
   আমাদের ছুটি – ২৭শ সংখ্যা 

 

 

 

বৈশাখ ১৪২৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

টিস্তা উপিযকা, টসটকম - আদ াকটিত্রী অর্ণৈ ঘ াষ 

 

 

http://www.amaderchhuti.com/mag27/index.php


   আমাদের ছুটি – ২৭শ সংখ্যা 

 

 

 

 

 

~  ৮ম ৈষণ ১ম সংখ্যা - বৈশাখ্ ১৪২৫ ~  

  

  

সকা দৈ ায ়ৈড ়ৈড ়গাদছ ছাওযা় জঙ্গদ র সরু পথ ধদর ঘ েঁদি আসা। ৈনপদথর খ্াটনক আদগ আদরকিা কােঁিা রাস্তা িদ  ঘগদছ 

সান্তা  গ্রাদমর টেদক। মাটির ৈাটড়র টনদকাদনা ঘেওযা়দ   াদি আেঁকা রটিন ফু , নকশা। সাইদকদ র িাযা়র গটড়দয ় ঘেৌডা়দি 

ঘেৌডা়দি আপন আদমাদে  াদস ৈা ক। ঘমদয ় ৈউদের জি া। এসৈ ঘপটরদয ় গ্রামীর্ আটেৈাসী ঠাকদুরর মটির অথৈা থান। 

আৈার এর উদটাটেদক ঘৈশ টকছিুা এটগদয ়ঘগদ  টৈদক দৈ ায ়কম া রদির সযূণ ৈডট়ন্ত ৈােঁদধর জদ  মখু্ ঘেখ্দি ঘেখ্দি কখ্ন 

ঘযন িপু কদর ডৈু ঘেয ়পা াদডর় আডা়দ । আর অমটন মনখ্ারাদপর কযুা়শা ঘমদখ্ শীি সন্ধ্যা নাদম রাদির আেঁধাদর  াটরদয ়যাদৈ 

ৈদ … 
 

এরই ফােঁদক ফােঁদক গেঁদজ যায ়অনাৈশযক ঘছাি ৈড ়ঘ াদি -টরসিণ আর আটস যাই অটকটিৎকর আমরা।  

 - েমযন়্তী োশগপ্ত 

 

 

এই সংখ্যায ়- 

 

"সমাটধর ওপর ঠান্ডা  াওযা়য ়জািীয ়পিাকা ওদড়। ওই ঘয ঘছদ টি 

মটূিণর মি টির  দয ়'অপাদরশন টৈজয'় ঘ খ্া স্তদের পাদশ োেঁটডদ়য ়আদছ 

অথৈা ওই ঘয জওযা়দনরা ৈযস্ত কথায-়কাদজ িারাও সৈাই জাদন 

এভাদৈই একটেন  যি়ৈা জািীয ়পিাকা উডদ়ৈ িাদের সমাটধর 

ওপদরও।" 

- ধারাৈাট ক 'ভ্রমর্কারী ৈন্ধ্রু পত্র -  াোখ্ পৈণ'-এর ঘশষ পত্র েমযন়্তী 

োশগদপ্তর ক দম 

"ওমটন ছটৈর মদিা ঘেক্ষাপি ঘথদক দুদ  উদঠ জযান্ত  য ়টশৈাট ক। 

সটুৈশা  কযানভাদস টনজ টনজ জাযগ়া ভটরদয ়আমরাও অংশ  দয ়যাই এ 

জাদু সফদরর।" 

শুরু    - কািন ঘসনগদপ্তর ট মাি  ভ্রমর্কাট টন "দথাডা় অযাডজাস্ট কর 
ট টজদয"় 
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~  আরটশনগর ~  

সাো পা াদড়র ঘেদশর নী  নেী  
– মাটজণযা় ট টপ 

 

 

ধানযকুটডয়া়র সন্ধ্াদন – অটভটজৎ িযািাজণী 

 

 

~  সৈ ঘপদযট়ছর ঘেশ ~  

পাদয ়পাদয ়ডাৈ া াগাং – অর্ণৈ ঘ াষ 

 

 

 

রােঁটিগমনঃ – িপন পা  
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টমদজারাদম নিুন ৈছর – সৈুীর কুমার রায় 

 

 

 

 

~  ভুৈনডািা ~  

 

ম্যান্ডেলার দেশ সাউথ আফ্রিকায ়– শ্রাৈর্ী ৈযানাটজণ 
 

 

 

~  ঘশষ পািা ~  

 

টসটকযা়দ াডা়র অিদর – িরুর্ োমাটনক 

পািটনিপ – পন্ড অফ েয টেদেস – স্বািী িক্রৈিণী  
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ধারাবািহক Èমণকািহিন - ষz পব� 

আেগর পব� – প�ম প¾ 

 

Èমণকারী ব9 ুর প¾ - লাদাখ পব�

দময়1ী দাশ´@

~ লাদােখর আরও ছিব ~

�শষ প¾

 

ব9ুবর, 

এবােরর �বড়ােনার এেকবাের �শষপেব� চেল এেসিছ। �বশ িকছুিদন বাইের কািটেয় বািড় িফরেত �তা একরকম আরাম লােগই। িক  এত বড়

একটা �বড়ােনার �শেষ মনখারাপটাও �যন িনত  স ী হেয় যায়। আর কখনও আসা হেব িকনা জানা �নই। 

 

কািগ�ল �থেক ীনগর েশা িকেলািমটার। বছরকেয়ক আেগ সব খবেরর কাগেজরই িশেরানােম থাকত কািগ�ল। তখন এক তুমুল অি র পিরি িত

এখােন – িল �গালার শ । এখন সব শা । কাল সে য় যখন �পৗঁছলাম আেলা-আঁধািরেতও �বশ �বাঝা যাি ল �বশ জমজমাট একটা শহর।

�ল  �থেক �বেরােনার পর এটাই একটা বড় শহের এেস �পৗঁছালাম। ব বসা বািণেজ রও বড় জায়গা। তেব এখন িদেনর �বলায় মেন হল শহরটা

খািনক িন ভ হেয় এেসেছ - কারণ শীত এেস যাে । আর িকছুিদন বােদই �ল -কািগ�ল- ীনগর �রাড বরেফ �ঢেক যােব - িবি  হেয় যােব

লাদােখর সে  বাকী ভারেতর সড়কপেথ �যাগােযাগ। লাদােখর টু ির  িসজন �শষ। �হােটল েলা সবই খািল। আমােদর �হােটেলও আমরাই ধু

বািস া। 

 

কািগ�ল �থেক যাওয়া �যেত পারত আয� াম -

দা, হানু �দখেত। বলা হয় ওখানকার

�লাকজেনর মেধ ই এখনও খাঁিট আয� র

রেয়েছ! আেগর পে  খালাৎেস বেল একটা

জায়গার কথা িলেখিছলাম না, �সখান �থেক দা,

হানুেত রাত কািটেয় কািগ�ল আসা �যত। আমরা

তা না কের সরাসিরই চেল এেসিছ হােত সময়

কম থাকায়। �দখা হল না জাঁসকর উপত কাও।

তােত আরও -িতনিদন লাগত অ তঃ। কািগ�ল

�থেক পারািচক পা ম হেয় জাঁসকর নদীর পাশ

িদেয় জাঁসকর উপত কায়। েনিছ অপ প

সু র নািক �সই ভ ািল। আর িকছুিদন পেরই

শীেত যখন জাঁসকর নদী পুেরা জেম যােব তখন

অ াডেভ ারে মীরা আসেব বল শীেত �সই

বরফ জমাট নদীর উপর িদেয় 'চাদর � ক'

করেত। অবশ  ওখানকার �লাকজেনর কােছ

ওটাই তখন াভািবক যাতায়ােতর পথ। িবখ াত

� কার রতনদা – রতনলাল িব াস একািধকবার এই চাদর � ক কেরেছন। কলকাতার ন ন � াগৃেহ �দেখিছলাম �সই যা ার াইড �শা।

জাঁসকর না িগেয় কািগ�ল �ছেড় আসার সময় মেন পড়িছল �সই মাইনাস দশ �থেক ি শ িডি  তাপমা ায় িদেনর পর িদন হাঁটার, একটা �গাটা

জল পাত �যন জা মে  হঠাৎ থমেক  হেয় থাকার ভয় র সু র ছিব েলার কথা। 

 

কািগ�ল �থেক রওয়ানা �দওয়া হল সকাল নটা নাগাদ। সকালেবলায় �রা ুর �বশ ঝলমল করেছ। স ী পেথর পােশ নীলরঙা সু  নদী। নদীর

পাড় �ঘঁেষ রিঙন গাছপালার সাির আর মাথার ওপের ন াড়া পাহাড়। �পৗঁছালাম কািগ�ল ওয়ার �মেমািরয়ােল। আশপাশটা ফাঁকা ফাঁকা, িপছেন

পাহাড় িদেয় �ঘরা, দূের ছড়ােনািছটােনা রিঙন রিঙন বািড়। কেয়কজন বা া �ছেল-�মেয় পাহািড় পথ �বেয় নীেচ �নেম যাে । 

 

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনার  ছিব-�লখা  পাঠােনার আম
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সকাল ১০ টা, কািগ�ল ওয়ার �মেমািরয়াল 

সামেন বড় সবুজ চ র �পিরেয় ডানহােত

িমউিজয়াম। সামেনই রাখা আেছ েটা

হাউটজার কামান, একটা িমগ � ন।

িমউিজয়ােমর মেধ  কািগ�ল যুে র ােটিজক

পেয় েলা ি -িড মেডেলর মাধ েম �দখােনা

আেছ। রেয়েছ িবপে র �সন েদর �থেক পাওয়া

অ শ । জি েদর পিরচয়প । সবুজ মােঠর

মােঝ রেয়েছ িবজয় । ঘন নীল আকােশর

� াপেট পতপত কের উড়েছ ভারেতর জাতীয়

পতাকা। একজন �সনা �দখাি েলন িপছেনর

পাহাড় িলর �কানটা টাইগার িহল, �কানটা

টেলািলং - ওখােনই যু  হেয়িছল। কেয়ক বছর

আেগই এই নাম েলা খবেরর কাগজ-িটিভর

�সৗজেন  �লােকর মুেখ মুেখ ঘুরত – ােম-

বােস-� েন, চােয়র আ ায়। পাহাড় েলা

একদম �চােখর সামেন ওয়ার �মেমািরয়ােলর ব াক াউে । চ েরর �পছেনর িদেক সারসার সমািধ। 

 

�সলুলার �জল �দেখ �য অনুভূিত হেয়িছল,

খািনক �যন �তমনই মেন হল। ভারতবেষ�র

�কাথায় �কাথায় এেদর বািড় িছল, মা ভাই �বান

ব ুরা িছল, ি য়তমা িছল, আর কতদূের

পাহােড়র �কােল ঘুিমেয় রইল। �পেটর দােয়

চাকির করেত আসা, মাথার মেধ  চািরেয় যাওয়া

�দশা েবাধ...। অথচ যার জন  এই লড়াই �সই

�দশ আসেল কাঁটাতােরর �বড়া িদেয় মাপা যায়

িক? যারা এই লড়াই িজইেয় রােখ �সই �নতা-

ম ীেদর গােয় িক একটাও আঁচড় পেড়? এখনও

২০০০০ হাজার ফুট উঁচুেত িবে র সে াচ�

সামিরক ঘাঁিট িসয়ােচন � িসয়াের ই পে র

�সনানী পর েরর িদেক ব ুক উঁিচেয় িনয়ত

পাহারায়। 

সমািধর ওপর ঠা া হাওয়ায় জাতীয় পতাকা

ওেড়। ওই �য �ছেলিট মূিত�র মত ি র হেয়

'অপােরশন িবজয়' �লখা ে র পােশ দাঁিড়েয়

আেছ অথবা ওই �য জওয়ােনরা ব  কথায়-কােজ তারাও সবাই জােন এভােবই একিদন হয়তবা জাতীয় পতাকা উড়েব তােদর সমািধর

ওপেরও। মেন পেড় �গল - 

"When you go home tell them of us and say for your tomorrow we gave our today."  

 

¿পুর সােড় বােরাটা, Áাস 

াস ােম �পৗঁছালাম। ভারেতর শীতলতম

জায়গা �যখােন মানুেষর বসিত আেছ। গেড়

�মাটামুিট মাইনাস কুিড়-পঁিচশ িডি েত �নেম

যায়। পেথর পােশ রিঙন রিঙন বািড়ঘর-

�দাকান। ফলসবিজর পসরা িনেয় বাজার

বেসেছ। মা  বােরােশা �লােকর বাস, যার বড়

অংশই মুসিলম। ভািব অে াবেরর মাঝামািঝ

হেয় �গেছ, আর িকছুিদন পেরই বরেফ �ঢেক

যােব চারিদক। সব জায়গােতই �দেখ এেসিছ

�লাকজেন কাঠকুেটা জমাে , আস  শীেতর

িদন েলার জন । 

যুে র সময় কািগ�েলর মত াস নামটাও

পিরিচত হেয় উেঠিছল বারবার খবেরর কাগেজ

�বেরােনার সুবােদ। আমােদর গািড়র াইভার

�ছেলিটর বািড় আদেত াস-এই। ও-ই বলিছল

যুে র সময় �সনাবািহিন াম ফাঁকা কের ানীয়

�লাকজনেক িনরাপদ জায়গায় সিরেয় িনেয় িগেয়িছল। এখন সবাই �বশ িনি । সামেন একটা মসিজদ। খািনকটা নীেচ �নেম �গট �পিরেয় বড়

চ র। �সখােন ঢুকলাম। বা ারা �খলা করেছ চ ের। ইমাম সােহব আমােদর মুেঠাভিত� লেজ  িদেলন সাদ িহেসেব। 

 

সকােল তাড়া েড়ােত কািগ�ল �থেক জলখাবার �খেয় আসা হয়িন। াস �থেক �কক, কলা, সােমাসা, িমি  িকেন গািড়েত �খেত �খেত যাি ।

এত ণ রিঙন রিঙন বািড়ঘর �চােখ পড়িছল। এখন সব উধাও। সামেন উই ি নেজাড়া বরেফর পাহাড়। বািকটাও �বরিঙন। রা া �বশ খারাপ -

পাথুের আর কাঁচা, ধুেলা উড়েছ। বাঁহােত পাহােড়র নীচটা জলাভূিমর মেতা। মাশ�ল া । 

 

�পৗেন বােরাটা, �জািজলা ওয়ার �মেমািরয়াল 

বরেফর পাহােড় উেঠ এেসিছ আবার। মির �পেরােলা। তাড়া থাকায় �জািজলা ওয়ার �মেমািরয়ােল �বিশ ণ থািকিন। ১৯৪৭-৪৮ সােল



পািক ােনর সে  যুে  �যসম  ভারতীয় �সনারা

াণ িদেয়িছেলন, তাঁেদর ৃিতেত মিরেত এই

ওয়ার �মেমািরয়ালিট �তির করা হয়।  

 

�পৗেন একটা, �জািজ লা এবার �সই ভূেগাল

বইেয় পড়া �জািজ লা �পৗঁছালাম। �ছাটেবলার

পাঠ বইেয় পড়া �সই িগিরপথ। যুেগ যুেগ এই

িগিরপথ �পিরেয়ই ভারেত এেসিছল যাযাবর

�গা ীর নানান দল – �মাগল, পাঠান, ন, শক,

আয�। এেক এেক সবাই লীন হেয় �গেছ সুজলাং

সুফলাং মলয়জশীতলাং শস শ ামলাং এই

ভারতবেষ�। �জািজ লা এই পেথর সবেচেয় নীচু

পাস। িক  বরফ বরফ ধুই বরফ। বরেফ

চারপাশ এেকবাের সাদা হেয় আেছ। রা ায় সার

সার গািড়র ল া লাইন। �জািজলায় বরেফর

খবর �পেয় দেল দেল �লাকজন যারা কা ীর

�বড়ােত এেসেছ, ীনগর �থেক চেল এেসেছ

গািড় িনেয়। সবাই হইচই কের বরফ িনেয়

�খলেছ। আমরাও িকছু ণ বরফ িনেয় মজা

করলাম সকেল িমেল। ভাবেতই অবাক লাগিছল

�য এর আেগ আঠােরা হাজার িফট ওপের চ াং

লা, খার ং লা �পিরেয়িছ, তখনও এত বরফ

পাইিন আর এিদেক �জািজ লা মা  এগার

হাজার পাঁচশ িফট, অথচ এরকম বরেফ ঢাকা! 

 

� াম ান বানােনার �খয়াল �চেপিছল মাথায়।

�সই � াম ান �য জীব  হেয় উঠেব �যন গে র

মত। িক  �চহারাটা হল িগেয় খািনক বুে র

আদেলর। িনেজর বানােনা � া বু েক �ফেল

আসেত একটুও ইে  করিছল না। িক  �যেত

�যেতই �তা গেল যােব। তার �চেয় একটা

বরেফর ূপ �দেখ বু েক বিসেয় �রেখ এলাম

একটু মনখারাপ কেরই।  

�জািজ লা �থেক �বেরােনা হল। আমােদর

াইভার বলল �য, আসল �জািজ লা িক  এটা

নয়। খািনকটা এিগেয় একটা জায়গায় �দখাল

এটাই হল আসল পাস, েটা পাহােড়র মােঝর

স  রা াটা। 

 

পেথ এখন অেনক গািড় – বড় বড় লির,

িমিলটাির াক, টাটা সুেমা, �কায়ািলস।

মােঝমােঝই রা া �বশ খারাপ, সারােনার কাজ

চলেছ অিবরত। মােঝ মােঝই �বশ খািনক ণ

দাঁড়ােত হে  �সইজন । এখনও চারিদেক 

পাহাড়, িক  লাদােখর �সই িনজ�নতাটা �যন

কেম আসেছ মশঃ। এরপেরই গািড় একটা

�মাড় িনল আর হঠাৎ কের পাহাড় েলা বদেল

�গল – বড় বড় সবুজ গাছ – �চনা িহমালেয়র

আদল। আসেল লাদাখ িহমালেয়র বৃি ায়

অ েল পেড়, ফেল ওিদকটা অমন । পাহােড়র একই উ তায় এই জায়গাটায় িক  সবুজ গাছ। 

 

হঠাৎই ভূ কৃিতটা বদেল �গল। বরফ, িক  পাইন, িচনােরর সাির পাহােড়র গােয়। আমরা লাদাখ �থেক �বিরেয় এেসিছ। এবাের কা ীর -

�যখােন �লােক সাধারণত যায়, ঢুেক পেড়িছ ভূ েগ�র �সই জায়গাটায়। আর িকছু েণর মেধ ই এেস যােব �সানমাগ�। �সখান �থেক ীনগর -

কা ীেরর পিরিচত �বড়ােনার ট। আমােদর এবােরর �বড়ােনার পিরক নায় �সই �চনা কা ীর �নই। একটা িদন ীনগর-ডাল �লক- লমােগ�

বুিড়েছাঁওয়া কের উেড় যাব িদি  – �সখান �থেক িফের যাওয়া �সই �চনা বািড় �চনা মাঠ �চনা নাগিরক জ েল।  

এখন আশপােশর গাছপালা সব সবুজ হেয় �গেছ। লাদােখর �সই অ ুত  িনজ�নতা, �সই সব হলুদ, বাদামী, তামােট পাহাড় এখন অতীত।

জািননা আর কখনও িফের আসব িক না। 

গািড়র জানলা িদেয় অমরনাথ যা াপেথর বালতাল ানিজট ক া  �দখা যাে  নীেচ।

(�শষ)



~ লাদােখর আরও ছিব ~

 

�লখােলিখ, �বড়ােনা, নানা রকম বই পড়া, ন াশনাল লাইে ির আর কেলজ ি েটর বইপাড়ায়

যাওয়া, কখেনাবা গলা �ছেড় গান গাওয়া এইসবই ভােলা লােগ 'আমােদর ছুিট'-র স াদক দময় ী

দাশ ে র।
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ধারাবািহক Èমণকািহিন (২) - Åথম পব� 

�থাড়া অ±াডজা� ক�  িলিজেয়

কা�ন �সন´@

িহমাচেলর তথ± ~ িহমাচেলর আরও ছিব

 

জািন না সদেথ� এটা �কানও মণ কািহিন হেয় উঠেব িকনা। �কােনারকম 'কািহিন' গেড় �তালার দায়ও ীকার করিছ না এ �লখার �কানও

ছে ই। ধু যা �দেখ এলাম, �যভােব �দেখ এলাম তা জানাবার তািগদ �থেকই িলিপব  করেত বেসিছ এবােরর '�বড়ােত যাওয়া', ব ুরা িমেল

িচর ন িসমলা-কুলু-মানািল-�রা  তাং-�সালাং-ন  গর ইত ািদ ইত ািদ। সময়কালটা বিল, কারণ এটা ই ট� া  হেয় দাঁড়ােব। �ম মােসর ১৯

তািরখ �কালকাতা �থেক যা া  কের ২৯�শ �ম িফের আসা �কালকাতায়। এেক �তা �কা -�ফভািরট টুির ট তার ওপর িপ   িসজ  ; যিদ

�কানও পাঠক �ভেব থােকন বরফ, শীত আর িসনািরমাখা রম  মণ কািহিন উপেভাগ করেত চেলেছন একখানা, তেব মাজ�না করেবন, এই

�লখেকর �দখার �চাখ, �লখার হাত ও অিভ তার চামড়া �কােনািটই তদনু প সেরস হেত পারেছ না। চাইেল আপিন এখােনই া  িদেত

পােরন। আবার চাইেল... 

 

তািরখ অনুসাের নয়, এবােরর বণ�না অব ান অনুসারী �হাক।  

 

Åথম অব�ানঃ IRCTC ওেয়বসাইট। কালকা �মেলর িটিকট। সেতেরাই জানুয়াির ২০১৭ সকাল আটটা �বেজ এক িমিনট কেয়ক �সেক ,

অনলাইন িটিকট �ভেস উঠল �চােখর সামেন WL 39, 40, 41, 42, 43, 44। আিম জািননা কারা �সই সুপারম ান যারা �সাজা পেথ

�রেলর কনফাম�ড িটিকট পায়। িন য়ই পায় �কউ, িক  আমার মেতা অসহায়েদর জন  এখােনই একটা টু েরর মজা মািট হেয় যাওয়া অস ত

িকছু নয়। আর এ িচ  বছেরর ায় সব সময়ই। স তঃ, আিম আজ �থেক সাত বছর আেগ �বৗেক িনেয় এই একই টু র কেরিছলাম, এই

কালকা �মেলই িটিকট �কেটিছলাম। �সবারও িটিকট �পেয়িছলাম RAC 1 ও 2 এবং িব াস ক ন পাঠক, যা াকােল আমরা � েনও

উেঠিছলাম ওই RAC 1 ও 2 িনেয়ই। সিত  এর সমাধান জািননা, কারণ আিম জািন না সমস াটা �কাথায়? এত িস   �কাথায় যায়? �কাটা?

কত �সটা? তাই িতবারই আমার মণকাব   হয় একেঘেয় এই ছ পতন িদেয়। িতবারই নাক-খ   িদই, িসজ  -এ আর �বড়ােত যাি

না। এবাের �তা বেলিছ, আর �বড়ােতই যাব না। �রলগািড় িফ   কের হাসল! 

 

ি¥তীয় অব�ানঃ � ন। এবার িশবািলক। (�দখুন িশবািলেক যখন চড়েত পারিছ কালকা �থেক, তখন িন য়ই আমার মেতা অসহােয়রও �কােনা

�কাটাধারীই সহায় হেয়িছেলন... এটা িক আর আলাদা কের বেল িদেত হেব?) কালকা �ছেড় িসমলা যাওয়ার �ভােরর িশবািলক মােন এক

ময়তা। � ন �থেক �নেম খািনক S-এর মেতা বাঁক িনেয়ই কালকা � শেনর �সইসব াটফম� েলােত �পৗঁেছ যাওয়া যায়, যা আসেল এক

জা নগরী পািড় �দওয়ার ার, হঠাৎ কের সামেন এেস পেড়। যা ীরা িব ল হেয় �দেখ, "আের �কাথায় িছল এমন একটা জগত যািক না

এতাবৎ হাওড়া টু কালকার িঠক ওিপেঠর �থেক এে বাের আলাদা।" আেলা-আঁধািরর মেধ  ধীর ব তা �জেগ ওেঠ �খলনা-গািড়িটেক �ক

কের।     ইি ন, খটাখট িলংক-আপ, "ওের রামা ছুেট আয়, িনেয় আয় ল ন" ইত কার লু ুলুর মেধ ই চমক লাগােনা বাঁিশ বােজ; ওমিন

ছিবর মেতা � াপট �থেক েল উেঠ জ া  হয় িশবািলক। সুিবশাল ক ানভােস িনজ িনজ জায়গা ভিরেয় আমরাও অংশ হেয় যাই এ জা

সফেরর। সফর গিড়েয় চেল পাহােড়র �কােল �কােল, �ছাট-বড় টােনল �পিরেয়। যত ওপের উঠেত থািক, সূয�ও উঠেত থােক সে  সে , কুয়াশা

কুয়াশা ভাবটা সরেত থােক। পাহাড়, পাহােড়র ধাপ, ধােপ ধােপ পাইন, পাইেনর পায় পায় জিড়েয় জিড়েয় নাzউ   বাঁক, বাঁেকরা লুিকেয় রাখেছ

মায়াবী �রলপথ, আমরা... কুউউউ িঝ   িঝ  ... িঠক খুঁেজ িনি  �যই �সই �চারা �চারা পথ ওমিন �স-পথ �কােনা এক সুড়ে  সুড়ুৎ �সঁিধেয়

�গল... অ কার। এভােব চলেত চলেত বাইেরর কুয়াশা কােট বেট, তেব আমরা জিড়েয় যাই অনািবল মায়ায়, জিড়েয়ই থািক। এভােবই �পিরেয়

যাই সবেচেয় দীঘ� টােনলিট। যার নাম ব ােরাগ টােনল (Barog), ক াে ন ব ােরােগর নােম। টােনল �পিরেয়ই গািড় দাঁড়ােব ব ােরাগ � শেন।

এখােন আমরা দাঁড়াব খািনক ণ। িঠক 'দাঁড়ায়' না �কউ এখােন, একমা  গািড়িট ছাড়া। সবাই ছটফট করেত থােক দা ণভােব। বা া �থেক

বুেড়া স াই। চটপট গািড় �থেক �নেম পেড় সবাই। ক ােমরা, �মাবাইল ইত ািদ িনেয় উদ াে র মেতা ছিব তুলেত থােক। আিম �তা দাঁড়ােনা

ইি েনর চাকার ফাঁক িদেয় অ  অ  সাদা �ধাঁয়া �বেরাি ল, তার ছিবও �তালার �চ া করলাম �মাবাইেল। আসেল এক ছিবর মেতা সফর

�থেক আমরা এেস পড়লাম আেরক পকথার িসনািরেত। তাই এই িদশাহারা উৎফু তা। ব ােরাগ � শনটা যারা �দেখেছন তারা আমার সােথ

একমত হেবন িনঘ�াত। এখােন িকছু ণ দাঁড়ােবা আমরা। �রল-�কা ািন আমােদর না া খাওয়ােব। িটিকট িরজাভ� করার সমেয়ই উে খ কের

িদেত হয় �ভজ / ন  েভজ। আমরা সবাই িছলাম ন  েভজ, তবু ছ'টা � েটর পাঁচটা এল ন  েভজ আর একটা �ভজ। পিরেবশক ছটফেট ত ণিট

�পালাইট �হেস বলল, '�থাড়া অ াডজা  কর �লে ?' আমরা তখন এমিনেতই বুঁদ হেয় আিছ কৃিতেত। সিত , মানুষ আনে  থাকেত পারেল

কতটা সহজ থাকেত পাের, আর সহজ থাকেত পারেল কতটা আনে  থােক! যা  েগ, গািড় যখন খািনক দাঁড়ােবই তাহেল অ  িকছু বেল িনই

এই ফাঁেক। 

 

কালকা �থেক িসমলা �রলপেথ �ছাট �ছাট আেরা �বশ কিট, ায় ১৫/১৬িট �রল � শন আেছ। ান, �কািট, �সানওয়ারা, �সালান, কাঠলীঘাট...

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ��কায়  আপনােক
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�যমন তােদর মনেভালােনা সারল  �তমন তােদর াম  নােমর বাহার!

মেন হেব সব ক'িটেতই �নেম িকছু ণ সময় কািটেয় যাই। এই

আ ানা িল বানােনা হেয়িছল এই লাইন পাতার সময়, �সই-ই ি িটশ

আমেল। লাইন পাতার মজ রেদর থাকার �ম  । পের �সই েলােকই

� শেন পা িরত করা হয়। �গাটা �রলপেথ ছড়ােনা �মাট ১০৩িট

টােনেলর, ল ায় সবেচেয় বড় �যিট, মােন এই ব ােরাগ টােনল স েক�

�শানা যায়, ইি ্িনয়ার ক াে ন ব ােরাগেক �কা ািন ভার �দয় এই

টােনলিটর জন । ব ােরাগ সােহব পাহােড়র 'িদক �থেক একসােথ

টােনল �খাঁড়ার কাজ  কেরন। উে শ  তাড়াতািড় কাজ চািলেয়

পাহােড়র মাঝামািঝ িদেকর টােনল এক জায়গায় িমিলেয় �দওয়া।

�তমনটা হয় না। িহেসেবর গ েগােল �শষেমষ �দখা যায় ইশ া

এক জায়গায় িমশেছ না। কােজর বরাত ব ােরাগ সােহেবর হাত �থেক

চেল যায় এবং তাঁেক ১ টাকা জিরমানা করা হয়। এ অপমান সােহব

সহ  করেত পােরন না। অসমা  টােনেলর মেধ  ঢুেক আ হত া

কেরন। পরবত�ীেত তাঁর নােমই টােনেলর নামকরণ করা হয় স বতঃ

তাঁর িসি য়ািরিটেক স ান জািনেয়। 

এবার উেঠ পিড় � েন। িশবািলক ছাড়েব। এরপর কাঠলীঘােট একবার

থামেব। পােশর লাইেন সের দাঁড়ােব। িসমলা �থেক আগত কালকাগামী

� নিটেক এখােনই জায়গা �দেব িশবািলক। আেগরবারও এরকমই

হেয়িছল। তারপর আবার িস ল লাইনিট ধের িসমলা �পৗঁছেত �পৗঁছেত

বাজেব �বলা ায় সােড় এগােরাটা। 

 

তৃতীয় অব�ানঃ বািনজ নগরী িসমলা। মহা মুি ল! িসমলা

বািনজ নগরী হেয় উঠেব তােত আর আপি র িক আেছ? আমােদর সে

িবেরাধ বাঁধল এই �য, আমরা �চেয়িছলাম ও

বাস া  �থেক �য রা াটা এঁেক �বঁেক �সাজা

চেল �গেছ িসমলা-ম াল-টুিরজ  -িলফেটর

িদেক, �সই রা ার ওপর �কােনা থাকার জায়গা।

আিলশান আরাম দরকার �নই, রাতটুকু িঠক

মেতা কাটােত পারেলই হেব। �নট �ঘেট

�ফললাম। ঐ �য বেলিছ িসজ   টাইম। ওখােন

িগেয় যিদ না-িকছু পাই! �নেট �পেয়ও �গলাম।

সরাসির �হােটল মািলেকর �ফান না ার।

�হােটল এেকবাের রা ার িনেচ (মােন ধােরই)।

প ােয়ত ভবন লােগায়া। পরপর �বশ

কেয়কবার �ফান কল ও ই-�মইল চালাচািল

কের দর-ও �নেম এল হাজার �দেড়ক টাকা

পার-�ড। ট াি  িনেয় �সাজা �হােটল। িতনেট

ম। �দেখ-�টেখ িনেজরাই িনেজেদর বললাম,

এই খরেচ, এই �লােকশেন, এর �বিশ আর

িকইবা আশা করা যায়! আর ধু �তা রাতটুকু... িদেনরেবলা �তা আমরা �টা �টা �কা ািন। িতনেট ঘের ভাগাভািগ কের আমােদর মালপ  �রেখ

সবাই �বেরাব পুেরর খাবার �খেত; নামল বৃি । ছাতা িছল সে ই। �হােটেলর �লােকশনটা �য জ র আেগই বেলিছ। হাঁটাপেথ ম াল বা

বাস া  িমিনট দেশেকর মামলা। আর খাবার-দাবােরর �দাকান �তা রা ায় উেঠ এেলই... িছঁেটেফাঁটা বৃি  মাথায় িনেয় খাবার �হােটেলর

�ভতের ঢুেক খাবার অড�ার �দওয়ার পর-পরই নামল ঝমঝম কের বৃি , সে  িশল। �দখেত �দখেত সাদা হেয় �গল কােলা িপেচর রা া। িটেনর

চােল অেঝাের িশল-তর । �দাকািন িকেশার, একটা �ছাট �ফাকর গ'�ল উেঠ �গল চােল। মুেঠাভিত� িশল পািকেয় �গালা বানাে  িভেজ িভেজ।

ওটা িদেয় িকছু কের ওঠার আেগই আমরা �লাভীর মেতা �চেয় বসলাম ঐ �গালা। খাবার িদেত �দির হে । �লাডেশিডং। �মামবািত সহায়।

আমােদর �সসব �খয়াল �নই। িফের �গিছ �ছাটবালায়। আজ ২১�শ �ম ২০১৭। এবারও িসমলায় মরসুেমর থম বািরষ এল, আমরা �যিদন

িসমলা এলাম। 

 

খাওয়া �শষ কের �হােটেল িফরলাম। বৃি  ধের

এেসেছ তত েণ। খািনক িজেরােবা, না আ া

�দব, নািক কালেকর জন  গািড়/বাস বুক করেত

�বেরােবা ভাবিছ... মাথায় ছাদ �ভে  পড়ল।

একিট ঘেরর িসিলং �থেক চুঁইেয় জল পড়েছ

িঠক িবছানার মাঝখানটায়। �দৗেড়ােদৗিড় �লেগ

�গল। যতটা ব তা আমােদর মেধ  �দখা �গল,

ততটা িক  �হােটলওয়ালার মেধ  �দখা �গল

না। সদা-হািসমুখ ম ােনজারবাবু, তার স াকািরন

হািসটা �ঠাঁেট িবিছেয় �রেখ আমােদর

�কাঁচকােনা ভু েলার িদেক �চাখ �রেখ বেল

�যেত লাগল মাগত, "সরিজ, ম ায় িবশ

শালেস  ইঁহা। অ ায়সা কিভ �নিহ য়া। ও স  ,

পািন জােন িক নালী �ক মু   �প না, �কয়া য়া,

ওেল (িশল) জ   গেয় অর নালী জাম �হা গয়া,

অর সরিজ, ও পািন পা   �নিহ �হা পায়া অর

ইধর আগেয়।" আমােদর �চাখ কপােল ওঠার



�জাগাড়। রাত-িবেরেত এরকম বৃি  হেল? আবার চ  জলিদ উ র, "অ ায়সা �নিহ-না �হাতা হ ায়। আপ িফকর ম   কেরা স  িজ, নালী সাফ কর

িদয়া হ ায়, অর পািন �নিহ টপেকগা।" �য �লাক হািসমুেখ এই আ াস িদে  �য আর বৃি  হেব না বা আর িশল পড়েব না বা পড়েলও আর �রন-

ওয়াটার পাইপ জাম হেব না, তােক আর িকভােব িক �বাঝােবন বলুন �তা! আমরা হতব  হেয় হতাশ গলায় জানেত চাইলাম, আ া আমােদর

ওপেরও �তা � ার আেছ! �সসব �পিরেয় িকভােব িসিলং �থেক জল িল   করেছ? জািন এরও �কােনা িনব�াক কের �দওয়ার মেতা লাগসই উ র

আসেব, এলও... "পািন আয়া �তা! যা-�ক �দিখেয়, আপেস জাদা পািন আয়া উধর! ই   িলেয় �তা আপ �লােগাঁ �কা উও সব ম �নিহ িদয়া।

স   িজ পাঁচ িমিনট েকা, আপকা িব   �চ  কর �দেত হ ায়।" আমরা �শষ একবার মিরয়া াই করলাম, "িক  এই েম িক-কের থাকা

যায়?" আবার আ াস, "স  িজ, কাল আপেকা সরা মেম িশ  ট করওয়া �দে ,আজ �থাড়া অ াডজা  কর িলিজেয়।" 

ফলতঃ �যটা হল আমরা িতনজন িমেল �বিরেয় পড়লাম বাস াে র িদেক, উে শ  পেরর িদন িসমলা �ঘারার জন  যিদ �কােনা গািড় িঠক করা

যায়। আর িতনজন িফেমল 'একটু িজিরেয় িন' বেল একসােথ অন  একিট ঘের দলা পািকেয় েয় রইল। কথা হল আমরা বাস া  �থেক িফের

সবাই িমেল ম ােল যাব। 

 

চতুথ� অব�ানঃ িসমলা ম াল। িসমলায় ম ােলর �থেকও আমার কােছ আকষ�ক ম ােল ওঠার িল  ট। দা ণ অবাক হেয়িছলাম আেগরবার।

এবােরও উৎসাহ িছল �বশ। �হঁেটই �পৗঁেছ �গলাম িল  েটর �গাড়ায়। িভড় এখােনও। লাইন পেড়েছ।  হল বৃি । না না, এভােব এেকবাের

িকছু না বেল চেল যাওয়াটা িঠক নয়। স াই িসমলা ঘুের এেসেছ এটা �ভেব �নওয়া িঠক নয়। যাঁরা এখেনা যানিন আপনােদর জন  বিল, হাঁটেত

না-চাইেল ট াি  কের িনেত পােরন। ও  বাস া  �থেক িসমলা ম াল টু িরজ  -িল  ট বলেল একেশা টাকায় িনেয় যােব। িগেয় �দখেবন, ওমা!

এেতা �হঁেট আসেলই হত! িল  েট িটিকট �কেট উঠেত হয়। কত কের িটিকট িজে স করেল... বলব না। আপিন কেব যােবন, তখন কত দাম

থাকেব িটিকেটর �ক জােন? আেরা �কােনা িজএসিট বা আেরা িকছু �লেগ যােব িকনা ততিদেন... বাদ িদন। লাইন িদেয় �য িল  েট উঠেলন এিট

থম িল  ট। তুেল আনেব আপনােক অেধ�ক পাহাড়। �সখান �থেক �বিড়েয় খািনক পাকদ ী কিরডর, যার মাথায় �শড �দওয়া! �যন �কােনা

রাজার মহেলর িচলেত ঝুলবারা া িদেয় �হঁেট যাে ন আপিন। পড়  িবেকেলর সূয� সরাসির িঝিলক �ফলিছল �চােখ; ু িকেশার �যমন

আয়নার টুকেরায় �রা ুর ধের �চােখ �ফেল। কিরেডােরর অপর াে  ি তীয় িল  েটর �দাের দাঁিড়েয় সূেয�র ুিম �দখিছ; ওমা �গা! ঐ সূয� আর

এই ঝুলবারা ার িঝি র মােঝর খােদ ঝম ঝম �নেম এল বৃি । ওখােন দাঁিড়েয় থাকেত থাকেতই কিরেডােরর চাল �বেয় সাির সাির ধারাপাত;

�শষ িবেকেলর �সানা গােয় েল িনেয় অেঝাের ঝাঁিপেয় পড়েছ িনেচ। িল  েটর দরজা খুেল �গল। আমরা উেঠ এলাম আেরা অেধ�ক পাহাড়। 

 

িসমলা ম াল। চাচ�, িমউিনিসপ ালিট ভবন,

হাসপাতাল ইত ািদ স িলত কৃিতর ফ-টেপ এ

�যন এক ওেপন-এয়ার শিপং মল। কতকটা িঠকই

বললাম। আমার মেতা যারা ভীষণ িছঁচকা েন

টাইেপর, তারা মুখ �বঁিকেয় বলেত পােরন,

এখােন মািলন  �নই। একদম িঠক। সবিকছু

ঝকঝক করেছ। ঐ �য অেনকটা ঘুের আলেসিম

কের বাঁক িনেয়েছ চওড়া রা া, ঐ �য রা ার

পােশ ঠাসাঠািস সব মিণহাির �দাকােনর সাির িক-

মেনাহির, ঐ �য �দাকােন �দাকােন রা ায়

আ ােদ আটখানা িশ -বুেড়া-যুবক-যুবতী...

�বপেরায়া বা সাবধানী, ঐ �য সব িদি , হিরয়ানা,

�করল, কণ�াটক, বাংলা... মােন তামাম ভারতবষ�

�কমন লুেটাপুিট, �কমন িদেশহারা, �কমন সবটা

আেলায় আেলায় মােতায়ারা, সবটা ঝকঝেক।

এখােনর িভড় উ  া , আ ম , টইট ুর।

এখােনর িভড় ফুরফুের, গােয়র ওপর এেস পেড়

না। এখােন আপিন একলা হেত পােরন অনায়ােস।

�দখেত পােরন িনেজর মেন, অ িমত সূয� দূেরর পাহােড়র খাঁেজ খাঁেজ �জানািকেদর (পাহািড় াম) তার আেলা িবিলেয় িদেয় ডুেব যাে ।

এখােনর হইচইেয়র ওপর আলগা একটা �নঃশে র কুয়াশা কুয়াশা জিড়েয় থােক। �বভব আেছ, আপিন না-চাইেল আপনােক ধাঁধােব না! ম তা

আেছ, আপিন মাতাল হেবন, নািক বুঁদ হেয় থাকেবন, পুেরাপুির আপনার িস া । আজ এখােন কনকেন ঠা া হাওয়ার সােথ যখন তখন

ঝাপতাল বৃি  আসেছ। চােচ�র পােশ �য ওয়াচ টাওয়ােরর মেতা উঁচু বসার জায়গাটা, তার িপছনটায়, সবার আড়ােল ায় একটা ছিবর মেতা

িনরালা কুটীর - 'Book Café – The Takka Bench'। লাইে ির ও চা-কিফ- া -এর এক লাজবাব �মলব ন! িসমলা ম ােলর

জগঝ েত সময় 'কােট' না; সময় �কমন িমিলেয় যায়...ফু    ! আর ম ােলর এক �কাণায় নাম-না-জানা বনফুেলর মেতা এই আ ানািটেত

সময় �যন চুপিট কের এেস পা- িটেয় বেস পােশর �চয়ারিটেত। এর �বিশ িলখেল মেন হেব িব াপন করিছ, িক  একিট মা  হাফ-তথ  িদেয়

এখান �থেক �বিরেয় যাব, এই ক ােফিট িসমলা �জেলর কেয়িদেদর ারা পিরচািলত। 

 

প�ম অব�ানঃ িসমলা ঘুের �দখার ান। �দেখ েন গািড়ই িঠক করা। যারা 'সব' ঘুিরেয় �দিখেয় �দয়। বুিড়র চুল (Candy floss)

আ াদন করা আেছ িন য়ই। বুিড়র চুেলর ঠা াটা �কমন? মুেখ �দওয়ার আেগ �চােখর সামেন, কািঠর ডগায় �য �গালাপী েলাভন তার মায়া

ফাঁিপেয় আপনােক ফুসলাে , মুেখ িদেলই, ওমা! চুপিসেয় এতটুকু! আপনারা হয়েতা অেনক জায়গা ঘুেরেছন, তার মেধ  িসমলাও আেছ িনঘ�াৎ,

সাইট-িসইং-এর নােম িসমলায় যা হয়, তা ঐ বুিড়র চুেলর ঠা াটাই মেন পড়ায়। ল ািমেনট করা A4 সাইজ �পপাের ছিবসহ �য িলি  থােক 5
points / 7 points / 12 points-এর, তা �দেখ আপনার মেন হেতই পাের অেনক স ায় অেনক �ঘারাে । আেগরবার ওরকম 'স ায়'

ঘুের িনেয়িছলাম বেল, এবার আেগর �থেকই দাঁেত দাঁত �চেপ িছলাম " ধু ফা ", ই া করেল �চইল রাজবািড় (এখন �তা ওটা র াে ােদর

বািড়)। গািড়ওয়ালার �থেক �পলাম নালেদ  রা আর ত াপািন বা ত পািন, অথ�াৎ আেরা একিট গরম জেলর �ঠক। জানা �গল ফা  হেয় ঐ েটা

জায়গায় �ঘারা যােব না। সময় হেব না। ফা টােক ছাড়েত চাইিছলাম না, ঐ �য পাহািড় রা ায় �ঘাড়সওয়াির। তাই �শষেমষ �কােনা িস া  না

িনেয়ই পা  িস চলল কুফির। এখােন বেল রািখ, গািড়ওয়ালা বড়মুখ কের বলেব িক  "কুফির ঘুমােয়ে , ফা  ঘুমােয়ে "। আপিনও  ল মামার

�থেক কুফির, ফা র আলাদা আলাদা ছিব �দেখ মু ! আহা আহা আহা... আেবগ সংযত ক ন, না করেত পারেল িচেটড িফল করেবন। কুফির

আর ফা , একদমই িক  িসংহী পাক� আর একডািলয়া সাব�জনীন। সির, কলকাতার বাইেরর মানুষেদর জন  বিল, মুেকশ অ ানীর নতুন

সাতাশতলা বািড়টার একতলা যিদ হয় কুফির, তেব সাতাশতমতলিটর ওপর উঠেলই হল িগেয় যােক বলিছ ফা  ভ ািল। 

 

ফা´ ভ±ািলঃ খুব �জােরর সে  আমার মত, এই জায়গাটায় বরেফর সময় ছাড়া যাওয়া উিচৎ নয়। এই সময় �কা াও এক িচলেত বরফ �নই।

এই সময় এখােন না-আসাই � য়। আর যিদ গতরাে  মুষলধাের বৃি  হেয় থােক তাহেল িক-দাঁড়ায় আপনােদর �দখাই। কুফির গািড় াে  গািড়

পাক� হেয় �গল। এখান �থেকই কাটা হেয় �গল �ঘাড়ার ি প। ৫০০ টাকা/�ঘাড়া, সিহসসহ; দরদাম কের �দখেত পােরন। ট একটাই। এই



সামেনর �য পাহােড়র ঢালটা �দখেছন �ঘাড়ার

খুের খুের খুঁেড় খুঁেড় �গেছ, এই উপল-ব ুর পথ

ধের সাির সাির �ঘাড়া, আর �ঘাড়ার ওপর বেস

থাকা নানানরকম নমুনা �দখেত �দখেত,

আমােদর মেতা আপিনও �পৗঁেছ যােবন ঢালটার

ওপের। আর ঢােলর ওপােরই ভ ািল। 

না, এখােন সব �ঘাড়ার নাম রাজু নয়। আলাদা

বাহাির নাম আেছ সবার। তেব সব পাহােড়র

�ঘাড়ােদর মেতা এেদরও একই ভাব, খােদর

ধার �ঘঁেষ যাওয়া। আের আজ এইরকম কাদা-

মাখা অব া এবেড়া-�খবেড়া পাথুের ঢালটার...

"ও ভাই, ও �ঘাড়াওয়ালা, আের �ঘাড়া

সামােলা! �হইঃ �কইিদেক �ল যাতা? খািল

খাদেক ধারেম যাতা... �হই �দেখা িপছেল

িপছেল যাতা �তা!" সিহসব াটাে েল েলােকও

�দখেবন ভাির �চনা লাগেছ! ভােলা কের �দখুন,

এই প ঘাড়- ঁেজ চলা উদাসীন িবেশষ

জািতর াণী েলােক আমরা কলকাতায়

�মে ােত �দিখনা িনয়ত? কােন ঠুিল (ইয়ার �ফান) �গাঁজা, কাঁেধ ব াগ কেলজ/ ুল পড়ুয়া? িব াস না-হয় আমার কথা িমিলেয় �নেবন। আমােদর

ভয়াত� ডাকাডািকেত মােঝ মােঝ হ   হ   কের এমন 'চাবড়াে ' �ঘাড়াটােক, �যন ওর উে শ ই �ঘাড়াসেমত আমােদর খােদ �ফেল �দওয়া। ভয়

কাটােত অেনেকই এই সময় খুব িমিহ গলায় িনেজর িনেজর বাহেনর সােথ আলাপ জমােত চায়। �স-আলাপ অবশ ই একতরফা। (�সই ভােলা।

নাহেল ভাবুন �তা যিদ �কােনা একটা �ঘাড়া ঘাড় ঘুিরেয় বলত, "�মলা ফ াচ ফ াচ না-ক'�র চুপচাপ �বা   না! আর একটা টুঁ শ  করেল �দব

খােদ �ফেল!") হায়ারািক�র ওপেরর িদেক অব ান কেরও িনেজর �থেক অেনক িনেচর িদেক থাকা কাউেক এভােব �তল �দওয়ার ঘটনা আমােদর

সমাজ-ব ব ায় সচরাচর এ েপিরেয়  করা হেয় ওেঠ না। ঐ �দখুন তেব... "উউউ তুফান, �সানা আমার, ঐিদেক যায় না বাবু, এিদেক

এিদেক, �দেখা ওিদেক খাদ, এিদকটা �সফ...হ াঁ হ াঁ িবজিলর �পছন �পছন চেলা। এইে া ভােলা �ছেল...আবার, আবার িক-হল... এ মাইির

খািল খােদর িদেক যায়, এর িক ঝাঁপলে  জ  নািক?" 

িব াস ক ন, আেগরবারও মেন হেয়িছল এই �শষ। িক  ঐ �য �রামা মাখা িশহরণ মেন �থেক িগেয়িছল, ি য় ব ুেদর সােথ আবার তা িফের

�পেত �চেয়িছলাম। �পলাম না িক । সকাল �থেক �ঘাড়ার পায় পায় থকথেক কাদা থেমই একটা িঘনিঘেন ভাব �তির কেরিছল। পুেরা

অ লটাই �যন এক কা  ওেপন-এয়ার আ াবল। বছেরর এই সময়টায় ফা  ভ ািলেক অে েশ 'হা  ভ ািল' বলা চেল। তেব �সটাই সব নয়।

ধীের ধীের মনটা খারাপ হেত থাকল ওপের িগেয়। �শষ াে  'কুফির (িক-একটা-�যন) উ য়ন সিমিত' ১০ টাকা কের কুপন কােট। আেগও িছল,

এখেনা আেছ। এবার আবার তার সে  �দিখ 'ফা  ভ ািল (িক-একটা-�যন) উ য়ন সিমিত' গিজেয়েছ। আবার ১০ টাকা/�ঘাড়া। এটা িক

এ া। যােহাক, নামলাম তুফােনর িপঠ �থেক। �ফরার পেথ আবার অন  �ঘাড়া। এই একই কুপন �দিখেয়। এবার ভ ািলর িদেকর ঢাল �বেয়

তরতর কের নামেত লাগলাম। চারপােশ পাহাড় �ঘরা ছড়ােনা ভ ািলটা আমােদর সামেনই। নতুন কের �দখবার ই া আ য� �সই বািট-সদৃশ

া র। �সই �গালাপ বাগান। �সই �ছাট �ছাট লাজুক �দাকান ঘর টুিকটািকর। �সই িভউ পেয় । �যখান �থেক ধু মা  হােতর অ ুত আ ােজ

�টিলে াপ সিঠক অ াে েল ঘুিরেয়, আেপল বাগান, িচেনর াচীর ' ' �দখান িকছু ানীয় জা কর; এমনিক �মঘলা িদেনও! আিম িব তািক�ক,

�চাখ রািখিন দূরবীেন গতবার। িব াসই কের উঠেত পািরিন এই ঘন কুয়াশায় িকছু �দখেত পাব। িক  িনেজর �চােখ �দেখিছ, �বাসবাবুর �ছেল

িপলু সব  �দখেত �পেয়িছল। মাথা �নেড় �নেড় হ াঁ হ াঁ বলিছল আেগরবার। আর আিম তার পাশিটেত দাঁিড়েয় ঐ কুয়াশার মেধ ই উঁিক-ঝুঁিক

�মেরিছলাম মাইনাস পেয়  �সেভন-ফাইভ পাওয়ােরর চশমা �চােখ। �বাসবাবুর �ছেল িপলু আর আিম �সবার দাঁিড়েয়িছলাম পাশাপািশ,

এেকবাের খােদর ধার �ঘেষ। এই কথাটা �কন বললাম? �কন বলুন �তা এেতাখািন আ ারলাইন কের আমােদর আেগর অব ান �বাঝােত

চাইলাম? কারণ আেছ। এবার িগেয় হতভ  হেয় �গলাম। ছড়ােনা ভ ািলটার এই দূরবীন িদেয় �দখার অংশটা �কমন স  মেতা আেরা একটু উঁচু

হেয় ভাির চমৎকার একটা ফািল �তির কেরেছ। ঐখানটা এমন �য �দখেলই মেন হেব িগেয় ঐ ধারটােত দাঁড়াই। �টিলে ােপাওয়ালারাও

াইপেডর ওপর তােদর �রাজগার দাঁড় করায় এই জায়গাটােতই। এবার �দখলাম ঐ ফািলটুকুেত যাওয়ার পেথর খািনক আেগই কাঁটাতার

লািগেয় ঐ ফািলটুকু িঘের �ফলা। কাঁটাতােরর ওপাের যাওয়ার একটা �গট করা, �সখােন িটিকট �দিখেয় �যেত হেব। িকেসর িটিকট? না, ঐ �য

এিপঠ-ওিপঠ ল ািমেনট করা A4 সাইজ �পপাের ছাপােনা আেছ, ঐসব ব েলা যিদ ম ািজক �টিলে াপ িদেয় আপিন �দখেত রািজ থােকন

তেবই আপিন �গেটর ওপাের �যেত পারেবন। বা িবকই আমার �পয়ােরর ঐ জায়গাটায় াইপড আর �টিলে াপ যত �দখলাম ততজন িপলুেক

�দখলাম না। ব ুেক যখন �সই ঃখ বলিছ কাঁটাতােরর এিদেক দাঁিড়েয়, ওপার �থেক �টিলে ােপর মািলকরা মাথা �খেয় �ফলেছ তদিবর-

তাগাদায়। মেন হল একবার, ঘাড় ধের িদই এেদর কপাল েলা কাঁটাতাের ডেল! 

না �পের মুখ ঘুিরেয় িফের আসিছ, ভাবিছ �কন এলাম, না আেছ এবার �সই কনকেন িহেমল হাওয়া, না আেছ রীিতমেতা য  করা �সই �গালাপ

বাগান, না পাি  �কােনা পাহািড় রম  ােন ঘুের �বড়াবার মেতা এতটুকু ফু ফুের আেমজ। এেতা পুেরাদ র �মলা! ধু �দাকান �দাকান

�দাকান। ভ ািলেত আপনােক াগত জানােব সার সার চাট-চাউিমেনর �দাকান। িবশালাকার �গালার মেধ  মানুষেক পুের গিড়েয় িদে । আন

কই? ধু �য ফুিত�র ফা  ভ ািল! ভাবিছ কত তাড়াতািড় �বিরেয় পড়া যায় এখান �থেক, ওমিন গােয়র ওপর মিড় �খেয় পড়ল অ াডেভ ার

� াট�স কিমিটর ভাইেয়রা। আবার আেরক দফা ল ািমেনটকরা তািলকা। এ পাহাড় �থেক তােদর � শাল গািড়েত কের পােশর পাহােড় িনেয়

যােব, �সখােন সম  বে াব । �দাল খাওয়া, �ঝালা, দিড়েত হাঁটা, পােয় দিড় �বঁেধ মরণ-ঝাঁপ ইত ািদ ইত ািদর প ােকজ। এই ফ াসােদ, ঐ

'প ােকজ' কথািট িক  সবেচেয় পূণ�; কারণ প ােকেজর একিদেক 'ওেদর িফট' ও উে ািদেক 'আপনার �পাষাল না' �থেক �যেতই পাের।

আমরা আমােদর �ঘারােনা মুখ আর �ফরালাম না। এেকই ঘুসঘুেস ের �যন িব াদ হেয় আেছ মুখ, আর গােয় পেড় সাধেত এেসেছ, '�কক

খােবন?' ধুে ার! এেসিছ যখন, ঐিদেকর টেঙ ঐ মি রটা আেছ না, ওটা একবার ঘুের �দেখ আিস। মি রটা একটু উঁচু জিমেত। িসিড় ভা েত

হয় �গাটা কতক। একটা মজা আেছ। এিদক িদেয় উেঠ মি েরর চাতাল িদেয় ওিদেক �নেম যাওয়া যায়, মি েরর িব হর সে  �মালাকাত না

কেরই। �সিদেকই যাি লাম। যাওয়ার পেথ মি েরর ায় �গাড়ায় �চয়ার িনেয় বেস আেছ ই ানীয় ভাই। কাছাকািছ হেতই িজে স কের

বসল, "হর   হাউস �ম যাইেয়গা?" খাটা পায়খানার �থেকও �ছােটা সাইেজর একটা �তড়ােবঁকা েকাে র গায় িনদা ণ ক ােলর ছিবআঁকা িকছু

একটা �চােখ পেড়িছল এিদেক আসেত আসেতই। ভাব-সাব �দেখ সে র ব ু িজে সই কের বসল, "অ র ভুত হ ায় িভ, ইয়া আপেলাগিহ..."

'পে র �কউই ই াের  �দখায়িন আর। মি ের উঠেত িগেয় বাঁধা। মি র লােগায়া নতুন সাব-মি র �তির হে  এবং তৎসিহত আনুদােনর

জন  অনুেরাধ। অ াবাউট টান� ও মি েরর পােশর �ঝােপর মেধ  িদেয় পায়-চলা পথ �ভে  �পছেনর খােদর পােশ িগেয় �দিখ সবুজ তারজািল

িদেয় ভ ািলর এ অংশ সুরি ত করা। এখান �থেকই �দখেত �পলাম 'অ াডেভ ার � াট�স'-এর অবাি ত �বাঝাখানা ঘােড় কের দাঁিড়েয় আেছ

পােশর �সই হারিকউিলস পাহাড়িট। এখান �থেক সবই �খলনা �খলনা মেন হয়। �কান এক �মাবাইল �কা ািন এেসিছল ঐ পাহােড় সুউ

টাওয়ার বসােত। তার িনশান হেয় দাঁিড়েয় থাকা টাওয়ারটা আমরা �দখেত পাি । তারা চেল �গেছ তােদর িসেমে র অিফস ঘর, াফ

�কায়াট�ার, গাছ �কেট সবুজ ঘাস লাগােনা লন �ফেল �রেখ। তােকই অ াডেভ ার পােক�র প �দওয়া িনঘ�াত িহমাচল টু িরজেমর এক সফল



পদে প। �বলা অেনক হল, খুব িখেদ �পেয়েছ। গািড় পয�  �পৗঁছেনার তাড়ায় আমরা �ঘাড়ার �খাঁেজ �গলাম। 

 

 

নালেদ� রাঃ কুফির �থেক গািড় যখন ছাড়ল

তখন আমােদর মন, �পট েটাই খািল। জািননা

আমােদর �দেখ াইভার মহাশয় িকছু

বুেঝিছেলন িকনা, আমােদর একবার

অ াডেভ ার � াট�েসর কথা িজে স করেলন,

আর আমরা তৎ ণাৎ খািরজ কের িদলাম। গািড়

এখন িসমলামুখী। �হােটল হেয় যাওয়া 'রাজার

বািড় �চইল' �দখেত উিজেয় আেরা ি শ

িকেলািমটার যাওয়ার �কােনা ই া �দখাল না

�কউ। বরং গািড়র মেধ ই একটু একটু কের

কথাটা �ফিনেয় উঠল, 'এবার তেব নালেদ  রা।'

াইভার খুব একটা রািজ নয়। আমরা মশঃ

নােছাড়। াইভােরর �সই এক বাজাির চালু

প িত আমােদর িডেমািটেভট করার, "এ া

টাকা লাগেব"। আমােদর মত - �কন লাগেব?

আমরা �তা বািক আর িকছুই ঘুরিছ না। াইভার

িনেজই একখানা �গাটা �হােটেলর মািলক। ী টাইম, তাই গািড় চালাে । �ঠাঁেট পাতলা হািসটা �রেখই বলল, "�তা ঘু   িলিজেয় না!" আসেল

�সই ল ািমেনট করা �পপােরর িল  অনুযায়ী জায়গা েলা, সব যাতায়ােতর রা ােতই পেড় থােক। � ফ গািড় দাঁড় কিরেয় �দিখেয় িদেলই হল।

সকাল �বলা গািড় রওনা কের িসমলার সব াইভার িসমলা শহর �থেক অ  বাইের এেসই এক �বম া পাহােড়র বাঁেক গািড় দাঁড় কিরেয়

বলেব, এই �য ীন িভউ পেয় । যান �নেম �দেখ আসুন। আপনার গা ছুঁেয় বলিছ, ঠাহর করেতই সময় লাগেব �য এটাও একটা ব ! নাম-

না-জানা পাহােড়র খােদর িকনাের দাঁিড়েয় ওপােরর পাহােড়র গােয় �দখুন �কমন সবুজ পাইন বন, গা �ঘঁষােঘঁিষ কের দাঁিড়েয় আেছ �যন

ি েগেড �কােনা রাজৈনিতক সমােবেশ ' াম �থেক আসা' িভড়। বাঁেকর মুখটােত আেরা আেরা গািড় এেস থামেছ। িভড় হয়। তাই খােদর িদকটায়

রা ার ধার ধের চা, টুিপ, ানীয় গয়না ইত ািদর ল। আপিন খািনক িচিড়ক িচিড়ক ফেটা বা �স  িফ তুলেবন। সে র সাথীেদর গািড় �থেক

�নেম আসেত অনুেরাধ করেবন, সবাই রািজ নাও হেত পাের। খুব াভািবক। তারপর আপিন যিদ ব াটােছেল হন, গািড়, িভড়, ল, �কালাহল

এসব ছািড়েয় �হঁেট �হঁেট খািনক ফাঁকায় যােবন। ব ুরা �কউ ভাবেব আপনার ফেটা ািফর যা বািতক, ভােলা িভউ খুঁজেছন। আবার �কউ ভাবেব

িনজ�েন কৃিত উপেভাগ করেত চাইেছন খািনক। �কউ আবার �খয়ালও করেব না। আর াইভার একবার আড়েমাড়া ভা েত ভা েত বলেবই-

বলেব �পছন �থেক, "জলিদ আইেয়গা"। এসব হেবই হেব, কারণ এখােন আর িকছু হওয়ার �নই। আপিন ঠেক �গেছন। আপিন িনেজ মেন মেন

ভাবেছন, নামলামই যখন একবার কের িনই। গািড়, িভড়, ল েলােক যখন বাঁেকর আড়ােল �ফেল িদেয়েছন, আর মন-মত জায়গা খুঁজেছন,

তখনই আিব ার করেবন, ওমা! এিদেকও �তা �ছাট-খােটা একটা িভড়, তেব ধু ব াটােছেলেদর। সবাই সবার �থেক মুখ ঘুিরেয় �রেখেছ। 

যাক, বােজ কথা অেনক হল। আমােদর কথায় আিস। হল িক, কুফির �থেক িসমলার িদেক �সাজা িফের আসেত আসেত �যখান �থেক বাঁয় �মাড়

ঘুরেত হয়, িঠক �সই পেয়  �থেক �মাড় না-ঘুের আমরা যিদ �সাজা এিগেয় যাই আেরা ততখািন যতখািন িপছেন কুফির, তাহেল পাব

নালেদ  রা - পাহােড়র �কােল �কয়াির করা এক সুরম  িব ামাগার বলা �যেত পাের। এখােন �যেকােনা কার শ  �যন ঢােল ঢােল গা-এিলেয়

চুপ। �য গািড়েত সওয়ার হেয় নালেদ  রায়, �সও চুপ কের �গল সামান  িকছু �বিশ বখরায়। াইভাররা অিভ  হন, তেব সবসময়ই আেরা

অিভ  হেয় ওঠার অবকাশ �থেক যায়। �যমন উিন ধারনায় আনেত পােরন িন, নালেদ  রায় িসেনমার িটং হয় এই তথ  আমােদর খুব একটা

�রামাি ত করেব না। �বলা তখন অেনকটা গিড়েয় �গেছ। একবার মেন হল �হােটেল লা  �পেল হয়। আবার যিদ িটং পািট� এেস থােক তেব

�তা কে া-কাবার; সম  খাবার সাবাড়! 

 

গািড় �থেক �নেম থেমই �চােখ পড়ল �ঘাড়া।

তারপেরই ঘিন  হেয় এল �ঘাড়ার মািলক।

�ঘাড়া িত ৬০০ টাকা। আমরা �বঁেক বসলাম

২০০ টাকায়। আসেল ওেদর কাটােত

�চেয়িছলাম। এরপর �চাখ �ফরালাম

নালেদ  রার িদেক। আর সিত ই, �চাখ �ফরােত

পারলাম না। এইেয পাহােড়র ায় চুেড়ায়

আমােদর গািড় এেন �ফেলেছ, এই পাহাড়টার

মাথাটা �বশ ছড়ােনা, আর �ঢউ �খলােনা।

এেতাটাই ছড়ােনা �য এর এক াে  এক �প ায়

গ  ফ �কাস� রেয়েছ। িক  এখনই ওখােন যাব

না। এই ঝকঝেক িপচঢালা রা ার ওপর িদেয়

া  অথচ শাি  িনেয় �হঁেট চেলিছ, আর ঐ �য

রা াটা সামেনই �বশ বড় কের বাঁক িনেয় এই

�ঢউ �খলােনা পাহাড়টার ওিদেক গােয়ব... ঐ

বাঁকটার কােছ �যেতই �দিখ বাঁেকর মুেখ

দাঁিড়েয় আেছ HPTDC-র আকাের কা  রাশভারী এক �রে ারাঁ। ভীষণ ভীষণ িখেদ িনেয়ও �ঢাকবার আেগ একটু �দানােমানা করিছলাম

আমরা। না-জািন কত দামী! খাওয়া �শষ কের �বিরেয় আসা এক ভ েলাক আমােদর   কের যাওয়ার সময় আ াস িদেয় �গেলন; আর

আমরা ড়মুড় কের ঢুেক পড়লাম। রা ার প ারােবািলক বাঁেকর �কালটা জুেড় িনিম�ত, তাই ভাির উপযু  ব বহার �দখলাম �রে ারাঁিটর িনম�ােণ।

অধ�চ াকৃিত ডাইিনং েমর ধনুেকর মেতা বাঁকােনা অংেশ সার সার অিল , এেককিট সুিবশাল ক ানভাস �যন! িতিটর এপােশ বসবার ব ব া

আর, বেস বাইেরর িদেক তাকােলই, সামেনর �দওয়াল �জাড়া অেশষ কৃিত। �মাটামুিট ফাঁকাই িছল। আমরা বা ােদর মেতা ২/৩ বার আসন

বদলালাম ধুমা  '�ব  িভউ' স  window sight টা �নওয়ার জন ... ভাবুন একবার! এর �বিশ বলেল আবার মেন হেত পাের িব াপন,

তেব �জেন রাখুন এ-যা া নালেদ  রা আমায় উ িসত কেরেছ। মধ া েভাজন পব� চলাকালীন একবার আমােদর গািড়র াইভােরর �ফান এল,

"স  িজ, �ঘাড়া �ল �লা, স া কর �দে , সােড় িতনশ �দ-িদিজেয়গা এক �ঘােড়কা।" ৬০০টা সােড় িতনেশায়। আেরা বেল রািখ, খাওয়া-দাওয়া

�শষ কের যখন �বেরালাম, াইভার িনেজ িনেয় এল �ঘাড়ার মািলক-�ক আমােদর কােছ, ৩০০ টাকা/�ঘাড়াও রািজ হেয় �গল! সিত  বলিছ,

আমরাও রািজ হেয় �যতাম। এই মেনারম িনিরিবিল ায় ফাঁকা আঁকা-বাঁকা সবুজ কৃিত-ঢাকা �মাহময়ী উপত কা �ঘাড়ায় চেড় ধীের ধীের ঘুের



ঘুের �দখার অিভ তা ৃিতর ভা াের এক নায়াব নাগমিণ হেয় রেয় �যেত পারত। িক  হয়িন তা। �ভেতা বা ালী িদেন ক'বার �ঘাড়ায় চড়েব?

টু র বােজেটর সারণশীলতার মতাও অিত সীিমত (এই বােজট নামক চাদরিটর �য িক ফালা ফালা অব া ঘেটিছল �স সে  আসব)।

তাছাড়া অমন ভরেপ া �গলার পর সব কথা অত মাথা িদেয় িচ া করা স বপর নয়, �সই সময় শরীেরর �বিশ ভাগ র  উদরাংেশ কম�রত

থােক। তাই অবস  মি ে  আমরা '২০০ টাকা কের �দব' এই �গাঁ ধের থাকলাম। িবরসবদেন �ঘাড়াওয়ালা বেল চেল �গল, "ঘুম �লেত স  ,

করীব ৬ িকিম রা া হ ায়, ৩০০ জাদা �নিহ থা, �থাড়া অ াডজা  কর �লেত!" �য স  পােয়চলা চ াটােলা পাথর বাঁধােনা পথ �রে ারাঁর সামেন

িদেয় সরাসির ঢােলর চরাইেয় উেঠ �গেছ আমরাও �সিদেক উেঠ চললাম। িনেজেদর মেধ ই নানান রকম বাক  বললাম, ' াইভােররও ভাগ

আেছ', 'অেনকটা এ া খরচ হেয় যােব', 'একবার �তা চড়লাম �ঘাড়ায়', 'আর শরীের িদে  না, খাওয়ার আেগ হেল তাও �হাত', এমনিক

'�ন ট টাইম এখােন এেসই �ঘাড়ায় চড়ব' টাইেপর ইত কার কথায় িনেজেদর �ভ রকার 'হেল-�বশ-হত'টােক চাপা িদেত িদেত উঁচু উঁচু পাইেনর

ছায়ায় ছায়ায় উেঠ এলাম ঢােলর মাথায়। আর কৃিত আমােদর সব � দ ভুিলেয় িদল িনেমেষ। 

 

খুব দািয়  িনেয় বলিছ, বরেফর সময় না-হেল

ফা  যােবন না। �সাজা নালেদ  রা চেল আসুন।

এখােন সময় কাটান। কৃিত ছাড়াও রইল

�ঘাড়ায় চড়া, দিড়েত বাঁদর-�ঝালা হেয় �সাড়েক

যাওয়া খােদর ওপর িদেয়, ঝুল  সাঁেকার ওপর

িদেয় হাঁটা ইত ািদ অ াডেভ ার � াট�স। রইল

গ  ফ �কাস�। এখােন অ ােমচারেদরও �শখােনার

ব াব া আেছ। আেরকটু বুিঝেয় বিল। গ  ফ

�কােস�র এক পােশ একটা বড়সড় উেঠােনর

মােপর জায়গায় িমিনেয়চার গ  ফ �কাস�

বানােনা আেছ সম  রকম িচ সহ। আমােদর

মেতা টু ির রাও 'এক দান াই করেতই পাির

ই া েরর সাহায  িনেয়। �মলায় �যমন �বলুন

ফাটাই ১০ টাকায় ৬টা িল, �সইরকম। ১০টা

িপ   ১৫০ টাকা না কীেযন। আমােদর সময়

সম টাই ব  িছল। আপনারা চাইেল �নট �থেক তথ  িনেয় যােবন ি z। আমােদর �তা কৃিতই েষ িনেয়িছল। �গেল তাড়াতািড় যান, কারণ

মানুষও �তা কৃিতেক েষ িনে ।

(²মশ)

িহমাচেলর তথ± ~ িহমাচেলর আরও ছিব

কা ন �সন ে র �ছেলেবলা �কেটেছ ই াতনগরী গ�াপুের। কম�সূে  কলকাতায়। ২০০০ সাল �থেক

�বসরকাির কন াকশন ফাম� িসমে ে র সে  যু । ভােলা লােগ �লখােলিখ, ছিব �তালা, �বড়ােনা।

আবার কখেনাবা সময় �কেট যায় ছিব আঁকা বা টুিকটািক হােতর কােজ।
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সাদা পাহােড়র �দেশর নীল নদী

মািজ�য়া িলিপ

 

~ �সােম®রীর আরও ছিব ~

�সােম রীর পােড় এেসই মনটা বাতােস এেলােমেলা হেয় ভাসেত থােক। নদী পাহােড়র অপ প আরণ ক �সৗ েয� িবেমািহত কৃিত। �মঘ �ঠেল

সূেয�র আেলা এেস পেড় সবুজ পাহােড়। আহা! কী ি  নরম কাঁচা-পাকা �সানািল �রাদ। নদীর পােড় দাঁড়ােল �দখা যায় ভারত সীমাে র

�মঘালয় রােজ র �মেঘ ঢাকা সাদা-নীল আকােশর নীেচ জলপাই রেঙর গােরা পাহােড়র উঁচু-নীচু �ঢউ এর মেতা দৃশ । নদীর পােশ িব ীণ�

বালুতট। �সােম রী তার  পািন আর ধুধু বালুচেরর জন  িবখ াত। সুসং ও গ�াপুেরর মাঝ িদেয় বেয় �গেছ � াতি নী �সােম রী। 

�সােম রী নদীর আিদ িনবাস ভারেতর �মঘালয়

রােজ । �মঘালেয়র গােরা পাহােড়র িব ুরীছড়া,

বাঙাছড়া ভৃিত ঝরনাধারা ও পি ম িদক �থেক

রমফা নদীর � াতধারা একি ত হেয় সৃি

�সােম রীর। �মঘালেয়র বঙ বাজার হেয় রািনখং

পাহােড়র কাছ িদেয় আমােদর �দেশর �ন েকানা

�জলায় েবশ কেরেছ। বত�মােন নদীিটর মূলধারা

তার উৎস েল ায় িবলু । বষ�া �মৗসুম ছাড়া

অন  �মৗসুেম পািন বাহও থােক না। ১৯৬২

সােলর পাহািড়য়া ঢেল �সােম রী বরাবর দি ণ

িদেক বািহত হেয় নতুন গিতপেথর সৃি  কেরেছ।

বত�মােন এ ধারািট �সােম রীর মূল � াতধারা।

বৃহ র ময়মনিসংহ �জলার সীমা বত�ী এলাকা

িবিরিশির, সুসং ও গ�াপুর। �ন েকানা �জলার

এেকবাের উ ের অব ান িবিরিশির, সুসং-

গ�াপুেরর। পাহােড়র পােয়র নীেচ কাঁেচর মেতা

 নদীর পােড় বেস কৃিতর �সৗ য� উপেভাগ

ধু নয়, রেয়েছ এখােন ইিতহােসর অমূল  আকর।

এখােন-�সখােন ছিড়েয়-িছিটেয় রেয়েছ �সানািল

অতীেতর �বশ িকছু ৃিতিচ । এখােন রেয়েছ মুি যুে র সমেয় িশ েণর জন  িনিম�ত িপলার ও িবিরিশির কালচারাল �স ার। 

 

গােরা পাহােড়র নামানুসাের এখানকার আিদম আিধবাসীেদর গােরা বলা হয়। গােরােদর পিরবার মাতৃ ধান। �মেয়রাই সংসােরর হত�াকত�া।

িবেয়র পর �ছেলরা চেল যায় রবািড়েত। �ছেল-�মেয় িনিব�েশেষ উভেয়ই মােঠ কৃিষ কাজ কের। জুম চােষর ওপর িনভ�রশীল অিধকাংশ গােরা।

ওয়াংলা ও কাওকারা তােদর ধান উৎসব। িনেজরাই তুলা �থেক সুতা �তির কের কাপড় �বােন এবং �পাশাক �তির কের। 

সুসং রােজ র গােরা সভাপিত গ�ার নাম �থেক এ এলাকার নামকরণ হেয়েছ গ�াপুর আর �সােম রীর নাম হেয়েছ রাজা পাঠক �সােম েরর নাম

�থেক। রাজা পাঠক �সােম র, বাইশা গােরা নােমর এক অত াচারী গােরা শাসেকর হাত �থেক এই অ লেক মু  কেরন। অেশাক কানেন এক

িস পু েষর িনেদ�েশ �সােম র নতুন রাজ  িত া কেরন এবং নদীিট পিরিচিত পায় �সােম রী নােম। একিট অেশাক বৃ  িনেদ�শ কের িতিন

বেলন, ''�দখ যতিদন পয�  এই বৃ িট জীিবত থাকেব ততিদন �তামার রােজ র �কােনা অিন  আশ া �নই।'' মহাপু েষর সৎসে  ও স পেদেশ

এই রােজ র উৎপি  ও িত া িচ া কের �সােম র তার এই নব িতি ত রাজ েক 'সুস ' নােম অিভিহত কেরন। এইভােবই সুস  রােজ র

�গাড়াপ ন কেরন িতিন। 

গ�াপুের রেয়েছ িকংবদ ী সং ামী িব বী মিণিসংেহর বািড়। আিদবাসী-হাজং-গােরােদর অিধকার আদােয়র ঐিতহািসক পটভূিম গ�াপুর। উিনশ

শতেকর ি শ ও চি শ দশেক মহাজনেদর অমানিবক িনয�াতেনর িতবােদ মিণিসংেহর �নতৃে  এখােন সংগিঠত হয় টংক িবেরাধী আে ালন। 

�স আে ালেন িতবােদর ভাষা িছেলা 'টংক থার উে দ চাই', 'জান িদব তবুও ধান িদব না','লাঙল যার জিম তার','জিমদার থার উে দ

চাই।' টংক থার মূল কথা িছল ধােন খাজনা আদায়। টাকার পিরবেত� ধােন খাজনার থা জিমদার ও �জাতদারেদর জন  িছল লাভজনক। �স

কারেণ কৃষকরা ি েশর দশেকর �শেষর িদেক (১৯৩৭ সাল) ধােন খাজনার বদেল টাকায় খাজনা �দওয়ার িনয়েমর জন  টংক-িবেরাধী আে ালন

কেরিছল। 

সুসং গ�াপুের ১৯০১ সােল জ হণ কেরন মিণিসংহ। জিমদার িপতা কালীকুমার িসংহ িছেলন চুর ভূস ি র মািলক। ী কৃষকেন ী অিণমা

িসংহ। ১৯৪৫ সােল �ন েকানায় অনুি ত িনিখল ভারত কৃষক সভার ঐিতহািসক সে লেন িতিন িছেলন অন তম সংগঠক ও সভাপিত।

মিণিসংেহর বািড়েত রেয়েছ ৃিতেসৗধ। এই জিমদারপু  জিমদািরর াথ� না �দেখ, �দেখিছেলন কৃষক, গােরা, হাজংেদর াথ�।  

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনার  ছিব-�লখা  পাঠােনার আম�ণ  রইল =
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�সসমেয় িবে াহী আিদবাসীেদর লাল রে  রি ত হয় �সােম রীর কাঁেচর মত টলটেল নীল পািন। ১৯৪৬ সােলর �শষ িদেন িবিরিশিরর ক া

�থেক আসা সশ  পুিলশ হাজংেদর বািড় ত ািশর সময় �মেয়রা দা হােত পুিলশেক তাড়া কের। ভেয় পািলেয় িগেয় ক াে র জনা পঁিচেশক

পুিলশ িনেয় এেস ত ািস �শেষ কুমুিদনী নােমর িববািহত এক হাজং নারীেক িনেয় যায়। এ ঘটনায় ি  হেয় সবাই পুিলেশর িদেক ব ম ছুড়েত

থােক। সংঘষ� বােধ। পুিলেশর িলেত াণ �দয় রািশমিণ ও সুের  হাজং। �সােম রীর পােড় 'জন পুিলশও মারা যায় �স সংঘেষ�। তাই এই

নদীর সে  িমেশ রেয়েছ ানীয়েদর �বদনার ৃিত। 

 

িব ীণ� বালুতট �হঁেট এেস নদীর িকনারায় এেস

�নৗকার অেপ া। পােড়র একপােশর সারাইেয়র

জন  পেড় আেছ মাঝাির একিট �নৗকা। যা ী

পারাপােরর জন  নদীেত �ছাট �ছাট �বশ কেয়কিট

�নৗকা রেয়েছ। খরে াতা �সােম রী। পাহােড়র

বরফ গলা , শীতল ধারা। নদীর  পািনর

নীেচ �ছাটবড় পাথর, নুিড় �ভেস চলেছ। মহােশাল

মােছর বসবাস এই �সােম রীর  নীল

পািনেত। টলমেল পািনর নীেচ পাথেরর গােয়র

সবুজ �শবাল �খেয় �বঁেচ থােক মহােশাল মাছ।  

িশ ীর �পাে �েট আঁকা নীল রেঙর নদী

�সােম রী। দূের সবুজ পাহাড়, সাদা আসমািন

নীল রেঙর িমেশল আকােশ �হলান িদেয় আেছ।

�দেখ মেন হয়, �সই গােনর কথা - �যন আকােশ

�হলান িদেয় পাহাড় ঘুমায় ওই..। সাদা �মঘ েলা

পাহােড়র সে  লুেকাচুির �খেল। অপ প

কৃিতেত �সােম রীর �সৗ য� �যাগ হেয় অনন

প ধারণ কেরেছ। � াতি নী পাহািড় নদীিটর

একপাশ শীণ�। দূের ব  দূের সাদা িফতার মেতা

হেয় বেয় যায়। উঁচু-নীচু িবিভ  জলপাই রেঙর গাছ অত  হরী হেয় পাহােড়র গােয় গােয় দাঁিড়েয় আেছ। পােয় �হঁেটই পার হলাম এককােলর

পাহািড় দিস  নদী। ব  বছেরর টগবেগ �যৗবন আজ অেনকটাই ি িমত। অবশ  আষাঢ় াবেণ তী  জল আর � ােতর উ াস এেস ভিরেয় �দয়

কূল। �সােম রীর তখন অন রকম ভয় র প।  

আমােদর এক পােশ িব ীণ� বালুচর অন পােশ

�সােম রী নদী সােপর গিতেত এঁেকেবঁেক বেয়

চলেছ। ধুধু বালু �রােদ িঝকিমক করেছ।

িবজয়পুর সীমা  ফাঁিড়র িদেক গ ব  ি র,

িরকশা চেড় উিনশ জেনর দল। -িতনজন কের

�বশ কেয়কিট িরকশায় পািড় িদি  ােমর পথ।

আঁকাবাঁকা রা া, বাঁেশর ঝাড়, �কাথাও

ধানে ত, রা ার �মােড় বাঁেশর টং-এ পান-

িবিড়-চা আর হেরক রকেমর রঙেবরেঙর

�মাড়েক িব ুট-�কক-চকেলেটর �বসািত।

কােছই রািণখং িগজ�া। মা �মরীর আর িয র

ছিবর পােশই পাথের �খাদাই করা আেছ িগজ�ার

ইিতহাস। ায় একেশা পঁিচশ বছেরর পুেরােনা

এই িগজ�া � েনর িমশনািরেদর �তির করা।

পাহােড়র িটলার উপের দাঁিড়েয় আেছ। িব য়

জােগ, এত অজগাঁেয় শতবছেরর পুেরােনা ইট

িসেমে র �দওয়াল, িসঁিড় আর পাথেরর

ৃিতিচ  �দেখ। িসঁিড় �ভেঙ একটু ওপের উেঠ

চারপােশ তাকােতই মনটা আনে  �নেচ ওেঠ। পাহাড়-নদী-বালুতট আর ােমর সবুজ কৃিত �পিরেয় িগজ�ািটর সু র াপনা আর শা -শীতল

আেমজ �বশ নজর �কেড়েছ সকেলর। এই উঁচু জায়গা �থেক �নেম সীমাে  িবজয়পুর ফাঁিড়র আেশপােশ সাদা মািট পাওয়া যায়। আমােদর

িবশাল কােফলা এিগেয় যায় �সিদেক। পেথ একপােশ লাল শাপলার শীতল ি  িবশাল এক িদিঘ, পােড় নারেকল গােছর সাির। গােরা পাহােড়র

পাশ িদেয় �বশ অেনকদূর ছািড়েয় আমরা িচনামািটর পাহােড়র �দেশ। 

 

আধাপাকা রা া, কখেনা বাঁশঝােড়র মাঝিদেয় মািটর স  পথ �পিরেয় ায় আধাঘ ার রা া �শেষ দৃি সীমায় এবার সাদামািটর পাহাড়।

রািনখংেয়র পােশই িবজয়পুর সীমা  ফাঁিড়, িবিডআর ক া । এই িবজয়পুেরই রেয়েছ িচনামািটর পাহােড়র িটলা। যা িদেয় িচনামািটর থালা,

কাপ-িপিরচ-ফুলদািন ইত ািদ �তির হয়। িমকরা মািট তুলেছ। হালকা িবিভ  রেঙর িমেশল মািট আর তা �থেক আলাদা কের রাখেছ সাদামািট।

িকছু মািট কাগেজ মুেড় সুেভ িনর িহেসেব ব ােগ �রেখ এিগেয় চিল ানীয় পুিটমারী বাজাের। পােশই একিট �সিমনাির, খৃ ধম�াবল ী ফাদারেদর

িবিভ  িশ ণ �দওয়া হয়।  

িফের আসার তাড়া। সূয� মধ  আকাশ �থেক �হেল পড়েছ পি েমর িদেক। তেব �ফরার আেগ বাজাের �সের িনলাম �দিশ মুরিগর ঝাল �ঝােল

পুেরর খাবার। গাঢ় সবুজ আর জলপাই রেঙর বনানী, দূেরর নীল পাহাড় আর � াতি নী পাহািড় নদী �সােম রীর �সৗ য� বুেক িনেয় িফের

এলাম িবিরিশির �থেক। আবারও চা-পািন �খেয় যা া ময়মনিসংহ �থেক ঢাকার উে েশ । �সিদন িছল পূিণ�মার পেরর িদন - আকােশ িছল এে া

বড় এক িবশাল চাঁদ। চাঁেদর পালী ি  আেলােত শালবেনর মাঝখান িদেয় িত া এ ে েসর কু-িঝক িঝক কু-িঝক িঝক শে  রােতর

িন তা আর িনজ�নতা �ভদ কের িফের এলাম �ভােরর আবছা আেলােত কমলাপুর �রল � শেন। ভাবেতই মন খারাপ লাগিছল িবিভ  রেঙর -

সাদা, �গালািপ পাহাড়, জলপাই রেঙর গাছপালা, গাঢ় নীল আকাশ, পাহািড় কাঁেচর মেতা  নদী �সােম রী আর েলােকর যা াপেথ

তগামী �রেল চেড় শালবেনর মাঝখান িদেয় এেস অবেশেষ আমােদরেক ডুেব �যেত হেব মহানগরীর �কালাহেল, জনঅরেণ , জনে ােত।



 

~ �সােম®রীর আরও ছিব ~

�লিখকা ও পিরেবশিবদ মািজ�য়া সরকাির কােজর সূে  এবং ভালবাসার টােন িনেয় ঘুের �বড়ান বাংলােদেশর

আনােচকানােচ। কৃিত, মানুষ, সমাজ িনেয় �সই অনুভূিতর �ছাঁয়াই ফুেট উেঠেছ তাঁর কলেম। কািশত বই 'আমার �মেয়ঃ

আ জার সােথ কেথাপকথন।'

 

 

 
    

�কমন লাগল : - select -
মত  িদেয়েছন  : 
গড়  : 0.00
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ধান±কুিড়য়ার স9ােন

অিভিজৎ চ±াটাজ�ী

 

~ ধান±কুিড়য়ার আরও ছিব ~

সুিম র �ফান : "িক �র কাল সকােল যািব নািক ? এই কােছই।"  

আ য� হেয় বিল : "�কাথায় �র?" 

একটু ঝাঁেজর সে  সুিম  বলল : "�গেলই �দখেত পািব, ব াটা।" 

"আিম আর তুই?" জানেত চাই।  

" ঁ! ঁ! �তার জন  সার াইজও থাকেব।" সুিম  বলল।  

সুিম  আমার ুেলর ব ু, ভীষণ আনে িডে বল। একটু �টনশন �য হি ল না, তা বলব না। কী জািন কী সার াইজ �দেব! 

সকাল �বলায় বািড়র তলায় গািড়র হন�!! সুিম  হািজর, তখন কটা বােজ...৭ টা হেব।  

গািড়র দরজা খুেল অবাক - আের রণিজৎ বেস আেছ! 

সুিম র মুেখ িমিট িমিট হািস, িক �র সার াইজটা �কমন হল ?? 

ুেলর ব ু আমরা। একসে  কত �শশেবর িদন কািটেয়িছ, �সইসব গ  করেত করেত, বারাসাত �থেক টািক �রাড ধের এিগেয় চললাম

বিসরহােটর িদেক। 

 

�দগ া, �বড়াচাঁপা ছািড়েয় একটু এেগােতই �চােখ পড়ল, ইউেরািপয়ান

াইেল �তির একিট িসংহদরজা - িট  আেছ তােত - মােঝর আেচ�

ীকেদবতা যুে  রত িসংেহর সে । রণিজেতর অবজারেভশন খুব ভােলা।

বলল - ভােলা কের �দখ, িসংহ মূিত� েটা-ই িক  কীরকম লড়াইেয়র মুেড

- ইউেরািপয়ান াইেল �তির। 

সাইনেবাড� �চােখ পড়ল," No Entry Without Permission"।

একটা অনাথ আ েমর �নািটশ �বাড�ও টাঙােনা। 

"কী �র, কী করব? ঢুকব?" 

সুিম র সপাট উ র : "চল না। আমরা িক জি ?" 

আমােদর ঢুকেত �দেখ জন এিগেয় এেলন, "�কাথায় যােবন? এখােন �তা

�ঢাকা বারণ।" 

সুিম  আর রণিজৎ �চােখর িনেমেষ ম ােনজ কের িনল তাঁেদর। িক  �বিশ

সময় কাটােনা যােব না বেল িদেলন।  

'পা এেগােতই �চােখ পড়ল ইংেরজেদর েগ�র আকাের এক িবশাল বািড়!

সামেনর পুকুের তার িত িব পেড়েছ। 

আের, আমরা �কাথায় এেসিছ এখনও �তা আপনােদর জানােনাই হয়িন। 

িঠকই ধেরেছন জায়গাটার নাম 'ধান কুিড়য়া'। বিসরহােটর কােছ একিট �ছাট

জায়গা। এখােন ছিড়েয় আেছ ইউেরাপীয় ঘরানায় �তির াচীন িকছু

জিমদার বািড়। 

রণিজৎ বেল উঠল আের, এেতা "উইক-এে র আরিশনগর।" 

 

এখন �যখােন দাঁিড়েয় আিছ �সিট ানীয় গাইন পিরবােরর বাগানবািড়।

ব পূেব� এখানকার জিমদার িছেলন গাইনরা। এই বািড়িটেক তাঁেদর

ী কালীন আবাস িহসােব ব বহার করেতন। ায় েশা বছর আেগ

গাইনেদর জিমদাির গেড় ওেঠ �গািব চ  গাইেনর হাত ধের, তাঁর অতীত

িনবাস িছল কলসুর-এ। বাংলায় তখন ি িটশরাজ, পাট িশে র রমরমা, ি িটশেদর সে  ব বসা কের �গািব চ  ভূত অথ�স ি  কেরন। এই

ব বসা আরও লােভর মুখ �দখেত  কের তাঁর সুেযাগ  পু েদর হাত ধের। তাঁরা হেলন - ীেরাধর, নফরচ , মেহ নাথ ও অ য়কুমার।

গাইন পিরবােরর জিমদাির ছিড়েয় পেড় উ র চি শ পরগনার িবিভ  জায়গায়। িবংশ শতা ীর েত জিমদার মেহ নাথ গাইন এিট �তির

কেরন। যিদও বািড়িট স ূণ� কের উঠেত পােরনিন এই পিরবার। থাকাও হেয় ওেঠিন তাঁেদর। কারণটা ি তীয় িব যু । যুে র কারেণ ইতালীয়

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনা
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মােব�েলর �মেঝ কের উঠেত পারেলও �বলিজয়াম

�থেক কাচ আর এেস �পৗঁছায় িন, তাই জানলার কাচ

লাগােনা আর হেয় ওেঠিন।  

"�দখ, অেনকটা উই সর কােসেলর মেতা �দখেত!"

সুিম র কথােত �খয়াল হল, সিত ই �তা! বািড়র

বারা া আর েবশ পেথর আচ� িলেত �যন �তমনই

আদল। বািড়িটর ডানিদেক, ওপেরর িদেক তাকােল

একিট �গাল ফাঁকা জায়গা �চােখ পেড়, �দেখ মেন

হয় �কানও সময় হয়ত �কানও বড় ঘিড় লাগােনা

িছল বা এমন হেত পাের �য, ওিট হয়েতা গাইন

পিরবােরর " তীক" িছল। এই পিরবােরর আ েতাষ

গাইন ইংেরজ সরকােরর কাছ �থেক "রায়বাহা র"

�খতাব �পেয়িছেলন। বািড়িটর বাঁিদেক �চােখ পড়ল

ি িটশ েগ�র আকাের �তির একিট । একটু

ইিতহােস �চাখ বুিলেয় িনই। ১৭৪২ সােল জগ াথ

দাস থম ধান কুিড়য়ায় তাঁর পিরবার িনেয় বসবাস

 কেরন। তার আেগ এিট িছল সু রবেনর

অ গ�ত এক জ ুেল জায়গা। এেক এেক ম ল,

গাইন, শা , ব ভ নােমর বিণকরা বসবাস 

কেরন। তৎকালীন সমেয় এঁরা েত েকই িছেলন খুব ধনী। ব বসা মূলত ধান ও আেখর। ধেম� সকেলই িছেলন �ব ব। 

 

ধান কুিড়য়ােত ঢুেক থেমই �চােখ পেড়, গাইন

পিরবােরর �গালািপ রেঙর বািড়। ইংেরিজ 'এল'

আকৃিতর বািড়িটর াপত  ভারতীয় ও

ইউেরাপীয়ান ঘরানার এক অপূব� িমেশল।

কত িল �লািনয়ান  ও একিট ল া, �খালা

অিল , যা িদেয় �হঁেট �গেল েবশ করা যায়

ঘর িলেত। ায় একুশিট  আেছ। িতনিট

ভােগ ছিড়েয় আেছ াসােদাপম বািড়িট। িত

তলায় িতিরশিট কের ঘর আেছ, িট তলা

িমিলেয় ষাটিট ঘর। বািড়িটর �শষ াে  ছােদর

ওপর �চােখ পেড় আিভজােত র তীক িট

িবশালাকৃিত �ডাম। বািড়েত েবশ করেল �চােখ

পেড় "নজর িমনার", যার িতিট �কানায় রেয়েছ

কিরি য়ান । িক  �যিট অবাক কের, থম

িট তেল �গালাকার আচ� থাকেলও ওপেরর

তলিটেত িক  রেয়েছ ইসলািমক ঘরানার আচ�।

অেনেক এিটেক আবার নহবতখানাও বেলন।

তেব এই বািড়েত মণাথ�ীেদর েবশ িনেষধ,

পিরবােরর �লাকজন এখনও এখােনই বসবাস

কেরন। গাইনেদর বাগানবািড় ছািড়েয় ধান কুিড়য়া-�বেনপারা �রাড ধের একটু এিগেয়ই বাঁিদেক �চােখ পড়ল �গালািপ রেঙর ধান কুিড়য়া

হাই ুল। 

�গাপীনাথ গাইন-এর হাত ধের গেড় ওেঠ আজেকর গাইন পিরবার। ড়, পােটর ব বসায় স ী িহসােব �নন ব ভ ও সা েদর। �গাপীনাথ গাইেনর

পু  মেহ নাথ গাইন এই বািড়িট গেড় �তােলন, তাও ায় ১৭৫ বছর আেগ। ি িটশেদর সে  পােটর ব বসায় চুর লাভ কেরন। ধান কুিড়য়ােত

গেড় �তােলন চােলর কল।  কেরন বণ�াঢ  গ�াপূজা, যা আজও হেয় থােক। ব  চলি ে র িটং হেয়েছ এখােন। গাইন ম ানসন এর িঠক

পােশই রেয়েছ পিরবােরর �দবতা "শ ামসু র িজউ"-র মি র। মি রিটও 'এল' আকৃিতর ও হালকা �গালািপ রেঙর, �দবতার িত া হয় ১৮২১

সােল। 

 

গাইন ম ানসন �থেক �বিরেয় উে া িদেকর

রা া ধের এিগেয় চলেল, ডানিদেক �চােখ

পড়েব সাদা রেঙর সা েদর বািড়। বািড়িটর

�দয়াল জুেড় কিরি য়ান ে র কাজ আর

জানলার ওপের া ার এর কা কায�। জানলার

আচ� িলেত রিঙন কাঁচ। তেব জানলার ওপের

া ােরর কা কায� িলর মেধ  ি িটশ ঘরানার

ছাপ । বািড়িটর ঠাকুরদালােনর িল ও

দরজার ওপেরর কা কাজ িল অনবদ । এই

বািড়সংল  রাধাকা  মি রিট তীকচ  সা

�তির কেরন। যিদও বত�মােন সা  পিরবােরর

�কউই এই বািড়েত বসবাস কেরন না। তেব

�কয়ারেটকার আেছন, সদালাপী ভ েলাক।

গাইন ও ব ভ পিরবােরর মেতাই ১৮৮৫ সােল

এঁরাও িছেলন ধান কুিড়য়ার জিমদার।

উেপ নাথ সা  মেহ নাথ গাইেনর সে

এখােন থম ইংেরিজ ুল গেড় �তােলন।

�মেয়েদর ুলও গেড় �তােলন এঁরাই। 



সা েদর বািড়র সামেনর রা া ধের একটু এেগােলই ডানিদেক �কানায় �চােখ পড়েব �ভেঙ পড়া �নতািজর এক মূিত�, একটু এেগােলই সামেন

পড়েব একিট পুকুর, বাঁিদেক �চােখ পড়েব �দাতলা ব ভ পিরবােরর বািড়। 

শ ামাচরণ ব ভ পােটর ব বসা কের ভূত অেথ�র অিধকারী হেয় ওেঠন। িতিন ভােব িছেলন ভীষণ দয়ালু ও সদালাপী। শ ামবাজাের এখনও

এনােদর বািড় আেছ। শ ামাচরণ ব ভ-এর হাত ধেরই গেড় ওেঠ এই ম ানসন। গাইনেদর সমসামিয়ক। 

 

াসােদাপম বািড়িট সাদা ও সবুজ রঙা।

েবেশর মুেখ রেয়েছ ব  অল ৃত একিট

�লাহার �গট, এিটও সবুজ- সাদা রেঙর।

বািড়িটর স ুখভােগ নজর কােড় কিরি য়ান

িলর সমাহার, আর যা আকষ�ণ কের তা

হল, া ােরর াে ার কাজ। �দাতলার

অিল িট পুেরাটাই কােঠর জানলা িদেয় �ঘরা।

সামেন রেয়েছ একিট সুসি ত বাগান। ছােদর

ওপের রেয়েছ িবিভ  আকৃিতর িবিভ  মূিত�, তাই

ানীয়রা এই বািড়িটেক "পুতুল বািড়"-ও

বেলন। ছােদর িতিট �কানায় ইউেরািপয়ান

াইেলর একিট কের মূিত�। বািড়র েবশ

পথিটর মেধ  �রামান ঘরানার কাজ �চােখ পেড়,

এর ওপের িট ারর ীর মূিত�। ব ভ ম ানসন

�যখােন �শষ হেয়েছ, বািড়র �চৗহি র বাইের

হলুদ রঙা নজর িমনার �চােখ পেড়। অেনকটা

গাইন ম ানসেন �যরকম আেছ, এই নজর

িমনােরর ছােদর ওপের িট মূিত� আেছ। হয়েতা

আরও কেয়কিট িছল, যা কােলর িনয়েম হািরেয় িগেয়েছ। 

 

 

এই রা া ধের আর একটু এেগােল ডানিদেক

�চােখ পেড় ি তল রাসম , যার নয়িট িমনার

আেছ। এখােন রাধাকৃে র একিট মূিত� আেছ।

এই মি েরর একতলায় িত িদেক পাঁচিট কের

েবশপথ, িতিটর মাথায় রেয়েছ একিট আচ�।

অতীেত ধান কুিড়য়ােত �ব ব ধেম�র যেথ

ভাব িছল। 

রাসম  ছািড়েয় ওই একই রা া ধের এেস

পড়লাম সা েদর বাগানবািড়। িট ে র

মাঝখান িদেয় েবশ করলাম বাগানবািড়েত।

অতীেত এিট িছল সা েদর ী কালীন আবাস।

গাইনেদর বাগানবািড়র মেতাই এই

বাগানবািড়িট �বশ বড়, িক  গাইনেদর

বাগানবািড়িট �বিশ ভােলা �লেগিছল।  

এই ঐিতহ শালী বািড় িলেত আজও গ�া পূজা

হয়, আজও গাইন পিরবােরর গ�াপুেজােত,

অ মীর সি  পুেজার সময়, চারিট গান স ালুট-

এর চলন আেছ। একেশা আট দীেপর আেলায় �সেজ ওেঠ এই বািড়, �সই রিঙন িদন েলার আেবেশ। 

িফের আসেত আসেত ভাবিছলাম, কােলর � ােত �ক �য �কাথায় চেল যায়, রেয় যায় ধু ৃিতিচ টুকু, যা বেয় িনেয় যায় ইিতহােসর ধারা।



 

~ ধান±কুিড়য়ার আরও ছিব ~

অিভিজৎ চ াটাজ�ী �পশাগত ভােব ইেলকি কাল ইি িনয়ার। আর �নশা মণ। �নশার তািগেদ ঘুের

�বিড়েয় িনম�াণ কেরন পয�টন �ক িল িনেয় িবিভ  ােভল ডকুেম াির।
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পােয় পােয় ডাবলাহাগাং

অণ�ব �ঘাষ

 

�জাংির-�গােয়চা লা �ºক Õট ম±াপ || �জাংির �ºেকর আেরা ছিব

"চল �ছা  কের �কাথাও � ক কের আিস," জয় দার কথাটা �যন কােন অমৃতবাণী িনেয়িছল। গত কেয়কমাস কিঠন অসুেখ �ভাগার পর

এভােব হঠাৎ িহমালেয়র সাি ধ  পাওয়ার সুেযাগ খািনকটা হােত চাঁদ পাওয়ার মত। আমার াব "মাউে ন �কােয়  অফ ক ালকাটা"-র

�পাড়খাওয়া পব�তােরাহী, আমার পাহািড় দাদা জয় দা অবেশেষ "�জাংির" পয�  � ক করেব বেল িঠক করল।  

পি ম িসিকেমর এক অিত পিরিচত এবং সু র � িকং পথ হল "ইয়াকসাম-�গােয়চা লা" ('লা' মােন পাহািড় পথ, িগিরপথ), সু রী

কা নজ ােক কাছ �থেক �দখার সুেযাগ। তেব সমেয়র অভােব এযা া "�জাংির" অবিধ যাওয়া িঠক হল। পাকা রা া ধের �শষ াম ইয়াকসাম,

এখান �থেকই হাঁটা পথ  হয়। স ী হল আমার ব ু বা া, সুিমতদা, িমলনদা ও ভাই অিনেমষ। বা া, সুিমতদা ও িমলনদার এটাই থম

� ক। অবেশেষ পূব�িনধ�ািরত িদেন � েন কের িনউ জলপাই িড় � শেন �নেম গািড় িঠক কের যা া  করলাম ইয়াকসাম এর উে েশ । এক

অ ুত আন  মেন �চেপ বেসেছ। িশিল িড় শহর ছািড়েয় গািড় উ েরর পথ ধরল, জ েলর মেধ  িদেয় �সই মসৃণ �চনা পথ। �সই থম �দখা

হওয়ার আেবগ �যন আবারও িফের আসেছ। একরাশ ভাবনা �শষ না হেতই অবেশেষ �দখা হল তার সে , িদগ  িব ৃত অপ পা িহমালয়। �ঘার

কাটেত বুঝলাম আিম আবারও একবার িহমালেয়র �কােল িফের আসেত �পেরিছ, �যন ভয় র এক ঃ  �শষ হেয় িদেনর আেলায় �পৗঁছােনা।

কেরােনশন ি জ (�সবক ি জ) পােশ �রেখ �সবক কালী মি র �পিরেয় সিপ�ল পেথ গািড় এিগেয় চলল, স ী হেলা খরে াতা িত া। িকছু পেরই

'�মি ', গ�রাজ  িসিকেম েবশ করলাম। গািড় থামল সে  সাতটা নাগাদ - ইয়াকসাম। বাইের তখন বৃি । 

সু রী কা নজ ার পাদেদেশ ায় ১৭৮৫

িমটার উ তায় ইয়াকসাম একিট �ছা , ছিবর

মত �লাকালয়, ায় িতনেশা বছর আেগ এটা

িসিকেমর থম রাজধানী িছল। এখন অন তম

একিট পয�টন ল ও �গােয়চা লা � ক-এর

�বসক া । আমরা উঠলাম ধান সােহেবর

�হােটল "�হােটল ধান"-এ। ধানবাবুর

সহায়তায় ানীয় শাসেনর �থেক অনুমিত

�জাগাড় ও বািক কাজ �সের দরকাির িজিনসপ

�কনাকাটা �সের িনলাম। খাওয়া দাওয়ার পর

এবার শাি র ঘুম। বাইের তখনও বৃি  অিবরাম। 

থম িদন আমােদর গ ব  'বািখম'। সকােল

উেঠ �দখলাম বৃি  এখনও অ া । তেব তার

মেধ ই ানীয় থানায় কাগজপ  সইসাবুদ করা

ও বনদ র �থেক অনুমিত �নওয়ার কাজ �সের

�ফলা হল। এখান �থেকই  হে

"কা নজ া ন াশনাল পাক�", তাই বনদ েরর

অনুমিত �নওয়া বাধ তামূলক। ইিতমেধ  আমােদর গাইড ও �পাট�ার ভাইরাও হািজর। খাবার ও তাঁবু ইত ািদ ভারী িজিনস ওঁেদর দািয়ে  িদেয়

িনেজেদর কস াক িপেঠ িনেয় অবেশেষ িহমালেয়র �কােল যা া  করলাম। 

 

কৃি ম পৃিথবী �ছেড় িকছু েণর মেধ ই কৃিতর �কােল �পৗঁেছ �গলাম। িনিবড় জ ল, ায় কদ�মা  পথ, নাম না জানা ব  পািখর কলরব,

অিবরাম হেয় চলা িঝিরিঝির বৃি র সুর, মনটা চনমেন হেয় উঠল। অবশ  শী ই বুঝলাম গত কেয়কমােসর অসু তা কতটা ভাব �ফেলেছ

শরীেরর ওপর, বুেকর �ভতর হাপর চলেত লাগল। মাগত চড়াই, বৃি েত িপি ল ও কদ�মা  পথ আরও কিঠন কের তুলেছ এেগােনা। র

িকছু সময় �পিরেয় অবশ  শারীিরক ক  অেনকটা আয়ে  এেস �গল, পাহােড়র ভাষায় যােক 'অ া াইমাটাইজ' হওয়া বেল। 

জ ল পেথ চড়াই-উতরাই �পিরেয় �পৗঁছলাম 'সােচন,' পেথর পােশ �বশ িকছুটা জায়গা সমতল, একিট পুরেনা িব ামাগারও রেয়েছ। বৃি র

কারেণ পুেরা জায়গাটা কাদাভিত�, স াঁতেসেত আবহাওয়া �পেয় �জাঁেকরাও �বশ ভালই উপি িত জানান িদে । অেনেক এখােনই থম রাত

কাটায়, তেব আমােদর গ ব  'বািখম।' ইিতমেধ  আমরা �পিরেয়িছ িতনিট �সতু। পাহািড় পেথ �সতু মােন একবার উতরাই পেথ অেনকটা �নেম

আসা, �সতু �পিরেয় আবার চড়াই ওঠা। সােচন-এ একটু িব াম িনেয় আবারও এিগেয় চললাম, ঘন �মঘ �ঢেক রেয়েছ, িটপটাপ বৃি র শ , নীচ

িদেয় সশে  বেয় চেলেছ 'রাথং চু' (চু মােন নদী), অ ুত �মাহময় এক পিরেবশ। এেস �পৗঁছলাম চতুথ� ও সবেচেয় বড় �সতুর সামেন। এরপেরই

 হেব একটানা খাড়া চড়াই পেথ উেঠ যাওয়া, 'বািখেমর চড়াই' নােম যা পিরিচত। নদী এখােন চ  খরে াতা। নীেচ �চােখ পড়ল একিট

কা  গােছর ঁিড় আড়াআিড় নদীবে  রাখা, �সতু হওয়ার আেগ যা নদী �পেরােনার জেন  ব বহার করা হত। যুি েক অেনক ধন বাদ �য

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �
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এখন অত নীচ পয�  আর উতরাই-চড়াই করেত

হয়না। 

 

বৃি টা অবেশেষ ধেরেছ। সিপ�ল পাকদি  �বেয়

মাধ াকষ�ণ বেলর সে  লড়াই কের একটানা

কিঠন চড়াই �ভেঙ অবেশেষ িবকাল ছটা নাগাদ

�পৗঁছলাম 'বািখম।' না �কানও জনপদ নয় এটা,

রা ার পােশ একটু শ  জায়গা। পুরেনা

একিট বাংেলা রেয়েছ বনদ েরর, �শষবার

ভূিমক েত যা চূড়া  িত  হেয়েছ। ানীয়

পাহািড় ব ুরা যারা ওই এলাকায় নানারকম

কােজ আেস তােদর জন  একিট 'হাট' রেয়েছ

ওখােন। �সখােন আমরা িকছুটা জায়গা �পলাম

রােতর রা া করার জন । আমােদর �পাট�ার

ব ুরা অবশ  আমােদর আেগই ওখােন �পৗঁেছ

িব াম করেছ। 

এরপর বনদ েরর বাংেলার সামেনর �খালা

জায়গায় তাঁবু লািগেয় �লেগ পড়লাম রা ার

কােজ। ঘুটঘুেট অ কােরর �ভতর মাথায়

লাগােনা '�হড টচ�'-এর সামান  আেলায় রা া

করা থমবার � েক আসা ব ুেদর জেন

সারািদেনর াি র পর এক দা ন অনুভূিত।

খাওয়াদাওয়া �সের া  শরীর িনেয় ঢুেক

পড়লাম ি িপং ব ােগর উ  আ েয়। িহমালেয়র

�কােল অপার িন তােক জিড়েয় বড় শাি র

ঘুম। 

 

ি তীয় িদন  হল �মাহময়ী � াপেট, ঘুম

�ভেঙ তাঁবুর দরজা খুলেতই সামেন �পলাম �সই

�নসিগ�ক দৃশ  যার জেন  বারবার বািখেমর

চড়াই ভাঙা যায়। িহমালেয়র গােয়র সবুজ

গািলচা �যন সূেয�র আেলায় িনেজেক �সঁেক

িনে । পির ত অি েজন, ঝকঝেক আবহাওয়া

�যন শরীর-মন তরতাজা কের তুলল। 

আজ যাব '�ফডাং', ৩৬৯৬ িমটার, কেয়ক ঘ ার

পথ। াতঃরাশ �সের পুেরর খাবার বািনেয়

সে  িনেয় িনলাম, পিথমেধ  খাওয়া হেব।

ইিতমেধ  বা া িফের যাওয়ার িস া  িনল,

শারীিরক ও মানিসক িদক �থেক বািক পথ

এেগােনার সাহস �পলনা ও। তাঁবু আর অন ান

সাম ী িছেয় রওনা হলাম আমরা। 

না, আমার জেন  আজ টা ভােলা হলনা,

পােয়র �পশীেত ভােলারকম টান �লেগেছ,

হাঁটেত �বগ �পেত হে । িচি ত হেলও জয় দা

�জার িদল, �জদ �চেপ �গল, আিম পারবই,

�পৗঁছেত আমােক হেবই। �ছাট �ছাট দূরে  ল

িঠক কের ধীের এেগােত লাগলাম। রা া

একইভােব অসংখ  বাঁক িনেয় মশ উ তা

বািড়েয় চেলেছ, �কাথাও সংকীণ� �কাথাও অ

শ । উ তার সে  গাছগাছািল,

পািরপাি �েকর পিরবত�ন ও অতুলনীয় �নসিগ�ক

�সৗ য� উপেভাগ করেত করেত এেস থামলাম '�সাকা (Tshoka),' এই পেথর �শষ াম। �যন িশ ীর আঁকা ছিব, অতীব সু র এই াম।

হাঁটাপেথর ইপােশ কেয়কিট �ছােটা বািড়, একিট হাট, ােমর ায় �শেষ িকছুটা ওপের একিট জলাশয় ও তার পােশ একিট �বৗ  মনাি ।

এখানকার � কাস� হাটিট �বশ সু র, সামেন তাঁবু লাগােনার মত �বশ অেনকখািন জায়গা রেয়েছ। অেনক অিভযা ীই এখােন রাি বাস কেরন। 

অবেশেষ িবেকল নাগাদ �পৗঁছলাম '�ফডাং।' চাতাল মত একিট জায়গা, �বশ উ ু . মাঝ বরাবর হাঁটা রা ািট চেল �গেছ, রা ার পােশ একিট

হাট, এই হল �ফডাং। �পাট�ার ব ুরা আমােদর রা ার সাম ী আেগই এখােন হােট �রেখ �গেছ। �জাংিরর অিভমুেখ তািকেয় দাঁড়ােল আেরকিট

অ  হাঁটা পথ ডানিদেক চেল �গেছ �দখা যায়, এই পথিট �গােয়চা-লা �থেক �ফরার পেথ অিভযা ীরা ব বহার কের থােকন, তােত �ফরার

সময় পথ িকছুটা কম হয়। এখােন হাটিট শ েপা , তেব �বশ �নাংরা, খুব একটা ব বহার হয়না মেন হয়। গত কেয়কিদেনর বৃি র কারেণ

হােটর সামেনর জায়গািট কাদা ভিত�, বাধ  হেয়ই হাট �থেক একটু দূের আমােদর তাঁবু �ফলা হল। চারপাশ ঘন কুয়াশায় �মাড়া, ঠা াও �বশ

ভােলাই। খািনক গ  আ া �সের �ফর রাে র খাওয়ার বে াব  করেত �লেগ পড়লাম আমরা, আিমও এখন অেনকটাই সু  �বাধ করিছ।

ইিতমেধ  এক অন রকম অিভ তা হল। 

এক �পাট�ার ব ু হাট-এ এেস থামল, িপঠ ভিত� মাল, আজই �স ইয়াকসাম �থেক রওনা িদেয়েছ, গ ব  �জাংির, জ লপেথ রাত হেয় �গেলও

তােক �পৗঁছেতই হেব। পাহােড় জীবনসং াম কতটা কিঠন এই �ছা  ঘটনা �থেক আবারও অনুভব করলাম। খািনক িজিরেয় িনেয় ও চা-িব ুট

�খেয় �স আবার এিগেয় �গল, একটা জেলর �বাতল ও িকছু হালকা খাবার আমরা তার সে  িদেয় িদলাম। াথ�না কির �স �যন সু  ভােব �পৗঁেছ

িগেয় থােক। 

রােতর খাওয়া �সের সেব ি িপং ব ােগর উ তায় আ সমপ�ণ কেরিছ, হঠাৎ বাইের �থেক ডাক, "সাবিজ, আপকা �ট  �ম জাগা �হাগা?"



আমােদর গাইড ভাই ডাকেছ। �স ওই হােট

েয়িছল, িক  ভেয় অবেশেষ আমােদর কােছ

ছুেট এেসেছ, এখােন নািক ভূতুেড় ব াপার

আেছ। েন �বশ মজাই �পলাম। এখােন বেল

রাখা ভাল পাহািড় মানুষজেনর মেধ  অ িব াস

�বশ বল। িন  অ কাের পাহািড় জ েলর

মেধ  রােত ঘুেমােনার আেগ ভূেতর গ  নেত

�বশ লাগিছল। তেব �সই গে র কারেণই িকনা

জািননা, িশরিশরািন ঠা ায় ওই পিরেবেশ

মধ রােত কৃিতর ডােক সারা িদেত �বিরেয় গা

ছমছেম ব াপারটা �বশ ভােলাই অনুভব

কেরিছলাম। 

তৃতীয় িদন �পলাম অসাধারণ এক ঝকঝেক

সকাল। সুদূের তুষারাবৃত পাি ম-এর িশখর

িদেনর থম আেলায় র রাঙা �দখাি ল। নীচ

�থেক উেঠ আসা �মেঘর সে  সূয�রি  �যন

লুেকাচুির �খলা  কেরেছ। আমােদর

ক ােমরা েলার ব তা িছল �চােখ পড়ার মত।

সকােলর খাবার �খেয় িজিনসপ  িছেয় িনলাম,

ইিতমেধ  �পাট�ার ভাইরাও এেস পেড়েছ। তেব

আজ িমলনদা একটু িঝিমেয় আেছ, গতরাত �থেক

জল কম খাওয়ার কারেণ উ তাজিনত সমস া

মেন হে । ব াগপ  িছেয় হাঁটা  করলাম,

আজ পথ তুলনামূলক সহজ। িমলনদােক বলা হল

ধীের সুে  হাঁটেত। 

সামেন রা া �বশ মেনারম, চড়াই কম, সে

উতরাইও রেয়েছ আজ, িকছু জায়গায় পথ বাঁশ

িদেয় বাঁধােনা, িক  �ভে  িগেয় ও বৃি র জেন

�বশ িপি ল হেয় আেছ। পিথমেধ  মােঝমেধ ই

�চােখ পেড় গলায় �ঝালােনা ঘ ায় আওয়াজ

তুেল �পাট�ার ব ুর ত াবধােন ইয়াক আর �ঘাড়ার

দেলর মাল িনেয় চলাচল। উঁচু জ ল �শষ হেয়

আজ �বশ উ ু  চারপাশ। িবিভ  রকম নাম না

জানা ফুল ও পািখর আওয়ােজ মন ফুরফুের হেয়

যায়। আর রেয়েছ রেডােডন ন। নানারকম রং ও �চহারার রেডােডন ন ফুেল চারপাশ �ছেয় আেছ। মানসচে  না �দখেল শে  এই সু রী

িহমালেয়র �সৗ য�েক বাঁধা যােবনা। অবেশেষ অিভযােনর �শষ, '�জাংির' �পৗছলাম সকাল এগােরাটা নাগাদ। 

তাঁবু লািগেয় িপেঠর ভারী কস াক নািমেয় একটু িন ুপ অেপ া, না াি  নয়, িনম�ল কৃিতেক আরও কােছ �টেন �নওয়ার �চ া, িহমালেয়র

�কােল আবারও িফের আসার আন েক প  ইি য় িদেয় উপেভাগ কের �নওয়া। তেব এর মেধ ই ঃসংবাদ, িমলনদা �বশ অসু । শরীের জল

কম, মাথা ঘুরেছ। গাইড ভাই রসুেনর রস বািনেয় এেন িদল, ানীয় ওষুধ। জয় দা িমলনদার সে  �থেক �গল, আমরা একটু �বেরালাম

চারপাশটা ঘুের িনেত। 

�বশ খািনকটা শ  জায়গা জুেড় �জাংির।

একটা পুরেনা হাট রেয়েছ, নতুন আেরকিট

হেয়েছ, তার পােশই একটা �বশ বড় ঘর রেয়েছ

�যখােন টুকটাক েয়াজনীয় িজিনসপ  পাওয়া

যায়, গাইড ও �পাট�ার ভাইেদর রা া করা

থাকারও জায়গা �সিট। উ তার কারেণ চারপাশ

উ ু , বড় গােছর জ ল আর �নই। ওপেরর

িদেক রা া এিগেয় �গেছ �জাংির টপ-এর িদেক,

�জাংিরর উ তম জায়গা। �গােয়চা লা-র পেথ

এখােন একটা অিতির  িদন কািটেয় পিরেবেশর

সে  খাপ খাইেয় �নন অিভযা ীরা। �জাংির টপ

যাওয়ার পেথ িকছুটা িগেয় রা া নীেচর িদক

হেয় চেল �গেছ �গােয়চা লা-র িদেক। আমরা

ইিতউিত চারপাশটা একটু ঘুের িনলাম, ক ােমরা

ব ী করলাম অসংখ  ৃিত। 

�যেকানও অিভযােনর একিট বড় আকষ�ণ

াকৃিতক পিরেবেশ রােতর িন  অ কাের

টেচ�র আেলায় একসে  রা া করা। িদেনর �শেষ

�যন আ  আ াখানােত পিরণত হয় রা ার তাঁবুটা। পরিদন খুব �ভাের �জাংির টেপর উে েশ �বেরােনা ি র হল, গাইড ভাইেয়র সে  আিম,

সুিমতদা ও অিনেমষ। জয় দা আেগও �বশ কেয়কবার এেসেছ বেল িমলনদার সে  থাকেব বেল িঠক করল। সকােল অসাধারণ সূেয�াদয় �দখার

আশা িনেয় হাড়কাঁপােনা ঠা ার মেধ  অবেশেষ ঘুেমর �দেশ পািড় িদলাম। 

চতুথ� িদন আেলা উঠেত তখনও �ঢর �দির, "ভাই ওঠ, আড়াইেট �বেজ �গেছ," পােশর তাঁবু �থেক সুিমতদার ডােক ঘুম �ভেঙ �গল। ি িপং

ব ােগর উ  আিল ন �ছেড় �বিরেয় এেস ত হলাম, কনকেন ঠা ার মেধ  িতনেট নাগাদ হাঁটা  করলাম আমরা িতনজন, সে  গাইড

ভাই। আকাশভিত� ঝলমল করেছ এক  তারা, �যন তােদর অ  আেলা িদেয়ই আমােদর পথ �দখােনার �চ া করেছ। �হড টেচ�র আেলায়

ভরসা কের ও আমােদর গাইড ভাইেক অনুসরণ কের স  পথ ধের ায় এক ঘ া পর �পৗঁছলাম ায় ৪১৭১ িমটার উ তায় �জাংির টপ -

ানীয় ভাষায় "ডাবলাহাগাং।" আেলা ফুটেত তখনও �ঢর �দির। 

 

পুেরা শরীর কাঁপেছ, ঠা ায়, আনে । উ তা সামান  হেলও গত কেয়কমােসর অসু তার ধকেলর পর এটাই এভাের সম, যখন সামান



নড়াচড়া করাও চরম ক সাধ  িছল, তখন

পাহােড় আবারও আসেত পারা িছল

ক নাতীত। িক  স ব হেয়েছ অবেশেষ।

এসব আকাশকুসুম ভাবেত ভাবেতই �চােখ

পড়ল দূর িদগে  মৃ  আেলার আভা। �চােখর

�কাণটা একটু আ � �ঠকল। 

�দখেত �দখেত িদগ   হল। সূেয�র থম

আেলায় র রাঙা পব�তশৃ িলর �নসিগ�ক দৃশ ।

িমেঠ �রা ুর ভািসেয় িদল চারপাশ, �সই উ তা

গােয় �মেখ আমরাও �যন গা-ঝাড়া িদেয়

উঠলাম। পতপত কের উেড় চেলেছ �বৗ

াথ�নার পতাকা িল। দূের নীেচ উপত কায়

�চােখ পড়ল একপাল �ভড়া চরেছ।  

পাহােড়র উে েশ া িনেবদন কের ও অেনক

ৃিত ক ােমরাব ী কের এবার �ফরার পালা,

�রেখ যাওয়া আবারও িফের আসার িত িত।

�জাংিরেত তাঁবুর কােছ িফের এেস আরও একিট

অবাক হওয়া বািক িছল। তাঁবুেত ঢুকেত িগেয় �দিখ তাঁবুর ওপের িশিশর িব ু িল জেম বরফ হেয়েগেছ। 

উতরাই পেথ আজ এেকবাের বািখম অবিধ �নেম যাব আমরা। াতঃরাশ কের ও পুেরর খাবার প ােকটব ী কের, তাঁবু ইত ািদ িছেয় িনেয়

ত হলাম দীঘ� যা ার উে েশ । একই পেথ আবার �নেম আসা, তেব আজ শরীর মন অ ুত শা , তৃ । �নেম আসেতই িমলনদাও সু  অনুভব

করেত লাগল ও তরতাজা হেয় উঠল। 

অবেশেষ �বলােশেষ �পৗছলাম বািখম। তাঁবু লািগেয় িনেয় বািখেমর �সই হােটর বারা ায়  হেলা চা-আ া। পাহােড়র �কােল এবােরর মত

এই �শষ রাত। অফুর  গে র � াতেক বাঁধ িদেয় অবেশেষ রা া-খাওয়া �সের উঠেত আজ �বশ ভােলাই রাত হল। আজ � েকর প ম িদন -

খািনকটা অবসাদেঘরা, এবার �য িবদােয়র পালা। যিদও �সই িবদায়যা ােক রণীয় করার দািয়  িনেয়িছল িট সারেময়। বািখম �থেক

ইয়াকসাম পুেরা পথ তারা আমােদর সাথী হল - আমরা একসােথ নামলাম, িব াম িনলাম, জলখাবার �খলাম। পিথমেধ  �দখা হল িহমালয়ান

মাউে িনয়ািরং ইনি িটউট-এর একিট িশ াথ�ী দেলর সে , তারা চেলেছ বািখেমর উে েশ ।  

পুেরর মেধ ই ইয়াকসাম �পৗঁেছ �সই আেগর �হােটেলই ঘর িনলাম। িবেকেল ইিতউিত �ঘারােফরা ও আগামীকােলর জেন  গািড় বুক করা হল।

আজ রােত বড়া খানা, সফল � ক-এর উদযাপন। িমলনদা মাংসটা খাসা �রঁেধিছল �স রােত।

�জাংির-�গােয়চা লা �ºক Õট ম±াপ || �জাংির �ºেকর আেরা ছিব

জীবনেক �দখা-জানা-�শখার জন  �বড়ােনাই হল সবেচেয় বা ব উপায় – মেন কেরন অণ�ব �ঘাষ। ভােলাবােসন পাহাড়, কৃিত,

গাছপালা আর াণীকূল - তােদর ক ােমরায় ধের রাখেতও। "মাউে ন �কােয়  ক ালকাটা" ােব �যাগ �দওয়ার পর িনেজর মেনর

� িকং করার সু  ইে  আবার চাগাড় িদেয় উেঠেছ। সময় �পেলই পাহােড় চেল যান। িহমালয় হেল �তা কথাই �নই, একা  না হেল

পু িলয়া িকংবা বাঁকুড়াই সই।

 

http://www.amaderchhuti.com/trekmap/Dzongri-Goecha%20La%20Trek%20Map.pdf
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=146
http://tellafriend.socialtwist.com/


 

 

রাঁিচগমনঃ

তপন পাল

 

~ রাঁিচর আরও ছিব ~

ভূিমকাঃ �বড ম বা �বাড� েমর কথা বাইের আেলািচত না হওয়াটাই �শাভনতা; তেব �তামরা �তা আমার ঘেরর �লাক, �তামােদর বলেত

অসুিবধা �নই। একিদন, বা িঠক কের বলেত �গেল একরােত, ীমতী পাল আমােক বলেলন িতিন একবার হাজািরবাগ �যেত চান। েন আিম

আ য� হলাম; হাজারিট বাঘ বা হাজারিট বাগান, �য অেথ�ই শহরিট তার নাম অজ�ন কের থাকুক না �কন, বাঘ বা বাগােনর সে  আমােদর খুব

একটা স ীিত �নই। আমরা খুঁিজ সমু , নদী, িনেদন পে  নালা খাল িবল পুকুর...। হাজািরবােগ �তা যতদূর জািন �কান বড় নদীও �নই।

দােমাদেরর এক শীণ� শাখানদী �কানার শহরিটর পাশ িদেয় বেয় চেলেছ; অ ত এমনিটই �দেখিছ �রলগািড়েত �যেত �যেত।  

তাহেল হাজািরবাগ �কন? ীমতী পাল বলেলন আজ নয়, �সই ১৯৮৭ �থেকই তার হাজািরবাগ যাওয়ার শখ। তখন আমার আে  আে  মেন

পড়ল। ১৯৮৭�ত আমরা থাকতাম বহরমপুের, জাতীয় সড়ক সি িহত এক সরকাির আবাসেন। �সখােন আমােদর ঘিন  িতেবশী, জৈনক

পিরবহণ আিধকািরক, মহাসমােরােহ হাজািরবাগ িগেয়িছেলন রাজারা ার িছ মি কা মি ের পুেজা িদেত। িতিন আমােদরও তাঁর সে  যাওয়ার

অনুেরাধ কেরিছেলন; িক  তখন পু িট �নহাতই �ছাট; তাই আর যাওয়া হেয় ওেঠ িন। �ক জানেতা �য �সই না �যেত পারার অতৃি  িতিন লালন

কেরেছন এতিদন! �খাঁজ খবর  হল। জানা �গল রাজারা া হাজািরবাগ ও রাঁিচ, উভয় শহর �থেকই সহজগম । তদনুযায়ী গ ব  িঠক হল

রাঁিচ।  

িবেকলেবলার িদেক মেধ মেধ  চা �খেত আিম বাবুঘােটর িদেক যাই। তখন �দেখিছ রাঁিচর বাস ছােড় মু মু� । তেব িক বােসই যাব? �শষ অবিধ

যাওয়া িঠক হল ১৮৬১৫ হাওড়া-হািতয়া ি য়ােযাগ এ ে েস। ইিন হাওড়া ছােড়ন রােতর �বলা, দশটা দেশ। খড়গপুর-টাটানগর-চাি ল-মুিড়

হেয় রাঁিচ �পৗঁছান পরিদন সকাল সাতটায়। িঠক হল চারেট িদন থাকা হেব, তার মেধ  িদন �বেরােনা হেব, একিদন রাজারা া আর একিদন

ম াক াি গ । �ফরা ওই ১৮৬১৬ হািতয়া-হাওড়া ি য়ােযাগ এ ে েসই। ইিন রাঁিচ ছােড়ন রাত সােড় নটায়, হাওড়া �পৗঁছান পরিদন সকাল

সােড় ছটায়। 

তদনুযায়ী হাওড়া � শেনর নতুন ঘাঁিট। আমােদর �রলগািড় ২২ ন র াটফেম� দ ায়মানা। িতিন অিত দীঘ�, িট এস এল আর, িতনিট

অসংরি ত, এগােরািট ি পার, চারিট বাতানূকুিলত িতন ধােপর, িট বাতানূকুিলত ই ধােপর ও বাতানূকুিলত থম � ণীর িম  কামরা িনেয়

িতিন �তইশ কামরার। আমােদর জায়গা HA 2 কামরায়। �সখােন িগেয় �দখা �গল স েরাধ� ই ভিগনী আমােদর বরা  িট �লায়ার বােথ�

শয়ান। উঠুন ঠাকমা, এটা আপনােদর নয়, ইত ািদ বলাকওয়ার পর জানা �গল তারা একিট সুবৃহৎ বাঙািলসুলভ মণাথ�ীদেলর অংশিবেশষ, এবং

তাঁেদর িটিকট বাতানুকুিলত িতন ধােপর কামরায়। এরপর �মাটামুিট ঘটনািবহীন ভােবই চারবার সুবণ�েরখা �পিরেয় পরিদন সকােল রাঁিচ।

সকালেবলার িদেক জানলা িদেয় �দখা �গল ঘন সবুেজ ঢাকা িটলা ছিড়েয় রেয়েছ িদগ  জুেড়, আকাশ রািঙেয় সূয� উঠেছ। সূয�ওঠা িনেয় আমার

িব ুমা  আিদেখ তা �নই, আিম অিত �ভাের উিঠ, �রাজই সূেয�াদয় �দিখ। চােয়র িচ ায় ম  হলাম। 

 

 

থম িদনঃ  

জ ল, িটলা আর আিদবাসী জনজািত অধু িষত

�ছাটনাগপুর মালভুিমর দি ণ িদেক জেলর

উৎস রাঁিচ �লকেক �ক  কের গেড় উেঠেছ রাঁিচ

শহর, "দ  িসিট অফ ওয়াটার ফল ", বত�মােন

ঝাড়খে র রাজধানী। �ছাটনাগপুর মালভূিমর

অরণ  আ ািদত রাঁিচ "�ছাটনাগপুেরর রাণী"

বেল অিভিহত। এই রােজ র রেয়েছ এক সমৃ

ইিতহাস। ভারেতর াধীনতা সং ােম পূণ�

ভূিমকা পালন কেরেছ এই অ ল। িবরসা মু ার

বীর পূণ� িকংবদ ী এখনও িতিট মানুেষর

ৃিতেত জাগ ক।  

�হােটল কতৃ�প  সদাশয়, িতনিদেনর জন

একিট গািড়র বে াব  তাঁরা আেগ �থেকই কের

�রেখিছেলন। িতিন এেলন নটায়। তত েণ

আমরাও ত। বািড়েত িবউিল ডাল আলুভােত

িদেয় ভাত �খেলও �বড়ােত �বেরােল আমরা

িকি ৎ সােহবভাবাপ  হেয় পিড়, িবেশষত াতরােশর িবষেয়। লুিচ তরকাির, পুির সি , পরটা ঘুগিন নেলই িবর  লােগ। ম ােগা! ওইসব

খাও আর সারািদন আইঢাই কর আর ঢ াক ঢ াক কের �ঢকুর �তাল। �ঢর ভাল আমার মাখন-�জিলিবহীন কেনা পাউ িট। 

 

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল
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থেমই রাঁিচ �লক। শহেরর বুক জুেড় ২১৪০ ফুট

উঁচু রাঁিচ পাহােড়র পাদেদেশ তার িব ৃত িব ার।

১৮৪২ সােল কেলােনল অ েল এই েদর প ন

কেরন। রাঁিচ পাহােড় উঠেল নািক খুব সু র

িনসগ�দশ�ন হয়, িক  আমােদর পােয় অত �জার

�নই। তারপর �টেগার িহল। কাদ রী �দবীর ামী

�জ ািতির নাথ ১৯০৮ সােল কলকাতা �ছেড়

�মারাবািদ পাহােড় বািড় �তির কের বসবাস 

কেরন। ১৯২৫ সােলর ৪ মাচ� এখােনই তাঁর মৃতু ।

�জ ািতির নােথর অনুষে ই পাহাড়িট মশ

�লাকমুেখ �টেগার িহল িহেসেব পিরিচিত পায়।

িতিন �তির কেরন 'শাি ধাম', উপাসনার জন

পাহাড় চূড়ায় মি র। একিট কুসুম গােছর

নীেচ রেয়েছ �জ ািতির নােথর �তির একিট বসার

�বিদ 'কুসুমতল'। বড়েলােকর �খয়াল বেল কথা,

িপতার অথ� থািকেল কত কী-ই না করা যায়।

এখন তার সব�াে  উেপ া, অবেহলা, মািলেন র

ছাপ। �দখেল মন খারাপ হওয়ার বদেল গা ির ির

কের, কী িবপুল অপব য়। তৎকালীন ভূিমিনভ�র বাবুয়ািনর অেথ�র উৎস �কাথায়, কােদর গলা িটেপ, �সিট আমােদর না জানার কথা নয়। �সখান

�থেক ন  বন। ২০০৩ সােল রাজভবেনর িবপরীেত �তির বািগচািট রািশচ  অনুসাের সাজােনা। তারপর রক গােড�ন, আর তার নীেচ শহের

জেলর �যাগানদার কাঁেক বাঁধ। রক গােড�নিট অিত মেনাহর, িবেশষত হােত সময় থাকেল। গাছ, ঝরনা, কৃি ম মানুষ মাণ হা যার িভতের ঢুেক

বেস থাকেল িব জাহান �তামােক খুঁেজ পােব না। আহাের, চি শ বছর আেগ যিদ আসেত পারতাম! �সখান �থেক দশম জল পাত; ই ধােপ

৪৪ িমটার নীেচ আছেড় পড়েছ কাি  নদী; অরণ ানী, পাহাড়, পাথর। িক  সূেয�াদয় �দখেত হেল �যমন �ভারেবলায় উঠেত হয়, �তমিনই

জল পাত �দখেত হেল িব র িসঁিড় ভাঙেত হয়। তাই দূর �থেকই।  

পরবত�ী গ ব  শহেরর াে , �ছাট িটলার উপর িনিম�ত জগ াথ মি র। ১৬৯১-এ বড়কাগেড়র রাজা ঠাকুর অনীশনাথ সহেদও পুরীর মি েরর

আদেল এিট িনম�াণ করান। ১৯৯০-এ �সই মি র �ভেঙ যাওয়ার পর নতুন মি র হেয়েছ ১৯৯২-এ। রথযা ার সময় বড় �মলা বেস।

অেনকখািন হাঁটেত হল, গািড় রাখার িনয়ম িটলার িনেচ। �কন �য এরা �রাপওেয় কের না! তারপর নবিনিম�ত সূয�মি র; টাটানগেরর রা ায়

পাহােড়র মাথায় িবশাল রেথর আকােরর মি র - স ুখ ভােগ সাতিট পাথেরর �ঘাড়া। এবং মধ া েভাজ।  

 

�সখান �থেক �দউিড় মি র; টাটা রাঁিচ

হাইওেয়র (জাতীয় সড়ক ৩৩ ) ওপর রাঁিচ

�থেক অেনকদূের �ষাড়শভূজা �দবী গ�ার

অিতিব ৃত অিত পুরাতন মি র। পাথেরর ওপর

পাথর সািজেয়, মিধ খােন িসেমে র মত িকছু

না িদেয়ই গাঁথিন। মি েরর পুেরািহতেদর মেধ

কেয়কজন আিদবাসী, বাইের আিদবাসীেদর

একিট দল ধামসা মাদল বাজাে ন। একদা

অখ াত এই পুরাতন মি রিট অধুনা ব খ াত,

কারন মেহ  িসং �ধািন �খলেত যাওয়ার আেগ

এখােন পূজা িদেয় �যেতন, তাই �থেক

জনিব ােস মান তা �পেয়েছ এই �দবীর

সােদই �ধািনর খ ািত। �মৗিখক ইিতহাস বেল

আজ অবিধ যারা এই মি েরর মূল কাঠােমার

পিরবত�ন করেত িগেয়েছন তাঁেদর সবার

জীবেনই �নেম এেসেছ িবপয�য়। তাই এখন

উেদ াগ �নওয়া হেয়েছ মি েরর মূল কাঠােমা

অপিরবিত�ত �রেখ মি র বড় করার। কংি েটর

ম  ম  থাম উঠেছ আকাশেছাঁয়া – আর �সই

কােজ ভ জনেদর কাছ �থেক টাকা চাওয়া হে । �দেখ খারাপ লােগ, কানা �ছেলর নাম প েলাচন হয় আমরা জািন, িক  �ধািন �তা সিত ই

ধনী। তাঁর ি য় মি েরর 'উ িতকে ' জনগেণর কাছ �থেক টাকা তুলেত হেব!  পাঁচ দশ �কািট টাকা �তা তাঁর কােছ নিস !!  

�সখান �থেক ত াবত�ন।  

 

ি তীয় িদনঃ  

বাল কােল শ ামনগরি ত ভারতচ  পাঠাগােরর িশ  ও িকেশার িবভােগর সদস  িছলাম। ওই পাঠাগােরর নােম সে শ পি কার াহকপদ িছল।

�সই াহকসংখ া উে খ কের পাঠাগােরর িশ  ও িকেশার িবভােগর অেনক সদস ই পি কার নানািবধ িতেযািগতা ও অনু ােন অংশ িনত।

পরবত�ীকােল আমার পু ও সে েশর াহক হেয়িছেলা। �সই সূে  লীলা মজুমদােরর সে  বারকেয়ক সংি  আলাপচািরতা হেয়িছল।

� হশীলা, মাতৃসমা (আিম বলতাম িপিসমা) মানুষিটর কােছ রাজরা া মেণর গে া েনিছ, �সখােন �যেত হেলই নািক পিথমেধ  গািড়

িবগড়াত। এখন �যাগােযাগ অেনক উ ত, ৩৩ ন র জাতীয় সড়ক ধের হাজািরবাগ �থেক ৪৮ িকিম আর রাঁিচ �থেক ৪৩ িকিম, অথ�াৎ

হাজািরবাগ-রাঁিচর মাঝপেথ রামগড় �থেক আরও ৩২ িকিম িগেয় রাজরা া জল পাত। পু ষ দােমাদেরর বুেক নারী �ভরবীর ঝাঁিপেয় পড়ার

দৃশ  উসেক �তােল িছ ম ার �বিদমূেল িবপরীত িবহাররত কাম ও রিতর, াণেতািষণী ত  ে  বিণ�ত �দবী িছ ম ার উ েবর িচ ক ।

�সখােন এক িটলার উপের এই মি র। �ভরবী নদীর হাঁটু জল �পিরেয় মি ের �যেত হত, এখন বাঁেশর সাঁেকা হেয়েছ। ক, র বণ�া বণ�নী

রেজা েণর। িছ ম া িবপরীত িবহাররত কাম ও রিতর �দেহর উপর যু ভি মায় দ ায়মানা, বাৎসল রস �য কামনার �চেয় দৃঢ়, �সই

জীবনেবােধর িতিন উ াতা। িছ ম া আ বিলদান, সংযম ও সৃি শি র তীক; িতিন একাধাের পুি  তথা জীবনদা ী, অপরিদেক

জীবনহ ারক। গ�া মী মহানবমীর সি েণ �দবী গ�ার �য সি পূজা হয়, তা পেভেদ এই �দবীরই পূজা। 

িহ ু ও �বৗ ধেম� িছ ম ার পূজা চিলত। িত তী �বৗ  �দবী ব েযািগনীর িছ মু া পিটর সে  �দবী িছ ম ার স ক� ঘিন । শা

মহাভাগবত পুরাণ  অনুসাের দে র কন া দা ায়ণী িছেলন িশেবর থমা ী। দ  তাঁর য ানু ােন িশবেক িনম ণ না জানােল দা ায়ণী িবনা

আম েণই িপতার যে  �যেত মন  কেরন। িক  িশব রািজ হন না। তখন দা ায়ণী ভীষণা দশমূিত� ধারণ কের দশ িদক �থেক িশবেক িঘের



ধেরন। িশব আতি ত হেয় অনুমিত দান কেরন। এই দশ মূিত�ই দশমহািবদ া –

এেদর মেধ  িছ ম া য়ং পাব�তী, মতা ের পর রাম জননী �রণুকা; ইিন রা েহর

অিধ া ী �দবী। াণেতািষণী ত  ে  �দবী িছ ম ার উ েবর অপর একিট আখ ান

িববৃত, িকি ৎ আঁশেট গ  থাকায় �সিট এখােন আেলািচত না হওয়াই সমীচীন। �বৗ

ধম�শা  অনুযায়ী কৃ াচােয�র িশষ া িছেলন মহািস া ই �বান �মখলা ও কনখলা।

তাঁরা তাঁরা িনেজেদর মাথা �কেট েক উপহার �দন এবং তারপর নৃত  কেরন। �দবী

ব েযািগনী �সই েপই �সখােন উপি ত হন এবং তাঁেদর সে  নৃেত  �যাগ �দন। 

িবপুল ল া লাইন। ঘ ােদেড়ক দাঁড়াবার পর দশ�ন িমলল। পুণ াথ�ীেদর অেনেকর

হােত দিড়বাঁধা ছাগল, চকচেক �তলমাখা �দহ, ভারী ক ণ আতি ত �চাখ। দশ�েনর

পর মি র চাতাল �থেক �যপথ িদেয় �নেম বাইেরর িদেক �গলাম, তার িঠক পােশ

র া  বিলে । �দখেল িপেল চমেক যায়!। িবপুল সংখ ায় বিল হয়, কসাইরা

যে র মত বিল িদেয় চেল, নদ�মা িদেয় র ে াত দােমাদের �মেশ, পুণ াথ�ীেদর পােয়

পােয় চটচেট র  া েণ ছড়ায়। বিলর পর মান ধড়িটেক কসাই �য কী

অবেহলায়, তাি েল , স বত ঘৃণায়ও, ছুঁেড় �ফেল, না �দখেল িব াস হয় না।

অ ানাটিমর এক বাদ িতম িশ কেক একবার ছা েদর বলেত েনিছলাম -

Respect the Dead। ছা িট এক হােত একিট মনুষ অি  ধের অন  হােত

িসগােরট খাি ল। �সই কথািট মেন পড়িছল বার বার। 

আিম প হত ার িবপে  নই। প া  বছর বয়স অবিধ িহ ু ও মুসলমান উভয়

ধেম�রই িনিষ  মাংস পিরতৃি  সহকাের �খেয় এেসিছ। িক  �দবীমাতার নােম

প হত া, তাও এমন এক �দবীর নােম িযিন বাৎসেল র তীক; �কমন �যন লােগ।

দশ�নাথ�ীেদর সািরেত আমােদর স ুেখই িছেলন নদীয়া �জলার এক াথিমক িবদ ালয়

িশ ক। িববােহর �ষাড়শ বৎসর পের তাঁর স ানলাভ হেয়েছ, তাই িতিন, তার িনেজর

ভাষােতই, মািক�নেদর মত থ া সিগিভং-এ �দবীমাতার কােছ এেসেছন। িক  হােতর

িট দিড়বাঁধা ছাগল �দেখ থ া সিগিভং হ ােলাউইন-এ পয�বিসত হল। আমার

স ানলাভ হেয়েছ বেল ছাগীমাতােক যিদ স ানহারা হেত হয়, �সই যুি েত �তা

অেনক িকছুই সমথ�নীয় হেয় ওেঠ। পাথেরর িসঁিড়র উঁচু চওড়া ধাপ এেস �শষ হেয়েছ �মাহনায় – �ভরা আর দােমাদর নেদর স ম, খুব পিব ।

নামেত িগেয় �দিখ জায়গায় জায়গায় টাটকা র , নদীর � ােতও িমেশ যাে । ওখােনই �জেগ-থাকা পাথের বেস ান করেছন পুণ াথ�ীরা। মাথার

উপের িচল শকুেনর ওড়াওিড়। পািরপাি �েক খুব একটা ভি  জােগ না। কালীঘাট মি ের �গেলও আিম যাই �ভার পাঁচটায়, বিল  হওয়ার

আেগ। পােয় িচটিচেট র  লাগেল খুব িবর  লােগ। 

 

মধ া েভাজ। �ফরার পেথ ু জল পাত। উ ল সুবণ�েরখা িবরামহীন শে  ঝাঁিপেয় পেড়েছ পাথের। তারপর �জানা বা �গৗতমধারা জল পাত।

পাহােড়র �কাল �বেয়, আড়াআিড় দাঁিড়েয় থাকা পাথর এিড়েয় অেনকটা জায়গা জুেড় নীেচ এেস পড়েছ ঝরনার জল। তারপর চেল যাে  রাঢ়ু

নদীেত। সব �শেষ সীতা জল পাত। 

 

তৃতীয় িদনঃ  

ম াক াি গ  {Mccluskiegunj (MGME)} তথা �ছাটা ইংল াে  যাওয়ার ই ািট আমার আবাল । িক  ওই আর কী, যাওয়া হেয়

ওেঠিন পােকচে ; এবং তার জন  �রল �কা ািনও িকি ৎ দায়ী। হাওড়া �থেক ম াক াি গ  যাওয়ার সরাসির �রলগািড় একিটই, ১১৪৪৮

হাওড়া-জবলপুর শি পু  এ ে স। ইিন হাওড়া ছােড়ন পুর একটায়, ম াক াি গ  �পৗঁছন রাত এগােরাটায়। রাত এগােরাটা বরকাকানা

জংশন বারওয়ািদ জংশন শাখার এই �ছাট �রল � শনিটর কােছ গিহন িন িত রাত। � শনিটর াটফম� িল াউ  �লেভল; এবং ফুট ওভারি জ

�নই। � ন �থেক �নেম �রললাইন �পেরােত হেব, �সখােন সব�দা কয়লাভিত� মালগািড়র আসা যাওয়া। তারপের অ লিটর ভূ-রাজনীিতও খুব

মণাথ�ীবা ব নয়; নেচৎ ঔপিনেবিশক �রলব ব ার মহান এই �ক িটেত অেনক আেগই আসা �যত। স িত �কা ণা �সনশম�ার A Death
In The Gunj িসেনমািট �দেখ ম াক াি গ  যাওয়ার সু  ই ািট �জেগ উেঠিছল।  

ম াক াি গ  �ছাটনাগপুর মালভূিমর অ ঃপাতী অরণ  িটলা নদী জনবসিত সংবিলত দৃি ন ন ভূিচে র একিট  পাথুের পাহািড় এলাকা।

১৯৩২ সােল Ernest Timothy McCluskie, কলকাতার একজন িতি ত ব বসায়ী ও ম াক াি গ র িত াতা  ল  অ াং

ইি য়ােনর কােছ �সখােন '�সটল' করার আ ান জািনেয় িচিঠ পাঠান। ১৯৩৩ সােল The Colonisation Society of India নামক

একিট সং া ভারতবেষ� অ াং ইি য়ানেদর জন  িনজ  একিট 'মুলক' (homeland) িত ার উে েশ  সমবায় সিমিতর �শয়ার িবি  ও

�শয়ার হীতােদর মেধ  জিম ব ন করেত  কেরন । দশ বছেরর মেধ  ম াক াি গ  ৪০০ অ াংেলা-ইি য়ান পিরবােরর আবাস ল হেয়

ওেঠ। যিদও ি তীয় িব যু  - াধীনতালাভ পরবত�ীকােল তােদর অেনেকই ভারত �ছেড় অন  '�সটল' কেরন। ভাবতই, 'ল  স াব

অ াংেলা-ইি য়ান আবািসক ও চারেশা আবািসক অ াংেলা-ইি য়ান পিরবােরর অিধকাংশই িছেলন �রল কম�চারী; ভারতবেষ� �রলব ব ার িবকাশ

তথা িববত�েন অ াংেলা-ইি য়ানেদর এক �গৗরেবা ল ভুিমকা। ঔপিনেবিশককােল এবং াধীনতালাভ পরবত�ী ই দশেক ভারতীয় �রেলর

চালক, গাড�েদর চাকির িছল অ াংেলা-ইি য়ানেদর একেচিটয়া; �রেলর অপরাপর ােয়ািগক শাখার চাকিরেতও তাঁেদর াধান  িছল। তাই

উপমহােদেশর �রলব ব ার ইিতহাসচচ�াকারীেদর কােছ ম াক াি গ  তীথ� ান সমতুল। 

ম াক াি গ  বরকাকানা জংশেনর ৬৫ িকেলািমটার দূের ভারতীয় �রলপেথর পূব� মধ  এলাকার ধানবাদ িডিভশেনর এক �ছা  � শন। িতনেট

াটফম� সমু তল �থেক ৪৭৮ িমটার উপের, সারািদেন �চা টা � ন �সখােন থােম। তার এিদেক খালাির � শন, ওিদেক ম য়ািমলন। নেয়ল

টমাস, া ন িডিভশনাল �মকািনক াল ইি িনয়ার (িডেজল) Waltair তাঁর ৃ্িতকথায় ('Footprints on the Track' ISBN: 978-

81-928188-0-1) এই � শন িনেয় একিট ঘটনার কথা উে খ কেরেছন। প ােশর দশেক তদানী ন অিবভ  পূব� �রেলর �জনােরল

ম ােনজার িছেলন �ক িজ মুখারিজ। রাজকীয় �চহারা ও সােহবসুলভ আদবকায়দার জন  অধ নেদর কােছ িতিন িছেলন িকং জজ� মুখারিজ।

এেহন মুখারিজসােহব একবার �বিরেয়িছেলন িস আই িস �সকশন পিরদশ�েন, যাি েলন ম াক াি গ  �পিরেয় খালাির; অ ােসািসেয়েটড

িসেম  �কা ািন (ACC)-র �লাকজনেদর সে  িসেম  পিরবহেণ ওয়াগেনর লভ তা আেলাচনা সং া  এক িমিটং-এ। �সই িবেশষ �রলগািড়

ম াক াি গে র সমীপবত�ী হেতই আভ রীণ �যাগােযাগ ব ব ায় িতিন চালকেক বলেলন ম াক াি গে  গািড় থামােত। গািড় থামল।

মুখারিজসােহব �সলুন �থেক লাফ িদেয় নামেলন িনচু াটফেম�, হাঁটা লাগােলন � শেনর একমা  চােয়র �দাকানিটর িদেক। তার স ীসাথী

অধ নরা ায় ছুটেলন সােহেবর সে  তাল রাখেত। একজন �দৗেড় িগেয় িফসিফস কের চােয়র �দাকােনর মালিকন Mrs. Kearney-�ক

বলেলন 'িজ এম সাব আেয় হ ায়'। মুখারিজসােহব হতচিকত Mrs. Kearney �ক িদেনর সমেয়র েভ া জানােলন ( ড মিন�ং, ড নুন,

ড আফটারনুন)। তারপর িজ াসা করেলন 'How is Bill keeping? Give my regards to Bill'। এত েণ Mrs. Kearney
মুখারিজসােহবেক িচনেত পারেলন। মুখারিজসােহব যখন সােহব হনিন, �নহাতই সদ  চাকিরেত �যাগ �দওয়া এক িশ াথ�ী, তখন Bill
Kearney ত ণ ছা িটেক প পুেট িনেয় কাজ িশিখেয়িছেলন। সময় �কেটেছ, িবল অবসর িনেয় ম াক াি গে  িথতু হেয়েছন। Mrs.

Kearney বািড়র �তির � ড িব ুট িনেয় াটফেম�র িট লিট চালান। সময় িছল না, িমিটং-এ যাওয়ার তাড়া �তা আেছই, ত পির আচমকা

এভােব গািড় থামেল লাইেনর পেরর গািড়ও আটেক যােব, তাই মুখারিজসােহেবর িবেলর বাংেলায় আর যাওয়া হেয় উঠেলা না। ইিশল বাজল,



পতাকা নড়ল, �রলগািড় �ফর চলেত  করল।

�রেখ �গল পদী িশ াচােরর এক অিভ ান।  

� শেনর �লাকজনেদর সে  আলাপচািরতায়

জানালাম আমার আগমেনর �হতু। তারা

�সাৎসােহ আমােক � শন চ র চেষ �ফলার

অনুমিত িদেলন। িক  িতনেট াটফম� এমুেড়া

ওমুেড়া কেরও গাউনপরা �কান মিহলার �দখা

িমলল না। আিম িক আশা কেরিছলাম ওই

ঘটনার স র বছর পেরও Mrs. Kearney
ম াক াি গে র াটফেম� চা আর কুিক িবি

করেবন! আিম িক কিচ �খাকা? আটা  �পিরেয়

আিম িক জীবেনর অিনত তা বুিঝিন? তা নয়।

আিম ধু এইটুকু আশা কেরিছলাম �য ঐিতহ িট

বজায় থাকেব, �ছাটা ইংল াে র �রল াটফেম�

এখনও চা আর কুিক পাওয়া যােব, লিট

চালােবন �কান অ াংেলা-ইি য়ান ম াডাম।

িবষ িচে  তাই সমকালীন বা বতা মানেত হল। 

 

২০১৭-র ১২ নেভ র আন বাজার পি কায়

ম াক াি গে র ক াি ন মিজদেক িনেয় একিট

িফচার �বিরেয়িছল। বছর ষােটেকর মিজদ এখন

ম াক াি গে  পয�টকেদর গাইেডর কাজ

কেরন। একদা ম াক াি গ  � শেন তাঁর

ক াি ন িছল, �সই ক াি েনর িশঙাড়া নািক

িছল িবখ াত; �সই সূে ই িতিন আজ ক াি ন

মিজদ। তােক ধরা হল, গাইেডর পাির িমকিট

হােত ধিরেয় �দওয়ার পর িতিন মুখ খুলেলন।

Mrs. Kearney �ক িতিন �দেখনিন, তেব

তার কথা জােনন, আমার মত বই পেড় নয়,

অিভ তায়। অ াংেলা ইি য়ােনরা �ছাটা ইংল া

�ছেড় যাওয়ার তথা য়াত হওয়ার পর �সই শূন

�রল াটফেম� তার পদে প, ক াি ন াপন;

বািড়র �তির � ড িব ুট প াি র সং ৃিতেত

িশঙাড়ার অনু েবশ। জন িচ �তা এমিন কেরই

বদলায়!  

িবকাল ঘনাল। এিদেক সূয� �দির কের �ডােব।

�রললাইন, পাহাড়, দূেরর বািড়ঘর, সব �যন

অবা বতায় িমিলেয় �গল। জেন বেস রইলাম াটফেম�র �বি েত; িকছু েণর জেন  িফের িগেয়িছলাম িবগত �সই িদন িলেত। অ াংেলা-

ইি য়ানেদর বলা হয় 'Unsung Heroes of the Railways in India'। এত সহেজ আমরা িব ৃত হলাম তাঁেদর! প ােশর,

িবেশষত ষােটর দশেকর পর �থেক অ াংেলা-ইি য়ানরা দেল দেল ভারত �ছেড়েছন, তার সে  সে  ম াক াি গ  হািরেয়েছ তার আকষ�ণ,

পরবত�ীকােল �কানরকম উ য়েনর অভােব �স এখন �নহাতই এক াম। তবুও সাব, �মমসাব, বাংেলা, প াি , ামীণ িগজ�ার মেধ  িচৎ �শানা

যায় ঔপিনেবিশক উ রািধকােরর দীঘ� াস।  

িনতাই কিবয়াল (কিব, তারাশ র) আে প কেরিছল 'এই �খদ আমার মেন - ভালেবেস িমটল না সাধ, কুলাল না এ জীবেন! হায় - জীবন এত

�ছাট �কেন? এ ভুবেন?' আিম �মাটাদােগর মানুষ, �পেটর িচ ােতই জীবন �গল, উ তর �কান িচ ার সময় বা সুেযাগ �কানটাই �মেলিন, তার

উপের বাবা মারেধার কের কমবয়েস িববাহ িদেয় �দওয়ায় দয়বৃি র চচ�াও যথাযথ কের ওঠা হয়িন, আেবেগর িকি ৎ ঘাটিত িনেয়ই তাই

জীবন �গল। তবু, ওইসময় ওইখােন দাঁিড়েয়, িনতাই কিবয়ােলর সে  সহমিম�তা অনুভব করলাম।  

 

চতুথ� িদনঃ 

আমােদর �হােটলিট িছল রাঁিচ �মন �রােড; তার িঠকানায় �লখা অেপািজট �ডিল মােক�ট। সকালেবলায় িকছু করার না থাকায় অভ াসবেশ ঢুঁ মারা

�গল। ফুলকিপ, পািতেলবু, শশা, কড়াই ঁিট, িসম বরবিটর সি িলত � ষা িন, �দখেল �চাখ জুিড়েয় যায়, মন ভােলা হেয় যায়। তারপর

মধ া েভাজ, আর কত কত যুগ পের ি াহিরক সুখিন া।  

�ফরার গািড় ১৮৬১৬ হািতয়া-হাওড়া ি য়ােযাগ এ ে স রাঁিচ আেস রাত নটা পঁিচেশ।। পরিদন সকাল ছটায় সাঁতরাগািছ।



~ রাঁিচর আরও ছিব ~

পি মব  সরকােরর অিডট ও অ াকাউ স িবভােগর কম�ী 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। সি য়ভােব যু  রেয়েছন 'আমােদর

ছুিট'-র সে ও।
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িমেজারােম নতুন বছর

সুবীর কুমার রায়

 

~ িমেজারােমর আরও ছিব ~

িমেজারাম হাউস �থেক িমেজারাম রােজ  েবেশর অনুমিত প  হােত পাওয়ার সােথ সােথই চা লা (CHALTLANG),

চামফাই(CHAMPHAI) ও �থনজল(THENZAWL) �গ হাউস বুক করার জন  �ফান করলাম। চা লা  �গ হাউস কতৃ�প  আমােদর

ধুমা  আইজল �পৗঁছেনার িদন, অথ�াৎ একি েশ িডেস েরর জন  ঘর বুক কের িদেয় জানােলন, পেরর িদেন �কান ঘর খািল না থাকায় �হােটেল

থাকার ব ব া কের িনেত হেব। তাঁরা আমােদর সুিবধােথ� অবশ  একিট �হােটেলর �ফান না ার িদেলন। আমরা �সইমেতা পয়লা জানুয়ািরর জন

ঘর বুিকং-এর িবষয় �খাঁজখবর িনেয় রাখলাম। 

চামফাই �গ  হাউেসর ভ েলাকিট জানােলন �য িতিন এখন বাইের আেছন, আিম �যন তাঁেক পের �ফান কির। যিদও িতিন জানােলন �য

আমােদর েয়াজনীয় িদন িটর জন  ঘর পাওয়া যােব। আিম তাঁর কথায় স িত জািনেয় �ফান �ছেড় িদেয় �থনজল �গ হাউেস �ফান করলাম।  

এখােন আবার এক ভ মিহলা �ফান ধরেলন। ইিন �কান ভাষায় কথা বেলন �বাঝার সুেযাগ �পলাম না। িহি  এবং ইংেরিজ, 'ভাষােতই আমার

কথা েন িতিন ধু 'হ' বলেলন। সে হ হওয়ােত আিম �কেট �কেট, সময় িনেয়, তাঁেক িনিদ�  িদেন েয়াজনীয় িতনিট ঘর পাওয়া যােব িকনা

িজ াসা করায়, িতিন আবারও ধু 'হ' বলেলন। আিম তাঁেক ঘর বুিকং-এর জন  িকভােব টাকা পাঠােবা িজ াসা করায়, একই সুের তাঁর

অিভধােনর একমা  শ  'হ' বলেলন।  

িবকােলর িদেক চামফাই �গ হাউেস আবার �ফান করেত, আেগর �সই ভ েলাক আবার �সই একই কথা বলেলন, িতিন বাইের আেছন, আিম

�যন তাঁেক পের �ফান কির। তেব তাঁর কথায় জানা �গল �য িতিন �গ হাউেসই থােকন, ঘর পাওয়া যােব, �কান অসুিবধা হেব না। �থনজেলর

ভ মিহলার 'হ'-এ আ  হেত না �পের স ার সময় তাঁেক তাঁর �মাবাইেল এস.এম.এস. কের সকােলর কেথাপকথন উে খ কের, �থনজেলর

�গ হাউেস থাকার িদন ণ পুনরায় জািনেয়, িতনিট ঘর আমােদর জন  রাখার অনুেরাধ করলাম। িকছু ণ পের তাঁর পাঠােনা এস.এম.এস.

উ ের জানা �গল, িনিদ�  িদেন আমােদর জন  িতনিট ঘর রাখা থাকেব। আমােদর তাঁর �গ হাউেস িনিদ�  িদেন চেল আসার আম ণ জািনেয়

আ  করা হল, আমােদর �কানরকম অসুিবধা হেব না। যাক, একটা সমস া িমটল। 

চামফাই �গ হাউেসর ভ েলাকেক �ফান করলাম। এবার আমার ব ব  েন িতিন থেম চারিট ঘেরর কথা বলেলও, আমার অনুেরােধ িতিন

িতনিট ঘর িনিদ�  'িট িদেন আমােদর জন  �রেখ �দবার িত িত িদেলন। তবু িনি  হেত আমােদর ওখােন যাওয়ার িব ািরত, অথ�াৎ �কান

�গ হাউস, ক'টা ঘর, �কান �কান িদেনর জন , কতজন যাব, ইত ািদ তথ  িব ািরত ভােব িদেয়, কনফাম� করার অনুেরাধ কের তাঁেক

এস.এম.এস. পাঠালাম। িকছু েণর মেধ ই "�না বেলম, ওেয়লকাম" �লখা এস.এম.এস. �পলাম। এবার িনি , �মঘালেয় থাকার ব ব া

ওখােন িগেয় করব। িমেজারােম থাকার ব ব াও পাকা হেয় �গল। 

 

�গাড়ােত আমােদর পিরক না িছল � েন যাওয়ার,

�সইমেতা যাওয়া-আসার িটিকট কাটাও িছল, িক

অযথা অেনক সময় ন  ও শারীিরক কে র কথা �ভেব

িমেজারাম হাউস �থেক অনুমিত পাওয়ার পের যা ার

িদন 'িদন িপিছেয় িবমােনর িটিকট কাটা হল। যাবার

� েনর িটিকটও বািতল করা হল। িনিদ�  িদেন, অথ�াৎ

বছেরর �শষ িদনটায় �ছা  িবমােন কের আইজেলর

ছিবর মেতা সু র সাজােনা �গাছােনা, ঝাঁ চকচেক,

িহমালেয়র িমি  গ  মাখা, �ছা  িবমানব র '�লংপুই'

িগেয় নামা �গল। িক  িবমানব র �থেক �বরেত িগেয়

�টর �পলাম, িবপদ ও ঝােমলা আমােদর এখনও িপছু

�ছেড় যায় িন।  

� েন যাওয়ার পিরক না অনুযায়ী আমােদর

িমেজারােম �ঢাকার কথা িছল পেরর বছেরর থম

িদনিটেত। অনুমিতপে ও আমােদর পূব� ই ামেতা তাই

�লখা আেছ। িক  আমরা একিদন আেগই িমেজারােম

এেস হািজর হেয়িছ। কাউ াের কত�ব রত িসিকউিরিট

অিফসার ব াপারটা �দখােত, আমার �তা মাথায় হাত

িদেয় বেস পড়ার মেতা অব া। যাওয়ার আনে , উে জনায়, এই ব াপারটা মেনও পেড় িন, �ভেবও �দিখ িন। আমার তখন আশা ভরসা

একটাই, রাজ টা পি মব  নয়। �গাটা ব াপারটা ওই অিফসারেক বুিঝেয় বললাম। উিন হােত একটা কলম িনেয় বারবার তািরখটার কােছ িনেয়

http://www.amaderchhuti.com/
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=130


যাে ন আর বলেছন—"বুঝেত পারিছ, িক  িযিন এই অনুমিতপে  সা র কেরেছন, িতিন অেনক উ পদ  অিফসার। ওখােন আমার কলম

চালােনা উিচত হেব না।" ব াপারটা হয়েতা সিত ই তাই, কারণ িমেজারাম হাউেস অনুমিতপ  �তির হওয়ার পের অেনক ণ সা রকারী

অিফসােরর জন  বেস থাকেত হেয়িছল। �শেষ লাল বািত ালােনা গািড় িনেয় এক ভ েলাক এেস সম  অনুমিতপে  সা র কেরন। যাইেহাক

�শষ পয�  আেগর মেতাই কলমিট তািরেখর কােছ িনেয় এেস ভ েলাক কথা বলেত বলেতই হঠৎ িমেজারােম �ঢাকার তািরখিট �কেট আেগর

িদন কের িদেয় ধু বলেলন, "আপনারা অসুিবধায় পেড়েছন তাই কের িদলাম।" আমােদর রােজ  হেল এই কাজিটর জন  খরচ হয়েতা একটু

�বিশই হত, আর এখােন �কানও অথ�ব েয়র পিরবেত�, তাঁর মুখ �থেক একবার ওেয়লকাম শ িট নেত হল এবং করমদ�ন করেত হল। আমরা

িবমানব েরর বাইের পা রাখলাম। 

 

িবমানব র �থেক সু র পাহািড় রা া �ভেঙ

একসময় আমরা চা লা  �গ হাউেস এেস

�পৗঁছলাম। বাইের �থেক তত সু র মেন না

হেলও অেনকটা জায়গা জুেড় �তির চারতলা

িবশাল বািড়টার িভতরটা �বশ সু র। িক

এেকবাের �যন শােনর িন তা। িরেসপশনটা

�তা খুবই সু র, বািড়র চারপাশটাও ফুেলর ও

অন ান  �শৗিখন গাছ িদেয় সাজােনা। িক  তবু

�বাঝা যায় পিরচয�া ও �দখভােলর যেথ  অভাব,

কতিদন সু র থাকেব বলা শ । এল প াটােন�র

বািড়র চারতলায় পরপর িতনিট ঘর িদেয়

আমােদর একটু তাড়াতািড় �খেয় িনেত অনুেরাধ

করা হল। আমরা ছাড়া এতবড় বািড়েত আর

�কানও �বাড�ার �নই। ান �সের পির ার

পির  হেয় ডাইিনং হেল �খেত �গলাম।

আমরা সাতজন �বশ বড় হলঘেরর এক াে

বসলাম। আর �কানও �লাক �নই। খাবারও অিত

সাধারণ, ভাত, ডাল, একটা সবিজ ও িডেমর �ঝাল। পিরেবশক জানােলন, আমরা আজ আসব বেল এেবলা খাবােরর ব ব া করেতই হেয়েছ।

�গ হাউেস �কান কম�ী �নই, তাই �যন রােতর খাবার ব ব া অন  �কাথাও কের িনই। 

খাওয়া �শষ কের নীেচ িরেসপশেন অন  �কাথাও খাওয়ার অসুিবধার কথা জানােত �গলাম। কাউ ােরর ভ েলাক জানােলন �য, বছেরর �শষ

িদন ও নতুন বছেরর থম িদন এখােন সবাই উৎসেব �মেত থােক। তাই �গ হাউেস খাবার �তির করা �তা দূেরর কথা, ঘের পানীয় জল

�দওয়ার �লাক পয�  �নই। �গাটা �গ হাউস ফাঁকা, �লােকর অভােব কাউেক বুিকং �দওয়া হয় িন। এত েণ আমােদর আগামীকাল অন

�হােটেল থাকেত বলার রহস  উদঘাটন হল। বললাম, ঘের পানীয় জল �দওয়ার েয়াজন �নই, ওই কাজটা িনেজরাই কের �নব। তেব

আগামীকাল আর অন  �কানও �হােটেল যাি  না, এখােনই �থেক যাব। আর এই ঠা ার মেধ  �মেয়েদর িনেয় �কাথায় �খেত যাব, আজ রােতর

খাবারটা �যভােব �হাক, একটু কের �দবার ব ব া করা �হাক। ভ েলাক হ াঁ বা না িকছুই না বেল চুপ কের রইেলন।  

এখােন আমােদর িতনেট ঘেরই িতনেট ইেলকি ক �কটিল রাখা আেছ �দখলাম। আমােদর সে ও একটা এেসেছ। সে  চুর িট ব াগ িনেয় আসা

হেয়েছ, কােজই চা খাওয়ায় �কান অসুিবধা �নই। ত ণ জানােলা �য �স িবকােল পাঁউ িট, জ াম বা �জিল, িডম, আলু, ইত ািদ িকেন আনেব।

বলল, আলু ও িডম ভাগ কের কের চারেট �কটিলেত িস  কের িনেত পারেল, জলখাবার, েয়াজেন রােতর খাবােরর সমস াও িমটেব। আমরা

তার এই াব িনেয় ঠা া তামাশা  কের িদলাম।  

িবকাল �বলা পােয় �হঁেট ঘুরবার পেথ সামান  রা া �হঁেটই �দখলাম, রা ার পােশ পরপর �দাকান েলা সব ব । রা া একবাের নশান, এক-

আধজন যুবক যুবতী ছাড়া একটা �লাকও �চােখ পড়ল না। বুঝেত পারিছ আমােদর িমশন-�কটিল 'ই া হেয় িছিল মেনর মাঝাের' হেয়ই �থেক

�গল, ভূিম  হবার সুেযাগ আর �পল না। হাঁটেত হাঁটেত �বশ খািনকটা রা া যাবার পর, একটা �দাকান �খালা �দেখ ঢুেক পড়লাম। সবিকছুই

পাওয়া �গল, যিদও জ ােমর িশিশটা ানীয় �কান তকারেকর �তির ও েয়াজেনর তুলনায় অত  �ছাট, আর িতন বছর আেগর কালেচ রেঙর

এবেড়া-�খবেড়া আলু চি শ টাকা িকেলা। খনার বচেনর কথা মেন পড়ল - যিদ হয় সুজন, �তঁতুল পাতায় ন'জন। আমরা �তা মা  সাতজন, ওই

জ ােমর িশিশেত অসুিবধা হওয়ার কথা �ধােপ িটকেব না। তাই '�নই মামার �চেয় কানা মামাও ভােলা' �ভেব, সবিবছু �কনাকাটা কের জনশূন

রা া িদেয় এক চ র শহর পির মা কের �গ হাউেস িফরলাম।  

িরেসপশেনর আরামদায়ক �বেতর �সাফায় �দখলাম

'চারজন বেস আলাপচািরতায় ব । িনেজেদর ঘের

ঢুকবার আেগ �দখলাম আমােদর পােশর েটা ঘের

�লাক এেসেছ। খাওয়ার জল আনেত িগেয় জানা �গল

আজ হঠাৎ 'চারজন সরকাির আমলা দরকাির কােজ

এেস উপি ত হওয়ায়, রােতর খাবােরর ব ব া

করেতই হে , তাই আমরাও �সই খাবােরর �থেক

িকছু সাদ পাব। তেব �লােকর অভাব, তাই খাবার

�পেত একটু রাত হেত পাের। মেন হল �সই সরকাির

আমলােদর খুঁেজ বার কের একটা চুমু �খেয় আিস।

রােতর খাবােরর ব ব া যখন হেয়ই �গল, তখন সদ

িকেন আনা খাবােরর সদব বহার কের �ফলা উিচৎ।

অ ত পাঁউ িট আর িডম েলার কথা �ভেব

সা েভােজর �তাড়েজাড়  হেয় �গল। কাল

এ েলার েয়াজন নাও হেত পাের। েয়াজন হেল

কালেকর কথা কাল ভাবা যােব। শাে ই �তা বলা

আেছ, িমেজারােম এেনেছন িযিন, খাবার �জাগােবন

িতিন। 

িতন ঘের চারেট �কটিলেত আলু ধুেয়, �খাসা ছািড়েয়,

�ছাটেছাট কের �কেট, িস  করেত �দওয়া হল। িডমও িস  হল। নু্ ন, মিরচ ঁেড়া ও িমি  আমােদর সে ই আেছ। ফেল জ াম মাখােনা িট,

নুন-মিরচ ঁেড়া �দওয়া আলু আর িডমিস  এবং �শষপােত িমি র পর এক রাউ  কিফেসবন কের মহােভাজ সা  হল। ত ণটা �বাকা হেলও

মাথায় বুি  যেথ ই রােখ, আর তাই ও বা ওর পিরবার আমার সবেথেক ি য় মণস ী ও আ ীয়সম। 

িরেসপশন �থেক �ফান না ার িনেয় গািড়র জন  সকােলই �ফান কের �রেখিছলাম। অেনক �চ া অেনক সাধ সাধনার পর, ও া  �থেক �ফান

ধের আমার ব ব  েন জািনেয়িছল স ার সময় �গ হাউেস এেস �দখা করেব। স া অেনক ণ অিত ম কের রাত হেয় যাওয়ায় আবার



�ফান করলাম। অেনক �চ ার পের ও া  দয়া কের �ফান ধরেলও, তার ব ব  পির ার হলনা। পেরর িদন সকােল এেস কথা বলেব বেল

জািনেয় �ফান �কেট িদল। মহা মুশিকল, কাল সকােলই আমােদর গািড় িনেয় �বেরাবার কথা, �শেষ ওর অেপ ায় �থেক একটা �গাটা িদন ন

হেব। আবার িরেসপশন কাউ ােরর �সই ভ েলােকর শরণাপ  হলাম। ভ েলাক আবারও জানােলন বছেরর থম ও �শষ িদনিট এখােন সবাই

উৎসেব �মেত থােক, সম  �দাকানপাট ব  �রেখ আনে  �মেত থােক। এই িদন গািড় পাওয়ায় সমস া �দখা িদেত পাের। আরও খান -এক

�ফান না ার িনেয় �চ া কের িবফল হেয়, �শেষ আবার আেগর �সই �ফান না াের �ফান কের একটু �মজাজ �দিখেয়ই বললাম �য, �স যিদ

আমােদর সােথ �যেত চায়, তাহেল এখনই এেস �দখা কের যাক, তা নাহেল আমরা অন  গািড়র ব ব া কের �নব। উ ের িবড়িবড় কের �স কী

�য বলেলা �বাঝা �গল না। 

কী করা যায় বুঝেত পারিছ না। এই রােজ  ায় সাতািশ শতাংশ অিধবাসী ি ধম�াবল ী। বছেরর �শষ ও থম িদনিট উপেভাগ করার জন  এই

ি ান ধান রােজ  �বেছ �বেছ এই িদনটােত আসা। তার ফল �য এমন উে া হেব �ক জানেতা। আমােদর রােজ  বড়িদন, বষ�েশষ, বা

নববেষ�র িদেন রা াঘাট-�দাকানপাট আেলাকমালায় সি ত হেয় ওেঠ। িবেশষ কের পাক� ি ট বা ওই জাতীয় রা ায় �তা সারা রাত �লােকর

িভড় উপেচ পেড়। আমরা বাঙািল অি ানরাও সােহব-�মম �সেজ, বািড়েত তালা লািগেয়, ি ান ধান এলাকায় বড়িদন বা নববষ� পালন

করেত যাই। িক  এরা এই িদন িলেত সম িকছু ব  �রেখ, পিরবােরর সে  িনেজর িনেজর বািড়েত আনে  �মেত ওেঠ। আমােদর এই রােজ

বড় �কান রাজৈনিতক দেলর ডাকা বাংলা বে ও রা াঘাট এত ফাঁকা থােক না, সম  �দাকানপাট এইভােব ব  থােক না। 

যাইেহাক ভু যী র অসীম দয়া ও ক ণায়, আরও �বশ িকছু ণ পের 'িকমা' নােম বছর ি েশর একজন এেস হািজর হল। জানাল �য আজ ও

আগামীকাল তােদর উৎসব, তাই আমরা পর  �গেল তার পে  সুিবধা হয়। আজ ও আগামীকাল গািড় বা াইভার পাওয়া ায় অস ব। আমরা

তােক জানালাম �য আমােদর হােত সময় খুব কম, কােজই 'িদন আইজেল বেস থাকা �কানও মেতই স ব নয়। কােজই �স যিদ আমােদর

ই ামত িমেজারােমর জায়গা েলা �দখােত িনেয় �যেত চায়, তাহেল কাল সকােল গািড় িনেয় আসুক, তা না হেল আমরা অন  গািড়র সে  চেল

যাওয়ার ব ব া কের �নব। এই এক �বলােতই বুঝেত �পেরিছ, আমােদর মেতা পাগল ছাড়া িমেজারােম টুির  িবেশষ একটা আেস না। এখেনা

পয�  আমােদর �তা একজনও �চােখ পেড় িন। আমােদর িত দয়া বা সাহােয র হাত বাড়ােনা, না খে র হাতছাড়া হওয়ার ভেয় জািন না, �স

আমােদর ই ানুযায়ী িমেজারােমর জায়গা েলা ঘুিরেয় �দখাবার জন  দরদ র কের ভাড়া িঠক কের, কাল সকােল টাটা সুেমা িনেয় আসেব কথা

িদেয় চেল �গল। 

রােত মহামান  সরকাির আমলােদর সােথ িট তরকাির �খেয়, রা ায় একটু পায়চাির কের ঘের িফরলাম। আমােদর পােশর ঘেরই এক

ভ েলাক উেঠেছন। উিন বাঙািল, তাই িনেজই ঘর �থেক �বিরেয় এেস আলাপ করেলন। জানা �গল িতিন �ক ীয় সরকােরর অিত উ পদ

কম�চারী। সরকাির কােজ এখােন ায়ই আসেত হয়। এখান �থেক ওঁেক িমেজারােমর িবিভ  জায়গায় �যেত হেব। আমরা মায়ানমার-এ হাট� �লক

�দখেত যাব েন িতিন জানােলন �য, একবার কলকাতা �থেক আসা তাঁর আ ীয় ও ব ুবা বেদর িতিন হাট� �লক �দখােত িনেয় �গিছেলন। িতিন

সে  থাকায় তােদর সীমাে র ওপাের িনেয় �যেত �কানও অসুিবধা হয় িন। আেগ জানেল িতিন আমােদর হাট� �লেক যাবার ব ব া কের িদেতন,

িক  তাঁর হােত এখন আর �সই সময় �নই। আমরা অবাক হেয় িজ াসা করলাম, বই-এ পেড়িছ �য হাট� �লক �দখার জন  মায়ানমাের ঢুকেত

�কানও িভসা পাসেপােট�র েয়াজন হয় না। িতিন বলেলন এটা সবার জন  নয়। আমােদর সাহায  করেত না পারার জন  িতিন আর একবার ঃখ

কাশ কের বলেলন— �দখুন �চ া কের। �য যার ঘের চেল �গলাম। িমেজারােম সুরাপান ও সুরা িব য় িনিষ  হেলও, এই ব াপাের �য কড়াকিড়

জরােট �দেখিছ, তার িছেটেফাঁটাও এখােন ল  কির িন। রা ার পােশ, এমনকী আমােদর �গ হাউেসর আনােচকানােচ সুরার খািল �বাতেলর

সংখ াই তার সা  বহন কের। আজ বষ�পূিত�র উৎসেবর যা নমুনা �দখলাম, আগামীকাল সু  অব ায় িকমা সােহব আসেল হয়। আে  আে

রাত বাড়েছ। িনঃশ  �গ হাউেসর ব ালকিনেত �চয়ার িনেয় বেস দূেরর অ কাের নানা রেঙর আেলার মালা �দখিছ। রাত বারটা বাজেতই 

হেলা আতসবািজ ালােনা। ালােনা বললাম ফাটােনা নয়, কারণ এরা আমােদর মেতা শ বািজ ফািটেয় সকলেক ক  িদেয় আন  উপেভাগ

করার মেতা এখনও হেয় উঠেত পাের িন।  

সকাল সকাল চা �খেয় �তির হেয় িকমা চে র আসার অেপ ায় বেস রইলাম। আজ ওর সে  �রইক যাব। �ফরার পেথ আইজল শহেরর ব

যা যা আেছ �দেখ এখােনই িফের আসা। খুব �বিশ ণ অেপ া করেত হেলা না, িকমা তার টাটা সুেমা িনেয় উপি ত হল। আমরা আর এতটুকু

সময় ন  না কের �বিরেয় পড়লাম। আইজল �থেক �রইক-এর র  উনি শ িকেলািমটার মেতা। িকমা জানােলা �রইক �পৗঁছেত ঘ াখােনক

মেতা সময় লাগেব। 

সু র সবুজ জ ল ও �ঝােপেঘরা রা া িদেয়

আমােদর গািড় একসময় মািমট �জলার �রইক

এেস �পৗঁছল। �রইক-এর উ তা পাঁচ হাজার ফুেটর

মেতা। িমেজারােমর �কান অ েলর উ তাই খুব

একটা �বিশ নয়, সেব�া  শৃে র উ তা মা  সাত

হাজার ইশত প াশ ফুট। নািতশীেতা  অ ল

কথাটা ভূেগাল বইেত পড়তাম, এখােন এেস মালুম

হল নািতশীেতা  কােক বেল। কী আরামদায়ক

জায়গা �বাঝােত পারেবা না। েনিছলাম �রইক

একিট �হিরেটজ িভেলজ। �ছাট �ছাট কুঁেড়ঘর িদেয়

�ঘরা ামিট সিত ই ভারী সু র। বড় বা আধুিনক

াপত  িবেশষ �চােখ পড়ল না। এখােন িবিভ

উপজািতর বাস ান ও তােদর ব বহায� িজিনস

িমেজারাম পয�টন িবভােগর ত াবধােন সংর ণ

করা আেছ। �গাটা রাজ টার ায় সম টাই এখনও

সবুজ জ ল ও �ঝাপঝােড় পিরপূণ�। াভািবক ভােব

�রইক ামিটেতও ঘন সবুেজর াধান  ল  করা

যায়। একটা � িডয়াম �দখেত �পলাম। পির ার

আকাশ থাকেল এখান �থেক বাংলােদেশর িকছুটা

�দখা যায়। তেব এই কুঁেড়ঘেরর সা ােজ  �চাখধাঁধােনা কােফেটিরয়াটা �দখেল সিত ই অবাক হেত হয়। অেনক ণ সময় �রইক-এ কাটালাম।

পােয় �হঁেট বনজ ল �পিরেয় অেনকটা পাহািড় রা া �ভেঙ �বশ উঁচু একটা জায়গায় �গলাম। এখান �থেক চািরিদেকর ব দূর পয�  �দখা যায়।

িফের এেস কােফেটিরয়ায় ঢুকলাম। ঝাঁ চকচেক কােফেটিরয়ায় অড�ার িদেল খাবার �তির কের �দেব। সামান  চাউ করেত চাউেয়র দােমর

মেতাই অেনক �বিশ সময় িনল। একজনও পয�টক �চােখ পড়ল না। এখােন সারা বছের ক'জন পয�টক �বড়ােত আেসন সে হ। ানীয় মানুষেদর

এই কােফেটিরয়ায় খাওয়ার মতা বা ভাব, �কােনাটাই আেছ বেল �তা মেন হেলা না, অথচ এটােক কী পির ার পির  কের �রেখেছ �দেখ

�শখা উিচত। এবার �ফরার পালা। আজই আমােদর আইজল শহরটা ঘুের �দখার কথা। �রইকেক সারা জীবেনর মেতা িবদায় জািনেয়, আইজল

শহেরর উে েশ  আমরা গািড়েত এেস বসলাম। 

আইজল-এ �দখার মেতা িবেশষ িকছু আেছ বেল �তা মেন হল না। আর পাঁচটা পাহািড় শহেরর মেতাই। তেব আমরা �যেহতু না �জেন এক অ ুত

সমেয় এখােন এেস উপি ত হেয়িছ, তার �খসারত �তা আমােদর িদেতই হেব। এ �যন এক জনি য় �মগা িসিরয়াল �দখার সময় অযািচত ভােব

গৃহ  বািড়েত উপি ত হওয়ার মেতা অব া। আমােদর িনেয় কােরা মাথাব থা �নই। অিধকাংশ �দাকানপাট ব , অথবা িনেজেদর িনেয় ব ।

আমরা অনাহূেতর মেতা গািড় িনেয় শহেরর িবিভ  াে  িকমার সে  ঘুরলাম। িকমা-ই আমােদর বড় বাজার এবং অন ান  জায়গা ঘুিরেয় ঘুিরেয়



�দখাল। স ার পর িনিব�ে  �গ হাউেস িফের এলাম। আগামীকাল আমরা চামফাই চেল যাব। যাবার পেথ টামিডল �লক �দেখ যাওয়ার কথা।

িকমার কথানুযায়ী দূর  অেনকটাই এবং রা ার অব াও খুব একটা সুিবধার নয়, তাই ওেক আগামীকাল খুব �ভাের আসার কথা বেল িবদায়

িদলাম। রােত আমােদর জন  িট তরকাির ও িডমভাজার ব ব া হেয়েছ �দেখ িনি  হলাম। 

�বশ সকাল সকাল �শষবােরর মেতা �কটিল ব বহার

কের চা ও সে  আনা টুকটাক খাবার �খেয়

�গ হাউেসর িবল িমিটেয় �তির হেয়, িকমার আগমেনর

অেপ ায় বেস রইলাম। �দখেত �দখেত একটু �বলা

হেয় �গল, িক  িকমা সােহেবর �দখা িমলল না। রা া

ধের �বশ খািনকটা ঘুের এলাম, ােন ােন বনেভাজেন

যাওয়ার িত �চােখ পড়ল। আজ যিদও উৎসেবর

সমাি  ঘটা উিচত, িক  �রশ এখনও কােটিন

�দখলাম। ডানপাশ িদেয় �গ হাউেসর িপছন িদেক

যাওয়া যায়। স বত �সখােন কম�চারীরা থােক।

�গ হাউেসর চারতলার বারা ায় দাঁিড়েয় �দখলাম

একটা ম াটােডার জাতীয় গািড় এেস আমােদর ঘেরর

িঠক সামেনর �খালা চ রটায় দাঁড়াল। গািড় �থেক '-

চারজন �নেম গািড়র িপছেনর ডালা খুেল �রেখ, ওই

রা া িদেয় �গ হাউেসর িপছনিদেক চেল �গল। �বশ

িকছু ণ পের �দখলাম জনা আট-দশ �লাক একটা

সাদাও নয় �গালািপও নয় রেঙর তাগড়া েয়ারেক দিড়

িদেয় �বঁেধ তার ই ার িব ে  টানেত টানেত গািড়র

কােছ িনেয় আসেছ। েয়ারটা সব�শি  িদেয় ও ভীষণ

রকম িচৎকার কের এই অন ায় অত াচােরর িতবাদ জানাে । আর পাঁচটা ন ায  িতবােদর মেতা এটাও �ধােপ িটকেলা না। �যমন ভােব �কান

�পা  বা ওই জাতীয় িকছুেক, যােত পেড় না যায় বেল চািরিদক িদেয় �টেন বাঁধা হয়, তােকও গািড়টার কােছ টানেত টানেত িনেয় এেস ওই

ভােব চািরিদক িদেয় শ  দিড় িদেয় �টেন বাঁধা হল। এবার একজন একটা ব ুক িনেয় এেস িকছুটা দূর �থেক এক িলেত তার িতবাদ

িচরিদেনর মেতা  কের িদল। এেতাটা রা া মরা েয়ার বেয় আনার ক  লাঘব করেতই �বাধহয়, এই ব ব া। এবার দিড়র বাঁধন খুেল

অেনক �লােক �বশ পির ম কেরই তােক ফাঁকা ম াটােডাের ইেয় িদেয়, িনেজরা গািড়েত উেঠ চেল �গল। পের নলাম ওরা দূের �কাথাও

িপকিনক করেত যাে । বািক �লােকরা �সখােন আেগই চেল �গেছ। সবাই মেনর আনে  চেল �গল, ধু িকমা চে র আগমেনর অেপ ায়

িনজ�ন পুরীেত আমরা সাতজন বেস আিছ।  

�শেষরও �তা একটা �শষ থােক, অবেশেষ তী ার অবসান ঘিটেয় আমােদর িকমা সােহব গািড় িনেয় এেস হািজর হেলন। আমােদর �কানও

কথা বলার আেগই �স আমােদর আ  কের বলল, �কান অসুিবধা �নই, আমরা টামিডল �লক �দেখ �ফরার পেথ লা  কের �সাজা চামফাই

চেল যাব। ও �য দয়া কের উৎসেবর আন  �ছেড় এেসেছ, এটাইেতা সবেথেক বড় পাওয়া, সুিবেধও বলা �যেত পাের। কােজই এরপর

অসুিবধার �কান বদ গে র  আসেতই পাের না। রা ায় �কাথায় খাব জািন না, রাজধানী শহর আইজেলরই এই অব া, মাঝপেথ �ছাট

জায়গায় কী পাওয়া যােব, আেদৗ পাওয়া যােব িকনা, ভু যী ই জােনন। সে  অবশ  কেনা খাবার যেথ ই আেছ। �ভেব লাভ �নই, "পেড়িছ

িকমার (�মাগেলর) হােত, খানা �খেত হেব সােথ।" মালপ  গািড়েত বাঁধাছাঁদা কের যী  যী  কের, এখান �থেক পঁচািশ িকেলািমটার (�কাথাও

আবার �দখলাম ৬৪ িকিম) দূেরর টামিডল �লক হেয় আমােদর চামফাই যা া  হল। 

 

িনম�ল আকাশ, আবহাওয়াও খুবই আরাম দ,

সবেথেক বড় কথা ানীয়েদর উৎসব ও

আমােদর ি ার িদন �শষ। আমরা �যমন

এক রােতর কালীপুেজা পাঁচ-সাত িদন ধের

মহানে  পালন কির, ওরা �বাধহয় এখনও

আমােদর মেতা অত চালাক হেয় উঠেত পাের

িন। পােশ সবুজ পাহািড় রা া ধের আমােদর

গািড় এিগেয় যাে । আইজল �থেক চামফাই-

এর দূর  একেশা চুরান ই িকেলািমটার, িক

আমরা চামফাই যাওয়ার পেথ থেম ায়

পঁচািশ িকেলািমটার দূেরর টামিডল �লক �দেখ

তেব চামফাই যাব। েটা জায়গা একই পেথ

পেড় িকনা, বা এর জন  অিতির  কত

িকেলািমটার পথ পািড় িদেত হেব িকমার কথায়

পির ার হল না।  

অেনকটা পথ পািড় িদেয় এেস একটা �দাকান

�থেক িকছু ফল িকেন িনেয়, পােশর চা-কাম

� শনাির �দাকান �থেক চা �খেয়, িকছু �কক,

িব ুট, জেলর �বাতল ইত ািদ �কনা হল। েটা

�দাকােনই মিহলা িবে তা। আমরা �দাকান �ছেড় চেল আসার সময় মিহলািট একটু �হেস বলেলন, '�কলবা।' এখােন �বশ ভাষা সমস া আেছ,

ওেদর উ ারণও অ ুত, তাই '�কলবা' েন আমরা িনেজেদর মেধ  একটু হাসাহািস করলাম। আমরা বাঙািলরা আজকাল মারেবা বা হার

করেবা কথাটা বলা ায় �ছেড়ই িদেয়িছ, হয়েতা ভুেলই �গিছ। তার পিরবেত� এখন �য শ িট ব বহার কির, তার সােথ মিহলার '�কলবা'র এত

িমল, �য আমরা মিহলািট কী বলেত চাইেছন বুঝেত না �পের, িনঘ�াত �সই িবখ াত শ িট বলেছন বেল িনেজেদর মেধ  িনেজেদর ভাষায় ঠা া

তামাশা করলাম। মিহলািট �বাধহয় বুঝেত পারেলন �য আমরা তাঁর কথার অথ� বুঝেত পািরিন, তাই িতিন িনেজই বুিঝেয় িদেলন �য �কলবা-র

অথ� ধন বাদ। 

একটা জায়গায় এেস রা া �থেক একটু ওপের একটা �হােটল �দিখেয় িকমা আমােদর জানােলা �য িফের আসার পেথ এখােনই পুেরর খাবার

�খেয় �নওয়ার কথা বেল আসেত। গািড় �থেক �নেম উপের িগেয় নশান �হােটেল কােরা �দখা পাওয়া �গল না। �বশ কেয়কবার ডাকাডািকর পর

একজন এেস জানােলা �য �লােকর অভাব, তাই খাবােরর ব ব া করা যােব না। তােক একবার অনুেরাধ করলাম ধু চাপািট আর একটা সবিজ

বািনেয় �দবার জন । িক  ভী  তার পূব�পু ষ িছেলন কী না জািন না, তেব �স �তমনই িত া কের বেস রইল, চাপািট �স বানােব না, বানােব

না, বানােব না। অগত া হাল �ছেড় গািড়েত িফের এলাম। 

একসময় মূল রা া �থেক বাঁ িদেক �বঁেক আমরা টামিডল �লক দশ�েন এিগেয় চললাম, এবং টামিডল �লেকর েবশ ােরর সামেন এেস



উপি ত হলাম। আরও �বশ িকছুটা পথ এেস �লেকর পােড় হািজর হওয়া �গল। বাঁপােশ একটা গােছ �বাড� লাগােনা। �বাড�িট আদ া  ইংেরিজ

হরেফ �লখা হেলও, ব ব  �বাঝার উপায় �নই। এখন পয�  যতটুকু ঘুরলাম, ায় �কানও �লখারই মেম�া ার করেত পািরিন, যিদও সব� ই

ইংেরিজ হরেফ �লখা। থম থম ইংেরিজ শে  িনেজর পাি ত  �দেখ িনেজরই ল া করেব, মা কালীর িদিব  বলিছ আমারও কেরিছল। দশটা

শে র �কানও বােক র অ ত সােড় ন'টার অথ� জািন না। �কানও কােল েনিছ বেলও মেন করেত পাির না। এখােন তবু আমরা আসেবা বেলই

�বাধহয়, �বােড�র একবাের নীেচ অেপ াকৃত �ছাট হরেফ হেলও "INCHARGE, TAMDIL FISH SEED FARM" কথাটা �লখা

হেয়েছ। ওঃ! কী �য আন  �পলাম, �বাঝােত পারেবা না। িনেজেক �কমন সােহব সােহব মেন হে । পাঁচটা শে র পাঁচটার অথ�ই আিম জািন,

এিক কম কথা। কৃত তায় ফােম�র ইনচাজ�েক মেন মেন একটা �ছা  কের ণাম ঠুেক িদলাম।  

 

�লকিট খুবই সু র ও বড়, যিদও জেলর রঙ �মােটই

নীল নয়, বরং একটু সবেজেট, পুকুেরর জেলর মেতা।

�লকিট "�লক অফ মা াড�" নােমও পিরিচত। এক

ামী- ীর চাষ-আবােদর উপাখ ান, িক  এত বলেত

�গেল পাঠক-পািঠকার �ধয�চু িত হেত পাের, তাই

ই া থাকেলও �সই সে  আর �গলাম না। তেব

এখােন এেস কতৃ�পে র সে  কথা বেল জানলাম,

এই �লকিট �থেক আইজেলর দূর  একেশা দশ

িকেলািমটার। সবেথেক কােছর শহর, মা  ছয়

িকেলািমটার দূেরর সাইতুয়াল।  

�দখলাম দেল দেল �লাক �লেকর পােড় বনেভাজন

করেত এেসেছ। রীিতমত জমজমাট িভড়। সব দেলর

সামেনই কােঠর আ েন রা া হে । আমার একটু

�বিশ চা খাওয়ার বদভ াস আেছ। চারিদক ঘুেরও

একটা �দাকান �চােখ পড়ল না। �শেষ পাশ িদেয়

যাবার সময় েত ক দেলর হাঁিড়-�ডকিচর িদেক

শকুেনর দৃি  বুিলেয়ও, একটা চা বা কিফর পা

নজের পড়ল না। বড় বড় পাে  ধু েয়ােরর মাংস

রা া হেয়েছ বা হে । �দখেল খাওয়ার বৃি  হেব

না। আমােদর িকমা সােহবেক �দখলাম এর, ওর, তার পা  �থেক িদিব  মাংস তুেল মুেখ �ফলেছ। �লেকর এক াে  একটা �ছা  পাক� আেছ।

মােঝ একটা �ছা  ান করার জায়গা। �সখােন বা ােদর সে  বড়েদরও জলেকিল করেত �দখলাম। হয়েতা বা ার বাবা-কাকা হেব। তেব

পাক�িট �বশ পির ার পির । �লেকর জেল ও পােড় অ ুত �দখেত হাঁেসর �দখাও পাওয়া �গল। �লকিট যেথ  বড় হেলও, তার আয়তন জানার

�কান সুেযাগ �পলাম না। হয়েতা �কানও �বােড� ইংেরিজ হরেফ �লখা আেছ, ধু শে র অথ� না �বাঝার জন  অজানাই রেয় �গল। আরও �বশ

িকছু ণ এখােন কািটেয় �ফরার জন  ত হলাম। এখান �থেক চামফাই সিত ই কতটা পথ, িকমা বা ভু যী , অথবা জেনই জােনন। তেব

�জার িদেয় �স কথাও �বাধহয় বলা যায় না। 

�লেকর বাইের এেস চামফাই-এর উে েশ  যা া করলাম। সে  আনা �কক, িব ুট, কলা, টক আেপল, ডাল ভাজা, বাদাম ভাজা, ইত ািদ িদেয়

লা  �সের এিগেয় �গলাম। িকমার হয়েতা �বশ অসুিবধাই হল, আমরা এখােন �বাধহয় এটাই াভািবক বেল �মেন িনেত বাধ  হলাম। �গট

�পিরেয় বড় রা ায় পড়লাম। একসময় আসার সমেয়র �সই খাবােরর �দাকােনর পাশ িদেয় �গেলও আর নতুন কের অনুেরাধ করলাম না।

�দাকানদােরর "�য চাপািট কের ক ক, আিম চাপািট করব না মা" �গােছর �গাঁ �দেখ সময় ন  করেত আর ই া হল না। পির ার রা া - কৃিত

সব� ই তার িনেজর �খয়ােল, াণীকুেলর ােথ�, পৃিথবীটােক সািজেয় িদেয়েছন, আমরাই �খাদার উপর �খাদকাির কের �সই সব ন  কের

িনেজেদর িবপদ �ডেক এেনিছ। িমেজারােম �দখলাম খুব েয়াজন ছাড়া কৃিতর ওপর হাত �দওয়া হয় িন। এ পথটার অেনকটা রা াও �বাধহয়

এই একই কারেণ িকছু করা হয় িন। �বশ খািনকটা পথ �পিরেয় িকমা একটা �দাকােনর সামেন দাঁড় করােলা। িকমা ও আমরা এখােন িকছু �খেয়

িনলাম। �দাকানদােরর কথায় জানেত পারলাম, খাদ ব িট আলুর পেরাটা। যাইেহাক �পেট �তা িকছু পড়ল। �কক-িব ুট আর কত খাওয়া যায়।

আমরা �খেলও, িকমা পারেব না। 

আঁকাবাঁকা পথ ধের, মােঝমােঝ গািড় দাঁড় কিরেয় রা ায় �নেম একটু হাত-পা �খিলেয়, একসময় বড় রা া �থেক �বঁেক চামফাই টু ির  লেজ

এেস উপি ত হলাম।

(আগামী সংখ±ায় সমাপ±)



 

~ িমেজারােমর আরও ছিব ~

অবসর া  রা ায়  ব াে র অিফসার সুবীর কুমার রােয়র �নশা মণ ও �লখােলিখ। ১৯৭৯ সােল থম � িকং —

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

�সখান �থেক িফের, থম কাগজ কলম িনেয় িলখেত বসা। �সই মণ কািহিন িতন দশক পের 'আমােদর ছুিট' পি কায়

কােশর মারফত থম প পি কায় �লখা । এখন মণ কািহিন ছাড়াও গ , রম  রচনা, ৃিতকথা নানা ধরেণর

�লখােলিখ করেছন িবিভ  জায়গায়।
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ম±াে.লার �দশ সাউথ আিÆকায়

Ìাবণী ব±ানাজ�ী

 

~ সাউথ আিÆকার আরও ছিব ~

ব িদন ধেরই সাউথ আি কা যাওয়ার একটা বাসনা িছল। িকছুিদন আেগ আেমিরকার একিট িব িবদ ালেয়র সে  �সখােন যাওয়ার একটা

সুেযাগ ঘেট �গল, �সটা হাতছাড়া করলাম না।  

� েন �যেত �যেত ভাবিছলাম, এক অ ুত �দশ এই সাউথ আি কা - �য �দেশ িতনিট রাজধানী আবার �লাকজনও নািক এগােরাটা ভাষায় কথা

বেল। আি কােত অবি ত হেয়ও এখােন সাদা-কােলা-বাদামী, িহ ু-মুসলমান-ি ান সবাই িদিব  িমেলিমেশ একসে  থােক অথচ �ক বলেব

মা  পঁিচশ বছর আেগও এ �দশিটর িছল এক স ূণ� িভ  প। যিদও মহা া গা ীর এ �দেশ একুশ বছর বাস ও জািতর জনক �নলসন

ম াে লার কল ােণ সাউথ আি কার ইিতহাস আজ অেনেকরই জানা। তবুও �সিটেক সংে েপ আর একবার ঝািলেয় িনেত িত কী? তাহেল

আসুন � েন �স �দেশ �পৗঁছােনার আেগই �স কাজটা �সের �ফিল। 

পি মিদক িদেয় ভারতবষ� যাওয়ার রা া খুঁজেত িগেয় 'কল াস' �চা েশা িবরান ই-এ এেকবাের আেমিরকার মত একিট নতুন মহােদশই

আিব ার কের �ফলেলন। তখন সব ইউেরািপয়ানেদর ল  িছল ভারতবষ�। তাহেল মশলার ব বসা কেরই রাতারািত বড়েলাক হওয়া যােব! তাই

কল ােসর �দখােদিখ মা  পাঁচ বছেরর মেধ  প ু�গীজ নািবক ভাে া-ডা-গামারও ধারণা হেয় �গল িতিনও আি কা �থেক ভারতবষ� যাওয়ার

একিট পথ বার কের িনেত পারেবন। আি কার উপকূল ধের ধের চলেত চলেত এেকবাের দি ণ াে  আজেকর �কপটাউন অ লিট ঘুের

একসময় িতিন �কিনয়ােত �পৗঁেছ যান। �সখােনই 'আহেমদ ইবন মিজদ' নােম এক নািবক ওঁেক ভারতবষ� যাওয়ার সিঠক পথিট �দিখেয় �দয়।

ভারতবেষ�র ব  আর মশলা ইউেরােপ �বেচ ভাে া-ডা-গামা এতটাই লাভবান হেয়িছেলন �য তার পর �থেক �সই একই রা া ধের দেল দেল

ইউেরাপীয়ান ভারতবেষ� আসেত  কের। বলাবা ল  তখনও শট�কাট করার জন  মানুষ িনিম�ত 'সুেয়জ' ক ানােলর জ  হয়িন তাই এই সুদীঘ�

পেথ নতুন কের রসদ �তালার জন  মাঝপেথ সাউথ আি কার �কপটাউন জায়গািটেক �বেছ িনত নািবেকরা। খাবার জাহােজ তুলেত �গেল �সই

জায়গায় চাষ-আবাদ করাটা আবশ ক। অতএব �সই সুেযােগ হল া  �থেক ব  কৃষক �সখােন িগেয় উপি ত হয়। আজ আমরা তােদর বিল

�বায়ারস অথ�াৎ ডাচ ভাষায় কৃষক। 

আজেকর '�কপটাউন' জায়গািট িছল ানীয় উপজািত '�খাশা'�দর বাস ান। ব ুেকর সামেন তীর ধনুেকর দাঁড়ােনা স ব নয় তাই ডাচরা অিত

সহেজই তােদর হািরেয়, হােতপােয় িশকল লািগেয় এই কােলা মানুষ িলেক িচরকােলর তের দাস বািনেয় �দয়। সাদারা এেদরেক গ েভড়ার

পয�ােয়ই মেন করত িকংবা তারও অধম। '�খাশা' বা ানীয় 'বু শম ান'�দর তাক কের িল করার জন  লাইেস  পাওয়া �যত কারণ � তা েদর

কােছ িসংহ িশকােরর মত এটাও িছল দা ণ � াট�স। �নলসন ম াে লা ও টুটু-ও এই �খাশােদরই একজন িছেলন। ডাচেদর পর িকছু ফরাসী ও

জাম�ানরাও এেস এ �দশিটেক পাকাপািকভােব িনেজেদর বাস ান কের �নয়।  

আঠােরােশা পেনেরা সােল াে র সে  ইংল াে র যু চলাকালীন চােল ভুল কের ডাচরা ইংেরজেদর বদেল াে র �নেপািলয়ানেকই সােপাট�

কের বেস। তারা �ভেবিছল �নেপািলয়ােনর বািহনীেক কখনওই ি িটশরা হারােত স ম হেব না। এর ফল িক  হল বড় সাংঘািতক। অথ�াৎ

�নেপািলয়ানেক পরা  করার পরপরই এেদর শােয় া করেত ইংেরজরা এেস সাউথ আি কার ডাচ অধু িষত জায়গা িল ায় রাতারািতই দখল

কের িনল। ডাচরা না বুঝেতা ইংেরজেদর ভাষা, না তােদর আইন কানুন। তােত আবার আঠারেশা �তি শ সােল ইংেরজরা তােদর সব কেলািন

�থেক দাস  থা তুেল �দওয়ায় ডাচরা বাধ  হেয় সব লটবহর ও �খাশা দাসেদর িনেয় নতুন বাস ােনর �খাঁেজ উ র িদেক হাঁটা �দয়। ইিতহােস

যার নাম '� ট � ক।' আমরা �য � িকং করেত যাওয়া বিল �সিট এই ডাচ শ  �থেকই এেসেছ যার মােন 'টু  ােভল।' উ েরর এই জায়গা িল

িছল ানীয় 'জুলু' উপজািতেদর বাস। িকছু িদেনর মেধ ই ডাচরা ায় হাজার িতেনক জুলুেক ব ুেকর ঘােয় খতম কের ও বাদবািকেদর দাস

বািনেয় তােদর জায়গােতই পাকাপািকভােব বসিত াপন কর। এই ভােবই আজেকর সাউথ আি কার দি ণিদক ি িটশ ও উ রিট ডাচেদর মেধ

ভাগাভািগ হেয় �গল।  

"I contend that we (The English) are the first race in the world and the more of the world we
inhab it, the better it is for the human race." ইংিলশম ানেদর এই অহংকারই িক  অেনক � ে  তােদর ণ হেয়

দাঁিড়েয়িছল আর �সই মান রাখেত তারা অেনক ভােলা কাজও কেরিছেলন। আজও পৃিথবীর �মধাবী �ছেলেমেয়েদর ি েত অ েফাড� পড়ার জন

�য িবখ াত '�রাডস' লারিশপিট �দওয়া হয় �সিট এনারই অবদান। আজেকর িজ াবুেয় �দশিটও ওঁর নােমই িছল তখন তােক বলা হত

'�রােডিশয়া'। এই অহংকােরর �জােরই �রাডস িঠক কের �ফলেলন ইিজ  �তা ি িটশ কেলািন আেছ তাই এেকবাের দি েণর �কপটাউইন �থেক

উ ের ইিজ  পয�  �সাজাসুিজ � ন লাইন �টেন িদেত পারেলই �ক াফেত, তাহেল মিধ খােনর সব জায়গাই ি িটশেদর হােত চেল আসেব।

অগত া ডাচরা আর সহ  করেত না �পের ি িটশেদর িব ে  যু  �ঘাষণা করেত বাধ  হয়, থেম �বায়ােরর যুে  িজতেত পারেলও ি তীয় যুে

তারা ি িটশেদর কােছ �হের যায়। অবেশেষ উিনশেশা ই সােল ডাচরা ি িটশেদর সে  শাি  াপনা কের িট � তা  স দায় একসে

িমেলিমেশই এেদেশ রাজ  করেত থােক।  

কৃ া েদর অব া িক  �য িতিমের িছল �সই িতিমেরই উপর  উিনশেশা আটচি শ সােল তার সে  �যাগ হল অ াপারটহাইেটর যােক বেল

অ াপারেট । সাদা ও কােলােদর জায়গা স ূণ� আলাদা হেয় �গল। তারা এক বােস চড়েত পারেব না এমন িক এক সীিবচ বা ুল �র ুেরে ও

ঢুকেত পারেব না। এর িতবােদ �য কৃ া রা �সা ার হেয় উেঠিছেলন তােদর মেধ  িছেলন '�নলসন ম াে লা', 'টমেবা', 'িসসুলু' ও

'�সাবুেকােয়'র মত �লাকজন যারা একে  বেল উেঠিছেলন - 'There is only one race, The human race'। �রােভিনয়া ায়ােলর

পর এেদর ায় সবাইেকই ীপা র অথ�াৎ �কপটাউেনর কােছ রেবন আইল াে  চালান কের �দওয়া হয়। দীঘ� সাতাশ বছর স ম কারাদে র

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ�
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মেধ  এই রেবন আইল াে ই ম াে লা আঠােরা

বছর কািটেয়িছেলন। অবেশেষ আ জ�ািতক

চােপ পেড় ও এেদেশর � িসেড  িড ােক�র

সহায়তায় উিননেশা ন ই সােল ম াে লা মুি

পান ও িতরান ই সােল এনােদর জনেকই

যু ভােব �নােবল শাি  পুর ার �দওয়া হয়।  

াধীনতা হােত আসার পরও এত বছেরর

অমানুিষক অত াচােরর বদলা িনেত কৃ া রা �য

�ধেয় আেসিন তার ধান কারণ ধু ম াে লার

শাি র বাণী নয়, তার সে  আর একজনও �যাগ

িদেয়িছেলন িতিন হেলন আচ�িবশপ '�ডসম

টুটু'। �য ভােবই �হাক �লাকজনেক �বাঝােত

স ম হেয়িছেলন - না রে র বদেল র  নয়,

শ েদর মা কের তােদর িদেক ব ুে র হাত

বািড়েয় দাও। ম াে লা বেলিছেলন – "If you
want to make peace with your
enemy you have to work with
your enemy. Then he becomes
your partner" উিননেশা চুরান ই সােল কৃ া রা থম �ভাটািধকার �পেয় ম াে লােকই � িসেডে র পেদ বসায় আর তার পাঁচ বছর পর

িতিন িনেজই �স পদ �থেক সের যান। হাজার �তেরা সােলর িডেস ের �নলসন ম াে লার মৃতু  হয়। তাঁর �লখা 'লং ওয়াক টু  ি ডম' বইিট

আজ পৃিথবী িবখ াত।  

জানলার িদেক তািকেয় মেন হে  আমােদর � নযা াও ায় �শষ হবার মুেখ। �জাহানসবােগ� �নেম কা মস-এর ঝােমলা িমিটেয় �ফেলই আর

একিট � েন কের �সাজা রওনা হলাম �কপ টাউেনর িদেক। কথােতই আেছ অ িবদ া ভয় রী। এয়ারেপােট� �নেম বুেক ব াজ লাগােনা িট

�মেয়েক �দেখ তােদর ভাষােতই স াষণ কের বললাম 'মেলা' অথ�াৎ হ ােলা। এই শ িট জানার একিট সুিবধা হল ধু হ ােলা নয়, এিট সু ভাত

�থেক ভরাি  সব � ে ই েয়াগ করা যায়। ইংেরজেদর মত বারবার ঘিড়র িদেক তািকেয় কখনও ড মিন�ং বা কখনও ড আফটারনুেনর

ঝােমলায় পড়েত হয় না। �মেয় িট আমার ভুল সংেশাধন কের বলল একজনেক স াষণ করেল বলেব 'মেলা' িক  আমরা এেকর অিধক আিছ

তাই �তামােক বলেত হেব 'মেলােয়িন।' একজনেক �কমন আছ িজ াসা করেল বলব 'উনজািন' আর এেকর অিধক হেলই �সিট হেয় যােব

'িননজািন।' এই ভাষায় ইেয়র �কান ান �নই অথ�াৎ এেকর অিধক হেলই �সিট ব । এই ইতািলয়ানেদর মেতা 'িনিন' ঝংকার িল হয়েতা কােন

মধুরই �ঠকত যিদ না তার সে  এই অ ুত ি ক ি ক শ িল যু  হত। এইভােব কথা বলার কারণ, একসময় �খাশারা িছল িশকারীর জাত

তাই এই অ ুত শ িল নেল জােনায়াররা সেচতন হত না, ভাবেতা তােদরই জাতভাইরা আেশ পােশ ঘুরেছ �সই কারেণ িশকার ধরেত সুিবধা

হত। সােধ িক ডাচরা এেদর নাম িদেয়িছল 'হেটনটট!' িজভ উি েয় সারা ণই �যন মুখ িদেয় �ঘাড়ার খুেরর মত আওয়াজ কের যাে । 

�বলা িতনেটর আেগ �হােটেলর ঘর �তির হেবনা

বেল বাস াইভার আমােদর সারা �কপটাউনই

�ঘারােত  করল। চারিদেক পাহাড়, রা ার

ধাের তালগােছর সাির, সমু  ও সাজােনা

বািড়ঘর িনেয় এিট এককথায় ভাির সু র শহর।

এক সময় আমােদর �প ুইন �দখােনার জন

বাসটা �সাজা সমুে র ধাের এেস দাঁড়াল।

এেদর সাইজ খুব বড় নয় িক  চালচলন �দখার

মত। কখনও �দেখ মেন হয় তারা একসে  বেস

জটলা করেছ আর কখনও বা �যন ই ব ুেত

িদিব  গ  করেত করেত �হঁেট চেলেছ। সাইেজ

�ছাট হেল কী হেব মতার িদক �থেক

এেকবাের ধািন ল া। সমুে  কুিড় িকেলািমটার

�বেগ সাঁতের মাছ ধরা াকিটস থাকায় কােছ

িগেয় ছিব তুলেত �গেল �সই একই ি েড

�লাকজেনর িদেক �তেড় আসেছ। অগত া মােন

মােন সের পড়লাম। এখােন িকছু ণ কািটেয়

আমােদর বাস পাহাড় �ঘঁেষ ধাের আঙুরেখেতর

পাশ িদেয় চলেত  করল। �নেপািলয়ানেক যুে  হািরেয় ি িটশরা যখন তােক �স  �হেলনা ীপ চালান কের �দয়, িতিনও নািক এই

�কপটাউেনর 'কন ানিটয়া' ওয়াইন ছাড়া আর িকছু মুেখ তুলেত পারেতন না। যতই �হাক �নেপািলয়ান বেল কথা! �য �স ব ী �তা নয় �য যা

জুটেব তাই �সানামুখ কের পান করেব। বাইজা াইন স াট কন াি েনর �মেয়র নােম পিরিচত এই ওয়াইনিটেক িতিন ফরাসী ওয়াইেনর

�থেকও �বিশ পছ  করেতন বেল ফরাসীরা নািক অত  ু  হয়। এই ভােবই একসময় ঘুরেত ঘুরেত আমােদর বাস শহের ঢুেক পড়ল। এই

ঝকঝেক জমজমািট রা া িল �দখেল �ক বলেব এ েলা একসময় সমুে র তলায় িছল! ডাচেদর এই ব াপাের জুিড় �নই তারা সমুে  বািল

�ফেল রা া �তির কের শহরেক সু র কের সাজায়। এখানকার লংি টেক আমােদর পাক�ি েটর সে  তুলনা করা �যেত পাের কারণ স া হেলই

এখােন �লাকজন পািট�র আনে  �মেত ওেঠ। পািট� বেল পািট�! লংি েটর কােছ আমােদর পাক�ি ট িনতা ই িশ । �র ুের  বা বার �তা �ছেড়ই

িদন মায় রা ােতও তারা �যভােব জামা উিড়েয় �নেচ �নেচ হ া করিছল �দখেল দ র মত ৎক  হয়। 

�বলা েটা নাগাদ বাস িভে ািরয়া হারবাের িগেয় হািজর হল যােত মধ া েভাজনিট আমরা �সখােনই �সের �ফলেত পাির। গাইড মহ দ খান

ওরেফ M.K. আমােদর সাবধান কের িদেয় বলল �তামরা আেমিরকানরা �যন ভাল ভােলা ভােলা সামুি ক মাছ বা িচংিড় �দেখ আনে  উে ল

হেয় 'ও মাই গড, �সা িচপ �সা িচপ' বেল িচি েয় উেঠা না। মেন �রেখা এটা আমােদর �দশ আর এখােনই আমােদর থাকেত হেব। জেলর ধাের

িভে ািরয়া হারবারিট এতটাই জমজমাট �য �দখেল মেন হয় সারা ণই �যন �মলা বেসেছ। �কউ রঙেবরং-এর জামাকাপড় পের বাজনা বাজাে ,

�কউ �কউ বা �সই তােল তাল িমিলেয় �নেচ যাে । �কানও �কানও বা া �দিখ গােল িসংহ এঁেক ঘুের �বড়াে । অবেশেষ একিট সীফুড

�র ুেরে  িগেয় খাবার অড�ার �দওয়ার সমেয় সাবধানবাণীর মম�িট বুঝলাম তা না হেল আিমও হয়েতা 'িচপ িচপ' বেল গগন কাঁপাতাম। এখােন

একটা কথা জািনেয় রািখ �সই থমিদনিট �থেক তারপর �য বােরািদন আমরা �দশিটেত িছলাম একিদেনর জন ও খারাপ রা া বা খাবার �খেয়িছ

বেল মেন করেত পািরিন। গাইড আমােদর �হেস �হেস বলল — িচেন, ভারতীয়, ইে ােনিশয়ান, ডাচ, ইংিলশ, � , জাম�ান ও �লাকাল

�খাশােদর কি েনশেন আমােদর �দেশ �য অনবদ  খাবার িল সৃি  হেয়েছ তােত আর আমােদর আলাদা কের িফ উশন কুিকং িশখেত হয়িন।  

পেরর িদন সকাল �বলা �গলাম ইউেনসেকা �হিরেটজ সাইট �সই িবখ াত ীে নবস �বাটািনক াল গােড�ন �দখেত। ডাচরা এই বাগানিট থেম

�তির করেলও পের এিটেক �সই �সই িবখ াত ইংিলশম ান �রাডস িকেন িনেয় আরও সু র কের সাজান। �টিবল মাউে েনর ঢােল ধােপ ধােপ



অিভনব গাছ ও ফুল িদেয় সাজােনা বাগানিট

�দখেল �যন �চাখ জুিড়েয় যায়। আমােদর গাইড

িনেজেক '�রনেবা িমশ' বেল পিরচয় িদল কারণ

তার শরীের নািক ডাচ, মালেয়িশয়ান, কাি রী

মুসলমান ও ানীয় �খাশােদর র  বইেছ।

বা িবক এেদেশর মািটেত পা �দবার পর �থেকই

সাদা, কােলা ও বাদামীেদর সংিম েণ এতরকম

�চহারা বা রং-এর �শড �চােখ পেড়েছ �য এিশয়ান

�প সও �বাধহয় হার মানেত বাধ  হেব। িমশ

জািনেয় িদল �কপটাউেন অেনক মসিজদ

থাকেলও এখানকার মুসলমানরা আেদৗ �গাঁড়া নয়

আর তােদর �মেয়রাও রা ায় �বারখা পের �ঘাের

না।  

�সিদন স ােবলার সবেথেক রণীয় ঘটনা িছল

কৃ া  অধু িষত লাংগা টাউনিশেপর '�ললাপা'

�র ুেরে  �খেত যাওয়া। ব বছর আেগ এই

�র ুেরে র মািলক '�পাংেগািজ' �হােটেল ঘর

পির ার করেত িগেয় একিট কাগজ কুিড়েয় পায়,

�যটা আেগর রাে  �সখােন থাকা সাদা দ িতর

�র ুেরে  সামান  ওয়াইন ও চীজ খাওয়ার রিসদ। দামটা �দেখ �স অত  চমেক ওেঠ। এটা কী কের স ব? সারা মাস হাড়ভাঙা খাটুিন �খেট

�স �য মাইেনটা পায় �সটা িকনা সামান  একটু ওয়াইন আর চীেজর দাম? াধীনতা পাওয়ার পর তাই �স িনেজর এই �ছা  বািড়িটেতই এই

�র ুের িট �খােল আর তার সে  �যাগ কের আি কান নাচ, গান ও বাজনা। একিট কােলা �ছেল �যভােব মাথা নীেচ ও বিড ওপের কের অথ�াৎ

আপসাইড ডাউন হেয় �বাঁ �বাঁ কের ঘুরেত লাগল �য অেনেকই �দখলাম খাওয়া ভুেল �সই িদেকই িপটিপট কের �চেয় আেছ। াম �পটােনার

ব াপােরও আি কানেদর �কানও জুিড় �নই। এ এমনই এক ছ  ক পও �বাধহয় �কামর �দালােত বাধ  হেব। বু েফেত অন ান  খাবােরর সে

'প াপও' �সখােন িবদ মান কারণ আমােদর ভােতর মত এই নুন িদেয় ভু া বাটাটাই এেদর ধান খাদ । এই ভু ার সে  আবার আলু �মশােল

তার নাম হেয় যায় উমুসা। ভারতীয়েদর কাছ �থেক িশখেছ িকনা জািন না একিট খাবার �খেয় মেন হল পুেরাপুির বাঙািল ঘুগিন খাি  আর

টেমেটা বাঁধাকিপর কচু ািটও আমােদর বাঁধাকিপর ঘে রই নামা র। 

পেরর িদন সদলবেল �কিবলকার িনেয় �টিবল মাউে েনর ওপের উঠলাম। নীচ �থেক �দখেল মেন হয় �যন এক হাজার িমটার উ তায় একিট

বড়সড় �টিবল দাঁিড়েয় আেছ। মাথায় উেঠ সারা �কপটাউন, রেবন আইল া  ও চািরিদেক নীল সমু  �দেখ মেন হি ল ঘ ার পর ঘ া ওখােনই

দাঁিড়েয় থািক। 

�কপটাউেন অত  চড়া রঙেবরেঙর বািড়েত

ভিত� একিট জায়গার নাম '�বাক াপ'। এই রেঙর

কারণ হল উিননেশা �ছষি  সােল মুসলমান

অধু িষত এই জায়গািটেক সরকার �থেক িনেদ�শ

�দওয়া হয় �হিরেটজ সাইেটর কােছ বেল তারা

�যন বািড়েত সাদা রং কের। রােগর �চােট

মুসলমােনরা সাদা বাদ িদেয় পৃিথবীেত যতরকম

উ  রং আেছ সব িদেয়ই বািড় িল রঙ কের

�নয় যা িকনা এখন একিট টু ির  ট। এই

ত ােটর 'িডি  িস ' িমউিজয়ামিটও একিট

দশ�নীয় ােনর মেধ  পেড়। ায় একই সমেয়

কােলা ও এিশয়ান অধু িষত এই জায়গািটেত

সাদারা এেস ায় ষাট হাজার বািড় বুলেডাজার

িদেয় ঁিড়েয় �দয়। এর �লােকশনটা ধ�ষ� তাই

সাদা ছাড়া অন  চামড়ার �লােকেদর �সখােন

�কানও ান �নই, কারণ �স সমেয় যা িকছু

ভােলা তা সবই িছল � তা েদর জন

সংরি ত। িমউিজয়ােম রাখা একিট 'ইউেরািপয়ান ওনিল' �লখা �বে  আমায় বসেত �দেখ মজা �পেয় আমােদর েপরই একিট সাদা �ছেল

আমার �বশ কেয়কিট ছিব তুেল �ফলল। এখনও িভে ািরয়া ি েট িনদশ�ন প �হায়াইট ওনিল �ব  �দখেত পােবন, অথ�াৎ মা  পঁিচশ বছর

আেগও সাউথ আি কা �কমন িছল যােত �লাকজন এেস �দখেত পাের। পেরর িদন পুের খাওয়াদাওয়া �সের আমরা এখান �থেক বােরা

িকেলািমটার দূের 'রেবন আইল া ' যাবার ল  ধরলাম। �নলসন ম াে লার দীঘ� সাতাশ বছর �জেল কাটােনার মেধ  আঠােরা বছর এখােনই

ীপা েরই কােট। সাংঘািতক উ াল সমু  তােত আবার �দখলাম �বশ িকছু িতিমও ঘুের �বড়াে । রেবন আইল াে  �পৗঁেছ ম াে লার ঘেরর

সাইজ �দেখও হাত-পা ঠা া হেয় �গল। অত  স  এক ফািল ঘের মািটেত চেটর িবছানা আর তার পােশ াতঃকৃত  সারার জন  একিট

বালিতর ব ব া। থম িদেক ওঁেক �চেন �বঁেধই রাখা হত আর িতবাদ করেল জুটেতা চাবুেকর আঘাত। �সিদন সবেথেক রণীয় ঘটনা হল

একদা ম াে লার ি জন গাড� 'ি ে া া ' এর সে  আলাপ হওয়া। তাই আমার কােছ তখনকার ঘটনা িল না েন আসুন ি ে ার মুখ �থেকই

পুেরা ব াপারটা �শানা যাক। 

 

একিদন �দিখ �লাকটা সারািদন হাড়ভাঙা খাটুিনর পেরও িদিব  ন ন কের গান গাইেছ। িক গান িজ াসা করােত বলল 'এটােক বেল জ াজ,

আেমিরকার কােলা ীতদাসরা এই গান গাইেতা'। তার কেয়কিদন পেরই �দিখ িটমিটেম আেলায় কী সব বই পড়েছ। আমায় বলল 'এ েলা

মহা া গা ীর �লখা বই আর এ েলা না থাকেল আিম �বাধহয় এতিদেন পাগলই হেয় �যতাম'। এিদেক আিম খািল ভাবতাম এত পািজ �লাক

অথচ দ াখ চালচলেন িকছুই �বাঝার উপায় �নই। এইভােবই কী কের জািন না িনেজেদর অজাে ই আমরা এক সমেয় ব ু হেয় �গলাম। িবেয়র

পর আমার বউেয়র হােত �তির �ককও ওঁেক লুিকেয় এেন খাইেয়িছলাম। একবার �দিখ ওঁর ি তীয় ী 'উইিন' চ  গরেমর মেধ ও একিট �মাটা

ক ল জিড়েয় ওঁর সে  �দখা করেত এেসেছন। মিধ খােন কাঁেচর ব বধান থাকায় ওঁরা এেক অন েক ছুঁেয় �দখেত পারেতন না। একসময় �খয়াল

করলাম উইিন ম াে লা আমােক ইশারায় ক েলর �ভতরটা �দখেত বলেছন। ধীের ধীের কােছ িগেয় �দিখ �সখােন একটা খুব �ছাট বা া ঘুিমেয়

আেছ। আিম �তা �দেখ তা ব। আমােক কাকুিত িমনিত করেলন এক মু েত�র জন  হেলও তােদর থম নািতিটেক আিম �যন একবার ম াে লার

হােত তুেল িদই। ধরা পড়েল আমার কিঠন শাি  হেব তবুও �চােখর জল �দেখ থাকেত না �পের একসময় �ছাঁ �মের বা ািটেক তুেল ম াে লার

ঘের ঢুেক তার হােত িদেয় িদলাম। উিন িমিনট খােনেকই মা  বা ািটেক ধরেত �পেরিছেলন কারণ তার �থেক �বিশ ণ �দওয়ার সাহস আমার

িছলনা। িশ িটেক �কােল িনেয় ওঁর কা া �দেখ �কমন অবাক হেয় তািকেয় িছলাম! পের আমায় বেলিছেলন – জােনা �তা আিম আমার িনেজর



বা ােদর �কানও িদন বড় হেত �দিখিন, তাই নািতটােক বুেক জিড়েয়

ধের িকছু েণর জন ও আমার �সই সাধ িমেটিছল। 

রেবন আইল াে র পর অন  িট �জেল ম াে লার আরও ন-বছর কােট

আর আিমও তার িপছু িপছু ওঁর গাড� হেয় যাই। �শষ কেয়ক বছর ওঁেক

গৃহব ী কের রাখা হয় তখন আমরা জেন একসে  �টিনসও �খলতাম।

থমিদন রা াঘের ঢুেক িচৎকার কের বেলিছেলন – �তামােদর কত টাকা

�তামরা রা াঘেরও �টিলিভশন রােখা। ভুল ভাি েয় বেলিছলাম এটা িটিভ

নয়, এেক বেল মাইে াওেয়ভ। এ �দেশর � িসেড  হবার পর ম াে লা

আমার �ছেলর চাকির কের �দন আর �সই �ছেলর যখন �মাটর ঘ�টনায়

মৃতু  হয়, �দিখ � িসেড  িনেজ এেস আমার �ছা  বািড়টার দরজায়

ধা া িদে ন। সা না িদেয় বেলিছেলন – 'আমার থম স ানিট যখন

মারা যায় তখন �জলখানা �থেক সামান  কেয়ক ঘ ার ছুিট �চেয়িছলাম

যােত একবার �শষ �দখা �দখেত পাির িক  �স সময়টুকুও আমায় �কউ

�দয়িন। আিম তাই িনেজ এেসিছ �তামার সে  �দখা করেত কারণ স ান

হারােনার �শাক সব রেঙর মানুেষর বুেকই সমানভােব বােজ।' আমার

স ােনর মৃতু েত আন  �পেয় �সিদন ওয়ােড�নিট �হেস �হেস বেলিছল –

িমঃ ম াে লা �তামােক একটা দা ণ সুখবর িদেত এেসিছ �তামার থম

স ানিট গতকাল মারা �গেছ, তাই যিদ �কানওিদন �জল �থেক ছাড়া

পাও তাহেল একটা বা ােক অ ত কম �খেত িদেত হেব। �সই ঃেখর

িদেনও �চেন বাঁধা অব ায় �চােখর জল �ফলেত �ফলেত রেবন

আইল াে র চুনাপাথেরর খিনেত আমায় সারািদন পাথর ভাঙেত হেয়েছ।' 

 

আজ অেনেকই ম াে লােক গা ীিজর সে  তুলনা কেরন। গা ীিজর িত

অসীম া থাকেলও ওঁর সত া হেক ম াে লা িক  সব সময় �মেন

িনেত পােরন িন কারণ জেনর পিরি িত িঠক

এক িছল না। সাউথ আি কােত একুশ বছর

থাকাকালীন গা ী �য চারবার �জেলর মুখ

�দেখিছেলন তার মেধ  একবার সাত মােসর

বাদ িদেল �কানটাই স ম কারাদ  িছল না,

উপর  তােদর �ময়াদও িছল মা  মাস

েয়েকর। �য �দশ একসময় ধুমা  গােয়র

রেঙর মাপকািঠেতই মানুষ িবচার করত তােদর

কােছ গা ী িছেলন বাদামী অথ�াৎ ওঁর � টাস

িছল সাদা কােলার মাঝামািঝ। �স সুবােদই

কােলা মানুষ িলর ধাের কােছ নৃশংসতাও তােক

বা অন  ভারতীয়েদর সহ  করেত হয় িন।

ভাবেত অবাক লােগ গা ীজী িনেজও িক  এই

গােয়র রঙ এর িথয়িরেতই িব াসী িছেলন।

কােলােদর স ে  িলেখিছেলন – "Kaffirs
are as a rule uncivilized the
convicts even more so. They

are troublesome, very dirty and
live almost like animals." সাদােদর

স ে  উিননেশা িতন সােলর চি েশ �সে ের

�লখা গা ীজীর উি িট একটু �খয়াল ক ন –

"We believe also that the white
race of South Africa should be
predominating race." আেমিরকােতও

একসময় কােলা ীতদাসেদর ওপর �য িনম�ম

অত াচার করা হয় তার িকছুটা িববরণ 'আে ল

টমস �কিবন' বইিট �থেক পাই।  

�জেলও ভারতীয়েদর থাকা খাওয়া িছল

কােলােদর তুলনায় অেনক উ ত। িদেনর পর

িদন িপেঠ চাবুক, পােয় িশকল, সারািদন অসহ

গরেম পাথর ভাঙা বা ভােতর ফ ান �খেয়ও

গা ীজীেক বছেরর পর বছর �জেল কাটােত হয়

িন। তাই কৃ া রা যখন এই অত াচার ও

অিবচার সহ  করেত করেত এক সমেয় � েপ উেঠিছল তখন ম াে লা বলেত বাধ  হেয়িছেলন --- "When the waters start
boiling it is foolish to turn off the heat." উিন মেন করেতন হােত িকছুটা াধীনতা না আসা পয�  অিহংসার বাণী চার করা

উিচত নয়। াধীনতা পাবার পরই িতিন গা ীজীর মেত মত িদেয় �দেশর �লাকেক �বাঝােত স ম হেয়িছেলন – না িতিহংসা নয়, কারণ ' An
eye for an eye will make the whole world blind.' 

পেরর িদন িগেয়িছলাম �কপটাউন �থেক পঁচা র িকেলািমটার দূের ওয়াইন ল া  টু ের। পাহােড়র গােয় গােয় আঙুেরর চাষ আর তার কােছই

এক একিট ওয়াইন �তিরর কারখানা। আমােদর েত েকর সামেনই রাখা িছল চারেট কের ওয়াইেনর াস। তােত িকছুটা কের ওয়াইন �ঢেল

সামেন একিট কের চেকােলট সািজেয় গাইড বলল, বাঁিদক �থেক  করেত হেব। িতিট ওয়াইন পান করার আেগ তার সামেন রাখা

চেকােলটিটেক ভােলা কের ঁেক না িনেল ওয়াইেনর আ াদই নািক অনুভব করা যােব না। আমার পােশ বসা �ছেলিটর চেকােলেট এ ালািজ� েন

অত  খুিশ হেয় িনেজর সে  তারিটও ি েড গলা করণ কেরিছলাম, এমন সময় গাইড এেকবাের হাঁ হাঁ রেব আমার িদেক �তেড় এল। আিম

নািক বাঁ ডান এর িসেকােয়  ফেলা না কেরই ভুলভাল চেকােলট ঁেক ভুল ওয়াইন পান করিছ। এরও �য এতরকেমর িনয়ম আেছ তা �ক



জানত!  

িবেকেল �কপটাউেনর একিট বি র ুল �দখেত

যাই। গভেম�  �থেক বি িলেক �ভেঙ �সই

জায়গায় তােদর থাকার জন  সু র াট �তির

কের িদে । বা ারা �দখলাম �পালারেয়ড

কােমরােত �তালা িনেজেদর ছিব িল হােত

�পেয় এেকবাের আনে  লািফেয় উঠল। তােদর

সে  গ  জুেড় �দওয়ােত �কউ �কউ িনেজেদর

িটিফেনর �থেকও আমােক ভাগ িদেত এেসিছল।

একজন সাদা িটচার �দখেত �পেয় �হেস তােদর

সিরেয় িনেয় �গল। হ াঁ িঠকই ধেরেছন, এই

গরীব কােলা বা া িলেক িক  সাদারাই

পড়ােনা বা গান-বাজনা �শখােনার ভার িনেয়েছ।

পঁিচশ বছের কী অসামান  পিরবত�ন! বা ারা �য

ভােব তােদর সাদা িটচারেদর জিড়েয় ধের

বেসিছল তােত আর যাই �হাক �সিটেক আমার

অিভনয় বেল মেন হয় িন। 

�শেষর িদন সকােলই '�কপ অফ ড �হাপ' এর

িদেক রওনা হলাম। এখােন িকছু ন কািটেয় তারপর

�জাহানাসবােগ�র � ন ধরার পালা। এ হল �সই িবখ াত

'�কপ অফ ড �হাপ' যা িকনা ভাে া-ডা-গামার

�দৗলেত �সই ুেল পড়ার সময় �থেকই আমােদর

সবার জানা। এিট এখন ন াশনাল পােক�র মেধ ই পেড়

�যখােন অজ  �ববুন ও অি চ �দখা যায়। সারা সাউথ

আি কা জুেড়ই বড় বড় কা কায� করা অি েচর িডম

িবি  হয় যা �লােক বািড়েত সািজেয় রােখ। আি কার

সবেথেক দি ণ া িট পাহাড় সমু  িনেয় যত সু রই

�হাক হাওয়ার �ঠলায় �সখােন �বশী ণ দাঁড়ায় কার

সািধ ! আমােদর েপর িট আেমিরকান �ছেল

�দখলাম তােদর �রাগা ব ুিটেক এেকবাের বগলদাবা

কের িনেয়ই হাঁটেছ তােদর ভয় তা না হেল �স নািক

িনেমেষর মেধ ই উেড় িগেয় আটলাি ক ওশােন

পড়েব। াম িনেয় টং-এ �চেপ �দিখ �সখােন বড় বড়

ভাে া-ডা-গামার ছিবর সে  এখান �থেক িতিন

িকভােব ভারতবষ� িগেয়িছেলন তার বণ�নােতই ভরা। 

এখান �থেকই �সাজা এয়ারেপাট� িগেয়

�জাহানাসবােগ�র � ন ধরলাম। গাইড যা াপেথই এই

শহরিটর াইম স ে  সাবধান কের িদল। আর �সই কারেণই নািক অিফস েলা একটু দূের সা ন িসিটেত চেল �গেছ। আমােদর �হােটলও

�সখােনই। গাইড মজা কের বলল এটাই পৃিথবীর একমা  শহর �যখােন ডাকাতরা লুেটর টাকা গািড়েত �তালার আেগই অন  ডাকােতর দল

�স িলেক �কেড় িনেয় চ ট �দয়। সা ন িসিটেত �পৗঁেছ মেন হল �ক বলেব এর এত কােছ �জাবাগ�! �দাকানপাট, অিফস, �হােটল সব িকছু

িনেয় এ এক রীিতমত বড়েলােকর জায়গা। �হােটেলর সামেনই ম াে লা � ায়াের একিট ছ-িমটার উঁচু ম াে লার � া  াচু। �সিটেক িঘের

আেলা, �ফায়ারা অজ  নামীদামী �র ুের  ও একিট মাথােঘারােনা শিপং মল। �সিট ধু সাইেজ নয় তার বাহার �দখেলও �চাখ ঝলসায়।

�ভতের যারা বাজার করেছন তােদর দামী সাজ �পাষাকও দৃি  আকষ�ণ কের। যিদও �দখলাম �তনারা �বিশর ভাগই সাদা িকংবা এিশয়ান।

অেনক উ িত হেলও এেদেশ এখনও সাদা কােলার তফাতটা �চােখ পড়ার মত। নামীদামী �র ুেরে  �গেল �দখেবন যারা খাে  তারা ায় সবাই

� তা  আর যারা সাভ� করেছ তারা �বিশর ভাগই কৃ া । 

পেরর িদন আমরা অ াপাট�হাইট (Apartheid)

িমউিজয়াম ও �সই কুখ াত �জলখানা �যখােন গা ী

�থেক ম াে লা সবাই কািটেয় �গেছন �স িট �দখেত

যাই। �চেন বাঁধা স ূণ� উল  কােলা �ছেলেমেয় িলর

ওপর সাদােদর অকথ  অত াচােরর ছিব �দখেত

�দখেত �কমন �যন মেনর িদক িদেয় অসু  হেয়

পড়িছলাম। �কন জািন না ি তীয় িব যুে র সমেয়

ই দীেদর জন  িনিম�ত �সই কে নে শান ক া িলর

কথা মেন পেড় যাি ল। 'কনি িটউসন িহল'এ িগেয়

�দখলাম �জল ও সেব�া  �কাট� েটাই পাশাপািশ।

আজেকর সাউথ আি কার িনয়মকানুন অবশ  খুবই

সু র। সেব�া  �কাট�িট চািরিদক কাচ িদেয় ঢাকা যােত

�ভতের িক হে  �লাকজন বাইের �থেকই �দখেত

পাের। আবার �য �কানও সাধারণ মানুষও ায়াল

চলাকালীন �ভতের ঢুকেত পাের। এক সময় এেদেশ

ভারতীয়েদর হােত পাস িনেয় ঘুরেত হত যােত তারা

�কাথায় যাে  বা কতিদন �সখােন থাকেব সবিকছু

নিথভু  করা যায়। গা ীজী তার িতবােদ সব

ভারতীয়েকই পাস পুিড়েয় �ফলেত বেলন তখন

সাদারা � েপ িগেয় ওঁেক এই ও  �কােট�র �জেল পুের �দয়। গা ীর আব  মূিত�র পােশই ওঁর নােম একিট ঘর রাখা আেছ �যখােন ওঁর ব

ছিবর সে  ওঁর ব ব ত একেজাড়া চিটও �দখা যায়। এক িরেপাট�ার িলেখেছন, গা ীেক যখন এই সব �থেক কুখ াত �জলিটেত আনা হয় তখন

ওয়ােড�নরা �ভেবিছল �কানও �দেত র মেতা �চহারা অথ�াৎ 'দারা িসং' টাইেপর কাউেক �দখেব। ুলবেয়র মত একিট পাঁচ ফুট ই ইি র

�ছেলেক জীপ �থেক নামেত �দেখ তারা অত  হতাশ হেয় যায়। এখােন কৃ া েদর সারািদন হাড়ভাঙা খাটুিনর পর একিট জানলািবহীন



অ কার ঘের পুের �দওয়া হত। িতনমােস একবার ান ও িদেনর �শেষ খাওয়ার জন  িমলত ভােতর ফ ান ও একটুকেরা িট। তাও �দওয়া হত

�খালা �শৗচালেয়র সামেন যােত গে  �সটুকুও �পেট �যেত না পাের। বলা বা ল  এই অব ায় �বিশর ভাগ মানুষই িটকেতা না তখন �জেলর

পােশই একিট �খালা গেত� তােদর মৃতেদহ িলেক �ফেল �দওয়া হত। আমােদর গাইড মহ দ বলল তার কাকােক দশতলা �থেক ছুঁেড় �ফেল

�দওয়া হয় আর বিড বািড়েত আনার সময় �দেখ জীিবত অব ােতই তার নখ িলেক উপেড় �নওয়া হেয়েছ। কৃ া  মানুষ িলর ওপর এই

পাশিবক অত াচােরর নমুনা �দখেত �দখেত মেন পেড় িগেয়িছল রবী নােথর 'আি কা' কিবতার কেয়কিট লাইন - 

'এল ওরা �লাহার হাতকিড় িনেয়, 

নখ যােদর তী  �তামার �নকেড়র �চেয়, 

এল মানুষ ধরার দল 

গেব� যারা অ  �তামার সূয�হারা অরেণ র �চেয়।' 

�সিদন িবেকেল এখান �থেক প া  িকেলািমটার দূের � েটািরয়া িগেয়িছলাম। এই � েটািরয়া যাওয়ার পেথই � েন সাদােদর কামরা �থেক

গা ীিজেক �ঠেল �ফেল �দওয়া হয়। � েটািরয়া িব িবদ ালয় িগেয় অবশ  �দখলাম এখন সবাই িমেলিমেশই আেছ। এখােন িপটার বেল একিট

ছা েক িজ াসা করােত �স বলল – তার বাবা মা নািক এখনও সাদােদর িঠক িব াস কের না এবং তােদর ওপের রাগও যায় িন িক  তারা

িপটারেক বেলেছ 'তুিম �তা অ াপাট�হাইট �দেখ বড় হওিন তাই �তামরা যারা নতুন জে র �ছেলেমেয় �তামােদর উিচত সব িকছু ভুেল যাওয়া,

�তামােদর মেধ  রকম �যন সাদা কােলা বা বাদামীর �কানও �ভদােভদ না থােক'।  

�স রাে  নানা ধরেনর খাওয়ার সে  সবেশেষ িছল এেদেশর িবখ াত মালভা পুিডং। এর িবেশষ  হল গরম �ককিট ওেভন �থেক বার করার

সে  সে ই তার ওপের চুর পিরমাণ মাখন �ঢেল �দওয়া হয়। �সিট সারারাত ধের �ভতের েবশ করার পর ওপের ঠা া ি ম ও ঘন ীেরর

মত ধ আর বাদাম সহেযােগ খাওয়াটাই আদশ�। বণ�নািট েনই আ াজ করেত পারেবন এিট অখাদ  হবার স াবনা খুবই কম। 

� েটািরয়া খুব সু র শহর �কানও সে হ �নই িক  �জাবাগ� ধাের বীিথর মত গাছ ও একািধক ফুেল ঢাকা পাক� িনেয় হয়েতা আরও সু র

হেত পারেতা যিদ না তার সে  াগ বা াইম শ িল জিড়ত থাকত। অিভজাত এলাকােতও বািড় িল �জলখানার মত উঁচু পাঁিচল িদেয় �ঘরা

যােত �চােররা টপকােত না পাের। ধনী-িনধ�েনর মেধ  এতটাই ফারাক হয়ত এরজন  দায়ী। �জাহানাসবােগ� '�মােয়া' নামক একিট িবখ াত

�র ুেরে  িগেয় �সখােন নাচগান বা খাবােরর বহর �দেখ মেন হল এরা এখন �বাধহয় ভােলাই আেছ। �র ুেরে  �মেয়রা আমােদর সবার মুেখই

�ফসেপ  কের িদল আর আমােক অবাক কের িদেয় একজন বলল �তামােক চ ন পড়ােনার মত কের সাজােবা। যিদও সাজােনািট যখন কপাল

�পিরেয় ধীের ধীের নােক চেল এল তখন তােক িনর  করেত বাধ  হলাম। এরপেরর গ ব ল িছল �জাবাগ� �থেক গািড়েত ছঘ া দূের ' ুগার

ন াশনাল পাক�' আর �স রাতটা আমরা �সই জ েলই িছলাম। চারিদেক পাহাড় ও গাছপালা িনেয় যাওয়ার রা ািটও বড় সু র এমন কী অত

াম  জায়গােতও রা াঘােট �নাংরা �চােখ পেড়িন। িকছু িকছু জায়গায় রা ার ধাের আি কান �মেয়রা ফল �থেক আর  কের হােত �তির গহনা

বা কােঠর পািখ সবই িবি  করেছ। আমােদর েপর একিট �ছেল �দখলাম রা ার পাকা �পঁেপ িকেন ছাড়ােত না �পের �খাশা সেমতই আরাম

কের িচিবেয় খাে  আর বলেছ, 'Look we are not spoiled Americans, we can adjust anywhere in the world.'

কথাটা হয়ত পুেরাপুির ভুল নয় কারণ আর এক জায়গায় �দখলাম ওই গরেমও আেমিরকার িডউক ইউিনভািস�িটর িকছু ছা -ছা ী কােলা

বা ােদর ি -�ত �পািলওর টীকা িদে । িকছু িকছু আেমিরকান �ছেলেমেয় াচুেয� বড় হেয়ও পৃিথবীর �য �কান জায়গােত িগেয় মািনেয় িনেত

পাের �স িবষেয় �কানও সে হ �নই। আমােদর জরািট ভাইরাও অবশ  িপিছেয় �নই। একিট গ ােম িগেয় �খয়াল করলাম �হােটল �মােটল

�ছেড় এক প ােটলভাই হাড�ওয়ােরর �দাকান খুেলেছন। 

ুগার �পৗঁছােত �পৗঁছােত িবেকল হেয় �গল আর �সই যা াপেথই �য পিরমাণ হািত, গ ার, িজরাফ, হিরণ, �জ া বা জলা জায়গায় কুিমেরর দল

�দখলাম �য �চাখ ায় কপােল ওেঠ আর কী! �স রাে  আমােদর থাকার ব ব া িছল জ েলর �ভতর খেড়র ছাউিন �দওয়া একিট কুিটের।

�ভতেরর ব ব া অবশ  আর পাঁচটা নামী দামী �হােটেলর মতই। রাে  আ ন ািলেয় মাংস �পাড়ােনা হল অথ�াৎ 'বারিবিকউ।' �চৗহি টা উঁচু তার

িদেয় �ঘরা, যােত বন  জ  েবশ করেত না পাের যিদও বাঁদর �ববুেনর কােছ �স ব বধান তু । তারা �দখলাম িদিব  গােছ বেসই আমােদর

ল  করেছ।  

ি◌ বাইের আর এখােন তার িঠক উলেটা ব ব া।

হঠাৎ একিট গগনেভদী ংকাের আমরা সবাই

চমেক উঠলাম। গাইড িফসিফস কের জানাল,

আর একটা অন  াইেডর িসংহ এখােন এেসেছ

আর খুব স বত এই িতনিট িসংহীর মেধ

কাউেক তার মেন ধেরেছ তাই এই গজ�ন। এখিন

মারামাির লাগেব বা ডুেয়ল �দখেত পাব �ভেব

আিম অত  উৎফু  হেয় উেঠিছলাম িক

াইভার আর এক মুহূত�ও �সখােন দাঁড়ােত রািজ

হল না। �ফরার পেথ �দিখ েটা বা া হািত

এেক অেন র ঘােড় উেঠ �খলেছ আর বড়

হািতরা তােদর িঘের �রেখেছ। িজরাফও

�দখলাম জীপ �দেখ িবেশষ ভয় পায় না,

আমােদর সামেন দাঁিড়েয় মােঝ মােঝ গলা উঁচু

কের পাতা খাি ল। একটা �লপাড�েক গােছ বসা

অব ায় �দখেত �পেলও ক ােমরা �ফাকাস

করার আেগই �স অ ধ�ান করল।  

ক াে  িফের এেস সু টেকস �গাছাি লাম

কারণ একটু পেরই '�জাবােগ�' িফরেত হেব। এমন সময় দমদম ধা া েন তাড়াতািড় িগেয় �দিখ সামেন একিট বড়সড় �ববুন দাঁিড়েয়। ভেয়

তত ণাৎ দরজাটা ব  কের িদলাম। ওর �দাষ িছল না কারণ আেগর িদন স ােবলা �লাকজেনর মানা সে ও আহা মায়া লােগ বেল তােক

িনেজর ভাগ �থেক িকছুটা �কক �খেত িদেয়িছলাম আর খুব স বত তার াদ ভােলা লাগায় �সই �খাঁেজই এেসিছল। বাইের �বিরেয় নলাম

একিট �মেয়র হাত �থেক �খালা �পপিসর ক ান �কেড় িনেয় একিট �ববুন �সিটেক নািক তার সামেন বেসই পান কেরেছ। পেরর িদনই আমােদর

িফের যাওয়ার পালা। �স রাতিট �জাবােগ� কািটেয় সকােল �সখান �থেক কুিড় িকেলািমটার দূের পুেরাপুির কৃ া েদর শহর �সােয়টােত িগেয়

হািজর হলাম। এখানকার �লাকজন একসময় �সানা ও কয়লাখিনেত কাজ করত। এখােন একই রা ায় িট �নােবলিবজয়ীর বািড় �দেখ খুব ভাল

লাগল — একজন ম াে লা ও অন জন টুটু। এই �সােয়টােতই '�হকটর িপটারসন' িমউিজয়ামিট �দখেত িগেয় আর একবার মেন ধা া �খলাম

কারণ এখােন যােদরেক হত া করা হয় তারা সবাই ুলপড়ুয়া অথ�াৎ এেকবােরই কিচকাঁচার দল। �ঢাকার মুেখই এক সাংবািদেকর �তালা �সই

িবখ াত ছিব �যখােন বােরা বছেরর '�হ ের'র িলিব  �দহিটেক তার িদিদ তুেল িনেয় আসেছ। এই ুেলর বা া িলর অপরাধ িছল একটাই

তারা আি কান ভাষার পিরবেত� ুেল ইংেরিজ িশখেত �চেয়িছল, তাহেল চাকির �পেত সুিবধা হেব। ঃেখর িবষয় এই অত  শা  িতবােদর

ফলও হল বড় মারা ক। উিননেশা িছয়া র সােলর �ষালই জুন সরকােরর প  �থেক �লাকজন এেস ায় সাতেশা অসহায় ুেলর বা ােক িল

কের �মের �ফলল। একিট মৃত বা ার ছিব �দেখ চমেক উঠলাম কারণ তার বয়স িছল আট।  

সাদারা ভয় �পেয়িছল এত নৃশংসতার পর এই কােলা মানুষ িল হয়ত াধীনতা �পেয় বদলা িনেত ছুেট আসেব িকংবা আতলাি েকর জেলই

তােদর ছুঁেড় �ফেল �দেব। ভাগ  ভােলা �য মানুষিটর অসাধারণ �বাঝােনার মতার �জাের �সিট হয়িন – িতিন হেলন �সই একেমবাি তীয়ম



'�নলসন ম াে লা' িযিন বেলিছেলন - "Forgiveness Liberates the soul it removes Fear. That is why it is such
a powerful weapon."  

এেদেশ অেনক জায়গােতই এই লাইনিট আপনােদর �চােখ পড়েব – In South Africa we are equal whether you are
black, white, green, coloured, Indian, Muslim. We're still together. We made South Africa. বছর

পঁিচশ আেগও এ �দেশর রাজৈনিতক পিরি িত �য ধরেণর ঘৃণ  ও িনম�ম িছল তার �থেক িক পালটােনা স ব ? উ ের বলব - হয়েতা স ব

িকংবা নতুন জে র কােছ �বাধহয় সব পিরবত�নই স ব। 

অতীেতর কথা রেণ �রেখ আিমও এেদেশর � তা েদর িত িকছুটা িব প মেনাভাব িনেয়ই এখানকার মািটেত পা িদেয়িছলাম তেব আনে র

সে ই জানাি  আমােক িক  হতাশ হেত হেয়েছ। এেদর ব বহােরই আিম মু  হেয়িছ। যিদও �দখতাম � িসেড  'জুমা'র নাম নেল সব বেণ�র

মানুষরাই চেট উঠত কারণ ANC অথ�াৎ আি কান ন াশনাল কংে স নািক ন�ীিতেত ভরা। �ভেব লাভ �নই - �য যায় লংকায় �সই হয় রাবণ।

�সানা, িহের, কয়লা বা ািটনােমর মত খিনজ স েদ ভরপুর �দশিটেক আর যাই �হাক বাইের �থেক �দখেল িঠক তৃতীয় িবে র �কানও �দশ

বেল মেন হয় না। িট � ণীর মেধ  �রাজগােরর ব বধান থাকেলও কৃ া েদর বাস ান িল িঠক ভারতবেষ�র বি  নয়। ধাের বীিথর মত গাছ,

ফুেল ঢাকা সু র ঝকঝেক রা াঘাট, সমেয় চলা যানবাহন, সাজােনা বািড়ঘর বা পাহাড় সমু  িনেয় �দশিটেক বাইের �থেক �দখেত অ ত খুব

ভােলাই লােগ। 

মেন পেড় �ফরার িদন ম াে লা � ায়ােরর সামেন মুেখ রং করা একিট কােলা �মেয়র ছিব তুলেত িগেয়িছলাম কারণ একিট অ বয়সী সাদা

�ছেল �সই চ েরই বেসই বা ােদর গােল �ফসেপ  করিছল। �ভেবিছলাম ম াে লার মূিত�িটেক ব াক াউে  �রেখ এই মুেখ রং করা কৃ া

বা ািটর ছিব তুলেত পারেল আিম �য সাউথ আি কায় এেসিছ �সিটেক খুব সু র কের ফুিটেয় তুলেত পারেবা। হায়! �স েড় বািল। ক ােমরা

ভােলা কের �ফাকাস করার আেগই �হ �হ কের আরও িকছু গােল রং করা সাদা, কােলা ও পাঁচিমেশিল বা া এেস হািসমুেখ আমার সামেন �পাজ

িনেয় দাঁিড়েয় �গল। 

�সিদন িনেজর ভুল িনেজই বুঝেত �পের অত  খুিশ হেয়িছলাম। হ াঁ এটাই �তা িঠক, এটাই �য আজেকর নতুন সাউথ আি কার আদশ� ছিব।

এই রামধনুর রেঙ রাঙা একে  �খেল �বড়ােনা িশ িলর হািসমুখ �দেখ ম াে লার �সই িবখ াত উি িট মেন পেড় িগেয়িছল - If people
can learn to hate they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart
than its opposite. মেন মেন আর একবার �সই মহামানবেক ণাম জািনেয় িবমানব েরর িদেক পা বাড়ালাম।

 

~ সাউথ আিÆকার আরও ছিব ~

াবণী ব ানাজ�ীর জ  ও �বেড় ওঠা কলকাতায়। বত�মােন মািক�ন যু রাে র িনউ জািস�র বািস া। বাংলা

সািহেত র পাশাপািশ স ীতচচ�া ও ইিতহাস পােঠ জিড়েয় আেছ ভালবাসা। �কৗতূহল এবং আনে র

টােনই গত কুিড় বছর ধের িবে র এ া  �থেক ও া  কের �বড়াে ন।

 

 

 
    

�কমন লাগল : - select -
মত  িদেয়েছন  : 
গড়  : 0.00
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�বড়ােনার ভাল লাগার মুহূত�´েলা সকেলর সেò ভাগ কের িনেত ইেø কের, অথচ দীঘ� Èমণ কািহিন �লখার সময় �নই?
�বিড়েয় এেস আপনার অিভ�তা´ে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 ই-
�মল কÕন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

 

 

িসিকয়ােঝাড়ার অ6ের

তÕণ Åামািনক

~ িসিকয়ােঝাড়া ইেকা পােক�র আরও ছিব ~

ডুয়াস� মােন গহন বনানীর অপার িনজ�নতার কুহেক ঢাকা মায়াবী চুপকথা। ডুয়াস� মােন ঝকঝেক নীলাকােশর িনেচ হলেদেট সবেজ চােয়র বাগােনর

গািলচা আর নীলেচ পাহােড়র হাতছািন। হ ািমলটেনর বাঁিশওয়ালার মেতা শা  ও ি  �স। আজ আমার ঝুিলেত গজরােজর িপেঠ �চেপ বন  াপেদ ভরা

অসূয� শ া অরেণ র গভীের অবাধ িবচরণ নয়, বরং এক অন  অেচনা ডুয়ােস�র গ । 

�হমে র িবদায় �বলায় বাতােস সদ  িহেমল �ছায়া। উচাটন মন ছুেট চেলেছ দূেরর নীলেচ পাহােড়র িসলু েয়েট �চােখ �রেখ িসিকয়ােঝাড়া ইেকা পােক�র

পেথ। হািসমারা � শন �থেক ায় ২৫ িকিম দূের, �ভৗেগািলক অব ান গত িবচাের এিট আিলপুর য়ার �জলার উ র পািনয়াল িড়েত অবি ত।

িসিকয়ােঝাড়া একটা পাহািড় নদী - ব া জ েলর পূব� িদেক দমনপুর �র  আর পি ম িদেক ব া টাইগার িরজাভ�-এর মেধ  িদেয় আঁকাবাঁকা পেথ

চুিপচুিপ বেয় �গেছ জ েলর একদম গভীের। �বশ কেয়ক িকেলািমটার বািহত হেয় িমেশেছ বালা নদীেত। ানীয় মিহলােদর ারা পিরচািলত একটা

�সলফ �হ  প নদীপেথ জ েলর অপার �সৗ য� আর অ াডেভ ােরর মজা িনেত ব ব া কেরেছ �নৗকা সাফািরর। ব া জ েলর গভীের পােয় �হঁেট

�যখােন �পৗঁছােনা স ব নয়, এই �নৗকা িবহাের �সখােন �পৗঁছােনা যায় অনায়ােস। ডুয়ােস�র আমাজন িহসােব ত জনি য়তা অজ�ন করেছ �রামা কর

এই সফর। 

 

 

িটিকট �কেট �নৗেকায় উেঠ বসলাম চার ব ু িমেল

খাঁিড়পেথ �নৗকা সাফািরেত আমাজেনর �রামাে র

াদ িনেত। টলটেল নদীর  জল, ধাের

বাদাবেনর মেতা ঘন বন পােশ �রেখ এঁেক �বঁেক

খািড়র মত বেয় �গেছ গভীের। এক অজানা �রামাে

মন �নেচ উঠল। ছলাৎ ছল মািঝর দাঁড় বাওয়ার

আওয়াজ �সই �রামা েক বািড়েয় িদল হাজার ণ।

চারপােশ জা ল, পািনয়াল, িচকরাশ, পািনসাজ,

কদম, লািল আর নাম না জানা অজ  গােছর সাির।

খািনক এেগােতই শাপলা পাতায় জলফিড়ং-এর

লাফালািফ �দেখ মেনর আত  খািনকটা শিমত হল।

আসেল অেচনা জায়গায় �চনা িজিনেসর �দখা িমলেল

বাঙািল মেন খািনক ি  জােগ। �নৗকা বামিদেক বাঁক

ঘুরেতই সকােলর নরম �রাদটা হঠাৎ কের �কাথায়

�যন িমিলেয় �গল। বুঝেত পারলাম জ েলর আরও

গভীের েবশ কেরিছ। কুয়াশা জড়ােনা শীেতর

সকােল নদীপেথ গহীন জ েল সূয� বড় অিভমানী।

িঝমধরা কুয়াশা ঘিনেয়েছ নদীর বুক জুেড়। �সই

কুয়াশা �পিরেয় িহলিহেল হাওয়া এেস নদীর

অন পােড়র গ  বেল। কত রকম পািখর ডাক কােন আেস। কতক বুিঝ, �বিশর ভাগটাই বুিঝনা। জেল �ভেস থাকা পানেকৗিড় নীরবতা ভ  কের ঝটপট

কের উেড় যায় দূের। আে  আে  বেয় চেলিছ আমরা � ােরািফেলর গ  গােয় �মেখ সবুজ, আরও সবুেজর গভীের। মাথার উপর সুনীল শািময়ানা,

িন  সকােল িনঃস  িচল আর একঝাঁক সবেজ িটয়ার ওড়াউিড়। কৃিত এখােন বাতােসর সে  কথা বেল। �মঘ আর পািখেদর দল �সই বাতােসর

ডানায় ভর কের উেড় �বড়ায়। একটা ভােলালাগার আেবশ াস কের মশ। কী িনিবড় শাি ! অনািবল �সই শাি েত মন ভের যায়। 

 

 

সহসা একটা বাঁক ঘুরেতই মেন হল জ েলর বাদাবেনর ফাঁক িদেয় কারা �যন অেনক ণ �থেক অনুসরণ কের চেলেছ আমােদর। মুখ তুেল �দখলাম

পাশ �থেক বড়বড় ডাল নুইেয় নদীর মাঝখান অবিধ চেল এেসেছ। �সই ডােলর �ছাঁয়া বািচেয় এঁেকেবঁেক �কােনামেত চেলিছ আমরা। গােছর ডােল

মােঝ মােঝই নািক �পঁিচেয় থােক �ছাট বেড়া সব সাপ। নলাম ায়ই নািক নদীেত জল �খেত আেস বন  জ রা জ ল �থেক �বিরেয় এেস। মািঝ

আমােদর সকেলর দৃি  আকষ�ণ কের তজ�নী উঁিচেয় �দখাল কালেকই একদল দানবাকার দাঁতােলর দল সার �বঁেধ ঢুেকেছ নদীর এপােড়। তােদর পােয়র

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনা
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চােপ �ভজামািটর গত� আর আেশপােশর ংেসর ছিব

ত  করলাম। মুহূেত�ই হাতপা ঠা া হেয় এেলা,

মািঝর িনেদ�েশ সবাই চুপ। ধু িনঃ াস আর বুেকর

ধড়ফড়ািনর আওয়াজ।  নদীর জেলর নীেচ জলজ

অিক�ড সােপর মেতা এঁেকেবঁেক ওপেরর িদেক

উঠেছ। ইহােত গােছর ডাল, লতাপাতা সরােত

সরােত মূল নদীর ধােরর এক গভীর খাঁিড়র মেধ

ঢুেক পােড় এেস �নৗকা আটেক �গল। এখােন িকছু

সময় িব াম �নেব মািঝরা। িদেনর এই সময়টােতও

এখােন �যন জমাটবাঁধা অ কার। চারধাের বড় বড়

গাছ �থেক জটার মেতা িশকড় �নেম এেসেছ নীেচ।

জ েলর বুেনা গ  নােক ালা ধিরেয় িদে । মািঝর

হাজার বারণ সে ও আমার ই ব ু �নৗকা �থেক

লাফ িদেয় জ েলর মেধ  ঢুকল ফেটা ািফর �নশােত।

�নৗকার ওপর বেস বেসই েচাখ �মেল উপলি

করলাম অসূয� শ া এই জ েলর িশহরণ জাগােনা

প, মািটর �সাঁদা গ । কানেপেত নলাম পাতার

মম�র িন, শন শন �বেগ বাতাস বওয়ার ছ , িঝঁিঝঁ

�পাকােদর িবরামহীন �কারাস।  

�ঘার কাটেত �বিশ সময় লাগল না। ঊ � ােস হটাৎ

ছুেট এল ই ফেটা াফার ব ু। �পাশােক কাদার দাগ, র বণ� �চাখ, মুেখ আতে র ছাপ। পিড়মির কের উেঠ বসল �নৗকােত। হাত িদেয় কী �যন

বলেত �চ া করল মািঝেক! মািঝ কী বুঝল জািন না। িব ৎেবেগ �নৗকা বার করল ওই খাঁিড় �থেক। একটা চাপা আতে  তারও �ঠাঁট েটা কাঁপেছ।

বাক  আমরা সবাই। খািনকটা �ঘালােট জেলর পথ িপছেন �ফেল �রেখ পুনরায় িপছন িফের �দিখ জ েলর বড় বড় গাছ েলা ঝেড়র মেতা �জাের

�জাের লেছ, মেন হল �কােনা অিতকায় দানব �যন িপঠ িদেয় গাছ েলােত গা ঘসেছ। �সা াস বৃংহণ পাতায় পাতায় ধা া �খেয় জ েলর গভীের

িহে াল তুলল। 

খাঁিড়র �থেক �বিরেয় আসেত ভয়টা �কেট �গল। জলজ েলর এই অসাধারণ অিভ তার াদ-গ  িনেয় িফের এলাম পােড়।

~ িসিকয়ােঝাড়া ইেকা পােক�র আরও ছিব ~

 

�বসরকাির িত ােন কম�রত ত ণ ামািনক একজন মণিপপাসু মানুষ, কৃিতর মােঝ খুঁেজ �বড়ান

জীবেনর অপার িব য়েক। সৃি র প-রস-গ -বেণ�র �বিচ েক দয় িদেয় অনুভব কেরন এভােবই।
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¯াতী চ²বত�ী

"কখন সময় আেস জীবন মুচিক হােস িঠক �যন পের পাওয়া �চা  আনা" - কবীর সুমেনর এই গানটাই �সিদন �যন এক লহমায় বা য় হেয় উেঠিছল

আমার কােছ। মাচ� ২০১৫-র রিববাসরীয় পুর। কাকুর �ফান…..বাবা �চঁচাে  "কা ীর যািব? িপি  সে াষ যাে , সে  কাকু। রােতর মেধ  জানােত

হেব।" কতিদেনর সাধ! ভাবেত হয় নািক? আিম �তা এক পােয় খাড়া। আমার ব ু ঝুমাও রাজী। এরপর পঁয়তাি শ িদন কীভােব �যন �কেট �গল।

কা ীেরর বৃি , রাজৈনিতক অি রতা ইত ািদ নানারকম মানিসক  কািটেয় �বিরেয় পড়লাম গেতবাঁধা াত িহকতােক �ফেল �রেখ। সফরস ী কাকু,

খুড়তুেতা �বান িপি , ভ ীপিত সে াষ ও ঝুমা এবং আরও কেয়কিট পিরবার। সে ােষর দাদা ানীয় �সৗরভ দাস কানুনেগার ব ব াপনায় ও পিরচালনায়

২৭ এি ল, ২০১৫।  

 

থেম অমৃতসের �নেম সকাল �থেক রাত জািলয়ানওয়ালাবাগ, ওয়াঘা বড�ার, ণ�মি র ইত ািদ চ র �মের রােত জ ুগামী � েন উেঠই ঘুিমেয় পেড়িছ।

�মেঘর ডােক ঘুম ভাঙল। মনটা �কমন অি র। তেব িক আবার াকৃিতক েয�াগ দানা বাঁধেত চেলেছ? সাতপাঁচ ভাবেত ভাবেত পুনরায় ঘুেমর �দেশ।

�মঘা  সকােল জ ু �পৗঁছলাম। জ ু � শন �থেক সেব �বিরেয়িছ লটবহরসহ, গািড়র কােছ যাওয়ার আেগই চারিদক �থেক �ধেয় এল �ঝােড়া হাওয়া

আর ধূিলকণার সাদর অভ থ�না। তারপেরই হইহই কের এেস �গল বৃি ।  হল কা ীর মণ। িকছু েণর মেধ ই আমােদর গািড় পাহািড় পেথ। থম

গ ব  িছল পাটিনটপ িহল � শন। আজ ধু �সই পাটিনটপ-এর ৃিতচারণ। 

 

যত উঠিছ বৃি র তী তা তত �বেড় চলেছ। পাহািড় পেথ বাঁেক বাঁেক রহস ময়তা সে  বৃি , সামেনর গািড়র হঠাৎ � কডাউন, রা ার স িবিভ

িতকূলতায় আমােদর গািড়র গিত মশ কমেত কমেত কখনও এেকবােরই  হেয় যাে । 

 

মেন পড়েছ িঠক আেগর �সে ের কা ীেরর ভয় র বন ার কথা। অজানা আশ ায় এই থম একটু ভাবনা হে । ঘিড়র কাঁটা ছুটেছ িক  গািড় থমেক।

তা বেল কৃিত �তা থমেক �নই। �স তার িনজ েপ িবরািজত, �স তার খামেখয়ািলপনা আর িনজ মিজ�মত চেল আসেছ সৃি র �সই আিদ মুহূত� �থেক।
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এবার �য যার ব ি গত ব াপার, �ক কতটা উপেভাগ করেব তার অপার �সৗ য� বা বন  �বােহিময়ানা িকংবা সীমাহীন ঔ ত । �যমন এই মুহূেত� আিম

খািনক ি য়মাণ। একটুখািন পাহািড় বৃি েত চুপেস �গল আমার মেনর �ভতের উড়েত থাকা অ ােভ ােরর ফানুস! মেন হেতই িনেজেক �বশিট কের বেক

িদলাম, এতই যিদ ভয় তেব ঘটা কের আসার দরকার কী িছল বাপু? তাই িচ া ভাবনা �ছেড় মন িদলাম চারপােশ। 

 

ইিতমেধ  উেঠ এেসিছ হাজারখােনক িমটার। ওই �তা

�মেঘর �ভলা �ভেস �বড়াে  অনিতদূের। উেড় উেড়

ছুেট চেলেছ এ পাহাড় �থেক �স পাহাড়। বরেফর

মুকুেট ধা া িদেয় িমিলেয় যাে  পাহাড় চূড়ায়।

িব ীণ� বনরািশ সার িদেয় দাঁিড়েয় তােদর আপাত

িনরীহ গা ীেয�। বৃি াতা পাহািড় পথ কুহেকর মত

ছুিটেয় িনেয় চেলেছ পাইেনর হাত ধের। "এেস �গিছ

ায়। বাইের িক  �বশ ঠা া। শীেতর �পাষাক হােতর

কােছ রাখুন।" আমােদর টু র িনেদ�শক �সৗরেভর

কথায় সি ত িফরল। দূর �থেক �দখা যাে

পাহােড়র �কােল ঝুেল থাকা আমােদর �হােটল। তখন

�বাধকির মনটাও আনচান করেছ �হােটেল একটু

িব ােমর জন । া ও বেট। ও মা! �সই বািক

পথটুকু �পেরােতও ঘ াখােনেকর �বিশ লাগল। িক

খুব উপেভাগ  �সই পথ। 

 

অবেশেষ পুেরর িনধ�ািরত সময় �পছেন �ফেল

িবেকল পাঁচটায় �হােটেল ঢুকলাম। চারিদক �মেঘর

চাদের ঢাকা। ায় অ কার। বাইের �বরেনার উপায়

�নই। িব ৎ �নই। ঝড়বৃি েত িবপয�  পাটিনটপ। কী আর করা যােব, আপাদম ক শীেতর �পাষােক �ঢেক জিমেয় সেব বেসিছ, একটু গ ট  করার

অিছলায়। হঠাৎই মেন হল বাইের একটা আেলার আভা �দখা যাে । এক লােফ ব ালকিন। অবাক িব েয় তািকেয় �দিখ পাহােড়র �পছন িদেক আসেত

আসেত আেলা ফুটেছ। 

 

তারপরই আেলার ছটায় �চাখ ধাঁিধেয় ধীের ধীের মশ দৃশ মান সূয�েদব। মেন হে  পাহােড়র মাথায় �কউ বিসেয় িদেয় �গল এক িতময় হীের। কী

নয়নািভরাম �সই দৃশ । �মেঘর চাদর সিরেয় �বিরেয় এল �শষ িবেকেলর অ গামী সূয�।  

 

আর আমােদর পায় �ক? াড় কের সবাই �বিরেয় পড়লাম �হােটল �থেক। �হােটেলর িঠক বাইেরই আিম� �কায়াট�ার ডানিদেক �রেখ িগেয় দাঁড়ালাম এক

িভউ পেয়ে । আহা! কী অপ প �সই দৃশ ! পাহােড়র চূড়ায় �মঘ আর বরেফর আিল ন আর অ গামী সূেয�র রিঙন িব ুরণ। 

 

 

ফেটা তুলেত িগেয় �বেখয়ােল চেল িগেয়িছলাম

একদম িকনাের, এক পা এেগােলই খাদ। এক �সনা

অিফসােরর ঁিশয়ািরেত সি ত িফরল। তখনই �চােখ

পড়ল খাঁেজ খাঁেজ �মােড় �মােড় আমােদর

জওয়ানরা। ওই অিফসােরর সে  সে াষ আলাপ

করল। একজন বাঙািল জওয়ােনর সে  আলাপ হল।

কৃ নগেরর �ছেলিটর সে  আ া জেম উঠল।

তারপর তার ডাক পড়ল, আর আমরাও �বিরেয়

পড়লাম চড়াই উতরাই পেথ। ২০২৪ িমটার (৬৬৪০

ফুট) উ তায় িহমালেয়র িশবািলক পব�েতর িহল

� শন, িচনাব নদী বেয় চেলেছ কােছই - পাটিনটপ

মন জয় কের িনল আমােদর। পাটিনটপ অথাৎ 'পাতন

দা তালাব' / 'প  অফ দ  ি ে স।' নয়নািভরাম

াকৃিতক �সৗ য� ছাড়াও ি ইং, � িকং,

প ারা াইিডং এর মত অ াডেভ ার � াট�েসর

জেন ও টু িরে র কােছ আকষ�ণীয়। নাগ �ট ল,

সানাসার, নাথাটপ, িশব মি র, মাথাটপ-এর ন ায়

অেনক জায়গা আেছ �দখার মেতা। হােত সময়

থাকেল �ঘারা �যেতই পাের। এই সে  জািনেয়

রাখা ভাল শীতকােল তুষারপাত আর গরমকােল বৃি েত সময় অসময় যখন তখন হাইওেয় ব  হেয় যায় তাই পেথ বা �হােটেল বি  থাকা ছাড়া গিত

�নই। আমােদর ওপর ভাগ েদবী সু স  িছেলন আমরা �রাদ, বৃি , তুষার সব �পেলও �বড়ােনার সমেয়র সামান  পিরবত�ন ছাড়া �কানও অসুিবধার

স ুখীন হইিন। 

 

িকছু ণ পরই আকােশ পূিণ�মার চাঁদ উঠল। চাঁেদর আেলায় চারিদক উ ািসত। ঘুের টুের �হােটেল �ঢাকার আেগ �দখা হল একটু আেগ আলাপ হওয়া

�সই জওয়ান ভাই-এর সে , সে  আরও একজন জওয়ান। �সও বাঙািল, বািড় তারেক র। সিত  বলেত কী ওই পিরেবেশ বািড়র িনরাপদ আ য় �ছেড়

অতদূের বেস আমরা সবাই �যন পািরবািরক পুনিম�লেনর আন  উপেভাগ করলাম। কী আ য�! এবার �হােটল িফরেত হেব। তাপমা া কমেত 

কেরেছ। 

 

সকােল উেঠ সূেয�াদয় �দখেত �গলাম। চারিদক কুয়াশা । ধীের ধীের কুয়াশা সের �গল। �সানাঝরা �রােদ চারিদক ঝলমল কের উঠল। 

 

আমরা �বে  বেস চা খাি  চারিদেক টহল িদে  ভারতীয় জওয়ােনরা। ওঁরাই বলেলন তাড়াতািড় �বরেত, কারণ রা া ব  হেয় যােব। এও বেল িদেলন

ীনগর �পৗঁছেত রাত হেয় যােব মানিসক িত িনেয় �বেরােবন। আমরা তিড়ঘিড় কের �তির হেয় গািড়েত উঠলাম। তার আেগ �দখা কের এলাম ওই

ই বাঙািল জওয়ােনর এর সে । ওরাও �তির। িডউিটেত �বেরাে । হাত �নেড় গািড়েত উঠল। ভাল থািকস ভাই। ভাল �থেকা পাটিনটপ। পাটিনটপেক

�পছেন �ফেল �রেখ এিগেয় �গলাম ীনগেরর পেথ।

 



কলকাতার একিট �বসরকাির �কা ািনেত চাকির কেরন াতী চ বত�ী। �দনি নতায় হাঁিপেয় উঠেল �কাথাও

�বিরেয় পেড়ন সুেযাগ �পেল। আর তা না হেল মানস মণ, িবিভ  মণ ম াগািজন, ােভল ওেয়বেপজ-এর

সে ।
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