাবােসন �বড়ােত।
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