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   আমাদের ছুটি – ২৬শ সংখ্যা 

র 

 
 

 

 

~  ৭ম বর্ষ ৪র্ষ সংখ্যা - মাঘ ১৪২৪ ~  

  

  

খ্ুব উঁিুদত উঠদত পাটর না পার্র টডটিদয  টডটিদয । িঙ্গদলর মদযয টবহারীনার্ পাহাদড র বকাদল বনদোদপর মাদে একিা িযাপ্টা 

পার্দর বদস র্াটক একা একা।  

সব বদনরই একিা টনিস্ব গন্ধ আদছ। আর তা এদকবাদর তার বুদকর বভতদর না বগদল অনুভব করা যায  না। 

বকমন টনিষন একিা ববলা। বড  বড  গাদছর পাতায  পাতায  শনশন শব্দ। ছায ার ফাঁদক ফাঁদক শীদতর নরম বরাদের বরখ্া। পাটখ্দের 

ডাক টেদয  যাওয া। ঠান্ডািা খ্ুব লাগদছ না। ববাযহয  খ্াটনকিা বহঁদি উদঠ আসার িনয। 

ভাবটছলাম। ওই বয উইটিটপর পাশ টেদয  পাদয  িলার পর্িা পার্র ববদয  ববদয  পাহাদড র মার্ায  টগদয দছ ওপদর্ টবভূটতভূর্য 

বকানওটেন বহঁদিটছদলন টকনা। 

বাটড  টফদর অদনক খ্ুঁদিও বইদয  বপলাম না। অর্ি তখ্ন ববশ অনুভব হটিল। হয ত যানটন, অর্বা টগদয টছদলনই বা – আমার 

কল্পনায । 

এই িনযই ববড াই হয দতা। বযিুকু পাটর। প্রকৃটতই কল্পনাদক আপন বদল দুদিাদখ্ তুদল বেয  আমার। 

 - েময ন্তী োশগুপ্ত 

 

এই সংখ্যায  - 

 

"পাঠক, যটে কখ্ন রািগদৃহ যাও, তদব টগটরব্রিটগটরর টশখ্রদেদশ 

উটঠয া পঞ্চটগটর বযূহটিত িরাসদন্ধর লীলাভূটমর ভগ্নাবদশর্ বেটখ্ও, বসই 

পর্ব্ষদতর কটিদেদশ েণ্ডায মান হইয া পর্ব্ষতকন্দর প্রটতধ্বটনর শতকম্পন 

শ্রবয কটরও, প্রায পুলটকত হইদব।" 

- শ্রী রামলাল টসংদহর কলদম "রািগহৃ বা রািটগটর েশষন"-এর বশর্পবষ 

"আমার যারযা, পৃটর্বীর সব অঞ্চদলর ববটশষ্ট্য এই 

এক উপমহাদেশ টনদির হৃেদয  যারয কদর আদছ। 

ভাদলাবাসা বর্দক টবদের্, িাতুটর বর্দক সরলতা—

সব!" 

- বলখ্ক ও পবষতাদরাহী টিদফন অল্টাদরর সদঙ্গ 

বছাট্ট আলাপিাটরতায  মটুহত হাসান টেগন্ত 
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সামদন অদনক টনদি পাহাড  বঘরা উপতযকায  েলমল করদছ 

বলহ শহর। তাদক সযদে দুহাত বাটড দয  বাইদরর িগৎ বর্দক 

আড াল কদর বরদখ্দছ বেতশুভ্র বতোাক কাংটড  পবষতমালা - এও 

টক কম পাওয া? 

- যারাবাটহক 'ভ্রমযকারী বন্ধরু পত্র - লাোখ্ পবষ'-এর পঞ্চম 

পত্র েময ন্তী োশগুদপ্তর কলদম 

 

 

~  আরটশনগর ~  

বর্ষায  অরদযয – অটরটিত কর 

 

 

 

 

~  সব বপদয টছর বেশ ~  

 

বমঘ ছুদঁয  কদল্পেদর – সমুন্ত টমশ্র 

 

সপ্তমটন্দদরর বেদশ – বেবদতার্ ভট্টািাযষয 
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মযাটিকাল মংলাদিাটড  – পলাশ পান্ডা 

 

বযখ্াদন রূপকর্া টমদশ আদছ প্রকৃটতদত  
- অটনরুদ্ধ বভৌটমক 

 

 

 

 

~  ভুবনডািা ~  

 

টেন টতদনদকর ভুিান 

– সম্পত বঘার্, সায টন্তকা বঘার্  

 

 

~  বশর্ পাতা ~  

 

কুরুবরুু পাহাড  ও বসানকুটপ অরযয – সায ন ভট্টািাযষ  
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�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

পূব� Åকািশেতর পর -

িগির- জিগিরস ট - এমন রমণীয় ান আর �দিখ নাই। ই পাে � অতু  প �ত মালা, মেধ  স ীণ� িগিরপথ। �সই �সৗম  শা  অটল অচল মধ ব �ী

িগিরপথ িদয়া সিললা বাণগ া ল া-ন  বধূসম ধীের ধীের বিহয়া চিলয়ােছ, �সই ু  � াত তীর উভয় তট � ত র  হির া বণ� িমি ত মসৃণ

রা ািদত। আমােদর পা া বিলেলন, এইখােনই "গজ ার' িছল। এক সমেয় এই িগির-স ট �য সুদৃঢ় েপ রি ত িছল, তাহার  মাণ �দিখেত

পাইলাম। িন েদেশ ােন ােন েবশ ােরর ভ াংশ সুচা  সি ত র রািশ এখনও ব �মান; উভয় পা �ি ত প �েতাপির ১৩ ফুট  পাষাণ- াচীর

ব দূরাবিধ অজগর সেপ�র ন ায় শািয়ত রিহয়ােছ। আমরা পি মিদেকর প �েত উিঠয়া এই াচীেরর উপর িদয়া ব দূর �গলাম, িক  �কাথায় �শষ

হইয়ােছ, তাহা �দিখেত পাইলাম না। এই িগিরস েটর দি েণই িব ৃত উ �র ধান ে , পূত-সিললা বাণগ া, িগির জ িগিরর দি ণ পাদ িবেধৗত

কিরয়া, �সই �  রািশর মধ  িদয়া পূ �ািভমুেখ বািহত হইয়া, প ানন নেদ িমি ত হইয়ােছ। পুরাকােল িগির জপুেরর বিহে �েশ, ঐ িগিরস েটর

দি ণ িদেক, শস -শািলনী সমতল ভূিমেত �য সমৃ শালী ামািদেত পিরপূণ� িছল, তাহারও িচ  �দিখলাম। �স াম নাই, �স �সৗধমালা নাই, আেছ ধু

�সই াসাদাবিলর র খে র ূপরািশ! পাঠক, একবার এইখােন আিসয়া ভারেতর লু -�গৗরেবর ক াল রািশ দশ�ন কর। এই িগিরস ট �দিখেতই

�বলা ি হর হইল, জঠরানল িলয়া উিঠল, সকেল ুধায় কাতর হইয়া পিড়েলন। আমােদর বাসা �সখান হইেত ায় িতন � াশ, িনকট  াম এক

� ােশর অিধক লি ত হইল, সকেলই িচি ত হইেলন। এমন সমেয় জৈনক ব াপারী বলদ পৃে  ছালা লইয়া তথায় উপি ত হইল, �স িগিরস ট পার

হইয়া দি ণািভমুেখ যাইেতেছ। তাহােক িজ াসা করা �গল – বাপু �হ, তুিম বলদ পৃে  িক লইয়া যাইেতছ, আমােদর িকছু আহারীয় সাম ী িদেত পার?

�স বিলল, আিম মহাজেনর িচঁেড় লইয়া যাইেতিছ আমার িনকট আপনােদর আহার-�যাগ  িকছুই নাই। আমােদর অব া জানাইলাম, অনুনয় িবনয়

কিরলাম, তাহােত তাহার দয় আ � হইল না। েম �দিখলাম, বলদ িল অিত সাবধােন মসৃণ েরর উপর িদয়া বাণগ া পার হইল, ব াপারীও চিলয়া

যায়, তখন অনেন াপায় �দিখয়া আমােদর জৈনক ব ু ভয় দশ�নাথ� �সই ব াপারীেক বিলেলন, তুিম হািকমেদর কথা িনেতছ না, �তামার িবপদ সমূহ

�দিখেতিছ। তখন �স রািজ হইল এবং আমােদর িনকট ১৪ টী �গালকপুির পয়সা িছল, তাহা লইয়া ই অ িল উৎকৃ  িচঁেড় এবং কতক িল পািনফল

িদল। আমরা তাহােক শত ধন বাদ িদেত িদেত �সই িশলাতেট বিসয়া িকি ৎ জলেযাগ কিরলাম, এবং কতক িচঁেড় সকেল আপনাপন পেকেট পূিরয়া

লইয়া ত াবৃ  হইলাম।  

আমরা যখন িগির েজাপির উিঠবার পেথর িনকট আিসলাম, তখন �বলা ি তীয় হর অতীত হইয়ােছ, সকেলই া  া , িক  িগিরিশখর  মি র

দশ�নািভলাষ বড়ই বলবতী, কােজই ধীের ধীের উপের উিঠেত লািগলাম, পথ ম  নয়, তেব আমরা অেনক পথ চিলয়ািছলাম বিলয়া একটু একটু ক

�বাধ হইেত লািগল। আমােদর �য ব ুিট পূ �িদন িবপুলাচেলর পাদেদশ পয�  যাইয়া ত াবৃ  হইয়ািছেলন, িতিন আিজ সকেলর িধ াের লি ত হইয়া

আমােদর সে  প �েতাপির উিঠেত লািগেলন, িক  তৃতীয়াংশ পথ উিঠয়াই া  হইয়া পিড়েলন, আমরা কােজই তাঁহােক �সইখােন একাকী �ফিলয়া

রািখয়া উপের উিঠলাম। শৃ  মি ের আিসয়া আমরা সকল াি  ভুিলয়া �গলাম। এইখােন আিসয়াই িগির জপুিরর �য পূণ� দৃশ  �দিখবার জন

লালািয়ত হইয়ািছলাম, তাহা �দিখয়া মেন বড় আন  হইল। মি েরর গঠন বা ালা �দেশর মি েরর ন ায়, মি র া ন চতুি �ক উ  ই ক াচীের

�বি ত, এবং াচীেরর বিহে �েশ শ  চ াল, া েনর চতুঃ াচীের চািরিট অ �-মি র ব ভােব িনি �ত এবং েত েকর মেধ  বু েদেবর যুগল পা কা

কৃ  ের �খািদত। ধান মি র মেধ  কৃ র িনি �ত শতফণী-উপির উপিব  বু মূি �, িক  �বৗ ধ �-িবে ষীিদেগর হে  �স সু রমূি � ােন২

িবকৃতা  হইয়ােছ। মি র ব িদেনর �য পুরাতন, তাহা �দিখয়া �বাধ হইল না। পাঠক, যিদ কখন রাজগৃেহ যাও, তেব িগির জিগিরর িশখরেদেশ উিঠয়া

প িগির বু হি ত জরাসে র লীলাভূিমর ভ াবেশষ �দিখও, �সই প �েতর কিটেদেশ দ ায়মান হইয়া প �তক র িত িনর শতক ন বণ কিরও,

াণ পুলিকত হইেব।  

আমােদর মি র �দিখয়া নীেচ নািমেত �বলা ায় ১টা হইল। িফিরয়া আিসেত পেথ িগির জিগিরর মধ -উপত কা ভূিমেত, �বভার, র াচল, র িগির এবং

মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আম�ণ  রইল =
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িবপুল মধ ি ত িব ৃত সমতল ভূিমখে র মধ ভােগ চ াকার গ�- াচীেরর ভ াবেশষ বনবৃ া ািদত হইয়া আজও দ ায়মান রিহয়ােছ �দিখলাম। পা া

বিলেলন, ইহা এক অিত াচীন েগ�র ভ াবেশষ, ইহা 'সূয� ার' হইেত 'গজ ার' অবিধ �য পথ এবং �গিরক িগিরশৃ  হইেত জরাসে র রাজ াসাদ অবিধ

�য পথ িছল, তাহারই সি েল ি ত। যাহােত �কান শ  রাজ াসােদ ভােব েবশ কিরেত না পাের, �সইজন  এই গ� িনি �ত হইয়ািছল। কথাটা বড়

অস ব �বাধ হইল না। িক  আমরা পা ােক িজ াসা কিরলাম �য, এই উপত কার ােন ােন �য সকল াচীর-�বি ত ান �দিখলাম, উহা যিদ

জরাসে র সমেয়র হয়, তেব ত �স আিজ সা � িতন সহ  বৎসেরর কথা, মৃি কা িনি �ত াচীেরর ভ াবেশষ রিহয়ােছ, আর পাষাণময় �সৗধমালার িচ

িবলু  হইল? আর �সই প িগির-�বি ত িবপুল �সেন  রি ত উপত কা ভূিমেত ি তীয় গ� িন �ােণর আবশ ক িক িছল? পা া বিলেলন, �স �সৗধমালা,

�স র-িনি �ত রাজ াসাদািদ িবেজতা ও িবধ �ীিদেগর হে  িব  হইয়া, কৃিতর সিহত এতকাল যু  কিরয়া ভূিমসাৎ হইয়ােছ; আর আিজ �য াচীর

মৃি কাময় �দিখেতেছন, তাহা এক সমেয় রা ািদত িছল, এবং উহােদর িত এত মনুষ  অত াচার হয় নাই, তাই �সই সকল ােন ােন দ ায়মান

রিহয়ােছ; পা �তীয় িহং  বন জ  হইেত আপনািদগেক র া কিরবার জন , রাি কােল বন  জ র এবং শ কুেলর পথ অবেরাধ কিরবার জন  উহা

িনি �ত হইয়ািছল, ইহা শাে  িলখা আেছ। আমােদর �কহ �কহ বিলেলন, �বাধহয় উহা �বৗ কােল িনি �ত হইয়া থািকেব। যখন মগধ রােজ র রাজধানী

পাটলীপু  নগের ািপত হইল, যখন িগিরপথ সকল িবপুল �সন  ারা র া করা অস ব হইল, তখন �বৗ  রাজন বগ� ু  ু  গ�ািদ িন �াণ কিরয়া ঐ

উপত কা ভূিমেত বাস কিরেত লািগেলন। এই প তক� কিরেত কিরেত �বলা িতনটার সময় বাসায় িফিরয়া আিসলাম, ান আহারািদ কিরেত চািরটা

বািজল। �স িদন আর �কাথাও যাওয়া হইল না, বাসায় বিসয়া �কহ তাস �খিলেত লািগেলন, �কহ বা আমােদর পা ার সিহত শা ালাপ লইয়া রহস

আর  কিরেলন। পা া মহাশয় রাজিগির মাহা  স ে  ই চািরটী সং ৃত � াক আওরাইয়া আপনার বুি র পিরচয় িদেলন। িতিন জািতেত া ণ, িক

া েণর া ণ  হারাইয়ােছন। " িত ৃিত ঢািলয়ােছ িব ৃিতর জেল, ে  ঝুেল পেড় আেছ ধু �পেতখানা, �তজহীন া েণ র িনি �ষ �খালস"।

এখানকার পা ারা বেলন, তাঁহারা কান কু , মহারা ীয়, ািবড়ী, �তল ী এবং কণ�াটী া েণর বংশধর। িক  আিজ তাহারা অিত দির , চির  বড়ই

দূষণীয় এবং িন নীয়। আমােদর পা া একিট কদয�  পীড়া �ভাগ কিরেতেছন �দিখেত পাইলাম। 

বুধবারঃ—আিজ তূ েষ আমােদর মেধ  িতন জন বাঁিকপুের িফিরয়া যাইবার আেয়াজন কিরেত লািগেলন, আমরা িকি ৎ জলেযাগ কিরয়া �বভারাচল

আেরাহণ কিরেত চিললাম। সমতল ভূিম হইেত পাকা িসঁিড় িদয়া িকি ৎ ঊে � উিঠয়াই �বভােরর পূ �পােদ সাতিট কু  বা উ  বণ �দিখেত পাওয়া

�গল। যথা (১) স ঋিষ কু  বা স ধারা কু , (২) কু , (৩) গ া-যমুনা কু , (৪) ব াসকু , (৫) মাক� কু , (৬) অন ঋিষ কু , (৭) কাশ পঋিষ

কু ।  

স ঋিষকু  বা স ধারাঃ—এই কু িট দীেঘ� প াশ ষাট হাত এবং ে  দশ বার হাত হইেব, চতুি �ক উ  ই ক- াচীের �বি ত। এই কু  মেধ  ু  ু

সাতিট পাথেরর নল িদয়া অনবরত উ জল পিড়েতেছ, পাঁচিট নল পি ম িদেক এবং ইিট দি ণিদেক। পা ারা বেলন, এই সাতিট নল সাতিট পৃথক

পৃথক বেণর মুখ, িক  আমরা িবেশষ েপ অনুধাবন কিরয়া �দিখলাম �য বণ একটী এবং উহার জল পেয়ানালা িদয়া বিহয়া িগয়া ৭ িট িভ  মুখ

িদয়া কু  মেধ  পিড়েতেছ; পি ম-দি ণ �কােণর নেলর িনকটই বেণর মুখ, �সই জন ই ঐ নল হইেত বলতমেবেগ অিধকতর জল িনগ�ত হইেতেছ।

পূে �া  পেয়ানালায় �কান প �গালেযাগ হওয়ােত উ র-পি ম �কােণর নল হইেত জল পড়া ব  হইয়া িগয়ােছ। এই কুে র জল মক মকুে র জল

অেপ া উ তর, কু  মেধ  সদা স �দা আ াজ আধহাত জল থােক, অিতির  জল পেয়ানালা ারা বিহগ�ত হইয়া িগয়া সর তীবে  পিড়েতেছ। জল

পির ার রািখবার জন  ু  ু  উপল খ  কুে র তলায় িবছান আেছ। এই কুে র দি ণ ভােগ একিট ু  মি র মেধ  �গৗতম, ভর াজ, িব ািম ,

যামদ , �াসা, পরাশর এবং বিশ  ভৃিত ঋিষগেণর কৃ  র িনি �ত মূি �। এই ঋিষিদেগর নােম কুে র একিট একিট নেলর নাম হইয়ােছ, এবং

�সইজন ই ইহােক স ঋিষকু  বেল। আবার স ধারায় জল পিড়েতেছ বিলয়া সচরাচর �লােক স ধারা কু  বিলয়া থােক। এই কুে র জল মক মকুে র

ন ায় প �ত গা  হইেত িনগ�ত হইেতেছ, জল অিত পির ার এবং ইহার ুধাকারী শি  অত  অিধক। উ জল অ ণ মা  মাটীর বাসেন রািখেলই

শীতল হইয়া যায় এবং খাইেত সুিম । 

কু ঃ - স ধারার পাে �ই কু , ইহার জল অত  উ । যা ীিদগেক থেম স ধারায় ান কিরয়া, অ তঃ কাপড় িভজাইয়া, এই উ তর কুে  ান

কিরেত হয়। এই কুে র জল ভূগেভ�াি ত, কু িট সাত আট হ  ে  এবং ঐ প দীেঘ� হইেব, চতুি �ক উ  াচীের �বি ত। এই কুে  মুখ ধুইবার বা

কুলকুচা কিরয়া �ফিলবার অিধকার নাই। কু মেধ  জল বু্ ু  অনবরত �দিখেত পাওয়া যায়। সদা স �দা কু  মেধ  এক গলা জল থােক, অিতির  জল

ু  পেয়ানালা িদয়া বিহয়া িগয়া সর তী নদীেত পিড়েতেছ, কুে  নািমবার িসঁিড়ও আেছ। 

(৩) গ া-যমুনা কু ঃ - ইিট পাশাপািশ নল িদয়া জল কুে েত পিড়েতেছ, একিট নল �গামুখী এবং অন িট মকরমুখী। পা া বিলেলন, একিট ধারার জল

শীতল এবং অন িটর জল উ  বিলয়া গ া-যমুনা নাম হইয়ােছ, আমরা নীেচ নািময়া ইহার পরী া কিরলাম না, এই কুে র জল অেপ াকৃত পি ল

বিলয়া �বাধ হইল। ব াসকু  ভৃিত অন  চািরটী কুে র জল ভূগেভ�াি ত; কু িল �ছাট �ছাট, ইহােদর জল বড় ব ব ত হয় না। �কহ �কহ �দিখলাম

�শৗচি য়াথ� ঐ জল ব বহার কিরেতেছন। 

উপের �য সকল কুে র কথা বিললাম, তাহা প �ত সানুেদশ হইেত দশ পনর হাত িনে , কুে  ান কিরেত হইেল িসঁিড় িদয়া নীেচ নািময়া যাইেত হয়।

উপর  সমতল ভূিমেত ইিট িশবমমি র �দিখলাম, একিট স ধারা কুে র উ রিদেক এবং অন িট পূ �-দি ণ �কােণ, পূ �িদেক একিট অস ূণ�

মি র, ইহা গয়ার জৈনক িহ ু �তয়ার করাইেত িছেলন, তাঁহার সহসা মৃতু  হওয়ােত িব হ ািপত হয় নাই। ব াসকুে র িনকট আমরা কামাখ া হা

নামক একিট ু হা, এবং দ ে য় মুিনর সমািধ �দিখলাম। িহ ু-িবে ষী মুসলমানিদেগর অত াচােরর িনদশ�ন সুদূর মগেধর এই িগির- বেণর িনকেট

�বভারাে  আিজও অি ত �দিখলাম। পূে �া  অস ূণ� মি েরর পু �িদেক ই ক াচীের �বি ত মুসলমানিদেগর িনমাজ পিড়বার ান। িনলাম

মুসলমােনরা বৎসরাে  বকিরেদর সময় আিসয়া ঐখােন িনমাজ পিড়য়া থােকন, অন  সমেয় উহা ব  থােক।  

�বভােরর পূ �পােদ এই উ  বণ িল িহ ু এবং �জনেদর পিব  তীথ� ান। িত িতন বৎসের িহি  মলমােস এখােন বৃহতী িহ ুেমলা হইয়া থােক,

ব সংখ ক িহ ু নরনারী ানাথ� সমেবত হইয়া থােকন। তাঁহােদর থািকবার জন  মৃি কা ও রখ  িমি ত কিরয়া �ছাট �ছাট কুটীর িনি �ত হয়। �জেনরা

মাঘ মাস হইেত �চ  মাস অবিধ এই সকল কুে  এবং সর তী ও বাণগ া নদীেত ান, প -প �তি ত মি র সকল দশ�ন এবং বু  'পা কার' পূজা

কিরয়া থােক। রাজগৃহ �জনিদেগর অিত িস  তীথ� ান। ী পু ষ, বালক বািলকা, বৃ  যুবা সকল � ণীরই �লাক �দিখলাম রাজগৃেহ আিসয়া থােকন।

যাঁহারা সবলকায় িক া যাঁহােদর স িত অিত অ , তাঁহারা পদ েজই রাজগৃহ –দশ�ন এবং প �তােরাহণ কিরয়া থােকন, �কহ ন  পেদ �কহবা কাপেড়র

জুতা পায় িদয়া পাহােড় উিঠয়া থােকন, এবং যাঁহারা অ ম বা স িত-স , তাঁহারা �ছাট �ছাট ডুিলেত ইজন, কখনও চািরজন �বহারা, উহািদেগর

মায় ডুিল ভাড়া ২৷৷৴১০ িদেল �তামােক পাঁচিট পাহােড়র উপের যত িল �জনমি র আেছ, সকল িল �দখাইয়া িদেব। ইহারা জািতেত 'কাহার' –

কৃ কায়, পা �ত  েদেশ থােক বিলয়া �য িবেশষ পু  তাহা নয়, তেব বড়ই ক সিহ ু এবং প �তােরাহেণ বড় দ । ইহারা িপেঠ কিরয়া বালক

বািলকা িক া বৃ া ীেলাকিদগেক লইয়া উপের উিঠেতেছ, তাহাও �দিখলাম। িহ ুরা প �তশৃ  মি র �দিখেত যান না। � াত তী সর তী িহ ু ও

�জন উভেয়র িনকট সমান সমাদৃতা। পা া বিলেলন, "ক � া �য �লাকা, পিততেবদ িবসি �তা, িত ৃিত বিহভূ�তা অে  যাং ে  সর তী" িক

আমােদর ন ায় নেবাি ত িহ ুধ �াবল ী নব ব  স দায় ঐ সূে র অ গ�ত হইেত পােরন না জািনয়া আমরা সর তী নদীেত ান কির নাই। ইহােত

আমােদর পা া িবেশষ িকছু �য ু  হইয়ািছেলন, এমনও �বাধ হইল না। 

পূে �া  কু  সকেলর উপের িবহােরর জৈনক িস  জিমদােরর অিতিথশালা, িক  এখােন থািকবার একিট অসুিবধা এই �য �কান ঘেরর দরজা নাই।

এখান হইেত ৬০ িক া ৭০ িফট উপের উিঠয়াই একিট বৃহৎ পুরাতন র িনি �ত েকা  �দিখলাম। ইহার চািরিট গবা । ইহা এক সমেয় েবশ ার

এবং প �ত  াচীর র াথ� হরীিদেগর থািকবার ান িছল বিলয়া �বাধ হইল। এই েকাে র উপিরভাগ রা ািদত, ছােদর উপের একিট মুসলমািন

কবর �দিখলাম। ঐ েকাে র িকি ৎ ঊে � উিঠয়া দি ণ িদেক �সােম রনাথ মহােদেবর িহ ুমি ের যাইবার পথ। মি র এ েণ ভ  অব ায়।  

�বভার প �েতাপির আমরা পাঁচিট �জন মি র �দিখলাম। থমিট ায় চািরশত িফট উে  হইেব, মি র ই ক িনি �ত; মি র মেধ  'বু  পা কা' অথ�াৎ

এক র খে  ু  চরণ য় �খািদত। একপাে � বু মূি � �খািদত ইিট ভ  রখ  পিড়য়া আেছ। আরও খািনকটা উপের উিঠয়া কাছাকািছ আরও

িতনিট �জন মি র �দিখলাম, উহার মেধ  থম মি রিটেত একিট রখে  ু  ু  ব  বু েদেবর মূি � �খািদত। েবশ ােরও ওই প মূি � �খািদত

�দিখলাম। মি ের উিঠবার িসঁিড় িল �কান ভ গৃহ বা মি েরর ূ  পাথেরর থাম িদয়া �তয়াির। ি তীয় মি রিট চতুে াণ, মি র �ব েনর জন  চতুি �ক

আ ািদত পথ, মি েরর েবশ ােরর িভতর িদেক বু মূি � �খািদত। একিদেক '�নমিজকা পা কা' নামক বু  পদিচ  ের অি ত। মুরিসদাবােদর

�জেনরা স িত, ইহার জীণ�সং ার কিরয়ােছন। তৃতীয়িট কতকটা িপরািমডাকৃিত। ইহােক াণ িবিবর মি র বেল। মি েরর �দয়াল ায় পাঁচিফট ,

া েনর চতুি �েক পাথেরর থামওয়ালা বারা া। এখান হইেত ায় ই শত িফট উে  আিসয়া �বভােরর সে �া  শৃ  �জন মি র �দিখলাম। মি র

মেধ  আবার �সই বু  পদিচ  ের অি ত, �দিখলাম একজন �জন-যা ী চাল এবং একিট বাদাম িদয়া চরণ েয়র পূজা কিরেলন। এই মি েরর িনকেট

আিসয়া বড়ই ীিতলাভ কিরলাম। মি েরর ১৫৷২০ হাত দি েণই পাহাড় এেকবাের নািময়া িগয়ােছ। এইখান হইেত িঠক িন েদেশ রাজগৃহ উপত কার



পূণ� দৃশ  �দিখেত পাইলাম। �দিখলাম, জরাসে র �সই ম ভূিম, �সই উপত কা মধ ি ত তড়াগ, �সই িন �ল কূপ, �সই মৃি কা াচীর �বি ত উপত কা

খ  সবই সু র �দখা িযেতেছ। উপত কার মধ ভােগ �মখলার ন ায় �শাভমানা ীণা সর তী যুগ-যুগাে র অতীত কথা বে  ধারণ কিরয়া বাহমানা।

অগণন �গা মিহষািদ িপিপিলকা � ণীর ন ায় িবচরণ কিরেতেছ, মেধ  মেধ  তাহােদর গলেদশি ত ঘ ার মধুর িন ণ না যাইেতেছ। �কাথাও বা রাখাল

বালেকরা �খলা কিরেতেছ, �কাথাও বা কাঠুিরয়ারা গান গািহেত গািহেত দেল দেল কাঠ কািটেত যাইেতেছ। এই ােন অ ণ িব াম কিরয়া আমরা

নীেচ নািমেত লািগলাম। উপেরা  িপরািমডাকৃিত মি েরর িনকেট িফিরয়া আিসয়া, উ র িদেক নািময়া িগয়া, �বভােরর উ রা ি ত ইিট হা �দিখেত

চিললাম। পথ স ীণ� ও ক কাকীণ�, এক ােন একিদেক বৃ লতািদেত আ , অন  িদেক পাহাড় িসেধ নািময়া িগয়ােছ, একটু পদ িলত হইেলই সহ

হ  িনে  পিতত হইেত হইেব। যা ীরা এখােন আেসন না, সােহবরা কখনও কখনও এই হা �দিখেত আিসয়া থােকন। আমােদর পা া এ হা েয়র পথ

জািনেতন না। আমরা আর এক দল পা ার (যাঁহারা স   চাল�সেক এই হা �দখাইয়ািছেলন) সাহােয  �সই গ�ম পথ িদয়া �বভােরর কিটেদেশ উ রিদেক

পাশাপািশ ইিট বৃহৎ সু র হায় উপি ত হইলাম। পূ �িদেকর হািটর িভতের খািনকটা িগয়া �দিখলাম, ব ভােব বামিদেক ব দূরাবিধ হা চিলয়া

িগয়ােছ, পা ারা বিলেলন, উপের (িপরািমেডর ন ায়) মি েরর িন েদেশ �য গহবর �দিখয়ােছন, তাহাই এই হার অন মুখ। িক  হা অ কার,

অপির ার পূিতগ ময় বিলয়া �বশী িভতের যাইেত সাহস হইল না। পা �  হািটও খুব বড়, িক  উহা তত দীঘ� নয়। অেনক িল শজা র কাঁটা পিড়য়া

রিহয়ােছ �দিখয়া কুড়াইেত লািগলাম, এমন সমেয় এক ােন �দিখলাম, টাটকা র  িচ  – বৃহৎ বৃহৎ হাড় পিড়য়া রিহয়ােছ। আমােদর রাজিগের

পঁ িছবার পূ �িদেন িল ারা আহত একিট ব া  ঐ প �েতর পাদেদেশ মৃত অব ায় পাওয়া িগয়ািছল িনয়ািছলাম, তাই আমােদর মেধ   একজন

অত  ভীত হইেলন, কােজই আমরা তৎ ণাৎ �সই খান হইেত ান কিরলাম। �বভারাচেল নীলবেণ�র এক কার সু র বনফুল �দিখলাম, �সৗরেভ মন

�মািহত হইল। আমরা পা ােক িজ াসা কিরলাম, �ক সাধু স াসী �ক? িতিন বিলেলন, যিদ ধ ান  সাধু স াসী �দিখেত চান, তেব তেপাবেন যান।

তেপাবন রাজগৃেহর ায় ছয় � াশ দি েণ। �সখােন আিজও স াসীগণ তপস ািনরত আেছন �দিখেত পাইেবন। �সখােনও এই প পাঁচিট উ  বণ

আেছ। উহা িহ ুর পিব  তীথ� ান। আমােদর সময়াভােব তেপাবন �দখা হইল না। আমরা �বভােরর উ র গাে  র াচীেরর ভ ে র সাির উ তম

শৃ  অিত ম কিরয়া পি মিদেক চিলয়া িগয়ােছ �দিখলাম, মনুষ -হ -পির ৃত অিধত কা ভূিমেত ব সংখ ক গৃহািদর ভ াবেশষ �দিখলাম। 

আমােদর বাসায় িফিরয়া আিসেত ায় এগারটা হইল। বাসায় আিসয়া �দিখ, আমােদর িতনজন ব ু আহারািদ কিরয়া িবহাের চিলয়া িগয়ােছন, আমােদর

িজিনষপ  একজন পুিলশ সাবই েপ র বা ালার বািহর কিরয়া মােঠ �ফিলয়া িদয়ােছন, আমােদর চাকর- া ণেদর তাড়া ড়া িদেতেছন, শী  রা াঘর

খািল কিরয়া দাও। িনলাম, �বহােরর সবিডিভজনাল িডপুটীবাবু টুের আিসেতেছন, সে  আ ীয় জনও রাজিগর �দিখেত আিসেতেছন। একটা বৃহৎ তাঁবু

পিড়য়ােছ, �কহ মাছ আিনেতেছ, �কহ  দিধ আিনেতেছ, �কহ �বগার ধরা পিড়য়া জল আিনেতেছ, ূপাকার কা ও সি ত হইয়ােছ, মহা ল ূল পিড়য়া

িগয়ােছ। আমরা �বগিতক �দিখয়া তাড়াতািড় ান আহারািদ কিরয়া �সখান হইেত ান কিরলাম। িক  এইখােন বিলয়া রািখ, আমরা �বহাের আিসয়া

িনলাম, িডপুিটবাবুর ইহােত িকছুমা  �দাষ নাই। িতিন যাহােত আমােদর ক  না হয়, �সই জন  িনেজর থািকবার িনিম  তাঁবু পাঠাইয়া িদয়ািছেলন। 

আমরা পা ােক একটাকা িবদায় িদয়া, রাজগৃহ ােমর মধ  হইয়া পূ �িদেক িবপুলাচেলর পা �েদশ িদয়া 'িগিরয়া ' িগির দশ�নােথ� যা া কিরলাম। রাজগৃহ

ােমর ই িতন মাইল পূে � িবপুলাচেলর একাংেশর নাম �সাণা পাহাড়, �সাণা পাহােড়র তলেদেশ কল াণপুর াম। ভূতপূ � কল াণপুর �গা  মাইিনং

�কা ািনর বা লা শূন  পিড়য়া রিহয়ােছ �দিখলাম। রাজগৃহ াম হইেত ায় িতন � াশ পূ �িদেক আিসয়া িকছুদূর দি ণিদেক িগয়াই িগিরয়া   িগিরর

স ুেখ উপি ত হইলাম। র কূট এবং িবপুলাচল সি িলত হইয়া �য শৃ মালা উিঠয়ােছ, তাহারই নাম িগিরয়াক িগির। এই প �েতর অিধকাংশ র

�গিরক বেণ�র, �বাধহয় �সই জন  ইহােক �গিরক িগির বিলত এবং িগিরয়া  �গির  িগিরর অপ ংশ মা । সে �া  শৃে াপির ই ক িনি �ত একটী বৃহৎ

, উহার পিরিধ ৬৮ িফট এবং উ তা ায় ৫৫ িফট। ইহা জরাসে র �বঠক বিলয়া িস । অ  াকৃিতক �শাভা বড়ই মেনারম, প ােত �গিরক

িগিরর অ েভদী িশখরমালা, স ুেখ িবপুল �বভার ভৃিত প িগিরর িনঝ�িরণী বাির বে  ধারণ কিরয়া প ানন নদ িগিরয়া   িগিরর পূ �পাদেদশ িবেধৗত

কিরয়া দি ণিদেক বিহয়া চিলয়ােছ। ভীম অ ু�ন এবং পাথ� সখা ীকৃ  এই প ানন নদ পার হইয়া, �গিরকিগির উ ন কিরয়া, েবেশ জরাসে র

রাজপুরীেত েবশ কিরয়ািছেলন। িত বৎসর সহ  সহ  নরনারী এই প ানন নেদ ান কিরয়া, আপনােদর জীবন পিব  কিরয়া থােকন। প ানন নদ

এখন প েনহ বা প ানা নােম অিভিহত হইয়া থােক। ইহার অপর পাের িগিরয়া   াম। িগিরয়া   ােমর সমুখ  প �তাংেশর িনকেট আিসয়া �গিরক

িগির শৃ   �দিখেত যাইবার পথ খুঁিজেত লািগলাম। এখােন �মলার সময় িভ  অন  সমেয় যা ীরা বড় আেসন না বিলয়া পা ারা এখােন থােকন না,

রাজিগিরর পা ারাই যা ীিদগেক সে  লইয়া আিসয়া থােকন। আমােদর সে  পা া না থাকােত আমরা উপের উিঠবার পথ খুঁিজয়া পাইলাম না, আ ািজ

একটী পথ ধিরয়া উিঠেত লািগলাম, তৃতীয়াংশ পথ উিঠেতই িতনটা বািজয়া �গল, অেবলায় আর উপের উঠা যুি স ত নয় বুিঝয়া আমরা নীেচ নািময়া

আিসলাম। িক  ােন ােন �দিখলাম, পুরাকােল �য সকল উিঠবার পথ িছল, তাহার িচ  ব �মান রিহয়ােছ। পূে �া  শালী িশখেরর িকি ৎ

উ রিদেক সমতল ভূিম হইেত ৬০ িক া ৭০ িফট উে  একিট বৃহৎ হা �দিখলাম। হার বিহে �েশ মধুচ াকৃিত ায় ২০ িফট দীঘ� এক কা  র

খ  �শলগা  হইেত বিহগ�ত হইয়া েবশ ােরর উপিরভােগ অবি ত রিহয়ােছ। নীেচ �কান প সাহায  নাই, মেন হয় উহার তলায় �গেল মাথায় পিড়েব।

িক  কতকাল হইেত �য উহা ঐ প শূেন  রিহয়ােছ, �ক বিলেত পাের? হািট িবল ণ শ , মধ ভােগর উ তা ১২ িফেটর কম নয়। ইহার ইিট

েবশপথ �দিখলাম, একিট পূ �িদেক, অন িট পূ � উ র �কােণ। িক  �শেষা িট অিত �ছাট। এই হা �দিখেত যাইবার পথ একটু ক কর, আমরা জুতা

খুিলয়া ধরাধির কিরয়া �কান েম উপের উিঠয়ািছলাম। যা ীরা এই হােত আিসয়া পূজািদ কিরয়া থােকন, �বাধ হইল। হার েবশ পেথ িস ূেরর

�ফাঁটা এবং হার িভতের �ছাট �ছাট �গাল �গাল আলতা মধ ভােগর পাথের আঁটা রিহয়ােছ �দিখলাম। অতঃপর অপরা  হইয়া আিসল �দিখয়া আমরা

প ানন নদ পার হইয়া িগিরয়া  ামািভমুেখ চিললাম। প ানন নেদেত জল এক হাঁটুর িকছু �বিশ। িক  পাহােড় উিঠেত হইেল আমােদর ধূিত পরা

�দিশেবশই সুিবধাজনক �দিখয়া আজ ায় সকেলই ধূিত পিরয়া, এক জন �কবল মা  �প ুলান পরা, কােজই তাঁহার নদ পার হইেত অসুিবধা হইল।

এ া িলও অনায়ােস পার হইয়া �গল। আমােদর িগিরয়া   ােমর িনকট একজন মুসলমােনর সিহত �দখা হইল। �স বিলল, আমরা �য িদক িদয়া �গিরক

িগিরশৃে াপির উিঠেতিছলাম, তাহার িকি ৎ দি ণ িদেকই উপের উিঠবার আসল পথ। পথিট িগিরয়া   িগিরর উ তম শৃ   অবিধ িগয়ােছ,

�দিখলাম। মধ  পেথ ঋিষ আসন মাইর মি র। িগিরয়া   ােমর এক � াশ দি েণ িগির জিগির এবং �গিরকিগির মধ ি ত িগিরস েট রাজগৃেহ

েবেশর �য পূ � ার িছল, িনলাম তাহার ভ  িচ  ব �মান আেছ। যিদও ডাকবা ালা ও ই  সেপ  স   বা ালা িনকেটই িছল, ত াচ সময়াভােব আমরা

�সখােন না থািকয়া িগিরয়া   ােমর মধ  িদয়া �বহারািভমুেখ িফিরলাম। �বহাের আিসবার পথ পাকা ও শ , এবং ই পাে � বৃ রািজ। িগিরয়া   াম

পাটনা িজলার সীমাে  অবি ত, �বহার ঐখান হইেত ১১ মাইল। আমরা পেথ আিসেত আিসেত �জনিদেগর ধান তীথ� ান পা পুরী �দিখেত পাইলাম।

িব ৃত মােঠর মেধ  ােন ােন সু র মি রািদ দ ায়মান রিহয়ােছ। �বলা পাঁচটার সময় �বহাের পঁহিছলাম। �সই �বিলসরােয় আবার রাি  যাপন কিরয়া

তূ েষ �মলকাট� কিরয়া বখিতয়ারপুের আিসয়া, এবং �সখােন এক আ ীেয়র বাটীেত আহারািদ কিরয়া স ার গাড়ীেত বাঁকীপুের িফিরয়া আিসলাম। 

বাল কােল চা পােঠ পিড়য়ািছলাম �য, "�য েদেশ আে য়িগির আেছ, অথবা পূে � �কানকােল িছল, িক া �যখােন অি ঘিটত অন  �কান কার �নসিগ�ক

উৎপােতর ঘটনা হইয়ািছল, �সই �সই েদেশই অেনক উ বণ দৃ  হইয়া থােক।" িক  আমরা রাজগৃেহ আে য়িগির িক া অি ঘিটত অন  �কান

�নসিগ�ক উৎপােতর িনদশ�ন �দিখেত পাইলাম না।  

পাঠক! রাজগৃেহ ভারেতর িবগত িব বাবলীর তর েলখা �সই �শল উপত কার, �সই �শখরমালার অে  অে  অি ত �দিখয়া মু  হইলাম। �সই

�শলমালার অিধত কা ও উপত কা ভূিমেত �য সকল াসাদ এবং গ�ািদর ভ িচ  �দিখলাম, প �েতাপির সুদৃঢ় র াচীর ও াচীর- ে র �য

ভ াবেশষ �দিখলাম, সুরি ত েবশ ােরর �য িনদশ�ন �দিখলাম, তাহােত তীিত জি ল �য, রাজগৃহ এক সমেয় বলপরা া  ব  অনীিকনীশালী

নৃপিতর রাজধানী িছল। তেব িজ াসা কিরেত পার, �স নৃপিত �ক, এবং তাঁহার আিবভ�াবকালই বা কেব? যিদ মহাভারেতর আখ ািয়কা সত  বিলয়া মান,

তেব �সই নৃপিতর নাম জরাস , এবং িতিন যুিধি র- মুখ পা বিদেগর সমসামিয়ক। �স আজ ায় সােড় িতন হাজার বৎসেরর কথা। মহাভারেত

�দিখেত পাই, যখন যুিধি র রাজসূয় মহাযে র অনু ােনর িনিম  ীকৃে র রণাগত হইেলন, ীকৃ  বিলেলন, িযিন সকেলর ভু ও অখ ভূম েলর

অি তীয় অিধপিত, িতিনই �কবল রাজসূয় যে  অিধকারী হইেত পােরন। যতিদন জরাস  ব �মান থািকেব, ততিদন রাজসূয় য  করা কিঠন। জরাস

যাবতীয় নরপিতেক পরাজয় কিরয়া একািধপত  কিরেতেছ। অপিরিমত বলশালী যবনািধপিত ভগদ  তাহার ি য়ানু ােন ব াপৃত, পুরিজৎ তাহার অনুগত,

ব , পু  ও িকরাত �দশািধপিত �পৗ ক তাহার শরণাপ , পৃিথবীর চতুথ�াংেশর অিধপিত ভী কও আ ীয় জন ছািড়য়া তাহার অনুগত। দি ণ পা াল

ও পূ �েকাশল িনবাসী রাজন বগ� ও অন ান  নৃপিতম লী   রাজ  পিরত াগ কিরয়া কুি েদেশ িগয়া আ য় হণ কিরয়ােছন। এমনিক য়ং ীকৃ েকও

জরাসে র ভেয় মথুরাপুরী পিরত াগ কিরয়া �রবতক �শেল পিরেশািভত কুশ লী না ী পুরীেত িগয়া বাস কিরেত হইয়ািছল। িশ পাল �সনাপিত,

অমরেতজা অে র অবধ  হংস ও িড ক াতৃ য় জরাসে র পা �র ক। �সই ই াতা ও জরাস  িমিলত হইয়া যু  কিরেল �কহ তাহােদর স ুেখ

অ ধারণ কিরেত স ম নয়। িতন অে ৗিহণী �সনা তাহার বশব �ী। সম  �দব দানব একি ত হইয়া যু  কিরেলও স ুখসমের জরাস েক পরাজয় করা

অস ব। তাই ীকৃ  বিলেলন, �গাপন ভােব জরাস গৃেহ েবশপূ �ক তাহােক বধ কিরয়া ষড়-অশীিত নৃপিতিদগেক উ ার কিরয়া য ানু ান করা



িবেধয়। শাি ি য় যুিধি র কৃে র বােক  নীিতশাে র বশব �ী হইয়া ভীম অ ু�ন এবং ীকৃে র িত এই কােয� র ভার অিপ�ত কিরেলন। পু রীকা

ীকৃ  এবং াতৃ য় িমিলত হইেলন, - ানবল, বা বল এবং নীিতবেলর সংেযাগ হইল। অন র কু েদশ হইেত যা া কিরয়া মশঃ কু জা াল,

প সেরাবর, কালকূট অিত ম কিরয়া গ কী, মহােশাণ ও সদানীরা নদী উ ীণ� হইয়া সরযূসিরৎ পার হইয়া পূ �েকাশল �দশ অিত ম কিরয়া, মালা,

পের চ � তী নদী পাের উপি ত হইেলন। তৎপের গ া ও �শাণনদ পার হইয়া বীর য় িকয় ূর পূ �ািভমুেখ গমন পূ �ক মগধরােজ র সীমায় পদাপ�ণ

কিরেলন। অন র তাঁহারা সিলল সমাকীণ�, �গাধনপূণ� ও মেনাহর বৃ রািজ িবরািজত �গারখ নামক প �েতর অিধত কা �দশ  মগধরাজার নগরী স শ�ন

কিরেলন। তদন র �চত কশৃ  �ভদ কিরয়া রাজগৃেহ েবশ পূ �ক ভীম জরাসে র সিহত েয়াদশ িদবস বা যু  কিরয়া তাহােক বধ কিরেলন।

"জরাসে র অ ুত �কৗশল, - কারামুি , রাজেমধ য -িনবারণ িবনাযুে  �কৗশেল হইল সািধত।" পাঠক! তুিম ইহা কিব-ক না বিলেত পার। তুিম

বিলেত পার, মহাভারেতর রচনা কু ে ে র যুে র ব কাল পের হয় নাই �ক বিলল, জরাস  �য আধুিনক �কান নৃপিত নন, তাহারই বা মাণ িক?

মহাভারেতর িগির জপুরীর পুে �া  �ভৗগিলক িববরেণর সিহত আধুিনক রাজগৃহ উপত কার িক সমতা হইেতেছ না, মহাভারেতর িগির জপুরী কি ত

ান নেহ, আধুিনক রাজগৃহই �য �সই প িগিরমধ ি ত িগির জপুর, তাহা িক আর িব ািরত েপ বুঝাইেত হইেব? তেব জরাস  যুিধি েরর ব  পরব �ী

�কান 'ঐিতহািসক পু ষ' িক না? হ ার, রেমশচ  দ  ভৃিত ঐিতহাসিদেগর মেত �স অনুমান ১০০০ ী  পূ �াে  মহাভারত রিচত হয়, তাহা হইেল

�দখাইেত পার, িতন সহ  বৎসর পূে � �কান 'ঐিতহািসক পু ষ' �কান মগেদশািধপিত অখ সা ােজ র অিধপিত হইয়া ঐ প িগিরবূ হ মােঝ রাজধানী

াপন কিরয়ািছেলন? যিদ বল জরাস  কি ত পু ষ, �য ভ রািশ �দিখেল তাহা �বৗ কােল িনি �ত গ� াচীরািদর অবিশ াংশ। িক  �বৗ নৃপিতগণ �য

সমেয় মগধেদেশ বল তাপাি ত, তখন তাঁহােদর রাজধানী ঐ প িগিরমধ ি ত উপত কা ভূিমেত নয়, িবি সােরর রাজ কােল ী পূ � ৫০৭ হইেত

৪৮৫ অ  মেধ , �য গ� িনি �ত হয়, তাহা �বভােরর উ রেদেশ সমতল ভূিমেত, হাউনস াং মগধ পিরদশ�নকােল ৬৩০ ী াে  যাহার ভ াব া

�দিখয়ািছেলন, তাহা আজও ব �মান; চ  ও অেশােকর রাজধানী পাটলীপু  নগের। আর মহাভারেত বেল জরাস  িবনাযুে  �কৗশেল িবন  হন,

�তামার ইিতহাসও বেলনা �য এই প িগির  প �ত াচীরমালা, রাজ াসাদাবলী �কান �ঘারযু কােল িবন  হইয়ািছল। তাই পুরাবৃ ত িবৎ

পি তম লীেক িজ াসা কির, �সই সুদৃঢ় াচীরমালা, েবশ ারািদ কত কােল কৃিতর সিহত যু  কিরয়া অযে  এই অব া া  হইয়ােছ? আমরা এই

ভারেতই বু গয়া এবং বারাণসীর িনকেট সারনােথ �দিখয়ািছ, ই সহ বষ�ািধক ই ক িনি �ত �বৗ মি র শ হে  িব  হইয়াও দ ায়মান আেছ, ইহা

হইেতও অনুমান করা যায়, কতকাল রাজগৃেহর সুদৃঢ় র াচীর এবং ারেদশ িল এই ভ  অব া া  হইয়ােছ। তাই বিল, মহাভারেতর জরাস

কি ত পু ষ নেহ। প িগিরমধ ি ত িগির জপুর কি ত ান নেহ। তেব িনয়িতর গিত অ িতহত। �সই প িগির এখনও উ ত, �সই সর তী এখনও

ধািবত, �সই সুজলা সুফলা শস শ ামলা মগধভূিম এখনও িব ৃত, নাই ধু �সই পূ �েগৗরব। জরাসে র �য সু রীপুরী একিদন নাট শালাসম উ িলত

িছল, আিজ তাহা িনয়িতর বেল মহা শােন পিরণত হইয়ােছ, বন  িহং  জ র চর-ভূিম হইয়ােছ। আিজ রাজগৃেহর বীয� সা ী ঊ  বণ ভারেতর

�শাক- বেণ পিরণত হইয়ােছ, আিজ মগেধর িবপুল ও �বভার �ন েয় ত েশাক-অ ধারা অনগ�ল বিহেতেছ। 

পাঠক! যিদ মহাভারেত অিব াস হয়, যিদ ঐ ভ রািশ �বৗ কােল িনি �ত াচীরািদর ভ াবেশষ বল, তেব �সও �তা অ  িদেনর কথা নয়। ই সহ

বৎসেরর পূে � িনি �ত গ� াচীরািদর ভ াংশ �দিখেত িক বাসনা হয় না? উ রভারেত ব  িহ ুতীথ� ান �দিখয়ািছ, রােমর জ ান অেযাধ া নগরী

�দিখয়ািছ, ীকৃে র লীলাভূিম মথুরা-বৃ াবন �দিখয়ািছ, িহ ুর পিব  তীথ� কাশী, হির ার �দিখয়ািছ, িক  রাজগৃেহ আিসয়া �য সুখলাভ কিরলাম, তাহা

কু ািপ হয় নাই। �সই ভ াবেশষ �দিখয়া তীিত জি ল �য, �য সমেয় ঐ গ� াচীরািদ িনি �ত হইয়ািছল, তখন মগধেদশ আয� সভ তার আেলাক

আেলািকত, তখন ভারতবেষ� যু  ও পিত িবদ ার উ িতকাল। মেন হইল, বাদ �য িব ক �া ই পুরী িন �াণা র ার আেদশানুসাের জরাসে র পুরী

িন �াণ কেরন, তাহা বড় িমথ া নয়। পাঠক! যিদ পা �ত েসৗ য�  �দিখবার বাসনা থােক, যিদ মহাভারেতর গাথা কিবক না নেহ, তাহার ত  মাণ

�দিখেত চাহ, যিদ উ বেণ ান কিরয়া তািপত দয় শা  কিরেত চাহ, তেব একবার রাজগৃেহ আিসও। যিদ বনফুেলর আ ােণ, বনিবহেগর মধুর

কূজেন, প �ত ক েরর িত িন-ক েন াণ পুলিকত কিরেত চাহ, যিদ অিধত কা উপত কাভূিম িগির হা এক ােন �দিখেত চাহ, তাহা হইেল একবার

এই ঐিতহািসক পুরীেত আিসও। একবার রাজগৃেহ আিসয়া ভারেতর লু েগৗরেবর ৃিতিচ  �শলমালার অে  অে  অি ত �দিখও। যিদ তুিম ভ  িহ ু

হও, তাহা হইেল রাজগৃহ পিব তীথ� ান; যিদ অসু  হও, তেব �তামার দাি �িল  মধুপুর, �বদ নাথ যাইবার আবশ ক নাই, শীতকােল রাজগৃেহ আিসয়া

স ধারায় ান কর, তাহার জল পান কর, সকল তাপ দূর হইেব; আর যিদ তুিম ত িবৎ হও, তেব এই �শলমালায়, ঐ উপত কাভূিমেত অেনক

ত  কথা জািনেত পািরেব। আর যিদ �ঘার িবষয়ী হও, তাহা হইেল বিলব �য রাজগৃহ �ডয়াির ফারিমংেয়র শ  ান, ওয়াটার িমল াপেনর উপযু

ভূিম।

( - সমা  - )

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

[ মূল বানান ও িবন±াস অপিরবিত�ত রাখা হেয়েছ। - সUাদক ]
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ি�েফন অdােরর সেò িমিনটপাঁেচক

[ মািক�ন বংেশা ূত �লখক ও পব�তােরাহী ি েফন অ ােরর জ  �দশভােগর পর, ১৯৫৬ সােল, ভারেতর উ রাখে র মুেসৗিরেত।

বাবা �রভাের  বব অ ার িছেলন ল াে ােরর উড ক ুেলর ধানিশ ক। �সইসূে  তাঁর �ছেলেবলার �বিশরভাগ সময় ওই

ঔপিনেবিশক আমেল গেড় ওঠা িহলে শেনই �কেটেছ। য়াত অিভেনতা টম অ ার তাঁর তুেতা-ভাইেবানেদর অন তম। মূলত

মণকািহিন ও উপন াস িলেখ থােকন ি েফন অ ার। 'All the Way to Heaven: An American Boyhood in
the Himalayas' তাঁর ৃিতকথা। িলেখেছন ভারতীয় হািতর ইিতবৃ , গ া ও ভারত-পািক ান সীমা  এলাকায় মণ

িনেয়ও। তাঁর �শষতম ননিফকশন , িহমালেয় মেণর অনন  অিভ তা িনেয় �লখা 'Becoming a Mountain'

ইিতমেধ ই �বশ আেলািচত। তাঁর উপন ােসও ভারেতর িবিচ  প-রঙ ফুেট উেঠেছ সাবলীলভােব। স িত িজম করেবটেক িনেয়

িলেখেছন একিট দীঘ� উপন াস, 'In the Jungles of the Night'। �ছাটেদর জন ও িলেখেছন। �দশ-িবেদেশর একািধক

িব িবদ ালেয় �লখােলিখ িবষেয় পিড়েয়েছন ও ব ৃতা িদেয়েছন। বত�মােন ী অিমতােক িনেয় ায়ীভােব বসবাস করেছন

মুেসৗিরেত।]

এ মােস ঢাকা িলট �ফে� িতিন আসেবন, �স খবর আেগই জানা িছল আেয়াজকেদর আগাম অনুzানসূিচ সরবরােহর কারেণ। ি¥তীয় িদন সকােল 'আউট অফ দ±
জাòল' নােমর একিট �সশেন তাঁর ব×ৃতা �দওয়ার কথা। �সিদন খুব সকােলই, মূল ফটক �খালার সময় িলট �ফে� হািজর হলাম। ছুিটর িদেনর সকাল, ইত�ত
আকাের আগতেদর �ঘারােফরা �দখিছ। �দখলাম, �লখক উইিলয়াম ডালিরUল হঠাৎ এেলন। তাঁেক িঘের আেগ �থেকই িভড়। নজের পড়ায় আেরা অেনেক ছুটেছন
তাঁর িদেক। এমন সময় �দখলাম পাকােনা �গাঁফধারী এক Åবীণ একা একা আসেছন �ফে�র বুকশেপর িদেক। কােছ িগেয় বুঝলাম, ইিনই ি�েফন অdার। ঋজু
�দহ, ধারােলা �চহারা। একটু ভয়ই হিøল Åথম Åথম। এেক �তা এমন ডাকবুেকা �মজােজর মানুষ, তায় আিম ওঁর একিট মা¾ বই ছাড়া আর িকছু পিড়িন। আর
স«ল ই+ারেনেট পাওয়া িকছু তথ±। তাও সাহস কের সামেন িগেয় আলাপ ØÕ করলাম।

♦ স±ার, Øভ সকাল! আপনার 'িবকািমং আ মাউে+ন' বইিট পেড় আমার খুব ভােলা �লেগিছল, �স কথা আপনােক জানােত ইøা হেল �দেখ গােয়
পেড় আলাপ করেত এলাম... 
. বইিট পড়ার জন  আপনােক অেনক অেনক কৃত তা জানাই। ঢাকােত এই থম �কউ আমার ওই বইিটর কথা বলেল, এখানকার বুকশেপও (িলট

�ফে র অিফিশয়াল বুকশপ) �দখিছ বইিট �নই। অবশ  আমার নতুন উপন াসিট আেছ (িজম করেবটেক িনেয় �লখা তাঁর সদ  কািশত উপন াস 'ইন দ

জা ল অফ দ  নাইট')। 

♦ আপনার আেরকিট বইেয়র কথা Øেনিছলাম, ভারতীয় হািত িবষেয়, �সটাও আর �পলাম না। 
হ াঁ, হ াঁ! ওটা খুব দরদ িদেয় িলেখিছলাম! 

♦ স±ার, আপিন �তা চাইেল ভারত �ছেড় চেল িগেয় অন± �যেকােনা �দেশ থাকেত পারেতন, িকÄ এই উপমহােদশেকই আপিন �বেছ িনেলন �কন?
তা িক আপনার জ=�ান বেলই? 

এই উপমহােদশ আমােক মেণ �বেরােত, পৃিথবীর ব  িবিচ  প �দখেত আকৃ  কেরেছ। ভারত, পািক ান িক বাংলােদেশ মানবজীবেনর নানা মা া

আিম �দখেত পাই। বাংলােদেশ যিদও আিম আেগ কখনও আিসিন, তেব এই  সমেয়র মেধ ও আিম এখানকার মানুষেদর একটু বুেঝ িনেত

চাইেবা।... আ া, এই এলাকার �বিশ টা কী? ঢাকার অন  �বশ দূষণ, িক  এখােন খুব তরতাজা �বাধ করিছ (িলট �ফ  �যখােন হি ল, �সই বাংলা

একােডিম া েণর কথা বলিছেলন)! 

♦  এটা আসেল ঢাকা িব®িবদ±ালয় এলাকার মেধ± পেড়েছ, এখানকার িনসেগ�র সুখ±ািত আেছ। আর কােছই ইংেরজেদর গড়া একিট উদ±ানও
রেয়েছ, রমনা। ...আøা, Èমণ ও পব�তােরাহেণর মাধ±েম মানুষ �চনা িনেয় বলিছেলন... 

িঠক তাই! আমার ধারণা, পৃিথবীর সব অ�েলর �বিশx± এই এক উপমহােদশ িনেজর éদেয় ধারণ কের আেছ। ভােলাবাসা �থেক িবে¥ষ, চাতুির
�থেক সরলতা—সব! 
♦  িজম করেবটেক িনেয় উপন±াস িলখেলন, িকÄ তাঁর একটা সিব�ার জীবনী িলখেলও �তা পারেতন...আিম Øেনিছ আপিন �কিনয়ায় িজম
করেবেটর �বােনর সমািধ অবিধ খুঁেজ �বর কেরেছন... অবশ± উপন±াসিট এখনও পিড়িন.. 

এটা িজম করেবটেক িনেয় �লখা উপন±াস, িজম করেবেটর জীবনকথার উপন±াসÖপ নয়। িফকশনাল ওয়াক� িহেসেব এখােন আমার কkনা
িমেশেছ আবিশ±কভােবই। এটােক �কােনাভােবই �কউ জীবনী িহেসেব পড়ুক আিম তা চাই না। নন িফকশন ও িফকশেনর �ভতেরর তফাৎ িবষেয়
মেনর মেধ± আিম একটা �x পাথ�ক±েরখা গেড় িনেয়িছ। 
♦ বাংলােদশ ঘুের িকছু িলখেবন? 

এেসিছ �তা অk সমেয়র জন±...এেত িক আর �তমন অিভ�তা হয়!
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এই অবিধ আলােপর পর িলট �ফে�র একজন
�¯øােসবক এেস তাঁেক তাড়া িদেলন, �সশন ØÕ
হেত মা¾ আর পেনেরা িমিনট বািক। তাই �সলিফ
তুেল িবদায় িনেত হল। িফরবার সময় আমার কাঁধটা
একটু চাপেড় িদেয় মৃ¿ হাসেলন। �সই হািসেত
আিম �দখেত �পলাম উ{ আ1িরকতার আভা।

সাáাৎকার – মুিহত হাসান

�লখােলিখই আপাতত �পশা মুিহত হাসােনর। মূলত
সামািজক ইিতহাস িবষেয় চচ�া কেরন। Åকািশত
বই: 'িব� ৃত কথকতা: �সকােলর বাংলার কিতপয়
খ�িচ¾'। সUাদনা কেরেছন কিব শহীদ কাদরীর
সাáাৎকার সংকলন। বত�মােন বের8 অ�েল
িসপািহ িবেÁােহর চালিচ¾ ও Åভাব িনেয় কাজ
করেছন।
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ধারাবািহক Èমণকািহিন - প�ম পব� 

আেগর পব� – চতুথ� প¾ 

Èমণকারী ব9 ুর প¾ - লাদাখ পব�

দময়1ী দাশ´@

~ লাদােখর আরও ছিব ~

প�ম প¾

ব9ুবর, 

�ফরার সময় এিগেয় আসেছ আর তেতাই মায়াময় েপ আমায় মু  করেছ জিড়েয় রাখেছ লাদাখ। আগামীকাল �ফরা। আজেকর িদনটা তাই

িনেজেদর ইে মত কাটােনা। পােয় পােয় মনখারাপ আর ভােলালাগা, ভােলালাগা আর মনখারাপ।  

২০/১০/২০১৫, �ল 

আজ িব াম। �লহ শহের হালকা �ঘারাঘুির। সকালটা �মঘলা িছল। ঘেরর �দওয়ালেজাড়া কােচর জানলা িদেয় বৃি  �দখিছলাম। �কমন �ধাঁয়া

�ধাঁয়া হেয় �গেছ চারপাশটা। তারপর একেচাট িশলাবৃি  হল। আজেক থম �হােটেলর ছােদ উেঠিছলাম। তত েণ িশলাবৃি  �থেম �গেছ, অন রা

�নেমও �গেছ ছাদ �থেক। আকাশ একটু পির ার হেল ছাদ �থেক লাদাখ �রে র খেয়ির-বাদািম পাহাড় আর পাহােড়র গােয় �লহ প ােলস

চমৎকার লাগিছল। ঝলমেল �রাদও উেঠ �গল তার পের। 

একসময় িত ত আর িচেনর সে  ব বসার পথ

িছল এই �ল শহেরর �ভতর িদেয়। �বনারেসর

িস ও এই পেথ �পৗঁছাত �সখােন। কুষাণ

আমেলই িচেনর একিট � ড ট িছল বেল বলা

হেলও মূলতঃ দশম শতা ীর �শেষর িদেক

িচেনর রাজপু  িনমা �গাঁ পি ম িত ত দখল

কেরন এবং �শ -র মূল াপত িল �তির

কেরন। �লহ-র ১৫ িকিম পূেব� �শ -�তই িছল

াচীন লাদািখ রাজােদর াসাদ। �লহ-র পেথ

�বিরেয় এমনই সব পুেরােনা ইিতহাস

ভাবিছলাম। একসময়কার � ড ট েলাই এখন

কম-�বিশ যাতায়ােতর পথ হেয় �গেছ। 

� কফা  �সের সকােল �গলাম �লহ প ােলেস।

পাহােড়র গােয় বািল রেঙর ন'তলা াসাদিটেক

�লহ শহেরর আনাচ কানাচ �থেক �চােখ পেড়।

প ােলেস তলার ওপর তলা, ফাঁকা ফাঁকা বড়

বড় ঘর। িত তলােতই লােগায়া ছাদ আর

�সখান �থেক �দখা পাহােড় �ঘরা �লহ শহেরর �সৗ য� খাড়া খাড়া িসঁিড় ভাঙার াি  ভুিলেয় িদি ল। সম  উপত কা জুেড় ছড়ােনা রেয়েছ

�ছা  �ছা  বািড়ঘর। তােদর মেধ  ভাল কের ঠাহর করেল �দখা যায় আমােদর গত ক'িদেনর িঠকানা �ছা  �হােটলিটেকও। অদূের লাদাখ �রে র

পাহাড়ে ণী। দূেরর পাহাড় সাদা আর কােছর পাহােড় ছায়া পেড় কােলা অথবা �রা ুের হলুদ। আকােশ নীল-সাদা �মঘ। 

এখােন �লহ প ােলেসর ইিতহাস একটু �ছা  কের বেল িনই দাঁড়াও। সেতর শতেক লাসার �পাতালা প ােলেসর আদেল এই াসাদিট �তির করা

 কেরন রাজা �সওয়াং নামিগয়াল। তারই ভাইেপা �সনেগ নামিগয়াল, লাদােখর অন তম এক রাজা াসাদিটর িনম�াণকায� স ূণ� কেরন।

তারপর দীঘ� সময় এিটই িছল �ল-র রাজােদর মূল াসাদ। উিনশ শতেকর মাঝামািঝ �দারগা বািহিনর আ মণ িতহত করেত না �পের রাজ

পিরবার � াক প ােলেস আ য় �নয়। াসােদর িনেচর তলাটা িছল আ াবল আর দামঘর। এেকবাের ওপের রাজােদর বাস ান। াসােদর

মি রিট এখনও চালু আেছ। জুেতা বাইের �রেখ আেধা অ কাের �দিখ �চনা-অেচনা বু  মূিত� িল। 

াসােদর র ণােব েণর দািয়  িনেয়েছ আিক�ওলিজকাল সােভ� অফ ইি য়া। সং ািটর দািয়ে  থাকা ভারেতর অন ান  �হিরেটজ সাইেটর

ছিবওলা বড় বড় াকাড� রাখা ফাঁকা ঘর েলােত। �ছা  প ােলস িমউিজয়ামিট রাজােদর �পাশাক-আশাক, ঢাল-তেলায়ার, পুঁিথ-প , থা া,
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অল ার এসব িনেয় জমজমাট। 

�লহ প ােলেসর �পছেন �সেমা পাহােড়র গােয়

�সেমা মনাি । পেনেরা শতেকর থম িদেক

রাজা তািশ নামিগয়াল এই মনাি িট �তির

কেরন। এই �গা ার মূল আকষ�ণ িতন তলার

সমান উঁচু �সানার �মে য় বু  মূিত�িট। এছাড়া

অবেলািকেত র আর ম ু ীর মূিত� িটও

একতলা সমান উঁচু। 

প ােলস �দেখ �বিরেয় গািড় ওেঠ �পছেনর

পাহােড় মনাি েত যাওয়ার জন । �যখােন দাঁড়

করােলা �সখান �থেক স  রা া উেঠ �গেছ

মনাি েত। খািনক দূর উেঠ একটা চাতাল মেতা

জায়গা। এখনও অেনক িসঁিড় ভাঙেত হেব।

ভিবষ ৎ বুে র কােছ �পৗঁছােনার আশা

ভিবষ েতর জন  তুেল �রেখই া  আিম

�সখােনই একটা উঁচু জায়গা �দেখ বেস পিড়।

সামেন অেনক িনেচ পাহাড় �ঘরা উপত কায়

ঝলমল করেছ �লহ শহর। তােক সযে  হাত

বািড়েয় বাইেরর জগৎ �থেক আড়াল কের

�রেখেছ � ত  � াক কাংিড় পব�তমালা - এও

িক কম পাওয়া? সামেন িদেয় িপেঠ �বাঝা িনেয়

অনায়ােস চেল যায় পাহািড় নারী। কী আর কির

�মাবাইেলই ধের রািখ তােক। 

মনাি  ব । ওপর �থেক �নেম আেস অেন রা।

�কউ �কউ অধ�পথ �থেকই। ভািগ স যাইিন।

আ ািদত আিম।  

পােয় �হঁেট এেলােমেলা ভােব শহর ঘুরেত �বশ

লাগিছল। �দাকানপাট, বাজার-হাট, ানীয়

জনজীবন �দখেত �দখেত। �বশ জমজমাট শহর

�লহ – চুর �দাকানপাট, পেথঘােট অেনক

�লাকজন, গািড়েঘাড়া। অে াবেরর �শেষর িদেক

যিদও টু িরে র সংখ া �বশ কেম এেসেছ – �য

ক'জন আেছ তােদর মেধ  িবেদিশেদর সংখ াই

�বিশ। অেনক �হােটল �দাকানপাট এবছেরর মত

ঝাঁপব  কের িদেয়েছ। �লাকজেনর

�কনাকাটারও ধান উে শ  হল আস  শীেতর

িদন েলার জন  রসদসং হ। আর িকছুিদন

পেরই লাদাখ অ ল ভারেতর বাকী এলাকার

�থেক িবি  হেয় যােব, আকাশপেথ ছাড়া।

বরেফ ঢাকা �লহ-এর ায় িনজ�ন পথ আবার

খািনক জনমুখর হেয় উঠেব জানুয়াির-�ফ য়াির

�থেক। তখন আসেব অ াডেভ ারে মী

� কাররা – জেম যাওয়া জাঁসকর নদীর বুেক

'চাদর � ক'-এর জন । মূল বাজােরর কাছাকািছ

িছলাম। পােয় পােয় চেল এলাম নতুন

বাস া । জ ু-কা ীর টু িরজেমর

হ াি াফটস �স ার �থেক টুিকটািক উপহার

�কনা হল। �ফরার পেথ পেথর ধােরর �দাকান

�থেক রঙচেঙ টুিপ- াভস-মাফলার। বারবার হাত �থেক খুেল িনেয় �লখার জন  আমার ডান হােতর াভসটা মােঝ মােঝ হারােত হারােত এবার

এেকবােরই হািরেয় �গেছ। ওটা হারােনারই িছল হয়ত। ডােয়িরটাও হারাই হারাই করিছল। তেব �সটা �য �শষপয�  হারায়িন, তা �তা আমার এই

িদনিলিপ পেড়ই বুঝেত পারছ। 

িবেকল চারেট নাগাদ �হােটেলর কােছই একটা চমৎকার �র ুেরে  িচেকন উইংস আর হট চেকােলট খাওয়া হল। সকােল ায় এগােরাটা নাগাদ

আলুপেরাটা িদেয় � কফাে র পর। �রাজ �রাজ � ড, বাটার আর িডমেস /ওমেলট �খেত �খেত আমােদর হাল খারাপ। চুমিক আর টুিস ই

�বান িমেল একিদন �হােটেলর রা াঘের িগেয় �হােটেলর সেবধন নীলমিণ কুক-কাম-�বয়ারা-কাম-গাড�-কাম-ম ােনজার ধনিগিরেক িডেমর �পাচ

বানােনা �শখােত �চ া করিছল। বুই বেলেছ, কলকাতায় িফের আর পাঁউ িট, িডম আর আেপল খােব না! 

তেব �লহ-র আেপল �কানিদন ভুলব না। আর ভুলব না ধনিগির �বাম �ঠাকিরেক। মানুষিট � ােট া  ি ান। জ  �নপােল। থেমই ধেম�র কথা

বললাম এই কারেণ �য ধম�েক আ য় কেরই মানুষিটর যাপন। ভীষণ হািসখুিশ, আপন-পর �ভদােভদহীন ধনিগির িয ভ । বেলিছল, িয র

িনেদ�েশই হাজার �চা  সােল ভারেত চেল আেস। ি ে র বাণী চার করেত িগেয় একািধক জায়গায় আ া ও হেয়েছ। তবু ইে  ভিবষ েত

�নপােল অেনক চাচ� িত ার। বত�মােন অবশ  িবেয় করার ইে , বয়স হেয় যাে  িকনা, হাসেত হাসেতই জািনেয় �দয় �স। এখােন তার

একটাই ঃখ �য �হােটল মালিকেনর িনেজর �ছেল আেছ বেল ধনিগিরেক �ছেল ভােব না �স। আর তাই তার সে  মান-অিভমােনর পালা �লেগই

আেছ। রােত িনেজর �লখা পেড় �শানায় ধনিগির। একটা ল া খাতায় িনেজর যা মেন আেস িলেখ রােখ, আর �সঁেট রােখ খবেরর কাগেজ/

পি কায় িয  সং া  �কানও খবর �বেরােল তার কািটং। কাল �লহ �থেক �ফরার পেথ রওনা �দব আমরা, আমােদর যা া তথা

আগামীিদন েলা যােত ভ হয় তার জন  ি ে র কােছ াথ�না কের। ভািব কতরকম মানুষ। ভােলা মানুষ। এখনও আেছ। তাই পৃিথবীটা আজও

সু র। 

২১/১০/২০১৫, �ল 



সড়কপেথ �লহ যাতায়ােতর চিলত পথ িট -

একটা �যপেথ আমরা িফরলাম কািগ�ল-�জািজ

লা-�সানমাগ� হেয় �লহ- ীনগর হাইওেয়

(�মাটামুিট ৪৩০ িকিম) আর অন টা িহমাচল

েদেশর �ভতর িদেয় সারচু, �রাটাং পাস হেয়

�লহ-মানািল হাইওেয় ( ায় ৪৮০ িকিম)। �য

িদক িদেয়ই যাওয়া যাক না �কন, অ ত িদন

েয়ক সময় লােগ। পেথ কািগ�ল/সারচুেত

রাি বাস করেত হয়। েটা রা াই অসাধারণ

াকৃিতক �সৗ েয� ভরপুর। সময় বাঁচােনার জন

িদি  �থেক আকাশপেথ এেসিছলাম �লহ,

�ফরার সময় সড়কপেথ আশপাশ �দখেত

�দখেত যাব িঠক করা িছল আেগ �থেকই।

মানািলর পেথ সামান  ঘুের আসা হেয়েছ �সা-

�মািরির �দখার সময়। এবাের সকাল সােড়

আটটায় �লহ �থেক কািগ�েলর উে েশ রওনা

িদলাম। কািগ�ল হেয় ীনগের িফরব। �সখান

�থেক িদি । 

ঝকঝেক সকাল আর কনকেন ঠা া। যত ণ �চাখ �গল � াক-কাংিড় পব�তমালােক �দখেত লাগলাম। সকেলরই মন খারাপ। 'আবার আিসব

িফের ভাব'-ও বেট। তেব ীনগর/মানািল যাতায়ােতর জন  বােসর ব ব া থাকেলও বাকী লাদােখ জনপিরবহণ ব ব ার অ তুলতায় পুেরা

�ঘারাঘুিরেতই গািড় ভাড়া করেত য় বেল এই �বড়ােনা �বশ খরচসােপ । জীবেন একবার আসাই হয়েতা আমােদর মেতা মধ িব েদর জন

যেথ । তেব ইে  �য কের �স �তা সিত । কতিকছুই �তা �দখা হল না এই যা ায়। ওই �য লাল-নীল-হলুদ ছাদওলা বািড় েলার �কােনাটায়

খািনক ণ থাকার ইে  হেয়িছল, �সও �তা হল না। 

�লহ এয়ারেপাট� ছাড়ােল কৃিত ম সদৃশ।

পােশ ছড়ােনা উপত কা, মাঝখান িদেয় কােলা

িপেচর রা া �সাজা চেল �গেছ িদগে । পেথ

পড়ল পা রসািহব েদায়ারা, ম াগেনিটক

িহল। একবার ধু খািনক ণ দাঁড়ােনা হল

জাঁসকর-িস ুর স েম। রা ার �থেক অেনক

িনেচ সবুজ রেঙর জাঁসকর এেস িমেশেছ নীল

িস ুেত। িস ু তাই আ ােদ এঁেকেবঁেক �নেচ

চেলেছ �যন। দূর �থেকই �চাখ আর াণভের

�দিখ। ইে  কের কােছ িগেয় নীল-সবুজ জেলর

িমলন ল ছুঁেয় আিস একটু। িক  সময় �নই �য।

সােড় নটায় িন ুেত � কফা । িন ুর পের

বাসেগা ইনস। �লায়ার লাদােখর একসমেয়র

রাজধানী বাসেগােত নামিগয়াল রাজােদর

ািপত �ক ার ংসাবেশষ, মনাি  �দখা হলনা

সমেয়র তায়। যিদও মািট-পাথেরর �তির

এই �ক ার ভ াবেশষ ও আশপােশর 

কৃিত �ফােটা াফারেদর অবশ  গ ব । অেনক িহি  িসেনমার িটংও হেয়েছ এখােন। তারপেরও খািনকটা চেল এেসিছ। �লহ ইউিনভািস�িটও

�পেরালাম। বরফ পাহাড় স ী। পেথর ধােরর হলুদ গােছর সাির কখন �যন ফুিরেয় �গেছ। পােশর দৃশ  এখনও শীতল ম র মতই। �সৗম

বলেছ, ম ল হ। চ নদা িজ াসা করল, কেব িগেয়িছিল? 

সকাল সােড় দশটা, িলিকর মনাি� 

�লহ -কািগ�ল পেথ পরপর �বশ কেয়কটা �বৗ

া পেড়। তারই একটা িলিকর মনাি ।  

মূল রা া �থেক পাঁচ িকেলািমটার সের এেসিছ।

সামেন একেজাড়া বরফ পাহাড়। �লহ শহর

�থেক পি েম �মাটামুিট ৫৫ িকিম দূের একটা

পাহােড়র মাথায় িনজ�েন রেয়েছ িলিকর াম

আর মনাি । একসময় যিদও এটা � ড েট

পড়ত। িত তী �বৗ ধেম�র �গলুকপা �সে র

এই �বৗ  ািটর িত া কেরন লামা য়াং

�চাসেজ, রাজা লােচন িগয়ালেপা-র আমেল। 

এবাের িলিকেরর ইিতহােসর খাতাখানা খুিল

দাঁড়াও। লাদািখ গ -কািহিনেত িলিকেরর

উে খ পাওয়া যায়। িলিকর মােন জড়ােনা সাপ।

যা ই িবখ াত নাগরাজ ন  ও তাকসােকার

আ ার শরীরী প। 

১৯০৯ সােল এক পয�টক গেবষক িলিকর

ার �দওয়ােল �লখা ইিতহােসর কািহিনিট

উ ার কেরন। �সই কািহিন অনুযায়ী রাজা লা-�চন-িরিগয়াল-�পা এগার শতেক মনাি িট িনম�াণ কেরন। পেনেরা শতেক িবখ াত সংখাপা লামা

লাওয়াং-�লাদস-সাংফু মনাি র লামােদর কদমপা অড�ার �থেক �গলুকপা অড�াের পা িরত কের মনাি িটেক নতুন কের �গলুকপা মনাি

িহেসেব িত া কেরন। লা-�চন-িরিগয়াল-�পা-র সাত �জনােরশন পের মতায় আেসন লা-�চন-গস- াব। িতিন িশ াথ�ীেদর লাসায় পাঠােনার

চল  কেরন। আেঠেরা �জনােরশন পের রাজা হন �দ-�লগস-মাম-িরিগয়াল। িক  এঁর নাম �সই ইনি পশন �থেক �জার কের মুেছ �দওয়া

হেয়িছল। বাসেগার যুে  �হের যাওয়ায় ইসলাম ধম� হণ করেত বাধ  হন এই �বৗ  রাজা। এরও ায় একেশা বছর পের ি তীয় �থ-ব াঙ-মাম-

িরিগয়াল মনাি িটর সং ার কেরন। ার িনেচ একিট বড় �চােত�ন আেছ যার �ভতেরর � সেকােত সংখাপা ও তাঁর সমসামিয়ক লামােদর ছিব



রেয়েছ। �চােত�েনর দরজার মাথায় াচীন এক

লামার অ ুত এক ছিব রেয়েছ। �চােত�েনর

িনেচর ভােগর �চৗেকােনা ঘরিটেক াচীন মি র

বলা হয়, মনাি  িত ার আেগ �থেকই �সিট

িছল। মনাি র ওপের পঁচা র িফট উঁচু একিট

�সানািল বু মূিত� রেয়েছ। �দওয়ালেজাড়া

� ে া, নানান রেঙর থা া, আর চুর পুঁিথ

নজর কাড়িছল। িট াথ�না হল। পুেরােনা

হলিটেত রেয়েছ �বািধস , অিমতাভ এবং

শাক মুিন, �মে য় ও সাংখাপার িতনিট বড়

মূিত�। ায় েশা বছেরর াচীন নতুন

হলঘরিটেত ঢুকেতই �চাখ আটেক �গল

অবেলািকেত েরর মূিত�টায়। এগারটা মাথা আর

এক হাজারটা হাত। মাথা �তা �গানা যাে । হাত

�গাণার আর �চ া কিরিন। পােশই পুঁিথ রাখা

থােক থােক। পুঁিথ �দখেলই মেন হয় না জািন কী

রহস  লুিকেয় আেছ ওই সব াচীন পুঁিথর

পাতায়। কত না অজানা কািহিন। �ক জােন!  

�বলা ১১-৪০, আলিচ মনাি� 

আলিচ �যেত িস ুর ওপের ি জ �পেরােত হল। এখােন িস ু �বশ চওড়া। আবার �বশ গাছপালা �চােখ পড়েছ। মূল রা া �থেক অেনকটা

�ভতরিদেক আলিচ মনাি । আসেল আলিচ ােমর মেধ । ানীয় মানুষজেনর িব াস দশম শতেক এই মনাি িট �তির কেরন  িরনেচন

জাংেপা। িক  মনাি র �দওয়ােলর িলখন অনুযায়ী ১১ শতেক মি র িল �তির কেরন এক িত তীয় ানী পু ষ কাল-দান �শস-রাব। চিলত

িব াস অনুযায়ী, দশম শতেক িত েতর রাজা ইেয়েশ ওড অফ েগ া  িহমালয়ান অ েল �বৗ  ধম� সােরর জন  একুশজন ানী মানুষেক

পাঠান। এরমেধ  মা  জন ােণ বাঁেচন। এঁেদর একজন িরনেচন জাংেপা লাদাখ, িহমাচল েদশ ও িসিকম অ েল �বৗ  ধেম�র সার ঘটান।

িতিন �নপাল আর ভুটােনও িগেয়িছেলন। পেনেরা শতেক এই মনাি িট িলিকেরর �গলুকপা স দােয়র অ ভু�  হয়। 

ােম �ঢাকার মুেখ একটা াচীন গাছ। একটু

এিগেয় একটা িকউিরও-এর �দাকান – তাি ক

�বৗ ধেম�র নানান সাম ী তােত। িজিনস েলা

�দখেত �যমন সু র, দামও �তমনই চড়া।

এটাওটা নাড়াচাড়া কের �দেখ একটা �ছা

আঙিট �কনা হয়। তারপর িটিকট �কেট া

চ ের ঢুিক। �কানিদেক �য �যেত হেব বুঝেত

পাির না। �কানটা মি র �কানটা না মালুম হয়

না। আসেল চ েরর �ভতের আলাদা আলাদা

একািধক �বৗ  মি র আেছ। �সসব আবার

তালাচািব �দওয়া।  

চমেক �দওয়ার মেতা কােঠর সু র কা কাজ

মূল ার বাইেরর �দওয়ােল আর ছােদ।

িভতেরর �দওয়ােল আঁকা ছিব িল কা ীির

িশ ীেদর আঁকা। �সইসমেয়র কা ীেরর

রাজারা িছেলন িহ ু। আবার িশ ীরা অেনেক

ইসলাম ধম�ীয়ও িছেলন। িহ ু, �বৗ  এবং

ইসলামধম� িতেনরই ভাব পেড়িছল তাই সমসামিয়ক আঁকায়। তেব কা ীির ঢঙটাই বল নাক, �চাখ আর দািড়র িকছু িবেশষ �বিশে । আবার

াথ�না হল বা খাং-এ একটা টানা িসিরজ রেয়েছ উ বংশীয়েদর িশকার আর খাওয়াদাওয়ার – তােদর �পাশাক, পাগিড়েত পারসী কােজর ছাপ।

�ভতের �ফােটা �তালা িনেষধ। পাহারাদার িরজিদং এব াপাের খুব সতক�। তার হােতই মি েরর চািবর �গাছা। ব  ভাঁেজ ভরা মুখ, �চােখর দৃি ,

কেঠার। আর �মজাজ এেকবাের স েম বাঁধা। 

থেম সামটেসক মি ের। িতনতলা মি েরর একতলােতই ধু পয�টকেদর ঢুকেত �দওয়া হয়। মি েরর বাইেরর বারা ায় কােঠর িবেমর

কা কাজ আর বারা ার ওপের সামেনর িদেক �মে য়, অবেলািকেত র আর ম ু ী বুে র কাঠ �খাদাই মূিত� � েম আটকােনা। কােঠর � েমর

দরজাটা এতই িনচু �য মেন হি ল তা �যন �কানও হিবেটর জন  বানােনা। �ভতরটা অ কার আর ধূপ আর দীেপর �তল �পাড়া গ । একটা

অ ুত রহস ময় পিরেবশ। �বশ খািনক ণ লাগল �চাখ আর মনেক ওই আেলায়, ওই আবেহ সইেয় িনেত। মাথার ওপর কােঠর িবেমর গােয়

নানা রেঙর আঁকা। মি েরর �দওয়াল জুেড় কােলা, সবুজ, �গ য়া, �সানািল – বেস থাকা হাজার বু মূিত�র � সেকা। ঘেরর এেকবাের �শেষ ১৭

ফুট উঁচু �বািধস  �মে য়র মূিত�। চার হাত, মাথায় মুকুট, পরেন ধুিত। একতলা ছািড়েয় মূিত�িটর মাথা �দাতলায় উেঠ �গেছ। সামেনর বৃহৎ

কুলুি েলার এক একটায় এক একটা িবশালকায় মূিত�। ঢুেক বাঁ হােত অবেলািকেত েরর িবশাল সাদা রেঙর মূিত�। চারেট হাত। মােঝ লাল

রেঙর �মে য় বু । ডানিদেক হলুদ রেঙর ম ু ী। এই মূিত� িলও িবশাল। ধুিতেত ছিব আঁকা রেয়েছ। মােঝ �চাে �ন। অবেলািকেত েরর ধুিতেত

আঁকা ছিবর িবে ষণ কের ঐিতহািসক ও তাি েকরা মেন করেছন �য এেত ১১-১২ শতেকর কা ীির মি র, াসাদ ও বািড়ঘেরর ছিব আঁকা

রেয়েছ। �যেহতু ওই সমেয়র �কানও সিত কােরর বািড়ঘর আজ আর িটঁেক �নই। তাই অবেলািকেত েরর ধুিতিটই একমা  �সইসমেয়র

কা ীরেক �চনার একমা  উপায়। �মে য় বুে র ধুিতেত বুে র জীবনকথা আঁকা রেয়েছ। আর ম ু ীর ধুিতেত ত সাধনার ছিব। মূিত� িলর

পােশ উড়  �দবীরা। সামটেসক মি েরর িবম িলেত স বত �সইসমেয়র জামাকাপেড়র নকশা আঁকা আেছ। এ েলাও মধ যুেগর কা ীির

বয়নিশে র �শষ উদাহরণ। সবুজ রেঙর তারামূিত� র াক �ীর েপ। এর �চােখর টান হঠাৎ কের অজ ার কৃ া সু রীেক মেন কিরেয় �দয়

�যন।  

াথ�না হল বা -খাং এখানকার াচীনতম িনদশ�ন। -খাং-এর এেকবাের �পছেনর �দওয়ােল রেয়েছ াচীনতম বু  বা �ভেরাকানার চারিট

উ ল রিঙন � সেকা। বািক �দওয়ােল ছিট ম ল রেয়েছ। ম ল িলর মেধ  বু , �বািধস  ও নানান �দব-�দবীর ছিব রেয়েছ। 

ম ু ীর মি রিটর �ঢাকার দরজা আরও িনচু �ভতরটা আরও রহস ময়। �চাখটা একটু ধাত  হেত িতনেশা ষাট িডি  অ াে েলর �য �কানওিদেক

তাকােলই এত িবিচ  ছিব আর তার রেঙর বাহাের িকছু ণ �চাখ-মন সব �যন ধাঁিধেয় যায়। ম ু ীর চারিট মূিত� পর র িপঠ �ঠিকেয় সংল ।  

ক ােমরায় ছিব �তালা �তা িনেষধ। ওিদেক মেনর ক ােমরার সব ছিব এেকর ওপর অেন  ওভারল াপ কের ধু। এও মেন রাখেত হেল অজ ার

মেতা সময় িনেয় �দখেত হেব। পড়ােশানা করেত হেব, বুঝেত হেব। নাহেল অস ব। সিত  বলেত কী অজ ার �সৗ য� �দখার জন  �য মানিসক

িত থােক তা এর �বলায় না থাকায় আিম রীিতমেতা হতবাক আর অস ব মু  হেয়িছ। এককথায় বলেল �সই লালেমাহনবাবুর 'জমজমাট'-



এর মেতাই অব া। কী কের �য �স ছিব কলেম ধরব তা িনেজও জািন না। এেককটা মি েরর �ভতেরর অ ুত শা  িন  পিরেবশ, াচীন গ ,

রিঙন ছিব, আেলা-ছায়া – এ �যন অন  এক ভুবেন �পৗঁেছ যাওয়া। 

তেব পের �জেন খুব মনখারাপ লাগল �য,

আলিচ মনাি র র ণােব ণ িনেয় ভারতীয়

িবভাগ ও িলিকর মনাি র মেধ  টানােপােড়ন

চলেছ। ওিদেক আবহাওয়ার বদল আর মানুেষর

িনঃ ােসর িবষ অজ ার মেতাই ইেয় িদে

এর অমূল  িচ িলেক। পােশই বাঁধ আর নদী,

ফাটল ধেরেছ জায়গায় জায়গায়। �য �কানও

সময় একটা ভূিমকে ই েস পড়েত পাের

াচীন ইিতহােস মূত� এই মনাি িট। 

আলিচ �থেক �বিরেয় আবার চলা। িস ু চেলেছ

আমােদর সে  বাঁ হােত। ঝকঝেক নীল আকােশ

টুকেরা টুকেরা সাদা �মঘ। এখেনা �বিশটাই 

পাহাড়, মােঝ মােঝ এক আধ ঝলক রিঙন গাছ।

রা া যথারীিত ায় খািল। কখনও এক- েটা

াক �চােখ পড়েছ। পেথর পােশ কখনও বা

ানীয়েদর বাস ােনর এক ঝলক। স ান �কােল

মা। �কাথাও রা া সারাই চলেছ। 

�বলা ১টা, উেলেটাকেপা 
ভারী সু র জায়গাটা। গােছর রেঙ রেঙ এেকবাের রিঙন ঝলমেল হেয় আেছ পথ। �লহ-এর �থেক িনচুেত, তাই সমতল �থেক আকাশপেথ

সরাসির �লহ এেল �কউ �কউ এয়ারেপাট� �থেক �লহ শহর না িগেয় এখােন এক রাত কািটেয় যান উ তার সে  মািনেয় িনেত। 

�বলা �পৗেন ¿েটা, খালাৎেস 

�বশ জমজমাট জায়গা। পেথর পােশ অেনক �হােটল-�র ুের । জাতীয় সড়ক িদেয় যাতায়ােতর সময় এখােনই ি াহিরক �ভাজন সােরন যা ী

ও গািড়চালকরা। সান অ া  মুন গােড�ন �র ুেরে  পুেরর খাওয়া সারা হল। �র ুেরে র িপছন িদেক আেপল বাগােন গােছর ছায়ায় ওেপন

এয়ার খাওয়ার জায়গা। বাগােন বেস �খেত �খেত ফল  আেপল গােছর িদেক তািকেয় �লহ-এর �হােটেলর আেপলগােছর কথা মেন পড়েত

দীঘ� াস – আমােদর �গেছ �য িদন এেকবােরই িক �গেছ, িকছুই িক �নই বািক? 

�সায়া িতনেট, মুনল±া. 

কী অ ুত এখানকার ভূ- কৃিত। িফেক হলুদ

রেঙর পাহাড় �যন ছিবেত �দখা এবেড়ােখবেড়া

 চাঁেদর ভূিম। 

সােড় িতনেট, লামায়ুÕ মনাি� 

লাদােখর অন তম বৃহৎ ও াচীন মনাি

লামায়ু । আলিচ মনাি র সমসামিয়ক। চিলত

গ কথা এই �য আেগ পুেরা উপত কা জুেড়

একিট দ িছল। এখােন একিট মনাি  �তির

করার জন  জলেদবতা নােগর আ ার কােছ

াথ�না করেল ও ভু াদানা িদেল তাঁর আশীব�ােদ

সম  জল িকেয় যায়। দশম শতা ীর �শেষ

 নােরাপা এখােন আেসন এবং -খাং-এ

াথ�না কেরন।  িরনেচন জাংেপা এখােন

অেনক িল মি র ও প �তির কেরন এবং

দীঘ�িদন ছা েদর িশ া �দন।  িতেলাপা ও

 নােরাপার অনুগামী ি ংপা �সে র অ ভু�  এই মনাি িট। াথ�না হল �পিরেয় বু  ও িবিভ  র মূিত� সাজােনা রেয়েছ অিধকাংশ

মনাি র মেতাই। বাঁ িদেক থেম  প স েবর মূিত�। ডান হােত থম মূিত�িট বুে র। 

�ভতেরর ঘের অজ  পুঁিথ। ি িপটকও রেয়েছ

তার মেধ । কেয়কটা �বশ অ ুত মূিত�ও �চােখ

পড়ল। আসেল তাি কমেত বু  পূিজত হেল

�সইসব ায় িবিচ  সব মূিত� �চােখ পেড়।

ধম�পাল, স বত িসংেহর ওপর বেস থাকা

�ব রণ, তারা, চার হাতিবিশ  মহাকাল,

ব ধারা বু , শাক মুিন বু ।  

 নােরাপা �য ঘের ধ ান করেতন �সই

ঘরিটেত এখন লাইে িরর মেতা পুঁিথ সাজােনা

রেয়েছ। 

িবেকল �সায়া চারেট, �ফাতু লা 
�লহ- ীনগর পেথ সেব�া  িগিরপথ – ১৩৪৭৯

ফুট। পেথর ধাের বরফ জেম আেছ। িভউিয়ং

পেয়ে র চাতােল দাঁড়ােল দূের কারােকারাম

পব�তমালা িঘের আেছ চারপাশ। িক    কের

ঠা া হাওয়া বইেছ, মেন হে  চাতাল �থেক

উিড়েয় িনেয় �ফলেব িনেচর খােদ। া  লাগেছ

খুব। 

িবেকল পাঁচটা, নািমকা লা – ১২২০০ ফুট 



সূয� �নেম আসেছ। পাহােড়র বুেক আেলাছায়া �খলা করেছ। আর �লখার শি  �নই। ঘুম পাে  খুব। 

সে9 সােড় পাঁচটা, মূলেবখ 

পাহাড় �খাদাই কের �তির �মে য় বুে র ায়

িতিরশ ফুট উঁচু একটা মূিত� পেথর ধাের। িনেচর

িদকটা ঢাকা পেড়েছ �ছা  মি ের। সূয�া  হেয়

�গেছ, তবু িদেনর আেলার �শষ �রশটুকু রেয়

�গেছ এখেনা। েটা া এখােন – একিট

কপা ও অন টা �গলুপা স দােয়র। িভতের

ায়া কাের িটমিটম কের দীপ লেছ। াচীন

বািনজ পথ আর আজেকর হাইওেয়র ধাের

পাহােড়র গােয় কুষাণযুেগ �খািদত এই দীঘ�কায়

ভিবষ ৎ বু েক দাঁিড়েয় থাকেত �দেখ মেন হল

বািময়ােনর বু মূিত�েদর কথা – ধম� মানুষেক

যত িকছু িদেয়েছ, �কেড় িনেয়েছ িক তার �থেক

�বিশ মনুষ ? 

সে9 সাতটা, কািগ�ল 

কািগ�ল �পৗঁেছ �হােটল িঠক করেত করেত

এেকবােরই অ কার হেয় �গল। �দাকানপাট সব

ব  হেয় এেসেছ। রা াঘােট আেলাও �নই িবেশষ। তেব অফিসজন হওয়ায় �বশ কম ভাড়ােত ভাল �হােটলই পাওয়া �গল। যিদও চা-কিফ ছাড়া

খাবার িকছু িমলেব না। রাঁধুিন এ বছেরর মত ছুিট িনেয়েছ। অনিতদূেরর �র ুের  �থেক খাবার িনেয় এেস ডাইিনং েম খাওয়া যােব। আপাতত

আজ রােতর মেতা এখােনই িব াম। �লহ-এর �হােটেল ি  ওয়াই-ফাই িছল, িক  ই ারেনট সংেযােগর হাল খুব খারাপ। এখােন �পৗঁেছই তাই

�ছাট-বড় সবাই �হােটেলর ওয়াই-ফাই পাসওয়াড� �জেন িনেয় �মাবাইল �ফান হােত �সাশ াল �নটওয়ােক� গত কেয়কিদেনর অিনয়িমততার

ঘাটিতপূরেণ ব !

(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।

 

 

http://amaderchhuti.com/mag23/story_ladakh.php
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বষ�ায় অরেণ±

অিরিজত কর

~ �বথুয়াডহির অভয়ারেণ±র আরও ছিব ~

�বথুয়াডহির �পৗঁছােত �বলা গিড়েয় ায় পুর হেয় �গল। এিদেক আকােশ �মেঘর ঘনঘটা। পেথ বৃি ও �পলাম। শ রদােক মধ া েভােজর

অড�ারটা িদেয় � শ হেয় এেস �বশ িছেয় বসলাম। িঠক করলাম, িবেকেলর িদেক একটু �বেরাব অরেণ র অনুভূিতটা �নওয়ার জন । অবশ

ধান ফটক িদেয় �ঢাকার সময় ফেরে র কম�চারীেদর অিতিথবৎসলতায় মু  হেয় িকভােব কখন ঘুরব, তার পিরক নাটা তখনই কের

�ফেলিছলাম। �বশ িভ.আই.িপ. ি টেম । বাইেরর িভিজটরেদর জন  �গট তখেনা ব । অনলাইন বুিকং-এর কাগজটা �দখােতই াদর অভ থ�না।

একটু গ  কের জানলাম বাইেরর দশ�কেদর জন  েটা �থেক চারেট পয�  �গট �খালা থােক �বথুয়াডহির অভয়ারেণ । �যেহতু ফের  বাংেলা

বুক কেরিছ, আমার জন  অরণ  সারা ণ �খালা। কখন িকভােব এই গহন অরেণ র িতিট মুহূত� উপেভাগ করব, তা িনেজর ওপর। আর তাই

াভািবকভােবই যখন বাইেরর পয�টকেদর পালা �শষ হেব, আমার অিভযান  হেব। বুঝলাম িবেকল পাঁচটার পর �থেক ১৬৭ একেরর

�বথুয়াডহির ধু আমার আর ফেরে র িটকেয়ক কম�চারীর দখেল!! 

জুন মােসর থম স ােহর �কানও এক সে ।

বষ�া এেস �গেছ। চপ-মুিড় �খেত �খেত মনটা

খািল টানিছল অরণ মেণর জন । ভাবেছন

বষ�ায় অরণ  �তা ব । িঠকই। ডুয়ােস�র সম

অরণ  ব  বষ�ায়। িক  বষ�ায় জ েলর �য প

তা �য অন  �কানও সময় খুঁেজ পাব না। �সই

েপর �খাঁেজই খুঁেজ �পলাম �বথুয়াডহির

অভয়ারণ । ব  থােক না বষ�ায়। �হাক না মা

১৬৭ একর। তবু �তা �স অরণ । হিরণ,

ঘিড়য়াল, টাট�ল, �গাসাপ, পাইথন, �শয়াল (এটা

বনকম�ীেদর কথানুযায়ী) এবং চুর পািখ -

এসব �তা পাবই। তাই �বথুয়াডহির।  

অ  িব াম িনেয় িবেকল সােড় পাঁচটায়

�বেরালাম। সে  ধু ক ােমরা এবং অবশ ই

একিট াি ক প ােকট (�ঠেক িশেখিছ বৃি  না

পড়েলও একটা াি েকর প ােকট সে  রাখা

অত  েয়াজনীয় অসমেয় ক ােমরা র ােথ�)।

জুন মােসর সােড় পাঁচটা হেলও আেলা খুবই কম কারণ �মেঘেদর আে ালন তখনও �শষ হয়িন। কেটজ �থেক �বিরেয় জ েলর স  রা া

ধরলাম। একটু �সাজা �হঁেট বাঁ িদেকর আরও স  রা া িনলাম। কেয়ক পা এেগােতই অনুভব করলাম আমার িদেক �ক �যন তািকেয় আেছ!

আই অ াম িবিয়ং ওয়াচড... মুখ তুেলই বুঝলাম �বথুয়াডহির আসার থম সাথ�কতা �পেয় িগেয়িছ। হ াঁ, িঠক পেনেরা ফুট দূেরই �সই ফািল

রা ার ওপর দাঁিড়েয় এক হিরণ শাবক।  

আ ােদ আটখানা হেয় ক ােমরার লাইট িমটাের �চাখ �রেখ বুঝলাম াইপডটা না এেন �বশ ভুল কেরিছ। আই এস ও �বশ খািনকটা বাড়ােনা

ছাড়া �কানও উপায় �নই। যাইেহাক, ম ানুয়াল অ াডজা েম  কের িভউ ফাই াের �চাখ �রেখ �বশ চমেক �গলাম। শাবেকর পােশ তার মা। তার

িশেঙর বাহার �দেখ থম দশ�েন একটু ভয় লাগেবই। এ �তা আর িচিড়য়াখানা বা িডয়ার পাক� নয়। হিরণ এবং আিম - একই অরেণ র সহবাসী

এখন। যিদ তাড়া কের, বষ�ায় িপি ল রা া িদেয় �জাের �ছাটাও যােব না। তেব ওরকম িকছুই হল না। মা হিরণটা তার সম  ইি য় িনে প

কের আমার নড়াচড়া �খয়াল করিছল। বুি  বলিছল, একজায়গায় চুপচাপ দাঁিড়েয় থাকা উিচত যােত বুঝেত পাের �য, ওেদর �কানও িত

করেত আিসিন। এক- েটা ফেটা িনেয়... এক পা এেগালাম। এিগেয়ই বুঝলাম ভুলটা কের �ফেলিছ। মা এবং শাবক জেনই একছুেট গহীন

অরেণ  িমেশ �গল। এই সে  বেল রািখ, �বথুয়াডহিরর অরণ  আয়তেন �ছাট হেত পাের িক  গভীরতা �কানও অংেশ কম নয়। িদেনর আেলা

থাকা সে ও অরেণ র �বিশরভাগ জায়গা অ কার ।  

িঠক করলাম, আরও সতক� পােয় এেগােত হেব। এিগেয় চললাম �সই ফািল রা া ধের গভীের… আরও গভীের। আেলা �বশ কেম এেসেছ।

িঝঁিঝ �পাকার ডাক - চ  কােন লাগেছ। অরেণ র এই এক �বিশ । একটু গভীের এেলই িন  চারিদক। �যন িপন পড়েলও �শানা যােব।

আশপােশর গাছ েলা আেধা অ কাের �যন এেককটা রহস ময় জীব। �বশ গা ছমছম করেছ। িনেজর মনেক �বাঝালাম এই অরেণ  িহং  াণী

�নই। হিরণ �তা আর মানুষ খায় না। পরমুহূেত�ই মেন পড়ল বনকম�ীর কথা - �গাসাপ, পাইথন, �শয়াল!!! সতক� হেয় এেগােত থাকলাম। আমার

�চাখ েটা ের �ঘারােফরা করেছ। সামেন হিরণ �দখার িপপাসায়। আর নীেচ পাইথন বা �গাসােপর ভেয়। 

ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনার  ছিব-�লখা  পাঠােনার আম�ণ  রইল =
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�সই ফািল রা া ঘুের ঘিড়য়াল পুকুেরর িদেক

যায়। �সখােন এেস �দিখ িট ঘিড়য়াল

আপি জনক অব ায় িবরাজমান। ইজেন চুমু

খাে ন িকনা বুঝলাম না। আমার িদেক অবশ

�তনােদর �কানও ে প �নই। এেদর িবদায়

জািনেয় এেগােত থাকলাম। এিদেক বৃি  

হেয় �গেছ। গােয় না পড়েলও বুঝেত পারিছ

আওয়ােজ... পাতায় পাতায় । ক ােমরা তখনও

ব ােগ �ঢাকাইিন কারণ অরণ  এত গভীর �য

বৃি  খুব �জাের না পড়েল গােয় লাগেব না।

এমন সময় একটা আওয়ােজ চমেক উঠলাম।

িঠক ডানপােশর �ঝাপ েলােত খসখস কের

একটা আওয়াজ হল। �বশ �জাের। ওটা হাওয়া

বা বৃি  নয়। িকছু একটা নেড় চেল �গল।

অ কাের ঠাওর করেত পারলাম না। একা

হাঁটিছ। একটু ভয়ও �পলাম এবার। এিগেয়

চললাম। দশ পা এিগেয়ই বুঝলাম কার

আওয়াজ েনিছ। সামেন কুিড় ফুট দূের দাঁিড়েয়

আেছ িশংধারী �বশ বেড়া মােপর একটা হিরণ।

এেকবাের রা ার মাঝামািঝ। আেলা এত কম,

জািন ফেটা ভােলা আসেব না। যতটা আই এস

ও বাড়ােনা যায় বািড়েয়, ছিব িনলাম।  

আর দাঁড়াইিন। এইবার একটু �জােরই পা

চালালাম কারণ বৃি  �বশ �বেগই পড়েছ

তত েণ। ক ােমরা প ােকেট ঢুিকেয় িনেয়িছ।

�দখেত �দখেতই ঝমঝিমেয় বৃি  এল। �স কী

আওয়াজ। অরেণ র বৃি  এক অন  িজিনস।

আমার হােত উপায় েটা। এমন একটা জায়গায়

দাঁিড়েয় থাকা �যখােন বৃি  গােছর ঘন  �ভদ

কের অতটা ঢুকেছ না। নতুবা িভেজ িভেজ

বাংেলােত �ফরা। -পাঁচ িমিনট দাঁিড়েয়

ি তীয়টাই �বেছ িনলাম। ক ােমরার প ােকটটা

বুেক জাপেট ধের সেজাের পা চালালাম বাংেলার

িদেক। িফের শ রদােক িদেয় গরম চা আর ফুলুির আিনেয় �বশ ধাত  হলাম। 

ঘুমটা ভােলাই হল রাে । গরেমর �লশমা  িছল

না। বৃি  ায় সারারাত হেয়েছ। সকাল সাতটার

মেধ  ক ােমরা িনেয় �বিরেয় পড়লাম। থেম

�গলাম জ েলর মেধ ই একিট িমিন জু-�ত।

নীলগাই, ময়ূর, �পে ড ক�, বাঁদর, খরেগাশ

ইত ািদেত ভরা এই �ছা  িচিড়য়াখানা। বাইেরর

দশ�কেদর হিরণ �দখার স াবনা খুবই ীণ।

কারণ তাঁেদর �দখার ওই সময়টুকুেত �তনারা

গভীর জ েলই থাকেত অভ । বাইেরর

জনতার জন  এই িমিন জু-টাই ধান আকষ�ণ।

জানতাম �য সকােলর িদেক হিরণেক �খেত

�দওয়া হয়। ওেদর িকছু িকছু জায়গা আেছ।

�সই জায়গা েলা খাবার �ঢেল িদেয় বনকম�ীরা

চেল যায়। আেগর িদন িবেকেল �বিরেয়

�মাটামুিট একটা ধারণা কের িনেয়িছলাম

�কাথায় �কাথায় এই খাওয়ার জায়গা েলা

আেছ। খুব সহেজই আজ হিরেণর �দখা �পেয় �গলাম �সখােন �সখােন। 

থম জায়গাটায় িগেয় �দখলাম �গাটাছেয়ক হিরণ একসে । আমােক দূর �থেক �দেখ সতক� হেয় �গল িঠকই তেব িপছটান �মের �দৗড় িদল না।

বরং একটা অ ুত িজিনস �দখলাম। �খয়াল করলাম, বািকরা যখন �খেত ব , �কানও একিট হিরণ কান খাড়া কের �সাজাসুিজ আমার িদেক

তািকেয়। িতটা পদে প ও মাপেছ। মেন হে  ও �যন দেলর িনরাপ ার দািয়ে  আেছ। কুিড়-পঁিচশ ফুট দূরে  আমার সামেন �খালা

াধীনভােব হিরেণর সংসার। মেনর সুেখ ছিব তুলেত লাগলাম। একটা খাবােরর জায়গায় �বশ িকছু ণ কাটালাম। ছিব তুললাম। ওেদর

ব বহার েলা �বাঝার �চ া করলাম। �বশ একটা ছ  আেছ। আর হ াঁ, সদা সতক�। সামান তম আওয়ােজই সবাই খাবার �ছেড় মুখ উঁচু কের

�বাঝার �চ া করেছ �কানও িবপদ �ধেয় আসেছ িকনা। �বশ লাগিছল �দখেত। একটু পের হাঁটা লাগালাম অন  িদেকর খাবােরর জায়গাটার

িদেক। এেস �দখলাম এ �তা পুেরা হিরেণর একা বত�ী পিরবার, �ক �নই �সখােন!! আর দলব ভােব আেছ বেলই হয়েতা ঃসাহসটাও একটু

�বিশ... আমােক অেনকটা কাছাকািছ যাওয়ার অনুমিত িদল এইবার!! াণ ভের এক-একটা কের কে ািজশন সাজালাম িভউফাই াের আর

�ল বি  করলাম তােদর। এবার �ফরার পালা। বাংেলােত িফের �রিড হেয় িঠক উে ািদেকর �নচার ই ারি েটশন �স ারটা একবার চা ুষ

�দেখ বাস ধের চেল এলাম কৃ নগর সদর। �সখান �থেক �টােটােত কৃ নগর � শন। কৃ নগর �লাকাল। এক সু র, সু , বষ�া াত

অরণ সু রীর � েম আস  হেয়... আবার িফের আসার আশা িনেয় �বথুয়াডহিরেক িবদায় জানালাম।



 

~ �বথুয়াডহির অভয়ারেণ±র আরও ছিব ~

�পশাগত ভােব িফনাি য়াল সািভ�স ই াি েত একিট �বসরকাির সং ায় কম�রত অিরিজত কেরর ভােলালাগা বা প াশন হল

�ফােটা ািফ এবং িবিভ  জায়গায় ঘুের �বড়ােনা। এরই সে  তাল িমিলেয় িনেজর �ঘারার অিভ তা এবং �বড়ােনার

ছিব েলা িনেয় একিট িনজ  ােভল গও �লেখন।
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�মঘ ছুঁেয় কেk®ের

সুম1 িমÌ

~ কেk®েরর আরও ছিব ~

কুঁয়ািরপাস �থেক িফেরিছ কালই, আজ যাব কে র। আজ অ মী, বািড়েত থাকেল উেপাস কির, িক  এখােন ঘুম ভাঙেতই থম খাওয়ার

কথা মেন এল! পাহােড় এই এক অেভ স - রাে  তাড়াতািড় �খেয় েয় পড় আর সকােল রা ুেস িখেদ িনেয় উেঠ গাে িপে  �গেলা! �জাশীমেঠ

বাজার �খােল �দিরেত, তাই সাত-সকােল(ছ'টা) খাবােরর িচ া না করাই ভােলা মেন কের ' ক'-এর িব ুট িনেয় বসলাম বারা ায়! সামেন

একটা �খালা মাঠ (গা ী ময়দান) - �সখােন িকছু �ছেল ি েকট �খলেছ। �ভােরর আেলা ফুটেলও �রা ুর পাহােড়র পাঁিচল টপেক এিদেক

ঝাঁপােত পােরিন তখনও! নব গ�া মি েরর ম পাঠ িত িনত হে । ভােলা লাগেছ, বািড়েত থাকেতও পাড়ার ম েপর ম  এভােবই কােন

আেস - �ভেবই আরও ভােলা লাগেছ! িক  মনটা গরম চােয়র টােনও িকছুটা ছটফেট! �বিরেয় পড়লাম - িজ এম িভ এন লেজর পােশর িসঁিড়

িদেয় বাসরা ায় নামেতই কাছাকািছর মেধ  'িতনেট চােয়র ল নজের এল। তারমেধ ই �রােদর সে  গলাগিল করা যােব এমন একটা েল

িগেয় দাঁড়ালাম! �ধাঁয়া ওঠা �গলাস হােত িনেয় �চেয় রইলাম পৃিথবীর বুেক গেড় ওঠা নতুন আেলার াপেত !  

একিপঠ �রাদ �মেখ চােয়র তৃ া িমিটেয় িফরলাম �হােটেল। বারা ার �রােদ �কউ বিড় েকােত িদেয় �গেছ - মােকও ডােলর বিড় িদেত

�দেখিছ, তেব এ বিড় েলা �কমন অেচনা �ঠকল! ঘের ঢুেক ব  হলাম �তির হেয় িনেত। �গাছগাছ, দািড় কাটা, চান করা – সব �সের উঠেত

�গল আরও ঘ া খােনক। গামছা �মলেত বারা ায় এেস �দিখ এক বয় া ভ মিহলা বিড়র জায়গা েলা ঘুিরেয়-িফিরেয় রাখেছন। �চাখােচািখ

হেতই আলাপ করেত বসলাম - নম ার মাঈিজ, ইেয় আপ িকস িচজ �স বানািয়? মাঈিজ ইষৎ �হেস বেলন, "ইেয় ি রা িক হ ায় �বটা।" উ

তাই, শসার বিড়, খাওয়া �তা দূেরর কথা সাতজে র ক েলােকও �য িছলনা তােক িচনব �কমন কের! ধীের ধীের মাঈিজর সে  গ  জমল -

মাঈিজ-ই এ বাড়ীর ক �ী, বছর পাঁেচক হল িরটায়ার কেরেছন। িছেলন পা াব ন াশানাল ব াে , ই �ছেল - বড় আেছ জরােট – � ট ব াে র

কম�ী, আর �ছাটর দািয়ে  ব বসা সা াজ , - েটা �হােটল ও একটা িমি র �দাকান। মাঈিজও খুঁিটেয় জানেত চান আিম কী কির, ঘের �ক �ক

আেছ, �কাথায় িগেয়িছলাম, এখান �থেকই বা �কাথায় যাব - এ সবই! কে র যাব েন বেলন, "দশ-সােড় দশেক পহেল গািড় �নিহ িমেলগা

�বটা, আরামেস না া করেক �থাড়া �র  �লেক যাও।" সােড় আটটা নাগাদ �বেরালাম সকােলর িটিফন সারেত - �সও মাঈিজর বাতেল �দওয়া

�র ুেরে । গরম িট আর 'চানা ডাল' িদেয় সকােলর িখেদর আঁচ িনিভেয় �ফরার পেথই নজর পড়ল নধর িস াপুির কলায় - িকেন �ফ াম

�গাটা চার, এই একটা ব াপাের আিম এে বাের হনুমান, পাকা কলা �দখেলই �নালা চাগাড় িদেয় ওেঠ! 

�পৗেন দশটা নাগাদ স াক িপেঠ �হােটল ছাড়লাম, মাঈিজর কােছ �পলাম �ফর আসার আ িরক িনম ণ সে  অমূল  আশীব�াদ! িমিনট -িতন

�হঁেটই ট াি  া , �খাঁজ িনেয় িনধ�ািরত িজেপর মাথায় স াক চািপেয় জানলাম দশ জন সওয়ািরর মেধ  সেব অেধ�ক ভিত� হেয়েছ, অগত া

অেপ া! সময় এেগায়, - দশটা, সােড় দশটা, এগারটা – সওয়াির সংখ া ওখােনই থমেক থােক - সময় কােট াে  পায়চাির কের। িকছুটা

অৈধয� হেয় পিড়, তখনই �দবদূেতর মত কপােল চাল-িসঁ েরর িতলক কাটা এক ভ েলাক উপি ত হন। ভ েলাক সপাষ�দ, এেসই িজে স

কেরন, "িকতনা সওয়াির য়া?" ওঁেদর িতনজন িনেয় সেব আট জানােতই াইভারেক �ডেক বেলন, "�ছােড়া, বািক �দা কা িকরায়া িভ ম ায় �দ

�দে , গািড় �ছােড়া।" সবাই িজেপ উঠলাম, - গািড় ছাড়ল। যাব �হলাং হেয় ঊর াম পয�  - �জাশীমঠ �থেক ১৪ িকিম পথ �হলাং, �সখােন

ক গ ার ি জ �পিরেয় আরও ১১ িকিম �গেল ঊর াম। িতলককাটা ভ েলাক বেসেছন সামেনর িসেট জানলার ধার ধের, রা ায় অেনেকই

ওঁেক �দেখ মাথা ঝুঁিকেয় নম ার জানাে ন, বুঝেত অসুিবধা হয়না উিন এ অ েল �বশ �কউেকটা �গােছর! কথা বেল চেলেছন অনগ�ল, সবই

সরকাির কাজ-কম� সং া । আধঘ ােতই একটানা উৎরাইেয় �নেম আিস �হলাং - �ছাে া জায়গা, িট কেয়ক �দাকানপাট ও লজ, �সাজা রা া

চেল �গেছ চােমািলর িদেক, আমরা �নেম যাই ডানিদেক বাঁক �নওয়া রা ায়। সামেনই ক গ ার জীণ� �সতু, - �পিরেয় উেঠ আিস খানখে

ভরা শীণ� পেথ। মেধ  মেধ  �ছােটা �ছােটা ধস, �গাঁ �গাঁ আওয়াজ তুেল �হেল- েল, ঝাঁিপেয়-লািফেয় �কােনা েম এিগেয় চেল আমােদর িজপ।

িমিনট পেনেরা এিগেয়ই রা ার ধাের দাঁিড়েয় থাকা একটা অ া ুল া  �চােখ পেড়, অনুমান কির হয়েতা রা ার ভয়াবহতার কথা মেন কেরই

আপৎকালীন এই ব ব া! 

পাহােড়র গােয় এঁেকেবঁেক গািড় চলেছ – ওপের উঠিছ। উঠিছ আর ভাবিছ �ভদােভদ করেত করেত মানুষ তেব ছাড়ল না য়ং ঈ রেকও!

হির ার �থেক �জাশীমেঠর �য পেথ এলাম - �স �তা এেকবাের ঝাঁ চকচেক পথ -'ব ী িবশাল'- এর পথ িকনা! অথচ �সই �জাশীমেঠরই মা  ২৮

িকিম রে  প ম �কদার �কমন অবেহলায় পেড়! হঠাৎ সামেন �থেক একটা িজপ �নেম আসেত �দেখ মেনর ধ টা একটু হেলও কাটল, - যাক

তাহেল এই রা ায় গািড় 'চলাচল' কের! আরও িমিনট -িতন চেল একটা বাঁেকর মুেখ �পৗঁছেতই �হ �হ কের একদল মানুষ ছুেট এেস আমােদর

পথ আটকান, - াইভার সােহব ও িতলক কাটা ভ েলাক ওঁেদর সােথ িনেজেদর ভাষায় কথা বেলন, বারকেয়ক আমার িদেক তািকেয় �কমন

ইত ত কেরন! – জানেত চাই, িক ব াপার ? যা িন তােত বুঝেত পাির ২০১৫ সােল �পৗঁেছও পাহাড় আেছ পাহােড়ই! – একজন স ানস বা

মিহলা চ  সব য ণা িনেয় পেড় আেছন রা ার ধাের আর তাঁর পিরবােরর �লাকজন পাগেলর মত �ছাটাছুিট করেছন �কােনা গািড় যিদ তাঁেদর

একটু �পৗঁেছ �দয় অ া ুল াে র কােছ - �সই অ া ুল া  - উেঠ আসার পেথ যােক রা ার ধাের দাঁিড়েয় থাকেত �দেখিছ! –রা ার �বহাল

অব ায় তার পে  আর উেঠ আসা স ব হয়িন! ওঁরা আমায় িজে স কেরন গািড়িট �ছেড় িদেত রািজ িকনা! িহমালেয় আিস পথ চলেতই, ধু

�য পেথ যান চেল �সখােনও পথ চলায় মেনর সায় থােকনা, তাই গািড় চাপা! আর এমন পিরি িতেতও কােরা সাহােয  আসবনা এটা ভাবেতই

�য ক  হেব - ওঁেদর বিল �স'কথা। সবাই তাড়াতািড় �নেম ওঁেদর ত এিগেয় িদই! াইভার সােহব যাওয়ার আেগ বেল যান, "আধাঘ া

লখা পাঠােনার আম�ণ  রইল =
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িকেয় দাদা, ম ায় �ছাড় কর-ই আ রাহা ঁ"। মেন পড়িছল ায় সেতর বছর আেগ পকু  �থেক �ফরার কথা। �সবার ওয়ান ােমর একিট

বা া �মেয়েক ৩২ িকিম পােয় �হঁেট ডা ার �দখােত �যেত �দেখিছ তার দা র সে ! অসহ  �পেট য ণা িনেয়ও তােক চলেত হেয়িছল অতটা

পথ! হাজােরা হািস-মজা কেরও আমরা থামােত পািরিন তার '�চােখর জেলর ধারা! আমরা সমতেলর �লােকরা এরপেরও  তুিল "পাহাড়

�কন অশা  হয়?" 

পাহােড়র �য বাঁেক দাঁিড়েয় আিছ �সটা �বশ

গাছগাছািলেত ছাওয়া, এেকবাের 'শ ামেল শ ামল'

- চারিদেক ঝুপঝুেপ ছায়া, �কমন �যন িবষ তায়

�ছাপােনা ক ানভাস! ভাবিছলাম রা ায় কাতর ওই

ভারতজননী িক ধুই সভ তার �বষেম র ফল

নািক অসভ তার উ য়েনরও জীব  িচ ায়ণ!

"কে র যােয়ে ?" সি ত �ফের, �দিখ কত�া

�সই িতলককাটা ভ েলাক! 'হ াঁ' বিল। আরও

এক   �ধেয় আেস - �কাথা �থেক আসিছ?

একা �কন? এসবই আমার কােছ 'কমন' মালা,

তাই ঝটপট উ রও িদেয় িদই। এবার আমারও

িকছু �জেন �নওয়ার পালা। িজে স কির - আপিন

িক সরকাির �কানও কােজ এিদেক এেসেছন? �বশ

সগব� উ র পাই, -"ম ায় উর াম কী প ােয়ত

ধান ঁ।" েনই আমার �কমন �চায়ালটা শ

হেয় যায়! ওঁেক বিল, আপনার মেন কখনও এ

 আেসনা �য আপিন আেছন �কন! ভ েলাক

একটু অ ত হেয় যান। �খালসা করেত বিল -

আপনার অ েলর কাউেক রা ায় ভূিম  হেত

�দখেল আপনার ল ােবাধ হয় না? মা  থমবার এই পেথ আসেত আমারই যিদ িবরি  �বাধ হয় তাহেল এপথ যােদর িনত , তাঁেদর ক

লাঘেবর জন  ধান িহেসেব আপিন িক ব ব া কেরেছন? ভ েলাক একটু লি তই হন, ব  কেরন িনেজর অসহায়তা! িবেরাধীদেলর িতিনিধ

হওয়ায় তাঁেক কী কী অসুিবধার স ুখীন হেত হয়, - �দন �স িফিরি ও! তেব আশার বাণীও �শানান, আগামী িতনমােসর মেধ ই নািক এই রা া

'সারাই' হেয় যােব! – কথার মােঝই আমােদর িজপ এেস যায়, উেঠ পেড় রওনা িদই। িমিনট দশ উেঠই পাহােড়র �য ঢােল গািড় দাঁড়াল তার

নাম 'িলয়াির' - �গাড়ািলেডাবা ধুেলায় �মাড়া া র, ইিতউিত খান িতন-চার অ ায়ী খাবােরর �দাকান, - ব স, এখােনই িজপযা ার ইিত! 

িলয়াির �থেক �দব াম িতন িকিম। কাঁচা �মেঠা পথ ধের উেঠ চিল �সই পেথ, স ী সপাষ�দ হিরশ পানওয়ার, প ােয়ত ধান, উর াম। গ

করেত করেত িমিনট পাঁচ উেঠই �দখা �মেল 'উর াম ভ ািল'র, িতন িদক উঁচু সবুেজ �ঘরা রঙবাহাির উর াম-�দব াম, উপেরর অন  নীল

নীিলমা �যন আিল েন ডােক এই বেণ�া ল ধির ীখ েক! রিব ঠাকুর মেন পেড়, -"অসীম �স চােহ সীমার নীিবড় স  / সীমা চায় হেত অসীেমর

মােঝ হারা"। একটু এিগেয়ই বাঁিদেক পথ চেল �গেছ উর ােমর িদেক, �সাজা পেথ �দব াম। হিরশবাবু উর াম যােবন, তাই িবদায় �নবার আেগ

আমার 'হাত িনেজর 'হােত িনেয় েভ া জানান, জানােত �ভােলন না আবার আসার িনম ণও! রা ার � াভ রা ােতই পেড় থােক, এিগেয়

চিল! 

এিদেকর রা া স , তেব কংি েটর, -িদেক

� ত - �কাথাও রামদানার লাল টুকটুেক ঝুঁিট

�তা �কাথাও পাকা রাজমার হলুদেসানা �চন।

মেধ  মেধ  কেয়ক ঘর বসিত, �সখােন নতুন

অিতিথেক �মেপ �নওয়ার উঁিকঝুঁিক। �কাথাও

�লামশ রামছাগেলর গ ীর দৃি  �তা �কাথাও

রাশভারী �মারেগর তী  চাউিন, বাদ যায়না

ভ ুক সদৃশ সারেময়রাও! ধু �লাকজন �চােখ

পেড়না! িমিনট পঁয়ি শ এঁেকেবঁেক পথ চেল

�পৗঁছাই �দব াম - �দবরাজ ইে র

ক ত াি র াম। ােম �ঢাকার মুেখই

রা ার ডানিদেক পাথের �তির একটা �ছাট

মি র - নব  মেন হয়! আরও কেয়ক পা

এেগােলই বাঁিদেক 'পিথক �গ  হাউস' -

ইংেরিজ, িহি , বাংলা িতন ভাষােতই

�দওয়ােলর গােয় বড় বড় কের �লখা।

ই ারেনেট এই �গ হাউেসর কথাই �লখা

আেছ, তেব �হােটেলর পিরচালক রােজ  িসং �নিগর �য �ফান নং �দওয়া আেছ তােত গত 'িদন ব  �চ া কেরও �কােনাও �যাগােযাগ কের

উঠেত পািরিন। উঁ , এেকবাের �য সিত  বললাম তা নয়, গতরােত এক বয়  ভ মিহলা �ফান ধের এমন গালাগাল করেলন �য আমার ধাত

হেত �বশ খািনকটা সময় �গল! যা  �স কথা, পিথেকর কথা �ভেবই �য পিথক �গ  হাউস, ানিনব�াচেন অ ত তার সু র কাশ �রেখেছন

�নিগ সােহব। �বাঁচকাকাঁেধ পাহািড় পথ চেল ােম ঢুেকই যিদ থাকার জায়গা পাওয়া যায় তাহেল আমার মত পথচলিত মানুষ এমিনেতই খুশীেত

ডগমগ হেয় থােক। এেক এেসিছ একা, তার ওপর রা ােতও �কানও টু ির  �চােখ পেড়িন, ধেরই িনেয়িছ জায়গা পাওয়া যােব, ায় �ধইেধই

কের ঢুেক পড়লাম �গ  হাউেসর উেঠােন। ওঃ বাবা, এেতা রীিতমত কলরব! তাও িকনা বাংলা �চাখা �চাখা শ  উ ারেণ! �বশ হই হই রেব

রাে র পানপেব�র া  িনেয় আেলাচনা চলেছ! সে  সে  মন িপছেল �গল কেয়কিদন িপছেন, কুঁয়াির পাস ঘুের এেস তাঁবু �ফেলিছ খু ারায়,

সারাটািদন ওখােনই েয়-বেস কাটােনা, পুেরর খাবার �খেয় একটু এিদক-ওিদক ঘুরিছ, স ী সহেযাগী রােকশ। মােঝমােঝই বড় বড় পাথেরর

আড়ােল মাতালকরা ে ােড়র শরীরী অবেশষটুকু নজের আসেছ! আর িতবারই রােকশ বেল উঠেছ - "ইেয় স  বাঙািল �লােগাঁ িক হ ায়।"

একসময় িবর  হেয় বেল উেঠিছলাম, - তু ক ায়া উসেক সাথ থা? উ ের ও বেলিছল - "�নিহ সাব ইেয় া  িসফ� বা ািল �লােগাঁেন িহ িপেত

হ ায় ।" ায় ছাি শ-সাতাশ বছর ধের িহমালেয়র দূগ�ম পেথ পা �ফলেত িফের িফের আিস, - এ এক আ য�  পিরবত�ন! – একই জল-

হাওয়ায়, একই পিরেবেশ বড় হওয়া আমােদর �ছেলেমেয়রা এত বদেল �গল িকভােব বুেঝ উঠেত পািরনা িকছুেতই, - এও এক অ মতা! হঠাৎ



সামেনর একটা ঘেরর দরজা খুেল ায় �দৗেড় �বিরেয় এল একিট ত ণী। আমােক �দেখই �কমন থমেক দাঁিড়েয় �গল, - তারপর িজে স

করল, - " ম �লনা হ ায়?", - হ াঁ বলেতই বলল, - 'বাঙািল?' আবার বললাম, হ াঁ। - আমার বাঁিদেক �চােখর ইশারায় একটা �ছাট ঘর �দিখেয়

বলল, "ওখােন কথা বলুন, - �দখুন পান িকনা!" আমার যাওয়ার আেগই '�কৗওওন আয়া' বেল এক মিহলা ওই ঘর �থেক �বিরেয় আেসন, -

সামেনই আধবুেড়া ঁেফা �লাকিটর িদেক আপাদম ক নজর বুিলেয় জানেত চান, -"বুিকং হ ায় ক ায়া?", মাথা �নেড় জানাই – না। "িফ  �তা

ম �নিহ িমেলগা" – েন একটু খুিশ-ই হলাম - পাহােড়র িনজ�নতায় ব ীয় হ েগােল এখন আর �কােনাভােবই অংশীদার হেত ইে  কেরনা,

তাই অন  �ডরার �খাঁেজ �ফর পা বাড়ালাম। িমিনট িতন-চার এিগেয়ই রা ার ডানিদেক �চােখ পড়ল রঙচেঙ 'ক  প ােলস' �লখা একটা বািড়।

�খয়াল পড়ল,- �হলাং-এ রা ার ধাের এর একটা িব াপন �দেখিছলাম। বািড়র ছােদ এক মিহলা িকছু �রােদ িদে ন। রা ায় দাঁিড়েয়ই িজে স

কির, ম িমেলগা িদিদ? "হাঁ হাঁ, অ র আইেয়" – আ  হেয় �ভতের ঢুিক। ঘর �দেখ ক  প ােলেসই �সিদেনর রাি বাস ি র কির। 

মালপ  ঘের �রেখ পুেরর খাবােরর ফরমােয়শ

কের ক ােমরা গলায় ছােদ উেঠ এলাম।

পাহােড়র সবুজ �বেয় শরেতর িচকিচেক �রাদ

তখন গিড়েয় �নেমেছ �দব ােমর িব ীণ�

মােঠঘােঠ। �সানাঝলমল কৃিতর �সই রম েবেশ

হািরেয় িছলাম অেনক ণ! "িক দাদা মি র

দশ�েন যােবন না?" – ঘাড় ঘুিরেয় �দিখ, রা ায়

দাঁড়ােনা িতনজন যুবক আমার িদেকই তািকেয়

আেছন উ েরর অেপ ায়। বিল, - যাব, তেব

পুেরর খাবার �খেয়, তাই আরও িকছুটা �দরী

হেব। '�স িক!', ায় আঁতেক উঠল ওরা, বলল -

"�খেয় �তা চলেত ক  হেব দাদা, তার �চেয়

ঘুের এেস খােবন।" �হেসই বললাম, না না,

আপনারা এেগান, হয়েতা িফরিত পেথ আমােদর

�দখা হেব! আসেল মি র এখান �থেক মা

আধঘ ার পথ, তাই এিদেকর সব কাজ �সের

এেকবাের সম  সময় িনেয় �বিরেয় পড়া যােব

মেন কেরই �খেয় �বেরােনা িঠক কেরিছ। হঠাৎ

িঝরিঝের বৃি  তািড়েয় নীেচ নামাল। �টিবেল তখন অেপ া করেছ গরম ভাত, কিড়  আর কুমেড়া শাক, - তৃি  কের খাবার �খেয় �বেরালাম

মি র দশ�েন, - জয় কে র! বাঁধােনা রা া ােমর িভতর িদেয় চেল �গেছ �দবতার াের। - চড়াই খুবই অ , তাই হাঁসফাঁস না কের

ে ই পথ চলা যায়। ছিবর মত াচুেয� ভরা াম - � তভরা শস , ফলভরা গাছ, কৃিতর সম  �সৗ য� �যন আ েগাপন কের আেছ এই

ােম – �দব াম। মু  আিম হাঁটিছ কম, �দখিছ �বিশ। �বিশ ণ অবশ  অমন চলল না - �কাথা �থেক মুেঠা মুেঠা ছাইকােলা �মঘ এেস �ছেয়

িদল আসমািন নীলেক! ওপেরর  রব বুেকও আওয়াজ তুলল – �স অবশ  িনছক-ই ছিবযে র মায়ায়! - পিড়মির হাঁটা িদলাম একটুকেরা

ছাউিনর �খাঁেজ। পেথর এক বাঁেক হািরেয় �গল �দব াম - এিদকটা �যন বড় বড় গােছেদর িনেভ�জাল আ াখানা, - হাওয়ার �বেগ তােদর রও

�জার �পেয়েছ, মসম  পােয় এিগেয় চিল ওেদর ছুঁেয়ই! 

একটু িগেয়ই  হল ডানিদেকর স  খােত বেয়

চলা ক গ া -  হল নদীর ওপাের পাহােড়র

গােয় কে েরর �তারণ-ও! এক-  িমিনট

�হঁেটই দাঁড়ালাম এক িবশাল েসর মুেখ। না,

 �পেরােত হেবনা, এখান �থেক নামেত হেব

�সাজা নদীগেভ�, �সখােন �সতু �ভেঙ যাওয়ায়

কােঠর পাটা �ফেল হেয়েছ যাতায়ােতর

আপৎকালীন ব াব া! �দখা �পলাম �সই িতন

যুবেকর, ওঁরা তখন নদী �পিরেয় এমুেখা। অেপ া

করলাম ওঁেদর উেঠ আসার। উেঠ আসেতই

গতানুগিতক আলাপ - �কাথা �থেক আসেছন?

�কাথায় যােবন? বািড় �কাথায়? – আিম

গ�াপুেরর, ওঁেদর িজে স করেত বলেলন,

'কলকাতা', �সখােন �কাথায় িজে স কের

জানলাম, 'কাঁচড়াপাড়া!' বাঙািলর এ এক অ ুত

�রাগ! কল াণী �থেক কাক ীপ সব কলকাতা!

ভারেতর অন  �কান েদেশর মানুষেক এমনটা

করেত �দিখনা, ভাগলপুেরর �লাক �যমন পাটনায়

থােকননা বেল ল া পাননা, �তমনই �বনারস-

এর �লাকও মু  কে  বেলন তাঁর শহেরর নাম! তেব আমােদর িকেসর এত হীনমন তা? - উ র অজানা! 'পের �দখা হেব বেল' ওঁেদর িবদায়

জািনেয় এেগালাম মি র পেথ। নদী �পিরেয় ভাঙােচারা পাথের সাজােনা স  পাহািড় পেথ খািনক উেঠই মহােদেবর মি র - ঢুকেতই ডানিদেক

পূজারীর বাসগৃহ - লােগায়া �তারেণর মাথায় িসঁ রেলপা হনুমান মূিত�, আরও িকছুটা এেগােল পুরেনা িকছু ন ী মূিত�, ি শূল ও একখািন রঙচেঙ

�তারণ - তার িখলােন �ঝালােনা ঘ া, �তারণ �পিরেয়ই ডানিদেকর ায়া কার হায় কে র িশলাখ । দশ�ন �সের পূজারীেক দি ণা িদেয়

আর মােয়র জন  পুেজার ফুল িনেয় বাইের এেস বসলাম সাধুেদর আখড়ায়। �বশ বৃি  পড়েছ, ঠা ায় জেড়াসেড়া হেয় বসলাম উনুেনর আঁেচর

সামেন। না চাইেতই জুেট �গল এক �গলাস গরম চা, - �ভেতা বাঙািলর আ া জমল �দবভূেম! ওখােনই আলাপ হল ইয়ান-এর সে । বৃি

একটু ধরেতই সা  হল সাধুস  - �ধাঁয়াওঠা �মেঘর গলায় মুখ ডুিবেয় ড়মুিড়েয় পা চালালাম। উেড় যাওয়া �মেঘর মতই 'উড়তামনন' �পৗঁেছ

িদল গ েব । তখনও পি মী �মেঘর জােল উঁিক িদে  কমলারঙা সুিয মামা। িভেজ আেলার ওড়না ধের �ফর �বেরালাম াম ঘুরেত। 

ইে  িছল এখান �থেকই বংশীনারায়ণ-ডুম  হেয় চেল যাব নাথ-এ, িক  এ যা ায় তা আর হল কই! কাল �থেকই  হে  এখােনর

িবেয়র মর ম - তাই �কউই স ী হেত রািজ নয়, সাধুরা �কউ ওপেথ যােবন িকনা - �খাঁজ িনেয়িছ তারও! �সখােনও ধুই 'না!' হঠাৎ কেরই

পাহাড় জুেড় বাদল �মেঘর ডানায় �চেপ সে  নােম - �ডরায় িফির। ঁিড় ঁিড় বৃি  নােম, একাে  কিরডের �চায়াল �চেপ বেস থািক - চারিদেক



অ -আেলা – মােঝ মােঝই িব েতর কাঁপা

হােত ধরা পেড় পাহােড়র ফালাফালা প! সে

তখন সাতটা - ছায়ামূিত� এিগেয় আেস টচ�

ািলেয়। কােছ আসেতই বুঝেত পাির 'ইয়ান!'

ঠা ায় জুবুথুবু, আমােক �দেখ জানেত চায়, এ

�হােটেলই উেঠিছ িকনা? ভরসা �পেয় ম �নয়

আমার পােশই। 'পাওয়ার' �নই, পাশাপািশ

�চয়ার �টেন বিস এেস �খালা বারা ায় - বাইের

অেঝার ধারায় বৃি  ঝাঁপায় - আমােদর গ

জেম!  

কতরকম  আেস! - আিম া ণ িকনা?

তাহেল সবার হােত খাই িক কের? অিববািহত

�জেনও  কের, �ছেল-�মেয় ক'িট? �বশ

রাগত েরই বেল উিঠ – িবেয় ছাড়াও স ােনর

 আসেছ �কাে েক? ও িক  াভািবক ের

বেল, "আমােদর �দেশ �তা এমনটা হেয়ই

থােক!" বিল, ওই জন ই �তা তুিম-আিম

আলাদা �দেশর �লাক! ঘাড় �নেড় স িত জানায়, বেল – "আিমও িব াস কির �তামার �দেশর ব ব াটাই ভাল!" খুব অবাক হয় বািড়েত ধু মা

আর আিম থািক েন! ঃখ কের বেল - "আিম িবেয় করার পের মা-বাবার সে  স ক� রািখিন, আর দ ােখা আজ দশ বছর হল আমার িডেভাস�

হওয়ার পের আমার ীও �কােনািদন আমার সে  �যাগােযাগ কেরিন!" �বশ �লেগিছল বৃি েভজা রােতর �সই সােহবেক! ইয়ান ি িটশ, বয়স

৭৬, কাজ করেতন 'ি িটশ এয়ারওেয়জ'-এ, - তাই বছের েটা 'এয়ারটু র'-এ ৫০% িডসকাউ  পান। �বশ কেয়কবারই এেসেছন এ'�দেশ।

অেনক খারােপর মেধ ও �কাথাও একটা ভােলাবাসা জে েছ আমার �দশটার িত! �চাখ বড়বড় কের বেল - "�তামােদর মেধ  িডিসি েনর

িছঁেটেফাঁটাও অবিশ  �নই, �কউ �কানও িনয়েমর �তায়া া কের না, - অথচ অবাক হেয় �দিখ এতবড় �দশটা �মাটামুিট িঠকঠাক-ই চলেছ!" েন

�বশ মজা পাই! ইয়ােনর এটা ষ  ভারত সফর, পাহােড় ওর ি য় জায়গা �কৗশািন, আর এেদেশ ওর ি য় শহর মু াই! কাল এখান �থেক ও

�কৗশািনই যােব, তারপর মু াই হেয় �দেশ �ফরা। এখােন ও এেসিছল 'ইি িনয়র বাবা' নােম এক সাধুর সােথ �দখা করেত। খুব িবি ত হেয়

বেল - "জােনা, �তামার �দেশর একটা ব াপার আমার খুব ভােলা লােগ!" আিমও িব য় িনেয় িজে স কির - িক ইয়ান ? বেল - "মু াইেয়র

বি েত আিম �দেখিছ একই পিরবােরর আ ীয়েদর মেধ  কী তুমুল ঝগড়া, পারেল এেক অন েক �মেরই �ফেল, িক  তা সে ও ওরা এেক

অপরেক �ছেড় চেল যাে না, বছেরর পর বছর একই সে  থাকেছ! এরপরই ধরা গলায় বলেত িন, "আমার চার �ছেল, েত েকই িতি ত,

অথচ গত পেনর বছের ওরা �কউ একিদেনর জন ও আমার একটা খবর �নয়িন!" মেন মেন বিল, সােহব এ �দেশর ছিবটাও �য অতটা  নয়!

হয়েতা �বঁেচ থাকার পিরসর �যখােন সংকীণ� - দেয়র সারতা �সখােন িকছু �বিশই! নয়েতা 'বি 'র ছিব 'বসিত'�ত এেস অমন পাে  যায় কী

কের!  

পরিদন সকাল হয় ঝকঝেক নীেলর মােঝ -

�হােটেলর িদিদর কােছ আখেরােটর ছাঁদা িনেয়

আটটােতই �ছেড় আিস �নেয় ওঠা �দব াম -

স ী ইয়ান। িমিনট দশ �হঁেটই ইয়ান া  �বাধ

কের - স াক কাঁেধ হাঁফ ধরেছ। ওর স াক

আমােক িদেত বিল, কু া �বাধ কের, বেল - "না

না, আমার ব াগ আমােকই বইেত দাও!" ইয়ান

আমার িপতৃ ানীয় - �সটাই ওেক রণ করাই!

বিল - আজ �তামার জায়গায় আমার বাবা

থাকেল িক তাঁেকও ওই স াক বইেত িদতাম?

তুিমও �তা আমার বাবার বয়সী, আর এটাই

আমার �দেশর রীিত! ওর '�চাখ িচকিচক কের

ওেঠ! িলয়াির �থেক িজেপ িফের ইয়ান �নেম

যায় �হলাং-এ, 'হােত জিড়েয় বেল,-"আবার

�দখা হেব ব ু!" িজপ �ছেড় �দয়, আিম ধির

�জাশীমেঠর পথ। মন ন ন কের – "�তামাের

জািনেল নািহ �কহ পর, নািহ �কােনা মানা, নািহ

�কােনা ডর / সবােয় িমলােয় তুিম জািগেতছ �দখা �যন সদা পাই।।"



 

~ কেk®েরর আরও ছিব ~

‘হরফ’ নােম একিট ি ে স ইউিনট চালান সুম  িম । িহমালেয়র আিতথ  হণ ও ফুটবল �খলার দৃি সুখ

তাঁেক অসীম তৃি  �দয়। ভােলাবােসন রিবঠাকুেরর গান নেত, ব  পড়েত, �ছাটগাছেক বড় করেত,

�বড়ােত আর নানারকেমর মানুেষর সাহচয� �পেত। ই ারেনেটর িনয়ায় ‘আমােদর ছুিট’ িকছু সমমন

মানুেষর সে  �মলেমশার সুেযাগ কের �দওয়ায় আনি ত।
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স@মি6েরর �দেশ

�দবেতাষ ভ�াচায�±

~ মহাবলীপুরেমর আরও ছিব ~

"সে ানাশ! এই গরেম!!" 

বেলই �সাফায় ধপ কের বেস পড়েলন চ াটাজ�ীদা। জানতুম এই সময় খুব সাবধােন পা �ফলেত হেব - কারণ চ াটাজ�ীদা ছাড়া ঘুরেত যাওয়ার

মজাটাই মািট। ান হি ল এি েলর �শেষ মহাবলীপুরম যাওয়া িনেয়, কলকাতায় ওঁর বািড়েত বেসই। িক  এই গরেম ওখােন যাওয়ার কথায়

এেকবাের �বঁেক বেসেছন িতিন। িকছুেতই বােগ আনা যাে না �দেখ ছুঁড়লুম া  – "গরেম কলকাতার �চেয় মহাবলীপুরম অেনক ভাল, এখন

�ভেব �দখুন বেস বেস �স  হেবন িকনা!" 

ব া ােলার �থেক মহাবলীপুরম যাওয়ার সবেচেয় সুিবধাজনক উপায় হল �চ াই িগেয় �সখান �থেক টানা গািড় – তা �মাটামুিট আড়াইঘ া মত

লােগ। আমরা ডবল �ডকার � েনই যাওয়া িঠক করলুম, কারণ এই � নটার কথা আেগ অেনক নেলও চড়ার সুেযাগ হয়িন। ও হ াঁ,

চ াটাজ�ীদারও একটা িটিকট কাটা হেয়িছল। গািড়র লুিনেত একটু ঢুলুিন মত এেসেছ, হঠাৎ িতিন �খাঁচা �মের উঠেলন – "যাে া �তা!

মহাবলীপুরেমর ইিতহাস িকছু জানা আেছ িক?" ঘাড় �নেড় জািন না বলেতই খুব উৎসােহর সে  আমায় �বাঝােত  করেলন। 

"মহাবলীপুরম জায়গাটা �বশ াচীন �হ! আর �তমিন বড়ই রহস ময়। একসময় খুবই ব  ব র িছল এ শহর – �সই টেলিমর যুেগ এখান �থেক

ভারতীয়রা বািণজ  করেত �যত সুদূর দি ণপূব� এিশয়ায়। মহাবলীপুরেমর মািট খুঁেড় তাি করা এমন অেনক িজিনস উ ার কেরেছন যার

বয়স ায়  হাজার বছর – মােন হল িগেয় ী াে র একদম র িদক। �কউ �কউ অবশ  সে হ কেরন �য এিট আসেল আরও াচীন। চতুথ�

শতেকর িচনা বা �রামান মু া �থেক এটা পির ার, পৃিথবীর ব  �দেশর সে  ব বসা-বািণজ  চালােতন ভারতীয় বিণকরা। ঃেখর কী জােনা,

অেনক মুল বান িজিনস সমু গেভ� িবলীন হেয় �গেছ। প ব রাজােদর সময়, মােন ধেরা �মাটামুিট তৃতীয় �থেক নবম শতক, মহাবলীপুরম একিট

িশ  সং ৃিত ও াপেত র উে খেযাগ  �ক  েপ আ কাশ কের। এর মেধ  স ম শতেকর ই প বরাজ মেহ বম�ণ ও তাঁর পু  থম

নরিসংহবম�েণর নাম করেতই হয়। মূলতঃ এই অসাধারণ াপত কীিত� িল মহারাজ নরিসংহবম�েণর সময়ই �তির। 

তেব এই জায়গার নাম �কন মহাবলীপুরম হল তা িনেয় �বশ মতেভদ আেছ। সবেচেয় চিলত হল - মহা বলবান রাজা বলী, িযিন ােদর

েপৗ  িছেলন, তাঁর নােমই মহাবলীপুরম। মােন এককথায় এ হল মহাবলীর �দশ।" িদিব  লাগিছল নেত। এই িবশাল ভারতবেষ�র ইিতহাস

�যমন �বিচ ময় �তমনই �রামা কর। 

ায় রাত দশটায় � ন �পৗঁছল �চ াই। গািড় ছুটল �চ াই �মিরনা িবচ �পিরেয় ই েকা  �রাড ধের। মহাবলীপুরেমর �হােটল মহাবস-এ যখন

�পৗঁছলাম তখন আর শরীের িবেশষ শি  িছল না। িডনার �রিড কের রাখাই িছল – �খেয়েদেয় �সাজা িবছানায়। �সই �ছাটেবলায় ইিতহােসর

পাতায় �দখা ছিব েলা �য কালেক জীব  হেয় উঠেব, এই �ভেবই মনটা খুিশেত ভের উঠল। 

ঐিতহািসক শহর িলর �যটা সমস া, জনসংখ ার চােপ িঘি  এক শহের পিরণত হেয় ধীের ধীের তার আকষ�ণিট হািরেয় �ফেল। সভ তার র

িদেকর অমূল  িজিনস েলার কৃত ময�াদা সবাই িঠক িদেত পাের না। তাই ব  িজিনস হয় হািরেয় যায় বা অনাদের ন  হেয় যায়। এখােন অবশ

আধুিনক ও াচীন ভারেতর এক অ ুত সহাব ান ল  করা �গল। 

গরম �সিদন �বশ ভালই িছল বলেত হেব। িক

সমুে র   হাওয়ায় ক  �তমন হি ল না। তবু

সকাল সকালই প রথ �দখেত যাওয়ার

পিরক না করা হল। থেমই বেল রািখ, এিট

প বেদর আরও ব  াপত কীিত�র মত

অসমা । ধান িবেশষ  হল – একটাই

পাহােড়র ন ায় িবশাল পাথর ওপর �থেক �কেট

�কেট এই পাঁচিট মি র বানােনা, পাঁচিট পাথর

নয়। িক  �দেখ তা �বাঝার �যা �নই। ধু

থমিটেতই িব েহর �দখা �মেল – �দবী

পাব�তী। এর অেনকটা অংশ সমেয়র দাবীেত

মািটর িনেচ চেল যায়, যা পের খুঁেড় উ ার করা

হেয়িছল। মি েরর চূড়া িল অিবকল

�বৗ েপর মত। এমনিক পাথেরর িসংেহর

মুখ িলেত �চিনক সং ৃিতর ছাপ । তাই

প বেদর অন ান  কীিত�র �চেয় এিট একটু

অন রকমই লােগ। 

মি র িল অসমা  হেলও �দখেত িক  ভারী সু র। সিত  বলেত কী হাজার বছর আেগ ভারতীয় কািরগরেদর এই অসাধারণ �নপুণ  �দেখ

�চােখ �ঘার �লেগ যায় �যন। একিট মাণ সাইেজর পাথেরর হািত রেয়েছ যা এত াভািবক �য �চােখ না �দখেল িব াস করা যায় না।

আরিকওলিজকাল �সাসাইিট মি র িল প পা েবর নােম নামকরণ কেরেছ। থমিটেত নারীমূিত� রেয়েছ বেল �সিট � ৗপদীর নােম। এছাড়া

ঠােনার আম�ণ  রইল =

http://amaderchhuti.com/
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=352


আেছ ভীম, অজু�ন, যুিধি র ও নকুল-সহেদব। এখােন বেল রাখা ভাল, পা বেদর সে  এ িলর িকছুমা  স ক� �নই – িনছকই নামকরণ মা ।

গাইেডর কথানুযায়ী, এ িলেত িব হ বিসেয় যােত পূজাচ�না না  হয়, এবং জািতধম� িনিব�েশেষ সবাই যােত এখােন েবশ করেত পাের –

�সিটই িছল নািক মুখ  উে শ । এত েণ ত  বািলেত �যন পােয় ছ াঁকা লাগেত  কেরেছ। িফের আসার সময় �শানা �গল, এখনও নািক

মােঝমেধ ই �খাঁড়াখুঁিড় চেল। কারণ িব াস, িনেচ আরও অেনক আ য� লুিকেয় আেছ। থাক না হয় �সসব আমােদর পেরর জে র জন । 

প রেথর খুব কােছই রেয়েছ ইি য়ান সী �শল িমউিজয়াম – এিট নািক এিশয়ার বৃহ ম সী �শল িমউিজয়াম। অ ত চি শ হাজার িবিভ  আকৃিত

ও জািতর শামুক, িঝনুক ও সামুি ক াণীর �দখা �মেল এখােন। সিত  বলেত কী, কৃিত �যন হােত মুেঠা মুেঠা রঙ িনেয় রািঙেয়েছ তার বড়

আদেরর াণীকুলেক! আমায় �বশ অবাক কেরেছ অপূব� রামধনুরঙা শামুক েলা। আর �কাণায় রাখা কা কাজকরা িবশাল শাঁখিট �যন �সই

মহাভারেতর যুেগর পা জন  - কৃে র হােতই �স �শাভা পায়। এখােন িঝনুেকর �পেটর মেধ  আসল মুে া �দখার �সৗভাগ  হল। কেয়কটার

আকৃিত �তা �বশ বড়।  

িমউিজয়ােমর �দওয়ােলর �লখা �দখা জানা যায় �য এিট রাজা মহ দ নােম এক ব ি র একক েচ ায় গেড় উেঠেছ। ায় �তি শ বছর ধের

ব  �দেশ িবেদশ ঘুের িতিন এসব সং হ কেরেছন, এবং দান কের �গেছন এই িমউিজয়ামেক। সমু  ও তার স দেক কতখািন ভালবাসেল �য

তা করা স ব! 

এখান �থেক খািনকটা এেগােল দূর �থেকই �চােখ পড়েব লাইটহাউস। মােন নতুন লাইটহাউস। পুরেনািট ব  বছর আেগই পিরত , �সিট

মিহষাসুরমিদ�নী হার কােছ। যাই �হাক িটিকট �কেট চড়া হল ওপের। �শষ ক'ধাপ িসঁিড় িক  �বশ স  ও িবপ নক। একসােথ ওপর িনচ করা

এেকবােরই অস ব – একদল ওপের উেঠ �গেল তেবই ওপেরর দল িনেচ নামেত পাের। সমু  এখন �বশ দূের সের িগেয়েছ �বাঝা যায়। ওপের

  কের সমুে র হাওয়া বইিছল, একবার উঠেল আর নামেত ইে  কের না।  

�হােটল মহাবস-এর খাওয়াদাওয়ার ব ব া �বশ ভালই বলেত হেব। িডনার �টিবেল চ াটাজ�ীদার ভাবভি  খুব একটা সুিবধার �ঠকিছল না। এক

টুকেরা িট কায়দা কের পািকেয় মুেখ পুের িজে স করেলন – "ল া  অফ �সেভন প ােগাডাস" মােন িক বল �দিখ? �ঠাঁট উলেট বললুম –

জািন �ন। তাি েল র হািস �হেস �বাঝােত  করেলন চ াটাজ�ীদা। 

"এখন সমুে র ধাের �যখােন �শার �ট ল �দখা যায়, �সখােনই আেগ নািক িছল সাত সাতটা মি র। ব  াচীন কাল �থেকই, অ ত মােক�া

�পােলার সময় �তা বেটই, িভনেদশী নািবকরা এই জায়গােক িচনেতন স  মি েরর �দশ বেল। বত�মােন ওই একিট মি রই িটেক আেছ।

স বতঃ বািক সব তিলেয় �গেছ সমুে । ২০০২ সােল ন াশনাল ই িটিটউট অফ ওেশেনা ািফ এবং িবেলেতর সােয়ি িফক এ ে ােরশন

�সাসাইিট �যৗথ উেদ ােগ সমু  গেভ� অিভযান চালায়। �বাঝা যায় এক িব ীণ� অ ল, যা একসময় িশ  াপেত  ভারেতর গব� িছল - তা হািরেয়

�গেছ সমু  গেভ�! 

�যটুকু জানা যায়, প বরাজ ি তীয় নরিসংহবম�ণ স ম-অ ম শতক নাগাদ এর িনম�াণ কেরন। বাকীটা চেলা কাল িনেজর �চােখই �দখেবখন।" 

আমােদর �হােটল �থেক সমু  এেকবােরই

হাঁটাপথ। চািরিদক �দখেত �দখেত হাঁটেত ম

লাগিছল না, �বশ দূর �থেকই �চােখ পড়ল

মি েরর চূেড়া। মি রিট এেকবােরই সাগেরর

িকনাের। সমুে র আ াসন �ঠকােত চুর

�বা ার �ফলা হেয়েছ। কৃতপে ই এিট একিট

অসাধারণ িশ কীিত�। মি রিটর চািরিদক �ঘরা

অসংখ  ষাঁেড়র মূিত� িদেয় – যা �থেক সহেজই

ধারণা করা যায় এিট �দবািদেদেবর আরাধনার

ান। মি েরর চূেড়ািট থাক থাক ভােব ওপের

উেঠ �গেছ িঠক িপরািমেডর মত। ষাঁেড়র

মূিত� িলর িবেশষ  হল, িতিটর ভি  আলাদা।

এক জায়গায় �দখলুম পাথর �কেট �মাষবিলর

অনু ানিট �দখােনা হেয়েছ িনখুঁত ভােব। এই

মি রিট পুেরাপুির ািবড় াপত ৈশলীর �মেন

�তির হয়িন �বাঝা যায়। জীবজ র মুেখর গড়ন �দেখ �চিনক ভাব অ ীকার করা যায় না। 

জিম �থেক ায় ছয় ফুট িনেচ মি েরর চাতাল। �বাঝাই যায় অেনকটা মািট খুঁড়েত হেয়েছ। এখােন দ  বসেল মন �বশ উদাস হেয় যায়।

আমােদর ব  পু ষ আেগ এই জায়গািট কত না জমজমাট িছল, কত �লােকর �য শ� রেয়েছ এখােন। কী অসাধারণ �নপুেণ র সে  বানােনা

এর িতিট অংশ। তাঁরা তখন িক �ভেবিছেলন হাজার বছর পের �লােক মািট খুঁেড় খুঁেজ পােব এ র  ভা ার আর মু  �চােখ ধু �চেয় থাকেব।

হর া �কানিদন যাওয়া না হেলও �সখানকার িবখ াত জলাধারিটর ছিব ভীষণ �চনা। এখানকার জলাধারিট �দেখও অিবকল �সই ছিবর মত

লাগল। তেব �যটা ভীষণ টানিছল, তা হল জলাধারিটর িঠক মাঝখােন একিট পাথেরর য  – অিবকল আধুিনক যুেগর ভালেভর মত �দখেত। তেব

িক এিট �ফায়ারা? জানার আজ আর �কানও উপায় �নই। 

�শার �ট লিট �বশ বড়। চারিদক ঘুের ঘুের �দখেত অেনকটাই সময় �লেগ �গল। মি েরর পােশই নীল সমু , �বশ ভােলাই �ঢউ রেয়েছ।

উ াল সমু , িচকিচেক �সানািল বািল আর আেশপােশর �মলার পিরেবশ ভীষণভােব পুরীর সমু েক মেন কিরেয় �দয়। পােড় বেস �ঢউ েনই

িদিব  সময় �কেট যায়। এিদক ওিদক তািকেয়ও �কানও �নৗকা বা জাহাজ অবশ  �চােখ পড়ল না। আেশপােশ অেনক সীফু্েডর �র ুের  আেছ।

তার অেনক িলেতই �বশ বড় বড় অ ের �লখা – এখােন হাঙর পাওয়া যায়। হািস পায়, জেল হাঙর মানুষ খায় আর ডাঙায় মানুষ ওেদর। ও

হ াঁ, সুেযাগ বুেঝ সমু ুর চ াটাজ�ীদার চিট িনেয় পািলেয়িছল। আবার একটু পের িফিরেয়ও িদেয় �গল। িবড়িবড় কের বলেত নলুম – সমু

িকছুই �নয় না, সব িফিরেয় �দয় বেলই �তা জািন। বািক মি র েলাও যিদ িফিরেয় �দয় �কানিদন! 

পুেরর খাওয়া �সের গ ার মেত�  আগমন �দখেত চললাম। এিটই �বাধহয় পৃিথবীর একমা  ইউেনে া �হিরেটজ সাইট যা রা া �থেকই িবনা

পয়সায় িদিব  �দখা যায়। খাড়া পাহােড়র গা �কেট �কেট �তরী করা এই অপ প িশ কেম�র জুিড় �মলা ভার। একমা  অজ া ইেলারাই

�বাধহয় পা া িদেত পাের। এখােন গ ার মেত�  আগমেনর �পৗরািণক কািহনীিট বণ�না করা হেয়েছ। পােশ তপস ারত অজু�েনরও মূিত� �দখেত

পাওয়া যায়। তেব ভীষণ সু র লাগল হািতর দলিট – এর মেধ  বা া হািতসহ সুখী হ ীপিরবারও �চােখ পড়ল। কােলা ভয় র শ  এই

ানাইট পাথর কুঁেদ কুঁেদ মূিত� িল িক িনখুঁত ভােবই না বানােনা। ও হ াঁ, একিট বা া সহ হনুমােনর পাথেরর মূিত�ও রেয়েছ পােশই – আর

একজন মােয়র মাথার �পাকা বাছেছ মেন হল। এত বছর পেরও েত েকর মুখভি  সহেজই �চনা যায়। িপছেন কােন এল চ াটাজ�ীদার উদা

কে  আবৃি  –  

কত শত মাইেকল এে েলা 

একদা এই ভারতবেষ� �ছেলা। 

িফের তাকােতই �হেস �ফলেলন িফক কের। ভাবলুম, কিব �বকু  মি ক �মােটও িকছু ভুল বেলনিন। 

এখান �থেক বাঁেয় তাকােতই একটা অ ুত িজিনস �চােখ পড়ল। িবশাল এক পাথর ায় ঝুলেছ পাহােড়র িকনারায়। িজে স করেত জানা �গল,

পাথরিটর এই আকৃিতর জন  এর নাম হেয়েছ কৃে র মাখেনর �ডলা। িবপ নক অব ােনর জন  ব বার এিটেক িনেচ গিড়েয় �ফলার �চ া করা

হেয়েছ। হাতী িদেয় �ঠেলও �কান লাভ হয়িন – মাখেনর �ঢলা গিড়েয় পেড়িন। সাবধােন ওপের উেঠ পরী া কেরও িঠক �বাঝা �গলনা িকভােব

এিট বছেরর পর বছর ধের এভােব ঝুলেছ। 



এর পােশই রেয়ছ বরাহ ম প। যথারীিত

পাথেরর কাজ �দেখ �চাখ জুিড়েয় �গল।

িভতেরর পাথেরর �দওয়াল িল �কেট �কেট

িবিভ  মূিত�র মাধ েম নানা �পৗরািণক কািহনী

বিণ�ত আেছ। বরাহ পী িব ু এবং গ�ামূিত� িট

এককথায় অপূব�। 

তেব �যিটর কথা না বলেলই নয় �সিট হল

�গাবধ�ন ম প। তপস ারত অজু�েনর পােশই

এিট। িভতের �গেলই �চােখ পড়েব পাথর �কেট

�দওয়ােল বানােনা হেয়েছ কৃে র �গাবধ�ন পব�ত

কেড় আঙুেল তুেল ধরার ঘটনািট। পাহােড়র

িনেচ আ য় িনেয়েছ বৃ াবনবাসী। এক গাভীর

ধ �দায়ান হে , পােশই দাঁিড়েয় তার �ছা

বাছুরিট – অন  সব �দওয়াল মূিত�ই �যন এর

কােছ তু । কী াভািবক তােদর ভি মা, িক

সরল �চােখর চাউিন। আসেল এখানকার িতিট

ম পই একটা িবশাল পাথর �কেট বানােনা।

মােঝ মােঝ পাথেরর থাম পুেরা ওপেরর ওজনিট

ধের �রেখেছ। হাজােরর ওপর বয়স হেলও সবই

ায় একইরকম ও অ ত রেয়েছ বলা যায়। 

পেরর িদন সবারই একটু াদ বদেলর ইে

জাগল। েনিছলাম মহাবলীপুরেমর অদূেরই

আেছ একিট নামকরা কুমীর পাক�, ভাবলুম

ঘুেরই আসা যাক। ই  �কা  �রােডর ওপরই

এই পাক�িট বািনেয়িছেলন �রািমউলাস

�হাইটকর, ১৯৭৬ সােল। ায় আট একর

জায়গায় নানা জািতর কুমীর, ক প ও সাপ

পালন করা হয়। সােপর িবষ সং েহর ি য়ািট

�দখার খুব ইে  িছল, িক  এই গরেমর সময়

তােদর জননকাল বেল �সিট ব । িবশাল

িবশাল �পা ার চতুিদ�েক – পড়েল জানা যায়

এেদর খাদ াভাস, জীবনৈশলী ও আরও নানা অজানা কথা। এক জায়গায় �লখা রেয়েছ – বা া �বরেনার সময় নািক কুমীর িডম মুেখ িনেয়

নাড়াচাড়া কের, আর তােতই িডম �ফেট কুমীর ছানা �বিরেয় পেড়। মােছর অ ােকায়ািরয়াম �তা অেনক �দখা, এখােন এেল �দখা যােব কুমীেরর

অ ােকায়ািরয়াম। অেনক িবেদিশ জািতর সরীসৃপও আেছ, তার মেধ  উে খেযাগ  হল ই য়ানা – বাবাজী মেন হল ঘাড় ঘুিরেয় আমােদর িদেক

হাসেছ। একিট কেড় আঙুল সমান ক পও আেছ কাঁেচর �ঘরা জায়গায়, গােয় তার অপ প কা কায�। 

�ফরার পেথ পড়ল টাইগার �কভ, এেকবাের সমুে র পােড়ই এিট। চতুিদ�েক বােঘর মুখ – আকৃিত �দেখ �বাঝাই যায় ািবড়ীয় াপেত র সে

�বৗ  সং ৃিতর িমলন ঘেটেছ। �কন এই ধূ ধূ া ের এই একিটমা  হা বানান হেয়েছ, তার উ র জানা আজ আর স ব নয়। কেয়ক ফুট

গভীর গত� �দেখ পির ার �য মািট খুঁেড় এিটেক উ ার করা হেয়েছ। তেব িক িনেচ আেরা িকছু আেছ? নািক প বেদর �কান বৃহৎ ােনর অংশ

িছল এিট – যা ভ�াগ বশতঃ অসমা  রেয় �গেছ! 

মিহষাসুরমিদ�নী ম পিট �দখার খুব ইে  িছল।

পােশর সমুে র �ঢউেয় িকছু ণ পা িভিজেয়

িনেয় চটপট �বিরেয় পড়লুম �দখেত। �বশ

খািনকটা পাথেরর িসঁিড় �ভেঙ উঠেত হয়

এখােন। মিহষাসুরমিদ�নী ম েপর �দওয়ােলর

িট কীিত�র কথা উে খ করেতই হয় – একিট

মা গ�ার মিহষাসুর বধ ও অপরিট িব ুর

অন শয া। এর মেধ  িসংেহর িপেঠ রণরি নী

গ�ার কাজিট �বশ জিটল। মিহেষর মুখ বসােনা

অসুরিটেক �যভােব পাথর কুঁেদ বানােনা হেয়েছ,

তা িবেশষ শংসার দাবী রােখ।  

সাধারণতঃ দি ণ ভারতীয় �দবেদবীর নাম ও

মূিত� িল �বশ অন রকম হয়, িক  প বেদর

ম প িলেত �য মূিত� �দখলাম তা আমােদর

িবেশষ পিরিচত। িব ুর অন শয া দি ণ

ভারেতর আর �কাথাও পাওয়া যায় িকনা আমার

জানা �নই। ািবড়ীয় সভ তার অন ান  াচীন সৃি র সে  এখােনই �বশ অিমল। এমনিক সৃি কত�া াও �কাথাও �কাথাও উপি ত, যা �বশ

অবাক কের। আয�, ািবড়ীয় এবং �বৗ  সং ৃিতর এক আ য� �মলব ন ত  করা যায় এখােন। 

পেরর িদন িফের আসার পালা। �চ াই �স াল � শেন বেস বেস ভাবিছলুম – �ছাটেবলায় পড়া ইিতহাস বইটা একবার খুঁেজ �দখেল হয়! তখন

িছল ধুই মুখ  কের যাওয়া, িক  �চােখর সামেন এই অসাধারণ কীিত� িল �দখেত �দখেত �চাল প বেদর ইিতহাস একবার ঝািলেয় িনেল

ম  হয় না। �দাদ� তাপ �চালরাজ ি তীয় পুলেকশীর রাজ  িছল কণ�াটেক, িতিন সারাজীবন যু  কের রাজ  িব ার কের �গেছন। তাঁর নজর

পের প বেদর ওপর। প বরাজ মেহ বম�ণ যুে  �হের �গেলও পুলেকশী রাজধানী কা ীপুরম দখল করেত পােরনিন। বল িতেরােধর

স ুখীণ হেয় িফের �যেত হয় তাঁেক। মেহ বম�েনর মৃতু র পর িসংহাসেন বসেলন থম নরিসংহবম�ণ। িতিন িছেলন বীর �যা া, িপতা

মেহ বম�েনর পরাজয় তাঁেক কুের কুের খাি ল। প ব রােজ র বাড়বাড়  �দেখ একিদন আবার আ মণ কের বসেলন ি তীয় পুলেকশী। িক

এেকর পর এক পরাজেয়র মুেখ পড়েত হয় তাঁেক। �শেষ য়ং নরিসংহবম�ণ যুে  হত া কেরন পুলেকশীেক। ইিতহােস তা িবখ াত হেয় আেছ

বাতাপীর যু  নােম। কিথত আেছ, িবজয়ী নরিসংহবম�ণ নািক �চালরাজ  �থেক ধের িনেয় আেসন িশ ীেদর – তাঁরাই বািনেয়েছন

মহাবলীপুরেমর এই কালজয়ী অপ প কীিত� িল। 

শতা ী এ ে েস জানলার ধােরর সীটিট বািগেয় চ াটাজ�ীদা বলেলন – এ �যন �সই সত যুেগ আবার িফের যাওয়া �হ! না এেল সিত ই খুব িমস

করতুম!!



~ মহাবলীপুরেমর আরও ছিব ~

বাসী বাঙািল �দবেতাষ ভ াচায� কম�সূে  আজ ব  বছর বা ােলােরর বািস া। ফেটা ািফর বল

�নশা - আর এই �নশার ডােক সাড়া িদেয় ায়ই তাঁেক �বিরেয় পড়েত হয় ঘর �ছেড়। অবসর সমেয়

অ িব র �লখােলিখর বদভ াস থাকেলও, 'আমােদর ছুিট'�তই থম মণকািহিন �লখা তাঁর। �লখার

মাধ েম যিদ একবার �বড়াবার �নশািট কাউেক ধিরেয় �দওয়া যায় তেব �সটাই হেব তাঁর ম  পাওয়া।
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ম±ািজক±াল মংলােজািড়

পলাশ পা.া

~ মংলােজািড়র আরও ছিব ~

এবােরর গ ব  মংলােজািড়। ওিড়শার খুরদা �জলায়। শীেতর কেয়কটা মাস এখােনর জলাভূিমেত হাজার হাজার পিরযায়ী পািখ িভড় কের,

যিদও সারা বছরই এখােন পািখেদর �দখা �মেল। দূের �ছাট �ছাট িটলা, িটলার �কােল আিদবাসী ধীবরেদর বসিত, িব ীণ� জলাভূিম, ঘন

নলখাগড়া ও �হাগলার বন – এই িনেয়ই িচলকার উ র-পি েম পািখেদর গ�রাজ  মংলােজািড়। মংলােজািড় ওেয়টল া  ায় ৭০ বগ�িকিম

িব ৃত। জেলর গভীরতা �কাথাও ৪ িমঃ �তা �কাথাও ১ িমঃ। অসংখ  খাঁিড় ছিড়েয় রেয়েছ, যার মধ  িদেয় �ছাট �ছাট �নৗকা চলাচল কের। 

মংলােজািড়েত পািখ �দখেত �গেল হােত অ ত িদন ই সময় রাখা দরকার, িক  এক িদনই সময় �বর করেত পারলাম আর �বিরেয় পড়লাম

পািখেদর গ�রােজ র উে েশ । ২১ জানুয়াির আিম ও আমার এক মা ারমশায় ব ু হলিদয়া �থেক �লাকাল � েন খড়্গপুের এেস িবেকল সােড়

চারেটর কেরাম ল এ ে েস �চেপ বসলাম- গ ব  ভুবেন র। ানটা একটু আলাদা ভােব কেরিছলাম। মংলােজািড়েত থাকাটা একটু খরেচর

হওয়ার জন  আমরা ওখােন না �থেক ৭০ িকিম দূের ভুবেন ের রাি বাস করার পিরক না কির। � ন ঘ াখােনক �লট করায় ভুবেন ের

�পৗঁছেত রাি  ায় এগারটা হেয় �গল। � শন �থেক �বিরেয় ওখােনই রােতর খাওয়া �সের অেটা ধের পূব�িনধািরত �হােটেল �পৗঁছালাম।  

পেরর িদন সকাল সাতটা দশ-এর ই ারিসিট এ ে েস �চেপ কালুপাড়াঘাট � শেন �নেম বাইের �বিরেয় অেটােত টাি  হেয় বামিদেকর রা া

ধের �পৗঁেছ �গলাম মংলােজািড়। �বােটর জন  আেগ �থেকই মধু �বেহরােক �ফান কের �রেখিছলাম। অেটা �থেক �নেম আমােদর িজিনসপ  মধু

�বেহরার �গ হাউেস �রেখ ওনার িঠক করা অেটােত �চেপ বসলাম।  

স  �মারােমর রা া ধের যখন অেটা জলাভূিমর িদেক এেগােত লাগল থেমই �চােখ পড়ল চুর শামুকেখাল। খাবার খুঁজেত খুঁজেত ায় রা ার

একদম ধাের চেল এেসেছ। �  �হেডড �সায়া েহন ও কমন মুরেহন-এর সংখ াও নজর কাড়ল। িকছুটা দূের একটা াক �হেডড আইিবস ও

িকছু িপনেটল �ভেস রেয়েছ। ঘােট �পৗঁছােত খািনক �দির হেয় িগেয়িছল। তত েণ অেনেকই �নৗকা িনেয় �ভেস পেড়েছন, আবার �কানও �কানও

�নৗকার �ফরার সময় হেয় �গেছ। তাড়াতািড় �নৗকােত উেঠ বসলাম, সে  আমােদর গাইড, বাইেনাকুলার, ক ােমরা ও �সিলম আিলর একটা

বই। 

িঠক কেরিছলাম সারািদেন বার �বািটং করব,

�সইমত গাইড থেম ডানিদেকর বড়

চ ােনলিটেক �বেছ িনেয় চলা  করল।

থেমই হােতর কােছ �পেয় �গলাম াক

উইংগড ি  ও াক �টই  গডউইট। এই

ওেয়টল াে  সবেথেক �বিশ সংখ ায় পাওয়া যায়

াক �ট  গডউইট। ি  ও াক �টই

গডউইট এমন ভােব বেস রেয়েছ �যন মেন হেব

�কউ সাদা-কােলা চাদর িবিছেয় িদেয়েছ। এত

কাছ �থেক এেদর �পেয় খুব সু র িকছু ছিব

পাওয়া �গল। ওেদর যখন ছিব িনেত ম

িছলাম, �সই সময় আমােদর মাথার ওপর িদেয়

উেড় েটা রািডেশল ডাক িকছুটা দূের এেস

বসল। ধীের ধীের তােদর িদেক এেগােত

লাগলাম, িক  কােছ �যেতই উেড় �গল। িকছুটা

এেগােত �দখেত �পলাম কেয়কটা নদ�ান�

িপনেটইল আপন মেন খাবার খুঁজেছ। শীেতর

েত এরা যখন এখােন আেস, এত ল া

উড়ােনরর পর তখন এেদর শরীর একদম  থােক, তারপর এখােনর িব ীণ� জলাভূিমেত অজ  খাবার �খেয় �চহারায় আমূল পিরবত�ন ঘেট

যায়। আমরা যখন নদ�ান� িপনেটইেলর ছিব �নওয়ার ম  তখন হঠাৎ গাইড ইশারা কের �দখাল, একটা নদ�ান� �শােভলার �সই ঝাঁেকর মেধ  বেস

রেয়েছ। িক  ভাল কের �দখার আেগ ঝপাৎ কের উেড় �গল, �টরই �পলাম না। গাইড আমােদর আ  করল পের আরও কাছ �থেক ওেদর

�দখেত পাওয়া যােব।  
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ওখান �থেক �নৗকা ঘুিরেয় ডানিদক বরাবর চলেত লাগলাম। একটু দূেরই �দখেত �পলাম একিট পাপ�ল �হরন একটা আ  মা র মাছেক ধের

খপাত কের মুেখ পুের িনল। এবার চেল এলাম নদ�ান� �শােভলার-এর এলাকায়। ওখান �থেক ওেদর িকছু ভােলা ছিব পাওয়া �গেলা সে

িপনেটইেলরও। এইভােব �য কখন ঘিড়েত ায় বােরাটা ছুঁই ছুঁই �টর পাইিন, �খয়াল হল �পেটর টােন। তাড়া েড়ার জন  ভােলা কের জলখাবার

না কেরই �নৗেকােত উেঠ পেড়িছলাম, িখেদর ালাটা ভােলাই অনুভব করিছ। মাথার ওপর �রা ুর আর �পেট িখেদ, �দির না কের মািঝেক

বললাম �নৗেকা ঘােট িনেয় �যেত। ঘােট যাওয়ার রা ােতই �দখেত �পলাম একটা ওয়াব�লার �হাগলা বেনর মেধ  �ডেকই চেলেছ। ছিব পাওয়ার

জন  ওখােন িকছু ণ অেপ া করলাম। িমিনট পাঁেচক পের �দখলাম মহাশয় �বর হেলন সে  একিট কমন াইপও। আমরা ওেদর কেয়কটা ছিব

িনেয় �সাজা পােড় এেস উঠলাম। 

পােড় িফের িকছু ণ অেটার জন  অেপ া

করেত হল। �সই সময় কােন এল, একটু দূের

একিট �ছা  পািখ িশস িদেয় চেলেছ, খািনক

কােছ �যেত বুঝেত পারলাম ওটা একিট

সাইেবিরয়ান ে াট। আমােদর অেটাচালক এেস

ওিড়য়া ও িহি র সংিম েণ িকছু বলেত লাগল,

যার সারাংশ হল সামেনর �ঝােপ মেধ  একিট

িসনামন িবটান� বেস রেয়েছ, তৎ ণাৎ অেটােত

�চেপ বসলাম। �পৗঁেছ �দিখ ফুট দেশক দূের

একিট িসনামন িবটান� �হাগলা �ঝােপর মেধ

িশকােরর অেপ ায় বেস রেয়েছ। জীবেন এই

থম িসনামন িবটান� �দখলাম। কেয়কটা ছিব

তুেল আর �দির না কের মধু �বেহরার

�গ হাউেস এেস �পৗঁছলাম।  

পুেরর খাবার �রিড িছল, তাই �সাজা �টিবেল

িগেয় বেস পড়লাম। �খেত �খেত জন

কৃিতে মীর সে  পিরচয় হল, পিরযায়ী পািখর

টােন এখােন এেসেছন ওঁরা। আজ ও কাল এখােনই থাকেবন। লা  �শষ কের েটা �চয়ার িনেয় �গ হাউেসর �পছেন এেস একটু িব াম

�নওয়ার জন  বসলাম। গ  করেত করেত হঠাৎ ঘিড়র িদেক �চাখ পড়েতই �দিখ িতনেট বাজেত আর �বিশ �দির �নই। সে  সে  অেটা িনেয়

�বিরেয় পড়লাম আপাতত �শষবার মংলােজািড়র বুেক �ভেস �বড়ােত। ঘােট �পৗঁেছ গাইডেক বললাম হােত সময় কম, তাই তাড়াতািড়

বারেহেডড জ-এর কােছ িনেয় �যেত। 

মংলােজািড়েত বারেহেডড জ-এর সংখ াটা

খুবই কম। এখানকার তুলনায় আমােদর

পি মবে র গজলেডাবা বা বে র ড ােম এই

বারেহেডড জ-এর আিধক  �চােখ পড়ার

মতন। আমােদর কথা মতন মািঝভাই বাঁিদেকর

বড় চ ােনলিটেত �নৗকা ভািসেয় িদল। পড়

পুেরর িমেঠ �রা ুরটা �বশ ভালই লাগল।

থেমই আমােদর �চােখ পড়ল একিট ল

ািটনেকাল। এেদর গােয়র রং এমনই �য দূর

�থেক �দখেল িকছুেতই �বাঝা যােব না, মেন

হেব �যন মািটর সে  িমেশ রেয়েছ। �যই না

আমােদর �নৗকা কাছাকািছ িগেয়েছ, এত ণ

মািটর সে  িমেশ থাকা ায় কেয়কশ

ািটনেকােলর ঝাঁক মাথার ওপেরর আকাশটােক

�ঢেক �ফলল। এত কােছ থাকায় িকছু সু র ছিব

পাওয়া �গল। সকাল �থেকই িকছু ইসকাড�

� নেদর মাথার ওপর �ঘারাঘুির করেত

�দেখিছলাম, এখন �দিখ তারা া  হেয় এক

জায়গায় ঘাঁিট �গেড়েছ। আমরা যখন তােদর

ফেটা �তালায় ম , গাইড আমােদর নজর �ঘারাল েটা বারেহেডড জ দ িতর িদেক। অেনক দূের আপন মেন খাবার খুঁেজ চেলেছ। গাইেডর

কথা অনুযায়ী, এ বছর এরা খুব একটা কােছ আসেছ না। আমরাও খািনক অেপ া কের ওেদর কাছাকািছ �পলাম না। যাইেহাক ভােলা ফেটা নাই

�পলাম, �চােখ �তা �দখেত �পলাম এই সা না। মাশ� হ ািরয়র ও া ণী িচেলর দশ�ন-এর জন  িকছুটা এধার ওধার �নৗকা িনেয় �ঘারাঘুির

করলাম, া ণী িচেলর �দখা িমলেলও এবােরর মত মাশ� হ ািরয়র-এর �দখা �পলাম না। মংলােজািড়েত সবেথেক সু র দৃশ  হল মাশ�

হ ািরয়র-এর তাড়া �খেয় ঝাঁেক ঝাঁেক গডউইেটর নীল আকােশর বুেক উেড় �বড়ােনা। �সই দৃশ  �থেক বি ত রেয় �গলাম। �নৗকা যখন

হ ািরয়র এর �খাঁেজ এপাশ ওপাশ ঘুরেছ তখন একটু দূের একিট পােয়ড িকংিফশার মাছ �ঠাঁেট িনেয় অনবরত পাথেরর ওপর আছাড় মারেছ,

�সই দৃশ  ক ােমরা বি  করলাম। হােত আর সময় �নই, সুতরাং মািঝ ভাইেক পােড়র িদেক এেগােত বললাম। �ফরার পেথ �দখেত �পলাম

ইেয়েলা িবটান�, �বইলনস � ক, িলটল ি , � াভার, ট িবল ডাক, ওয়াটার কক, কমন মুরেহন আর � -�হেডড �সায়া  �হন। 

�নৗকা যখন ঘােটর কাছাকািছ তখন আমােদর গাইড পােশর �নৗকািটর িদেক ইশারা কের এক ব ি েক �দখাল, িযিন হেলন এই মংলােজািড়

ওেয়টল াে র পকার ন িকেশার ভুজবল। আজ এই ওেয়টল া  এর সংর েণর �পছেন ওঁর অবদান িবরাট। বছর দেশক আেগ পয�  এই

জায়গায় অবাধ �চারািশকার চলত। ন িকেশারজী তখন এখানকার মানুষজনেক �বাঝােত  করেলন �য এই সব াণীেদর �মের না �ফেল

এেদর সংর েণর মাধ েমও ভােলাভােব জীিবকা অজ�ন করা যায়। এই কােজর ীকৃিত প ওিড়শা সরকার তাঁেক 'িবজু প নায়ক' পিরেবশ

পুর াের ভূিষত কেরেছ। মািঝভাই বলল, এখনও ন িকেশারজী ায়ই িনয়ম কের এই ওেয়টল া  পয�েব েণ �বর হন।  



ঘিড়েত ায় পাঁচটা বােজ, আমােদরও পািখেদখা

এবােরর মত �শষ। �নৗকা �থেক �নেম মািঝ ও

গাইডেক তােদর াপ  িমিটেয় িদেয় অেটােত

�চেপ বসলাম � ন ধরার উে েশ ।

 

~ মংলােজািড়র আরও ছিব ~

 

া  ও পিরবার কল াণ দ েরর কি উটার অপােরটার পলাশ পা া-র শখ �ফােটা ািফ ও �বড়ােনা। 
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�যখােন Öপকথা িমেশ আেছ Åকৃিতেত

অিনÕ" �ভৗিমক

Öপকু� �ºক Õট ম±াপ || �ºেকর আেরা ছিব - ১ - ২

�যখােন ইিতহাস িমেশ আেছ পকথায়, পকথায় জিড়েয় রেয়েছ িব াস, আর িব াস িনমি ত হেয়েছ কৃিতেত - িঠকই ধেরেছন, এবােরর

যা া �সই ব চিচ�ত পকুে র পেথ। 

গােড়ায়াল িহমালেয়র ১৬,৪৭০ ফুট উ তায় ি শূল, ন াঘুি , কািলডাক শৃে র তট  হরায় এই পকুে র চারপােশ ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ

িতন-চারেশা নরক াল, যােদর মৃতু র কারণ িনেয় নানা জন িত রেয়েছ।  

যা া  সকাল সােড় আটটার হাওড়া- লালকুঁয়া উইকিল সুপার ফা  এ ে স। আমরা ই ামী- ী আঠাশ ঘ া � ন জািন� কের পেরর িদন

�বলা সােড় দশটায় িনধ�ািরত সমেয়র  ঘ া পের �পৗঁছলাম লালকুঁয়া � শেন। � শনচ র িথকিথক করেছ �নিনতাল যাওয়ার টুিরে র দেল।

আমােদর আজেকর গ ব  'ওয়ান'। লালকুঁয়া �থেক যার দূর  ২৬০ িক.িম.। আেগর �থেক  জেনর জন  গািড় বুিকং কের না রাখায় �বশ

িবপি র মুেখ পড়েত হেলা। �সৗভাগ েম কলকাতা �থেক আসা আেরকিট � িকং দেলর বদান তায় তােদর িরজাভ� করা গািড়েত জায়গা

�পলাম। �বলা বােরাটা নাগাদ গািড় হলেদায়ািনর সমতল ভূিম �পিরেয় পাহািড় রা া ধরল। এেক এেক ভাওয়ািল – রািনে ত – �গায়ালদাম –

থােরািল - িদওয়াল – মুে ািল হেয় �লাহারজং যখন �পৗঁছালাম তখন ঘিড়েত রাত �পৗেন দশটা। �লাহারজং �থেক পকু  যাওয়ার েটা � ক

ট িবভ  হেয় �গেছ, একিট ওয়ান ও অপরিট িদ া াম হেয়। অেনেক ওয়ান �থেক  কের িদ ােত �শষ কের আবার িদ া িদেয়  কের

ওয়ােনও �শষ করা যায় অথবা ওয়ান �থেক  কের ওয়ােনও �শষ হয়।  

িমিনট দেশেকর িবরিতর পর গািড় ছাড়ল ওয়ান-এর উে েশ । �লাহারজং �থেক ওয়ােনর দূর  ১৪ িকিম। ইিতমেধ  হাওয়ায় �বশ িহেমল

আেমজ। িন িত রােত সামেনর পাহাড় েলার গােয় একটা েটা আেলা �দখা যাে । �যন মেন হে  এক ঐরাবেতর গােয় �জানািক �লেগ

রেয়েছ। রা া �বশ খারাপ, আর ধ�ষ� সব �হয়ারিপন �ব । এভােব দশ িমিনট গািড় চলার পর হঠাৎ বাঁক ঘুরেত �দিখ এক িহমালায়ান

আইেব । এতবার িহমালেয়র আনােচ কানােচ ঘুেরও যা �কানিদনও �দখেত পাইিন। আইেব টা হঠাৎ রা ায় �নেম আসায় াইভার �জার � ক

কেষ গািড় দাঁড় করােলন। আমরা আনে  আ হারা, �বচারা াণীিট ভ াবাচ াকা �খেয় পাহােড়র জ েল উেঠ �গল। গািড় াট� িদেয় পেরর

বাঁকটা িনেতই আমরা ি ত। রা ার ধাের পাহােড়র গা �ঘঁেষ আরও একিট জ । কা  তার �লজ। লাল ল  তার �চাখ। দৃশ টা আমােদর

�চােখ ধাত  হেত বুঝেত পারলাম, এিট একিট পূণ�বয়  �লপাড�। এেসিছ � িকং করেত, িক  দশ�ন িমলল িট িবরল জািতর াণীর – এ �তা

�মঘ না চাইেতই জল। াইভার সােহব জানােলন – 'আপনারা ভাগ বান। এই রা ায় আইেব  �দখা �গেলও �লপাড� �দখা যায় কদািচৎ।' 

ওপের উেঠ �কমন একটা হেয় �গলাম। যখন ওয়ান-এ

�পৗঁছালাম, ঘিড়র কাঁটায় রাত সােড় দশটা। রা ায়

অেপ া করিছল আমােদর গাইড বলবীর িসং িব ।

বলবীর িনেয় এল তার িনেজর বািড়েত। এত রােতও

বািড়র অন ান  সভ েদর উ  অভ থ�নায় আমরা

আ ত। গরম জেল হাত মুখ ধুেয় গরম গরম িট,

চানা, ও িম ড সবিজ �খেয় ক েলর তলায় ঢুেক

পড়লাম। পরিদন পািখর ডােক ঘুম ভাঙল। তাড়াতািড়

হাত মুখ ধুেয়, াতরাশ �সের �তির হেয় িনলাম

আমােদর থমিদেনর � িকং-এর জন । আজেকর

গ ব  'ঘােরািল পাতাল'। দূর  ৮ িকিম, উ তা

১০,০০৮ ফুট। ওয়ান িজপ া  �থেক পাঁচেশা িমটার

এেগােতই পাইেনর জ েলর মেধ  পড়ল লাটু �দবজীর

মি র। বলবীেরর ব ব  অনুযায়ী পকুে র যা া

র আেগ লাটু �দবজীর অনুমিত িনেয়ই এেগােত হয়।

�দবতার কােছ সফল ও সু  ভােব �ফরার াথ�না

জািনেয় এিগেয় চললাম। ২ িকিম. হা া চড়াই �ভেঙ

�পৗঁছলাম 'রানকা ার'। জায়গাটা �বশ সু র। এখােন

বনদ রেক সিচ  পিরচয়প  �দখােত ও েবশ মূল  জমা িদেত হয়। এখান �থেক আশপােশর পাহাড়, জ ল, িনেচ �ফেল আসা ওয়ান ােমর

৩৬০ িডি  িভউ �দখেত পাওয়া �গল। পথ ধীের ধীের ওক-পাইেনর জ েলর মধ  িদেয় নীলগ ার িদেক নামেত থাকল। নীলগ া �পেরােতই

আবার চড়াই । এরপর �থেক জ ল আরও ঘন হেয় উঠল। বলবীেরর নানা অিভ তার কথা নেত নেত �বলা িতনেট নাগাদ �পৗঁছলাম

'ঘােরািল পাতাল।' 

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংল
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�পৗঁেছ �দিখ একিট নামজাদা � িকং প �গাটা মাঠ

জুেড় তােদর তাঁবুর �মলা বিসেয়েছ। এই শা

পিরেবেশ িনেজেদর কৃিতর মেধ  সে ািহত রাখেত

একটু উঁচু জায়গােতই তাঁবু �ফললাম। �যখান �থেক

পুেরা 'ঘােরািল পাতাল' �দখা যাে  িক  � িকং

েপর �কালাহল অতটা কােন আসেছ না। পাহােড়র

সে  খুব চুিপসােড় �নেম এল। বািক � কারেদর সে

গ জব করেত করেত এখানকার একমা  অ ায়ী

ধাবােত আটটা নাগাদ আমােদর রােতর খাবােরর ডাক

পড়ল। কনকেন ঠা ায় গরম গরম িখচুিড়, পাঁপড়

স াঁকা, িডমভাজা ও িঘ – সারািদেনর াি েক এক

িনেমেষ দূর কের িদল। রাত বাড়েত থাকায় ঠা াও

বাড়েত থাকল। তাই আর সময় ন  না কের তাঁবুেত

িগেয় ি িপং ব ােগর মেধ  ঢুেক পড়লাম। 

�ভার সােড় পাঁচটায় বলবীর �বড িট িদেয় ঘুম ভাঙাল।

তাঁবুর বাইের এেস �দিখ চারিদেক গাঢ় িন তা

�লেগ রেয়েছ। গাছ �থেক কেনা পাতা খসার

আওয়াজও �যন কােন িবঁধেছ। পুব আকােশ হা া

�মেঘর আেমজ। �বলা বাড়েল আবহাওয়া খারাপ

হওয়ার আশ ায় তাড়াতািড় �তির হেয় িনলাম। আজেকর গ ব  '�বিদনী বুিগয়াল' (ঊ তা ১১,৬০০ ফুট) ভায়া 'আিল বুিগয়াল'; আলু পেরাটা

আর কিফ �খেয় যখন যা া  করলাম ঘিড়েত সকাল সাতটা। পাহািড় জ েলর রা ায় এবার ভােলাই চড়াই-এর াদ পাি । েম েম ি -

লাইন পাতলা হেত  কেরেছ। ঘন মহী েহর বদেল �চােখ পড়েছ �ছাট �ছাট রেডােডন েনর �ঝাপ। এবারও এপেথ চলেত িগেয় �দখা হল

কলকাতা �থেক আসা �সই � িকং দেলর। আলাপ হল ওেদর � ক িলডার কমবয়সী িক  অিভ  সুেচতেনর সে । এখােন �বশ িকছু জায়গায়

রা া খুব িপি ল ও কাদায় ভিত�। তাই একটু সেচতন হেয় সুেচতেনর িবিভ  � িকং অিভ তা নেত নেত �পৗঁেছ �গলাম আিল বুিগয়াল।

এিশয়ার বৃহ ম এই বুিগয়াল বা ঘাস জিম। সম  বুিগয়ালিট িব ৃত কুিড় বগ�িকিম জায়গা জুেড়। মু  দৃি েত �সই সবুজ গািলচায় ঘুের �বড়ােল

�ঘাড়া ও �ভড়ার দেলর সে  নীল আকােশর সািময়ানার িদেক তািকেয় থাকেত থাকেতই অনায়ােস সারাটা িদন কািটেয় �দওয়া যায়।

ক ােল ােরর ছিবর মতন আিল বুিগয়াল �দখেত িগেয় কখন �য �দড় ঘ া �কেট �গেছ বুঝেত পািরিন। তাই আর �দির না কের হাঁটা  করলাম

�বিদনীর উে েশ ।  

আিল �থেক �বিদনী যাওয়ার রা া থম িদেক চড়াই

হেলও পেরর িদেক বুিগয়ােলর ঢােলর মধ  িদেয় �নেম

�যেত দা ণ লাগল। �বিদনীেত �পৗঁছালাম �বলা

িতনেটয়। �সখােন �পৗঁেছ �দিখ এ �তা � কারেদর

মহািমলন বেসেছ। যতটা স ব িনেজেদর তাঁবু এক

�কালাহলহীন না হেলও অেপ াকৃত শা  জায়গায়

লাগালাম। েম আবহাওয়ার পিরবত�ন হেত 

করল। �দখেত �দখেত ধূ াকৃিত �মেঘর চাদর সম

জায়গাটা াস কের িনল।  হল হা া �থেক মাঝাির

বৃি । তার সে  কনকেন ঠা া হাওয়ার দাপাদািপ।

ি শূল ও ন াঘুি র পাদেদেশ এেসও তােদর �দখেত

না পাওয়ায় এক তী  আে প হল। এখােনও অ ায়ী

ধাবােত বািক � কারেদর সে  গ  কের রাত আটটার

মেধ  খাবার �খেয় তাঁবুেত িগেয় ি িপং ব ােগর মেধ

েয় পড়লাম। 

সারারাত হাওয়ার দাপেট ভােলা কের ঘুম হল না।

�ভার হেত �দিখ আবহাওয়ারও িবেশষ িকছু পিরবত�ন

�নই। বরং নীচ �থেক আরও �মঘ এেস ওপের জমা হে । সময় ন  না কের চটজলিদ �তির হেয় িনলাম আমােদর পেরর গ ব  'পা ার নাচানী'

-র জন । উ তা ১২,৭০০ ফুট, দূর  ৫ িকিম., ২০০ িমটার মেতা এেগােতই পড়ল '�বিদনী কু ।' িব ৃত ঘাসজিমর মেধ  এই কু  �বশ

দৃি ন ন। এই মাঠ বা ঘাসজিমর অপর নাম হল 'িশরেদাতা', অথ�াৎ এখােন �দবী গ�া মিহষাসুেরর মু ে দ কেরিছেলন! �বলা বাড়েত থাকেল

�মঘ কাটেত  করল। �মেঘর আড়াল �থেক থেম দৃশ মান হল ি শূল ও ন াঘুি , বাঁিদেক �দখা যাে  �চৗখা া, নীলক , ব র পু  ও

আিদ পব�েতর মাথা। নীল আকােশর ক ানভােসর ওপর দ ায়মান ি শূল ও ন াঘুি  ও চারপােশ িব ৃত সবুজ বুিগয়ােলর দৃশ  ধু িলেখ �কন

DSLR-এও ফুিটেয় �তালা স ব নয়। মানুষ �য কত ু  এই বৃহ র কৃিতর কােছ তা হয়ত এই িবশালে র পাদেদেশ দাঁড়ােল তেবই

অনুভব করা যায়। 

কৃিতর রেঙর ছটা �দখেত �দখেত  িকিম দূের '�ঘাড়ােলাটািন'-�ত এেস �পৗঁছলাম, �ঘাড়ােলাটািন �থেক �দড় িকিম এেগােতই �চােখ পড়ল

কািলডাক িপক। এখান �থেক পা ার নাচানী �দড় িকিম - রা া সংকীণ� হেলও �মাটামুিট সমা রাল। পা ার নাচানী �পৗঁছালাম �বলা একটায়।

'ঘােরািল পাতাল'-এর পর এই পা ার নাচানীর কেয়কিট িবেশষ জায়গােতই �মাবাইল �নটওয়াক� পাওয়া যায়। এখােন রেয়েছ িট অ ায়ী ধাবা

ও বনদ েরর ফাইবার �ট -এর ব ব া। তাড়াতািড় �পৗঁেছ যাওয়ােত আমরা পা ার নাচানীেত না �থেম খািনকটা এিগেয় রইলাম 'কালু

িভনায়ক'-এর িদেক। সে  �থেক বৃি   হল। রাত বাড়ার সে  সে  �স তার কট মূিত� ধারণ করল। সে  দ�া  হাওয়ার দাপট। মেন হে

এই বুিঝ তাঁবু সেমত আমােদর উিড়েয় িনেয় চেল যােব।  

সকােলও পিরি িতর �কানও পিরবত�ন হল না। ঘন �মেঘর কুয়াশায় দশ িমটােরর �বিশ দৃি েগাচর হে  না। বলবীেরর সে  পরামশ� কের িঠক

করলাম এই াকৃিতক েয�ােগর মেধ  আর ওপের ওঠা স ব নয়। কুিকং �ট  ও টয়েলট �ট  এত হাওয়ায় লাগােনা স ব হে  না, তাই

ক া সাইট পিরবত�ন কের পা ার নাচানীেতই �নেম যাবার িস া  িনলাম। �সখােন অ ত বনদ েরর ফাইবার �ট -এ থাকা ও অ ায়ী ধাবােত

খাবার পাওয়া যােব। �পৗঁেছ �দখলাম আমােদর মেতা অেনক � কাররাই কৃিতর মুেখর িদেক তািকেয় আেছ।  হল �ধেয�র পরী া। িনিদ�

িদেনর মেধ  নামেত না পারেল �ফরার � ন িমস করার স াবনা আেছ। অবেশেষ কৃিতর মূিত� শা  হল পুর িতনেটয়। েম আকাশ

পির ার হেত  করল। হাওয়ার দাপটও িকছুটা কেমেছ। আরও একিট � িকং প, তােদর গাইড, আমরা ও বলবীর িমেল িস া  িনলাম

আবহাওয়ার এই সুেযাগটা ন  হেত �দওয়া যােব না । িঠক করলাম রােতই আমরা � ক করব। পা ার নাচানী �থেক কালু িভনায়ক (১৪১৮৬

ফুট)  িকিম, �সখান �থেক এক িকিম দূেরর 'বা য়াবাসা' হেয় পা ার নাচানীেত িফের আসব। গাইডরা িকছুেতই থেম রািজ হেত চাইিছল না,



তােদর ভাষায় এটা ধু ঃসাহিসক নয় পাগলােমাও

বেট। আমরা �গাঁ ধের বসলাম, কালও যিদ সকাল

�থেক কৃিতর এই িবড় না  হয় তাহেল এত ক

কের এত দূর এেস আমােদর িফের �যেত হেব।

অবেশেষ আমােদর দৃঢ় মেনাভাব �দেখ গাইডরা রািজ

হল। বাইের তখন চাঁেদর আেলার বন া বেয় চেলেছ।

ি শূেলর মাথার ওপর চাঁদ �যন েপা গলােনা জল

সম  পাহােড়র ওপর �ঢেল িদেয়েছ। আর ল  ল

তারা মিণ মািনক , জহরেত খিচত কােলা চাদর িদেয়

�সই পব�তশৃ েক জিড়েয় ধেরেছ। এ দৃশ  আমৃতু

আমার ৃিতর � েম ব ী হেয় রইল। 

ঈ েরর কােছ আমােদর সু  ও সফলভােব িফের

আসার াথ�না জািনেয় রাত দশটায় ছ'জেনর দল ও

'জন গাইড িমেল যা া  করলাম। সে  ধু

েয়াজনীয় িকছু িজিনস - জল, কেনা খাবার, ওষুধ,

পে া, �হডলাইট, ক া ন, টচ� ও ওয়ািকং ি ক।

বলবীর জানাল তার জীবেনও এমন ঃসাহিসক

অিভ তা এই থম, বাইেরর তাপমা া তখন

িহমাে র িনেচ। গাইডেদর সতক� হরায় আমরা

স প�েণ এিগেয় চললাম। একটা ভুেলর মা ল

এখােন অেনক। দেলর েত েক এেক অপেরর

িত খুব সেচতন। ঘিড়েত তখন রাত �দড়টা,

�পৗঁছলাম কালু িভনায়াক। এই পেথ সবেথেক

খাড়াই রা া হল পা ার নাচানী �থেক কালু

িভনায়াক। একটা �ছাট পাথেরর মি েরর

িভতের 'িবনায়ক' অথ�াৎ গেণেশর কৃ বেণ�র মূিত�

রেয়েছ। িণেকর িবরিত িনলাম এখােন। �বশ

িকছু জায়গায় হা া বরেফর আ রণ। তাপমা া

আরও িন গামী মেন হল। এই অব ায় �বিশ ণ

বেস থাকেল হাইেপাথারিময়া হওয়ার আশ া

থােক। তাই আবার হাঁটা  করলাম

বা য়াবাসার িদেক। দূর  ১.৮ িকিম.। রা া খুব

খাড়াই নয়, তেব চারিদেক হাজার হাজার

পাথেরর ক পেড় রেয়েছ। এইভােব হাঁটেত

হাঁটেত 'বা য়াবাসা'-য় �পৗঁছলাম যখন, ঘিড়েত রাত িতনেট। 

বা য়াবাসা হল পকুে  �পৗঁছােনার �শষ

ক াি ং াউ । সব � কারই অ ত একটা রাত

বা য়াবাসােত কাটায় উ তার সে  শরীরেক

মানােনার জন । বা য়াবাসােতও রেয়েছ একিট

অ ায়ী ধাবা। বনদ েরর ফাইবার �ট -এ

িণেকর িবরিত ও হা া খাওয়া দাওয়ার পর

আবার হাঁটা  করলাম �শষ গ ব  পকুে র

পেথ। গাইডরা বলেত থাকল, যত তাড়াতািড়

স ব িফের আসেত হেব। �বলা বাড়েলই বরফ

নরম ও িপি ল হেত  কের। বা য়াবাসা

�থেক পকুে র দূর  মা  িতন িকিম। আকাশ

পির ার থাকেল এখান �থেক িহমালেয়র এমন

অপ প �নসিগ�ক �শাভা এই � ক েটর

�কাথাও আর �দখা যায় না। িদেনর আেলায়

এখান �থেকই জুনার গিল পাস ও পকুে র

রা া �দখেত পাওয়া যায়। চতুিদ�েক ধু পাথর,

�কাথাও �কাথাও �মাটা বরেফর চাদেরর আ রণ

- ক া ন পের খুব সতক�তার সে  এিগেয় চেলিছ। থম এক ঘ া �হঁেট 'িছিরং'-এ �পৗঁছালাম। এখান �থেক পকুে  ওঠা । বরেফর ওপর

িদেয় সােপর মত এঁেকেবঁেক চেলেছ রা া। বাতােস অি েজেনর পিরমাণ কম থাকায় খুব তাড়াতািড় দম �শষ হেয় আসেছ। িকছুটা এিগেয়ই

সকলেক িব াম িনেত হে । আকােশর আেলা-আঁধাির ভাব যখন কাটেত  কেরেছ পকু  �দখা িদল �চােখর সামেন। ি শূল ও ন াঘুি র

মেধ  একিট বািটর মেতা আকৃিতর এই পকু । সম  কু িট জেম এক নীলাভ বলয় সৃি  কেরেছ। পাড় �থেক কু  পয�  �মাটা বরেফর আ রণ।

দিড় ও আইস-অ া  না থাকায় আমরা িনচ অবিধ �পৗঁছেত পারলাম না। তাই কুে র ওপর অংেশ দাঁিড়েয়ই তার অপ প �শাভােক �চাখ ভ'�র

উপলি  করলাম। বছর -িতন মাস ছাড়া সব�দাই বরফ জেম থােক এই কু । চারিদেক চুর বরফ থাকায় �সই ব চিচ�ত নরক াল েলাও

দৃশ মান হল না। ধু একিট পাথেরর ওপর একিট খুিল ও িকছু হাড়-�গাড় �দেখই মনেক সা না িদলাম। ব  ক  কের �পৗঁছেনা �সই আকাি ত

পকু েক �ছেড় আসেত মন চাইিছল না। িক  �ফর কৃিতর কু ন �দেখ আর সময় ন  না কের �ফরার পথ ধরলাম।

িক িক �নেবন - 
�যেকান �ºক এর জন± ব±াকপ±াক খুব জÕরী। মেন রাখেত হেব তােত �যন চলার পেথর সকল Åেয়াজনীয় িজিনস থােক ও সবিমিলেয় ওজন দশ �কিজর মেধ±
হওয়াই বা�নীয়। Åেয়াজনীয় িজিনেসর একিট তািলকা �দওয়া হল - 
১) ব±াকপ±াক �যন প�াশ িলটার áমতাসU< হয়। বৃিx �থেক বাঁচার জন± ব±াগ কভার বা Dাি�ক িসট থাকা দরকার। 
২) ি�িপং ব±াগ, ইনার সহ (ভাড়া পাওয়া যায়)। 
৩) ক±ািUং �ট+, ি�িপং ম±ােºস (ভাড়া পাওয়া যায়)। 



৪) হাই অ±ােíল, ওয়াটার Çফ, ভােলা িµিপং ও হাbা জুেতা। (উদাহরণ- Quecha, Forclaz-500)। 
5) ি�পার, ক±াVন (বরেফর উপর হাঁটার জন±), িতন �জাড়া উেলন �মাজা। 
৬) ১০০% U/V �ÅােটেÕড সানëাস, সান ি²ম, �বােরালীন বা �কাf ি²ম, সাবান, স±ািনটাইজার, �ভজা বা Øকেনা িটসু±।  
৭) ওয়ািকং ি�ক (ভাড়া পাওয়া যায়)।  
৮) ছুিড় ও দিড়, পিলিথন (আবজ�না এক জায়গায় রাখার জন±) �ফিভকুইক, �সফিটিপন, কপূ�র। 
৯) �জারােলা টচ� ও �হড ল±াU। 
১০) ¿/িতন �জাড়া হালকা জামা কাপড়, º±াক সুট, ফুল �সােয়টার, কান ঢাকা টুিপ বা বালােকাভা, থােম�াকট, ওয়াটারÇফ ëাভস, �ফদার জ±ােকট (ভাড়া পাওয়া
যায়) উইি�টার, পে�া অথবা �রনেকাট। 
১১) খাবােরর মেধ± – Øকেনা ফল, িব�ুট, ·েকাজ, লেজ>, বাদাম, �ছালা, ছাতু। এছাড়া অ�ায়ী ধাবায় খাওয়া দাওয়া �গাটা Õট জুেড়ই আেছ। 
১২) ওষুধ: - কি«েGম, র ±া+±াক-১৫০, �²প ব±াে.জ, ব±া. এড, ডাইিজন, কটন বল, ও.আর.এস., �মেºািজল, নরGä, স±ািরডন, ভিলিন �� বা বাম, মাসল
িরল±ােÕ+ �মিডিসন (মােয়াে�স), �কাকা-৬০, প±ারািসটামল, �বটাডাইন �লাশান, �ডটল। এছাড়া �কউ যিদ �কান ওষুধ আেগ �থেক ব±বহার কের থােকন, তা
অবশ±ই সেò �নেবন। ডা×ােরর সেò পরামশ� কের িনেত ভুলেবন না। 
১৩) ক±ােমরা ও ক±ােমরার বাড়িত ব±াটাির ও পাওয়ার ব±াí 
১৪) �নিনতাল ও আলেমাড়ােত িবিভ< ব±ােíর এিটএম আেছ। তাই Åেয়াজনীয় টাকা �সখান �থেক তুেল �নওয়া ভােলা। এর ওপেরর �ছাট জনপেদর এিটএম´েলােত
িলí �ফিলওেরর সZাবনা থােক। 

িকভােব যােবন - 
হির¥ার �থেক ওয়ােনর দূর£: ৩০০ িকিম, বােস �যেত সময় লােগ �মাটামুিট বােরা ঘ�া  
* বাস সািভ�স ঋিষেকশ �থেক �লাহারজং-এর মধ± িদেয় ওয়ান পয�1। ছাড়ার সময়ঃ- উভয় জায়গা �থেকই �ভার 4.00 �ট। 
¼াইভােরর �ফান ন«রঃ 07361720082/ 09760220082 

লালকুঁয়া �থেক ওয়ােনর দূর£ ২৬০ িকিম, সময় লােগ �মাটামুিট দশ ঘ�া 
�শয়ার িজপ ভাড়া পাওয়া যায় হালিদয়ািন �থেক িদয়াল (ভায়া �গায়ালদাম)। িদয়াল �থেক �লাহাজং যাওয়ার বাস সািভ�েসর ব±ব�া আেছ। িদয়াল �থেক বাস ছােড়
িবেকল 4.30 �ট এবং ওয়ান-এ �পৗঁছায় স9±া 6.30 টা। িদয়াল �থেক �শয়ার িজপও ভাড়া পাওয়া যায়। গািড় বুিকং-এর জন± সরাসির �ফান করেত পােরন - মেহশ,
�ফানঃ- 09410556851 / 09557436527 
* Åাকৃিতক দূেয�াগ বা ধেসর জন± সময়সূচী পিরবত�ন হেত পাের। তাই আেগ �থেক বাস বা গািড়র ¼াইভােরর সােথ কথা বেল রাখাই ভােলা। 

�কাথায় থাকেবনঃ-  
�লাহারজং-এ ট±ািä �±াে.র কােছ িপেঠ থাকার জায়গা অেনক´েলাই আেছ। ওয়ােন �হােটল/�হাম �� ছাড়াও গােড়ায়াল ম�ল িবকাশ িনগেমর ডরেমটির �ºকারস
হাটও রেয়েছ, িজএমিভএন ওেয়বসাইেট িগেয় আেগ �থেক বুিকং করা যায়। এছাড়া ¿িট ফের� হাটও রেয়েছ। বাকী �ºকপেথ িনেজেদর তাঁবু িনেয় যাওয়াই বা�নীয়।
গাইডেক জািনেয় রাখেল �সও আেগ �থেক তাঁবুর ব±ব�া কের রােখ।

Öপকু� �ºক Õট ম±াপ || �ºেকর আেরা ছিব - ১ - ২

ব জািতক সং ায় কম�রত অিন ে র �ছাটেবলা �থেকই নানান মণ পি কা, িবভূিতভূষণ বে াপাধ ায়, বু েদব হ,

�সয়দ মু াফা িসরাজ, উমা সাদ মুেখাপাধ ায়, িজম করেবট পেড়, িবিভ  �লখায় বিণ�ত জায়গা িলেক �দখার এক

তী  আকা া �তির হেয়িছল। মুি র াদ �পেয়েছন কেলেজ উেঠ। ২০০৫ �থেক আজ পয�  পি মবে র আনােচ-

কানােচ তথা �দেশর িবিভ  রােজ  ও কম�সূে  িবেদেশর এমন অেনক জায়গা �দেখেছন, যার নাম হয়েতা কম মানুষই

েনেছন। জীবেন খুব সহজ িতনিট িবষেয় িব াস কেরন – যা �দখব, যা িশখব এবং যা খাব - তাই-ই সে  যােব,

বািক সব এই পৃিথবীেতই পেড় থাকেব। �সই ল েক বা বািয়ত করেত পাহাড়, জ ল, সমুে র অেমাঘ টােন িনর র

ছুেট চেলেছন।

 

    
�কমন লাগল : - select -
মত  িদেয়েছন  : 
গড়  : 0.00
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িদন িতেনেকর ভুটান

সUত �ঘাষ, সায়ি1কা �ঘাষ

 

~ ভুটােনর তথ± ~ ভুটােনর আরও ছিব ~

ভুটান স েক� আমােদর আ হ িছল দীঘ�িদেনর। িহমালেয়র �কােল �ছা  একটা �দশ। াকৃিতক �সৗ য�, শাি  মু  কের। �কানও জনজািতর

জীবনধারণ স েক� জানার আ হ অসীম, তেব ভুটান �দশটার যা সবেথেক �বিশ টােন �সটা হল এেদেশ উ িতর মাপকািঠ িজিডিপ বা স

�ডােমি ক � াডাকশেন নয় বরং নািক স হ ািপেনস ইনেডে  মাপা হয়। এ �তা �গল আমােদর একজেনর কথা। আর অন জেনর টানটা

িহমালেয়র ভূতে । আকষ�েণর �  আলাদা হেলও গ ব টা িমেল িগেয়িছল। কােজই মা  পাঁচিদেনর ছুিটেত গত বছর �ফ য়াির মােসর �শেষ

জেন �বিরেয় পেড়িছলাম ভুটােনর উে েশ । 

ফু েশািলং (Phuentsholing) যখন �পৗঁছলাম, �বশ রাি  হেয় �গেছ। ওপার �থেক যারা িদেন কাজ করেত বা �কানও ব বসািয়ক উে েশ

এেসিছেলন, তাঁেদর �বিশর ভাগই িফের �গেছন িদনাে , িনরাপ ার ীেদর ব তাও অেনক কেম �গেছ। �ছা  িক  ভীষণ ব  আর হ েগােল

অভ  একটা জনপদ এখন �যন া  হেয় পেড়েছ। া  হেয় পেড়িছলাম আমরাও, বাগেডাগরা এয়ারেপাট� �থেক ফু েশািলং �পৗঁছেত ায়

পাঁচ ঘ া সময় �লেগিছল। ট াি চালক িবপুেলর ভাড়া িমিটেয় িদেয় �হােটেল উঠলাম। আমােদর আজেকর িঠকানা �হােটল ডামেচন। 

ভুটান নামটার উৎপি  িনেয় অেনক মতবাদ

আেছ। িত তী আর এখানকার অিধবাসীেদর

কােছ এিট অেনক নােম পিরিচত িছল �যমন �লা

য়ু ল (Lho Yul - যার অথ� দি েণর �দশ,

কারণ এিট িত েতর দি েণ অবি ত), �মন জং

(Men Jong - ওষিধ ভূিম), মঁয়ু ল (Mon
Yul - অ কােরর �দশ কারণ এই অ েল

�বৗ ধম� তখনও িবেশষ চার পায়িন), �লা মঁ

খা-িজ, �সনেদন জং (Lho Mon Kha -

zhi, Tsenden Jong - এেস  বা ধূেপর

ভূিম)। তেব সাধারণভােব ধারণা করা হয় �য

ভুটান কথািট এেসেছ ভারতীয় শ  'ভুিটয়া'

(Bhutia/Bhutea) িকংবা �নপািল শ

'�ভােট' (Bhotay) �থেক। িকছু ভারতীয় এবং

অ-িত তীয় �লখায় '�ভাতা া' (Bhotanta) কথািটর উে খ পাওয়া যায়। তেব িকছু ভুটািন িব ন মেন কেরন ভুটান নামিট এেসেছ বুমথাং

(Bumthang) �থেক। বুমথাং ভুটােনর মধ ভােগ অবি ত। গাওয়াং নামিগয়াল (Ngawang Namgyal)-এর পূব�বত�ী সমেয় িত তীয়

�লখায় ভুটান (Bhutan) বা ুক য়ু ল (Druk Yul)-এর �কানও উে খ পাওয়া যায়না বরং বুমথাং-এর উে খ পাওয়া যায়। দীঘ� �রফাের

আর ইিতহাস হাতড়ােত হাতড়ােত কখন ঘুিমেয় পড়লাম বুঝেতও পািরিন। 

অেনক �ভাের ঘুম ভাঙল। ভুটােনর এেকবাের দি ণ াে  এই ফু েশািলং। পি মব  হেয় ভারত �থেক ভুটােনর েবশপথ, তেব ভারতীয়েদর

ফু েশািলং অবিধ �যেত িভসা িকংবা পারিমট দরকার হয়না, এর আেগ �যেত �গেল লােগ। আমরা যাব িথমফু (Thimphu), তাই ফু েশািলং

�থেক পারিমট �বর করেত হেব। ইিমে শন অিফস সামেনই। ফম� পূরণ কের ল া লাইেন দাঁড়ােত হল। সাহায  দরকার মেন হেতই �পেয়

�গলাম অবনীশেক, বােয়ােমি ক ইত ািদেত আর �বিশ সময় লাগল না, পারিমট হােত এবার গািড় �খাঁজার পালা। অবনীশ �যাগােযাগ কিরেয়

িদল অিনলদার সে । অবনীশ, অিনলদা জেনই �নপািল, বাংলাও ভােলা বলেত পাের, �গট পার হেয়ই জয়গাঁওেত বািড়। ভারত আর ভুটান

সীমাে  অবি ত জয়গাঁও ভারেতর া ীয় জনপদ, পি মবে র আিলপুর য়ার �জলার অ গ�ত। মূলত বাঙািল আর �নপািল জনবসিত। িথমফুর

উে েশ  আমােদর রওনা হওয়ার কথা �বলা একটায় আর এখন এগারটা �বেজ �গেছ। � কফা  করা হয়িন, ান �সের লাে র অড�ার িদলাম।

খাওয়ার সময় িছলনা, তাই �বঁেধ িনেয় রওনা হলাম িথমফুর উে েশ । পেরাটা, ত ুির িচেকন আর রায়তা। অিনলদা একটু �লট কেরিছল।

রওনা হলাম তখন ায় �দড়টা। 

�তাস�া নদীর পাশ িদেয় গািড় চলল, রা াটা িপেচর নয়, কাঁচা। কােজই গািড়ও চলল �হলেত লেত। �তাস�া ানীয় �লােকেদর কােছ আমু ছু

(Amo Chhu) নােম পিরিচত। িত েতর চুি  ভ ািল �থেক �তাস�ার উৎপি । �মাট ৩৫৮ িকেলািমটার �দেঘ� র ১১৩ িকিম পথ িচেনর মেধ

িদেয় অিতবািহত আর ১৪০ িকিম ভুটােনর মেধ  িদেয়। আমু ছু খুব সু র, অেনকটা ছিবর মতন, তেব �বশ খরে াতা। আমােদর গািড়র পারিমট

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংল

http://amaderchhuti.com/
http://amaderchhuti.com/info/bhutan.php
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=91


�বর করেত হেব যিদও �সটা অবনীশ আর

অিনলদার দািয় । গািড় থািমেয়  হল

�তাস�ার সে  আমােদর �ফােটােসশন। যতটা

পারা যায় ক ােমরার �লে  বি  করা। একটু

�দির হল, তা �হাক, িক  �তাস�ার ৃিত সে

�নবনা �সটােতা আর হয়না। এবেড়ােখবেড়া

পাথুের রা া �শষ হল, �পৗঁছলাম ভুটান

সরকােরর অিফেস। গািড়র পারিমট �বর করেত

ায় আধঘ া লাগল। অবনীশেক িবদায় জািনেয়

এবার িপচরা া ধরল গািড়। 

আমােদর সে  খাবার আেছ, আর সকাল �থেক

আেপেলর জুস ছাড়া আর িকছুই খাওয়া হয়িন।

�তাস�া �বশ ভুিলেয় �রেখিছল। অিনলদা িকছুই

�খেত চাইল না, �শষপয�  একটু িনল। খাওয়া,

গ  আর গান �শানা - পাহােড়র গা �বেয়

উঠেত লাগলাম উঁচুেত। িলেথােটে ািনক ম াপ,

�মটামরিফক অবেসরেভশন, �সিডেম  িসিরজ

ইত ািদ নানান তথ  উেঠ এল পথ চলেত

চলেত। একজন � াতা, আর একজন ব া।

ভূত িবেদরা গেবষণায় জািনেয়েছন �য

িমেয়ািসন যুেগর িলউেকা ানাইেটর

(Leucogranite) চাদরিট দি ণ িত তীয়

িবচু িতর সে  সংযু , িক  ভুটান �দেশর

দি ণভােগ �সটা ধীের ধীের কেম �গেছ।

ভুটােনর ভূতে র সে  ইিতহােসর �বশ িকছুটা

সাদৃশ  �পলাম। ভুটােন �বৗ ধম� ধানত িত ত

�থেকই চার পায়, ভুটানেক ধম�ীয় ও িশি ত

কের এবং সাং ৃিতক ও সামািজকভােব গেড়

ওঠার অনুে রণা �দয়। পরবত�ীকােল

সেতেরােশা শতেক অ ত চারবার িত ত

�মা লেদর সে  িমিলত হেয় আ মণ কের

ভুটানেক, যিদও চারবারই তারা জহাব ং

(Zhabdrung) এর �সন েদর কােছ

পরািজত হয়। 

পাহােড়র রা ার বাঁেক এক বয়  মিহলা কমলােলবু িবি  করেছন, াি েকর প ােকেট ভের ভের রাখা। সাইজ অনুযায়ী দাম। আমরাও একটা

টুকির িকনলাম েশা টাকা িদেয়। ভুটােন ভারতীয় মু া চেল। এটা অবশ  �হােটেলও �দখিছ। আমরা এখনও পয�  ভারতীয় মু াই িদেয়িছ, তেব

ব ালা টা ভুটানী টাকায় (Bhutanese ngultrum) �ফরত িদেয়েছ সব জায়গায়। েটা মু ার িবিনময় মূল  এক, তাই �কানও অসুিবধা

হয়িন। কমলােলবু �খেত �খেত চললাম িতনজেন। �খাসা েলা রা ায় �ফিলিন, কৃিত তার �সৗ েয� র ডািল সািজেয় �রেখেছ। মু  হি  আমরা।

অিনলদা হােতর তালুর মতন �চেন ভুটান, তবুও িতবােরর মতন এবােরও �স আবার � েম পড়েছ। মােঝ মােঝই দাঁিড়েয় ফেটা তুলিছ,

অিনলদারও �কানও াি  �নই। 

আঁধার হেয় আসেছ। একটু তাড়াতািড়ই সে  �নেম

এল। আেগই �হােটেল �ফান কের িরজারেভশন কের

�রেখিছলাম। একটু মুশিকল হল �হােটল 'ওেসল'

খুঁজেত। আসেল খুব পুেরােনা নয় বেলই অসুিবধাটা

হল। �বশ কেয়কজনেক িজে স কের �কানও লাভ

হল না আর আমােদর ই ারেনট আর �ফানটাও

চলিছল না। �শেষ ল াপটেপ �সভ কের রাখা

িঠকানাটা �দেখ �পেয় �গলাম। অিনলদার িঠকানা

আলাদা। আমােদর �পৗঁেছ িদেয় চেল �গল। এবার

আজেকর মতন িডনার �সের ঘের ঢুেক িব াম। �রড

রাইস আর জাসা মা  (Jasha Maru)

আমােদর িডনার। এই �রড রাইস হল একধরেণর

weedy রাইস। ভুটােনর িন  উ তায় ইি কা আর

উ  উ তায় জােপািনকা ধােনর চাষ হয়। নলাম,

�রড রাইস-এর ঔষিধ ণ আেছ। জািন �রড রাইস

�বিশ মা ায় িমনােরল ধারণ কের যা শরীেরর জেন

সাধারণত ভােলা, িক  অিধক তথ  জানা �নই।

�হােটেলর �শেফর কােছ নলাম এিট তাড়াতািড়

িস  হয়, �ট টা জেনরই খুব ভােলা �লেগিছল। জাসা মা  হেলা মশলাদার িচেকন।  

ঘুম ভাঙল যখন, নরম �রাদ িবছানায় এেস পেড়েছ। উঠেত হেব। � কফা  কের লাউে  এেস �দিখ অিনলদা িঠক সমেয় এেস �গেছ। �সই

আমােদর গাইড। থেমই �গলাম ন াশনাল �মেমািরয়াল �চােত�ন । ভুটােনর ভাষা Dzongkha, বাংলায় উ ারণ দাঁড়ায় 'জনক া'।

Dzongkha ভাষায় �চােত�ন কথাটার অথ� �বৗ  প বা �বৗ  মি র। ন াশনাল �মেমািরয়াল �চােত�ন শহেরর দি ণ-মধ ভােগ �দােয়বুম লাম

(Doeboom Lam)-এর ওপের অবি ত। ফলেকর �লখা তথ  �থেক জানলাম ১৯৭৪ সােল মহারািন ফু েশা �চােদন ওয়াংচুক

(Phuntsho Choden Wangchuck) ও তাঁর পু  তৃতীয় ুক িগয়ালেপা (Druk Gyalpo) মহারাজা িজগেম �দারিজ ওয়াংচুক

(Jigme Dorji Wangchuck ১৯২৮-১৯৭২)-এর ৃিতর উে েশ  এিট াপন কেরন। বত�মান ভুটােনর জনক এঁেকই বলা �যেত পাের।

আ জ�ািতক স ক� াপেন িবেশষ ল  িদেয়িছেলন িজগেম �দারিজ ওয়াংচুক। ভুটােনর দূরবত�ী ত  াম িলেক সড়কপেথ �যাগ, দূরাভাষ-

এর মাধ েম �যাগােযাগ, সংবাদ মাধ েমর েয়াজনীয়তা িতিন ল  কেরিছেলন। 



তারপর কুেয়নেসলেফাদরাং �নচার পাক�

(Kuenselphodrang Nature Park)। এর

একদম িহলটেপ ািপত �বৗ ূপ, এিট বু  দেদ�নমা

নােম পিরিচত। �সানার জলকরা � াে র শাক মুিনর

মূিত�িট উ তায় সােড় একা  িমটার। খুব খারাপ লাগল �য

আমরা টািকন ি জাভ� �স ারিট �দখেত �পলাম না।

নলাম িকছুিদন আেগ �কােনা অ াত কারেণ �বশ

কেয়কিট টািকন মারা িগেয়েছ, তাই কতৃ�প  িকছুিদেনর

জন  �স ারিট ব  �রেখেছন। টািকন ভুটােনর জাতীয়

প । টািকনেক িনেয় িবিভ  কািহিনর চলন আেছ,

�যমনটা থােক নানান �দেশ - িমথ। তার সত  িমথ া

যাচাই করা িনতা ই অেহতুক। াণীিটর বত�মান অব া

সংকটজনক। িকছু করার �নই, বািক �থেক �গল �দখা। 

ন াশনাল �ট টাইল িমউিজয়াম। এিট রয় াল �ট টাইল

একােডিমর একিট অংশ। িমউিজয়ামিট নরিজন ল ােম -

আমােদর �হােটেলর �থেক হাঁটা পেথ, তাই লা  �সেরই

�বিরেয় পড়লাম। ছিব �তালা িনেষধ। জাতীয় �ট টাইল

িমউিজয়ােমর াউ  � ারিটেত রেয়েছ রাজপিরবােরর

ব ব ত �পাশাক আর ওপেরর � াের আধুিনক উইিভং �টকিনেকর দশ�ন। �ছেলেদর �পাশােকর নাম '�ঘা' (Gho), জাপািন �পাশাক

িকেমােনার সে  �বশ সাদৃশ  আেছ তেব �ঘা ল ায় ধু হাঁটু পয�  হেয় থােক আর ঐিতহ পূণ� �ব  যার ানীয় নাম '�করা' (Kera) িদেয়

�কামেরর কােছ বাঁধা থােক। �মেয়েদর �পাশােকর নাম 'িকরা' (Kira) যা ল ায় �গাঁড়ািল পয�  আর িকরার ওপের �য জ ােকট থােক তার

ওপেরর �লয়ারেক �তেগা আর িনেচর �লয়ারেক ওজু বলা হয়। এিটই ভুটােনর জাতীয় �পাশাক। জং (Dzong - যার মূল অথ� fortress বা

গ�, সাধারণভােব সরকাির কায�ালয় অেথ� ব ব ত হয়) বা শাসিনক কায�ালেয় েবশ করার সমেয় এঁরা াফ� পেরন। �ছেলেদর াফ� 'কাবেন'

(Kabney) আর �মেয়েদর াফ� 'রাচু' (Rachu) নােম পিরিচত তেব রাচু কাঁধ �থেক �ঝালােনা থােক যা কাবেনর �থেক অেনকটা আলাদা।

কাবেনর রং শাসিনক পদ বা  অনুযায়ী হেয় থােক। রাচু �বশ রংেবরেঙর ও কা কায�সমি ত হয়। েনিছ পূব� ভুটােনর িকছু জনজািত

�যমন ািমস িকংবা � াকপা স দােয়র মানুষ আলাদা ধরেণর �পাশাক যা ধানত চমিরগাই বা �ভড়ার �লােমর �তির, ব বহার কেরন। তেব

আমােদর হােত এেকবােরই সময় না থাকার জেন  যাওয়া হয়িন এবার। 

িবেকেল ানীয় বাজার �দখেত �গলাম। ল ার

আচার, কমলােলবুর কেনা �খাসা আর আদার

ক াি  আর �কািড�েস  িট (Cordyceps
Tea) এই িতনিট িজিনস িছল আমােদর

�কনাকাটার তািলকায়। 

�হােটেল িফের িডনার। নতুন িকছু ানীয়

খাবােরর াদ হণ করেত হেব। সামু দাতিস

(Shamu datshi), এমা দাতিস (Ema
datshi), �কয়া দাতিস (Kewa datshi)
ইত ািদ ভুটািন িডশ। 'দাতিস' কথািটর ানীয়

অথ� চীজ, �যমন সামু দাতিস হেলা মাশ ম চীজ

, এমা দাতিস িচিল চীজ আর �কয়া দাতিস হেলা

আলু চীজ। ায় নয় ধরেনর মাশ েমর মেধ

অন তম উে খেযাগ  হেলা মাৎসুতােক

(Tricholoma matsutake), ানীয় ভাষায় যার নাম সাে  শােমাং (sangey shamong, Shamong এর অথ� মাশ ম)। বুেনা

মাশ ম সং হ আর িবি  ানীয় জনজািতর একিট অন তম আেয়র উৎস। যাইেহাক, আমরা ভােলাই উপেভাগ করলাম ভুটািন িডশ। এমনিক

�শেফর কাছ �থেক িশেখও িনলাম সামু দাতিস-র �রিসিপ আর বানােনার �কৗশল। 

ঘুম �থেক তাড়াতািড়ই উেঠ পড়লাম। অেনক �ভেবিছ সারারাত। নাহঃ, পােরা (Paro) ঘুেরই যাব। হয়ত দশ�নীয় ান েলা �দখা হেবনা, �স

নাই �হাক, কৃিতেক �তা অনুভব করা যােব। অিনলদার একিট মহৎ ণ �য, খুব সময়ানুবত�ী। � কফা  �সেরই তােক জানালাম পােরা যােবা,

অিনলদা রািজ। কালিবল  না কের �বিরেয় পড়লাম। িথমফু ছািড়েয় গািড় চলল পােরার িদেক। পাহােড়র চির  পাথুের, �বিশরভাগই ন াড়া।

উ তা অনুযায়ী ছ রকেমর অ াে া-ইেকালিজ �জান �দখা যায় ভুটােন। অ ালপাইন (> ৩৫০০িম), কুল �ট ােরট (২৫০০-৩৫০০ িম), ওয়াম�

�ট ােরট (১৮০০-২৫০০িম), াই সাব িপকাল (১২০০-১৮০০ িম), িহউিমড সাব িপকাল( ৬০০-১২০০ িম) আর ওেয়ট সাব িপকাল

(১৫০-৬০০ িম)। তেব আমরা ধু িথমফু (উ তা ২৩৩৪ িমটার) আর পােরা (উ তা ২১৯৫ িমটার) ঘুেরই চেল যাব এবার। বািকটা �তালা

থাকল ভিবষ েতর জেন । চলেত চলেত �চােখ পড়ল �পলিহল ুল (Pelkhil School), অেনকটা হিলউেডর াইেল পাহােড়র গােয় �লখা। 

কখন আমােদর চলার পেথ স ী হেয় �গেছ পােরা ছু (Paro Chhu)। পােরা ছু -র উৎপি  িত েতর �চােমা লাির (Chomo Lhari)-র
দি ণ ভাগ �থেক। অিনলদা গািড় রাখল নদীর পােড়, কী ঠা া জল! অেনেকই �নেমেছন �দখলাম, আলাপ হল এক বাংলােদিশ দ িতর সে ।

ওঁরা এেসেছন াইেট পােরা িবমানব ের। ভুটােন একিটই িবমানব র আর �সটা পােরােত। িবমানব েরর জেন  একলে  অতটা সমতল ভূিম

পাওয়া �বাধহয় িথমফুেত স ব নয়। থম এিট গেড় ওেঠ ১৯৬৮ সােল, ভুটান সরকােরর প  �থেক ভারতীয় আিম� �হিলক ার ওঠানামা

করত, পরবত�ীেত ন ইেয়র দশেকর থম িদেক এিটই পুেরামা ায় এয়ারেপাট� িহেসেব কাজ  কের। ভুটান সরকার িসিভল এিভেয়শন

িডপাট�েম  াপন কের ১৯৮৬ �ত, এয়ারেপাট�িটও আয়তেন বােড়। এখন নলাম ভুটান এয়ারলাই , ুক এয়ার, বু া এয়ার, তািশ এয়ার -

এরা অপােরট কের। ওঁেদর িবদায় িদেয় আমরা িফের এলাম গািড়েত। হােত আমােদর সময় �য বড়ই অ । ন াশনাল িমউিজয়াম, ুকিগয়াল

জং (Drukgyel Dzong) �কােনাটাই আমােদর �দখা হেলানা। তাকসাং মনাি ও (Taktsang Monastery) বাদ �থেক �গল,

সমু পৃ  �থেক ায় ৩১২০ িমটার উ তায় এই মনাি । উপের ওঠার সময় �পলাম না, নীচ �থেকই িফের আসেত হল, আেলা পেড় যাওয়ার

আেগ ফু েশািলং �পৗঁছেত হেব। পেররবার এেল পােরােক �ক  কেরই কাটােবা -িতন িদন। পেথ ভােলালাগা একটা �হাম � র �যাগােযাগ

ন র িনেয় এেসিছ। পাহােড়র উপত কায় চাষ আবাদ হয়, নলাম এখােনই �রড রাইস চাষ হয়, বাইেরও রফতািন হয়। খুব িখেদ �পেয়েছ।

শহেরর ায় মধ ভােগ একিট পিরবার �রে ারাঁ খুেলেছন, একদম ঘেরায়া, বুেফ। আমরা যখন �পৗঁছলাম তখনও �রিড হয়িন। একটু অেপ া

করলাম। ভাত, িচেকন, � ায়াশ আর েকািল িস , আলুভাজা ইত ািদ িছল। অেনক রাত হল ফু েশািলং �পৗঁছেত। অিনলদা খুব দ

গািড়চালক। চ  বৃি   হেয়িছল রা ায়। জীবেনর অেনকটা সময় ভারেতর পাহািড় অ েল কািটেয়িছ, চ  বৃি েত ায়ই পাহাড় েস



রা া ব  হেয় যায়, এ অিভ তা অেনক আেছ।

তেব এবার �কানও অসুিবধা হয়িন। ধু একটু

সময় �বিশ লাগল। পারিমেটর কাগজ জমা িদেয়

আমরা ঢুকলাম ফু েশািলং। এবার িব াম,

আবার িঠকানা দামেচন। আসেত আসেত যতটা

রাত বেল মেন হি ল ততটা নয়, মা  সােড়

সাতটা বােজ। কােজই আজেকর িডনার

জয়গাঁওেয়। 

আজ অি ম িদন ভুটান �ঘারার। আমােদর

গ ব  ঘিড়য়াল সংর ণ ক । এি কালচার

অ া  ফের  িমিনি র অধীেন িডপাট�েম  অফ

ফের  অ া  পাক� সািভ�েসর ত াবধােন এিট

কাজ কের। জানলাম ১৯৭৬ সােল খুব �ছাট

ভােব এিট �তির হয় এবং পরবত�ীেত ২০০৩

সােল �নচার কনসারেভশন িডিভশন আর ওয়া �

ওয়াই লাইফ ফাে র ত াবধােন এর

উ িতসাধন হয়। �ছােটা �ছােটা পুকুের তােদর রাখা

হেয়েছ, �মাটা তারজািলর �বড়া িদেয় �ঘরা। ি িডং

কিরেয় বেড়া কের তেব তােদর �ছেড় �দওয়া হয়

াকৃিতক বাস ােন। যিদও ১৯৯৮ সােলর তথ , ভুটান

এিশয়ার �দশ িলর মেধ  সব�াে  যারা সবেথেক �বিশ

অনুপােত জিম বরা  কেরিছল � ােটে ড এিরয়ার

জেন , �মাট ভূভােগর ায় ২৬.৩ শতাংশ জাতীয় উদ ান

(National Park) আর সংরি ত অরেণ র

(Sanctuary) জেন  ব বহার হয়। 

এবার িফরেত হেব। �হােটল �থেক �বিরেয় একজন

ভুিটয়ার সে  �দখা হল।  করলাম, তার '�ঘা' �ত �য

বত�মান রাজা িজগেম �খসর নামিগয়াল ওয়াংচুক

(Jigme Khesar Namgyel Wanchuck -

প ম ুক িগেয়লেপা) আর রািন িগেয়লতসুেয়ন

�জতসুন �পমা ওয়াংচুক (Gyeltsuen Jetsun
Pema Wangchuck)-এর ছিবওলা ব াজ

লাগােনা �সটা িক িনয়ম? উ ের �স বলল �য �স এটা

তার রাজার িত ভােলাবাসা �থেক লািগেয়িছল। এই

একই  আমার মেন অেনকবারই এেসিছল রা ায়,

�দাকােন, �হােটেল রাজা-রািনর অেনক ফেটা �দেখ, কেরওিছলাম, উ েরর িভ তা পাইিন, খুব ভােলা অনুভূিত হল। 

তািশ �দারিজর (Tashi Dorji) একটা �লখা 'দ  � াির অফ আ িকং, আ পুওর িকং, আ পুওর কাি  অ া  িরচ আইিডয়া' ('The story of
a king, a poor country and rich idea' http://earthjournalism.net/stories/6468), িল টা িদলাম যিদ কােরার

পড়েত ইে  কের। এখান �থেকই জািন �য স ন াশনাল হ ািপেনস আইিডয়াটা বত�মান রাজার বাবা চতুথ� ুক িগেয়লেপা িজগেম িসংেজ

ওয়াংচুেকর (Druk Gyelpo Jigme Singye Wangchuck)।  

মা  িতন িদেনর ভুটান সিত  মেনর অেনকটা জায়গা িনেয় িনেয়েছ আর তাই হয়ত সাত মাস পের যখন �লখাটার সময় �পলাম তখন মেন

করেত হলনা িকছুই, ছিব েলা এমিনই �ভেস উঠল �চােখর সামেন। এবােরর মতন িবদায়, িক  আবার আসব। হ ািপিল।



 

~ ভুটােনর তথ± ~ ভুটােনর আরও ছিব ~

ভূ-ত  িনেয় গেবষণা কেরন সায়ি কা �ঘাষ, সুেযাগ �পেলই পাহােড়র

হাতছািনেত ম মুে র মতন সাড়া �দন। ভােলাবােসন রা া করেত আর ফেটা

তুলেত। স ত �ঘাষ আ হী িবিভ  জনজািতর জীবন আর জীিবকা িবষেয়

জানেত। ভােলাবােসন সাইেকল চালােত, �বড়ােত যাওয়ার ান করেত আর

ব  পড়েত।
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কুকুবুÕ পাহাড় ও �সানকুিপর অরণ±

সায়ন ভ�াচায�

 

“সবাই  বেল  পু িলয়া – ধূসর পু িলয়া িক  আিম বলব সবুজ পু িলয়া”  - গ  হি ল সুিজতদার সে । �কাথাও আে প আবার �কাথাও বা

গব�। �সই গেব�র আন টুকু ভাগ কের িনি লাম আমরা। আমরা বলেত া, বীর, িশ া, িনলয়দা, রাকা, েজ ািত, চ না আর আিম। সিত ই সবুজ

পু িলয়া। শাল-িপয়াল, ম য়া-িশরীেষর বেন �ঘরা পু িলয়া আর পু িলয়ার �সই বুেনা াদ �পেত এবােরর গ ব  �সানকুিপ। 

৯ �ফ য়াির ২০১৭, আ া-চ ধরপুর প ােস ার।

রাত এগারটায় � ন �ছেড় পরিদন সকাল সােড়

সাতটায় বরাভূম। বরাভূম � শন �থেক ১৮ িকিম

দূরে  কুকুবু  পাহােড়র �কােল বেন ঠাসা উপত কা

�সানকুিপ। � শন �থেক একটা গািড় িঠক কের

চটপট কস াক েলা গািড়র মাথায় ব ী কের

রওনা িদলাম। বাজার এলাকা ছািড়েয় �যেতই

দৃশ পট বদেল �গল। পােশ উ ু  া র।

াইভােরর সে  কথা হল �য, পািখ পাহাড় ও

মাঠাবু  ঘুের তারপর �সানকুিপ ঢুকব। �সানকুিপর

িকছুটা আেগই িদগারিড াম। �সখান �থেক

ডানহািত রা া ধের ১-১১/২ িকিম এেগােলই পািখ

পাহাড়। িবখ াত িশ ী িচ  �দ ও তাঁর সহকারী

িশ ীরা সারা পাহাড় কুঁেদ ফুিটেয় তুেলেছন িবিভ

পািখর অবয়ব। এই কম�যে র নাম –" াইট টু

হারেমািন।" নীেচর জ েল গািড় থামল। � িকং

। িশ ীেদর কাজ এখনও �শষ হয়িন। পেথর

পােশর রখে  টাটকা �খাদাইকরা কা কায�।

িনিব�ে  �বশ িকছুটা ওঠার পর �দিখ, পাহাড়িট

এবার ায় ন ই িডি  খাড়া হেয় উেঠ �গেছ। ইিত টানলাম হাঁটায়। তেব আ য� হলাম এই �ভেব �য, পাহােড়র ওই খাড়া অংেশও িশ ীরা িকভােব

অমন ছিব ফুিটেয় তুেলেছন!  

�বলা বাড়িছল। �সই সে  িখেদও। তাড়াতািড় �নেম এেস �সানকুিপর রা া ধরলাম। পেথ পড়ল মাটা - আিদবাসী াম। তেব অেনকটা �দির হেয়

যাওয়ােত না দাঁিড়েয় �সাজা চেল এলাম �সানকুিপ বানজারা ক া । আপাতত িদন এটাই আমােদর বািড় । থুিড়, তাঁবু। কুকুবু  ছাড়াও চািরিদেক

অসংখ  �ছাট বড় পাহাড় আর সবুজ বনানী। আট িবঘা জিম িনেয় িবশাল ক াি ং াউ । �ছাট বড় িমিলেয় আধুিনক সুিবধাযু  �গাটা িবেশক তাঁবু। চুর

পলাশ গাছ। সব গােছই ফুেলর আ ন ধের আেছ। �সই আ েনর ফুলিক ছিড়েয় আেছ সারা চ ের। �দেখই াণ জুিড়েয় �গল। �পৗঁছেতই িবেশষ এক

ধরেনর গামছা মাথায় �বঁেধ িদেয় উ  অিভবাদন জানাল ই । মন ছুঁেয় �গল। 

পুের খাওয়া দাওয়া ও িব াম �সের �বিড়েয় পড়লাম পােয় �হঁেট জায়গাটা ঘুের �দখেত। ক াি ং াউ  �যখােন �শষ, �সখান �থেকই কুকুবু  ।

� ক কের উঠলাম। �বশ উঁচুেত একটা ায় সমতল জায়গায়। যতদূর �চাখ যায় জ ল। �কাথাও ঘন �কাথাও পাতলা। �কাথাও আবার িব ীণ� ফসিল

জিম। তারই মােঝ ছিড়েয় িছিটেয় আেছ �ছাট বড় িটলা। হাঁটেত হাঁটেত �চােখ পড়ল িফেঙ (Black Drongo), বাঁশপািত Green Bee Eater),
িচ েদােয়ল(Indian Robin), নীলটুিন (Purple sunbird), নীলক  (Indian Roller), ইউেরশীয় ক ী ঘুঘু (Eurasian Collared
Dove), বুলবুল (Red-vented Bulbul), িসপাহী বুলবুল (Red whiskered Bulbul), িটয়া (Rose ringed parakeet), িশকরা

(Shikra), হটিটিট (Red-wattled Lapwing), ধলাগলা মাছরাঙা (White-throated kingfisher), �গা বগা (Cattle Egret), সাদা

বক (Great Egret), কুেবা (Greater Coucal), খেয়ির হাঁিড়চাচা (Rouphus Treepie), ছাতাের (Jungle babbler), �গালািপ

শািলক (Rosy sterling) ইত ািদ পািখ।
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কুকুবু র িঠক �পছেনই মাঠাবু । ই পাহােড়র মােঝ সুয�টােক িডেমর কুসুেমর মেতা মেন হি ল। জ েলর মধ  িদেয় স  পােয় হাঁটা পথ ধের ানীয়রা

কাঠ-শালপাতা সং হ কের বািড় িফরেছ। পািখরাও বাসায় িফরেছ, আমরাও তাঁবুেত িফরলাম। স া নামল। �সানকুিপ �ঘারার ছক কষিছলাম যখন,

ভাগ েদবী �য অত  স  িছেলন �সটা �বশ বুঝেত পারলাম। িনেজেদর অজাে ই আমরা এই জ েল এেস পেড়িছ এক পূিণ�মার রােত। ভাবা যায়?

সে টা অন রকম ভােব কাটােনার সব ব ব াই মজুত িছল। ম য়া, বনফায়ার �থেক  কের �ছৗ নৃত । বলাবা ল  কৃিতর অকৃি ম এই আেয়াজেনর

কােছ অন সব আেয়াজন িফেক হেয় �গল িনেমেষ। 

বৃি তাঁবুর বাইের চাঁেদর নরম আেলায় -িতনেট খািটয়া �পেত অ ায়ী গ ালাির বািনেয়, বেস বেস ত  করেত লাগলাম �জ াৎ ায় �ভজা �সানকুিপর

প। �মঘমু  আকাশ, কুকুবু  মাথায় চাঁদ িনেয় দাঁিড়েয় আেছ। চাঁেদর পাহাড় �যন। আমরাও 'শংকর'-এর মেতা ঃসাহিসক কাজ কের বসলাম। এই

�জাছনা রােত জ েল ঢুঁ �মের আসার �লাভ আর সামলােত পারলাম না। মা  পেনেরা িমিনট জ েল নাইট সাফাির, থুিড় � িকং। িক  �রামাে  ভরপুর।

স  পথ ধের টেচ�র আেলা �ফেল �ফেল এেগাি । পাতার ওপর িদেয় হাঁটার খ  খ  শ  হে  ও চারিদেক িঝঁিঝঁর ডাক। চাঁেদর আেলায় জ ল ভারী

মেনারম লাগিছল। পাঁচ িমিনেটর হাঁটা দূরে  একটা উঁচু িটলায় উেঠ পড়লাম। চাঁদিন রােতর জ ল আর পাহােড়র ওই প এেতাটাই বুঁদ কের িদেয়িছল

�য ভুেল িগেয়িছলাম এই জ ল একিট এিলফ া  কিরডর। ায়ই দলমা �থেক হািতরা �নেম এেস এখােন চড়ুইভািত কের। এছাড়া বুেনা েয়ার, �নকেড়,

ভ ুক, হায়নারা লুেকাচুির �খেল। আর আেছ সজা । এখন মজা  মেন হেলও, সি ৎ িফেরিছল দূের থাকা �কানও ময়ূেরর আত�নােদ। বুঝেত পারলাম

�য অত  ঝুঁিক িনেয় �ফেলিছ। তেব �স যা ায় �সানকুিপর জ েলর হরীেদর সে  �মালাকাত হয়িন। 

রােত �ভাজনপব� �সের, �খাশেমজােজ গ জব

করেত করেত পেরর িদেনর ান ঝািলেয় িনলাম।

�সানকুিপ �থেক আট িকিম িগেয় বাঘমুি  �থেক

আরও �ষাল িকিম অেযাধ া পাহাড়। বাঘমুি র িতন

িকিম দূের �ছৗ াম -চিড়দা। চিড়দা �থেক আট

িকিম দূের িন পম কৃিতর মােঝ কয়রােবড়া ড াম।

অেযাধ া �থেক ঘুের আসা যায় িতিরশ িকিম দূেরর

মুর মা �লক। 

গ  চেলিছল অেনক রাত অবিধ। উপােদয়

খাবােরও �যমন পিরমাণমত নুন না থাকেল িব াদ

লােগ, �তমনই া, বীর, িশ া, চ না, িনলয়দা,

রাকা, েজ ািত ছাড়া �সানকুিপ মণ অস ূণ�

�থেক �যত। িনলয়দা চাকায় সারা ভারত চেষ

�বড়ান। া িচ িশ ী ও �কািরও াফার। িশ া

আবৃি িশ ী ও অিভেন ী। চ না র নিশ ী। রাকা

– �ফােটা ািফর পাশাপািশ �লখােলিখেত হাত

পাকাে । বীর অত  সৃজনশীল। নাট আেলা ও

ম ভাবনােত জুিড় �নই। েজ ািত িব ানসাধনার পাশাপািশ দ�া  িগটাির । িনজ েণ সবাই সবাইেক সমৃ  কের �রেখেছ। সবাই আমায় ভােলােবেস

ক াে নবাবু বেল (িটেনর তেলায়ােরর কথা ভুেলও ভাবেবন না) । আর আিম �বাবা হেয় যাই। এই ণী স ীেদর কােছ, এই িবরাট কৃিতর কােছ আমার

িনেজেক িনঃ  ও ু  মেন হয়।



�বসরকাির র ািনকারক সং ায় িহসাবর ক সায়ন ভ াচােয�র �পশাদাির জীবেনর বাইের অেনকটা

জায়গা জুেড় আেছ কৃিতে ম ও সাং ৃিতক চচ�া। �ছাট �থেকই নাট চচ�ার সে  যু । বত�মােন

‘উ র-হাওড়া িশ ীেলাক’ দেলর সে  নাট ািভনয় ও পিরচালনার কােজ যু । গতানুগিতক মণ

নয়, �খাঁজ চেল অনা াত পি মবে  িকংবা বাইের। সুেযাগ �পেলই �বিরেয় পেড়ন।
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