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~  ৬ষ্ঠ বষ ২যশ ংখযা - শ্রাবণ ১৪২৩ ~  

  

 

রামপা োপটবদ্যযৎ ককন্দ্র গদ শ ুন্দরবেদক ্ং করা চদব ো – এমে একিা কজারাদা আদবেে কবল টকছুটেে 

ধদরই উদেদছ কালযা টমট যশাযশ। ওটেদক ভারে-বাংাদেল উভযশ পদের রকাদরর েরফ কেদক প্রকল্পটিদক দ্যই কেদলর সমত্রী 

ূচক টদদব টচটিে করা দে! টবযশটি টেদযশ শ্রী কেবাটল কেগুদপ্তর একটি কখা পদ শ আর 'আমাদের ছুটি'-র টেযশটমে 

কখক েুটে ট  কখাকদের অেদুরাদধ ম্পােকীযশদে এই প্রদে দ্য-একটি কো বট। 

 

রামপা জাযশগাটি বাংাদেদলর খুো কজাযশ। ুন্দরবদের কয অংলটি বাংাদেদল রদযশদছ োর কেদক মাত্র ১৪ টকটম েূদর। োর 

মদধয আবার মাদঝর ১০ টকটম 'বাফার কজাে' মাদে স্বল্প ঘেদের জে। কমাদ্দা কো যা োাঁ শাদে, জেদর এাকা কেদক 

কমািামুটি ৪ টকটম েূদরই সেটর দে ১৩২০ কমগাওযশাি টবদ্যযৎ সেটরর েমোম্পন্ন বাংাদেদলর বৃত্তম োপটবদ্যযৎ ককন্দ্রটি। 

প্রকল্পটি ভারে রকাদরর েরদফ এেটিটপট এবং বাংাদেদলর টবদ্যযৎমন্ত্রক টবটপট টব-র কযৌে উদেযাগ। দ্যপেই এদে 

মপটরমাণ অেষ টি কদরদছ। উপরন্তু, টেমষাদণর পর আগামী েল বছর ধদর প্ল্যান্টটির কেখভাদর োটযশেও এেটিটপট-র 

ওপদরই। কযশাচাটে ওযশাযশ টেযশটমেই বজষয পোেষ টদদব টেগষে দব কাবষে মদোক্সাই , াফার ও োইদরাদজে  াই 

অক্সাই । টবপু পটরমাণ এই কযশাও আদব ুন্দরবদের জপদেই ারা বছর ধদর বসংংখযক মাবাী জাাদজ। একোগাদ শ 

উদ শ আা কযশার গুাঁদ শা, াফাদরর পুরু আস্তরণ কেদক কেদব জ-জে। যটেও বাংাদেল রকাদরর টবদ্যযৎ মন্ত্রক এবং 

এেটিটপট পটরদবল েূদণর এই ম্ভাবো উট শদযশ টেদে! কঘাণা করা দযশদছ এই প্রকল্প দবই। 

 

এই প্রদে মদে পদ শ কগ কবল কদযশক বছর আদগ পটিমবদেও ুন্দরবে অঞ্চদ একটি পারমাণটবক টবদ্যযৎদকন্দ্র স্থাপদের 

পটরকল্পোর কো কলাো টগদযশটছ। েখেই পটরদবল দচেে টবটভন্ন ম কেদক কজার আপটত্ত ওোযশ বযাপারটি ধামাচাপা পদ শ। 

পরবেষীদে কাাঁটের কাদছ টরপুদর পারমাণটবক টবদ্যযৎদকন্দ্র বাদোর কজারাদা প্রস্তাব এদও াধারণ মােুদর েীব্র প্রটেবােদক 

মযষাো টেদযশ রাজযরকার ম্প্রটে কটি োকচ কদরদছ। 

 

কেযার পটরদবলটবজ্ঞাদের পােয বই-এ দ্যরকদমর ইদকাটজ চচষার কো পদ শটছাম – 'লযাদা ইদকাটজ' আর 'ট প 

ইদকাটজ'। খুব কছাট্ট কদর বদে কগদ পটরদবদলর উপর ামটিক প্রভাদবর কো কখযশা ো কদর শুধু মােবমাদজর কযাদণর 

কো টচন্তা করা  'লযাদা ইদকাটজ'চচষা আর পটরদবদলর ককােও রকম রেবে ঘিাদোর আদগ োদে জীবজগদের 

ুেূরপ্রারী কী ফাফ দে পাদর কই ভাবো  'ট প ইদকাটজ'-র েলষে। আর এব টখদে টখদে মেিা ভীণ খারাপ 

দযশ টগদযশ ককব কাদে ভাটছ শ্রাবণী বযাোটজষর 'ুন্দরবে েলষে' কখার কলদ কটখকার বাবার কোটি, "মদে রাটখ পৃটেবীিা 

শুধুমাত্র মােুদর জেয েযশ।" 

 - েমযশন্তী োলগুপ্ত 
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এই ংখযাযশ - 

 

৯/১১, িাউন্ড টজদরা এবং কই টচটে 

– অপূবষ চদট্টাপাধযাযশ 

 

পাগদর কমাযশ – রটফকু ইাম াগর 

 

বেঘদরর কগরস্থাট – পীেম চদট্টাপাধযাযশ 

 

টজ কেল কম গো বটে যাযশ – কাঞ্চে কেগুপ্ত 
 

 

জীবদে প্রেমবার করটকং করদে টগদযশ ঘুদরটছদে কমকুণ্ড, ভযাট অফ 

ফ্লাওযশাষ, বদ্রীোরাযশণ, মাো, বুধারা, টত্রযগুী োরাযশণ, ককোরোে, 

গদোত্রী-কগামখু ও যমুদণাত্রী। টফদর এদ  াদযশটরর পাোযশ টদখ 

করদখটছদে ভ্রমদণর েীঘষ অটভজ্ঞোর কো। 

- বুীর কুমার রাদযশর ভ্রমণ ধারাবাটক 'টমাদযশর  াদযশটর'-র অটন্তম 

পবষ 'পদের কলদ যমদুোত্রীদে'' 

~  আরটলেগর ~  

নু্দরবে েলষে – শ্রাবণী বযাোটজষ 

 

 

 

টলাবেীর পাদ শ – েুীপ্ত মজুমোর 
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মণ তা বািনেয় তালা গ কথা নয়, মানুেষর সিত কােরর জীবনকািহিন। আর তাই মণ

কািহিন মেন ধু আন ই এেন দয় না, চােখর জল অথবা িতবােদর ভাষাও জািগেয় িদেত

পাের। টু িরজম ই াি র সহায়ক িব াপনী চারমাধ ম ছাড়াও মণ কািহিনর বড় পিরচয়

িব  সািহেত র একিট অন তম ধারা েপও। তমনই িকছু 'অন  মণ' কথা।

 

৯/১১, াউ  িজেরা এবং সই িচিঠ

অপূব庞딀 চে াপাধ ায়

অন ান  িদেনর মেতা সিদনও সে  বলায় টাইমস অফ ইি য়ার িনউজ চ ােনল খুেল বেসিছ। এই সময়টা এভােবই কােট আমােদর। বাংলা

িনউজ চ ােনেলর তুলনায় ইংেরিজ চ ােনেল দশ িবেদেশর অেনক বিশ খবর থােক, এটাই আমােদর পছে র। নীচু চয়াের বেস চ ােনলটা

খুেলিছ সেব। একিট খবর দেখই চমেক উঠলাম। খবরিট বার বার দখােনা হে । িনউ ইয়েক庞딀র ওয়া 庞딀  ড স ােরর িট ১১০ তলা বািড়েত

িট উেড়া জাহাজ এেস ধা া মারার ফেল আ ন ধের যায়। পৗেন  ঘ া বােদ বািড় িট তােসর ঘেরর মত ভেঙ পেড়। ওয়া 庞딀  ড স াের

উেড়া জাহাজ আছেড় পড়ার একিট িভিডও এবং বািড় িট ভেঙ পড়ার অপর একিট িভিভও বার বার দখােনা হি ল সব কিট চ ােনেল। সই

সময় িব িব িস এবং িস এন এন চ ােনল খুেলিছলাম যিদ বাড়িত িকছু সংবাদ পাওয়া যায়। বািড় িট ভেঙ পড়ার সােথ সােথই ওই অ লিট

ধাঁয়া এবং ধুেলায় ভের ওেঠ। রা ায় সব মানুেষরা ভীত হেয় ছাটাছুিট করিছেলন। সংবাদিট দখেত দখেত মনটা আশি ত হেয় পেড়।

আমােদর পিরবােরর জন ওয়ািশংটন িড িস–র কােছই থােক। এই কথাটা মেন হেতই চয়ার থেক উেঠ পড়লাম। ওেদর খাঁজ নওয়া দরকার।

আজ থেক দড় দশক আেগ সল ফােনর এত রমরমা িছল না। বািড়র কােছর টিলেফান বুেথ ছুেট গিছলাম কথা বলার জন । জানলাম ভাল

আেছ ওরা। মনটা শা  হেত িফের এেসিছলাম। গভীর রাত পয庞딀  টিলিভশেনর সামেন বেসিছলাম। পরিদন সকােল খবেরর কাগজ পেড় যতটা

স ব জানার চ া কেরিছলাম ঘটনািট কী ঘেটেছ।  

এই ঘটনার কেয়ক বছর পর গেবষণার কােজর

জন  িকছুকাল থাকেত হেয়িছল আেমিরকা

যু রাে র রাজধানী ওয়ািশংটন িড িস সংল

রকিভেল। আমােদর অ াপাট庞딀েমে র পােশই বাস

রা া। সকােল য বাস ধের িব িবদ ালয়

যতাম সিট আসত এেকবাের সিঠক সমেয়,

ঘিড়র সময় মলােনা যত। ধু এই বাস নয়,

সব বাস িলই এেকবাের িঠক সমেয় চেল

আসত। অসুিবধা হত যখন দখতাম বাস এক-

আধ িমিনট আেগ চেল এেসেছ। নােকর সামেন

িদেয় বাস চেল যত। তখন অেপ া করেত হত

পেরর বােসর জন । বােসর সুিবধা থাকার জন

বােস চেপই দাকান, বাজার, লাইে ির সব

জায়গায় যতাম। তেব উইক এে র বড়ােত

যাওয়ার সময় ব ুবা েবরা গািড় কের আমােদর

িনেয় যেতন। 

িনউ ইয়েক庞딀র কােছ িনউ জািস庞딀েত আমােদর ােমর এক জন কৃতী ছা  থাকত। িকছুকাল খড়গপুর আই আই িটেত পড়ােনার পর আেমিরকা চেল

আেস ীমান সুবীর [দাস]। কানও কােজর জন  ওেক ওয়ািশংটন িড িস আসেত হেয়িছল। আমােদর কােছ িদন িছল স সময়। কাজ সের

বািড় ফরার সময় আম ণ জািনেয়িছল িনউ জািস庞딀 যাবার জন । বেলিছল একিদন িনউ ইয়ক庞딀 শহর দখােব। 

ওয়ািশংটন িড িস থেক িনউ ইয়ক庞딀 শহর খুব বিশ দূর নয়। বােসই যাওয়া যায়। তাই িনউ ইয়ক庞딀 শহেরর এত কােছ থাকা সে ও িনউ ইয়ক庞딀 দখা

হেব না, সটা ভাবেত ক  হি ল। তাছাড়া গেবষণা কােজর ময়াদ শষ হেল দেশ িফের যেত হেব। দেশ িফের এেল ধু বড়াবার জন  িনউ

ইয়ক庞딀 যাওয়া আমােদর মত সাধারণ মধ িবে র পে  স ব নয়। তাই সুেযাগ খুঁজিছলাম। সই সুেযাগটা িমেলও গল। 

= 'আমােদর ছুꀱ欍' বাংলা আ㚂彪জ꤬煏াল �মণপি㇚ꚱকায় আপনােক ⽟得াগত জানাই = আপনার 額༆বড়ােনার ছিব-額༆লখা পাঠােনার আম㆓庙ণ রইল =

http://amaderchhuti.com/


পস াহ অে  শিন-রিববার ছুিট থােক। ভাবলাম

শিন-রিববােরর সে  আরও েটা িদন ছুিট পেল

সহেজই িনউ ইয়ক庞딀 ঘুের আসা যায়। তাই

গেবষণার কাজিট সই ভােব সংগিঠত কের য

অধ াপেকর ল াবেরটিরেত কাজ করিছলাম তাঁেক

িবষয়িট জানালাম। িতিন সানে  সায় িদেলন।

এটা তাঁর বদান তা তাই ীমান সুবীেরর কােছ

যাওয়া স ব হেয়িছল। যা া  কেরিছলাম এক

বৃহ িতবার সকােলই।  

ওয়ািশংটন িড িস থেক িচনা মািলকানাধীন

কা ািনর বাস যাতায়াত কের িনউ ইয়ক庞딀। 

হাউ  বা অন  কা ািনর বােসর ভাড়া িচনা

কা ািনর তুলনায় অেনক বিশ। তাই িচনা

কা ািনর বােসর িটিকট কেটিছলাম।

ওয়ািশংটন িড িস থেক িনউ ইয়ক庞딀 েশা মাইেলর

সামান  বিশ। এই পথটুকু যেত ঘ া িতেনক

লাগেব বেল বাস কা ািন জািনেয়িছল িক

আমােদর যেত চার ঘ া লেগিছল। িনউ ইয়ক庞딀

ঢুকেত গেল হাডসন নদী পার হেত হয়। হাডসন নদীর তলা িদেয় টােনল করা হেয়েছ। আমরা িল ন টােনল িদেয়ই ঢুেক পড়লাম িনউ ইয়ক庞딀

শহের। এটা একটা অিভ তা বেট ! 

পন  শেনর কােছ বাস থেক নামলাম। পন  শন থেক আমােদর  ন ধরেত হেব। সুবীর আমােদর জািনেয়িছল NJ Transit –এর

Northeast Corridor Line –এর  েন চেপ িনউ জািস庞딀 পৗঁছেত হেব।  শেনর নামও বেল িদেয়িছল সুবীর।  শেনর কােছই গািড় িনেয়

হািজর িছল স। সুবীেরর বাসা কনডাল পােক庞딀। এই কনডাল পােক庞딀ই রেয়েছ ভারত সবা ম সে র উ র আেমিরকা শাখার অিফস এবং

মি র। সুবীেরর বািড়র এেকবােরই পােশ। তাই সুেযাগ হেয়িছল মি র দশ庞딀ন করার। 

ী এবং ই ফুটফুেট িশ  কন া িনেয় সুবীেরর

সংসার। এেদর সে  বড়ই আনে  কেটিছল

কেয়কটা িদন। সুবীর জািনেয়িছল পরিদন

সকােলই আমােদর ি টন িব িবদ ালয় িনেয়

যােব আর শিনবার যাব িনউ ইয়ক庞딀। ওর কােছ

িছল গাইড বই। কী ভােব িনউ ইয়ক庞딀 ঘুের

দখব, এক িদেন কতটাই বা দখেত পারব, কী

কী দখব এই সবই ও-ই িঠক কের রেখিছল।

সুবীর সে  কের না িনেয় গেল িনউ ইয়ক庞딀

দখাই হত না। 

শিনবার সকােল বােস চেপ িনউ ইয়ক庞딀

পৗঁেছিছলাম। আমােদর িনউ ইয়ক庞딀 দখা 

হেয়িছল াচু অফ িলবািট庞딀 িদেয়। ােটন

আইল া  যাবার ল  াচু অফ িলবািট庞딀র পাশ

িদেয় যায়। ল  থেকই এই িবখ াত াচুিট দখলাম। ােটন আইল া  থেক িফের ল  ঘাট থেক রা া ধরলাম ওয়া 庞딀  ড স ার যাওয়ার

জন । রা ায় লাকজেনর িভড় কম। িনউ ইয়ক庞딀 শহর দখবার জন  মাথা খালা দাতলা (ডবল ডকার) বাস চেলেছ রা ায়। রা ার পােশ উঁচু

উঁচু বািড়। আমােদর মত সব দেশর লাক এই শহর দখেত রা ায় নেমেছন। কারও চােখ কােলা চশমা, কারও মাথায় টুিপ, কউ হাফ প া

পের জিগং করেত করেত রা ায় চেলেছন। তেব আমার ীর মত সীমে  িসঁ র আর শািড় পিরিহতা আর কাউেক দখলাম না। 

িকছু েণর মেধ ই পৗঁছলাম াচীরেঘরা সই

জায়গায় যখােন একদা ওয়া 庞딀  ড স ােরর

বড় বড় বািড় িল িছল। এই ানিটর একিদেক

ওেয়  ীট এবং আর একিদেক িলবািট庞딀 ীট।

জায়গািট পির ার করা হেয়েছ। ভেঙ পড়া

বািড় িলর িচ  আর নই। দমকল িবভােগর

কম庞딀ী আর ভেঙ পড়া বািড় িলর আবজ庞딀না যারা

পির ার কেরিছেলন তারা এই ানিটেক " াউ

িজেরা" নােমই ডােকন। রা ার ধাের বড় বড়

বােড庞딀 আটকােনা রেয়েছ ওয়া 庞딀  ড স ােরর

ভেঙ পড়ার ছিব। আর যাঁরা মারা গেছন

তাঁেদর নাম িল। পয庞딀টেকরা এখােন ভীড়

জমাে ন। এ িল দেখ আবার মেন পড়ল

২০০১ সােলর ১১ সে েরর ঘটনা।

আেমিরকান এয়ার লাইনস াইট ইেলেভেনর

একিট  ন এবং ইউনাইেটড এয়ার লাইনস

াইট ওয়ান সেভন ফাইেভর একিট  ন যথা েম ওয়া 庞딀  ড স ােরর নথ庞딀 টাওয়ার এবং সাউথ টাওয়াের আছেড় পেড়। এক ঘ া িবয়াি স

িমিনট পর একেশা দশ তলা বািড় িটই ভেঙ পেড়। সই সে  পাশাপািশ বািড় িলেতও আ ন লােগ। ভীষণ ভােব িত  হয় স িল। 

ঘটনার এখােনই শষ নয়। তৃতীয় একিট  ন, আেমিরকান এয়ার লাইনস াইট সেভি  সেভন প াগেনর (আরিলংটন কাউি , ভািজ庞딀িনয়া)

পি ম িদেক আছেড় পেড়। প াগেনর ওই অংশিট ভ ীভূত হয়। ইউনাইেটড এয়ার লাই  াইট নাইি  ি -র একিট িবমান ওয়ািশংটন িড

িস-র িদেক যেত িগেয় ভেঙ পেড় শ া সিভল, পনিসলভািনয়ায়। উিনশ জন হাইজ াকার সেমত িতন হাজার জেনর মৃতু  ঘেট এই

ঘটনা িলেত। মেন করা হয় এ িল আলকায়দা নামক আত বাদী সংগঠন ারা সংঘিটত হেয়েছ। সারা িবে র রাজৈনিতক পট পিরবত庞딀ন ঘেট এই

ঘটনায়।  



াউ  িজেরা অ লিট দেখ সুবীর আমােদর এ ায়ার  ট িবি ং িনেয় যােব বলল। াউ  িজেরা ছেড় সেব বর হেয়িছ, চােখ পড়ল একিট

অেপ াকৃত স  রা া। রা ার ই পােশ বড় বড় বািড় তাই সূেয庞딀র আেলা সরাসির রা ায় এেস পড়েত পায় না। ছায়াছ  অ ল। একিট বড়

বািড়, রা ার িদেক বড় গািড় বারা া। মেন পড়ল ায় চার দশক আেগর উ র কলকাতা। আম庞딀হা  ি েটর ই পােশর বািড় িলেত এই ধরেণর

গািড় বারা া থাকত। আজ স িল আর নই, বিশরভাগই ভাঙা পেড়েছ। এই ধরেণর একিট বািড়র গািড় বারা ার এক কােণ মাড়ার উপর

বেস এক মেন বই পড়েছন এক মিহলা। পােশ বেস রেয়েছ একিট বড় কুকুর। পাহারা িদে  মালিকনেক। একটু নজর কের দখেতই বুঝলাম

মিহলািটর বত庞딀মান আ য় এই রা া। মিহলােক সলাম ঠুকেতই হল। আ য়হীন মিহলা বেস বই পরেছন !! কী অসাধারণ মেনর জার। আজও

ভুলেত পািরিন এই ঘটনািট।  

চমেকর আরও িছল বািক, তখন বুিঝিন। আরও কেয়ক কদম এিগেয়িছ। রা ার পােশ একিট বািড়র দওয়ােলর িদেক চাখ পড়েতই মেন হল

িকছু যন লখা রেয়েছ। দাঁিড়েয় পড়লাম, দওয়ােলর কােছ িগেয়। লখািট পড়েতই আবার চমেক উঠেত হল। ভাবলাম এমনটাও হয় ! িনউ

ইয়ক庞딀 শহরে মী একজন িচিঠ িলেখেছন তার ি য় শহরেক উে শ  কের। এই িচিঠ লখা হেয়েছ ৯/১১ ঘটনা ঘেট যাওয়ার বশ িকছু কাল পের।

আমার কােছ এিট একিট কিবতা – প কিবতা নািক প কাব ? কী বলব? কেয়কটা লাইেনই িতিন তাঁর মেনর ভাব ফুিটেয়েছন। বিশ শে র

ব বহার করেত হয়িন। িক  যা বলার তাই বেলেছন।

Yo New York 

I hope you are feeling better 
I see that nasty scar is starting 

to heal… a… little. 

I will always prayer for your losses 

Stay Strong, You are still the 

greatest city in the world.

I Love You

এই িচিঠ যতবার পিড় অবাক হেয় ভািব এমন মানুষও রেয়েছ য িনেজর শহরেক এত ভালবােস! তাঁর কােছ শহেরর যন াণ রেয়েছ, স যন

ক  পাে । ক  লাঘেবর জন  সব庞딀শি মােনর কােছ াথ庞딀না করেতও কাপ庞딀ণ  করেব না স। আমার জানা নই এমন িচিঠ আর লখা হেয়েছ

িকনা। অনন  এই িচিঠ যত বার পিড় মাথা নত হেয় আেস অজানা প েলখেকর উে েশ । ক  হয় এেদেশর কথা ভেব। আজ সারা দশটা ভের

গেছ দশে াহীেত। িবেভদকামী শি  মাথা চারা িদে । বাক াধীনতার নােম মানুেষর মেধ  িবেভদ সৃি  করা হে । সাধারণ মানুষেক ভুল

বাঝােনা হে । এসব করা হে  উে শ েণািদত ভােব এবং একিট বড় গা ী এর সে  যু । জািন না কেব আমােদর রা মুি  হেব। কেব

এমন মানুষ জ ােব এেদেশ?

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

আড়ােল চেল যাওয়া টরােকাটার মি রিশ েক ক ােমরার দৃি েত পুন ার করাই তাঁর ভােলালাগা। পাশাপািশ িবিভ

প পি কায় মণ ও অন ান  িবষেয় লখা।
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মণ 阁抑তা বািনেয় 阁抑তালা গ কথা নয়, মানুেষর সিত কােরর জীবনকািহিন। আর তাই মণ

কািহিন মেন ধু আন ই এেন 阁抑দয় না, 阁抑চােখর জল অথবা িতবােদর ভাষাও জািগেয় িদেত

পাের। টু িরজম ই াি র সহায়ক িব াপনী চারমাধ ম ছাড়াও মণ কািহিনর বড় পিরচয়

িব  সািহেত র একিট অন তম ধারা েপও। 阁抑তমনই িকছু 'অন  মণ' কথা।

 

পাগেলর 阁抑মলায়

রিফকুল ইসলাম সাগর

কখনও কখনও 阁抑কানও রকেমর পূব퓏腘 পিরক না ছাড়াই 阁抑বিরেয় পিড়,শহর ছািড়েয় অিচন 阁抑কানও গাঁেয়র পেথ। এইেতা িকছুিদন আেগর

কথা,ঘিড়র কাঁটায় তখন রাত এগারটা ছুঁইছুঁই। ঘের িফরব িফরব করিছলাম। তখনই ব ু শািকল জানাল, াইেভট কার িনেয় 阁抑ভারেবলা মতলব

যােব। সে  যােব জাহা ীর ভাই। আমােকও যাওয়ার জন  খুব 阁抑জার করল। যাব না বললাম থেম। িক  তারপরই মন 阁抑দিখ যাই যাই করেছ।

যাব িক যাব না পুেরাপুির িস া  িনেত পারলাম না। বললাম,বাসায় িগেয় িঠক কির,তারপর জানাি । ঘের িফেরই িঠক করলাম ঘুেরই আিস।

ব ুেক যাি  বেল জািনেয় 阁抑দওয়ায় খুব খুিশও হল। খুব 阁抑ভার 阁抑বলা 阁抑মাবাইলটা 阁抑বেজ উঠল। ডাক পড়ল। িবছানা 阁抑ছেড় 阁抑বিরেয় পড়লাম।  

ঘিড়র কাঁটায় তখন 阁抑ভার পাঁচটা ায়। ঘ াখােনক পর ভাড়া করা গািড়েত শািকল আর জাহা ীর ভাইেয়র সে  রওনা িদলাম। রা া পুেরাপুির

ফাঁকা। শহেরর ঘুম ভাঙার আেগই আমরা 阁抑পিরেয় 阁抑গলাম। মহাখালী 阁抑থেক রওনা হওয়ার সময়ই জাহা ীর ভাই না া খাওয়ার কথা বেলিছল।

পের গািড়েত বেস কথায় কথায় কাচপুর ি জ চেল এলাম। াইভারেক জাহা ীর ভাই বলেলন, সামেন 阁抑কানও ভােলা 阁抑র ুেরে  থামােত,খুব

খুদা লাগেছ। খুদা অবশ  লাগারই কথা িতনজন নন প কথা বেলই যাি লাম। একজেনর মুখ 阁抑থেক আেরকজেনর 阁抑কেড় িনেয় 阁抑যন চলিছল

কথার িতেযািগতা। অবেশেষ 阁抑সই সামেনটা হেলা 阁抑মঘনা ি জ 阁抑পিরেয়। একিট 阁抑র ুেরে র 阁抑ভতের ঢুকলাম। নান িটর সােথ ডাল অড퓏腘ার কের

অেপ া করিছলাম। ওেয়টার বলল,নান িট হেবনা। পেরাটা হেব। জাহা ীর ভাই িকছুটা উে িজত গলায় বলেলন,যা আেছ তাড়াতািড় িনেয়

এেসা। কেয়ক িমিনট পর পেরাটার 阁抑 ট আর ডােলর বািট সামেন 阁抑রেখ 阁抑গল ওেয়টার। খাবার 阁抑দখেত িছল আকষ퓏腘ণীয়। 阁抑খেয়ও আমরা সবাই

স । সব 阁抑শেষ চা-পান কের উেঠ পড়লাম।  

দাউদকাি  ি জ 阁抑পিরেয় ডান িদেক ীরােয়র চর রা ায় ঢুকলাম। সামেন িবশাল বড় এক াক। 阁抑গাটা রা া দখল কেরেছ। াকিটেক

ওভারেটক কের সামেন যাওয়ার মেতা ফাঁক 阁抑নই রা ায়। াক একটু যায়,একটু থােম। িপছন িপছন আমােদর গািড়। এভােব 阁抑যেত 阁抑যেত াকিট

সামেন িগেয় ডানিদেকর আেরকিট রা ায় ঢুকল। আমরা 阁抑সাজা চললাম। ােকর িপছেন আটকা পের  িমিনেটর পথ 阁抑যেত আমােদর সময়

লাগল ায় পেনর িমিনট। এবার একটাই পথ তেব আঁকাবাঁকা। 阁抑য জন  কম গিতেত গািড় চালােত হি ল। ায় পাঁচ িক.িম. পথ 阁抑পিরেয় গািড়র

চালক মুখ খুলেলন। এক এক কের বলেত  করেলন,এই পেথ পূেব퓏腘 কেব কেব এেসিছেলন। তার সে  পেথ িকছু িকছু জায়গা 阁抑দিখেয়

বলিছেলন, িতিন এখােন এেসেছন,阁抑সখােন এেসেছন। এরপর আমরাও তােক নানারকম  করিছলাম। যাি লাম 阁抑লংটার 阁抑মলা নােম খ াত

হযরত 阁抑সােলমান শাহ (র:)-এর মাজাের। গািড় চালেকর কােছ 阁抑সােলমান শাহ (র:) স েক퓏腘 জানেত চাইলাম। বলেলন, '阁抑সােলমান শাহ

উপমহােদেশর একজন খ ািতমান আউিলয়ার দািবদার। িতিন 阁抑পাশাক পিরধান করেতন না আর তাই 阁抑লংটা বাবা নােমও পিরিচত। তার জীবেনর

অিধকাংশ সময় কািটেয়েছন মতলেবর িবিভ  অ েল। িবেয় কেরিছেলন নারায়ণগে । সারােদশ ঘুের 阁抑বড়ােলও মতলেবর 阁抑বলতলীেত

阁抑বিশরভাগ সময় থাকেতন। ওরেসর সময় এই 阁抑বলতলীেত ল ািধক মানুেষর সমাগম হয়। আেশ-পােশর কেয়ক ামজুেড় ভে রা থােকন।

কেয়ক বগ퓏腘িকেলািমটার জুেড় বেস ভা ারী, মারফতী ও বাউল গােনর আসর। এছাড়া িত বৃহ িতবারও গােনর আসর জেম। অেনেক এ

আসরেক 阁抑লংটার 阁抑মলা, পাগেলর আসর, পাগেলর 阁抑মলাও বেল।'  

= 'আমােদর ছু簳' বাংলা আ沶똷জ⠄뺩াল 鉸墶মণপি땠㼇কায় আপনােক 칿ଶাগত জানাই = আপনার 챱বড়ােনার ছিব-챱লখা পাঠােনার আম�ᖠণ রইল =
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阁抑লংটার 阁抑মলা স েক퓏腘 আেগও অেনেকর কােছ

েনিছলাম। প -পি কােতও অেনক 阁抑লখা

পেড়িছ। তেব এবারই থম যাওয়া। ীরােয়র চর

阁抑থেক ায় দশ িকেলািমটােরর 阁抑বিশ পথ িভতের

এেস খাড়া একিট ি জ পড়ল। স বত এিট

বাগারবাড়ী ি জ। ি জ 阁抑থেক িদেক িট পথ

阁抑দখেত 阁抑পলাম। আমরা বাঁ িদেকর রা ায়

এেগালাম। সব িমিলেয় দাউদকাি  ি জ 阁抑থেক

ায় পঁিচশ িক.িম. পথ 阁抑পিরেয় একটু দূর 阁抑থেক

阁抑চােখ পড়ল, 'িতনিট িমনার। বুঝেত পারলাম

চেল এেসিছ 阁抑বলতলী। গািড় িনেয়ই সরাসির ঢুেক

阁抑গলাম মাজার 阁抑গেটর সামেন। লাল ইট িবছােনা

িপচ ঢালাই িবহীন পথ। 'পােশ গামছার 阁抑দাকান।

মাজার 阁抑গেটর কাছাকািছ আগরবািত, 阁抑মামবািত,

িফেত, সে শ ও তবারেকর 阁抑দাকান। 阁抑দখেত

阁抑পলাম মাজােরর মূল ভবেনর 阁抑সৗ য퓏腘 বৃি র কাজ

চলেছ। ভ েদর আনােগানা এেকবােরই 阁抑চােখ

পড়ল না। হােত 阁抑গানা কেয়কজনেক 阁抑দখলাম

মাজার িজয়ারত করেছন। 'একজনেক 阁抑দখলাম 阁抑মামবািত ািলেয় িদেয় হাত 阁抑পেতেছন। তেব 阁抑বলা গড়ােল মানুেষর আনােগানা বাড়েব বেল

মেন হল। ভাগ বসত 阁抑সিদন িছল বৃহ িতবার। আর তাই িঠক করলাম রাত পয퓏腘  阁抑থেক গােনর আসর 阁抑দেখ যাব।  

এবার 阁抑সখান 阁抑থেক 阁抑বিরেয় চেল 阁抑গলাম সা ল াপুর। শািকেলর এক আ ীয়র বািড়েত। 阁抑বলতলী 阁抑থেক পাঁচ িমিনেটর পথ। পুের 阁抑পট শা

কের আবার 阁抑বর হলাম। এবােরর গ ব  ষাটনল ল ঘাট। সা ল াপুর 阁抑থেক ঘ াখােনক সময় লাগল। িপচঢালা পথ 阁抑থেক 阁抑নেম কােঠর

সাঁেকােত 阁抑হঁেট ল ঘােট েবশ করেত হয়। 阁抑হঁেট যাওয়ার সময় সাঁেকার নীচ 阁抑থেক একজন মিহলা ডাকল। তািকেয় 阁抑দিখ জন মিহলা 阁抑নৗকায়

মাছ ধেরেছ। আমােদর মাছ 阁抑দিখেয় িজ াসা করল,িকনব নািক? কথায় কথায় যখন তারা জানল আমরা ঢাকা 阁抑থেক এেসিছ, মােছর দাম চাইল,

১৮০০ টাকা। যার দাম িকনা খুব 阁抑বিশ হেল ৪০০ টাকা হেব। আমরা কথা না বািড়েয় এিড়েয় চেল 阁抑গলাম। ল ঘােট দীঘ퓏腘 সময় কাটল। িত

আধঘ া পর পর ঘােট ল  িভড়েত 阁抑দখলাম। ল েলা এেকবােরই 阁抑ছাট 阁抑ছাট। নারায়ণগ  阁抑থেক চাদপুর। আবার চাদপুর 阁抑থেক নারায়ণগ

যাওয়ার পেথ 阁抑ছাট এ ল েলা এখােন 阁抑ভেড়। বড় এবং বিরশালগামী দূর পা ার ল েলা এখােন দাঁড়ায় না।  

স ার হওয়ার পর ষাটনল 阁抑থেক সা ল াপুর

阁抑পৗঁেছ 阁抑বলতলীর িদেক যাওয়ার পেথ গান

বাজনার আওয়াজ কােন আসিছল। 阁抑সখােন 阁抑পৗঁেছ

阁抑দখেত 阁抑পলাম পুেরাপুির জমজমাট অব া। নানান

িকিসেমর মেনােরাগী 阁抑চােখ পড়ল। ধু পু ষই

নয় মিহলার সংখ াও অেনক। মূল মাজার দালান

ব তীত পােশর একিট কের বড় ক  িবিশ

আলাদা আলাদা দালােনর 阁抑ভতের বেসেছ গােনর

আসর। এেককটা দালােনর 阁抑ভতর আলাদা

আলাদা গােনর দল। িভ  িভ  গান গাইেছ।

বাজেছ তবলা, 阁抑ঢাল, বাঁিশ, হারেমািনয়াম। গােনর

তােল তােল 阁抑কউ 阁抑কউ দাঁিড়েয় মাথা নাড়েছ,

阁抑কউ বেস 阁抑চাখ ব  কের তােল তােল মাথা

নাড়েছ। আবার 阁抑কউ দাঁিড়েয় গােনর তােল তােল

শরীর নাড়াচাড়া করেছ। 阁抑কউ 阁抑কউ ধু হাততািল

িদে । 阁抑ভতের ফ ান ব । লেছ আগর বািত,

阁抑মামবািত। সব দালােনর 阁抑ভতেরই একই িচ

阁抑দখেত 阁抑পলাম। সব আসেরই পু েষর সে  ায়

সমান সংখ ক নারীেদরও তােল তােল নাচেত 阁抑দখলাম। ঘুের ঘুের 阁抑দখার সময় ল  করলাম, একিট দালােনর 阁抑ভতর গােনর আসেরর

মাঝামািঝ দাঁিড়েয় লাল শাট퓏腘 পরেন একজন পাগল। মাথায় চুল 阁抑নই। থেম 阁抑দিখ বাদ যে র তােল তােল 阁抑চাখ ব  কের মাথা নাড়াচাড়া করেছ।

এভােব কেয়ক িমিনট পর পর 阁抑স 'হাত উিঠেয় 阁抑সাজাসুিজ ছিড়েয় িদেয় িচৎকার করার সে  সে  নাচেতও লাগল। তারপর আবার আেগর

মেতা দাঁিড়েয় মাথা নাড়াচাড়া করেত থাকল।  

মাজার এলাকায় 阁抑দাকান েলােত 阁抑যেকানও পণ  িকনেত প ােকেট 阁抑লখা মূেল র 阁抑চেয় ই 阁抑থেক পাঁচ টাকা 阁抑বিশ িদেত হল। একটু পর গান

বাজনার আওয়াজ এেকবােরই ব  হেয় 阁抑গল। 阁抑দখলাম সব েলা আসেরর 阁抑ভতেরই সবাই খাওয়া-দাওয়ায় ব । এরপর আবার গান বাজনা হেব

িকনা তা 阁抑দখার জন  আর অেপ া করলাম না। বািড় 阁抑ফরার জন  গািড়েত উেঠ পড়লাম।

阁抑পশায় সাংবািদক রিফকুেলর বািড় বাংলােদেশ। জাতীয় 픢湮দিনক পি কার ফান ম াগািজেন রম  阁抑লখার

মধ  িদেয় 阁抑লখােলিখর । বত퓏腘মােন অনলাইন িভি ক কাটু퓏腘ন ম াগািজন 'টুনস ম াগ বাংলা' স াদনা

সহ 阁抑বশ িকছু জাতীয় পি কায় িনয়িমত কলম ধেরন। পাশাপািশ যু  রেয়েছন নানান সাং ৃিতক ও

সামািজক সংগঠেনর সােথ। মণ, আ া ও ছিব 阁抑তালা তাঁর পছে র িবষয়।

 

http://tellafriend.socialtwist.com/


 

মণ 嗯ᕰতা বািনেয় 嗯ᕰতালা গ কথা নয়, মানুেষর সিত কােরর জীবনকািহিন। আর তাই মণ

কািহিন মেন ধু আন ই এেন 嗯ᕰদয় না, 嗯ᕰচােখর জল অথবা িতবােদর ভাষাও জািগেয় িদেত

পাের। টু িরজম ই াি র সহায়ক িব াপনী চারমাধ ম ছাড়াও মণ কািহিনর বড় পিরচয়

িব  সািহেত র একিট অন তম ধারা েপও। 嗯ᕰতমনই িকছু 'অন  মণ' কথা।

 

বনঘেরর 嗯ᕰগর ািল

পীতম চে াপাধ ায়

বন আ ানার শরীের চা মােসর অিভঘাত থােক। 嗯ᕰয টুকু ছুড়ুক পুড়ুক বন 嗯ᕰমেখিছ - ৃিতর 嗯ᕰসসব অভয়ারেণ র আবেহ এই আ ানা েলার

আদর িছল অগাধ। চাঁদনী রােত এমন 嗯ᕰকানও ঠাঁই 嗯ᕰজাটােল 嗯ᕰবানাস িহেসেব অনািবল রবী নাথ এেস যান - 嗯ᕰহাক 嗯ᕰবসুেরা - পদꮻ眯া বদল -

িমিলেয় িদলাম গলা। আবার যখন 嗯ᕰজাছনািবরহী অমাবস া - বাংেলার রা া 嗯ᕰচনায় 嗯ᕰজানািক িমিছল তখন তার অন  প। প াঁচার ডানায় জমা

গাঢ় আঁধাের 嗯ᕰটর পাই এখােন জীবনান  আেছন - আিম আসার 嗯ᕰঢর আেগ 嗯ᕰথেকই। 

অিফেসর অফিসজেন ম ােনজ করা ছুিট - তখন যখন ছুিট - 嗯ᕰসসব সময় এমন িহেসব 嗯ᕰমেলনা। তেব বন বাংেলার সে  একসােথ ান 嗯ᕰমেখিছ

িব র। 嗯ᕰমেঘর পাড়ায় – ভালুকপং-এ িজয়াভরিলর পােড়। 嗯ᕰসটা 嗯ᕰবশ রাজকীয় ব াপার স াপার - িক  রাজকেন  বেল িক তার মনেকমন 嗯ᕰনই?

স া হওয়ার আেগ আেগ উেড় যাওয়া একলা বুেনাহাঁস 嗯ᕰদাতলার বারা ার সামেন মুখ ঘুিরেয় বেলিছল - র না আিম আর আসব না -

শীতকাল 嗯ᕰকাথায় তখন। এই খবরটা 嗯ᕰপেয়ই জারেদৗসী অিভমােন ফুেল ওঠা অকালৈবশাখী - বন আ ানার মনখারাপ এত সু র হেত পাের? 

িকছু জ ল ুল পালােনা 嗯ᕰমাহনবাগান মাঠ - দল

嗯ᕰবঁেধ না 嗯ᕰগেল মজা 嗯ᕰনই - 嗯ᕰছা  সমেয় অপার

嗯ᕰ ারিফেলর টািকলা। সারা ায় শালবেনর মেধ

িদেয় যখন জীপ চেলেছ ডিট খুেল - তখন িক

জািন এমন 嗯ᕰঘার েগꮻ眯র মেধ  嗯ᕰপেয় যােবা

অলীক অ াে ািদিত! কােঠর বাংেলার িঠক িপছন

িদেয় 嗯ᕰঘর িদে  মাঝ বষꮻ眯ার উথাল পাথাল

嗯ᕰকােয়ল নদী। যার 嗯ᕰপেট পােশর আেরকটা

কেটেজর বারা া আর 嗯ᕰশায়ার ঘরও। িকছু বুেনা

ফুল শ ের াওয়ার ভােসও মাপ মত হাসেত

জােন। এ বাংেলার সামেনর 嗯ᕰটিনস 嗯ᕰকােটꮻ眯

অবেহলার ঘােসর সাইড - 嗯ᕰবস - াম লাইন।

তারও পের 嗯ᕰঢউ 嗯ᕰখলােনা বুেনাফুেলর চ রটা -

নাইন 嗯ᕰহাল গ  াউ । এমন বাংেলায় বৃি

আড়াল কের আনা িবিরয়ািনেত অিবকল

পাকꮻ眯সাকꮻ眯ােসর আিভজাত । সে র আ ার

আবেহ িচতাবােঘর গ  - অ  শ ের সে হ -

আর অেনকটা িমেঠ বনিবলাসী ভয়! িসগােরট

嗯ᕰখেত 嗯ᕰবেরােলও সে  嗯ᕰকউ থাকেলই ভােলা! মাঝ রােত ব ুর ডােক ভেয় ভেয় বারা ায় -িক 嗯ᕰযন একটা 嗯ᕰহঁেট 嗯ᕰগল - আের ধু  - 嗯ᕰচেয় 嗯ᕰদখ -

এমন চাঁেদর আেলা! 

= 'আমােদর ছু⌱쮥' বাংলা আ㩹䃏জ♯াল ⪪萠মণপি簾횢কায় আপনােক 㥿恐াগত জানাই = আপনার ꨙ冖বড়ােনার ছিব-ꨙ冖লখা পাঠােনার আম⅑㎷ণ রইল =

http://amaderchhuti.com/


কখনও িবক ও পির মী হেয় ওেঠ 嗯ᕰবাধ হয় - আর

সফল হয় ধানেক ছািপেয় যাওয়ার ক ।

পািনেঝারার নতুন বাংেলায় 嗯ᕰযেত হয় মূল িভআইিপ

嗯ᕰঠক বাংেলার পাশ িদেয় - ঘন জ েলর মেধ  িদেয় ৪

িকিম 嗯ᕰবপেথ গািড় চািলেয়। সামেন একটু নীেচ মূিতꮻ眯

নদীর েপার হাঁসুিল আর িদগে  ডুয়ােসꮻ眯র অেমাঘ

ল া ে প, পাশ 嗯ᕰথেক কাকু বেল উঠল –

"দূরাদয় িনভস  ত ী তমালতালীবনরািজনীলা"।

সারািদন 嗯ᕰয জ েল বীরপু ব হাঁটাহাঁিটর পর িকসু

嗯ᕰপলাম না – আফেশাস - সুযꮻ眯 পােট বসেল 嗯ᕰসখােনই

嗯ᕰহঁেসারাম ঁিশয়াির খতম। তখন রাত ভিতꮻ眯 অন রকম

ভয় আর অেচনা শ  – না 嗯ᕰদখা 嗯ᕰলপাডꮻ眯 - না নেত

পাওয়া হািতর িনঃশ  嗯ᕰহঁেট আসার 嗯ᕰথেক িক সহেজ

আগেল রােখ - এই বননীড়। িদেনর 嗯ᕰবলা 嗯ᕰসখােন

হেরক পিরযায়ী মানুষজেনর িভড় - রাত হেলই তার

হাতায় 嗯ᕰচয়ার েলা িশিশের ান কের 嗯ᕰনয় একা।

আধেখালা দরজায় মুখ বািড়েয় সাবধােন ািণত হয়

嗯ᕰফরাির জীবন। 

রােতর খাবার 嗯ᕰখেত 嗯ᕰবেরায় 嗯ᕰকউ হােত আর 嗯ᕰকউ 嗯ᕰকউ 嗯ᕰচােখ টচꮻ眯 লাইট িনেয় - সাবধােন। ঘােসর ওপর খসখেস হঠাৎ িকছু সের যাওয়ার

আওয়াজ জ  嗯ᕰদয় কত 嗯ᕰয সিপꮻ眯ল ক নার! 

বনঘেরর 嗯ᕰগর ািল - সবুজ অ র - 嗯ᕰভজা ে র রা াঘের গ  嗯ᕰফঁেদ বসেল চিরে র অভাব হয়না। িক  嗯ᕰসই চির  েলােক একসােথ 嗯ᕰগঁেথ

রােখ 嗯ᕰয আেলার আলিপন তােদর গােয় সমেয়র জং 嗯ᕰলেগ যায়। তার পর 嗯ᕰকানও একটা জানলা - বা একলা অেপ ার বারা া িদেয় ড়মুিড়েয়

ঢুেক পেড় - আমায় মুেড় 嗯ᕰদয় 嗯ᕰ  ৃিতর আ ের চাদের! 

শে  আ য় িনই আর িফের যাওয়ার িত িত েলােক 嗯ᕰফর 嗯ᕰরাদ খাওয়াই - রাত হেল 嗯ᕰঘালােট 嗯ᕰজ াৎ াও।  

িফসিফস কের বিল - িফের আসব।

পীতম চে াপাধ ায় কমꮻ眯সূে  আইিডিবআই 嗯ᕰফেডরাল লাইফ ইনিসওের -এর 嗯ᕰ িনং ম ােনজার। ভােলাবােসন 嗯ᕰবড়ােত,

পািখ 嗯ᕰদখেত আর তােদর ছিব তুলেত। জ ল সব চাইেত ি য়। 嗯ᕰলখািলিখ করেতও ভােলা লােগ। চরম আ াবাজ। 

嗯ᕰদেখন ভূ-পযꮻ眯টেনর।।

 

 



 

মণ �তা বািনেয় �তালা গ কথা নয়, মানুেষর সিত কােরর জীবনকািহিন। আর তাই মণ

কািহিন মেন ধু আন ই এেন �দয় না, �চােখর জল অথবা িতবােদর ভাষাও জািগেয় িদেত

পাের। টু িরজম ই াি র সহায়ক িব াপনী চারমাধ ম ছাড়াও মণ কািহিনর বড় পিরচয়

িব  সািহেত র একিট অন তম ধারা েপও। �তমনই িকছু 'অন  মণ' কথা।

 

িজ  �দশ �ম গ া বহিত হ ায়

কা ন �সন

কলকাতা, ডায়ম হারবার, রানাঘাট... িত ত। 

এ আর এমন মুশিকল িক! 

আপিন যিদ '�কাথায় যাি 'র �থেকও �বিশ ই ােরে ড থােকন 'িকভােব যাি ', '�কাথা �কাথা িদেয় যাি ' আর 'কােদর সে ই বা যাি '

এসম  খুঁিটনািটেত, তেব জািনেয় রািখ ওই িত ত যাওয়ার কাছাকািছ �রামা কর জািন蔲র স ান এখন আমার ঝুিলেত। আপিন চাইেলই

�বর করেত পাির ঝুিল �থেক �বড়াল। 

আ া �বশ! অতই যখন �ঝালা-ঝুিল করেছন, তাহেল এই িনন... ওমা �বড়াল হেয় �গেছ চশমা! �বশ, �চােখ এঁেট বসুন তেব, আিম

িটিকটটা �কেট �ফিল তাড়াতািড়। 

আের মশাইরা কেরন িক... ভুেলও ওই য টায় চাপেত যােবন না, ওটা টাইম �মিশন। ওটায় কের এখন আমায় চার মাস পাে  �যেত হেব,

তেবই-না �সই �রামা কর িত ত যা ার িটিকট পাব। 

এইটুকুেতই �চাখ কপােল তুলেল িক'কের চেল... আজকাল এছাড়া আর উপায় িক বলুন! এই ধরেনর ট-বলেত-পুট �তা আর িটিকট

পাওয়া যায় না। মাধ িমেকর ি পােরশন আর হিলেডেত � েনর িটিকট পাওয়া একই রকম চােপর। তার ওপর আবার িটিকট ক াে েলশন

চাজ蔲 এখন এমন �য মেন হেব �কেট রাখা িটিকটটারও একটা িবমা কিরেয় রািখ, যিদ �কােনা কারেণ �শষ মুহূেত蔲 �যেত না-পাির! 

তেব িচ া করেবন না একদম, পুরেনা হাওড়া � শেনর একপােশ পেড় থাকা ১৪ নং াটফেম蔲 িগেয় দাঁড়ান, আিম ট কের যাব িঠক চার

মাস আেগ, আর পুট কের িফরব কনফাম蔲ড িটিকট িনেয়। 

আিম িক  জানতাম িঠক এই কথাটাই উঠেব। আের মশাইগণ, টাইম �মিশেন ধু টাইেমর এপার-ওপার করা যায়, জায়গার এপার-ওপার

করেত ইি য়ান �রলই ভরসা। আরও ভরসার কথা এই �য সরকার �থেক িব াপন �দওয়া হেয় িগেয়েছ এর মেধ ই, এমন ব ব া(!)

�নওয়া হেত চেলেছ িটিকট বুিকং, ক াে েলশন ইত ািদেত, �য-�কউ �রল মণ মন  ক'�র �যন িবফল মেনারথ না হয়। (যিদও

এইসব...এবং আরও আরও এইসব ভীষণ রকম কায蔲করী পদে েপর সুফল স েক蔲 �বিশর ভাগ অিশি ত আহা ক ভারতবাসীেক �সাজা

সরল ক'�র �বাঝােত িগেয় ভারত সরকােরর �বশ ভােলাই ব য় হেয় যাে  চাের, িব াপেন।) আপাতত িব াপেনর বু  িনেত বুক �বঁেধ

পািড় িদলাম টাইম �মিসেন, িঠক চার মাস আেগ... 

# 

# 

# 

এেতা কেরও পারলাম না, বুইেলন। িডেস র ২৫ িটিকট �নই 

২৬ িটিকট �নই 

২৭ িটিকট �নই 

অগত া এেগােত লাগলাম 

২৪ িটিকট �নই 

২৩ িটিকট �নই 

২২-এ িগেয় সকােলর ফলকনামায় িটিকট �পলাম। 

এখন, ২২ তািরখ যাওয়া মােন িদনটা পুেরা � েনই। �গাপালপুের �হােটেল ঢুকব যখন তখন িডনােরর অড蔲ার িনেত আসেব। আর �সখােন

মা  ২৩ তািরখটা �থেক ২৪-এর রােতই �ফরার � ন (২৫�শ িডেস র ছুিট। ওই িদনই িফরেত চাইিছ। নানান ঝােমলায় যিদ � ন �লট

কের, অিফস কামাই যাওয়ার ভয় �নই। তাছাড়া নােছাড় িটেন জুেত �যেত খািনক মানিসক িতর জন  ২৫ তািরখটা হােত রাখা)। 

আর �সইজেন ই খুব-কের চাইিছলাম ২১ রােত যিদ রওনা �দওয়া �যত, আর ২২ সকাল সকাল �চক ই  ... তাহেল খািনক হেলও ২২,

= 'আমােদর ছুꀱ欍' বাংলা আ㚂彪জ꤬煏াল �মণপি㇚ꚱকায় আপনােক ꩺ죖াগত জানাই = আপনার 額༆বড়ােনার ছিব-額༆লখা পাঠােনার আম㆓庙ণ রইল =
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২৩, ২৪ ছুিটটা মালুম �হাত অ া  িল । 

�কানও � েন �কানও িটিকট �নই! 

একবার ভাবলাম টাইম �মিসনটাই িক টাইম �ফ   করল নািক? ২১�শ িডেস র রাি েবলার �যেকােনা পুরগামী � েন, ি পাের (এিস

আজকাল আেগ ফুিরেয় যায়) মা  চারেট িটিকট �পলাম না! 

ও হ াঁ, নামটা পুর, �ব  রামপুর নয়; ওখােন �পৗঁেছ �রল � শেন �দেখিছ, ইংরািজ ও িহি েত পুরই �লখা িছল। ওিড়য়ােতও �লখা

িছল, তেব তা আমােদর কােছ অথ蔲হীন। যাই �হাক াপা কু ার মেতা �হিদেয় মরিছ যখন িটিকেটর জন  তখন আমােদর িতল মা  হেলও

আশার বািত �দখাল �য � নিট �সিটই একদা কলকাতা �থেক ডায়ম  হারবার হেয় রানাঘাট হেয় িত ত িনেয় �যত মা  �সায়া ঘ ায়!  

আর এখন স ােহ একিদন মা  (হাওড়া �থেক �সামবার) সুদূর মজ  ফরপুর �থেক �ছেড় হাওড়া হেয় ভাইজ াগ হেয় �চ াই হেয়... ... ... 

� ন নং. ওয়ান ফাইভ টু টু এইট, মজ  ফরপুর – ইয়  য় পুর এ ে স। 

না, ক  ফাম蔲ড িটিকট হল না তবু, আর.এ.িস. ১১,১২,১৩,১৪। �তা িভ অ া! চার মাস সময় আেছ, একটু একটু কের এেগােলও চলেব।  

তবু জািন না �কন, আমােদর চারজেনর মেধ  একজন 'মজ  ফরপুর' েন নাক িসঁটকাল! বািকরা সবাই খুব এ াইেটড। অিফেস দরখা ,

�হােটল বুক সব সাত তাড়াতািড় সারা। এমন কী �বড়ােত �বরেনার 'িদন আেগই যখন �পাটলা ভাির করায় ব  (�হােটেল �ফান কের

একবার আলেগােছ �জেনও িনলাম �য শীত �নই �গাপালপুর-অন-সীেত) িঠক তখনই �মাবাইেল এস.এম.এস ঢুেক �গল ইি য়ান �রেলর

তরফ �থেক, কনফাম蔲   িটিকট উইথ বাথ蔲 ও �কাচ না ার। বুিকং াটাস বলেছ একজন দলছুট S9-এ। বািকরা S4। িনেজেদর মেধ  এও

আেলাচনা কের িনলাম, � েন উেঠ S4-এর কাউেক বেল অ াডজা  কের �নওয়া যােবখন S9-এ যাওয়ার জন , আর একা ই যিদ রািজ

না-হয়, তাহেলও িচ ার িকছু �নই, একরােতর �তা িক  সা। আমােদর তখন ডগমগ আ াদ। পুের রাইট টাইম সকাল সােড় নটা

(৯-৩৫)। �সখান �থেক অেটা ধের �গাপালপুর-অন-সী'�ত �হােটল সীসাইড ীz কত ণ আর... �বলা এগােরাটার মেধ  স-মু- -ও-ও-

ও-ও...। 

# 

আমােদর এসব �ছাট �ছাট আ ের চাওয়া িল ল  কের অলে  িযিন িমচিক িমচিক হােসন, তাঁর সােথ একবার �ল  ট অ া  রাইট

ডুেয়েল যাওয়ার ই া রইল। 

� ন নং. ওয়ান ফাইভ টু টু এইট,

মজ  ফরপুর – ইয়  য় পুর এ ে স ঘিড়

ধের কাঁটায় কাঁটায় বাইশটা প া েত ১৪ নং

াটফম蔲 �ঘেষ দাঁড়াল। তার আসা... এেস

দাঁড়ােনা �দেখ ভােলা �ঠকল না। মেন মেন

খািনক দেম �গেলও বুঝেত িদলাম না। �য

নাক-িসঁটেকিছল, �স আরও খািনক িসঁিটেয়

�গল, তােক সা না িদলাম, 'হাওড়ায় �তা

খািল হেব, তাছাড়া আমােদর �তা কনফাম蔲ড

িরজােভ蔲শন, িচ া কী!' সা না িদলাম বেট

তেব গলায় �তমন �জার �নই। � ন থামেত

এস �ফার ল  কের এেগােত লাগলাম।

�জনােরল ক াট蔲েম েলা �পেরােনার কােল

জানলা িদেয় �ভতরটা �য- প ঠাহর হল, �যন

�দওয়ািলর আেগ ও াদ কািরগর �দাতলা

তুবিড় বািনেয়েছ মশ া �ঠেস। ধু মুেখর

কােছ তারাবািতর আ নটা ধরা বািক। তখনও মেন মেন েবাধ িদি , িরজাভ蔲 ক াট蔲েমে  এরকম িভড় হেব না িনঘ蔲াত। পা �যন সরেছ

না, িক  �টেন িনেয় চেলিছ... উপায় �নই, ক  না কিরেল �কমেন আিসেব 'অে  িদন'? 

এস-�ফার 

দরজার মুখটায় এেস দাঁিড়েয়িছ। �পছন �থেক

�কানও �ঠলােঠিল �নই, কারণ �লাকই �তা

�নই াটফেম蔲। ধু কামরার দরজাটা

�ভজােনা। আিম এিগেয় িগেয় ঠ ালা িদলাম।

�লাহার দরজা অেধ蔲ক হাঁ হেয় আটেক �গল

িকেস �যন �লেগ! আধফািল যা দৃি েগাচর

হল, �মাটা �বডকভাের এপার-ওপার বাঁধা

একিট হ ামক! (সমুে র এখেনা �ঢর �দির,

হাওড়ােতই সমু পােড়র একিছেট আভাস

�পলাম)।  

দরজা িদেয় উেঠই ডান হােত �য একিট বসার

িসট থােক তার ওপেরর �কােনা জায়গা �থেক

�টেন আড়াআিড় বাথ েমর দরজার সামেনর

�কােনা একটা আংটায় বাঁধা এক অত া য蔲

�মাহন-�ঝালা। আিম থতমত �খেয় দাঁিড়েয় পড়লাম দরজার বাইেরই, এ িজিনস নতুন �দখিছ... আর আমােদর মেধ  �থেক �সই-একজন

�ফেট পড়ল, "আিম বেলিছলাম...আিম বেলিছলাম...।" আমরা বািক যারা তােক খুব কের আ  কেরিছলাম, তােক আর �বিশ বলেত না-

িদেয় এবং একবার মা ও তার িদেক দৃকপাত না-কের, কামরার �ভতের িনেজেদরেক মালপ  সেমত জা  ঁেজ �দওয়ার �চ া �দখেত

লাগলাম। 

থমতঃ িনেজেদর �মাড অফ মাই  �চ  হেয় �গল ত। মুখ খুলেলই িহি  �বেরাে , �স �যমনই �হাক। �সই �ঝালােক �কানও একিট

ঘুম  লাশ সেমত ঁিতেয় খািনক জায়গা কের এিগেয় �গলাম েন েন ই পােয়র পাতা। িসট না ার ঊনস র-স র ইত কার। অথ蔲াৎ

�বিশ �ভতের ঢুকেত হেব না, এেকবাের সামেনই...পাওয়া �গেছ েটা আপার আর একটা িম  ল। এস-নাইেন �যটা �সটাও িম  ল। িক



�যখােন পা-িদেয় টুক কের বিডটা � স করব বােথ蔲, চলােফরা করার �সই স  প ােসজটায়, �মেঝেত পাশাপািশ �সঁেট েয় আেছ 'জন!

এবং তােদর ধা া িদেয়ও জাগােনা যাে  না। এই পয蔲  এেসই আমােদর �মােম  অফ ইনািশ蔲য়া থমেক �গল। দাঁিড়েয় পড়লাম। এভােব

হেব না। আমােদর সামেন-�পছেন-উপের-নীেচ...সব蔲  �লাক আর �লাক আর �লাক। "�লাক-না-�পাক"... �সই রােতর কথা িলখেত

িলখেতই মুখ ফ  েক �বিরেয় এল কথাটা। মশাইরা আপনারা সব 'রাগ ঘৃণােক আটকান', অপরাধ �নেবন না ি জ, ঠাসাঠািস নয়,

িথ  িথেক নয়, িগজিগজ নয়... �স �যন এেকবাের িব  িব   করেছ মানুষ(!) সিত  বলেত কী, এতটা ভািবিন। �যিদেক মাথা �ঘারাি ,

অেপ া কের আেছ িঘ  িঘেন রকেমর িব য়কর দৃশ পট --- আপনােদর অিন া সে ও �সই বণ蔲নার িব াের আিম যাি  (মেন রাখেবন

িব াের যাি  মা , বাগাড় ের নয়।) 

কামরার �ভতর পােয় চলার পুেরা প ােসজটায় �যভােব েয় অকাতের ঘুমাে  (বা ভান করেছ), মেন হে  ব ভূিম েয়ে নােমা �থেক

িশিপং কে নার ভিত蔲 িলিব  লাশ িনেয় পাচার হে ! আেশপােশর �য কিট বােথ蔲 �চাখ �গল, অ  আেলায় ওই ছায়া ছায়া আবছায়ােত

�দখলাম �যন দলা পাকােনা পাকােনা গাঢ় চাপ চাপ অ কার ঘাপিট �মের আেছ মােল-মানুেষ। �কাথাও িসেটর ধার �ঘঁেষ িবপ নকভােব

ঝুেল আেছ ঘুম  একেজাড়া পােয়র পাতা ও একিট মাথা। এক ঝলেক আঁৎেক উিঠ - সামলাই িনেজেক, ওটা আসেল একজেনর িট পা ও

আেরকজেনর মাথা - �সটা বুেঝও িশউের উিঠ। �কাথাও একটা ি কর ফাঁকা একফািল জায়গা খুঁজেত থািক কামরাময়, �যখােন

অ াটিল , আমার �চাখ েটােক রাখেত পাির খািনক ণ। �সই আশায় এেকবাের িসিলং-এ তাকালাম। িসিলং �জাড়া, অ াজইউসুয়াল,

কােলা ঝু ুস �রেলর ফ ান (িঠক এমনিট আর �কা াও �দিখিন �রল ছাড়া)। অ াজইউসুয়াল ব , ঘুরেছ না, িক  আমার মাথাটা ঘুের �গল

�বাঁ কের, ফ ােনর ওপের ও েলা কী... চ ল?! ভােলা কের ঠাহর করলাম, েত কটার ওপর, একই অব া!  

# 

বাবা একবার খুব উদাসীন ভােবই র মেতা কের বেলিছেলন, "আ া �য মানুষটােক সেহ র �শষ সীমা �পিরেয় িগেয় অত াচার করা

হেয়েছ, এমনিক হােত-পায় �পেরক পুঁেত ুেশ টাি েয় �দওয়া হেয়েছ, ায় অনুভুিত শূন  াণটুকু �য �বঁেচ আেছ তাও শরীর �ছেড়

�দওয়ার অেপ ায়, এমতাব ায় �সই মানুষিট নীেচ নরত িকছু নাবালক নাবািলকােক �দেখ হাসেবন না �তা আর কী-ই বা করেবন?

তাঁর �সই হািসর মেধ  আর অন  �কােনা মহান দশ蔲ন �খাঁজার �কােনা মােন হয়?" এসব িবতিক蔲ত কথা এবং আিম তক蔲 তুেলওিছলাম �স

সময়, তেব বরাবেরর মেতা বাবা ওইটুকু বেলই চুপ; তেক蔲 পাওয়া �যত না তােক। িব ােস পাওয়া �যত হয়েতা।  

# 

�সই রােত �সই � ন ক াট蔲েমে  দাঁিড়েয়

আমার হািস �পেয় িগেয়িছল। আমার হািসর

সে  িয র হািস বা আমার অব ার সে

িয র অব ার িমল খুঁজেত যােবন এমন �বাকা

আপনারা নন, তেব ওই আরিক, �কাথা �থেক

িকভােব �য বাবােক মেন পেড় যায় বুেঝ

উঠেত পািরনা আজও! আিম সিত ই �হেস

�ফেলিছলাম। মাথার ওই ওপের জুেতার

অব ান �দেখ যতটা চমৎকার �লেগিছল,

কামরার মেধ  আ  একটা হ ামক �দেখও তা

হয়িন! 

ওই হািসটাই জড়তা কািটেয় িদল। �চা

িহি েত বলেত  করলাম, ভাই িরজােভ蔲শন

হ ায়, উিঠেয়, উতর যাইেয়, চিলেয় জলিদ

িকিজেয়, জলিদ িকিজেয়, সা  েম �লিডস

হ ায়, এ বাবু, উ  েঠা না, কায় নািহ েন �হা,

চেলা চেলা উতর যাও, িসট খািল কেরা... িসট খািল কেরা... 

�কাথায় খািল করেব তা িক  বুঝেত পারিছ না িনেজরাই! �কাথাও �তা �কােনা জায়গা বািক �নই। থম খািল �হাল িম  ল বাথ蔲টা। একিট

�বারখা ও িট ছানা মুহূেত蔲র মেধ  টুপ টুপ কের খেস পেড় িট �লায়ার বাথ蔲 ও তারও �লায়ার �মেঝেত �য �কাথায় িমিলেয় �গল, ওই

আেধা আেলায় ঠাহর করা �গল না। মেন হল কােলা পাপিড়র একটা িবশাল ফুল, অসময় ফুেট উেঠ হতচিকত আবার পাপিড় মুেড় ঘুিমেয়

পড়ল।  

ওই রােত ওই সময় ওইখােন একটা াশ হল আমার � েন এবং আিম যথাথ蔲 অনুভব করলাম 'তার কাটা' কাের কয়, কয় কার ও কী কী!

িনেজেক বললাম, "ইফ ইউ ওয়া  টু সাভ蔲াইভ ইন িদ   িসচুেয়শন, িব আ তার-কাটা"...হ াঁ ইংরািজেতই বেলিছলাম, মেন মেন। �চাখ

িদেয়, কান িদেয় এবং হ াঁ অবশ ই নাক িদেয়ও �যসব �সনেসশন ঢুকেছ �ভতের, তারা সবাই যিদ � েন নািলশ জানােত থােক আমায়,

তেব এ ুিন াটফেম蔲 �নেম দাঁড়ােত হেব আর হাত �নেড় িবদায় জানােত হেব আমােদর সােধর হিলেড ি পেক। তাই � েনর 'আম-

দরবাের' তালা �ঝালালুম।  

আর �বিশ ণ �নই � ন ছাড়ার, আমােদর জন কমেরড আপার বাথ蔲 েটায় উেঠ �গেছ, আেরকজন চেল �গেছ এস-নাইেনর উে েশ।

তােক াটফেম蔲 �নেম ছুটেত হেয়েছ। বুঝেতই পারেছন কামরার �ভতর িদেয় �যেত হেল, ও যখন �পৗঁছেব, � নও তখন পুর �পৗঁছেব।

এই সময় �ফােন জানেত পারলাম, ওপাের �য �গেছ �স জেলর �বাতল �নয়িন সে । আিম একটা জেলর �বাতল িনেয় ছুটলাম। �বাতলটা

িদেয়ই ছুেট ছুেট িফের এেস, চিট পেরই উেঠ �গলাম আমার জন  ফাঁকা কের রাখা িম  ল বাথ蔲টায়। �কােনা রকেম জা  �সঁিধেয় �গলাম।

� ন �ছেড় িদল। আমার মেন িঠক েটা কথা এেলা, (এক) আমরা ান কেরিছলাম, � েন উেঠ িসট অ াডজা  করার �চ া করব যােত

সবাই এক জায়গায় থাকেত পাির। এটা খুব পিরিচত অ াডজা েম , � ন সফর করা ায় েত েকই এ-ব াপাের ওয়ািকবহাল। �সই

পিরিচত ব াপারটাই এখন অবা ব রকেমর হাস কর লাগেছ (...সির আই িম   হাস কর রকেমর অবা ব লাগেছ)। তৎ ণাৎ মাথায় এেলা,

আ া থম �থেকই িতনেট না-বেল যিদ চারেট িসট িরজাভ蔲 আেছ বেল চড়াও হতাম! এেদর কারও িরজােভ蔲শন আেছ বেল �তা মেন হয়

না। আরামেস এখােনই চারজেনর জায়গা হেয় �যত। (তখন তখন বুি টা মাথায় আসােত খুব উে িজত হেয় উেঠিছলাম। এখন িফের

ভাবিছ যখন, �কমন একটা লাগেছ। এখনকার সুসংহত আিম, তখনকার 'তার-কাটা' আিমেক �ভেব লি ত হলাম।) 

আর ( ই) �য কথাটা মেন এেলা তােক 'পিজিটভ িথি ং' বলা �যেত পাের। রােতর � েন মাঝ রা া �থেক লুেটরা উেঠ ডাকািত-িছনতাই

িকছু করার �চ া করেত পাের, এরকম এেকবােরই মেন হল না। �ভেব খুব শাি  �পলাম, � ন ি ড িনেলই কামরার �ভতরটা ঠা া ঠা া

হেব, িনি ে  ঘুিমেয় রাত কািটেয় �দব। এই ভাবনা আমায় এতটাই উ ু  করল �য আিম ওই িম  ল বােথ蔲 ঘাড় ঁেজ বেস গােয়র �মাটা

�গি  খুেল, ব াগ �থেক হাতেড় হাতেড় নরম �গি  �বর কের (অেপ াকৃত) আরাম কের লাম। 

� ন তখন গিত িনেয়েছ ভােলাই। িচত হেয় েয় �দখিছ সামেনর সাইড আপাের, এক মধ  বয়  ও এক যুবা সে  �কালবািলেশর মেতা



ব ােগজ। মাঝবয়িস �যভােব �দয়ােল 'পা তুেল িচৎপটাং হেয় বােথ蔲র �বিশর ভাগটা দখল কের আেছ, তােত মেন হওয়া াভািবক �য

সে র �ছেলিটেকও মেন হয় আেরকটা বাড়িত লােগজ ভাবেছ। সাইড �লায়াের একই অব া, তেব এেদর মেধ  মেন হল খািনক হেলও

স াব আেছ। এিদেক আমরা িতনজন �য িনম蔲ম ভােব িতনিট বােথ蔲 ল া িদেয়িছ,   '� েনর তার' সময় মেতা �কেট না রাখেল তা

স বপর িছল না। আমােদর নীেচর বাথ蔲 েটা ও সংল  �মেঝ ও তৎসংল  প ােসেজ যা ি িপং অ াের েম  (�ছেল বুেড়া িশ  মিহলা

িনিব蔲েশেষ) িছল, আমার ধারনায়, মানুষ ায় অনুভুিত শূন  না-হেল মেন হয় না ওভােব যা া করেত পাের! তাও -এক ঘ ার সফর নয়;

ম াি মাম প ােস ারই চেলেছ �চ াই, নয়েতা ব া ােলার। মাইে েটড �লবার। �পেটর দায়। 

# 

এইখানটাই যেথাপযু  সময় আবার একবার � ন নং. ওয়ান ফাইভ টু টু এইট, মজ  ফরপুর – ইয়  য় পুর এ ে স-এর যা াপথটা

�দেখ �নওয়ার... 

সুদূর মজ  ফরপুর �থেক �ছেড় হাওড়া হেয় ভাইজ াগ হেয় �চ াই হেয়... ... ... 

ঝাড়া ৪৮ ঘ া-িক-তারও �বিশ এই অব ায়! 

# 

�কানও একজেনর �মাবাইেল �কােনা �ভাজপুির িসেনমা চলেছ (�হডেফান কােন িদেয় িসেনমা �দখেব এমন াথ蔲পর �কউ িছল না � েন)।

আ াণ ঘুমােনার �চ া কেরও ঝােমলা এড়ােত পারলাম না। বড়েলাক ও বলাই বা ল  �কারা  �নতার �মেয়, এক অেটাচালক (িক

িসেনমার িহেরা)-র � েম পেড়ই যত ঝােমলা বাঁিধেয়েছ। ঝােমলা �পেকেছ �বশ উ রেব। সুতরাং পাশ িফের থািক িককের! একটাই

ভরসা, ঘটনা ম ( েন যতদূর আ াজ হে ) অক নীয় তগিত স ! �স গিতর ভ াংশমা  �পেল �পৗেন এক ঘ ায় কলকাতা �থেক

িত েত �পৗঁেছ �দবার িত িত �দওয়া যায়। 

�হইইই! শ'খােনক অেটাির ার গজ蔲ািনেত নায়ক চড়াও হল �বাধহয় �নতার উেঠােন, �তা এই নেত �পলুম �সই গজ蔲ািনর ওপরই কাঁপা

কাঁপা আেবগমিথত ফুলশয ার িলিরক াল ডায়লগ (�যন সুিজর রসেগা া)। �যই ভাবলুম িদলওয়ােল  হািনয়া িনেয় বািড় �গল �বাধহয়,

ওমা! অপিরণামদশ蔲ী নািয়কার মাথাগরম ভাই গজ蔲ােত আর  করল, 'মু ু চাই মু ু চাই'... 

ধীের ধীের খািনক আলগা ছািড়েয় িনলাম িনেজেক ওই শে র জ াল �থেকও, অ াটিল  আমার মেন হল �য আিম িনেজেক সিরেয় িনেত

পারলাম। ত া ঘিনেয় এল এসেবর মেধ ও। ভিনতা কের লাভ �নই, সিত ই ঘুিমেয় পড়লাম। 

ঘুমটা ভা ল সামান  �চঁচােমিচেত। ঘুমভাঙা মােন ধড়ফড় কের ওঠা নয়, আে  �চাখ েটা খুলল মা । কামরায় আেলা আরও িকছু কেম

যাওয়া ছাড়া নতুন িকছু �দখলাম না, ধু কােন এল, "হটাও ই  েকা, শালা ঝুলা ঝুলােক র  খা হ ায়! িটিকট িদখাও, িটিকট... �হই তুম

িদখাও, তুম িদখাও..." এ প নেত নেতই কােলা �কাটধারীরা দৃি  �গাচর হেলন। মাইির বলিছ, এেতাটা আিম ভাবেত পাির িন। এর

মেধ  TTE আসেব, সিত ই �দশটার িকছু হেব একিদন-না-একিদন। প াে র পেকট �থেক �মাবাইলটা এমন ভি মায় �বর কের

আনলাম, �সানার �ক ায় �যমন � েনর �মেঝেত েয় �ফলু িমি র তার বািলেশর তলা �থেক �কা  .৩২ টা �বর কেরিছল। �সই কায়দায়

�রল �কা ািনর পাঠােনা এস এম এস টা �বর কের রাখলাম। িক  �চকারেদর �তা দৃি ই �নই আমার িদেক। থাকবার কথাও নয়। 

আবারও অিভনব এক ম াজ �খালা �চােখর সামেন। অেনকটা এইরকম, আিম �চ া করিছ, 

িনেচর ঝুপ কােলা চাপ চাপ মানুেষর কু লী েলা সচিকত হেয় উঠল। একই সীিমত অ েন �কমন স িরত হেত লাগল, আর তার মােঝ

িঠক জায়গা কের আখা া এেস দাঁড়ােলন ই মূিত蔲মান। তােদর দৃি , মেনােযাগ সবই িন গামী... "িটিকট িটিকট...িটিকট িদখাও...�হই

�সাতা কােহ...উ  েঠা িটিকট িদখাও..." 

�চকােরর পােয়র কােছ িকলিবল করেছ আধা-ঘুম  �দহ িল। তার মেধ  �থেক �জাড়া িতেনক হাঁটু ভর কের �জেগ উঠল �গাটা িতেনক

মাথা মা । আিম �দখলাম িব  কাঁপা কাঁপা হাত েলা কেয়কটা িটিকেটর মেতা িকছু তুেল ধরল, াটফম蔲 কাউ ার �থেক �য িটিকট

পাওয়া যায়। িম  ল বােথ蔲 েয় ঘুম ঘুম �চােখ ওই আবছায়ায় �বাঝা স ব নয় ওেত কয়জেনর িটিকট আেছ, �কােনা িরজােভ蔲শন আেছ

িকনা আেদৗ। আমার �দখার কথাও নয়। যােদর �দখার কথা তারা িটিকট েলা হােতও িনল না। �যহােত �পন ধরা িছল, ঐ �পেনর �পছন

িদকটা িদেয় িটিকট েলােক 'একবার খুঁিচেয় কী বুঝল �ক জােন (িত ত যাওয়ার বুিকং �বাধ হয় িটিকট খুঁিচেয়ই বুেঝ যাওয়া যায়),

তেব মেন হল ওই দলা পাকােনা কাগেজর টুকেরা েলােক ছুঁেতও �যন �ঘ া পাে । দূর �থেকই স  িরিডং চশমার ওপর িদেয় �তরছা

তািকেয় একবার চিকেত �চাখ বুিলেয় িনল পাকৃত �দহ েলার ওপর...মাইির বলিছ, িক-বুঝল �খাদাই জােন, জেনই এিগেয় �গল

কামরার আরও �ভতের! িশ ী জয়নাল আেবিদেনর ম েরর ছিব েলার 'ফ ান দাও ফ ান দাও' ভি মার �রি কার মেতা িটিকট হােত

�জেগ ওঠা মাথাকটা, িনেমেষ আবার তিলেয় �গল �কমন, �যমন উেঠিছল। আিম �মাবাইল পেকেট পুের পাশ িফের লাম। 

আবার ঘুেমর আ েয় ঢুেক পড়ার আেগর মূ েত蔲 মেন হল, �কমন হত যিদ �চকার েয়র খািনক সময় িনতাম, ভু  েটা কুঁচেক িজ াসা

করতাম, '�হায়াট ই   িদ  ? িদ   ই   নট ডা  ! এটা একটা িরজাভ蔲ড ক াট蔲েমে র অব া? �কন অ ালাও করেছন এসব? এভােব �কন

যাব আমরা যারা আেগ �থেক িনয়ম �মাতােবক ন ায  মূল  িদেয় িসট িরজাভ蔲 কেরিছ? �মেয়রা �তা বাথ েম পয蔲  �যেত পারেছ না! িকছু

একটা ক ন!' িক হেত পারত বলুন �তা! �বশ খািনক ভাবলাম। তারপর মেন হল সমস া সমাধােন �চকার য় পেরর � শেন আমােদর

িতনজনেকই হয়েতা নািমেয় িদত � ন �থেক। �ভেব �বশ পুলিকত হলাম, আবার হাসলাম মেন মেন, আর ঘুিমেয় পড়লাম।  

� ন পুের রাইট টাইম সকাল সােড় নটা (৯-৩৫)। সকাল হওয়ার আেগই িবিভ  কারেণ ব বার-আরও ঘুম �ভেঙিছল। �শষ �মস আর

ঘুমােবা না িঠক করলাম এবং িদেনর আেলােত আরও পির ার, আরও দগদেগ হেয় ওঠা কামরার মেধ  �থেকও �নহাতই াভািবক আিছ

�দখােত ব াগ �থেক াশ-�প  �বর কের গটগট কের বাথ েমর িদেক (যতটা গ  গ   করা স বপর িছল। হ ামকটা �দখলাম �খালা

হেয়েছ)। বাথ েমর �দার �গাড়ােতই আটেক �গলাম, �ভতের �লাক �তা আেছই বাইেরও আমার আেগ 'জন। এিদেক অেতাটা গ  গ  

করা মেন হয় বাড়াবািড় হেয় �গেছ। শরীেরর বােয়ালিজক াল কটা এমন সি য় ভূিমকা িনেয়েছ �য িনেজর �বাকািমেত িনেজরই রাগ

হে । ঘুিমেয় থাকেলই হত। �ভি িবউল �পিরেয় ওিদেকর দরজা েটার সামেনও লাইন। এখন কতদূর এেসিছ �ক জােন, গািড় খািনক

� া যাে । এর মেধ  অ ালমুিনয়ােমর বালিতেত '�বাতল জল িনেয় 'পািন পািন' করেত করেত �ভি িবউল �পিরেয় �ঠলা-�ঠিল করেত

করেত িঠক সামেনটায় এেস হািজর হল একজন। ত ুিন মাথায় �খেল �গল; একটা �বাতল িকেন িনলাম (এর আেগ �কােনািদন িকিনিন

�রেলর এই জেলর �বাতল)। পর পর েটা টয়েলটই খািল হল িক  সে  সে  ঢুেক পড়ল আেগর �লাক। লাইেন আমার সামেন দাঁিড়েয়

আরও একজন। ল ার মাথা �খেয় বেলই �ফললাম, "দাদা, আিম যাব আপনার আেগ?" (িহি  �বাল-চাল মাতায় উেটেচ)। ভাষা �কােনা

সমস া হয় না যিদ তা মেম蔲াৎসািরত হয়। �লাকিট আমায় আ  করল, "আের হ   �তা কাল রাত �স ইহই �প বয়েঠ েয় হ ায়, হ  েহ

স াস নিহ যানা, আপেলাগ যা রেহ �হা, ইিসেক খািতর  ঢ়া  ইঁহা।" িন পায় হেয় িটর একিট দরজায় থাবড়া �মের বসলাম। �লাকিট

আমায় বুি  িদল, "বাবুিজ ইেয়-য়ালা নিহ, উধর-য়ালা আেগ খুেলগা, ইেয়-য়ােল �ম �লিড   �লাগ গয়া য়া হ ায়।" িঠকই �তা আিমও �তা

�দেখিছ। ভাবেত ভাবেতই দরজা খুলল। উ    ! যা াপেথ এতটা �রামা ও চাই িন।  

# 

গািড় � া যাে । িক  �শষ যখন িসিডউল িমিলেয়িছলাম তখনও পয蔲  পারেফ  অন-টাইম যাি ল। এখন সকাল �পৗেন আট। আমার

�পছেন লাইন আরও �বেড়েছ। টয়েলেটর সামেনর এক িচলেত জায়গাটায় এখন কাল রােতর �থেকও �বিশ চাপাচািপ। তবু ফুরফুের

লাগেছ আমার। আর তখনই ধা কের �চােখর সামেন আবার, "...কাল রাত �স ইহই �প বয়েঠ েয় হ ায়, হ  েহ স াস নিহ যানা,



আপেলাগ যা রেহ �হা, ইিসেক খািতর  ঢ়া  ইঁহা।" 

�কন? 

এ �কমন সফর? 

�কন স ােহ ধুমা  একিটিদন (�সামবার) চালােনা হেব এই � নিটেক?

এবং আমরা (মােন আমরা সবাই), যােদর আর �কােনা িবক  থাকেব না তারা, ী-স ান িনেয় মালগািড়র �থেকও জঘন  অব ায় 'জা

�লা  ' হেয় যা া করেত বাধ  হব কাি ত গ েব  �পৗঁছােনার তািগেদ? িদেনর পর িদন! 

রােতর অ কাের �য 'তার' েলা �কেট রাখা স বপর হেয়িছল, �স েলা িদেনর আেলায় খােমাখা জুেড় �যেত চাইেছ নািক? মহা মুশিক  ! 

এেতা ল া জািন蔲, পুেরা � েন িরজােভ蔲শন বেল িকছু �নই, ধু িটিকট হেয় রেয় �গেছ। হ াঁ, এিস বিগ েলােতও একই অব া। এ-লাইেন

�পাড়-খাওয়া 'এক জেনর সে  হা া আলাপচািরতায় যা বুঝলাম, িত ত যাওয়ার এই ি ল-প া  ড ি েপ িফ-হ ায় এই একই িক  সা।

�চ াইেত বন া পিরি িত বেল নািক � েন অন বােরর তুলনায় িভড় খািনক কম! 

আসেল আিম যােক সমস া ভাবিছ, �সটাই আদেপ সমাধান! আর �কােনা উপায় �নই! আিম েয় পড়লাম আমার িনধ蔲ািরত বােথ蔲 (�যন

বাথ蔲 রাইট র া করিছ)। সকাল সােড় আটটা। � ন দাঁিড়েয়েছ অনামা একটা �নড়া � শেন। আপার বােথ蔲র সাথীরা �চাখ িটেপ পেড় আেছ।

আমার পােয়র কােছ একটা সেতেরা/আেঠেরা বছেরর �ছেল �কােনা রকেম িডিঙ �মের বেস আেছ। �দেখ খারাপ লাগেছ, মেন হে  বিল,

আয়, ল া হেয় েয় পড়, িক  বলেত পারিছনা। বরং এমন-মেন-হে -�কন তাই �ভেব অবাক লাগেছ! 

এরা �কউ আমায় িম  ল বাথ蔲 নািমেয় িদেত

বলেছ না। কারণটা িস ল, �লায়ার বােথ蔲

আমােক বসেত �দওয়ার মেতা জায়গা �নই।

আিম �লায়াের তাকালাম (সরাসির চা ুষ

করেত সংেকাচ হে । পদ蔲ানসীন �জনানারা

রেয়েছ। ঠাের �ঠাের �দখিছ।) মাণ সাইেজর

�থেক সামান  বড় একিট ফ ািমিল। কম-�বিশ

সদস  সংখ া পেনেরা হেব। পু ষ �গাটা

ছেয়ক, িকেশার �থেক মাঝবয়িস, না না �গাটা

আেটক। চার/পাঁচ জন মিহলা, ত ণী বলা

চেল। সবার বয়স কাছাকািছ মেন হল। এঁেদর

মেধ  সকেলই িহজাবাবৃত নন, মা  'জন

কােলা �বারখা পেড় আেছন তেব মুেখ আবরণ

রােখন িন। আর �গাটািতেনক িশ  তােদর

িখল িখল, েটাপািট ও চ াঁ-ভ াঁ সেমত।

াতরাশ চলেছ নীেচ। �বশ িকছু াি ক

�বিরেয়েছ। তার মেধ  �থেক �বেরাল �গাল চা  িতর মেতা ি েলর িটিফন ব । �মাটা �মাটা িট ও পেরাটার মাঝামািঝ িকছু রাখা হল

এক পাঁজা। হােত হােত িবেলােনা হল তােসর মেতা। সে  �পঁয়াজ-ল া। এক ঢাকনায় রাখা আেছ আচার। িকেসর আচার বুঝেত পারিছ

না। আর �গাল িটিফন ব  খুলেল �বেরাল চানাচুর। 

ল  করেবন ধুমা  পিরবােরর পু েষরা কাছাকািছ এেস বেস িটিফন করেছ, আর আেলাচনা করেছ িসিরয়ায় আইিস  রা আসেল ই িদ,

ধু ধু মুসিলমেদর �দাষ �দওয়া হে  (�কা   একটা িটিভ চ ােনেল এটা বেলেছ)।  

�মেয়রা বা ােদর বায়না আর দিস পনা সামলাে  কখেনা আদের – কখেনা শাসেন আর িনেজেদর মেধ  কী-খািনক রেসর কথা বেলই এ-

ওর গায় �হেস গিড়েয় পড়েছ। ায় আধা ঘ া দাঁড়ােনার পর � ন �ছেড়েছ। িঠক সময় মেতা আর �পৗঁছােনা হল না পুর। িসিডউল

�দেখ লাভ �নই, কারণ কতদূর এেস �গিছ �কউ বলেত পারেছ না।  

পু ষেদর খাওয়া �শষ। বািক যা পেড় রইল, আবার ঢুেক �গল �সই �সই াি ক �মাড়েক, তারপর দলপিত মেতা �দখেত দািড়ওয়ালা

�লাকটা উেঠ দাঁড়াল (বরাবর সাইড �লায়ােরর �লাভনীয় জায়গাটা দখল কের �রেখেছ)। এমনিক ওই সাইড �লায়ার লােগায়া াগ

পেয় টাই ধু িঠক আেছ, এই কামরার বািক পেয় েলা সব অেকেজা) লুি  �থেক চানাচুেরর ঁেড়া ঝাড়ল, আর তারপর খাবােরর

প ােকট েলা আিমনা-না-�রহানা কার িদেক বািড়েয় িদেয় বলল, "অব তুম �লাগ খােলা িমল-বাঁটেক।"  

আসেল সমস া িকছু �নই, সমস া ভাবেলই সমস া। এসবই নানািবধ কিঠন সমস ার সুিবধাজনক সমাধান সূ । 

# 

ধ ন না, একশ শতাংশ যা ীর ি শ শতাংশও যিদ িটিকট কােট ও বািক স র শতাংশ-র সে  অ াডজা  কের এভােব চািলেয় �নয়,

তাহেল ভারতীয় �রেলর কােছ এটাই সু র সমাধান। যখনই � েন �কাথাও যাই, �রল লাইেনর 'পােশ অেনকখািন জায়গা �ছেড়, সাদা

সাদা িসেমে র খুিট �পাঁতা �দিখ। �রেলর জিম। �ছাট �বলা �থেক �দেখ আসিছ। এখনও কলকাতা �থেক গ蔲াপুর মা  ১৭৫ িকিম রা া

সুপারফা  এ ে স যায় ায় সােড় িতন ঘ ায়। িটিকেটর দাম ায় ন ই টাকা। িরজারেভশন ও সুপারফা  � েনর আলাদা চাজ蔲 ধের

িটিকট ভাড়া একশ ছািড়েয় যায়। সামেন লাইন ি য়ার না থাকেল িক  আপনার � ন �লাকাল হেয় �যেত পাের! আপিন িক  সুপারফাে র

জন  �দওয়া ভাড়া �ফরৎ পােবন না (িসেনমা হেল এিস খারাপ থাকেল যা হয় আরিক)। তবু ইংেরজ আমল �থেক লাইন �সই পাঁচিট। আর

যিদ ভােবন স ায় যােবন �লাকােল। সারা িদন হােত রাখুন।  

# 

বাবু মশায়রা, 濎慒ধয蔲 হারােবন না ি জ, এ েলা �কােনাটাই সমস া নয়, সমস ার সমাধান। আমােদর �তা বুেলট � ন �থেক িডিজটাল ইি য়া

�থেক ই  ে িড  ল ভারেতর পেথ এিগেয় �যেত হেব। তাই �গাড়ার গলদ েলার �যসব সুিবধাজনক সলু শন রাখা �গেছ এতিদেন �সই

লাইেনই গািড় চলুক আপাতত... 

# 

আপাতত আমরা আবার দাঁিড়েয় পেড়িছ আেরা একিট আউট-অফ-িসেলবা   � শেন। ধুে ির! ঝাড়া-খাড়া িদেয় উঠেত িগেয় আপার বােথ蔲

মাথাটা ঠুেক �গল। কপালটায় হাত বুেলােত বুেলােত আপার বােথ蔲র িনেচর িদেক পাটাটায় �চাখ �গল। আমার �চােখর িঠক সামেনই

ডটেপন িদেয় িহ ীেত একটা হালিফেলর িবতিক蔲ত বাংলা িসেনমার নাম �লখা, 'गांडु'! এবার �খয়াল কের বাথ蔲 �থেক �নেম পড়লাম।

উঠেত নামেত শত �চ া করেলও এর-ওর গায় পা �লেগ যাে । লি ত হেয় পড়িছ, সির বলিছ, জা  ে প করেছ না �কউ। গায়ই

মাখেছ না, বুঝেতই পারেছ না 'সির' �কন বলিছ। কামরার স  দরজার �গাড়ায় বেস আেছ একজন, যােক উঠেত হেব �যেহতু আিম

াটফেম蔲 নামব। �মাবাইেল কথা বলেত বলেত একিদেকর পাছাটা তুেল এতটুকু জায়গা িদল �য আমার 濎慒ধয蔲চূ িত ঘটল, আিম েয়াজন

মেতা জায়গা িনেয় নামলাম। বেস থাকা ব ি র �মেঝেত �লাটােত থাকা জামার া ভাগ আমার চিটর তলায় মিলন হল, হাঁটুেত ঁেতা

�খল, তবু আিম 'সির' বিলিন এবার, বরং �লাকিট কী-বেল �সটা �দখার জন  তার িদেক ঘুের তাকালাম। আমার িদেক তাকােলাই না।



�ফােনই কথা বেল চেলেছ আর  খা িচিবেয় চেলেছ। আমার মুেখর সামেনই 'ফচাৎ' শে  এক মুখ থুতু �ফেল িনেজর মেনই কথা বলেত

থাকল। সির বিলিন তােক, এ েপ ই বা কির কীকের! মুখ ঘুিরেয় িনলাম। 

যত �লাক �ভতের কামরায়, তত �লাকই ায় াটফেম蔲 ছিড়েয় িছিটেয়, বেস, দাঁিড়েয়, জটলা কের বা একাে  �মাবাইেল। � শেনর নাম

�লখা �কানও �বাড蔲 �নই ধাের কােছ। � ন দাঁিড়েয় আেছ আধা ঘ ার ওপর। কী-ব াপার? ভাবিছ এস-�ফােরর িদেক যাব িকনা। এর মেধ

� ন �ছেড় িদেল �যেকানও কামরায় উেঠ �তা আর িনেজর জায়গায় িফরেত পারব না। আর াটফেম蔲র ওপর িদেয় �য যাব, পুেরা িভড়টাই

মাগত থুতু �ফেল চেলেছ। আমারও �ঘ া-�ফ া হাওয়া হেয় �গেছ। অবাক িব েয় ল  করেত থাকলাম, এমন একটা মুহূত蔲 �গল না,

যখন আিম কাউেক-না-কাউেক 'থু  েত' �দখলাম না। হতদির  একটা মুলুক সারা িদেন কেয়ক �কািট টাকার ধু থুতু �ফেল। � েনর

িটিকট কােট না, িক  স ামসুং-এর �মাবাইল রােখ। �বকায়দায় �ভজা �বড়াল হেয় থাকেত পাের, কায়দামেতা �পেলই '�মাগাে া'। 

# 

�স যাক, তেব এই িঘন িঘেন কায蔲কলাপটা আমায় আেগও ভািবেয়েছ। এত �কন থুতু �ফলা? এত থুতু আেসই বা �কাে েক? িনেজর � ে

বলেত পাির, ঘুম �থেক ওঠার পর যিদ �কােনা কারেণ 濎慒দবাৎ দাঁত মাজেত-মুখ ধুেত �দির হয় তেব অনবরত থুতু �ফলেত ই া কের।

মুেখর �ভতরটা �থেক সম  �ভতরটাই অ ি কর রকেমর #িফিলং �নাংরা (এখােন একটা লাগসই ইেমািজ িদেত হত)। আমার � ে

ল  কেরিছ, বাইের, রা া-ঘােট পেড় থাকা আবজ蔲না, গ蔲 , জ াল �দখেলও থুতু �ফলার তািগদ জােগ না, অেনেকরই �যমন হয়, তেব

িনেজর মেধ  জ াল থাকেলই ওরকমটা হয়। তাই আমার মেতা কেরই যিদ ভািব, এই �য গাদা গাদা �পৗনপুিণেকর মেতা পৃথক

�চহারাহীন মানুষ েলা, এরাও িক িনেজেদর �ভতেরর ময়লাই িবরামহীন উগিরেয় চেলেছ িনেজেদরই চারপােশ --- যে র অভ ােস! 

সিত  বলিছ, হাত অবশ হেয় আসেছ, এ-�লখা �তা তারা �কউ পড়েব না! �কানও �লখাই তারা আেদৗ পেড়েছ িকনা �ক-জােন! �ছাটেবলার

সাধারণ ােনর বইেতও �তা �লখা িছল, 'মিলন �পাশাক �বাঝায় �তামার অভাব, িক  অপির ার �পাশাক �বাঝায় �তামার ভাব'। মিলন

�পাশাক �য কােরার গােয়ই িছল না এমনটা নয়, তেব চটকদার �পাশােকর দশ蔲নও িছল �চােখ পড়ার মেতা। িক  সব蔲  �নাংরা, আদেতই

�নাংরা!  

# 

ই কামরার ফাঁেক, �বশরেমর মেতা লুি  উিঠেয় এক ষােটাধ蔲 � ৗঢ় বেস পড়ল উবু হেয়, াটফেম蔲ই...আিম মুখ ঘুিরেয় িনেয় কামরার

িসঁিড়েত পা ও হাতেল হাত �রেখ িনেজেক �ভতের িনেয় �ফললাম কামরার। কােন এেলা িব ী ভােব গেয়র �তালার শ , আিম � েনর তার

কাটেত ব  হেয় পড়লাম। �ফান করলাম এস।�ফাের। �মাবাইেলর ব াটািরর যা অব া এই মুহূেত蔲 চাজ蔲 না-িদেলই নয়। িক  ওই একটাই

পেয় , খািল পাওয়া যাে  না। �মেন িনেত হেব, িক ু করার �নই, এটাই আমার �দশ। আিম কাল রােত ওেদর আমার �থেক একরি

�ছেড় িদই িন, আজ �পেত চাইব �কা   মুেখ? 

# 

জানা �গল, ীকাকুলােম মালগািড় উে েছ কাল রােত। একিদেকর লাইন ব । আেরকিদেকর লাইন ধের একটা একটা কের গািড় ছাড়া

হে । � ন এখন �লাকাল � ন। িতিট � শেন দাঁড়ােব অবশ ই...আর তা কত েণর জন  দাঁড়ােব াইভারও জােন না। এখন ঘিড়েত

সােড় নটা �বেজ �গেছ। িহেসব মেতা আমােদর পুর �পৗঁেছ যাওয়ার কথা। �হােটল �থেক গািড়ও পািঠেয় িদেয়েছ। �সই াইভােরর কাছ

�থেক �খাঁজ পাি  পুেরও �মল � ন দাঁিড়েয় আেছ অেনক ণ। কথা সে  াইভার জানেত চাইল আমরা কতদূর। � ন আবার চলেত

 কেরেছ। াটফম蔲 ছাড়ার পেরই াইভারেক ক   কেরিছলাম। পড়লাম ভাির ফ াসােদ। �কউই জােন না পুর আর কতদূর (কারও

উৎসাহও �নই এ ব াপাের)। �কােনামেত একজেনর �থেক (�রেলর প াি েত কাজ কের স বতঃ) জানেত পারলাম বালুগাঁও �পেরাইিন

এখেনা। িশিডউল অনুযায়ী বালুগাঁও পুেরর আেগর প �যখােন � ন �পৗঁছােনার কথা ৮:২৩-এ। গিতক ভােলা নয়। �মাবাইল িনভু

িনভু, তবু চাজ蔲 �দওয়ার জায়গা পাি  না। েটা পেয়  সব সময় এ  েগজ। তাড়াতািড় াইভােরর আর �হােটেলর না ার েটা

আেরকজেনর �ফােনও �স   কিরেয় িনলাম। মুেখ মুেখ আস  �ভাগাি র খবর ছড়াল। �দখলাম আমােদর মেতা যােদর আর ঘ া

খােনেকর জািন蔲 বািক িছল, তােদরই ছটফটািন �বিশ। �ছাট বড় খািনক সবুজ খািনক পাথুের িটলা, �কাথাও িদিঘ, �কাথাও মাঠ, �কাথাও

� ত, �কাথাও াম সহেযােগ বাইেরর কৃিত মন-�ভালােনা। তবু আর �ভালােনা যাে -না মন িকছুেতই। যারা িত া কেরিছল টং �ছেড়

নামেব না, তারাও অব া �বগিতক �দেখ, এেক এেক �নেম এেস টয়েলেট �গল। আিমও ভাবিছ একবার এস-�ফাের �ফান করব...িঠক

তখনই � া হেয় এেলা গািড়, আেরা একটা �নড়া � শন, আবার অেপ া । িতবারই আেগর বােরর তুলনায় তী ার সময় বাড়েছ।  

�নেম পড়লাম আবার। 

�নেম পড়লাম �সই অন  এক ভারতবেষ蔲র মাঝখােন। আিম যতই িনেজেক মেন মেন এই িভেড়র মেধ  াপন করিছ, ততই িভড় আমার

�থেক িবি  হেয় আমােক বাধ  করেছ তােক দূর �থেক �দখেত। হয়েতা অন  আিমও এমনই �কােনা িভেড়র অংশমা । আিমও �সখােন

বাধ -বাধকতার জাতাকেল িনিন蔲েমষ িপেষ এলাম ইঁহাতক! িক  আপাতত 濎慒 য蔲 হািরেয়িছ। ফলতঃ িতল মা  িবচু িতও তাল হেয় মাথায়

ভা েছ। অথচ ঘটমান বত蔲মান িক  অক নীয় িকছু নয়। আর আিমও �কােনা অবুঝ িশ  নই। িভেড়র িদেক তাকাই, িদিব  আেছ সবাই।

এমনিক সিত কােরর িশ রাও িক অিবচল! 

# 

(আিমই খােমাখা মেন মেন আউেড় যাই মাথা-মু ু িক-সব!) 

মেন হেত থােক এই মানুষ েলার �রাজকার জীবন-চয蔲া কতখািন নরক  �য এ প �ভাগাি ময় কালে পেণও কত সাবলীল। এই

ভারতবষ蔲টা গাদাগািদ কের ভারতীয় �রেলর �সেক  াস ি পােরর �মেঝেত, িসঁিড়েত, টয়েলেটর সামেন বেস সফর করার মেতা কের

িজে িগ জরান কের চেলেছ আবহমান পর রায়! 

# 

কী অেহতুক �রেগ যাই। িভড় �তায়া া না কের এস-�ফােরর িদেক হাঁটেত থািক। জটলা ছায়ার মেতা সের সের রা া িদেত থােক। আমার

আরও মেন হয়, এরা �কউ �বঁেচ �নই। এেদর মেধ  িদেয় িকছু াইিসস �বঁেচ আেছ ধু। �স েলা রাখা হেয়েছ বাঁিচেয়, যুগ যুগ ধের খুব

য  কের। 

ইেবলা �পট ভের 'মুেঠা সংসােরর �পেট --- ধু এইটুকু আেয়াজেন িদন-রাত না ানাবুদ িবশাল এক ভারতবেষ蔲র। আর িক ু ভাবেব

না। িক ু না। 

না � াধ, না ান, না সাহস, না িচৎকার, আর না �চতনা। �ভি েলশন পেয় েলা হল �যৗনতা, কলহ, �ভাট, �মগা-িসিরয়াল আর থুতু

�ফলা --- িনছক শারীরবৃ ীয় ি য়া সকল, এক অেমাঘ অভ াস। 

# 

এস-�ফােরর সামেন দাঁিড়েয় রেয়িছ অবস , খািনক িচি ত জেনই। কথা খুব একটা হে  না। এিদক ওিদক তাকাি । াটফেম蔲র চাতাল

�থেক ডানহােত নামেলই জিম িকছুটা �ঝাপ-ঝাড় ঘােড় কের সামান ই খাঁড়াই হেয় আবার চ াটােলা। ঐ চ াটােলা অংেশই পাতা আেছ িপচ

বাঁধােনা মসৃণ হাইওেয়। াটফম蔲 �থেক ১০০/১৫০ িমটার হেব। নশান বলা চেল। রা াটা পার হেয়ই জিমর এমন খামেখয়াল, সটান

উেঠ �গেছ ওপর িদেক ওপােশর সীমানা আড়াল কের দাঁিড়েয় পেড়েছ! আমরা সচিকত হেয় তাই �দখিছ... ভাির িমি  নরম সবুজ ঢাকা

এক পাহাড়, �কােলর কােছ িপচ-বাঁধােনা রা া িনেয় বেস আেছ। পাহােড়র ছাতায় িবছােনা আকােশর নীল �যন ব হেয় আেছ, িদগে

�পৗঁছেনা �গেলই আজলা আজলা িমলেত পাের, তারপর খাও, গায় মােখা �তামার মিজ蔲, িক  িদগে  �পৗঁছাও আেগ... �দিখ!  



�চােখর সামেন িদেয় �দশলাইেয়র বাে র মেতা ধবধেব মা িত চেল যায়, আমরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চািয় কির, 'তেব িক মালপ  িনেয়

রা ায় িগেয় দাঁড়াব, যিদ �কানও ব ব া করা যায়!' িচ ািপ蔲ত িসনাির এখন ব  ওয়া  ! � েনর িবকট গ ীর হন蔲 �বেজ উঠল। মেন হল এর

�থেক িতমধুর আর �কােনা নাদ িনত হয়িন আজও ি েলােক। এস-নাইেনর িদেক ছুট লাগালাম। ছায়া-িভড় চু েকর টােন আলিপেনর

মেতা �সিধেয় যাে  কামরায় কামরায়, আর �যেত �যেত আেরা আেরা  কের �দেগ িদেয় যাে  � শন চ র, 'মেন �রেখা... আবার

আসব... িবদায়... থুঃ থুঃ ুঃ...' 

# 

এগােরাটা �বেজ চি শ িমিনট। বার কেয়ক �ফােন কথা হেয় �গেছ াইভােরর সে । িতিন এখনও অেপ ায়, পুের। এখন �য একফািল

িনতা  � শনমেতা জায়গায় দাঁিড়েয় আেছ আমােদর ওয়ান ফাইভ টু টু এইট, মজ  ফরপুর – ইয়  য় পুর এ ে স, তার বাঁপােশর লাইন

জুেড় এক ধু  েসা মালগািড় এপাশটা আেরা দমব  কের তুেলেছ। � ন থামা মা ই আিম �নেম এস।�ফােরর সামেন িগেয় দাঁিড়েয় আিছ।

জািন ট কের � ন �ছেড় যাওয়ার �কােনা চা  �নই।  

� শনিটর নাম ছ পুর। ব ুিটর াট蔲 �ফােন  ল ম াপ �দিখেয় িদল এখান �থেক পুর 'িকেলািমটার। এটা খুব একটা ভরসােযাগ

তথ  নয় তেব এটুকু িঠক �য আর অ ই দূর  বািক। ব ু আমার বুি  িদল, " াইভারেক বেল �দিখ না..." তৎ ণাৎ �ফান এবং াইভার

আ াস িদেলন, "আপ �লাগ � শনেক বাহার িটিকট কাউ ারেক সা  েন ওেয়ট িকিজেয়, ম ায় গািড় �লেক আতা ।" মেন হল নািচ, এই

� নটার ছােদ উেঠ নািচ। 

াড় �বেগ কামরার �ভতর েবশ করলাম। �সই সাইড �লায়ােরর �বনাম বাদশা   তাড়াতািড় আমায় চাজ蔲ার াগপেয়  খািল কের িদল।

এখন আর েয়াজন �নই তার। তােক দয় �থেক ি য়া জািনেয়, ড়মুড় ড়মুড় কের �নেম পড়লাম আমরা িতনজন াটফেম蔲। ঘাড়

ঘুিরেয় না �দেখও িদিব  বুঝেত পারলাম আেরা ত গিতেত শূন ান পূরণ হেয় �গল। 

আমােদর তখন পায় �ক! �যন 'এেলা সময় রাজার মেতা...'। চারমূিত蔲েত াটফেম蔲 অেপ ারত িন ি  িভেড়র মেধ  িদেয় পথ কের

চেলিছ ি র লে , আর িভেড়র িতেজাড়া �চাখ তািকেয় আমােদর িদেক। আমরা �যন িনছক �হাঁচট �খেত �খেত চলা একটা সফরেক

িপছেন �ফেল �রেখ �বিরেয় আসিছলাম না ধু, আমরা �বিরেয় আসিছলাম ঘুষঘুেষ এক অচলায়তন িসে ম িছঁেড়। সবেচেয় আনে র হেয়

উেঠিছল এই অনুভূিত �য ধু অসহায় সমপ蔲ণ নয়, মুেখর মেতা জবাব আেছ �দওয়ার মত। সবটা �মেন িনলুম না। সবটা মািনেয় িনেত

পারলাম না। 

জািন, �নহাত বালিখল  মেন হেত পাের, তবু... ... আসেল িনয়ত, সব蔲থা আে -পৃে  জজ蔲িরত থাকেত থাকেত, আর িসে েমর সামেন

অসহায় থাকেত থাকেত, ওই নগন টুকু 'কুছ-পেরায়া-�নিহ'ও আমােদর অেনক আলাদা কের িদল িভেড়র �থেক। দৃশ তই আমােদর

চারজেনর মুখ েলা ঝলমল করিছল। �হঁেট চেলিছলাম, �যন পরািজত স  �সনােদর মেধ  িদেয় চেলেছ চার ািডেয়টর! 

ওভার ি েজর ওপর �থেক ছ পুর � শন সংল  অ ল যা �চােখ পড়ল, মন বলল, 'এখােনই �থেক যাও, আর �কাথায় যােব? �কনই বা

যােব?' এক ন র াটফম蔲 �পিরেয় িসঁিড়টা � শেনর বাইেরর হাতায় �নেমেছ। � শন সংল  অেনক িকছু আেছ। অেটা া , বজরংবলীর

মি র, মাঝাির এক অ  গােছর তলায় বাঁধােনা �বদীেত �কােনা এক �দবা বা �দবীর থান, স  নদীর মেতা নাজুক বাঁক �নওয়া িপেচর

রা া িদগে  িমিলেয় যায়, তার পাশ ধের �গাটা কেয়ক চা-পান-িবিড়-এটা-ওটার �দাকান এবং তার পেরও ইত ািদ ইত ািদ। তেব এসব

েন যিদ �ভেব বেসন �য আমরা �সই �তা আবার আেরক িঘি র মেধ  এেস পড়লাম, তাহেল এে বাের িবি ির িম  েটক কের �ফলেবন।

আিম িকছুটা বুিঝেয় বলার �চ া করিছ। ধের িনন ওভার ি েজর পর �থেক � শেনর বাইেরটা �বশ... �বশ ছড়ােনা একটা মাঠ --- লালেচ

ধুেলার মাঠ। আর ওপেরর ওই সম  এটা-�সটা ছড়ােনা িছটােনা, অেনকটা কের জায়গা িনেয় িনেয়, �য যার মেতা ওই মাঠিটর আনােচ

কানােচ রেয়েছ। �কউ কারও ঘােড়র ওপর �নই। �কানও গাদাগািদ �নই, �কানও তাড়া ড়া �নই। সার সার অেটা িক  �কউ এেস ঘ ান

ঘ ান করেত থাকল না �য �কাথায় যােবন �কাথায় যােবন, কারণেতা সবাই জােন, ওখান �থেক �কাথাও �তা আর যাওয়ার �নই। 

একা বজরংবলীই দাঁিড়েয় আেছন ায় �দড়তলা উঁচু। তাঁর উে া িদেক অ র শান-বাঁধােনা �বদীেত িপেঠর �বাঝা নািমেয় রাখলাম।

�দখেত পাি  দাঁিড়েয় থাকা মালগািড়র ফাঁক িদেয়, � ন তখনও ছােড়িন। ওিদেক তািকেয়ই া  শরীেরও এমন টগবগািন ুিত蔲 জাগল,

মেন হল এই পাতলা ধুেলায় গড়াগিড় �খেয়িন খািনক! �জার গলায় হাঁক পারলুম 'চা খাব'।  

চা-খাওয়া হেয়িছল। আরও িকছু �খেয়িছলাম, মেন �নই। ছ পুর �থেক � ন যখন আমােদর �ফেল আবার চলা  কের 'িত েতর' পেথ,

আমরা সানে  টা-টা করেত থািক। চুপচাপ জায়গাটার িনঝুম কেয়কটা মানুষ আমােদর �দখেত থােক অপলক। অবাক হয় িকনা �বাঝা

যায় না। গািড়ও এেস িগেয়িছল আধাঘ ার মেধ । তারপর তািরফ করার মেতা চকচেক িনেটাল িনগা া রা া িদেয় গািড় আমােদর িনেয়

চলল �গাপালপুর-অন-সী।  

(তারপর �গাপালপুেরর গ  নতুন কের কী-আর বলব) 

আমরা িক  আবার �গাপালপুর যাব। এবার আমােদর � ন আর হয়েতা ছ পুর নােমর অজে শনটায় থামেব না। আমরা কয়জন তবু বার

বার �খাঁজ �নব, 'ছ পুর িক �পিরেয় �গল?' জানলা িদেয় উ  ীব হেয় �দখেত থাকব, খুঁজেত থাকব, দূর �থেক �কােনা বীর হনুমান �দখা

যায় িকনা, দাঁিড়েয় আেছ ায় �দড়তলা। ক াট蔲েমে র আর �কউ বুঝেতই পারেব না �কন এই কয়জন �নহাতই িনরালা এক িচলেত

ভূিমখে র িদেক আঙুল তুেল পাগেলর মেতা �চঁচাে , "ওই �য ছ পুর, ওই �য ছ পুর।" 

আর যিদ �সিদনও পােশর লাইেন আড়াল কের দাঁিড়েয় থােক মালগািড়...

# 

এমন ভািব-না-�কন, �সিদনও �কানও কারেণ লাইন ি য়ােরর িসগনা   না �পেয় আমােদর � নটা এেস ছ পুের দাঁড়াল... 

একশ শতাংশ িঠক ধেরেছন, �দাতলার সমান বজরংবলীর িদিব , আমরা আবার �নেম পড়ব ড়মুড় ড়মুড় কের। আবার ওই অ তলায়

মালপ  �রেখ চােয়র অড蔲ার িদেত যাব। জািননা, িচৎকারও করেত পাির... আমােদর জীবেনর �য কেয়কটা মুহূত蔲 ওইখানটায় �রেখ

এেসিছ, �সই সময়টুকুেত অেনকটা জীবন ধরা রইল। ছ পুর � শন-চ র �কােনা হিলেড �ডি েনশন নয়। �কউ যােবন না। আমরাও আর

�কানওিদন যাব িকনা সে হ। অথচ ভাবেলই ভােলা লাগেছ, � ন �থেম রেয়েছ ছ পুের, আমরা �নেম পেড়িছ, আর াইভারেক �ফান

কের বেল িদি , 'ছ পুর আ-যাইেয় ি জ'!



কা ন �সন ে র �ছেলেবলা �কেটেছ ই াত নগরী গ蔲াপুের। কম蔲সূে  কলকাতায়। ২০০০

সাল �থেক �বসরকাির কন াকশন ফাম蔲 িসমে ে র সে  যু । ভােলা লােগ �লখােলিখ, ছিব

�তালা, �বড়ােনা। আবার কখনওবা সময় �কেট যায় ছিব আঁকায় বা টুিকটািক হােতর কােজ।
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ধারাবািহক মণকািহিন - িহমালেয়র ডােয়ির (নবম পব漱徶) 

আেগর পব漱徶 – যমুেনা ীর পেথ – ᯋ㔻গামুখ ᯋ㔻থেক উ রকাশী

পেথর ᯋ㔻শেষ যমুেনা ীেত

সুবীর কুমার রায়

পূব漱徶 কািশেতর পর - 

মাধবেক জলখাবার ও সে  ᯋ㔻নওয়ার জন  িকছু খাবােরর ব ব া করেত বেল, আিম ও িদলীপ, ােভলাস漱徶 লেজ লােগজ ছাড়ােত ᯋ㔻গলাম। যাওয়ার পেথ

ᯋ㔻দখা ᯋ㔻সই অিফসার ভ েলাকেক এখন আর ᯋ㔻দখলাম না। ᯋ㔻য কম漱徶চারীিট আমােদর মালপ  ᯋ㔻রেখিছল, একটু পেরই তার ᯋ㔻খাঁজ পাওয়া ᯋ㔻গল। আমােদর

েটা ᯋ㔻হা -অল ও িতনেট সু টেকস আেছ। যাওয়ার সময় েনিছলাম পার লােগজ পার ᯋ㔻ড একটাকা ভাড়া। ᯋ㔻সই িহসােব অেনক টাকাই ভাড়া ᯋ㔻নওয়া

উিচত। িক  কম漱徶চারীিট আমােদর কাছ ᯋ㔻থেক দশ টাকা ভাড়া চাইেলা। ভাড়া িমিটেয় বাইের এলাম। ᯋ㔻খাঁজ িনেয় জানা ᯋ㔻গল, যমুেনা ী ᯋ㔻যেত হেল হয়

"ধরাসু" ᯋ㔻যেত হেব, আর তা নাহেল "বারেকাট" ᯋ㔻যেত হেব। এই ই জায়গা ᯋ㔻থেকই সরাসির সায়নাচি  যাবার বাস পাওয়া যােব। এও জানা ᯋ㔻গল ᯋ㔻য,

ওই েটা জায়গার মেধ  বারেকাট ᯋ㔻বশ বড় জায়গা। কােজই আমরা বারেকাট যাব ি র কের, কাউ ার ᯋ㔻থেক িতনেট বারেকােটর িটিকট কাটলাম। িতনেট

িটিকেটর ভাড়া লাগল, পঁিচশ টাকা আিশ পয়সা। বােসর ছােদ মালপ  িছেয় ᯋ㔻রেখ, আসন দখল কের বসলাম। পছ  মেতা সামেনর িদেক াইভােরর

িঠক িপছেন, বাঁিদেক আমরা িতনেট আসন দখল করলাম। এবার বাস ᯋ㔻থেক ᯋ㔻নেম, পাঁউ িট, কলা ও িডম িস  ᯋ㔻খেয়, একটা ওয়াটার বট  িকেন তােত

জল ভের, জল ᯋ㔻খেয়, বােস এেস বসলাম। ᯋ㔻বশ িকছু ণ পের বাস ᯋ㔻ছেড় িদল। মেন ᯋ㔻বশ আন , ᯋ㔻শষ পয漱徶ায় ায় উপি ত। এখােন ᯋ㔻পৗঁছেত পারেল, এ

পেথর সম  দশ漱徶নীয় ান আমােদর ᯋ㔻দখা হেয় যােব। আঁকাবাঁকা রা া পার হেয়, একসময় আমরা আবার ᯋ㔻সই ধরাসু এেস ᯋ㔻পৗঁছলাম। আসেল ধরাসু

হে  একটা জংশন। এখান ᯋ㔻থেক একটু এিগেয়ই রা া ভাগ হেয় যাে । একটা যাে  উ রকাশী হেয় গে া ী, অপরটা যমুেনা ী। এখন আমােদর

ধরাসু যাবার ᯋ㔻কান েয়াজন িছল না। ᯋ㔻বাধহয় আরও িকছু যা ীর আশায়, বাস ধরাসু িগেয় অেহতুক অেনক ণ দাঁিড়েয় থাকল। 

াইভােরর সে  আলাপ হল। ভ েলােকর খুব সু র ব বহার। ᯋ㔻দখেত অেনকটা আমার অিফেসর আম漱徶ড-গাড漱徶, কল াণ সাহার মেতা। আমরা িনেজেদর

মেধ  তাঁেক িনেয় কথা বলার সময়, তাঁেক কল াণদা বেল উে খ করেত  করলাম। এখােন একটা বড় ᯋ㔻হােটল আেছ। আমরা ᯋ㔻সখােন সামান  িকছু

ᯋ㔻খেয় িনলাম। ᯋ㔻বশ িকছু ণ পের, কল াণদা বাসটা অেনকটা পথ এিগেয় িনেয় ᯋ㔻গেলন, বােসর মুখ ঘুিরেয় আনার জন । অথ漱徶াৎ ᯋ㔻যিদক ᯋ㔻থেক এেসিছ, বাস

আবার ᯋ㔻সই িদেকই ᯋ㔻বশ িকছুটা এিগেয়, বাঁিদেক বারেকােটর উে েশ  বাঁক ᯋ㔻নেব। আমরা ᯋ㔻দাকােনই বেস িছলাম। বাস ঘুিরেয় আনেল, বােস উেঠ

বসলাম। সু র রা া, সু র আবহাওয়া,  মনটাও ᯋ㔻বশ ভাল আেছ। আমােদর িঠক সামেন, বােসর সব ᯋ㔻থেক সামেন, াইভােরর আসেনর বাঁপােশর

িস ল িসটটা একজন যুবক দখল কের বেসেছ। হােত ম াগািজন, ᯋ㔻চােখ ᯋ㔻রাদ চশমা। বাস যখন ᯋ㔻বশ িকছুটা এিগেয়েছ, যুবকিট ঘুমেত  করল। আমরা

ভাবিছ াইভার হয়েতা ᯋ㔻রেগ িগেয় েটা কটু কথা ᯋ㔻শানােবন। ওই িসেট বেস ঘুমেনা িনেষধ। আমরা ᯋ㔻য িসেট বেস আিছ, এবং আমােদর িঠক ডানপােশর

িসটটাও, ওই একই িনয়েমর অ ভু漱徶 । যা ীিট খুব স বত এইসব অ েলরই বািস া, হয়ত উ রকাশীরই। াইভার ভ েলাক ঘন ঘন িসগােরট খান।

িতিন পেকট ᯋ㔻থেক একটা িসগােরট বার কের, যুবকিটেক িদেলন। যুবকিট খুব ল া ᯋ㔻পেয় একটু ᯋ㔻হেস, হাত বািড়েয় িসগােরটটা িনল। 

এই রা াটার ᯋ㔻দখিছ একটা Ꭽ䖰বিশ  আেছ। এখােন রা া খুব সু র এবং একভােব ওপর িদেক উেঠেছ। এখনও পয漱徶  রা া কখনও নীেচর িদেক নােমিন।

একভােব ওপের উঠেত হে  বেলই ᯋ㔻বাধহয়, বােসর ইি ন ᯋ㔻থেক একটা িবি  আওয়াজ হে । আবার ᯋ㔻সই পুরাতন ভয়টা, মাথা চাড়া িদেয় উঠল - বাস

আবার না খারাপ হয়, আবার না বেল বেস, বাস আজ আর যােব না। এ পেথর ᯋ㔻সৗ য漱徶 ᯋ㔻বশ ভাল। রা া ᯋ㔻থেক অেনক নীেচর জিমেক, খুব সু র ᯋ㔻দখেত

লাগেছ। পােশ বড় বড় পাইন জাতীয় গাছ। আর এইসব গাছ ᯋ㔻থেকই আসেছ একভােব ᯋ㔻সই ᯋ㔻পাকার ডাক। কখনও িবরাম ᯋ㔻নই। পের ᯋ㔻দখলাম এটা

ᯋ㔻কানও ᯋ㔻পাকার ডাক নয়। ধূসর রেঙর ᯋ㔻বশ বড় আকােরর গ া ফিড়ং জাতীয় এক রকম ᯋ㔻পাকা, নীেচর িদেক মুখ কের িপছন িদকটা ওপেরর িদেক উঁচু

কের, একভােব ত পাখা ᯋ㔻নেড় চেলেছ। আর তার আওয়ােজই কােন তালা লািগেয় ᯋ㔻দবার মেতা অব া। একসােথ চুর ওই জাতীয় ᯋ㔻পাকা, িবিভ

গােছর ডােল বেস সব কাজ ᯋ㔻ফেল, সারািদন একভােব পাখা ᯋ㔻নেড় চেলেছ। এেত ᯋ㔻য কী সুখ ওরা পাে  ওরাই জােন! 

বাস একভােব ওপর িদেক উঠিছল। আমার মেনর কথা বুঝেত ᯋ㔻পেরই ᯋ㔻বাধহয়, এইবার  হল নীেচ নামার পালা। একভােব এঁেকেবঁেক, বাস নীেচ

নামেত  কেরেছ। অেনকটা পথ পার হেয় আসার পর ᯋ㔻দখলাম, একটা গাছ িকভােব ᯋ㔻ভেঙ রা ার ডান িদক ᯋ㔻থেক বাঁিদেক, রা া ব  কের েয় আেছ।

গাছটা এত কা  আকােরর, ᯋ㔻য ওটােক ᯋ㔻ঠেল সিরেয় একপােশ ᯋ㔻রেখ ᯋ㔻দওয়ার মতা আমােদর ᯋ㔻নই। কল াণদা ও ক া ার বাস ᯋ㔻থেক ᯋ㔻নেম ব াপারটা

উপলি  কের, সবাইেক বাস ᯋ㔻থেক ᯋ㔻নেম আসেত বলেলন। এেক এেক বােসর ায় সকল পু ষ যা ী বাস ᯋ㔻থেক ᯋ㔻নেম হাত লাগােলা। ᯋ㔻শেষ অেনক

ᯋ㔻চ ার পর, গাছটা একপােশ সের িগেয়, আমােদর যাওয়ার অনুমিত িদল। আবার এিগেয় চললাম। পােশর সািরব  গােছ রা া ছায়ায় ঢাকা। রা ার

পােশ মাইলে ান েলা মশঃ বারেকােটর িনকটবত漱徶ী হওয়ার সংবাদ জানাে । বারেকাট ᯋ㔻পৗঁছেত যখন আর মা  দশ-বার িকেলািমটার পথ বািক, বাস

ᯋ㔻দহ রাখল। এই মুহূেত漱徶 িনেজেক বড় অসহায়, বড় দূব漱徶ল মেন হে । আবার ᯋ㔻সই অশাি । িক  দ  বাস াইভার ও ক া ােরর ᯋ㔻যৗথ েচ ায়, বােসর

ইি ন াণ িফের ᯋ㔻পল। ক া ার রা ার পােশর ঝরনার জল িটেন কের এেন, বােসর ইি েনর সামেন ᯋ㔻ছটােত  করেলা। বাস ᯋ㔻থেক অ াভািবক

রকেমর ᯋ㔻ধাঁয়া বার হে । ᯋ㔻বাধহয় ইি ন ᯋ㔻কান কারেণ খুব গরম হেয় ᯋ㔻গেছ। এবার যিদও বাস ছাড়ল, ভয় িক  ᯋ㔻গল না। একটা িবি  রকেমর আওয়াজ

করেত করেত, খুব ধীর গিতেত বাস এিগেয় চেলেছ। ᯋ㔻বশ িকছু ণ অ র একটা কের মাইলে ান অিত ম করেছ, আর আমরা অি র মন িনেয় মেন

মেন ভাগ  িবধাতার দয়া িভ া করিছ - আর কেয়কটা মাইলে ান এিগেয় িনেয় চেলা। আসেল ভয়টা ᯋ㔻বিশ পাওয়ার একটাই কারণ,আমােদর সে  এখন

সম  লােগজ আেছ। তা নাহেল এই সামান  কেয়ক িকেলািমটার রা া, তাও আবার পাকা বাস রা া, আমােদর কােছ ᯋ㔻কানও ব াপার নয়। অ ত এখন

ᯋ㔻তা নয়ই। ডানপােশ একটা রা ােক ᯋ㔻ফেল, আমরা ᯋ㔻বশ িকছুটা নীেচ বারেকাট এেস ᯋ㔻পৗঁছলাম। 

বাস ᯋ㔻থেক মালপ  নািমেয় ভর পুের একপােশ দাঁড়ালাম। কতিদন ান কিরিন, অসহ  লাগেছ। িখেদও ᯋ㔻বশ ভােলাই ᯋ㔻পেয়েছ। পােশই রাওত ᯋ㔻হােটল।

িতনতলা বািড়, এরই একটা অংেশ ᯋ㔻 ট ব া  অ  ইি য়ার শাখা। ᯋ㔻হােটেল ঢুেক বােসর খবর িনেয় জানা ᯋ㔻গল, সােড় িতনেট-চারেট নাগাদ, িষেকশ

ᯋ㔻থেক বাস আসেব। িষেকশ ᯋ㔻থেক বাস ধরাসু হেয় সায়নাচি র পথ ডানপােশ ᯋ㔻ফেল বারেকাট আসেব। তারপর আবার ব াক কের বাঁহােত সায়নাচি র
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ᯋ㔻ফেল আসা পথ ধরেব। এই সায়নাচি  ᯋ㔻থেকই যমুেনা ী যাবার হাঁটা পেথর । এখােন আরও একটা সুসংবাদ পাওয়া ᯋ㔻গল ভাল চােলর গরম ভাত ও

মাংস পাওয়া যােব। পােশই একটা ᯋ㔻টিবেল ᯋ㔻দখলাম, একজন তুষার  ল া ল া ভাত িনেয় খাবার িত িনে । এতিদেনর অতৃ  ুধা চা া হেয়

ᯋ㔻পেটর িভতর লাফ ঝাঁপ কের িবে াহ  কের িদল। সময় ন  না কের,িতন ᯋ㔻 ট মাংস আর ভাত িদেত বললাম। মাংস পাঁচ টাকা ᯋ㔻 , ᯋ㔻হােটল

কাউ াের বসা ᯋ㔻লাকটা িজ াসা করল, মাংস কী হা -হা -হা ? অথ漱徶াৎ হা  ᯋ㔻 ট কের িতনজনেক ᯋ㔻দেব কী না? এখােন ᯋ㔻বাধহয় এত দাম িদেয়, ফুল

ᯋ㔻  কের মাংস সচরাচর ᯋ㔻কউ খায় না,বা খাওয়ার খুব একটা চ  ᯋ㔻নই। িক  তােদর সে  আমােদর িলেয় ᯋ㔻ফলেল চলেব ᯋ㔻কন? আমরা পাঁচ টাকা ᯋ㔻 েট

খািসর খাদ নালী খাওয়া পাবিলক। ভাল মাংস িদেল আজ দশ টাকা ᯋ㔻 ট হেলও, ফুল ᯋ㔻 টই খাব। আধ ᯋ㔻 েট মন ভরেব ᯋ㔻কন? বললাম, 'না, ফু -ফু -

ফু , একটু ᯋ㔻দেখ ᯋ㔻দেবন'। এবার ᯋ㔻দাকানদারও খুিশ, আমরাও খুিশ। তার হাবভাব ᯋ㔻দেখ মেন হল, ᯋ㔻স ᯋ㔻বাধহয় আমােদর টাটা-িবড়লা জাতীয় ᯋ㔻কউেকটা

বেল মেন করেছ। যােহাক খাবার এল। রা া ᯋ㔻কমন হেয়েছ এই মুহূেত漱徶 বণ漱徶না কের সময় ন  করেত পারব না, তেব মেন হে  জীবেন এত সু া  খাদ

কখনও ᯋ㔻কাথাও খাইিন। 

ᯋ㔻হােটেলর বাইের মালপ  ও লািঠ সািজেয় রাখা আেছ। এখন ধু সমেয়র অেপ া। আেশপােশ ইত ত ঘুের িফের, আর ᯋ㔻হােটেল বেস বেস, একসময়

িবেকল গিড়েয় স া ᯋ㔻নেম এল, এল না আমােদর বাস। এবার অি র হেয় উঠলাম। ᯋ㔻হােটল মািলক িক  এখনও একই সুের বেল যাে , "বাস আসেব।

এখান ᯋ㔻থেক সায়না চি  সামান ই পথ, তাই স া হেলও বাস ওখােন যােব"। বাস িক  আসেব ᯋ㔻সই িষেকশ ᯋ㔻থেক। হঠাৎ মেন হল, বাসটা আমােদর

আেগর সব বােসর মেতা রা ায় ᯋ㔻কান কারেণ আটেক পেড়িন ᯋ㔻তা? ᯋ㔻হােটেলর পােশই বাঁহােত একটা মিট ঘর। ওখান ᯋ㔻থেকই বােসর িটিকট িবি  হয়।

ওখােন িগেয় বােসর খবর িজ াসা করােত, ওরাও ᯋ㔻বশ ᯋ㔻জােরর সে ই জানােলা বাস আসেব। সামেন বাঁপােশর রা া মশঃ এঁেকেবঁেক ওপের উেঠেছ।

ওই িদক ᯋ㔻থেকই আমরা এখােন এেসিছ। ওই িদক ᯋ㔻থেকই এখন বাস আসবার কথা, আবার ᯋ㔻সই বােস আমরা ওই িদেকই যাব। যতদূর ল  করা যায়,

ᯋ㔻কানও বাস আসেত ᯋ㔻দখা যাে  কী না নজর রাখিছ। নাহ, বাস এল না, তার পিরবেত漱徶 রাত এেস হািজর হল। স ার অ কার মশঃ ঘন হেত হেত

রাি র প িনল। আশা ᯋ㔻ছেড় িদেয় ᯋ㔻হােটেল একটা ঘর ᯋ㔻নওয়াই মন  করলাম। রাওত ᯋ㔻হােটল আমােদর িতনতলায়, িঠক বাস রা ার ওপের একটা ঘর

িদল। খােট বেস বড় জানালা িদেয় িঠক নীেচ অসংখ  ᯋ㔻লােকর যাতায়াত, ােকর যাওয়া আসা ইত ািদ ল  করেত করেত সময় ᯋ㔻কেট যােব, এটাই

সা না।  

িবেকল ায় চারেট নাগাদ, একটা ᯋ㔻লাক সাইেকল িনেয় িবিড় িবি  করেত, আমােদর ᯋ㔻হােটেলর িঠক নীেচ, বাস রা ার ওপর এেসিছল। ᯋ㔻লাকটার একটা

হাত কাটা। সাইেকেলর ᯋ㔻কিরয়াের একটা ᯋ㔻বশ বড় িটেনর বা  লাগােনা। ওই বাে  অসংখ  িবিড়। সামেন অ ুত ভােব একটা ᯋ㔻রকড漱徶 ᯋ㔻 য়ার লাগােনা।

সাইেকল দাঁড় কিরেয়, ᯋ㔻লাকটা তার ᯋ㔻ছা  মাউথিপসটার মাধ েম, সামেনর ᯋ㔻ছাট মাইকটায়, িবিড়র ণগান ᯋ㔻গেয় িব াপন িদি ল, আর মােঝমােঝ

িব াপন ব  কের, "নািগন"-এর একটা লং ᯋ㔻 িয়ং ᯋ㔻রকড漱徶 বাজাি ল। এই অব ােতও এত দূেরর ᯋ㔻হােটেলর ঘের বেস, আমােদর ঘেরর ᯋ㔻হম  মুখাজ漱徶ীর

ক ের, এই মুহূেত漱徶 িনেজর শহেরর াদ, গ  অনুভব করিছ। রাত আরও বাড়েত, ᯋ㔻লাকটা তার সাইেকেল, সম  িকছু িছেয় িনেয় চেল যাে । এত ণ

ᯋ㔻লাকটােক িঘের রাখা ᯋ㔻লােকর িভড় পাতলা হেয় ᯋ㔻গল। অথচ আ য漱徶 ব াপার, এত ᯋ㔻লােকর িভেড়ও, তার িবিড় িবি র পিরমাণ িক  অিত সামান । নাঃ,

বাস আজ আর এল না। ᯋ㔻সে েরর ই তািরখ ᯋ㔻কেট ᯋ㔻গল। এতিদেন খুব ভাল কের সাবান শ া ু ᯋ㔻মেখ, িতনজেন পর পর অেনক ণ ধের ান

করলাম। 

হােত অেনক সময় ᯋ㔻পেয়, নতুন কের মালপ  ᯋ㔻গাছাবার জন  সু টেকস খুললাম। আমার সু টেকেস জামাকাপড় ছাড়া, ᯋ㔻হমকু  ᯋ㔻থেক পিলিথন ব ােগ বেয়

িনেয় আসা একগাদা কমল িছল। ফুল েলা গাছ ᯋ㔻থেক তুেল পিলিথন ব ােগ পুের সু টেকেস ᯋ㔻নবার পর ᯋ㔻থেক, পেনর িদন পের এই থম সু টেকস

ᯋ㔻খালা হল। এ েলা িনেয় আসার সময় এক ভ েলােকর হােত িটং ᯋ㔻পপার ᯋ㔻দেখ, এবং তার কােছ, িটং ᯋ㔻পপার িদেয় মুেড় ফুল িনেল অেনক িদন ভাল

ও টাটকা থােক েন, সবজা া িবে র মেতা তােক বেলিছলাম, "ᯋ㔻মৗয়া গােছর িমি  ছায়া ' িটং' িদেয় েষ, ধুেয় মুেছ সাবধােনেত রাখিছ ঘের পুেষ"

ᯋ㔻গােছর ব াপার বলেছন? এখন বুঝেত পারিছ, অত সহেজ এই মূল বান ফুল িনেয় যাওয়া আেদৗ স ব নয়। সু টেকসটা খুলেতই, একটা তী  পচা গে

ঘর ভের ᯋ㔻গল। সু টেকেসর নীেচর িদকটা কােলা জেল িভেজ ᯋ㔻গেছ। পিলিথন ব াগটা ᯋ㔻বশ খািনকটা ᯋ㔻ফেট ᯋ㔻গেছ। ᯋ㔻ফেট না বেল, গেল ᯋ㔻গেছ বলাই

ᯋ㔻বাধহয় িঠক হেব। ᯋ㔻বাধহয় পেচ অ ািসড ফম漱徶 কেরই এটা হেয়েছ। ᯋ㔻ছঁড়া পিলিথন ব ােগর িভতর ফুল েলা, পেচ গেল কােলা জলীয় পদােথ漱徶 পিরণত

হেয়েছ। আর সু টেকেসর তলার অংশটা পুেরা িভেজ এবং কােলা রেঙর ᯋ㔻দখেত হেয় ᯋ㔻গেছ। সম  পচা ফুলসেমত পিলিথন ব াগটা ᯋ㔻ফেল িদেত হল।

সু টেকসটাও ᯋ㔻ফেল িদেত পারেলই ᯋ㔻বাধহয় ভাল হয়, িক  এখন মাঝপেথ তা স ব নয়। িভেজ ন াকড়া িদেয় অেনকবার ভাল কের মুেছও, সু টেকসটা

পির ার করা ᯋ㔻গল না। পচা গ টা সামান  কমেলা বেল মেন হয়। ᯋ㔻শেষ নীেচ িগেয় একটা দামী ভাল পাউডার িকেন এেন, িনেজর গােয় না ᯋ㔻মেখ, পরম

ᯋ㔻 েহ আদেরর সু টেকসেক অেধ漱徶ক মািখেয়, কাগজ ᯋ㔻পেত ওটােক ᯋ㔻মাটামুিট ব বহারেযাগ  কের তুলেত স ম হলাম। ফুল েলা িনেয় ᯋ㔻যেত পারলাম না

বেল খারাপও লাগিছল। অিফেসর একজন আমােক বার বার কের একটা কমল, তার জন  ক  কের িনেয় ᯋ㔻যেত অনুেরাধ কেরিছল। ই া থাকেলও,

তােক আর তার আকাি ত িজিনস এেন িদেত পারলাম না। 

একটু রাত কেরই একতলায় ᯋ㔻হােটেল ᯋ㔻খেত নামলাম। আমার আজ রােতও আবার ᯋ㔻সই সকােলর খাবার খাওয়ার খুব ই া িছল। িক  ব ুরা একই িদেন

বার মাংস ᯋ㔻খেত ভয় ᯋ㔻পল। আিম জািন না ᯋ㔻রাজ ᯋ㔻রাজ পচা আলুর তরকাির, কাঁচা িট আর ঝুিড়ভাজা ᯋ㔻খেল যিদ ᯋ㔻কান িত না হয়, তেব একিদেন

বার মাংস ভাত ᯋ㔻খেল, কতটা িত বৃি  হেত পাের। তবু তােদর ই ায়, িডেমর ᯋ㔻ঝাল ভাত ᯋ㔻খেত রািজ হেত হল। তেব ᯋ㔻হােটল মািলক ᯋ㔻বাধহয় সব

খে েরর মন জুিগেয় ব ালা  কের চেলন। িডেমর ᯋ㔻ঝালটা ভালই ᯋ㔻খেত হেয়েছ। তেব িডেমর ᯋ㔻ঝােলর িভতর ᯋ㔻থেক ᯋ㔻ছাট সাইজ হেলও, এক টুকেরা

মাংস উ ার হওয়ায়, রােতর খাবারটাও আমার ভালই জমল। ᯋ㔻বশ বুঝেত পারিছ, এটা ওেবলার মাংেসর ᯋ㔻ঝােল িডম িস  কের িমিশেয় িদেয়, িডেমর

ᯋ㔻ঝাল হেয়েছ। তা ᯋ㔻হাক, ভ েলাকেক ᯋ㔻বশ সৎই বলেত হেব। িডেমর ᯋ㔻ঝােল মাংেসর টুকেরা িদেয়েছন, মাংেসর ᯋ㔻ঝােল িডেমর টুকেরা ᯋ㔻দনিন, এবং

ᯋ㔻খেতও ᯋ㔻বশ উপােদয় হেয়েছ। যােহা , িকছু ণ বাস রা ায় পায়চাির কের, িতন তলায় িনেজেদর ঘের িফের এলাম। ওপের উঠবার সময় ᯋ㔻হােটল

মািলক আ াস িদেলন আগামীকাল বাস পাওয়া যােবই। মেন মেন, ᯋ㔻তামার মুেখ ফুল চ ন পড়ুক বেল, ওপের উেঠ এলাম। গ জব কের অেনক ণ

কাটেলা। আবার আমার স ীেদর মেধ  িফের যাবার পুরেনা ᯋ㔻ঝাঁকটা মাথা চাড়া িদেয় উঠেছ। মাধেবর ব ব , এখােন খরেচর পিরমাণ অেনক ᯋ㔻বিশ। তাই

আগামীকাল আমােদর িফের যাওয়াই উিচৎ। আিম বললাম, কাল িন য়ই বাস পাওয়া যােব। আর বাস না পাওয়া ᯋ㔻গেলও, জীপ বা অন  িকছুর একটা

ব ব া িন য়ই করা যােব। তাছাড়া খরচ ᯋ㔻তা আমােদর হােত। ডাল ভাত ᯋ㔻খেলই খরচ কেম যােব। অবশ  ঘর ভাড়া িতিদন পেনর টাকা কের লাগেবই।

ওেদর অব া ᯋ㔻দেখ ভয় হল, কাল বাস না এেল, যমুেনা ী যাওয়ার আশা ᯋ㔻শষ। ঘেরর বাঁপােশর জানালা িদেয় দূের, অেনক দূের, িমটিম  কের অেনক

আেলা লেছ। আমােদর ধারণা, ওখােনই হয়েতা যমুেনা ী। ঘরটায় মা  েটা খাট। একটায় িদলীপ, অপরটায় আিম আর মাধব েয় পড়লাম। মশার

উপ ব উেপ া কের, একসময় ঘুিমেয়ও পড়লাম। 

আজ ᯋ㔻সে র মােসর িতন তািরখ। ᯋ㔻বশ ᯋ㔻ভাের ঘুম ᯋ㔻থেক উেঠ, মুখ ধুেয় ᯋ㔻বেরােনার জন  Ꭽ䖰তির হেয় নীেচ ᯋ㔻নেম এলাম। ᯋ㔻হােটল মািলক বলেলন,

গতকাল িন য়ই রা ায় ᯋ㔻কাথাও েস বাস আটেক িগেয়িছল। িচ া করেবন না, আজ অবশ ই বাস এেস যােব। িজ াসা করলাম, বােসর ᯋ㔻কানও খবর

পাওয়া ᯋ㔻গেছ িকনা। ওেদর কথাবাত漱徶ায় মেন হল, এখােন বােসর খবর ওভােব রাখা হয় না, হয়েতা রাখাও যায় না। আ য漱徶, এই িবপ নক রা ায়,

অত েলা প ােস ার িনেয়, বাসটা ᯋ㔻কন এল না, রা ায় খােদ তিলেয় ᯋ㔻গল িকনা, জানার ই া বা দািয়  কােরার ᯋ㔻নই। জানার উপায়ও ᯋ㔻বাধহয় ᯋ㔻নই।

অেনক ণ রা ায় অেপ া কের, আবার ᯋ㔻হােটেল িফের এলাম। আমার জন স ী ᯋ㔻যন বুেঝ ᯋ㔻ফেলেছ ᯋ㔻য, আজও আমােদর িনেত ᯋ㔻কান বাস আসেব না।

এবার খুব নাভ漱徶াস িফল করেত লাগলাম। বাঁিদেকর জানলা িদেয় ᯋ㔻কান গািড়র আওয়াজ আসেলই, বােসর আশায় ᯋ㔻সিদেক তাকাই। িক  হয় াক, নাহয়

জীপ আেস। বাসও কেয়কটা পরপর এল বেট, তেব ᯋ㔻স েলা সায়নাচি  যােব না। রাওত ᯋ㔻হােটলেক ডানপােশ ᯋ㔻রেখ, ᯋ㔻সাজা এিগেয় যােব। েয় বেস আর

সময় কােট না। বাসও আেস না। ᯋ㔻বাণ漱徶িভটা আর আমস  ংস হেত লাগল। এ েলা আর সংর ণ করার েয়াজন ᯋ㔻নই। একসময় ান ᯋ㔻সের একতলায়

ᯋ㔻খেত ᯋ㔻গলাম। মানিসক ক , সময় সময় শারীিরক কে র ᯋ㔻থেকও ক কর হয়, হােড় হােড় ᯋ㔻টর পাি । িকছু না ᯋ㔻খেয়, সারািদন পির ম কের, িপসু ভিত漱徶

ᯋ㔻নাংরা িবছানায় েয়, আমরা ᯋ㔻য ক  ᯋ㔻ভাগ কেরিছলাম, এখন ভাল ᯋ㔻হােটেল ᯋ㔻থেক, ভাল খাবার ᯋ㔻খেয়, ভাল িবছানায় েয়, তার ᯋ㔻থেক অেনক ᯋ㔻বিশ

য ণা ᯋ㔻ভাগ করিছ, সামান  একটা বােসর অনুপি িতর জন । খাওয়া দাওয়া ᯋ㔻সের, আবার িনেজেদর ঘের বেস, িফের যাওয়া না যাওয়া, ইত ািদ

আেলাচনায় বারটা, একটা, েটা, েম িবেকল িতনেট বাজল, বাস িক  এল না। মাধব ᯋ㔻বশ অৈধয漱徶 হেয় পড়েছ। ᯋ㔻শেষ বাস আসার আশা ᯋ㔻ছেড়,

গতকােলর ᯋ㔻সই িবিড়ওয়ালার আসার অেপ ায় রইলাম। অ ত তার ᯋ㔻সই ᯋ㔻রকেড漱徶র গান েন অেনকটা সময় কাটেব। গতকাল েনিছলাম, িবেকল সােড়

িতনেট-চারেট নাগাদ বাস আেস। আিম ভাবিছ আর ঘ া খােনেকর মেধ  যিদ বাস না আেস, তেব এেদর সে  িফের যাবার যুে , আর হয়েতা িনেজেক

িজিতেয় রাখা স ব হেব না। িবিড়ওয়ালা তার গােনর ডািল, িবিড়র ঝুিল িনেয়, সময় মেতা এেস হািজর হল। গােনর না িবিড়র আকষ漱徶েণ জািননা,

ᯋ㔻লােকর িভড়ও বাড়ল। আমরা নীেচ ᯋ㔻নেম এলাম।  

ᯋ㔻হােটেলর বাঁপােশ বােসর িটিকট কাউ ার ব  কের ᯋ㔻দওয়া হেয়েছ। চা ᯋ㔻খেয় মাধব ওপের চেল ᯋ㔻গল। একটু ের রা ায় একটা জীপ দাঁিড়েয় আেছ।

অেনেকই ওেত কের সায়নাচি  যাবার ᯋ㔻চ া করেছ। মাথািপছু দশ টাকা ভাড়া। আিম ও িদলীপ িঠক করলাম, ᯋ㔻হােটেল থাকেতও ᯋ㔻তা অেনক খরচ হে ,



কােজই জীেপই চেল যাব। জীেপর কােছ যখন ᯋ㔻পৗঁছলাম, তখন অেনক পু ষ ও মিহলা আসন দখল কের িনেয়েছ। াইভােরর সে  কথা বললাম। ᯋ㔻স

রািজও হল, িক  আমােদর অত মালপ , জীেপ িনেয় ᯋ㔻যেত রািজ হল না। রািজ হল না, কারণ খে েরর অভাব ᯋ㔻নই। রা ার একপােশ কাল ᯋ㔻য বাসটায়

আমরা এেসিছলাম, দাঁিড়েয় আেছ। আমােদর জীপ াইভােরর সে  কথা বলেত, ও কী করব িঠক করেত করেতই, জীপটা ᯋ㔻লাক ভিত漱徶 কের নােকর ডগা

িদেয় চেল ᯋ㔻যেত, যমুেনা ী যাবার ᯋ㔻শষ আেলাও িনেভ ᯋ㔻গল। আেগর িদেনর বাস াইভার, কল াণদার সে  বাস কতৃ漱徶পে র ᯋ㔻বশ উে জক আেলাচনা

হে  নলাম। কল াণদার ব ব , িদন ধের এত ᯋ㔻লাক আটকা পেড় আেছ, তার বাস ᯋ㔻তা আজ আর ᯋ㔻কাথাও যােব না, কােজই ᯋ㔻স বাস িনেয় সম

প ােস ারেক সায়নাচি  ᯋ㔻পৗঁেছ িদেত চায়। কতৃ漱徶পে র তােত ভীষণ আপি । আমরা মেন মেন কল াণদার জয়লাভ কামনা করলাম। িক  ᯋ㔻শষ পয漱徶

কল াণদা পরাজয় বরণ কের অসহায় ভােব িফের এল। আমরা আবার বােসর অেপ ায় রা ায় বেস রইলাম। 

আরও ᯋ㔻বশ িকছু ণ পের আিম ও িদলীপ ওপের িনেজেদর ঘের িফের আসেত যাব, হঠাৎ ᯋ㔻দিখ পাল পাল ᯋ㔻লাক ছুেট িগেয় কল াণদার বােস উঠেছ। বাস

ᯋ㔻কাথায় যােব, আেদৗ যােব কী না, ᯋ㔻খাঁজ ᯋ㔻নবার সময় ᯋ㔻নই। িদলীপেক ায় ᯋ㔻ঠেল বােস উেঠ জায়গা দখল করেত পািঠেয়, আিম ওপের িনেজেদর ঘের

ছুটলাম মালপ  নামােত। তখনও িক  জািননা বাস আেদৗ যােব কী না, বা ᯋ㔻গেলও ᯋ㔻কাথায় যােব। তেব কল াণদা ᯋ㔻যে তু সায়নাচি  যাবার আ হ

ᯋ㔻দিখেয় িছেলন, তাই ধের ᯋ㔻নওয়া যায়, বাস সায়নাচি  যাে । তেব ᯋ㔻স িচ া পের করেলও চলেব। 

ওপের এেস মাধবেক বললাম, তাড়াতািড় মালপ  নামােত। আকােশ আবার এখন ᯋ㔻বশ ᯋ㔻মঘ কের এেসেছ। মাধব বলেলা, মালপ  এখােনই ᯋ㔻রেখ ᯋ㔻যেত।

আমার তােত একবােরই মত ᯋ㔻নই। বললাম ᯋ㔻কান কারেণ িফরেত ᯋ㔻দির হেল, িতিদন পেনর টাকা কের অেহতুক ভাড়া নেত হেব। মাধব িক  ᯋ㔻সই

খরচ কেরও, মালপ  এখােনই ᯋ㔻রেখ যাওয়া িঠক বেল মেন করল, কারণ সায়নাচি েত হয়েতা মাল রাখার ভাল জায়গা নাও পাওয়া ᯋ㔻যেত পাের। আিম

িবর  হেয় বললাম, তবু এখােন মালপ  ᯋ㔻রেখ যাওয়া বুি মােনর কাজ হেব না। ও আমার যুি  ᯋ㔻মেন না িনেলও, ᯋ㔻বজার মুেখ আমােকই ᯋ㔻মেন িনল।

ধু বলল, রা ায় বৃি  নামেল িবপেদ পড়েত হেব। হােত হােত মাল িনেয় খুব তাড়াতািড় আমরা নীেচ ᯋ㔻নেম এেস, ᯋ㔻হােটেলর িবল ᯋ㔻মটালাম। ᯋ㔻হােটল

মািলক আমােদর ভ যা া কামনা করেলন। আিম বােসর ছােদ মাল সািজেয় ᯋ㔻রেখ, নীেচ ᯋ㔻নেম এেস িদলীেপর নাম ধের িচৎকার কেরও ᯋ㔻কান সাড়া

ᯋ㔻পলাম না। বােস এত িভড়, ᯋ㔻য ওেক উেঠ ᯋ㔻খাঁজারও ᯋ㔻কানও উপায় ᯋ㔻নই। এই বােস এখন অিফস টাইেমর হাওড়া-কলকাতার মেতা মানুষ ঝুলেছ।

দরজার িদেক এেস ᯋ㔻দখলাম, িদলীপ এেকবাের িপছেনর িসেট জানলার ধাের জায়গা দখল কের বেস আেছ। ও আমােদর ᯋ㔻দখেত ᯋ㔻পেয়, তাড়াতািড়

জানলা িদেয় উেঠ পড়েত বলল। ও আমােদর জন  জানলার ধাের একটু জায়গা ᯋ㔻রেখ বেসেছ। ও আমােদর জেনর জন ই েটা বসার জায়গা ᯋ㔻রেখ,

তারপের িনেজ বেসিছল। িক  ওর ডানপােশ অেনেকই ওেক ᯋ㔻ঠেল বাঁপােশ সিরেয়, বসার জায়গা কের িনেত চাইেছ। াভািবক, কারণ তারা ᯋ㔻দখেত

পাে  এত িভড় বােস িদলীেপর বাঁপােশ জানালার ধাের জন বসার মেতা জায়গা ফাঁকা পেড় আেছ। ᯋ㔻রাগা পটকা িদলীপ যতই 'িবনা যুে  নািহ িদব

সুচা  ᯋ㔻মিদনী' পণ কের বেস থাকুক, তারা নেব ᯋ㔻কন? মাগত চােপ তখন ওর বাঁপােশ ᯋ㔻কান মেত একজন বসার মেতা জায়গা ফাঁকা পেড় আেছ।

এিদেক বােস এত িভড়, ᯋ㔻য দরজা িদেয় উেঠ িভতের যাবার ᯋ㔻কান উপায় ᯋ㔻নই। ᯋ㔻শষ পয漱徶  জানালা িদেয় বােস ঢুেক, ᯋ㔻কান েম জানলার ধাের বেস

পড়লাম। এবার মাধবও জানালা গেল উেঠ এেস আমার বাঁপােশ, জানালার ধাের ᯋ㔻জার কের ᯋ㔻চেপ বেস পড়ল। পাঁচ-ছজন বসার জায়গায়, এিগেয়

িপিছেয় আটজন বেসিছ। জানালার ধাের মাধব, তারপের আিম, আমার পের িদলীপ। িদলীেপর ডানপােশ একবাের ᯋ㔻নাংরা কত েলা নারীপু ষ। ওর

পােশই একটা ীেলােকর ᯋ㔻কােল একটা বছর বার-ᯋ㔻তর বয়েসর ᯋ㔻মেয়। এপেথর একটা সু র ব ব া, বােস যতই িভড় ᯋ㔻হাক না ᯋ㔻কন, বাস ছাড়ার আেগ

বােসর দরজা ব  কের ᯋ㔻দওয়া হেবই। আমােদর এই বাসটায় একটাই মা  দরজা, এবং ᯋ㔻সটা একদম সামেনর িদেক। িপছন িদেক ᯋ㔻কান দরজা না

থাকায়, আমার ও মাধেবর িঠক সামেন, দরজার পিরবেত漱徶 একটা জন বসার ᯋ㔻চয়ার িসট করা হেয়েছ। এই িসটটায় জন ᯋ㔻লাক বেসও আেছ। একটু

পেরই ᯋ㔻দিখ অন  একজন ᯋ㔻লাক িকভােব ম ােনজ কের, ওই িসটটার জানালার ধাের িদি  িনেজর বসার ব ব া কের িনল। বােস ᯋ㔻কাথাও একটু দাঁড়াবার

জায়গা পয漱徶  ᯋ㔻নই। িপলিপল কের ᯋ㔻লাক বােসর ছােদ উঠেছ। কল াণদা একবার আমােদর িসেটর পােশ জানলার কােছ এেস িজ াসা করেলন, 'িসট

িমেলেছ ᯋ㔻তা?' আমরা অবাক হেয় ᯋ㔻গলাম। ওর সে  আমােদর কতটুকুই বা পিরচয়। বললাম, হ াঁ িমেলেছ। কল াণদা বলেলন, 'বাস ᯋ㔻ছেড় িদই?' আমরা

বাস ᯋ㔻ছেড় িদেত বললাম। বুঝলাম না বােস এত ᯋ㔻লাক থাকেত, উিন হঠাৎ আমােদরই বা ᯋ㔻কন িজ াসা করেলন! ক া ার িক  এত িভেড়ও িঠক কায়দা

কের বােসর দরজা ব  কের িদেয়েছন। বােসর ছােদ এত ᯋ㔻লাক উঠেছ ᯋ㔻য ভয় হে , আমােদর সু টেকস বা ᯋ㔻হা ্-অ  েলা, ᯋ㔻লােক বেস বা পােয়র

চােপ ন  না কের ᯋ㔻দয়। যােহাক, এবার বাস ᯋ㔻ছেড় িদল। ᯋ㔻কাথাও একটু বাস দাঁড়ােলই, একগাদা কের ᯋ㔻লাক বােসর ছােদ উঠেছ। এত ᯋ㔻লাক ᯋ㔻কাথায়

িছল জািননা। মাধব আর আিম মােঝ মােঝ জানলা িদেয় শরীেরর অেনকটা অংশ বার কের বােসর ছােদ লােগজ িঠক আেছ িকনা ল  করিছ। একবার

ᯋ㔻দখলাম েটা সু টেকস ছােদর একপােশ দাঁড় করােনা আেছ। অথ漱徶াৎ ᯋ㔻কউ ও েলা ওখােন সিরেয় ᯋ㔻রেখেছ। আকােশ চ  ᯋ㔻মঘ কেরেছ, সে  ঘন ঘন

িব ৎ চমকাে । একটাই ভয় হে , ᯋ㔻হা ্-অ  েলা পিলিথেন ᯋ㔻মাড়া, িক  বৃি  হেল সু টেকস েলা িভজেব, আর মাধেবর কােছ গালাগািল ᯋ㔻খেত হেব।

তা ᯋ㔻খেত হেলও এখন আর আমার ᯋ㔻কান ঃখ ᯋ㔻নই, কারণ এখন এটা িনি ত ᯋ㔻য আমরা এবােরর ᯋ㔻শষ গ ব ল, যমুেনা ী যাি ই। 

হঠাৎ িদলীেপর পােশর মিহলার ᯋ㔻কােল বসা ᯋ㔻সই ᯋ㔻মেয়টা, উি , অথ漱徶াৎ বিম করেব বেল জানােলা। আিম িদলীপেক বললাম, খুব গ ীর হেয় ᯋ㔻চাখ

পািকেয় ওেদর িদেক তাকােত, তা নাহেল ᯋ㔻মেয়টা আমােদর গােয়ই উি  করেব। মিহলািটেক বললাম, ᯋ㔻মেয়টােক ডানপােশ জানলার ধাের দাঁড় কিরেয়

িদেত। ᯋ㔻মেয়টা কাঁদেত এবং ঘামেত  করেলও, িনেজর জায়গা ᯋ㔻ছেড় নড়েলা না এবং একটু পেরই মিহলািটর ᯋ㔻কােল বিম করল। আমােদর সামেনর

ᯋ㔻চয়ার িসেটর একজন, িনেজর িসটটা ᯋ㔻ছেড় িদেয় তােক বসেত বলল। িক  ᯋ㔻মেয়টার ᯋ㔻বাধহয় ই া, ᯋ㔻কাথাও না িগেয় আমােদর গােয়ই বিম করা। বাধ

হেয় মিহলািটেক খুব গরম ᯋ㔻দিখেয়, সামেনর িসেট জানালার ধাের পাঠােত বললাম। িক  ওরা নীরব। এিদেক ᯋ㔻মেয়টা একভােব ᯋ㔻কঁেদ যাে  ও মােঝ

মােঝ বিম করার মেতা ওয়া  ওয়া  কের আওয়াজ কের যাে । সামেনর িসেটর ᯋ㔻সই ম ােনজ কের জানালার ধাের বসা ᯋ㔻লাকটা আমােদর বলল,

আমােদর জায়গা ᯋ㔻ছেড় িদেয় ওেক জানালার ধাের বসেত ᯋ㔻দওয়া উিচৎ। িদলীপ তােক ধমেক চুপ কিরেয় িদেয় বলেলা, "ᯋ㔻তামার যিদ এত দয়া, তেব

তুিম ᯋ㔻তামার িসটটা ᯋ㔻ছেড় িদেয় ওেক বসেত দাও না"। ᯋ㔻লাকটা িবপেদর আঁচ ᯋ㔻পেয় চুপ কের ᯋ㔻গল। মেন হল িদলীেপর িহি  বলার মতাই, এে ে

ᯋ㔻লাকটােক চুপ করােত সাহায  কেরেছ। ইিতমেধ  ক া ার এেস িটিকট িদেয় ভাড়া িনেয় ᯋ㔻গল। িতনজেনর ᯋ㔻মাট ন'টাকা ভাড়া লাগল। স া অেনক ণ

পার হেয় ᯋ㔻গেছ। ᯋ㔻বশ অ কার ᯋ㔻নেম এেসেছ। িতমুহূেত漱徶 মেন হে , এই ᯋ㔻বাধহয় বৃি   হল। একসময় একটা ঝরনার তলা িদেয় বাসটা ᯋ㔻গল।

পাহােড়র একটা অংশ রা ার ওপর ছােদর মেতা ঝুেল আেছ, আর ᯋ㔻সইখান ᯋ㔻থেকই খুব ᯋ㔻জাের রা ায় জল পড়েছ। িক  ᯋ㔻সটা খুব সামান  জায়গা জুেড়

হওয়ায়, বােসর ছােদ জল পেড় জানলা িভিজেয় িদেলও, মালপে র খুব একটা িত হেব বেল মেন হয় না। এইভােব এক সময় ᯋ㔻বশ অ কাের বাস

এেস সায়নাচি  উপি ত হল। 

চািরিদেক ঘুটঘুেট অ কার। বাস ᯋ㔻থেক ᯋ㔻নেমই জন বাঙািল ভ েলােকর সে  আলাপ হল। এই বােস আমরা িতনজনই একমা  টু ির । আর সকেলই

ানীয় বা আেশপােশর বািস া, ᯋ㔻কউ ᯋ㔻কউ হয়েতা কােজও এেস থাকেত পাের। ভ েলাক জন একটা কুিল ᯋ㔻ডেক, আমােদর ােভলাস漱徶 লেজ িনেয়

ᯋ㔻গেলন। এখানকার ােভলাস漱徶 লেজ ᯋ㔻দখলাম অেনক েলা ঘর আেছ। ব ব াও, এখন পয漱徶  যত েলা টুির  লজ বা ােভলাস漱徶 লেজ উেঠিছ, তার মেধ

সবেথেক ভাল। আমরা একটা িতন শয া িবিশ  ঘর িনলাম। এই ভ েলাকরাও ᯋ㔻দখলাম সংখ ায় িতনজন। আমােদর ঘেরর একটা ঘর পেরই, ওেদর

ঘর। একটু পের ওঁেদর ঘের ᯋ㔻গলাম ᯋ㔻খাঁজখবর িনেত। একজন ডােয়ির িলখেছন বেল মেন হল। আলাপ কের জানলাম, ওঁরা িজওলিজকাল সােভ漱徶 অফ

ইি য়ার কম漱徶চারী। অিফেসর কােজই এিদেক এেসেছন, এবং এই ফাঁেক যমুেনা ী ᯋ㔻দেখ, গে া ী যাবার ই া আেছ। গত িদন ᯋ㔻কান বাস না আসায়,

ওঁেদরও আমােদর মেতাই অব া। আজ বাস আসেত তাঁরা আনে  ছুেট িগেয়িছেলন। যমুেনা ী ওঁেদর ভাল লােগিন। আমােদর কােছ ᯋ㔻হমকু  ও ন ন

কানেনর কথা েন, ওই েটা জায়গায় যাওয়ার ই া কাশ করেলন। আমরা ঘের িফের এেস মালপ  িছেয় রাখলাম। বােস আসবার সময় ছােদ অত

ᯋ㔻লাক উঠেত ᯋ㔻দেখ, কী ভয়টাই না ᯋ㔻পেয়িছলাম। ᯋ㔻ভেবিছলাম সু টেকস েলা ᯋ㔻বাধহয় আর বািড় িফের ᯋ㔻যেত পারেব না। িক  আ য漱徶, একটা পােয়র দাগ

পয漱徶  ᯋ㔻কান লােগেজ পেড় িন। ওরা মালপ  সাবধােন সিরেয় ᯋ㔻রেখ ছােদ বসিছল। বলেত ল া করেলও, সিত  কথা বলেল বলেতই হেব, আিম হেল

হয়েতা সু টেকেসর ওপেরই আরাম কের বসতাম। িবেশষ কের ᯋ㔻যখােন ᯋ㔻কউ ᯋ㔻দখার বা বলার ᯋ㔻লাক ᯋ㔻নই। আকােশ ᯋ㔻মঘ থাকেলও, বৃি র নামগ  ᯋ㔻নই।

আমরা িতনজেন ঘুটঘুেট অ কাের, খািনকটা মােঠর মেতা ফাঁকা জায়গা ᯋ㔻পিরেয়, ডান হােত একটা চােয়র ᯋ㔻দাকােন চা ᯋ㔻খেয়, রােতর খাবােরর কথা

িজ াসা করলাম। একজন যুবক ᯋ㔻দাকানটা চালায়। ᯋ㔻স বলল, আমােদর ঘের খাবার ᯋ㔻পৗঁেছ িদেয় আসেব। বললাম, আমরা িনেজরাই আসব। ঘের িফের

এেস, ᯋ㔻য যার খােট আরােম েয় থাকলাম। ᯋ㔻লাহার খােট, ে র গিদ। অেনকিদন বােদ িনি ে  ঘুমেনা যােব। িদলীেপর খাটটার একটা ঠ াং আবার

নড়বেড়, সিত  ᯋ㔻কাথাও শাি  ᯋ㔻নই। রাত ায় ন'টা নাগাদ িতনজেন ᯋ㔻দাকােন িগেয় ডাল, তরকাির ও িট ᯋ㔻খেয়, ঘের িফের এলাম। আগামীকােলর

েয়াজনীয় টুিকটািক িজিনস কাঁেধর ᯋ㔻ঝালা ব ােগ িছেয় িনেয়, যাবার িত ᯋ㔻শষ করলাম। এরপর পরম িনি ে  েয় পড়লাম। 

আজ ᯋ㔻সে র মােসর চার তািরখ। ᯋ㔻ভারেবলা ঘুম ᯋ㔻থেক উেঠ সম  মালপ  ােভলাস漱徶 লেজর ᯋ㔻 াক েম ᯋ㔻রেখ িদলাম। যমুেনা ী যাব। আজ আর

িফরব না। কােজই ধু ধু ঘরভাড়া ᯋ㔻গানার ᯋ㔻কান মােন হয় না। গতরােতর জন  আঠােরা টাকা ভাড়া িমিটেয়, মালপ  একজন অ  বয়সী

ᯋ㔻কয়ারেটকােরর কােছ জমা িদেয়, আমরা গতরােতর চােয়র ᯋ㔻দাকােন এলাম, চা ᯋ㔻খেত। 



ᯋ㔻দাকােনর সামেন ᯋ㔻দখলাম িবিভ  জায়গার দূর

ᯋ㔻লখা একটা বড় ᯋ㔻বাড漱徶 লাগােনা আেছ – তােত যা

বুঝলাম তা হল এখান ᯋ㔻থেক যমুেনা ীর দূর  ২১

িকিম। আেগ আরও আট িকিম এিগেয় হনুমান চিট

পয漱徶  জীপ ও বাস ᯋ㔻যত। এখন যাওয়া ব  হেয়

ᯋ㔻গেছ। অথ漱徶াৎ এখােনও আমােদর যাতায়ােত

৮+৮=১৬ িকেলািমটার পথ, অিতির  হাঁটেত হেব।

আমরা ᯋ㔻শষ পয漱徶  হাঁটা পেথই, আে  আে  হাঁটেত

 করলাম। রা া ᯋ㔻মােটই খাড়া নয়। ᯋ㔻ভােরর

সূয漱徶ােলােক ফু  মেন আমরা ধীের ধীের এিগেয়

চেলিছ। ব ুেদর কথা বলেত পারব না, তেব আমার

মেন এখন এক অ ুত শাি । এবারও আমারই জয়

হল। যমুেনা ী যাওয়ার জন  হাঁটা যখন  কেরিছ,

তখন আর ধু ᯋ㔻পৗঁছেনার অেপ া। একসময় হাঁটা

পথ এেস বড় পাকা রা ায় িমেশ ᯋ㔻গল। আর িকছুটা

এিগেয়ই হনুমান চিট। গে া ী যাবার পেথ ল ায়

এক ᯋ㔻দাকানদার, আমােদর হােত একটা িচিঠ িদেয়,

হনুমান চিটর এক ᯋ㔻দাকানদারেক িচিঠটা িদেয় ᯋ㔻দবার

জন  অনুেরাধ কেরিছল। এখন ᯋ㔻সই ᯋ㔻দাকানদােরর

ᯋ㔻খাঁজ কের,তার হােত িচিঠটা িদলাম। ᯋ㔻দাকােন চা ও ঝুিড়ভাজা ᯋ㔻খেয় রওনা হবার আেগ, মাধব ও িদলীপ ওই ᯋ㔻দাকােন ᯋ㔻ফরার পেথ রাে  থাকার

ব ব াও পাকা কের ᯋ㔻ফলেলা। ᯋ㔻দাকানদার খুব খুিশ হেয় রািজ হেয় ᯋ㔻গল। রােত আমােদর জন  ᯋ㔻স চাপািট ও তরকাির বানােব বলেলা। আিমও এই উ ম

ােব সায় িদলাম বেট, তেব মেন একটা আশা, িঠকমেতা হাঁটেত পারেল,আজ রােত সায়নাচি র ােভলাস漱徶 লেজর নরম গিদেত শাি র ঘুম ᯋ㔻ক

আটকায়? আেগ পেথও েনিছ, এখােনও আবার ᯋ㔻সই সাবধান বাণী নলাম ᯋ㔻য, যমুেনা ীেত একজন বাঙািল সাধুবাবা থােকন। সবাই তাঁেক মাধব বাবা

বেল। িতিন পিথকেদর িখচুিড় খাওয়ান। তেব ᯋ㔻স িখচুিড় না খাওয়াই ভাল, কারণ ওই িখচুিড় ᯋ㔻খেলই নািক হজেমর গ েগাল হয়। অত ক কর জায়গায়

ক  কের ᯋ㔻থেক, িনেজর গ াঁেটর কিড় খরচা কের, ᯋ㔻কন িতিন যা ীেদর অসু  করার ত িনেয় ওখােন পেড় আেছন জািননা! জািননা এই গ টা এত

চারই বা ᯋ㔻পল কী ভােব! তেব সাবধােনর মার ᯋ㔻নই। আমরাও িঠক করলাম, মাধব বাবার কােছ িকছু খাব না। আে  আে  একসময় "ফুল চিট" এেস

ᯋ㔻পৗঁছলাম। রা া হনুমান চিট ᯋ㔻থেক পাঁচ িকেলািমটার। রা া আে  আে  ওপের উেঠ আবার নীেচ ᯋ㔻নেম এেসেছ। অথ漱徶াৎ আমরা একুশ িকেলািমটার

পেথর, ᯋ㔻তর িকেলািমটার পথ ধু ᯋ㔻হঁেটই এলাম, উ তায় িক  অিত সামান ই উেঠিছ। বুঝেত পারিছ এ রা ার ᯋ㔻শেষ ᯋ㔻বশ ᯋ㔻ভাগাি  আেছ। ᯋ㔻শষ পাঁচ

িকেলািমটার পথ ᯋ㔻হঁেট, আমরা মা  ৩২৯ িমটার উ তায় উেঠিছ। অথচ রা া িক  ᯋ㔻কাথাও সমতল িছল না। তাড়া েড়া করার েয়াজন ᯋ㔻নই, কারণ

আমরা ᯋ㔻বশ ভাল গিতেতই এেগাি । আঁকাবাঁকা, চওড়া রা া িদেয় আমরা ল েলর িদেক এিগেয় চেলিছ। ডানহােত অেনক নীেচ যমুনা। চলার পথটা

শ  পাথেরর ওপর িদেয় ᯋ㔻গেছ বেলই ᯋ㔻বাধহয়, এর জল এত পির ার নীল। গ া ᯋ㔻গেছ নরম কাদামািটর পথ িদেয়। গ ার জলও তাই ᯋ㔻বশ অপির ার। 

ᯋ㔻দখেত ᯋ㔻দখেত আমরা "জানকী চিট" এেস ᯋ㔻পৗঁছলাম। এখােন একটা টুির  লজ থাকায়, রােত থাকার ᯋ㔻বশ ভাল ব ব া আেছ। রা ার ডানপােশ একটা

ᯋ㔻দাকান। এক বৃ  এই ᯋ㔻দাকােনর মািলক। এখােন আমরা চা ᯋ㔻খলাম এবং ᯋ㔻ফরার পেথ খাবার জন  চাপািট বানােত বললাম। বৃ  একবার চাউেলর কথা

বলেলও, আমরা তাঁেক চাপািটই বানােত বেল, রা ায় নামলাম। এখন পয漱徶  রা া ᯋ㔻বশ আরামদায়ক বলেল ভুল বলা হেব না। কারণ রা া িকছুটা ওপের

উেঠ, আবার নীেচর িদেক নামায়, খুব একটা ক কর নয়। বৃ  ᯋ㔻দাকানদার জানােলন, আর মা  পাঁচ িকেলািমটার পথ বাকী আেছ। আঁকাবাঁকা রা ায়

ᯋ㔻হঁেট চেলিছ। পেথর ᯋ㔻সৗ য漱徶 বেল িকছু ᯋ㔻নই। ᯋ㔻সই একেঘেয় বন, লতাপাতা,পাথর,আর ডানিদেক ব  নীেচ, নীল যমুনা। আমরা এতিদন িবিভ  জায়গায়

ᯋ㔻য ᯋ㔻সৗ য漱徶 েচাখ ভের ᯋ㔻দেখ এেসিছ, তারপর এই জায়গা ভাল লাগার কথাও নয়। আরও পাঁচ িকেলািমটার পথ হাঁটেত হেব। এবার িক  হঠাৎ রা া

ওপর িদেক উঠেত  করল। আমরা যখন ায় ᯋ㔻শষ পয漱徶ােয় এেস ᯋ㔻পৗঁেছিছ, তখন আকােশ ᯋ㔻রাদ ও ছায়ার ᯋ㔻খলা  হেয় ᯋ㔻গেছ। মাধব ও িদলীপ ᯋ㔻বশ

হাঁিপেয় পেড়েছ। আমার অব াও খুব ᯋ㔻শাচনীয়। তবু ওেদর ᯋ㔻ফেল আিম ায় ছুেটই বলা যায়, এিগেয় ᯋ㔻গলাম। কারণ আকােশ ᯋ㔻বশ ᯋ㔻মঘ কের আসেছ।

সম  জায়গার অেনক ছিব তুেলিছ। এখন এই ᯋ㔻শষ জায়গার ছিব, ᯋ㔻মঘ করেল আমােদর এই অিত সাধারণ ভারতীয় ক ােমরায় ᯋ㔻তালা যােব বেল মেন

হয় না। উঠেলও, ᯋ㔻স ছিব ভাল হেব বেল মেন হয় না। অেনক ণ একা একা এেগাি । হঠাৎ রা ার ওপর ᯋ㔻ছাট একটা সাপেক ᯋ㔻দখলাম, রা ার একপাশ

ᯋ㔻থেক অপর পােশ যাে । আমার হােতর লািঠ িদেয় ওটার পথেরাধ করেতই, ᯋ㔻স তার ᯋ㔻ছা  ফণা তুেল দাঁিড়েয় পড়ল। ᯋ㔻দহ িক  মািট ᯋ㔻থেক একটুও

উঠেছ না, ধু মাথাটা সামান  তুলেছ। মেন হয় একবাের বা া। হঠাৎ ভয় হল, এটার মা যিদ িতবাদ করেত আেস। লািঠর নােল ওটােক আটেক িনেয়,

ছুঁেড় অেনক নীেচর যমুনায় ᯋ㔻ফেল িদলাম। জািন অন ায় করলাম, িক  এই পা ব বিজ漱徶ত জায়গায় এটা কাউেক ᯋ㔻ছাবল মারেল, তােকই যমুনার পাের

ᯋ㔻শষকৃত  করেত িনেয় ᯋ㔻যেত হেব। 

আবার িনেজর পথ ধরলাম। এবার ᯋ㔻দখিছ রা া, ᯋ㔻বাধহয় স র িডি  অ াংেগেল, িসঁিড়র মেতা উঠেত  কেরেছ। এই রা ােতও আিম সাধ  মেতা যত

তাড়াতািড় পারা যায়, ওপের উঠেত  করলাম। বািড়র িসঁিড় ᯋ㔻যমন থম একদফা উেঠ, বাঁক িনেয় নতুন কের আর একদফা উঠেত হয়, আবার ᯋ㔻বঁেক

নতুন আর এক দফা, এই রা াও িঠক ᯋ㔻সই ভােব ওপের উেঠেছ। ᯋ㔻বশ কেয়ক পাক ওঠার পর, দূের মি র ᯋ㔻দখেত ᯋ㔻পলাম। মি েরর মাথায় লাল পতাকা

উড়েছ। মনটা আনে  ᯋ㔻নেচ উঠল। িচৎকার কের স ীেদর ডাকেত  করলাম। ওরা কতটা িপছেন আেছ জািননা, ᯋ㔻কান উ র এল না। মি ের ᯋ㔻গলাম।

একজন বেস আেছন, ᯋ㔻বাধহয় পুেরািহত হেবন। তেব তাঁর কােছ থম ᯋ㔻যটা জানেত পারলাম, তােত আমার হাট漱徶 অ াটাক হবার উপ ম। আিম তখন ায়

িজভ বার কের কুকুেরর মেতা হাঁপাি , ᯋ㔻সই অব ায় নলাম, এটা যমুেনা ী মি র নয়। যমুেনা ী মি র এখান ᯋ㔻থেক আরও ায় ই িকেলািমটার

ের। কথাটা েন থম অব ায় ᯋ㔻ভে  পড়েলও, এখােন আর বৃথা সময় ন  না কের, নতুন উদ েম এেগােত  করলাম। 



রা া িঠক একই ভােব ওপের উেঠ যাে । এত ক

অন  ᯋ㔻কাথাও ᯋ㔻বাধ হয়িন। রা া আর ᯋ㔻শষ হয় না।

একভােব চড়াই ভাঙেত িন ােসর ক  হে । ᯋ㔻শেষ

অেনক দূের, ᯋ㔻ছা  যমুেনা ী মি র ᯋ㔻চাখ পড়ল। ডান

হােত একটা ি জ যমুনার ওপর িদেয় ᯋ㔻গেছ। ি জটা

িক  ᯋ㔻ভেঙ ᯋ㔻গেছ। ি েজর পােশই গােছর ডালপালা

িদেয়, রা া বে র িনেদ漱徶শ। একটু বাঁপােশ অেনক

নীেচ, যমুনার ওপর িদেয় একটা সামিয়ক ি জ Ꭽ䖰তির

করা হেয়েছ গােছর ডাল িদেয়। ি জটার ওপর িদেয়

হাঁটার সময় ᯋ㔻দিখ ᯋ㔻বশ লাফাে । পেড় ᯋ㔻গেল আর

িকছু না ᯋ㔻হাক, হাত-পা ভাঙার যেথ  স াবনা আেছ।

গােছর েটা ᯋ㔻মাটা ডােলর ওপর, স  স  ডালপালা

ᯋ㔻ফেল, ও েলা যােত সের না যায় তাই, মেধ  মেধ

পাথর ᯋ㔻ফেল রাখা হেয়েছ। পের মেন হল, এটা

ᯋ㔻বাধহয় যমুনা নয়, ᯋ㔻কানও শাখা নদী। জািননা এটার

কী নাম। যােহাক, ি জ পার হেয় আরও ᯋ㔻বশ

খািনকটা পথ এিগেয়, মি েরর ᯋ㔻বশ কােছ এেস

ᯋ㔻দখলাম, আরও একটা ি জ। এই ি জটা ᯋ㔻বাধহয়

যমুনার ওপর িদেয়ই ᯋ㔻গেছ। আিম যখন ি জটার ায়

এক চতুথ漱徶াংশ পার হেয় ᯋ㔻গিছ, তখন বাঁিদক ᯋ㔻থেক িচৎকার েন তাকালাম। ᯋ㔻দিখ বাঁপােশ ᯋ㔻বশ খািনকটা নীেচ মি র, এবং একজন হাত ᯋ㔻নেড় আমায়

রা া ᯋ㔻দখাে । আসেল মি ের ᯋ㔻যেত হেল, ি জটা পার হেত হেব না। িঠক ি জটার আেগ ᯋ㔻থেক বাঁপােশ ᯋ㔻নেম আসেত হেব। িফের এেস নীেচ ᯋ㔻নেম,

মি র চ ের এেস হািজর হলাম। পাশ িদেয় নদী বেয় ᯋ㔻গেছ। ᯋ㔻বশ িকছু ণ পের স ী জন চেল এল। ওেদর কােছ নলাম, ওরাও আমার মেতাই

আেগর মি রটােক, যমুেনা ী মি র ᯋ㔻ভেবিছল। ইিতমেধ  আমার কেয়কটা ছিব ᯋ㔻তালা হেয় ᯋ㔻গেছ। সব জায়গার ছিব ᯋ㔻বশ ভালভােব তুলেত ᯋ㔻পেরিছ

বেল, ᯋ㔻বশ ভাল লাগেছ। এই ছিব েলাই সারা জীবন ৃিত হেয় থাকেব। 

যমুেনা ী মি র বলেত ᯋ㔻ছা  একটা ঘর, সাদা ᯋ㔻দওয়াল, িভতের যমুনার মূিত漱徶। যমুেনা ীেক িনেয় যতই Ꭽ䖰হ-Ꭽ䖰চ করা ᯋ㔻হাক, যতই যা ী ᯋ㔻সখােন যাক না

ᯋ㔻কন, মানুষ ও কৃিত, উভয়ই তােক উেপ া কেরেছ, ব না কেরেছ। মাধব বাবার সে  পিরচয় হল। িতিন আমােদর ান কের িনেত বলেলন। একবাের

মি েরর কােছ ᯋ㔻ছা  একটা কু  ᯋ㔻থেক গরম জল বার হে । এখানকার কুে র জল িক  গে া ীর মেতা হালকা গরম নয়। এই কুে র জল এত গরম, ᯋ㔻য

ন াকড়া কের চাল ডাল ᯋ㔻বঁেধ জেল ᯋ㔻ফেল িদেয় ভাত, ডাল িস  করা হয়। অেনকটা "মিণকরণ"-এর মেতা। জল ফুটেল ᯋ㔻যমন টগবগ কের আওয়াজ হয়,

এই কুে র জল ᯋ㔻থেক ᯋ㔻সরকম একটা আওয়াজ হে । ত  কুে র জল গিড়েয় এেস একটু নীেচ একটা ᯋ㔻চৗবা ায় পড়েছ। এই ᯋ㔻চৗবা ার জল অত গরম

না হেলও, ান করা যায় না। এই ি তীয় ᯋ㔻চৗবা া ᯋ㔻থেক আরও নীেচ, আর একটা ᯋ㔻চৗবা ায়, জল গিড়েয় পড়েছ। এই তৃতীয় ᯋ㔻চৗবা ার জল খুব

আরামদায়ক গরম। আমরা জামা প া  ᯋ㔻ছেড়, জেল ᯋ㔻নেম পড়লাম। মাধব বাবা বলেলন, িখচুিড় Ꭽ䖰তির করেছন, আমরা ᯋ㔻যন ান ᯋ㔻সের খাওয়াদাওয়া

কের, যমুেনা ী ত াগ কির। সিবনেয় জানালাম ᯋ㔻য রা ায় ᯋ㔻খেয় এেসিছ, কােজই এখন আর িকছুই খাব না। িকছু ণ চুপ কের ᯋ㔻থেক, হঠাৎ িজ াসা

করেলন ᯋ㔻য আমরা ᯋ㔻কাথায় ᯋ㔻খেয়িছ। একটু ইত ত কের বললাম, জানকী চিটেত। িতিন আবার  করেলন, "ᯋ㔻তামরা ওখােন কী ᯋ㔻খেয় এেসছ?"

বললাম িট তরকাির ᯋ㔻খেয়িছ। বলেলন, "তেব েটা িখচুিড় ᯋ㔻খেয়ই যাও।" এেতা মহা মুশিকল, এক মাধবেক বুিঝেয় সুিঝেয় অেনক কে  রািজ কিরেয়,

সব জায়গা ঘুের এেস এখােন এলাম, ᯋ㔻তা আর এক মাধেবর খ ের পড়লাম। জয় মাধবায় নম। যােহা , ᯋ㔻শষ পয漱徶  তাঁেক রািজ করােনা ᯋ㔻গল। িতিন

বলেলন "তেব চা কির।" আমরা বারণ করলাম। িতিন ᯋ㔻বাধহয় এবার একটু ঃখই ᯋ㔻পেলন। বলেলন, "এত দূের এেস িকছু খােব না?" সিবনেয় বললাম,

এর জন  তাঁেক ব  হেত হেব না। ᯋ㔻য জায়গাটায় ান করলাম, তার িপছন িদকটায় মাধব বাবার মি র-কাম-আ ম। মাধব বাবার সে  আমরা তাঁর

আ েম ᯋ㔻গলাম। অেনক কথা হল। উিন ᯋ㔻দখলাম হাওড়া িশবপুেরর ায় সম  রা া ঘাট ᯋ㔻চেনন। এমন কী হাওড়া বাকসাড়া-ব াতেরর কেয়কজেনর নাম

কের কের ᯋ㔻খাঁজখবর িনেলন। তারাও আেগ যমুেনা ী ᯋ㔻দখেত এেসিছল। তাঁর কাছ ᯋ㔻থেক জানেত পারলাম ᯋ㔻য, িতিন ায় নয়-দশ বছর যমুেনা ীেত

আেছন। ভ েলাক বাঙািল। হয়েতা স াসী হেয় বািড় ᯋ㔻থেক চেল এেসিছেলন। 

এবার ওপের যমুেনা ী মি ের ᯋ㔻গলাম। পুেজা হেয় ᯋ㔻গেছ, মি েরর দরজা ব । একজন এেস দরজা খুেল িদল। মাধব ও িদলীপ ঠাকুর দশ漱徶ন কের,

সাদ িনল। আিম আরও কেয়কটা ছিব িনলাম। এরপর আমরা িতনজন মেনর আনে  অেনকটা কের আমস  ᯋ㔻খলাম। এবার ওঠার পালা। একটা পু

ᯋ㔻ছেল এেস আমায় বলল, তার একটা ছিব তুেল িদেত। মি েরর অেনক ছিব ᯋ㔻তালা হেয়েছ বেল, তােক আ েমর কােছ দাঁড়ােত বললাম। ᯋ㔻স িক

মি েরর কােছ দাঁিড়েয়ই, ছিব ᯋ㔻তালার ই া কাশ করল। কথা বেল জানা ᯋ㔻গল, ᯋ㔻স মি েরর ᯋ㔻কয়ারেটকার মেতা। নাম, "রাই িসং"। আমােক একটু

অেপ া করেত বেল, ᯋ㔻পাষাক বদেল এল। গােয়র ᯋ㔻কাটটা অেনক জায়গায় তািল ᯋ㔻দওয়া। এবার বলল, আমার গােয়র হলুদ রেঙর ᯋ㔻গি টা তােক িদেত।

বললাম, ছিব তুলেল িকছু ᯋ㔻বাঝা যােব না। ᯋ㔻ছঁড়া জামা ছিবেত উঠেবও না, ᯋ㔻বাঝাও যােব না। একটা ছিব িনলাম। তার অনুেরােধ ছিবর একটা কিপ তােক

পািঠেয় ᯋ㔻দবার িত িত িদেয়, তার িঠকানা িনেয়, িফরবার পথ ধরলাম। 

একটু এিগেয়ই আমার হােতর লািঠটা আমায় ত াগ কের, নীেচ যমুনায় চেল যাি ল। ওটােক ধের আবার আমার সে  িনেয় চললাম। মাধব ও িদলীপ

অেনক এিগেয় ᯋ㔻গেছ। আিম ᯋ㔻বশ ধীের সুে  পথ চলিছ। ᯋ㔻বশ বুঝেত পারিছ, ᯋ㔻চ া করেল আজই সায়নাচি  ᯋ㔻ফরা স ব হেব। আর এও বুঝেত পারিছ,

আজ যাওয়া আসা িনেয় চি শ-িবয়াি শ িকেলািমটার পথ হাঁটেত বলেলও, ওরা 'জেনর ᯋ㔻কউই আজ আপি  করেব না। 

আমার এখন একটাই ভাবনা, আগামীকাল ᯋ㔻ফরার

বাস পাওয়া যােব ᯋ㔻তা? কল াণদা যিদ বাসটা আবার

িনেয় আেস ᯋ㔻তা খুব ভাল হয়। হাঁটেত হাঁটেত যখন

একসময়, ᯋ㔻সই ভুল কের যমুেনা ী মি র ভাবা,

মি রটার কােছ এলাম, তখন ᯋ㔻দিখ, একদল ী ও

পু ষ, সে  বা া িনেয় আসেছ। ওরা যমুেনা ী

যােব। আরও অেনকটা পথ হাঁটার পর, আর

একজেনর সােথ ᯋ㔻দখা হ'ল। ᯋ㔻স আমােদর কােছ

একটা িসগােরট চাইেলা। তােক একটা িসগােরট

িদেয় পেকট ᯋ㔻থেক ᯋ㔻দশলাই বার কের ᯋ㔻দবার

আেগই, ᯋ㔻স িসগােরটটা িছঁেড় ᯋ㔻ফেল, মশলাটা Ꭽ䖰খিনর

মেতা হােত িপেষ, মুেখ ᯋ㔻ফেল িদল। একসময়

জানকী চিটর ᯋ㔻সই ᯋ㔻দাকােন এেস হািজর হলাম।

মাধব ও িদলীপ ᯋ㔻দাকােন বেসই িছল। আমােদর

খাবার Ꭽ䖰তিরই িছল, তাই অেহতুক সময় ন  না কের,

ডাল আর িট ᯋ㔻খেয় আবার িনেজেদর চলার পথ

ধরলাম। ওেদর এবার একটু তাড়াতািড় হাঁটেত বেল

বললাম, আজই স ব হেল সায়নাচি  িফের যাব।

এবার উৎরাই-এর পথই ᯋ㔻বিশ, কােজই হাঁটার ক

অেনক কম। িক  মাধেবর আবার এই এক ᯋ㔻রাগ, ওপের ওঠার সময় িকছু হয় না বেট, িক  নীেচ নামেত হেলই ওর হাঁটুর ব থা  হয়। হাঁটেত হাঁটেত



ᯋ㔻সই পুরােনা পথ ধেরই একসময় ফুলচিট এেস ᯋ㔻পৗঁছলাম। ᯋ㔻বশ বুঝেত পারিছ ᯋ㔻য, ᯋ㔻য কারেণই ᯋ㔻হাক, আজ িক  আমােদর হাঁটার গিতেবগ অেনক বৃি

ᯋ㔻পেয়েছ। ᯋ㔻শষ পয漱徶  ᯋ㔻সই পুরােনা একেঘেয় পথ ধের, একসময় আমরা এঁেকেবঁেক হনুমান চিটর ᯋ㔻সই ᯋ㔻দাকােন ঢুেক, চা, ঝুিড়ভাজা আর িমি  ᯋ㔻খেয়,

ᯋ㔻বে  েয় পড়লাম। এখন সেব িবেকল, তার মােন হােত অেনক সময় আেছ। ᯋ㔻দাকানদারেক জানালাম ᯋ㔻য, আমরা আজই সায়নাচি  চেল যাব, কােজই

আজ রােত আর এখােন থাকেবা না। 

হঠাৎই ল  করলাম, আকােশর অব া ᯋ㔻মােটই ভাল নয়। আর সময় ন  না কের উেঠ পড়লাম। স ীেদর বললাম, খুব ᯋ㔻জাের বৃি  আসেব, তাড়াতািড় পা

চালােত। িদলীপেক িনেয় এখন আর ᯋ㔻কান সমস া ᯋ㔻নই। িক  মাধেবর হাঁটার গিত মশঃ কেম আসেছ। দাঁিড়েয় পড়েল দাঁিড়েয়ই থাকেত হেব, কােজই

হাঁটেত  করলাম। আিম আর িদলীপ একটু আেগ আেগ হাঁটিছ, মাধব িকছুটা িপছেন। মােঝ মােঝই িপছন িফের ওেক গিত বাড়ােত বলিছ। বড় রা া

ᯋ㔻থেক ᯋ㔻যখােন ডানিদেক পােয় হাঁটার ᯋ㔻সই শট漱徶কাট পথটা ᯋ㔻নেমেছ, ᯋ㔻সখােন ᯋ㔻পৗঁেছ বুঝলাম, বৃি  নামেলা বেল। মাধবেক আরও তাড়াতিড় নামেত বেল,

আিম আর িদলীপ খুব ᯋ㔻জাের পা চািলেয় নামেত  করলাম। এইভােব যখন আমরা ায় ᯋ㔻নেম এেসিছ, তখন ᯋ㔻ফাঁটা ᯋ㔻ফাঁটা বৃি   হ'ল। বৃি র ভেয়

মাধবও ᯋ㔻দিখ তার পােয়র ব থা ভুেল, আমােদর ধের ᯋ㔻ফলেলা। আমরা এবার ছুটেত  করলাম। এইভােব আমরা যখন ায় ােভলাস漱徶 লেজর সামেন

এেস ᯋ㔻পৗছলাম, তখন ᯋ㔻বশ বড় বড় ᯋ㔻ফাঁটার বৃি   হ'ল। আমরা ছুেট ােভলাস漱徶 লেজ িগেয় ঢুকলাম। এবার  হ'ল চ  িশলাবৃি । আমােদর ᯋ㔻দেখ

ᯋ㔻তা ᯋ㔻কয়ারেটকার অবাক। ᯋ㔻স িজ াসা করেলা, এত তাড়াতািড় আমরা িকভােব িফের আসলাম? ᯋ㔻স আমােদর ভাগ বান আখ া িদেয় বলেলা, দীঘ漱徶িদন

অনাবৃি র পর, আজই থম বৃি  নামেলা। আমরা আমােদর মালপ  িনেয় আেগর ᯋ㔻সই ঘরটায় চেল এলাম। ঘের ঢুেকই ᯋ㔻য যার িবছানায় েয় পড়লাম।

এখন ᯋ㔻বশ ঠা া লাগেছ। ক ল চাপা িদেয় আরাম কের েয় থাকেত খুব ভাল লাগেছ। েয় েয় ঘেরর ছােদ, জানালায়, একভােব িশল পড়ার শ

নেত নেত ভাবিছ, বৃি  নামায় এরা এত খুিশ, িক  রা ায় যিদ স নােম তাহেল আমােদর কী হেব? আবার বাস ব  হেয় যােব না ᯋ㔻তা? এই

বৃি েতই ᯋ㔻সই ᯋ㔻দাকানদারটা ছুেট এেস িজ াসা করেলা ᯋ㔻য, ᯋ㔻স আমােদর খাবার িনেয় আসেব কী না। বললাম, একটু পের আমরা িনেজরাই যাব। রাত

ন'টা নাগাদ ᯋ㔻দাকােন িগেয় িট-তরকাির ᯋ㔻খেয়, সম  দাম িমিটেয় ঘের িফের এেস, মালপ  িছেয় ᯋ㔻রেখ েয় পড়লাম।  

আজ ᯋ㔻সে েরর পাঁচ তািরখ। আজও ᯋ㔻বশ সকােলই ঘুম ᯋ㔻ভে  ᯋ㔻গল। মুখ ধুেয় Ꭽ䖰তির হেয় িনেয় চা ᯋ㔻খেত ᯋ㔻গলাম। ᯋ㔻দখলাম আমােদর বাস গতকাল

স ােতই এেস দাঁিড়েয় আেছ। গতকাল অ কার আর ᯋ㔻মঘবৃি র মেধ  একপােশ দাঁিড়েয় থাকা বাসটােক ল  কির িন। মালপ  িনেয় লেজর িবল

িমিটেয়, বােস এেস মালপ  িছেয় তুললাম। আর ᯋ㔻কান িচ া ᯋ㔻নই। চা জলখাবার ᯋ㔻খেয় বাস ছাড়ার অেপ ায় দাঁিড়েয় রইলাম। বােস আে  আে  ᯋ㔻লাক

উঠেছ। আমরাও বােস উেঠ বসলাম। একটু পেরই বাস ᯋ㔻ছেড় িদল। 

আেগর িদন এ পথ স ার অ কাের এবং ভীষণ িভেড় এেসিছলাম। তাই রা াঘাট, নদীনালা, ভালভােব ᯋ㔻দখার সুেযাগ হয় িন। আজ খুিশ মেন চািরিদক

ল  করেত করেত, ফুরফুের ᯋ㔻মজােজ চেলিছ। অেনকটা পথ এেস, বাসটা একটা বাঁেকর মুেখ দাঁিড়েয় ᯋ㔻গল। গতকােলর বল বষ漱徶েণ ᯋ㔻ছাট হেলও,

ভয় র স ᯋ㔻নেমেছ। িঠক বাঁকটার মুেখ, রা ার খােদর িদকটায়, অেনকটা অংশ ব  নীেচ ᯋ㔻নেম ᯋ㔻গেছ। পাশ িদেয় একটা জীপ চেল ᯋ㔻যেত পাের, িক

বাস িনেয় যাওয়া স ব নয়। জায়গাটার নাম ᯋ㔻দখলাম "পািলগড়"। বাস ᯋ㔻থেক ᯋ㔻নেম রা ার পােশ দাঁিড়েয় থাকা ছাড়া, আমােদর আর করার িকছুই ᯋ㔻নই।

এ রা া সারােনা আমােদর কম漱徶 নয়। এর জন  ানীয় অিভ তা ও যেথ  দ তা থাকার িবেশষ েয়াজন। বােসর কেয়কজন বাস াইভারেক বলেলা,

বাস খািল কের, সাবধােন ভা া জায়গাটা পার হেয় ᯋ㔻যেত। সকলেক বাস ᯋ㔻থেক নািমেয়, বাস খািল করাও হ'ল। িক  ঐ ভা া অংশ পার কের বাস িনেয়

যাওয়া স ব হ'ল না। তখন ানীয় বাস যা ীরা উপর ᯋ㔻থেক বড় বড় পাথর বেয় িনেয় এেস, ভা া জায়গা ᯋ㔻মরামত করেত  কের িদল। পাহােড়র

িদক, অথ漱徶াৎ খােদর উে ািদেক রা ার একবাের পাশ ᯋ㔻থেক পাথর সিরেয়, ঐ জায়গার রা া, খািনকটা চওড়া করার ᯋ㔻চ াও করা হ'ল। বুঝেত পারিছ এটা

স ূণ漱徶 সামিয়ক, হয়েতা 'চারেট গািড় পার করার মেতা ব ব া হে । তা ᯋ㔻হাক, তবু একটা গািড় পার করা স ব হেলও, আমরাই পার হি । এইভােব

ᯋ㔻বশ িকছু ণ কাজ করার পর, বাস চলাচেলর মেতা অব া Ꭽ䖰তির করা স ব হ'ল। াইভার খুব সাবধােন ভা া জায়গাটা দ  হােত পার কের িনেয় ᯋ㔻গল।

জািননা সামেন আবার আমােদর জন  আর ᯋ㔻কান েভ漱徶াগ অেপ া করেছ কী না। আে  আে  এঁেকেবঁেক আেগর িদেনর ᯋ㔻সই পুরােনা পথ ধের, আমরা

বারেকাট িফের এলাম। সম  ᯋ㔻লাক বাস ᯋ㔻থেক ᯋ㔻নেম পড়েলা। মাধব ও িদলীপ রা ায় ᯋ㔻নেম পেড়েছ। েত ক বােরর মেতা, আিম বােসর ছােদ উেঠিছ

মালপ  নামােত। আমােদর ছাড়া আর সকেলর মালপ  বলেত ঝুিড়, ᯋ㔻ছাট ᯋ㔻ছাট কাপেড়র ᯋ㔻পাঁটলা ইত ািদ। কােজই ওরা চটপ  িনেজেদর মালপ  িনেয়

বােসর ছাদ ᯋ㔻থেক ᯋ㔻নেম পড়েলা। আমােক অত েলা ᯋ㔻হা -অ , ও সুটেকস নামােত হেব। একটা মালও নীেচ নামােনা হয় িন, বােসর মুখ ঘুিরেয় আনার

জন , বাস ᯋ㔻ছেড় িদল। স ীরা রা ায় দাঁিড়েয় রইেলা। আিম বােসর ছােদ উবু হেয় বেস আিছ। াইভার খুব ᯋ㔻জাের বাস চািলেয় িনেয় চলেলা। অেনকটা

পথ এিগেয় িগেয়ও, বােসর মুখ উে ািদেক ᯋ㔻ঘারােনার ᯋ㔻কান ল ণ ᯋ㔻দখিছ না। ᯋ㔻কান জায়গা ᯋ㔻থেক বাসেক আবার মুখ ঘুিরেয় বারেকাট িনেয় যাওয়া হয়

তাও জািননা। বাসটা আেদৗ মুখ ঘুিরেয় আনেত যাে  কী না, তাও সিঠক জানা ᯋ㔻নই। ভয় হে , এখন যিদ বেল এেবলা বাস এখােনই থাকেব, তাহেল

এত মালপ  িনেয় কী করেবা? হঠাৎ রা ায় বােসর ছােদ হনুমােনর মেতা আমার বেস থাকার ছায়া ᯋ㔻দেখ, াইভার জানালা িদেয় মুখ বার কের, অবাক

হেয় আমার িদেক তািকেয় িজ াসা করেলা, বােসর ছােদ বেস আিম কী করিছ। বললাম আমােদর মালপ  এখনও নামােনা হয় িন। বুঝলাম াইভার বা

ক া ার, ᯋ㔻কউই জানেতা না ᯋ㔻য, আিম বােসর ছােদ বেস আিছ। যােহা , এত েণ একটা জায়গায় এেস, বােসর মুখ আবার বারেকােটর িদেক ᯋ㔻ঘারােনা

 হ'ল। এই জায়গার রা াও িক  ᯋ㔻বশ স ই। বাসটা একবার সামেন উচু পাহােড়র িদেক এেগায়, আবার খােদর িদেক িপিছেয় এেস, ᯋ㔻 ক কেষ হঠাৎ

ঝাঁকুিন িদেয় দাঁড়ায়। এইভােব এিগেয় িপিছেয়, অেনক কসরত কের বােসর মুখ ᯋ㔻ঘারােনা পব漱徶 চলেছ। আিম খুব সাবধােন ছােদর একটা পাটাতন ধের

বেস আিছ। াইভার আমােক ধার ᯋ㔻থেক সের িগেয় বােসর মাঝখােন বসেত বলল। বাসটা যখন িপিছেয় খােদর িদেক এেস ᯋ㔻থেম যাে , বােসর ছাদ

ᯋ㔻থেক  ᯋ㔻দখেত পাি , বােসর িপছন িদেকর অেনকটা অংশ, িপছেনর চাকার ায় আেগ পয漱徶 , আমােক িনেয় খােদ ঝুলেছ। বুঝেত পারিছ না, ᯋ㔻সই

যিদ স  রা ার ওপেরই বাস ᯋ㔻ঘারাত হয়, তাহেল বারেকাট ᯋ㔻থেক ᯋ㔻তল পুিড়েয় এতটা পথ ক  কের পার হেয়, এই সুইসাইডাল পেয়ে  আসার দরকার

কী! বােসর ছােদ উবু হেয় বেস, ায় দম ব  কের াইভােরর ᯋ㔻করামিত ᯋ㔻দখিছ। যােহাক, ᯋ㔻শষ পয漱徶  ঐ ভােব এিগেয় িপিছেয় বােসর মুখ ঘিরেয়,

বাসেক আবার বারেকােটর িদেক িনেয় যাওয়া হ'ল। বারেকােট িফের এেস, মালপ  নািমেয়, ᯋ㔻হােটেল ঢুকলাম। আেগর িদেনর ᯋ㔻সই ঘরটা পাওয়া ᯋ㔻গল

না। িঠক তার উে া িদেক একটা ঘর ᯋ㔻পলাম। এ ঘরটা ᯋ㔻থেক বাথ ম পায়খানা কােছ। িকছু ণ িব াম িনেয়, এেক এেক িতনজেন খুব ভাল কের ান

কের, অবিশ  ᯋ㔻বাণ漱徶িভটাটা ᯋ㔻শষ করলাম। তারপের একতলায় িগেয় ᯋ㔻খেয়েদেয়, আবার ঘের িফের এলাম। আেগরবার ল  কেরিছ, িবেকল িতনেট-সােড়

িতনেট নাগাদ, একটা ᯋ㔻 ট বাস বারেকাট আেস। বাসটা িক  আেস, ᯋ㔻যিদক ᯋ㔻থেক আমরা থম িদন বারেকাট এেসিছলাম, তার উে া িদক ᯋ㔻থেক।

অথ漱徶াৎ বােসর ছােদ বেস আমােক ᯋ㔻যিদেক ᯋ㔻যেত হেয়িছল, ᯋ㔻সই িদক ᯋ㔻থেক। বাসটা রােত বারেকােট ᯋ㔻থেক, পরিদন সকােল ঐ পেথ মুেসৗির হেয়,

ᯋ㔻দরা ন যায়। অপর িদেক ᯋ㔻য বাসটা িষেকশ ᯋ㔻থেক বারেকাট হেয়, সায়নাচি  যায়, ᯋ㔻সটা আবার বারেকাট ᯋ㔻থেক িষেকশ িফের যায়। আমরা আর

ᯋ㔻কান ঝুঁিকর মেধ  না িগেয় িঠক করলাম ᯋ㔻য, সকােল ᯋ㔻য বাসটা আেগ ছাড়েব, তােতই ᯋ㔻দরা ন বা িষেকশ চেল যাব। 

আমরা িঠক কেরিছলাম, সম  জায়গা ঘুের, িফরবার সময় হির াের িদনকতক ᯋ㔻র  িনেয় হাওড়া িফরব। ᯋ㔻র  মােন কমি ট ᯋ㔻র । ভালম  খাওয়া দাওয়া

করব, আর িনি ে  ঘুমাব। স ােবলা হর-িক-ᯋ㔻পয়ািরেত িগেয় আরিত ᯋ㔻দেখ, বেস বেস গ  কের সময় কাটাব। এই উে েশ  মাধব একেসট পায়জামা

পা ািরও সে  িনেয় এেসেছ। িক  এখন বুঝিছ বািড়র টান, নািড়র টােনর মেতাই বল। এখন আর আমােদর ᯋ㔻কাথাও যাবার ই া ᯋ㔻নই। এখন ধু

একটাই িচ া, কখন বািড় িফরব। 

পুঃ – ᯋ㔻দরা ন ᯋ㔻থেক ᯋ㔻ফরার ᯋ㔻 েন আিম আর মাধব িকছুেতই ᯋ㔻বড়ােনার খরেচর িহসাব ᯋ㔻মলােত পারিছলাম না। িহসাব মেতা হােত সাত টাকা িছয়ান ই

পয়সা একেস  ᯋ㔻থেক যাে । পাশ ᯋ㔻থেক এক ভ েলাক বলেলন, িহসাব ᯋ㔻মলাে ন? ওটা ᯋ㔻কানিদন ᯋ㔻মেল না। আমরা ᯋ㔻হেস িহসাব িনকাশ ব  কের

রাখার আেগ ধু ᯋ㔻দেখ িনলাম, এই টু ের আমােদর জুেতা, ওয়াটার ফ, ওয়াটার বট , ইত ািদ ᯋ㔻কনার খরচ বাদ িদেয়, এক একজেনর, সাত শত

িছয়া র টাকা ঊনি শ পয়সা কের খরচ হেয়েছ, আর ায় ২২৫ িকেলািমটার মেতা হাঁটেত হেয়েছ। ( ᯋ㔻গািব  ঘাট—ᯋ㔻হমকু  ১৮.৫ িক.িম.+ ᯋ㔻হমকু -

ভ ািল অ  াওয়াস漱徶 ৮.৫ িক.িম.+ ভ ািল অ  াওয়াস漱徶-ঘাংিরয়া ৩.৫ িক.িম.+ ঘাংিরয়া-ভ ািল অ  ফাওয়াস漱徶 ৫ িক.িম.+ ভ ািল অ  াওয়াস漱徶-ᯋ㔻গািব

ঘাট ১৮ িক.িম.+ ব ীনারায়ণ-বসুধারা ৮ িক.িম.+ বসুধারা-ব ীনারায়ণ ৮ িক.িম.+ ᯋ㔻শাণ য়াগ-ি যুগী নারায়ণ ৫ িক.িম.+ ি যুগী নারায়ণ-ᯋ㔻শাণ য়াগ

৫ িক.িম.+ ᯋ㔻গৗরীকু -ᯋ㔻কদারনাথ ১৪ িক.িম.+ ᯋ㔻কদারনাথ-ᯋ㔻গৗরীকু  ১৪ িক.িম.+ ভুিখ-ডাবরানী ১৩ িক.িম.+ ল া-Ꭽ䖰ভরবঘাঁিট ৩ িক.িম.+ গে া ী-

ᯋ㔻গামুখ ১৮ িক.িম.+ ᯋ㔻গামুখ-ল া ২৮ িক.িম.+ ডাবরানী-ভুিখ ১৩ িক.িম.+ সায়নাচি -যমুেনা ী ২১ িক.িম.+ যমুেনা ী-সায়নাচি  ২১ িক.িম. = ᯋ㔻মাট

২২৪.৫ িক.িম.)।

= সমা  =

আেগর পব漱徶 – যমুেনা ীর পেথ – ᯋ㔻গামুখ ᯋ㔻থেক উ রকাশী
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রা ায়  ব াে র অবসর া  অিফসার সুবীর কুমার রােয়র ᯋ㔻নশা মণ ও ᯋ㔻লখােলিখ। ১৯৭৯ সােল থম ᯋ㔻 িকং —

ᯋ㔻হমকু , ভ ািল অফ াওয়াস漱徶, ব ীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ি যুগী নারায়ণ, ᯋ㔻কদারনাথ, গে া ী-ᯋ㔻গামুখ ও যমুেনা ী।

ᯋ㔻সখান ᯋ㔻থেক িফের, থম কাগজ কলম িনেয় িলখেত বসা। মণ কািহিন ছাড়া গ , রম  রচনা, ৃিতকথা নানা

ধরেণর িলখেত ভােলা লাগেলও এই থম ᯋ㔻কানও পি কায় িনেজর ᯋ㔻লখা পাঠােনা। 'আমােদর ছুিট' পি কার িনয়িমত

ᯋ㔻লখক, পাঠক, সমােলাচক এখন ᯋ㔻নেম পেড়েছন কীেবােড漱徶-মাউেস সহেযািগতােতও।

 

       
ᯋ㔻কমন লাগল : - select -
মত িদেয়েছন  : 
গড়  : 0.00
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সু রবন দশ렰衒ন

াবণী ব ানাজ렰衒ী

~ সু রবেনর তথ  ~ সু রবেনর আরও ছিব ~

িতবছর মািক렰衒ন মু ুক 쮓뙼থেক এেস কলকাতায় কাটােনার  কেয়কিট িদেন ায় িত স ােতই বািড়েত একিট মজিলিস আ া বেস। 쮓뙼সই

আসের রাজনীিত, িবিরয়ািন, 쮓뙼দশবেরণ  쮓뙼নতা, চলি , পুরেনা িদেনর গান, িটকিটিক, 쮓뙼চারডাকাত, রবী নাথ, বান렰衒াড শ, শি গেড়র ল াংচা,

বাঘ, 쮓뙼তেলভাজা, ভূত, কুকুর মায় পাজামার দিড় পয렰衒  쮓뙼কানওটাই আ ার টিপক 쮓뙼থেক বাদ পেড় না। আসর জমােনার কি িটশেন িনঃসে েহ

অেনেকই 쮓뙼 া  বা িসলভার 쮓뙼মেডল পাওয়ার উপযু  িক  쮓뙼গা  쮓뙼মেডলিট সযে  쮓뙼তালা থােক ধু একিট মানুেষর জন  — িযিন স েক렰衒 আমার

এক দাদা। কখনও ছড়া 쮓뙼কেট, কখনও গান 쮓뙼গেয় আর কখনও বা ধুই অিভনেয়র ারা (িতনিটেতই িস হ ) িতিন এমন একিট গে র

পিরেবশ সৃি  কেরন 쮓뙼য 쮓뙼লাকজন নাওয়াখাওয়া ভুেল ধু তাঁর মুেখর িদেকই তািকেয় থােক, মায় ঁেদ উিকলরাও বাকশি  হািরেয় 쮓뙼ফেল

অসহায় 쮓뙼বাধ কেরন। এক কথায় আমার এই দাদািট জদা, 쮓뙼টিনদা ও তািড়ণীখুেড়ার এক িমিলত সং রণ। 

এই ভােবই িকছুবছর আেগ াবেণর এক স ায় হােত রিঙন পানীয় িনেয় দাদা তাঁর সু রবেনর বাঘ 쮓뙼দখার গ  আর  করেলন। থেমই হাত

িটেক কপােল 쮓뙼ঠিকেয় পর রাম বিণ렰衒ত বােঘর 쮓뙼দবতা দি ণ রােয়র বিট 쮓뙼সের িনেলন। কারণ নািক িতিন স  িছেলন বেলই বাঘ দাদােক

অত  쮓뙼 েহর 쮓뙼চােখ 쮓뙼দেখিছল।

'নমািম দি ণরায় 쮓뙼সাঁদরবেন বাস, 

쮓뙼হাগলা উলুর 쮓뙼ঝােপ থােকন বােরামাস। 

দি েণেত কাক ীপ শাহাবাজপুর 

উ েরেত ভাগীরথী বেহ যতদূর,  

পি েম ঘাটাল পূেব বাকলা পরগণা — 

এই সীমানার মােঝ ভু 쮓뙼দন হানা।'

쮓뙼জ াৎ া রােত দাদা একা জ েলর মেধ  িদেয় এিগেয় চেলেছন — মােঝ মেধ  জেলর ঝুপঝাপ, গাছ 쮓뙼থেক ডাব পড়ার ধুপধাপ, সাপ চলার

খসখস ও ওনার জুেতার মসমস শ  ছাড়া আর িকছুই নেত পাে ন না। এইভােবই চলেত চলেত হঠাৎই এক অপ প দৃশ  쮓뙼দেখ িতিন থমেক

দাঁিড়েয় 쮓뙼গেলন। চাঁেদর আেলা গােয় মািখেয় একিট 쮓뙼কঁেদা বাঘ গ াঁ  হেয় িঠক তাঁর সামেনই থাবা 쮓뙼গেড় বেস আেছ। আহা িক হ া সাম 쮓뙼দখেত,

প 쮓뙼যন এেকবাের 쮓뙼ফেট পড়েছ আর 쮓뙼তমিন পাগলা করা চাহিন। মু  হেয় দাদা তার মুেখর িদেক 쮓뙼চেয় রইেলন আর 쮓뙼সও অপলক দৃি েত

দাদােক 쮓뙼দখেত লাগল। পাশ 쮓뙼থেক একজন 쮓뙼বরিসক 쮓뙼ফাড়ন কাটল, 'আপনােদর ভদৃি  হেয়িছল নািক দাদা?' এ ধরেনর তু  ম ব  গােয়

쮓뙼মেখ দাদা 쮓뙼কানও িদনই গে র 쮓뙼 া ন  কেরন না আর তাঁর 쮓뙼সই অসাধারণ গ  বলার েণ ধীের ধীের আমােদর সবারই মানসপেট 쮓뙼যন

বােঘর 쮓뙼সই িমি  মুখিট 쮓뙼ভেস উঠল ধু কােছ িগেয় তার থুতিনটা তুেল ধের একটু চুমু খাওয়ার অেপ া। 

পেরর িদন সকােলই এক পাড়াতুেতা ভাই এেস বলল, (িতিনও 쮓뙼সই সা  আ ােত উপি ত িছেলন) 'চেলা না িদিদ আমরা সবাই িমেল একটু

⻩댍হ ⻩댍হ কের সু রবন ঘুের আিস।' 쮓뙼স আর বলেত! িদিদ 쮓뙼তা সারা ণ 쮓뙼নেচই আেছ তােত হ া সাম বােঘর 쮓뙼য বণ렰衒না েনেছ তােত এখন মাথা

িঠক রাখাই শ । তাই কেয়কিদেনর মেধ ই সু রবন যাওয়ার সব িঠকঠাক হেয় 쮓뙼গল। ধু দাদা এই ি েপ 쮓뙼যাগ িদেত পারেলন না বেল সবারই

মনটা একটু খারাপ। যা ার আেগ উিন 쮓뙼টিলেফােনই ান িদেয় বলেলন 'ওখােন িগেয় চাষা, 쮓뙼জেল মািঝ সবার সােথই আলাপ কিরস তাহেল

ওেদর জীবনযা া স ে  অেনকিকছুই জানেত পারিব। সবসময় মেন রািখস —

যি ন 쮓뙼দেশ যদাচার 

কাছা খুেল নদী পার।'

থম লাইনিট আিম সব জায়গােত িগেয়ই 쮓뙼মেন চিল আর ি তীয়িট আমার 쮓뙼জ াের ফেলা করা অস ব বেল কান িদলাম না।  

쮓뙼ভার 쮓뙼বলােতই একিট বড়সড় জীপ িনেয় সু রবেনর িদেক রওনা হলাম। শহর ছাড়ার পর 쮓뙼থেকই রা ার অব া হেয় উঠল ভয়াবহ। সব

গত렰衒াগত렰衒 উেপ া কের 쮓뙼ছাকরা াইভার তীরেবেগ জীপিট চািলেয় িদল। কখনও শূেন  লাফ 쮓뙼মের জীেপর ছােদ িগেয় মাথা ঠুিক আর কখনও বা

টাল সামলােত না 쮓뙼পের অেন র 쮓뙼কােল িগেয় বিস। 쮓뙼পছন 쮓뙼থেক একজন বেল উঠল 'এক িপ -এ একটু গদখািল পয렰衒  쮓뙼পৗঁেছ দাও ভাই (কারণ

তারপর আর রা া 쮓뙼নই - 쮓뙼নৗেকাই ভরসা) সারাজীবন 쮓뙼তামার 쮓뙼কনা 쮓뙼গালাম হেয় থাকব।' আমার পােশর মানুষিট ক ণ সুের বলেত লাগেলন

তাঁর 쮓뙼ভতেরর অেনক অগ렰衒ানই নািক 쮓뙼ঠেল 쮓뙼বিরেয় আসার উপ ম করেছ উিন 쮓뙼কানওমেত 쮓뙼স িলেক 쮓뙼চেপচুেপ সামেল 쮓뙼রেখেছন। আমােদর

াইভার বাবািজ সব কথাই অ াহ  কের িনেজও নাচেত নাচেত এবং আমােদরও নাচােত নাচােত 쮓뙼গালার 쮓뙼বেগ ছুেট চলেলন। ঘ া আড়াই পের

যখন গদখািল 쮓뙼পৗঁেছালাম তখন একজনই মা  াইভােরর উ িসত সংসা কের বলেলন, 쮓뙼বশ িকছু িদন যাবৎ ওনার 쮓뙼কামেরর 쮓뙼গাটা েয়ক

হাড় নািক এিদক ওিদক মু ভ কের যাওয়ায় অকথ  ক  পাি েলন আর এখন ঝাঁকািনেত 쮓뙼স িল আবার যথা ােন বেস যাওয়ায় অত  আরাম

쮓뙼বাধ করেছন। গদখািলেত 쮓뙼নেমই কেয়কজন চুর পিরমােণ কদ렰衒মা  পািনফল, শাঁস সেমত ডাব আর 쮓뙼তেলভাজা িকেন িনেয় এেল আমার ামী

= 'আমােদর ছু尘' বাংলা আ㒾휣জ屎햓াল 姱ཚমণপি埄曐কায় আপনােক 镶াগত জানাই = আপনার ᠆豈বড়ােনার ছিব-᠆豈লখা পাঠােনার আম꾍ڃণ রইল =
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একিটও দাঁেত কাটেলন না আর তা 쮓뙼দেখ 쮓뙼লাকজন আমােদর আেমিরকান 쮓뙼পট ও ইিমউিনিট িনেয় হাসাহািস করেত লাগল। 쮓뙼সসব েন 쮓뙼কমন

쮓뙼যন একটা 쮓뙼রাখ 쮓뙼চেপ 쮓뙼গল। অত  쮓뙼তেজর সে  쮓뙼সই রা ার 쮓뙼তেলভাজা, কাদায় ভরা পািনফল ও ডােবর শাঁস 쮓뙼খেয় 쮓뙼দিখেয় িদলাম এতবছর

আেমিরকায় থাকেলও ইিমউিনিটেত আিম তােদর 쮓뙼থেক িকছুমা  কম যাই না।  

গদখািল 쮓뙼থেক 쮓뙼নৗকাযা া আর  হল -

ঘ াখােনেকর মেধ ই আমরা 쮓뙼হােটেল িগেয়

쮓뙼পৗঁেছালাম। এই ামিট জনমানবশূন  না হেলও

গ াম বলেল অতু ি  হয় না। ইেলকি িসিটর

쮓뙼কানও বালাই 쮓뙼নই তাই 쮓뙼হােটেলর আেলা পাখা

쮓뙼জনােরটেরই চেল। 쮓뙼নৗেকা 쮓뙼থেক নামেত িগেয়

쮓뙼দখলাম অেনেকরই পা হড়েক 쮓뙼গল। ঘােটর

গােয়ই একিট 쮓뙼ছাট মুিদর 쮓뙼দাকান আর তার পােশ

쮓뙼গাটা েয়ক ছাগল আর একিট বাছুর বাঁধা। 쮓뙼সই

쮓뙼দাকােন আবার ভাঁেড় চা িবি  হয়, 쮓뙼দখলাম

쮓뙼লাকজন 쮓뙼লেড়া িব ুট সহেযােগ 쮓뙼সিট 쮓뙼সবন

করেছ। আেগও 쮓뙼দেখিছ ামা েল 쮓뙼লাকজন মােঝ

মেধ ই খুব ভােলা ভােলা বাংলা বেল। 쮓뙼দাকােনর

মািলক 쮓뙼সই বৃ  চাচা আমােদর চা 쮓뙼খেয় 쮓뙼যেত

অনুেরাধ করেলন কারণ ওনার ⻩댍তির চা-쮓뙼ত নািক

অত  ভােলা সুবাস। পের আসব বেল 쮓뙼হােটেল

িগেয় হাতমুখ ধুেয় 쮓뙼খেত বসলাম। 쮓뙼মনু িছল -

ডাল, চ িড়, মােছর 쮓뙼ঝাল আর আমড়ার টক। 

বলাবা ল  িকছু েণর মেধ ই আমার আেমিরকার 쮓뙼পট 쮓뙼সই িব  পাঁক মাখােনা পািনফল, ধুেলার 쮓뙼কািটং 쮓뙼দওয়া রা ার 쮓뙼তেলভাজা আর

এখেনর আমড়ার টেকর ধা া সামলােত পারল না, 쮓뙼কানওমেত ধুঁকেত ধুঁকেত িবছানার পিরবেত렰衒 বাথ েমর 쮓뙼মেঝেতই শয া িনলাম। চতুিদ렰衒েক

তখন আমােক িনেয় এেকবাের ⻩댍হৈহ ⻩댍রৈর কা । এখােন না আেছ 쮓뙼কানও রা াঘাট, না 쮓뙼কানও ডা ার বা হাসপাতাল মায় িহ ু সৎকার

সিমিতেক খবর 쮓뙼দওয়ার পথও ব ! এমন সময় 쮓뙼হােটেলর বা া চাকরটা ছুটেত ছুটেত এেস বলল — চাচার 쮓뙼দাকােন ইেলকি েকর ঁেড়া

(ইেলক ল) পাওয়া যায়, জেল েল 쮓뙼খেয় িনেলই সব িঠক হেয় যােব। আমার কা কারখানার সে  ব িদেনর পিরচয় থাকায় আমার ামীর

কােছ সব ব ব াই মজুত থােক, িতিন িট ট াবেলট আমার হােত িদেয় রা ার 쮓뙼তেলভাজা ভ েণর জন  쮓뙼য পিরমাণ বািক বাণ ছাড়েত লাগেলন

তােত মেন হল এর 쮓뙼থেক বােঘর 쮓뙼পেট যাওয়াও 쮓뙼 য়। 

পেরর িদন সকােল 쮓뙼লাকজন আমার সামেনই

গরম গরম ফুলেকা লুিচ, হালুয়া আর আলুর দম

িদেয় াতরাশ সারল আর আমার হােত ধরাল

জেল 쮓뙼ভজােনা িকছুটা িচঁেড়। এমন সময় একিট

쮓뙼সৗম দশ렰衒ন 쮓뙼ছেল এেস হাতেজাড় কের নম ার

করল। তার নাম দী  আর 쮓뙼স নািক িদন ধের

গাইড িহসােব আমােদর সু রবন ঘুিরেয় 쮓뙼দখােব।

쮓뙼ছেলিটেক 쮓뙼দেখ একটু অবাক হলাম কারণ তার

চালচলন কথাবাত렰衒া 쮓뙼কানওটাই িঠক 쮓뙼পশাদাির

গাইেডর মত নয় যােদর 쮓뙼বিশরভােগরই

ানগিম র ওপের আমার 쮓뙼কানও া 쮓뙼নই।

তখনই 쮓뙼হােটেলর মািলক 쮓뙼ফান কের জানােলন,

এই 쮓뙼ছেলিট অত  বড়েলােকর একমা  স ান।

তােদর কাছ 쮓뙼থেক একিট নয়াপয়সাও পায় না ধু

জ ল ভােলাবােস বেল সু রবেন িকছুিদন আেছ।

쮓뙼ছেলিটর নািক জ ল স ে  অসাধারণ ান আর

ধু ভারতবষ렰衒 নয় ইে ােনিশয়া ও আি কার

জ েল িগেয়ও িকছুিদন 쮓뙼থেক এেসেছ। পথ চলেত

চলেত পৃিথবীর িবিভ  াে  কতরকম িবিচ  쮓뙼লােকর সে  쮓뙼য আলাপ হল তার 쮓뙼কান ইয় া 쮓뙼নই - এই 쮓뙼ছেলিট িনঃসে েহ তােদরই একজন। 

দী  আমােদর িনেয় 쮓뙼নৗেকােত সজেনখািলর িদেক চলল, 쮓뙼সখােনই পি মব  সরকােরর ব া  ও কুমীর সংর েণর ব ব া। জেলর ধাের ধাের

ম ানে াভ বা গরান গাছ িলেক 쮓뙼দিখেয় বলল সারা পৃিথবীেত আর 쮓뙼কাথাও এত ম ানে ােভর জ ল 쮓뙼নই। ভারতবষ렰衒 ও বাংলােদশ েটােতই

সু রবেনর ব াি । তাই জেল এক নদী 쮓뙼থেক আর এক নদীেত 쮓뙼যেত 쮓뙼যেত 쮓뙼কানটা 쮓뙼য ভারতবষ렰衒 আর 쮓뙼কানটা বাংলােদশ 쮓뙼সটা 쮓뙼বাঝাই ভার।

এখােন িহ ু-মুসলমান সবাই িমেলিমেশই থােক আর বােঘর 쮓뙼দবতা দি ণ রায় ছাড়াও কালুখাঁ ও বনিবিবর পুেজাও 쮓뙼লাকজন খুব ভি ভের

কের। সজেনখািলেত পি মব  সরকােরর টু ির  লজ 쮓뙼দখেত 쮓뙼পলাম - সামেন 쮓뙼বশ িকছু ইউেরাপীয়ান বাঁদরেদর কলা খাওয়াে । যিদও

টু ির েদর কল ােণ এখােন বাঁদরেদর খাওয়ার 쮓뙼কানও অভাব 쮓뙼নই তবুও 쮓뙼দখলাম একিট বাঁদর অত  মেনােযাগ সহকাের আর একজেনর িপঠ

쮓뙼থেক উকুন 쮓뙼বেছ িদে  এবং মােঝমেধ  쮓뙼স িলেক মুেখও পুরেছ। দী  বলল, বাঁদররা মূলত 쮓뙼ভিজেটিরয়ান হেলও উকুন েলােক িঠক

ননেভেজর মেধ  ধের না, এ েলা অেনকটা খাওয়াদাওয়ার পর মুখ ি র কাজ কের।  

এ ত ােট 쮓뙼ছাট বড় সব সাইেজর কুমীরই 쮓뙼দখেত 쮓뙼পলাম িক  বাঘ 쮓뙼দখার 쮓뙼সৗভাগ  হল না। একটা কুমীর ছেলাছেলা 쮓뙼চােখ এমনভােব েয়

আেছ 쮓뙼য 쮓뙼দেখ বড় মায়া হল। পাশ 쮓뙼থেক একজন বেল উঠল '쮓뙼দেখা িদিদ আহা বেল 쮓뙼যন আবার মাল িদেয় 쮓뙼চােখর জল 쮓뙼মাছােত 쮓뙼যও না

তাহেলই ল ােজর ঝাপটা িদেয় জেল 쮓뙼টেন 쮓뙼নেব। কু ীরা  কথাটা মেন আেছ 쮓뙼তা?' 



নলাম পি মবে র িদেকর সু রবেন েশা

আড়াইেশার 쮓뙼বিশ বাঘ থােক না আর

বাংলােদশেকও ধরেল খুব 쮓뙼বিশ হেল পাঁচেশা।

যিদও এেদর পাসেপাট렰衒 িভসা লােগ না তবুও

বােঘরা 쮓뙼য যার িনেজেদর গি র মেধ ই

쮓뙼ঘারােফরা কের। মািঝেদর সে ই দী  আমােদর

বােঘর 쮓뙼দবতা 'দি ণ রায়'-এর মি ের িনেয়

쮓뙼গল। তারা 쮓뙼দখলাম দি ণরায় ছাড়াও কালুখাঁ ও

বনিবিবেকও ভি ভের ণাম করেছ যােত সাপ

কুমীেররও দশ렰衒ন 쮓뙼পেত না হয়, অথ렰衒াৎ

ইনিসওেরে র ফুল কভােরজই িনেয় রাখেছ।

আিম ভাবলাম — এটা 쮓뙼কমন হল? আিম বেল

াথ렰衒না করিছ যােত বােঘর দশ렰衒ন পাই আর এরা

িকনা উে া গান গাইেছ? না  , ঈ রেদর অযথা

িডেলমায় 쮓뙼ফেল লাভ 쮓뙼নই তাই আর 쮓뙼কানও

াথ렰衒না না কেরই কেয়কিট টাকা পুেরািহেতর হােত

তুেল িদলাম। 

দী  আমারই অনুেরােধ মি েরর কােছ একিট

িবধবার সে  আলাপ কিরেয় িদল যার ামী ও একিট স ান 쮓뙼বআইিন ভােব মধু সং হ করেত িগেয় বােঘর 쮓뙼পেট 쮓뙼গেছ। এই ত ােট 쮓뙼লাকজন

অত  গিরব তাই 쮓뙼পেটর দােয় মধু চুির করেত যায়। বাঘ 쮓뙼পছন 쮓뙼থেক অ াটা  কের বেল তােদর 쮓뙼ধাঁকা 쮓뙼দবার জন  মাথার 쮓뙼পছেন মানুেষর

মুেখাস 쮓뙼সঁেট 쮓뙼বেরায় যােত বাঘ তােদরেক সামেন 쮓뙼থেক 쮓뙼দখেছ বেল মেন কের। সামেনর 쮓뙼লাকিট মুখ না ঘুিরেয় 쮓뙼পছেনর 쮓뙼লােকর উে েশ

একিট কের সংেকত পাঠায়, উ র 쮓뙼পেল 쮓뙼বােঝ এখনও তারা আেছ, না 쮓뙼পেল ধের 쮓뙼নয় বাঘ িনেয় 쮓뙼গেছ। বাঘ এতটাই িনঃশে  কাজ সাের 쮓뙼য

অেনক সময় পােশর 쮓뙼লাকিটও 쮓뙼টর পায় না কখন তুেল িনেয় 쮓뙼গল। দী  বলল, মামােদর িশকােরর প িত হল 쮓뙼পছন 쮓뙼থেক এেস সেজাের ঘােড়

থাবা 쮓뙼মের এক ঝটকায় ঘাড়টা 쮓뙼ভেঙ 쮓뙼দওয়া। এই ত ােট একিট িবধবােদর াম আেছ যােদর ামীরা নািক ায় সবাই-ই মধু সং হ করেত

িগেয় বােঘর 쮓뙼পেট 쮓뙼গেছ। 

নলাম বাঘ অত  ভােলা সাঁতা ।

জ জােনায়ারেক নদী 쮓뙼পেরােত 쮓뙼দখেল জেল

쮓뙼গাঁফ ডুিবেয় 쮓뙼 ােতর গিতটা 쮓뙼মেপ 쮓뙼নয় তারপর

িঠক ততটা িপিছেয় এেস 쮓뙼 ােতর সে  তাল

িমিলেয় সাঁৎরােত থােক। দী  বলল, স াহখােনক

আেগ ও নািক 쮓뙼নৗেকােত 쮓뙼চেপ যাি ল হঠাৎ

쮓뙼নৗেকাটােক অস ব টলমল করেত 쮓뙼দেখ

쮓뙼পছেনর মািঝেক িঠক কের লিগ ধরেত বলেত

িগেয় 쮓뙼সিদেক তািকেয় দ ােখ মািঝটা আর 쮓뙼নই। 

এখােন বাঘ, সাপ বা কুমীেরর কামেড় মরাটা

এতটাই াভািবক ব াপার 쮓뙼য বলেত িগেয়

쮓뙼লাকজেনর গলাও কাঁেপ না। 쮓뙼হােটেলর রাঁধুিন

বলল, কেয়কিদন আেগই নািক পেথ একিট সাপ

ফণা তুেল দাঁিড়েয়িছল, 쮓뙼কানওমেত এঁেকেবঁেক

쮓뙼দৗেড় ােণ 쮓뙼বঁেচেছ।  

আমােদর ল টা যখন পািখরালেয়র পাশ িদেয়

চলেত লাগল তখন নামটা কােন 쮓뙼বশ মধুর 쮓뙼ঠকল

কারণ চারিদেক ােমর নাম িলর 쮓뙼পছেন 'খািল'

নেত নেত কান 쮓뙼যন ধের িগেয়িছল। এই 쮓뙼যমন ধ ন, গদখািল, বকখািল, সজেনখািল, সে শখািল, সুধন খািল ইত ািদ। 쮓뙼লাকজন এখােন

হয় 쮓뙼নৗকায় নয়ত িনিদ렰衒  সমেয় চলা লে  এক াম 쮓뙼থেক আর এক ােম যাতায়াত কের, রা াঘােটর 쮓뙼কানও বালাই 쮓뙼নই। দী  মািঝেক

িবদ াধরী নদীর ওপর িদেয় িনেয় 쮓뙼যেত বলল। িকছুদূর িগেয় 쮓뙼দখলাম মাতলা নদীও তার সে  এেস িমেশেছ। সাগেরর কােছ এেস অেনক িল

নদীই িমেলিমেশ একাকার হেয় পিলমািট 쮓뙼ফেল িবে র সবেথেক বড় 쮓뙼ড া বা ব ীপ সৃি  কেরেছ। 

নলাম জ েল হিরণ ও অন ান  জ র সংখ া এতটাই কেম 쮓뙼গেছ 쮓뙼য বােঘেদর খাবার বড় একটা 쮓뙼জােট না তাই বাঘ মূলত অনাহােরই মারা

যাে । 쮓뙼পেটর ালােতই তারা ােমর মেধ  ঢুেক গ  ছাগল তুেল িনেয় যায়, জাল িদেয় আড়াল কেরও িবেশষ লাভ হয় িন। 쮓뙼সটা 쮓뙼শানার পর

쮓뙼থেকই 쮓뙼সই 쮓뙼খেত না পাওয়া বাঘ েলার ওপর আমার ভাইেয়র দরদ এেকবাের উথেল উঠল। যখনই 쮓뙼কাথাও হিরণ চরেত দ ােখ তখনই আহা

বাঘ ওেদর িম  কের 쮓뙼গল বেল হা তাশ কের। ধু তাই নয় দী  যখন বলল — এখন ভাঁটার সময় তাই বাঘ নদীেত মাছ 쮓뙼খেত আসেত পাের

তখুিন 쮓뙼স ছুেট িগেয় তার কােছ ঝুেলাঝুিল করেত লাগল একটু বাঘ 쮓뙼দিখেয় 쮓뙼দওয়ার জন ; ভাবখানা এমন 쮓뙼যন দী  বাঘ পেকেট িনেয়ই ঘুের

쮓뙼বড়াে । এমন সময় দূর 쮓뙼থেক িতনেট িচতল হিরণ 쮓뙼দখেত 쮓뙼পেয় আমার পাতােনা ভাইিট এেকবাের হায় হায় কের উঠল স ব হেল 쮓뙼স নািক

তখুিন এসএমএস পািঠেয় মামাবাবুেক হিরণ েলার 쮓뙼লােকশন জািনেয় িদত। ায় সে  সে ই দী  쮓뙼ঠাঁেট আঙুল িদেয় ইশারায় সবাইেক চুপ

করেত বলল। নদীর ধাের 쮓뙼স বােঘর পােয়র টাটকা ছাপ 쮓뙼দখেত 쮓뙼পেয়েছ। আর িঠক 쮓뙼সই মুহূেত렰衒ই 쮓뙼যন 쮓뙼চােখর পলেক ঘটনাটা ঘেট 쮓뙼গল,

হিরণ েলা াণভেয় এক চুড়া  লাফ িদল আর তােদরেক একিট 쮓뙼ডারাকাটা িব ৎেবেগ ধাওয়া করল। মুখেচাখ ভােলা কের 쮓뙼দখেত না 쮓뙼পেলও

쮓뙼সটা 쮓뙼য বাঘ 쮓뙼স িবষেয় 쮓뙼কান সে হই িছল না, তাই আিম আর ভাই জেনই বাঘ বাঘ বেল িচৎকার কের উঠলাম। ঃেখর িবষয়, আমরা জন

ছাড়া আর 쮓뙼কউ 쮓뙼সই ত গিতেত চেল যাওয়া বাঘিটেক 쮓뙼দখেত পায়িন, তাই অন ান রা বেয়েসর দ ণ আমােদর কার 쮓뙼চােখ িঠক কতটা চালেশ

পেড়েছ 쮓뙼সই গেবষণায় ব  হেয় পড়েলন ধু আমার কত렰衒া মশাই িভ  মত িদেয় বলেলন— পর রােত 쮓뙼সই চাচার 쮓뙼দাকােনর 쮓뙼ভজাল

'ইেলকি েকর' জল খাওয়ার পর 쮓뙼থেকই আিম নািক লাগাতার 쮓뙼চােখ সরেষ ফুল 쮓뙼দেখ যাি  আর খুব স বত 쮓뙼সিটেকই 'রেয়ল 쮓뙼ব ল টাইগার'

বেল ম কেরিছ। 



সব িটটিকির অ াহ  কের আমার ভাই আেবেগর

বেশ সামেন হাত বািড়েয় সাংঘািতক 쮓뙼হঁেড়

গলায় িকেশার কুমােরর 쮓뙼সই িবখ াত গানিট

쮓뙼গেয় উঠল – 'এক পলেক একটু 쮓뙼দখা আরও

একটু 쮓뙼বিশ হেল িত িক?' িত যেথ ই হত

যিদ মামাবাবু সামেন উপি ত থাকেতন। ভাে র

গলায় 쮓뙼সই িবকট 쮓뙼বসুেরা গান েন িতিন

িনঃসে েহ 쮓뙼মজাজ িঠক রাখেত পারেতন না

আর 쮓뙼 েপ িগেয় তােকই হয়ত 쮓뙼স রাে র

িডনার িহসােব ব বহার করেতন। 

쮓뙼সিদেনর মধ া  쮓뙼ভাজন 쮓뙼বােটই সারা হল আর

তার িকছু ণ পেরই দী  এেস বলল ও

আমােদরেক িবদায় জানােত এেসেছ। এক

মািঝর সে  তােদর ােম চেল যাে , 쮓뙼সখােনই

কেয়কটা িদন কাটােব। 쮓뙼খয়াল করলাম 'পেথর

আলাপ পেথই 쮓뙼শষ হেয় যাওয়া ভাল' কথাটা

মুেখ বলা যতটা সহজ কােজ করা িঠক ততটা নয়। গত িদেন এই আপনেভালা 쮓뙼ছেলিটেক সবাই-ই খুব ভােলােবেস 쮓뙼ফেলিছলাম আর ওর

ােনর পিরিধ 쮓뙼দেখও অবাক হেয়িছলাম। বাঘ, কুমীর, পািখ িবিভ  লতাপাতা মায় বাঁদর স ে ও িবিচ   কের তােক উত  কের

তুেলিছলাম িক  িবর  হওয়ার পিরবেত렰衒 쮓뙼স হািসমুেখ ⻩댍ধয렰衒  ধের আমার িতিট ে র উ র িদেয়েছ তাই একসময় ভুেলই িগেয়িছলাম এই

쮓뙼ছেলিট িদন আেগও আমার কােছ িছল অপিরিচত। ধরা গলায় িজ াসা করলাম '쮓뙼তামার সােথ আবার কেব 쮓뙼দখা হেব ভাই?' উ র 쮓뙼পলাম

'জািন না 쮓뙼তা িদিদ, হয়ত এই সু রবেনই আপনােদর সােথ 쮓뙼কানও একিদন 쮓뙼দখা হেয় যােব, তখন আমার কথা আপনােদর মেন থাকেব 쮓뙼তা?'

না  , আজও আমরা 쮓뙼সই সদাহাস ময় ভবঘুের জ লে মী 쮓뙼ছেলিটর কথা ভুিল িন। 

পেররিদন সকােল আমােদর িফের আসার পালা।

নেত 쮓뙼পলাম চাচার 쮓뙼দাকােনর পােশ বেস থাকা

বাছুরিটেক কাল রােতই বােঘ তুেল িনেয় 쮓뙼গেছ,

쮓뙼সটা 쮓뙼শানা অবিধ বুেকর 쮓뙼ভতরটা 쮓뙼কমন 쮓뙼যন

করেত লাগল। কাল সকােলও বাছুরটার মাথায়

হাত বুিলেয় 쮓뙼নৗেকায় উেঠিছলাম আর আজ িকনা

쮓뙼স 쮓뙼নই? 쮓뙼ফরার পেথ 쮓뙼সই শূন  খুঁিটটার িদেক

তািকেয় বার বার বাছুরটার মুখ মেন পড়েত

লাগল তবুও 쮓뙼কন জািননা 쮓뙼সই ঘাতক বাঘটার

ওপর রাগ করেত পারলাম না। খাদ -খাদক

স ক렰衒 쮓뙼তা পৃিথবীেত িচরিদেনর। তবু 쮓뙼তা াণীরা

বাঁচার তািগেদ হত া কের আর আমরা তথাকিথত

সভ  মানুষরা 쮓뙼তা অকারেণই িহং তা 쮓뙼দখাই। এ

সে  বান렰衒াড শর 쮓뙼সই িবখ াত উি িট মেন পেড়

쮓뙼গল - 'When a man wants to murder
a tiger he calls it sport; when a tiger
wants to murder him he calls it
ferocity'। মেন পেড় 쮓뙼গল আমার বাবা

মােঝমেধ ই বলেতন, 'মেন রািখস পৃিথবীটা ধুমা  মানুেষর জন  নয়।' সু রবনেক িবদায় জানােনার আেগ বােঘর 쮓뙼দবতা দি ণ রায় ছাড়াও

কালুখাঁ, গািজ সােহব সবাইেকই মেন মেন 쮓뙼প াম ঠুেক বেল এলাম এই 'বেন রা বেন সু র' াণী েলা 쮓뙼তামােদর িজ ােতই রইল ভু, 쮓뙼দেখা

এরা 쮓뙼যন পৃিথবী 쮓뙼থেক হািরেয় না যায়। 

 

~ সু রবেনর তথ  ~ সু রবেনর আরও ছিব ~
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াবণী ব ানাজ렰衒ীর জ  ও 쮓뙼বেড় ওঠা কলকাতায়। বত렰衒মােন মািক렰衒ন যু রাে র িনউ জািস렰衒র বািস া। বাংলা সািহেত র

পাশাপািশ স ীতচচ렰衒া ও ইিতহাস পােঠ জিড়েয় আেছ ভালবাসা। 쮓뙼কৗতূহল এবং আনে র টােনই গত কুিড় বছর ধের িবে র

এ া  쮓뙼থেক ও া  কের 쮓뙼বড়াে ন।
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িশলাবতীর পােড়

সুদী  মজুমদার

িনঃ াস- ােসর মতই ঘুরেত 䩃熌বিড়েয় পড়াটা অেনেকর মত আমারও জীবেনর অ  হেয় পেড়েছ ব  বছর। এখন মেন হয় ওটাই জীবেন

অি েজেনর কাজ কের। ব ু ও 䩃熌ছাট ভাইেয়র মত অিজত একিদন 䩃熌ফান কের বেলিছল – দাদা িটিকট 䩃熌কেট 䩃熌ফেলিছ, চেলা গনগিন ঘুের আিস।

এক রােতর মামলা। মেন মেন ইে টা িছল অেনক িদেনর িক  䩃熌কন 䩃熌যন যাওয়াটা আর হেয় ওেঠিন। এবার ধু িদনটা আসার অেপ া। পি ম

䩃熌মিদনীপুেরর গড়েবতা টাউন আর তার কােছইই গনগিন। কিথত আেছ, অ াতবােসর সময় মধ পা ব ভীম এই গনগিনেতই বকাসুরেক বধ

কেরন। গড়েবতা জুেড় ছিড়েয় আেছ নানান দশ䉴নীয় মি র।  

গত মােচ䉴র িনধ䉴ািরত িদেন িবেকল ৪䩃熌ট ৫৫ িমিনেট পু িলয়া এ ে স হাওড়া ছাড়ল। িসট িরজাভ䉴 করা আমােদর। দলও 䩃熌বশ বড়ই, চি শ

জেনর শ েপা  দল। 䩃熌 ন ছুটল 䩃熌জার কদেম, সে  পা া িদেয় আ া, গ । 䩃熌দখেত 䩃熌দখেত খড়্গপুর। বলা বা ল  দীঘ䉴 বা মধ  দূরে র 䩃熌 ন

সফেরর অন তম আকষ䉴ণ টুকটাক মুখ চালােনা - আর ভাজাভুিজর িত িচরকালই আমার 䩃熌কমন 䩃熌যন এক িন䉴বার আকষ䉴ণ। তাই বার কেয়ক

চা-কিফর সে  িডেমর 䩃熌ডিভল, পেকাড়া, ঝাল মুিড়র স েত জমজমাট ব াপার। ওিদেক 䩃熌মিদনীপুর পার কের 䩃熌গিছ। ঝাপসা অ কার িচের 䩃熌 ন

চেলেছ, কােছ দূের কখনও কখনও আেলা 䩃熌দখা যাে । ঘিড়েত রাত ৮-১০, 䩃熌পৗঁেছ 䩃熌গলাম গড়েবতা। রাজৈনিতক নানা কারেণ গড়েবতা নামিট

খবেরর িশেরানােম এেসেছ িবগত বছর িলেত। আজ পা রাখলাম গড়েবতার লাল মািটেত। 

রাি বােসর বুিকং িছল 'আপ ায়ন' লেজ। মািলক

িব ববাবুই ব ব া কের 䩃熌রেখিছেলন গড়েবতা

䩃熌 শন 䩃熌থেক লেজ 䩃熌পৗঁছবার। মা িত ভ ান,

িমিনট দেশেকর পথ, গািড় িত ১০০ টাকা।

নামলাম 'আপ ায়ন'-এর 䩃熌দাড়েগাড়ায়।

অত াধুিনক না হেলও 䩃熌মাটামুিট িছমছাম ব ব া।

এিস, নন এিস রকমই ঘর আেছ। ভাড়া ৯০০

টাকা ও ৩৫০ টাকা। খাদ -পানীয় সবই িব ব

বাবুর ব ব াপনা। আিমষ, িনরািমষ - িফস াই

䩃熌থেক 䩃熌মাগলাই সবই 䩃熌পেত পােরন আগাম বেল

রাখেল। তেব িবিরয়ািন বা চাউিমন পাওয়া যায়

িকনা িজে স করেত ভুেল 䩃熌গিছ! 

গড়েবতার ইিতহাস িক  যেথ  াচীন।

নামকরণিটও 䩃熌বশ তাৎপয䉴পূণ䉴। চিলত মত হল,

এর নাম িছল বক ীপ। আর বক ীপ িছল

বকাসুেরর রাজ  䩃熌ব বতীর মেধ । ভীম

বকাসুরেক বধ করার পর ীকৃ  ারকা 䩃熌থেক

এেসিছেলন ভীমেক অিভন ন জানােত। ীকৃ েক স ান জানােত যুিধি র ীকৃে র মূিত䉴 ䷑�তির করান। অেনেক িব াস কেরন বত䉴মান কৃ নগর

ােমর ীকৃ রাই িজউ এর মূিত䉴িটই 䩃熌সই মূিত䉴।  

আর একিট মত হল, এক িবশাল অ েলর নাম িছল বাগ䉴াটািট। বাংলার তৎকালীন শাসক িসহা ি ন বু াশাহ-এর নােম নাম হয় 'বাি '। রাজা

িব মািদত  এেসিছেলন এই বাি েত। বাি র াকৃিতক 䩃熌সৗ েয䉴 মু  হন এবং ানীয় 䩃熌দবী সব䉴ম লার অেলৗিকক মতার কথা েন সব䉴ম লা

মি র িনম䉴াণ কেরন। রাজা িব মািদেত র সাধনায় স  হেয় 䩃熌দবী সব䉴ম লা তােক তাল-䩃熌বতােলর উপর ভু  করার বর 䩃熌দন। িব মািদত

ওই ােনর নাম রােখন 䩃熌বতা। পরবত䉴ীকােল  যুেগ এখােন ䷑�তির হয় একিট দূগ䉴 বা 'গড়'। কাল েম 䩃熌লাকমুেখ নাম হয় গড়েবতা। 

= 'আমােদর ছুᎡ簙' বাংলা আ顔闒জῑাল 弼Ꝯমণপি슊⛒কায় আপনােক 쵓াগত জানাই = আপনার مك毳বড়ােনার ছিব-مك毳লখা পাঠােনার আম즫㍔ণ রইল =
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িফের আসা যাক বত䉴মােন – আমােদর 䩃熌বড়ােনার

কথায় – পি ম 䩃熌মিদনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূেমর

গরম তােদর িনজ েণ িবখ াত। তাই মােচ䉴র 䩃熌শষ

হেলও ভাজা হওয়ার আশ াটা িছলই। িক

আমােদর কপাল ভাল, রােত হা া বৃি  আর

䩃熌ভােরর সূয䉴হীন আকাশ ি  িদল দা ণভােব।

সাত সকােল 䩃熌বিরেয় পড়লাম 䩃熌দবী সব䉴ম লা

দশ䉴েন। দেলর 䩃熌কউ 䩃熌কউ সব䉴ম লােদবীর

মাহা  স েক䉴 আেগ 䩃熌থেকই ওয়ািকবহাল

িছেলন, তাই তাঁেদর উৎসােহ দল 䩃熌বঁেধ চললাম

䩃熌দবী দশ䉴েন। িমিনট পেনেরার হাঁটা পথ। আধা

াম  পিরেবেশ ম  লাগার কথা নয়। মি র

িনম䉴ােণ ওিড়য়া াপেত র ভাব। এিস বসােনা

গভ䉴গৃহ। পাথেরর নাটমি র ও শ  উেঠান।

䩃熌গ য়া রেঙ রাঙােনা সম  মি র চ র। 䩃熌দবী

দশ䉴ন ও সাদ পাওয়া হল। মি েরর েবশ

পেথর বাইের বাঁধােনা বটতলায় চা-পেব䉴র পর 䩃熌ফরার পথ ধরলাম। লেজ িফের চা-䩃熌টা -অমেলট সহেযােগ 䩃熌 কফা  পব䉴 䩃熌সের 䩃熌বিরেয় পড়লাম

উে া পেথ। ল  গনগিন। অেটা এবং 䩃熌টােটা পাওয়া যায়। ১০/১৫ িমিনেটর হাঁটা পথ। আিদবাসীেদর একটা 䩃熌ছা  বসিত পার কের

কাজুবাদােমর বাগােনর মেধ  িদেয় এঁেকেবঁেক চেল 䩃熌গেছ লাল মািটর পথ। মােঝ মেধ  ানীয়েদর আসা-যাওয়া, 䩃熌কউ 䩃熌হঁেট, 䩃熌কউ সাইেকেল।

পেথর 䩃熌শষ িশলাবতী নদীর ধাের গনগিনেত। থম দশ䉴েন িশলাবতীেক 䩃熌দেখ মেন হল কিবতা 䩃熌থেক উেঠ আসা 䩃熌সই নদী –

আমােদর 䩃熌ছােটা নদী চেল বাঁেক বাঁেক 

䷑�বশাখ মােস তার হাঁটু জল থােক। 

পার হেয় যায় 䩃熌গা , পার হয় গািড়, 

ই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পািড়।

ব  তাই-ই। মু  িব েয় অেনক নীেচ বেয় চলা

িশলাবতীেক 䩃熌দখিছ, আর 䩃熌দখিছ নদীর বুেকর ওপর

িদেয় পার হওয়া গ র পাল। ডান িদক, বাঁ িদক

䩃熌যিদেকই 䩃熌দিখ হাজার হাজার বছেরর ৃিত িনেয়

দাঁিড়েয় থাকা লাল, 䩃熌গ য়া মািটর পাহাড়। িবিচ ,

িবিভ  আকৃিত ䷑�তির হেয়েছ কৃিতর আপন

䩃熌খয়ােল। দূর 䩃熌থেক মেন হয় িয় ু 䩃熌কােনা 䩃熌বেল

পাথেরর থাম, 䩃熌কাথাও হামুখ আবার 䩃熌কাথাও

সুড় পেথর  䩃熌যন। বাঁধােনা িসঁিড় আেছ নদীর

পােড় নামার জন । অ াডেভ ােরর আনে  䩃熌কউ

䩃熌কউ ওই িবশাল রাঙামািটর পাহাড় ধের নােমন,

তেব 䩃熌সিট িবপ নক হেত পাের। শ  ঝুেরা

মািটেত শরীেরর ভারসাম  রাখা 䩃熌বশ কিঠন। যাই

䩃熌হাক 䩃熌নেম এলাম নদীর পােড়। 䩃熌কাথাও 䩃熌কাথাও

সবুজ ঘােসর গািলচা, নদীর বুেক চড়া, 䩃熌কাথাও হাঁটু জল, 䩃熌কাথাও বা 䩃熌কামর সমান জল বেয় চেলেছ িতর িতর কের। ওিদেক 䩃熌মেঘর ভাব

কািটেয় সূয䉴 িফরেছন িনেজর মিহমায়। িদিব  মালুম হে  তার ভাব, তেব তখনও সহনীয়। সাঁতার 䩃熌কেট 䩃熌কানও নদী পার হবার অিভ তা

ইিতপূেব䉴 হয়িন আমার, তাই হাঁটু জল 䩃熌কেট নদী পারাপােরর 䩃熌লাভ সামলােনা 䩃熌গেলা না, 䩃熌পৗঁেছ 䩃熌গলাম নদীর অপর পােড়। শ  বািলমািটর

পাড়। মােঝ মােঝ ঘােসর 䩃熌ছাপ, িকছুটা এিগেয় 䩃熌গেল চােষর জিম আর এপােড় ছিবর মত গনগিন - দ  া  ক ািনয়ন অফ 䩃熌ব ল। 䩃熌ঘারাঘুির

হল ইত ত, ফেটা 䩃熌তালার পালা আর বা ােদর মত জেল দাপােনা আর জল 䩃熌ছাঁড়াছুঁিড়।   কের সময় চেল 䩃熌গল, ঘিড় তখন একটার ঘর

ছুঁেয়েছ। ধীর পােয় িশলাবতীেক িবদায় জািনেয় িসঁিড়র পথ ধরলাম। উপের উেঠ একটাই মা  䩃熌দাকান, ঠা া জল, আইসি ম রােখ। নলাম

এক সময় বসার জায়গা, 䩃熌শৗচালয়, খাবার জল সবই িছল িক  র ণােব েণর অভােব 䩃熌কানটাই আজ 䩃熌নই। একটা খুব ভাল টু ির  ট পেড়

আেছ স ূণ䉴 অনাদের।

䩃熌দাকান মািলকই 䩃熌ফান কের 䩃熌টােটা 䩃熌ডেক িদেলন, জন িত ১০ টাকা। লেজ 䩃熌পৗঁেছ 䩃熌গলাম কেয়ক িমিনেট। 'রকম মাছ িদেয় পুেরর

খাওয়াটাও 䩃熌বশ হল। ঘ াখােনক িব ােমর পর গািড় এেস 䩃熌গল 䩃熌 শেন 䩃熌পৗঁেছ িদেত। িবেকল ৬টায় 䩃熌ফরার 䩃熌 ন ' পসী বাংলা' আমােদর হাওড়া

䩃熌পৗঁেছ 䩃熌দেব রাত ৯টা ৩০ নাগাদ। পড়  সূেয䉴র আেলায়, হাজার পািখর কলরেব িবদায় জানালাম গড়েবতােক। ইে  রইল 䩃熌কানও এক শীেতর

সকােল আবার পা রাখব িশলাবতীর পােড়।
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মিণর 䕏噈খাঁেজ মিণমেহেশ

সুদী  দ

~ মিণমেহশ 䕏噈 ক ট ম াপ ~ মিণমেহশ 䕏噈 েকর আরও ছিব ~

পাহাড়, নদী, সমুে র সে  িনভৃেত সময় কাটােনার মেধ  䕏噈য শাি  তা ভাষায় 䕏噈বাঝােনা খুব কিঠন। একবার 䕏噈সই শা  কৃিতর াদ 䕏噈পেল

ি তীয়বার িক আর তােক উেপ া করা যায়? তাই 䕏噈সে েরর পয়লা তািরেখ জমােনা ছুিট খরচ কেরই 䕏噈বিরেয় পড়লাম নতুন এক পেথ,

িহমাচেলর 䕏噈শষ সীমানায়। অিল কদার (আমরা ডািক এিড) ২০১৮ পয䵝䝅  এক সুদূর সারী পিরক নার এটা ি তীয় ধাপ, আেগর বছর ২০১৪

䕏噈ত অমরনাথ যা ার পর এবার মিণমেহশ। িতিটই িশব ঠাকুেরর ৃিত িবজিরত, মায়াময় এক গ䵝䝅ম িঠকানা। আকাের খুব বড় নয়, 䕏噈সৗ েয䵝䝅ও

হয়েতা মিণমেহশ 䕏噈লকিট আর পাঁচটা সাধারণ 䕏噈লেকর 䕏噈থেক আলাদা িকছু নয়, িক  মায়াবী প ও মিহমায় এেক রাখা হয় মানস সেরাবেরর

িঠক পেরই। তাই এই 䕏噈লক 䕏噈দখার জন  পয䵝䝅টক আর পুণ াথ䵝䝅ীেদর 䕏噈য িভড় হেবই তা আর আলাদা কের বলার অেপ া রােখ না। িক  কলকাতায়

বেস অেনক খুঁেজও এমন কাউেক 䕏噈পলাম না 䕏噈য এই পেথ আমােদর গাইড করেত পাের। তাই অিল কদার 䕏噈যাগাড় করা একটা গাইডবুক আর

িকছুটা ই ারেনেটর ওপর ভরসা কেরই রওনা িদলাম। 

িবষ  এক নদী

িহমিগির এ ে স ঘ া চােরক 䕏噈লট কের যখন পাঠানেকাট 䕏噈পৗঁছল তখন ভর পুর। মিণমেহশ যাওয়ার থম পদে েপ আমােদর 䕏噈পৗঁছেত হেব

ভারেমার। পাঠানেকাট ট াি  াে  䕏噈পৗঁেছ 䕏噈দিখ ট াি  ইউিনয়েনর 䕏噈লােকরা ইে মতন দরকষাকিষ  কেরেছ যা ীেদর সে । ই ারেনট

䕏噈দেখ এক ট াি  অপােরটেরর 䕏噈খাঁজ 䕏噈পেয়িছলাম, তােক 䕏噈ফান কের অেনক কম খরেচই ট াি  বুক কের িনলাম। ইউিনয়েনর ঝােমলা এড়ােত

গািড়র মািলক িনেজই একটা 䕏噈র ুের  পয䵝䝅  িনেয় 䕏噈গেলন। আমােদর মিণমেহশ যা ার কথা েন বলেলন, এ এক ভীষণ কিঠন যা া, এমনিক

অমরনাথ যা ার 䕏噈চেয়ও অেনক ক কর। একটু অবাক হলাম, সে  িকছুটা অিব াস! গাইড বইেয়র বণ䵝䝅নার সে  䕏噈কানওভােবই 䕏噈যন 䕏噈মলােত

পারলাম না। "মকাই িক 䕏噈রািট" আর "সরেষা িক শাগ"-এ িবেকলেবলা "লা " 䕏噈সের ভারেমােরর পথ ধরলাম। গািড়র াইভার পা ুিজ পা ািব

奆䝑ব ব। িশব ও িব ুর উপাসনামূলক ােণা ল পা ািব ভি গীিত নেত নেত এিগেয় চললাম িহমাচল েদেশর ৩৩নং রাজ  সড়ক ধের।

িকছু ণ পেরই রাভী নদী যা াপেথর সাথী হল। রাভী, বাঙািলর কােছ যা ইরাবতী নােমও পিরিচত, এক আপাত শা  নদী, অেনক বাঁধ ও

জলাধার 䕏噈যন তার ােণা লতা িছিনেয় িনেয়েছ। কখনও পাহােড়র আড়াল আবার কখনও বা সুগভীর িগিরখােত িন র ভােব বেয় চলা

ইরাবতীর িবষ তা 䕏噈যন ছুঁেয় িগেয়িছল িহমাচেলর আকাশেকও। ঘন কুয়াশা আর 䕏噈মঘলা আকােশ স া 䕏噈নেম এল বড় তাড়াতািড়। পেথ

মিণমেহশ যা ার তীথ䵝䝅কর 䕏噈দওয়ার জন  গািড়র ল া লাইন ও পের ািফক জ ােম পেড় অেনক ণ আটেক থাকেত হল। ভারেমার 䕏噈পৗঁছেত

䕏噈পৗঁছেত রাত সােড় দশটা।

মিণমেহেশর 䕏噈দারেগাড়ায়

িহমাচল সরকার অনুেমািদত 䕏噈য 䕏噈হাম 䕏噈 -䕏噈ত উঠলাম 䕏噈সখান 䕏噈থেকই ভারেমার শহরটা । সামেনর বািড়ঘর েলােক 䕏噈যন পাহােড়র গােয় 䕏噈সঁেট

䕏噈দওয়া হেয়েছ। তাই শহেরর পুেরা ছিবটা 䕏噈চােখর সামেন ধরা পেড়। 䕏噈সে েরর েত শীত 䕏噈সভােব জাঁিকেয় বেসিন, িক  কনকেন ঠা া

হাওয়ায় শীেতর আভাস । 䕏噈সই ঠা া উেপ া কেরই ছােদ চেল 䕏噈গলাম রােতর শহরেক অনুভব করেত।  

ভারেমােরর রাত মায়াবী আেলায় ঝলমল। পাহােড়র গােয় 䕏噈যন অজ  䕏噈জানািক একসে  িমটিমট কের লেছ, আর সামেনই রা ায় দাঁিড়েয়

থাকা অসংখ  গািড়র আেলা এক সিপ䵝䝅ল 䕏噈রখা 奆䝑তির কেরেছ। রােতর পির ার আকােশ চাঁদেক 䕏噈যন অেনক কােছ মেন হল, কল েলাও অেনক

, আেলা-আঁধািরেত রা ার একপােশ অতল খাদ আর অন  পােশ খাড়াভােব উেঠ যাওয়া পাথুের পাহাড় অনুভব করা যাে । আেলার 䕏噈রখা

পাহােড়র গা 䕏噈বেয় এিগেয় িদগে  িগেয় 䕏噈কান এক পােয় চলা পথ 䕏噈বেয় 䕏噈নেম 䕏噈গেছ খােদর িদেক। শহেরর উে ািদেকর পাহােড় ধুই অ কার।

ভারমণী মােয়র 䕏噈খাঁেজ

䕏噈ভােরর আেলা ফুটেত না ফুটেতই ঘুম 䕏噈ভেঙ 䕏噈গল। ভারেমােরর অিধ া ী 䕏噈দবী ভারমণী মাতার মি ের যাওয়ার জন  আেগ 䕏噈থেকই গািড়র

ব ব া কের 䕏噈রেখেছ অিল কদা। গািড় আসার তখনও 䕏噈ঢর 䕏噈দির 䕏噈দেখ একাই ক ােমরা িনেয় 䕏噈বিরেয় পড়লাম মিন䵝䝅ং ওয়ােক। সকাল ছ'টায়

ভারেমাের তখনও রােতর অ কার পুেরাপুির কােটিন। দূের কুচকুেচ কােলা 'মিণমেহশ 奆䝑কলাশ' পব䵝䝅েতর চূড়া আবছা আবছা 䕏噈দখা যাে । এখােন

তা '奆䝑কলাশ' নােমই পিরিচত, তেব মানস সেরাবেরর 奆䝑কলাশ শৃে র 䕏噈থেক স ূণ䵝䝅 আলাদা। রা ার পােশ খােদর িকনারায় িগেয় নীেচর িদেক

তাকালাম। নীেচ অেনক গভীের জেলর 䕏噈রখার উপি িত অনুভব করা যাে । হঠাৎ 䕏噈চাখ পড়ল '奆䝑কলাশ' পব䵝䝅েতর ওপর। এই পাহােড়র 䕏噈পছন িদক

䕏噈থেক আে  আে  সূয䵝䝅 উঠেছ। মেন হল 䕏噈কউ 䕏噈যন পব䵝䝅েতর চূড়ার 䕏噈পছন 䕏噈থেক অসংখ  টচ䵝䝅 䕏噈ফাকাস কেরেছ আকােশর িদেক। অ  িকছু েণর

মেধ ই পাহােড়র ওপার 䕏噈থেক রিবমামা উঁিক মারেলন, আর 䕏噈ভােরর আেলা মুহূেত䵝䝅র মেধ  পুেরা শহরেক আেলার বন ায় ভািসেয় তুলেলা। িক

এখােন সূেয䵝䝅র আেলার 䕏噈তজ খুব 䕏噈বিশ, খািল 䕏噈চােখ তাকােতও 䕏噈যন ক  হি ল। আে  আে  এিগেয় 䕏噈গলাম মূল শহেরর িদেক। যিদও গািড় বুক

করাই আেছ তবুও ভারমণী মােয়র মি েরর িদেক পােয় 䕏噈হঁেটই যাওয়ার ইে  হল। ভারেমার বাজােরর কােছ এেস আেশপােশর 䕏噈লাকজনেক

িজেগ স কের ভারমণী মাতার মি েরর পথ ধরলাম। পােয় চলার পথ গািড় চলার পেথর 䕏噈চেয় স ূণ䵝䝅 আলাদা, দূর  অেনকটাই কম। গািড়পথ

䕏噈যখােন ায় দশ িকেলািমটার 䕏噈সখােন হাঁটা পথ মা  িতন-চার িকিম। ঝরনার আকাের 䕏噈নেম আসা একিট পাহািড় নালার পাশ িদেয় িসেম

বাঁধােনা পােয় চলা পথ উেঠ 䕏噈গেছ পাহােড়র ওপর িদেক। সামেন িকছু দশ䵝䝅নাথ䵝䝅ীও একই পথ ধেরেছন। তাঁেদর অনুসরণ করেত করেত উঠেত

= 'আমােদর ছু尘' বাংলা আ㒾휣জ屎햓াল 姱ཚমণপি埄曐কায় আপনােক 镶াগত জানাই = আপনার ᠆豈বড়ােনার ছিব-᠆豈লখা পাঠােনার আম꾍ڃণ রইল =
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থাকলাম। 

䕏噈সে র মাস, তাই পােশর আেপল বাগানও পিরপু  লাল আেপেল ভরা। িকছুদূর 䕏噈যেতই াম 䕏噈শষ হেয় পাহািড় ঢাল  হল, আর িসেমে র

রা া 䕏噈শষ কের পাথুের-মািটর পথ ধরেত হল। িকছুটা ওপের উঠেতই ডান পােশর িব ীণ䵝䝅 নীল আকাশ আর পাহােড়র সাির 䕏噈চােখর সামেন 䕏噈ভেস

উঠল। কৃিতর এই পেক াণভের না 䕏噈দেখ এিগেয় 䕏噈যেত মন চাইল না, দাঁিড়েয় পড়লাম িনজ䵝䝅ন পাহািড় পেথ। বাঁিদক 䕏噈থেক সবুজ গািলচার

মত তৃণভূিম পাহােড়র গা 䕏噈বেয় 䕏噈নেম এেসেছ, আর তার মাঝখান িদেয় স  আঁকাবাঁকা 䕏噈রখা হেয় এিগেয় চেলেছ পােয় চলার পথ। 䕏噈সই পথ

কখনও িসেম  বাঁধােনা কখনও বা ধুই মািটর। ডানিদেক এক িবশাল শ াওলা রেঙর পব䵝䝅তে িণ 䕏噈যন মূিত䵝䝅মান 䕏噈দওয়াল হেয় দাঁিড়েয় রেয়েছ।

তেব কৃিতর সু রতম অলংকার হল 䕏噈মঘ-কুয়াশাহীন গাঢ় নীল আকাশ যা কলকাতার বাঙািলর কােছ িনতা ই ল䵝䝅ভ। এই সু র কৃিতর বুেক

দূের পাহােড়র 䕏噈কােল 䕏噈দখেত 䕏噈পলাম এক 䕏噈ছা  মি র। িব েয়র 䕏噈ঘার কাটেতই আিব ার করলাম এই িনিরিবিল পেথ আিম ছাড়া আর 䕏噈কানও

জনমানব 䕏噈নই, 䕏噈য দশ䵝䝅নাথ䵝䝅ীেদর অনুসরণ করিছলাম তারা পাহািড় খাঁেজর আড়ােল 䕏噈কাথায় 䕏噈যন হািরেয় 䕏噈গেছ। িকছুদূর এিগেয় 䕏噈যেতই পােয় চলা

পথ ভাগ হেয় 䕏噈গল। পেড় 䕏噈গলাম চরম 䕏噈দাটানায়। তুলনামূলক চওড়া পথিট ধেরই ওপেরর িদেক এিগেয় চললাম। রা ািট কখনও সিপ䵝䝅ল,

কখনও সমেকােণর আকৃিত, কখনও িসঁিড়র মত কখনও বা উেটর কুঁেজর আকার িনেয়েছ। সামেন তাকােতই 䕏噈চােখ পড়ল পাহােড়র ওপের

䕏噈দবদা  গােছর সাির। 䕏噈মাবাইল 䕏噈নটওয়াক䵝䝅 সব সময় পাওয়া যাি ল, তাই স ূণ䵝䝅 হািরেয় যাওয়ার ভয় িছল না। আরও অেনকটা পথ এিগেয়

䕏噈যেত 䕏噈চােখ পড়ল একিট 䕏噈ভড়ার পাল। 䕏噈মষপালেকর কােছ মি েরর পথ িজেগ স করেতই বলল আিম অেনকটা ঘুরপেথ চেল এেসিছ। তেব

䕏噈পছেন িফের 䕏噈যেত হেব না, এই পেথ আেরকটু সামেন এেগােলই ভারমণী মােয়র মি র 䕏噈চােখ পড়েব। কৃিতর 䕏噈সৗ েয䵝䝅 িবেভার হওয়ার

䕏噈খসারত িদেত হল ায় 'িকেলািমটার 䕏噈বিশ 䕏噈হঁেট। এমন সময় অিল কদা 䕏噈ফান কের জানােলা বুক করা গািড় আেসিন, অগত া 䕏噈হঁেটই এই

পেথ রওনা হেয়েছ। আিম বারবার বেল িদলাম 䕏噈কােনা গাইডেক সে  িনেয় িনেত। একটু এেগােতই ভারমণী মাতার মি েরর রা া 䕏噈চােখ পড়ল।

ভারমণী মাতার মি েরর িট েবশপথ, ায়

'ঘ া 䕏噈হঁেট একিট পেথ এেসিছ, অপর পথিট

তুলনামূলকভােব ভারেমার 䕏噈থেক কম দূরে র,

যা আেগই 䕏噈ছেড় এেসিছলাম। িট পেথই আেচ䵝䝅র

আকৃিতর িট েবশ ার রেয়েছ। েবশ ােরর

সামেন এক সাধু দশ䵝䝅নাথ䵝䝅ীেদর আশীব䵝䝅াদ

করেছন। আিম মি েরর িদেক এিগেয় 䕏噈গলাম।

সামেনই একিট 䕏噈ছাট সুইিমং পুল আর

䕏噈সখানকার ঠা া জেল ঝাঁপ িদেয় ান করেছ

অগিনত পুণ াথ䵝䝅ী। সকাল তখন আটটা, মি ের

তখনও িভড় িবেশষ হয় িন। মিণমেহেশর 䕏噈মলার

䕏噈রশ বজায় 䕏噈রেখ এখােনও 奆䝑তির হেয়েছ 䕏噈বশ

িকছু ল রখানা। একটা 䕏噈দাকান 䕏噈থেক পুেজার

সাম ী িকেন ল া লাইেন দাঁিড়েয় ভারমণী

মােয়র পুেজা িদলাম। এখােন পুেজা 䕏噈দওয়ার

সময় ধূপ ালােনা হয় আর একটা জিড়র কাজ

করা উ রীয় মােয়র পােয় সমপ䵝䝅ণ করা হয়। পুেজার সােদর জন  যা িনেবদন করেবন তার িকছু অংশ মােয়র 䕏噈বিদেত 䕏噈রেখ বািক অংশ 䕏噈ফরত

িদেয় 䕏噈দওয়া হয়। সাদ িহেসেব সাদা মুিড় আর 䕏噈ছাট নকুলদানাই 䕏噈বিশ চিলত। ভারমণী মাতার এখনকার মি েরর 䕏噈পছেনই রেয়েছ াচীন

মি রিট। 䕏噈সখােন এখন পুেজা 䕏噈দওয়া হয় না। মি র চ েরর মাঝখােন রেয়েছ একিট জলাশয়। পাহােড়র 䕏噈ভতর 䕏噈থেক 䕏噈বিরেয় আসা জল

একিট সুড়  িদেয় 䕏噈সখােন এেস পড়েছ, আবার অন  একিট সুড়  িদেয় 䕏噈স জল 䕏噈বর হেয় যাে । আেশপােশর সম  ল রখানা ও 䕏噈দাকানদার

এই জল ব বহার করেছ, ও অবেশেষ 䕏噈সই জল িগেয় পড়েছ আেগর 䕏噈দখা 䕏噈সই সুইিমং পুেল। মি র চ েরর মােঝর এই জলাশেয়ই আেগ

পুণ াথ䵝䝅ীরা ান করেতন, িক  এখন আর এখােন ান করেত 䕏噈দওয়া হয় না। পুেজা িদেয় সামেনর একিট ল রখানায় সকােলর খাওয়া 䕏噈খেয়

িনলাম। ল রখানায় সম  খাওয়াই িনরািমষ, আর িবিভ  রকেমর ডাল, আতপ চােলর ভাত আর আচার 䕏噈মাটামুিট সব জায়গােতই পাওয়া যায়।

যত খাবার চাই তত খাবার িবনা পয়সায় িদেত এরা ত, িক  খাবার ন  করা এেকবােরই নাপস । অিল কদােক 䕏噈ফান কের জানেত

পারলাম একটা গািড় 䕏噈পেয় 䕏噈গেছ এখােন আসার জন , এক 䕏噈দাকানদার তার গািড়েত িল  ট িদেয়েছন, তেব 䕏噈পৗঁছেত এখনও অেনক 䕏噈দির।

িফের 䕏噈গলাম 䕏噈সই 䕏噈দাকােন 䕏噈যখান 䕏噈থেক পূজার উপকরণ িকেনিছলাম। 䕏噈দাকানদােরর কােছ জানেত চাইলাম ভারেমােরর ইিতহাস। বলেলন,

ভারেমােরর আিদ নাম পুর। রাজা 䕏噈ম বম䵝䝅ন এই শহেরর িত াতা। তেব এর এক 䕏噈পৗরািণক ইিতহাস জানােতও ভুলেলন না। সংে েপ তা

অেনকটা এরকম – শহেরর অিধ া ী 䕏噈দবী ভারমণী মাতা িনেজ হােত মেনারম এই শহরেক গেড় তুেলিছেলন। িনেজর জীবেনর ঝুঁিক িনেয়ও

পাহােড়র অপর পােশ থাকা সে ালা নােগর জলভা ার 䕏噈থেক পিব  জল চুির কের এেনিছেলন এই শহেরর অিধবাসীেদর কােছ সরবরােহর জন ।

ভগবান িশব চুরািশজন স ী িনেয় মিণমেহশ যা ার সময় ভারমণী মাতার কােছ আ য় াথ䵝䝅না কেরন। ভারমণী মাতা তাঁেদর ভারেমাের থাকার

অনুমিতও িদেয়িছেলন, িক  তারপর পাহােড়র চূড়া 䕏噈থেক িশেবর অনুচরেদর ালােনা আ ন ও 䕏噈ধাঁয়া 䕏噈দখেত পান। কৃিতে মী ভারমণী মাতা

তখনই িশব ঠাকুরেক ভারেমার 䕏噈ছেড় 䕏噈যেত িনেদ䵝䝅শ 䕏噈দন। অবেশেষ িশব তাঁর অনুচরেদর এই শহেরই 䕏噈ছেড় খুব সকােল মিণমেহেশর িদেক রওনা

䕏噈দন। ভারেমাের 䕏噈চৗরািশর মি ের 䕏噈সই অনুচরেদর চুরািশিট সমািধ রেয়েছ। িশবঠাকুেরর ই ানুসাের ভারমণী মাতার মি েরর সামেনর এই

জলাশেয় ান কের যা া  না করেল মিণমেহশ অিভযান সফল হেলও তা অস ূণ䵝䝅 䕏噈থেক যােব। 䕏噈ছেল মারা যাওয়ার পর কৃিতকন া ভারমণী

মাতা মেনর ঃেখ িনেজও সমািধ  হন। ভারেমাের ভারমণী মাতা 䕏噈দবী গ䵝䝅া বা 䕏噈গৗরীর ােণা ল প িহেসেব পূিজতা হন। 

䕏噈পৗরািণক কািহিনেত অেনক 䕏噈 ে  িহেসব 䕏噈মলােনা কিঠন হেলও তা 䕏噈যন িব াস করেত ইে  করিছল। 䕏噈ক জােন হয়েতা ভারমণী মাতা িছেলন

䕏噈কানও দ  পিত, িযিন পাহােড়র উে ািদেকর 䕏噈লক 䕏噈থেক টােনল বািনেয় ভারেমাের জেলর 䕏噈যাগান িদেয়িছেলন! পুেরা ভারেমােরই সাতিট

ভূগভ䵝䝅  জলধারা রেয়েছ, যার অেনেকরই উৎপি  িনি ত কের বলা যায় না। হয়েতা একমা  ভারমণী মাতার কােছই িছল এই উৎসস ান।  

মি েরর পােশ পাহােড়র ঢােল ধাপ 䕏噈কেট 䕏噈কেট অেনক পােয়চলা পথ উেঠ 䕏噈গেছ। তার পােশ িকছু ণ বেস রইলাম িন  পাহােড়র 䕏噈কােল।

একটু পেরই অিল কদা 䕏噈পৗঁেছ 䕏噈গল মি ের। িক  তখন অসংখ  দশ䵝䝅নাথ䵝䝅ীর িভড়। অিল কদা পুেজা িদেয় আসেত আসেত পুর ায় বােরাটা।

䕏噈হঁেট 䕏噈ফরার জন  তুলনামূলকভােব সংি  রা াই 䕏噈বেছ িনলাম। আসার সময় এই রা া খুঁেজ পাই িন, িক  এবার সবাই এই পেথই 䕏噈নেম

চেলেছ। পােয় চলার পথিট ধুেলাময়, আর 䕏噈সৗ েয䵝䝅 ওপের 䕏噈য পেথ উেঠিছলাম তার 䕏噈চেয় অেনকটাই ম াড়ম ােড়। তেব এই পেথ 䕏噈বশ

কেয়কবার 䕏噈চােখ পড়ল মিণমেহশ 奆䝑কলাশ শৃ । এ পেথ আেপল বাগান িছল, িক  তা ওই পেথর মত উ ু  নয়, তােরর 䕏噈বড়া িদেয় 䕏噈ঘরা।

䕏噈গায়াল ঘর আর বসত বািড়র মধ  িদেয় খুব তাড়াতািড় শহেরর কােছ 䕏噈পৗঁেছ 䕏噈গলাম। পেথ পড়ল 䕏噈হিলপ াড, এখান 䕏噈থেকই মিণমেহশ যাওয়ার

䕏噈হিলক ার ছােড়, 䕏噈পৗঁেছ 䕏噈দয় 䕏噈গৗরীকু  পয䵝䝅 । 䕏噈ফরার পেথ আমার "দামী" 䕏噈 িকং সু  এর সুকতলা 䕏噈গল খুেল! ভারেমাের 䕏噈পৗঁেছ বাজােরর

কােছ এক মুিচেক 䕏噈পেয় 䕏噈গলাম। পুেরা শহের মা  একজনই মুিচ, তাই সকেলর জুেতা সারাইেয়র যাবতীয় দািয় ও তাঁরই। ভাগ েক ধন বাদ

িদলাম, যা হওয়ার ভারেমাের হেয়েছ, মিণমেহেশর পেথ হয়িন। 

মিণমেহশ যা া উপলে  ভারেমাের 䕏噈লােকর 䕏噈মলা। এই 䕏噈মলা  হয় জ া মীর িদন আর 䕏噈শষ হয় রাধা মীেত। এই এক প কাল এখােন

䕏噈হােটল েলােত িতল ধারেণর যায়গা থােক না। পুেরা শহর জুেড় 奆䝑তির হয় অসংখ  অ ায়ী "ল রখানা"। িবিন পয়সায় খাবােরর পাশাপািশ খুব

দরকাের একরাত থাকার ব ব াও কের 䕏噈দয় এঁরা। বছেরর অন  সময় এই শহরেক শহর বেলই 䕏噈চনা যায় না, তখন ভারেমার 䕏噈যন আড় রহীন,

িনিরিবিল এক 䕏噈ছা  পাহািড় 䕏噈লাকালয়। শহেরর বাস া েক 䕏噈ক  কের িকছু 䕏噈দাকানপাট 奆䝑তির হেয়েছ। িবিভ  ব াে র এিটএম থাকেলও এই

সময় অিধকাংশই অথ䵝䝅শূন । 䕏噈হাম 䕏噈 র সবেচেয় কােছর ল রখানা 䕏噈থেকই রােতর খাবার 䕏噈খেয় িনলাম। এখােন িবিভ  রকেমর ডাল, ভাত আর



সবিজর পাশাপািশ 䕏噈দওয়া হে  গরম গরম িজিলিপ!

䕏噈মাটরপেথর 䕏噈শষ সীমানায়

পরিদন খুব সকােলই 䕏噈বিরেয় পড়ার ইে  িছল মিণমেহেশর পেথ। থেম আমােদর 䕏噈পৗঁছেত হেব হাদসার, 䕏噈সখান 䕏噈থেকই  হেব পােয় চলা

পথ। 䕏噈সই মত 䕏噈হাম 䕏噈 র ম ােনজারেক বেল গািড়র বে াব ও করা িছল। িক  থমতঃ গািড় আসেত একটু 䕏噈দির হল, আর তারপর স ুল

পাহািড় পেথর ািফক জ ােম পেড় আধঘ ার পথ 䕏噈দড় ঘ ায় পািড় িদেয় হাদসার 䕏噈পৗঁছেতই 䕏噈বেজ 䕏噈গল সকাল দশটা। হাদসারেক শহর না

বেল াম বলাই ভাল। আসেল এখােন জনবসিত খুবই কম, রা ার পােশ িটকতক বািড় আর মিণমেহশ যা া উপলে  অ  কেয়কিট

䕏噈দাকান। একটা বাস া  আেছ যা ভারেমােরর সে  䕏噈যাগােযাগ 䕏噈রেখ চেলেছ, এই 䕏噈মলার সময় িভড় থাকেলও অন  সময় যা ীর 䕏噈দখা পাওয়া

যায় না। বাস াে র পােশই একটা ধাবা, 䕏噈যখােন সামান  িকছু খাবার পাওয়া যায়। পেথরও 䕏噈শষ া  䕏噈য থাকেত পাের তা এখােন এেস

উপলি  করলাম। গািড় েলা এখান 䕏噈থেকই আবার িফিরেয় 䕏噈নওয়া হে  ভারেমােরর িদেক। এখান 䕏噈থেক িট পােয় চলার পেথর একিট চেলেছ

কুগিত পােসর িদেক, আর অপর একিট পথ মিণমেহেশ। 䕏噈বশ কেয়কিট িসঁিড় 䕏噈ভেঙ 䕏噈পৗঁছলাম মিণমেহশ যা ার ধান 䕏噈তারেণর সামেন। মাথার

ওপর 䕏噈ঝালােনা ম  এক ঘ া বািজেয় যা া  করেছ সবাই। নীেচ এক সু র জলধারা বেয় চেলেছ। মিণমেহশ 䕏噈লক 䕏噈থেক 䕏噈বিরেয় এই নালা

িগেয় িমেশেছ আমােদর পিরিচত রাভী নদীেত। খরে াতা এই জেলর 䕏噈রখা মিণমেহশ 䕏噈থেক হাদসার পয䵝䝅  ধে া নালা নােম পিরিচত, এর পর

রাভী পয䵝䝅  তা বুিধল নদ। একটু 䕏噈খাঁজ করেতই মালপ  বেয় িনেয় যাওয়ার জন  䕏噈পাট䵝䝅ার 䕏噈পেয় 䕏噈গলাম। আমার 䕏噈পাট䵝䝅ার কাম গাইড তােলব

েসন, জ ুর 䕏噈লাক। মিণমেহশ যা া উপলে  এখােন এেসেছ িকছু 䕏噈রাজগােরর আশায়। অিল কদার কস াক বেয় িনেয় যাওয়ার দািয়  বৃ

লালিদেনর। 䕏噈সও তােলেবর "䕏噈দেশর 䕏噈লাক"। অিল কদা 䕏噈ঘাড়ার িপেঠ সওয়ার হেব বেলই িঠক করল, তােত সময় অেনকটাই বাঁচেব। আিম

䕏噈হঁেট যাব বেলই মনি র করলাম। িঠক হল, অিল কদা 䕏噈গৗরীকুে  䕏噈পৗঁেছ আমার জন  অেপ া করেব, আর অিল কদার মালপ  িনেয়

লালিদন 䕏噈তা যােব আমার সে ই। হাদসাের যা াপথ িট তলায় ভাগ করা, িসঁিড় 䕏噈বেয় উেঠ ওপেরর রা া িদেয় 䕏噈য পেথ আমরা যা া 

করলাম তার 'ধাের 䕏噈দবদা  গােছর সাির। নীেচর রা াটা ধে া নালার পাশ িদেয় িকছুটা এিগেয় এই রা ার সে ই এেস িমেশেছ। ওপেরর

রা ার ধাের িকছু সাধু স াসী হাত তুেল আশীব䵝䝅াদ িবতরণ করেছ, িক  পছ মত দি ণা না 䕏噈পেল শাপ-শাপা  করেতও ছাড়েছ না। আমরা

খুব সতক䵝䝅ভােব তােদর নজর এিড়েয় এিগেয় চললাম। হাদসার 䕏噈থেক মিণমেহশ 䕏噈লক ায় 䕏噈চৗ  িকেলািমটার। এতটা পথ চলার জন  একিট

স ার কােঠর লািঠও িকেন িনলাম। 

হাদসাের ধে া নালা পাথেরর ওপর িদেয় বল

䕏噈 ােত বেয় চেলেছ। সবরকম শ  ছািপেয়

䕏噈শানা যাে  তার গজ䵝䝅ন। এখােন ধে া নালার

খুব কােছ 䕏噈পৗঁছােনা যায়, 䕏噈ছাঁয়া যায় তার

বরফশীতল জল। আমার জেলর 䕏噈বাতেল 䕏噈সই

জল ভের িনলাম, আর তােত '䕏噈ফাটা িজওিলন।

কৃিতর 䕏噈দওয়া 䕏噈কা  ি স পান করার এই

সুেযাগ িক হাতছাড়া করা যায়?  

েত িনেজর কস াক িনেজর িপেঠ িনেয়ই

চলেত  করলাম। আমার ধারণা িছল পথ

অতটা কিঠন নয়। তাই তােলবেক বললাম

"যত ণ পাির আিম িনেজই িনেজর 䕏噈বাঝা বহন

কির, তত ণ তুিম আমার গাইড। হাঁিপেয় 䕏噈গেল

ব াগটা 䕏噈তামায় িদেয় 䕏噈দব। িক  䕏噈কানও

অব ােতই আমায় 䕏噈ছেড় আেগ আেগ চেল যােব

না"। ফলতঃ তােলব পােশ পােশ খািল হােতই

䕏噈হঁেট চলল, আর একটু পেড় পেড়ই আমার কােছ ব াগ চাইেত লাগল। আরও সমস া হল অন ান  䕏噈পাট䵝䝅াররা তােলেবর িদেক িজ াসু দৃি েত

চাইেত থাকল আর তােলব মেন মেন স ুিচত হেয় পড়ল। িকছুটা এিগেয় একটু দম 䕏噈নওয়ার জন  থমেক দাঁড়ালাম, একটু ছায়া 䕏噈দেখ িপেঠর

কস াকটা পােশ রাখেতই তােলব 䕏噈সটা তুেল িনল িনেজর িপেঠ। এরপর পুেরা রা ায় 䕏噈সটা আর বইেত 䕏噈দয় িন।

ভগবান িব ুর সাজােনা বাগান

মিণমেহশ যা ার একদম র িদেক আমরা রওনা িদেয়িছলাম, তাই পেথর সব জায়গায় 䕏噈দাকানপাট তখনও 奆䝑তির হয় িন। িতন-চার

িকেলািমটার 䕏噈হঁেট 䕏噈দানাির বেল একিট যায়গায় িটকেয়ক 䕏噈দাকান খুঁেজ 䕏噈পলাম। এখােন এখনও ল রখানা বেসিন। চলার পথ 䕏噈মাটামুিট

সমতল, িকছুটা ধুেলাময়। আর পাশ িদেয় চলা ধে া নালার গজ䵝䝅েন িন তাও 䕏噈ভেঙ খান খান। পেথ পুণ াথ䵝䝅ীর সংখ াও 䕏噈নহাত কম নয়। একটু

পেরই যা 䕏噈দখেত 䕏噈পলাম তােত এক িনেমেষই সম  সাহস 䕏噈কাথায় 䕏噈যন কপূ䵝䝅েরর মত উেব 䕏噈গল। নীচ িদেয় পাথুের খােদ বেয় 䕏噈গেছ 䕏噈সই নালা,

আর ওপের 䕏噈রিলং-িবহীন এক কােঠর সাঁেকা। 䕏噈সই সাঁেকা 䕏噈পিরেয় 䕏噈যেত হেব নালার অপর পােড় আর তা িদেয় িপলিপল কের 䕏噈হঁেট চেলেছ

অসংখ  যা ী আর 䕏噈ঘাড়া-খ েরর পাল। একটা 䕏噈ছা  ধা া বা শরীেরর ব ােলে  একটু 䕏噈গালমাল হেলই সরাসির নীেচর পাথেরর ওপর পড়েত

হেব। সাঁেকা 䕏噈পেরােনার আেগ অেন ণ ধের সাহস অজ䵝䝅ন করলাম, অেনক ছিব তুললাম। তারপর 䕏噈দখেত 䕏噈পলাম 'পা 䕏噈কেট বাদ যাওয়া এক

িতব ী 䕏噈 ফ হােত ভর িদেয়ই রওনা হেয়েছ মিণমেহেশর পেথ। অবলীলায় 䕏噈স এিগেয় চলল সাঁেকা 䕏噈বেয়। তােক অনুসরণ কের িনিব䵝䝅ে ই অপর

পােড় 䕏噈পৗঁেছ 䕏噈গলাম। 



এপােড় নালািট পাথেরর ওপর িদেয় বেয় যাওয়া

এক নদীর আকার িনেয়েছ। আর 䕏噈সই পাথেরর

ওপর 䕏噈বশ কেয়কজন 䕏噈নেম িশেবর নামগান

করেছ আর হাত তুেল নাচেছ। িকছুটা এিগেয়

䕏噈যেতই 䕏噈পৗঁেছ 䕏噈গলাম ধে া ােম। এখােন িকছু

জনবসিত আেছ। তেব এই 䕏噈মলার সময়

ল রখানা আর ােমর ঘরবািড় আলাদা কের

䕏噈চনার উপায় 䕏噈নই। যা াপেথ ধে াই থম

িব াম ান। অেনেকই এখােন রােত 䕏噈থেক

পরিদন আবার যা া  কেরন। তাই রাত

কাটােনার জন  অেনক 䕏噈ট  রেয়েছ। তার

অেনক িল এেকবাের ধে া নালার পােশই।

奆䝑তির হেয়েছ অেনক অ ায়ী পাবিলক টয়েলট।

ঘিড়র কাঁটায় তখন পুর 䕏噈দড়টা। একটা

ল রখানা 䕏噈থেক রাজমার ডাল, ভাত আর সু র

গ যু  এক তরকাির িদেয় পুেরর খাওয়া

䕏噈সের িনলাম। আমার পােশ দাঁিড়েয় হর-পাব䵝䝅তী 䕏噈সেজ ব পী িট িশ ও 䕏噈চেটপুেট ডালভাত 䕏噈খেয় িনল। ওরা ানীয় গাি  অিধবাসী, বছেরর

এই ক'টা িদন খাওয়ার জন  িচ া করেত হয় না, অন  সময় 䕏噈ভড়ার পাল চিড়েয়ই িদন কােট। গ䵝䝅ম অ ল হওয়ায় খাবার সব সময় 䕏噈পৗঁছায় না।

আর শীেত 䕏噈তা পুেরাটাই বরেফ 䕏噈ঢেক যায়। ল রখানািট ানীয় কাংড়া উপত কার একিট ােবর। ওেদর কােছই জানেত পারলাম, ধে া আসেল

ভগবান িব ুর বাগানবািড়। 䕏噈কউ 䕏噈কউ এেক '奆䝑বকু ধাম'ও বেল। শীেতর ছ'মাস িশব ঠাকুর মিণমেহেশর বাস ান 䕏噈ছেড় সমতেল চেল যান। তখন

িতিন এই পাব䵝䝅ত  অ ল 䕏噈দখভােলর দািয়  িদেয় যান ভগবান ীিব ুর হােত। হােত সময় কম, তাই খুব তাড়াতািড় খাওয়া 䕏噈সের পাহািড় পথ

ধের এিগেয় চললাম। 

যত ওপেরর িদেক উঠিছ কৃিত 䕏噈যন অেনক 䕏噈বিশ সু র হেয় উঠেছ। ধে া নালা পাথেরর ওপের আরও খরে াতা আর ধবধেব সাদা জেলর

ধারায় পিরণত হে । চারিদক 䕏噈খালা একিট পাহােড়র ওপর এেস িনব䵝䝅াক হেয় সামেন 䕏噈চেয় রইলাম। সামেনর পাহােড়র ওপর 䕏噈থেক অেনক েলা

䕏噈ছাট 䕏噈ছাট ধােপ ধে া নালা 䕏噈নেম এেসেছ সমতেল। েত কিট ধাপই এক একটা 䕏噈ছাট জল পাত। ধে ার ল রখানােতই েনিছলাম পুরাণ

অনুসাের িশব একবার ভ াসুেরর তপস ায় স  হেয় তােক এক াণঘাতী বর িদেয় 䕏噈ফেলন, 䕏噈স যার মাথাই শ䵝䝅 করেব 䕏噈স মুহূেত䵝䝅 পুেড় ছাই

হেয় যােব। িক  চতুর ভ াসুর থেমই তা য়ং িশেবর ওপর েয়াগ করেত উদ ত হয়। িবপদ বুেঝ িশব ঠাকুর পািলেয় ধে ার এই

জল পােতর আড়ােল থাকা এক হায় আ য় িনেয় ভগবান িব ুর শরণাপ  হেলন। িব ু 䕏噈মািহনীর প ধের নত䵝䝅কী েপ ভ াসুেরর সামেন

আিবভূ䵝䝅ত হেয় নােচর ভ ীমায় ভ াসুরেক িনেজর হাত িনেজর মাথায় রাখেত বাধ  কেরন। সে  সে  ভ াসুর িনেজই ভে  পিরণত হয়।  

জল পােতর পাশ িদেয় েটা রা া সমা রাল ভােব এিগেয় চেলেছ মিণমেহেশর িদেক। বাঁিদেকর পাহািড় ঢাল 䕏噈বেয় 䕏噈য পেথ 䕏噈যেত হেব, 䕏噈স

পথ সিপ䵝䝅ল 䕏噈রখা হেয় ওপের উেঠ 䕏噈গেছ, আর 䕏噈সই পােয় চলা পেথর পােশ হলুদ 䕏噈ডইিজ ফুেলর চাদর িবছােনা। ভগবান িব ু িনেজ হােতই 䕏噈যন

তার ি য় বাগানবািড়িট সািজেয় 䕏噈রেখেছন।

䕏噈মেঘর 䕏噈দেশর নায়ক

ধে া 䕏噈পিরেয় চড়াই পথ পরপর সিপ䵝䝅ল বাঁক িনেয়

ওপের, অেনক ওপের উেঠেছ। নীচ 䕏噈থেক ঘাড়

ওপের তুেল তাকােল ধু পথ চলিত মানুেষর 䕏噈রখা

䕏噈দখেত পাওয়া যাে । 䕏噈সই 䕏噈রখা 䕏噈য কতটা ওপর

পয䵝䝅  䕏噈পৗঁেছেছ তা িঠক বুেঝ ওঠা যাে  না,

পাহােড়র ওপের একিট িব ুর আকাের িগেয় 䕏噈শষ

হেয় 䕏噈গেছ। এতটা চড়াই 䕏噈দেখই আমার গলা

িকেয় এল। িক  জল 䕏噈কাথায়? 䕏噈স 䕏噈তা তােলেবর

কােছ আমার কস ােক। অেনক ঘাড় ঘুিরেয়ও

তােলেবর 䕏噈দখা 䕏噈পলাম না, পথ চলিত মানুেষর

䕏噈 ােত 䕏噈কাথাও হািরেয় 䕏噈গেছ। অগত া 䕏噈ত া 䕏噈চেপ

䕏噈রেখ বৃ  লালিদন আর আিম চড়াই 䕏噈বেয় ওপের

উঠেত থাকলাম। খুব আে , িক  না 䕏噈থেম একটানা

আধঘ া 䕏噈হঁেট ওপের উেঠ এলাম। 䕏噈দখলাম তােলব

আেগই 䕏噈সখােন 䕏噈পৗঁেছ িব াম িনে । আমােদর নীেচ 䕏噈রেখ চেল আসার জন  আিম 'কথা িনেয়ও িদলাম। 䕏噈শষেমশ ঠা া জেল গলা িভিজেয়

আমার রাগ কমল। িশব ঠাকুেরর িতিট গ䵝䝅ম তীথ䵝䝅ে ে  াি  এড়ােত পুণ াথ䵝䝅ীরা িবিভ  䕏噈 াক উ ারণ কের। 䕏噈কাথাও "䕏噈ব াম 䕏噈ভােল", "জয়

䕏噈ভােল", আবার 䕏噈কাথাও "䕏噈ভােল বাবা পার কেরগা..." িকংবা "হর হর মহােদব..."। এখােন 䕏噈 াকিট একটু আধুিনক, "এক 䕏噈দা িতন চার, 䕏噈ভােল

নাথ িক জয় জয়কার..."। 

এর পেরর পথ অেনকটাই সমতল, চড়াই ায় 䕏噈নই বলেলই চেল। িক  䕏噈সই পথ অেনক দূর পয䵝䝅  চেল 䕏噈গেছ, পেথ 䕏噈কাথাও 䕏噈দাকান-পাট বা

ল রখানাও 䕏噈নই। অেনক ণ পর 䕏噈দখেত 䕏噈পলাম পাহােড়র পাথর 䕏噈কেট একিট চাতাল 奆䝑তির কের 䕏噈সখােন একিট িশবিলে র পুেজা করা হে ।

এই উপাসনাক িটেক অ ায়ী বেল মেন হল না। বুঝলাম কাছাকািছ 䕏噈কান াম রেয়েছ 䕏噈যখানকার 䕏噈লােকরা িনয়িমত এখােন পুেজা িদেয় থােক।

আর িকছুটা এিগেয় পাহােড়র গােয় একটা বাঁক ঘুরেতই 䕏噈পৗঁেছ 䕏噈গলাম একিট বড় 䕏噈লাকালেয়। এই ােমর নাম সু রাসী। এখােনও বেসেছ

অসংখ  ল রখানা, তেব সংখ ায় ধে ার 䕏噈থেক অেনক কম। যা াপেথ এপয䵝䝅  সবেচেয় কিঠন পথ 䕏噈পিরেয় এেস 䕏噈য একটু িব াম 䕏噈নব 䕏噈স উপায়

䕏噈নই। ঘিড়েত তখন ায় সােড় পাঁচটা। তােলবেক িজেগ স করলাম – "আর কত দূর?" জবাব এল – "আউর 䕏噈 ফ 䕏噈দা-িতন িকেলািমটার বািক ।"

মেন মেন িহেসব করলাম, আমার যা চলার গিত তােত এই রা া 䕏噈যেতই 'ঘ া 䕏噈লেগ যােব। 

পাহােড়র ওপেরর িদেক 䕏噈চেয় 䕏噈দখলাম ধূসর জলভরা 䕏噈মঘ 䕏噈ধেয় আসেছ আমােদর িদেক। বুঝলাম বৃি  আস । তােলবেক িজেগ স করলাম এই

অব ায় এগেনা কতটা িনরাপদ? বলল – "বাবু, িচ া মত িকিজেয়, হামেলাগ জলিদ 䕏噈পৗঁছ যােয়ে  ।" 䕏噈গৗরীকু  আমরা নািক এক ঘ ােতই

䕏噈পৗঁেছ যাব। আর এক মুহূত䵝䝅ও অেপ া না কের তখনই 䕏噈সখান 䕏噈থেক িবদায় িনলাম। সু রাসী 䕏噈থেক '䕏噈টা পথ চেল 䕏噈গেছ 䕏噈গৗরীকুে র িদেক।

দূর 䕏噈থেক ওপেরর পেথ সাদা বরেফর মত িকছু একটা পেড় থাকেত 䕏噈দখা যাে । িক  আমরা চললাম নীেচর পথ ধের। এপেথ যা ী অেনক

কম, আর 䕏噈ঘাড়া বা খ র িকছুই 䕏噈নই। আিম তােলবেক িজেগ স করলাম এই পেথ 䕏噈কানও িবেশষ সুিবধা আেছ? উ র এল – "হাঁ বাবুিজ, ইসেম

টাইম ব ত কম লাগতা হ ায়"। িক  অবাক হেয় 䕏噈দখলাম বৃ  লালিদনও ওপেরর পথই ধরল। িকছুটা 䕏噈যেত না 䕏噈যেতই পাহােড়র ওপর 䕏噈থেক

䕏噈নেম আসা 䕏噈মঘ আমােদর িঘের ধরল। 䕏噈রইন 䕏噈কাটটা তােলেবর িপেঠর কস ােক, িক  এই িটপিটেপ বৃি েত তা আর 䕏噈বর করেত ইে  করল

না। রা ার পােশ 䕏噈দখেত 䕏噈পলাম াি েকর জামা-প া  িবি  হে । বৃি  মাথায় িনেয়ই যতটা তাড়াতািড় স ব আমরা এিগেয় চললাম। একটু



এেগােতই রা া আর খুঁেজ 䕏噈পলাম না। 䕏噈দখলাম তােলব সরাসির পাহােড়র গা 䕏噈বেয় ওপের উঠেছ। অেনকটা রক- াই ারেদর মত কখেনা

কখেনা হাত িদেয় পাথর আঁকের ওপের উেঠ যাে । হােতর লািঠটায় 䕏噈কােনা হাতল না থাকায় হােত 䕏噈কমন 䕏噈যন িচনিচেন ব থা করিছল।

তাড়াতািড় পথ চলেত িগেয় িকছুটা হাঁিপেয়ও উেঠিছলাম। তার ওপর বৃি েত পাথুের পথ 䕏噈যমন িপছল 䕏噈তমিন িবপ নক হেয় উেঠিছল। পাথেরর

ওপের পা রাখেতও ভয় হি ল, নীেচর িদেক তাকােতও সাহস হি ল না - মাথা ঘুের যাওয়াও অ াভািবক নয়। 䕏噈বশ িকছুটা ওপের িগেয় তােলব

আমার ক ণ অব াটা উপলি  করেত পারল। পাথর 䕏噈বেয় আবার নীেচ 䕏噈নেম এল আমায় িনেয় যাওয়ার জন । িপেঠ কস াক আর এক হােত

আমায় ায় টানেত টানেত ওপের িনেয় চলল। একটু পেরই 䕏噈দখেত 䕏噈পলাম িব েতর ঝলকািন, সশে  বাজ পড়ল খুব কােছই। 䕏噈খালা আকােশর

নীেচ সােড় িতন হাজার িমটার পাহােড়র ওপের বৃি  আর ব পাত আর যাই 䕏噈হাক খুব একটা উপেভাগ  বেল মেন হল না। অেনক কে  পাথুের

পথ 䕏噈পিরেয় পােয় চলা পেথর স ান 䕏噈পলাম। তােলেবর কােছ জানেত পারলাম এই পথই হল "বা রঘািট"। ায় বাঁদেরর মত 䕏噈দয়াল 䕏噈বেয়

উঠেত হয় বেল পথিটর এই নাম। 䕏噈বজায় কিঠন বেল অিধকাংশ অিভযা ীই এপেথ আসেত চায় না। পেথর পােশ একটা ছাউিন 䕏噈দওয়া 䕏噈দাকান

䕏噈দখেত 䕏噈পলাম, িক  䕏噈সখােন আেগ 䕏噈থেকই অেনক অিভযা ী জেড়া হেয়েছ, িতল ধারেণর জায়গাও 䕏噈নই। অগত া তােলব আমােক কখনও

টানেত টানেত, কখনও বা উৎসাহ িদেয় এিগেয় িনেয় চলল। িক  কনকেন ঠা া হাওয়ায় আর চ  পির েম আিম তখন িনে জ হেয় পেড়িছ।

এিদেক স া ঘিনেয় এেসেছ, পােয় চলার পথও বৃি েত ধুেয় 䕏噈গেছ। ধুই তােলবেক অনুসরণ কের চললাম, আর একটু পেরপেরই িজেগ স

করেত লাগলাম – "䕏噈গৗরীকু  আর কত দূর?" আর একটাই উ র 䕏噈পলাম – "বাস, আউর 䕏噈থাড়া..."। পাহােড়র ায় মাথায় 䕏噈পৗঁেছ 䕏噈দখেত

䕏噈পলাম 䕏噈ঘাড়ার লাইন। একটু পেরই 䕏噈চােখ পড়ল একটা 䕏噈টে র িটমিটেম আেলা, বুঝেত অসুিবধা হল না 䕏噈য 䕏噈গৗরীকু  আর 䕏噈বিশ দূের নয়।  

ভগবােন িব াস বা অিব ােসর  আিম সব সময়ই এিড়েয় যাই। যােক 䕏噈কােনািদন 䕏噈দিখিন তার স েক䵝䝅 䕏噈কানও ম ব  করা আমার সােজ না।

িক  তােলব 䕏噈যন ভগবােনর দূত হেয় আমার কােছ এেস আমার জীবেনর র াকত䵝䝅া হেয় উেঠিছল। সারা জীবেনর জন  আিম ওর কােছ ঋণী হেয়

রইলাম।

শাি র িঠকানায়

পাহােড়র ওপর একটা সমতল জায়গা – 䕏噈গৗরীকু ।

বা রঘািটর চড়াই 䕏噈পিরেয় ওপের উেঠ 䕏噈ঘাড়া-

খ েরর সাির, অসংখ  䕏噈ট  আর 䕏噈লাকারেণ র

মােঝ মুহূেত䵝䝅 䕏噈যন হািরেয় 䕏噈গলাম। ঘিড়র কাঁটায়

তখন ায় 䕏噈সায়া সাতটা, এই জনসমুে

অিল কদােক খুঁেজ পাওয়া এক ঃসাধ  কাজ।

তেব আমােদর মেধ  এক অিলিখত সমেঝাতা আেছ,

সাধারণত ধান ফটেকর সামেন বা অনুস ান

䕏噈কে র কােছ আমরা এেক অেন র জন  অেপ া

কির। এে ে ও আমায় 䕏噈কানও সমস ায় পড়েত হল

না, েবশপথ বেল আলাদাভােব িকছু না থাকেলও,

সম  পথ এক জায়গায় এেস িমেশ 䕏噈গৗরীকুে

ক া  এিরয়ায় েবশ কেরেছ। 䕏噈সই সংেযাগ েলর

িঠক মুেখই 䕏噈য 䕏噈ট  রেয়েছ তােতই একটা 䕏噈বে র

ওপর অিল কদা বেস আমার জন  অেপ া করিছল, আিম 䕏噈পৗঁছেতই একটা ি র িনঃ াস 䕏噈ফলল। বুঝেত পারলাম আমার 䕏噈দির 䕏噈দেখ চাপা

䕏噈টনশেন ভুগিছল। 

䕏噈গৗরীকু  মিণমেহেশর আেগ 䕏噈শষ ক া , পেথ পাওয়া ক া েলার মেধ  সবেচেয় বড়। অিল কদা পুর 䕏噈দড়টায় এখােন 䕏噈পৗঁেছ আমােদর

থাকার জন  একটা 䕏噈ট  বুক কের 䕏噈রেখেছ। িভেজ সপসেপ শরীরটা িনেয় 䕏噈কানও রকেম 䕏噈টে র িবছানায় আ য় িনলাম। কাঁপুিন িদেয় র

আসার মত ঠকঠক কের কাঁপেত লাগলাম, া  শরীের িভেজ জ ােকট 䕏噈ছেড় ি িপং ব ােগর মেধ  আ য় িনেতও খুব ক  করেত হল। 䕏噈টে  সার

䕏噈বঁেধ পরপর অেনক েলা িবছানা পাতা। একসাির িবছানা মািট 䕏噈থেক িকছুটা ওপের, স বতঃ নীেচ খাট রেয়েছ আর তােত গিদ পাতা, তাই

ভাড়াও িকছু 䕏噈বিশ, িবছানা িপছু ৩০০-৫০০ টাকা, আর মািটেত পাতা িবছানা অেপ াকৃত স া ১৫০-২০০ টাকা। তেব িভড় অনুযায়ী এই দােমর

䕏噈হরেফর হয়। অ কারা  䕏噈টে  䕏噈চেয় িচে  একটা ল  䕏噈জাগাড় করা 䕏噈গল, তার িটমিটেম আেলােত ধু আমােদর িবছানার সামেনই যা একটু

আেলার আভা 䕏噈দখা 䕏噈গল িক  তা 䕏噈টে র 䕏噈শষ মাথা অবিধ আর 䕏噈পৗঁছাল না। এিদেক অিল কদার ব াগ িনেয় লালিদন তখনও এেস 䕏噈পৗঁছায়

িন। তােলব চলল তার সাথীেক খুঁজেত। িকছু পেরই জেন হািসমুেখ এেস দাঁড়াল। ব াগ বওয়ার জন  ছ'䕏噈শা টাকা কের 䕏噈দওয়ার কথা থাকেলও

আমরা এক হাজার টাকা কের িদেয় িদলাম, আর িঠক হল পরিদন িফের যাওয়ার সময়ও ওরাই আমােদর ব াগ বেয় িনেয় যােব। জেনই খুব

খুিশ হেয় আমােদর '䕏噈খাদা হােফজ' জািনেয় চেল 䕏噈গল। 䕏噈টে র আেলা-আঁধািরেত '䕏噈চাখ জুেড় ঘুম 䕏噈নেম এল।

মায়াবী 䕏噈সই দ

াি  সে ও রােত 䕏噈বশ কেয়কবার ঘুম 䕏噈ভেঙ 䕏噈গল। একবার 䕏噈টে র বাইের িগেয় 䕏噈দিখ 䕏噈সখােন আরও অেনেকই টচ䵝䝅 হােত 䕏噈বিরেয় এেসেছ।

আকােশর িদেক 䕏噈চেয় তারা েলােক 䕏噈যন খুব কােছ মেন হল। পূিণ䵝䝅মা নয়, িক  পির ার আকােশ 䕏噈জ াৎ ার আেলা একাই সব অ কার দূর কের

িদেয়েছ। টচ䵝䝅 ব  কের 䕏噈য পেথ এেসিছলাম 䕏噈সিদেক একটু এিগেয় 䕏噈গলাম। সার 䕏噈বঁেধ 䕏噈ঘাড়া অ কাের দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় ঘুিমেয় িনে । আর

িকছুটা এিগেয় 䕏噈যেতই বা রঘািটর ঢালু পথ 䕏噈দখেত 䕏噈পলাম। িফের আসেত িগেয় 䕏噈ট  হািরেয় 䕏噈ফললাম। 䕏噈বশ খািনক ণ 䕏噈খাঁজার পর 䕏噈সই

িটমিটম কের লা ল ই 䕏噈ট িটেক িচিনেয় িদল। 

ঘুম 䕏噈থেক উেঠই আমরা ব াগ িছেয় িনলাম। অিল কদা 䕏噈ঘাড়ার ব ব া করল, থেম তারা আমােদর মিণমেহশ 䕏噈লক পয䵝䝅  䕏噈পৗঁেছ 䕏噈দেব,

এরপর আমােদর হাদসার পয䵝䝅  িনেয় যাওয়ার দািয় ও ওেদরই। ব াগ বেয় 䕏噈নওয়ার জন  তােলব আর লালিদেনর 䕏噈খাঁজ পড়ল, িক  䕏噈কাথায়

তােলব, 䕏噈স এই সাতসকােলই রওনা হেয় 䕏噈গেছ হাদসােরর পেথ, অন  䕏噈কান পয䵝䝅টেকর পেথর সাথী হেয়। িঠক হল লালিদন একাই জেনর

কস াক বেয় িনেয় যােব।  

মিণমেহশ 䕏噈লক এখান 䕏噈থেক িবেশষ দূের নয়, িকেলািমটার খােনক হেব। 䕏噈গৗরীকুে র 䕏噈হিলপ াডেক পােশ 䕏噈রেখ একিট কােঠর সাঁেকা 䕏噈পিরেয়

অপর পাের পাহােড়র ওপের িমিনট পেনেরা 䕏噈ঘাড়ার িপেঠ চেড় 䕏噈যেত 䕏噈যেতই 䕏噈পৗঁেছ 䕏噈গলাম 䕏噈লেকর 䕏噈দারেগাড়ায়। মিণমেহশ 䕏噈লকটা অেনকটা

䕏噈গালাকার, 䕏噈কামর উ তার পাথেরর পাঁিচেল 䕏噈ঘরা, তার চারিদক িদেয় বাঁধােনা পাথেরর রা া। আকাের খুব বড় নয়, সাধারণ পাহািড় 䕏噈লেকর

মতই এর িব ৃিত, িক  সামেন দাঁিড়েয় থাকা মিণমেহশ 奆䝑কলাশ পাহােড়র চূড়া এই 䕏噈লেকর 䕏噈সৗ য䵝䝅 অনন সাধারণ কের তুেলেছ। অসংখ  তাঁবু

খাটােনা হেয়েছ 䕏噈লকিটেক িঘের, বেসেছ অেনক 䕏噈দাকানপাট। একিট 䕏噈দাকান 䕏噈থেক আমরা পুেজার সর াম িকেন িনলাম। 



সকাল তখন 䕏噈সায়া সাতটা, 䕏噈ভােরর আেলা

তখনও 䕏噈ফােট িন। এিদন জ া মী, মিণমেহশ

䕏噈মলার থম িদন। 䕏噈লেকর পােশই চলেছ হর-

পাব䵝䝅তীর পুেজা, সে  রেয়েছ বাসুকী নাগ। পােশ

奆䝑কলাশ পব䵝䝅েতর িদেক মুখ কের রেয়েছ পাথেরর

ওপর সাদা রঙ করা িশেবর বাহন ন ীর মূিত䵝䝅

আর তার 䕏噈সানালী এক ধাতব িতকৃিত। একটু

পেরই সূেয䵝䝅াদেয়র সময় হল, সবার নজর 䕏噈কেড়

িনল এত ণ আঁধািরেত দাঁিড়েয় থাকা 奆䝑কলাশ

পব䵝䝅ত। সূয䵝䝅 আিবভূ䵝䝅ত হল এই পব䵝䝅েতর িঠক

䕏噈পছেন। থেম পব䵝䝅েতর 䕏噈পছেন 䕏噈দখা 䕏噈গল এক

িদব  䕏噈জ ািত। ধীের ধীের 䕏噈সই আেলার উৎস

মশঃ ওপের উঠেত থাকল। পব䵝䝅েতর মাথার

ওপর হালকা সাদা 䕏噈মঘ অেনক ণ ধেরই 䕏噈ভেস

䕏噈বড়াি ল। এক সময় 奆䝑কলােশর চূড়ার ছায়া

পড়ল 䕏噈সই সাদা 䕏噈মেঘর ওপর, তােত 䕏噈মেঘর

ওপর 䕏噈যন জটাধারী িশেবর এক িতকৃিত ফুেট উঠল। ল  করলাম ভাবােবেগ আিব  অিল কদার '䕏噈চাখ 䕏噈বেয় 䕏噈নেম এেসেছ জেলর ধারা,

িজেগ স করলাম "িক হল? 䕏噈চােখ জল 䕏噈কন?" জবাব এল – "ওপর িদেক 䕏噈চেয় িকছু 䕏噈দখেত পা  না!" অেনক ণ 䕏噈সিদেক 䕏噈চেয়ও আমার 䕏噈চােখ

িবেশষ িকছুই এল না, বুঝলাম আমার যুি বাদী মেনর র এতটাই পু  䕏噈য অেনক অপািথ䵝䝅ব অেলৗিকক দৃশ ও 䕏噈কানও িবেশষ অনুভূিত সৃি

করেত পােরিন। তাই 䕏噈য ল䵝䝅ভ, 奆䝑দব ছিব অিল কদার 䕏噈চােখ ধরা পেড়েছ, আমার 䕏噈চােখ তা অধরাই রেয় 䕏噈গল। অগত া 䕏噈সই পাহাড়চূড়ার

অেনক অেনক ছিব ক ােমরা বি  করলাম, এই আশায় 䕏噈য যিদ পের 䕏噈কানওভােব 䕏噈সই ছিব আমার 䕏噈চােখও 䕏噈ভেস ওেঠ! 

চতুিদ䵝䝅ক 䕏噈থেক 'হর হর মহােদব' িন 䕏噈ভেস আসেত লাগল। একটু পের 奆䝑কলােশর চূড়ার এক পােশর 䕏噈ছাট চূড়ার 䕏噈পছেন সূেয䵝䝅র আেলা হীেরর

িতর মত এক রামধনুরঙা আেলার ছটা 奆䝑তির করল। আে  আে  সূয䵝䝅 যখন পব䵝䝅েতর আড়াল 䕏噈থেক আকােশ ভাসল তখন চারিদক শা  হল।

মিণমেহশ 䕏噈লেকর উ তা চার হাজার িমটােররও 䕏噈বিশ, তার ওপর বায়ুদূষণ এেকবােরই 䕏噈নই, তাই সূেয䵝䝅র আেলার 䕏噈তজ এখােন খুবই 䕏噈বিশ,

খািল 䕏噈চােখ 䕏噈সিদেক তাকােনার 䕏噈চ া না করাই ভাল। আমরা 䕏噈লকটােক একপাক ঘুের িনলাম। 䕏噈লেকর জেলর ওপের ভাসেছ বরেফর আ রণ,

আর 䕏噈সই ঠা া জেলই ান করেছ অসংখ  পুণ াথ䵝䝅ী। 䕏噈পৗরািণক মেত য়ং িশব ঠাকুর এই 䕏噈লেকর িত াতা, এবং এর তীের তপস া কেরই িতিন

সম  পাপ দূর কেরিছেলন, তাই এর জেল ান করাটাই রীিত, িক  এই বরফ জেল নামার সাহস আমােদর হল না, 䕏噈লেকর িকছুটা জল মাথায়

ছুঁইেয়ই াি  িদলাম। 

ানীয় গাি েদর িব াস পূিণ䵝䝅মা রােত স ূণ䵝䝅 䕏噈মঘমু  আকােশ 奆䝑কলাশ পব䵝䝅েতর চূড়ার 'নাগমিণ' 䕏噈থেক নািক িদব  䕏噈জ ািত িঠকের 䕏噈বর হয়। তেব

যুি বাদীেদর দািব অনুযায়ী তা আসেল 奆䝑কলাশ পব䵝䝅েতর বরেফর ের চাঁেদর আেলার িতফলন। আমােদর পে  䕏噈সই মিণ 䕏噈দখেত পাওয়ার

䕏噈কানও উপায় 䕏噈নই, কারণ থমতঃ পূিণ䵝䝅মার রাত পয䵝䝅  অেপ া করা আমােদর পে  অস ব, আর ি তীয়তঃ 奆䝑কলাশ পব䵝䝅েতর চূড়া 䕏噈মঘমু

পাওয়াও ল䵝䝅ভ। মিণমেহশ 奆䝑কলাশ পব䵝䝅েতর মিহমা ানীয় 䕏噈লােকেদর মুেখ মুেখ 䕏噈ফের, এই পব䵝䝅ত এতটাই গ䵝䝅ম 䕏噈য আজ পয䵝䝅  䕏噈কােনা পব䵝䝅ত

অিভযা ী এই পাহােড়র চূড়ায় 䕏噈পৗঁছেত পাের িন। এই পাহােড় উঠেত িগেয় এক 䕏噈মষপালক তার 䕏噈ভড়ার পাল সেমত পাথের পিরণত হেয়েছ,

একই দশা হেয়েছ একিট সােপরও! তেব আধুিনক কােল বছর প ােশক আেগ এক পব䵝䝅ত অিভযান িবফল হওয়ার পর মিণমেহশ 奆䝑কলাশ অেনক

䕏噈লাককথার সৃি  কের অেজয় হেয়ই রেয় 䕏噈গেছ। সূেয䵝䝅র তাপ খুব ত বাড়েত থাকল, আমরা 䕏噈ফরার পথ ধরলাম। কােলা, সাদা আর রংবাহাির

পাহােড় 䕏噈ঘরা পাব䵝䝅ত  䕏噈লকেক 䕏噈পছেন 䕏噈ফেল িফের চললাম 䕏噈গৗরীকুে র পেথ, তেব এবার 䕏噈ঘাড়ায় সওয়ার হেয়।

ক েলাক 䕏噈থেক বা েবর পেথ

䕏噈ফরার পেথ িদেনর আেলায় 䕏噈গৗরীকুে র াণচ লতা আরও 䕏噈বিশ কের 䕏噈চােখ পড়ল। 䕏噈গৗরীকুে  একিট 䕏噈ছাট জলাশয় আেছ, তার জল

মিণমেহেশর মত বরফ-শীতল নয়, বরং ঈষ । এখােন মিহলােদর জন  ােনর ব ব া করা হেয়েছ, আর পুেরা অ লটােক পদ䵝䝅া আর কাপড়

িদেয় িঘের রাখা হেয়েছ। নেত 䕏噈পলাম 䕏噈গৗরীকুে র এই জলাশয় নািক মিণমেহেশর মূল 䕏噈লেকর সে  যু , িক  িকভােব তা আিম বুেঝ উঠেত

পারলাম না। 䕏噈লাকমুেখ নলাম ােনর সময় পাব䵝䝅তী এই জলাশেয়ই ান করেতন আর িশব 䕏噈বেছ িনেয়িছেলন মিণমেহশ 䕏噈লক। 䕏噈ট  䕏噈থেক

ব াগ-প র িনেয় তা লালিদেনর হােত তুেল িদেয় িফের চললাম হাদসােরর পেথ। 䕏噈হঁেট আসার সময় 䕏噈য পেথ এেসিছলাম 䕏噈ফরার পথ তার 䕏噈থেক

িকছুটা আলাদা। 䕏噈ঘাড়ার িপেঠ চেড় বা রঘািটর পেথ 䕏噈ফরা স ব নয়, তাই আমরা ওপেরর পথ ধরলাম। 

আসার সময় দূর 䕏噈থেক এ পেথ সাদা বরেফর মত 'িকছু একটা' 䕏噈দখেত 䕏噈পেয়িছলাম, কােছ আসেত বুঝলাম তা আসেল একটা িহমবাহ, রা ার

ওপর িদেয় চেল 䕏噈গেছ। 䕏噈সই িহমবাহ 䕏噈কেটই রা া 奆䝑তির হেয়েছ। পেথর একপাশ 䕏噈থেক িহমবাহ ঢাল 䕏噈বেয় নীেচ এেসেছ, আর অন পােশ গভীর

িগিরখােত 䕏噈নেম িগেয়েছ। মােঝর িপি ল পথ 䕏噈ঘাড়ার িপেঠ চেড় যাওয়া িবপ নক, আমরা 䕏噈হঁেটই পার করলাম। এিদেনর পেথ িভড় অেনক

䕏噈বিশ, উে া পেথ 䕏噈ঘাড়া আর খ েরর সংখ াও মশঃ 䕏噈বেড় চেলেছ। 䕏噈ঘাড়া আর খ েরর স বতঃ 䕏噈কােনা অিলিখত শ তা রেয়েছ, তাই

মালবাহী খ র কাছাকািছ এেলই আমার 䕏噈ঘাড়ার সিহস 䕏噈ঘাড়াটার সামেন দাঁিড়েয় ওর 䕏噈চাখেক আড়াল করিছল। চলার পেথ আমার 䕏噈ঘাড়াটােক

একটু অসু  লাগিছল, ও বারবার অিল কদার 䕏噈ঘাড়ার 䕏噈থেক িপিছেয় পড়িছল। ধে ার কােছ একবার বাঁ পা মুেড় পেড়ই 䕏噈গল, অেনক কে  টাল

সামেল িনলাম। এর পর হাঁটাপেথই রওনা িদলাম। পেথ তােলেবর সে  䕏噈দখা, 䕏噈স সকাল 䕏噈থেক আেরা বার '䕏噈য়ক এপেথ যাতায়াত কের

িনেয়েছ! বুঝলাম আেগর িদন আমার জন ই 䕏噈বচারা একবােরর 䕏噈বিশ উপাজ䵝䝅ন করেত পাের িন। আমরা খুব তাড়াতািড়ই হাদসার 䕏噈পৗঁেছ 䕏噈গলাম,

িক  বৃ  লালিদন ' েটা কস াক িনেয় অেনক পের 䕏噈পৗঁছাল। 

হাদসার 䕏噈থেক ভারেমার যাওয়ার বাস ছােড়, িক  䕏噈মলার সময় বােসও অস ব িভড়। অেনক 䕏噈চ া কেরও অন  গািড় খুঁেজ 䕏噈পলাম না। অত

䕏噈লােকর িভেড়র মােঝ এতিদেন থম এক বাঙািল মুখ খুঁেজ 䕏噈পলাম, 䕏噈মিদনীপুেরর অিভিজৎবাবু, চাষবাস সামেলও ঘুের 䕏噈বড়ােনাই যার ধ ান-

ান, িতিনও িফরেলন মিণমেহশ 䕏噈থেক। অবেশেষ 䕏噈হােটল 䕏噈থেক পাঠােনা গািড়েত আমরা িতনজন ভারেমােরর পথ ধরলাম।



~ মিণমেহশ 䕏噈 ক ট ম াপ ~ মিণমেহশ 䕏噈 েকর আরও ছিব ~

'আমােদর ছুিট' আ জ䵝䝅াল মণ পি কার সহস াদক সুদী  দ  খুবই বিহমু䵝䝅খী কৃিতর, কােজর

ফাঁেক ছুিট 䕏噈পেলই 䕏噈বিড়েয় পেড়ন িনরালার 䕏噈খাঁেজ। নতুন জায়গার সােথ িমেশ আপন কের 䕏噈নন

䕏噈সখানকার জীবন, সং ৃিত আর খাদ াভ াস। আর তারপর? পাঠেকর কােছ 䕏噈সই অিভ তা সাধ মত

তুেল ধরার 䕏噈চ া কেরন তাঁর অনিভ  ভাষায়।
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বষ풰뢶ায় ㇅গায়ায়

াবণী দাশ

~ ~ ㇅গায়ার তথ  ~ ㇅গায়ার আরও ছিব ~

বষ풰뢶ায় ㇅গায়ােত অফ িসজন...। ㇅যেত হেয়িছল, িবেশষ কাজ িছল তাই।  

আর তাই 'িসজন'-এ যা ㇅দখা যায়, তা ㇅থেক স ূণ풰뢶 অন  একরকেমর ㇅গায়ােক ㇅দেখ এলাম। টু ির হীন, িভড়িবহীন। সবুেজ সবুজ, জেল অৈথ। 

㇅ েন যাওয়া িনি ত করা হল পেথর আন  ㇅নব বেল। 

মু ইেয়র দাদার ㇅থেক জনশতা ী এ ে স ㇅ভার পাঁচটা কুিড়েত ছােড় — ㇅চয়ার কার (এিস/নন এিস)। তখন আেলা ㇅ফােটিন। পি েম

সূিয মামা মুখ ㇅দখান ㇅দিরেত। তার ওপের বৃি  বেল ㇅মঘলা-আকাশ। যা ার ㇅বিশটা ㇅ েনর দরজার কােছ দাঁিড়েয় কন াসহ আিম। এিস-র ㇅চেয়

এেকবাের আলাদা কৃিতর বাতাস। ㇅ফােটা ㇅তালাও আেরকিট উে শ  বেট। ㇅ ন ভােলা, প াি  কারসহ। এমিনেতও ㇅ফিরওলার আসা যাওয়া।

বড়াপাও, ভাজাভুিজ, ㇅ ড অমেলট পাওয়া যায় ㇅ শেন ㇅ ন থামেলই। 

ায় ৮০০িকিম ㇅রলযা ার সম টা পি মঘাট পব풰뢶েতর ㇅কােল ㇅কােল। অেনক েলা টােনল পেড় পেথ, অ কাের ㇅যন পাতােল চেলিছ। বািক

সবুেজ নীচু ㇅মঘ ভােস, ㇅নেম আেস, ㇅ঢেক ㇅দয়। আমরা সে  ছটায় মদগাঁও ㇅ শেন ㇅পৗঁছালাম। ㇅মঘ ও বৃি  অব াহত, িক  আকােশর আেলা

㇅নেভিন। 

জীবেনর িদেক িফের চাওয়ার অথ풰뢶 সবুজ হেয় ওঠা। এসমেয় এখােন Lush green all around - বলেত যা ㇅বাঝা যায়। ㇅ম মাস পয풰뢶  হা

বৃি  ㇅জা বৃি  সবখােন। তী  ঘামময় গরম। এই িতনমাস নািক এমন অেঝার ঝরেব, বলিছল ানীয়রা। ভাবিছলাম, িবিধ বাম। আেগ আিসিন,

এমন সমেয় এলাম,যখন...। 

উঠলাম মাম풰뢶াগাঁও ㇅পাট풰뢶 াে র ㇅গ  হাউেস। এেসিছ যখন ㇅বপেরায়া হেয়ই ㇅বরেনা আমােদর, উপরঝাি  বৃি  িশেরাধায풰뢶 কের। হাওয়ায় জেলর

疭땟শত , থামেল সামুি ক িচটিচটািন। 

পরিদন গািড় উ র ㇅গায়ার আ য়াডা ㇅ফােট풰뢶

(১৬১২ সােল 疭땟তির) নামার মুেখই কােলা

আকাশ মুখ ভার করল। মা বী নদী আর

কে ািল 疭땟সকেতর পােশ এই গ풰뢶 疭땟তির হেয়িছল।

আ য়াডা শে র অথ풰뢶 জল। অেঝার বৃি েত

ছাতাধারী আমরা ㇅পছল কািন풰뢶শ ধের সরীসৃেপর

মেতা পা ফ ােনার ভয় ㇅পেত ㇅পেত এধার

㇅থেক ওধার হাঁিট। পাঁিচেলর নীেচ তাকােলই

সাগর অপার। িচরকাল সমুে র ㇅খালা মুেখই

গেড় উেঠিছল যত গ풰뢶। জেলর নাম জীবন। জল

㇅বেয়ই এেসিছল

অসমসাহসী পতু풰뢶িগজরা, অেচনা অজানা

কতশত মাইল দূেরর সবুজ ㇅দেশ। 

অদূের লাইট হাউস। নীেচ ঔপিনেবিশক ㇅ ার

হাউস িছল ㇅যখােন, নামেত হল জল এড়ােত।

কী উঁচু িসঁিড়! চারপােশ পিরখা, এখন অবশ  জলহীন। সবুজ গিজেয়েছ ঘন হেয়। 

গািড়েত পরপর আ ুনা, বাগােতার, কালা ুেট 疭땟সকত। তখন িঠক মুষলধার বৃি  বলেত যা ㇅বাঝায় তাই! সামুি ক হাওয়া এমিনেতই পাগলােট।

তারপের শলার মেতা বৃি র জল। ㇅শৗিখন ছাতা অিত ব풰뢶ল এক সুর া ব ব া। উলেট যাে  অনবরত। ক ােমরায় বা । জেল িভেজ ㇅ফােটা

㇅তালা। 

িক  ㇅স অ ুত ㇅দখন! শা  সুশীল আরবসাগেরর উ াল ㇅ঢউ। ㇅কােনা জল ীড়ার (water sports) নামগ ও ㇅নই।  

বাগা 疭땟সকেত এেস বৃি  ধরল। হাওয়ায় ㇅বহাল ছাতা। আপাদম ক চুপচুেপ ㇅ভজা। নীরেব দাঁিড়েয় ㇅দখেত লাগলাম। 

ধসাগর ফলস - েনিছ, ছিবও ㇅দেখিছ। বােরবাের ধাই গািড়-চালকেক - যাওয়া যায় না? এই অ ত খািনকটা দূর অবিধ ㇅দেখ আসা? ㇅ েন?

গািড়েত? 

বলেলন, 'অভী সব ব ্  হ ায়। কুছ দূর তক গািড় জােয়গা।' 

= 'আমােদর ছু迏' বাংলা আ㒾휣জ㭆錍াল 㾨皚মণপি맛কায় আপনােক 镶াগত জানাই = আপনার 侻㑯বড়ােনার ছিব-侻㑯লখা পাঠােনার আম꾍ڃণ রইল =

http://amaderchhuti.com/
http://amaderchhuti.com/info/goa.php
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=24


㇅সখান ㇅থেক আবার ㇅মাটর সাইেকল আেরাহীর ㇅পছেন বেস ㇅যেত হেব ㇅কামর অবিধ জল ㇅ঠিঙেয়। তার পােশ ঘন জ ল পেড়। 

িপছু হেট এলাম। ওরকম অ াডেভ ার করব িদন ㇅শষ হেয় এেল। জীবেন থম আর ㇅শষবার ㇅দেখ আর ভুলব না, নবকুমার আর কপালকু লার

মেতা সিললসমািধ! 

পুের খাবার জেন  কাছাকািছ থামা ㇅গল। শ াক বা ধাবা যাই বলা যাক, আরও অেনক আেছ আেশপােশ। আমরা হাভােতর মেতা ㇅গায়ািনজ-

থািল বেল হামেল পেড়িছ। কপাটহীন দরজার সামেন রা া, ওধাের াম। িভজেছ,িভজেছ। তুমুল ছাঁট আসেছ আমােদর বসার জায়গােতও।  

㇅মনুকাড풰뢶 িনেয় এেস হািসমুেখ ㇅ছেলিট বলল,'ক ায়া খাইেয় গা?' 

㇅মনু ㇅দেখ িনেজেদর মেধ  বাংলায় কথা বলিছলাম।  

㇅স বেল উঠল – 'বাংরামাছ খান। টাটকা হেব। ㇅গায়ািনজ রা া।' পুলিকত হেয় বিল - আের, বাঙািল? ㇅কাথায় বাস? বেল, 'দাঁতন ㇅চেনন? ㇅সখান

㇅থেক।' 

কী খুিশ ㇅স! পেথ া ের এমন আপন মানুষ জুেট যাওয়া উভয়প েকই ㇅মািহত কের। থািলেত আেয়াজন সামান । ভােতর সে  আবার একটা

কের িটও। আর ㇅স ㇅য কী আিতেথয়তা করেব ㇅ভেব পায়না। ㇅শেষ বেল,আিম আপনােদর েটা কের িট ㇅দব এেন। িদলও। 

িট আমরা খাইনা ㇅য পুের! িফিরেয় িদেতই মুখটুকু িকেয় ㇅গল, ㇅কন স ার? 

এই ভাতই অেনক! আমরা খাই খুব কম। তবু ㇅কন জািন ㇅রেখ িদলাম একখানা। 

তারপর? মাছ িনলাম আবার। িতনেট বাড়িত ভাজামােছর টাকা িদল িনেজর ㇅থেক, িকছুেতই নল না।  

না না, একী? এটা ㇅কন? 

িট ㇅তা ㇅খেলন না, তাই! 

তার মতায় কুেলাল যতটুকু। মন ও মগজ িমিলেয় ㇅বিরেয় এেস ভাবেত লাগলাম অেনক িকছু - আর ㇅কােনািদন ㇅দখাও হেব না! 

㇅ফরার আেগ িরভার ুইজ মা ভী নদীর বুেক।

㇅দাতলার ㇅ডেক দাঁড়ােনা যাে  না। বৃি  অিবরাম।

㇅ভজা জামাকাপেড় শীত করেছ আমােদর। নীেচ

িতনেট ㇅গায়ািনজ নাচ ㇅দখােনা হল। িডেজ

বাজাি ল বাজার-চলিত িহি  গান। চা-কিফ-

মিদরার ব ব া িছল। সে  দশ풰뢶েকর উ াম নাচ।

িকছুটা এেলাপাথািড় উে জনায় গরম হওয়া।

খািনক ㇅দখলাম, খািনক জানলায় িভড় ㇅ঠেল

চারপাশ, ㇅ফােটা ইত ািদ। ㇅গায়ািনজ নােচর ছিব

㇅তালার ㇅চ া কেরিছলাম, ধরল না ক ােমরা। 

㇅পাট풰뢶 া  ㇅গ  হাউস আেড়-疭땟দেঘ풰뢶  মু া েন

ছড়ােনা। ভােলা ব ব া। িভড় ㇅নই। 

বৃি রও ㇅শষ ㇅নই। আকােশর অব া একই।

িন চােপর বষ풰뢶ণ া  ㇅দয় না। িতিদন ঘুম ㇅ভেঙ

িবর  ㇅য লাগিছল না, তা নয়। ㇅ া াম িঠক করা

হেয়িছল একটু কাঠখড় পুিড়েয়। অনুমিত ㇅যাগাড়

হল ㇅পাট풰뢶-এর অ ের েবেশর। পুরেনা বাথ풰뢶 িছল

㇅মােট িতনেট,পতু풰뢶িগজেদর সমেয় 疭땟তির(ঊনিবংশ শতেকর ㇅গাড়ায়)। ভারত সরকােরর আমেল সংখ া ㇅বেড়েছ অেনক েলা। এিবষেয় আমার

ান িছলনা িকছু। মুখ  উেদ া া আমার ামী, উৎসাহও মূলত তাঁরই। আমার ㇅দখাটা উপির পাওনা। জমজেম ব তা িছল হয়ত, িকংবা

অন সমেয় থােক। িছলনা তখন। বৃি র মর েম আপাদম ক িস  নীল বষ풰뢶ািত-পিরিহত জাহাজঘাটার কম풰뢶ীেদর ㇅দেখ মধ যুগ ও তৎকালীন সময়

অনুমান করার অমূলক ㇅চ া করিছলাম। ওঁরা আ হ িনেয় ㇅দখােলন, মাল ওঠানামা এবং আরও নানান িকছু।  

বাথ풰뢶 না ার ওয়ান-এই এখন একমা  যা ীবাহী জাহাজ আেস যায়। যাওয়ার রা ায় জ লাবৃত পিরত  পতু풰뢶িগজ ㇅হােটল - িব  ㇅চহারায়।

সমুে র গা ㇅ঘঁেষ জাহাজঘাটা, জাহাজ অদূের জেল পা। বল জেলা াস পাঁিচল টপেক এেস পড়েছ দানাদানা জলসেমত। আিধকািরেকর কােঠর

㇅কিবেন অিতিথ আপ ায়েনর জেন  নকল মুকুট আর বশ풰뢶া।  

㇅বলা গড়ােল অন  আ ম িসিট শ াক-এ আহার আমােদর। ㇅বশ সাজােনা,মেনারম, আরামদায়ক। ুইড আর ㇅গায়ািনজ আিমষ থািল -

প ব েন মহা আহার, নারেকেলর ধ আর ㇅কাকাম ㇅মশােনা সেফদ পানীয় '㇅সালকাির'। 

㇅সিদন সকােলর ㇅মঘ কাটল একটু ㇅বলােত। িন চােপর অজ  বষ풰뢶েণর অেসায়াি মু  িঝলিমেল িদন। আ 풰뢶তা আেছ,㇅বশ িচটিচেট গরম। 

দি ণ ㇅গায়ােত বম ㇅জসাস ব ািসিলকা (১৬ শতেকর)। ঔপিনেবিশকযুগ িফের আেস সামেন িগেয় দাঁড়ােল।  ㇅কালাহলহীন। পেথঘােট

পুরেনা ㇅গায়ার গ শ풰뢶 অনুভব করা যায় । এই চাচ풰뢶 ㇅পাতু풰뢶িগজেদর এেদেশ উদয় ও অ  েয়রই সা  বহন কের। 



থেম ক াথিরনস চ ােপল,পের এই চাচ풰뢶। অভ র ঘুের ঘুের ㇅দিখ।

লাইট অ া  সাউ  ㇅ া াম হয় ㇅স  াি স দ  ㇅সিভয়ার

(১৫০৬-১৫৫২)-এর জীবন িনেয়। কী ভােব এেলন, ㇅কাথায়

িচনসমুে র জনহীন িকনাের ㇅দহ রাখেলন। কেয়কিট ঘের

মানেবা ার,ধম풰뢶 চার ও মিহমার কথা মূিত풰뢶, মানিচ  িদেয় িমিনট

পেনেরার চমৎকার অনু ান উপ াপনা কেরন ㇅মেয়রা। এঁেদর কথা

বলার ধরন ভারী নরম, বােক র ㇅শেষ একিট অ ুত সুেরলা টান। চাচ풰뢶

এবং চ ােপল াপেত  কিরি য়াম াপেত র িম ন। এছাড়া িকছু ㇅স

আমেলর েস যাওয়া ㇅তারণ,থাম,㇅কােণর অংশ দশ풰뢶েকর জেন  বাইের

সাজােনা। 

তারপের মে শ মি র - িশেবর মি র। ােমর নাম মে িশ। আমােদর

গািড়চালক চাচ풰뢶িবেরাধী িহ ু, মেন হি ল কথাবাত풰뢶ায়। ঘাঁটাইিন তাঁেক।

মি ের ওঠার রা ায় চুর ㇅ছাটবড় ㇅দাকান। মা  ৮০টাকা কের

㇅গায়া-㇅লখা টীশাট풰뢶 ㇅বচােকনা। মাথায় লাগােনার ㇅গায়ান- াইল

াি েকর ফুেলর িরং ৩০টাকা। 

এখােন সবিকছু অন  রাজ  ㇅থেক আেস, িনজ  কুটীরিশ  উৎপাদন

㇅নই। এমনিক কাঁচামােলর মেধ  নারেকল পয풰뢶  আেস ㇅করালা ㇅থেক।

অথচ অসংখ  নারেকলগােছ ছিবর মেতা ㇅ঘরা উপত কা। নারেকল

পাড়বার ㇅লাক নািক পাওয়া যায়না - বলেলন আমােদর ㇅কা িন চালক। (㇅করালায় ㇅দেখিছ কীভােব নারেকলেক িশে র পয풰뢶ােয় িনেয় ㇅গেছন

ওঁরা।) 

শা া গ풰뢶া মি র এখােন িবখ াত মাতৃমি র। সু র,㇅শাভন,পির । ㇅য ㇅কােনা মি েরর সামেন িপসার ㇅হলােনা িমনােরর কাছাকািছ আকৃিতর

একিট কের দশ풰뢶নীয় উঁচু , আসেল দীপদান।  

আবার গ ব  সমু িকনারা... 

বষ풰뢶া মােন বৃি যাপন,এই াভািবক।  

তবু ㇅সিদন বৃি েক আকাশ িনয় ণ করিছল। হয়ত আমােদরই জেন  - ভাবেত িত িক? আর আবহাওয়ািবদরা যিদ অন  ব াখ া ㇅দন, িশেরাধায풰뢶। 

খাওয়াদাওয়া ㇅শেষ ঘুের এলাম িতনিট 疭땟সকেত—㇅বেনািল, ㇅কালভা আর ㇅বাগমােলা। যিদও ㇅সিদন জনাকয় পয풰뢶টক িছেলন, তা সে ও 'িনজ풰뢶ন

疭땟সকেত' শ িট একমা  উপযু । 

এর আকােশর ㇅মজােজর উ ান ও পতন বুেঝ

জল আনােগানা করেছ। সমু হরীরা বািলর

ওপের সীমািনেদ풰뢶শক লাল ঝা া পুঁেত িনেষধা া

জাির কেরেছন। 

অতএব আমরা দ ায়মান দশ풰뢶ক — আকােশর

রঙ, ㇅মঘ আর ㇅সই সে  সে  ㇅নেম আসার।

সাহস কের সীমাহীন আরবসাগেরর গিড়েয়

আসা ㇅ঢউেয় পা িভিজেয় ছুেট িফের আিস। 

সুিয  পােট যাওয়ার আেয়াজন করেত,

আমােদরও ㇅ফরার তাড়া। ঘিড়েত তখন?

সাতটা। পি ম িকনা! 

ভাে ােত আমােদর অিতিথ-আবাস। যা াপেথর

অ দূের তীরিচ  পথসূিচত করেছ বায়না

疭땟সকত মা  কেয়ক িকিম। নলাম আেগ িভড়

থাকত খুব, ইদানীং ㇅কৗিলন  ㇅গেছ। খু মখু া

নানান অসামািজক কাজকম풰뢶 চেল, আিদমতম ব বসাও। জানােলন গািড়র চালক। আমরা ㇅গলাম না। মাদক, মিদরা, জুয়া এবং ㇅দহব বসা -

পৃিথবীর অন ান  অেনক পয풰뢶টনে ে র মেতা এখােনও ㇅মৗরিসপ া জিমেয় িনেয়েছ। ব াপার েলা ㇅মাটামুিট ওেপন িসে ট - কার আর কী এল

㇅গল? 

পরিদন আবার উ রায়ণ। বৃি  বষ풰뢶াকােলর মেতা, আেস যায়। ㇅রা ুরও তাই, ㇅মঘও তাই। 

চললাম চােপারা গ풰뢶দশ풰뢶েন। েত খািনক কথা কাটাকািট গািড়র চালেকর সে । বুঝেত পারিছলাম - অেনক ㇅বিশই চাইেছন। যাই ㇅হাক, উপায়

㇅নই যখন!㇅পৗঁছেত সময় লাগল অেনকখািন। 

ােমর নাম বারেডজ, পতু풰뢶িগজরা অিধকার কেরিছল। আপাতত অকু েল ㇅পৗঁেছ আমরা হেতাদ ম। আিদ ও অকৃি ম উঁচু িটলা এেকবাের খাড়া

হেয় উেঠেছ। লালেচ ঁেড়া ঁেড়া ঝুরঝুের পাথর। তার ওপের গ풰뢶, িনরাপদ 疭땟বিক! ভাবলাম, থাক এখােন দাঁিড়েয়ই দশ풰뢶ন সাির। কন া িচয়ার আপ

করল - ভয় ㇅পেয়া না। আর িক ㇅কানওিদন আসেত পারেব? চেলা।  

িবপদেক িবপদ না গিণ। ভয় আর কী,㇅স িনেজেক িনেয়ই। 

হামা িড় িদেয় ক প-গমেন উঠেত উঠেত ㇅শষ পাথরটায় পা ㇅রেখ মেন হল - আঃ, আমােক আর পায় ㇅ক? িবশাল ㇅ িকং-এ সািমল হলাম!

পতন ও অধঃপতেনর িচ া তখন কের ㇅ক? 

েগ풰뢶র াকার ছাড়া আর িকছু ㇅নই এখন। আেগ গ풰뢶 অন রকম িছল, চাচ풰뢶-ও িছল। ㇅ষাল সেতেরা শতা ীেত মুঘল,মারাঠা আর পতু풰뢶িগজেদর

মতা দখেলর মারামািরেত ব বার হাতবদল হেয়েছ এই েগ풰뢶র। ব বার ㇅ভেঙ ব বার পুনগ풰뢶িঠত। ১৭১৭ সােল ািপত বত풰뢶মান গ풰뢶 ধু

ংসাবেশষ িনেয় ৃিতবাহেকর ভূিমকায় দাঁিড়েয়। এখন ভারতীয় ㇅নৗবািহনীর ত াবধােন। 

আেরকিট কারেণ পয풰뢶টেকর িভড় হয়। ক গম  ও িনজ풰뢶নতার কারেণ এিট িটং ট - হাল আমেলর 'িদল চাহতা হ ায়' এবং 'খােমািস' ছিবর

িটং হেয়েছ এখােন। পাঁিচেলর পােশ দাঁড়ােল সমুে র বাতাস ও ㇅ঢউেয়র চ লতা সজীব কের রােখ। 

㇅নেম আসার সমেয় আবার ㇅সই ' গ풰뢶ম িগির কা ার ম ' -㇅গােছর এখােন পা ওখােন পাথর - এই করেত করেত, সাবধােনর মার ㇅নই জপেত



জপেত ㇅নেম আসা আমার! 

কােছ বাগােতার 疭땟সকত, আেরকবার ㇅সখােন - কারণ বৃি হীন ㇅স একিদন পাওয়া ㇅গেছ, সমুে র িত অেমাঘ টান আমােদর কন ার। 

'িফশারম ান ওয়াফ풰뢶' পানািজেত – এককথায় যােক বেল অসাধারণ! ㇅যমন পিরেবশ, ㇅তমন র ন। অবশ  তুমুল বষ풰뢶েণ মােছর 疭땟বিচ  খািনক

কম। ওঁরা আমােদর ㇅দখােলন ওঁেদর সং হ, অড풰뢶ার িদেত পাির ইে  করেল। অ রসাজ ঐিতহ  বজায় ㇅রেখ, পির তা উদাহরণেযাগ ।

㇅ভাজনাে  তুমুল বষ풰뢶ণ আবার। অিতিথনারায়ণেক ছ ধারণ কের এিগেয় িদেলন বাহন পয풰뢶 । 

িস  অপার সবুেজর অনন  প ㇅দখেত ㇅দখেত ㇅পিরেয় যাি  াম,㇅ ত,শহরতিল। 

পেরর পুের আমরা চার িকিম দূরে  ভাে া িসিটেত। ㇅সখােন ㇅পৗঁছােল বাস, অেটা পাওয়া যায়। ভাড়া তুলনায় ㇅বিশ। তবু িনেজরা একবার না

ঘুের এেল ㇅দখা ㇅য অস ূণ풰뢶 থােক,সকেল জােনন।  

তা ㇅বশ লাগল। ㇅ছােটামেতা ㇅গাছােনা শহর। অেনক ㇅দাকান আেছ পাশাপািশ পরপর। মেলর আদবকায়দা আপাতত না থাকেলও 'ইট আউট'-

এর ㇅খালা জায়গায় পাতা ㇅চয়ার েলা িভজেছ। মাথায় টুিপ ব  ㇅শ েফরা পিরেবশন করেছন কিফ, কুিকজ এমনকী চাইিনজ ও অন ান

আিমষাহার। মানুষজন ব ু ভাবী। মুশিকেল পড়েল হাত বািড়েয় ㇅দন। 

আর পানািজ বা পানিজম ㇅তা ㇅বশ সমৃ  ও ㇅কতা র  শহর। আমােদর ㇅গায়া ㇅বড়ােনার তািলকায় ㇅শষ জনপদ। 

ভাে া দ  গামা-র পথ াি র কারেণ একদা ১৪৯৮-এ কািলকট, ㇅গায়া, দমন, িদউ - ㇅কা েনাপকূেল পি ম াি ক উপিনেবশ গেড় উেঠিছল।

১৯৬১ পয풰뢶  ㇅গায়ার মািটেত দািপেয় রাজ  কেরেছ পতু풰뢶িগজরা। েত বেল-㇅কৗশেল িনেজেদর মািট শ  কেরেছ। ㇅জার কের, ভুিলেয়, ㇅লাভ

㇅দিখেয় ধম풰뢶 চার কেরেছ। অেনক চাচ풰뢶,অেনক চ ােপল ছিড়েয় আেছ আেশপােশ, িবেশষত পুরেনা ㇅গায়ায়। ানীয় বয়  জৈনক বলেলন,

'㇅রাজগার কেরা, খাও-িপও। কাল কী হেব ㇅ভব না' - এই নািক পতু풰뢶িগজেদর জীবেনর মকসদ িছল। হেবও বা। ক ািসেনা - পয়সায় পয়সা ㇅টেন

আেন। হয়ত কােলা রং সাদা কের ㇅ফের ㇅কউ! জািন না। 

টানা িতনমাস (জুলাই-আগ -㇅সে র) অেঝার বিরষেণ অনািবল হিরৎ উৎসব। পটান ও অ স া সবই কৃিতর িনজ  পাল풰뢶াের। তাই এর

প অপূব풰뢶। দূরিব ৃত জলম  ㇅ েত কাজ করেছ মানুষ। পি মঘাট উপত কা িবিভ  পয풰뢶ােয় ঢালু-খাড়া হেয় কখনও িপিছেয় া েরখায়

আবছা,কখনও সামেন এেস হািজর। ㇅পশা বা উপজীিবকা বলেত মােছর চাষ আর কাি  ওয়াইেনর ব বসা। ােমর মেধ  ㇅চাখ ছিড়েয় হাঁটু-পয풰뢶

জামা পরা কম풰뢶রতা মধ বয়িসনী নজের এেসেছ।  

শ ামল সরস সজীব সেতজ - ঘেরর চালা পােশ ঢালু। অেঢল বৃি  ঝিরেয় ㇅দয় মািটেত। ㇅মঘ ㇅নেম আেস। সম টা ㇅কমন শা ,আরাম-

ধরােনা, ঘুমঘুম। তাড়া েড়া ㇅নই, গিড়মিসর জীবন। আিম পয풰뢶টক বেল হয়ত এমন ㇅লেগেছ, কী জািন! িফরিত আকাশপেথ ㇅মেঘর আ রণ ㇅ভদ

কের ㇅নওয়া ছিব েলা  হল না ㇅তমন। না ㇅হাক, ㇅চােখ রেয় ㇅গল আরও অেনক িব াের।

 

~ ~ ㇅গায়ার তথ  ~ ㇅গায়ার আরও ছিব ~

যাদবপুর িব িবদ ালেয়র া ন ছা ী াবণী দাশ  বত풰뢶মােন থােকন ামীর কম풰뢶সূে  রাঁিচেত। িকছুকাল ুেল পড়ােনার

পর বািড়েত িথতু হেয় এখন ㇅লখােলিখ আর বই পড়াই ভাললাগার িবষয়। িবিভ  িলটল ম াগািজন এবং ই-ম াগািজেন

কািশত হেয়েছ ㇅ছাট গ । থম পছ  পাহাড় - জ লও খুব ি য়। ㇅বড়ােত ভােলাবাসেলও মণ কািহিন ㇅লখায় হাত

পাকােনা অ িদন।

 

http://amaderchhuti.com/info/goa.php
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=24
http://tellafriend.socialtwist.com/


 

আ ামােনর িদনিলিপ

দবািশস রায়

~ আ ামােনর তথ  ~ আ ামােনর আরও ছিব ~

িদনা  ১ (১৬/০৪/২০১৬) 

সলুলার জল: 

ইিতহাস এখােন কথা বেল। রা যে র িজঘাংসা মটােনার অপ প িনদশꍽ鸗ন। 

তার 埌�শলী, কেয়িদ পষাই-এর আদশꍽ鸗 পিরকাঠােমা, মানুেষর শরীর থেক মন িবি  করার বা বতােক য কত িনমꍽ鸗ম প দওয়া যায় - এককথায় তার

িনদশꍽ鸗ন, তাই অপ প। 

অবিশ  কেয়দ কুঠুিরর িতিট কে  কান পাতেল এখনও শানা যােব সই অনু ািরত য ণার ভাষা। 

আর শানা যােব দীঘꍽ鸗 াস। যােদর জন  তাঁরা াণপাত কেরিছেলন, তােদর কােছ আজ শিহদ মােনই আেলা-শে র হা া িবলািসতা আর সলিফর

ঝলকািন, যােদর কােছ াধীনতা থমেক থােক ারক িমউিজয়ােম, তােদর জন  ওই জরাজীণꍽ鸗 িপপুল গােছর গেতাি । সব আেলা িনেভ যাবার পর য

গাছ কথা বেল িভড় কের আসা িবেদহীেদর সে , ীপ থেক ীপা ের। 

এটুকুই অনুভব। কাব কথা নয়, এক ভীষণ

আ ািন াস কের আেছ।এটােক যিদ 'এনজয়'

করা বলা যায়, তেব তা িনদা ণ।  

ইংেরজেদর পা-দর থেক অেনক বিশ রাগ হে

আজেকর উ রািধকারী কুলা ারেদর ওপর যারা

সবার টুঁিট িটেপ হেলও "মা" শ  বার কের

দশা েবাধ জািহর করেত চায়। 

স সব কথা থাক। কালাপািন ছেড় বরং সবুজ

ীেপর গ  শানাই। অ ত পয়সা উ ল করেত

হেব য!! 

িদনা  ২ - (১৭/০৪/২০১৬) থম অ :  

(রােতর ান, জানলায় সূেযꍽ鸗াদয় - আেলার

েবশ) 

তখন সকাল। 

চি শ ঘ া হেয় গল ীপা ের এেসিছ অথচ নানা জেল পা রািখিন। তাই সকাল হেতই 埌�সকত সাি েধ  যাবার জন  ছটফটািন। 

িনধꍽ鸗ািরত সমেয় বৃি েকর আগমন, সারিথ ছেলিটও সা াৎ ীকৃ । কৃ  ম ল। ই পু ষ আেগ বিরশােলর িভেটমািট ছেড় ঠাকুদꍽ鸗ার আ ামােন

আগমন - সরকাির আনুকূেল  ৬০ িবঘা জিমেত এক সবꍽ鸗হারার লড়াই - বা হারার পিরচয় ঘুিচেয় অ  অ  কের নতুন জীবেনর বীজ বপন। আম জাম

কাঁঠাল ছায়াবীিথ ঘরা একা  িনজ  আ েয়র পাশাপািশ নারেকল-সুপািরর িব ীণꍽ鸗 বািগচা 埌�তির, যা আজ বছের পাঁচ লােখরও বিশ আয় দয়। এক

নাগােড় বেল চেল ম ল। গািড়টা ওর িনজ । আ ামােনই ওর জ -কমꍽ鸗। কেলজ পাশ কের টু িরজম। কলেজটাও বড়। 

চড়াই উতরাই পেথ কখন য শহর ছেড় ােমর পেথ গািড় ছুেটেছ খয়াল কিরিন। পেথর পােশ যত দূর চাখ যায় দীঘꍽ鸗েদহী সুপাির আর নারেকল গাছ

সািরব  ভােব কুচকাওয়াজ রত।মােঝ মােঝ িব ীণꍽ鸗 জলাভূিম - িকছু উপেড় পড়া গােছর কংকাল আর ঘরবািড় ভ েদহ িনেয় দাঁিড়েয় আেছ। ম ল বলল,

এক সময় ওখােন বসিত িছল - ওটা িছল মি র; দবতার ােস আজ ওটার আর সুনাম নই - বেয় চেলেছ সুনািমর তিচ ।ওই ঢুেক পড়া সমু জল

আর বেরােনার পথ পায়িন। ফলনশীল জিম এখন নানাজেলর াদ পেয় অনুবꍽ鸗রা - িনকট ভিবষ েতও তার পায়ািত হবার স াবনা নই। 

ােমর নাম ওয়া ুর। ামবাসীরা অিধকাংশই বাঙািল - পাশািক নাম 'সেটলার' – সেটলেম -এর অধীন সকেলই জিম পেয়েছ কম বিশ। ক ীয়

শািসত অ ল হওয়ার সুবােদ সরকাির ভতুꍽ鸗িক যেথ  - একই কারেণ সেটলারেদর ব ꍽ鸗মান জ  যেথ  ল - আ ামােন নািক কানও িভখাির নই। 

পিথমেধ  একটা বড় ক  চােখ পড়ল।

সাগরজল থেক পির ত পানীয়জল তকরণ

চেল ওখােন - এক িলটার িমি জল 埌�তির করেত

ায় ১৫ টাকা খরচ হেলও সরকার িবনামূেল  তা

আ ামানবাসীেক সরবরাহ কের! 

কথায় কথায় পৗঁেছ গলাম সই সমু তট।সই

সানাবািল, সই নানাজল। পােয়র পাতা

ডাবােতই বািলকণা েলা সম ের যন উঠল বেল

- সর সর সর - আর অমিন সের িগেয় ঢেক িদল

চরণযুগল। নীল নীলাভ নীলেচ অথবা গাঢ় নীল -

কত রকম নীল হয়? গভীর থেক গভীরতর কতদূর

দখা যায়? যতদূর চাখ যায় ধু নীল। চরণ ছুঁেয়

যেত যেত তা যিদ দয় ছুঁেয় ফেল - মুখ িদেয়

অ ুেট বিরেয় আেস "ওয়া ারফুল"। 

ওয়া ারফুল ওয়া ুর - তারই িকছু মুহূতꍽ鸗 ব ী হল আজ আমার চলমান দূরভােষর ছা  লে  - আ ামােনর নােমর সে  ব ীে র কাথাও যন একটা

যাগ রেয়ই গেছ। আমরা সপিরবাের তা তার কারাগােরই ধরা িদেত চেলিছ, আজ সকাল থেক। মেন ও মনেন।  

http://amaderchhuti.com/
http://amaderchhuti.com/info/andaman.php
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=10


িদনা  ২ (ি তীয় অ ) - ১৭/৪/২০১৬ 

আজ িবকােল ধুই উৎসব! পাষািক নাম "িবচ ফি ভ াল" - সমু  আর বালুতট িমেলিমেশ খলা করল আজ িবেকল জুেড় - আমােদর স ী কের।

করিভনস কাভ বালুকােবলায়। 

পােয়র পাতা ভজােত ভজােত পৗঁেছ গলাম িঝনুক সাি েধ  - অ িল ভের গল, তবু মুে ার খাঁজ পলাম না য! িব ীণꍽ鸗 সমু তট জুেড় কাথাও বা

িনপুণ হােত বািলর াপত কলা, কাথাও বা সংরি ত সাগরজেল (কুিমেরর াস থেক বাঁচেত নট িদেয় ঘরা) বসনার এক দেহ লীন হওয়ার

শপথনামা। বশ লাগিছল, সই পড়  িবেকেলর িন াপ নীলছিব। 

নৗিবহােরর ব ব াও আেছ সখােন। ত অথবা ধীরগিত। আিম অবশ  িবর রবৎ থাকেতই ভােলাবািস - ঢউ এেস কখনও সখনও য দেয়র

অ ঃ ল নাড়া দয় না এমন নয়। ােণর উৎস থেক উৎসািরত সই অনুভূিতর নাম নািক 'মহামায়া'। 

করিভনস কাভ থেক িগেয়িছলাম "িচিড়য়াটাপু"

আর সংল  "মু া পাহাড়"। পািখেদর আ া

এখােন। নীরব 埌�নঃশ  - ঘের ফরার ডাক - সব

পািখ ঘের ফের। নীল জেল সানার আ ন ছিড়েয়

সথা সূযꍽ鸗 ডুব দয় সারািদেনর াি  ঘাচােব

বেল। আর তার সাতরঙা আেলা শ িচেলর ডানায়

ভর কের আঁধাের হারায়। অ কার নােম। ধু জেগ

থােক আবছায়া ঘরা সমু তট,ঢউ ভাঙা িচকিচেক

সেফদ ফনা আর ম য়াবেন ভেস আসা ছলাৎ

ছলাৎ শ ।  

এই িচিড়য়াটাপুেতই খুঁেজ পাওয়া যােব এমন

অেনক িশকড় উপেড় যাওয়া আ ামািন ম য়া গাছ,

যার দেয় এখেনা সুনািমর দগদেগ ত।আর

িফসিফসািন - আগত মণ িপপাসু ি পদীেদর

উে েশ  - হাত ছেড়া না ব ু আমােদর - তামােদর িশকড় শ  রাখেত।ম য়াফুেলর মাদকতায় শরীর অবশ হয়। 

িফের আিস অ ায়ী আবােস - িশকেড়র টােন। 

িদনা  ৩ (১৯/০৪/২০১৬) 

আজ মণ বৃ াে র 'নাটবুক' খািল।সকালেবলা থেকই একটা ক  গলার কােছ এেস আটেক আেছ। কাথাও ঘারার মন নই - শরীর টেন এিদক

ওিদক - ধাের কােছ -একটা িমউিজয়াম - ারক সং হ।  

আজ ৃিতেদরই িভড়। আজ সকােল ব নামক নয় বছেরর এক ি য় বালেকর মৃতু  সংবাদ পলাম। 

সকােল ঘুম থেক উেঠ মাবাইল ডটা অন করেতই ব'র অফ হেয় যাবার খবর এেলা। বালকা ম ছেড় অন  আ েম পািড় িদেয়েছ স। 

সারাটা িদন মেনর আকাশ জুেড় বতারা - সূযꍽ鸗 নামক ন েক ান কের িদেয়।আমার সারাটা িদন, মঘলা আকাশ আর কােক দব? 

ভােলা থািকস ব। 

িদনা  ৪ (১৯/০৪/২০১৬) 

(বারাটাং - মাড ভলক ােনা) 

ায় ৮০-৯০ িকিম ি েড গািড় ছুটেছ। জানলার কাঁচ নািমেয় রাখা যাে  না, ভােরর ঠা া বাতাস িতেরর মেতা এেস চাখমুেখ িবঁধেছ। এেলােমেলা চুল

সামলােত সামলােত তুলতুিল বলল - জানলাটা উিঠেয় দাও না! অগত া অধꍽ鸗 উে ািলত। 

সকােলর থম কনভয় ধরেত হেব। িমস করেল ফর সােড় িতন ঘ ার অেপ া।  

আজ যাি  বারাটাং - মােঝ ায় ৫০ িকিম পথ অিত ম করেত হেব জােরায়া অধু িষত অ ল। তারই আচরণিবিধর থম শতꍽ鸗 - সম  গািড়েক পুিলিশ

নজরব ীর মেধ  থেক 'কনভয়'-এ চলেত হেব। গিত ৪০ িকিম ঘ া িত। চলেত হেব অিবরাম, পিথমেধ  থামেত মানা। ছিব তুলেত মানা, খাবার িদেত

মানা, আরও অেনক না - না। অন থায় জল - জিরমানা। িবরল জনজািত জােরায়ােদর িনজ তা র ােথꍽ鸗 সভ  মানবজািতর ভারতীয় সং রণ য আইন

বািনেয়েছ, তার নাম PAT Regulations.  

উে শ  বারাটাং হেয় লাইম  ান কভ অথবা মাড

ভলক ােনা দখেত যাওয়া, িক  সািরব ভােব

কনভেয় দাঁড়ােনা শতকরা ১০০ ভাগ টু িরে র

অ েরর উ ীপনা - একবার যিদ জােরায়া নামক

ওই কুেহিলকার স ুখীন হওয়া যায়! িনেজর

চােখর আয়নায় যিদ একবােরর জন ও ওই আিদম

মানুেষর িত িব দখেত পাওয়া যায়! ঘন জ ল।

গাছপালার ফাঁক ফাকর িদেয় িচকিচেক রাদ এেস

পেড়েছ এক ফািল রা ায়। সকােলর থম কনভয়

চেলেছ আেগ িপেছ পুিলিশ নজরদািরেত। সকেলই

িশর এবং দাঁড়া টানটান কের বেস আেছ, আর

ইিতউিত খুঁেজ চেলেছ আিদম উৎসােহ। -িতনবার

য তােদর দশꍽ鸗ন িমলেত পাের, গািড়চালক ব ু

আেগই জািনেয়েছন। িমললও তাই। 

আমার ধারণা সভ জগেতর মানুষ েলার অসভ

কৗতূহল িনবারেণর জন  তাঁরা চেল আেসন -িনরাভরণ রা ার ধাের। না িক পেটর টােন? PAT িক পেটর সং ান কেরেছ? সরকারী সাহায  অ তুল?

িবষয়টা অ । না জেন বলেত পারব না, পেড় দখেত হেব। মনটা ভারী হয়, এই পৃিথবীর জল হাওয়ার াভািবক অিধকারী ছাট ছাট বা া েলােক

দেখ চশমার কাঁচ ঝাপসা হেয় আেস।আশপােশর গািড় থেক শ  ভেস আেস - ওই তা, ওই তা!! িনেজর ল াব  হািরেয় যায় ভজাল সভ তার

কােছ। 

নাও চটপট উেঠ পেড়া এবার - িবশালাকার বােজꍽ鸗 কের অন  পােড় পৗঁেছ - মাড ভলক ােনার ভলিক দেখ আিস। এই পেথই পারাপার হেব যত বাস-

লির, েধর গািড় - যােদর িদেত হেব পািড় - আেরা ব দূর - িডগিলপুর। 

িমিনট দেশক সময় - শা  জলরািশর 'পাড় জুেড় নানাজল ভােলাবাসা ম ানে াভ অরেণ র বাস।তার মাথায় মাথায় রােদর ছাঁয়ায় দা ণ মায়া। তার

িশকেড় িশহের সকাল িবেকল ছলাৎ ছল। 

তাড়া েড়া কের উেঠ পড়েত হেব অন  গািড়েত - অন  পাের পৗঁেছই - নেচৎ ফরার কনভয় িমস হেব বইিক!! িকছুটা এেগােতই রা া চেল গেছ সাজা

িডগিলপুেরর িদেক মায়াব র হেয় - আেরা ৩০০ িকিম ায়, আ ামােনর ি তীয় শ ের স ােনর হাত ধরেত। আমরা সামেনর মাড় থেক বাঁক িনেয়

সাজা ওপের উেঠ যাব ভাঙা পথ ধের। াইভার ছেলিট বশ কথা বেল। জানাল, লাইম  ান কভ খালা থাকেল এই কাদা দখেত কউ আেস না।

যাওয়ার রা ােতও হাত পেড়িন গত দশ বছর। 

গািড় থেক নেম ১৬০ িমটার পথ অ  চড়াই। পৗঁছােনা গল - কাদামুেখর উৎেস - যখান থেক বুদবুেদর মেতা উৎসািরত হে  তলজলকাদা িমি ত

পিল আর িমেথন, ছিড়েয় পড়েছ ধির ী মােয়র নবৃ  থেক  াতধারার শাখা শাখা হেয়। িবরল দৃশ । ীপ ভূখে র আরও অেনক িবরলতার মেতা। 



িদনা  ৪ (সায়া ) রস আইল া  

সারািদন ধের অজ  মণ িপপাসু মানুেষর

আনােগানা এইখােন। একসময়কার ব  এই ীপ

ভূখে  কী না িছল - ডাকঘর থেক টিলেফান,

পাওয়ার হাউস থেক জল পিরেশাধনাগার, টিনস

কাটꍽ鸗 থেক অিভজাত াব - সােহব সুেবােদর

ােটিজক ািনং স ার। আর িছল সই

অিবে দ  অ  যা না থাকেল রস আইল াে র

রসমাধুরীেত টান পড়ত, অসমা  থাকত

আ ামােনর ইিতহাস - কারাগােরর অ কাের

িনি  সই ব ী জীবন,যখানকার কেয়িদেদর

িব ু িব ু ঘােম গেড় ওঠা ীেপর 埌�শশব -

যৗবেনর য ণার কািহিন িলিপব  রেয়েছ।  

জানা গল, সমেয়র সােথ সােথ কেয়দখানায়

এেসেছ নতুন নতুন অিতিথ।পাে েছ নজরদািরর কুমদার। পা ায়িন ধু অত াচােরর িদনপি ।কেয়িদরা মুখ বুেজ মেন িনেত বাধ  হেয়েছ। সকেল

অবশ ই নয়। িবিনমেয় চেলেছ গণহত া, কউ বা হেয়েছ আ ঘাতী। একটু আেগই তাপ িন কের য লাট সােহবেক াগত জানােনা হেয়েছ, বি  শর

আিলর অতিকꍽ鸗ত থাবায় তার নীল র  িমেশেছ সমু নীেল। 

রস ীপ ব ꍽ鸗মােন জনবসিত শূন । িকছু হিরণ,

খরেগাশ আর ময়ূর সারািদন মু মনা হেয় ঘুের

বড়ায়। ময়ূেরর পখেম আর খরেগােশর

ছুেটাছুিটেত ব ীজীবেনর ইিতহাস ভুলেত চায় ইট

কােঠর ংস ূপ। মণাথꍽ鸗ীর হাত থেক নারেকল

মালার শাঁস খায় রেসর হিরণ। 

সারািদন ধের পাটꍽ鸗ে য়ার থেক রস ীপা ের

আসা মানুেষর সে  মন খুেল কথা বলার ফুরসত

নই ইিতহােসর রাজসা ী ওই ংস ূেপর। তাই

িদেনর শেষ যখন সম  দশꍽ鸗নাথꍽ鸗ী িফের যায়, স া

নেম আেস িদগ  জুেড় - তখন ির  ীেপর

উ ু  টিনস কােটꍽ鸗র সামেনর গ ালািরেত

আেলাশে র ছায়া িনেত জেগ ওেঠ ীপমালার

ইিতহাস। শাবানা আজিম'র মায়াবী ক  আর

লজােরর রচনায় িফের িফের আেস ঐিতহািসক

মুহূতꍽ鸗 - ইিতহােসর পাতা উলেট সচল হেয় ওেঠ পাওয়ার হাউেসর ইি ন, বেজ ওেঠ ডাকঘেরর টিলেফান আর বুেকর ভতর ব ীর হাহাকার।  

িব যুে র দামামা শানা যায়, সুদূর রস আইল াে  িনত হয় নতািজর উদা  ক , রবী নােথর েদশম । িনেভ যাওয়া সূযꍽ鸗র সব রঙ েষ িনেয়

সাদা আেলার জ াৎ া ছিড়েয় পেড় নীল সমুে । সাগরতল থেক উি ত হয় তরঙার ডাক। সদেপꍽ鸗 বেল আিম ভারতবাসী। 

সপিরবাের সা ী থািক এক অসাধারণ অিভ তার। মেন মেন তপꍽ鸗ণ সাির - মহাতপꍽ鸗ণ। 

িদনা  পাঁচ (নীল ীপা র) ২০/০৪/২০১৬ সকাল

হেত না হেতই ব াপক উ ীপনা, সপিরবার দা ণ

চা া - নীল ি ল সমু  সাি েধ  যাব -

িবশালাকৃিত এম িভ রািনচাংগা চেপ। যা াপথ

নীল ীপ হেয় হ াভলক। আমােদর গ ব  নীল।

আগামীকাল হ াভলক। িক  ব ের পৗঁেছ জানা

গল কান এক অ াত কারেণ আগামীকাল

নীল ীপ থেক হ াভলক যাওয়ার জাহাজ অিমল!

ওিদেক হ াভলক থেক পাটꍽ鸗  য়ার ফরার

িবলাসব ল ুেজর ই-িটিকট রেয়েছ হােত। পাটꍽ鸗

 য়ার থেক নীল ঘ া েয়েকর পথ, ২০ িকিম

দূরে ই হ াভলক। অথচ উপায়া র নই। তা হেল

িক নীল ছুঁেত পারব না! বুেকর গভীর থেক সাড়া

পলাম চেলা নীল ীপ, আগামীকােলর কথা পের

ভাবা যােব। আসন হণ করার িমিনট পাঁেচেকর

মেধ ই ভেস পড়লাম জেল। থম দশ িমিনট কাটেত না কাটেতই চােখর সামেন থেক লভাগ িনেমেষ উধাও!! পৃিথবীর চারভাগ জল - বািক শূন

ল। পেটর মেধ  ড় ড় কের উঠল - পেকেট ডা ার ব ুর দওয়া  িমিটল আর বুেকর ধুকপুকািনেত থ ালােসােফািবয়ার গীেক জেল না নামার (বা

ভাসার) পরামশꍽ鸗। 

জানলার গােল চাখ পড়েতই দিখ সেফদ ফিনল সমু  উ ল ঢউ তুেল আে পৃে  জিড়েয় ধরেছ জাহাজিটেক অথচ একটু দূর থেক িদগে  দৃি র

সীমানা অবিধ গাঢ় নীল শা  সমািহত িন র । 

না, এ সমু েক ভােলা না বেস পারা যায় না। চােখর আরামটুকু ভােলা কের উপেভাগ করার সােধ ওপের উেঠ এলাম। সমু  িক দেয়র ভাষা বােঝ?

অথবা ভালবাসা? এক হাত বাড়ােতই উজাড় কের িফের পলাম নয়নািভরাম দৃশ পট।এক ঝাঁক সমু  ক (ডলিফন) জাহােজর ই পাশ ধের আনে

লাফােত লাফােত চলল - মাতল িতেযািগতায়।সবাইেক হঁেক "ডেক" আনেত আনেত তারা ায় রেণ ভ  িদেয়েছ। তবু িনরাশ হল না কউ।

সকেলরই ায় সই িবরল দশꍽ鸗ন িমলল। 

হােতর চলমান দূরভােষর গল মানিচে  নীল জলরািশর মােঝ "মাই লােকশন" বৃ াকাের ক গত, আরও জানান িদে  - দখেত দখেত আমােদর

জলযান নীল ীপ অিভমুেখ ব বধান কিমেয় আনেছ। 

নজের এেলা এক ঝাঁক উড়  পািখ জল ছুঁেয় ছুঁেয় লািফেয় চেলেছ, ভুল ভাঙল - মাঝ সমুে  জলপৃে  কান পািখ? ও েলা য উড়ু ু মাছ, 埌�শশেব পড়া

বইেয়র পাতা থেক সদ  পিরচয় সের গল - আমােদর সাগর মণ সাথꍽ鸗ক করেব বেল। 

রািনচাংগা যখন নীল ীেপর জিট ছুঁল, তখন সকাল গিড়েয়েছ পুের। জিটর ধাের দীঘꍽ鸗 পেথর ধাের ধাের রঙেবরঙ এর ফুেলর সাির সমুে র অ ঃ ল

থেক উঁিক িদে । ও েলার পাশািক নাম িস কারাল। দখবার মেতা দৃশ । 



পা রাখলাম নীল ীেপ। চারিদেকর 埌�সকতেরখার

কৗমাযꍽ鸗 অটুট এখােন। ছা  জনপদ - মূলত িহ ু

বাঙািলেদর বাস। 埌�সকত তট িলর নােমর মধ

িদেয় অি ে র সরব উ ারণ - ল ণপুর,

সীতাপুর, ভরতপুর িস িবচ। কেয়ক ঘর দি ণী

আর এক ঘর মুসিলেমর বাস এই চরাচের।

গাছপালা ঘরা াম  সরল পিরেবশ। আম পয়ারা

িনম ম য়ার িমলিমশ আর কয়াপাতার ঝাপঝাড়

বালুতট জুেড়। রােদর েকাপ বিশ হেলও

পিথমেধ  নারেকল রাজা (িকং কােকানাট) গােয়

হলুদ মেখ নতুন বউেয়র মেতা শীতল পানীয় পা

হাত বািড়েয় িদল।তৃ  হলাম তার অমৃতসুধায়। 

সার িদেয় ছাট ছাট অকৃি ম কুঁেড়ঘর অেপ া

কের আেছ নতুন অিতিথেদর জন । তারই একিটর

আিতথ  হণ করলাম। ি াহিরক আহার সের

পািড় দওয়া গল সমু  িকনারায় ল ণপুর -২

িবেচ াকৃিতক সতু পিরদশꍽ鸗েন। বা ব আর

ক নার িমেশেল সখােন অপ প সতুব ন।সূযꍽ鸗র

শষ রি  সই সতুর ছায়ােক দীঘꍽ鸗ািয়ত করার আেগই পািড় িদলাম ল ণপুর- ১ িবেচ, সূযꍽ鸗া  দখব বেল। 

যতদূর চাখ যায় ধু নীল - হা া থেক ঘন, অগভীর থেক গভীের। পড়  িবেকেল পির  সাদা সমু তেট তখন চা-জলখাবােরর পসরা, আিতেথ র

কানও িট নই। চােয়র পয়ালায় চুমুক িদেত িদেত গাধূিলেবলার নরম রাদ গােয় মেখ সূযꍽ鸗াে র সা ী হলাম আমরা। 

তট ধের ফরার পেথ জেল আেলাড়ন - হাওয়া লেগেছ ঢউেয়র পােল, পূিণꍽ鸗মার আেগর রােত চাঁেদর আইবুেড়া ভাত - নীল জেল েপািল আেলার খলা

তী তর হে , সাদাবািলর গােয় হীরেকর িত, রে  িমশেছ িস ম য়ার নশা। িনেজেক লুিকেয় তাড়াতািড় িফের আিস গরে র কুিটের রাত কাটােত,

িনিশডাক উেপ া কের। 

নীল তুিম িচরকুমারী থেকা।।

িদনা  ৬ (ভরতপুর িবচ, নীল ীপ) ২১/০৪/২০১৬ 

নাহ,গরমটা কমল না - সকাল আটটা বাজেত না বাজেতই রােদর কট রাদ চশমা আর সানি ন লাশনেক হার মািনেয় গােয় কাঁটার মেতা িবঁধেছ।

াতরােশ গরম লুিচ আর আলুর দম। এবার গ ব  ভরতপুর িবচ। নীল ীেপর জিট সংল  িবশাল িস িবচ।  জেল জীব ৃত কারােলর বাস। মাথািপছু

৫০০ িদেল াসেবােট চািপেয় িকনারা থেক অেনক দূের িগেয় দেখ আসা যােব রঙেবরঙ এর কারাল আর ুেদ মােছেদর আ ানা। এ িবচিটেত িবিভ

জল ীড়ার ব ব া রেয়েছ। ি ড বাট বা ওয়াটার ুটাের চেপ উে জনাপূণꍽ鸗 সাগর মণ। জেলর নীেচ নেম একটু গভীের িগেয় ুবা ডাইিভংও করা

যায়, িক  দ  গাইেডর অভােব তা এখন ব । 

িস িবচ থেকই দখা যায় জাহােজর আসা যাওয়া - নীল ীেপর জিটেত। িক  আজ সকাল থেক তা জনমানব শূন । গতকােলর আশ ােক সিত  কের

জানা গল, আজ থেক িতনিদন নীল ীপ অিভমুেখ কান সরকাির জাহাজ নাও চলেত পাের। আর যিদ বা চেল নীল থেক হ াভলক যাওয়ার কান

উপায় নই। 

িচ ার পারদ বাড়েত থাকল।এিদেক আবার আগামী

শিনবার কলকাতায় ফরার াইট। অবেশেষ

সকাল দশটা নাগাদ খবর এল পাটꍽ鸗  য়ার থেক

একটা  শাল বাট ছেড় আসেব নীল ীেপ। সটা

কেরই আমােদর ফরত পাঠােনা হেব, হ াভলক

মণ অস ূণꍽ鸗 রেখ। 

তবু িকছুটা িনি  হওয়া গল। ঘ া 'এক ধের

সমু জল আর সমু তট দাপাদািপ কের সবাই

যখন া ,তখন একটু দূেরই িকছু দি ণী

লাকজন বাজনাসহ সমু েকােল আসর বিসেয়েছ

মংগল অনু ােনর। মাথায় ফুল লািগেয় শ ামলা

মেয়রা বাজনার তােল তােল পা ফেল বৃ াকাের

পির মণ করেছ। বাজনার বােল সমুি কার ঘুম

ভাঙেছ, হলুদ বািলর ওপর আছেড় পেড় ভাঙেছ

সেফদ ফনায়। জল বাড়েছ দেখ সমু ােন ইিত

টেন, ছায়ােঘরা বািলেত বেস পড়া গল। বািলতট

জুেড় অসংখ  পসরা। িব  ডােবর জল অথবা বলপানা। সমুে র িফিরেয় দওয়া িঝনুক- শাঁখ-পলা-র মলা সাম ী। িবে তারা মূলত বাঙাল -

পূবꍽ鸗পু ষরা বাংলােদশ থেক এেস পুনবꍽ鸗ািসত হেয়িছেলন এই ীপ ভূিমেত। আরও িকছু বািস া বাস জিমেয়েছন অেনক পের - সকেলরই আিদ িনবাস

কলকাতা - আদেত অিধকাংশই বিসরহাট, হাবড়া - কৃ নগেরর বািস া। অিতিথবৎসল এবং মধ - ল। 

দখেত দখেত দূর িদগ েরখায় ভেস উঠল সই জলযােনর ছিব, যার অেপ ারত আমরা। য ভােবই হাক িফরেত হেবই, তাই ােভল-এর লাক

ভার থেক লাইন িদেয় িটিকট তুেলেছ। আর দির নয়। িফরেত হেব পাটꍽ鸗  য়ার,  ঘ ার জলপথ পািড় িদেয়। 

যাবার আেগ িনেজেদর বসার জায়গাটা পির ার কের ফলা গল। সম  িবেচ একটাও আবজꍽ鸗না পেড় নই - িনিদꍽ鸗  সময় অ র সাফাইকমꍽ鸗ীরা আবজꍽ鸗না

সং েহর গািড় িনেয় ঘুরেছ।  ভারেতর  নয়, এই জ ল - এই জলাভূিম আর তার িবশাল জীবৈবিচ েক বাঁিচেয় রাখার জীবনেবােধ ওরা উ ীত। 

কাল ২২ এি ল ওয়া ꍽ鸗 আথꍽ鸗 ড, ওেদর সলাম না জািনেয় পারলাম না। 

িদনা  ৭ - স াহাে  মাউ  হ ািরেয়ট এবং শহর মণ - ২২/০৪/২০১৬ 

পাটꍽ鸗  য়ােরর মূল ভূখ  থেক িবি  একটা টুকেরা চাথাম। একটা নািতদীঘꍽ鸗 কংি েটর সতু িদেয় জাড়া। চাথাম থেক আর এক ফািল (ি প) সমু

পেরােলই বা ু াট। তারই পৃে  মাউ  হ ািরেয়ট। পাটꍽ鸗  য়ার মায় সারা আ ামােনর উ তম ান এিট। জাতীয় বনা ল িহসােব সংরি ত। 

আমােদর অ ায়ী িঠকানা থেক সকাল দশটায় রওয়ানা িদেয় বলা এগারটা হেয় গল িশখের পৗঁছােত। মাঝপেথ বড় ভেসেল কের গািড়সু  হেস

খেল চাথাম থেক বা ু াট আসাটা মেন রাখার মেতা। ভীষণ শৃ লা মেন চেল সবাই। 

সমুে র িকনারা িদেয় যেত যেত সু র পথ উেঠ গেছ চড়াই উতরাই িডিঙেয়। চারপােশর িফেক গাছপালা উ তার সােথ সােথ ঘন হেয় আেস, নাম না

জানা পািখর ডােক মন উতলা হয়, িদন পুের একটানা িঝঁিঝঁ ডেক চেল। 

অেনকটা পথ চেলিছ জ েলর আেলা আঁধািরর মধ  িদেয়, গাছপালার ফাঁক িদেয় আেলাছায়ার খলা, অেনকটা উেঠ এেসিছ মেন হে  মন িস লেভল

থেক! হঠাৎই একটা বাঁক ঘুরেতই অ ুেট শ  বিরেয় এল - ওয়াহহ, অসাধারণ!! হঠাৎ িফের পাওয়া সই হািরেয় যাওয়া নীল - পাহােড়র চরণতেল

এেস আছেড় পড়েছ। রা ার পােশ অেনকটা খালা জায়গা িদেয় দৃশ মান - নারেকল গােছর সািরর মধ  িদেয় ওই দখা যাে  নীল সমুে  ঢুেক পড়া 'নথꍽ鸗

ব' আইল া , তার লাইটহাউস। 

সলভান (আমােদর আজেকর সারিথ) সলডম কথা বেল, আমােদর উ াস দেখ বেল উঠল - 'স ার, এক িবশ িপয়া কা নাট িনকাল িলিজেয়, অউর

কে য়ার িকিজেয়।' তাই তা, িঠকই বেলেছ।পািখর চােখ এ দৃশ  তা এখান থেকই তালা!  

আর িকছুটা যেতই মাউ  হ ািরেয়ট িরজাভꍽ鸗 ফেরে র েবশ ার - আগ েকর দিলেল নাম িলিখেয় অরেণ  েবশ। গািড় িগেয় থামেলা বনবাংেলার

গেট। িবরাট এলাকা জুেড় ি িটশ আমেলর ী াবকােশর সােহিব বাংেলার ৃিতিচে র পােশ বতꍽ鸗মান বন দ েরর বাংেলা। সৗর িব ৎেকাষ ও



হাওয়াকেলর মাধ েম চ া হেয়িছল তিড়ৎ স ােরর। উেদ াগ সফল হয় িন। ক া াস জুেড় ছড়ােনা ছটােনা িভউ পেয়  - চাখ মেল থাকেলই হল,

সামেনর িব ীণꍽ鸗 মানিচে  এেক এেক ধরা দেব সাগরপােরর রস আইল া , নথꍽ鸗 ব, হ াভলক, নীল ীপ।  

এখান থেক আরও গভীর অরেণ  পােয় হঁেট ( ক) ঘুের আসা যায় ২.৫ িকিম দূরে র কালাপা র। আসা যাওয়া িমিলেয় ঘ া দেড়ক। পাইথন,

িগরিগিট অথবা জাপিত আর পাখপাখািলর একা  িঠকানায়। স  রা ার িদেক গাছপালা লতা  মািটেত নেম এেস াগত জানায় এখােন। আমরা

ওই পেথর এক চতুথꍽ鸗াংশ পােয় হঁেট ঘুের আসলাম, গা ছমছম অনুভূিত িনেয়।

ফরার পেথ িঠক করলাম, আবার আসব িফের - এই বনকুিটের - িদেনর তের, ধু 埌�ন:শ  ভােলােবেস।

 

~ আ ামােনর তথ  ~ আ ামােনর আরও ছিব ~

'আমােদর ছুিট' আ জꍽ鸗াল মণ পি কার অেনকিদেনর ব ু দবািশস রায় ভােলাবােসন বড়ােত। যু  রেয়েছন িবিভ  এন িজ

ও-র সে । এই থম কলম ধরেলন তাঁর ি য় পি কািটর জন ।
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িহরাপুেরর ⫒슕যািগনীরা

দময় ী দাশ

সালটা ১৯৫৩। জানুয়াির মাস। ওিড়ষার খ াতনামা ঐিতহািসক ও পুরাতাি ক ⫒슕কদারনাথ মহাপা  পুরীর বািলয়া া থানা এলাকায় াচীন পুঁিথ ও

পুরাতাি ক ব ািদর সােভꨠ䘩 করেত আলওয়ারপুর ােম ঘাঁিট ⫒슕গেড়েছন। ােমর এক ⫒슕চৗিকদােরর সে  গে  গে  হঠাৎই জানেত পারেলন,

মাইল েয়ক দূের িহরাপুর ােম একিট ⫒슕গালাকার জায়গার মেধ  অেনক ⫒슕দবেদবীর মূিতꨠ䘩 রেয়েছ। তাঁর অনুসি ৎসু মন বেল উঠল, িন য়

রািনপুেরর ঝিরয়ােলর মেতা ⫒슕গালাকার নতুন আেরকিট াচীন মি র খুঁেজ পাওয়া যােব। ২৪ জানুয়াির সকােল িহরাপুের ⫒슕পৗঁেছ ⫒슕চৗষি েযািগনী

মি রিট ⫒슕দেখ িনেজর ধারণািট ব  িমেল যাওয়ায় দা ণ খুিশ হেলন। এরপের তাঁরই উেদ ােগ আই.এন.িট.এ.িস.এইচ.-এর ওিড়ষা শাখার

ত াবধােন  হল মি রিটর সং ার। 

পুরাণ-গ কথা-ইিতহাস

⫒슕যািগনী পুেজা ভারেতর খুব াচীন একিট থা।

িক  িবষয়িট স েকꨠ䘩 ভীিত থাকার জন ই

তেতাটা আেলািচত নয়। মূলত উ র ভারেতর

িবিভ  গꨠ䘩ম এলাকায় এই মি র িল ⫒슕দখেত

পাওয়া যায়। ঊনিবংশ শতেকর ⫒슕শষিদেক এই

মি র িলর অিধকাংেশর অি ে র কথাই

উে খ কেরেছন ি িটশ ঐিতহািসক কািনংহাম।

িক  তার খুব সামান  কেয়কিটই পরবতꨠ䘩ীকােল

⫒슕সভােব খুঁিটেয় ⫒슕দখা বা আেলাচনা হেয়েছ। এর

কারণও ⫒슕সই ভীিতই। 

তাি ক ⫒슕দবীরা ডািকিন বা ⫒슕যািগনী নােম

পিরিচত। ভারেত নারীেক ⫒슕দবী েপ পুেজার চল

িক  趰ᚶবিদক যুেগরও আেগ ⫒슕থেক িছল। ািবড়

সভ তায় মাতৃকা মূিতꨠ䘩র পুেজা হত। িক  িঠক

⫒슕কানসমেয় ত শাে র উ ব হয় তা খুব 

নয়, স বতঃ ষ  শতা ীেত। তেব নবম ⫒슕থেক একাদশ- াদশ শতা ীর সমেয় ত চচꨠ䘩ার রমরমা ⫒슕বেড়িছল। িহ ু ও ⫒슕বৗ  ধেমꨠ䘩ই তাি ক থার

চল ⫒슕বিশ থাকেলও 趰ᚶব ব এবং 趰ᚶজন ধেমꨠ䘩র মেধ ও এর ভাব কখনও কখনও ল  করা ⫒슕গেছ। িবিভ  সমেয়ই নানা কারেণ তাি ক চচꨠ䘩ার থা

কেমেছ আর পরবতꨠ䘩ীকােল বৃি  ⫒슕পেয়েছ। তেব এখনও ভারতবেষꨠ䘩র িবিভ  ােন ⫒슕খয়াল করেল ⫒슕দখা যােব ামীণ ⫒슕দবতা িহেসেব মাতৃকা মূিতꨠ䘩র

পুেজা হয়। আর তােক িঘের থােক নানান সব াচীন ধ ানধারণা, জা চচꨠ䘩ার কািহিন।  

চিলত একিট কািহিন হল ⫒슕দবতােদর সি িলত শি  বা কসিমক ⫒슕ফাসꨠ䘩 ⫒슕থেক অ মাতৃকার সৃি  হয়। এই অ  মাতৃকার এেককজন আবার

আরও আটিট ভােগ ভাগ হেয় ⫒슕মাট ⫒슕চৗষি  ⫒슕যািগনীর সৃি  কেরেছ। এখােন মিহষাসুর িনধেনর জন  গꨠ䘩ার সৃি র গ  মেন পেড় যায়। 

ওিড়ষায় মি র শহর ভূবেন রেক ⫒슕ক  কের িবিভ  সমেয় িহ ু এবং ⫒슕বৗ  তাি ক পুেজাআ া সারলাভ কেরিছল। 趰ᚶবতাল মি র ও ⫒슕মািহনী

মি ের ভীষণকায়া ⫒슕দবী চামু ার মূিতꨠ䘩 তার মাণ প। ভূবেন েরর আরও অেনক মি েরই মাতৃকা ⫒슕দবী মূিতꨠ䘩 ⫒슕দখেত পাওয়া যায়। িল রাজ

মি েরর অ  চি কা মূিতꨠ䘩 িলও উে খেযাগ । 

⫒슕যািগনী ত েক মূলত ৬৪ িট ভােগ ভাগ করা হয়। তাই সাধারণভােব ⫒슕যািগনীর সংখ াও ৬৪ ধরা হয়। তেব ⫒슕কাথাও ⫒슕কাথাও ৪২ বা ৮২

⫒슕যািগনীর উপি িতও ল  করা যায়। সাধারণত ⫒슕যািগনী মি র িল বৃ াকার এবং ছাদিবহীন হয় – হাইেপ াল ⫒슕ট ল। মি ের ৬৪ িট ভাগ

থােক ⫒슕য িলেক 'আরা' (িকরণ) বা 'ডালা'(পাঁপিড়) বলা হয়। 

 পুরাণ ও অন ান নানা পুরােণ ⫒슕যািগনীেদর উে খ পাওয়া যায়। ⫒슕যখােন তােদর পূণꨠ䘩া  ⫒슕দবীর িবিভ  িদক েপ িচি ত করা হেয়েছ। বলা

হয়, এই ⫒슕যািগনী েপর মাধ েমই িতিন পূণꨠ䘩তার িদেক যান। ⫒슕চৗষি  ⫒슕যািগনীেদর আটিট কের একসে  িনেয় অ  মাতৃকা িহেসেব ব না করার

⫒슕রওয়াজও ভারেতর িবিভ  জায়গায় রেয়েছ। স  মাতৃকার আেরকিট উ ত প বলা ⫒슕যেত পাের। নয় বা ⫒슕ষােলা মাতৃকা পও ⫒슕দখেত পাওয়া

যায় ⫒슕কাথাও ⫒슕কাথাও। অি পুরােণ অ  মাতৃকার উে খ রেয়েছ। এই অ  মাতৃকা হেলন – া ণী, মেহওয়াির, ⫒슕কৗমাির, 趰ᚶব বী, ঐ ী, চামু া,

মহাল ী, বরাহী। পুরােণ উে খ আেছ ⫒슕য, ⫒슕দবী মিহষাসুরমিদꨠ䘩নী অসুরেক বধ করার সময় যুে  সহায়তার জন  ⫒슕যািগনী বৃ িট সৃি  কেরন।

ভগবতী পুরােণ বলা আেছ, ⫒슕দবী ভূবেন রী মিণ ীেপ বসবাস কের। এই ⫒슕দবীর ⫒슕চৗষি িট িদক বা কাতা-র নােমরও উে খ পাওয়া যায়। 

= 'আমােদর ছু휔䙙' বাংলা আ�齟জጼাল 榮মণপি뛫으কায় আপনােক 䢗㉉াগত জানাই = আপনার 莑বড়ােনার ছিব-莑লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =
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বৃ  সািবꨠ䘩কভােব সবেচেয় সরল এবং পিব তম অব ােক িনেদꨠ䘩শ কের।

এিট পুরাকাল ⫒슕থেক িব  বা িত িবর িচ েক ⫒슕বাঝায়। বৃ  একইসে

সূযꨠ䘩, চ ু, সময়, রািশচ  এবং অন েক ⫒슕বাঝায়। এটা িকছুই না অথচ

সবিকছুই। এটা এমন একটা ⫒슕চহারা ও অব া যা তুলনামূলকতা এবং

িবি তা উভয়ই ⫒슕বাঝায়। বৃ  ⫒슕কানও সূচনা বা সমাি  ব িতেরেকই

িনেজই য়ংস ূণꨠ䘩। এবং বাইেরর সম িকছুেক আলাদা কের ⫒슕দয়। বৃ

িনেজেকও ⫒슕বাঝায় - আ েক। াচীনকাল ⫒슕থেকই পিব  ⫒슕কানও

জায়গার সীমা িনেদꨠ䘩শ করেত বৃ  ব বহার করা হেয়েছ। ⫒슕বৗ  ধেমꨠ䘩ও

বৃে র আলাদা  রেয়েছ। বু  ধমꨠ䘩চে র বতꨠ䘩ন কেরন। ষ

শতা ীেত রিচত ভারত সংিহতায় এই ধরেণর মি েরর উে খ আেছ।

অি পুরােণ বৃ াকার নয় ধরেণর মি েরর কথা পাওয়া যায়। সাধারণ

মি েরর ⫒슕থেক স ূণꨠ䘩 িভ  আকােরর এই ⫒슕যািগনী মি র িলর মেধ

একমা  খাজুরােহার মি রিট ⫒슕চৗকাকার। 

িবেশষ কােরর ত  সাধনায় চে র পূণꨠ䘩 ভূিমকা আেছ। যখন

িবিভ  ⫒슕যািগনী মূিতꨠ䘩 িল ⫒슕সই চে র মেধ  অিধ ান করােনা হয়, তােক

⫒슕যািগনীচ  বা ⫒슕যািগনী মি র বলা হয়। ⫒슕কানও ⫒슕কানও তাি ক পােঠ

ওই মি রেক 'ম ল' বেল উে খ করা হেয়েছ। মােতা ারা তে

⫒슕যািগনীচ  এবং ⫒슕চৗষি  ⫒슕যািগনীর উে খ রেয়েছ। ভারেত ⫒슕কৗলানꨠ䘩াভা

তে র অধীেন ত  চচꨠ䘩ার জন  ⫒슕যািগনী মি র িলর িনমꨠ䘩াণ করা

হেয়িছল। িবেশষ এই ত িটর চচꨠ䘩া ওিড়ষার িহরাপুেরর ⫒슕চৗষি  ⫒슕যািগনী

মি র ⫒슕থেক  হেয় ভারেতর অন ান  জায়গায় ছিড়েয় পেড়িছল।

িহরাপুর ছাড়া ভারেতর অন ান  ⫒슕যসব জায়গায় ⫒슕যািগনী মি র বা তার

ংসাবেশেষর িকছু উে খ পাওয়া ⫒슕গেছ তা হল, জ লপুেরর ⫒슕ভদঘাট, মধ েদেশর দািহ, বােদা ও শাহেদাল, উ র েদেশর ⫒슕লাখাির,

খাজুরাহ ও িরিখয়ান, ⫒슕গায়ািলয়েরর িমতাওিল ও নেরসার, রাজ ান ও মধ েদেশর সীমাে র িহংলাজগড়, ওিড়ষার রািনপুর-ঝিরয়াল এবং

দি ণ ভারেত কাি পুরম। এছাড়া উ র েদেশর ⫒슕বনারস বা কাশীেত গ ার একিট ঘাট সংল  ⫒슕চৗষি  ⫒슕দবী মি র রেয়েছ। এখােন িক

মি রিট ছাদিবহীন নয়। একিটমা  ⫒슕দবী মূিতꨠ䘩ই ⫒슕চৗষি  ⫒슕দবীর িতভূ। ঘাটিটর নামও ⫒슕চৗষি  ⫒슕যািগনী ঘাট। এরমেধ  ⫒슕বশ কেয়কটা জায়গায়

মি েরর অি  এখন আর ⫒슕নই। ভ মূিতꨠ䘩 িল িবিভ  িমউিজয়ােম সংরি ত রেয়েছ। 

ওিড়ষায় ত চচꨠ䘩ার চল ব  পুরেনা। অ ম ⫒슕থেক দশম শতা ীর মেধ  মৎেস নােথর ⫒슕কৗলাজনানািনণꨠ䘩য়-এ ⫒슕যািগনী তে র ⫒슕গাপন চচꨠ䘩া এবং

দশꨠ䘩নেক িনিদꨠ䘩  প িতভু  করা হয়। ওিড়ষায় িহরাপুর ও রািনপুর-ঝিরয়ােল িট ⫒슕যািগনী মি র রেয়েছ। িহরাপুেরর মি রিট ভারেত ু তম।

কুয়াখাই নদীর দি ণ তীরবতꨠ䘩ী অ েল ােমর বিহভꨠ䘩ােগ বৃহৎ একিট পু িরণী এবং ধানে েতর গােয় অবি ত এই মি রিট। মি র শহর

ভূবেন র ⫒슕থেক মা  ৬ িকিম দূের। এক ⫒슕লাককথা বেল, িহরাপুর ামিটর নাম তৎকালীন রািনর নােম রাখা, আবার অন  ⫒슕লাকগাথায়, এখােন

কখনও হীরক বৃি  হেয়িছল। তেব মি র িত াকালীন ⫒슕ক ⫒슕য মতায় িছেলন ওই অ েলর তা খুব  নয়। স বতঃ ভা া শাসেকরা বা

⫒슕সামবংশী রাজারা।  

বৃ াকার মি রিটর বাইেরর িদেকর ডায়ািমটার িতিরশ িমটার। ল ােটরাইট পাথের 趰ᚶতির মি রিটর বৃ াকার অংশিট স া ে ান ক িদেয় 趰ᚶতির।

মূল দরজািট একিট ⫒슕ছাট গিল িদেয় বৃ াকার অংেশর সে  যু । কােলা ⫒슕 ারাইট পাথেরর াব ⫒슕থেক কাটা ⫒슕যািগনী মূিতꨠ䘩 িলর এেককিট

⫒슕মাটামুিট  িফট উ তার। সবকিট মূিতꨠ䘩র ভ ীই দাঁড়ােনা অব ার। মািটর কাছাকািছ ওপের আচꨠ䘩ওলা েত কিট ⫒슕যািগনী মূিতꨠ䘩র ু াকার

কুলুি িলেক এেককিট ু াকার মি র েপ ধরা হয়।

এবং মণকািহিন

গত মােচꨠ䘩র এক ⫒슕রা ুরভরা ⫒슕বশ গরম সকােল

পুরী ⫒슕থেক হাফ ⫒슕ড টু ের ⫒슕বিরেয়িছলাম। গ ব

⫒슕ধৗিল, ⫒슕চৗষি  ⫒슕যািগনী মি র, িপপিল আর

রঘুরাজপুর। ⫒슕ধৗিলেত অেশােকর িশলািলিপ

⫒슕দেখ মু  হেয় িফরিছ ⫒슕চৗষি  ⫒슕যািগনী মি েরর

িদেক। আমার আবার এই বয়েসও ম কের

অবাক আর মু  হওয়ার বদ অেভ স আেছ।

মি েরর রা া ⫒슕কউ িঠক বলেত পারেছ না,

⫒슕মাবাইেল ল ম াপ ভরসা কের এেগােনা।

মূল রা া ⫒슕থেক পােশর রা ায় ⫒슕নেম ⫒슕গিছ

অেনক ণ। মি েরর ায় কাছাকািছ ⫒슕পৗঁছেল

কেয়কজন ⫒슕শষ রা াটুকুর স ান িদেলন।

িবশাল পুকুেরর পােশ গািড় থামল – মহামায়া

পু িরণী। একটু এিগেয় ⫒슕লাহার ⫒슕ছাট ⫒슕গট

⫒슕পিরেয় সবুেজ ভরা বড় চ েরর এেকবাের

⫒슕শেষ মি র। ⫒슕গালাকার ছাদিবহীন মি রটা ⫒슕দেখ ভারী আ যꨠ䘩 হেয় ⫒슕গলাম। ⫒슕রােদ তখন পাথের পা রাখা যাে  না। জুেতা খুেল এক ⫒슕দৗেড়...

না  , মি েরর ⫒슕ঢাকার ⫒슕ছা  গিলেত মাথা নীচু করেত হল। এভােবই বানােনা। ⫒슕ভতের ⫒슕কাথাও ⫒슕রা ুর ⫒슕কাথাও বা মি েরর ⫒슕দওয়ােলর ছায়া।

ওইটুকু জায়গার ⫒슕ভতের ⫒슕য এত িল ⫒슕দবীর অিধ ান তাও ভািবিন। আবার ⫒슕সই অবাক হওয়ার পালা। ⫒슕গাল মি েরর ⫒슕ভতেরর ⫒슕দওয়ােলর

নীেচর িদেক ⫒슕ছাট ⫒슕ছাট কুঠুিরেত সু রী সব ⫒슕দবী, সুেডৗল গঠন তােদর, ⫒슕যমনটা ⫒슕দখা যায় িচরাচিরত ভারতীয় ভা েযꨠ䘩। মূিতꨠ䘩র মুখ কখনও

মানুেষর, ⫒슕কানটা বা প র। অেনক িল মূিতꨠ䘩র হাত বা ⫒슕কানও অ  ⫒슕ভেঙ ⫒슕গেছ, তবু ⫒슕মােটর ওপর ⫒슕বাঝা যায়। ⫒슕মাট ষাটিট কুঠুির। দরজার

এেকবাের ⫒슕সাজাসুিজ মহামায়া মূিতꨠ䘩িট ামেদবী িহেসেব পূিজত। পের ⫒슕জেনিছ ⫒슕য ভারেতর ⫒슕চৗষি  ⫒슕যািগনী মি র িলর মেধ  একমা  এই

মি েরই পুেজা চালু আেছ। মি েরর ⫒슕কে  থাকা উঁচু চ ীম েপ, আরও চার কুঠুিরর মেধ  একিট ফাঁকা, বািক িতনেটয় িতন ⫒슕দবী। এখােন

চারিট 趰ᚶভরেবর মূিতꨠ䘩ও রেয়েছ। 

মি েরর পুেরািহত মূিতꨠ䘩 ⫒슕চনান ঘুের ঘুের। আমরাও যতটা স ব খুঁিটেয় ⫒슕দিখ – 



১) মায়া/ব পা/চি কা – মূিতꨠ䘩িটর চার হাত। ি ভ  মু ায় একিট ⫒슕সাজা কের রাখা মৃতেদেহর ওপর দাঁিড়েয় রেয়েছ। মাথার ওপের ⫒슕খাঁপা।

গলায় হার, ⫒슕কামের ⫒슕গাট, হােত বাজুব  ও পােয় নূপূর। অিধকাংশ ⫒슕যািগনী মূিতꨠ䘩র অে ই এই অলংকার বা িকছু অন  অলংকার রেয়েছ। 

২) তারা – হাঁটু িকছুটা ভাঁজ কের মৃতেদেহর ওপর দাঁড়ােনা মূিতꨠ䘩। িট হাত। মাথার বাঁপােশ ⫒슕কশব ন। অে  িবিবধ অলংকার থম মূিতꨠ䘩িটর

মেতাই। 

৩) নমꨠ䘩দা – হািতর ওপর দাঁিড়েয় থাকা মূিতꨠ䘩িটর িট হাত। একিট হােত নরকেরািটর ⫒슕পয়ালা (কাপালা) মুেখর কােছ মেতা ধরা – ⫒슕যন র পান

করেছ। গলায় মু মালা ও সবꨠ䘩াে  অন ান  নানা গহনা।

৪) যমুনা– চার হাত। ওপেরর ডান হােত কাপালা। িবরাট এক ক েপর ওপের -পা ফাঁক কের দাঁিড়েয় রেয়েছ ( ত ািলধ ভ ী)। মাথার ওপর

⫒슕কাঁকড়া চু্ল (জটাম ল)। 

৫) শাি /কাি /ল ী/মানদা – ই হাত, পূণꨠ䘩 ুিটত পে র ওপর দাঁড়ােনা মূিতꨠ䘩, মাথার ওপের ⫒슕খাঁপা। থম মূিতꨠ䘩িটর মেতা গহনা ছাড়াও

নােগর মাথাওলা বাজুব  (নাগেকয়ূর), পরেন ময়ূর পালেকর ⫒슕ছাট ঘাগরা। চিলত ল ী মূিতꨠ䘩র সে  ⫒슕কানও িমলই পাই না। 

৬) বৃি /ি য়া/বা িণ – সমভ  মু ায় দ ায়মান ⫒슕দবীমূিতꨠ䘩র ই হাত। মাথার বাঁিদেক ⫒슕খাঁপার আকাের চুল িবন  রেয়েছ। মাথায় এবং িবিভ

অে  অলংকার। মূেল ⫒슕ঢউেয়র সাির। 

৭) অিজতা/⫒슕গৗরী/⫒슕 ম রী – সমভ  মু ায় কুমীেরর ওপর দ ায়মান ⫒슕দবীমূিতꨠ䘩র চারিট হাত। মাথার ওপের ⫒슕খাঁপা (িচগেনান)। অে  ⫒슕গাট,

হার, বাজুব , নূপূর ও মাথায় নানা অলংকার রেয়েছ। 

৮) ঐ ী/ই ানী – ত ািলধ মু ায় হািতর ওপর দাঁড়ােনা ⫒슕দবীমূিতꨠ䘩িটর ই হাত। ⫒슕খাঁপা মাথার ওপের আর িবিভ  অে  ও মাথায় অলংকার

রেয়েছ। 

৯) বরাহী – বরাহমুখী ⫒슕দবীর চারিট হাত। থম

⫒슕যািগনী মূিতꨠ䘩র মেতা ⫒슕দেহ অলংকার রেয়েছ।

তারসে  মুকুট এবং িকরীট। বাঁিদেকর এক

হােত কাপালা ও অন  হােত ধনুক। 

১০) রণবীরা/ প াবতী – সােপর ফনা আর

শরীের পা ⫒슕রেখ দাঁড়ােনা ভীষণদশꨠ䘩না এই ⫒슕দবীর

ই হাত। ডান হােত খড়্গ। গলায় মু মালা ও

মাথায় অলকা। মাথার ওপের ⫒슕খাঁপা। 

১১) মূরিত/অ ীবা – ি ভ  মু ায় উেটর ওপর

দ ায়মান বানরমুখী ⫒슕দবীর চার হাত।  

১২) 趰ᚶব বী – গড়ুড় পািখর িপেঠ দাঁড়ােনা

⫒슕দবীমূিতꨠ䘩র ই হাত। অিন সু র মুখ ী।

কুি ত ⫒슕কেশ সপꨠ䘩মুকুট। ⫒슕দেহও নানা অলংকার। 

১৩) বী পা/কালরা ী/প বরাহী – ি ভ

মু ায় বরােহর ওপের দ ায়মান অিন কাি

হাস মুখী ⫒슕দবীমূিতꨠ䘩র ই হাত। মাথার ওপর

সু র ⫒슕খাঁপািট। 

১৪) 趰ᚶবদ পা – ি ভ  মু ায় ঢােকর ওপর

দাঁড়ােনা মূিতꨠ䘩িটর িট হাত। মাথার ওপের ⫒슕খাঁপা। 

১৫) চিচꨠ䘩কা – ি ভ ভােব একিট পু ষ মূিতꨠ䘩র ওপের দাঁড়ােনা ⫒슕দবী মূিতꨠ䘩িটর ই হাত। উপুড় হেয় িটসুিট ⫒슕মের েয় থাকা পু ষ মূিতꨠ䘩িটর

মাথায় কুি ত চুল, ডানহােত একিট প কা  আর বুেক একিট কাটাির। 



১৬) মাজꨠ䘩াির/⫒슕বতািল – সমভ  মু ায় মৎেস র

ওপর দ ায়মান ⫒슕দবীর চার হাত। মাথার ওপের

⫒슕খাঁপা। গলায় মু মালা। শরীের অলংকারািদ

থম ⫒슕যািগনীর মেতাই। 

১৭) িছ ম কা – ি ভ  মু ায় িছ  নরম েকর

ওপর দ ায়মান ⫒슕দবীর চারিট হাত। নীেচর বাম

হােত ধরা ধনুক। মাথার ওপের ⫒슕খাঁপা। এখােন

িচরাচিরত িছ ম া ⫒슕দবী মূিতꨠ䘩র সে  পাথꨠ䘩ক

ল ণীয়। ⫒슕দবী িনেজ িছ ম ক নয়, বরং

িছ ম েকর ওপর দাঁিড়েয় রেয়েছ মূিতꨠ䘩িট।

এখােন নারীর অসহায়তার বদেল শি  কাশ

পাে । ায় সবকিট ⫒슕দবী মূিতꨠ䘩র ভাষ ই ⫒슕যন

এই শি র কাশ। 

১৮) বৃষবাহনা/িব বািসনী – স ুেখ একিট

⫒슕ছাট গতꨠ䘩 বা হামুখওলা হার মাথায় পা ⫒슕রেখ

দাঁড়ােনা বৃষমুখী রাগতদশꨠ䘩না ⫒슕দবীর িট হাত ও

মাথায় জটাম ল। 

১৯) জলকািমনী – ি ভ  মু ায় বৃহৎ একিট

দা িরর ওপর দ ায়মান ⫒슕দবীর ইিট হাত। মাথার ডানপােশ চমৎকার ⫒슕কশব । ⫒슕কামেরর গহনা এবং ⫒슕পাশাক ⫒슕বশ কা কাযꨠ䘩ময়। 

২০) ঘটভারা – অিন কাি  এই মূিতꨠ䘩িট নৃত ভ ীেত দ ায়মান। এই সে  মেন করা যায়, ওিড়ষার অন  ⫒슕য ⫒슕যািগনী মি রিট রািনপুর-

ঝিরয়ােল রেয়েছ তার সবকিট মূিতꨠ䘩ই নৃত ভ ীমায় দ ায়মান। শি শািলনী এই ⫒슕দবী মূিতꨠ䘩িট িসংেহর ওপর দাঁিড়েয় হােত মাথার ওপর হািত

তুেলেছ। হািতিট মুখ লুিকেয় রেয়েছ। 

২১) বীকারািল/কাকারািল – অিন কাি  ⫒슕দবীর মাথার ডানপােশ চমৎকার ⫒슕কশব । ডান পা তুেল বাম পােয়র থাইেয়র ওপর ই হােত শ

কের ধরা ⫒슕দেখ মেন হয় ⫒슕যন নূপূরিট িঠক কের পড়েছন। ভ ীিট ভারী চমৎকার। ⫒슕যন ী রািধকা, পােছ নূপূেরর শ  ⫒슕শানা যায় তাই কাপেড়

⫒슕বঁেধ রাখেছন। ⫒슕সই মুহূতꨠ䘩িট ⫒슕যন বাঁধা পেড়েছ অন কােলর জন । 

২২) সর তী – আমােদর ⫒슕চনা সর তী মূিতꨠ䘩 ⫒슕থেক এেকবােরই আলাদা এই ⫒슕দবী মূিতꨠ䘩িট একিট সেপꨠ䘩র ওপর দ ায়মান। ডান কাঁধ ⫒슕থেক একিট

তােরর বাদ য  (তুমু ) ⫒슕কানাকুিনভােব ঝুলেছ। মাথার ওপের চুল িল চালিচে র আকাের রেয়েছ। ⫒슕দবী বাম হােত  ⫒슕মাচড়াে ন।

এইখােন এেস একটু থমেক যাই। মেন পেড় যায় িবভূিতভূষেণর বড় ি য় একটা গ  –'⫒슕মঘম ার'। িবভূিতভূষেণর নানা গে ই তে র কথা বা

অতীি য় শি র কথা িফের িফের এেসেছ। এই গে  তাি ক ণাঢ ,  নােম এক ত ণ িশ ীেক ভুল বুিঝেয় তার বাঁিশর ⫒슕মঘম ােরর

রােগ ⫒슕দবী সর তীেক ব ী কের এই পৃথ踰ীেলােক। ⫒슕দবী আ িব ৃত হেয় সাধারণ নারী হেয় ওেঠন। গে র ⫒슕শেষ  িনেজ পাথর হেয়

িগেয়ও ⫒슕দবীেক তাঁর পূবꨠ䘩 প িফিরেয় ⫒슕দয়। ে র ⫒슕 িমকা সুন াও ⫒슕কানিদন জানেত পােরিন ⫒슕স কথা। ব িদন ে র জন  অেপ া কের

⫒슕শেষ স ািসনী হেয় িগেয় ⫒슕স মােঝ মােঝ ে  জ েলর মেধ  এক পাথেরর মূিতꨠ䘩েক ⫒슕দখেত ⫒슕পত।  

তাি ক এই সর তী-র মেধ  ⫒슕মঘম ােরর ⫒슕সই ⫒슕দবীেক খুঁেজ না ⫒슕পেয় মেনর মেধ  ⫒슕কমন একটা ধা া খাই ⫒슕যন! 

আবার এেগাই। পূজারী আমার অনুেরােধ -িতনবার ঘুের ঘুের সব মূিতꨠ䘩েক বারবার কের িচিনেয় ⫒슕দন। মি েরর ⫒슕যখােন ⫒슕রাদ এেস পড়েছ পা

রাখা যাে  না। মধ গগেণ থাকা সূেযꨠ䘩র তাপ কাপেড়র টুিপ ⫒슕ভদ কের মাথা ধিরেয় িদে । তবু অবাক হেত আ যꨠ䘩 হেত িক া িবি ত হেত

আমার আটকাে  না একটুও। 

২৩) িব পা – ি ভ পদ মু ায় ⫒슕ঢউেয়র ওপর দ ায়মান ⫒슕দবী মূিতꨠ䘩র ইিট হাত। মাথার ওপের ⫒슕খাঁপা। 

২৪) কুেবরী – পূণꨠ䘩 ুিটত পে র ওপর নৃত ভ ীমায় দ ায়মান ⫒슕দবীর ই হাত। পে র ওপের ⫒슕দবীর পােয়র সামেন রাখা সাতিট র কলস।



মুকুট ও িকরীিটধারণ করা ম েকর ডানপােশ চমৎকার ⫒슕কশব ন। অন ান  অলংকােরর সে  ⫒슕কামের একিট র খিচত ⫒슕গাট। 

২৫) ভ ুকা – ভ ুকমুখী এই ⫒슕দবীর ই হাত। অে  িবিবধ অলংকার। ডানহােত একিট ডম । মাথার ওপর চুেলর জটা। মূেল প লতা। 

২৬) নরিসংহী/িসংহমুখী – ⫒슕দবী িসংহমুখী ও চার হাত িবিশ । নীেচর িট হােত পা  ধরা রেয়েছ। মাথার ওপের িসংেহর ⫒슕কশেরর মেতা চুেলর

জটা বা জটাম ল। মূেল ⫒슕দবীর পােয়র কােছ পাতাসহ পাঁচিট ফুল। 

২৭) বীরজা – ি ভ  মু ায় প  কুঁিড় ও পাতার ওপর দ ায়মান ⫒슕দবীমূিতꨠ䘩র ই হাত। অিন সু র মূিতꨠ䘩র মাথার ডানপােশ ⫒슕খাঁপািট রেয়েছ। 

২৮) িবকটাননা – রাগত ভয়ালদশꨠ䘩না। ই হাত। উ ত ⫒슕ঠাঁট। মাথায় ⫒슕কাঁকড়া জটা চুেল সপꨠ䘩 মুকুট। 

২৯) মহাল ী – পূণꨠ䘩 ুিটত পে র ওপর দ ায়মান লাবণ ময়ী ⫒슕দবীমূিতꨠ䘩র ই হাত। গলায় সেপꨠ䘩র মালা। একহােত ব  এবং অন  হােত

ঢাল। মাথার ডানপােশ ⫒슕কশব ন। 

৩০) ⫒슕কৗমাির – ি ভ  মু ায় ময়ূেরর ওপর দ ায়মান লাবণ ময়ী ⫒슕দবী মূিতꨠ䘩র ই হাত। ডানহােত অ মালা। অন ান  ⫒슕যািগনীেদর মেতা অে

হার, ⫒슕গাট, নূপূর নানান অলংকার। বাঁ হােতর ঢালিট ⫒슕ভেঙ ⫒슕গেছ। মাথার ডানপােশ ⫒슕কশব ।

৩১) মহামায়া–পূণꨠ䘩 ুিটত পে র ওপর দ ায়মান ⫒슕দবীমূিতꨠ䘩িট আকাের-আয়তেন অন ান  মূিতꨠ䘩 িলর ⫒슕থেক িকছুটা বড়। দশিট হাত িচরাচিরত

গꨠ䘩ামূিতꨠ䘩র কথা মেন পড়ায়। মূিতꨠ䘩র পােয়র কােছ ⫒슕চৗেকা আকােরর শি িপঠ। মাথায় মুকুট ও িকরীট। গলায় অপ প সু র একিট হার।

র খিচত ⫒슕গাট, বাজুব  ও নূপূর। ামেদবী িহেসেব এখনও পুিজত হন মহামায়া। তাঁর নােমই মি েরর ানীয় নাম মহামায়া মি র ও সংল

পুকুরিটর নাম মহামায়া পু িরণী। কািলকা পুরােণ ⫒슕যািগনী মহামায়ার উে খ আেছ। 

পুেজার ঠ ালায় রিঙন কাপড় আর গাঁদা ফুেলর েপর আড়ােল এই ⫒슕দবী মূিতꨠ䘩েক ⫒슕দখা বতꨠ䘩মােন এেকবাের অস ব। তাই ⫒슕কৗতূহল রেয়ই যায়।

মহামায়ার আড়ােল চাপা পেড়েছন ⫒슕দবী রিতও। কাপড় একটু সিরেয় ⫒슕সই মূিতꨠ䘩িট ⫒슕দখান পুজারী। 

৩২) ঊষা/রিত – বল রাগাি ত মুখম ল। ই হাত। মাথায় জটাম ল। হাঁটু িকছুটা ভাঁজ কের দাঁড়ােনা। মূেল তীর-ধনুক হােত আর কাঁেধ

তূণীর িনেয় কামেদেবর মূিতꨠ䘩।  

৩৩) ককꨠ䘩রী – ি ভ  মু ায় কাঁকড়ার ওপর দাঁড়ােনা অিন কাি  ⫒슕দবী মূিতꨠ䘩িটর ই হাত। মাথার বামপােশ ⫒슕কশব ন। কােন, মাথায় নানা

অলংকার, ⫒슕কামের ⫒슕গাট ও গলায় হার। 

৩৪) সপꨠ䘩শা/িচ লা – ি ভ  মু ায় দাঁড়ােনা সপꨠ䘩মুখী ⫒슕দবীর চার হাত। অে  নানািবধ অলংকার। মূলিট ⫒슕ভেঙ ⫒슕গেছ তাই ⫒슕দবীর বাহন ⫒슕ক তা

আর ⫒슕বাঝা যায় না।  

৩৫) ⫒슕যাশা – ি ভ  মু ায় চারপায়াওলা খােটর ওপর দাঁড়ােনা ⫒슕দবী মূিতꨠ䘩র ই হাত। মাথার ওপর িকরীট আর জটামুকুট। 

৩৬) অেঘারা/趰ᚶবব তী – ি ভ  মু ায় িসংওলা ছাগজাতীয় াণীর ওপর দ ায়মান ⫒슕দবীর ই হাত। ভয়ালদশꨠ䘩না ⫒슕দবীর ই চ ু ⫒슕কাটর ⫒슕থেক

ায় ⫒슕বিরেয় এেসেছ। চুল মাথার ওপর ছড়ােনা। 

৩৭) ভ কালী/ কালী – সমভ  মু ায় দ ায়মান ⫒슕দবীর ই হাত। ডান হােত একিট তেরায়াল। বাহন কাক। জিটল ন াকরা ⫒슕পাশাক। মাথার

ওপের ⫒슕খাঁপািট অি িশখার ন ায়। 

৩৮) মাত ী/শীতলা/িবনায়িক/গেণশািন/গজাননা – ⫒슕দবীর ⫒슕পটেমাটা হািতমুেখা ⫒슕চহারা ⫒슕দখেল গেণেশর কথা মেন পড়েবই। তেব বাহন গাধা।

ই হাত আর মাথায় জটাজুট বা জটামুকুট। 

৩৯) িব বািলনী – ত ািলধ মু ায় ইঁ েরর ওপর দাঁিড়েয় ই হােত ধনুক ⫒슕থেক িতর ⫒슕ছাঁড়ার মুহূতꨠ䘩িট ⫒슕যন ি র হেয় রেয়েছ। বাঁ হােত ধনুকিট

ধরা। ডান হােত টান িদেয়েছন িছলায়। মাথার ডানপােশ চমৎকার ⫒슕কশব ন। 

৪০) অভয়া/বীরকুমারী – কাঁকড়ািবেছর ওপর নৃত রত ভ ীেত দাঁড়ােনা ⫒슕দবীমূিতꨠ䘩র চার হােতর ওপেরর িট হাত নােচর ভ ীেত উে ািলত।

অপ প ⫒슕দহভি মা। মাথায় জটা মুকুট। 

৪১) মােহ রী – ি ভ  মু ায় ষাঁেড়র ওপর দাঁড়ােনা ⫒슕দবীর চারিট হাত। অে  নানা অলংকার। মাথার ডানপােশ ⫒슕কশব ন। 

৪২) কামা ী/অি কা – ⫒슕বিজর ওপের রাখা ই চাকার ওপর হাঁটু মুেড় দাঁড়ােনা ⫒슕দবীর চার হাত। নীেচর ই হাত ই হাঁটুর ওপের রাখা।

ওপেরর ডানহােত একিট ডম । ⫒슕ভেঙ যাওয়া বাম হােত স বত একিট প । ⫒슕কশব ন মাথার ডানপােশ।  

 

৪৩) কামায়ণী – ি ভ  মু ায় ⫒슕মারেগর ওপর দ ায়মান ⫒슕দবীর ই হাত। অে  িবিবধ অলংকার। মাথার ডানপােশ ⫒슕কশব ন। 

৪৪) ঘটবাির – ি ভ  মু ায় িসংেহর ওপর দ ায়মান ⫒슕দবীর ই হাত। মাথার ওপের ⫒슕কাঁকড়া চুেল নানািবধ গহনা – কর  মুকুট। 

৪৫) িত – সমভ  মু ায় হলুদ বাটা রাখার পাে র ওপর দ ায়মান ⫒슕দবীর চারিট হাত। মূেল একিট ফুলদািনও রেয়েছ। মাথায় ফুেলর

মালা, গহনা ও মুকুট। ডানপােশ ⫒슕খাঁপা।  

৪৬) কালী – িচরাচিরত কালী মূিতꨠ䘩েক মেন করায় এক পােয়র তলায় িশব রেয়েছ বেলই। ⫒슕যািগনী মূিতꨠ䘩িট ি ভ  মু ায় দাঁিড়েয় আেছ। ই হাতই



অেনকটা ভাঙা। ⫒슕যািগনীর কােছ একিট ি শূল রেয়েছ। মাথার ওপের ⫒슕খাঁপা। পােয়র তলার পু ষ মূিতꨠ䘩িটর ি নয়ন। মাথায় মুকুট ও িকরীট।

একিট হাত মাথার তলায় রাখা। ি নয়ন বেলই িশব িহেসেব সনা করণ।  

৪৭) উমা – প  ফুেলর ওপর দ ায়মান অিন কাি  ⫒슕দবীর চারিট হাত। ওপেরর বাম হােত একিট নাগপাশা। নীেচর বাম হােত অভয় মু া।

মাথায় িকরীট ও জটামুকুট। 

৪৮) নারায়ণী – অিন কাি  ⫒슕দবী মূিতꨠ䘩র ই হাত। বাম হাত মূেল রাখা একিট মদ ভাে র ওপের রাখা। ডান হােত তেরায়াল। মূেল

একিট ⫒슕কানাকৃিত ঢাকা িবিশ  মািটর পা  রেয়েছ। ⫒슕দবীর মাথায় টায়রা, অে  িবিবধ অলংকার। মাথার ডান পােশ ⫒슕কশব ন। 

৪৯) সমু ী – ি ভ  মু ায় শে র ওপর দ ায়মান ⫒슕দবীর ই হাত। মাথায় টায়রা ও বামপােশ ⫒슕খাঁপা। অে  িবিবধ অলংকার। 

৫০) া ণী – ⫒슕দবীর িতনিট মুখ ও চার হাত। আমার মেন হেয়েছ ার আদেল চারিট মুখই হয়ত ভাবা হেয়িছল। ⫒슕পছেনর মুখিট িক ⫒슕দখা

যাে  না? মূিতꨠ䘩র মাথায় িকরীট আর জটামুকুট। ল ণীয়, িলে  ী হওয়া সে ও া ণ হওয়ার জন  গলায় 趰ᚶপেত রেয়েছ। অে  িবিবধ গহনািদ।

মূেলর ডানিদেক একিট িসংহ সি ত রেয়েছ। ⫒슕দবীর বাহন বই। 

৫১) ালামুখী – ি ভ  মু ায় আটিট পায়াওলা াটফেমꨠ䘩র ওপর দাঁড়ােনা ⫒슕দবীর ই হাত। মুখিট ⫒슕কানও প  সদৃশ, যিদও ⫒슕ভেঙ যাওয়ায়

⫒슕বাঝা কিঠন। খাড়া িট কান পােশ উঁচু হেয় আেছ। মাথার পােশ জটাওলা চুেল িট িবনুিন বাঁধা রেয়েছ। 

৫২) আে য়ী – ⫒슕দবীর ই হাত। মাথার ওপের ⫒슕তালা ডান হােত তেরায়াল। অে  িবিবধ অলংকার। ⫒슕পছেন আ েনর িশখা। 

৫৩) অিদিত - সমভ  মু ায় পায়রার ওপর দাঁড়ােনা ⫒슕দবীর ই হাত। মাথার ওপের ⫒슕খাঁপা। 

৫৪) চ কাি  – ি ভ  মু ায় চার পায়া িবিশ  কােঠর খােটর ওপর দাঁড়ােনা ⫒슕দবীর ই হাত। অে  নানািবধ অলংকার। মাথার ডানপােশ

⫒슕কশব ন। 

৫৫) বায়ুেবগা – ি ভ  মু ায় ী ইয়ােকর ওপর দাঁড়ােনা অিন কাি  ⫒슕দবীর ই হাত। অে  নানািবধ অলংকার। মাথার ওপের অপ প সু র

⫒슕খাঁপা। 

৫৬) চামু া – ি ভ  নৃত রত মু ায় ক রী মৃেগর ওপর দ ায়মান অ ুতদশꨠ䘩না ⫒슕দবীর চার হাত। ওপেরর হােত মাথার ওপের একিট িসংহ

তুেলেছন। নীেচর বামহােত কাটাির, ডানহােত কাটা মু । গলায় নরমুে র মালা। ⫒슕দবীর ⫒슕দহ অি চমꨠ䘩সার, ন িট ঝুলেছ। 

৫৭) মা িত – ি ভ  মু ায় িসেঙল হিরেণর ওপর দ ায়মান ⫒슕দবীর ই হাত। অে  নানািবধ অলংকার। মাথার ওপের চুল অি িশখার মেতা। 

৫৮) গ া – ি ভ  মু ায় মকেরর ওপর দ ায়মান ⫒슕দবীর চার হাত। ওপেরর ডান হােত একিট প লতা ধরা। নীেচর বামহােত একিট নাগপাশা।

অে  িবিবধ অলংকার। মাথার ওপের ⫒슕খাঁপা। 

৫৯) ধূমাবতী/তািরনী – সমভ  মু ায় হাঁেসর ওপর দ ায়মান ⫒슕দবীর ই হােত কুেলা। মাথার ওপের ⫒슕খাঁপা। 

৬০) গা ারী – সমভ  মু ায় অে র ওপর দ ায়মান ⫒슕দবীর ই হাত। মাথার বামপােশ ⫒슕কশব ন। ⫒슕দবীর প াৎপেট একিট কদ বৃ । 

মি েরর নীেচর অংেশর ৬০ িট কুঠুিরেত ষাটিট ⫒슕যািগনী মূিতꨠ䘩 রেয়েছ। বািক চারিট ⫒슕যািগনী মূিতꨠ䘩 ও চারিট 趰ᚶভরব মূিতꨠ䘩র অব ান মি েরর ⫒슕কে

একটু উঁচুেত অবি ত ⫒슕গালাকার চ ীম প বা ⫒슕যািগনী ম েপ। বলা হয় ⫒슕কানও একসময় এই ম েপ নৃত রত নটরাজ মূিতꨠ䘩 পূিজত হত। িক

এখন তার ⫒슕কানও অি  ⫒슕নই। এরমেধ  ৬১ তম ⫒슕যািগনী সবꨠ䘩ম লার কুঠুিরিট ফাঁকা। এই িনেয় নানা মুিনর নানা মত রেয়েছ। 

৬২) অিজতা – ি ভ  মু ায় নৃত রত ভ ীেত হিরেণর ওপর দ ায়মান ⫒슕দবীর চার হাত। মাথার ওপর ⫒슕খাঁপািট অি িশখার ন ায়। 

৬৩) সূযꨠ䘩পু ী – চল  ⫒슕ঘাড়ার ওপর দ ায়মান লাবণ ময়ী ⫒슕দবী মূিতꨠ䘩র চার হাত। এক হােত ধনুক। অন  হােত তূণীর ⫒슕থেক িতর বার করেছন।

মাথায় িকরীট। অে  নানািবধ অলংকার। 

৬৪) বায়ুবীণা – নৃত রত ভ ীেত কােলা হিরেণর ওপর দ ায়মান ⫒슕দবীর ই হাত। মাথার ডানপােশ ⫒슕খাঁপা। অে  িবিবধ অলংকার যার মেধ

趰ᚶবিশ পূণꨠ䘩 কােনর িরং 'কাপা'। মূেল িট ফুলদািন রেয়েছ। 

চ ীম েপই রেয়েছ চার 趰ᚶভরব মূিতꨠ䘩। ম েপর দি ণ-পূবꨠ䘩 ⫒슕কােণর কুঠুিরেত রেয়েছ একপদ বা অৈজকপদ 趰ᚶভরব। পূণꨠ䘩 ুিটত পে র ওপর

একপােয় দাঁড়ােনা 趰ᚶভরব মূিতꨠ䘩িটর উ ꨠ䘩িল । মাথার ⫒슕পছেন আেলার বলয়। মাথায় িকরীট, গলায় নরকেরািটর মালা, হােত সপꨠ䘩বলয় আর পােয়

সপꨠ䘩েকয়ূর। অ শ ািদ খড়্গ, ঢাল আর মােছর কাঁটা। মূেল জন ⫒슕দহর ী ঢাল-তেরায়াল িনেয়। ি তীয় 趰ᚶভরেবর দশিট হাত। িব প াসেন

বেস রেয়েছন। উ ꨠ䘩িল । মাথায় িকরীট এবং অ মালা, কাপালা ও াম হােত। মাথার আেলাক বলেয়র ওপের ই উড়  নারী মূিতꨠ䘩। মূেল

নারী ⫒슕দহর ীেদর হােত শাঁখ এবং কাপালা। তৃতীয় 趰ᚶভরবও ায় ি তীয় 趰ᚶভরেবর ন ায়। পাথꨠ䘩ক  হল, এর অে  নানািবধ অলংকার। হােত

অ মালা ছাড়াও ঢাল, ডম  ও ি শূল। মূেল থাকা নারী ⫒슕দহর ীেদর ভয়াবহ মুখ ী, হােত ধুমা  কাপালা। চতুথꨠ䘩 趰ᚶভরবও ায় ি তীয় ও

তৃতীয় 趰ᚶভরেবর মেতাই। পাথꨠ䘩ক  হল, এর হােত ধুই ডম  ও অ মালা। মূেল একিট পু ষ ও একিট নারী ⫒슕দহর ী। নারী ⫒슕দহর ীর হােত

তেরায়াল ও কাপালা। পু ষ ⫒슕দহর ীিট েয় রেয়েছ যার করতেলর ওপর 趰ᚶভরেবর ডান পা রাখা রেয়েছ। 



মি েরর বাইের দরজার পােশ ই ারপাল ⫒슕তা আেছই। ⫒슕ঢাকার গিলর পােশও িট পু ষ মূিতꨠ䘩 রেয়েছ। আর মি েরর বাইেরর গােয় রেয়েছ

নয় কাত ায়ণী। এই পিরচািরকারাও মি র র া করেছ। উিচত িছল বাইেরটা ⫒슕দেখ িনেয় ⫒슕ভতের ⫒슕ঢাকা। িক  মি েরর পাথর েলা ⫒슕রােদ এমন

⫒슕তেত িছল ⫒슕য ায় এ ােদা া ⫒슕খলার ভ ীেত লািফেয় লািফেয় ⫒슕ভতের ঢুেক পেড়িছলাম। বার েয়ক মূিতꨠ䘩 িচনেত িচনেত খািল পা অেনকটাই

গরম সেয় ⫒슕ফলল। অতএব গিল িদেয় ⫒슕বেরােত যাই। পূজারীেক সে  িনেয়ই ⫒슕বেরাই। গিলর মেধ  ভয় র ⫒슕দখেত পু ষ মূিতꨠ䘩 িট কারা জানেত

চাই তাঁর কােছ। আমার বাম হােত অথꨠ䘩াৎ ⫒슕ঢাকার সমেয় ডান হােতর মূিতꨠ䘩িট কাল 趰ᚶভরেবর। আর অন িট 趰ᚶবকাল 趰ᚶভরব। জেনরই ক ালসার

⫒슕চহারা, মাথায় জট পাকােনা চুল আর লড়াকু ভ ী। কাল 趰ᚶভরেবর ডান হােত একিট কাপালা আর 趰ᚶবকাল 趰ᚶভরেবর বাম হােত একিট নরমু ।

কাল 趰ᚶভরেবর মূিতꨠ䘩র মূেল একিট ফুলগাছ, একিট ⫒슕শয়াল আর কাটাির ও কাপালা হােত জন পিরচারক। 趰ᚶবকাল 趰ᚶভরেবর পিরচারক জেনর

মেধ  একজন র পােন ব  আর আেরকজেনর হােত িট কাপালা। 

মি ের ⫒슕ঢাকার দরজার পােশ ই পু ষ ারপাল। জেনরই ই হাত এবং মূেল প লতা। দি েণর ারপােলর কােন অলংকার। উ েরর

ারপােলর একটু ⫒슕মাটােসাটা রাগী ⫒슕চহারা। বাঁ হােত একিট কাপালা। 

এবাের নব কাত ায়ণীেদর ⫒슕দিখ ঠাঠা ⫒슕রা ুর সইেয় সইেয়। হালকা হলুদ রেঙর বািলপাথের মূিতꨠ䘩 িল আড়াই ⫒슕থেক ায় িতন ফুট পযꨠ䘩  ল ায়।

অিধকাংেশরই ই হাত আর দাঁিড়েয় রেয়েছ িছ  নরমুে র ওপের। থম কাত ায়ণীর ডান হােতর তেলায়ার উেঠেছ মাথার ওপের। হােত ⫒슕সানার

চুিড়, গলায় হার। মূেল ই পিরচারক াম বাজাে । ি তীয় কাত ায়ণীর অে  বাজুব , হার ও নূপূর। মাথার বাঁপােশ ⫒슕খাঁপা। ডানিদেক এক

পিরচারক মাথায় ছাতা ধেরেছ। মূেল একিট ⫒슕শয়াল ও একিট কুকুর। তৃতীয় কাত ায়ণীর ডান হােত কাটাির, বাম হােত কাপালা। ডানিদেক

এক পিরচািরকা মাথায় ছাতা ধেরেছ। মূল ি তীয় কাত ায়ণীর অনু প। চতুথꨠ䘩 কাত ায়ণী ায় তৃতীয় কাত ায়ণীর মেতাই। পাথꨠ䘩ক  হল, এর

মাথার ডানপােশ ⫒슕খাঁপা, হােত অ মালা। মূেল এক পিরচািরকা কুকুরিটেক খাওয়াে । প ম কাত ায়ণী ায় ি তীয় কাত ায়ণীর ন ায়।

এখােন ধু পিরচারেকর বদেল পিরচািরকা মাথায় ছাতা ধেরেছ তৃতীয় ও চতুেথꨠ䘩র মেতা। ষ  কাত ায়ণী অেনকটাই চতুথꨠ䘩 কাত ায়ণীর মেতাই।

পাথꨠ䘩ক  বলেত এর ডানিদেক একিট গাছ রেয়েছ আর পিরচািরকািট ছাতার বদেল মাথার ওপর চাঁেদর কলা ধেরেছ। কাত ায়ণী সাত ও আট

উভেয়ই ব  কাত ায়ণী িতেনর মেতা। নবম কাত ায়ণী বািক আটজেনর ⫒슕থেক িকছুটা ⫒슕ছাট আকােরর। অেনকটা থম কাত ায়ণীর মেতাই।

পাথꨠ䘩ক  হল নবম কাত ায়ণী ন , রাগত ⫒슕লাচনা, হােত একিট ধনুকও রেয়েছ। পিরচারক বা পিরচািরকা ⫒슕নই। আর মূেল ইিট িশয়াল।

িলখিছলাম-আঁকিছলাম-ভাবিছলাম...

িশ ী নই। তবু বই ⫒슕দেখ ⫒슕যািগনীেদর িকছু িবেশষ 趰ᚶবিশ  আঁকার ⫒슕খয়াল চাপল মাথায়। 趰ᚶবিশ  বলেত হােত, গলায়, মাথায়, কােন, পােয়

নানারকম অলংকার, মাথার চুেল ⫒슕কশব ন আর ⫒슕খাঁপার 趰ᚶবিচ , ⫒슕পাশােকর ধরণধারন। গহনার যা বাহার সিত  িপ িস চ  কী অ িল জুেয়লাসꨠ䘩

⫒슕কাথায় লােগ! তাও অ ই আঁকেত পারলাম। একটা ⫒슕লখায় কতই বা আর ⫒슕দওয়া যায়, খািনকটা ধারণা ছাড়া। 
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িলখিছলাম, আঁকিছলাম, ভাবিছলাম। ডুেব িছলাম ⫒슕বশ কেয়কিদন। আসেল থম ⫒슕দখা এই ⫒슕যািগনী মি রিট আমার মেন ⫒슕বশ নাড়া িদেয়িছল।

ভারতবেষꨠ䘩র াচীন সভ তা যা ািবড় সভ তা নােম পিরিচত তােত নারীেক স ান করার একটা থা িছল। পরবতꨠ䘩ীকােল িবেদিশ অনু েবশ যত

ঘেটেছ তেতা নারীর অবমূল ায়ণ ঘেটেছ সমােজ। এখনও গꨠ䘩া বা কালী মূিতꨠ䘩র মেধ  শি ময়ী েপ নারীেক পুেজা করার রীিত রেয়েছ িক

বা েব তােক অেনকটাই শি হীনা বেলই িবেবচনা কের ⫒슕নওয়া হয়। ⫒슕যন আিথꨠ䘩ক াধীনতা আর ⫒슕পাশােকর ষতাই নারী মুি র একমা

উপায়। অথচ মা  প াশ-একেশা বছর আেগও ⫒슕য নারীরা লািঠ ⫒슕ছারা ⫒슕খলায় ও াদ িছেলন, অনায়ােস হািরেয় িদেতন ডাকাতদলেক

⫒슕পশীশি েত অথবা বুি ম ায় অথবা িবেদিশ শাসক কী াধীন ⫒슕দেশর সরকােরর অন ােয়র িব ে  গেজꨠ䘩 উঠেতন তাঁেদর অিধকাংশই ⫒슕সই অেথꨠ䘩

অথꨠ䘩ৈনিতক াধীন িছেলননা এবং ⫒슕পাশাক িনেয় বা িনেজেক অেন র ⫒슕চােখ সু র িতপ  করার জন  সেচতন িছেলন না। বরং একেশা-⫒슕দড়েশা

বছর আেগ যখন শািড়র সে  াউজ বা অ বꨠ䘩াস ব বহার করার চল িছল না অথবা নােমর পােশ পদবী ব বহার করার অনুেমাদন িছল না, ⫒슕সই

িনেয় তাঁরা লেড়েছন সমাজ-সং ােরর িব ে । শি ময়ী, বুি মতী এইসব নারীরাই িচরকােলর আধুিনকা। 

⫒슕যািগনী পুেজা ⫒슕কন ভারতবেষꨠ䘩 বারবার কের আড়ােল চেল ⫒슕গেছ বা একটা রহস ময় ভেয়র সৃি  কেরেছ তার মূেলও রেয়েছ হয়ত নারীর িত

অবমাননার কট অথবা  ধারণা। ডািকনী-⫒슕যািগনী িনেয় চিলত গে  বা থায় তােদর সু রী, ⫒슕যৗনতার িত িব এবং িহং

মানিসকতার ⫒슕দখােনা হয়। অথচ ⫒슕যািগনী মূিতꨠ䘩 িল অপূবꨠ䘩 লাবণ ময়ী আকষꨠ䘩ণীয় ⫒슕দহ বা কখনও ভয়ানক ⫒슕চহারা িনেয়ও িক  লাস ময়ী -

⫒슕যৗনতা, ভীিত অথবা বীভৎসতার তীক নয়। এভােব সমাজ তােক উপ ািপত কেরেছ। যােত ভারতবেষꨠ䘩র নারীর শি ময়ী সিত কােরর পিট

িতি ত না হয়। 
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িক  আসেল মূল ভাবনা িক এই ক না িনমꨠ䘩ােণর সময় সিত ই তাই িছল নািক শি ময়ী নারীেক, ⫒슕য নারী জ  ⫒슕দয়, পালন কের, র া কের

তােক স ান কেরই করা হেয়িছল? আবার এও মেন হেয়েছ, ⫒슕যন কত যুগ আেগর পু ষ শািসত সমােজর অিভশােপ শি ময়ী নারী ু াকার

মূিতꨠ䘩 েপ বাঁধা পেড়িছল কােলা পাথর-মািটর আবরেণ। এেককটা ভ ী ⫒슕যন এক একটা মুহূতꨠ䘩 রচনা কেরেছ। ⫒슕য মুহূেতꨠ䘩 তােদরেক ⫒슕যন বলা

হেয়িছল, াচু। তারপর ⫒슕কেট ⫒슕গেছ অন কাল। এই অন কাল ধেরই তারা অেপ া কের আেছ ে র মেতা কৃত মানুেষর, যার বাঁিশর সুর

তােদর বাঁধেব না। মুি  ⫒슕দেব িচরকােলর মেতা। 

ঐিতহািসক বা গেবষক ⫒슕কানটাই নই, পড়ােশানাও খুব সামান ই। অনুভূিত ⫒슕থেক যা সত  বেল উপল  হয় তাই িলিখ, িলেখ যাই। া ণী

মূিতꨠ䘩েত গলায় 趰ᚶপেতর উপি িত ধেমꨠ䘩 নারী-পু েষর সমানািধকােরর কাশ করেছ। এর ব  বছর পর লালন ⫒슕গেয়িছেলন, 'বামুন িচিন 趰ᚶপেত

মাণ, বামিন িচিন কী কাের?' অথꨠ䘩াৎ মধ যুেগ এেস া ণ হওয়া সে ও ⫒슕মেয়েদর 趰ᚶপেত পরার অনুেমাদন শাে  বা সমােজ আর িছল না। ধু

নারীই বা বিল ⫒슕কন? ⫒슕যািগনী সর তীর মূিতꨠ䘩িট ⫒슕দখেল া েজ ার বা িহজেড়েদর কথা মেন আেস। এখােন বাইের ⫒슕থেক ⫒슕দেখ নারী শরীের ⫒슕য

পু ষািল ভাব কাশ পাে  তার জন  ⫒슕দবীর মেধ  ⫒슕কানও সংেকাচ নয়; শি ময়ীর একটা অহংকার ফুেট উঠেছ ⫒슕গাঁফ চুমড়ােনার মেধ । আবার

⫒슕কানও ⫒슕কানও ⫒슕যািগনীর মুখম ল প র ন ায় বা িবিভ  মূিতꨠ䘩র সে ই প র উপি িত ল  করা যাে । এে ে ও মেন হেয়েছ 'প ' শ টা ⫒슕য

অনুভূিতেত আমরা চট কের ব বহার কের ⫒슕ফিল এখােন তা করা হয়িন। নারীর মেতাই প র ানও স ানীয়। াচীন অেনক সভ তােতই ⫒슕কানও

⫒슕কানও প েক ⫒슕দবতা ােন পুেজা করা হত। আরও একটা  জােগ মেন। ⫒슕মাট ছিট ধান পু ষ মূিতꨠ䘩 বা 趰ᚶভরেবর মেধ  মি েরর অভ েরর

চারিট 趰ᚶভরেবর মূিতꨠ䘩রই উ ꨠ䘩িল  ⫒슕কন? এখােন িক নারী নয়, পু ষেকই ⫒슕যৗনতার িচ  বেল মেন করা হেয়েছ? 

এই সবই আমার িনজ  ভাবনা-ক না। িফের আসেত আসেত মেন হল কখনও িদেনর ⫒슕শেষ একলা এখােন আসব। স া ⫒슕নেম আসেব।

পূজারীরাও িফের যােব। বৃি েভজা পূিণꨠ䘩মা রােত কােলা ⫒슕মেঘর ফাঁক িদেয় চাঁেদর আেলায় মায়াময় হেয় উঠেব িনজꨠ䘩ন াম  া র। ⫒슕জাছনার

আেলা ⫒슕মেঘর কােলা ছায়ার সে  ⫒슕খলা করেব পু িরণীর জেল। খুব কােছই ⫒슕কাথাও ে র বাঁিশেত বাজেব ⫒슕মঘম ার রাগ। ⫒슕সই আেলায় আর

সুের অিন কাি  ⫒슕যািগনী মূিতꨠ䘩রা ⫒슕যন াণ িফের পােব এেক এেক। খেস পড়েব এত যুেগর মািট-পাথেরর ব ন। 

কৃত তা ীকার – Sixty Four Yogini Temple Hirapur by Suresh Balabantaray এবং িবিভ  ওেয়বসাইট।

'আমােদর ছুিট' আ জꨠ䘩াল মণ পি কার িত াতা-স াদক দময় ী দাশ  ⫒슕নশায় ⫒슕লখক,

ামিণক, মণসািহত  গেবষক। কািশত বই - 'অবলা বসুর মণকথা' (স িলত এবং

স ািদত)
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আকাশ ভরা জল - ৃিতর নায়া া

অিনি তা চ বত訾ী

~ নায়া ার তথ  ~ নায়া ার আরও ছিব ~

দূর 皖甕থেক 皖甕শাঁ 皖甕শাঁ কের 皖甕কান আওয়াজ 皖甕ভেস আসিছল। একটু একটু কের মানুেষর বাঁধ 皖甕ভেঙ 皖甕কানমেত সামেন এেগােতই 皖甕লাহার শ

皖甕বড়াজাল। উে ািদেক পৃিথবী িবখ াত নায়া া ফলস,তার অিব া  জলধারা 皖甕কাথা 皖甕থেক 皖甕কাথায় বেয় চেলেছ 皖甕ক বলেত পাের,আর নীেচ

রেয়েছ মৃতু র মত গভীর খাদ। িমউিজেকর সে  তাল 皖甕রেখ নানান আেলার বণ訾 টা এক িবশাল জলরািশেক ধু শ訾 করেত চাইেছ। 皖甕চােখর

সামেন 皖甕যন আকাশ ভরা জল। ধুই এক অপূব訾 মু তা ... 

িনেজর 皖甕দশ 皖甕থেক দূের আিছ দীঘ訾িদন। থম ঢাকা 皖甕থেক কলকাতা,তারপর সীমানা ছািড়েয় সুদূর আেমিরকা! পুরেনা িদেনর িসেনমােত িবেলত

যাওয়ার মত িবশাল িকছু একটা ব াপার িছল 皖甕সই থমবার আেমিরকা যা ার পালােত।  

আমােদর 皖甕ছাটেবলায় 皖甕বড়ােনার মােন িছল কলকাতা নয় "ইি য়া" যাওয়া। ইি য়া আর ঘুেরিফের 皖甕দখা হলনা। ঢাকায় আমােদর 텖䅕শশেব

জীবেনর খুব কাছ 皖甕ঘঁেষ ঘুরেত যাওয়া বা 皖甕বড়ােনার মত িবষয় েলা চাপা পেড় 皖甕যত! অিভভাবকেদর সাব訾 িণক তৎপরতায় িন পায় 텖䅕পি ক

াণ 皖甕সঁিধেয় 皖甕যত নালক িকংবা ক াবতীর কািহিনেত। তারপর ঘুেমর মেধ  皖甕সইসব গে র 皖甕দেশ যাওয়া। 皖甕ছাটেবলার 皖甕সই ঘুেমর 皖甕ভতর যা া

সিত  হেয়িছল একিদন - দািজ訾িলং এর ঘুম 皖甕 শন-এ। না জািন এরপর কতবার পাহােড় পাহােড় ঘুেরিছ আিম,পা িভিজেয়িছ সমুে । 皖甕ভজা বষ訾ায়

পাহােড়র বুেনাফুেলর গে রা আর 皖甕মেঘর 皖甕ধাঁয়ায় 皖甕ঢেক থাকা পাহাড় 皖甕য গ訾ীয় সুখ এেন িদেয়িছল 皖甕স কথা আর কােক 皖甕বাঝাই! 皖甕লােলগাঁওর

সে  নামা িবেকেল িটলার ওপর 皖甕নপািল 皖甕মেয়র 皖甕সই গরম চা আজ ব মূেল র... 

皖甕মেঘর ওপর িদেয় উেড় 皖甕যেত 皖甕যেত গ েব র কথা ভাবিছ। িবমানবালার সদ  আনা কিফ 皖甕ঘার 皖甕ভেঙ িদল আমার। 皖甕 েনর জানলা িদেয় বাইের

皖甕দখিছ িনখাদ এক তােক। 皖甕মেঘর িবছানা,না না ওই 皖甕তা 皖甕দখিছ িসংেহর িকংবা মানুেষর মুখ, 皖甕খলনা? 皖甕মঘ 皖甕দখাও খুব ভােলা 皖甕মিডেটশন

হেত পাের। 皖甕দখেত 皖甕দখেত 皖甕সই 皖甕দখা-না 皖甕দখার িব য় িনেয়ই 皖甕পিরেয় যাই নদী, পাহাড়, আটলাি ক সমু  আরও কত কী! এেকর পর এক

সীমানা িডিঙেয় এেকবাের 皖甕পৗছলাম 皖甕কান এক আ য訾 দীেপর 皖甕দেশ। নায়া া জল পাত এর পটভূিমেত।  

পৃিথবীর িবখ াত এই দশ訾নীয় ানিট িনউইয়ক訾-

এ। উ র আেমিরকার 皖甕সরা আকষ訾ণ েলার

মেধ  নায়া া অন তম। তখনও বুঝেত পািরিন

皖甕য 皖甕কানও িবেশষ অিভ তার অংশীদার হেত

চেলিছ। জনসমুে  ভাসমান এই শহের নায়া া,

আমার 皖甕দখা 皖甕সই থম 皖甕কানও িব য়! 皖甕ক

বলেব ায় ১২০০০ বছর আেগ বরফ গেল গেল

নায়া া নদী 텖䅕তির কেরেছ এই জল পােতর।

ইিতহাস বলেছ ১৬৭৮ থম ফাদার লুইস

皖甕হিনিপন এই িবশাল আকৃিতর জল পাত 皖甕দেখ

মু  হন এবং তাঁর শহর াে  িফের িগেয় তাঁর

মণকািহিন "দ  িনউ িডসকভাির" ে র

মাধ েম পি িম 皖甕দেশর মানুেষর কােছ এর

皖甕সৗ য訾েক 皖甕পৗেছ 皖甕দন। পরবত訾ীকােল

আেমিরকার অন তম াচীন এই 皖甕 ট পাক訾

১৮৮৫ সােল ঐিতহািসক সংরি ত জায়গা

িহেসেব িত া পায়। ীে  皖甕তা বেটই এমনিক

শীেতর সময়ও 皖甕 ােজন নায়া া 皖甕দখেত পৃিথবীর িবিভ  া  皖甕থেক মানুষ িভড় কেরন। 皖甕সেকে  ৩১৬০ টন জল বািহত এই পাত 皖甕যেকানও

সময় পকথার জগতেক মেন কিরেয় িদেত পাের। িনউইয়ক訾 সহ কানাডা শহের এই নদীর অবদােন িব ৎ উৎপাদন সহ িফশািরর িবপুল সার

ঘেটেছ। ১৯৯৬ সােল নায়া া কিরেডারেক আ জ訾ািতক 'ই ট訾 া  বাড訾 এিরয়া' বা আইিবএ িহেসেব ীকৃিত 皖甕দওয়া হেয়েছ। নায়া া নদী

আেমিরকা আর কানাডা িট 皖甕দেশর মাঝখােন অবি ত। ই পাের ই 皖甕দশ, িক  এপার ওপার করেত িভসার েয়াজন হয়। তাই পয訾টেকরা

উভয় া  皖甕থেকই েদশেক দূর 皖甕থেক 皖甕দেখ। অেনেকই বেল থােকন,কানাডার া  皖甕থেকই নািক নায়া ার আসল 皖甕সৗ য訾 皖甕দখেত পাওয়া যায়।

"হস訾 সু","আেমিরকান ফলস" এবং " াইডাল 皖甕ভইলস" িতন িদক 皖甕থেক িতনিট আলাদা অংেশ জল পাতিট িব ৃত। আ েয訾র িবষয়,িবপদজনক

মেন হেলও নায়া ার 皖甕বিশর ভাগ এলাকা পােয় 皖甕হঁেট ঘুের 皖甕দেখ 皖甕নওয়া যায়। কতৃ訾প  তােদর িনঁখুত কম訾দ তায় ১৬৭ ফুট উ তার এই

পাতিটেক িসঁিড় িদেয় মুেড় িদেয়েছ পাশ 皖甕থেক। িসঁিড় িদেয় উঠেত উঠেত 皖甕 িকং করার অনুভূিতও হেত পাের। এি ল 皖甕থেক আগ  খুব ভােলা

সময় নায়া া মেণর জন । অে াবর-নেভ ের এই ফলস-এর 皖甕বিশরভাগ 皖甕 াত েলা ঠা ায় জেম যায়। পুেরাপুির 皖甕থেম না 皖甕গেলও 皖甕বিশরভাগ

অংশই সাদা বরেফ জেম িগেয় িভ  দৃশ  রচনা কের িনঃসে েহ। 

িদনিট িছল ৫ই জুলাই। আেমিরকার ইি েপনেড  皖甕ডর জন  সা ািহক ছুিটর মর ম। সে  হেয় এেসিছল। সারািদন ওয়ািশংটেনর রা ায়

িভনেদেশর াধীনতার রিঙন পদযা ােক 皖甕দখা এবং নায়া ার জন  ব াকুলতা িছল থম 皖甕থেকই। সে  বলেত তখনও িদেনর আেলা আেছ িকছুটা

= 'আমােদর ছু鈴' বাংলা আ�জ絳僧াল �মণপিকায় আপনােক 덞鱳াগত জানাই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আম훖훾ণ রইল =

http://amaderchhuti.com/
http://amaderchhuti.com/info/usa.php#niagara
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=164


আর ঠা া ফুরফুের হাওয়া আমােদর াি

অেনকটাই কিমেয় িদেয়িছল। রা ার পাশ

জুেড় অসংখ  মানুষ,তােদর রংেবরেঙর 皖甕পাশাক,

াধীনতার 皖甕ফ ুন, মািক訾ন পতাকা - 皖甕যন

সাব訾জনীন উৎসব! একটা িবশাল িবি ং জুেড়

এিশয়ান নানা খাবােরর 皖甕দাকান। ইিতউিত গলা

হাঁিকেয় নানা জাতীয় 皖甕দশীয় ফুড ল। কাবাব,

িবিরয়ািন, 皖甕রাল ইত ািদ দৃি  আকষ訾েণর জন

তৎপর। কলকাতার পয訾টেকরা হঠাৎ কের 皖甕ভেব

িনেতই পােরন ধম訾তলার 皖甕কান অেচনা াে

এেস পেড়েছন হয়ত!  

অবাক হবার পালা সামলােত সামলােতই িকছুটা

এিগেয় রা ার উে ািদেক সুসি ত, মেনারম

সবুেজর সুউ  পাক訾। এতটাই 皖甕গাছােনা 皖甕য

হাঁটেত 皖甕গেলও অ ি  হি ল, মেন হি ল

皖甕বমানান 皖甕কউ এেস 皖甕গিছ 皖甕বাধহয় ভুল

জায়গায়। এখান 皖甕থেকই  হল "িদ 皖甕 ট

নায়া া ফলস" এর এলাকা। আমােদর 皖甕চােখ মেন দা ণ িব য়! থম নায়া া দশ訾ন। 

皖甕গাধূিল 皖甕যন বৃি  皖甕ভজা ছে  আমােদর সবার 皖甕চােখ,মেন, দেয়। অ কার 皖甕নেম এল িকছু ণ পেড়ই। নায়া ায় তখন সেব সে , আকাশ 皖甕ফেট

পড়েছ আতসবািজেত। 皖甕ফান, ক ােমরা কখন া  হেত হেত ব  হেয় 皖甕গেছ। আমােদর কােরা ঁশ 皖甕নই। অ নিত মানুষ রা ায় আকােশর

আেলার 皖甕খলা 皖甕দখেত ব ।  

এখােন থাকার জন  রেয়েছ িবিভ  নামী দামী

皖甕হােটল, িরসট訾। িবিভ  টু র 皖甕কা ািনর বাস

প ােকেজও, াইট-এ বা িনজ  গািড়েত, 皖甕র াল

গািড় িনেয়ও এখােন ঘুরেত আসা যায়। চাইিনজ

এই টু র 皖甕কা ািন েলার নানা ধরেনর প ােকজ

আেছ। কেয়কমাস আেগ 皖甕থেক বুক করেল অেনক

িডসকাউ  প ােকেজ ঘুের আসা যায়। এক

রােতর প ােকেজ কম হেল ২০০ ডলার,

নায়া াসহ অন ান  দশ訾নীয় জায়গায় ঘুরেত হেল

৪০০ 皖甕থেক ৫০০ ডলার িহেসেব ১/২িদন (মাথা

িত) িদিব  ঘুের আসা যায়। হাজােরা প া এখােন

皖甕বড়ােত আসার। িকভােব 皖甕কাথা 皖甕থেক পয訾টক

আসেব, সামি ক পিরেষবা িনভ訾র করেছ তার

ওপের।  

পিরক না অনুযায়ী আমরা পরিদন সকােল

একি ত হলাম নায়া ােক িদেনর আেলায় 皖甕দখার

জন । এই জল পাত িনেয় এখােন 皖甕ছাট 皖甕 জ 皖甕শা

皖甕দখােনা হয়। িশ ী কুশলীরা েত েক তােদর

আপন 텖䅕নপুেণ  "皖甕মড অফ দ  িম " অিভনয় কের 皖甕দখান। 皖甕সটা 皖甕দখেত পারা সিত  এক অিভ তা। নায়া া িনেয় অেনক িমথ রেয়েছ,রেয়েছ

নানা িব য়। আেমিরকান 皖甕লাককথায় নানাভােব নায়া ার ইিতহাসেক ব াখ া করা হেয়েছ। 皖甕কউ বেল থােকন পথ া  皖甕কানও উদাসীন পিথক

নায়া ার ধাের বেস বাঁিশ বাজাি েলন,皖甕স বাঁিশর সুের এমন িকছু িছল যা কৃিতেতও সং ািমত হেয়িছল। বেয় 皖甕গিছল নদী,皖甕ভেস 皖甕গিছল

িদি িদক শূন  হেয়। 皖甕সই বাহ আর থােমিন। 皖甕শানা যায়, নায়া ার সে  '皖甕হেনা' নামক ঝড় বৃি  皖甕দবতার কািহিন, আেরা অেনক অেচনা অজানা

皖甕টােটম ও ট াবু িমেল িমেশ 皖甕গেছ এই জল পােতর কািহিনেত।  

নায়া ার 皖甕সরা আকষ訾ণ '皖甕মড অফ দ  িম '।

কাছ 皖甕থেক, নায়া ার জেল 皖甕ভেস নায়া ার বল

তাপেক ছুঁেয় 皖甕দখা। ায় ৩০/৩৫ তলা ওপর

皖甕থেক নীেচ 皖甕নেম, 皖甕ছাট একটা ল  বা ূেজ

ওঠার জন  আমােদর লাইন িদেত হল। নায়া া

টু িরজেমর খুব ভােলা ব ব াপনা। এই জলযান

একিট িনিদ訾  সীমা পয訾 ই 皖甕যেত পাের। একটু

এিদক ওিদক হেলই বল 皖甕তােড় 皖甕ভেস যাওয়া

এমনিক খােদ তিলেয় যাওয়াটা 皖甕তমন কিঠন

ব াপার নয়। আমরা িত মুহূেত訾 অবাক 皖甕থেক

অবাকতর হি লাম। সবাইেক ক ােমরা, 皖甕সল

皖甕ফান 皖甕রেখ 皖甕যেত বলা হেয়িছল। েত েকই

ওয়াটার ফ াি ক কভাের 皖甕মাড়া 皖甕যন জ া

皖甕কােনা ব  বা সামান! যত সামেনর িদেক

এেগাি লাম ততই কাঁপুিন বাড়িছল। সাদা 皖甕থেক

সাদা, তা 皖甕বাধহয় এেকই বেল! চশমা রাখা

যাি লনা 皖甕চােখ, বৃি র মত জেলর ঝাপটা এেস

লাগিছল সব訾 । হঠাৎ থমেক 皖甕গল আমােদর 皖甕ছা  তরী। 皖甕কানমেত 皖甕চাখ খুলেতই 皖甕সিক দৃশ ! িবশাল এক জলরািশ আকাশ 皖甕ভেঙ পড়েছ 皖甕যন।

িব াস করেত পারিছলামনা। িনেজেক বড় 皖甕ছাট লাগিছল। মুহূেত訾 মেনর মেধ  যত জমাট বাঁধা িবষয়-আশয় সব 皖甕ভেঙ পড়িছল তু  হেয়।

皖甕ছাটেবলায় ভূেগাল বইেত পেড়িছলাম নায়া ার কথা। যা পেড়িছ, তােক 皖甕চােখ 皖甕দখার অিভ তা যত িলখব ততই কম হেব। 皖甕স এক অিনব訾চনীয়

মুহূত訾 রচনা। ওপর 皖甕থেক অ ুত লাগিছল 皖甕দখেত। 皖甕মড অফ দ  িম  সফের হার না মানা জেলর 皖甕 ােত 皖甕ভেস থাকার 皖甕সই মুহূত訾 ছািপেয় যাি ল

সব িকছুেক। আকােশ এত জল 皖甕কাথা 皖甕থেক এল, কী অপূব訾 ঐ িরক সৃি ! 皖甕স জেলর একটা নদী, নািক ঝরনা, নািক হাজার হাজার নদী ও ঝরনা



এক সােথ এক ভােব বেয় চেলেছ িনর র। জেলর বল 皖甕 াত 皖甕দেখ রীিতমত ভয়ও হি ল অবশ ।  

নায়া া নদী বেয় 皖甕গেছ অেনক দূর। যারা এখােন

ঘুরেত আেসন,এই নদীর পােশই থাকা ও

皖甕ফাট訾 皖甕কউ িমস কেরননা। ায় ৩০০ বছেরর

ঔপিনেবিশক ফরািস সভ তা, একই সে  ি িটশ

ও আেমিরকান 皖甕যা ােদর লড়াই, ও  皖甕ফাট訾-এর

ইিতহােস িবেশষ ভােব জুেড় আেছ। পয訾টেকরা

皖甕ফােট訾 েবশ কের হঠাৎ 皖甕যন 皖甕সই যুেগই 皖甕পৗঁেছ

皖甕যেত পােরন অনায়ােস। কেলািনয়াল যুেগর

মানুেষর সাজ 皖甕পাশােক তােদর অভ থ訾না ও

িবেনাদন মু  করেত সমথ訾। পাথেরর 텖䅕তির

সুউ  গ訾, যু া , 텖䅕সিনকেদর ব ব ত 皖甕পাশাক

িকছু েণর জন  হেলও মনেক ইিতহােসর

অেচনা পাতায় 皖甕পৗিছেয় 皖甕দয়। 皖甕ফােট訾র বাইের

িবশাল জায়গা জুেড় সবুেজর সমােরাহ,আর

পাথের বাঁধােনা পথ 皖甕যন 皖甕দখার মত। 皖甕যিদেকই

তাকাই মু  হেয় যাই।  

আসেল জীবেন যা িকছু থম, তার অনুভূিত

যতই িবিনময় কিরনা 皖甕কন তা 皖甕যন অব ই 皖甕থেক যায়। ইিতহােসর সে  িমথ আর এই সমেয়র আেলা ছায়া িমেশ িতিদনই নায়া ােক 皖甕যন

নতুন কের। এই অিভ তা ধু মূল বান ৃিতই নয়, সবার সে  িবিনময় কের 皖甕নওয়ার মত আনে রও। মন 皖甕থেক মেন তার সং মণ থাকুক

অব াহত...

~ নায়া ার তথ  ~ নায়া ার আরও ছিব ~

অিনি তা চ বত訾ীর জ  ও 皖甕বেড় ওঠা বাংলােদেশর ঢাকা শহের। ২০০৩ সােল লারিশপ িনেয় যাদবপুর িব িবদ ালেয়

পাঠ । াতক 皖甕থেক াতেকা র ও গেবষণা একই িব িবদ ালয় 皖甕থেক। দীঘ訾িদন ধের ই বাংলােক 皖甕দেখেছন কাছ

皖甕থেক। পরবত訾ী কােল আেমিরকায় বসবাস। কলকাতা ও কলকাতার বাইের গেবষণার কােজ এবং ধু ঘুরেত যাওয়ার

জন  অেনক জায়গায় 皖甕বড়ােনার অিভ তা হেয়েছ। আেমিরকােত এেসও ঘুের 皖甕বড়ােনার 皖甕নশা তাঁর িপছু ছােড়িন। 皖甕সইসব

অিভ তােক িলেখ রাখেত ভােলাবােসন। যাযাবরধম訾ীভােব 皖甕বঁেচ থাকাটাই তাঁর কােছ সহজতর হেয় উেঠেছ।

 

       
皖甕কমন লাগল : - select -
মত িদেয়েছন  : 
গড়  : 0.00
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츛箸বড়ােনার ভাল লাগার মুহূত崓멭 েলা সকেলর সে  ভাগ কের িনেত ইে  কের, অথচ দীঘ崓멭 মণ কািহিন 츛箸লখার সময় 츛箸নই? 츛箸বিড়েয়

এেস আপনার অিভ তা েলা 츛箸যমনভােব গ  কের বেলন কােছর মানুষেদর - িঠক 츛箸তমিন কেরই 츛箸সই কথা েলা 츛箸ছা  কের িলেখ

পািঠেয় িদন ছুিটর আ ায়। 츛箸লখা পাঠােনার জন  츛箸দখুন এখােন। 츛箸লখা পাঠােত 츛箸কানরকম অসুিবধা হেল ই-츛箸মল ক ন -

admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

 

লাভেডেলর 츛箸শষ 츛箸 ন

সুপণ崓멭া রায় 츛箸চৗধুরী

~ লাভেডেলর আরও ছিব ~

츛箸ছাটেবলায় একটা কথা নতাম ঠাকুমা, িদিদমার কােছ - জ া র, পূব崓멭জ  বা পরজ । গািড়টা যখন উিট ছািড়েয় আরও িতন িকেলািমটার উঁচুেত

পাহািড় রা া ধের একটা সু র পাহািড় ােম ঢুকেছ, তখন পিরেবেশর সে  আমার মেনরও অ ুত রকম সব পিরবত崓멭ন ঘটিছল। িক 츛箸যন এক টান অনুভব

হে । এখােন আসার জেন ই এত বছর অেপ া কেরিছ এমনটাই একটা ভাবনা মেনর মেধ  আসা-যাওয়া করেছ। পূব崓멭 বা পরজ  আিম িব াস কির না।

িব াস কির ধু ঈ রেক। িন য় 츛箸কান টান িছল তাই 츛箸বাধহয় 츛箸টেন িনেয় চেল এল এমন এক সু র রাজে । ঈ র এখােন আিবভূ崓멭ত। এই 츛箸ছা  পাহািড়

ােম ছিড়েয় রেয়েছ িশেবর মি র আর চাচ崓멭। 

একিট কােঠর বাংেলা, সামেন 츛箸দখা যাে

নীলিগিরর পুেরা 츛箸র েলােক। কােঠর বাংেলািট

আমােদর 츛箸হােটল। িগেয় ঢুকলাম যখন, পুর

츛箸পিরেয় পড়  িবেকল। িদেনর 츛箸শষ 츛箸রা ুেরর ছটায়

অপ প নীলিগির। আমরা অেনকটা ওপের, নীেচর

িদেক তাকােল ধু সবুজ চা বাগান, 츛箸ছাট 츛箸ছাট

ঘরবািড় আর অেনক িল চাচ崓멭। 츛箸হােটেল 츛箸দখা না

কের, অ বয়সী িতন জন যুবক, 츛箸সৗরভ, রণিজৎ

এবং িভেনশ। ওরাও ব ুর মতন হেয় 츛箸গল কেয়ক

মুহূেত崓멭। মেন হি ল 츛箸যন কতকােলর 츛箸চনা! নীেচর

জায়গা িলর নাম জানেত 츛箸চেয়িছলাম, বলল

츛箸কি ভ ািল, কু ুর। আরও দূের 츛箸দখাল নীলিগিরেক

সােপর মতন 츛箸পঁিচেয় চেলেছ এখােনর িবখ াত

টয়ে ন। ভীষণ 츛箸দখেত ই া হল 츛箸 শনটা 츛箸কাথায়।

বলল পাহািড় রা া িদেয় 츛箸হঁেট ায় ই

িকেলািমটার। খুিশেত মনটা ভের উঠল। তাড়াতািড় 츛箸হােটেলর ঘের ব াগপ র 츛箸রেখ 츛箸বিরেয় পড়লাম। তখন িবেকল ায় 츛箸শেষর িদেক। অবশ  এখােন

স া হয় অেনক 츛箸দিরেত। তাই 츛箸রাদটা ভােলাই আেছ তখনও, িক  ঠা া হাওয়ায় হাত েটা জেম আসিছল। শা  িনজ崓멭ন পেথ হাঁটেত হাঁটেত একটু

উ তার জন  আমার ি য় মানুষটার হােতর মেধ  হাত রাখলাম। মেনর গভীেরও 츛箸যন তার পরশ লাগল। 

츛箸 শেন যখন 츛箸পৗঁছলাম পাহািড় রা া ধের তখন

পি ম িদেকর পাহােড়র গােয় সূয崓멭 ঢেল পেড়েছ।

পাইন গােছর ফাঁেক ফাঁেক তােক অ িব র 츛箸দখা

যাে । 츛箸শষ 츛箸 ন যােব 츛箸 শন িদেয়। লাভেডল

츛箸 শন। নামটার সে ই 츛箸কমন ভালবাসা আে পৃে

জড়ােনা। ােমর িকছু মানুষ অেপ া করেছ।

জািননা তারা 츛箸কাথায় যােব, হয় 츛箸কি ভ ািল, না হয়

ওেয়িলংটন, নয়ত কু ুর। িজ 놦াসা কিরিন। এিদক

ওিদক 츛箸দখেত 츛箸দখেতই উঁচু উঁচু পাইন গােছর বুক

িচের একটা আওয়াজ 츛箸যন 츛箸ভেস এল। 츛箸 ন 츛箸তা

অেনক 츛箸দেখিছ, িক  পাহািড় রা ার এই চার-

কামরার টয়ে ন কখনও 츛箸দিখ িন। 츛箸স এক অ ুত

অিভ তা। সে  ৬-১৫, এত িনিবড় শা  একটা

츛箸 শেনর িন তা 츛箸ভেঙ 츛箸চােখর সামেন এেস

দাঁড়াল িবেকেলর 츛箸শষ 츛箸 ন। উেঠ 츛箸গল যারা

অেপ া করিছল, চেল 츛箸যেতই আবার 츛箸নেম এল িন তা। আর 츛箸কানও মানুষ তখন 츛箸 শেন 츛箸নই, অ ুত এক মায়াজােল 츛箸ঘরা এই লাভেডল। ি িটশ

= 'আমােদর ছু羵ܭ' বাংলা আ帯জꫧ朲াল 㣭篰মণপি淮㷔কায় আপনােক 砕휨াগত জানাই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আমᝯ䗽ণ রইল =

http://amaderchhuti.com/
http://amaderchhuti.com/submissions/index.php
mailto:admin@amaderchhuti.com
mailto:admin@amaderchhuti.com
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=313


আমেল Ꮙཨতির হওয়া চাচ崓멭, দ  লের  ুল সব িকছুই এক ঐিতহ  বহন কের চেলেছ ভীষণ শা  আর িন তার মেধ  িদেয়। এখােনর মানুষ িলই ব

শা , 츛箸কাথাও 츛箸কানও িচৎকার 츛箸নই। অ কার 츛箸নেম এল পাহািড় 츛箸 শেন। িফের চললাম আমােদর গ েব । 

অ কার িচের জেন হাঁটিছ পাহােড়র গা 츛箸ঘঁেষ।

আকােশ তখন পূিণ崓멭মার চাঁদটাও 츛箸যন আেলার মায়া

ছিড়েয় হাসেছ। পাইেনর ফাঁক িদেয় মােঝ মােঝ 츛箸স

আেলা পাহােড়র এই রা ায় এেস পড়েছ। নীেচ

츛箸জানািক 츛箸পাকার মতন ল ল করেছ বসিত।

অপূব崓멭 সু র এক পাহািড় উপত কা। িটশেদর

츛箸দওয়া নাম লাভেডল। 츛箸ডল মােন উপত কা।

ভােলাবাসার 츛箸ছা  এক ভ ািল। পাহািড় রা া িদেয়

নীেচ নামেলই 츛箸কি ভ ািল। 츛箸স ভ ািলও সাজােনা

সু র। 츛箸বিশরভাগটাই আিদবাসী াম। যুেগর সে

তাল িমিলেয় ওরাও এখন অেনক উ ত। লাভেডেল

আমরা িছলাম আটিদন। 츛箸হােটলটা িনেজর বািড়

আর িতন যুবক যারা 츛箸হােটল 츛箸দখােশানা কের

তােদরেক সবেথেক কােছর ব ু বেল মেন হত। 

আটিদেন লাভেডল 츛箸থেক নীেচ, ওপের টয়ে েন কের নীলিগিরর এপাশ-ওপাশ সব আমরা ঘুের 츛箸ফেলিছলাম। িক  যতই এিদক-ওিদক ছুিট, মনটা পের

থাকত লাভেডল 츛箸 শেনর 츛箸শষ 츛箸 নটা যায় 츛箸য তােক 츛箸দখার অেপ ায়। 츛箸যখােনই থাকতাম আমরা িঠক সমেয় 츛箸 শেন িগেয় বসতাম, অেপ া করতাম

কখন পাইেনর ফাঁক িদেয় সব িন তা 츛箸ভদ কের আমােদর 츛箸চােখর সামেন 츛箸স এেস দাঁড়ােব। 츛箸 শেনর পােশই পেড় আেছ একিট পিরত  বািড়। 츛箸সটা

츛箸কানও এক সময় 츛箸 শেনরই অ  িছল, এখন আর ব বহার করা হয়না। লাভেডল 츛箸 শেন পা রাখার সে  সে  আমার 츛箸কন জািন না 츛箸স এক অ ুত

অনুভূিত হত। 츛箸রাজ একই সমেয় এই পিরত  বািড়র পাশ িদেয় চেল যাে  এখােনর িবেকেলর 츛箸শষ 츛箸 নিট, তারই মােঝ যুগ যুগ ধের বেয় িনেয় চেল

িকছু সভ তা বা রাজ । এই লাভেডলও তাই। ি িটশেদর বানােনা 츛箸ছা  পাহািড় উপত কা বেয় িনেয় চেলেছ এক সভ তা। এখােনর মানুষ েলাও সভ

এবং শা । আমার মেনর গভীের শা  লাভেডল আর তার 츛箸শষ িবেকেলর 츛箸 ন রেয় 츛箸গল িনঃশে , নীরেব অ ত আজীবন।

~ লাভেডেলর আরও ছিব ~

সুপণ崓멭া ভােলাবােসন ঘুরেত। অবশ স ী ক ােমরা। িবেশষ ি য় গ ব  পাহাড়। ভােলা লােগ জ ল আর

সমু ও। তেব চিলত িভেড়র বাইের। অ  츛箸চনা বা অজানা জায়গােত িগেয় িনেজর মতন কের িকছু খুঁেজ

পাওয়ার 츛箸নশােতই ছুিটর অবকাশ 츛箸খাঁেজ তাঁর মন।

 

 

 

       
츛箸কমন লাগল : - select -
মত িদেয়েছন  : 
গড়  : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

츛箸ছা  ছুিটেত স লপুর

ঔরব 츛箸দ

শহেরর ব তা কািটেয় নেভ র মােসর এক বার রােত ক'িদেনর 츛箸ছা  ছুিটেত 츛箸বিরেয় পড়লাম স লপুেরর উে েশ । রাত সােড় ন'টায় 츛箸ছেড়

츛箸কারাপুট এ ে স পরিদন সকাল ন'টায় 츛箸পৗঁছাল স লপুর 츛箸 শেন। পুেরা 츛箸 ন ায় ফাঁকাই িছল। 츛箸 শন 츛箸থেক ও িট িড িসর গািড় কের কুিড় িমিনেটই

츛箸পৗঁেছ 츛箸গলাম ক িহেলর উপর ও িট িড িসর পা িনবােস। কলকাতা 츛箸থেক ঘর বুক করা িছল। মেনারম পিরেবেশ অবি ত পা িনবাস। পুর িতনেটর

সময় একটা অেটা িনেয় 츛箸গলাম পাহােড়র ওপর িডয়ার পাক崓멭 츛箸দখেত। পা িনবাস 츛箸থেক িডয়ার পােক崓멭র দূর  ৩ িকিম। পাক崓멭িট খুবই সু র। হিরণ ছাড়াও

আেছ বাইসন, ময়ূর, ভা ুক, পায়রা, হাঁস ও নানা পািখ। এছাড়াও রেয়েছ নানান রকেমর গাছ। ায় ঘ া েয়ক সময় কািটেয় িফের এলাম পা িনবােস।

পেরর িদেনর জন  একটা গািড় ভাড়া করা হল। 

পেরর িদন সকােল 츛箸 কফা  কের রওনা িদলাম িচপিলমার ঘে রী মি েরর িদেক। 츛箸দড় ঘ া পর 츛箸পৗঁছলাম পাহােড়র উপর ঘে রী মি েরর

সামেন। ঘে রী মি েরর পােশ আেছ িচপিলমা হাইে া-ইেলকি ক পাওয়ার া । া -এর মেধ  িদেয় পােয় হাঁটা পথ িগেয়েছ মি েরর কােছ।

হাজার হাজার ঘ া ঝুলেছ মি র চ ের। ঘে রীর পুেজা িদলাম আমরা। পূজাথ崓멭ীেদর িভড় 츛箸বশ ভােলাই। মি েরর পাশ িদেয় বেয় চেলেছ মহানদী।

অেনেক নদীেত ান কের পুেজা িদি ্েলন। মি েরর িভতের এবং পাওয়ার াে র মেধ  ছিব 츛箸তালা িনেষধ। পরবত崓멭ী গ ব  িহরাকুদ বাঁধ। রা ার

পােশ 츛箸ছাট 츛箸ছাট পাহাড় পড়ল। ায় একঘ া পের 츛箸পৗঁছলাম িহরাকুদ বাঁেধর সামেন। এিট ৬০ িমটার উঁচু ও ৪৮০০ িমটার ল া - এেদেশর দীঘ崓멭তম

বাঁধ। বাঁধ 츛箸দওয়ার ফেল সৃি  হেয়েছ ৭৪৬ বগ崓멭 িকেলািমটার জায়গা জুেড় এক িবশাল জলাধার যা এিশয়ার মেধ  বৃহ ম কৃি ম দ। বাঁেধর ওপর গািড়

চলার রা া আেছ িক  সাধারণ মানুেষর েবশ িনেষধ। এখােনও ছিব 츛箸তালা মানা। বাঁেধর ধাের আেছ িট ওয়াচ টাওয়ার - গা ীিমনার এবং

츛箸নহ িমনার। আমরা 츛箸নহ িমনােরর িদেক িগেয়িছলাম। িটিকট 츛箸কেট েবশ করলাম। িসঁিড় ঘুের ঘুের ওপের উেঠ 츛箸গেছ। 츛箸বশ অেনক ক'টা িসঁিড় 츛箸ভেঙ

ওপের এেস দাঁড়ালাম। চারিদেক মহানদীর জলেক সমুে র মত লাগিছল ওপর 츛箸থেক। বাঁেধর িকছুটা অংশ 츛箸দখা যাি ল বািকটা কুয়াশার মেধ  ঢাকা।

এখােনও জল ব বহার কের িব ৎ Ꮙཨতির হি ল। িকছু ণ 츛箸থেক নীেচ 츛箸নেম এলাম। নীেচ 츛箸গাটাকেয়ক খাবােরর 츛箸দাকান আেছ। 

http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=313
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এরপর আমােদর গািড় ছুেট চলল শ ামেল রী

মি েরর িদেক। স লপুেরর রা াঘাট চারিদক

ঝᥜঝেক পির ার। মহানদীর পাশ িদেয় চলার পর

বাঁিদেক ঘুের গািড় এেস থামল শ ামেল রী

মি েরর সামেন। ানীয়েদর িব াস শ ামেল রী

খুবই জা ত 츛箸দবী। এই 츛箸দবীর নাম 츛箸থেকই হেয়েছ

শহেরর নাম। মি ের পুেজা িদেয় মহানদীর পাের

এেস বসলাম। অেনেক ান করিছল। দূেরর পাহাড়

츛箸দখা যাি ল। মহানদীর পাড় 츛箸তমন সুসি ত নয়।

পা িনবােস লা  কের িকছু ণ িব াম িনেয়

এবাের চললাম িবখ াত মার মি র 츛箸দখেত। ায়

একঘ া চলার পর গািড় এেস থামল মার

মি েরর সামেন। দূের ধানে ত আর 츛箸ছাট 츛箸ছাট

পাহাড় 츛箸দখা যাি ল মি েরর সামেন 츛箸থেক। মার

মি র একিদেক 츛箸হলােনা। 츛箸ভতের 츛箸দবতা িশব

পূিজত হে ন। এছাড়াও পােশ আেছ জগ াথ,

হনুমান ও আরও অন ান  মি র। মি েরর িপছন

িদক িদেয় রা া িগেয়েছ মহানদীর িদেক। সু র

বাঁধােনা ঘাট আেছ। এখােন নদীর জেল অজ  মাছ

আেছ। ধীের ধীের সূয崓멭 অ  츛箸গল মহানদীর বুেক

মার মি রেক িপছেন 츛箸ফেল। চািরিদেকর পিরেবশ শা । আেশপােশ 츛箸কান জনবসিত 츛箸নই। আে  আে  অ কার 츛箸নেম এল। মি র া েণ আেলা

েল উঠল। সাদা আেলায় মার মি রেক অপূব崓멭 লাগিছল। 

পরিদন 츛箸সামবারই আমােদর স লপুর মেণর 츛箸শষ

িদন। সকােল ঘুম 츛箸থেক উেঠ পা িনবাস 츛箸থেক 츛箸য

রা া ওপরিদেক চেল 츛箸গেছ, 츛箸সই রা ায় হাঁটেত

츛箸বেরালাম। এই রা া স লপুেরর সািক崓멭ট হাউেস

িগেয় 츛箸শষ হেয়েছ। এখান 츛箸থেক পুেরা শহরটােক

সু র 츛箸দখাি ল। সািক崓멭ট হাউেসর সামেন একটা

츛箸ছাট সু র বাগান আেছ যার মেধ  একটা ওয়াচ

টাওয়ার আেছ। বাগােনর 츛箸গট ব  িছল। 츛箸ভতের

츛箸ঢাকা 츛箸গল না। 츛箸 কফা  츛箸সের িনেয় চললাম

বৃ রাজা মি র 츛箸দখেত। শহেরর মেধ  পাহােড়র

মাথায় অবি ত এই মি র। জ েলর মেধ  츛箸ঘারােলা

পথ িগেয় 츛箸পৗঁেছেচ মি েরর কােছ। মি েরর

চারিদেক জ েল 츛箸ঘরা। পুেরািহত অসু  থাকায়

츛箸ভতের েবশ করেত পািরিন। মি েরর কা কায崓멭

츛箸দখার মত। পাশ িদেয় িসঁিড় 츛箸নেম 츛箸গেছ। একপােশ

একটা িবরাট সুড়  আেছ। এখন তার মুখ ব  করা

আেছ। অেটাচালক জানােলা, এই সুড়  িগেয় উেঠেছ

িডয়ার পােক崓멭র কােছ। আেগকার িদেন রাজারা এই

পথ িদেয় যাতায়াত করেতন। মি েরর িপছেনর

িদেক িভর সুের  সাই (VSS) এর সমািধ আেছ। ানীয় 츛箸লােকর মেত িতিন এখনও এখান 츛箸থেক শহেরর 츛箸দখােশানা করেছন। 츛箸বশ িকছু ণ এখােন

츛箸থেক 츛箸গলাম ল ী টিকেজ 츛箸কনাকাটার জন । স লপুেরর তাঁতবে র খ ািত আেছ। পুের পা িনবােস িফের এেস লা  করলাম। িবকাল পাঁচটায় ও িট

িড িসর গািড় কের 츛箸 শেন এেস সে  ছ'টার 츛箸কারাপুট এ ে েস চেড় বসলাম। স লপুরেক িবদায় জািনেয় িফের চললাম কলকাতার পেথ।

 

ইি িনয়ািরং-এর তৃতীয় বেষ崓멭র ছা  ঔরব 츛箸দ ভােলাবােসন 츛箸বড়ােত।
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