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, তিড়ঘিড়
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কা�ন েসনগুে�র িহমাচল �মণকািহিন"েথাড়া অয্াডজা�
কর িলিজেয়"-র অি�ম পবর

~ আরিশনগর ~

িফের েদখা ঝাড়�াম – পাথর্ দ

আমােদর ছুিট – ২৯শ সংখয্
~ সব েপেয়িছর েদশ ~

সবুজ পাহািড়য়া ' দয়ারা' – েদবলা ভ�াচাযর

রূপকথার েদশ লাচুং– েদবেতাষ ভ�াচাযর

রাজ কািহিন – তপন পাল

হামটা পােসর হাতছািন (েশষ পবর)
– অিভেষক বে�য্াপাধয্

আমােদর ছুিট – ২৯শ সংখয্
~ ভুবনডাঙা ~

কয্ান সফর- �ৃিতর আখয্ান– মহুল �

েবািনর্ওর জ�েল এক রা
– অিমতাভ গে�াপাধয্া

~ েশষ পাতা ~

েচনা রুিটেনর গি� ছািড়েয়– ৈসকত েসাম
িশ��াম রঘুরাজপুের – মি�লা চ�বতর্

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - 19 www.AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

11/24/2018

:: Amader Chhuti :: থাড়া অাডজা

ধারাবািহক মণকািহিন - অি ম পব

কর্ িলজেয়

থাড়া অ াডজা ক িলিজেয়
কা ন সন

িহমাচেলর তথ ~ িহমাচেলর আরও ছিব
পূব কািশেতর পর -

একাদশ অব ানঃ স'বাবুর

র - ড। অেনক সাধ -সাধনা কেরও ােভল এেজে র াইভারেক রািজ করােনা গেলা না ভার ভার আসার জন ।
অব াটা বুঝুন। ন'হাজারটাকারসােড়চারহাজারঅলেরিডঅ াডভা িদেয়বুিকংকরা গািড়আমােদর! দরী কের বেরােনার িপছেনযুি হল,
যেহতু আমােদরগািড়রপািমট আজেকরি তীয় পযােয়র, অথাৎ চিকং পেয়ে সােড়নটার আেগ পৗঁেছ লাভ নই, তাই গািড়এল, আমরা
বেরালাম সকাল সােড়সাতটা।খািনকিগেয়ই সই িবেশষরকমপাশাক ভাড়াকরার দাকান েলা। বাছাবািছকের পেড়িনলামসবাই।এবার
পার সট ছেশাটাকা। ভতেরপাতলাকােগা প া আর পরেন সই বট - ীন ফুল-ি ভ গি । তার ওপরন াকার- বাকার। বশ গরমলাগেছ।
তবু আিমই বািকেদর সাবধান করলাম। পেড় নাও, ওপের ক কেন ঠা া।
তারপরগািড়আরওিকছুটামানািল থেক দূের, কী সালাং-এর িদেক যাওয়াররা াটাও বশ িকছুটা পিরেয়, এক ঝকঝেকিসনািরওয়ালা
াপেটর বুক িচের যাওয়া সকােলর ধাপ র রা ার বাঁপােশ জলখাবােরর রে ারাঁর উেঠােন ঘাঁত কের দাঁিড়েয়পড়ল।অ
িবড়িবড়ািনেত
াইভার বেল গল িটিফনকেরইচেল আসেছদশ িমিনেট।এেতাসকােল বিরেয়েছ য ঘের িটিফনকরেতপােরিন।এর-ওরমুখ
চাওয়াচািয়কের গািড়রমেধ গাঁজ হেয় বেস রইলাম,কী এিদক সিদক ক ােমরা িনেয় 'িকিল িকিল '। িক কাঁহাতক।ঘিড়রকাঁটা আরও
আধঘ া পার কের গল। ওইসবধড়াচূডপেড়
়া অসহ গরমলাগেছ, দখেত পাি সাঁ সাঁ কেরগািড়বিরেয় যাে । আরওকত গািড়রিপছেন
পেড়যাি আমরা।এইসব সমেয়উ র-না-জানা এমনসব সবার মজাজ জুেড়চলেতথােক য কারওকারওমাথা গরম হেয় যায়, আর
কারওকারওমাথা ব থা। বশ রেগেমেগই রে ারাঁর ভতরটায় ঢুেক চাখ বালালাম, ওমা! .কাথায়স? দখলাম িসঁিড়চেল গেছ নীেচর
িদেক।ইততঃ কের সিদেক নামিছলাম,দিখ দেকৗমুিদিবকিশতকের িতিন উেঠ আসেছন...হােতরাংতায়মাড়া িকছু একটা।গািড়র
ডাশেবােডরওপরপােকটিটরাখাহল।আমােদরসবারমেনইসেহ, খায়িনতা এতণ কী করিছল...?িক কােনারকমবাতালাপইকরেত
ইা করিছলনা াইভােরর সে। আরওিকছুদূরএেগােতইকেয়কটাফরত গািড়দখেত পলাম। কানও কানও বাঁেকসজন দাঁড়ােতও
হল,
জায়গািদেতহল।গালাবা কািং জান
হওয়ারিকেলািমটারখােনকআেগথেক জাম। রাার বাঁ-িদকধের গািড়দাঁিড়েয়পড়ল,তখন
ায় দশটা।সামেনকতদূর অবিধগািড়রসাির বাঝা যাে না, বা যতদূরদখা যাে ততদূরই গািড়।িপছেনওএক এক কের গািড়এেস
দাঁিড়েয়পড়েছ।
আমােদরকপােলরভাঁেজিবরিমাখা িজাসা িচেলা হয়েতাঠাহর করেতপের াইভার গলাটাযতদূরসব উদাসীন
কের একবারবলল, "ইেয় তা রাজ কা হায়..." আিম খুব সংযতহেয় বুঝেতচেয়িছলাম াই ভােররথেক, য গািড়িলরএি পারিমশন
সােড়নটায়,সই গািড়িল যিদ সােড়নটায়গালাবার চিকং পেয়ের মুেখ থাকেতচায় (এই চাওয়াটা,এই আহটা খুব জির এবং সটা
াইভােরর মেধ থাকা েয়াজন),তাহেলসই গািড়েকমানািলছেড়কটায়বেরােত হেব?যিদ ধেরইনওয়া যায় য এমন ঘা েয়েকর
জাম থাকেবই। িবাস কন, খুব ভােলানাহেলও যটুকু িহী জািনতােতআমারএই িজাস াটুকু ভােলাইব করেতপেরিছলাম।শালা,
িকুেই বুঝল না! রাদার বুঝেতচাইল না, কারণ বুেঝ উর িদেল, ওর উর হেত হত ভার পাঁচটা;য বকায়দা জায়গাটায়ও আসেত
চাইল না িকছুেতই।ওই সই, ইিনেয়-িবিনেয়একই চিবত চবণ, "অায়সা তা হাতাই হায়", "জাম ইধরকারাজকা হায়", "সােড়ন'কা
পহেল আ গেয় তা ইঁহা খঢ়াহানা নিহ দেত"... আর এখন আমােদরসামেন অত ঘা েয়েকর গািড়দাঁিড়েয়আেছ।চক-পেয়ে
পৗঁছেতই বােরাটাবাজেব। রােগরমাথায়ওই হাইেটওটান মের খুেল ফললাম জাবদানাকার-বাকার।ধুর ধুর! ঠাা না ছাই।সূযটাইপাে
গেছ আজেকর গালাবার। সই কামড় বসােনা হাওয়াটাও পাশ কািটেয় চেল যাে অন কাথাও। এিদেক ধু অসিহু ইিেনর গিম।
আেগইবেলিছএই পাহাড়টায়
রাা পাহাড়পঁিচেয় যায়িন,বরং এিদককারঢােলরওপরs-এর মত এঁেক-বেকিবিছেয়আেছ।ঠায় দাঁড়ােনা
গািড়েলাথেক অেনেকইনেম পেড়,ঢাল বেয়, রাা পিরেয়, আবারঢাল বেয়, আবাররাা পিরেয় মশঃ উেঠ চেলেছ।মেন হয় গািড়র
আেগই চিকং পেয়ে পৗঁেছ িনজ িনজ গািড়র জন অেপা করেবন তাঁরা। এক বাবা হাঁটা িদেলন, তার পছন পছন 'বাবা, বাবা' করেত করেত
তাঁর বািলকাকনাও চড়াইভাঙেতলাগল।গরেম,ঘােম গািড়রমেধ স হওয়ারথেক কৃিতর মেধ িদেয় এই পেড়পাওয়া'খলনা-ক'
অেনকঅেনক বিশ উপেভাগ।আমােদরগািড়থেকও জন নেম বাঁেক বাঁেক হািরেয়গল এমিন ভােবই।আমরাগিড়েয়গিড়েয়লে
পৗঁছলাম সই বােরাটায়।-িতন িমিনেটরকাজ।রাার পােশবশ িকছুটাজায়গাপাহাড়কেট সমতলকের িনেয় গািড়পাক তথা পারিমটদশেনর জায়গা।গািড়সখােন ঢুেক এক চর খায়।তার মেধই ছাা লাগােনারকাজ সারা। আমরাগািড়ঘুিরেয়পাঁই পাঁই রাহতাং-এর
িদেক।
অ সমেয়ইপিরেয় গলাম মাঢ়ী।এখন দাঁড়ােনানয়। আেগ বরফ ছুঁেয় আিস।মাঢ়ীেতএখন সবুজ ঘাস। এবার এেস দখলাম মাঢ়ীর
কাছাকািছএক জায়গায়ডাম তির হে মেন হল।দখেত দখেত সই কাদা-মাখারাা চেল এল চাকারতলায়।সামেনব ব গািড়আেগ
থেকই এেস পড়ায়আেগরবােররমত য ড় ড়কের ঢুেক পড়েতপারিছপঁচােনা রাা ধের, তুষারাবৃতপবেতরকােল কােল, তা নয়।
াইভার যভােব গািড়রগিত কিমেয়আনেছআর ইিতউিততাকাে, আিমসিহান হেয় উঠলাম। আেগথেকই বলেতলাগলাম,আমরািক
টপ পয যাব। াইভার এসব কথায় খুব য কান িদল তা নয়। রাার পােশ বরফ সিরেয়সিরেয়রাখা হে। বরেফরদওয়াল দখেত
পলাম, তেব লণীয় ভােবঅত উঁচু নয়। আমারিবাস আরওএকটুএিগেয়রাাটা বাঁিদেকবঁেক বশ খািনকগালাকৃিত টান িনেয়, এই
পবতমালারইসামেনরওই ভাঁজটারপট ধের রাাটা চেল গেছ আমােদরবতমানঅবােনর সামেন িদেয় আরও আরও ডানিদেক।যত
http://amaderchhuti.com/mag29/story_himachal.php
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এেগাি রা ােলা মেন পেড়যাে। ওই িদেক চেল গেলই এখানথেক িকেলািমটারখােনকআেরা গেলই পেয় যাব রাহতাং িজেরা।
সামেনযতদূরদখা যাে রাা, বরফ'পােশ সরােনা।িক আমােদরএেবাের হােতরকােছইরাার ডানিদেকআেরাবশ িকছুটাজায়গার
বরফ চঁেছ তুেল ফেল বানােনাহেয়েছকার-পািকং।াইভার এই মওকািটইখুঁজিছল।'আেগগািড়যােন নিহ দগা' বেলই সই খুব চনা
কথাটা বলল, এইেতা রাহতাং, আবার কাথায় যােবন?
নেম পড়লা
ম। একবারমেন হল হঁেট বািকটুকু
চেল যাই। কাদা-মাখারাায় এখনওযটুকুেত
িপচ, সটুকুই খুব িপিল। রাার পােশ তখেনা
বাক-হা-লাডার চািলেয় চািলেয় চাং চাং
কাদামাখাজং-পড়াবরফ সিরেয় সিরেয় রাা র
পােশscoop-আকৃিতকের রাখা চলেছ।সসব
আলগা বরেফ পা-িসেয় টালমাটাল আমরা
পােশরঢালু উপতকায়গিড়েয়গলাম বলা যায়।
আমােদরনা-পাওয়াটুকুওগিড়েয়িদলাম ঢােল।
অপিরিমত াণ-ঢালা লাফালািফ, ছাঁড়াছুঁিড়,
নানান পােজ-প চাের ফেটা তালাতুিল, াইড
করা ইতািদ ইতািদ ায় ঘাখােনক। াভ ,
জুেতা, এমনিক জাার ফাঁক-ফাকর িদেয়ও
বরফ কুিচ ভতের ঢুেক গল। একবার ত া
জাার পেকেটল-কাপ রেখ ফাসােদ পের
গলুম। পেকেট হাত গিলেয় দিখ, আিম চ া
করেল হাত পা-অবিধ সািরত করেত পাির।
পেকেট 'গত'!
এরপর আমরা হাঁিফেয়গলাম। ভতের ভতের
ঘেম গলাম। খােদরগর থেক শ শ পবনআসেছিঠকই,তেবনা তা অেতাটাও'তুফািন',আর না তা অেতাটাওক কেনয দাঁতফাটােব
হােড়-মায়। পারাসুট কাপেড়রজাাটা পড়ারযুি দাঁড়ালয, বরেফর ওপর গড়াগিড়
খেয়ও আমােদরপাশাক িভজল না। যিদ
রাহতাং-এ িগেয় পণ কের থােকনয আপিনবরেফহাত দেবন না, তাহেলআজকালআর আপিন াভস, জাা ভাড়ানা-করেলওপােরন।
াইেমেটর কথা যিদ বেলন, তেব আমরাকী করলামনুন। গািড়রকােছ এেস াইভােরর পরামশ মত জাা, জুেতা,মাজা সব ওখােনই
খুেল ফললাম।াইভার সেলােক গািড়রছােদমেল িদেয়বঁেধ রাখল।ফরত দওয়ার আেগিকেয় যােব।সই সময় রাহতাং-এআমার
পরেনিছল, ওই য বেলিছ,ফুল-িভ বটল ীন িট-শাটআর কােগাপা। পােয়িকেটা।মা সাত বছর আেগএভােবভাবাযত না। হেতই
পাের আেগরবার িছল সকাল আটটা আর এবার বলা বােরাটা, তবু...
এমিনএমিনীন াইবুনাল নেড়চেড়
বেসিন।আেগরবারচােখর আােজ যা বুেঝ িছলাম,িদেনরাহতাং-এ হাজারপাঁেচকগািড়যায়ইযায়।
এবােরও,এত শত রিশন, আর লাগাম ছাড়াােভল ক বািড়েয়ফেলও, সই চােখর আােজই যা বুঝলামগািড়রসংখা... মা
বােরােশাগািড়তা মেন হল না কােনা মেতই।কী কের সব? (য
আমারমেনইতালপাড়করেছ,সসেবর উর আমারকােছচাওয়া
অমানিবক)।িফরিতপেথ গািড়চালু হল।আমারমেন হল পের কখনওএিদেকএেল, রাহতাং িনেয় আর আেদখলাপনাকরব না। যিদ ান
কির, তেব কলং-এর ান করব।ওয়াননাইটহ। নিছ কলং-এর পারিমটপাওয়াএেতাঝােমলারনয়, আর অেনকঅেনকসা! তখন
যাওয়ার পেথ রাহতাং টেপ নেম মন-পুিরেয়, মন-ভািসেয় উপেভাগ করা যােব এই বরফ-বাগানেক।
নামারপেথমাঢ়ীেতনামলামটয়েলেটরিনিম। বােয়া-টয়েলটপাশাপািশবশ কেয়কটা।িনয়িমতসাফ-সু েরা হয়।তখনসই কাজইচলিছল।
বলা ায় িতনেট।বুঝলাম আজেকরলাও িম হেয় গল। বািকরাা নেম এলামসরসিরেয়। সালাং-এর পথ যিদেক বঁেক গেছ, তােক
ডাইেনরেখ অ এিগেয়ইগািড়দাঁিড়েয়পড়ল।িবাস কন, আবারওএই িবষহতা িনেয় িলখেতআমারওিবরি ঘুিলেয়উঠেছ! সূয
পিেম হেল উাবচ িদগেরখার ফাঁক-ফাকর িদেয় িতযকিনপাতেনিস কের িদে গািড়রভতর। পায় এক আ কালাবাঙ িগেল
যভােব পেরথােকঢামনা সাপ,সভােব গািড়রসািরপাহােড়র
গা-ধেরএঁেক-বঁেকির। খুব সামান নড়াচড়া।
আর সােপরলজ মশঃ বৃি
পেত থােক।য িবষয়টাআমােদরসেহর দরজাটাখুেল 'চল-দিখ-কী-বাপার'এররাায় নামেতবাধ করল,তা হল এর মেধই িকছু গািড়
িপছনথেক এেস লন-ক কের সামেনএিগেয়আসেছ।উো িদক থেক গািড়এেলইঅসব যানজটদখা দেব। এই গািড়েলাতখন
আেগিগেয়আমােদরলাইেন ঢুেক পড়ারজন গাঁতাঁিত করেতথাকেব।আর আমরাআরওিপছেন পেড়যাব।মেন হয় এসবইহে সামেন,
তাই জাম ছাড়েছনা িকছুেতই।নেম পেড়এিগেয় গলাম হঁেট হঁেট। আমােদরগািড়থেক িতনজন।দখােদিখ, এিদক সিদক থেক
'একজন। লাইনভাঙাগািড়িলরওপরথেমই চাটপাট।তােদরসাফাইেতখুব একটািকছু বলারওিছলনা।সব েন 'িকছুনেছ না' টাইপ
মুখ কের গািড়কানও মেত ফাঁক বুেঝ লাইেনিনেয় এল। আমরাগািড়থেক নেমিছ যখােন, তার অ দূেরই বিশের িদেক চড়াইেয়র
রাাটা। হাঁটেতহাঁটেতসটাও পিরেয় এিগেয়যাি মানািলরিদেক।এভােবনেম পড়াটাকােজ িদল।এর মেধ এক দােরাগা,সে এক
কনেবল িনেয় খােদরধাের বেস পড়লচালানকাটেত।িনয়মভাঙাগািড়িলরনাার টাকা হে আর পটাপটচালানকাটা হে। এখন য
গািড়রচালানকাটাহে , স এেসদাঁিড়েয়েছ
কাগজপ িনেয়িনতা ভােলামানুেষরমত, আর আমার বু পুিলেশরসামেনইউােম িনয়মনীিত-লিজককপেচচেলেছ।গড়ােনরাায় হাঁটেতহাঁটেতচেল এেসিছঅেনকটা।এর মেধ দিখ রাার ডানপােশরখােদরধাের সামান
চাটােলা এক খালা জায়গায়কেয়কবা মাল আনেলাডকের একটাটো সাঁ কের গািড়ঘুিরেয় রাা আটেকদাঁড়াল,মানািলরিদেক
যাওয়ারলাইেনর মােঝজায়গাকেরিনেতচায় স। আিমতার গািড়রসামেন।াইভােরর িদেক চাখােচািখহেতইহাত ঘুিরেয়আমায়কিফয়ত
িদল, "কয়া কের,অব উধর জােনক িলেয় কয়া ছ'ঘা িপেছলাইনম যােকগািড়লগােয়?"ভেব দখলাম, হ কথা।িনেজইলাইেনর
আেগিপেছরগািড়েকহাত দিখেয়, বুিঝেয়,টোটােক লাইেনজায়গাকের িদলাম।ওিদেকআমারবু আটেকিছলএক াইেভট কারেক।
াইভােরর জানলায়মুখ রেখ গরমিনেয়ইিজেস কেরিছল,পুেরারাা আটেকগেল ভােলাহেব?গািড়রভতের পােসার িছেলনিতনজন
মধবয়সী মিহলা।তাঁরা বেল ওেঠন,"আমরা ুলিটচার,ুল থেক বািড়িফরিছ।এই জাম ত া রাজকার ভাগাি।" বু পের বেলিছল,স
তাঁেদর তখন বুিঝেয়িছলয তাঁরা ুলিটচার হেয় যিদ িনয়ম না-মােনন...তাঁরাওিি
না কের াইভারেক গািড়লাইেন িনেয় যেত
বেলিছেলন;িক আমােদরকােছওএর উর িছল না য, যাঁরা মানািলরানীয়, সারািদেননানানেয়াজেন যাঁেদরওই রাাটা ববহার করা
ছাড়াউপায় নই, তাঁেদরপে িক সব িতিন য়ত ৩ কী ৪ কী ৫/৬ ঘা ধের ওভােবরাায় যানজেটআটেকথাকা?আমরানলাম কা
িদক থেক যন ফার-লন রাড হে, দখলামও সালাং থেক রাহতাং সুড় হে, িক মানািলরদারেগাড়ায়এই পাহাড়-মাণসমসার
কােনা আ ফলদ চা নজেরএল না। মাঝখান থেক বুেদর িপছেনগািড়েতফেল, জােমর কাথায়
দখেত িগেয়,হাঁটেতহাঁটেত
মানািল ীেজ পৗঁেছ গলাম।

াদশ অব ানঃ টুকেরা অবান সমূহ!
কুটুম বািড়ঃ আমােদরমেধ জন, এর আেগরবারযখন মানািলএেসিছল,বিশের কাছাকািছ,কৃিতর লাপটেপ রাখা এক পাহািড়বসিতর
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কানও এক ধােপ ফল-ফুল-সবিজ বাগানসিলত এক আানায় িছল। আিতেথয়তা আর আিরকতায় সৃ জেনই সবারই সই হাম-'র
মালিকেনরসােথ কুটুম পািতেয়িগেয়িছল।এবার মানািলেতপা-দওয়ার পেরই সখােন খবর চেল যায় এবং আমরা আজেকরসেটা
রেখিছলাম তাঁর আমেণর জন। হঁেট হঁেট তা একাই হােটেল িফের এলাম, িক আমার জন আটেকপড়লবুরা। তারা ভেবিছল
এেকবােরসই হাম- থেক ঘুের এেলইহয়।আমারসে, পাড়ারকপাল,যাগােযাগওকরেতপারাযাে না, কারণফান ফেল এেসিছ
গািড়েতই।
এসব পের জানেতপেরিছলাম হােটল থেক ওেদরফান কের।তারপর করলামআবারহাঁটা বিশের িদেক।আমায়তখন
হাঁটায়পেয়েছ।আর অ দূর িগেয়িগেয়ইঅজানালােকর থেক ফান চেয় িনেয়ফান কেরকেরওেদরসিঠকঅবান জানারচা করিছ।
এমনিকিহ -হাইককের িল টও িনলামএক ানীয় তেণর মাটর-বাইেক।খুব এ জয় করিছলামসই সময়টা।বুরা অবশ তা নয়।দখা
হেতই সটা বশ টর পলাম।
সদাহাসমুখিনেভজালএক মাতৃমূিত,আমােদরসাদেরঅভথনা জািনেয়ঘের িনেয়বসােলন।দখলাম ঘেররমাঝখােনমেঝেত আসনপাতা,
সামেনসামান উঁচু জলেচৗিক।শীতলপানীয়জল এেলা।আমরাসিদন খলাম ী ড সৗ েল। আমারিবদায় বুিঝেয়বলেতহেল, বলেত
পাির,আিমষ/ িনরািমষপুর দওয়া ভাপািপেঠ।সে যাগ সেত আিলক চাটিন।খাসাখেত। তেবআমােদরআপায়েনগৃহকী য িবশাল
মােপরএক-একটাবািনেয়িছেলন,একটারবিশ কউ খেত পািরিন।পুের তমন দানা-পািনপেড়িনপেট, তবু অাি ও হয়রািনরঅবসােদ
শরীর-মনসবারইিকিৎ অবস িছল।এ িজিনসসবত কািলেঙও খেয়িছ, তেবসটা িছল ােয়ড, আর মাংেসরপুর দওয়া। আজেকরটা
িছল িনরািমষ। নানা কার সবিজর িমেণ অুত ােদর এক পওয়ান!
িবদায় িনেয় বিরেয় এলাম যখন, বাইেরভােলামেতাঅকার। অকার ধােপ ধােপ, ঘের ঘের, আিনায় িনভু িনভু বালব কী িসএফএল।
বিশরভাগ অকারটা, এই ছা ছা আেলােলােক যন চেপ ধেরেছ।আসেলহােটল এিরয়ায় বািড়হেল তা এমন খািনকহেবই;জল,
গাস, ভােজ পযটেনর মাইেলজ।
হােটেল িফেররােতরখাওয়াসারারআেগবাগ িছেয় নওয়া। আগামীকােলরমুসািফরনামািহিড়া থেক গায়ী মির থেক াউট িফশাির
থেক ন গর রাজবািড়থেক িনেকালাসরােয়িরেখরুিডও ও সংহশালা থেক কুু। কুুেত িরভাররাফিটং আর শিপং,তারপরসাওা
মাীেত িগেয় নাইট ।

িহিড় া মি রঃ

িহিড়ারপেথ যেত যেত এক
জায়গায়রা া িখিত হেয় একটা া চেল
গেছ মনু টেলর িদেক। আমরা ভুলবশতঃ
সই রাাটাই ধরলামও িকছুদূরএিগেয়যখন
ভুলটা বাঝা গল তখন আর িপছেন িফের
আসারঅথ হয় না।স'বাবু অথাগত পেথগািড়
ঘারােলন। এ পথ মানািল থেক িহিড়া
যাওয়ার চ িলত পথ নয়। বশ িকছু গৃহের
পাড়া।এবং তা বশ স। উো িদক থেক
গািড়এেল আটেক পড়েতহেত পাের। তেব
তমন িকছু হয়িন, বরং থাগত রাায় গেল
আমরা লা গািড়রলাইেনর িপছেন পেড়
যতাম। এেে আমরা এেকবােরমিেরর
দারেগাড়ায় িগেয় পৗঁছলাম। তেব এটা
মিেরর িখড়িকরদার বলা যায়।এটা িহিড়া
মির না-হেয় যিদ নাকতলাউদয়ন স বা
সুিচ সের ' েগাপুেজা'রপােল হত,
তেব এই য রাায় এলাম,তার মুখটােতইদখতাম, না-এি বািরেকড িদেয় কলকাতাপুিলশবেস আেছ।আমারবু বশ ভাববারমেতা
একটা তুেলিছল।আা, পুেজারসময় বড়রাায় মানুেষরঢল আর গািড়-বাস
চলাচলিনয়ণ করেতকলকাতাপুিলশসিয় ভূিমকানয়,
এটা তািরফেযাগ। িক কােনা িনিদ পুেজাকিমিটরপােেলর িপছনিদেয় লাক বিরেয় কা পাড়া,কা গিল িদেয় যােব আর কাথায়
বািরেকড বসেব, এই কােজকন কলকাতাপুিলেশর কমীরািনেয়ািজতথাকেব?সেতা সই পুেজাকিমিটরদািয়, তারা গাঁেটর কিড়খরচ
কের িসিকউিরিটপাসনবা পাহারাদারমাতােয়ন করব িভড়িনয়ণােথ, তপির দশনাথীেদরপথ দখােব! আপনারাওএকবারভেব দখেত
পােরন।
যা েগ, আমরা পােেলর... সির, মিেরর পােশর একটা স গট পিরেয়, কেয়ক ধাপ িসঁিড় ভে মির ােণ উেঠ এলাম।
আেগরবারয পড় বলায় এেসিছলামসসময় মিের িভড়বিশ িছল না। িদেনরপুেজাহেয় িগেয়িছল।মেন হয় সারিতর তখনওবািক
িছল... তেব আজ বলা ায় দশটা।মির ও াণ উপেচ পড়েছ।নারেকল,চিল, স িফ, মির পঁচােনা লাইন, থেক থেক ঘার
আওয়াজ(হাঁ আওয়াজ,ঘািন নয়); ইয়া, লামশ মপূত ভড়া,বুিড়রচুল, সাবুর পাঁপড়ইতািদ সে জুলজুলতািকেয়থাকা ানীয়
বালক-বািলকা,এমনিকএকটাআ িবেয়...ইতকার বতায় বিতব 'িহিড়া-মা।'একপােশিনেজরমেন কাদা-মািট(িসঁর) মেখ খেল
চেলেছপেটর ছেল ঘেটাৎকচ,মােয়রনজর দওয়ার সময় কই! তেব আেগরবােররমেতা এবারও, এত কালাহেলর মেধও এই মিেরর
কােছএেসদাঁড়ােল
আিমবুেনাবুেনাগ পাই।যিদওমিেরর চারিদকিদেয়িপচ বাঁধােনারাা দািপেয়হন বািজেয়ড়মুড়কেরএেসপড়েছ
িভড়,তবু িবশালিবশালপাইনঘরা এই ােণ দাঁিড়েয়অনুভূিতিলেক অ চায় যিদ এই িভেড়রউে িনেয় যাওয়াযায়, িবাস কন,
এই মিেরর গঠন,গােয়র রঙ, কাকায, আশপাশসমটা িনেয়বশ একটাগা-িশউরােনাবাপার আেছ।দখলাম িপছেনরপাকটায়যাওয়ার
গটটায় তালা মারা।আেগরবারঅেনকটাসময় কািটেয়িছলামএখানটায়।সিদন হােত িছল একটা এস এল আর িফ কােমরা (আাদী
িমেনাা)। এবার আর স িছল না িক কােমরা িছল অেনক রকেমর, অথচ বিশণ মন িটকল না।
াউট িফশািরঃঅীকার কের লাভ নই, বড়ােতিগেয়...িবেশষকের ঠাার জায়গায়বড়ােতিগেয় অং বং চং এিদক-সিদকখাওয়া-দাওয়া
হেয়ইথােক।মহামান িশােমর কথায়,হাওয়াবদল মােন তা আর হাওয়াবদল নয়; হাওয়াআবার বদলােবিক?একইতা হাওয়া,আসল
কথা হল িগেয় 'খাওয়াবদল।'এই সুবােদগায়ী মির ঘুের ন গর রাড ধের ন গর রাজবািড
়যাওয়ারপেথ 'হিরপুরনালা'ঘঁেষ এক হঠাৎ
ঠেক এেস ঠকল আমােদর সাফাির।রাার ডান িদেকরঢাল ধােপ ধােপ নেম অিত-চলা কােনা-একনালারখাঁইেয়িগেয় িমেশেছ।এই
নািতগম খািনকশ পাহািড়ধাপ-িসঁিড়িলেকিঘেরফেল, সািজেয়িছেয়, ভীষণান মািফক তির হেয়েছিহমালয়ানাউট িফশ ফাম,
মানািল। পা- হিরপুর, তসীল- মানািল, িজলা- কুু।
http://amaderchhuti.com/mag29/story_himachal.php
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কর্ িলজেয়

মােছরসাইজাাড রাই -েটর পিরিধছাড়ােব
না।সিদক থেক ছাটই
বলা চেল। মাট িতন কােররাউট আর রি সিপ মাটামুিট ভাপা, ভাজা
আর ঝােলর। সে বশ রোরাঁিচত কায়দারপিরেবশন।তেবপিরেবশনটা
মুখ নয়; মুখ হল পিরেবশটা।চারিদকউু
ছাউিনরনীেচখেত িদেয়েছ।
কাল ঘঁেষ লািফেয়-ঝাঁিপেয়ঝমঝম উােস এই ছা পিরসেরর
সমটুকুেক মািতেয়িদেয় যাে হিরপুরনালা।এর িনঘাতকােনা মনকাড়া
নাম রেয়েছ। যিদ না থােক তেব এখনই রাখা উিচত।
ওই অশা ঝারা থেক আপনারল ফােমরঅভের ফলুন, দখেবন
িবিভ ধােপ ধােপ পাশাপািশলালি অেনকিল পুল।যার মেধ অিবরাম
খলবল কের চেলেছঅসংখ াউট। াকৃিতকভােব জেলর সরবরাহ,ভাির
মুিয়ানার সে িনেজেদরমােছর বাগােনরজলাধারেলার মেধ িদেয়
বইেয়িদেয়,িছমছামশৃিলত উপােয়ঝারার জল ঝারােক িফিরেয়িদে
ফামিট। সদজাত ফােটাাফারেদর জন এ যন এক েগাদান। এই
মৎেসাদােনরউাবচ ধাপিলর ওপর িদেয় কােমরা হােত ছটফট কের
চেলিছ এা থেক ওা, যন আিমই এক পাগলপারা পাহািড় ঝারা!
গায়ী মিরঃ মাছ িনেয় এমন মেত গলাম য বলেত ভুেলই গিছ,
ন গের ঢুেক থেমই িগেয়িছলামগায়ী দবীর মির দখেত। মুেখামুিখ
একিট বড়একিট ছাট মির (িঠক মুেখামুিখনা, িগেয় দখেল বুঝেত
পারেবন),আর একিটবাােদর ুল, আর একিটগা দালান-কাম-নাটম,
আর গাটাকয় বৃ... হাত ধরাধিরকের বড় িদেয় দাঁিড়েয়রেয়েছএকই
খালা চের। সকােলররাদ তখনগাছ-পাতা-মিেরর কািণশছুঁেয় িতযক;
মািটেত আেলা-ছায়ারআলপনা।মির িটর একিট িশেবর মির আর

অপরিটগায়ী দবীর (বড়িট)।পাথেররতির
িশব মিরিটই াচীনের দাবীদার, যিদও
সিকত কািহিনলিতেয়েছ কাঠও পাথেরতির
অেপাকৃত নব ভাবধারারগায়ী মিরেক
জিড়েয়।
স কািহিনআমারমেনওআেছ কতক
আবছা...ঘুের-িফেরসই পপােবরই গ
(আিদ), সই অাতবােসর িদনিল। এমন
হাড়-কাঁপােনা
পাহািড়ধু ধু জেল, পাড়ার
কপাল সারািদেন না তমন িভা জুেটেছ,না
তমন ফল-মূল। (আিম জািন, আিম জািন
আপনারা,তীর-ধনুক-িশকার-ঝলসােনা
হিরেণর
মাংস এসবভেব ফেলেছন,তাইেতা?)আমায়
য বি
গটা বেলিছেলন, ওসব িতিন
বেলনিন,আিমও জানেত চাইিন।িক দরকার
বাবা, রাত-িবেরেত জেলর মােঝ আন
ািলেয় হিরেণর মাংস ঝলসােত গেল যিদ
অাতবােসর বােরাটা বেজ যায়! (ও! আিম
ভুল ভেবিছ, আপনারা আসেল ওসব িকছুই ভােবনিন? ও বাবা, বেলন িক!) গটা আপনােদর জানা?

তাহেলতা লাঠা চুেকইগল। জােননইেতাপা বরা সামান িভা িনেয়
এেস, সারািদন পর ুধাত, তৃাত, া... এতটাইয চুলা বািনেয়
সামান েটা ভােত-ভাতফুিটেয় নেব, স তাকত আর অবিশ নই
দেহ। লুিটেয়পড়েছনএ-ওরগায়।েনিছ এভাের সািমটকরেতযসব
পবতােরাহীরাআজ অবিধিগেয়েছন,অিভযােনরএেকবােরশষ পযােয়,
ওই চরম িতকূল পিরেবশ-পিরিিতেত, ায় কালা ক'র আসার মেতা
অবা এেস দাঁিড়েয়েছঅেনেকরই।অেনেকইতখন, বাখারও অতীত,
অথচ তাঁেদর কােনা সাথী বা বু-িয়জন বা 'পের তার কথা মেনই
পেড়না'এমন কাউেক হালুিসেনট কেরেছন।আর সই সব কািনক
চিররা, অকনীয়ভােব এই হারেতবসা মানুষিটেকহাত বািড়েয়ডেক
তােলন, এেকবাের তিলেয় যাওয়ার আেগ। নতুন উীপনা জািগেয়
তােলন তার পায় পায়। ায় সংাহীন অিভযাীিট যন এক ঘােরর
মেধ সািমটঅািচভ কের ফেলেছন এমনওশানা গেছ! আর অবধািরত,
তারপরআর সই মানুষিটেকখুঁেজপাওয়াযায় না। পাবেদর কথাবলেত
বেস... ভুল হল, দবী গায়ীর কথা বলেত বেস এপ অবতারণা
এেকবােরসহীন নয়।সই 'ঘার' সায়, সই পাববিজত (sorry)
গহীন বেন, এক বািলকা, একা কাথা থেক যন উদয় হয়! কুীেক
উেশ কেরবেল,"মা দ, তার ছেলরা আজকী এেনেছদ, আিমরঁেধ
আিন।"বািলকারকথা েন ৗপদী উেঠ আসেত চেয়িছল, (মেন হয়
হ করেত),সই পাকামেয় তােকওবেল িদল, "থাকনা িদিদ,খািনক
িজেরায়ন। তারওেতা শরীর নািক! খাটিনেতাতারও িকছু কম যাে
না।" আদেরর এই কথাকিটেনই ৗপদী আরােমগা এিলেয়দয় ভূঁেয়।
ওই তা পণ-কুটীর,ওটাই হাম, ওটাই হঁেসল। ঝিটেত রাা বসল।
দখেত দখেত মািটর হাঁিড়ভের উঠল। মাঝরািের ফিকেররকুঁেড়েত
যন, ভাত নয়, ভােরর িশউিলফুেট উঠল।িনর হেতাদম মানুষেলা
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াণাকর িখেদ িদেয় ভাত মেখ খািল িদগিবিদকানশূণ হেয়! যখন ঁশ এেলা,ততেন পট মন ইই ভের গেছ। আর তখনইখাঁজ
পড়লসই আয বািলকার!িক তােকআর পাওয়াগল না! িবমূঢ়িশেদর মন ঘারােত মা কুী জাড়-হাতকপােলঠিকেয় বেলিছেলন,
"সাাৎ মা গায়ী এেসিছেলনগা, আমােদরউার কের িদেয়গেলন!" বািকসবাইওমােয়রদখােদিখ কপােলহাত ঠিকেয় গড়করলমাগায়ীর উেেশ। ধু ভীম তখনওিবড়িবড়
কের চেলেছ,"আিম য প নলুম আমারকােনরকােছএেস িফস িফস কের বেল গল সই
মেয়, 'আজ ভােগ একটু কম হল তামার, তাই না? আজ এু অাডজা কের নাওনা বাপু!'
কপদকশূনহেল কী হেব, রাজারাজাই।তার ওপরইয়া ইয়া বীর সব, অিচেরইদবী গায়ীর নােম কাঠআর পাথেররসংিমেণ তির হল এক
মির, যা এই পিরেবেশরসে ভািরমানানসই।এই একটাম বাপার, পিরেবেশর-কৃিতরসে মানানসইহেয় চলা।তা-নাহেল,মির তা
বাওসাদাররাও বানায়। আেজা সই মিেরর কােঠর কাকােজর পিরতা আর কাঠােমা দখেল মেন জাগেবই 'কাঠই তা?'
িশেবর মিরিটও একইসােথ তির িকনা আিম বলেত পারব না, তেব এ মিরটা আ-কাঠ; ধু পাথেরর।
পরবতীেত ন গর রাজার রাজবািড়িটও
দখলাম। দ খেতদখেত পায় পায় বাঁেকবাঁেক
পলেকপলেক অপলকহেয় যেত হয়। িবেশষ
কের, পােশর খােদর ওপর ায় ঝুেল থাকা
শ কাট-ইয়ােডর রমতা অত আধুিনক
আর তার চারপােশরকােঠর দওয়াল দখেল
মেন হেব পািলশ এখেনা কায়িন!
তখন বলা িহর। এইখােন আকাশ-জুেড়
কােলা
মঘ।
পইার-কাম-িবানী
রােয়িরেখর অতায
বািড়-পিরবিততসংহশালা অধরা রেখ গািড়ঘারালাম কুুর
িদেক।

অ াডেভ ারঃ বলেত িবপাশায়রাফিটং। খুব

য রািজ িছলাম আমরা জন তা নয়। এেক
ভয়, েয় বােজট। তেব বুরা শষেমষ
আমােদররািজ কিরেয় ছেড়িছল।
তুলমূল বােগিনং-এরপর সবতঃ পার হড নেশাটাকায়রফা হেয়িছল।আমরাছজন,একটাহাওয়ারভলা, সে একজনাইভার। নয় িকেলািমটারগিলকায়। বােরােশাটাকাএা চাইিছলপুেরা জািনটারকিডং কের িসিড-ত িদেয় দেব।
থেম আমরা রািজহইিন।জেল নেম, চলেত কের মেন হেলা,এসবটাধের রাখেলবশ হােতা। আমােদরবাট-চালক মেন হয় মাইিরড করেতপােরন। াব এল ছ'শা টাকায়রকিডং হেয় যােব।আমরাএক কথায়রািজ।ডাঙায় যা বােরােশা,জেল ছ'শা। জেল বর ভার
হালকালােগ জানতাম,তাই বেল...এ সমই অাডেভার র আেগরবকবক।তারপরআমরাবাকহারা! যা এেপিরেয় কেরিছতার
জন িচরকালবুেদর কােছকৃত থাকব।বরফ ঠাা জল, গায় আঁট কের বাঁধা লাইফ-জােকট,মাথায়হলেমট... আর উাস িকছু ধষ
মূহূত!
এখন আপিন যিদ আমার কােছ আবদার কেরন গালবািড়র কষা মাংস কমন খেত বণনা কের বাঝােত, সও িক সব?

ফরা-র ফরারীঃ

আপনারযমন-বনী-তমিনরেব-চুল ভজােবন না, তাহেল িক ওয়াটার
রাফিটং আপনার জন নয়।সা িভেজচুপচুেপ
হেয় যােব।সে এা জামা-কাপড়,
আর গামছা
সােয়টার ইতািদ ডাায় মজুত থােক যন।
যখােন রাফ িটং শষ হেব, সখােনই চ-ম
আর কােমরা থেক িসিড করার ববা রেয়েছ।
আমােদরস'বাবুওসই অবিধ গািড়িনেয় এেস
আমােদরঅেপা করিছেলন।এবারযাব কােনা
একটা শাল ফাকি। পযটকেদর শিপং
ডিেনশন। তারপর ফরার । আজ রাতটা
কাটাবমাীর কােনা পাশালায়। িকছুটাএিগেয়
থাকা আর কী। কাল সকােল একটু দরী কের
রেয়-সেয় বেরােলও চলেব। ন তা সই
রােত।
আজসকাল থেকই স'বাবু মােঝমােঝইগাঁই-ঁই
কেরেছন,আমরাএেবাের িঢেল িদি না।
সকােলর িদেক বেল চেলেছন - ঘারাঘুির,
কনাকাটা কের অেনকটাদরী হেয় যােব, আপনারা কুুেত থেক যান।কুুেত আমারজানাভােলা হােটল আেছ।কাল সকালসকালরওনা
হেয় যাব।আমরাপাা িদইিন।যখন দখা গল কুুেত সব িকছু ভােলামতসেরও আমােদরহােত যেথ িদেনরআেলাআেছ মাী পৗঁেছ
যাওয়ারমেতা,তখনথ েক ওনারআেরকবায়না,"মাী যােককয়া কেরে, চই চ চিলেয়"(এ চই িসমলারচই নয়)।এেতাআা
িবপদ! থহীন ভাষায় বেল রাখলাম - আমরা মাীই যাি, কােনা বেলম? এরপর আর কথা চেল না। স'বাবুও িনুেপ গািড় ছাটােলন।
গািড়িবয়াসেক বাঁহােতরেখ কুু ছাড়ােলা।
এখান থেক মাী আিশ িকেলািমটাররাা। রাা
ভােলাই।মাটামুিট নদীর পােশপােশইযাব। মােঝ মােঝ ছাট ছাট ীজ িদেয় নদীটােকটপকােবা,তেব মােটর ওপর িবয়ােসরতীর ধের
চলেলইঘা আড়াই,
বড়েজারিতেনেকরমেধ মাী বাস া। নেম এিদকওিদকএকটুখুঁজেলইকােনা একটাচলনসইমাথাগাঁজার ঠাঁই
পেয় যাব িসওর। আজ রাতটুকুই তা...
গািড়চলার পর থেক বশ িকছুণ আমরারাফিটং ছেড়বেরােত পািরিন।এবং িবয়াস।অপপা। এই
নদীিটর(িবেশষতঃকুু বরাবর)অরা ণ রেয়েছিবাস কন, আিব কের রােখ।িবয়ােসরঢউেয় ঢউেয় এেস পড়লসেব সেব পিরেয়
আসা িদনিলর ৃিত। আমরা রামিত।
আশপাশটাএবারকমন যন মেন মেন পেড়যাে। ওই তা ওই ীজটা পিরেয় এবারডান িদেকবঁকেত হেব...

সময় িবেকল (কটা হেব?) সােড় চারেটঃ
সময় তখন ( ায়) সােড় পাঁচটাঃ
সময় (গিড়েয়) সােড় ছটাঃ
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আসারসময় বাঁ িদেক বঁেকিছলাম...এইসবিনেজেদরমেধ বলাবিলকরিছ।স'বাবুিয়ািরং -এ অিবচল।ায় ই তৃতীয়াংশপথ পিরেয়
এেসিছবলা যায়।অনুভূিতেত'এেসগিছ ায়'রকেমর হাা আভাসপাি। ঝেকামেকাহািস-খুিশরমুহূতেলােক গলাছাড়া
গােনপেয় বসল
আর আমরা গেয় হেস গিড়েয়পড়িছলাম
এ-ওরগায়।িবেশষকের আমরায ই বু গািড়রএকদমিপছেনরসীেট িছলাম।মােঝরসীেট
িতনকনা, আমােদর সােথ সাথ িদিল, আর সামেনর সীেট আেরক বু স'বাবুর পােশর সীটটায়, বলা যায় আমােদর এই সফেরর কাারী।
গািড়কখন য চনা চনা পথটােকডাইেনছেড়এিগেয়িগেয় বঁেক অন একটাপাহািড়রা া িনেয় িনল, িঠক ঠাহর কের উঠেতপািরিন।
সামেনরবুিট একবারকৗতূহলী হল; স'বাবুরথেক খুব সংি উর এেলা,"ইেয় শট-কাটহায়।" িপছেনরসীেট,আমরাআবারমশল
হেয় গলাম। মােঝরসীট থেক একবারআমােদরনাড়াদওয়া হল, "তামরা িক বুঝেতপারছ,আমরাএকটাসূণ আনেকারারাায় ঢুেক
পেড়িছ?" তবু ঁেশ আসেত সময় িনিলাম আমরা।
আেলাততেণ বশ কেম এেসিছল,এবারহঠাৎকের চারপাশঅকার হেয় আসােতগািড়রহ ডলাইটালােত হল।িনতায় পেয় বসল
আমােদর।কােরা মুেখ কথা সরেছনা। এ কা জেলর মেধ ঢুেক পেড়িছ!আরওয গভীেরচেল যাি। খািনকআেগরঅ আেলােতও
নীেচরখােদ বা পাহােড়রগায় ােমর খলনা খলনা বািড়েলা দেখ আেমািদতহিলাম। এখন সব উধাও।গািড়রআেলারবাইেরিনকষ
অকােরর চাপ। সই চাপ মেনর ভতর পয চািরেয় যাে।
"মতলবটািক?" সিতই এটা শট-কাট?কাথাকার শট-কাট?বণ না িপছনথেক, না সামেনথেক, কােনা গািড়পা কেরেছ।এ রাায়
কােনা কাঠুরি য়া কী ােমর লাকজন চােখ পড়েছনা। আিরক অেথইনশান রাা তার িপঠ থেক আমােদরগািড়রহলুদ আেলাফেল
িদে অকার খােদ, আর তুর্ বাঁক িনেয় িনে অ সময় পরপরই। িপছেনর সীট থেকও িদিব মালুম হে স'বাবুর চােখর মিণেলা এখন
পাথেররমেতা িনল আর ঠাা। কটা বােজমাবাইেল দখেত িগেয় আবারচমেকউঠলাম,সবনাশ!এ রাায় টাওয়ারথাকেছনা সবসময়।
সাতটা বেজ গেছ অেনকণ! এ কী ধরেনর শট-কাট? স'বাবুর ছা উর, "বআ গেয়।"
উো িদক থেক িনভু িনভু আেলায়গাটা িতেনক মাটর বাইকশ কের গল আমােদরগািড়।স'বাবুখুব কের িডপার-িডমারিদেয় আেলা
কাঁপােলন।ভয় পলাম 'পূবিনধািরতইশারানয়েতা?'একটুপেরইভুল ভাল। কাথাও কাথাও জল খািনকপাতলাহেল এক-আধটাআেলার
ফুলিকদখা যাে খয়াল করেল।িক আমরাতখনসবাইনানানরকমভােবএকইকথা ভেব চেলিছ,'বদলানেব নািক?''িকভােব?''খােদ
ফেল দেব গািড়টা?'
'ওর তা িনেজরগািড়নয়!' 'তাই যিদ হয়, গািড়থেক বাইেরঝাঁপ দওয়ার জন ক'সেক সময় পাব?ক কীভােব
ঝাঁপাব?নািককােনাভােবগািড়রিনয়ণ নওয়া যায় িনেজেদরহােত?'িবাস কন, এখনআায় বসেলসই সমেয়রকথাভেব হাসাহািস
কির, িক তখন িকেয় িগেয়িছল - াণবায়ু!
টাওয়ারপলাম। মাথায় এেলা একজেনরনাম, এই অকুল-পাথােরএকমা লাইট-হাউসযশব। ফান করলাম।ভাব করলামযন এমিন
একিটিবদায়ীফান। তানা-বানা-বাহানায়
আমােদরবতমানছেড়েদমােকঁেদবাঁঅবা
িচ ব করারচা করলাম,িক িবিধ(নটওয়াক)বাম।
অগতা টট। িসিরজঅফ এসএমএস।আমারগালেেক েম পেড়এত ভােলাকের িছেয় বড়বড়এসএমএসকিরিন,সিদন াণভেয়
যশবেক যা যা কেরিছ। এখনও রাখা আেছ আমার কােছ সিল।
অুত হল, আমারএসএমএস-এর
বাহ থামল।গািড়আরওএকটাআলেতাবাঁকিনল, স'বাবুহাত বািড়েয়বাইেররঅকােরর িদেকইশারায়
দখােলা, 'উঁহা মরা ঘর।'আর তারপরগািড়আর িবশ িমটার মেতা গড়ােলইদখলাম আেলা ঝলমেলএকটাহােটল, নাম চই িরসট।
তাহেল 'মতলবটা' এই। আজেকর রাতটাও স'বাবু বািড়র িবছানায় কাটােবন, আর তাই চইল চক।
রাত তখন (ায়) আটটাঃ নয় নয় কেরআমরাায় পঁিচশিকেলািমটাররাা ওই জংলীপাহািড়
আঁকাবাঁকাপাকদীেত পাকখেয়িছ। মানিসক
ও শারীিরক ধকেল আমরা তখন িব।
গািড়থেকনেমই এ-ওর মুখ চাওয়াচািয়করলাম,'এবারতা যা-খুিশতাই রট চাইেব!'মাথারিশরাদপদপকরেলকমন অনুভূতহয় আিম
মেন হয় থম টর পলাম। এমন সময় দিখ স'বাবুিপছনথেক তার মাবাইলটা আমারিদেকবািড়েয়িদে, 'িলিজেয়স , বাত িকিজেয়,
কয়া সাবিজআপ িভ কাহা কাহা কয়া বােল...' ফানটা কােন িদেয় বুঝলামযশব। আমারএসএমএসেলা পেয় এিদকসিদক ফান
কেরেছ।খাঁজ পেয়েছ ওেদরবু াইভােরর তুেতাদাদাএই স'বাবু।আমায়বলল,কানও িচা নই, ওেকিচিন,যখােন িনেয় গেছ সটাও
ভােলাজায়গা, িনিে থাকুন,কানও অসুিবধাহেব না, আিম বেল িদেয়িছ।মভূিমেত কেয়কফাঁটা শীতলজেলরমত কথােলা। আমরা
একটু হেলও ধাত হলাম।
সাজা চাজ করলাম,মাী না িনেয় িগেয় এখােনকন িনেয় এেল?উর নেবন? 'ইেয়িভেতামাী হায় সাব।মাী িজলা ম িহ তা হায়,
পা ম মরা ঘর হায়, সুবহআপযব চােহািনকেলে...' আমরাতখনিফউিরয়াস।তুিম জােনাআমােদরমাীেত িক ান িছল?এটাকাথায়
একটাগ াম। আমরাকাথায় মাীর বাজারপাব এখােন।আবারসই গা-ালােন কুল অািটিচউড,"আের সাব, মাীেম কুছ নিহ হায়।
ইেয় মরা দাকা হােটল হায়। ক আপেকামাী ঘুমােতেয় ল জােয়ে" বটােেল এমন জায়গায়এেন ফেলেছ, ছাই িকছুইবুেঝ
উঠেতপারিছনা, কান িদেকমাী বাস া,
কালকাইবা কতদূর...ধুাই! এক বু বলল একবারঘর েলা দেখ আিস।াউ ােরর
লাউ থেক সিপলাকারিসঁিড়উেঠ গেছ দাতলায়।হােটেলর ম দেখ আমােদরচতন ছানাবড়া!পাববিজত গািবপুের ময় দানেবর
াসাদ! এ লুেট নেব এেকবাের!এক বু ফ কের েল উঠল, 'ইয়ািক?বিশ চাইেলথাকব না। বলব সার জায়গায়িনেয় চেলা।যত
রাতই হাক'। নীেচ নেম আসেতইবশ কাঁচুমাচুমুখ কের স'বাবু, "আজ রাত ইঁহা সট হা যাইেয় সাবিজ।আজ থাড়া অাডজা কর
িলিজেয়"।আমরাঝাপ বুেঝ কাপ, বললামসাতশটাকারএক পয়সা বিশ িদেত পারব না। আপিনআপনারহােটিলয়ার বুেক মােনজ
কন। খুব বিশ মােনজ করেত হল না, এগােরােশারঘর সােড়সাতেশায়রফা হােয় গল। আমরাওড়মুড়কের উেঠ পড়লাম।পের
দেখিছলাম, আমােদর গাটা িেপর সবেচেয় ভােলা হােটল আমরা সবেচেয় কম দােম শেষর রাতটায় পেয়িছলাম।

চই িরসেট একরাত ও বলার মেতা ঘটনা সমূহঃ

িনঝুমিনিায়
ােম চাঁেদরপাহােড়র
মেতা দাঁিড়েয়আেছিরসটিট।যিদওএেে
আমােদরএখােনআসারকােনাপ বাসনাইিছল না। স'বাবুরথেকই পের শানা, েম েম রাা চওড়াকের এটাওএকটাএন.এইচ.হেয়
যােব।তখনএইসবগঁেয়া জিমরদাম চেড়যােব।তখনএই িরসেটরচািহদাইঅনরকম হেব।আর এসবহেতচেলেছসামেনরকেয়কবছেরর
মেধই। আমরা অিবাস কিরিনএকটাকথাও।খািল ভাবিছলামউয়েনর আেগরঅবার ছিব তুেল রাখা হল না। কী কী হারােতচেলিছযিদ
ধরা থাকত! যিদওএখােনআসারসময় মারাক মানিসকঅিরতার মেধ িছলাম,তবু বলব, ওই য পা েদা নামকএক অেচনাজায়গা
থেক ডাইেনমাী যাওয়ার বাঁকটািমস কের,গািড়টাস'বাবুরকথা মত শট-কাটিনেয়িছল,যার জন আমরাায় পঁিচশিকেলািমটারশট-কাট
জুেল পাহািড়রাায় পাক খেয়িছলাম, ওই রাার আেশ-পােশরপাহাড়,কৃিত, াম, গাছপালাসমটা িনেয় জায়গাটািক রামািত
কের।বুঁদ হেয় যাওয়ারমেতা লােপ। রাার বাঁ-পাশিদেয় খাড়াখাদ বশ িকছুটানেম যাওয়ারপর বেখয়ােল ঢউ খেল িঢিবরমেতা
হেয় আবারিঢিবরওপােশরঢাল খাড়ানেম গেছ কােনা ঝারার গায়।অিবরামতােড়বেয় চলা সই ঝারা জানানিদেয় যােব শে, অথচ
তােকদখেত পাওয়ার জা-িট নই। রাার ওপর থেক বাঁ-িদেকতাকােলওইইইনীেচ সবুজ িঢিবরগাল তালুর ওপর খান চােরকখলনা
দা'চালা, পকথারমেতা, গাঢ়সবুেজরছায়ায়ছায়ায়।ঘার লেগ যায় কাথায় এলাম! সিদন সভােব উপেভাগকরেতপািরিন।আপনারা
করেবন িজ!

মাশন লুজ:

মেনর িভতরনানা িার
ঘুরপাক,আর সই ঘুরপাকভতের িনেয় ায় ঘা েয়ক ধের পাহােড়রপােকপাক খেয় খেয়
অবেশেষএই িবপােক পড়েতহল আমােদরদেলরএকজনেক...িতিন
আমারী। হােটেলর েম ঢুেকইসাফ জািনেয়িদল তার সব ঘুিলেয়
পািকেয়আসেছ,রােত আর িকছু খােব না। নুন-িচিনরজল অগতা... আমরাখাওয়া-দাওয়াকেরিছলাম,এবারসই পযােয়যেত হেব তাই
আবার এই লুজ মাশেন সময় মেতা িফের আসব কথা িদেয় অন সে গলাম।
http://amaderchhuti.com/mag29/story_himachal.php
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ধরা যাক তার নাম ব ুঃ আসেলস'বাবুরবু,

:: Amader Chhuti :: থাড়া অাডজা

কর্ িলজেয়

আমােদরওবু, সিত বলিছভেলােকর নাম এখনমেন পড়েছনা।বু মানুষিটেকএক কথায়
বণনাকরেতগেল একটাকথাইমাথায়আেস...িমিলটাির।
আপনােদরসবারঅিভতােতই থাকেবিনয়ই, িকছুচহারা আেছএেকবােরদিড়পাকােনা-পটাইগঠন,চহারার সে মানানসইচৗেকা-পাড়া
মুখ, িনুর চায়াল, কাটেরাগতক েনা চাখ-জাড়া,মাথা-মাড়ােনা
িমিহ কদমছাঁেটররশম, চাখা নােকরনীচ থেক ওপেররঠাঁট ঢাকা পুু গাঁফ। এইসবলাক কথা বলেল ি পাওয়াযায়।গলারটান েন বাঝা
যায়, না-রেগ-নই, নমাল আেছ।ইিন আবারতার ওপরদরদরকেরঘামেছন।এ লােকর হােতরাাঘেরর খুিও বেয়ােনেটরমেতা লাগেব।
আমােদরমেলায় জেগ রােতরজন খাওয়ারজল দওয়ার িছল, একটােম মেঝেত জল পেড়িছল সটা মাছার িছল, আর আমােদর
িডনারকরা বািকিছল।অ িকছুেণর মেধই আমরাবুেঝ গলাম, এই বু আসেলএই চই িরসেটরমািলক-কাম-মােনজার-কাম-কুককাম-মসািভস-কাম-সুইপার-কাম...
মােনমােনইিনইহেলনএখানকারকামেদব(এই 'কাম'হােলা িগয়া'কামসারেস'...ওইকাম আর কী)!
আমরািডনার টিবেল বসলাম,মনুকাডও পলাম িক ওই 'হঠাৎ'রািের এমন একজন'সকল কােমরকািজ'ক দেখ খািনকঅনুকায়,
খািনকাি েত এবংবািকটা'কােনা অপশননা থাকায়'আমরাপরম আনে আলুিজরািট (নািক ভাত িছল?)আর ডাল িদেয়সের িনলাম
িডনার।এ'কিদেনএটুকঅাডজা
ু
তা আমরািশেখ গিছ করেত।ুধাত মানুষেলা এ-ট ও-ট হাতেড়মরিছ,যিদ কেয়কটুকেরাএমন
আলুওপাওয়াযায় যকটা খেত পারারমেতাস হেয়েছঅাটিল। একটুহতাশইহলামিক ধযচুত হইিন।সকােলসব ভােলাভােলাহেব
ভেব জল আর এুস আা খেয় েয় পড়লাম।

ব াক টু মাশন লুজ:

সকােলযটা দরকারপড়লসবারআেগতা হল ORS আর মুিড়।গতরােতআেরাবার চােরকযেত হেয়েছ।পেট িকছু
না পড়েলখুব বল হেয় যােব শরীর।এখােনডাার দখােনার কথা এখনভাবিছনা। ভােরর িদক থেক ঘুম হওয়ােতআেগরথেক শ।
বাইেরবিরেয় চই চ -এ গেল বা খাঁজ করেল একটা-না-একটাওষুেধরদাকান তা পাবই।ওষুধ আমােদরকােছওআেছ িকছু িক
ORS... মুশিকলহল মুিড়পাই কাথায়। এখােনমুিড়েককীনােমচেন? ঘেররবাইেরবেরােতই সামেনপেড়গল সই বু। দােনােমােনা
কেরওমানুষটােকইিজেস করেতগলাম; আমার িহতটা বুঝুন একবার।ধু মুেখর ভাষায় নয়, হাত নেড় অেনকরকমভােব জানােত
বাঝােত চাইলামআপনােদরকােছ মুিড়আেছ বা এখােনকাথায় পাওয়াযেত পাের?ভু-টু কুঁচেকখুব মেনােযাগিদেয় আমারকটা
বাঝার চা করেলনবু বাবু...তারপরভুেটা আেরাকুঁচেক,কপােলভাঁজফেল, মাথাটাইষৎ হিলেয় িতিরশসেকের একটাামািটক
পজ িনেলন,তারপরঘাড়বঁিকেয় আমারথেকই জানেতচাইেলন,"মনুকাড ম হায় কয়া?" আিম হতভ! কােনা মেত মেন হয় মাথানেড়
িগেয়িছল, 'না'! "তব তা নিহ হায়" বেলই চিকেত দৃির বাইের চেল গেলন।
বাইেরবিরেয় দখা গল হাঁটা দূরে চই চ । চার রাার মাড়।বাজারএিরয়া।আধাঘার মেধ ওষুধ,ORS আর হাঁ, মুিড়বগলদাবা
কেরিফরলাম। (ঠাঙায় িদল।ািক চেল না।শখবার মেতা।)এও জানেতপারলামলাকািল মুিড়েকবেল "িখে"। ধানতঃ ববত িবিভ
পাহািড়দবেদবীরসাদ েপ। স মুিড়ফটফেটসাদা,যন বশ িকছুণ আেগমারা গেছ। তেব হাঁ, তখনতাই একমা সল। মৃত মুিড়
জল িদেয় খেয় বশ জা হেয় উেঠিছল আমার বৗ। বলা দশটা নাগাদ সা িরসেটর দামী খাবােরর িবল িমিটেয় আমরা রওনা হলাম এবােরর
মেতা।খাওয়ারিবল মট ােনারসময় অনুাের অেস আলুরকথা উেঠিছল।কড়ায়-গায়িহেসব বুেঝ িনেতিনেতবু বেলিছল,"এক আলু
খােক যব আপেকাকা লগা তা বািক ট ঝুটা িকঁউ িকয়া, আপেকাবালনা চািহেয়থা, খানা নিহ চািহেয়থা।" এই বাণী শানার পর
িনেজেদরেকিনেজরাইবললামিঠকইতা, লিজক,'খােয়িকউ?'আেরভাই,আপ'আেয়িহিকউ?'আেয়হা তা অাডজা কেরা,পুরা পায়সা
দা ঔর চলেত বেনা। আমরা আর দাঁড়ালাম না, তিড়ঘিড় গািড়র ছােদ মাল তুেল িদলাম।

িক বুঝেলন স ার? * িসমলা-কুু-মানািল-রাহতাং অবশই বড়ােতযান িক

হােটল আেগথেক (িবেশষতঃঅন লাইেন)বুক কের যাওয়ার
কােনা েয়াজন নই। YES িসজেনও না। (যিদ খুব িবলািসতা কের থাকেত চান, তাহেল বলেত পারব না)
* পুেরা িেপর জন এক লে গািড়-ভাড়া
না করেলইভােলা।িহমাচলেদশ টুিরেমর য সম বাস আেছসিল যেথ পিরমােনলাাির
(িহমাচল ােপােটর বাসেলা নয় িক)
* িসমলা বা মানািলথ েক একটুআউটােট কােনা হাম- থাকারজন বাছেতপােরন,যিদ েটা জায়গায়ইআপিনএকািধকিদন থেক
জায়গা েটােক ঘুের দখেত চান।
* বরেফর সময় না-হেল কুফির বা ফা যাওয়া অথহীন, বরং আবারও বলিছরানালেদ
যান।
* কম খরেচরাহতাং ঘারার উপায়হল, হােতিদন ই সময়বিশ রাখুন।মানািলথেক হালকাচােলকলং-এর জন ওয়াননাইট পারিমট
িনেয় ফলুন। যখন তখনপাওয়াযাে। গািড়িনেয় সাা কলং চেল যান।যাতায়ােতরপেথ 'বার কের ভাো-িট কের রাহতাং-ক দেখ
িনন। (তেব অবশই আেগ িঠকঠাক খবর িনেয় নেবন, কারণ এেবলা-ওেবলা িনয়মকানুন পাাে ওখােন)।
* িসমলা মােলর মেতা,যতিদননা মানািলমােলর ওপরিদেয়ওযান চলাচলিনিষ হে, ততিদন িক মানািলবড়ােতগেল, আর মানািল
থেক এিদক সিদক বিড়েয় মানািল িফরেত গেল অকনীয় যানজট ভাগ করেত হেব।
* যিদ ম-জুেন যান, বা বাঝাই কের মাটা মাটা সােয়টার জােকট ইতািদ একদমিনেয় যােবন না। চাদর, াভস, মাফলার,হাফ
সােয়টার এই জাতীয়টুিকটািকিনেয়যােবন।িগেয়খুব ঠাা লাগেলওখানথেক িকছু একটািকেন িনেতপােরন।ফালতুফালতুভূেতরবাঝা
বইেবন কন?
* আর কী, শষ করলাম, ভােলা থাকেবন।

- সমা -
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:: Amader Chhuti :: থাড়া অাডজা

কর্ িলজেয়

িহমাচেলর তথ ~ িহমাচেলর আরও ছিব
কান সনের ছেলেবলা কেটেছ ইাতনগরী গাপুের। কমসূে কলকাতায়। ২০০০ সাল থেক
বসরকাির কনাকশন ফাম িসমেের সে যু। ভােলা লােগ লখােলিখ, ছিব তালা, বড়ােনা।
আবার কখেনাবা সময় কেট যায় ছিব আঁকা বা টুিকটািক হােতর কােজ।

কমন লাগল :

- select -

Like Be the first of your friends to like this.

মত িদেয়েছন :
গড় : 0.00

আপনার মব জানােত িক কন
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:: Amader Chhuti :: িফের দখা ঝাড়াম

= 'আমােদর ছ ট' বাংলা আজ া.ল মণপকায়

আপনােক াগত জানাই = আপনার বড়ােনার ছিব-লখ

িফের দখা ঝাড় াম
পাথ দ

~

ঝাড় ােমর তথ ~ ঝাড় াম- বলপাহািড়র আরও ছিব ~

িঠক িতিরশবছর আেগ১৯৮৭সােল পুেজাপেড়িছল
২০১৭সােলরমতই সে েরর শেষ, ছুিট িছল আট িদন।তার সে কেয়কিদনছুিট
জুেড়িনেয়িছলামসাইেকেলচািলেয়কাঁকড়ােঝাড
়যাওয়ারজন । তার আেগমুিশদাবাদ, িব ুপুর, বালপুর-ম াসাে ার ইত ািদ সাইেকলসফর
কের মেনমেন বশ তােলবর হেয় উেঠিছলাম,তাই সবার জল যা ার আেয়াজন।মেন আেছআমরাচারজন থমিদন ভার পাঁচটায়রওনা
হেয় বাগনান,উলুেবিড়য়া
পার হেয় কালাঘাট পৗঁছাই াকস ায়। পনারায়ণ নেদর সতু থেক চাঁেদরআেলায়িঝকিমিকেয়ওঠা জেলর
িদেকতািকেয়থাকেতথাকেতআিব হেয় পেড়িছলাম,
ভুেলই গিছলাম য ইিতমেধ স া পার হেয় রাত নেমেছ। মেচদার কােছজাতীয়
সড়েকর
পােশরএক ধাবায় চা-িবরিতিনেতিগেয়তােদরআম েণ িবচািলরশয ায় সখােনই রাি যাপন। ধাবার রিডওেত িবিবধভারতীরগান
ও রা ার ভারী যানবাহেনর শ বাধহয় ঘুেমর অনুঘটেকর কাজ কেরিছল। পরিদন পাঁশকুড়া, খড়গপুর, কলাইকু া হেয় স ার আেগ লাধা িল
মােড়র বড়ধাবায়বেস চা খেত খেত যখন ভাবিছ য আর তা মা ১৫ িক.িম. গেলই ঝাড় াম, িঠক তখনইহাইওেয়প াে াল লখা
ডারাকাটা জীেপরপুিলশঅিফসারজানেতচাইেলনআমােদরগ ব । উ ের ঝাড় াম েন িতিন লাধা িলর জেলর পেথ রােত িনয়িমত
ডাকািতও িছনতাইহওয়ার কথা জানান।আমােদরিকছুটাি ধা
দেখ উিন আ াস িদেলন," বিরেয় পড়ুনআমরাও
,
আসিছওই পেথ।"
িবেকল সায়া পাঁচটায় বিরেয় িঠক ছ'টায়আমরা যখন ঝাড় াম শহেরঢুকিছতখন পছন থেক আসা ওই অিফসারগািড়থািমেয়আমােদর
অিভন ন জািনেয়িছেলন। একিট ােবর সদস েদর সহেযািগতায় ঝাড় ােমর এক বাগান বািড়েত স রাত কািটেয়িছলাম।
গতবছর পুেজা শষ হবার িদন পর ৃিতর
উজােন ডুব দবার বাসনায় পু েক সী কের
পুর নাগাদ ঝাড় াম পৗঁেছ জানলাম য
এখানকারবনবাংেলাআজ আমরা পাি না,
কারণ এক িভিভআইিপ-রসিদন বাংেলা ছেড়
দবার কথা থাকেলওিতিন িস া বদল কের
থেক যাওয়া মন কেরেছন।অগত া আমেদর
রােতর আ ানা হল লাধা িল পিরেয়
খড়গপুেরররা ায় ায় ২৭ িক.িম. দূেরর
িনবা ব বািলভাসা বনবাংেলা। এই যা ায়
গািড়েতলাধা িলর জল পেরােত পেরােত
সই অ কার জলপেথ সাইেকল যা ার
রামা মেন পড়িছলভীষণভােব– সই া
শরীের পঁয়তাি শ িমিনেট ১৫ িক.িম. পথ
অিত ম করার সংক ।
পরিদন খুব সকাল সকাল বিরেয় ঝাড় াম
পৗছােনার আেগ বাঁহািত পেথ এেগালাম
জামবনীরকনক গা মি েরর উে েশ । পেথ
পড়লছা একটা াম .কুয়া – এখােনকেয়কিট গােছকেয়কমােসরজন পিরযায়ীপািখরাএেসআয় নয়। িডম পােড়,শাবকরাাবলী
হেল আবার িফের যায় িনেজেদর জায়গায়। ামবাসীরা চােখর মিণর মত আগেল রােখ এই পীকুলেক। েনিছলাম আেগই, এখন দেখ আরও
ভােলা লাগল।
মূল রাা থেক ডানিদেক বাঁক িনেয় গািড়এেগালমিেরর িদেক।ডুলুং নদীর পােড়িচিগড ়সিতই কৃিতর জাঘর। অতীেতরপর
মিরিট ভাঙা ও পিরত অবায় অজ গাছপালােকআয় িদেয় দাঁিড়েয়আেছ।পােশ১৩৪৮ বাে নতুন কের মির হেয়েছঅধাতুর
দবী কনকগার। এই সাতসকােলমিরচর এেকবােরনশান। মির খুলেল লাকসমাগম হয় আর রামভরাও সােদর আশায়
মিরচের হানাদয়। মিেরর থেকও আমারকােছবিশ ভােলালাগেলামিের যাওয়াররাািট, পােয়চলারাার পােশবষা অরেণর মত
ঘন গাছগাছািলেতছাওয়া।ভষজ ণস
, লতা ও গাছ এখােনচুর। জেলর িদেকতািকেয়হঠাৎআঁতেকউিঠ, পরপরিট দাঁতাল
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– যিদও পরেণই ভুল ভােঙ ওিল মনুষ
িনিমত। ডুলুং নদী পিরেয় িচিগড়-এর
সামরাজােদর রাজবািড়,বতমােনতার িকছু অংেশ
িশ িবকাশকের দর। ছিড়েয়িছিটেয়কেয়কিট
াচীন মির । আবাররওনাহলাম, িগধিনপার হেয়
পিরহািট,স খান থেক ১৯ িক.িম.(PWD ব াড-এ
িছল ২৯ িক.িম.) িগেয় পৗঁছালাম বলপাহািড়।
আমােদরসাইেকল মেণর বলপাহািড়িছল ছা
একিট গ, ভােতর হােটল খুঁেজ বর করেত
হেয়িছল।রাা িছল অেনকিনজন- িঝম ধরা। মেন
পড়লবনবাংেলারহাতায় এক ইঁদারার জল তুেল
আমােদর ান পব সেরিছলাম সবার। এবার
আমােদর অবান হেব সই বনবাংেলায়– সই
ইঁদারাটা িক এখনও আেছ? দখা যাক।

:: Amader Chhuti :: িফের দখা ঝাড়াম

সকাল নটা – একটা দাকান থেক সকােলরখাবার
খেয় আবার বিরেয় পড়া। বাঁশপাহািড়রপেথ
এেগােতইআবারৃিত রামন
হল।সবার এই
জেল ঘরা রাািট িছল অশ
আর
গািড়েঘাড়ার
সংখাও িছল নগণ। মজা কের
আমরা রাার মােঝ ে য় িবামও িনেয়িছলাম
কেয়কবার।আর আজঝকঝেকশ রাায়
কের চেলেছ আমােদর গািড়।মােঝ মােঝ
চােখ পড়েছমাথায় অথবা সাইেকেলকােঠর
বাঝা চািপেয় চেলেছ ানীয় মানুষজনঅথবা
গ ও ছাগেলরদলেক তািড়েয়িনেয় চেলেছ
লািঠ হােত রাখাল। মূল রাা ছেড় গািড়
ডানিদেকরএকটা কাঁচা রাায় ঢুেক পড়েলা।
ইিতমেধ আেশপােশ ছােটা ছােটা পাহািড় িটলা
চােখ পড়িছ
ল। উঁচু িনচু রাায় খািনকটািগেয়ই
বাঁিদেক একটা ছাট িটলার সামেন আমােদর
গািড়দাঁিড়েয়গল। গািড়থেক নেম খািনকটা
চড়াইভেঙ িটলার উপর পৗঁেছ দখলাম লা
লা মাঝাির মােপর িকছু পাথর াকৃিতক
কারেণ এেক অেনর ওপর পেড়মােঝ একটা
অ দেঘর হা সৃি হেয়েছ।হািট আহামিরিকছু নয় িক িনজনিটলারমাথায়জলেঘরা হার মুেখবেসনানারকেমরপািখরডাকনেত
নেত জায়গািটেকবশ ভােলাইলাগল।লালজলহা নােম পিরিচতএই জায়গািট।িটলা থেক নেম কাঁচারাা ধের িফের এেস মূল রাায়
পৗঁেছ গািড়এেগালভুলােভদা,বাঁশপাহািড়র
িদেক- পােশ শােলরজেল ঢাকাএই রাায় সবার আমরাহািতরপু্রীষদখেত পেয় তােদর
সশরীেরআিবভাবআশা কেরিছলাম।স আশা পূণ হেয়িছলভুলােভদাথেক কাঁকড়ােঝাড়
যাওয়ারমারামেফলা জলপেথ, যখন আমােদর
সামেন একসােথিট হািতেক লিক চােল নেম আসেতদেখ সাইেকলিনেয় চট িদেত হেয়িছলায় ভুলােভদাঅবিধ।যিদও র
অিফসােররসৗজেন আমােদরসে পথদশক িহসােবথাকাবগলুমুড়ােকঅেনকসাধসাধনাকের, হঁেট অেনকঘুরপথধের সাইেকলঠেল
ঠেল এবং শষ পয সাইেকল ঘােড় কের কাঁকড়া ঝরনা পার হেয় রাত দশটায় আমােদর গেব পৗঁেছিছলাম।
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এসম ভাবেতভাবেতকখন ভুলােভদাপার হেয় এেসিছবুঝেতপািরিন,চাকােডাবাথেক আমােদরগািড়বাঁিদেকবাঁক িনল, এখন এই
িপচঢালারা াই চেল গেছ কাঁকড়ােঝাড়।
মােঝমােঝছােটা ছােটা াম, বািড়রউেঠােনবাবুইঘােসরদিড়তিরেত ব হাত।একপালগ
িনেয়একরি ছেল- িক ঝকঝেকরাা ও িবজিলবািতরকলােণ সই ছেলর অবাকহওয়াচাউিন ববাক উধাও।পােশ জল, মােঝমােঝ
তার বুক িচেরচেল গেছ ছাট -একটা ঝরনা।এমনকেরচলেতচলেতপৗছালাম কাঁকড়ােঝাড়।
সামেনরঢালাইরাা চেল গেছ লাকাইিসিন
পাহােড়র
িদেক, দূের দখা যাে সই পাহাড়চূডসবার
়া। মাঝিবকােলরথু মুােক সে িনেয়ওই পাহােড়র
ওপরচেড়ঘাটিশলারিবীণ অংশ
দখেত পেয় আত হেয়িছলাম।দলমাপাহােড়র
থেক হািতরপাল সভা বসাতএই পাহােড়
– এমনটাইজািনেয়িছেলনরথু মুা। হািতরভেয়
সার অকার বনপথধের আমােদরগাইেডরিপছু িপছু কত ত নেম এেসিছলামভাবেলএখনওিশহিরতহই। িক... আমােদরসই
কাঁকড়ােঝাড় কই? চািরিদেক এত িপচঢালা ও কংিেটর রাার মােঝ কাঁকড়ােঝাড়েক তা খুঁেজ পাি না!
মাহােতারদ াতলা মািটর বািড়িটযিদও এখনও
দাঁিড়েয়আেছ যা স সময় হাম- িহসােব
ববত হত এবংআমারধারণাএিট পিমবের
থম হাম- । গভীররােতসাইেকলঘােড়কের
য ঝারা পিরেয় আমরা এেসিছলাম– সই
কাঁকড়া
ঝারা কমন কের যন রঙ পাে গয়া
হেয় গেছ। খুঁেজ খুঁেজ সবােরর রােতর আানাটা
দখেত চাইলাম – পলামও, উইেয়রিঢিপ আর
আগাছায়াস করা িটেনর চাল দওয়া ঘরিটেক
দেখই বুেকর ভতরটা ছাঁত কের উঠল। ওটা
িছল তখনকারিবট অিফসােররঘর – িক এমন
হল ক ন? উর পলাম না। একটু এেগােতই
একটা খেড়র চােলর ঘের জন িসিভক
ভলািয়ারেক বেস থাকেতদেখ আলাপকরেত
এেগালাম।অ বয়সী িট ছেল, এখােনই
বািড়।তােদর সে একথাসকথা বলেতবলেত
জানেতচাইলাম,আমােদররােতরঅকাের পথ
দিখেয় কাঁকড়ােঝাড়
পৗঁেছ িদেয়িছেলন য
বনকমী সই বগলু মুােক চেন িকনা। একিট
ছেল বলেলা, হাঁ উিন তা আমারদা িছেলন।িছেলন...?হাঁ এখনআর নই, বছর কেয়কহল মারা গেছন। সিতই তা িতিরশবছরটােতা
নহাত কম সময় নয়! সতৃ দৃিেত আরওএকবার লাকাইিসিনপাহােড়র
িদেকতািকেয়আবারগািড়েত
উেঠ পড়লাম।
গািড়িফেরচলল আর
আমারমেন পড়লসবার লাকাইিসিনরমাথা থ েক দূের ঘাটিশলাদেখ মু হেয় ঘাটিশলাহেয় ফরার িসা িনেয়িছলাম।জেলর মাঝখান
িদেয়স পােয়চলা রাা িদেয়ঘাটিশলাযাবারপেথএক পফুল ফাটা িদিঘরধােরসাইেকেল
র চাকািলক হেয় িগেয়িছল।গািড়রঝাঁকুিনেত
ভাবনায়ছদ পড়ল,চাকােডাবাথেক গািড়আবারডানিদেকবাঁক িনেয় ভুলােভদারপেথ চেলেছ।ভুলােভদারর অিফেসরসামেনদাঁিড়েয়
মেন পড়ল এই মারামিবছােনা পেথই আমরা সাইেকল িনেয় কাঁকড়ােঝােড়র পেথ িগেয়িছলাম।
আবার রওনা হেয় ােমর পথ ধের পৗঁছালাম খাারািন ডাম। পাহাড় ও জেল ঘরা এই জলাধারিট ভাির সুর, িন কৃিতর কােল অুত
এক ভােলালাগা।শীতকােলপিরযায়ীপািখরাযমন আেসতমনই সসময় িপকিনেকরিভড়ওহয় চুর, যা শাি ন করারজন যেথ। এখন
রােদর তাপ বশ চড়া,বিশণ দাঁড়ােনাগল না। এবার আবারােমর পেথ পেথ গািড়চলল, অ সমেয়ইগািড়থামল এক পাহােড়র
পাদেদেশএকিটআেমর সামেন।ামী যাগান ও লািহড়ীমহারােজরঅনুেরণায় গাড়রািসিন
পাহােড়র
কােল এই আম িতিত হয়।
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মােস এখােনধমীয় উৎসব
অনুিত হয়, যখােন এই একা নঃশের
মােঝ ভকুল ধােনর মাধেম িচশাির পথ
খুঁেজ পান। আেমর থেক সামান এিগেয়
পােয়চলারাা উেঠেছ পাহােড়রওপর।পােয়
পােয় চলা
করলাম,বশ কেয়কজনানীয়
মানুষজনেকনেম আসেতদখলাম। পু তার
চলভাষযে ক িভিডওকােমরা িহসােবববহার
কের পুেরা পেথর ছিব তুলেত তুলেত আমার
িপছেনচেলেছ। ায় িমিনটপেনেরাহঁেট একটা
সুর মিেরর সামেন পৗঁেছ গলাম, অ
িবাম কের আবার চলেত চলেত পাহােড়র
শীষেদেশ।এখােনএকিট ছা িশেবরমির,
যিদও পাহাড়চূড়ায়িশেবরমির বশ িবরল।
এই মিেরর পােশ এক বড়পাথর আর তার
ওপর থেক িবীণ সমতলভুিমর দৃশ
মেনামুকর। অনিদেকতাকােলদখা যাে খািনক আেগঘুের আসাখাারািন জলাধার।এিদকওিদকথেক নানা রকম পািখরডাক ভেস
আসেছ।পুর রােদ একটানাচড়াইভেঙ ঘােমজামাকাপড়
িভেজজবজেবহেয় গেছ, িক িমিনটদেশকিবাম িনেয় আবারবশ তরতাজা
হেয় গলাম আর নেম চললাম সমতেল যখােন আমােদর বাহন অেপা কের আেছ - এবার গব বলপাহািড় বনবাংেলা।
বাংেলােতএেস ান কের পুেরর খাওয়াসের
বাংেলার আেশপােশঘুরেত ঘুরেত একটু দূেরই
সই ইঁদারার দখা িমলেলা, সাইেকল সফের
এেস যখােন আমরা দ
িবাম িনেয় া ন
সেরিছলাম। যিদও এখন সিট পিরত হেয়
গেছ িক সন, মহগিনর ছায়ােঘরািনিরিবিল
ইঁদারািটয ন আমায় বলেছ, "এত বছর পেরও
তামার মেন আেছআমায়?"চৗিকদার আমােদর
খাওয়াহেল চেল গেছন, পু তার তালা ছিবর
ণাণ িবচাের ব। এই মুহূেত এই িবশাল
চের আর কউ নই, ধু িটয়াপািখরঝাঁক
িচৎকারকের উেড়যাে এক গাছ থেক অন
গােছ।একটুবলা পড়েতইদ িখ বনকমীরার
অিফসােরর নতৃে হািত খদাও অিভযােনর
িত িনে ন। খাঁজ িনেয় জানলামলালগেড়র
জেল ায় সরিট হািতর একিট দল বশ
কেয়কিদনধের রেয়েছ, ামবাসীেদর য়িত
বাঁিচেয়তােদরিনরাপেদদলমা ফরত পাঠােনার
চায় গত িতনিদনধের বনকমীরালাগাতার'ল া
পািট' িনেয় রাত জাগেছন।হািত তাড়ােনার
িবিভ সরােমর মেধ হাত কামানগােছর একটাব এবং তার েয়াজনীয় বাদও রেয়েছ
দখলাম।
যাইেহাক, আমরা আবার বিরেয় পড়লামঘাঘরা
পােতর উেেশ, দূর মা ৬ িক.িম. হেব, তাই
অ সমেয়ই পৗঁেছ গলাম গাছগাছািলেত ঘরা পাথুের
ঝরনা ঘাঘরার কােছ। তারােফিননদী চলেত চলেত
এখােন এক পাথুের জায়গার উপর িদেয় গে ছ আর
একটা ছাট পােতর সৃি হেয়েছ। বষা এখেনা
পুেরাপুির িবদায় নয়িন, ছােটা নদীেতও জেলর
পিরমাণকম নয়। সাদা ফনার তুফান তুেল িকছুদূর
িগেয় ঘাঘরা আবার শা তারােফিননদীেত পিরণত
হেয়েছ। বশ িকছুণ িনিরিবিল এই ঝরনার পােশ
কািটেয়এবার চললাম শষ ব তারােফিনবারাজ
এর িদেক। িবেকল শষ হেয় সা নামার মুেখ
তারােফিনবারােজ পৗ ঁেছ মনটা উদাস হেয় গেলা।
িবশাল জলাধােরর িপছেন উঁিক িদে ছােটা ছােটা
পাহাড়েণী আর অন িদেক বারােজর গট িদেয়
সশে গিড়েয়পড়েছঅিতির জল। বলপাহািড়
অেলর পানীয় জেলর েয়াজন মটায় এই জলাধার
আর এই জলাধােররজল আেস মূলতঃ মুকুটমিণপুর
জলাধারথেক। পােয় পােয় িসঁিড়ভেঙ িনেচ নেম
এলাম,সার ঘিনেয়আসা অকাের মাথা িলেয় চেলেছঅজ কাশফুল।সই ঘনায়মানঅ কারেকসাী রেখ মেন মেন িফসিফসকের
বললাম, আসব...আবার আসব...
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~

ঝাড় ােমর তথ ~ ঝাড় াম- বলপাহািড়র আরও ছিব ~
এককথায়ম ণপাগলপাথদ পশায় পিমব সরকােররঅথ দেরর আিধকািরক।
ছাজীবেন
সাইেকলিনেয় মেণর , আর চাকিরজীবেনরথম িদেকপাহােড়র
েম তার অরমহেল পা
ফলা, যার মেধ আেছ সাাকফু, িপাির-কাফিন িহমবাহ,হর-িক-ন, পকু, অপূণা বস
কা ইতািদ। জানা-অজ
ানা িনজনকৃিতর মােঝসময় কাটােতআর ছিব তুলেতভােলালােগ।
লখােলিখর অভাস খুব একটা নই, 'আমােদর ছুিট'-র জন এই থম কলম ধরা।
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লা আজ াল মণপকায়

আপনােক াগত জানাই = আপনার বড়ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আমণ

রইল =

সবুজ পাহািড়য়া 'দয়ারা'
দবলা ভ াচায
~

দয়ারা বুিগয়াল ক ট ম াপ ~ দয়ারা বুিগয়াল েকর আরও ছিব ~

মাথারপােশরাখা হাতঘিড়টা
িপঁ-িপঁশ কের জানানিদল িতনেটবােজ।চটকা ভেঙ চাখ কচেলওপেররিদেকতািকেয় দিখ, একটাআবছা
সাদাআেলারবলয়।আর একটাখুব নরম,কুয়াশারমত আেলাআমােদরএই ছা িতনেকানাবাসাটােকপরমআদেরিঘের রেখেছ যন। গত
িতন রাত ধেরইিঠক এই সময়টায়ঘুমটা ভেঙ যাে । থম রােতিছল ধুই কৃিতর ডাক।পেরর ই রােত যন চাইিছলামইয ঘুমটা ভেঙ
যাক আর তাঁবুর পদা সিরেয় বাইেরএেস দখেত পাই জাছনায় ভেস যাওয়া চরাচর।আজওতার ব িত ম হল না। ঘুম ভাঙেতইপােশ
তািকেয় দিখ কতা ি িপং বােগরিভতর সঁিধেয়, আপাদম ক মুিড়েয়,িদিব নাক ডািকেয়ঘুেমাে ন। আলেতাহােত "িকেগা! যােব নািক
বাইেরটায়?"বেল মৃ ধা া িদেতইকতা মশাই"উঁ !! সাবধােনযাও" বেল পাশ িফের েলন এবং নািসকাগজন পুনরায় করেলন।এই
ঘটনা েমরও গত িতনরাত ধের পুনরাবৃি ঘটেছ। যটা পুরেনাহে না সটা হল, আমার শষরােতরচাঁেদরআেলাসারাগােয় মেখ, েপািল
গে া ী িহমালেয়রমধুরতাআ াদন। এটাএমনএকটাসময় যটা আর কােরাসে ভাগকেরিনেত হে না।সহযা ীরা িনেজরিনেজরতাঁবুেত
িন াম । আমােদরযা াস ী খেয়িরমুেখাকােলাসারেময়িট,যার নাম আমরািদেয়িছ" শ ", সও কু লী পািকেয়ঘুেমাে । স ার মুেখ মুেখ
য পাগলপারাঝড়আেস রাজ, আমােদরঅি সু ু উিড়েয়িনেয়যােব যন, সও িণেকর িবরাম িনেয়েছ।খুব খয়াল করেল,আমারিনেজর
মৃ ম ােসর ওঠাপড়া
ছাড়াআর কাথাও কান শ নই। পশেমরটুিপটা টেনটুেন কান-মাথা ঢেক িট িট পােয়এেগালামিবশ ফুট দূেরর
ওই ছাট িঢিপটারিদেক। যার মাথায় বেস িকছু সময় কাটােবািনেজরসে, চাঁেদরআেলায়ঝকঝককরেতথাকা বাে রপু , কালানাগ,
ৗপদী কা দা া আর ীক েক সা ী রেখ।
কাথায় যন পেড়িছলাম,
পাহাড়িনেজেকিচনেত শখায়। আমােদরমেনরঅতলগ ের, আনােচকানােচয সূ ানুভূিত েলােত জং ধের যায়
কংি েটর জেল থাকেতথাকেত,পাহাড়স েলােকইআবার জািগেয় তােল কানও জাক ািঠর ছাঁয়ায়। দরা ন রলে শেনর বাইেরর
পািকং থেক আমােদরন'জন পাহাড়ে মীেক িনেয় গািড়টাযখন মুেসৗির ছাঁব ছাঁব করেছ,তখনই টর পলাম পেটর িভতর জাপিতর
ওড়াউিড়।
ভার সকােলরনরম আেলা,বৃিেভজা চনমেনসবুজ কৃিত টিনেকরমত কাজ করেছ।মাথারজট ছাড়েতসু কেরেছ।আধেখালা
জানলার বাইের মুখ বািড়েয় অকলুিষত িহেমল হাওয়া এেকবাের বুেকর িভতর টেন িনি যতটা স ব।
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:: Amader Chhuti :: সবুজ পাহািড়য়া 'দয়ারা'

গ ব রইথাল।উ রাখে র উরকাশী জলার একিট ছা পাহাড়েঘরা
ঘুমজড়ােনাাম, যখান থেক আগামীকালআমরাযাব দয়ারাবুিগয়াল।
গােড়ায়ািল
ভাষায় বুিগয়াল মােনতৃণভূিম।উর াখে র
র মষপালকরা শীেতরমরসুমবােদ ায় সারা বছরইগ - ভড়া চরােতিনেয় যায়
ওই বুিগয়াল েলােত। সরকমই এক দয়ারানােমরবুিগয়াল,আমােদরআগামীচারিদেনরিঠকানা।পুর আড়াইটা
নাগাদরইথাল পৗঁেছ দিখ
আকােশরমুখ ব াজার। রাি বাস িছমছামএকিট হামে েত। বা ল নই, িক অিতিথআপ ায়েন আ িরকতার কানও কমিতহল না। পাশাক
পালিটেয়একথালা ধাঁয়াওঠা মাটা চােলরভাত আর কলাইেয়রডাল িনেয় বািড়রচাতােলপা ছিড়েয়বসলাম।তত েণ বৃি
হেয় গেছ।
বৃির ছাঁট হােতমুেখমাখেত মাখেতগরমাগরমডাল-চাওলযন অমৃতসমান।খেত খেতই আলাপহল দেলরবািকসদস েদর সে। বা ালু
থেক পাঁচ ব ুর একিটদল, জরােতর বেদাদরা থেক ই বান, এবং আমরা ামী- ী বাসী বাঙািলিদি থেক – মাট ন'জনা,আগামী
চারিদনএকসােথপথ চলব। আমােদরদেলরসে আেছনজন কিলডার আর একজনগাইড।মালপ বওয়ারজেন পাটার আর রাঁধুিনদল
আলাদা।রইথাল থেক যা া , তারপর ই ােম থম রাি বাস, ি তীয় ও তৃতীয়রাি দয়ারা বুিগয়ােল,চতুথ িদেন আমরাবারসু ােম
নেম যাব িফরিত পথ ধরেত। আমােদর দেলর েত কিট মানুষ কানও না কানওভােব এেক অপেরর থেক আলাদা – তা স ভাষা, পশা, সখ,
বয়স যাই হাক না কন। তবুও যন এক অদৃশ সুেতাআমােদরন'জনােকবঁেধ রেখেছ আর সটা বাধ হয় আমােদরসবারপাহােড়রিত
অকৃি ম ভালবাসা।খাওয়াদাওয়াগ
জব সারেতসারেতবৃিটাও ধের এল।গাইেডরকথামতধড়াচুেড়া
(অথাৎ িতন ের জামা,জ ােকট,
পনেচা, দ ানা, পশেমর টুিপ, মাজা, গাবদা জুেতা, িকং-উপেযাগী লািঠ ইত ািদ) পের াম দশেন বেরােনা হল।
আকাশমেধ মেধ ই গ ীর ধমক িদে । বৃির পের তাপমা া হঠাৎ
কের বশ নীেচ নেম গেছ। কনকেনহাওয়া চার র পাশাক ভদ
কেরইহােড়ঠকঠকািনলাগাে । পাথরবাঁধােনািপি ল রা ায় সাবধােন
পা ফেল ফেল ঘ াখােনেকরঝিটকাসফর সের ফলা হল। দখলাম
একিট মাতার মি র, আেশপােশরপাঁচ গাঁেয়র লাক যােক মােন,
সরলমিত কৗতূহলীকিচকাঁচারদল, গ -বাছুর-ছাগল- ভড়া ছানােপানা
সেমত বকািলক হাওয়া, ইেয় ঘাস, খেত বিরেয়েছ। পাথেরবাঁধােনা
ছাদ, আর উেঠােনফুেলর মলা িনেয় বািড় িল ছিবর মত সু র। আর
দখলাম একিট ৩০-৩৫ফুট উঁচু, পুরেনা পাঁচতলাকােঠর বািড়, য
িকনা ছয়েশা বছর ধের ঝড়-জল-ঝাপটামায় ১৯৯১ সােলর
ভূিমকেকও পাা না িদেয়, আেজাঘাড়সাজা কের দাঁিড়েয়।
কােঠর
দওয়ােল অপ প কা কাজ। তেব সদরদরজা মেরেকেট িতন ফুেটর
বিশ হেব না। কারণ েধােতগাইডদাদা বলেলন - "পাহািড়রা
ঘরেক
মি র বেল মােন। য যত বড় হাক না কন, মি ের ঢাকার আেগ
তােকনতজানুহেতইহেব।" পাহাড়ও
আমােদর সটাই শখায় না িক!
তার গিরমাআর িবশালে র কােছআমরাসবাইঅিতনগণ । গাঁ ঘারার
পালা সা কের ঘের িফরেতিফরেতস া নেম গেছ। পাহােড়স া
নােম চুপিট কের। হাজার তারার চুমিকবসােনাএকটা কােলা চাদর
জিড়েয়পাহািড় াম েলা ঘুেম ঢেল পেড়।আমরাওআর িবল না কের
রােতর খাবার সের লেপর তলায় সঁেধালুম। কাল থেক চৈরেবিত,
চৈরেবিত।
যিদও আশা কেরিছলামপািখর িকিচরিমিচর নেত নেত আড়েমাড়া
ভাঙব,আদেতঘুমটাভাঙাল ডিলভাির গািড়রপ াঁ- পাঁ আওয়াজ।িমিনট
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ভাতীরাগ শষ ::হবার
কানও
স াবনাই
গেলা'দয়ারা'
না, "ধুোর! িনকুিচ কেরেছ"বেল উেঠই
Amader
Chhuti
:: সবুজদখা
পাহািড়য়া
পড়লাম।
জানলার পদা সিরেয়বাইের চাখ মলেতই মুখটা হািসহািস।গতকােলরমেঘর লশমা নই। ীক , ৗপদী কা দা া আর জন
িলেক িনেয় গে া ী িহমালেয়র
অবয়ব দখা যােছ কমলা-িফেরাজা রেঙর আকােশর
াপেট।
ফুরফুেরমন িনেয়ই াতরাশ সের, গাছান-গাছান কের, আবার সই
ধড়াচূেড়া
িদেয় িনেজেকসািজেয়হাঁটা
করার জেন আিম তির।
আজেকরগ ব ই ক া সাইট, রইথাল থেক চার িকেলািমটার।
িসেম আর কুেচাপাথেরবাঁধােনারা া এঁেকেবঁেকউেঠ হািরেয় গেছ
গভীর জেল। িবশ পা না এেগােতই ৎিপ ঘাড়েদৗড় লািগেয়েছ,
ফুসফুেসরিজভ বিরেয় গেছ আর পােয়রচালচলন দখেল বাধহয়
ক পও লা পেয় যত। স যােহাক,এিগেয়চলার রণা মাথার
ওপরঝকঝেক নীল সািময়ানা,চনমেন রাদ, িমেঠ হাওয়া,গাঢ়সবুজ
বনানীআর িহমালেয়রহাতছািন।িকছুদূরচড়াইভাঙারপরই জেলর
রা া
হল।ওকআর রেডােডন ন গােছরই াধান । মর েম লালগালািপ ফুেল ছেয় যায় অরণ । এখন শষ মর েম
উ তার
গাছ িলেত ফুল িবেশষ নই, তেব গাইডদাদাআ াস িদেলন,ওপেরর
িদেকরগাছ িলেত গালািপ রেডােডন ন এখনওপাওয়াযােব।মাথার
ওপর এখন ডাল-পাতারজাফির। রাদ চুঁইেয় পেড়পেথর বাঁেক
আেলাছায়ারলুেকাচুির।পােয়রনীেচ ঝরা পাতারগািলচা,িঝমধরােনা
বুেনা সাঁদা গ আর গাছ-বাতােসরিফসফাসআমােদরপথ চলার
সী। হাঁেচাড়পাঁচকের
ড় ঘ া িতন-সােড়
িতন চলার পর, িবেনাদদা,
আমােদরগাইড দিখ পাথুের রা া থেক নেম একটা মািটর ঁিড়
পেথর গাড়ায় দাঁিড়েয়হাত নেড় ডাকেছ।"এেস গলাম নািক গা?"
স িত জািনেয় স িদকিনেদশ করলআমােদররােতরিঠকানারিদেক।
ঢউেখলােনা সবুজ, জ ল আর পাহাড়েঘরা ই ক া সাইট। মুখ তুেল
তাকােলইবাম িদেক বাে রপু আর সামেন ীক এবং গে া ী
১,২,৩ শৃ সমূহ।একিনেমেষ াি উধাও।কাঁেধরিমিন গ মাদন,
িকং পাল আর গাবদাজুেতােজাড়া
এিদকওিদকখুেল ফেল সটান
েয় পড়লামঘােসরিবছানায়। ছাটেবলার খলাধুলার িদন েলা মেনর দরজায়কড়ানাড়ল।লুেকাচুির, ছাঁয়াছুঁিয়, খা খা, কবািড খলেত
খলেত া হেয় গেল এভােবইল া িদতামআমােদর খলার মাঠটােত।অকারেণহাসেতহাসেত লুিটেয়পড়া,কথায়কথায় ঠাঁট ফুিলেয়
ব ুর ওপরঅিভমান,আবার দ পেরইগলা জিড়েয়ভাব,সে ঘার হেয় এেলওযত ণ না কানটানেতটানেতিহড়িহড়
কেরবািড়না িনেয়
যাওয়াহে , খলা চলেতইথাকেব।মুচিক হাসেত হাসেত ৃিতচারণ করিছ আর রাদচশমা চােখ এঁেট পােয়রউপর পা তুেল নীল সমুে
কােলা-সাদা মেঘর ভাসাভািসউপেভাগকরিছ।হঠাৎইিবেনাদিজরহাঁকডাক"লা রিড!!! এেস যাও সবাই!!" পেটর িভতরছুঁেচারদল
অেনক ণ ধেরই সমেবতসীত গাইিছল।তড়াককের উেঠ িকেচন টে র িদেক দৗড় লাগালাম।সবিজিদেয়ডাল, ভাত, সঁকা পাঁপড়আর
সালাডহালুম লুম কের সাঁিটেয়তেব শাি । অিনলআর অিমত,আমােদরই কিলডার, পই পই কের বারণকেরেছিদেনর বলায় ঘুম না
লাগােত।তােতঅ াি মাটাইেজসেন অসুিবধাহয়। তেব বাঙািলবেল কথা! পট পুের খেয় একটুভাতঘুমনা িদেতপারেল য খাবারহজমই
হেব না! "এই তা জামা কাপড়বদিলেয়ইচেল আসিছতােসরআ ায়" বেল িময়াঁ-িবিবটুক কের কেট পড়লাম।লেপর থিলর ভতর
িনেজেদরেকপারা মা ক যন আকােশরকল খুেল িদল। স কী ঝমঝিমেয়বৃি! তাঁবুরমাথায় যন দাদরা-কাহারবা
বাজেছ।আধহাতদূরে
থেকও এেকওপেররকথা নেত পাি না। আকােশরবুক িচের মেঘেদর াের বুক কঁেপ ওেঠ।"কতিদনএমনবৃি দিখ না" বেল তাঁবুর
বাইেরমুখ বাড়ােতই
ঠং কের নােকরওপর ক যন পাথর ফলল!! 'আঁই বাপ' বেল তািকেয় দিখ "ওমা! এেতা িশল পড়েছ!তাই এত
আওয়াজ!!"পলেকঘুম উধাও।পটাপটচারটা িশল তুেল টকাটকমুেখর ভতর চালান! সই ছাটেবলার মতনই।মােয়র চাখপাকােনাটাই
িমিসং ধু। ঘ াখােনক ধের চলল গ ালন গ ালন জল ঢালা। তারপর সই কল ব করেতই ট কের থেম গল বৃি । কৃিত আবারশা , ি ,
শ ামল! বাইের বিরেয় আলু পেকাড়াআর চা সহেযােগশরীর চাা কের সা কালীন মেণ বেরােনা হল। খািনকউঁচুেতআেরকিট খালা
তৃণভূিম। সখােন কেয়কিটছড়ােনািছটােনাকুঁেড়ঘর,একিট ছা পুকুর আর ফের িডপাটেমে র গ হাউস। ঢউেখলােনা বুিগয়ালিটর
সবচাইেতউঁচু িটলাটায়উেঠ িপছন িফের চাইেতই চােখর সামেন কৃিতর িনেজরহােত আঁকা পইি ং। যতদূর চাখ যায় সবুজ ঘােসর
গািলচা।হলুদ,সাদা আর ব িন রেঙরফুেল ছেয় আেছপুেরাবুিগয়াল।হাা হাওয়ায়মাথা িলেয় িলেয় কী জািনকী এত কথা িনেজেদর
মেধ ! বুিগয়ােলর সীমানা পিরেয়ই িহমালেয়র াচীর। ীক িশখেরসূযাে র অ রাগ। রেঙর.খলা হেত না হেতইকাথা থেক একদল
িহংসুেটমঘ এেসটেন িদল যবিনকা।অগতা কী করা।ফরার পথ ধরলাম।কাে িফেরসুপ, তারপরকেয়করাউ তাসিপটেনা,অতঃপর
চাইিনজ নশাহার। সব িমিলেয় সেটা ম কাটল না।
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আজপূিণমারআেগররাত।িক মেঘর দল য জাছনার পথ আটেকবেস।একটুমনখারাপিনেয়ই লাম িক ঘুম আসেতদির হল না।রাত
িতনেটনাগাদঘুম ভাঙলকৃিতর ডােক।অিনলআর অিমতজীরকথামত িনেজেকহাইেেটড রাখেতিগেয়সারািদেনিপেপসমানজল খেয়িছ।
এ তারইপিরণাম।একবার িিপং বােগর ওম চাখারপর, ধড়াচুেড়া
পেড়রাতিবেরেতটয়েলটঅিভসােরযাবারজেন কতটায মেনরজার
লােগ, যারা ভুেভাগী তারাইজােন।ায় আধঘা িনেজরমেনর সে লড়াইকের যখন আর চেপ রাখেলকেলাির হেত পাের, তখিন
উঠলাম।ঠল া ঁেতা মের নাকডাকািনবরটােকওওঠালাম।"আিমএকলাযােবানািক?ভালুকধের যিদ??!!!"উিন জুলজুলকের তাকােন।
িক পািকং খুেল বেরােনারকান তািগদইদখা যাে না।"কুঁেড়রবাদশা!গাায় যাও তুিম" জাতীয়িকছু বাছাবাছািবেশষেণভূিষতকের,
গজগজকরেতকরেতএকাইবিরেয় এলাম হডলা মাথায় বঁেধ। বেরােতই িবয়! কাথায় গল সই মেঘর দল?আকাশজুেড়য
তারােদরিঝিকিমিক!জাৎার আেলায়ধুেয় যাে কাচর। চাঁদ বুিঝ পাহােড়র
আড়ােল।
িক তার আভায়উািসত িহমালয়।চািরধাের
কউ কাথাও নই। আরএই অপারসৗয, শষরােতরভজা হাওয়াচােখ মুেখমাখেতমাখেতআিমএকাইউপেভাগকরিছ।বমালুম ভুেলই
গিছলাম কী কােজবিরেয়িছ।সিত িফরল কতারডােক।অেনকণ িফরিছনা দেখ, আিম সিতই ভালুেকরখের পড়লামিকনা দখার
জেন তাঁবুরবাইেরমুখ বািড়েয়েছ
স। "আসিছ"বেল কৃতকমসের, মন না চাইেলওতাঁবুেতিফরলাম।আেধাঘুম আেধাজাগািনরমেধ সকাল
হেয় গল। হল আজেকর পথ চলার িত।
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ধেরেছএকিটসারেময়।সকােল
আমােদরহাত থেক ড েড িবুট সহকােরাতরাশ কের স যারপরনাইআনিত। লাফােতলাফােত,কখনওআেগ,কখনওিপেছ,"শ"ই
আজ আমােদর পথ দশক। আজেকররাািট ভাষাতীতসুর। মােঝ মােঝ ছাট ছাট বুিগয়াল,সখােন শেয় শেয় ভড়া চের বড়াে,
মষপালক িশস িদেয় িদেয় তােদরপিরচালনাকরেছ।ফুল, পাতা,বােঙর ছাতা যাই দখিছ, ূিত উপেচউঠেছ।গতকােলরতুলনায়হাঁটার
তজও বেড়গেছ আজ। যত ওপেরউঠেতলাগলাম,জল ধীেরধীেরপাতলাহেতথাকল।আজরেডােডনন গাছিলেত গালািপ ফুল ফুেট
রেয়েছঝাঁেকঝাঁেক।পেথ পড়লএকটাপাহািড়ঝরনা।ধসাদা িমি সই জল পট পুের খেয়, িনেজেদরযেথ িভিজেয়আবারহাঁটা ।
িতন ঘারও কম সমেয় আজ গেব পৗঁছােনা গেছ।

হাজার হাজার হলুদ, সাদা ফুেলর পশরা সািজেয়,সবুজ স বুিগয়ালআজ আমােদরবসতবািড়।যার উেঠােনমেঘেদর আনােগানা।আর
চাইেলইিহমালেয়রসে হাত িমিলেয়আসাযায়।ীক আর গোী শৃিলর সােথসােথবােরপু আর কালানাগশৃও একদমচােখর
সামেনদায়মান। মধােভাজন সের আজ আর গড়াগিড়
নয়।ক িলডারেদরকড়ািনেদশয িনেজেকব, সচল রাখেতহেব।তাহেলই
১১,১০০িফট উতায় শরীরিনেজেকমািনেয়ন ওয়ারসুেযাগপােব।অনথা AMS হওয়ারীণ আশা থেক যায়।সাধ কেরক আর মাথা
বথা (AMS-এর একিটউপসগ)ডেক আেন! তাই য কাজিটকরেতআিম সবচাইেতভালবািস অথাৎখই ভাজা,তাই করেতবেস গলাম,
মেনরমত একটাজায়গা বেছ িনেয়।ঘােসরউপর েয় গিড়েয়,"শ"র সােথখেল, ভড়ারিপছেনছুেট িদিব ক'ঘা কেট গল। িবেকল
হেতনা হেতইগতকােলরমত কােলাকাটপরা হামরা চামরা মেঘর দল, ম হাম করেতকরেতএেস হািজর। তেব হতিই সার। আজ আর
বৃি হল না। আগামীকালযেহতু ভাের বেরােত হেব ১২,১০০িফট-এবাকািরয়াটেপরমাথায়উঠেত,সে সাতটারমেধই খাওয়াদাওয়ার
পাট চুিকেয়য যার তাঁবুেতসঁিধেয় গলাম। তেব ামুহূেত উেঠ টয়েলটঅিভযানএবংচাঁেদরআেলায় একাকীিনিশচারণারকানও বিতম
ঘটল না।
েকর তৃতীয়িদেনর"কল টাইম"িছল ৫-৬-৭ঘিটকা।অথাৎ,পাঁচটায়চা, ছটায়াতরাশ, সাতটায়গগা গগা। আজবশ অেনকখািনহাঁটা।
িতন-সােড়
িতন িকেলািমটারচড়াই,আবারএকই পেথ কাসাইট িফরেতহেব মধােভাজেনর আেগই।পিরজ,ছালােস আর মািগর
কফা নােক-মুেখঁেজ আমরারিড "সািমটাই" করার জেন। ইিতমেধই সানািল রং ধেরেছবােরপুের চূড়ায়।কালানাগওবাদ
গেলন না। ীকের িপছন থেক িঠকের বরে সূযকর।
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দখেত না দখেতই চাখ ধাঁিধেয়উঠল সই কতকােলরপুরেনাচনা সূয, জ িদল একটানতুনিদন।সকােলরকুসুমআেলাগােয়মেখ
হল পথ চলা। এক িকেলািমটারমত পাথুেররা া, তারপরনামেতহেব বুিগয়ােল।বুিগয়ালছাঁয়া মাই রাা বেল িকছুনই। যতদূরচাখ যায়
ঢউ খলােনা সবুজ ঘােসর সমু। বামিদেকমশ ছাট হেত থাকা ওক, রেডােডনেনর জল আর ডানিদেকস িদে বােরপু,
কালানাগ।ঘিড়ধের িঠক সােড়িতন ঘা, িক মেন হেয়িছলযন অনকাল চলারপর, অবেশেষবাকািরয়াটেপরদখা পলাম। চূড়ায়উেঠ
জল-িবুট খেয়, একটু ধাত হেয় চারিদেক চাখ বালালাম। স সৗয বাখা করার মত শসার আমার নই। স ধুই অনুভব করা যায়।
িদগেজাড়ািহমালয়আর আমােদরমেধ এখনআর কান আড়ালনই। পঁজা তুেলারমত মে ঘর খয়ােনৗকাভাসেতভাসেতআসরজমাে
পবতচূড়ািলরউপর।হাত বাড়ােলই
যন ছুঁেত পারবতােদর।ত
িহমালয়আিম যতবারইখুব কাছ থেক দিখ, এক অুত পাঁচিমশািল
অনুভূিতহয়। ভােলালাগ
া, ভয়, া, উেজনা আর কেমশােনা একটাঅনুভূিতরবুদবুদউঠেতথােক মেনর িভতর।সিদন বাকািরয়াটেপ
দাঁিড়েয়ও চনা বুদবুদটােক বশ টর পািলাম।

এরকম ভােব কত সময় কেটেছ খয়াল নই। গাইডদাদারডােক ঘার ভাঙল।এবার নামার পালা।বলা বাড়ারসােথ সােথ মেঘেদর
আমদািনওবেড়যায়।বৃি নামারআেগইঘের িফরেতহেব।হাওয়ারজারও বেড়গেছ খুব।ীকের চূড়াছুঁেয় আসািহেমলহাওয়াকাঁিপেয়
িদেয় যাে সারা শরীর।ধীের ধীের নামেত
করলাম।চূড়া ভােলালাগারপাশাপািশএকটা খারাপলাগারচারাোতও বইেছ বুিঝ।
িহমালয়েকিবদায়দওয়ার সময় ায় হািজর।ধু আজেকররাতটা।কালইতা িফরেতহেব চনা ছেকবাঁধজীবেন।
া
তাইআজআর তাড়ােড়া
নয়। েতকটা মুহূত সই ছাটেবলার, মােয়র চাখ বাঁিচেয় লুিকেয় রাখা লিলপপটারমতই, তািরেয় তািরেয় উপেভাগকরেত করেত
কাসাইট পৗঁছালাম বৃি নামারিঠক আেগ।িবেশষিদেনরমনুও িবেশষ– রাজমা,চাওলআর লাবজামুন! কালেকইিফের যাওয়াবেল
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দেলর নতারা একটু িঢল িদেয়েছ।খেয়েদেয় িট:: Amader
িট তাঁব
ুেতঢুক::েত
িকছু বলল
Chhuti
সবুদেখও
জ পাহািড়য়া
'দয়ারা'না। আর তখিন উপরওলাবুিঝ মুচিক
হাসেলন। একটু ভাতঘুম দবার আশায় িিপং বােগর িভতর আঁেটাসাঁেটা হেতই হল তুমুল ঝড়বৃি।

কৃিতর ওরকম প
শষ কেব দেখিছ বা আেদৗ দেখিছ িকনাবলেতপাির না। হাজারকালৈবশাখীরগিত িনেয় সই ঝড়আছেড়পড়েছ
খলনাঘরেলার ওপর।আওয়ােজকােন তালা লেগ যায় যন। কী করা উিচত ভাবেতভাবেতইতাঁবু উপেড়নেম এল মুেখর ওপর,আর
আমরাও"বাবােরমাের" কের এক লােফ বাইের।এক ঘা ধের তাব চািলেয়কৃিত যখন া
িদেলন,আমােদরতাঁবুেলার অবা িঠক
ঝেড়রমুেখ পরা ওই মগডােলরপািখরবাসাটারমতন।সবাইিমেল হাত লািগেয়মরামিত করেতকরেতঅকার নেম এল।া, অবস
শরীরটােকটেন কানমেত নশাহার সেরই ঘুেমর অতল গভীের তিলেয় গলাম। তারপর িঠক িতনেটয় ঘুম ভেঙ আমার পাহােড়র
রাজনামচার গ তা গাড়ােতই িনেয়িছ।

পাততািড়িটেয় ফরার িদন হািজর।অদই শষ রজনীবেল িকনা জািন না, গত চারিদেনরসম াি আজ ভর কেরেছশরীের।ছয়-সাত
িকেলািমটাররাা পািড়িদেয় পৗঁছেত হেব বারসু াম, সখান থেক গািড়চেপ দরান। নামার সময় ফুসফুসবাবািজরতা মজাজ খুশ,
িক হাঁটু আর পা কৃত অেথইবঁেক বসেছ িকছুদূরযেত না যেতই। এেককসময় এমন কনকনািনধরিছলহাঁটুেত,য ভাবিছলামএই
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বাত বাঁধালামনািক! িকেলািমটারমত জেলর
িভতর
িদেয়::নামার
পৗঁছালাম
দয়ারাবুিগয়ােলরইএকিটছাট সংরণ
:: Amader
Chhuti
সবুজপর
পাহািড়য়া
'দয়ারা'
বারনালা বুিগয়ােল। একটা বড় পুকুর আর নাগেদবতার মির আেছ সখােন। বারসু থেক যাঁরা দয়ারা যান, ায়শ একরাত বারনালােত কাটান।
একটুিজিরেয়িনেয়,হাঁটুরমাথায়হাতবুিলেয়,বাবা বাছাবেল রািজকিরেয়শষেমশ ওঠাগল বািকপাঁচ িকেলািমটারউতরাইপরেত। ধুঁকেত
ধুঁকেতবারসুপৗঁেছ অেপারত টো ােভলারটার সামেনযখন এেস দাঁড়ালাম,
ঘিড়েতিঠক বােরাটাবােজ! ঘিড়রদশা তখনআমােদরও!
িট, আলুভাজাআর ওমেলট গাােস িগেল গািড়েতউেঠ িসেটর উপর সই য শরীর ছেড়িছ,তারপরআর িকছু মেন নই। তেব এত
ঘটনাবল চারিদনকাটােনারপর, ফরাটা এেকবাের িনরািমষহেব তা িক হয়! ফলপ আবারএক দামালঝড়এবংষােলাকলা পূণ করেত
-বার টায়ারপাংচার।াইভারিট ফচেকছাঁড ়া।বেল িকনা"দাদারাএবংিদিদরা!যা হাল দখিছ, পনেচাবার কের হঁেট দরান পৗঁছােনা
ছাড়াআপনােদরআর গিত নই।" হািতকাদায়পড়েলমশারাওমশকরাকের আর কী! তেব গতজের পুেণর ফেল স গিত সইেতহয়িন।
যথাসমেয়গািড়চেপই দরান পৗঁছান গেছ। ভারতীয়রলওেয়ও তার সুনামবজায়রেখ পা া ছ'ঘা লট কিরেয়রাজধানীেতপৗঁেছ িদল
পরিদন বলা এগােরাটা নাগাদ। আর সইসেই, নেট গাছ মুিড়েয় আমার গও ফুেরােলা।

~

দয়ারা বুিগয়াল ক ট ম াপ ~ দয়ারা বুিগয়াল েকর আরও ছিব ~
দবলা ভাচায উর ২৪ পরগনার অেশাকনগেরর বািসা। তেব কােজর সুবােদ এবং িববাহসূে গত
ছয়বছর ধের িদিবাসী। কলকাতা িবিবদালয় থেক ািণিবদা িনেয় াতেকার কেরেছন। এখন
কীয় সরকােরর অধীেন নীিত আেয়ােগ কমরতা। গের বইেয়র পাকা। ভালবােসন বড়ােত আর
ছিব তুলেত। িকং-এর িনয়ায় সেবই পা রেখেছন। আর লখার িনয়ায় এই থম।

কমন লাগল :

- select -

Like Be the first of your friends to like this.

মত িদেয়েছন :
গড় : 0.00
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:: Amader Chhuti :: পকথার

পনার বড়ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আমণ

দশ লাচং

রইল =

পকথার দশ লাচুং
দবেতাষ ভ াচায
~

লাচুং-ইয়ুমথাং-এর তথ ~ লাচুং-ইয়ুমথাং-এর আরও ছিব ~

পাহাড় না সমু ? না, বলেত চাইিছ - পাহাড় ভাল লােগ না সমু ?
মণিপপাসু বাঙালীেকএই
করা বৃথা৷এ অেনকটা সই ই েব ল না মাহনবাগােনর মত ব াপার – খািনকিচৎকার চঁচােমিচই হেব,
সমাধােনরকান স াবনা নই৷ তা চ াটাজীদার .গাল-বারাায় বেস সিদন এই িনেয়ইকথাচলিছল৷হঠাৎইচােয়লা এক চুমুকিদেয়িচিবেয়
িচিবেয়বলেলন– আেগরবারগরেমতা সাজা সমুে িনেয়ফেলিছেল,এবারিক থর মভূিম নািকহ? বলা বাল, টা আমােকইকরা –
কারেণ অকারেণ এই খাঁচা দওয়ার ভাবটা আর
গল না৷ রেগ-মেগই বললাম, নাহ, চলুন এবার ঘুের আিস বরেফর দেশ৷
ঝাঁেকর মাথায় বেল তা ফললাম, িক এই গরেম কাথায় য বরফ পাই! থািকদিণ ভারেত, আর এই ঘাট পবতমালায়মাথা খুঁড়েলও
য
বরফ িমলেবনা তা িবলণ জািন৷অতএবভরসাউেরর িহমালয়৷িকছুেতইিঠক কের উঠেতপারিছলামনা – তার ওপর িছল চাটাজীদার
িতিনয়ত মিক৷ িগিররাজিহমালেয়রঅপপ শ াভা ত
করেতহেল যসব জায়গারনাম মেন আেস,তার একদমথেমই থাকেবিসিকম৷
হঠাৎইএকিদনখুঁজেতখুঁজেত এক েগ পলাম বীচু ােমর উেখ৷ েগর লখক লাচুং-এরভূিমপু, িক কমসূে গাংটেকই থাকেতহয়
তাঁেক৷ায় সারা বছরইদিশ িবেদিশটুিরেদর িনেয় িকং-এ যেত হয়৷েগর মত সুর তাঁর জভূিম, তা ছেড়থাকারযণা িছল স
লখার িত ছে৷ সবাইেক বারংবারঅনুেরাধকেরেছনতাঁর সই পাহােড়
ঘরা ােম একবারঅত পা রাখার– যখােন কান পাতেলইশানা
যায় লাচুং-চুর ািহীন পথ চলার িমি সীত আর নাম নাজানাহেরকপািখরযেচ গান শানােনারআকুলতা৷চতুিদেকসাদা ধবধেববরেফ
ঢাকাপাহাড়,তারইমােঝসবুজনরম ঘােসরগালেচেতপা ছিড়েয়গ করারলাভ সামলােনাকিঠন৷পুেরাদৃশটা চাখ বুেজএকবারকনা
করেলই মেন হেব – হ াঁ, এইেতা গ! তাঁর য ণা যন মেন ােণ অনুভব করেত পারলাম – এ দবভূিম ছেড় থাকা বা িবকই বড় ক কর!
লাচুং যেত হেল আেগভােগ েটা িজিনেসরবে াব কের রাখা খুব জরী – গািড়এবং পারিমট৷আর সজন ার হেতইহেব ওখানকার
রিজাড টুর অপােরটেরর৷
বাােলাের বেসই ইারেনেট অেনক খাঁজাখুঁিজর পর অবেশেষমেনামতঅপােরটেররসান পাওয়া গল৷
পিরচয়প এবং ফেটা আেগ থেকই পািঠেয়দওয়া হেয়িছল,তাই পারিমটপেত কান অসুব
ি ধা হয়িন৷সসব তা হল, এবার থাকা হেব
কাথায়! নাহ, তার সানও দওয়া িছল স ে গই৷ওঁরই এক তুেতাভাইহামে চালানসখােন – বীচু হামে৷ ফান কের ঘেররবোব
করেত িকছুমা সমসা হল না৷
দখেত দখেত যাওয়ারিদন এেসগল৷ িসিকেমর যিদেকই যাওয়াহাক না কন, গাংটকেকক কেরান করাইভাল৷তাইআমরাওিনউ
জলপাইিড়হেয় গাংটেকরিদেকরওনাহলাম৷ম মাস, এই সময় গাংটেক খুব একটাঠাা থাকারকথানা৷িক সিদন িবেকেলহঠাৎইচ
িশলাবৃি হওয়ায়গােয় মাটা িকছু চাপােতইহল৷ধু চাটাজীদাসােয়টার পরেতিকছুেতইরািজহেলননা – শরীরেকনািকঠাায় অভ কের
তুলেত হেব! ভয় হল, রটর না বািধেয় বেসন আবার৷
একরাি িবাম িনেয় পরিদনসকােলসবাইরওনাহলামলাচুং-এরউেেশ৷ সারারাতবৃির পর আকােশঝকঝেকরাদ৷ রাা ভালইবলেত
হেব, িবেশষকের চািরিদেক এত সবুেজরনরম মালােয়ম সৗয য ছাটখােটা ঝাঁকুিনঅনায়ােস ভুেল থাকা যায়৷ডানিদেকরপাহােড়র
গা
বেয় ছাট ছাট ঝারা রাা পিরেয় নেম গেছ বাঁিদেকরঢাল বেয়৷ িবেশষতাড়ােড়ানই, িদিব হেল-েল চলা আর কী৷দখেত দখেত
এেসগল মংগন,উর িসিকেমরজলা সদর৷মংগনপিরেয় যত এেগাি তত সবুেজরনানাবাহারচােখ পড়েতলাগল৷আরওচােখ পড়ল,
দূের ু মেঘর সে লুেকাচুিরখলায় মেত ওঠা নাম না জানাপাহােড়র
চূেড়ােলা৷তারা অবশ কখেনাইসভােব যেচ ধরা দয়িন৷মাথায়
বরেফরমুকুেটরােদর িঝিলকইযা িচিনেয়িদি ল৷চাটাজীদািঝমুিেলন, হঠাৎচাখ খুেলইসামেনবরেফঢাকাপাহাড়দেখ উেিজত ভােব
বেল উঠেলন – কােছিপেঠই এভাের নািক হ! াইভার তািশ তাঁেক কানমেত িনর করল স যা া৷
চুংথাং থেক আমরা ডানিদেকরলাচুং-এরপথ ধরলাম৷চুংথাঙ-এরজলাধারিটওপর থেক দ খেত ভাির ভাল লােগ৷গাঢ়সবুজ পাহােড়র
িতিব এেসপেড়েছজেল৷লােচন-চুও লাচুং-চু,এই ই নদী এেসিমেশেছচুংথাঙ-এ৷এখানথেকই আমােদরসবেণর সী হল লাচুং-চু,
যন অিতিথেদর পথ দিখেয় িনেয় আসা তার দািয়৷ কােনামেতইচােখর আড়ালহেত দয়িন স৷ ানীয় ভাষায়চু মােন নদী, বািবকই
লাচুং-এর াণ এই নদী৷বপথ পািড়িদেয় লাচুং-চু িগেয় িমেশেছিতায়৷ নদীরগভীরতাতমন নয় বেট, তেব বশ খরোতা৷ তািশেকগািড়
থামােতবেল একটুএিগেয়গলাম তার িদেক৷এই অনগলঝমঝমশটার বাধহয় কান সোহনী শি আেছ– পােয়পােয়অেনকটাইএিগেয়
িগেয়িছলাম৷
সিত িফরল তািশরিচৎকাের,পােশর ভাঙা পাথরেলা বশ িবপনক – আর না এেগােনাইভাল৷তেব ওই য বললাম,এই
একটানা ছলছল কলকল শ যন বঁেধ রােখ পা েটা, মন আসমপণ করেত চায় পরমাসুরী কৃিতর কােছ৷
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হঠাৎই ল করলাম পাহাড় বশ হেয় আসেছ৷ যত এেগাি তত সবুেজর
ঠাা ভাব কেম আসেছযন৷ িকছু জায়গায়রাা বশ খারাপ,বা বলা যায়
রাার কানও অিই নই৷ তািশরকথায়জানেতপাির,বষায়অনবরতস
নােমএসব জায়গায়৷ডানিদেকতাকােলইবাঝা যায় স কী ভয়াবহদৃশ হেত
পাের৷সুর সবুজখাতারিকছু জায়গাকৃিত যন রবারিদেয় মুেছ িদেয়েছ,
এতটাইকট এবং িবসদৃশ লােগ চােখ৷ এ যন তার বিদেনর জেম থাকা
রাগ-াধ-ঘৃণার বিহঃকাশ৷ ায় ঘাখােনক পর খুব ত পট পিরবতন
হেত থােক – কৃিত যন িনেজর ভুল বুঝেত পের আবার িফিরেয় িনেয়
এেসেছপাহােড়রসই ি ঢউ খলােনা সবুজ৷ ঘন ঘন বাঁক িনেত থােক
তািশ৷অ িকছুেণর মেধই পৗঁেছ গলাম ছিবেতদখা সই পকথার
দেশ - বীচু াম৷
লাচুং মূলত: চারিট াম
িনেয় গিঠত – বীচু(Beechu),
িশংিরং(Shingring), ফাখা(Phakha) ও শাচক(Sharchok)৷জািননা
িলখনিঠক ওেদরউার ণমত হল িকনা! ায় নয়হাজারফুট উঁচুেতঅবিত
লাচুং একদম ভারত-িতেতর সীমাে৷ এখানকারমূল জনেগাী আসেল
িতিত - ভারতবেষএেদর পিরচয় ভুিটয়া৷বযুগ আেগ িসিকেমরআিদ
জনেগাী লপচােদর সােথ াতৃের বেন আব হন এই ভুিটয়ারা৷ভুিটয়া
রাজা কািব লুঙচেকও লপচা ধম এই মেম তাঁেদরদীা দন৷ সইিদন
থেকই ই াচীন জনেগাী শািপূণ ভােবপাশাপািশবসবাসকের আসেছ৷
বতমােনরএই হানাহািনরযুেগ বাপারটা বশ িবয়কর! কািব লুঙচেকর
ঐিতহািসকমাহাের জনই িকনাজািননা,জায়গাটাবশ িনঝুম– যন কথা
বলেতওিধােবাধ হয়৷মেন হয় য কানও আওয়াজ বড়ইবমানান এই
ােন, িচরন শাির বাঘাত ঘটায়৷
উতার দণ লাচুং-এঅিেজন কম, বয়েদর হয়ত াসােসর
সমসা হেত পাের৷তেব আমরািনয়িমতকাকা-৩০ খেয়িছলাম বেল
তমন অসুিবধায়পড়েতহয়িন৷আেশপােশচুর বািলরত চােখ পেড়,এছাড়ানানারকমশাকসবিজরসে আেপলগােছরওদখা পলাম৷
না আেপল এখেনাহয়িন বেট, তেব ফুেল ফুেল ভের আেছগাছেলা৷ তািশরমুেখ নলাম, অেনক আেগনািকএখােনভালইআেপেলরচাষ
হত৷পরবতীকােলজলবায়ুরপিরবতনও অতিধক রসায়িনেকরেয়ােগ আেপেলরফলন এককার বই হেয় যায়৷বতমােনানীয় িকছু
মানুেষরএকা চায় আবারআেপেলরচাষ
হেয়েছ– ফেলরওদখা পাওয়াযাে কেয়কবছর ধের৷এই েচােক সিতই সাধুবাদ
জানােনা দরকার৷

বীচু হামের গৃহকতাআমােদরসাদরঅভথনা জানােলন৷সিত বলেতকী, লখায় যা পেড়িছ
লাম জায়গাটাতার থেক অেনকবিশ সুর৷
একদম সামেনই পসী লাচুং অপপ ছে এঁেকেবঁেক বেয় চেলেছ ঘন সবুজ উপতকার বুক িচের৷ নীেচ নরম ঘােসর চাদের মাড়া িবশাল মাঠ৷
ইততঃ ছড়ােনািছটােনািকছু বসিত, বািড়েলার কােঠর গড়নযন একদম এই পিরেবেশরসে মানানসই৷সই মােঠই একটু ঘুের
বড়ািলাম আর িক - হঠাৎইচাটাজীদাইয়া বড়একটাহাঁ কেরদাঁিড়েয়পড়েলন৷
সই িবল দৃি অনুসরণকেরদখেত পলাম তােক৷সাদা
মেঘর আড়ালথেক কখন যন উঁিক মেরেছ তুষারাবৃতShari Kida Ngen Chung শৃ৷ এত কােছ িতিন মাথা উঁচু কের িদিব
দাঁিড়েয়িছেলন,
অথচমেঘর জন একদমবাঝাই যায়িন৷এ দৃশ দখার অনুভূিতভাষায়বাঝান অসব৷ বুঝেতপাির,কান আকষেণজীবেনর
ঝুঁিক অাহ কের বারংবার অিভযােন বেরান পবতােরাহীরা৷ সিত, এ যন ভয়র সুর৷
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বশ ঠাা লাগিছল,চা টাজীদাপয দিখ একটালাল মািটুিপ পের ঘুরিছেলন৷িহেশজী,মােন বীচু হামের গৃহকতািনেজইরাা কের
খাওয়ােলনরাে৷ ওপরথেক দখিছলাম,ঘােড়রওপরিয় বড়ালআলুস-ক িনেয়ত থেক শাকসবিজএক ঢাউসবােগ ভরিছেলন৷
সিত
বলেত িক, িহেশজীযন সাাৎ মাারেশফ – িডনােরিছল তাঁর বানােনাঅনবদ িকছু পদ৷ সসব খাবােররনাম বা ণালী না জানেলও,
িচেকেনররিসিপটা িলেখ িনেয়িছলাম৷
পের একবার বাড়ীিফের চাও কেরিছলাম– তেব চাটাজীদারিঠক পছ হয়িন৷ভাল খাওয়াদাওয়া
আর সইসােথ জািনর াি, েচাখ যন বুেজ আসিছল৷ পরিদন সকােল ইয়ামথাং যাওয়ার কথা, তাই আর রাত না কের ঘুিমেয় পড়লাম৷
লাচুং-চুরঘুমপাড়ািনগান নেত নেত কখন যন ঘুিমেয়পেড়িছলাম
– ঘুম ভাঙল বৃির আওয়ােজ৷
তখনওপুেরা ভােরর আেলাফােটিন৷
বাইেরবিরেয় আর সই Shari Kida Ngen Chung দখেত পলাম না, বরং আরওকােছর পাহাড়েলাবরেফঢেক গেছ৷ িহেশজী
ভিবষ াণী করেলন – আজ ইয়াম-সামডঙ-এ িনঘাত াফল হেব৷ সবার তির হেত নটা বেজ গল৷ গ ব ইয়ামথাং৷
রেডােডনেনর কথা অেনক গ কিবতায়পেড়িছ,চােখ দখার সৗভাগ হয়িন
কােনািদন৷পুেরা ইয়ামথাং-এররাার ধাের কত রেঙর য ফুল ফুেট আেছ থেরথের! রেঙর পিরবতনটাল করার মত – িকছুদূর পয কমলা, তারপরলাল,
এরপরবনী৷ এতরকমসব রঙ য বণনা করা মুশিকল৷তাই বাধহয় এর আেরক
নাম 'ভািল অফ াওয়ারস'৷ খািনকযেতই হঠাৎ দখলাম, এক িহং দানব যন
সাজােনাবাগান ভেঙ তছনছকের িদেয় গেছ৷ বদূর পয রেডােডনন গাছেলা
ডানিদেকনুেয় পেড়আেছ,পাইনগােছরধু গ াড়াটাইকানমেত িটেক আেছ৷যন
ভয়াবহএক যুের সাী এরা৷পের িহেশজীরকােছ েনিছলাম, ২০১৪সােল এক
চ
স নােমএ অেল – সবিকছুএেকবােরলভ কের দয়৷ ায় মাস িতেনক
রাা ব থােক৷ভাবা যায়, ায় চার বছর পেরও গাছেলা কৃিতর এই ভয়াবহ
আমেণর ৃিত ভুলেত পােরিন!
তখনওিটপ-িটপকের বৃি পড়িছল৷
িঠক হল আবহাওয়াআরওখারাপহওয়ারআেগ
ইয়াম-সামডঙঘুের আসাহেব৷ইয়ামথাংথেকই সবাইবরেফচলারউপেযাগীজুেতা
আর াভস ভাড়াকরলাম৷চাটাজীদারবল আপি েও ওনােকওপা গলােতই
হল৷বেল রাখা ভাল - ইয়াম-সামডঙযেত হেল িক আলাদাপারিমেটরেয়াজন৷
পাহািড়রা ায় গািড়ধীেরইওপেরউঠিছল৷পােশই িতত, তাই লাল িচেনরওপর
নজর রাখেত পাহােড়রমাথায় ছাট ছাট ওয়াচ টাওয়ারচােখ পড়ল৷রেঙ এবং
আকােরচুেড়ারসে একদম িমেশ গেছ, ঠাহর করা কিঠন৷হােত কােমরা থাকেল
লাভ সরণ করা যায়না – িক চাটাজীদািনেষধকরেলন৷দেশর িনরাপার কথা
ভেব িনর হলাম৷
উতা যখন ১৩,০০০ফুট পেরাল, শরীেরএকটুঅি হেত লাগল৷অেনকটাওই
এেরােন ওঠার সময় যমন লােগ আর কী! এখানথেকই চােখ পড়লপাহােড়র
খাঁেজখাঁেজসাদা ধপধেপবরেফরিচ৷ অেনকনীেচ লাচুং-চুকানিদেকেপ না
কের আপনমেন এিগেয়চেলেছ– তার উৎপিল কােছই৷১৪,০০০ফুট ওঠারপর রাার পােশইছাট ছাট বরেফরকুিচ দখেত পলাম৷
বুঝেত পারলাম পৗঁেছই গিছ ায়৷
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আসেলইয়াম-সামডঙ-এ
মূলত:লােক বরফ দখার লােভই আেস৷উতা ায় ১৫,০০০ফুট হওয়ারদণ সারাবছরইএখােনবরেফঢাকা৷
শীতকােলএিদেকররাা বরফ পেড়মােঝইমােঝইব হেয় যায়৷চ ঠাা – ছিব তালার জন অিনাসেও আঙুলেলা বার করেতহল
াভেসর ভতর থেক৷ িক অণ
পেরইহােত আর কান সাড়পািলাম না৷বদূর িবৃত ধু বরফ আর বরফ – তেব খুব দূের যাওয়া
িবপনক৷ পাথরআর ঝুরঝুেরবরফ, সাবধাননা হেলইিবপদ৷কন জািননা,চাটাজীদা সবসময়আমােকইপরম শ মেন কেরন – থম
সুেযােগইএকতালবরেফরগালা ছুঁেড়আমণ কের বসেলন৷টাল সামলােতনা পের আিমওধপাস কের পেড়গলাম৷ পড়েতপড়েতই
িব পটা কােন এল – তামরা আজকালকার ছাকরারা বড়ই নড়বেড় হ!
িহেশজীিঠকই বেলিছেলন– িকছুেণর মেধই তুষারপাত হেয় গল৷ আবহাওয়াত খারাপ হেয় আসিছল,আশপােশরছাট ছাট
দাকানেলা সব ঝাঁপ িটেয় পালাল৷যাই হাক, একটাদাকােন তখনওিকছু খের বেস িছল – আমরাওঢুেক পড়লাম৷
ানীয় িকছু মিহলা
সখােন স ছালা, কিফ, মািগ ইতািদ িবি করিছল৷দিণী কায়দায়তােদরআা বেল সোধন করায়তারাহেসই গিড়েয়পেড়আর কী!
এক ঠ াঙা ছালা িনেয় বেস পড়লাম– েনিছ এেতনািকপাহােড়অিেজেনর অভাবঅনুভবহয় না৷িক ঠাায় চাটাজীদারদাঁত ঠকঠকািন
যন িকছুেতই থামেতচাইিছলনা৷পিরিিত আরওখারাপহেত থাকায়বাধ হেয় সবাইএকটুকের াি খেয় িনলাম৷এবং তারপরইপােত
পড়ল গরম ধাঁয়া ওঠা অমৃতসম মািগ৷ যাইেহাক, িকছুণ এই তাব চলার পর কৃিত যন একটু সদয় হল৷ তুষারপাত পুেরাপুির ব না হেলও
অেনকটাইকেম এেসিছল৷আমরাওবিরেয় এলাম আার তাঁবু থেক৷ দৃশমানতাবশ কেম আসায় মাদ নলাম৷ আর দির না কের িফের
আসাই বুিমােনর কাজ৷
মেঘ ঢাকাপাহািড়রাা য় পাক খেত-খেত নামিছলাম৷বশ ভয়ই করিছল,তেব ায় হাজার েয়ক িফট নামারপর আবহাওয়াঅেনকভাল
হেয় গল৷ িকছুপেরইিদিব রােদর দখা পলাম৷মেনরওপরসূেযরঅসীমভাব – সবারমন একসােথফু হেয় উঠল৷নামবারসময় গািড়
বশ জােরই চলিছল, বড় তাড়াতািড় যন চেল এলাম ইয়ামথাং৷
যিদ জানেতচাওয়াহয়, হঠাৎকাউেকঅবাককের দবার ব পরীিত পিতিট িক?চাখ ব রেখ যই স পাতা মলেব, দখেত পােব
সামেনইতার আকািত িজিনসিট৷আর হাঁ, অবশই একদমঅতািশতভােব৷, হঠাৎএখন একথাকন? ইয়ামথাং-এসকােলএকবার
এেসিছলাম,িটপ-িটপবৃি পড়িছলতখন৷রাার ধাের নানা রেঙরবাহার,কৃিত যন রেডােডনেনর ডািল সািজেয়অভথনা জানাে তার
অিতিথেদর৷
িক স ফুেলর বাগােনরওপােরিক আেছ তা দখা িছল বারণ৷কারওগাপন িনেদেশহালকামঘ সপেণ সাদা চাদেরঢেক
রেখিছল চতুিদক৷িফরলামযখন,স মঘরািশ িফেরগেছ – হয়ততােদরকানও কাজমেন পেড়গেছ৷ঝকঝেকনীল আকাশআর চতুিদেক
ঝলমলরাদ৷ িক... এ কী?এত কােছ?হাত বাড়ােলই
যন শ করা যায়! রাার এেকবাের পােশইয সাদা তুেলারমত বরেফ ঢাকা
পাহােড়র
অি রেয়েছ,তা বাঝা যায়িনআেগএেকবােরই৷
এ যন অুত এক মািজক৷আলািদেনরসই দত কা ফাঁেকএেস সািজেয়
িদেয় গেছ এই তুষারাবৃত পবতমালা, এক ফুঁেয় সিরেয় িদেয়েছ নােছাড়বাা মেঘর চাদর৷
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দশ লাচং

এখােনলাচুং-চু বশ চওড়া,অগভীর– সমতলউপতকা বেল গিতওযন মর৷ িকছুটাজায়গায়নদীরধার এখােনবাঁধােনা,িদিব নীেচনেম
শ করা যায় স জলধারা৷সবুজ মখমেলরমত নরম ঘাস নদীর ধাের৷ মােঝ মােঝ িকছু নাম-না-জানাবনী ফুল৷চতুিদেকসাির সাির
পাইনগাছ, ফাঁক িদেয় দখা যায় বরেফ ঢাকা পাহাড়৷
নদীর পাড়ধের হাঁটেতবশ লাগিছল৷এক জায়গায়ক যন পরপরপাথর সািজেয়
রেখেছ৷এিদেক রেডােডনেনর রঙ িক গাঢ়বনী৷ চাটাজীদা দিখ নদীর পােড়বেস গান ধেরেছন– ও নদীের,একিটকথা ধাই ধু
তামাের! বেলাকাথায় তামার দশ...তামার নই িক চলারশষ? তািশবারবারকাটাওভািল যাওয়ারতাড়ািদেলওচাটাজীদাগান শষ না
কের উঠেবননা জানতাম৷দাষও দওয়া যায় না, এত অপপ জায়গায়একবারএেস তার প-রস-গ িনংেড়না িনেয় ফরা অসব৷ তেব
কাটাও না যেত পারেলও ঃখ পাইিন মােটও৷ যা দেখিছ তােতই আমােদর ভাার এেকবাের পিরপূণ৷
পরিদনসকােল িফের আসারপালা৷কফাে িছল িহেশজীরহােতরঅপূবপানেকক,লােভ পেড়একটুবশীই খাওয়াহেয় গল৷ িঝরিঝের
বৃি হে৷ রাার ধােরপাহােড়র
গােয়ছিড়েয়িছিটেয়থাকাছাট ছাট ামেলা যন টলাের কথা মেন পিড়েয়দয়৷ এখনওঘা িতেনক
লাগেবগাংটক পৗঁছেত৷একটুিঝমুিনএেসিছল,হঠাৎচাটাজীদা াইভােরর পাশ থেক বেল উঠেলন– বশ িছলামহ! আবারপাচপােচ
গরেম না িফরেলই নয়? কী য বিল! উর সবারই জানা, তাই চুপ থাকাই য়৷

~

লাচুং-ইয়ুমথাং-এর তথ ~ লাচুং-ইয়ুমথাং-এর আরও ছিব ~

বাসী বাঙািল দবেতাষ ভাচায কমসূে আজ ব বছর বাােলােরর বািসা। ফােটাািফর বল নশা আর এই নশার ডােক সাড়া িদেয় ায়ই তাঁেক বিরেয় পড়েত হয় ঘর ছেড়। অবসর সমেয় অিবর
লখােলিখর বদভাস আেছ। 'আমােদর ছুিট'তই কািশত হেয়িছল তাঁর থম মণ কািহিন। লখার মাধেম
যিদ একবার বড়াবার নশািট কাউেক ধিরেয় দওয়া যায় তেব সটাই হেব তাঁর ম পাওয়া।
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রাজ কািহিন
তপন পাল

রাজ ােনর তথ ~ রাজ ােনর আরও ছিব
াবনা
কােজকে িদি গেল ফরার পেথআিমএকবার িনজামুি ন আউিলয়া(সুলতান-উল-মাশােয়খ
, মহবুব-এ-ইলাহী, শখ খাজা সয়দ মুহা দ
িনজামুি ন আউিলয়া (১২৩৮ - ৩ এি ল ১৩২৫) সােহেবর দরগায় মাথা ঠুেক আিস। আিম আেদৗ ধমপরায়ণ লাক নই, তেব িচশিতয়া তিরকার
এই সুিফ সাধকিটররা শি র িব ে িতবাদী চির িট আমারবড়ি য়। দরগারপিরেবশিটআমারভাির ভাল লােগ,গিল তস গিলরিভতর
িদেয়, জুেতাজমা রেখ, লাল গালাপ আর ধূপ িনেয়, সাদা পাজামা-পা ািবপরা পুণ াথীেদর সে যা া, অত িভড়,তবু কী সুশৃ ল। তার
মেধ ই কউ টাকা চায়, আবার কউ এেস বেল বাবু, এেসেছাযখন েটা খেয় যাও।কী কের বাঙািলবেল বুঝেতপাের ক জােন,স বত
আমারিহি েন। িসঁিড়ভাঙেতক হেল না চাইেতই কউ না কউ হাত বািড়েয়দয়, বাবুিজ, মরা হাত পকেড়া,
আউিলয়ািজন মুেঝ ভজ
িদয়া।িনজামউি ন দরগাহকমে ে র মেধ সুিফ কিব আিমরখস এবং মুঘল রাজকুমারীজহান আরা বগেমর সমািধ।ইনায়াতখান-এর
সমািধও দরগােহর কাণার কাছাকািছ; িমজা আসা াহ খান গািলব (িডেস র ২৭, ১৭৭৯ — ফ য়াির ১৫, ১৮৬৯) েয় আেছন একটু দূের।
আমার পু আবার আজিমরশিরেফরভাির ভ । ছা াব ায় তার গেবষণারিবষয় িছল রাজ ােনর ভূত ; সই সূে ই গিরব-এ- নওয়াজ
সুলতান-উল-িহ খাজা মইনুি ন িচশতী(১১৪১– ১২৩৬)সােহেবরসে তার চনােশানা। চাকুির াি , িববাহ বা স ানলাভ, ব ি গত
জীবেন কান াি েযাগ ঘটেলই স আজিমর ছােট চাদর চড়ােত।
একবার তা পয়লা রজব হেত ছয় রজব ব াপী বািষক উরস উৎসেবও
িগেয়িছল। সুিফ সাধেকর ছ'িদন ব াপী উরস ভারেতর সববৃহৎ মুসিলম মলা; িচি ধারার সাজদানিশন (SuccessorRepresentative) বুল দরওয়াজায়সাদা পতাকাতুেল এর আনু ািনক সূচনা কেরন। গালাপজল, চ নবাটা, কাওয়ািল,নজরানা,
কেনা ফল আর বেনিদমশলারসমাহােরতব খ পালাও – স নািকএক হই হই কা ! তেব শষ িদনিটইসবািধক
পূণ। াতঃকালীন
াথনার পর জমােয়ততথা জামাত; কারান দ দ (নবী এবং তাঁর পিরবার-পিরজন,
স ান-স িত ও সহচরেদর িত আ াহর দয়া ও শাি
বষেণর জন াথনা) পাঠ আর জািত-ধমিনিবেশেষ ভ েদর পর েরর মাথায়পাগিড়ব ন – শাি , সুখ ও সমৃি র াথনা। উরেসরসময়
দরগািদনরাত খালা থােক, দরগার ধান দরজা জ িত দরওয়াজা( েগর ার) এমিনেতসাধারণতব রাখাহয়, িক এইসময়খুেল দওয়া
হয়। বারবার যাতায়ােতর সূে পুে র িকছু চনা পিরচয়ও হেয় গেছ। সই আমােক াব িদল আজিমর ঘুের আসেত।
রাজপুতেদর িত আমারখুব একটামু তা নই। এক-একটানগরেকি ক রাজ , কাজ নই কম নই সুেযাগ পেলই অন রাজােদরসে
অবা র মারিপট কের, িনেজেদরঝগড়ায়িনেবােধর মত বাইেরর লাকেক ডেক আেন,এবং হের আেস।আর িতপ
বল হেল সুড়সুড়
কের িনেজেদর বািড়রমেয়েদর সে তার িবেয় দয়। রািন তা দূর ান, মাউ ব ােটন সােহবেকসামেন পেলও তার সে ছিব তালার জন
হামেলপেড়।িক কীই বা আর করা যােব; টড সােহেবরহাত ধের রিব-অবনখুেড়া-ভাইেপা
এেদর িনেয় এত আিদেখ তা করল য কাথায়
চাপা পেড় গল িসেডি র া নী, আইিসএসরেমশচ দে র রাজপুতজীবন-স া (১৮৭৯)! এেদেশিশি ত লােকর কথা তা কউ
শােন না।
িব র িবতক আলাপ আেলাচনার িহসাব িনকােশর পর মণসূিচিট দাঁড়াল এইরকমঃ
১৫ই জুনঃ কলকাতা হেত বলা েটা কুিড়র ইি েগা ৬ই ৩৯৪ উড়ােন চারেট চি েশ জয়পুর।
১৬ই জুনঃ িদনভর আজিমর ও পু র
১৭ই জুনঃ সারািদন ধের জয়পুর ঘুের িফের দখা
১৮ই জুনঃ নাহারগড় ঘুের িফের দখা; এবং সই সে জয়পুর িদনভর
১৯ শ জুনঃজয়পুরহেত বলা দশটাপঁয়ি েশর াইসেজট এসিজ২৯৮১উড়ােনবলা বােরাটায়জয়সলমীর।(িক িটিকটকাটারপেরউড়ান
পুনিবন হেয় হল জয়পুর িতনেট পঁিচশ, জয়সলমীর চারেট চি শ)
২০ শ জুনঃ জয়সলমীর; ঘুের িফের িদনভর
২১ শ জুনঃ জয়সলমীর হেত বলা বােরাটা কুিড়র াইসেজট এসিজ ২৯৮৩ উড়ােন িদি বলা েটা পাঁেচ।
িদি হেত স া ছটা প ােশর াইসেজট এসিজ ২৫৩ উড়ােন কলকাতা রাত নটা পাঁেচ।
ফরার সময় িদি হেয় ফরার কারণিতনেট।. থমত,জয়সলমীরিবমানবর ছাট, মূলত সামিরক;২৭০০িমটােররএকিটমা রানওেয়।
ধু াইসে জটই এখান থেক পিরেষবাদয়। ফেল অন িবমান সংার িবমােনউঠেল মাঝরাায় িবমান বদেলরসময় লটবহরআমােক
সামলােতহেব।পুেরাপথটাইাইসেজেটর সে এেলসই িবড়নাথেক মুি। িতীয়ত, রওয়াজ আেছআজিমরদেখ ফরার সময় িদি
হেয় িফরেতহয়, খাজামইনুিন িচশিতসােহেবরসে দখা করারপর িনজামুিন আউিলয়াসােহেবরসে দখা না করেল িজয়ারতকবুলহয়
না।তৃতীয়ত,কউ আমােক যিদ কউ িজাসা কেরনতামার িয় শিপংমল কানিট, আিমিনি ধায় উর দব িদি িবমানবর। ঘা িতেনক
সময় পাওয়াযােব ঘুের িফেরদখেত, কিফ খেত, কনাকাটা করেত।সটাই বা কম কী! বত িবষয়িটএমনদাঁিড়েয়েছ
য আিমিদি যাি
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নেলই আমার পৗী নাচেত নাচেত বেল দাদাই এবাের সফট টয় হনুমান আনেব, এবাের বাঘ, এবাের জলহী ইতািদ ইতািদ।
থম িদন
বািড়থেক বিরেয় িবমানবর, এবােরআর ভুল কিরিন,ঢাকার আেগরাায় দাঁিড়েয়পাঁচ টাকারচা খেয় ঢুেকিছ। নেচৎিতবাের যা হয়,
উেড়াজাহাজ
ধরার তাড়ায়ড়মুড়কের িবমানবের ঢুিক; তারপেরপা করণ পিরেয় লাইেনদাঁিড়েয়বািডং পাস িনেতইভারমু, হােত
িকছুটাসময়। তখনসারািনয়ার চা তা বুেকরিভতরথেক উেঠ আেস;পঁচানই টাকায়এক কাপচা খেত বাধ কের।িপতামহাশয়য়াত
হেয়েছনঅেনককাল।নেচৎিতিনযিদ জানেতপারেতনআিম পঁচানই টাকায়এক কাপ চা খেয়িছ, িনঘাতআমােকধের িপটেতন।তেব ওই
আর কী! তুিম যাও বে, কপালযায় সে। ঢুেকদখলাম জল ফুিরেয়েছ।৫০০িমিল িলটােররএক বাতল জল িকনলামষাট টাকায়।িনমাতা
সংািট মহারাের – তাঁরা জানােন য সহাি পবতমালারঅতেলব যুগ ধের সু িছল এই 'ভলকািনকওয়াটার'।িবর কাঠখড়পুিড়েয়
'ম দ ডপথস অফ টাইম' তােক তুেল আনা হেয়েছ ধু তুিম খােব বেল।
িকছুটাঅেপা; আজা ল ঘঁেট দখা গল উড়ান৬ই ৩৯৪ য়াহািট থেক আসেছন,আমােদর জয়পুরনািমেয়িতিন উেড়যােবন মুই।
িবমানেপাতVT IHL। ইিন সােড়বােরাবছেররপুরাতন।আেগিতিনটািকশএয়ারলাই-এ TC JPB নােম চলেতন।২০১৮রমােচ তার
ভারত আগমন। তার আজেকর িনঘ মুই-জয়পুর-কলকাতা-য়াহািট-কলকাতা-জয়পুর-মুই-কলকাতা।
িতিনএেলন,আমরাওউেঠ বসলাম।আসনসামেনর বাঁিদেক,জানলারপােশ।আমােদরএবােররযাা অেনকখািনইিনদায়,িনভার।জয়পুরও
জয়সলমীরজায়গােতই হােটল বুক করা আেছ; আজাল মাধেম গািড়িঠক কের রাখা আেছ জায়গােতই, টাকাওমটােনা আেছ।ধু
খাওয়াখরচটাহেলই চেল যােব; আর বুেড়াবুিড়র
খেত ক'পয়সাইবা লােগ! যাা র া রে পাইলটকাকুসবাইেকঅভথনা জািনেয়
বলেলনআমােদরএকটুদির হেয় গেছ, তেব মকআপদওয়া যােব।েন আিমহতবাক!বেল কী! আমারনাতিনরুল যাওয়ারঅেটাওয়ালা
তা এমনিট বেল – তাই বেল পাইলটকাকুও বলেবন!
ডাইেনদিেণর রেখ গা পার, িনেচ কেয়কিট রলগািড়দখা গল। আমরাচেলিছপিেম, সূযেদেবরসে, তাই িদবােলাকদীঘািয়ত।
িতনেটয়কলকাতাছেড়পাঁচটাকুিড়েতআমরাযখন মঘ ফুঁেড়জয়পুরনামলাম,রাুর দেখ মেন হল কত আর বােজ,এই েটা আড়াইেট
হেব।িবমানযাািট দীঘতরহওয়ায়২৯০০০ফুট ওপেরওচা পাওয়াগল; েময়াদী উড়ােনগরম িকছু পাওয়াযায় না, ফেলররস খেয়ই
তা মটােত হয়।
জয়পুেরনেম দখা গল আমােদরনােমরবাডলাগােনাজা সারিথরহােতউীন। সাজা হােটেল; হােটেলিট 'বিশির' রকেমরভাল।
ধু একটাইঅসুিবধা,গরম জল চাইেলকেল গরম জল পেড়,আর ঠাা জল চাইেলয জলটাপেড়সটা গরম জেলরচেয়ও গরম।তা কীই
বা আর করা যােব।রাজােন গরম বিশ পেড়সটা জেনই তা আমরাগিছ। তেব গরেমিকিৎ অসুিবধাহেলওসুিবধাহেয়েছতার চেয়
বিশ। এটাপযটেনরঅফ িসজন,িটকেয়ক সােহবমম ছাড়াকউ কাাও নই, ঘুের িফেরবড়আরাম!আমারআবারিভেড়অালািজ িকনা!
সারিথ মেহাদয় জানােলন আগামীকাল িতিন সকাল নটায় আসেবন, কারণ এখােন সকাল হয় দির কের।
িতীয় িদন
উপরওয়ােলর আজব তরা মায়া...আমারমত ধম উদাসীন,ায় নািক মানুষেকওঘাড়ধের ঈেদরিদন হািজরকরােলনবাবা সিধােন,
আজিমরশিরেফ।উপমহােদেশরকৃি-সংৃিতেত একমা খৃান বােদসব ধেমরলাকেকই দেখিছ অন ধেমরউপাসনােল যেত ও াথনা
জানােত।য িহু বারাণসীযায়, স বৗেদর সারনাথটাওএকবারঘুের আেস,মিের িগেয়পােশরানবািপ মসিজেদওএকবারমাথা ঠুেক
আেস।য িশখহমকু সােহবযান, িতিনফরার পেথবদিরনাথ,হিরারটাও ঘুের নন। আর সুিফ সংৃিতর িপরবাবােদরমাজারতা ছড়ােনা
সম উপমহােদেশ।
আজিমরিনজামুিন আউিলয়াসােহবতা অেনকবড়বাপার, িসউিড়রপাথরচাপুিড়র
দাতাবাবারমাজারবা তার চেয়ও
াচীন বালপুেরর িসয়ােনর িপরবাবাসয়দ মাখম সােহেবরমাজার,বা আমারঘেররকােছইবাবাবড়খান
গািজসােহেবর
মাজার;এখােনতা
সব ধেমরলােকই যায়।পুরীরীজগাথ মিের, মার মতই,িবধমীেদরঢুকেতদওয়া হয় না। অথচিপপিলরকােছই,রাার উপেরইদ
মুকুপুর াম ীজগা েথর মুসলমানভ দািসয়ার জান হওয়ার সুবােদ তীথান, সখােন সবার জেন দরজা খালা। রাজােনর
পাখরােনরকােছ রামেদওরাাম, বাবা রামেদবিজনােমরএক তনওয়াররাজপুতমুিন ১৩৮৪খৃাে এখােনসমািধলাভকেরিছেলন;তার
রেণ ১৯৩১এ গেড়উেঠেছমির। সখােন িহু মুসলমানসবাইযান, িনেজরিনেজরমেত াথনাজানান;এবংআযজনকভােব মুসলমান
ভাইেদর কােছ রামেদবিজ রামিপরবাবা।
িবিভ ঘরানার, যথা িচশিতয়া, কালাািরয়া, মাদািরয়া, কােদিরয়া,সাহরাওয়ািদ, আহমিদয়াএবং নাকশাবািয়া, সুিফরা বেদেশ
এেসিছেলন;তােদর মেধ সািলক (শিরয়েতিবাসী) এবং মুব (শিরয়েতিবাস ায় নই) ই ণীর সুিফরাইিছেলন, তেব মুব
ফিকররাইবাংলায়বিশ ভাব ফেলন। বাংলারিহু মুসলমােনরযুসাধনার িনদশনিপরপূজা।িপর বলেতআিমএখােনশা, শখ, মুরিশদ,
ওাদ, সুিফ মুখ সাধুসেদর, এবং যুে িনহতমুসলমানসনাপিতেদরওবাঝােত চাইিছ।কবরেকমসিজদবানােনাইসলােমিনিষ। তাই
মাজােরনামােজরচল নই; িহুেদর কােছ তা হণেযাগতা পায়।মাজারেকিক এই িপরথার উৎপিল ইরান-আফগািনান।িক ই
বাংলায়াণ
ধেমর াবাসী তািক বাদ ও বব গাঁসাইবাদ এ থার উবর ভূিম ত কেরইরেখিছল। িহুরা যমন অতীেতর
দব-দবীেদর কােছ মানত করত, পূজা করত, সাবািত ালাত, তমিন িপেররদরগােতওমানত করা, জীিবতবা িবেদহীআার কােছ
াথনা, সমািধেতসাবািত দওয়া, ধূপেধাঁয়ারেল আগরবািতবা গবািত ালােনার রওয়াজ হেয় যায়।সুিফরািবাস কের শেষর সই
ভয়র িদন সমাস, তাই মায়া পময় জাগিতকমাহ বন কািটেয়আমােদরউিচতসই পরমিপতারসে সাােতর জন ত হওয়া।
সুিফেদরধান ধারণা িবাস আচার িহুেদর ভিবােদর সে মেল অেনকখািনই।িক ভিবাদ যখােন সমােজরমেধ থেক ঈর
আরাধনারকথা বেল, সুিফবাদসখােন হঁেক বেল, 'না হ! সমােজরবাইেরএেসা।এই আমােক দখেছা না!' স িদক থেক তাঁরা বরং
িহুেদর যাগী সদােয়র অেনকখািন িনকটবতী।
িনজামুিন আউিলয়া,তাঁর পূবসূরীেদরনায়, ম বা ইশকেকা বা আাহ াির পা বা পথ িহেসেববণনাকেরেছন।তাঁর মেত ার
িত ভালবাসা মানবতারিত ভালবাসারজ দয়। মইনুিন িচি (১১৪২– ১২৩৬)িনজামুিন আউিলয়া(১২৩৮– ১৩২৫)-রাভারেত
এেসিছেলনএক অশা সমেয়,'রণধারাবািহ জয়গানগািহ উাদকলরেব - ভিদ ম পথ িগির পবত যারা এেসিছলসেব' - তােদরিপছন
িপছন।িফের দখেল মেন হয় এেদরভূিমকাঅেনকাংেশইিছল খৃান িমশনািরেদরমত; দশবাসীর যু, িবেদিশিবধািমকশাসন,অথৈনিতক
শাষেণর েত মলম মাখােনাযােত অপশাসনঅসহনীয়বেল মেন না হয়, পিরণােমদশীয় জনসাধারেণরকােছিভনেদিশধম তথা শাসেনর
হণেযাগতা বােড়,শাসেনরিভত শ হয়। মাল আমেণর পর, িদি সুলতােনট-এমামলকও পরবতীতুঘলকশাসেনরসই কাল
িদনিলেত তােদরউব। সামািজকে
খৃা ন িমশনািরেদরঅবদােনরজন আজওতারা রণীয়, এেদরে
ধুই আেবগ,আর লাল
গালাপ।
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ভারতীয়উপমহােদেশরইিতহােসরাজা পৃথীরাজ
চৗহান এক অনন নাম। িতিনই শষ রাজপুত রাজা
িযিন িদি শাসন কেরিছেলন।তরাইেনরিতীয়
যুে তাঁর পরাজেয়রমাধেমই িদিেত মুসিলম
শাসন হয়। িবজয়ীবীর মুহাদ ঘুির িদিে ত
সালতানাত িতা
কেরন। পৃথীরাজ-সংযুার
কািহনী িনেয়ও বাঙািলর মুতার শষ নই।
আমােদরকেশাের 'ীমান পৃথীরাজ'বেল একটা
িসেনমাবিরেয়িছল।বাবা গা বাবা! স কী িভড়;
মাস ধের রাজ হাউসফুল!স গ অবশ অন।
পৃথীরাজ চৗহােনর সভাকিব চাঁদ বরদাইেয়র
সংৃত কাব 'পৃথীরাজরস'থেকই তাঁর আখােনর
চার ও জনিয়তা। য় রসভা থেক সংযুােক
িনেয় পৃথীরােজরইেলাপেমের পর তাঁর র
জয়চাঁদহাত মলােলন শপের সে। ১১৯১ত
তরাইেনর থম যুে পৃথীরােজরকােছ পরািজত
হেয় পািলেয়িছেলনমুহাদ ঘুির। িতেশাধৃহা
িছলই, তােত ইন যাগােলন জয়চাঁদ; ঘুিরেক
িদি দখেলরআান জািনেয়,সহায়তারআাস
িদেয়।পিরণিত১১৯২এ তরাইেনরিতীয় যু, পৃথীরােজরমৃতু ও সংযুার হােরমগমন,মতাের অঃপুের আািত। এেহনমুহাদ ঘুির
িবজয়গেবআজিমেররিহু মির ধূিলসাৎকের সখােন মসিজদও ইসলামধেমরিশােক িনমাণকরেলন।তাঁর িবাস িছল হযরত খাজা
মঈনুিন িচির অনুেহই তাঁর যুজয়। িচির সে পৃথীরােজরএকটামন কষাকিষআেগথে কই িছল, িচির আগমেনরাজা পৃথীরাজু
হেয় তােক িবতািড়ত করার চা কেরিছেলন। তেব িকনা িচি যিদ এতই মতাবান তাহেল মুহাদ ঘুিরেক থমবার গাহারা হের, মা িনেয়,
লাজ িটেয় পালােত হল কন; কন িতীয়বাের জয় পেত হল, তাও আবার জয়চাঁেদর িপছন ধের!
সম শতেকআজিমরশহর গেড়ওেঠ; অজয়েম পবতথেকই আজিমরনাম।পূেবরঅজয়েমর গিটর নাম এখনতারাগড়গ। ১১৯৩
িাে
পৃথীরাজ চৗহানেক হািরেয় গজনীরমুহাদ ঘুির আজিমরদখল কেরন।সই থেক
মতা দখেলরলড়াই;১৩৯৮িাে
তমুরলঙ ভারত আমণ কের চেল যাবার পর রানা কু িকছুিদনআজিমেরররাজা হন। ১৪৭০ থেক ১৫৩১পয আজিমরমেলায়ার
সুলতানেদরদখেলথােক।১৬১৬িাের
১০ জানুয়ািরিিটশ দূত সার টমাসরা তারাগড়েগ জাহাীেরর সে থম দখা কের ভারেত
ববসা বািণেজর অনুমিতচান।বগম নূরজাহােনরিয় িছল আজিমিরগালােপর আতর।শাহজাহােনরজ পু দারারজ এখােনই।১৬৫৯
িাে
ঔরেজব আজিমেররকােছডারােল ভাইেদরহািরেয়মতা দখলকেরন।ঔরেজেবর পর আজিমরদখলকেরনিসিয়ার রাজারা।
১৮১৮ সােল িিটেশর হােত।
শেনর িবপরীেতমাদার গট পিরেয় দাকােন ঠাসা িঘি পথ
পিরেয় পুরােনা শহর।এখােনইদরগাশিরফ।সবধমাবলীেদরজনই
অবািরতার, খািল পােয় মাথা ঢেক এেলই েবশািধকার। খাজা
মনুিন িচির জ পারেসর সাের, ১১৪১এ।মা হেয় মিদনা
যাওয়ারপেথ িতিন ভারতবেষযাওয়ারজন আাহর িনেদশ পান।
আজিমরেকঘাঁিট কের ইসলাম ধেমর চার করেত থােকন।১২৩৬
িাে
৯৫ বছরবয়েসআজিমেরইতাঁর জীবনাবসান,এখােনইতাঁেক
সমািধ করা হয়। ১২৩৬ িাে
দাস সুলতান ইলতুতিমশএই
মসিজেদর িনমাণকাজ কেরিছেলন; শষ হয় ষাড়শ শতেক মাঘল
সাট মায়ুেনর হােত।েবশারিট তির কেরিছেলনহায়দারাবােদর
িনজাম।ডাইেন আকবিরমসিজদ,৩২৩ িমটার উঁচু মূল েবশার
পার পােত মাড়া বুল দরওয়াজা।জাহাি রও এখােন মসিজদ
গেড়ন।১৬৫০ িাে
শাহজাহানতপাথেরর জুমা মসিজদতির
করান; চূড়া
িট সানার পােত মাড়া।ভলেভেট মাড়া তমমেরর
সমািধেবিদেপার রিলং িদেয় ঘরা, সানায় মাড়া গুজাকৃিত
িসিলং।এই সমািধেবিদরঅদূের দিেণ মনুিন িচির কনা িবিব
হািফজজামাল ও শাহজাহানকনা িচমিনবগেমর সমািধ।এই মাজার
িঘের গেড়উেঠেছিট মসিজদ,একিট সেলন ক। দরগা খালা
থােক শীতকােলভার পাঁচটা থেক রাত নটা; আর ীকােল ভার
চারেট থেক রাত দশটা।ভরা ইা সামথ ও অিভিচ অনুসাের
চাদর,ফুল, সুগি আতরইতািদ দন। আর আিথকদান তা আেছই
– ভােগর জন অথবা মাজােরর দনি ন র ণােব েণর জন ।
িদেন বার, ভারেবলা ফজেররনমােজরআধঘা আেগ আজােনর
সুের আর িবকােলআসেরর নমােজরপর মাজারালন ও পু দান – এর নাম িখদমত।বাজনাবািদ ও মোারেণর মধ িদেয়মাজােরর
চার কােণ মামবািত লন – তার নাম রস।রােত ইশারনমােজরএক ঘা পের করকা,সমাি অনুান। দরজাব হওয়ারকুিড়িমিনট
আেগ পাঁচবার ঘ াধবিন – ভ েদর মাজার খািল কের দওয়ার অনুেরাধ, মাজার ালন। তৎপের ছবার ঘাধবিন, কওয়ালেদর িবেশষ করকা
গীত, অতঃপররােতরমত দরজা ব। িদেনরসব নমাজ শষ হেল মহিফল-এ-শমা(শমাখানা বা মহিফলখানাশহম চরােগর পিেম),
কাওয়ািল ও কারান পাঠ।
মাজােররএকিটদশনীয়ব হল এনােদরডগ, অথাৎম ম বাসনেকাসন,তার মেধ িকছু আবার সাট আকবরদ। মাজােররপূবাংেশ
বগিম দালান, শাহজাহা
ন কনা জাহানআরা বগেমর তির। আজিমেরপৗঁেছ িচি সােহবথেম যখােন থাকেতন,যখােন রাজারউটেক
মব কের অনড়কেরিছেলন,সখােন আজ আউিলয়ামসিজদ;১৮৫১সােল িনিমত।১৫৭১সােল িনিমত লাল বেলপাথেররআকবির
মসিজদশাহজাহািনদরওয়াজাআর বুল দরওয়াজারমিধখােন,বতমােনমিনয়ুয়া উসমািনয়াদাল উলুম,ধমীয়িশা িতান। মাজােরর
উরাংেশ, সানিদলখানা মসিজেদর িপছেন ভূগভ বাবা ফিরদ িক িচা; বছের িতন িদেনর জন খালা হয়।
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য দা কান থেক পূজাউপকরণিকেনজুেতাজমা রেখিছলাম,সই দাকােনর লাক দরগাশিরফ অবিধিনেয়গেলন, ঘুিরেয়দিখেয় লাইেন
দাঁড়কিরেয়িদেলন।সই ভেলাকেক নমার; আমার মত ধম উদাসীন,ায় নািক মানুষেকওিতিনঅসীমধেয ও অধবসােয়পুেরাচরিট
ঘুিরেয় দখােলন, যাবতীয় বাকা বাকা ের উর িদেলন িবুমা িবর না হেয়।
চারেট লাইন, িত লাইেন নূনতম শ'পাঁেচক
লাক। দাঁিড়েয়আিছ,দবদূত বা ফেরশতারমত
এক অেচনা ভেলাক এেস িজাসা করেলন,
'আপিন পালসােহব না?' ীকার করলাম, সে
বললাম'আপনােক তা িঠক িচনিছ না।' মিের
ঢাকার আেগ সারিথ মেহাদয় থেক উপকরণ
দাকানদার – সবাই বেলিছেলন কাথাও
টাকাপয়সানা িদেত ও বাগ সামেল রাখেত।
ভেলাক বলেলন'আিমইসলািময়াহাসপাতােলর
মােনজেমে িছলাম।'তখন আমারমেন পড়ল
।
১৯৯২– ১৯৯৯আিম যখন কলকাতামিডকাল
কেলেজকমরতিছলামতখনতাঁেদরসে িকিৎ
যাগােযাগ িছল। আমার বাবার েট
অপােরশনও হেয়িছল ইসলািময়া হাসপাতােল।
ভেলাক বলেলন, আসুন! আপিন মহমান।
িখদমতিগিররসুেযাগ িদন। আপনােক খািদম
পিরবােররএকজেনরসে 'িফট' কের িদি –
সাজা বাবারকােছচেল যান।আর হাঁ! বাবােক
আমারহেয় একটুবলেবন।সব দেখেন আিম িচির। এেতািহ ু তীথােনর দর গা; লাইনভেঙ আেগযাওয়া! এখােনওহয়! বস! আধ
ঘার মেধ আমােদর পূজাআচা সারা।
িমর সাজত আিল মসিজেদ িমজা গািলবনািক রাজ নমাজপড়েতআসেতন।কথািটিবাস হল না। গািলেবরজ আায়, তর বছর বয়েস
িবেয়রপর িদিেত িথতুহওয়ারপর িতিনআর ঠাঁইনাড়া
হেয়িছেলনবেল জানানই। আর িমজাগািলবিনয়মকেররাজ নমাজপড়েতযােন,
চাখ ব কের অেনক ণ ভেবও সরকম কান ছিব মেন এেলানা। রল শেনর কােছ১৮৮৮ত তির িভোিরয়া ক টাওয়ার,এডওয়াড
মেমািরয়াল হল। অতীেতর রাজবংশীয় ুল বতমােনর মেয়া কেলজ। আড়াই িদন কা ঝাপড়া মসিজদ মহদ ঘুিরর িনেদেশ কুতুবুিন আইবক
কতৃক সংৃত কেলেজর ংসাবেশেষর উপর িনিমত, ভারতবেষর সবাচীন মসিজদিলর অনতম, আজিমেরর াচীনতম াপত।

আজিমরথেক পুর িনজন পাহািড়রাায় তেরা িকেলািমটার- পুরাণমেতপুরী-বীনাথ-ারকা-রােমরম বােদ এই ধামই ভারততীেথ
পিবতম! তবু িহু তীথানসুলভ হইচইনই, াা
া িনঃসতায় বেস থােকনতীথযাীর আশায়।বনাভ নােমরঅসুরেকপের
আঘােতবধ কেরিছেলনা - প থেক িকছু পাপিড়ঝের পেড়িছল
মেত, সৃি হেয়িছলদ। পুর তীেথরবৃা এই।মতাের পররাম
এই তীেথর িতাতা। া হােতপ িনেয় যের ান িনবাচেনবিরেয়িছেলন।তাঁর হােতরপিট যখােন পেড়িছল
সই জায়গািটইপুর।
া পু (ফুল) িনেপ কেরনিনজহােত(কর); পু + কর থেক পুর। ামির
ািপত হওয়ারকািহিনিটওবশ জমজমাট।ার মেন
ভাির ঃখ। িতিনজগৎিপতা,অথচতাঁর নােম কানও মির নই। যমিন ভাবাতমিন কাজ; িপতামহা পুের ামির
াপন বাসনায়
এক যের আেয়াজনকরেলন।যারের সময় উপিত, িক াপী
সািবীেদবী অনুপিত, ওই যা হয় আর কী! ঘরসংসারসামেল,সব
কাজ সের, সাজেগাজকের বাবীেদর সবাইেকজড়কের আসেতএকটু দির হেয় গেছ। িক পী িবনা যের ফল শূন িবেবচনায়
জগৎিপতা া তিড়ঘিড়
গায়ী দবীেক িববাহকের তাঁেকসে িনেয় সই মহাযে আিত দন। আেগথেক একটুইনটুিমু িছল বাধহয়,
গট-আপকস। া ঠাকুরদারেণর তা শষ নই। সরতী ার কনা না ী নািকউভয়ইস সংশয়আমারআজওযায়িন।ঐতেরয়াণ,
শতপথা ণ, মৎসপুরাণ,ভাগবৎপুরাণ
সেগৗরেবার কনাগমেনরকথাবেল।মনুষকুেলার অপূজারএকিটকারণহেতপােরতাঁর এই
চুিত। সািবীেদবী উপিত হেয় সব দেখেন খাা, ামীেক অিভশাপিদেলন, জগেতরকাথাও কানিদন ামির
হেব না; এমন
িরের
মির হওয়ারদরকারনই। অতঃপরসুভা-ৗপদী সংবাদ – গায়ীেদবীর অনুনয়,িদিদ আিম তামার দাসী।মন গলেলা,
অিভশাপসংেশািধতহল, হেয় হল 'পুর ছাড়াআর কাথাও ামির
হেব না।' সই থেক া অপূজনীয়।মির ধু সাধুসেদর জন;
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গৃহীেদরসখােন পূজা দওয়ার রীিত নই। গায়ীেদবী অিভমােনপাহাড়থেক ঝরনায়,যা আজওগায়ী ঝরনা।ভাগেম, ইিতহাস
থমােদর িত বড়ইিনণ। িশব বলেলইআমরা পাবতীরকথা ভািব, অজুন বলেলইসুভার, ীকৃ বলেলইসতভামার, শাহজাহান
বলেলইমমতাজমহেলর,জাহাির বলেলইনুরজাহান,মহারাজাসওয়াইমান িসং বলেলইগায়ী দবী, িরচারডবাটন বলেলইএিলজােবথ
টলর – একবারওমেন পেড়না য এরা কউই থম া নন। ইিতহাসতাই সািবীর অিভশােপরকথা মেনওরােখিন।বাংকক াইেেনর
িচতলম শেনর কােছ ১৯৫৬ ত িনিমত এরায়ান মির ারই।
আর ামিেরর
িপছেন িটলার উপের
সািবীেদবীর মির।
মহাতীথ পুের
পাঁচশতািধকমির আর বাহাঘােটর এক পুকুর।
পুকুেরান করেলমা সুিনিত। সতীিবেয়ােগ
মমাহত িশব নািক এত কঁেদিছেলন য তাঁর
চােখর জেলইপুর দ। বপরীত বড়নাড়ায়,
এক বৃ ীর িবলে ধয হািরেয় িতীয়বার
িপঁিড়েতবেসন, আর এক বৃ ীিবেয়ােগ
মুহমান।
বছেরর একিটমা সমেয় - কািতকী একাদশী
থেক কািতকী পূিণমা এই পাঁচ িদন – পু র জেগ
ওেঠ তার িবখাত মল ায়। এই সমেয়পুণােন
গারািদ
পিরাণ। তার লােভ দবেদবীরাও
নািক পাপীতাপীলাকজেনর পাপচুর অেগাচের
এখােনপুণােন আেসন।পুেরর উেটর মলায়
উট ও অনান প কনােবচা হয়, লাল ধুেলা
আর সানািল বািল ঢেক দয় আকাশবাতাস।
তবু এই মলার অেনকখািনিঘেরই মানুেষর
চাওয়া পাওয়া, আেমাদ-েমাদ। উৎসেবর
আকােশগাসেবলুন উিড়েয়।তারপর পাঁচিদন বলুন ওড়ােনা,নাচ-গান, বড়গাঁেফর
িতেযািগতা, নববধূর সােজ সৗয িতেযািগতা; আর উেটর দৗড়।
খালা চেরর একপােশগািড়রাখা হল, পােশউটওয়ালারাদাঁিড়েয়আেছন।লাল জামারসে হাটুেরধুিত, মাথায়রাজানী পাগিড়,মাটা
গাঁফ। যিদওদূর সামান, তথািপউেটরিপেঠচেপ ামিের
যাওয়াটাইদর। িক আমােদরসাহসহল না।অগতা হাঁটা।পােশ পূজা
উপকরেণরদাকানপাট।সখােন জুেতাজমা িদেয় িসঁিড়বেয় অেনকখািনউেঠ মির; ঘা নেড়ভতের। ছাটখােটালােট পাথেররচাতাল,
লাইেনদাঁিড়েয়চতুমুখীজগৎিপতাদশন,দশনাে মিরপিরমা, গভগৃেহরআেলাআঁধাির।
মিের অেনকােনকদবতা, সবাইখািলপােয়।ধু
হরী সূযেদেবর পােয় বুটজুেতা। দশম শতেকর সপেশািভত আের িশবমির ামিেরর পােশই, ভূিমর অেনক নীেচ; মানুেষর পােপ নািক
এই মির আে আে আরও বেস যাে। তারপর যাওয়া েদ।

িসং সভা েদায়ারা ঊনিবংশশতেকর।বরাহমির পুেরর সববৃহৎও সবাচীন মির, াদশ শতেকরাজা অনিজচৗহান ভগবানিবুর
তৃতীয়অবতারবরােহরমির িনমাণকরান।রংিজেকওধরা হয় ভগবানিবুর অনতম অবতারেপ; তাঁর মির দিণ ভারেতরগাপুরম
ধাঁেচর।পাপেমািচনীমিের আেছনএকাদশীমাত
া, ভেদর পাপমাচনােথ।ীপকু
িশবমিেরর িতা নািকপপােবর হােত।মনমহল
পুেরর এক ম াসাদ, রাজা থম মান িসংেহর রাজকীয় অিতিথশালা, এখন হােটল।
আজেকর মত মণ শষ। আগামীকাল জয়পুর...
(মশঃ)
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রাজ ােনর তথ ~ রাজ ােনর আরও ছিব
পিমব সরকােররঅিডটও অাকাউস িবভােগরকমী তপনপাল বাে নাচারাল িহি
সাসাইিট এবং ইিয়ান রলওেয় ফান ােবর সদস। ভােলাবােসনবড়ােতআর ছিব
তুলেত।'আমােদরছুিট'-র জনই তাঁর কলম ধরা। সিয়ভােব যু রেয়েছন'আমােদর
ছুিট'-র সেও।
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অিভেষক বে াপাধ ায়
~~

হামটা পাস ক ট ম াপ ~ হামটা পাস েকর আরও ছিব ~

পূব কািশেতর পর রােত ঘুেমােত পািরিন।আমােদর টে র মেঝর মািট অসমান।বাঁ-িদকঢালু, উঁচু-নীচুওযেথই। িিপং ব াগ থেক মাথা অ বর কের
দখলাম নীলাি ও নড়া-চড়া
করেছ।আজ তাড়া
তািড়বেরােনা। টয়েলট টে লাইনপড়ারআেগকাজ সের নবার উে েশ বাইের বিরেয়
পড়লাম জেন। আকােশঅ আেলাফুটব ফুটব করেছ।আকােশররং হ া েমড পপাের তুেলা িদেয় নীেলরওপরএক পাঁচ কােলািদেয়
জলরংকরা আকােশরমেতা।চািরিদকিন । . ধু রািন নালারআপনছে বেয় চলারশ। ঘাস-পাতায়জেম যাওয়াকুয়াশারআরণ, যন
কউ সযে মাম-পািলশকেরিদেয়েছ।ইাসন িপেকর তুষােরনীেলরছাঁয়া। আমােদরপােসরপথ কুয়াশায়ঢাকাপেড়গেছ। সকােলর
কাজকম শেষ টে িফের এেকবাের তির হেয় িনলাম।
জুেতারপােশআলাদাকের রাখা থাকল'গইটার'(Gaiter) আর 'মাইোাইকস' (Micro spikes)। এই েটার কাযকািরতাসেক
একটুবেল নওয়া দরকার।'গইটার' হল এক ধরেনরলা মাজার মেতাপিরধানযটা চন িদেয় আটকােনাযায়।এটা পাের উপর িদেয়
(হাঁটুরচার-পাঁচইি নীেচ)জুেতাপের নবার পর পরেতহয়।নীেচরিদেকএকটাছা ব থােক যটােক জুেতারতলা িদেয়আেরকপােশ
িনেয়এেস আটেকদওয়া যায়।পবতআেরাহেণরসময়গভীরতুষােরপা ঢুেকযায়।বরেফরকুিচযােতজুেতাএবংপা না িভিজেয়দয় তাই
পারাসুট বা িসেিটক টিরিলন জাতীয় কাপড়িদেয় গইটার বানােনাহয় এবং পরা হয়। এবার আিস মাইোাইকস-এর কথায়।
'মাইোাইকস' হল জুেতারতলায়পরারজন একধরেনরিেলর চন লাগােনাকাঁটাযু িজিনস।এর ওপেররিদেকশ ইলািক রাবারএর খাঁচাকরা থােকযট া জুেতারসে শ হেয় আটেকথােক।সাধারণতআইস-িফে বা িসয়ার-এর ওপরিদেয়হাঁটারজন এটা পরেত
হয়।য েহতুআজপাস াই করবতাইমাইোাইকস আর গইটার-এরেয়াজন পড়েবই।
পেথআজঅেনকেলা আইসিফ পড়েবতার
সােথ পাশ-ষাট িডি ঢােল একটানা াই করেত হেব। মাইোাইকস পরা থাকেল পা িপ করার সাবনা অেনক কেম যায়।
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সকাল ৬.৩০, "িটম হাডল"...
কফা করারপর িনেজেদরএবংআরওপােশর'টা তাঁবু নীলাির সে িমেলিছেয় ফললাম। সবাইশষ মুহূেতরিতেত ব। সােড়
ছ'টায়িষ সবাইেকচঁিচেয় এক যায়গায়জেড়াহেতবলল।আজেকরহাঁটারািনং সূণ অনরকম।যেহতু নিমতাআমােদরমেধ সবেচেয়
া তাই ওেক িটম িলডােররপেরর মার করা হল। এভােববয়, া, িমিডয়ামএবং ফা িমিলেয়িমিশেয়একটািনিদ পাটােন ওরা
পরপরদাঁড়ােতবলল।
িনেদশ,এই পাটান কােনা অবােতই ক করা যােব না এবং ক উ কাউেকওভারেটককের বিরেয় যােব না।
সবাই কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় হাডল কের িনেজেদর উৎসািহত কের িনেজেদর বাকপাক কাঁেধ িনলাম।
ঘিড়েতদখাে সকাল৬.৪৫আর থােমািমটাের৪.৩° সলিসয়াস।আমােদরপথ চলা
হল।সকােলযথারীিতসৗমদা অিিমটার িদেয়
আমারঅিেজন সাচুেরশনলেভল চক কের গেছ। ৮৬ দখােনায় িনি হেয় বলল-"এইতা, বাহ! তুিম পারেব।"গােয় আলেতারাদ
পড়েতই
মেনরসব আশা এক লহমায়মুেছ গ ল। জবুথবুঠাায় আমরাবাার ভেঙ এেগােত করলাম।কা থেকই দখা যািল
দূের একটাগিলরমেধ িদেয়রাা বঁেক গেছ। মেন হিল এই তা, কতণ আর লাগেব।একঘা হাঁটারপর মেন হল অত আরওচিশ
িমিনটহাঁটেলতেবইওখােন পৗঁছেত পারব।বাার ছেড়শ আইস-এএেস পেড়িছ।
গতকালও অ তুষারপাতহওয়ায়ওপেরআলেতা
কুেচা বরেফরআরণ। গইটার পরাইআেছ তেব াইকস পরেতহয়িন।পােশিবশালএক িসয়ােরর তলা িদেয় কুলকুলকের নদী বেয়
চেলেছ।িকছুটাপেরইএকটাআইসিজ পড়ল।সৗমদা আেগিগেয় আইসএ িদেয় মের মের ওটা কতটাশ পরীা কের দখার পর
আমােদরি ন িসগনাল িদল।সামেনযতদূরদখা যাে রাা সাজা ওপেরউেঠ গেছ। আমরাওলাইন কের এিগেয়চেলিছ।কউ কউ
িপছেলিগেয়-িতন বার আছাড়খল। আিমওখেত খেত বাঁচলাম।নীলাির ফানটা চেয় িনেয়বশ িকছুটারকিডংওকরা হল।িপছনিফের
দখলাম আমােদরতাঁবু আর মালপ িনেয়খর সেমতআমােদরিকেচনাফরা আসেছ।সৗমদা বেলেছপােসরসািমটকের পেররকাে
পৗঁেছােত নয় ঘা মেতা বা তার িকছু বিশ লাগেব। দড় ঘােতই চড়াই উঠেত অবা কেরািসন! দখা যাক কী আেছ কপােল।

মাঝািরগিতেতএিগেয়চেলিছসবাই।বশ খাড়াচড়াই।
নিমতাওসামেনথাকায়এেগােতবাধ হে, নাহেলপুেরািটম দাঁিড়েয়পড়েছ।
আটটা
নাগাদচড়াইশষ হেয় একটাআধাসমতলআধা ঢালু জায়গাএল।এটা থম ক পেয়। আজ বলাইিছল যখােন সখােন দাঁড়ােনা
যােব
না। িমিনটবসার পেরইদখলাম ড়মুড়কের আমােদরপাশ িদেয় খেরর পাল সেমতবািক িকেচনাফরা বিরেয় গল। ওেদরিড
দেখ অবাকহেয় গলাম। কুয়াশারবুক িচের পাহািড়রাদ গােয় এেস পড়েছ।
বশ জারােলা।সবাইগােয় সানিন মেখ িনলাম।আমােদর
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ছািড়েয়চারেপেয়রদল অেনকদূরএিগেয়গেছ। বরেফপা ঢুেক িগেয় কেয়কজনবশ িহমিসমওখাে। তােদরসাহায করেতবশ পিরম
করেতহে িকেচনাফ েদর।এই মানুষেলােক সলাম না জািনেয়উপায়নই। কী পিরম করেতপােরএরা! িমিনটপেনেরারিবাম শষ।
কােমরােক ছুিট িদেয় বাগ কাঁেধ উেঠ পড়লাম।
া-লাইন িদেয় হঁেট চেলিছ।একটাসুেতায়গাঁথা মালারমেতা এক সািরেতএকটানা।সামেনএকটাস িরজ-লাইন।ওটা পেরােনার পর
রাা পুেরাখাড়াইউেঠ গেছ একটাসাজা হাইওেয়রমেতা।হঠাৎকের এক রােজর মঘ আর কুয়াশাএেস চািরিদকঅকার কের ফলল।
১০-১৫িফেটর বিশ দখা যাে না, পুেরা হায়াইট আউট।সৗমদা জানালপােসরকাছাকািছএেস পেড়িছ।আর ৫-১০ িমিনট।সবাই
আেরকটাকের লয়ার চািপেয়িনলাম।ঠাায় কুলিফ জেম যািল! দখলাম আমােদরখের র পাল আবারিপিছেয়পেড়েছ।
অেনকনীেচ
ওেদর ঠেল ঠেল তালার চা কের যাে আমােদর বািক িকেচন ােফরা। হাঁটুেডাবা তুষাের ওেদর উঠেত বশ বগ পেত হে।

কনকেনঠাা হাওয়াগােয় কাঁপুিনধিরেয়িদে। আেরকটুএেগােতইবাঁ-িদেকদখেত পলাম নড়াপাথেররমেধ িদেয় খাড়াইায় পঁয়ষি
িডি ঢােলল উেঠ গ েছ হামটাপাসটেপরিদেক।ফেমশনফেলাকেরএেকএেকসবাইচড়াইভেঙ পৗঁেছ গলাম পােসরমাথায়।এত ক
ীকার সাথক। ১৪১০০ফুট উতায় সামেনিবশালইাসন িপেকরনীেচ দাঁিড়েয়িনেজেকবড়ইু আর সামান মেন হেত লাগল।এই
িবশালতুষাররােজ আমরাকজনিহমালেয়রপােয়রকােছনতমেক তার সীমাহীনিবশালের পরস চেটপুেট উপেভাগকরেতলাগলাম।
ডাারবাবু, গৗতমদা আরওসবাইধূপসহেযােগিশবোম পাঠ করেলন।আমরাকােমরার সবহার করেতথাকলাম।আধঘা থাকারপর
এবার নামার পালা। কুলু উপতকা ছেড় আমরা এখন এিগেয় যাব 'কা ডজাট" সিলত িিত উপতকার িদেক।
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িমিনটকুিড়নামারপর একটা পাথুেরএলাকায়সবাইছিড়েয়-িছিটেয়
বসা হল।বাগপর িনেয় খেরর দল আমােদরপিরেয় যােব।িকেচন
ােফরা আেগিগেয়ট িপচ করেব।এই সুেযােগসবাইিটিফনব খুেল সুা িচজ সাুইেচ কামড়বসালাম।অেনকণ পর খাদব পেট
পড়ায়বুঝলাম পাস াই করারউেজনায় িখেদরকথাভুেল গিছলাম বমালুম। পাশিদেয় াড়কের অবলাজর দল পিরেয় যাবারপর
আমরাওচলার িত িনলাম।বাার আর ঝুেরা পাথর ভিত স রাা। সাবধােননা নামেল িপছেলপেড়যাবার ভয়। সৗমদা বারবার
বলিছল–"Guys, please walk on the mountain side"। আমারসামেনসামেনহাঁটিছলিয়াা। অেনকটানেম এেসিছ।হঠাৎ
ওপরথেক 'জন মষপালক িচৎকারকের িকছু বলল।তজমােন িপেলচমেকগল। ওেদরভড়ারপালেককেয়কটাপাহািড়নকেড়তাড়া
কেরেছ।আর তােতইবচারারা ভয় পেয় ছুেট পালােত কেরেছ।তােদরুেরর ধাায় যখানেসখানথেক আলগাপাথরআমােদরউপর
গিড়েয়পড়েতপাের তাই তারা সাবধানকের িদে। েন সৗমদা বলল সবাইেকজলিদপা চালােত।সরকম িবপদিকছু হল না। -একটা
ছাটখােটা পাথর পড়ল বেট তেব তমন ভয় পাইেয় দবার মেতা িকছু ঘটল না। তখনও বুিঝিন িবপদ আসেছ সামেন।
পুর ১.০৫... "িসয়াের ধুুমার"...
আগামিকছু না জািনেয়ইএকটাবাঁক ঘারার পর সামেনএেস হািজরহল এক িবশালিসয়ার । তােকঅিতম কের নীেচ নামেতহেব বশ
খািনকটা।পাশ-ষাট িডি ঢােল অত দড়েশা ফুট নামেতহেব।িসয়ারটার একটু বণনা িদেত হয়, নাহেলপরবতীঘটনাম বাঝােনা
যােব না। বরফ বশ শ , িক ওপেররর হালকািপিল হেয় আেছ।বলা বেড়যাওয়ায়ওপেররেরর বরফ গলেতওআর কেরেছ।
সদ তুষারপাতনা হওয়ায় ওপেরকােনা ঝুেরা বরেফরআরণ জেমিন।১৫০ ফুট মেতা আ াজ নীেচ নামারপর ঢােলরগড়ান(slope)
একটু কেম আবারতী হেয় গেছ, অেনকটা েটা ধারাবািহকিসঁিড়রমাঝখােনরলািং স-এর মেতা।যখােন বরেফরআরণ শষ
সখান থেকই
হেয়েছবড়বড়এবং ধারালবাােরর সাির।ঢাল এতটাইতী য রািপং না কের নামাটাকিঠনবেল আমারমেন হল।
রািপং কেরনামাবশ ককর এবংসময়সােপ বেল িষ বললসবাইাইড কেরনামেব।থে ম সুনীলআর রাল নেম গল। এরপরএেক
এেকআমােদর নামারপালা।একটুএকটুকেরসবাই নামেতলাগল।বশ ভয় ভয় করিছল।িনেজরথেক বিশ িপেঠরবােগ থাকাকােমরাটার
জন। যা হয় হাক বেল তির হলাম।আেগরকেয়কজননেম যাওয়ায়একটাল তির হেয়েছ, অেনকটাজল যাওয়ারকাঁচা মািটরেনর
মেতা।িক বরফআেরকটুগেলযাওয়ায়িপিল তাওবেড়েছ।ওয়ািকংপাল 'হােত মাথারউপরতুেলপা সামেনরিদেককেরবেসপড়লাম।
িষ ভেবিছল ঠলা দেব, তার আেগইতী বেগ নীেচ হড়েকগলাম। দশ-বােরাফুট যাওয়ারপরই আর িনয়ণ রাখা গল না। ঘষা খেয়
িপঠ-কামেররছাল উেঠ গল। র গিতেতনামেত নামেতিচত হেয় গিড়েয়গলাম। রাল কােনামেতআমােকআটকালিঠকইিক সাজা
হেয় দাঁড়ােতিগেয় আবার উে পড়লাম।নীেচর িদেক আর আটকােনারকউ নই। গাড়ািলআর ওয়ািকংপাল গঁেথ িনেজেকআটেক
ফললাম কােনামেত। তেব এেত একটা সুিবেধ হল। আিম সেক লাইন অফ িডেফ হেয় দাঁিড়েয় রইলাম।
সাজা দাঁিড়ে
য় সামেনতাকােতইদিখ আমার চেয়ওঅেনকবিশ গিতেতনামেছনীলাি। ভারী চহারার জন কােনারকমিনয়ণ নই ওর
নামায়।হঠাৎকের রােলর কাছাকািছএেস তােলেগােলওর ওয়ািকংপাল বরেফগঁেথ গল বকায়দায়।সটা সে সে গল ভেঙ আর
নীলাি আরওসামেনিছটেকপেড়রােলর পােয়এেসগাঁা মারল।জেন কানমেত উেঠ দাঁড়ােত
যােবওপরথেক বল বেগ নেম আসা
অিমতজন েকই ধাা মের ফেল িদল।আিম চােখর সামেনদখেত পলাম একসােথচারজনএকরাশবরেফরটুকেরারসে ড়মুড়কের
ভীষণিেড নেম যাে বাােরর িদেক।আিমআেগথেকই অেনকটানীেচএেসগিছলাম।আমার িঠক সমারাল অবােন ডানিদেকবশ
দূের দাঁিড়েয়িছল সৗমদা। ও দৗড়িদল ধরারজন। আিমএকটাবশ বেড়াপাথেররচাঁইেয়রএকটুওপেরঈশানকাণ ঘঁেষ দাঁিড়েয়িছলাম।
মাথায়একটাইইিটট কাজ করিছল।নীলািেক ধরেতইহেব।ডানিদেককানাকুিন দৗড়িদলাম।সেকের ভাংেশ ওর ডানহাতআমার
ডানহােতরতলা িদেয় বগেলরতলায় কােনামেত গিলেয় িনেত পারলামশকেলর মেতা।বাঁহােতপালটা িছল। ওটায় সােপাটদওয়ায়
অধবৃাকাের পাকখেয় জেন ওই বেড়াপাথেরর চাঁইেয়রিপছেনকম বরফ পড়ায়য গত হেয়িছলসটার মেধ কামর অবিধঢুেকগলাম।
বািকরাচেনর মত এেক অপেররহাত ধেরিছল।সৗমদা ওেদরধের ফেল আইস অা িদেয় অার কের থািমেয়ফলল। আর িকছুটা
গিড়েয়গেলই সবাইিমেল িগেয়সাজা বাােরর ওপরপড়ত।
ভাগ ভােলাকারওকানও বড়আঘাতলাগলনা।পােসরমাথায়ভােলনােথর
পুেজাসাথকবেল মেন হল। কা বিশ দূের িছল না। দশ ঘার জায়গায়মা সােড়সাত ঘায় আমরাপাস কমিট কের ছিবর মেতা
কাসাইট "িশয়া গা" পৗঁেছ গলাম পুর আড়াইেটয়।
িবেকল ৫.৩০... "িশয়া গা-র ঁেতা"...
"এ কমন অূত নাম স ৗমদা?" "িশয়াগা?" "হা-হা"কের আওয়াজকের হেস সৗমদা বলল-"িশয়াগা মােন a very cold and
windy place বুঝেল?"মেন মেন ভাবলামস িক আর বুঝিছ না? সূেযর আেলা িনেভ যেতই সব উাপ ক যন এক লহমায় েষ
িনেয়েছ।িশয়া নদীর ধাের কাসাইট। একটাসমতলভািলর মেতা জায়গায়।চ ঠাা হাওয়াহাত-পা-নােকরডগা অবশ কের িদে।
আকাশওকালেচ, বাতােসিভেজগ। য কানও সময় বৃি নামেব।হাওয়ারচােট তাঁবু উেড়যােব মেন হেত লাগল।পাস াই কের এেস
সবাইবশ া। সুপ খেয় ঝরনারজেলকাপধুেতিগেয়মেন হল হাতকেট পেড়যােব।'িশয়াগা'-র তী িশেঙরঁেতা হােড়-মায় টর
পািলাম। এই জনই বেল কা ডজাট। সাতটায় িডনারকের টে ঢুেক কােনামেতিিপং বােগ সঁিধেয় গলাম। ডাারবাবুেদর ট
পােশইিছল। বৃি
হেত গৗতমদা চঁিচেয় বলেলন-"নীলাি সাবধান,যিদ রােত হড়পাবােন ভেস যাই তাহেলিক উার কােরা।"
নীলািও হ েস বলল "একসােথইডুবব গৗতমদা' িচা নই"। বৃি আর হাওয়ারজার বাড়েতলাগল।তাঁবুর উপর একটানাবৃির পটপট
চড়বড় শ নেত নেত ািেত চাখ বুেজ এল।
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২২-শ জুন...সকাল ৬.০০ টা... "চ নদী ও পািকান"...
রাজ সকােলরমেতা"কাম আউটগাইজ,ইওরিট ইজ িহয়ার"ডােকঘুমেচােখতািকেয়আড়েম
াড়াভাঙলাম।আজআমােদরগব 'ছ' হেয়
'ছািটধারা।'আমােদরশষ কা। ছ-তই দাঁিড়েয়থাকেবআমােদরগািড়।
আজেকরহাঁটাসমতলভািল এবংউৎরাইিমিশেয়।িক থেমই
পেরােত হেব তীগিতেত বেয় চলা িশয়ানদী।এর আেগরিদেনরনদীটারচেয়ও অেনকবিশ চওড়া,তেবাত একটুকম।সকালেবলার
বরফ গলা জেল হাঁটু অবিধডুিবেয়আমরাপেরােত থাকলামএকইভােবিহউমান চইন বািনেয়। ঠাার চােট হাঁটুরনীচ থেক পুেরাটাঅবশ
হেয় গ ল। অন পােড়পৗঁেছ পা িকেয় লাফ িদেয় এবং ঘেষ ঘেষ র চলাচলিফিরেয়আনেতহল।তারপর পথ চলা িশয়া নদীরডান
িদেকরপাড়বেয়। ায় একঘা চলার পর বসেত হল। সবুজ গািলচাছেড়
ধূসর ধুিলময়নসেগ এেস পড়লাম।
খাড়াউৎরাইবেয়
নামেতনামেত হাঁটু কিকেয়উঠেতলাগল।একটানাএকভােবনামেতনামেতহঠাৎদখা পাওয়াগল দূের চ নদীরপােড়গািড়রাার। ক
শষ ভেব একসােথআনও হিল আবারঃখ ও।একটাময়দােনরমেতাজায়গায়সবাইবেসর িনিল। আিমওকােমরা বর কেরসবার
িদেক তাক করেত করলাম। দূের চ নদীর ওপর িজ দখা যািল। আর তার পােশ িবশাল এক ভয়াবহ িসয়ার।
আরওআধ ঘা হাঁটার পর যখন িসয়ােরর সামেনপৗঁেছালাম।ভেয় বুকটা একবারধড়াসকের উঠল।িসয়ারটা পুেরা পাহােড়র
ঢাল
বরাবর।ায় ষাট িডি ঢাল আর তার শষ িগেয়িমেশেছগজনকেরতী বেগ বেয় চলা চ নদীেত।আমারসামেননীলাি আর তার সামেন
িষ। কথায় কথায় স জানালগত বছরইএক কােরর মৃতু হেয়েছএখানথেক পেড়িগেয়। হাসেতহাসেতআরওবলল-"অগরইঁহােস
িগের,তা িসধা পািকা ন পঁচ যাওেগ।"েন বুক গলা সব িকেয় গল। আমারহােততাও ওয়ািকংিক আেছ,নীলািরটা তা গতকালই
মােয়র ভােগ। মেন মেন বললাম-"মােগা,মা তারা! এযাা বাঁিচেয়দাও মা।" এিদেকসুনীল দিখ ায় কুিড়ফুট নীেচ নেম দৗড়ােদৗিড়
করেছ।এই পাহািড়
ছেলেলার সাহসদখেল অবাকলােগ।রাজ মৃতুর গােলচুমু খেয় আেসঅবলীলায়।দিখ স চঁিচেয় বলেছকউ িপ
করেলআিম িঠক ধের নব িচা নই। খুব সাবধােনআেগরলােকর ফুটিে পা ফেল আর ক পাল অাংকর কের আে আে পিরেয়
গলাম। ধীের ধীের সবাইেক হাত ধের পার কের িদল সৗমদা, রাল আর িষ। বািক পথ লা কাে পৗঁেছাবার আর চতাল দখেত
যাবার আনে ায় একেদৗেড় এেস পড়লাম আমােদর বাহেনর কােছ।
পুর ১.০০ টা... "চতােলর পেথ"...
কা হওয়ারকথা িছল ছেত। িক চতােলর পেথএকটুএিগেয়থাকারজন কাসাইট বদেলকরা হেয়েছছািটধারায়।লা শষ কের
বেরােনা হেব চতােলর পেথ।আমােদরআেগরবাচ সখােন যেত পােরিনচুর বরেফ রাা ব থাকারজন। আমরাভাগবান।সই
েকর থম িদন থেক অধীরআেহ বেস আিছ 'মুন লক' দখার জন। কােমরার বাটািরও বাঁিচেয়রাখা ওই কারেণই।নাপসােক সব
িছেয় তির হি বেরােনার জন, ঝমঝিমেয়বৃি নামল।চািরিদকঝাপসাহেয় গল মুহূেতই।তেব িক ভাগ িবপ হল?কুিড়িমিনেটর
আছািড়-িপছািড়
বািরপাতশেষ আকােশরমুড আে আে িঠক হেত করল।যাা
করলাম।রাার বণনাএখােনিনেয়াজন, কারণ
বশ সংকীণপাথুেরজল কাদায়ভিতঅসমতলপথেরখােকরাা বেল আলাদাকের চনাই দায়।ল-মানািল হাইওেয়েতএেসপড়লামবাতাল
পিরেয়। সুেমারিপছেনরিসেট বেস ততেণ কতবারয মাথা ছােদ ঠুেক গেছ িহেসবরািখিন।অবেশেষপড় িবেকেলগািড়এেস থামল
চতােলর পােয়চলা রাার ধাের।এর পর এক িকেলািমটারক কেরযেত হেব।সবাইজাের হাঁটালাগালাম।আশািছল ভােলাভােলাছিব
তুলব,িক স েড় বািল। আকাশকােলাহেয় আেছ।কুয়াশাছেয় আসেছ।গা িভজেছবৃি না কুয়াশায়বুঝেতপারিছনা।অবেশেষিতিনদখা
িদেলন। স সৗেযর বণনা হয় না।
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চতােলর নামকরণতার আকােররজনই। অপ প স শাভা। চািরিদেকিিত উপতকারলালেচবাদািমপাহাড়িদেয়ঘরা পাা সবুজআর
তুঁেতরেঙর িমেশলতারজেলররেঙ।হাড়জিমেয়দওয়া ঠাা িভেজবাতাসআরমেঘর ঘনঘটাথাকাসেও তার মাহ মনেক কেরদয়।
ছিব তালার সুেযাগবেড়াএকটাঘটলনা বৃির জন। চাখ িদেয়তার ঘারলাগা মাতালকের দওয়া সৗয াণভের েষ িনলামঅেনকণ
ধের।এবার ফরার পালা। লেকর জল মাথায় ঠিকেয় হাঁটু গেড়ণাম কের উেঠ পড়লাম।
অকার নামেব।তার আেগ যতটা পারা যায়
এেগােতহেব। িফের যেত মন চাইেছনা, তবু িফরেতহেবই।আবারএকটাাণাকর রাড জািনরশেষ অকােরর মেধ বল ঠাায়
কাঁপেত কাঁপেত যখন কাে িফরলাম শরীের এক িবুও শি বািক নই।
২৩-শ জুন... "আমারও তা গ বলা কাজ"...
রাত পেরাল, সকালওহল যথারীিত,যমন রাজ হয়।হাঁ, আজিফরেতহেব।এই ফরার িদন েলা বড়ইঅুত হয়।একটাসক তির হেয়
যায় িতটা ঘাস-পাথর-ঝ
রনা-পািখ-বরফকুিচর
সে। এবারউপিরমনখারাপএেতােলা অসাধারণমানুষ,যােদরপাঁচিদনআেগওিচনতামনা,
যারা কমন অনরকম আপন হেয় গিছল, তােদরছেড় যেত হেব বেল।এরকমসািধ পাহাড়ইপাের এেন িদেত।ছিব তুলেততুলেত
মনখারাপবাড়েতথাকল। াং
কােজরকাজ কেরিছল।সবার সােথ ও একটাকের সলিফ তুেল রেখিছল। কফাের পর কনেভােকশন
হল।সািটিফেকটঅফ 'সাকেসসফুলক কমিশন', 'িন ইল ুেসডর', 'ইপায়ািরং কার' এইসব।সবাইিমেলপ ফােটা তুেলআে
আে িনেজরিনেজরগািড়েতউেঠ বসলাম।র াটাং পাস হেয় চার-পাঁচঘার পথ মানািল।অেনেকআজ ওখানথেকই িদির বাস ধরেব।
আমােদরবাস আগামীকাল।িহমাচলীগান নেত নেত আর তার অপপ সবুজ-সাদারিমেশেলদাঁিড়েয়থাকািবশালপবতআর নীল মেঘর
কালাকুিল দখেত দখেত পুর েটা নাগাদমানািল পৗঁেছ গলাম। সবারশেষর গািড়েত
িছলামআমরা।বিশরভাগিটমেমেটরসে দখাই
হল না। যােদর সে হল, কালাকুিল কেরমনখারাপ আরওবেড়গল। আবারসই পুেরােনাগ হাউস।বুক করাইিছল।তেবাউ াের
অন একটা ম জুটল। খুিশ হলাম ছিব আসা িটিভ আর জল গরম হওয়া িগজার পেয়। আজ ধু আলেসিম।
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ফরার িদন...
িবেকলপাঁচটায়বাস ছাড়ল।সারািদনবলারমেতািকছু ঘেটিন।মােল ঘুের আর অ কনাকাটা কের কেটেছ। িদি পৗঁেছ অিভেষক-পণার
বািড়যাওয়ারকথা।ওখােন পুের খেয় িবেকেলরাজধানীএেস। পণারহােতররাা কােনাভােবইিমস করেতচাইিছলামনা। রােতবােস
িঠক সােড়আটটা-নটানাগাদ শরীরটাখারাপকরল।ভীষণ বিম পািল। জীবেনথমবার পাহােড়এরকমহল। পের অিভেষকবলল, ওই
রাাটাই ওরকম।মািমাম লােকর এিস ভলেভােতওই জায়গায়বিম পায়।ওেদরওহেয়িছলনািক।যােহাকসকােলিহমাচলভবেনরকােছ
নেম উেবর ধের গেবটমাকা াইভারটার জন ায় সারা িদি ঘুের ওেদরােট পৗঁেছােত পারা গল । পুের উপােদয়ভাজ সের ই
বুেক িবদায়জািনেয়আেরক রাউ এা মনখারাপসে িনেয় বিরেয় পড়াগল শেনর উেেশ। িদির গরম আমােদরিনেয় আেয়শ
কের িশক-কাবাব বািনেয়িনল অেটায়যাওয়ারসময়।আবাররাজধানী।েন ইসল িদেয় যথা সময় ছাড়ল।ঘাচাং কের ঝাঁকুিনিকছুেণর
জন বােব িফিরেয়আনেলওমন পেড়িছল পাহািড়রাার বাঁেক,পকথার রােজ। পেরর গলায় 'বাশাপ' িসেনমারগানটাহডেফােন
বাজিছল"আমারও তা গ বলা কাজ
নেট গাছ মুিড়েয়েছ আজ
এবার িফির তেব
পাহােড়র ঢাল েন েন
কাঁটা কাঁটা ঘেষ ঘেষ
উেল উেল বুেন বুেন"...
নেত নেত মেন হিল উেল বানা সােয়টার পের পাহােড়র ঢাল গানা এই জে যন শষ না হয় আমার...
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~~

হামটা পাস ক ট ম াপ ~ হামটা পাস েকর আরও ছিব ~

িজওলিজকাল সােভ অফ ইিয়ার টকিনকাল অািসে অিভেষক বোপাধায় িকছুিদন পাহােড় না
গেলই িডেশেন ভােগন। েক বেরােলই ফর চাা হেয় ওেঠন। িক িফের এেস িলখেত বসেলই
আবার লাদ খান। তেব এর পেরও কেসৃে যটুকু লেখন তা ফ '' আমােদর ছুিট''-র জনই। বািড়েত
চমৎকার িট বানান। মােঝমেধ রাা করেতও ভােলাবােসন।
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িৃ তর আখান

= 'আমােদর ছ.ট ' বাংলা আ

ক ান সফর ৃিতর আখ ান
মল

এ িক ! না সিত ! এমন য হেত পাের তা ভািবিন কখনও।
আমােদর থম ছাট ছিবিট দশেনর জন বেছ িনেয়েছন ক ান িফে াৎসেবর িবচারকরা।
আমােদরসাধারণএক য়াসেক বেছ নেবন খাদ ক ােনর িসেনমােবা া িবচারকমলী! সখােন ছিব দখােনার সুেযাগওকের দওয়া হল 'পরশমিণ'(এিল িজয়া)! এই ঘটনা আমােদরমেন িব েয়র ঝড়তুেলিছল।আমােদরকােছ ব াপারটা িছল দা ণ উপেভাগ , সে হ নই
এতটুকুও। অতএব যা া হল । হািজর হলাম ক ান িফে াৎসেবর বারা ায়।
িভসার যাগাড় হল। ইউেরােপরএকািধক দেশ যা ার অনুমিত পলাম। এই ফাঁেক একিট িনিদ দশেক ক কের পা ােত র আরও
কেয়কিট দশ ঘুের দখার সুেযাগ হাতছাড়া কিরিন। আমার পছ িছল া ।
আমারসহযা ী একাধােরআমার ুেলর ব ু, িসেনমািটরসহেযাগী েযাজকও। কলকাতা থেক পৗঁছলাম িমলান।সময় ন না কের, দীঘ
যা ার াি ভুেল ন ধের হািজরহলাম নবজাগরেণরজ ভূিম ােরে । সখােন িদন কাটাব বেল আেগ থেকই পিরক না করা িছল।
কাথায় কতিদনথাকবতা কলকাতায়বেসইিঠক কের রেখ িছলাম। কানও হােটল নয়, বাসা ভাড়াকেরিছলাম।আমারমেত, ানীয় সুবাস
িনেত এর থেক ভাল প া আর হয় না কানও। তাই তা পুরেনা ােরে ভাড়া বািড় নওয়ার িস া ।
রা াঘাট বশ স । ফুটপাথ স তুলনায় আরও স
যন। স পেথ একজেনরপে হাঁটাচলাআরামদায়ক
নয় বাধহয়। িক অেনা নদীর ধাের গেড়ওঠা এই
শহরিটর সৗ য তত েণ মু কেরেছ। ইটািলর
তাসকািনর রাজধানী াের । ছক কেষ .ফেলিছ
সকােলর রাুর গােয় মেখ ঘুের দখব গাটা
তাসকািন।পা চািলেয় পৗঁেছ গলাম মধ তাসকািনর
াচীন শহর িসেয়নার কােল। এরপেরর গব
তাভারেনে ভাল িদ পসা, েভ ইন িচয়াি। আঙুর
েত তখন চলিছল সুরার আাদ মতা িবচােরর
মরম। িচয়াি েদেশর িনিদ সীমােরখািচি ত করা
গল না। তেব এই েদ শিট াের,
িসেয়নাপয
িবৃত। এই ই অল িঘের তা পূেব সািরত হেয়েছ
ভালদােনারিদেক, আর পিেম ভাল িদ'এলসায়।
হােমশাই শানা যায় 'ােরাইন
িচয়াি' এবং
'িসেয়িনজ িচয়াি'। কান অল কার িনকট তা
বাঝােত মূলত এই শব ববহার করা হয়। তেব
িচয়াি অ েল উৎপািদ
ৎ সুরা িনেয় আেলাচনারসময়
এিল অেনকে
উেখ করা হেয় থােক।সূয ঢেল
পড়েতচেলেছ। আর তমন সময় এেসপেড়িছিপসার হলােনা িমনােররকােছ।িনয়ার কােছএ এক আেযর াপত। এখানকারআরওিকছু
হলােনা াপত নজের পড়ল। আসেল এই অেল মািটর কৃিতই এমন। ভারসাম থােক না, াপত হার মােন - এক িদেক ঝুঁেক পেড়।
িতীয় িদন। নবজাগরেণরপুেরাধােদরকীিতর মুেখামুিখ।িমেকেলেেলা থেক
কের বািেসিল, রাফােয়ল,িলওনােদাদ িভি।
গালািরয়াদল আকােদিময়াএবংউ িফিজগালািরেত।ডিভড। িমেকেলেেলার অমরসৃি। মােবেলখাদাই করা িবয় যন। যা তির করা
হেয়িছলমি ডিস বংেশরসদসেদরপৃেপাষকতায়।পরেতপরেতিবয় লুিকেয়রেয়েছ।কী কেরএকজনিশী এমনটাতির করেতপােরন!
মােবলপাথের মানবেদেহরিতিট িশরা,উপিশরা, মাংসপশী িনখুঁতভােবফুিটেয়তুেলেছন।যা দেখ মেন হেতপােরঅিবাস। ীতদাসেদর
জীবনিনেয়িতিনবশ িকছু কাজকেরিছেলন।স খােনগেল দখেত পাওয়াযােবসিলও। িমেকেলেেলা িনেজরিশীজীবেন মা একখািন
ছিব এঁেকেছন। আর সিট এক ধনকুেবেররজন। িতিন ভেবিছেলনএটা খুব সহজ কানও কাজ এবং তাঁর পে অনুপযু। িলওনােদাদ
িভির 'দ বািজম অফ াই' অথবা 'অানানিসেয়শন' দখেল মেন হেব অন কানও ভুবেন চেল এেসিছ যন।
একটাখুব দরকািরকথা বেল নওয়া ভাল।এই সব জায়গায়যেত হেল কলকাতাথেক বুিকং সের নওয়া িবচণতার কাজ হেব।কারণ
িটিকট কাউােরর লা লাইন। এেক বঁেক চেল যায় ব দূর। িদেনর একটা বড় সময় চেল যেত পাের সই লাইেন দাঁিড়েয়ই।
নবজাগরেণরসমেয়রিশ িনদশেনরমুতা িনেয় আর এক সুর শহরমো কােলােতকখনচেল এলামমেন নই। নীল সমুের মানােকার
এই শহরিটতখনতির হিল আেরকউৎসেবরজন। যার নাম াঁ ি। এক বু ফুট কাটল,স কিলর খাঁজ করেলনা! পুরেনাশহরথেক
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িববানেদর বাজােররচটকদারবাজার।আর িবখাত
সব গািড়েতছেয় রেয়েছ নগরী। ফরাির, লুগিন,
রালস রেয়স, বিল, পােশ থেক
কের
িতেলামা কলকাতায় য সব গািড়হােমশাইদখেত
পাওয়া যায় – হ া িসিট এবং ভারনা। আমােদর আলফা
রািমও স তুলনায় কারও কােছ নিস মেন হেতই
পাের।স যাই হাক। রস ােকর সই গিত দাণ
উপেভাগ করলাম। সইসে িবয়ােরর াদ। ানীয়
েসিরেয় দ মানােকা াঁ ি। সখানকার খুব
নামীদািম িবয়ার িবেশষ। এখানকারেতক িবয়ার
াের িনজ াস রেয়েছ।

চেল এলাম নাইেস।কানও িশী যন িনেজররেঙর ভাার ঢেল িদেয়েছনসমুে। মাহময় হালকানীল।সকেত কেট গল বশ িকছুটা
সময়।এরপরনগর পিরমণ। একিটজায়গাতির হেয়েছযাগ বায়ামেক ক কের।আসেলসিট যাগেক িনেবদনকরা হেয়েছ।ছােটা
ছােটা অজ মূিত। যিল যাগ বায়ােম ম। আরও িকছু দা সময় হািজর হলাম আমােদর আসল গব কােন।
নাম িনেয় য কথা না বলেলই নয়। য যমন পােরনডােকন।আসেলউ ারণ হেব 'কান।' বস আর িকছু না। সকত শহর।ছিবর মেতা
সাজােনাগাছােনা।এই শহেররসৗেযর সে সেই উািরত হয় িফোৎসবও। হােল যা নাম পােেছ। আেগপিরিচতিছল ফিভাল
ইারনাশনাল িফ। এখন সবাই জােনন ফিভাল দ কান নােম।
এই িসেনমাউৎসেববািণজ, িশ, সৃজনশীলতাএবংচাকিচক – সবইরেয়েছ।মাথাখারাপকের দওয়ার মেতা।পাম িদ'ওরঅথবাগােন
পাম পিরিচতিশের সান িহেসেব।বািণজসফল মােন মােচ িফ। আর রড কােপেটর পালােয়সদ ফিভাল মােন চাকিচেকর
ঝলকািনর ছড়াছিড়।
গাটা শহর যন িফো ৎসেবডুেব যায়। িনতিদেনর আর য কানও ঘটনা তাঁেদরকােছ কানও
পায় না। সব চেল যায় পছেনর
সািরেত। হিলউেডর তারকােদর আড়রপূণ রড কােপট, িবলাসবল েমাদ জলযােন অনুান বািক সব িকছুেক ঢেক ফেল যন।
এখানকার ইারনাশনাল িভেলজ যন একটা ু জগৎ। িবের নানা া থেক িসেনমােমীর আেসন। হেয় ওেঠ িব িসেনমার ম। আলাদা
আলাদাদেশর জন থােক িনিদ পািভিলয়ন।িবের িসেনমাওয়ালােদর
কাছ থেক জেন নওয়া যায় এই িশ মাধেমর গিতকৃিত তােদর
দেশ কান পেথ বইেছ।
কান িসেনমাউৎসেবরসময়,১১–২২ ম বিশর ভাগহােটল টানাবুিকংনয়। অত কউ যন একসােহর জন ঘর ভাড়ানন, তমনই চান
হােটল কতৃপ। –িতনিদেনর জন ঘরভাড়ািদেত তাঁরা রািজ হন না সাধারণত।চািহদামেতা দামওচেড়।সখােন একরাতকাটােত২৫০
থেক ৩৫০ পাউ পয ণেত হেত পাের। আর হাঁ পাঁচতারা হােটেলর কথা বলিছ না িক।
এবার আসা যাক ানীয় সুরা িনেয় আেলাচনারকথায়।তমনই একটা চেখ দেখিছলাম এক পানশালায়।েসিরেয়
কািসেনা। এই
পানশালািল রেয়েছ রড কােপেটর মা িহেসেব পিরিচত পালােয়স দ ফিভােলর িঠক উোিদেক।
েসিরেয় দ সই – িসলেভে, েয়স মস, িসওরস ক এবংজনেলইন।এিল ানীয় িবয়ােররা। িবেয়েরদ গােদগাভু!
ঐিতহ মেন যা উৎপািদতহয় াের নদ–পাস– দ–ক ািলিয়স অেল। এই অেল িবয়ারতামােট অথবাসবুজরঙাহয়। নাম থেক বাঝা
যায় সিটর উৎপাদনকরেত িগেয় কান পথ বেছ নওয়া হেয়েছ।কী ভােব শসদানা গাঁিজেয়তা তির করা হেয়েছজানা যায় নাম িদেয়।
ভূভাাের বশ িকছু সমেয়র জন সিত রাখা হয়। যােত পের কানও সময় তািরেয় তািরেয় উপেভাগ করা যায় সিট।
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আপিন ওয়াইনভ হেল হােত তুেল িনেত পােরন
এক ধরেণর রড ওয়াইন পাস।
ইউেরাপীয়রনৈশলীেত ত খাবার পােনরমজা
বািড়েয়তুলেব কেয়ক ণ। সুা ভড়ারমাংেসর
তির পদ মুেখ পড়েলমেন হেব িনয়া রসাতেল
যাক গ!
শষ পােত িমঠা খানা। কারােমল কাাড। এই
পেদর এক টুকেরা িক গাটা চার মানুেষর পট
ভিরেয় িদেত যেথ।
শহেরর অিল গিল থেক রাজপথ ঘুের দখেত িনেজর
পােয়র ওপর ভরসা করেল তা কাজ দেব। কারণ
গািড়রাখেতিবর ঝি পাহােত হেব এখােন।িক
তারকা হেল কানও সমসা হওয়ার কথা নয়।
দরদামকরা আপনারপে যুিযু
কাজ হেব না।
তা সবারপাায় নাওপড়েতপাের।তাইিবলাসবল
পণ ক নােকিবদায়জানােত হেব।ানীয় িশী েদর
তির চমব, ছিব, মূিত অথবা ভায কনাকািটর
পে আদশ বেল মেন হেয়েছ।
কলকাতা থেক বুিকংেয়র সব কাজ িমিটেয়
ফেলিছলাম বেল অেনক সুিবেধ পেয়িছ। য ঘর
পেয়িছলাম তা উৎসেবরআিঙনাথেক মা কেয়ক
হাত দূের িছল।
নীল সমুের জলরািশ মন য কখন কেড় নেব
বুঝেতওপারেবননা। সকেত কেড় নেব অেনকটা
সময়।
গাটা নগরী যন পালােয়সদ ফিভােল সািমল
হয়। ব চিচত রড কােপট, িচ তারকােদরএক
ঝলক দখার জন বাকুল হেয় ওেঠ দয়। রড
কােপটেকভােগ ভাগ করা যেত পাের।একিটহল,
সাধারেণরজন। আম আদিমর।জনগণ বলেত যা
বাঝায় আর কী। যাঁরা হঁেট ঢােকন সখােন। আর
িতীয় রকমিট হল তারকােদর।রাজপু, রাজকনা
বলেল বাধ কির ভুল বলা হেব না মােটই। পরেন
চাখ ধাঁধােনারাজেপাশাক।
রথ থেক থুিড়িবলাসবল
গািড়থেকতাঁেদরপা পেড়মািটেত।িবখাত ফাশন
িডজাইনােররতির গাউন মািট শ কেরেছ।আর
তাঁরা তা সযে তা সামেল ধীের ধীের এিগেয় চেলেছন আেলা ঝলমল মের িদেক।
তারকারদখা পলাম। থম রােতই।ফর িবম জাগলমেন।পকথা মেন হল। ছাট পদায় বিদন, ববার যা দেখ এেসিছ।এখন তা
সামেন।
এই স ই র ড কােপট।এখােনপা ফেলেছন মােসােলা
মাসইয়াি, ফিলিন। এ বছর জজ ুিন। পের যাঁর
িবলাসবল নৗসফের ঢুকেতবথ হব। এেলনমিরয়ন
কিটলাড, ঐয রাই।
িনেজেদরিসেনমার ডািল িনেয় িনয়ার নানা দশ
থেক িতিনিধরা িভড়জিমেয়েছন।বািকেদরকােছ
িনেজেদরকােজর কদর কতটা তা দখেত, বুঝেত,
নেত। আমরা িছলামভারতীয়পািভিলয়েন।ভারতীয়
িসেনমার জগৎ িনেয় গরমা গরম আেলাচনারজন
সখােন উপিত িছেলন অনুরাগ কাশপ, সীমা
িবােসর মেতা বি।
অনুরাগ কাশেপর হােত আমােদরিসেনমারিডিভিড
পৗঁেছ যাওয়ায় আমরা বশ খুিশ হেয়িছলাম।কথা
বলার সুেযাগ হেয়িছল দ ডাক নাইট িরটানস,
ইনেসপশনখাত িবিশ ফরািস িচ তারকা মিরয়ন
কিটলােডরসে। কুশল িবিনময় হল। সা াৎ– ৃিত
সলিফ ব ী করলাম। িতিন আমােদর িসেনমার
সাফল কামনা করেলন।সইসে আমার কািশত
হেত চলা বই 'িডেকািডংলা '–এর জনও। ািক
অেলর কথা তুেল ধরা হেয়েছআমােদরিসেনমায়। এবং এিট থম য়াস। িট িবষেয়রতািরফ করেলনিতিন।কান এবং সমুের িত
িনেজর টােনর কথাও চেল এল তাঁর মুেখ।
সময় খরচ করলামঅন দেশর পািভিলয়নঘুের।অন দেশর পিরচালকেদরসে কথা, িসেনমা িনেয় িবর চচা চলল।পরেরর সে
যাগােযাগ রাখার কথা জানালাম। সই ফাঁেক দেখ িনলাম বশ কেয়কিট ছিবও।
সে নেম এল। সমুে র ধার, তারা দখা, রড কােপট।'ডড মান' খাত পিরচালকিজম জারমুেশরসে আলাপচািরতারসুেযাগ
পেয়িছলাম। ৃিতর কাটের যা রাখা থাকেব িচরকাল।
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িৃ তর আখান

লখক, অিভেনতা,িবলাসভাষকার ও পুরারজয়ী সংেযাগকতামল
টাটােপর কাািন
'এম জাংশন'-এরকেপােরটকিমউিনেকশনও াি ং-এর মুখ আিধকািরক।তাঁর বই 'িডেকািডং
লা' ভারেত িবলািসতাও েমােদর গাইড বুক। তাঁর অিভনীতথম শট িফিট দিশত
হেয়িছলকান িফ ফিভােল। এমআইিসএএবং স জিভয়াস কেলেজরানী
মল
িসিনয়ারএিডটর িহেসেবকাজকেরেছনইেকানিমকটাইমস,িস এন িব িস, িটিভ১৮, িনউ ইয়ক
টাইমেসরভারতীয়সংরেণ, রয়টাসও এিবিপ েপ।বতমােনঅথনীিতেতিপএইচিডকরেছন।
অবসর সমেয় গলফ খলেত ও বই পড়েত ভােলাবােসন।

কমন লাগল :

- select -

Like Be the first of your friends to like this.

মত িদেয়েছন :
গড় : 0.00

আপনার মব জানােত িক কন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-18 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

http://amaderchhuti.com/mag29/story_cannes.php

4/4

11/24/2018

জ াল মণপকায়

:: Amader Chhuti :: বািনওর জেল

আপনােক াগত জানাই = আপনার বড়ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আমণ

এক রাত

রইল =

বািনওর জ েল এক রাত
অিমতাভ গে াপাধ ায়

ছাটেবলা থেকই বেন-বাদােড়
ঘুের বড়ােনা আমারএকটাবািতক।বিশ িকছু নয়, এই একটুআধটু ঝাপঝাড়, আগাছারজল, অযে বেড়
ওঠাএকটােটা বুেনাফুল, বড়বড়গাছপালারনীেচঘুরঘুি অ কার – এইসবই নেড় চেড় দিখ।বড়হেয়ও সই ঘাড়ােরাগ সােরিন।একটু
সুেযাগ পেলই বিরেয় পিড়।চারিদেকরবা েপটাই হৈচ, গািড়র হা , রা ায় বরেলই সই ম াকেডানা স - কাঁহাতকভাল লােগ এই
শের সভ তার ক াচক ািচ; িকরকমজািনহাঁসফাঁসকের।তাই মােঝমােঝই কেট পিড়এখান.থেক,একটুবাড়িতঅিেজন িনেয়আিসআর
কী।ছাটেবলায়যখন বাবারকাল ঘঁেস চাখ বড়বড়
কের আিকার িসংহ,সুরবেনর মানুষেখেকাবাঘ আর বািনওর ভয়াবহজেলর গ
নতাম, িনেজরমত কের কনার জগেতসই সব ছিব সািজেয়রাখতাম।মেন আেছ আমােদরআসােমরবািড়তখনওপাকা হয়িন,বষার
রােত িটেনর চােল ঝ ঝ কের বৃি পড়ত;সই শ নেত নেত কখন যন ঘুিমেয় পড়তাম,আর আমার ের জগেতসুরবেনর
মানুষেখেকা আর িজম করেবেটর কুমায়ুেনর বােঘরা তখন অবােধ ঘুের বড়াত।
অেনকিদনধেরই তাল খুঁজিছএকটুবািনওর জল থেক ঘুের আসার।মালেয়িশয়ারউর-পুব িদেক,এেকবােরমাথারওপেরবািনওর একটা
ছা অংশ পেড়িঠকই।যাওয়ারওসুিবেধ।কুয়ালালামপুরথেক এয়ার-এিশয়ােত
কাটািক নাবালু(KotakiNabalu) ঘা েয়েকই পৗঁেছ
যাওয়া যায়। সখান থ েকই বািনও। নানারকমটুির লজ রেয়েছ, আেছ ওরাং-ওটাংআর জল দখার এলািহ ববা। িক ওরকম
সাজােনােগাছােনা
জল দখা আমারপাষায় না। আের জেল িগেয় যিদ সাপেখােপরসামেননা পড়লাম,েটা জ জােনায়ােররতাড়ানা
খলাম, তেব সখােন িগেয় আর লাভ কী হল! বািনওরবিশর ভাগ জলটাই িক ইোেনিশয় ার মেধ, হাজারহাজারায়ার িকেলািমটার
জুেড়।সই গভীর জেল যমন 'দায়াক'উপজািতরলােকরা আেছ, এমনওঅেনক জায়গা আেছ যখােন মানুেষরপােয়র ছাপ পেড়না
সচরাচর।আর 'কািলমাান' নামটাওবশ জুতসই,বশ গােয় কাঁটাদয়, বািনওর জেলর ভয়াবহতারসােথ খাপ খেয় গেছ। বছর আেগ
একবারিভেয়তনামিগেয়িছলাম।হা-িচ-িমন (HoChiMinh) শহর থেক কািলমাান যাওয়া যায় িঠকই, িক ভেব দখলাম সমেয়
কুেলােবনা।গতবছরযখন ইোেনিশয়া যাবার ান
করলাম,তখনইিঠক করলামআর যাই কির না কন, বািনও এবার ছাড়ানই,
িদেনর জেন হেলওযেত হেব।বািলেত'দসী' মেয়িট আমারবড়াবারান-পয়জার করিছল,ওেকইধরলাম.বললাম,"শান - বািল,
বােরাবুর এসব ববা করছিঠক আেছ,কািলমাান যন বাদ না পেড়।"দসী মেয়িট ভাল, হািসমুেখ রাির বািনও থাকারববা কের
িদল।পাংকালান বুন (Pangkalan Bun) থেক বােট কের কুমাইনদী।কুমাইিগেয় পড়েবিসেকানীড়
নদীেত।িসেকানীড়
- নামটািক
িমি, তাই না?পােশ ঘন জেলর মাঝখানিদেয় চেল গেছ িসেকানীড়।
রােত বােটই থাকা-খাওয়া।আর িদেন জেল টা টা কের ঘুের
ওরাং-ওটাংখাঁজা। একজনলাকাল গাইডথাকেবঅবশ। ববাটা বশ পছ হল।কান লেজ-ফেজথাকানই। রােতজেলর মেধ খালা
আকােশরনীেচ বােট থাকা।লজ অবশ একটাআেছ,নদীরধার ঘঁেস। তেব লেজ থাকেলসই টুিরের মত থাকাআর কী।জেল থাকার
মত মজা নই। িক একটাবাপার হল, বােট আিমছাড়াআরকােনা যাী নই। ধু আেছরাার লাক, খালাসীআরবােটর কােন। একটু
খুঁতখুঁতকরিছল।জেল আমারভয় নই, তেবভয় পাই আমােদরমত েপেয় জীবেকই।কতরকমলাক আেছ,এই গভীরজেল মের পুঁেত
ফলেলও দখবার কউ নই। আর এরকমঘটনায হয় না, তা তা নয়। যাইেহাক,দসীেক বললাম কথাটা।দসী একটুিচা কের বলল,
"একসােথযাওয়ারযাী পাওয়াতা মুিল, আা দিখ িক করা যায়।" িদন পের ই-মেল িলখল, "শান, একটাাব আেছ।আমার
বয়ে কােদক-এরসে এই বাপারটা আেলাচনাকরলাম।আমরাওওিদকটাকানিদন দিখিন। আিমআর কােদকযিদ তামার সােথযাই,
কানও আপি আেছ?আমরা খরচাটাওতামার সােথ হা শয়ার করব।"আপি!? আের এেতামঘ না চাইেতইজল! সী ডা ল, খরচা
হা , এই সুেযাগ কউ ছােড়? বললাম, "তাড়াতািড় সুটেকশ গাছাও।"
সমারাঙ (Semarang) থেক ভােরর াইেট িতনজননামলামপাংকালানবুন (Pangkalan Bun) এয়ারেপােট।শীতকাল,িক এই
সকােলওহালকােমাট গরম।এয়ারেপাটথেকই সাজা কুমাইনদীেত।বাটটা নদীর ধাের রাখাইিছল।এখােনএই ধরেনরবাটেক বেল
ােতাক (klotok)। বাটটা দেখ বশ পছ হল, - আহামিরিকছুনা, তেববশ গাছােনা।না, দ সী ম েয়টাবশ কিরতকমাআেছ!দাতলা
বাট। নীেচরতলায়বােটর লাকজন, আর দাতলায় আমরা।তাষক, বািলশ,গােয়রচাদর- সব ভাঁজ কের রাখা।মশািরওআেছ।না হেল
মশা রােততুেল িনেয় িগেয় জেল রেখ আসেব। িসঁিড়িদেয় উঠেলইবােটর খালা ছাদ।ছােদর সামেনরিদকটাকােেনর কিবন। চয়ার
পেত কিবেনর ছােদ উেঠ িদিব ঠাং িলেয় দাল খাওয়া যায়। বাট ছাড়েত ছাড়েত সকাল সােড় দশটা বেজ গল।
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এক রাত

কুমাইনদী এখােনখুব চওড়া।এপার-ওপারায় দখা যায়না।তেব খািনকটাচলার পর নদী আে আে স হেত
করল।দখা িদল
জলও। যখন কুমাইিগেয় িসেকানীড়
নদীেতপড়ল,তখন নদী ায় খাল হেয় গেছ। তেব াত আেছ বশ, চারা াত। িদেক ধু ঘন
জলই নয়, নদীরধার ঘঁেস বুেনা ঘােসরজল। তার ভতর িদেয় জেলরচারা াত জেলর ভতর মাইল খােনকঢুেক গেছ। -একটা
সাপওদখলাম জল ক েট জেল ঢুেক গল। আর আেছকুমীর।জেল নামারকান ই নই, তেব দরকারপড়েলবােটর লােকরা নােম
কখনওসখনও। এরা জােনকখনকাথায় নামেতহয়। আর িদেক জলও বেট।এই উঁচু উঁচু বড়কাগাছ।মােঝ মােঝ মগডােলবেস আেছ
সাদাবাঁদর– proboscis monkey। গাছেলা এমনজড়াজিড়
কের রেয়েছ,একেফাঁটআেলা
া
ঢােকনা, ভতের জমাটঅকার থ ধের
আেছ।দখেত দখেত বলা ায় একটা,বােটর খালাসীএেস পুেরর খাবারিদেয় গল। গরম গরম ভাত,একটাপাঁচেমশালীতরকারীআর
একটা মােছর পদ। ইোেনিশয়ার লােকরা খুব ভাত খায়, আমােদর চেয়ও বিশ। পারেল ভাত িদেয় কফা কের।
খাওয়া-দাওয়াসের বলা আড়াইেটনাগাদ আমরা পৗছলাম পাোক তাুই ( Pondok Tangui) িরহাব সাের। এখােন ওরাং
ওটাংেদর খািনকটা দখভােলর ববা আেছ। একটা কােঠর পাটাতন করা আেছ, বাট থেক নামার জেন। নেম জেল ঢুকলাম। সামেন গাইড,
পছেন আিম, দসী আর কােদক। রাা বেল িকছু নই, কখনও ডঁেয়া লাল িপঁপেড়র িঢিপ, কাথাও এ বড় বড় মাকড়সা। কখনও জেলর ওপর
গােছরঁিড় পাতা,তার ওপরিদেয় বালা কের যেত হয়।আিম তা একবারপা িপছেলকাদা-জেলআছাড়খলাম। আর আেছমশা।ওের
বাবা,সারা িনয়ার যত মশা, সব জড়হেয়েছএখােন।সে যিদ মশািনেরাধকতরেলরিশিশনা থাকত,মশা আমারর খেয় যত বাতল
বাতল! মাইল দেড়কজেল হাঁটবারপর পৗছলাম একটুফাঁকা মত জায়গায়।সামেনএকটাপুরেনাবি পাতা।তােতিকছু কলা ছিড়েয়
একজনভলািয়ার ওরাং ওটাং-এরগলা নকলকের ডেক যাে। িকছুণ কানও শ নই, তারপরইয়া উঁচু উচুঁ গােছরমগডালথেক এক
এক কের ওনারানামেতআর করেলন,- ছুঁিড়,বুড়ী,খাকা, খাকার মা, বুেকরথেক বাা ঝুলেছ– সব গােছরডােল দাল খেত খেত
নামেত আর করল। ওেদর েটা হােত য কী জার, সটা ডাল ধের ওেদর অনায়ােস ঝালা না দখেল িবাস করা যায়না।

িবেকলিবেকলবােট িফেরএলাম।জল িদেয়েটা ওরাং-ওটাংসমােনফেলাকেরবাট পয এেসেছ।ওেদরসে আমােদরকােনা ঝগড়া
নই। তেবওরাদেখ গ ল, আমরািবেদয়হি নািক।না হেল হয়েতাঝাড়িদত।আকাশবশ কােলাকেরএেসেছ,রােতঢালেবমেন হয়।যাই
হাক, লতািন কের সেটা কাটলভালই।রােতরখাওয়াদাওয়াসের আমরাছােদ বেস খািনকটা আা মারলাম।রাত নটা নাগাদদসী,
কােদকঘুেমােত গল। রাত নটা এই জেল অেনক রাত। দসী বলল, "উেঠছ তা সই কাকেভােরন ধরেত।এখন ঘুেমাওেগযাও।"
বললাম,"পাগলনা িক?এখনইতা মি! এই ঘার জেল মাঝরাির অি না জাগেলবড়ােনাটাইতা মািট।""তাহেলতুিম মি কর,
আমরাঘুেমােতচললাম",বেল দসী, কােদকনীেচ নেম গল। একটাচয়ােরর ওপর ঠাং তুেল আেরকটাচয়াের বশ জুত হেয় বসলাম।
রােতর জল তখন জেগ উেঠেছ। খািনণ পের খালাসীরাও খাওয়া দাওয়া সের বােটর আেলা িনিভেয় েয় পড়ল।
চারিদেকচাপ চাপ অকার। ওই িমশকােলারািের বােটর ছােত বেস চারিদেকরকীট, পত, িনশাচরজ, পাখপাখািলরডােক রােতর
জলেক নতুন কের িচনলাম।একটারাতচরাপািখ কখনথেক অিবা 'টী টী" কের ডেক চেলেছ।সিত, ওেদরগলা বথা হয় না! ঘাসী
বেনরজেল জেলরনীেচিক একটাস স কেরচেল গল। সাপ-টাপহেব বাধ হয়।মােঝমােঝইবাঁদরেলা - কেররােতরিবপেদর
জানানিদে । দূের এক ওরাং-ওটাংতী িশ িদেয় তােদরঅি জানানিদল – "আমরাওআিছ।" িদেনরবলােত জলেক এত শমুখর
হেত দিখিন।এ এক সূণ অন জগত! মেন হল রােতরএই জলেক চনা আমারজরী িছল। হঠাৎজেল ঝপা কের একটাভারী িকছু
পড়ারশ হল। তার সােথ কান জােনায়ােররমমািক আতনাদআর িবরাটঝটাপিটরশ। জারােলাটেচর আেলাফললাম ঘাসী জেল
যখান থেক আওয়াজটাআসিছলসিদেক ল কের।জল থেক একটাকুয়াশারভাপ উেঠ আসেছ।সখােন টেচরআেলাহািরেয়গল, িকছু
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এক রাত

দখেত পলাম না। বাধহয় কুিমের বাঁদরধেরেছ।একটুপেরইঝটাপিটরআওয়াজথেম গল। তার মােনসব শষ। এই ঘাসী জেল জেলর
তলায়সবারচােখর আড়ােল
একটাাণ চেল গল। কউ জানলনা,কউ কাঁদলনা।পৃিথবীরঅন এক াে সই মুহূেতহয়তআর এক িশ
জ িনল। এটাই বাধ হয় সােকলঅফ লাইফ – জ, মৃতু, সুখ, :খ, জীবন, িববতন।এই িনেয়ই আমােদরপৃিথবী।একটা দীঘাস
ফললাম। মনটাসিত খারাপহেয় গল। হাতঘিড়েত
দখলাম রাত সায়া বােরাটা।আকােশরমঘ অেনকটাকেট গেছ, -একটা তারা িম
িম কেরউঁিক মারেছ।আে আে নীেচনেম এলাম।অেনকণ ঘুম এলনা।মা হাত দেশকদূের একটাজীবনশষ হল।আিমতার সাী।
মানলামমানুষনয়, িক জীবনতা! সিত জীবনকী ঠু েকা! আজআিছ,কাল নই। বচারা িক সকােলওজানতআজইওর শষ সূয দখার
পালা। এক িমশকােলা অকাের বািনওর জেল িবছানায় েয় েয় মেন পড়ল
Alan Coren-এর সই কটা লাইন –
"Enjoy your life today,
Yesterday is gone and
Tomorrow may never come."
- ক জােন 'কাল হা না হা'।
আরও এক রাি িছলাম বািনওর জেল - স গ আেরকিদন হেব।

অিমতাভ গোপাধােয়র জ অসেমর য়াহািটেত। লখাপড়ার অেনকটাই কলকাতােত।যাদবপুর
িবিবদালয় থেক ইেলকিকাল ইিিনয়ািরং-এ া তকপাঠেমর পর উতর িশার জন পািড়দন
িবেদেশ।দীঘকাল কমরতকানাডায়।ছাটেবলােতইসািহেত হাতমকেশাকিবতািলেখ।জীবেনরঅনতম
কমসূচীনানা দশ মণ ও অাডেভার। নতুনদেশর কবল বান
নয়, সই দেশর ভূেগাল,ইিতহাস
তথা সখানকার জনজীবনেকজানার,বাঝার আহ বল। মেণর অিভতা লেখন টাইম অফ ইিয়া
পিকায়। এছাড়া িনয়িমত ােভল গ লেখন িনেজর ওেয়ব সাইেট
www.mytb.org/gangopa
-

কমন লাগল :

- select -

Like Be the first of your friends to like this.

মত িদেয়েছন :
গড় : 0.00
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:: Amader Chhuti :: ছ টর আা

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

চনা িটেনর গি ছািড়েয়
সকত সাম

~

িব ুপুেরর আরও ছিব ~

বাঙািলমােনই বাধহয় একপা বািড়েয়
রাখাবাইেরর জগেতরিদেক।রসনাতৃি আর মণ িপপাসারআকষণ তার িনজ পিরচয়।দশটা-পাঁচটার
িডউিট
আর সা আ ায় চােয়রকােপতুফান তালা বাঙািলর রাজকার অভ াস। িক কখনওকখনওমন চায় এই রাজকােরর বড়াজাল ভেঙ বিরেয়
বাইেরর িনয়ায় চাখ রাখেত। আর তা যিদ পূবপিরকি ত না হয় তাহেল তার মজাই আলাদা।
এইরকমইএকটাউে শ িনেয় আমরািতন ব ু বিরেয় পেড়িছলাম
হঠাৎ-ই। ঘারার তী নশা আর পেকেটরকথা িচ া কের এ স ােহ িব ুপুর
যাওয়াই িঠক করলাম, সে গনগিন আর জয়পুেরর জল।

ধরা গল না। জায়গার িনতা আর সৗয ভাষােতও কাশ করা যায় না।

আমােদর থম গ ব ল িছল গনগিন।
পি মবে র টুির েট নবতম সংেযাজন।যােক
বলা হয় 'ক ািনয়ন অফ ব ল।' খুব কম লাকই
এখনওজায়গাটা স েক জােনতাইিন
সৗ য.
বজায় আেছ।মিদনীপুর জলায় গড়েবতাশেন
নেম টােটােত মা দশ িকিমপথ।ভাড়াআটটাকা
জনিত। এখন খড়গপুরবা সাঁতরাগািছশন
থেক অেনকন যায় গড়েবতায়,
তাই যাওয়াটা
কােনা সমসাই নয়। তেব অসুিবেধ একটাই,
এখােন রািবােসর সুিবধা নই।
সিতই িবশাল এই িগিরখাত।শীলাবতীনদী বেয়
চেলেছ, তােক ক
কেরই এই িগিরখাত।
কেলারােডানদীর া
কািনয়েনর কথা মেন
এেলা, যিদও তার সে তুলনা হয় না। তেব এর
সৗয আমারকােছ িকছু কম বেল মেন হল না।
রাঙামািটরচড়াইউৎরাইপথ। িবরাট জায়গাজুেড়
এর িবার। িনেজরচােখই কবলমা এর সৗয
উপেভাগকরা যায়।লে যন তার িসিকভাগটাও

পেররগব জয়পুেররজল। এখােনইআমরারাতটা কািটেয়িছলাম।
জয়পুরজায়গাটারসৗযই আলাদা।ঘন জল পেথরধাের, মােঝ জাতীয়
সড়ক।এখানকার াস হল বুেনা হািত।মােঝ মােঝই জল থেক হািত লাকালেয় চেল আেস।বনদর যেথ তৎপরহওয়াসেও এলাকারমানুষ
হািতর উপব থেক িন ার পায় না। এই অরেণর একটা কীয়তা আেছ তা হল িপয়ারেডাবাএয়ারিফ (Piardoba Airfield) এটা একটা
পিরত িবমানঘাঁিট,িতীয় িবযুের সময় িিটশ সনােদর ববহােরর জন তির হেয়িছল।এত গাপন একটাজায়গাভাবাইযায় না এত যে আেছ
এখনও।
পেররিদন সকােলআমরা বিরেয় পড়লামিবুপুেরর উেেশ । বােসজয়পুরজল থেক িবুপুর মা কুিড়িমিনেটররাা। ভাড়াজনিত মা ১২
টাকা।িবুপুর - 'দ িসিট অব টল' এক অসাধারণমির নগরী।ম রাজােদরইিতহাসছিড়েয়িছিটেয়আেছসারা িবুপুর জুেড়।একটাটােটা
ভাড়াকের ঘািতেনেকই ঘুের নওয়া যায় পুেরািবুপুর শহর।টরােকাটারকাজমিরিলর িবেশষ। িবিভ মিেরর গােয়রামায়ণ,মহাভারতও
নানা পৗরািণক কািহনীখাদাই করা আেছ পাড়ামািটরপােত।িতিট মিরই অসব সুর। তার মেধ কবল িতনিটমিরই ভারতীয়পুরাত
িবভােগরঅধীেন - রাসম, জাড়বাংলাআর পরাই মির। মিরগাের অপূবসব কাকােযর সে সিদেনর উপির পাওনািছল শরেতরপঁজা
তুেলার মেতা মঘ।
আমােদরএবােরর সাাহািক বড়ােনারইিত এখােনই।সিদন িছল রিববার,ন কম, তাই তাড়াতািড়
শেন এেসন ধরলাম।এরকমেটা িদন
http://amaderchhuti.com/mag29/chhutir_adda.php
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ঘেরর বাইের কাটােত প ের বশ িকছু ভােলালাগার
রশ িনেয় িফরিছ।আবার নতুন উদেম
করবার
ইন িনেয়।মাথািপছুহাজার টাকায়এইরকমসা হা
কািটেয় শরীর মন ই-ই এখন বশ চাা।

হলিদয়া ইিটিটউট অফ টকেনালিজর িসিভল
ইিিনয়ািরং িবভােগরসহকারীঅধাপক সকত সাম
ভােলাবােসন বড়ােত আর ছিব তুলেত।
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িশ াম রঘুরাজপুের
মি লা চ বতী

পুরী থ েক দূর মা বােরািকিম,গািড়েত
আধঘা বা খুব বিশ হেল পৗেন একঘায় পৗছােনা যায় এখােন।এবারজগাথধােম িগেয়একিদনঘুের
এলাম এই িশাম রঘুরাজপুের।েবশফটক পিরেয় হঠাৎযন ঢুেক পড়লামকানও পকথার রােজ! আমােদরিনয়ত চলমান,ব নাগিরক
সমােজরসে যন এই পকথার ােমর িমল খুঁেজ পাওয়া র! পেথর ধাের সার সার বাঁধা ঘর। ঘের ঘের যন রামা খলা কের!
দওয়ালেলােত সব সূ কাকায। এেলা এক একজনিশীর িশের িনজ িঠকানা।ামিটেত কমেবিশশ'খােনকিশী পিরবােররবাস।আর
িত পিরবােররই এক বা একািধক জন ায় কানও না কানও িশকেমর সে যু। এককথায় িশীেদর াম - লাকিশের াম।
গািড়থেক নামার আেগইএকজনএিগেয়এেলন,
িদিদ আসুন বেল...! তার িশকম দখেত এিগেয়
গলাম। পটিচ হল এখানকার িশীেদর মূল
উপজীব িবষয়। আর এই পটিচই রঘুরাজপুরেক
িবের দরবােরপটিচাম িহসােব পিরিচিতএেন
িদেয়েছ।এক িশীভাই দখােলন িকভােবপটিচ
বানােনাহয়। কাপড়ও আঠা িদেয় িবেশষপিতেত
ত
কানভাস, তালপাতা ও তসর িশ বা
সলপুরী শািড়রউপর পটিচেলা আঁকা হয়।
থেম খিড়ম
ািট বা কাঠ কয়লা িদেয় রখািচ আঁকা
হয়, পের িবিভ উল বণ িদেয় সুিনপুণশিক
দতায় তুিলরসূ টােনফুেট ওেঠ পটিচ। িবিভ
িহু দবেদবী,পৗরািণক দৃশাবলী, মথুরা িবজয়,
অেযাধা িবজয়, রাসলীলা, ফুল ও লতাপাতা,
পপািখ ভৃিত হল িচের িবষয়ব।
নারেকল মালা, সুপাির, তালপাতা, নারেকল ছাবড়া,
বািতলকরা বাতল ভৃিত পিরেবশবাব উপকরণ
িদেয় িশীরা বািনেয়েছননানানশৗিখন ব। আর
িতিট েই
য রং ববহার কেরেছনসেলা
াকৃিতক উপাদানথেক তির। যমন শাঁেখরঁেড়া থেক সাদারং, তঁতুল বীেজরপাউডারথেক লাল রং, পাথরঁিড়েয় হলুদরং, দীপ বা লেনর
কািলথেক কােলারঙ,ফেলরবীজও ফুেলরিনযাসথেক ত করা নানানরঙ।কেয়কজনিশীর হােতআঁকাঅসাধারণিকছুছিব দখলাম।একজন
দখােলন তাঁর বানােনািকছু আিদবাসীঘরানারগয়না, অেনকটাডাকরার কােজরমত। কউ কউ পাথর খাদাই কেরন - পাথেররগােয় ফুিটেয়
তুেলেছনআপন িশকলা। রথযাার সময় পুরীর জগাথেদেবর রেথ িচ অন করেত যান রঘুরাজপুেররিশীরা। ানযাার পর য পটিচে
জগাথেদেবর পূজা হয়, তাও যায় এই াম থেকই। িববিত ওিড়িশনৃতিশী কলুচরণ মহাপাের বসতবািড়
এই রঘুরাজপুরােমই। তেব
রণােবেণর অভােব বািড়িটর ভায় দশা।
২০০০সােলIndian National Trust for Art & Cultural Heritage (INTACH) রঘুরাজপুরামিটেক 'হিরেটজ াফটস িভেলজ'http://amaderchhuti.com/mag29/chhutir_adda.php
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এর তকমা দ ন। িশীেদ র উপযু িশণ দওয়া
হয় যােত পযটকেদরসামেন তাঁেদরলাকিশেক
সিঠকভােব তুেল ধরেত পােরন। ফেল আপিন
িশব
িকনুন আর নাই িকনুন, এখােন েতক
িশীই তাঁর িশকম অত আহ ও ধেযর সে
দখােত চান।আর বড়ােনারমরসুেমদিশ িবেদিশ
পযটকেদরসমাগেমযন হিশের হাট বেস এই
িশােম। আিমও ওঁেদরকাছ থেক একিটপটিচ
িকনলাম।ওটা হােত িনেয় মেন মেন ভাবলামরাত
পাহােলই তা আিম পৗঁেছ যাব আমার শহের।
আমার ঘেরর মতই আবার এই অখাত ােম র
িশকম সাত সাগর আর তেরা নদী পিরেয়
িভনেদেশরক ান াসাদ িকংবাঅািলকােতওশাভা
পােব!
তেবঅ িসজনেলােত যখন পযটকরাকম আেসন
তখন ওঁেদর িবিবাটাও কেম যায়। সই সময়
িশীরা িবিভ মলায় অংশহণ কেরন।কউ কউ
চাষবাস কেরও সংসার চালান। িশের কদের
িশীর খািত। িশীেদর এই াম ঘুের, মািটর
কাছাকািছ থাকা সহজ সরল মানুষেলার সে কথা বেল, তাঁেদর অপূব সব িশকম দেখ আিম অিভভূত!
একরাশভাললাগারমুহূতবুেকিনেয়যখনপুরীরউেেশ বিরেয় পড়লাম
তখনপড় িবেকেলরনরমসানািল আেলাঢউ খেল যাে ামিটর ওপর।

মিলা চবতীর পশা িশকতা। সংসার ও কমেের বতা থেক বাের বাের বাইের টেন িনেয় যায় তাঁর গভীর
কৃিতেম! কৃিতর সে ঘিন মুহূতেলােক কােমরাবী করেত ভালবােসন।কখনওকখনওমানব-সৃিও ভাললাগায়
ভিরেয় তােল মন! আর অবসেরর এই ভােলালাগা-ভালবাসারাই তাঁর লখােলিখেত অিেজন জাগায়।
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