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   আমাদের ছুটি – ৩০শ সংখ্যা 

 

 

 

 

 

~  ৮ম বর্ষ ৪র্ষ সংখ্যা - মাঘ ১৪২৫ ~  

 

ঘিরীব্লসম ঘেটিভাদ র তখ্িও ঘবশ িদ ়েিটেি বাটি - পর্ঘাি ঘছদ ়ে ঘর্দছ হা িা ঘর্া াপী রদের ঘিরীেদু । িদভম্বদরর ঝিঝদি 

আবহাও ়ো আর েটৃিিন্দি ঘসৌন্দদ ষ আমাদের মগু্ধ িদরটছ  টশ ং। ঘমঘও ঘ  িত সুন্দর হদত পাদর!  
 

ঘিটি টমটিরদের টভদ ়ে অবশয অটমত- াবদযযর ঘেখ্া ঘপ াম িা। আর মদি হ  এিাদ  হদ  তাদের ঘেখ্া হত র্াট ়ের ধাক্কা ়ে ি ়ে, 

টশ ং-এর টবখ্যাত জ্যাদম আিদি। িী আর িটর মদির দুঃদখ্ রটব ঠািুদরর বাট ়েদত ঘর্ াম। ঘেটখ্ ঘসটেি ঘসও বন্ধ। টশ ং-এর এই 

এি মশুটি । ঘরাজ্ সাইি টসট ়েং-এর ঘিািও িা ঘিািও জ্া ়ের্া বন্ধ র্াদি - এিটেদি ঘ  সব ঘেদখ্ ঘিদব ওটি হদে িা। তাই ি'টেি 

টশ ং-ঘিরাপুটি ঘদুর ঘদুর ঘবশ িদ ়েিিা ঝরিা ঘেখ্ াম, টমউটজ্ ়োম ঘেখ্ াম,  াওটি িেীর স্বে জ্দ  ঘিৌিাটবহার হ  ওপার 

বাং ার সীমািা ়ে, িমৎিার দদিা গুহা ঘেখ্ াম, আর ঘেখ্ াম ঘমদঘর পদর ঘমঘ। তাও বাটি রদ ়ে ঘর্  টজ্প াইি অযা দভঞ্চার। 

 

দটেি ঘদুর, ঘশর্দমর্ তৃতী ়ে টেদি রটবঠািুদরর বাট ়ে ঘখ্া া পাও ়ো ঘর্ । টিন্তু এিটিমাত্র ঘদর ছা ়ো পুদরাদিা টজ্টিসপত্র টিছইু ঘিই, 

এিি ু হতাশই হ াম। িাট ম্পং, মংপু-র পদর টশ ং-এ রটবঠািুদরর ঘেখ্া ঘপ াম টি? ভাবদত ভাবদত টেরটছ াম। মদির মদধয 

গুিগুু্ি িরটছ  ঢদুিই ঘদরর  ািহাদত ঘেও ়োদ  িাোদিা 'ঘশদর্র িটবতা'-র  াইিগুদ া - 'মদি হ ়ে অজ্স্র মতুৃযদর পার হদ ়ে 

আটস াম আটজ্ িবপ্রভাদতর টশখ্রি ূ়ো ়ে...।' িপুিাপ িদ ়েিিা ঘিরীে ু ঝদর প ়ে  র্াদ ়ে-মার্া ়ে। 

 - েম ়েন্তী োশগুপ্ত 

এই সংখ্যা ়ে - 

 

"তখ্ি রাত সাদ ়ে িারিা। সমস্ত ির্র টিস্তব্ধ, সরু্পু্ত, পর্ 

জ্িশূিয, আমরা  যাম্প ঘেদ  রওিা হ’ াম। আমরা হাও ়ো 

পুদ  এদস ঘেখ  াম পু  ঘখ্া া। িাদজ্ই আমাদের এখ্াদি 

প্রা ়ে টমটিি পদির োাঁ ়োদত হ' ।" 

- শ্রী অদশাি মদুখ্াপাধযাদ ়ের ঘ খ্িীদত "সাইদিদ  িাশ্মীর 

ও আ ষযাবিষ" 

~  আরটশির্র ~  

ইটতহাদসর পার্রা – সা ়েি ভট্টািা ষ 
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ইছামতীর তীদর – ঘজ্যাটত প্রিাশ ঘঘার্ 

 

 

~  সব ঘপদ ়েটছর ঘেশ ~  

ি দত ি দত ঘর্াদ ়েিা  া  
– অটভদর্ি মাটরি 

 

 

 

ভূস্বর্ষ টিন্নদর – সেুীপ্ত ঘঘার্ 

 

রাজ্ িাটহটি (দশর্ পবষ) – তপি পা  

 

 

 

~  ভুবি াো ~  

 

ইদ ়েদ াদিাি পাদিষ – িা ীপে মজু্মোর 
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শ্রী ঙ্কা ়ে টেিিদ ়েি – অরীন্দ্র ঘে 

 

 

 

~  ঘশর্ পাতা ~  

 

 

টবিসদর এি টবদি  – অটরন্দম পাত্র 

অজ্ন্তা-ইদ ারা ছুাঁদ ়ে আসা – প াশ পান্ডা 
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�বড়ােনার মতই বইপড়ার আদতও বাঙািলর �চনা সখ – তা ছাপা �হাক বা ই-বুক। পুেরােনা এই

�মণ কািহিন�িলর ন�ালিজয়া তােত এেন �দয় একটা অন�রকম আেমজ। আজেকর �মণি�য়

বাঙািল �লখক-পাঠেকরা অেনেকই শতা�ী�াচীন �সইসব �লখা�িল পড়ার সুেযাগ পানিন। পুেরােনা

পি�কার পাতা �থেক অথবা পুেরােনা বইেয়র িনব�ািচত িকছু অংশ তাই পুনঃ�কািশত হে� 'আমােদর

ছুিট'-র পাঠকেদর জন�।

 

['সাইেকেল কা�ীর ও আয��াব��' –এই �মণকািহিনিট ধারাবািহকভােব �বেরাত �বাসী

পি�কায় ১৯২৬ �ী�াে�। �লখক �ী অেশাক মুেখাপাধ�ায় িবেশষ পিরিচত �কানও নাম নন। আজেকর ই�ারেনট-��ল ম�াপ-ই�টা�াম-

�ফসবুক লাইভ যুেগর ত�ণ-ত�ণীেদর জন� এখােন রইল �ায় একেশা বছর আেগর কেয়কজন অ�াডেভ�ারি�য় বাঙািল ত�েণর �মণকথা।]

 

সাইেকেল কা�ীর ও আয��াব� �

�ী অেশাক মুেখাপাধ�ায়

 

আেয়াজন 

(কিলকাতা হইেত কু� িট) 

 

১

তািরখটা িঠক মেন �নই, জুলাই মােসর একটা স��ায় কেয়ক ব�ু িমেল আমােদর �ােব (Gay Wheelers Club) ব'�স এবার পূজায় �কাথায়

যাওয়া যােব তারই আেলাচনা হি�ল। �সিদন বৃি�টা �যমন এেলােমেলা ভােব পড়্ িছল, �সইরকম আমােদর গ�ব� স�ে� জ�নাক�নাটাও �কােনা

একটা ি�র িস�াে� উপি�ত হ'�ত পা� িছল না। অেনক আেলাচনার পর �পেশায়ার যাওয়াই যখন কতকটা িঠক হ'�য় এল তখন আন� ব� েল,

"আকষ�ণিবহীন �পেশায়ার অেপ�া ভূ�গ� কা�ীর যাওয়াই িক আন�দায়ক ও একটু �বশী adventurous ব'�ল মেন হয় না?" কথাটা সকেলরই মেন

লা� ল। কা�ীর পৃিথবীর মেধ� একিট �দ� বার মেতা জায়গা। আর সাইেকেল যাওয়া �ঃসাহিসকতা ও নূতনে�র িবষয় ব'�লই �বাধ হয় আর �কান

�িতবাদ উ� ল না। কা�ীর যাওয়া যখন ি�র হ'ল তখন �কউ �কউ এটা 'আগােগাড়া সাইেকল �মণ' �হা�  এই ই�া �কাশ করায় অেনক তেক�র পর

�শেষ আমােদর ��া�াম দাঁড়াল - Calcutta to Srinagar and Back Via Nagpur অথ�াৎ 'কিলকাতা হইেত �ীনগর ও �ীনগর হইেত

নাগপুর হইয়া কিলকাতা �ত�াব��ন।'  

 

ম�ােপ �দখা �গল, এই �মণিট ৪০০০ মাইেলর বর� িকছু �বশীই হেব আর সময়ও �নহাৎ কম লাে� না। �সইজন� �কবল চার জেনর অিতির�

উৎসােহর জন� আমােদরই যাওয়া িঠক হ'ল। ��া�ামটা �শষ করা ও যােত এই �মণিট �বশ সুচা��েপ স�� হয় �সই উে�েশ� আমােদর �েত�কেক

িন�িলিখত এক-একিট কােজর ভার �দওয়া হ'ল -  

 

১। অেশাক মুেখাপাধ�ায় - General Manager, অথ�াৎ যােত সম� কাজ সুচা��েপ স�� হয় তার জন� দায়ী। 

২। আন� মুেখাপাধ�ায় - Engineer, অথ�াৎ সাইেকল �মরামত ও সাইেকল স��ীয় সব রকম কােজর জন� দায়ী। 

৩। িনর� মজুমদার - Quarter Master, অথ�াৎ খাওয়া দাওয়ার বে�াব� ও ঐ স��ীয় সব রকম কােজর জন� দায়ী। 

৪। মণী� �ঘাষ - Log keeper, অথ�াৎ �দিনক সব রকম ঘটনা, রা�া ও দূর� �ভৃিতর িহসাব রাখবার জন� দায়ী। 

 

২২�শ �সে��র আমােদর যাওয়ার িদন িঠক করা �গল। যাওয়ার কেয়ক িদন আেগ আমােদর সাইেকল চারখানা আগােগাড়া �মরামত করা হ'ল।

সাইেকেল �বশী িজিনস �নওয়া অস�ব ব'�ল আমরা িনতা� দরকারী িজিনস িভ� আর িকছুই িনলাম না। তােত আমােদর �েত�েকর সর�াম এই দাঁড়াল

- ১িট ক�ল, ১িট লুি�, ১িট খািক সাট�, ১িট �তায়ােল, ১িট এনােমল কাপ। এছাড়া সাইেকেলর 'টায়ার' ব�তীত যাবতীয় সর�াম, �েয়াজনীয় ঔষধপ�ািদ

ও shaving set (�ুর ইত�ািদ) সকেল ভাগ ক'�র �নওয়া হ'ল। এইসব সর�াম সেমত �েত�ক সাইেকেলর ওজন �দখা �গল ৫৪ পাউ�। 

আমােদর সাইেকল চারিটর মেধ� ১িট Imperial Triumph, ১িট Albion ও ২িট Standard । আমরা Dunlop, Moseley,

Burgounan ও Richmond টায়ার ব�বহার কেরিছলাম। তখন �বজায় গরম ও সাইেকল িনেয় যাওয়া িবেশষ ক�কর ব'�ল জ�ুেত গরম কাপড়-

�চাপড় পাঠাবার ব�ব�া করা হ'ল। আমােদর যাওয়ার �পাষাক হ'ল - খাকী সট�, সাট�, �কাট, হ�াট, �মাজা ও 'সু'।  

 

যা�া ক� বার কেয়ক িদন পূে�� আমরা কিলকাতার �ময়র ও �ানীয় একজন M.L.C. ও �'একজন নামজাদা �লােকর িচিঠ (introductory letter)
�যাগাড় ক'�র িনলাম। বলা বা�ল�, এ�িল পুিলেশর অনাবশ�ক অনুসি�ৎসা ও সহানুভূিতর (?) হাত �থেক কতকটা র�া কের। �� লাম, পুিলশ

কিমশনােরর এই�প একখািন িচিঠ সে� থা� েল পুিলেশর হা�াম �থেক িন�ৃিত পাওয়া যায়। �সইজন� আমরা তাঁর সে� �দখা ক'�র জা� লাম �য তাঁরা

'�খাজ খার' না ক'�র কাউেক �কান রকম িচিঠপ� �দন না। �খাঁজ �নওয়ার জন� আমােদর িঠকানা �রেখ িদেলন - িক� আজ পয��� তাঁেদর 'সুপািরস-প�'

পাওয়ার �সৗভাগ� হয়িন। এইজন�ই আমােদর যাওয়ার িদন �পিছেয় িদেত হ'�য়িছল। 

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ��কায়  আপন
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নানা �কােরর িব�প ও উৎক�ার মধ�

িদেয় যাওয়ার িদন �মশঃ এিগেয় এল।

এখন এইখান �থেক আমােদর �দিনক-

িলিপ আর� করা যা�।

কা�ীর-অিভমুেখ

২২�শ �সে��র, ম�লবার - এই

ঘটনাব�ল �মেণর এক অধ�ােয়র আজ

�থম িদন। আমােদর আ�ীয়�জন ও

ব�ুবা�েবর িবদায় িদেত সমেবত হ'�লন।

বেয়ােজ�ে�রা যা�ার সময় কল�াণ

কামনা ক� েলন - ব�ুরা 'all
success' ব'�ল িবদায় িদেলন। তখন

রাত সােড় চারটা। সম� নগর িন��,

সুষু�, পথ জনশূন�, আমরা ল�া� ��েল

রওনা হ'লাম। আমরা হাওড়া পুেল এেস

�দ� লাম পুল �খালা। কােজই আমােদর

এখােন �ায় িমিনট পেনর দাঁড়ােত হ'ল।

পের হাওড়া ��শনেক বাঁ িদেক �ফেল

�মশঃ আমরা �া��া� �রােড পড়্ লাম।

তখনও �বশ অ�কার, িক� রা�ার আেলা

িনিবেয় �দওয়ায় আমােদর একটু অসুিবধা

হ'�ত লা� ল। �ভারেবলা িললুয়ায় এেস

ল�া� িনিভেয় িদলাম। রা�া খারাপ হ'�ত আর� হ'ল। পাঁচ মাইল-��ােনর কােছ �দখা �গল িমটার আ� গা হ'�য় যাওয়ায় সের �গেছ -তােত িকছু ওেঠ িন।

�নেম িমটার িঠক ক'�র আমরা সাইেকেল উ� লাম। 

 

সূেয�াদয় হ'�য়েছ। বািলেত গ�ােক ডান িদেক �রেখ উ�রপাড়া; �কা�গেরর িভতর িদেয় চেলিছ। �'পােশ িমেলর মাঝখান িদেয় রা�া চেলেছ। গাড়ী �ঘাড়া

ও �লাকজেনর িভড়ও কম নয়। কলকাতার আঁচ এখনও এেকবাের যায় িন। মােঝ মােঝ �রেলর লাইেনর �গট ব� থাকায় আমােদর না� েত হি�ল।

�মশঃ রা�ার পােশ গাছপালা সু� হ'ল। সবুজ শাখা-প�সমা�� বাগােনর িভতর িদেয় বাড়ী�িল িপছেন �রেখ আমরা ব�াে�েলর কােছ এেস পড়্ লাম।

�খর �রােদ তৃ�া�� হ'�য় চা খাওয়ার জন� মাইল খােনক কাঁচা রা�া িদেয় ব�াে�ল ��শেন �গলাম। 

 

রওনা হেত �বলা নটা হ'�য় �গল। আবার ��া��া� �রাড ধ'�র চ� লাম। রা�া অেপ�াকৃত ভাল িক� �রােদর �তেজ আমােদর িবেশষ ক� হি�ল। মগরা

ছাড়ােত �ায় বারটা বা� ল। জল খাওয়ার জেন� আমােদর �ায়ই এখােন �সখােন না� েত হি�ল। এবার অ�সর হওয়া কিঠন হ'�য় উ� ল। রা�ার ধাের

একটা বড় আম গােছর ছায়ায় আমরা িব�াম ক� েত না� লাম। আেশপােশর কুঁেড় �থেক কেয়কিট চাষী সপিরবাের আমােদর িঘের দাঁড়াল। এখনও মেন

পেড় তােদর �দওয়া জল আমরা কত তৃি�র সে� �খেয়িছলাম। িমিনট পেনর িব�ােমর পর আবার রওনা হ'লাম। এবার রা�া �মশঃ �বশ ভাল হ'�ত

আর� হ'ল। �বলা একটার পর আমরা �বঁিচেত ম�থ কুমার মহাশেয়র �গালাবাড়ীেত খাওয়া দাওয়ার জন� উপি�ত হ'লাম। এখােন আেগই খবর �দওয়া

িছল। 

 

�বলা চারটার সময় চা খাওয়ার পর আমরা রওনা হ'লাম। সবুজ ��ে�র িভতর িদেয় আম কাঁঠাল গােছর ছায়ায় ঢাকা লাল রা�ািট এঁেক �বঁেক ব��মােনর

িদেক চ'�ল �গেছ। সূেয��র �তজ কেম আসােত আমােদর ক� অেনক কেম �গল। এত�েণ সম� িদেনর �াি� লাঘব হ'ল। বাংলা মােয়র ি��-শ�ামল

ছিবখািন আমােদর মেনর মেধ� একিট রঙীন �রখা �টেন িদেল। ব�ু অেশাক উ�িসত হ'�য় গান �গেয় উ�ল। 

 

িক� �বশী�ণ এ উ�াস রইল না। িকছু আেগকার �ছা� �মঘখািন একটু একটু ক'�র সম� আকাশ �ছেয় �ফেলেছ। চারিদক অ�কার; ঝড় সু� হ'ল। বৃি�

আস� �দেখ গান থািমেয় আমরা �জাের �যেত লা� লাম। বড় বড় বৃি�র �ফাঁটা টুিপর পাশ িদেয় মুেখ পড়েত লা� ল। আকােশর এই রকম অব�ার জন�

ব��মান �পৗঁছানর আশা ত�াগ ক'�র দূের ��শন �দেখ �সখােন আ�য় িনেত উপি�ত হ'�য় �দখলাম শি�গড় ��শন। আমােদর �সখােন �পৗঁছানর সে� সে�

খুব �জাের বৃি� আর� হ'ল। রাত কাটাবার জন� �'খানা �ব� দখল ক'�র ক�ল �পেত িবছানা �পেত �ফ� লাম। চার পােশ সাইেকেলর উপর আমােদর

িভজা �পাষাক রাখা হ'ল। রাত ন'টার পর বৃি� থা� েল িনর�েক খাওয়ার �যাগােড়র জন� পাঠান হ'ল, �বশী রাত হওয়ায় �দাকান ব� হ'�য় �গেছ। িকছু

পাওয়া �গল না। হ�াভারস�াক �থেক নাসপািত িনেয়, আর িচিনর সরবত �তরী ক'�র �স-িদেনর মেতা খাওয়া �শষ ক'�র �ফ� লাম। 

 

ডােয়রী �লখার পর মশা ও ছারেপাকার অনু�েহ বৃথা ঘুেমর �চ�া ক'�র বাইের �খালা ��াটফরেম এেস দাঁড়ালাম। িছ� �মেঘর ফাঁক �থেক প�মীর চাঁেদর

�ীণ �জ�াৎ�া গােছর �ভজা পাতার উপর প'�ড় প�ীমােয়র আর এক �ী �দখােল। ঠা�া হাওয়া িদি�ল। �কাটটােক গােয় �টেন িদেয় ��াটফরেম পায়চাির

ক'�র আমরা �কােনারকেম রাত কািটেয় িদলাম। আজ �মাট ৬৫ মাইল আসা হ'ল।

২

২৩ �শ �সে��র বুধবার - তখন আেলা-আঁধােরর িমলন-মুহূ��। সেদ�াজাত িশ�-অ�েণর রি�ম আভা পৃিথবীর �কােল এেস �পৗঁছয় িন। আমরা ��ত

হ'�য় রা�ায় এেস দাঁড়ালাম। লাল রা�ার �'পােশর িশিশের �ভজা সবুজ ঘােসর �রখা �যন রা�ািটর সে� পা�া িদেয় আমােদর সে� চ� েত সু� ক� ল।

কালেকর রােতর �াি� আজ �ভােরর হাওয়ায় �যন �কাথায় চ'�ল �গল। �মশঃ আেশ পােশর, গােছ-ঢাকা িবহ�-নীেড়র মেতা ি�� ও শাি�পূণ� �াম�িল

�ফেল �রেখ আমরা ব��মােনর কােছ এেস পড়্ লাম। এখােন �সখােন বাগােনর �দয়ােল �কাথাও বা গােছর গােয় 'িডঃ ��', '�গেলর পাঁচন' �ভৃিতর

িব�াপন �দখা �যেত লা� ল। ধূমপানরত বৃে�রা একবার আমােদর িদেক আ�হশূন�-দৃি� িনে�প ক'�র আবার িনজ-িনজ কােজ গভীর মনঃসংেযাগ ক� েত

লাগেলন। একটা �ছাট পুল পার হ'�য় আমরা কা��ন �গেটর মেধ� িদেয় ব��মান সহের �েবশ ক� লাম। এক ব�ুর বাড়ীেত উপি�ত হ'�য় তােক যেথ�

িবি�ত ক'�র তুেলিছলাম। এত �ভাের এ�প অিভনব �বেশ হঠাৎ আমােদর আিবভ�ােবর কারেণর উ�ের �ধু 'Surprise' ছাড়া আর �কান উে�শ� নাই

বুিঝেয় একখানা �বে� বেস পড়্ লাম, ি�েদটা তখন �বশ রীিতমতভােবই অি�র ক'�র তুেলেছ। এখােন চা ও �মাটা �গােছর জল-�যােগর পর, গত রাে�র

জাগরেণর অবসাদেহতু আজ আর অ�সর হওয়া স�ে� মতৈ�ধ হ'ল, তখন পেকট �থেক একটা টাকা �বর ক'�র তার সাহােয� ভাগ�-পরী�া ক'�র �দখা

�গল। আজ এখােন থাকার দেলরই িজৎ হ'�য়েছ। সুতরাং কােছই িনর�র মামা �ীযু� অতুলচ� �ঘাষ মহাশেয়র বাড়ী থাকায় �সখােন িগেয় ওঠা �গল। 

 

��তর আহার ও রীিতমত িব�ােমর পর সাইেকল পির�ার ক'�র স��ার আেগ সহর �দ� েত বার হ'লাম। সহর �দেখ আমরা ��শেনর িদেক চ� লাম।

এখােন নূতন electric installation সু� হ'�য়েছ �দখা �গল। ��শেন িনর� িচিঠ িলেখ আসানেসােল আমােদর থাকার বে�াব� ক'�র তার িনেজর



ক��ব� �শষ ক� েল। সকেলর �কৗতুহল-দৃি� এিড়েয়

ও উপযু��পির �ে�র যথা স�ব উ�র িদেয় বাড়ী

িফ� েত রাত ন'টা হ'ল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা

গত রাে�র রাি�জাগরেণর অবসাদটুকু পুিষেয়

�নওয়ার জেন� িবনা বাক�ব�েয় �েয় পড়্ লাম। আজ

৮ মাইল এলাম। কলকাতা �থেক �মাট ৭৩ মাইল

আসা হ'ল। 

 

২৪ �শ �সে��র বৃহ�িতবার - রওনা হেত ৫টা

বাজল। ��শেনর পাশ িদেয় ��া�-�া� �রাড ধ'�র

আসানেসােলর উে�েশ� অ�সর হ'লাম। ফস�া হ'�য়

এল; রা�ািটর বাঁিদেক ধান ��েতর ওপাের দূের

কত�িল সাদা মি�েরর চূড়া �দখা �গল। খািনক দূর

যাওয়ার পর অেশােকর সাইেকেলর ি� �ইল একটু

�গালমাল সু� ক� েল। বাহেনর ডা�ার আন�র

তখন ডাক পড়্ ল। িমিনট দেশক ক� রেতর পর

�সটােক িঠক ক'�র আবার চ� লাম। চ� চেন �রােদ

�ত�া �পেত গলিস থানায় �নেম জল �খলাম।

থানায় �'একটী কেন�বল ছাড়া আর �কউ �নই।

িজ�াসা ক'�র জানা �গল ই� ে��ার-বাবুরা

সদলবেল �বলিজয়ােমর রাজদ�িতর �িত স�ান

�দশ�েনর জন� লাইেনর ধাের সারব�ী হ'�য়

পাহারা িদেত �গেছন। পর পর বারখািন ওভারল�া�

�মাটর ধূেলা উিড়েয় আমােদর পাশ িদেয় �বিরেয়

�গল। ধূেলায় সম� শরীর ভ'�র �গল - এটা ভারী

িবরি�কর। �ক জা� ত তখন এই অসুিবধাটুকু

অ�িব�র �রাজই �ভাগ ক� েত হেব। 

 

রা�ার রং �গিরমািটর মেতা লাল হ'�ত সু�

হ'�য়েছ। �রেলর লাইনিট �মশঃ স'�র আ� েত

আ� েত একবাের রা�া িডিঙেয় পােশ পােশ চ� ল।

বাঁ িদেক পানাগড় ��শন। দূের ডান িদেক কাঁসর

ঘ�ার বাজনা �েন আজ �য স�মী পূজা, মেন পেড়

�গল। �বলা �ায় সােড় ন'টা। পূজাবাড়ীেত এ

�বলার মেতা আিতথ� �হণ করা সকেলর ই�া

হওয়ােত আমরা একটা কাঁচা রা�া ধ'�র �ায়

মাইলখােনক যাওয়ার পর কাঁকসা �ােমর মেধ�

পূজাবাড়ীেত �পৗঁছলাম। এ রকম নূতন ধরেণর

অিতিথেদর অভ�থ�না ক� বার জন� বাড়ীর ক��ারা

�মােটই ��ত িছেলন না। এত ক� �ীকার ক'�র

আমােদর �দশ �মেণ যাওয়ার অথ�, যখন তােদর

যথাসাধ� �চ�া ক'�রও �বাঝােত না �পের একটু

অ��ত হ'�য় পেড়িছ, বাড়ীর �ছেলরা তখন �বিরেয়

এেস আমােদর এই স�টাপ� অব�া �থেক উ�ার

ক� েলন। তাঁরা আমােদর �পাষাক ও সাইেকেলর

সর�াম �দেখই সম� বুঝেত �পেরিছেলন ও

বাইেরর একখানা ঘের আমােদর িব�ােমর ব�ব�া

ক'�র িদেলন। আমরা �পাষাক �ছেড় লুি� প'�র চান

ক� বার বে�াব� ক� েত লাগলাম। ক��ারা এেকই

আমােদর সি�� দৃি�েত �দখিছেলন তার ওপর

যখন লুি� প'�র আমরা পুকুের চান ক� েত �গলাম,

তখন বৃ� পু�ত মশােয়র সঘন দৃি�পাত জািনেয় িদল �য আমােদর এ�প ���-আচরণ িতিন বরদা� ক� েত পা� েছন না। িক� আমরা তােত নাচার।

পের �স িদন রা�ায় আমােদর অেনক ক� �পেত হেয়িছল। তখন বলাবিল কেরিছলাম বৃ� �া�েণর অিভশােপর ফল না িক!  

 

�বলা িতনটার পর �রােদর ঝাঁঝ ক� েল আমরা �ব�লাম। বাঁ িদেক দূের অ�� পাহাড় �দখা �গল। অেবলায় খাওয়ার জন� বড় আলস� �বাধ হ'�ত

লা� ল। ম�র গিতেত চেলিছ, সা� েন �থেক একটা গ�র গাড়ী এেস আমােদর পােশ উপি�ত হ'ল। গ� �'িটর রকম �দেখ �বাঝা �গল তারা আমােদর

মানুষ ছাড়া, অন� �কান জীব ঠাউেরেছ। িতন জন পর-পর পাশ কািটেয় চ'�ল যাওয়ার পর গ� �িট ভয় �পেয় হঠাৎ এেকবাের ঘুের মােঠ �নেম পড়্ ল,

আর �সই সে� আন�র সাইেকেলর সা� েনর চাকা গ�র গাড়ীর িপছেনর সে� ধা�া �লেগ এমন �বঁেক �গল �য সাইেকল এেকবাের অচল হ'�য় পড়ল।

তখন �বলা পাঁচটা - আসানেসাল আটাশ মাইল দূের - এ�প �ঘ�টনার জন� ��ত িছলাম না। সাইেকেলর িরেমর এরকম অব�া �দেখ ভারী মুি�েল

পড়লাম। কারণ এ-�ক �মরামত ক� েত �য সর�ােমর দরকার তা সাইেকেল ব'�য় আনা স�বপর নয়, কােজই আমােদর সে� তা িছল না। যাই �হাক

�কান উপায় না �দেখ আমরা িবনা সর�ােম যতদূর স�ব �মরামেতর �চ�া ক'�র অকৃতকায�� হ'�য় যখন ��েণ সাইেকলখািনেক পাঠাবার জন� ��শেনর

�খাঁেজ কােছর এক �ােম যাওয়ার আেয়াজন ক� িছ, তখন হঠাৎ ব��মােনর িদক �থেক একখানা �মাটর লরী আ� েছ �দ� েত �পলাম। কােছ এেল তােক

ইসারা ক'�র থামান �গল। গািড়খািন নূতন। কলকাতা �থেক িকেন �মাটর সািভ�েসর জন� বরাবর পা�ােব িনেয় যাে�। আমােদর িনেজর অব�া বুিঝেয়

তােদর সে� একটা রফা ক'�র, সাইেকল �� আন�েক ঐ লরীেত আসানেসােল পাঠানর ব�ব�া করা �গল। 

 

যখন িতন জেন সব হ�া�াম িমিটেয় সাইেকেল উ� লাম তখন স��া হয় হয়। মাইল �ই আসার পর যখন �গ�াপুেরর জ�েল ঢু� লাম তখন �বশ অ�কার

হ'�য় �গেছ। আেলা �া� েত হ'ল। রা�ািট হটাৎ ঢালু হ'�য় জ�েলর িভতর িদেয় চেলেছ। �'পােশ বড় বড় গাছ �দেত�র মেতা মাথা তুেল দাঁিড়েয় আেছ।

সম� িন��, �কবল সাইেকেলর �সাঁ �সাঁ শ� �যন এই িন��তায় আরও �বেড় উ� ল। অন�মন� হ'�য় ঢালু রা�ায় পর পর িতন জন চেলিছ, কত�ণ তা

মেন �নই। চমক ভা� ল যখন �দিখ আমরা পর�েরর ঘােড়র উপর। ধূেলা �ঝেড় উেঠ �দিখ সাইেকল িতনখািন িতন জায়গায় প'�ড় ঘু� েছ। হঠাৎ এ

িবপি�র কারণ আর িকছু নয়, রা�া �মরামত হওয়ার দ�ণ বড় বড় গােছর �ঁিড় ও ডাল-পালা-�ফলা ব� রা�ার ওপের সাইেকল ক'�র যাবার আমােদর



অন�ায় �চ�া! পের আরও অেনক জায়গায় �দেখিছলাম P.W.D, No Throughfare এর �নািটশ এমিন ক'�রই �দয়। 

 

জ�ল পার হওয়ার সে�-সে� রা�া খারাপ ও উঁচু নীচু হেত সু� হ'ল। �'পােশ অ�কার ঢাকা মােঠ এখােন �সখােন কয়লা-�ূেপর আ�েনর অ��

আেলায় কুলীরা জটলা ক� েছ। �থেক �থেক তােদর মাদেলর বাজনা �শানা যাে�। বু� েত পা� লাম আমরা কয়লা খিনর �দেশ এেস পেড়িছ। �মশঃ

চাঁেদর �ীণ আেলা �দখা িদল। অ�াল ছািড়েয় রাণীগে� চা �খেয় �নওয়া যােব মেন ক� লা�  িক� রা�া �থেক ��শন পাঁচ ছ' মাইল দূর �েন এেকবাের

আসানেসােলর িদেক পািড় িদলাম। আসানেসােলর কেয়ক মাইল দূর �থেক Colliery (�কািলয়ািরর) সােহবেদর �মাটেরর �চাখ-ঝ� সান আেলা

আমােদর ব�িতব�� ক'�র তু� েল। অেশােকর সাইেকেলর ি� �ইল আবার �গালমাল সু� ক� েল। �বাঝা �গল আসানেসােল রীিতমত সং�ার না ক� েল

এর �ারা আর কাজ চ� েব না। কাঁকসা �থেক �বিরেয় অবিধ একটা না হা�াম �লেগই রেয়েচ। িমউিনিসপ�ািলিট ও ��শেনর আেলা �দ� েত �দ� েত,

আমরা িপচ �দওয়া রা�া িদেয় সহেরর মেধ� এেস পড়লাম। তখন রাত দশটা। রা�ার ওপের এক সাইেকেলর �দাকােন আন�েক �দেখ আমরা �নেম

পড়্ লাম। সাইেকল �মরামত আর� হ'�য় �গেছ �দেখ ব��মােনর বে�াব�-অনুযায়ী িনর�র আ�ীয় �ীযু� অতুলকৃ� বসুর বাড়ীেত আ�য় িনলাম। সম�

িদন হায়রােনর পর কেয়ক �পয়ালা চা অমৃেতর মেতা মেন হ'ল। 

 

আজ ৬৬ মাইল আসা �গেছ। কলকাতা �থেক �মাট ১৩৯ মাইল আসা হ'ল। 

 

২৫�শ �সে��র ��বার - সকােল উেঠ চা �খেত ন'টা বা� ল। িম�ীেক তাড়া �দবার জন� সকেল তার �দাকােন উপি�ত হ'লাম। এেস �� লাম সামেনর

ফক�িট (Fork) আর না বদল ক� েল চ� েব না। কাল রাে� �দ� েত পাই িন, আজ �দেখ বুঝেত পা� লাম িম�ীর কথাই িঠক। গাড়ীিটর Fork (ফক�) ও

একখানা mud guard (মা�  গাড�) বদল আর Rim (ির� ) �মরামত করা হ'ল। বলা বা�ল� এখােন এ সেবর দাম ক'লকাতার ি��ণ। 

 

এইসব হ�া�াম িমিটেয় িফ� েত �ায় বারটা বা� ল। খাওয়া-দাওয়ার পর �ব�েত �বলা সােড় িতনটা হ'ল। সহেরর �ভতর িদেয় আমরা চেলিছ। বাঁিদেক

সাির সাির �দাকান ও ডান িদেক বরাবর �রলওেয় ক��চারীেদর পির�ার-পির�� �কায়াট�ার ছািড়েয় আমরা িব, এন, আর পুেলর ওপর উ� লাম; নীেচ

িদেয় লাইনিট আ�ার িদেক চ'�ল �গেছ। বাংলার দৃশ� এখােন এেকবাের ব� েল �গল। দূের �ছাট পাহাড় আর তােদর পােয়র নীেচ ধােন-ভরা সবুজ ��ত।

ঘােস �মাড়া উঁচু নীচু মােঠর ওপর িদেয় লাইনিট �মশঃ অদৃশ� হ'�য় যাে�। রা�ািটও সে�-সে� �ঢউেয়র মেতা একবার উঁচু একবার নীচু হ'�য় চ� ল।

এরকম রা�ায় সাইেকল চালান ভারী ক�কর। ওপের ওঠবার সময় সাইেকল সবেচেয় উঁচু জায়গাটীর কাছ পয��� এেস এেকবাের �থেম পেড়। না� বার

সময় অবশ� খুব আরাম িক� লাভ �লাকসান খিতেয় �দখেল �লাকসােনর ভাগই �বশী। সীতারামপুেরর কােছ িনয়ামতপুের এেস জল খাওয়ার জন�

না� েত হ'ল। এেক এ রকম রা�া তার ওপর �রােদর �ঠলায় �াণ অি�র। �বলা সােড় পাঁচটার সময় আকােশ �মঘ জ� েত সু� ক� ল। কুলিটর কােছ যখন

এলাম �মেঘ আকাশ �ছেয় �ফেলেছ - ঠা�া বাতাসও বইেছ। বড় সুিবধা �বাধ হ'ল না। আমােদর বরাকর �পৗছানর কথা িছল। �স ��া�াম ব� েল কু� টীেত

রাত কাটাবার বে�াব� করা হ'ল। রা�ার উপের ডানিদেক কুলটী কারখানার (Kulti Iron Works) সােহবেদর লাইন বি� বা�েলা। এখানকার

�মিডক�াল অিফসার ডা�ার রােয়র নাম আমরা আেগই �েনিছলাম। ইিন �খলা-ধূলার িবেশষ উৎসাহী ও টুির�েদর উপর এঁর িবেশষ সহানুভূিত আেছ।

এঁর বা�েলা খুঁেজ �পেত িবেশষ অসুিবধা হেলা না। আমােদর �দেখ খুব খুসী হেলন। পাঁচ িমিনেটর মেধ� আমােদর থা� বার বে�াব� হ'�য় �গল। 

 

আজ মহা�মী। এখানকার বা�ালী ভ�েলােকর �িত বৎসর �েগ�াৎসব কেরন। সহরিট খুব �ছাট জায়গা - কারখানািটেক উপল�� ক'�র সহরিট গ'�ড়

উেঠেছ। সহেরর দৃশ� �বশ মেনারম। রা�ায় িবজলীবািত ও জেলর কেলরও অভাব নাই। �া� হ'�য় সহেরর বাইের �খালা মােঠ এেস ব� লাম। পাতলা

কুয়াসার জাল িছঁেড় চাঁেদর আেলা সহরিটেক িঘের �ফেলেছ।  

 

আজ ৯ মাইল এিগেয়িছ, ক� কাতা �থেক ১৪৮ মাইল আসা হ'ল।

- �মশঃ -

(�বাসী, �াবণ ১৩৩৩ সংখ�া)

কৃত�তা �ীকারঃ িহেতশর�ন সান�াল �মেমািরয়াল আক�াইভ

[ মূেলর বানান ও িবন�াস অপিরবিত�ত রাখা হেয়েছ। - স�াদক ]
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ইিতহােসর পাথরা

সায়ন ভ�াচায�

 

ইিতহাস িবষয়িট �কানও িদন আমার ি�য় িছল না। �ছাটেবলা �থেকই িবষয়িটর �িত অবেহলা কের এেসিছ, অথচ �সই ইিতহাস ও এক

ইিতহাসিবেদর আকষ�েণ �চেপ বেসিছ ��েন। হাওড়া �থেক আপ �মিদনীপুর �লাকাল। �ায় সােড় িতন ঘ�া পর �মিদনীপুর। ��শনচ�েরই �িণক

�ঘারাঘুির কের আলাপ কের �ফললাম রাজাদার সে�। রাজাদার মা�িত গািড়েতই রওনা িদলাম মি�রময় পাথরার উে�েশ�। মি�রময় পাথরা

বলা হয়, কারণ এই �ােম আেছ �ায় িতনেশা বছেরর পুেরােনা নানান �টরােকাটাসমৃ� মি�র। ��শন �থেক দূর� মা� বােরা িকিম। অেটাও

�মেল, আমতলা - পাথরা। আধ ঘ�ার রা�া। 

 

গািড় ছাড়েতই ইয়ািসন সােহেবর �ফানটা এল। আমােদর যাওয়ার কথা আেগভােগই জািনেয় �রেখিছলাম। িজ�াসা করেলন - 

'কত দূের?' 

'গািড়েত উেঠ পেড়িছ দাদা' উ�র িদলাম। 

ইয়ািসন সােহব আমােদর জন� অেপ�া করেছন। ইিনই �সই ইিতহাসিবদ যাঁর টােন পাথরা আসা। �ধু ইিতহাসিবদ-গেবষক-�লখক নন, িতিন

আ� এক ভারতবষ� �যখােন বােজ স�ীিতর সুর। িনেজর জীবন িবপ� কের, সম� �চাখ রাঙািনেক উেপ�া কের িযিন র�া কেরন পরধেম�র

স�দ। পাথরার ইিতহাস ও পুরাকীিত� আজও �মিহমায় বত�মান �ধু এই মানুষিটর জেন�ই।

আমােদর গািড় এেস থামল একিট মােঠ। গািড় �থেক নামেতই মন �স� হেয় �গল। বড় রা�াটা �যখােন িগেয় িমেশেছ ততদূর অবিধ �কান

বসতবািড় �চােখ পড়ল না। রা�ার এক পােশ সবুজ ঘােসর গািলচাঢাকা �া�র। �সখােন ছিড়েয় িছিটেয় �বশ িকছু মি�র। আবার রা�ার অপর

িদেকও রেয়েছ মি�ররািজ। মি�র �া�ণ �থেক জিম ধােপ ধােপ িনচু হেয় িমেশ �গেছ ধানজিমেত। ধানজিম িমেশেছ নদীেত। আমােদর �দেখ

http://amaderchhuti.com/


এিগেয় এেলন �ভাত ভ�াচায�� মহাশয়। ইিনই পাথরার মি�র�িল ঘুিরেয় �দখােবন। �াথিমক আলাপচািরতার পর জানেত চাইলাম, ইয়ািসন

সােহব �কাথায়? �ভাতবাবু বলেলন – 'উিন এই �ােমই আেছন। মি�র�িল �দখা হেয় �গেল সা�াৎ হেব।' অথ�াৎ আরও �বশ িকছুটা অেপ�া

করেত হেব �সই মানুষিটেক �দখার জন�।

�� করলাম নবর� মি�র �থেক। পঁয়তাি�শ ফুট উঁচু মি�ের অমূল� �টরােকাটার কাজ। মি�েরর চাতােল বেসই �ভাতবাবু �মেল ধরেলন

ইয়ািসন সােহেবর হােত �তির পাথরার এক অিতকায় মানিচ�, �সই মানিচে� িনপুণভােব �বাঝােনা হেয়েছ পাথরার মি�র�িলর অব�ান ও পথ-

িনেদ�শ। �চৗি�শিটর মত মি�র রেয়েছ পাথরায়। িবদ�ান� �ঘাষাল হািতর পা �থেক উতের যাওয়ার পর ি��ণ উৎসােহ মি�র িনম�ােণর কাজ

কের চেলন। পরবত�ীকােল তাঁর বংশধররাও ব� মি�র �তির কেরেছন। নবর� মি�েরর চারপাশ জুেড় রেয়েছ িশব মি�র, তুলসী ম�। একিট

িশব মি�ের �েবশ কের অবাক হেয় �গলাম, মি�র িনম�াণকােল ব�ব�ত অথ�াৎ �-আড়াইেশা বছর আেগর রঙ এখনও িবদ�মান।

নবর� ও তার সংল� িশবমি�র�িলর িঠক অপর িদেকই রেয়েছ কালাচাঁদ মি�র। লােগায়া িশব মি�র রেয়েছ িতনিট। ফলক �দেখ জানা �গল

১৭৪৯ সােল িনিম�ত। পােশই সমসামিয়ক সমেয় �তির মাকরা পাথেরর �গ�াম�প। এেক এেক �দেখ িনলাম শীতলা মি�র, সব�ম�লা মি�র,

প�র� মি�র, ধম� মি�র, সুড়� বািড়, কাছািড় বািড়, রাসম� ইত�ািদ। শতা�ী�াচীন এই ��তাি�ক িনদশ�ন�িলর �পাড়ামািটর কা�কাজ

ব�লাংেশ ন� হেয় িগেয়েছ। �যটুকু রেয়েছ তার মেধ�ই খুঁেজ পাওয়া যায় ব�ােধর পািখ িশকার, দশাবতার, রাম-হনুমান, রাম-সীতা,রাধা-কৃ�,



কৃ�-যেশাদা, কালী-�গ�া, ষড়ভূজ �চতন�, কৃ�-বলরাম, নগরপাল, �ারর�ী, িবিভ� দাস-দাসী ইত�ািদ। �স�ত বেল রািখ পাথরা ও তার

মি�র�িল িনেয় ইিতমেধ�ই �কািশত হেয়েছ ইয়ািসন সােহেবর গেবষণামূলক �� - 'মি�রময় পাথরার ইিতবৃ�'।

ঘ�া িতেনেক মি�রদশ�ন সা� করা �গল। এবার পালা ইয়ািসন সােহেবর সে� সা�ােতর। আমােদর গািড় �যখােন �থেমিছল, িফের এলাম

�সখােনই। একিট িশব-মি�েরর চাতােল বেস অেপ�া করিছেলন িতিন। অিত সাধারণ আটেপৗের মানুষ। িক� তাঁর �চােখর িদেক তাকােল স�ান

�মেল তাঁর শি�র, তাঁর গভীরতার। আমােদর �দেখই মুখভিত� হািস, �িণেকই আপন কের িনেলন। �� হল গ�। আজ পাথরােক �যমন �দখিছ,

�তমনিট আেগ িছল না। কােলর িনয়েম তিলেয় �যেত বসা মি�র�িলর �িত �ােমর মানুষরাই িছেলন উদাসীন। �কউ �কউ মি�র �থেক ইট

খুেল িনেজর বািড় �মরামত কিরেয়িছেলন। আবার মাকড়া পাথর চুির হেয় িবি� হেয় �গেছ পয��। ভারেতর পুরাত� সেব��েণর গেবষক তারাপদ

সাঁতরার উৎসােহ পাথরার পুরাত� স�দ র�ায় আ�িনেয়াগ কেরন ইয়ািসন পাঠান। মুসলমান হেয় িহ�ুেদর মি�র র�া? �মৗলবাদী শি�রা

�মেন �নয় িন। তা সে�ও থামােনা যায় িন ইয়ািসন সােহবেক। িনেজর স�াদনায় পি�কা �কাশ কের �� হয় �চার। চেল মানুষেক সেচতন

করার কাজ। পরবত�ী কােল ১৯৯১ সােল সকল স�দােয়র �লাক একি�ত কের গঠন কেরন পাথরা পুরাত� সংর�ণ কিমিট। �� হয় সরকাির

�ের পাথরােক তুেল ধরার �চ�া। এই দীঘ� লড়াই এর ফেল ২০০৩ সােল ভারেতর পুরাত� সেব��ণ অিধ�হণ কের পাথরার �চৗি�শিট মি�র।

ইিতমেধ� আঠাশিট মি�র সং�ারও করা হেয়েছ। রাজ� সরকােরর তরেফও পাথরােক ঐিতহািসক পয�টন �ক� �েপ গেড় �তালার পিরক�না

গৃহীত হেয়েছ বেল জানা �গল। জিমজট কাটেলই খুব শী� �মণ মানিচে� উেঠ আসেব পাথরার নাম। ইয়ািসন সােহেবর শরীরটা ইদািনং ভােলা

�নই। হাট� ও িকডিনর �রােগ আ�া�। �বিশ কথা বলাও বারণ। তবুও িতিন আমােদর এতটা সময় িদেলন। িনেজেদর দির� মেন হি�ল। িফরেত

হেব। আিম �ণাম করার জন� ওঁর পা �শ� করেত �যই নীচু হেয়িছ অমিন সলে� আমায় বুেক �টেন িনেলন। আিমও আঁকেড় ধরলাম। বললাম

'ভােলা থাকেবন দাদা।' উিন বলেলন "এত তাড়াতািড় মরেত চাই না। এখনও অেনক কাজ বািক।" আমার �চােখ তত�েণ কংসাবতী �নেমেছ।

িবদায় জািনেয় এক �দৗেড় চেল �গলাম নদীর পােড়। �বলা �শেষর সূেয�র আেলায় নদীর জল িঝ� িম�  করেছ।



 

�বসরকাির র�ািনকারক সং�ায় িহসাবর�ক সায়ন ভ�াচােয�র �পশাদাির জীবেনর বাইের অেনকটা

জায়গা জুেড় আেছ �কৃিতে�ম ও সাং�ৃিতকচচ�া। �ছাট �থেকই নাট�চচ�ার সে� যু�। বত�মােন

'উ�র-হাওড়া িশ�ীেলাক' দেলর সে� নাট�ািভনয় ও পিরচালনার কােজ যু�। গতানুগিতক �মণ

নয়, �খাঁজ চেল অনা�াত পি�মবে� িক�া বাইের। সুেযাগ �পেলই �বিরেয় পেড়ন।
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ইছামতীর তীের

�জ�ািত �কাশ �ঘাষ

 

"ব� িদন ধ'�র ব� ��াশ দূের 

ব� ব�য় কির ব� �দশ ঘুের 

�দিখেত িগেয়িছ পব�তমালা, 

�দিখেত িগেয়িছ িস�ু। 

�দখা হয় নাই চ�ু �মিলয়া 

ঘর হেত �ধু �ই পা �ফিলয়া 

একিট ধােনর িশেষর উপের 

একিট িশিশরিব�ু।"

কলকাতার িভেড় �াণবায়ু �যন হাসঁফাস করিছল। কেয়কজন ব�ু িমেল িঠক করলাম একিদেনর ছুিটেত �কাথাও একটু ঘুের আসব। দীঘা িকংবা

বকখািল আর ভােলা লােগ না। �মবধ�মান পয�টকেদর চােপ এরা �যন এেদর িনজ�তা হািরেয় �ফেলেছ। িঠক করলাম উ�র চি�শ পরগনা

�জলার একিট সীমা�বত�ী �াম �বিড় পাঁচেপাতা ঘুরেত যাব। িশয়ালদহ-বনঁগা লাইেনর �গাবরডাঙা ��শন �থেক মা� ১১ িকিম দূের বাংলােদশ

সীমা�বত�ী সবুেজেঘরা সু�র একিট �াম হল �বিড় পাঁচেপাতা। �ামিটর বুেকর উপর িদেয় িতরিতর করেছ �ছা� একিট অ�খুরাকৃিত �দ, �ানীয়

ভাষায় যােক বাওর বলা হয়। অেনকিদন আেগ এিট ইছামতী নদীর অংশ িছল। তারপর ইছামতী নদী আে� আে� িদক পিরবত�ন কের একটু

দূের চেল যাওয়ায় এিট মূল নদী �থেক িবি�� হেয় অ�খুরাকৃিত �েদ পিরণত হেয়েছ। পাঁচেপাতার বুেক সু�র এই �দ ছাড়াও আেশপােশ আেরা

কেয়কিট �দ বা বাওর আেছ। �যমন ডুেমার বাওর, ঝাউডাঙার বাওর, বলেদঘাটার বাওর ইত�ািদ। এরা �যন �সৗ�েয�র ডািল িনেয় বেস আেছ

িনজ িনজ সা�ােজ�র স�া�ী হেয়। �েপর ছটায় �কউ কােরা কােছ হারেত নারাজ। এ বেল আিম �সরা ও বেল আিম। পয�টকেদর �কান চাপ না

থাকায় �কৃিতে�িমকেদর �সরা গ�ব� �বিড় পাঁচেপাতা।  

 

একটু সকাল সকাল িশয়ালদা �থেক �চেপ বসলাম বনগাঁ �লাকােল। ঘ�া �েয়েকর �থেক একটু কম সমেয়র মেধ� �পৗেছ �গলাম �গাবরডাঙা।

�সখান �থেক অেটা, বাস বা ��কাের আধ ঘ�ার পথ �বিড় পাঁচেপাতা। এখােন শিন ম�লবার িবরাট হাট বেস। িদনিট শিনবার হওয়ােত �থেমই

পােয় �হঁেট ঘুের �দেখ িনলাম সুিবশাল �াম� হাটিটেক। �ায় এক বগ�িকিম এলাকা িনেয় সীমা� এলাকার সব �থেক বড় হাট এিট। দশ �থেক

বােরািট �ােমর �েয়াজন �মটায় এই হাট। সি� �থেক দা-কুড়ুল িকংবা জামা-কাপড় সবই �মেল এখানকার হােট। এখানকার সি� �ােক কের

পািড় �দয় পি�মবে�র িবিভ� �াে�। চাষীেদর সদ� তুেল আনা সি� িবি� হে� এই হােট।
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বাজােরর কােছই অনুকুল ঠাকুেরর মি�র। �ায় একিবঘা জিমর ওপর অবি�ত মি�রিট। �পছেনই িবশাল আমবাগান। মি�রদশ�েনর পর

বাগােনর িভতর িদেয় এিগেয় �গলাম বাওেরর িদেক। বাওের �পৗঁেছ �নৗকা ভাড়া কের মুিড় আর পাঁচেপাতার িবখ�াত �তেলভাজা িনেয় �ভেস

পড়লাম জেল। মাথার ওপর নীল আকাশ আর সামেন িন�ল জলরািশ, এ �যন এক �গ�ীয় অনুভূিত। �দড়-�ঘ�া �য কী ভােব �কেট �গল তা

বুঝেত পারলাম না। তেব এর �থেক আর �বিশ সময় �নওয়া �গল না, এরপর আরও কেয়কিট জায়গা ঘুরেত হেব।

�নৗকা �থেক �নেম বাজাের চেল এলাম। বাজােরর কােছই �টােটা ��া�। এখান �থেক �টােটা িনেয় চললাম কালা�ী বড�ার �দখেত। বড�াের

খাওয়ার �কানও �হােটল �নই। তাই হয় পাঁচেপাতা বাজার �থেক �খেয় �যেত হেব নতুবা বড�াের িগেয় আপনােক রা�া কের খাওয়ার ব�ব�া

করেত হেব। �সই জন� যাওয়ার আেগ �পুের রা�া কের খাওয়ার জন� আমরা পাঁচেপাতা বাজার �থেক টাটকা আনাজপািত ও রা�ার অন�ান�

সাম�ী সং�হ কের �টােটায় তুেল িনলাম। রা�ার জন� গ�াস আর �েয়াজনীয় বাসনপ� �ানীয় �ডকেরটেস�র �দাকান �থেক ভাড়ায় �পেয় �গলাম।

চাইেল হােটর �থেক �দিশ মুরিগ িকেন মাংেসর �দাকান �থেক কািটেয় �নওয়া যায়। তেব �দিশ মুরিগ �পেত �গেল একটু সকাল সকাল আসেত

হেব। এছাড়া বাওেড়র সদ� ধরা টাটকা মাছও বাজাের পাওয়া যায়।



পাঁচেপাতা বাজার ছাড়ােল �-ধােরর দৃশ� আে� আে� পাে� �যেত লাগল। �পােশ ফাঁকা মাঠ আর মাঝখান িদেয় িপচঢালা কােলা রা�া।

িকছুদূর যাওয়ার পর পুর�রপুর �থেক বাম িদেক পরপর �িট রা�া বড�াের চেল িগেয়েছ, একিট �তঁতুলেবিড়য়া বড�ােরর িদেক এবং অপরিট

কালা�ী বড�াের। �থেম �গলাম কালা�ী বড�ার �দখেত। বড�ােরর রা�ায় ঢুেক, িকছুদূর িগেয় �দখা �গল, কাঁেধ �য়ংি�য় অ� িনেয় িব এস এফ

টহল িদে�। পিরচয় প� �দখােত হল (�ভাটার কাড�, আধার কাড� অথবা প�ান কাড�)। এরপর অনুমিত িনেয় হাঁটেত লাগলাম বড�ােরর রা�া

িদেয়। কাঁটাতােরর পাশ বরাবর িপেচর রা�া আর কেয়ক হাত অ�র অ�র িব এস এফ-এর টহল। নদীর ওপাের বাংলােদশ। এই নদীিটর নাম

ইছামতী। নদীর অন�িদেক বাংলােদেশর যেশার �জলার ভুেলাট �াম। এখােন ইছামতী নদী হল ভারত-বাংলােদেশর আ�জ�ািতক সীমােরখা।

এপাের দাঁিড়েয় ওপােরর �লাকজন, বািড়ঘর, �দাকানপাট ইত�ািদ �� �দখা যায়।

 

হাওড়ার প�পুকুর রামকৃ� িবদ�ামি�েরর িশ�ক �জ�ািত �কাশ �ঘাষ ভােলাবােসন কলেমর আচঁেড় �কান িকছু ফুিটেয়

তুলেত - �মণ কািহিন ছাড়াও গ� বা উপন�াস। "অনুভূিত" নােমর গ�িট িনেয় অিভিজত দে�র পিরচালনায় একিট

��ৈদেঘ��র চলিচ� যেথ� সুনাম কুিড়েয়েছ।

 

 



 

 

 

চলেত চলেত �গােয়চা লা

অিভেষক মািরক

 

~ �জাংির-�গােয়চা লা ��ক�ট ম�াপ ~ �জাংির-�গােয়চা লা ��েকর আরও ছিব ~

"কাল �স �তা �দৗড়না পেড়গা।"  

�ভাবসুলভ ভ�ীেত মুখেজাড়া হািস ছিড়েয় কথা�েলা বলল সাওয়ান। আমরা যথারীিত �কানও পা�া িদলাম না। সাওয়ান ওরকমই এতিদেন

আমরা বুেঝ �গিছ। ঠা�াতামাসা কেরই যাে� সবার সে�। সেতর বছেরর পাহািড় �ছেলটা খুব সহেজই এত�েলা অেচনা অসমবয়সী �লােকেদর

সে� িমেশ �গেছ।  

 

আজ আমােদর ��েকর অ�ম িদন। �কাকচুরাং �থেক �শাকা যাওয়ার এই পথ �ায় ১০ িকেলািমটােরর অবেরাহণ। কদ�মা� িপি�ল পাহািড় পেথ

মােঝ মেধ�ই ভারসাম� হািরেয় �ফলিছ। গত সাতিদেন এরকম রা�া আর �কাথাও পাইিন। এতটা পথ �পিরেয় আজেক তাই �থমবার িবর�

লাগেছ। যত তাড়াতািড় �পৗঁছােনা যায় এই আশােত �জাের হাঁটেত �� কের টাল সামলােত না �পের �ই-িতন বার আছাড়ও �খলাম।  

 

কেলেজ পড়ার সময় �থেকই িসিকেমর �গােয়চা লা যাওয়ার �� আমােক �পেয় বেসিছল। গত কেয়ক বছর ধের যখন ব�ুেদর বেল কেয়ও িচঁেড়

িভজল না, তখন বুঝলাম "যিদ �তার ডাক �েন �কউ না আেস তেব একলা চেলা �র।" িক� এই ��েক একলা চলেত �গেল পেকট গেড়র মাঠ

হেয় যাওয়ার চা�। তাই ই�ারেনেট অেনক গেবষণা কের একিট নামজাদা ��িকং এেজি�র সে� শরেতর �পঁজা �মেঘেদর সাথী কের �নেম

পড়লাম �গােয়চা লা-র পেথ। িনউ জলপাই�িড় ��শন �থেক ��েকর �বসক�া� ইয়ুকসােম যখন �পৗঁছলাম তত�েণ সূিয�মামা পাহােড়র �কােল

ঢেল পেড়েছন। একদা িসিকেমর রাজধানী িছল পি�ম িসিকেমর এই �ছা� িনিরিবিল শহর। শহেরর �েবশপেথই সু�র �বৗ� মঠ ও �াথ�না

পতাকােবি�ত মায়াবী �দ মন ভােলা কের �দয়।  

ইয়ুকসােমর �হামে�েত ��ক গাইড তািশ আমােদর অভ�থ�না জানাল। বছর �তইেশর ল�া িছপিছেপ �নপািল যুবক তািশ মুেখ ছ� গা�ীয� িনেয়

কথা বলেলও তার �চােখর �কােণ এক িচলেত হািস। বাঙািল, মারািঠ, �তেল�, আি�কান, ফরাসী ও িদ�ীবাসী সহেযােগ আমােদর সেতেরা-

জেনর যা�ীদল �যন এক �ছা� িব�। �নশাহােরর পর তািশ যখন ��েকর সংি�� িববরণ িদি�ল, �দেহ মেন এক �রামা� অনুভব করলাম।

পেরর িদন �থেক �সই ��যা�ার ��!  

 

�সিদন রােত উে�জনায় িঠকমত ঘুম হল না। আেলা �ফাটার সে� সে�ই উেঠ পড়লাম। মেনাময় আকাশ মাথায় কের দাঁিড়েয় আেছ ঝলমেল

িহমালয়। আবার ভালেবেস �ফললাম এই হাজার হাজার বছেরর পুরেনা বুেড়াটােক। সকাল নটা নাগাদ �াতরােশর পের �� হল পথ চলা।

��ল, �হায়াট� অ�াপ, �ফসবুেকর ধরােছাঁয়ার বাইের ন'িদেনর অন� এক জীবন। পাকদ�ী �বেয় ধীের ধীের উেঠ চললাম আমরা – সেতরজন

নগরবাসী, তািশ ও তার সে� দশজেনর সহকারী দল এবং মালবহনকারী িকছু টা�ু �ঘাড়া। ঘন িচরহিরৎ জ�েলর আকাশচু�ী গােছর পাতার

ফাঁেকর নীলাকােশর নকশা, পাহািড় অজানা পািখর িকিচর-িমিচর ডােক গােছর ডােল লুেকাচুির �খলা, সি�কেট বেয় চলা আপাত অদৃশ� ��কচু

নদীর গজ�ন, িভেজ মািট ও বন� ঝরাপাতার মাতাল গ� – আিদম জগেতর এক �ার খুেল িদল কা�নজ�া জাতীয় উদ�ান।

া আ�জ �াল �মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আম�ণ  রইল =
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সারা পথ জুেড় অজ� বরফশীতল �ঝারা। িতনেট সুদৃশ� ঝুল� ি�জ �পিরেয় চড়াই-উৎরাই �বেয় �সিদেনর ক�া�সাইট সােচন �পৗঁছােত একটা

�বেজ �গিছল। ইয়ু� সাম �থেক আট িকিম দূের সাত হাজার িফট উ�তার সােচেনর �কানও �নসিগ�ক দৃশ� উপ�াপেনর দায় �নই। চারিদেক

গভীর জ�েল �ঘরা বেল িদেনর �বলােতও আঁধারময় ও স�াঁতস�াঁেত। িক� তািশ জানাল পরবত�ী ক�া� দশ িকিম দূের। সােচেন ক�া� না হেল

একিদেন আমােদর আেঠেরা িকিম পথ পািড় িদেত হত যা আমােদর পে� ক�কর ও �িতকারকও। অলস সময় পর�েরর মেধ� আলাপচািরতা

ও উেনা কােড�র আসের �কেট �গল। িদেনর �শেষ িডনার কের যখন আমরা �য যার �টে�র �ভতর ি�িপং ব�ােগ িসঁধলাম তখন সেব স��া

সাতটা। সকাল ছ'টা না বাজেত বাজেতই �টে�র বাইের হ�েগাল। ঘুমমাখা �চােখ বাইের উঁিক �মের �দিখ একটা �রাগা-পাতলা �াইক

�হয়ারকাট মারা �ছেল ও তার সে� বছর পঁিচেশর বুি�দী� �া��বান এক যুবক মেহাৎসােহ �িত �টে� িগেয় সবাইেক �জার কের ঘুম �থেক

তুেল গরম গরম চা পিরেবশন করিছল। সাওয়ান ও বু�া। এলাচ-আদার তৃি�দায়ক চা �দহটােক চা�া কের তুলল। এক ��ট �পাহা উদর� কের

সকাল আটটার মেধ� �বিরেয় পড়লাম। �ায় �ই িকেলািমটার অ� িব�র ওঠানামার পের সামেন �দখা িদল খরে�াতা ��কচু নদী যিদও হােতর

নাগােলর বাইের। �য পাহাড়েক �ভােগ িচের ��কচু গজ�ন করেত করেত �ফিনল ধারায় বেয় �গেছ �সই পাহাড়�েটােক যু� কেরেছ কংি�েটর

এক ঝুল� ি�জ। ঠা�া হাওয়ােত প�  প�  কের ডানা �মেল উড়েত থাকা বাহাির িত�িত ��য়ার��ােগ �মাড়া এই �সতু এতটাই মেনারম �য

পঁয়তাি�শ িমিনট �কাথা িদেয় বেয় �গল ঠাহর করেত পারলাম না।  

 

তািশ জানাল ি�েজর পের �িদন টানা চড়াই। তাই সবাই �যন ধীের সুে� আপন সুিবধানুসাের ওপের ওেঠ। তা নাহেল �াি� আসেব, মাউে�ন

িস� েন�  হওয়ার �বল চা�। তািশর কথা িশেরাধায� কের আমরা এিগেয় চললাম শ�ুক গিতেত। আকােশ �মেঘর আনােগানা অেনক �বেড় �গেছ।

চলেত চলেত বািখম নামক এক জায়গােত যখন �পৗঁছলাম তখন ঘিড়র কাঁটা বােরা ছুঁইছুঁই। বািখম �ােমর পিরিধ �-িতনেট �ছাট বািড় ও একটা

টী-�েলই সীমাব�। �ধাঁয়া ওঠা গরম ম�ািগ িদেয় পথ চলার রশদ �যাগােত �যাগােত �দখলাম ধূসর �মঘ সারা উপত�কা �ঢেক �ফলল।  

 

�'িকেলািমটার চড়াইেয়র পের �পৗঁছলাম �শাকােত। চারিদেক সুউ� িচরহিরৎ গােছর সািরর মেধ� �শাকা একটা উ�ু� অ�ল। িমলন, আমােদর

সােপাট� �ােফর একজন, বলল এত �মঘ না থাকেল চারিদেক পাহােড়র �মলা �দখা �যত। �শাকােত ঠা�া অেনকটাই �বেড় �গেছ, হাওয়াও চলেছ

ভােলা। সােচেনর মত আ��তা এখােন �নই। িক� �মঘ�েলা �যন �পছন ছাড়েছ না! এখােন যা িকছু কুঁেড়ঘর বা �ট� আেছ সবিকছুই ��িকংেয়র

জন�। কা�নজ�া জাতীয় উদ�ােন তাছাড়া সাধারণ মানুেষর বসবােসর অনুমিত �নই। িক� তার মােঝও একটা সু�র �বৗ�মঠ �ছা� এক

পুকুেরর ধাের মাথা তুেলেছ। তািশর কােছ পের �জেনিছলাম '�শা' শে�র অথ� �ছাট ও 'কা' শে�র অথ� পুকুর। �সই পুকুেরর ওপের ফুেট ওঠা মঠ-

�মঘ-আকাশ-গােছর সি�িলত মায়াবী �িতিব� �দখেল মেন হয় নামটা সিত�ই সাথ�ক। �কেনা ধূেপর �গাছা �কউ মেঠর দরজায় �ািলেয়

িদেয়িছল। অেচনা ভােলালাগার গে� মনটা ভের �গল। ধম�াচাের িব�াস না থাকেলও ভগবানেক সা�ী �রেখ বললাম "�বহায়া সব �মেঘর দল,

এবার �তারা উেড় চল।"  

 

মঠ �থেক ক�া�সাইেট �ফরার সমেয় �নলাম কেয়কজন উে�িজত হেয় িচৎকার করেছ। এিগেয় িগেয় �দিখ আমােদর �টে�র িঠক �পছেন নীল

আকােশ মাথা তুেলেছ পাি�ম, কাবু� ইত�ািদ শৃ�রা। িদেনর �শেষ পড়� আেলােত �ল� পাহাড় অবণ�নীয়। মেঠর িদেক তািকেয় মন �থেক

বললাম "ধন�বাদ।" 

 

"�ফদং আ গয়া"। 

অে�িলয়ািনবাসী সত�িজেতর কথায় আেগর িদন�েলার �ৃিতর জাল িছঁেড় বত�মােন এেস �পৗঁছলাম। ভাবেত ভাবেত কখন �য আধা রা�া �নেম

এেসিছ �খয়াল �নই। �ফদংেয় �কানও জনবসিত �নই। �খালােমলা এই জায়গা �ধুমা� িব�াম �নওয়ার জন�। �জাংির, �কাকচুরাং ও �শাকা – এই

িতন জায়গা �থেক িতনেট পথ এেস একসােথ �মেশ। একটু িব�াম িনেয় এিগেয় �গলাম �শাকার িদেকর অবেরাহেণর পেথ। এই রা�ার নিত

অেনকটাই �বিশ। িকছু�ণ পের হাঁটু ব�থা করেত লাগল। মেন পের �গল এই রা�ােতই তৃতীয় িদন এেসিছলাম �জাংির যাওয়ার পেথ। �সিদেনর

কথা ভুিল িক কের! 

 

�সিদন ভগবান মজার �খলা �খেল এক িচলেত পাহাড় �দিখেয় আমােদর �লাভ বািড়েয় আবার �মেঘর জাল �ফেল িদল। �শাকায় �সিদন রাত

নামার সে� সে� �নেম এেলা িঝরিঝের বৃি�। পেরর িদন সকােলও একই অব�া। বৃি� মাথায় িনেয় রওনা িদলাম �জাংিরর পেথ। �শাকা �থেক

�জাংির �ায় আট িকেলািমটােরর এই পথ খাড়া ওপের উেঠ �গেছ। িপেঠর �� স�াক, �বহায়া বৃি� আর কনকেন ঠা�া হাওয়ায় ওপের ওঠা আরও

কিঠন। যত সামেন এেগালাম বড় গােছর সংখ�া কমেত লাগল। রেডােড�ন গােছর �যন �মলা বেস �গল। রেডােড�েনর এই �াচুয� কা�নজ�া

ন�াশনাল পােক�র িবখ�াত হওয়ার অন�তম কারণ। এি�ল-�ম মােস এখােন ফুেলর জলসা �লেগ যায়। 

 



�ফদং �পিরেয় �সিদন যখন �জাংিরেত �পৗঁছলাম তখন �বলা িতনেট বােজ। অিবরাম বৃি�র মেধ� �টে� থাকার �কানও ��ই �নই। সবাই িমেল

একটা কােঠর কুিটের মাথা �ঁজলাম। স��ােবলার আ�ার আসের জানা �গল পুেনিনবাসী বছর প�ােশর মৃ�য়ী-চা�তােদর গােনর চচ�া আেছ।

বেস �গল মারািঠ-বাংলা-িহি� গােনর আসর। অেনকবার ছু�  ছু�  করেত করেত অবেশেষ বু�া এেস ধরল �নপািল গােনর �মেঠা সুর। গােনর

�জায়াের �ভেস �গল িদেনর সব �াি�।

�ভার ছটা নাগাদ উেঠ �দিখ বৃি� �থেম আকাশ অেনকটা পির�ার। অিবলে� �জাংির �মণািভযান ��। �ায় �তেরা হাজার িফট উ�তায় �জাংির

িবশাল এক িমেডা (meadow)। অসংখ� ধূপ-গােছর �ঝােপ ভরা ও �ছাট-বড় পাহািড় �ঝারায় �ঘরা �জাংির �রৗ�ছায়ায় অপািথ�ব হেয়

উেঠিছল। ৩৬০ িড�ী িভউ পাওয়ার জন� যত�েণ �জাংির টেপ (�জাংিরর সবেচেয় উঁচু �ান, উ�তা – ১৩,৬৭৫ িফট) উঠলাম তত�েণ আবার

�মেঘর পদ�া �ঢেক �ফলল তুষারধবল শৃ�েদর মুখ। �জাংির টেপ িগেয় �দিখ আমােদরই �ই সহযা�ী দি�ণ আি�কার বািস�া �শনেয়ট ও

আয়ালা আেগই ওখােন �পৗঁেছ �গেছ। �শনেয়ট ও আয়ালার পা�ায় পেড় �যেত হল �জাংিরর �ছা� মনাি�েত। এই িদনটায় আমােদর �কানও

গ�ব� �নই। উ�তার সে� পিরবিত�ত আবহাওয়ায় মািনেয় িনেত আজেক �জাংিরেত আমােদর িব�ােমর িদন। তাই মেঠর বাইের �ছাট �ছাট

�বৗ��ূপ�েলার পােশ বেসই িদেনর অেধ�ক �কেট �গল। 

 

��েকর প�ম িদেন আমরা �জাংির �ছেড় পা বাড়ালাম পরবত�ী ক�া�সাইট থানিসংেয়র পেথ। আকাশ জুেড় আজও ছিড়েয় আেছ �মেঘেদর

ঘরবািড়। এিদন সকাল সকাল �জাংির টপ �থেক সূেয�াদয় �দখার ��ানও �ভে� �গিছল একারেণ। থানিসং ও �জাংির সমু�পৃে�র �থেক �ায়

একই উ�তায় হেলও দশ িকেলািমটােরর ওঠানামার পথ। �জাংিরর সুিবশাল চারণভূিমর মেধ� িদেয় আমরা �হঁেট চললাম। চলার পেথ �দখা

�পলাম বরফগলা জেলর ি�� �দ ল�ী-তােলর। আকােশ �মঘ থাকেলও এিদেনর িনসগ� সিত�ই মাতাল কের �দয়। �জাংির �থেক �ায় ছ'িকিম

অবেরাহেণর পেথ চেল �পৗঁছলাম �কাকচুরাং। এই �সই �কাকচুরাং �যখােন স�ম-িদেন �ফরার পেথ এেস থাকব। উ�াদ ��কচু এই �থমবার

হােতর �ছাঁয়ার মেধ�। আকােশর �মঘ িনেচ �নেম এেস এখােন এক রহস�ময় আবহাওয়া সৃি� কেরেছ। কােঠর �ঁিড় িদেয় �তির �'িতনেট �ছাট

�ছাট �সতু নদী অিত�ম করার একমা� পথ। এই িদেকর পাহােড়র �প িকছুটা আলাদা। রেডােড�েনর সা�াজ� এখােন �নই বলেলই চেল। তার

বদেল �ান কের িনেয়েছ লাল-হলুদ পাতার িকছু শ�াওলা ও ��জাতীয় গাছ। মােঝ মােঝ গাঢ় নীেলর �ছাঁয়াও �চােখ পের। আমার �ােনর

পিরিধর বাইের এই সব গােছর নাম। সারা পথ ধের ��কচু আমােদর ডানিদেক বেয় চেলেছ। মােঝ মােঝ �মেঠা পেথ কাটাকুিট �খেল জেলর

ধারারা ��কচুেত িবলীন হেয় যাে�।



থানিসংেক একটা িবশাল �খলার মাঠ বলেলও অতু�ি� হয় না। চারিদেক হঠাৎ মাথা �তালা হাজার ফুেটর �দওয়াল�পী পব�েতর মােঝ সবুজ

ঘােস ভরা চারণভূিম। এখােন �পৗঁেছ লা� �শষ কেরই �কউ আর ি�েকট �খলার �লাভ স�রণ করেত পারল না। �াি�েকর �গালা ও কােঠর

পাটাতন িদেয় �� হেয় �গল 'ভ�ািল ি�েকট'-এর আসর। স��ােবলার সু�প �খেত �খেত সবাই িমেল তািশেক ধরলাম তার পব�ত অিভযােনর

গ� বলেত। তািশ এেকর পর এক তার মাউে�িনয়ািরং �কাস� করার গ�, �থম সািমেটর অিভ�তা, ��িকং জীবেনর �ৃিত বেল �গল আর

আমরা �দনি�ন গেত বাঁধা জীবেনর গ�ািলকা �বােহ গা ভাসােনা মানুেষরা �গা�ােস �স�েলা িগললাম। মনটা আলাদা রকম ভােলালাগায় ভের

�গল।  

 

পেররিদন লামুেনর উে�েশ� যা�া �� হল �পুেরর পের। সকােলর িদেক আকাশ পির�ার থাকেলও ন'টা বাজেত না বাজেতই থা� িসং সাদা

�মেঘ �ঢেক �গিছল। লামুেন থা� িসং �থেক চার িকিম দূের মাউ� পাি�েমর পাদেদেশ অবি�ত। উপত�কার মেধ� িদেয় �ায় সমতল পথ বেল

�পৗঁছােত মা� এক ঘ�া মত লাগল। চারিদেকর বরফ-ঢাকা শৃে�র মােঝ এই ক�া�-সাইেট কনকেন ঠা�া হাওয়া হাড় কাঁিপেয় �দয়। পাহাড়

�থেক উপত�কার িদেক বেয় চলা এই ঠা�া হাওয়াই আবার শােপ বর হল। অবাধ� �মঘ�েলাও উেড় �গল তার সে�। তখনও সূয�াে�র একঘ�া

বািক। �কউ �যন পাহাড়�েলােত আ�ন লািগেয় িদেয়েছ। �চাখ ঝলসােনা এই �প �দেখ আমরা সবাই হতবাক। 

... 

িচ�ায় ডুেব যাওয়ার জন�ই �হাক বা অিতির� চলার পের হাঁটুর ব�থাটার জন�ই �হাক – চলেত চলেত হঠাৎ হড়েক �গলাম।  

'আের, সামেল চল। এখােন �তা আর কাদা �নই �র! পেড় �গিল িক কের?'  

�দিখ কলকাতার জুিপটারদা একটু িপছন �থেক �নেম আসেছ। কী উ�র �দব �ভেব না �পেয় �বাকার মত হাসলাম। তাড়াতািড় উেঠ গা-হাত-পা

ঝাড়লাম।  

'আর একটুখািন! ওই �দখ �শাকা �দখা যাে�।'  

সিত� �তা! পাহােড়র ওপর �থেক িলিলপুেটর �দেশর মত ফুেট উেঠেছ �শাকার মঠ, �ছাট জলাশয় ও ��কাস� হাট�েলা। আধঘ�া ধীের ধীের

�হঁেট �পৗঁছলাম �শাকার ক�া�-সাইেট। বািক সবাই আসেত আসেত িবেকল হেয় �গল। স��ােবলা �� হল ডা�-শারােডর �খলা। �ট��েলার

পােশ ��কাস� হােট আমরা �খলিছলাম। হঠাৎ তািশরা আমােদর �জার কের বাইের �বর কের দরজা জানলা ব� কের িদল। কৃি�ম ফেতায়া জাির

কের বলল আমরা �যন �ভতের না ঢুিক যত�ণ না পারিমশন �দওয়া হয়। আধঘ�া পের আমােদর �ভতের ডাকা হল। যা �দখলাম তা

অভাবনীয়। তািশরা �মােমর আেলােত সারা কেটজ ভিরেয় িদেয়েছ। �টিবল জুেড় সাজােনা হেয়েছ রকমাির খাবার – পাহােড়র ওই উ�তায় িক

কের বানাল ওরা! তােদর মেধ� সবেচেয় অক�নীয় হল এক চেকােলট �কক �গালািপ–সাদা ি�ম িদেয় সাজােনা। আমােদর সাথ�কভােব

�গােয়চা লা �পৗঁছােনার জন� ��ক �কা�ািনর তরফ �থেক উপহার।  

 

�চােখর সামেন আেগর িদনটা আবার ঝলেস উঠল। সিত� �তা! এই �তা কালেকই আমরা �গােয়চা লা �দেখ এলাম। লামুেনেত পর�িদন

সূয�াে�র পের আমরা �নশাহার কের তাড়াতািড় �েয় পেড়িছলাম। পেররিদন দীঘ� পেথর যা�া। সূয� ওঠার আেগ �গােয়চা লা �যেত হেব এবং

তারপর লামুেনেত িফের লা� কের আবার �কাকচুরাংেয়র িদেক �যেত হেব। রাত একটা নাগাদ উেঠ ��শ হেয় �'�টার মেধ� �বিড়েয় পড়েত হল

�গােয়চা লার উে�েশ�। �হড-টেচ�র আেলােত অ�কােরর যা�ীরা পাহােড় �যন অ�ি� �জানািকর উৎসব �� কের িদল। লামুেন �থেক একটু

এিগেয় �দখেত �পলাম চাঁেদর আেলায় ফুেট উেঠেছ এক �দ – সিমিত �লক। �সিদন �ফরার পেথ িদেনর আেলায় এই �লকই ছড়াি�ল শতবেণ�র

ছটা। �লেকর পাশ �কেট চড়াইেয়র পেথ এেগােত থাকলাম। এখােন চারিদেকর ভূ�কৃিত অেনকটা কড়াইেয়র মত। আমরা �যন �সই কড়াইেয়র

তলা �থেক �মশ কানার িদেক উেঠ চেলিছ আর চারিদেক তুষারাবৃত শৃে�র সাির কড়াইেয়র কানার বাইের �থেক অত� �হরীর মত আমােদর

িদেক �চেয় আেছ। যত ওপের উঠলাম দূেরর তুষারধবল শৃ��েলা তত এক একটা িবশালকায় �দেত�র �চহারা িনল।

�গােয়চা লা িভউপেয়ে� �পৗঁছলাম চারেট নাগাদ। �ায় সােড় পেনর হাজার িফেটর উ�তায় এই িভউপেয়�। কা�নজ�া, উ�র কাবু�, দি�ণ

কাবু�, �গােয়চা ও নাম না জানা আরও অেনক শৃ� আমােদর সামেন দাঁিড়েয় আেছ, �যন আমােদর জন�ই যুগ-যুগা�র ধের অেপ�মান। চাঁেদর

আেলায় নীলেচ কা�নজ�া �যন �কান এক ��েলােকর �দশ। তারপর এল �সই মােহ��ণ। িদেনর �থম আেলােত �ধ-সাদা িগিরমালা

�গ�য়া রেঙর চাদের গা ঢাকল। উে�জনায় সবাই িচৎকার কের উঠলাম। আকােশ আজ এক িচলেত �মঘ �নই। অবেশেষ সহায় হল ভগবান।

�ভােতর নরম িমেঠ আেলােত িহমালয় �যন �হেসই চলল। ভুবনমনেমািহনী �প �যন এতিদেনর পথ চলার �াি� হরণ করল। সারািবে� ছিড়েয়

থাকা অেচনা অজানা মানুষ�েলার জীবেনর এক �রণীয় মুহূত� এক সুেতায় �বঁেধ িদল এই িহমালয়। 

... 

�শাকার এই �ছা� হােট এখন উৎসেবর আেমজ। বু�া �নপািল গান '�রশম িফিরির' ধেরেছ। তািশ তার গা�ীেয�র মুেখাশ খুেল নাচেছ। সবাই

িমেল গলা �মলালাম, �নেচ উঠলাম গােনর তােল তােল। সবাই িমেল একসে� অদ�ই �শষ রজনী। ইয়ুকসােম �পৗঁেছ আমােদর সহকারী দল

আলাদা হেয় যােব। তারপেরর িদন আমরা আবার িফের যাব সমতেলর দূিষত �িনয়ায়। হয়েতা আর �দখা হেব না �কােনািদনও। �ধু �ফসবুেকর

অ�ালবাম বা �হায়াট� অ�ােপর ছিব�েলা ধের রাখেব এই সু�র মুহূত��েলা। বু�া সুেরলা কে� �� করল – 'লাগ যা গােল।' মদনেমাহনজীর সুের



কালজয়ী �সই গােন আমরাও �যাগ িদলাম। ��েমর গান হেলও এই মুহূেত� এর �চেয় যথাযথ আর িক হেত পাের! 'িফর �য় হিসন রাত �হা না

�হা, সায়দ িফর ই�  জনম �ম মুলাকাত �হা না �হা!'

~ �জাংির-�গােয়চা লা ��ক�ট ম�াপ ~ �জাংির-�গােয়চা লা ��েকর আরও ছিব ~

কলকাতার বািস�া আই িট �েফশনাল অিভেষক মািরক ভােলাবােসন �বড়ােত। মূলতঃ ��িকং।

ভারেতর িবিভ� জায়গায় �তা বেটই, এমনকী িবেদেশও। িনজ�ন শা� পাহািড় পিরেবশ আর �সখানকার

সরল মানুষজন তাঁেক আকষ�ণ কের। �সই টােনই বারবার ছুেট যান িহমালেয়। এর পাশাপািশ �ানীয়

খাবার �চেখ �দখেতও িতিন উৎসাহী। খাওয়া ছাড়া �বড়ােনার মােন আেছ নািক?
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ভূ�গ� িক�ের

সুদী� �ঘাষ

 

~ িক�েরর তথ� ~ িক�েরর আরও ছিব ~

�রাজকার শ�ের �কালাহল, দশটা-পাঁচটার লড়াইেয় িতিতিবর� হেয় �বিরেয় পড়লাম। একরকম �ম কেরই। গ�ব� িক�র, িহমাচল �েদশ।

সময়টা অে�াবেরর মাঝামািঝ, �সই িহসােব ভরা মরসুম। ��েনর িরজােভ�শন তখন অলীক ক�না। অগত�া �শষ মুহূেত� িকছু টাকা �বিশ গ�া

িদেয় �াইেটর িটিকট বুক করা হল, আর �হােটেলর জন� �রকং �পও-িনবাসী ব�ুর �রণাপ� হেত হল। ভরা মরসুেম �মৗিখক আ�াস স�ল

কেরই যাওয়া িঠক হল। �নহাতই দােয় পেড়। কী আ�য� ! এই অিন�য়তার মেধ�ও �শষ মুহূেত� সহধিম�ণী ছাড়াও আরও �ই স�ী জুেট �গল,

ব�ু িজিনয়া আর কািকমা। সব িমেল চারজেনর �ছা� একটা �প। অতঃ িকম, বা�প�াঁটরা �িছেয় '�গগা' বেল �বিরেয় পড়লাম। জয়পুর �থেক

আকাশপেথ চ�ীগড়। চ�ীগড় এয়ারেপােট� �থেক ইেনাভা, সে� সারিথ িব�ু। চ�ীগড় �থেক ক�ার দূর� �বিশ হওয়ায় এবং �াইেটর সময়

সুিবধাজনক না হওয়ায় মােঝ রাতটা কুফিরেত কাটােবা িঠক হল।

কুফির

চ�ীগড় �থেক কুফির সড়কপেথ ১৩০ িকেলািমটার। সময় লােগ চার ঘ�ার মেতা। িক� চ�ীগড় �থেকই �� হল জ�াম। শ�ুক গিতেত �� কের

প�কুলা, িপ�র �পিরেয় জাতীয় সড়ক-৫ ধের ছুেট চললাম। িক� িবিধ বাম, মােঝ মেধ�ই রা�া �মরামিতর কাজ চলেছ। �বশ িকছু জায়গায়

জ�াম কািটেয়, লাইেন দাঁিড়েয়, �ঠা�র �খেত �খেত িসমলা যখন �পৗঁছালাম রাত আটটা �বেজ �গেছ। �াচীন ি�িটশ �শলশহর তখন ঘুেমর চাদের

ঢাকা। ইিতউিত �-চারেট �দাকান �খালা। যার মেধ� �বিশরভাগই �রে�ারাঁ। িসমলা �থেক কুফির খুব কােছ, ১৫ িকেলািমটােরর মেতা। পাহািড়

রা�ায় আরও একঘ�া। পাহােড়র মাথায় িছমছাম এক শহর। িসমলার মেতা কংি�েটর জ�ল এখনও থাবা বসায় িন। কুফির হিলেড িরসেট�

�পৗঁেছ মনটা খুিশেত ভের �গল। �বশ সু�র �হােটল। চািরিদক পাহােড় �ঘরা। রােতর িডনার বুেফ হেলও আেয়াজন খুব ভােলা। �ভজ, নন �ভজ

�রকমই আেছ। তেব মন জয় কের িনল �শষ পােতর গরমাগরম িজিলিপ আর রাবিড়। একদম পারেফ� �শা-�পার।

আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনার  ছিব-�লখা  পাঠােনার আম�ণ  রইল =

http://amaderchhuti.com/
http://amaderchhuti.com/info/himachalpradesh.php#kinnaur
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=196


ঘুম ভাঙল �ভাের। এখনও ঠা�াটা জিমেয় পেড়িন। কুফির শীতকােলর িহলে�শন িহসােব িবখ�াত। তাই অে�াবের টু�িরে�র �তমন িভড় �নই।

হা�া কুয়াশার চাদর জিড়েয় িহমালয় জানলার বাইের �থেক উঁিক িদে�। পাহািড় রা�ার বাঁেক ঘুমভাঙা পািখর দল সকােলর আলাপচািরতায়

ব��। �ক জােন িকেসর এত ব��তা। একটু পের পাহািড় পথ �বেয় লাইন িদেয় উেঠ এেলা �ঘাড়া, সামেন সিহস। �হােটেলর সামেনই ওেদর

আ�ানা। পাহািড় রা�ায় সওয়ািরর অেপ�ায়। খািনক বােদই হািজর এেকর পর এক টুির� �বাঝাই গািড়। দলেবঁেধ চলল সওয়ার হেত।

আমােদর কুফিরর �ময়াদও ফুিরেয় এেসেছ। িসমলা �থেক ক�ার �র� ২৫০ িকেলািমটােরর মেতা, পাহািড় রা�ায় আট ঘ�ার ধা�া। তাই

�বিরেয় পড়লাম। জলেযাগটা পেথই �সের িনেত হেব।

ক�া

কুফির �থেক ফা�, িথয়গ, নারকা�া, রামপুর, ওয়াংটু, টাপির, কারছাম �পিরেয় �পৗঁছােত হয় �রকং �পও। �রকং �পও এর িঠক ওপেরই (৭

িকেলািমটার) অবি�ত িক�েরর সবেচেয় সু�র �াম ক�া। সমু�পৃ� �থেক উ�তা ২৯৬০ িমটার। �রকং �পও �থেকই িক�র �কলাস �র� �দখা

যায়। �রকং �পও �পৗঁছােত �পৗঁছােত িবেকল গিড়েয় �গল। পি�ম �থেক �গাধূিলর আেলা পুেরা �রে� পেড়েছ। ক�া �থেক িক�র �কলাস

�রে�র �সৗ�য� �তা অিব�াস�। তুষারশৃ��েলা �যন হাত বাড়ােলই �ছাঁয়া যায়। �হােটল সাংি�লা আমােদর গ�ব�। �হােটেল যখন �পৗঁছালাম

তখেনা সূয�া� হয়িন। লােগজ �রেখ �পৗঁছালাম পাঁচ তলায়। এটা �হােটেলর অ�ািটক কাম লাইে�ির। নানা রকম বইেয় ঠাসা। কলকাতা িনেয়

�ে�য় িনমাই ভ�াচােয�র বই �চােখ পড়ল। এছাড়া িবিভ� �ােদর, িবিভ� িবষেয়র বই �চােখ পড়েলা। পুেরা সং�হটা রীিতমেতা তািরফেযাগ�।

লাইে�িরর লােগায়া ব�ালকিন, �যখান �থেক �র�টা করমদ�েনর দূরে�। পড়� িবেকেলর হলুদ আেলায় পুেরা �র�টা ক�নাতীত সু�র হেয়

ওেঠ। সূয�া� �দেখ একটু ��শ হেয় আবার এেস বসলাম লাইে�িরেত। িমউিজক িসে�েম �লা ভলু�েম �বেজ চেলেছ ভগবান বুে�র ম��িন।

পােশ ধ�ানম�া িবেদিশিন। আলমাির �থেক ��া �লপােড�র ওপর �লখা একিট বই �টেন িনলাম। কেয়কটা পাতা সেব পড়া হেয়েছ, এমন সময়

বািকরা এেস হািজর। সে� কিফ মগ। িজিনয়ার আবার �সওয়াড�, ��ােবেলর এর �নশা। ��ােবল �বাড� �পেতই �� হল �খলা। িডনােরর ডাক

�পেয় �খলা যখন সা� হল, �দখা �গল িজিনয়াই িজেতেছ।

খুব সকাল সকাল উেঠ পড়লাম সানরাইজ �দখেত। চারিদেক আেপল বাগােনর মােঝ আমােদর �হােটল। গাছ �থেক তখন আেপল পাড়া চলেছ।

িদেনর আেলা ভােলা কের �ফােটিন। �র�টা তখনও আেলা-আধাঁিরেত �ঢেক। ক�ােমরা বািগেয় টু�িরে�র দল িবিভ� �হােটেলর ছােদ,

ব�ালকিনেত �তির। সুিয� মামা উঁিক িদেলই পাকড়াও করেব। সূয� মুখ �দখােনার আেগই আকাশ জুেড় �� হেয় �গল �হািলেখলা। বরেফ ঢাকা

�রে�র িপছেন �ক জািন ম� টচ� ��েল ধেরেছ। সকােলর �গালািপ আেলায় শৃ��েলা ল�ায় রাঙা হেয় উেঠেছ। অবেশেষ সূয�েদব উঁিক িদেলন।

ক�া �থেক িক�র �কলাস �রে�র আেরকিট আকষ�ণ হল িশবিল� দশ�ন। িশবিল�িট আদেত একিট ৭৯ ফুট দীঘ� পূণ� �শলখ� (�মােনািলথ)।

�যটা িদেনর িবিভ� সমেয় সূেয�র আেলায় িবিভ� রেঙ ধরা পেড়। আেলাকরি�র আপাতন �কােণর ওপর িনভ�র কের সারািদন ধের চেল এই

রেঙর �খলা। �হােটেলর লাইে�িরর ব�ালকিনেত রাখা দূরবীেন �চাখ লািগেয় �ত�� করলাম �সই আপাত অেলৗিকক অিভ�তা। সানরাইজ �দেখ

�বিরেয় পড়লাম। চািরিদেক �ধু আেপেলর বাগান। ি�ন আেপল, �গাে�ন আেপলও কম �নই। �বশ িকছু জায়গায় আেপল প�ািকংপব� �চােখ

পড়ল।



��কফা� কের চললাম �রািঘ িভেলজ। ক�া �থেক ৬-৭ িকেলািমটার দূরে� �কৃিত তার ঝুিল উপুড় কের দাঁিড়েয় আেছ আপনার অেপ�ায়।

িক�রী জীবনযা�ার একঝলক আপনার মন ভিরেয় �দেব। যাওয়ার রা�াও কম �রামা�কর নয়। একিদেক খাড়াই পাহাড় �তা আেরক িদেক

গভীর খাত। সুইসাইড পেয়�-এর বাঁেক �ফােটা�াফারেদর িভড় এিড়েয় িগেয় পড়লাম �ােম। চারিদেক অখ� শাি�। আর পাঁচটা পাহািড়

আটেপৗের �ােমর মতই। বা�ল� বিজ�ত। �ছাট মি�র, পাকদ�ী, কােঠর বািড়, আর িহমালয়। আেপল বাগান, পাইেনর জ�েলর ফাঁক গেল

একঝলক িহমালয়। বরফ �তা চূড়া�েলা �থেক হাত বািড়েয়ই তুেল �নওয়া যায়। �ােম �ঢাকার মুেখই বাঙািল কাকু আেপেলর দরদাম িনেয় ব��

�চােখ পড়ল। আমরাও দেল িভেড় �গলাম। �গাে�ন আেপল, ি�ন আেপল সব িকছুই �চেখ �দখা হল ।  

 

এেক এেক ঘুের িনলাম নারায়ণ-নািগিন মি�র, �-বু-লান-কার মনাি�। এছাড়া ঘুের িনলাম ছিবর মেতা সু�র শহর �রকং �পও। �রকং �পও

�থেক ৩ িকেলািমটার দূেরর �কািঠ �াম এবং চি�কা �দবীর মি�র।  

 

িবেকেল �রকং �পও �থেক িফের কিফ মগ হােত আ�া �� হল লাইে�িরেত। িক� শত �চ�ােতও আ�া জমিছল না। গ�ীর মুেখ কিফর মেগ

চুমুক িদি�লাম। ঘটনাটা �নহাত �হলােফলার নয়। আজ পুেরা িদন �চ�া কেরও নােকােত �যাগােযাগ করা যায়িন। এতদূর এেস নােকা না িগেয়

িফের যাওয়ার �কান মােন হয়না। িক� বুিকং ছাড়া নােকার মেতা আপাত �গ�ম জায়গায় িগেয় পড়েল কপােল িবড়�না �লখা থাকা অ�াভািবক

নয়। িবিভ� সূ� �থেক �যাগােযােগর �চ�া চলিছল। িক� �কানও আশার আেলার �দখিছলাম না। �সই সমেয়ই �দখা �পলাম আমােদর এক

�ভানুধ�ায়ীর, িতিন আর �কউ নন �য়ং দলাই লামা। না, �শরীের নয়। �দওয়ােল �ঝালােনা �পাে��ট �থেক তাঁর হাস�মুেখর ছিব আর আ�াসবাণী

আমােদর বরাভয় িদল। '�মিডেটশন অন ডাইং।' "আজ নয় কাল, হয়েতা বা পরবত�ী মুহূেত�ই সব িকছু �ছেড় �যেত হেব এটা িনি�ত �জেনও

আমরা সব িকছু আঁকেড় ধির। এটা �ভেব, �যন আিদ অন�কাল জীিবত থাকেত এেসিছ।" তাই এই ��ায়ু জীবেনর বািক িদেনর কথা িচ�া না

কের আবার পেথ নামাই িঠক হল। জীবেনর মুহূত��েলােক আরও একটু উপেভাগ� কের তুলেত।  

 

রােত িডনােরর জন� বাইের �বিড়েয় পড়লাম। একটু �াদবদেলর জন�। বাইের ঠা�াটা �বশ মেনারম। কািকমা শাল জিড়েয় �বশ পিরপািট। একটু

এেগােতই �চােখ পড়েলা '�হােটল িশবািলক।' বাঙািল �হােটল। ম�ােনজার �পন চ�রাজ মশাই খুব আ�িরক। পাত �পেড় ভাত, ডাল, আলুেপা�

আর আলু �দওয়া খািসর মাংস। �তাফা রা�া। রাঁধুিনর হাত �যন �সানায় বাঁধােনা। �সই �াদ আজও িজেভ �লেগ আেছ। ভুিরেভােজর পর পরবত�ী

িদেনর জন� �ি��াটা অেনকটা কেম �গেলা। আর �ক না জােন ভরেপট খাওয়ার পর মুেখ পান িনেয় বাঙািল আজীবন িব�জয় কের এেসেছ।

সুতরাং এবারও তার অন�থা হয় �কন।

নােকা

ক�া �থেক নােকার �র� ১০০ িকেলািমটােরর িকছু �বিশ। ক�া �থেক নীেচ �নেম �রকং �পও হেয় ৫নং জাতীয় সড়ক ধের আরও উ�েরর

িদেক চলেত হেব। পেথর অিধকাংশ সময় স� �দেব সাটেলজ অথ�াৎ শত�। ক�া �থেক সকাল সকাল রওনা হেয় �গলাম। শত�েক ডান িদেক

�রেখ চলেত �� করলাম। এেক এেক আকপা, ��েলা, �পাহ �ফেল �রেখ �পৗঁছালাম ি�িত আর শত�র স�েম। পেথর বণ�না িদেয় আর

�লখাটা দীঘ�ািয়ত করব না। তেব এটুকু বলেত পাির না �গেল জীবেন অেনক িকছু না �দখা �থেক �যেত পাের।



'খাব' �ােমর রা�া �থেক িকছুটা এিগেয় �লাহার �সতু পার হেয় �েবশ করলাম ি�িত ভ�ািলেত। রা�ার পােশ সবুজ �বাড� আপনােক লা�ল

ি�িতেত �াগত জানােত �তির। রা�া এখােন আরও ভয়�র এবং আরও সু�র। পাহােড়র গা �বেয় চড়াই উৎরাই �পিরেয় এক �রামা�কর যা�া।

তার পােশ �কাথায় লােগ �রালার �কা�ােরর উে�জনা। এক িদেক সুউ� পাহাড় �তা আর এক িদেক অতল খােদর হাতছািন। গাছপালা �েম

কেম এেলা, �� হল কাঁটােঝােপর ম��া�র। �কা� �ডসাট�। চািরিদেক �বা�ারময় কক�শ, ন�াড়া পাহাড়। অদূের পাহােড়র চূড়া �থেক �নেম

এেসেছ বরেফর হা�া আ�রণ। তারই মােঝ সিপ�ল রা�াটা এঁেকেবঁেক চেলেছ। এখােন এক ফাঁেক বেল রািখ, ক�া �থেক নােকার পেথ িক�

�কােনা �প�ল পা� �নই। তাই যা�া �� করার আেগ �রকং �পও �থেক �তল ভিরেয় িনেত ভুলেবন না।  

 

নােকা তখনও চার িকিম, সূয� তখন ঢলেত �� কেরেছ। রা�ার ধাের একটা ধাবার দশ�ন �পলাম। জনমানবহীন ধু ধু �া�ের চা এর আশা �জেগ

উঠেলা। কালে�প না কের গািড় থািমেয় চা এর অড�ার �দওয়া হল। �া� �ঠাঁেট চা এর কাপ, নীেচ সুগভীর ি�িত ভ�ািল, চািরিদেক আিদগ�

িহমালয় ... সব িমিলেয় বাঙািলর আিদ ও অকৃি�ম �রাম�াি�িসিজম। �যখােন ��ম, �কৃিত সব িমেল িমেশ একাকার। 

 

নােকা যখন �পৗঁছালাম সূয�েদব পি�মাকােশ। িবেকেলর মনেকমনকরা িমি� �রাদ গােয় �মেখ ি�িত ভ�ািল তখন �গ�ীয়, অিনব�চনীয়।

িহমালেয়র �কােল পাহাড় �ঘরা �ছা� একটা জনপদ 'নােকা', মেধ� �ছা� একিট �লক। সমু�পৃ� �থেক উ�তা ৩৬৬২ িমটার। ছিবর মেতা সু�র।

হয়েতা �সৗ�েয�র িদক �থেক �সা �মািরির বা প�াংগং �লেকর রমণীয় �সৗ�েয�র পােশ �নহাতই নাবালক। িক� �াম� িকেশারীর মেতা তার

িন�াপ �প আপনােক মু� করেবই। নয়নািভরাম দৃশ� �কান িশ�ীর অলীক ক�নােকও হার মানায়। ইি� �মেপ �িতটা গাছ, পাহাড়, আকাশ

�যন িশ�ীর ক�ানভাস �থেক তুেল আনা। ব�াক�েপ �াম� ঘরবািড় �যন ইিতহােসর পাতা �থেক তুেল আনা �কানও �াচীন সভ�তার পিরচয়বাহী।

ফেটা�াফার হওয়ার �েয়াজন �নই, �যিদেক �াণ চায় ক�ােমরা ��ম ক�ন, হলফ কের বলেত পাির আপনার �তালা ছিব �টিবেল রাখা

ক�ােল�ারেকও হার মানােব। তুষারশৃ� ছুঁেয় �নেম আসা িহেমল হাওয়ার ��াত পড়� িবেকেল হাড় কাঁিপেয় িদল। �দখেত �দখেত পাহােড়র গা

�বেয়, উইেলা আর পপলার গােছর হলুদ পাতা ছুঁেয় মন �কমন করা সে�� �নেম এল।



আমােদর আ�ানা িক�র ক�া�। পাহােড়র গা �ঘঁেষ সাির িদেয় সেতেরাটা সু�ইস�াইল লা�াির �ট�। সে� মাি�কুইিজন �রে�াের�। �িতটা

�ট� আলাদা আলাদা শৃে�র নােম নামাি�ত। তাঁবুর িপছন �থেকই ধােপ ধােপ উেঠ �গেছ খাড়াই পাহাড়। �িতটা ধােপ সার িদেয় আেপল গাছ।

�কামর সমান উঁচু গাছ�েলা আেপেলর ভাের নুেয় পেড়েছ। সে�� আঁধার একটু ঘন হেতই �� হল হাওয়ার দাপট। হাওয়ার দাপেট তাঁবুর তখন

নািভ�াস উঠেছ। বাইের পারদ তখন িহমাংক ছুঁেয়েছ। একটু পের হাওয়ার দাপট কেম এেল বাইের এলাম। চারিদক পাহাড় �ঘরা ঝকঝেক

আকােশ �েয়াদশীর চাঁদ। দূের পাহােড়র চূড়ার বরফ �জ�াৎ�া �মেখ দাঁিড়েয় আেছ। কাজকােলা আকােশ ফুেট উেঠেছ ল� �কািট তারা।

ন��ম�েলর িভেড় আকাশগ�াও �মিহমায় উ�ল। অপািথ�ব �সই দৃেশ�র সা�ী থাকেত ব� মাইল হাঁটা যায়। ক�াে�র মািলক শা�া �নগীিজ

ক�া� ফায়ােরর আেয়াজন কের �ফেলেছন। িগটারটা �চ� িমস করিছলাম। গাইেত বা বাজােত না জানেলও ��াতা িহসােব আমার �বশ

নামডাক। কুছপেরায়া �নই, কািকমাই উেদ�াগী হেয় �� কের িদেলন অ��া�রী। এেক এেক সবাই তােত �যাগ িদেয় গলা �মলালাম। িজিনয়া

আর �সািহনীর রবী�স�ীত যখন জমািট হেত �� কেরেছ তখনই ডাক পড়ল িডনােরর। ঘিড়র কাঁটা নটা ছুঁেয়েছ। ডাইিনং �েম িগেয় 'সা�া'র

�দখা �পলাম। শা�াজীর �পাষ� সারেময়। জােত কুলীন ম�াি�ফ। আকাের �কা� িক� �চােখর দৃি�েত �নহাতই �গােবচারা। িনতা�ই িন�াপ।

খাওয়ার আেয়াজন ম� নয়, ভাত, �িট, ডাল �াই, িম� �ভজ, িচেকন কাির আর �শষপােত �ুট কা�াড�। বা�ািলর মান রাখেত ঐ শীেতও

ভাতটা �খলাম। আর িচেকনটা এক কথায় অসাধারণ। �খাঁজ িনেয় জানলাম রাঁধুিন আর �কয়ারেটকার ভ�েলাক আমােদর ব�েদেশর। অবাক

িব�েয় �দখলাম ডাইিনং �েমর অিধকাংশ অিতিথই বাঙািল। িডনার কের বাইের দাঁড়ােত ঠা�াটা দাঁত, নখ �বর কের আমােদর ওপর ঝাঁিপেয়

পড়ল। ঠা�ায় কাঁপেত কাঁপেত �য যার �টে� ঢুকলাম। খািনক বােদ ক�াে�র অল ইন অল, �দবািশসদা �েত�েকর জন� গরম জেলর ব�াগ িনেয়

হািজর। বলল �কােনা িচ�া �নই, দরকার হেল আরও ব�াগ পাওয়া যােব। যাই �হাক �েটা ক�ল �নওয়ার পর,একটা কের হট ওয়াটার ব�ােগই

ঠা�াটা বােগ এেস �গল।



�গালািপ আেলা ছিড়েয় িদেয় সূয�েদব পরিদন সকােল যথাসমেয় হািজর। ঝকঝেক নীল আকােশ ধ�ানম� তুষার�� িহমালেয়র রঙবদল �গাটা

উপত�কােক মায়াবী কের তুলল। আেগর িদন িবকােল নােকার ি�� �প �ত�� কেরিছ। িক� সকােলর ত�া�� উপত�কার মােঝ �লেকর শা�

নীল জেল িহমালেয়র পপলার, উইেলার হলুদ পাতার �িতিব� পৃিথবী সম� �ঃখ ভুিলেয় িদেত পাের। �ধাঁয়া ওঠা চােয়র কাপ হােত নরম সূেয�র

আেলায় তািরেয় তািরেয় সকাল হওয়াটা উপেভাগ করলাম। আড়েমাড়া �ভেঙ �ছা� �ামটা জাগেছ। �বিরেয় পড়লাম। ইে� কেরই ক�ােমরা

িনলাম না। মেনর ক�ােমরায় ব�ী করব বেল। আিম সািহিত�ক নই, িক� িহমালেয়র এক ��খ�াত �ছাট জনপেদর �সই সকাল আজ কলম

ধরেত বাধ� করল। জািন না ক�ােমরা না �নওয়ার �িতটা এই �লখা িদেয় উসুল করেত পারব িকনা। 

 

ক�াে� যখন িফরলাম তখন �ায় সােড় সাতটা বােজ। বািকরাও ��শ হেয় �রিড। আেরক রাউ� চা �শষ কের �গলাম ��কফা� করেত। ��ড,

বাটার, জ�াম, �টা�, অমেলট ইত�ািদ ছাড়াও একটা কের আলু পেরাটা গলাধঃকরণ করা হল। এরপর �ুট স�ালাড িদেয় তখনকার মেতা

�াতরােশর যবিনকা টানা হল। এরপর ক�াে�র গা �বেয় �মেঠা পথ িদেয় �নেম �গলাম �লেকর িকনাের। ইতঃ�ত, উে�শ�হীন ঘুের �বড়ােনা।

কখনও �ােমর পেথ। স� পাথুের রা�ায়। শ�ের ি� িজ, �ফার িজ ই�ারেনট �দৗেড়র �থেক অেনকদূের। আেরক িদকশূন�পুের। 

 

��িকং-এ আ�হীরা ক�া� �থেক ঘুের আসেত পােরন তািশগাং, সমাং মনাি�, নােকা ফলস, নােকা পাস। এছাড়াও আেছ কাছাকািছ �াম�েলা

�যমন িলও, চাি�, ইয়াংথাং। ��িকং-এর যাবতীয় বে�াব� কের �দন ক�াে�র মািলক শা�া �নগী। হাঁটাপেথ ঘুের িনলাম নােকা মনাি�,

প�স�েবর পদিচ�। এখােন বেল রািখ, নােকা খুব �ছাট জায়গা, তাই আেগ �থেক বুিকং না কের �গেল অসুিবধায় পড়েত পােরন। �মাবাইেলরর

টাওয়ার িবএসএনল ছাড়া পােবন না।

সাংলা – িছটকুল

নােকার পাট চুিকেয় রওনা হলাম সাংলার িদেক। নােকা �থেক দূর� ১৩০ িকেলািমটার। সময় লাগেব সােড় চার ঘ�া। �য পেথ এেসিছলাম �সই

পেথই �ফরত চললাম। ��কফা� কের �ফরার পথ ধরলাম। ি�িত ভ�ািলর �সই ভয়�র সু�র �প আবার �ত�� করার সুেযাগ হাতছাড়া

করলাম না। ৫০৫ নং জাতীয় সড়ক ধের িকছুটা এিগেয় ইয়াংথাং �ােমর �রাড কাট �থেক এিগেয় �দিখ িবিধ বাম। রা�া চওড়া করার জন�

িডনামাইট �াি�ং করা হে�। অগত�া এক ঘ�ার অেপ�া। িকছু পের জানা �গেলা �াি�ং এর ফেল পাহােড় �স �নেমেছ। গািড় �থেক �নেম

িকছুটা এেগােতই �দখা �গল এক �প�ায় পাথর রা�া জুেড় পেড় আেছ। �ছাট বড় পাথেরর টুকেরা তখনও পেড় চেলেছ। আমােদর গািড় �থেক

দূর� �মেরেকেট ২০০ িমটার। �েসর বহর �দেখ বুঝলাম গিতক িবেশষ সুিবেধর নয়। গািড়েত িফের �দখলাম। িপছেন ল�া লাইন, �ফরার

পথও ব�। উপায়া�র না �দেখ গািড়েতই বসেত হল। যাইেহাক আরও িতন বার �াি�ং-এর পর �প �লাডার িদেয় রা�া সাফ কের যান চলাচেলর

�যাগ� করেত করেত ছ ঘ�া �কেট �গল। �সও এক িনদা�ণ অিভ�তা। রা�া খুেল �দওয়ার পর যখন �স�বণ জায়গাটা অিত�ম করিছ,

তখনও গািড়র ছােদ টুপটাপ পাথর ঝের পড়েছ। বাইের তািকেয় �দিখ িবপ�নকভােব �বশ িকছুটা অংশ ঝুেল রেয়েছ। ছ-সাত ঘ�া রা�ায়

অকারণ ন� হওয়ায় িশিডউল কাটছাঁট করা ছাড়া আর �কান উপায় িছল না। 

 

�রকং �পও যখন �পৗঁছলাম তখন �ায় সাতটা বােজ। অ�কার �নেম এেসেছ। এখনও �দড় ঘ�ার রা�া। আরও এিগেয় কারছাম-এ বাঁেধর কােছ

শত�র ওপর ি�জ �পিরেয় বাম িদেক সাংলা-িছটকুল �রাড ধরলাম। �� হেয় �গল সাংলা ভ�ািল। হাইেডল পাওয়ার ��ােজ� এর �চৗহি�

�পরেনার পর রা�া ঘুটঘুেট অ�কার। িকছুটা এিগেয় বাসপা নদীেক ডানিদেক �রেখ গািড় চলেত লাগল। পােশ অ�কার পাহােড়র পাশ িদেয়

��পে�র চাঁদ উেঠেছ। �জ�াৎ�ায় চতুিদ�ক বানভািস। িপছেনর পাহােড় �রকং �পও শহরটা আেলার মালা সািজেয় দাঁিড়েয় আেছ। খুব ইে�

করিছল গািড় দাঁড় কিরেয় �জ�াৎ�া �দখার িক� ঘিড়র কাঁটা �স আশায় জল �ঢেল িদেলা। সাংলা যখন �পৗঁছলাম রাত তখন নটা। ঠা�া নােকার

�থেক �বশ কম। উপেভাগ�। সারািদেনর ধকেলর পর �কােনারকেম িডনার �সের শরীরটা নরম িবছানায় এিলেয় িদেতই তিলেয় �গলাম গভীর

ঘুেম। ঘুম ভাঙল �ভােরর িদেক। ��শ হেয় জ�ােকটটা গােয় চিড়েয় বাইের �বরলাম। সকােলর আেলা সেব ফুটেত �� কেরেছ। বাস��াে�

�লাকজন আসেত �� কেরেছ। চারিদক পাহাড়েঘরা �ছাট শহর সাংলা, পাশ িদেয় িতরিতর কের বেয় যাে� বাসপা নদী। িত�ত বড�ার খুব

কােছ হওয়ায় ১৯৮৯ সাল অবিধ এখােন আসেত ভারতীয়েদর ইনার লাইন পারিমট িনেত হত। এখন অবশ� �সই ঝ�াট �পায়ােত হয়না।

সকােল আলুর পেরাটা, আচার, দই সহেযােগ ��কফা� সারলাম। সে� �ধাঁয়া ওঠা গরমাগরম চা। চােয়র কাপ হােত ব�ালকিনেত দাঁড়ােতই

�চােখ পড়ল নীচ িদেয় বেয় যাে� বাসপা। খরে�াতা নদীর কুলকুল শে� িন�� উপত�কা মুখিরত। কােছই ঢঙ ঢঙ শে� ঘ�া বাজল। কােন



�ভেস এল �ুেলর �াথ�নাস�ীত। এিগেয় িগেয় �ুলটাও �দখা �গেলা। ইউিনফম�পরা এক ঝাঁক কিচকাঁচা। জাতীয় স�ীত িদেয় �াথ�নাপব� �শষ

হেতই লাল �সােয়টারপরা খুেদর দল �িট�িট �ােস ঢুেক �গল। আর সারািদেনর জন� মেনর সুরটা �বঁেধ িদেয় �গল। জলেযাগ �শষ কের আবার

যা�া ��। গ�ব� িছটকুল। �াচীন ভারত-িত�ত বািণজ� সরণীর সীমা� �াম। সাংলা �থেক দূর� ২২ িকেলািমটার। গািড়েত সময় লােগ

ঘ�াখােনক। সরকাির বাসও পাওয়া যায়। 

 

সাংলা �থেক �দেখ িনেত পােরন সাংলা মনাি�, কা� �গ� (িহমাচল �েদেশর অন�তম �াচীন �গ�), �বিরং নাগ �ট�ল, বাতেসির িভেলজ এবং

িছটকুল।  

 

সাংলা ভ�ািল �কৃিতে�মীেদর �গ�। উঁচু উঁচু পাইন, িসডার এর জ�ল িচের কুলকুল কের বেয় চেলেছ বাসপা। পাহােড়র মাথা বরেফর টুিপ পের

দাঁিড়েয়। উ�াম �� জলরািশ �ছাট বড় �বা�াের ধা�া �খেয় উপত�কা জুেড় এক স�ীত মূছ�নার সৃি� করেছ। �কৃিত এখােন কিবতার মেতা।

ঝরঝের। �ি�ল। িছটকুল, রাকছাম, বাতেসির, �থমগারাং, কা� আর সাি� �াম িনেয় সাংলা ভ�ািল। অিধবাসীরা সবাই িক�রী। উপত�কা জুেড়

আেপল, �গাে�ন আেপল, অ�াি�কট, ওয়ালনােটর বাগান। িহমবােহর বরফগলা জেল পু� উপত�কা জুেড় �ধু সবুেজর সমােরাহ। সাংলা বাস

��া� �পিরেয় ি�জ পার হেতই, মাইলে�ান জানান িদল সাংলা িজেরা িকেলািমটার। ি�জ �পেরােত সামান� �য শ�ের কংি�েটর জ�ল িছল তা

কমেত �� করল। আশপােশর বািড়ঘের �াম� ি��তার �ছাঁয়া। চলেত চলেত রা�ার বাম িদেক বিনং �শিরং, �শিরং �চ এর মেতা �ছাট �ছাট �াম

�পলাম। তারপের এেলা বাতেসির। এখােন �দেখ িনেত পােরন বি�নারায়ণ �ট�ল। এরপর এেলা তুলনামূলক বিধ��ু �াম রাকছাম। �গাটা�ই

িছমছাম �হােটলও �চােখ পড়ল।

রাকছােমর পর �কৃিত আরও অকৃপণ। পাহাড়চূড়া�েলা আরও কােছ, আরও ��। িহমবাহগলা জল �ছাট, বড় ঝরনা বা �বাহ হেয় িমেশেছ মূল

নদীেত। উপত�কায় িকছু দূের দূের �বশ কেয়কটা �নচার ক�া�, �মণিবলাসীেদর জন�। িছটকুল-এর সামান� আেগ �চােখ পড়ল, এক বাঙািল

�হােটল শারদীয় �েভ�া জানাে�। িছটকুল �ঢাকার মুেখ �লাহার কাঠােমার �তির �গট জািনেয় িদল ইে�া-িটেবট বড�ােরর �শষ �ােম এেস

�গিছ। এখােনও বাঙািলেদর সদ� উপি�িত। �কানও এক '�গাপাল দা'-�ক তার বািড়র �লাকজন �খাঁজাখুঁিজ করেছন। িছটকুল এর িবেশষ�

�কানও এক �েগ সু�র �লখা আেছ। �গার এর নামটা মেন না পড়ায় এখােন �মা �চেয় িনি�। যার মূল ব�ব� িছল 'িছটকুল স�েক� �কান

ধারণা তার ছিব �দেখ উপলি� করেত পারেবন না, কারণ যত ভালই ক�ােমরা �হাক, িছটকুেলর �সৗ�য� বণ�না করেত অপারগ।' মেন মেন �গার

�ক কুিন�শ জানালাম। কােঠর কা�কাজ করা পাহািড় বািড়ঘর, িদগ� �সািরত নী-লা �র�, কা��পা �ট�ল �াি�র ভাঁড়ার কানায় কানায় পূণ�

কের িদেলা। ঢালু রা�া �বেয় �নেম যান বাসপা নদীখােত। চ�লা নদীর কাঁেচর মেতা টলটেল জেল পা িভিজেয় িনন। সামেন আিদগ� ঘাস

জিমেত চের �বড়াে� গবািদ প�র দল। বাতাস কােন কােন �যন িফসিফস কের বেল যাে� 'ওম মিণ পে� �ম।' 

 

�পুেরর খাওয়াটা িছটকুেলই করা হেব িঠক হল। বাঙািল �হােটল �দেখ ি�তীয় স�াবনার কথা িচ�া করাও অ�াভািবক। �মনু খুব িস�ল। ভাত,

ডাল, আলুেপা� আর িডেমর �ঝাল। রা�াও আহামির নয়। িক� �বাসীর কােছ তাই অমৃত। খাওয়া �শষ কের আমরা �ফরার পথ ধরলাম।

�ফরার পেথ আেপলবাগােন ঢুঁ মারলাম। সাংলা বাজাের �নেম সামান� �কনাকাটা �সের �হােটেলর পথ ধরলাম। �ভাজনিবলাসীরা এখােন �াউট

মােছর �াই �াই করেত পােরন। যিদও সু�তার গ�ারাি�টা িনেজেকই িনেত হেব।

সারাহান

সাংলা পব� সা� কের আবার পেথ নামলাম। সাংলা �থেক িসমলার দূর� ২৪০ িকেলািমটার। আমােদর গ�ব� িসমলা হেলও ৯০ িকেলািমটার

িগেয় িজেয়াির �থেক সারাহান হেয় িফরব। িজেয়াির �থেক সারাহান ১২ িকেলািমটার। সাংলা – িছটকুল �রাড ধের সাংলা �থেক কারছাম পয��

এলাম। কারছাম �থেক ৫নং জাতীয় সড়ক ধের টাপির, ওয়াংটু, �� হেয় �পৗঁছােত হয় িজেয়াির। িজেয়াির বাজােরর আেগই বাম িদেক একটা

রা�া পড়েব �যটা আপনােক শট�কােট সারাহান �পৗঁেছ িদেলও, রা�ার অব�া কহতব� নয়। সুতরাং িজেয়াির �পৗঁেছ িজেয়াির-সারাহান �রাড

ধরাটাই বুি�মােনর কাজ হেব।



িহমাচেলর বািক �ােমর মতই সারাহানও সু�র এবং িছমছাম। সমু�পৃ� �থেক উ�তা ২,৩১৩ িমটার। পাইন, ওক, �দবদা�র জ�েল �মাড়া,

�াচীন বুশহর রাজবংেশর �ী�কালীন রাজধানী। একা� সতীপীেঠর অন�তম ভীমাকালী মি�র সারাহােনর মুখ� আকষ�ণ। �দবী এখােন

রাজবংেশর কূলেদবী িহসােব পূিজতা। কিথত আেছ দ�যে�র সময় সতীর কান এখােন পেড়িছল। মি�েরর অপ�প গঠনৈশলী শতা�ী�াচীন

ইে�া-িটেবট সং�ৃিতর �ম��-এর সা�� বহন কের। মি�েরর কােঠর কা�কায�, �েপায় �মাড়া �েবশ�ার মেনামু�কর। পাশাপািশ �িট মি�র,

একিট নতুন ও আেরকিট আটেশা বছেরর পুরেনা। পুরেনা গভ�গৃেহ অবশ� সাধারেণর �েবশািধকার �নই। ধম�িব�াস �বল না হেলও, সারাহান

�পৗঁেছ মি�র দশ�েনর �লাভ সামলােত পারলাম না। কািকমা আমােদর হেয় মি�ের পুেজা িদেয় িদেলন। পুেজাপব� সা� কের মি�েরর সামেনর

�মলায় �গলাম। গরম গরম িজিলিপ �দেখ মনটা খুিশেত ভের উঠল। �ঠাঙা ভিত� িজিলিপ িনেমেষ সাবাড়। �থেম িঠক িছল �ফরার পেথ

নারকা�ায় �পুেরর খাওয়া সারা হেব। িক� মি�র �থেক গািড়েত �ফরার সময় নােক এেলা বাঙািল রা�ার গ�। িজিনয়া বলল অবশ�ই মােছর

�ঝাল বানাে�। িজিনয়ার ওপর ভরসা �রেখ ঝাঁিপেয় পড়লাম গে�র উৎসস�ােন। �বিশদূর �যেত হল না। রা�ার পােশই বাংলা হরেফ বড় কের

�লখা। অমািয়ক ম�ােনজার বাঙািল �দেখ চটজলিদ বে�াব� কের িদেলন। ভাত, ডাল, আলুেপা� আর �ধাঁয়াওঠা িচেকেনর �ঝাল িদেয়

রাজকীয়ভােব লা� সারলাম। তারপর আবার পথচলা।

িসমলা

িহমাচল �েদেশর রাজধানী, আর ভারতবেষ�র ি�িটশ আমেলর �শলশহর িসমলা আমােদর �শষ গ�ব�। িসমলা অন�তম �াচীন �শলশহর হওয়ায়

আর নতুন কের বলার িকছু �নই। দশ�নীয় �ান�িলর মেধ� উে�খেযাগ� ম�াল �রাড, চাচ�, টাউন হল, পাবিলক লাইে�ির, িমউিজয়াম। �দেখ িনন

কালকা-িসমলা ন�ােরােগজ ��ন। ঘুের আসেত পােরন ঝাকু িহল। �হােটল �থেক ক�াে�ড টু�েরর বে�াব� কের �দয়। িরজ, �লায়ার বাজার,

ল�ড় বাজার �কনাকাটার জন� আদশ�। �হােটল �থেক ��শ হেয়ই �বিরেয় পড়লাম। যিদও সােড় নটা �বেজ �গেছ। ট�াি� ��াে� এেস িলফেট

কের �পৗঁছালাম ম�াল �রােড। সকােলর হলুদ �রাদ তখনও ঠা�া পুেরা কাটােত পােরিন। �দাকািনরা সদ� �দাকান খুলেছ। ম�াল �রােড মিন�ং

ওয়াকারেদর িভড়। হাঁটেত হাঁটেত �পৗঁেছ �গলাম টাউন হেলর সামেন। যাব 'ওেয়ক এ� �বক কােফ' �ত। িসঁিড় িদেয় ওপের উেঠ ক�ােফেত

�পৗঁছালাম। পছ�সই �টিবল �পেয় অড�ার �দওয়া হল। �াশড �পাটােটা, �া�� এগ, সেসজ, ��ড িদেয় ইংিলশ ��কফা�। সে� ��পস,

ওয়ােফল এবং অ�াপল পাই। �শেষ হ�ােজল নাট লােত। �া� িদেয় সকাল �� করার পর ম�াল �রােডর �বে� বেস আেয়শ কের িনউজেপপাের

�চাখ �বালালাম। বািকরা তেতা�েণ ঝাঁিপেয় পেড়েছ শিপং-এ। িসমলা একািধকবার �ঘারা হওয়ায় ঝাকু িহল, গলফ �কাস� ইত�ািদর জন� কােরা

িবেশষ �হলেদাল �দখা �গেলা না।



ক�ােমরা হােত এিদক ওিদক ঘুের �বড়ােনার পর আবার �া� হেয় �রােদ িপঠ িদেয় বেস পড়লাম। খািনক পের বািকরা কেয়কটা ঢাউস ব�াগ

িনেয় হািজর। চললাম িসমলা কালীবািড় দশ�েন। ম�াল �রাড �থেক এিগেয় িবএসএনএল-এর অিফস �ফেল �রেখ এেগােতই �চােখ পড়ল ভ��ায়

এক ি�িটশ বাংেলা, 'শােল�িভল ম�ানসন।' �বশ একটা গা-ছমছেম ব�াপার। ক�ােমরাব�ী করার সুেযাগ হাতছাড়া করার �কান মােন হয় না।

�গেটর �বাড� �থেক জানা �গল এখন জৈনক ভ�েলােকর স�ি�, সে� িবিধব� সতক�ীকরণ। কালীমি�র দশ�ন কের �ফরার পথ ধরলাম।

পিরত�� বাংেলার গােয় তখন িবেকেলর �রাদ। বাংেলার কাঁেচর জানালায় একটা ছায়ামূিত� থাকেল ভূতবাংেলার তকমা �দওয়া �যত। এইসব

হািসম�রায় বািক পথটা �কেট �গেলা। টাউন হেলর রা�া ধের িনেচর িদেক �নেম খািদ ভবেনর সামেন 'হািন হাট'-এ মধু িদেয় চা �খেয়

িবকােলর চা-পব� �শষ করলাম। এবার �হােটেল �ফরার পালা। �হােটেল িফের অেনক রাত পয�� চলল ভূেতর গ�। পরিদন সকােল রওনা হেয়

�গলাম চ�ীগড় এয়ারেপােট�র উে�েশ�। সে� িনেয় চললাম অসংখ� টুকেরা টুকেরা �ৃিতর �কালাজ। আগামীিদেনর পােথয়।

পুন�ঃ - চ�ীগড় এয়ারেপােট� ি� ওয়াই ফাই-এর স��বহার করিছলাম। �কৗতূহলবশত সাচ� করলাম 'হে�ড হাউস ইন িসমলা।' সবাইেক অবাক কের িদেয় ি�েন

�ভেস উঠল 'শােল�িভল ম�ানসন'। তার উে�খ নািক �ডইয়াড� িকপিলং এর �লখােতও পাওয়া যায়।

~ িক�েরর তথ� ~ িক�েরর আরও ছিব ~
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�পশায় িজওলিজ� সুদী� �ঘাষ বত�মােন 'িজওলিজক�াল সােভ� অফ ইি�য়া'-এর জয়পুর অিফেস

কম�রত। কােজর জন� বছের ছয় মাস পাহােড়, জ�েল। িফে� অবসর সময় কােট বই পেড়। �াইম

ি�লার আর �মণ কািহিন িবেশষ পছ�। জ�েল ঘুের ঘুের পািখ �দখাও পছে�র তািলকায় নতুন

সংেযাজন। ভােলা লােগ ঘুের �বড়ােত। পাহাড় আর জ�ল �ইই িবেশষ ি�য়। এছাড়া ব�ুেদর সােথ

আ�া �দওয়া অন�তম পছে�র কাজ। �লখািলিখর অ�িব�র চচ�া থাকেলও �কান প�-পি�কায় �লখা

পাঠােনার �ঃসাহস আেগ হয়িন।
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রাজ কািহিন

তপন পাল

 

পূব��কািশেতর পর -

রাজ�ােনর তথ� ~ রাজ�ােনর আরও ছিব

তৃতীয় িদন - 

সকােলর জলখাবার �খেয় পেথ। জয়পুর শহর গেড় �তােলন মহারাজা সওয়াই জয় িসং (০৩-১১-১৬৮৮ �থেক ২১-০৯-১৭৪৩)। মা� এগার

বছর বয়েস িপতা মহারাজা িবষণ িসেঙর মৃতু�র পর মহারাজা হওয়া এই মানুষিট আওর�েজেবর কাছ �থেক সওয়াই,অথ�াৎ অপরাপর বািড়র

�লাকজেনেদর �চেয় এক চতুথ�াংশ �বিশ,উপািধ পান। ১৭০৭এ আওর�েজেবর মৃতু�র পর মুঘল স�াট মহ�দ শা�  তােক আরও অেনক উপািধ

টুপািধ িদেয়িছেলন। িদি� আ�া জয়পুর িনেয় ভারেতর পয�টন মানিচে�র �সানািল ি�ভুজ। তার তৃতীয় �কাণ জয়পুর িদি�র দি�ণ-পি�েম ৩০০

িক.িম.দূের,আ�া �থেক পি�েম ২০০ িক.িম. দূের। শহেরর িতনিদেক আরাব�ী পব�তমালা, �গ� আর িমনার। পুেরা শহর জুেড় �গালাপী রং; �যন

�গালােপর উৎসব; �রাজই �স� ভ�ােল�াই� �ড। রাজা ি�তীয় রামিসং �গালাপী রং ভালবাসেতন, তাই জয়পুর িপ� িসিট। নামটা বজায় রাখেত

এরা মিরয়া; বাধ�তামূলকভােব সব বািড়র রং �গালাপী। তেব শহর বাড়ার সে� সে� এখন �ধু শহেরর �ক�ীয় অংশই �গালািপ। শহরিট �বশ

ছড়ােনা – অেনক ফাঁকা জায়গা এখােন ওখােন; গাছ গাছািল, তােত িবকােল জল �দওয়া হে�। িব�িবদ�ালয়, �মিডেকল কেলজ, সরকাির

অিফস ভবন... �াপত� অতীব মেনারম; �চােখর আন�।

িসিট প�ােলস অ�াদশ শতেক অ�েরর ক�ওয়াড়া রাজপুত রাজা মহারাজা ি�তীয় জয় িসংেহর িনম�াণ। মােব�েলর কা�কায�, ��, জািল বা

জাফির কাজ খিচত অভ��র। জােলব চ� ও ি�েপািলয়া �গট এই �াসােদর �েবশপথ। জয়পুেরর বত�মান (আনঅিফিশয়াল) রাজামশাই, কুিড়

বছর বয়� সওয়াই প�নাভ িসং আপাতত িবেদেশ; �াসােদ থােকন তাঁর মাতা, বত�মােন এম.এল.এ. িদয়া কুমারী - জয়পুেরর �শষ

(অিফিশয়াল) মহারাজা ি�েগিডয়ার সওয়াই ভবানী িসংেয়র (১৯৩১ – ২০১১) একমা� স�ান ও তদীয় মাতা পি�নী �দবী। �স�ত রাজকুমারী

িদয়া কুমারী ন�ইেয়র দশেক তাঁেদর পািরবািরক �াে�র িহসাবর�কেক বািড়র অমেত �গাপেন িববাহ কের সামািজক িব�ব ঘিটেয়িছেলন।

�াসাদশীেষ� আজও জয়পুর ��েটর পতাকা উ�ীন। �াপেত� মুঘল, রাজপুত এবং ইউেরাপীয় ছাপ। িবেশষ আকষ�ণ �েপার �তির গ�াজিল,

গ�াজল রাখার �দত�াকার পা�। মহারাজা ি�তীয় মধু িসংহ এ�িল �তির করান যােত স�ম এডওয়ােড�র অিভেষক অনু�ােন যাওয়ার সময় িতিন

�ােনর জন� গ�াজল িনেয় �যেত পােরন।

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনার  ছিব-�লখা  পাঠােনার আম�ণ  রইল 

http://amaderchhuti.com/
http://amaderchhuti.com/mag29/story_rajasthan.php
http://amaderchhuti.com/info/rajasthan.php?type=place&pid=231
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=136


হাওয়া মহল রাজ পিরবােরর মিহলােদর জন�; স�বত মুসলমানেদর �দখােদিখ, রাজপুতরাও মিহলােদর জন� কেঠার পদ�া�থা চালু কেরিছেলন।

আটতলা �াসাদিটেত জানলা আেছ �ায় ন'�শা! ম�ভূিমর �দেশ �� কের হাওয়া বয়, সে� মিহলােদর ঘের বেস বাইেরর জগত �দখার সুেযাগ।

১৭৯৯ সােল মহারাজা সওয়াই �তাপ িসং �ারা িনিম�ত। 

 

অ�ালবাট� হ� যা�ঘর জয়পুের রামিনবাস বাগােনর অভ��ের, ল�েনর আলবাট� যা�ঘেরর আদেল িনিম�ত। রা�ার বাসনপ�, গানবাজনার

সর�াম, সাজেগােজর িজিনস �থেক �� কের অ�শ�, �পাষাকপির�দ সবই সু�রভােব সাজােনা রেয়েছ এখােন। আে�র (আেমর) �গ� জয়পুর

শহর �থেক জলমহল �পিরেয় পাহােড় উেঠ এগারও িকেলািমটার িগেয় একিট িটলার মাথায়। সাদা মােব�ল আর লালপাথের মুঘল ও রাজপুত

�াপেত�র যুগলব�ী, রাজা মান িসং-এর �তির। রাজ�ােনর �ক�া�িল িনরাপ�ার জন� পাহােড়র ওপের �তির; �কৃতপে� এক একিট �য়ংস�ূণ�

শহর। নামার আেগ সারিথ মেহাদয় বলেলন গাইড বলেব বাইশিট দশ�নীয় �ট, িক� আসেল চারিট - গেণশ �পাল (�পাল = দরজা), িশশ

মহল, �দওয়ান-ই-আম, �দওয়ান-ই-খাস। আর এ�েলা �দখার জন� গাইড �নওয়ার �কানওই মােন হয় না কারণ সবজায়গােতই �বােড� ইিতহাস

�া�লভােব িববৃত।

মান িসং িছেলন স�াট আকবেরর িব��, তাঁর নবর� সভার একজন, এবং খুব স�বত �যাধাবাঈ তাঁর িপিস। িন�বগ�ীয়রা িচরকালই

উ�বগ�ীয়েদর অনুকরণ কের; তাই মান িসং �ক�ার মেধ� মুঘলেদর আদেল �দওয়ান-ই-আম, �দওয়ান-ই-খাস �তির করােবন এটাই �াভািবক।

বাংলার বােরাভুঁইয়ার অন�তম রাজা �তাপািদেত�র িব�� অনুচর কমলেখাজা ইছামতী নদীর তীের �জ�ািত �দখেত পান। িতিন মহারাজােক

জানােল �তাপািদত� �সই বাদাবন পির�ার কের �দবীর অ�িশলা �া� হন ও �িত�া কেরন। এরপর রাজা �তাপািদেত�র যেশাবৃি� ঘেট, িতিন

উৎকল আ�মণ কের উৎকেল�র িশব ও �গািব� মূিত� হরণ কের িনজ রােজ� �িত�া কেরন। অপরিদেক আকবেরর শাসনকােল রাজা মানিসংহ

�তাপািদেত�র রাজ� আ�মণ কের �দবী সতীর অ�িশলা জয়পুের িনেয় আেসন। তদবিধ �দবী যেশাের�রী এই �েগ� আসীনা। �ভারেবলায় বিল

িদেয় পূজা �� হয়। �দবীপূজার ভার বােরাভুঁইয়ার অন�তম �কদার রােয়র পুেরািহত মেহশান� ভ�াচােয��র বংশধরেদর হােত।  



 

িশশমহল িবিভ� আকােরর �ছাট বেড়া আয়না িদেয় �তির। �ক�ার ওপর �থেক �দখা যায় পােশর মাওতা �লক; �েদর মাঝখােন চমৎকার

উদ�ান। দূের �দখা যায় পাহাড়, �সইসে� �ফােট�র পাঁিচল। সূয�া�কােল �ক�ার হলুদ-কমলা পাথের িদনমিণর �শষ আভা অতীব মেনারম। 

 

আেমর �েগ� বংশপর�রায় রাজপিরবােরর �য সকল �পশািভি�ক কম�চারীরা কাজ করেতন, তাঁরা এখন �েগ�র বাইের পাহােড়র �কােল �ােম

িথতু হেয়েছন। তাঁেদর �দখেত যাওয়ার ই�া হেতই – তাঁেদর এক সমবায় সিমিতেত হািজর। �সখােন �াকৃিতক রেঙ হােত কাপড় রাঙােনা হে�,

দািম ও ��দামী পাথর কাটা হে�; �স এক হইহই রইরই কা�। িবি� হে� রাজ�ানী �রজাই (কাঁথা সদৃশ), কুত�া, মূিত�, শািড়, চুিড়দার,

�ারক, উপহার সাম�ী। পণ� িবি�র সময় পেণ�র আিধেভৗিতক �ণাবলীর সে� এনারা আিধৈদিবক িকছু �ণাবলী �যাগ কের �দন; যথা ঘের

�মুেখা গেণশমূিত� রাখেল ধনস�দ ি��ণ হেব, উেটর চামড়ার জুেতা পরেল পােয়র কড়া বা �গাড়ািলর ব�থা বেশ থাকেব, িপতেলর কাটা �দীপ

বািড়র �নঋ�ত �কােণ রাখেল বাড়ীেত কারও সং�ামক �রাগ হেব না, পশিমনা �রজাই গােয় িদেয় ঘুেমােল �ায়িবক ও অি�স�িক�ত আিধব�ািধ

পালােব ইত�ািদ ইত�ািদ। আমােক �পশ করা হল এক �জ�ািতষীসমীেপ; তাঁরা বংশপর�রায় রাজেজ�ািতষী, অথ�াৎ রাজ পিরবােরর �জ�ািতষী,

এবং অদ�াবিধ মহারাজার �াে�র �বতনভুক, তাই িতিন িবনা পয়সায় �কা�ী িবচার কেরন ও হাত �দেখন। �লাকিটেক �দেখ ভি� হল, সরকাির

হাসপাতােলর ডা�ারেদর �দেখ �যমনিট হয়। �যেহতু তাঁর ও আমার মেধ� �কান আিথ�ক স�ক� �নই, আশা করা যায় িতিন সত�ই বলেবন; তা

যতই অি�য় �হাক না �কন! 

 

এবং খুব আ�য�জনকভােব �লাকিটর �িতিট কথা িমেল �গল! আমার ও �ীমতী পােলর �পশা, �পশাগত সমস�া, আিধব�ািধ, স�ানস�িত,

তােদর িশ�া, কম�জীবন, আমােদর বত�মান উে�েগর কারণ, এমনিক �ীমতী পােলর সে� আমার স�েক�র অতীত ওঠাপড়া স�ে� িতিন যা

বলেলন, �েন আিম িচি�র। কলকাতা হেল ভাবতাম �লাকিট বুিঝ �গােয়�া িবভােগর কম�ী! তাঁেক টাকা িদেত �গলাম; িনেলন না। বলেলন

�দেহর সমওজেনর সরেষর �তল দীপাবিলেত গিরব �ঃখীর মেধ� দান কের িদও। �েন আিম হতবাক! িতয়া�র িকেলা সরেষর �তেলর বত�মান

বাজারদর �তা �ায় দশ হাজার টাকা। পােবা �কাথায়? আর অত �তল িবিল বে�াব� করার মত অত গিরব �ঃখীই বা পােবা �কাথায়! সরকার

বাহা�র একেশা িদেনর কাজ চালু করার পর গিরব �কাথায়?  

 

পয�টনেক িকভােব তুেল ধরেত হয়, িকভােব পয�টেনর মাধ�েম �ানীয় জনগেণেশর কম�সং�ান করেত হয় - বাঙািলর কােছ তার �াথিমক

উদাহরণ যিদ হয় পুরী, তেব মাধ�িমকতম উদাহরণ িনঃসে�েহ রাজ�ান। এখানকার জনগণ �মণাথ�ীিনেবিদত �াণ, তাঁেদর জন� এেদর �দেয়র

দরজা সদা-উ�ু�। �য �হােটেল িছলাম, বাঙািল বুঝেত �পের রিববার সকােলর জলখাবাের পাঠােলন ফুলেকা নুিচ – তােত টুসিক মারেল �ধাঁয়া

�বেরাে�, আর ধেনপাতা িদেয় মােখামােখা কের আলুর দম। আহাের! কতিদন পর নুিচ �খলাম! �তামার গীিত জাগােলা �ৃিত নয়ন ছলছিলয়া।

রাজপথ িদেয় যাি�, �টাল�াজায় গািড়র সাির, �কাথা �থেক একজন ছুেট এেস টাকা িনেয় ছাপােনা কুপন িদেয় গািড় পার কের িদল – আপ

টুির� হায় সার! �সৗরজগত িনেয় মানুেষর ধারণা সতত পিরবত�নশীল; একসময় ভাবা হত পৃিথবীই �সৗরজগেতর �কে�, বত�মােন ভাবা হয় সূয�

�সৗরজগেতর �কে�, �হরািজ তােক িঘের আবিত�ত হয়। তেব পয�টক হেয় রাজ�ােন এেল মেন হয় আিমই �সৗরজগেতর �কে�, সবিকছু

আমােক িঘেরই আবিত�ত হে�। �কান �দাকানদার �ছঁড়াফাটা �নাট িনেত ঝােমলা কেরন না, খুচেরা িদন বেল �কঁেদ ককান না, বরং না চাইেতই

মশলা চা খাওয়ান। তাঁেদর �িতভা িব�য়কর – সাইেবিরয়ায় আইসি�ম বা সাহারায় ওয়াটার িহটার �য তাঁরা অবলীলা�েম �বেচ �ফলেত

পারেবন, �স িবষেয় আিম ি�রিনি�ত। 

 

িশেশািদয়া রািন িক বাগ জয়পুর শহেরর সব�বৃহৎ উদ�ান, তাঁর ি�তীয় রািন উদয়পুেরর রাজকন�া িশেশািদয়ােক মহারাজা সওয়াই জয় িসংেয়র (

১৬৮৮ – ১৭৪৩) উপহার। রাজকন�া িশেশািদয়া মৎসগ�া সত�বতীসমা। মহারাজা সওয়াই জয় িসংেয়র সে� তাঁর িববােহর শত�ই িছল অ�জ

রাজপু�েদর বি�ত কের তাঁর স�ানেকই রাজা করেত হেব। তেব �তমনিট হয়িন। মহারাজা সওয়াই জয় িসংেয়র মৃতু�র পর রাজা হন তাঁর �থমা

�ীর পু� সওয়াই ঈ�রী িসং। সুসি�ত উদ�ানিটর র�ণােব�ণ অিত উ�ম। রাজকােয�র ঝি� সামিলেয় রাজামশাই সময় �পেলই রািনেক িনেয়

চেল আসেতন এই �েমাদ উদ�ােন। �সইজেন�ই রাজপুত ও মুঘল �াপত�ৈশলীর উদ�ানিটর �দওয়ােল �দওয়ােল রাধাকৃে�র উপাখ�ান িববৃত।

�দাতলা এক �াসাদ। তার িব�ৃত বারা�া, যত�র �চাখ যায় িব�ৃত ভূিমিচ�।

�মািত �ংির (মুে�ার পাহাড়)-এর উপর �িটশ ধাঁেচর �মািত �ংির �াসাদ, �সখােনই ম� কা�কায�মি�ত �মািত �ংির গেণশ মি�র। �মওয়ােরর

রাজা গ�রগািড়েত চািপেয় গেণশদাদােক আনিছেলন, �সই গ�রগািড় এই পাহােড়র �গাড়ায় এেস �থেম িগেয়িছল, কাল�েম (১৭৬১) এখােনই



মি�র। রাজা জয় িসং �জ�ািতিব�দ�া চচ�ার জন� িদ�ী, উ�িয়নী, মথুরা, �বনারস ও জয়পুের পাঁচিট মানমি�র �াপন কেরন, তার একিট য�র

ম�র। সূেয�র অব�ান �থেক ঋতু, িদেনর সময়, রািশ ইত�ািদ িনভু�লভােব িনণ�য় করার নানািবধ য� �দখার জন� গাইড িনেয়িছলাম; তেব

তারপের �দখলাম �জ�ািতিব��ান আিম তাঁর �থেক �বিশ বুিঝ! 

 

জলমহল মানসাগর নােম এক িবশালকায় �েদর মেধ� এই মহল মহারাজা জয় িসংেয়র িনম�াণ। জলমহেল যাওয়া যায় না,�েদর পাড় �থেকই

�দখেত হয়। �েদর জল অতীব �নাংরা – সারা শহেরর বজ�� মানসাগের এেস পেড়। 

 

চতুথ� িদন  

জয়গড়,নাহারগড় আর আে�র �ফাট� যাওয়ার রা�া অেনকটা একই। রা�ািট পাহািড়; িন�� অরেণ�র বুক িচের; হনুমান ময়ূের ভরপুর। সারিথ

মেহাদয় আ�� করেলন একবার বষ�া আসেত িদন। �দখেবন শাখায় পে� ওরা প�িবত হেয় উঠেব। িদনিট চমৎকার! �মঘলা, �েগ�র চ�র �থেক

�দখা যাে� �েরর জয়পুর শহর। �গ��াকার �থেক দূের �দখেত �দখেত �চােখ পড়েলা চড়াইেয়র �চেয় একটু বড় আকােরর (৭ �সি�িমটার),

Brown Rock Chat (Indian Chat: (Cercomela fusca)। শরীেরর উপিরভাগ গাঢ় বাদািম, ডানা ও �লজ কালেচ বাদািম,

�পট হালকা বাদািম, ডাক �ত লেয়র িশস, �জািতিট �ল�ভ না হেলও গাে�য় অববািহকায় তার �দখা পাওয়া ভার, মূলত মধ� ও উ�র ভারেতই

তার িবচরণ। ইিন পাথুের ডা�াজিম পছ� কেরন, �জাড়ায় �জাড়ায় �ঘারােফরা কেরন, এবং মািট �থেক �পাকামাকড় ধের খান। ইেতাপূেব�

একবার ভােদাদরায় পিথপাে�� এনার সে� আমার সা�াৎ হেয়িছল। িদগে� �ধাঁয়ার মত কুয়াশা অত �বলােতও, তাপমা�া ছি�শ িডি�

�সলিসয়াস, কলকাতায় তখন চি�শ। তবু �ভাকা�ীরা বলেবন গরেম �কউ রাজ�ান যায়,পাগল ছাড়া! জয়গড় �ক�া রাজা জয় িসং-এর �তির।

জয়গড় �ক�া �তির করা হয় আে�েরর িবক� রাজধানী �েপ। �ক�ার সবেচেয় উঁচু জায়গায় এক ম� কামান - নাম 'জয়বাণ' - ওজন ৫০ টেনর

মেতা এবং �দঘ�� ৬ িমটােরর িকছু �বিশ। �ক�ার �ভতের অ�শে�র সং�হশালা আর �সইসে� কেব �কাথায় কার সে� �কান রাজপুত রাজার যু�

হেয়িছল এবং �সই যুে�র ফল কী হেয়িছল, তার িফিরি�। আে�র �ক�া আর জয়গড় �ক�া একই রাজপিরবােরর স�ি� িছল।

বত�মােন জয়গড় �ক�া রাজার ব�ি�গত স�ি�; িতিন িটিকট �কেট �দখার ব�ব�া কের �রেখেছন। জয়গড় �ক�ায় রাজার কম�চারীরা �ক�ার

র�ণােব�ণও কের আবার গাইডও বেট। এরকম একজন আমােদর �ক�াটা ঘুিরেয় �দখােলন, এবং আ�য�জনকভােব টাকা িদেত চাওয়া সে�ও

িনেলন না। ি�েলর �গট �দওয়া একটা ব� দরজা, তার ওপাের আে�েরর সে� সংেযাগর�াকারী �দড় িকেলািমটার দীঘ� সুড়�। জয়গড় �গ�িট

িবশাল – �দড় হাজার ��ায়ার িফেটর ��ােট বসবাসকারী মধ�িব� মনন যতখািন িবশালতা ভাবেত পাের, তার �চেয়ও িবশাল। তেব এই

িবশাল� মু� আ�ত িবমূঢ় কের না; �ু� কের। কী িবপুল অপচয়! আমরা �তা জািন এই �গ�িনম�াণ, �সনাবািহনীর ভরণেপাষণ, গ�া গ�া রািনর

িবলািসনী জীবনযাপন – অেথ�র উৎস কী িছল। এই টাকা �তা এেসিছল �ু� �াি�ক চািষেদর হাত মুচেড়। 

 

জয়গড় �থেক নাহারগড় িমিনট দেশক। চািরিদেক জ�েল ঢাকা এই পাহািড় �েগ� দরজা অবিধ গািড় যায় এটাই রে�। �ছাট �ক�ািট রাজা জয়

িসং-এর সমেয় �তির। িসপািহ িবে�ােহর সময় ইংেরজ মিহলারা িনরাপ�ার জন� নাহারগড় �েগ� আ�য় িনেয়িছেলন। নাহারগেড়র মাধেব�

�াসাদিট �দাতলা, এবং সাতেশা ফুট উঁচুেত। রাজা সওয়াই রাম িসং এিট �তির কেরিছেলন তাঁর নয়জন রািনর জন�; �ভতের ন'িট একই রকেমর

মহল। আয়তাকার ফাঁকা জায়গা িঘের িনম�াণ, সামেন বরাবর বারা�া। আয়তে�ে�র এক বা�েত থাকেতন রাজামশাই; িবপরীত বা�েত �ধান

রািনমা। �িদেকর �ই ল�া বা�েত চারজন চারজন কের আট রানীর বারা�ামুিখ মহল�িল। রাজামশাই যখন রািনেদর ঘের �যেতন তখন সব

মহেলর দরজা ব� থাকেতা। রাজামশাইেয়র �য রািনর ঘের �যেত ইে� হত �সই রািনর ঘেরর দরজা �ঠেল ঢুেক পড়েতন, অন� রািনরা জানেতও

পারেতন না রাজামশাই আজ কার ঘের পাত পাড়েলন। ন'টা মহল আলাদা আলাদা কের �দখা যায়, তেব �যেহতু একইরকম তাই আর আ�হ

জােগিন। �াসাদিট �দয়ালিচে� অিতশয় সুসি�ত। তেব রাজার মহল এখন �রে�াঁরা।



জলমহল িতন িদেক পাথেরর পাহাড় আর মাঝখােন ছয় িকেলািমটার ল�া িবশাল নীল জেলর �দ। �েদর মাঝখােন জলমহল িনম�াণ কেরন

মহারাজ �তাপ িসং। মহেলর িতন িদেক �েদর পােশ উঁচু পাহাড়। আেরক িদেক পয�টকেদর জন� িবেনাদনেক�; �সখােন নাচ-গােনর আেয়াজন।

সবুজ পাহােড়র গােয় হলুদ রেঙর এই মহল �থেক �েদ নামার একািধক িসঁিড়। 

সাততলা চ�া মহল ভবনিট জয়পুেরর মহারাজার ঘর িহেসেব �ীকৃত। �িতিট তলা িভ� িভ� আি�েক �তির। এেকবাের ওপেরর তলায় 'মুকুট

মহল' বা '�াউন প�ােলস' প�ািভিলয়ন।  

জলমহেলর কােছই মহারািন িক ছি�, রাজ পিরবােরর মিহলােদর দাহে�� তথা �ৃিত উদ�ান। ছি� শ�িটর অথ� �ৃিত�� (cenotaph)।

�ৃিত�ে�র সং�ৃিতিটও রাজপুতরা স�বত মুঘলেদর �থেক িনেয়িছেলন। রাজপিরবােরর মিহলােদর �ৃিতেত অসংখ� ছি�, িকছু ��তপাথেরর,

িকছু �ানীয় পাথেরর, �িতিটই সূ� কা�কায�মি�ত; ছি�র আকার ও আয়তন �াভািবকভােবই �য়াতা মিহলািটর সামািজক অব�ােনর �দ�াতক।

সংি�� রািনিট যিদ রাজামশাইেয়র আেগ পরপাের িগেয় থােকন, তাহেলই তার �ৃিত�ে� ছাদ থাকেব, নেচৎ �তামার �ৃিত�� অসমা� পেড়

থাকেব, রাজামশাই �নই, �ক আর উেদ�াগ �নেব �তামার ছি� �শষ করেত; �রােদ পুড়েব তুিম, বৃি� �তামােক �ভজােব। 

 

নাহারগড় �েগ�র কােছই, নাহারগড় পাহােড়র পাদেদেশ কনক উপত�কায় মহারাজা সওয়াই জয় িসং (১৬৮৮ – ১৭৪৩) িনিম�ত মহী�েরর মূল

বৃ�াবন উদ�ােনর আদেল কনক বৃ�াবন উদ�ান। উদ�ানিটর র�ণােব�ণ অিত উ�ম। �ল�ভ গাছ গাছািল, �চুর পাখ পাখািল, দূের আরাবি�,

ঝন�া, ছি�, জািল অল�রণ, িভতের �গািব�েদব আর নটবরেদেবর মি�র।  

 

জয়পুর শহেরর উপকে� অেনকখািন অরণ�েচরা পথ �পিরেয় পাহাড় �ঘরা �গালািপ রেঙর অ�াদশ শতেকর িবখ�াত গলতািজ মি�র, �চুর

বাঁদেরর উপি�িত ও তােদর উ�াবনী বাঁদরােমার জন� বা�র মি�র নােমই সমিধক �িস�। রিঙন �দওয়াল, বাঁকােনা ছাদ আর আল�ািরক

�ে�র মি�রিট �ব�ব রামানুজপ�ীেদর আ�ম, সারা িবে� তােদর িশষ�কুল িব�ৃত, তাই স��তা �চােখ পেড়। সত�যুেগ গালব মুিন ষাট

হাজার বছর তপস�ার পর রাজপুতানার জলস�ট সমাধােন �গামুখ �থেক মা গ�ােক নািক এখােন িনেয় এেসিছেলন, �সই �থেক মা গ�া গলতা

কুে� রেয় �গেছন, তাই এই কুে� বছরভর জল থােক; আরও অেনক কু�, �াকৃিতক ঝরনা মি�র�া�েণ। তেব গালব �দবতার বের অ�য়

কুমারীে�র অিধকািরণী যযািতকন�া মাধবীেক িদেয় �য সব কাজকম� কিরেয়িছেলন, তােত তার �িত ভি� রাখা ��র। �ীমতী পাল �তা ঢুকেতই

চাইিছেলন না। �িত কািত�ক পূিণ�মায় নািক ��া িব�ু আর মেহ�র একসােথ এখােন �বড়ােত আেসন। মি�রিটর �াপত� দশ�নীয়। 

 

জয়পুেরর মহারাজােদর দাহে�� তথা �ৃিত উদ�ান গাইেতাড়, অেনক �ৃিত�� থাকার সুবােদ �লাকমুেখ গাইেতাড় িক ছি�। �সই ১৭৩৩ সাল

�থেক জয়পুেরর ক�ওয়াহা মহারাজােদর �শষকৃত� এখােন হেয় আসেছ, ব�িত�ম মহারাজা সওয়াই ঈ�রী িসং, তার �শষকৃত� এখােন না হেয়

হেয়িছল নগর �াসাদচ�ের। ছিড়েয় িছিটেয় অসংখ� কা�কায�মি�ত ছি�, িকছু ��তপাথেরর, িকছু লালপাথেরর; �াপেত� মুঘল �ভাব সু��।

ছি��িলেত ধম�ীয় ও সামািজক উপাখ�ান িববৃত, যথা িশকােরর দৃশ�, রাজসভার দৃশ�, হািত, ময়ূর, বংশীবাদনরত �ীকৃ�, রাম রাবেণর যু�,

ইত�ািদ। রাজােদর জীবনদশ�েন মৃতু� তাহেল জীবেনর সমাি� নয়, তার পেরও রেয় যাওয়ার, যারা রইেলা িনেজেক তােদর মেন পড়ােনার কী

মম�াি�ক �েচ�া! �া�ণিট িতন ভােগ িবভ�, কােছই পাহােড়র মাথায় গেণশ মি�র, আর রা�ার ওপাের টাইগার �ফাট�। 

 

প�ম িদন  

উেড়াজাহাজ ধরেত িবমানব�র। আমােদর এবােরর যা�া �ছাট উেড়াজাহােজ; আটা�র আসেনর িকউ ৪০০ ব�ারিদয়ার দ�াশ আট। ভারেত

আিশর কম আসেনর উেড়াজাহােজর ল�াি�ং িফ লােগ না। সােবিক ধরেনর উেড়াজাহাজ, �ই ডানায় �েটা পাখা লাগােনা; ডানা�িল িবমােনর মূল

শরীেরর (fuselage) ওপেরর িদেক, নেচৎ পাখা মািটেত �ঠেক যােব। ২৭০০০ ফুট অবিধ উঠেত পাের,তেব সাধারণত পেনর �থেক �ষাল

হাজার ফুট িদেয় যায়। এক উড়ােন ১১০০ নিটক�াল মাইল অথ�াৎ ২০৪০ িকেলািমটার অবিধ �যেত পাের। �ছাট (১৫০০ িমটােরর কম)

রানওেয়েতও িদিব� নামেত উঠেত পাের। এই বছেররই বােরাই মাচ� কাঠমা�ুেত US-Bangla সং�ার BS 211 ঢাকা কাঠমা�ু উড়ােনর �য

উেড়াজাহাজিট �ভেঙ পেড়িছল,�সিট িছল এই �গাে�র। পাখা লাগােনা উেড়াজাহােজ (Turboprop) �শষ উেঠিছ ১৯৬৪�ত,

International Control Commission (ICC) এর Douglas DC-6এ। ফেল মেন একটু অ�ি� িছলই। 

 

জয়সলিমর িবমানব�রিট মূলত সামিরক, তার একপােশ িসিভল এনে�ভ। শহেরর দি�ণ পূেব� শহর �থেক সেতর িকেলািমটার দূের অেনকখািন

জায়গা িনেয়। ন'হাজার িফেটর একিটমা� রানওেয়, পয�টেনর অফ িসজেন সারািদেন একেজাড়া মা� উড়ান; �াইসেজেটর এস িজ ২৯৮১

িতনেট পঁিচেশ জয়পুর �ছেড় চারেট চি�েশ জয়সলিমর, �ফর পাঁচটায় জয়সলিমর �ছেড় জয়পুর ছটা দেশ। আমােদর উেড়াজাহাজিট বারাণসী

�থেক জয়পুর এেস িঝেমাি�েলন, আমােদর িনেয় উড়েলন। আকাশ �থেকই �চােখ পড়িছল বািল আর বািল, মেধ� মেধ� হাওয়াকল



(windmill)। আমরা সমু�িবলাসী, বািল �দখেলই জল �খাঁজা অভ�াস। এখােন জল �নই, পুেরাটাই বািল। নামার সময় ঘুের বাঁক িনেয়

নামেলন, ভূিম�েশ�র পর গিড়েয় গিড়েয় অেনকখািন; �দখা �গল সামিরক িবমানবহর ও উপকরণািদ। টািম�নাল ভবন �থেক শ ছেয়ক ফুট দূের

উেড়াজাহাজ দাঁড়ােলা; আমরা �নেম �হঁেট �হঁেট চেল �গলাম। 

 

ষ� িদন  

জয়সলিমর বাঙািলর কােছ অেনকটা ল�ন বা প�ািরেসর মত, একবারও না িগেয়, �ধু পেড়ই পেড়ই, শহরটা অেনকখািন �চনা। �থম গ�ব�

�সানার �ক�া। গাইডদাদা বাঙািল বুঝেত �পের বলেলন সত�িজৎ বাবুেক নম�ার; তাঁর �দৗলেতই কের খাি�; আমােদর নব� সারিথিটও

�দখলাম ঘাড় নাড়েলন। ১৯৭১-এ '�সানার �ক�া' পূজা সংখ�ায় �কািশত হওয়ার আেগ পয�� জয়সলিমর বাঙািলর কােছ িছল মাচুিপচু বা লা

দা�া, এল িমরােদার মত। আেছ ওই অবিধ, ব�স! আর জানেত �চেয়ানা বাপু। তারপর চুয়া�ের িসেনমা করার সময় সত�িজতবাবু �ামাণ�ভােব

�দিখেয় িদেলন িকভােব �যেত হয়। �ফলুদা �তাপেস হাওড়া �থেক তুফান এ�ে�স ধেরিছেলন, ��াটফেম�র ঘিড়েত তুফান এ�ে�স ছাড়ার

সময়িটও িনখুঁতভােব �দখােনা হেয়িছল।  

 

১১৫৬ �ী�া� নাগাদ রাওয়াল জয়সল নােমর এক ভাি� রাজপুত �গ�িট �তির কেরন। আলাউি�ন িখলিজ এক কােফলার উপর ভাি�

রাজপুতেদর আ�মেণ �ু� হেয় নয় বছর �গ�িট অবেরাধ কেরন। পিরেশেষ পরাজয়, মিহলােদর জহর�ত, তারপর �গ�িট পিরত�� অব�ায়

পেড় িছল ব�িদন। তারপর ভাি� রাজপুতেদর একিট �গা�ী �গ�িট দখল কেরন, তােদর উ�রসূিররা, সংখ�ায় �ায় চার হাজার, আজও এই �েগ�

বাস কেরন - জয়সলিমর �ক�া তাই 'Living Fort'। এই �গ� িশে� �াপেত� এমনই অনন� �য ইউেনে�া িব� ঐিতেহ�র অংশীদার। ইংেরজ

আমেল জয়সলিমর িছল এক বািণিজ�ক শহর, তাই শহর ও �ক�ােক �ক� কেরই গেড় ওেঠ ব�বসায়ীেদর অসংখ� হােভিল। ১৯৬৫ এবং ১৯৭১

সােলর ভারত-পািক�ান যুে�র সময় জয়সলিমেরর সব বািস�া এই �েগ� আ�য় িনেয়িছেলন। �ক�ার িভতর খানকেয়ক �জন মি�র।

মি�র�িল িক� �ক�ার িভতর বানােনা হয়িন, �গ� বানােনারও অেনক বছর আেগ মি�র�েলা �তির হেয়িছল, রাজৈনিতক �মতাবদেলর নানা

পেব� �জন স�দায় মহারাজার কােছ আেবদন জানান মি�র�িল �ক�ার িভতর �িত�াপন করার জন� যােত মুসলমান আ�াসনকারীরা এ�িল

�ংস করেত না পাের। তদনুযায়ী মি�র�িলর �িতিট পাথর খুেল িনেয় আসা হয় �ক�ার িভতের এবং �সখােন পুনরায় �জাড়া লাগােনা হয়।

মি�েরর নকশায় ব�ব�ত রং সবই পিরেবশবা�ব, �কান না �কান সবিজ �থেক আহিরত; এবং অদ�াবিধ উ�ল। মি�েরর িভতেরর জল

িন�াশন নালা ছয়িট �াণীর সম�েয়, শরীর হািতর, পা খরেগােসর, মুেখর অেধ�ক কুমীেরর - িপছেনর অেধ�েক পারাবত, আর িপেঠর উপর ময়ূর।

হািতর শি� খরেগােসর গিত কুমীেরর ি��তা পায়রার আর ময়ূেরর �খরতা আি�� এর িনরাপ�ায়।

�েগ� হাজার চােরক �লােকর বাস, �ায় একিট শহর। �ত�লশকট, ি�চ�যান, ঘরেগর�ািল। সবাই িনেজর জায়গাটুকু িনেজর মত কের সািজেয়

িনেয়েছ, ফেল �েগ�র ছােদ জেলর ট�াি�, �দওয়ােল উইে�া এিস, ছােদ িডশ এে�না। �ছাটখাট িনম�াণকাজও চলেছ এখােন ওখােন – কারণ

এিটই সময়, পয�টেনর অফ িসজন। বষ�া এেস �গেল এই �লাক�িলরই আর নাওয়া খাওয়ার সময় থাকেব না। সব �গরে�রই ঘেরর সামেন

একফািল কের �দাকান; চা িব�ুট �থেক শািড়, �রজাই �থেক জামা কাপড়, উেটর চামড়ার জুেতা �থেক িপতেলর গেণশমূিত�, �ারক �থেক

�রিণকা।  

 

জয়সলিমর শহেরর সব��াচীন ও সব�বৃহৎ হােভিল ১৮০৫ সােল �মনচাঁদ পটওয়া িনিম�ত। পটওয়ািজর পাঁচ পুে�র জন� পৃথকভােব �ছাট �ছাট

পাঁচিট হলুদ �বেলপাথেরর হােভিলর - পটওয়ািজ িক হােভিল, এক স� গিলর �শেষ; বত�মােন ভারতীয় পুরাত� সেব��েণর অিফস। িটিকট

�কেট ঢুকেত হল, ঢুেক মেন হল না ঢুকেলই ভাল িছল, র�ণােব�ণ মম�াি�ক। তার মেধ�ই �দওয়ােলর কা�কাজ, ঝেরাখা ইত�ািদ। �চ� গরম,

তাপমা�া �ায় চি�শ, �তমিন �চাখ ঝলসােনা �রাদ। িক� িভড় এিড়েয় রাজ�ান �দখেত হেল এই সময় ছাড়া উপায় কী! তার মেধ�ই ছায়ায়

দাঁিড়েয় ইউিটউব খুেল আিম একবার �বহালায় িবেঠােফেনর Moonlight Sonata �েন িনলাম। গরম আর ততটা অসহনীয় মেন হি�েলা

না।  

 

নাথমলিজ িক হােভিল �তির হেয়িছল জয়সলিমেরর তদানী�ন �ধানম�ী িদওয়ান �মাহতা নাথমেলর জন�। �ই �পিত ভাই একইসে� �িদক

�থেক কাজ আর� কেরিছেলন, �শেষ আর �মলােত পােরন িন। তাই হােভিলর �চহারায় িকি�ৎ অস�িত, তেব হােভিলিট জ�র। �দওয়ােল ও

�ে�র গােয় কা�কাজ, ঝেরাখা, এখােন ওখােন হািত, �ঘাড়া, বােঘর মুিত�।  



 

�রলে�শেনর কােছ �সিলম িসং িক হােভিল গেড় উেঠেছ সেতেরা শতেকর একিট ভাঙােচারা হােভিলর উপর। �সিলম িসং তদানী�ন �ধানম�ী,

তাঁেদর পিরবার তখনকার জয়সলিমেরর সব�ােপ�া ধনী ও �ভাবশালী পিরবার। হােভিলর ছাদ ময়ূরাকৃিতর, সবিমিলেয় হােভিলেত আটিতিরশিট

বারা�া, এবং সামেন �থেক �দখেত হােভিলিট জাহােজর মত। নাচ ঘরিটর নাম �মািত মহল।  

 

িবকাল, বা বলা ভােলা �পুর, সােড় পাঁচটায় �বেরােনা হল। �থম গ�ব� কুলধারা, শহর ছািড়েয় পি�েম রা�া, মূলত সামিরক �েয়াজেন িনিম�ত,

পেনেরা িকেলািমটার িগেয় �েশা বছর ধের পিরত�� এক �াম। ঘরবািড়, পাতকুেয়া, মি�র, পথ...। সবই আেছ; �নই �ধু �লাকজন। ম�ভূিমর

এই �ােমর প�ন ১২৯১ সােল, �যাধপুেরর পািল স�দােয়র �া�ণেদর হাত ধের। ১৮২৫ সােলর রাখীপূিণ�মার রােত রাতারািত ফাঁকা হেয় যায়

কুলধারা এবং তার লােগায়া িতরািশিট �াম; আর তার হাজার �দেড়ক মানুষ; ঘর �গর�ািলর সবিকছু �যমনিট �তমনিট �ফেল �রেখ। অদ�াবিধ

পািল �া�ণ পিরবাের রাখীপূিণ�মা পািলত হয় না। �সই �থেক নানা কািহিনর উ�ব। জায়গািট �দখার ই�া ব�পুরাতন।

�ুিধত পাষাণ �ামিট �দখা হল, পুেরা চ�ের আিম একা, �কউ �কা�াও �নই – �ধু দীঘ��াস�িতম হাওয়া কান �ঘঁেস বেয় যায়, মাথার উপর

িদেয় উেড় যায় যু�িবমান। সূয�াে�র পর থাকার অনুমিত িমলল না। রােত নািক �শানা যায় আত� িচৎকার, তাপমা�া কেম যায় হঠাৎ হঠাৎ,

সকােল নািক গািড়র গােয় �দখা যায় িশ�েদর হােতর ছাপ। এিটেক পয�টনেক��েপ গেড় �তালার কাজ চলেছ, ম� পয�টেন আগামী সংেযাজন

ভূত পয�টন। িফের এেস �দিখ সারিথ মেহাদয় �িট শীণ� িঘেয়ভাজা কুকুরেক জল খাওয়াে�ন। এিট নািক এখানকার অবশ�কত�ব�। �াম �থেক

একিট পাথর কুিড়েয়িছলাম, সারিথ মেহাদয় বলেলন '�ফক �দা। ইেয় �কাই ঘর �লেন যােনওয়ালা িচজ হ�ায়?' 

 

ভ�মেনারেথ ম��মেণ; যার �পাশািক নাম '�ডজাট� সাফাির'। �ীমতী পাল উেটর িপেঠ উঠেত রািজ হেলন না, উেটর গািড়েতও নয়। অগত�া

িজপগািড়েত আমরা �জন, �স আমােদর ম� অভ��ের িতিরশ িকেলািমটার িনেয় যােব ও সূয�া� �দখােব, এমনটাই �বাঝাপড়া। মািহ� থর িজপ

যেথ� শ�েপা� ও মহাঘ�� – িক� বািলর মধ� িদেয় �স এমন নাচেত নাচেত চলল �য িকেলািমটার পাঁেচক িগেয়ই �ীমতী পাল সারিথেক

বলেলন 'বাবা তুই ঘর চ। সূয� আমােদর ওখােনও �ডােব, �রাজই �ডােব; �তােক আর তা �দখােত হেব না'। িক� সারিথ �নেব �কন? �স পয়সা

িনেয়েছ, তার �তা একটা দায়ব�তা আেছ। বলল এখােন দাঁিড়েয় �তামরা সূয�া� �দেখা, তারপর মুেখ আওয়াজ করেলা, িদগ� �থেক �নেম এল

এক বালক উেটর িপেঠ �চেপ। আমরা তার পােশ দাঁিড়েয় ছিব তুললাম, বািলেত হাওয়ার �া�র �দখলাম – পাশ িদেয় িতন িজপ ভিত� কমবয়িস

�ছেলিপেল হইহই কের চেল �গল।



�সখান �থেক এক �ডজাট� পােক�। �সখােন িকি�ৎ িবেনাদেনর ব�ব�া, ঘ�া আড়াই রাজ�ানী নাচগান, তৎপের �নশাহার। অেনকখািন ছড়ােনা

জায়গা, �চয়ার পাতা। একিট আয়তাকার ��ে� নাচগান হে�, তার িতনিদক িঘের বসার ব�ব�া। স��া ঘনাে�, তাপমা�া একচি�শ �থেক

সাতাশ, তারারা এেক এেক �েল উঠল। রােত আমার �ধ খাওয়া অভ�াস, এখােন উেটর �ধ খাওয়ার ইে� �কাশ করেতই ব�ব�া হল। উেটর

�ধ রাখা যায় না, গরম করেল �কেট যায় – ফেল �দাহেনর অনিতিবলে�ই খাওয়া দ�র। �খেয় ভাির মজা হল, এবং �কান শারীিরক িবপয�য়ও

হয়িন। �হােটেল �ত�াবত�ন মধ�রাে�র পর।  

 

স�ম িদন 

�ফরার পালা। আমােদর �ফরার কথা িছল �াইসেজেট িদি� হেয়, িক� জুেনর সাত তািরেখ �াইসেজট কতৃ�প� সিবনেয় জানােলন �য উড়ান

সারিণ পিরবিত�ত হেয়েছ এবং পিরণােম �িট উড়ানই পিরত�� হেয়েছ। ভাড়ার টাকা তাঁরা �ফরত িদে�ন, কারণ, অন�তর ব�ব�া করেত তাঁরা

অপারগ। �েন আমার মাথায় হাত। �ফান কের গালম� কের (তুই আমার টাকাটা িবনা সুেদ িতনমাস আটেক রাখিল �কন?) গােয়র �ালা িকছুটা

িমটেলা। 

 

নতুন কের িটিকট কাটা হল। জয়সলিমর �থেক �াইসেজট এসিজ ২৯৮২; �সই িকউ ৪০০ ব�ারিদয়ার দ�াশ আট; িবেকল পাঁচটায় উেড়

জয়পুর িবেকল ছটা পাঁেচ; তারপর জয়পুর �থেক ইি�েগা ৬ই ১৭৫, এয়ারবাস এ ৩২০ �ত রাত নটা প�ােশ উেড় কলকাতা রাত বােরাটা দেশ।

পিরবত�েনর ফেল আিম িতনেট িজিনস হারালাম; (১) সােড় িতন হাজার টাকা, নতুন কের িটিকট কাটেত �বিশ লাগল; (২) িদি� িবমানব�ের

�ঘারাঘুির, �কনাকাটা ও কিফ খাওয়ার সুেযাগ; (৩) �বািয়ং �গাে�র উেড়াজাহােজ চাপার সুেযাগ। �বািয়ং িবমােন আমার খুব একটা ওঠা হয় না।

পৃিথবীর �থম বািণিজ�কভােব সফল যা�ী পিরবহনকারী �জট িবমানেপাত িক� এেদরই, ১৯৫৮ �থেক ১৯৭৯ অবিধ �তির হওয়া �বািয়ং ৭০৭।

মাঝাির আয়তেনর, ল�া সফেরর স� �চহারার চার ইি�েনর এই �সেভন ওহ �সেভন এক িকংবদ�ী; পরবত�ীকােল এর হাত ধেরই এেসেছ

৭২৭,৭৩৭,৭৪৭, ৭৫৭,৭৬৭, ৭৭৭,৭৮৭। ষাট স�েরর দশেক আকাশ দািপেয় �বিড়েয়েছ এই �বািয়ং ৭০৭। রাজারহাট �রাড ধের িচনার পাক�

ছািড়েয় �য দশে�াণ �াম, �সখােন লস এে�েলস �থেক রাউ� দ� ওয়া�� িনউ ইয়ক� যাওয়ার পেথ �� দৃশ�মানতায় িভসুয়াল অ�াে�ােচ

কলকাতা নামেত িগেয় গােছ ধা�া �মের রানওেয়র ১১২৮ িমটার আেগ �ভেঙ পেড়িছল Pan Am Flight 1, Clipper Caribbean,

�বািয়ং ৭০৭ – ৩২১, ১৯৬৮র বােরাই জুন। আমার মেন আেছ কারণ িপেসমশােয়র হাত ধের মাঠ �পিরেয় আিম উেড়াজাহাজ �ভেঙ পড়ার মত

একিট ঐিতহািসক ঘটনা �দখেত িগেয়িছলাম; আমার িপিসমার ব�মূল ধারণা িছল এেরাে�নভা�া িদেয় বাসন �তির হয়। �সটা ষােটর দশেকর

�গাড়া, তদবিধ মধ�িবে�র �হঁেসেল কল�মু� ই�াত �তা দূর�ান, তার গরীব খুড়তুেতা ভাই িহ�ািলয়াম অবিধ �ঢােকিন। সােবিক �লাহার

বাসেনর জায়গা সেব িনে� অ�ালুিমিনয়াম; জনমানেস তাইই এেরাে�ন ভা�া। এেরাে�নভা�া আনেত িপেসমশায় হােত কের একটা �রশন ব�াগ

িনেয় িগেয়িছেলন তাও মেন আেছ।  

 

�সায়া িতনেটয় �হােটল �থেক �বিরেয় িবমানব�র; আিদগ� ঊষর মাঠ। সােড় চারেটয় উেড়াজাহাজিট নামেলন, �লাকজন মালপ� নামেলা,

�তল ভরা হল। আমরা উেঠ পড়লাম। আসন সামেনর সািরর ডান িদেক। অেনক িনচু িদেয় উেড় জয়পুর। তারপর তি�ত�া িনেয় আগমন

লাউ� িদেয় �বিরেয় আবার িনগ�মন লাউে�। জয়পুর �ছাট িবমানব�র বেল রে�, এই ব�ায়াম অন�� করেত হেল পা ব�থা হেয় �যত। আবার

�চক ইন, �বািড�ং পাস �নওয়া। টািম�নােল অেনক�ণ �ঘারাঘুির, �কনাকাটা, খাওয়া দাওয়া ও িহমশীতল কিফপান। আমােদর উেড়াজাহাজ (VT
IHG) �ব�ালু� �থেক হায়�াবাদ হেয় এেস নামেলন রাত নটা কুিড়েত। তার আজেকর িনঘ�ে� কলকাতাই �শষ গ�ব�। িতিন এেলন, আমরাও

উেঠ বসলাম। আসন �থম সািরর বাঁিদেক, জানালার পােশ। িতিন �মেঘর �দেশ যাওয়ার আেগই আমরা ঘুেমর �দেশ। িক� শাি� �নই,

িবমানবালা �খেত ডাকেলন। একবার িদি� �থেক কলকাতা িফরিছলাম রাত �েটার উড়ােন। মাঝরাি�ের ঘুম �থেক তুেল িবমানসিখর খাওয়ার

জেন� ঝুেলাঝুিল; বেলন তুিম না �খেল িনেয় যাও। এবােরও �সই �ালা! তারপর দমদম। 

 

পুনঃ - অেনেকই �বড়ােত যাওয়ার আেগ স�াব� খরেচর একিট ধারণা �পেত চান। তােদর �াতােথ� জানাই, এেরাে�ন ভাড়া ৩৩৫১৫,

�হােটলভাড়া ৯৬৮০, খাইখরচ চা িমেনরাল ওয়াটার লিস� ৬৭০৩, গািড়ভাড়া ১৯০৮০। �কনাকাটা ও পূজার খরেচর �তা �কান উ��সীমা হয় না।

- সমা� -



রাজ�ােনর তথ� ~ রাজ�ােনর আরও ছিব

পি�মব� সরকােরর অিডট ও অ�াকাউ�স িবভােগর কম�ী তপন পাল �বাে� ন�াচারাল িহি�

�সাসাইিট এবং ইি�য়ান �রলওেয় ফ�ান �ােবর সদস�। ভােলাবােসন �বড়ােত আর ছিব

তুলেত। 'আমােদর ছুিট'-র জন�ই তাঁর কলম ধরা। সি�য়ভােব যু� রেয়েছন 'আমােদর

ছুিট'-র সে�ও।
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ইেয়েলাে�ান পােক�

কালীপদ মজুমদার

 

জুন মােসর এক িমি� িবেকেল দীঘ� পথ পািড় িদেয় যখন আেমিরকা যু�রাে�র ওয়িমং রােজ�র অ�গ�ত ইেয়েলাে�ান ন�াশনাল পােক�র গািড�নার

�গেট এেস �পৗঁছালাম আকােশ তখন কােলা �মেঘর ঘনঘটা। �গেট িটিকেটর সে� কতৃ�প� পােক�র একখানা ম�াপও আমােদর হােত িদেয়িছেলন।

�সই মানিচ� অনুসরণ কের এিগেয় �যেত �যেত �� হল পাহািড় পথ। আঁকাবাঁকা পেথর �ই িকনােরর পাহােড় িচরসবুজ পাইেনর �শাভা আর

ঘন সবুেজ আবৃত উ�ু� তৃণভূিম পাহােড়র ঢাল �বেয় � � কের �নেম এেসেছ পেথর িকনাের। �সই শ�াম ত�রািজ আর �কামল তৃণভূিমর

অপ�প �শাভা সহেজই সকেলর মন হরণ করল। খাড়া পাহােড়র গােয় �কাথাও ম� পাথেরর চাঁই এমন ভােব ঝুলেছ �য মেন হয় এখুিন হয়ত

খেস পড়েব �সই িবকট পাথর। একবার খেস পড়েলই কী �য অনথ� ঘটেব ভাবেতই ভেয় �চাখ বুেজ আেস। পথ মােঝ মােঝ এমন বাঁক িনে� �য

মেন হয় কী �যন অেদখা রেয় �গল �সই ফাঁেক। পেথর িকনােরর পাইেনর প�েব পাতায় চ�ল �ােণর �শ� �দেখ মেন হল এমন অপ�পেক

�দ� দাঁিড়েয় একটু আদর কের যাই। 

 

আসার পেথ িলিভংে�ান বেল একটা জায়গা �থেক পােক�র পথ ধেরিছলাম। তখন �থেকই ইেয়েলাে�ান নদী কখনও কােছ, কখনও দূের - সে�

সে� আসিছল। চলেত চলেত পথ একজায়গায় �ভাগ হল। বাঁ হােতর পথ ধের এিগেয় চললাম। �সই পেথ �দেখ িনলাম আনডাইন ফলস আর

ফ�া�ম �লক। মাথার ওপের আধখানা চাঁেদর মতন বাঁকা �জেভ� আেচ�র তলা িদেয় পথ। ইিতমেধ� �ফাঁটা �ফাঁটা বৃি� পড়েত লাগল। িবরাট

শূন�তার মােঝ �কাথাও �কানও �ােণর সাড়া �নই। �সই তুলনাহীন �শাভার মােঝ যখন িবেভার হেয়িছলাম এমন সময় আচমকা কড়াৎ কের �মঘ

�ডেক উঠল। �সই অপরা� �বলার আকাশ �জাড়া িনকষকােলা �মেঘর সি�লেন অসমেয় বুিঝ স��ার আগমন ঘটল। িনজ�ন,িনঃসীম িবরােটর

আি�না জুেড় এক এক বার িব��েতর ঝলেক সমুেখর অজানা পাহাড় আর বনভূিম আমােদর সামেন এক রহস�পুরীর মতন হেয় �দখা িদল।

�মেঘর �কুিট উেপ�া কের এিগেয় চললাম। সামেন িবপুল জেলর গজ�ন �নেত পাি�লাম। �পৗঁেছ �দিখ �ব�ার ইেয়েলাে�ান নদী উঁচু পাথেরর

ওপর �থেক নীেচ লািফেয় পেড় সৃি� কেরেছ টাওয়ার ফলস। এই পাহাড় আর �কৃিত ইেয়েলাে�ােনর জ�ভূিম। পাহােড়র বুেক নদীর উ�ামতা

�দেখ িব�েয় অবাক হেয় �গলাম। 

 

�েম আেলা কেম আসেত লাগল। এবার মাইল কুিড় দূের রােতর আ�ানা

ক�ািনয়ন লেজর পথ ধরলাম। ব�ুর পথ একসময় ওপের উঠেত লাগল।

পেথর �ই িকনাের আধেপাড়া পাইেনর সাির �দেখ জানেত পারলাম ১৯৮৮

সােল ভয়�র এক অি�কাে� বাইশ ল� একর আয়তেনর এই পােক�র �ায়

সাত ল� একেরর মত অ�ল পুেড় যায়। দ� বৃ�কুল আজও তার সা�ী

হেয় দাঁিড়েয় রেয়েছ। এক সময় আমরা চেল এলাম বরেফর �দেশ।

�সখােন মহাশূেন�র বুেক অসীম ��তা চারিদেক িব�ার কের চেলেছ। 

 

এক �পকথার অনুভূিত। তুষার পেথর ৮৮৫৯ ফুট উঁচু শীষ�িব�ু-'ডুনরােভন

পেয়�'-এ যখন উেঠ এলাম,মুহূেত� আিদগ� িব�ৃত রজত �শাভার বুেক

হািরেয় �গলাম আমরা। চারিদেকর দূর �সািরত �নসিগ�ক �শাভা এক

সে�াহনী মায়াজাল িবিছেয় িদেয়েছ চরাচেরর বুেক। �সই �পসাগেরর

�সৗ�েয� সবাই আ�� হেয় �গলাম। স��ার পের এেস আ�য় িনলাম

রােতর িঠকানা ক�ািনয়ন লেজ। গভীর রাে� চাঁেদর আেলায় �হােটেলর

কাঁেচর জানালা িদেয় বাইেরর তুষারাবৃত �কৃিতর �শাভা �দেখ মন ভের

�গল।  

 

পরিদন �ভাের আবার �বিরেয় পড়লাম পােক�র িবখ�াত গাইসার অ�ল

�দখব বেল। আমােদর �থম ল�� দূেরর 'নিরস গাইসার �বিসন'। বাতােস

ঠা�ার কামড়। পেথ পড়ল ওয়াশবান� হট ি�ং আর '�লায়ার ফলস'।

�লায়ার ফলেস আবার �দখা ইেয়েলাে�ান নদীর সে�। নদী এখােন �র�

�বেগ পাহােড়র ওপর �থেক সশে� লািফেয় পড়েছ অেনক নীেচর পাথেরর

বুেক। সেফন জলরািশর গজ�ন আর উ��তা �দেখ �� হেয় �গলাম িব�েয়। �দশ িবেদেশর কত মানুষ �য জেড়া হেয়েছ এই সু�েরর আি�নায়।

দি�েণ, দূেরর �ফাে��স মাউনে�েনর তলার িদক �থেক ইেয়েলাে�ান নদীর উৎপি�। �সখান �থেক এেস ইেয়েলাে�ান �লক হেয় �স নদী চেল

�গেছ পূেবর নথ� ডােকাটা রােজ�র িদেক। �লায়ার ফলস �থেক �নেম অেনক নীেচর এক মহা ভয়�র িগিরখােতর মেধ� িদেয় পথ কের �র�

�বেগ ছুেট চেলেছ �সই নদী। �ই িকনাের তার �হলান �দওয়া ভয়�র খাড়া পাহাড়। �সই দীঘ� পাহােড়র �দওয়ােল নানা রেঙর পাথেরর সমােবশ

�দেখ অবাক হলাম। দূের, অেনক নীেচর গভীের �ীণ �রখার মতন বেয় চেলেছ নদী। �সিদেক তািকেয় গা িশর িশর করেত লাগল। এই
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িগিরখাত-ই িবখ�াত '��া� ক�ািনয়ান অফ ইেয়েলাে�ান' নােম পিরিচত। এবার নদীর উৎস মুেখর িদেক উেঠ �দখা �পলাম আপার ফলেসর।

নদীর গজ�েনর সে� জেলর ছটার বুেক আেলার িব�ুরেণর �স কী �শাভা! িশ� আর বৃ� সহ ব� মানুেষর আন� কলতােন চারিদক মুখিরত হেয়

উেঠেছ।

নদী অ�ল �ছেড় নিরেসর ��বেণর এলাকায় যখন এলাম, পেথর িকনােরর গাছপালার আড়াল পার হেতই সামেন �দখেত �পলাম সীমাহীন শূন�

�া�েরর বুেক উ� ��বেণর �মলা বেসেছ। পৃিথবীর বৃহ�ম সি�য় আে�য়িগির�িলর মেধ� একিটর ওপের নিরস গাইসার �বিসন অবি�ত এবং

এিট একিট ভূিমক��বণ অ�লও বেট। কােঠর পাটাতেনর পথ ধের পােয় পােয় চেল এলাম নীেচর িবরাট �খালা �া�েরর বুেক। চার িদেক

�কবল বা� কু�লী পািকেয় পািকেয় িনর�র আকােশ উেঠ চেলেছ। এক জায়গায় িগেয় �দখলাম কুে�র বুেক টগবগ কের ফুটেছ কাদা। �স �যন

ভাত �ফাটার শ�। �কাথাও মেন হয় চ�িড় রা�ার শ�, আবার �কাথাও �ফাঁস �ফাঁস শ�। এমন কত িবিচ� �িন �য �শানা যায় �িতিট গাইসার

�থেক যা আমােদর পিরিচত শ� িদেয় বণ�না কের �বাঝােনা স�ব নয়। ত� জেলর কু�, ফুট� কাদা, আর বাে�র �ধাঁয়া এমন নানা রকেমর

��বেণর বুেক কত রকেমর �য িব�য়কর রেঙর �খলা যা �দেখ মুেখ কথা সের না। িপন�ইল, �ীমেবাট, �হােয়লস মাউথ, কংে�স, মনাক�, এমন

অসংখ� গাইসার আর �পািস�িলন, ইেয়েলা ফােনল, � মাড, এমাের� এমন নানা হট ি�ং, কত নাম আর কত চির� তােদর। সংখ�ায় �যমন

অ�নিত, �েপও তারা অবণ�নীয়। তেব নিরেসর িব�য় ি�মেবাট গাইসার। এই ��বণিট পৃিথবীর উ�তম সি�য় উ� ��বণ। কখনও কখনও

তার উৎে�পণ উ�তা িতন �থেক চার'শ ফুট পয�� উপের �পৗঁেছ যায় এবং সি�য়তা বােরা ঘ�া পয��ও �ায়ী হেত পাের।

িবেকল হেয় আসিছল। নিরেসর িব�ীণ� ��বণ অ�ল �ছেড় এবার চললাম পােক�র উ�র সীমানার ম�ামথ হট ি�ং এলাকার িদেক। পেথ এল

'�রািরং মাউে�ন'এবং'অবিসিডয়ান ি�ফ' আর ইি�য়ান �ীক। �দখলাম �সায়ান �লক। পথ চলেত চলেত পাহােড়র ঢােল �দখা হল সারা গা ল�া



ল�া �লােম ঢাকা বাইসন পিরবােরর সে�। তারা িক� শা� নয় �তমন। পাহাড় আর দূর িব�ীণ� উদার শ�ামল �কৃিতর মােঝ �ছাট �ছাট নালার

বুেক �� নীল জলধারা আর পেথ �া�ের সবুজ ঘােসর গািলচায় ঢাকা �চাখ �ভালােনা �কৃিত �িত মুহূেত� মন হরণ কের চেলেছ। �সই অসীম

সু�েরর বুেকর ওপর িদেয় �যেত �যেত হঠাৎ �দখা হল বাদামী ভালুক, ি�জিল িবয়ােরর সে�। তেব �স �দখা মুেখামুিখ �দখা নয়। িকছুটা দূর

�থেক �দখা। পড়� িবেকেল �ঢউ �খলােনা সবুজ �া�েরর পেথ একা �স চলিছল আপন মেন। �যমন অিতকায় তার �চহারা �তমিন তার �া��।

চলেত চলেত একসময় নালার ঢােল হািরেয় �গল �স। িবরাট আকােশর নীেচ িদেক িদেক কত রকেমর মনেভালােনা সু�েরর ছিব আঁকা।

ম�ামেথর একটু আেগ পাহােড়র ঢােল একটা মরা গােছর ওপের �দিখ �ছাট একটা কােলা ভালুক চুপিট কের বেস আেছ। তেব �স বসা �কবল

�িণেকর জন� মা�। �সই চ�ল ভালুক এমন ��ু �য মানুেষর জটলা �দেখ তার উৎসাহ �যন আরও �বেড় �গল। তার ��ুিম �দেখ আমােদর হািস

আর ধের না। 

 

ম�ামেথর রােতর আ�েয় এেস �দিখ আর এক িবপি�। আমােদর ঘেরর সামেন কতকটা নীলগাই-এর মতন �দখেত এক 'মুজ' দাঁিড়েয় রেয়েছ।

�হােটেলর িনরাপ�া কম�ীরা তােক বাবা-বাছা কের যতই সরােত চায় ততই �স �বঁেক বসেছ। �কানরকম আঘাত বা অত�াচার করা যােব না,

�দেশর এমন িনয়ম মানেত িগেয় গলদঘম� হে�ন তারা। এিদক ওিদক �চেয় �দিখ িপছেনর িটলার ওপের, গােছর তলায়, পেথর িকনাের নানা

জায়গােতই তারা অেনেক �ঘারাঘুির করেছ। িকছুেতই যখন নড়ােনা �গেলা না �সই �গাঁয়ারেগািব�েক,একসময় সুেযাগ �পেয় টুক কের তার

িপছন িদেয় িগেয় উঠলাম ঘেরর বারা�ায়। অেনক রাে� কাঁেচর জানলা িদেয় িপছেনর ন�াড়া পাহােড়র মাথায় একপােয় দাঁড়ােনা একটা গােছর

িপছেন চাঁেদর �শাভা �দেখ মু� হেয় �গলাম।

পরিদন �ভাের �থেমই �গলাম �হােটেলর কােছ 'ম�ামথ হট ি�ংস' �দখেত। �স �যন �ের �ের সাজােনা পাথেরর �াসাদ। মািটর গভীর �থেক

খিনজ িম�েণর ত� জেলর ধারা উেঠ আসেছ ওপের। পাষাণ-�াসােদর ছােদর ওপর িদেয় �সই িম�েণর ত� জলধারা অিবরাম গিড়েয় পড়েছ

নীেচর িদেক। খাড়া পাথেরর চওড়া ছােদর ওপের,িবিভ� �খােপ এবং �দওয়ােল কত রকেমর �য রেঙর বাহার খুেলেছ না �দখেল িব�াস করা

কিঠন! �েরর ওপের �ের রেঙর িবন�াস। উ�ল �ধসাদা �মেঝর বুেক কত �য রেঙর সমােবশ হেয়েছ �সখােন। �স �শাভা এমন অপ�প সু�র

আর ঝলমেল �য �চাখ সিরেয় আনা ��র। �সই গরম জেলর িকনাের �দখলাম কাদােখাঁচা পািখরা তােদর খাবার খুঁেজ �বড়াে� ঘুের ঘুের।

ক�নার �সই পাষাণ-�াসােদর নীেচ এেস �দিখ পাহােড়র ঢােল আর িদেক িদেক �ফাটা ফুেলর �মলা বেসেছ। ধরার আি�নার বুেক �সই

অনািবল ফুেলর হািস জীবেনর সব �ািন মুহূেত� ধুেয় িনেয় �গল। দূের আকাশচু�ী নীল পাহােড়র মাথায় মাথায় তুষার �শাভা, নীেচ শ�ামল

বনানীর সীমাহীন �ঢউ-এর তেল নয়ন মেনাহর ফুেলর বুেক �মৗমািছেদর �মলা। শীতল বাতাস আর িমি� �রােদর স�ীবনী ধারায় �সই সু�েরর

�দেশর সব মধুময় হেয় উঠল। অেনক কে� �স জায়গা �ছেড় আমরা চললাম পােক�র �শষ দি�েণর িবখ�াত 'ও� �ফইথফুল' গাইসােরর িদেক।

এই গাইসারিট িবশাল এই পােক�র িব�ীণ� অ�ল জুেড় �ায় দশ হাজার ত�কুে�র মেধ� সব�ািধক পিরিচত নাম। ইেয়েলাে�ান �লেকর পাশ িদেয়

চেলিছলাম আমরা। �সখােন �লেকর িকনাের বরফঠা�া জেলর তলা �থেক জায়গায় জায়গায় �ফায়ারা িদেয় িনর�র গরম জল উেঠ আসেত

�দেখ অবাক হলাম। সারাটা �লেকর তলায় নািক এমন অজ� ত�কু� ভরা। এমন �বপরীত�ভরা দৃশ� এই পােক�র সব��ই �দখা যায়। 

 

একসময় আমরা চেল এলাম �লায়ার এবং িমডওেয় গাইসার �বিসন অ�েল। ফায়ারেহাল নদীর সুগভীর নীল জেলর তীের অনািদ �া�েরর বুক

জুেড় �য সংখ�াহীন ��বেণর �মলা বেসেছ তার বণ�না �দবার সাধ� �কাথায়। তেব �সখােন 'িমডওেয় গাইসার �বিসন' অ�েল সকল �শাভার

�সরা ইেয়েলাে�ােনর বৃহ�ম হট ি�ং '��া� ি�সেমিটক' ি�ং-এর সে� �কান িকছুরই তুলনা চেল না। �সই ��বেণর িকনারা িঘের অপ�প

হলুদ এবং কমলা রেঙর বলয় �রখার মনেভালােনা �শাভা। ৩৭০ ফুট ব�াস িবিশ� �সই ত� জলকুে�র তলেদশ �থেক সুগভীর পা�া রেঙর �য

আভা উ�ািসত হেয় চেলেছ �তমন �শাভা �যমন িবরেলরও িবরলতম �তমিন �ল�ভও বেট। বণ�ালী আভার �সই �শাভায় পলেকই �মািহত হেয়

�গলাম সকেল। এমন রেঙর িবন�াস একমা� �কৃিতর ভা�ােরই স�ব। ��া� িপসেমিটক-এর �ল�ভ �শাভা জীবেনর এক অমূল� অনুভূিত। ��া�

ি�সেমিটেকর �শাভা �দেখ �শষ িবেকেল 'ও� �ফইথফুল'-এর �খালা মােঠর সামেন যখন এলাম তখন �সখােন চারিদেক একটা শূন�তার

পিরেবশ। �সই মােঠর িকনােরর �দখলাম একটা জায়গা �থেক মােঝমােঝ সামান� �ফাঁস �ফাঁস শ� হে� আর একটু একটু বা� �বিরেয় আসেছ

�থেক �থেক। জায়গাটার সামেনর িদেক একটু তফােত অধ�চ�াকাের বানােনা িসেমে�র ল�া �বিদ। ব� মানুষ �সখােন পাশাপািশ এক সে�

বসেত পারেব। ক�েপর িপেঠর আকৃিতর �সই �খালা মােঠর �শষ সীমানা �ঘঁেস অরণ�েশািভত পাহাড় নীরেব �চেয় আেছ আমােদর িদেক। এিদক

ওিদেক িকছু ত� জেলর কু�। সবুজ বলয়েরখার পাহােড়র নীচ িদেয় নালা বেয় চেলেছ িতর িতর কের। এখােন ওখােন িকছু মানুষজন �ঘারাঘুির

করেছ। চারিদেক �কমন একটা শূন�তার ভাব। জায়গাটােক �দেখ আহামির �তমন িকছু মেন হল না। তবুও ভাবলাম, এেস যখন পেড়িছ �দেখই



যাই। িসেমে�র �বদীেত পছ� মতন একটা জায়গা �দেখ বেস আিছ। ধীের

ধীের �লাক সমাগম বাড়েত লাগল। বসবার জায়গাটাও ভের �গল �েম।

একসময় �লাকজেনর ব��সম� ভাবটাও �বেড় উঠল। বড় বড় ক�ােমরা

দাঁড় কিরেয় কেয়কজন ক�ােমরাম�ান বার বার ঘিড় �দখেছন। বুঝলাম িকছু

একটা ঘটেত চেলেছ। সারা এলাকাটা কখন �য �লােক �লাকারণ� হেয়

�গল �খয়াল কিরিন। চারিদেক নজর ঘুের �বড়াে� আমার। হঠাৎ িবকট

শে� চমেক উঠলাম। �চেয় �দিখ সামেনর �সই জায়গা �থেক িবপুল গরম

জেলর �ফায়ারা সেবেগ �ঠেল উঠেছ আকােশর অেনক ওপের। জল, বা�,

গজ�ন আর আমােদর উ�াস, সব িকছু িমেল �স এক সমু�ম�েনর কে�াল।

অবাক হেয় �সই িব�েয়র িদেক �চেয় আিছ অপলক দৃি�েত! আকােশর

অেনক ওপের উেঠই চেলেছ বা�িমি�ত �সই �র� জলরািশ।

িমিনটখােনেকর �বিশ সময় ধের �সই গজ�েনর তা�ব চলল সমােন। মেন

হল মহা এক অঘটন ঘেট চেলেছ পৃিথবীর বুেক। ছিব �তালার িহিড়ক পেড়

�গল সকেলর মেধ�। তারপর �যমন হঠাৎ তার উৎপি�, �তমিন হল তার

িবলয়। মেন হল এত�ণ বুিঝ �� �দখিছলাম। �দখেত �দখেত �লাকজন

ফাঁকা হেয় �গল। বছেরর পর বছর ধের গেড় ঘ�া �দেড়ক পের পের তার

এই উ�াস চেল আসেছ অিবরাম। িনয়িমত তার এমন ি�র আর িনি�ত

উ�াস �থেকই িক এমন নাম �পল �সই ভয়�র সু�র? 

 

নানা রকম �াণী আর অরণ�ৈবিচে�� ভরা এই পােক�র একিদেক গাইসার

আর হট ি�ং-এর �শাভার আেবদন। আবার বা�ধারার কু�লীর িকনাের

িকনাের, পাহােড়র মাথায় সবুজ গাছপালার সাির। এমন িবপরীেতর মােঝ

দূের �শল িশের িশের তুষার �শাভা। �লেকর িবপুল নীল-সবুজ শীতল

জলরািশর তেল উ� �ফায়ারার চমৎকার। নীল আকােশর নীেচ এমন নানা অজানা রহস� আর সু�েরর আিদগ� িব�ৃত �শাভা �দেখ মন মু�

হেয় যায়। তেব যতটুকু �দখলাম তার অেনক �বিশ রেয় �গল অেদখা,অজানা। তৃি� আর িপপাসা িনেয় ইেয়েলাে�ান পােক�র দি�েণর জ�াকসন

হেয় আমরা িফের চললাম আপন আ�ানায়। 

 

এই পােক�র পাঁচিট �েবশপেথ আেছ। তার মেধ� উ�ের ইউ এস ৮৯ হেয় গািড�নার �েবশপথ, ইউ এস ২১২ ধের কুক িসিট আর িসলভার �গট

হেয় উ�রপূেবর �েবশপথ - এই �িট �গট সারা বছর �খালা থােক। বািক ইউ এস ২০ হেয় পি�ম ইেয়েলাে�ান পথ, ইউ এস ৮৯ িদেয়

জ�াকসন হেয় দি�েণর পথ আর ইউ এস ২০-১৬-১৪ ধের �কািড হেয় পূেবর পথ, এই �েবশ �ার�িল শীতকােল িডেস�েরর মাঝামািঝ �থেক

এি�েলর মাঝামািঝ পয�� ব� থােক।

ভারতীয় ভূতাি�ক সেব��ণ (িজ এস আই)-এর �া�ন কম�ী কালীপদ মজুমদার দীঘ� কম�জীবেন িনযু�

িছেলন ভারেতর িবিভ� �েদেশর নানান �ত�� এবং �গ�ম অ�েল। অবসর�হেণর পর স�ানেদর সে�

িমিলত হবার জন� মািক�ন যু�রাে� যাওয়ার সুেযাগ আেস। �সখােন অব�ানকােল িবরাট �সই �দেশর

সামান� িকছু অংশ �মেণর সুেযাগ হয়। �সইসব �মণকািহিন �লখার জন�ই 'আমােদর ছুিট'-�ত কলম

ধরা।

 



 

 

�ীল�ায় িদনকেয়ক

অরী� �দ

 

~ �ীল�ার আরও ছিব ~

দি�েণর �িতেবশী �দশ �ীল�া রাজৈনিতক, জািতগত, এবং মহাকািব�ক কারণবশত আমােদর খুব কােছর। �ণ�ল�ার গ� �তা আমরা সবাই

জািন। �দবতােদর বা�িবদ িব�কম�া �ণ�ল�া বািনেয়িছেলন হর-পাব�তীর জন�; সদ�িববািহত হর-পাব�তীর একিট মাথা �গাঁজার ঠাঁইেয়র বড়

দরকার িছল। গৃহ�েবেশর জন� মহােদব আ�ান করেলন স�িষ�র অন�তম পুল��েক; িতিন �পৗেরািহেত�র পাির�িমক �চেয় বসেলন �গাটা

�াসাদটােকই। িশব-পাব�তী আর কী কেরন; �াসাদ ঋিষেক িদেয় তাঁরা চেল �গেলন �কলাস পব�েত। �েম �সই �াসাদ লাভ করেলন পুল��

ঋিষর �পৗ� কুেবর; তারপর কুেবেরর �বমাে�য় ভাই রাবণ। এই �ণ�ল�ােতই বি�নী িছেলন রামায়েণর সীতা। �স�ত, পুল�� স�িষ�ম�ল

(Ursa Major)-এর একিট ন�� (ইংেরিজ Phad বা Phecda◌ঃ Gamma Ursae Majoris) পৃিথবী �থেক দূর� �ায় ৮৩.২

আেলাকবষ�। 

 

বাঙািলর পােয়র তলায় সেষ�; আর �ক না জােন �েমাদ�মেণ অিধকাংশ বাঙািলরই উৎসাহী, আিমও তার ব�িত�ম নই। অিফেস একিদন এেলন

�া�ন সহকম�ী িট.�ক.দা (িট.�ক. মুখািজ�), িতিনই মাথায় �ঢাকােলন। বলেলন, বেস বেস 'তব পদতললীনা আিম বাজাব �ণ�বীণা' �গেয় িক হেব,

চ' �ণ�ল�া ঘুের আিস।  

 

উঠেলা বাই �তা কটক যাই, এে�ে� কটকটা কলে�া, এবং তথায় আমােদর পদাপ�ণ �ানীয় সময় রাত �েটায়। তািরখটা ২০�শ মাচ�, ২০১৬।

�ভার হেতই আমােদর সারিথ-তথা-গাইড িম�ার অশা�র অনুবত�ী হেয় আমরা কলে�ার উ�র পূেব�র �ছাট শহর িসিজিরয়ার পেথ, কলে�া �থেক

�ায় ঘ�া চােরক।

�হােটল বুক করাই িছল; সান শাইন িভলা িসিজিরয়া। িসিজিরয়া (িসংহ িগির) �ায় �াম, �ােমর চারপােশ জ�ল, তবু �লােক এখােন আেস

িসিজিরয়া লায়ন রক �দখেত। অপরাে�র ��লা ইেকা পােক� হািতর দল ঘুের �বড়াে�, সে� সাপ, ময়ূর (�জেনর খাদ� খাদক স�ক� িক�

�দখা �গল �বশ িমেলিমেশই এখােন আেছ), আর পাখপাখািল। হািতরা যখন রা�া �পেরায়, গািড়েঘাড়া স�ে� �থেম যায়। তেব �ঃেখর কথা এই

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ��কায়  আ

http://amaderchhuti.com/
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=364


�য এখােনই আমার ক�ােমরা িবগেড়াল, বাকী ি�পটা তাই িনেয়ই ভুগেত হল। 

 

পরিদন সকােল ইউেনে�ার ওয়া�� �হিরেটজ সাইট -

িসিজিরয়া লায়ন রক; ভারতীয়েদর জন� �েবশমূল�

অেধ�ক। বােরােশা িসঁিড় �ভেঙ অিতকায় রকেফাে��সিট

�দখেত ঘ�ািতেনক লাগল। �াকৃিতক পাথেরর কলাম

�সাজা উেঠ �গেছ সােড় ছেশা ফুট; তার ওপর �থেক

িনসগ� অিত মেনারম। প�ম শতেক রাজা কশ�প তাঁর

রাজধানী তুেল আেনন এখােন। অ�ািলকা, হম��রািজর

�ংসাবেশেষর মধ� িদেয় সরিণ, জলাশয়, ভা�য� ও

িচ�কলার সমাহার। রাজা কশ�প তার রাজধানী �তির

কেরিছেলন ��রিশখের; পাথেরর �দওয়ােলর গােয় রিঙন

��ে�া। ওঠার রা�ার মাঝবরাবর �ু� এক উপত�কায়

িসংহ-আকৃিতর এক অিতকায় �তারণ, তার নােমই

জায়গার নাম িসংহিগির। রাজামশাইেয়র মৃতু�র পর

রাজধানী ও রাজ�াসাদ পিরত�� হয়, ভবনিট �বৗ�মঠ

�েপ ব�ব�ত হেত থােক চতুদ�শ শতক অবিধ। 

 

িসংহিগির �দেখ আমরা �সই সকােলই ক�াি�র পেথ।

পিথমেধ� দ�া�ু�ার �ণ�মি�র দশ�ন। এক অিতকায়

বু�মূিত� ব�দূর �থেকই দৃশ�মান। দ�া�ু�া �ীল�ার

সব�ােপ�া সয�রি�ত �হামি�র; বাইশ শতা�ীর

তীথ��ান, সি�িহত সমতল �থেক ১৬০ িমটার উঁচু; এধাের

ওধাের ছিড়েয় িছিটেয় খান আিশ �হা, পাঁচিট স�া�চুয়াির,

২১০০ বগ�িমটার জুেড় �দয়ালিচ� (মু�রাল), একেশা

িত�া�িট বু�মূিত�, সবই �গৗতম বুে�র জীবেনর নানা

পয�ায় িনেয়। আর িতনিট মূিত� �ীল�ার রাজারাজড়ার ও

চারিট মূিত� �বৗ� �দবেদবীেদর। হীনযােন �দবেদবী �নই;

মহাযােন বু�ই �দবেদবী; আর সহজযােন মানুেষর �দেহই

�দবেদবীর অিধ�ান। �বৗ� �দবেদবীর আসল উপি�িত

ব�যােন, আর �সই �দবেদবীরা আ�িরক অেথ�ই অসংখ�!

ক�াি�র পেথ �যেত �যেত একটা �াইস গােড�ন �দখা হল, নানািবধ �ভষজ তথা আয়ুেব�দীয় িজিনসপ� �সখােন িবি� হে�। মশলাপািতর গাছ

�দেখ আমরা ক�াি� �পৗঁছলাম। ক�াি� মধ� �ীল�ার একিট বড় শহর, পাহাড়েঘরা উপত�কার মােঝ; পাহাড় জুেড় িনর�ীয় ঘনবষ�ণ বনা�ল

জীবৈবিচে�� ভরপুর। ক�াি� (�বাগামবারা) �দ এই শহেরর �ৎিপ�, �লাকজন খাওয়া দাওয়া �সের �সখােন হাঁটেত যায়। ক�াি� �বৗ�মি�র ও

�বৗ��ারকসমূেহর জন� সমিধক �িস�। এখানকার দ�মি�র (Temple of the Tooth; Sri Dalada Maligawa) জগি�খ�াত।

�ীল�ার রাজােদর �শষ রাজধানী িছল ক�াি�। পূব�তন ক�াি�রাজে�র রাজ�াসােদর মেধ� এই মি�র। আমােদর দাঁতেনর মত এখােনও

শাক�মুিনর দ� রি�ত। �লাককািহিন বেল ি��পূব� ৫৪৩ সােল বুে�র মহাপিরিনব�ােণর পর, িবহােরর কুিশনগের চ�নকােঠর িচতায় তাঁর

অে��ি� হয়। দাহকােয�র পর বু�েদেবর িশষ� ��মা িচতা �থেক তাঁর বাম �দ� সং�হ কের রাজা ��দ�েক তা অপ�ণ কেরন। রাজকীয়

সং�েহর �সই বু�দ� �থেকই দ�পুরী, আজেকর পুরী। বু�দ� অিধকাের থাকেল পৃথ�ীশাসেনর অিধকার জ�ায়, এই ধারনা �থেকই

কিল�রােজর সে� পা�ুরােজর বু�দে�র অিধকার িনেয় যু� লােগ। তখন বু�দ� িসংহেল যায়; অভয়িগির িবহার তার িজ�াদার িনেয়ািজত হন।



বু�দে�র অিধকার িনেয় টানােপােড়ন চলেতই থােক; বম�ার �বােগার রাজা পতু�িগজেদর জলদসু�েদর �লাভ �দখান, বু�দ� িদেলই হােত গরম

টাকা। রাজধানী �ানা�িরত হেত থােক, অনুরারাধাপুরম �থেক �পােলা�া�য়া, �সখান �থেক দমেবদািনয়া; পিরেশেষ বু�দ� ক�াি�েত। ক�াি�র

আেরক আকষ�ণ কালচারাল �স�ার – �িত স��ায় �লাকনৃেত�র আসর বেস �সখােন।

পরবত�ী গ�ব� �জলা শহর নুয়ারা এিলয়া (সমতেলর শহর); মধ� �ীল�ার �শলশহর। চা বাগান, ঠা�া ঠা�া হাওয়া, সরলবগ�ীয় গাছ গাছািল...

�যন �ফেল আসা দািজ�িলং। �ীল�ার চােয়র খ�ািত �তা এখন িব�েজাড়া - তার মেধ�ও আবার �সরা নুয়ারা এিলয়ার চা। পাহােড়র উপর �থেক

�নসিগ�ক �শাভা অিত মেনারম। এখানকার হাক�া �বাটািনক�াল উদ�ান উি�দ ও জীবৈবিচে�� ভরপুর। পােশই বণ�াঢ� ও জমকােলা সীতা আ�ান

মি�র, �ী ব� হনুমান মি�র; হনুমান নািক এখানকার রাে�াদা পাহাড় �থেকই সীতা স�ান �� কেরিছেলন। গহন জ�েলর মেধ� গলওেয়

অভয়ারণ� পািখিবলাসীেদর �গ�।

�সখান �থেক রাবণ �হা, রাবণ জল�পাত �দেখ ইয়ালা। পেথর দৃশ� অিত মেনারম। পরিদন অিত �ভাের উিঠ তাড়াতািড় ছুিট – উে�শ� ইয়ালা

সাফাির। দি�ণপূব� �ীল�ার ইয়ালা ন�াশনাল পাক� অিতিব�ৃত, ভারত মহাসাগেরর গা �ঘঁেষ ৯৭৯ বগ�িকেলািমটার জায়গা জুেড় তৃণভূিম, মেধ�

মেধ� �েদর ছড়াছিড় – �নকেড়, িচতা, হািত, কুিমর… এ বেল আমােক �দখ �তা ও বেল আমােক। ২০০৪-এর সুনািমেত এই উদ�ান খুব

�িত�� হেয়িছল; কুিড় ফুট উঁচু �ঢউেয়র ধা�ায় �ায় আড়াইেশা �লাক মারা িগেয়িছেলন। �সখানকার �হােটেল �খেত িগেয় জে�শ একটা

অিভ�তা হল। �মনুকাড� িনেয় কী খােবা কী খােবা করেত করেত িট.�ক.দা ভাত �খেত চাইেলন, অড�ার িদলাম �ীল�ার ��শাল রাইেসর -

িতিন এেলন আটিট পা��পদ সহ। িট.�ক.দা-�ক বললাম, িবেদশিবভূঁইেয় ওেহ সু�র, মম গৃেহ আিজ জামাইষ�ী রািত। পরবত�ী গ�ব� গল/

�বে�াতা।



সুনািমেত গল শহর, শহেরর ি�েকট ��িডয়ামিট সহ খুবই �িত�� হেয়িছল। �ীল�ার দি�ণ পি�ম উপকূেলর এই শহেরর �ধান ��ব�

১৫৮৮ সােল পতু�িগজেদর �ারা িনিম�ত এখানকার �গ�িট। স�দশ শতেকর �শষিদেক ওল�াজরা এিটেক আরও শ�েপা� কের। ঐিতহািসক,

পুরাতাি�ক ও �াপত�গত ঐিতেহ�র িদক িদেয় এর ��� অসীম। ধন� এেদর অধ�বসায়, িনম�ােণর ৪২৩ বছর পেরও �িতিট �দওয়াল, �িতিট

দরজা ঝকঝক করেছ। আমােদর জয়সলিমেরর �েগ�র মত এিটও িলিভং �ফাট� – িভতের এখনও �ীল�ার সরকাির িনবােসর পাশাপািশ ও

ওল�াজেদরও বসবাস। ইউেনে�া এেক ওয়া�� �হিরেটজ সাইট িহেসেব �ঘাষণা কেরেছ – কারণ "an urban ensemble which
illustrates the interaction of European architecture and South Asian traditions from the 16th to
the 19th centuries." 

 

গেল িকছু�ণ �থেক স��ায় �পৗঁছলাম �বে�াতা – ওয়াটার ��াট�স, আয়ুেব�দ ও নারেকােলর জল �থেক ��ত মেদ�র জন� সমিধক �িস�।

সে� বাড়িত পাওনা ই�ু�য়া �সকেত সামুি�ক ক�েপর আ�ানা। পেরর িদনটা কাটল আরাম কের - সমু��ান ও জল�ীড়ায়। 

 

সকােল জলখাবার �সের রওনা হলাম কলে�ার পেথ। কলে�ােত িব�জাহােনর আর �য �কানও বড় শহেরর মতই সুিবশাল হম��রািজ, িবশাল সব

িবপিণ আর আেমাদ�েমােদর আেয়াজন। �দ�া� গরেম সারািদন ঘুের ঘুের পুরেনা পাল�ােম� ভবন, ��মদাস ি�েকট ��িডয়াম, �সকত এইসব

�দেখ �া�, �ায় িব�� অব�ায় িবমানব�র। সারিথ িম. অশা� িনেয় �গেলন সুদৃশ� ক�ানাল �রাড িদেয় । এই খাল কলে�া ব�র �থেক

শহেরর অন�ান� অ�েল পণ�পিরবহেণর এক অন�তম মাধ�ম। সারা �ীল�া জুেড়ই ছিড়েয়িছিটেয় দািম মিণ-মুে�ার �দাকান – এমনিক �জম

িমউিজয়ােমা আেছ। এখানকার আবহাওয়া সাধারণতঃ �চ� গরম, �রােদ গা পুড়েবই। �ীল�ােক িবদায় জািনেয় ২৭�শ মাচ� �ফরার ��ন ধরলাম

কলে�া িবমানব�র �থেক।

�েয়াজনীয় তথ�ঃ �ীল�ার িভসা (ETA- Electronic Travel Authorisation) –এর জন� আেবদন অনলাইেন

http://www.eta.gov.lk/slvisa/ িকংবা http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/fees.jsp?locale=en_US �ীল�া

�পৗঁেছও িভসা কের �নওয়া যায়।

(মূল �লখািট িছল ইংরািজেত। অনুবাদ কেরেছন �ী তপন পাল)



~ �ীল�ার আরও ছিব ~

�মণ �ধুমা� �নশা বা ভােলালাগা নয়, ওইটাই জীবন রা�ায়� সং�ার কম�ী অরী� �দ-র কােছ। ভােলাবােসন পাহােড়

চড়েতও। একািধক হাই অি�চু�ড ��েকর অিভ�তা রেয়েছ। মাউ� ভািগরথী-(২) সফল অিভযানিটর সদস� িছেলন। ছিব

তুলেত ভােলাবােসন। �� �দেখন জীবেন একটা রাত অ�ত ��সে�শেন কাটােনার।
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�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 ই-

�মল ক�ন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

 

 

িবনসের এক িবেকল

অির�ম পা�

~ িব� ুপুেরর আরও ছিব ~

�নিনতাল �থেক চেলিছ িবনসেরর পেথ। আলেমাড়া হেয় �যেত হেব। �হােটল �থেক বেল িদেয়িছল, দাদা এখােন �েটা িবনসর আেছ - রাণীে�েতর

িবনসর মহােদব আর আলেমাড়া হেয় িবনসেরর জ�ল। আমােদর গািড়র �াইভারেক বললাম, যাব িবনসেরর জ�েল। �াইভার রাজকুমার আ�ার �ছেল,

িদি�েত থােক। �নিনতােল আেগও এেসেছ, িক� এইসব িদক �চেননা। বললাম "ভাইয়া, আপ িঠক তারা� �স রা�া পাতা কর িলিজেয় ইন �লাঁেগা �স..!" 

তা রা�ায় খুব একটা অসুিবধা হয়িন। রাজকুমার খুব কিরতকম�া �ছেল। �ায় চার ঘ�া লাগল �পৗঁছেত। আলেমাড়া �ঢাকার একটু আেগই �দখা �গল

তুষার�� িগিরশৃ� - স�বত ন�ােদবী পব�ত। �েচাখ ভের �দখলাম। আর পড়ল �গালু �দবতার মি�র, িক� �সিট জ�েলর �বশ িকছুটা �ভতের, চড়াই

উঠেত হয় বেল আর �গলাম না। পােশই গ�ানাথ মি�র�া�ণ দশ�ন কের চেল এলাম িবনসর।

আমােদর িরসেট�র নাম িছল িবনসর ইেকা ক�া�। �লােকশন িবনসর ইেকা ফের� �জােন। একটু �বশ খাড়া চড়াই উঠেত হয়। তেব গািড় উেঠ যায়।

তারপর �বশ খািনকটা ভা�ােচারা কাঁচা রা�া। নাচেত নাচেত গািড় চেল এল িবনসর ইেকা ক�াে�র সামেন। �েবশ করেতই উ� অভ�থ�না জানােলন

িরসেট�র �হড কুক কাম ম�ােনজার রেমশজী রেডােডন�ন ফুেলর িনয�াস িদেয় �তির ওেয়লকাম ি�� িদেয়। শা�িশ� ভাল মানুষ। �নিনতােলর বািস�া।

ওনার শ�ালক চ�নও এখােনই কাজ কেরন। 

 

ঘের িগেয় লােগজপ� �রেখ রেমশজীর সে� পুেরা ইেকা ক�া� ঘুের ঘুের �দখলাম। অেনক�িল িবিভ� িডজাইেনর কেটজ। পুেরা জায়গাটা খুব সু�র

ভােব সাজােনা। চািরিদেক সু�র গাছপালা আর ফুেলর সমােরাহ। �চুর থাইম, িম� আর �রাজেমির'র গাছ �দখােলন রেমশজী, �য�িল �থেক পাতা তুেল
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http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=8


উিন হাব�াল িট বািনেয় থােকন (পের স��ার সময় �সই চা আমােদর খাইেয়ও িছেলন)!  

 

খুব �জার ি�েদ �পেয়িছল, রেমশজীেক বলেতই উিন বে�ন "স�ার িজ, ডাইিনং �ম �ম চেল আইেয় ��শ �হােক।" এখােন �ম সািভ�স �নই। 

ডাইিনং হেল ি��াহিরক আহারািদ �সের উঠলাম। রেমশজীর হােতর রা�া সিত�ই সু�া�। খাওয়ার পব� সারার পের আলাপ হল এই িবনসর ইেকা

ক�াে�র মািলক, সুদশ�ন ত�ণ যুবক রিব �মহরার সে�। রেমশজী আলাপ কিরেয় িদেলন। খুব ভাল মানুষ এই রিবজী। এত বড় �পািট�র মািলক,

এতটুকুও অহ�ার �নই। আমােদর সে� অেনক গ� করেলন। রিবজী িবদায় িনেত আমরা �েম চেল এলাম িব�াম িনেত। িক� রেমশজী বেল রাখেলন

িবেকল চারেটর সময় �তির থাকেত, জ�েলর মেধ� অ� ��ক কের একটা িভউ পেয়� আেছ, �সখান �থেক সানেসট �দখােবন।

িনধ�ািরত সমেয় রেমশজীর সে� জ�েলর �ভতের ঢুকলাম। হা�া চড়াই �ভেঙ চেল এলাম পাইন ফেরে�র �ভতর। আরও �বশ খািনকটা উঠেত হল।

একটা �ছা� হাট বানােনা রেয়েছ। ওখান �থেকই সানেসট �দখা যােব। 

জায়গাটা এত চমৎকার �য বেল �বাঝােনা যােব না! �মঘহীন আকােশ িদগ� জুেড় িবরাজ করেছ িহমালেয়র শৃ�রািজ। ন�ােদবী, ন�াঘুি�, �চৗখা�া,

ি�শূল, প�চু�ী!�স এক �দখার মত দৃশ�! ধীের ধীের সূয� ডুেব �যেত থাকল, আর তার রেঙর ছটা পেড় �সানারেঙর হেয় উঠল ওই তুষারশৃ��িল! পের

অবশ� আরও কাছ �থেক এই দৃশ� �দেখিছ যথা�েম মুি�য়াির এবং �কৗশািন �থেক।

চ�নও িগেয়িছল আমােদর সে�। জানেত পারলাম িভউ পেয়� �থেক দূেরর ঘন জ�েল যাওয়া যায় জীপ সাফািরেতও। অেনক িবেদিশ আেসন, তাঁেদর

জ�ল ��িকং-এও িনেয় যায়। আেরা জানাল �য, এই জ�েল অেনক �লপাড� আেছ। আমােক ছিবও �দখাল ওর �মাবাইল �থেক, নাইট সাফািরর সময়

�তালা। বলাই বা�ল� এইসেবর ��ান আমার মত ভীতু মানুেষর িছল না! 

 

অসাধারণ সূয�া� �দেখ ধীের ধীের �নেম এলাম �হােটেল। স��ার ��া� চেল এল, �খেয় �েম িরল�া� করলাম �বশ িকছু�ণ। রিবজী বন ফায়ােরর



বে�াব� করেলন। অন�ান� টুির�েদর সে� আমরাও খুব আন� করলাম। তারপর রােতর খাওয়া �সের তাড়াতািড় �েয় পড়লাম। আগামীকাল আমােদর

গ�ব� চেকৗির।

 

�পশায় িচিকৎসক (নাক কান ও গলা িবেশষ�) অির�ম পা�-এর �নশা ছিব �তালা। এছাড়াও �দেশর মেধ� নানা

জায়গায় �মণ করা তাঁর আর এক শখ।
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অজ�া-ইেলারা ছুঁেয় আসা

পলাশ পা�া

আজাদ িহ� এ�ে�স যখন আহেমদনগর ��শেন �পৗঁছাল ঘিড়েত রাত সােড় িতনেট। ��াটফেম� নামার পর একটু ঠা�া অনুভব করলাম। যিদও মােচ�র

তৃতীয় স�াহ তবু এখানকার ওেয়দারটাই এমন, সারাবছরই এখােন রােতর �বলােত হা�া ঠা�ার অনুভুিত থােক। আেগ �থেকই রাজীব তার অেটা িনেয়

অেপ�া করিছল আমােদর জন�। আহেমদনগর ��শনিট সু�র সাজানেগাছােনা এবং �বশ পির�ার-পিরছ�। অেটােত উেঠ ��শন �থেক �বিরেয় যখন

রা�ায় এলাম পুেরাটা ফাঁকা - নগেরর ঘুম ভাঙেত �দির আেছ তখেনা।  

 

আহেমদনগর �জলািট মহারাে�র অ�ভু��, অব�ান পুেণর �ায় ১২০ িকিম উ�র-পূেব� এবং আওরা�াবাদ �থেক ১১৪ িকিম দূের। আহেমদ িনজাম সাহর

নাম �থেকই এর নামকরণ হেয়িছল। ১৪৯৪ সােল পরা�মশালী বাহমিন বািহনীর িব�ে� আহেমদ িনজাম সাহ এই �ােন যু� জয় কেরন এবং তারপর

িতিন িনেজর নােম এর নামকরণ কেরন। আহেমদনগের এখন রেয়েছ ভারতীয় আম�ড কপ� �স�ার এবং �ুল। �সখােন �সনাবািহিনেত িনেয়াগ করা ও

��িনং �দওয়া হেয় থােক।  

 

রাজীেবর মুেখ �নলাম নগর �থেক কুিড় িকিম দূের িপপলগাঁও নােম

এক জায়গায় নািক একটা সু�র আঙুেরর �খত রেয়েছ। পরিদন িবেকল

�বলা একটা বাইক িনেয় �বিরেয় পড়লাম। নানা রা�া ঘুের �শেষ এক

স�দয় ব�ি�র কৃপায় �সই আঙুেরর �খতটা খুঁেজ �পলাম। অেনকটা

জায়গা জুেড় রেয়েছ �সই আঙুেরর �খতিট, সু�রভােব মাচার ওপর

ঝুেল রেয়েছ গাছ�িল। একটা সাির �থেক আর একটা সাির মেধ� �ায়

িতন ফুেটর ব�বধান।। পুেরা �খতিট �লাহার তার িদেয় �ঘরা রেয়েছ।

িক� �য উ��ম ও ক� সহ� কের এতদূর এলাম �সই আশা িনেভ �গল,

যখন �দখলাম আঙুেরর �খেত একটাও আঙুর �নই। �দেখই মেন হল,

�যন কেয়কিদন আেগই সব আঙুর �তালা হেয় �গেছ। কী আর করা

যােব, �সই পুরেনা �বাদ "আঙুর ফল টক" মেন কের যখন �ফরার জন�

মনি�র করলাম িঠক �সই সময় �পছন �থেক একজেনর ডাক �েন

দাঁিড়েয় �গলাম। �লাকিট আমােদর কােছ এেস আমােদর এখােন আসার

কারণ �েন িকছুটা হতাশ হেলন। আজ ইি�ওের� �কা�ািনর �লাক

এই �খতিট �দখেত আসার কথা িছল, আমােদরেক �সই �কা�ািনর

�লাক বেলই মেন কেরিছেলন। 

 

আমরা আঙুর �দখেত না পাওয়ার �ঃখ �কাশ করেত উিন মুচিক �হেস

পথ �দিখেয় �খেতর িকছুটা �ভতের িনেয় �গেলন। �ভতের ঢুেক �তা

অবাক হেয় �চেয় �দখলাম, �থাকা �থাকা আঙুর ঝুেল রেয়েছ। িকছু

আঙুর এখেনা পাকেত �দির আেছ তাই �স�েলা এখেনা গােছ রেয়

�গেছ। এই �থম আিম চা�ুষ আঙুেরর �খত �দখলাম।  

 

পরিদন আমােদর গ�ব� �ায় �েশা িকিম দূের ইমািজকা িথম পাক�।

অেনকখািন পথ অিত�ম করেত হেব, তাই সকাল সকাল গািড়েত �চেপ

বসলাম। যখন �পৗঁছালাম তখন ঘিড়েত একটা বােজ। তাড়াতািড় গািড়

পাক� কিরেয় �সাজা িটিকট কাউ�াের লাইন িদলাম। ইমািজকা িথম

পাক�িট মহারাে�র রায়গড় �জলার �খােপািলেত িতনেশা একর জায়গার

উপর গেড় উেঠেছ।
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পাক�িট িতনিট ভােগ িবভ� -িথম পাক�, ওয়াটার পাক� ও ��া পাক�। �থেম �েবশ করলাম 'আই ফর ইি�য়া' �ত। এখােন ন�ই ফুট �শ� পদ�ায়

ভারতবেষ�র িবেশষ জায়গা�িলেক এমনভােব �দখােনা হয় �যন মেন হয় �যন পািখর মেতা আকােশ উড়েত উড়েত পুেরা ভারতবষ�টােক �দখিছ। এর পর

�গলাম 'ি�� অফ ডাক� ওয়াটারস – িসেনমা ৩৬০' �ত। এখােন �মেঝর উপর িচত হেয় �েয় পেড় মাথার ওপেরর পদ�ায় �ভেস ওঠা িসেনমা �দখেত হয়।

'িমঃ ইি�য়া �শা' টা মূলত রাইডেবসড।

সবেথেক মজার লাগল'রাজাসুরাস িরভার এডেভ�ার'। যিদও উইক �ড, তবু এই ইেভে� �দখলাম সবেথেক �বিশ িভড়। এটা �ছাটেদর পে� একটু

িবপ�নক হওয়ার জন� আমরা বড়রা িতনজন �গলাম। এইভােব এেক এেক ঘুের িনলাম �সিলমঘর, আিলবাবা আর চি�শ �চার, আেরা অেনক িকছু।

আমার �ব�ল �দয় হওয়ার কারেণ িকছু ইেভ� �যমন নাইে�া, ি�মার �মিশন, িডপ ��স-এর মত �াইভ�েলা বাইের �থেকই উপেভাগ কের কাটালাম।

এইভােব �য কখন ঘিড়েত সাতটা �বেজ �গেছ তা �টর পাইিন। স��া নামার সে� সে� �গাটা ইমািজকাটা আেলার রসনােয় �মাড়া হেয় �গল। আমরাও

�ফরার রা�া ধরলাম। 

 

তৃতীয় িদন আমােদর গ�ব� হল অজ�া ও ইেলারা। আজ অেনকটা পথ �যেত হেব। আেগ �থেক গািড় িঠক করা থাকেলও গািড় আসেত আসেত �ায়

সকাল আটটা �বেজ �গল। আহেমদনগর �থেক অজ�ার দূর� কম কের ২১৫ িকিম। আর ইেলারার দূর� কম কের ১৩৫ িকিম। �াইভার বলল একিদেন

�েটা �ট িঠক ঠাক কভার করা যােবনা, তাই �কবল ইেলারা ও তার সে� আওরা�বােদর িকছু িবেশষ ��ব� �দখা উিচত। িক� আিমও নােছাড় বা�া

এতদূর এেস অজ�া না �দেখ িফরব না। �সইমত িঠক হল আেগ অজ�া যাওয়া হেব এবং �ফরার পেথ ইেলারা ঢুকব। আমােদর গািড় NH-60 ধের

এেগােত থাকল। এখােন বৃি�পােতর পিরমাণ খুবই কম। তাই িদেনর �বলা আবহাওয়া খুবই ��। রা�ার �ইধাের �দখলাম �সেলা পাে�র মাধ�েম

আেখর চাষ হে�। �ধুমা� এই আহেমদনগেরই ঊিনশটা িচিনর কারখানা রেয়েছ, এই নগর সমবায় আে�ালেনর জ��ান িহসােবও পিরিচত।

আওরা�বােদর যানজট কািটেয় মাঝখােন �পুেরর �ভাজন �সের যখন অজ�ায় �পৗঁছালাম তখন ঘিড়েত ১২:১০ িমঃ।  

 

পািক�ং এিরয়া �থেক বাস ধরবার জন� ��াে� এলাম। এখান �থেক মূল �গেটর দূর� ৪ িকিম। এই দূর� অিত�ম করার জন� মহারা� টু�িরজম



�ডেভলপেম� কেপ�ােরশন (MTDC)-এর ব�াটািরচািলত এিস ও নন এিস বােসর ব�ব�া রেয়েছ। আমােদর লাইন অনুযায়ী একিট এিস বােস জায়গা

হল। বাস িগেয় দাঁড়াল অজ�া �হাবলীর পাদেদেশ।

অদূেরর িটিকট কাউ�াের িগেয় িটিকট �কেট এেগােত �� করলাম। এেগােনার পেথই বাঁিদেক �দখেত �পলাম এমিটিডিস-র একিট সু�র �র�ুের�।

তার পােশই টু�ির�েদর সুিবধার জন� িবরাট এক সাইন �বােড� অজ�ার �হা�িলর না�ারসহ ম�াপ িদেয় বণ�না �দওয়া রেয়েছ। এরই ফাঁেক রা�ার পােশ

টগর গােছর ডােল একিট িটেকলস � �ইক�াচার বেস থাকেত �দখলাম। খুব কাছাকািছ থাকায় সু�র কেয়কিট ছিব পাওয়া �গল।

িগিরখােতর পাথর �কেট িতিরশিট �হা িনেয় অজ�া �হাবলী। �হা�িলেক পােয় �হঁেট ঘুের �দখেত হয়। এখােন �দখলাম �পাট�ােরর ব�ব�াও রেয়েছ।

বােরােশা টাকার িবিনমেয় চারজন �পাট�ার কাঁেধ বেয় ঘুের �দখায়। আমরা ধীের ধীের চড়াই িসঁিড় �ভেঙ উপের উেঠ এলাম। এখান �থেক পুেরা দৃশ�টা

সু�র �দখা যায়। এই �হা�িল মূলত �বৗ�ধেম�র উপাসনা গৃহ িছল। ি��পূব� �ই �থেক সাত দশেকর মাঝামািঝ এই �হা�িল �তির হেয়িছল বেল ধারণা

করা হয়। অজ�ার �দওয়ােলর িচ��িলেত বুে�র জীবেনর িবিভ� পয�ােয়র কািহনী বিণ�ত হেয়েছ। ১৯৮৩ সােল ইউেনে�া ওয়া�� �হিরেটজ সাইেটর

আওতায় আনা হয় অজ�ােক। আমরা ১নং �হার িদেক এেগােত লাগলাম। �হা মি�র�িলেত �িট বা িতনিট �েবশ�ার রেয়েছ। একিট মূল �েবশ�ার ও

অন��েলা পা���ার িহসােব ব�ব�ত হত। �েত�ক �হার �ভতের ঢুকেত �গেল �থেম জুেতা খুেল ঢুকেত হয়। �হার �ভতের একসে� সাত-আট জেনর

�বিশ ঢুকেত �দওয়া হয় না। �হার বাইের যতটা গরম �ভতের ততটা ঠা�া।



�হার �ভতের ঢুকেতই সবার �থেম �চােখ পড়ল সামেনর �দওয়ােল বুে�র একিট িবশাল মূিত�। ধম�চ��বত�ন মু�ায় এই মূিত�িট িশ�ৈনপুেণ� অনবদ�।

�হার অন�ান� �দওয়ােল রেয়েছ জাতক কািহিনর ��ে�া। ওখান �থেক �বিরেয় ২নং �হায় �েবশ করলাম। ২নং �হার �েবশ�ার ১নং �হার �চেয় �বিশ

কা�কায�মি�ত। �হার �ভতের ঢুেক �দখলাম চািরপােশ রেয়েছ বড় চারেট ��। �িতিট �ে� সু�র কা�কায� রেয়েছ। �মেঝ ব�তীত �দওয়াল ও ছােদর

সব��ই িচি�ত। �দওয়াল জুেড় বুে�র জীবনকািহিন ছাড়াও িবিভ� প�, পািখর ছিব রেয়েছ। এইভােব তৃতীয় ও চতুথ� �হা ঘুের �নবার পর আমার শরীরটা

একটু খারাপ করেত লাগল। পাহািড় �� এলাকা হওয়ার কারেণ এখােন এইসময়টা ভীষণ গরম। একটা ছায়াঢাকা জায়গা �দেখ বেস পড়লাম। আমার

স�ীরা পেরর দশ�েনর জন� এিগেয় �গল। অজ�া উপেভাগ করার জন� একটা �গাটা িদন �ঘারাও যেথ� নয়। 

 

এখান �থেক �সাজা যাব ইেলারােত, দূর� ১০০ িকিম আর

আওরা�বােদর �থেক দূর� ৩০ িকিম। যখন ইেলারার �গেট �পৗছালাম

তখন ঘিড়েত চারেট বােজ। �হা�িল সে� �সায়া ছটা পয�� �খালা

থােক। এই ইেলারােক �ানীয় �লােকরা �ভলুরা বা এলুরা বেল থােক।

ধারণা করা হয় �াচীন এলাপুরা নাম �থেক এই নােমর উৎপি� হেয়েছ।

এখােন �মাট �চৗি�শিট �হা রেয়েছ। যার মেধ� সেতরিট িহ�ু ধেম�র,

বারিট �বৗ� ধেম�র ও পাঁচিট �জন ধেম�র। এিট বত�মােন ইউেনে�া

ওয়া�� �হিরেটজ সাইেটর আওতায় আনা হেয়েছ। ইেলারােত যত�িল

�হা রেয়েছ তার মেধ� �ষাল নং �হা �কলাসনাথ মি�র নােম খ�াত,

�যিট সব �থেক িব�য়কর ও ইেলারার �াণ �ক�।  

 

িটিকট কাউ�ার �থেক িটিকট �কেট সরাসির �ষাল নং �হােত �েবশ

করলাম। পুেরা �হািট একিট মা� পাথর �কেট �তির হেয়েছ। িতন

িদেকর পাথর �কেট খাদ �তির কের এই ৩০০ ফুট ল�া, ১৫০ ফুট

চাওড়া আর ১০০ ফুট উঁচু মি�রিট বার করা হয়। �েত�ক িশবমি�েরর

সামেন �যমন একিট ষাঁড় িবদ�মান থােক �তমিন এখােনও এই �হার

�েবশ�ােরর সামেন ন�ীর �িতকৃিত রেয়েছ। মি�ের ঢুেক �থেমই ডান

িদেক রেয়েছ পাব�তী ও বাম িদেক রেয়েছ গেণেশর মূিত�। আর সামেনই

�চােখ পড়ল অেনক�েলা পে�র উপর অিধি�ত �দবী ল�ী। �ার �থেক

বাম িদেকর িসঁিড় �বেয় িনেচ নামেতই �থেমই �চােখ পড়ল ১১৫ ফুট

ল�া িব�য়কর অল�ৃত ��। �যিট স�ূণ� একিট মা� পাথর �খাদাই

কের িনিম�ত। এই �কলাস মি�েরর চািরপাশটাই িবিভ� �দব �দবীর

মূিত� রেয়েছ। মি�রিট পাঁচটা ভােগ িবন��। যথা �গাপুর, অ���প,

নাটমি�র, জগেমাহন, গভ�গৃহ ও িশখর। িবিভ� তেলর মেধ� �যাগসূে�র

মাধ�ম িহসােব িসঁিড় রেয়েছ। এই মি�রিটেত ১২০ ধরেনর িশেবর মূিত�

রেয়েছ। পুেরা মি�রিটেক একিট রেথর আকৃিতেত �খাদাই করা হেয়েছ।

মি�েরর বাম িদেকর �দওয়ােল �খািদত হেয়েছ মহাভারেতর যুে�র

কািহিন আর ডান িদেকর �দওয়ােল �খািদত হেয়েছ রামায়েনর িকছু কািহিন।



িকছু িকছু জায়গায় �দখলাম �মরামিতর কাজ চলেছ, �সই জেন� মি�েরর সব�� যাওয়া যাে� না। ডান িদেকর িসঁিড় ধের ওপের উেঠ এলাম। এখান

�থেক মি�েরর অেনকটা ভাগই �চােখ পড়েছ। পড়� সূেয�র িকরেণ �কলাসনাথ মি�রিটেক আেরা মায়াবী �দখােলা। ম�মু� হেয় এই অপ�প �াচীন

�াপেত�র িনদশ�ন �দখেত �দখেত কখন �য ঘিড়েত ছটা �বেজ �গেছ বুঝেতই পািরিন। এবার �ফরার পালা। বাকী রেয় �গল ইেলারা-অজ�া �ইেয়রই

আরও আরও সব �হা, আওর�াবােদর �হাবলী, অেজয় �ক�া �দৗলতাবাদ, বাদশাহ আওর�েজেবর সমািধে��, তাজমহেলর আদেল �তির িবিব কা

মকবারা। এযা�ায় তবু অজ�া-ইেলারােক বুিড়েছাঁয়া �তা হল – এটুকুই পাওয়া।

 

�া�� ও পিরবার কল�াণ দ�েরর কি�ঊটার অপােরটার পলাশ পা�া-র সখ �ফােটা�ািফ ও �বড়ােনা।
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