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৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা
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~ ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা - শ্রাবণ ১৪২৪ ~
"য়াচি ত ়া য়াও নী প়াহ়াব
তসথ়ায নচ সিুজ দ়াব ..."
- ়া পচথ নী প়াহ়াব তদখ ়াম, রংব রংব ওট ে়া ি়াগ়ানও। চি সিুজ দ়াব ট়াব ি়াপু তে়াচখ পচ বন। িদচ প়াহ়াচ র ঢ়াচ একট়া
নী -সিুজ ঝ মচ মযরূ ।
িুদ্ধ পূবর্যম়া। পচথ স্থ়ানীয ম়ানচু ের ঢ - উৎসচির আচমজ ে়া ি়াগ়াচনর ফ়াাঁচক ফ়াাঁচক ত ়াট-ি গুম্ফ়াগুব র আশপ়াচশ। গন্তচিে তপ াঁ চ
বিচক গব চয তগ । বজবনসপত্র ন়াবমচযই ়া ়া ়াব তিবরচয পব । প়াচয প়াচয অচনকট়া প়াহ়াব িনপচথ তনচম বগচয ত ়াট্ট একট়া
গুম্ফ়ায তপ াঁ ়াই। প়াাঁেবদন ধচর ে ়া অনুষ্ঠ়ান, পুচজ়া-আচ্চ়া ত ়া তশে। ন়ামচ ন়ামচ ই তদখব ়াম বির়াট সি ড্র়াম, বশঙ়া বনচয উচে
আসচ ন ত ়াকজচনর়া। আি ়া অন্ধক়ার গুম্ফ়ায জ্ব়া ়াচন়া হ়া ক়া আচ ়ায েমৎক়ার একট়া প়াবরি়াবরক পবরচিশ ধর়া বদ তে়াচখ। ত ়াট্ট
একট়া বশশু হ়াম়া ট়ানচ । ়ার ম়া আম়াচদর িসচ িচ গরম গরম ব ন ক়াপ ে়া এচন বদচ ন। কী তয ভ়াচ ়া ়াগ । স়ার়াবদচনর
ক্ল়াবন্ত অচনকট়া জুব চয তগ । গুম্ফ়ায আরও কচযকজন পুরুে রচযচ ন, ়াম়া-পুচর়াবহ ়া ়াও। ফু গু ়াচ গু ়াচ গল্প করব চ ন
মবহ ়া – এই গুম্ফ়াট়া ়াাঁচদর প়াবরি়াবরক। প়াহ়াচ র আরও নীচে ি়াব । এি়ার গুম্ফ়া িন্ধ কচর ি়াব বফচর র়ান্ন়া িস়াচ হচি। ়াম়াপুচর়াবহচ র ইবিচ প্রস়াদ তদন হ়াচ হ়াচ । ত ়া চশব ং হচয য়ায। ওবদচক প়াহ়াচ র গ়া তিচয সন্ধে়া ন়ামচ ঝুপ ঝুপ কচর।
তফর়ার পচথ অন্ধক়ার হচয আচস। বনস্তব্ধ র়াবিচর কুকচু রর ়াক ব িচট, চি কক্ষচন়া হ়াাঁব ে়াে়ায গ়ান ধচরবন। আর তহ়ামচে-এর
ম়াথ়ায পূবর্যম়ার েমৎক়ার ে়াাঁচদর গ়া বদচয ক়াচ ়া তমঘ তভচস য়াওয়ায যখন স়াইচক়া বসচনম়ার একট়া শট মচন প ব , কনে়া আর
আবম ওযে়ারউ চফর ়াক ়াক়ার একট়া তেষ্ট়া করব ়াম তজ়ারচস।
র়াবিচর তখচয ওে়ার সময বসাঁব চ কী একট়া ভয়ানক েক েক করব বেকই, বকন্তু তগ়াট়া তহ়ামচেচ অব বথ ি চ তসবদন র়াচ শুধু
আমর়া ব নজন থ়াকচ ও কুন্ডমু শ়াই তম়াচটও মুণ্ডু ন়াে়াচ আচসনবন। তসট়া তমবসর জনে বকন়া ়া অিশে ি চ প়ারি ন়া।
ওম়া, তমবস তক ়াও িব বন িুবঝ! ি়াদ়ামী রচঙর মস্ত ি আদুচর কুকরু ট়া। ওই ওচদরই তপ়ােে। অন্ধক়ার র়াবিচর যখন দূচরর প়াহ়াচ র
গ়াচয জ্বচ থ়াক়া আচ ়াগুচ ়া তদখব ়াম দুজচন, তস েুপ কচর শুচয ব আম়াচদর প়াচযর ক়াচ । ়ারপর স়ার়ার়া ঘচরর স়ামচন
প়াহ়ার়ায থ়াক ।
সক়াচ মু ু িৃবষ্ট। তি ়াচ তগচ ই তভ়ারচি ়ায ঘুম তভচঙ য়ায। ে়াদর জব চয দরজ়ার স়ামচনট়ায তেয়ার তটচন িবস। হ়াচ বস বভয়া
প্ল্ে়াচথর আনঅে়ািবরজ জ়ান়ায । পব ়াাঁর ত চ চি ়ার সুখ-দুচখর কথ়া। ম়াচঝ ম়াচঝ স়ামচন ়াবকচয থ়াবক অচনকক্ষর্।
িৃবষ্টচ ঝ়াপস়া হচয তগচ বদগন্ত, প়াহ়া , প়াইন গ়াচ র স়াবর। ়াবকচয থ়াকচ থ়াকচ তকমন একট়া তঘ়ার ত চগ য়ায তযন।
িৃবষ্ট থ়ামচ দুজচন তিবরচয পব । ে়া ি়াগ়ান আর প়াইন গ়াচ র তভ র বদচয প়াকদণ্ডী তিচয ঘুচর এ ়াম প়াচয তহাঁচট। হে়াাঁ, তমবসই ত ়া
পথ তদবখচয শটযক়াট বেবনচয বনচয এ ।
ক়াঞ্চনজঙ্ঘ়া তদখ়া বদ ন়া, ়া তহ়াক, সব েই ব নেুচ তিশ ফ়াইন।
তমচযর আই এস বস পরীক্ষ়ার পর তি ়াচ বগচযব ়াম ব নজচন। বফচর এচস িড্ড শরীর খ়ার়াপ হ , ট়ান়া অচনকবদন ধচর। ম়াচঝ ত ়া
'আম়াচদর বু ট' তিচর়াচন়াই অবনবি হচয উেব । তশেপযযন্ত হ , বকন্তু ধ়ার়াি়াবহক ়াদ়াখ পচিযর এি়াচরর বেবেট়া ব চখ উেচ
প়ার ়াম ন়া। ়ার জনে প়ােচকর ক়াচ ক্ষম়াপ্র়াথীয ।
িৃবষ্টর বদনগুচ ়া ভ়াচ ়া ক়াটক
ু আপন়াচদর। সিুজ তহ়াক, সজ তহ়াক। আর য়াাঁচদর ক়াটচ কচষ্ট – প্রকৃব র খ়ামচখয়াচ ন়াবক
অপবরকবল্প উন্নযচনর ক ে়াচর্ - ়াাঁচদর তস বদন তপচর়াক। উৎসচির মরসুম আসচ , আনচন্দ ক়াটক
ু সকচ র।
- দমযন্তী দ়াশগুপ্ত
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এই সংখে়ায -

- দমযন্তী দ়াশগুচপ্তর ধ়ার়াি়াবহক 'ভ্রমর্ক়ারী িন্ধুর পত্র - ়াদ়াখ পিয'এর ে থু য পত্র অবনি়াযয ক়ারচর্ প্রক়াবশ হ ন়া। পরি ীয সংখে়ায
যথ়ারীব প্রক়াশ কর়া হচি।

~ আরবশনগর ~

ম়ানভূচমর পচথ-প্র়ান্তচর – ফ়াল্গুনী মুচখ়াপ়াধে়ায

~ সি তপচযব র তদশ ~

ক়া ়াপ়াবনর অন্দরমহচ - পর্য়া স়াহ়ান়া

ঘ়াটবশ ়ার জি -প়াহ়াচ - পন প়া
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প ক়াট়া বহচর – ওর ়া
- অবভবজৎ কুম়ার েে়াট়াবজয

নী প়াহ়া , অবকয আর আত্মঘ়া ী
প়াবখচদর তদচশ - সুদীপ়া দ়াস ভট্ট়াে়াযেয

ইব হ়াচসর তমি়াচর - বহম়াবি তশখর দি

~ ভুিন ়াঙ়া ~

তিাঁচে ওে়া ে়াং ট়াং-এ – তস মেদীপ হ়া দ়ার

এি়ার ভুট়ান – তদি়াবশস িসু

আমাদের ছুটি – ২৪শ সংখ্যা
~ তশে প়া ়া ~

মুন্ন়াচরর ম়ায়ায – তদিচ ়াে ভট্ট়াে়াযয
ক্ষবর্চকর অব বথ – তস মে প্র ীক মুচখ়াপ়াধে়ায
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মানভূেমর পেথ-Åা1ের
ফা×নী মুেখাপাধ±ায়

~

মানভূেমর আরও ছিব ~

সই কেশার থেকই 'পু িলয়া' আর 'মানভূম' শ িট নেলই নানান নােদখা ইিতহােসর ছিব ভেস আসত। আমার িপসতুেতা দাদা অ ণ
কুমার চে াপাধ ায় িছেলন মানভূম আ িলক ভাষার এক অ গণ কিব, পু িলয়ার মািট ও মানুেষর আপনজন। তাঁর কিবতায় জেনিছলাম
ওেদরই ভাষায় াি ক মানুেষর য ণার কথা "ত আই া উ লান িক বেট ... ছিব ত লয় ... িলখা বেট / ত িক িলখেলন বাবু / ই গাঁেয়র িব া িকছু িলখেলন ন িক / ইেখেন একটাও কুয়া
নাই জােড়র জল ঁকাই গইেছ / একেবলা টুকেচক পা া খাইেয় পাথর ভা া িমিশেন খাইটেছ ঘেরর িবিট িছলা / আিম িবনা লা েলর চািষ /
িঠকাদােরর নাম কাটা মজুর / চ র পারা ভালিছ আংরাপুড়া আকাশ / মরা কাড়ার চােমর পারা খা মািট..."
আর মেন এেস যায় ষাট বছর আেগর মানভূেমর াি ক মানুেষর ভাষা আে ালন ও ব -িবহার সংযুি
ােবর িবেরািধতায় উ াল
িদন েলার কেশার- ৃিত। ৃিত মােন ইিতহাস - তখনকার সংবাদপ িতেবদন, অতুল ঘাষ, লাবণ ভা ঘাষ মুেখর নতৃে উ াল
সং াম। যার জের িবহােরর বাংলাভাষী অ ল মানভূেমর ব ভূি ও পু িলয়া জলার জ ১৯৫৬-র ১ নেভ র। িবিনমেয় অবশ বাংলার
ধানবাদ চেল গল িবহাের।
বড় সাধ িছল তখন থেকই, বাংলার একদম াি ক জলা পু িলয়ার খা-সুখা মািটেত পা রাখার। হয়িন, আমার দীঘকােলর বাসযাপেনর
জন । বছর পেনেরা আেগ একবার 'িদেনর জন অেযাধ া পাহােড় িগেয়িছলাম। আবার ঘুের এলাম পু িলয়া অিত স িত। ' ডি েনশন
পু িলয়া' - িক
েন নয়, এবার গলাম বােস িনেজেদরই তির করা েট প ােকজ টু েরর কায়দায় - গাপুর, বধমান, আসানেসাল, বাঁকুড়া
ছুঁেয়। মণ গ েব অতএব িছল িবহারীনাথ, বড় ী, কল ােণ রী, মাইথন, পাে ত ঘুের গড় প েকাট, জয়চ ী পাহাড়, বাঘমুি , ছৗ- াম
চিড়দা হেয় শহর পু িলয়া। এই িছল আমােদর িতনিদেনর মণ-গ ব । সংশয় নই, বশ কিঠন ও মসাধ ঘারাঘুির। িবেশষত আমরা
প াশজন মণাথীর সবাই-ই িছলাম ষােটাধ এবং আমার মত কেয়কজন স েরাধ।
বাঁকুড়া জলার 'িবহারীনাথ' িদেয়ই
আমার
'গ ব পু িলয়া।' বাঁকুড়া শহর থেক ৬০
িকেলািমটার আর রাণীগ
থেক ৩৫
িকেলািমটার দূের জলার সবেচেয় উঁচু পাহাড় –
পাহাড় নয় িটলায়, এক াচীন জনমি ের
িতি ত িশবমূিতিটই িবহারীনাথ, আর সই
নামানুসাের ১৪৮০ ফুট উচু িটলািটর নামও
িবহারীনাথ। ব ি আমার কানও মি র বা
সখােন িতি ত মূিত স েক ততটা আ হ
থােক না; আ হ তার াচীনে ও অ লিটর
তাি ক
ে , ইিতহােস। িবহারীনােথর
াচীন িনেয় সংশয় নই, কারণ জন ধেমর
আিদ চারক পা নােথর সমেয়ই বাংলার এই
াি ক অ েল জনধেমর িকছুটা সার
ঘেটিছল। এই অ ল থেক প ািলওিলিথক বা
রযুেগর িকছু
িনদশনও উ ার করা
হেয়িছল। ১৯৪২-এ অনুি ত বাসী ব সািহত
সে লেনর গার পুর অিধেবশেন (একাদশ) পিঠত ী নেগ নাথ মুেখাপাধ ােয়র লখা থেক জানা যায় "বাঁকুড়া জলার উ র-পি ম সীমাে ,
বাঁকুড়া শহর হইেত ায় পঁয়ি শ মাইল দূের িতলুড়ী াম। ামিট ছাটবড় পাহােড় পিরেবি ত ও াকৃিতক শাভাস েদ সমৃ । াম হইেত ায়
ই মাইল দূের িবহারীনাথ নােম এক ১৪৬৯ ফুট উ পাহাড় আেছ। ... পাহােড়র গােয় এক পােশ একিট ব পুরাতন িশবমি র আেছ। এই
মি রি ত িশেবর নাম িবহারীনাথ। পাহােড়র পি ম িদেকর পাদেদশ হইেত এক সমতল
অেনকখািন ান ব ািপয়া রিহয়ােছ। সখােন এক
বৃহৎ পুরাতন তঁতুল গােছর নীেচ কেয়কিট বড় বড় রপ অ ে ািথত অব ায় দখা যায়। ... এতৎসং া ানীয় জন িত সং েহর চ া
কিরয়া যাহা পাইয়ািছ, তাহাও িদেতিছ। িতলুড়ী-িনবাসী এক বৃ ভ েলােকর িনকট িনলাম য, িতিন তাঁহার িপতা িপতামহ ভৃিত বেয়াবৃ
ব ি েদর িনকট িনয়ােছন য, উ
ােন চতুিদেক পিরখােবি ত এক কা গড়, াসাদ ইত ািদ িছল।" (রচনাসূ - উইিকিমিডয়া)
এখন অবশ স সেবর িচ মা নই, তেব পাহাড়েঘরা এলাকািটর না িনক সৗ য পযটকেদর টােন। িপচ বাঁধােনা মসৃণ রা া, পােশ
জেল টইট ুর লক। জলার িপকিনক ট িহসােবও িবহারীনােথ মরসুমী িভড় লেগই থােক। আমােদরও সে রাঁধুিন ও রা ার সর াম িছল।
অতএব ওখােনই রা া ও খাওয়া। তারপর আবার বাস-যা া। এবার গ ব 'বড় ী'...

মণাথীেদর কােছ 'বড় ী' এখন খুব পিরিচত
ান, আকষণীয়ও বেট, যাঁরা িকং কেরন
তােদর কােছ অবশ ই। পাহাড় না বেল িটলা
বলাই ভােলা। তার কালেঘঁষা জলাধারিটই
'বড় ী' নােম পিরিচিত পেয়েছ। বড় ী মূলত
আিদবাসী ধান াম। সখােন রেয়েছ পযটন
আবাস, িকছু মাঝাির মােনর হােটলও। িক
দীঘ বাসযা ায় শরীর অবস , া ও – িব াম
চাইিছল। তাই আিদবাসী ােমর ভতের যাওয়া
হল না, রাত কাটােনা হলনা, ভাের গৗরাি
পাহােড় সূেযাদয় দখা হলনা। হলনা পািখর
কলকাকিল শানা। িক যা দখলাম তাই বা
কম িক? লেকর জেল অ গামী সূেযর
রি মাভা, িতিবি ত গৗরাি পাহাড়চূড়ার
ছায়া। স এক মেনারম সৗ যসুেখর দৃশ পট
যন। বড় ী লক যােক বলিছ সিট আসেল
লক নয়, জলাধার। সরকাির খাতায় এর নাম
রামচ পুর সচ কে র জলাধার। মুরািড ােমর মানুষ জলাধারিটর নাম পিরবতন চেয়িছল, হয়িন। তবু কাল েম আিদবাসী জনমেন
চািরত হেত হেত জলাধারিট পিরিচিত পেয়েছ 'বড় ী' নােম। জলাধারিটর গােয় মাথা উচু করা পাহাড়িটর নাম ' গৗরাি ', বড় ী নয়। আর য
নদীেক বঁেধ এই বাঁধ িনমাণ করা হেয়িছল তার নাম 'মচক জাড়'। হােটেল দখা করেত এেসিছেলন পু িলয়ার ভূিমপু আমার ব ু অিসত
চে াপাধ ায়। অিসত এই কে র কােজ সচ িবভােগর কমী িহেসেব যু িছেলন থম থেকই। অিসেতর কাছ থেক অেনক অজানা তথ
পলাম। জলাধার িনমাণ ও বড়ি মৗজা থেক মুরািড মৗজা পয ৯০০ িমঃ ল া বাঁধ দওয়া
৭৬-৭৭ সােল। শষ হয় ১৯৯১- ত। এই
সচ ক থেক সুিবধা পায় পাঁচ হাজার একর কৃিষ জিম। বাঁধ ও জলাধােরর দি ণ া 'বড়ি ' মুলত আিদবাসী এলাকা। এখােনই গেড়
উেঠেছ পযটক আবাসন। ওই ছা ােম থাকার ব ব া মাটামুিট ভালই। সকালেবলায় পািখর কলতান ও সে র পর বুেনা জ র ডােক মুখর
হয় পাহািড় াম। াকৃিতক সৗ য উপেভােগর জন মণাথীেদর পু িলয়া মণ গ েব 'বড় ী' ক রাখেতই হেব তােত অ ত আমার কান
সংশয় নই। অতঃপর িব াম। িব াম, মােন শরীেরর ব থার সামান মরামত করা। রােতর িব াম মাইথন থেক পাঁচ িকেলািমটার দূের
কল ােণ রীেত।
িশরিশের হালকা ঠা ার মেনারম সকােল কল ােণ রী মি র ঘুের এলাম। আমােদর সব াচীন মি র, াপত স েক নানান লাককথা, বাদ
ও লাকিব াস চিলত আেছ। কল ােণ রী মি রিটও তমন লাকিব ােসর বাইের নয়। এখােন মহাশি র পূজা নািক ব াচীন। এখনকার
মি রিট প েকােটর শখর রাজবংেশর একা তম রাজা কল াণেশখেরর পৃ েপাষকতার িনিমত হয়। ১২৯০ থেক ১৩১৬ ি া পয িছল
কল াণেশখেরর রাজ কাল। লাকিব াস, স ানহীনা নারী জা ত দবী কল ােণ রীর কােছ াথনা করেল তার স ােন া পূরণ হয়। মােয়র ান
বা মােয়র থান কথা থেকই নািক 'মাইথন' শ টার উৎপি - যখােন ব খ াত দােমাদর ভ ািল কেপােরশেনর মাইথন জলাধার ও বাঁধ। এবার
তেব চেলা মাইথন। কল ােণ রী্র পালা চুিকেয়, জলেযাগ কের, সকােলই বিরেয় পড়লাম। পাঁচ িকেলািমটার দূেরর গ ব মাইথন জলাধার ও
বাঁধ।
কেশাের অেনেকর মত আমারও ডাকিটিকট
জমােনার নশা িছল। এখও ৃিতেত আেছ
১৯৫৭-র
সে ের
কািশত একটা
ডাকিটিকট, যােত লখা িছল দােমাদর ভ ািল
কেপােরশন আর সে মাইথন বাঁধ কে র
ছিব। খুঁজেল আজও হয়েতা ডাকিটিকটটা আমার
সং হ থেক পাওয়া যােব। াধীন ভারেতর
থম নদী-বাঁধ ক উ ু হয় ১৯৫৭-র
সে র। তার ষাট বছর পের সই িবশাল
জলাধার ও বাঁধিটেক চা ুষ দখা আর ষাট বছর
আেগ মেনর ক ােমরায় ধের রাখা সই ছিবর
সে িমিলেয় নওয়ার একটা উে জনা থােক
বিক !
থাগত মণেলখায় মােটই দড় নই। আিম
খুঁেজ দখেত চাই ইিতহাস আর ইিতহােসর িনমাণ যারা কেরন সই মানুষ েলােক। মাইথন আর পাে ত বাঁধ ক যন ই যমজ ভাই।
পঁয়ষি বগিকেলািমটােরর মাইথন জলাধার বরাকর নদীেক বঁেধেছ আর পাে ত বশ কেরেছ বষায় ভয় র দােমাদরেক। াধীন ভারেতর থম
প বািষকী পিরক নার সাথক পায়ণ দােমাদর ভ ািল কেপােরশেনর এই িট নদীবাঁধ ক , িক পিরক নার
হেয়িছল াধীনতার
আেগ থেকই । তার পছেনও একটা গ আেছ। ি তীয় িব যু কােল ১৯৪২-এ দােমাদর উপত কায় বল বন ায় ায় দশ স াহ কলকাতা
দেশর অন অংশ থেক িবি হেয় পেড়। তখনকার ইংরাজ সরকার ১৯৪৫এ দােমাদর উপত কায় িতনিট নদীবাঁধ পিরক না হণ কের যা
পািয়ত হয় ১৯৫৫ ত 'িতলাইয়া' এবং যথা েম ১৯৫৭ ও ১৯৫৯এ 'মাইথন' ও 'পাে ত' ক ।
সইসময় তাঁর দহও উ ার করা যায় িন। শানা যায় য, িকছুিদন পের তাঁরই সে একই বা াের থাকা এক ব ু ব মুখী মাইথন ও পাে ত
ক দােমাদর উপত কার ামীণ জীবেন, অথনীিতেত িনি ত সমৃি র জায়ার এেনেছ। আবার পাে ত জলাধােরর কােছ িগেয় হয়েতা বা এক
ক ণ কািহিনও আমার মত কারও কারও মেন পেড় যােব, ভারা া হেব মনটা। ১৯৫৯-এ ধানম ী জওহরলাল নহ এেসিছেলন পাে ত
ক উে াধন করেত। কতৃপ কে র ই সাঁওতাল কমী বুধিন মঝান ও রাবন মািঝেক নহ েক অভ থনা করার জন আ ান কেরন।
অনু ান সূিচ অনুযায়ী পেনেরা বছেরর ত ণী বুধিন নহ েক মাল দান কের। উে াধেনর পর বুধিন িনজ ােম িফের গেল তার সমাজ িস া
নয় য বুধিন নহ েক স ােন মালা পিরেয়েছ সুতরাং নহ েক স িববাহ কেরেছ আর যেহতু নহ সাঁওতাল নন, তাই অন জােতর পু ষেক
িববাহ করার দােষ বুধিন সমাজচু ত হয়। এমনিক তার পিরবারও বুধিনেক হণ না কের াম ছাড়া কের দয়। চােখর সামেন আঁধার নেম
আেস বুধিনর। পের পাে ত কে র এক কমী সুধীর দ আ য় দন। পরবতীেত বুধিনর গভজাত কন ােকও সাঁওতাল সমাজ হণ কেরিন।
১৯৬২- ত িডিভিস কতৃপ বুধিনেক কমচু ত কের। তইশ বছর ধের লড়াইেয়র পর সাঁওতাল রমণী বুধিন ১৯৮৫- ত তখনকার ধান ম ী
রাজীব গাি র সে দখা কেরিছেলন। রাজীব তাঁেক কােজ পুনবহাল কেরন। ষাট বছর ধের কুলটা অপবাদ িনেয় আজও বুধিন বঁেচ আেছন।
এখনও পঁচা র বছেরর বৃ া বুধিনর মেন পেড় স িদেনর কথা। বেলন, "শীেতর সকাল, উ ুের হাওয়া বইেছ
কইের। ক ািন দােমাদেরর
উপর বাঁধ িদেছ। তারই কী এক অনু ােন ম ীট ী আইসেবক। ম ী এইেলন বেট। সে বাঁধ িদেলন আমার জীবেন। সমাজ িথেক বাইদ িগলাম
ওই বাঁেধর কারেণ।" (বুধিনর উ ৃিতিট িনেয়িছ 'ইনাডু ইি য়া' / বাংলা সং রণ থেক)।

পাে ত জলাধােরর গা বেয়ই যন মাথা উঁচু
কেরেছ প েকাট বা পাে ত পাহাড়। জলাধার
থেক কেয়ক িকেলািমটার দূেরই রেয়েছ ৬৪৬
িমটার উঁচু 'গড় প েকাট' পাহাড়। ১৮৭২-এ
অথাভােব জজিরত মাইেকল মধুসূদন দ কেয়ক
মােসর জন প েকাট রাজার আ েয় তােদর
এে ট ম ােনজােরর পেদ কাজ কেরিছেলন। সই
সময় প েকাট পাহােড়র সৗ েয মু মধুসূদন
িলেখিছেলন –
কািটলা মেহ মে ব হরেণ
পবতকুেলর পাখা; িক হীনগিত
স জন নহ হ তুিম, জািন আিম মেন
প েকাট! রেয়েছ য–ল ায় যমিন
কু কণ–র , নর, বানেরর রেণ–শূন াণ,
শূন বল, তবু ভীমাকৃিত–
রেয়ছ য পেড় হথা অন স কারেণ। (প েকাট
িগির)।
ব উ ান-পতেনর সাি হেয় আজও রেয়েছ প েকাট রাজােদর গেড়র ংসাবেশষ গড় প েকাট। কত লাককথা, প েকাট রাজােদর লাকসং ৃিতর পৃ েপাষকতার কত কািহিন চিলত রেয়েছ। রাঢ় বাংলার ভা গােন পূিজত ভা মিণ নািক িছেলন প েকাট রাজা নীলমিণ িসংেদেবর
তৃতীয়া কন া ভ াবতী। িববােহর পূেব ভাবী ামীর মৃতু েত মানিসক আঘাত পেয় ভ াবতী আ হত া কেরন। সই থেকই ভা গােনর উ ব,
য গােন কুমারী নারীর েমর কথা, তার বােরামাস া ব কের এমনই লাককথা চিলত। ঝুমুর গােনরও উ ব প েকাট রােজর
পৃ েপাষকতায়। এ স েক িকংবদ ীিট এই রকম – কান এক প েকাট রাজার মিহষী িছেলন রানী বসুমতী। বসুমতীর নৃত -গীত িশ ক
িছেলন সুবল নােমর এক যুবক। নৃত গীত িশ ার মধ িদেয় সুবল হেয় যান রানী বসুমতীর গাপন িমক। বসুমতী-সুবেলর ম ভােলাবাসার
কথাই কািশত হয় ঝুমুর গােনর মধ িদেয়। িকংবদ ী ঝুমুরিশ ী িস ুবালা দবীও িছেলন প েকাট রাজার সভাগািয়কা। এ যা ায় জয়চ ী
পাহাড় থেক ১২/১৪ িকেলািমটার পথ কাশীপুেরর প েকাট রাজবািড় দখা হয়িন অবশ ।
জয়চ ী পাহাড় হেয় ছৗ- ােম ানীয় মানুষেদর
সে ছৗ নাচ দেখই ইিত টেনিছ আমার
'গ ব পু িলয়া'য়। রাজ ােনর জয়সলমীর
ঘারার অিভ তায় দেখিছ সত িজৎ রােয়র
চলি ে র দৗলেত ওখানকার অেটাচালক বা
ছাট টু র অপােরটররা সানার ক া বলেলই
সই হােভিলটােত িনেয় যােব যখােন ' সানার
ক া'র িটং কেরিছেলন সত িজৎ। িঠক
তমনই পু িলয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার গা
ঘঁষা জয়চ ী পাহােড়র কােলর মােঠ পা
িদেলই যন পী-বাঘার ভাজনদৃশ আর
উদয়ন পি েতর পাঠশালার দৃশ িল চােখ
সামেন চেল আেস। মেন পড়েব, আের এখােনই
তা পী-বাঘার উদয়ন পি েতর সে দখা
হেয়িছল। ১৯৭৮-এ সত িজৎ রায় তাঁর
িব বি ত চলি
'হীরক রাজার দেশ'
িফ বি
কেরিছেলন এখােনই। পাহােড়র
িনেচর ামিটর নাম 'ন ুয়ারা'। জয়চ ীর এই পিরচয়টুকু ছাড়াও যারা িকং কেরন তােদর কােছ পাশাপািশ িতন পাহাড় জয়চ ী, কািল পাহাড়
এবং যুগ ঢাল পাহাড় আকষণীয়। জয়চ ীর চূড়ায় আেছ চ ীমাতার মি র ও হনুমান মি র। সখােন যাওয়ার রা া আেছ। এখন কংি েটর
িসঁিড়ও হেয়েছ। পাহােড়র চূড়ায় আেছ একটা ওয়াচ টাওয়ােরর ংসাবেশষ।
পাহােড়র নীেচ ছড়ােনা িছটােনা বা ার পিরেয় শ মাঠ বা জলাশেয়র পােশ িনজনতােক স ী কের দ িব াম িনেল এক অনন শাি
যন মনটােক ি তায় ভিরেয় দয়। আমরা সড়কপেথ িগেয়িছলাম তাই জয়চ ী রলে শেন পা রাখার সুেযাগ হয়িন। েনিছ আিদবাসী প ীর
এই িনজন রল শনিট নািক ভারী মেনারম।
জয়চ ী পাহাড় হেয় ছৗ- ােম ানীয় মানুষেদর সে ছৗ নাচ দেখই ইিত টেনিছ আমার 'গ ব পু িলয়া'য়। রাজ ােনর জয়সলমীর ঘারার
অিভ তায় দেখিছ সত িজৎ রােয়র চলি ে র দৗলেত ওখানকার অেটাচালক বা ছাট টু র অপােরটররা সানার ক া বলেলই সই
হােভিলটােত িনেয় যােব যখােন ' সানার ক া'র িটং কেরিছেলন সত িজৎ। িঠক তমনই পু িলয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার গা ঘঁষা জয়চ ী
পাহােড়র কােলর মােঠ পা িদেলই যন পী-বাঘার ভাজনদৃশ আর উদয়ন পি েতর পাঠশালার দৃশ িল চােখ সামেন চেল আেস। মেন
পড়েব, আের এখােনই তা পী-বাঘার উদয়ন পি েতর সে দখা হেয়িছল। সত িজৎ রায় তাঁর িব বি ত চলি ' পী গাইন বাঘা বাইন' ও
'হীরক রাজার দেশ' িফ বি কেরিছেলন এখােনই। পাহােড়র িনেচর ামিটর নাম 'ন ুয়ারা'। জয়চ ীর এই পিরচয়টুকু ছাড়াও যারা িকং
কেরন তােদর কােছ পাশাপািশ িতন পাহাড় জয়চ ী, কািল পাহাড় এবং যুগ ঢাল পাহাড় আকষণীয়। জয়চ ীর চূড়ায় আেছ চ ীমাতার মি র ও
হনুমান মি র। সখােন যাওয়ার রা া আেছ। এখন কংি েটর িসঁিড়ও হেয়েছ। পাহােড়র চূড়ায় আেছ একটা ওয়াচ টাওয়ােরর ংসাবেশষ।
পাহােড়র নীেচ ছড়ােনা িছটােনা বা ার পিরেয় শ মাঠ বা জলাশেয়র পােশ িনজনতােক স ী কের দ িব াম িনেল এক অনন শাি
যন মনটােক ি তায় ভিরেয় দয়। আমরা সড়কপেথ িগেয়িছলাম তাই জয়চ ী রলে শেন পা রাখার সুেযাগ হয়িন। েনিছ আিদবাসী প ীর
এই িনজন রল শনিট নািক ভারী মেনারম।
এবার ফরার পালা। জয়চ ী থেক অেযাধ া পাহাড়েঘঁষা লেহৗির ােম িকছুটা সময় কািটেয় চেল এলাম বাঘমুি েকর ছৗ- াম চিড়দায়।
সখােন মুেখাশিশ ীেদর সে িকছুটা সময় কাটােনা আর ছৗ িশ ী ও চিড়দার ামীণ মানুষজেনর অ র সাি েধ ছৗ নাচ দখার চেয়
পু িলয়া মেণর ভােলা সমাি আর কী হেত পাের! আমরা লেহৗির ােম পৗঁেছই যাগােযাগ কের রেখিছলাম। উপযু সা ািনেকর িবিনমেয়
ছৗ- ােমর একটা মােঠ শষ িবেকেল আেয়াজন হল 'অিভমনু বধ' পালার। চিড়দা ােমর সাির সাির ঘের িশ ীরা জে র পর জ ছৗ
মুেখাশ বািনেয় চেলেছন। অবাক িব েয় তাঁেদর সূ কাজ দিখ। ােমর রা ার মােড় িব বি ত ছৗনাচ িশ ক ও িশ ী গ ীর িসং মুড়ার
মূিত মণাথীেদর কতটা স ম আদায় কের জািন না। গ ীর িসং খ ািত পেয়িছেলন, প ী স াননাও পেয়িছেলন বেট, িক তােত

মুেখাশিশ ীেদর দাির ঘােচ না।
কথা বলিছলাম মুেখাশিশ ী এক যুবেকর সে ।
জানােলন একটা মুেখাশ বানােত লেগ যায় পাঁচ
থেক ছয় িদন। মািটেত মুেখােশর আকার িদেয়
তােক েকােত চেল যায় িতনিদন, তারপর
তােত রেঙর েলপ িদেয় আবার েকােনা।
শেষ সই মািটর মুেখােশর ওপর জির চুমিকর
সু কাজ। মুেখাশ বািনেয় তাঁেদর পট ভের
না। কউ কউ অন মূিত বানােনা িশখেছন,
কউবা কলকাতার িথমপুেজায় ডাক পান।
মণাথীরা আেসন িশ ীেদর কােজর বাহবা
দন, কউ কউ কেনন -একটা, কােরা কােছ
বা তা অেথর অপচয় মেন হয়। পু িলয়ার ছৗ
মুেখােশর নািক িব েজাড়া নাম। িক িবপণেনর
যাগ বে াব নই। কলকাতা বা বড় শহের
পু িলয়ার মুেখােশর িবপণন ক আেছ িক না
কউ িক জােনন? এমনিক পু িলয়া সদেরও
খুঁেজ পেত িট িক িতনিটর বিশ নই। িবপণেনর সমস া িনেয়ও এরা জে র পর জ ছৗ মুেখাশ বািনেয় চেলন। একদল ামীণ মানুষ
বাংলার লাকসং ৃিতর অনন প ছৗ নাচেক বাঁিচেয় রেখেছন জে র পর জ দািরে র সে লড়াই কেরও।
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বীণ সািহত কমী ফা নী মুেখাপাধ ায় সািহত ও সমাজভাবনার নানান িবষেয় ব , গ ও নাটক লেখন। রলওেয়েত
চাকিরর সুবােদ জীবেনর বিশর ভাগ সময় কািটেয়েছন ছি শগেড়। এখন উ রপাড়ার বািস া। 'অন িনষাদ' ও 'গ
'
নােম িট ওেয়ব পি কা স াদনা কেরন। "আমােদর ছুিট" পি কােতই তাঁর মণ লখার হােতখিড়।
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Åথম পব ~

অবেশেষ দীঘ পাঁচ বছর পর সমু মেণর পিরক না বা ব প পল। চাকিরসূে িদি আসার পর থেক ধুই িহমালয় চলিছল, এ পাহাড়
থেক ও পাহাড়। িক এবার আ ামান যাওয়ার তাড়েজাড় বশ অেনকিদন আেগ থেকই
কের িদেয়িছলাম। জানুয়াির- ফ য়ািরই
আ ামান মেণর সরা সময়। অিফেস ছুিট নওয়া থেক িটিকট কাটা - সব নেভ েরর মেধ ই সের ফলা গল।
িবেয়র পর থেক সব বড়ােত যাওয়ার যাবতীয় ঝি আমােকই পাহােত হয়। ািনং থেক হােটল বা গািড় বুিকং সব দািয় আমার কাঁেধ
চািপেয় পিতেদবতািট ঝাড়া-হাত-পা হেয় গলায় সােধর ক ােমরািট ঝুিলেয় বিরেয় পেড়ন। এবার আমার শত িছল অিভেষকেক সব দািয় িনেত
হেব। িক বেরােনার আেগর িদন দখলাম -চারেট হােটেলর নাম টুেক রাখা ছাড়া আর কানও ব ব াই স করেত পােরিন। হােটল বুিকং
করার ব াপাের একটা বাধা অবশ িছল – ফির িশিডউল-এর অিন য়তা। অতএব ধুমা াইট িটিকট এবং আমারই বানােনা একিট দিনক
মণখসড়া হােত িনেয় রওনা হলাম সাগর পািড় িদেত।

৩০.১.২০১৭ :
কলকাতা থেক পাট য়ােরর এয়ার ইি য়ার াইট কাকডাকা ভাের। অথাৎ জানলার পােশর িসেট বেস সূয আর েনর আকােশ ওঠা
একসে ই দখা যায়। এেরাে ন থেক সূেযাদয় দখা এক মজার অিভ তা। িদগ রখার ওপের বেস িনেচ সুিয মামার ঘুম ভাঙেত দখা যায়।
সাদা মেঘর সমুে তখন ছিড়েয় পড়েছ আরও একটা নতুন িদেনর নতুন আশার ঢউ। মন ন ন কের ওেঠ – "আজ ম ায় উপর, আসমাঁ
িনেচ!"
বে াপসাগেরর ওপর িদেয় উেড় চেলিছ অথচ চােখর সামেন কবলই মেঘর রাজ । অবেশেষ এক সময় ডাঙার দখা পাওয়া গল। িবপুল
জলরািশর মােঝ ছিড়েয় িছিটেয় আেছ সবুেজ ঢাকা ীপরািজ। এই সই আ ামান, ইিতহােস যার উপি িত অিধকাংশই কলে মাড়া। দেশর
াধীনতা সং ামীেদর িনবাসেনর ীপ, 'কালাপািন' নােমর কািলমা ঘুচেত যার সময় লেগ গেছ অেনক বছর।
আমােদর াইট নামল সই কালাপািনর বুেক। ছা একটা এয়ারেপাট। তেতািধক ছাট রানওেয়। লােগজেবে র সামেন তী া। িচরকাল
দেখিছ কানও এক অেলৗিকক ম বেল আমােদর ব াগ েলাই আেস সবার শেষ ! সব যা ী যখন হােটেল পৗঁেছ গল হয়ত, তখন
হলেত লেত তারা এল। বিরেয় এেসই পাওয়া গল গািড়। আমােদর কানও হােটেল বুিকং নই, অগত া সারিথই ভরসা এখন। ছেলিটর নাম
পুগাল, আদেত তািমল, িক আ ামােনই জ , বেড় ওঠা। 'আিম থাকেত আপনােদর কানও িচ া নই' – এই আ াসবাণী অবল ন কের তার
বাহেন চেড় বসলাম। ছেলিট যন সরলতার িতমূিত। অবশ আগামী কেয়কিদন আ ামােন থাকেত থাকেত বুেঝিছ, এটা বাধহয় এই
জায়গাটারই ণ। াইম- াইম এখােন হয়না বলেলই চেল এবং হােটল বা অন ান সব ানীয় লাকজন আমােদর যতটা িব াস কেরেছ,
আমরা হয়ত িনেজেদরও ততটা করেত পাির না।
পাট য়ার আমার দখা থম জায়গা যখােন এয়ারেপাট থেক মূল শহেরর দূর খুবই কম। এয়ারেপাট থেক মা পেনেরা িমিনেটর দূরে
একিট হােটেল এেন গািড় দাঁড় করােলা পুগাল। হােটল " কা াল ি জ।" কালাহল থেক দূের, শা িনিরিবিল পিরেবেশ ভীষণ ঘেরায়া এই
হােটলিট দেখই মেন ধের গল। ব ব াপনারও কানও িট নই। চক-ইন কেরই পুগােলর সে িঠক কের নওয়া হল আমােদর মেণর
াথিমক খসড়া। স িনেজই দািয় তুেল িনল ফির িটিকট এবং েয়াজনীয় পারিমট-এর। অতএব িনি ।
বড়ােত এেস হােটল ব ী হেয় থাকা আমার ঘার অপছে র। ান সেরই বিরেয় পড়লাম চারপাশটা ঘুের দখেত। হােটলটা একটু চড়াই
অ েল। বিরেয় সামান িনেচর িদেক হাঁটা িদেতই সমুে র নীল ধরা িদল চােখ। রা াঘাট ঝকঝেক তকতেক। ধুেলা নই-ই, তাই উড়েছও না।
আকাশও তাই যন একটু বিশই নীল এখােন। তখনও বুিঝিন আরও কত অজ রকেমর নীল আমােদর জেন অেপ া কের আেছ এই গাটা
মণসূচীেত। হাঁটেত হাঁটেত সমুে র ধাের এেস পৗঁছলাম। কােছই আেবরিডন জিট। িকছু ণ জাহােজর আনােগানা দেখ আর নীলেচ-সবুজ
জেলর মু তা িনেয় এবার ফরার পালা। মাথার ওপর সূযেদব মশই খর থেক খরতর হেয় চেলেছন। তাছাড়া পুের খাওয়াদাওয়া কেরই

ঘুরেত বেরােনার ান।
যথাসমেয় গািড় িনেয় পুগাল এেস গল।
আ ামান এেস মাছ খাব না, তাও িক হয়?
হােটেলর কােছই 'আন ' রে াঁরায় িফশ
িসজলার সহেযােগ লা সের নওয়া গল।
(সদ ফসবুেক 'আমােদর ছুিট'-র েপ সিরৎ
চ াটাজীবাবুর লখা 'কালাপািন' ধারাবািহেক এই
রে াঁরার উে খ দেখ পুেরােনা কথা মেন পেড়
মনটা বশ ভােলা হেয় িগেয়িছল।) খাওয়ার
পেবর শেষ রওনা িদলাম সলুলার জেলর
উে েশ ।
এই সই সলুলার জল! কালাপািনর কালা ক
ইিতহােসর িতমূিত, র আর নৃশংসতার,
অত াচার আর য ণার সা ী। িসপাহী িবে ােহর
পর াধীনতাসং ামীেদর জেন ি িটশেদর তির
' পনাল সটলেম ' - যন এক মূিতমান
িন ুরতা। স াল টাওয়ার থেক ছিড়েয় পড়া
সাতিট বা (বতমােন িতনিটই আেছ), িতিট
িতনতলা, সবেমাট ৬৯৩ িট কারাক ।
বা িলর িনমাণ আবার এমনই য একিটর
স ুখভাগ অপরিটর প াতভােগর মুেখামুিখ,
যােত ব ীরা পর েরর সে যাগােযাগ না
করেত পাের। ব ীেদর জেন বরা এক একিট
ছাট ছাট খুপির, কৃিতর ডােক সাড়া দওয়ার
াধীনতাও কেড় নওয়া হেয়িছল ঘিড়র কাঁটার
শৃ েল। ল া টানা বারা া, লাহার দরজা,
ফাঁিসর দিড় – সব িকছুই আজও ব কের
চেলেছ সই কে র ইিতহাস, চােখর জল
এখােন বাঁধ মােন না। িতটা ইট–কিড়কােঠ সা ার হেয় ওেঠ সওয়ােশা বছেরর জমােনা হাহাকার।
বুেকর মেধ জেম ওঠা ভাির বাঝাটা হালকা
হেয় ওেঠ জেলর ছাদ থেক সমু দেখ। গাঢ়
নীল জল, কানও কানও িদেক ডাঙা দখা
যাে ঘন সবুেজ ঢাকা। এই অপ প পেশাভা
কতিদন ঢেক িছল অত াচােরর অ রােল।
ক েলােত লাগাম িদেয় বিরেয় এলাম এই
রা ীয় ারক থেক। বাঝাটা আরও হালকা হল
করিবন'স কাভ িবেচ িগেয়। ছা িবচ, ধার
িদেয় সাির সাির নারেকল গাছ। ঢউেয়র মেধ
িদেয় বল গিতেত ছুেট চলা জট-ি দেখই
রে অ াডেভ ােরর নশাটা মাথাচাড়া িদেয়
উঠল। অিভেষক যিদও থেম গাঁই ঁই করিছল,
িক কান টানেল মাথার না এেস উপায় কী?
ওখান থেকই আবার ফরা সলুলার জেল,
লাইট এ সাউ শা দখেত। আেলার ব বহার
তমন আকষক না হেলও জেলর াচীন ইট-পাথর আর াচীনতর অ
চােখ জল এেন দওয়ার জেন যেথ ।
আজেকর মত ঘারাঘুির এখােনই শষ। এবার পালা হােটেল ফরার।

গােছর কেথাপকথেনর মাধ েম সব অত াচােরর পু ানুপু

িববরণ

৩১.১.২০১৭ :
আ ামােন এেল বাঙািলেদর পরবাস বেল মেন হওয়া স ব নয়। যমন বাঙািল পযটকেদর িভড়, তমিন চুর বাঙািলর বসবাস। আমােদর
হােটেলর িরেসপশন াফও বাঙািল, শ ামলদা। এছাড়া এক বাঙািল বীণ দ িতও এেস উেঠেছন এই হােটেল। সকােল বেরােনার আেগ বশ
িকছু ণ গ জব, বাইের এেস ম লবাের িনরািমষ খাওয়ার িবড় না, আগামীকাল সর তী পুেজা িনেয় জ না-ক না সবই চলল। পুগাল
যথাসমেয় এেস গেছ। আজ আমােদর গ ব রস আর নথ ব আইল া । বােটর (এখােন যিদও ফির বেল) িটিকেটর ব ব া পুগাল কের
রেখেছ কথামত। বােটর নাম 'মুসািফর।' আজ এই বােট উেঠ সই য লাইফ জ ােকট পরার অশাি
হল, সটা চলল বািক পুেরা ি েপ,
শষ িদন পয । এটা পের না যায় ঘাড় ঘারােনা, না যায় সাবলীল ভােব বসা। লাইফ জ ােকট তা নয়, যন গলায় মরণফাঁস!
রস আইল া আেবরিডন জিট থেকই দখেত পাওয়া যায়। পৗঁেছ দখলাম গাটা ীপ জুেড়ই নারেকল গােছর আিধক । এিট একিট ছাট ীপ।
থেম এখােনই কারাগার তিরর পিরক না হয়, পের এিটই হেয় ওেঠ ' ােচ র প ািরস।' এখন স ূণ পিরত । ি িটশ, জাপািন, সবাই দখল
করেত চেয়েছ। এখােনই থম উে ািলত হেয়িছল াধীন ভারেতর তর া, নতািজর হাত ধের ১৯৪৩ সােল। এখন সই যুেগর খািনক
ভ াবেশষ ছাড়া আর িকছুই অবিশ নই। সিত িক নই িকছু? এর হাওয়া, িনরলস ভেঙ চলা সমুে র ঢউ তা কত গ শানায়, যারা নেত

পায়, তারা পায়। সই গে র আশায় হাঁটা
লাগলাম। সময় বরা আেছ দড় ঘ া, তার
মেধ যতটা ঘুের নওয়া যায়। হাঁটিছ, দখিছ,
মােঝ মােঝ মু তা ব ী হেয় উঠেছ
মুেঠােফােন। কেয়কটা হিরণ আ যজনক িনভীক
ভি েত ঘারােফরা কের চেলেছ সব পযটকেদর
গা ঘঁেষ। দরকারমত মেডল হেয় পাজও িদে
বশ।
রস থেক পািড় িদলাম নথ ব। ুবা ডাইিভং
সকােলই বুক কের নওয়া হেয়েছ এখােনর
জেন , পাট য়ার থেকই। 'িজে িগ না
িমেলিগ দাবারা' িসেনমািটর অেনক েলা
অনুে রণার মেধ এটা অন তম। 'মুেঝ
আফেশাস করনা নিহ আতা' আর 'করনা িভ
নিহ চািহেয়' – ওই িসেনমার-ই এই ই সংলাপ মেন এত দাগ কেটিছল য এখনও জীবেনর সব ে এই জীবনদশন বজায় রাখার চ া
কির। তাই, ছাট থেকই জেল চূড়া ভীিত থাকা সে ও আ ামােন এেস ুবা না করার আফেশাস যােত বেয় না বড়ােত হয়, এটা আিম
করবই। ওখােন পৗঁেছ ধড়াচূড়া পের জেল নামেতই দখলাম ভয়-টয় সব কান ফুসম র বেল উধাও। এখােন ুবা ই াকটরও বাঙািল ছেল।
চশমা পের জেলর িনেচ তাকােতই মনটা এক অ ুত উে জনায় ভের গল। ি িদং পাইপ িদেয় মুখ িদেয় াস নওয়া অেভ স কের জেলর িনেচ
নেম পড়া হল। স এক অনািবল শাি র জায়গা। কানও শ ই কণেগাচর হয়না, এবং এই গাঢ় িন তার মেধ যন আিম একা এক অন
অেচনা জগেত। য ত ছিড়েয় িছিটেয় আেছ িবিভ আকার ও আকৃিতর বাল। এেকর পর এক রং- বরেঙর মােছর ঝাঁক ছুেট আসেছ, ছুঁেয়
যাে , অনুভব করেত পারিছ তােদর আলেতা দংশন। আিম যন এই অলীক পকথার জগেত জলপরী। এ যন িনেজেক খুঁেজ পাওয়ার জায়গা,
িনেজর সে একা হওয়ার জায়গা। সারা জীবেনর জেন অিভ তার ঝুিল সমৃ হল এক িবপুল ঐ েযর স াের।
জল থেক উেঠ লা সের হাঁটা িদলাম লাইট হাউেসর িদেক। এ আমােদর সবার
চনা, ভারতীয় ২০ টাকার নােট য লাইট হাউসিট দখা যায়, এটা সটাই। বােট
আসার সমেয়ই দেখিছ একরাশ নারেকল গােছর মােঝ মাথা তুেল দাঁিড়েয় আেছ
লাল-সাদা বািতঘর। িকছুটা চড়াই ভেঙ বািতঘেরর সামেন পৗঁছেনা তা গল, িক
ওপের ওঠার অনুমিত িমলল না। অগত া উে া পেথ িফের চলা।
ফরার পেথ আবার আর এক
জেলর ঝাপটা খেত খেত এলাম। িকছু ণ
িব ােমর পর যাওয়া হল িফিন ব জিট, সখান থেক আবার যাব রস আইল া ,
লাইট এ সাউ শা দখেত। সব আ ামান মণাথীেদর জেন আমার অনুেরাধ,
এিট দখার সুেযাগ হাতছাড়া করেবন না। বিশর ভাগ টু র অগানাইজারেদর
মণসূচীেত এিট থােক না। িক এিট আমার দখা সরা আেলাক- িন দশনী।
ীেপর ইিতহাস অত সুচা তার সে উপ ািপত হেয়েছ। সে বাড়িত পাওনা
লজার সােহেবর লখনী আর শাবানা আজিমর অনন বাচনভি । ধনাথ তওয়ািরর
িব াসঘাতকতা, ট আ ামািনজেদর িবে াহ, ীেপর াচুেযর িদন, সখান থেক
গিরমা অবলুি - সব সুদ ভােব ফুিটেয় তালা হেয়েছ এই উপ াপনািটেত। কখন য
িনেজই হািরেয় যাই সই দড়শ বছর পছেন, কখন য সং ােমর আ ন আমার
বুেকর ভতেরও েল ওেঠ, কখন য সব বীর শিহেদর আ ত ােগর মহানতা চাখ
ঝাপসা কের দয়! আর এই সব িকছুর সা ী থেক যায় আকােশর একফািল চাঁদ,
তার সি নী ই উ ল তারােক িনেয়।

১.২.২০১৭ :
বড়ােত এেলই দেখিছ খুব ভার ভার ঘুম ভেঙ যায়। আর এখােন সারািদন বশ
গরম থাকেলও শষ রােত বশ হালকা শীেতর অনুভূিত হে । আজ ানমািফক
আমরা যাব মহা া গা ী মিরন ন াশনাল পাক। বশ অেনক িল ীেপর ারা আর
ফনা-র সংর েণর জেন এই পাকিট তির। তেব পযটকেদর গিতিবিধ মূলত: িট ীেপ সীিমত - জিল বয় (নেভ র – এি ল) আর রড ি ন
( ম – অে াবর)। আয়তেন রড ি ন অেনকটাই বড় জিল বয়-এর থেক। জিল বয় অন ান ীপ েলার থেক অেনকটা দূের, যখােন জেলর
গভীরতা অেপ াকৃত বিশ। তাই বষা বণ সমেয় সখােন পযটকেদর যাওয়ার অনুমিত থােক না। ওয়া ুর িবচ-এর কােছ একিট জিট থেক
বাট ছােড়। যেত সময় লােগ ায় এক ঘ া।
বােট উেঠই আবার সই লাইফ জ ােকট পরার ালাতন। তেব যাওয়ার পথটা খুব সু র। িদেক ম ানে ােভর জ েল মাড়া ীেপেদর স ী
কের সুনীল জেল সাদা ফনা তুেল এিগেয় চেলেছ আমােদর বাট। অবন ঠাকুেরর 'কাটুম কুটুেমর' সে পিরচয় আমার সই ছা েবলায়, বাবার
হাত ধের। ধু এটাই নয়, ছাট থেক আমার যা িকছু বই পড়া, পাঠ পু েকর বাইের, সবটাই বাবার জন । তা সই 'কাটুম কুটুম' মেনর একটা
িবরাট আ েহর জায়গা জুেড় িছল ছাট থেকই। এখনও দখলাম সই উৎসােহ কানও খামিত নই। যখনই বাট কানও ীেপর ধাের আসেছ,
পােড়র গাছ-গাছািলর ঁিড় দেখ মন ক না কের িনে িবিভ পিরিচত আকৃিত। এেদর মেধ যটা সবেচেয় আকষণীয় িছল, সটা হল – হাঁটু
ভাঁজ কের জেল ডুিবেয় রাখা কােনা যুবতীর ধসাদা পদযুগল! িক িনখুঁত সই আকৃিত। এই ছেলমানুিষ েলা আমার বড় ি য়, মঘ দেখও
এমন পকথা রচনা কির। এই ক নার পকথাই আমার জগৎ, এই পাগলািমমাখা ভােলালাগা িল বঁেচ থাকার অি েজন, একাকীে র স ী।
জিল বয় আইল া িট যন নীলবসনা সু রীর কপােল একটুকেরা সবুজ িটপ। এখােন কানও ায়ী জিট নই। বাট এেস দাঁড়ায় একিট রবার
জিটর সামেন, সখান থেক নৗেকা কের ীেপ পৗঁছেত হয়। যাওয়ার পেথ একিট াস বটম বাট রাইড করােনা হয়, কােনা অিতির
ছাড়াই। সটা িনতা ই একটা ইলার মা । এরপর আলাদা কের ৪০-৪৫ িমিনেটর আেরকটা রাইড করা যায়, মাট িতনিট কারাল িরফ

ঘুিরেয় দখােনা হয়। কত িবিভ জািতর বাল
য দখলাম! কিল াওয়ার, মাশ ম, বা ার –
যমন িবিচ তােদর নাম, তমনই িবপুল
তােদর বিচ । এর সে নানারকম মাছ তা
আেছই। নানা রেঙর জিল িফশ, মু -িঝনুক,
সমু শসা, সী এিনমুন-এ লুিকেয় থাকা াউন
িফশ- সব িমিলেয় এ এক ে র দশ।
এখােনও সমুে র রং দেখ ' চাখ জুিড়েয় যায়।
নীল ও সবুেজর য কী অপূব িম ণ! চােখর
সামেন যন কানও সে াহেনর মায়াজাল
িবিছেয় িদেয়েছ এক অদৃশ জা কর। ফরার
পেথ তখন ভাঁটা চলেছ। আসার পেথ দখা সই
যুবতীর পােয়র পাতা পয দখা যাে এখন।
িফের এেস খাওয়া দাওয়া সের িনেয় গলাম
ওয়া ুর িবেচ। সুিয মামা তখন িদেনর পাট
িমিটেয় ছুিট িনেত উেদ াগী। যাওয়ার বলায়
ঝুিলেত বঁেচ থাকা সব আিবর যন ছিড়েয়
িদে আকােশর গােয়। লাল, কমলা, গালািপ সব। নািক বলােশেষর িবদায়ী চু েন িমকা
আকাশ রেঙ উঠেছ ল ায়? িবচিট বশ
িনিরিবিল। তাই িনেজর মত কের িতটা মুহূত
বাঁচার সুেযাগও অেনক বিশ। এখােন ওখােন
পেড় আেছ মৃত বাল। সমু তেট ছড়ােনা রং
বরেঙর িঝনুক, শামুক, আরও কত কী! সমুে র
সামেন দাঁড়ােলই মনটা কী ভীষণ উদাস হেয়
যায়! সামেন এক অসীম, িবশাল শূন তা আর
তার মােঝ আিম যন একা। এই পৃিথবীেত
এটাই যন িচর ন সত - একাকী । িনরলেস
ভেঙ চলা ঢউ দখেত দখেত হঁেট যেত পাির আিম শষ া পয । অিভেষক তখন ক ােমরা িনেয় ব , মুহূত েলােক ব ী করেত। আিম
ধু স েলােত বঁেচ িনই, াণ ভের। পান কির অমৃতসুধা। সমুে র িদেক তািকেয় ঘ ার পর ঘ া বেস থাকেত পাির আিম। এ যন িনেজর
সবেচেয় ভালবাসার মানুষটার মুেখামুিখ বেস থাকা, চুপচাপ, ধু চাহিনই কথা বেল যায়। া হেল তার কাঁেধ মাথা রেখ সব :খ ভুেল
যাওয়া। আর লখা হেয় যায় কত অ কািশত েমর কিবতা।

২.২.২০১৭ :
আ ামােনর নামকরেণর ইিতহাস িনেয় বশ কেয়কিট িভ মত শানা যায়। পবনপু হনুমােনর 'হ ুমান' বা 'অ ুমান' নাম থেকই নািক
আ ামান নামকরণ। কারও কারও মেত আ ামান নােমর অথ ভগবােনর দশ, আবার কউ বেলন এ নািক সানার দশ। তা নােমর মােন যাই
হাক, েমই আ ামােনর েম পেড় চেলিছ আিম। কী যন একটা ম ািজক আেছ এই জায়গাটায়। সবিকছুই যন কমন একটু বিশ ভােলা
লােগ। এমনিক সারািদেনর খর রােদও ক বাধ হয় না। বরং একটুখািন শীতল হাওয়ার েশই যন মন খুিশেত ভের ওেঠ। আজ আমােদর
হ াভলক যাওয়া। আ ামােনর সবেথেক আেলাচ ও সবািধক জনি য় জায়গা। এখানকার রাধানগর িবচ িবে র সরা দশিট সমু ৈসকেতর
অন তম। পাটে য়ার থেক সরকাির ফির ছাড়াও কেয়কিট াইেভট সং ার িবলাসব ল ফিরও চেল। 'Makruzz' এেদর মেধ অন তম।
আমােদর িটিকট এেতই। এখােনই অমৃতা, আমার ই ুলতুেতা বােনর সে দখা। কী িমি ওর কন ািট। যিদও ের ভুেগ বচাির ভােলা কের
ঘুরেত পারেছ না। অিভেষেকর একটু িস-িসকেনস হল দখলাম এই জাহােজ। আেগই গল-এ িরিভউ দেখিছলাম য অেনেকরই এই সমস া
হয় আর তাই িনেয় িনেজই খুব িচি ত িছলাম। তেব আমার কানও অসুিবধা হল না। দড় ঘ ার জায়গায় পৗঁছেত ায় 'ঘ া সময় লেগ
গল। হ াভলক জিটেত পুগােলর ব ু কা ােনর গািড় নাম- লখা াকাড িনেয় অেপ া করেছ। ও হ াঁ, বলেত ভুেল গিছ, এখানকার দািয় ও
পুগাল িনেয়েছ। তার ব ুর গািড় ও হােটল িঠক কের রেখেছ। হােটল কমন হেব তা িনেয় একটু ভাবনা িছল, িক পৗঁেছ খুব পছ হেয়
গল। এিট হ াভলক-এর িবজয়নগর িবচ (িবচ নং. ৫)-এ । এখােনও হােটল কমচারীরা সবাই বাঙািল। খাওয়া-দাওয়াও খুব ভােলা, একদম
ঘেরায়া রা া। পুেরা হােটল পিরসরটাই খুব সু র। অসংখ নারেকল আর সুপাির গাছ। আর সবেথেক ভােলা ব াপারটা হল হােটেলর িঠক
পছেনই িবচ। াইেভট িবচই বলা যেত পাের এটােক। যেকানও সময় এই িবেচ অবািরত ার।
আমরা সকােল ান-টান সেরই এেসিছ। তাই এেসই সমেয়র স বহার করেত
করলাম িবেচ এেস নারেকল গােছর ছায়ায় বেস। একিট
িবেদিশ দ িত এখােন একমাস থাকার ান কের এেসেছ! অবশ সুেযাগ থাকেল আমারও তা করেত কানও অসুিবেধ নই। জাহােজ আসেত
আসেতই িকছুটা বুেঝিছ, এখােন পৗঁেছ আরও ভােলা কের উপলি করলাম কন হ াভলক িনেয় মণাথীেদর মেধ এত উ াদনা থােক। কানও
এক সুদ িচ কর এখানকার সমুে র ক ানভােস ইে মত খলা কেরেছ তার প ােলট-এর নীল আর সবুজ রং িনেয়। এই রং-এর কী নাম
দওয়া যায় আিম জািন না (যিদও নানা জায়গায় দেখিছ এটােক Emareld Blue বলা হেয়েছ, িক এেক যন কানও নােম বঁেধ রাখা
যায়না, এমনই তার বিচ )। খলেত খলেত কখন এক সময় রং ফুিরেয় গেছ, তাই আর সমু তেট রং িদেত পােরনিন িশ ী। বািলর রং তাই
চােখ পড়ার মেতা সাদা। আর এই যু বপরীত রচনা কেরেছ এক অতুলনীয় ছিব। হ াঁ, পুেরা জায়গাটা ছিবর মতই সু র। চােখর সামেন
যন কােনা এক িবশাল ক ােল ােরর পাতা টািঙেয় িদেয়েছ কউ, অথবা এক সুিবশাল ি েন িডসকভাির বা ন াশনাল িজও ািফেকর ােভল
শা চলেছ! নাহেল বা ব িক এমন সু র হেত পাের? এমন সৗ য ছেড় কন কউ িবেদশ মেণর কথা ভােব?
সকেতর নারেকল গাছ েলার সে সমুে র জেলর এক িনিবড় স ক আেছ। রােদ-ছায়ায়, আেলা-আঁধািরেত তােদর গাপন মালাপ চলেছ
যুগ যুগ ধের। সমু শীতল হাওয়ার মধ িদেয় তার ম নারেকল গাছেক িনেবদন কের, আর গাছ তার পাতার শনশন আওয়ােজ স িত জানায়।

কখনও বা িনেজেক সমুে র কােছ স ূণ সমপণ
করেত ঝুঁেক পেড় তার বুেক। ঢউ এেস তােক
ছাঁয়, িদেয় যায় চু ন। এই মকািহিন দখার
জেন তা সারািদন বেস থাকা যায়। িক এই
ক নার জগত ছেড় বা েব িফরেত হয় িখেদর
টােন। পুেরর খাওয়াদাওয়া সের একটু িবেকল
হেল আমরা গলাম 'কালাপা র িবচ।' িদেনর
আলাদা আলাদা সময় সমু আলাদা আলাদা
সােজ িনেজেক সাজায়। িবেকেলর পড়
আেলায় তখন তার পরেনর বসেন অন রং।
এখােন সমু তেটর একিদেক চুর মৃত বাল।
িবশাল িবশাল পাথেরর মত ছিড়েয় আেছ। হয়ত
সই কারেণই িবেচর নামকরণ। অন িদেক
এেদর আিধক তমন নই। বরং সাদা বািলর
বুেক মােঝ মােঝই পেড় আেছ ভাঙা গােছর
ঁিড়। এেদর দেখও নানারকম 'কাটুম কুটুম'
ক না করা যায়। কােনাটা যন বীর শিহদ,
াণ ত াগ কেরও হােতর মশালটা উঁচু কের ধের
রেখেছ। কানটা আবার অলস ভি েত এক
পােয়র ওপর অন পা তুেল েয় থাকা কানও
মানুষ। ভাবনার পিরিধ তা কােনা গি েত বাঁধা
যায়না, মনেক যত উদার করা যায়, ভাবনা
ততটাই িব ৃত। তাই যমন ইে ভািব, আমার
ভাবনার জগতটা তা ধুই আমার। বাধা
দওয়ার জেন এখােন পযটকেদর িভড়ও নই
বলেলই চেল। ভাবেত ভাবেতই হাঁটিছ, সাদা
ভজা বািলর বুেক সবুজ শ াওলা মাখা ছাট
ছাট বাল েলা রচনা কেরেছ এক নসিগক
প।
সারা আকাশ জুেড় অ রােগর নশা ছিড়েয় িদেয় সূয আজেকর মত িবদায় িনল। আকােশর মঘ েলা পাঠশালার কিচ কিচ ছেল েলার মত।
হডস ার চেল যেতই িনেজরা রং পি ল িনেয় ুিম
কের। আকােশ ছেলমানুিষ আঁিকবুঁিক কােট। একসময় তারাও িবদায় নয়। আকাশও
ঘুিমেয় পেড়। আগামী িদেনর আশা বুেক বাঁিচেয় রেখ। আমরাও িফের আিস, চােখ অেনক মায়া, অেনক আেলা মািখেয়।

৩.২.২০১৭ :
সকােল যখন ঘুম ভাঙল, বাইের তখনও অ কার। সামান আেলা ফুটেতই বেরালাম, পছেনর িবচটা থেক সানরাইজ দখা যায়। পৗঁেছ
দখলাম িতন-চারজন িবেদিশ ছেল মেয় ধ ান করেছ সমু তীের বেস। ভােরর থম আেলায়, মৃ ম বাতােস, ঢউেদর আনােগানায় মন
সিত ই শাি েত ভের ওেঠ এখােন। রাি র আঁধােরর আঁচল িছঁেড় সূেযর থম আেলাকরি যখন দখা দয়, আকাশ রািঙেয় ওঠা ল ায় তখন
বরণ কের নয় আর একিট নতুন সকাল।
াত:রাশ সের তিড়ঘিড় চেল এলাম জিটেত। এিলফ া িবচ যাওয়ার িটিকেটর জেন ফম জমা কের অেপ া করিছ বােটর। আমােদর নাম
যখন ডাকা হল, িটিকট সং হ কের বােটর কােছ এেস দখলাম আমােদর সহযা ী ব ালু র এক পিরবার, ামী- ী আর ই ছাট বা া।
কিন িট তা সাংঘািতক িমি ! জিট থেক এিলফ া িবেচ পৗঁছেত ায় আধঘ া মত সময় লােগ। এখােন একিট অসাধারণ কারাল িরফ
আেছ, তাও আবার খুব কম গভীরতায়। েকিলং এর জেন আদশ এই িবচ। এখােনও বাট কতৃপ থেক একিট কম সমেয়র েকিলং করােনা
হয়, িটিকেটর দােমর মেধ ই এটা অ গত। তেব এেত াদ িমটেব না। আলাদা কের আর একিট করা যায়, যটােত কারাল িরেফর বিশ
আকষণীয় অংশ েলা ঘুিরেয় দখােনা হয়। একবার ুবা কের আমার সাহস এখন তুে , আর রে অ াডেভ ােরর নশাও টগবগ কের ফুটেছ।
সুতরাং আবার নেম পড়লাম জেল। েকিলং-এ অবশ ুবার মত জেলর িনেচ ডুব িদেত হয়না। িটউেবর সাহােয জেলর ওপর ভেস থেক ধু
জেলর িনেচ দখেত হয়। এখােনও বিচে র িবপুল স ার। কতরকেমর মাছ আর বালই য দখলাম! অিভ তার তূণীের আেরা একিট
পালেকর সংেযাজন হল আজ।
এখােন িস-ওয়াকও হয়, িক সিদন আর জায়গা ফাঁকা িছল না। আমােদর তমন ইে ও িছল না আরও একবার জেল নামেত। িফরিত বােট
িফের এলাম হ াভলক জিটেত। সখান থেক িরসেট। ভজা জামা কাপড় যিদও পাে িনেয়িছলাম ওখােনই, িক সারা গােয় তখনও বািল
ভিত। ভােলা কের ান সের িনলাম এেসই। আজ িবেকেল যাব সই ব চিচত রাধানগর িবেচ। বশ উে জনায় ভের আেছ মন।
রাধানগর িবেচ পৗঁেছ িক উে জনা বশ খািনকটা দেম গল। এত ভােলা ভােলা কথা েনিছলাম, এত ভােলা ভােলা িরিভউ পেড়িছলাম,
এমনিক আমার বা বী িনেবিদতাও তার আ ামােনর সামান কেয়কিট ভােলা লাগার িজিনেসর মেধ এিটেক রেখেছ, তাই হয়ত জায়গাটার
থেক ত াশা বেড় গিছল অেনকটা। ততটা িক পলাম না। হেত পাের সটা অিতির িভেড়র কারেণ, বা অন িকছু – িঠক বুিঝিন। িক
িকেসর যন একটা অভাব অনুভূত হল। এই ক'িদেন বািক জায়গা েলা যতটা আপন মেন হেয়িছল, এখােন যন সই আি ক টানটা নই। হয়ত
আমারই অ মতা, িক এই জায়গাটােক আিম িনেজর কের িনেত পারলাম না। তা বেল অবশ এর সৗ যেক ছাট করার কানও অবকাশ
নই। অধচ াকৃিত সকতিটেত সই সাদা আর নীেলর বপরীত । িভড় এড়ােত আিম যথারীিত হাঁটা িদলাম াে র িদেক। সমু ৈসকেত দূর
থেক দেখ মেন হয় ওই অধচে র িঠক কানাটােত পৗঁছেলই সমুে র মেধ চেল যাব। িক সই কাণটা আর কখনই খুঁেজ পাওয়া যায়না!
যাওয়া, আসা সব সারা হেয় গল, সূয এখনও বশ উঁচুেত, কড়া চােখ অিতউ াসী জনগণেক নজের রাখেছ। আিম বসলাম একটা ছাউিনর
তলায়, অিভেষক গল ডাব িকনেত। িঠক এমন সময় চােখ পড়ল – একটা িশমুল গাছ। আগত বসে র বাতা িনেয় দাঁিড়েয় আেছ স, তার লাল
বসেন। এই থম রাধানগরেক ভােলা লাগল, একটা িমি েমর গ যন সই িণক মুহূেত লখা হেয় গল গাপেন।

ডাব খেত খেতই দিখ সুিয পােট নামেছন।
আবার সই মায়ার খলা, সই মায়াবী আেলা,
সই রেঙর নশায় মােতায়ারা চারপাশ। আেরা
একবার আ
হেয় িফের এলাম। কালেকই
চেল যাব এখান থেক। তাই ইে করেছ আরও
একটু ছুঁেয় থাকেত, আরও একটু গ মাখেত।

(আগামী সংখ±ায় সমাপ±)

~

আামােনর তথ± ~ আামােনর আরও ছিব ~

পছে র বই আর গান পেল বাকী পৃিথবীেক আলাদা কের িদেত সময় লােগ না পণা সাহানার। ি য় অবসর
িবেনাদন নানারকম রা া আর হ িশ । ক ীয় সরকােরর সং ৃিত ম ালেয় কমরতা। িনেজর হােত সংসার
গাছােনায় িবেশষ য শীল। মােঝ মােঝই মুি র আনে বিরেয় পড়া কারণ ছাটেবলা থেকই পােয়র তলায়
সেষ।

কমন লাগল :

- select -

ম ত িদেয়েছ ন :
গড় : 0.00

Like One person likes this. Be the first of your friends.

ঘাটিশলার জòল-পাহােড়
তপন পাল

~

ঘাটিশলার তথ± ~ ঘাটিশলার আরও ছিব ~

-১ঘাটিশলা আিম হােমশাই যাই। িক স তা ধু ধু যাওয়া আসা, ধু ােত ভাসা। বাউিড়য়া থেক সকাল দশটা বি েশ ৬৮০০৩ মমু
(Mainline Electric Multiple Unit - শহরতিল ও ামীণ এলাকার জন ভারতীয় রেলর গণপিরবহন ব ব া) ধের, জানালার পােশ
বেস, পুর একটা প ােশ ঘাটিশলা পৗঁছােনা; তারপর িমিনট পেনর দাঁিড়েয়, এপােশর জানালা থেক ওপােশর জানালায় িগেয়, ওই গািড়েতই
িফের আসা। ঘাটিশলা পুর েটা পাঁচ, বাউিড়য়া পাঁচটা উিনশ, গািড়র িমক ৬৮০০৪। তেব এই যা াটা আিম খুব উপেভাগ কির। প ােস ার
গািড়, ভাড়া কম, কানা দােমাদর, দােমাদর, পনারায়ণ পিরেয় খড়গপুর। খড়গপুেরর পর গািড় সব শেন থােম, ানীয় লাকজন ওেঠ নােম,
িভেড়র চির েম বদেল যায়। কেলঘাই কংসাবতী পিরেয় ঝাড় াম। তারপর থেক ভূিচ বদলায়। মািটর রং বদেল লাল। জানালায় সমতল,
বািড়-ঘেরর ওয়ালেপপােরর পিরবেত আেস পাহাড় ও জ ল, কাজলা গাং, ডুলুং নদী পিরেয় িগধিন, কািন মা িল; িনচু াটফম িবলীন হেয়
গেছ িদগে - জ ল টাঁড় পিরেয়। চাকুিলয়া কাকপাড়া ধলভূমগড় পিরেয়ই ঘাটিশলা। তেব ওই আর িক, ক বেল 'যাও যাও'– আমার যাওয়া
তা নয় যাওয়া। ঘাটিশলা শহরিটেক ও তার পািরপাি কেক পাপচে দখা হেয় ওেঠিন মােট। আর এজন বািড়েতও মেধ মেধ গ না নেত
হয়, কারন পু ভূতাি ক এবং ছা াব া থেকই ঘাটিশলার সে তার গাঢ় সখ ।
তাই যখন জানা গল য ২০১৭-র ১০ই মাচ থেক ১২০২১ /১২০২২ হাওড়া-বরািবল-হাওড়া জনশতা ী এ ে স ছমােসর জন
পরী ামূলকভােব ঘাটিশলায় থামেব, যাওয়ার পেথ সকাল নটা তেরায় এবং ফরার পেথ িবেকল পাঁচটা একচি েশ, তখন আমার য কী আন
হল বলার নয়। যাক বাবা, উপরওয়ালা মুখ তুেল চেয়েছন, এবাের আমার ঘাটিশলা দশন হেব। ন ইেয়র দশেকর মাঝামািঝ যখন এই নিট
চালু হয় তখন আিম থাকতাম হাওড়ার দােনশ শখ লেনর এক সরকাির আবাসেন। রলগািড়িটেক দখেত এক সকােল পু েক িনেয় মৗির াম
িগেয়িছলাম, তখন ইিন িছেলন শতা ী; ছ কামরার।
তদনুযায়ী রিববার দাসরা এি ল স ালেবলা হাওড়া। ১২০২১ হাওড়া বরািবল জনশতা ী এ ে স নতুন ঘাঁিটেত ল ায়মান। আঠােরা কামরার
গািড়, ইি ন, এস এল আর, িড ১ থেক িড ১১, িড আর ১, তারপর িস ১ থেক ৪, আবার এস এল আর। এই সে একটু বেল রািখ য কান
রলগািড়র রেক উ ে ণীর কামরা িলর অব ান কাথায় হেব তা িনেয় রল কা ািনর িনিদ নীিত আেছ। দখেত হেব রলগািড়িটর রক
কান জােনর। সই াে উ ে ণীর কামরা িল থাকেব। ১২৮৬০ গীতা লী এ ে স দি ণ-পূব রেলর গািড়, িক তার রকিট পূবতট
রলপেথর, তাই হাওড়া থেক ছাড়ার সময় উ ে িণর কামরা িল সামেনর িদেক থােক। িততুলনায়, ১২৩৪৫ সরাইঘাট বা ১২৩১৩ িশয়ালদহ
রাজধানী পূবেরেলর গািড়, রক িটও পূব রলপেথর, তাই যথা েম হাওড়া বা িশয়ালদহ ছাড়ার সময় উ ে ণীর কামরা িল িপছেনর িদেক
থােক। আর এস এল আর মােন Seating Cum Luggage Rake যােত গাড সােহব থােকন, লােগজ ভ ান থােক বুক হওয়া মালপ িনেয়
যাওয়ার জন , আর িকছুটা জায়গা থােক অসংরি ত মিহলা এবং/ অথবা িতব ীেদর বসার জন । এই কামরা িলেত পাঁচ জাড়া দরজা থােক,
তাই সহেজই গাচরেযাগ । ভারতীয় রেল সাধারণত িত রলগািড়েত িট কের এস এল আর কামরা থােক; একিট ইি েনর পেরই, অপরিট
সবার শেষ।
জীবন ৃিতেত বালক রবী নাথ তাঁর িহমালয় বােসর কথা রন কেরই িলেখেছনঃ 'আমার যৗবনারে এক সময় আমার খয়াল িগয়ািছল আিম
গ র গািড়েত কিরয়া া া রাড ধিরয়া পেশায়ার পয যাইেবা। আমার এই াব কহ অনুেমাদন কেরন নাই এবং ইহােত আপি র
িবষয় অেনক িছেলা। িক ূ আমার িপতােক যখনই বলিছলাম িতিন বিলেলনঃ "এ তা খুব ভাল কথা, রলগািড়েত মণ ক িক মণ বেল।"'
িকি ৎ অ াসি ক হেলও এই সে বিল, িঠক এইরকমটাই আজকাল মেন হয় িবমান মণ সে । দেশ অভ রীণ িবমানভাড়া এখন খুবই
কম,
িবেশেষ বাতানুকুিলত ি তীয় ণীর চেয়ও কম। এর সে সময় সংে েপর ব াপারটােতা আেছই। তাই অিফেসর কােজ অথবা
বড়ােত দূের কাথাও গেল আজকাল িবমােনই যাওয়া হয়। রলগািড়েত গেল দিখ িকভােব সময় ও অিত া দূরে র সে সে
সহযা ীেদর পাশাক-আশাক, মুেখর ভাষা, খাবার দাবার, এমনিক চােয়র ভাঁেড়র আকার ও আকৃিতও বদেল যাে । নতুন নতুন শেন গািড়
থামেছ, উঠেছ সখানকার িবখ াত খাবাররা, বধমােনর সীতােভাগ, মালদার আমস , মেচদার িশ াড়া। ছুট রলগািড়র জানালায় বেস গলা
বািড়েয় না-থামা রলে শেনর নাম পড়েত পড়েত অ ুতদশন নাম পেল হেস ওঠার অিভ তা আমােদর সবােয়রই অ িব র আেছ। কালা
বকরা বা ইব, িস াপুর রাড বা িচ পি , টুং বা ঘুম... রলে শেনর এমন নাম দখেল কার না হািস পায়?
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, নােম িবেলেত (ANGLESEY) একিট রলে শন
আেছ বেল েনিছ; তেব এ জীবেন তা দখা হেয় ওেঠ িন। িবমান মেণ সসব িকছুই নই, শ কের উঠল আর নািমেয় িদল।
রল মােন ধুই েটা লাহার পােতর ওপর িদেয় ছুেট চলা এক গািড় নয়; উপমহােদেশ রল সামািজক গিতর অ দূত। রলব ব া যিদ

সামািজক উ য়েনর catalyst হয়, তেব ঐিতহািসক পার যিট বাঝার জন রল ও বৃহ র সমােজর interface িট বাঝা অতীব জ ির;
বাঝা দরকার িকভােব তারা এেক অপরেক ভািবত কেরিছল ও এেক অপেরর ারা ভািবত হেয়িছেলা। বাঙািলেক ঘুম থেক জািগেয়েছ রল
বলা চেল। সহজ থেক সহজতর হেয়েছ যাগােযাগ রলগািড়েত। শাি লতা দবীর তাই রলপূব সমেয় া ণবািড়য়া থেক গিচহাটায় যেত
লাগেতা আড়াই িদন আর রলগািড় হওয়ায় তা লাগল পাঁচ থেক ছ'ঘ া। িহ ু মুসলমান বষম ভদােভদ দূর কের রল বাঙািলেক এেনিছল
এক সুেতার মালায়। জািতেভদ মেড় মুচেড় ভেঙ িদেয়িছল রলগািড়র কামরা - তাইেতা আঠারবািড় রলে শেন েনর কামরায় ীনীরদচ
চৗধুরী যখন কমলােলবু খেত
কেরন সহযা ী মুসলমােনর সামেন তখন িহ ু যুবেকর বারণ আর "কমলােলবুর জল আেছ সজন
জলচরার িনয়েমর অ ভু ;" তা মােননিন।
আমােদর ( গৗরবােথ ব বচন, নেচৎ এ অভাগা স ী পােব কাথায়?) সংরি ত বাতানুকুল িণর িটিকট। উেঠ বসা গল জানালার ধাের।
যথাসমেয় (ছটা পঁিচেশ) রলগািড় ছাড়ল। পা তুিম, পা জেনর সখা হ, পেথ চলাই সই তা তামায় পাওয়া। যা াপেথর আন গান য গােহ
তাির কে তামাির গান গাওয়া। তা আন গান বড়ই জমজমাট, গািড়িটেত ভ আহােযর বড়ই পািরপাট । ঝালমুিড়, মাচার চপ, িস াড়া, টক
দই, িমি দই, আমদই, ভু ােপাড়া, রসেগা া, স া উইচ, িডম টা , মাখন টা , নরম পানীয়, ফেলর রস..., জগেত আন যে আমার
িনম ণ। িক মানবজীবন ধন আর হল কই? ছাটেবলা থেকই খেত ভালবািস, খাইও। িক স িত দাঁত িনেয় িবড়ি ত। দাঁত তা আর
ৎিপ অথবা ফুসফুেসর মত একিট িট নয়, েন েন বি শিট। িব র আিথক ও শারীিরক ক ীকার কের একিট মরামত করেল পােশর জন
জানান দয়, আিম আিছ। তােক মরামত করেল তার পােশর জন; এভােব িকছুিদন যাওয়ার পর দখা যায় ডা ারবাবুরাও িবগত ৃহ হেয় যান,
ও িকছু না, বয়স হেল তা হেবই একটু। ছা জীবন বা
র কমজীবেনর অেনক পিরিচত ব ু এখনও আমােক মেন রেখেছন খাওয়ার
পিরমােণর জন । তারা এখন আমােক দেখ আ য হন। সিদন কেলেজর পুনিমলেন যখন একিট আইসি ম িদেয় মধ া েভাজন সারলাম,
তাঁেদর অেনেকই আে প করিছেলন। তা স যাকেগ! চি শ পরেল সবারই তা একিট কের পাষা রাগ থােক, আমার নাহয় প া পিরেয়
দাঁত!! তেব কােলােমেঘর অ কােরও তা পািল রখা থােক। দাঁত িনেয় িবড়ি ত হেয় আমার ওজন অেনক কেম গেছ; আর তাইেত আমার
ডা ারবাবু, আ ীয়পিরজনরা খুব খুিশ হেয়েছন।
ি য়া যাগ, পুরী সাঁতরাগািছ, স লপুর হাওড়া, ী জগ াথ, সমরস , িশেরামিণ, ি ল, ইত ািদ নানািবধ রলগািড় পিরেয়, চনা পথ বেয়
অবেশেষ ঘাটিশলা। ঘিড়েত তখন সকাল নটা তর। খড়গপুেরর পর থেকই রলগািড়েত িনরাপ ার আিধক চােখ পড়িছল, ঘাটিশলায়
রলগািড় দাঁড়াবার সে সে তাঁরা তড়াক কের নেম িতিট দরজার মুেখ পিজশন িনেয় দাঁিড়েয় গেলন; আিম ভাবলাম আমােক গাড অব
অনার দওয়ার ব ব া হে বুিঝ। সমু তেলর ১০৩ িমটার উঁচুেত এই শন, িতনেট াটফম, আর েটার কাজ চলেছ। অপরিদেকর াটফেম
বশ িকছু লাক টাটানগর খড়গপুর মমুর জন অেপ ারত আমােদর াটফেম ই ােতর জন ।
-২ঘাটিশলায় পযটন পিরকাঠােমার অব া ভয়াবহ। শেন গািড়ভাড়া পাওয়া গলনা; বাতানুকূল গািড় তা দূর ান। অগত া এক অিতকায় অেটা।
আমার অভ াস আেছ কাথাও বড়ােত গেল হােটল থেক কাড চেয় চেয় আনা, এবাের ছ'টা হােটেল চ া কের মা একটায় কাড পাওয়া
গল, তাও সটা বছেরর পুরেনা; ঘরভাড়া ইিতমেধ বেড় গেছ অেনকখািন। বািকরা তা কাড চাই েন আকাশ থেক পড়ল; কন? কাড কী
হেব? ঘর লাগেল বলুন! হােটল িলেত হােটলসুলভ ঝাঁ-চকচেক ভাবটাই নই; গর বািড়র আটেপৗের ধূিলমিলনতা মাখা তার সবাে ।
পুেরর খাওয়া যা জুটেলা সিট আিম বেল খেত পারলাম, আপনারা হেল পারেতন না। তবু, তবুও... ঘাটিশলা আমার খুব ভাল লেগেছ। কন
জােনন? সখােন আর কউ নই বেল। যখােন যাি , আিমই সখােন একতম পযটক। বাঙািল পযটেকর দল কা াও নই, কউ টখা খেয়
থুথু ফলেছনা; কউ উৈ ঃ ের গান নেছনা, চঁিচেয় কথা বলেছনা, কউ অেটাওয়ালার সে ঝগড়া করেছনা। আহা! কী য শাি !
থম িবরিত সুবণেরখা িরভারপেয় । পাথর
জেগ উেঠেছ, এই এি েল জল কম। তার মেধ ই
চুর নারীপু ষ ানরত। শহের জলাভাব,
লাকজন গািড়, ি চ যান িনেয় চেল এেসেছন
রিববাের ান সারেত। সখােন দাঁড়ােনা গল না,
ফরার পেথ ছিড়েয় িছিটেয় ম ম ইঁদারা,
রাজবািড়, রণিকনী কালীমি র। পুেজা চলেছ,
বিলর ব ব া আেছ; এবং বিলর পাঁঠা িল
কালীঘােটর সহভাগ শালীেদর মত কােলা নয়,
পাটিকেল বা বাদািম। সখােনও দাঁড়ােনা গল না;
দাঁত িনেয় িবড়ি ত হেয় ই ক বিল- ত আ হ
হািরেয়িছ। অগত া রামকৃ িমশন। দখা গল
তীথ ান না হেলও বা ািলর সব া সখােন
সেগৗরেব উপি ত; রামকৃ িমশন, ভারত
সবা ম সংঘ, বাবা লাকনাথ... ।
অপুর পথ বেয় গৗরীকু , িবভূিতভূষণ
বে াপাধ ােয়র (১২ সে র, ১৮৯৪ - ১
নেভ র ১৯৫০) ভ াসন। ১৯১৯ সােল গিল
জলার জাি পাড়ায় ারকানাথ হাই ুেল তৃতীয়
িণেত পড়ার সময় বিসরহােটর মা ার কালীভূষণ মুেখাপাখ ােয়র কন া গৗরী দবীর সে তাঁর িবেয় হয়। িবেয়র এক বছর পরই গৗরী দবী
কেলরায় মারা যান। অেনক পের ১৩৪৭ সােলর ১৭ অ হায়ণ (ইংেরিজ ৩ িডেস র, ১৯৪০) তািরেখ ফিরদপুর জলার ছয়গাঁও িনবাসী
ষাড়শীকা চে াপাধ ােয়র মেয় রমা দবীেক িবেয় কেরন বয়েসর িবপুল ব বধান সে ও। তাঁেদর পু তারাদাসবাবু শ ামনগের আমােদর ুেল
স েরর দশেকর ি তীয়ােধ িকছুিদন িশ কতা কেরিছেলন। উনিবংশ শতা ী ও তার অব বিহত পরবতী যুেগর বাংলার এ এক অ ুত েহিলকা।
য সেলি িটেদর ততটা সামািজক পিরশীলন িছল না, িছল না মমসােহব অথবা িনেদনপে িব ষী পবতী ী অথবা বা বী, তারা কউই
কলকাতার অিভজাত সমােজ কে পান িন; চেল যেত হেয়েছ দূের। শরৎবাবু দউলিট িগেয় িন ৃিত পেয়িছেলন; িবদ াসাগর মশাই অথবা
িবভূিতবাবুেক শাি ও সা না খুঁজেত হেয়েছ আিদবাসীসে ।
সখান থেক রাতেমাহনা। সুবণেরখার তীের এক উ ু
া র যখােন জ াৎ া নািক জানািকর মত িচকিমকায়। এখােনও জল কম। পাথর
জেগ উেঠেছ। এবং যথারীিত নারীপু ষ ানরত। চারিদেক বিচ ময় পাথর ছড়ােনা। ওই পাথেরই নািক জ াৎ া পেড় িঝকিমক কের!

কৗতূহল হল, একিট পাথর কুিড়েয় িনেয়
কলকাতায় এেস এক ভূতাি কেক দখালাম।
িতিন বলেলন micaschist, এেত অ আেছ,
তাই জ াৎ া পেড় িঝকিমক কের। সে হভ ন
হল, িক ঃখ রেয়ই গল। এখন ঘাটিশলার যা
পিরি িত তােত নািক কউই রােত শহেরর
বাইের ওই চের যেত সাহস করেছন না। তেব
মন ে দেখ িনলাম ওই িব ৃত া ের, নীেচ
জল আর ওপের আকাশেক রেখ, ছড়ােনা
পাথের জ াৎ া কতখািন মায়া বুেন িদেত পাের।
সখান থেক শহর পিরেয় অগণন িটলা আর
জ ল পার হেয় বাসােডরা াম। সারা রা া
আমার পেথ পেথ পাথর ছড়ােনা। অেটা আর
যােব না, এখান থেক আিদবাসী গাইড িনেয়
চড়াই পেথ জ ল িচের আধঘ া হাঁটেল
ধারািগির জল পাত। বষীয়ান আিদবাসী
গাইডিট সকাল থেকই ম য়ামাতাল, সে েহ
ডেক বলেলন, ' রােদ পুেড় এেসিছস, আেগ ইঁদারার হজিম জল খা! তার বয়স কত র?' বললাম ষাট, আটা যিদ না বােঝ! েন স বলল,
তার বয়স আিশ। িব াস হল না। তেব স সাবধান কের িদল, কাল রােতও হািত বিরেয়িছল। হািতর মুেখামুিখ পড়েল কী করেত হেব তাও স
িবমানবািলকােদর িসিকউিরিট ি েলর মত পািখ পড়া কের বুিঝেয় িদল, ঝাঁপ িদেয় পােশ সের যেত হেব, কান েমই হািতর যা াপেথ থাকা
চলেব না। েন অপার িন ৃহতায় আিম হাসলাম; িবমানবািলকােদর অ ভি আিম কানিদন দিখ না, বকবকািন িন না। আিম িঠকই কের
িনেয়িছ য িকছু হেল িসেটই বেস থাকব, যা হওয়ার হাক। যিদন থেক আমার পু চাকিরেত ঢুেকেছ সিদন থেক আিম সার সত বুেঝ গিছ,
য আমার মৃতু কােরােক িবড়ি ত িব ত করেব না। তারপর পৗ ীিট আসেত ফর বঁেচ থাকার ইে হয় বেট, তেব ক না জােন য আমরা
এমনই এেস ভেস যাই –. আেলার মতন, হািসর মতন, কুসুমগ রািশর মতন, হাওয়ার মতন, নশার মতন, ঢউেয়র মতন ভেস যাই।
তেব হাঁটাপথিট ভাির উপেভাগ করলাম।
বন িতময় অরণ িচের, িদেনর বলােতও
অিব া িঝঁিঝঁর ডাক নেত নেত চড়াই পেথ
যাওয়া। ঝােপর িভতর িদেয় নীচু হেয় উেড় যায়
বউ কথা কও (Black hooded Oriole,
Orilus xanthornus), শ ামা (Whiterumped shama , Copsychus
malabaricus)। িবগত রাি র নাদা নাদা
হািতর টাটকা পুরীষ পিরেয়, এক পাথুের
অবয়েবর সামেন। ীে জল নই, তেব বাঝা
গল বষায় জায়গািটর প খােল, জল আছেড়
পেড় ায় পঁিচশ িতিরশ ফুট ওপর থেক।
পােয়র কােছ একিট কুে র মত, তাইেত িকি ৎ
জল; শানা গল সিট বছরভরই থােক। গােছর
ছায়ায় ঘরা জায়গা, রাদ খুব একটা আেস না,
স াঁতেসঁেত ভাব, জাপিত উেড় বড়াে শেয়
শেয়, কমন মরমন (Papilio polytes)
জািতর, পু ষ আেছ, আর ওই জািতর ীর িতনিট বণ িবন াসই (polymorphic), Cyrus, Romulus ও Stichius। অরণ , পাথর,
জল, স াঁতেসঁেত ভাব, এইসব দেখ এক জািতর জেন মন কমন করেত লাগেলা; এইই তা তােদর াভািবক আবাস, সই যারা বুেক হঁেট
চেল। কাবরা গাে র সাপ এখােন না থাকাটাই আ েযর!
কুে র পােশ অবধািরত মি র, িস ুরেলপা চৗেকা পাথর, ধমরােজর পাড়ামািটর ঘাড়া িট। গ য়া পরা এক সাধু। িতিন ঘুরঘুর করিছেলন
তার মি র িনমােণর
িনেয়। কৗতূহলবেশ তাঁর আ ানায় উঁিক িদেতই দখা গল িঠক যা ভেবিছ তাই; ডগাবাঁকা একিট লািঠ। চেপ ধরেত
ীকার করেলন গাখেরা (Spectacled cobra , Naja naja) সখােন আেছ, এমনিক মেধ মেধ শ চূেড়রও (King cobra ,
Ophiophagus hannah) দখা মেল। সখান থেক িফের, বু ি লক। চার িদেক পাহাড়, মােঝ জলাধার,
কের হাওয়া, জেলর
কাছাকািছ বেল গরমও বশ কম। চারপােশ কউ কাথাও নই। িকছু ণ বেস রইলাম, তারপর শহের।
মধ া েভাজন। জাতীয় সড়ক চওড়া হে , পিথপা
হােটল সব ভাঙা পেড়েছ। সের এেস তারা কায়ে েশ িদন কাটাে । রা ার কাজ শষ
হেল আবার সািজেয় িছেয় বসেব। তারপর জাতীয় সড়েকর গােয়ই ফুলডুংির িটলা, ঝরাপাতা মািড়েয় ঘুের ঘুের টেঙ ওঠা। কেনা পাতায়
খড়খড় শ তুেল রা া পরি েলন এক সপেদবতা। থেম ভেবিছলাম দাঁড়াশ। িক ইিন দাঁড়ােশর মত সাজা পেথর পিথক নন, ইিন চেলন
এঁেকেবঁেক (Lateral Undulation locomotion)। খুঁিটেয় দেখ িনি ত হলাম, ইিন খতেমেট (Banded Racer; Argyrogena
fasciolata)। এই জািতিট আমার চেয়ও ভাগা। িনিবষ হওয়া সে ও ইিন িকি ত আ াসী এবং ফণা আেছ; তাই অেনেকই এনােক
গাখেরার সে িলেয় ফেলন ও িপিটেয় মােরন। ইিন কেনা জায়গায় থাকেত ও ইঁ র খেত বড়ই ভােলাবােসন।
সখান থেক গালুিড বাঁধ সুবণেরখার ওপর। জল অ , ছিড়েয় িছিটেয় পাথর। িবেকেলর রা ুর পেড় জল িচকিচক করেছ, দখা যাে জেলর
নীেচর পাথেরর র; কুেচা মােছর দল খলা করেছ, লাক মাছ ধরেছ। জেল পানেকৗিড় , ডাটার, িলটল ব, জেলর পােশর পাথের প হরন,
ইে ট আর খ েনর মলা। দূের িগিররািজনীলা। ফরার পেথ ম িলয়ায় ীমদ িবনয় দাস বাবািজর ' াচীন' রণিকনী মি র। রণিকনীর মূল
মি রিট য েগাড়ায়।

-৩ঘুেরিফের সই শেনই। তখন ঘিড়েত পাঁচটা।
ফরা সই বরািবল হাওড়া জনশতা ী
এ ে েসই। িব ৃত াটফম জনহীন, ধু এক
ন ের িকছু লাক খড়গপুর টাটানগর মমুর জন
অেপ ারত। তুমুল আওয়াজ তুেল গীতা লী
চেল গল, তারপর গল মমু। স চেল যেতই
শনিট ঘুিমেয় পড়ল। সূয ঢলল, বলা গড়াল,
গােছরা আে ািলত; উ মধ াে র পর িকি ৎ
শীতল অপরা । আিম াটফেমর বে ল া
হলাম। দূর থেক ভেস এল মাঘেরেবর
আজােনর ডাক। অলস িবকাল, জগত সংসাের
কােরা কানও তাড়া নই; জীবন গড়ায়
িঢেমতােল; ধু অিব া সহাস কের চেল যায়
সতত চলমান মালগািড়রা।
িকি ৎ িবলে র রলগািড়র সংরি ত বাতানুকুেল
উেঠই ঘুম। বয়স হেল িন অেনেকরই ঘুম কেম
যায়, আমার িক বাড়েছ। হঠাৎ ঘুম ভাঙল, 'সব
িকছুর জন ম দায়ী।' িপছন থেক উে িজত
কে ভেস এল - এক মেয়র ক র। চমেক
উেঠ িফের তাকালাম। রলগািড়র এই উ ল
আেলায় মামবািত ালাল ক!! েন কক
কাটেত িগেয় বাধহয় মােমর আ েন হাত পুিড়েয়
ফেলেছ!! ভাল কের খয়াল করেত িগেয়
বুঝলাম, ব াকেডেটড হেয় িগেয়িছ, বয়স হেয়
গেছ আমার। মামবািত নয়, 'ম ', মা জননী।
মা। আ া, এই ম আর মােয়র কােলর উ তার
কােনা পাথক আেছ িক? ব ন মায়া ভালবাসায়?
পাথক তা থাকার কথা নয়। তবু কন আিম
ভাবিছ আেছ?
ান হেয় দেখিছ িকেশারী মােক; আমার
বাউ ুেল বাপ তখন দেশর বাইের। আমরা মামার
বািড়; জনা িতিরেশক লাক, গ , ছাগল, হাঁস,
মুরিগ, িটয়াপািখ, ধান স করার আর ময়লা
জামাকাপড় ভািট করার ম লাহার কড়াই ও
ভূমধ ে ািথত উনান; এইসব িনেয় িদিদমার ভরা
সংসার। আিম ও আমার মা জেনই সখােন
কা াবা ার দলভু ; মােক জন বেল না ভেব খলার সািথ ভেবই বড় হেয়িছ। ব ত মােক তুই বলাটা য শাভন নয় সটা বুেঝ অভ াস
বদেলিছ অেনক দিরেত, পেনর ষাল বছর বয়েস। তবু তা কখনও মার ওপর চাটপাট করার সাহস হয়িন, এই অিত া আটাে ও নয়। সটা
িক শাসেনর ফল, নািক আমােদর ভাবটাই অমনতর! ভাবা দরকার!
সাঁতরাগািছ নটা কুিড়।
পিরিশ শাি লতা রায় ১৩০০ সেনর ২৩ শ মাঘ ীহ শহেরর একিট িশি ত পিরবাের জ হণ কেরন। তাঁর আ জীবনী কািশত হয় ১৯৬৭ নাগাদ। িতিন িট
িব যু ই দেখেছন । জে র পর িতিন তাঁর বাবার বািড় া ণবািড়য়া চেল আেসন। তাঁর িপতা সখােন একজন উিকল িছেলন। তাঁর রবািড় িছল িকেশারগে র
গিচহাটায় । া ণবািড়য়া বাংলােদেশর একিট জলা। আর গিচহাটা হল িকেশারগে র একিট াম। া ণবািড়য়া ও গিচহাটার মধ বতী দূর আিম সিঠক জািন
না।
নীরদচ

চৗধুরী বণনািট তাঁর "আমার দেবা র স ি " ে পােবন।

কৃত তা তথ িদেয় সহায়তা কেরেছন বাংলােদিশ রল ব ু জনাব মাকসু ল আলম (ময়মনিসংহ) ও জনাব মাহবুব কিবর িমলন (ঢাকা); এবং ONGCর ভূতাি ক ীমান
তিড় ান পাল (কারাই াল)।

~

ঘাটিশলার তথ± ~ ঘাটিশলার আরও ছিব ~

পি মব সরকােরর অিডট ও অ াকাউ স িবভােগর কমী তপন পাল বাে ন াচারাল িহি
সাসাইিট এবং ইি য়ান রলওেয় ফ ান ােবর সদস । ভােলাবােসন বড়ােত আর ছিব
তুলেত। 'আমােদর ছুিট'-র জন ই তাঁর কলম ধরা।

কমন লাগল :

- select -

ম ত িদেয়েছ ন :
গড় : 0.00

আপনার ম ব জানােত ি ক ক ন
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= 'আমােদর ছু ' বাংলা আ. জাল মণপি কায় আপনােক াগ

পলকাটা িহের – ওরছা
অিভিজৎ চ±াটাজী

~

ওরছার তথ± ~ ওরছার আরও ছিব ~

ঢউেখলােনা মাঠ এখন পাহািড়, িব পবেতর রাজ । মধ েদেশর মেধ িদেয় ঘুের বড়ােনার মজা হল মানুেষর িভড় নই, শহের লাক বিশ,
িক ােম-গে নই বলেলই চেল! ফেল িনি ে াকৃিতক সৗ েযর িত মন দওয়া যায়।
৪৪নং জাতীয় সড়ক থেক ডানিদেক যেত শহেরর গালমাল উেব গল, যন অন জগেত ঢুকলাম। িকছু ণ আগাছাভরা খালা মােঠর পর,
পাথেরর ফটক দখা িদেত লাগল, ওরছার রামা -এর আভাস পলাম। গট েলা ভারী নয়, ভেঙ পেড়েছ বেট, িক গালািপ পাথেরর এই
ভাঙা গট দখেলই মন হালকা হেয় যায়, ওরছার লােকরা বেল 'শাহী দরওয়াজা' (Royal Gate)।
একটু দাঁড়ালাম! িনঃ াস নব বেল আর কী! মেন হল দূর থেক পদী সংগীেতর আওয়াজ ভেস আসেছ, গলাটা চনা, গহরজান। গহরজােনর
ক র!
গহরজান তখন িবখ াত গািয়কা, মহারাজ ভবানী িসংহ বাহা র একবার গহরজানেক 'দািতয়া–ওরছা'- ত অনু ান করার আম ণ জানােলন,
দিনক 'হাজার টাকা পাির িমেকর িবিনমেয়। সময়টা ঊনিবংশ শতা ীর মাঝামািঝ, স ীত িনয়ায় শীেষ থাকা গওহর, সামান এক দশীয়
রাজার রােজ অনু ান করেবন! ত াখ ান করেলন। রাজাও ছাড়েবন না, যুবরােজর রাজ ািভেষেকর অনু ানটাই তা মািট হেয় যােব তাহেল।
অবেশেষ মহারাজ ভবানী িসংহ বাহা র সমথ হেলন গওহরেক রািজ করােত। গওহর এেলন দািতয়া–ওরছা- ত, সে একেশা এগার জেনর দল,
দশ জন ধাপা, চারজন নািপত, কুিড়জন িখদমদগার বা আরদািল, পাঁচজন দাসী, পাঁচটা ঘাড়া, পাঁচজন সিহস, আর বািকরা হল গওহেরর
বাজনদার, পচচার স ী এমন অেনেক। হেব নাই বা কন, গওহর তা বড়ােলর িবেয় দন দিনক বােরা হাজার টাকা খরচা কের! এিদেক চার
িদন, পাঁচ িদন, এক স াহ হেত চলল - মহারাজা িক গওহরেক ডােকন না গান গাইবার জন ! িক িতিদন হাজার টাকা পাির িমক ও
উপহার পাঠােত ভুলেছন না। গহরজান একিদন লুিকেয় রাজার সে দখা কের িনেজর ভুল বুঝেত পারেলন। ওইরকেমর দাি কতা তাঁর মেতা
িশ ীেক মানায় না। শানা যায় গহরজান এরপর তার জীবেনর
অনু ান কেরন এই "দািতয়া-ওরছা" ত।
অিভিমতা, মােন আমার মেয় বেল উঠল, 'বাবা দাঁিড়েয় পড়েল য, কী ভাবেছা? চল এেগাই।'
একটু এিগেয় বাঁ িদেক চােখ পড়ল আথাপুলা (Athapula) ি জ। াইভার বলল, এই রা া চেল িগেয়েছ রাজমহল ও জাহা ীর মহল-এর
িদেক।
এবাের আমার ী সুিমতার এেকর পর এক
– 'এখােন তা কােনা গাইড দখিছ না! কাথায় কাথায় ঘুরব? কী কী দখব? তুিম িকছু জােনা
নািক?'
আমার হেয় অিভিমতাই উ র িদল, 'বাবােক তা মেন হে ইিতহােসর জগেত ঢুেক পেড়েছ।'
বলেত
করলাম - ওরছা-র দখার জায়গােক চার ভােগ ভাগ করা যায় ১) াসাদ অংশ - জাহা ীর মহল, রাজমহল, িশসমহল আর রাই পরভীন মহল। ২) রামরাজা াসাদ অংশ - রামরাজা মি র, চতুভূজ মি র,
িদনমান হরদয়াল প ােলস, শাওন ভােদা। ৩) ল ী নারায়ণ মি র ও সু র মহল। ৪) বেতায়া নদীর ধাের ছ ী - এখান থেক সূযাে র দৃশ
অসাধারণ। 'ওরছা' কথাটার মােন হল হল 'লুেকােনা', পুেরা শহরটাই লুিকেয় আেছ বেতায়া নদীর কােল, চারিদেক জীণ পাহাড় আর মাথােতালা
জ ল িঘের আেছ ওরছােক।
১৫৩১-১৭৮৩ ি া পয সম বুে লখে র রাজধানী িছল ওরছা। রাজা
তাপ িসংেহর হাত ধের ১৫০১ সােল এই শহর গেড় ওেঠ।
ায় সােড় চারেশা বছর তাঁর বংশধেররা ওরছা শাসন কেরন। ১৯৫০ সােল মহারাজা ি তীয় বীর িসং দও-র সময় ওরছা ি িটশ ভারতবেষর
অ ভু হয়। এর মািটেত, িতিট পাথের, িতিট ইেট ইিতহােসর গ লেগ আেছ। ভাবেলই শরীর রামাি ত হেয় ওেঠ।
দূর থেক ক ার চওড়া দওয়াল দখা িদল, পিরখার ওপর ছা ি জ পিরেয় গািড় পাহােড় উঠেছ, পােশ পাথেরর পাঁিচল, আরও কেয়কটা
বাঁক পিরেয়, বড় চাতােল এেস গািড় থামল।
বাঁিদেক রাজমহল, ডানিদেক জাহা ীর মহল, মাঝখােন িশসমহল - এখন মধ েদশ টু িরজেমর হিরেটজ হােটল হেয়েছ।
মেয়েক বললাম, দখ, পছেনর ঢাল, জ েল িমেশেছ, ওিদেক হয়েতা কাথাও বেয় যাে বেতায়া নদী! দখা হেব িন য়! খুব ইে িছল এই
পিরেবেশ থাকার, তার মা তা আর হিরেটজ হােটেল থাকেব না! সে সে সুিমতা বেল উঠল, 'তুিম থাকেল না কন? আিম থাকব না
বেলিছলাম এই তা!' অিভিমতা মধ তা কের আমােক খািনক সা নার সুেরই বলল, 'িশসমহেলর কােচর দয়াল, স
আর ' হিরেটজ
লুক', ব াপারটা খারাপ হত না?'
অতঃপর হাঁটেত হাঁটেত আবার ইিতহােসর কািহিনেত িফির - ১৬শ শতা ীর থেক ওরছার ইিতহাস এক রামা কর বাঁক নয়। স সময় আ া
মুঘলশি র ক , সখানকার ঘটনার সে জুেড় যায় ওরছা। দাি ণােত স াট আকবর িবেশষ সুিবধা করেত পারেছন না! খাে েসর সুলতান
আকবরেক সাহায করেত রািজ নন! িফের িগেয়েছন বুরহানপুর েগ। কেয়কমাস পের আবার আকবর দাি ণাত অিভযােন বেরােলন। এিদেক
ছেল সিলম আনারকিলর েম পেড়েছন, জাঁহাপনা মােটই খুিশ নন! উপেদ া আবুল ফজল আকবরেক পরামশ িদেলন উ রািধকার থেক

সিলমেক বাদ দওয়ার! ১৬০০ সােলর মাঝামািঝ সমেয় সিলম বাবার িব ে িবে াহ ঘাষণা করেলন। আ া দখেলর চ া কের, ব থ হেয়
এলাহাবােদ এেলন। আবুল ফজেলর পরামেশর কথা সিলেমর কােন িগেয়িছল। ১৬০২ ি াে আবুল ফজেলর সে সন বািহনী পাঠােলন
আকবর, উে শ পু সিলেমর িবে াহ দমন। বেদৗিন হেয় বািহনীর যাওয়ার কথা। এই সময় ওরছার রাজা মধুকর শােহর পু বীর িসং জুেদও
বেদৗিন-র সামিরক ধান, সিলম তাঁেক আবুল ফজেলর বািহনীেক আ মণ করার অনুেরাধ জানােলন,বীর িসং জুেদও ধু আ মণ করেলন তা
নয়, আবুল ফজেলর 'মাথা' কেট সিলেমর কােছ পািঠেয় িদেলন! সই থেক জেনর ব ু হয়। ১৬০৫ ি াে আকবেরর মৃতু র পর, সিলম
হেলন স াট জাহা ীর! আর ওরই িকছুকাল আেগ ১৫৯২ সােল ওরছার রাজা হন বীর িসং জুেদও। তির করেত
করেলন জাহা ীর মহল,
িছল ব ু জাহা ীর একিদন িদি র স াট হেবন ও এখােন এেস থাকেবন। জাহা ীর স াট হেলন, কথা রেখিছেলন ব ুর অনুেরােধর,
এেসিছেলন ওরছার জাহা ীর মহেল, িছেলন এক রাত!
ভাবেত রামা হি ল, আজ যখােন দাঁিড়েয়, সখােন
একিদন এেসিছেলন ভারেতর স াট জাহা ীর!!
মেয়েক িজ াসা করলাম, কী ি ল হে না!
অিভিমতা
করল, 'আ া বাবা, গহরজান যখন
এেসিছেলন, তখন িক উিন এখােনই িছেলন?' এই
স ে ইিতহােস িকছু পাইিন, েনিছ, ওরছার কানও
িবলাসব ল াসােদ রাখা হেয়িছল।
কেয়কতলা িনেয় জাহা ীেরর াসাদ, অসংখ ঘর আর
িসঁিড়, ওই খাড়া িসঁিড় ওঠা সহজ না হেলও, ওঠানামার
িক একটা মজা আেছ। িক এবার কন ার মােয়র
গলায় আত , 'অত িসঁিড় কী কের ভাঙব, হাঁটুর ব থাটা
ব ভাগাে য!'
সা না িদেয় বললাম, এই াসাদ িক আধুিনক
াসােদর মেতা নয়, ঘেরর ভতের দখার িকছু না
থাকেলও ঘর থেক ঘের, ঘুরেত ঘুরেত, াসােদর এক
িনজ পিরেবেশর স ান পাওয়া যায়। ঘর েলা বড় না
হেলও অেনক জানলা, আেলা হাওয়ার অভাব নই!
ভতেরর মহেল গ ুজ, বারা া আর ছ ীর ছড়াছিড়।
আসেল জাহা ীর মহল ধীের সুে দখার জায়গা, এখানকার বাতােস অ ুত এক ম ািজক আেছ। ধরেত সময় লােগ িক সই জা উপেভাগ
করার মত।
আবার ইিতহােস িফির। ১৬৩৫ ি া , ওরছার তৎকালীন মহারাজ জুঝড় িসং, অ াহ করেলন তৎকালীন মুঘল স াট শাহজাহােনর আেদশ,
স াট পাঠােলন তাঁর পু আওর েজবেক। জুঝড় িসংেক হািরেয় ওরছার রাজা করেলন দবী িসংেক! এই জাহা ীর মহেলই আওর েজব মুঘল
পতাকা ওড়ােলন! কেয়কটা বছেরর মেধ ই মুঘলেদর সে ওরছার সখ তা, শ তােত পিরবতন হেয় গল! ইিতহােসর পাতা কখন য কী ভােব
পা ায়, কই বা বলেত পাের! মহারাজ জুঝড় িসং িছেলন হরেদৗল িসং-এর ভাই। সই লালা হরেদৗল, যাঁর রিচত লাকগীিত এখনও সারা
বুে লখে ছিড়েয় আেছ। ওরছার ােম ােম ঘুরেল আজও শানা যায় তাঁর গান - স এক অন ইিতহাস।
একটা জানলার ধাের িগেয় একটু বসলাম। বাইের তািকেয় মু হই - শাি আর সৗ েযর এমন িমলন! বুে লখে র ওই ঢউ খলােনা া র,
আর তার সে ইত তঃ ছিড়েয় িছিটেয় থাকা বেনর সরল সৗ য - িমেল িমেশ একাকার।
জা বেল যন িফের গলাম অতীেত - মেন হয়, ওই
তা! ওই তা! বুে লখে র সন রা চেলেছ ঘাড়া
ছুিটেয়, আর চঁিচেয় বলেছ, "জয় বুে লও! জয়
বুে লও! জয় বুে লও!" জাহা ীর মহেলর চাতােল
এেস দাঁড়ালাম - এখােনই তা নতকীরা জাহা ীরনূরজাহােনর মেনার ন করেতন, চাখ ব কের
ফললাম, কােন ভেস এল যন নতকীর পােয়র
নুপুেরর িরিনিরিন শ !!
িশসমহেলর পােশ য াসাদটা আেছ, তার নাম
রাজমহল। ওরছা শহর িত া কেরন রাজা
তাপ
িসং। সময়টা ১৫০১ সাল। ১৫৩১ ি াে িতিন
রাজমহল তিরর কাজ
করেলও শষ কের যেত
পােরনিন। ওরছার অন তম
রাজা মধুকর শাহ-এর
আমেল এই মহেলর কাজ শষ হয়। তেব জাহা ীর
মহল ও রাজমহেলর াপত রীিতেত বশ ফারাক
আেছ। খয়াল করেল দখা যায়, রাজমহেল কােনা
গ ুজ নই। বাঝাই যায় য এই াসাদ জাহা ীর
মহেলর অেনক আেগ তির হেয়িছল। রাজমহেলর
ধান আকষণ রাজা আর রািন মহেলর ে া। দখা যায় নানা রেঙ আঁকা বুে িল দওয়াল িচ । রাজা মধুকর িছেলন কৃে র ভ , তাঁর ঘেরর
দওয়ােল রেয়েছ কৃে র জীবেনর িবিভ কািহিনর ছিব। অন িদেক রািন গেণশ কুমারী রামভ , ফেল তাঁর ঘের রামায়েণর গে দওয়াল
ভরা।
এিগেয় চললাম াসােদর দরবার-ই-আম আর দরবার-ই-খাস দখেত। "দরবার-ই-খাস" হল খাস অথাৎ িবেশষ ক - ম ী-আমলার সে
রাজার ব াি গত আলাপ-আেলাচনার জন , আর "দরবার-ই-আম" মােন রাজা যখােন সাধারণ মানুষ আমজনতার সে দখা করেতন। গাইড
বলেলন, 'সােহব, ওই য দওয়ান-ই-আম-এর ওেপন জটা দখেছন, ওখােন রাজনতকীরা নাচেতন। গােনর জলসা বসত এখােন। এখন এম
িপ টু িরজেমর লাইট অ া সাউ শা হয়।' রাজমহেলর দওয়াল ঘঁেষ য রা াটা পূবিদেক এিগেয়েছ, চললাম সিদেক। চােখ পড়ল বাঁিদেক

িকছু পুরেনা বািড়র ংসাবেশষ, ও েলা নািক িছল
মহারাজােদর হামাম। আর বাগান আর ফায়ারা পিরেয়
চােখ পড়ল একটা দাতলা াসাদ, ওর নাম রাই
পরভীন মহল। ওই াসাদেক িঘের রেয়েছ এক উ ল
ইিতহাস আর েমর গ ! আসেল সম বুে লখে ই
েমর নানা কািহিন ছিড়েয় আেছ। গায়ািলয়েরর
জরী মহেলর রানী মৃগনয়নী আর রাজা মান িসং-এর
মেধ । আর ওরছােত রাজা ই িজেতর সে রাই
পরভীন-এর। দওয়ােল কান পাতেল শানা যায়, ক
যন িফসিফস কের বলেছ - "ও আমার রানী পরভীন,/
তামার সৗ য যন, ভগবােনর সুগ !/ এ যন গ ও
শয়তােনর মেধ সতু,/ তামার মুেখর শ , যন গ ার
জল।"
রাই পরভীন মহেলর িদেক এেগােত থাকলাম। রাই
পরভীন িছেলন সুদ নৃত িশ ী, গািয়কা, কিব ও
অস ব সু রী। ঘাড়া চালনােতও খুব দ িছেলন।
১৫৬০ সাল, মহারাজ মধুকর শাহ-এর পু যুবরাজ
ই িজৎ েম পড়েলন রাই পরভীন-এর। যুবরাজ গেড়
তুলেলন রাই পরভীন মহল। গান- ম, আর নূপুেরর
িরিনিঝিনেত ভেস যেত লাগল এই াসাদ! সারা ভারেত ছিড়েয় পেড়েছ রাই পরভীন-এর খ ািত! েমর আকােশ মেঘর আনােগানা
হল!
স াট আকবেরর কােন গল রাই পরভীন-এর সৗ েযর কথা। বাদশাহ তাঁেক দখেত চাইেলন, ছুেট এল মুঘল দূত রাজা মধুকর শাহ-এর
দরবাের। রাই পরভীনেক পাঠােত হেব মুঘল দরবাের! ই িজৎ কী কের মেন নেবন তাঁর ি য় রাই পরভীনেক অন পু েষর কােছ পাঠােনার
কথা! হাক না িতিন িদি র বাদশাহ! অ াহ করেলন বাদশােহর অনুেরাধ! স াট েপ লাল! এত সাহস! এক কািট টাকা জিরমানা করেলন!
অিন া সে ও ই িজৎ রাই পরভীনেক পাঠােলন আ ােত। রাই পরভীন মহেলর দওয়াল জুেড় রেয়েছ রাই পরভীন আর ঘাড়ার িপেঠ সওয়াির
যুবরাজ ই িজেতর পূণ মুরাল, বুে িল িশে র এক চরম িনদশন, যা সারা ওরছােত আর কাথাও নই।
স াট আকবর তা এিদেক রাই পরভীেনর সৗ েয মু হেয় েম পড়েলন। িদন কােট, রাই পরভীন িফরেত পারেছন না। মন খারাপ হয়।
শেষ আকবরেক 'লাইন িলেখ পাঠােলন, যার অথ - আপিন সারা িনয়ার বাদশাহ, আমার ধা মাজনা করেবন, কাক ,শকুন আর িভখাির
অেন র খাওয়ােত ভাগ বসায়, সারা িনয়ার বাদশার িক সই আচরণ সােজ! - স াট প পাঠ রাই পরভীনেক ওরছা পািঠেয় িদেলন। মহেল
আরও িকছু ণ কাটালাম। ঘর েলা িবিভ তলায়, ঝুলবারা ায় গােছর ডাল, দওয়ােলর ছিব, সব িমিলেয় এক মেনারম পিরেবশ।
ওরছায় সৗেধর বাতাবরেণর ি ল ভােবর সে আ য সাযুজ আেছ আেশপােশর বন পিরেবেশর। সব িমেল এমন এক মাধুয সৃি হয় যার
অনুভব অ ীকার কিঠন।
রাই পরভীন মহল থেক বিরেয় রা া ধের আরও এেগােল াচীন িশব মি র, পির ার জনশূন রা া, শা , দওয়ােল হলেদ আর খেয়ির রং
িদেয় বুে িল ছিব আঁকা। চেলিছ শহর থেক একটু দূের ল ীনারায়ণ মি র দখেত। ওরছা শহর পােয় হঁেট ঘুরেল, তেবই তার িঠক মাদকতা
অনুভব করা যায়। পৗঁছলাম ল ীনারায়ণ মি ের। রাজা বীর িসং-এর আমেল এিট তির হয়। গ ও মি েরর িম ণ বলা চেল। বুে িল
াপেত র একিট অনন িনদশন। চুন, পাথর আর ইট িদেয় তির এই মি ের, কামান রাখার জায়গা পয আেছ! মি ের বরং কানও মূিত
নই। গভগৃেহর চারপােশ খালা বারা া, বারা ার ছাদ িল ে া িদেয় ঢাকা। কােলর িনয়েম কাথাও তার রঙ িফেক হেয় এেসেছ, িকছুটা
ইে কেরও ন করা হেয়েছ, িক অেনক ছিব এখনও বশ ভােলা আেছ। রামায়ন, মহাভারত, কৃে র জীবেনর িবিভ কািহিন, িব ুর িবিভ
অবতার, ১৮৫৭ সােল ঝাঁিসর রানীর যু - সবই আঁকা আেছ। ঘুের ঘুের দখেত অেনকটা সময় লেগ গল।
আজ ওরছােত য রামরাজা মি র দখা যায় তা িছল
তৎকালীন সমেয় রাজা-রািনর বাস ান। এর গঠনও
িঠক মি েরর মেতা নয়। অন িদেক িবশাল চতুভূজ
মি রিট িনিমত হেয়িছল রােমর মূিত রাখার জন ।
রাজা মধুকর শাহ এিট তির করান। এত বড় মি র
ওরছােত আর নই। উঁচু ছাদ, বড় বড় ছ ী, িশখর
আকাশ ছাঁয়া! ল া িসঁিড় বেয় ছােদ ওঠা যায়। পের
রাজা এখােন িব ুর মূিত িত া কেরিছেলন, যিদও
সই মূিতও এখন আর নই। এই িনেয় ানীয় গ কথা
রেয়েছ।
বলা ফুিরেয় আসেছ, গাধূিল আস । চেল এলাম
বেতায়া নদীর ধাের। এই সই বেতায়া নদী, কত
ইিতহােসর সা ী! কলকল কের বেয় চেলেছ, ছিড়েয়
আেছ পাথর, নদীর বুেক। িব পবত থেক উৎপ হেয়
বেতায়া িগেয় িমেশেছ যমুনােত। ঘােটর নাম 'কা ন
ঘাট।' নদীর পােড় চােখ পেড় মি েরর মেতা িকছু
ছ ী। সই িদেকই এেগালাম। আসেল এই েলা বুে ল
রাজােদর ৃিতেসৗধ, সার বঁেধ একই চ ের রেয়েছ।
এক একিট ছ ী এক একজন রাজার নােম। থেম একিট উঁচু বিদ তারপর িতনতলা সৗধ, ওপের ছােদর চার কানায় চারিট িশখর। কােনাটা
বীর িসংহ দও-র, কােনাটা মধুকর শাহ-এর, বাদ বািক ছ ী েলা ভারতী চাঁদ, পাহাড় িসং, সাওয়া িসং, উদয়াৎ িসং এমন নানা নােমর।
মধুকেরর ছ ীেতই একমা গেণশ মূিত রাখা আেছ।
১৫৫৪ সাল, রাজা মধুকর শাহ তখন ওরছার শাসনকতা। তাঁর সমেয় ওরছা উ িতর চরম িশখের পৗঁেছিছল। িদি র িসংহাসেন তখন আসীন
মুঘল স াট আকবর! স াট ইে কাশ করেলন, ওরছার জ েল িসংহ িশকার করেবন। িক রাজা মধুকর শাহ অনুমিত িদেলন না। এত ধা
একজন দশীয় রাজার! স াট আকবর আ মণ করেলন ওরছা! ১৫৭৭ সােল বল যুে রাজা মধুকর শাহ বল পরা েম িতহত করেলন

আকবরেক। ১৫৮৮ সােল স াট আকবর আবার আ মণ করেলন ওরছা! এবার িক সই আ মণ িতহত করেত পারেলন না রাজা মধুকর
শাহ। হের িগেয় নােরায়ার পাহােড় পািলেয় গেলন। ১৫৯২ ি াে মৃতু হল রাজা মধুকর শাহ-র। ছ ীর বাগােন ঘুরেত ঘুরেত নদীর জেলর
শ কােন আসিছল। গাইডেক বললাম, চলুন একটু বিস নদীর ধাের। সূয ডুবেছ - আকাশ গালািপ। পযটেকর িভড় নই তমন। নদীর ধাের বড়
বড় পাথর ছিড়েয় আেছ। আকােশর রঙ জেল পেড়েছ, জেল ভেস আসেছ ছ ীর ছায়া! িতরিতর কের বেয় যাওয়া সই ােত, সই রঙ আর
ছায়া কাঁপেছ!
গাইড ন ন কের উঠেলন, লখেনৗ-র নবাব ওয়ািজদ আিল সােহেবর সই িবখ াত গােনর কিল, 'বাবুল মারা, নইহার ছুেটা িহ যােয়…।'

~

ওরছার তথ± ~ ওরছার আরও ছিব ~

অিভিজৎ চ াটাজী পশাগত ভােব ইেলকি কাল ইি িনয়ার। আর নশা মণ। নশার তািগেদ ঘুের
বিড়েয় িনমাণ কেরন পযটনেক িল িনেয় িবিভ ােভল ডকুেম াির।
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নীল পাহাড়, অিকড আর আwঘাতী পািখেদর দেশ
সুদীপা দাস ভiাচায±

~

হাফলং-জািটòার আরও ছিব ~

দি ণ আসােমর শহর িশলচর থেক উ র-পূব সীমা রলপেথ চেলিছ আসােমর একমা শল শহর হাফলং ও তার পা বতী জনপদ জািট ার
উে েশ । আসােমর িডমা হাসাও জলায় অবি ত এবং উ র কাছাড় পাবত অ েল ঘরা এই জনপদ িটর উ তা সমু তল থেক ৩০০০ ফুট।
যা াপেথর অেনকটাই উ র কাছাড় পাবত অ েলর গভীর জ ল আর পাহােড়র মেধ িদেয়। আেগ এই রলপথিট িমটার গজ িছল; স িত
ডেগজ চালু হেয়েছ। ন এেকর পর এক ছাট বড় অ কার টােনল আর অজ উঁচু উঁচু ি জ পেরাে । কাথাও রললাইেনর গা ঘঁেষ উেঠ
গেছ উঁচু পাহােড়র দওয়াল; কাথাও আবার নীেচ উ ল জািট া নদী ঘন জ েলর সে লুেকাচুির খলেছ; কখনও আবার কাথা থেক হঠাৎ
ভেস আসা কুয়াশার মত মঘ উেড় যাি ল বষা-িভেজ সবুজ পাহাড়-জ েলর গা বেয়। িশলচর থেক িনউ হাফলং শেনর ঘ া পাঁেচেকর
যা াপথিটেত এমন অপূব াকৃিতক দৃশ দখেত দখেতই কেট যাওয়ার কথা; িক াকবষার বৃি েত েসর জন ন লট হেয় িবেকল হেয়
গল িনউ হাফলং পৗঁছেত। এেকবাের শেষ নটা ায় সােড় িতন িকেলািমটার দীঘ একটা টােনল পেরাল। শেন নেম বাইের এেস অেটা
ভাড়া করলাম। শন অেনক নীেচ আর হাফলং শহর পাহােড়র ওপর। অেটাির া ছাড়া আর কানও পাবিলক া েপাট নই। অ কার পাহািড়
পেথ উঠেত
করল অেটা। চ ঠা া হাওয়ায় আমরা জবুথবু; শহেরর মেধ িকছু জায়গায় রা াও বশ খারাপ; ায় িমিনট কুিড় পর অেটা
' হােটল এিলট' পৗঁেছ িদল। হােটলটা বড় রা ার ওপেরই; ঘর েলা বশ পির ার আর আরামদায়ক; সারািদেনর নযা ার ধকেল া
িছলাম, তাই পেররিদেনর জন একটা অেটাির া বুক কের তাড়াতািড় রােতর খাবােরর অডার িদেয় িদলাম।
সকােল উেঠ দওয়ালেজাড়া জানলার পদা
সরােতই সামেনর বািড়ঘর ছািপেয় চােখ পড়ল
মেঘ অেধক ঢাকা
গ ীর বরাইল পাহােড়র
রখা। অেটাির া হািজর; সকােলর খাবার প াক
কিরেয় িনেয় বিরেয় পড়লাম জািট ার পেথ।
সকােলর আেলায় হাফলং শহরটােক দখেত
দখেত চেলিছ। ছাট পাহািড় শহর; দাকানপাট
এরই মেধ খুেল গেছ; রােত বৃি হেয়েছ বেল
চারপাশ ভজা ভজা, ঠা া; রা ার পােশর বড়
গাছ থেক বাহাির অিকেডর গাছা ঝুলেছ। িকছুটা
যাওয়ার পর অেটা লাকালয় ছেড় অেপ াকৃত
ফাঁকা পাহািড় রা ায় পড়ল। রা ার একপােশ
পাহােড়র গােয় অজ চনা অেচনা ফুল ফুেট
আেছ; আর অন িদেক জ েলর ফাঁেক অেনক
নীেচ দখা যাে
রললাইন, একটা ছা
রলি জ আর িনউ হাফলং শনটা। এখােনই
রা ার ওপর রিলং িদেয় ঘরা জনেন ী ও
াধীনতাসং ামী রািন গাইিদনিলউ-এর মূিত।
িভউ পেয়ে িকছু ণ দাঁিড়েয় অেটা আবার চলল। রা া কাথাও বশ স আর অসমতল; চ ঢালু রা া িদেয় লাফােত লাফােত অেটা
চেলেছ; িকছুটা িগেয় অবেশেষ িশলচর-হাফলং জাতীয় সড়েক পড়া গল। এবার রা া ভাল। ঠা া হাওয়া আর ঝলমেল রাদ তার সে স ত
করেছ। রা ার -পােশ ঘন জ ল, বাঁশগাছ; ফাঁকা রা া িদেয় দল বঁেধ কােজ চেলেছ ানীয় উপজাতীয় মেয়-পু ষ; তােদর মাথা থেক িপেঠ
ঝুলেছ বেতর বড় বড় টুকির, হােত দা; অেটা থািমেয় নেম পেড় সই বেতর টুকির মাথায় আমরা ছিব তুললাম। সামেনই জ েলর মেধ
একটা ছা পাহািড় ঝারা; বাঁেশর ফাঁপা চাঙ িদেয় পানীয় জল সং হ করার ব ব া কের িনেয়েছ ােমর মানুষ। পেথর একপােশ উ ল নীল
রেঙর বুেনা ফুল ফুেট রেয়েছ; এছাড়াও হাজােরা ফুল আর জাপিতর মলা; এরই মেধ পাহােড়র ঢােল কমলােলবুর েত চুর লবু ফেলেছ।
জ েলর গ মাখা িনজন রা া িদেয় হাঁটিছ চুপচাপ; হঠাৎ িনজনতা খান খান কের পাহােড়র আরও ওপর থেক ভেস এল পরপর ' কু কু ু'
ডাক! আেগ অ ণাচল েদশ িগেয় এই ডােকর সে পিরচয় হেয়িছল - লক িগবন; আমােদর অেটাচালক দাদার ভাষায় কু বাঁদর। ঘন জ ল
আর অনািবল কৃিতর বুেক দাঁিড়েয় লক িগবেনর ডাক নেত বশ লাগিছল।
বশ িকছু ণ পর অেটা পৗঁছল 'এথিনক িভেলজ'। জািট ার এই অবশ দশণীয় ানিট িডমা হাসাও জলার বনদ েরর র ণােব েণর দািয়ে ;
চারপােশর পাহােড়র বুেক একটুকেরা সমতল জায়গা জুেড় গেড় ওঠা এথিনক িভেলজিট এই অ েল বসবাসকারী িবিভ উপজাতীয় জনেগা ীর
সং ৃিত, কৃি এবং জীবনৈশলীেক মেল ধেরেছ পযটকেদর সামেন। বাঁশ, বত, পাইন এবং আরও নানা গােছ ছাওয়া সবুজ িভেলেজর মেধ
পরপর তির করা কুকী, মার, গাংেত, রাংেখাল, ভাইেফ, িডমাসা ভৃিত িবিভ পাবত উপজাতীর বসবােসর কুটীর; এ িলর উপকরণ মূলত

বাঁশ ও বত; িতটা কুটীর গড়েন এবং ছাঁেদ
আলাদা আলাদা; অেনক কুটীেরর ভতর
উপজাতীয় মানুষেদর ব বহা
বেতর ঝুির,
টুকির, বাঁেশর জলপা এসব রাখা। এর মেধ
রংমাই নাগা, দিকচাং- দর কুটীর েলা বশ
অিভনব লাগল; রংমাই নাগা কুটীরিট কােঠর; তার
ওপর রং িদেয় গাছ, মানুষ, প পািখ এবং আরও
িবিভ ন া আঁকা; দখেত দখেত াৈগিতহািসক
মানুষেদর হািচে র কথা মেন পেড় যাি ল।
িভেলেজর মাঝখােন মাইবেঙর উপজাতীয়
রাজােদর পাথেরর বািড়র একিট িত প; তার
িসঁিড়র ধােপ বেস িকছু ণ িজিরেয় িনেয়
িভেলেজর অন িদেক চললাম। এিদকটায় ঘন
আনারেসর ত; ছাট ছাট আনারস ধেরেছ
সেব; বত-এর ফলও এই থম দখলাম
এখােন; পােশই আবার পাম জাতীয় ছাট ছাট
গােছর গােয় থাকায় থাকায় লেছ সাদার ওপর
ব নী বুিট শৃগাল-লা ুল(Fox-tail)অিকড।
িভেলেজর পােশই অেনকটা জায়গা জুেড় িবশাল
এক সুসি ত বাগান, রংেবরেঙর মর িম ফুেল সাজােনা; বাগােনর মেধ বা ােদর খলার জন দালনা, ঢঁিক, ি প, মির গা রাউ সব
রেয়েছ; আর বড়েদর িব াম নওয়ার জন এখােন ওখােন বাঁশ িদেয় তির টুকটুেক লাল আর গাঢ় সবুজ ছাউিন। িভেলজেক চারিদক িদেয় িঘের
যন হােতর নাগােল এেস দাঁিড়েয় আেছ ঘন জ লাকীণ পাহােড়র সাির। লাল-সবুজ ছাতার তলায় ঠা া ছায়ায় বেস পাহােড়র িদেক তািকেয়
থাকেত থাকেত কত সময় য কেট গেছ খয়াল নই। অেটাচালক দাদার ডােক সি ত িফরল। এবার চললাম জািট া বাড ওয়াচ টাওয়াের।
আ ঘাতী পািখেদর জন জািট া িবেশষ ভােব খ াত। িত বছর বষােশেষর কানও কানও কুয়াশা অ কার রােত পিরযায়ী পািখরা ধীের
ধীের ডানা মেল নেম আেস আেলাকরি র আকষেণ; আ েন ঝাঁপ িদেয় তােদর সই দলব মৃতু বরেণর ঘটনা আজও যন এক গা ছমছেম
রহেস মুেড় রেখেছ জািট ােক। টাওয়াের ওঠার মুেখ একটা ফলেক লখা 'Welcome the coming birds…Let Them Live and
Add Attraction to The Jatinga Valley…।' একসময় এই া , িদগ া পািখরা িছেলা ানীয় উপজািতেদর িশকার; প ী এবং
পিরেবশে মীেদর হ ে েপ এখন জনসেচতনতা িকছু বেড়েছ। এখন পািখ আসার সময় নয়, খািল ওয়াচ টাওয়ারিট দেখই অতৃ মন িনেয়
িফরলাম।
অেটা এবার িনেয় চলল খািসয়া বসিতর মেধ
িদেয় ানীয়রা যােক বেল খািসপু ী। খািসয়ারা
মঘালেয়র জনেগা ী, িক ছিড়েয় আেছ উ রপূব ভারেতর অন ান রােজ ও। রা ার পােশ
পাহােড়র গােয় খািসপু ীর বািড় েলা কােঠর;
কােচর জানলায় সু র লেসর পদা লেছ;
বারা ায় টেব রংেবরেঙর ফুল; ঝকঝেক
তকতেক চারিদক, রা াঘাট। আবজনা দেখ
অভ আমােদর শ ের চাখ আর মন রীিতমেতা
ল া পাি ল ত
এই ােমর রা াঘাট
ঘরবািড় দেখ। ােমর মেধ িদেয় িগেয় পৗঁছলাম
পাহােড়র বশ খািনকটা উঁচুেত িবশাল মােঠর
মেতা একটা খালা জায়গায়। মাঠটায় িদেক
গালেপা পাঁতা; একিদেক একটা িতনতলা
ওয়াচ টাওয়ার। ওয়াচ টাওয়ারটা এমন
জায়গােতই বানােনা য এখান থেক একিদেক
তাকােল দখা যােব উ র কাছাড় বরাইল
পাহােড়র িনরবি
ণী আর অন িদেক ায়
পুেরা হাফলং শহরটা। টাওয়ােরর িতনতলায় উেঠ যখন দাঁড়ালাম, মেন হল এখােন না এেল জািট ার সৗ েযর অেনকটাই অেদখা থেক যত।
টাওয়ারটা মােঠর এক াে পাহােড়র িকনাের; িপছনিদেক ধােপ ধােপ নেম গেছ পাথুের খাদ; দূের িপছেনর পাহােড়র গােয় ছিড়েয় আেছ
বািড়ঘর, চাচ, হাফলং শহর। আর টাওয়ােরর সামেন মােঠর ওপােশ দাঁিড়েয় আেছ মঘ জড়ােনা িব ীণ, গ ীর নীল পাহাড়।
জািট া থেক হােটেল িফরেত িবেকল হেয় িগেয়িছল। পুের খাওয়া হয়িন কারণ পুেরা পেথ ছাটখােটা চােয়র দাকান ছাড়া কাথাও তমন
খাবােরর দাকান নই। তাই ওই িবেকলেবলােতই হােটেলর কাঁচাল া ছড়ােনা ঝাল ঝাল িচেকনকাির আর ভাত িদেয় লা সারা হল। জানলা
িদেয় বাইের তািকেয় দখলাম দূেরর পাহােড়র মাথার মঘ েলা যন আে আে এিগেয় আসেছ। হােটেলর ম ােনজার বলেলন এই জায়গাটার
এই মজা; াকবষার এই সমেয় রাজ রােত ঝমঝম বৃি আর সকাল হেলই মঘ উধাও হেয় ঝলমেল রাদ। আমােদর ই া িছল কাছাকািছ
দাকানবাজার একটু পােয় হঁেট ঘুের আসার; িক আস বৃি র স াবনায় আজেকর মত আপাতত িব াম নওয়াই ি র করলাম। আগামীকােলর
ব হাফলং শহর।
আমােদর অেটাচালক তালুকদারদােক বলাই িছল; কফা কের একটু বলায় বেরালাম; থম গ ব হাফলং লক। হােটল থেক বশ
িকছুটা নীেচর িদেক নেম পৗঁছলাম শহেরর িঠক মাঝখােন অবি ত হাফলং লেকর ধাের। চারপাশ সবুেজ ঘরা লকটা ে বিশ না হেলও
দেঘ বশ অেনকটাই বড়। লেকর পাশ িদেয় পির চওড়া রিলংেঘরা রা া, জামরঙা ফুেল ছাওয়া জ াকারা া গােছর সাির। লেকর ধান
অংেশ টলটেল সবুজ জেলর ওপর িদেয় একটা স তােরর ঝুল ছাট সতু; সতুর ওপর িদেয় লেকর ওপাের িগেয় িকছুটা হঁেট আবার িফের
এলাম এপাের রাখা অেটার কােছ। চললাম সািকট হাউস। সািকট হাউস যাওয়ার ঘুরপেথ এেক এেক তালুকদারদা দখােত দখােত িনেয়
চলেলন ডন বে া ুল, সিবেটিরয়ান চাচ, হাফলং সরকাির কেলজ, আরও কত কী। এবার অেটা স রা ায় ঘুের ওপের উঠেত
করল
আর িকছু েণর মেধ ই আমােদর পৗঁেছ িদল পাহােড়র ওপর সািকট হাউেসর সামেন। একপােশ পুেরােনা অসিময়া ছাঁেদর িটেনর চােলর
বাংেলা; গেটর িদেক বােগনিভিলয়ার ফুেল ভরা গাছ; পােশই নতুন দাতলা সাদা রেঙর সািকট হাউস। চারিদক ঠা া, িন । সামেন
অেনকটা রিলংেঘরা খালা জায়গা আর সই খালা চ রটার শেষই নীেচ গিড়েয় গেছ খাদ। রিলং ধের খােদর িকনাের দাঁিড়েয় চােখ পড়েলা
িব ীণ জ লাকীণ চড়াই-উৎরাই, অেনক নীেচ িবিছেয় থাকা রললাইন আর তার ওপাের পাহােড়র সাির। আরও এক অিভনব দৃেশ চাখ

আটকাল; উঁচু উঁচু থােমর ওপর িদেয় জ েলর
বুক িচের চেল গেছ সাদা ডেগজ রলি জ;
আর তার পােশই অেনক নীেচ েয় আেছ একদা
ব
অধুনা পিরত
ছা ন ােরােগজ
রলরা াটা; িঠক যন অিতকায় দত আর
িলিলপুেটর সহাব ান। বুঝেত পারলাম এই
িবেশষ দৃশ টার জন ই সািকট হাউস
অব ানগতভােব এত খ াত।
সািকট হাউস থেক ইিতউিত ঘুের হােটেল
িফের লা সের একটু িব াম নওয়া গেলা।
িবেকেল পােয় হঁেট বেরালাম ানীয় বাজাের।
হােটল থেক অেনকটা নীেচর িদেক নামেল
বাজার; দাকািনরা পসরা সািজেয়েছ; সবিজ
থেক সুপাির, মাছ থেক পায়রা-মুরিগ, কী নই
স বাজাের! রা ার পােশও সাির সাির জামাকাপড়, জুেতা, টুিপ, াি ক সাম ীর দাকান। পেথই পড়ল বশ বড় এক মি র; আরিত শেষ
সাদ িবিল হে । টুকটাক কনাকাটা করেত না করেতই বড় বড় ফাঁটায় বৃি এল। বৃি থেক বাঁচেত একটা রে াঁরায় ঢুেক বসলাম; জমািট
ঠা ার স ায় বৃি দখেত দখেত ধূমািয়ত চাওিমন আর মুিগভাজা খেত বশ লাগিছল। বশ খািনক ণ পের বৃি একটু ধরেত একটা অেটা
জাগাড় কের িফের এলাম হােটেল। আগামীকাল সকােলই ফরার ন; তাই ত গাছগাছ সের নওয়া হল।
সকােলর বৃি েভজা হাফলং- ক পছেন ফেল অেটা নামেছ পাহােড়র ঢালু রা ায়, তখনও রাদ ওেঠিন। বরাইল পাহােড়র মাথার সাদা মঘ েলা
আজ অেনক নীেচ নেম এেসেছ, ওড়নার মেতা ভেস আেছ পাহােড়র বুেক, পাহািড় পেথর িতটা সেতজ সবুজ বাঁেক; যন হাত বাড়ােলই
মুেঠায় ধরা দেব। হাফলং-এর ি মেনাহর প - চােখ মেখ শেন পৗঁছলাম। ন এেল তালুকদারদা িভড় ঠেল আমােদর িসেট বিসেয়
ব াগ বাে তুেল িদেয় িনেচ নেম দাঁিড়েয় রইেলন যত ণ না ন ছােড়।
ন চলেত
কেরেছ। 'িদেন আপন হেয় যাওয়া ছা জনপদটা আর তার িকছু মানুেষর উ আিতেথয়তার তাজা ৃিত িনেয় েনর
জানলার বাইের চাখ রাখলাম, সাদা মঘ েলা থেক ঁেড়া ঁেড়া বৃি দানা নেম আসেছ চারিদক ঝাপসা কের।

~

হাফলং-জািটòার আরও ছিব ~

সুদীপা দাস ভ াচায পশায় উি দিব ানী ও গেবষক। ভালবাসা পিরবােরর সে বড়ােনা, গ উপন াস-কিবতা পড়া এবং অ স লখােলিখ। মনুষ িনিমত ঝাঁ-চকচেক কীিত নয়, আকষণ কের
িনজন উ ু অনািবল কৃিত।

ইিতহােসর মবাের
িহমািÁ শখর দs

~

রাজ½ােনর তথ± ~ রাজ½ােনর আরও ছিব ~

িশবরাি র ছুিটর সে শিন-রিব িমিলেয় টানা িতনেট িদেনর ছুিট নজের আসেতই ান বানাই একটা ছাটখােটা আউিটং-এর। ব ু আর ব ুপ ীর
শরণাপ হই, িক , কপাল ম , ব ুপ ীর শিনবাের ছুিট না থাকায় তারা ঃেখর সে যেত অপারগ জািনেয় দয়।
অগত া ধু িনেজেদরই ব ব াই কির। এিস ভলেভা বােস আেমদাবাদ থেক উদয়পুর (সােড় িতন ঘ ার রা া), যাওয়া আসার আগাম িটিকট
কের নওয়া গল। যাওয়ার একিদন আেগ ভার ভার মাবাইেলর আওয়ােজ লট ঘুম (আটটা বােজ) ভেঙ গল। ব ুপ ীর গলা – ' দখুন না,
আেগ বেলিন - এখন আমােদর শিনবাের ছুিট িদেয়েছ। আপনােদর যাওয়ার তা সব িকছু বুক হেয় গেছ িন য়ই, তবুও আমরা িক চাইেল যেত
পারব?' িগি তত েণ তাঁর ুেল বিরেয় গেছন - আিম তা িবছানায় উেঠ বিস। 'সিত যােব তামরা? আমােদর বােসর িটিকট হেয় গেছ, তেব
স মেন হয় পাওয়া যােব। ধু আেগ হােটেল কথা বেল দিখ, ঘর পাওয়া যােব িকনা। আিম একটু পের জানাি ।' 'হ াঁ, ি জ দখুন।' হােটেল
ফান থমবাের কউ তােল না, িতন বার চ া করার পের জৈনক িব ম িসং লাইেন এেলন – 'ও জী, আপ চেল আইেয়, ম কা বে াব
হােতাঁ হাত কর দে - কাই বেলম নিহ হ ায়।' ব াস সব িফট হেয় গল। ব ুেক ডেক সুখবর িদেয় িদই। ও তার িনেজর জায়গা থেকই
ডাইের উদয়পুর পৗঁেছ যােব এমন বােস িটিকট কেট িনে বেল আমায় জানায়। িঠক আেছ, তােত কানও অসুিবেধ নই। উদয়পুের িমট
করিছ তাহেল। এবার ীমতীেক ফান কির খবরটা দওয়ার জেন । ফােন কথাবাতা
হেতই, তার িদক থেক ােপাজাল – 'তাহেল আর
বােস কন, চল না সবাই িমেল গািড়েত যাই। বিশ দূর তা নয়। বােসর িটিকট ফরত িদেয় দাও, আর সুদীপদােকও বল, আজ রােত আমােদর
এখােন চেল আসেত - কাল ভার ভার বিরেয় পড়া যােব।' আবার ফান লাগাই - আর এই নতুন াবনার ঘাষণা কির। কী আ য, সটা
সে সে গৃহীত হেয় যায় অত আন আর খুিশর সে - ওিদককার িরঅ াকশন – 'আের এটাই তা আিম চাইিছলাম। তামার বােসর িটিকট
কাটা বেল আমায় বােসর িটিকট কাটেত হি ল - এখিন সব ফরত িদেয় দাও। আিম মােন আমরা কাল সকাল আটটার মেধ তামার ওখােন
চেল আসিছ - তামােদর িপক আপ কের বিরেয় যাব। এখন ফান ছাড়, আমায় গািড়র িপইউিস করােত যেত হেব - ট স করব, যিদ ধের
তাহেল হিভ ফাইন হেব।' ও ফান কেট দয়। মেন হে এবার টু রটা জেম যােব।
পেরর িদন সকাল সকাল উেঠ আমরা সমেয়র আেগই তির হেয় গলাম। সােড় আটটা নাগাদ, নীল রেঙর মা িত এে েলা িনেয় ব ু আর
ব ুপ ী হািজর। িমিনট পেনেরার মেধ ই আমরা বিরেয় পড়লাম - উদয়পুেরর উে েশ । চালেকর আসেন সুদীপ চৗধু্রী, আমার কিলগ। আমরা
১৯৯৭ সাল থেক ব ু। এখন জেনই িরটায়ার কেরিছ - ওরা বেরাদায় বাসা বািনেয়েছ, আিম আেমদাবােদ। িক আমােদর মেধ ব ু টা
এখনও সমান ভােবই বজায় আেছ। অেনক িদন পের বেরােনা, অেনক িদন পের আবার মুেখামুিখ - তাই গ আর গািড় সমান তােলই চলেত
থােক। পেথ িহ তনগর ছািড়েয় একিট রে ারাঁ টাইেপর দাকােন গরম গরম িস াড়া আর দা ণ চা পাওয়া গল। িহ তনগর শহেরর কানও
খাবােরর দাকান তখনও খােলই িন - বলল, বলা এগােরাটার আেগ িকছু পাওয়া যােব না। মেন হয় আজ িশবরাি বেল সকেলই ছুিটর
মজােজ রেয়েছ। সুদীপ সে ' মণ স ী' বইটা িনেয় এেসিছল - পাতা উলেট উলেট কু লগেড়র িঠকুিজ বর করলাম। কু লগড় েগর াচীর
িবে র ি তীয় ল া াচীর, যা িকনা চায়না ওয়ােলর পেরই - এই অসাধারণ ব াপারটা এেকবােরই অজানা িছল - সই গ দখেত যাি - এটা
মেন কের চলার পেথর উৎসাহ আরও িকছুটা বেড় গল। এখন কবল একটাই ভাবনা, আমােদর ঘর তা হােটল ল-রয়-এ বুক করা আেছ সুদীপরা িঠকঠাক ঘর পেয় গেলই ব স। রা ায় আর কাথাও দাঁড়ােনা হয় িন - একদম হােটেলর দারেগাড়ায় এেস সুদীপ গািড় ব কের।
ল-রয় হােটলটা মাটামুিট বড়, ভােলা কেরই সাজােনা। িদেকই ঢাকার দরজা আেছ। হােটেলর িঠক পােশই উদয়পুর িসিট শন। িক বশ
পির । শষেমষ কানও অসুিবধার মেধ পড়েত হলনা, জেনই পাশাপািশ ঘর পেয় যাই হােটেলর িতন তলায়। নীেচ ডাইিনং স। আর
একতলায় কফা হল। বশ পির ার-পির আর হািসমুেখর াফ দেখ ি অনুভব কির।
িকছুটা শ হেয় বসলাম ডাইিনং েস। খাবােরর অডার িদেয় আমােদর ঘারার ানটা ঝািলেয় নওয়া হল। আেগই হােটেলর সে কথা বেল
িদেনর জন লাকাল গািড় বুক কের রেখিছলাম। সটা অবশ সুদীেপর খুব একটা পছে র িছল না। িক যেহতু আেগ বােসই যাি লাম,
তাই গািড় বুক কের যাওয়া ছাড়া লাকাল ি েপর জন আর কানও রা া িছল না। যাই হাক অেনক ণ অেপ া করার পর স গািড় এল। বলা
ায় চারেট বােজ - যেত হেব ১০৯ িকেলািমটার পথ - পাহািড় রা া িদেয়। এিদকটা ভারেতর পি ম বেল, সূযেদেবর কাশকাল অন ান
ােনর তুলনায় একটু বিশ - আর সটাই ভরসা। আজেকর ব কু লগড় – যা িকনা আরাব ী পাহােড়র মাথায় বসােনা।
কু লগড় গ রাজসম জলায়, উদয়পুর শহেরর থেক ১০৯ িকেলািমটার উ রপি েম, পি ম আরাব ী পাহাড়ে ণীর চূেড়ায়। পাহােড়র
চূড়ার উ তা ৩৬০০ িফট (১১০০িমটার) এম.এস.এল. (মােন িমন িস লেভল)। েগর দওয়ােলর পিরসীমা ায় ৩৬ িকেলািমটার, যা িকনা
িবে র ি তীয় ল া দওয়াল - চীেনর াচীেরর পেরই। ১৯০০ ি াে র মাঝামািঝ পয এই েগ রাণারা বসবাস করেতন - মহারাণা ভগত
িসংহ ১৯৫৫ সােল শষ রাণা িছেলন। কু লগড় গই মহারাণা তােপর জ ল।
যিদও ১৫০০ শতা ীেত মহারাণা কু আিদ েগর িবেশষভােব পা র কেরন এবং তাঁর নােমই েগর পিরিচিত, িক এই েগর ইিতহাস তার
থেক পুেরােনা। আমােদর গািড়র চালক বাবলু অবশ এইসব ইিতহােসর কানও ধার ধাের না। কথায় কথায় ওেক বতমােন রাজ ােনর মুখ ম ী

ক িজ াসা করােত স উ র িদেয়িছল, 'ক া
পাতা!' িক সুেখর িবষয় কু লগেড় বলােশেষ
গাইড না পেলও, আমরা একিট ছাট মেয়েক
পেয়িছলাম, য িনেজ থেক এিগেয় এেসিছল,
গাইড পিরচয় িনেয়। তেব ওর ঘারাবার সীমা
িনিদ িছল একিট খজুর গাছ পয । নীেচ
থেক ঘুের ঘুের রা া েগর মাথায় উেঠেছ সই পেথ েটা িক িতনেট টান নবার পেরই
সই খজুর গাছ, যা ও পার করেত রাজী নয়।
জািননা সটা তার িনজ পছ না অন কান
অজানা কারণ! কথায় কথায় জানা গল, াস
সেভেন পেড়, বাবা গািড় চালায়, দাদাজী গাইড
িছেলন - তার কাছ থেকই কু লগেড়র িকছু
িকছু েনেছ। তারপর িনেজর মেনর মেতা কের
সািজেয় রাজ ানী িমি ত িহি েত শানােত
লাগল মহা উৎসােহ। েফশনাল গাইডরা
যখােন ৪৫০ টাকা কের িনে , ও সখােন ১০০ টাকা চায়। িক সটা ওেক সে নওয়ার মূল কারণ নয়। ওর মুেখর মেধ , চােখর মেধ
এমন একটা ভালবাসা চােখ পেড়িছল, য ওেক সে সে ই িনেয় িনই, বাকীরাও কউ কানও আপি কেরিন। েগ ঢাকার মুেখ আমােদর
গািড় িনেচই ছেড় িদেত হেয়িছল - েগর ভতের গািড়র েবশ িনেষধ। িচেতাের অবশ পুেরাটাই গািড়েত কের দখা যায়, গািড় থািমেয় নেম
নেম। সুদীপ েগর গেট িটিকটঘর থেক গ দখার িটিকট আর রােতর লাইট এ সাউ দখার িটিকট কেট িনেয় এল। গ দখার জন
িতজন ১৫ টাকা, আর আেলা এবং শে র অনু ােনর জন জন িত ১০০ টাকা কের িটিকট। শা সে সাতটায়
হয়, সূয ডাবার পের পঁয়তাি শ িমিনেটর শা। যিদ এখােন এেস ইিতহাসেক জানেত হয়, তাহেল ধু গাইেডর ভরসায় না থেক, এই শা-িট দেখ নওয়া অবশ ই
উিচত। যিদও ভারতবেষর অন ান ােনর লাইট এ সাউে র মত ( যমন হায় াবােদর গালকু া ফাট, আেমদাবােদর সাবরমতী আ ম বা
গা ীনগেরর অ রধাম) টকিনকািল উ ত নয়। িচেতার েগর পেরই কু লগড় রাজ ােনর ধানতম গ। আয়তেন িচেতােরর থেকও বড়।
রাজ ােন মা িতনিট গ িছল, যখােন মহারাণােদর সে সে সাধারণ মানুষও বসবাস করত - জয়সলমীর, িচেতার আর কু লগড় গ।
িচেতার, কু লগড় আর উদয়পুর এই িতনিটেক একসে মবােরর ধান গ বলা হয়। এ ছাড়াও মবার রাজে র অধীেন আরও অেনক গ
আেছ। মবার কখনও কােরা অধীনতা ীকার কেরিন, িনেজেদর গ হািরেয়েছ, আবার যু কের িজেতেছ, জ েল িদনািতপাত কেরেছ, িক
কখনও মাগল বা অন আ মেণর কােছ মাথা নত কের িন। জয়পুর, িবকানীর বা আজেমেরর সে এখােনই মবােরর পাথক । বািকরা
মাগেলর সময় মাগলেদর, ি িটেশর সময় ি িটশেদর তাষােমািদ কের িনেজেদর র া কেরেছ। তারা য যু কেরেছ, তা কােরার অধীেন বা
আ াবহ হেয় - িনেজর রােজ র াধীনতার জেন নয়; যমনিট মহারাণা কু বা মহারাণা তাপ কের গেছন আজীবন। তাই একই রােজ র
পিরিধর মেধ থাকেলও আজও মবােরর রাজপুত জয়পুেরর রাজপুেতর জল পয ছাঁয় না।
আমােদর িলটল গাইেডর মুেখ শানা আর শা
দেখ জানা সব খুঁিটনািট যিদ এক জায়গায় কির
তাহেল তা খািনকটা এমন হেব। কু লগড়
েগর াচীন ইিতহাস স ে খুব িডেটইেল
জানা যায় না - কারণ ঐিতহািসক মােণর
অভাব। যিদও এই েগর প ন রাজা স ািত
( মৗয বংশীয় স াট অেশােকর ছেল)-এর ারা
– তখন এর নাম িছল মি পুর গ। পাহােড়র
নীেচ মি পুর বেল সই সমেয় (৬০০শতা ী)
একিট াম িছল, সই ােমর নােমই
অেশাকপু এই েগর নামকরণ কেরন। ওই
সমেয়র ইিতহাসিবেশষ সািহব হািকম যিদও
এই েগর নাম বেলন, মােহার। অেশাকপুে র
এই েগর প েনর মূল কারণ িছল ােটিজক,
যা তার িনেজর রােজ র সুর ার জন পি েমর
একটা আউট পা িহেসেব কাজ করত। িক িতিন িনেজ কখনও থেকেছন িকনা, তা জানা যায় না। তারপর থেক ায় ৭০০ বছর এই
মি পুর েগর ইিতহাস কােলর গভীের িনমি ত। িবেশষ িকছু জানা যায় না। ১৩০৩ খৃ াে আলাউি ন িখলজী যখন মবার আ মণ কেরন,
তখন সখােন গহেলাট রাজােদর রাজ চলিছল। িখলজী যুে গহেলাটেদর পরািজত কের মবােরর অিধকার অজন কেরন। এই গহেলাট
যা ােদর গা ীেতই িছেলন হা ীর। পের িতিন আবার যু কের এই এলাকা িখলজীর হাত থেক উ ার কের মি পুর গ থেকই মবােরর
শাসন াপন কেরন। িতিনই থম রাণা উপািধ হণ কেরন (রাণা অথাৎ য রণ কের)। গহেলাট গা ী থেক জ হয় িশেশািদয়া গা ীর - তার
পেরর সম রাজপুত মবার রাণারা এই িশেশািদয়া বংেশর উ রপু ষ। এেদর পূজ িছেলন সূয, তাই এরা িনেজেদর সূয বংশীয়ও বেল
থােকন। ানীয় চারণগােনও কাথাও কাথাও সূযবংশীয় বেল রাণােদর উে খ করা হয়। ইিতহােস রাণা হা ীেরর অন নাম মহারাণা অজয় িসংহ
(১৩০৩ -১৩২৬ খৃ া , রাজ কাল তইশ বছর)। িচেতােরর অ পূণা মি র, যটা আমরা সময়াভােব দখেত পািরিন, সিট এই রাণা হা ীর
ারা িতি ত। ১৩৬৪ সােল হা ীর মারা যান। ১৩২৬ থেক ১৪৩৩ খৃ া পয , মােন ায় একেশা সাত বছর আরও চার জন রাণা মবােরর
শাসন কেরন এই মি পুর গ থেকই। এেদর মেধ হা ীরপু মহারাণা
িসংহ, পের মহারাণা লাখা (ল িসংহ), মহারাণা চ ও
মহারাণা মাকল (িযিন মা চি শ বছর বয়েস খুন হন মহারাণা
িসংেহর ছেল চাচা ও মরার হােত। জরােতর সুলতান আহেমেদর সে
ষড়য কের রাণা মাকলেক যু িশিবেরই গাপেন খুন করা হয়)। মবার রাজে র এইসময় যিদও িবেশষ গিরমাপূণ নয়, িক মহারাণা লাখা
িসংেহর সময় জাওয়াের িবখ াত তামা-দ া- েপার খিন আিব ৃত হয়। জাওয়ােরর সই মাইনস আজও চলেছ ভারত সরকােরর অধীেন। ১৪৩৩
খৃ াে মাকেলর জ পু কু মবােরর রাণা হান। িতিন িছেলন তাপী, কলাে মী, স ীত এবং কুশল যা া। আমােদর সামেন আজ য
কু লগড় গ আকােশ মাথা উঁচু কের দাঁিড়েয় রেয়েছ, যার িবশালতা দেখ আমােদর মাথা ঘুের যাে , েগর বতমান এই প রানা কুে র
আমেল। ১৫শ শতা ীর সবে বা কার মদনেক িতিন ম পুর গ িদেয় বেলন - এমন গ বািনেয় দাও যা কখনও কউ ভদ করেত না
পাের। ধীের ধীের গেড় ওেঠ কু লগড়। সই সময় রাণা কুে র রাজ সীমা মবােরর রণথে ার থেক বাইের গায়ািলয়র (পূব মধ েদশ) পয
ছড়ােনা িছল। তার রাজ কালেক এককথায় েগর াপনকাল বলা যায় - িতিন সবেমাট চুরািশিট েগর াপনা কেরন - যার মেধ বি শিটর
নকশা বা ান িতিন িনেজই বািনেয়িছেলন বেল জানা যায়। এর মেধ সবে কু লগড়। এছাড়া মবার রাজে র মেধ , িসেরাহীেত বাস ী
গ, বদেনৗের বরাট গ, আবুেত অচলগড়, িচেতারগেড়র সাতিট েবশ ার সবই তাঁর আমেলই তির। এ ছাড়া অজ জলাশয়, মি র ও মহল

িতিন বািনেয়িছেলন। রাণা কু স ীেতর ওপর িকছু িলেখিছেলন - য িল আিদ সুর ও তার তান-লয় ও িব ােরর ভি মা ব কের। 'কুে া
কা স ীতরাজ', 'স ীত মীমাংসা', 'সূড ব ' এই স ীত
িল িবেশষ উে খ যাগ । িক িনয়িতর িক িবধান জািন না, এমন মহাশি শালী
ানী কুশল যা া মহারাণা কু শষ বয়েস উ াদ হেয় যান - একিদন পূজাগৃেহ সকােল পূজা করার সময় কুে র ছেল রাণা উদা পূজাগৃেহ
ঢূেক আেস। যন িপতার আশীবাদ িনেত! রাণা কু িজ াসা কেরন - তামার তা এখন ঘাড়ায় চড়ার সময়, এখােন িক করছ? তার জবােব
উদা িনেজর কামরব থেক ছুিরকা বর কের, িপতােক খুন কের। ১৪৬৮ ি াে র এক সকােল এই মহান চিরে র জীবনাবসান হয় িনেজরই
ছেলর হােত।
কু লগড় েগর দীঘ াচীর মবার রাজ েক মােরায়াড়
থেক আলাদা কের রেখেছ। মােরায়াড় বলেত বাঝায়
যাধপুরে
(যার মেধ পেড় যাধপুর, নাগাউর,
বারেমর, পািল ইত ািদ) যা িকনা দি ণ-পি ম
রাজ ােনর অংশ। কু লগড় সবসময়ই মবােরর রাণা
বা তােদর বংশজেদর িবপেদর সময় আ য় িদেয়েছ।
১৫৩৫ খৃ াে ধা ী পা া িচেতার থেক িনেজর ছেলর
ােণর বিলদান িদেয় মবােরর িশ রাণা উদয়
(মহারাণা উদয় িসংহ -২য়) ক বাঁিচেয় িনেয়
এেসিছেলন, িযিন পের উদয়পুেরর িত া কেরন। উদয়
িসংেহর ছেল রাণা তাপও এই েগই জ
হণ
কেরন। কু লগড় অেজয় গ িহেসেব ইিতহােস
পিরিচিত লাভ কের। আহেমদ শাহ (১৪৫৭, ১৪৫৮,
১৪৫৯); মূহ দ িখলজী (১৪৬৭) এরা কউই কু লগড়
অিধকার করেত পােরন িন। ১৮১৮ সােল এই গ
মারাঠােদর অধীেন আেস তাও টেডর মধ তায়। যুে
নয়। ২০১৩ সােল কু লগড় গ ইউেনসেকা ওয়া
হিরেটজ সাইেটর মযাদা া হয়। এই গ িনেয়
ানীয় নানা গ কথাও রেয়েছ।
সূয ডুেব গেছ। আমরাও আে আে পাকদ ী বেয় নীেচর িদেক চলা
কির। যখােন লাইট অ া সাউে র া াম দখােনা হেব, সিট
একিট িশবমি র া ণ। ওপর থেক সিদেক তাকােতই জনারণ চােখ পেড়। সুদীপ আর আিম নীেচ নেম এেস দিখ একটা চােয়র দাকান মেয়রা চেল গল আিদবাসীেদর তির হ া লুেমর দাকােন, জা দেখ আিস বেল। আমরা চােয়র অডার িদেয় একটুখািন িজেরােনার জন
বসলাম। নেম আসার সময় আমার সে চার িবেদিশর িকছুটা কথাবাতা হল - অে িলয়া থেক এেসেছন রাজ ান দখার জন । ায় িতন মাস
হল আমার মেয় জামাই গেছ অে িলয়ােত - তাই াভািবক ভােবই এঁেদর সে একটু ল া কথাবাতা হেয় গল। এঁরা সকেলই িসডিনবাসী।
চারজেনই িরটায়াড - ওঁরা জােনন িকনা জািন না, কেয়ক ল বছর আেগ ইি য়া আর অে িলয়া একসে ই জুেড় িছল - এখন ভৗেগািলকভােব
ই গালােধ। চােয় আম ণ জািনেয়িছলাম, িক াভািবক ভােবই তাঁেদর রা ার ধাের এমনভােব চা-পান িঠক া কর লােগ িন। িবেদিশরা
চেল গেলন। আমরা চারজেন চা খেয় আেলা ও শে র ওেপন িসেনমাঘের েবশ করলাম। চুর লাক সমাগম হেয়েছ, তবু জায়গা পেত খুব
একটা অসুিবেধ হল না। মি র া েণর পাথেরর ধােপ ধােপ লােকরা বেসেছ, যন ওেপন িথেয়টার। আমােদর সামেন কু লগেড়র ঐিতহািসক
সই াচীর, যার ভতেরর িদেক গেড়র মেধ র কান একটা অংেশ আমরা জটলা কেরিছ। পছেন ডানিদক িদেয় গেড়র রা া একদম পাহােড়র
মাথা পয উেঠ গেছ - যখান থেক এই একটু আেগই নেম এলাম। এখােন সূেযর আেলা যমন অেনক ণ থােক, তমনই সূয ডুেব যাওয়ার
পের পেরই ঘন অ কার হেয় গল। এই জায়গািটেত সাধারণ ভােব লাইট খুবই কম, মাবাইেলর আেলা েল লাকজন যাতায়াত করেছ। একটু
পেরই অনু ান
হেয় গল। জারদার ব াক াউ িমউিজক শষ হওয়ার পের ব ািরেটান আওয়ােজ চতুিদক গমগিমেয় উঠল 'ম ায় কু ল গড়
ঁ'। ইিতহাস আেগই িলেখিছ, তাই এখন আর সই কথায় যাি না। অনু ান চলা কালীন একবার সাজা আকােশর িদেক চাখ তুেলিছলাম জানতাম রাজ ােন আকাশ খুব পির ার থােক - িক িঠক ওপেরই স িষম ল আমার িদেক চেয় আেছ দেখ খুব চমেক উঠলাম। পুরােণর সাত
ঋিষ আকােশর মহাছ পেট িনেজর আসন িবিছেয় যন আমােদর সে ই কু লগেড়র ইিতহাস নেছন এমনটাই মেন হল। এক অনা ািদত
অনুভূিতেত মন ভের গল।
অনু ানেশেষ অ কাের ঢালু পথ বেয় িফের চললাম উদয়পুের আমােদর এখানকার িঠকানার িদেক। আর হয়েতা কখনও আসা হেয় উঠেব না,
িক যা সে কের িনেয় যাি তা জীবেনর শষিদন পয এক ভােলাবাসা ও ভােলালাগার মািনক রতন হেয় দেয় িবরাজ করেব। হােটেল
িফের পেরর িদেনর জন য গািড় বুক করা আেছ তা আবার গািড়ওলােক মেন কিরেয় িদলাম, আর সই সে একটু তাড়াতািড় পাঠাবারও
অনুেরাধ করলাম। রাি সােড় এগারটা নাগাদ খাওয়া দাওয়া শষ কের বাইের লিবেত এেস বিস। সারািদেনর গ আর আগামীকােলর ান
সবই একবার আেলাচনা হল। কালেক সে য় িফের উদয়পুের লেকর ধাের যাওয়া হেব এটাও ধায হল। সুদীপ ও তার িগি আবার বাইের গল
একটু হঁেট আসার জন - আমরা জেন েমর িদেক পা বাড়াই।
সােড় আটটায় গািড় আসেব। আজেকর গ ব
িচেতার। সকােল শ হেয় কফা হেল িগেয়
য যার পছ মত খাবার খেয় িনলাম। আজেক
আমােদর গািড় সুইফট িডজায়ার - আর গািড়র
চালকও বশ ভ েগােছর। হািস মুেখ ডমিনং
জািনেয়ই আমােদর মনটা িজেত িনল। পৗেন
নটা নাগাদ িচেতােরর পেথ বিরেয় পড়লাম।
িচেতার যাওয়ার ায় সম রা াটাই হাইওেয়।
উদয়পুর থেক ১২৪ িকেলািমটার দূের।
রাজ ােনর দি ণ-পূব
াে , আরাব ী
পাহােড়র মাথায় (উ তা ৩৯৪ িমটার/
১৩০০িফট) গ ীির নদীর তেট ািপত িচেতার
নগরী। িচেতার জলার ভূিমগত আয়তন সম
রাজ ােনর ায় চার শতাংশ। িচেতােরর আিদ
নাম িছল িচ কূট - িচ া দ মারী বেল এক
রাজপুত সনানায়েকর নােম - যা াচীন মবারী মু ার ওপর বিণত আেছ। কিথত য িচেতােরর আিদ গ এই িচ া দ মারীরই হােত তির

হেয়িছল। মারী বংেশর এই গ পের রাওয়াল বা া (অিরিজনািল গহেলাট বংশজ - িক রাওয়াল গা ীর), িযিন মবার রােজ র াপনা
কেরন, মারীেদর কাছ থেক িজেত নন আর এখােনই ৭৩৪ খৃ াে মবােরর থম রাজধানী িনমাণ কেরন। আবার জনমুেখ এই বাদও চালু
আেছ য বা া রাওয়াল নািক িববােহর যৗতুক িহেসেব এই গ পান শালাি েদর কাছ থেক - কারণ শালাি রাজকুমারীর সে তাঁর িববাহ
হেয়িছল। তারপর থেক বা ার বংশজরা মবার শাসন কেরেছ ১৬০০ শতা ী পয । সামান সমেয়র জন অিধকার হারােলও বা া রাওয়ােলর
বংশজরা মবােরর রাজধানী িহেসেব িচেতাের আটেশা চৗি শ বছর টানা রাজ কেরেছন।
যিদও কান ঐিতহািসক মাণ নই, িক কিথত য িচেতার ানিট মহাভারেতর সময়ও িবরাজ করত। মধ মপা ব মহাবলশালী ভীম এই ােন
এক সাধু-মহা ার কােছ এেসিছেলন অমর লােভর ম িশখেত। সই সাধুর সে তার িদনািতপাত ও িশ া ভােলাই চলিছল, িক যত িল
িনয়েমর পালন করার িছল, শষ পয িতিন আর ধয রাখেত পােরনিন - রােগ ও হতাশায় খুব জাের মািটেত লািথ মােরন - যার থেক
ভীমতাল/ মতা ের ভীমলাত বেল একিট জলাশেয়র উৎপি হয়। ভীম িনরাশ হেয় িফের যান, িক এই পাহািড়
এলাকায় ওই জলাশেয়র
িভি েত ধীের ধীের মানুেষর বসবাস
হেয় যায়। গি রী নদীতেট আিদ রযুেগর (early stone age) িকছু িকছু অবেশষ পাওয়া গেছ।
বৗ কােল (আজ থেক ২৬০০ বছর পূেব) এই জায়গািট ভারেতর ষােলািট মহাজনপেদর মেধ অবি মহাজনপেদ সি িলত িছল বেল মেন
করা হয়। একসময় িচেতার স াট অেশােকর অধীেনও িছল যখন িতিন উৈ েনর শাসক িছেলন। তখন িচেতার উৈ ন (উ িয়নী) থেক শািসত
হত। পের এই পুেরা এলাকা শকেদর হােত চেল যায়। তারা পি ম থেক এেস ভারত আ মণ কেরিছল। তখন এই জনপেদর নাম বদেল হয়
িশিব জনপদ। শেকরা িতনশ বছর শাসন কের। তারপের গহলট / িহেলরা মবার ে িনেজেদর আিধপত িব ার কের, আর শষ পয
শেকেদর হিটেয় রাওয়াল বা ািদত (গিহল/ িহল/ গহলট বংশীয়) মবাের তার রাজ াপনা কেরন, িচেতারেক রাজধানী বািনেয়। এই বংশই
পের িশেশািদয়া গা ীেত ভেঙ যায়, যার শষ মহারাণা িছেলন মহারাণা ভগবত িসংহ (১৯৫৫ -১৯৮৪)। এই বংেশই রাণা কু , রাণা তাপ,
রাণা উদয়িসংহ এমন সব মহান যা ারা জ হণ কেরিছেলন স তা আেগই বেলিছ।
ইিতমেধ আমােদর সুইফট িডজায়ার তার গ ব েল এেস পৗঁেছেছ। সুদীপ, আমােদর টীম ম ােনজার, েগ ঢাকার িটিকট কেট িনেয় এল।
গািড়র জন ও আলাদা িটিকট কাটেত হল। িচেতারগড় ২৮ বগিকেলািমটার এলাকা জুেড় পাহােড়র মাথায় সই কান অনািদকাল থেক দাঁিড়েয়
রেয়েছ। ইিতহাস বেল িচেতার েগর ওপের িতনবার ভয়ানক আ মণ হেয়িছল - তার ফল প িতন িতনবার এখােন জহর েতর উদযাপন
হয়। হাজার হাজার রাজপুত নারী তাঁেদর জীবন িবসজন দন ল অি কুে । সই কথা বলার আেগ, আমােদর িচেতার েবশ িনেয় িকছু বিল।
রাণা কুে র হােত এই েগর সং ার ঘেট এবং শ -আ মেণর থেক িনেজেদর র ােথ িতিন এই েগর িভতর সাতিট দরজা িনমাণ কেরন।
সমতল থেক ধীের ধীের গািড় িনেয় উঠেত উঠেত আমরা পিরেয় আিস সই সাতিট দরজা - পাডন পাল, ভঁেরা পাল, হনুমান পাল, গেণশ
পাল, জাড়লা পাল, ল ণ পাল আর রাম পাল। েগর ভতের কানও মহলই তার স ূণ আকাের আর নই - কবল ভ াবেশষ মা িক স িলর গঠন, আয়তন আর িব ার দেখ বাঝা যাি ল য মহল িল কত বড় িছল! মহেলর ভ াবেশেষর মেধ ঘুের বড়াবার সময় বার
বার মেন হি ল, এই সই গ যার পথ আর িসঁিড় ধের রাণা কু বা রাণা তাপ হঁেট গেছন এক িদন। সম মহেলর ছাদ ভেঙ ফলা হেয়েছ
- এই সব কাজ আলাউি ন িখলজী, আহেমদ শাহ আর িকছুটা আকবেরর করা। িতনবার আ মেণর ফেল িতন ল ািধক মানুেষর র এই
েগর মািটেত িমেশেছ। এ এক অসামান আ ত ােগর ইিতহাস।
সারা ণ ঘারাঘুির করার পের আমার মেন হল
িচেতার ধানত িতনজেনর জন খ ািত অজন
কেরেছ - একজন অবশ ই রািন পি নী, অন
জন মীরাবাঈ আর শষজন হেলন ধা ী পা া।
মহারাণা সমর িসংেহর (তৃতীয় রাণা) পের তার
ছেল মহারাণা রতন িসং (১৩০২) মওয়ােড়র
িসংহাসেন বেসন। রতন িসংহ মা এক বছর
রাজ কেরিছেলন (১৩০২ -১৩০৩)। রাণা হেয়
বসার মাস খােনেকর মেধ িচেতােরর ওপর
থম আ মণ আেস – িদি েত তখন সুলতান
বংশ - সুলতান আলাউ ীন িখলজী ১৩০২
ি াে িচেতার আ মণ কেরন। আ মেণর
হতু অেনেকই বেলন রািন পি নীর পখ ািত।
িদ ীর সন দল ছয় মাস িচেতার গ িঘের
থােক। েগর ভতর খাদ ও পানীয় জেলর
চূড়া ঘাটিত দখা যায়। গেক আর বাঁচােনা যােব না দেখ, রাজপুত নারীরা াণ িবসজন দন তােদর রীিত অনুযায়ী জহর ত কের। শষ
যুে রতন িসংহও িনহত হন। কিথত আেছ রািন পি নীর সে ১৬০০০ রাজপুত নারী মুেখ তুলসী প িনেয় অি কুে েবশ কেরন। যু েশেষর
পর িখলজী একজন নারীেকও ক ার ভতর না পেয় ােধ সম মি র, াসাদ ধুিলসাৎ কের দন। গাইড আমােদর ঘুিরেয় ঘুিরেয় সই এক
টুকেরা চৗেকানা জিম বার বার দখােত থােকন, যার নীেচ এক িবশাল গহবর আেছ, যােত নািক ষাট ল মণ কাঠ আর িঘ ালােনা হেয়িছল,
আর াসােদর সম রাজপুত নারী তােদর মহারািন পি নীর সে সই অি কুে ঝাঁপ িদেয় জহর ত পূণ কেরিছেলন।
পেরর আ মণ হয় ১৫৩৪ সেন যখন রাণা তােপর বাবা উদয় িসংহ (২য়) মবােরর রাণা িছেলন। এই আ মণ কেরিছেলন জরােতর বাহা র
শাহ। উদয় িসংহ পের রাজধানী উদয়পুের সিরেয় িনেয় যান। সবােরও জহর েত অেনক রাজপুত মিহলা াণ দন। িচেতােরর ওপর শষ
আ মণ কেরন স াট আকবর ১৫৬৭- ত। েগর নীচ থেক আকবেরর কামােনর গালা যখন িচেতােরর দওয়ােল পৗঁছাি ল না, তখন িতিন
েগর লেভেল কামান লাগােনার জেন েগর সামেন মািটর িঢিপ বানােত আেদশ দন - সই িঢিপ আজও িবদ মান - যার পাষাকী নাম মাহর
মািগ ( মাহর পবত)। কারণ কথা হেয়িছল, সারািদন মািট ঢালার পের িমকেদর একিট কের ণমু া দওয়া হেব। িক সই মািটর পবত তির
হওয়ার পেরও আকবেরর কামান িচেতােরর েগর িকছুই করেত পাের িন – কারণ গালা যখন িগেয় দওয়ােলর কােছ িগেয় পড়ত, তার
গিতেবগ িকছুই অবিশ থাকত না। যাই হাক চার মাস ধের েগর চারপােশ ায় ষাট হাজার মাগল সেন র ঘরাওেয়র পর ১৫৬৮-র
ফ য়াির মােস িচেতােরর পতন ঘেট। মাগলৈসন যখন েগর ভতের েবশ কের খািল েগর ইট-কাঠ ছাড়া তােদর হােত আর িকছুই আেস
িন। শষজীবেন আকবর রাজপুতেদর এই অসীম সাহস আর িনেলাভ বিলদােন এতই আিব হন য রাজপুত বীরেদর রেণ িতিন তপাথেরর
মূিত বািনেয় আ ায় াপন কেরন।
মীরাবাঈ িছেলন রাজ ােনর পালী েদেশর কন া। তাঁর িববাহ হেয়িছল সং াম িসংেহর জ পুে র সে , িযিন অ িদেনই মারা যান। ামীর
মৃতু র পের মীরা তাঁর জীবন স ূণভােব ীকৃে র উে েশ সমপণ কেরন। রাজ ঘরানার বধূ, সাধু-স েদর সে খালা রা ায় কীতন করেছন এটা রাজপিরবার মেন িনেত পােরিন। তাঁরা মীরােক বুিঝেয়সুিঝেয় নানাভােব বাধা দওয়ার চ া কেরন। উত হেয় মীরা একিদন মবার
ছেড় মথুরা, বৃ াবন পািড় দন - ঘুরেত ঘুরেত ারকা পৗঁছান। ভি েযােগর থম রা া ১৬০০ শতা ীেত মীরাবাঈ-এর হাত ধেরই আেস।
রাজ ােন স সময় সতী থা িছল, তবুও মীরা কন সতী হনিন স
কউ কখনও তােল িন। িচেতাের মীরাবাঈ-এর মি ের আমরা গিছলাম,
িক সচরাচর ক ােল াের মীরাবাঈ-এর যমন ছিব দিখ তমনই একটা ছিব বা পইি ং মি েরর িসংহাসেনর িনেচ বসােনা আেছ। িসংহাসেন
আসীন বাঁশী হােত মীরার আরাধ দবতা ভগবান ীকৃ । খ নী বািজেয় এক বৃ া - আজেকর মীরাবাঈ, আসল মীরাবাঈ-এর লখা কানও গান
হয়েতা গাইিছেলন - অেনক চ া কেরও তার একটা শ ও বাধ করেত পাির িন। বাধহয় আমার মত পাপী লােকর কােন কৃ নাম েবশ

পায়িন।
আমােদর ুেলর ইংেরিজর পাঠ বই-এ একটা লখা
িছল - খুব স বত াস িসে , 'ইি য়া িরডার'-এ ধা ী পা ার গ । মবার রাণােদর বংশর ার কৃিত
পুেরাপুির পা াবাইেক দওয়া যায়। িশ উদয় িসং-এর
লালন পালেনর ভার তার ওপেরই িছল। পা ার িনেজর
ছেল চ ন আর উদয় িছল সমবয়সী। সং াম িসংেহর
ভাই পৃথীরােজর দাসীপু িছল বনবীর। স িনেজেক
মবােরর ভিবষ ত রাজা িহেসেব ভাবত। স ঘুম
অব ায় মহারাণা িব মািদত েক হত া কের। তারপের
মবার বংেশর শষ কুলদীপ উদয় িসংেকও হত া
করেত যায়। তখন পা াবাই উদয়েক তার পাল থেক
সিরেয় িনেজর ছেলেক সই পালে রেখ দয়। তার
চােখর সামেনই িনেজর ছেলেক খুন হেত দেখও
পা াধাই এক ফাঁটা চােখর জল ফেলিন। এত বড়
আ ত াগ, ইিতহােস, ভুপুে র জেন কউ কেরেছ
বেল আমার জানা নই। ধন তুিম ধা ীপা া।
িচেতাের আরও িট অভাবনীয় িজিনস আেছ যা
অবশ ই দখার। তার একিট িবজয়
আর অন িট কীিত
। িবজয় ে র িনমাতা রাণা কু । ১৪৩৭ ি াে িতিন মালয়ােড়র সুলতান
মহমুদ শা- ক যুে পরা কেরন, সই িবজেয়র ৃিত হল িবজয় । ১২২ ফুট উঁচু এই ে গােয়র িনঁখুত ভােব খাদাই করা রেয়েছ িহ ু
দবেদবীেদর মূিত । েত ক দবেদবীর নীেচ তাঁর নামও লখা আেছ। ে র ভতের ১৫৭িট িসঁিড় আেছ ওপের যাওয়ার জন , িক সই পথ
এখন ব কের দওয়া হেয়েছ।
কীিত ও চতুদশ শতা ীেতই বানােনা – তেব এটা রাণারা বানান িন। এিটর িনমাতা িদগ র স দােয়র জনরা। ল ায় ৭৫ ফুট। ভতের ৫৪িট
িসঁিড় আেছ - িক এখােনও ভতের যাওয়া ব । এই ে র চারিদেক ভগবান আিদনােথর জাড়ামূিত আেছ।
ঘারার ফাঁেক ফাঁেক মােঝ মােঝই বাদাম, পয়ারা, লবুর জল বা কমলার রস খাওয়া চলিছল। িচেতার দখা শষ হল সূরয পােল এেস। এই
দরজািটর পর ক ার পাহাড় সটান সমতল ভূিমেত নেম গেছ - ধােপ ধােপ নয়, একদম হঠাৎ। পুবিদেক হওয়ার জন ভােরর থমসূেযর
আেলা এই দরজা িদেয় ক ার অভ ের েবশ করত - তাই নাম সূরজ পাল। িনেচর ওই সমতল ভূিমেত আকবর তার সনােদর িনেয় দীঘ
িদন ধের িচেতার জেয়র তী ায় িছেলন। পাহােড়র মূল অিধবাসী িভেলরা আজও আেছ। তারা এখন মহাঘ জিড়বুিট আর আয়ুেবিদক বৃ - লতার চাষ কের রাণােদর দওয়া জিমেত সরকাির সহায়তায়। সইসব অিত
াপ আয়ুেবিদক জিড়-বুিট িদেয় এখােন হ িশ ীরা নানানিকছু
বানাে ন - যমন চাদর বা হালকা লপ, যা পেত বা গােয় িদেয় েল নািক গােয়র ব থা বা নাক ডাকা সের যােব!
ফরার পেথ িচেতার মেনর মেধ একটা হাহাকার আর বদনা ছিড়েয় িদল - যা এখােন এক সময় আপন বভব আর শি র সাম েস
অপ পভােব ছিড়েয় িছল, আজ তার ংস া
তভূিমেত ধুই পদচারণা কের এলাম। িচেতােরর পুেরােনা প আর কানিদনও আমরা
িফিরেয় িদেত পারব না। িক যটুকু রেয়েছ তােক বাঁিচেয় রাখার সৎ চ াও িক আেছ? শ ের দাকানপাট আমােদর ুধা-তৃ া-শেখর িনবারণ
করেছ িঠকই, িক জাতীয় ারেকর চারপােশ না ছিড়েয় এই সব দাকানপাট কানও একটা িনধািরত ােন একে রাখেত পারেল বাধহয় ভাল
দখাত। তেব এটা আমার িনজ ভাবনা।
স া যখন িকছুটা রােতর পেথ এিগেয়েছ স সময় আমরা িচেতার থেক উদয়পুর িফের আিস। এবােরর মেতা ঘারােফরা সা হল। যিদও
বড়ােনার শষ চরণ এখনও বািক আেছ। েম িফের চা খাওয়া হল। িমিনট পেনেরা-িবেশর মেধ ই সুদীেপর ডাক, 'চল এবার এখানকার লেক
যাওয়া যাক - একটু বেস চেল আসব।' উদয়পুর শহেরর মেধ িট বড় লক আেছ - একিটর নাম িপেছালা লক (Pichola Lake)
আেরকিটর নাম ফেতহ সাগর। রা ায় বিরেয় লক িজ াসা করেল, ানীয় লাকজন িপেছালা লেকর রা া দিখেয় দেব। িপেছালা লেকর
মেধ ই লক প ােলস ািপত, যা এখন একিট হিরেটজ হােটেলর প পেয়েছ। বিশর ভাগ ফেরন টু ির ই ওখােন থােকন। রােতর অ কাের
লেকর জেলর মেধ হাজার আেলার রাশনাই িনেয় জেগ থাকা লক প ােলস দখলাম - নয়ানািভরাম স দৃশ । িক সুদীপ আসেল খুঁজিছল
ফেতহ সাগর লক - িজ াসাবােদর সময় িপেছালা বলায় আমােদর িকছুটা গিলপথ ঘারাঘুির করেত হয়। তােত অবশ একটা লাভ হেয়িছল,
রােতর উদয়পুর আর তার রা াঘােট দাকানপাট-মানুষজন কমনভােব থােক তার একটা আভাস পাওয়া িগেয়িছল। ানীেয়রা এবং রা ায়
কতব রত পুিলশ যতটা পােরন সাহায করারই চ া কেরেছন। অবেশেষ পৗঁছালাম ফেতহ সাগর লক। লক িপেছালার উ ের হল এই লক
মহারাণা ফেতহ িসংহ উদয়পুেরর উেদ ােগ বানােনা। সব িমিলেয় অবশ উদয়পুের চারিট লক আেছ, িটর কথা বললাম, বাকী িট হল উদয়
সাগর লক (উদয়পুর িসিট থেক ১৩ িকিম পূেব) আর ডহবার লক বা জয়সম লক (উদয়পুর থেক ৫২ িকিম দি ণ পুেব)। ফেতহ সাগর
আর লক িপেছালা আবার িনেজেদর মেধ সংযু । ফেতহসাগর লেকর মােঝ িট ছা ীপ আেছ, যােত রেয়েছ নহ গােডন ও উদয়পুর
অবজারেভটির। রােত নৗকা চলাচল ব িছল, তাই যাওয়া হেয় ওেঠিন। ফেতহ সাগেরও মেধ ও বতমােন একিট লক হােটল তির হেয়েছ নানানরকম আেলা আর রিঙন ফায়ারা িদেয় সুসি ত সিট। িকছু ণ ওখােন বেস, িনেজেদর ছিব তুেল িডনােরর আেগ িফের আিস ডরায়।
শাওয়ার আেগ ট ােবর ওপর আঙুল চািলেয় িতনিদেনর ছিব িল দখিছলাম - ঘারাঘুির ম হয়িন। সবেচেয় বড় কথা আমরা খুব উপেভাগ
কেরিছ এই আউিটংটা। মানুষ আসেল মু ই থাকেত পছ কের - সভ তার সে সে িনেজর পােয় িনেজই মশ শ কের িশকল বঁেধ
চেলেছ। িক তােক যিদ ছেড় দওয়া হয়, তাহেল মেনর গভীের স সব সময়ই িশকল ভাঙেতই চেয়েছ। আসুন শকলভাঙার দল ভারী কির।
চৈরেবিত।

~

রাজ½ােনর তথ± ~ রাজ½ােনর আরও ছিব ~

িজওলিজ পড়ার সময় আর চাকিরর খািতের ভারেতর িবিভ দশ, শহর, াম ঘুেরেছন িহমাি শখর দ । িমেশেছন
ানীয় মানুষজেনর সে । বাংলা-ইংেরিজর পাশাপািশ
অসমীয়া ও জরািট ভাষােতও। নানা িবষেয় লখালিখ
করাটাই সখ। পাঠক পড়েল অবসেরর পর লখােলিখ িনেয়ই িদনযাপেনর ইে । কািশত পু ক – ' ' এবং 'এক ছ া
িতন পুট'। এখন সি য়ভােব যু হেয়েছন আমােদর ছুিট পি কার সে ও।
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বঁেচ ওঠা ল±াংটাং-এ
সৗম±দীপ হালদার
~

ল±াংটাং- গাঁসাইকু ºকÕট ম±াপ ~ ল±াংটাং-এর আরও ছিব ~

িঠক বুঝেত পারিছনা কাথা থেক
করব। ২০১৬-র জানুয়ািরর থম স াহ। আমরা িতন সদস ােব গিছ। গডফাদারেক িজ াসা করলাম
কাথায় যাওয়া যায়? মৃ হেস বলল, ' যিদেক চাখ যায়, আমােক িজ াসা করিবনা।' তারপর িনেজই বলল, 'ল াংটাং ঘুের আয়।' এক কথায়
যােক বেল মঘ না চাইেত জল। 'ল াংটাং' নামটা নতুন লাগল, তাই ক ণ মুেখ িজ াসা করলাম জায়গাটা কাথায়? স ার বশ িকছু ণ
আপাদম ক তািকেয় রইেলন। তারপর বলেলন, ' নপাল।' একটা ট ম াপও িদেলন।
একটা অেচনা দেশ ক করার ভাবনাটাই তখন আমােদর িতনজেনর কােছ সরা াি । কী কের যাব, িকভােব যাব, কাথায় থাকব সটা তা
পেরর ব াপার। খািনক পের গল-এ দখলাম বলেছ, ২০১৫-র ২৫ এি ল ভূিমকে নপাল-এর য জায়গািট সবেচেয় িত হেয় ায়
নই হেয় গেছ, তার নামই ল াংটাং। ভৗেগািলক অব ান, আবহাওয়া, মানুষজেনর াত িহক জীবনযা া স ূণ অেথ বদেল গেছ, বলা বা ল
ধু নামটাই এক আেছ আর িকছু নই। একমুহূেত িতনজেনরই মন বলল চেলা।
অবেশেষ ব তীি ত িদন ১০ অে াবর, ২০১৬ - ঘিড় বলেছ িবকাল ৩.৪৫, িমিথলা এ ে স আমােদর িনেয় যা া
করল। সময় বাড়ার
সে সে মেনর িজ াসাও বাড়িছল। আর এইসবিকছুেক অিত ম কের বেড় উঠিছল অজানােক জানবার নশা। রে ৗল পৗঁেছ সখান থেক
বীরগে র পেথ হঠাৎ ফােনর টাওয়ার িবদায় জানােত বুঝলাম এেলম নতুন দেশ।
জসিস-র কথা অনুযায়ী আমরা মাছােপাখিরেত রইলাম। মাছােপাখির (৫৮১ িমটার) একটা ছা শহর, কাঠমা ু থেক দূর মা ৩.৫ িকিম।
পৗঁেছ বশ অবাক হলাম য বিশরভাগ মানুষই জােন না ল াংটাং বেল কানও জায়গা আেছ!
জসিস ক তা অবশ বলা হয়িন, পুেরা নাম জসিস ি থ (Jessey Smith)। য না থাকেল হয়েতা আমােদর কটা স ব হেতা না।
কানাডািনবাসী জসিস ভূেগােল াতেকর পাঠ িনে । নপােলর সই ভয়ানক ভূিমকে র পর ওখােন যায়। িফের িগেয় সই অিভ তা লানিল
ােনেট লেখ। সই লখা পেড়ই ফসবুেক ওর সে যাগােযাগ কির। ও-ই আমােদর সব পিরক না, খরচাপািত আর ল াংটাং-এর বতমান
অব া স ে আমােদর ওয়ািকবহাল করায়।
১২ অে াবর সকাল ছটায় িসয়া -র বােস চেপ বসলাম। রা ার অব া না বলাই ভােলা। তেব তািপ নদীর পার হওয়ার পর থেক রা াটা বশ।
িবকােল পৗঁছালাম ধুনেছেত। ধুনেছ (১,৭৬৪ িমটার ) এখানকার নামকরা একটা শহর যখান থেক গাঁসাইকু
ক হয়। এখান থেক
িসিকউিরিট চেকর পর অনুমিতপ িনেয় বাস চলল ল াংটাং।
অনুমিতপ িনেয় কাথাও স ূণ তথ পাইিন, নানা জেনর নানা মত। ওখােন িগেয় ব াপারটা পির ার হল। গাইড ু ক করেত গেল
TIMS (Trekkers' Information Management System) কাড বানােত হয়, যার মূল ায় ৩৫০০ এন িস ( নপালী টাকা)। তেব
গাইেডর েয়াজন না হেল এই কােডরও দরকার হয় না। এছাড়া ল াংটাং ন াশনাল পাক-এর অনুমিতপে র জন দরকার হয় যেকানও একটা
সিচ পিরিচিত প ( ভাটার কাড/প ান কাড/পাসেপাট ইত ািদ, িক আধার কাড চলেবনা) আর ১৬৯৫ এন িস (সাক দশ িলর জন ) অথবা
৩৩৯৫ এন িস (অন ান দেশর নাগিরকেদর ে )। এছাড়া হিলক ার ল াি ং-এর জন ২২০০ এন িস।
িবকাল সােড় পাঁচটায় পৗঁছালাম িসয়া - বি - ত। রা ায় জন নপািল ব ু পেয়িছলাম। িসয়া - বি (১৪৬০ িমটার) থেক
হয়
ল াংটাং ভ ািল ক। পৗঁছােতই তরতর কের বেয় যাওয়া ল াংটাং খালা যন সাদর স াষণ জানাল।
১৩ অে াবর সকােল িপেঠ স াক িনেয় ল াংটাং খালা-র পাশ িদেয় হাঁটা
করলাম। ব তীি ত ব ত ািশত যা া। নদী যন সকােলর
আেলায় হেস বেল উঠল, 'তািস দেল' (িত তী শ যার অথ সু ভাত), আজ িক চেল যও ঘােড় তােবলা অি । কাজু, ঝরনার জল আর
িদদার দওয়া সুপািরকুেচা সহেযােগ ছা ছা পােয় পৗঁেছ যাব ৎেসরেগা ির (Tsergo Ri) এই ভাবনা িনেয় এেক এেক িতওয়াির, ডােমইন,
ব াে া অিত ম কের িরে চ (২৩৯৯ িম), লামা (২৪১০ িম) হেয় িরভার সাইড াম পৗঁছালাম। ব াে া থেক িরে চর এিলেভশন িডফাের
৪০০ িমটার এবং পুেরাটাই খাড়াই। গাটা রা ায় আমােদর সাথী িছল বানর, কাঠিবড়ািল আর নাম না জানা রকমাির পািখ। িরভার সাইড-এ
পৗমেচ স ার দাওয়া (িত তী শ যার মােন সূয) বলল, আজ চললাম। ঘিড়েত চাখ পড়েত দিখ িবেকল তখন সােড় পাঁচটা। তখনও সিদেনর
গ ব ল থেক ায় দড়- ঘ ার দূরে রেয়িছ। তেব শষপয মাটামুিট িমিনট প ােশর মেধ ই পৗঁেছ গলাম। এটা িছল আমােদর
জীবেনর থম রাি কালীন ক। ঘন জ েলর মেধ িদেয় চাঁদনী রােত এিগেয় যাি িতনজেন। অসাধারণ একটা অিভ তা।
িদ ু লামা ঘােড় তােবলা (Ghoda Tabela)-র িত তী হােটেলর মািলক। এমন চনমেন সেতজ ভােলামানুষ কােরার দখা মেন হল যন
কখেনাই পাইিন। সিত কথা বলেত তর ঘ া ধের ১৬ িকিম ক কের আমরা তখন এেকবাের িব , িক িদ ুিজর উৎসাহী ব ি
আর
হােতগরম সব তথ এক মুহূেত আমােদর াি দূর কের িদল।
থেম ল াংটাং শ টার সে আিস। আদেত 'লামদাঙ' শে র অপ ংশ। িত তী শ 'লাম' কথার অথ ষাঁড়। চিলত গ কথা এই,

প স েবর পাষ ষাঁড়িট িত ত থেক আসার পেথ িস ু থেক ল াংটাং হেয়
কায়ানিজং পয গাটা রা ােত সব ঘাস খেয় ফেল। প স ব খুঁজেত িগেয়
দেখন য কায়ানিজং থেক ১২ িকিম আেগ লাংিশশা খারকা নােম ােন ষাঁড়িট
মৃত অব ায় পেড় রেয়েছ। ষাঁড়িটর জন ানিট পিব হেয় যায়। নাম বদেল
হয় লামদাঙ।
১৪ অে াবর, ২০১৬, সকােল িব ু লামার আিতেথয়তায় িত তী চাপািট
ভাজেনর পর যা া
করলাম। একটু এেগােতই চােখ পড়ল তুষার
ল াংটাং ির (৭২০৫ িম), মনটা এেকবাের শাি েত ভের গল। আেগকার িদেন
এখােন ঘাড়ার চল িছল, আ াবলও িছল। তাই এই জায়গার নাম ঘােড়
তােবলা (৩০০০ িমটার )। এেক এেক ঠ াংেশপ, া স কের দূর থেক
চােখ পড়ল ল াংটাং।
দেখ ভােলা লাগেলা ভূিমকে র আকি কতার রশ কািটেয় ল াংটাং সেজ
উঠেছ নতুন েপ - নতুন জায়গায় আধুিনকতার ধাঁেচ। আেগকার ামিট আর
নই। তার থেক আরও িমিনট পাঁচ-সােতক এিগেয় গেল নতুন ল াংটাং াম
(৩৫৪১ িমটার)। আরও উ র িদেক মু ু (৩৫৪৩ িম) অিত ম কের কায়ানিজন
মফা -র িদেক এেগােত এেগােত গজনময়ী খালা আর ল াংটাং িল ং (৭২৩৪
িম), ল াংটাং ির (৭২০৫ িম), গাঙেচঙপ (৬৩৮৭ িম) এবং গা ালা পাস চােখ
পড়ল। তারা যন দখেছ মিনওয়াল েলা িঠক মেতা স করিছ িকনা।
মিনওয়ােল সবসময় বামিদক থেক হাঁটেত হয়। কখন য পৗঁেছ গলাম
াকৃিতক শাভা দখেত দখেত খয়াল কিরিন। িদন শষ হেয় রাত হেতই
চাঁেদর আেলায় লাংটাং িল ং- ক খুব মাহময়ী লাগিছল।
পরিদন কাজাগরী ল ী পূিণমা। ৎেসরেগা ির সািমট করার িদন। িতনজেনর
পদযুগলই জবাব িদেলও আমােদর পালস রট
নরমাল থাকায় িবেশষ অসুিবধা হল না।
আবহাওয়া অনুকূল থাকায় ভার চারেট নাগাদ
রওনা িদলাম। ায় ১২০০ িমটার এিলেভশন
িডফাের । পেথ সই নদীর সে দখা। চাঁেদর
আেলায় পথ দেখ এিগেয় যাি । অি েজন
িনেয় কানও সমস া হয় িন। িক হাওয়ার বল
বগ বশ মুশিকেল ফলিছল। অবেশেষ সকাল
৭.৩২ িমিনেট আমােদর ব ত ািশত মুহূত
এল। আমরা ৎেসরেগা ির টপ (৪৯৮৪ িম)
সািমট করলাম। ভািবিন পারব। একটু ডানিদক
যেতই দখলাম ল াংটাং িসয়ার - ল াংটাং
খালার উৎপি
ল। আর দখলাম আকাশ
জুেড় ল াংটাং িল ং, ল াংটাং ির, গাঙেচঙপ
আর গা ালা পাস।
এবার নামার পালা। নীেচ নেম শষবােরর মত
অেনক ণ কথা হল ল াংটাং খালার সে । উেঠ
আসার আেগ বললাম, আবার িফের আসব,
অেপ ায় থেকা।
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ল±াংটাং- গাঁসাইকু ºকÕট ম±াপ ~ ল±াংটাং-এর আরও ছিব ~

িসিভল ইি িনয়ার সৗম দীপ হালদার বতমােন একিট কেলেজ িশ কতা কেরন। নশা বড়ােনা ও ছিব
তালা।
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এবার ভুটান
দবািশস বসু

~

ভুটােনর তথ± ~ ভুটােনর আরও ছিব ~

এবার গিছলাম ভুটােন। ব ব াপনায় মু াইবাসী ব ু ীমান
ও তার সহেযাগীরা। দেলর নাম 'িমলন ম
ােভলস।' মু াই, িদি ,
বংগালু ও কলকাতা থেক সমাগত -একজন ব িত ম ছাড়া সবাই বীণ- বীণা, মাট তইশজন। ২৬ মাচ ২০১৬ শয়ালদা থেক রওনা
হলাম; পুের পৗেন েটা নাগাদ, িত া- তাসা এ ে েস। আমরা য সবাই একসূে বাঁধা পেড় িছলাম ও তা এখনও অটুট আেছ, আর হয়েতা
থাকেবও, তার কারণ সবাই বড়ােত ভালবািস। সকেলই বীণ হেলও িক হ- চ কম হয় িন।
পেরর িদন ২৭ মাচ সকােল িনউ আিলপুর য়ার পৗঁছালাম। আকাশ সামান মঘলা থাকেলও দেলর সদেস রা মানিসকভােব তা েণ ভরপুর।
বড়ােনার আনে , কারও পাষা হাঁটুর ব থা, কারও কামর ব থা, কারও মাথা িঝমিঝম িক া কারও বুক িঢপিঢপ - সব বমালুম গােয়ব।
আমােদর জন একটা বাস ও একটা গািড় িনেয় হািজর িতনজন সদাহাস ময়, িম েক ও পির মী ভুটািন যুবক। গাইড ীমান িব ু, বাসচালক
ীমান সুেরশ ও টু র অপােরটর সং ার মািলক এবং গািড়র াইভার ীমান কলিভন। ওেদর স ও ব বহার খুবই আন দায়ক হেয়িছল
আমােদর কােছ।
যাই হাক, সকাল পৗেন আটটা নাগাদ িনউ আিলপুর য়ার রলে শন থেক রওনা হলাম। পেথ পড়ল হািসমারা, জয়গাঁও - এই অবিধ
ভারতবষ, এরপের ভুটােন ঢুকব। একটা সু র পাকা তারণ পেরালাম – এটাই ভুটােনর েবশপথ। ওপাের ফু েশািলং। তারণ পেরাবার
িমিনট িতন-চার পের, সকাল সােড় নটা নাগাদ পৗঁছালাম হােটল অিকড-এ। খািনক আ া, খাওয়া দাওয়া আর একটু িব াম িনেয় শহর
দখেত বেরালাম।
িহমালেয়র দি ণাংেশ সবুজ গাছ-গাছািল,
তুষারাবৃত রজত
শৃ রািজ, র পাহািড়
নদী, ঝরনা, সাই াস, পাইন, চির, আেপল
ইত ািদ গােছর সমােরাহ, আর ঝকঝেক নীল
আকাশ, রােত তারােদর চাঁেদায়া এইসব িনেয়
পির ার পির
ছিবর মত দশ, ভারেতর
িতেবশী, পি মবে র লােগায়া, ছা ভুটান।
বেরােত বেরােত ায় বলা দড়টা বেজ
িগেয়িছল, আবহাওয়া িকি দিধক গরেমর
িদেকই। রাজপিরবােরর অন তম াসাদ, একিট
া আর ঘিড়য়াল জনন ও র ণােব ণ
ক ঘুের, িবেকল সােড় িতনেটয় হােটেল
িফরলাম। ঘ া েয়েকর সা বাসের জেড়া
হলাম এরপের, এেক অপেরর সে
আনু ািনকভােব পিরিচত হওয়ার জন । আলাপপিরচয় সারা হেল হট ি ংকেসর সে গান,
কিবতা, ম ািজক ইত ািদ িনেয় আসর সরগরম হেয় গল।
২৮ মাচ ২০১৬, সামবার। আবহাওয়া শষ রাি র থেক বশ খারাপ - বল ঝড় আর সইসে বৃি । আকাশ গ ীর আর তার িতফলন
আমােদর মুেখও। আজ যেতই হেব ইিমে শন অিফেস পারিমেটর জেন । যাইেহাক শষপয আকােশর মুখ স হল, সই সে আমােদরও।
িভড় থাকেলও বলা এগারটার মেধ ই পারিমট িমলল সকেলরই। হােটেল িফের বােসর মাথায় লােগজ তুেল, ফু েশািলংেক িবদায় জািনেয়
বিরেয় পড়লাম। পেথ থেমই িরনেচনিডং ইিম শন চকেপাে পারিমট দখােত হল। গ েত িট ক। িডলা টু িকং রে াঁরায় লা শষ
হেত হেত িবেকল িতনেট বেজ গল। ছাপছা পিরেয় তালালুং চক পাে ফর ফর একবার পারিমট চিকং-এর পালা িমিটেয় িথ ুর হােটেল
ঢুকেত সে ছটা বেজ গল। সা আসর, িডনার সের িব ােমর পালা।

২৯ মাচ, ম লবার। সকাল সােড় নটায়
কফা সের িথ ু্ থেক বেরােনা হল। থম
গ ব পাহােড়র ওপর কুেয়নেসল ফাদরং
নচার পাক। এখােন হংকং-এ তির াে র
ভুটািন গঠনৈশলীর িবে র অন তম উঁচু
বু মূিতিট (৫১ িমটার ) দেখ দা ণ লাগল।
সূেযর আেলায় সানার মেতা চকচক করেছ
মূিতিট। এই বু মূিতর বদীেত াে র চুর
ছাট ছাট বু মূিত আেছ, গাইেডর কথানুসাের ৮
ইি মূিতর সংখ া ১ ল ও ১২ ইি র ২৫
হাজারিট। ৩১০০ িমটার উঁচু দাচুলা পাস-এ
পৗঁছালাম পুর সােড় বােরাটা নাগাদ। ছিবর
মেতা দৃশ চারপােশর। চলার পেথ কুমার
রে াঁরায় ি াহিরক ভাজন সারা হল। পরবতী
গ ব পুনাখা জং। পৗঁছেত পৗঁছেত িবেকল হেয়
এল। এই জং ভুটান দশিটর িত াতা জাহব ং
িরমেপােচ নগয়াং নামিগেয়ল ১৬৩৭ সােল তির
করান, ফা-চু ও মা-চু ই নদীর স ম েল
এিটর অব ান - পাশািক নাম পুংতাং ডেচং ফাতরাং। এখােন একিট সু র সানার বু মূিত আেছ।
৩০ মাচ, বুধবার। সকাল সাতটা নাগাদ বিরেয় পড়লাম। পেথই কফা । ২৮৮৫ িমটার উঁচু িপেল লা পাস পৗঁেছ ধু কৃিতর িদেক চেয়
মু হওয়া। পেথ েস ব হেয় যাওয়া রা ায় বার আটকা পড়লাম। পেথর শেষ আেরকটা নাম না জানা পাস-এ িকছু ণ কািটেয় ফরা।
৩১ মাচ, বৃহ িতবার। আজেকর থম গ ব জাে
লাখাং - ভুটািনেদর উপাসনা ল। স ম শতা ীেত
এিট িনমাণ কেরন িত তী রাজা সংগতেসন গাে া।
মি েরর বাইের নানান ভুটািন হ িশ স ার িবি
হে তার মেধ রেয়েছ নানা মােপর িবেশষ ধাতুর
বািট আর তার সংেগ কািঠ। বািটর ধাের ঐ কািঠ
ছুঁইেয় আে আে ঘারােল সু র িমি আওয়াজ
শানা যায়, যার সে িমল আেছ "ও মিণপে ম"
মে া ারেণর। এরপর কুেজ লাখাং। কিথত আেছ
িরমেপােচ এখােন তপস া কেরিছেলন ও তাঁর পদিচ
সংবিলত পাথরিট িতি ত। এখােন সব িমিলেয়
িতনিট বৗ মি র। আরও জানা গল, কােছর একিট
জলাশয়ও
িরমেপােচ তির কেরন। যার জল
ানীয় অিধবাসীরা খুব পিব বেল িব াস কেরন।
পেরর গ ব তামিসং লাখাং ও তারপর এখানকার
িবখ াত িচজ ও ওয়াইন ফ াকটির এবং িব য়েক ।
পেথ লা সের পৗঁছলাম বািনং লক, যােক ভুটািন
ভাষায় বেল ' মবার শা (Mebar Tsho)'। কিথত
আেছ য ১৪৭৫ ি াে টটন পমা িলংপা নােমর এক বৗ স াসী দখেত পান য শত শত বছর আেগ
িরমেপােচ এই জলাশেয় িকছু
পিব স দ লুিকেয় রেখ গেছন। ানীয় শাসক ও বািস ারা তাঁর কথা িব াস না করায় স াসী ল দীপ িনেয় ওই জলাশেয় ডুব দন।
িকছু ণ পের একিট মূিত, পুঁিথ ও মড়ার খুিল িনেয় জল থেক উেঠ আেসন। তখনও লিছল সই দীপ। তারপর থেক জলাশয়িটর এইরকম
নামকরণ হয়। ভুটািনেদর অন তম তীথ এই লক।
আজ বশ িকছু নতুন শে র অথ জানলাম। লাখাং (Lhakhang) – বৗ মি র বা উপাসনাগৃহ।
ার চেয় তুলনামূলক ভােব ছাট।
চােতন - বৗ স াসীর ৃিতেত িনিমত িবেশষ আকৃিতর াপত । জং(Dzong) - শাসিনক দ র, ভুটািনেদর উ ারেণ জাংখা
(Dzongkha)।
১ এি ল ২০১৬,
বার। সকাল আটটা নাগাদ বুমথাং থেক রওনা হলাম। পেথ একিট হ িশে র দাকােন ঘুের দেখ বশ িকছু ণ কেট
গল। কউ কউ িকছু কনাকাটাও সের িনেলন। আেশপােশ চুর সাদা ও ম ােজ া রং-এর চিরফুেল গাছ ভের আেছ। ছাট জনপদ াংসােত
ছা একটা িবরিত হল পেথ, পারিমট চক হল। সায়া ছটা নাগাদ পৗঁছালাম ফাবিজখা ভ ািলর হােটল তািশিলং-এ।
িমিনট পেনেরার মেধ ই বিরেয় পড়লাম। অে াবেরর শেষর িদেক িত ত থেক আসা পিরযায়ী পািখেদর শীেতর িঠকানা এই জায়গা। যার
মেধ অন তম ায় িনি
হেয় আসা াক নকড ন(Black-necked crane)। ভুটােনর রাজার ত াবধােন ও জাপান সরকােরর
সহেযািগতায় তির হেয়েছ রয় াল সাসাইিট ফর দ ােটকশান অফ নচার-এর পযেব ণ ক । চারধাের সবুজ পাহাড় ঘরা, সুদূর িব ৃত
সবুজ এই উপত কা, মােঝ িট পাহািড় নদীর শীণ ধারা - নােক চু আর ফাগ চু। এই ভ ািল-পাহাড়, নদী, বািড়ঘর, সবুেজর নানা শড িনেয় য
ল া ে প, তা নািক সুইৎজারল া বা টল াে র চেয়ও সু র, এই রকম শানা গল কেয়কজন সহযা ীেদর কােছ। এই মরসুেম ভর
সে েবলায় অবশ আমরা একটাও জ া পািখ দখেত পাইিন। খালা আকােশর িনেচ াক নকড েনর একটা িতমূিত দেখই স হেত
হল। তেব সবেচেয় ভােলা লাগল ছাট একটা অিডটিরয়ােম দখা পিরযায়ী পািখেদর াত িহক জীবনযাপেনর ওপর সু র ডকুেম াির িফ িট।

২ এি ল - শিনবার। সকােল কােছই এক বু মি র
থেক ঘুের এেস, জলখাবার সের রওনা হলাম।
আবার পথ চলা, যিদও হঁেট নয়, বাস ও গািড়েত।
রা া যেথ ভাল, আশপােশর কৃিতও খুব সু র।
তবু পেথর াি দূর করেত গািড়র মাইেক গান,
কিবতা, গ বলা ইত ািদ চলেত থােক। পুের
মিসনা নােম একটা জায়গায় লা । ায় বলা
িতনেট নাগাদ দা-চু লা পেরালাম। িথ ুেক
এিড়েয় বাইপাস ধের সাজা পােরা এয়ারেপাট। উঁচু
রা ার ডানিদেক পােরা নদীর ধাের বশ িনেচ, ছাট
হেলও খুব সু র িবমান ব রিট। িঠক যন িপকচার
পা কাড িকংবা অত কুশলী হােত সাজােনা
ঝুলেনর দৃশ ।
৩ এি ল - রিববার। হােটেল জলখাবার খেয়
বিরেয় পড়লাম সকাল সকাল। খািনক বােদই য
পাহােড়র পাদেদেশ পৗঁছালাম, তার নাম - কপার
কালার মাউে ন। খািনকটা ঘরা ঢাকা জায়গার
নীেচ কেয়কটা িসেমে র বদীর মত করা আেছ,
যমন অেনক বাজাের থােক। সখােন ানীয়
হ িশে র িনদশন প পুঁিথ ও পাথেরর মালা,
ধাতুর বু মূিত এসব িবি হে । এর পেরই য
িকং পেথর
তা যােব তাকশাং মনাি বা
টাইগার নে । অেনক উঁচুেত, বশ দূের এই
মনাি দখা যাে । মেন হে
যন পুেরা
মনাি টাই পাহােড়র গােয় লেগ আেছ বা
ঝুলেছ। শানা যায়, ি তীয় বু বেল খ াত অ ম
শতেকর ভারতীয় বৗ ধম
িরমেপােচ বা
প স ব িত ত থেক বািঘনীর িপেঠ
সওয়ার হেয় উেড় এেসিছেলন ও এই
জায়গািটেক ধ ান করার জন উপযু
ান বেল
বেছ িনেয়িছেলন। এই হ ও ভয় র সু র
সু াচীন মনাি িট গেড় ওেঠ ১৬৯২ ী াে ।
িক ১৯৯১ সােল এক িব ংসী আ েন তা
ভীষণ ভােব িত হয়। পের, তৎকালীন রাজা
িজগেম িসগেম ওয়াংচুক, সাত বছর ধের ১৩৫
িমিলয়ন ন ল াম (ভুটািন টাকা) খরচ কের
আবারও তির করান। ২০০৫ সাল থেক আবার দশনাথীেদর জেন খুেল দওয়া হয়। ভুটােন এেস এই ান অবশ ই ব , িক পথ মােটই
সহজ নয়। একিদেক ায় সবটাই গভীর খাদ, অন পােশ খাড়া পাহাড়, মােঝ শীণ রা া বা িসঁিড়। মেনর জার, বুেকর জার আর পােয়র জার
যেথ বিশ থাকেল, তেবই চ া করা ভাল। উঠেত অ ত ঘ া িতেনক ও নেম আসেত আরও ঘ া েয়ক লাগেতই পাের। আমােদর মেধ
চারজন সােড় দশটায় রওনা হেয়, িফেরেছন সে সােড় ছটা নাগাদ। পােরার উ তা মাটামুিট ২২০০ িমটার, মনাি িট আেরা ায় ৯০০ িম
উঁচুেত।
দেলর বািক যারা যাইিন বা যেত পািরিন, তারা সারািদেন অন কেয়কটা জায়গা ঘুের িনলাম। থেম গলাম কিগেয়ল জং। এই জং-িট তির
করান ভুটান দশিটর িত াতা জাহব ং িরমেপােচ নগয়াং নামিগেয়ল, ১৬৪৯-এ। এিটও আ েন পুেড় যায় ১৯৫১-য়, পের সং ার করা হয়।
পের আেরকিট জং-এ যাওয়া হল - নাম মেন নই, খুব স ব িরনপুং জং। এখােন বাইেরর চ ের চির ও অন ান খুব সু র সু র ফুেলর গাছ
আেছ। ভতেরর চ ের বা উেঠােন, ফুলগােছর পাশাপািশ কমলােলবু গাছও আেছ আর তােত ফলও ধেরেছ। এখান থেক গলাম তা-জং বা
ন াশনাল িমউিজয়াম দখেত। এিট একিট গালাকার াপত , অেনকটা েগর দওয়ােলর কােণ যমন থােক। আসেল এিট তির হেয়িছল
িরনপুং জং- ক র া করা ও নজরদািরর জন । ১৯৬৭ ত এেক ি তীয় সং হশালায় পা িরত করা হয়। অন ান িমউিজয়ােম যা যা থােক,
এখােনও মাটামুিট তা-ই আেছ। যমন াচীন মূিত, পাষাক পির দ, অ শ আর অতীেত ব ব ত িবিভ িজিনসপ । িবেকল সায়া চারেট
নাগাদ হােটেল িফের িকং িটেমর জন অেপ া করা। তারা িফের এেল সা আ াটা বশ জেম উঠল।
৪ এি ল, সামবার। হােটেল কফা সের বিরেয় পড়লাম। সু র াকৃিতক দৃশ দখেত দখেত, ৪০ িকিম. পথ পিরেয়, পৗঁছালাম চেললা বা চেল পাস, উ তা ৩৮৮৮ িমটার। বশ জাের ঠা া হাওয়া, যেথ গরম জামা ভদ কের, হােড় কাঁপন ধিরেয় িদল। এবার ২৮ িকিম পথ
পিরেয় হা জনপেদ পৗঁছালাম। উ তা ২৫০০ িমটার। থাকা হােটল িরসুম িরসেট। এখােন এেসিছ আমরা বলা দড়টায়। লাে র পের বিরেয়
পােরা নদীর ধাের গলাম। এখােন একটা ঝালা ি জ আেছ, আর একটা ছাট টাওয়ার - যার ওপর উেঠ আশপােশর দৃশ দখা যায়। ায়
সামেন রা ার উে ািদেক খলার মাঠ ও কেয়কিট িবি ং িনেয় িবশাল কমে ে একিট কা-এড ুল রেয়েছ। আর আেছ ছাট একিট বাজার।
৫ এি ল, ম লবার। আজ আমােদর দীঘ পথ - ২৩৩ িকিম যেত হেব। তাই ভার সােড় পাঁচটােতই রওনা িদলাম। মনটা বশ খারাপ, ভুটান
বড়ােনা ায় শষ। চলার পেথ, সকাল নটা নাগাদ আধ ঘ ার িবরিত াতঃরাশ ও চা-এর জন । আবার একটা চক পা । গ পেরালাম
পৗেন বােরাটায়। িরনেচনিডং চকেপাে পৗঁছেত পুর একটা বাজল। ফু েশািলং-এ সই হােটল অিকেড পৗঁেছ গলাম তার পেরপেরই।
িমিনট দেশেকর িবরিতর পের ভুটানেক িবদায় জািনেয় রওনা িদলাম।

জয়গাঁও-এ বৃি আমােদর অভ থনা জানাল। লা খেয় রওনা। ীন টাচ ডুয়াস ইেকা িরসেট পৗঁছেত িবেকল হল। সু র ব ব া, চারিদেক চা
বাগান। এবারকার বড়ােনার অদ শষ রজনী, তাই সা আসর আরও জমজমাট। রােত ভুিরেভােজর ব ব াও িছল।
শেষ িকছু জ ির তথ জািনেয় রািখ –
১) ভুটােনর েবশপথ সড়কপেথ পি মবে র জয়গাঁও বা জয়গাঁ িদেয়, অথবা আকাশপেথ পােরা িদেয়।
২) ভারতীয়েদর ভুটান যেত পাসেপাট লােগ না, তেব লােগ পারিমট বা অনুমিতপ । এই পারিমট পাওয়া যােব ফু েশািলং-এর ইিমে শন অিফস
থেক। পারিমেটর জন জমা িদেত হেব ভারতীয় নাগিরকে র মাণ প পাসেপাট/ ভাটার আই িড কােডর ফেটাকিপ ও িট সদ েতালা পাসেপাট
সাইজ ছিব। সে অবশ ই রাখেত হেব অিরিজনাল পিরচয়প িট। এই পারিমট পাওয়া যােব কলকাতার ভুটান ক ু েলট অিফস, িটেভািল কাট, ১ এ
বািলগ সাকুলার রােডর অিফস থেকও। িক কলকাতার পারিমট থাক বা নাই থাক, ভুটােন পৗঁেছ যা ীেক ইিমে শন অিফেস বােয়ােমি ক টে র
জন যেতই হেব। ফু েশািলং-এ পারিমট দওয়া হয় সাম থেক , সকাল ৯টা থেক পুর ১টা ও পুর ২টা থেক িবেকল ৪টা (ভুটান সময় - যা
ভারতীয় সময় থেক আধঘ া এিগেয়)। পারিমট মুখ ত িথ ুর জন । িথ ু ইিমে শন অিফেস সিট দিখেয়, পুণাখা, হা, বুমথাং ইত ািদ জায়গার জন
পারিমট করােত হেব, তেব, এর জন বিশ সময় লােগ না। ছিব ও পিরচয় পে র কেয়কিট বাড়িত কিপ সে রাখা ভাল।
৩) পারিমেটর জন দরখাে , ভুটােন কতিদন থাকেত চাই জািনেয় য তািরখ িলখেত হয়, তােত ওখােন থাকার সময় ৫/৭ িদন বািড়েয় লখা ভাল,
কারণ উি িখত তািরখ পিরেয় গেল জল বা বড় রকেমর আিথক জিরমানা হেত পাের।
৪) ভারতীয় টাকা ও ভুটািন ন ল াম সমান। মু া িবিনমেয়র দরকার নই। সব জায়গায় ভারতীয় টাকা চেল।
৫) ভুটােন ায় সব পিলিথন প ােকট ব বহার ও ধূমপান িনিষ ।
৬) ভুটােন ভারতীয় মাবাইল িসম কাজ কের না, েয়াজেন ভুটািন িসম কােডর জন গাইেডর পরামশ িনন।
৭) কাথাও ফেটা তালা যােব িক যােবনা তার জন ও গাইেডর পরামশ নওয়া ভােলা।
সড়ক দূর ফু েশািলং - িথ ু - ১৭৬ িকিম, িথ ু - পুনাখা - ৭৭ িকিম, পুনাখা - বুমথাং - ২০৮ িকিম, বুমথাং - ফাবিজখা - ৬৮ িকিম, ফাবিজখা - পােরা ২৫৩ িকিম, পােরা - চেল লা - ৪০ িকিম, চেল লা – হা - ২৮ িকিম, হা - ফু েশািলং - ২৩৩ িকিম

~
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রেলর চাকির থেক অবসর নওয়ার দীঘিদন পরও ঊনআিশ বছেরর ত ণ দবািশস বােসর একটা বড় সময় কােট
মেণই।

'আমােদর ছু ' বাংলা আ. জাল মণপি কায় আপনােক াগত জানাই = আপনার বড়ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

বড়ােনার ভাল লাগার মুহূত´েলা সকেলর সেò ভাগ কের িনেত ইেø কের, অথচ দীঘ Èমণ কািহিন লখার সময় নই?
বিড়েয় এেস আপনার অিভতা´েলা যমনভােব গk কের বেলন কােছর মানুষেদর - িঠক তমিন কেরই সই কথা´েলা
ছা কের িলেখ পািঠেয় িদন ছুিটর আ ায়। লখা পাঠােনার জন± দখুন এখােন। লখা পাঠােত কানরকম অসুিবধা হেল ইমল কÕন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

মু<ােরর মায়ায়

দবেতাষ ভাচায

~
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পুের জিমেয় মাংসভাত খেয় ভাতঘুম দওয়ার তাড়েজাড় করিছ, হঠাৎ ফানটা বেজ উঠল। হ ােলা বলার আেগই ওপাের উে িজত গলা –
' দবেতাষদা, ছুিট ম ুর হেয় গেছ! অব ীর খুব ই া মু ার যাওয়ার – তুিম একটু ব ব া কর ি জ।' স িত বা আপি কােনাটারই অেপ া না কের
ফানটা কেট িদল শালাবাবু।
স ীক এই থম আসেছ, তাই আিলিস ঝেড় ক ােল াের চাখ রাখলাম। মু ার পি মঘাট পবতমালার কােল এক অপ প িহল শন – করালায়।
নেভ ের িদন ণ িঠক কের িটিকট কাটেত বসলাম – আজকাল লটাির পাওয়াও বাধ হয় এর চেয় সাজা। না , কপাল ভােলাই িছল বলেত হেব –
কন াকুমারী এ ে েস এনাকুলাম পয যাওয়ার িটিকট জুেট গল।
খুব তাড়াতািড়ই যন যাওয়ার িদন এেস গল। েতই যন ভূিমক - মাদীিজর িডমিনটাইেজশন! একরাশ িচ া িনেয় উপি ত হলাম ব া ােলার
িসিট শন – এখান থেকই স ায় ছাড়েব আমােদর কন াকুমারী এ ে স। িনেজেদর বাথ খুঁেজ বসলাম। িডনার বলেত রেলরই ঝাল ঝাল এগ
িবিরয়ািন – উ
করেত করেত য যার মত শাওয়ার ব ব া করেত লাগলাম।
পরিদন ভার। হােটেল কথা বেল গািড়র ব ব া কের রাখা হেয়িছল। াইভার সােহেবর পরামশ মেতা নেম পড়লাম আলুভায়, এনাকুলােমর িঠক
আেগর শন। এেত ঘ াখােনক সময় বাঁেচ। রা ায় জলখাবার খেয় গািড় যখন মু াের পৗঁছাল তখন পুর গিড়েয় গেছ। খেয়েদেয় আজেকর িদনটা
িজিরেয় নওয়াই িঠক হল।
পরিদন সকােল হােটেলই জলখাবার সের বিড়েয়
পড়লাম - গ ব পি ভাস । সবুেজর য এতরকম
বাহার হয় তা আেগ ধারণা িছল না। এই চাবাগােন
ঘরা পাহােড়ই অবি ত করালার থম জলিব ৎ
ক । চােখ সবুেজর ঘার িনেয় এেগালাম
দবীকুলােমর িদেক। এইখােনই আেছ নয়নািভরাম
লকহাট চাবাগান – এেদর উৎপাদেনর পুেরাটাই
র ািন হয়। কুিড় টাকার িটিকট কেট চাবাগােনর
ভতর হ হ কের ঢুেক পড়লাম সবাই। হালকা
মেঘর চাদের মাড়া স যন এক রহস ময়ী
সু রী। সূযও যন ল ায় মুখ ঢেকেছ। িফরেত
কােরারই মন চাইিছল না, িক দরী হেয় গেল
দবীকুলাম জলাধারিট আর দখা যােব না। অগত া
ভাললাগার ঘার িনেয়ই এিগেয় চললাম।
সবুেজ ঘরা দবীকুলাম জলাধারিট অিত মেনারম। উ তা কম হওয়ার দ ণ একটু গরমই যন অনুভব হয়। এখােন বািটং-এর দা ণ বে াব । িফের
আসার পেথ আমরা িটিকট কেট ঢুকলাম লকহাট চা ফ া িরেত। সিদন ীন িট তির হি ল – য চা রাজ সকােল ঘুম ভা ায় তার ত ণালী চা ুষ
করা এক অন অিভ তা।
ি তীয়িদন সবাই িমেল থেমই গলাম মা ুেপি েদ। চতুিদক নানারেঙর পাহােড় ঘরা, আর তােত অিবরত চলেছ রৗ ছায়ার মায়ার খলা। এখােনই
ি ডেবােট চেড় িনলাম – গিত আর কৃিতর এক অ ুত িমলন। কেয়ক িকেলািমটােরর মেধ ই রেয়েছ অপূব এক ইেকা পেয় । সবাই গলা চিড়েয়
পরী া কের িনলাম ভাল কের।

পরবতী গ ব কু লা দ – উঁচু পাহােড় ঘরা এক
কৃি ম জলাধার। অেনক ণ লুেকাচুিরর পর মঘ
যন ধরা িদল। শীেতর বৃি গােয় মেখ রওনা হলাম
মু ার এলাকার সেবা
ান টপ শেনর িদেক।
ায় ১৭০০ িমটার উঁচু মু ার কাদাইকানাল
রােডর ওপর এই টপ শন। বশ শীত অনুভব
করেত লাগলাম, িক মেঘ ঢাকা পি মঘােটর এই
প যন ভালার নয়। িফেরই গলাম দখেত
কলািরপায়াতু - করালার এক াচীন মাশাল আট।
িশ ীেদর শারীিরক কসরৎ দখবার মত। গােয় িক
কাঁটা িদেয় উেঠিছল – ক জােন!
পরিদন ফরার পালা। এক াইস গােডন থেক
কনা হল নানা মশলা। ফরার
ন সই
কন াকুমারী এ ে স, তেব এবার এনাকুলাম
থেকই। ন লট িছল – তা থাকেগ, কােরারই
তখন সসব ভাবেত ই া করিছল না। মু ােরর মায়ায় সবাই তখন আ
~

।
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বাসী বাঙািল দবেতাষ ভ াচায কমসূে আজ ব বছর বা ােলােরর বািস া। ফেটা ািফর বল
নশা - আর এই নশার ডােক সাড়া িদেয় ায়ই তাঁেক বিরেয় পড়েত হয় ঘর ছেড়। অবসর সমেয়
অ িব র লখােলিখর বদভ াস থাকেলও, এিটই তাঁর থম মণকািহিন। লখার মাধ েম যিদ
একবার বড়াবার নশািট কাউেক ধিরেয় দওয়া যায় তেব সটাই হেব তাঁর ম পাওয়া।

কমন লাগল :

- select -

Like Be the first of your friends to like this.

ম ত িদেয়েছ ন :
গড় : 0.00

áিণেকর অিতিথ

সৗম± Åতীক মুেখাপাধ±ায়
য়াগ থেক ম ািকনীর িকনারা ধের কদারনােথর পেথ ৮ িকেলািমটার যেতই গােড়ায়াল ম ল িবকাশ িনগেমর নতুন িঠকানা িতলওয়ারা। বছর
চােরক আেগর উ রাখে র মারণবন ােত িব
কদারনােথর পেথর পুেরাটা এখনও িঠক হেয় ওেঠ িন, রা া ছাড়াও ব পযটন আবাস ধংস হেয় যায়
সই সমেয়ই। তারপর আবার গেড় উঠেছ নতুন নতুন পযটন ক । িতলওয়ারা তােদর মেধ অন তম। অবশ স এখনও ান কের িনেত পােরিন
মণগাইড বই িলেত।
হির ার বা ষীেকশ থেক কদার-বদিরর িদেক অথবা কদার থেক বদির (বা তার উে াটা) যাওয়ার সময়ই একরাি কাটােনার জন িতলওয়ারা
আদশ ান। হির ার থেক ঘ া সােতেকর মেধ িতলওয়ারা পৗঁেছ যাওয়া যায়।
বশ িকছুটা পিরসর িনেয় গেড় উেঠেছ িনগেমর অিতিথশালা – পাহােড়র ধাপ বরাবর। সখােন ছড়ােনা িছটােনা বাংেলা ধরেনর কতক িল থাকার ান।
অিতিথশালার বশ িকছুটা ওপর িদেয় চেল িগেয়েছ কদারনাথ যাবার রা ািট। আর নীেচ গাছগাছািলর মেধ িদেয় পাহাড় ভেঙ নামেলই ম ািকনী
নদীর িকনারা। গািড়র আওয়াজ এখােন পৗছয়ই না। কান পাতেল শানা যােব পািখর কাকিল। আর িনত স ী হেব কুলকুল কের বেয় যাওয়া নদীর শ ।
ম ািকনীর নদীতটিটেকই ক কের অিতিথশালার িবকাশ। মূল জনপদিট িকছুটা দূের। আশপােশ কানও বসিত নই। সব েণর একমা স ী
িন তা। এখােন নই কানও িদগ িব ৃত সবুেজর গািলচা, বরেফ আবৃত পাহাড়চূেড়া অথবা কানও নীল জেলর দ। অথচ এই নই- িল িনেয়ও যন
িতলওয়ারা সু র। চােরর আেলা থেক দূের পেড় থাকা এক শা পাবত াম ব তীত আর কানও পিরচয়ই নই িতলওয়ারার। িনগেমর এই থাকার
ানিট সই আ াদ নওয়ার একটা সুেযাগ কের িদেয়েছ।
কৃিত যন িকছুটা কৃপণই এখােন। ম ািকনী উ র থেক দি েণ বািহত - তার ধার বরাবর িট িগিরখাত উেঠ িগেয়েছ। পি ম পােড়র িগিরখাতিট
অেনকটাই ল ালি ভােব উেঠেছ নদীর কূল থেক। আর পূব পােড়র িগিরখাতিট বশ খািনকটা দূের। নদীতীর সখােন বশ শ - অসংখ ছাট বড় নুিড়
পাথের ভরা। সিট অিত ম করেলই অিতিথশালািট। আকাশ এখােন একফািল - চারিদক পাহােড় ঘরা – িদকচ বাল দশেনর কান সুেযাগ পাওয়ার
স াবনা নই। সূেযাদয় বা সূযা কােনািটই দখা যায় না।
তাই বেল ঘেরর মেধ সময় কাটােনা উিচত নয় এেকবােরই। সকােল উেঠই বিরেয় পড়লাম। বুক ভের তাজা হাওয়া িনেত িনেত পি মিদেকর দওয়াল
টপেক নেম গলাম নদীতেট। নামার আেগ ভেঙ িনলাম একটা গােছর ডাল - দাঁতন। নুিড়-পাথেরর ওপর িদেয় িনেজেক সামলােত সামলােত চেল
এলাম নদীর পােড়। শ করলাম বরফগলা িহমশীতল জল। াতি নীর সই জলধারা থেক আঁজলা ভের জল িনেয় ভােলা কের হাত মুখ পা ধুেয়
িনলাম । এইরকম সুেযাগ তা বারবার আসেব না আমােদর এই শ ের জীবেন।

নদীর পূবপােড় বেস চােখ পড়ল পি ম পােড়র
খাড়াই – েস জীণ িগিরখােতর িদেক। আপাতভােব
আকষণবিজত হেলও দখা িমলল হিরণপােলর।
সকােল জল খেত নেম আেস তারা। তােদর সে
সে আেস একদল বানর। জলপােনর থেকও
হিরণেদর ালাতন করাই যন তােদর ধান
উে শ ! লাকালয় দূের বেল বন াণী িল বশ
িনি ে িনেজেদর মেন ঘারােফরা কের। অেনকটা
দূের একিট মি র আেছ। যিদও মেন হয় না কউ
বড় একটা আেস সিদকপােন। জ েলর মেধ থেক
উেড় আেস পািখ - িকছু জানা, িকছু না জানা। তারা
উেড় চেল এপাড় হেত ওই পােড়। িভড় কের
অিতিথশালার চ েরও। চ ল এই পািখর দলেক
ক ােমরা বি করা বশ ক কর।
নদীর পােড়ই পেড় আেছ িবশাল -িতনেট পাথর।
েসর ফেল বা ভূিমকে র জন হয়তবা গিড়েয়
এেসিছল এখােন। অনায়ােস উেঠ যাওয়া চেল তােদর
ওপের। সম নদী-নদীতট-িগিরখাত-জ ল সখান
থেক সু র দৃশ মান। সকােলর আেলা ম ািকনীর
জেলর ওপের পড়েত দির আেছ এখনও; সূযেদেবর
পুেবর পাহাড় পেরােত পেরােত বলা গিড়েয় যায়
অেনকখািন। সইসময় অনায়ােস যন মনটা িপিছেয়
যায় অেনকদূের - ব দশক আেগ এইরকম কানও
পাথেরর ওপর বেস করেবট সােহব ব ুক হােত
অেপ া করেতন সই মানুষেখেকা িচতাবাঘিটর। বন
আর নদীর শ , সামেন বাঁধা মিড় িহসােব – একিট
ভড়া িকংবা ছাগল, তার ডাক অথবা পাতা
িচেবােনার আওয়াজ ছাড়া আর কানও স ী িছল না
তাঁর সিদন। ভাবেত দাষ নই য কেয়ক দশক
আেগও কানও এক সু র সকােল এই পাথেরর
ওপর থেক হয়তবা দখা যত একটা িচতা জলপান
করেত এেসেছ।
এইসব ভাবা যায় যত ণ খুিশ; যত ণ না পরবতী
গ েব র তাড়া িবচিলত কের। সটা কদারনাথ হেত
পাের বা বদিরনাথ। িকংবা তু নােথর আশায় িতন
ঘ ার দূেরর চাপতাও।

পশায় ইি িনয়ার সৗম তীক মুেখাপাধ ায় একিট ব জািতক সং ায় কমরত। চাকির সূে দীঘিদেনর বাসী বাঙািল। অ
বিরেয় পড়াই তাঁর নশা।
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