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   আমাদের ছুটি – ৩১শ সংখ্যা 

 
  

 

 

~  ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা - ববশাখ্ ১৪২৬ ~  

   

খ্বু  রম।  ামদে  ামদে সম্পােনা করটছ এদকর পর এক গলখ্া। গচাদখ্ পড়েল স ূষাটশস পাদলর গছাট্ট ভ্রমণকাটিটন ভরেপুরদক টনদ ়ে। 

মদন পদড়ে গ ল, ২০১২ সাদলর টডদসম্বর মাস। 
 

আগ্রা গেদক গবটরদ ়ে ফদেপুর টসটি গেদখ্ ভরেপুর গপ ৌঁছাদে গপ ৌঁছাদে সদে িদ ়ে ট দ ়েটছল। পদররটেন আবছা কু ়োশা ়ে গমাড়ো ঠান্ডার 

এক সকাদল টরক্সাওলা বীরু টসং আমাদের পাটখ্ গচনাদে গচনাদে টনদ ়ে চদলদছ। কু ়োশা গকদি িমশ শীদের নরম গরাদু্দর উঠল। 

 াদছর ডাদল গছাট্টখ্াদট্টা স্টাটলষং-এর চঞ্চলো ন দর পড়েটছল। টি ়োর ঝাৌঁক এদককিা  াদছর নযাড়ো ডালদক গবশ সব ু কদর গরদখ্টছল। 

গঝাদপর মাো ়ে লযা দোলা রটবনও গচাদখ্ পড়েটছল মাদঝ মাদঝই। গকাোও েদূর গপখ্ম ঝুটলদ ়ে আলদসয ম ়েরূ। ইটন্ড ়োন গরালার বা 

নীলকন্ঠ পাটখ্ শুদনটছ নাটক আ কাল খ্বু সিদ  গেখ্দে পাও ়ো  া ়ে না। গেখ্া টমলটছল রটিন গছাট্ট এই পাটখ্টিরও গেদক গেদকই, 

এদকবাদর না খ্ুৌঁদ ই। 

 

টরক্সা গেদক গনদম রাস্তার পাদশর বাধা িপটকদ ়ে  ঙ্গদলর মাদঝ পাদ ়ে চলার সরু কাৌঁচা পে টেদ ়ে িাৌঁিদে িাৌঁিদে টনস্তব্ধো ছাটপদ ়ে কে 

গ  পাটখ্র কলকাকটল কাদন আসটছল কী বলব!  ঙ্গদলর মদধয ন দর এল ম ডাদল ঈ ল বদস রদ ়েদছ টশকাদরর প্রেীক্ষা ়ে। পাদশর 

 ঙ্গল গেদক গবটরদ ়ে রাস্তা গপদরাদে ট দ ়ে েরূ গেদক আমাদের গেদখ্ টবটিে গচাদখ্  াড়ে  টুরদ ়ে পদের ওপর োৌঁটড়েদ ়েই গচদ ়ে রইল 

টচেল িটরণ। কাদছ আসদে গেদখ্ পা চাটলদ ়ে এট দ ়ে গ ল ম ়েদূরর েল আর বদুনা শুদ ়োর োর গছদলপুদলদের টনদ ়ে। আরও এদ াদে 

বড়ে এক  লা ়ে নানান  াদের পাটখ্র টভড়ে - গপদেড স্টকষ, পাপষল গিরন, ইদগ্রি - আরও কে কী। সাো ়ে-কাদলা ়ে গমশাদনা নাইি 

গিরন  াদছর ডাদল চপুটি কদর বদস আপনমদনই। এরই আদরক  ােভাই ছাই রিা গিরনও পদর গচাদখ্ পদড়েটছল  াস টমদে। আর 

 লার ধাদর পন্ড গিরন। 
 

টফদর এদস আবার টরকশা কদর মলূ রাস্তা ়ে গ দে গ দেই  লার টেদক োকাদল গচাদখ্ পড়েটছল নানা ধরদণর স্টকষ, কমন কুি, ডািষার, 

আইটবস, করদমারাে বা পানদক টড়ে। গকাোও  াস টমদে এদলাদমদলা পাদ ়ে খ্াবার খ্ুৌঁদ  টফরদছ মরুদিদনর েলবল।  লার মাদঝ 

মাদঝ গছাি দ্বীদপর মদো গ দ  োকা চড়ো ়ে বাবলা  ােী ়ে  াছ, োর ডাদল গপদেড স্টকষদের বাসা।  াদছর ডাল গেদক  ম্ভীর মদুখ্ 

গ াল গ াল গচাদখ্ আমাদের টনিঃশদে  টরপ করটছল একটি স্পদিড আউল। খ্াটনকেরূ গ দে ডানিাদে পড়েল গসটলম আটল টভট ির 

ইোরটপ্রদিশন গসোর। আর োর পাদশ সযুদভটনর সপ। বাৌঁ িাদে  লার মদধয লম্বা লম্বা পা গফদল খ্াবার খ্ুৌঁ দে  দুর গবড়োদে 

লম্বা লা বদকর েল - গছাি ও বড়ে প্র াটের ইদগ্রি। বড়ে প্র াটেটির সাো  াদ ়ে আবার  া ়ে া ়ে  া ়ে া ়ে কাদলা রদির গপাৌঁচ। গচনা 

টেটের, ম ়েনা, গরড গভদেড বলুবলু, কাঠদঠাকরার পাশাপাটশ একসদঙ্গ এে অদচনা পাটখ্ টচদনটছলাম গ  এটদ্দন পদর টলখ্দে বদস 

সবার নাম আর মদন পড়েদছ না।  াও ়োর পদে এক  া ়ে া ়ে  ঙ্গদলর গভেদর গচাদখ্ পড়েল একিা বদুনা শুদ ়োর মরা িটরণ গভা দন 

বযস্ত। 

 

দুপুর  টড়েদ ়ে  াটেল। রাস্তার গশর্প্রাদে ও ়োচ িাও ়োর। টরকশা বাৌঁ িাদে গবৌঁকদেই এবাদর িানা শুধ ু লা।  লার মদধয নানা  াদের 

িাৌঁস, মাছরািা। কে প্র াটের িাৌঁস – স্পি টবলড ডাক, র যাটডদশল ডাক, টপনদিল, বার গিদডড গু , িাৌঁদসর েদলর মাদঝ গভদস 

গবড়োদে পানদক টড়েরাও। েদূর এক গছাট্ট দ্বীদপ িাৌঁদসদের মাদঝ বদস এক ডালদমটশ ়োন গপটলকান।  লার পাদড়ে ও ়োচিাও ়োদর উটঠ। 

শীদের গছাি টেদন পড়েে টবদকদলর আদলা এদস পদড়েদছ  দল। মাোর ওপর টেদ ়ে আও ়ো  কদর পাটখ্র েল উদড়ে  াদে গ ন বলদে 

বলদে, 'পািাড়েেটল গক  াদব? পািাড়েেটল!' 

 

অমটন গখ্ ়োল পড়েল আদর গকাো ়ে শীদের টবদকলদশদর্র ভরেপুর, আটম গো গ ার  রদমর দুপুদর কলকাোদেই! আশা কটর 

পাঠকদেরও 'আমাদের ছটুি'-র এই সংখ্যার গলখ্াগুটল অনয গকাোও, অনয গকানখ্াদন টনদ ়ে গ দে পারদব। ভাদলা োকুন সক্কদল। 

 - েম ়েেী োশগুপ্ত 
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এই সংখ্যা ়ে - 

 

"রাস্তা গব া ়ে উৌঁচ ু নীচ ু ব'গল আমরা পরস্পর  

ছাড়োছাটড়ে ি'গ ়ে পড়ে  দে লাগ লাম। গেখ দে ভারী ম া  

লা টছল - গকমন ক'গর মাদঝ-মাদঝ এক ন গিল দে-

দুল দে অটে কদে চড়োইদ ়ের উপর উঠ দছ আবার  

সমদুের  ািাদ র মেন প্রেদম টপছদনর চাকা, কম্বল, 

পদর টপঠ ও গশদর্ িটুপ অেশৃয ি'গ ়ে  াদে।" 

- শ্রী অদশাক মদুখ্াপাধযাদ ়ের গলখ্নীদে "সাইদকদল  

কাশ্মীর ও আ ষযাবর্ত্ষ" 

 

~  আরটশন র ~  

 

টবো ়েদবলা ়ে বাৌঁকুড়ো ়ে – েপন পাল 

 

 

পুরুটল ়োর পদে পদে – মল ়ে সরকার 

 

টেনচদুলদে টেনটেন – মালটবকা বযানার্জ্ষী 
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~  সব গপদ ়েটছর গেশ ~  

 

 

গ াদ ়েচা লা-র পদে – সেুীপ্ত গ ার্ 

 

মানাটলর ডাদ ়েটর – গক স্তভ ম ুমোর 

 

 

 

নীলাকুটরটির গখ্াৌঁদ  –  া ষী মন্ডল 

 

চেুেষ গকোর –রুেনাে –সমুে টমশ্র 
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~  ভবুনডািা ~  

 

 

পুরাটভো গকাস িাটরকা – শ্রাবণী বযানাট ষ 

বণষম ়ে প্রা  – কণাে গচ ধরুী 

 

 

 

 

~  গশর্ পাো ~  

 

 

ভরেপুদর একটেন – স ূষাটশস পাল 
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�বড়ােনার মতই বইপড়ার আদতও বাঙািলর �চনা সখ – তা ছাপা �হাক বা ই-বুক। পেুরােনা 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। পেুরােনা

পি�কার পাতা �থেক অথবা পেুরােনা বইেয়র িনব�ািচত িকছু অংশ তাই পনুঃ�কািশত হে�

'আমােদর ছুিট'-র পাঠকেদর জন�।

 

['সাইেকেল কা�ীর ও আয��াব� �' –এই �মণকািহিনিট ধারাবািহকভােব �বেরাত �বাসী

পি�কায় ১৯২৬ �ী�াে�। �লখক �ী অেশাক মেুখাপাধ�ায় িবেশষ পিরিচত �কানও নাম নয়। আজেকর ই�ারেনট-��ল ম�াপ-ই�টা�াম-

�ফসবকু লাইভ যেুগর ত�ণ-ত�ণীেদর জন� এখােন রইল �ায় একেশা বছর আেগর কেয়কজন অ�াডেভ�ারি�য় বাঙািল ত�েণর

�মণকথা।]

 

সাইেকেল কা�ীর ও আয��াব� �

�ী অেশাক মুেখাপাধ�ায়

 

পবূ��কািশেতর পর -

িবহার

 

২৬�শ �সে��র, শিনবার - সকাল ৬টায় রওনা হ'লাম। দূর �থেক �া� �রাড বড় বড় গােছর সািরর মেধ� �যন একটা �কা� অজগেরর মতন �দখাে�।

মাইল আট আসার পর বরাকর নদীর পুেলর ওপর এেস পড়লাম। এখানকার দৃশ� �বশ স�ুর। রা�ার �'িদেক যতদূর �দখা যায় �বশ ফাঁকা, মােঝ-মােঝ

শাল-পলােশর বন আর দূের নীল পাহােড়র সাির। বরাকর নদী বাংলা ও িবহােরর সীমানা। নদীর এপাের এেস আমরা বাংলা মােক নিত জািনেয় িকছিুদেনর

মতন িবদায় িনলাম।  

 

দৃশ� �েমই ব� লােত স�ু হেয়েছ। �ঢউ-�খলােনা রা�ার ওপর িদেয় অিতকে� সাইেকল চালাি�। আর বাংলার �সই আকাশতেল-�মশা হিরৎে�� �নই,

রা�ার পােশর বাঁশ ঝাড় ও নািরেকল-গােছর ��ণীও অদৃশ� হ'�য় �গেছ। লাল রেঙর �মাটা থােনর কাপড় পরা িবহারী �মেয়রা �কাথাও কয়ুা �থেক জল

তলুেছ, �কাথাও বা পু�ষেদর সকল কােজ সাহায� ক� েছ। শ� মািটর �মেয় ব'�ল শ� কােজর মধ� িদেয়ও এেদর �া�� হ'�য়েছ অটুট।  

 

ঘ�াখােনক পর িনস�াচটী ব'�ল একটা �ছাট চটীেত �পৗছঁলাম। চটীর সে� এই আমােদর �থম পিরচয়। এখানকার একমা� বা�ালী �ীযুত িতনকিড় দ�

মশােয়র সে� আলাপ হ'ল ও এইখােন �াতরাশ সারা �গল। ��া� �া� �রােড বরাবর পা�াব অবিধ আট দশ মাইল অ�র চটী �দ� েত পাওয়া যায়। চটীেত

�মাটামুটী রকেমর খাওয়া-দাওয়ার িজিনষ-প� �মেল ও ভাল জেলর বে�াব� আেছ। এছাড়া রা�ার ধাের ধাের িকছদূুর অ�র কয়ুাও �দখা যায়। �েত�ক

চটীেতই �ায় পেনেরা িফট উঁচ ু�িট �� থােক। এই�িলই চটীর িনদশ�ন ও এেদর নাম '�কাশিমনার'। এইসম� �সরশা'র অমর কীি��র সা�� িদে�।
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এই অ�ল �থেক �রলওেয় দূর ব'�ল চটী�িলর �েয়াজনীয়তা �বশ অনভুব করা যায়। �সইজেন� এই-�িলর অব�া পূে��র মতই আেছ। িক� �যখােন �রল,

কা� খানা বা অপর �কােনা কারেণ রা�ার আেশ-পােশ সহর গ'�ড় উেঠেছ �সখােন এরা িনেজেদর অি�� বজায় রাখেত পােরিন। �কবল �কাশিমনার�িল

অতীেতর িচ�-��প দাঁিড়েয় আেছ।  

 

�পা� অিফস �থেক �ব�েতই �দিখ পুিলশ হািজর। নাম ধাম অন� �খাঁজ-খবর িদেয় রওনা হ'�য় পড় ্লাম। রা�ায় �বিরেয় পুিলেসর সে� এই �থম পিরচয়।

তখন �বলা �ায় আটটা। �রাদ �বশ চ� চেন। রা�াও অস�ব রকেমর উঁচ ুনীচ।ু �ছাট �ছাট চটীেত ঘন ঘন জল খাওয়া ও িব�াম �নওয়া স�ু হ'ল। �মাটেরর

টায়ার ফাটােত এক সােহবেক িবেশষ ব�� হ'�য় পড় ্েত হ'�য়েছ। �রােদ তার অব�া আমােদরই মতন। আটাশ মাইল আসার পর �গািব�পুের �পৗছঁলাম।

�পা� আিফস, থানা ও ডা�ারখানা ছাড়া পাকা বাড়ী �'চার খানা আেছ। খাবােরর �দাকােন পুরী ভাজার গে� ি�েদটাও �বেড় উ� ল। জায়গািট �বশ ছায়া-

ঢাকা ও খাওয়া-দাওয়ার সিুবধা হেব ব'�ল এইখােনই এেবলার মতন ছাউিন �ফলা �গল।  

 

এখানকার বাঙালী ডা�ার-বাবুর সে� পিরচয় হ'�ত �দরী হ'ল না। তাঁর বাড়ীেত চা খাওয়ার পর �া� �রােডর বাঁিদেক পু�িলয়ার রা�ার ওপর একিট বড়

পুকেুর �ান করা হ'ল। এখান �থেক পু�িলয়া মা� ৪০ মাইল দূর। 

 

যখন রওনা হ'লাম তখন �বলা িতনটা। বৃি�র দ��  রা�ার পােশ একটা �পােড়া �গায়ােলর মেধ� আ�য় িনলাম। পােশর �ােম নবমী পূজার ঢাক �ঢাল বা� েত

স�ু হ'ল। কতক�িল �ছেল-�মেয় আমােদর �পাষাক-পির�দ ও যান-বাহেনর সর�াম �দেখ আমােদর িবষয় গভীর আেলাচনা আর� ক'�র িদেল।

ঘ�াখােনক পর বৃি� থা� েল আমরা আবার �বিরেয় পড় ্লাম। আকাশ �বশ পির�ার হ'�য় �গল। সমুুেখ দূের পেরশনাথ পাহাড়িট নীল আকােশর গােয় আঁকা-

বাঁকা-লাইন-টানা একখানা ছিবর মতন �দখােত লা� ল। বাংলা-িবহার ও উিড়ষ�ার মেধ� পেরশনাথ সব-�চেয় উঁচ ুপাহাড় (৪৪৫০ িফট) ও �জনেদর একিট

মহাপীঠ�ান। দূরবীণ িদেয় পাহােড়র ওপেরর �জন মি�রিট �বশ �� �দখা �গল। আমরা �েমই পেরশনােথর কােছ এিগেয় আ� েত লা� লাম।  

 

রা�া �বজায় উঁচ ুনীচ ুব'�ল আমরা পর�র ছাড়াছািড় হ'�য় পড় ্েত লা� লাম। �দ� েত ভারী মজা লাগিছল-�কমন ক'�র মােঝ-মােঝ একজন �হ� েত-�� েত

অিত কে� চড়াইেয়র উপর উ� েছ আবার সমুে�র জাহােজর মতন �থেম িপছেনর চাকা, ক�ল, পের িপঠ ও �শেষ টুিপ অদৃশ� হ'�য় যাে�।  

 

স��ার ছায়া �েম ঘিনেয় এল। পেরশনাথ তার সম� কিব� মুেছ অ�কাের িবরা�  �দেত�র মেতা দাঁিড়েয় আেছ। নীেচ �তাপচাঁিচর বাংেলােত আমরা রাত

কাটাবার ব�ব�া ক� লাম। একদল সােহব �মম এখােন চড়ইুভািত ক'�র পা� তািড় �টাবার বে�াব� ক� িছল। তােদর সে� আমােদর আলাপ জেম' উ� ল।

তােদর মেধ� একজন িনেজর কা�ীর �মেণর অিভ�তা জািনেয় �দখবার মেতা জায়গার �খাঁজ িদেল ও সকেল আমােদর কতৃকায��তা কামনা ক'�র িবদায়

িনেল।  

 

িমটাের ২০০ মাইল উেঠেছ। সতুরাং আজ আমরা মা� ৪২ মাইল এেসিছ।  

 

২৭�শ �সে��র রিববার - �তাপচাঁিচ বাংেলার এক মাইল দূর �থেক পেরশনাথ পাহাড় আর� হ'�য় রা�ার ডানিদ�  িদেয় বরাবর সাত আট মাইল এেস ইি�

��শেনর কােছ �শষ হ'�য়েছ। আজ িতন িদন পর আবার �রেলর লাইেনর সে� �দখা হ'ল। একটা �ছাট নদী ম�য়া বেনর �ভতর �থেক এেস এেকবাের রা�ার

ওপর িদেয় চেল �গেছ। পাহাড়ী নদী - জল �বশী �নই, �ছাট �ছাট পাথেরর ওপর িদেয় জল যাওয়ার �ধু কলুকলু শ�। শরেতর পির�ার আকাশ, �ভােরর

িমেঠ হাওয়া ও দূেরর ম�য়া বেনর িন��তায় চারিদেক �বশ একটা ি�� ভাব এেনেছ। রা�া ম� নয়, তেব উঁচ ুনীচ।ু �ছাটখাট পাহাড় জ�ল িপছেন �ফেল

�রেখ চেলিছ।  

 

আজ িবজয়া দশমী। িবহারীেদর দশহরা; তারা দেল দেল পূজা ও �মলা �দখেত চেলেছ। পেথর �'পােশ ঘন গােছর সাির। �মশঃ যা�ীর দল বাড়েত লাগল।

�� লাম বােগাদের �মলা বেসেছ - উৎসবেবেশ সি�ত নরনারী দেল দেল বােগাদর অিভমুেখ যাে�। এক এক কের তােদর সকলেক িপছেন �রেখ আমরা

বােগাদের �পৗছঁলাম। �লােক �লাকারণ�, রা�ার �'পােশ সাির সাির �দাকান ব'�স �গেছ, চার পােশ মােঠ তামাসা �দখান হে�। আমরা �মলার কােছ মােঠ

একটা বড় গােছর তলায় �পুেরর জলেযােগর জন� �নেম পড়লাম।  

 

বােগাদর �থেক বাঁিদেকর রা�ায় হাজািরবাগ ও ডান িদেকর রা�া িদেয় িগিরিড যাওয়া যায়। ঐ �'জায়গােত যাওয়ার জন� �মাটর সািভ�স আেছ। �লােকরা

�থেম দূর �থেক �কৗতহুল-দৃি�েত আমােদর �দখিছল। �েম �বাধ হয় তােদর সাহস �বেড় �গল। এেক এেক পু�ষ ও পের তােদর সি�নীরাও কােছ এেস

আমােদর িঘের দাঁড়াল। এেদর অিধকাংেশর মুখ �চাখ �দেখ িঠক খাঁটী িবহারী বা সাঁওতাল ব'�ল মেন হয় না। তেব এরা সরল ও ক��ঠ ব'�লই মেন হ'ল।

এেদর ভে�ািচত আচার ব�বহার �বশ �চােখ লােগ। গ�র গাড়ী �থেক এক বৃ� এেস �মলায় না� ল। কেয়কিট বািলকা ও ত�ণী তােক �দেখ �েত�েক মাথা



নত ক'�র �'বার তার পােয় হাত �ঠিকেয় িনেজেদর মাথায় �ছাঁয়ােল ও পের গলায় আঁচল জিড়েয় �ণাম ক� েল। এেদর শীলতা ও িশ�তা আমােদর �চেয়

িকছ ুকম নয়।  

 

আজ িবপরীত িদ�  �থেক হাওয়া বইেছ; সতুরাং উঁচ ুনীচ ুরা�া িদেয় যাওয়া একটু �বশ শ� হ'�য় দাঁড়াল। �মলা হ'�ত দেল দেল �লাক িফ� েছ। রা�ায় বড়

িভড়। পু�ষরা গােয় হ� েদ চাদর ও হােত লািঠ িনেয় গ�ীর ভােব চেলেছ। �মেয়রা রঙ-�বরেঙর �ছাপান কাপড় প'�র, মাথায় ফলু �েঁজ, �মলা �থেক পঁুিথর

মালা আ� িস িচ�ণী িকেন হািস মুেখ বাড়ী িফ� েছ। �ছাট �ছেলেদর এক হােত খাবার, আর এক হােত তারা মােয়র কাপড় ধ'�র যথাস�ব তাড়াতািড় যাওয়ার

�চ�া ক� েছ। বছেরর পরেবর িদন, সকেলর মুেখ �চােখ �যন একটা হািসখুসী ভাব �লেগ রেয়েছ।  

 

স��া ৬৷৷ টার সময় আমরা বিহ�েত �পৗছঁলাম। এিট একিট �বশ বড় চটী। এখান �থেক রা�ার ডান পােশ বেজৗলী যাবার পথ ও বাঁিদেকর পথ িদয়া হাজািরবাগ

যাওয়ার যায়।  

 

�ীযুত রািধকানাথ �ইঁেয়র অন�ুেহ থা� বার জায়গা পাওয়া �গল। এখােনও পূজার ধুম কম নয়। �িতমা িবস��ন �দেখ িফ� েত অেনক রাত হ'�য় �গল ব'�ল

�দাকান ব� - �কান খাবার �যাগাড় ক� েত পারা �গল না। আজ �মাট ৫৮ মাইল এেসিছ। ক� কাতা �থেক ২০৮ মাইল আসা হ'ল।  

 

২৮�শ �সে��র �সামবার -  

কাল রাে� িকছ ু খাওয়া হয় নাই ব'�ল িনেজরা রাঁধবার ব�ব�া ক� লাম। বাজার �থেক চাল ডাল ইত�ািদ িকেন এেন িখঁচডু়ী রা�া হ'ল। এখােন �ীযু�

অি�নীকমুার দালােলর সে� আলাপ হ'ল। ইিন �বনারস িহ� ুইউিনভািস�টীেত তাঁর সহপাঠীেদর িনকট আমােদর জন� একখািন িচিঠ িলেখ িদেলন।  

 

রওনা হ'লাম ১২৷৷৹ টায়। �রাদ ও িখঁচডু়ী খাওয়ার জন� �ত�ায় অি�র। মাইল দশ দূের �চৗপারণ থানায় �নেম িকছ�ুণ িজিরেয় িনলাম। �চৗপারেণর িকছ ুপর

�থেকই হাজািরবােগর জ�ল স�ু হেয়েছ। সাত আট মাইল জ�েলর মধ� িদেয় রা�ািট চ'�ল �গেছ। এই পথটুক ু�বশীর ভাগই উৎরাই। িক� রা�ার অব�া বড়

ম� ব'�ল উৎরাইেয়'র সখুটুক ুউপেভাগ করা �গল না। জ�ল খুব ঘন নয়। শাল পলাশ ও ম�য়া গাছই �বশী। জ�েলর সীমানায় একটা নদীর পুেলর উপর

এেস ব� লাম। খািনক দূের এক সােহব �মাটর সারাে�। আমরা নদীেত জল �খেত যাবার আেয়াজন ক� িছ এমন সময় �সই সােহেবর �মম ও তােদর �মেয়

এেস আমােদর সে� আলাপ স�ু ক� েল। এঁরা ক�ু টীেত থােকন। �মাটের গয়া যাে�ন। জ�েল টায়ার �ফেট আ� েক পেড়েছন। সােহব টায়ার �মরামত ক� েল

তেব যাওয়া হেব। আমােদর সে� অ��েণর মেধ� �বশ আলাপ হ'�য় �গল। �েত�ক িজিনস প� �দখােত হ'ল। সাইেকেলর সা� েন �বােড� �লখা ��া�াম

�দেখ তাঁরা খুব উৎসাহ �কাশ ক� েলন। ম�াপ �চেয় িনেয় রা�া �দখেলন ও আমােদর অেনক লেজ��ু  ও সইু� �  িদেলন।  

 

এখােন এেস জা� েত পা� লাম বাইনাকলুার গ� ল�  ও িরং �� চািব �কাথায় পেড় �গেছ। বাইনাকলুার এর জন� পের িবেশষ অসিুবধা হেয়িছল। মাইল িতন

চার পর �থেক গয়া �জলা আর� হ'ল। এখান �থেক সমান ও স�ুর রা�া স�ু হেয়েছ। অেনক িদন পর সমতল রা�া �পেয় আমরা মেনর সেুখ �জাের

সাইেকল চািলেয় বড়াচটীেত এেস পড়লাম।  

 

স��ার িঠক আেগ ফ� নদীর ধাের এলাম। নদীর ওপের পাথেরর নীচ ুপুল। বষ�ার সময় পুেলর ওপর িদেয় জল যায়। পুেল �কান �রিল�  �নই, �কবল মােঝ

মােঝ এক ফটু উঁচ ুথাম। দূের নদীর �'পােশই নীল পাহােড়র সাির -মেন হয় �যন ফ� এক িদেকর পাহাড় �থেক �বিরেয় আর এক িদেকর পাহােড়র �ভতর

িদেয় চেল �গেছ। বালীর চড়ার ওপর িদেয় জেলর �ধু একিট �ীণ ধারা বেয় যাে�। আর একটা �ছাট পুেলর পর ডান িদেক গয়া যাবার রা�া ২০ মাইল।  

 

স��ার সময় সাইেকল আমােদর �সরঘাটীেত নািমেয় িদেল। �া��া� �রাড �থেক ডান িদেক একটু নীচ ুজায়গায় �সরঘাটী সহর। এখান �থেকও গয়ায় যাবার

রা�া আেছ। এইখােনই খাবার �জাগাড় করা হ'ল। খাওয়া দাওয়ার পর িঠক হ'ল আজ সম� রাি�ই চলা হ'�ব। �সইজন� ঘ�া �েয়ক িব�াম িনেত আমরা

একটা কয়ুার ধাের আ�ানা িনলাম। �সরঘাটী �থেক ডানিদেক গয়া ও বাঁিদেক ডা�নগ� যাবার রা�া আেছ।  

 

আমরা রওনা হ'ব এমন সময় থানা �থেক ডাক এল। মামুিল নাম ধাম �দওয়ার পর থানার দােরাগা আমােদর রাে� চলার অিভ�ায় �েন পেথর ধাের জ�েল

ভালুেকর উপ�ব আেছ ব'�ল িনর� ক� েত �চ�া ক� েলন। িক� হাজািরবাগ �জলার উঁচ ুনীচ ুরা�ার জন� এ ক'িদন আমােদর চলা বড়ই কম হি�ল। আজেকর

স�ুর সমান রা�া ও চাঁদনী রােতর আেলা �পেয় এ-সেুযাগ ছাড়েত ই�া হ'ল না। �সইজন� আমরা আর বাক�ব�য় না ক'�র �বিরেয় পড়লাম। 

 

মাইল �'�য়ক পর �থেক রা�া �মরামত হি�ল। �সইজন� মােঝ মােঝ �হঁেট �যেত হ'ল। �মশ" ভাল রা�ায় এেস চেলিছ। খুব �জাের ঘ�া বািজেয় যাি�,

হঠাৎ পােশর গাছতলা �থেক এক িবকট চীৎকার �েন আমরা হতভ� হ'�য় ভাবলাম এ িন�য়ই ভ�কু! ট�� ��েল �দিখ আমােদরই মত হতভ� একিট �লাক

দাঁিড়েয় আেছ। ব�াপারটা আর িকছ ুনয় �বচারা �চৗিকদার, পাহারা িদেত এেস ঘিুমেয় পেড়িছল আমােদর চারজেনর সাইেকেলর ঘ�া �েন চ� েক চীৎকার

ক'�র উেঠেছ। ঘিড়েত �দখা �গল রাত ১টা। আর �দরী না ক'�র সাইেকেল উঠলাম।  

 

�ান �জ�াৎ�ার �ভতর িদেয় �'ধাের পাহাড় ও �ঝাঁপ-ঝাঁপ ছাড়া আর িকছ ু�দখা যাে� না। সমুুখ �থেক একটা গ�র গাড়ী ধীর ম�র গিতেত আ� িছল ব'�ল

�জাের ঘ�া বাজােত স�ু ক� লাম। আেলা, টুিপ ও ঘ�ার শ� �েন গ� �'িট িকছ ুমা� ি��ি� না ক'�র রা�া �ছেড় মােঠর ওপর িদেয় ঘমু� গােড়ায়ানেক

িনেয় ছটু িদল।  

 

রাত ২৷৷ টার সময় আরা�াবােদ �পৗছঁলাম। তখন চাঁদ ডেুব �গেছ - অ�কােরর জেন� িক রকম সহর িকছ ুবুঝেত পা� লাম না। থানা ছািড়েয় চেলিছ, এমন

সময় পুিলশ �পে�ােলর সে� সা�াৎ হ'ল। এেদর হােত িরভলভার, �কামের তেলায়ার �ঘাড়ায় চ'�ড় িডউিট ক'�র িফ� েছ। িমিলটারী কায়দায় চ�ােল� ক'�র

দাঁড়ােত ব� েল। নাম ধাম িলিখেয় এেদর হাত �থেক িন�িৃত �পেয় অ�কাের এক গাছতলায় ব'�স সে�-আনা খাবার িনঃেশষ ক� েত লা� লাম।  

 

মাইল কেয়ক পর বাতানা নদীর নীচ ু পুেলর ওপর িগেয় পড় ্লাম। এই পুলিট ফ�র পুেলর অন�ুপ। ওিদ�  �থেক এক সাির মাল �বাঝাই গ�র গাড়ী

আ� িছল। সাইেকেলর ঘ�া �েন ও আেলা �দেখ সা� েনর গাড়ীর গ� �িট ঘমু� গােড়ায়ান ও মাল ভি�� গাড়ী �� পুল �থেক নদীেত লািফেয় পড় ্ল।

নদীেত িবেশষ জল িছল না, আর নীচ ুপুল �থেক পড়ার জন� িবেশষ িকছ ু�িত �বাধ হয় হয়িন। এরা রাে� ঘিুমেয় গাড়ী চালায় ব'�ল �কবল তারা িনেজেদর

নয় অন�ান� পিথকেদরও িবেশষ অসিুবধায় �ফেল। এ রকম ঘটনা আমরা পের আরও �দেখিছ।  

 

রা�া �বশ সমতল ও �সাজা। দূের �শান ই� ব�া� ��শেনর আেলা হঠাৎ আকােশর গােয় ফেুট উ� ল। আমােদর �চাখও ঘেুম জিড়েয় আ� েছ। ম�ভিূমর

মরীিচকার মতন ��শন এই আেস আেস ব'�ল িন�ে� গাড়ী চালাি�। ঘ�াখােনক এইভােব যাওয়ার পর �শান নদীর জেলর শ� �� েত �পলাম। �েমই

জেলর শ� বাড়েত লাগল; আমরাও নদীর কােছ এেস পেড়িছ ব'�ল সাইেকল �থেক �নেম �হঁেট চ� েত স�ু ক� লাম। িক� অেন�ণ হাঁটার পরও যখন

নদীর দশ�ন পাওয়া �গল না তখন আবার গাড়ীেত উঠলাম। নদীর ধাের এেস খবর িনেয় জানা �গল এখােন পােরর �কান বে�াব� �নই। ��া� �া� �রােড

�কবল �শােনর ওপরই �রেলর ছাড়া আর �কান পুল �নই। নদীর ধােরর রা�া িদেয় মাইল খােনক সাইেকল চািলেয় িঠক �ভার ৪৷৷৹ টার সময় ই� ব�া�

��শেন এেস উঠলাম। বিহ� �থেক আজ আমরা ৯১ মাইল এলাম। ক� কাতা �থেক �মাট ৩৪৯ মাইল আসা হ'ল।  

 

২৯�শ �সে��র ম�লবার - সকাল ৮টার গাড়ীেত �শান পার হওয়ার জন� িটিকট ক'�র �ফ� লাম। ��শন মা�ার মহাশয় টুির� ব'�ল সাইেকল�িল না বুক

ক� েলও চ� েত পাের ব� েলন। িক� ওপােরর িবহারী ��শন মা�ার ক��েব�র জন� পুরাপুরী �সলামী আদায় ক'�র ছাড়েলন। �শােনর পুল ল�ায় �দড়

মাইেলরও �বশী। ভারতবেষ�র মেধ� �বশ একটা বড় পুল। এই সমেয় নদীেত খুব অ� জল, সবই �ায় চড়া, িক� বষ�ার সময় বড় ভীষণ হ'�য় ওেঠ। পুেলর

ওপর বাঁ িদেক স� ফটুপাথ িদেয় এপার �থেক িডহীির যাওয়া যায়। ��া� �া� �রােডর �শেষ নদীর ওপর বরাবর ওপার পয��� বাঁধ আর মােঝ-মােঝ ফাঁক



আেছ। জল কম থা� েল বাঁেধর ওপর িদেয় যাওয়ার বে�াব� থােক। বষ�ার সময় বা নদীেত জেল �বশী থা� েল �রেলর পুল িভ� অন� �কান গিত �নই। 

 

�বলা �ায় ৯টার সময় িডহীিরেত �ীযুত মণী�নাথ বে��াপ�াধােয়র বাড়ীেত আিতথ� �হণ করা �গল। �বলা �ায় ৫টার সময় আবার �বিরেয় পড়লাম।  

 

�বশ �া��কর জায়গা ব'�ল িডহীিরর �িতপি� আেছ। সহেরর মেধ� িক� আব��না ও ধূলার অভাব �নই। নদীর ধারটাই যা একটু ভাল ব'�ল মেন হয়।

ওপােরর পাহােড়র ��ণী �েম অদৃশ� হ'�য় যাে�, শাল পলাশ ম�য়ার বনও িমিলেয় �গেছ। রা�ার �'পােশ যতদূর �দখা যায় �কবল ধূধূ মাঠ।  

 

স��ার সময় সসারােম এেস �পৗছঁলাম। এখান �থেক ডান িদেক আরা যাবার রা�া। পেথ ডমুরাও ও ব�ার যাওয়া যায়। এখানকার �লাক সংখ�ায় �বশীর

ভাগই মুসলমান। সহরিটর পুরান ধরেণর বাড়ী ও রা�াঘাট �দখেল মুসলমান আমেলর সহর বেল �চােখ �ঠেক। ��া� �া� �রােডর ওপর এ-রকম ধরেণর

সহর এই �থম। রা�ার বাঁধাের �জ�াৎ�ার আেলােত দূের �শর সার সমািধ �দখা �গল। আজও সম� রাত বাইক ক� ব মেন ক� িছ। চারিদক িন��। �যখােন

�'পােশর গােছর ছায়ায় রা�া এেকবাের অ�কার �সখােন আমােদর ল�াে�র আেলা অ�কার দূর ক'�র যাবার �যমিন পথ ক� িছল, ফাঁকা রা�ার চাঁেদর

আেলােত িনেজর অি�� িমিলেয় িঠক �তমিন সিুবধার কারণ হি�ল। �ায় ১০৷৷টার সময় রা�ার পােশ খােলর ধাের একিট স�ুর জায়গায় আমরা �স রােতর

খাওয়া �শষ ক� লাম।  

 

দূের �বাধ হয় �রলওেয় ��শেনর আেলা �দখা �গল। সম� রাত বাইক করার স�� �কাথায় �ভেস �গল। বাকী রাতটুক ুঐখােনই কাটাব ি�র করা হ'ল। রাত

১১৷৷৹ টার পর কদুরা ��শেন এেস �পৗছলাম। অ�ািস��া� ��শন মা�ার মহাশয় বাঙালী। আমােদর পিরচয় �পেয় ওেয়টীং �েম থা� বার ও আেলা জল

ইত�ািদর ব�ব�া ক'�র িদেলন। িডহীির �থেক আজ �মাট ২৮ মাইল আসা হ'ল। কলকাতা �থেক �মাট ৩৭৭ মাইল এেসিছ।

- �মশঃ -

(�বাসী, ভা� ১৩৩৩ সংখ�া)
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িবদায়েবলায় বা ঁকুড়ায়

তপন পাল

 

�থম িদন 

 

ইংেরজ আমেল রাজকম�চারীেদর মেধ� �ফয়ারওেয়ল ি�প বেল একিট কথা খবু চাল ু িছল। অথ�াৎ উ�পদ� �কানও সরকাির কম�চারী বদিল

অথবা অবসর �হেণর আেগ, তার এলাকাভ�ু সকল অধ�ন অিফস�িল ঘুের �দখেতন, যথা �জলাশাসক �যেতন মহকমুা অিফস�িলেত।

�াধীনতার পেরও দশক চার-পােঁচক �থািট বহাল িছল। এবং এই উপলে� খাওয়াদাওয়া, উপহার �দান, অ�পাত ইত�ািদ �ভিৃত। 

 

তাই জানুয়াির মােসর ��েত অিফস �থেক আমার যখন বাকঁড়ুা যাওয়ার �কমু হল, আিম উ�পদ� রাজকম�চারী না হেয়ও িনেজেক উ�পদ�

ভাবেত �� করলাম। আমার জ� ১৯৫৯-এর জানুয়ািরেত। ২০১৯ এর জানুয়ািরেত ষাট পণূ� হেয় ৩১�শ জানুয়াির অপরাে� চাকিরজীবন

�থেক িমিলেয় যাওয়ার কথা। তার আেগ এই!!  

 

বািড় �থেক �বিরেয় ি�তীয় �সত,ু বধ�মান। তারপর দােমাদর �পিরেয়, বধ�মান বাকঁড়ুা �রাড ধের দােমাদেরর শাখানদী �বাদাই-এর দি�ণতীের

হদলনারায়ণপরু �ােম। হদলনারায়ণপরু �ােমর ম�ল উপািধধারী জিমদার পিরবােরর আিদপ�ুষ মিুচরাম �ঘাষ ম�রাজা �গাপাল িসংেহর

রাজ�কােল (১৭২০-১৭৫২) নীলপরু �থেক এেস এখােন বসবাস �� কেরন। তারপর �গাপাল িসংেহর সভাসদ গিণত� �ভ�র দােসর সে�

আলাপ হেয় মিুচরােমর কপাল খলুল – �থেম হদলনারায়ণপেুরর �শাসক পদ লাভ, তৎপের ম�লপিত উপািধ। �েম জিমদাির িব�ার,

অ�ািলকা ও মি�র �াপন। বালজােকর িবখ�াত উি� - Le secret des grandes fortunes sans cause apparente
est un crime oublié, parce qu' il a été proprement fait (Behind every great fortune, there is a
crime which has not been found) �মেন পিরবােরর আেয়র �ধান উৎস িছল নীল চাষ।  

 

�ােম �ঢাকার মেুখই ��াণী �দবীর দালান মি�র; কি�পাথেরর মিূত�িট উ�তায় ৫ ফটু ১০ ইি�, �� ২ িফট ১১ ইি�। মিূত�িটর পােয়, �ই

পােশ এবং িপছেনর িখলােন সব�� ুপাচঁিট ��িলত অি�কেু�র অনুকিৃত �থেক পি�তেদর ধারণা ইিন 'প�ক�ুাঅি�মধ��া' পাব�তী। কখনও

�কান এক "মেুড়াকাটা" চ�বত�ী এখােন বসিত �াপন কেরন। তারঁ বালিবধবা �মেয় ��ােদশ �পেয় দােমাদেরর দহ �থেক এই মিূত� উ�ার

কেরন। মতা�ের রািন ময়রা নােমর এক তা�ুিল মিহলা ��ােদশ �পেয় দােমাদেরর পােশ গভীর কাদার িভতর �থেক মিূত�িট উ�ার কের

�িত�া কেরন। দােমাদের মিূত�র ছড়াছিড় িচরিদনই; বধ�মােনর কা�ননগেরর ক�ােল�রী কালীবািড়র িতন ফটু চওড়া ও পাচঁ ফটু ল�া অখ�

পাথের �খািদত অ�থানুগ অ�ভজূা িব�হিটও দােমাদের পাওয়া িগেয়িছল ১৯১৩ ি��াে�। 

 

হদলনারায়ণপেুরর অপরাপর ��ব� ম�ল পিরবােরর বসতবািড়, রাসম� এবং তােঁদর িনিম�ত িতনিট �টরােকাটা মি�র (বড় তরফ, �মজ

তরফ ও �ছাট তরফ)। ম�ল পিরবােরর বড় তরেফর �াসােদাপম �দাতলা অ�ািলকািট মহামিহম। পি�মবাংলার �ােম এেহন সাতমহলা

বসতবািড় িবরল। বসতবািটর �া�েণ সেতেরা চূড়ািবিশ�,আটেকাণা,ি�তল রাসম�; উ�তা ৪০ ফটু এবং িভি� বরাবর �িত িদেকর �দঘ�� ৮

ফটু ৩ ইি�। �দওয়ালগাে� অন�শয়েন িব�,ুপ�ুকন�াসহ মিহষমিদ�নী, িশবিববাহ,কেৃ�র �গা�লীলা,গজল�ী,রামসীতা এবং ক�ৃরািধকা।

বসতবািটর িভতেরর উঠােন ১৮০৬ ি��াে� িনিম�ত রাধাদােমাদেরর ি�িখলান দালানসহ দি�ণমখুী প�র� মি�র। 

 

�ােমর উ�র িদেক �মজ তরেফর পবূ�মখুী রাধাদােমাদেরর নবর� মি�র; তার পেূব� ও উ�ের ি�িখলান দালান। মি�েরর �দওয়ােলর

�টরােকাটা অনুপম, পবূ� িদেকর িখলােন ল�া য�ু,অন�শায়ী িব�,ুকেৃ�র চূড়াবাধঁা ও ষড়ভজু �গৗরা�|  

 

�ছাটতরেফর আবাসগেৃহর �া�েণ দি�ণমখুী নবর� মি�রিটর আদল িগজ�ার মত; সামেন ি�িখলান দালান, পি�েম �দওয়াল �ঘঁেষ িসঁিড়।

মি�েরর দি�ণ ও পি�ম �দওয়ােল সূ� �টরােকাটা অলংকরণ। �ক�ীয় িখলােনর শীেষ� অজ�ুেনর মৎসচ� ু ল��েভেদর বড় প�ােনল।

শ'�েয়ক বছর আেগ বাবরুাম ম�ল তার নাবালক প�ু গ�ােগািবে�র নােম এই মি�র �িত�া কেরন। 

 

তারপর �সানামখুী হেয় িব�পুরু; তােক পাশ কািটেয় পাচঁমড়ুা। বাকঁড়ুার �ঘাড়া (এবং হািত,ষাড়ঁ,��াঠাকরু...) বেল অধুনাখ�াত গহৃস�ার

উপকরণিট িনম�ােণর িশ�েক��িল হল পাচঁমড়ুা, রাজা�াম, �সানামখুী ও হািমরপরু। �িতিট িশ�েকে�র িনজ� ধাচঁ ও �শলী রেয়েছ,তেব

সবাইেক ছািপেয় পাচঁমড়ুাই এখন অিতখ�াত। এখানকার �শলীই সাব�জনীন মান�তা �পেয়েছ। মন�ামনা পণূ� হওয়ার পর �তীকী কতৃ�তা

�কােশর �লৗিকক প�া অ�� �বিদমেূল অথবা ধম�রােজর থােন �পাড়ামািটর �ঘাড়া �দান। �ামীণ ধম�ীয় আচার-অনু�ােনর জন� সৃি� হেয়

�পােরািপত �পাড়ামািটর �ঘাড়া আজ িব�খ�াত। এর অভ��রভাগ ফাপঁা; িবিভ� অংশ পথৃক পথৃকভােব কেুমােরর চাকায় িনিম�ত হওয়ার পর

�স�িলেক �জাড়া �দওয়া হয়। কাচঁামািট িদেয় �তির পাতার মেতা আকিৃতিবিশ� কান ও �লজ �ঘাড়ার �দেহর িতনিট গেত� �িত�ািপত হয়।

কায় আপনােক � াগত জানাই = আপনার . বড়ােনার ছিব-� লখা পাঠােনার আম� ণ রইল =
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�ােমর �িতিট ঘেরই এই কাজ হয়,তালড�াংরা থানার এই �ােম �টরােকাটা িশে�র সে� জিড়েয় আেছন ক�ুকার স�দােয়র �ায় িতনেশা

িশ�ী৷ �িতিট বািড়ই একিট কের �ল৷ �সখােনই ঘেরর িভতর,বারা�ায় পসরা সাজােনা৷ পােশই পসরা বানাে�ন িশ�ীরা৷ িশ�ব�র

পাশাপািশ �তির হে� �াত�িহক কােজ ব�ব�ত রা�ার হািঁড়, �খালা, ভাড়ঁ, জেলর কলিস, জালা,সরা...। িশ�ব�েত ব�ব�ত রঙ বাজােরর

�কানও রাসায়িনক রঙ নয়,জিম এবং পা��বত�ী অ�ল �থেক ঘেরর �মেয়েদর �ারা সংগহৃীত। মািটর সাম�ী পেুড় কােলা বা লাল হওয়া

পেুরাটাই �কৗশেলর উপর িনভ�র কের। লাল রঙ করার জেন� ভািটর িভতর উৎপ� �ধায়ঁােক �বর কের �দওয়া হয় ভািটর গােয়র িবিভ� গেত�র

মাধ�েম। এবং কােলা রঙ করার জেন� গত��িলেক ব� কের উৎপ� �ধায়ঁােক বাইের �বরেত �দওয়া হয় না।

তালড�াংরা �থেক বাকঁড়ুা। শহের �ঢাকার আেগ এে��র িশব মি�ের। �ারেক�র নেদর তীের এই মি�ের িশেবর ��মিূত�র একিট অ�তু

উ�াস একপদ �প পিূজত হয়। িব�েহর এক পা িক� �ই হাত। এই ধরেনর িশবমিূত� অন� �কানও িশবমি�ের �নই। িব�পুেুরর রাজা এই

মি�রিট িনম�াণ কেরিছেলন ল�ােটরাইেট, পরবত�ীকােল �বেলপাথর ও ইেটর কাজ য�ু হেয়েছ। মি�রিটর কাঠােমা অত�� দঢৃ়,যা বাংলার

অন�ান� মি�ের সাধারণত �দখা যায় না। মি�রিট বাংলার িনজ� �শলীরও নয়।



িকংবদি� অনুসাের, িব�পুরু ও সাম�ভমূ রােজ�র মেধ� সীমা�-সং�া� িববােদর িন�ি� করার জন� �য়ং িশব �ই রােজ�র সীমানােত ি�ত

হেয় তােদর মেধ� একতা �তির কেরন;তাই িতিন একতার ঈ�র এে��র। এরকমিট ��ে� �ভেব �নওয়া �যেত পাের �য সীমানা িনেদ�শক

�ারক�েপই মি�রিট িনিম�ত হেয়িছল। নবম শতেক মি�র িনম�াণ করা হেতা ি�রথ আসেন। মি�র �দওয়ােলর পাদেদশ অিধকার কেরিছল

িতনিট �মাি�ং-এর �বিদব�। �মাি�ং�িলর একিট িছল বত�ুলাকার। এই মি�রিটই এই �শলীর একতম িনদশ�ন। �বিদবে�র উপর �থেক

মি�েরর আিদ�প স�ণূ� পিরবিত�ত হেয়েছ। এে��েরর গভ�গেৃহ কপূসদশৃ গভীর �মেঝ বাংলার ��র মি�র �াপেত�র ��ে� একক

উদাহরণ,যিদও �িতেবশী উিড়ষ�া রােজ� এরকম অেনক িনদশ�ন রেয়েছ। তেব পেুরািহত আপনােক �বাঝােবন �য এই মি�রিট �াপরযেুগ

পা�বেদর িনেদ�েশ �েগ�র �পিত �দবিশ�ী িব�কম�া �ারা িনিম�ত; বা �দত��� ��াচায� এখােন ধ�ান কের স�ীবনী ম� লাভ কেরিছেলন।

গেবষকেদর একাংেশর মেত এিট �জন মি�র; কাল�েম িহ� ুমি�র িহসােব পিরিচিত �পেয়েছ। সংল� অ�লিটর নামও এে��র। আেগ

বষ�ায় �ারেক�র মি�র ভাসাত। স�িত রাজ� �সচ দফতর �ারেক�েরর পাড় বািঁধেয় মি�রিটেক র�া কেরেছন। সারা �াবণমাস ভ�রা

��িনয়া পাহােড়র ঝরনার জল িনেয় এেস এখােন িশেবর মাথায় ঢােলন। �িতবার বাংলা বছেরর �শেষর িতনিদন এখােন গাজন বেস। �থম

িদন পাট�ান, ি�তীয় িদন রাতগাজন ও ততৃীয় িদন িদনগাজন। গাজেনর �মলা ছাড়া িশবরাি� ও �পৗষ সং�াি�েত আরও �েটা �মলা হয়

এে��ের। 

 

অিফেসর কাজক� িকছুটা �সের স��ায় রানীগ�-�মিজয়া-বাকঁড়ুা রাজপথ ধের বাকঁড়ুা শহের �ঢাকার িঠক আেগই বা ঁ িদেক িবকনা, �দড়শ

বছেররও �বিশ সময় ধের �ডাকরা �াম বেল পিরিচত। �ােমর �গাটা চি�েশক ঘেরর বািস�ারা সকেলই প�ুষানু�েম �ডাকরা িশ�ী। ঢেুকই

মনসা �দবীর থান এবং িবিভ� �ভািটভ মিূত�; তখনও িশ�ীরা কাজ করেছন। অিতশয় জিটল এবং অেনক�িল ধােপর মেধ� িদেয় চেলেছ

িপতল ঢালাইেয়র কাজ।



�ডাকরােত িপতল গলােনার কাজিট আেগ করা হত কয়লার ভািটেত। পিরেবশ দষূণ কমােত ও িশ�ীেদর �াে��র কথা �ভেব এখন এেসেছ

ইেলকি�ক বা গ�াস ওেভন। �থেম �মােমর ওপর নকশা �তালা হয়, এর পর �দওয়া হয় বািল আর মািটর আ�রন। � ধরেনর �র থােক,

�থেম �লানা মািট, ি�তীয় �ের �লাটা মািট। তারপর িপতল গিলেয় �সিট একিট িছ� িদেয় �ঢেল �দওয়া হয় মািটর ছােঁচ। ঠা�া হেল মািটর

ছাচঁিটেক �ভে� বার করা হয় িশ�ব�িটেক। বাজােরর সে� তাল �রেখ, জন�িচর সে� িকি�ৎ আেপােষ, িশে� অধুনা িকি�ৎ পিরবত�েনর

হাওয়া। অেনক �লাকিশে�র মতই �ডাকরার মেধ� একটা rustic character িছল। পিরশীিলত �িচর বাবমুশাইেদর কােছ িবি� করার

দােয় বাংলার �ডাকরার কােজ �কাণােচ ভাব এখন কমার মেুখ,তার জায়গা িনে� উিড়ষ�ার মতন সুেতার কাজ, ব�ােরর মত পািলশ। িঠক

�যমন �খালা আকােশর িনেচ ধম�রােজর থােন পেড় থাকা �াম�,অসভ�,�গেঁয়া,সরল সাদািসধা অকিষ�ত অসং�তৃ পাচঁমড়ুার �ঘাড়া শ�ের

মধ�িবে�র ��ােটর �কােণ ঠাইঁ পাওয়ার তািগেদ আজ পািলশ খায়, গহনা পের। 

 

ি�তীয় িদন 

বাকঁড়ুায় অবি�িত কেলজ �মােড় রা�ার ওপেরই বািলকা িবদ�ালেয়র িবপরীেতর বাংেলােত। সকালেবলা বাংেলাটােক �দেখ মন খারাপ হেয়

�গল। িবগত আটিতিরশ বছর কােজ অকােজ, দরকাের অদরকাের, পি�মবে�র সদর মফ�েল ছিড়েয় থাকা সরকােরর িবিভ� দফতেরর

ডাকবাংেলা, পিরদশ�ন বাংেলা, �গ� হাউস, সািক�ট হাউেস রাি�বাস কেরিছ। �� হেয়িছল মালদা শহেরর মক�মপেুরর বারেলা গাল�স �েুলর

িবপরীেতর ডাকবাংেলা িদেয়, �যৗবেনর উপবন মালদা প�ান�পেুরর �সই গ�া ভবন আজ িনিহত পাতালছায়ায়। আর �শষ হল এখােন।

আগামীমাস �থেক আর �কউ আমার জেন� �কানও বাংেলার �গট খেুল দাড়ঁােব না। �স �হাকেগ! এককােল �বড়ােত িগেয় সরকাির থাকার

জায়গা না হেল চলেতা না, কারন �বসরকাির ব�ব�া বলেত �তমন িকছু িছল না। এখন িচ�িট অেনকখািনই বদেলেছ। 

 

অেনক রাত অবিধ বাংেলায় কাজ কেরিছ, সকােলও আবার তাই িনেয় বসা �গল। দশটায় অিফস। কাজ িকছুটা �সের �বরেনা হল। �থম

গ�ব� িঝিলিমিল। স��ারােগ িঝিলিমিল িঝলেমর ��াতখািন বাকঁা, আধঁাের মিলন হল।  

 

িঝিলিমিল যাওয়ার পেথর �ধাের অরণ�ানী, তার মধ� িদেয় কংসাবতী �বািহতা। ওয়াচ টাওয়ার �থেক দিৃ� অবাধ চরাচের তী� িনজ�নতা।

কজূন, কাঠিবড়ািল, মেধ� মেধ� বনমরুিগর আে�ষ, শােলর জ�ল, লাল মািটর রা�া, আর আিদগ� সবজু। টসুু পরব এইসমেয়ই। এখান

�থেক তালেবিরয়া ড�াম আট িকেলািমটার। আরণ�ক িটলায় �ঘরা অেনকখািন �� টলটেল জল। তারপর সুতােনর জ�ল-শাল, িপয়াল ম�য়া

�ক� িশিরষ, �স�ন িশমলু পলাশ ক�ৃচূড়া রাধাচূড়া িখিরশ আকাশমিণ। তার মেধ�ই 'বােরা মাইল িভউ পেয়�'; রা�ার ধাের �িট ওয়াচ

টাওয়ার। এিলফ�া� কিরডর, জ�েল ঢাকা িব�ৃত উপত�কা, দরূবত�ী �াম, কাসঁাই মকুটুমিণপরু মাখামািখ �স এক জমজমাট ব�াপার। এই

জ�েল �তমন জ� জােনায়ার �নই।  

 

�সখান �থেক মকুটুমিণপরু। শীেতর �ছাট �বলা তত�েণ পেড় এেসেছ। গািড়র সামেন িকছু কাগজপ� লাগােনা িছল; তাই বােঁধর পাড় বরাবর

গািড় িনেয় চলার অনুমিত পাওয়া �গল। কংসাবতী আর কমুারী নদীর স�েম বাধঁ, জেলর ছল�ল। আকাশ অ�াভায় রিঙন, অেনকদরূ িদেয়

একট ুআেগ ক�ােথ-প�ািসিফেকর মালবাহী িবমান উেড় �গেছ ম�ুই �থেক হংকং, আটিতিরশ হাজার ফটু িদেয়; �রেখ �গেছ �ধায়ঁার �িট �রখা।

রা�ার একিদেক কংসাবতীর ব�া� জল আর অন�িদেক পাহাড় আর �ছাট �ছাট �াম। পােশর �াম �থেক �মেয়রা দল �বেঁধ এেসেছ, পাইঁপাইঁ

কের সাইেকল চালাে�। চািরিদেক পািখর ডাক। �ধু ঝালমিুড়ওয়ালা ফচুকাওয়ালারই অভাব। চাইেল �নৗেকা কের এখােন ড�ােমর মেধ�

�ঘারা যায়; কংসাবতী ও কমুারী নদীর �মাহনা �থেক �নৗেকা চেড় নদীর ওপাের যাওয়া যায় আর �সখান �থেক িডয়ার পােক� যাওয়া যায়।

তেব আমার �সই সময় বা সাহস হয়িন।

িটলার ঢােল ওেয়� �ব�ল ফের� �ডেভলপেমে�র �সানাঝিুর টিুর�লজিট সরকাির, আর িটলাশীেষ�র বনবাংেলার পথ -প�াচঁােনা চড়াই। বাধঁ

ধের ছয় িকেলািমটার �গেল পেরশনাথ িটলায় পা��নাথ �ামীর মি�র। নদী �পিরেয় আরও �দড় িকেলািমটার �গেল সবজু�ীপ। আরও চার

িকেলািমটার �গেল �গারাবািড় �পিরেয় অি�কানগর – অতীেতর কীিত�খ�াত রাজা অন�ধবল �দও-এর অি�কা মি�র। এক সমেয় এই �ান

িছল �জন ধেম�র একিট ���পণূ� পীঠ�ান। ইিতউিত খুঁজেল পাওয়া যায় ভাঙা মিূত�র অংশও। িকছুটা এিগেয় ব�ােরজ; �সেচর কােজ জল ছাড়া

হয়। আপাতত লকেগট ব�। 

 

বাংেলার ডাল-ভাত এই শীেত পছ� হি�ল না। তাই অেনক রােত �খেত যাওয়া হল �ারেক�র �পিরেয় ধলডা�া বেল একজায়গায়, ধাবােত।



যাওয়ার পেথ �ভরব�ােন; কাল িশব �দেখিছ, এবার কালী না �দখেল হয় নািক! মােক পা�া না িদেল বাবা নািক খবু অস�� হন, �দওঘেরর

পা�া অেনক বছর আেগ এমনিট বেলিছেলন। তাই শহেরর �ভরব�ােন -�যখােন মহাকাল �ভরব ও মহাকালীর অব�ান পাশাপািশ। আিশ বছর

আেগ এই �ভরব�ানেক �দব�ান িহসােব আিব�ার কেরন জৈনক জয়েদব বে��াপাধ�ায়; মি�রিট পািরবািরক হেলও �েবশািধকার অবাধ।

তেব মি�রিটর সব�াে� �যন �মেঠা বন�তার ছাপ। তাই �দেখ পি�তেদর ধারণা দি�ণ রাঢ়বে� আয�ীকরেণর আেগ �থেকই �দব�ানিট িছল।

পরবত�ীকােল দি�ণ রাঢ়বাংলার আয�ীকরণকােল আিদবাসীরা �মশ দি�েণ চেল যাওয়ায় ধম��ানিটেত আয� �ভাব পেড়; বটবেৃ�র িনেচ ঠাইঁ

পায় মহাকাল �ভরব। তারঁ িনঃস�তা �ঘাচােত �াপন করা হয় মহাকালীেক। 

 

ধলডা�ারধাবার সামেন তখন সাির সাির কলকাতাগামী বাস দািঁড়েয়। �পট পেুর �খেয়েদেয় কনকেন শীেত অেনক রােত বাংেলায়।  

 

তৃতীয় িদন 

ড. িমিহর �চৗধুরী কািমল�া ভাষাতাি�ক তথ��মােণর সাহােয� �মাণ কেরেছন, '�ীক�ৃকীত�ন' রচিয়তা বডু় চ�ীদাস বাকঁড়ুা �জলার ছাতনার

অিধবাসী িছেলন। �মৗিখক ইিতহাস বেল �গৗেড়র নবােবর �বগম (মতা�ের কন�া) রাজসভায় চ�ীদােসর ভি�-��েমর গান �েন ম�ু হন,

চ�ীদােসর �েণর অনুরািগণী হেয় পেড়ন। ঈষ�াকাতর নবাব চ�ীদাসেক মতৃ�ুদ�ােদশ �দন। হি�পেৃ� আব� চ�ীদাস কশাঘােত মতৃ�ুবরণ কেরন,

�বগম �সই দশৃ� �দেখ �শােক মিু��তা হেয় �াণিবেয়াগ কেরন। ছাতনায় বাসিল �দবীর �িট মি�র। পরুাতন মি�রিটর িভি�েবিদ অিত উচুঁ,

পাথেরর �চৗকাঠ�িলর গােয় পে�র বড় বড় নকশা। �িততলুনায় ১৮৭৩ সােল �িতি�ত প�র� মি�রিট নবীন, ঝকঝেক। �লাক িব�ােস বডু়

চ�ীদাস পিূজত বাসিল �দবীর মিূত�িট তারঁ িভেটর আিদ মি�র �থেক �থেম বত�মােন �ভেঙ পড়া মি�রিটেত এেন রাখা হেয়িছল। পের এই

মি�রিট �ভেঙ পড়েল �সিটেক প�র� মি�রিটেত �ানা�িরত করা হয়।

ছাতনা চ�ীদাস িবদ�াপীেঠর িপছেন �গালাকিৃত মজবতু ইেটর িসমােফার টাওয়ার। ১৮২০ সােল তদানী�ন ভারত সরকার বাত�াে�রেণর

মাধ�ম িহেসেব কলকাতা �থেক �বা�াই পয�� �িত ৮ মাইল অ�র ১০০ ফটু উচুঁ এই টাওয়ার�িল িনম�াণ কেরিছেলন। িক� পেুরাপিুর

�পািয়ত হবার আেগই উ�ত প�িতেত �টিল�াফ আিব�ার হেল মাঝখােনই এই �ক� পিরত�� হয়।  

 

ছাতনা �রল ��শন �থেক ছয় িকেলািমটার দেূর ��িনয়া পাহাড়, আর তােক িঘের পয�টনেক� িবহারীনাথ; বাকঁড়ুা �জলার উ�তম পাহাড়

(১৪৮০ ফটু), এবং বনা�ল। িকছু প�ািলওিলিথক ��সাম�ী উ�ার হওয়ার পর �থেক এই পাহাড় ও তার পা��বত�ী অ�ল�িল িনেয়

পরুাতাি�করা আ�হী হন। একিট �ছাট জলাধারেক আর একিট �াচীন �জনমি�র িনেয় িবহারীনাথ। পি�মবে�র �াচীনতম িশলািলিপিট এই

পাহােড়ই অবি�ত। �নঃশ� িঘের আেছ পাহােড়।



�সখান �থেক শাল, �স�ন, ম�য়ােঘরা আিদবাসী �াম বড়ি�। খান িবেশক পিরবােরর �ামিটর �িতিট বািড় �যন রং-তিুলর ক�ানভাস। তার

পােশই �ছাট �ছাট িটলার মােঝ নীল আকােশর নীেচ এক সুিবশাল �দ মরুারিড। �ােমর একিদেক প�েকাট পাহাড় আর অন�িদেক

িবহারীনাথ পাহাড়। মরুািড এবং বড়ি� পাহােড়র মােঝ িব�ৃত এলাকা জেুড় �সচ বাধঁ। আর বাশঁ, শাল, িপয়াল, আমলকী, বহরা, হিরতকী,

িনম; সাির সাির �খজরু গাছ। এছাড়া সব�ব�াপী পলাশবন। বস� �হথায় বড়ই মেনারম। �চুর পািখ আর �জাপিতর আনােগানা এখােন। বস�

আসেছ �বাঝা �গেলা এখােন এেস। এখানকার �বল কাভ� সদশৃ পাহাড়িট অিতখ�াত।  

 

বড়ি� �থেক সাতঁিুর শালেতাড়া �মিজয়া হেয়, দােমাদর �পিরেয়, রানীগ�। তারপর কলকাতা।

িহসাবশাে�র �াতেকা�র �ী তপন পাল West Bengal Audit & Accounts
Service �থেক অবসর িনেয়েছন স�িত। তাঁর উৎসােহর মূলে�� �রল - িবেশষত �রেলর

ইিতহাস ও �রেলর অথ�নীিত। �স িবষেয় �লখােলিখ সবই ইংরািজেত। পাশাপািশ সাপ িনেয়ও

তাঁর উৎসাহ ও চচ�া। �বাে� ন�াচারাল িহি� �সাসাইিট এবং ইি�য়ান �রলওেয় ফ�ান �ােবর

সদস� �ী পালেক বাংলা িলখেত িশিখেয়েছ 'আমােদর ছিুট'। ��দূরে�র িদনা��মণ �ী

পােলর শখ; কারণ 'একলা �লাকেক �হােটল ঘর �দয় না'।

 



 

 

 

পু�িলয়ার পেথ পেথ

মলয় সরকার

 

~ প ু�িলয়ার আরও ছিব ~

হঠাৎই, ওই উঠেলা বাই �তা কটক যাই, না কটক নয়, �ঝাকঁ হল প�ুিলয়ার লাল মািটর বেুকর ধুেলা গােয় মাখার। চেড় বসলাম হাওড়া-

রািঁচ ই�ারিসিট এ�ে�েস। তার আেগ ঝটপট কের �নেটর সাহােয� ঘর বকু কের �ফেলিছলাম প�ুিলয়ােত ট�ুিরজম সং�ার �হােটেল। 
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��ন �বশ ফাকঁা। ঝাড়�াম ছাড়ােতই শালিশ�েদর সে� �দখা। তারা �ছাট �ছাট কিচ কিচ সবজু শরীর আর মাথা �িলেয় তােদর �দেশ

অভ�থ�না করেত লাগল। এই ঝাড়�াম ছাড়ােলই বরাবরই আমার একটা অ�তু ভাললাগা কাজ করেত থােক। �সটা এই রা�ার গাছপালা,

মাঠ, পকুরু, পথচলিত মানুষজন বা �ছাট িতরিতের আধা�কেনা অখ�াত নদী, যাই �হাক না �কন। একঘ�া �দিরেত এেস �পৗছঁালাম বরাভমূ

��শেন। তখন স��া �নেম �গেছ। বাইের �বশ একটা �ঘারলাগা অ�কার। তারমেধ� �ব��িতক আেলা�েলােক �যন িমটিমেট মািটর �দীেপর

মত লাগিছল। গািড় অেপ�া করিছল। �পৗছঁালাম �বশ িকছুটা দেূর, অেযাধ�া �গ� হাউেস। গািড় যখন ��শন �থেক �বিরেয়, �বশ জ�েলর

মেধ� িদেয় যাি�ল, পাহাড় �দখা যাি�ল অ�কােরর মেধ� িদেয়, একটা গা ছমছেম পিরেবেশর মত,�বশ উপেভাগ করিছলাম। �াইভার

�দখাি�েলন, ওই �দখনু, দেূর �য আেলা �লেছ সার িদেয় একট ু উচুঁেত ওটা আপার ড�াম। আর ওর নীেচ �দখনু �লায়ার ড�াম। কাল

িদেনরেবলা �তা যােবন, �দখেবন কী সু�র! 

 

�হােটল – অেযাধ�া �গ�হাউস,এেকবাের নতনু,অেযাধ�া পাহােড়র কােছই বাঘমিু� �ােম, এেকবাের �ােমর পিরেবেশর মেধ�ই। জায়গািটর

�ানীয় নাম ছাতাটাড়ঁ। এখানকার ছাতাপরেবর জন�ই এই নাম। ভা�মােসর �শষিদেক,িব�কম�া পজূার িদন এই পরব হয়। �ানীয় রাজা ছাতা

তলুেতন বা এখনও �সই বংেশর �কউ না �কউ �তােলন। তারপর একটা গােছর ডাল বািড়র সামেন ��েত বা মািটেত �পাতঁা হয় যােত �পচঁা

বা অন� পািখ তােত বসেত পাের। এটা �ামীণ�ানীয় কিৃষিভি�ক পরব বঝুেত পাির। 

 

�হােটল ক��ৃপে�র এখনও পাকাপািক পেুরা �পশাদাির� আেসিন। �হােটলটােত সবিকছু �য এেকবাের অন� ব�� �হােটেলর মত আেছ তা

নয়। তেব �ছেল�িল �ানীয় এবং �বশ ভ� িবনয়ী। রােতর খাওয়ার �িট-মাংস ও কিপর তরকাির ঘেরই িদেয় �গল। রা�াও �বশ ভাল,ঘেরর

রা�ার মতই। �ছেল বা �মেয়�িল অেপশাদািরে�র সরলতা িনেয় আ�িরকভােব ঘেরায়া প�িতেত আপ�ায়ন করেছ। এটার �িতও একটা

ভাললাগা কাজ করিছল। �পশাদার �হােটেল �তা অেনক �থেকিছ। তাই এই অেপশাদাির ভাব একট ুঅন�রকেমর �াদ এেন িদল।  
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সকােল �বড িট িদেয় �গল। �খেয় �ান কের বারা�ায় িমেঠ �রােদ িপঠ িদেয় দাড়ঁালাম। �ােমর জীবন ধীের ধীের �জেগ উঠেছ। চারপােশ শাল

�স�ন পলাশ কালকাসুে� �খজরু গােছর িভড়। একটা নাম না জানা ফেুলর িমি� গ� �ভেস আসেছ হালকা একটা পািখর ডােকর সে�।

. বড়ােনার ছিব-� লখা পাঠােনার আম� ণ রইল =

http://amaderchhuti.com/
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=174


সসকােলর ��কফা� �সের বাইের এেস �দিখ এেকবাের নতনু একটা সুইফট িডজায়ার দািঁড়েয় আেছ দরজায়,গািড়র এখনও ন�র পেড়িন।

�াইভার,আর একিট কমবয়সী �ছেল -'�ছােট'র সে� �বেরালাম। ভাল �ছেলিট আর �বশ হািসমখুও। �থেম �গলাম �লাহািরয়া িশব মি�র।

মি�র �বিশ বড় নয় তেব �চৗহি�টা বড়। তার মেধ� আেছ রােমর মি�র,রাধাকেৃ�র মি�র ইত�ািদ। এলাকায় অেনক �ছাট �ছাট পজূা বা

�খলনা সাম�ীর �দাকান। তেব জায়গাটা �বশ ঝাডু় �দওয়া এবং পির��। িজ�াসা কের জানলাম এক নতনু তথ�। এখােন মি�েরর �বশ

িকছু ঘর আেছ �যখােন নানা ধরেনর ভে�রা িশেবর কােছ মানত কের পেড় থােকন ব�িদন। এরঁা �দবাচ�নায় সাহায� করা বা জায়গাটা

পির�� রাখার কাজ কেরন। এেঁদর খাবার �জাগাড় ভ�েদর কাছ �থেকই হেয় যায়। অেনেক িতন চার বা পাচঁ বছরও থােকন মানত পণূ�

করেত।  

 

পােশই �ক�বাজার ড�াম, খবু বড় না হেলও �মাটামিুট ভালই এবং জল সবজু, পির�ার। এখান �থেকই উঠেত লাগলাম ওপের পাহােড়র গা

�বেয়। চািরিদক সবেুজ �মাড়া। �ছােট জানাল,আপার ড�াম �থেক জল �ছেড় িদেল আেস �লায়ার ড�ােম। �সখান �থেক বাড়িত জল আেস

�ক�বাজার ড�ােম। �সখান �থেক যায় খােল। এখােন িতনেট টাব�াইন আেছ এবং নেশা �মগাওয়াট িব��ৎ হয়। উঠেত উঠেত �দখলাম গািড়

এেস দাড়ঁাল �লায়ার ড�ােমর পােশ। ওপর �থেক �দখলাম তার িফেরাজারঙা �সৗ�য�। তখন �বলা এগােরাটা �বেজ �গেলও হা�া কয়ুাশার

আ�রেণ �ছেয় িছল দেূরর জল পাহাড় গাছপালা। মেন হি�ল, �লেকর �সৗ�য�রািন তারঁ স�ণূ� �সৗ�য� একবাের �দখােত একট ুগররািজ।

তাই হা�া কয়ুাশার ওড়নায় মখু �ঢেক �রেখেছন। িশ�ীরা অবশ� তাই-ই বেলন - ম�ু �সৗ�েয�র �চেয় রহস�াবতৃ �সৗ�য�ই �বিশ আকষ�ণীয়।  

 

এখান �থেক �গলাম আপার ড�ােম। �স এক িবশাল জলাধার। সবজু জেলর ওপর পাক �খেয় যাে� একঝাকঁ পিরযায়ী পািখ। চারধাের

সবেুজর সমােরাহ। তার সে� িমেশেছ আকােশর �মঘেধাওয়া নীেলর ধারা। সব িমিলেয় �স এক অিনব�চনীয় �শাভা।



�-একটা �ঘ�টনা ঘেট যাওয়ায় ধারটা কাটঁাতােরর �বড়ার ব�নীেত। ব�ােরেজর �ঢাকার মেুখই �দখলাম একজন �হরী। ব�ােরেজ মােছরও

চাষ হয়। �চুর মাছ ধরাও হয়।  

 

�পৗছঁলাম ময়ূরপাহােড়। �সিটই নািক অেযাধ�া পাহােড়র সেব�া� চূড়া। �ছাট িটলামত। ওপের উেঠ চারপােশর দশৃ� খবু সু�র। হাসেত হাসেত

বললাম,ময়ূর পাহাড়,নামিট �বশ সু�র; িক� ময়ূর �তা ধােরকােছ �দখিছ না। বলেত বলেতই গািড় এেস দাড়ঁাল একিট চািষর কুঁেড় লােগায়া

জিমর পােশ। �দিখ �সখােন পােয় দিড় বাধঁা মরুিগর মত �িট ময়ূর বাধঁা। �ছােট বলল,এখােন ময়ূর পাওয়াও যায়। �লােক ময়ূেরর িডম

�জাগাড় কের মরুিগ িদেয় �সই িডম �ফাটায়। তারপর িবি� কের। পের অবশ� একটা বন ময়ূরও �দেখিছ। আর রা�ার ধাের �য সম�

কুঁেড়ঘর�েলা �দখিছলাম,তােদর গােয় �য কী সু�র রঙ �বরং-এর িচ�িবিচ� িশ�কম� করা আেছ িক বলব। মন এেকবাের আ�� হেয় যায়। 

 

এবাের যাওয়া মােব�ল �লেক। �কউ বেল � �লক। এিট আর িকছুই নয়,পাহােড়র পাথর �কেট গভীর খাদ হেয়েছ এবং তােত পির�ার জল

জেম রেয়েছ। চারধাের �ানাইটজাতীয় পাথর ছিড়েয় রেয়েছ। আর শ� পাথর থাকার জন� খােদর মেধ�র জল,কাছাকািছ মািটর সে� না

িমশেত পারায় এেকবাের �� ও নীল।  

 

এখােন এেস জানেত পারলাম একিট অভাগী �মেয়র কািহিন। �লেকর কাকচ� ু জেলর িদেক তািকেয় আিছ। �দিখ সেতর-আঠােরা বছর

বয়েসর একিট �মেয়,অসংল� পােয় পােয়, এিগেয় িগেয় আমােদর �পিরেয় জেলর ধাের উচুঁ পাথেরর ওপর বসল। �চােখ �কমন একটা িবষ�

উদাস দিৃ�। �দেখ, িঠক িবেদিশ �য "মারেমড"এর মিূত� �দেখিছ তার কথা মেন হল। আিদবাসী ঘেরর অিশি�তা কন�া,মিলন

�বশবােস,অয�লািলত একঢাল �কশরািশ ছিড়েয় অনাদতৃা �প-�যৗবন িনেয় একরাশ িবষ�তা �মেখ মিলন হেয় বেস আেছ। খািনক�ণ

আমােদর িদেক তািকেয় �স অন�িদেক মখু ঘুিরেয় বেস রইল। তারপর আিম ছিব িনি� �দেখ আমায় কােছ �ডেক বলল,আমার একটা ছিব �ন।

িনলাম। তখন ও নানা অসংল� কথা বলেত �� করল।ওর হােবভােব একট ুঅস�িত ল�� কের আর সাড়া িদলাম না। �ফরার পথ ধরলাম।

পের আশপােশর �লােকর �থেক �নলাম ওর িবেয় হেয়িছল। ��রবািড়র �লাক ওেক �হণ কেরিন, অন�জােতর �মেয় বেল তািড়েয় িদেয়িছল।

তাই মাথাটা খারাপ হেয় �গেছ। মেন হল,এই আমােদর �দেশর �মেয়েদর �কতৃ ছিব,�স িশি�তা না অিশি�তা �সটা বড় কথা নয়। িশি�ত

উ�িব�/মধ�িব� সমােজর সে� অিশি�ত িন�িব� আিদবাসী সমােজর আজও এই জায়গাটায় বড়ই িমল।

�হােটেল িফের এলাম, তখন �বলা �দড়টা। হা�া মসুুিরর ডাল, �ব�নভাজা, চ�িড়, মাছ, পাপঁড়ভাজা, চাটিন িদেয় মধ�া�েভাজন �সের

িবকােল �গলাম খয়রােবরা ইিরেগশন ড�াম �দখেত। �বশ সু�র িনিরিবিল জায়গা। চারধাের উচুঁ পাহাড়েঘরা সবজু জ�েল �মাড়া। সবজু

পাহােড়র ছায়া বেুক িনেয় িন�র� জল িনিব�কার �েয় আেছ। ওিদেক �শষ �বলার সূয� রাঙা আেলায় আকাশ রািঙেয় বাড়িত রঙটকু ু �ঢেল

িদেয়েছ �লেকর জেল। পােশ গেড় উেঠেছ একিট িরসট� িঠক পাহােড়র নীেচ �লেকর ধারিটেত। �যন িঠক একিট মিূত�মান অসু�র। এই

�সৗ�েয�র পােশ সাথ�ক �বমানান হেয় দািঁড়েয় রেয়েছ। 

 

ড�ােমর ধাের �ধু পলাশ, বনিশউিল আর শােলর সবজু জ�ল। রা�ায় �যেত �যেত �দিখ �চুর কেুলর গাছ। �াইভার আর �ছােট নতনু

জানাল,এখােন �চুর লা�াচাষ হয় - কলু,পলাশ আর কসুুম গােছ। চািষরা লা�ার রঙ �দেখ বঝুেত পাের কখন �স�েলা �তালার সময়

হেয়েছ। �যখােন �যখােন,�যসব ডােল লা�া হয় �স�েলা �কেট �নয়। ডাল �থেক �চঁেছ বা ডাল�েলা �ছাট কের �কেট ব�বসায়ীেদর কােছ

িবি� কের। বরাভেূম এর �চুর �দাম আেছ। ওখােন ওরা আ�েন গরম কের বা নানা �ি�য়ায় গােছর ডাল �থেক আলাদা কের। তারপর

�স�েলা িবিভ� জায়গায় যায়। রাজ�ান এর বড় খির�ার। ওখােন �য গালার চুিড় হয় তার গালা নািক এই প�ুিলয়া �জলা �থেকই যায়।

এটাও আমার কােছ নতনু তথ�। 

 

�ফরার সময় রা�ায় �দিখ �গাটা রা�া জেুড় গ� আর ছাগেলর ঘের �ফরার িভড়। চলেত থাকলাম গ�র দেলর িপছেন িপছেন। অ�গামী

সূেয�র মেুখর িদেক তািকেয় গ�র দেলর িপছেন �গাধূিলর ���াপেট যাওয়া - এ এক অন� অিভ�তা।  

 

অেযাধ�াপাহাড় �থেক আসেত আসেত �ছােট �শানাি�ল কেয়ক বছর আেগর কথা যখন মাওবাদীেদর ভেয় এখােন �কউ আসত না। এই

অেযাধ�া পাহােড় ওরাও আসেত ভয় �পত। তখন এই ড�াম িছল না,এত রা�া, আেলা িকছুই িছলনা। �শানাল িশি�ত কম�া�ার িব�ব



ব�ানাজ�ীর কথা,িযিন িছেলন এই পেুরা এলাকার দািয়ে�। পিুলশ তােঁক যখন এনকাউ�াের হত�া কের,তারঁ মা-বাবাও তােঁক স�ান িহসােব

অ�ীকার কেরন। তেব এখন এলাকা পেুরা শা�,মানুেষর এখন অেনক পিরবত�ন হেয় �গেছ সরকাির সাহায� �পেয়। 

 

এক জায়গায় �দখলাম �বশ িকছু ম�য়ার গাছ জ�েলর মেধ�। �ছােট বলল,এখােন ভালেুকর খবু উৎপাত হয়। ভালকু ম�য়া �খেত ভীষণ

ভালবােস আর ম�য়া �খেয় মাতাল হেয় যায়। �ানীয় আিদবাসী বািস�ারাও ম�য়ার �তির মদ খবু খায়। িবেশষ কের �মেয়রা খবু খায়। চাকির

জীবেন ঝাড়্�ােম �দেখিছ ম�য়া যখন হয় তখন তার গে�ই বাতাস ম' ম' কের,গােছর তলা িদেয় �গেলও �যন �নশা ধের যায়। এর �কেনা

ফলু �খেতও �বশ ভাল লােগ িকসিমেসর মত। 

 

রা�ায় আসেত আসেত রা�ায় �লখা �দখলাম চিড়দা �াম। এখােন সবই হয় '-দা' নয় '-িদ' �যমন ভজুিুদ,সাওঁতালিদ ইত�ািদ। সবই দাদা-

িদিদেদর ব�াপার। চিড়দা িক� আর পাচঁটা জায়গার মত নয়। এর অন� িবেশষ� আেছ। প�ুিলয়ার মেুখাস বলেত যা �বাঝায়, �ছৗনােচর

মেুখাস,সবই এখানকার িশ�ীেদর �তির। রা�ার ধাের পরপর মেুখােসর �দাকান,সব �দাকােন িশ�ীরা,িশ� �বীণ উভয়ই, অনবরত কাজ

কের চেলেছন। আমরা অিভভতূ এই িশ�েকে� এেস,িশ�ীেদর সে� পিরিচত হেয়। একজন বলেলন,িতিন ি�ভল�াে� িবেদিশ খরেচ একমাস

কািটেয় এেসেছন। �কউ বলেলন িতিন সরকাির পরু�ার�া� িশ�ী। অেনেক আবার �ছৗ নােচন বা তােঁদর িনেজেদর দলও আেছ। অথ�াৎ

এখােন সবাই িশ�ী। �ায় একশ পিরবার কেয়ক �জ� ধের এখােন এই িশে�র সে� জিড়ত। �দখেল মেন হেব এটাই �তা একটা দশ�নীয়

�ান িহেসেব িবখ�াত হেত পারত। িক� আমােদর �দশ বেলই হয়েতা �তমন িকছুই হয়িন। িশ�ীরা �বশ কে�ই আেছন। সরকাির দাি�ণ� �ায়

িকছুই পানিন। সরকাির উেদ�ােগ �য �মলা হয় এখােন ওখােন, �সখােন যান ওরঁা। িক� তােঁদর ব�বহাের ও ব�ব�াপনায় এরঁা িবর�। এক

�ামীণ িশে�র �েগ� �পৗেঁছ অ�তু ভাললাগায় �পেয় বেসিছল। িকনলাম �বশ িকছু মেুখাশ। তেব দরাদির করেত ই�া হল না। িহসাব

করিছলাম,কত সময় আর কত কাচঁা মাল �লেগেছ,�স দাম িক আিম িদি�? মনটা ভারা�া� হেয় �গিছল িনেজর �দেশর িশে�র এই

অব�ায়। অথচ কত কােজই �তা সরকার কত �কািট �কািট টাকা �হলায় খরচ করেছ।

২১/১২/১৮ 

আজ �ভার ছটােতই এক িব�াট। সকােল ঊেঠ �ান করেত যাব এমন সময় ঝপু কের �গল অ�কার হেয়। িজ�াসা কের জানলাম �হােটেলর

িব��ৎ �যাগােযােগর �ধান তারিটই পেুড় �গেছ। সারােত �বশ সময় লাগেব। অগত�া কী আর করা যায় চুপচাপ �ধয� ধের অেপ�ায় �থেক

�বেরােত �ায় �বলা এগােরাটা �বেজ �গল।  

 

কথ বলিছলাম �হােটেলর বয় অজেয়র সে�। ও �ানীয় �ছেল। এখােন অ� িকছুিদন কাজ করেছ। ওেক িজ�াসা করিছলাম এখােন এত

�খজরু গাছ �দখিছ,�খজরু রস আর �ড় পাওয়া যায় না? ও বলল,হ�া ঁপাওয়া যােব। খােবন? অজয় �ছেলিটর ব�বহার �বশ ভাল। ওর কথায়

প�ুিলয়ার আ�িলক টানিট �নেতও �বশ লাগিছল। বললাম, যা লােগ �দব, কাল �ভাের একট ুআসল খািঁট রস খাওয়ােত হেব। আর ভাল

হেল �বশ িকছু �ড়ও �নব। 

 

আজ �বিরেয় �থেম �গলাম কােছই টগু�া ড�ােম। এিট তলুনামলূকভােব �ছাট - �কবলমা� চােষর জন� ব�বহার হয়। সবজু পাহােড়র �কােল

�বশ সু�র লাগিছল, আরও ভাল লাগিছল এর ওপের উড়� পিরযায়ী পািখর দেলর চ�াকার আলপনা আকঁা এবং �নঃশ�েক খানখান কের

তােদর কলকাকিল। এখান �থেক অ� উচুঁেত উেঠই �পলাম টগু�া ফলস। �সটা আবার �বশ নীেচ এবং যিদও িসঁিড় আেছ, তব ু �বশ খাড়াই

বেল �লােক ওপর �থেকই �দেখ। নীেচ �লােক কমই যায়। এিটও �ছাট ঝরনা। তেব �নঃশে�র মােঝ বাতােসর িশরিশরািনর সােথ জ�েলর

লতাপাতার িভতর �থেক অনবরত ঝরঝর শে�র একটা কনসাট� চেলেছ। তার মােঝ দািঁড়েয় একটা মাতাল হওয়া পিরেবশ। এইখােন ব�

জায়গায় রা�া �তিরর কাজ চলেছ। তার ফেল গািড় চলাচেলর �বশ অসুিবধা। পাহািড় রা�ায় ঘুের ঘুের �গলাম বামিন ফলেসর পেথ। বামিন

ফলস,কালেক �য �লায়ার ড�াম �দেখিছ,তােত সম� জল অিবরল �ঢেল চেলেছ। এখানকার পাথর�েলা �দখেল মেন হয় পালিলক িশলা বা

�সিডেমে�শন রক। তেব যিদও আিম ভতূ�িবদ নই, তব ুমেন হল �ানাইট। হয়ত ব� বছর আেগ সমেু�র তলা �থেক �ঠেল উেঠেছ। বামিন

ফলস �যেত গািড়র রা�া �থেক �বশ নীেচ নামেত হয়। িসঁিড় যিদও আেছ, িক� �স�েলা পাহােড়রই পাথর অিবন�� ভােব �পেত �তির।



অেনকটা রািঁচর কােছ দশম ফলস-এর মত। নামেত অবশ� খবু ক� হয় না, তব ুপয�টন িবভাগ রা�াটার ভাল ব�ব�া করেত পারত। �বশ

িকছুটা নীেচ �নেম �দখা �গল পাশাপািশ �'িতনিট ঝরনা �বশ �জাের এবং অেনকটা জল িনেয় বেয় চেলেছ। চারধাের সবজু গাছপালায় �ঘরা

পাহােড়র বড় বড় পাথেরর ওপর �দিখ সবজু হলদু মেসর �রখা। তার সে� আেশপােশ িভেজ পিরেবেশর সােথ খাপ খাইেয় �ঁিড়�ঁিড় ভাস�

জলকণার সােথ পািখ ও পাতার রহস�ময় িশরিশরািন শ� এক রহস�েলােক �পৗেঁছ �দয়। এই জলধারা আবার আর একট ুনীে�র আেরকিট

জলধারােক িনেয় �মাটা জলধারা হেয় ঝরেছ। পাহােড়র পেথ অেনক জায়গােতই �দখলাম �ছাট �ছাট জলধারা ধীের ধীের পাহাড় �থেক রা�া

�পিরেয় গিড়েয় চেলেছ।

এখান �থেক সাওঁতাল প�ীর পাশ িদেয় অেনক রা�া ঘুের �গলাম তলুনামলূকভােব কম খ�াত সীতাক�ু �দখেত। একিট মােঠর মােঝ বেয়

চলা একিট পাহািড় জলধারার পােশ একিট িসেমে�র বাধঁােনা �ছাট ক�ু। তার মেধ� �দখা যাে� ভসু ভসু কের জল উঠেছ। এই জল �লােক

খায়ও। �ােমর িকছু �মেয়-বউ পােশ �ান করেছ। তেব আমার মেন হল এিট আেট�সীয় কপূ। এই িজিনস আিম �মিদনীপরু �জলার ঝাড়�াম বা

বাকঁড়ুার কেয়ক জায়গায় �দেখিছ। ঝাড়্�ােমর িকছু চােষর মােঠ চােষর জল �তালার পাইপ পাতেত িগেয় �দখা �গেছ পাইপ একট ুবসােতই

�বেগ জল উঠেত থােক এবং তা অনবরত �বেরােত থােক। এই অ�েল পাথেরর �র মািটর নীেচ খবু উচুঁনীচু এবং অসমান। তাই এখােন

অেনক আেট�সীয় কপূ আেছ।



�পেুর একিট �হােটেল পির�ার-পির�� পাতায় য�সহকাের �দওয়া সাদা িশউিলর মত ভাত,ডাল, আলেুপা�,আলভুাজা ও পাপঁড়ভাজা �খেয়

মনটা ভের �গল। িখেদও �পেয়িছল খবু। তাই �হােটেলর দািরে��র রেঙর �চেয় মািলেকর আ�িরকতার রং �বিশ মন �কেড় িনল। আবহাওয়া

এত সু�র �য নীল আকােশর নীেচ পাহাড় জ�েলর এই রােজ� ভীষণ ভাল লাগেছ। �খেয়েদেয় উঠেত গািড় ছুটল ম�ু�মা ড�ােমর িদেক।

রা�াটা খবু সু�র। পেথর পােশ পােশ িশ� বেৃ�র প�ন করা হেয়েছ এখন। আশা করা যায় �স�িল বড় হেল আরও সু�র �দখােব। নানান

সাওঁতাল প�ী, কমু�ী প�ীর মাঝ িদেয়, মরুিগ, ছাগল, ককুরুেক পাশ কািটেয়,রা�া জেুড় �েকােত �দওয়া গম, ডালেক এিড়েয় গািড় চলল

ম�ু�মা ড�ােমর িদেক। এেক সাহারেজাড় ড�ামও বেল। বাধঁিট �বশ বড় তেব এখন নািক এিটেক আরও বড় করার জন� আর পাড় বাধঁােনার

জন� জল কমােনা হে�। তাই বােঁধ জল ভীষণ কম আর পােড় কম�রত অেনক �া�েরর আনােগানা। মেন মেন ক�না করলাম চারধাের

পাহাড়েঘরা জেল ভরা ড�ামিটর �সৗ�য�। �লকিটর মােঝ একিট পাহাড় থাকায় �সৗ�য� আরও �বেড়েছ। সূয� পি�ম িদগে� ঢেলেছ, তেব অ�

�যেত �দির আেছ। �স অেপ�া না কের িফরেতই হল ঐিতহািসক �দউলঘাটার মি�র �দখেত। 

 

�বশ কেয়ক মাইল দেূর বড়াম �পিরেয় �গলাম �বশ �ঝাপজ�েল ঢাকা, নদীর ধাের,�দউলঘাটার মি�র �দখেত। �দেখ আ�য� হলাম এত

ঐিতহািসক ���স�� মি�র অ�েলর �কান র�ার বা যে�র ব�ব�া �নই! অবশ� আমরা আমােদর �কা� ইিতহােসরই বা ��� িদেয়িছ?

�হলায় এসব ন� করিছ। মি�র একিট নয় �িট। একই রকম �দখেত পাশাপািশ �িট ল�ােট �টরােকাটা কােজর মি�র। �বাধহয় �সন, পাল

বা ��যেুগর মি�র। িশেবর মি�র। মি�রগাে� যা িকছু িশ�কাজ িছল, আজ আর তা �বাঝা যায়না। টকুেরাটাকরা এখােন ওখােন ছিড়েয়

রেয়েছ। মি�র�িলর স�িত সং�ার হেয়েছ। তেব অপট ুহােত সং�ার আর কেব আসেলর মত হয়? িশ�ন�ন �তা আর হয়না। মি�র�িটেক

দাড়ঁ কিরেয় রাখা �গেছ মা�। মি�রচ�রিট �মাটামিুট পির�ার করা। তেব িনত�পজূা হেল �য পির��তা বা পিব�তার িচ� থােক, তা �নই।

দশ�ন�ান িহসােব পির�ার আেছ। এক ভ�মিহলার সে� আলাপ হল। িতিনই �ডেক আলাপ করেলন। জানােলন এই িনব�া�ব পরুীেত িতিন

আটি�শ বছর আেছন। �থেম ওেঁক অিশি�তা আ�মবািসনী �ভরবী �ভেবিছলাম। শী�ই ভলু ভাঙল। উিন বলেত লাগেলন মি�েরর ইিতহাস।

জানলাম এ�িল মহাযান �বৗ�ধেম�র মি�র্। পের িশেবর মি�র িহসােব ব�বহার হে�। �সন, পাল বা �� যেুগ যখন বাংলায় �বৗ� ধেম�র

রমরমা, তখন বাংলার অেনক জায়গায় �বৗ� মি�র �তির হয়। তার �মাণ �দখােলন পােশ �তির চারিট �ছাট ঘের চারিট মিূত� �দিখেয়�।

মিূত��িলর িবে�ষণ কের �বাঝােলন �স�িল জগ�া�ী,�গ�া ইত�ািদ িহ� ুবা আয� �দবেদবীর মিূত� হেলও তােত �বৗ��ভাব থাকায় �স�িল িঠক

িহ�মুিূত� হয়িন। পের আ�পিরচয় িদেয় বলেলন,উিন বাকঁড়ুা ি��ান কেলজ �থেক �াতক হেয় ইিতহােস �াতেকা�র হন। পের দীঘ�িদন �লু

চালান।

পের এব�াপাের �দখিছলাম �য,পি�েতরা বলেছন, �বৗ�মি�র নয়, এ�িল �জন মি�র। আসেল কাছাকািছ িতনিট একই রকেমর মি�র িছল

তার মেধ� এই �িট পাশাপািশ,একটা একট ুদেূর। বত�মােন এই �িটই িটেঁক আেছ। �িটেতই িকছু অৈশি�ক রীিতেত সং�ার হেয়েছ। অবশ�

উপায়ও �নই,�সই ধরেণর িশ�ীেক আজ পাওয়া মিু�ল। এ�িল �তিরর সময়টা ওই দশম একাদশ শতা�ী - যখন পাল বা �সন যগু চলেছ।

�সইসময় এইসব অ�ল অথ�াৎ বাকঁড়ুা-প�ুিলয়া, রাজা অন� বম�ণ �চাড় গ�েদব দখল কেরন। িতিন �জনধেম� িব�াসী হওয়ায় রাজানুকেুল�

�বশ িকছু �জন মি�র গেড় ওেঠ। কাছাকািছ জায়গা পাকিবরা বা বা�া অ�েল এখনও �য সমসামিয়ক মি�র�িল রেয়েছ, �স�িল �দখেলই

এ�িল �য িদগ�র �জন মি�র তা �বাঝা যােব। �সখােন মি�েরর �দওয়ােল ও নানা জায়গায় পা��নােথর মিূত� রেয়েছ। পরবত�ী কােল এ�িল

পিরবিত�ত হেয় িহ� ুমি�র - িশেবর বা িব�রু মি�র িহসােব িটেঁক থােক। পােশর নদীিট কাসঁাই বা কংসাবতী। িবিচ� সু�র কােলা সাদা,

বড় বড় পাথর ইত�ত নদীর বেুক ছড়ােনা। তার ফাকঁ িদেয় খরে�াতা নদীিট এেঁকেবেঁক চেলেছ। মি�রচ�র �থেক একটা িসঁিড় ধােপ ধােপ

নদীর বেুক িন��তার মেধ� িদেয় �নেম �গেছ। পাথর�িল িক� সিত�ই মন কােড় - একটা পাথেরর একপাশ ঘন ক�ৃবণ�, অপর পাশ �গৗরবণ�

- �কিৃতর কী িবিচ� িশ�কলা। �য িতনিট মি�র িছল, তারমেধ� �যিট সবেথেক বড় �সিট নািক ২০০২ সােল হঠাৎ �ভে� পেড়। �সখােন

আজ িকছু পাথেরর �ংস�প ছাড়া আর িকছু �নই।  

 

তেব মি�েরর আশপাশিট বড় সু�র। চারিদেক বড় বড় গােছ �ঘরা, ছায়ার আদরমাখা আ�িমক পিরেবশ। গােছ গােছ িটয়াপািখ এবং আরও

নানা পািখর ঝাকঁ -চতিুদ�ক কলকাকিলেত মখুর। আমার িঠক িবদ�াসাগরমশাই এর �লখা 'শক�ুলা'র ক�মিুনর আ�েমর কথা মেন পেড়

যাি�ল। 

 

�যেত মন চাইিছল না তব ু�যেত হল। �বলাও পেড় এেসেছ - সে� হেয় এেল �তা িকছুই আর �দখা যােবনা। তার ওপর শীেতর �বলা �তা খবু

তাড়াতািড়ই ফিুরেয় যায়।  



 

২২/১২/১৮ 

সকাল-সকালই �বেরােত হল �হােটল �ছেড়। কারণ আজ রােতই �ফরার ��ন। সারািদন ঘুেরেবিড়েয় �সাজা চেল যাব প�ুিলয়া ��শেন।

তারজন� ব�াগ �গাছােনার সে� আরও একিট �েয়াজনীয় কাজ �সের �রেখিছলাম - গতকাল �হােটেলর �ছেল অজয়েক বেল �ানীয় �দাকান

�থেক �বশখািনক �খজেুরর �ড় আিনেয় িনেয়িছলাম। কলকাতার �দাকােন �য �ড় পাওয়া যায়, তার না আেছ �াদ না আেছ গ�। এ �ড়িট

এেকবাের খািঁট িকনা জািননা, তেব আমরা �য �ড় পাই তার �থেক অেনক ভাল। খবু �ভাের অজয় িকছুটা �খজরু রসও খাইেয়েছ। রেসর

�াদিটও �বশ ভাল। �খজেুরর রেসর সে� �ছেলেবলাটােক িকছুটা হেলও িফের �পলাম, যিদও �বিশ রস খাওয়ার সাহস হয় িন। আজ গািড়

িনেয় এেসেছ �থম িদেনর �ছেলিট অথ�াৎ �ছােট। �ছােট বলেলই মেন হয় বিল '�ছােট নবাব।' অবশ� ওেক এই গািড়র নবাব-ই মেন হি�ল।

গািড়িট এেকবাের নতনু, এখনও ন�র পেড়িন। বলল �য গািড়টা ওর িনেজর -�সটা অবশ� ওর য� �দেখই বেুঝিছলাম। �লােক নতনু বউেক

�যমন য� কের,িঠক �তমিন য� করেছ। আর �তমনই নবািব ওর হাবভাব। তেব �ছেলিটর ব�বহার খবুই ভাল। 

 

আজ গািড় �থম �থেকই একট ু উডু়উডু় �মজােজ। কারণটা পের বঝুলাম। আজ তােক �কান আেজবােজ রা�ায় �যেত হেব না। �সাজা

ন�াশনাল হাইওেয় িদেয় ঝেড়র মত উেড় চলেব। �থেমই �গলাম মাঠা �রে�র জ�েল। শাল-�স�েনর ঘন জ�ল। তেব তখনও তার ঘুম

ভােঙিন। সেবমা� িবছানায় �েয় আড়েমাড়া ভা�েছ। অ� অ� পািখেদর কাকিল �শানা যাে�। আর গােছর ফাকঁ িদেয় িমি� লাজকু �রােদর

�ঘামটা পরা ��-ুিমি� হািসমখু একট ুএকট ুকের লিুকেয়-চুিরেয় উিঁক মারেছ। তার সে� �খলায় না �মেত আমরা এেগালাম পািখপাহােড়র

িদেক। 

 

পািখপাহাড় নামটার মেধ�ই �কমন �যন একটা �রামাে�র গ� আেছ যা �নেলই মনটা �কমন �যন আনচান কের ওেঠ। কােছ িগেয় �দিখ

শােলর জ�েলর মেধ� একটা এেকবাের উেদাম পাহাড় মাথা উচুঁ কের দািঁড়েয় আেছ। জ�েলর বাইের �থেক �ধু মাথাটকুইু �দখা যায়। গােয়

রেয়েছ নানা আিঁকবুঁিক সাদা সাদা দােগর। ঢকুলাম শােলর জ�েলর মেধ� - িনিদ�� �কান বাধঁাধরা পথ �নই। এেতই �যন �কিৃতেক িঠক �েপ

পাওয়া যাে� ্এখােন। যত �ভতের ঢকুলাম ততই �যন আ�েয�র সীমা হািরেয় �যেত লাগল। �দিখ পাহােড়র �গাড়ায় ছিড়েয়িছিটেয় থাকা

অেনক পাথেরর গােয় �বশ মিু�য়ানার সে� ফিুটেয় �তালা হেয়েছ নানা পািখ, খরেগাশ, প�াে�ািলন বা অন� �াণীর ছিব। তেব তার মেধ�

পািখটাই �বশী। আর পাহােড়র মাথা �থেক �গাটা গােয় �য আিঁকবুঁিক �দখিছলাম তা িনছক আকঁা নয়,�স�েলা সব ব� পািখর ছিব �খাদাই

করা। �বাঝা �গল �কন এটার নাম পািখপাহাড়। �নলাম এই পাহােড়র ব�ৃা�।

িশ�ী �ী িচ� �দ-র �শি�ক পাগলািমর ফসল এই সু�র পািখপাহাড়, যা আজ নানান িশ�েবা�া ও �সৗ�য�রিসক পয�টকেক �টেন আেন

প�ুিলয়ার এই অখ�াত মাঠা �রে�র জ�েল। গভণ�েম� আট� কেলেজর �া�নী ভা�র িচ� �দ �ই দশেকর �বিশ সময় যাবৎ �ানীয় আিদবাসী

যবুকেদর কােজ আক�ৃ কের,তােদর িশ�া িদেয় এই সুিবশাল কম�কা� চািলেয় যাে�ন। কীভােব �য িতিন এই িবশাল কাজ করেছন তা

ভাবেল অবাক হেত হয়। ৮০০ ফটু উচুঁ এই পািখপাহােড়র গােয় এখেনা অবিধ �ায় পয়ঁষি�িট পািখ িচি�ত হেয়েছ,পিরক�না আেছ শতািধক

পািখ আকঁার। এখােন সবেচেয় বড় পািখিট �ায় ১২০ ফটু ও সবেচেয় �ছাটিট ৫৫ ফটু িব�ৃত প�। িশ�ী �ায় সারা ভারত ঘুেরেছন একটা

সুেযাগ� কােজর ��� খুঁেজ। �শেষ তৎকালীন মখু�ম�ী �ী ব�ুেদব ভ�াচায� তােঁক এই মাঠাব�ু �রে�র পাহাড়িটেত কাজ করেত �দন। িবিভ�

সংেশাধনাগারেফরতেদর পাশাপািশ �ানীয় মানুষেদর সে� িনেয় িশ�ী ১৯৯৭-এ এই কাজিট �� কেরন। এই কাজ এখনও অসমা�, তেব

এখনই এর খ�ািত ছিড়েয়েছ �বশ। 

 

এখােন জ�েল ঢেুক পাহােড়র কাজ �দখিছ এমন সময় �দিখ একদল বন হিরণীর মত একটা বেুনা ছে� �সই �ভােরর �বলায়, যখন জ�েলর

িভতের সূেয�র আেলাও আড়েমাড়া �ছেড় �ঢােকিন, নানা বেণ�র শািড় পের চেলেছ একদল মাঝবয়সী �মেয়। কােছ িগেয় িজ�াসা করলাম,

�কাথায় চেলছ? জানলাম কাঠ কড়ুােত। হােত তােদর একিট �ছাট কাটািরেগােছর। বললাম, কখন িফরেব? চলেত চলেতই বলল, সাজঁ

�বলায়।  

-খােব কী সারািদন? 

- সারািদন আর খাব না, �ভাের পা�া �খেয় �বরাইিছ। এেকবাের সাজঁেবলায় বািড় িগেয় খাব ।  

-জল পােব �কাথায়? 

�কামেরর �গেঁজ �থেক একিট �াি�েকর জেলর �বাতল �দিখেয় বলল, ঘর �থেক িনেয় �বরাইিছ। 



 

বলেত বলেতই চেল �গল অেনক দরূ, �চােখর বাইের জ�েলর আড়ােল। কত�ণ তােদর চলার পেথর িদেক তািকেয় থাকার পর মন িফরল

পািখপাহােড়র �কােল। ভাবিছলাম এরাই �তা �কিৃতর বেুনা পািখ।

ছুট লাগালাম এেকবাের �সাজা গড় প�েকাট। মােঝ পড়ল প�ুিলয়া শহর। �বশ জমজমাট শহর ছািড়েয় আবার হাইওেয় ধের ছুটলাম।

আনাড়া, �ব�নেকাদর ইত�ািদ সব জায়গা, বসিত, �ছাট �ছাট বাজার আর আিদগ�িব�ৃত �খালা মাঠ যার িদেক তাকােল মনটাও �শ� হেয়

যায়। �ায় �বলা বােরাটা নাগাদ �পৗছঁালাম ইিতহাস িব�ৃত গড়প�েকােট। �শেষর িদেক �বশ খািনকটা জ�লাকীণ� রা�ার পর �ঢাকা �গল

ঈি�ত �ােন। দেূর �দখা যাে� সবজু ঢাকা প�েকাট পাহাড়। তার �কােল সরকাির আবাস �বশ দিৃ�ন�ন, �নলাম আেগ �থেক ব�ব�া কের

এখােন থাকা যায়। কােছই রেয়েছ পাে�ত ড�াম। তেব আমােদর সময় কম বেল এবং অেনক ড�াম �দখা হেয়েছ আেগ, �সজন�ও বেট,

আমরা ড�ােম সময় ন� না কের ইিতহাস �দখেতই আেগ পছ� করলাম।

�ঢাকার মেুখই �দিখ একিট �বল গােছর তলায় মাথােখালা �ছাট একখািন খপুিড়, পাথেরর �তির। এককােল তা নািক মি�র িছল,

রাজপিরবােরর �দবী কল�ােণ�রীর। �সই মিূত�ই এখন পিূজত হে�ন মাইথেন। তার পােশই রেয়েছ এক প�চূড়া িব�পুেুরর �টরােকাটা



মি�েরর আদেল এক মি�র,প�র� মি�র, যা �বশ িকছুটা সং�ার করা হেয়েছ,তেব অন�ান� অেনক মি�েরর মেধ� এটাই এখনও দািঁড়েয়

আেছ কােলর �কিুটেক অ�াহ� কের।

প�েকাট �থেক �বিরেয় রা�ায় একটা �দাকােন ি��াহিরক �ভাজন সারা �গল। তারপের �ায় পড়� �পেুর �পৗছঁলাম জয়চ�ীপাহােড়র তলায়।

এই পাহােড়র সে�ই জিড়েয় �গেছ সত�িজৎ রােয়র নাম তারঁ অিব�রণীয় কীিত� 'হীরক রাজার �দেশ'র ��িটং-এর জন�। তেব তার �থেকও বড়

হল �দবীর মিহমা। পাহােড়র মাথায় �দবীর মি�র। ওপের ওঠার জন�সু�র িসঁিড় আেছ। তােত অেপ�াকতৃ �ব�ল বা বয়�েদর জন� মােঝ

মােঝ বসার ব�ব�াও আেছ। িসঁিড়�িল �বশ চওড়া এবং সু�র। িসঁিড়েত ওঠার মেুখই আেছ একিট �গট বা �তারণ। মি�ের �পৗছঁােনার একটু

আেগ বােঁকর মেুখ আেছ একিট পরুােনা ওয়াচ টাওয়ার। এিট িছল �ানীয় কাশীপরু রাজার ওয়াচ টাওয়ার। রাজার রাজবািড় �ায় কিুড় িকিম

দরূ। তেব এখন তালাব�। তাই আমােদর �াইভার বথৃা �যেত রািজ হল না। ওপের উেঠ মনটা ভের �গল। পাহােড়র মাথাটা �বশ চওড়া।

�সখােন বা�ল�বিজ�ত �ছা� মি�ের চ�ীমাতা িবরাজ করেছন। পােশ আেছ বজরংবলীর মি�র। এখান �থেক �দখা যাে� দেূর আ�া-বাকঁড়ুা

লাইেনর জয়চ�ীপাহাড় ��শন। এছাড়াও ব�দেূরর দশৃ� পির�ার �দখা যায়। �বশ একটা অ�তু ভােলালাগা কাজ কের।  

সামেনই আসেছ একিট �মলা। তার জন� �গাছগাছ, ম�ারাপবাধঁা �� হেয়েছ �দখলাম। 

 

�বশিকছুটা সময় আেগই �পৗেঁছ �গলাম প�ুিলয়া �রল ��শেন। কতিকছু �দখলাম, তব ুমেন হল এখনও অেনক িকছুই �দখা হল না। ভারতবষ�

�তা অেনক বড় ব�াপার,আমােদর ঘেরর কােছ বাংলার অ�রমহেলই আরও কত �সৗ�য� ছিড়েয় রেয়েছ অবেহিলত হেয় তাই-ই �দখা হল না।

জীবন �তা �শষ হেয় এল। ভাবিছলাম আবার আসেত হেব এই মািটর টােন।



~ প ু�িলয়ার আরও ছিব ~

অবসর�া� ব�া�-আিধকািরক উ�র চি�শ পরগণার �সাদপুেরর বািস�া মলয় সরকার বত�মােন আিথ�কভােব অন�ুত ��ণীর

মানষুেদর িশ�া �া�� ও পিরেবশ িনেয় কােজ িবেশষভােব যু�। এছাড়া পড়ােশানা ও �লখািলিখ িনেয় ব�� থােকন। �নশা

�দশ-িবেদশ �মণ এবং উদ�ানচচ�া।
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িতনচুেলেত িতনিদন

মালিবকা ব�ানা��ী

 

~ িতনচুেলর আরও ছিব ~

গরম গরম আলরু পেকাড়ায় কামড় বসােত বসােত কত�া তারাভরা আকােশর তলায় দেূরর পাহােড়র গােয় আেলামাখা এক অিচনপরুীর িদেক

আঙুল তেুল �দখােলন, "ওই... ওই �য বািঁদেক দেূর ঝলমল করেছ..ওটা দািজ�িলং। আর পােশরটা কািল�ং। সামেন আেলাকমালার মত

�যটা �দখা যাে�,ওটা িত�া ভ�ািল। ওপের টাইগার িহল,চটকপরু আর ডানিদেক ওপের ডাউিহল!" 

সামেনর আবছায়া পাহােড়র গােয় �যন সহ� �জানািক �লেছ। ম�ু �চােখ তািকেয় রেয়িছ। এতবার পাহােড় �গিছ;তব,ুপাহাড় আমােক ম�ু

কের আজও। 

 

দািজ�িলং-এ �রাি�র কািটেয় আমােদর পরবত�ী গ�ব� িছল িতনচুেল। দািজ�িলং �থেক দরূ� মা� বি�শ িকিম হেলও রা�া খবু একটা সুিবেধর

নয়। গািড়�েলা �য কারেণ এটকু ুপথ আসেত আড়াই হাজার টাকার �চেয় একপয়সা কম িনল না। যাইেহাক,তাকদােক িপছেন �ফেল আমরা

যখন িতনচুেল �ত এেস �পৗছলাম ঘিড়েত তখন �পরু একটা। 'হামেরা �গ�হাউস'-এ আমােদর বিুকং আেগ �থেকই কের রাখা িছল।

�গ�হাউেসর মািলক সুেরনজী বাইেরই অেপ�া করিছেলন আমােদর জেন�। �দেখই এক গাল �হেস অভ�থ�না জানােলন। ওরঁ সে� �ফােন

ব�বার কথা হেয়িছল এবং �সই �থেকই মানুষিট স�েক� �কমন একটা ধারণা হেয় িগেয়িছল। রা�া-লােগায়া ছিবর মত সু�র �হামে� - ফেুল

ফেুল ভরা। রা�ার উ�তা �থেক িসঁিড় িদেয় একট ু�নেমই থাকবার ঘর�েলা। এখােনর সব আ�ানা�েলা এই প�াটােন�র। উিন আমােদর ঘর

�দিখেয় িদেলন। িবছানা, �টিবল, �চয়ার, িটিভ, িগজার িনেয় দা�ণ সু�র কােঠর ঘর। ওপের �িট আর নীেচ �িট -�মাট চারিট ঘর

�গ�হাউেস। ঘেরর বারা�া �থেকই পাহাড় �দেখ �দেখ সময় কািটেয় �দওয়া যায়।

ার ছিব-. লখা পাঠােনার আম� ণ রইল =
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ডাক পড়ল �পেুরর খাবােরর। সুেরনজীেক আেগ �থেকই কত�া বেল �রেখিছেলন ওরঁ অগ�ািনক ফােম�র সবিজ খাওয়ােনার জেন�। কথামত িতিন

সব ব�ব�া কেরই �রেখেছন - গরম �ধায়ঁা ওঠা ভাত,ডাল,রাই শাক,িনেজর �খেতর সবিজ,িচেকন,িতল িদেয় িবনস �াই,দা�ণ একটা আচার

আর পাপঁড়। তখন,তাপমা�া নামেত �� কেরেছ;তার মেধ� গরম গরম সু�া� খাবার অমতৃসম লাগিছল। সুেরনজী িনেজর হােত আমােদর

পিরেবশন কের খাওয়ােলন। �পেুরর খাবার �খেয় বাইের এেস দাড়ঁালাম। 

 

িতনচুেলর গ� �� করেলন সুেরনজী। তাকদা �থেক িতন িকিম উপের ৫৮০০ ফেুট অবি�ত এই �ােম উনুেনর মত �দখেত িতনিট চূড়া িছল,

�সখান �থেকই এই নামকরণ। WWF (World Wide Fund for Nature)-এর উৎসােহ এখানকার �ামবাসীরা �ায় সকেলই

মেডল অগ�ািনক িভেলজ এবং িভেলজ ট�ুিরজম �� কেরেছন। সুেরনজী িনেজও পয�টকেদর কথা �ভেব জেন� �তির করেছন অগ�ািনক ফািম�ং ,

কমলােলব,ু প�াশন �টু, চােয়র বাগান, অ�াংগিলং-এর ব�ব�া। জানােলন কােছই একটা �বৗ���া আেছ, �যখােন এক লামা দীঘ� সেতেরা

বছর ধের ধ�ান কেরিছেলন।

িবেকেল আমরা �বিরেয় পড়লাম,পােয় �হেঁট আশপাশটা একট ুঘুের �দখবার জেন�। রা�ার �পােশ দীঘ� পাইেনর সাির সূয�ােলাক �েবেশ বাধা

�দয়। জ�ল �থেক �ভেস আসেছ িঝ-ঁিঝ-ঁর ডাক,সে� অেচনা বেুনা ফেুলর গ�। ইিতউিত বনমরুিগরা �দৗেড় ঢেুক যাে� জ�েল। সামেনই �সই

�বৗ���ািট, িনেভ আসা আেলায় �যন আরও রহস�ময় হেয় উেঠেছ। আেলাআধঁাির পথ ধের ��ােত �পৗছঁালাম,�সখােন তখন সে��র �াথ�না

চলেছ। গ�ীর ম��িন ও ি�ম ি�ম বাদ��িন এক অেলৗিকক পিরেবশ �তির কেরেছ। 

�ফরার পেথ এক অেচনা সারেময় ব� ুহেয় পেুরা রা�া স� িদল,�যন কতকােলর �চনা। ঝরনার কলু ুকলু ু�িন �েন খুঁজেত িগেয় �দিখ,আের

এেতা পাইনবেনর মেধ� িদেয় বাতােসর �ছায়ঁাছঁুিয় �খলা। �নশার মেতা িঝমিঝেম। 

সে�েবলা গরম পেকাড়া সহেযােগ চা আর আ�া। রােতর িডনার তাড়াতািড় সারলাম এবং �মনুেত যথারীিত �সই এলািহ ব�াপার। 

 

পেরর িদন �ভাের দরজায় ঠক ঠক শে� ঘুম �থেক উেঠ পড়লাম। দরজা খেুল �দিখ সুেরনজী সূেয�াদয় �দখার জন� ডাকেছন। একটা দা�ণ

সূেয�াদেয়র সা�ী থাকলাম। 

আজ �বেরােবা সাইট িসিয়ং-এর জন�। ন'টায় ��কফা� �সের গািড়েত উঠলাম। �থেমই �গলাম ��াদাড়ঁা িভউ পেয়� -�সখােন িদগ� জেুড়

সপাষ�দ িতিন - মাথা �থেক পা পয�� পেুরাটা �দখা যাে�। কা�নজ�ার িনেচই নামিচ শহরিট �দখা যাে� আবছা।



 

পেরর গ�ব� লামাহা�া। পাহােড়র ধােপ পাইন আর রংবাহাির ফেুলর সমােরাহ এখােন। অেনকটা চড়াই �ভে� লামাহা�া পােক�র এে�বাের

উপেরর '�হািল �লক'-এ এেস �পৗছঁলাম। পাক�িট �থেকও 'ি�িপং ব�ু'�ক পির�ার �দখা �গল।

 

�সখান �থেক চললাম লাভাস� পেয়ে�। এিট িত�া-রি�েতর স�ম�ান। কিথত আেছ,�কানও এক যগুল এখান �থেক ঝাপঁ িদেয় আ�া�িত

�দয় নীেচর চড়ায়। লাভাস� পেয়� �থেক গািড় কের �নেম এলাম িত�ার পােড়। একদল বা�া �হ-�হ কের িপকিনক করেছ। ইিতউিত মাছ

ধরার য�পািত লাগােনা। কেয়কটা তাবঁওু নজের এল। নীলেচ সবজু িত�ােক ছঁুেয় �দখলাম জেল �নেম। �ফরার পেথ রা�ায় �পশক চা বাগান

�দেখ িনলাম।



আমােদর �শষ গ�ব� িছল বড়ামা�ওয়ার অের� গােড�ন। িতিরশ টাকা মাথািপছু িটিকট �কেট গাইড সহেযােগ গােড�েন �ঢাকা যায়। এসময়

বাগান উপেচ পড়েছ কমলােলবরু ভাের। িনেচ একিট জসু ফ�া�িরও আেছ। �বলা পেড় আসেছ,সােথ �পট চঁুইচঁুই। এবার �ফরার পালা।

িতনচুেলেত িফের �দখলাম সুেরনজী হািসমেুখ বেস রেয়েছন লা� �রিড কের। এখােন ঝপু কের সে� �নেম আেস। সে��র পর িবেশষ িকছু

করার থােক না। কেটেজর লেন বেস সুেরনজীর সােথ অেনক�ণ গ� করলাম। �স গে� উেঠ এল ওখানকার আপাত সাদামাটা

মানুষ�েলার জীবনযাপন, বত�মান রাজৈনিতক পিরি�িত িকংবা সুেরনজীর ইেকাট�ুিরজেমর ��রণার উৎস। রােত খাওয়া দাওয়া �সের

তাড়াতািড় ঘুিমেয় পড়লাম। পেরর িদন �ফরার িটিকট বাগেডাগরা �থেক ১০.৩০ এর �াইেট। �ভার ছটােতই গািড় চেল আসেলা। এত

সকােলও ভািবজী আমােদর জেন� য� কের পিুর-সবিজ বািনেয় িদেয়েছন। সুেরনজীর মা ও �ী খাদা পিড়েয় িবদায় িদেলন। বারবার বলেলন,

আবার �যন আিস। একরাশ মনখারাপ িনেয় গািড়েত উঠলাম। আবার �সই ইট-কাঠ কংি�েটর জ�েল �ফরা।

�ফরার পেথ �দখলাম অপবূ� সু�র িতনিট চা-বাগান -'রংিল -রংিলয়ট', 'িগেয়ল' আর 'িত�া ভ�ািল'। যতদরূ �চাখ যায় মনমাতােনা সবেুজর

গািলচা িবছােনা আর নীল পাহােড়র বেুক আলেগােছ আটেক থাকা �মেঘর দল। মনটা ভাির হেয় আসেছ। আসেল,িতনচুেলর উ�তা তখন

জিড়েয় ধেরেছ মেনর �িতিট খােঁজ আর তাই গাল �বেয় নামেছ �নানা ধারা।



~ িতনচুেলর আরও ছিব ~

কেপ�ােরট িব�ান গেবষক মালিবকা ব�ানা��ী �নশায় �ামিণক। ভােলাবােসন �বিড়েয় এেস িবিভ� প�-পি�কায়

�সইসব �মণকািহিন িলখেত।
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�গােয়চা লা-র পেথ

সুদী� �ঘাষ

 

~ �জাংির-�গােয়চা লা ��ক�ট ম�াপ ~ �জাংির-�গােয়চা লা ��েকর আরও ছিব ~

�াককথন

সব গে�রই একটা �� �শষ থােক। সব ঘটনারও তাই। িকছু িজিনস িনয়ম �মেন হয় না, আর হয় না বেলই জীবন এত মজার। এই ভিনতা

�কন �স কথা বিল। ��র �সই িদন, তািরখ বা সময়টা িঠকঠাক মেন �নই, স�বত জেুনর মাঝামািঝ, জলুাই বা অগা� হেলও �িত �নই।

অিফেসর ব�� সমেয় হঠাৎ বা�ার �ফান "সুদী� দা, নেভ�ের '�গােয়চা লা' ��ক, আর তইু যাি�স।" িকছু বলার আেগই �ফান কাট। এরপর

অিফস, িফ�, ��িনং-এর �নভার এি�ং চােপ িদমাগ �থেক �গােয়চালা গন। �সে��ের িটিকট বিুকং কেব হল, িটেম কারা আেছ, কারা �নই

িকসু� জািন না। জায়গাটা িনেয় পড়ােশানা, �হামওয়াক� িকছুই করেত পাির িন। যিদও পরবত�ীকােল �সটা শােপ বর মেন হেয়েছ কখনও

কখনও। মােঝ মােঝ বা�ার �মেসজ 'কলকাতার িটিকটটা কাট। আমােদর বািক বিুকং কমি�ট। 'লািক' গাইেডর ব�াপারটা ফাইনাল কের

�ফেলেছ।' আমার অব�া �শাচনীয়, িকভােব ম�ােনজ �দব িকছুই বঝুেত পারিছ না। একিদেক এতিদেনর ব��ু, পাহােড়র হাতছািন, অন�িদেক

অিফেসর �চাখরাঙািন। �গােদর ওপর িবষেফাড়ঁার মত আবার ইেলকশন িডউিটর �কিুট। যাই �হাক, সব িকছু কািটেয় �শষ মহুেূত� অিফসেক

সামেল �কস�াক িপেঠ �বিরেয় পড়লাম। জয়পরু �থেক কলকাতা হেয় বাউিরয়া। রাতটকু ুবািড়েত কািটেয় পরিদন প�ািকং-এর ফাইনাল টাচ

�সের রােতর ��েন �চেপ পড়লাম। পেনেরা জেনর বড় দল। িকছু �চনা, িকছু অেচনা মখু। �থাড়াই �কয়ার। 'যিদ হও সুজন, �ততঁলু পাতায়

ন'জন।' 'ন'জন যিদ হেত পাের, 'পেনেরা' জেন �কন নয়? িশয়ালদহ �থেক 'কা�নকন�া এ�ে�স' যখন ছাড়ল ঘিড়েত তখন 'আটটা কিুড়।' ন'

টা নাগাদ বািকেদর ব�াগ �থেক উিঁক িদেত �� কেরেছ নানান সাইেজর িটিফন ব�। লিুচ, পেরাটা, তরকাির, আলরুদম, সুিজর হালয়ুার গে�

বাঙািল তখন িব�বী। সদ� আলােপর ভ�তার আ�াদন সিরেয় �রেখ �াণপেণ ঝািঁপেয় পড়লাম লিুচ পেরাটার উে�েশ। কেয়কঘ�ার আলাপ

�য কখন ব�েু� বদেল �গেছ, তখনও বঝুেত পাির িন।

১২ নেভ�র, ২০১৮

সকােল ঘুম ভাঙল পাচঁটা নাগাদ। বািকরা গভীর ঘুেম। ��ন রাইট টাইম। চা �খেয় ��শ হেয় দরজায় এেস দাড়ঁালাম। �রললাইেনর ধাের

ঢাল ুজিম �বেয় �ছাট �ছাট চা বাগান, সি�র �খত। ঝকঝেক আকােশ �সানাঝরা �রাদ। ��ন িনউ জলপাই�িড় �পৗছঁাল সােড় সাতটা নাগাদ।

লটবহর িনেয় ওেয়িটং �ম। �ান কের, ��কফা� �সের ট�াি� ��া�। �েটা গািড়েত মালপ� বাধঁাছাদঁা �সের, নারেকাল ফািটেয়, '�গগা' বেল

যা�া �� হল। 

 

গ�ব� ইয়ুকসাম। �াচীন িসিকেমর রাজধানী। িনউ জলপাই�িড় �থেক দরূ� �ায় �দড়েশা িকেলািমটার। গািড়েত �ায় ঘ�া ছেয়েকর রা�া।

যিদও পাহািড় রা�ায় দরূ� আর সমেয়র অিহ-নকলু স�েক�র কথা সবারই কম �বিশ জানা। ��শন চ�র ছািড়েয় এিগেয় চেলেছ গািড়। শহর

ছািড়েয় এেস পেড়িছ িমিলটাির �চৗহি�েত। সবেুজর ছায়া ঢাকা কােলা িপচ ঢালা রা�া। পােশ দাি�ক শাল, �স�েনর জ�ল। িচরহিরৎ অরেণ�র

'উ� �যথা িশেরর' িভেড়, িনেজর অজাে�ই 'িচ� ভয়শূন�' হেয় ওেঠ। মহান�া স�াংচুয়ািরর মেধ� িদেয় চলা এই পথ-মাহা�� পিথক মা�ই

জােন। কালীেঝারা, রাি� বাজার �পিরেয় �মি� �পৗছঁােত �পরু �ায় গিড়েয় �গল। ভাত, ডাল, শাকভাজা িদেয় লা� সারলাম। িকছুটা িজিরেয়

আবার চলা ��। িত�া �পিরেয় ঢেুক পড়লাম িসিকেম। িত�া �ছেড় এবার স� িনল রি�ত। �মি� – নয়াবাজার �রাড ধের �জারথাং �পৗছঁােত

�বলা পেড় এল। রা�া ব�। সারাই-এর কাজ চলেছ। চা, িশঙাড়া সহেযােগ পেড় পাওয়া সমেয়র স��বহার করা হল। ইয়ুকসাম যখন

�পৗছঁালাম পাহােড়র িহসােব তখন যেথ� রাত। িঝরিঝের বিৃ�েভজা রােত শীেতর চাদর আে� আে� জিড়েয় ধরল আমােদর।
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১৩ নেভ�র, ২০১৮

��েকর �থম িদন: ইয়ুকসাম (৫,৬৪৩ফটু/১,৭২০ িম) �থেক সােচন (৭,২০০ ফটু/ ২,১৯৫ িম)

পি�ম িসিকেমর �গইিজং সাব-িডিভশেনর অ�গ�ত ছিবর মত �ছা� শহর ইয়ুকসাম। ইয়ুকসােমর ইিতহাসও িক� খবু িচ�াকষ�ক। �ায় সােড়

িতনেশা বছর আেগ, তৎকালীন িসিকেমর রাজধানী িছল ইয়ুকসাম। অতীত �ছেড় বত�মােন িফির। �সই অেথ�, '��কাস� �ডন' হল ইয়ুকসাম।

আমােদরও পথ চলা �� ইয়ুকসাম �থেক। �থমিদন ��ক ইয়ুকসাম (৫,৬৪৩ফটু/১,৭২০ িম) �থেক সােচন (৭,২০০ ফটু/ ২,১৯৫ িম),

দরূ� ৮ িকেলািমটার। গাইেডর সহায়তায় িনয়মমািফক সইসাবদু িমিটেয়, �শাসিনক অনুমিত �জাগাড় করার পর �� হল আমােদর পথ চলা।

��েত বেলিছলাম না, িকছু িজিনস িনয়ম �মেন হয় না, �সটা আরও একবার �দখা �গল। আমােদর পেনেরা জেনর িটেম আরও িতনজন নতনু

ব� ুজেুট �গল। একই পেথর পিথক।  

 

গতকাল রােত বিৃ� হেয়েছ। কােলা ঝকঝেক িপচ রা�া ছঁুেয় আলেগােছ �গালািপ '�চির �সম।' পশেমর বেলর মত পাহািড় ককুরু। �েুলর

�পাশাক পরা কিচকাচঁার দল। এসব �দখেত �দখেত এিগেয় চললাম। পাহােড়র �িতটা বাকঁ তার িনেজর মত কের সু�র। কা�নজ�া

ন�াশনাল পােক�র ই�ারি�েটশন �স�ার �পিরেয়, ডানহািত পাকদি� �বেয় �� হল চড়াই। আকঁাবাকঁা সিপ�ল রা�া �বেয় ওঠানামা। শ�ের

সভ�তা �ক পােয় পােয় িপছেন �ফেল �রেখ এিগেয় চলা। এ এক �িন�বার হাতছািন। 'কত টা পথ �পরেল তেব পিথক বলা যায়...?' উ�র

জানা �নই। 'ফা �খালা'র (Pha Khola) ঝলু� �সত ু �পিরেয় �েবশ করলাম িনিবড় জ�েল। কা�নজ�া ন�াশানাল পাক�। ��েকর �থম

িদেনর জড়তা তখনও কােটিন। ছিব �তালার অবকােশ �িণেকর িবরিত। আবার চলা। �মঘলা আকােশ বিৃ�র �কিুট। সবজু জ�েল ওক,

ম�াপেলর িভড়। মােঝ মেধ� সবজু ক�ানভােস �গালািপ তিুলর টান, �চির �সম। একটানা �ডেক চেলেছ িঝিঁঝরঁ দল। গতকাল রােতর বিৃ�েত

পথ �কাথাও �কাথাও ভারী, িপি�ল। পািখর কলতান, িঝিঁঝরঁ ডাক ছািপেয় কােন �ভেস আসেছ টংুটাং ঘ�া�িন। আমােদর লটবহর িনেয়

হািজর ইয়ােকর দল। �দখেত �দখেত আমােদর �পিরেয় চেল �গল ওরা। 'সুেশ �খালা' (Tshushay Khola) পার হেয় আবার িবরিত,

িকি�ৎ জলেযাগ। �িতটা ি�েজর মজা হল অেনকটা কের উতরাইেয় �নেম আবার চড়াই। মাধ�াকষ�েণর সে� �স এক কিঠন ��। এরপর আর

একটা ি�জ। �মে�াগাং �খালা (Mentogang Khola) পার হেয় িকছুটা চড়াই ওঠার পর জ�েলর মেধ� একফািল সমতল জায়গা। সার

�বেঁধ তাবঁ ুলাগােনা। �পৗেঁছ �গিছ সােচন। আমােদর আজেকর আ�ানা। িপেঠর ব�াকপ�াক �য যার �টে� �রেখ, িকছুটা এিগেয় বাম িদেক

�নেম এলাম। িটেনর �শড �ঘরা িকেচন। পােশর �শেড কােঠর �টিবল পাতা। পােশ িতরিতর কের বেয় চেলেছ পাহািড় �ঝারা। �ঝারার জেল

হাত মখু ধুেয় বসেতই হািজর গরমাগরম ম�ািগ। তারপেরই �ধায়ঁাওঠা চা। সারািদেনর �দিহক �াি� �মটােনার জন� যেথ�। সে�� নামেতই

শীতটা �টর �পলাম। �টে� ঢকুেত ই�া হল না। �শেড বেসই �� হল আ�া আর গান। অবশ�ই পাহাড়, জ�লেক িবর� না কের। এর

মােঝই িডনােরর জন� ডাক। িডনার �শষ কের িফের এলাম �টে�র কােছ। আেরকদফা আ�ার পর �সঁেধালাম ি�িপং ব�ােগ। ছমছেম জ�ুেল

অ�কার জেুড় তখন �ধুই িঝিঁঝরঁ আত�নাদ।

১৪ নেভ�র, ২০১৮

ি�তীয় িদন: সােচন (৭,২০০ ফটু/ ২,১৯৫ িমটার) �থেক �সাকা (৯,৭০১ ফটু/২,৯৫৭ িমটার)

ঘুম ভাঙল পািখর ডােক। সবেুজর গ� মাখা সকাল। আজেকর ��ক সােচন (৭,২০০ ফটু/ ২,১৯৫ িমটার) �থেক �সাকা (৯,৭০১ ফটু/

২,৯৫৭ িমটার)। দরূ� ৭ িকেলািমটার। ঘ�া ছেয়েকর রা�া। পিুর-স�ী ��কফাে�র পর �� হল আমােদর পথ চলা। পাতার ফাকঁ গেল

আনমনা �রােদর আলপনা। আকােশ তখনও �মেঘর আনােগানা। ��েতই �ছাট অঘটন। �েপর সবেচেয় িফট ��কার �বীরদার পা হড়কাল।

কপাল ভােলা �চাট লােগিন। আবার চড়াই। িনেচ �বহমান 'রাথং চু' নদী। বািকেদর কাছ �থেক �নিছ, জানিছ এই পাহাড়, জ�ল, নদী। আর



�েচাখ ভের �দখিছ। অ�তা �য এত বড় আশীব�াদ হেয় �দখা �দেব আেগ �কানিদন ভািবিন।  

 

বািখম �পৗছঁােনার আেগ রা�া খাড়াই। অেনকটা চড়াই �ভেঙ আবার িকছুটা উতরাই। চতথু� �সত ু '��ক চু'র ওপর। নদী এখােন খরে�াতা।

ি�েজ �ঝালােনা রিঙন ��য়ার ��াগ। �সত ু�পিরেয় িকছুটা িব�াম। ল��েক �ছাট ভ�াংেশ �ভেঙ অিত�ম করার �চ�া। উচুঁিনচু সিপ�ল পাকদি�

�বেয় আবার চড়াই। পাহাড় জেুড় তখন �ধুই ওক, রেডােড�েনর সাির। িন�র� সমেয় মােঝ মােঝ পািখেদর কলতান। পািখেদর �সই গান

�নেত �নেত �হেঁট চেলিছ িহমালেয়র বেুক। বাতােস তখন মিু�র আ�াস। আমােদরও িবেশষ তাড়া �নই। �কিৃতর সাি�ধ� উপেভাগ করেত

করেত �পৗছঁালাম বািখম। �ছাট একটা চােয়র �দাকান। একটা িভউ পেয়�। সাদামাটা, বা�ল� বিজ�ত। সামেন আিদগ� ইয়ুকসাম ভ�ািল।

আমােদর নতনু িতন ব�েুদর সােজশন �মেন এক কাপ কের চা খাওয়া হল। মশলা �দওয়া। �যটা না �খেল হয়ত িকছু িজিনস অপণূ� রেয়

�যত। আর, �কৗিশকদার মত িকছু মানুেষর সাি�ধ� জীবেন খবু জ�ির, যারা িকছু না বলেতই অেনক িকছু বেুঝ যায়। না হেল জলেযাগ ছাড়া

বািখেমর �সই �কিৃতদশ�েনর �াদ হয়ত িকছুটা কম পেড় �যত। পােশই একটা ফের� �র� হাউস। ভিূমকে�র পর এখন জীণ� দশা। িঠক হল

�ফরার পেথ একটা রাত বািখেমর জন� বরা�।

বািখম �থেক �সাকা ২ িকেলািমটার। িক� �ায় পেুরাটাই চড়াই। ওয়ািকং ি�েক ভর িদেয় আবার উেঠ দাড়ঁালাম। উ�তার �হরেফর এবার

সবারই কম �বিশ মালমু হে�। পাহাড় চড়েত দেম টান। �সাকা �পৗছােত �ায় িতনেট বাজল। �মঘ, কয়ুাশা �ঘরা এক িবষ� পিরেবশ।

�সাকার ��কাস� হােটর পােশই আমােদর �ট� লাগােনা হেয়েছ। �পৗছঁােনার পর চােয়র কাপ হােত ��কাস� হােট আ�া জমালাম। বাইের

তখন বিৃ� �নেমেছ। িবেকেলই ঘন িনকষ কােলা অ�কার। িটমিটেম �মােমর আেলাকব�ৃ িঘের আমরা। অ�ন, �তলু, চ�িব�রু সুের গলা

�মলাি� সবাই। তাল �মলাে� পােশর িবেদশী ��কােরর দল। �সাকার ঠা�ায় তখন ব�েু�র উ�াপ।  

 

রােত �� হল মষুলধাের বিৃ�। সে� �ঝােড়া হাওয়া। �টে�র তলা িদেয় ঢকুেত �� কেরেছ জল। পা�া িদেয় বাড়েছ ঠা�া।

১৫ নেভ�র, ২০১৮

ততৃীয় িদন: �সাকা (৯,৭০১ ফটু/২,৯৫৭ িমটার) �থেক �জাংির (১৩,০২৪ ফটু/ ৩,৯৭০ িমটার)

�ভােরর িদেক বিৃ�টা ধের এল। আকাশ যিদও �মঘা��। সকােল িমিনট কেয়েকর জন� পাি�ম �দখা িদেয় আবার মখু লিুকেয়েছ। গতকাল

�সাকাটা ঘুের �দখা হয় িন। এখন �দখলাম। সবজু ঘাস জিম, িকছুটা সমতল, িকছুটা �ঢউ �খলােনা। একটা �ছা� মনাি�। একটা ক�ােফ। চা,

কিফ, চেকােলট পাওয়া যায়। �গাটা �ই ক�া�সাইট। একটা ফের� �র� হাউস। কেয়কঘর বসিত। ��কারেদর অিধকাংশই িভনেদিশ।

কয়ুাশােঘরা সবজু ঘাস জিমেত চের �বড়াে� ধূসর �ঘাড়া। �ছে� �কান হিলউিড ছিবর দশৃ�পট।  

 

পাহােড়র �কােল �সই �ছা� হ�ামেলট �পছেন �ফেল আবার এিগেয় চলা। রা�া �বশ চড়াই। একট ু হাটঁেলই হাফঁ ধরেছ। আবহাওয়া রাত

�থেকই খারাপ িছল, এবার িটপিটপ বিৃ� �� হল। নীল ঝকঝেক আকাশ �বাধহয় হাটঁার ক� লাঘব কের। �মঘলা িদন, বিৃ�র সােথ �সই

স�ক�টা একদমই ব��ানুপািতক। আধাঘ�া হাটঁার পর এল �সই িবখ�াত 'রেডােড�ন ��ল।' �ছাট �ছাট গােছর �ঁিড় িদেয় বানােনা পথ

অেনকটা �ছাটেবলার �িয়ং খাতার �সই পাহািড় রা�া। পেথ �দখা হল িফরিত পেথর ��কারেদর সে�। খবর �পলাম উপের �চ� ঠা�া।

�জাংির �থেকই িফরেত হেয়েছ। সুতরাং, আ� সাবধান।  

 

�সাকা �থেক �ফডাং –এর রা�ার মাঝামািঝ জায়গা �থেকই �� হেয় �গল '��া ফল'। রেডােড�েনর জ�ল তখন তষুাররাজ�। একটানা �হেঁট

চেলিছ, দাড়ঁােলই �চ� ঠা�ায়হাত পা জেম যাওয়ার উপ�ম। �েত�েকই অস�ব �া�। ঠা�ার �চােট বইু (�সৗরভ) সামান� অসু� হেয় পড়ল



- AMS (acute mountain sickness)। পাহােড় ঠা�া আর উ�তাজিনত সমস�া। িঠক হল একট ু িবরিত িদেয় লা� কের �নওয়া

হেব তার মেধ� বইু সু� হেল এেগােনা হেব, না হেল �নেম আসা হেব। যাই �হাক লা� কের, ORS, COCA- 30 �দওয়ার পের বইু

অেনক সু�েবাধ করায় হাটঁা �� হল।

�ফডাং (১২,০৮৩ ফটু/ ৩,৬৮৩ িমটার) �পৗছঁালাম একটা নাগাদ। কপালেজাের ��কাস� হােট গরম চা জেুট �গল। সে� পাহািড় িপেঠ জাতীয়

খাবার। �বশ সু�া�। �ফডাং �ছেড় �জাংির যাওয়ার জন�, বা ঁ িদেকর রা�াটা ধরলাম। ডান িদেকর রা�া �কাকচুরাং-এর। ওই পেথ �ফরা।

�ফডাং �থেক চড়াই। আবার জ�ল। বরেফ ঢাকা। পােয়র তলায় বরফ কিুচেত, ি�প হওয়ার আশ�া। উ�তা বাড়ার সে� সে� জ�েলর

চির�গত পিরবত�নও ল�ণীয়। ঘন সবজু অরণ� �শষ হেয় অেপ�াকতৃ �ছাট ��জাতীয় উি�দ। তষুাররােজ� �াগত জানাে�। গােছর ডােল

ছুিরর ফলার মত �লেগ তষুারকণা। �দওরািল টেপর আেগ অসু� হেয় পড়ল ওই িতন ব�রু একজন। �দওরািল টেপ �সজন� �িণেকর িবরিত।

িকি�ৎ জলেযাগ। �বীরদার িবখ�াত কাচঁা ল�া মাখা মিুড়-চানাচুের শীত িকছুটা হেলও কমল। �দওরািল টপ �থেক রা�ার বািক অংশ

অেপ�াকতৃ কম চড়াই। বরেফর চাদর ঢাকা পাহাড় �পিরেয় �জাংির �পৗছঁােত সােড় চারেট �বেজ �গল। আজেকর ��ক সবেচেয় চ�ােলি�ং

িছল। একসে� অেনকটা ওপের উেঠ আসা, সে� হাড় কাপঁােনা ঠা�া। ঠা�া হাওয়ায় বাইের দাড়ঁােনা যাে� না। পারদ িহমাে�র অেনকটা

িনেচ - �ায় মাইনাস আট িডি�। িদেনর �শেষ �াট�েফান জানাল আজ পািড় িদেয়িছ ৮.৪ িকেলািমটার।

১৬ নেভ�র, ২০১৮

চতথু� িদন: �জাংির (১৩,০২৪ ফটু/ ৩,৯৭০ িমটার) �থেক �জাংির টপ (১৩,৭৭৮ ফটু/ ৪,২০৩ িমটার)

উ�তাজিনত সমস�া, সে� অত�িধক ঠা�ায় রােত িব�মুা� ঘুম হল না। রােতর তাপমা�া মাইনাস �তেরা �সি�ে�েডর আেশপােশ। সারািদেনর

�াি�, পাহাড় চড়ার ধকল সে�ও ঘুম আসেছ না। ত�া�� অব�ায় রাতটা কাটল। �ভার চারেট নাগাদ �বেরান। �জাংির �থেক �জাংির টপ।

সূেয�াদয় �দেখ �ফরা। আজ �র� �ড। ১৩,০০০ ফটু উ�তায় অ�াি�মাটাইজ (acclimatize) করেত অিধকাংশ ��কার এখােন একিদেনর

িবরিত �নন। আমােদর ��ে�ও এর অন�থা হয়িন।



চারেট নাগাদ �তির হেয় তাবঁরু �চন খলুেতই, তাবঁরু গা �বেয় �নেম এল একরাশ বরফ। বাইের �বিরেয় �দিখ চারিদক সাদা চাদের ঢাকা।

�বাতেলর জল জেম কিঠন বরফ হেয় �গেছ। �হডল�াে�র (�হড টচ�) �গালাকার আেলাক বলেয় তেুলার মত �ভেস �বড়াে� তিুহন। �সই

আেলা আধঁািরর মেধ� �� হল আমােদর পথ চলা। �হডল�াে�র আেলা �ফেল এিগেয় চেলিছ �জাংির টেপর িদেক স�ী ��ম ভাই, ��হািশস

আর গাইড। চড়াই �ভেঙ ওঠার সে� সে� বাড়েছ হাওয়ার দাপট। ঠা�াটা িকছুেতই বাগ মানেছ না। শরীর গরম রাখেত একটানা চড়াই �ভেঙ

উেঠ চেলিছ। দেম টান পড়েছ �চ�।  

 

�ভােরর আেলা একট ুএকট ুকের ফটুেত �� কেরেছ। িফেক হেয় আসা �সই অ�কাের হঠাৎ আিব�ার করলাম পাহােড়র িশরদাড়ঁা বরাবর

স� একফািল রা�ায় আমরা কজন। জ�ািমিতক ভাষায় ব�ৃাকাের আমােদর িঘের দািঁড়েয় িহমালয়। অেনকটা �সই মহাভারেতর চ�ব�ূহ। আজ

বলেত বাধা �নই, �সই িবশালতার সামেন দািঁড়েয় বকুটা একট ু�কেঁপ উেঠিছল। পের মেন হেয়িছল, হয়ত এটাই জীবন। �ধু জীবেনর বাধার

পাহাড়�েলা হয়ত িহমালেয়র মত ��ত�� নয়। ��হািশস এেক এেক িচিনেয় িদল কা�নজ�া (৮,৫৩৪ িম), কাব� (৭,৩৫৩ িম), মাউ�

পাি�ম (৬,৬৯১ িম), ক�ুকণ�। আর তারপর... সূয� উঠল। িহমালেয়র রি�ম অিভন�েন �� হল িদন।



�জাংির টপ �থেক নামার পর, নটা নাগাদ ক�াে�ন িবেবকদার ডােক জ�ির িমিটং। িটেমর কেয়কজেনর সামান� শারীিরক অসুিবধা হেছ।

আর, নতনু ব� ুিতনজন িফের যাে�। কারণ, শারীিরক অবনিত। তার উপর আবহাওয়া �িতকলূ। �মেঘ �ঢেক �গেছ উপত�কা। ঠা�া আরও

বাড়েত চেলেছ। িতনজন �ফরত যাওয়ায় আমােদর িটেমর মেনাবল একদম তলািনেত। অেনক আেলাচনার পর �শষেমশ িঠক হল রাতটা

তাবঁেুত না কািটেয় ��কাস� হােট কাটাব। আর কাল যিদ বািকেদর শারীিরক উ�িত হয় উপের উঠব নাহেল �ফরা।  

 

��কফা� কের দেলর বািকরা �জাংির টেপর িদেক রওনা হল। �মঘ �কেট আবার নীল আকাশ। সামেনর পাহািড় �ঝারা জেম বরফ। বরেফ

আগায় চকচেক �রাদ। �রােদ গা িভিজেয় বই খেুল বেসেছ একজন। স�বত রািশয়ান। সামেন চের �বড়াে� ইয়াক (আদেত Dzo)। গলায়

বাধঁা ঘ�ার টংু টাং শ� ঘুের িফের ভাসেছ বাতােস। িনেচর উপত�কায় একদলা সাদা �মঘ। ��কাস� হাট লােগায়া এক িচলেত �দাকােন পসরা

সািজেয়েছ পাহািড় আি�।  

 

িফের আসার পর অিন�� বলিছল, "�জাংির টেপ চড়ার সময় মােঝ মােঝ মেন হি�ল, '�বশ �তা িছলাম। �কন এত ক� করিছ...??' �জাংির

টেপ দািঁড়েয় �স উ�র �পেয় �গলাম।" হয়েতা এই উ�রটা খুঁজেতই বার বার ছুেট যাওয়া।

১৭ নেভ�র, ২০১৮

প�ম িদন: �জাংির (১৩,০২৪ ফটু/ ৩,৯৭০ িমটার) �থেক �কাকচুরাং (১২,১৫২ ফটু/ ৩,৭০৪ িমটার) হেয় থানিসং (১২,৯৪৬ ফটু/ ৩,৯৪৬

িমটার)

সকাল হল �মঘহীন আকােশ। চােয়র কাপ হােত বাইের দাড়ঁােতই �টর �পলাম কনকেন ঠা�া। বরেফ �মাড়া চরাচর। আজেকর গ�ব� থানিসং,

দরূ� আট িকেলািমটার। ঝরনার বরফ �ভেঙ �ডকিচেত চািপেয় �দওয়া হেয়েছ। গরম জেল হাত মখু ধুেয় �� হল িদন। ��কফাে�র পর ��

হল হাটঁা। �জাংির আর থানিসং �মাটামিুট একই উ�তায়। িক� পেথর ��েত খাড়া উতরাই। তারপের চড়াই �ভেঙ থানিসং। 

 

�জাংির ক�া�সাইট �থেক ��র হা�া চড়াই �ভেঙ এেস পড়লাম িদগ�িব�ৃত সবজু ঘাসজিমেত (meadow)। পােশ পাহাড়চূড়ায়

গতকােলর �জাংির টপ। দেূরর পাহাড়�েলা আেরকট ু কােছ। িকছুটা নীেচ একটা �ছাট মনাি�। পােশ ��-�ঝােপ জমা বরফ। নীচ �থেক

চড়াই �ভেঙ উেঠ আসেছ �ঘাড়া আর ইয়ােকর একটা দল। িবেবকদা জমু করেছ ক�ােমরার �ল�।

ঘাসজিম পার হেয় �� হল িনেচর িদেক নামা। আবার �সই রেডােড�েনর জ�ল। �কাকচুরাং-এর ��কাস� হাট �দেখ �চাখ জিুড়েয় যায়। ঘন

জ�েলর মােঝ কােঠর বাংেলা প�াটােন�র বািড়। পাশ িদেয় কলুকলু কের বেয় যাে� '��ক চু।' নদী এখােন ��াতি�নী। একটা �ছাট কােঠর

ি�জ। ��কাস� হােটর সামেনর �ব�, �গালা পাথের (rolled boulder) হাত-পা ছিড়েয় বেস পেড়িছ সবাই। একট ু িব�াম। সকাল �থেক

পািড় িদেয়িছ �ায় ছয় িকেলািমটার। এখনও বািক �ায় �ই িকেলািমটার। গাইড ম�ল, সমােন তাড়া লাগাে�। 'জলিদ চিলেয় সাব। �মৗসম

খারাব �হা রাহা হ�ায়।' �া� পা আর চলেত চাইেছ না। িক� িহেসব মত আজ চড়াই কম �ভেঙিছ। আর �তা বািক মা� � িকেলািমটার। 

 

ি�জ �পিরেয় '��ক চু'র ধার ধের এিগেয় চললাম। নদীখাত �বেয় বেয় আসা �ছাট, বড় নানান সাইেজর �বা�ার �পিরেয় আকঁাবাকঁা স� পথ।

�কবল চড়াই। আবহাওয়া সিত� খারাপ হেত �� কেরেছ। ঘন �মেঘ �ঢেক �গেছ চািরিদক। �� হল �ফাটঁা �ফাটঁা বিৃ�। ঠা�া বাড়েছ। িফরিত

পেথর ��কােরর দেলর সােথ �দখা। �ায় চি�শজেনর বড় �প। �ছাট �ছাট দেল ভাগ হেয় িনেচ নামেছ। �পাট�ােরর কােঁধ চািপেয় �জনেক

নািমেয় আনেত �দখলাম। ঠা�ায় কাব।ু হাইেপাথািম�য়া। আেরকজন ��চাের, ভা�া পা। আমােদর অব�াও সি�ন। �ধায়ঁােট কয়ুাশা, বিৃ�,

িপি�ল পাথেুর রা�া ভিুলেয় িদেয়েছ আমােদর িদেনর ��র আন�। দশৃ�মানতা খবুই কেম এেসেছ, দশ হাত দেূরর িজিনস পির�ার �দখা



যাে� না। �শেষর এই �' িকেলািমটার �যন �শষ হেতই চায় না। মেন হে� �হেঁট চেলিছ আিদ অন�কাল। অবেশেষ �ায়া�কার ভ�ািলর মেধ�

আবছা �দখা �গল থানিসং-এর ��কাস� হাট। আর িকছুটা...। �া� শরীরটা �টেন িনেয় চললাম আজেকর আ�ানার িদেক। 

 

ঠা�ার হাত �থেক বাচঁেত ��ান একট ু �চ� করা হল। আেগ িঠক িছল, একরাত থানিসং কািটেয় পেরর রাত লামেুনেত কািটেয় সািমট করা

হেব। িক� লামেুনেত রাত কাটােনা ঝুঁিকর হেয় যােব। এেক অস�ব ঠা�া (মাইনাস ১৫ িডি� �সি�ে�েডর আেশপােশ), তাছাড়াও �ঝােড়া

হাওয়ার দাপট, সে� আবহাওয়ার খামেখয়ালীপনা। আবার থানিসং �থেক সািমট করার অথ�, অিতির� কািয়ক পির�ম। যাইেহাক, ি�তীয়িট

�বশী �হণেযাগ� হল। সুতরাং রােতর খাওয়া তাড়াতািড় িমিটেয় ি�িপং ব�ােগর িনি�� আ�েয় সঁেপ িদলাম। ঘিড়র �রিডয়াম ডায়ােল তখন সেব

সাতটা। শহর কলকাতা তখন হয়ত সা�� চােয়র কােপ।

১৮ নেভ�র, ২০১৮

ষ� িদন: থানিসং (১২,৯৪৬ ফটু/ ৩,৯৪৬ িমটার) �থেক �গােয়চা লা টপ (িভউ পেয়� ওয়ান) (১৬,২০০ ফটু/ ৪,৯৪০ িমটার)

রাত একটা �থেক হাটঁা ��। উে�জনা িকনা জািন না, �চতন-অবেচতেনর �দালাচেল সময়টা �কেট �গল। সােড় বােরাটা �থেক ��িত ��

হেয় �গল। এক কাপ চা গলাধঃকরণ কের যখন বাইের এলাম তখন রাত �ায় �সায়া একটা। টচ�, �হড ল�াে�র কিৃ�ম আেলা ছািপেয় �সই

আিদ অকিৃ�ম �জ�াৎ�া। আকােশ �� পে�র চাদঁ। আর �গােয়চালার পেথ তখন একদল চ�াহত ! 

 

থানিসং �থেক লামেুনর রা�ায় চড়াই উতরাই িবেশষ �নই। �পােশ খাড়া পাহাড়, ভ�ািল বরাবর আকঁাবাকঁা স� পােয় চলা পথ ধের �হেঁট

চললাম। গাইড ম�ল জানাল �ট�ােরচার মাইনাস আঠােরা িডি�। �চাখ মছুেত িগেয় �টর �পলাম �চােখর পাতায় কিুচ কিুচ বরফ জেম। �চ�

ঠা�ায় আঙুল অবশ হেয় যাে�। পাথেরর আড়ােল কাগজ �ািলেয় িকছুটা আ�ন কের িদল ম�ল আর �ছাট।ু আ�েন হাত �সঁেক র� চলাচল

িকছুটা �াভািবক হল। লামেুন �পৗছঁলাম রাত িতনেট নাগাদ। আকােশ �য একসে� অত�েলা তারা �দখা যায় �সটা িক আেগ জানতাম ! িক

জািন ...! হয়ত না। ��হািশস আর চ�েনর তলু�মলূ� লড়াই �� হেয় �গেছ �ক কটা তারাখসা �দখেত �পেয়েছ। আিমও �গাটাকতক �ত��

করলাম। 

 

লামেুন পার হবার পর �� হল চড়াই। ডানিদেক পাহাড় �থেক �নেম বািঁদেক নদীেত িমেশেছ অজ� নালা। জমাটবাধঁা বরেফ হাটঁার িবপদ

অেনেকই হয়ত জােনন। যথাসাধ� সাবধানতা অবল�ন কের এিগেয় চলা। সািমিত �লক িঘের তখন �শষ রােতর অ�কার। পথ চলার সুিবধার

জন� পাচঁজন কের িতন ভােগ ভাগ হেয় এিগেয় চললাম।

সািমিত �লক পার হওয়ার পর চড়াই আেরা খাড়া। পেথর এই ভােগর চ�ােল� �যন সবেচেয় �বিশ। রাতজাগা �া� শরীর, িতন-সােড় িতন

ঘ�া টানা হাটঁার পর অবস� পা বনাম �গােয়চা লা টেপর হাতছািন...এক তী� মানিসক ��। অি�েজন �লেভল �বশ কম। �দযে�র গিত

�মশ �তগামী। দেম সাংঘািতক টান পড়েছ। �া� শরীর �টেন িনেয় চেলিছ লে��র িদেক। আকাশ তত�েণ ফরসা হেত �� কেরেছ। রাত

ও িদেনর �স এক অ�তু সমাপতন। 

 

�শষ চড়াই �ভেঙ ওঠার পর রা�া ডানিদেক বাকঁ িনেয়েছ। বা ঁ িদেক িহমবাহসৃ� সুগভীর িগিরখাত। রা�া এখােন ভীষণ স�ীণ�। িবপদসংকলু।

সু�রও �য ভয়�র হেত পাের তা না �দখেল িব�াস করা কিঠন। সামেন পিৃথবীর ততৃীয় উ�তম শৃ�। �গােয়চা লা টপ (িভউপেয়� ওয়ান)

�থেক কা�নজ�ার �সই �সৗ�য� বণ�না করার ধৃ�তা আমার �নই। নীল আকােশর ব�াক�েপ িদেনর �থম আেলা এেস পড়ল পাহাড়চূড়ায়।

ত� কা�নবণ�া পিৃথবীর ততৃীয় উ�তম শৃ� তখন সিত�ই সাথ�কনামা। �ফরার পর �কােনা এক �েগ �দেখিছলাম এক অ�তু ছিব...। �গােয়চা



লা টপ �থেক সূেয�াদেয়র মহুেূত�র সা�ী এক ��কােরর � �চােখ জেলর ধারা। অিভব�ি� বা�য় হেয় ধরা পেড়েছ �স ছিবেত। �সই মহুতূ�

ভিুলেয় িদল সব �িতকলূতার কথা।

�ফরার পেথ সািমিত �লেকর পােশ প�াকড ��কফা� �খালা হল। �ফরার িবেশষ তাড়া �নই। রােত যখন এই পেথ �গিছ অ�কাের িকছুই

�দখেত পাই িন। সকােলর �রােদ ভ�ািল জেুড় �ধুই নানা রেঙর আলপনা। নীল আকােশ মাথা তেুল দািঁড়েয় সাদা পাহাড়। একপােশ খরে�াতা

নদী। ভ�ািল জেুড় হলদু আর লাল ফলু। মােঝ মােঝ সাদা িশরা উপিশরার মত পাহািড় নালা। লামেুন ক�া�সাইেট �পৗছঁালাম সকাল �পৗেন

দশটা নাগাদ। �দখা হল িবেদশী যগুেলর সে�। �গােয়চা লা-র ছিব �দখেত চাইেলন। চা িব�েুটর পের িবদায় িনেয় চললাম থানিসং-এর

উে�েশ। 

 

সে�র আেগ �থেকই �� হেয় �গল আ�া। আমােদর �থেকও খিুশ ম�ল ও তার দলবল। হারেমািনকার সুের তখন �নপালী �লাকগীিত।

একটার পর একটা অিবরাম �গেয় চেলেছ, তারপর সবাই একসে� ধরল '�রশম িফিরির...।' ��িকং-এর অিবে�দ� অংশ। িন�� ভ�ািল জেুড়

তখন �ধুই �াম� পাহািড় সুর।  

 

চ�েনর ডােক �সই �বল ঠা�ায় ��কাস� হােটর বাইের এলাম একবার। 'তষুােরর রাজধানী ধুেয় যায় �জ�াৎ�ায়।' ��হািশস বেলিছল "�কিৃত

এখােন মি�র হেল, মাউ� পাি�ম িব�হ, ....আর এই কিুটর �যন নাটম�।"



১৯ নেভ�র, ২০১৮

স�ম িদন: থানিসং (১২,৯৪৬ ফটু/ ৩,৯৪৬ িমটার) �থেক বািখম (৮,৬৫৪ ফটু/ ২,৬৩৮ িমটার)

এবার �ফরার পালা। ��কফা� কের সকাল নটা নাগাদ আবার �� হল পথ চলা। উতরাই। থানিসং �থেক িনেচর পথ ধরলাম। আকােশ �মঘ

�রােদর লেুকাচুির। �ফেল আসা �চনা বাকঁ, কােঠর �সত ু �পিরেয় চলা। পােশ পাইেনর জ�ল �বেয় নামেত �� কেরেছ কয়ুাশা। �দখেত

�দখেত �কাকচুরাং ��কাস� হাট। চেকােলট ��ক। আকােশ তখন �মঘ ঘনােত �� কেরেছ। পািড় িদেত হেব ল�া পথ। রেডােডন�েনর জ�ল।

বা ঁ িদেকর পথ ধের চললাম। ব�ৃ মহী�েহর িশকড়, িশরা উপিশরার মেধ� িদেয় একফািল পােয়চলা পথ। �পচঁােলা লতায় শ�াওলার �ছাপ।

�লেগ আেছ কিুচ কিুচ বরফ। সাদা বরেফর বকু িচের িতরিতর কের বেয় চেলেছ ঝরনা। �বলা বােরাটায় সােঁঝর আধঁার। �� হল ��া ফল।

বরেফর মেধ� �িটকয় Tibetan Snow Cock। িবর� না কের এিগেয় চললাম। 

 

�ফডাং �পেরােনার পর �� হল �ফাটঁা �ফাটঁা বিৃ�। উতরাইেয় নামিছ বেল একটানা চলা স�ব হে�। �সাকা �পেরােনার পর সে�� ঘিনেয়

এল। টচ�, �হডল�া� ��েল সার �বেঁধ নামিছ সবাই। ঘন অ�কােরর মেধ� বািখম �পৗছঁালাম। সকেলই অস�ব �া� । আজ �হেঁটিছ �ায়

১৯.৬ িকেলািমটার।

২০ নেভ�র, ২০১৮

অ�ম িদন : বািখম (৮,৬৫৪ ফটু/ ২,৬৩৮ িমটার) �থেক ডুবিড

আজ ��েকর �শষিদন। বািখম �থেক ইয়ুকসােমর বদেল যাব ডুবিড �াম। বস�, ম�লেদর �াম। �ােম রাত কাটােনার �সই আ�িরক িনম�ণ

�ফরােনার সাধ� আমােদর িছল না। �ধু চলেত হেব একট ু�বিশ, সব িমিলেয় �ায় �ষাল িকেলািমটােরর মত।  

 

বািখম �থেক �সই একই পেথ �ফরা। ঢাল ুরা�া �বেয় �নেম চলা। উতরাইেয় চলার ক� �তমন �নই। মহুেূত� �পৗেঁছ �গলাম সােচন। ��কাস�

হােটর চােয় গলা িভিজেয় আবার চলা।  

এেক এেক '�মে�াগাং �খালা' (Mentogang Khola) 'সুেশ �খালা' (Tshushay Khola) পার হেয় �নেম চেলিছ। �গালািপ

�চির�সম �মাড়া কা�নজ�া ন�াশানাল পােক�র �তারণ �পিরেয়, 'ফা �খালা'র (Pha Khola) ঝলু� �সত ু�পিরেয় এেস পড়লাম ইয়ুকসাম।

ইয়ুকসাম �পিরেয় এিগেয় চললাম ডুবিডর িদেক। িবেকল গিড়েয় িদন তখন সে�েত ঢেল পেড়েছ। পাহােড়র মাথা ছািড়েয় উিঁক িদেয়েছ

�েয়াদশীর চাদঁ। মেুঠাভরা �জ�াৎ�া �ঢেল িদে� পাহােড়, জ�েল। জ�েলর আবডােল জমাট বাধঁেছ �জানািকর দল। গােছর ডাল ছঁুেয় �জ�াৎ�া

গেল পেড়েছ �সই একলা পাহািড় পেথ। িক� আমার ভােলা লাগেছ না। �কাথাও একটা ক� হে�। এই পাহাড়, এই জ�ল, এই আ�া এই

সবিকছু �ফেল আমােক িফরেত হেব জয়পরু। িপছেন দরূ �থেক �ভেস আসেছ গলার আওয়াজ...... �ভ, বাবকুা, ডা�।ু অন� বােঁক আিম

�হেঁট চেলিছ, একা... দরূ� বািড়েয়।

পনু� : উ�তাসং�া� তথ�াবলী ই�ারেনটসূে� �া�, �িট মাজ�নীয়।



~ �জাংির-�গােয়চা লা ��ক�ট ম�াপ ~ �জাংির-�গােয়চা লা ��েকর আরও ছিব ~

��িসেডি� কেলেজর �া�নী সুদী� �ঘাষ বত�মােন 'িজওলিজক�াল সােভ� অফ ইি�য়া'-এর জয়পরু অিফেস

কম�রত। কােজর জন� বছের ছয় মাস পাহােড়, জ�েল। িফে� থাকাকালীন অবসর কােট বই পেড়। �াইম

ি�লার আর �মণ কািহিন িবেশষ পছ�। জ�েল ঘেুর ঘেুর পািখ �দখাও পছে�র তািলকায় নতনু সংেযাজন।

ভােলা লােগ ঘেুর �বড়ােত। পাহাড় আর জ�ল �ইই িবেশষ ি�য়। এছাড়া ব�েুদর সােথ আ�া �দওয়া অন�তম

পছে�র কাজ। �লখািলিখর হােতখিড় 'আমােদর ছুিট'�তই।
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মানািলর ডােয়ির

�কৗ�ভ মজুমদার

 

~ মানা িল-�রাট াং পােসর আরও ছিব ~

৯ই অে� াবর ২০১৬, রিববার, ক�ুে��, রাত ৯:২৫ িমিনটঃ

ক�ুে��! তেব মহাভারেতর য�ুে�� নয়, এটা হল �মােটল �গাে�ন সারেসর পাচঁতারা উেঠান। এখােন দািঁড়েয় থাকা আরও �েটা বােসর

পােশ আমােদর বাস দািঁড়েয়েছ। িমতা আর আিম চেলিছ িদি� �থেক মানািল। রাজারা পের �যাগ �দেব। �হােটল চ�ের হলদু রেঙর

আেলাআধঁাির। �খালা আকােশর নীেচ বসবার �বি�। আশপাশ পাম গাছ আর �ফায়ারা িদেয় সাজােনা। ঝা-ঁচকচেক িব�বান পিরেবশ। আসেল

ক�ুে�� মােনই বত�মান আর ইিতহাস �ছেড় মন চেল যায় এেকবাের �পৗরািণক যেুগ। মহাভারেতর ঘটনা আমার মেত সামািজক জ�ািমিতর

বহৃ�ম এবং কিঠনতম উপপাদ�। ভাবেত অবাক লােগ, এই আিদ মহাকাব�ই আমােদর �দেশর যাবতীয় সভ�তার (এবং অসভ�তার) িভি�। 

 

আমরা এই সারস �হােটেল �থেমিছ িডনার করেত। ভাত, ডাল, ভািজ, িম� �ভজ �খেত �জেনর খরচা হল ছেশা টাকারও �বিশ। আমােদর

বাস িদি� �ছেড়েছ সে� ছটা কিুড় নাগাদ। �ায় সােড় পাচঁেশা িকেলািমটার রা�া �যেত সময় লাগার কথা দশ-বােরা ঘ�া। এিস লা�াির

�কাচ। বােসর ছাদ �থেক িসট পয�� �াস উইে�া। সব আরামেকদারার সে� রেয়েছ �মাবাইল চািজ�ং পেয়�। জেলর �বাতলও �দওয়া হেয়েছ

সবার জন�। বােসর মেধ� একটা বাঙািল দল ছিড়েয় িছিটেয় বেস এ �কাণ �থেক ও �কাণ কথা �ছাড়ঁাছুিড় কের যাি�ল। কােজই �বশ একটা

�হৈচ ভাব িনেয় আমরা �সািনপাত–পািনপথ–করনাল হেয় ক�ুে�� অবিধ �পৗেঁছিছ। অথ�াৎ �ীনগর–কন�াকমুারী হাইওেয় ধের আমরা িতন

ঘ�ায় �ায় ১৭৫ িকেলািমটার উ�ের চেল এেসিছ। এরপর আ�ালা হেয় চ�ীগড়। �সখান �থেক িবলাসপরু, সুে�রনগর, মাি�, ভ�ুার, ক�ুু

হেয় মানািল। িবয়ােসর ধার ধের পাহািড় পথ। িক� রােতর �বলা বাইেরর দশৃ� িবেশষ উপেভাগ করার �নই। কােজই এবাের বােস উেঠ ঘুেমর

একটা �চ�া করা দরকার।

১০ই অে� াবর ২০১৬, �সামবার, মানা িল, সকাল ১১:৩০ িমিনটঃ

মানািল বাস��াে� �পৗেঁছিছ সকাল সােড় সাতটা নাগাদ। 

�ভার চারেটর সময় আমােদর বাস মাি�েত িরে�শেম� ��ক িদেয়িছল। গােয় জ�ােকট চািপেয় বােসর বাইের পা রাখেতই পাহািড় ঠা�ার

ঝলক �টর �পলাম। অ�কার �ভদ কের রা�ার পােশ দািঁড়েয় আেছ িহমালয়। কেয়কটা �হােটল–�রে�ারঁায় আেলা �লেছ, আর �গাটা চােরক

নাইট সািভ�েসর বাস ওই �রে�ারঁা�েলার সামেন �থেমেছ। বােসর �লাকজনও ভাগাভািগ কের �রে�ারঁা�েলােত ঢেুকেছ। �কউ �কউ �দখলাম

চা–কিফরও অড�ার িদল। 

মাি� �থেক মানািল আরও ১০৮ িকেলািমটার। 

 

সকােল ঘুম ভাঙেত �দিখ িদেনর আেলা ফেুটেছ। ঘিড়েত �দখলাম সােড় ছটা, আর বােসর জানলা িদেয় �দখলাম পাহােড়র ফােঁক ফােঁক

িবয়াস নদী আমােদর সে� পা�া িদেয় ছুেট চেলেছ। পাহােড়র ঢােল গাছগাছড়ার ফাকঁ িদেয় �কাথাও �কাথাও ঘর বািড় �দখা যাে�। আরও

�ায় ঘ�াখােনক এই পাহািড় পেথ চলার পর বাস অেপ�াকতৃ জমজমাট �দাকানপাট �ঘরা একটা জায়গায় থামল। ক�াকটােরর হাকঁডােক

বঝুলাম মানািল এেস �গিছ। 

 

বাইের কনকেন ঠা�া। বাস �থেক লােগজ সং�হ কের একজনেক িজ�াসা করেতই �স িবয়াস �হােটেলর পথ �দিখেয় িদল (এখােন কিুলও

িছল, কিুড় টাকায় লােগজসেমত িবয়াস �হােটেল �পৗেঁছ �দেব)। আমরা বাস রা�ার উতরাই ধের পবুিদেক সামান� এিগেয় বািঁদেক বাকঁ

িনেতই �দখলাম িবয়াস নদীর লােগায়া িহমাচল ট�ুিরজেমর �হােটল িবয়াস। বাস��া� �থেক আ�িরক অেথ�ই � িমিনেটর রা�া। 

�হােটেলর �চক-ইন �বলা বােরাটায়। িরেসপসেনর ভ�েলাক বলেলন দশটা নাগাদ ঘর �পেয় �যেত পাির। রাজােদর আসেত আসেত �সই

িবেকল। �হােটেলর ��াক�েম মালপ� �রেখ ��শ হেয় রা�ায় �বরলাম।  

 

= 'আমােদর ছ� .ট' বাংলা আ� জ�াল � মণপ�
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�জাপিত ��ার প�ু �বব�ত মনুর মানসজাত মানািল। পরুােণর গ� অনুযায়ী, ভগবান মনুর স�ম অবতার �বব�ত অবগাহেনর সময় একিট

�ছা� মৎস� �দখেলন। �সই মৎেস�র িনেদ�শ অনুযায়ী �বব�ত মনু তােক ভি�ভের সংর�ণ এবং পালন করেত �� করেলন। কাল�েম �সই

মৎস� িবশাল আকিৃত ধারণ করল এবং �বব�ত মনু তােক সমেু� �ছেড় িদেয় এেলন। �সই মৎস� সমেু� যাবার পেূব�ই আস� মহা�লয় স�ে�

�বব�ত মনুেক সতক� কের িদেয়িছল। �লয়কােল,সম� পিৃথবী যখন জেল িনমি�ত,ওই মৎেস�র �দৗলেত স�ঋিষ সহ �বব�ত সুরি�ত

রইেলন। এই মৎস�ই ভগবান িব�রু মৎস� অবতার। কােলর �বােহ �লেয়র সম�ু �শিমত হল। তার পিরবেত� রইল সুিবশাল পব�তরািজ আর

নদী। এই পব�েতর �কােলই হল ভগবান মনুর নামাি�ত মানালসু। "মনু-আলয়" �থেক কিলযেুগর ডােক মানািল। নদীর নাম িবয়াস। মানব

জে�র সৃি�ও নািক িবয়ােসর ধাের এই মানািলেত।

�পৗরািণক �েগ�র সং�া আমার জানা �নই,তেব এই জায়গাটা িনঃসে�েহ �গ�ীয়। মানািলর উ�তা ২০৫০ িমটার। �সই পরুােণর আমল

�থেকই পাহােড়র বকু িচের ছুেট চেলেছ িবয়াস। �হােটল �থেক �বিরেয় উ�র িদেক এেগােতই িবয়াস নদীর ওপের পর পর �েটা ি�জ

�দখলাম। �েটা ি�জই ওয়ান ওেয়। আমরা �থম ি�জটা �পিরেয় নদীর পবু পােড়র রা�ায় উঠলাম। ি�েজর দি�ণ িদেক আমােদর �হােটল

িবয়াস। আর উ�ের তািকেয় �দখলাম িহমালেয়র মাথায় বরফ পেড়েছ। রা�ার অন� ধাের পাহােড়র ঢােল মানািল শহর আর �দবদা� গােছর

জ�ল। নদীর ধােরর রা�া ধের হাটঁাহািঁট কের সিত� মন ভের �গল।  

 

�বলা সােড় আটটা নাগাদ মেন হল িখেদ �পেয়েছ। নদীর ধার �ছেড় �হােটেলর পাশ কািটেয় বাস��াে�র িদেক এলাম। বাস��াে� �দখলাম

কেয়কটা ক��াকসােনর কাজ চলেছ। সব�েলাই �বাধহয় �হােটেলর। এখােন এই মহুেূত� �গাটা চােরক বাস দািঁড়েয় আেছ আর �মেরেকেট

জনা দেশক �ানীয় �লাক �ঘারােফরা করেছ। শহেরর মেধ� এত ফাকঁা বাস��া� আেগ �কাথাও �দেখিছ বেল মেন পড়ল না। জায়গাটা

চারিদেক পাহাড় �ঘরা। সামেনর পাহােড়র গােয় �সই সাজােনা �দবদা� গােছর সাির। আর উ�ের শহেরর মাথায় বরেফর মকুটু। �সই সে�

উ�র-পি�ম িদেক উডল�া� জেুতার �হািড�ং-ও �চােখ পড়ল। �ানীয় একটা �রে�ারঁায় �িট-রাজমার তরকাির আর িলকার চা িদেয় ��কফা�

সারলাম। 

 

�খেয়েদেয় আবার িবয়াস নদীর িদেক হাটঁা লাগালাম। �হােটেলর কােছ এেস �দখলাম উে�া িদেক পাহােড়র ঢাল ধের একটা িসঁিড় উেঠ

�গেছ �ায় কিুড়-পিঁচশ ফটু। �সখােন কেয়কটা �দাকান উিঁকঝুঁিক মারেছ। ওপের উেঠ �দখলাম জায়গাটা একটা বাজার। রা�ার �পােশই

আনাজপািত, ফলমলূ, জামাকাপড়, শীেতর �পাশাক, খাবারদাবার এমনকী গরমাগরম িজিলিপও িবি� হে�। এখন হেব না। িবেকেল

একবার িহমাচলী িজিলিপ �ট� কের �দখেত হেব। 

 

�দাকান�েলােত এখনও �তমন িভড় জেমিন। পি�মিদেক আরও একট ুএেগােতই �দখলাম আমােদর রা�াটা আড়াআিড় (উ�র-দি�ণ)িব�ৃত

একটা ঝকঝেক চ�ের এেস িমেশেছ। �মােড়র মাথায় একটা �ছা�, িক� ভীষণ সু�র মি�র। �গ�য়া মি�েরর গােয় কােঠর কা�কায�। এটা

�গ�ামি�র। ঝকঝেক চ�েরর পেুরাটাই রিঙন কাগজ িদেয় সাজােনা। এটাই মানািল ম�াল।



গতকাল সারারাত বাস জািন� কেরিছ। তাই এখন আর ম�ােল না ঘুের �হােটেলর িফরিত পথ ধরলাম। �হােটেল এেস একট ুঅেপ�া কের

�সায়া দশটা নাগাদ ঘর �পেয় �গলাম। ঘেরর লােগায়া বারা�ায় এেস �দখলাম িনেচ অপ�পা িবয়াস আপনেভালা হেয় ছুেট চেলেছ। 

 

আসেল এই দশৃ� তািরেয় তািরেয় উপেভাগ করার জন�ই লগ হাট, কেটজ বা অন�ান� �হােটল �ছেড় িবয়াস �হােটেলর ঘর �নওয়া।

সিত�,এখানকার বারা�ায় বেস মানািল আর িবয়ােসর �প �দেখ িদেনর পর িদন কািটেয় �দওয়া যায়।  

আপাতত চুপচাপ িবয়ােসর �শাভা অনুভব কির। তারপর লা� �সের একট ুিব�াম িনেয় কাছাকািছ �কাথাও ঘুের আসা যােব।

১০ই অে� াবর ২০১৬, �সামবার, মানা িল, সে�� ৭:৫০ িমিনটঃ

সারািদেন যা বঝুলাম,মানািলর �সৗ�য� বড় আটেপৗের। এ আলাদা কের খুঁজেত হয় না, �যন নানা অিছলায় িনেজই বার বার সামেন হািজরা

িদেয় যায়। আসেল এখােন দািজ�িলং, মেুসৗির, কািল�ং-এর মত িঘি� ভাব �নই,তাই �কিৃতও অেনক পির�ুট। রা�াঘােট যতজন �লাক

থাকা দরকার,�যন িহেসব কের িঠক ততজনই পেথ �নেমেছ। এরা মলুতঃ িহি�ভাষী, িক� উ�ারেণ িহমাচলী িনজ�তা আেছ। �ানীয়

�লাকজন (িবেশষতঃ �মেয়রা)ফস�া এবং সুঠাম �চহারায় আয�েদর কথা মেন কিরেয় �দয়। আরও �দখলাম, ম�াল অ�ল ছাড়াও িবিভ�

��েব�র আেশপােশ ছড়ােনােছটােনা বাজার গেড় উঠেলও মানািলর িবকাশ ঘেটেছ �ধানতঃ িবয়ােসর ধার ধের। �মা�া কথা, এত সহজ সরল

শা� �বাহমান �সৗ�য� আেগ কখনও �দেখিছ বেল মেন পড়েছ না। 

 

লা� সারলাম িবয়াস �হােটেলর �রে�ারঁােতই। �রে�ারঁাটা �ছােটা। তেব বাইেরর বারা�ােতও �টিবল – �চয়ার �পেত খাবার বে�াব� রেয়েছ।

িনরািমষ লা�। দাম একট ু�বিশ। খাবােরর পিরমাণও। 

 

�খেয় �দেয় �বেরােত �বেরােত �বলা �েটা বাজল। এখানকার সাইটিসিয়ং বলেত পরুােনা মানািলর মনু মি�র আর মানািল-ক�ুুর পেথ ছয়

িকেলািমটার �যেত ক�ুুর এককালীন রাজধানী জগৎসুখ �যখােন অ�ম শতেক �তির পাথেরর �গৗরীশ�র মি�র আর পেনর শতেকর স��া

গায়�ী মি�র অবশ���ব�। এখােনই নািক অজ�ুন মহােদেবর তপস�া কের পা�পথ অ� সং�হ কেরন। অনিতদেূর রেয়েছ িহিড়�া �ট�ল,

বিশ� আ�ম, �সালাং -�রাটাং, খান িতেনক িত�তী মনাি�, না�ার ক�াসল ইত�ািদ। এছাড়া নানা ইনেডার �গমেসর পসরা সািজেয় রেয়েছ

�াবহাউস। এর মেধ� আগামীকাল �কলং যাবার পেথ �সালাং – �রাটাং �দেখ �নওয়া যােব। আর না�ার ক�াসল-এ আমােদর বিুকং আেছ ১২

তািরখ। তাই আপাততঃ আমরা কাছাকািছর মেধ� বিশ� আ�েমর িদেক যাওয়া ি�র করলাম।  

 

বিশ� আ�ম �মাটামিুট �ই �থেক আড়াই িকেলািমটার পথ। বাস��াে�র িদেক একট ু এেগােতই একটা অেটা �পেয় �গলাম। সাদািসেধ

�া��বান �াইভার ভাড়া চাইল একেশা টাকা। সারা বছর পয�টেনর ওপর ভর কেরই ওর জীিবকা িনব�াহ। কােজই দরদ�র করার িবেশষ ইে�

হল না। 

 

অেটা ডানিদেক িত�তী কেলািন ছািড়েয় মানািল–�ল সড়ক ধের উ�রমেুখ ছুেট চলল। একসময় বা ঁ িদেক িবয়াস নদী চেল এল একদম

রা�ার পােশ। �াইভার বলল এখােন নািক র �াফিটং হয়। আরও একট ুএিগেয় মানািল–�ল সড়ক এবং িবয়াস �ছেড় ডান িদেক চড়াই ওঠা।

�দখেত �দখেত একটা বাজার এলাকায় �পৗেঁছ �াইভার সামেনর িদেক �দিখেয় বলল, "বিশ� আ�ম আেগ হ�ায়।" 

 

এলাকাটা আসেল একটা পাহািড় মফঃ�ল অ�ল। রা�ার � পােশ �ছােটাখােটা �হােটল-�রে�ারঁা আর মলূতঃ শীতবে�র �দাকান। �দাকােনর

িজিনসপে�র মেধ� �চাখ টানল িহমাচলী টিুপ। দরাদির কের স�র টাকা িদেয় একটা িকেনও �ফললাম। আর �সৗিখন �পাশাক পরা

�দাকানদােরর চাপাচািপেত �দখলাম িছ�ু ক�ল। যতদরূ বঝুলাম,�ানীয় উ�ারেণ এ�েলার নাম �প�। �দাকানদােরর কথায়,িছ�ু নােম এক



��াপ� �াণীর �লােমর �তির এই রঙচেঙ ক�ল। এই ��াপ� �াণী এবং ��াপ� ক�ল �েয়রই জ��ান নািক �খাদ ভ�ূগ�। ম�িজক ক�েলর

একিদক ঢাকা িদেল গরম,আর অন� িদেক ঠা�া হয়। দাম প�াশ শতাংশ ছাড় িদেয় ৭৫০০ টাকা। সে� নানান রকম ি� িগফট আর 'িবফেল

মলূ� �ফরত' এর �টাপ। �টাপ িগলেল বািড়েত মাল �পৗেঁছ যােব পেনেরা িদেন। এখােন �ায় সব �দাকািনরাই এই ক�ল �দখােনার জন� ব��।

এেদর সে� �-চার কথা বলেত বলেত িতিরশ গজ এেগােতই �দখলাম বিশ� আ�ম।

আ�েমর আেশপােশ �গাটা �েয়ক পজূার সাম�ী িবি�র �দাকান। এখােন িতনিট ধােপ কােঠর কা�কায�মি�ত িতনিট মি�র আেছ। রা�ার

সমতেলর মি�রটা �ছেড় একট ুএেগােলই �'ধাপ িনেচ মলূ মি�র। মি�ের ঢেুক চাতাল। পবূ�িদেকর মি�ের পজূাির রেয়েছ। এখানকার উ�

��বেণ �ছেল আর �মেয়েদর �ান করার আলাদা বে�াব�। �দখলাম অেনেকই �সখােন পণু��ােন �মেতেছ। ��বেণর ছিব �তালা িনেষধ।

আরও �দখলাম,নব িববািহত দ�িতও সদলবেল এই আ�েম এেসেছ পণু� অজ�েনর জন�। 

 

িহমাচেলর কােঠর মি�র�েলার একটা প�াটান� আেছ মেন হল। কারণ,সকােল �দখা ম�ােলর �গ�া মি�েরর সে� বিশ� আ�েমর গড়েনর

অেনক িমল। রা�া �থেক কেয়ক ধাপ উেঠ আরও একটা মি�র। এখােনও ভােলাই জনসমাগম হেয়েছ। িনেচ রা�ার ধােরর মি�রটােত

�দখলাম একদল িবেদিশনী িতলক �কেট িনেজেদর ছিব তলুেত ব��। সং�িৃতর কী অ�তু �মলব�ন! 

 

বিশ�মিুন এখােন িঠক �কাথায় বেস তপস�া কেরিছেলন জািন না তেব পরুাণ-ইিতহাস-ভেূগাল-দশ�নাথ�ী-পণু�াথ�ী-�ানাথ�ী িমেল জায়গাটার

�ানমাহা�� আেছ। কিথত আেছ ল�েণর বাণ ওই উ�কেু�র উৎস। জেল সালফার আেছ। �ােন নািক নানান �রােগর উপশম হয়।  

 

�বলা �সায়া িতনেট নাগাদ িফরিত পথ ধরলাম। এবােরর গ�ব� িহিড়�া মি�র। �সই মেতা বাজােরর মেধ� এেস অেটা ধরলাম। আবার

মানািল-�ল সড়ক িদেয় দি�ণিদেক এেস িবয়াস �পিরেয় উ�রপি�মমখুী িহিড়�া �ট�ল �রাড ধের �পৗছঁলাম মি�েরর কােছ। ছয়

িকেলািমটার রা�া �পেরােত অেটা ভাড়া পড়ল �েশা টাকা। 

 

মি�েরর সামেনটা িঘি� �দাকানপােট ভরিত। �েবশপেথর সামেন �গাটা �েয়ক িভখাির,কত�েলা পজূাসাম�ীর �দাকান,ছিব �তালার জন�

একটা চমরী গাই,খাচঁার মেধ� �জাড়া খরেগাস,িহমাচলী �পাশাক পের ছিব �তালার ব�বসা,�াম�মান ছিবওয়ালা – কী �নই! মহাভারতীয়

মেত,এখােনই নািক ভীম আর িহিড়�ার িববাহ হয়। আর ভারতীয় ইিতহাস অনুযায়ী,১৫৫৩ সােল মহারাজা বাহা�র িসং-এর আমেল �তির হয়

এই সাতাশ িমটার উচুঁ চারধােপর প�ােগাডাসধম�ী কােঠর মি�র। আবার এখােনই পাষাণ �বিদেত পেড়েছ ভগবান িব�রু পােয়র ছাপ। িভতের

িপতেলর �দবী মিূত�। বাইের দশ�নাথ�ীেদর ল�া লাইন। মি�র চ�েরও �মণাথ�ীেদর িভড়ভা�া। মি�েরর চারপােশ পাইন আর �দবদা� গােছর

িন�� জ�ল। এর পরুেনা নাম ঢংুরী জ�ল। তাই মি�েররও ডাকনাম ঢংুরী মি�র। 

 



লাইন িদেয় মি�েরর িভতের �ঢাকার �কানও ��ই �নই। তাই মি�েরর আেশ পােশ �ায় সােড় চারেট অবিধ �ঘারাঘুির কের আমরা চললাম

ম�ােলর িদেক। সািক�ট হাউস �রাড ধের � িকেলািমটার �গেলই ম�াল। এবার অেটা িনল আিশ টাকা। �সই সু�র ঝকঝেক রিঙন কাগজ িদেয়

সাজােনা ম�াল �রাড। অেনক �হােটল-�রে�ারা-ঁ�দাকান রেয়েছ এখােন। এর মেধ� উ�র ভারতীয়,দি�ণী,িচেন,িবিলিত,এমনকী ভাত-ডাল-

�পা�র বাঙািল �রে�ারঁাও আেছ।  

 

পাহাড়েঘরা ম�াল �লাকজেন ভিত�। �চােখ পড়ল ��ট ব�াে�র এিটএম,সকােল �দখা উডল�াে�র �সই �শা�ম। ম�াল �রােডর মােঝ মােঝ

ফলুগােছর চারপােশ বসার জায়গা�েলাও সব ভিত�। একট ু এেগােতই �পেয় �গলাম সকােলর �সই �গ�া মি�র। মি�র ছািড়েয় িহমাচল

ট�ুিরজেমর অিফস। তার পােশ ট�াি� অ�ােসািসেয়শান। এক কথায়, মানািলেত এটাই সবেচেয় জমজমাট জায়গা। 

 

আমরা িফেরিছ ঘ�াখােনক হল। রাজােদর এখনও পা�া নাই। আগামীকাল �কলং যাব। এখােন �িত ম�লবার �মে�েনে�র জন� �রাটাং

পােসর রা�া ব� থােক। তেব �কলং যাওয়ার �কানও িবিধিনেষধ �নই। ট�াি� অ�ােসািসেয়শান �থেক �জেনিছ আগামী কালও সকাল আটটা

�থেক �বলা একটা অবিধ �ধু �কলং যা�ীেদর জন� পারিমট �দওয়া হেব । আমােদর অবশ� পারিমট হেয় �গেছ। ভাবিছ,কাল সকাল সােড়

আটটার মেধ�ই �বিড়েয় পড়ব। 

 

১১ ই অে�াবর ২০১৬, ম�লবার, �সালাং ভ�ািল, সকাল ১০:২০ িমিনটঃ 

�সালাং ভ�ািল �পৗছঁেত সময় লাগল িঠক পয়ঁি�শ িমিনট। 

কমল িকেশার ওর প�ীরােজর মত ধবধেব সাদা ইেনাভা গািড় িনেয় িবয়াস �হােটেল চেল এেসিছল সকাল সােড় আটটার আেগই। িক�

বাঙািলর ধম� �মেন আমরাই �বেরােত �বেরােত নটা বািজেয় িদলাম। �দাষ িদেয় লাভ �নই, সাতসকােলর ঠা�ার কনকনািন আর সু�রী

িবয়ােসর মায়াজাল কাটােত এটকু ু অিতির� সময় �তা বরদা� করেতই হেব। �থেম শীত উেপ�া কের �ান করার চ�ােল�, তারপর

�পটপেুর আলরু পেরাটা–আচার–কিফ িদেয় িবয়াস �হােটেলর িবিন পয়সার ��কফা�, তারপর �হােটেলর িবল িমিটেয় গািড়েত লােগজ ওঠােনা

- সময় বিহয়া যায়… । রাজােদর গািড় পারিমট করােত পােরিন, কােজই ওরাও আমােদর সে�ই চেলেছ এ যা�ায়।  

 

 

িকছু িকছু �লাক আেছ, যােদর পিরচেয়র ��াকাড� িনেয় �বড়ােত হয় না, কারণ �থম দশ�ন �থেক এেদর কখনও অপিরিচত বেল মেনই হয় না।

আমােদর চালক কমলিকেশার অেনকটা �সই ধােঁচর। ওর বািড়-গািড় সব িশমলার। �চহারায় িহমাচলী, ব�বহাের আ�িরক, িদিব� �খাশ গ�

করেত করেত আমােদর িনেয় �সালাং অবিধ চেল এল। �যন কতিদেনর �চনা। 

 

মানািল �থেক �সালাং ভ�ািল �তেরা িকেলািমটার। পাহাড় �কেট �তির মানািল-�ল জাতীয় সড়ক িবয়ােসর সে� �ছায়ঁাছঁুিয় �খলেত �খলেত চেল

�গেছ উ�র িদেক। সবজু �ফিনল জলরািশর ওপাের পাহাড়। �সই �যখােন রা�া �নেমেছ িবয়ােসর পােশ, �সখােন আজ �দখলাম অেনক

�লাক। �কউ �কউ নদীেত �নেম পেড়েছন গা �ভজােত। 

 

িবয়াস �মাটামিুট রা�ার বা ঁিদক ধের বেয় চেলেছ। তােক কখনও �দখা যাে�, কখেনাবা যাে� না। শহর ছািড়েয় আরও একট ুএেগােতই দিৃ�

পড়ল নীেচর িদেক এক িব�ীণ� সবেুজর গািলচার ওপর, �যখােন লিুকেয় পড়া িবয়ােসর পােশ কত�েলা মাি�ে�ািরড িবি�ং ছিবর মত

সাজােনা। বািড়�েলার ছােদর গড়ন িবিলিত ঢেঙ। সব বািড়র ছাদই �কিৃতর সে� িমিলেয় সবজু রং করা। দরূ �থেক �দেখ মেন হল এ�েলা

�হােটল। আসেল এটা একটা �ছাট উপত�কা, যার পর আবার পাহােড়র �াচীর। সবজু �থেক �মশ �কেনা হেয় যাওয়া পাহােড়র মাথায়

হালকা বরেফর আ�রণ। এেকবাের ক�ানভােস আকঁা। 

 



আজ �রাটাং পাস ব� বেল রা�ায় গািড় �ঘাড়া �নই। একটা �ভড়ার পাল ছাড়া �কানও �াণীরই �দখা পাইিন সারা রা�ায়। রা�ার অব�া

ভােলা। িহমালেয়র বকু িচের ঊ��মখুী রা�া হেলও রা�ায় ঘন ঘন বাকঁ �নই। মাথার ওপর ঝকঝেক নীল আকাশ। উপির িহসােব পাহােড়র

গােয়-মাথায় বরফ �দখা িদেত লাগল �ায় সম� যা�াপেথই।  

 

�ায় আধঘ�া পের আমােদর গািড় মলূ রা�া �ছেড় বা ঁ িদেকর রা�া ধরল। িন�� রা�ায় পাইন-�দবদা�র সে� কানাকািন করেত করেত

খািনক দরূ �যেতই �দখলাম এক জায়গায় কেয়কটা গািড় পাক� করা আেছ। বঝুলাম আমরা �সালাং ভ�ািল �পৗেঁছ িগেয়িছ। 

 

গািড় �থেক �নেম �দখলাম এখােন �হােটল রেয়েছ, মিুদখানার �দাকান রেয়েছ, বড় বাগান-ছাতার নীেচ �ছােটা চােয়র �দাকান রেয়েছ,

ট�ুির�ও রেয়েছ। এখান �থেক খািনকটা চড়াই উেঠ আবার একটা রা�া। তারপর মাঠ। তারপর পাহাড় পাহাড় আর পাহাড়। য� কের

বরফঘষা িফেক রেঙর পাহােড়র সামেন �সই মাক�া মারা �দবদা�–পাইেনর সাির অন�কাল ধের িকেসর �যন �তী�া কের চেলেছ।

মােঠর মেধ� যত না ট�ুির�, �েড়া�িড় তার �চেয় অেনক �বিশ। ন�াড়া মােঠ প�ারা�াইিডং চলেছ। একজন মিহলা প�ারা�াইডারেক �দখলাম

শূন� �থেক �ায় উেড় এেস �কেনা ডাঙায় আছাড় �খল। তৎ�ণাৎ িরটায়াড� হাট�। বরফ থাকেল একরকম, িক� এই �কেনা পিরেবেশ

প�ারা�াইিডং করার �ঃসাহস �দখােত �গেল বাদবািক ট�ুর হিরেবাল হেয় �যেত পাের। তাই প�ারা�াইিডং বাদ িদেয় মাঠ �পিরেয় �গলাম

�রাপওেয় ��শেন। �রাপওেয় ক�াব যাে� পাহােড়র ওপেরর িদেক। ভাড়া সােড় ছেশা টাকা কের। িটিকট �কেট ক�াব এ উেঠ পড়লাম।  

 

ক�ােব �মাটামিুট ছ'জন বসেত পাের। �রাপওেয়র রা�াটায় পাহােড়র ঢাল জেুড় সবজু ঘাস �বানা। িমিনট দেশেকর জািন�। এরই মেধ� কেয়ক

মহুেূত�র জন� সবজু পাহােড়র িপছন িদেক বরফেমাড়া িহমালয় উিঁক �মের �গল। �রাপওেয় �থেক �নেম �দখলাম সাইনেবােড� এখানকার

উ�তা �লখা আেছ ১১, ৮০০ ফটু।  

 

ঠা�া আেছ। তেব তােত �রা�ুেরর �েলপও আেছ। �রাপওেয় ��শেনর পােশই সাজােনােগাছােনা �রে�ারঁা। পাহােড়র ঢােল �সই �চাখ-ভােলা-

করা সবজু ঘােসর আ�রণ। আেশপােশ নানা জােতর �ছাট বড় নাম-না-জানা গাছগাছািল। একিদেক বেুনা গােছর ফাকঁ িদেয় �দখলাম, দেূর,

পাহােড়র চুেড়ায় �কউ �যন তিুল িদেয় বরেফর �েলপ এেঁক িদেয়েছ। 

 

এখােনও বাঙািলর �সই �চনা �হ-�ে�াড়। যথারীিত সবেচেয় �বিশ িভড় জেমেছ �র�ুেরে�। �রাপওেয় ��শন আর �র�ুের� িঠক পাশাপািশ।

এর িপছন িদেকও, পাহােড়র গােয় িঠক �যন হােত �বানা �দবদা� গােছর সাির। তার ওপেরর িদেক খেয়ির রেঙর পাহাড় চুেড়ায় সাদা

বরেফর আচঁড়। সব িমেল �দ�া� ছিব। িক� তবওু, এ িহমালয়েক �কমন একট ু�যন অন� রকম লাগেছ।  

 

বরফ ঢাকা হেল �কমন হত জািন না, তেব আজেকর �সালাং এর সবেচেয় আিভজাত� ওর উ�তায়। অে�াবেরর পির�ার আকােশ এখােন

বরেফর আশা করা বথৃা। তাই যা �দখলাম �সটােক মগজবি� কের এই �বলা �কলং-এর িদেক রওয়ানা িদেয় �দওয়াই ��য়। সামেন �ায়

১২০ িকেলািমটার �গ�ম পাহািড় পথ। অতএব, চৈরেবিত চৈরেবিত।

১১ ই অে� াবর ২০১৬, ম�লবার, মারিহ,  �পুর ১২:৪৫ িমিনটঃ

যতই তাড়া�েড়া কির না �কন, �সালাং ভ�ািল �ছেড় রওয়ানা হেত হেত �সই �সায়া এগােরাটা �বেজ �গল। �সালাং-�রাটাং �ায় পয়ঁতাি�শ

িকেলািমটার রা�া। তার ওপর আমরা �রাটাং �পিরেয় যাব �কলং অবিধ। রা�ার �বশ িকছু অংশ আবার �েনিছ অেগাছােলা ভােব রাখা িফেতর

মেতা প�াচঁােলা। সুতরাং মেন মেন একট ুতাড়া�েড়া িছলই। িক� গািড় �-চারেট বাকঁ ঘুরেতই সম� িচ�া �যন ম�ািজেকর মেতা উধাও হেয়

�গল। 

 

রা�ার �পােশ �েভ�দ� পাহাড় আর আকাশেছায়ঁা সার সার �দবদা�–পাইন–বাচ� জাতীয় গাছ। গােছর িপছেন �� পাহােড়র ঢাল। গােছর রঙ

এেকবাের তরতাজা সবজু নয়; বরং পাহােড়র সে� রঙ িমিলেয় সামান� িফেক। একদম হাত �মলােনার �রে� পাহােড়র লােগায়া বরেফর



�াচীর। আ�য�! �িতটা বাকঁ ঘুরেতই এই বরেফর পাহাড় �যন নানা রকম ভি�মায় পেথর সামেন দািঁড়েয় পড়েছ। আমােদর �দেশ �কিৃত �যন

�সৗ�েয�র পসরা িনেয় �ছেলেখলা কেরেছ।

িবয়াস নদী পেথর দশৃ�েক �যাগ� স�ত করেছ; হঠাৎ হঠাৎ �কানও বাকঁ ঘুেরই মেন হে� ওই বরেফর চুেড়া �ভেঙ নদীটা �নেম এেস পাহািড়

ি�েজর িনচ িদেয় �সাজা মানািলর িদেক �দৗড় লািগেয়েছ। "নদী আপন �বেগ পাগলপারা।" এই রকম ছিব ক�ােল�ার ছাড়া আর �কাথাও

�দেখিছ বেল মেন পড়েছ না। গািড়র বািক সকেলই িনব�াক দশ�ক। একমা� কমলিকেশারই যা ব��। ওর ব� পিরিচত এই �সৗ�য� ওেক

কতটা অিভভতূ করিছল বঝুেত পারিছলাম না, িক� এরই মেধ� ও �সালাং �থেক চার িকেলািমটার এিগেয় "Ladakh Motor India"

�লখা এক �মিট অিফেস পারিমট �দিখেয় এল। অিফেসর আেশপােশ �-চারেট গািড় �চােখ পড়েলও জনবসিত �নই। তেব কমল বলল,

কাছাকািছ নািক পালচান নােম একটা �ছাট �াম আেছ। আরও �বশ খািনকটা এিগেয় কমলই িচিনেয় িদল রহ�া ফলস। এখন সময় কম।

তাই িঠক হল �ফরার সময় এখােন নামা হেব। তারপর িবয়াস �লেকর ি�জ �পিরেয় একট ু �যেতই আমােদর গািড় একটা পাহাড় �ঘরা

�তরপল রঙা উপত�কায় ঢেুক পড়ল। কমল বলল "ইেয় হ�ায় মারিহ।" 

 

এখােনই আপাততঃ িট ��ক �নওয়া হেয়েছ। আমরা �সালাং ভ�ািল �ছেড় �ায় ি�শ িকেলািমটার চেল এেসিছ। আেগই বেলিছ, এলাকাটা

চারিদক পাহাড় িদেয় �ঘরা। রা�াটা �যন উপত�কার এক দরজা িদেয় ঢেুক একটা বাকঁ িনেয় উে�া িদক িদেয় �বিড়েয় �গেছ। এখানকার

উ�তা ৩৩৬০ িমটার। উপত�কার �েবশ কেরই বা ঁ িদেকর পাহােড়র ঢােল গলা জড়াজিড় কের একটা মি�র আর একটা �চােত�ন। �ত��

িহমালেয়র বেুক ধেম�র �কানও ভাগাভািগ �নই। আমরা পােয় পােয় িগেয় �দখলাম মি�েরর দরজা ব� (�ানীয় একজন মিহলা বলেলন, এটা

নািক �গ�া মি�র)।  

 

ওপর �থেক উপত�কাটা একদম ছিবর মেতা �দখাে�। খেয়ির রেঙর পাহািড় �েগ�র মাঝখান িদেয় পাটিকেল রঙা রা�া। তার পােশ কত�েলা

�রে�ারঁা, �গাটা পাচঁ -সাত গািড়, একটা টিুর� বাস আর সবসু� ুজনা ি�েশক �লাক। আেরকটা িবেশষ� হল, এখােন একটাও গাছ �নই।

এইসব িনরািমষ উপকরণ িদেয় অ�তু �সৗ�য� �তির হেত পাের ভাবেতই পারিছ না।



ছিবেত �দখা লাদাখ উপত�কার সে� এখানকার অেনক িমল। মারিহ আদেত �রাটাং �পিরেয় �কলং, কাজা যা�ীেদর জন� একটা হ�

পেয়�। এখােন যা�ীরা খাওয়া দাওয়া সারেত নােম। বরফ পেড় �রাটাং পাস ব� হেল ট�ুির�রা সাধারণতঃ মারিহ পয�� আসেত পাের।

এখােনও প�ারা�াইিডং-এর আসর বেস। তেব আজ �রাটাং ব�; তাই অ�াডেভ�ার ��াট�সও ব�।  

 

আমরা রা�ার ধাের �খালা �রে�ারঁায় চা িনেয় বেসিছ। িলকার চা এক �াস পিঁচশ টাকা। �রাটাং এখান �থেক এখনও পেনেরা িকেলািমটার।

ঘিড় বলেছ �ায় �পরু একটা। কমলিকেশার বলেছ "জলিদ িকিজেয়।" অতএব, মারিহর �মাহ এবার ত�াগ করেতই হে�।  

 

মারিহ ছাড়ােতই িনেচর িদেক �মশঃ �ছাট হেয় আসা িবয়াস �লকেক িঘের িফেতর মেতা রা�া�েলা �দখা িদেত লাগল বার বার। এক এক

পাক ঘুের ওপের উঠিছ, আর িবয়াস �লক এবং তার সংল� ঘূিণ�পাক রা�া এক ��ম কের �ছাট হে�। আেগই বেলিছ এ িহমালয় �কমন �যন

অপিরিচত। আিম উ�র িসিকম �দেখিছ, আবার গােড়ায়ােলর িহমালয়ও �দেখিছ; �সখােন পাহােড়র গােয় সবেুজর আবরণ �যন আিদম �কিৃতর

ল�া িনবারণ কের তােক আরও সু�রী কের তেুলেছ। িক� এখানকার �সৗ�য� বড় ন� আর প�ুষািল। সবজু দেূরর কথা, আশপােশর

পাহােড় একটা ঘাসও �চােখ পড়েছ না। এটা পীর পা�াল �র�। এ আসেল যত না িহমালয় তার �চেয় অেনক �বিশ িহ�কুশু আর

কারােকারাম। এই পথ �শাভা �দখেত �দখেত অেনকটা চড়াই উেঠ রা�ার ডানিদেক �দখলাম একটা ইগল ুআকিৃতর আ�ানা। কমল গািড়

থািমেয় বলল, "হাম �লাগ �রাটাং পাশ আ গেয়। উও হ�ায় িবয়াস মাতা মি�র। আপেলাগ ঘুমেক আও।"



�ায় ৪০০০ িমটার উ�তায় পিৃথবীর বেুক পা �ফেল হাটঁার �রামা� িঠক বেল �বাঝােত পারব না। ঘিড়েত বােজ �পরু একটা চি�শ। এখােন

আজ আমরা ছাড়া অন� �কানও পয�টক �নই। রা�ার ডান িদেকর পাহােড় িতিরশ-চি�শ িমটার দেূর কত�েলা পাথেুর িসঁিড় চেড় িবয়াস

�ট�ল। পােয় পােয় িসঁিড় �ভেঙ উঠেত উঠেত পিৃথবীর শীতলতম �ঝােড়া হাওয়া কােন সপােট ঝাপটা মারল। �কােনারকেম হােত �াভস,

মাথায় জ�ােকেটর টিুপ চািপেয় ওই মারা�ক ঠা�া সামাল িদেত িদেত িবয়াস মাতার মি�ের �পৗছঁেতই �কাথা �থেক �যন একজন িমিলটাির

জওয়ান আমােদর পাহারা িদেত চেল এল। ইশারায় জানাল মি�েরর িভতের �ঢাকা িনেষধ। মি�েরর মাথায় হলদু পতাকা। আেশ পােশ

আরও কত�েলা পতাকা �বল হাওয়ায় উড়েছ। এখােন এখন বরফ �নই। তবওু এই ভয়�র পাথেুর পাহােড়র মেধ�ও কী �যন এক অনািবল

আকষ�ণ রেয়েছ, যার টােন ল� ল� পয�টক �িতবছর এখােন ছুেট আেস।  

 

িমিনট পেনেরা পর ফেটােসশন �শষ কের নীেচ নামলাম। গািড় সামান� একট ুএেগােতই �দখলাম রা�ার ডানিদেক একটা �চােত�ন। রা�ার

পােশ অগভীর খাদ। তার পােশই কােঁধ কাধঁ িমিলেয় দািঁড়েয় সার সার পাহােড়র চূেড়া। খেয়ির �থেক �মশ নীল হেয় যাওয়া �সইসব

পাহােড়র গােয়-মাথায় �� বরেফর �েলপ। আকােশ ঝকঝেক �রা�ুর। আর এত নীল আকাশ আমােদর মেতা শ�ের �লােকর কােছ িনতা�

��াপ�। আমরা এখােনও �হ �হ কের গািড় �থেক �নেম পড়লাম। গািড়র বাইের আসেতই আবার �� হল কনকেন ঠা�া হাওয়ার ভয়�র

আ�মণ। আবহাওয়ার যা অব�া, এখােন �বিশ�ণ দািঁড়েয় থাকাই দায়। এরমেধ�ই এক হােতর �াভস খেুল �কানরকেম ছিব �তালা হল। 

 

�রাটাং পাসেক আশ িমিটেয় উপেভাগ কের �বলা �েটা দশ নাগাদ আমরা গািড় �াট� করলাম। গ�ব� �ামফ ু �পিরেয় আরও সাত-আট

িকেলািমটার পাহািড় রা�া �পিরেয় �কাকসার - ি�িত উপত�কার দি�েণর সদর দরজা।

~ মানা িল-�রাট াং পােসর আরও ছিব ~

�কৗ�ভ মজমুদােরর �বেড় ওঠা কলকাতায়। �পশায় গােড�নিরচ িশপিবলডােস�র ইি�িনয়ার। �ঘারা আর পড়া �েটাই

�নশা। �সই �থেকই �লখার �নশার উৎপি�। িনেজর �ফসবকু ��াফাইেলর বাইের 'আমােদর ছিুট'-�তই �থম �লখা

পাঠােনা।

 

 

 
    

�কমন লাগল : - select -
মত িদেয়েছন : 
গড় : 0.00
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নীলাকুিরি�র �খা ঁেজ

গাগ�ী ম�ল

 

~ ম�ুা েরর আরও ছিব ~

নীলিগির, আ�িরক অেথ� নীল রেঙর পাহাড়। দি�ণ ভারেত �য পি�মঘাট পব�তমালা আেছ, তার িকছুটা অংশেক বলা হয় নীলিগির। এই

নীলিগিরর উ�তম িশখরিটর নাম �ডাডােব�া, �যিট উিট শহর �থেক মা� ছয় িকিম দেূর অবি�ত। নীলিগির পব�তমালা উ�র-দি�েণ ন�ই

িকিম এবং পবূ�-পি�েম �মাটামিুট আিশ িকিম জেুড় িব�ৃত। তািমলনাডু়েত একিট �জলার নাম নীলিগির, �যখােন �ডাডােব�া অবি�ত। এছাড়াও

কণ�াটক ও �করালােতও �বশ িকছুটা অংেশ নীলিগির িব�ৃত। 

 

কিথত আেছ নীলিগির পব�েতর নামকরণ হেয়েছ এক িবেশষ ফলু �থেক। এই ফেুলর নাম হল নীলাকিুরি�। অ�তু সু�র এই �ব�িন রেঙর

ফলুিট বােরা বছের একবার �ফােট। বষ�ার �শেষ যখন একট ুএকট ুকের �রাদ উঠেত থােক,�সই শরেতর নীল আকােশর নীেচ আে� আে�

ফটুেত থােক নীলাকিুরি�রা। �েম পাহাড় �ঢেক যায় এই নীলেচ-�ব�নী রেঙর ফেুল, দরূ �থেক মেন হয় নীল পাহাড় অথবা নীলিগির।

নীলাকিুরি� ফেুলর গাছিট আসেল একিট ��। পাহািড় রা�ার ধাের বা পাহােড়র ওপের �ঝাপ কের ফেুট থােক এরা। ফলু�িল সবেচেয়

সু�র �দখায় সকালেবলায়, যখন �ল�ল করেত থােক নরম সূেয�র আেলায়। 

 

এই িবেশষ ফলুিটর স�ােন নীলিগিরর নামকরণ হেলও আজ এই ফলু অেনকাংেশই কম �দখেত পাওয়া যায়, যার মলূ কারণ�িট হল বসিত

গেড় ওঠা এবং চা বাগান বানােনা। �দখা �গেছ চা চাষ এই ফেুলর জন� যেথ� হািনকারক। �সইজন� এখন তািমলনাডু়, কণ�াটক বা �করেলর

িব�ীণ� অ�েল আর এর �দখা পাওয়া যায়না। এই ফলুিটেক বািঁচেয় রাখার জন� আপাতত �করল সরকার আ�াণ �চ�া করেছ �বশ িকছু

পাহািড় এলাকােক জাতীয় উদ�ান বািনেয়। এেদর মেধ� িবেশষ হল ম�ুােরর এরািভকলুাম জাতীয় উদ�ান। এছাড়াও আেছ কানন �দভান

উদ�ান, কিুরি� স�াংচুয়াির, িচনার জাতীয় উদ�ান ও মারায়ূেরর (ম�ুার �থেক চি�শ িকিম দেূর) িকছু অংশ। 

 

�খাজঁখবর িনেয় জানেত পারলাম ২০১৮-�ত এই ফলু �দখেত পাওয়ার সবেচেয় স�াবনা �বিশ এরািভকলুাম জাতীয় উদ�ােন। বষ�ার ��

�থেকই এখােন যাব বেল িঠক কের �রেখিছলাম - নীলিগির �দখেত, �য ফলু বােরা বছের একবার �ফােট তােক চা�ষু করেত। বাধ সাধল

এই বছেরর �করেলর ভয়�র বন�া যােত ম�ুার ব�লাংেশ �িত�� হেয়িছল। িবিভ� খবেরর কাগজ ও �চনাজানা �লােকেদর কাছ �থেক

বারবার �খাজঁ িনেয় অবেশেষ ��েনর িটিকট �কেটই িনলাম, িকছুটা অিন�য়তা আেছ �জেনও। এরািভকলুাম উদ�ােনর িটিকট আর �হােটল

অনলাইেন বকু কের িনলাম। তারপর, সবরকম ভয়-ভীিত উেপ�া কের, খািনক ভগবােনর উপর ভরসা কের, ২৯�শ �সে��র, শিনবার যা�া

করলাম ম�ুােরর উে�েশ� - নীলাকিুরি�র স�ােন। 

 

ব�া�ােলার �থেক িতন-চারিট ��ন আেছ আলভুা যাওয়ার জন�। আমরা যাি� কন�াকমুারী এ�ে�েস। রাত আটটায় ��ন ছাড়ল, পরিদন

সকাল সােড় আটটা নাগাদ আলভুা ��শন �পৗছঁল,ঘ�া �দেড়ক �লেট। ��শেন �নেম প�ুু আর িডেমর তরকাির �খেয় িনলাম। প�ুু হল ভাত

আর নারেকল িদেয় �তির �করেলর একিট খাদ�। খাওয়াদাওয়া �সের আলভুা �থেক বােস ম�ুােরর িদেক যা�া �� করলাম। মােঝ

�কাঠামা�লাম বেল এক জায়গায় বাস বদলােত হল। আলভুা �থেক ম�ুােরর দরূ� �ায় একেশা পিঁচশ িকিম, জন�িত বাস ভাড়া একেশা

পেনেরা টাকা, সময় লাগল �ায় পাচঁ ঘ�া। �াইেভট গািড় ভাড়া কেরও যাওয়া �যেত পাের, খরচা পড়েব �ায় িতন হাজার টাকা। আলভুা

�থেক ম�ুােরর রা�ায় পড়েব �বশ িকছু নয়নািভরাম জল�পাত। আিদমালী (ম�ুােরর ি�শ িকিম আেগ) �থেক িকছুটা এেগােলই �� হেয় যােব

চা বাগান। এই পাহািড় রা�ায় চলার জন� সে� পয�া� পিরমােণ জল ও িকছু বিমর ওষুধ রাখা বা�নীয়। ম�ুাের নানারকম বােজেটর �হােটল

আেছ থাকার জন�। খাওয়ার জন�ও �চুর �র�ুের� আেছ, ভারতবেষ�র সবরকম খাবারই �মাটামিুট পাওয়া যায়।

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

http://amaderchhuti.com/
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=337


অনলাইন বিুকং ছাড়াও এরািভকলুাম উদ�ােনর জন� ম�ুােরর �ক.এস.আর.িট.িস. বাস��াে�র সামেন অিফস �থেক িটিকট পাওয়া যায়।

আমােদর িতনজেনর জন� একিট ি�লক�ােমরা ব�বহােরর অনুমিতসহ অনলাইেন খরচ পেড়িছল চারেশা টাকা। িটিকট কাটার সময় উদ�ােন

�েবেশর সময় পছ�মত বাছাই করার সুেযাগ আেছ। উদ�ান �খালা থােক সকাল সাতটা �থেক িবেকল পাচঁটা অবিধ,এর মেধ� যত�ণ খিুশ

এখােন সময় কাটােত পার্া যায়। �গেট িটিকট �দখােল উদ�ােনরই বােস আপনােক আপনার টাইম �ট অনুযায়ী মলূ উদ�ােন িনেয় যাওয়া

হেব। �সই মলূ উদ�ান �থেকও আবার বাস আেছ �গেট িফিরেয় আনার জন�। ম�ুার টাউন �থেক এরািভকলুাম যাওয়ার জন� সরকাির বাস

আেছ। মারায়ূর অিভমখুী বােস �চেপও �পৗছঁেত পােরন। অেটা, িজপ �তা আেছই। ম�ুার �থেক দরূ� �চৗ� িকিম। 

 

িটিকেট উে�িখত িনিদ�� সমেয় উদ�ােনর �েবশ�াের

�পৗেঁছ �গলাম। এরপর ওেদর বােস কের যা�া

করলাম অজানা �সই নীলাকিুরি�র উে�েশ�। বােস

কের �যেত �যেত সবজু চা বাগােন আবতৃ ম�ুােরর

�সৗ�য� উপলি� করলাম। চা বাগােনর ঢাল �বেয়

বাস চলল পাহােড়র আেঁকবােঁক। িকছু�ণ পেরই

�দখা �গল রা�ার �ইধাের ফেুট রেয়েছ এক ধরেণর

�ব�িন রেঙর �ছাট �ছাট ফলু। মাঝাির মােপর

�ঝােপর মেধ� �থাকা �থাকা হেয় ফেুট আেছ এই

ফলু। মেন সে�হ হি�ল - এই িক নীলাকিুরি�! হঠাৎ

পাশ �থেক এক সহযা�ী তারঁ বা�ােক বেল উঠেলন

- এটাই নীলাকিুরি�। �শানার পর আরও একা�

নজের �দখেত লাগলাম ফলু�িলেক। �ইরকম ফলু

�দখা �গল। �দখেত �দখেত বাস �পৗেঁছ �গল তার

িনিদ�� �েপেজ। �সখােন �নেম �ায় এক িকিম হাটঁা

পথ। এই পথ বানােনা হেয়েছ পাহােড়র মধ� িদেয়ই,

এেঁকেবেঁক। পেথর �ধাের পাহােড়র ঢাল, তারই মেধ�

ফেুট রেয়েছ �থাক-�থাক নীলাকিুরি�। এরই মেধ�

নানা রকম অজানা পািখর িকিচর িমিচরও �ভেস

আসিছল। এরািভকলুাম উদ�ান নীলিগির টাহর

(Tahr) নােম এক ল�ু�ায় পাহািড় ছাগেলর জেন�ও

িবখ�াত। পড়� িবেকেল ব�ল জনসমাগম হওয়ায়

�কান িবেশষ পািখ বা নীলিগির টাহর �চােখ পড়লনা। 

 

এরািভকলুােম পরিদন সকােলও বিুকং িছল

আমােদর। সকাল সােড় আটটা নাগাদ আমরা উদ�ােন

হািজর হেয়িছলাম। সকােলর সূেয�র নরম িমেঠ

আেলায় চা�ষু করলাম নীলাকিুরি�র অ�তু �প।

সূয��াত ফলু�িল চািরিদেক মেন হল ছিড়েয় আেছ

�ব�িন মখমেলর মত। �খাজঁ িনেয় জানেত পারলাম

�য এখনও পাহাড় জেুড় সম� ফলু �ফােটিন। মেন

মেন ক�না করলাম নীলিগিরর �সই অভাবনীয়

�সৗ�য�,যখন �স পেুরাটায় ঢাকা পড়েব �ব�িন



গািলচায় আর �ভােরর সূয��টায় �ল�ল করেব সদ��াত িকেশারীর মত। এই সময়টায় �লাকজন একট ুকম থাকায় �দখেত �পলাম িকছু

নতনু ধরেনর পািখ,�যমন নীলিগির �াশ ও নীলিগির �াইক�াচার। দেূর �চাখ �যেতই �দখলাম একটা পাথেুর িটলার ওপর পাচঁ-ছ'িট নীলিগির

টাহর রেয়েছ - �কউ �েয়, �কউ বেস,�কউবা দািঁড়েয়। িকছু�ণ বােদ একিট টাহরেক খবু কাছ �থেক �দখা �গল,�স �বাধহয় �কানভােব

দলছুট হেয় �লাকজেনর মেধ� এেস পেড়েছ। �চ� লাজকু এই �াণীিট সবেচেয় �বিশ সংখ�ায় আপাতত এই এরািভকলুােমই বত�মান।

উদ�ােনর গাড�েদর কােছ জানা �গল �য এখােন নীলাকু্িরি�র অেনক রকম �জািত আেছ। নীলাকিুরি� ��িকং বেল একিট প�ােকেজ এেদর

মেধ� অেনক �জািতর দশ�ন �মেল। আমােদরেক ওরঁা িতন রকম �জািত �দখােলন। অবাক হলাম,একিট �জািত সাদা রেঙর,তার মেধ�

নীেলর িছেটেফাটঁাও �নই।

�পেুর �ফরার পালা। এগােরাটা নাগাদ িফরিত পেথ বাস ধরলাম। ম�ুাের িফের এেস লা� কের একিট ট�াি� ভাড়া কের �বিরেয় পড়লাম

চারপাশটা একট ু ঘুের �দখেত। যা যা �দখলাম,তার মেধ� মাটেুপি� ড�াম আর একিট চা ফ�াকি�। ি�েজর উপর �থেকই �দখলাম ড�ােমর

�সৗ�য�। এখােন �বািটং ও ওয়াটার ��াট�েসর ব�ব�া আেছ। চা ফ�াকি�িটেত নানারকম চােয়র আ�াদন করার সুিবধা আেছ। এছাড়াও চা

�তির করার সম� �ি�য়ািট খবু সাবলীল ভােব �বাঝােনা হয়। চােয়র স�ে�ও অেনক িকছু জানা যায়, �যমন �ীন িট ও �হায়াইট িট কােক

বেল, তােদর �ি�য়াকরণ ও উপকািরতা। এছাড়াও গািড়র �াইভার আমােদরেক একিট ফেুলর বাগান আর �বশিকছু িভউপেয়� এবং একিট

এিলফ�া� রাইেডও িনেয় িগেয়িছেলন।



সবিকছু �শেষ িবেকল চারেট নাগাদ আলভুার উে�েশ� রওনা িদলাম, তখন �� হল আকাশ �ভেঙ মষুলধাের বিৃ�। �দখলাম ব�িব��ৎসহ

বিৃ�র এক ভয়াল �প। মেন পেড় �গল কেয়ক িদন আেগর ম�ুােরর বন�াকবিলত �প। যাইেহাক, আলভুা �পৗেঁছ �গলাম িঠকমতই। িডনার

কের ব�া�ােলারগামী ��েন উেঠ পড়লাম। �েয় �েয় আমােদর �ছা� এই ম�ুার সফেরর কথা ভাবেত লাগলাম। মেনর গভীের �কাথাও

সারাজীবেনর জন� হয়েতা একটা ছিব আকঁা হেয় �গল - ঘন সবজু চা বাগােনর ঢােল উ�ল নীলাভ শািড় পিরিহতা এক ি�� �মাহময়ী -

নীলিগির।

~ ম�ুা েরর আরও ছিব ~

�পশায় সাইিকয়াি�� ডঃ গাগ�ী ম�ল বত�মােন বা�ােলােরর ন�াশনাল ই�িটিটউট অফ �ম�াল �হলথ অ�া�

িনউেরালিজক�াল সােয়ে�স (NIMHANS)-এ কম�রত। �নশা �দশ�মণ।

 

 

 
    

�কমন লাগল : - select -
মত িদেয়েছন : 
গড় : 0.00

Like Be the f irst of your friends to like this.
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চতুথ� �কদার - ��নাথ

সুম� িম�

 

~ ��নােথর আরও ছিব ~

একঘর অ�কাের যখন �জানািক �েল - �স �যন এক ম� বড় আেলার িনশান! গােছেদর পাতায় �চায়ঁা সবজু আেলা - �যন ঘেরর কােলায়

রঙমশােলর ফলুিক! �ন এ�ে�েসর িটিকটটাও িছল অমিন এক আেলার িনশান, আমার 'না' এর অ�কাের অমনই রঙমশােলর ফলুিক!

যাব'না'-ই িঠক িছল! �সিদনটায় �কমন সব ওলটপালট হেয় �গল! মােয়র ওপর একরাশ অিভমান িনেয় অিফস এেস যখন িনেজর

কি�উটারটায় বসলাম, অিভমােন বারবার মন বলিছল, 'থাকব না, পেুজায় িকছুেতই থাকব না বািড়েত!' �স �তা হল, িক� যাব �কান

চুেলায়! আজ �সে��েরর আট তািরখ, আর স�াহ িতেনক পেরই �তা মহালয়া, আমার জন� �ক আর ��েনর বাথ� �রেখ অেপ�া করেছ!

এিদেক পেকেটরও �তা ঠনঠেন অব�া! গতবার সাগর �থেক িফেরিছলাম ��নাথ যাওয়ার সাধ অপণূ� �রেখ! �ভেব �দখলাম কম �রে�ায়

একমা� �সই সাধই পণূ� হেত পাের - যিদ এযা�ায় চতথু� �কদার সহায় হন! �রল-এর সাইট �দখাল, মহালয়ার রােত িকছু 'বাথ�' খািল

আেছ।-তা নাহয় হল, িক� �ফরার? আেছ, তাও আেছ - নবমীর রােত মা� একটা বাথ�ই খািল আেছ, উপাসনা এ�ে�স-এ! িটিকট হল,

�ফান করলাম সাগেরর �সানু �পিয়ং �গ�হাউেসর �গািব�িজেক, হেয় �গল থাকার ব�ব�াও! '�ােণ খিুশর তফুান' তেুল মা� এক ঘ�ােতই

�সের �ফলা হল ��নাথ দশ�েনর ��িত।  

 

মহালয়ার রােত স�া� কােঁধ যখন ��েন চড়লাম, সহযা�ীরা গভীর ঘুেম ডুেব। িনেজর িনধ�ািরত বাথ� খুঁেজ িনেয় �স ডুব িদেত আমারও �বিশ

সময় লাগল না। ঘুম ভাঙল চারিদেকর ক�াচঁর-ম�াচঁর শে�। ��ন দািঁড়েয়, হকারেদর ব�� যাতায়াত, জানলা গেল ঢেুক আসা নরম �রা�ুর -

সব �ছেড় �চাখ পড়ল সাইড বােথ� মেুখামিুখ বসা �েটা পুঁচেকর িদেক। �ছা� মেুখ �যন খিুশ উপেচ পড়েছ – মেন হল এ �যন স�াল স�াল

�দবদশ�ন! '�ড মিন�ং', বেল ভাব জমালাম! জানলাম ওরা মাসতেুতা ভাইেবান, দা�-িদদােক সে� িনেয় পেুজার ছুিটেত কমুায়ুন �বড়ােত

যাে�! একজন থােক জামেসদপরু, অন�জন কল�াণী। আেগ জানতাম 'মানুষ' নামক ি�পদ জ� বড় হেত হেত মনুষে� জািরত হেয় �কতৃ

মানুষ হেয় ওেঠ! িনেজর বয়স যত �বেড়েছ একথার অসারতা ততই �বিশ কের উপলি� কেরিছ! আজ মেন হয় মানুেষর মনুষে�র �যটকুু

অবেশষ, তা থােক তার ওই �েুদ �চহারােতই! বড় হওয়ার সে� সে� �সটকুরুও অবলিু� ঘেট, তখন �স পিরপণূ� �েপেয় জ�! যা� �স কথা,

ওেদর সে� হািস-মজায় �বশ �কেটিছল সারাটা িদন! লখনউ আসেত ওরা �নেম �গিছল! �যেত �যেত ঘাড় ঘুিরেয় ওেদর হাত নাড়ার ছিবটা

ভােলাবাসায় ধুইেয় �দয় আজও! আরও এক রাত ��েন কািটেয় �ভারেবলায় �পৗেঁছিছলাম হির�ার। এখান �থেক গ�ব� �গােপ�র, �সখান

�থেক সাগর। 

 

হির�াের ��শন লােগায়া বাস��া�, �সখান �থেক �গােপ�েরর বাস ছাড়ল সােড় সাতটায়! �ায় ২৩৫ িকিম পথ, সময় লােগ সাত �থেক সােড়

সাত ঘ�া! ভাবেল অবাক হই, সমতেল �য আিম িতন ঘ�া বাসজািন�েতই হািঁপেয় উিঠ, পাহােড় বােরা ঘ�া জািন�েতও তার এতটকু ু�াি�

আেস না �কন! চারপােশ নীল-সবেুজর ছায়া, পা�াসবজু নদীর ��াত, পথ উিজেয় বেয় যাওয়া অিবরাম ঝরনাধারা সব �কমন �দহ-মন

জিুড়েয় �দয়! এমনিক �ভড়ার পােলর পথ অবেরাধ - ভােলা লােগ তাও! �িষেকশ, �দব�য়াগ, �ীনগর, কণ��য়াগ, চােমািল হেয় �গােপ�র

�পৗছঁলাম যখন সময় �ায় িতনেট ছঁুই ছঁুই! �গােপ�র ��নােথর শীতকালীন আবাস, কািত�ক মােসর সং�াি�েত পটব� হবার পর ছ'মাস

এখােনই পিূজত হন �দব। �ায় ৪,৬০০ ফটু উ�তায় চােমািল �জলার সবেচেয় বড় শহর এবং �শাসিনক সদর দফতর এই �গােপ�র। মা�

গতবছরই ঘুের যাওয়ায় িঠক �কাথায় নামেল সাগর যাবার গািড় পাওয়া যােব জানাই িছল। �সইমত �নেম �খাজঁ কির িজেপর। ��া� তখন

এে�বাের ফাকঁা, খািনক সময় লাগেব বেুঝ িকছু উদর� করেত উদ�ত হই। ��াে�র পােশই একটা �দাকােন জেুট যায় িডম-�টা�। ইিতমেধ�ই

�গািব�িজ একবার �ফান কের খবর িনেয়েছন। আমার অব�ান জািনেয় ওেঁক আ��ও কেরিছ। আনমেন রা�ার মানুষজন �দখেত �দখেতই

'ম�ল' যাওয়ার গািড় চেল আেস! িজেপর মাথায় স�াক চািপেয় সামেনর একটা িসেট বিস! �গােপ�র �থেক সাগর কিুড়-পিঁচশ িমিনেটর রা�া,

�র� ১০ িকিম। গতবার এটকু ুপথই িছল �রামা� ঠাসা, রকমাির মাতােলর র�ময় মিূত�! সিত�ই, এতবছর ধের পাহােড় আসিছ ভর�পেুর

এমন দশৃ� আমার �চােখ পেড়িন কখনও! মেন আেছ মজুতবা আলীর 'চাচা' বেলিছেলন -"িশেখর বা�া, রে� তার িতনপ�ুষ ধের আ�ন মাক�া

�ধেনা।" হলফ কের বলেত পাির, িশেখর রে� যিদ িতনপ�ুেষর �ধেনা হয়, এই পাহািড়�েলার রে� তেব �চা�প�ুেষর! �ায় আধঘ�া

অেপ�ার পর দশজন প�ােস�ার িনেয় িজপ ছাড়ল। �গােপ�র �পেরােতই এবারও একই ঘটনার পনুরাবিৃ�! কখনও বিম �তা কখনও কারও

িজিনস পেড় যাওয়া, সে� মিহলােদর গণ জায়গাবদল! - সবিকছু সেয় �ায় পাচঁটা নাগাদ নামলাম �গািব� িসং �নিগর �হােটেলর সামেন।

�হাত বািড়েয় রা�ােতই �াগত জানােলন উিন। সে� িনেয় �দিখেয় িদেলন আমার বরা� ঘর।  

 

এখােন �বলা বড়, তাই '��শ' হেয় বাইের �বিরেয়ও �দিখ চারিদেক ফটফেট আেলা! ঘেরর বাইের �খালা ছােদ দািঁড়েয় তািকেয় থািক
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��নােথর পেথ! �সখােন তখন ঘন �মেঘর ঘনঘটা! গতবার কে��র িগেয় কালেগাট-ডুমক-তািল-পানার হেয় �য পথ ��নাথ �গেছ, �স পথ

ধেরই যাবার ইে� িছল। �দব�াম �থেক ��নােথর �সই পথ ৩৪ িকিম। আর এবােরর পথ সাগর �থেক প�ু বিুগয়াল-িলিট বিুগয়াল-পানার-

িপতধৃার-ধলাবিন ময়দান হেয় - ২১ িকিম। আবার অেনেক ম�ল �থেক অনুসূয়ােদবী-হংস বিুগয়াল-নাওলা পাস হেয় ��নাথ যান, �নেম

আেসন সাগর হেয়। ম�ল �থেক ��নােথর �স পথ ২০ িকিম, ওই পথই সবেচেয় জনি�য়! 

 

"খানা খােয়ে�?", �নিগ সােহেবর কথায় ভাবনার ��াত থােম! �মাবাইেল �দিখ সেব সােড় সাতটা। জানাই, একট ু পের হেল ভােলা হয়।

স�িত িদেয় বেলন, "সুবাহ জলিদ িনকালনা পেড়গা, ই� িলেয় জলিদ খানা খােক �শা যানা-ই আ�া হ�ায়, হ� �রাজ �দা পহর �ক বাদ

�মৗসম খারাব �হা �রেহ হ�ায়!" ওেঁক বিল, - কাল এখােনই থাকিছ, তাই একট ু �দির হেলও অসুিবধা �নই। খিুশ হেয় ওরঁ সে�ই রােতর

খাবার খাওয়ার িনম�ণ জািনেয় চেল যান। সাগর-এ �গািব�িজর মত এমন আপাদম�ক ভ�েলাক িবরল! আদেপ এখােন থাকার জায়গা

�িট, এক এই '�সানু �পিয়ং �গ�হাউস' অন�িট 'হিরয়ািল লজ।' গতবার এেস �থম হিরয়ািল লেজই �নেমিছলাম। �ােমর এেকবাের �শষ�াে�

গাছ-গাছািল ছাওয়া সবজু বািড়িট �থম দশ�েন ভাল লাগেলও, িকছু�ণ সময় কািটেয়ই বেুঝিছলাম ওটা আসেল �ােমর মদ�পেদর

আ�াখানা! �স জায়গায় �গািব�িজর এই �গ�হাউস �কতৃ অেথ�ই অিতিথশালা! গতবােরর একরাি�র ঊ� আিতেথয়তাই এবারও িফিরেয়

এেনেছ আমােক। �স রােত ভািবিজর বানান কাচঁা রাজমার ডাল আর �ব�েনর তরকাির িদেয় �িট �খেয় যখন �েত �গলাম �মাবাইল জানাল

সেব রাত নটা! 

 

�ভারেবলা ঘুম ভাঙল বাইেরর ঝমঝম শে�, বিৃ� �নেমেছ। আজ �কােনাই তাড়া �নই, তাই '�রজাই' মিুড় িদেয় আবার পাশ িফের �শাওয়া।

এবার ঘুম ভােঙ সাতটায়। ভােলা কের কান পািত - না, �কােনা বিৃ�র আওয়াজ �শানা যায়না! দরজা খেুল বাইের আিস, বিৃ� �ভজা সাগর

তখনও �বশ জবুথুবু!ু আকােশ টকুেরা টকুেরা কােলা �মঘ, তেব তা মেনর �কাথাও আশ�ার �মঘ �ছেয় �ফলার মত নয়! আজ চারপাশটা

ঘুেরিফের �দখব। ইে� আেছ ��নােথর পেথ িকছুটা এিগেয় �দেখ আসারও। তাই সময় ন� না কের �তির হেয় িনই। সকােলর জলখাবার

�সের নটােতই �নেম আিস সাগেরর পেথ।

�হােটেলর পাশ িদেয় ধােপ ধােপ কংি�েটর পথ, উেঠ �গেছ ��নােথর িদেক। িমিনট পেনেরা চলেতই �শষ হয় �ােমর বািড়-ঘর। পথ এবার

��েতর মাঝ িদেয়। �বশ চড়াই, হাপঁ ধরেছ, মেধ� মেধ� দািঁড়েয় িব�াম িনই। চারিদক সবেুজ সবজু, �কাথাও �কাথাও পাকা শেস�র হলদু

ছাপ, বিৃ�েধায়া সকােল সিত�ই বলেত ইে� করেছ, 'আিম িক �হিরলাম �দয় �মেল।' চলেত চলেতই স�ী জেুট যায়। "সাব �দেখা, িনেচ, বায়ঁা

তরফ, উ, উ িনেচ।" ঘাড় ঘুিরেয় দেূর তািকেয় �দিখ, -�ভারাল-এর মত লােগ। ওেঁক িজে�স কির, ও�েলা কী? বেলন, "হামেলাগ �বালেত

কা�র, আপেলাগ সােয়দ িহরণ �বালেত!" সকাল সকাল এতটা আশা কিরিন, আবার গাইেত ইে� হল - 'আমার নয়ন-ভলুােনা এেল।' স�ীর

নাম গেজ� িসং, সাগর �থেক ২ িকিম উেঠ চ�ােকািট - পিথকেদর �থম িব�াম ছাউিন - তার লােগায়া চােয়র �দাকান চালান ইিন। ওরঁ

সে� �দাকান অবিধ এেস এিগেয় যাই আরও িকছুটা ওপের। চ�ােকািটর পর রা�া বাকঁ িনেয় ঘুের যায়, অদশৃ� হয় সাগর, �� হয় বড় বড়

গােছ ছাওয়া জ�ুেল পথ। আরও এক িকিম এিগেয় আবার �নেম আিস। গেজ� িসং-এর হােত 'িমিঠ চায়' �খেয় িফের আিস সাগর।



আ�া পাহােড়র বেুক একটা জায়গার নাম 'সাগর' �কন? ��টা কেরিছলাম �গািব�িজেক। উ�ের যা বলেলন �সটা �বশ চমক�দ! এই

�গােপ�র অ�লই িছল সগর রােজর রাজধানী। সগর হেলন ভগীরথ-এর পবূ�প�ুষ! সগর �পৗ� অং�মােনর �ছেল িদলীপ, তারঁ প�ু ভগীরথ।

সগর রাজ �য চ�ীমি�ের পেূজা িদেতন �সটাও নািক এই �ােমই অবি�ত! তাই সগর রােজর নােমই এজায়গার নাম সাগর। আমরা এপার

বাংলার �লাক। ভগীরেথর কােছ আমােদর কতৃ�তা অ�হীন! গ�ার পিব� জলধারা �কান �কৗশেল িতিন এখােত বইেয় িছেলন ভাবেল আজও

হতবাক হেত হয়! কািহিন �েন �বিরেয় পিড় চ�ীমি�র দশ�েন। বাসরা�া �থেক আধ িকিম টানা �নেম িগেয় চ�ী মি�র। আজেকর মি�র

�নহাতই নব�, �াচীেনর একটকুেরা অবেশষও আজ �নই! গড়পড়তা পাড়ার �দবী মি�েরর ধােঁচই আজেকর এই মি�র। িকছু�ণ সময়

কািটেয় এক ঘ�ােতই িফের আিস �গ�হাউস। �গািব�জীর �দাকােন আ�া চেল িবেকলভর, িবিকিকিনর ফােঁকই �জেন িনই ��নাথ পেথর

খুঁিটনািট। পাহােড়র মাথার িপেছ সূিয� অ� �যেতই এপােরর ঢােল ঢােল সে� নােম। মশােদর �ন�নািনর �রশ িনেয় উেঠপিড় আ�া �ছেড়।

কাল সাগর �ছেড় ওপের ওঠার পালা। তাই স�া� �িছেয়, �ফান চােজ� �রেখ যখন বাইের আিস সে��র কােলা ডানায় তখন ঘন �মেঘর

�ঁেতা�ঁিত, পাহােড়র ঝুঁিট জেুড় িব��েতর িঝিলক, শরীর জেুড় ���� কাপঁন! মহুেূত�ই ঝমঝিমেয় বিৃ� নােম, আিম ঠাইঁ িনই �খালা জানলার

পােশ, �মাবাইেল বািজেয় িদই, "সঘন গহন রাি�…..!"

ঘুম ভােঙ চ�ীমি�েরর িশবে�া� পােঠ। দরজা খেুল পা রািখ জল-থইথই চাতােল, পাহােড় অ�কার তখন আেলার পরশ �পেত উ�খু। মাথা

তেুল �ধু তারােদর খুঁিজ, �-একখােনর সে� �চাখ �টপােটিপ কের ঢেুক আিস ঘের। �বশ িকছু িজিনস এখােন �রেখ ওপের যাব, �স�েলা

ভােলা কের �িছেয় �রেখ িনেজর ন�াপস�াকটা আরও একদফা '�চ�' কের িনেয় ��িত সাির। সকাল ছটায় ভািবজী যখন চা িনেয় আেসন,

আিম তখন রীিতমত �তির! চােয় চুমক িদেতই বাইের �বশ একটা �হৈচ কােন আেস! ওপেরর চাতাল �থেক রা�ায় ঝুঁেক কী ব�াপার �বাঝার

�চ�া কির! িকছু�ণ অনুধাবন কের বিুঝ �কােনািকছু চুির িগেয়েছ। �গািব�জী কাছাকািছ আসেতই খবর িনেয় জািন - মি�রপেথর �তারেণর



ঘ�া চুির �গেছ - নবরাি�র মেধ� এমন একটা ঘটনা এেঁদর কােছ অ�ভ �ঠকেছ! আমার �কন জািন মেন পেড় যায় ব�ব�ব�ত একটা বাংলা

কথা, -"ভগবান যা কেরন ম�েলর জন�।" �ধু এে�ে� নয় যখনই �কােনা িকছুেত ভ�েদর একসে� �ঃখ �পেত �দিখ, আমার এই কথাটাই

�কন জািন মেন পেড়! �কাথাও �যন রাজৈনিতক দেলর অনুগামীেদর সােথ ভে�র ��াগােনর একটা িমল খুঁেজ পাই! �ই-ই �কমন

অ�ঃসারশূন� �ঠেক! এে�ে� অবশ� অতটা বলা যায় না! উৎসেবর িদেন ঘ�া �চােরর �য আিথ�ক িকছু 'ম�ল' হেবই এ আর বলার অেপ�া

রােখ না! ভািবজীর বানােনা �িট-সি� িদেয় 'না�া' �সের ��নােথর পেথ যখন পা পড়ল, �মাবাইল জানাল সকাল আটটা।

রাতেভজা সাগর-এ আজ হইহই করা �রা�ুর! গােছেদর পাতায় পাতায় �ােণর �নেচ ওঠার আন�, পািখেদর বাসায় নতনু কের �জেগ ওঠার

গান! পাহােড় আজ আেলার আেলােত চারিদক আেলাকময়! আধঘ�া একটানা চেল উেঠ আিস চ�ােকািট। িনেচর িদেক তািকেয় �দিখ �কউ

একজন উেঠ আসেছন, স�ী পাওয়া যােব মেন কের অেপ�ার িস�া� িনই, গেজ�েক চােয়র অড�ার িদেয় ছিব �তালায় ব�� হই। চােয়র কােপ

�শষ চুমকু পড়েতই উেঠ আেসন অেচনা আগ�ক। পিরচয় সাির, �নহাতই পিঁচশ-ছাি�শ বছেরর এক যবুক, বািড় িদি�, ইিনও যােবন ��নাথ,

তেব আজই, �সখান �থেক কাল �নেম যােবন অনুসূয়া-ম�েলর পেথ। আমার আজ পানার পয���ই যাওয়া - �সখান �থেক কাল ��নাথ

দশ�ন। ওরঁ তাড়া থাকায় আর কালে�প না কের এিগেয় যাই জ�ুেল পেথ। �ায় �পৗেন দশটা নাগাদ �পৗছঁই এক িব�ীণ� সবেুজ। এ সবজু মন

ভােলা কের, এ সবজু �াি� ঝরায়, এ সবজু আপন কের থামেত বেল - �পৗেঁছিছ এ পেথর �থম বিুগয়াল 'প�ু বিুগয়াল।'। িক� থামার �য

�জা �নই! স�ীর তাড়া, তাই �ম�িমেয় এিগেয় চলা।



প�ু বিুগয়ােলর পর এবােরর পথ ঘন অরেণ�। িবশালাকার গােছেদর অ�ঃপেুর ঢেুক পড়ার আেগ ঘাড় উিঁচেয় �দেখ িনই �মেঘর চাদর ঢাকা

পানার-এর ম�ুখুানা। ঢেুক পিড় গভীর অরেণ�, ��েতই পাহািড় ঝরনার ওপর কােঠর পলু �পিরেয় �� হয় িনম�ম চড়াই। আধঘ�া হাটঁেতই

স�ীর �চেয় িকছুটা িপিছেয় পিড়, পািখর িশ� আর িঝিঁঝরঁ ডােক আেধা-আধঁাির রা�া তখন আরও �রামা�কর! মােঝ মােঝ �পিরেয় আিস

গােছেদর জাপেট জিড়েয় থাকা কয়ুাশার �ধায়ঁাশা, িনভতৃ পথ �যন সিত�ই ছঁুেয় আেছ পরেম�েরর আপন জগৎ! তব ু আিম �তা �নহাতই

ইহেলােকর একলা পিথক! তাই পথ চলেত হাফঁ ধের, �ঘেমও যাই সপসেপ, মেন উৎক�া থােক - 'কতদরূ এলাম'! আজব এক পেথ চেলিছ,

এতবড় অরণ� �ঘরা পেথ �কাথাও একটা পথ িনেদ�শ �চােখ পেড় না! কতটা চললাম, আর কতটা চেলই বা সামেনর 'পড়াও' িকছুই �বাঝার

উপায় �নই! �মাবাইল জানাে� �বলা �ায় সােড় এগােরাটা। িহেসবমত এত�েণ 'মিুল খড়ক' �পৗেঁছ যাবার কথা, িক� না, ধােরকােছ

�পৗেঁছিছ িকনা তাও ঠাহর হে� না! মনেক �বাঝাই জীবেন �কােনা িহেসবই যখন �মেলিন তখন এটা �মলােতই বা এত উদ�ীব �কন! 

 

হঠাৎ কােন আেস কাক ডাকার শ�, পাহােড় এর সাে�িতক অথ� - কােছিপেঠ �লাকালেয়র উপি�িত। আরও কেয়ক িমিনট চলেতই �দখা

�মেল একটা চালা ঘেরর, অনুমান কির, এই তেব মিুল খড়ক! এিগেয় যাই, ঘেরর মেধ� �েটা অংশ - একিদেক িব�ােমর জন� ঢালা িবছানা

পাতা, তারই একেকােণ থেরথের �রজাই আর ক�েলর �প, অন�িদেক উনুেনর গনগেন আচঁ, �সখােন খাবার বে�াব�। সামেন িগেয়

দাড়ঁােতই �ভতের �চা�-পেনর বছেরর একিট �ছেল হািসমেুখ বেল উঠল, নমে� সাব, আও, চায় িপেয়ােগ? আর তখনই হল সব�নাশ,

রা�াঘেরর দাওয়ায় বসেত িগেয়ই বঝুলাম পা�েলা �টেন (cramp)ধরেছ। �কােনারকেম বেুড়া আঙুল িচেপ ধের �সাজা করলাম, ব�ােগর

�বাতল বার কের ওেক বললাম, ভিত� কের জল �দ। �সই জেল �েকাজ আর নুন িমিশেয় গলায় ঢাললাম, �শষ হেল আরও একদফা।

তারপর ওেক বললাম, জাদা িমঠা ডালেক চায় বানা, উও িভ বিড় �গলাস �ম! সব �খেয় িমিনট পেনেরা পর আে� আে� িনেজর পােয়

দাড়ঁালাম! �� করলাম ওখােন দািঁড়েয়ই জিগং, চলল িমিনট দশ। বঝুলাম সামেল িনেয়িছ! পাহােড় এরকম '��া�' এর আেগ কখনও

হয়িন! এেকেতা পেুরাটাই চড়াই তার ওপর �গাটা রা�ায় �কাথাও জেলর িচ� মা� �নই। একিদেক সারাটা রা�া �ঘেমিছ, অন�িদেক ত�ৃাত�

হেয়ই �হেঁটিছ, তাই এই অব�া। যা�, �াভািবকতা িফের �পেয় '�ছাট'ুর সােথ গ� জিুড় - �ছাট ুওর দা�র সে� এই অিতিথশালা চালায়, দা�

এখন �ভড়ার পাল িনেয় �বিরেয়েছন, তাই এখন একাহােত ওেকই সব সামলােত হে�।

আবহাওয়া �মশ খারাপ হে�, �ছাটেুক িজে�স কির, িলিট বিুগয়াল এখান �থেক কত�র, পানার �পৗছঁেতই বা কত সময় লাগেব? ও �হেস

বেল, "জাদা �স জাদা এ� ঘ�া লােগগা, আপ আরাম আরাম �স চেল যাও, �পৗ�ঁ যাওেগ।" ওেক বিল, �দখ বাবা িঠক বলিছস �তা, আমার

শরীর িক� িঠক �নই! ও আবারও �হেস বেল, "আপ আগর চােহা �তা আজ ��নাথ িভ যা সকেত �হা।" পাহােড় মানুেষর এই সরলতা আজও

আমায় ম�ু কের! ও ইে� করেলই আমায় ভয় খাওয়ােত পারত, �সে�ে� ওর িকছু আিথ�ক লাভ �তা হতই! �স রা�ায় না �হেঁট ও বরং

আমায় সাহস জিুগেয়েছ আবারও পথ চলার। হাটঁা িদলাম, উ�তা বাড়েছ, �াভািবক িনয়েমই বড় বড় গােছর বদেল �� হেয়েছ �ছাট �ছাট

ভজুগােছ ছাওয়া পথ। দামাল �মেঘর দল মজা কের ছঁুেয় যাে� বাদঁর টিুপর ঝুঁিট, অ� �হেঁটই চেল আিস 'িলিট বিুগয়াল' - পাহােড়র ঢােল

একখ� সবজু �খালা �া�র। এখােনও একখানা অিতিথশালা, �ভতর �থেক ডাক আেস চা �খেয় যাবার। �ফরার পেথ �খেয় যাবার �িত�িত

িদেয় এিগেয় চিল। একটখুািন এিগেয়ই �� হয় পাকদি�, পাহাড় মখু ঢােক ঘন সাদা কয়ুাশায়, হািরেয় যায় আেগ-িপেছর পথ, �� হয়

সাবদুানার মেতা বরফ পড়া। এ এক�কার ভােলাই, ল�� �দখা িদেলই �পৗছঁেনার আকিুত থােক, এখন �স সেবর বালাই �নই, �ধুই পােয়

পােয় এিগেয় চলা। আরও িমিনট কিুড় চেলই �পৗেঁছ যাই ছিবর মত সু�র এক ম� বিুগয়াল - পানার। শ�ামলবরণ পানার তখন �মঘ মিুড়

িদেয় জবুথুবু।ু শীতল অভ�থ�না িনেয় �িট �িট এিগেয় যাই ভা�াির অিতিথশালার িদেক।



িপেঠর স�া� বাইের �রেখ, জেুতা খেুল �সাজা ঢেুক পিড় রা�াঘের। "আও দাদা, িহয়ঁা �বঠ", - বেল উনুেনর ধাের পাতা ক�েল বসেত বেল

'�কাশ।' �কাশ ভা�াির - আপাতত এই অিতিথশালা চালােনার দািয়ে�। উনুেনর লাল আেঁচ মখু রািঙেয় হাত �সঁকেত থািক। িখেদ �পেয়েছ,

ওেক 'ম�ািগ' বানােনার কথা বিল, িক� �পাড়া কপাল, - একজন যা�ী নািক িকছু�ণ আেগ ওর �শষ ম�ািগর প�ােকটখািনও উদর� কের

�গেছ। বাংলার এক সংবাদমাধ�েম �থেক �থেকই �ঘািষত হয় 'এিগেয় থােক, এিগেয় রােখ' বাণী। এই এিগেয় থাকার রহস� আজেকর ভখুা

�পেট িকছুটা উে�ািচত হয়! �বশ বঝুেত পাির আেগর যা�ীিট িছেলন আমার ওই �িণেকর সহযা�ী, এিগেয় থাকার সুফল উিনই উদিরকরণ

কেরেছন। �শষেমশ িখচুিড়র ফরমােয়শ কের ঘােম �ভজা কাপড় পাে�, ঢাকামিুড় িদেয় িবছানায় �েয় পিড়। �কােশর ডােক যখন ঘুম ভােঙ

তখন �বলা িতনেট। িখচুিড় আর পাপঁড় ভাজা িদেয় �পেুরর খাবার �সের আশপাশ একট ু ঘুের �দখেত �বিরেয় পিড়। �দখব কী, তখনও

আিদগ� চাপ চাপ কয়ুাশার �জা�ােমাড়া পানার। ��নােথর রা�া �য ির� ধের এিগেয় �গেছ �স পেথই ঘুের আিস িকছু�ণ, উে�া িদেক �য

পথ �নেম �গেছ কে��েরর �কােল, �স পথও �দেখ আিস এিগেয়। পড়� �বলায় চুপিট কের উেঠ বিস �কা� এক �বা�ােরর মাথায় - রহেস�

�মাড়া পানারেক �েচাখ ভের �দিখ। 

 

�কােশর অিতিথশালার �েটা ভাগ - একটা ইট-িসেমে�র পাকা �দওয়াল ওপের িটেনর চালা। অন�টা মািটর �দওয়াল, খেড়র চালা। �েটা

অংেশই �'খানা কের ঘর। কাচঁাঘের একটা রা�াঘর অপরটায় �শাবার ব�ব�া, �পছন িদেক একখ� �গায়ালঘর। পাকা ঘেরর �েটােতই �শাবার

ব�ব�া -যা�ীেদর জন� সাধারণত ওই পাকা ঘর �েটারই ব�ব�া থােক। 'পােয় পােয় িহমালয়' বইেয়র �লখক �ীয�ু অিময় রােয়র কােছ

�েনিছ ওই পাকা অংশটা নািক ি�িটশেদর বানােনা। আকাশপেথ শ� শি�র গিতিবিধ ল�� রাখবার জন� এখােন �সনা �মাতােয়ন থাকত। ওই

বই পেড়ই জানা, এই ঘেরর আেশপােশ রাি�র অ�কাের �ভৗিতক গিতিবিধর কথা! িশবঠাকেুরর �দেশ তারঁ �চলা-চাম�ুােদর সে�ও এই �থম

সা�াৎ হেব �ভেব মেন �বশ একটা সু� উে�জনা আেছই। "চায় ব� গ�ায়া দাদা, আ যাও" – কয়ুাশার ওড়না �দালােনা �কােশর িচৎকাের

উেঠ পিড়। এিগেয় �যেত নজের আেস ছায়াছায়া পথ ধের �জেনর �ত �নেম আসার দশৃ�। �কােশর কােছ �নওয়া চােয়র �গলাস আর

ভ�ুােপাড়া হােত দািঁড়েয় থািক রা�াঘেরর দাওয়ায়, তািকেয়ই থািক যগুেলর �নেম আসার পেথ। সে�� নামেছ, কয়ুাশাও �যন আরও রহস�ময়ী

হেয় উঠেছ, কনকেন ঠা�ায় জেড়াসেড়া হেয়ও এই িনভতৃ �কিৃতেক বলেত ইে� কের, "অতল কােলা ��েহর মােঝ/ডুিবেয় আমায় ি��

কেরা।" 

 

সে�র মেুখ �বশ িকছু যা�ী চেল আসায় �স রােত আমার ঠাইঁ হেয়িছল রা�াঘর লােগায়া ঘের। আর হ�া,ঁ সারারাত ভতু-��েতর গিতিবিধ �টর

না �পেলও �মেঠা ইঁ�র আর �কােশর িকছু 'িবেশষ' অিতিথর কল�ােণ 'ঘুম' নামক শে�র সে�ও সখ�তা হলনা রাতেভার! পাহােড় অ�কার

থাকেতই িবছানা ছাড়ার অেভ�স, �সইমত সােড় চারেটেতই ক�ােমরা হােত বাইের এলাম। িনকষ কােলা আকাশ তখন ঝলমেল কিবতা -

"�কবল তারা। �কবল তারা।/�শেষর িশের মািণক পারা,/িহসাব নািহ সংখ�া নািহ/�কবল তারা �যথায় চািহ।" অবণ�নীয় �স দশৃ�! সারারােতর

িন�াহীন �েচাখ তখন খিুশেত ডগমগ! পানােরর িন��তায় কান �পেত চের �বড়াই আপন �খয়ােল। ধীের ধীের পবূ আকােশ রঙ ধের, িফের

যায় চ�ল �ভারােলর পাল, ম�ম�ু হেয় �চেয় থািক পি�ম �থেক উ�েরর �দওয়ােল। অেপ�া �ধু ��পেটর �সেজ ওঠার। এেক এেক রঙ

মােখ �চৗখা�া �থেক ি��ল, ন�ােদবী �থেক ন�ােকাট। মেনর �কােন উিঁক মাের ি�য় 'কালকটূ'-এর ক'টা কথা -"�ঃখ জীবেনর সম�তায়

অনিত�মণীয়। সুখ থােক �ঃেখর ক�ুলীেত। নাম তার ঝলিকত ��িত। সামান� জীবনকােলর কেয়কিট ��ময় মহুতূ� মা�।" এই �সই 'মহুতূ�',

আর এর �খােঁজই বাের বাের ছুেট আসা। মাথা িনচু কের বলেত ইে� হয়, -'সাথ�ক জনম আমার!' 

 

সকােলর সাজ�ুজ ু �সের, ছাতরু সরবত গলায় �ঢেল যখন �বেরােনার �তাড়েজাড় করিছ �কাশ এেস একটা অনুেরাধ কের আমায়। তার

�গায়াল �থেকই �রাজ ��নােথর পেুজার �ধ �পৗছঁয় মি�ের। আজ �সই বরা� �'�সর �ধ িনেয় �যেত হেব আমােক! �কাশেক বিল - এ

�তামার অনুেরাধ নয় ভাই, এ আমার কােছ আশীব�াদ! ওর কােছই জািন, পেথ পড়েব এ পেথর সবেচেয় উচুঁ জায়গা িপতধৃার, �সখােন

পবূ�প�ুষেদর শাি�কামনায় পেুজা িদেল তা নািক গহৃীত হয়, আ�া শাি�লাভ কের। �ধু পবূ�প�ুষ নয়, জীবেনর পেথ যােঁদর হািরেয়িছ.

�ৃিতর পেট আজও তােঁদর উপি�িত ঊ�ল, হঠাৎ হািরেয় �ফলা �সইসব আপনজেনর শাি� কামনায় িকছু করেল িনেজরই �য ভােলা লােগ!

অতএব িপতধৃাের পেূজা �দওয়ার িজিনসও সে� িনেয় হাটঁা 'জয় ��নাথ' বেল - সেব সকাল সােড় সাতটা। 

 

আজও একা একাই পথচলা। পানাের যারঁা গতরাত কািটেয়েছন তারঁা আজ �কউ যােবন সাগর, �কউবা আসেবন এই পেথই। যারঁা ��নাথ



আসেবন, তােঁদর রাি�বাসও ওখােনই। আমারই �ধু দশ�ন �শেষ এখােন িফের আসা। অগত�া জলিদ �বিরেয় পড়া। বরফঢাকা চূড়ােদর সে�

লেুকাচুির �খলেত �খলেত িঢেম তােল এিগেয় চলা। ঘন নীল আকােশর িনেচ �ঢউ �খলােনা পিৃথবীর বেুক এিলেয় থাকা �বণীর মত পথ। তাই

ধের আধঘ�া �যেত না �যেতই �পছেন অদশৃ� হয় পানার - ডানিদেক খাড়া পাথেরর �দওয়াল আর বািঁদেক অতল খাদ, এরই মােঝ

আকঁাবাকঁা পথ ধের হাটঁা িপতধৃােরর িদেক। �দড় ঘ�ােতই �পৗছঁই িপতধৃার।

পাথর সািজেয় �তির করা �তারণ, তােত �ঝালােনা ঘ�া, �পেরােত হয় �ায় হামা�িড় িদেয়। একপােশ পাথরেঘরা একখ� �দব�ান - এখন

দাড়ঁাব না, তাই তরতর কের �নেম এিগেয় যাই প�গ�ার িদেক। এবার পেুরাটা পথই উৎরাই, িতনিদক �খালা পাহােড়র ঢাল - সামেন

�চৗখা�া, ডানিদেক ি�শূল, �নািগির - �বশ লাগেছ। সূয� �পছেন, �জাপিতর মত �রাদ কখনও িপেঠ বসেছ আবার উেড় যাে�, নীল আকােশ

এিদক ওিদক উেড় যাে� শরেতর সাদা �মেঘর দল। �দখেত �দখেতই �পিরেয় যাই প�গ�া - পাহােড়র গা �বেয় �নেম আসা ঝরনাধারা

অবেহলায় কলুকিুলেয় �নেম যাে� নদীর ��ােতর স�ােন। প�গ�া �পিরেয়ই ঢেুক �যেত হয় হাজােরা গাছগাছািলর অ�ের। পের �জেনিছ

এই গাছপালা নানারকম �ভষজ ওষুেধর জন� �িস�। গােছ ছাওয়া পথই হঠাৎ কের এেকবাের ন�ই িডি� ঘুের যায়, �দখা �মেল �দবালেয়র।

পাহািড় পথ, এখােন ল�� িপছেল-িপিছেয় চেল! �যই ভািব এই বিুঝ �পৗেঁছ �গলাম, ওমিন পথ একট ু�লিুন িনেয় উেঠেনেম িপিছেয় যায়।

�ায় �পৗেন িতনঘ�া একনাগােড় �হেঁট �পৗছঁই আমার অভীে� - চতথু� �কদার, ��নাথ। �যখান �থেক পথ ধােপ ধােপ উেঠ �গেছ মি�েরর

িদেক তার ডানিদেকই এক যা�ীিনবাস। বা ঁিদেক পরপর পজূারীেদর থাকার জায়গা ও মি�েরর অিতিথশালা।



বাইের একজন দািঁড়েয়িছেলন, তােঁক িজে�স কেরই �পৗছঁই �ধান পেুরািহেতর ঘেরর সামেন, - স�াক �থেক �েধর জার বার কের ওনার

হােত িদই। আমায় িজে�স কেরন, "পজূা চড়ানা হ�ায়?" বিল - না, �ধু দশ�ন করব। হােত চািবর �গাছা িনেয় হনহিনেয় এিগেয় যান মি�েরর

িদেক, আিম অনুসরণ কির। মি�েরর দরজা �খালা হয়, দশ�ন সাির। মােয়র জন� একট ুফলু িনেয় পজূারীেক িকছু দি�ণা এিগেয় িদই। খিুশ

মেুখ বেলন, "পরসািদ �লনা হ�ায় �তা আ যাইেয় �মরা �মেক পাস।" একট ুপের আসিছ জািনেয় বেস পিড় মি�েরর চাতােল। মলূ মি�ের

উেঠ আসার আেগ বািঁদেক পরপর �ছাট �ছাট মি�েরর সাির, তারা �যন পাহােড়র গােয়র �ভতরই গাথঁা! সবকটাই িশব মি�র, ফসুা ঘাস

ঝালর হেয় ঝেুল আেছ মি�েরর মাথায় মাথায়। �ছা� চাতােলর ওপর মলূ মি�র িকছুটা �ত�, তেব তার লােগায়াই বনেদবতার মি�র।

চারিদক �দখেত �দখেতই কখন হািরেয় �ফিল িনেজেক। িন��� চরাচের আমার অব�া তখন - "পলক নািহ নয়েন, �হিরনা িকছু ভবুেন/িনরিখ

�ধু অ�ের সু�র িবরােজ।" কত�ণ ওভােব বেসিছলাম �খয়াল �নই, সি�ত িফরল �হিল��ােরর িবকট আওয়ােজ – উ�রাখে�র নতনু

উৎপাত এিট। রাজার রাজ�েলাভ �যমন টাইগার িহেল িরসট� �তির কের, ওই একই �লােভ ছাড়প� �মেল আকাশপেথ প�েকদার দশ�েনরও!

�লােভ পাপ, পােপ মতৃ�ু! �হাক না মতৃ�ু, লা�ক না মতৃ�ু িমিছল - �স সাধারেণর বইেতা নয়! িমিছলই �য রাজার িবেনাদন, তাই উ�য়েণর

নােম এই অসভ�তা চলেছ, চলেবও!  

 

পজূারীিজর কােছ �সাদ িনেয় যখন �ফরার পথ ধির, মন ভারা�া�। সাত-পাচঁ ভাবনায় মন িবি��ও, তব ু িফের চলা। প�গ�ার ঢােলই

�দখা হেয় যায় গতরােতর পিরিচত যা�ীেদর সে�, সামান� িকছু কথা, আবার এিগেয় যাওয়া �-� গ�েব�। িপতধৃাের �পৗেঁছ ি�য়জন �রণ,

ম�হীন পজূাচ�না। বড় ভােলা লােগ, ি�য়জেনর আা�া শাি� �পল িকনা জািননা, আমার আ�া শাি� পায়। দেূরর �ধসাদা পাহােড়র �কােল

তখন ধূমািয়ত �মেঘর ভীড়, �যন �সখােনও ধূপ-ধুেনার আরিত চলেছ। �ায় আড়াইটা নাগাদ �পাছঁই পানাের। �পেুরর খাবার সািজেয় �কাশ

তখন আমার অেপ�ায়।

�স রােত ঠাইঁ হল পাকা ঘেরর একটােত। ১৬ িকিম হাটঁার ধকেল �েয়ও পড়লাম সাত তাড়াতািড়। একঘুেম সকাল - ভেুতর নাচন �দখা �তা

দরূঅ�, সামান� আলাপচািরতার �সৗজন�টকু ু �থেকও �কন বি�ত �থেক �গলাম তা তােঁদর �ভ ু �দবািদেদব-ই জােনন! দরজা খেুল বাইের

�বিরেয়ও মন খারাপ করা দশৃ� – চারপাশ কয়ুাশা��। পানােরর সবজু আচঁল জেুড় �ঘালােট কয়ুাশার বাড়াবািড় রকেমর দাপাদািপ। িকছুটা

হতাশ হেয়ই তাড়াতািড় িনেচ �নেম যাওয়ার িস�া� িনলাম, তাই চা �খেয়ই রওনা সাগেরর পেথ। অ� �নেমই িলিট বিুগয়াল - যাওয়ার পেথ

�দওয়া �িত�িতমত হািজর হই িকষাণ িসং-এর অিতিথশালায়। চােয়র �গলাস হােত গ� জেম িকষােণর সােথ। গতকাল �থেকই �যটা মাথায়

ঘুরেছ �সটা িজে�স কির ওেক, আ�া এই �য এত পণু�াথ�ী আেসন �তামােদর কােছ, তােঁদর �েয়াজেনর জন� �তামরা �কােনা �শৗচালেয়র

ব�াব�া করিন �কন? –প�ুষরা যিদও বা চািলেয় �নয়, মিহলােদর স�ােনর কথাটা �তামােদর মেন হয়না? ও অসহায় ভােব বেল, "বন িবভাগ

�ন ইধার তানাশািহ চালােত হ�ায় দাদা, এক িভ িকেল �ঠাকেনেক িলেয় উনিক পারিমশন �লনা পড়তা!" একই কথা কাল �কােশর কােছও

�েনিছ, অবাক লােগ! �য পেথ তীথ�যা�ীেদর আসার আম�ণ জানাি�, �সই পেথই তােদর নূ�নতম �েয়াজনেকও অব�া করিছ! এর জন�

�বাধহয় �ধুই �দেশর �দাহাই �দওয়া যায়না! অমরনােথর পেথই �য শেয় শেয় বােয়া-টয়েলেটর ব�াব�া �দেখ এেসিছ, তাহেল এখােন িকেসর

অসুিবধা! িকষাণেক বিল, িড এম সােহবেক বলিন �কন? এখন �তা সরকার িনেজর িনেজর �জলায় �শৗচালয় �াপেনর জন� ওনােদর পরু�তৃ

করেছন! ওর �চাখমখু উ�ল হেয় ওেঠ, বেল, "আজ িড এম সাব উপর আ �রেহ হ�ায়, রাে�েমই আপেস �ভট �হাগা, আপিহ হামাের িলেয়

�বা�-�দনা দাদা!" ওেক আ�� কের িবদায় িনই। অ� �যেত না �যেতই চেল আেস �ছাটরু �দাকান। "আ গ�য়া দাদা, চায় িপেয়ােগ?" -

�ছাটরু গলা। অনু�াের বিল - �তােক না বলার সাধ� �য আমার �নই! ঘাড় �নেড় জানাই, - হ�া।ঁ চা বানােনার ফােঁকই স�ােকর �বাতল বার

কের জল ভের �দয় �ছাট।ু �ফরার সময় ওেক জিড়েয় ধের বিল - আবার এেল �তার কােছ একরাত কািটেয় যাব �বটা। �চনা পথ, তায়

উৎরাই - তরতিরেয় এিগেয় চিল। প�ু বিুগয়ােল এেস �দিখ �লােক �লাকারণ�, বিুগয়ােলর সবজু গািলচায় রঙেবরেঙর মানুেষর �মলা, �কউ

খ�েরর িপেঠ �কউবা পােয় �হেঁট। ভােলা লােগ, �ছাট,ু িকষাণজী, �কাশ সবাই �তা ওই জনমানবশূন� �া�ের বেস থােক এেদরই �তী�ায়।

সবার সে� কশুল িবিনময় কের এিগেয় যাই ওেঁদর উে�া পেথ। সাগর �পৗছঁই যখন, সেব সােড় দশটা। 

 

পরিদন �পেুর অনুসূয়ােদবী মি�র ঘুের আিস, সাগেরর রা�ায় তখন মানুেষর �ছাট �ছা জটলা। �খাজঁ িনেয় জািন, িড.এম. সােহব ��নাথ

�থেক িফরেবন, তাই সবাই অেপ�ারত। আমারও িকছু কথা বলার আেছ, তাই তাড়াতািড় ��শ হেয় ওনার অেপ�ায় থািক। এর মেধ�ই

�গািব�িজর �সৗজেন� অেনেক �জেনেছন আিম িড.এম. সােহেবর সে� কথা বলেত চাই, অেনেকই আমার কােছ আসেছন আর িনেজেদর



সমস�া বলেছন। ওেঁদর অনুেরাধ, আিম �যন কথা�েলা সােহেবর সামেন তেুল ধির! ওেঁদর �বাঝাই িনেজেদর সমস�া িনেজেদরই বলেত হয়,

অন�েদর িদেয় বলােনা অেসৗজন�। �দখেত �দখেত �ায় পড়� িবেকেল িড.এম সােহব আেসন। �নিগিজর �দাকােনর সামেনই �চয়ার �পেত

অভ�থ�না জানান হয়। ওরঁ পােশই একটা �চয়ার আমার জন�ও বরা� হল। আলাপপেব�র পেরই উিন জানেত চান আিম িক বলেত চাই। ওেঁক

অনুেরাধ কির আেগ �ানীয়েদর কথা �নুন, পের আিম বলব। �সইমত কথা এেগায়, ল�� কির �ােমর �বশীরভাগ মানুেষর কথাই উিন

তাি�েল� এিড়েয় যাওয়ার �চ�া করেছন। তখন ওেঁক বিল, সুমন সােহব (তত�েণ ওরঁ নাম �জেনিছ,- িবেনাদ কমুার সুমন, িড.এম, চােমািল)

সত�িজৎ রােয়র নাম �েনেছন? �বশ উে�িজত হেয় বেল ওেঠন - হা ঁ হা।ঁ বিল, ওরঁ একটা গ� বিল �নুন। িচ�িশ�ী িবেনাদিবহারী

মেুখাপাধ�ােয়র ওপর একটা ডকেুম�ির করবার সময় িশ�ী সত�িজৎ-�ক এই কথা�েলা বেলিছেলন - "আমার মেন হয় অেনক িজিনস িশ�ী

বা সমােলাচকেদর �চেয় সাধারণ �লাক তােদর সহজ বিু�েত �বােঝ �বিশ। আেগ শাি�িনেকতেন যখন আমরা বাইের বেস ছিবটিব আকঁতমু,

তখন সাওঁতালরা এেস দািঁড়েয় দািঁড়েয় �দখত। একবার মেন আেছ, একপাল �মােষর ছিব এেঁকিছ। কত�েলা সাওঁতাল �মেয় এেসেছ, তােদর

একজন ছিবটা �দেখ বলল – এত�েলা �কড়া(�মাষ) িদিল, আর একটা বা�া িদিল নাই? এই একটা কথায় ছিবটার একটা ম� ভলু ও ধিরেয়

িদল!" – সােহব, এই গ�টা আিম আপনােক �শানালাম এেঁদর জন�, আপিন এেঁদর কথা�েলা একট ুভােলা কের �নুন, �দখেবন অেনক

কথাই ওরঁা িঠক বলেছ। অবাক হেয় �দখলাম উিন আবার �ধয�সহকাের সবার কথা �নেলন। সবেশেষ আমার িদেক হাত বািড়েয় বলেলন,

"�বািলেয় দাদা আপেক িলেয় ম�ায় ক�ায়া কর সকতা �।ঁ" আিম ��নােথর পেথর সমস�া�েলা ওেঁক এক এক কের বিল। বিল - রা�ায়

মাইলফলক বসােনার কথা, জ�েলর রা�ায় পানীয় জেলর ব�ব�ার কথা, অিতিথশালায় �শৗচালেয়র কথা। সব �েন বেলন, "হাম আপিন

আেঁখা �স সবকছু �দখেক আয়া, আজই আট লাখ �িপয়া স�াংশান িকয়া � ঁ ি�ি�ং ওয়াটারেক িলেয়। বািক সারা কাম িভ �হা জােয়গা �ছ

মািহেন িক অ�র। ম�ায় আপেকা িরেকােয়� কর রাহা � ঁআগেল সাল িফর আেনেক িলেয়।" বািক সবাইও হই হই কের বেল ওেঠন - হা ঁসাব

আ যাইেয় িফর আগেল সাল। ওেঁদর আ�িরকতা মন ছঁুেয় যায়, মচুিক �হেস জানাই, �চ�া করব। 

 

পাহােড় আিস, তীেথ� ঘুির, তব ুমেন মেন এই কথাটাই জািন -'সবায় িনেয় সবার মােঝ লিুকেয় আছ তিুম / �সই �তা আমার তিুম ।।'

~ ��নােথর আরও ছিব ~

সমু� িম� 'হরফ' নােম একিট ি�ে�স ইউিনট চালান। িহমালেয়র আিতথ��হণ ও ফটুবল �খলার দৃি�সখু

অসীম তিৃ� �দয় তাঁেক। ভােলাবােসন রিবঠাকেুরর গান �নেত, �ব� পড়েত, �ছাটগাছেক বড় করেত,

�বড়ােত আর নানারকেমর মানেুষর সহচয� �পেত! ই�ারেনেটর �িনয়ায় 'আমােদর ছিুট' িকছ ু সমমন�

মানেুষর সে� �মলােমশার সেুযাগ কের �দওয়ায় আনি�ত।
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পুরািভদা �কা�ািরকা

�াবণী ব�ানাজ�ী

 

~ �ক া�া িরকার আরও ছিব ~

�বশ কেয়ক বছর ধেরই ব�-ুবা�ব মহেল �কা�ািরকা �দশটার খবু �ণগান �নেত পাই। িবেশষ কের যারা মািক�ন ম�ুুেকর পবূ� িদেক থােকন

তারা �যন হঠাৎ কেরই আিব�ার কের �ফেলেছন �য দশ-বােরা ঘ�া ধের ��েন হাওয়াই যাওয়ার �থেক ঘেরর কােছ �কা�ািরকাই �ঢর

ভােলা। আে�য়িগির, উ��সবণ �থেক ফল-ফলু ও সু�র সীিব� িনেয় এ নািক অেনকটা হাওয়াই-এরই িমিন ভাস�ান। অতএব িকছু িদন আেগ

আমরাও অত�� উৎসাহভের �কা�ািরকার িদেকই রওনা হলাম। তাহেল আসুন �সখােন �পৗেঁছােনার আেগই �স �দশিট স�ে� িকি�ৎ �খাজঁ

খবর িনেয় �নওয়া যাক। 

 

উ�র ও দি�ণ আেমিরকার মধ�বত�ী �দশ�িলর িদেক তাকােল মেন হয় তারা �যন একিট বড়সড় ডুগডুিগর মধ�ভাগ, �যখানিটেক হােত ধের

অিত অনায়ােসই নািড়েয় �দওয়া যায়। একিদেক আ�াি�ক ও অন�িদেকর প�ািসিফক বা �শা� মহাসাগেরর মােঝর এই �দশ�িল �মতা ও

আকিৃত সব িদক �থেকই খবুই �ছাট। �কা�ািরকাও এর ব�িত�ম নয়।  

�ায় দশ-বােরা হাজার বছর আেগ �সই সুদরূ মে�ািলয়া অ�ল �থেক িশকােরর িপছু িপছু ধাওয়া কের একদা �জাড়ালাগা উ�র আেমিরকার

�বিরং ��� ধের �লাকজন এই মহােদশ�িলেত �েবশ কের। এক সমেয় �ায়ীভােব বসবাস করার জন� তারা �সই �ান�িলেক �বেছ �নয় যা

িছল চাষআবােদর পে� অনুকলূ। তার ফেল চািরিদেক আে�য়িগির, �পাকামাকড়, কমুীর ও জ�েল ভরা আজেকর এই �কা�ািরকা তােদর

কােছ খবু আকষ�ণীয় িছল না। পেনেরােশা �ই সােল চতথু�বার আেমিরকা পািড় �দবার সমেয় যখনি�ে�াফার কল�ােসর জাহাজ ঝেড় �ভেঙ

যায়,িতিন একা� িন�পায় হেয়ই এেদেশর উপকেূল �না�র �ফলেত বাধ� হন। বলাবা�ল� তখনও িতিন এেদেশ িবরাট জনসংখ�া িকছু �দখেত

পানিন, িক� অবাক হেয়িছেলন ��সংখ�ক এই মানুষ�িলর অস�ব িমি� ব�বহাের। �ধু খাবারদাবার নয়, �চুর �সানার িজিনস িদেয় তারা

স�ণূ� অপিরিচত সাদা মানুষ�িলেক এমনভােব আপ�ায়ন কেরিছল �য কল�ােসর ব�মলূ ধারণা হেয়িছল এরা িন�য়ই খবু ধনী, তাই ��ািনশ

ভাষায় জায়গািটর নাম �রেখিছেলন �কা�ািরকা, যার মােন ইংরাজীেত দাড়ঁায় ির� �কা�। যিদও পরবত�ীকােল ��ািনয়াড�রা এেদশিটেক দখল

করেত এেস �সানাদানার �থেক �ঢর �বিশ সাপেখাপ �পাকামাকড় ও কমুীেরর উপ�ব �দেখ মােন মােন সের পেড়, িক� �কা�ািরকা বা ির�

�কা� নামিট িক� �থেকই যায়। 

মা� শ'�েয়ক বছর আেগ �যন �ায় হঠাৎ কেরই ইউেরাপীয়ানরা আিব�ার কের এেদেশর আে�য়িগিরর উব�র মািটেত অত�� ভােলা কিফ তথা

কলা, আনারস ইত�ািদ ফলােনা স�ব। তারা �ধু গােছর চারা নয়,তার সে� জাহাজ �বাঝাই কের িনেয় আেস �বশ িকছু গ�।যােত �স�িল

এেদেশর অফরু� গাছপালা �খেয় সু�াে��র অিধকারী হেয় �চুর �ধ িদেত পাের, তাহেল ভিবষ�েত চীজ-এর ব�বসায় সুিবেধ হেব। আজ �সই

গ�রা �ধু চীজ উৎপাদেন নয়, শ�র মেুখ ছাই িদেয় �য �রেট বংশবিৃ� কেরেছ তােত রীিতমত �ািফক ব� �রেখই �তনারা গািড়র রা�া িদেয়

হাটঁাচলা কেরন।

= 'আমােদর
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�কা�ািরকার রাজধানী স�ান �হােজ িবমান ব�ের �পৗেঁছ টাকা ভাঙােত িগেয় রীিতমত অবাক হলাম। টাকার গােয় বাদঁর, পািখ, হিরণ,

জ�েলর ছিব িদেয় �যন �গাটা �রনফের�টােকই �চােখর সামেন তেুল ধেরেছ। আমরা মলূ শহের না �থেক তার লােগায়া সু�র কের সাজােনা

লাসাবানােত িছলাম। আমােদর �হােটলিটর লিব ��ই হেয়েছ �চা�তলায়, তার নীেচর তলা�িল অিফস। �স রাে� কােঁচেঘরা �হােটেল বেস

চািরিদেক পাহােড়র গােয় আেলার চমক �দেখ বড় ভােলা �লেগিছল। এেদেশর মািটেত পা িদেয়ই বেুঝিছলাম সামান� িকছু �মলােনা-�মশােনা

থাকেলও সাদা চামড়া অথ�াৎ ইউেরাপীয়ানেদর সংখ�াই �বিশ। ট�াি� �াইভাররা গািড়র িমটারিটেক 'মািরয়া' বেল সে�াধন কের। না�, িমটার

�থেক মািরয়া কথািট আেসিন, এেসেছ ভািজ�ন �মির �থেক। কারণ এেদেশর ট�াি� �াইভাররা �মাণ করেত চায় তারা কতটা সৎ, যিদও

পিৃথবীর আর পাচঁটা শহেরর মত এেদর সততােকও একট ুসে�েহর �চােখ �দখাই ভাল। সিত� কথা বলেত কী �গাটা �েয়ক িমউিজয়াম আর

একিট বড়সড় িথেয়টার িবি�ং ছাড়া স�ান �হােজেত িবেশষ িকছুই �দখার �নই, তাই এেদশিটেক ভােলা লাগােত হেল শহর �থেক �বিরেয়

যাওয়াই বিু�মােনর কাজ।

�দশিট স�ে� িবেশষ িকছুই না জানায় �থম �িদন ট�ুর �কা�ানীর সাহায� িনলাম। ��েতই তারা িনেয় �গল একিট কিফ ��াে�শেনর

জায়গায়। গাইড �ঝােপর মত কিফ গাছ�িলর কােছ িনেয় িগেয় কত রকেমর বী� �থেক আর� কের িঠক কী কারেণ কিফর দােমর তারতম�

হয় �সসব �বাঝােত লাগল। এখােন চেকােলেট �মাড়ােনা কিফর দানা �ট� কের এত ভােলা �লেগ �গল �য িনেজর �াড সুগােরর কথা

�বমালমু ভেুল িগেয় একটা বড়সড় বা�ই িকেন �ফললাম যােত পেথ �যেত �যেতই �স�িলর স��বহার করেত পাির। কম�চারীরাও অত��

বিু�মান �কানও সে�হ �নই, কারণ তারা িনেজরা ক� কের �েকােত �দওয়া কিফ িবন�িল না তেুল ট�ুির�েদর হােতই �বলচা জাতীয় একটা

িকছু ধিরেয় িদেয়েছ যােত তারাই �স�িলেক ব�ায় ভরেত পাের। একজন ট�ুির�েক িজ�াসা করায় বলল তারা আেমিরকার এক অত��



নামজাদা ট�ুর �কা�ানীর সে� এেসেছ যােত �বড়ােনা ছাড়াও এেদেশর সাধারণ মানুেষর �দনি�ন জীবেন অংশ�হণ করার একটা অিভ�তা

লাভ করেত পাের। �সই অ�াডেভ�ােরর ি�িরেটই তারা নািক �ধ �দায়া �থেক �র�ুেরে� িগেয় কটুেনা �কাটা মায় রা�াবা�া পয�� কের

এেসেছ। ট�ুর �কা�ানী�েলার িব�াপেনর মাহা�� �দেখ অত�� চমৎকতৃ হলাম অথ�াৎ এ �ধু ি� সািভ�স নয়, এেকবাের যােক বেল গ�ােঁটর

পয়সা খরচ কের ব�াগার খাটা।

এরপর �গলাম �পায়া� ভলক�ােনা �দখেত যার �শষ অ�ৎুপাতিট ঘেট ২০০৯ সােল। সাবধানতা অবল�ন করা সে�ও �ায় �গাটা চি�েশক

মানুষ �সসমেয় এর িশকার হয়। জ�েলর মেধ� িদেয় চলেত চলেত নানা রেঙর ফলু �জাপিত ও পািখ �দেখও খবু আন� �পলাম িবেশষ কের

�টাক� পািখ যার �ঠােঁটর সাইজ �দখেলই মাথা ঘুের যায়। সাতেশা িমটার উ�তায় ঝকঝেক �রােদ হা�া িফেরাজা রেঙর জেল ভরা

ভলকােনার ��টার �িট �দেখ সিত�ই �মািহত হেয় �গলাম। গাইড বলল এটা জল নয়, পেুরাটাই পরেত পরেত সালফার বা গ�ক তারফেল

সামান� একিট �পাকাও এখােন বাচঁেত পাের না কারণ এটাই পিৃথবীর সবেথেক �বিশ অ�ািসেড ভরা �লক। এ ত�ােট হাটঁাটা যিদও একটু

ক�কর, তব ুএকসময় হাটঁেত হাটঁেত �পৗেঁছ �গলাম �বাট� �লেক, তার রং আবার গাঢ় নীল। �ফরার পেথ জ�েলর রা�ায় �া� এক মিহলা

আর কতদরূ হাটঁেল �বাট� �লকিট �দখেত পােবন িজ�াসা করায় অত�� উৎসাহভের বললাম 'আর মা� পাচঁিমিনট, এই �মের এেনেছা �ায়'

তােত ধন�বােদর পিরবেত� �সই বয়�া মিহলা রীিতমত িখিঁচেয় উেঠ বলেলন, গত আধঘ�া ধের নািক �লাকজন ওনােক 'ওনিল ফাইভ িমিনট�

আর অলেমাস� �দয়ার' কথাটা বেল আসেছ।

জ�েলর মেধ�ই এক �র�ুেরে� আমােদর মধ�া�েভাজন সারা হল। এেদেশর �ধান খাদ� �দখলাম গ�ােলা িপে�া রাইস যা িকনা �পয়ঁাজ ও

কােলা িব� িদেয় ভাজা ভাত। ইউেরাপীয়ানরা আসার আেগ যা িছল এখানকার �নিটভেদর খাদ�, এখন অবশ� সাইেড তার সােথ কলা �স�



বা ভাজাও �দওয়া হয়। এেদেশ ব� �র�ুেরে�ই '�সিভেচ' বেল একটা িড� �দখেবন যা কাচঁা মাছ, �পয়ঁাজ, আদা, লাল ল�া ও পািতেলবরু

রস সহেযােগ �তির, কাচঁা মােছ আপি� না থাকেল এিট যেথ�ই মখুেরাচক। এছাড়া আমােদর মােছর পাতিুড় �াইেলর কলাপাতায় �মাড়া

তামােল �তা আেছই। ভ�ুার �ঁেড়ার আবরেণর �ভতর আল ুটেমেটার পরু িদেয় িবিভ� ভাজা �খেতও এরা অভ��, যিদও আয়ারল�াে�র মত

এেদর �ধান খাদ� আল ুনয় বা ইতািলয়ানেদর মত এরা �জার কদেম টেমেটাও খায় না, তবওু আমরা �যন না ভিুল �কা�ািরকার মত মধ� ও

দি�ণ আেমিরকার �দশ�িলই পিৃথবীর �লােকর কােছ এই খাবার�িল তেুল ধের। আল ুআর টেমেটা এই অ�েলর মানুেষরই আিব�ার। যারা

আজ ধূমপােন অভ�� তারাও িক তামাকিবহীন ধূমপােনর কথা ভাবেত পারেতন? কারণ তামাকও এেদরই অবদান। টেমেটােপ�িবহীন

িপৎজা, গরম গরম আলরু চপ ছাড়া মিুড়, আলশূুন� আলকুাবিল বা �শষপােত একট ুটেমেটা চাটিন ছাড়া িখচুিড় খাওয়ার কথা ভাবেতও �যন

ক� হয়। িক� কল�াস নতনু মহােদশ আিব�ার করার পেূব� অথ�াৎ মা� পাচঁেশা বছর আেগও আমােদর তথা �গাটা পিৃথবীর �লােকর কােছই

এ�িল িছল স�ণূ� অজানা। �সিদন �ভাজেনর পর লাপাজ জল�পােতর কােছ িগেয় �দিখ, �সিটেক ব�া��াউে� �রেখ �বশ িকছু অ�বয়সী

ভারতীয় �মেয় িবিভ� �পােজ িহি� িসেনমার নািয়কােদর �াইেল ছিব তেুল যাে�। রকমসকম �দেখ মেন হল এই সু�র �াকিৃতক দশৃ�িটেক

�বাধহয় এেদর ভিবষ�েত ছিবেত �দেখই উপেভাগ করেত হেব। জল�পােতর আেশপােশ �ছাট �ছাট হািমংবাড�েদর বনব� কের পাখা �ঘারােনা

�দেখও মখু হা ঁহেয় যায় �যন এক-একটা িমিন ফ�ান �চ� গিতেত ঘুের যাে�।

এরপর সািচ� বেল একিট জায়গায় এেদেশর হােতর কাজ �দখেত �গলাম �যখােন নানা ধরেণর পাথেরর মিূত�র সােথ রংেবরেঙর চাকাও �চােখ

পড়ল। এেদেশ অবশ� কােরার �কানও তাড়া �নই, �দখলাম �বশ িকছু গ� বড় রা�া িদেয়ই হাটঁাচলা করেছ আর গািড়�েলা �ধয�সহকাের

তােদর চেল যাবার অেপ�ায় আেছ। একিট �মেয় আবার িবিভ� �ােদর িচেজর টকুেরা ট�ুির�েদর হােত ধিরেয় িদে�, যােত ভােলালাগা মা�ই

তােদর কােছ গিছেয় িদেত পাের। এখান �থেক আিরনাল ভলকােনা পয�� �যেত অেনকটা সময় লােগ তাই অবসর িবেনাদেনর জন� আমােদর

গাইড এেদশ কতটা ভােলা �সই �ণগান কের কােনর �গাড়ায় মধুবষ�ণ করেত লাগল। গত ষাট বছর ধেরই এেদেশ িমিলটািরর �পছেন টাকা

খরচ না কের �সই টাকায় বা�ােদর ি�েত �েুল পড়ােনা হয়, তার ফেল এেদেশ শতকরা িছয়ান�ই ভাগ �লাকজন নািক িশি�ত। এেদেশ

বা�ারা �েুল ি�েত �খেতও পায়, তাই িমিলটািরর �পছেন অপচয় না কের �সিটেক সৎকােজ লাগায়। পাশ �থেক একিট অবশ��াবী

�গেতাি� কােন এল - িকছু বাদঁর ছাড়া আর �কই-বা এেদশ দখল করেত আসেব �য িমিলটািরর �পছেন টাকা ঢালেত হেব? কথাটার মেধ�

আংিশক সত�তা বা যিু� থাকেলও পেুরাটা অবশ�ই নয়। িনকারা�য়া বা পানামার মত �িতেবশী �দশ�িল �যখােন িকনা অবােধ �ােগর ব�বসা

চেল, তারা এই িমিলটািরিবহীন �দশিটেত ঢেুক অনায়ােসই রাজ� চালােত পারত, িক� পােরিন �ধু একটাই কারেণ �য এেদর এক অতীব

শি�শালী দাদা খবু কােছিপেঠই আেছন যার নাম মািক�ন য�ুরা�। �িতেবশী �দশ�িল �মা�মভােবই জােন �য এরা কার ছ�ছায়ায় আেছ,

তাই ঘাটঁােত সাহস পায় না। পানামার একদা িমিলটাির িলডার মানুেয়ল নিরেয়গার কথাই �ভেব �দখনু আেমিরকার সােথ এেঁট উঠেত না

�পের গত পিঁচশ বছর ধের �জলখানার জাতঁাকেলই ইঁ�েরর মত আটেক �থেক মা� িকছুকাল আেগ �দহ �রেখেছন। অতএব অেন�র ঘাড় িদেয়

যিদ সুর�ািট হেয়ই যায় তাহেল এরাই বা খােমাকা টাকা খরচ কের মের �কন। বিু�মান জাত �কানও সে�হ �নই আর দাদািগিরর

ব�াপােরও আেমিরকারও �কানও জিুড় �নই।  

�বলা হেয় যাওয়ায় একসময় আমােদর মধ�া�েভাজেনর জন� নািমেয় �দওয়া হল। �র�ুেরে� হঠাৎ বাংলায় কথা �েন চমেক উঠলাম। এক

মিহলা �সলেফােন িচৎকার কের বলেছন - 'আের ভাবেত পারিব না এেদেশ �পয়ারার কী সাইজ আর �তমিন পাকা �পেঁপ!' বাঙািলর দশ�ন

�পেয় আলাপ করার �লাভটাও সামলােত পারলাম না, �নলাম ওনারা �ট�ােসর বািস�া।



আিরনাল ভলকােনা �পৗেঁছ তার আেশপােশ সবেুজর �সৗ�য� �দেখ ম�ু হেয় �গলাম। যিদও ব�িদনই অ�ৎুপাত হয়িন তব ু�স এখনও জীব�।

এই আে�য়িগিরর �দেশ আেশপােশ উ���বণ বা হ� ি�ং থাকাটা আেদৗ অ�াভািবক নয় আর এরপর �সরকমই একিট জায়গায় আমােদর

িনেয় যাওয়া হল।

এই বলিড উ� ��বেণর এলাকািট এতটাই বড় ও চািরিদেক এমনভােব গাছপালা ও ফলু িদেয় সাজােনা �য ঢকুেল রীিতমত তা� �লেগ

যায়। �ায় �গাটা পেনেরা িবশাল গরম জেলর পলু যার �কাথাও ওপর �থেক ঝরনার মত জেলর ধারা আর �কাথাও বা বা�ােদর জন� �প�াই

ওয়াটার �াইড। �ধু তাই নয় অেনক পেুলর মেধ� আবার বড় বড় ভাসমান বার যােত শরীর ডুেবােনা ও সুরাপান �িট কাজ এক �যােগই সারা

যায়। সামলােত না পারেলও �কানও আন�রেস বি�ত হওয়াই আমার ধম� নয়, তাই মিদরাহে� আিমও শরীরটােক গরম জেল ডুিবেয়

িদলাম। িকি�ৎ পান করার পরই মাথা িঝমিঝম কের উঠল, অগত�া পানীয় �শষ করার িদেক নজর না িদেয় বার-এর মলূ� �চাকােতই ব��

হেয় পড়লাম। বারেট�ার হা ঁকের আমার মেুখর িদেক তািকেয় রইল ভাবখানা এমন –  

এখনও �তামার পান, ব�,ু হয়িনেতা অবসান 

তব ুএখিন যােব িক চিল -  

�স রাে�র িডনার আে�য়িগিরর পাদেদেশ একিট �র�ুেরে� সারা হল। চািরিদেক জ�েল �ঘরা �র�ুেরে�র পােশই আবার একিট �হােটল যার

স�ুেখ �হিলপ�াড। চািরপােশ রংেবরেঙর ফলু ঝরনা সবিকছু িনেয় যােক বেল এেকবাের এলািহ কা�। রাে� এ জায়গা �দখলাম আবার

নব�েপ �জেগ উঠল। িবিভ� রেঙর আেলা ফলু ঝরনার ওপর পেড় �যন এক ��পরুীর আকার িনল, ইংরািজেত যােক বেল ম�ািজকাল

অ�াটেমাে�য়ার।



�শষ িতনিদন আমরা �শা� মহাসাগেরর তীের মানুেয়ল আে�ািনেয় বেল একিট জায়গায় িছলাম। জ�ল, ক�ােনািপ ট�ুর ও সু�র সীিব�

ছাড়াও এ জায়গািট তার ন�াশনাল পােক�র জন� িবখ�াত। সকাল সাতটায় �খালার সে� সে�ই ঢেুক পড়েল জীবজ� �বিশ �দখার স�াবনা,

কারণ �সটা তােদর �াতরােশর সময়। সাইনেবােড� িলিখতভােব মানা করা হেলও �দখলাম িকছু ট�ুির� বাদঁরেদর বাদাম �খেত িদে� কারণ

তারা নািক অত�� িকউট! �কউ �কউ জ�েল টারজােনর মত �খল �দখাে� আর �কউবা পণূ� উ�ােস ট�ুির�েদর �পছেন �লেগেছ। আমার

�চােখর সামেনই এক বাদঁর গাছ �থেক ঝেুল এক ভ�েলােকর মাথা �থেক �বসবল ক�াপ হাওয়া কের িদল আর একিট বাদঁর একিট িপকিনক

�টিবল �থেক �সাডার �বাতল িনেয় চ�ট িদল। চালচলেন িনঃসে�েহ �তনারা িকউ�, যত�ণ আমার নয় অেন�র মাথার টিুপ টােগ�ট করেছ।

এক আেমিরকান মিহলার সে� সামান� গ� জেুড়িছলাম িক� �সই অন�মন�তার সুেযােগ এক বাদঁর �সি�ি�� সেমতই ক�ােমরািটেক সটা�

তার কােছ �টেন িনল। রাগার পিরবেত� ভ�মিহলা �তা �হেসই খনু ভাবখানা এমন আহা বাদঁর বেল িক একট ু�সি� �তালার সখ হেত �নই?

অগত�া অেন�র ক�ােমরা ধরা অব�ায় আিমই বাদঁরিটর একিট ছিব তেুল িনলাম। হঠাৎ �খয়াল করলাম িঠক আমার মাথার ওপেরই গােছ

একিট �থ �েয় আেছ, অতএব �বশী�ণ তার তলায় দাড়ঁােনার ঝুঁিকটা আর িনলাম না।

ন�াশনাল পােক�র বাইেরই �দখলাম �লাকজন ডাব িবি� করেছ। কােছ �যেত বলল এক একিট চার ডলার। হ�া ঁিঠকই ধেরেছন এরঁা িনেজেদর

কােরি�র বদেল ডলাের দাম বলাটােকই সুিবধাজনক বেল মেন কেরন। দাম �েনই মাথা চেড় �গল �যখােন চািরিদেক নারেকল গােছর সাির

�সখােন ডােবর এত দাম হয় িক কের? ঝগড়া করার অদম� ই�া থাকেলও আমার ��ািনেশর যা �দৗড় তােত ভাষার পিরবেত� সদ� �দেখ

আসা বাদঁরেদর মত িকছুটা দাতঁমখু িখেচােনাই সার হত। তাছাড়া গােছ যতই ডাব ঝলুকু না �কন �স�িলেক নািমেয় আনার �মতা �যখােন

আমার �নই �সে�ে� দাম নামােনার িদেক মনঃসংেযাগ করাই ভাল। চার �থেক �ই-এ নামােত �পেরই িনেজর ওপর কনিফেড� �বেড় �গল,



তাই �িট ডাব িকেন গােছর তলায় িগেয় বসলাম। এমন সময় একিট হিরণ ছেলাছেলা নয়েন আমার পােশ এেস দাড়ঁাল। আহা এ �যন

এেকবাের িপওর শক�ুলার িস�, তাই অনিতিবলে� তােকও ক�ােমরাব�ী কের �ফললাম। 

সারািদন সমেু�র তীের বেস �ব�নেপাড়া হওয়া আমার পে� স�ব নয়, তাই একটা পাবিলক বাস িনেয় একট ু�ােমর িদেক চেল �গলাম।

বাস �দেখ �তা আিম হা ঁএেকবাের সু�র ঝকঝেক গিদআটঁা এিস বাস আর ভাড়াও অত�� কম। জানলার িদেক তািকেয় চািরিদেক জবা,

কলেক, র�ন, ক�ৃচূড়া আর আম কলা �পয়ারা ও নারেকল গােছর সাির �দেখ আমার �ছাটেবলায় �বেড় ওঠার জায়গািটর কথাই মেন পেড়

যাি�ল। এখন অবশ� তা �ধু �ৃিতেতই হাতড়ােনা স�ব, গাছপালার পিরবেত� এখন �সখােন �ধুই কংি�েটর জ�ল। এক জায়গায় বাস

িকছু�েণর জন� থামল, �দখলাম �াম বাংলার মতই �বশ বড়সড় একটা হাট বেসেছ। ফল-সবিজ �থেক মািটর হািঁড়, গয়না, আেখর রস সবই

িবি� হে� অেনকটা �যন কেুমার পাড়ার গ�র গািড়র �সই হােটর পটভিূম। পাকা আম �দেখ খাবার ই�া হেলও ছুির �নই, �সিট অিভনেয়র

�ারা �বাঝােনার সােথসােথই �লাকিট আমিটেক ভােলা কের ধুেয় ছুির িদেয় �কেট কলাপাতার ওপর সািজেয় পিরেবশন করল। এক মিহলা

�দখলাম িবরাট বাদামী রংএর �লামওয়ালা একটা �খালা �থেক কীসব বার কের মেুখ িদে�। ইশারায় কী িজ�াসা করার সােথ সােথই

কেয়কিট আমার হােত ধিরেয় িদেয় �খেয় �দখেত বলেলন আর পােছ �ভতেরর িবশাল দানািটেক ভলু কের িগেল �ফিল তাই খাওয়ার

প�িতটাও �দিখেয় িদেলন। মেুখ িদেয় মেন হল আশঁফল খাি�। লালেচ রেঙর িদিশ আমড়ার মত একটা িকছু িবি� হে� যার নাম নাি�জ।

পেড় জানলাম �সটা নািক অিরিজনাল �কাসটািরকান ফল যা পিচেয় আজও �ানীয়রা �নশা কের আর তার সােথ আেখর রস �নশা আেরা

�জারদার করেত সাহায� কের।

এেদেশর মািটেত পা �দবার সােথ সােথই 'পরুািভদা' কথাটার কী মাহা�� তা বেুঝ িগেয়িছলাম। িকি�ৎ হািসহািস মেুখর সে� এই কথাটা

বলেলই �দখেবন আপিন ব�জায়গায় উৎের যাে�ন। আজ �থেক প�াশ বছর আেগ একিট �মি�কান িসেনমায় শ�টা ব�বহার করা হয় যা

ইংরাজী করেল দাড়ঁায় 'িপওর লাইফ।' এেদেশ িক� এ শ�িটর �েয়াগ এমনই, যা সব �াে��সেনরই ঊে��। ��ািনেশ 'ওলা' যা িকনা

ইংরাজীেত 'হ�ােলা' তা অবশ�ই এেদেশ চেল িক� 'পরুািভদা' বলেল আপিন চ� কের হেয় যােবন এেদর খবু কােছর মানুষ। রা�ায় কােরার

সােথ �দখা হেল তােক 'ওলা' বা 'হ�ােলা' না বেল আপিন বলেলন 'পরুািভদা' অথ�াৎ নম�ােরর পিরবেত� �সৗজন� িবিনমেয়র জন� বলেলন - িক

ভাই সব ভােলা �তা? কথাবাত�া চালােনার মেধ� পরুািভদা বলেল মােনটা দাড়ঁায় - আর ভাই এই �তা জীবন, �বিশ চাপ িনও না। বাক�ালােপর

�শেষ বলার অথ� - আ�া ভাই তাহেল আিস, আবার �দখা হেব। এেদেশর মত একটা কথার �জাের সারা না �গেলও আেমিরকায় 'পরুািভদা'

অেনকটা হেয় দাড়ঁায় �ারে� - �হ �হায়াট� আপ ? কথাবা��া চলার মাঝখােন - িদস ই� লাইফ ম�া�, �ট� ইট ইিজ। �শেষ �ড বাই এর

বদেল পরুািভদা হেয় যায় - 'িস ইউ, �ট� �কয়ার।' 

�শষ িদনটােত আমরা 'হােকা' বেল একটা সম�ু তেট �গলাম, ইংরািজেত 'জােকা' পেড় যতই গগন ফাটান না �কন ��ািনেশ জ এর উ�ারণ

'হ' এর মত হয় অথ�াৎ জােকা হেয় যােব 'হােকা'। এখােন �নেম ম�াে�ডানা�, িপৎজা হাট আর �ক�ািক �ােয়ড িচেকেনর রমরমা �দেখ

�খয়াল করলাম এ ত�ােট আেমিরকানেদর ছড়াছিড়। তার ফেল রা�াঘাট বা �দাকানপােট অেনেকই ইংরািজ বেলন। আেশপােশ �চুর

আে�য়িগির থাকায় সম�ুতেট বািলর রং কােলা, যিদও জল খবু পির�ার। �ামগে� বা শহের �যখােনই যান না �কন এেদেশ �দখেবন বা�ারা

রা�াঘােট ফটুবল �খেল যাে� কারণ বাঙািলেদর মত এেদরও ফটুবল-অ� �াণ আর হােকাও তার ব�ািত�ম নয়। এই জায়গািটেত ট�ুিরে�র

সংখ�াই �বিশ তাই রাে� এই সম�ুতটিট পািট�র আনে� �মেত ওেঠ।  

 

আমােদর �দেশর মত এেদেশও �দখলাম �লাকজন িডেরকশন �দওয়ার সময় রা�ার নােমর ধার ধাের না, ল�া�মােক�র ওপর ভরসা কেরই

জবাব �দয়। �যমন ধ�ন, কাউেক ম�াকেডানাে�র িডেরকশন িজ�াসা করেল জবাব পােবন - পাচঁেশা িমটার উ�ের িগেয় বাহঁােতর রা�া

িনেয় িকছুটা এেগােলই একটা ��িডয়াম �দখেত পােব আর তার িঠক �পছেনই ম�াকেডানা�। �সখােন ঢেুক আবার �দখেবন হাইিজেনর কী

কড়াকিড়, �েত�েকর মাথাই জাল িদেয় ঢাকা যােত চুল উেড় এেস খাবাের না পেড়। �হােটেলর কম�চারীিট বলল এখােন �ামেদেশ �কাথাও

�কাথাও রা�ার নামই থােক না �সখােন �কান হলদু রেঙর বািড়র সামেন সাদা গ� বাধঁা আেছ তার ওপর িনভ�র কেরই িডেরকশন �দওয়া হয়

অথ�াৎ ভারতবেষ�র সে� িমল ব�িদক �থেকই। মশুিকল একটাই, এধরেনর িডেরকশেনর আয়ু ততিদনই যতিদন �তনারা গােয়র রেঙর িদক

�থেক একই আেছন। �ঃেখর িবষয় গ� বা বািড়র মেধ� �কউ একিট রং পিরবত�ন করেলই �সিট সুকমুার রােয়র 'িঠকানা' হেয় দাড়ঁায়। 

এেদেশ অত�� �� জনসংখ�া বা পির�ার-পির��তার িদক �থেক ভারতবেষ�র সে� অিমল থাকেলও ফলফলু বা আরও ব�িদক �থেক

িমলটাও �চােখ পড়ার মত। সমেয়র অভােব এবাের আর অতলাি�েকর িদকটা যাওয়া হল না, তাই �সিটেক ভিবষ�েতর জন�ই তেুল রাখলাম।



এেদেশ এেস চািরিদেক আমার অত�� পিরিচত ফলু ফেলর গাছ�িলেক �দেখ বা কে� ফলু আ�ুেল পের িকছু�েণর জন�ও �যন আিম আমার

�ছেলেবলার �ফেল আসা আনে�র �ৃিতটােক িফের �পেয়িছলাম, যার মলূ� আমার কােছ অপিরসীম। তাই �কা�ািরকােক িবদায় জানােনার

সময় হেয় এেলও তােক িঠক '�ড বাই' বলেত মন চাইল না পিরবেত� মখু িদেয় �বিরেয় এল - 'পরুািভদা �কা�ািরকা' �তামার সে� আবার

�দখা হেব, �টক �কয়ার।

~ �ক া�া িরকার আরও ছিব ~

�াবণী ব�ানাজ�ীর জ� ও �বেড় ওঠা কলকাতায়। বত�মােন মািক�ন যু�রাে�র িনউ জািস�র বািস�া। বাংলা সািহেত�র পাশাপািশ

স�ীতচচ�া ও ইিতহাসপােঠ জিড়েয় আেছ ভালবাসা। �কৗতহূল এবং আনে�র টােনই গত কিুড় বছর ধের িবে�র এ�া� �থেক

ও�া� কের �বড়াে�ন।
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বণ�ময় �াগ

কণাদ �চৗধুরী

 

~ �ােগর আরও ছিব ~

�ুটগাট� �থেক �াংকফুট� হেয় �েরমবাগ� - এইটু� ��ন। তারপের বােস চেড় �ায় সােড়-িতন �থেক চার ঘ�টার রা�া
�পিরেয় �াগ। �েরমবােগ� ��ন �থেক নামার পের বাসটা �কাথা �থেক ছাড়েব, �সটা খুঁেজ বার করেত করেত বাস �ছেড়
যাওয়ার সময় �ায় চেল যায় আর কী!! বড়েমেয় িববাহসূে� জাম�ািনেত বসবাস �� করার পের আমােদর এই �থম
এেদেশ আসা। গত �-বছের ইউেরােপর অেনকটাই চেষ �ফলেলও �মেয় এই �থম একার দািয়ে� বাপ-মা �ক িনেয়
�বিরেয়েছ ইউেরােপর একটা �ছা� টুকেরা �দখােত, স�াব� বাস িমস হওয়ার �টনশেন তার কািহল অব�া। �শষ অবিধ
একটু িজ�াসাবাদ আর �দৗড়ােদৗিড় কের বােসর �দখা িমলল। ম� �দাতলা ডয়েস বােনর বাস, তার �চহারাখানা �দখেত
পাওয়ার পেরই আমােদর ঘাম িদেয় �র ছাড়ল। মালপ� জমা কের �দাতলায় উেঠ এে�বাের সামেনর সািরেত আমােদর
িতনজেনর িসেট �িছেয় বসেত না বসেতই বাস িদল �ছেড়। বােসর অভ��রিট �বশ িবলাসব�ল। পয়সা িদেল িমলেব
শীতল িবয়ার �থেক �� কের উ� কিফ, যা আপিন চাইেবন। পানীেয়র সে� িমলেব খাদ�ও, চাইেল ওয়াই-ফাই িদেয়
আপিন যু� থাকেত পােরন আ�জ�ােল, আেছ িবেনাদেনর জ� চলি�� �দখার �িবধা, রেয়েছ টয়েলট,ব�ব�া সব
এেকবাের এেরাে�ন িকংবা ��েনর মতই। 
বাস ধীের ধীের এিগেয় চলল �েরমবাগ� শহেরর মেধ� িদেয়। �থেম সামা�ই রা�া শহেরর িভতের, তারপেরই বাস িগেয়
পড়ল জাম�ািনর িবখ�াত হাইওেয় – অেটাবান-এ। আকাশ একটু �মঘলা হেয় আেছ, তেব বৃি� �নই। �াণভের �ই পােশর
মনভুলােনা,�চাখজুড়ােনা সবুেজর সমােরাহ �দখেত �দখেত পথ চেলিছ। অ�মান করেত পারিছলাম, বােসর গিতেবগ
ঘ�ায় �ায় একেশা িকিম, িক� �যসব �ছাট-�ছাট গািড় বাসেক পাশ কািটেয় �উউশ কের �চােখর পলেক িদগে� িমিলেয়
যাে�, তােদর গিতেবগ ঘ�ায় �েশা-আড়াইেশা িকিম-র কম হেবনা িকছুেতই। জাম�ািনর অভ��ের অেটাবােন গািড়র
গিতেবেগর ওপের �কানও উ��সীমা �বঁেধ �দওয়া �নই, তেব �চক �জাতে� �েবশ করার পের আর এই লাগামছাড়া
গিতেত গািড় চালােনা স�ব নয়, �সখােন িনয়মকা�ন আলাদা। অেটাবােনর পােশ একজায়গায় �চােখ পড়ল �বশ িকছু
উই�ডিমল। অ�চিলত শি�র স�ােন এখন সকেলই সি�য় হেয় উেঠেছ। �নদারল�া�ড উই�ডিমেলর জে� িবখ�াত হেলও
জাম�ািনেতও তােদর �দখা িমলল �বশ কেয়ক জায়গায়। �ায় িতনেশা িকিম রা�া পািড় িদেয় �েরমবাগ� �থেক �ােগ
�পৗঁছেত আমােদর সময় লাগল �ায় চার ঘ�া।  
�বােহিময়া, �মারািভয়া এবং িসেসিলয়া এই িতনেট অ�ল িনেয় গিঠত হেয়েছ �চেকাে�াভািকয়া ভােঙ �তির হওয়া
বত�মােনর �চক িরপাবিলক বা �চিকয়া �দশিট। এই �দশেক িঘের রেয়েছ জাম�ািন, �পাল�া�, ��াভািকয়া এবং অি�য়া -
ইউেরােপর এই চারিট �দশ। �চক িরপাবিলেকর রাজধানী �াগ বা �াহা শহেরর ইিতহাস �ায় এক হাজার বছেরর
পুেরােনা। শহেরর মেধ� িদেয় �বািহত �াতভা নদীর ওপর �দৃ� �সতু, অসংখ� চােচ�র �সানা বাঁধােনা �উ� িমনার আর
গ�ুজ, �িবশাল �াগ �গ�, পুেরােনা শহেরর পাথের �তির রা�া, অজ� ঐিতহািসক বািড়ঘর - সব িমিলেয় �াগ ইউেরােপর
সবেচেয় ��র শহর�েলার মেধ� অ�তম, যােক বলা হয় "এ িসিট অফ হানে�ড �ায়াস�।" রা�া িদেয় হাঁটার সময় অবাক
িব�েয় তািকেয় থাকেত হয় শহেরর বািড়�েলার িদেক। গিথক, বােরাক, �রােকাক, �রামােন� নানান ধরেণর �াপেত�র
অজ� উ�ল উদাহরণ ছিড়েয় রেয়েছ চতুিদ�েক। ১৯৪৫ সােলর পের শহেরর পুনগ�ঠেনর সময় এইসব �াচীন �াপত� এবং
আধুিনক বািড়ঘেরর মেধ� একটা সাম�� বজায় রাখার �পিরকি�ত �চ�ার ফেল �াগ ইউেরােপর সবেচেয় �সংরি�ত
শহর�েলার একিট। পুরেনা শহেরর �ক��েলর মধ�যুগীয় �চহারাটা �ায় অিবকৃত থাকার জ� ১৯৯২ সােলর ইউেনে�া
ওয়া�� �হিরেটজ তািলকায় �াগ শহেরর �ক��লিটেক অ�ভু�� করা হেয়েছ। িশ�, স�ীত, িব�ান এবং রাজনীিতর সে�
সংি�� িকছু িবখ�াত ব�াি� �যমন �কপলার, �মাজাট�, কাফকা, আইন�াইন আর ভাকলাভ হােভল, এেদর নামও যু�
হেয়েছ এই শহেরর ইিতহােসর সে�। 
�হােটেল �পৗঁেছ সামা� িব�াম িনেয় �বিরেয় পড়া �গল �ােগর পুরেনা শহেরর িদেক। �হােটেলর সামেনই �াম�প,�মে�া
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��শনও �বিশ দূর নয়। আমােদর আজেকর গ�ব� িছল ওেয়নেসলাস ��ায়ার আর তারপের ও� টাউন ��ায়ার। �াগ
শহেরর �ক��েল অবি�ত ওেয়নেসলাস ��ায়ার অেনকটা আমােদর কলকাতার িববাদী বাগ বা ধম�তলা অ�েলর মেতা
শহেরর �ধান বািণিজ�ক �ক�। নােম ��ায়ার হেলও,এিট �ায় এক িকিম ল�া, অিত �শ� আয়তাকার একিট বু�েলভাদ�,
যার দি�ণপূব� �াে� রেয়েছ �চক �াশনাল িমউিজয়াম। িমউিজয়ােমর সামেন রেয়েছ, যার নােম এই জায়গািটর নামকরণ
হেয়েছ, �বােহিময়ার িডউক �সই �স�ট ওেয়নেসলােসর একিট মূিত�, এিটেক বলা হয় 'ওেয়নেসলাস ম�েম�ট।'

বু�েলভাদ�-এর �ই পােশ সার িদেয় রেয়েছ এেকর পর এক িবশাল অ�ািলকা, অিফস, �হােটল, বড় বড় �দাকান আর
নানািবধ �রে�াঁরা। �ােগর িবিভ� িমিটং-িমিছল এবং িবে�াভ সমােবেশর জে�ও এই �ানিট খুব জনি�য়। ১৯৮৯ সােল
�চেকাে�াভািকয়ার কমু�িন� শাসেনর িব�ে� গণ-অভু��ান বা '�ভলেভট �রভিলউশন'-ও সংগিঠত হেয়িছল এই
ওেয়নেসলাস ��ায়ােরই। �মে�া ��শন �থেক রা�ায় �বিরেয়ই �দখেত �পেয়িছলাম আমােদর ব�পিরিচত কাে�-হাতুিড়
িচি�ত লাল পতাকা িনেয় একদল �লাক ওেয়নেসলাস ম�েমে�টর নীেচ জমােয়ত হেয়েছ, স�বত �কানও িবে�াভ কম�সূচী
িনেয়। কমু�িন� শাসেনর অবসান হেলও �চক িরপাবিলেক বামপ�ীরা এখনও রাজৈনিতক ভােব যেথ� সি�য়।
সে�েবলায় ওেয়নেসলাস ��ায়াের �চুর মা�েষর সমাগম হেয়েছ, যােদর মেধ� আমােদর মেতা পয�টেকর সংখ�া �নহাত
কম নয়। মা�ষজন আর �দাকানপাট �দখেত �দখেত এিগেয় চললাম উ�র-পি�ম িদেক �যখােন রা�ািট িগেয় �শষ হেয়েছ,
�সখান �থেকই �� হেয়েছ �ােগর 'ও� টাউন' বা পুরেনা শহেরর এলাকা। �চুর জানা-অজানা ��াে�ডর �দাকােনর মােঝ
�চােখ পড়ল আমােদর �দেশর অিত পিরিচত ��া� 'বাটা।' �স�ত বলা �যেত পাের, 'বাটা'-সােহব িছেলন এই �চক
�দেশরই মা�ষ।  
�ােগ তৃতীয় িদেনর সকালিট আমরা িনিদ�� কের �রেখিছলাম ইউেনে�া �হিরেটজ তািলকায় অবি�ত �ধু এই ও� টাউন
অ�লিট পােয় �হঁেট ঘুের �দখব বেল,তাই �থমিদন িবেকেল �ধু ও� টাউন ��ায়ােরর িবখ�াত অ�ািলকা আর চাচ��েলা
একটু �চাখ বুিলেয় �দেখ িনলাম। ও� টাউন ��ায়ােরর িবশাল চ�রেক িঘের দাঁিড়েয় আেছ কেয়কিট িবখ�াত চাচ� - গিথক
�শলীর 'চাচ� অফ আওয়ার �লিড িবেফার িটন', আর পােশ �রােকাক �াপত�ৈশলীর '�গা�জ-িকন�ী প�ােলস', বােরাক
�শলীেত িনিম�ত '�স�ট িনেকালাস চাচ�', ��ায়ার-এর �ক��েল অবি�ত ধম�ীয় সং�ারক য়ান �হৗস-এর �ৃিতেত িনিম�ত 'য়ান
�হৗস �মেমািরয়াল' এবং আেরা কেয়কিট �াচীন �সৗধ, �য�িলর নজরকাড়া �াপত� উে�েখর দািব রােখ।



আর রেয়েছ,'ও� টাউন হল' এবং তৎসংল� মধ�যুগীয় 'অ�াে�ানিমকাল �ক',�যটা �াগ শহেরর একটা অিত িবখ�াত
��ব�। িটিকট �কেট টাউন হেলর ওপের উেঠ ও� টাউন ��ায়ােরর ��র িবহ�ম-দৃ� অবেলাকন করা �গল, টাউন হেলর
গবা�পেথ �চােখ পড়ল পড়� িবেকেলর আেলায় িবশাল �াগ �েগ�র রাজকীয় �সৗ�য�। ও� টাউন ��ায়াের �চুর
পয�টেকর িভড়, তােদর কাছ �থেক �-পয়সা �রাজগােরর আশায় ঝলমেল �ঘাড়ার গািড়র গােড়ায়ানরা খে�র ধরেত ব��,
চলেছ ম�ািজক �শা, মাদাির-কা-�খল, �কউবা রঙ �মেখ ��াচু হেয় দাঁিড়েয় রেয়েছ,�কউবা বাদ�যে� তুলেছ জনি�য়
পা�াত� গােনর �র। �ােগর িবখ�াত মধ�যুগীয় 'অ�াে�ানিমকাল �ক'-িট খুেল �নওয়া হেয়েছ �মরামিতর জ�,
�মাণমােপর পদ�ায় ঘ�ায় ঘ�ায় �ভেস উঠেছ তার কায�কলােপর �িত�িব, �সটা �দেখই �েধর �াদ �ঘােল �মটাে�ন
সারা পৃিথবী �থেক আগত পয�টেকর দল। রাত অবিধ ও� টাউন ��ায়াের ঘুের িফের একটা িচেন �রে�াঁরায় রােতর আহার
�সের িফের যাওয়া হল �হােটেল।  
�ােগ ি�তীয় িদন একটু সকাল সকাল �বিড়েয় পড়া হল �হােটল �থেক। উে�� িছল সকাল নয়টা নাগাদ পয�টকেদর িভড়
বাড়ার আেগ আেগই �াগ ক�াসেল �পৗঁেছ যাওয়া। সকালেবলা �দখলাম একজন পু�ষ এবং একিট মিহলা �হােটেলর
সামেনর �াম�েপর ছাউিনিট পির�ার করেত �লেগ পেড়েছন। �য য� িনেয় ওঁরা কাজটা করিছেলন,এখােন আমােদর
�দেশ আমরা িনেজেদর বািড় অতটা য� িনেয় পির�ার কিরনা। আর রােত �হােটেল �ফরার সময় �দেখিছ, জনগণ
জায়গাটা িব�মা� অপির�ার কের রােখিন, একটা কাগেজর টুকেরা পেড় �নই �কাথাও, �নই একটা পােনর িপেকর দাগ।
ইউেরােপর �য ক'টা জায়গা �দখলাম এবার, �সখানকার এই পির��তার িদকটা মনেক অত�� আকষ�ণ কেরেছ। �াম�েপ
টািঙেয় রাখা সময়-সারণীেত িনিদ�� সময় �মেনই আমােদর �াম এল। পিরেবশবা�ব এই গণ-পিরবহণ মাধ�মিট �ধু �ােগ
নয়, িভেয়না এবং �েসলেসও �দেখিছ �বশ জনি�য়। িমিনট পেনেরা পের িগেয় নামলাম �ােগর �েগ�র �গেট। সকাল
�থেকই পয�টকেদর িভড় জমেছ �সখােন, টু�ির� বাস �থেক দেল দেল নামেছন �দশ-িবেদেশর পয�টেকর দল, যােদর
মেধ� আবার িচনা এবং জাপািনেদর সংখািধক� �চােখ পড়ার মত। �েগ�র �েবশ�াের �বশ �জারােলা এক দফা
খানাত�ািশর �ব�নী �পিরেয় �েবশািধকার পাওয়া �গল অবেশেষ।



�াগ ক�াসল বা �চক ভাষায় '�াসি� �াট' (Pražský hrad) িগেনস বুক অফ ওয়া�� �রকেড�র তথ�া�যায়ী িবে�র �াচীন
�গ��িলর মেধ� বৃহ�ম। �ায় সােড় সাত ল� বগ�িফট অথ�াৎ �ায় আঠােরা একর জায়গার ওপর দাঁিড়েয় আেছ �গ�িট।
আ�মািনক ৮৮০ ি��াে� এই �গ�িট �তিরর কাজ �� হয়। �বােহিময়া তথা ইউেরােপর অ�া� শাসকেদর হােত এর
কেলবর বৃি� �পেত �পেত এিট বত�মােন এর এখনকার �চহারায় এেসেছ। ১৯১৮ সাল �থেকই এই �গ� তদানী�ন
�চেকাে�াভািকয়ার এবং এখনকার �চক িরপাবিলেকর রা�পিতর সরকাির আবাস�ল। �গ�দশ�েনর জ� িতন ধরেনর িটিকট
আেছ, আমরা �কেটিছলাম সািক�ট 'এ'-র িটিকট। এই িটিকেট আমরা �দখব �স�ট িভটাস ক�ািথ�াল,পুেরােনা
রাজ�াসাদ,�স�ট জেজ�স বািসিলকা, �গাে�ন �লন এবং রেসনবাগ� �াসাদ। 
�াগ �েগ�র অভ��ের অবি�ত �স�ট িভটাস ক�ািথ�াল �চক িরপাবিলেকর সবচাইেত বড় এবং ���পূণ� �রামান ক�াথিলক
িগজ�া, যার দািয়ে� রেয়েছন �ােগর আচ�িবশপ। গিথক �াপত�ৈশলীর এই িগজ�ািট �তিরর কাজ �� হয় আ�মািনক ৯৩০
ি��াে�। �বশ কেয়ক শতক ধের এই চােচ�র িবিভ� অংেশর িনম�ােণর কাজ চলেত থাকেলও আ��ািনক ভােব এিট খুেল
�দওয়া হয় ১৯২৯ সােল। ধম�ীয় আচার-অ��ান ছাড়াও, �চক রাজা-রািনেদর রাজ�ািভেষক এই চােচ�ই অ�ি�ত হেয়
থাকত। �চক রাজা, নানা সাধু-স� এবং িবিভ� রাজপু�েষর মরেদহও সমািহত হেয়েছ এই চােচ�ই। মূল �বিদিট িঘের
রেয়েছ �বশ কেয়কিট চ�ােপল, যার মেধ� �বােহিময়ার র�াকত�া স� ওেয়নেসলােসর নামাি�ত চ�ােপলিট সব��ধান এবং
সবেথেক আকষ�ণীয়। 
 
চ�ােপল�েলার �উ� রিঙন কােচর জানালার ওপর
আঁকা রেয়েছ �ী�ধম� এবং �বােহিময়ার রাজপিরবােরর
সে� স�িক�ত িবিভ� দৃ�। এমিনেত �কানটা চাচ�,
�কানটা চ�ােপল, �কানটা ক�ািথ�াল আর �কানটাই বা
কনেভ�ট,এসব ব�াপাের আিম িবেশষ ভােব অ�,
িগজ�ার অভ��র চা�ুষ �দখার অিভ�তাও বেড়া একটা
�নই। তাই এই ক�ািথ�ােলর িভতের ঢুেক �সটার
িবশাল�, �বভব আর �চাখ-ধাঁধােনা অল�রণ �দেখ
রীিতমত িবি�ত হেয় �গলাম। তেব বলেত ি�ধা �নই,
এযা�া �য কেয়কটা নািম ও দািম িগজ�াদশ�ন হেয়েছ,
�সখােন সবেচেয় �বিশ আ�হ িনেয় �দেখিছ িগজ�ার
িভতের রাখা পাইপ-অরগান�েলা। এই িগজ�াটা
�মাটামুিট ভােব ঘুের �দখেত সময় লাগল ঘ�াখােনক।
তারপের পুরেনা রাজ-�াসাদ আর �েগ�র ইিতহােসর
ওপর একটা �ছাট �দশ�নী �দেখ �গলাম �গাে�ন �লন
�দখেত। �বােহিময়ার রাজমু�েটর একিট �িতকৃিত
এবং রাজা-রািনেদর ব�ব�ত িকছু মুল�বান ঐিতহািসক
সাম�ী এই �দশ�নীেতই রাখা রেয়েছ। মূল িজিনস�িল
রাখা হেয়েছ চােচ�র িভতেরর একিট �রি�ত কে�,
�য�িল সচরাচর জনসমে� আনা হয়না। 
�ােগর �েগ�র �ভতের �যসব ��ব��েলা �দখলাম,
তারমেধ� এই '�গাে�ন �লন' জায়গাটা আমার �বশ
মজাদার �লেগেছ। এক িচলেত গিলর একধাের �ছা�
�ছা� রিঙন বািড়�েলা �দখেত দা�ণ মজার লােগ,
অেনকটা পুতুলেখলার বািড়ঘর বেল মেন হয়। িভতেরর



জায়গা খুবই কম, ওই ��পিরসের মা�ষজন �সইসময় িকভােব বসবাস করেতন �সকথা ভাবেল অবাক লােগ। �কানও
একসময় �েগ�র �হরীেদর থাকার জায়গা িছল এই বািড়�েলা, তারপের �ণ�কারেদর বসবাস হওয়ার ফেলই স�বত
রা�ািটর নাম হয় '�গাে�ন �লন।' এখন অিধকাংশ বািড়েতই চলেছ ��েভিনেরর �দাকান। কেয়কটা বািড়র িভতরটােক
সািজেয় রাখা হেয়েছ এমনভােব, যােত �সই পুেরােনা িদেনর বািস�ারা িকভােব ওইটু� জায়গার মেধ� থাকেতন ও
িনেজেদর জীিবকািনব�াহ করেতন, �স স�েক� দশ�েকরা একটা ধারণা �পেত পােরন। রেয়েছ �সইসমেয়র �ণ�কােরর
�দাকান, সরাইখানা,দিজ�র �দাকান ইত�ািদর �ায় অিবকল �িত�প। এই রা�ার বাইশ ন�র বািড়েত িকছুিদন বসবাস
কেরিছেলন িবখ�াত জাম�ান সািহিত�ক �া� কাফকা - বািড়িট এখন তাঁর বই আর কাফকা-সং�া� অ�া� ��েভিনেরর
�দাকান। ি�তীয় িদেনর �থমাধ� �াগ �েগ� কািটেয়, িবেকল ও সে� কাটােনা হল �া�ভা নদীর ধার িদেয় শহেরর িবিভ�
অ�েল ঘুের ঘুের আর �া�ভা নদীর িভতের কামপা আইল�াে�। �দখা হল কমু�িন� শাসেনর িব�ে� �িতবােদর �তীক
'জন �লনন ওয়াল।' আর িদেনর �শেষ �ােগর এক ঐিত�শালী কিফ হাউস, একেশা বছেররও �বিশ পুেরােনা 'ক�ােফ
লু�ভর'-এ কিফ িনেয় বেস কাটােনা �গল িকছুটা সময়।

তৃতীয় িদেনর সকােল �মেয় আমােদর জ� একটা টু�েরর িটিকট �কেট �রেখিছল। একজন ইংেরিজভাষী গাইেডর সে�
�ােগর ও� টাউন আর জু�ইশ �কায়াট�ার অ�ল আমরা পােয় �হঁেট ঘুরব এবং গাইড আমােদর �ােগর এই �িট অ�েলর
িবিভ� ��ব� �ান�িলর ঐিতহািসক িদক ও অ�া� িবেশষ��িল স�েক� অবিহত করেবন, এটাই 'ওয়ািকং টু�র'-এর
অথ�। ইউেরােপর অেনক শহেরই এই ধরেনর 'ওয়ািকং টু�র' পয�টকেদর কােছ অত�� জনি�য়। সাধারণত, কেলজ-
ইউিনভািস�িটেত পাঠরত অ�বেয়িস �ছেলেমেয়রাই এই গাইেডর কাজ কের থােক। িকছু টু�র আেছ �যখােন একটা িনিদ��
মূল� ধরা থােক, আবার িকছু টু�র আেছ �য�েলা 'িটপস' িনভ�র, অথ�াৎ টু�েরর �শেষ পয�টক খুিশ হেয় যা িদেলন, �সটাই
টু�েরর দি�ণা। আমােদর টু�রিট িছল ি�তীয় ধরেনর। �নলাম সকােল একটা িনিদ�� সমেয় 'পাউডার টাওয়ার' এর িনেচ
সবুজ ছাতা মাথায় িদেয় আমােদর গাইড দাঁিড়েয় থাকেবন, ওই ছাতাটাই তাঁর পিরচয় িচ�। যিদও িবগত �ই িদেন
�ােগর ও� টাউেনর সে� আমােদর সামা� পিরচয় ঘেটিছল িক� জায়গাটােক, িবেশষ কের জু�ইশ �কায়াট�ার
এলাকাটােক আরও খুঁিটেয় জানার ইে� �থেকই আমােদর এই টু�ের �যাগ �দওয়া।  
যথাসমেয় িনিদ�� �ােন �পৗঁেছ �দিখ গাইড আরও জনাকেয়ক পয�টক পিরেবি�ত হেয় অেপ�া করেছন। িতিন একজন
�পািলশ ই�িদ ত�ণ, �ােগর িব�িবদ�ালেয় ইিতহাস িনেয় পড়া�না করেছন, নাম িমখােয়ল। �াথিমক পিরচেয়র পালা
�শষ কের িতিন আমােদর সামেন �ােগর ইিতহাস িনেয় একিট নািতদীঘ� ব�ব� রাখেলন। �সই মধ�যুগ �থেক �� কের
�থেম িবিভ� রাজত�, তারপর �জাত�, ি�তীয় িব�যুে�র সময় িহটলােরর �াগ দখল, তারপর দীঘ� কমু�িন� শাসন এবং
�সই শাসেনর অবসান, �দশ িবভাজন এই সব িমিলেয় ইিতহাসটা একটু ল�াই হেয় িগেয়িছল। গাইেডর ব�ব� �শেষ ��
হল ও� টাউেনর মধ� িদেয় আমােদর পথচলা। 
 
�থম ��ব� 'পাউডার টাওয়ার।' পুেরােনা �াগ শহেরর �য �তেরািট �ধান �েবশ�ার িছল, তার মেধ� এিট একিট। ১৪৭৫
ি��াে� গিথক �শলীর টাওয়ারিট �তিরর কাজ �শষ হয়। �কানও এক সময় বা�দ মজুত করার জ� এিট ব�বহার করা
হত, তাই এর নাম 'পাউডার টাওয়ার।' �চক রাজােদর রাজ�িভেষেকর সময় �শাভাযা�া এই পেথই পুেরােনা শহের ঢুকত।
এর পের 'চাচ� অফ �স�ট �জমস', 'িকউিব� হাউস', '��াচু অফ ��াক ম�ােডানা', �যখােন �মাজােট�র �িট অেপরার
ি�িময়ার হেয়িছল �সই 'এে�ট িথেয়টার' ইত�ািদ �দখার পের এেস পড়লাম ও� টাউন ��ায়ার অ�েল। িমখাইেলর কােছ
�েন িনলাম এই অ�েলর িকছু িকছু বািড়র িপছেনর ইিতহাস। তেব আমার খুব ভাল লাগল এই ও� টাউন ��ায়ােরর এক
�াে� অবি�ত সেতেরা ন�র বািড়িটর সামেন লাগােনা ফলকিট �দেখ। এলাকার অ�া� বািড়র তুলনায় িনতা�ই সাদামাটা



�দখেত এই বািড়িট এক সময় িছল িমেসস
�বরটা ফ�া�া-র সােলাঁ, �যখােন কাফকা, ম�া�
�ড এবং �ােগর �সই সময়কার আরও অ�া�
জাম�ানভাষী বুি�জীবীেদর সে� িনয়িমত আ�া
িদেত আসেতন আধুিনক পদাথ�িব�ােনর সং�া
িযিন নতুন কের িলেখিছেলন, �সই আলবাট�
আইন�াইন আর আ�ার পাশাপািশ তাঁর
�বহালায় বািজেয় �শানােতন �মাজােট�র �র। এর
পের ও� টাউন ��ায়ারেক �পছেন �রেখ আমরা
চেল এলাম �ােগর জু�ইশ �কায়াট�াের। অ�লিটর
সূ�পাত �েয়াদশ শতেক, যখন এই জু�ইশ
�কায়াট�ার বা '�জােসফব' এলাকািট ছাড়া শহেরর
অ� �কাথাও ই�িদেদর বসবাস করার অ�মিত
িছলনা। ব�াপক পুনিন�ম�ােণর ফেল সামা�
কেয়কিট িসনাগগ এবং �ৃিতেসৗধ ছাড়া
এলাকািট এখন আর আসল �চহারায় �নই।
নাৎিস অিধ�হেণর সময় এই কেয়কিট িজিনস
�ংেসর হাত �থেক �বঁেচ যায়, কারণ িহটলার
�চেয়িছেলন �য "ইিতহাস �থেক মুেছ �দওয়া
হেয়েছ এমন একিট জািতর জা�ঘর" িহেসেব
এই �ারক�িল অ�ত থা�ক।

আমােদর টু�র �শষ হল চাল�স ি�েজর সামেন এেস। পাথেরর �তির �সতুিট স�বত �ােগর সবেচেয় িবখ�াত ল�া�ডমাক�।
�াে�ভা নদীর ওপর এই �সতুিট একসময় িছল �াগ �গ� এবং শহেরর সে� �যাগােযােগর একমা� রা�া। িদেনর অিধকাংশ
সময় ি�জিট পয�টক, হকার, বাজনদার, ছিব আঁিকেয় ইত�ািদ নানািবধ মা�ষজেনর িভেড় এতটাই ভারা�া� হেয় থােক �য
পােয় �হঁেট এেক পারাপার করা এক �ঃসাধ� কাজ। ি�েজর �ইপােশ সািরব� ভােব রাখা আেছ �ায় িতিরশিট মূিত�,যার
কেয়কিটর মন�ামনা পূণ� করার �মতা আেছ বেল �শানা যায়, কােজই �স�েলার সামেন �চুর জনসমােবশ। তেব মূল
মূিত��িল এখন �ান �পেয়েছ জাতীয় সং�হশালায়,পয�টেকরা ি�েজর ওপর �য মূিত��িল সি�ত �দেখন,�স�েলা সবই
�িতকৃিত। চাল�স ি�েজর ওপর �দখা �থেক সূয�াে�র দৃ� নািক বড়ই ��র, িক� �সটা �দখেত হেল রাত ন'টা-দশটা
অবিধ অেপ�া করেত হেব, �তরাং আমরা চেল এলাম আবার জু�ইশ �কায়াট�াের ��ািনশ িসনাগগ �দখেত। ��ািনশ
িসনাগগ নামকরেণর �পছেন রেয়েছ �সৗধিটর �াপেত� মূলত মূিরশ বা ��ািনশ �াপত�ৈশলীর �ভাব। উ�ল �সানািল,



সবুজ, নীল এবং লাল রেঙর ব�বহাের সি�ত হেয়েছ িসনাগগিটর িভতেরর দশ�নীয় অলংকরণ, �য কারেণ এিটেক
ইউেরােপর সবচাইেত ��র িসনাগগ বলা হেয় থােক। �াগ শহের ওিটই িছল আমােদর �শষ ��ব�। 
�গ� আর �াসােদর গােয় �লখা এক হাজার বছেরর ইিতহাস, চােচ�র �সি�ত অ�রমহল, পাথের বাঁধাই করা রা�ার ওপর
শকেটর অ��ুর�িন, মধ�যুগীয় �থেক অত�াধুিনক - শহর জুেড় ছিড়েয় থাকা অসংখ� অ�ািলকায় অ�পম �াপত�ৈশলীর
অনবদ� ঐকতান,জনব�ল রা�ায় বাদ�যে� �েরর মূছ�না তুলেত থাকা িশ�ী,শহেরর মধ� িদেয় বেয় চলা নদী,পেথর
ধােরর সরাইখানা�েলােত িবখ�াত �চক িবয়ােরর আ�াদ-�হণরত পয�টকেদর উপেচ পড়া উ�ল উপি�িত -সব িমিলেয়
�াগ ইউেরােপর এক বণ�ময় এবং �ােণা�ল শহর। ল�ন, প�ািরস বা �রােমর মত নামডাক না থাকেলও এই শহেরর
একটা অন� চির� রেয়েছ, যা �মণকারীেদর মনেক ছুঁেয় যােবই যােব। �াগ ঘুের �দখার এক ��র অিভ�তা মেন
সি�ত �রেখ পা বাড়ালাম আমােদর পরবত�ী গ�েব�র িদেক।

~ �ােগর আরও ছিব ~

আই.আই.িট. খড়গপুেরর �া�নী কণাদ �চৗধুরীর পড়ােশানা এেরানিটক�াল ইি�িনয়ািরং
িনেয়। পরবত�ী সমেয় কম�জীবন �কেটেছ ভারেতর একিট রা�ায়� িবমান সং�ায়।
অবসরজীবন কাটেছ �বহালা বািজেয়,নানান ধরেণর গানবাজনা �েন,বই পেড়,�ফসবুেক
টুকটাক িলেখ এবং �েযাগ �পেল একটুআধটু �বিড়েয়। �মণ সং�া� �লখােলিখর জগেত
�থম পদে�প 'আমােদর ছুিট'র আিঙনােতই।
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�বড়ােনার ভাল লাগার মুহূত��েলা সকেলর সে� ভাগ কের িনেত ইে� কের, অথচ দীঘ� �মণ কািহিন �লখার সময় �নই?

�বিড়েয় এেস আপনার অিভ�তা�েলা �যমনভােব গ� কের বেলন কােছর মানষুেদর - িঠক �তমিন কেরই �সই কথা�েলা

�ছা� কের িলেখ পািঠেয় িদন ছিুটর আ�ায়। �লখা পাঠােনার জন� �দখুন এখােন। �লখা পাঠােত �কানরকম অসিুবধা হেল ই-

�মল ক�ন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

 

ভরতপুের একিদন

সূয�ািশস পাল

~ ভরতপুেরর আরও ছিব ~

��বার এমিনেতই অিফেস িঠক মন বেস না। তারপর যখন সায়ন ভরতপুর ঘরুেত যাওয়ার পিরক�না �পেড় বসেলা তখন উৎসােহর আর সীমা রইল না।

��বারটা কাটেলা �বিড়েয় আসবার ��িতেতই। রাত বােরাটা নাগাদ একিট গািড় কের �বিরেয় পড়লাম ভরতপুেরর জন�। আসা যাওয়ার �মাট গািড় ভাড়া

৩৫০০-৪০০০ টাকা লাগেব। অবশ� �টাল ট�া� িমিলেয় টাকার অ�টা আরও অেনকটাই �ফেঁপ ওেঠ। তাই আমার পরামশ� হল �য ভরতপুর �যেত হেল

��েন িকংবা বােস যাওয়াই ��য়। িদি� �থেক ভরতপুর �পৗছঁােত লােগ �ায় িতন-চার ঘ�া। ভরতপুর �পৗছঁলাম যখন, সকাল হয়িন। তাপমা�া �ায় চার-

পাঁচ িডি�। চািরিদক কয়ুাশার চাদের ঢাকা। িকছ�ুণ গািড়র মেধ� ঘিুমেয় িনলাম। সফেরর �াি� িনেমেষই ঝের পড়ল। সেূয�র �থম আেলার সে�ই �� হল

ভরতপুর �মণ।  

 

রাজ�ান আর উ�র�েদেশর মাঝখােন অবি�ত ভরতপুেরর �ধান আকষ�ণ এখানকার পািখরালয় িকংবা বাড� স�াংচয়ুাির। ২৯ বগ�িকিম ব�া� এই বাড�

স�াংচয়ুাির িছল রাজা রাজড়ােদর িশকারভিূম। পের ১৯৭৬ সােল জায়গািটেক ভারত সরকার পািখরালয় িহেসেব িচি�ত কের। ১৯৮৫ সােল এিটেক

ইউেনে�া ওয়া�� �হিরেটজ সাইেটর তািলকায় �যাগ করা হয়। �থেম এর নাম �দওয়া হয় ঘানা বাড� স�াংচয়ুাির। পের নাম পিরবত�ন কের "�কওলােদও"

রাখা হয়। এই নাম রাখার �পছেনও একিট কািহিন আেছ। এই ন�াশনাল পােক�র �ায় মাঝামািঝ জায়গায় একিট িশবমি�র আেছ। �সই িশবমি�েরর মূিত�

পাওয়া �গিছল একিট কলাগােছর িনেচ, �সই �থেক �দবতার নাম এবং পােক�র নাম �িটই "�কওলােদও" অথ�াৎ কলার �দবতা। িবখ�াত প�ীিবদ সািলম

আিল এই পািখরালেয়র �িত�া কেরন। পােক�র �ভতের তাঁর নামাি�ত একিট "ই�ারি�েটশন �স�ার" আেছ। 

 

যাকেগ আমােদর গে� িফের আসা যাক। পািখরালেয়র িটিকট িকেন এবং ির�া ভাড়া কের �বিরেয় পড়লাম িবহ� দশ�েনর জন�। এ ��ে� বেল রাখা ভােলা

�য ভরতপুের পািখ �দখার সব �চেয় ভােলা সময় িক� শীেতর মরসেুম। কারণ এই সমেয়ই �দশেদশা�র �থেক পািখরা এখােন অিতিথ হেয় আেস। আবার

কেয়ক মাস পের িফের চেল যায়। ভােলা ক�ােমরা থাকেল �দখার আন� ি��ণ হেয় যােব। যিদ এখােন িকছিুদন �থেক �যেত চান তাহেল রাজ�ােনর ফের�

িডপাট�েমে�র �গ� হাউস আেছ ন�াশনাল পােক�র অভ��েরই আর পােক�র সীমানার িঠক বাইের ন�াশনাল হাইওেয়র পােশই আেছ রাজ�ান টু�িরজেমর লজ।

আলাদা কের গাইড �নওয়ার দরকার �নই, পােক�র িভতের �ঘারােফরার জন� সাইেকল ির�া ভাড়া করা যায়। �সই ির�াচালকরাই আপনােক িবিভ� পািখর

নাম,তারা �কান �দশ �থেক এেসেছ ইত�ািদ ইত�ািদ বেল �দেবন।

াল � মণপ� � কায় আপনােক � াগত জানাই = আপনার . বড়ােনার ছিব-� লখা পাঠােনার আম� ণ রইল =
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�চাখ,কান �খালা রাখেল �দখেত পােবন িবিভ� রকেমর বক, সারস, হাঁস, �পিলক�ান,ইি�য়ান হন�িবল,টাইগার বাড�,প�ারািকট, নীলক�, ওিরেয়�াল

ম�াগপাই রিবন ইত�ািদ �ছাট বড় নানা �জািতর পািখ।



পািখরালেয়র িভতের ঘন জ�ল, িব�ীণ� ঘাসজিম ছাড়াও বড় বড় জলাভিূম আেছ। তাই এখােন ডাঙার পািখ ও জেলর পািখ �ই-ই �দখেত পাওয়া যায়।

এছাড়াও অজগর,হিরণ,জংিল �েয়ার,নীল গাই, স�র, হায়না এবং িশয়াল �চােখ পড়েত পাের। আর রাজ�ােনর সব��ই �তা ময়রূ �দখা যায়। একদা

ভরতপুেরর �ধান আকষ�ণ িছল সাইেবিরয়ান ��ন, িক� গত অেনক কাল যাবৎ তারা আর এেদেশ আসেছ না। তেব ইি�য়ান সারস ��েনর আকষ�ণও

�নহাত কম নয়। কেয়ক ঘ�া পািখরালেয় কািটেয় �বিরেয় এলাম ভরতপুেরর অন� আকষ�ণ�েলা �দখেত।

ভরতপুর �াধীনতার আেগ িছল িহ� ুজাঠ রাজােদর অধীেন। এই জাঠ রাজারা মুঘল সা�ােজ�র িব�ে� িব�ব কের িনেজেদর আিধপত� �াপন কের। এেদর

মেধ� সব �চেয় পরা�মী রাজা িছেলন রাজা সরুজমল। এইসব এখন ভেুল যাওয়া ইিতহাস। তার �ছাঁয়া পাওয়া যায় ভরতপুেরর �লাহাগড় �েগ�। �েগ�র মেধ�

�য িমউিজয়ামিট আেছ �সটা �ধু স�ুরই নয়, িনিরিবিলও। কিুড় টাকার িটিকট িকেন �দেখ িনলাম জাঠ রাজােদর অ�-শ� ,�পাশাক-আশাক ইত�ািদ নানা

সাজ-সর�াম। �ায় ঘ�া �েয়ক এখােন �থেক িদি� �ফরার পথ ধরলাম।



~ ভরতপুেরর আরও ছিব ~

যাদবপরু িব�িবদ�ালেয়র �াতক সূয�ািশস পাল বত�মােন নয়ডার একিট সফটওয়�ার ফােম� কম�রত। অবসর সমেয় গ�-কিবতা

িলখেত এবং পড়েত ভােলাবােসন।
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