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~ ৬ষ্ঠ ফলষ ৩ম ংখ্যা - কাটতষক ১৪২৩ ~
অয ফ াযদীমা বফটযদম বের, 'অভাদদয ছুটি'-য এত বদটয বকন বরখ্ক-াঠকদদয বথদক এভন নুদমাে প্রামআ াটি। টিকা
ডায জনয এআ অন্তটযক অগ্র বাদরা রােদছ অভাদদযও। টিকাটি ফছদয চাযদি ংখ্যায বফট প্রকা কদয উঠদত াটয না অভযা
–বফাখ্, শ্রাফণ, কাটতষক অয ভাদে। তাআ ফলষায দয দটাফদযয বলাদটল ফা নদবম্বদযয শুরুদত টিকায টনধষাটযত ংখ্যাটি
প্রকাটত ম। দনক াযদ ংখ্যা বতা এখ্ন জুরাআ ভা বথদকআ ডা শুরু দম মাম। বভদন্তয ভনদকভন কযা টফদকর-ন্ধ্যায
ফয না ম খ্াটনক কাটিদম তুরুক 'অভাদদয ছুটি'।
বফ টকছুকার ধদযআ 'অভাদদয ছুটি'য াতাম ুদযাদনা ফাংরা ভ্রভণকাটটনয স্বাদ াদিন াঠকাটঠকাযা। বআ আটতা উদ্ধায
দফষয শুরুিা প্রকাটত র এফায ছাায ক্ষদযও। ঊনটফং তদকয ভাঝাভাটঝ বাযতফদলষ বযরথ চারু ম। তায অদে ফাঙাটর
বভদম তীদথষ বফদযাদরও তায বকানও টরটখ্ত দটরর বচাদখ্ দড না। অঠাদযা ত্তদযয দদক এক ফাঙাটর তরুণী 'ফম্বাআ' বফডাদত
টেদম টরখ্র তায ভ্রভণকাটটন – 'অভাটদদেয ভ্রভণ ফৃত্তান্ত'। বরটখ্কায নাদভয উদেখ্ টছর না। ফয তায অদেআ অঠাদযা লাদিয
দদক 'ফাভাদফাটধনী' টিকা প্রকাদয টতনভাদয ভদধযআ কটফতাম তাাঁয ভ্রভণকথা টরদখ্টছদরন যভাুন্দযী।
একটফং তদকয শুরুদত টিভফদেয এক ভপঃস্বরী বভদম টরখ্দত শুরু কদযটছর ভ্রভণকাটটন। টনদজয বফডাদনায কথা টরখ্দত
টরখ্দত অয ভ্রভণটিকায ম্পাদনা কযদত কযদত তায ভদন প্রশ্ন জাদে অভায অদে কাযা টরদখ্টছর বফডাদনায েল্প, বকাথাম বের
বআফ বরখ্া?
এয উত্তয খ্ুাঁজদত টফটবন্ন গ্রন্থাোদয, ফআদভরাম, অন্তজষাদরয টরেটরদত এফং অযও নানা ম্ভাফয, ম্ভাফয জামোম েুযদত েুযদত
েদড ওদঠ অদযক ভ্রভণকাটটন – 'অভাটদদেয ভ্রভণফৃত্তান্ত – ঊনটফং তাব্দীয ফেভটরাদদয ভ্রভণকথা'। উটন তদকয ফাঙাটর
নাযীদদয ফাটডয ফাআদয ফটটফষদেয অটঙনাম া যাখ্ায েল্প উদঠ অদ একু তদকয ফাঙাটর বভদময কথাম ও তাদদয বরখ্া
'কাটটন'বত।
এযআ প্রথভ ফষ প্রকাটত র 'োঙটচর' প্রকানা বথদক। ংখ্য ধনযফাদ প্রকাক ধীযদাদক।
- দভমন্তী দাগুপ্ত

এআ ংখ্যাম –
একটদদক ভাটি-াথদযয াাদডয বদওমার অয নযটদদক দূদয াাদডয
ভাথাম ফযদপয চূডা । এদককিা জামোম নযাডা াাড াথুদয যটঙন, এদকক
জামোম ফাটরয ভদতা রদদদি। ফুদজ রুদদ রাদর ঝরভদর োদছয াতা
ফাতাদ কাাঁদছ। টন্ধ্ু ফদম চদরদছ ওযআ বকার বোঁদল। তায টফস্তীণষ উতযকা –
একাদ রুক্ষ, নযটদদক ফুজ। বাদিদরয ফাোদন অদরোদছ রার-ফুজ
অদদরয টবড। দয বচনা, এভন কী দচনা ভানুলও বদখ্া দর াটভুদখ্ ফদর
ওদঠন, 'জুদে'। তফু ঠান্ডায োদম টফলণ্ণতায একিা অাঁচর জডাদনা থাদক। রুদ
ভযাদর াতা ঝযাম অয াাটড ভানুদলয জীফনমাদন বকাথাও ব টফলণ্ণতা
বরদে থাদক বমন।

- দভমন্তী দাগুদপ্তয করদভ ধাযাফাটক 'ভ্রভণকাযী ফন্ধ্ুয ি - রাদাখ্
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এফায বভটদনীুয – তন ার

টিদফণী তীথষ দথ – উদমন রাটটড

~ ফ বদমটছয বদ ~

বাদরা বথদকা বকদায – ুভন্ত টভশ্র

ুন্দযী রুটদন – ঝুভা ভুখ্াটজষ

চন্ডীেদডয কল্পনেযীদত – তীন চক্রফতষী

অভাদদয ছুটি – ২১ ংখ্যা
~ বুফনডাঙা ~

দাটনমদু ফ বনৌকাটফায – বৌটভি টফো

অরাস্কায ন্দদয – টিদানন্দ দত্ত

স্মৃটতদত যাভদদ – শ্রাফণী ফযানাটজষ

~ বল াতা ~

বদফবূটভয টফিতাম – মন দা
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বুবর,
অপািথ�ব িকছু পাওয়ার জন ভয়াবহ এক পািথ�ব দৗেড়র গ িদেয়ই আমার এই প াঘাত
কির। লাদাখ জায়গাটা তা এমিনেতই শ ের
আমােদর চনাজানা িনয়ার বাইের, তার ওপের আমার ভাদােফােনর টাওয়ার অথ�াৎ বািক পৃিথবীর সে যাগােযাগ িছল না, কােজই অপািথ�ব
ভাবাটা ঠকাে ক? মােঝ মােঝ হােটেল অবশ ি ওয়াই-ফাই পেয় িছলাম, ওই যােক বেল িব েজাড়া ফাঁদ পেতছ...!
যাকেগ যা বলিছলাম, ১২ অে াবর, ২০১৫ ভার িতনেটয় উেঠ 梓তির হেয় জ এন ইউ-এর গ হাউস থেক িদি এয়ারেপােট�র িদেক রওনা
গািড়েত। পৗঁেছ িব র চিকং-এর হ াপা শষ কের সেব টয়েলট থেক বিরেয়িছ, ওমা িন এয়ার ইি য়ার থেক ফান কের জানেত চেয়েছ
আমরা কাথায়! তখনও ায় আধ ঘ া বািক। দিখ আমরা আিছ িতিরশ ন র টািম�নােলর কােছ আর  ন ছাড়েব ষাট ন র থেক। বােঝা
ঠলা! িসিকওিরিট চেকর সময় বু আর বুই জেনরই ভারী ভারী জুেতা খুিলেয় ছেড়েছ, বা া বা া, জুেতার িফেত বাঁধার সময়টুকু তা দেব!
মালপ িনেয় দৗড় দৗড় দৗড়। ওই য,  ন ধরা সহজ নয়। সবার আেগ দীপ আর সৗম । দীেপর মাবাইেল মােঝ মােঝই এয়ার ইি য়ার
তরফ থেক মালপ নািমেয় দওয়ার মিক আসেছ। যাই হাক, আিম আর মেয় কাথাও দাঁড়াইনা, এমনকী চলমান পেথর থুিড়
এসকােলটেরর ওপর িদেয়ও দৗড়াই াণপেণ। লড়ঝেড় শরীের ব থা জানান দয় এিদেক সিদেক, স ভাবার সময় নই
৩৫-৩৬...৪২-৪৪...৫৬-৫৮...ওই এেস গল ায়..৫৯-৬০...উফফফফ..., বুই আর আিম পৗঁেছও যাই হাঁপােত হাঁপােত। িচ া ধু বীেরনেক
িনেয়ই। বুেক য বসােনা, ওর না আবার শরীর খারাপ কের। িন দীপ আর সৗেম র সে এয়ার ইি য়ার কাউ ােরর লাকজেনর িহি েত
গরমাগরম বাতিচত চলেছ। আিমও লালেমাহনীয় িহি েত যাগ িদই। আের, আপনারা যখন ফান কেরেছন, তখন তা আমরা এিদেকই
আসিছলাম, ক জানত িদি এয়ারেপাট� এত ল া! আর আমােদর সে একজেনর বুেক পসেমকার বসােনা আেছ, কতটা তাড়াতািড় আসা
স ব? ওরাও মিক দয় আপনােদর জেন রাখা উিচত িছল, এখনই বাকীরা না পৗঁছােল মালপ সব নািমেয় দব। যিদও কুিড় িমিনট আেগই
গট ব হওয়ার কথা, িক  ন ছেড় যাওয়ার তা তখনও দশ িমিনেটর বিশ বাকী রেয়েছ। এ যন আমােদর শ রীিদ, বৗিদ তাড়াতািড় বল
কী রা া হেব, ড়মুিড়েয় রা া কের সমেয়র আেগ স াইেক খাইেয় িদেয় বাসনটা মেজ ফলেলই ব স, কাম ফেত।
যাইেহাক, দূের বীেরন, টুিস আর বু-কও দখা যায়। আমরা উৎসািহত গলায় বিল, ওই তা এেসই গেছ, কাউ ােরর লাক িটও গজগজ
করেত করেত া দয়। পৗঁেছ বীেরন হাঁপােত হাঁপােত বেল, আিম তা ভাবলাম আর ধরেতই পারব না। ায় হয়  ন নয় াণ গােছর অব া
আর কী। দীপ আ াস দয়, আের এখনও  ন ছেড় দওয়ার টাইম তা হয়িন, আমােদর কােছ িটিকট আেছ, উঠেত দেব না মােন? আমােদর
লােগজ খুঁেজ পেত নামােত আরও দশ িমিনট তা লেগই যত, আর ইিতমেধ আমরা উেঠ পড়েল আবার লােগজও ওেদর ওঠােতই হেতা।
অতএব...। যাইেহাক আমরাও টপাটপ  েন চেড় বিস আর ায় সে সে ই  ন রানওেয় িদেয় গড়ােত
কের।
দাঁড়াও, আেগর কথা আেগ সের িনই, তামােক তা বেলইিছলাম য, অেনকিদন ধেরই আমােদর লাদাখ বড়ােত যাওয়ার পিরক না চলিছল,
মােন চেলই যাি ল। যবাের ায় সব িঠকঠাক, তখনই বীেরেনর বুেক পসেমকার ধরেণর য টা বসল আর তাই ান থমেক িগেয়িছল।
মুশিকল হে , ইদানীং বীেরেনর ব ব , য িদেয় আর কতিদন চলেব, তাই নািক ওর হয়েতা আর লাদাখ দখা হেব না। অতএব ডা ােরর
সে কথা বেলটেল সব ফাইনাল করা হল। বিশ হাঁটাহাঁিট বা িসঁিড় ভাঙা চলেব না, িনেজর শরীর বুেঝ বািকটা। ওিদেক যাওয়ার িদন যত কােছ
আেস আমার িনেজর শরীরগিতক তেতা খারাপ হেত থােক। িক না, ক ানেসল করেল বীেরন ভারী ক পােব। িনেজেক তাই বিল, ওেঠা হ।
তা উেঠই পিড় অে াবেরর দশ তািরখ িবেকল চারেট নাগাদ রাজধানী এ ে েস। সই কান ছাটেবলায় আন েমলায় সমেরশ বসুর লখা
গােগােলর অ াডেভ ার 'রাজধানী এ ে েসর হত ারহস ' পেড় রাজধানী এ ে েস চাপবার সখ হেয়িছল, তা এ াি েন পূরণ হল। ভািগ স,
দীেপর এল িট িস িছল, আরও ভািগ স, আিম মেন মেন বড় থুিড় হাৎকা হেয় যাইিন, তাই ছাটেবলার মেতাই মজা পলাম।  েন ডােয়ির
িলিখিন, চলমান জানলার পােশ বেস  ফ খান েয়ক কিবতা।
িদি পৗঁেছ গািড় ভাড়া কের জ এন ইউ-এর িদেক রওনা। ওখানকার গ হাউেস আমােদর জন ঘর বুক কের রেখিছল আমার হে েলর ব ু
পালু, অথ�াৎ শিম� া পাল। এই থম সু ইেট থাকলাম সও এক ছেলমানুিষ মজা আর কুিড় বছর পর আরও এক পুেরােনা ব ুর সে দখা সও
দা ণ মজার।
আমােদর ঠাঁই হল আরাব ী ই ারন াশনাল গ হাউেস। অদূের অন একটা বািড়র একতলায় ডাইিনং হল – গ রা তা বেটই, অেনক ছা ছা ী
তথা িশ েকরাও খেত আেসন। পুেরর খাওয়ার পালা শষ করেত না করেতই পালু, শাভন আর ওেদর ছা ছেল 'িধি পদ' ওরেফ সৗরাং

হািজর। ছাট ব ন িদেয় মােখামােখা
তরকািরটা িদিব হেয়িছল। পুেরর গনগেন
রােদর মেধ ই ওেদর সে পাথ�সারিথ রেক
িগেয় ঘারাঘুির হল। সখান থেক নেম ওরা
কায়াট�াের িফের গল, আমরা চললাম অেটােত
চেপ কুতুব িমনার দশ�েন।
ইিতহােসর আনােচ-কানােচ ঘুরেত ঘুরেত মাথা
আ িরক অেথ�ই িঝমিঝম। স ােবলায়
পালুেদর বািড়েত
াকেসর নমত , ও
নানারকম খাবার বানােত খুব ভােলাবােস।
চ নদা বেল, চল  ক ( াক -এর
সংি করেণ) খেয় আিস। পালুর বািড় পৗঁেছ
মাথায় জল ঢািল ড়মুিড়েয়, তারপের িবছানায়
বশ খািনক ণ গড়াগিড় িদই। তারপর ওর
বানােনা িফস াই আর রকেমর কক খেয়
মশঃ চা া হই। ওরই মেধ বীেরন টুিসেক
বেল দা ণ এই িফস াইটা বানােনা িশেখ
িনেত, িনরািমষাশী চ নদা চুমিকেক পালং
শােকর িনমিকর রহস িশেখ িনেত উৎসাহ দয়।
আর আিম বিল, এসেবর থেক এমন ব ু
থাকাটাই ভােলা নয় িক য সবই বানােত পাের,
একটু ক কের ধু তার িঠকানায় পৗঁেছ গেলই
হল। পট ায় ভরাই, তাই রােতর খাওয়ার জন
কউ আর নড়েত রািজ হল না, শাভন, বীেরন
আর দীপ িগেয় কােছর ধাবার থেক খাবার িনেয়
আেস। এত খাবার শষও হয়না। খাওয়ার শেষ
িনেজর চারচাকায় দফায় দফায় আমােদর
গ হাউেস পৗঁেছ দয় শাভন। আসেল জ এন
ইউ-এর চ রটা এত বড় য হঁেট যাওয়ার জন
অেনকটাই। ভারী ভােলা লােগ সবুজ গােছ
ছাওয়া িব ীণ� এলাকা। বুইেক বিল, ভােলা কের
পড়ােশানা কর, পা
াজুেয়শন পড়েত যিদ
আসেত পািরস। তেব বুইেয়র আকষ�ণ
পড়ােশানা নয়, িধি পদ - মা ভাইটা িক িমি
না? আমার ায় সেতর বছেরর মেয় বেল। ভাইেয়র সে তার ব ভাব হেয় গেছ। ওিদেক জ এন ইউ ক া ােস কুিড়েয় পাওয়া ময়ূরীর
পালক তার টুিপেত গাঁজা। সটা িনেয় ভাইেয়র সে কাড়াকািড়ও চেল রীিতমত।
এেতা গল আেগর কথা। তারপের তা ১২ তািরখ মহালয়ার ভাররােত উেঠ মাবাইেলর ি কাের 'জাগল তামার আেলার বণু' নেত নেত
এয়ারেপােট� পৗঁেছ শষঅবিধ রা েক রা েক বেল আমরা  েন চেপ পড়লাম সদলবেল। সদলবেল মােন, আমরা িতনজন, তাছাড়া বীেরন,
টুিস, বু আর সৗম - সবাই এক-একটা জানলার পােশ। চুমিক- চ নদার াইট আলাদা – ছাড়েত এখনও খািনক দির আেছ। দীেপর এল িট
িস-র কল ােণই আমার যা একটু-আধটু  েন চড়া।  েন উঠেলই িনেজেক কমন বুেড়া আঙলার িরদেয়র মেতা লােগ। সই হাঁেসর িপঠ থেক
দখা খলনার মেতা ছা ছা বািড়ঘর, সবুজ চৗখুিপ  ত, নদী আর রা ার দাগ। ওপর থেক পৃিথবীটাই এত ছাট হেয় যায় য মেন হয়,
মানুষ িমেথ ই ধু িনেজেদর মেধ হানাহািন, কাটাকািট কের, পুেরাটাই কী িবষম অথ�হীন। লাদাখ-কা ীর বড়ােনার সময় ায়ই এই কথাই
মেন হেয়েছ িমিলটাির সনা আর সাধারণ মানুষেদর জীবন দখেত দখেত।
মেঘেদর রােজ রােদর ঝলক পিরেয় যেতই
চােখ পেড় নীেচ যন হাত বাড়ােলই ছাঁয়া
যােব এমন দূরে  ত
কারােকারাম
পব�তমালা। কানও পাহােড়র মাথায় বরেফর
সাদা চাদর, কােরার বা মেঘর। মঘ আর বরফ
িমেলিমেশ রাদ-ছায়ায় স এক অপ প দৃশ ।
ধুই মু হওয়া।
 ন থেক নেম ল -এর লাউে ই আমরা
গড়াগিড় যাই। বাপের কী ঘুম পাে , ওিদেক
এয়ারেপােট�র মাইে ােফােন ঘনঘন নানা
সতক�বাণী ঘাষণা হে যারা আমােদর মত
আচমকা সমতল থেক উেড় এই দশ হাজার
িফট ওপের উেঠ এেসেছ অ া ামাটাইেজসন
তােদর িক করা উিচত আর অনুিচত স
ব াপাের। িবিভ জায়গায় লখা রেয়েছ
থমিদন িদেনর বলায় ঘুমােবন না। কী ালা!
একটু ঘুেমােতও দেব না ছাই। বসার
সাফােতই হাই তুলেত তুলেত িটসুিট হই শীেত আর িঝমুিনেত। চ নদােদর  ন আরও িকছু ণ পের পৗঁছােব, ফেল অেপ া আর
অ া ামাটাইেজসন েটাই একসােথ হেত থােক। চ নদারা পৗঁছােল এয়ারেপােট�র বাইের পা রাখেতই ল -এর
সৗ য� মু কের
আমােদর। িক দিখ একটাও গািড় নাই। য কটা গািড় দাঁিড়েয়িছল সবই আেগ থেক বুক করা, এেরাে েনর অন যা ীরা একফেল আবারও
অেপ া এবং িনেজেদর পাঁটলাপুঁটিল হাতেড় িব ুট, িচঁেড়, ছালা ভজােনা, কা ি স এসব খাওয়া। বাপের কী ভীষণ িখেদ পেয়েছ।
আমার তা  েনই পােশর লাকটা না খেয়  ট ফরত িদে দেখ ওর খাবারটাই খেত ইে করিছল, নহাত চ ুল ার খািতর! তেব

আমরা সকেলই িনি
য যরকম িখেদ আর ঘুম পাে তােত আমরা িন য় অলেরিড অ াে মাটাইজড।
অবেশেষ গািড় পাওয়া গল। আমােদর াইভােরর নাম থুিড় টাইেটল তু ুপ। ল -এর নড়া পাহাড় আর লাল-সবুজ-হলুদ রিঙন গােছর প
েচাখ ভের দখেত দখেত মূল বাজার চ র পিরেয় ও েফাট� রােড পৗঁছাই। অে াবেরর পাতা ঝরার সময় বেলই কৃিতর এত িবিচ প।
এবার হােটেলর স ান করেত নােম দীেপরা। আর তু ুপ গ জােড় আমার সে - িহি েত িজ াসা কের, আপনারা নমে -ক কী বেলন?
আিম বিল, নম ার। তু ুপ হািসমুেখ বেল, নম ার, নম ার, জুে জুে । আমরাও বিল, জুে । লাদােখ িদন কাটােত কাটােত মশঃ জানেত
পাির, ড মিন�ং, ড ড থেক ড বাই সবই ওেদর কােছ, 'জুে '। পেথঘােট সব জায়গায় লখা থােক, 'জুে ' আর সব� চনা-অেচনা
লাকজেনরা দখা হেল হািসমুেখ বেল ওেঠন, 'জুে '। এই মায়াময় শ টা তাই বড় ভােলা লেগ যায় আমার।
হােটল িঠক কের মালপ র তুেল ঘের ঢুেক
একটু  শ হেয় িনেত ায় পুর। হােটল
'িবমলা', উ ারণ হেব িব লা। মালিকেনর
মেয়র নােম। কয়ারেটকার ধনিগিরর সে
মশঃ আলাপ জেম ওেঠ। ছেলিট এেকবাের
িবভূিতভূষেণর লখা থেক উেঠ আসা একিট
চির । এর কথা পের িলখিছ। িতনতলায় িসিলং
অবিধ কােচর জানালায় মাড়া চারেট ঘর।
ঝলমেল িদন, ঘর থেকই দখা যায় একপােশ
ল প ােলস আর অন িদেক বরেফ ঢাকা
পাহােড়র সাির  াক-কাংির। হােটেলর বাগােন
আেপল গােছ লাল-সবুজ আেপেলর িভড় নজর
এড়ায় না কােরারই। ঢুেকই িরেসপশেনর আেগ
বাইের টিবেলর ওপের রাখা একটু পাকায়
কাটা কী দাগ লাগা বািতল আেপল িদেয়
আমােদর আেপল খাওয়া
হয়, তারপের
বীেরন হাত বাড়ায় গােছর িদেক। তেব আেপল
পব�ও িবরাট, তাই মশঃ কাশ । আপাতত এিদন িব াম, শরীেরর সে উ তােক মািনেয় নওয়া আর বড়ােনার পিরক না িঠকঠাক কের
ফলেত গািড়র সে দরাদির। অে াবেরর ি তীয় স াহ, লাদােখর িসজন শষ, তাই হােটল, গািড় আেগ থেক িকছুই িঠক কের রাখা হয়িন,
পৗঁেছ যা িকছু করা যােব, িভড় তা নই, এই ভরসায়।
আসল বড়ােনার
হেব পরিদন থেক, আমার ডােয়িররও। স ায় 'আমােদর ছুিট'-র সুবীরদার রফােরে যাগােযাগ হওয়া হাসােনর সে ই
কথা পাকা হয়, টে া ােভলার - চৗ জেনর িসেট আমরা ন'জন আর মালপ র। জানা যায় াইভার য থাকেব তার নাম মােন টাইেটলও
তু ুপ!
এবাের ডােয়িরর পাতায় চাখ বুলাই। বিশটাই িলেখিছ পেথ, গািড়র ঝাঁকুিন খেত খেত, তাই িনেজর হােতর লখা িনেজর কােছই েব�াধ
এখন। উ ােরর একটা চ া কের দখা যাক। এই ডােয়ির লখার ঠলায় এবাের একপািট াভস হািরেয়িছ। খাদ ডােয়িরটাও বার েয়ক
অ তঃ হারােত হারােত কান ঘঁেষ বঁেচ গেছ। আর আমার ঘিড়র ব া লুজ হেয় যাওয়ায় পেরর িদেক কটা বােজ বেল স াইেক িব র
ািলেয়িছ। চ নদাই বাধহয় ম ব টা কেরিছল, তুিম তা দখিছ েফসর শ ুর মেতা ডােয়ির িলখছ। অেনকসময় কবল নাট রেখিছ,
স েলাও িঠকঠাক কের দাঁড় করােত হেব। তেব দীপ আমার লখার পিরমাণ দেখ বেলেছ, এই যা িলেখছ, এটাই তা ঢর হেয় গেছ। স
যাইেহাক...

১৩/১০/২০১৫
বলা সায়া ১১টা। িস9ুঘাট অথবা িস9ুদশ�ন সাইট

একিদেক মািট-পাথেরর পাহােড়র দওয়াল আর অন িদেক দূের পাহােড়র মাথায় বরেফর চূড়া। সবুেজ, হলুেদ, লােল ঝলমেল গােছর সাির।
িব ুসম িস ু বেয় চেলেছ। আেগ আরও খািনক ভতের যাওয়া যত, দীপ দখায়, এখন ি জ ভেঙ গেছ। একটু দূের একটা গািড় এেস দাঁড়ায়।
গািড় থেক িবশাল পাঁটলা কাঁেধ এক বাবা নােম, সে ই িমি মেয় িনেজেদর থেক বড় ব াগ হােত িনেয় লািফেয় লািফেয় পাথর পেরায়।
আেরক িমি বা া কােল িনেয় এবার মা গািড়র বাইের এেস দাঁড়ায়। আরও একজন পু ষ রেয়েছ, সও বিরেয় আেস। আিম বা াটােক
দেখই ভারী খুিশ হেয় আদর কির। ওিদেক বাবা আর মেয়রা জল পিরেয় একটা বড় পাথেরর ওপর কাপেড়র বাঝা েলা নািমেয় রােখ।
কাচেব িক? দখা বা জানা হয়না, তু ুপ ভাইয়া তাড়া লাগায়, আমরাও গািড়েত উেঠ বিস।
এরপর গ ব ুক হায়াইট লাটাস ুল - আিমর খান অিভনীত 'ি ইিডয়টস' খ াত র াে ার ুল। আিম নািম না। এই একা িন তায় বেস
থাকেতও ভােলা লাগেছ। ঘুম পাে বরফ পাহােড়র মাথায় রাদ ঝলসােনা দখেত দখেত। শরীরটা বশ খারাপই লাগেছ। রিব ঠাকুেরর
কিবতার একটা লাইন মাথার মেধ ঘুেরিফের আসেছ - যা দেখিছ, যা পেয়িছ তুলনা তার নাই।
বশ চড়চেড় রা ুর। অন েদর কােছ অ ি কর
হেলও আমার বশ আরাম লাগেছ। গা-হাত-পা
ব থায় ভেঙ আসেছ। আরও েটা গািড় এেস
দাঁড়াল। জানলার ধাের বেস এেলােমেলা
িলখিছ। এবাের এেলােমেলা িলখবই িঠক
কেরিছ, যা মেন আসেব তাই।
হলুদ-সবুজ পাতায় বাতাস লেগ কাঁপেছ, কােছ
গেল হয়েতা মম�র িন শানা যত। িক
নামেত ইে করেছ না, খুব ঘুম পাে । মনটা
কমন শা লাগেছ পাহাড় আর গােছেদর
সাি েধ ।
গতকাল নীল আকােশ মােঝমােঝই সাদা মঘ
ভেস বড়াি ল, আজ মঘ নই। এক ঝাঁক
পািখ উেড় যাে কখনও।
এই কৃিতর মেধ একটা লানিলেনেসর
িফিলংস আেছ। অ তঃ আমার কােছ। অথবা
িন তা, ক জােন!
ুেলর আেগ পরপর অেনক েলা চােত�ন িছল, সমািধভূিম আর কী। বশ অ ুত না, ুল, চােত�ন, পাহাড়, িন

তা সব পাশাপািশ। এবাের

মেন হে , মণ মােন ধু দখা নয়, গভীর অনুভূিতও, হায়াট আই ফ ।
আেপল খাি । িব লা হােটেলর বাগােনর িমি আেপল। বাইের রা ুর ঝলসাে ।

¿পুর ১২.০৫। িথকেস মনাি

ন াড়া পাহােড়র ওপর িথকেস মনাি । মুেখামুিখ বরফ পাহাড়। ১৪৫টা িসঁিড় ভেঙ উিঠ। নামবার সমেয় বুই েণিছল। িসঁিড়র মাথার কােছ
পাহারাদার েটা িসংহ মূিত�। এই মনাি র মূল আকষ�ণ ভতের দাতলাসমান 梓মে য় মােন ভিবষ ৎ বু আর বাইের দাঁিড়েয় ওপর থেক
উপত কার িব ীণ� সৗ য�। আমার িক চাখ টেনিছল অ ুত মূিত� েলা।
আেগ এই মনাি র পছেনর গ টা বেল িনই দাঁড়াও।
বােরা তলা উঁচু এই মনাি টা 梓তির হেয়িছল প দশ শতা ীেত। এই শতা ীর থম িদেক 'হলুদ টুিপ' বা গলুগ ধারার ব া জ সাংখাপা তাঁর
ছ'জন অনুগামীেক লাদােখ বৗ ধম� চােরর জন পািঠেয়িছেলন। এই ছ'জেনর মেধ শরাব সাংেপার হােত িতিন অিমতায়ুস বুে র একিট ু
মূিত� িদেয় লাদােখর রাজার সে দখা করেত বেলন। রাজা তখন শ প ােলেস থাকেতন। মূিত�িট পেয় উৎসািহত হেয় িতিন মনাি িত ায়
আ িরক সহেযািগতা কেরন। 'হলুদ মি র' নােম পিরিচত ছাট
ািট 梓তির করা হেয়িছল িস ু নেদর উ ের। প দশ শতেকর মাঝামািঝ
সমেয় শরােবর ছা পালেদন মনাি িটেক বড় কের বানাবার উেদ াগ নন। গ কথা বেল, সাংখাপার ভিবষ ৎবাণী িছল, িস ু নেদর দি ণ
পােড় তাঁর ধেম�র ভাব িব ার হেব। িথকেস মনাি র িত া এবং পরবত�ীকােল ি তুক ও িলিকর মনাি গেড় ওঠায় তাঁর এই আশা সিত হয়।
সও আেরক গ - শরাব আর পালেদন সাংেপা পুেজাআ ার সময় বু েক উৎসগ�ীকৃত 'তারমা' ছুঁেড় িদেত যােবন, িঠক সইসময় েটা কাক
এেস পা িট িনেয় পাহােড়র অন পােড় উেড় যায়। তারমািট শষপয� িথকেসেত একিট পাথেরর ওপর সযে অ ত অব ায় খুঁেজ পান
পালেদন ও তাঁর অনুগামীরা। 梓দব িনেদ�শ মেন কের িথকেসেতই তাই মনাি গেড় তােলন পালেদন।
সানািল রেঙর দাতলা সমান উঁচু িবশাল
梓মে য় বা ভিবষ ৎ বু মূিত� য ঘের তার
বাইেরর ঘরটায় মােঝ শাক মুিন বু মূিত�র
'পােশ ই হরী। এই বুে র বাঁেয় ডাইেন
সবই মিডিসন বু । বেস থাকা অব ার
মূিত� িলর সবারই কােলর কােছ রাখা হােতর
ওপর ওষুেধর পা । এেককজেনর িবিচ সব
নাম। খুঁিটেয় খুঁিটেয় দিখ। 梓মে য় বুে র
হােতও ওষুেধর পা ।
梓মে য় বু মূিত�র বাঁেয় বশ কেয়কটা অ ুত
দখেত মূিত� রেয়েছ। এ েলা তাি ক বৗ মূিত�।
নারী-পু েষর িমিলত মূিত� – বু -শি র।
থমিট বসা ভি মা। স বত দশটা মাথা। ছটা
মাথা চােখ পড়ল। সামেনর নীল রেঙর দহিট
নারীর, িপছেন কােলা দহিট পু েষর। এেককটা
মাথা এেকক রেঙর – লাল, সাদা, কােলা
ইত ািদ। অজ হাত, দশটা নেত পারলাম। এেককটা হােত এেককরকম অ । মূিত�িটর নাম ইংেরিজ হরেফ লখা আেছ - হ সমাজ। তেথ
রেয়েছ, যাগ তে র সেব�া ধােপর ব পিরবােরর এই মূিত�িট য ণ 梓তির কের তা  াধ পিরবহন করেত পাের। বুঝলাম এ আমার জন ।এর
বাঁ পােশর মূিত�িট দাঁড়ােনার ভ ীমায় নারী-পু ষ আিল নরত। নারী মূিত�িটর ল া বাদামী চুল, দহ লাল, মুখ দখা যাে না। পু ষ মূিত�িটর
দহ কােলা, িট মাথা হলুদ ও সবুজ। এেদরও জেনর একািধক হােত অ । পু ষিটর এক হােত িতনমাথা একিট মু ।মূিত�র গলায় নরকেরািট
ও নরমুে র মালা।নারী মূিত�র পােয়র তলায় িট শািয়ত মূিত�, স বত পু েষর।তােদর একজেনর পরেন বাঘছাল। মূিত�র নাম চ স র। এও
সই উ মােগ�র ত । এর কাজ আেবগ মারফত আ ািভমানেক পিরবহন। এর বাঁিদেক আিল নরত িট ভয়াবহ মূিত�। পু ষ মূিত�র রঙ নীল।
প র মাথার মেতা মাট নয়িট মাথা দখা যাে । সামেন একিট নীল রেঙর বড় মাথার পােশ িতনিট কের অন রেঙর মাথা। সই নীল মাথার
ওপের আবার লাল মাথা, তার ওপের হলুদ মাথা। আিল নরত নারী মূিত�িট ছাইরেঙর। পু ষ মূিত�র অজ হাত-পা। হােত নানা অ , পােয়র
তলায় মানুষ ও হািত। গলায় ও মাথায় নরক াল। গলায় নরমুে র মালা। এই মূিত�িটর নাম ব ৈভরব। ম ু ীর সবেচেয় রাগতভাব। তার রাগ
এতটাই বিশ য স রাগ িনেজেকও কখনও আ ীভূত কের ফেল। এেকবাের আমার রােগর মেতা আর কী। এ হল এক ধরেণর শূন তা যা
কাশ পায় বল রােগর ভতর িদেয়।
াথ�না শষ হল। ওরই মােঝ ছাট-বড় লামারা কােঠর বািট-চামেচ সু পজাতীয় িকছু খল। আমরাও বাইের বিরেয় আিস। সামেন তাকােল খত,
ছাড়া ছাড়া বািড়ঘর। ওরই মােঝ িস ু বেয় যাে আপনমেন। দূের একপােশ ন াড়া পাহাড় আর অন িদেক পাহােড়র মাথায় বরফ সূেয�র আেলায়
ঝলসাে ।

¿পুর ২ টা। শ± প±ােলস।

শ প ােলেসর সামেন এেস গািড় দাঁড়াল। অেনক িসঁিড়। আজ আবার এত িসঁিড় ভেঙ ওপের উঠব না। প ােলেসর সামেন রা ার ওপাের ঘরা
জায়গায় জেল মাছ খলা কের বড়াে । আকাশ আর গােছর িতফলন জেল। পছেন ঝলমেল উপত কার িব ার। রা ার ধাের অসংখ  য়ার
াগ। ফাঁেক ফাঁেক িবেজিপ-র পতাকাও চােখ পড়েছ। মেন
জাগল, বৗ েদর কানও রাজৈনিতক দল নই কন?
রা ার ধাের ন াড়া পাহােড়র গােয় হলুদ পাতার ঝাঁকড়া মাথার গাছ েলা মাথা িলেয় কী য বলিছল জািননা, তেব ভারী সু র দখাি ল
ওেদর।
কংে েসর পতাকা লাগােনা একটা গািড় গল পাশ িদেয়। এরমেধ ই কেব যন ভাট। 'িজেতগা, িজেতগা, কংে স পািট� িজেতগা।' এই স ােহই
লাদােখ প ােয়ত ভাট হেব। অনািবল এই শা সৗ েয�র মােঝ সিদেক তািকেয় মুখ িদেয় অ ুেট একটা কথাই বিরেয় এল – 'ভারতবষ�'!
আকাশ পির ার। রা ােত সবসমেয়ই বরফমাথা পাহাড় দখা যাে । এইমা আকােশ -িতন টুকেরা আলগা মঘ ভেস এল।
আসেল এখানকার ভাষা িন তা। দীঘ� ণ চুপ কের বেস থাকেত ইে কের কাথাও।

¿পুর ৩ট। হল অফ ফম

ল এয়ারিফে র কােছই ভারতীয় সনাবািহনীর 梓তির দাতলা 'হল অফ ফম' িমউিজয়াম। ইে া-পাক যুে িবেশষতঃ কািগ�ল যুে িনহত
সনােদর ৃিতেত এিট িনিম�ত। একতলায় িনহত সনােদর ও িবিভ যু স েক� তথ াবলী এবং একিট সু েভিনর শপ রেয়েছ। দাতলায়
梓সিনকেদর ব ব ত নানা িজিনসপ , অ শ , যু সং া িকছু
পূণ� নিথপ ইত ািদ রেয়েছ। িসয়ােচন  িসয়াের িতর ার আেয়াজন
সং া একিট আলাদা সকশনও আেছ।
বশ িখেদ পেয় িগেয়িছল। তাড়াতািড় দখা শষ কের পােশই একটা দাকােন ঢুেক পুেরর খাওয়া হল।

বলা ৩-৪৫। িতুক মনাি
একেশা চি শটা িসঁিড় ভেঙ এতটা ওপের না
এেল পাহােড়র ব াক াউে িস ু উপত কার
এই ব াি িঠক অনুভব করা যত না।
ার
মেতা মনাি িটেত বু মূিত�র মুখ ঢাকা। বছের
একবার উৎসেবর সময় ঢাকা খালা হয়।
ভতের মহাকাল মূিত�। মেয় আর দীপ দেখ
এেস বেল। জুেতা খুেল ভতের ঢুকেত ইে
কেরনা আর। মােন এই ভাির জুেতােজাড়ার সে
জুেতাজুিত বা ঁেতা ঁিত করেত। ি তুেকর
অবশ তমন িকছু গ নই। ১১ শতেক লামা
চামচুগ ওড এব-এর ভাই ওড-ড মনাি িটর
িত া করেল লাৎেসওয়া িরনেচন জাংেপা
বেলিছেলন, এই ান থেক এমন একিট ধম�ীয়
জািতর উ ব হেব যা একটা উদাহরণ রেখ
যােব। ১৪ শতেক রাজা াস-পা-বুল-
মনাি িটর নতুন কের সংর ণ কেরন। লাল
টুিপেদর ারা িতি ত হেলও পের হলুদ টুিপর
দল মনাি র অিধকার দখল কের।
তুিম তা জােনাই ধেম�র এসব কচকিচ আমার
ভােলা লােগ না। তথ জানার জন পড়েত হয়,
িলখেতও হয়। ওপেরর চ ের া আিম ঘুের
বড়াই। উপত কার িব ীণ� দৃশ চাখ টােন –
একপােশ
তা, অন িদেক সবুজ।
নামার সময় িসঁিড়র পােশ উ ল ুদ পাতায়
আেলা আেলা গাছটার পােশ দাঁিড়েয় ছিব
তালােত বশ লােগ। মনটাও আেলা হেয় যায়
যন। আকােশ এত েণ অেনকটা সাদা মঘ
উেঠেছ।

িবেকল ৪-৩০। শাি1 ূপ

পাহাড়চূড়ায় উেঠ িবশাল ূপটােক দেখ
চ নদার সহাস ম ব – সমুেখ শাি
ূপাকার, রবী নাথ এই দেখই িলেখিছেলন।
ওপর থেক ল শহেরর প ােনারািমক দৃশ দেখ দেখ মু হই বারবার। িবেকল ফুিরেয় আসেছ, শীত কের। ঠা ার গােয় িবষ তার একটা
আঁচল জড়ােনা থােক। পাহািড়
তায় হলুদ ম ােপল পাতা ঝরায় স িবষ তা বােড়।
ভাবিছ, ক ােমরার  েম বিশ বড় ছিব ধরা
পেড় নািক মেন?
রাদ পেড় আসেছ, ঠা া বাড়েছ পা া িদেয়।
এেককটা জায়গায় ন াড়া পাহাড় পাথুের, এেকক
জায়গায় বািলর মেতা লাগেছ।
একা একা নামিছলাম। এক বয় লামা হািস
মুেখ অন কানও ভাষায়
করেলন। বুঝেত
পারলাম না, ইংেরিজেত জানেত চাই িক
বলেছন? উিন এবার ইংেরিজেতই িজ াসা
কেরন, কান দশ থেক এেসিছ? বুঝলাম
িবেদিশ ভাবেছন। হািস মুেখ বিল, কলকাতা।
উিনও কলকাতা েন হেস বেলন, 'বােলাবািস।'
মজা লােগ েন। ওঁর সে গ করেত করেত
নািম।
কেরন, 'এত মানুষ কলকাতা থেক
এখােন আেসন কন? আমরা যিদ যাই?' বিল,
আসুন না, িক আপনােদর এখানকার মেতা
এত সু র নয় আমােদর শহর। আমরা িভেড়র
মেধ থেক া হেয় এখােন বড়ােত এেস িনঃ াস িনই। আপনােদর হয়েতা ক হেব, তবু আসুন।

৫-৩০। শ র
া
িদেনর 梜�শেষ 梜�পৗঁছাই শ র মনাি েত। ঘেরর 梜�ভতর ঘর। এেকবাের বাইেরর ঘের ভিবষ ৎ বু ༇�মে য়-র তাি ক মূিত瓹�র সামেন একা একজন
লামা ম পাঠ করেছন। মােঝ মােঝ একটা বড় চ া া ঢােকর মেতা বাদ যে বড় লািঠর মেতা ডা া িদেয় আঘাত করেছন। ভারী গ ীর একটা
আওয়াজ ছিড়েয় পড়েছ। 梜�ভতের ঢুিক। 梜�ভতেরর চারেট ঘর জুেড় িবিভ 梜�বৗ
েদর মূিত瓹�। যার মেধ অেনক মাথার অবেলািকেত র মূিত瓹�
বারবার নজর কােড়। এেকবাের 梜�ভতেরর ঘের নারী েপ একিট অবেলািকেত েরর মূিত瓹� 梜�চােখ পড়ল 梜�যটা আর 梜�কাথাও 梜�দিখিন। মােঝর একটা
ঘের 梜�বশ কেয়কজন লামা বেসিছেলন। তাঁরা সাদ িদেলন হােত।
梜�হােটেল িফরিছ যখন সূয瓹� অ যাে পাহােড়র 梜�কাল 梜�ঘঁেষ।
( মশ)

~ লাদােখর আরও ছিব ~

'আমােদর ছুিট' আ জ瓹�াল মণ পি কার িত াতা-স াদক দময় ী দাশ 梜�নশায় 梜�লখক, ামিণক,
মণসািহত গেবষক। কািশত বই - 'অবলা বসুর ' মণকথা', 'আমািদেগর মণবৃ া - ঊনিবংশ
শতা ীর ব মিহলােদর মণকথা' (স িলত এবং স ািদত)

梜�কমন লাগল :

- select -

মত িদেয়েছন :
গড় : 0.00
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এবার 넢মিদনীপুর
তপন পাল

-১এবােরর গ ব পাথরা – 넢মিদনীপুর শহর 넢থেক দশ িকেলািমটার দূের, কংসাবতী নদীতীেরর এই ামিট েশা বছেররও 넢বিশ পুরাতন;
넢চৗি শিট মি েরর জন সমিধক িস ।
১৭২৮ সােল মহ দ আিল রাজমহেলর 넢ফৗজদার িনযু হেলন। নাম িনেলন আিলবিদ⨭ খান। ১৭৩২ সােল ྟবদ নাথ 넢ঘাষালেক িতিন র চক
পরগনার রাজ আদায়কারীর পেদ িনযু করেলন। তারপর ১৭৩৩-এ আিলবিদ⨭ িবহােরর নােয়ব নািজম। ১৭৪০-এ িগিরয়ার যু জয়, ১৭৪১এ ফুলওয়ািরর যু জয় কের িতিন বাংলা িবহার উিড়ষ ার এক নবাব। তাঁর ীবৃি র সে সে ྟবদ নাথবাবুরও উ ান, মজুমদার পদিব হণ,
মা েয় মি র িনম⨭াণ ও অগিণত পুণ াথ⨭ী সমাগম।
নবাব বাহা র 넢ঘাষােলর এই খ ািতিব ৃিত ভােলা 넢চােখ 넢দখেলন না। ব ী ও হ ীপেদ ম ক চূণ⨭ করার আেদশ জাির হল। িক হািতিট িছল
ভাির ল ী। 넢স দাঁিড়েয় রইল াণুবৎ। 넢ঘাষােলর মুি আর আটকায় 넢ক! থানুগ রাজকম⨭ 넢থেক পিরবারিট সের এল বািণেজ । নীলচাষ তখন
সদ
হেয়েছ। ওই পিরবােররই আর একিট শাখা বে াপাধ ায় পদিব িনেয় তখন বািণেজ বসেত ল ী। পরপর গেড় উঠেত লাগল মি র।
পরবত⨭ীকােল পিরবারিটর বাস ান পিরবত⨭ন ও আনুষি ক কারেণ মি ররািজ যখন সরকার বাহা র ও িব েনর ঔদাসীেন িবলুি র পেথ,
তখন, ষােটর দশেকর মাঝামািঝ, ইয়ািসন পাঠান নামধারী জৈনক ানীয় বািস ার আ েহ খড়্গপুর আই আই িটর ত াবধােন সরকার বাহা র
মি ররািজর সংর েণ স ত হন।
িক এ 넢তা 넢গল ায় আড়াই শতকব াপী ইিতহাস। এবার বত⨭মান।
-২সকালেবলায় হাওড়া। সােড় ছটার 넢মিদনীপুর 넢লাকাল। পেথর সব 넢 শেন 넢থেম, তগামী 넢রলগািড় িলেক পথ িদেত িদেত উলুেবিড়য়া,
넢মেচদা, পাঁশকুড়া, খড়্গপুর 넢পিরেয় 넢মিদনীপুর। যা ািট দীঘ⨭, অনিধক সােড় িতন ঘ ার; তেব 넢কানভােবই াি কর নয়। বষ⨭া ায় এেস 넢গেছ,
তবু আকােশ অকাল শরৎ। লাইেনর ধাের টগর, পুটুশ, আক রা িবিছেয় আেছ, চলনিবেল প পাতা হাত তুেল ডাকেছ। ভূিচ সবুজ,
সি পূজার প রা পুকুের স ািবত হেয় উঠেছ অলে । দােমাদর, পনারায়ণ, কংসাবতী 넢পিরেয় 넢মিদনীপুর - এবং 넢রলগািড়েত সারাপথ
ভে র অিবরত ྟবিচ ময় সমাহার ও স বহার।
넢 শেন 넢থেক 넢বিরেয়ই ির া অেটা ভাড়াগািড়র সি িলত 넢 ষা িন। এক ভাড়াগািড়চালকেক আিম যতই বিল 넢য আিম পাথরা 넢দখব, তারপর
সময় থাকেল কণ⨭গড়, মাল , িহজিল... 넢স ততই বেল ভাবেবন না, আপনােক িবদ াসাগর িব িবদ ালয়, 넢মিডক াল কেলজ, িড এম অিফস,
িগজ⨭া... সব 넢দিখেয় 넢দেবা। 넢শেষ তাঁেক িকি ৎ কড়াভােবই বলেত হেলা 넢দেখা বাবা, আিম থাকেত আিসিন। নতুন িজিনস িকছু 넢দখব না; তুিম
আমােক পুরেনা িজিনসই 넢দখাও। াতািট আমার 넢ভাজনরিসক। এতদূের এেল, আর িহজিলর ি েরর গজা না 넢খেয়ই চেল যােব? চেলা না!
আের একটু আধটু সুগার সব বাঙািলরই আেছ। তােত িক কারও িমি খাওয়া আটকাে ? বাস িডেপা, হাসপাতাল, অগণন ির া অেটার সাির,
ি ং ি ং প াঁ প াঁ 넢পিরেয় শহর 넢শষ। তারপর ফাঁকা মাঠ, 넢ঢউেখলােনা জিম। তেব শহর মিব ৃিতর পেথ খুব িশগিগর এখােনও এেস
넢পৗঁছেব। কংসাবতীর গা িদেয় হািতহালকা পাথরা 넢রাড।
িক হািত কখনও হালকা হয় নািক? আিম হািত তুেল কখনও 넢দিখিন বেট, তেব যাঁরা তুেলেছন তাঁরা বেলন হািত 넢বশ ভাির। আমােদর ྟশশেব
পুেজার সময় মােঠ সাক⨭ােসর তাঁবু পড়ত। 넢সখােন এক পােলায়ান বুেক হািত তুলেতন। হািত তাঁর বুেকর ওপর িদেয় চেল যাওয়ার পেরও
অেনক ণ িতিন েয় থাকেতন। তারপর উঠেতন। তাঁর হাবভাব আচরণ 넢দেখ বাল কােলই আমার ধারণা হেয়িছেলা 넢য হািত অিতশয় ভাির;
এতটাই ভাির 넢য হািতেক চাঁেদ বা ম ল েহ িনেয় 넢গেলও 넢স ভািরই থাকেব। েম জানা 넢গেলা হািতহালকা এক ঈদগা মসিজেদর নাম। তার
নােম সংখ ালঘু ধান ামিটর নামও হািতহালকা। এক স িপর নািক একদা এক উ ত িব⨭নীত হািতেক হালকা কের আকােশ উিড়েয়
িদেয়িছেলন। 넢সই 넢থেক এই নাম। এই অ েল হািতর উৎপাত িনয়িমত, ফেল গ িট অিব াস কিরিন। রা ায় হাত পরপর চাঁদার উৎপাত।
কারণ সামেন ঈদ। রামনগর আই িস িড এস 넢স ােরর সামেন 넢য দলিট ঈেদর চাঁদার জেন গািড় দাঁড় করােলা তােদর িতনজেনর কি েত লাল
সুেতা তাগার মত বাঁধা। িবনা পির েম ফুিত⨭ করার সুেযাগ আেমাদেগঁেড় কম⨭িবমুখ বাঙািল কেব 넢ছেড়েছ?
পি মবে পয⨭টন িশে র উ িতর প া করণ িনেয় যারা ভােবন, তাঁরা িক এই সমস ার িবষেয় আেদৗ অবগত? আিম মােঠঘােট ঘুের 넢বড়াই,
তাই জািন 넢য এই ব ািধ সারা পি মবে বছরভর। গ⨭া কালী জগ া ী সর তী পুেজার সময় িনিদ⨭ । অপরাপর সমেয় র াকালী, গেণশ,
শীতলা, প ান , িশব... খেলর হয় না ছেলর অভাব! একটা লািগেয় িদেলই হল। গ⨭াপুর িকংবা 넢মিদনীপুর, রামপুরহাট িকংবা 넢কালাঘাট,
গািড়ভাড়া করেত িগেয় বাতানুকূিলত 넢তা দূর ান, অবাতানুকূিলত ভ গািড়ও পাওয়া যায় না। ঘুের িফের 넢সই লজঝেড় মা িত ওমিন।
িততুলনায় ওিড়শা বা উ র েদেশর 넢কান শহের 넢পৗঁেছ পছ মত গািড় ভাড়া করেত অসুিবধা হয় না। 넢য বা িযিন 넢বড়ােত যােবন, িতিন
পয়সা খরচ করেবন। 넢সই পয়সা ানীয় অথ⨭নীিতেত অি েজন 넢যাগােব। িযিন পয়সা খরচা করেছন, িতিন তার িবিনমেয় িকছু া
ত াশা
করেতই পােরন। িক আমরা তা িদেত অপারগ।
রা া বরাবর হাত পরপর লটািরর 넢দাকান। ামীণ মানুষ িক সিত সিত িব াস কের 넢য লটািরর িটিকট 넢কেট বড়েলাক হওয়া 넢যেত পাের!
এরই মেধ িলকিপেক 넢সতু 넢পিরেয় পাথরা।

-৩পাথরায় পিথপাে ⨭, কাঁসাইেয়র কূেল, ােমর িভতের ছিড়েয় িছিটেয় অদ াবিধ 넢চৗি শিট মি র, তার মেধ আঠাশিট ভারতীয় পুরাত সেব⨭ ণ
এর আওতায়। িকছু 넢ভেস গ ােছ কাঁসাইেয়র জেল, আিজ পুেবর হাওয়ায় হাওয়ায় তার িচ অবলু । শ ল ােটরাইট পাথেরর নবর মি রিট
পিথপাে ⨭, পােশ এক আটচালা মি র, িশবালয়, ভ ায় গ⨭াদালান। ােম 넢ঢাকার মুেখ কিতপয়, 넢স িল 넢দেখ আমরা ােমর িদেক। আকােশ
অকাল শরৎ, কাঁসাইেয়র জেল তারই ছায়া। ছাগল চিরেয়, ালািন ডালপালা সং হ কের 넢মেয়রা উেঠ আসেছ নদীগভ⨭ 넢থেক। জীবন এখােন ধীর
লেয় চেল।
অতঃপর ােম। মজুমদারেদর কাছািরবািড়
ংেসর মুেখ; আগাছাস ুল, মনুষ বেজ⨭
ভরপুর। পা বাঁিচেয় ঢুকেত িগেয় কিতপয়
ামবাসীর 넢কৗতূহেলর মুেখ পড়েত হল। তাঁরা
জানােলন সকােলর িদেক হেল ঢুকেত পারেতন
না। চ েবাড়ারা (Russell's Viper:
Daboia russelii) সারারাত এখােন থােক,
넢রাদ বাড়েল বেনর মেধ ঢুেক যায়। এরকম
স াবনা আেগই মাথায় এেসিছল, তদনুযায়ী
িতও িছল। ােমর 넢ছেল হওয়ার সুবােদ
সাপেদর সে িচরকালই আমার ভাব ভালবাসা!
এতদূর এেস তাঁেদর সে 넢দখা না কের চেল
যাওয়া যায় নািক; িবেশষত চ েবাড়ার মত
넢সেলি িট সােপর সে ! ভারেত এই সােপর
কামেড়ই সব⨭ােপ া 넢বিশ 넢লাক মারা যান, এবং অতীব য ণাদায়ক 넢সই মৃতু । 넢গাখরা, 넢কউেট, শাঁখামুিট, কালােচর মত চ েবাড়ার কামেড়
মৃতু তাৎ িণক নয়, িবলি ত। তা পাওয়া 넢গেলা একটা। ভারী বুেটর ভুিম
েন 넢বচারা পালাবার পথ খুঁজিছেলা। সব জািতর সাপই বন াণ
(সংর ণ) আইন ১৯৭২ ারা সংরি ত ও সাপ মারা একিট জািমন-অেযাগ অপরাধ। ྟকেশার 넢পেরাবার পর আিম সাপ 넢মেরিছ বেল মেন পেড়
না। কাছািরবািড়র িসঁিড় ভ ায়, মাথা তুেলেছ অ িনম বট। তােদর ধেরই ছােদ ওঠা 넢গল। 넢চাখ অেনক র অবিধ 넢দখেত পাে ; লাল, ঈষৎ
넢ঢউেখলােনা ভূিম িবিছেয় ইউক ািলপটাস 넢সানাঝুির িনম। দূের গাঁদার 넢ব েনর বরবিটর আবাদ, আর কাঁসাই। মজুমদারেদর কাছািরবািড়র
সামেনই পাশাপািশ িতনিট প র , ছিড়েয় িছিটেয় 넢ছাটবড় আরও কেয়কিট। খুঁিটেয় 넢দখেল 넢বাঝা যায় িতিটই অনন । কার কার 넢দওয়ালগাে
넢পাড়ামািটর কাজ। কােছই রাসম । একটু এিগেয় শীতলা মি র, 넢লাকমুেখ তার নাম বুিড়মার থান।
-৪এবার 넢ফরার পালা 넢মিদনীপুের। 넢মিদনীপুর
শহরটাও 넢মাটামুিট ঐিতহািসক। নতুনবাজাের
কংসাবতীর ধাের প র ধাঁেচর কালী মি র,
সে িতনেশা বছেরর অ । িকছুটা দূেরই
দাঁিড়েয় 넢দড়শ বছেরর জগ াথ, তেব এখন
অনসরকাল, ীজগ াথ াতা ভিগনী সহ
শয াগত। রাজৈবদ পাঁচন 넢সবন করাে ন;
মি র ব । 넢ষাড়শ শতেকর িপর 넢লাহািন বাবার
মসিজদ 넢দেখ িমরবাজাের িটিকয়া মসিজদ, আর
আিলগে
স াট আওর েজেবর িদওয়ান
넢কফােয়তু া ারা িনিম⨭ত পুব⨭মুখী িতন গ ুেজর
িদওয়ানখানা মসিজদ। িমজ⨭া মহ ায় স দশ
শতেকর 넢জাড়া মসিজদ, আর খানকা শিরফ,
মহ দ 넢মৗলানা হজরত শােয়দ শাহ 넢মেহর আিল
আলকাজুিরর সমািধ। মহতাবপুেরর এ ার শাহ
সােহেবর সমািধেত ই স দােয়র 넢লােকই
িশরিন চড়ায়। িব র 넢ঘারাঘুির হল শহের। এবাের
넢তা মহা াণীিটর কথা ভাবেত হয়। 넢জলা পিরষদ ভবেনর স ুেখ এক পাইস 넢হােটল। গরম ভাত ডাল 넢পা র বড়া আলুভাজা, উে কুমেড়া
বরবিটর এক অনুপম চ িড়, সুিস সীতাপিত িবহ েমর পাতলা 넢ঝাল, আম 넢তঁতুেলর চাটিন। বড় শাি হল 넢খেয়। গিরেবর 넢ছেল 넢তা,
ভােলাম একটু 넢খেত 넢পেল বড় খুিশ হই 넢গা!
-৫পরবত⨭ী গ ব কণ⨭গড়, 넢লাকিব ােস মহাভারেতর কেণ⨭র রাজ । শালবিনর পেথ ভা তলা। 넢সখান 넢থেক ডাইেন 넢বঁেক সংরি ত অরেণ র গা
넢বেয় রা া অনাবািদ ঊষর জিম িচের। ১৭৯৮-এ রানী িশেরামিণর 넢নতৃে চুয়াড় িবে ােহর উৎস ল। বৃিটশরাজ িক িনম⨭মভােব এই িবে াহ দমন
কেরিছল তা 넢তা আমরা জািন।
আমােদর ব উিড়ষ ার 넢কশরী রাজবংেশর রাজা মহাবীর িসং িনিম⨭ত েগ⨭র ংসাবেশষ।ওই রাজবংেশর রাজা কণ⨭েকশরী কতৃ⨭ক িনিম⨭ত
ছিড়েয় িছিটেয় থাকা ানীয় মি র িল। িক চালক আমােদর িনেয় িগেয় দাঁড় কিরেয় িদেলা মহামায়া মি ের। আের ভাই গড় কই? ঈষৎ েখা
উ ারেণ, 넢তিরয়া 넢মজােজ 넢স জানাল গড় কই তা 넢স িক কের জানেব? 'তুিম বেলিছেল কণ⨭গড়, 넢তা এটাই কণ⨭গড়। িব াস না হয় 넢দেখ নাও,
넢লখা আেছ'। 넢স 넢তা আেছই। িক আ একটা গ⨭ 넢লাপাট হেয় যােব এটাও 넢তা 넢মেন 넢নওয়া যায় না। মহামায়া মি েরর শাসিনক
넢লাকজনেদর িজ াসা করেত তাঁরা অবাক হেলন। এই লতপতািন গরেম এক ায় 넢 ৗঢ় পুর 넢রােদ িকনা গড় 넢দখেত 넢যেত চায়! তাঁরা িব র
넢চ া করেলন আমােক িন ৎসািহত করার – িক ু 넢নই মশাই, িগেয় িক 넢দখেবন। 넢শষেমশ আিম ধু ওই গড়িট 넢দখার জেন ই কলকাতা 넢থেক
넢গিছ েন জানােলন ওখান 넢থেক িতন িকেলািমটার িগেয়, গািড় 넢রেখ, কাঁদর (একধরেণর 넢ছাট নদীর মত। েটা ঢাল িদক 넢থেক এেস িমশেল
মাঝখােন একটা খােদর সৃি হয়। বষ⨭ায় 넢সখােন জল জেম, নােম বড় নদীর পােন) ধের িকেলািমটার খােনক হাঁটেল পড়েব নদী। নদীেত এখন
জল 넢নই, 넢হঁেট 넢পরেনা যােব। ওপাের 넢সই গ⨭। পথ 넢দখােনার জন একজনেক িদেলন।

তা যাওয়া 넢গল। ভর পুের চারিদেক মধ রাি র
িন তা। 넢কউ 넢কা াও 넢নই। কাঁদর ধের 넢হঁেট
নদীও পাওয়া 넢গেলা। পূব⨭রাে বৃি হেয়েছ।
নদীর বুেকর শরঘাস 넢হাগলাবন 넢পিরেয় িকছুটা
যাওয়ার পর ভােলাই জল, 넢হঁেট যাওয়া যােবনা।
넢কা াও 넢কউ 넢নই, ব ােগ গামছা আেছ, তবু
সাহস হেলা না কারণ ওপােরর পাড় খাড়া উেঠ
넢গেছ অরণ ানীেত। দূরবীেন 넢দখা 넢গেলা ভাঙা
ইট ছড়ােনা। যতই 넢চঁচাই, 넢কউ নেত পােবনা।
ভাম বনিবড়াল খ াঁকিশয়াল খাটাশ ধরেল, যিদ
তারপের 넢বঁেচও থািক, ইনেজকশন িনেত হেব।
এবার িফরাও 넢মাের, লেয় যাও সংসােরর
তীের। ওপােরর গ⨭ 넢ভৗিতক ের 넢ডেক বলল,
넢কাথা যাও, পা , 넢কাথা যাও – আিম নিহ
পিরিচত, 넢মার পােন িফিরয়া তাকাও। তত েণ
আিম গািড়েত। গাইডিটেক স ানদি ণা িদেয়
মহামায়া মি ের নািমেয় িসেধ 넢মিদনীপুর
ইি শেন। পেথ একপশলা বৃি । তখন িতনেট
넢তি শ, িক িতনেট িতিরেশর 넢লাকাল ছােড়িন।
একেদৗেড় জানালার পােশ।
-৬তা বােরা কামরার 넢লাকাল ছাড়েলা, কংসাবতীও
넢পেরাল। ও মা! তারপর 넢দিখ একটা 넢 শন, নাম
কাঁসাই হ । অবসের 넢রলচচ⨭া কের থািক, িক
এমন মজার ইি শন আেগ 넢দিখিন।
াটফম⨭,
ধুমা চতুথ⨭ কামরািট াটফেম⨭, সামেন িপছেন
বািক এগােরািট বাইের।
খড়গপুর, এবং ব
তীি ত 넢লবু চা।
অ ুবাচীিনবৃি পরবত⨭ী িদনিট 넢 ৗপদীর শািড়র
মত দীঘ⨭। িনসগ⨭ 넢দখেত 넢দখেত, আকােশ
শামুকেখােলর দেলর নীেড় 넢ফরা 넢দখেত 넢দখেত
বাউিড়য়া 넢পৗঁছালাম ছটায়। তখনও আকােশ
넢রাদ।
ঋণঃ
১। Blair B. Kling: The Blue Mutiny, The Indigo Disturbances in Bengal, 1859-1862 (Philadelphia,
University of Pennsylvania Press, 1966)
২। Dictionary of Historical Places. Bengal. 1757 -1947, Department of History, Jadabpore University,
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মণ রইল =

ি েবণী তীথᜱপেথ
উদয়ন লািহিড়

ওপের সবুজ আর নীেচ হলুদ। দরজার সামেন দাঁিড়েয় একজন 헹�খিন িপষেছ। আেরকজন �দখলাম জানালা িদেয় যতটা স ব মুখ বার কের বলল
"ওয়াক থু"। এরই নাম �লাকাল � ন। তােতই সবাই উেঠ পড়লাম। যাব কল াণী হেয় ি েবণী। হাওড়া �থেকও বধᜱমান কােটায়া লাইেনর � ন
ধেরও যাওয়া যায় ব াে ল। ওখান �থেক ি েবণী। আমরা যাি িশয়ালদহ হেয়। মা ৪৮ িকিম দূের কল াণী। কল াণী �থেক ম ািজক গািড় ধের
ি েবণী - উে শ এই অ েলর িতন ধেমᜱর ধান াপত েলা �দখা।এখােন ি ান, মুসিলম এবং িহ ু ধেমᜱর �যভােব �মলব ন হেয়েছ তার
িনদশᜱন অন �কাথাও আেছ িকনা সে হ আেছ। কৃত অেথᜱই ি েবণী। জাফর খান গাজীর দরগা, হংেস রী মি র, অন বাসুেদব মি র,
িবখ াত ব াে ল চাচᜱ, ইমামবাড়া। িতনিট ধেমᜱর িবখ াত এত েলা াপত এেকবাের এক িদেন �দেখ �ফলা - আজ ২৬ জুন,২০১৬।
আমার মেন হয়, এই সব জায়গা স েকᜱ �মাটামুিট একটা ধারণা করেত িতনেট ব াপার জানা দরকার - �পৗরািণক, ানীয় ইিতহাস আর িকছু
�লাক িত। �য কটা জায়গায় �গলাম তার স েকᜱ এই সব ঘটনা ঘাঁটবার িকছুটা �চ া কেরিছ। িকছুটা আ জᜱাল, বািক বই আর খািনক ানীয়
�লােকেদর সে কথা বেল সংগৃিহত। তেথ র ভুল বা �কাথাও আমার �বাঝার ভুল হেল মাজᜱনা করেবন। আর ধের িদেল আমার
ােন
িকছু আেলার িছেট লাগেব।
� ন চেলেছ। গাছপালা সব �পছেন সের যাে । পৃিথবীেক িপছেন �ফেল এিগেয় যাবার আনে বাইেরর িদেক একদৃে তািকেয় আিছ। দেলর
বািকরা িনেজেদর মেধ আ ায় মশ ল।আমার �স িদেক নজর �নই। মেন হে , � নটা �যন একটা টাইম �মিশন - িনেয় চেলেছ শত শত বছর
আেগর এক যুেগ। �যখােন আিম একজন অত আধুিনক মানুষ - িব ান িচ া, �পাশাক-আষাক, �মাবাইল সবিকছু িনেয়। এই গবᜱ �য �বিশ ণ
ায়ী হেব না, একটু গভীর িচ া কেরই বুঝলাম। আজ �য সব াপত �দখব, �সই রকমিট কই আজেকর পিতরা �তা 헹�তির করেত পােরন না।
কই �সই অপূবᜱ কা কাযᜱ,যা আজেকর িশ ীরা বানােত পােরন না।এই াপত িলর �য গ কই আজেকর সািহিত করা �তা িলখেত পােরন না।
আধুিনকতায় �ক িজতেব আর �ক হারেব �সই �দালাচল িনেয় �দখেত চললাম �সই সব াপত যা আিম পৃিথবী �থেক িবদায় �নবার পরও একই
রকম �থেক যােব। আমার পেরর জ আবারও হয়েতা িলখেব পুরােনা �সই িদেনর কথা, বারবার।
� নটা ভীষণ � ক কেষ জাড ধমᜱ অনুযায়ী ি িতশীল ব েত পা িরত হল আর আিমও ম কের বা েব এেস পড়লাম। কল াণী � শন –
িহেসবমত বষᜱা কাল। িক খর �রা ুর পুিড়েয় িদে , এিদেক নীল আকােশ �মেঘর �ভলা। তারমেধ ঘােম জামাকাপড় িভেজ যাে । কল াণী
� শন �থেক যাি ি েবণী। একটা ম ািজক গািড় �পলাম।
িহ ুপুরাণ অনুযায়ী িব কমᜱা নািক িঠক কেরন এখােনই িতিন ি তীয় কাশী বা �বনারস বানােবন। িক িশব িকছুেতই তা করেত �দনিন। না হেল
এটাই হয়েতা আর একটা �বনারস হত। চুর ঐিতহািসক িনদশᜱন ছিড়েয় রেয়েছ। এত মি র এখােন িছল �য ি েবণীর নাম �দওয়া হয়
তীথᜱরাজ।
ি েবণীেত �দখার মত হল �বণীমাধব মি র। মকরসং াি েত খুব িভড় হয়। কিথত আেছ এখােনই �কানও এক কােল নািক গ া যমুনা আর
সর তী িমেল িগেয়িছল। তাই �থেকই নাম হয় ি েবণী। িক ঐিতহািসেকরা অেনক �চ া কেরও যমুনার �কানও অি খুঁেজ পানিন। তার
বদেল রেয়েছ িবদ াধরী নদী। সর তী নািক এখনও আেছ যিদও �সটা খাল ছাড়া িকছু নয়, পানােত ভের �গেছ। �দবান পুের �গেল �দখা যােব
মেজ যাওয়া সর তী নদী। পুরাণ আর ইিতহােসর মেধ �বশ ঝগড়া আেছ মেন হে ।
িক ধুই িক মি র! আেছ মসিজদও। অসাধারণ াপত তার। জাফর খান গাজীর মসিজদ। কল াণী � শন �থেক থেমই পড়েব ঈ র
ি জ। এখােন নদীর �সৗ যᜱ তািরেয় তািরেয় উপেভাগ করবার মেতা। ভীষণ জ ােম আটেক িছলাম বেলই �দখেত �পলাম ি েজর ওপর �থেক
গ া। �দখলাম বািল মািফয়ারা িকভােব নদীর বািল তুেল িনে । নদীর বািল তুেল িনেয় কী সবᜱনাশ �য এরা �ডেক আনেছ �সটা একজন
িব ানীই সিঠক ভােব বলেত পােরন। ঈ র
ি জ �পিরেয় ি েবণীর অন তম আকষᜱণ এই মসিজদ।
মসিজদটা আয়তে াকার। ইট আর পাথেরর 헹�তির। এই জায়গাটা িছল আিদ স ােমর অংশ। সাল ১২৯৮। জাফর খান গাজী স াম আ মণ
করেলন। রে লাল হেয় উঠল মািট।তৎকালীন িহ ুরাজ ধমᜱপালেক হত া করেলন গাজী। ব মি র ধংস করেলন। �সই বছরই এই মসিজদিট
헹�তির কেরন জাফর খান গাজী। সম মি েরর ভাঙা অংশ িদেয় 헹�তির হল এই মসিজদ। গাজী িছেলন িদি র সুলতােনর 헹�সন দেলর দলপিত।
এই মসিজেদর মূল িমরহােবর ওপর আরিব ভাষায় �খাদাই করা একিট িশলািলিপ �থেক জানা যায়। আসল ও পুরাতন মসিজদিটর দশিট গ ুজ
িছল। ছয়িট �কােনারকেম িটঁেক আেছ। িশলািলিপ �থেক এও জানা যায় এই মসিজদিট �কানও এক কােল মা াসা িহেসেবও ব বহার হত। কিথত
একিট কৃ মি েরর ংসাবেশেষর ওপর 헹�তির হয় এই মসিজদ। এখােন িযিন পীর আেছন িতিন নািক আেগ সূযᜱ ণাম না কের নামাজ পেড়ন
না। মসিজেদর মূল াথᜱনা েলর েবশ পথিট পাঁচিখলানযু এবং পাথর আ ািদত। ছাদহীন িভতেরর াথᜱনাকে র সুদৃশ অল রণ
িবেশষভােব ল ণীয়। াথᜱনাক �দেখ বুঝলাম এটা ধু মসিজদ নয়, দরগাও বেট। উঁচু রা ািটর পােশ সােবিক বািতদান েলা পেথর �সৗ যᜱ
বািড়েয়েছ। রা ািট মসিজেদর পাশ িদেয় �গাল কের ঘুের �গেছ। এ পেথ হাঁটেত হাঁটেতই �চােখ পেড় গলী নদী।
ছাদহীন জাফর খাঁ গাজীর সমািধ �সৗধিট ১৩১৫ ি াে িনিমᜱত। �শানা যায় রাজ ােনর বাঘা মসিজেদর াপেত র অনুকরেণ করা। স বত
পাথর িল আনাও হেয়িছল রাজ ান �থেকই। সবই আে য় পাথর বা ব াস । বািকটা িহ ু মি েরর ংস া ইট, কাঠ আর পাথর। �গালািপ
রেঙর পাথরও �দখলাম।

ি েবণী আর বাঁশেবিড়য়া পাশাপািশ।
বাঁশেবিড়য়াও মি র-অধু িষত াম। চুর
�টরােকাটার কাজ। একসময় নািক রবী নাথ
ঠাকুর আকৃ হেয়িছেলন এবং উৎসািহত হেয়
ন লাল বসুেক দািয় �দন �টরােকাটার
মি র িলর �দওয়ােল �য িশ কমᜱ বা
কা কাযᜱ আেছ তা নিথভু করবার। ন লাল
বসু এই িনেদᜱশ পালন কেরিছেলন বেলই �শানা
যায়। িক
হল, �সই নিথ �কাথায়? এর
�কানও উ র পাইিন।
বাঁশেবিড়য়া ইিতহােসর পাতায় উেঠ আেস
শাহজাহােনর সমেয়। তখন সালটা িছল ১৬৫৬।
শাহজাহান পাটুিলর রাঘব দ রায়েক �য জিমর
জিমদার িহসােব িনযু কেরন �সটাই বতᜱমােনর
বাঁশেবিড়য়া। কিথত আেছ রাঘব দ রায়-এর
�ছেল রােম র দ রায় একটা িবশাল িদগ
িব ৃত বাঁশবনেক পির ার কের 헹�তির কেরন একটা গᜱ,দ রায়েদর াসাদ আর বাংলার িট �মৗিলক াপত সৃি - একিট হংেস রী মি র
আর অন িট অন বাসুেদব মি র। �সই বাঁশবন �থেকই স বত এর নাম বাঁশেবিড়য়া। বাঁশেবিড়য়া আিদ স ােমরই আর একিট অংশ িছল।
�সই সময় এই াম িছল একিট নাম করা ব র এবং ব বসা বািণেজ র পীঠ ান।
অন বাসুেদব মি রিট 헹�তির কেরন রােম র দ রায়। কৃে র মি র।১৬৭৯ সাল। এই মি েরর িতনিট িদেক আেছ অসাধারণ �টরােকাটার
কাজ। আর একটা িদক িনরাভরণ। অ ভুজ িচেলেকাঠািটেত �টরােকাটার কাজ অসাধারণ। িবিভ �দবেদবী, নরনারীর � ম আর যুে র ছিব আঁকা
আেছ এইসব �দওয়ােল।
রাঢ় বাংলা �যমন ম ভূিম। �তমিন বলা �যেতই পাের বাঁশেবিড়য়া হেলা দ রায়ভূিম। বাংলার বাইেরর াপেত চুর পাথেরর ব বহার �দখা যায়।
পাথেরর তুলনায় মািট সহজলভ হওয়ায় বাংলায় ব বহার হেতা �পাড়ামািট। পাথেরর মেতা শ , আর সু র কা কাযᜱ করা যায়। �টরােকাটার
চলন হয় ইতািলেত। '�বকড আথᜱ' পের নাম বদেল �টরােকাটা। িক এটা বলেত �কানও বাধা �নই �য বাংলার �টরােকাটার সমৃ কােজর
খ ািত জগতেজাড়া।
চিলত গ কথা বেল, একিদন গভীর রােত
নৃিসংহ দ রায়
ােদশ পান �য �দবী
হংেস রীর মি র িত া করেত হেব। ১৬৭৩
সােল মি রিট 헹�তির করা
করেলও তাঁর
অকালমৃতু েত মি রিট �শষ কেরন িবধবা রািন
শ রী। পােশই অন বাসুেদব মি র। মি র
কমে ে র বাইের �সায়ানভাবা কালী মি র।
মি র কমে
িঘের একিট পিরখা রেয়েছ।
এটােত নািক ল চালু হেয়িছল। �জিট েলা
এখেনা আেছ। তেব ল এখন আর চেল না।
এটাও নৃিসংহ দ রায় 헹�তির কেরন। এই
জায়গািট ি েবণী আর ব াে েলর মাঝামািঝ।
জায়গািটেক মি র কমে বলা �যেতই পাের।
হংেস রী মি েরর গড়ন স ূণᜱ িভ ধমᜱী।
�তেরািট একুশ িমটার উঁচু িমনার আেছ। এ েলা
�দখেত অেনকটা
ুিটত পে র কুঁিড়র মেতা। িমনার েলােক বেল এক একিট র । মি রিটর উ তা একুশ িমটার আর �ভতের পাঁচিট তলা।
এই পাঁচটা তলা হল ইড়া, িপ লা, ব া , সুষু া এবং িচি ণী – মানুেষর �দেহর পাঁচ নাড়ীর সে তুলনীয় কাপািলকমেত - হংেস রী য়ং
কুলকু িলনী েপ অবি তা।
মি রটােক �দখেল িহ ু াপত বেল মেনই হয় না। �যন �সই শালᜱক �হামেসর রহস ঘন এক েগᜱর �চহারা। ইিতহাস �ঘঁেট বুঝলাম �য আেদৗ
িহ ু াপত ই নয়। রািশয়ার রাজধানী মে ােত 'অিনয়ন �ডাম চাচᜱ' নােম িবখ াত �বিসলস ক ািথ াল-এর �রি কা এিট - এেকবাের ু কিপ।
মাথাটা পুেরা িলেয় �গল। তাহেল িক এটা আেগ চাচᜱ িছল যা দখল করা হেয়িছল? নািক এর পিত �কানও রািশয়ান? মাথার মেধ
েলা
ঘুরেতই থাকল।
�দবী হংেস রী বেস আেছন প াসেন। চারিট হাত। নীল রং। িনমকােঠর 헹�তির। হংেস রী দি ণাকালীরই একিট প বেল নলাম তবু �যন
অজানা এক �দবী। কালী েনিছ, গᜱা, ল ী এসব েনিছ। িক হংেস রী! এই মি র কমে ে 헹�ব ব আর শা মতবাদ সহাব ান করেছ।
এরপর ব াে ল চাচᜱ। আসল নাম িক ব াে ল চাচᜱ নয় - বািসিলকা অফ �হািল �রাজাির। পতুᜱিগজেদর 헹�তির। সালটা ১৫৯৯। �সই বছরই ই
ইি য়া �কা ািনর �গাড়াপ ন ঘেট আর রািন এিলজােবথ ইংল াে বেস অনুেমাদন কেরন ভারেত ওই নােম ইংেরজ উপিনেবশ গেড় �তালবার।
একটা খুব ীণ মত আেছ �য 'ব র' শ িটর অপ ংশই ব াে ল। আর একিট �জারােলা মতও আেছ, �সটা পের বলিছ। �মাগল স াট আকবর
পতুᜱিগজেদর অনুমিত িদেলন গলী নদী ব রিট ব বহার করবার জন যােত পতুᜱিগজরা এখােন িনেজেদর বাস ান গেড় তুলেত পাের।
উপিনেবশ গেড় �তালার সে সে পতুᜱিগজ ক াথিলক পাদিররা ানীয় আিদবাসীেদর ধমᜱা করণ
কেরন। িকছুিদেনর মেধ 헹�তির হয় হাজার
পাঁেচক ি ান জনবসিত। ১৫৭৯ �ত পতুᜱিগজরা এখােন একটা পূণᜱ ব র আর একিট গᜱ গেড় �তােল। এর িকছুিদন পেরই আকবর অনুমিত
�দন ি ধমᜱ চার আর চাচᜱ গঠেনর জন । ১৫৯৯ �ত 헹�তির হল এই চাচᜱ।
১৬৩২ সােল অথᜱাৎ চাচᜱিট 헹�তির হওয়ার �তি শ বছর পর আ মণ কেরন শাহজাহান। �শাচনীয়ভােব পরািজত হয় পতুᜱিগজরা। শাহজাহােনর
িনেদᜱেশ আ েন পুিড়েয় �দওয়া হয় চাচᜱিট। বাে েলর মািট রে লাল হেয় ওেঠ। ফাদার জন দ ুজ আর তার স ীেদর বি কের শাহজাহান
িনেয় যান আ ােত। এক পাগলা ভয় র হািতর সামেন �ফেল �দওয়া হয় ফাদারেক। হািতটা িক মারল না ফাদারেক। উে
ঁেড় কের বিসেয়
িদল িপেঠ। এইরকম একটা অেলৗিকক ঘটনা �দেখ শাহজাহান ওই �পাড়া চােচᜱর জিমর সহ আরও অেনক বড় জিম িবনা ে �দন �সই
ফাদারেক।
�সই জিমর ওপর 헹�তির হয় বতᜱমান চাচᜱিট। 헹�তির কেরন �গােমজ িড �সােটা। যখন ১৬৬০ সােল এই চাচᜱিট 헹�তির হি ল তখনই পাওয়া �গল
পুরাতন চােচᜱর একিট রখ । যে রি ত �সই রখ িটর গােয় আজও �দখা যায় �খাদাই করা আেছ ১৫৯৯।
এ িনেয় আবার আর একটা গ আেছ। �শানা যায় �য, শাহজাহােনর আ মেণর সময় �থেক �থেক �মির মাতার মূিতᜱিট খুঁেজ পাওয়া যাি ল না।

তারপর িথয়ােগা বেল একজন নািক গভীর রােত
নদীর ওপাড় �থেক ফাদারেক ডােক আর বেল
�মির মাতা িফের এেসেছন। ফাদার ভােবন �য
�সটা িছল । িক পেরর িদন সকােল একিট
�জেল নদীর পােড় মূিতᜱিট �দখেত �পেয়
ফাদােরর কােছ িনেয় আেস।
আরও �শানা যায়, চাচᜱিটর িত া অনু ান
হি ল, �সইসময় একটা জাহাজ �দখা যায়
গলী নদী ব ের। জাহােজর ক াে ন িবধ
অব ায় �পৗঁছােলন �সই অনু ােন। সকেল
অবাক হেয় ক াে েনর কােছ জানেত চাইেল
িতিন বেলন �য, বে াপসাগের তাঁরা এক ভয় র
ঝেড় পেড়িছেলন, বাঁচার �কানও স াবনাই ায়
িছল না। ক াে ন �মির মাতােক রণ করেল
ায় এক অেলৗিকক উপােয় ক াে ন র া পান
�সই ঝড় �থেক। তখন িতিন িত া কেরন
জাহােজর মা লিট িদেয় �দেবন �মির মাতার উে েশ । অথচ জাহােজর মা লই হল তার ধান অংশ �যটা ছাড়া জাহাজ চলেবই না। তবুও �সই
ক াে ন কথা রােখন আর মা লিট িদেয় যান এই িগজᜱায়। জাহােজর মা লেক ইংেরিজেত বেল মা (mast) আর মা -�ক পতুᜱিগজ ভাষায়
বেল 'ব াে ল'।
ঢুকেতই আচᜱ �গট। যার ওপর মুকুেট আেছ �মির
মাতার মূিতᜱ আর আেছ �নৗকােত �ছা যী ।
চােচᜱ ঢুেক িসঁিড় িদেয় উেঠ যাওয়া যায়
এেকবাের ছােদ। �সখােন মূিতᜱ "Our Lady
of the Happy Voyage"-এর । এখােন
সবাই �মামবািত ালায়। তার �থেক িঠক
িপছেন ঘুরেলই অসাধারণ দৃশ - গলী নদী
আর জুিবিল ি জ-এর। এিট পৃিথবীর অন তম
পুেরােনা �রলি জ �যটা গলী নদীর ওপর 헹�তির
হেয়িছল ১৮৮৭ সােল। রানী িভে ািরয়ার
রাজে র �গাে ন জুিবিল উপলে 헹�তির হয়
এই ি জ, তাই এই নামকরণ।
িসঁিড় িদেয় �নেম এবার ধান ভবন। �সখােনই
"Our Lady of Holy Rosary" এর মূিতᜱ।
আরও িট ভবন আেছ �যখােন যী র ও জন
র মূিতᜱ। আর আেছ �সই মা লটার ভাঙা অংশ। লােগায়া একিট

বে ার মূিতᜱ আেছ। এছাড়াও সারা চােচᜱ ছিড়েয় আেছ নানা ি ান ধমᜱ
কবরখানাও।
ব াে ল চােচᜱর �পছেনই গলী নদী। একটা �নৗকা িনেয় ইমমাবাড়ায় �গেল খুব ভােলা লােগ। �হঁেট িমিনট পেনেরা লােগ ইমামবাড়া �পৗঁছােত।
গলী ইমমামবাড়া অথᜱাৎ ইমােমর বািড়। িক ভারেত এর মােন এমন একিট বািড় বা হলঘর �যখােন দাঁিড়েয় মহরম �দখা যায়। সমাজেসবী
হািজ �মাহা দ মহিসেনর ৃিতর উে েশ 헹�তির এই ইমামবাড়া। 헹�তির করেত �মাটামুিট বছর কুিড় �লেগিছল। �শষ হয় ১৮৬১ সােল। পিত
িছেলন �করামাতু া খান।
ইমামবাড়া �দাতলা একিট বািড়। মাঝখােন আয়তে াকার একিট িবশাল উেঠান। সু র ভােব সাজােনা �ফায়ারা আর �চৗবা াসহ। তেব
এখানকার মুখ আকষᜱণ হল িট পঁচািশ ফুট উঁচু িমনার। একিট �ছেলেদর জন অন িট �মেয়েদর জন । �মাট ১৫২িট �বশ উঁচু উঁচু িসঁিড় আেছ।
এর ছাদ �থেকও �দখা যায় গলী নদীর অসাধারণ দৃশ আর জুিবিল �সতু। িট টাওয়ােরর িঠক মাঝখােন িতনতলা �য ভবনিট আেছ তার
এেকবাের ওপর তলায় রেয়েছ একিট ঘিড়। নীেচর তলা িলেত আেছ একিট ঘ া আর আেছ ঘিড়র য পািত। তেব এই অংশিট ব পযᜱটেকর
কােছ। উেঠােনর �শষিদেকর ঘরিটেত আেছ অসাধারণ সব ঝাড়বািত। আর আেছ নানা রকম িশ িনদশᜱন। উেঠােনর �পছেনর িদেক আেছ
একিট সূযᜱঘিড়।
ধীের ধীের কােলর ােস হািরেয় যাে
ইমামবাড়া। ন হেয় �গেছ �ফায়ারা িল। �য
জলাশয় েলায় একদা কাকচ ু জল িছল এখন
পানা জেম সবুজ হেয় �গেছ। তবু ইমামবাড়ার
ইমারতিট আজও দাঁিড়েয় আেছ। আর তার
ঘিড়িট একইভােব ছ'শ বছর ধের সিঠক সময়
�দিখেয় পেনেরা িমিনট অ র কের জািনেয় �দয়
তার অি েক।
পেরর গ ব
শরৎচ
চে াপাধ ােয়র
ৃিতিবজিড়ত �দবান পুর। জ িভেটিট এখনও
আেছ। তার এক অংেশ শরৎ ৃিত পাঠাগার ও
িমউিজয়াম। রি ত আেছ �লখেকর ব ব ত
িজিনসপ । এখােন উিনশ শতেকর িকছু
আটচালা �টরােকাটার মি রও রেয়েছ। �দখলাম
প ািরপি েতর পাঠশালা, �মজিদিদ
ে
উি িখত �সই িবশালা ী মি র, �লখেকর বাল ীড়াভূিম গেড়র জ ল, সর তী নদী সাঁেকা যা বতᜱমােন ি জ, দাসমুি েদর পূজাম প আর
�হ য়া পুকুর, �দালম ও আরও নানা াচীন মি র, রায় ণাকর ভারতচে র ৃিতফলক ও �লখেকর আব মূিতᜱ, �মাহন মুি র দালান।
িফের আসেত আসেত �কমন একটা অ ুত অনুভূিত হল। কাল বােহ েয় যাে সবই। তবু �কন �যন মেন হল আজ যা �দখলাম তার সৃি বা

িবনাশ স ব নয়। �যন আেগও �দেখিছ এেক বারবার। আরও কতকাল �কেট যােব। ব যুগ পের আগামীেত হয়েতা আবারও িফের আসব। তেব
আজেকর মত িবদায়।

ম াকনািল ভারত ইি িনয়ািরং �কা ািনেত কমᜱরত উদয়ন লািহিড় অবসর �পেলই মেণ �বিরেয়
পেড়ন।
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ভােলা 梜�থেকা 梜�কদার
সুম িম
~ ~ 梜�কদােরর তথ ~ 梜�কদােরর আরও ছিব ~
梜�ছাটেবলায় 梜�যিদন িবেকেল মােঠ যাওয়া হত না, বািড়র ছােদ দাঁিড়েয় সূিয 梜�ডাবা 梜�দখতাম! আর 梜�চােখ পড়ত একটা অবাক করা দৃশ - পােশর
梜�তজপাতা গাছটা 梜�থেক ঝাঁেক ঝাঁেক চড়াই িকিচরিমিচর শে িনেচর পেড় থাকা বািলেত ঝাঁপ িদে , আবার গা 梜�ঝেড় ফড়ফড় শে উেড়
লুিকেয় পড়েছ ঘন 梜�তজপাতার আড়ােল! কী ভােলালাগা 梜�য জুেড় থাকত ওেদর ওই ওঠা-নামায় - আজও ভাবেল 梜�সই আেমজটা পাই মেন মেন!
মা বেলিছল, "অমন কের ওরা বািলেত চান কের" - 梜�স 梜�তা িঠকই, ান করেল 梜�য সারািদেনর াি 梜�ঝেড় 梜�ফলা যায় 梜�সটােতা িচরকালই
অনুভব কির! িক মানুেষর 梜� ে িনছক শরীেররই নয়, মােঝ মােঝ মেনর াি দূর করাটাও খুব জ ির হেয় পেড়। িকছু মানুষ আেছন যাঁরা
সারাবছেরর মেনর ওই াি দূর করেত বছেরর 梜�কানও না 梜�কানও সময় পািড় 梜�দন িহমালেয়র 梜�কােল, আবার িফের আেসন পেরর বছর
যাওয়ার অেপ ার আন িনেয়! িনেজর অজাে কখন 梜�যন আিমও 梜�স দেল িভেড়িছ! তাই বছর বছর ছুেট যাওয়া বাঁেকর পর বাঁক 梜�নওয়া
পাহািড় পেথর িনজ瓹�ন 梜�মৗনী আনে ! সমতেলর 梜�কালাহলেক আপন পেথর পােক 梜�ফেল জ করার এমন জ র 梜�কৗশল িহমালেয়র সুউ বরফ
শীতল মি ছাড়া আর 梜�কাথা 梜�থেকই বা 梜�বেরােত পাের!
২০১২-য়, 梜�যবার বষ瓹�ার থম ধারায় ভািসেয় িনেয় 梜�গল উ রাখে র হাজার হাজার জীবন - অ াি েডে পা-কাঁধ 梜�ভেঙ িবছানায় ছটফট
করিছলাম অসহােয়র মেতা! িটিভর পদ瓹�ায় এেকর পর এক 梜�চনা জায়গা েলার িনি
হওয়ার ছিব 梜�দেখিছ আর দীঘ瓹� াস 梜�ফেলিছ। পাহােড়
梜�ঘারার শীতল িদন েলায় যােদর উ তা বছেরর পর বছর পথ চিলেয়েছ িনিব瓹�ে , তােদর এতবড় িবপয瓹�েয়র িদেন পােশ থাকেত না পারার
আফেশাস আমায় তািড়েয় িনেয় 梜�বড়ােব িচরিদন!
য়াগ, 梜�গৗরীকু , 梜�যাশীমঠ, 梜�গািব ঘাট – একটার পর একটা পিরিচত ােনর িশউের ওঠা
দৃশ 梜�দেখিছ আর মেনমেন অেঝাের 梜�কঁেদিছ! তবু 梜�বাধহয় সবেচেয় মনখারাপ হেয়িছল আমার ি য় 梜�কদােরর জন ই! তাই ২০১৩-য়
অমরনােথর পেথ স মতার পরী ায় পাশ করেতই ২০১৪-য় 梜�ফর 梜�কদার যাওয়া ি র করলাম।
ল ীপূেজার পেররিদন 梜� ন ধরলাম আসানেসাল 梜�থেক -'উপাসনা এ ে স'। এবার একা, আেগরবার িগেয়িছলাম সদলবেল। জানলার বাইের
িব কৃিতর অপার শারদ 梜�সৗ য瓹�ছিব - উপেভাগ করব কী, মেন িভড় করিছল 梜�ষাল বছর আেগর 梜�সই মেণর দৃশ পট! 'ভুখহরতাল' বােস
梜�চেপ ব ী 梜�থেক 梜�গৗরীকু 梜�পৗঁছেনা, পেথ ছিবর মেতা '梜�চাপতা' দশ瓹�ন, 'কালীকমিল' ধম瓹�শালায় থাকা, 梜�কদার 梜�পৗঁেছ আ হারা অব ায় হাওয়াই
চিট পােয় চারিদক ঘুের 梜�বড়ােনা, িশেবর িপতা দশ瓹�ন, 梜�চারাবািরতােলর মু তা! – সব 梜�যন শরেতর সাদা 梜�মেঘর মেতাই আমার মেনর আকােশ
উেড় উেড় আসিছল 梜�সই মুহূেত瓹�! মধুপুর 梜�পিরেয় জিসিড আসেতই কামরায় িনত যা ীেদর িভড় বােড়, সংরি ত আসন ভাগ কের িনই আরও
অেনেকর সে । পােশ বেস থাকা 梜�গ য়াধারী স াসী িকছুটা িবরি িনেয়ই মন 梜�দন 'সে ড' বাদােম। িনত যা ীর দল বাঙািলেদর বাপ-বাপা
করেত করেত উ ােম আেলাচনা 梜�জােড়ন। আিম আবার কখন হািরেয় যাই 梜�কদারপেথর নুিড়পাথর, গাছ-গাছািলেত!
'ঝাঁঝাঁ' আসেতই কামরায় ঠাসা িভড়, কােন 'মুমফািল', 'সেমাসা', 'চানা', 'চাআয়' শে র েড়া িড়। ওরই মােঝ িন আেয়র এক দ িত ই
িশ েক িনেয় উেঠই িকছুটা িদশাহারা হেয় িজে স কেরন, "ইেয় িরজােভ瓹�শন কামরা হ ায় ক ায়া বাবু?" 'হ াঁ' বলেতই পিড়মির কের ঘুের 梜�নেম
পেড়ন। আমার পােশর স াসী ভ েলাক চরম তাি েল বেল ওেঠন, "এসব অিশি ত 梜�লােকেদর জন ই 梜�দশটার এই দশা", 梜�কমন খটকা
লাগল কথাটায়! 梜� ন ছাড়েত আলাপ জমালাম 梜�গ য়াধারীর সে । রামকৃ িমশেনর স াসী, আেছন 梜�দরা েনর িমশেন। অেনক বছর গ瓹�াপুেজা
梜�দখা হয়িন বেল এবার পুেজা কািটেয় 梜�গেলন আসানেসােল। কথায় কথায় িজে স কির - "মহারাজ, িশ া-অিশ ার পাথ瓹�ক কেরন কীভােব?"
একটু থতমত ভাব 梜�দেখ িনেজই সহজ কির, রণ করাই, তাঁর িকছু ণ আেগ বলা কথাক'িট! এবার মহারাজ 梜�বশ াভািবক হেয়ই বেলন "আর দশজন 梜�যভােব কের 梜�সভােবই!" তাইেতা! িক যাঁেক 梜�দেখ এই সংসারত াগী স াসী মানুষিটরও মেন অিশ ার য ণা উদয় হেয়িছল
িতিন িক আেদৗ অিশি েতর মেতা 梜�কােনাও আচরণ কেরিছেলন?
জােগ আমার! 梜�তমন 梜�তা মেন হয়না, বরং িকছু সুেবশ সহযা ী, যাঁরা
সাধারণ িটিকেট এই সংরি ত কামরায় উেঠ ༇�বধ যা ীেদর অসুিবধার সৃি কেরেছন তাঁেদর 梜�চেয় িতিন সুিশ ারই পিরচয় 梜�রেখেছন। 梜� ৗঢ়ে র
াের এেস একটা কথা অ র 梜�থেক িব াস কির জীবেন কৃত িশ ার 梜�কােনাটার জন ই ুল, কেলজ অথবা ইউিনভািস瓹�িটর দরকার পেড়না,
বািড় িকংবা পিরেবশই তার জন যেথ !
এসব হািবজািব ভাবেত-ভাবেতই 'পাটনা'। উ , 梜�স এক ঃসহ অিভ তা! িমিনেটর মেধ িপলিপল কের ওঠা 梜�ছেলর দল 'দখল' িনল কামরার!
িকছু বুেঝ ওঠার আেগই সব瓹� জাঁিকেয় বসল তারা, আমরা আ িরক অেথ瓹�ই হতবাক! 梜� ন ছাড়েত
কের জানলাম, সকেলই একিট চাকিরর
পরী া িদেত 梜�দরা ন যাে । বুঝলাম 梜�ভাগাি পুেরা রা াটাই! িক িব াস ক ন রাগ হলনা, বরং িকছুটা মায়াই হল ওই কিচ মুখ েলা 梜�দেখ!
আমার 梜�দেশর জীবন সং ােমর এও এক ক ণ চালিচ !
হির ার 梜� শেন 梜�পৗঁছলাম িনধ瓹�ািরত সমেয়ই। কাঁেধ 梜�বাঁচকা 梜�ফেল 梜�সাজা হাঁটা িদলাম 'িম ভবন' -梜�সিদেনর মেতা আমার রােতর আ য় ল।
পুরেনা 梜�লােকেদর সে সা াৎ 梜�সের ঢুকলাম িনেজর বরা ঘের। তারপর জিমেয় গ া ান, শীতল জলধারায় ধুেয় 梜�গল 'িদেনর সকল াি !
ঝরঝের হেয়ই 梜�সের িনলাম িকছু টুিকটািক 梜�কনাকাটা,'দাদােবৗিদর 梜�হােটল'-এ রােতর খাওয়া 梜�সের আটটার মেধ ই িবছানার নরেম ডু !
পরিদন সকাল সকাল নাওয়া-খাওয়া িমিটেয় বােস সওয়াির হেয় রওনা িদলাম ষীেকশ - ঘিড়েত সােড় সাতটা। ক'টায় বাস পাব, কী রকম িসট
পাব – এসব ভাবেত ভাবেতই ষীেকশ। সােড় আটটায় াে 梜�নেম স া কাঁেধ িনেতই কােন আেস " কাশী কাশী" আওয়াজ! 梜�গেটর
বাইের দাঁিড়েয় থাকা বােসর িদেক নজর পড়েতই হাত উঁিচেয় ছুট িদই! সামেন জানলার ধােরর িসেট বেস 梜�কন জািননা সবিকছুেত
梜�কদারনােথরই অদৃশ সহায়তা অনুভব কির! 梜�চাখব কের রণ কির তাঁেক! বােসর 梜�ভতেরও সম ের িন ওেঠ, -"জয় বাবা 梜�কদারনাথ"!

বাস চলেত
কের, একটু পেরই দৃশ মান হয়
গ ার পা াসবুজ জলধারা -আহা, কতবার
梜�দেখিছ এই মেনারম সবুজ 梜� াত! তবু আজও
梜�যন 梜�সই থম 梜�দখার মেতাই আনে উে ল
হয় মন, র াফিটং-এর 梜�ভলার মেতাই মেন মেন
梜�ভেস যাই ওর টুকেরা টুকেরা 梜�ঢউেয়।
梜�দব য়াগ 梜�পৗঁছেতই তা েবর িকছু িনদশ瓹�ন
梜�চােখ পড়ল – িনেচরিদেক থাকা 梜�বশ িকছু
বািড়ঘেরর ধুমা ভ াবেশষটুকু পেড় আেছ,
আেছ
'নদীর িমলন েল (অ)সভ তার
আত瓹�নাদ, আেছ মানবদে র হাঁটুেমাড়া
আ সমপ瓹�ণ! আেগ 梜�কদার-ব ী যা ীেদর বাস
梜�দব য়ােগই মধ া 梜�ভাজেনর জন দাঁড়াত, 梜�স
িছল এক বাড়িত পাওনা -সুগি স চােলর
গরম ভাত আর চাপচাপ অড়হর ডাল, সে
পাহািড় সি , মুেখ 梜�লেগ আেছ আজও! এখন
অবশ 梜�স পব瓹� আরও িকছুটা আেগই সারা হয়,
পিরবিত瓹�ত ােন ত ুির িট আর পেরাটারই
রমরমা! 梜�দব য়ােগই ভাগীরথী 梜�পিরেয় 梜�কদার-ব ীর রা া ডানিদেক বাঁক 梜�নয় অলকান া ও ম ািকনীর িমিলত জলধারােক ডানহােত 梜�রেখ।
ায় সােড় বােরাটায় 梜�পৗঁছই ীনগর, গােঢ়ায়ােলর সবেচেয় বড় জনপদ। 梜�কানও একবার বৃি েশেষ রামধনু 梜�ছাঁয়ার সাধ িমিটেয়িছলাম এই
শহেররই গােয়, 梜�সইেথেক এই শহর আমার কােছ '梜� শাল', সাত রঙেয় বণ瓹�ময়! াে বাস দাঁড়ােব িকছু ণ, 梜�নেম দাঁড়াই। রিববার, আজ
ব তা িকছু কম, যা ীর সংখ াও। িতন-চারজন নতুন যা ী উঠেতই বাস আবার ছাড়ল। একটু এেগােতই 梜�চােখ পড়ল কৃিতর 梜�রােষ অগাধ
জেল হাবুডুবু খাওয়া ীনগর হাই াল 梜� ােজে র নবিনিম瓹�ত ভবন িল, আরও একটু দূের 梜�দিখ সখাত সিলেল মুখ লুকােনা এক আ 梜�সতু! মেন
পড়ল ঘ瓹�টনার একমাস পর উ রাখ সরকার এই ' েজ ' িট বািতল করার কথা 梜�ঘাষণা কেরিছেলন। 梜�কাথায় কী – এ 梜�তা িদিব আবার কাজ
হেয়েছ! ভােলা, অতীেতর ভুল 梜�থেক 'িশ া'-ই যিদ 梜�নব তেব আর ভারতবাসী 梜�কন!
আড়াইেট নাগাদ 梜�পৗঁছলাম
য়াগ, বাস দাঁড়াল। এখােন 'চা'য় িপ 梜�লা' বেল াইভার সােহব অ াতবােস 梜�গেলন। নামলাম আিমও, বােস
বেসই মনি র কের 梜�ফেলিছ - আজ কাশীেতই রাি বাস। 梜�সইমেতা ানীয়েদর কােছ িকছু 梜�খাঁজখবর িনেয় জানলাম, বাস া 梜�থেক ওপের
িমিনট পাঁেচক হাঁটেলই িজ এম িভ এন 梜�গ হাউস। 梜�সখােন থাকার বাড়িত সুিবধা এই 梜�য, নতুন িনয়েম 梜�কদারযা ীেদর 'বােয়ােমি ' 梜�টে র
ব ব াও ওখােনই আেছ। পরিদন 梜�শান য়ােগ িগেয় সময় ন না কেরই এিগেয় যাওয়া যােব।
য়াগ 梜�থেক বাস ছাড়ল ায় সােড় িতনেটয়।
অগ মুিন নালা 梜�পিরেয় কাশী যখন 梜�পৗঁছলাম তখন সােড় পাঁচটা। 梜�নেমই স াক িপেঠ িনেয় 梜�জাের হাঁটা িদলাম - েনিছ বােয়ােমি র
'কাউ ার' ছ'টা পয瓹� 梜�খালা থােক! িমিনট সােতক লাগল লেজ 梜�পৗঁছেত। 梜�দিখ, ডা ারবাবু বািড় যাওয়ার 梜�গাছগাছ
কেরেছন। মুেখ একটা
ক াবলা হািস ঝুিলেয় িনেজর পিরচয় িদই। ভ েলাক আমার 梜�চেয় বয়েস 梜�বশ িকছুটা 梜�ছাটই হেবন, হািস মুেখই আমার শারীিরক পরী া সােরন।
বেলন, "পাল 梜�রট 梜�থাড়া হাই হ ায়, আপকা সুগার নরম াল হ ায় 梜�তা?" বুিঝেয় বিল, তাড়া েড়া কের ওপের উেঠ এেসিছ বেলই এই িবপি ,
সুগার-টুগার িকছু এখনও হয়িন বেলই জািন! সমস া িমটল, 梜�টে র সফল কাগজপ হােত িনেয় রাি বােসর ব ব া কির। সূয瓹� ডুবেছ, 梜�সানারেঙ
梜�সেজ উঠেছ িহমালেয়র সািরব 梜� ত িশখরমালা, এখন িক ঘের থাকা যায়! – ক ােমরা হােত 梜�বিরেয় আিস বাইের। চুপিট কের বেস থািক
এক 梜�কােণ, আপিনই মেন আেস, "梜�তামার য়ার হেত 梜�কহ না িফের / 梜�য আেস অমৃত িপয়ােস।"
ঘুম ভাঙল যখন, বাইের গাঢ় অ কার,
梜�মাবাইেল 梜�দ瑨লাম, 梜�ভার পাঁচটা। ক েলর উ
梜�সাহাগ সিরেয় উেঠ পড়লাম। উই িচটার গােয়
িদেয়, গলায় ক ােমরা ঝুিলেয় 梜�সাজা বাইের।
দূের উে ািদেকর পাহােড়র গােয় উিখমেঠর
ঝকমেক উপি িত! এ পাহােড়র বাঁেক বাঁেক
তখনও িফেক হওয়া রাি র 梜�ছাপ, রাতঘুেম
িন ল গািড়র কাঁেচ গিড়েয় পড়া িশিশেরর
আলপনা। চারিদক িন , িনেজর পােয়র
শ টুকুই ধু কােন আেস! ধীের ধীের আেলা
梜�ফােট, উ েরর িদগ জুেড় কািশত হয়
বরফঢাকা িশখেরর সাির, বেয় যাওয়া সমেয়র
তােল তারা রঙ পা ায়, 梜�সই 梜�খলা একমেন
梜�দিখ! কত ণ? িহেসব থােকনা, ধু মেনমেন
ন ন কির - "এেসা 梜�হ আন ময়, এেসা
িচরসু র।।"
কাশী ছাড়লাম সকাল সােড় আটটায়, 梜�শয়ার
িজেপ সওয়াির, গ ব 梜�শান য়াগ। আসার আেগ কাশীর িজ এম িভ এন লেজর ম ােনজার রাওয়াত বাবু স দয় হেয় 梜�গৗরীকুে র পাে িজেক
একটা িচিঠ িলেখ িদেলন, বার বার অভয় িদেলন 梜�কদার পেথর! পেথ 梜�নেম এঁেদর েভ াই 梜�য সবেচেয় বড় পােথয়! পেথ পড়ল 'ফাটা', এখান
梜�থেকই
হেয়েছ নতুন উৎপাত -梜�হিলক ার পিরেষবা! জািননা এখােনও এর িক েয়াজন িছল! ༇�তির হে বড় বড় 梜�হােটল, লজ - 'িবিশ '
যা ীেদর থাকার সুবে াব ! িজপ চলেছ, াণভের 'ধােরর কৃিতেক 梜�দখিছ, তেব িশউের উঠিছ ম ািকনীর িতটা বাঁেক বাঁেক, অনুমান
করার 梜�চ া করিছ কী িবপুল ত াঘাত এেসিছল 梜�সিদেনর 梜�সই রােত! একসময় 梜�পৗঁেছ যাই 梜�শান য়াগ। থম পয瓹�েব েণ মেন হয় পিরত
梜�কানও জনপদ, 梜�যন িবপুল ংেসর মােঝ িটকেয়ক ােণর
ন! িজপ দাঁড়াল 梜�কদারযা ীেদর াগত জানােনা এক 梜�তারেণর সামেন।
মালপ িনেয় এেগােতই
হল িসিকউিরিট 梜�চিকং, পােশই থানায় িগেয় 梜�দখােত হল পিরচয়প ও বােয়ােমি 梜�টে র ছাড়প , সাকুেল
লাগেলা িমিনট দশ। ব , এখান 梜�থেকই
梜�হােলা পিথেকর পথ চলা - 梜�কদােরর আপন অ ের!
পথ 梜�কাথায়? সামেনর িব ীণ瓹� অংশ 梜�যন শতসহ পাথেরর দশ瓹�নী - 梜�যন আ একটা পাহাড় 梜�ভেঙ পেড় আেছ 梜�শান য়ােগর পদতেল। মেন হয়
梜�যন ম ািকনীর জলধারায় 梜�ভেস আসা সহ মানুেষর কা া চাপা পেড় আেছ 梜�সই 梜�ভেঙ পড়া পাহােড়র বড় বড় পাথেরর িনেচ! ওরই মােঝ
নতুন রা া গেড় উেঠেছ, - 梜�গৗরীকুে র পথ, দূর ৬ িকিম। আেগ এপেথও যান চলাচল িছল, বােস 梜�চেপ 梜�সাজা নামা 梜�যত 梜�গৗরীকুে । যা ী
梜�নই, যত র দৃি যায় 梜�কউ 梜�কা াও 梜�নই, আিম একলা পিথক! 梜�দবতার গভ瓹�গৃেহর পেথ সচরাচর এমন 梜�তা হয় না, এ দৃশ তাই এেকবাের
নতুন! তেব আিম 梜�তা 梜�দবদশ瓹�েন আিসিন, সবুেজ ছাওয়া 梜�ভজা নুিড়র রা া আর একা কৃিত আমায় 梜�যন 梜�ঘার লািগেয় িদল! ম ািকনীর সুর,

ঝের পড়া পাতার কথা, পািখর গান - পেথর ম িদল ভুিলেয়! মেন এল ি য় কালকূেটর 梜�লখা একটা লাইন, - "সমতেলর 梜�ছেল, িহমালয়
আমােদর কােছ িচরিব েয়র।" িব য়ই বেট, এত বছেরও এ িব য় আর কাটল না! িবি ত হেয়ই এিগেয় চেলিছ, দূের 梜�যন কারও 梜�নেম আসার
আভাস! হ াঁ, তাইেতা, 梜�কানও 梜�গ য়াধারী স াসী 梜�যন 梜�ভারােলর চা ল িনেয় 梜�নেম আসেছন! কেয়ক িমিনেটই মুেখামুিখ, 梜�সাজা এেস আমার
হাত 'িট িনেলন িনেজর 'হােত, - "梜�কদার যাে ন?" পির ার বাংলায় এমন
েন আরও িবি ত হই! উ র িদই - হ াঁ। "চেল যান, 梜�কানও
অসুিবধা হেব না, সে র আেগই 梜�পৗঁেছ যােবন।" 梜�হেস বললাম, আজ 梜�গৗরীকুে ই থাকব। "梜�সিক, 梜�গৗরীকু 梜�তা আর পাঁচ িমিনট, এখনও
এগােরাটাই বােজিন, যান যান আজই ঠাকুর দশ瓹�ন কের িনন!" - 梜�বশ আ িরকতার 梜�ছাঁয়া িছল ওঁর কথায়। বললাম, ঠাকুর দশ瓹�ন করেত 梜�তা
আিসিন, এেসিছ ওঁর সে যাঁরা িছেলন তাঁরা 梜�কমন আেছন তাই 梜�দখেত! 梜�স কথায়
না িদেয়ই বলেলন, -"হ াঁ হ াঁ অমন সবাই বেল!"
ভারী ভােলা লাগল মানুষিটর সে আলাপ হেয়, নাম জয়েদব মহারাজ, ভারত 梜�সবা ম সে র স াসী, আেছন 梜�শান য়াগ আ েম। যাওয়ার
আেগ বারবার অনুেরাধ জানােলন 梜�ফরার পেথ 梜�যন 梜�দখা কির, যিদও 梜�স অনুেরাধ 梜�শষপয瓹� রাখা হয়িন।
যার সামেন দাঁিড়েয় আিছ 梜�সটাই 梜�য 梜�গৗরীকু
িব াস হয়না! খুব 梜�চনা, আবার খুউউউব
অেচনা! অেনকটা '梜�সানার 梜�ক া' 梜�দখা মুকুেলর
অব া আমার! যা-ই 梜�দখেত যাই, ভািব, হ াঁ
এখােনই 梜�তা িছল এটা, 梜�দিখ না, এখন আর
梜�নই! 梜�ভেঙ যাওয়া দরজা-জানলা িদেয় 梜�যন
এখনও কা ার 梜�রাল 梜�ভেস আসেছ! কী িনম瓹�ম
আে ােশ কৃিত 梜�স রােত ঝাঁিপেয় পেড়িছল
এই অসহায় জনবসিতেত ভাবেল এখনও বুক
ছ াঁত কের ওেঠ! 梜�ভেঙ পড়া বািড় আেগও
梜�দেখিছ, িক িছঁেড় যাওয়া বািড় 梜�দখলাম এই
থমবার! ায় আধঘ া ঘুের ঘুের ধু 梜�ষােলা
বছর আেগ 梜�ফেল যাওয়া জায়গাটােক ত ত
কের খুঁেজিছ, না , সব ধুিলসাৎ! একরাশ হতাশা
আর ক িনেয় 梜�গলাম পাে িজর কােছ,
নতুনভােব গেড় 梜�তালা লেজ ম িনলাম। ান
কের পােশর ভা ারায় খাওয়া 梜�সের লেজ
িফরেতই আকাশ কােলা কের বৃি নামল! পাহােড় হাঁটাপেথ 梜�মঘ 梜�দখেলই ি া, এখােন 梜�যন একটু 梜�বিশই হল! সারািদন 梜�কদােরর পেথর
িদেক 梜�চেয় বেস রইলাম, সে র মুেখ 'িতনজন ওপর 梜�থেক 梜�নেম এেলন। বৃি কেমেছ, িক 梜�বেড়েছ ঠা া, ভা ারায় 梜�খেত 梜�গলাম রাি
সাতটােতই। হ াজােকর আেলায় খাওয়া 梜�ব েনর তরকাির আর লুিচর াদ মেন থাকেব িচরকাল! সকাল সকাল 梜�বেরাব 梜�ভেব েয় পড়লাম
আটটােতই!
পরিদন সকাল, বৃি 梜�নই তেব আকােশ টুকেরা টুকেরা কােলা 梜�মেঘর আনােগানা। সােড় সাতটায় ভা ারায় চা 梜�খেয় 'জয় 梜�কদার' বেল হাঁটা
িদলাম। বাঁধােনা রা া, তাও 梜�রিলং িদেয় 梜�ঘরা, রা ায় িনয়ন আেলা, সবিকছুই আেগর মেতা! ধু আেগরবার এই রা াই িছল জনাকীণ瓹� আর
এবার কৃতই জনশূন ! ায় ঘ াখােনক হাঁটার পর নীচ 梜�থেক টুংটাং শ কােন আেস, 梜�রিলং ধের িনেচর িদেক তাকােতই 梜�চােখ পেড় খ েরর
িপেঠ সওয়াির এক যা ীদল। পাশ িদেয় যাওয়ার সময় ল কির 梜�বচািররা শ ামবাজার পাঁচমাথার 梜�নতািজর মেতা কাঠ হেয় বেস আেছন! ওঁরা
চেল 梜�যেতই আবার সব নশান, ছিব িনেত িনেত এিগেয় চিল। ায় ঘ া 梜�হঁেট 梜�পৗঁছই 'ভীমবািল'। ভীমবািল আদেত রা া সারাইেয়র কুিলমজুরেদর অ ায়ী আ ানা, গােড়ায়াল ম ল িবকাশ িনগম 梜�সখােনই যা ীেদর থাকার ক া ও খাওয়ার বে াব কেরেছন। একটু আেগই িট
িট কের বৃি
হেয়েছ তাই ভীমবািল 梜�পৗঁেছই আ য় 梜�খাঁজ কের 梜�সাজা ক াি েন ঢুিক। 梜�সখােন তখন এক িবেদিশ পয瓹�টক দেলর জমজমাট
উপি িত। 梜�বশ ঠা া, সামেন 梜�ধাঁয়া ওঠা ােস গরম চা 梜�দেখ িনেজরও ওই উ তার াদ 梜�পেত ইে করল। িক ক াি েনর 梜�ছেলিট পির ার
জািনেয় িদল, িবেদিশ অিতিথেদর '梜�সবা' স ূণ瓹� না কের 梜�স আমােক চা িদেতও অপারগ! েকর রেঙর রকমেফের 梜�য "বসুৈধব কুটু ক "-এরও
রকমেফর ঘেট! বেস রইলাম ায় িমিনট কুিড়, িখেদও 梜�পেয়েছ অ িব র, আবার অনুনয় কির চােয়র। এবারও 梜�সই একই উ র। না , আর
মাথা ঠা া রাখা 梜�গলনা! – বললাম, জয়(তত েণ নাম 梜�জেনিছ), উও িসফ瓹� আপকা 梜�গ 梜�নিহ হামেলােগাকা িভ 梜�গ হ ায়, 梜�লিকন ম ায়িভ 梜�তা
আপকা 梜�গ ঁ, অউর এক বাত বাতাইেয়– আপ ক ায়া ভুখা 梜�পট উনেলােগােকা িখলা রেহ 梜�হা? আগর পাঁচ িমিনটকা অ র মুেঝ চা অউর না া
না িমলা 梜�তা ম ায় িকিসেকা খােন 梜�নিহ া! এবাের আর পাঁচ িমিনটও অেপ া করেত হয়িন, তার আেগই চেল এল চা আর 梜�ছালােস !
তত েণ বৃি ও কেম এেসেছ, জয়েক ধন বাদ জািনেয় আবার পেথ পা রাখা।
িমিনট দশ 梜�হঁেটই ম ািকনীর 梜�সতু, এখান
梜�থেক
梜�কদােরর নতুন পেথর। আেগ
বাঁিদেকর এ পথই 梜�সাজা উেঠ 梜�যত রামওয়াড়া
হেয়। 梜�সতুর ওপর দাঁিড়েয় ওপর িদেক
তাকালাম রামওয়াড়ার িদেক - িনি ,
পুেরােনা 梜�কদারপেথর সবেচেয় বড় ও ব
জনপদ পুেরাপুির িনি ! একবুক কা া এেস
梜�চাখ িভিজেয় িদল। কত াণ 梜�য 梜�সিদেনর বিল
তার িহেসব 梜�কউ জানেবনা 梜�কােনািদনও! 梜�চাখ
মুেছ হাঁটা িদলাম নতুন পেথ। এপেথ
ম ািকনীেক বাঁিদেক 梜�রেখ চলা, শ পথ,
পয瓹�া িব াম 梜�নবার জায়গা - সবিমিলেয়
梜�কদারপেথর পিথেকর জন অত সুব ব া।
ধু আেগর পেথর 梜�থেক চড়াই িকি ৎ 梜�বিশ,
জায়গায় জায়গায় তারই িব াপন - "উ মাগ瓹�,
ধীের চেলঁ"। তেব এ রা ায় জলিদ চেল কার
সািধ ! ায় 梜�দড়ঘ া চেল 梜�পৗঁছলাম 'িলনচুিল'।
িঠক 梜�ঢাকার মুেখই নামল তুমুল বৃি , 梜�কােনারকেম ায় হামা িড় িদেয় ঢুকলাম একটা খ েরর আ ানায়। িমিনট চি েশও বৃি না থামেল
একেদৗেড় িজ এম িভ এন ক াি ন। 梜�সখােন জনা পাঁচ-ছয় সাধু আর িকছু 梜�নপািল িদনমজুর ছাড়া কাউেক 梜�চােখ পড়লনা! চড়াই 梜�ভেঙ উেঠ
আসার াি আর তারপর জামা-梜�গি সব িভেজ সপসপ করেছ, সে কনকেন ঠা া, হােড় কাঁপুিন ধিরেয় িদে । স া খুেল তাড়াতািড় পাে
িনই জামাকাপড়, গরম চােয় চুমুক িদেয় ধাত হই! নজর যায় সাধুেদর িদেক, সকেলরই উি মুখ! কােছ িগেয় আলাপ কির। িতনজন 梜�বলুড়

মেঠর স াসী, বািক জন অে র ও অন জন িবহােরর সমি পুেরর বািস া। 梜�বলুেড়র ওঁরা বাঙািল, বয়স কম (৩০-৩২এর মেধ ), সদ
梜�গ য়া 梜�পেয়েছন, 梜�কদার 梜�দেখ আজ িনেচ নামেছন। এই থম িহমালয় দশ瓹�ন, তাও আবার েয瓹�াগ স ী, ভাবতই একটু উে েগই আেছন।
বািকরা সবাই আমার মেতাই আজ 梜�কদার দশ瓹�েন চেলেছন। িটেনর চােল বৃি র ঝুমঝুিম স েত সাধুস জেম উঠল! 梜�বলা ায় েটা নাগাদ
িস াে এলাম - আজ িলনচুিলেতই থাকিছ।
ক াি েনর দরজায় দাঁিড়েয় বৃি র মিত-গিত 梜�বাঝার 梜�চ া করিছ - 梜�বলুেড়র ওঁরা কােছ এেস িজে স করেলন, -"িক কির বলুনেতা?" অভয়
িদেয় বললাম, আপনােদর সে যখন '梜�রনেকাট' আেছ ধীের ধীের 梜�বিরেয় পড়ুন, িনেচর িদেক বৃি আর 梜�জাের নামেব বেল মেন হয়না, যিদ
নােমও ভীমবািলেত 梜�থেক যােবন! ওঁরা একটু ইত ত কেরও 梜�শষেমষ পা বাড়ােলন। আিম 'চাউল অউর কািল ডাল' িদেয় মধ া েভাজন 梜�সের
িনধ瓹�ািরত 梜�টে ঢুকলাম। 梜�বশ ভােলা ব ব া। অ ত পেনেরাজন থাকার মেতা জায়গা, িনেচ ম াে স পাতা, আর এক 梜�কােণ রেয়েছ অ ত
কুিড়টা ি িপং ব াগ। সিত কথা বলেত এত ভােলা ি িপং ব াগ এর আেগ 梜�দখার 梜�সৗভাগ হয়িন। 梜�কদার পেথর বািক িতনজন সাধুও রেয়েছন
পােশর তাঁবুেত - বৃি র অবসের ওঁেদর কথার আওয়াজ কােন আেস। আিম িভেজ জামা-জুেতা, স াক এসেবর িহে কের ি িপং ব ােগ ঢুিক।
চরম ঠা ায় হাত-পা জেম অসাড় - ঘেষ ঘেষ সাড় 梜�ফরাই! বাইের েয瓹�াগ আরও বােড়, 梜�সাঁ 梜�সাঁ হাওয়া। িবেকল চারেটেতই আঁধার তার
梜�কশভার এিলেয় িদল িলনচুিলর বুেক!
কত ণ ঘুিমেয় পেড়িছ জািননা, হঠাৎ তাঁবুর মেধ হইচইেয় ধড়মড় কের উেঠ বিস! নবাগত যা ীদল, সাকুেল পাঁচজন। একজন ষােটাধ瓹�,
বািকেদর বয়স কুিড়-পঁিচেশর মেধ । আিম উেঠ বসেতই একজন 'হ ােলা আে ল' বেল পিরচয় সােরন। ওঁরা িনেজেদর িছেয় িনেল, আলাপ
কির! এঁরা আসেছন বা ােলার 梜�থেক। চার ব ু ও তাঁেদর একজেনর বাবা এেসেছন 梜�কদার দশ瓹�েন। 梜�বলা বারটায় 梜�গৗরীকু 梜�থেক 梜�হঁেট
梜�পৗঁেছেচন এখােন! এেক চড়াই তার ওপর এই েয瓹�াগ 梜�পিরেয় এেস 梜�বশ পির া । েতই একটা কথা িজ াসা কের িনই, আপেলাগ রাে
梜�ম িতন সাধুেস িমেলেথ? সদথ瓹�ক উ র 梜�পেতই বিল, কাঁহা? জানােলন, - "ভীমবািল 梜�ক আেগ।" ও , বুেকর ওপর 梜�থেক একটা 梜�বাঝা নামল।
সকােল 梜�সই স াসীেদর রওনা হওয়ার পের 梜�থেকই ি া িছল, যা এখন ি । পুেরই েন এেসিছ রাত সােড় আটটায় ক াি ন ব !
আটটা বােজ 梜�দেখ এবার ওঁেদর সে িনেয় তাড়াতািড় হািজরা িদই ক াি েন! িট আর 'িপলা ডাল' িদেয় রােতর খাওয়া চুিকেয়ই আবার তাঁবুেত
梜�ফরা। 梜�সখােন তখন আমােদর জন অেপ ারত এক নতুন ব ু! নতুনই বা বিল 梜�কন, ভীমবািল 梜�থেক িলনচুিল সারাটা পেথ 梜�তা ওই আমার
স ী িছল! 'ধলু', ভ ুক সদৃশ একিট সাদা সারেময়। সকেল ওেক 梜�দেখ িবর হেলও 梜�টে িসিনয়র হওয়ার '梜�ভেটা' েয়াগ কের ওেক রাি র
স ী করলাম! বাইের কৃিতর সশ আে াশ, 梜�ভতের উি সাতিট াণ! গ瓹�াপুর 梜�থেক যখন 梜�বিরেয়িছলাম তখনই ' দ ' নােমর এক
সাইে ান আসার খবর 梜�দেখ এেসিছলাম। ভািবইিন হাজার িকিম উ র-পি েম 梜�পৗঁেছও এভােব তার মুেখামুিখ হেত হেব! 'িচ া' যখন
' ি া' হয় তখন িচ ামু থাকাটাই বরাবেরর অভ াস, এে ে ও তার ব িত ম হলনা - িনেজেক ি িপংব ােগ পুের ঘুিমেয় পড়লাম! "আের
রাম" –ঘুম ভাঙল এই শে ! উেঠ 梜�দিখ পাঁচজনই খাড়া হেয় বেস আেছন, 梜�চােখ ঘুেমর বদেল উপচােনা ভয়! আমােক উঠেত 梜�দেখই একজন
বেল ওেঠ, "ক ায়া 梜�হাগা আে ল? লাগ রাহা হ ায় ইেয় 梜�ট উখাড়েক 梜�ফ 梜�দগা!" সিত ই বাইের তী হাওয়ার 梜�বগ 梜�যন তাঁবুর শি পরী া
িনেত 梜�নেমেছ! িক ভােলা কের কান 梜�পেত মেন হল বৃি বুিঝ 梜�থেমেছ! তাঁবুর জানলার িচটপিটটুকু খুেল মাথা বার কের আকােশর িদেক
তাকােতই মেন বল 梜�পলাম - ওইেতা একেকােণ একটা তারা 梜�দখা যাে , বৃি ও 梜�থেমেছ। এবার 梜�হেস ওঁেদর বললাম - 梜�শা যাইেয়, বাদল ফা
চুকা, লাগ রাহা হ ায় সুবহা ত 梜�মৗসম সাফ 梜�হা যােয়গা! ায় পঁিচশ বছর ধের পাহােড় আসার অিভ তা আমােক এটুকু আভাস িদল!
অ ালাম瓹� িছল চারেটয়, উেঠ পড়লাম। আধঘ ার
মেধ ༇�তির হেয় িনেয় িঠক পাঁচটায় িলনচুিলর
ঘন অ কাের বরফেমাড়া পেথ পা বাড়ালাম ম
ম শে । এক আকাশ তারা 梜�চাখ িমটিমট কের
ঝলমেল হাসল! িমিনট দশ চড়াই উেঠই 梜�যন
ম ািজক – চারিদক ধু সাদা-ই সাদা!
েয瓹�াগ া , অ কারঘন কােলা পৃিথবী 梜�যন
সাদা চাদর গােয় গভীর ঘুেম ম । সকােল উেঠ
গায় ীম জপ ব িদেনর অভ াস - ওঁ ভূভু瓹�বঃ
ঃ, আিম িব ভুবেনর অিধবাসী - এই কথাটা
আজ সিত হেয় মেনর মেধ উ ািরত হল। বুেক
হাঁফ, িপেঠ ঘাম িনেয় এক পা এক পা কের
এিগেয় চেলিছ - িনর র ওঠা! 梜�ভােরর আেলা
ফুটেছ, দৃি সািরত হে , আ , এই জন ই
梜�তা এত আশ া, এত িব 梜�জেনও এপেথ পা
বাড়ােনা! জীবেনর সব ািন, সব ༇�দেন র মুি
梜�যন এক লহমায়, ণত িচ 梜�যন আপিনই
করেজাড় কের! অন মন হেয় পেড়িছলাম, ফড়ফড় শে সি ত 梜�ফরাল একটা 梜�মানাল,
কৃিতর একটুকেরা রিঙন ༇�বিচ - 梜� মবি
করার আেগই 梜�গল হািরেয়! এখােন রা া একটা 'ইউ টান瓹�' িনেয় িকছুটা খাড়া উেঠ 梜�গেছ, - উেঠই কািশত 梜�কদােরর শ ভ ািল। কী
নয়নািভরাম দৃশ ! বরফেমাড়া া ের মাথা উঁচু কের দাঁিড়েয় 梜�কদার মি েরর চূড়া, 梜�পছেন সািরব শৃ মালা – সকােলর 梜�সানােরােদ 梜�সখােন
মুকুেটর া বদল ঘটেছ! এ াে ক ণ আিত瓹� – "ওই 梜�য আেলাক পেড়েছ তাঁহার উদার ললাটেদেশ, / 梜�সথা হেত তাির একিট রি পড়ুক
মাথায় এেস!" মি র 梜�থেক 梜�ভেস আসেছ িশবে া পাঠ - সিত ই এ এক অপািথ瓹�ব অনুভুিত! রা ার ওপের জেম যাওয়া বরফ 梜�বশ শ , পা
িপছেল যাে বারবার, আছাড়ও 梜�খলাম বার েয়ক! না , আর ঝুঁিক িনলাম না, শরীেরর 梜�চেয়ও ক ােমরার মায়া 梜�বিশ – রা ার পােশ নরম
বরেফ 梜�নেম হাঁটেত থাকলাম! ায় 梜�সাওয়া ছ'টা বােজ, রা ায় এক- 'জেনর 梜�দখা িমলেছ -梜�বিশরভাগই 梜�সনা আিধকািরক। 'সু ভাত' িবিনময়
করেত করেত এিগেয় চলা। ায় সােড় ছ'টা নাগাদ 梜�পৗঁেছ 梜�গলাম ংসলীলার 梜�ক েল – 梜�কদার। িহমরােজ র অ রা া!
এ 梜�কান 梜�কদার! 梜�সই বড়বড় অ ািলকা 梜�ঘরা 梜�দবদালান! এই হাল হেয়িছল তেব 梜�কদােরর! 梜�দবতার অিলে সার 梜�বঁেধ েয় থাকা বািড়ঘর 梜�স সবই 梜�তা 梜�কানও আ ম িকংবা সে র স ি । 梜�লাভ তাহেল িপছু ছােড়িন ওঁেদরও! '梜�লােভ পাপ,পােপ মৃতু ' – িঠক কত াণ 梜�গেল
দয় ম হয় একথা? উ রটা হয়ত িদেত পারেবন 梜�গ য়া বসন ম ােনজার ওরেফ 'মহারাজ'-এর দল-ই! িমেথ বলবনা, সারাটা রা া উেঠ
এেসিছ 梜�য ক বুেক 梜�চেপ, এখােন এেস তােত িকছুটা খুিশর েলপই পড়ল!
আজ আবহাওয়া অনুকূল, তাই সকাল সকাল চালু হেয়েছ 梜�হিলক ার পিরেষবা! 梜�বশিকছু স ল যা ী িনেয় 梜�কদার ভূখে তাঁেদর সফল
অবতরণ! 梜�কাথায় শা -ি
কৃিত, িনেমেষ 梜�সসব খানখান, চারিদেক উ িকত অেথ瓹�র আ ালন! 梜�দবদশ瓹�ন সাির। ঘুের িফের 梜�দিখ 梜�কদার
সা ােজ র ভ প। সময় 梜�পিরেয় যায়, একসময় 梜�ফরার পেথ পা বাড়াই।
এক কথায় িকভােব কাশ করব এবােরর 梜�কদার 梜�দখােক? 'নতুন পেথ 梜�কদার দশ瓹�ন?' না না, 梜�সটা হয়ত িঠক হেবনা! ' ংসলীলার 梜�কদারভূম?'
উঁ , এটাও িঠক মেন ধরেছ না! বরং বলেত পাির,'梜�দবতার আ র া!' ভােলা 梜�থেকা 梜�কদার।

~ 梜�কদােরর তথ ~ 梜�কদােরর আরও ছিব ~

梜�সল এম েয়ড - 'হরফ' নােম একিট ি ে স ইউিনট চালান সুম িম । িহমালেয়র আিতথ হণ ও
ফুটবল 梜�খলার দৃি সুখ তাঁেক অসীম তৃি 梜�দয়! ভােলাবােসন রিব ঠাকুেরর গান নেত, ব পড়েত,
梜�ছাটগাছেক বড় করেত, 梜�বড়ােত আর নানারকেমর মানুেষর সাহচয瓹� 梜�পেত। ই ারেনেটর িনয়ায়
'আমােদর ছুিট' িকছু সমমন মানুেষর সে 梜�মলােমশার সুেযাগ কের 梜�দওয়ায় আনি ত হেয়েছন!
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ই = আপনার 赕বড়ােনার ছিব-赕লখা পাঠােনার আমণ রইল =

সু রী িপেন
ঝুমা মুখািজ瓹�
~ িপন পাস 梜� ক ট ম াপ ~ িপন পাস 梜� েকর আরও ছিব ~
২০১৩-র জুেন কৃিতর 梜�রােষ গােড়ায়াল 梜�যভােব িত হল তারপর আমােদর মত অেনক পাহাড়ে মী ওপেথ যাওয়ার সাহস 梜�দখায়িন।
অিধকাংশ রা াঘাট ব , ােমর পর াম িনি । তেব এই পিব পুণ ভূিম 梜�থেক 梜�বিশিদন িনেজেক দূের সিরেয় রাখাও ক কর,পুেজার ছুিটেত
তাই 梜�বিরেয় পরলাম। এবার 梜� ক টটা একটু আলাদা। েবশ 梜�য পেথ ান অন পেথ। আমােদর 梜� ক
উ রা ল 梜�থেক। হাঁটেত হাঁটেত
梜�পৗঁেছ যাব িহমাচল। গােড়ায়াল 梜�ঘারা ায় অস ব বেল িহমাচেলর িক র সািক瓹�ট 梜�ঘারার পিরক না মাথায় এল। িক 梜�সটাও অিভনব,
অ াডেভ ারাস হওয়া চাই। 梜�সইজন িপন পাস 梜� িকংেয়র 梜�হামওয়াক瓹� । কুিড়-পঁিচশজেনর বড় একটা দল। সে আমােদর দশ বছেরর
梜�মেয় টুপুরও যােব। 梜�দেশর িবিভ া 梜�থেক আসা অপিরিচত সকেল আটিদন একসে কাটােনা - এও এক নতুন অিভ তা।
梜�দরা ন 梜� শেন বািক সদেস রা অেপ ায় িছেলন। এখান 梜�থেকই রওনা হব 梜�ধৗলার িদেক। অেনক অেচনা মুেখর মেধ একটা মুখ খুব 梜�চনা
লাগল। হািসমুেখ এিগেয় এেস হাত বাড়ায়। আের এ 梜�তা 梜�সই চমন, হর িক ন 梜� েক আমােদর গাইড িছল। 梜�সিদেনর কেলজ পড়ুয়া চমন আজ
অেনক পিরণত। সাতটার মেধ ই গািড় 梜�ছেড় িদল। সকাল 梜�থেকই 梜�মেঘ ঢাকা আকাশ,আবহাওয়ার পূব瓹�াভাস বলেছ বৃি হেবই। িকছু েণর
মেধ ই নামল । িভেজ মািটর গ ভুিলেয় 梜�দয় জানলার কাচ 梜�তালার কথা। 梜�ধৗলার দূর আড়াইেশা িকিমর মত। সে র আেগ 梜�পৗঁছব বেল মেন
হে না। িবেশষ তাড়াও 梜�নই। কৃিত, পথচলিত মানুষ 梜�দেখ আর নতুন স ীেদর সে কথা বেল 梜�বশ সময় কাটিছল। এর মােঝ পুরলােত এক
ঘ ার লা 梜� ক তারপর আবার চলা। 梜�নটওয়াের এেস থামেত হয় িমিনট দেশেকর জন , এখান 梜�থেকই
梜�গািব ওয়াই লাইফ
স াংচুয়াির,তাই েবেশর অনুমিত সং হ করেত হয়। এখােনই সাঁকিরর রা া পৃথক হেয় যাে , 梜�যখান 梜�থেক হর িক ন 梜� ক । গািড় এেস
থামল ছটা নাগাদ। ঘন জ েলর মােঝ,আমােদর আজেকর ক া সাইট। সামেনই িপন নদী বেয় চেলেছ, ঘন অ কাের এর 梜�থেক 梜�বিশ 梜�দখা
梜�গল না। অেপ া সকােলর।
梜�সবা াম
স ীেদর 梜�সারেগােল ঘুম ভাঙল। আকাশ পির ার,হা া ঠা া। 梜�ধৗলার সকাল 梜�বশ মেনারম। আজেকর পথ দীঘ瓹�, তেব কিঠন নয়। বরফেমাড়া
শৃ , অসংখ 梜�ছাট-বড় ঝরনার 梜�দখা পাওয়া যাে , তাছাড়া িপন নদী 梜�তা সব瓹� েণর স ী। হাঁটেত হাঁটেত া হেয় পড়েল ঝরনার পােশ বেস
'দ িজিরেয় িনেয় আবার চলা। নানা রেঙর বাহারও তাক লাগায়। পাহােড়র ঢােল লাল রামদানার 梜� ত তািকেয় 梜�দখার মত। গৃহে র বািড়র
জানলায় উদাসী যুবতীর মুখ বা পাহািড় িশ র হািস, কখনও এক ঝাঁক ঈগল ক ােমরার 梜�লে ধরা 梜�দয়। ༇�বিচে র 梜�কানও অভাব 梜�নই। পুর
নাগাদ 梜�সবা ােম 梜�পৗঁেছ 梜�গলাম, সবুেজ 梜�ঘরা সু র ামিট, মুখ আকষ瓹�ণ 梜�কে ঘিড়র আকৃিতর এক াচীন মি র। তেব দরজা ব , মি েরর
দরজা িতন-চার বছের একবার 梜�খােল ও পুেজা হয়। তাছাড়া 梜�কানও িকছু উৎসগ瓹� করার ই া থাকেল পাথেরর 梜�দওয়ােল আটেক 梜�দওয়া যায়।
এভােব অেনক 梜�মেডল, িশ , কেয়ন আটকােনা আেছ। আমরাও একিট কেয়ন আটেক ণাম কের এেগালাম। ােমর 梜�কানও বািড়েত অিতিথ
হেয় এখােনও থাকা যায়।
াম ছািড়েয় ফুেলর বাগান, রকমাির ফেলর বাগান 梜�পিরেয় নদীর গা 梜�ঘঁেস 梜�দড় িকিম রা া আরও 梜�হঁেট একটা কােঠর 梜�সতু পার কের আজেকর
গ ব । একদল 梜�ভড়া আর ছাগল আমােদর পথ আটেকেছ অ ায়ী এক কােঠর 梜�সতুর ওপর, যা উ রা ল ও িহমাচলেক পৃথক কেরেছ। ১৬
িকিম রা া থম িদেনর পে যেথ । রেঙর বাহার, পািখর কাকিল, নদী-ঝরনা, ছিবর মত াম, িহমাচিল িশ ৈশলী শ ের মানুষেক আমূল
পাে 梜�দয়। 梜�কাথা িদেয় সময় চেল যায় হাঁটেত হাঁটেত। মেনর আনে এিগেয় যাই আর ছিব 梜�তালা চেল ফাঁেক ফাঁেক। 梜�সটাই িব াম।
অবেশেষ আজেকর গ েব - নদীর তীের হলিদ খাদ। সরবেতর াস িনেয় বেস পড়লাম। আ া-গে 梜�কেট 梜�গল সময়।
ঝাকার পেথ
িনেজরা 梜� ক করা আর 梜�কানও বড় দেলর সে 梜� িকং-এর তফাত এবার বুঝলাম। এখােন িতেযািগতা স ীেদর সে নয়, ধুই িনেজর সে
কৃিতর। িটেমর গাইেডর ল সকলেক িনরাপেদ গ েব িনেয় যাওয়া। তাই থম িদেনই তােক বুঝেত হয় 梜� কারেদর গিত। দেল িবিভ
বয়সী 梜� কার 梜�যমন রেয়েছ 梜�তমিন িফটেনস সকেলর সমান নয়। তাই কেয়কিট দেল ভাগ করা হয়। যােদর গিত ধীর বা বয় তারা যােব সবার
আেগ। েতই সা ািতক চড়াই ও 梜�বা ার ওয়াক 梜�বশ খািনকটা। 梜�বশ কিঠন। সাবধােন পথটুকু পার হলাম। আসেল আমােদর ক া নদীর
তীের িছল তাই 梜�বশ অেনকটা উঠেত হল। এরপর জ েলর মেধ িদেয় সহজ পথ। 梜�ছাট 梜�ছাট ঝরনা িডিঙেয়, পাতার শ瓹� গােয় 梜�মেখ, পািখেদর
ডাক েন একসময় জ ল 梜�শষ। এবার সহজ গািড়র রা া । 梜�বশ মজার, থেম কিঠন পথ পার হেয় তারপর সরল পথ। েতই যা
পরী া। পর পর িহমাচিল াম 梜�পিরেয় 梜�যেত হেব। 梜�গাসাং থম াম। এখনই আমােদর িস া িনেত হেব সামেন এিগেয় যাব না এখােনই
梜� ক 梜�শষ। এখান 梜�থেকই দািয় সহকাের 梜�রাহ 梜�পৗঁেছ 梜�দেব। িসমলা যাওয়ার গািড় ওখান 梜�থেকই পাওয়া যােব। উৎসাহী 梜� কারেদর সকেলই
梜�য রা া িকওয়াির াম যাে 梜�সিদেকই পা বাড়াল। ধীের ধীের কৃিতর প িব ৃত,梜�মািহত করেছ। ডানিদেক বহমান সু রী িপেন িমশেছ
চ লা ঝরনা। খািনক িব াম, ছিব 梜�তালা, িপিছেয় পড়া স ীর অেপ ায় একটু থামা, গলা িভিজেয় আবার চলা। িজসকুন ােম চা পােনর িবরিত।
এখােন 梜�ছাট বাজার আেছ, েয়াজনীয় ায় সবই পাওয়া যায়। 梜�কনাকাটার পাট চুিকেয় ামবাসীেদর সে খািনক সময় কাটালাম। সবাই অবাক

খুেদ 梜� কারেক 梜�দেখ। একজন বীন বেলই 梜�ফেলন,
এত অ বয়সীেক িপেন িনেয় 梜�কউ যায় না, আমরা
梜�যন 梜�রেখ যাই ওনার কােছ। িক 梜�মেয় 梜�তা হার মানার
পা ী নয়, হািসমুেখ িনেজর স াক িনেয় এেগাল। ােমর
পথ 梜�ছেড় আবার পাথুের পথ, তেব সব瓹� ণ িপন ও
তার শাখানদী েলা স ী, জেলর অভাব 梜�নই। নদীর
ধাের বেসই লা 梜�সের িনলাম। পুর ায় 梜�দড়টা,
খাবার 梜�পেট পড়েতই 梜�চােখর পাতা ভারী হেয় আেস।
িক পথ 梜�য আরও বািক। আবার চড়াই । িকছুদূর
যাওয়ার পর আবার জ ল - পাইন, ফার, আখেরাট গাছ
ছাড়া আরও নানা গাছ-গাছািলেত 梜�ঘরা। এিদেক আমার
কন া মািট 梜�থেক আখেরাট কুিড়েয় 梜�বজায় খুিশ।
আনে তার হাঁটার গিত আরও 梜�বেড় 梜�গল। জ েল
ােমর 梜�মেয়রা কাঠসং েহ ব । শীত 梜�য আস ।
তােদরই একজনেক িজ াসা কির ঝাকা াম আর কত
দূর? জানা 梜�গল ায় এেস 梜�গিছ। এক িকেশার দািয়
িনল পথ 梜�দিখেয় িনেয় যাওয়ার। দেলর 梜�বিশরভাগজন
梜�পছেন। পুর আড়াইেট নাগাদ গ েব হািজর। আজ
ােমর বািড়েতই অিতিথ িহেসেব থাকা। গৃহকত瓹�া
েত কেক একিট কের আেপল িদেয় াগত জানােলন। ঝাকা-ই এ পেথর 梜�শষ াম। সে েত আজ আর স ীেদর সে নয়, এ বািড়র সদস েদর
সে গে দা ণ সময় কাটল। শ ের আ ার 梜�থেক আলাদা, িচ াভাবনা জীবনযা া িভ । ক কর িক সুখী জীবন। গৃহকত瓹�ার সে কথা বেল
জানলাম িহমাচেলর ত
ােম 梜�থেকও এরা 梜�কানও অংেশ িপিছেয় 梜�নই। 梜�ছেল িবেদেশ কম瓹�রত আর 梜�মেয় িসমলায় ডা াির পড়েছন। িক
িনেজরা অিত সাধারণভােবই থােকন।
সরযুবাস থ াচ /বুরাস কাি
ঝাকা 梜�ছেড় 梜�যেত মন চাইিছল না। িক সামেন
আরও অেনক িকছু অেপ ায় আেছ। আবার পথ
চলা
হল। থেম জ েলর মেধ িদেয় হাঁটা।
রা া 梜�বশ ভােলাই। 梜�মেঠা পেথ হাঁটেত হাঁটেত
একঝাঁক েপািল চড়াই 梜� িণর পািখ নজের
এল। কাছাকািছ যাওয়ার আেগই উেড় 梜�গল।
অসাধারণ 梜�স দৃশ , পািল ডানায় আেলার
ঝকমকািন 梜�দখার মত। এ পেথ সারা ণ পািখর
ডাক 梜�শানা যায়, তেব 梜�দখা পাওয়া ভােগ র
ব াপার। 梜�বশ িনি ে হাঁটিছলাম, িক
ঘ াখােনক পর আবার িবপ নক রা া -মােন
রা া 梜�শষ, এবার িনেজেক রা া বািনেয় হাঁটেত
হেব। ইিতমেধ গাইড হাঁটার 梜�কৗশল সবাইেক যথাযথভােব বুিঝেয় িদেয়েছন। থম িদেনর পরী ায় সবাই সফল। আজ 梜�থেক পথ মশ
আরও কিঠন হেব। খরে াতা নদীর গা িদেয় জ েলর রা া 梜�শেষ িভ 梜�শেপর িরভার 梜�বড ধের পাথেরর খাঁেজ খাঁেজ পা 梜�রেখ ব ােল কের
এেগােনা। িতিট পদে প স প瓹�েণ 梜�ফেল িনেজর ওয়ািকং 梜�পাল রাখার জায়গা িঠক কের িনেত হেব। সাধারণত ডানহােত 梜�পাল রাখা হয়, িক
এখন বাঁিদেক িনেত হেব। ধীের ধীের 梜�বা ােরর ওপর িদেয় এেগালাম। পাইন, ফার, ম ােপল িপছেন 梜�ফেল এেসিছ। এখন মােঝ মােঝ রােসর
梜�ঝাপ ছাড়া আর িকছুই 梜�দখা যাে না। 梜�বা ার ওয়ািকং 梜�বশ ক কর, িবপ নকও। 梜�বশ িকছু ণ পর বুিগয়ােলর 梜�দখা পাওয়া 梜�গল। এবাের
লা , একটু িব াম তারপর আরও ই িকিম হাঁটা। তেব এখােনও ক া করা যায়, আদশ瓹� জায়গা তার জন , িক আমরা কাল 梜�র 梜�ড 梜�রেখিছ
তাই এিগেয় যাব খািনকটা। এ জায়গার নাম বুরা াি । ধীের ধীের গাছপালা কেম যাে , ভুজ瓹�গাছ আর িকছু রাস ছাড়া আর 梜�কান গাছপালা
梜�নই। সবুজ হািরেয় যাে ধীের ধীের। িতনেট নাগাদ আজেকর ক া সাইেট 梜�পৗঁেছ শরীের 梜�নেম এল রােজ র াি । ম ািগ আর চা 梜�খেয়
অবসাদ দূর কের অ াে েমটাইেজসেনর জন িকিম চড়াই 梜�ভেঙ ওপের 梜�যেত হল। িফের এেস নদীতীের বেস সূয瓹�াে র 梜�শাভা 梜�দেখ ঠা ার
েকােপ আর বাইের থাকা 梜�গল না। আজেকর রা ায় নদীর প মু কেরেছ। পাহািড় নদী কখন খরে াতা কখন শা , 梜�কাথাও ধ সাদা 梜�তা
梜�কাথাও তুঁেত নীল। 梜�সসব ছিব 梜�দেখ পেথর বণ瓹�না িলখেত িলখেত িডনার এেস 梜�গল।
ধে রাস থ াচ /梜�লায়ার ওয়াটার ফল ক া
গরম জল, চা, জ ােকট, েটা াভ , উেলন 梜�মাজা, টুিপ 梜�কানও িকছুই ঠা া কমােত পারেছ না। 梜�মেয়র কা াকািট
- চ ঠা ায় হােতর
আঙুেল ভীষণ য ণা
হেয়েছ ,আ েন হাত গরম কের াভস পড়ালাম, তবু ও 梜�যেত চাইেছ না আর। ওিদেক ইউ 梜�শেপর ভ ািল আর িপন
নদীর উৎস ওয়াটারফলস একদম হােতর ও 梜�চােখর নাগােল, এসব 梜�ছেড় িফের যাওয়ার 梜�য আর উপায় 梜�নই। িতবার িহমালেয় গ瓹�ম ােন
এেলই একটা ে পেড় যাই - একিদেক িহমালেয়র অেমাঘ টান আর অন িদেক 梜�মেয়। ভীষণ ঠা া আর হাওয়ার দাপট, একটু 梜�রােদর 梜�দখা
梜�নই। আজেক খুব সামান ই হাঁটা। তাই একটু 梜�রা ুেরর অেপ ায়। 梜�মেয় শা হেতই যা া
করলাম। আজেকর গ ব নাগােলর মেধ ই, ছুঁেয়
梜�ফলার অেপ ায়। সবুেজর িচ 梜�নই
পাহােড়, বায়ুর য়কােয瓹�র িনদশ瓹�ন পথ জুেড়। স ী হেয়েছ এক পাহািড় কুকুর। আজ পুেরাটাই
梜�বা ার ওয়াক, কখন 梜�যন দূর 梜�থেক 梜�দখা 梜� াি েজ 梜�পৗঁেছ 梜�গলাম। 梜�সখােন যাওয়ার সাহস 梜�দখাইিন, অন পথ ধরলাম। হাঁটার াি বা ধকল
আজ 梜�বশ কম। সবাই িনেজেদর ছে চেলেছ। আমােদর সে
িতনজন যারা িছল তারাও হঠাৎ হািরেয় 梜�গল। মেন হল সবাই 梜�পৗঁেছ 梜�গেছ
আজেকর গ েব , ত পা চালালাম। আজ আর 梜�কান িবরিত 梜�নই 梜�সাজা ক া সাইট।
কালেকর পাথুের
অ ল 梜�থেক আজেকর ক া সাইেট এেস 梜�বজায় খুিশ আিম। অসাধারণ এ জায়গা। সবুজ তৃণভূিম, সামেনই অসংখ
ঝরনার ধারা 梜�নেম এেস িপন নদীেত িমেশেছ। কাল 梜�থেক তী ায় িছলাম কখন এই িপন ভ ািলেত পা রাখব। িটেমর বািক 梜�কউই
梜�পৗঁছানিন, আমরা িতনজন থম েগ瓹�াদ ােন পা রাখলাম। ঝাকায় 'জন 梜� কােরর সে আলাপ হয়, গতকাল তারা একিদেনই এখােন এেসিছল।
সিঠক অ াে মাটাইেজশন না হওয়ায় তােদর একজন ভীষণ অসু হেয় পেড়েছন। গাইেডর িনেদ瓹�েশ িফেরও যাে ন তাঁরা। খারাপ লাগল েন।
আসেল পাহােড় এেস তাড়া েড়া নয় একদম,梜�যখােন যতটা সময় তা িদেতই হেব। পথ েমর ধকল কম তাই আজ সবাই 梜�বশ চনমেন, পুের
জিমেয় িখচুিড়, পাঁপড়, আচার খাওয়া আর আ া। তারপর একটু হাঁটাহাঁিট, এরই মেধ আগামী কােলর কম瓹�সূিচ জািনেয় 梜�দওয়া হল। আগামী

িদন 梜�বশ কিঠন, আর যেথ ঝুঁিক রেয়েছ। এই
উ তায় আবহাওয়ার 梜�কানও ভরসা 梜�নই, সকাল
梜�থেক পুর অি 梜�বশ 梜�রাদ ঝলমেল, ধীের
ধীের 梜�মেঘেদর আনােগানা
হেয়েছ। যখন
তখন তুষারপাত
হেত পাের। িবেকল 梜�থেক
梜�ঝােড়া হাওয়া সে তুষারপাত
হল। 梜�টে
ঢুেক ঘুিমেয় পেড়িছ কখন বুঝেত পািরিন। রাজু
ভাইয়ার ডাকাডািকেত ঘুম ভাঙল, িডনার িনেয়
হািজর। তখনও তুষারপাত হেয় চেলেছ, িক
খাবার, গরম জেলর 梜�জাগান 梜�কানও িকছুর িট
梜�নই। কালেকর িচ ায় বািক রাত ায় 梜�জেগ।
রিত 梜�ফির/ আপার ওয়াটার ফল ক া
আজ 梜�বশ
পুণ瓹� িদন।
梜�থেকই 梜�বশ
কিঠন। দূর 梜�থেক 梜�দখা আর নয় এবার ওই
জল পাত পার হেত হেব। জল 梜�বেড় 梜�গেল তখন আমােদর যা া িগত। তাই আজ যত তাড়াতািড় স ব রওনা হেত হেব। 梜� কফা রা ায়।
আেলাআঁধািরেত 梜�মাহময়ী িপন ভ ািলেক ডবাই, সামেন বড় চ ােল । িনেজেদর 梜�ছাট স াক িনেয় জন গাইড ভাইেয়র সে িটেমর সবাই
হাঁটা িদল। দেলর বািক সদস রা, কুক 梜�পাট瓹�াররা আসেছ পের। 梜�ঘাড়ােদর কাজ 梜�শষ তাই মালবহেনর দািয় পুেরাটাই 梜�পাট瓹�ারেদর। এেদর সে
িনেজেদর িকছুেতই তুলনা করেত পাির না। 梜�যমন এেদর গিত 梜�তমিন মতা। পাহািড় এই মানুষ েলা সৎ, পির মী আর সরল। এেদর সাহায
ছাড়া আমােদর ই া অধরাই থাকত। ঘােস 梜�মাড়া ক া সাইট ছাড়েতই হল,
হল কিঠন চড়াই। পাথের পা 梜�রেখ াইি ং, 梜�বিশর ভাগ
পাথরই 梜�যখােন নড়েছ। সাবধােন পা 梜�ফেল ওঠা 梜�বশ কিঠন। নীেচর িদেক তািকেয় উেঠ যাি , ওপের তাকােত 梜�বশ ভয় করেছ। হাঁিপেয় পড়িছ,
মােঝ মােঝ থামেত হে । সামেন পাহােড়র গা 梜�বেয় জলধারা 梜�নেম আসেছ এটা 梜�পিরেয় ওপের উেঠ 梜�যেত হেব,ভীষণ িপি ল পাথর, গাইড
ভাইয়ার হাত ধের এেক এেক পার হলাম। তারপর ভয় কাটল। এিদেক দেলর 'একজন অসু 梜�বাধ করেছ, সবাইেক জলপােনর িনেদ瓹�শ িদেলন
গাইড, সে কেনা খাবার খাওয়া হল।
আজেকর িদনটা 梜�কেট 梜�গেলই নািক সব িচ ার অবসান। এখােনই 梜�শষ নয় এখন 梜�পেরােত হেব খরে াতা নদী,জল পাত পরপর। িবপদ পেদ
পেদ। 梜�য ওয়াটারফলস 梜�দেখ িদন 梜�কেটেছ আজ তারই সামেন দাঁিড়েয়, িব াসই হে না। 梜�যমন অপ প সু রী, 梜�তমিন ভয় র। কােলা
পাথের ধা া 梜�খেয় ধােপ ধােপ 梜�নেম আসেছ ধ সাদা জেলর ধারা, সৃি কেরেছ সু রী িপন। সূেয瓹�র আেলা জেল পেড় 梜�চাখ ঝলেস যায়,
িবিভ 梜�কাণ 梜�থেক ক ােমরাব ী করলাম এই অসাধারণ দৃশ । ক'িদন পরই থমেক যােব এর গিত, বহমান জলধারা জেম বরফ হেয় যােব।
গাইেডর িনেদ瓹�েশ পার হলাম বহমান জলধারা,আবার এক অিভ তা। একজন বরফ-ঠা া জলে ােত 梜�ভেস যাি ্েলন, গাইড ভাইয়ার তৎপরতায়
র া 梜�পেলন। এই জল পাত 梜�দেখ আর আশ 梜�মেট না। 梜�কেট যায় সময়, তবু 梜�যেত ই া কের না এখান 梜�থেক। আবার হ চড়াই আর গ瓹�ম
পথ চলা ।
ধুসর পাহােড় সাদা চেকর 梜�য দাগ 梜�দখা যাে , আসেল তা 梜�ছাট-বড় 梜� িসয়ার। আজ 梜�যন হাঁটিছ কম,দাঁড়াি 梜�বিশ। কখনও
তা াি েত কখনওবা কৃিতর অেচনা প 梜�দখার অিছলায়। আজ পুেরা পথই চড়াই এবং 梜�বশ কিঠন। বাইশ জন 梜� কার ছাড়াও সে রেয়েছন
梜�গাটা দেশক 梜�পাট瓹�ার - তাই 梜�বশ বড় দল। িপিছেয় পড়েলও ভয় 梜�নই, সে 梜�কউ না 梜�কউ আেছন সব瓹� ণ। তেব আবহাওয়া খারােপর িদেক,
ঠা া হাওয়া চলেছ। পা চালােত হেব। িখেদ 梜�ত া সবই ভুলেত বেসিছ। তেব আমােদর রাজু ভাইয়া যখন িট সবিজ হােত িদল তখন িক বেল
梜�য ধন বাদ জানাব বুঝেত পারিছলাম না। মেন হল এত সু া খাবার জীবেন 梜�যন থমবার 梜�খলাম। ায় এেসই 梜�গিছ তাই একটু বসা 梜�যেতই
পাের। িক 梜�বিশ ণ নয়, ঠা া হাওয়ায় শরীর অবশ হেয় আসেছ। ঘ া খােনক হাঁটার পর আজেকর ক া সাইেট 梜�পৗঁেছ 梜�গলাম। সবাই িমেল
梜�ট লাগােনার কােজ হাত লাগােনা হল। গতকােলর ক াি ং াউ যতটা সু র িছল আজ িঠক উে া। পাথুের এবেড়া 梜�খবেড়া
একটা
জায়গা আেশপােশ জেলর 梜�কান উৎস 梜�নই। 梜�কউ 梜�কউ 梜�বেরােলা জল আর কােঠর স ােন। আিম এতটাই া 梜�য েয়ই পড়লাম, যিদও কাজটা
িঠক নয়। এিদেক 'একজন অসু হেয়ও পেড়েছ। 梜�মেয় িনেয় একটু ভয় 梜�তা করেছই, ায় চার হাজার িমটােরর 梜�বিশ উ তায় অব ান করিছ।
তেব আজ ওেক 梜�বশ আ িব াসী লাগেছ। সে 梜�থেক আজও তুষারপাত হল। এই উ তায় ঘুম ায় হয় না। মাঝরােত বাইের এেস 梜�দিখ চাঁেদর
আেলায় 梜�ভেস যাে
া র, আকােশ হাজার বািত েল উেঠেছ। 梜�খালা আকােশর নীেচ পাঁচ িমিনট কািটেয় ঢুেক পড়লাম 梜�টে । তাপমা া
িহমাে র পাঁচ িডি কম 梜�টে র 梜�ভতেরও।
রিত 梜�ফির/ আপার ওয়াটার ফল ক া
এপােড় নালািট পাথেরর ওপর িদেয় বেয় যাওয়া
এক নদীর আকার িনেয়েছ। আর 梜�সই পাথেরর
ওপর 梜�বশ কেয়কজন 梜�নেম িশেবর নামগান
করেছ আর হাত তুেল নাচেছ। িকছুটা এিগেয়
梜�যেতই 梜�পৗঁেছ 梜�গলাম ধে া ােম। এখােন িকছু
জনবসিত আেছ। তেব এই 梜�মলার সময়
ল রখানা আর ােমর ঘরবািড় আলাদা কের
梜�চনার উপায় 梜�নই। যা াপেথ ধে াই থম
িব াম ান। অেনেকই এখােন রােত 梜�থেক
পরিদন আবার যা া
কেরন। তাই রাত
কাটােনার জন অেনক 梜�ট রেয়েছ। তার
অেনক িল এেকবাের ধে া নালার পােশই।
༇�তির হেয়েছ অেনক অ ায়ী পাবিলক টয়েলট। ঘিড়র কাঁটায় তখন পুর 梜�দড়টা। একটা ল রখানা 梜�থেক রাজমার ডাল, ভাত আর সু র গ যু
এক তরকাির িদেয় পুেরর খাওয়া 梜�সের িনলাম। আমার পােশ দাঁিড়েয় হর-পাব瓹�তী 梜�সেজ ব পী িট িশ ও 梜�চেটপুেট ডালভাত 梜�খেয় িনল।
ওরা ানীয় গাি অিধবাসী, বছেরর এই ক'টা িদন খাওয়ার জন িচ া করেত হয় না, অন সময় 梜�ভড়ার পাল চিড়েয়ই িদন কােট। গ瓹�ম অ ল
হওয়ায় খাবার সব সময় 梜�পৗঁছায় না। আর শীেত 梜�তা পুেরাটাই বরেফ 梜�ঢেক যায়। ল রখানািট ানীয় কাংড়া উপত কার একিট ােবর। ওেদর
কােছই জানেত পারলাম, ধে া আসেল ভগবান িব ুর বাগানবািড়। 梜�কউ 梜�কউ এেক '༇�বকু ধাম'ও বেল। শীেতর ছ'মাস িশব ঠাকুর মিণমেহেশর
বাস ান 梜�ছেড় সমতেল চেল যান। তখন িতিন এই পাব瓹�ত অ ল 梜�দখভােলর দািয় িদেয় যান ভগবান ীিব ুর হােত। হােত সময় কম, তাই
খুব তাড়াতািড় খাওয়া 梜�সের পাহািড় পথ ধের এিগেয় চললাম।
যত ওপেরর িদেক উঠিছ কৃিত 梜�যন অেনক 梜�বিশ সু র হেয় উঠেছ। ধে া নালা পাথেরর ওপের আরও খরে াতা আর ধবধেব সাদা জেলর
ধারায় পিরণত হে । চারিদক 梜�খালা একিট পাহােড়র ওপর এেস িনব瓹�াক হেয় সামেন 梜�চেয় রইলাম। সামেনর পাহােড়র ওপর 梜�থেক অেনক েলা

梜�ছাট 梜�ছাট ধােপ ধে া নালা 梜�নেম এেসেছ সমতেল। েত কিট ধাপই এক একটা 梜�ছাট জল পাত। ধে ার ল রখানােতই েনিছলাম পুরাণ
অনুসাের িশব একবার ভ াসুেরর তপস ায় স হেয় তােক এক াণঘাতী বর িদেয় 梜�ফেলন, 梜�স যার মাথাই শ瓹� করেব 梜�স মুহূেত瓹� 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 ু 梜�মািহনীর প ধের নত瓹�কী েপ ভ াসুেরর সামেন
আিবভূ瓹�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 梜�বেয় 梜�য পেথ 梜�যেত হেব, 梜�স
পথ সিপ瓹�ল 梜�রখা হেয় ওপের উেঠ 梜�গেছ, আর 梜�সই পােয় চলা পেথর পােশ হলুদ 梜�ডইিজ ফুেলর চাদর িবছােনা। ভগবান িব ু িনেজ হােতই 梜�যন
তার ি য় বাগানবািড়িট সািজেয় 梜�রেখেছন।
সািমট িপন পাস
এতদূর আসা, এত ক সফল হেব যিদ আজ পাস
梜�পেরােত পাির। গাইড ভাইয়া সকলেক আজেকর রা া
স েক瓹� িকছু তথ িনয়ম বেল িদেলন। আেগই বেলিছ দেল
নানা বয়সী 梜� কার আেছ,আমার 梜�মেয় সব瓹�কিন , 梜�য থম
এই পাস অিত ম করেব। আজ পথ আরও িবপদস ুল,
নদী ঝরনা যা 梜�দখার হেয় 梜�গেছ, এই উ তায় যা আেছ
সবই জেম বরফ। পাথেরর খাঁেজ খাঁেজ বরফ জেম আেছ,
পা ি প করেছ। সতক瓹�তা িনেয় 梜�মেয়র সে এিগেয় যাি ।
ি ভুজাকৃিত ভাসমান বরেফর নীল জেল সাদা মুকুট পড়া
পাহােড়র িত িব 梜�দেখ পা থমেক 梜�গল। এেকই বেল
梜� িসয়াল পুল। আজ 梜�যন দেলর মেধ িতেযািগতা চলেছ
梜�ক থম পাস অিত ম করেব। আিম এেত সািমল হেত
পারলাম না। 梜�মেয়র সে ই আিছ। িপন পােসর নীেচ
দাঁিড়েয় মেন হল ৭০-৭৫ িডি খাড়া। িনচ 梜�থেক ওপের
তািকেয় মেন হল পারব না এই ওয়ােল উঠেত, িক মেনর
সম শি একি ত কের এেগালাম, স ীসাথীরা 梜�বশ
খািনকটা উেঠ 梜�গেছ। ওেদর অনুসরণ করলাম। 梜�শষ
পরী ায় 梜�হের 梜�গেল চলেব না। ওপের না তািকেয় পােয়র িদেক তািকেয় উঠেত
করলাম। মােঝ মােঝ ওপর 梜�থেক লুজ পাথর গিড়েয় পড়েছ
তােত আঘােতর স বনা। যেথ ঝুঁিক এ পেথর। িনেজর 梜�থেকও 梜�বিশ 梜�মেয়র কথা ভাবিছ। ঈ রেক রণ কের ধীের ধীের এেগাি । কােন
আসেছ উ াস িন।
অবেশেষ সফল হেত পারলাম। এেক অপরেক অিভন ন জানােত ব সবাই। আমার কােছ এখন অিব াস মেন হেছ। সামান উপকরণ সহ
পুেজা হল পােস,যিদও 梜�কানও মি র বা মূিত瓹� 梜�নই। বরফাবৃত 梜�ধৗলাধার 梜�র 梜�দখা যাে এখান 梜�থেক। সবাই বরেফর ময়দােন িবজয় উৎসেব
梜�মেতেছন,ফেটােসশন চলেছ সে । চার হাজার ছ'শ প াশ ফুট উ তায় আ িব াসী িটম একে ঘ াখােনক সময় কািটেয় উতরাই পথ ধরল।
এ পথ 梜�বশ মজার। বরেফ ঢাকা। সবাই বরেফর ঢােল গিড়েয় গিড়েয় 梜�নেম এেস থামলাম অসাধারণ সু র এক 梜� িসয়াল পুেলর সামেন।
জেল বরফ ঢাকা পাহাড়চূড়ার িতিব ধের রাখলাম ক ােমরায়। আজ একবারও জ েকট 梜�খালার কথা মেন হয়িন,সারািদনই কনকেন ঠা া
হাওয়া িদে , আর চারিদক 梜�তা বরেফ ঢাকা। মাগত পাথুের মািটেত 梜�হঁেট া । ঘ া খােনক হাঁটার পর সবুেজর 梜�দখা 梜�পলাম,梜�যখােন
আমােদর জন খাবার িনেয় সদাহাস ময় রাজু ভাইয়া অেপ া করেছন। কৃিতর প ধীের ধীের পাে যাে , ধূসর কৃিত নানা রেঙর েশ瓹�
বণ瓹�ময় হেয় উঠেছ। কাল 梜�থেক সবাই আবার িনেজর িনেজর কম瓹�জগেত িফের যােব,আজও িটেমর কেয়কজন সাংলায় 梜�নেম যােব। তাই ায়
সবাই আজ এিগেয় 梜�গেছ। আমােদর িবেশষ তাড়া 梜�নই, পাহাড়, কৃিতর সাি েধ বড় ভাল লােগ, ধীের ধীের 梜�হঁেটও চারেটর মেধ আজেকর
গ েব 梜�পৗঁেছ 梜�গলাম। আজ 梜�লাকজন অেনক কম, তাছাড়া সবাই 梜�বশ া তাই ক া সাইট একদম শা ।
সাংলা ভ ািল
শরেতর ঝলমেল 梜�সানািল সকাল। চা ম ািগ 梜�খেয়
梜�বিরেয় পড়লাম 梜�দির না কের। ৪১০০ িমটার উ তা
梜�থেক ৩৬০০ িমটার উ তায় 梜�নেম যাব। ১২ িকিম
রা া উতরাই হেলও হাঁটা মুেখর কথা নয়। একটানা
উতরাই পেথ হাঁটা 梜�বশ াি করও। আজ 梜�কানও িবরিত
梜�নই, অনবরত চলা। সবুজ তৃণভূিম, ঘন পাইেনর
জ েলর মেধ হাঁটেত হাঁটেত পুর েটায় আেপেলর
梜�দেশ পা রাখলাম। িক রবাসীরা 梜�সানািল আেপল হােত
াগত জানায়। দূর 梜�থেকই তুঁেত নীল বসপা নদী ও
সাংলা শহর 梜�দখা যােছ। িক এখনও 梜�দড় িকিম 梜�যেত
হেব নানা রেঙর, নানা ােদর আেপল বািগচার মেধ
িদেয়। একদম অন রকম সু র এই পথ, াি 梜�ত া
সব ভুিলেয় 梜�দয়। বসপা নদীতীের অবি ত 梜�ছাট
༇�শলশহর সাংলা-র 梜� েম পেড় 梜�গলাম। িভড়梜�কালাহল–ব তা এখােন কম, টু ির েদর িনেয়
িক রবাসীেদর 梜�তমন মাথাব থাও 梜�নই। এখন
আেপেলর িসজন, এরা তাই ভীষণ ব । আটিদন জনারণ 梜�থেক দূের কৃিতর সে একা থাকার পর তাই আমােদর এমন িঠকানারই দরকার
িছল। মেনর মত আ য়ও 梜�পেয় 梜�গলাম। এবার িহমাচেলর িক র সািক瓹�ট ঘুের 梜�দখার পালা। 梜�স গ আেরক িদন।

~ িপন পাস 梜� ক ট ম াপ ~ িপন পাস 梜� েকর আরও ছিব ~

িনেজর সংসারেক সু র কের রাখা ছাড়াও ঝুমা মুখািজ瓹� ভােলাবােসন অেনকিকছুই। তাঁর ভােলালাগাভােলাবাসার তািলকায় বই পড়া, গান 梜�শানা, নতুন নতুন রা া করার পাশাপািশ রেয়েছ ই ারেনট সাফ瓹�
কের পাহােড়র ছিব 梜�দখা আর নানা 梜� ক কািহিন পড়া। আসেল তাঁর কােছ সবার 梜�চেয় ি য় 梜� িকং-ই।
পাহােড়র ডােক বছের অ ত বার ঘর 梜�ছেড় 梜�বিরেয় পেড়নই। আর এই 梜�বড়ােনায় তাঁর স ী
ি য়জনেদর তািলকায় রেয়েছ ডােয়ির আর কলমও।
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চ ীগেড়র ক নগরীেত
অতীন চ বত瓹�ী

শীেতর সকােলর আড়েমাড়া ভাঙেত ভাঙেত 梜� নটা এিগেয় চেলেছ চ ীগেড়র িদেক। আর ঘ াখােনক বােদই পা রাখব পা াব-হিরয়ানার
রাজধানী চ ীগেড়, যােক বলা হয়- 'িসিট অফ িবউিটফুল'। িশবািলক পাহােড়র পাদেদেশ অবি ত 梜�ছা সু র একিট শহর। 梜�বিশিদন হয়িন
শহরিট গেড় উেঠেছ। ১৯৫০ সােল ইউেরািপয়ান পিত ল করবু েজ (Le Corbusier) আধুিনকতার 梜�ছাঁয়ায় এর িডজাইন কেরিছেলন। তেব
শহেরর নােমর 梜�কান পিরবত瓹�ন হয়িন। শহেরর কােছ প কুলােত রেয়েছ 梜�দবী চ ীর াচীন একিট মি র, এছাড়া পুরােনা একিট গ瓹� বা গড়
আজও রেয়েছ এই শহেরর পােশ। এই ই ধান ব েক িমিলেয়ই নাম হেয়েছ চ ীগড়। ১১৪ বগ瓹� িকেলািমটার আয়তেনর 梜�ছা এই চ ীগেড়র
আশপােশর শহর িলর সে জিড়েয় রেয়েছ াৈগিতহািসক যুেগর ইিতহাস। ায় ৮০০০ বছর আেগ এইসব জায়গা িছল িস ু সভ তার
মানুষজেনর বাস ান, যার িনদশ瓹�ন স িত ত িবেদরা উ ার করেত আর কেরেছন। ফরমানা খাস দ েখরা হে হিরয়ানায় পাওয়া থম
নগর 梜�কি ক সভ তার িনদশ瓹�ন। এছাড়া বেনায়ািল, ভীরেদানা কুনােলও খনন কের িস ু সভ তার নানান িনদশ瓹�ন পাওয়া যাে । এইসব সভ তার
সে মেহে াদেড়া-হর ার পিরক না ও গঠনেকৗশেলর মেধ ও ঐক রেয়েছ। হঠাৎ হইহ েগােল ভাবনার 梜�রশটা 梜�কেট 梜�গল। িমিনট দশ আেগ
চ ীগড় 梜�পৗঁেছিছ। িঠক কেরিছলাম কিপলেদেবর 'ইেলেভনস – দ ক াে নস িরি ট' (Elevens - the Captains Retreat) -এ উঠব, িক
েটা ডবল 梜�বড ম না 梜�পেয় 梜�হােটল 'িপকাডািল'梜�ত উঠেত হল। কিপলেদেবর 梜�গৗরবময় জীবেনর িবিভ সমেয়র নানা ছিবেত 梜�দওয়াল িসঁিড় েলা সুসি ত কের রাখা আেছ 梜�হােটল ইেলেভনস-এ। পুের 梜�হােটল 梜�থেক 梜�বিরেয় পড়লাম 梜�মাহািল ি েকট 梜� িডয়াম 梜�দখেত। পেরর
গ ব চ ীগেড়র াচীন মাতা চ ীেদবীর মি র। পয瓹�টক আর ানীয় ভে র সমােবেশ মুখর এই সু র মি র া ণ। দূের িশবািলক পাহােড়র
অপূব瓹� 梜�শাভা মন ভিরেয় 梜�দয়। 梜�ফরার পেথ প কুলায় এিশয়ার িবখ াত ক াকটাস গােড瓹�েন ঢুেক পড়লাম। সাত একর জিমর ওপর ায় ৩৫০০
রকেমর িবিভ ধরেনর ক াকটাস িদেয় ১৯৮৭ সােল ༇�তির এই গােড瓹�েন রেয়েছ িতনিট ীন হাউস। িতিদন দূর দূর 梜�থেক অেনক পয瓹�টক এই
আকষ瓹�ণীয় গােড瓹�নিট 梜�দখেত আেসন। 梜�কউ 梜�কউ এখান 梜�থেক িপনেজার যাদিব গােড瓹�নিট 梜�দখেত চেল যায়। 梜�মাগল াইেলর িশসমহল
প ােলস, রঙমহল বা জলমহল 梜�দখেতও পয瓹�টেকরা এখােন আেসন।
কাল সকােল 梜�দখেত যাব চ ীগেড়র পয瓹�টকেদর
ধান আকষ瓹�ণ젯� 'রক গােড瓹�ন', অেনেক যােক বেল
'strange and whimsical fantasy'।
রােত সপিরবাের 梜�হােটেল 梜�দখা করেত এেসিছল
িম. রােকশ। গীত-গজল রচনা কের 梜�বশ নাম
কেরেছ আমার এই ব ু। '梜�থািড় 梜�থািড় িপয়া
কর'- িবখ াত গজল গায়ক প জ উদােসর কে
ওর 梜�লখা এই গানিট এক সময় 梜� াতােদর মন
জয় কের িনেয়িছল। রােকেশর মুেখই 梜�সিদন
এই রক গােড瓹�েনর া 梜�নক চাঁেদর কািহিন েন
অবাক হেয় িগেয়িছলাম। নানান িতকূলতার
মেধ ও সুখনা 梜�লেকর কােছ জ েলর আড়ােল
梜�গাপেন একক েচ ায় তাঁর এই সৃি র কাজ
কের িগেয়িছেলন। এমনকী এ িবষেয় 梜�কানও
থাগত িশ াও তাঁর িছল না।
চাকির করেতন চ ীগেরর একজন সাধারণ
সরকাির 梜�রাড ই েপ েরর। কােজর তািগেদ িশবািলক পাহােড়র পাদেদেশ ায়ই 梜�ছাটাছুিট করেত হত। তাঁর িশ ী 梜�চাখ এই পাহােড়র
চারিদেক ছিড়েয় িছিটেয় থাকা পাথেরর টুকেরা েলার মেধ পািখ, নানা জ -জােনায়ার বা নারী-পু েষর িবিভ ভি মার সাদৃশ মান প খুঁেজ
িনত। ১৯৫৮ 梜�থেক ১৯৬৫ সাল পয瓹� এইভােব সং হ কেরিছেলন কুিড় হাজােরর মেতা িবিভ পাকৃিতর পাথেরর টুকেরা। এছাড়া কােজর
ফাঁেক ফাঁেক সময় বার কের কুিড়েয় আনেতন 梜�ফেল 梜�দওয়া নানারকম িশিশ-梜�বাতল, াস, টাইলস, ভাঙা চুিড়র টুকেরা, িসরািমক কাপ-িডসবাসন-প -হাঁিড়-কুিড় বা 梜�ফেল 梜�দওয়া নানা ইেলক িন আইেটম, চামচ-ফক瓹�স, 梜�খলার মােব瓹�ল, গািড়র নানা পাট瓹�স ইত ািদ। েম েম তাঁর
এই সং হসাম ী এত 梜�বিশ হেয় িগেয়িছল 梜�য একটা 梜� ার মও বানােত হেয়িছল।
梜�রােজর কােজর 梜�শেষ জ েলর মােঝ িদেনর পর িদন অ া পির ম কের মানুেষর 梜�ফেল 梜�দওয়া এইসব জ াল 梜�থেক ༇�তির করেত থােকন রক
গােড瓹�নিট। ায় বােরা একর জ লময় জিমেত এইসব অবাি ত জ াল িদেয়ই প িদেয়েছন গায়ক-নত瓹�কীেদর, কংি েটর সে জুেড় ༇�তির
কেরেছন হাঁিড়র 梜�দওয়াল, জ -জােনায়ােরর িবচরণ ল, রাজদালান, দরবার ইত ািদ। এই 梜�ব-আইিন দখল জিমেত ায় আেঠেরা বছর ধের
লুিকেয় লুিকেয় গড়া পাথেরর বাগানিট ১৯৭৫ সােল সরকােরর নজের আেস। িস া হয় 梜�ভেঙ 梜�দওয়ার। িক সাধারণ মানুষ ত ুত瓹�ভােব

পােশ দাঁড়ান এই িশ ীর। 梜�বঁেচ যায় তাঁর এত
িদেনর সাধনা। বরং এবাের সরকােরর তরফ
梜�থেক সাব-িডিভসানাল ইি িনয়ার 梜�নক চাঁদেক
রক গােড瓹�নিট িনম瓹�ােণর জন পুেরা সমেয়র জন
বহাল করেলন। তাঁেক সাহায করার জন
প াশজন মজুরও িনযু করা হল। 梜�নক চাঁদও
িবপুল উদ ম িনেয় ঝাঁিপেয় পড়েলন লে ।
১৯৭৬ সােল সাধারেণর জন এই পাক瓹� উে াধন
করা হয়, তখন মা 梜�ফজ-১, ২ ༇�তির হেয়িছল।
পের ১৯৯৩ সােল 梜�ফজ-৩ র কাজ স ূণ瓹� হয়।
১৯৮৩ সােল ওয়াটার ফলসিট চালু হয়। আজ
এই গােড瓹�নিট দাঁিড়েয় আেছ চি শ একর জিমর
ওপর। ১৯৮০ সােল অপূব瓹� ༇�শি ক দ তার
জন 梜�নক চাঁদেক প ািরস 梜�থেক 'Grande
Medaille de Vermeil' স ােন ভূিষত করা
হয়। ১৯৮৪ সােল ভারত সরকােরর তরেফ
প ী স ানও 梜�দওয়া হেয়েছ।
রােকেশর কাছ 梜�থেক বাগানিটর 梜�ভতেরর বণ瓹�না জানেত চাইেল ও একটা সু র উপমা িদেয়িছল — গ বা মানুেষর জীবন কািহিন মুেখ বণ瓹�না
কের কাশ করা যায়। িক 梜�সৗ য瓹� উপলি র ব , চা ুষ 梜�দেখ তােক িনেজর মেন ভের িনেত হয়। 梜�যমন ফুেলর 梜�সৗরভ কারও মুেখ েন
আমরা অনুভব করেত পাির না। 梜�মাট কথা িনেজর 梜�চােখ 梜�দেখ তেবই এেক উপলি করেত পারব।
পেরর িদন সকাল নটার আেগই 梜�পৗঁেছ 梜�গলাম।
梜�গেটর কােছই িটিকট ঘর। বাইের 梜�থেক
বাগােনর চারপােশর উঁচু পাঁিচল 梜�দখেল মেন হয়
এ 梜�যন 梜�কানও রাজ াসােদর র া াচীর।
ভাবেত অবাক লােগ, সুখনা 梜�লেকর পােশ এই
জায়গােতই একসময় চ ীগেড়র সম 梜�নাংরাআবজ瓹�না এেন 梜�ফলা 梜�হাত। অনাদরণীয়উেপি ত 梜�সই ােনর 梜�চহারাই আজ বদেল
梜�গেছ পুেরাপুির। আজ 梜�দশ-িবেদশ 梜�থেক কত
梜�সৗ য瓹� িপপাসু পয瓹�টক ছুেট আসেছন 梜�নক
চাঁেদর িশ ীমেনর মাধুরী িদেয় গড়া অসামান
িব য়কর সৃি 梜�দখেত।
ইিতমেধ ই 梜�দিশ-িবেদিশ পয瓹�টকেদর িভড় 梜�বশ
জেম উেঠেছ। 梜�ভতের ঢুেক িকছুটা এিগেয় 梜�গেল
নীেচর া েণ যাওয়ার িসঁিড়। বাগােন 梜�মাট 梜�চা টা নানা সাইেজর 梜�চ ার রেয়েছ। এক একটা 梜�চ াের এক এক রকম সাজােনা দৃশ 梜�দেখ অবাক
হেত হয়! িমউিজিসয়ান 梜�চ ার অথবা রাজ দরবাের পাথেরর বা িসরািমেকর টুকেরা েলােক নানাভােব বিসেয় সু রভােব ফুিটেয় 梜�তালার
দৃশ েলা সবার নজর টানিছল। িসংহাসেনর চারপােশ রেয়েছ রাজদরবােরর 梜�লােকেদর উপি িত।
রক গােড瓹�েনর অন তম আকষ瓹�ণ ঝরনা িলর পােশর পথ িদেয় এিগেয় 梜�যেত 梜�যেত 梜�চােখ পেড় হাঁিড় মাথায় সুসি তা কেয়কজন াম নারী জল
ভরেত এিগেয় চেলেছ। পাহােড়র ওপর 梜�থেক জল পােতর ধারা বেয় চেলেছ নীেচর িদেক। পুেরা জায়গাটাই 梜�বশ শীতল।
ওেপন এয়ার িথেয়টার, িবরাট একিট প ািভিলয়ন এইসবই পের বানােনা হেয়েছ। এেদরই 梜�ভতরই 梜�দখলাম রক গােড瓹�েনর আট瓹� এ কালচার।
ছােদর চারপাশটায় সাির িদেয় 梜�ঘাড়ার মূিত瓹� রাখা হেয়েছ।
পুর 梜�শষ হেত চেলেছ। গােড瓹�ন 梜�থেক 梜�বিরেয় এেস মেন মেন কুিণ瓹�শ জানাই 梜�নক চাঁদেক। ব থ瓹� হয়িন িশ ীর 梜�সই একক সাধনা। ভরা মন িনেয়
িফের চিল।

অিবভ ভারেতর রাজশাহী 梜�জলার নওগাঁেত জ অতীন চ বত瓹�ীর। সরকাির 梜�পশা এবং মেণর 梜�নশার টােন ঘুেরেছন
ভারতবেষ瓹�র নানা অ েল। দীঘ瓹�িদনধের িবিভ প -পি কায় িনয়িমতভােব গ ও মণকািহিন িলখেছন। সািহত ে ে
梜�পেয়েছন একািধক পুর ারও।
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দািনয়ুেব �নৗকািবহার
�সৗিম িব াস
~ িভেয়নার আরও ছিব ~

জুন মােস িদি র চ দাবদােহ অব া খুবই কািহল, আর িঠক তখিন হাঁফ �ছেড় বাঁচার মেতা অি য়া যাওয়ার সুেযাগটা এল �বশ হঠাৎই – এক
িবেশষ কােজ �যেত হেব িভেয়নার কােছ ব ােডন শহের। িদি র ইি রা গাি িবমানব র �থেক �সাজা িভেয়না ই ারন াশনাল �পৗঁছলাম এক
রিববােরর �ভাের। গািড় চলল সুড অেটাবান-এ-টু ধের, অি য়ার ামগে সেব তখন �সানািল আেলার পরশ �লেগেছ। �বশ তাড়াতািড়ই �পৗঁেছ
�গলাম �ছা শহরিটেত। অনিতদূের সবুজ পাহােড়র জটলা আর শহেরর েবশপেথ আিদগ আঙুর � ত – থম দশ�েনই মনটা জয় কের িনল
ছিবর মত সু র ব ােডন!
িভেয়না �থেক ২৬ িকিম দূের উইনারওয়াল
পাহাড়সািরর পাদেদেশ ব ােডন। শহেরর
চারপােশ একশ কুিড়িট আঙুর বাগান। জাম�ান
ভাষায় ব ােডন অথ� ' ান' – শহের ছিড়েয়
িছিটেয় �তেরািট উ
বণ ও সামুি ক ানঘর
এই নােমর উৎপি র কারণ। �সই �রামান যুগ
�থেকই উ
বণ িলর জেন ইিতহােস
ব ােডেনর পিরিচিত। অতীেত তুর ও হাে ির
অে া-জাম�ান সা াজ ভু ব ােডন আ মণ
কেরিছল বারবার। পরবত�ীকােল ব ােডন হেয়
ওেঠ অি য়ান রাজ পিরবােরর অিত পছে র
ী িনবাস। অি য়ার িবখ াত স ীত
লুডউইগ ভ ান িবেঠােফন (১৭৭০-১৮২৭)
ব ােডেন �বশ িকছু বছর কািটেয়িছেলন। ি তীয়
িব যুে র পর �থেক ১৯৫৫ সাল অবিধ িমিলত
শি র পে �সািভেয়ত �সনাবািহনী অি য়া
শাসন কেরিছল এই ব ােডন �থেক।
ব ােডেন আমােদর �হােটলিট িছল আদেত একিট াসাদ – অধুনা চারতারা িবিশ �হােটল, িক �হােটল �কা ািনর াসাদিটর ঐিতহ বজােয়র
েচ া সিত ই শংসার �যাগ । পুরেনা আমেলর কােঠর িসঁিড়, কােঠর �মেঝ, আসবাবপ , ঝাড়বািত, মম�র মূিত� - এসবই যে র সে
সংরি ত। �হােটলিটর িবেশষ আকষ�ণ া আর সাওনা। �দখলাম অেনক পয�টক এেসেছন অি য়ার ও জাম�ািনর কাছাকািছ �ছাট শহর �থেক
গািড় চািলেয়, ব ােডেন স াহাে র ছুিট কাটােত। �হােটেলর পােশই ব ােডন িমউিনিসপ ািলিটর �গালাপ উদ ান '�রাজািরয়াম' - �বশ কেয়ক
একর িব ৃত। নানা জািতর নানান রেঙর �গালাপ ছাড়াও বাগানিটেত সার সার ব পুরেনা মহী হ, শা জলাশয়, িতন-চারিট �রে ারাঁ –
স াহাে ব ােডনারেদর অিত ি য় আউিটং ল।
�পৗঁেছিছ রিববার সকােল, পেররিদন আসল কাজ। তাই আর সময় ন না কের �বিরেয় পড়লাম িভেয়নার উে েশ । '�রাজািরয়াম'-এর মধ িদেয়
হাঁটাপথ, �গালাপ বাগােনর �শাভায় �চাখ �গল জুিড়েয়। ব ােডন শহের রা ার পােশ ওেপন-এয়ার ক ােফেটািরয়া, থাই-চাইিনজ- জাপািনইতািলয় খাবােরর �রে ারাঁ, �সরািমকস-এর পুতুল, নানারকম হ িশ ও িচেজর �দাকান, সু র চ ােপল - এসব �দখেত �দখেত �পৗঁছলাম
�ছা শহরিটর ডাউন-টাউন অ েল। জায়গাটার নাম �জােসফস াৎজ, পরা মী অি য়ান স াট থম কাইজার া জ �জােসফ
(১৮৩০-১৯১৬)-এর নােম। অেনকটা জায়গা জুেড় এক িবশাল চ র – �কে এক উ
বণ, কােছ �গেল নােক আেস মৃ গ েকর বাস।
�জােসফ াৎজ �থেক ছাড়েছ িভেয়না যাওয়ার াম – িভেয়নার � ট অেপরা পয� ায় ৩০ িকিম দূর , সময় লােগ এক ঘ া আর ভাড়া ৪.৫০
ইউেরা। ই �কাচ িবিশ াম গািড় – বেস পড়লাম বড় বড় কাঁেচর জানলার ধােরর আসেন। ব ােডন শহর ছাড়ােতই অি য়ার ামা ল ধীের
ধীের �মেল ধরল তার অপ প িচি ত ক ানভাস – নানা রেঙর ফুেল সাজােনা �ছা বািড়, দূের পাহাড় �ছাঁয়া আঙুেরর � ত, াম লাইেনর পােশ
বহতা �ছাট নদী, অেনকটাই আমােদর সেষ� ফুেলর মত �দখেত উ ল �সানািল বেণ�র �রপিসেডর চাষ - একঘ া �য িকভােব �কেট �গল
বুঝেতই পািরিন! াম �পৗঁছল িভেয়নার উপকে , শহের েবশ কেরই �সঁেধাল মািটর তলায়।
ই ারেনেটর সুবােদ �জেনিছলাম িভেয়নার দািনয়ুেব �নৗকািবহােরর কথা। দািনয়ুব সিত ই এক মহানদী, ইউেরােপর দশিট �দশ জুেড় বহমান।

즺�দেঘ� ২৯০০ িকিম দািনয়ুবেক আ ঃইউেরািপয়ান জলপথ িহেসেব �ঘাষণা করা
হেয়েছ। তাই এ নদীপেথ পণ আমদািন-র ািন
স ূণ� িনঃ । অি য়ার সীমােরখার মেধ ায়
৩০০ িকিম ধের বেয় চেলেছ দািনয়ুব - নদীর
ধাের গেড় উেঠেছ িভেয়না শহর। রিববার
পুের দািনয়ুেবর বুেক �নৗকািবহার – এমন
সুেযাগ িক ছাড়া যায়? াম �থেক নামলাম
কাল�স াৎজ-এ, �সখান �থেক পাতালেরল ধের
� েডন াৎজ। বড় রা ার ধাের দািনয়ুব
ক ানাল, জাহাজ-�জিট �থেক ুেজর রওয়ানা।
িডিডএসিজ দািনয়ুব নােমর �কা ািন চারিট
�দাতলা জাহাজ চালায় দািনয়ুব ুেজর জন ,
এছাড়াও তােদর িনয়িমত জাহাজ চেল িভেয়না
�থেক হাে িরর রাজধানী বুদােপ
ও
� াভািকয়ার রাজধানী ািত াভা। আমরা
চড়লাম এম-এস � ােজন জাহােজ – ওপর ও
নীচ তলার িট �ডেক ায় শ িতিরশ জন
যা ীর বসার ব ব া, সােড় িতন ঘ ার ুজ ২১
ইউেরার িবিনমেয়। জাহাজ চলল দািনয়ুব
ক ানাল িদেয় - পােশ গিথক 즺�শলীর
অ ািলকা, আধুিনক অিফস পাড়া, গগনচু ী
আবাসন। শহর ছািড়েয় শহরতিল – সু র সব
িভলা ও শ ােল, টাউন হাউস, কােঠর 즺�তির
ী িনবাস। এসব �পিরেয় জাহাজ �পৗঁছল
দািনয়ুেবর মূল � ােত। িকছু দূর িগেয়ই
জলিব ৎ কে র এক ব ারাজ - িট
লকেগেটর মধ বত�ী খােল এেস দাঁড়ােলা
আমােদর জাহাজ ও 'িট �নৗকা। �পছেনর
লকেগট ব কের খােল ধীের ধীের ছাড়া হল
জল, পােশর জল র এক হেল খুেল �দওয়া
হল সামেনর লকেগট – জাহাজ �পিরেয় এল
ব ারাজ।
দািনয়ুেবর �শাভা দশ�েনর মােঝ অেনক টু ির
চলেলন এম-এস � ােজেনর �রে ারাঁ অিভমুেখ।
�রে ারাঁর খাদ তািলকািট দীঘ� না হেলও চটজলিদ িখেদ �মটাবার জন যেথ - �সেমািলনার সু প, হ াম বা টািক�র স ালাড আর �মন �কােস�
বারিবকউ করা টািক�র িফেল িদেয় ভাত বা আলুেস র সে ভাজা াউট মাছ িকংবা িবফ �রা তারপর �ডসাট� িহেসেব �কক, �পি ...সে
পানীয় িবয়ার বা ফরািস ওয়াইন!
অি য়ায় তখন মেনারম ী , স াহাে র ছুিটেত
িভেয়নাবাসী দািনয়ুেব জল ীড়ায় ব
–
চারিদেক ি ডেবাট ও জল- ুটােরর িভড়। ায়
ঘ া েয়ক পর এম-এস � ােজন িভড়ল
�জিটেত, িবখ াত িবশালাকায় রাই স ক �সতুর
কােছ। রাই স ক �সতুিট 즺�তির হয় ১৮৭৬
সােল, পের �সিটর ভূত সং ার করা হেয়িছল
১৯৩৭ সােল। ি তীয় িব যুে র পর
প াদপসরণকারী নাৎিস �সনােদর িব ংসী
আ মণ �থেক দািনয়ুেবর একমা এই
�সতুিটেকই বাঁচােনা স ব হেয়িছল। িক
আ য�জনক ভােব �সতুিট �ভেঙ পেড় ১৯৭৬
সােল; ১৯৮০ সােল পুনিন�িম�ত হয় রাইখস ক
�সতু। িভেয়নার �ক েল ি ফান াৎজ �থেক
দািনয়ুেবর অপর পােড় �ডানাউ াড-এর সে
�যাগােযাগকারী ব তম এই ছয়-�লন িবিশ
�সতু �রাজ ৫০,০০০ যানবাহন ও �মে ােরেলর
ভার বহন কের। িমিনট দেশক িবরিতর পর আবার চলল জাহাজ; দািনয়ুেবর বুেক ২১ িকিম ল া এক কৃি ম ীেপর ধার �ঘঁেষ। ডানিদেক
রা সংেঘর িবিভ কায�ালয়, ২৫২ িমটার উঁচু দূরস ােরর জন ব ব ত 'দািনয়ুব টাওয়ার', বাঁিদেক ১৯৯৯ সােল আধুিনক 즺�শলীেত 즺�তির ২৫০
িমটার উঁচু 'িমেলিনয়াম টাওয়ার', পি মপােন ঢেল যাওয়া সূেয�র আেলায় িভেয়নার াই-লাইন!
অবেশেষ এম-এস � ােজন িফের এল যা া র �জিটেত – এেক এেক তখন েল উঠেছ রিঙন আেলার মালা, িভেয়না সাজেছ এক রিববােরর
স ােক াগত জানােত। আমরা চললাম ব ােডেনর পেথ – সৃি র আিদকাল �থেক বেয় চলা, ইিতহােসর নীরব সা ী মহানদী দািনয়ুেবর কথা
ভাবেত ভাবেত।

~ িভেয়নার আরও ছিব ~

�সৗিম িব াস �পশায় �কিমক াল ইি িনয়ার। অধুনা নয়ািদি িনবাসী, ভারত সরকােরর িব ান ও যুি ম েক
কম�রত। চাকিরসূে পৃিথবীর ব �দেশ মণ। �লখািলিখ করেছন অেনকিদনই – 즺�ব ািনক ব ই �বিশ, িকছু
মণকািহিন – এর আেগ সবই ইংেরিজেত। িবেশষ শখ �ফােটা ািফ।
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আলা ার অ ের
সি দান দ
~ আলা ার আরও ছিব ~
উপ মিণকা
আেমিরকা যু রাে র ৪৯ তম রাজ িহেসেব অ ভুล� আলা া মূল ভূখ 뻕�থেক িবি , মাঝখােন কানাডা। আয়তেন িবশাল - ভারতবেষล�র
অেধล�ক। আর জনসংখ া? ব ারাকপুর 뻕�থেক 뻕�বলঘিড়য়া যত 뻕�লাক তার 뻕�চেয়ও কম - কুে সাত লাখ চি শ হাজার। তায় আবার এর অেধล�ক
মানুষ বাস কেরন অ া েরজ শহের – আলা ার বৃহ ম শহর। উ র 뻕�ম েরখা (Arctic Circle) মাঝ বরাবর িব ৃত, শীতকােল অেরারা
뻕�বািরয়ািলস 뻕�দখা যায়। সুতরাং আমােদর এই 뻕�রাদ বৃি ঘাম 뻕�থেক হাজার 뻕�যাজন িবপরীেত উ র 뻕�ম র 뻕�কালেঘঁষা এও এক িনশীথ সূেযล�র
뻕�দশ - ঠা া আর বরেফর চাদর ঢাকা। তেব 뻕�সসব শীতকােল। গরম কােল আলা া এক িনসগล� গล�।
িত
뻕�মাটামুিট ভােব আলা ায় েটা সািকล�েট টু র হয়। 뻕�বিশ জনি য় 'ইনসাইড প ােসজ' - িবশাল িবলাসব ল জাহাজ বা ুইেজ - ায় একটা
ফাইভ ার 뻕�হােটেলর ব ব াপনা িনেয় ভাসমান। অন 뻕�দেশর আর বয় েদর কােছ এটাই সুিবেধজনক, বুক করেলই আর 뻕�কানও অসুিবধা 뻕�নই।
আিম অন সািকล�টটা িনেয়িছলাম, সাউথ 뻕�স াল আলা া - যােত 뻕�মনল াে র অভ েরও 뻕�বশ িকছুটা 뻕�সঁধােনা যােব আর আলা ার আ াটা
যিদ িকছু অনুভব করা যায়। আেমিরকানরা অেনেকই এভােবই 뻕�ঘােরন। িক াইভার চাই। িনেজেদরই াইভ করেত হেব, 뻕�র াল কার
তুলনামূলক শ ায় পাওয়া যায়, 뻕�প েলর দাম আমােদর 뻕�চেয়ও কম, িলটার িপছু প াশ টাকা। বড় 뻕�ছেলর কাঁেধ ভর কের বুিকং
কের
িদলাম,ও ভােলাই াইভ কের। তেব ুইস ও ল া জুেড় 뻕�ঘারা যায়, অবশ ই 뻕�সটা আরও সময় ও খরচ সােপ । আর আেছ আর িভ 뻕�র াল –
ক ারাভান বা চলমান বািড়, 뻕�হােটল বুক করার ঝােমলা 뻕�নই, এও 뻕�বশ জনি য়।
অ া েরজ আলা ার বৃহ ম শহর, এখান 뻕�থেকই যা া । 뻕�কনাই 뻕�ফাডล� ও 뻕�দনািল - েটা ন াশনাল পাকล� 뻕�ঘারা মন করলাম। অ া েরজ,
িসওয়াদล�, পামার ,뻕�দনািল িদন কের 뻕�মাট আট িদেনর বুিকং 뻕�সের 뻕�ফললাম। জুন 뻕�থেক 뻕�সে র টুির িসজন, বািক বছর নশান, বরফ
আর ঠা ার ক ায়। তাই 뻕�হােটেলর ভাড়া একটু 뻕�বিশ। 뻕�ঝাপ বুেঝ আর 뻕�নট 뻕�ঘঁেট িকছুটা কেম ম ােনজ করা 뻕�গল। 뻕�কাথায় থামব, কতটা চলব
এই াধীনতাটাই এ ভােব 뻕�ঘারার াি ।
অ া েরজ
뻕�তসরা জুন ২০১৬, িবেকল সােড় চারেটেত যখন
뻕� ন ছাড়ল, সান াি সেকােত ঝকঝেক পুরই
বলা চেল। সাতটায় স েলক িসিট – তখনও
বাইের 뻕�বজায় আেলা। রাত সােড় এগােরাটায়
যখন অ া েরজ-এ নামলাম তখনও িদিব িদেনর
আেলা। পরিদন শহর 뻕�ঘারাঘুির। থেম িকনেকড
পাকล� - সমুে র কােছই,পরপর পাঁচ-ছটা মােঠ
তুমুল ফুটবল 뻕�খলা চলেছ,কিচকাঁচা 뻕�থেক বড়রা
সবাই সািমল। মাঠ িঘের চুর দশล�ক – িশ ক ও
অিভভাবেকরা। রীিতমেতা 뻕�মলা। শহর ঘুরেত
লাগলাম - চওড়া ঝকঝেক রা া, িছমছাম বািড়
ঘর, 뻕�ধাপ র 뻕�দাকানপাট ও ডাউনটাউন-এ উঁচু
উঁচু ব তল - িটিপকাল আেমিরকান শহর। মােঝ
সাবওেয়েত লা 뻕�সের অ া েরজ িমউিজয়ােম
ঢুকলাম। মূলত ছিব ও িভিডও সহেযােগ উ েরর
আবহ ধরার য়াস – ইিতহাস ও সং ৃিত। িঠক
দয় াহী হয়িন। এরপর ঘুরেত ঘুরেত 뻕�গলাম
িফশ ি েক - 뻕�ছা নদী, চওড়া িক হাঁটু জল। 뻕�সখােন উ াম মাছ ধরা চলেছ, মায় নদীেত 뻕�নেম পযล� , পােয় গামবুট, সুদৃশ ইলঅলা িছপ,
পােশ মাছ রাখার কনেটনার, গােয় বষล�ািত – 뻕�স এক এলািহ কারবার! নতুন নতুন 뻕�লাক নব নব উদ েম এই মাছ ধরার ম েব এেস 뻕�লেগ
পড়েছ। সবাই টু ির । আসেল ব আেমিরকােনর কােছ আলা ায় মাছ ধরা এক িবরাট িবেনাদন 뻕� । 뻕�দখেত 뻕�দখেত ায় পঁিচশ-িতিরশ জন
"মৎস মািরব খাইব সুেখ" বুঁদ হেয় 뻕�গল। জায়গাটা সিত ই খুব মেনারম। ায় সােড় আটটা নাগাদ 뻕�হােটলমুেখা হলাম, তখনও পািকล�ং লেট
নতুন গািড় ঢুকেছ। তেব ওই িতন ঘ ায় কারও কােছ একটা মােছর 뻕�লজ পযล� 뻕�দিখিন।

뻕�কনাই িফওডล� ন াশনাল পাকล�
এবার রওনা 뻕�সওয়াদล�, ১৩০ মাইল পথ।
একিদেক পাহাড় উেঠ 뻕�গেছ ায় খাড়া,
অন িদেক সমু খাঁিড় - টানล� এেগইন আমล�।
অসাধারণ রা া। িতন ঘ ার পিরবেতล� পাঁচ ঘ া
뻕�লেগ 뻕�গল - থামেত থামেত, নামেত নামেত ছিবর মেতা। পেরর িদন ল টু র ন াশনাল
পােকล�র অভ ের। িঠক ঘিড় ধের দশটায় 뻕�ছেড়
িদল। আলা া যথাথล�ই একটা ইউ.এস.এ.
뻕� ট,অেনক ব াপােরই। যাইেহাক 뻕�রজােরকসন
뻕�ব ধের ল এিগেয় চলল ২২ নট ি েড,
বসার ব ব াপনা সু র। পােশ পাহাড় আর
মাথায় গােয় 뻕�ছাপ 뻕�ছাপ বরেফর চুমিক। আধ
ঘ াটাক বােদ একটা খাড়া পাহােড়র গা 뻕�ঘঁেস
ল
ায় দাঁিড়েয় 뻕�গল,뻕�বশ িকছু করেমারা
পািখ বেস আেছ, কােলা ও লাল ঝুঁিট। িকছু ণ
বােদ একিট 뻕�ছা পাহািড় ীেপর িদেক ল
ধীের ধীের সরেত লাগল, গােয় এবং খাঁেজ
অেনক েলা িস-লায়ন (Sea-Lion) েয় আেছ পরম িনি ে , আলেস - িবি ত হি লাম 뻕�থেক 뻕�থেক! 뻕�ডেক একজন গাইড িছেলন,িতিনই
সব 뻕�দখাি েলন। এরপের একটা জায়গায় 뻕�পৗঁেছ লে র গিত িঢেম হেয় এেলা আর পর েণই একটা িবজাতীয় আওয়াজ নেত 뻕�পলাম িতিমর ডাক, ল 뻕�থেকই করা হি ল! তারপের এেকবাের হই হই পেড় 뻕�গল - সমুে এখােন ওখােন ঝলেকর মত 뻕�ভেস উঠেছ ডরসাল িফন,
কােলা িপঠ আর 뻕�লজ - িকলার 뻕�হােয়ল (Killer Whale)। 뻕�কানটা মািদ 뻕�কানটা বা া - আমােদর পাইলট মাইেক তার ধারািববরণী িদেত
লাগেলন, ছিব 뻕�তালার জন েড়া িড় পেড় 뻕�গল। এর পের আর এক জায়গায় িস-লায়ন 뻕�দিখেয় ল হািজর একটা ীপ আর পাহােড়র মােঝ অেনক পািফন (Puffin) উেড় 뻕�বড়াি ল,সু র পািখ। এরপের 뻕�দখলাম িবশালাকায় হা ব াক িতিম (Humpback Whale) - ভুস ভুস
কের কােলা িপঠ পাহােড়র মত 뻕�ভেস উঠিছল। একটা ধূসর 뻕�হােয়ল (Grey Whale) -এর 뻕�লজও এক জায়গায় দৃশ েগাচর হল। েটা ব
ঈগল (Bald Eagle) বেস আেছ একটা ি েফর চূড়ায়, এরাই আেমিরকার জাতীয় পািখ, এক সময় িবলুি র পেথ চেল িগেয়িছল। আেমিরকান
গভনล�েম আইন ও যথাযথ ব ব া 뻕�নওয়ায় ওরা আজ মিহমায়। ঃেখর িবষয় আবহাওয়া 뻕�বশ খারাপ িছল - কনকেন ঠা া 뻕�ঝােড়া হাওয়া
আর একনাগােড় বৃি - িঝরিঝের। তােত অবশ উৎসােহ 뻕�কােনা ভাঁটা পেড়িন কােরারই। ল এবার এসব 뻕�ছেড় ত এিগেয় চলল...
뻕�বশ কেয়ক মাইল ফুল ি েড িগেয় একটু
ধীরগিত হল ল । বাঁিদেক তািকেয় 뻕�দিখ অেনক
뻕�ছাট 뻕�ছাট সাদা টুকেরা 뻕�ভেস আসেছ,ভােলা কের
ঠাওর করেতই
হল 뻕�ছাট-বড় বরফ খ ,
অসংখ । সামান বাঁক িনেয় একটু কােছ িভড়েতই
뻕�ভেস উঠল নীলেচ সাদা চাপ চাপ জমাট বরেফর
ক ানভাস। িঝরিঝের বৃি , 뻕�ঝােড়া বাতাস আর
뻕�মঘলা আকােশর ম াড়ম ােড় পিরম েল ঝকঝক
কের উঠল এক অ ুত
তার জমক আলালাইক 뻕� িসয়ার। মােঝ মােঝই অংশ িবেশষ
뻕�ভেঙ পরেছ সমুে , সশে । সামেনর অেনকখািন
অ ল ভাসমান অসংখ বরফ খে 뻕�থাকা 뻕�থাকা
সাদা ফুেলর কােপล�ট হেয় আেছ আর 뻕�বশ িকছু
সীল তার ওপর বেস আেছ,ছিড়েয় িছিটেয়।
িসগােলরা উেড় 뻕�বড়াে । 뻕�ঝােড়া হাওয়ার 뻕�শাঁ
뻕�শাঁ আওয়াজ আর বরফ 뻕�ভেঙ পড়া। সবিমিলেয়
আমােদর 뻕�স এক বাক
অব া। এ কী
뻕�দখলাম!
뻕�ফরার পেথ আরও েটা 뻕� িসয়ার হলেগট ও 뻕�বয়ার 뻕�দেখ (একটু দূর িদেয়) আমােদর ল একটা খাড়া পাহােড়র গা 뻕�ঘঁেষ দাঁড়াল - ায় ৩০০
ফুট ওপর 뻕�থেক ঝরনা সরাসির 뻕�নেমেছ সমুে র বুেক। আর িঠক তখিন আমােদর ক াে ন একিট কিবতা আবৃি কের উঠেলন। এই
뻕�রজােরকসন 뻕�ব - এই 뻕�কনাই িফওেডล�র মমล�বাণী তাঁর ক 뻕�থেক 뻕�যন ঝের পড়ল। অসাধারণ! আরও িকছু িস লায়ন, িতিম, পািফন পািখ
뻕�দিখেয় ল এেস থামল ফ আইল া -এ। স ামন মাছ সহেযােগ িডনার 뻕�সের হারবাের িফের এলাম। ল 뻕�থেক নামার সময় ক াে েনর
সে একটা ছিবও িনলাম। জানলাম, কিবতািট ওঁরই 뻕�লখা। আট ঘ া 뻕�কাথা িদেয় 뻕�য 뻕�শষ! িক মন ভের থাকল এই অসাধারণ কৃিতর
চলমান চালিচে আর মন ছুঁেয় 뻕�গল কৃিতর সে একা হেয় যাওয়া একজন 뻕�কেজা মানুেষর কিবতার অনুরণেন।
মাতানুসকা 뻕� িসয়ার
뻕�সওয়াডล� 뻕�থেক পামার ১৭১ মাইল। মােঝ 뻕�পারেতজ বেল একটা জায়গায় আলা া ওয়াই লাইফ কনজারেভশন 뻕�স াের ঢুকলাম। আহত বা
পিরত
াণীেদর আ ম বলা যায়। 뻕�কউ 뻕�কানও একিট াণীেক 뻕�পাষ ও িনেত পাের, ওেদর ত াবধােন। এেক এেক 뻕�দখলাম ি জিল ভা ুক
(Grizzly Bear),কািরবু হিরণ (Caribou Deer), এ (Elk), শজা (Porcupine), মুজ হিরণ (Moose Deer),লাল 뻕�শয়াল
(Red Fox),মা অ (Musk Ox) - খাঁিড়র ধাের িবশাল িব ৃিতেত রাখা আেছ। জনমানবহীন - কৃিতর ক ানভােস।
চমৎকার এলাম। অ া েরজ হেয়। িদিব রা া। পামার আলা ার 뻕�বশ একটা পুেরােনা শহর। ঝকঝেক বািড় ঘর আর চওড়া চওড়া রা ার 뻕�কােনা
কমিত 뻕�নই, 뻕�দাকানপাটও 뻕�বশ। িক এক লহমা 뻕�দখেল মেন হেব মৃতু পুরী, 뻕�সই পকথার রা েসর মরণ কািঠ ছুঁেয় 뻕�দবার মত... 뻕�কউ
뻕�কা াও 뻕�নই, অেনক গািড় পাকล� করা আেছ... মােঝ সােঝ -একটা গািড় সহাস 뻕�বিরেয় যাে । 뻕�হােটেলর িরেসপশােন িগেয়ও 뻕�দিখ 뻕�সই
একই - 뻕�কউ 뻕�নই, সব 뻕�ভাঁ-ভা।
িবেকেল ি জ 뻕�পিরেয় নদীর ধাের 뻕�গলাম - মাতানুসকা নদী, 뻕�মাহনার কাছাকািছ, 뻕�বশ অেনক চওড়া। নামটা আেমিরকান নয়। ায় 뻕�দড়শ বছর
আেগ ১৮৬৭ সােল রািশয়া এই আলা ােক আেমিরকার কােছ 뻕�বেচ 뻕�দয় মা ৭২ ল ডলাের। এখনও িকছু িকছু নদী, পাহাড়, ব র 뻕�সই
রািশয়ান ৃিত বেয় 뻕�বড়াে । 뻕�যমন এই নদীর নাম - মাতানুসকা। নদীর পােড় সু র 뻕� ল... নশান,দূের বরফাবৃত শৃ ,চারপােশ জ ল সবিমিলেয় দล�া একটা দৃশ পট। িবেকলটা ভােলাই কাটল। সােড় আটটা নাগাদ 뻕�হােটেল িফরলাম। তখনও ঝকঝেক 뻕�রাদ। সিত কথা বলেত

কী সারা আলা া মেণ রােতর অ কার কখনও 뻕�দিখিন, ঘুেমােত যাওয়া 뻕�থেক ঘুম ভাঙা সবই িদেনর আেলায় আেলায় কাটেছ।
পেরর িদন দশটা নাগাদ 뻕� ন হাইওেয়
ধরলাম,পাহািড় রা া িক
চওড়া এবং
চমৎকার। ষাট মাইল রা া ঘ ােদেড়েক পার
হলাম। মাতানুসকা নদীর ধার ধের চলা, পাবล�তী
নদীর গা 뻕�বেয় মিণকরণ যাওয়ার কথা মেন
পেড় 뻕�গল। হাইওেয় 뻕�থেক িতন মাইল 뻕�ভতের
ঢুেক 뻕�যখােন গািড় পাকล� করলাম তার গা 뻕�ঘঁেষই
ায় 뻕� িসয়ার, মাতানুসকা। নদীর উৎপি
এখােনই। শ'পাঁেচক ফুট পা বাড়ােতই
뻕� িসয়ােরর ওপর এেস পড়লাম - ধুেলা বািল
নুিড় পাথের একটু কালেচ হেয় আেছ িক
হাঁটেলই জুেতায় আওয়াজ উঠেছ। আর এখান
ওখান ফুঁেড় সারা জায়গা জুেড় জল 뻕�বিড়েয়
আসেছ,뻕�কাথাও ধু িভেজ 뻕�কাথাও জেলর ধারা।
সারা জায়গায় জল চুঁইেয় চুঁইেয় একটা 뻕�গাটা
নদীর উৎপি ! ভাবেলই 뻕�কমন অবাক লাগেছ।
আরও িকছুটা এিগেয় 뻕�গলাম - বরফ এখন শ
ও সাদা। আেরা ওপের বরেফর রং নীলেচ। িক
া িদলাম,পােয় আইস সু আর হােত লািঠ থাকেল এেগাতাম, 뻕�সরকম খাড়া নয়। আলা ার বৃহ ম মেটােরবল 뻕� িসয়াের অেনক ছিব-টিব
তুেল 뻕�ফরার পথ ধরলাম।
뻕�দনািল ন াশনাল পাকล�
সামেন িতনেট গািড় পর পর দাঁিড়েয় 뻕�গল, নট নড়ন চড়ন। 뻕�শষ পযล� যখন এেগাল 뻕�দিখ একটা মুজ আর তার বা া পাতা 뻕�খেয় যাে ,
একমেন। মুজ হল িবশাল হিরণ, ায় পাঁচশ 뻕�কিজ ওজন। পােকล� 뻕�ঢাকার আেগই াণী দশล�ন হেয় 뻕�গল। স ত বেল রািখ, গািড় 뻕�ছেড় িদেয়
আমরা আেগর িদনই আ েরজ 뻕�থেক িহিল এেসিছ বােস ২৬০ মাইল। এরপর পােকล�র সবুজ বােস রওনা হলাম, ৬০ মাইল 뻕�যেত হেব। যাওয়াআসা সবিমিলেয় আট ঘ ার এই অিভযান। মাইল দেশক চলল উে জনাহীন পাহািড় পথ। তারপর বাঁক ঘুরেতই চমক। চারিদেক 뻕�ছাপ 뻕�ছাপ
বরেফর পাহাড় আর দূের উ ু
তার ঝলক - মাউ 뻕�দনািল, উ র আেমিরকার সেবล�া শৃ । িবিভ অ াে েল িভ িভ 뻕�চহারায় এই শৃ
বাের বাের ধরা পেড়েছ পুেরা যা াপেথ - অসাধারণ। এরপর নজের এল আকােশ উড় েটা 뻕�সানািল ঈগল (Golden Eagle), রা ার ধার
িদেয় ছুেট 뻕�গল আকล�িটেকর 뻕�মেঠা কাঠিবড়ািল (Arctic Ground Squirrel)। দশ িবশ মাইল ছাড়া ছাড়া 뻕�র ম, দশ িমিনট বাস 뻕�থেক
নামার িবরিত। মশ আমরা ওপের উঠিছ। 뻕� ট আলা ান 뻕�র আমােদর বাঁ িদক িদেয় চেলেছ, িতিট বাঁেক নতুন নতুন দৃশ পট,বরফ এবং
পাহাড় নতুন নতুন ছে । হঠাৎ বাস 뻕�থেম 뻕�গল,霡�হ 霡�হ কের উঠেত উঠেত সব িন ুপ,হােত হােত ক ােমরা উেঠ এল,뻕�ক 뻕�কাথা িদেয় 뻕�ল
গিলেয় ি ক করেব – একটা ি জিল ভা ুক 뻕�হেল েল চেলেছ রা ার িঠক মাঝখান িদেয়। বাস আবার চলেত লাগল। মােঝ মেধ ই পাহািড়
নদী,ঝরনাধারা। হটাৎ ফ ফ বেল একটা 뻕�বাল উঠল। 뻕�শয়াল! 뻕�স আবার 뻕�দখার কী আেছ! আেমিরকানেদর আিদেখ তা। 뻕�ছাঃ। বেসই
িছলাম। িক আবছা নজের পড়েতই মুখ বাড়ালাম। বা াঃ! এেতা বাহাির! ঝাঁকড়া 뻕�লজ, লালেচ রিঙন গা – লাল 뻕�শয়াল। রা ার পাশ িদেয়
চেল 뻕�গল। 뻕�বশ!
েম েম নজের পড়ল ক ািরবু হিরণ -ডাল পালার
মতন িশং আর ডাল 뻕�ভড়ােদর (Dall Sheep)।
뻕�ভড়া েলা িদিব দাঁিড়েয় আেছ পাহােড়র ত
গােয়, বরেফর মত সাদা গা, 뻕�মাটা বাঁকােনা িশং।
뻕�পৗঁছলাম এইলসন 뻕�স াের - আমােদর বাস যা ার
뻕�শষ া । সু র হাঁটাপথ 뻕�নেম 뻕�গেছ িব ৃত
নদীখােত। পা চালালাম, পেরর বা তারও পেরর বােস
িফরব। কনকেন ঠা া হাওয়া ছুিরর মত িবঁধেছ, তবু
ভােলাই লাগিছল। মােঝ একটা উ ুের কাঠিবড়ালী
একটু মশকরাই করল বলা যায়। তাড়া করেতই 뻕�দৗড়
লাগাল, একটু িগেয়ই খাড়া দাঁিড়েয় 뻕�গল পােয়র
ওপর। আমরা এেগাি 뻕�দেখও ে প 뻕�নই।
কাছাকািছ িগেয় ছিব তুললাম। ঠায় দাঁড়ােনা, মােঝ
মেধ ই ি ক ি ক কের তী আওয়াজ করেছ,뻕�যন
আমােদর বকেছ। আরও কােছ ায় হােতর নাগাল
হেতই মুহূেতล� অদৃশ । আসেল ওর পােয়র কােছই গতล�
িছল – বাসা। িতনেট পেনেরার 뻕�ফরার বাস ধরলাম।
আসার পেথর উে খেযাগ - পাহােড়র অেনক উঁচু
িদেয় এক পাল ডাল 뻕�ভড়ার চেল যাওয়া। দล�া । এই ডাল 뻕�ভড়ােদর পযล�েব েণর সূ ধেরই এই পােকล�র সূ পাত, আগামী বছর ািটনাম
জুিবলী।
জ াক-এর গািড়েত 뻕�ফরার পেথ আর এক নাটক। পাকล� 뻕�থেক 뻕�বিরেয় হাইওেয়েত উেঠিছ, িহিলর পেথ
কের চলেছ গািড়, হঠাৎ 뻕�রিলং টপেক
গািড়র সামেন একটা মুজ মা আর তার বা া। মুহূেতล� 뻕� ক - মা িছটেক 뻕�বিরেয় 뻕�গল সামেন, বা া ভেয় িপিছেয়। চুলেচরা বাঁচা। জেনই।
হতচিকত েটাই ওপােশর 뻕�রিলং টপেক অদৃশ জ েল। আমরা থ। ঈ েরর বাগােনর সৃি রা অ ত িফের 뻕�গল। ি র িনঃ াস 뻕�ফললাম।
ত াগমন
আজ আলা ায় 뻕�শষিদন। 뻕�বড়ােনার 뻕�শষ িক 뻕�বড়ােনা জাির কারণ াইট ধরেত 뻕�যেত হেব 뻕�ফয়ারব া স - একেশা মাইল দূের। আবার পাকล�স
হাইওেয়, এিদকটা আরও িনজล�ন আরও ছমছেম - 뻕�লাকবসিত 뻕�তা 뻕�নইই, গািড় 뻕�ঘাড়াও কম। আমরা চেলিছ আলা ার আরও অভ ের যথাথล�ই পা ব বিজล�ত অ ল। আমােদর সহযা ী িট 뻕�মেয়র সে আলাপ হল, সুদূর 뻕�পাল া 뻕�থেক আসেছ সামাের 뻕�রাজগােরর কন া িনেয়

- 뻕�মাটামুিট ইংেরিজ িশেখেছ। মাঝ পেথ 뻕�ননানা বেল একটা নশান জায়গায় 뻕�নেম 뻕�গল। নলাম পূবล� ইউেরাপ 뻕�থেক সামাের অেনেকই শটล�
টামล� জব করেত এখােন আেস, ইংেরিজ জানেলই চলেব। 뻕�ফয়ারব া স 뻕�পৗঁেছ ঢুকলাম নদล�ানล� ইউিনভারিসিটর িমউিজয়াম-এ। 뻕�ফরার আেগ
আলা ার ইিতহাস আর ত অিধবাসীেদর জীবন যা ার পেরখা িকছুটা অনুভব করেত পারলাম। আলা ার িবিভ গล�ম জায়গায় খনন
চািলেয় চুর ডাইেনাসরাস এবং ম ামথ-এর হাড়েগাড় উ ার কের রাখা আেছ এখােন। আলা া ডাইেনাসরাসেদর মূল ঘাঁিট িছলও বলা যায়।
এরপর 뻕�শষ পযล� আমরা এয়ারেপােটล� 뻕�পৗঁছালাম। 뻕�দখলাম এটাই 뻕�বাধহয় একমা আেমিরকান এয়ারেপাটล� 뻕�যখােন িসিকওিরিট িশেকই
চড়ােনা। কােজর ফাঁেক 뻕�ফাকের চলেছ 뻕�দদার আ া। 뻕� ন ছাড়ল রাত েটায়, বাইের উঁিক 뻕�মের 뻕�দিখ অ কার, রাি র অ কার এই থম
আলা ায়! মুখ 뻕�থেক 뻕�বিরেয় এল েগাতি , 뻕�বশ 뻕�জােরই - ড নাইট, ড নাইট আলা া।

~ আলা ার আরও ছিব ~

চ ু শল িচিকৎসক হওয়ার সুবােদ ব ারাকপুেরর ডাঃ সি দান দে র িচরকালই সমেয়র বড়
টানাটািন। তােত অবশ িনয়ম কের 뻕�বিরেয় পড়া আটকায়িন। মণ তাঁর কােছ জীবেনর এক মহাঘล�
অনুষ - যা চলার পেথ মেনর শি ও রসদ 뻕�যাগায়। 뻕�লখার য়াস এই থম।

뻕�কমন লাগল :

- select -

মত িদেয়েছন :
গড় : 0.00
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= 'আমােদর ছু �' বাংলা আ䄛জꯚাল 덯�মণপি곓কায় আপনােক 鮫াগত জানাই = আপনার 赕বড়ােনার ছিব-赕লখা পাঠােনার আমণ রইল =

ৃিতেত শ ামেদশ
াবণী ব ানাজ瓹�ী
~ থাইল াে র আরও ছিব ~

কলকাতা 梜�থেক ব াংকক যা ােক এখন একটা দা ণ ফেরন ি প বলেল অেনেক একটু মুখ িটেপ 梜�হেসই 梜�ফলেবন হয়েতা। ইদানীং বাঙািলরা
ায় 梜�সর দের িটিকট 梜�কেট থাইল া মেণ যাে ন। তাঁেদর কােছ 梜�সিট িদি বা মু াই যাওয়ারই সািমল বরং অেনক কম টাকােতই ভােলা
ভােলা 梜�হােটেল থাকেছন আর বু েফ 梜� কফাে এেকবাের আক 梜�খেয় রা াঘােট পা মাসাজ করােত বেস যাে ন। এমন কী থাইল াে 梜�গেল
বাংলায় 梜�লখা 'বাঙািলর গব瓹�' দিজ瓹�র 梜�দাকানও 梜�দখেত পােবন। বা িবক থাইল াে র মত স ায় ভােলা 梜�হােটল, মুখেরাচক খাওয়া আর নানা
ধরেণর সু া ফেলর স ার পৃিথবীেত খুব কম 梜�দেশই আেছ। তাছাড়া 梜�বৗ ধেম瓹�র ভােব িকনা জািন না, এেদেশর মানুষ িলও বড় শাি ি য়
আর ব বহারও সু র তাই একবার 梜�গেল মেন হয় 梜�যন বারবার এখােনই িফের আিস।
আিম 梜�য যুেগ থম থাইল া পািড় িদই 梜�স সমেয় এখনকার মত ট বলেত ছুট িবেদশ মণ 梜�তা দূেরর থাক সাধারেণর কােছ 梜� েন চাপাটাও
িছল এক িবরাট ব াপার। মেন আেছ 梜�ছাটেবলায় 梜�কউ একটা িবেদিশ সাবান হােত িদেলই আনে লাফােত থাকতাম। তাই আজও 梜�সই ব যুগ
আেগ 梜�ফেল আসা আমার থম িবেদশ যা ার িদনিট 梜�যন 梜�চােখর সামেন 梜�ভেস আেস। ৃিতর পদ瓹�ািটেক ব ণ ধের সরােল তেবই 梜�সখােন
梜�চােখ পড়েব উঁিক ঝুিক িদে এক অসীম 梜�কৗতূহলী কুিড় বছর বয়সী 梜�মেয়র মুখ। 梜�সটা িছল আিশর দশেকর থম িদক। 梜�মেয়িট যিদও
িববািহতা তবুও িপ ালেয়ই থােক কারণ তার ামী তখন জাপােন। সাতমাস 梜�সখােন কািটেয় আজেকর এই মণকািহিনর 梜�লিখকািটেক িতিন
কলকাতা 梜�থেক ব াংকক 梜�যেত বেলিছেলন তাহেল ক'টািদন খুব ༇�হ ༇�হ কের কাটােনা যােব। তার আেগ িবেদশ মণ 梜�তা 梜�ছেড়ই িদন ানত
梜�কানিদন 梜� েনই চািপিন তাই আনে একবাের আ হারা হেয় িগেয়িছলাম। বয়েস কুিড় হেলও আমার 梜�সিদেনর আকৃিত কৃিত 梜�কানওটাই 梜�স
সা িদত না। যা ার িদন পরেণ িছল সােলায়ার কািমজ আর শ া ু করা চুেল আমার িদিদমার ারা রিচত মাথার ধাের িট কলািবনুিন। ওঁর
ধারণা িছল িবেদশ িবভুঁইেয় ল া ল া 梜�বণী ঝুিলেয় 梜�গেল নজর 梜�লেগ যাবার স াবনা।
梜� েন ওঠার সােথসােথই আমার পােশ এক অস ব 梜�কতা র সু ট পরা ভ েলাক এেস বসেলন। সবিকছু িনেয় তার 梜�চহারািট এতটাই রাশভাির
িছল আর 梜�যরকম খাঁিট সােহিব ইংেরিজ উ ারেণ িতিন এয়ার 梜�হাে েসর সে কথা বলিছেলন 梜�য, 梜�সসব 梜�দেখ আর আলাপ করেত সাহস
পাইিন। 梜�পাশাক বা ামাের এেকবাের পারেফ 梜�টন। আমােক মাথা িনচু কের পােশ বেস থাকেত 梜�দেখ হঠাৎ কেরই হাতটা বািড়েয় িদেয়
বলেলন 'হ ােলা আই অ াম িম ার মুখািজ瓹�'। ব া 梜�যই না বলা আিম আনে সবিকছু ভুেল 'ওমা আপিন বাঙািল' বেল 梜�চঁিচেয় উঠলাম! ভ েলাক
梜�বগিতক 梜�দেখ বলেলন, '梜�তামার বাবা-মা অন 梜�কাথাও বেসেছন বুিঝ'? ওঁর িবেশষ 梜�দাষ িছল না, এেক 梜�তা মাথায় কলািবনুিন তােত আবার
এতটাই 梜�রাগা িছলাম 梜�য বেয়স আ ােজ আমােক 梜�ঢর 梜�বিশ 梜�ছাট 梜�দখেত লাগেতা। 梜�রেগ িগেয় বেলিছলাম, 'বাবা মা 梜�কন আসেব? আিম িটন
এজার নই, কুিড় বছর বেয়স আর ম ােরড'। ভ েলাক থতমত 梜�খেয় বেলিছেলন, 'ও সির, তেব আমার বয়স িক িবয়াি শ, তাই তুিম বললাম
বেল রাগ কেরািন 梜�তা?' 梜�চাখ ায় কপােল তুেল বেলিছলাম 'ও বাবা িবয়াি শ? তাহেল 梜�তা আমায় তুিমই বলেবন।' হায়, তখন িক আর জানতাম
আমার জীবেনও এমন একটা িদন আসেব যখন িবয়াি েশর িদেকও 梜� েহর 梜�চােখ তাকােত হেব!
কথা েল জািনেয়িছেলন, ব িদন ইংল াে কািটেয় ি িটশ গাল瓹�ে ে র সে বিনবনা না হওয়ায় কলকাতায় িফের 梜�গেছন আর এখন 梜�কা ািনর
কােজ মােঝ মেধ ই থাইল া 梜�দৗড়ােত হয়। তখন আমার কােছ সব ল া ই িছল ফেরন আর 梜�সই সুবােদ ইংল া থাইল া 梜�তা এেকবােরই
ভাই ভাই। এক মুহূত瓹�ও আর মুখ ব 梜�রেখ সময় ন কিরিন, িতন ঘ ার 梜� নযা ােত িট ল া স ে ই অনগ瓹�ল
কের ভ েলােকর মাথা
ায় িবগেড় িদেয়িছলাম। আেশপােশ িসট ফাঁকা থাকেল িতিন অবশ ই 梜�সিটেক স ব বহার করেত ছাড়েতন না, 梜�নহাৎ 梜� ন ায় ভিত瓹� থাকায়
িবেশষ সুিবেধ করেত পােরনিন। অগত া হাল 梜�ছেড় িদেয় আমার িতিট ে রই উ র িদেত িদেত িগেয়িছেলন এমন কী চেকােলট 梜�খেত
ভােলাবািস েন 梜�র ুন এয়ারেপাট瓹� 梜�থেক অেনক েলা চেকােলট িকেন উপহারও িদেয়িছেলন।
ব াংকেক 梜�নেম দূর 梜�থেক এক মুখ চাপা দািড়, ঝাঁকড়া চুল ও 梜�চােখ গগলসসহ একিট 梜�লাকেক হাত নাড়ােত 梜�দেখ ভয় 梜�পেয় বেলিছলাম
–'梜�দখুন না িমঃ মুখািজ瓹� ওই দািড়ওয়ালা 梜�লাকটা তখন 梜�থেক আমার িদেক হাত নািড়েয় যাে , আপিন আমােক আমার হাজব াে র হােত তুেল
িদেয় তেবই 梜�হােটেল যােবন।' তখন িবেদেশ িবভুঁইেয় বাঙািলরাই িছল বাঙািলেদর পরম ব ু ও র াকত瓹�া। অবেশেষ আর একজেনর সে
হনহিনেয় 梜�বিরেয় 梜�যেত 梜�দেখ আমার ামীর টনক নেড় আর আিমও 梜�পছন 梜�থেক আমার নামিট েন িনেজর ভুল বুঝেত পাির। 梜�ভেবিছলাম
আমার এই 梜�লেট পারফরেম িট 梜�দখার পর ভ েলাক স র অদৃশ হেয় যােবন আর িনেজর ব ােচলার থাকার িস া িটেক িনেজই সাধুবাদ
জানােবন, িক বা েব হল িঠক তার উে া। উিন িকছু ণ আমার মুেখর িদেক তািকেয় 梜�হেস 梜�ফেল বলেলন 'কাল সকােল 梜�তামরা জেন ༇�তির
হেয় 梜�থেকা আিম িনেজ এেস 梜�তামােদর ব াংকক শহরটা ঘুিরেয় 梜�দখাব।' আমরা 梜�তা েন হাঁ। এখন হেল 梜�কানও উে শ আেছ মেন কের ধাের
কােছই 梜�ঘঁষতাম না, িক তখন আমােদর বেয়সটাও িছল অিত অ আর যুগটাও িছল একটু িভ ।
পেররিদন সকােলই উিন গািড় িনেয় আমােদর 梜�হােটেল চেল এেলন। 梜�সিদন আমােদর থম গ ব ল িছল রাজবািড়। ব াংকেকর মেধ িদেয়
বেয় চেলেছ চাও ায়া নদী আর তার ধােরই এই রাজবািড়িট। সেতেরােশা িবরািশ 梜�থেক উিনশেশা পঁিচশ সাল পয瓹� রাজপিরবারসহ রাজা
এখােনই বাস করেতন। তার আেগ ব াংকেকর পােশই আয়ুথায়ােত রাজধানী িছল, যা িকনা অেযাধ ারই অপ ংশ আর তারই ইঁটপাথর িদেয় এই
রাজবািড়িট ༇�তির হয়। থম রাজােক ডাকা হত রাজা রাম বেল তাই বত瓹�মান রাজার নাম ভূিমবল হেলও িতিন হেলন নবম রাম। েশা 梜� ায়ার

িমটার জুেড় রাজবািড়টা িঠক তাক লাগােনার মত একটা
বড় াসাদ নয়, 梜�কমন 梜�যন টুকেরা টুকেরা ভােব
ছড়ােনা, িতিট রাজাই তােদর পছ মত িকছুটা কের
বািড়েয় 梜�গেছন। এখােনই থম এক িপস পা ার
বু মুিত瓹�িট 梜�দিখ। ায় ছেশা বছর আেগ উ র
থাইল াে র এক মি ের একিট 梜�ছাট িসেমে র
বু মুিত瓹� বাজ পেড় ংস হেয় যায় আর তার 梜�ভতর
梜�থেক এই ছাি শ ইি পা ার বু মুিত瓹�িট 梜�বিরেয়
আেস। রাজ াসােদর 梜�দওয়ােল রামায়েণর কািহিন
আঁকা ছিব েলা 梜�দেখ খুব অবাক হেয় িগেয়িছলাম।
তখন িমঃ মুখািজ瓹� বেলিছেলন, এেদেশ দি ণ ভারেতর
梜�চালা রাজবংশ অেনকিদন রাজ কেরিছল। ফেল 梜�বৗ
ধেম瓹�র সে সে িহ ু 梜�দবেদবীর ভাবও এখােন
চ । সারা থাইল া জুেড়ই িশব গেণশ ও ামুিত瓹�
梜�দখা যায় আর এেদেশর 梜�লাক তােদর ভি ভেরই
পুেজা কের। 梜�য কারেণ ব াংকেকর সুবণ瓹�ভূিম
িবমানব ের সমু ম েনর সময় 梜�দবাসুেরর যু টাও খুব
সু র কের 梜�দখােনা আেছ।
থাইল াে র সােথ ভারতবেষ瓹�র িমল ব িদক 梜�থেকই।
ওরাও আমােদর মেতা হাতেজাড় কের নম ার কের আর 梜�সই অব ায় মাথাটা কতটা নামাে তার ওপের কােক কতটা স ান 梜�দখােনা হে
梜�সটা িনভ瓹�র কের। এেদেশ 梜�বৗ স াসীেদর স ান সবেথেক 梜�বিশ তাই তােদরেক হাতেজাড় কের 'ওয়াই' করার সময় 梜�লাকজেনর মাথা
এেকবাের 梜�কামেরর কােছ িগেয় 梜�ঠেক যায়। এখােন রা ার নাম 'নগরী ', হাসপাতােলর নাম 'িবভাবতী', 梜� শেনর নাম 'অেশাক', িস-িবেচর নাম
'কমলা', নারেকল হল 'নািলিকয়া', িব িবদ ালয়েক বেল 'মহািবদ ালয়' আর রাজার নাম 梜�তা আেগই বললাম 'ভূিমবল'। এেদেশর 梜�লাকজন
িতিট কথাই অত 梜�টেন 梜�টেন বেল 梜�যমন ধ ন অেশাক এর উ ারন হেব অেশা......ক, 梜�মেয়রা হ ােলা বলেল হেব 梜�সায়ািদকা……এই
梜�শেষ 'কা' বা 'খা' বেল টানটা এমনই 梜�জারােলা 梜�য নেল 梜�লাকজেনর মুখই হাঁ হেয় যােব।
রাজবািড়র খুব কােছই 'ওয়াট 梜�পা' মি র। িমঃ
মুখািজ瓹� বেলিছেলন, এই মি েরর আিঙনােতই
নািক থম ༇�ব ািনক প িতেত থাই মাসাজ
梜�শখােনা হয়। চতুিদ瓹�েক অজ বু মূিত瓹�র মেধ
梜�সিদন সবেথেক 梜�বিশ দৃি 梜�কেড়িছল 梜�ছচি শ
িমটার ল া একিট 梜�শায়ােনা বু মূিত瓹� যার সে
িব ুর অন শয ার অেনকটা িমল আেছ। তার
সাইজ এমনই 梜�য মুখ 梜�থেক পা একসে 梜�দখা
অস ব। এখােন অেনক িল কা 梜�গাঁফসেমত
梜�প াই িচেন মূিত瓹� 梜�চােখ পেড়। তারাই 梜�যন
মি েরর পাহারাদােরর মেতা চারিদেক সতক瓹�
দৃি 梜�রেখেছ।
মা কেয়ক মাস আেগই আবার ব াংকক
িগেয়িছলাম আর এই ওয়াট 梜�পার সামেনই এক
অ ুত ঘটনা ঘটল। সারািদেনর জন টু ির
梜�বােটর িটিকট 梜�কেট চাও ায়া নদীর আেশপােশই
ঘুরিছলাম, একসময় 梜�শায়ােনা বু িটেক আর
একবার 梜�দখার ই ায় ওয়াট 梜�পার সামেনই 梜�নেম
পড়লাম। ায় সােথসােথই এক ভ েলাক 'নমে ' বেল এিগেয় এেস 梜�ছাটেবলা 梜�থেকই িতিন িহি িসেনমার কতটা ভ 梜�সিট 梜�বাঝােত
লাগেলন। আমােদর ামী- ীর মেধ বয়েসর তফাৎ থাকায় 梜�সফ সাইেড থাকার জন এেকবাের শশীকাপুর 梜�থেক
কের িদেলন আর আমার
কােছ এেস 梜�সিট অিমতাভ ব েন 梜�শষ হল। পাশ 梜�থেক আমার ামীর েগাতি কােন এল — কী ভািগ এেকবাের রাজ কাপুর 梜�থেকই
কের 梜�দয়িন! আমােদর 梜�দেখ 梜�লাকিট িবল ণ বুেঝিছল 梜�য 梜�ছাটেবলার ৃিতেত অযথা শাহ খ খান বা ঐ য瓹� রাইেক 梜�টেন এেন 梜�কানও লাভ
梜�নই। রােজশ খা া মারা 梜�যেত িদন ধের 梜�চােখর জল 梜�ফেলেছ জািনেয় বলল, 'এখন 梜�তা আর মি ের ঢুকেত পারেব না কারণ মংক-রা
াথ瓹�নায় বেসেছন, তাই 梜�দড় ঘ া 梜�রােদ দাঁিড়েয় না 梜�থেক একটা 'টুকটু ' িঠক কের িদি কােছই আর একটা মি ের চেল যাও।' ব বার
ব াংকেক এেস আমরাও এখন 梜�সয়ানা হেয় 梜�গিছ তাই 梜�সকথা উেপ া কের 梜�সাজা মি েরই ঢুেক 梜�গলাম আর বলা বা ল মংকেদর াথ瓹�নায়
বসার ব াপারটা পুেরাটাই ভাঁওতা। তািকেয় 梜�দিখ 梜�লাকটা আমােদর 梜�দিখেয় 梜�যভােব দাঁত-মুখ িখঁেচাে যার সে ডারউইেনর িথেয়াির অথ瓹�াৎ
আমােদর পূব瓹�পু ষেদর চালচলেনর িব র িমল আেছ।
এই ব াংকেকই মা বছর িতেনক আেগ আেমিরকান িশ পিত 'িজম থমসন' িযিন থম থাই িস েক িবে র দরবাের ময瓹�াদার আসেন
বিসেয়িছেলন তার বািড় 梜�দেখ িফরিছ এমন সময় রা ােতই একিট 梜�লাক এেস আমােদর পাকড়ােলা। একটা অেটা বা টুকটুক ধিরেয় িদেয় থাই
িসে র এগিজিবশেন পাঠােনার নােম থেম একিট জুেয়লািরর 梜�দাকােন ঢুিকেয় িদল। 梜�সখােন সুিবধা হল না 梜�দেখ পােশর 梜�দাকােন িনেয় িগেয়
ভােলা িজিনেসর িত আমার ামীর 梜�চাখ কতটা ༇�তির ইত ািদ বুিঝেয় তােক একটা বড়সড় কােঠর হািত গিছেয় িদেয়িছল। 梜�সিদন 梜�কানও রকেম
তােদর হাত 梜�থেক পির াণ 梜�পেয় 梜�হােটেল িফের এেসিছলাম। আমার থম ব াংকক দশ瓹�েনর সে আজেকর এই টু ির ঠকােনা ব াংকেকর
অেনকটাই তফাৎ। কী ভািগ িমঃ মুখািজ瓹�েক 梜�সই যুেগ 梜�দেখিছলাম এখন হেল িনঘ瓹�াৎ তাঁেকও এেদর দেলই 梜�ফেল িদতাম!
梜�সিদন ওয়াট 梜�পা 梜�থেক 梜�বিরেয় উিন আমােদর ওঁর ি য় একিট থাই 梜�র ুেরে খাওয়ােত িনেয় িগেয়িছেলন। জীবেন থম থাই রা া 梜�খেয় এত
ভােলা 梜�লেগিছল 梜�য 梜�সই ৃিত আজও আমার কােছ অিত মধুর। ি নকাির, প াড থাই, 梜�পঁেপ 梜�মশােনা ঝাল 梜�সামটা স ালাড, তামকা বা
তমইয়া সু প যাই খান না 梜�কন 梜�লমন াস ও নারেকল ধ িদেয় ༇�তির থাই খাবার এক কথায় অনবদ । 梜�সিদনই অবশ থাইল াে র হকার 梜�য
কী হেত পাের 梜�সিট 梜�দখারও 梜�সৗভাগ হেয়িছল। 梜�র ুের 梜�থেক 梜�বেরােনার সে সে ই একিট হকার উেলর ༇�তির হ ামক 梜�কনার জন ঝুেলাঝুিল
করেত লাগল। িমঃ মুখািজ瓹� তােক ঘাড় 梜�থেক নামােনার জন িসিকভাগ দাম বলেলন আর 梜�লাকটাও তৎ ণাৎ 梜�সিটেক তার হােত ধিরেয় িদেয়
পয়সা চাইল। আমরা 梜�তা 梜�দেখ থ। অগত া িমঃ মুখািজ瓹� 梜�সিটেক িকেন বলেলন — 'আিম ব ােচলার মানুষ একা েল আর কী করব ভাই 梜�তামরাই
বরং এটােত 梜�দাল 梜�খও' বেল হ ামকিট আমােদর হােত ধিরেয় িদেলন। এরপর উিন আমােদর সােড় পাঁচ টন 梜�সানার বু মূিত瓹� 梜�দখােত িনেয়

িগেয়িছেলন। ায় আটেশা বছর আেগ সুেখাথাই
রাজবংেশর সমেয় এিট ༇�তির হয়।
মা কেয়ক মাস আেগই 梜�সই ঐিতহািসক
সুেখাথাই জায়গািট আবার 梜�দখেত িগেয়িছলাম
িক 梜�স কথায় পের আসিছ। বািম瓹�জেদর লুেটর
হাত 梜�থেক বাঁচােনার জন 梜�স সমেয় এই 梜�সানার
মূিত瓹�িটেক পু
া ার িদেয় 梜�ঢেক 梜�দওয়া হয়।
আর মা
েশা বছর আেগ এেদেশর রাজা
梜�ভতের 梜�সানার অি
না 梜�জেনই ব াংকেকর
একিট মি ের 梜�সিটেক াপনা কেরন। উিনশেশা
চুয়া সােল মি র সং ােরর সময় অত বড়
মূিত瓹�িটেক তুলেত িগেয় মািটেত পেড় া ার
梜�ভেঙ িগেয় 梜�ভতর 梜�থেক সােড় পাঁচটন 梜�সানার
বু মূিত瓹�িট 梜�বিরেয় আেস। িমঃ মুখািজ瓹� 梜�সিদন
বেলিছেলন, থাইল াে র 梜�কানও মি ের ঢুেক
梜�কানও বুে র মুখ যিদ একটু ল ােট বা
িড াকৃিত দ ােখা তাহেল ধেরই িনও 梜�সিট
সুেখাথাই রাজবংেশর সমেয় ༇�তির হেয়িছল।
梜�সই সময়িট এখনকার মত আধুিনক 梜�টকেনালিজর
যুগ িছল না 梜�য ব ােন 梜�ঢাকার আেগ একবার
উইিকেত 梜�চাখ বুিলেয় িনেল কাজ চেল যায়, তাই
梜�সিদন ওঁর ইিতহােসর ান 梜�দেখও আমরা খুব
অবাক হেয়িছলাম। এখনকার জে র 梜�বিশরভাগ
梜�ছেলেমেয়ই অবশ ইিতহাস বা জায়গা িল 梜�দখার
梜�থেক ছিব েলােক তাড়াতািড় 梜�ফসবুেক 梜�পা
করার ব াপােরই 梜�বিশ ব থােকন। লািঠর ডগায়
ক ােমরা 梜�সঁেট অন েদর ঁেতা 梜�মের 梜�সলিফ তুলত
তুলেতই এিগেয় চেলন আর ব ান িলেক
সামেন 梜�থেক 梜�দখার 梜�সৗভাগ 梜�পেয়ও বি ত হন।
িফের িগেয় আবার 梜�দখা হেব 梜�সই িত িত িদেয়
িমঃ মুখািজ瓹� 梜�সিদন স ােবলায় িবদায় িনেলও
তারপর 梜�য 梜�দড়বছর কলকাতায় িছলাম ওঁর সে
আর একবােরর 梜�বিশ 梜�দখা হয় িন। কলকাতার এক
অিভজাত এলাকায় ওঁর
ােট িনমি ত হেয়
িগেয়িছলাম আর 梜�সখােনই উিন বেলিছেলন
'ভিবষ েত নানা জায়গা ঘুরেত ঘুরেত আমার মেতা
অেনক নতুন মানুেষর সােথ 梜�তামার আলাপ হেব, িক পেথর আলাপ পেথই 梜�শষ কের িদও। রা ায় অ সমেয় 梜�দেখ যােক ভােলালােগ তােক
কাছ 梜�থেক 梜�দখেল ভােলা নাও লাগেত পাের।' আমরা তাঁর কথা 梜�রেখিছলাম। যিদও 梜�সিদেনর 梜�সই 梜�মেয়িট আজ এত বছর পেরও তার পেথ
আলাপ িমঃ মুখািজ瓹�েক 梜�ভােলিন।
পেররিদন আমরা ব াংকেকর কােছ পাতায়া িস-িবেচ িগেয়িছলাম। আজেকর িঘি পাতায়ার সে 梜�সিদন সু র পাতায়ার ব িদক 梜�থেকই অিমল।
梜�স যুেগ এেদেশর ায় িতিট সমু তেটই িছল এক িবেশষ 梜� ণীর 梜�মেয়েদর আনােগানা। ট াি েতও বড় বড় অধ瓹�ন 梜�মেয়েদর ছিব রাখা থাকত
আর ায় চতুিদ瓹�েকই 梜�চােখ পড়ত িবেদিশ 梜�ছেলর সে হাত ধের চেলেছ এেদশীয় 梜�মেয়। ভাবেত অবাক লােগ তার মা কেয়ক মাস আেগও
আমার আধা মফঃ িল মানিসক গঠেন ত ণ-ত ণীরা এক ঘের থাকেলই তােদর িববািহত দ িত বেল ধের িনতাম, তাই এখােন একটা মজার
ঘটনা না জািনেয় পারিছ না। আমার ামী জাপান 梜�থেক িচিঠ িলেখ জািনেয়িছেলন, 'কাজু িহেকা' নােম ওঁর এক ঘিন জাপািন ব ু কলকাতায়
梜�বড়ােত যাে তাই আিম 梜�যন তােক বািড়েত 梜�ডেক এেন য কের খাওয়াই আর িকছু ভােলা উপহার িদই। একিট 梜�মেয় সেমত কাজুেক
আমােদর বািড়েত ঢুকেত 梜�দেখই অবধািরতভােব তােকই কাজুর বউ ধের িনেয় একিট ওয়াল হ াংিগং, 梜�ছাট নটরাজ মূিত瓹� আর প ােকট লপচু
চা িদেয় তােক আপ ায়ন কেরিছলাম। উপহার েলা 梜�পেয় তার 'বউ' আ ােদ আটখানা হেয় কতবার আমােক জিড়েয় ধেরিছেলা 梜�সই
বণ瓹�নাসেমত িচিঠ 梜�পেয় আমার ামীর 梜�তা এেক,বাের মাথায় হাত। বউ 梜�তা দূের থাক িদন আেগও কাজুিহেকা 梜�মেয়িটেক িচনেতা না ধু
ভারতবষ瓹� যাওয়ার খািতের তােক সামিয়ক ভােব জুিটেয়িছল। অন িদেক আমার মা তখন কাজুেক হাত মুখ নািড়েয় লুিচ খাওয়ার প িতটা
梜�বাঝাি েলন। িক তােতও 梜�স বােগ আনেত পারেলানা 梜�দেখ ༇�ধয瓹� হািরেয় িনেজই মােঠ 梜�নেম 梜�গেলন। ল া 梜�ব নভাজা েলােক পুর িহসােব
ব বহার কের পািটসাপটার াইেল লুিচ পািকেয় কাজুর মুেখ ঁেজ িদেত লাগেলন আর তার সে মুেখ টপাটপ পড়েত লাগল আলুর দেমর আলু।
মা িছেলন ুেলর কড়া 梜�হডিমে , তাই 梜�সিদন কাজুিহেকার ক ণ কাকুিতিমনিতও ওঁর দয় শ瓹� করেত পােরিন। তখন িক ছাই জানতাম 梜�য
জাপািনরা এেকবােরই িমি পছ কের না! সবেশেষ এক বািট কড়া রাবিড় 梜�পেট পড়ার পর তারা 梜�সই 梜�য 梜�বেগ আমােদর বািড় 梜�থেক 梜�বিরেয়
梜�গল আর ওমুেখা হয়িন।
梜�সবার ব াংকক 梜�থেক 梜� ন িনেয় আমরা ফুেকৎ িস-িবেচ িগেয়িছলাম, 梜�স সময় ফুেকৎ িছল অত ফাঁকা ফাঁকা। মেন আেছ সাঁতার না 梜�জেনও
চ 梜�জাের ি ড 梜�বাট চালােত িগেয় আমরা জেনই সমুে উে পিড় আর 梜�বশ িকছুটা 梜�নানা জল খাওয়ার পর 梜�লাকজন এেস আমােদর
উ ার কের। িকছু বছর আেগ ফুেকেত 'ফ া সী' 梜�দখেত িগেয়িছলাম 梜�যখােন থাইল াে র দশ瓹�নীয় ান িলর িমিনেয়চার ভাস瓹�ান রাখা আেছ আর
তার সে সারা ণই চেলেছ থাই নােচর দশ瓹�নী। এই ফুেকেতই আিম জীবেন থমবার থাই মাসােজর আ াদ পাই। 梜�গাটা থাইল া জুেড়ই
মাসােজর জায়গার ছড়াছিড় আর তােদর প িতও ায় এক। 梜�কাথাও সারা গােয় 梜�গালাপ জল িছিটেয় বা 梜�তল মািখেয় মাসাজ করেছ, 梜�কউ বা
িপেঠ কড়কেড় বািলর মত পদাথ瓹� 梜�ঢেল ঝামা ঘেষ যাে আর 梜�কউ 梜�কউ বা ঠা া দই আর সুগ ী মশলা 梜�ঢেল সারা বিডটােকই ম ািরেনট কের
িদে ।
মা বছরখােনক আেগ ব াংকেকর 梜�হলথল াে মাসােজর জন ঢুেকিছলাম। ঃেখর িবষয় সবার হাত সমান 梜�মালােয়ম নয়, আমারিট আবার
梜�দখলাম 梜�বশ িকছু িবিভ সাইেজর কােঠর হাতুিড় িনেয় সামেন বেস 梜�গল। কখনও মাসােজর নােম কনুই িদেয় ঁেতা মাের আর কখনও বা
সাঁড়ািশর মত আ ুল িদেয় হাত পা টানেত থােক। মােঝ মেধ ই শরীেরর িবিভ জেয় েলা হাতুিড় িদেয় ঠুেক িদি ল আর আিমও িতবার
লািফেয় লািফেয় জািনেয় িদি লাম আিম তখনও জীিবত। এক সময় 梜�দিখ আমার পােশর মিহলার িপেঠ একিট 梜�মেয় মাসােজর নােম 梜�নেচ

যাে , পৃিথবীেত সবাই সু াে র অিধকারী নয় 梜�য
িপেঠ মানুষ চাপেলা না মশা চাপেলা তার তফাৎই
ধরেত পাের না, তাই ভেয় 梜�কানও রকেম 梜�সিদন
আমারিটেক িপেঠ ওঠা 梜�থেক িনর কেরিছলাম।
মাসকেয়ক আেগর মেণ থমবার ব াংকক 梜�থেক
সাতেশা িকেলািমটার উ ের িচয়াংমাই অ লিট
梜�দখেত যাই। চািরিদক পাহােড় 梜�ঘরা হেলও এিট
সমতেল অথ瓹�াৎ ভ ািলেত অবি ত। ে ও ভািবিন
এখােন এরকম দেল দেল িবেদিশ 梜�ছেলেমেয়েদর
梜�দখেত পাব। তারা ঝাঁেক ঝাঁেক সাইেকল বা বাইক
চািলেয় আসেছ আর রা ার ধাের বেস ফুিত瓹�েত থাই
খাবার 梜�খেয় যাে । অেনেক আবার ভােতর ওপর
ি েরর মত ঘন ধ, আম আর বাদাম 梜�দওয়া ম াংেগা
ি িক রাইস িনেয় পেথই বেস 梜�গেছ। 梜�বিশরভাগই
জেলর বদেল ডাব খাে আর 梜�কউ 梜�কউ বা
রামবুতান ফলিটেক 梜�মাচড় িদেয় ঘুিরেয় মুেখ পুরেছ।
এই ফলিট 梜�খেল মেন হেব এেকবাের িলচু খাে ন।
এছাড়া লাল াগন ফল, আম, আনারস, 梜�পঁেপ, ডাঁসা
梜�পয়ারার 梜�তা ছড়াছিড়। কেয়কিট আেমিরকান
梜�ছেলেক িজ াসা করােত বলল, তারা বাইক িনেয় পাহাড় ও জ েল 梜� ক করেত চেল যায়, এখান 梜�থেক সমুে র ধাের ািবেত যােব আর
梜�সখােন স াহখােনক কািটেয় তেব 梜�দেশ িফরেব।
িচয়াংমাই-এ চািরিদেকই মি র তাই 梜�ছাটখােটা 梜�পাশাক পের 梜�ভতের 梜�ঢাকা িনিষ , 梜�সফ সাইেড থাকার জন ায় িতিট টু ির ই 梜�দখলাম
একিট কের পািতয়ালা াইেলর হািতয়ালা প া িকেন িনেয়েছ। পােয়র 梜�গাড়ায় 梜�জারােলা ইলাি থাকায় ༇�দত দানব 梜�থেক িলিলপুট সবার
পােয়রই 梜�কানও না 梜�কানও ােন 梜�সিট 梜�চেপ বেস যােব, লুিটেয় পড়ার চা 梜�নই। মধ েদেশর ওঠা নামা িনেয়ও মাথা ঘামােনার ব াপার 梜�নই
কারণ 梜�কামের অপয瓹�া কাপড় ও দিড় সহ প া িল জাপােনর 'সুেমা' 梜�রসলার 梜�থেক গ瓹�তা '梜�মিরিলন মনেরা' সবার 梜�কামেরর কথা রেণ
梜�রেখই ༇�তির করা হেয়েছ। এ এেকবাের অল পারপা ি ম। মি ের 梜�ঢাকা 梜�থেক হািতর িপেঠ চাপা সেবেতই কােজ 梜�লেগ যােব িচ া কের
আিমও 梜�গাটা েয়ক প া িকেন িনলাম।
ায় আটেশা বছর আেগ লানা রজ পিরবার এই
িচয়াংমাই শহরিট ༇�তির কের। বািম瓹�জ আ মেণর
ভেয় তারা থেমই জায়গািটেক উঁচু পাঁিচল আর
পিরখা িদেয় িঘের 梜�দয়। এর 梜�ভতের ায় 梜�গাটা
িতিরেশক বু মি র 梜�দখা যায়। আমােদর
梜�দেশর পাড়ায় পাড়ায় িশবমি েরর মেতা
এখােনও পা এেগােলই একিট কের মি র
আর 梜�স িল লাল কােলা পাথেরর ওপর 梜�সানািল
কাজ িদেয় সাজােনা যা 梜�দখেল 梜�চাখ ধাঁিধেয়
যায়। এই মি র িলেত রা ার কুকুরেদরও
梜�কউ দূরছাই কেরনা বরং তােদরেক খুব য
কের থালােত 梜�খেত 梜�দয়। আমােদর 梜�দেশর
মি েরর মত এখােন পা ােদর অত াচার 梜�নই,
তাই 梜�সই সু র শা পিরেবেশ 梜�বৗ
স াসীেদর ব নেত নেত আপনা 梜�থেকই
梜�কমন 梜�যন
ায় মাথাটা নত হেয় আেস।
আেমিরকান 梜�ছেলেমেয়রাও 梜�দখলাম হাঁটু মুেড়
হাতেজাড় কের বু মূিত瓹� িলর সামেন বেস আেছ। এখােন একিট িনিদ瓹� েট 'সংথাও' বা 梜�রড ট াি যাতায়াত কের আর 梜�সরকমই একিট িনেয়
আমরা পেরর িদন আধঘ া দূের পাহােড়র ওপর 'দয় সুেতপ' এর বু মি ের 梜�পৗঁেছ 梜�গলাম। িতনেশাটা িসঁিড় 梜�বেয় পাহােড় ওঠার সময় মােঝ
মেধ ই 梜�মঘ এেস শরীর 梜�ঢেক িদি ল, তেব আমােদর বরাত ভােলা িকছু েণর মেধ ই 梜�রাদ ওঠায় 梜�সই 梜�সানার রেঙর মি র েলা 梜�যন আেলা
পেড় এেকবাের ঝলমল কের উঠল। 梜�ঢাকার মুেখ জুেতা 梜�খালার সমেয় একটু ভেয় ভেয়ই িছলাম কারণ গতবার আদ াপীেঠ আমার অমন সােধর
চিটেজাড়া 梜�কউ িনেমেষর মেধ ই চ ুদান কের 梜�দয়। এখােন 梜�সিট হেল খািল পােয় িতনেশা িসঁিড় 梜�নেম আধ মাইল পাথুের রা ায় হাঁটেত হেব
িচ া কেরই গােয় র এেস 梜�গল। অতএব ভগবান বু েক রণ কের জুেতােজাড়ােক একটু দূের সিরেয় রাখলাম। 梜�শানা যায় সাতেশা বছর
আেগ একিট 梜� ত হ ী এই পাহােড়র ওপর এেস িতনবার 梜�ডেক মারা যায়, তখনকার রাজা 梜�তরেশা িতরািশ সােল পাহােড়র ওপর মি রিট ༇�তির
কেরন। চতুিদ瓹�েক 梜�সানািল রঙেয়র চাঁেদায়া, প, অজ বু মূিত瓹� ও 梜�ছাট 梜�ছাট মি র িনেয় জায়গািট এক কথায় অত ঝলমেল। আিমও
梜�মামবািত ািলেয় ও একিট প ফুল ভগবান বুে র পােয় 梜�রেখ তাঁেক া জািনেয় বাইের এেস 梜�দখলাম আমার জুেতােজাড়া ােনই িবরাজ
করেছ।
িচয়াংমাই-এর চািরিদেকই পাহাড় আর জ ল আর 梜�সরকম একিট জায়গায় 梜�মসা এিলফ া ক া । হািতেদর ফুটবল 梜�খলা 梜�দেখ আন
梜�পেলও সব 梜�থেক অবাক হেয়িছলাম তােদর ছিব আঁকা 梜�দেখ। িনেজর 梜�চােখ না 梜�দখেল 梜�সই সু র গাছ ও ফুেলর ছিব িল হািতর আঁকা বেল
হয়ত িব াসও করতাম না। কােরার যিদ জীবেন মা ত হবার বাসনা 梜�থেক থােক তাহেল এখােন িতনঘ ার একিট 梜�কাস瓹� িনেয় 梜�সই সখটাও
িমিটেয় িনেত পােরন। টু ির রা থেম হািত েলােক ভােলা কের খাইেয়দাইেয় নদীেত ান করেত িনেয় যােবন আর সবেশেষ হািত েলার গােয়
ভােলা কের পাঁক ও ধুেলার েলপ লািগেয় তােদরেক 梜�পাকার হাত 梜�থেক বাঁচােত সাহায করেবন। সকােল কেয়কিট আেমিরকান 梜�ছেল-梜�মেয়েক
梜�সখােন ঢুকেত 梜�দেখিছলাম িক িতনঘ া পের 梜� তবণ瓹� 梜�ছেলেমেয় িলেক আপাদম ক কাদায় 梜�মাড়া 梜�ঘারতর কৃ বেণ瓹� পা িরত হেত 梜�দেখ
আমার 梜�টে ারাির মা ত হবার বাসনা এেকবাের পাম瓹�ােন িলই উেব 梜�গল। 梜�সই পাহািড় অ েল হািতর িপেঠ 梜�চেপও এক িবপি । হািত পাহােড়
উঠেল আমরাও 梜�পছন িদেক 梜�হলেত থািক আবার খােদ নামেল সামেনর িদেক ঝুঁেক পিড়। 梜�সখান 梜�থেক 梜�গলাম অিক瓹�ড আর জাপিতর ক াে ।
অিক瓹�েডর 梜�য এতরকেমর রঙ হেত পাের এখােন না এেল হয়েতা অজানাই 梜�থেক 梜�যত। পাহাড়, ঝরনা আর চািরিদেক ফুল িনেয় জায়গাটা সিত ই
বড় সু র। এর পােশই বাঁদরেদর ক া িছল িক আমার ামী পয়সা খরচ কের বাঁদর 梜�দখেত রািজ হেলন না কারণ ওঁর ােমর বািড়েত
梜�তনারা িতিদন ি েতই দশ瓹�ন িদেয় যান। বােঘর ক া ও এখােন িবদ মান যিদও চালচলেন তারা 梜�বড়ােলরই নামা র কারণ অিত অনায়ােস

তােদরেক 梜�কােল বিসেয় ম ক আ াণ কের মুখ
চু ন করা যায়। অেনেকই সে হ কাশ কেরন
梜�য আিফ -এর এেফে তারা নািক িঝম 梜�মের
থােক।
এখােন 梜�বশ কেয়কিদন থাকায় আমরা েবলাই
'ি ন বামবু' নােম একিট মাসােজর জায়গায়
যাতায়াত
কেরিছলাম। নামটা যতই উৎকটই
梜�হাক একমা এরাই আমােক 梜�কান বাঁশই
梜�দয়িন। বিশ বা ব瓹�াসা মুিনর াটাস না
থাকেলও 梜�ঢাকার সে সে ই বািল ও মধু িদেয়
আমােদর চরণযুগল ধুইেয় িদত। এেদর
মাসােজর প িত এতটাই আরােমর 梜�য
িকছু েণর মেধ ই আশপােশর ঘর 梜�থেক তী
নািসকা িন কােন আসত। আিম আবার এই
মাসাজ-এর সমেয় ঘুিমেয় পড়ার প পাতী
িছলাম না। েবলা যাতায়াত করােত ওরা
আমােদর দশ পােস瓹� কের িডসকাউ িদেত
কেরিছল, পােশর মিহলার 梜�দখােদিখ
আিমও আরও িকছুটা কমােনার ই ায় িছলাম
িক আমার ামী িনেষধ করেলন। ওঁর মেত 梜�বিশ বােগ瓹�ইন করেত 梜�গেল হয় মাসােজর নােম 梜�ঠিঙেয় 梜�দেব নয়ত সাঁড়ািশর মত আঙুল িদেয় গলা
িটেপ ধরেব। পৃিথবীেত িকছু িকছু ব াপাের নািক এেকবােরই বােগ瓹�ইন করা উিচত নয়!
িদন পাঁেচক িচয়াংমাই-এ কািটেয় িফৎসানেলা যাবার 梜� ন ধরলাম। িদেন একিট মা 梜� ন 梜�সখােন যায় তাই 'কান' এয়ার ছাড়া আর 梜�কানও গিত
梜�নই। 梜� েনর সাইজ 梜�দেখ ভেয় আমার মত াণীরও মুখ ব হেয় 梜�গল। িসেটর সংখ া দশ তারমেধ আবার থম িট পাইলট ও 梜�কাপাইলেটর
জন সংরি ত। পাইলটই আমােদর হাত 梜�থেক ব াগ েলা িনেয় 梜�পছেন 梜�রেখ িদেলন। এমন সময় 梜�দিখ একটা 梜�লাক শাকপাতা সেমত একিট
梜�বাঁচকা হােত 梜� েনর গােয় ধা া মারেছ। পাইলট চট কের 梜�ভতরটা 梜�দেখ িনেয় ফুল বেল জািনেয় িদল অথ瓹�াৎ দশজন হেয় 梜�গেছ। অবেশেষ চুর
আওয়াজ কের 梜� নিট 梜�য হাইেট চলেত
করল তােত 梜�দখলাম নীেচ িকছু 梜�ছেল আমােদর িদেক তািকেয় হাত নাড়াে আর আমার 梜�পছেন
বসা িবেদিশ 梜�মেয়িট তােদর িদেক াইং িক ছুঁেড় িদে ! চারিদেক পাহাড় থাকেলও তখনও ভ ািলেতই িছলাম তাই 梜� ন 梜�কান উ তায় যাে
梜�সিদেক মাথা ঘামাইিন িক সামেন পাহাড় এিগেয় আসেত 梜�দেখ রীিতমত ভড়েক 梜�গলাম। পাশ 梜�থেক আ াসবাণী কােন এল 'ভয় 梜�নই, পাহােড়
িগেয় ঁেতা মারেব না, 梜�দখেব িঠক টপেক যােব'। হঠাৎ 梜�খয়াল করলাম পাইলেটর িঠক িপছেনই একটা ষ া া মত 梜�লাক বেস, জেনর মেধ
দরজা 梜�তা দূেরর থাক 梜�কানও কাঁেচর ব বধানও 梜�নই। আধা-ঘুম 梜�বটার হাফেক ধা া 梜�মের বললাম '梜�পছেনর ওই 梜�লাকটা যিদ খুব 梜�জাের
পাইলেটর মাথায় মাের তাহেল কী হেব'? ঘুমজিড়ত কে আবার সা না িদেয় বলেলন, 'কী আর হেব, তেব ও িনেয় িকছু িচ া 梜�কােরা না তুিম,
আসার আেগ 梜�ছেলেক 梜�কাথায় কী রাখা আেছ খুব ভােলা কের বুিঝেয় এেসিছ যােত না িফরেল 梜�কানও অসুিবধাই না হয়' বেল আবার ঘুিমেয়
পড়েলন। অবেশেষ আমােদর 梜�সই পঁয়তাি শ িমিনেটর মহাযা ািট 梜�শষ হল আর আমরাও এক িপস-এ িফৎসানেলা 梜�পৗঁেছ 梜�গলাম।
পেরর িদন খান 梜�থেক ট াি িনেয় ইউেনসেকা
ওয়া 瓹� 梜�হিরেটজ সাইট ঐিতহািসক সুেখাথাই
梜�দখেত িগেয়িছলাম। আটেশা বছর আেগ রাজা
ই ািদেত র আমেল এটাই িছল থাইল াে র
রাজধানী। তাঁর পু রাজা রামখামেহ-এর সমেয়
জায়গািট অত সমৃ শালী হেয় ওেঠ। 梜�স
সমেয় জারা এতটাই সুেখ িছল 梜�য তারাই এই
নগরিটর নামকরণ কের 'সুখথাই'। সুেখর
কারণিটও সু র 梜�লখা আেছ — 梜�সিদন জােদর
পুকুের মাছ িছল, 梜�গালাভরা ধান িছল আর এই
আমেল তারা 梜�কান যু িব েহর মুখ 梜�দেখিন
তাই সবাই বড় সুেখ শাি েত িদন কািটেয়িছল।
ব াংকেক রাখা 梜�সই 梜�চাখ ধাঁধােনা সােড় পাঁচ টন
梜�সানার বু মূিত瓹�িটও এই রাজারই অবদান। সবুজ
ঘােস 梜�মাড়া আর বড় বড় গােছ ছাওয়া
'িকেলািমটার িব ৃত ঐিতহািসক জায়গািট
সিত ই বড় ি । দূের জেলর ধাের
আমগাছ িলর তলায় আজও িব াম িনে গ র দল, সব িমিলেয় এ 梜�যন এক আ েমর পিরেবশ। তারই মােঝ মােঝ ছিড়েয় আেছ বড় বড়
বু মূিত瓹�, অজ মি র আর রাজ াসােদর ংসাবেশষ। একদা 梜�য ােন 梜�সানার বুে র পুেজা হত আজ তার ছাদ 梜�থেক 梜�ঝােল অসংখ বা ড়,
এর 梜�থেক বড় ােজিড আর িক হেত পাের? আটেশা বছর আেগর 梜�সই াণব নগরীিট আজ 梜�যন এক ঘুম পুরী। যিদও িলওনােদ瓹�া দ িভি র
মেত, " As a well spent day brings happy sleep so a life well used brings happy death" - তবুও মনটা একটু
ভারা া হেয়ই রইল।
সব 梜�থেক 梜�বিশ নজর কােড় মহাঠাট মি র। মি েরর িবশালতা এমনই 梜�য ভ অব ােত 梜�দখেলও িব য় লােগ! িবিভ বু মূিত瓹�র সে িট
বােরা িমটার উঁচু দাঁড়ােনা বু মূিত瓹�ও 梜�চােখ পেড়। একদা এখােনই িছল রাজা ই ািদেত র াসাদ যা িকনা আজ ায় ংস। 梜�সই ভ াসােদ
বেস আিমও 梜�যন ক নায় 梜�সিদেনর 梜�সই সুেখাথাই-এর সুখী মানুষ িলেক 梜�দখেত পাি লাম। তারা 梜�যন ভােলােবেস আন কের ফুেলর ডািল
হােত এিগেয় চেলেছ ভগবান বুে র মূিত瓹�েক া জানােত।
আজও 梜�তা 梜�সই 梜�বৗ িবহার িল দাঁিড়েয় আেছ। ধু 梜�সিদেনর স াসীরা 梜�নই, একদা যােদর সুলিলত কে আকােশ বাতােস িনত হত 梜�সই
অিত পিরিচত সুর—
বু ং রণং গ ািম
ধ ং রণং গ ািম
স ং রণং গ ািম...

~ থাইল াে র আরও ছিব ~

াবণী ব ানাজ瓹�ীর জ ও 梜�বেড় ওঠা কলকাতায়। বত瓹�মােন মািক瓹�ন যু রাে র িনউ জািস瓹�র বািস া।
বাংলা সািহেত র পাশাপািশ স ীতচচ瓹�া ও ইিতহাস পােঠ জিড়েয় আেছ ভালবাসা। 梜�কৗতূহল এবং
আনে র টােনই গত কুিড় বছর ধের িবে র এ া 梜�থেক ও া কের 梜�বড়াে ন।
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নার 赕বড়ােনার ছিব-赕লখা পাঠােনার আমণ রইল =

韊�বড়ােনার ভাল লাগার মুহূতȀ েলা সকেলর সে ভাগ কের িনেত ইে কের, অথচ দীঘȀ মণ কািহিন 韊�লখার সময় 韊�নই? 韊�বিড়েয়
এেস আপনার অিভ তা েলা 韊�যমনভােব গ কের বেলন কােছর মানুষেদর - িঠক 韊�তমিন কেরই 韊�সই কথা েলা 韊�ছা কের িলেখ
পািঠেয় িদন ছুিটর আ ায়। 韊�লখা পাঠােনার জন 韊�দখুন এখােন। 韊�লখা পাঠােত 韊�কানরকম অসুিবধা হেল ই-韊�মল ক ন admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

韊�দবভূিমর পিব তায়
অয়ন দাস
~ িক েরর আরও ছিব ~

মাথায় হাত 韊�ছাঁয়ােলই 韊�স ভ হেয় যােব - কেঠার তপস ার 韊�শেষ এই বর 韊�পেয় ভ াসুর পাবȀতীেক পাওয়ার 韊�লােভ থেম িশেবর ওপেরই তা েয়াগ
করেত 韊�গল। ভ াসুেরর হাত 韊�থেক বাঁচেত িশব পালােত পালােত অবেশেষ িব ুর রণাপ হেলন। িব ু নারী মূিতȀ ধারণ কের 韊�কৗশেল অসুরেক
িনেজর মাথােতই হাত 韊�ছাঁয়ােত বাধ করেল মারা পড়ল 韊�স। ভ াসুেরর হাত 韊�থেক বাঁচেত িশব এই পবȀেত এেস িব ুর ধ ান কেরন। তাই এই পবȀেতর
নাম 韊�দবভূিম যা িক র 힆�কলাস নােম 韊�বিশ পিরিচত।
জুন মােসর এক 韊�সানািল সকােল চেলিছ সাংলার
উে েশ । িশমলা 韊�থেক সাংলার র ৯০ িকিম।
২২নং জাতীয় সড়ক ধের 韊�যেত 韊�যেত ভারতীয়
韊�সনােদর মেন মেন কুিনȀশ করেতই হয় পাহাড়
韊�কেট রা া 힆�তির করার এই অসাধ সাধেনর জন ।
পেথর পােশর দৃশ 韊�যন িভনেস ভ ান গেগর
আঁকা অপূবȀ িনসেগȀর ছিব। রােজ ানীর মত 韊�যন
িনেজর শরীরেক এিলেয় িদেয়েছ পাহািড় রা া।
পােশ পাইন,ফার,韊�দবদা সহ অজ িচরহিরৎ
বৃ । 韊�যিদেক তাকাই ধু সবুজ আর সবুজ। সবুজ
পাহাড়েক 韊�যন মােয়র মত আগেল 韊�রেখেছ ঘন নীল
আকাশ। 韊�যেত 韊�যেত 韊�চােখ পড়ল শত নদীেক
韊�ক কের জলিব ৎ ক । শত সমু পৃ
韊�থেক ২৫৮৯ িমটার উ তায় ১৩০ িকিম পথ িদেয়
বেয় চেলেছ।
করছােম যখন 韊�পৗঁছলাম তখন পি মাকােশ রেঙর
পাগলােঘাড়া ছুেট চেলেছ। সে হয় অেনক 韊�দিরেত। রা াঘাট 韊�বশ ব ুর। পথ 韊�যন আর 韊�শষই হয়না, চেলিছ 韊�তা চেলিছ। 韊�দখেত 韊�দখেত 韊�শষ হেয় এল
িদন। িনজȀন গা ছমছেম পাহািড় রা া িদেয় িটপিটেপ বৃি র মেধ তখনও এিগেয় চেলিছ। অবেশেষ 韊�পৗঁছলাম সাংলা। িক 韊�হােটেল ঢুেকই সারািদেনর
াি 韊�কেট 韊�গল। এেকবােরই ফাঁকা। ম ােনজার 韊�থেক কমȀচারী সকেলই বাঙািল। িরে স হেয় বসেতই আমােদর হােত গরম গরম পেকাড়া আর কিফর
মাগ তুেল িদেলন।
পরিদন খুব 韊�ভাের ঘুম 韊�ভেঙ 韊�দিখ আমার জানলায় এেস হািজর হেয়েছ বরেফ ঢাকা সাদা পাহাড়। বরেফর মাথায় িদেনর থম 韊�গালািপ আেলা এেস
পেড় এক অ ুত পিব তার সৃি কেরেছ। আর সম পাহাড় 韊�জাড়া ঘন নীল আকাশ তােক সাদের বরণ করেছ। এক অপিরসীম আনে সম শরীর-মন
ভের উঠল। মু হেয় তািকেয় রইলাম 韊�সই অন েযৗবনার িদেক।
韊�হােটেলর পােশই রেয়েছ বসপা জলিব ৎ ক । ৯৫ িকিম ল া ও ২৫ িকিম চওড়া খরে াতা বসপা নদীর ওপর জলিব ৎ ক িট চালু হেয়েছ
২০০৯ সােল।
সাংলা 韊�থেক একঘ ার রা া িছটকুল। িছটকুলই হল তী ত সীমাে ভারেতর 韊�শষ াম। ৩৪৫০ িমটার উ তায় অবি ত এই ােম বাস কেরন মা
ছেশা মানুষ। এই অ লিট িডেস র 韊�থেক 韊�ম মাস পযȀ ব থােক। 韊�সইসময় পুেরা এলাকািট ৫ ফুট বরেফর তলায় চাপা পেড় যায় এবং তাপমা া
韊�নেম যায় মাইনাস ২০ িডি 韊�সি ে েড। 韊�মঘরঙ আেলায় এক ে র মত পাহািড় পথ ধের এিগেয় চললাম। উপত কায় চের 韊�বড়াে 韊�ভড়ার পাল আর
তােদর পাহারা িদে একিট বড়সড় 韊�চহারার 韊�লামশ পাহািড় কুকুর।
নয়নািভরাম িছটকুেল 韊�যন ছিবর মেতাই দাঁিড়েয় রেয়েছ একিট 韊�বৗ
া। দরজা এবং ছােদ কােঠর অপূবȀ কা কাযȀ। মহান 韊�কানও িশ ী ছাড়া এমন
কাজ অস ব! অেনক নীেচ িকেশারীর মত বল উৎসােহ বেয় চেলেছ িচরসবুজ বসপা নদী। মাথার ওপের ঘন নীল আকােশ 韊�ভেস 韊�বড়াে সাদা 韊�মেঘর
韊�ভলা। সম িছটকুলেক িপতার মত আগেল 韊�রেখেছ বরেফ ঢাকা িহমালয় পবȀতমালা। িঠক 韊�যন এক একজন ধ ানম ঋিষ। বসপা নদীর বেয় চলার
সুেরলা গান ছাড়া এখােন আর 韊�কানও শ 韊�নই। অস ব পিব আর শাি র এই পিরেবেশ শরীর-মেন বড় আরাম লাগেত লাগল। পাথেরর ওপর েয়
পেড় বরফ ঠা া বসপােক আদর করেত লাগলাম।
িছটকুল 韊�থেক িতন ঘ ার পথ ক া। সমু পৃ 韊�থেক ২৭৫৯ িমটার উ তায়। সম ক া জুেড় ধ ানম 韊�যাগীর মত িবরাজ করেছ িক র 힆�কলাশ িপক
(৬৫০০িমটার), ফাওয়ারাং িপক (৬৩৪৯িমটার), 韊�জার কােডন িপক (৬৪৭৪ িমটার) এবং সারা িপক (৬০৮০িমটার)। িক র 힆�কলাস িপেকর ওপর

রেয়েছ ২০০০০ ফুট উ তায় ৭৯ ফুট ল া এক পাথরখ যা
韊�দখেত অেনকটা িশবিলে র মত - কৃিতর এক িব য়।
কিথত আেছ ওইখােন বেসই নািক ধ ান কেরিছেলন
韊�দবািদেদব। ী কােল িতবছর পুণ াথȀীরা আেসন িশবিল
পির মায়। ঝকঝেক 韊�সানাঝরা 韊�রাদ পেড় 韊�সই 韊� ত
পাহাড় 韊� ণী িল 韊�যন হীরকখে র মত িতময় হেয়
উেঠেছ। আেপল বাগােনর মেধ বেস পসী িক েরর 韊�সই
অপার িব েয়র িদেক মু দৃি েত তািকেয় থাকেত থাকেত
韊�কমন 韊�যন সে ািহত হেয় পিড়। অপ প এই ােন িবরাজ
করেছ এক অপার শাি । আমার শ ের মন 韊�থেক াথȀপরতা,
কলুষতা, নীচতা জীণȀ পাতার মত 韊�যন ঝের যায়। মেন হেত
থােক 韊�যন র মাংেসর পৃিথবীেত নয়, আিম রেয়িছ 韊�কােনা
এক পিব 韊�দবভূিমেত।

~ িক েরর আরও ছিব ~
韊�পশায় চাকুের অয়ন দােসর 韊�নশা 韊�লখা। তাঁর মেন হয় একজন মণ 韊�লখেকর মূল কাজই হল মানুষেক
কৃিতর কাছাকািছ িনেয় যাওয়া - ঘের বেসও যােত 韊�স 韊�বড়ােনার আন পায়। কািশত বই –' পােয়
িনয়া'।

