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~  ৯ম বর্ ৩য় সংখ্যা – প ৌর্-মাঘ ১৪২৬ ~  

   

বকাণাতকের সযূেে চি র বদখত  ে াঙাচ  ভ্রে ণকারী আজকা  আর আশ্চযে ে া ে গু্ধ বকাতনাটাই হন না। আচে  চকন্তু হই, এখনও, ে ারে ার। 

আর ে ার সতে  ে নটা আতরা একট ুবে চশ খারাপ হতয ়ে যায ়ে। প্রচে ে াতরই ে তন হয ়ে আতে রে াতরর বে তক কতয ়েকটা ে চূে ে ক্ষতয ়ে এতসতে, 

বকাে াও ে চূে ের ে দত  ঠাাঁই বপতয ়েতে বচৌতকা পাে র। েু ঝতে পাচর আসত  কাত র ে তিে একট ুএকট ুকতর ে চি রটা ে তুে যাতে  বচাতখর 

সাে তন বে তক। বযে ন অজন্তা বদখত  ে নতকে ন কতর চকিংে া  াদাখ পাহাত ়ের আ চচ ে নাচি র ে চেগুত া বদখতে বদখতে। ে তন হয ়ে আর 

পঞ্চাশ ে ে র পতর হয ়েতো এর অতনকচকেু ই এতকে াতর বনই হতয ়ে যাতে। উত্তরপুরুে তদর কাতে অে ীতের এই ঐচে তহের পচরচয়ে চকেু  আর 

ে াকতে না। সে য ়ে বে া ক্ষয ়ে ধরায ়েই, ক্ষয ়ে ধরায ়ে সি েে াও। আে ার সি েে াই পাতর ঐচে তহের যত্ন চনতে। 

 

        একে ার একটা ব খায ়ে পত ়েচে  াে  সম্ভে ে  একজন ইে াচ য ়োন ে া ফরাসী চে ব্বতের বকাতনা এক গুহায ়ে একা একাই ে ে তরর পর 

ে ে র পত ়ে বে তক গুহাি েন্ততরর ে চেগুচ র সিংরক্ষণ করতেন আধচুনক উপাতয়ে। অজন্তার কে া ে তন হচে   খেু  ব খাটা প ়েতে প ়েতে। 

এে াতর বকাণাতকে চে তয়ে বদখ াে  আর জে তোহতনর প্রে ে  ধাপটাতেও উঠতে বদওয ়ো হতে না। ে চি তরর একটা অিংতশ ে চূে েগুচ র ওপতর 

চে তশে  বকচে কাত র সাদা প্রত প  াে াতনা হতয়েতে রক্ষণাতেক্ষতণর জনে। ে েু  পাতশর বচৌতকা বচৌতকা পাে রগুত া বদখত  ি রসা হয ়েনা। 

সচে ে ে াাঁচতে বে া বকাণাতকের অপরূপ ি াস্কযেগুচ ? ে চি তরর বপে তনর বদওয ়ো ে াতত্র ে াতের ে  ায ়ে পাশাপাচশ দাাঁ ়োতনা স্বাে ী-স্ত্রীর বয 

ে চূে েচটর বঠাাঁতটর বকাণায ়ে হাজার ে ে র ধতর বপ্রে ে য ়ে হাচসর বরশ ব তে আতে পতররে ার এত  ে া বদখতে পাতো বে া? 

 - দে য ়েন্তী দাশগুপ্ত 

 

 

এই সিং োয়ে - 

 

"চদল্লীর নাে  ি ারতের ইচে হাতসর সতে এে ন ি াতে জচ ়েে  

ও এখাতন বদখে ার চজচনস এে  বে শী বয, বস-সে স্ত এচ ়েতয ়ে 

চ'ত  যাওয ়ো কারও পতক্ষই সম্ভে পর নয ়ে। এচদতক কাশ্মীতর 

প্রচণ্ড শীতের চদনও ঘচনতয়ে আসতে। বদরী করত  হয ়েে  

ে রতফর জনে পে  েন্ধ হ'তয ়ে যাতে - শ্রীনে র বপৌাঁে ে ার আশা 

ে োে  করতে হতে।" 

- শ্রী অতশাক ে তুখাপাধোতয ়ের ব খনীতে "সাইতকত  কাশ্মীর 

ও আযেোেত্তে"র চে েুে পেে 

 

 

http://www.amaderchhuti.com/mag33/index.php
http://amaderchhuti.com/
http://amaderchhuti.com/mag33/old_articles.php
http://amaderchhuti.com/mag33/old_articles.php


   আমাদের ছুটি – ৩৩শ সংখ্ া 

 

"কম্ব  বে তক ে খু ে ার কতর ে াইতরর ঠান্ডার একটা ে দৃু আি াস পাওয ়ো 

বে  । একটা সন্ত্রাসে াদী হাওয ়ো বটতে র বদওয ়োত  ঝাপটা ে ারতে। 

উঠতে হতে। যে  সকাত  পারা যায ়ে এখান বে তক পা াতনার টাতেেট। 

ে াো ়ো আজ ে েু নাে  অোতটম্পট করার কে া।" 

অচি তেক ে োনাচজের 'তকদার ভ্রে তণর েু কত ট'-এর চিে ীয ়ে পেে 

 

~  আরচশনে র ~  

 

ে চুশেদাে াদ-ে া দা ভ্রে ণ – শী া চক্রে ে েী 

 

 

সপ্তাহ-অতন্তর ভ্রে তণ ে ািং ার বপা ়ে ে াচটর 

ে চি র – অপূেে চতটাপাধোয ়ে 

সাি াতরর জাে ীয ়ে শচহদ-সৃ্মচে  বসৌধ 

– অে ীন চক্রে ে েী 
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~  সে  বপতয়েচে র বদশ ~  

 

 

একচট চাদরােৃ ে  অচি জ্ঞে া – অচি তেক ে াচরক 

 

পুরীীঃ ে াধেতকের ে ারাণসী – ে পন পা  

 

 

 

গুজরাতট বদে াচদতদে  ও পশুরাজদশেন 

– অচরি ে  দত্ত  

ে চুি য ়োচরতে বসানাঝরা চে তক  – অচরি ে  পাত্র 
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~  িু ে ন াঙা ~  

 

 

ও ি াজতদর বদতশ – পরাে  রঞ্জন দত্ত 

আনদিংীঃ বকাচরয ়োন ঐচে হে এে িং সিংস্কচৃে র পীঠস্থান 

– সম্পে  বঘাে , সায ়েচন্তকা বঘাে  

 

 

~  বশে  পাে া ~  

 

 

হ িং-এ দুরাচত্তর – ে াপ্পাচদে ে ে ে েন 

 

ে নশঙ্করী আম্মার ে চি র দশেন – ে চ ়েৎ সাধ ু
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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 নয়। 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

পূব��কািশেতর পর -

িদ�ী

১০ই অে�াবর, শিনবার - আমােদর মতন �মণকারীেদর পে� িনেজর শরীর ও সাইেকেলর �িত মেনােযাগী হওয়া িবেশষ দরকার। �বনারেসর পর

িব�াম ও সাইেকেলর যথািবিধ সং�ার িদ�ীেত করা হ'�ব আেগ �থেক ি�র িছল। আর িদ�ীর নাম ভারেতর ইিতহােসর সে� এমন ভােব জিড়ত ও

এখােন �দখবার িজিনস এত �বশী �য, �স-সম� এিড়েয় চ'�ল যাওয়া কারও পে�ই স�বপর নয়। এিদেক কা�ীের �চ� শীেতর িদনও ঘিনেয় আসেছ।

�দরী করেল হয়ত বরেফর জন� পথ ব� হ'�য় যােব - �ীনগর �পৗঁছবার আশা ত�াগ করেত হেব। �সজেন� এখােন � িদেনর �বশী থাকা সমীচীন হেব

ব'�ল .বাধ করলাম না। �পুেরর িব�ােমর পর সাইেকেল সহর �দখেত �বিরেয় পড়্লাম। আজ িপছেন �কান �বাঝা না থাকায় অেনকিদন পর 'সাইেকল

চড়ার 'আরামটুকু �বশ উপেভাগ করা �গল।

�াচীনকােলর কথা বাদ িদেল িদ�ীেক �মাটামুটী �'ভােগ িবভ� করা �যেত পাের, অথ�াৎ মুসলমান-যুেগর ও আধুিনক ইংেরজ আমেলর। পুরানকােলর

িদ�ীই সাতিট। এক-একজন স�া� িনেজর িনেজর �খয়াল ও সুিবধা মত এক-এক জায়গায় তাঁেদর রাজধানী �াপন কেরিছেলন। তাঁেদর সকেলর

রাজধানীরই িকছু-না-িকছু িচ� এখনও �গৗরবময় অতীেতর সা�� িদে�। আর আধুিনক িদ�ী �িট-একিট �ায়ী রাজধানী যা এখনও স�ূণ� �তরী হ'�য়

ওেঠিন ও অপরিট অ�ায়ী রাজধানী, এখন �যখােন রাজধানীর কাজ-ক�� হ'�য় থােক। িবজলী বাতী �দওয়া সু�র চওড়া রাজপথ ঘােস-�মাড়া বাগােনর

উপর শাদা রংেয়র সাির সাির �সৗধে�ণী ও একছাঁেচ ঢালা সরকারী বাড়ী�িলর দৃশ� �যমন মেনারম এেদর গঠন-�ণালীও �তমিন সু�িচর পিরচায়ক।

িদ�ীর রা�ায় টা�ারই চলন �বশী, �ামও আেছ। ট�াি� �য �নই তা নয়, তেব কলকাতার মতন এত �বশী নয়। �মােড় �মােড় �কা� সময় �থেক গাড়ীেত

আেলা �ালেত হেব তার �নাটীশ �দওয়া রেয়েছ। এিবষেয় কলকাতা অেপ�া িদ�ী-পুিলেসর �ঢর �বশী কড়া নজর। ��শেনর পােশই কুই�্ পা��, কতকটা

কলকাতার ইেডন গােড�েনর মতন; তেব এর �ভতর িদেয় �লাকজন, গাড়ী-�ঘাড়া যাবার পথ রেয়েছ, যা কলকাতার �কান পােক�ই �নই।

১১ই অে�াবর রিববার - সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া ক'�র কুতেবর উে�েশ� �বিরেয় পড়্লাম, এখান �থেক ১১ মাইল দূর। সময় বড় অ�। এরই মেধ�

যা-িকছু ঘুের �দেখ িনেত হেব, �সজেন� টা�া ভাড়া ক'�র �ঘারার �চেয় সাইেকেল যাওয়াই সুিবধাজনক হেব ব'�ল �বাধ হ'ল।

সহরতলীর গা �ঘঁেস নূতন রাজধানী হে�, তারই মধ� িদেয় কুতব যাবার পথ। পােশ পােশ সরকারী দ�রখানার �গাড়াপ�ন সু� হেয়েছ। বড় বড় কিপ

কল (Crane), পাথেরর টুকরা, �েয়াজনীয় মাল-মসলা ও �লাকজন িমেল �সখােন একটা িবরাট ব�াপার ক'�র তুেলেছ।

এসব ছািড়েয় এেকবাের সহেরর �শেষ এেস পড়্লাম। মাইেলর পর মাইল রা�া চ'�ল �গেছ, সু�র সমান আর �'ধাের নূতন ধরেণর ��ণীব� আেলার

��। এরই পােশ �রােদ-�পাড়া তৃণশূন� �� মাঠ, মােঝ-মােঝ �াচীন কীি��র �ংস �ূপ, �কাথাও বা লতা��িবহীন পাহােড়র এক-আধটা �ছাট-খাট

সং�রণ। 

�মাগল-�সনাপিত সফদরজে�র সমািধর সুমুখ িদেয় কুতব িমনােরর পথ। এইপেথ �থেমই �চােখ পেড় মহারাজ জয়িসংেহর �তরী অস�ূণ� 'য�র ম�র'

বা মান-মি�র। �সনাপিত সফদরজ� ব�িদন অেযাধ�া �েদেশর শাসনক��া িছেলন। সমািধিট স�া� �মায়ুেনর সমািধর অনুকরেণ লাল পাথের �তরী।

চার পােশ �ছাট-�ছাট অসংখ� ঘর িদেয় সমািধ-মি�েরর সীমানা �তরী হেয়েছ।

আরও ৬ মাইল পের কুতব িমনার। িমনােরর গঠন সু� হয় কুতবউি�েনর হােত, আর স�া� আলতামাস এেক স�ূণ� ক'�র �তােলন। িমনারিট এক পােশ

একটু �হেল দাঁিড়েয় রেয়েছ। �কউ �কউ বেলন,পৃথ�ীরাজ না িক এর খািনকটা �তরী কিরেয়িছেলন, এর ওপর �থেক সংযু�া যমুনা �দখেবন ব'�ল। ২৩৮

িফট উঁচু িমনাের আমােদর �নিত িহসােব �দখা �গল ৩৭৯ ধাপ আেছ। এর �চেয় �য িমনারিট আরও-িকছু উঁচু িছল তা �বাঝা যায় এর উপেরর কেয়কিট

ধােপর ভ�াব�া �দেখ। মাথািট এেকবাের �খালা, হয়ত উপের অন�ান� িমনােরর মতন এক সময় আবরণ িছল। তেব চারপােশ এখন সরকার বাহা�র

�রিলং ক'�র িদেয়েছন। নীেচ �থেক অ�কােরর �ভতর িদেয় উপের উঠেত হাঁিফেয় �যেত হেব ব'�ল �যন পর পর চািরিট বারা�া করা হেয়িছল। এই
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বারা�া�িলর জেন�ই �কানরকেম উপের ওঠা যায়, তা না হ'�ল িদন-�পুেরও আেলা না িনেয় িভতের �ঢােক কার সাধ�! বাইেরর িদ� িদেয় নীেচ �থেক

উপর অবিধ িমনারিটেক িঘের ফাস�ী বেয়ৎ �লখা। এখােন সমািধ, মসিজদ সব জায়গােতই এমিন ফাস�ী বেয়েতর ছড়াছিড়।

এরই একপােশ কুতব মি�জদ ও �া�েণ �লৗহ��। আেশ পােশ অসংখ� �ছাট-খাট সমািধ। কুতব মি�জদ িহ�ু মি�র �ংস ক'�র �য �তরী করা হেয়েছ

তা �দয়ােল িহ�ু �দবেদবীর �িতমূি�� �দেখ �বশ �বাঝা যায়। এই মি�জেদর �দয়ােল ��ত�-িবভােগর িহসাব-অনুযায়ী �দখা �গল ২৭িট মি�র �ংস

ক'�র এই মসিজদ �তরী করা হেয়িছল।

িমনােরর �া�েণর �লৗহ��িটর গােয় পািল ভাষায় �লখা আেছ চ��� ব�-িবজেয়র �রণােথ� িব�ুেদেবর উে�েশ� এিটেক �তরী কিরেয়িছেলন। �কউ

�কউ বেলন, এর নাম অেশাক ��। ��িট �য-�লাহা িদেয় �তরী তার এমিন িবেশষ� �য হাজার �দড় হাজার বছেরর জল ঝড় মাথা �পেত িনেয় দাঁিড়েয়

রেয়েছ - গােয় তার একটু মিরচা ধেরিন। সহেজই �বাঝা যায় �সকােলর �ব�ািনকেদর �লৗহিশে� কত �বশী �ান িছল। কােছই পৃথ�ীরােজর মি�র।

পৃথ�ীরােজর রাজধানী এইখােনই িছল, আেস পােশ তারও �ংসাবেশষ �চুর। 

সহর �থেক দূর বেল এখােন চা জলখাবােরর বে�াব� আেছ। তেব তার �সলামী সহেরর �চেয় অেনক �বশী। �মায়ুেনর সমািধর পথ ধ'�র িফল�াম।

সফদরজে�র সমািধরই �যন উ�ত সং�রণ। এর ফটেক দরজায় ফাটল ধেরেছ। সাদা, কাল ও লাল এই িতন রংেয়র পাথর িদেয় সমািধিট �তরী।

�মায়ুন-মিহষী হািমদা �বগম এিট �তরী করান। এখােন স�া� ও মিহষী �জেনরই সমািধ রেয়েছ �দখা �গল। 

িদ�ী �গট পার হ'�য় সহের িফের এলাম। বাঁ পােশ চাইেতই �চােখ পড়্ল জু�ামসিজদ। �ছাট-�ছাট অসংখ� ধাপ পার হ'�য় উপের উে�ত হয়। ডানিদেক

শাহজাহােনর �তরী লাল পাথের গড়া দূেগ�র �াচীর সু� হেয়েছ। ফটেকর সামেন আসেতই কত�িল গাইড এেস পাকড়াও করেল। ফটেকর পেরই পেথর

�ধাের �ছাট �ছাট অেনক�িল ঘর। �স�িল আেগ �বাধহয় �সন� সাম�েদর, তাঁেবদারেদর থাকবার জন� িনি��� িছল। এখন �সাডা, �লমেনড, পান,

িসগােরেটর �দাকােন পয��বিসত হেয়েছ। একটা িখলান পার হ'�য়ই �কা� �া�ণ। এই �া�ণ পার হ'�য় গাই� আমােদর �দওয়ান-ই-আেম িনেয় হািজর

করেল।

�দওয়ান-ই-আম �থেক বার হ'�য়ই ডান িদেক ��তপাথের �তরী �দওয়ান-ই-খাস। কেয়কিট �মাটা �মাটা থােমর ওপর এর ছাদ। এইখােনই তখত-ই-

তাউ� বা ময়ূর-িসংহাসেন ব'�স শাহজাহান �মাগল সা�াজ�েক উ�িতর চরম সীমায় িনেয় িগেয়িছেলন, আবার এই ময়ূর-িসংহাসন �থেকই ঔরংজীব

�মাগল সা�াজ�েক �ংেসর পেথ িনেয় এেলন। স�ােটর সামান� ইি�েত কত আশা, ভরসা, হািস, কা�া, হা-�তােশর অিভনয়ই না এখােন হ'�য় �গেছ।

আবার িনয়িতর কেঠার পিরহােস এইখােনই �সই স�া�-বংশধেররা িবেদশী িবেজতার কাছ �থেক অপমােনর �বাঝা মাথায় তুেল িনেয়িছেলন।

এই �দওয়ান-ই-খােসর সামেনর িখলােনর ওপেরর ফাস�ী �লখার িদেক দৃি� আকষ�ণ কের গাই� আমােদর পড়েত বলেল। আমােদর িনেজেদর এ িবষেয়

অ�মতা জানােল �স িনেজই প'�ড় �গল - 

অগ� িফরেদৗ� ব� �েহ জমীন�

হমীন�, ওয়া হমীন�, ওয়া হমীন�।

অথ�াৎ পৃিথবীেত �গ� যিদ থােক �কানখােন



এইখােন, এইখােন, তাহা এইখােন।

�দওয়ান-ই-খােসর এ �লাইন �লখা স�ে� �ক না �েনেছ? �মাগল আমেলর �গৗরবময় অতীেতর কথা �ভেব মন স�েম ভ'�র �গল।

�দওয়ান-ই-খােসর উ�ের �সাণার কলাই করা গ�ুজওয়ালা ��ত পাথেরর মসিজদিটর িদেক আপিন �চাখ পেড়। এিটর নাম মিত মসিজদ। বা�শা

ঔরংজীব এই মসিজদিট �তরী করান �কবল তাঁর ও স�া�ীর উপাসনা করবার জেন�। আর একটু দি�েণ রঙমহাল বা রাজপিরবােরর বাস-গৃহ।

এই িব�ােমর � িদেনও ৩৩ মাইল �ঘারাঘুির হেয় �গল - িমটাের �মাট ৯৫৫ মাইল।

১২ই অে�াবর �সামবার - কলকাতা �থেক মিনঅড�ার আসার কথা আেছ, িক� �কান খবর �নই। �সইজন� �াতরাশ �সের, রওনা হ'বার আেগ �পা�

অিফেস একবার �খাঁজ িনেত �গলাম। আমােদর িচিঠ-প�, টাকা-কিড় সবই �পা�মা�ােরর �হফাজেত আসার কথা। যাঁরা এরকম �মেণ �বেরান এ িভ�

তাঁেদর আর �কােনা ভাল উপায় �নই। িচিঠ-প� আমরা বরাবর �পা� অিফস �থেক িনেয় আি�ছ, িক� এইবার টাকার �বলায় �গালমাল বাধল। টাকা

হািজর, িক� সনা� কব�ার জন� �কান �ানীয় �লাক সে� না থাকেল �পা� অিফেসর ক��ােদর টাকা �দবার িনয়ম �নই। অগত�া কা�ীর �গেট আমােদর

��ােফসর বে��াপাধ�ায় মহাশেয়র বাড়ীেত শী� টাকা পািঠেয় িদেত অনুেরাধ ক'�র আমরা িফের এলাম।

রওনা হ'�ত ন'টা বা�ল। পািনপেথর উে�েশ রওনা হ'লাম। পর পর �'িট ফটক পার হ'�য় সহেরর বাইের �যেত হয়। িদ�ী সহর হঠাৎ �শষ হ'�য় �গল। এই

িবেশষ�টা সহেজই �চােখ পেড়, এত বড় সহেরর সহরতলী ব'�ল �কান িজিনস �নই।

�খর �রাদ, জনশূন� পেথর ওপর �কবল আমরা চারজন। যতদূর �দখা যায় সবুেজর �লশমা� �নই। ধূসর রংেয়র মােঠর মধ� িদেয় পথ চেলেছ। গরমও

�যন আজ �বেড় উেঠেছ। মােঝ-মােঝ একটা আ�েনর মতন গরম হাওয়ার হলকা মুেখর ওপর িদেয় ব'�য় যাে�। �িচৎ মােঠর মােঝ ফণীমনসার �ঝাপ বা

এখােন �সখােন �একটা িনম গাছ �যন �কৃিতর এই িন��মতার িব�ে� মাথা তুেল দাঁিড়েয় রেয়েছ। ঘূিণ�-হাওয়ায় বািল উেড় আমােদর সম� শরীর

ভিরেয় িদেয়েছ।

িঠক ১৫ মাইল পর িদ�ী �েদেশর সীমানা �শষ হ'ল। �ত�ায় অি�র, িক� এখােন জল পাবার �কান উপায় �নই। আরও িকছুদূর এিগেয় রা�ার বাঁ ধাের

রাই-ডাকবাংেলা �দখেত �পেয় হাঁফ �ছেড় বাঁ�লাম। �ত�ার �চােট �সখােন এমন জল �খেয়িছলাম �য, �শেষ সাইেকল চালানই ক�কর হ'�য় দাঁড়াল।

�বলা ১টা। কুিড় মাইল এেসিছ, িক� রা�ার পােশ �াম বা বসিতর িচ�মা� �নই। এতিদন পেথ খাবার পাওয়া �যত ব'�ল আমরা �বেরাবার আেগ আর

খাবার িকেন �বাঝা বাড়াতাম না। আজ হঠাৎ �ামিবহীন পেথ একটু মুি�েল পড়্লাম। িকছু�ণ পের রা�ার পােশ এক পথিনে��শক ফলেকর ওপর দৃি�

পড়্ল। সকেলই ব�� হ'�য় এিগেয় চললাম �দখ�ার জেন�। রা�া �থেক মাইল �দড় দূের মারথাল �াম। �সখােন িকছু খাবার িমলেব আশা হ'ল, িক� পেথর

নমুনা �দেখ আর �যেত ইে� হয় না। কাঁটােঝােপর �ভতর িদেয় �নেম পড়্লাম বািলর রা�ায়। মেন মেন আশা, খািনক পেরই রা�ার অব�া ভাল হেব।

িক� তা হ'ল না, বািলর ওপর িদেয় সাইেকল চে� না। অগত�া হাঁটেত-হাঁটেত যখন মারথাল �ােম �পৗঁছলাম তখন �বলা আড়াইটা। �ােমর �ভতর রা�ার

বালাই �নই। এক বাড়ীর উঠান িদেয়, অপর বাড়ীর �ভতর িদেয় �দাকােনর স�ােন চললাম। �ােমর কুকুেরর দল আমােদর আিবভ�ােব তার�ের চীৎকার

করেত সু� ক'�র িদল।

িমছািমিছ এতক� �ীকার ক'�র আসাই সার - লা�ু বা ঐ জাতীয় িম�া� ছাড়া আর িকছু পাওয়া �গল না। �দাকােনর সামেন কুকুেরর দল আর �ভতের

মািছর ভ�ভনািন। �ােমর এক �াে� একিট �ছাটখাট ইংেরজী �ুল �দখেত �পলাম। ��মশায় ও পড়ুয়ারা সকেলই �কৗতূহলপূণ� দৃি�েত আমােদর িদেক

�চেয় রইল। �ােমর বাড়ী�িলর ছাদ পয��� মািটর। এখানকার মািট বাংলা �দেশর মতন নরম নয় আর বৃি�ও ওখােন আমােদর �দেশর মতন অত �বশী

হয় না ব'�ল মািটর ছােদও এখােন �বশ চ'�ল যায় - বষ�ায় অসুিবধা হয় না। �দয়াল ও ছােদর রং একই রকেমর ব'�ল দূর �থেক �বাঝা যায় না �য, ঘেরর

ওপের ছাদ আেছ। পা�ােবর সীমানায় এেসিছ বেট, িক� এখানকার �লাকজেনর ধরণ-ধারণ ও �পাষাক-পির�েদর িকছু পিরব��ন নজের পড়ল না।

এখানকার �লােকেদর �চহারাও পা�াবীেদর মত ল�া-চওড়া নয় বরং যু��েদেশর �লােকেদরই অনু�প।

আবার �সই �দড় মাইল বািল �ঠেল �া�েরােড িফের আসা �গল। পািনপথ এখান �থেক ৩৩ মাইল দূর। আজ �সইখােন রাি�বাস করা হ'�ব এই রকম

িঠক আেছ। �সইজেন� আর �দরী না ক'�র রওনা হ'�য় পড়্লাম।

স��া হয় হয়। আেলা �ালার জন� িদেয়শালাই বার ক'�র �দিখ বা� একবাের খািল। মুি�ল? পািনপথ এখনও ঘ�া �দেড়েকর রা�া। অ�কাের এত�ণ

অজানা পেথ চলা বড় যুি�যু� হেব ব'�ল মেন হ'ল না। স�প�েণ চেলিছ। িমশকােলা অ�কাের রা�া �দখা যাে� না। হঠাৎ রা�ার একপাশ �থেক ঘ�ার

টুং-টুং শ� ও মােঝ মােঝ অ�� জটলার আওয়াজ কােন এল। �সই শ� ল�� ক'�র এিগেয় চললাম। �বশীদূর �যেত হ'ল না, অ��েণর মেধ�ই আমরা

একদল উটওয়ালার ছাউিনর �ভতর এেস পড়্লাম। �কা� মােঠর ওপর সাির সাির উট বাঁধা। আর তােদর পােশ বা সামেন �ছাট-�ছাট দল �বঁেধ আ�েনর

সামেন উটওয়ালারা জটলা করেছ। �কউ �কউ মািটর �ঢলা িদেয় উেনান �তরী ক'�র খাওয়া-দাওয়ার �জাগাড় সু� করেছ। এরা িবেদশ �থেক এইরকম

দল �বঁেধ উট আমদানী ক'�র ভারেতর িবিভ� �েদেশর �মলায় িব�ী কের। �রল-�কা�ানীর �কােনা ধার এরা ধাের না। সকাল �থেক স��া অবিধ চেল

ও স��ার সময় সুিবধা মেতা জল পাওয়া যায়, এমিন একটা জায়গায় আ�া �ফেল রাত কািটেয় �দয়। মু� আকােশর তলায় �য যার ক�ল িবিছেয়

ঘুিমেয় পেড় - সম� িদেনর পির�েমর পর তােত তােদর �কােনারকম ক� বা িকছুমা� অসুিবধা মেন হয় না।

এেদর ছাউিনেত এেস আমােদর আর িফের �যেত ইে� হ'ল না। এেদর সহজ সরল ব�বহার আমােদর মু� করেল। এেদর মেধ� �কউ �কউ হয়ত

সারাজীবনই এই কাজ করেছ। কতবার �য তারা এই রা�ার একিদ� �থেক আর একিদ� পয��� এইভােব যাওয়া-আসা করেছ তার িঠক �নই।

পিথকমাে�রই ওপর এেদর �যন একটা সহানুভূিত আেছ। িবহাের �কাথায় �যন এইরকম এক দেলর সে� আমােদর �দখা হেয়িছল। সাহস ক'�র এরা

আমােদর থাকেত অনুেরাধ করেত পারিছল না, িক� �সই ধরেণর আেলাচনা আমােদর কােন এল। এেদর অব�া �সরকম নয় আর আমােদর িনেজেদর

িকছু �জাগাড় িছল না ব'�ল এখান �থেক িদেয়শালাই �জাগাড় ক'�র পািনপেথর িদেক এিগেয় পড়্লাম।

চারপােশ �কা� �াচীেরর মেধ� পািনপথ সহর। সহের যাওয়া-আসা করার জেন� কেয়কিট ফটক আেছ। রাত ন'টার পর একবার ফটক ব� হ'�ল আর

িভতের যাবার �কান উপায় থােক না। স� স� পাথর বাঁধান গিলেত বড় বড় পুরাণ ধরেণর িতনতলা বাড়ীেত �লাক িগসিগ� করেছ। ধ��শালা বা

সরাইেয়র �াচুয��ও এখােন খুব। িক� এখােন �যন হাঁিফেয় উ�লাম। �সইজেন� ফটক পার হ'�য় সহেরর বাইের এেস ��শেন আ�য় �নবার জেন� চললাম।

��শেন আ�া �ফলার �জাগাড় �দখিছ এমন সময় বাঙালী-�পাষাক-পরা এক ভ�েলােকর সে� �দখা হ'�য় �গল। এ পাগড়ীর �দেশ খািল মাথা সহেজই

নজের পেড়। ভ�েলাকিটর নাম �ীযুত মেনােমাহন চে�াপাধ�ায়, এখানকার �রেলর ডা�ার। ��শেনর পােশই এঁর �কায়াট�ার। বলা বা�ল� �য, ��শেন ইিন

আমােদর এভােব রাত কাটােত িদেত রাজী হেলন না। অগত�া তাঁর দাওয়াইখানার একটা ঘের রােতর মতন আ�য় িনলাম। খাওয়া-দাওয়া আেগই হ'�য়

�গেছ, িবছানা ক'�র �েয় পড়্লাম - �চােখর সামেন �ভেস উ�ল উট-ওয়ালােদর ছাউিনর কথা - আ�েনর অ�� আেলার সামেন �ছাট-�ছাট দেল িবভ�

�লােকেদর জটলা, সািরবাঁধা উেটর গলার ঘ�ার টুং-টাং শ� আর সবল, ক��ঠ, �রৗ�দ� দীঘ�-�দহধারী উট-ওয়ালােদর সহজ সরল ব�বহার।

আজ �মাট ৫৩ মাইল আসা হ'ল। িমটাের ১০০৮ মাইল উেঠেছ।
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�তা ব�াপারটা দাঁড়াল �য রাতকানা পাবিলেকরা হাফ িটেমর �ায় আধাঘ�া পের হ�ািপেড� িচিবেয় দাঁত �বর কের তার আেলায় রা�া �দেখ

িজ.এম.িভ.এন. �পৗঁছল। আেগর িটেম অিধনায়ক িছেলন। যথারীিত খাসা �ম �পলাম। ��াক�ম �থেক লােগেজর চারানা পাট��েলাও এেস �গেছ

�েম। �ধু কাের� িছল না। সুদীপ �মামবািত . ালাল। �দশলাই �কাথায় �পল িজে�স কিরিন। যাইেহাক। �মামবািতর িটমিটেম আেলায় �বশ

একটা তমরাজ িকলিবষ মাক�া িফিলং হি�ল। �দওয়ােল ল�া ছায়া �েল �বড়াে� ��েতর মত। �াি�র সে� সমানুপািতকভােব অ�কার

�খালােমলা হে� রাতেপাশাক পের। তাল �কেট িদল হঠাৎ আেলা �েল। আয়নার সে� সরল �কােণ বেসিছলাম মাথা ঝুঁিকেয়। একটা আধভাঙা

ধুেলামাখা �িতিব� �াগত জানােলা। িগজােরর সুইচ অন কের টাওেয়ল িনেয় এিগেয় �গলাম �া� ব�থাতুর পােয় বাথ�েমর িদেক। ঘেরর দখল

িনেয়েছ তখন িনিবেয় �দওয়া �পাড়া �মােমর গ�।

গােয় ব�থার জায়গায় গরম জল �ঢেল আর ভােলা কের �ান �সের �বশ ঝরঝের লাগল। সবাই ওঘের আ�া িদে�। �সই সুেযােগ কেয়কটা

�ফান �সের িনলাম। আমােদর মদমেহ�র-এর গাইড দাদােক �ফান কের জানােত হল অিনবায� কারণবশত আমরা �যেত পারিছ না। �িদেন �ায়

চি�শ িকিম �হঁেট সিত� কােরা শি� িছল না। আর �কদাের খরচও এি�েমেটর �চেয় একটু �বিশ হেয়িছল। বদেল তু�নাথ আর কে��র করা

হেব িঠক হেয়েছ। মােঝ একিদন বািনয়াকুে� 'leisure day'। বািনয়াকু� �চাপতার পাঁচ িকিম আেগর একটা বুিগয়াল। �সখােন িফ�ড �টে�র

ক�া� আেছ। সামেন বেস অসাধারণ িপক �দখা যায়।

পা �থেক �লেপর উ�তা সিরেয় পােশর ঘেরর িদেক এেগালাম ক�াডেবির িচেবােত িচেবােত। ওঘের সভা বেসেছ। পাঁচখানা খাতা-িপতা লাশ

িবছানায়। আমার আর জায়গা হয় না। ডালমুেটর প�ােকট এহাত ওহাত ঘুরেছ। তার মেধ� বুলেডাজার (�দবিজৎ) একাই অেধ�ক খিনজ পদাথ�

এ��া� কের �েসিসং ইউিনেট চালান কের িদে�। আজ সবাই হালকা �মজােজ। স�াক আর ন�াপস�াক-এ িজিনস অ�ার করা চলেছ। সবার

ক�ােমরাও ঘুরেছ এ হাত ওহাত। িখেদও �পেয়েছ িক� �যেত কােরা ইে� �নই। হাঁটু খুেল আলাদা কের রাখা আেছ। হােত কের পা তুেল �ু

জায়গায় লািগেয় টাইট িদেল িঠক হয় এমন অব�া। তবু �পেটর দায় বড় দায়। সােড় আটটায় �খেত নামা হল। গরম �িট,কািল দাল,�গািবর

তরকাির আর উপােদয় িভি� �াই (যাঁরা িভি� খান ভীষণভােব িরকেম� করিছ। এই খাবারটা আমােদর সারা টু�ের বাঁিচেয়েছ অখাদ� �লািক িক

সবিজর হাত �থেক) িদেয় জিমেয় খাওয়া হল। ই� �দাকানদারেক শশা রাখেত �দেখিছল। িক� ব�াটা স�ালােড শশা �দয়িন। 'ভাইয়া �ীরা

হ�ায়,িদিজেয় না,িদিজেয় না' কের �দাকানদারেক ব�� কের শশা আদায় করল। �মৗির-িচিনর �ডডিল কে�া িচেবােত িচেবােত '�খাঁড়া ল�াং ল�াং

ল�াং' করেত করেত ওপের উঠলাম। তা�র আর িক। হির�াের �হােটল �থেক পাওয়া Oyo Room-এর ি� বােয়ািটক-এর ি�ম �মেখ,�ঠাঁেট

আর নােকর ব�ুেত পু� কের বাঙািলর ি�য় 'সুরিভত অ�াি�েসপিটক ি�ম �বােরািলন' িদেয় আেলকজা�ার�পী শীতেক 'আয় �তােক �দেখ

িনি�' টাইপ চ�ােল� ছুঁেড় �লেপর তলায় �সঁিধেয় �গলুম।

আমার িডপ ঘুম হয়না। পাহােড় �তা নয়ই। ঘুেমর মেধ� িনেজেকই িচনেত পারিছলাম না �ে�। একমাথা �কাঁকড়ােনা চুেলর একটা �ছেল,ইন িহজ

�টােয়ি�জ,একটা বাঁেশর বাঁিশ হােত সবুজ মখমেলর মত বুিগয়ােল ছুেট �বড়াে�। খািল পােয়। �ছাট �ছাট সাদা ফুল চািরিদেক। আর ভীষণ

আেলা। খুব �রাদ। আর িকছু মেন �নই। এটুকুই। �ধু মেন আেছ তার আধময়লা জ�ােকেটর পেকট �থেক উঁিক িদি�ল একটা �ছঁড়া �মাজা আর

আঙুলকাটা দ�ানার তজ�নী আর মধ�মা।

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �ব
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http://amaderchhuti.com/mag32/story_kedar.php


�ভার ছটায় অ�ালাম� বাজল। �রাজকার মত আিমই উঠলাম �থম। আজ �ধু গািড়েতই যাওয়া তাই �টনশন কম। �দবিজৎ আর ই� ঘুেমাে�। মুখ

ধুেয় জ�ােকটটা চািপেয় বাইের �বেরালাম। �সরকম ঠা�া আর লাগেছ না। �গৗরীকু� �জেগ �গেছ আেগই। যা�ীেদর হাঁটা ��। রিবঠাকুর মেন

পড়ল,"�তামার হল ��,আমার হল সারা।" ভ�েলাক জীবেনর সব িসচুেয়শেনর জন� কথা �রেখ �গেছন বইেয়র তােক। টুক কের তুেল �নওয়া

�ধু। নীেচ উ�কুে� �ান করেছন কালেকর �দখা বাঙািল ভ�েলাক,ত ◌াঁর �ী এবং পঁয়ষি� বছেরর মা। ��া হয়। মেন পড়ল ২০১১-এর কথা।

সব কথা মেন পড়া ভােলা না সব সময়। তখনকার সে� এখনকার �গৗরীকু� িমলেব না। ম�ািকনীর পােশ পাহােড় আঁশবঁিটেত আঁশ �তালা পাকা

�ইমােছর মত �ত। সবুেজ ধূসেরর ধষ�ণ। দাঁত �বর কের আেছ গভীরতা, আেগ হাসত, এখন িহং� �াপদ লােগ। �লাকজনও �কমন মিরয়া

পসরা িবি�েত,আবার উদাসীনও। �কমন �াণহীন অিত�ােণ ভিত� চািরিদক। িভিখিরর কুড়ােনা সারািদেনর খুচেরা িজিনস ফুেটা ব�া �বেয় একটু

একটু কের গেল পড়েছ, তােত তার �খয়াল �নই। কু� �থেক একটা পাতলা সেরর মত �ধাঁয়া �কান সাতমহলা বািড়র ব�ালকিনেত দাঁিড়েয় থাকা

সু�রীর চােয়র কােপর সে� গ� করেব �ভেব মাঝপেথই হাল �ছেড় িদেয় িমিলেয় যাে� কুয়াশায়। পের বুঝলাম ওটা কুে�র �ধাঁয়া না। �ভেস

যাওয়া মানুষ�েলার িচতার �ধাঁয়া, এই ম�ািকনীর পােড়ই �তা...। থাক �সকথা। ঘের িফের এলাম। এক কাপ �রাদ হেল ম� হত না, �চাখ বুেজ

�ঠাঁট �ঠিকেয় �খতাম �পয়ালা �থেক িপিরেচ �ঢেল, হালকা ফুঁ িদেয়। �স ইে�ও পূরণ হেয়েছ। বলিছ পের।

"Should it be your wish
To fulfill mine,

Come closer you'd know for sure
How far I'm gone,how long I'm gone
Your touch is,was and always
Will be the magic wand".

#যা_�দিখ_তাই_িলিখ

#পব�_১০_বাহােন_কর_�ক_�ল_গেয়_িদল

#��কািশর_��িশব_উিখমেঠর_ঊষা

#আিম_আিছ_আগামীেত

#�চির�সম

�গৗরীকু� �থেক জন�িত কুিড় টাকার �বােলেরা ট�াি�েত উঠলাম। আমরা ছ'জন আর একজন �ানীয়। �াইভার দাঁিড়েয় আেরা �লাক �নবার জন�

ওেয়ট করেব বলিছল। আমরা টাকা িদেয় �দব বলায় 'িফর �তা কাম তমাম' বেল গািড়র ছােদ উেঠ স�াক চাপােত লাগল। বাঁধাবািধর �কান িসন

�নই। আমরা আঁতেক উঠলাম, যিদ পেড় যায়। বলল কুছ �নিহ �হাগা, ইঁহা �প গািড় িতিরশ �স উপর �নিহ যাতা। অগত�া। গািড় ছুটল। সে�

�ঠাঙায় ভরা নতুন �কালেগট �পে�র মত নড়েত চড়েত আমরাও। চািরিদেক একটা মন খারাপ আেলা। সে� পাতকুড়ািন ছায়া িপছেন ছুটেছ। এক

�মােড় একলা �েটা খ�র মািলেকর অেপ�ায় দাঁিড়েয়। তােদর মাথানীচুর ঘ�া পাহােড়র গিলেত 'চেলা �দির হে�' �ডেক �বড়াে�। পাশ

কািটেয় এিগেয় �গলাম একটা ঝরনা �পিরেয়। হর-িক-�েনর তালুকা যাওয়ার রা�া মেন পড়িছল আমার আর �সৗিনপ-এর।



�শান�য়ােগর কােছ এলাম। �শান গ�া আর ম�ািকনী িমলেছ। �য়ােগর আেগর �চহারা আর �নই। ২০১৩-র বন�া একগাদা িগেল হজম করেত

না �পেয় হাজার �বা�ার বিম কের �রেখেছ। গলা িটেপ �মেরেছ ��াতেদর। তােদর বেয় চলা আহত হেয় পেড় আেছ অববািহকায়।

যােহাক,ধুেলার পদ�ােক গািড়র ওয়াইপার িকচ িকচ শ� কের সাফ কের চেলেছ। ৫ িকিম �যেত দশ-বােরা িমিনট লাগল। �শান�য়ােগর বাস

��াে� �রােদর গামছা �মলা। কড়াইচাঁচা পাতলা �েধর সেরর মত ধুেলার পরত �কস�ােকর গােয়। �লাকাল �বােলেরা �থেক দূরপা�ার

ভা�ারীিজ'র �বােলেরােত ধুেলা খাওয়া স�াক চালান হল। গ�ব� বািনয়াকু�।

িঠক হল ��কাশী আর উিখমঠ-এ �েপজ িদেয় মি�র দশ�ন কের যাওয়া হেব। গািড় চেলেছ গড়গিড়েয়। ভা�ারীিজর মুড ভােলা না। ওেক �যই

বলা হেয়েছ ��ান �চ�, বািনয়াকু�-এ থাকব আর কে��র যাব �জািশ মেঠর িদেক �হলাঙ হেয়, ওর তার �কেট �গেছ। এত এ��া �তা আিম

�যেত পারব না। 'এরকম ��ান পা�ােল হেব না, আিম �কাথায় থাকব' এইসব নানা অিভেযাগ। পার �ড িনিদ�� টাকার িহেসেব ওনােক বুক

কেরিছলাম। তাই আপি� থাকার কথা নয়। তবু আপি�। হয়ত তার িবিভ� �াইভারসুলভ কম�কাে�র �িটন িঠক করা িছল। �সটা �ট কের

পা�ােল রাগ হেবই। িপছন �থেক এক ঝলক �দেখ মেন হল িটিকটা �যন �সাজা হেয় দাঁিড়েয় �গেছ রােগ। �দখার ভুল হেত পাের, সান�াস পের

িছলাম। যাই �হাক। ক�াে�ন জয় ও গািড়র মািলক-এর কেথাপকথেনর পর ভা�ারীিজর কােছ িকছু িনেদ�শ এল। অতঃপর, ভােলা রা�ায় গািড়র

গিত বাড়ল আর আমরাও শাি� �পলাম।

��কািশ �পৗঁেছ �গলাম তাড়াতািড়। এখােন মি�ের ওঠার �গেটর উে�ািদেকই একটা �দাকােন,ভা�ারীিজ বলেলন,ভােলা আলুর পেরাটা পাওয়া

যায়। এর আেগ উিন �য �দাকান বলিছেলন ই� তৎ�ণাৎ-ই নাকচ কের এেগােত বলিছল। যাইেহাক এর �বলায় তা না করার কারণ �পেট

ছুঁেচার ডন। গরম আলুর পেরাটা আর আলু মটর কা সবিজ এল। সে� �লাবজামুন। অসাধারণ তার �ট�। আেরকটু হেল তরকািরর �ঝােলর সে�

আলুর টুকেরা �ভেব িনেজর আঙুলটাও �খেয় �ফেলিছলাম। দাম �বিশ না। িতিরশ টাকা িপস। দাম িমিটেয় �মৗির িচেবােত িচেবােত গািড়েত

বসলাম। জয় �গল �চৗখা�ােক ক�ােমরায় ধরেত। বািকরা মি�ের পুেজা িদেত। আমার আেগই যাওয়া। হাঁটুর কটকটািনর জন� আর অত�েলা

িসঁিড় ভাঙেত ইে� করল না। এতিদন পর সুেযাগ �পেয় ি�য় খাদ� ল�াদ তািরেয় তািরেয় �খেত লাগলাম। হঠাৎ �দিখ ভা�ারীিজ ওষুধ খাে�ন।

িজে�স করেত বলল �তজ বুখার। ডা�ার �দিখেয়েছ। ওষুধ খাে�। ভােলা কের তাকােত �দখলাম �চাখটা লাল। মায়া হল। আমার ব�াগভিত�

ওষুধ। বললাম �কান সমস�া হেল সে� সে� বলেত। িতিনও 'িজ আ�া' বেল কৃত� �চােখ তািকেয় সামেনর দরজাটা ঢাই কের ব� কের উদাস

�চােখ আড়াই ইি� ল�া উ�রাখি� িবিড় ধিরেয় সুখটান িদেলন। িবিড়র �ধাঁয়ার সে� উড়েত লাগল হতাশা।

একটু পের �ছেলপুেল ওয়ািপস এেল আবার ি�য়ািরং নেড় উঠল। গ�ব� উিখমঠ। �বিচ��হীন �'ঘ�ার পর উিখমঠ �পৗঁছলাম। এখােন শীেত

�কদারনাথিজর ডুিল থােক। পুেজাও হয়। মঠ কাম মি�ের �ঢাকার �মাড়টােতই এক বাস চালক এক গামবাট বাস িদেয় রা�া ব� কের �রেখেছ।

রা�ার �িদেক সার িদেয় গািড় পাক� করা। আমােদর গািড় �গেছ আটেক। বাসেক �বেরােত িদেল আমােদর গািড়েক �ায় �েশািমটার ব�াক

করেত হেব। ভা�ারী এমিনেতই �রেগ িছেলন। পুেরা তার �কেট িফউজ উেড় �গল এবার। িখি�র টাগ অফ ওয়ার চলল। মাঝখােন আমােদর



�নেম �যেত বলেলন। আমরা ওইটুকু এিগেয় এেস পুেজার �দাকােন সাম�ী িকনিছ �দখলাম ভা�ারী অ�ত ৩০ িকিম গিতেত িরভাস� কের গািড়

িপিছেয় িনেয় চেল �গেলন অবেহলায়। মেন মেন স�ালুট কের মি�ের ঢুকলাম।

�সই মহাভারতীয় পাথেরর কােজর মি�র। একটু ওিড়িশ আর একটু দি�ণী �াইলও আেছ। চমৎকার রঙকরা। ই� পুেজা িদল। আমরা ঘুের ঘুের

�দখলাম। প�েকদারও রেয়েছন এখােন। �ডেমা দশ�ন হেয় �গল। সবাই িভতের। আিম চাতােলর িসঁিড়েত বেস ডানিদেক তািকেয় দূের

�কদারশৃ� �দখেত �পলাম ব�াক�েপ। এখােনই রাজা মা�াতা তপস�া কের ভগবান িশেবর ও�াের�র �েপর দশ�ন পান। �ীকৃে�র �পৗ�

অিন�ে�র সে� বাণাসুরপু�ী ঊষার িববাহ হয় এই মি�েরর ম�েপ। যা এখনও আেছ। তখন এই �ােনর নাম হয় ঊষামঠ। কােলর িনয়েম যা

এখন উিখমঠ।

এরপর �সাজা বািনয়াকু�। মাঝখােন �কাথাও একটা খাওয়ার ��ক। গািড়র িদেক আসেত আসেত অেনক �চির গাছ �দখলাম। পাতা �নই, �ধু

�গালািপ �চির�সেম ভিত�। আগামী শীেতর ��িত িনে�। ঝের যাওয়ার আেগ খুব মন িদেয় ফুেটেছ একা� নাটেকর মত। �দখাে� িঠক অেন�র

সে� িবেয় হেত যাওয়া নতুন �গালািপ �লেহ�ায় িনেজর ��িমকার মত।

গািড় এেগাল। একটু এিগেয় িজ এম িভ এন। ওখােন খাবার পাওয়া �গল না। বলল বাজার িগেয় সবিজ িকেন আনেত হেব �দড় ঘ�া লাগেব।

আবার গািড়েত ওঠা। শহেরর বাইেরর িদেক ভারত �সবা�ম। ই� �নেম ম�ােনজ মারেত �গল এবং হািসমুেখ িফের এল। ইিতমেধ� আমরা

�সলিফ তুেলিছলাম। িভতর �থেক ই� ডাকেছ, পের িফসিফিসেয় বলল ওেক নািক মহারাজ বেলেছ, "Is the green T-shirt guy with
you? Call him right now"। যাকেগ, িবনা কারেণ বকুিন �খেয় িখেদ �পেয় �গল। উপােদয় ভাত, ডাল, তরকাির, চাটিন, পাঁপড় সাঁিটেয়

ভুঁিড়েত হাত �বালােত �বালােত গািড়েত উঠলাম। ই�েক িখি� করিছলাম �থেম এখােন নামার জন�। পের এত ভােলা খাওয়ােনার জন� চুমু

�খেত ইে� হল। একটা �প �সলিফ তুেল গািড়েত উঠলাম। কাল তু�নাথ। পারব িক? মহােদব জােনন।

"তী� হেয় আসা বাঁেক

িচর আরােমর ঝুঁেক থাকা সাবধানবাণী,

��টা বরাবরই কিঠন

�শষটা আমরা সবাই জািন।"

#যা_�দিখ_তাই_িলিখ

#পব�_একাদেশ_বৃহ�িত_নািক_শিন?

#�টে�ােহেডা_বনবনাইিটস



#বািনয়াকুে�র_বািনয়া

ভারত �সবা�েম চব��েচাষ� আর বকুিন িগেল �পট আইঢাই। �কউ সামেনর িসেট বসেত চাইেছ না। ঘুেমােল বকুিন �নেত হেব ভা�ারীিজর �সই

ভেয়। ই� সাহস কের �চােখ সান�াস এঁেট বসল। যােত ঘুেমােনার টুকিল মা�ার না ধরেত পাের। গািড় ছুেটেছ �চাপতার পেথ। আমােদর

আজেকর রাি�কালীন িব�াম�ল বািনয়াকু�। �চাপতার পাঁচিকিম মত আেগ একটা পাইেনর জ�েলর মেধ� ঢালু ওেপন হাফ বুিগয়াল। �সখােন

অেনক িফ�ড �ট� আেছ। অসাধারণ িভউ। সামেনটা পুেরা �খালা। এখােন রা�া ভােলা। গািড় গিত িনে�। �দবিজত মাঝখােন বেস

ি�েডািমটার �দখেছ আর কেমি� িদে�,"ভাই প� (৫০),ভাই ষ� (৬০),ভাই স�েম তুেল িদেয়েছ (দাঁেত দাঁত িচেপ আে� আে�)"। সুদীপ

িপছন �থেক হা�া িপিনক িদেলা,"�চাখ বুেজ একটু ঘুিমেয় �ন ভাই।" আিম ব�াগ �থেক লেজ� �বর কের সবাইেক িদেয় একটু �াদ বদেলর �চ�া

করলাম আর কী।

�রােদর �বলা বাড়েছ,আর �স চুনজেলর উপর পাতলা অ�� সেরর মত একটা �ঘালােট পদ�া �মেল িদে� আলেতা কের। �খালা মেন না �দখেল

অবশ� �বাঝা যােব না �খালা �চােখ �দখেলও। একটু এেগােতই ডানিদেক দূের তু�নাথ আর চ�িশলা �দখা �গল। কাউেক বিলিন। বুকটা একটু

�কঁেপ �গল। ওই চূড়ায় উঠেত হেব? এই কাি�ক খাওয়া �হঁচিকেতালা হাঁটু িনেয় পারব িক? আজ যিদও �র�, �দখা যাক। আকােশ দাঁড়কাক

উড়েছ। পািতকাক এিদেক �দিখিন খুব একটা। আর িকছু�ণ, তারপেরই �পৗঁছব।

রা�া ছায়ায় �ঢেকেছ। সাির িদেয় পাইন উইেয়র িঢিপেত আলিপেনর মত �পাঁতা আেছ। উই�ি�েন পাতার ছায়ারা আদর বুিলেয় িদেয় যাে�।

কথা বলিছনা �কউ। অ�ুত �কা-ইি�েডে� ভা�ারীিজেক �দয়া জেয়র �পন�াইেভ "�রাজা জােনমন,তু িদল িক ধড়কন,তুঝ িবন তরেস

ন�য়না"...বাজেছ। বুঝেত পারিছ িহমালয় িগেল িনে� আমােদর আে� আে� �ুধাত� অজগেরর মত আর আমরাও �মাহািবে�র মেত আ�� হেয়

পড়িছ আবেহ। হঠাৎ সাড় জািগেয় িপছন �থেক অিধনায়ক জয় বলল ভাই অিভেষক �খয়াল �রেখা 'নীলক�'ক�া�, একটা �মাড় ঘুের পড়েব।

আর িঠক পাঁচ িমিনট পেরই অিধনায়েকর �বািলং �চ� সিঠক �মাণ কের উইেকট পড়ল নীলক� ক�াে� একটা পঁয়তাি�শ িডি�র �মাড় ঘুেরই।

ক�া� পুেরা ফাঁকা। তু�নাথিজর ডুিল কালই এই পেথ উিখমেঠর িদেক রওনা িদেয়েছ। জ�েলর পেথ তু�নাথিজেক িনেয় যাওয়া হয় উে�ািদেক

মুখ ঘুিরেয়। �লাকাল �লেজ� অনুযায়ী যিদ �কউ ওনার জন� �কান ধাতব গহনা বািনেয় রােখন আর উিন �সটা �দখেত পান যাওয়ার পেথ আর

িতিন �সখান �থেক নেড়ন না। শত �চ�ােতও ডুিল আর মািটছাড়া করা যায় না। তাই এই ব�ব�া। আমরাও গািড় �থেক �নেম বুক ভের সবুেজর

গ� িনলাম। ক�াে�র দািয়ে� থাকা ভ�েলােকর সােথ অিধনায়েকর কথা হল। আেগরবারও ওরা এখােনই িছল। নেশা টাকা কের িনেয়িছল

বলায় সানে� রািজ হেয় �গেলন 'তাই-ই �দেবন' বেল। আলােভালা বুিগয়ািলস সবুেজর ঢাল �বেয় উপের �টে�র িদেক এেগালাম। �জন �ছেল

স�াক �টে� িদেয় যােব বলল। ভা�ারীিজও ডাইিনং �েম �েত পারেবন �জেন খুিশ হেয় �মাবাইেল �হডেফান লািগেয় উ�রাখি� বকবক ��

করেলন।

খাসা �ট�। ডবল �লয়ার। বাইের �চয়ারপাতা সে� �টিবলও। িভতের িকংসাইজ �বড উইথ ডবল ক�ল। সে� অ�াটাচড টয়েলট। �কােমাড

�বিসন বালিত মগ সব আেছ।

বাইের �বেরালাম �চ� কের। �রাদ পেড় আসেছ �শষ িতিরেশর �কাঠার �যৗবেনর মত। �বিরেয় এেস হকচিকেয় �গলাম। এত�েণ মন িদেয়

�দখলাম বািনয়াকু�েক। দূের �� �কদারের�। মাঝখােনর িপকটা িচনেত পািরিন। ডানিদেক উঁিক িদে� �চৗখা�ার �ই খা�া। আবার মােঝমেধ�

লুেকাে� ঘুিড়ওড়া �মেঘ। মােঝ আিদগ� �ছাট �ছাট পাহাড় আর তােদর পু�াি� রং-কুয়াশা-�ধাঁয়ায় মাখামািখ '�াজড প�াে�ল কালার'-এর

ক�ানভাস। এিদেক �সিদেক গড়াে� সবাই। এ�ার �ফাট�েটর মােঝ িচঁেড়ভাজা আর চা-��ক হেয়েছ। আর হেয়েছ �সৗিনেপর ক�ােমরায় অপূব�

সব �সলফটাইমার �পেফােটা। একটা আমােদর মতই ছ�ছাড়া সারেময় বেল বেল �পাজ িদেয় �গল সবার সে�। আমার �বলােতই �ধু গােয়

উঠল আর হাউ হাউ কের চাটল,ছিব তুলেত িদল না। তার কেয়কটা ব�ু পািখ, িহমালয়ান ইেয়েলা িবলড � ম �াগপাই (Himalayan
Yellow Billed Blue Magpie) ল�া ল�া �লজ ঝুিলেয় ি�ি� কের উেড় �বড়ােলা আসমান জুেড়। ছায়ারাও ল�া হেত হেত িমিলেয়

যাওয়ার পেথ। ঠা�া �বেড়েছ অেনকটাই, জ�ােকট টুিপ চিড়েয় বাইের �চয়াের বেস হাঁ কের িগলেত লাগলাম িহমালয়ান িসেনে�� এর ি� িড

মুিভ।

�মামগ�ী িবেকল িনেভ যাওয়ার পর একটা আবগাির �� ফাঁিকেদওয়া �চারা ঠা�া হাওয়ার ��াত বইেত লাগল আর আমােদরও �টে�র িভতর

ঢুকেত বাধ� করল। িনেচ িকেচন �থেক মত��বানী হেয়িছল আেগই রােতর পােত গরম িখচুিড়, ডবল িডেমর মামেলট (বলেত ভাল লােগ

অমেলেটর �চেয়) আর পাঁপড়, িঠক সােড় সাতটায়। িক� সাতটােতই ডাক পড়ল। একটা িভেজ ঠা�া অ�কাের �সালার লাইেটর �পা��েলা

আ�হত�ার আদশ� বটগােছর মত দাঁিড়েয় আেছ। আেলার �জার না �খেত পাওয়া ঝাড়�ােমর শবরেদর মত। বাইের �বিরেয় ঠা�ায় একটু �কঁেপ

িনেয় �হডল�া� �ািলেয় এেগালাম। ডাইিনং�েম ওঠার পাথেরর িসঁিড়েত �দবিজত একটু �ঠা�র �খেয় িখেদটা ঝািলেয় িনল। গরম �ধাঁয়াওঠা

িখচুিড় আর �ায় �পাড়া মামেলট �গা�ােস িগেল িনলাম গ�র মত সবাই।

সকােলই �বেরােনা,তাই িবল আনেত বললাম এেকবাের টাকা িমিটেয় �দবার জন�। পাঁচ িমিনট আড়ােল িফসফােসর পর আমার হােত িবলটা

ধরােতই �টে�ােহেডা বনবনাইিটস হেয় �গল (আশা কির ব�াখ�া লাগেব না শ�ব�টার)। পার �ট� নেশা টাকার বদেল পার �হড নেশা টাকা ধের

ভাড়া হেয়েছ পাঁচ হাজার চারেশা আর খাবােরর িবল আলাদা। অিধনায়ক িবল �দেখ ��পআউট করল এবং ওই আধাঘুম� ফুল�ল� �বালারেক

�সাজা ��িডয়ােমর বাইের পািঠেয় িদল ব�াট হাঁকেড়। ভ�েলােকর জেলর সে� �হািমওপ�ািথ ওষুধ একটু �বিশ হেয়িছল। িতিনও চুপচাপ �মেন



িনেয় এবং পার �ট� ন'�শা কের িনেয়ই �বািলং রানআেপ িফের �গেলন। �ধু িবলিট �চেয় িনেলন। আমরাও বািনয়াকুে�র বািনয়ােদর হাত �থেক

িন�ার �পেয় �মৗির িচেবােত িচেবােত �বাতেল গরম জল িনেয় �টে� িফের এলাম আর ��ােটিজ িমিটং-এ িঠক হল কাল এেদর ঘুম ভাঙার

আেগই পগার পার হেত হেব। অতএব, �ধাঁয়াগে�র জল িদেয় রাি�কালীন িপল টপ কের পপ কের �সাজা ক�েলর তলায়। আধেস� িখচুিড়

অ�ল �তির করার আেগই ঘুম এেস �গল। সব ভােলা যার �পট ভােলা।

"লুিকেয় লুিকেয় এখেনা �দেখা আমায়,আিম জািন -

�ধু �ীকার কেরানা মু�তা,

আমােদর জল ন�াকড়া িদেয় �মাছা ��েট

�থেক �গেছ,এখনও,হােতখিড়টা।"

#যা_�দিখ_তাই_িলিখ

#পব�_১২ইয়ািরর_�খাঁয়ািড়

#তু�নােথর_�দওয়ালিলিপ

#��ক_না_এর_গ�

�টে�র িভতর অ�কার হাতেড় মাথার কােছ একমা� আেলার সু�ইচটা �ালালাম। ক�ল �থেক মুখ বার কের বাইেরর ঠা�ার একটা মৃ� আভাস

পাওয়া �গল। একটা স�াসবাদী হাওয়া �টে�র �দওয়ােল ঝাপটা মারেছ। উঠেত হেব। যত সকােল পারা যায় এখান �থেক পালােনার টােগ�ট।

তাছাড়া আজ তু�নাথ অ�ােট�ট করার কথা। না পারেল �চাপতা বুিগয়ােল গড়াগিড় �খেয় �চৗখা�া �দেখ ছিব তুেল এিগেয় যাওয়া।

যথারীিত সবার আেগ আিমই িবছানা ছাড়লাম। সােড় পাঁচটায় চা �দবার কথা িক� চািরিদক যা �নশান মেন হয়না �কউ উেঠেছ কেয়কটা পাহািড়

িঝঁিঝঁ ছাড়া। ধরাচূড়া পরেত পরেত বািকরা উঠল। বাইের �সৗিনেপর আর সুদীেপর গলা। �ভােরর আকাশ �সিদেনর নতুন সূয� �সব করেত �তির,

�সবয�ণা উেঠ �গেছ আেগই। বাইের এলাম। এই ঠা�াটার জন�ই পাহােড় আসা। �থম মদ �খেয় বািড় ঢুেক বাবার কােছ ধরা পেড় কড়া

ধমেকর মত কড়া,অথচ সে�,সামেন �থেক মা চেল যাবার পর 'িলিমেট খািব, ছড়ািব না আর বািড় �ঢাকার আেগ পান �খেয় িনিব'-র সু-

পরামেশ�র মত একটা পাতলা কুয়াশার চাদর গােয় জড়ােনা ঠা�া। �চয়ার এেন বসলাম। কাল এখােনই সূয�েডাবা �দেখিছ, আজ উঠেত �দখব।

ভােলাবাসার মানুেষর ঘুেমােত যাওয়া আর ঘুম �ভেঙ তাকােনা �দখার মত �জাপিত উড়েছ মেন। টুিপ কান অবিধ �টেন িনলাম ভােলা কের।

নীল �থেক �ব�িন �থেক �গালািপর িদেক এেগাে� সময়। �থম আেলা ছুঁল �কদারশৃে�। �সই আ�াদী কমলা আেলা ফুঁ িদেয় কুয়াশা উিড়েয়

িদেত িদেত জাঁিকেয় বসেত লাগল শৃ��িলর মাথায়। একটার পর একটায় িসঁিড় �বেয় ওঠা নামার মত �খলেছ আেলা। আমরা ছিব তুললাম যত

তার �থেক অেনক �বিশ �দখলাম,না,িগললাম হাভােতর মত। চািরিদক এত িন�� �য �টে�র চাল �থেক কুয়াশার টুপটাপ ঝের পড়া, আমােদর

িফসফাস, পােয়র আওয়াজ, জ�ােকেটর ঘষা খাওয়া, হাওয়ার �দালা পাইন আর �ভােরর আেলা �ফাটার শ� ছাড়া িকছুই �শানা যাে� না। এমন

সশ� িন��তা �হেরাইেনর �চেয়ও �বিশ �নশা ধরায়। আেলা যখন িঠক গােয় হলুদ িদল আমরাও উঠলাম। স�াক �গাছােনার অ�িকছু িছল।

কের িনেয় �ট� �চক কের িনেচর িদেক এেগালাম। কাল রােতর ল�া�েপা� িডউিট �সের ঘুেমাে�। গািড়র কােছ এেস �দেখ শাি� হল �য

ভা�ারী গািড়েত �শায়িন। গািড়র কােচ তখন সময় গিড়েয় পেড়েছ এিদক ওিদেকর রা�া ঘুের জেলর �রললাইন হেয়। �কউ িমেশেছ, �কউ

পােরিন আমার মত।

ভা�ারীিজেক �ডেক �তালা হল। সামান� সময় �চেয় িনেলন ��শ হেত। আমরাও �যটা কলকাতায় জীবেন কির না �সটা করেত �� করলাম ওই

হাড়কাঁপােনা ঠা�ায়। ওই �াতঃ�মণ আর িক! একটা চােয়র �দাকান খুলেছ সেব। িপচরা�ার ধার, দাঁিড়েয় থাকা গািড়র কুয়াশােভজা টায়ার,

ঝাঁটার ধুেলা আর কােঠর উনুেনর �ধাঁয়া িমেলিমেশ একটা কাঁচা সকােলর গ� চািরিদেক। ভা�ারীবাবুেক চােয়র িনম�ণ িদেয় আমরা এেস

বসলাম। কািল এবং �ধওয়ািল চােয়র অড�ার িদেয় আ�েনর কােছ জেড়া হলাম। একটা �ফােটাে�েমর মত জানালা �দাকানটার আকষ�ণ বািড়েয়

িদেয়েছ �যন।



ওই জানলা িদেয়ই পুেরা �র� �দখা যাে� গাছপালা বুেক জিড়েয়। ওখােনই চা-�দাকােনর কােছ তু�নাথিজর ডুিল যা�ার গ� �নলাম �যটা

আেগই বেলিছ। �ধাঁয়া, বউিন আর ভােলাবাসােমশােনা চা �খেয় এবার পালা গািড়েত ওঠার। মা� পাঁচ িকিম পথ �চাপতা। ওখােন ��কফা� কের

তু�নাথ ওঠা হেব। পারেল চ�িশলাও। �শ কের �পৗঁেছ �গলাম �চাপতা বাস��া�। তু�নাথ ওঠার �গেটর িঠক উে�ািদেক অেনক�েলা �হােটল।

২০১১-এর সে� �কান িমল �নই। তখন একদম ফাঁকা িছল �চাপতা। একটা �দাকােন ঢুেক খাবার অড�ার �দওয়া হল। আিম �ভজ ম�ািগ, ই�

�িট সবিজ আর বািকরা আলুর পেরাটা। মািলক ব�াটা �িটর সােথ সবিজর কি�েনশন �শােনিন তাই খািল �িট িদেয় �গল,তাও সবার পেরাটা

�দবার পর। ই� �বচারা আর তরকাির না �চেয় সবার �থেক একটু কের তরকাির িনেয় �খেয় এমিব। আমার ম�ািগটা �দ�া� বািনেয়িছল। িক�

এতই �বিশ িছল �চ�া কেরও �শেষর একটুখািন আর �খেত পারলাম না।

�পৗেন নটা বােজ। আমােদর ��ান িছল আটটায় �� করা। হল না। �গেট ঘ�া বািজেয় একটু এেগােতই ফের� �চকপেয়�। নতুন িনয়ম অনুযায়ী

�িতিট ��কারেক �দড়েশা টাকা �েবশমূল� িদেত হেব। সে� �পিপছু জন� পাঁচেশা টাকা িডেপািজট মািন আর িনেজেদর কােছ থাকা সম�

�াি�ক সাম�ীর িহেসব। ওঁরা সম� �নাট কের িনেলন নামসহ এবং �িতিট �াি�ক িজিনেস মাক�ার িদেয় মাক� কের িদেলন,সে� সতক�তা �য

একিটও িফিরেয় না আনেল পাঁচ হাজার টাকা জিরমানা �নেত হেব। তু�নাথ মি�র ব�,তাই সতক� কের �দওয়া হল �য িবেকল চারেট হল

টাইমিলিমট। তার মেধ� �নেম আসেতই হেব,ওপের থাকা খাওয়ার জায়গা এবং জেলর �সাস� �ায় �শষ। িজ �জুির কের টানা চড়াই ওঠার

মানিসক ��িত িনেয় হাঁটা আর� হল িঠক নটা পাঁচ িমিনেট।

সু�র বাঁধােনা রা�া পুেরাটাই। �থমটুকু পাইন, ওক, ম�াপল, �রােডা-র জ�ল। আেরা গাছগাছািলেত ভিত�। আর আেছ �ল�ুর ��ণীর একগাদা

বাঁদর। �বশ কনকেন ঠা�া, িনঃ�ােসর সে� �যন বরফকুিচ ঢুেক যাে�। আিম �িতবােরর মত িপছেন। জ�ল মাখেত মাখেত হাপর টানেত টানেত

উঠিছ। পােয় ব�থা থাকেলও �তমন না। �সরকম ক� হে� না। অিধনায়ক বেলিছল �চাপতা বুিগয়াল এক ঘ�ার �বিশ লাগেব। গতবার ওেদর

তাই �লেগিছল। আমরা সাধারণ �হঁেটও পঁিচশ িমিনেট �পৗঁেছ �গলাম। একফািল একটা চােয়র �দাকান। বয়� গােড়ায়ািল কািকমা চা খাবার

অনুেরাধ জানােত সানে� রািজ হেয় �গলাম। �চৗখা�া �মিহমায় আেলার পাউডার �মেখ চকচক করেছ। কেয়কটা িহিপ িডিপ �তালা হল আর

িঠক হল সময় লা�ক তু�নাথ উঠেবাই। চািরিদক ঝকঝেক। �সানাঝরােনা আেলা। �রােদ আসেতই একটু গরম লাগল। জ�ােকট খুেল ি�স

(fleece) পের িনলাম আর সান�াসও। আে� আে� ওঠা হে�। এইসব করেত িগেয় িপিছেয় পেড়িছলাম। ওরা রা�া িদেয় না িগেয় একটা

ভয়ানক চড়াই পাকদ�ী ধেরেছ বুিঝিন। একটু এিগেয় ওই পাকদ�ীর আশা �ছেড় আবার বাঁধােনা রা�া ধরলাম। িমিটং পেয়ে� ওরা হাঁিপেয় �র�

িনি�ল। উেঠ আবার হাঁটেত লাগল। আিম একটু বেস জল আর চেকােলট �খেয় িপছু ধাওয়া করলাম।

আজ তাড়া �নই। �বশ ি�েডই উঠিছ। তাই সময় িনেয় ছিব তুলেত তুলেত এেগাি�। িকছু িকছু জায়গায় �ি�ং হেয় বরফ জেম আেছ। আেরকটু

উেঠ একটা �দাকান এল। মািলকও �দাকান �িটেয় �নেম আসার �তাড়েজাড় করেছন। সামান� িকছু পসরা সাজােনা। একটা �লবুজেলর ��ক



�নয়া হল। ভ�েলাক আমােদর এতটা আসেত �দড় ঘ�া �লেগেছ �েন বলেলন আর ম�াি�মাম এক ঘ�া লাগেত পাের। আমরাও আনে� এক

পাক �নেচ িনেয় উঠেত লাগলাম।

আনইেভ�ফুল চেকােলট,ম�াংেগাবাইট,কাজু িকসিমস এবং ফেটাে�কসহ প�াশ িমিনেটর হাড�েকার চড়াই ভাঙার পর �পৗঁেছ �গলাম তু�নাথ

মি�েরর কাছাকািছ। চািরিদেক একটা শূন�তা। �কউ �নই �কাথাও। কেয়কটা ঘর, �হােটল-মত, সব ব�। �ছেড় যাওয়ারা �যন িচৎকার কের

বলেছ আমরা িছলাম,আমরা িছলাম �হ-�ে�াড় আন� আর �বঁেচ থাকা িনেয়। হাওয়ােদর �বশ মজা হেয়েছ। অিলেত গিলেত বইেছ মাতাল

দাঁতাল-এর মত। একটা বাঁক ঘুরেত �দখা �গল একটাই বািড়েত িকছু �লাকজন তখনও রেয় �গেছ। কেয়কজন �িমক এবং রাজিমি� িসেম�

�মেখ িকছু একটা করিছল, সাকুেল� দশজন হেব। িসঁিড় �বেয় মি�েরর রা�ায় ওঠার আেগ �দখলাম একটা বািড়র �দয়ােল কাঠকয়লা িদেয়

আঁকা একগাদা িশব িজ'র ��চ। �ক এঁেকেছ �বাঝা �গল না, তেব এটা �বাঝা �গল �যই আঁকুক তার চারেকাল �পি�ং-এর অেভ�স আেছ। িকছু

আধেমাছা অ�র �যন �পই�ােরর �িত �কৗতূহল আেরা বািড়েয় িদল।

িঠক এগােরাটা প�াশ িমিনেট মি�েরর �গেট ঘ�া ছুঁেত পারলাম। �সৗিনপ আর ই� িমিনট কুিড় আেগই এেস �গেছ। এেস �নলাম �সৗিনপ

নািক এিগেয় �গেছ চ�িশলার িদেক। আমােদর আর ইে� িছল না। আমরা ছ'জন ছাড়া আর �জন বাঙািল ভ�েলাক,একিট �সােলা �মেয় ��কার

আর পাঁচজন সাউথ-ইি�য়ান কেলজ�ুেড� ছাড়া �কউ �নই। মি�েরর �গট ব�। ফাঁক িদেয় জমাট অ�কার ছাড়া িকছুই নজের এল না। পুেজা

�দবার তাড়া �নই �ধু ঘুের �দখা আর ছিব �তালা। িঠক হল সােড় বােরাটায় নামেত �� করা হেব। একটু পেরই �সৗিনপ িফের এল। রা�া খুঁেজ

পায়িন �বা�ােরর মেধ�। আসেল বরফ থাকেল সুিবেধ। এখন বরফ �নই। পুেরাটাই �কেনা হলুদ ঘােস ভিত�। তাছাড়া িবেকল চারেটর মেধ�

নামেতও হেব। মনভের ফাঁকা মি�র চ�ের ঘুের,�েয়,বেস ছিব তুেল �পৗেন একটায় নামেত �� করলাম। �চৗখা�ার গােয় তখন পাতলা ওড়নার

মত সাদা �মঘ জড়ােত �� কেরেছ। হাঁটু একটু জানান িদে� তার আর �পাষাে� না এসব। তেব �বিশ গাঁই�ঁইও করেছ না। আধ ঘ�ায় �লবু

জেলর �দাকােন �পৗঁেছ আেরক�� শরবত �খেয় িঠক হল টানা �চাপতা বুিগয়াল নামেত হেব। ওখােন িকছু�ণ কাটােনা অিধনায়েকর মেনর

ইে�।

�চাপতা বুিগয়াল নামেত আেরা চি�শ িমিনট লাগল। বড়ই সু�র থাকার কথা বষ�ার সময় এই বুিগয়ােলর। এখন সবুেজর ওপর একটা ধুসেরর

�েলপ পেড়েছ পুেরােনা ক�েল ধুেলার মত। �যেকােনা মানুেষরই এখােন বিলউিড িহেরােদর মত িহেরাইনেক জিড়েয় গড়ােত ইে� হেব। আমার



িহেরাইনও �নই আর ইে�ও হলনা একগাদা খ�েরর � �দেখ। িমিনট দেশক বেস উেঠ পড়লাম। ছায়ারা ল�া হেত �� কেরেছ। জ�েল ঝুপিস

নামার সময় আসেছ। ঠা�াটা মালুম হে� আবার। ি�েদও �পেয়েছ। আেজবােজ বকেত বকেত আর �দবিজেতর চওড়া কপােলর জন� আমােদর

তু�নাথ হল বেল ধন�বাদ িদেত িদেত িতনেটর আেগই ফের� �চকপেয়ে� �পৗঁেছ �গলাম।

"এই নাটেকর সােড় সেতেরা অ�

পদ�া ভীষণ কােলা, �নানতা, ভারী

অিভনেয়র আংিট বদলেশেষ

সূ�ধরই সিত�র কারবারী...।"

(�মশ)

~ �কদােরর আরও ছিব ~

িজওলিজকাল সােভ� অফ ইি�য়ার �টকিনকাল অ�ািস��া� অিভেষক বে��াপাধ�ায় িকছুিদন পাহােড় না

�গেলই িডে�শেন �ভােগন। ��েক �বেরােলই �ফর চা�া হেয় ওেঠন। িক� িফের এেস িলখেত বসেলই

আবার ল�াদ খান। তেব এর পেরও কে�সৃে� �যটুকু �লেখন তা ��ফ 'আমােদর ছুিট'-র জন�ই। বািড়েত

চমৎকার �িট বানান। মােঝমেধ� রা�া করেতও ভােলাবােসন।
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মুিশ�দাবাদ - মালদা �মণ

শীলা চ�বত�ী

~ মুিশ�দাবােদর আরও ছিব ~ �গৗেড়র আরও ছিব ~

িসরাজ-আিলবিদ�র �দেশ যাবার অেনকিদেনর ইে�র ডানাটা �মেলই িদলাম এবার। িশয়ালদা �থেক �বলা বােরাটা চি�েশর লালেগালা এ�ে�স

ধেরিছলাম। ��ন বহরমপুর �পৗঁছাল সে� সােড় পাঁচটায়, সময়মতই। পেরর িদন �বিরেয় পড়লাম শহর লালবাগ �দখেত, টুকটুক (�টােটা)িরজাভ�

কের। বহরমপুর �ছােটা শহর, �মাটামুিট সাজােনা �গাছােনা,জমজমাট। �চুর নািত�শ� রা�াঘাট, নীল সাদা টুিন জড়ােনা বািতখা�ায় সাজােনা

গ�ার সব ঘাট, লালিদিঘ এলাকাটাও �বশ সু�র, �সসব �দখিছলাম �যেত �যেতই। �চুর পুেরােনা বািড়ঘর এখােন �সখােন।

হাজার�য়াির ও ইমামবাড়া :-

গ�া �পিরেয় �যেত হেব লালবাগ। এিদন �থেমই �গলাম হাজার�য়াির। �চুর �ঘাড়ারগািড়, এ�া �চােখ পেড় ইত�ত,�সইসে� �ঘাড়ার িব�ার

গ�। �েবশপেথর বাইের িবিকিকিনর িকছু �দাকান, �চুর �লাকসমাগম। পেনেরা টাকা িটিকেটর দাম, �ফানসহ �ভতের �েবশ িনেষধ, �ফান জমা

রাখেত হেব বাইের। �ভতের ছিব �তালা যােবনা। সামেনই িবরাট ইমামবাড়া, ব� পেড় আেছ, �খােল �কবল মহরেমর সময়। নামাজ পড়া হয়।

গাড�েক বেলকেয় টুক কের �ভতের ঢুেক পড়লাম, �ভতের আেরকিট ভবন, �শ� চ�র, সু�র সব �াপেত�র থােম �মাড়া। অিবলে�ই গােড�রা

�বেরােনার জন� তাড়া িদেলন, �বিরেয় এলাম।

হাজার�য়ািরর বািড়টায় আসল নকল িমিলেয় হাজারখােনক দরজা আেছ,�যকারেণ নাম হাজার�য়াির। নবািব আমেলর ব�ব�ত �চুর িজিনস

িনেয় . দশ�নশালািট �তির। িবরাট িবরাট থাম, বারা�া, বািত�� িদেয় �গাটাটা সাজােনা। �থেমই রেয়েছ আম�াির বা অ�াগার। �িট িবশাল

গ�ালাির িনেয় �তির। অযে� অবেহলায় আটান�ই ভাগই চুির হেয় �গেছ �নলাম!এখােন �য কতরকম অ� রেয়েছ!!পাতলা,স� সব পারিসক

তরবাির,জাম�ান তরবাির,ইংিলশ তরবাির,সূঁচােলা তরবাির,�বঢপ চ�াটােলা ভাির তরবাির -একটা িদক �ভাঁতা, অন�িদকটা ধারােলা... রেয়েছ

িসরাজ-উদ-�দৗলার ব�ব�ত তরবাির, নবািব আমেল ব�ব�ত িলিপখিচত,�সানা�পাখিচত তরবাির,তােদর সব হাতেলর কী বাহার!!আর �ছােটা

খ�রই বা কেতা!সিপ�ল আঁকাবাঁকা খ�র,সূঁচােলা খ�র, �মুেখা খ�র... তােদর বাঁট�েলা সব �পা,হািতর দাঁত,প�র িশং এসব িদেয় �তির।

গ�ােরর চামড়ার সব ঢাল রেয়েছ,কা�কাজ করা। রেয়েছ পুরেনা আমেলর গাদা ব�ুক �থেক িবেদিশ হালকা রাইেফল,ডবল �থেক চারেট

ব�ােরল। িপ�লই বা কেতা রকেমর,বেড়া বাঁকােনা নল,�ছােটা হালকা, �িলও রেয়েছ হেরক মােপর। রেয়েছ �িল রাখার ধাতব ও হািতর দাঁেতর

ইল =

http://amaderchhuti.com/
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=82
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=84


বা�, বা�দ রাখার চামড়ার থিল,ব�ুক িপ�ল সব পির�ার করার সর�াম। একধরেনর অ� �দখলাম,নাম জমধর,ল�া ডাঁটা,অেনকটা জাঁিতর

মেতা �দখেত। এছাড়া রেয়েছ �িট নবািব িসংহাসন,ওপের চাঁিদর কা�কাজকরা ঝালর,ঘরেজাড়া �াচীন ঝাড়বািত। রেয়েছ �চুর হাওদা, �পার,

হািতর দাঁেতর কাজ করা। রেয়েছ আট� গ�ালাির, তােত নবােবর পিরবার ছাড়াও িবেদিশ শাসক ও তােদর পিরবােরর ছিব আেছ। এছাড়া নবােবর

ব�ব�ত িফটন গািড়, ঢাকা ও �ডেখালা, শয�া, টানা পাংখা, গড়গড়া, ফরাস রেয়েছ। �টিবল, �সাফা ইত�ািদ আধুিনক আসবাবও রেয়েছ, রেয়েছ

িবশাল িবশাল �দয়ালেজাড়া �বলিজয়াম কাঁেচর আয়না, সদ�নতুেনর মেতা ঝকঝক করেছ। �পাবাঁধােনা ��িসংেটবল, অ�ুত এক জা� আয়না

যােত �িনয়ার �লােকর মুখ �দখা �গেলও হাজার �চ�া কেরও �দখা যােবনা �কবল িনেজর মুখ। রেয়েছ নবাবেদর িশকারকরা িবশাল কুিমর,

�াফকরা পাখপাখািল, চমৎকার সব কাট�াস ও িচেনমািটর নবািব আসবাব।

�কবল হাজার�য়ািরেতই এতিকছু, এিট �দখেতই কেয়ক ঘ�া �লেগ যায়। আর �যটা না বলেলই নয়,তা হল গাইডেদর অত�াচার,সবখােনই

গাইড �নওয়ার আবদার। মূলত িকছুই জােনননা এঁরা। এঁেদর �থেক সাবধান থাকেত পারেল খুব ভােলা হয়।

কাঠেগালা বাগান :-

কাঠেগালা বাগােনর িব�ৃত এলাকার িবশাল �দউিড় �পিরেয় ঢুকেতই ছায়াঢাকা অ�ল,�চুর গাছ শাখা�শাখা িবিছেয় সূেয�র লাল �চাখ আড়াল

কের �রেখেছ। �পােশ িবশাল �ই �ঘাড়সওয়ার রাজপু্�েষর মূিত�। িতনতলা মূলভবনিটেত একিট �দশ�নশালাসহ �ভতের রেয়েছ �াচীন

মি�র,�গাপন সুড়�পথ,�ছােটা একিট িচিড়য়াখানা। িবশাল একিট পুকুর, তার বাঁধােনা ঘাট �নেম �গেছ ধােপ ধােপ রা�া �থেক,ঘােটর ধাের

অসংখ� মাছ িকলিবল কের পয�টকেদর ছিড়েয় �দওয়া িব�ুেটর �ঁেড়া �খেত ব��। রেয়েছ একিট উঁচু, ধাপওয়ালা, নািত�শ� �খালা চ�র,

চারপােশ বসবার আসন সংবিলত। কানােতর আ�াদেনর নীেচ বেস তার তলায় বাঈিজেদর নাচ উপেভাগ করেতন রাজারাজড়ারা, ইংেরজ

অিতিথসহ। রেয়েছ �বশিকছু �ফায়ারা, তােদর থােমর ওপর মূিত�র কা�কাজ, বাগােন রেয়েছ ��তমম�েরর পরীর মূিত�, এছাড়া ইত�ত আেরা

অেনক মূিত� রেয়েছ বাগান জুেড়।

মি�েরর এলাকািট িনচু পাঁিচল িদেয় �ঘরা, থাম �দওয়া �েবশ�ার, সামেন বাঁধােনা চ�র। �ভতেরর বারা�ািট �মাটামুিট চওড়া। বারা�া ও

�মেঝ সাদাকােলা পাথেরর, ঝকঝেক। �ভতের জগ�া�ী, �শরাওয়ালী, রাধাকৃ�সহ �চুর �ছােটাবেড়া পাথেরর মূিত� রেয়েছ মূলমি�র ছাড়াও

�ঘরা বারা�ার কুলুি�েত। দরজার ওপের রিঙন �বেলায়াির কােচর কা�কাজ, রেয়েছ কাট�ােসর �বশিকছু ঝাড় ও বািতদান। একিট িবেশষভােব

িনিম�ত সাদা রেঙর কাচেঘরা বািত রেয়েছ �যিট মি�েরর িঠক মাঝখােন লাগােনা, তার সামেন এেস দাঁড়ােল ওেত ছায়া পেড়, ফেল �পছন িফের

বেস বা দাঁিড়েয়ও �বাঝা যায় �কউ এেসেছ বা আসেছ। স�বত সতক�তাবশত এিট লাগােনা হেয়িছল।

মূলভবনিটর �ভতের ও বাইের �চুর আসবাব িদেয় সাজােনা। বাইের িবশাল �িট ডাইিনং �টিবল-�চয়ারসহ। �ছােটাবেড়া পালিক,�ভতের ঢুেকই

িবশাল হলঘরিটেত �দওয়ােলর রাজকীয় কা�কাজ �চাখ টােন। ঘন নীেলর ওপর �সানািল কাজ, সে� মানানসই রিঙন জািল ও ভারী পরদা,

�দয়ালেজাড়া �বলিজয়াম কােচর িবশাল সব আয়না, ঝাড়বািত, �সাফােসট, �টিবল। িসঁিড়র ল�াি�ংেয়ও রেয়েছ পুরেনা ধাঁেচর আলনা,

��িসংেটবল, কা�কাজকরা ভাির ��েমর আয়না, বাহাির নকশাকরা পায়ার �ছােটােছােটা টুল ইত�ািদ। �দাতলায় রেয়েছ কােঠর আলমাির,

�ছােটােছােটা আয়না বসােনা, �ঘারােনা িডজাইেনর ছি� বসােনা, ওঠবার জন� কােঠর িসঁিড় লাগােনা উঁচু পাল�, ওপের িফনিফেন জািলর মশাির,

টানা পাখা। একিট ঘের ঘরেজাড়া গিদর ফরাস পাতা। স�বত বেস নাচ �দখার জন� ব�ব�ত হত। �িদেক �েটা চওড়া বারা�া রেয়েছ। িপছেনর

�ঘরা, িচকেদওয়া বারা�ািটেত দাঁড়ােল রা�া অবিধ �দখা যায়। িব�ৃত অ�ল জুেড় সবুজ আর সবুজ। লেনর �কয়াির করা গাছ জুেড় আেছ

বাগােনর অেনকখািন এলাকা। শা� সু�র পিরেবেশ পািখেদর কলকাকিল �ভতরটা িনেমেষ জুিড়েয় �দয়। সামেনর বারা�ািট জাফিরকাটা

কােজর �লাহার �রিলংেঘরা, �সখােন দাঁড়ােল �ভতেরর অেনকটা �চােখ পেড় সামেনর মােছভরা পুকুরিটসহ। িতনতলায় িবশাল ছােদ রেয়েছ

একিট িনশান��। �ভতের �বশিকছু বইেয়র আলমাির, িচেনমািটর বাহাির পুরেনা সব ঢাকা বেড়া পা� ইত�ািদ রেয়েছ।

জগৎেশেঠর বািড় :-

জগৎেশেঠর বািড়িটেতও রেয়েছ একিট �দশ�নশালা। বািড়র সামেনই একিট বেড়া �ঘরা জলাশয়, তার মাঝখােন �শাভা পাে� একিট ��তমম�েরর

নি�কা নারীম ূিত�। পােশই রেয়েছ �জন মি�র, �সখােন রেয়েছ মহাবীরসহ অন�ান� �জন তীথ��রেদর মূিত�। িহ�ু �দবেদবীর মূিত�ও রেয়েছ ল�ী,

মনসাসহ। রেয়েছ �িট �গাপন সুড়�পথ। ঢুকেতই গা ছমছম কের ওেঠ, নীচু ও চাপা। �ভতের রেয়েছ �ছাটখাট এক অ�াগার। রেয়েছ তরবাির,

ঢাল, খ�র, ব�ুক, িপ�ল, জমধরসহ �পতেলর �বশ বেড়াসেড়া এক কানকাটা কাঁিচ, ব�ব�ত হত িবিজত শ� বা অপরাধীর কান �কেট িনেত।



অপর সুড়�িটেত রেয়েছ জগৎেশেঠর কন�া ও পিরবােরর অন�ান� সদস�ােদর ব�ব�ত ব�মূ্ল� সব শািড়,পানদান,পাল� জলেচৗিক, িস�ুকসহ

নানা আসবাব, কুলেদবী ল�ীর মূিত�, পাথর ও িচেনমািটর বাসনেকাসন ইত�ািদ। মূল �দশ�নশালায় রেয়েছ �াচীন কা�কাজকরা পাল� যােত

জগৎেশঠ শয়ন করেতন,তার চারিট পায়া হল চারিট কােঠর পুতুল। রেয়েছ �শৗিখন সব কাট�ােসর ও িচেনমািটর বাসনপ�, আধুিনক

কাটলািরেসট অবিধ। গিদআঁটা �সাফােসট, ��তমম�েরর বাহাির �গালেটবল যার পায়া এক ন� নারীমূিত�, একিট �ছােটা ��াগার। রেয়েছ

জগৎেশেঠর ব�ব�ত বত�মােন শতিছ� �পাষাক, জুেতা, পাগিড়। �িটকপাথর, জল গরম করার পা�, নবািব আমেলর মু�া, ধাতব ও পাথেরর

বাসনেকাসন ইত�ািদ।

নিশপুর রাজবািড় :-

ঐিতহািসক নিশপুর রাজবািড়েত রেয়েছ �চুর �দবেদবীর মূিত�। একতলার িবশাল "L" আকৃিতর দালানিটর �দওয়াল জুেড় অেনক�েলা কুলুি�।

তােত রামসীতা, হনুমান, রাধাকৃ�সহ অেনক পাথেরর �দবেদবী মূিত� �শাভা পাে�। মূল মি�েরও রেয়েছ একািধক মূিত�। �দাতলায় রেয়েছ

রাজপিরবােরর সদস�ােদর ব�ব�ত শািড়, িটেনর পােত এমবসকরা �দবেদবীর ছিব,�পতেলর সব মাঝাির মােপর মূিত� - নাড়ুেগাপাল, রাধাকৃ�,

�গ�া ইত�ািদ। �ােনর জন� িসেমে�র বাথটব, িবশাল বেড়া ��া�ফাদার �ক, �লাহার ও কােঠর িস�ুকসহ রাজপিরবােরর ব�ব�ত আসবাবপ�

রেয়েছ।

কিলজাখািক �বগেমর সমািধ :-

কিলজাখািক �বগম বেল কিথত আিজম-উন-িনসার সমািধে��িট �বশ বেড়া এলাকা িনেয়। �েবশ করেত হয় �দউিড় �পিরেয়। �ভতের

�কয়ািরকরা গাছ পেথর �ধার িদেয় চেল �গেছ। ডানিদেক একিট �লাহার িশকেঘরা আেধা অ�কার জায়গায় �বগেমর সমািধিট, সামেন কেয়ন

ছিড়েয় �গেছ দশ�নাথ�ীরা। �বগেমর মৃতু� িঘের �য িমথিট �চিলত তা হল,মুিশ�দকুিল খাঁর এই কন�া একবার কিঠন অসুেখ আ�া� হন। �হিকমরা

িনদান �দন �রাজ একিট িশ�র কিলজা �খেল তেবই �বগম আেরাগ�লাভ করেবন। �রাজ একিট কের িশ� অপহরণ ও হত�া করেত থাকল

�বগেমর �গাপন অনুচররা। �বগম িশ�র কিলজা �খেয় সু� �তা হেয় উঠেলন, িক� ছাড়েত পারেলন না সু�াদ নরমাংেসর �লাভ। কিলজা খাওয়া

চলেত থাকল। অিভিহত হেলন কিলজাখািক নােম। িশ� অপহরেণর খবর �পৗঁছেলা তাঁর িপতা নবােবর কােন, ধরা পড়েলন �বগম। শাি� িহেসেব

জীব� কবের দাফন করা হল তাঁেক। এখেনা তাঁর পিরিচিত কিলজাখািক �বগম নােমই।



মীরজাফেরর বািড় ও িনমকহারােমর �দউিড় এবং পািরবািরক সমািধে�� :-

ইংেরজ-আ�য়ী বাংলার �থম নবাব, �সয়দ জাফর আিল খান অথ�াৎ মীরজাফেরর বািড়িটেত এখন পয�টক �েবশ িনেষধ। �ভতের একিট �ছােটা

ইমামবাড়া রেয়েছ �যিট �কবল বৃহ�িতবার �খালা থােক। ইমামবাড়ার �ভতের রেয়েছ হজরত ইমাম �হােসেনর কবেরর একিট জাির� যা

কারবালা �থেক আনা হেয়িছল। �েবশপথ তথা িবশাল �দউিড়র �লাহার দরজািট �খালাই থােক। তার নাম মীরজাফেরর �দউিড়। পলাশীর যুে�

মীরজাফেরর ভূিমকার পের মানুেষর মুেখ মুেখ এিটর নাম হেয় যায় "িব�াসঘাতেকর �দউিড়"। এর অনিতদূের রেয়েছ মীরজাফেরর পািরবািরক

সমািধে��। পাঁিচলেঘরা,খুব িব�ৃত নয়। কবর�িল সাধারণভােব বাঁধােনা, আড়�রহীন। তার মেধ� মীরজাফেরর কবরিট একটু িবেশষভােব

মােব�েলর ফলক িদেয় বাঁধােনা,িচনেত অসুিবেধ হয়না।

কাটরা মসিজদ :-

কাটরা মসিজেদর এলাকািট �বশ িব�ৃত। ঢাকার করতলব খাঁ মসিজেদর অনুকরেণ এ মসিজদিট িনিম�ত হয়। মা�াসা িহেসেবও ব�বহার হত

এিট। �িদেক �িট সুউ� িমনার, নীচু িনম�ােণর মাথায় অেনক�েলা গ�ুজ। ওপেরর গ�ুজ ভূিমকে� �িত�� হেয় মাথার িদকটা �ভেঙ িগেয়েছ।

মসিজেদর �ভতের �পােশ �ছােটা �ছােটা নানা আকৃিতর �েকা� রেয়েছ। সবুজ গািলচার মেতা ঘােসঢাকা চ�র �থেক ধােপ ধােপ িসঁিড় উেঠ

�গেছ ওপের। �সখােন আেরকিট ছড়ােনা চ�র, �ছােটা �ছােটা �েকাে� �ঘরা। িপছেন একিট �কয়ািরকরা িব�ৃত বাগান রেয়েছ। এই মসিজেদর

�েবশ �তারেণর নীেচই সমািধ� রেয়েছন মসিজদিনম�াতা নবাব মুিশ�দকুিল খাঁ। িতিন এই জীব�শােতই মসিজদ �া�েণই সমািধ� হওয়ার ই�া

�কাশ কেরিছেলন বেল কিথত আেছ।

জাহানেকাষা কামান :-

লালবােগর আেরক দশ�নীয় ব� মুঘল স�াট শাহজাহােনর আমেল �তির জাহানেকাষা কামানিট বাঙািল কািরগর জনাদ�েনর ধাতুিবদ�ায়

পারদিশ�তার িনদশ�ন। সাত িমটার দীঘ� এই কামান ব� যুে� ব�বহার হেয়েছ। জাহানেকাষা শে�র অথ� "িব�জয়ী"।

�খাশবােগ নবাব পিরবােরর সমািধে�� :-

লালবাগ দশ�েনর পব�েশেষ গ�ার ঘাট �পিরেয় �খাশবােগ যাওয়া �গল নবাব পিরবােরর সমািধে�ে�। �বশ সাজােনা �গাছােনা জায়গািট। নবাব

পিরবােরর সদস�েদর অেনক সমািধ রেয়েছ ছিড়েয়িছিটেয়। নািতবৃহৎ �েবশেদউিড়িট �পিরেয় �ভতের �কয়ারকরা বাগান, তার মেধ� রেয়েছ



অেনক কবর। এর মােঝই রেয়েছ নবােবর িব�� �গালাম �হােসেনর কবর। ডানপােশ নতুন কের িঘের �দয়া হে� অেনক কবেরর জায়গা। �সিট

�পিরেয় নীচু পাঁিচলেঘরা বাঁধােনা চ�রিটেত শািয়ত নবাব পিরবােরর সদস�ারা। িসরাজজননী আিমনা �বগম, খালাআ�া ঘেসিট �বগেমর কবর

�িট পাশাপািশ, এছাড়া আেরা কেয়কিট কবর রেয়েছ। চ�রিট �পিরেয় একিট মম�ের বাঁধােনা দালান, তার এেকবাের মধ��েল উঁচু উঁচু িতনিট

ধাপসংবিলত কবের শািয়ত নবাব আলীবিদ� খাঁ। বাঁিদেকই অেপ�াকৃত নীচু অনাড়�র কবের শািয়ত তাঁর আদেরর নািত বাংলার �শষ �াধীন

নবাব। মাথার কােছ একিট মােব�ল ফলক, আরবী হরেফ �লখা, �সইিট �দেখই িচেন �নয়া যায় নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলার কবরিট। তাঁর কবেরর

বামপােশ �বগম লুৎফ-তুন-িনসার কবর। বাবা-মােয়র পােয়র িদেকর কবরিট কন�া জহরৎ-উন িনসার। দালানিট �পিরেয় একিট মসিজদ রেয়েছ।

ওল�াজ সমািধে�� :-

কািশমবাজার �ছােটা রাজবািড় যাওয়ার পেথর ধােরই রেয়েছ ওল�াজেদর সমািধে��। অনিতদূের ক�াপুর নােম �ােন িছল ওল�াজেদর

কারখানা। কারখানািট ন� হেয় �গেলও রেয়েছ ওল�াজেদর সমািধে��িট। সব িমিলেয় �ততাি�শিট কবর রেয়েছ এই সমািধে�ে�। লালেচ

রেঙর সমািধ�িল �কােনা �কােনািট সুউ� ও চূড়াকৃিত,�কােনািট �গাল গ�ুজাকৃিতর,ি�তলসম উ�তা,নীেচ রেয়েছ একািধক আচ�সহ �খালা

চ�র,�কােনািট সাধারণভােব বাঁধােনা। অেনক�েলা সমািধর গােয় �াচীনতার ছাপ, শ�াওলার দাগ,�েয়র িচ�,সং�ােরর কাজ চলেছ �কােনা

�কােনািটর। একিট সমািধ িবশাল গ�ুজাকার,সাদা,সু�র কা�কাজ করা থাম,স�বত �কােনা উ� পদািধকারীর সমািধ হেব �সটা। �ভতের

রেয়েছ যে� সাজােনা ফুেলর বাগান, ঘােসঢাকা জিম। �কাথাও কবেরর ধাের বেস আ�া জিমেয়েছ ত�ণেদর দল।

কািশমবাজার �ছােটা রাজবািড় :-

কািশমবাজার �ছােটা রাজবািড়র পিরিধ সুিবশাল। এিট �বশ জনি�য় �মণ�ান,িক� �সিদন এখােন �লাকসমাগম �বশ কম। রাজবািড়র ভবনিট

তালাব�ই থােক,একজন কম�চারীেক �ডেক এেন চািব �দওয়া হল। তালা খুেল �সই ��ৗঢ়া ভ�মিহলাই আমােদর রাজবািড় ঘুিরেয় �দখােলন।

এটােসটা বেল িদি�েলন,গাইেডর মত। এখােন �কােনা গাইেডর উৎপাত �দখা �গল না, িনরাপ�াব�ব�ােরা �কােনারকম বাড়াবািড়ও নয়। অপর

�কােনা দশ�নাথ�ী �চােখ পড়ল না।

এই ঐিতহািসক রাজবািড়িটর প�ন কেরন দীনব�ু রায়। এঁেদর আিদ পদবী িছল চে�াপাধ�ায়। রাজা আিদশূর কান�কু� �থেক �বদপােঠর জন�

�য পাঁচজন �া�ণেক িনেয় এেসিছেলন, দ� িছেলন তাঁেদর অন�তম। এই দে�র বংেশর বাইশতম বংশধর িছেলন দীনব�ুর িপতা অেযাধ�ারাম

রায়। অেযাধ�ারাম তাঁর অসামান� �মধার জন� নবাব নািজেমর িনকট হেত রায় �খতাব লাভ কেরন। দীনব�ু ই� ইি�য়া �কা�ািনর কািশমবাজার

�রশমকুিঠর �দওয়ান িছেলন। িতিনও নবাব সরকােরর কাছ �থেক �খলাত ও �রৗপ�মি�ত ছিড় ব�বহােরর অনুমিত �পেয়িছেলন। এখন এঁেদর

উ�রসূরীরা কলকাতায় থােকন, উৎসব-পাব�েণ একি�ত হন এখােন।



রাজবািড়র বাইেরটা খুব সু�র এবং সয�রি�ত। িবশাল �গট এবং �দউিড় পার কের সুিবশাল ঘােসঢাকা উেঠান। িঠক মাঝখােন �গাল এলাকা

িনেয় বাহাির �চন িদেয় �ঘরা �কয়ািরকরা সব �ঝােপর মেতা গাছ। মােঝ মােঝ িবশাল �দবদা�। ঢুেক বাঁিদেক রেয়েছ �শ� ��তমম�ের বাঁধােনা

চ�র। চারিদেক �বশিকছু �জাড়া থােমর মাথায় বাহাির ফুেলর টব। সামেনর থােমর মাথায় বািত��। মাঝখােন পাঁচিট �ছােটা �রিবিশ�

�ফায়ারা। এছাড়া িবশাল আিঙনার �চৗহি� জুেড় ছড়ােনা রেয়েছ বািত��, ��তমম�র মূিত�, ��াপ� সব গাছপালা। ডানিদেক �াসােদর চূড়াকৃিত

িমনােরর গােয় রেয়েছ িবশাল ঘিড়। মুেখ মুেখ এিটর নাম ঘিড়ঘর। উেঠােনর হাতার মেধ�ই রেয়েছ িশবমি�র,চারধাের চারিট �ছােটা এবং

মাঝখােন একিট চূড়ািবিশ� প�র� মি�রিট ��ত��,�ভতের িশবিল� রেয়েছ। �াসােদর মূল �েবশ�ােরর ওপের রেয়েছ গাঢ় সবুজ রেঙর

ওপের �সানািল রেঙর �িট িসংেহর মেনা�াম।

রাজবািড়র �ভতের �ঢাকার আেগই চেল �গলাম �পছনিদকটায়, িবশাল িদিঘ মেজ আেছ,গ�ও চরেছ �ভতের। �ছােটা একিট জেলর �ডাবার মেতা

অবশ� আেছ - ঘন শ�াওলায় ঢাকা,�ৃিতর মতই। বাঁধােনা ঘােটর জাঁকজমক একসমেয় �দখার মেতাই িছল �বাঝা যায়। ধােপ ধােপ চওড়া িসঁিড়

�নেম �গেছ অেনকটা গভীের। ওপের ঘােটর �ধাের কা�কাজ করা �শ� সু�র িব��ালােপর জায়গা রেয়েছ। িদিঘর পােড়ই রেয়েছ িবশাল

�াচীন নাগেকশর গাছ, �চুর ফুল ফুেট আেছ, গাঢ় �গালািপ রেঙর পাপিড়র �ভতের �সানািল গভ�মু�।

রাজবািড়র অভ��েরর �ঘরা চ�ের চারিট কের �মাট �ষােলািট থাম রেয়েছ চার পংি�েত, অিত সু�র �দখেত। তার িতনিদক িঘের মূল �াসাদ,

��ত��, বাহাির িসঁিড় উেঠ �গেছ �িদক িদেয়। বারা�ার ওপের রেয়েছ িমিহ কা�কাজ, জাফিরকাটা। িচক িদেয় �ঘরা বারা�ার উপিরভাগ।

দরবার ক�িটর আিভজাত� খুবই নয়নািভরাম। ি�তল দরবারিট ল�ােট ও ছড়ােনা, �ধাের �মাটা থামযু� আচ� রেয়েছ। রেয়েছ ��তমম�েরর

আধােরর ওপর সু�র সব ভাির িবশাল রিঙন পাথেরর ফুলদািন। দরবােররই একধাের রেয়েছ �বঠকখানা। ভাির কােঠর �মাট �ষােলািট গিদআঁটা

আধুিনক ধাঁেচর �চয়ারসহ িবশাল �টিবল, পায়ায় সু�র কা�কাজ, সব সাদা কাপড় এবং �মাটা পিলিথন িদেয় ঢাকা। অেনক�েলা পায়রা

�সখােন বাস করেছ �দখা �গল।

এই রাজবংেশর গৃহেদবতা মদনেগাপাল। �ভতের রেয়েছ তাঁর মি�র। কািশমবাজার রাজবািড়র পুেজাপাব�ণ এবং অিতিথ আপ�ায়েনর ইিতহাস

সু�িস�। দালােনর �ভতের রেয়েছ বালেগাপােলর িবশাল মূিত�। ঘনশ�াম বেণ�র িশ� �গাপাল হাঁিড় �থেক ননী �খেত ব��, হাতমুেখ ননী

মাখামািখ। একিট কাঁেচর বাে�র মত আবরেণর মেধ� মূিত�িট বসােনা, স�বত সুর�ার কারেণ।

�ভতেরর উেঠােনর মাঝখােন বাঁধােনা তুলসীম�, ওধাের ল�া দালােন িসঁ�েরর �ি�েশািভত িবশালাকৃিতর বাটনাবাটা িশলেনাড়া, িবশাল

চ�নপাটা, পুেজার �চুর বাসনেকাসন ইত�ািদ রেয়েছ। �ত�হ মদনেগাপােলর �সবার পর এই ল�া দালানিটেত িবখ�াত পংি�েভাজেনর পাত

পড়ত, �চুর �লাকসমাগম হত। একিট �বাড� িদেয় দালানিটর গােয় পংি�েভাজেনর দালান বেল �লখা আেছ। �ভতেরর �শ�ঘরিটেত �ভােগর

রা�াবা�া হত। এখন �সখােন আস� কািত�কপুেজার আেয়াজন চলেছ,মূিত� গড়া হে�।

কািশমবাজার �ছােটা রাজবািড়র �গ�াপুেজা এতদ�েল িবখ�াত। ঠাকুরদালানিট �বশ বেড়া। িবশাল চ�েরর চারিদ �মাটা �মাটা কা�কাজকরা

থােম �ঘরা। িঠক মাঝখানিটেত সাদাকােলা �চৗখুিপর ওপর বসােনা �প�ায় �পতেলর ঘট,�পতেলর ডাবসহ। ধােপ ধােপ িসঁিড় �বেয় উেঠ মূল

ঠাকুরদালান। বারা�ার �ধাের দাঁেড় বসােনা �িট নকল �কসাির। লাল এবং নীল রেঙর। �গ�ামূিত� �যখােন রাখা হয় তার মাথায় চাঁেদায়া

টাঙােনা,সাদার মেধ� লাল নীল হলুদ রেঙর সূেতা িদেয় অপ�প কা�কাজকরা,চারধাের �ঝালােনা ঝালর। �পতেলর িবশাল �দীপ রেয়েছ, িনত�

স��াদীপ �ালােনা হয়।

সং�হশালার �ভতরটা ঠাসা পুরেনা আমেলর িজিনসপে�। রঙেবরেঙর �বেলায়াির কাঁচ লাগােনা পালিক রেয়েছ, এেত কের নািক রািনরা

যাতায়াত করেতন। রাজবংেশর �লােকরা �বশ �শৗিখন িছেলন �বাঝা যায়,কার র �ািলেত অংশ িনেতন, িবজয়ীর �ারকস�ান সাজােনা রেয়েছ।

রাজবংেশর এক দ�িতর িববােহর সুবণ�জয়�ী উপলে� কিবেক ফরমােয়শ কের �লখােনা কিবতা দ�িতর ছিবসহ বাঁধােনা রেয়েছ, �দওয়ােল

টাঙােনা। বারা�ায় ওপর �থেক নীচ অবিধ ল�া রিঙন পট টাঙােনা, অেনকটা কালীঘােটর পেটর আদেল। তােত �ীকৃে�র লীলার িবিভ� ঘটনা

িচি�ত রেয়েছ। খাবার ঘরিট �বশ সু�রভােব সাজােনা। জমকােলা ভাির কােজর কােঠর �চয়ার �টিবল, �াইলাইট িদেয় পয�া� আেলার ব�ব�া,

ওপের �ঝালােনা পাখা�েলার গােয়ই চারেট কের �ছােটা �শেডর মেধ� আেলা �ঝালােনা রেয়েছ। ওপর �থেক ঝালর লাগােনা হােত টানা পাখাও

রেয়েছ, ছােদর এধার �থেক ওধার অবিধ।

এছাড়া রেয়েছ িবশাল ভাির কােঠর কােজর ছি� লাগােনা পাল�, �সাফা, �চয়ার �টিবল, পুরেনা আমেলর ��িসং �টবল। রেয়েছ �পাবাঁধােনা

গড়গড়া, আলনায় সূ� কােজর সব ভারীভারী শািড়, �কাট ও টুিপ রাখবার ��া�, �দয়ােল হােতআঁকা সু�র সব ছিব, কােঠর হিরেণর িশংওলা

মাথা, �ডাকরার মানুষ মেডল ��েম বাঁধােনা, কােঠর ভারী �ছােটা িস�ুক,সাজােনােগাছােনা কাছািরঘের রেয়েছ �চয়ার �টিবল �থেক পুরেনা

আমেলর ক�াশবা� অবিধ। চানঘের রাখা আেছ িবশাল বাথটব। রেয়েছ িচেনমািটর পুরেনা জেলর িফ�ার, িবিলিত �কা�ািনর নামেখাদাই করা।

রেয়েছ িবশাল দাবার �বাড�, তার ঘুঁিট�েলা সব ইয়া�েড়া এেককখানা হািত �ঘাড়া মানুষ। রেয়েছ নাচঘরও, �সখােন ফরাস পাতাও আেছ, �ধু

নাচ এখন �ৃিত।



মালদহ (�গৗড়) :-

বাংলার �াচীন রাজধানী �গৗড় ইিতহাসসমৃ� ব� �াপেত� ভরপুর। যাবার আেগ অেনেকই িন�ৎসািহত কেরিছেলন, �ধু িকছু ভাঙােচারা ইট, ঘুের

এেস আফেসাস ছাড়া িকছুই হেবনা ইত�ািদ, িক� ওই ভাঙা ইট�েলার মেধ� অতীেতর গ� খুঁজেতই �তা পািড় �দওয়া! 

মদনেমাহন মি�র :-

�থেমই যাওয়া �গল �গৗেড়র �িস� মদনেমাহন মি�ের। এখােনর �মলা খুব িবখ�াত, �মলার সময় �চুর জনসমাগম হয় �দশিবেদশ �থেক।

মদনেমাহেনর মি�র �বশ কা�কাজ করা,সামেন নাটমি�র,বাইের �ীৈচতেন�র িবশাল উ�া� মূিত� আর �াচীন কদমগাছ, নাম �কিলকদ�।

১৫১৫ �ী�াে� �চতন� এই �ােন অব�ান কেরিছেলন এবং এই গােছর ছায়ায় বেস ভ�েদর উপেদশ িবতরণ ও নামগান কেরিছেলন। �সই

�থেকই এই গাছিট িবেশষ হেয় উেঠেছ ভ�েদর �চােখ।

বেড়ােসানা মসিজদ (বার�য়াির) :- 

এরপেরর ��ব� বেড়ােসানা মসিজদ। িবশাল এলাকা িনেয় মসিজদিটর অব�ান। িনম�াণকাল ১৫২৬ ি��া�, সুলতান নসরত খাঁ-এর আমেল

িনিম�ত। এর আেরকিট নাম বােরা�য়াির যা �লাকমুেখ বারেদায়াির বেল �চিলত, কারণ এই মসিজদিটর �মাট বােরািট দরজা বা �য়ার িছল,

বত�মােন যিদও এগােরািট দরজাই পিরলি�ত হয়। মসিজদিটর চারধােরর বারা�ায় কা�কায�ময় িখলােনর উপি�িত, �ভতেরর িতন িখলােনর

ওপেরর গ�ুজিট এখন আর �নই। এই গ�ুজিটর �সানািল িচকণ কা�কােয�র জন�ই মসিজেদর নাম হেয়িছ বেড়ােসানা মসিজদ। এর উ�র িদেক

মিহলােদর জন� পৃথক একিট �েকা� িছল, দি�ণপূেব� মুয়াি�েনর আজান �দওয়ার �েকা�, �েটাই এখন �ংসাবেশষ। িতনিট �তারেণর মেধ�

একিটই �কবল অ�ত। বেড়াসেড়া �ংস�েপর মেধ� ইত�ত পেড় থাকা িখলান�িলর কা�কাজ �চাখ টানেব।

�সলািম দরওয়াজা :-

পরবত�ী ��ব� দািখল বা �সলািম দরওয়াজা। সুলতান বারবক শােহর আমেল এিট িনিম�ত, িনম�াণকাল ১৪২৫ ি��া�। এিট �গৗড় �েগ�র

উ�রিদেকর �ধান �েবশপথ িছল। এখান �থেক কামােনর �গালাবষ�ণ কের স�ান জানােনা হত বেল এর নাম �সলািম দরওয়াজা। এই

�াপত�িটেতও রেয়েছ থাম, �দওয়ােল ও িখলােন চমৎকার সব কা�কাজ।

িফেরাজ িমনার :-

এরপর িফেরাজ িমনার। এিটর িনম�াণকাল আনুমািনক ১৪৮৬ ি��া�,িনম�াতা সঈফ উি�ন িফেরাজ,হাবশী এই সুলতান িসংহাসেন আেরাহণ

কেরন সুলতান বারবক শাহেক হত�া কের। �ায় ছাি�শ িমটার উ�তা এই িমনােরর। �ভতের রেয়েছ �মাট িতয়া�রিট �সাপান। িমনােরর

অভ��ের অবশ� �েবশ িনেষধ। সামেন একিট পুকুর রেয়েছ।



কদম রসুল মসিজদ :-

পরবত�ী ��ব� কদম রসুল মসিজদ। এিটও সুলতান নসরত শােহর আমেল িনিম�ত। িনম�াণকাল ১৫৩১ ি��া�। নবী �মাহা�েদর পােয়র

িচ�সংবিলত একিট পাথর এই �ােন রি�ত িছল, এই কারেণই নামকরণ কদম রসুল মসিজদ। চতুে�াণ এক গ�ুজিবিশ� মসিজদিটর

প�াৎভােগ একিট �ছােটা কবর�ান রেয়েছ। মূল মসিজেদর �েবশ�ােরর পােশই একিট আরবী িলিপফলক, �সিট �খাদ মিদনা �থেক আনা

হেয়েছ বেল কিথত। �ভতের নািত�শ� চাতাল, মসিজদগৃেহর চারধােরর বারা�া �পিরেয় পদিচে�র পাথর রাখার ঘরিট। এখােনই রেয়েছ

�মাঘল স�াট অওর�েজেবর �সনাপিত িদ�ওয়ার খাঁ-এর পু� ফেত� খাঁ-এর সমািধ। কিথত আেছ, সুলতান সুজােক িবে�াহ করার পরামশ�

�দবার অপরােধ পীর শা� িনয়াম�উ�াহেক হত�া করার জন� স�াট ফেত� খাঁেক পাঠান, �গৗেড় �পৗঁেছ ফেত� খাঁ এই �ােনই র�বমন কের

মারা যান। সমািধগৃহিট উ�ল ছাদিবিশ� �শলীেত �তির।

িচকা /চামকান মসিজদ :-

এরপেরর গ�ব� অদূেরর িচকা বা চামকান মসিজদ,িনম�াণকাল ১৫৪০ ি��া�। এককােল এর িভতের ব� চামিচকার বাস থাকায় নাম হেয়েছ

িচকা মসিজদ। এক গ�ুিবিশ� এই গৃহিটেক মসিজদ বলা হেলও, কিথত আেছ এিট সুলতান �েসন শােহর আমেল কারাগার িহেসেব ব�ব�ত

হত। িহ�ু মি�র �থেক আনীত ব� কা�কাসংবিলত পাথর এিটর িনম�াণকােজ ব�ব�ত হয়। মূল গৃহিটর বাঁিদেক অদূেরই রেয়েছ এক

গ�ুজিবিশ� নািতবৃহৎ কারাগারগৃহিট। একিট িখলােন কাজকরা পাথেরর থাম রেয়েছ সামেনই, তােত ফুল পাতা, মানুেষর অবয়বসহ অসাধারণ

সূ� সব কা�কায� খিচত আেছ। গৃহিটেত পিরলি�ত হয় সু�র সব রিঙন িমনাকারী পাথেরর কা�কাজ, �গাল পাতলা �াচীন ইেটর ব�বহার,

থাম ও �দওয়ােলর নয়নেলাভন �সৗ�য�। িভতের �েবশ িনেষধ।



লুেকাচুির দরওয়াজা :-

অদূেরই রেয়েছ লুেকাচুির দরওয়াজা। িনম�াণকাল ১৬৫৫ ি��া�, িনম�াতা শা� সুজা। এিট �গৗড় �েগ�র পূব� িদেকর �ধান দরজা�েপ ব�ব�ত

হত। উপিরভাগ ব�ব�ত হ নহবতখানা িহেসেব। এছাড়া কিথত আেছ ি�তল,ব� �ছােটা �েকা� সংবিলত এই �ানিটেত নবাব তাঁর �বগমেদর

িনেয় লুেকাচুির �খলেতন।

�লাটন মসিজদ :-

পরবত�ী গ�ব� �লাটন মসিজদ। িনম�াণকাল ১৪৭৫ ি��া�,িনম�াতা শামসুি�ন ইউসুফ শা�। এই মসিজদেক িঘের অেনক কথাকািহিন �চিলত

বেল �শানা �গল। একগ�ুজিবিশ� মসিজদিটর িনম�াণৈশলী অসাধারণ। এর �দওয়াল, থাম, িখলান, �ভতেরর গ�ুজমধ�� িচকণ সব কা�কায�

এক কথায় অনন�। �দওয়ােলর বাইেরর �েকা��িলর সূ� ফুল পাতা লতার কা�কাজ, রিঙন িমনাকািরর পুরেনা সব পাতলা �গাল ইেটর কাজ,

থােমর অ�স�া পুেরাটাই নয়নািভরাম। বৃহ�িতবার ছাড়া বািক িদেন �ভতের �েবশ িনিষ�।

অজানা মিণমুে�া :-

সবেশেষ পিথপাে�� �িট মসিজদ �দখা হল যােদর নাম পিরচয় জানা �গল না। একিট মসিজেদর সামেনর �শ� চ�ের �িট কােলা পাথের

বাঁধােনা কবর রেয়েছ, �রিলংেঘরা। মূল মসিজদিটর ছাদ স�ূণ� ভাঙা, �মাট িতনিট গ�ুজ িছল �স আভাস ��, চারিট কা�কাজকরা থাম

দাঁিড়েয় আেছ। বাইেরর �দয়ােল সূ� ফুল পাতার কাজ রেয়েছ। িভতের মাঝাির আকােরর �দয়াল �েকা� রেয়েছ,এখেনা তার �সৗ�য� অটুট।

পােশই লােগায়া একিট �মৗচাক, �মৗমািছর অবাধ যাতায়াত িভতের। �িট মসিজেদর হালই �মাটামুিট একরকম।

গ�ার ঘাট :-

এছাড়া ইিতউিত ছিড়েয় গ�ার ঘাট রেয়েছ অেনক�েলা। সে��র মুেখ বাঁধােনা িসঁিড়েত িগেয় বসেল সূয�াে�র �মাহন রঙ �চাখ জুিড়েয় �দেব।

�একিট ঘােট �ঘারােনা িসঁিড় �বেয় ওপের �খালা চ�ের বেস নদীর �সৗ�য� �দখার ব�ব�াও রেয়েছ।

িবেশষ� :-

সং�েহ রাখা �যেত পাের মুিশ�দাবাদ িস�, খাগড়ার সুিবখ�াত কাঁসার বাসন। আর চাখেত ভুল করেল চলেবনা লালবােগর �িস� ছানাবড়া ও

�পা�দানাদছড়ােনা �ীরকদম। মুিশ�দাবােদ �ােমর মািটর গ�মাখা আলকাপ গােনর আসর বেস িবিভ� জায়গায়, মূলত িব�কম�া পুেজা �থেক

কািত�কপুেজা অবিধ। তেব �ােমর িদেক �গেল গান �েন আসা যােব সবসমেয়ই।

~ মুিশ�দাবােদর আরও ছিব ~ �গৗেড়র আরও ছিব ~

শীলা চ�বত�ীর জ� বাংলােদেশর খুলনায়। কলকাতা িব�িবদ�ালেয়র আইেনর �াতক। মহা�া গা�ী িব�িবদ�ানলয় �থেক

অপরাধ আইেন �াতেকা�র। �য়াগ এলাহাবাদ স�ীত একােডিম �থেক �পদী স�ীেত �াতক। �পশায় আইনজীবী।

ভালবাসার জায়গা গান, কিবতা, নাটক, �লখািলিখ। �বড়ােত ভালবােসন। দীঘ�িদন ধের �লখািলিখর যু� রেয়েছন। িবিভ�

প�পি�কায় �লখা �কািশত হয়।
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স�াহ-অে�র �মেণ বাংলার �পাড়ামািটর মি�র

অপূব� চে�াপাধ�ায়

সকাল সকাল �বর হওয়া �েয়াজন, তা না হেল অসুিবধায় পড়েত হেব। সূয�েদব যত মাথার উপের উঠেবন তত গরম বাড়েব। �সই অব�ায় �বিশ

দূর যাওয়া স�ব হেব না। আমােদর গ�ব� বাঁকুড়ার �সানামুখী। আর স�ব হেল ফাউ িহসােব হদল নারায়ণপুর। উে�শ� কেয়কিট �পাড়ামািটর

মি�র �দখা। 

�মাটর সাইেকল �যােগ বধ�মান �থেক রওনা হেয়িছলাম �সানামুখীর উে�েশ�। দােমাদর নেদর .সতু পার হেয় বধ�মােনর দি�েণ িকছুটা এেস

বাঁকুড়া �মাড় �থেক পি�ম িদেক িকছুটা �যেতই মালুম হল এযা�ায় আমােদর জন� কী চমক অেপ�া করেছ! সরকার বাহা�েরর কল�ােণ

�সানামুখীর রা�া সং�ােরর কাজ চেলেছ। রা�ার ছালচামড়া �তালা হেয়েছ। সুতরাং সারা পথিট নাচেত নাচেত, �দেহর ওপের কেয়ক িমিলিমটার

ধুেলার আ�রণ চািপেয়, ডবল সময় িনেয় �সানামুখী যখন �পৗঁছালাম তখন ধুেলায় স�া �নওয়াটাই ��য় মেন হল।

�াম বাংলায় িবেশষ কের পি�ম বাংলার দি�ণ অংেশর �জলা�িলেত অজ� ইেটর মি�র রেয়েছ। �স�িলর �বশ িকছু মি�র �টরােকাটা ফলক

�ারা অলংকৃত। এই �টরােকাটা ফলক�িল আটকােনা রেয়েছ মি�রগাে�। অলংকরেণর িবষয়ব�ও নানা ধরেণর। আমার আকষ�ণ এই

ফলক�িল। তাই অিত সংে�েপ এই িবষেয় �-চার কথা বেল িনই। 

�টরােকাটা ফলক�িলর িবষয়ব� �য নানা ধরেণর �স কথা পূেব�ই উে�খ কেরিছ। অিত সংে�েপ �স কথা জানাই-

• িহ�ু �দবেদবী - 

অলংকৃত সব মি�েরই �বশ িকছু ফলক রেয়েছ িহ�ুেদর �দবেদবীর। ফলক রেয়েছ নারায়ণ, �দবািদেদব মহােদব, মিহষাসুরমিদ�নী �দবী �গ�া,

সর�তী, ল�ী, কািত�ক, গেণশ, কালী, ��া, ইত�ািদ �দবেদবীগেণর। এেদর মেধ� িব�ু, িশব এবং মিহষাসুরমিদ�নী �দবী �গ�ার ফলক �দখেত

পাওয়া যায় সব�ািধক। অ� িকছু মি�ের রেয়েছ অ�পূণ�া, কমেল কািমনী বা �দবরাজ ইে�র ফলক। 

• �পৗরািণক কািহিন- 

িশ�ীরা ফলেক িচি�ত কেরেছন �বশ িকছু �পৗরািণক কািহিন, �যমন সমু�ম�ন, গ�ার মেত�� আগমন, পািরজাত বৃে�র দখল িনেয় ই� এবং

কৃে�র যু�, �ীকৃে�র িনকট ��ার পরাজয়�ীকার ইত�ািদ। এটা মেন রাখা �েয়াজন �পৗরািণক কািহিনর ফলক অ� িকছু মি�ের �দখেত

পাওয়া যায়। 

• রামায়ণ কািহিন- 

�কান না �কান রামায়ণ কািহিনর ফলক �ায় সব অলংকৃত মি�ের �দখা যায়। �য ফলকিট সব �চেয় �বিশ �দখেত পাওয়া যায় �সিট হল রাম -

দশানেনর যু�। অেনক মি�েরর �েবশ পেথর িখলােনর উপর বড় প�ােনেল লংকা যুে�র ফলকিট �ান �পেয়েছ। 

• মহাভারেতর গ� - 

�পাড়ামািটর মি�রগা� অলংকরেণ রামায়ণ কািহিনর ফলক �য পিরমােণ �দখা যায়, তুলনায় মহাভারেতর কািহিনর িচ�ণ �বশ অ�। এর কারণ

সিঠকভােব �বাঝা যায় না। সব িমিলেয় সাত-আট ধরেণর ফলেকর স�ান �মেল। এর মেধ� ভীে�র শরস�া এবং অজু�েনর ল��েভেদর ফলক

একািধক মি�ের রেয়েছ। 

• �ীকৃে�র জীবন কািহিন - 

রামায়েণর কািহিনর মত �ীকৃে�র জীবেনর ঘটনার িচ�ণ অিত জনি�য়। অলংকৃত সব মি�েরই �ীকৃে�র জীবনকািহিনর িবিভ� ফলক তাই

�দখেত পাওয়া যায়। 

• আথ�সামািজক িচ� - 

িবিভ� ধরেণর আথ�সামািজক িবষেয়র ফলক �ান �পেয়েছ মি�র অলংকরেণ। এই জাতীয় ফলক�িল �দখেত পাওয়া যায় মি�েরর এেকবাের

নীেচ �বসে�ট বা �বস ফলক �ের। সমাজিচে�র �য �য িবষয়�িল �বিশ �দখা যায় �স�িল হল - ক) রাজপু�ষ বা জিমদারেদর িশকার যা�া,

খ) রাজপু�ষ বা ধনীব�ি�র �শাভাযা�া সহকাের এক �ান �থেক অন� �ােন গমন, গ) যানবাহন (পালিক, �নৗকা ইত�ািদ), ঘ) িবেদশী/

ইউেরাপীয়েদর ফলক, ঙ) বাবুেদর অবসর যাপন, চ) স�ীত চ��া এবং বাদ�য�, ছ) �সাধনরতা নারী, জ) সাধু, ঝ) িমথুন ইত�ািদ। 

• মা�িলক িচ� - �ায় সব �পাড়ামািটর মি�ের িকছু না িকছু ধরেণর মা�িলক িচে�র ফলক �দখেত পাওয়া যায়। ব� মি�েরর �েবশ পেথর

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনার  ছিব-�লখা  পাঠােনার আম�ণ  রইল =
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উপের পে�র ফলক রেয়েছ। িহ�ু �দবেদবীেদর অেনেকই ��ুিটত পে�র উপর বেস রেয়েছন। তাঁেদর কােরা কােরা হােত রেয়েছ প�।

সহ�দল প�েক সাধনার �শষ �সাপান বা সহ�ােরর �তীক বেল মেন করা হয়। 

• ন�া, ফুল, লতাপাতা, �াণী, ইত�ািদ - 

লতাপাতা, ফুল, �াণী বা ন�ার ফলক অ�িব�র সব মি�েরই রেয়েছ। 

মি�েরর এক একিট জায়গায় �য জাতীয় (িবষয়) ফলক লাগােনা হয় �স�িলর �েত�কিটর িনজ� চির� রেয়েছ। ভােলাভােব ল�� করেল �বাঝা

যােব এক একিট �ােনর ফলেকর মােপর তফাৎ রেয়েছ। মি�র �েবশ পেথর িখলােনর উপেরর প�ােনেল �য ধরেণর ফলক ব�বহার করা হয়

তার সে� মি�েরর সব�িনে�র ফলক�িল (�বস ��েটর) বা কািণ�েসর িঠক নীেচর �েরর ফলেকর মাপ বা চির� আলাদা। একিট মি�েরর �য সব

�ােন �টরােকাটা ফলক লাগােনা হয় �স�িল হল - ক) �েবশ পথ, খ) �েবশ পেথর িখলােনর উপেরর প�ােনল, গ) কািণ�েসর নীেচর �র, ঘ)

মি�েরর ওপর িদেক �ই �কাণ, ঙ) পােশর �দওয়াল, চ) �� এবং ছ) সব� িনে�র �বসে�ট �িলেত।

�ায় িব�� অব�ায় �সানামুখী �পৗঁেছ ওখােনর বাজার পাড়ায় প�িবংশিতর� �ীধর মি�েরর স�ান িমলল। মি�েরর সামেন হািজর হেয়

বুঝলাম মি�রিটর চারিদকই সু�র সু�র ফলেকর সাহােয� অলংকৃত। তেব মি�েরর �িট িদক আমরা �দখেত পাব। একিদেক �াচীর �তালা

হেয়েছ সুতরাং �সইিদেক যাওয়া স�ব নয়। আর িপছেনর িদেক রেয়েছ একিট বাগান। �সিটর �গট তালাব�।

গভ�গৃেহ �েবশপেথর িখলােনর উপের একিট বড় প�ােনেলর িদেক �চাখ পড়েত দৃি� �সখােনই আটেক �গল - িশবঠাকুর িহমালয়নি�নী

পাব�তীেক িবেয় করেত এেসেছন। সে� সে� মেন পেড় �গল অপর �িট মি�েরর একই জাতীয় ফলেকর কথা। একিট মি�র কােটায়ার কােছ

দাঁইহােটর বাগিটকরায়। আর অপরিট বীরভূেমর ম�ারপুেরর কােছ গণপুর �ােম। এই �িট মি�েরর ফলেক একই জাতীয় িবষয় িচি�ত করা

হেয়েছ - িশবঠাকুর িবেয় করেত চেলেছন। 

গণপুর �ােমর মাঝখােন কালীমি�র চ�ের �য মি�র�� রেয়েছ, �সই মি�র�িলর একিট িশবমি�ের পাশাপািশ �িট ফলেকর একিটেত,

িশেবর অনুচর এবং স�ী বাঁ হােত ি�শূল এবং ডান হােত আেলা ধের �ভুেক পথ �দিখেয় িনেয় যাে�ন। িশব-অনুচেরর মুখিট প�র ন�ায়। মাথায়

মুকুট। বাঙািল কিবেদর ক�নায় িশেবর সহযা�ীরা সব ভূেতর দল।

সুধীরচ� সরকার সংকিলত �পৗরািণক অিভধােন িশেবর ি�য় অনুচর ভৃ�ী িবষেয় িলেখেছন, ভৃ�ী একবার িশবানীর িবরাগভাজন হেয় বানর-মুখ

�া� হেয়িছেলন। িশেবর অপর অনুচর ন�ী। ইিন বামন, করালদশ�ন, �ু�বা� এবং মহাবল। গণপুর �ােমর মি�ের িশেবর অনুচেরর ফলকিটেত

অনুচেরর মুখিট িশ�ীর দৃি�েত বানেরর ন�ায়। তাই এই ফলকিট ভৃ�ীর হওয়ার স�াবনা �বিশ।

পােশর ফলকিটেত জটাধারী িশবঠাকুর বৃষপৃে� বেস আনে� নৃত� করেত করেত চেলেছন। িশবঠাকুেরর বাহনিটও �বশ সাজেগাজ কেরেছন।

উিনও ল�াজ তুেল ছুেট চেলেছন �দবািদেদবেক িনেয়।

এবার চেল আিস �সানামুখীর �ীধর মি�েরর ফলকিটেত। িশবঠাকুর হািজর হেয়েছন িহমালয়-গৃেহ িববােহর উে�েশ�। ওনার সে� বরযা�ী

িহসােব এেসেছন ��া, িব�ু, নারদসহ আরও �কউ �কউ। িশব ঠাকুেরর পােশ কন�ােক আনা হেয়েছ িপঁিড়েত বিসেয়। �জন ব�ি� িপঁিড়িট ধের

রেয়েছ। মািটেত বেস রেয়েছন পুেরািহত।

িশব ঠাকুর সাজেগাজ কেরেছন, তেব িতিন ন�। আর ন� হবু জামাইেক �দেখ কন�ার মাতা �মনকা হােতর তালুর সাহােয� মুখ �ঢেকেছন ল�ায়।

িশব ঠাকুেরর এমন দশা কেরেছন �য়ং নারায়ণ। িতিন র�রিসকতা করেত িপছপা হনিন। গ�ড়েক �লিলেয় িদেয়েছন। আর গ�ড়েক �দেখ

িবষধেররা ভেয় পািলেয়েছ। খেস পেড়েছ িশব-�দেহর বসন বাঘছাল। িশবঠাকুর িনরাবরণ হেয়েছন। ভারতচ� সু�রভােব এই ঘটনািট বণ�না

কেরেছন -

গ�ড় ��ার িদয়া উ�িরলা িগয়া।

মাথা �ঁেজ যত সাপ যায় পলাইয়া।।

বাঘছাল খিসল উল� হইল হর।

এেয়াগণ বেল ওমা এ �কমন বর।।



দি�ণবে�র �াম�িলেত শত শত ইেটর �তির মি�ের এমন সব অনন�সাধারণ ফলক রেয়েছ। �খেদর িবষয় এই �য নাম-না-জানা বাঙািল

িশ�ীেদর এই সব অসাধারণ িশ�কীিত� �দখেত আমরা ভুেল যাই। বাঙািলরা কখনও কখনও এসব মি�ের �দবদশ�েন যান, িক� মি�রগাে�র

সু�র সু�র ফলক�িল তাঁরা �দেখন না। অথচ কী �নই এই সব ফলক�িলেত - �দবেদবী, রামায়ণ, মহাভারত, �ীকৃে�র জীবন কািহিন,

�পৗরািণক কািহিন, সামািজক জীবন আেরা কত কী! এই সব ফলক�িল �দখােল �য �কান িশ�ই রামায়ণ, মহাভারত, �ীকৃে�র জীবনকািহিন

িশেখ যােব। তােক আর বই পড়ােনার দরকার হেব না।

স�াহ-অে�র �মেণ অিত সহেজই বাংলার �পাড়ামািটর মি�রদশ�ন �ান �পেত পাের। �ােমর কম�হীন যুবেকরা একটু সেচ� হেয় মি�র িবষেয়

�ান লাভ কের �মণাথ�ীেদর সাহায� করেত পােরন। ফেল সৃি� হেত পাের �হিরেটজ টু�িরজম। �সই সে� কম�সং�ান। �ােমর সাধারণ মানুষ

গাইড িহসােব কাজ করেত পােরন, �মণাথ�ীেদর জন� �তির হেত পাের খাবােরর �দাকান। এেত �ই পে�রই সুিবধা হেব। 

�শেষ এক ডজন জায়গার (এবং মি�েরর নাম) একিট তািলকা �দওয়া হল। এই �ান�িলেত রেয়েছ এক বা একািধক অিত সু�র মি�র। এই

মি�র�িল �দেখ �য �কউ স��ার মেধ� কলকাতা িফের আসেত পারেবন। এ�িলর মেধ� একমা� বড় নগর (মুিশ�দাবাদ) িকছুটা দূেরর। এই

তািলকায় িব�ুপুরেক রাখা হয়িন। কারণ িব�ুপুেরর নাম সকেলর জানা। 

১) একর� অন�বাসুেদব মি�র, বাঁশেবিড়য়া 

��েন হাওড়া �থেক ব�াে�ল। ওখান �থেক বােস বাঁশেবিড়য়া। 

২) একর� �ীরামচ� মি�র, �ি�পাড়া 

��েন হাওড়া/ ব�াে�ল �থেক �ি�পাড়া। ��শন �থেক অেটা বা �টােটায় িক�া ির�ায় মি�র। 

৩) কালনার মি�ররািজ 

��েন হাওড়া/ ব�াে�ল �থেক কালনা। ��শন �থেক অেটা বা �টােটায় িক�া ির�ায় ১০৮ িশব মি�র। ১০৮ িশব মি�েরর উে�ািদেকর চ�ের

অেনক�িল মি�র রেয়েছ। এছাড়া আরও িকছু মি�র রেয়েছ সামান� িকছু দূের। কালনার মাখা সে�শ িবখ�াত।

৪) আটচালা িশব মি�র, বাগিটকরা, দাঁইহাট, বধ�মান পূব�

কােটায়া �লাক�াল ��েন হাওড়া/ ব�াে�ল �থেক দাঁইহাট। ��শন �থেক অেটা বা ির�ায় বাগিটকরা। 

৫) ল�ীজনাদ�ন মি�র, �দবীপুর, বধ�মান পূব�

হাওড়া-বধ�মান �মন লাইেন বধ�মান �লাক�াল ধের �দবীপুর। ��শন �থেক অেটা বা ির�ায় �দবীপুর �ােম। 

৬) �বদ�পুেরর মি�র রািজ, বধ�মান পূব�

হাওড়া-বধ�মান �মন লাইেন বধ�মান �লাক�াল ধের �বঁিচ ��শন। ��শন �থেক কালনাগামী বােস আধঘ�ায় �বদ�পুর। �বদ�পুেরর �দউল মি�রিট

অিত �াচীন। �হঁেট মি�র �িল �দখেত হেব। �বদ�পুেরর মাখা সে�শ িবখ�াত। 

৭) �ীবািট �ােমর মি�র�িল, বধ�মান পূব�

কােটায়া �লাক�াল ��েন হাওড়া/ ব�াে�ল �থেক কােটায়া। কােটায়া �থেক মালডা�াগামী বােস িসি� �মাড়। িসি� �মাড় �থেক অেটা বা ির�ায়।

এখােন িতনিট মি�র রেয়েছ। 

৮) বড় নগেরর মি�র রািজ, মুিশ�দাবাদ 

নােটােরর রানী ভবানী কতৃ�ক �িতি�ত িশবমি�র�িল �দখেত হেল ��েন আিজমগ�। �সখান �থেক অেটা। 

৯) �ীধর মি�র, �সানামুখী, বাঁকুড়া 

বধ�মান অথবা �গ�াপুর �থেক বােস �সানামুখী �পৗঁেছ। বাজার পাড়ায় �ীধর মি�র �দখা। 

১০) �সানােতাড় পাড়ার পিরত�� মি�র, িসউিড়, বীরভূম

হাওড়া বা বধ�মান �থেক ��েন িসউিড় অথবা �বালপুর �থেক বােস িসউিড়। �সানােতাড় পাড়ার পিরত�� মি�রিট আিক�ওলিজ িবভাগ কতৃ�ক

অিধগৃহীত। 

১১) গনপুেরর মি�র�িল, বীরভূম 

হাওড়া বা বধ�মান �থেক রামপুরহাটগামী ��েন ম�ারপুর। ম�ারপুর ��শন �থেক সামান� একটু �হঁেট ম�ারপুর-িসউিড় ��ট হাইওেয়র �মাড়

�থেক বােস গণপুর। এখােন অেনক�িল মি�র রেয়েছ। 

১২) রাউতারা �ােমর মি�র�িল, হাওড়া

কলকাতার এস��ােনড �থেক রাউতারার সরাসির বাস �মেল।

�াণীিবদ�ার অধ�াপক অপূব� চে�াপাধ�ােয়র �নশা �বড়ােনা আর ছিব �তালা। বাংলার �ােম-গে� ছিড়েয় থাকা �চােখর

আড়ােল চেল যাওয়া �টরােকাটার মি�রিশ�েক ক�ােমরার দৃি�েত পুন��ার করাই তাঁর ভােলালাগা। পাশাপািশ চেল

িবিভ� প�পি�কায় �মণ ও অন�ান� �লখা।

 

 



 

 

সাভােরর জাতীয় শহীদ-� ৃিত �সৗধ

অতীন চ�বত�ী

"এক সাগর রে�র িবিনমেয়

বাংলার �াধীনতা

আনল যাঁরা

আমরা �তামােদর ভুলেবা না"

সাভাের শহীদেদর �ৃিতর উে�েশ� উ�ল অ�ের �লখা ওই চারিট পংি� �েবশ�ার িদেয় এিগেয় �যেতই নজের এল। ঢাকা �থেক ৩২ িকিম

উ�র-পি�েম সাভার। ১৯৭১ ি��াে� হওয়া বাংলা �দেশর �াধীনতা যুে�র তথা মুি�যুে�র বীর শহীদেদর আ�ত�াগ �রণ কের িবশাল এই

জাতীয় �ৃিত �সৗধ (National Martyrs' Memorial) �াধীন বাংলােদশ সরকার গেড় তুেলেছ এই সাভােরর বুেক। মুি�যু� ..

হেয়িছল ২৬ মাচ� ১৯৭১ ি��াে�। ১৬ িডেস�ের বাঙলােদশীরা িবজয় পতাকা �দেশর মািটর বুেক ওড়ােত স�ম হেয়িছল। বাংলােদেশর সরকার

বা জনসাধারণ �ভােল িন �সইসব মুি�েযা�ােদর জীবন উৎসেগ�র কথা। তাইেতা �াধীন বাংলােদেশর জনগণ এই সাভােরর শহীদ �ৃিত �সৗধেক

�হণ কেরেছ আধুিনক কােলর একিট তীথ�ভূিম �েপ।

কােদর িসি�কী এবং অন�েদর �নতৃে� মুি�েযা�ারা যখন এিগেয় চেলিছেলন রাজধানী ঢাকার উে�েশ� তখন এই সাভার িছল �শষ বাধা।

তারপর সব �শষ, পরািজত হয় পািক�ানী �সনাবািহনী। তেব যু� �শষ হওয়ার কেয়ক িদন আেগ পািক�ানী �সনাবািহনী ও মুি�েযা�ােদর মেধ�

সরাসির সংঘেষ� িনহত হয় িকেশার �গালাম দ�গীর। সাভােরর �স�াল ক�াটল ি�িডং অ�া� �ডয়াির ফাম�-এর �ধান �গেটর কােছ তােক সমািধ�

করা হয়। বাংলােদশ �সনাবািহনী তাঁর স�ােন একিট �ৃিত��ও িনম�াণ কেরন �সখােন।

সাভার নামিটর উৎপি��ল হল স�ম-অ�ম শতা�ীর বংশাবতী(বত�মােন বংশী নােম পিরিচত) নদীর পূব�তীের অবি�ত �াচীনতম সেব��র

(("সবিকছুর পালনকত�া") নগরী বা �সা�র। যা িছল �াচীন স�ঘ রােজ�র (Sambagh Kingdom) রাজােদর রাজধানী। �পৗরািণক

কািহিনর পাশাপািশ ��তাি�ক আিব�ার�িলও জািনেয় �দয় স�ম শতা�ীর �থমােধ� পাল রাজবংেশর হিরশচ� নােম একজন �ব�ব রাজার রাঢ

অ�ল �থেক এইখােন আগমেনর কথা। তেব হিরশচে�র রাজে�র �পৗরািণক কািহনী স�েক� ঐিতহািসকেদর মেধ� িকছু িবতক� রেয়েছ। এই

িবতেক�র কারণ একই নােম স�ান পাওয়া যায় - �সইসময়কার �পৗরািণক সূয�বংেশর রাজা হিরশচ� আবার িব�মপুেরর রাজা হিরশচে�র।

তেব �য �কান ��ে�রই �হান না �কন �সই রাজা হির��, �ানীয় িকংবদ�ী অনুসাের �বান রােজ�রীর পু� দােমাদর �ারা িসংহাসেনর

উ�রািধকারী হেয়িছেলন িতিন। তেব এ ব�াপাের সবাই এক মত �য এই সাভাের �কান এক সময় জৈনক হির�� নােম একজন রাজা িছেলন,

আর নগরীর নাম তখন িছল সেব��র বা �সা�র।

ঢাকা শহেরর �দিনক �ডি�িন অিফেসর কাছ �থেক আমােদর সাভােরর যা�া �� হেয়িছল। এই অিফেসর কােছই আমােদর �হােটল। এই যা�ার

আেগর িদন ওই অিফেস �য অভ�থ�না �পেয়িছ তা আমার জীবেনর এক �রণীয় অধ�ায় হেয় আজও রেয়েছ। সাভােরর সু�র এই �ৃিত ��িটর

কথা ওঁেদর কাছ �থেকই �থম জানেত পাির। এিট �সয়দ মইনুল �হােসেনর িডজাইন এবং কনসাড� �প �ারা িনিম�ত হেয়িছল। �ৃিতেসৗেধর

পিরক�না ১৯৭৬ সােল �� হয়। �থেম উপযু� একিট জায়গা িনব�াচন, তারপের রা�া ও ভূিম উ�য়ন কাজ �� হয়। এত বড় ��ােজে�র ভার

যাঁর হােত তুেল �দওয়া হেব তাঁেক খুঁেজ পাওয়া �বশ এক কিঠন কাজ। চাই সু�র এক আকষ�ণীয় নকশা। অবেশেষ ১৯৭৮ সােলর জুন মােস

�দশব�াপী অনুি�ত হয় এক নকশা �িতেযািগতা। �মাট সাতা�িট জমা �দওয়া নকশা �থেক মূল�ায়ন িহসােব �শেষ �সয়দ মইনুল �হােসেনর

নকশা িনব�াচন করা হয়। সাতিট সমি�বা� ি�ভুজ আকৃিতর �দওয়াল বা ি�জম�িলর আকাের গিঠত এক আকষ�ণীয় �ৃিত �সৗধ �সই নকশায়

তুেল ধরা হেয়িছল। গঠেনর সেব�া� িশখর একশ প�াশ ফুট উ�তায় �পৗঁছায়। এই িপরািমড আইকনিট ( pyramidal icon) �ধুমা�

ভা�েয�র কাঠােমার �পই ধারণ কের িন, বরং, পুেরা কমে��টা িডজাইন করা হেয়িছল সামি�ক দৃশ�াবলীর এক জ�ািমিতক িবন�াসেক লে��

�রেখ। এরই সে� সংল�, সবুজ এলাকা, কৃি�ম �দ, সুপিরকি�ত কংি�ট গিঠত সুসি�ত পথ ইত�ািদ িমেল পিরপূণ� হেয়েছ একিট উ�ল

�ৃিত��। �দওয়ােলর এই সাতিট সমি�বা� ি�ভুজাকৃিত ��ন�েলার (isosceles triangular planes) �িতিট হে� বাংলােদেশর

ইিতহােস উে�খেযাগ� সাতিট অধ�ােয়র �পক, �যমন ১৯৫২ সােলর ভাষা আে�ালন, ১৯৫৪ সােলর ইউনাইেটড �ে�র িনব�াচন, ১৯৫৬

সােলর সংিবধান আে�ালন, ১৯৬২ সােলর িশ�া আে�ালন, ১৯৬৬ সােলর ৬-িবষেয়র আে�ালন (6-point Movement), ১৯৬৯

সােলর গণ িবে�াহ, এবং অবেশেষ ১৯৭১ সােলর মুি�যুে�র �রণীয় ঘটনা যার মাধ�েম বাংলােদেশর জনগণ পািক�ােনর বব�েরািচত

অত�াচােরর হাত �থেক মুি� পায়।

১৯৭৪ �থেক ১৯৮২ সােলর মাঝামািঝ সমেয় ি�তীয় ধােপ গণকবর, �হিলপ�াড, পািক�ং ��স এবং পােয় চলার পথ িনম�াণ করা হয়। ১৯৮২

সােল তৃতীয় পয�ায়িটেত �ধান �ৃিত��, সবুজে��, কৃি�ম �দ এবং অন�ান� সুিবধা�েলা স�� করা হয়। কমে�ে�র এই সব িনম�াণ কাজ

স�ূণ� হবার পর ১৯৮২ সােলর ১৬ িডেস�র এই �ৃিত �সৗধিটর পিরপূণ��েপ উে�াধন করা হয়।

লা আ�জ �াল �মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আম�ণ  রইল =

http://amaderchhuti.com/


�দিনক �ডি�িন অিফেসর কেয়কজন গণ�মান� সুজনেদর কাছ �থেক সাভার স�েক� িকছু জানার পর আর �দির না কের পেরর িদন খুব সকােলই

আমরা �বিরেয় পেরিছলাম সাভােরর উে�েশ�। পয�টকেদর সুিবধার জন� এখােন আসার অেনক সুব�ব�ার িদেক নজর িদেয়েছ বাংলােদশ

সরকার। �াইেভট গািড় ছাড়াও ভােলা বাস�েলার চলােফরা রেয়েছ এই �েট। রা�াও �মাটামুিট। এক কথায় সব িমিলেয় এই পথ চলায় �াি�

থাকেলও শাি� আেছ। অ� পথ। ঘ�াখােনেকর মেধ�ই �পৗঁেছ �গলাম। সকাল সকাল আসার সুিবধা হল িভড়টা তখনও অেতাটা হেয় উঠেত

পাের িন। তেব �েনিছ িবেকল-স��ায় দশ�কেদর আগমন অেনক �বিশ। উ�েরর �ধান �েবশ�ার িদেয় �ভতের �েবশ কেরই মনটা িনেজর

�থেকই ভারা�া� হেয় উঠল। বাঙািলেদর আ�শাসেনর অিধকােরর জন� জীবন উৎসগ�, �দেশর �াধীনতাযুে�র �যা�ােদর বীর� ও আ�ত�ােগর

�ৃিতবহনকারী এই �সৗধ। �সয়দ মইনুল �হােসেনর এই সু�র �ৃিত�� �াপেত�র আড়ােল লুিকেয় রেয়েছ শত শত বাঙািল শহীদেদর র�ঝরার

ইিতহাস। এখােন এেস পরবত�ীযুেগর বাংলার মানুষ এঁেদর আ�বিলদােনর কথা �রণ করেব, জানােব তােদর �ােণর ��া।

�ৃিতেসৗধ কমে�ে�র অভ��ের পাক�িট বড় এবং সুসংগিঠত। রেয়েছ িলিলফুেল ভরা জলাশয়। কেতা জানা-অজানা শহীদেদর আ�ত�ােগর কথা

জিড়েয় রেয়েছ বাংলােদেশর আকােশ-বাতােস। তাঁেদর আ�বিলদােনর রে� রাঙােনা পথ ধেরই এেসেছ আজেকর এই �াধীন বাংলােদশ।

তাঁেদর �ৃিত �রণ কেরই �তির হেয়েছ জাতীয় �ৃিতেসৗধ । নাম জানা-অজানা সব শহীদেদর আ�ত�ােগর স�ান এখােন �দওয়া হেয়েছ। দশিট

সু�র গণকবর িনম�াণ করা হেয়েছ, তােত �লখা রেয়েছ ''অ�াতনামা শহীদেদর কবর''।

ভা�য� �াপেনর িভি�ফলেকর ��াটফম�িট �ৃিত�ে�র সামেনই �াপন করা হেয়েছ। রেয়েছ জলাধােরর একিট পুল। �ধান কমে�ে�র জন�

�মাটামুিট চুরািশ একর জিমর �েয়াজন িছল িক� সরকার �ায় একশ দশ একর জিম অিধ�হণ কের ভা�য� িশে�র পাশাপািশ �াকৃিতক

�শাভােত পুেরা কমে��িটেক সু�র একিট �প িদেয় সাজােত সহেযািগতা কেরিছেলন।



�ধান কমে�ে�র িদেক এিগেয় যাবার পেথই আলাপ হেয়িছল এক িশি�ত পিরবােরর সে�। চ��ােমর বাংলা উ�ারেণ ওঁরা কথা বলিছেলন,

আমােদর পে� বুঝেত পারা মুি�ল। ভ�মিহলা �েফসর আর �ামী একজন আিক�েটকচার ইি�নীয়র। এর আেগ কেয়কবার এখােন এেসেছন।

ওঁেদর সে�ই এখানকার আঁকা-বাঁকা পথ িদেয় এিগেয় চেলিছ। চলার পেথই উিন আমােদর জািনেয়িছেলন- "This winding passage
also allows the visitor to see the monument from multiple perspectives, experiencing its
dramatically differing configurations depending on the viewing location. To many, the visual
magic of the National Martyrs' Monument lies in its optical illusion, perhaps a picaresque cubist
twist to what "nation" means.."। জাতীয় �ৃিত�ে�র চরমপ�ী পথিট (tortuous path) �-শাসেনর জািতগত কিঠন পথ,

পাশাপািশ এিগেয় থাকা চ�ােলি�ং যা�ার �তীক িহসােব �তীয়মান হয়।

এই অপিটক�াল িব�েমর অংশিট �ৃিত�ে�র পিরক�না �থেক উ�ূত। সামেনর িদক �থেক �দেখ এিট একিট কাঠােমা বেল মেন হে�, আসেল

তা নয়। �ৃিত�� পিরক�না সাতিট �াধীন �ায়ী কংি�ট ��েটর ব�ব�ার উপর। �িতিট একিট সমি�বা� ি�ভুজ, িক� উ�তা এবং �বস িবিভ�

মা�ার সে� �তির করা হেয়েছ। ��ট ন�ই িড�ী �কােণ �রেখ মাঝখােন ভাঁজ করা হয়। সব�ািধক ��ট একশ প�াশ ফুট সব�িন� �বস কুিড় ফুট,

এবং সব�িন� ��ট হে� দীঘ�তম একশ িতিরশ ফুট। আবার জাতীয় �ৃিত�� গঠেন সংখ�াসূচক ভূিমকা ���পূণ� এক অথ� পালন কের।

Athenian Parthenon এর িহসােব এই ধরেনর আিধপত� কাঠােমা�িলর সংগঠন নীিত�িল �রণ কের, যা সংখ�ায় আদশ� �াপত�

�সৗ�য� এবং অনুপােতর দাশ�িনক িভি� িহসােব �দখা যায়। জাতীয় �ৃিত�ে�র ম�ািজক িফগার সাত, যা ১৯৫২ �থেক ১৬ই িডেস�র, ১৯৭১

সাল পয�� বাঙািল জািতর জাতীয়তাবাদী সং�ােমর সময়সীমার মেধ� সীমাব� আে�ালেনর সংখ�া। উদাহরণ��প ১৯৫২ সােল ভাষা



আে�ালন ৫+২=৭ িছল;, ১৬ িডেস�র ১৯৭১ সােল �াধীনতার িদেন ১+৬=৭ িছল; এবং মুি�যুে�র জন� �াণ উৎসগ� করার জন� ৭ জনেক

বীরে�� যুে�র নায়ক িহসােব বাংলােদশ সরকার স�ািনত কেরিছেলন। এই সব �রণ �রেখই সাতিট সমি�বা� ি�ভুজাকৃিত ��ন িদেয়ই গিঠত

হেয়েছ এই �ৃিত �সৗধ। �ৃিত�ে�র অভ��ের পাক�িট বড় এবং সুসংগিঠত। এই রকম এক অতুলনীয় উ�তমােনর �াপত�িশে�র ��া �সয়দ

মইনুল �হােসনেক এইজন� ১৯৮৮ সােল �দেশর সেব�া� নাগিরক স�ান 'একুেশ পদক' িদেয় স�ািনত করা হেয়িছল।

বাঙািলেদর আ�শাসেনর অিধকার িফিরেয় আনেত যারা জীবন উৎসগ� কেরিছেলন, �িত বছর িডেস�র মােস �সইসব জাতীয় শহীদেদর �ৃিতর

জাতীয়তা উদযাপন উপলে� জািতর �যৗথ অনু�ান�িলর �ক��ল হল এই �ৃিত �সৗধ।

''মুি�র ��দপেট ওেদর কািহনী আজ ঢাকা,

আগ�ক ইিতহােস ওরা আজ �থম অধ�ায়...''

''ওেদর পতাকা ওেড় �ােম- নগের-ব�ের,

মুি�র সং�াম �সের ওরা �ফের ��ময় ঘের।।''

শা� পিরেবেশ সংল� পােক�র লালরা�ার ওপর িদেয় �বশ িকছুটা সময় এিগেয় �গলাম সামেনর িদেক। �রােদর তী�তা থাকেলও গােছর ছায়ার

�ভতর িদেয় হাঁটেত �কান অসুিবধা হি�ল না। ডানপাশ িদেয় একটা হা�া জলে�াত বেয় চেলেছ। সময় কাটাবার সু�র পিরেবশ।



এিট �তির করেত �েয়াজন িছল �চুর পিরমাণ অেথ�র। অন�েদর সে� তখন এিগেয় এেসিছল ঢাকা িব�িবদ�ালয়ও। িব�িবদ�ালেয়র তখনকার

িদেনর ভাইস চ�াে�লর �দখেত এেস জানেত পােরন �য এিট িনম�ােণর জন� অজ� টাকা খরচ হেব, তখন িতিন কাজিট এিগেয় িনেয় যাওয়ার

জন� সবাইেক অনুেরাধ কেরন। অথ�সং�েহর ব�াপাের �সইসময় দ� ঢাকা ইউিনভািস�িট �ুেড� ইউিনয়ন (DUCSU)এর �েচ�া একটা বড়

ভূিমকা িছল। িতনিট �ফেজর এই কাজ, তার ওপর গণকবর, �হিলপ�াড, পািক�ং ��স এবং পােয় চলার পথ, ইত�ািদ িনম�ােণর জন� সব িমিলেয়

�শেষ আেরা অেনক �বিশ অেথ�র �েয়াজন হেয়িছল। এেক এেক সব কাজই ভােলাভােব স�ূণ� হেয়িছল। এরপর ১৯৭৯ সােলর ১৬ িডেস�র

DUCSU-এর আেয়ািজত এক অনু�ােন এিটর �থম পয�ােয়র উে�াধন হেয়িছল। এই অনু�ােন বােরা জন মুি�েযা�া বীরেক �ইল �চয়াের

বিসেয় উে�াধন করাবার জন� আনা হেয়িছল। এই ভােবই বাংলােদেশর জনগণ বীর মুি�েযৗ�ােদর িচরকাল স�ান িদেয় এেসেছ।

িফের আসার আেগ �শষবােরর মেতা শহীদ-�ৃিত �সৗেধর িদেক তািকেয় �সইসব মুি�বীেরর �িত কিব সুকা� ভ�াচােয�র ভাষায় জানালাম -

"হাজার �সলাম তাই নাও আজ, �শষযুে�র সাথী..."

অিবভ� ভারেতর রাজশাহী �জলার নওগাঁেত জ� অতীন চ�বত�ীর। সরকাির �পশা এবং �মেণর �নশার টােন ঘুেরেছন

ভারতবেষ�র নানা অ�েল। দীঘ�িদন যাবৎ িবিভ� প�-পি�কায় িনয়িমতভােব গ� ও �মণকািহিন িলখেছন। সািহত�ে�ে�

�পেয়েছন একািধক পুর�ারও।
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একিট চাদরাবৃত অিভ�তা

অিভেষক মািরক

~ চাদর ��েকর আরও ছিব ~

সেব রাত আটটা বােজ। অিফসবাস তখন িনউটাউন এলাকার ঝকঝেক িপেচর রা�া িদেয় রীিতমেতা উেড় চেলেছ। বাহাির রিঙন আেলায় �চাখ

ঝলেস যায়। উড়� বাস িসিট �স�ার টু-এর সামেন এেস �� হেয় �গল। �মে�া �রেলর কাজ চলেছ। সারা রা�া জুেড় িপলিপল করেছ গািড়।

শ�ূকগিতেত চলা ছাড়া গিত �নই। ঝাঁ চকচেক িসিট �স�ার আস� �জাত�িদবেসর আেলােক �সেজ উেঠেছ। �চুর �লােকর সমাগম। �লাভনীয়

খাবােরর স�ার, জামাকাপেড়র আকষ�ণীয় িবপিণ। তথাকিথত উ�মােনর জীবনযা�ার িনদশ�ন। 

িপছেনর িসট �থেক জৈনক সহযা�ী (সহকম�ীও বেট) সারারােজ�র িবরি� উজাড় কের বলেলন, "আর পারা যায়না! �িতিদন �সই একই গ�!

অিফস �থেক বািড় �যেত �যেতই �ঘ�া কাবার। �কাথাও রা�া খুঁেড় রাখেছ, �কাথাও িমিনেট িমিনেট আটেক িদে�! ��ািফক িসে�ম পুেরা

ওয়াথ�েলস! িদেন িদেন শহরটা �যন নরক হেয় যাে�!" 

একমাস আেগ হেলও হয়ত �যাগােযাগব�ব�ার �িত �ু� সহযা�ীর এই িবেষা�াের আিমও সািমল হতাম। িক� এবার তা পারলাম না। গত

স�ােহর অিব�রণীয় অিভ�তা দৃি�ভি�টাই পাে� িদেয়েছ। সিত� �ানিবেশেষ মানুেষর িচ�াভাবনায় কতই না পিরবত�ন আেস! �কাথাও হাজার

সুিবধা �পেয়ও মানুেষর ��ােভর �কােনা অ� �নই, �কাথাও আবার িকছুই না �পেয় মানুেষর কৃত�তার �শষ �নই। ইটপাথেরর হাইেটক জ�ল

�ছেড় িচ�াভাবনারা ডানা �মেল উেড় �গল প�াে�লরিঙন পব�তসমূেহর মােঝ ছড়ােনা ��শীতল চাদেরর ওপের িদেয় কােঠর ��জগািড় বেয় িনেয়

চলা জাঁসকারী মানুষ�েলার কােছ। 

িতনিদন হেয় �গেছ �লহ এেসিছ। মধ� জানুয়ািরর হাড়কাঁপােনা ঠা�াটায় এখনও পুেরাপুির মািনেয় িনেত পািরিন। িদেনর �বলা মাইনাস দশ িডি�

আর রােতর িদেক তাপমা�ার পারদ গেড় মাইনাস চি�েশ �নেম যাে�। আেগরিদন �ভাররােত �তা মাইনাস আটােশ �নেমিছল। �হােটেলর

�মিহটার িছল তাই রে�। িক� এরপর কী �য হেব �ক জােন! আমােদর ��ক �� হেব কাল �থেক। এই ঠা�ায় �খালা আকােশর িনেচ তাঁবুর

িভতের �বঁেচ থাকব �তা! ��কিলডার রজত বেলেছন কম কের চারেট আপার �লয়ার, �-িতনেট �লায়ার �লয়ার ও �েটা �মাজা অবশ�ই পরেত।

মাথা, হাত, কান, মুখ, নাকও যতটা স�ব �যন ঢাকা থােক। রজেতর কথা মত আমরা �িদন আেগ �লহ �থেকই ��স িরহাস�াল �� কের

িদেয়িছলাম। আজেকর পের পাঁচিদন থাকেব না .কােনা �মিহটার, রােত �শায়ার নরম গিদ, ননেভজ খাবার, ই�ারেনট বা �মাবাইল পিরেষবা।

তাই �হােটেলর ওয়াই-ফাইেয়র স��বহার কের �পটপুের মুরিগর �ঝাল সাঁিটেয় িহটােরর উ�তা �মেখ িবছানায় �ায় িমেশ �গলাম। গত পাঁচবছর

ধের �দেখ চলা ��েক অবেশেষ বা�বািয়ত করার পালা। ঠা�ায় জেম যাওয়া চাদরসদৃশ জাঁসকার নদীর বুেক পা রাখার ��েক পূরণ করার

পালা।

িস�ুনেদর এক অন�তম উপনদী জাঁসকার। �লহ শহর �থেক িকছু িকেলািমটার দূের িনে�া বেল এক �ােমর কােছ িস�ুর জেল িমেশ যায়

জাঁসকার। এই নদীর অববািহকাই জাঁসকার উপত�কা নােম পিরিচত। �গ�ম পব�েতর অ�রােল ি�ত এই উপত�কার পাদাম, িলংেশড, �নরাক

�াম�েলা �ায় সারা বছরই লাদােখর অন�ান� এলাকার �থেক িবি�� থােক। কািগ�েলর িদক �থেক পাদাম যাওয়ার একটা রা�া থাকেলও

অিতির� তুষারপােতর কারেণ অেনক সময়ই �সই রা�া ব� হেয় যায়। শীতকােল জাঁসকােরর জল জেম �গেল �সই জমাট নদীখাতই হেয় ওেঠ

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ��কায়  আপন
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বিহিব�ে�র সােথ জাঁসকারী জনজািতর একমা� �যাগােযােগর পথ। তাই জাঁসকার নদীর বরেফর সাদা 'চাদর'ই �ানীয়েলাকেদর কােছ

জীবনধারেণর পথ - �িজ�িট, ভগবান, মা। �কৃিতর �িতকূলতােক জীবেনর অনুকূেল িনেয় আসার এক অনন� উদাহরণ এই 'চাদর'। িঠক কেব

�থেক এই �থা চেল আসেছ তা �কউ িঠক মত বলেত না পারেলও �ানীয় �লােকেদর মেত এই রীিত �ায় হাজার বছেরর পুরেনা। বিহরাগতরা

'চাদর' বলেত জেমযাওয়া ��ত�� নদীর িব�ৃত পথ বুঝেলও লাদািখ ভাষায় এর মম�াথ� িকছুটা আলাদা। 'চা' শে�র অথ� পািখ ও 'দর' শে�র

মােন বরফ। কিথত আেছ হাজার হাজার বছর আেগ �পকথার এক পািখর (িহরামন পািখ নািক!) মুেখ �ানীয়রা �কৃিতর বানােনা এই

তুষারপেথর কথা জানেত পােরন। �সই �থেক 'চাদর' নােম পিরিচত এই বরেফর নদীপথ। যুগপিরবত�েনর সে� সে� জাঁসকারী মানুষেদর জীবন

সং�ােমর এই পথ পিরবিত�ত হেয়েছ শ�ের �লােকেদর �িণেকর অ�াডেভ�ার ��িকংেয়। �সই গ�িলকা�বােহ গা ভািসেয় আিমও চেল এলাম

�রামাে�র টােন চাদেরর বুেক। 

আমােদর ��েকর �যখােন ��, �লহ �থেক �সখােন আসেত �ায় �ঘ�া মত লাগল। পুেরা রা�া �মাটামুিট ভােলা হেলও �শেষর িকছু

িকেলািমটার এবেড়ােখবেড়া। জাঁসকার নদীর গা �বেয় চেল যাওয়া এই রা�া �তিরর কাজ এখনও �শষ হয়িন। রা�া �যখােন িগেয় আপাতত �শষ

হেয়েছ �সখােনই ��েকর ��। �িতবছর রা�া যত সামেন এিগেয় চলেব ��েকর �ময়াদও তত কমেত থাকেব। এক সহযা�ী চাদর ��েকর

ভিবষ�ৎ িনেয় আফেসাস করেল রজত তী� �িতবাদ জানােলন। তাঁর মেত এখানকার সাধারণ মানুেষর কােছ সবরকম সুেযাগসুিবধা �পৗঁেছ

�দওয়ার জন� এই রা�া খুবই জ�ির। জাঁসকারী �লােকেদর কােছ �মােসর ��িকং-এর সুবােদ আেয়র তুলনায় সারা বছেরর সু� �যাগােযাগ

ব�ব�া �বিশ কাম�। 

��িকং ��র আেগ রজত সবাইেক �ডেমা িদেলন চাদেরর ওপের �কাথায় কীভােব চলেত হেব। �যখােন বরেফর চাদর �ঁেড়া �ঁেড়া, ওপেরর

আ�রণ এবেড়ােখবেড়া, �সখােন �াভািবকভােব চলেলই হেব। িক� চাদর �বিশরভাগ �ােনই স�ূণ� মসৃণ, একটা আইসিকউেবর ওপেরর তেলর

মত িপি�ল। চলেত �গেলই িচৎপটাং হওয়ার স�াবনা �বিশ। সামেনর িদেক হা�া ঝুঁেক পা ঘেষ ঘেষ িনেয় যাওয়াই বুি�মােনর কাজ। অেনকটা

আইস ��িটং করার মত আর কী! 

�ডেমার পের �খেয়েদেয় �� হল চাদের গা ভাসােনার (পড়ুন 'পা ভাসােনা') পালা। আমােদর সকেলর সামেন আেছ বছর িতিরেশর লাদািখ

যুবক জাে�ল। �স-ই আমােদর পথ�দশ�ক, গাইড। সবার িপছেন রজত। মাঝখােন �দেশর িবিভ� �া� �থেক আসা িকছু অ�াডেভ�ারেলাভী

মানুষ। আমােদর বাবুিচ�, �পাট�ার, �হ�াররা খাওয়াদাওয়ার পের সবিকছু �িছেয় আসেবন। �িট�িট পােয় �প�ুইেনর মত চেলিছ আমরা। সবাই

একটু �বিশই সতক� হেয় চেলিছ। এই বুিঝ পেড় �গলাম। সামেন এঁেকেবঁেক চেল �গেছ বরেফর নদী। লাল, খেয়ির, হলুদ, কমলা, কােলা, আরও

কত কী রেঙ সাজােনা ন�াড়া পাহাড় আকাশেছাঁয়া �দওয়াল তুেল দাঁিড়েয় আেছ। তারই বুক �কেট বরেফর ছুিরর মত বেয় �গেছ জাঁসকার। মােঝ

মােঝ এখােনেসখােন ফাটল বা গেত�র মেধ� িদেয় �বিরেয় আসেছ �ফিনল নীল খরে�াত। পােয়র িনেচ িদেয় বেয় চেলেছ এক খরে�াতা নদী –

�ভেবই গােয় কাঁটা �দয়।

�থমদশ�েনর মু�তার পালা �শষ হেতই চাদর তার আসল �প �দখােত �� করল। আর� হল পতেনর অেক��া। এক সহযা�ী, তিড়ৎ, গাইড

জাে�েলর কথা িঠকমত না �েন অন�পেথ �যেত িগেয় চাদেরর পাতলা আ�রেণ পা িদেলন। ব�াস আর যান �কাথায়! তিড়ৎবাবু তিড়ৎেবেগ ঢুেক

�গেলন জাঁসকােরর বুেক! �সখােন জল িছল �কামর অবিধ, ��াতও �সরকম �নই। �ভেস যাওয়ার �কােনা স�াবনাই �সখােন �নই। তাও

তিড়ৎবাবু িনেজেক বাঁচােনার �াভািবক তািগেদ হাতপা ছুঁেড় উঠেত চাইেলন ও আেশপােশর িকছুটা চাদর �ভেঙ �ফলেলন। অবেশেষ জাে�ল ও

অন� একদেলর গাইেডর মাধ�েম ওনােক ওপের �তালা হল। রজেতর কথামত সবাই িপেঠর ব�ােগই অিতির� �েজাড়া �মাজা ও প�া� িছল।

তিড়ৎবাবুেক তাড়াতািড় মুিছেয় �িকেয় জামাকাপড় পাে� ওয়ািম� ব�বহার কের গরম করা হল। আধঘ�া বােদ যা�া পুনরার� হল। বািক সবাই

মুখ চাওয়াচাওিয় করলাম – এবার কার পালা?

�সৗভাগ�বশত তিড়ৎবাবুর মত সি�ন অব�া বািকেদর হয়িন। তেব কম কের একবার সবারই ছ�পতন �ায় হেয়েছ। মানুষ �য কত িবিভ� ভােব

িবিচ� ভােব পেড় �যেত পাের তা হয়ত এই ��েক না এেল জানেত পারতাম না। �কউ িপছেন উে�, �কউ সামেন মুখ থুবেড়, �কউ �থবেড় বেস,

�কউ পােশ টাল �খেয়, �কউ �'পা ছিড়েয়, �কউবা �ায় িডগবািজ �খেয় কুেপাকাত হেলন। আিমও বািক থািক �কন? িপছেন আসা সহযা�ীেক

অিতির� িপি�ল বরফস�েক� সতেক� করেত িগেয় িনেয়ই পা হড়েক �থবেড় বেস পড়লাম পাথেরর মত বরেফ। প�াৎেদশ আর �কামের

এতটাই লাগল �য য�ণায় কিকেয় উঠলাম। িপছেন আসা সহযা�ী িচি�ত হেয় �িট �িট পােয় এিগেয় এেস িজ�াসা করেলন িঠক আিছ িকনা।

ব�থায় টনটন করেলও িনেজেক �ছাট �দখােত নারাজ আিম 'একদম িঠক আিছ' বেল লািঠ ধের আে� আে� উেঠ বেস ধীরগিতেত চলেত

থাকলাম। �সই ব�থার �রশ �স�াহ পয�� রেয়িছল! 

তেব ঘনঘন পতনও আমােদর আটকােত পােরিন। ম�রগিতেত হেলও এিগেয় চললাম। উঁচু পাহােড়রা �বিশরভাগ �ােনই সূয�ােলাক আটেক

�রেখেছ। তার সে� পাহােড়র মাঝখান �থেক বেয় আসেছ হাড়জমােনা ঠা�া হাওয়া। িদেনর �বলা তাপমা�া মাইনাস পেনেরার কাছাকািছ।

যত�ণ চলেত থাকিছ �সরকম ঠা�া লাগেছ না। িক� �িমিনট দাঁিড়েয় �গেল পােয়র হা�া ঘাম জেম বরফ হেয় িগেয় পােয়র আঙুল অবশ কের

িদে�। �কাথাও িব�াম করেত হেলও এক জায়গােত দাঁিড়েয়ই তাই �মাগত '�লফটরাইট' কের �যেত হে�। অ� হেলও িকছু জায়গােত সূেয�র

আেলা পাওয়া �গল। সাদা বরফ আেলায় উ�ািসত হেয় �চাখ ঝলেস �দয়। সান�াস ছাড়া গিত �নই �সখােন।



চাদর আমােদর �িত মুহূেত� অবাক কের চেলেছ। �কাথাও কংি�েটর মত বরেফর চাঁই, �কাথাও নীলাভ পাতলা �র, �কাথাও �� কাঁেচর মত

বরেফর িনেচ দৃশ�মান নদীর বুেকর নুিড়পাথর, �তা �কাথাও নদীর জেম যাওয়া �ঢউ। �কাথাও চাদর এতটাই জমাট বাঁধা �য নদী বেল মেনই

হয়না। �ই পাহােড়র মােঝ বরফঢাকা জিম �যন। �কাথাও নদীর �পােরর �কলািসত বরেফর পু� আ�রেণর মাঝখান িদেয় বেয় �গেছ চ�লা

ভয়ংকর জেলর ধারা। �কাথাও আবার চাদেরর িচ�মা� �নই। পাহােড়র গা �বেয় উেঠ যাওয়া ছাড়া পথ �নই। নুিড়পাথরময় পাহােড়র বুেক

সবুেজর �দখা পাওয়া যায়না। একদম িশখেরর িদেক পিব� জুিনপার গােছর িবি��ভােব �দখা িমলেলও পাহােড়র �দহ স�ূণ� ন�। তাই গােছর

�শকড়িবহীন আলগা মািটেত সাবধােন চলেত হয়। পা হড়েক যাওয়ার ভয় থােক। আর এখােন পেড় যাওয়া মােন বরফগলা নদীর বুেক সমািধ।

জেলর টােন বরেফর �মাটা চাতােলর নীেচ একবার চেল �গেল জীবনদীপ ওখােনই িনব�ািপত হেব। 

�ায় সােড় িতনঘ�া চলার পের �থম রােতর ক�া� �সােমােত এেস �পৗঁছলাম। নদীর বাঁপােশ পাহােড়র ঢােল আমােদর ক�া�সাইট। �পৗঁেছ

�দিখ অবাক কা�। আমােদর ক�া��েলা ইিতমেধ� টাঙােনা রেয়েছ। আমােদর সাহায�কারী দল আমােদর জেন� গরম চা-��াে�র ব�ব�া কের

�রেখেছন। পান করার গরম জলও �রিড। এঁরা সবাই আমােদর িপছেন িছেলন। কখন কী কের অিত�ম কের চেল এেলন বুঝেতই পািরিন।

সাহায�কারী দেলর সবাই �ানীয় জাঁসকারী বা লাদািখ। পেথ অেনক �ানীয় �লােকেদর সে� �দখা হল - কােঠর �ছা� ��জগািড় কের মাল বেয়

িনেয় আসিছেলন তাঁরা। অসহ� ঠা�া ও কেঠার পির�েমর মেধ�ও অপিরিচত বিহরাগতেদর �দেখ 'জুে�' বেল �সৗজন� �দখােত �ভােলনিন।

লাদািখ ভাষায় 'জুে�' শে�র অথ� 'নম�ার'। উে�জনার বেস আমরা এটাই ভুেল �গিছলাম �ক আমােদর রােত খাবার বািনেয় �দেব, বাসন

মাজেব, জল গরম করেব, ক�া� টাঙােব। এঁরা িক� িনেজেদর দািয়ে� অবেহলা কেরনিন। �িতকূল পিরেবেশও আমােদর যােত অসুিবধা না হয়

তার জন� আ�াণ �খেট চেলেছন। 

রজেতর আেদশানুসাের ক�াে� এেসই আেগ �মাজা পালেট িনলাম। সু�প, �িট তরকাির উদর� কের তাড়াতািড় ি�িপং ব�ােগর উ�তায় আ�য়

িনলাম। জাে�েলর কথামত গামবুটেজাড়ােক মাথার বািলশ বািনেয় �দখলাম �বশ আরােমর। বাইেরর তাপমা�া তখন �ায় মাইনাস একুশ। তেব

এক ক�াে� িতনজন একসে� �শায়ােত রােত �সরকম ঠা�া লাগল না। 

ি�তীয় িদন �াতরাশ �সের সকাল নটার মেধ� সবাই �বিড়েয় পড়লাম পরবত�ী ক�া� িটব �হার উে�েশ�। সকালেবলা ি�িপং ব�ােগর ওম �ছেড়

বাইেরর ি�জাের পা রাখা অত�� ��র হি�ল। তেব এই ঠা�ায় কাঁপুিনর �চেয়ও ভয়ংকর �াতঃকৃেত�র ভাবনা। শ�ের �শৗিখন মানুষেদর রােজ�র

জামাকাপড় চািপেয় গেত�ােখাঁড়া িপট টয়েলেট িগেয় বসেত �গেল �য িক সাংঘািতক মানিসক ও শারীিরক �ে�র মেধ� িদেয় �যেত হয় তা হােড়

হােড় �টর �পলাম। জল ব�বহােরর �তা ��ই �নই, কাগজই একমা� ভরসা। িকছুটা পির�ারপিরছ�তার জন� �য িস� িটসু� (Wet Tissue)

ব�বহার করব তারও উপায় �নই। �স বা�া �তা জেম পাথর! আমােদর সােথ থাকা �ানীয় মান ুষ�েলার এইসব িনেয় �কােনা ভাবনাই �নই।

এইসব তাঁেদর অভ�ােস পিরণত হেয়েছ – �াত�িহক জীবেনর অ�। 

আজ সকাল �থেকই আকােশর মুখভার। কালেকর ঝকঝেক আকাশ আজ �মঘাছ�। রজত ও জাে�েলর মাথায় ভাঁজ। চাদর চলাচেলর

�যাগ�ভােব জেম থাকার জন� পির�ার আকাশ খুবই দরকার। তাই বুেক আশ�া িনেয়ই এিগেয় চললাম। আজেকর ���াপট �যন আরও �বিশ

নাটকীয়। অেধ�ক ও পূণ� জেম যাওয়া িকছু জল�পাত, িব�ৃত এলাকা �ছেড় হঠাৎ কের খুব স� নদীখােত ঢুেক পরা, �র�েবেগ ঢােলর িদেক

বেয় চলা নদীর পােশর পাহােড় দিড় �বেয় স�প�েণ এেগােনা, �াস সারেফেসর মত চাদেরর পােশ শা� নীল ধীরগিতেত বহমান ধারায় বরেফর

চাঁইেদর �ভেস চলা – �কৃিতর ভয়ংকর সু�র �প িক এেকই বেল?!



পথ চলেত চলেত �� হল তুষারপাত। �থম �থম খুব হা�া ভােব হেলও একসময় খুব �বিশই পড়েত থাকল। খেয়ির পাহােড় �যন �কউ ধীের

ধীের চেকর �ঁেড়া ছিড়েয় িদে�। �হাটং বেল একটা জায়গায় এেস আমরা সবাই দাঁড়ালাম। সামেন চাদেরর �র একটু গেল �গেছ। �গাড়ািলর

একটু ওপর পয�� জল উঠেছ। যিদও গামবুট পের থাকায় পা িভেজ যােবনা এই জেল। িক� রজত �ানীয় �লােকেদর সােথ পরামশ� কের আেগ

না যাওয়ার ফয়সালা করেলন। কারণ আজেকর খারাপ আবহাওয়ায় চাদর আরও গেল যােব তােত �ফরত আসা মুশিকল হেব। এই ঠা�ায়

�কাথাও আটেক �গেল আর বাঁচায় �ক! তাই �হাটংেয়ই ক�া� করা হেব ি�র হল। আমােদর সে� একিট দল ছাড়া বািকরা সামেন এিগেয় �গল

ওই জেলর মেধ� িদেয়ই। তােত আমােদর দেলর �কউ �কউ একটু �ু� হেলন। তাঁেদর ধারণা আমরাও পারেল এিগেয় �যেত পারতাম। রজত

তাঁেদর আ�� করেলন কালেক আবহাওয়া িঠক হেল চাদর আবার জেম �গেল আমরা সামেন অবশ�ই যাব। 

যাইেহাক যত�েণ ক�া� লাগােনা হে� আমরা পাহােড়র গােয় এক �হােত আ�য় িনলাম। যখন চাদের চলা শ�ের মানুষেদর �রামাি�িসজেম

পিরণত হয়িন, যখন চাদর মােনই িছল �ধুমা� জীবন সং�াম, জাঁসকারী মানুেষরা তখন এইসব �হা রাি�বােসর জন� ব�বহার করেতন।

ক�াে�র �চেয় �বিশ আরামদায়ক এই �হা�েলা। এখেনা ��িকংেয়র সময় বাবুিচ�, �পাট�ার, �হ�াররা এইসব �হােতই রাত কাটান। আমােদর

�পাট�াররা �য �হা দখল কেরিছেলন �সখােনই আমরা সবাইও �সঁিধেয় �গলাম। কােঠর আ�েন হাত-পা �সঁকেত �সঁকেত তাঁেদর সে� গ�

জুড়লাম। আমােদর সামেনই কথা বলেত বলেত তাঁরা চা বানােলন, রা�া করেলন, জল গরম করেলন। আমরা বেস থাকােত তাঁেদর কােজ

অেনকটাই ব�াঘাত ঘটিছল। িক� �কােনা িবরি�র �কাশ �নই। বরং হািসমুেখ, মজা কের, গান �গেয় সময় কািটেয় িদেলন। �ালািন �শষ হেল

�কেনা কােঠর �যাগান িদেলন যােত আমরা �দহ উ� রাখেত পাির। এই অ�েল গাছপালা �সরকম �নই। আর �লহ �থেক বেয় বেয় �চুর কাঠ

��েক আনাও স�ব নয়। এই কাঠ �পেত পাহােড়র ওপের উঠেত হয়। কখেনা কখেনা একব�া কাঠ �যাগাড় কের আনেতই িতন চার ঘ�া �লেগ

যায় তাও সব কাঠ �কেনা পাওয়া যায় না। কথাটা হািসমুেখ জানােলন আমােদর এক �পাট�ার। সামেন �লেত থাকা কাঠ�েলার িদেক �চেয়

িনেজেদরেকই অপরাধী মেন হল। হয়ত এই ক�ািজ�ত কাঠ ঠা�ার হাত �থেক বাঁচেত তাঁরা রােতর �বলা �হার মুেখ �ালােতন। িক� আমরা

একটু আ�ন চাইেত হািসমুেখ আমােদরেকই িদেয় িদেয়েছন �ালািন�েলা। সিত� মানুষ�েলা কতই না সরল! �কৃিতর �িতকূলতার সােথ িক

মানবমেনর সারল� বৃি� পায়? নাহেল জীবনযা�ার হাজার সুেযাগসুিবধা উপেভাগ কেরও আমরা শহরবাসীরা এত জিটল �কন?

আ�েনর �শ� �থেক বাইের আসেতই �কঁেপ �গলাম। �দহ গরম করেত সবাই িমেল এক অিভনব পথ �বর করলাম – চাদেরর ওপের নৃত�। �ঁেড়া

�ঁেড়া তুষার চাদেরর ওপের পের থাকােত বরেফর িপি�লতা অেনকটা কেম �গেছ। নাচেত িগেয় �কউ আর িডগবািজ �খল না। নৃত�চচ�া �শষ

হেতই রােতর খাবােরর ডাক পের �গল। �খেয়েদেয় এবার রাতকাটােনার পালা। তুষারপােত ক�াে�র অেনকটা বরেফ �ঢেক �গেছ। িভতের

ক�াে�র গােয়ও �� জেম �গেছ। �াি�েকর �বাতেলর জলও অেধ�ক জেম �গেছ। তেব �মঘলা আবহাওয়ার জন� ঠা�া অেনক কম লাগেছ।

পেররিদন সামেন এিগেয় �যেত পারব িকনা ভাবেত ভাবেত একসময় ঘুিমেয় পড়লাম।

ঘুম ভাঙল একদম সকাল ছটা নাগাদ। িদেনর আবছা আেলায় �দখলাম আেগর িদেন টানা তুষারপােত পাহাড়ও চাদর �ায় একাকার হেয় �গেছ

সাদা রেঙ। সামেন এিগেয় চলার পেথর িদেক তািকেয় চ�ু চড়কগাছ! সামেন চাদর বেল আর িকছু �নই। বরেফর �র গেল জল বইেছ। পা



�ডাবােলই জল হাঁটুর ওপের চেল যােব। গামবুেটর �ভতের ঢুেক যােব। জাে�ল একটু এিগেয় �দেখ এেলন আেগও একই রকম অব�া।

আশপােশর পাহাড় এতটাই খাড়া �য তার ওপর িদেয় �হঁেট যাওয়া শ�ের মানুেষর কাজ নয়। আমরা অেপ�া করলাম উে�ািদেক িদেয় �কউ

আেস িকনা �দখার জন�। বত�মান পিরি�িত স�েক� তাহেল ধারণা পাওয়া যােব। 

�ায় আধঘ�া বােদ এক যা�ীদেলর �দখা পাওয়া �গল। �পাট�ার-গাইড ছাড়া দেল ছ-সাতজন �লাক। �েত�েকর �াউজার হাঁটুর অেনকটা ওপের

�তালা, �ায় কাছা পরার মত অব�ায় রেয়েছ। পােয় গামবুট, িক� �জেনিছলাম �কউই �মাজা পের িছেলন না। গাইড নানান উে�জক কথা বেল

সমােন উৎসািহত করেছন। িক� দেলর কাউেক �দেখই মেন হে� না তারা খুব একটা উৎসািহত �বাধ করেছন। সবার মুখ িববণ�, িবভীিষকাময়।

জল �ঠেল আমােদর ক�াে�র কােছ পাথুের জিমেত আসেতই �� হল দহরম মহরম। দলিটর এক িবেদিশ জুেতা খুেল উ�াে�র মত �দৗড়ােত

লাগেলন। 'ফায়ার''ফায়ার' কের চীৎকার করেত লাগেলন। তাড়াতািড় তাঁেক �হার িভতের এেন আ�েনর কােছ বসােনা হল। বািকরা ঠা�ায়

ঠকঠক কের কাঁপেছন। �কউ �কউ ঠা�া সহ� না করেত �পের কাঁদেত লাগেলন। আমােদর দেলর �ানীয়রা এিগেয় �গেলন সাহায� করেত। হাত-

পা ঘেষ িদেলন, গরম জেলর �জাগান িদেলন। সবাইেক বলা হেয়িছল জল �থেক �বিরেয়ই �যন গামবুট খুেল পা ভােলা কের মুেছ �মাজা পের

�নন। সবাই তা করেলও একজন সে� সে� গামবুট �খােলনিন। পাঁচ-দশ িমিনট পের �খালার �চ�া করেত �গেল �স জুেতা আর পা �থেক �বেরায়

না। ঠা�া জল পােয়র �ভতের জেম পা আটেক িদেয়েছ। আেরা �'জন িমেল �ায় অেনক�ণ ধের �টেন �ায় যু� কের �সই জুেতা বার করেলন।

এইসব িকছু �দখার পের আমােদর সকেলর সামেন িটব�হার িদেক যাওয়ার ইে�টাই চেল �গল। যা�ীদলিটর গাইড জানােলন �য ওঁরা আেগর

রােত �হাটং �থেক মা� একেশা িমটার এিগেয়ই ক�া� কেরিছেলন। এইটুকু রা�া আসেতই এরকম অব�া! না জািন সামেন আর কী কী চমক

অেপ�া করেত পাের! আমরা তাই িটব হেয় আমােদর এই ��েকর গ�ব� �নরাক জল�পাত যাওয়ার আশা পিরত�াগ কের আবার সুেমার িদেকই

যাওয়া ��য় মেন করলাম।

ব�াগ �িছেয় �য পেথ এেসিছ �সই পেথই আবার চলা। সামেন না �যেত পারায় মনটা একটু খারাপ িছল। িকছুদূের িগেয় যিদও �সটা উধাও হেয়

�গল। তী� আেলােত তুষারাবৃত পাহাড়-নদী ঝকঝক করেছ। গাঢ় নীল আকােশ এক �ফাঁটাও �মঘ �নই। রজত বলেলন এইরকম পিরেবেশ

রােতর �বলা ভােলা চাদর �তির হয়। আমােদর আর �স িনেয় �ভেব আপাতত লাভ �নই। িফরিত পেথ অেনক যা�ীদলেক �দখলাম সামেন

এিগেয় চেলেছন। তাঁরা কী কের �য গ�েব� �পৗঁছেবন ঈ�রই জােনন। 

�ঁেড়া বরেফ িপি�লতা কেম যাওয়ায় পথ চলেত �কােনা ক�ই হল না। এই একিদেনই চাদর অেনকটা বদেল �গেছ। �কাথাও �ভেঙ যাওয়া বরফ

আবার �জাড়া �লেগেছ। �কাথাও আবার আেগরিদেনর �হঁেট আসা পেথর �কােনা িচ�ই �নই। বরফ গেল জেলর ধারা বইেছ।আমােদর সে�

�সরকম কাউেক িফরেত �দখলাম না। ফাঁকা পেথ অ�হীন পাগলািম, লাফালািফ, নাচানািচ করলাম। কনকেন ঠা�া জেল চুমুক লাগােতও

ছাড়লাম না। এত িকছুর পেরও �পুর একটার মেধ� সুেমােত �পৗঁেছ �গলাম। সময় কাটােত জাে�ল আমােদর পাহােড়র িভতের িনেয় �গেলন।

ক�াে�র সামেন বেয় চলা �ছা� �ঝারােক অনুসরণ করেত করেত চড়াইেয়র পেথ চললাম। এ �যন এক নতুন �িনয়া! চারিদেক খেয়ির-হলুদ

পাহাড় িদেনর �শষ আেলােক �যন আ�নরঙা! মাঝখােন অেনকটা কড়াইেয়র মত �ছাট উপত�কায় আমরা। দূের পাহােড়র ওপের ধরােছাঁয়ার

বাইের জুিনপার গােছর সাির। িনেচ বুেনা গােছরা ইত�ত ছিড়েয় আেছ। পাহািড় �ঝারার হা�া মৃ� শ�। �কাথাও �কাথাও পথ না থাকায় �ঝারা

পার কের �যেত হে�। �সই �ঝারা এক জায়গায় এেস আধা জেম থাকা �ছাট জল�পােতর �চহারা িনেয়েছ। আেশপােশ আর �কউ �নই। �ধু

আমরা ক'জন �যন হাজার �িতকূলতা �পিরেয় এেসিছ �রামা� উপন�ােসর পাতা �থেক উেঠ আসা এক িবিচ� �দেখ ��ধেনর স�ােন। �ভেবই

গােয় কাঁটা �দয়। 

সুেমা অিভযান �শেষ ক�াে� িফরেত স��া হেয় �গল। আ�েনর ধাের গ� আর গান করেত করেত রাত �নেম এল। �জ�াৎ�া আজেক �ফেট

পড়েছ, টেচ�রও দরকার পড়েছ না। চাঁেদর আেলায় চাদর �যন অপািথ�ব! �সই �প অবণ�নীয় – �ৃিতেত �বঁেচ থাকেব িচর�ন। 

আহার �সের ক�াে� �েয় ভাবলাম আজও ভােলাই ঘুম হেব। িক� িকছু�ণ পেরই ঘুম �ভেঙ �গল কাঁপুিনেত। সারা শরীর গরম, িক� পােয়র

আঙুল জেম বরফ। চারেট �মাজা পের পােয় পা ঘেষও �কােনা লাভ হল না। অগত�া কাঁপুিন সহ� করা ছাড়া রা�া �নই। আমার পােশ �শাওয়া

সহযা�ীও কাঁপেছন। �চক কের িনলাম ক�াে� �কাথাও ফাঁকেফাকর আেছ নািক �যখান �থেক ঠা�া হাওয়া ঢুকেত পাের। িক�ু �নই। তাহেল

�কন? হঠাৎ রজেতর কথাটা মেন পড়ল। পির�ার আকােশ চাদর জেম ভােলা। �সই পির�ার আকাশ আমােদরেকও জিমেয় িদে�। সকাল পয��

বাঁচব িক? 

কাঁপেত কাঁপেত �কােনামেত �বঁেচ �গলাম। সকােল জানেত পারলাম আেগরিদন রােত সবারই একই অব�া হেয়িছল। তাপমা�া িছল মাইনাস

পঁিচেশর কাছাকািছ। আজেকও �বিশদূর চলার �নই। আমােদর যা�া �� হেয়িছল �যখান �থেক �সখােনই আজেকর ক�া�। আকাশ পির�ার

থাকেলও অেনক জায়গায় চাদর খুবই পাতলা হেয় এেসেছ। সাদা বরেফর জায়গায় পাতলা নীলাভ বরেফর �র �দখা যােছ। জাে�ল বলল

চাদর আর �বিশিদন থাকেব না। �ফ�য়ািরর �� �থেকই ভাঙেত �� কের �দেব। এ বছেরর মত ইিত হেব চাদর ��েকর। ক�াে� িফের রজত

জানােলন িটব �হার ওখােন �ায় একশ ি�শজন আটেক �গেছন চাদর অেনকটা গেল যাওয়ায়। 

�যখান �থেক যা�া �� কেরিছলাম �সখােনই আজেক ক�া�। চাদেরর বুেক আজেকই অি�ম িদন। না জািন পের আবার আসেত পারব িকনা!

�শষ মুহূত�টুকু উপেভাগ করার সময়। পেররিদন সকােল �ফরার গািড় ধরার আেগ জাঁসকােরর ঠা�া জেল একবার ডুব না িদেলই নয়। সবাই

িমেল �সই ��ানই করিছ চা-মুখেরাচেকর সােথ। তখনই আমােদর রাঁধুিন-�পাট�ার-�হ�াররা একিট ��েত সবার জন� িনেয় এেলন জুিনপার

গােছর সুগি� পাতা। জুিনপার �ানীয় মানুষেদর কােছ এক অিত পিব� গাছ। ধুপগাছ নােমও পিরিচত এই গােছর পাতা �বৗ�রা ঘের বা



�বৗ�মি�ের �ািলেয় থােকন সুগ�ী �ধাঁয়ার জন�। ঘের আসা অিতিথেক জুিনপােরর পাতা �দওয়ার অথ� তার ম�লকামনা করা।

�কােনা �ভদােভদ না �রেখ আমরা সবাই িমেল একসে� বসলাম। জাঁসকারী মানুষ�েলার জীবনসং�ােমর গ� �নলাম। তাঁরা কীভােব ক� কের

জীবনযা�ার রসদ সং�হ কেরন, ঠা�ার সে� যু� কেরন। পড়া�না কের অব�ার উ�িত করেতও তাঁেদর �িতিনয়ত সং�াম করেত হয়। অেনক

আবার িসয়ােচেন গাইড িহসােবও কাজ কেরেছন কেয়কমাস। �সখােন �মাটা টাকার হাতছািন আেছ। িক� পিরবার, বািড়ঘর, পিরেবশ �ছেড়

�কউই �বিশিদন থাকেত চান না। �স যতই ভাঙােচারা ঘরই �হাক বা যত �িতকূল পিরেবশই �হাক। 

সারা যা�াপেথ একজন মাঝবয়সী খব�াকার জাঁসকারী �পাট�ার আমােদর মািতেয় �রেখিছেলন। তাঁর নাম িথে�। অন� �ানীয়রা �যখােন

বিহরাগতেদর সে� কথা বলেত ল�া �পেতন �সখােন িথে� খুব সহেজই আমােদর সােথ িমেশ �যেতন, ইয়ািক�-খুনসুিট করেতন, নাচগােন

ভিরেয় িদেতন। রজেতর সে� তাঁর খুব ভাব। স��ার আসের রজত িথে�েক বলেলন, "চ� , আমারসে� আমার বািড় মানািলেত চ� ।"

িথে� �হই �হই কের বেল উঠেলন, "না না, আিম জাঁসকার-লাদাখ �ছেড় �কাথাও যাবনা। এখােনই িঠক আিছ।"

রজত অবাক হেলন, "�কন? আরামেস থাকেত পারিব ওখােন।"

িথে� কাঁচুমাচু মুেখ বলেলন, "ওখােন সবিকছুই �কমন �যন জিটল। আমার এখােনই ভাল।"

গািড়র হেন� �ঘার ভাঙল। বাস িচনারপাক� অিত�ম কের হলিদরােমর িদেক এেগাে�।

~ চাদর ��েকর আরও ছিব ~

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

ভারেতর িবিভ� জায়গায় �তা বেটই, এমনিক ি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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পুরীঃ বাধ�েক�র বারাণসী

তপন পাল

~ পুরীর আরও ছিব ~

��াবনা

আমার জ� ১৯৫৯-এর জানুয়ািরেত। ২০১৯-এ আমার ষাট পূণ� হল। ৩১ জানুয়াির অিফস �থেক �ফরার পেথ দ�েরর গািড় �ছেড় িদেয় িনেজর

গািড়েত িফরিছলাম। শীেতর িদন; স��ােকই মেন হয় িন�িত রাত। বাইপাস িদেয় িফরেত িফরেত; ১৯৮০ �থেক ২০১৯ – এক দীঘ� ও �াি�কর

যা�ার পিরসমাি�েত - িনেজেক ভারমু� ও �াধীন মেন হি�ল। মেন পড়ল, �ীর পে�র মৃণাল তাঁর িচিঠ �শষ কেরিছেলন '�তামােদর

চরণতলা�য়িছ�' িলেখ। তাঁর আ�-আিব�ােরর,আ�-উে�াচেনর �সই ��। ঊনচি�শ বছর পর আমারও িনেজেক লাগল িনেয়াগকত�ার

'চরণতলা�য়িছ�' – এইবার আমারও িনেজেক খুঁেজ �ফরার পালা! 

মৃণাল িলেখিছেলন '�তামােদর গিলেক আর আিম ভয় কির �ন। আমার স�ুেখ আজ নীল সমু�,আমার মাথার উপের আষােঢ়র �মঘপু�।

�তামােদর অভ�ােসর অ�কাের আমােক �ঢেক �রেখ িদেয়িছেল।' সিত�ই �তা,মৃণাল �তা পুরী িগেয়িছেলন! আিমও �তা �যেত পাির!! �ীর পে�র

রচনাকাল �াবণ ১৩২১; একেশা চার বছর আেগ। এই একেশা চার বছের িবেশষ িকছুই �তা বদলায়িন - সমু� �সই একরকমই আেছ। 

আমােদর পিরবােরর �রওয়াজ হল বািড়র সুখ�ঃেখর সব খবর - জ�, পরী�া পাশ, চাকুির �াি�, িববাহ...,�ীজগ�াথ ও তদীয় �াতাভিগনীেদর

সশরীের জানােনা। আমার পুে�র িববাহ বা আমার �পৗ�ীর অ��াশেনর সময় পািরবািরক িহৈতষী �ীজগ�াথ, বলভ� ও সুভ�া �দবীেক

িনম�ণপ� আিমই িদেয় এেসিছলাম; রাহাখরচসেমত। �ীজগ�াথেক বলেত হয় অমুক িদেন আমার বািড় কাজ, অেনক �লাকজন আসেব; তুিম

একটু সকাল সকাল িগেয় �দখােশানা কেরা �যন �কােনা গ�েগাল না হয়,সবিকছু ভােলায় ভােলায় �মেট। িনিদ�� িদন �ভারেবলায় আমােদর

পািরবািরক পা�ামহারাজ মি�ের িগেয় দীপ ��েল �ীজগ�াথেক �স কথা �রণ কিরেয় �দন। আমােদর বািড়েত ওইিদন িতনিট িনরািমষ 'িমল'

রা�া হয় ওনােদর জন�। 

�সইজেন�ই যখন কাগেজ পড়লাম �য মুেকশ আ�ািন �ীজগ�াথেক �মেয়র িবেয়র কাড� িদেত �গেছন, এবং বেলেছন �য এিট তােদর পািরবািরক

রীিত, আ�য� হেয়িছলাম। �ী আ�ািন ও আমার মেধ� এত িমল! আমরা �জেন �ায় সমবয়সী, বছর �েয়েকর �ছাটবড়, আমােদর �জেনরই

িপতা �য়াত হেয়েছন ২০০২ এর বষ�ায়; �ধু আমার িপতা যিদ ওঁর িপতার মত িকছু �রেখ �যেত পারেতন! আর অবসেরর খবরটাও �তা

�ীজগ�াথ, বলভ� ও সুভ�া �দবীেক �দওয়া দরকার!! 

হাওড়া �থেক রাত সােড় দশটার সােবিক হাওড়া-পুরী এ�ে�স ধের পরিদন সকােল পুরী: এমনটাই ইে� িছল। অেনক অেনক বছর আেগ, ধরণী

যখন ত�ণী িছেলন, পুরীর সব �হােটেল �চক-ইন িছল চি�শ ঘ�া অথ�াৎ সারািদেন যখনই তুিম �হােটেল ঢুকেব, পরিদন �সই সময় অবিধ

একিদন বেল গণ� হেব। তখন কলকাতা �থেক পুরী যাতায়ােতর �িট মা� �রলগািড়, হাওড়া-পুরী এ�ে�স আর হাওড়া-পুরী �ীজগ�াথ এ�ে�স

(হাওড়া-পুরী প�ােস�ারেক আিম সযে� এই িহসােবর বাইের রাখিছ)। তারা �জেনই পুরী �পৗঁছায় সকােল,পুরী ছােড় রােত। িদিব� চলিছল;

তারপর �রলগািড়র সংখ�া,িবেশষত িদেনর �রলগািড়র সংখ�া বাড়েত পুরীর সব �হােটেলই এখন �চক ইন সকাল সাতটা-আটটা নাগাদ। তাই এই

�রলগািড়িটই পছে�র; �র� বা �ীজগ�াথ পুরী �পৗঁছান কাকেভাের; �হােটেল �পৗঁেছ লাউে� বেস থাকেত হয়। িক� িব�র �চ�াচির� কেরও

বাতানুকূল ি�তীয় ��িণেত �িট িনেচর শয�া �যাগাড় করা �গল না।

অগত�া উেড়াজাহাজ। �সখােন চাইেলই পছ�মত আসন পাওয়া যায়। 

�থম িদন 

সাতটা কুিড়র ইি�েগা,উড়ান সংখ�া ৬ই ৩৭৫,িবমানেপাত এয়ারবাস এ৩২০ �গাে�র,পুরী যাওয়ার জন� এই উড়ানিট আমার ভাির পছে�র।

এক ঘ�ায় ভুবেন�র, পুরীর আমােদর পিরিচত সারিথিটেক বলা িছল, িতিন রথ িনেয় আমােদর �তী�ায় িছেলন। �শ কের �ঘ�ায় আমরা

পুরীেত, �দির একটু হল, কারণ �ীমতী পাল সা�ীেগাপাল মি�ের দাঁিড়েয়িছেলন। 

উপকূলীয় ওিড়শার মি�রসমূেহর পিরচালকেদর �বৃ��ায়ন িনেয় �কানিদন যিদ রাশভারী গেবষণাপ� �লখা হয়, তেব তার শীেষ�র নামিট �য এই

মি�েরর হেব, তােত আমার সে�হ নাি�। মি�ের ঢুকেত হেল টাকা পয়সা, ঘিড় আংিট, হার �ল সবই খুেল গািড়েত �রেখ �যেত হয়। িক� না

এেসই বা উপায় কী! মি�রিট পুরী যাওয়ার পেথ, তা �স সড়কপেথ, �রলপেথ বা িবমানেযােগ, �যভােবই যান না �কন! আর �ীে��

অবি�িতেত তথা �ীজগ�াথ দশ�েন �য পুণ� অিজ�ত হয়, তার িহসাব রােখন ইিন। আপিন �য পুরী যাওয়ার নাম কের পুরীেতই িগেয়িছেলন, �গায়া

বা ব�াংকেক নয়, �শেষর �সিদেন �সই সা�� �দেবন ইিন, তাই ইিন সা�ীেগাপাল। সা�ীেগাপাল অদশ�েন �ীজগ�াথদশ�ন অস�ূণ� থােক বেলই

জনিব�াস। 

কায় আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আম�ণ  রইল =

http://amaderchhuti.com/
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=132


এবার একটু গালগ� করা যাক। কেব �কান সুদূর অতীেত এক �া�ণ পিরচারকেক িনেয় বৃ�াবন যান তীথ��মেণ। তথায় িগেয় �িটবসে�

আ�া� হন। পিরচারকিট �সবা��ষা কের তাঁেক বাঁিচেয় �তােল �িতদােন কৃত� �া�ণ তাঁর �পবতী কন�ার সে� পিরচারেকর িববােহর

�িত�িত �দন। �ােম িফের �সই �িত�িত পালন করেত �গেল র�ণশীল সমােজর বাধা আেস। �া�ণকন�ার সে� শবরস�ােনর িববাহ হয় কী

কের! শাে� অনুেলাম, অথ�াৎ উ�বেণ�র পু�েষর সে� িন�বেণ�র নারীর িববােহর সং�ান আেছ, িক� �িতেলাম, অথ�াৎ িন�বেণ�র পু�েষর সে�

উ�বেণ�র নারীর িববাহ �নব �নব চ। দীন �া�ণ বেলন, িক� আিম �য কথা িদেয়িছ। �ােমর মু�ি�রা পা�া �� �তােলন, �কা� সা�ী আেছ

তার! 

কথা রাখেত �া�ণ পুনরায় বৃ�াবেন, মদনেগাপালেক িনেবদন কেরন তাঁর �গ�িত। কথা িদেয় কথা না রাখার পাপ অতীব ��ভার। ভ�েক �সই

পাপ �থেক র�া করেত মদনেগাপাল ওিড়শা যাওয়ার �িত�িত িদেলন; শত�, �া�ণ আেগ আেগ যােবন, মদনেগাপাল িপছেন এবং �কােনা

অব�ােতই �া�ণ ঘাড় ঘুিরেয় িপছেন �দখেবন না। 

পথ চলা ��, িদেনর পর িদন, মােসর পর মাস। �া�ণ �নেত পান িন�ণ, বুঝেত পােরন মদনেগাপাল তাঁর অনুবত�ী। সহসা একিদন িন�ণ�িন

��; কারণ বালুকােবলায় পা বেস যাে�, িন�ণ�িন হেব কী কের? তেব �া�ণ বুঝেত পােরনিন, সংশেয় ঘাড় �ঘারােতই মদনেগাপাল

��রীভূত। বলেলন আিম আর যােবানা, �তামার �ােমর �লাকজনেদর এখােনই �ডেক আেনা, সা�� �দেবা। �সই �থেক সা�ীেগাপাল,

সা���দানকারী মদনেগাপাল। আদেত উ�রভারেতর �দবতা বেলই স�বত এখানকার �ভাগ পুেরাটাই �গাধূমজাত, ধান�জাত নয়; িব�ুমি�েরর

রীিতঘরানায় যা এক িবরল ব�িত�ম। 

গ�িট আদেত সামািজক উ�রেণর। �া�ণকন�া িববাহ কের শবরবালকিট �া�ণ� অজ�ন কেরন ও নব��ািপত মি�েরর পূজারীর পেদ বৃত হন।

তাঁর বংশধররা আজও ওই মি�েরর �সবাইত।

অবেশেষ পুরী; িন�িব� বাঙািলর আন� িনেকতন, তার সব �পেয়িছর �দশ, তার �তঃ�ূত�তার উৎসমুখ। পুরীেত আমার পেথ পেথ পাথর

ছড়ােনা; পাথর �ৃিত অেথ�। িববােহা�র �চৗি�শ বছের এতবার এেসিছ, তার �ৃিত আ�িরক অেথ�ই পেথ পেথ ছড়ােনা। পথ চলেত চলেত �ীমতী

পাল �ট কের দাঁিড়েয় �গেলন,'মেন আেছ,�সই একবার বৃি� এেলা, আমরা এইখােন দাঁিড়েয়িছলাম', বা 'মেন আেছ, এই �দাকােন একবার তুিম

চা �শষ কের �গলােসর িনেচ মরা মাকড়সা �পেয়িছেল', বা 'মেন আেছ, এই �হােটেল আমরা একবার �চ� ঝাল মাংস �খেয়িছলাম।'

অবি�িত �সই �সকতল�া শতা�ী�াচীন �হােটেল। তাঁরা মহাঘ� একিট ঘর আমােদর জেন� �রেখ িদেয়িছেলন। ঘের ঢুেকই িবছানায়; উফ, িঠক

এইরকমই একটা জীবন �তা �চেয়িছলাম; িনদ�ায়, িনভ�ার। �যখােন িনেজর মত কের বাঁচেত পারেবা, িদবারা� �পেটর িচ�ায় িদন যােব না।

আমার িপতা যিদ আমার জন� পাঁচেশা িবঘা ধানজিম �রেখ �যেত না পােরন, �সিট তাঁর ব�থ�তা; আমােক তার দায় �টেন জীবেনর ...

উনচি�শটা বছর গাধার খাটুিন খাটেত হেব �কন? অবসেরর �া�ােল িকছু �ভানুধ�ায়ী অবসেরা�রকালীন একিট চাকিরর ��াব িনেয়

এেসিছেলন। �েন মম�াহত হেয়িছলাম। এনারা আমােক িক ভােবন! আিম িক চটকেলর বদিল �িমক? অেধ�ক �বতেন িঠেক কাজ করেত যাব

�কন? 

�ানাহারাে� �ভাঁসেভাঁস কের িন�া। কতিদন �পুের ঘুেমাইিন �গা! ঘুম �থেক উেঠ, ঘেরই চা বািনেয় �খেয় �জেন একসে� �বেরালাম; যিদও

গ�ব� আলাদা। �ীমতী পাল যােবন মি�ের, �জা পিরবত�ন �দখেত; এবং যেথ� আেগ না �গেল পছ�সই বসার জায়গা পাওয়া যােব না। আিম

যােবা �গ��ার �থেক �সকত ধের পি�েম অেনকখািন �হঁেট �মাহনা। রঘুরাজপুেরর কােছ ভাগ�বী নদী �থেক িন�া� হেয় ধউিদয়া নদী �সখােন

সমু�সি�ধােন। িতিন এতই �� �য ভূেগালবইেয়ও তার নাম �নই। ভাগ�বী িনেজও খুব একটা বড় নদী নয়, কুয়াখাই নদী �থেক িনগ�ত হেয়

িচিলকায় তার পথ চলার সমাি�। িনজ�ন �মাহনায় হাঁটুজেল �নেম িঝনুক কুেড়ােত আমার ভারী ভােলা লােগ। তেব কুড়ােনার �শেষ তােদর আবার

সমুে�ই িফিরেয় িদই। ১৯৮৬ �থেক িযিন �িতবছর পুরী যাে�ন, এবং ২০১৩ �থেক �িত মােস, িতিন যিদ কুড়ােনা সব িঝনুক বািড় আেনন

তাহেল বািড়েত িঝনুকেদর �রেখ বািড়র �লাক�িলেক িহমালেয় �যেত হয়।



�সখােন ঘ�াখােনক কািটেয় মি�ের, �ীমতী পাল সি�ধােন। �জা পিরবত�ন পুরী মি�েরর একিট রীিত। মি�েরর শীেষ� ছি�শ ফুট পিরিধর

অ�ধাতুর িব�ুচ�, নীল আভােসর জন� তার আর এক নাম নীলচ�; �ীজগ�াথ �য �ীমি�েরই আেছন �লাকেক তা জানােত মি�র �িত�াকাল

�থেক �িতিদন অপরাে� এক �সবক মি�েরর চুেড়ায় উেঠ �সখােন নতুন কুিড় িমটার দীঘ� ি�েকাণ উ�ল পীতরাগ �কতন, তাইেত অল�রােগ

�ীজগ�ােথর �লােগা, বাঁেধন। �িতিদনকার পতাকা �িতিদন �তির হয়, �চাল পিরবােরর �কানও সাবালক পু�ষ সদস� সব িনয়ম �মেন সকােল

তা �তির কেরন। �চাল পিরবােরর সদস�রা পুরীর রাজার আেদেশ িবগত আটেশা বছর কের এই কাজ কের আসেছন; এ কােজ তােদর িনঃসপ�

অিধকার। �িত একাদশীেত �সই �সবেকর হােত থােক দীপ। িনরান�ইেয়র সুপার সাইে�ান বা �তেরার সাইে�ান ফাইিলং এেসেছ, �গেছ, �জা

পিরবত�ন তােত িবি�ত হয়িন। পুরী মি�র পিরচালনার গাইডবই মদলপ�ীেত বলা আেছ �কানও কারেণ একিদন �জা পিরবত�ন না হেল

�ায়ি����প আঠােরা বছর মি�র ব� রাখেত হেব।

এই রীিতিট দশ�ন নািক পুেণ�র কাজ। আিম ম�হীনং ি�য়াহীনং ভি�হীনং অং বং চং। আমার কােছ ভগবােনর �চেয় মানুষ �বিশ �কৗতূহলজনক।

একিট মানুষ যখন সাবলীল �া�ে�� তরতর কের সুউ� মি�রশীেষ� উেঠ যান, তখন �দবতার মাহাে��র �চেয় মানুেষর �মতাই আমার কােছ

�বিশ �তীয়মান হয়। তেব িহসাবশাে�র ছা� �তা। ভাবেত �চ�া করিছলাম পুরীর রাজার আেদশব� এই অিধকােরর আিথ�ক মূল� আজকালকার

বাজাের কত হেত পাের! নািমেয় আনার পের মূল পতাকা, অপরাপর পতাকা, এমনিক পতাকাখ�ও অিত উ� মূেল� িব�ীত হেত �দখলাম। 

ি�তীয় িদন।



ি�তীয় িদন সকালটা কাটেলা মি�ের,পুজাআচ�ায়। িহ�ু �দবেলােকর সদস�-সদস�ারা যুগেল �দখা িদেতই অভ��; হর–পাব�তী বা ল�ী-জনাদ�ন

�যমন। িক� সখা �ীজগ�াথ �দখা �দন �াতাভিগনী সমিভব�াহাের। তাহেল একটা গ� বিল �নুন।

�ীকৃ� তখন �ারকার রাজা, 'অেনক �তামার টাকাকিড়, অেনক দড়া অেনক দিড়, অেনক অ� অেনক করী - অেনক �তামার আেছ ভেব'।

তবু,'�বচারা রাজার ভারী �খ'। '�ঃখ কীেস হয়? অভাগার ভােব �জেনা �ধু নয় - যার ভা�াের রািশ রািশ �সানাদানা ঠাসাঠািস তারও হয়, �জেনা

�সও সুখী নয়।।' �ীকৃে�র অ� মিহষী; ভাগবৎ পুরাণবিণ�ত �ি�ণী, সত�ভামা, জা�বতী, কািল�ী, িম�িব�া, ন�িজতী, ভ�া, ল�ণা।

তদসে�ও �ীকৃ� িন�ার �ঘাের �ায়শই রাধা রাধা বেল �কঁেদ ওেঠন। ঘুেমর �ঘাের আিম �কানও মিহলার নােমা�ারণ করেল �ীমতী পাল

িনি��ধায় আমােক খাট �থেক �ঠেল �ফেল িদেতন। িক� �ীকৃ� জগ�ারক, খাটও তাঁর, ভূিমও তাঁর। তাঁেক আর শয�াচু�ত কের �ক? অথচ

মিহষীরা মহািব�ত। তাঁরা অ�� �েনিছেলন �ীকৃে�র স�েক� মামী, বয়েস বড় বৃ�াবেনর আয়ানপ�ী রাধার কথা। িক� তাঁর নাম �ীকৃ�

িন�ােঘাের �নেবন �কন? যুগপৎ িবর� ও �কৗতূহলী হেয় তাঁরা একিদন বলরামমাতা �রািহণীেক ধরেলন। িতিন বৃ�াবনলীলা �ারকালীলা

উভেয়রই �ত�� সা�ী। িক� স�ােনর ই�ুিম�ু িববৃত করেত �কা� জননীর ভােলা লােগ? �রািহণী রািজ হেলন না। মিহষীরাও নােছাড়বা�া –

িবদ�া সত�ভামার উপর ভার পড়ল �রািহণীেক রািজ করােনার। 

অবেশেষ জননী �রািহণী রািজ হেলন; তেব �ছেলেদর সামেন নয়। বলরাম ও কৃ� যখন রাজসভায় রাজকােয� ব�� থাকেব �সই মধ�া�সমেয়

�রািহণীমাতা পু�বধূেদর গ� �শানােবন। �রািহণীমাতা গ� �� করেলন। পােছ বলরাম কৃ� এেস পেড় তাই সুভ�ােদবীেক দাঁড় করােলন

দরজা পাহারা িদেত। 

সুভ�া �য়াের বেস আেছন,�রািহণীমাতা বলেছন বৃ�াবেনর দাস� সখ� বাৎসল� মধুর রেসর �সই অপূব� লীলাকথা; মিহষীরা ম�আকুল হেয়

�নেছন। রাধানােমর এমত মিহমা �য বলরাম ও কৃ�ও আর রাজসভায় বেস থাকেত পারেলন না। �ীকৃ� িনেজই বেলেছন 'নাহং িত�ািম �বকুে�

�যাগীনাং�দেয় ন চ। মদভ�াঃ য� গায়ি� ত� িত�ািম নারদ।।" আিম �যাগীেদর �দেয়ও থািক না,�বকুে�ও থািক না' আমার ভ�রা �যখােন

আমার লীলাকীত�ন কের �সখােনই আিম থািক। তাঁরা রাজকায� �ছেড় চেল এেলন �জকথা �নেত। সুভ�ােদবী তাঁেদর পথ আটকােলন।

সুভ�ােদবীর �িদেক �ভাইেয় দাঁিড়েয় দরজা �থেকই তাঁরা �জকথা �নেত লাগেলন। বােরাজেনই রাধাকথায় িব�ল। �নেত �নেত,�ফেল আসা

�সই িদন�েলার কথা মেন পড়ায়,�ভাইেয়রই ভাব উপি�ত হল,�দখােদিখ সুভ�ােদবীরও। তাঁেদর �চাখ বড় বড় হেয় উঠল, ঘনঘন িন�াস

পড়েত লাগল, মাথা সামেনর িদেক ঝুঁেক �গল। �দব�িষ নারদ,ওই কাজকাম না থাকেল যা হয় আর িক,ঘুরেত ঘুরেত তখন ওইখান িদেয়

যাি�েলন। িতিন কা�কারখানা �দখেত দাঁিড়েয় �গেলন। �েম গ� ফুরােলা, নেটগাছিটও মুড়ােলা। সব আবার আেগর মত হেয় �গল। �ীকৃ�

িবি�ত হেয় বলেলন- নারদ তুিম এখােন িক কের �গা! নারদ তখন গ�দ,'আহা! কী �দিখলাম! জ�জ�া�েরও ভুিলব না৷' ইত�ািদ ইত�ািদ।

�ভু,�তামরা ভাইেবােন এবার �থেক এই �েপই ভ�েদর �দখা িদও। আর জােননই �তা! ভগবান আবার ভ�েদর কথা �ফলেত পােরন না।

ভ�েদর িতিন এতটাই ভােলাবােসন �য িনয়ম কেরেছন পুরীেত অভু� �থেক িব�হ দশ�ন করা অকাম�। ��তা�তর উপিনষেদর তৃতীয় অধ�ােয়

একিট মজার কথা আেছ। অপািণপােদা জাবােনা �হীতাপশ�ত�চ �ুঃ স শৃেণাত�কন�ঃ। স �বি� �বদ�ং ন চ তস�াি� �ব�াতমা�রগ��ং পু�ষং

মহা��।। - তাঁর �লৗিকক হ� নাই,অথচ িতিন সকল �ব� �হণ কেরন। তাঁর পদ নাই অথচ সব��ই চেলন। তাঁর �চাখ নাই অথচ সবই �দেখন।

কান নাই িক� সবই �শােনন।



িবলি�ত �াতরােশর পর সমুে�র স�ুেখ কুিড় টাকা ঘ�া দের �চয়ার ভাড়া িনেয় বসা; �পুের �খেয় ঘুম। �ীজগ�াথ মি�র ছাড়াও পুরীেত �ছাট

বড়, �ধান অ�ধান, শা� �শব, �ব�ব গাণপত� হাজার মি�র ছিড়েয়। তীথ��ান�েপ পুরীর �মিবকাশ ও সব�জন�াহ�তা এবং শহরিটর চির�

বুঝেত হেল �স�িলেত একবার কের ঢুঁ মারা অত�াবশ�ক। অপরাে� অেটায় �চেপ �সই কােজ �বিরেয় পড়া �গল। 

হাসপাতাল �থেক পুরী ভুবেন�র �রাড ধের আঠােরানালা �সতুর িদেক �যেত বাঁেয়, কুেমারপাড়া এলাকায় পূব�মুখী অলমচ�ী মি�র। এই চতুভু�জা

�গ�ােদবী অিদিশয় অ�চ�ীর (বটম�লা,িবমলা,সব�ম�লা,অধ�সািন,অল�,দি�নাকািলকা,মরীিচ ও হরচ�ী) অন�তমা। মি�রিট আকাের �ছাট

হেলও ��ে� বড়, নবকেলবেরর আেগ �ীজগ�াথ মূিত� িনম�াণােথ� নীত গােছর �ঁিড়ভিত� গ�র গািড় এই মি�েরর সমুেখর রা�া িদেয়ই আনা

হয়। পুরীর রাজা গজপিত ও সাধু স��াসীরা এই মি�ের সমেবত হেয় �সই দা� �হণ কেরন। �ীজগ�াথ মি�েরর স�পুরী পূজানু�ােনর সে�ও

এই মি�র জিড়ত। স�পুরী অমাবস�ার িদন �ীজগ�াথমি�র �থেক স�পুরীেক এই মি�ের �ভাগ �খেত পাঠােনা হয়। মি�র অভ��র

দশমহািবদ�ার মু�রালেশািভত, �েবশপেথ নব�হ।

অ�চ�ীর মতই আেছন অ�শ�ু, এনারা �ীজগ�াথেদেবর অিভভাবক। পুরী শহেরর আট িদেক বেস তাঁরা শহরেক ও শহেরর অিধবাসীেদর স�াব�

সকল িবপদ �থেক র�া করেছন। এঁরা হেলন মাক�ে��র, যে��র, নীলকে��র, িবে��র, কপালেমাচন, বােল�র, ঈশােন�র ও পাতােল�র।

কিল�ধাঁেচর ধূসর �বেলপাথেরর অ�চ�ীর �ছাট মি�রিট দশম শতেকর, �গাপীনাথপুেরর িতয়ািদসািহ এলাকায়, নানািবধ উপরে�র আটরেঙর

আটিট িশবিল�; কােছ একিট গেণশ মি�র। এই মি�রিটেত এখন আর পূজাচ�না হয় না।

হরচ�ীসািহেত যেম�র মি�র রা�া �থেক অেনকখািন িনেচ, �ঃসাধ� িসঁিড় �ভেঙ নামেত হয়, এবং উঠেত। অিত পুরােনা মি�র, খুব একটা

জনি�য় নয়। এমিনেতই নাম যেম�র, �লাকিব�ােস মহারাজ যম ও তদীয় দূতেদর এখােন �ঘারােফরা। পািরপাি��েকর পিরেবশও িকি�ৎ ভুতুেড়

– মািট �থেক অেনকখািন িনেচ হওয়ায় �কমন গা ছমছম ভাব – �লােক তাই এই মি�র এিড়েয় চেল। 

যেম�র মি�েরর পি�েম অলাবুেক�র। �য়ং রামচ� নািক এখােন লাউ িদেয় পুজা �দওয়ার �চলন কেরন। অদ�াবিধ মিহলারা স�ানকামনায়

এখােন লাউ িদেয় পূজা �দন। অলাবুেক�র মি�েরর পােশই কপালেমাচন মি�র। পিব� মিণকিণ�কা কু� তার গােয়ই। �সখােন �লাকনাথ মি�র।

এই �লাকনাথ ব�ি� �লাকনাথ নন, িশব �লাকনাথ। ইিন, জানা �গল, আেরাগ�দায়ী।

অধ�সািন বা মািসমা মি�রিট বড়রা�ার উপেরই। রথযা�ার সময় �ীজগ�াথ �াতাভ�ী সমিভব�াহাের �ীমি�েরর পূব��ার �থেক যা�া �� কের

��া� �রাড ধের গজপিত রাজ�াসােদর পাশ িদেয় তাঁর মািসর বািড় �ি�চা মি�ের যান। এই যা�াপেথর িঠক মাঝখােন,বাঁহােত,অধ�সািন বা

মািসমা মি�র। ইিন �ীজগ�াথ ও তদীয় �াতাভ�ীেদর আর এক মািস; গিরব মািস, তাই �ীজগ�াথ তােক অিতিথপিরচয�ার দােয় িবড়ি�ত

করেত চান না। তাঁর বািড়র সামেন িদেয় যাওয়ার সময় �িণেকর যা�ািবরিত কেরন; গিরব মািসমাও রাজা �বানেপার আগমেন পরম�ীতা হেয়

তাঁেক �পাড়া িপেঠ খাওয়ান। 

আঠােরানালা �সতুিট পুরীর কিতপয় ধম�স�ক�হীন ��েব�র একিট। অিদশার সং�ৃিত ও �াপেত�র ইিতহাস শহের �ঢাকার মুেখর এই �সতুিটর

�িতিট ইেট িববৃত। পঁচািশ িমটার ল�া ও এগােরা িমটার চওড়া �সতুিট ম�ুপুর জলধারার উপর গ�ারাজ বংেশর রাজা ভানুেদব কতৃ�ক িনিম�ত

�েয়াদশ শতেক। আঠােরািট িখলান সাত �থেক �ষােলা ফুেটর ব�বধােন পাশাপািশ দাঁিড়েয় আজও শহরবাসীর �দনি�ন পিরবহেনর দািব

�মটাে�। এই �সতুর পােশর একিট িব�ুেত দাঁড়ােল দূেরর �ীমি�েরর চূড়া �দখা যায়। �চতন�েদেবর �ীে��বােসর �থম পয�ােয়, যখনও িতিন

�ীমি�ের �েবশািধকার পানিন, িতিন নািক এখােন দাঁিড়েয় দূেরর �ীমি�েরর চূড়া �দখেতন, �দেখ আকুল হেতন। হা কৃ� ক�ণািস�ু দীনব�ু

জগৎপেত। �গােপশ �গািপকাকা� রাধাকা� নেমা�েত।



শহেরর উপকে�, জাতীয় সড়েকর ওপের �েয়াদশ শতেকর বটম�লা মি�র। আিদিপতা ��া একবার নািক িবপুল শূন�তার মােঝ �ঘার

অ�কাের �ান হািরেয়িছেলন। তখন মা ম�লা তাঁেক হাত ধের �ীজগ�ােথর কােছ িনেয় যান। ��া �ান িফের �পেয় ��া�সৃি�েত মেনািনেবশ

কেরন। ওিড়য়া ভাষায় বট শে�র অথ� পথ। বটম�লা অথ�াৎ পেথর �দবী। ১৮৯৭-এ পুরী �রলে�শন চালু হওয়ার আেগ পয�� পুরী যাওয়ার পথ

িছল কলকাতা–পুরী জগ�াথ সড়ক। �চতন�েদব, নানক, কবীর এই পথ িদেয়ই জগ�াথদশ�েন িগেয়িছেলন। �সই যুেগ পুণ�াথ�ীরা শহের �ঢাকার

আেগ এই মি�ের পুেজা িদেতন, িদেয় �ীজগ�াথ দশ�েন �যেতন। নবকেলবেরর সময় মূিত�িনম�াণকে� গািড়ভিত� িনমকাঠ মি�ের আনা হয়।

�সই গািড়�িল যা�ািবরিত কের এই মি�ের। পাশ ও অ�ুশধািরণী ি�ভুজা �দবী ি�েন�া, প�াসনা, ি�তবদনা; সে� দশমহািবদ�া। িনচু ছােদর

�ছাট মি�রিট ভাির জমজমাট। মাথা িনচু কের ঢুকেত হল। মে�া�ারণ আর �ঢাকার মুেখ �ঝালােনা অসংখ� �পতেলর ঘ�ার সি�িলত �িন,

ধূপেধাঁয়া-ফুলমালা... 

মা বন�গ�া রেয়েছন মিনকিণ�কা সািহ �রােড; �সখান �থেক �সকত সমা�রাল �য রা�ািট পুেব� িব�ৃত তার নাম চ�তীথ� �রাড। চ�তীথ� একিট

�ছাট পুকুর,তেব মাহাে�� বড়।.কাছাকািছ �সানার �গৗরা� মি�র,তার উ�ের চ�নারায়ণ মি�ের �শাভা পাে�ন ল�ী-নৃিসংহ। চ�নারায়ণ

মি�েরর পি�েম দািরয়া মহাবীর মি�ের বেস আেছন হনুমানিজ। 

নের� সেরাবেরর গােয় চারা গেণশ বেস আেছন। �ীজগ�াথমি�র িনম�াণ�ার�কােল িসি�দাতা ও িব�িবনাশক গেণশদাদার পুজার সূ�পাত।

�সই অেথ� ইিন অিত�াচীন। বালুকাময় পুরীেত ম� পাথর খুব সুলভ নয় ফেল মেন করা �যেতই পাের �য ��রখ��িলেক দূর �থেক আনা

হেয়িছল এবং জলপেথ – িচিলকা হেয় অথবা মহানদী হেয় নের� সেরাবের। ওিড়য়ায় চারা শে�র অথ� ফাঁস। ��রখ��িল স�বত ফাঁস �বঁেধ

ওপের �তালা হত,এখনও রথযা�ার সময় �ীজগ�াথেকও ওমিনভােবই �তালা হয়।

বািলসািহেত পূব�মুখী দি�ণাকািলকা মি�ের চতুভু�জা দি�ণাকািলকা মাতা শবা�ঢ়া, �িধরপানরতা। ইিন �ভূত দাি�ণ�ময়ী এবং �ীমি�েরর

গভ�গৃেহর অধ��া।



�ীজগ�ােথর মািসর বািড় �ি�চা মি�র সু�রচালা এলাকায়। �লাকিব�ােস সু�রচালা বৃ�াবনসম, এবং নীলাচল, �ীজগ�াথমি�র

�যখােন,�ারকাসম। এিট �ীজগ�ােথর বাগানবািড় �েপও খ�াত, কারণ �াচীরেবি�ত মি�রিটর অভ��ের সয�লািলত চমৎকার উদ�ান। ধূসর

�বেলপাথেরর কিল� �দউল�াপেত�র মি�রিটেত চারিট অংশ – িবমান (মূলমি�র), জগেমাহন (দশ�নাথ�ীেদর দাঁড়াবার জায়গা), নাটম�প

(উৎসব, আচার �িতপালেনর �ান) ও �ভাগম�প; �সখান �থেক একিট স� পথ িদেয় িগেয় রা�াঘর। �ি�চা রাজা ই��ে��র মিহষী, িতিনই

এই মি�র িনম�াণ কিরেয়িছেলন। মতা�ের �ি�চা �িটবসে�র �ানীয় �লৗিকক �দবী। �ীজগ�াথ এই মি�ের পি�ম�ার িদেয় �েবশ কেরন ও

পূব��ার িদেয় িনগ�ত হন। রথযা�ার নয়িদন ব�িতেরেক সারা বছর মি�রিট ঘুিমেয় থােক, এবং এখানকার পা�া মহারাজরা টাকাপয়সার জন�

দশ�নাথ�ীেদর চূড়া� অপদ� করেত থােকন। �ীজগ�াথমি�েরর �সবাইতরা দইতা, িক� এখােন �া�ণরাই মি�র পিরচালনা কেরন। রথযা�ার

পূব�িদন �থেক পুনয�া�া অবিধ, এই দশিদন এই মি�র �জেগ ওেঠ, �ি�চা মাজ�না (�চতন�েদব �বিত�ত রথযা�ার পূব�িদন), �হরা প�মী

(রথযা�ার প�ম িদন), দি�ণ �মাড় (রথযা�ার ষ� িদন), রাসলীলা (রথযা�ার ষ� �থেক নবম িদন), সা��দশ�ন (পুনয�া�ার পূব�িদন) ইত�ািদ

নানািবধ অনু�ান হয়। �ীৈচতন�েদব নািক এই মি�েরই অ�কট হেয়িছেলন, এবং কথা িদেয়িছেলন �য �িত বছর রথযা�ায় িতিন �ি�চা

মি�ের অবতীণ� হেবন। �সই িব�ােস ব�ীয় �ব�বরা রথযা�ায় দেল দেল এই মি�ের আেসন। 'অদ�িপ �সই লীলা কের �গারা রায়, �কান �কান

ভাগ�বােন �দিখবাের পায়।' 

�ি�চা মি�েরর পােশই দশাবতার মি�র। অে�শ-�কশব, মু�-মধুসূদন, ি��-মধুসূদন-এর কিব জয়েদব নািক এখােন থাকেতন। �ি�চা

মি�েরর পি�েম িস� মহাবীর হনুমােনর �ছাট মি�র। কিব তুলসীদাস নািক এখােন থাকেতন। 

�ি�চা মি�েরর �াকােরর উ�রপূেব� �েয়াদশ শতেকর নরিসংহ মি�র; পুরীর সব�ােপ�া �াচীন �ব�ব ধম��ান�েপ খ�াত। রাজা ই����

নারদমুিনর সহায়তায় এই মি�র �িত�া কেরিছেলন ও একশত অ�েমধ য� স�� কেরিছেলন; তাই এই মি�েরর আর এক নাম য�-

নরিসংহ মি�র। তেব সাি�ক �ব�বজন িকভােব একেশা �ঘাড়ার মৃতু�র কারণ হেলন ও তার জন� তাঁেদর �কােনা অনুতাপ অনুেশাচনা

অপরাধেবাধ হেয়িছল িকনা তা জানা �গল না। নরিসংহ হাঁটু মুেড় বসা, নরিসংেহর উপেরর ডানহােত চ�, উপেরর বামহােত শ�, িনেচর

�ইহাত হাঁটুর উপর �সািরত। বােম ল�ীেদবী। �বদীেত গ�ড়। এই মি�র �ীজগ�াথ মি�েরর সােথ নানা ি�য়াকলােপ স�ৃ�। �ীজগ�াথেক

�দ� মালা, ফুল এই মি�ের নীত হয়। নবকেলবেরর সময় মূিত�িনম�াণ �ি�য়ায় এই মি�েরর সহেযাগ থােক।

�ীজগ�াথ মি�েরর �'িকেলািমটার দূের, দি�মালাসািহেত প�দশ শতেকর �ষাড়শ ঘােটর নের� সেরাবর, জল রা�া �থেক �ায় দশ ফুট িনেচ।

সেরাবেরর �ক��েল �ীজগ�াথেদেবর চ�নম�প। �সই সুবােদ চ�নসেরাবর নােম খ�াত। পুরীর প�তীেথ�র অন�তম এই সেরাবর। বািকরা

হেলন সমু�, �ি�চা মি�েরর িনকটবত�ী ই���� সেরাবর, মিণকিণ�কা, মাক�� সেরাবর ও ��তগ�া । 

শ�ামাকালীচক �থেক িতয়ািদসািহ �যেত পূব�মুখী শ�ামাকালীমি�র। পুরীর সব�ােপ�া �াচীন এই কালীমি�ের আসীনা চতুভু�জা শ�ামাকালী,

দশমহািবদ�ার �থমা। চতুভু�জা িবমলা ও সব�ম�লা �দবীর বােম। ইিন পুরীর রাজপিরবােরর কুলেদবী, তাই �দবীর �বদীেত রাজিচ� ��া�ল।

অদ�াবিধ, পুরীর নতুন রাজা অিভেষেকর পর সব��থেম এই মি�ের আেসন আরাধনােথ�। ল�ােটরাইেটর মি�রিট পুরীর রাজপিরবােরর �ত��

পিরচালনাধীন। 

স�মাতৃকা - �া�ী, মেহ�রী, অি�, �কৗমারী, �ব�বী, বরািহ ও চামু�া - থােকন মাক�� সেরাবের। �ব�বীয় পুরীেত শা� �দবীেদর আিধপত�

মেন কিরেয় �দয় পুরী একা�পীেঠর অন�তম শা�তীথ�। এখানকার অিধ�া�ী �দবী িবমলা, িতিন �ীজগ�াথেদেবর �জ���াতা বলভে�র

�ী,�সইসূে� �ীজগ�াথেদেবর �বৗঠান। অথচ শা�মেত িবমলােদবীর �ভরব �ীজগ�াথেদব। অিদশার এক বাসচালক বাবুঘােট আমােক একবার

বেলিছেলন,'জােনা �তা! একা�পীেঠর মেধ� চারেট মহাপীঠ।' 'তাই নািক! �কান �কানেট �গা'! '�তামােদর কালীঘাট, অসেমর কামাখ�া, পুরীর মা

িবমলা, আর তারাতািরণী'। 'ও! জােনা �তা! তারাতািরণী অেনক বছর আেগ একবার িগেয়িছলাম,আবার �যেত ইে� কের,িক� যাওয়া আর হেয়

ওেঠ না।' �তু��ের �স এক অ�ুত গ� �িনেয়িছল। 'জােনা! অিদশার সব বাসমািলক,সব বাসকম�চারী তারাতািরণীর ভ�। �তামার পুেজা

পাঠাবার থাকেল এই বাবুঘােট এেস,অিদশার �যেকােনা বাস�াইভােরর হােত নারেকাল আর টাকা িদেয় �দেব। িনি�� থােকা, দশটা

বাস�াইভােরর হাত ঘুের �তামার পুেজা িঠকই িঠক জায়গায় �পৗঁেছ যােব'।



হরচ�সািহেত �টাটা �গাপীনােথর মি�র, �চতন�েদেবর অ�ধ�ানরহেস�র সে� যু� থাকার সুবােদ বাঙািলর সব�ােপ�া ি�য় ক�িপেরিস িথেয়ািরর

পীঠ�ান। অেনকখািন জায়গা জুেড় িব�ৃত অ�ন, ম� নাটম�প, তার িভতেরর �দওয়াল ও ছাদ ��ে�ােশািভত। বাইেরর �দওয়ােল �চতন�েদেবর

জীবেনর �ধান ঘটনাসমূহ মু�রােল িববৃত। �টাটা �গাপীনাথ মােঝ �শাভা পাে�ন,বােম ি�ভ�া �ীরািধকা বীণাবাদনরতা,দি�েণ বংশীবািদকা

লিলতা�ী; এবং �জেনই কৃ�া। বােমর �বিদেত �শাভা পাে�ন বলরাম, সে� বােম �রবতী, দি�েণ বা�ণী। ডাইেনর �বিদেত �শাভা পাে�ন

�গৗরা�েদেবর িপতামহ নীলা�র চ�বত�ীর �াতু�ু� মামু ঠাকুর �িতি�ত �গৗর-গদাধর ও �ী�ীরাধা-মদনেমাহন। সকাল সাতটায় �গেল,

পুেরািহত মশাইেক যথাযথভােব বলেত পারেল, িতিন আপনােক �গাপীনাথ িব�েহর ডান হাঁটুর িনেচ একিট �ণ�ালী দাগ �দখােবন। মহা�ভু ওই

িছ�পেথ �টাটা �গাপীনাথ িব�েহ িবলীন হেয়িছেলন, এমনিটই জন�িত। কৃ�িবরহকাতর �চতন�েদব কৃ�-অে�ষেণ মািট খুঁড়েত আর� করেল

কৃ� �য়ং �সখােন চেল আেসন। �চতন�েদব মািটর িনেচ পাওয়া িব�েহর নামকরণ কেরন �গাপীনাথ, এবং বাগােনর মেধ� পাওয়া িগেয়িছল বেল

�টাটা, উদ�ােনর ওিড়য়া �িতশ�। �চতন�েদব গদাধর পি�তেক ��� স��াস�দান কেরন, যােত গদাধর পি�ত ওইখােন বসবাস কের �টাটা

�গাপীনােথর পিরচয�া করেত পােরন। 

�গাপীনাথ এখােন দ�ায়মান নন, ব�িত�মীভােব উপিব�। এ িনেয়ও গ�; আিদেত �গাপীনাথ দ�ায়মানই িছেলন, তারপর গদাধর পি�ত

কাল�েম বৃ� হেলন, তখন িতিন আর দীঘ��ণ দাঁিড়েয় �থেক দ�ায়মান �গাপীনাথেক মালা পরােত পােরন না। �গাপীনাথ নািক আবার ভে�র

ক� সইেত পােরন না। তাই,গদাধর পি�েতর সুিবধার জন�, িতিন ধপ কের বেস পড়েলন।

িবকােল আবার সমুে�র স�ুেখ। 

তৃতীয় িদন।

আমােদর িব�� সারিথর সে� �বিরেয় পড়া সকাল সকাল। ঊনিবংশ শতেকর বাঙািল যুবক কােজর �খাঁেজ পি�েম �যেতন। আমার িনেজরই

বড়জ�াঠা ম�াি�ক িদেয় চেল িগেয়িছেলন জামালপুের, �স আজ �থেক একেশা বছর আেগর কথা। তারপর �সখােনই �বাসী বাঙািল বড়বাবুর

�মেয়েক িববাহ কের �সখােনই ি�িত। তাঁর ভাইেপা আিম, আমারও তাই পি�েম �যেত সাধ। 

�থম গ�ব� অলরনাথ। �ানযা�ার পর �ীজগ�াথ অসু� হেয় পেড়ন তাঁর �র আেস। রাজৈবদ� তাঁর িচিকৎসা কেরন। অসু�তার এই পয�ায়িট

'অনসর'নােম পিরিচত। এই সময় ভে�রা �দবতার দশ�ন পান না। তাঁেদর দশ�েনর জন� িব�েহর পিরবেত� মূল মি�ের িতনিট পটিচ� রাখা হয়।

এই সময় ভে�রা ��িগিরেত অলরনাথ মি�ের যান। তাঁরা িব�াস কেরন, অনসরপয�ােয় জগ�াথ অলরনাথ �েপ অব�ান কেরন। রাজৈবেদ�র

আয়ুৈব�িদক 'পাঁচন' �খেয় একপ�কােলর মেধ� সু� হেয় ওেঠন। তারপর িতিন �েমাদ�মেণ মািসর বািড় যান।



এিট মূলত িব�ুমি�র। সত�যুেগ, বলা �নই কওয়া �নই, মহিষ� ��া এখানকার পাহােড়র উপের িব�ুর �ব�িত �� কের �দন। িব�ু,ওই আর

িক,বার �খেয়..., মহিষ� ��ােক িতিন পাহাড়চূড়ায় গ�ড়সহ িব�ুমূিত� �াপেনর অনুমিত �দন; এই িব�ুমূিত�ই অলরনাথ। মহিষ� ��া এই পাহােড়

িব�ুেক তু� কেরিছেলন বেল পাহােড়র নাম হয় ��িগির। রাজ�ােনর আেলায়ােরর রাজা স�বত এই মি�র�িত�া কেরন; �সইসূে� িব�ু

এখােন আেলায়ারনাথ বা অলরনাথ। �থাগত চতুভু�জ িব�ুমূিত�, সে� গ�ড় �তা আেছনই, আর আেছন �ই কৃ�জায়া, �ি�ণী আর সত�ভামা।

মি�েরর িপছেনর চ�নসেরাবের চ�নযা�া হয় বছের একুশ িদন। 

গ� বেল অনসরকােল �ীৈচতন� মহা�ভু �ভু জগ�ােথর দশ�ন না �পেয় আকুল হেয় পেড়ন। �ীজগ�াথ তােক জানান, অনসরকােল িতিন

��িগিরর অলরনাথ মি�ের িব�াম কেরন। তদনুযায়ী, �ীৈচতন� মহা�ভু এখােন এেস �ীজগ�াথেদেবর দশ�ন পান। িব�হেক সা�া� �ণামকােল

তাঁর ক�ণায় িশলা িবগিলত হয়, হেয় �দহ�াপ �সই িশলায় উৎকীণ� হেয় যায়। পা�ামহারাজরা খুব গেব�র সে� �সই �দহ�াপ দশ�নাথ�ীেদর

�দখান; �দিখেয় দি�ণা দািব কেরন। এখানকার �ীরেভাগ সিত�ই �দবেভাগ�। পুরীর �ীমি�ের �ভু জগ�াথেক যা যা �ভাগ �দওয়া হয়,

অনসরকােল অলরনাথিজউেকও তাই তাই �ভাগ �দওয়া হয়। অনসরকােল অলরনাথিজউেক দশ�ন করেল পাপমু� �তা হেবনই,পুনজ��ও স�বত

আর হেব না।

পুরীর সাতাশ িকেলািমটার দি�ণ পি�েম, ভাগ�বী নদীর �মাহনায় একিট বািল পাথেরর িটলার টেঙ পূব�মুিখন বিলহািরচ�ী বা হরচ�ী মি�র।

�দবী এখােন অ�ভুজা মিহষাসুরমিদ�নী; নািবক, �নৗকা ও মৎসজীবীেদর র�িয়�ী – �সানার বঁিটর উপর উপিব�া। মহানবমীর িদন �ীজগ�াথ

মি�েরর পূজা এই মি�ের পাঠােনা হয়। �দবী নািক �রাজ রাে� ঘুরেত �বেরান। বালুকাময় �ঢউেখলােনা �া�র, বড় বড় গাছ, �লাকালয়হীনতা

�সই িব�াসেকই পিরপু� কের। িকছুটা দূের কালীমি�র, খুব কম �লাকই �সখােন যান।

যখন �লাক এেস গািড়র পািক�ং িফ চাইল, মি�র ও তৎসংল� ভুিমর '�ডেভলপেম�'-এর জন�, আিম চমেক উঠলাম। আবার '�ডেভলপেম�'?

ওেদর উ�য়েনর ধারণা �তা সবুজ ন� কের ইট গাঁথা, পয�টকেদর মন �যাগােত �ামীণ মানুেষর আ�স�ােনর অবমূল�ায়ন, মি�েরর এই �শ�

পিরেব�নীেক িচৎকার �কালাহল দালােল ভিরেয় �তালা! ভয়াল �দবীেদর উ�য়ন পরবত�ী ভিবতব� �তা আমরা ঘেরর কােছর বগ�ভীমায় �দেখিছ –

�কাথায় সুেবাধ �ঘাষ কিথত কালাপাহােড়র ভীিত-উে�ককারী �দবী, আর �কাথায় বাজােরর মেধ� আসীনা গৃহপািলতা �দবী! 

মি�েরর �� দূরে� একিট বািলয়ািড় �পিরেয় বিলহািরচ�ী �সকত, িনজ�ন, কুমারী, জীবৈবিচে�� ভরপুর। অতু�ৎসাহী যুবকবৃ� পুরীর �মাহনা

�থেক �হঁেট �হঁেট এখােন আেসন।

�সখান �থেক সতপদা। িদনিট চমৎকার। আকাশ সমুে�র মত নীল, তাপমা�া না গরম না ঠা�া – যিদও উ�ুের হাওয়া মােঝ মােঝ জানান িদে�।

িফন এয়ােরর �হলিসি� �সবু উড়ানিট ঊনি�শ হাজার ফুট উপের চমৎকার �িট সাদা �রখা �টেন গ�ােছ, তাইেত আকাশেক ভাির সু�র �দখাে�।

ব�ত, গ�েব� �পৗঁছােনার �চেয় চলেতই আমার �বিশ ভাল লােগ, িবেশষত অিদশার রা�ায়। এই সমু� �তা এই পাহাড়, এই ধানে�ত �তা এই

জ�ল, এই �াম �তা এই বাজার, এই �রলগািড় �তা এই পািখর দল। সতপদা িচিলকার সমু�মুেখর িনকটবত�ী এক পা��িব�ু, ডলিফন দশ�েনর

জন� সমিধক �িস�। �দখেত হেল �নৗকা �চেপ রাজহংস �ীেপ �যেত হয়। আমােদর ��ক �দখার আ�হ একদমই �নই; আমরা �দখেত এেসিছ

িনসগ�, জল, গাছপালা।



এখান �থেক চার ঘ�ার �নৗকাযা�ায় নলবন পািখরালয়। তেব তার আেগ অন� কাজ আেছ। সারিথ মেহাদয় এখানকার পা�িনবােস জািনেয়

িদেয়িছেলন আমরা �পুের কী কী �খেত চাই। তদনুযায়ী ক�েপর মােপর কাঁকড়া ও হাঙেরর মােপর পারেশ মাছ অহল�ার মত আমােদর

�তী�ায় িছেলন। তাঁেদর �িত সুিবচার কের, আমরা নলবন পািখরালেয়। শীেতর �শষ, জল �নেম িগেয় কাদাচর (mudflats) উ�ু� –

�সখােন পিরযায়ী পািখর �মলা; চ�লতা, অি�রতা, �কালাহেল িদগ� পিরব�া�।

মািণকপাটনার ভবকু�েল�র মি�রিট দিহিখয়ায়। �সখান �থেক মংলােজািড়। 

একসময় মংলােজািড়র �লাক পিরযায়ী পািখেদর �দখেলই ধের �বেচ িদত; �লােক তাই �কেট �খত। এভােবই চলিছল,পািখরাও মুখ �ফরাি�ল।

�পট আর চেল না। এমনসমেয় ন�িকেশার ভুজবল আর পূণ� �বেহরার �নতৃে� �ােমর মানুষ �পেটর দােয় পািখেদর �িত ব�ুে�র হাত বাড়ান।

এভােবই আজ মংলােজািড় আিদগ� �পিরেয় আসা পািখেদর বাঁচায়; আজ তােদর পয�টনেকে� 'জগত কের যাওয়া আসা।' মংলােজািড় খুঁেজ

�পেয়েছ িবক� �িট�িজর পথ। �সই পািখ িশকার করা �লাক�েলাই এখন পয�টকেদর �নৗকায় জেল জ�েল ঘুিরেয় পািখ �দখায়, পািখেদর

বংশিব�ােরর জেন� িনিরিবিল ছাউিন �তির কের,২০১২ সােল আর িব এস আথ� িহেরা অ�াওয়াড� এবং ২০১৪ সােল ইি�য়া বােয়াডাইভািস�িট



অ�াওয়াড� রানার আপ পুর�ার �পেয়েছন এঁরাই। মা িনষাদ �িত�াং �মগমঃ শা�তীঃ সমাঃ। যৎ ��ৗ�িমথুনােদকমবধীঃ কামেমািহত� – �য

কথামা� নয়, এক জীবনদশ�ন, তার জা�ল�মান উদাহরণ মংলােজািড়।

মংলােজািড় সতপদার িবপরীেত, িচিলকার উ�রতেট, এক �ছা� �াম – জলাভূিমেত বছের নানা �জািতর িতনল� পািখ আসার সুবােদ অধুনা

পািখেদর �গ� নােমই সমিধক �িস�। দশ বগ�িকেলািমটার মত িমি� জেলর জলাভূিম �বাহ�ারা িচিলকার অগভীর ��ািকশ ওয়াটার (�লানা জল

ও িমি� জেলর মধ�বত�ী জল, �ধানত �মাহনা ও ব�ীপ এলাকায়) এর সে� যু�। জলাভূিম ��ময়, মেধ� মেধ� শরজাতীয় ল�া ঘাস –

প�ীবসিতর আদশ� জায়গা। আর পািখই বা কত রকেমর...। �দেখ �দেখ �শষ হয় না। 

িক� �ফরার তাড়া! �নৗকািবহােরর পর �ামিটেক একটু ঘুের �দখা। �চ�মােস অনুি�ত এখানকার দ�যা�া অিতখ�াত। এই �থা গ�ােমর

তারাতািরণী মি�েরর সে� স�ৃ�। পাইক আখড়া এখানকার আর এক �লাকনৃত�। পিততপাবন মি�র, �ে��র মি�র, নীলকে��র

�দবমি�র, ম�লা মাতা, �া�ী মাতা, বািলমািঝ মাতা ও তারা মাতার মি�র; আর �নৗকািনম�াণ প�িত �দেখ পুরী। 

চতুথ� িদন।

১৯৮০�ত চাকিরেত �ঢাকার পর আমার �থম �পাি�ং মালদায়। মালদা তখন অিত �গ�ম, �যাগােযাগ বলেত হ�ায় িতনিদন �গৗড় এ�ে�স। অন�

�য কিট �রলগািড় চলত,যথা দািজ�িলং �মল,কাম�প এ�ে�স,হাওড়া িনউ ব�াইগাঁও জনতা এ�ে�স,হাওড়া িনউ জলপাই�িড় ফা� প�ােস�ার

- তারা উভয়িদেকই মালদা �পৗঁছেতন �বয়াড়া সমেয়, �কাটাও িছল অত��, ফেল কখনই িটিকট পাওয়া �যত না; িবক� রাতভর বাসযা�া;

�সিটও খুব সুখকর নয়। িবি��তার অ�রােল �স এক অভূতপূব� অ�তপূব� �াধীন জীবন – ��াপািজ�ত পয়সা, ই�া হেলই ির�া চড়েত পাির,

বাবার শাসন �নই, বাবার বয়সী অ�জ সহকম�ীরা ব�ুসম – যাবতীয় বদবুি�র উ�াতা। আমার �সই বাধাব�নহীন, �ি�িবহীন জীবেনর িকছু

তথ� িকভােব �যন সােড় িতনেশা িকেলািমটার পথ অিত�ম কের বাবার কােন �পৗঁেছিছল। তারপর বাবা আমােক িচিঠেত িলেখিছেলন �য

মানুেষর জীবেন �বার অেনক ব�ু �জােট, �থম, যখন �স চাকিরেত �ঢােক; ি�তীয়, যখন �স চাকির �থেক অবসর �নয়। 

িঠক কথা! তেব চাকির �থেক অবসর �নওয়ার সমেয় আর একটা ঘটনা ঘেট, �লােক জীবেন �থমবার িকি�ৎ পয়সার মুখ �দেখ, িনেজেক স�ল

বেল ভাবেত �শেখ। সারাজীবন িপপীিলকার প�াে�শেপষণপূব�ক জীবনিনব�াহ কিরেত কিরেত সহসা টাকার ��ােত ভািসয়া যায়। আমরা এমনই

এেস �ভেস যাই - আেলার মতন, হািসর মতন, কুসুমগ�রািশর মতন, হাওয়ার মতন, �নশার মতন �ঢউেয়র মেতা �ভেস যাই। সদ�ল�

স�লতায় িকি�ৎ �কনাকাটা হল। 

প�ম িদন।

�ত�াবত�ন। এবাের আমােদর যা�া ১৮৪১০ পুরী-হাওড়া �ীজগ�াথ এ�ে�েস। এই গািড়িট সময় �বিশ �নয়, তথািপ সুিবধাজনক সমেয়র জন�

এিট আমার ি�য় �রলগািড়। ২০১৩ – ২০১৬ আমার অিফস িছল হাওড়ায়,হাওড়া ��শন �থেক সাত িমিনেটর হাঁটাপেথ। তখন হােমশাই অিফস

ছুিটর পর সে�� সাতটায় এই গািড়িট ধের পরিদন সকােল পুরী। আবার �ফরার পেথ রাত সােড় দশটায় এই গািড়িট ধের পরিদন সকাল আটটায়

হাওড়া। অিফেসই �ানাহার। তারপর সারািদন কাজ করার সমেয়ও �চােখ ঊিম�মালা, �বেণ দূরাগত সমুে�র কলতান। 

বাঁধাছাঁদা �সের �নশাহার। �হােটেলর ঘরভাড়ার পুেরাটাই আেগই �দওয়া িছল। �হােটল ছাড়ার সময় িবল �মটােনা বলেত �ধু খাবােরর দাম।

�হােটলিশে�র �বাধহয় িনজ� �কােনা িহসাব আেছ, �য খাবােরর িবল ঘরভাড়ার �চেয় �বিশ হেব,বা সমান হেব,বা অেধ�ক হেব। আমােদর

চারিদেনর খাবােরর (�াতরাশ, মধ�া�েভাজ একিদন বােদ,ও �নশাহার) িবল আমােদর চারিদেনর ঘরভাড়ার িবেলর সমান বা অেধ�ক �তা নয়ই।

এমনিক িসিকও নয়। তাইেত িবল �হণকারীর ধারণা হল িকছু পদ �বাধহয় িবল �থেক বাদ পেড় যাে�। �ফ�য়ািরর মেনারম তাপমা�ােতও

িতিন দরদর কের ঘামেত লাগেলন, এখােনওখােন �ফান করেত লাগেলন, খচাখচ িকেবাড� িটপেত লাগেলন, আমােদর বিসেয় রাখার জন� �র�

�মাটমা �চেয় নরম পানীয় অবিধ খাইেয় িদেলন। আমরা �জেন �য �িতরােত �িট �িট, একবািট ডাল আর একটা স�ালাদ �খেয়িছ, �সিট উিন

িব�াসই করেত পারিছেলন না। �পুেরর খাবারও তৈথবচ, একিদন �মােট মাছ �খেয়িছ। 

�হােটেলর িপছেন দৃশ�মান - জগ�াথ মি�েরর আেলািকত চূড়া ও সমুেখর িচরচ�ল বািরিধেক �ণাম জািনেয়, ��শন। এবােরর যা�ািবরিত

সাঁতরাগািছেত; তখন সেব সকাল সােড় সাতটা। শািড় হাঁিড়, খাজা গজা, লািঠ কািঠ - সকল লটবহর িনেয় গািড়েত, এবং পিরেশেষ বািড়েত। 

কৃত�তাঃ 

• �ীর প� – রবী�নাথ।



• নরিসংহ পা�া মহারাজ।

• শরৎ - আমােদর সারিথ। 

• Flightradar 24

~ পুরীর আরও ছিব ~

িহসাবশাে�র �াতেকা�র �ী তপন পাল West Bengal Audit & Accounts
Service �থেক অবসর িনেয়েছন স�িত। তাঁর উৎসােহর মূলে�� �রল - িবেশষত �রেলর

ইিতহাস ও �রেলর অথ�নীিত। �সিবষেয় �লখােলিখ সবই ইংরািজেত। পাশাপািশ সাপ িনেয়ও তাঁর

উৎসাহ ও চচ�া। �বাে� ন�াচারাল িহি� �সাসাইিট এবং ইি�য়ান �রলওেয় ফ�ান �ােবর সদস� �ী

পালেক বাংলা িলখেত িশিখেয়েছ 'আমােদর ছুিট'। ��দূরে�র িদনা��মণ �ী পােলর শখ; কারণ

'একলা �লাকেক �হােটল ঘর �দয় না'।

 

    
�কমন লাগল : - select -
মত িদেয়েছন : 2 
গড় : 5.00

আপনার ম�ব� জানােত ি�ক ক�ন

অনবদ�। পুরীেত অভু� �থেক িব�হ দশ�ন করা অকাম�, এই তথ�িট জানা িছেলানা, এখন যথা�ােন জািনেয় রাখেত হেব। আর "অভাগার

ভােব" স�বত "অভাগার অভােব" হেব, তেব আিম িনি�ত নই।

- কণাদ �চৗধুরী [2020-03-23]

24 people like this. Be the first of your friends.Like

http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=132
http://tellafriend.socialtwist.com/
http://www.amaderchhuti.com/opencomments.php?page_name=/mag33/story_puri.php&mode=com


 

 

�জরােট �দবািদেদব ও প�রাজদশ�ন

অির�ম দ�

গতবছর �দালযা�ার ছুিটটা িকভােব কােজ লাগােবা ভাবেত ভাবেত �জরাট ি�পই ফাইনাল কের �ফললাম। কম�সূে� পুেনেত থািক। ২১ মাচ�

বৃহ�িতবার অিফস ছুিট। একিদন ��বার ছুিট িনেলই ল�া ভ�ােকশন। �সামনাথ - �ারকা - �পারব�র - িগর ��ান পা�া।

২০ মাচ� অিফস �থেক িফের রাত ন'টার �াইেট আহেমদাবাদ। �সিদন আহেমদাবােদ রাি�যাপন। আহেমদাবাদ এয়ারেপােট�র কােছই একিট

�হােটল বুক করা িছল। এখােন এক �থেক িতন িকেলািমটােরর মেধ� �চুর �হােটল আেছ। আিম ফ�ােভােটল মােহর ইন বুক কেরিছলাম।

আহামির িকছু না, এক রাি�েরর জন� যিদও চলনসই। এয়ারেপাট� �থেক অেটােত �হােটল একেশা টাকা ভাড়া। �সই অেটা ভাইয়ােকই সকাল

সাতটােত �হােটেল আসেত বেল িদলাম। পেররিদন সকাল আটটা কুিড়েত �সামনাথ এ�ে�েসর (জ�লপুর - �সামনাথ) িটিকট কাটা িছল।

সকালেবলা যথসমেয় �সই অেটা �াইভার এেস উপি�ত। বেল রাখা ভােলা, এই িনেয় আমার ি�তীয়বার �জরাট যা�া, আর �বারই �য

িজিনসিট ল� কেরিছ তা হল অেটা-ক�ােবর �াইভারেদর ব�বহার, তােদর সময়ানুবিত�তা। পয�টকরা �য তােদর অন�তম পুঁিজ তা তারা ভােলা

ভােবই জােন এবং সব�দা তােদর �খয়াল রাখেত �যন ব�পিরকর। যাইেহাক সকালেবলা খািল রা�ায় পেনেরা িমিনেট ��শন �পৗঁেছ �গলাম।

��শেনর কােছ অেনক �রে�ারাঁ আেছ �যখােন ��কফা� কের �নওয়া যায়। ওখােনই একিটেত .�কফা� �সের ��েন �চেপ বসলাম। আজকাল

অেনক ��েনই িক� প�াি� কার থাকেছ না, এই ��েনও িছল না। যিদও পেথ �কােনা ��শেন বা ��েনও অন� �ভ�ারেদর কােছ খাবােরর অড�ার

�দওয়া যায়, তেব পারেল খাবার সে� িনেয় যাওয়াই ভােলা।

সে�� ছটা নাগাদ �সামনাথ ��শেন �পৗঁছলাম। ��শনিট �ছাট িক� পির�ার-পিরছ�। অেনকটা দি�েণর কন�াকুমারী ��শেনর সে� �যন িমল

খুঁেজ �পলাম। আমােদর �সামনাথ সাগর দশ�ন �গ�হাউস বুক িছল। এিট মি�র �া�-এর অধীেন, িরলােয়� �কা�ািন �তির কেরেছ আর তারাই

�দখভাল কের। অসাধারণ এর অব�ান। �সামনাথ মি�রদশ�েনর জন� এর �চেয় ভােলা জায়গা মেন হয় আর �নই। মি�েরর িঠক পােশই এিট

অবি�ত। সামেন �খালা সমু�। �কৃত-অেথ�ই সমু� দশ�ন। �গ�হাউেসর �িতিট �ম �থেকই সমু� �দখা যায়। সে� �ভজ �রে�ারাঁ �যখােন

খাবােরর মান সিত�ই ভােলা। �জরােট �হােটেল খাওয়াদাওয়া একটু দামী -দশ�নীয় �ান�েলােত �তা বেটই।
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�গ�হাউেস �পৗঁেছই একমুহূত� সময় ন� না কের �সাজা মি�েরর িদেক রওনা হলাম। স��ারিত �� হেয় �গেল ব� হেয় যােব �ধান ফটক।

মি�র আর �হােটেলর মােঝ একিটমা� কমন �দওয়াল। �যেত �বিশ�ণ সময় লাগল না। অসাধারণ কা�কােজ সমৃ� মি�রিট। এিট আসেল

নতুন মি�র, সমু�তেট অিব�ত। পুরােনা মি�রিট এর অদূেরই। এখােন �াদশ �জ�ািতিল�ে�র �থমিট আেছ। �বশ তাড়াতািড়ই দশ�ন হেয় �গল।

এবার �পেয়েছ িখেদ। �হােটেল িফের এেস �সাজা �র�ুের� অিভমুেখ চললাম। �খেত �খেতই সে��র আরিতর আওয়াজ �নেত পাি�লাম।

খাবার �শষ কের �হােটেলর বাগােন আসেতই এক অভূতপুব� দৃশ� �দখেত �পলাম। মি�েরর �দওয়ােল লাইট এ� সাউ� �শা �� হেয় �গেছ

আর তা আমরা �হােটেলর বাগান �থেকই সরাসির �দখেত পাি�। পুেরা্টা উপেভাগ করার পর এবার সে��েবলার �সামনাথ �ঘারার পালা।

মি�র আর মােক�টচ�ের এিদক ওিদক ঘুের �বড়ালাম। সব �শেষ �া� পােয় �গ�হাউেস িফের এেস �সাজা �চয়ারিট িনেয় �েমর ব�ালকিনেত।

সামেন িদগ�িব�ৃত সমু�, পােশ অপ�প আেলােক আেলািকত মি�র, সব িমিলেয় �স এক অসাধারণ অনুভূিত যা �লখায় �কাশ করা যােবনা।

সমুে�র হাওয়ােত �বশ ঠা�া ঠা�া লাগিছল, ঘিড়েত �দখলাম রাত বােরাটা। আর �দির করা যােবনা, কাল সকােল গািড় আসেব �ারকা যা�ার

জন�।

�ভারেবলা আবার যথাসমেয় গািড় এেস উপি�ত। এই গািড়িট আগামী �িদেনর জন� আমােদর স�ী। �সামনােথর সাইটিসইং-এর পর �সাজা

চেল এলাম �পারব�র। �সামনােথই আেছ �সই জায়গািট – ভালকা তীথ�, বলা হয় এখােনই ভগবান �ীকৃ� �দহত�াগ কেরিছেলন গােছর ডােল

বেস িব�ােমর সময় এক ব�ােধর �ছাঁড়া িতের। �সই গাছিটরও ভ�াবেশষ আেছ, তােক িঘেরই গেড় উেঠেছ মি�রিট। �পারব�ের কৃ�ব�ু

সুদামার একিট মি�র আেছ। �সিট �দেখ চেল এলাম গা�ীিজর �পতৃক িভেটেত। �সখান �থেক এিগেয় চললাম �ারকার িদেক। িবেকল িতনেট

নাগাদ �ারকা �পৗঁেছ �থেম নােগ�র �জ�ািতিল�� আর �ি�ণীমাতা মি�র �দেখ �সাজা �হােটেল �চক-ইন। �হােটল নারায়ণ ইন বুক

কেরিছলাম।মােক�ট এিরয়ার মেধ�, মি�র �বিশ দূের নয়। �স�ত বেল রাখা ভােলা, আিম সাধারণত �ােয়ািরিট অনুযায়ী �হােটল বুক কির। যিদ

�কােনা জায়গা �দখার হয় �সিদন িবকাল বা স��ায়, তেব তার আেশপােশ �হােটল খুঁিজ। আবার যিদ �ভারেবলা ��ন বা �াইট ধরেত হয়, তেব

��শন বা এয়ারেপােট�র আেশপােশ। এেত অেনক ঝ�াট এড়ােনা যায়, সময় বাঁেচ। 

নােগ�র মি�েরর সামেনর মূিত�িট 'িট িসিরজ'-এর মািলক �লশান কুমােরর �তির।

যাই �হাক �িদেন �িট �জ�ািতিল�� দশ�ন হবার পর, �হােটেল িকছু�ণ িব�াম িনেয়, �ফর পেরর দশ�নীয় �ান �ারকার �ীকৃ� মি�েরর িদেক হাঁটা

লাগালাম। �হােটল �থেক কােছ, পােয়হাঁটা দূরে�ই মি�র। মােক�ট এিরয়ার মেধ� িদেয় হাঁটেত হাঁটেত চেল �গলাম। �সিদন িছল �দালযা�ার

পেরর িদন, মি�রচ�ের তখনও আিবর �লেগ আেছ। �সই পুণ��ান �থেক দশ�ন �সের �বিরেয় �সাজা এলাম �গামতী নদীর পােড়। �সখােন সু�র

একিট ঝুল� ি�জ আেছ �সিট �পিরেয় �গামতীর তীের িকছু�ণ সময় কাটালাম। িফের আসার মুেখ �দখলাম �ারকা মি�রেক ক�ানভােসর

ব�াক�াউে� �রেখ সূয� সাগরস�েম অ� যাে�। আজেকর মেতা �ারকা�মণ সা� কের �হােটেল িফের এলাম।



সকাল সকাল আবার �বিরেয় পড়া হল। �ারকা ছাড়ার মুেখই �পাহা মােন িচঁড়ার �পালাও (মহারা� আর �জরােট খুব জনি�য় খাবার) িদেয়

��কফা� কের, এককাপ অসাধারণ চা �খেয় আবার গািড়েত �চেপ বসলাম। এবােরর গ�ব� �সাজা িগর। বুেকর মেধ� খুব উে�জনা আর িভতর

িভতর ঠাকুরেক �ডেক চেলিছ, �যন িসংহদশ�ন হেয় যায়। �াইভােরর মুেখ �েন এবং নানা অনলাইন িরিভউ পেড় যা �জেনিছ, িসংেহর �দখা

পাওয়া নািক ভােগ�র ব�াপার। �স�ত বেল রািখ িগর-এর িসংহদশ�ন �ভােব করা যায়। একিট হে� �দবালয় সাফাির - এর জন� �কােনা

অ�াডভা� বুিকং �নই, যখনতখন িগেয় িটেকট কাটা যায়। এেত িসংহ �দখেত পােবনই, কারণ এটা অেনকটা �সই �খালা িচিড়য়াখানার

মেতা,�যখােন একিট িনিদ�� এিরয়ার মেধ� িজপ সাফাির করােনা হয়। অেনকটা �সই ন�নকানন বা �চ�াইেয়র এর ভা�ালুর জু-এর মেতা

ব�াপার। আর ি�তীয়িট হল জ�েলর �কার এিরয়া সাফাির। এর জন� �িতিদেনর িজপ সংখ�া আর দশ�নাথ�ীসংখ�া বাঁধাধরা। অ�ত মাসখােনক

আেগ অনলাইেন বুক করেত হয়। এই যা�ায় িসংহ �দখা পুেরাপুির ভােগ�র ওপর, িক� এেত সিত�কােরর জ�ল �মেণর �াদ িনেত পারা যায়।

জীবজ�রা এখােন িনেজর মিজ� অনুযায়ী চেল। এিশয়ািটক লায়েনর একমা� বাস�ান এিট। িসংহ ছাড়াও �চুর হিরণ, বাইসন, ইি�য়ান স�র

নানা রকেমর জীবজ�র �দখা পাওয়া যায়। �পুর িতনেট-ছটায় আমােদর �ট বুক করা িছল। �বলা একটা নাগাদ �পৗঁেছ �গলাম। িখেদ �পেয়িছল,

�াইভার িগেরর মূল ফটেকর আট-দশ িকেলািমটার আেগ একিট ধাবায় গািড় দাঁড় করাল। এিটও জ�েলর এলাকার মেধ�ই পের। �সখােন �ামীণ

পিরেবেশ অসাধারণ �ভজ লা� করা হল। যখন খাওয়াদাওয়া �ছেড় িপছন িদেক হাত ধুেত �গিছ, �দিখ �-চারজন �ামীণ মিহলা উে�িজত

ভাষায় কী কথা বলেছ। পের জানেত পারলাম, তারা নািক কাঠ কাটেত িগেয় �িট িসংহ এবং তােদর শাবকেদর �দখেত �পেয়েছ। আিম আবার

মেন মেন ভাবেত লাগলাম, কী জািন বাবা আমার ভােগ� �লখা আেছ নািক �ক জােন! যথাসমেয় বুিকং কাউ�াের এেস �পৗঁছালাম। বুিকংি�প

(অনলাইন বুিকং-এর ি��আউট),পিরচয় প� - আধার / পাস�েপাট� / �ভাটার আইিড সবিকছু িনেয় আসেত হেব। বুিকং-এর সময় �য পিরচয়প�

উে�খ করা হেয়িছল, �সিটই িনেয় আসেত হেব, আর দেলর সব �লােকর জন�ই এিট বাধ�তামূলক, এমনিক বা�ােদরও। ই�ুক পাঠকেদর বলব



https://girlion.gujarat.gov.in/ - এই �পাট�ােল বুিকং সং�া� সম� খবর পাওয়া যােব। যাই �হাক, বুিকংি�প আর পিরচয়প�

�দখােনার সে� সে�, ফের� অিফসার জ�ল সাফািরর জন� একজন গাইড,জীপ আর �ট ধায� করেবন। �যেকােনা �ট-ই ধায� হেত পাের, তেব

�য �ট �লখা হেব, গািড় �ধু �সখােনই �যেত পারেব। আমােদর জন� �ট ন�র ছয় ধায� হল। গাইড �দখলাম খুব উে�িজত, বলল,

"স�ার,সকালেবলা ছ'ন�ের �দখা �গেছ, আপনার ভাগ� ভােলা।"

সবিমিলেয় িতনঘ�ার িজপ সাফাির। চালু হেতই কেয়কিট হিরণ �দখেত �পলাম। এছাড়া স�র, বাইসন আর অজ� হনুমােনর �দখা িমলল। িক�

িসংেহর আর �দখা �নই। গাইড একজায়গায় িগেয় িজপ দাঁড় কিরেয় িদল। বলল, একটু অেপ�া কের তারপর যাব, তােত সময় হােত থাকেব,

িবকােলর িদেক যিদ জল �খেত তারা �বেরায়। একথা �সকথা বলেত বলেত গাইড আেরা বলল, অিমতাভ ব�ন নািক িতনবার সাফাির করার

পর িসংহদশ�ন করেত �পেরিছেলন আর সিচন �ত�ুলকার �থম বােরই। আচমকা উে�া িদক িদেয় �দখিছ একিট িজপ গািড় আসেছ। তারা খবর

িদল, পাঁচ ন�ের এইমা� তারা �দখেত �পেয়েছ। গাইড বলেলা, 'পাঁচ ন�র �স কের িঠক ছ'ন�ের আসেব, আর িকছু�ণ অেপ�া কির।' গাইড

িসগন�াল �দবার পর এবার িজপ ধীের ধীের এেগােত লাগল। রা�ার �িদেক আমরা নজর রাখিছ। এরমেধ� ছ'ন�র �ট অেধ�ক �শষ হেয় �গেছ,

এখেনা তার �দখা �নই। হঠাৎ কের �দিখ সামেন িকছু জীেপর জটলা। এিগেয় �যেত �দিখ আমার ভাগ� এযা�ায় খুব ভােলা। শাবকসহ �িট �বশ

বড়সড় িসংহী। অেনক�ণ ধের আমােদর ফেটােসশন চলল। িসংেহরাও �ধয� ধের রইল �দখলাম। আরও িকছু�ণ জ�েল ঘুের িফের এলাম।

এযা�ায় তাহেল িশবদশ�ন আর িসংহদশ�ন �ইই হল!



সফটওয়�ার আিক�েট� অির�ম দ� কম�সূে� পুেনিনবাসী। িবিভ� মাি�ন�াশনাল �কা�ািনেত

চাকিরর সুবােদ �দেশিবেদেশ িবিভ� জায়গায় যাওয়ার �সৗভাগ� হেয়েছ। আর �িতিট

�মণিপপাসু বাঙািলর মতনই, �যখােনই যখন যান, তার আেশপােশর জায়গা�েলা �চেটপুেট

উপেভাগ কেরন। �মেণর আন� আেরা সবার মেধ� ছিড়েয় �দবার জন� অবসের কলম তুেল

�নওয়ার এিট এক �ু� �েচ�া।
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মুি�য়ািরেত �সানাঝরা িবেকল

অির�ম পা�

~ মুি�য়ািরর আরও ছিব ~

�ছােটা �থেক খুব �বিশ �কাথাও যাওয়ার সুেযাগ হয়িন নানা কারেণ। পড়ােশানা িনেয় ব�� থাকাটা �যমন একটা কারণ �তমিন আবার আমার

বাবা .বড়ােত �যেত খুব একটা পছ� করেতন না। এখেনা কেরন না। িক� আিম �ছাট �থেকই পাহােড়র �� �দখতাম। একটু বড় হেয়

পড়ােশানার চাপ কমেল িবিভ� �ােভল ম�াগািজন বা বইপ� পড়তাম। এইসব �ঘঁেটই মুি�য়ািরর �িত একটা অ�ুত �ব�লতা জে�িছল। �কন

জািননা মেন হত �কােনািদন সুেযাগ �পেল মুি�য়াির �যেতই হেব!

তা আজ �সইিদন উপি�ত। চেকৗির �থেক ৯০ িকিম পথ পািড় �দওয়া �� হল আমােদর। সুদীঘ� পথ। �াি� �মশ �চেপ বসেছ শরীের। �ধু

মেনর উে�জনা স�ল কের চেলিছ। একটাই কথা ভাবিছ �ধু �য মুি�য়াির �পৗঁছােত পারেলই আজ আর আগামীকাল িব�ােমর সুেযাগ পাব। 

তেব মুি�য়ািরেত �পৗঁছােনার পথ িক� সহজ রা�া নয়! খুব আঁকাবাঁকা, খুব স�ীণ� আর িবপদস�ুলও বেট!! মােঝমেধ�ই রা�া ভা�ােচারা,

সারাইেয়র কাজ চলেছ। �বশ কেয়কটা ঝরনার �দখা �পলাম - িনর�র পাহােড়র মাথা �থেক ঝের পড়েছ আর িতরিতর কের রা�া ডুিবেয় পােশর

খােদ িমিলেয় যাে�। এক জায়গায় খুব সু�র নাম-না-জানা একটা জল�পাত �দখলাম। �থেম �ভেবিছলাম িবরিথ! িক� �াইভার বলেলন, এ

িবরিথ নয়। িবরিথর �দখা িমলল আরও ঘ�ােদেড়ক পের। রা�ার পােশই বড় �বােড� �লখা "িবরিথ ওয়াটার ফলস"!

গািড় �থেক নামলাম হাত-পােয়র জং ছাড়ােত ছাড়ােত। সারা গােয় �চ� ব�থা! তেব মুি�য়াির আর খুব �বিশ দূের �নই। আর মা� ৩২ িকিম

রা�া বািক। পােশই কেয়কটা চা, কিফ আর ম�ািগর �দাকান। �ছেলর খুব িখেদ �পেয়িছল, ওরা �জেন �দাকােন বেস চা আর ম�ািগ অড�ার করল।

�দাকানদারেক িজে�স কের জানলাম �য পােশই �য খাড়াই িসঁিড় উেঠ �গেছ ওটা ধেরই �পৗঁেছ �যেত হেব িবরিথর পাদেদেশ। 

রা�া �থেকই যিদও িবরিথর গজ�ন �শানা যাে�। িক� তার কােছ �পৗঁছােত �গেল চড়েতই হেব ওই খাড়া িসঁিড়। ওেদর �দাকােন বসেত বেল ��

করলাম পাহাড় চড়া!!

খুব খাড়াই িসঁিড়। �ায় স�র-আিশটা িসঁিড় �ভেঙ মাঝপথ অবিধ এলাম। আেরা অেনক রা�া বািক, তেব িগেয় িবরিথর কােছ �পৗঁছেত পারব। 

িক� শি� �ায় িনঃেশষ, িপেঠর ব�াগটা ি��ণ ভারী মেন হে�। হাঁফ ধরেছ খুব। খািনক িব�াম িনেয় �ফর ওঠার �চ�া কেরও রেণ ভ� িদেত

হল! সকাল �থেক �পেট দানাপািনও িকছু পেড়িন। তাই আর ওপের ওঠার �চ�া �থেক িবরত থাকলাম।

জানাই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আম�ণ  রইল =
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মাঝপথ �থেকই �দ�মনীয় িবরিথর কেয়কটা ছিব তুেল �ফরত আসেত হল। নানা অ�াে�েল িবরিথর ছিব তুললাম। অেনক উঁচু �থেক িবরিথর ওই

নীেচ ঝাঁিপেয় পড়ার দৃশ� �দখেত �বশ ভাল �লেগিছল। এরপর নীেচ নামার পালা। সা�িতক িসিকম ি�েপ �বশ ক'টা �ধ�ষ� ওয়াটার ফলস

�দখার �সৗভাগ� হেয়িছল - ব�ন ফলস, নাগা ফলস ইত�ািদ। িক� িবরিথর �সৗ�য� একটু �যন আলাদা! মেন থাকেব িচরকাল। িবরিথেত একটা

�ক এম িভ এন লজও আেছ �েনিছ। যিদ পাির কখেনা পের এেস থাকব, এই �ভেব মুি�য়ািরর লা� ল�ােপর জন� িনেজেদর �রিড কের গািড়েত

উেঠ বসলাম। আমার স�ী �জন এই আধঘ�ার িব�াম আর খাওয়াদাওয়া �পেয় আপাতত চা�া!

�েনিছলাম পেথ �প�লপা� খুব �বিশ �নই। �াইভার রাজকুমার ভাইেক বলােত উিন বলেলন, িচ�া করেবন না। �তল আপাতত যা আেছ,

ভালই চলেব গািড়। মুি�য়ািরেত একটা পা� আেছ, ওখান �থেকই �তল িনেয় �নওয়া যােব। 

�দখেত �দখেত চেল এলাম আমােদর গ�ব� মুি�য়ািরর �হােটল বালা প�ারাডাইজ। �দাতলা �ছা� �হােটল, িক� �বশ িছমছাম আর পির�ার।

িরেসপশেন ফম�ািলিটজ িমিটেয় ঘের ঢুকলাম। �দাতলায় ঘর। ঘের ঢুেকই �দওয়ালেজাড়া বড় জানালা। �মবয় লােগজ িদেয় �গল আর বেল �গল

ওই জানালা িদেয়ই �দখা যােব তাঁেক!! আমার �ে�র প�চুি�। যােক �দখেত এত দূর ছুেট আসা মুি�য়ািরেত! যােক এর আেগ �ধু পি�কার

পাতােতই ছিবেত �দেখিছ, আর �দেখিছ িবনসর যাওয়ার পেথ এক ঝলক, তাও �ানীয় একজন মানুষ িচিনেয় িদেয়িছেলন বেল।

আজ িক তার �দখা পাব? আকাশ িক� �মেঘ ঢাকা। আর আকােশর একিদকটা িকরকম কােলা হেয় আসেছ �যন! হােত িঠক �'িদন। �দখা যাক

কী হয়। আপাতত এিগেয় �গলাম �টিলেফােনর িদেক, �মসািভ�েস �ফান করেত হেব। ব� িখেদ �পেয়েছ।

আকাশ কােলা কের এেসেছ, ঘন �মঘ জেমেছ দূরিদগে�। �হােটেলর ঘের বেস ভাবিছ �য, আজ আর হয়েতা বাইের �বেরােনা যােবনা। মেন তবু

একটা �ীণ আশা িছল �য পাহািড়য়া �মঘ-বৃি� �তা, যিদ �কেট যায় �েয�াগ!

অলসভােব বেস না �থেক চেল �গলাম �হােটেলর ছােত। ছাদটা �বশ সু�র, ছাউিন �দওয়া। িভেজ যাওয়ার আশ�া �নই। পুেরা মুি�য়াির

টাউনটােকই পািখর �চােখ �দখেত পাি�লাম। দূেরর পাহােড়র মাথায় কােলা �মেঘর আ�রণ �মশ ঘনীভূত হে�। প�চুি� এখেনা অদৃশ�।

হঠাৎ কথা �নই, বাত�া �নই �কাথা �থেক দমকা হাওয়া আর বৃি� এেস �গল। ছােদর মাথায় �শড থাকায় িভেজ �গলাম না। বৃি� চলল খুব �বিশ

হেল দশ িমিনট। পাহােড়র বৃি� এরকমই হয়। হঠাৎ আেস, হঠাৎ যায়।

বৃি� থামেতই অবাক �চােখ �দখলাম, �স এক অ�ুত দৃশ�!! এক পাহাড় �থেক আর এক পাহাড় পয�� িব�ৃত বড় একটা ধনুেকর মেতা ল�া এক

রামধনু! �গ�ীয় �সই �শাভা �েচাখ ভের তািরেয় তািরেয় উপেভাগ করলাম। মেন মেন অনুভব করলাম �য ভগবান যা কেরন ম�েলর জন�ই

কেরন। এই হঠাৎ ঘিনেয় আসা �মঘ আর বৃি�র জন� মন খারাপ করিছলাম, িক� তা নাহেল এই অপািথ�ব দৃশ� িক আর �দখেত �পতাম!?

যাইেহাক,�েয�াগ আপাতত �কেটেছ। তেব আকাশ পুেরাপুিরভােব �মঘমু� নয়। িবেকল পেড় আসেছ। তাই ছাতা আর বষ�ািত িনেয় চ�াম

ন�ােদবী মি�েরর উে�েশ�। 

মি�ের যাওয়ার রা�ায় মুি�য়ািরর �প�লপা�। একদম ট�াংক ফুল কের �তল িনেয় �নওয়া হল, �সই �তেল আমরা �িদন পের �কৗশািন অবিধ

চেল �যেত �পেরিছলাম িনি�ে�। পা� �পিরেয় মি�র যাওয়ার রা�াটা �বশ �বয়াড়া আর এবেড়ােখবেড়া। কেয়কবার গািড়র তলা অবিধ �ঠেক

�গল। িমিনট �েয়েকর মেধ�ই মি�র �া�েণ চেল এলাম। 

গািড় পাক� কের অ� কেয়ক ধাপ িসঁিড় �ভে� চেল এলাম ন�ােদবী মি�র�া�ণ। �ঢাকার মুেখই িটিকট কাউ�ার। মাথািপছু কুিড় টাকার িটিকট

কাটা হল, বা�ােদর �েবশমূল� �নই। তেব এই িটিকেটর �বধতা বােরা ঘ�া অবিধ। কাউ�ােরর বা�া �ছেলিট বলল, আগামীকাল সকাল সকাল

এেলও ওই িটিকট �দিখেয়ই �েবশ করা স�ব হেব।

�িট�িট পােয় আমরা চারজন �েবশ করলাম মি�র�া�েণ। আমােদর িতনজেনর সােথ রাজকুমারও এেসেছ। ও �বচাির গািড় চািলেয় চািলেয়

খুব �া�। িক� �ঘারার উৎসােহ ভাঁটা পেড়িন। �ায়ই �মাবাইল ক�ােমরায় ছিব তুলেছ আর আমােক িদেয় িনেজর ছিব �তালাে�। ন�ােদবী

মি�েরর পিরেবশটা এতটাই অিব�াস�রকেমর সু�র �য না �দখেল �বাঝােনা মুশিকল!! িবশাল আয়তেনর ফাঁকা সবুজ তৃণভূিমর ওপের এই

মি�র অবি�ত। িপছেন অতল খাদ আর তার ওপােরই এই মুহূেত� অেধ�কটা �মেঘর আ�রেণ �ঢেক িবরাজমান আমােদর সবার ি�য় প�চুি�।

আকােশ এখেনা �মঘ আেছ, তেব বৃি� হে� না আর �বলােশেষর সূয� �হেল পড়েছ ধীের ধীের। আেলা কেম আসেছ। �সই �সানািল আেলা আে�

আে� মি�েরর �পছেনর পাহােড় পেড় চািরিদক রাঙা কের তুলেছ। িক� প�চুি�েক আেলািকত করেত পারেছ না �সই আেলা। আেধা �মেঘ

ঢাকা প�চুি� �যন অব��েন ঢাকা নববধূ! তেব তার অবয় িক� িদিব� �বাঝা যাে� �মেঘর আড়াল ফুঁেড় মােঝমেধ�ই। 

"আপনারা বাঙািল?" প�চুি�র �গ�ীয় দৃশ� �দখেত �দখেত এত িবেমািহত হেয় পেড়িছলাম �য হঠাৎ কের কথাটা কােনর কােছ �েন চমেক

উেঠিছলাম। তারপর �খয়াল হল, এই িবেদশিবভূঁইেয় এরকম সু�র কের বাংলা �ক বেল উঠল!

পােশই দাঁিড়েয় িমিলটািরধাঁেচর �পাশাক পের এক ��ৗঢ় ভ�েলাক। িমিটিমিট হাসেছন আমােদর �দেখ। আলাপ করলাম ওনার সােথ, এই মি�র

�া�েণর �কয়ারেটকার উিন। পােশই �ছাট ঘের ওঁর বাস। িজে�স করলাম এত সু�র বাংলা িশখেলন �কাথায়? মেন পেড় �গল পাতাল

ভুবেন�েরর বাইেরর মি�েরর পূজারীিজর কথা! তাঁর পির�ার বাংলার জন� দায়ী িছলাম আমরা অথ�াৎ বাঙািল টুির�রা। তেব ইিন জানােলন



আিম�েত কাজ করার সুে� �বশ কেয়ক বছর

উিন কািটেয় �গেছন �কালকাতার �ফাট�

উইিলয়ােম। �সই �থেকই বাংলা �বােঝন

ভােলামতই আর বেলনও ভাঙা ভাঙা, িক�

কাজ চেল যায়!

অেনক কথা হল ওঁর সে�। কথায় কথায়

জানােলন �য মুি�য়ািরেক পয�টকেদর কােছ

আরও আকষ�ণীয় কের �তালার জন� অেনক

উেদ�াগ �নওয়া যায় বা উিচত �যিদেক

�ানীয় �শাসন মন িদে�ন না! খািলয়া টপ

অবিধ একটা �রাপওেয়র বে�াব� হেল ম�

হত না।

এইসব নানা কথার মােঝ �বলা গিড়েয়

আঁধার নামেত চলল। চািরিদেকর পিরেবশ

তখন অ�ুত সু�র আর �মাহময়ী! মি�েরর

�পছেনর িব�ীণ� সবুজ বুিগয়ােল �িটসুিট

�মের �েয় থাকা রিক-র (�কয়ারেটকােরর

�পাষ� সারেময়) মত প�চুি�ও তখন �যন

ঘুেমর �দেশ হািরেয় যাওয়ার �তাড়েজাড় ��

কেরেছ। মি�েরর আেলা �েল উেঠেছ এক

এক কের। 

�কয়ারেটকার মহাশেয়র কাছ �থেক িবদায়

িনেয় আমরাও �হােটলপােন িফের চললাম।

রাজকুমারেক বললাম আগামীকাল সকােল

আর একবার িক আসা যায় এখােন?

রাজকুমার বলেলন, �না �বেলম স�ারিজ!

আপিন যখন বলেবন তখনই �বেরাব!

মেন মেন ভাবলাম, �দিখ আগামীকাল যিদ �হােটেল �েমর জানালা িদেয়ই আরও ভােলাভােব প�চুি� �দখা যায় �তা ভােলাই হয়। তেব �সই

রােতই �েমর জানালাটা একটু অন�ভােব ব�বহার কেরিছলাম - চাঁেদর আেলায় আেলািকত প�চুি� �দখার জন�।

ঘিড়েত রাত বােরাটা �পিরেয় �গেছ। তািরখ ক�ােল�াের ২৬ �পিরেয় ২৭-এ অে�াবের পা �রেখেছ। সবাই ঘুেম অেচতন। িক� আিম সারািদেনর

�াি� আর পির�ম ভুেল ঠায় দাঁিড়েয় আিছ �হােটেলর ঘেরর জানালার একপা�া খুেল ক�ােমরা িনেয়। উে�শ� চাঁেদর আেলায় প�চুি�র ছিব

�তালা।

িদন�েয়ক আেগই �কাজাগরী পূিণ�মা �গেছ, �সিদন িছলাম িবনসের। আজ মুি�য়াির এেস �পৗঁেছিছ �চৗকির হেয়। স��া পয�� কািটেয়িছ

ন�ােদবী মি�র�া�েণ। রােত এখন �চ�া চালাি� �জ�াৎ�ােলািকত প�চুি�েক ক�ােমরাব�ী করার।

এইধরেনর ছিব তুলেত একিট �াইপেডর ব�বহার অত�াবশ�ক। িক� �হােটেলর �ছা� ঘের তা অস�ব। অগত�া ���� বে� সােধর

ক�ােমরািটেক �দাতলার জানালার একিচলেত স� �চৗকােঠ বিসেয় �চ�া করলাম ছিব �তালার। ছিবটা �সরকম ভাল আেসিন। তবু সাধ�মেতা

�চ�া চািলেয় যা পাওয়া যায় তাই িনেয়ই স�� থাকেত হল।



�ভার ছ'টার একটু আেগ ঘুম �ভে� �গল �মাবাইল �ফােনর িরংেটােনর আওয়ােজ। রাজকুমার িঠক �রিড হেয় �ফান করেছন আমায়। ওঁর কাছ

�থেক দশ িমিনট �চেয় িনেয় �ত �রিড হেয় গরম জামা চািপেয় আর ক�ােমরা িনেয় �দ �দৗড়। আবার যাব ন�ােদবী মি�ের। 

�ভাের মি�র�া�ণ একদম ফাঁকা। �-একজন এেসেছন �ভার �ভার �দবী দশ�ন করেত। �ভােরর টাটকা বাতাস বুক ভের �টেন িনলাম �ভতের,�স

এক গভীর �শাি�র আ�াস এেন িদল �যন। প�চুি� আজ ঝকমক করেছ,ধীের ধীের �ভােরর আেলা পড়েছ প�চুি�র পাঁচ মাথায়! �গ�ীয়

পিরেবশ! �রকম পিরেবেশর সা�ী হওয়া �গল - গতকাল সাঁঝেবলার ন�ােদবী মি�র �া�ণ আর আজ ি�� �ভারেবলার মেনারম মি�র

�া�ণ। �ইই সমান ি�য় লাগল আমার কােছ।

তেব আজ আর �কয়ারেটকার দাদার �দখা �পলাম না। ঘ�াখােনক কািটেয় আর অেনক অেনক ছিব তুেল রাজকুমারেক িনেয় িফের এলাম

�হােটেল। কথা হল �য আবার �বেরাব সকাল দশটা নাগাদ। গ�ব� দারেকাট �াম। 

অেনক আেগই �েনিছলাম দারেকাট �ােমর কথা, �েনিছলাম মােন পেড়িছলাম িবিভ� ��ােভল ম�াগািজেন। মুি�য়ািরেত অবি�ত এই �াম

�িস� ঘের ঘের হােত ও �মিশেন �বানা শীতবে�র জন�। তাও আবার �ভড়া ও িবেশষ কের খরেগােসর �লাম িদেয়!

মুি�য়ািরেত ি�তীয় িদন সকােল তাই িঠক কেরিছলাম দারেকাট �াম দশ�েন যাব। �সইমত সকােল �াতঃরাশ �সের �বিরেয় পড়লাম। আমােদর

৭-৮ িকিম উৎরাই নামেত হেব। রা�া �চ� খারাপ,জায়গায় জায়গায় সারাইেয়র কাজ চলেছ, �েসর পাথর সিরেয়। সিঠক �লােকশন জািননা,

�াইভারদাদা মানুষজনেক িজে�স করেত করেত চলেলন। 

�ায় আধঘ�াটাক পের এেস �পৗঁছলাম দারেকাট �াম। বড় রা�া �থেক �ায় প�াশ-ষাট ধাপ িসঁিড় �নেম �গেছ নীেচ �ােমর িদেক। রেয়েছ

�গ�ামি�র। িকছুটা �নেম একিট বািড়েত �েবশ করলাম। গৃহক��ী বারা�ায় উপি�ত িছেলন। আমােদর িজ�াসু দৃি� �দেখ বুঝেত পারেলন

আমরা পয�টক। আপ�ায়ন কের িভতের বসােলন। 

বারা�ায় �সলাইেমিশন �দখেত �পলাম। কথা বেল জানলাম এখােন �ায় �িতঘেরই এই কাজ হয়। িবিভ� দূরবত�ী �ােনও এসব শীতব� র�ািন

হয়। এিটই এঁেদর অন�তম জীিবকা। 

বারা�ায় �তল �মেখ �ােনর ��িত িনি�ল ওঁর �ছা� নািত। তার �বশ িকছু ছিব তুললাম। িভতেরর ঘের বেস এরপর উিন �দখােলন নানারকম

শীতেপাষাক - শাল, চাদর, টুিপ ইত�ািদ। �বিশরভাগই খরেগাস ও �ভড়ার �লাম িদেয় �তির। �ছেলর জন� খুব শখ কের একিট খরেগােসর

�লােমর টুিপ িকনলাম, অবশ�ই দােম �পাষাল তাই! আর বাদবািক িজিনেসর দাম �চুর!

�কনাকাটা �সের ওঁেক ধন�বাদ জািনেয় আর একটু নীেচ �নেম দারেকাট �ােমর �গ�ামি�র �দেখ িফের চললাম। এরপর �াইবাল িমউিজয়াম

�দেখ �হােটেল �ফরা ও ি��াহিরক লা� সারা। 

আজ িবেকেল পুেরাপুির িব�াম। আমােদর মুি�য়াির সফর �শেষর পেথ। এতিদন �� �দেখ এেসিছ �য �েটা �সানািল িদেনর আজ �সই

িদন�েটা �শষ হেত চেলেছ। অেনক �ছাটাছুিট হল এই �িদন। িবেকেল বালা প�ারাডাইজ �হােটেলর ছােত বসব মুেখামুিখ - �ধু আিম আর

মুি�য়াির। আর �কউ না। �ছেল আর �ছেলর মা এখন ভাতঘুেম ব��। ভালই হেয়েছ, �কউ আর আমােদর িবর� করেবনা। মুি�য়ািরর �প, রস,

�াদ, গ� আহরণ করব আজ �াণ ভের। অ�ুত িছল �সই িবেকলটা! �কৃিত �সিদন �যন �সানািল আেলার �শ� িদেয় মুি�য়ািরেক �সানা িদেয়

বাঁিধেয় িদেয়িছল! মুি�য়াির �যন হেয় উেঠিছল �সানার শহর এল �ডারােডা!! �সানাঝরা �সই িবেকলেবলার কথা িচরকাল মেন থাকেব আমার।

তেব িবেকেল আর �দখা �পলাম না প�চুি�র। �মেঘর আড়ােলই রইল �স!



আগামীকােলর গ�ব� �কৗশানী, মনেক �বাঝালাম সকালটা �তা রেয়ইেছ �বেরােনার আেগ অবিধ। প�চুি�র সে� এবােরর মত �শষ �দখাটা

হেয়ই যােব।

�শষ �দখাটা হল পেরর িদন, এমনভােব মন ভিরেয় িদল, যা বেল �বাঝােনা যােব না!! �ভাের জানালা খুেল �দখলাম প�চুি�র পাঁচমাথা সূেয�র

�থম িকরণ �লেগ �যন আ�ন �েল উেঠেছ! িঠক �যন পা�ালী রা�া চািপেয়েছন তাঁর প��ামী প�পা�েবর জন�।

�সই দৃশ� মানসপেট আজও অমিলন।

~ মুি�য়ািরর আরও ছিব ~

 

�পশায় িচিকৎসক (নাক কান ও গলা িবেশষ�) অির�ম পাে�র �নশা ছিব �তালা। এছাড়াও �দেশর মেধ� নানা জায়গায়

�মণ করা তাঁর আর এক শখ।
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ওল�াজেদর �দেশ

পরাগ র�ন দ�

৮ আগ�, প�ািরস, ২০১২ - খুব �ভাের উঠেত হল। আজ আমরা �েটা �দশ পার হেয় যাব। এপয�� পেড় অেনেকর মেন হেতই পাের এ িনছক

বািনেয় বলা নয়েতা! সিবনেয় জানাই এেকবারই তা নয়। ইউেরােপর অেনক �দশ আয়তেন এতই �ছােটা �য প�ািরস �থেক �বলিজয়ােমর

রাজধানী �ােসলস হেয় আজই �নদারল�া�েসর আই�েহােভন �পৗঁছাব। আজ সকালেবলা প�ািরস-এর কী �প �দখিছ! িনেম�ঘ নীল আকাশ,

ল�েনর মত িঝিরিঝির বৃি� উধাও। ��কফাে�র পর খুব তাড়া�েড়া করেত হল। �কাচ ছাড়ার অ� পেরই �াে�র কাি�সাইেডর �সৗ�য� চুিটেয়

উপেভাগ করিছ। সু�র সব পাইন বন আর �ছােটা �ছােটা নদী আমােদর স�ী। প�ািরস �থেক চার ঘ�ার পথ �পিরেয় �ােসলস �পৗঁেছ মেন হল

�যন এক ঘুম� শহের �েবশ করলাম। �ােসলস ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন এবং ওয়া�� ��ড অগ�ানাইেজশেনর সদর দ�র। �ােসলস �পৗঁেছ চেল

এলাম এক ভারতীয় �রে�াঁরায়, �সখােন আমােদর লাে�র ব�ব�া।

�ােসলস ওিরেয়ে�শন টু�র �সের হালকা বৃি�র মেধ� �ানীয় সময় স��া ছটা নাগাদ আই�েহােভন-এর উে�েশ রওয়ানা িদলাম। শহেরর

�ক��ল �থেক িমিনটকুিড়র দূরে� �ভলেদােভেন NH Koningschof �হােটল আমােদর �রােতর আ�ানা। চারিদক পাইন বেন �ঘরা এক

সবুেজর সমুে�র মােঝ িবশাল �পািট� িনেয় এই �হােটল। এক গভীর বেনর মেধ� �যন �হােটলটা। ইউেরােপ আর �কাথাও এমনিট পাইিন।

ইউেরােপর িবখ�াত কনফাের� �হােটল এই Koningschof। আমরা এখন পি�ম ইউেরােপর িনচু জিমর অ�েল। আ�িরক অেথ�

�নদারল�া� মােন �লা কাি�। হল�া� বা �নদারল�া�েসর �লাকেদর বলা হয় ডাচ। আমরা ওল�াজও বিল কখেনা। এই �দশ িবখ�াত িটউিলপ ও

উই�িমল-এর জন�। �দেশর �ায় কুিড় শতাংশ এলাকা সমু�পৃ� �থেক িনেচ আর চি�শ ভাগ অ�লই সমু� �থেক মা� এক িমটার ওপের।

আই�হেভেনর নাম এেলই মেন পের যায় ফুটবল �াব িপ.এস.িভ.আই�েহােভেনর নাম, যার আদ�া�র িপ এেসেছ িবখ�াত মাি�ন�াশনাল

�কা�ািন িফিলপেসর নাম �থেক, যার সূচনা হেয়িছল ১৮৯১ সােল আই�েহােভেন �জরাড� িফিলপস-এর হাত ধের।

�েটা �দশ পার হেয় এেসিছ। �াি�েত িবপয��। �টিবেল কমি�েম�াির চা-কিফ রাখা আেছ। হােত সময় কম তাই একটু িব�াম িনেয় �ািজিলয়ান

আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনার ছিব-�লখা পাঠােনার আম�ণ  রইল =
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কিফেত চুমুক িদেতই সব �াি� দূর হেয় �গল । এরপর �সাজা চেল �গলাম ডাইিনং হেল। অেনক খাবারদাবােরর মােঝ �দিখ একেকােণ ��েত

িস�াড়াও আেছ। টু�র ম�ােনজারেক �ডেক বিল এই িবেদেশ িস�াড়া �ক বানােলা? বলেলন, দাঁড়ান একটু। পাঁচ িমিনট বােদই এক ব�ি�র সে�

পিরচয় কিরেয় িদেয় বলেলন আপনােদর আজেকর স��ার �শফ। মেন পের �গল টু�র অপােরটর বেলিছল বেট ইউেরােপ িব�� ভারতীয় খাবার

পােবন। সিত�ই �তা তাই!

পরিদন সকাল সােড় ছটায় উেঠ পড়লাম। এক কুয়াশামাখা সকাল। আজ িদনভর ঠাসা ��া�াম। তাড়াতািড় �তির হেয় আটটার মেধ� �বেরােত

হেব। চারিদক �কমন �যন িন��। অজানা পািখর িকিচর িমিচর �নেত পাি�। পাইন ও নাম না জানা গােছর ফাঁেক ফাঁেক সূেয�র নরম আেলা

ছিড়েয় পেড়েছ িশিশরেভজা ঘােসর ওপর। এক অ�ুত িন��তা। �ান �সের চেল এলাম ডাইিনং হেল। এখােন এক বাঙািল পিরবােরর সে� �বশ

জমািট গ� হল। এঁরা এক এন আর আই �েপর সে� আমােদর �ােভল এেজি�র মাধ�েম একই টু�র করেছন। ভ�েলাক কলকাতার তেব

বত�মােন আেমিরকার �বা�েন থােকন, অে�র �েফসর। ��কফাে�র পর এক অপূব� পিরেবেশ ফেটােসশেনর পর সবাই বােস উেঠ বসলাম। আজ

চেলিছ আম�ারডােমর পেথ। তার আেগ দ� �হগ �দখব। আমােদর �ভ�াগ� যখন হল�া� টু�র করিছলাম তখন আম�ারডােমর দি�ণ-পি�েম

অবি�ত িলেস (Lisse) শহেরর পৃিথবীিবখ�াত Keukenhof �াওয়ার গােড�ন জনসাধারেণর জন� ব� হেয় �গিছল। আিশ একর জায়গা

িনেয় নািস�সাস, ড�ােফািডল ও িটউিলপ ফুেলর সমুে� হািরেয় যাওয়ার ইে� হেয়িছল ভীষণ। �ম মােসর পর এেল �কৃিতর এই �প আর

উপেভাগ করা যায়না। Keukenhof �দখেত না পাওয়ার ব�থা িনেয় আমরা দ� �হগ এর পেথ রওয়ানা িদলাম।

পেথ িটিপকাল ডাচ কাি�সাইড �দখেত পাব �ভেবই উে�জনা অনুভব করিছ। আিম িঠক �াইভােরর �পছেনর িসেট িগেয় বিস যােত ভােলা

িভিডও ও ি�ল ফেটা তুলেত পাির। �কাচ কাে�ন িলয়া� িজিপএস �সট কের িনেয়েছ। বাস চলেত �� করেলা �সই িনেদ�েশ। িকছুদূর যাওয়ার

পর রা�ার �ধাের ল�ালি� ভােব িকছু ��ক দাঁড় করােনা �দেখ টু�র ম�ােনজারেক িজেগস কির ওই ব��েলা কী? উ�র �েন হতভ� হেয়

�গলাম। এ�েলা নািক সাউ� অ�াবজরভার-এর কাজ কের। হাইওেয় িদেয় চলা সম� �ািফেকর শ� �েষ �নয়, যােত বসিত এলাকার �লাক

শ�দূষেণর িশকার না হয়। ভাবিছলাম আ�া আমােদর �দেশ এরকম হেত পােরনা! �ায় �দড় ঘ�া পর িমউজ (Meuse) নদীর ওপর ি�জ

পার হেয় ইউেরােপর বৃহ�ম ব�র শহর রটারডােম �েবশ করলাম। রটারডাম ১৯৬২ �থেক ২০০৪ সাল পয�� পৃিথবীর ব��তম ব�র িছল।

�কােচর এলিসিড ি�েন তখন সব পুরেনা িদেনর িহি� গােনর িভিডও চলেছ। আর আধ ঘ�ার মেধ� �পৗঁেছ যাব দ� �হগ �যখােন ডাচ সরকােরর

�ধান কায�ালয় ও পাল�ােম� অবি�ত, আর রািন িবয়াি��-এর �াসাদ। এই শহেরই পাঁচিট আ�জ�ািতক �কাট� রেয়েছ যার মেধ� ই�ারন�াশনাল

�কাট� অফ জাি�স একিট।



�থেমই যাওয়া হল ' Modurodom' মােন 'Hollandin Miniature' �দখেত। এখােন হল�া�-এর অেনক ��ডমাক� �যমন উই�িমল,

বাঁধ, রাজ�াসাদ ইত�ািদর �ু� সং�রণ সাজােনা আেছ। মেন হি�ল �যন িলিলপুটেদর �দেশ আিছ। আর আমরা সব এক একজন গািলভার।

�সখােন একঘ�া কািটেয় রওয়ানা িদলাম এক চীজ �তিরর ফ�কি�র উে�েশ�। এখােন িবিভ� ধরেনর চীজ িকভােব �তির হয় �দখােনা হল।

িবিভ� ধরেণর কেয়ক টুকেরা মুেখ িদেয় মেন হল বড় �বিশ �নানতা। হল�াে�র চীজ জগতিবখ�াত �েনিছ তেব মুেখ �দবার পর হলফ কের

বলেত পাির আমােদর �দশীয় চীজ অেনক ভােলা। এরপর চীজ ফ�াকি�র উে�ািদেক �ছা� একটা ঘের আমােদর লা�ে�ক হল। লা� �টিবেল

িকছু আ�য� �মনু অেপ�া করিছল, যার �ভতর অন�ান� খাবােরর মেধ� পুির, রায়তা ও ম�াংেগা জুস �দেখ অবাক হেয় িগেয়িছলাম।

লাে�র পর এই �দেশর এক আইকিনক ল�া�মাক� - উই�িমল �দখেত চললাম আমরা। এক অত�� স� রা�া ধের �কাচ চলেছ। বাঁিদেক সবুজ

গেমর �খত, অপূব� সু�র �ছােটা �ছা্েটা কেটজ, সরাইখানা, কাঁেচর মত টলটেল জেল ভরা খাল, িবখ�াত ডাচ ি�েডর গ� চড়েছ মােঠ। ওই স�

রা�ায় �ছাট �ছাট �ছেলেমেয়েদর সাইেকল িনেয় যাতায়াত �দখেত �দখেত িবেভার হেয় িগেয়িছলাম। এত সবুজ ইউেরােপ আর �কাথাও

�দিখিন। িকছুটা যাবার পর দূর �থেক বাঁিদেক �দখেত �পলাম চারিদেক �যন সবুেজর �মলা। তার মােঝ এক উই�িমল, যা �দখার সাধ িছল মেন

�সই কেব �থেক। �সই কেব �ুেল পড়া চাল�স ম�ােকর 'দ� িমলার অফ দ� িড' কিবতার একটা লাইন মেন পের �গল �যখােন িমল মািলক বলেছ

- I envy nobody - no, not I - And nobody envies me। চািরিদেক সবুজ �খত আর জলাজিমপিরবৃত িমেলর পােশ দাঁিড়েয়

এই কথা �তা বলা �যেতই পাের। এক �শাি� চারিদেকর আকােশ বাতােস। উই�িমেলর সামেন ফেটােসশন-এর জন� �বশ িকছু সময় �দওয়া

হল আমােদর। �বশ একটা �রামা� হি�ল, এরকম পিরেবেশ ছিব তুেল খুব আন� �পলাম। এখান �থেক আমরা িটিপকাল ডাচ উেডন ..

ফ�াকি� �দখেত যাব। �� ফ�াকি�েত হােতকলেম �দখােনা হল কী কের কােঠর জুেতা বানােনা হয়। �জেনিছলাম এই জুেতার নােম �গ

(clogs) । মিহলারা নািক এই জুেতা খুব ব�বহার কেরন আর মােঠ কৃিষকােজ এ�েলা খুব উপেযাগী।

জুেতার কারখানা �দেখ আম�ারডােমর পেথ রওয়ানা িদলাম। মােঝ মােঝই জলাজিমেবি�ত ছিবর মত সু�র সু�র সব বািড় আর বািড়র পােশ

সুদৃশ� �নৗকা বাঁধা। আম�ারডাম �পৗঁেছ বাস আমােদর নািমেয় িদল এক জায়গায় �যখান �থেক ক�ােনল �ুজ �� হেব। এই ক�ােনল �ুজ না

করেল আম�ারডাম �দখাটাই অসু�ূণ� �থেক যােব। আমােদর টু�র ম�ােনজার �ুজ-এর িটেকট সং�হ করেত �গেল আমরা কজন উে�ািদেকর

রা�ায় হাঁটেত লাগলাম আর তখনই নজের এেলা পৃিথবীিবখ�াত ডাচ িবয়ার �কা�ািন Heineken International Lager িবয়ার-এর

এক আউটেলট। এই Heineken এক জগতিবখ�াত ডাচ �য়াির এবং অেনক িবখ�াত ��ািট�ং ইেভ�, �যমন উেয়ফা চ�াি�য়� িলগ ও

পৃিথবীর নানা �দেশ �থম সািরর �টিনস টুন�ােমে�র �ধান �নসর।আম�ারডাম শহের �ঢাকার পর মেনই হয়না এই শহরটা জলেবি�ত।

আম�ারডামেক ল�া� অফ থাউেজ� ি�েজস বলা হয় কারণ এখােন অজ� �ছােটা �ছােটা ি�জ আেছ। এই শহেরর �াণ��ন বুঝেত �গেল

জলিবহার �য অপিরহায� তা বুঝেত �পেরিছলাম �সই ক�ােনল �ুেজ, এক লাইফটাইম এ�েপিরেয়� হেয় থাকেব �সটা। িনিদ�� সমেয় আমােদর

�বাট এেল সবাই উেঠ পড়লাম। ক�ােনল-এর �পােশই �চুর সাইেকল��া�, �সখােন অ�বয়সী �ছেলেমেয়রা সব বেস। অপূব� সব বািড়,

ব�ালকিনেত ফুেলর �মলা, �হােটল ও �দাকানপাট সব িমিলেয় এক সু�র �কালাজ �তির কেরেছ। আম�ারডামেক দ� �মা� বাইসাইেকল

���িল িসিট বলা হয়। একটা সময় িছল যখন এই শহেরর অেনক জায়গায় গািড়র �েবশ িনিষ� িছল। �ুেজ ইংেরিজ ও ডাচ ভাষায় ি�-

�রকেড�ড কেমি� চলেছ। ক�ােনেলর জেল রাজহাঁস ভাসেছ, �ছােটা �ছােটা সুদৃশ� সব কােঠর বািড় জেলর ওপেরই, বারা�ায় নানারকম রিঙন

ফুেলর টব। তেব আমােদর �দখা হেবনা অ�ান �া� িমউিজয়াম। ি�তীয় িব�যুে�র সময় যখন িহটলােরর নািজ বািহনী হল�া� দখল কের িনেয়

ই�িদেদর ওপর �ধু অমানিবক অত�াচারই করিছলনা, �পাল�াে�র কুখ�াত আউসউৎজ (Auschwitz) ক�াে�র গ�াস �চ�াের চালান কের

িদি�ল। ওই সময় �চা� বছেরর একিট ই�িদ �মেয়, অ�ান �া� ও তার পিরবােরর �লাকজন িনেজেদর বাঁচােত এক �গাপন কুঠুিরেত আ�য় �নয়

আর �গাপন কুঠুির �থেক �দখা এই অমানুিষক বব�রতা ডােয়িরর পাতায় পাতায় িলিপব� কের িগেয়িছল। ওই ডােয়ির যখন Diary of a
Young Girl (Het Achterhuis) হেয় ১৯৫২ সােল �কািশত হয়, আেলাড়ন পের িগেয়িছল পৃিথবীজুেড়। সমােলাচকরা �শংসায় ভিরেয়

িদেয়িছেলন একরি� �মেয়র �সই সৃি�। আম�ারডােম আমরা আেরা �দখেত পাইিন িব�িবখ�াত �ই কৃতী ডাচ িশ�ী ভ�ান গগ ও �রম�াে�র

�পইি�ং, তাঁেদর নােম �েটা িমউিজয়াম আেছ এই শহের। ভ�ান গগ �ায় ন'শ িট িচ� এঁেক �গেছন যার মেধ� �াির নাইট, সান�াওয়ার,

আইিরেসস, পিপজ, �ইটিফ� উইথ কন�স িবখ�াত। �ায় ঘ�াখােনেকর ক�ােনল �ুেজর �রামা� উপেভাগ কের িফের চললাম আই�েহােভন।



 

িশলং-এর �স� এডম�স কেলেজর অবসর�া� অধ�াপক পরাগর�ন দ� ভােলাবােসন �বড়ােত।
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আনদং: �কািরয়ান ঐিতহ� এবং সং� ৃিতর পীঠ�ান

স�ত �ঘাষ, সায়ি�কা �ঘাষ

 

�বড়ােত নয়, কম�সূে�ই আসা দি�ণ �কািরয়ার িগয়ংসাংবুক �েদেশর (Gyeongsangbuk province) অ�গ�ত ছিবর মতন এই আনদং

(Andong) শহের। কােজর তািগেদ হঠাৎই এেস পড়া ঘর �ছেড় অেনক দূের একটা অজানা অেচনা �দেশর �কােনা এক শহের আর তারপর

�কেট যাওয়া দীঘ� কেয়কিট বছর, একদা অেচনা এই শহরিটর সে� িনেজর অজাে�ই কখন �য জিড়েয় পেড়িছ ভােলাবাসায়, কখন �য বাঁধা পের

�গিছ একা�তার সূে� তা জািননা। 

নাকদং (Nakdong) নদীর �ই তীের গেড় ওঠা �ায় �পৗেন �'ল� মানুেষর বাসভূিম এই শহরিট দি�ণ �কািরয়ার ঐিতহ� আর সাং�ৃিতক

রাজধানী (Capital of Korean Spirit) বেলই পিরিচত। ি�ঃপূঃ ১ সােল িজনহান (Jinhan) জনজািত এই শহরিটর প�ন কের এবং

শহরিটর নামকরণ কের '�গাছ�াং' (Gochang) যা পরবত�ীকােল িস�া (Silla kingdom) রাজবংেশর অধীেন আেস। ৯৩০ ি��াে�

'�ব�াকেজ' (Hubaekje) আর '�গারীয়' (Goryeo) �দর যুে� জয়ী হেয় �গারীয় �সনা �গাছ�াং দখল কের আর শহরিটর নতুন নামকরণ

কের আনদং। পরবত�ীকােল আনদং-এ কনফুিসয়ািনজম �সার লাভ কের যা এই শহরিটেক একিট ঐিতহ�শালী সাং�ৃিতক আর িশ�ার পীঠ�ােন

পিরণত কের। কনফুিসয়ািনজম হল জীবনধারেণর মানবতাবাদী একিট ধম� বা দশ�ন যা �েত�ক মানুষেক তার মানবধম� বা মানিবকতােক

উপলি� করেত �শখায় এবং িনেজর িচ�াশি�র মাধ�েম সেব�া� িশখের �পৗঁছেত (যােক 'Tian' বা �গ� বলা হেয় থােক) সাহায� কের। �চিনক

দাশ�িনক কনফুিসয়াস (ি�ঃপূঃ ৫৫১ �থেক ৪৭৯) এই িচ�াধারার �বত�ক আর তাঁরই নামানুসাের এই দশ�েনর নাম কনফুিসয়ািনজম

(Confucianism) । 

িশ�াই মানবতা �বােধর উে�ষ ঘটায় আর মানুষেক ��� জীব�েপ �িত�া কের, আর তাই আমরা আমােদর যা�া �� করলাম আনদং-এর

একবাের পি�ম �াে� অবি�ত 'হাওেয় �লাক-�াম' (Hahoe Folk village) এ শহেরর �াচীন িশ�া�িত�ান 'িবয়ংসান সুওন কনফুিসয়ান

িশ�ােক�' (Byeongsan Seowon Confucian Academy) �থেক। আনদং শহেরর ডাউনটাউন �থেক হাওেয় �াম যাওয়ার বাস

(৪৬ নং �ট) পাওয়া যায়। এর মেধ� িতনিট (িদেনর িতনিট িনিদ�� সমেয়) িবয়ংসান সুওন হেয় হাওেয় �ােম যায়, অন� বাস�িল �ধু হাওেয়

পয��ই যায়। িবয়ংসান সুওন ওেদেশর ৪৭ িট কনফুিসয়ান �ুল�িলর অন�তম আর আনদং শহেরর সব�ােপ�া উে�খেযাগ� । 'সুওন'

(Seowon) কথািটর অথ� �ানীয় ব�ি�গত িবদ�ালয় (Local Private School)। �থেম এই �ুলিট পুংসান-হাইওন (Pungsan-

hyeon)-এ অবি�ত িছল এবং পিরিচত িছল 'পুংগাক-�সাদাঙ' (Pungak –Seodang) নােম। পরবত�ীকােল ১৫৭২ ি��াে� পি�ত িসও-

রয়ু� (Seoae Ryu/ Seong-nyong Yu - ১৫৪২-১৬০৭ ি��া�) �সখান �থেক সিরেয় এেন বত�মান�ােন �িত�া কেরন। ১৬০৭

ি��াে� পি�ত িসও-র মৃতু�র পর, ১৬১৩ ি��াে� �ানীয় কনফুসীয় সমাজ (যাঁেদর মেধ� উে�খেযাগ� িজওং িগয়ংেস (Jeong
Gyeongse)) এিটেক পি�ত িসও-রয়ু� এবং তাঁর িশ�ার �ৃিতর�ােথ� উৎসগ� কেরন। ১৬১৪ ি��াে� এর নাম পিরবিত�ত হেয় হয় িবয়ংসান

সুওন।

= 'আমােদর ছ� �ট' বাংলা আ�জ .াল �মণপ��কায়  আপনােক �াগত  জানাই = আপনার �বড়ােনার  ছিব-�লখা  পাঠােনার আ
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সু�াচীন এই িশ�া�িত�ােন �েবশ করেল �থেমই �চােখ পড়েব 'মানেদ�' পটম�প (Mandaeru Pavilion), এখােন �ায় ২০০ জন

িশ�াথ�ীর একসে� বসার, অধ�য়ন করার, ব�ব� রাখার বে�াব� িছল। িশ�া�িত�ােনর অন�তম �ধান অংশ�িল 'ইপগ�দং' (Ipgyodang),

'দংেজ' (Dongjae), 'সেজ' (Seojae) এবং '�জওংন�েদ' (Jeongnyodae) ইত�ািদ নােম পিরিচত। �ানীয় পিরবহেনর বােস এেল

মা� দশ িমিনট সময় পাওয়া যায় জায়গািট ঘুের �দখার জেন� যা এেকবােরই যেথ� নয় আবার পরবত�ী বােসর জন� অেপ�া করেত হয় দীঘ�

সময়, কােজই পােয় �হঁেট হাওেয় �াম যাওয়াটাই সুিবধাজনক হেব।

িবয়ংসান সুওন �থেক ৩.৯ িকেলািমটার পাহােড়র গা �বেয় জ�েলর মেধ� িদেয় ��ক কের �পৗঁছেনা যায় হাওেয় �াম। পেথ �দখা িমলল এলেকর

(Elk - হিরণ জাতীয় একিট �াণী), �চােখর িনেমেষ পাহােড়র ঢাল �বেয় উধাও হেয় �গল, কােন এল নাম না জানা অসংখ� পািখেদর কল

কাকিল, �দখাও �পলাম কেয়কিটেক তেব ওরা সবাই খুব ব��, আমােদর �দখার সময় ওেদর �নই।



চলেত চলেত কখন �য পােয়র তলার মািটর রঙ গাঢ় লাল হেয় িগেয়েছ, যখন �খয়াল হল দূের �দখা যাে� হাওেয় �াম। রয়ু� বংেশর

উ�রসূরীেদর বাস িছল এই হাওেয় �ােম। অেনক �নামধন� পি�ত জ��হণ কেরেছন এই �ােম। হাওয়াসান (Hwasan) পাহােড়র

পাদভূিমেত অবি�ত এই �ামিট নাকদং নদী িদেয় �ঘরা আর �সই �থেকই এর নাম হেয়েছ হাওেয় (Hahoe) যার অথ� 'নদী িদেয় �ঘরা �াম'।

ইংল�াে�র মহারানী এিলজােবথ ১৯৯৯ ি��াে�র ২১ এি�ল �ামিট পিরদশ�ন কেরন। ২০১০ ি��াে�র ৩১ জুলাই হাওেয় �লাক-�াম

ইউেনে�ার ওয়া�� �হিরেটজ সাইেটর ময�াদা পায়।

ঐিতহ�পূণ� �কািরয়ান ঘর (Traditional Korean House) 'হানক' (Hanok) নােম পিরিচত। পাথেরর বুিনয়ােদর উপের কােঠর ��,

কােঠর �মেঝ যা 'মা�' (Maru) বেল পিরিচত, �পাড়া মািটর টািলর বা খেড়র চাল এবং দরজায় 'হানিজ' (Hanji- মালেবির গােছর ছাল

�থেক ��ত কাগেজর ব�বহার - এ�িলই হেলা 'হানক'-এর �বিশ��। 'হানিজ'-র ব�বহার মূলত এর খুব ভােলা অ�রণ (insulation) �বিশ��

আর ��তার জেন� হত, ঘর গরম রাখার পাশাপািশ সূেয�র আেলা ঘের �েবশ করেত পারত আবার কাগেজ অেনক বায়ুিছ� (air hole)

থাকার জেন� বায়ুচলাচেল (ventilation) সাহায� করত। �সানািল হলুদ রেঙর খেড়র ছাউিন মেন কিরেয় িদেলা আমােদর �ামবাংলার কথা,

�বশ সাদৃশ� রেয়েছ। নদীেক ডানিদেক �রেখ আমরা হাঁটেত �� করলাম, এখন শীতকাল, তাপমা�া শূেন�র নীেচ, আ��তা অেনক কম, ফসল

উেঠ �গেছ চােষর জিম এখন শূন�। একটু পেরই আমরা �েবশ করলাম �ােমর �থম পাড়ােত। িবশালাকার �াচীর �বি�ত বৃহদাকার মূল ফটক

�ারা সুরি�ত বািড়�িল �দেখ ধারণা হয় �য �ােমর অিধবাসীরা �বশ অিভজাত িছেলন। এখােন রেয়েছ 'হাদং' আবাস (Hadong
residence), 'নামছন' আবাস (Namchon residence), 'জুইল' আবাস (Juil residence), 'বাকছন' আবাস (Bukchon
residence), 'ইয়াংিজন' আবাস (Yangjin residence), 'ছুঁঘ�' আবাস (Chunghyo residence) এবং 'জাকছন' আবাস



(Jakcheon residence) । পি�ত Ryu-র বািড়িটও খুব য� সহকাের সংরি�ত আর তার পােশই রেয়েছ একিট িমউিজয়াম �যখােন

রাখা রেয়েছ �াচীন হােত �লখা পুঁিথপ� ইত�ািদ।

এখােন মহারানী ি�তীয় এিলজােবথ তাঁর হাওেয় �াম দশ�েনর �ৃিতর�ােথ� একিট ফার গাছ �রাপণ কেরিছেলন। �কািরয়ার সং�ৃিতেত পাইন আর

ফার গােছর ��� অেনক। এেলােমেলাভােব ঘুরেত ঘুরেত আমরা এেস পড়লাম 'সামিসন' (Samsin) গােছর সামেন। আরাধ� �দবী

'সামিসন'-এর নামানুসাের এই গাছিটর নাম �দওয়া হেয়েছ। পের �জেনিছ �দবী সামিসন িববািহত �মেয়েদর মাতৃে�র মেনাবাসনা পূণ� করার

�দবী যা বৃে�র আকাের �ােমর মধ�বত�ী �ােন �িতি�ত। আজও িবিভ� �ানীয় মানুষ, পয�টক মেনর ইে� কাগেজ িলেখ গােছর চািরধাের বাঁধা

খেড়র দিড়েত আটেক িদেয় যান। কাগজ আর কলম রাখা আেছ একপােশর একটা �ছা� �ডে�।

চলেত চলেত িকছু জায়গায় রাখা িবশালাকার �পাড়ামািটর জার দৃি� আকষ�ণ করল, একটার ওপর একটা জার রাখা আবার কখেনাবা আলাদা

আলাদা রাখা জার�িল আসেল সয়ািবন িস� করা এবং সংর�েণর ব�ব�ত হত। �ায় ছ'শ বছেরর �াচীন সয়ািবন ফােম�ে�শেনর প�িত

সংর�ণ করা হেয়েছ এই �ােম। '�দনজং' (Doenjang) কথািটর অথ� হল 'ফােম�ে�ড সয়ািবন �প�'। আর একিট উে�খেযাগ� িজিনস হল

'�মজু' (Meju), এর অথ� �গঁজােনা সয়ািবেনর খ�। �ােমর মেধ� �-এক জায়গায় �দখলাম পসরা সািজেয় বেসেছ িবিকিকিনর �দাকান, �ানীয়

ঐিতেহ�র িবিভ� িনদশ�ন �ধানত মুেখাশ, কােঠর �তির চামচ, রা�ার সর�াম, �মাল, ব�াগ ইত�ািদ। িবয়ংেদ খাত (Buyongdae Cliff),
নদীতীরবত�ী বািলর �সকত আর পাইন গােছর সাির িঠক �যন ছিবর মতন পিরদৃশ�মান কের তুেলেছ �ামিটেক।

আমােদর পরবত�ী ��ব� হাওেয়-দং মুেখাশ সং�হশালা (Hahoe-Dong Mask Museum)। হাওেয় �ােমর সামেন �থেক শাটল বােস

কের �পৗঁেছ যাওয়া যায় অনিতদূেরর হাওেয়-দং মুেখাশ সং�হশালােত। আনদং-এর অন�তম উে�খেযাগ� ঐিতহ� হল এই মুেখাশ বা মা�, আর

�সই সে� মুেখাশনৃত� এবং নাটক। �ধানত অ�ার (Alder) গােছর কাঠ িদেয় �তির হয় এই মুেখাশ�িল।



জানা যায় ১২ ি��াে� .কািরয় (বা �গারীয়) রাজবংেশর সমেয় Huh Doryong �থম এই মুেখাশ�িল �তির কেরন। মূলতঃ �চা�িট িভ�

ধরেনর মুেখাশ িছল �গাড়ায়, যার মেধ� িতনিট মুেখাশ (Chongak বা িববােহর বর, Byulchae and Ttuckdari-t'al) হািরেয় যায়,

বািক এগারিট মুেখাশেক ('Imae' বা �বাকা, 'Ch'oraengi' বা �ত িনেব�াধ হ�ে�পকারী, 'Kakshi' বা িববােহর কেন, 'Chuji' বা

িসংহ, 'Paekchong' বা কসাই, 'Halmi' বা বৃ�া িবধবা, 'Chung' বা �বৗ� সাধু, 'Yangban' বা অিভজাত, 'Sonbi' বা পি�ত এবং

'Pune' বা �ছনাল নারী) �ক জাতীয় স�ি�র ময�াদা �দওয়া হেয়েছ। ল�� করলাম এেদর মেধ� Yangban খুব �চিলত। মুেখাশ�িলর

উে�খেযাগ� �বিশ�� হল �য এ�েলা আন�, পিরেতাষ, ��াধ আর �ঃেখর �কাশ কের। �নলাম রাজার সামেন এই মুেখাশ পের নৃত�নাট�

(মূলতঃ সামািজক ���াপেটর উপর আধািরত) পিরেবিশত হত, পূেব�াে�িখত চারিট আেবেগর মেধ� �কানিট দৃি�েগাচর হেব তা রাজার ��ার

উপর িনভ�র করেতা। মুেখাশনৃত� �য কতটা ���পূণ� হেয় উেঠিছল তা বলাই বা�ল�।

সং�হশালার �েবেশর মুেখই �দখলাম পৃিথবীর একিট িবরাট মানিচ� যােত িবিভ� �দেশর মুেখাশ�িলর উে�খ রেয়েছ। এরপর িভতের �েবশ,

িবিভ� �দেশর, িভ� িভ� জনজািতর কৃি� আর জীবেনর গে�র মেধ� হািরেয় যাি�। হঠাৎই �চাখ টানল ভারেতর মুেখাশ �দশ�নীেত, আমােদর

পি�মবে�র �ছৗ নােচর মুেখাশও রেয়েছ। মনটা একটা অজানা আনে� ভের উঠল। �িত বছর আনদং-এ মা� ডা� �ফি�ভ�াল অনুি�ত হয়,

সারা পৃিথবী �থেক িবিভ� নৃত�েগা�ী �সখােন অংশ �হণ কের, িদনদেশক ধের চেল িবিভ� �দেশর মুেখােশর আর মুেখাশনৃেত�র �দশ�নী।

ঐিতেহ�র সংর�ণ করার উে�েশ� �াচীেনর সােথ বত�মােনর �মলব�েনর িবষয়িট সিত�ই িশ�ণীয়। এবার িফরেত হেব। �বলা পেড় এেসেছ।

পেররিদন ঘুম ভাঙল খুব �ভারেবলা। আজ আমরা যােবা আনদং �লাক-সং�হশালা (Andong Folk Museum)। ভাষা বাধা হওয়ার

কারেণ সং�হশালার যাওয়ার বােসর পথটা িঠক বুেঝ উঠেত পারলাম না। সময় ন� না কের ট�াি� ধের রওয়ানা িদলাম গ�েব�র উে�েশ�।

নাকদং-�ক স�ী কের বাঁধ �পিরেয় এেস �পৗঁছলাম আনদং �ফাক িমউিজয়ােম, �পৗঁছেত সময় লাগল মা� পেনর িমিনট। নাকদং দি�ণ �কািরয়ার

�ধান সাতিট নদী যথা হান (Han), নাকদং (Nakdong), ইমিজন (Imjin), ইয়ংসং (Yeongsang), ভুখান (Bhukhan), হানটান

(Hantan), এবং িগউম (Geum)-র মেধ� অন�তম উে�খেযাগ�। আেগই বেলিছ �য এই নাকদং �ক �ক� কেরই গেড় উেঠেছ আমােদর

শহরিট। িটেবক (Taebeak) পব�ত �থেক উৎপ� হেয় �ায় ৫২৩ িকেলািমটার অিত�ম কের নাকদং পিতত হেয়েছ �কািরয়ান ��েট। দীঘ�

ইিতহােসর সা�ী বহন কের চেলেছ নাকদং, মানব সভ�তার নানান উ�ান-পতেনর সা�� বহন কের আজও �স মাতৃ��পা, শস�শ�ামলা



অববািহকা তাঁর আশীব�াদধন� আর অববািহকার বসিতর পানীয় জেলর উৎসও এই নদী। �েনিছ নাকদংেয়র অববািহকায় �বশ িকছু ��তাি�ক

িনদশ�ন িমেলেছ মূলত িনওিলিথক সময়কার। �াচীনকােল িস�া, �গারীয় এমনিক �জােসওন রাজে�র সময়কােল িগয়ংসাং অ�েল পণ�, িবেশষ

কের তাজা সামুি�ক খাদ�, মাছ (ম�াকােরল) ইত�ািদ পিরবহন করা হত এই নদীপেথ। সড়কপেথ অেনক সময় লাগার কারেণ মাছ�িল �িকেয়

বা লবনা� কের আনেত হেতা, অন�থায় পচন ধরত গ�েব� �পৗঁছেনার আেগই, তাই নদীপথই িছল ভরসা।

আজেকর িদনটা ভীষণ সু�র, জানুয়াির মােসর মাঝামািঝ, এই সমেয় তাপমা�া শূেন�র িনেচই থােক। চারপাশ সাদা বরেফর আ�াদেন আবৃত,

তুেলার মতন বরফ পেড়ই চেলেছ �মাগত। দি�ণ �কািরয়ার সাং�ৃিতক পীঠ�ান আনদং-এ ১৯৬২ ি��াে� ঐিতহ�শালী এই সং�হশালািট

�িতি�ত হয়। �েবশ পেথর বাম হােতই রেয়েছ িব�াম করার জায়গা। যারা বািড় �থেক ছুিট কাটােত �বিরেয়েছন তারা িকছুটা সময় িব�াম

কেরও �যেত পােরন, আর কিচকাঁচােদর জন� রেয়েছ সু�র পাক�, অত�� সুপিরকি�ত। উ�ত এই �দেশ �েত�কিট �েবশপেথর পােশই রাখা

থােক দশ�নীয় �ানিটর একিট মানিচ� এবং �ানিট স�েক� ���পূণ� তথ�িববরণী, এে�ে�ও তার ব�িত�ম হয়িন। মানিচে� �চাখ �রেখ এবার

চললাম সং�হশালার িদেক। সং�হশালার ি�তল বািড়িট সৃি�ৈশলীর আেরকিট িনদশ�ন যা স�ূণ�ভােব এেদর ঐিতহ�েক সা�াৎ করায়।

সং�হশালার িটিকটঘরিট ব�, আমরা �জেন িগেয়িছলাম �য �েবশমূল� িদেয় �েবশ করেত হেব; মুহূেত�র জেন� একটু হতাশ লাগিছল িঠক

তখনই িভতর �থেক একজন মিহলা �বিরেয় এেলন অভ�থ�নার জন�।

অিতির� শীেতর জেন� এখােন সাধারণত ভবন�েলার �েবশপেথ �িট কােচর দরজা থােক। বাইের �থেক �েবেশর �থম দরজািট একটু

�মাটাধরেণর কােচর �তির আর পরবত�ীিট অেপ�াকৃত পাতলা কােচর। �থম দরজািট �ঠেল ি�তীয়িটর সামেন উপি�ত হওয়ামা� �স�র

আমােদর উপি�িত সনা� কের দরজা খুেল িদল। িবশাল বড় হলঘেরর বাঁিদেক রাখা সং�হশালাস��ীয় বইপ� আর ডানিদেক রেয়েছ অভ�থ�না

বা তথ�েক�। ইংেরিজ ভাষায় �কােনা বই খুঁেজ �পলাম না, �বিশরভাগই �কািরয়ােন �লখা, তাছাড়া জাপািন বা িচনা ভাষােতও িকছু বই রেয়েছ।

সং�হশালার অভ��ের ছিব �তালার িনেষধা�া আেছ কােজই এই পেব�র ছিবরিহত িববরণ তুেল ধরার �চ�া করলাম। মূল কে�র �েবশ�ােরর

ডান িদেকই রেয়েছ ব� �াচীন একিট ��রফলক, ফলেকর গােয় �লখা রেয়েছ ইিতহাস। �েম �েম সু�র কােচর আবরেণ সংরি�ত এেদর

জীবন ঐিতহ� �দখেত �দখেত চললাম। 

জীবনধারার িবিভ� পব� তুেল ধরা হেয়েছ �দশ�নীেত। �থেমই নজের পেড় একিট িশ�র একবছেরর জ�িদন পালন। নানািবধ খাবােরর সে�

রেয়েছ তীর-ধনুক, পড়ােশানা করার জন� কািল-পাথর (Ink stone), কলম এবং কাগজ। পরবত�ী পয�ােয় যখন িশ�িট ধীের ধীের �া�বয়�

হেয় ওেঠ (সাধারণত পেনেরা �থেক কুিড় বছর বয়েসর) আনু�ািনকভােব তােক সামািজক �ীকৃিত �দওয়ার �চলন িছল যা '�ানের �'

(Gwanrye; �ছেলেদর ��ে�) অথবা '�গ�ের' (Gyerae; �মেয়েদর ��ে�) নােম পিরিচত। এই সময় নব� যুবেকর নতুন নামকরেণর

�থাও �চিলত িছল। িববাহ সামািজকভােব সব�ােপ�া ���পূণ� �িত�ান এবং জীবেনর অন�তম মুখ� অনু�ান বেল িবেবিচত হেতা। িববােহর

অনু�ান 'হনের �' (Honrye) নােম পিরিচত। িববােহর সম� �ি�য়ািট ছয়িট পয�ােয় স�� হত যথা 'উইহন' ('Uihon' বা পা�ীর বািড়েত

িবেয়র জন� িনেবদন করা এবং স�িত পাওয়া), 'নাপেছ' ('Napchae' বা পা� পা�ীর বািড়েত জে�র ছক আদান�দান করা), 'ইেয়ওি�ল'

('Yeongil' বা িববােহর িদন ি�র করা), 'নাবেপ' ('Nabpae' বা িববােহর প� আদান�দান করা এবং উপহার আদান�দান করা),

'িছনইয়উং' ('Chinyoung' বা পা�ীেক সামেন �থেক �দখা) এবং '�দের �' ('Daerye' বা িববােহর িদেনর অনু�ান)। পরবত�ী পয�ােয় আেস

অে��ি�ি�য়া (Funeral Rites) যা 'সাংের �' (Sangrye) নােম পিরিচত। এঁেদর পূব�পু�েষর মেত স�ােনািচত ভি� (Filial Piety)

জীবেনর সবরকেমর িশ�াচােরর িভি�। িপতামাতার জীিবতাব�ায় অথবা মৃতু�র পের তাঁেদর �ৃিতর উে�েশ� স�ানস�িতরা এই অনু�ান পালন

কের থােকন। পিরেশেষ পূব�পু�ষেদর আ�ার উে�েশ� �য অনু�ােনর আেয়াজন করা হত তােক '�জের �' ('Jerye') যার অথ� পূব�পু�েষর আচার

বা (Ancestral rites) বলা হয়। পূব�পু�েষর আ�ার উে�েশ� িবিভ� ফল, ভােতর �তির �কক ইত�ািদ নানািবধ খাদ�সাম�ী �দান করা হেয়

থােক, আজও এই �থা অেনকাংেশ �চিলত আেছ। �দশ�নীেত রেয়েছ জীবেনর িবিভ� পয�ােয়র ক� �যমন িববািহত নারীর ক�, পু�েষর ক�,

আলাপ আেলাচনার ক� ইত�ািদ। 

মূল �দশ�নীভবন �থেক �বিরেয় নাকদং নদীর পােশ রেয়েছ পুরাতন বািড়র �দশ�নী, এ�িল সাং�ৃিতক ঐিতহ� (Cultural Heritage) বেল

িবেবিচত হয়। পুেরােনা গ� গােয় �মেখ আমরা চললাম 'উলর �ংগ�য়' �সতু (Wolryeonggyo বা Wolryeong bridge)-র িদেক।

পিব� ভােলাবাসার স�ানর�ােথ� িনিম�ত নাকদং নদীর উপর কােঠর �তির এই �সতুিট ৩৮৭ িমটার ল�া আর ৩.৬ িমটার চওড়া। ি�েজর

মাঝখানটায় রেয়েছ িব�াম�ল। রােতর �বলায় রংেবরেঙর নানান আেলােত সুসি�ত হেয় ওেঠ উলর �ংগ�য়, তেব এবার আর �সটা �দখা হেব না,

তাপমা�া �ায় মাইনাস ১০ িডি� �সলিসয়াস, িফরেত হেব িক� তার আেগ চাই কিফ, কােজই সামেনর কিফর �দাকােন একটু বসা আর তারপর

বািড় �ফরা।



ভূ-ত� িনেয় গেবষণা কেরন সায়ি�কা �ঘাষ, সুেযাগ �পেলই পাহােড়র

হাতছািনেত ম�মুে�র মতন সাড়া �দন। ভােলাবােসন রা�া করেত আর ফেটা

তুলেত। স�ত �ঘাষ আ�হী িবিভ� জনজািতর জীবন আর জীিবকা িবষেয়

জানেত। ভােলাবােসন সাইেকল চালােত, �বড়ােত যাওয়ার ��ান করেত আর

�ব� পড়েত।
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�বড়ােনার ভাল লাগার মুহূত��েলা সকেলর সে� ভাগ কের িনেত ইে� কের, অথচ দীঘ� �মণকািহিন �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।

 

 

হলং-এ �রাি�র

বা�ািদত� বম�ন

'জ�েলর মেধ� এক �হােটল'। সুনীল গে�াপাধ�ােয়র একিট গ� আেছ। হলংেক �দেখ �থমবার ডুয়ােস� িগেয় আমার �সই রকম মেন হেয়িছল। আর

এইখােন থাকার একিট ই�া কেলজ পড়ার সময় �থেকই িছল। সুতরাং সুেযােগর অেপ�াই িছলাম। �সই কাি�ত বুিকং পাওয়া �গল অে�াবর ২০১৮

পুেজার িঠক পর পর। �ই রাি�র জন� �িট ঘর বুক করা হল।

উ�রবে�র জলদাপাড়া জ�েল হলং এর অব�ান। জলদাপাড়ার �চকেপাে� �পৗঁেছ যাবতীয় সই সা�র কের গািড় ছাড়ার অনুমিত পাওয়া �গল। এন এইচ

থািট� ওয়ান িস (NH31C) �থেক জ�েলর মেধ� ৬ িকিম �ভতের হলং বাংেলা। �েবশ পেথই �দখা �গল বড় একটা স�র হিরণ। িনিরিবিলেত ঘাস

খাি�ল। আমােদর গািড়র আওয়ােজ রা�া পার হেয় �গল। আর একটু এিগেয় �জাড়া হািত। মালি� ও চ�াকিল। এরা কুনিক হািত। অবেশেষ কােঠর

ঘের পুেরাপুির আধুিনক সুেযাগ সুিবধা যু� হলং বাংেলা। বাংেলার সামেন িদেয় বেয় যাে� হলং নদী। নদীর ওপাের আেছ স� িপট। এখােন প�রা

লবণ �খেত আেস। �সইখােন দাঁিড়েয় আেছ বড় দাঁতাল হািত। স� িপেট সব��ণ হিরণ এবং ময়ূেরর দল ঘুের �বড়াে�।

স��ায় চারিদেকর িন��তার সে� চাঁেদর আেলা এক মায়াবী পিরেবেশর সৃি� করল। সাচ�লাইট �ািলেয় �দওয়া হল �সই আেলােত �াণী �দখার জন�।

স� িপেট সে��েতই হািজর একটা গ�ার। সে� �বশ িকছু বাইসন। রাত বাড়ার সে� সে� জ�েলর শ� অ�ুত �থেক অ�ুেত পিরণত হেত লাগল। 

হলং-এ আেছ িভউ �ম। িভউ �ম �থেক সামেনর জ�ল এবং স� িপট পুেরাপুির �দখা যায়। এখােন রােতর খাবার সময় সােড় আটটা। জ�েলর মেধ�

�মাবাইেলর .নটওয়াক� খুবই �ীণ। খাওয়ার পের িনেচর নুিড়বাঁধােনা পেথ �মাবাইেলর �চ�া করার সময় ঘেট �গল অবাকরা কা�। হঠাৎ �ইজন কম�ী

আমােক হাত ধের তুেল িনেয় ঢুিকেয় িদেলা বারা�ায়। �দিখ আমার িপছেন একটা গ�ার আপন মেন ঘাস খাে�। �ায় �ঘ�া বাংেলার লেনর ঘাস
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খাওয়ার পর �সটা িপছেনর জ�েল অদৃশ� হল। সারারাি� �জেগ চলল সাচ�লাইট ��েল স� িপট �দখা। �দখা �গল পেনেরা-�ষােলাটা হািতর দল। পেরর

িদন সকােল এিলফ�া� রাইড। �ভার সােড় পাঁচটা, সােড় ছটা এবং সােড় সাতটা এই িতনেট সমেয় রাইড হয়। বাংেলার �গট �থেক হািতর িপেঠ চড়েত

হয়। একিট হািতর িপেঠ চারজন। হািতর কােনর িপছেন পা িদেয় আঘাত কের অসামান� দ�তায় মা�তরা আমােদর িনেয় চলল গভীর �থেক গভীরতর

জ�েলর মেধ�। যাওয়ার পেথ �দখােত লাগেলা হািতেদর ি�য় ঘাস, িবিভ� গাছ, ফল ইত�ািদ।

এক ঘ�া হািতর িপেঠ চেড় �ঘারায় �দখা �গল নদীেত একটা গ�ােরর ডুেব থাকা, একদল হিরণ, ময়ূর। তারপর সারািদেন হলং নদীর বাঁধােনা িসঁিড়েত

বেস অগিণত ময়ূর, হিরণ, বাইসন, পায়রা, নাম অজানা পািখ �দেখ �কেট �গল। 

�সটা িছল �কাজাগির পূিণ�মার রাত। গতিদেনর মত একটা গ�ার স��া হেত না হেতই হািজর বাংেলার ঘাস খাওয়ার জন�। িঠক আমােদর জানলার িনেচ

তার ঘাস খাওয়ার মসমস আওয়াজ �যন বাংেলার স��ার নীরবতােক টুকেরা টুকেরা কের �ভেঙ িদি�ল। পূিণ�মার �� আেলায় হালকা শীেত জানলা

�থেক সম� এলাকা �যন অ�ুত মায়াবী অরেণ� পিরণত হল। িনেজেক �কালাহলপূণ� পৃিথবী �থেক ব�দূর �েহর একজন বেল মেন হি�ল।



পেরর িদন সকােল আমােদর �ফরার পালা। সকােল �দখা �গল �ছাট হলং নদী �পিরেয় একটা গ�ার �যন আমােদর বাংেলায় আসার �চ�া করেছ। �কান

কারেণ মেনর ভুেল �শষপয�� অন� িদেকর জ�েল ঢুেক �গল। �স �যন আমােদর িবদায় জািনেয় �গল।

হলং-এ ঘর আেছ �মাট আটিট। এর মেধ� পাঁচিট ঘর সাধারণ টু�ির�েদর জন� বুিকং �দওয়া হয়। www.wbtdcl.com -এর মাধ�েম একমাস আেগ

বুিকং �দওয়া হয়। হলং-এর বুিকং ক�ানেসল করা যায় না এবং �কােনারকম িডসকাউ� �দওয়া হয় না। বৃহ�িতবার হলং ব� থােক। এখন হলং-এর নন

এিস �েমর ভাড়া ট�া� ছাড়া আড়াই হাজার টাকা। এছাড়া ��কফা�, সে��র চা এবং িডনারসহ জন�িত চারশ টাকা। এিলফ�া� রাইড জন �িত আটশ

টাকা। বাংেলার �চকইেনর সময়ই রাইেডর ফম� িফলআপ কের �নওয়া হয়। হলং-এ আেছ �িট িভউ �ম। ঘের বেসই স� িপেটর নুন �খেত আসা

বন��াণীেদর উপেভাগ করা যায়। আেগ আসার িভি�েত িভউ �ম �দওয়া হয়।

এখান �থেক ঘুের �দখা যায় িচলাপাতা জ�ল, খেয়রবািড় বন��াণী উ�ার �ক�, �টােটাপাড়া, িত�া ব�ােরজ ইত�ািদ।

�পশায় িশ�ক বাপািদত� বম�েনর �নশা �মণ।
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বনশ�রী আ�ার মি�র দশ�ন

তিড়ৎ সাধু

কণ�াটক �বড়ােত এেস গত পর� �থেক হসেপেটর একটা �হােটেল আিছ। গতকাল সারািদন হাি� ঘুেরিছ। আজ সকােল �ান �সের �হােটেলর িনেচর

তলার ক�াি�েন �ধাসা, ইডিল ও কিফ সহেযােগ ��কফা� �সের বাইের এেস �দখলাম আমােদর গািড় হািজর। ই�ািহম তার সাদা রাজহাঁস-এর মত

ইি�েগা গািড়টা �মাছামুিছ করেছ। খুব যে� �রেখেছ গািড়টােক। আমরা �দির না কের �বিরেয় পরলাম।

আজ �থেম যাবার কথা বাদািম। গািড় চলেত �� হেতই ই�ািহেমরও কথা �� হেয় যায়। ভাঙা ভাঙা িহি�েত কথাবাত�া বেল ও। অবশ� আমােদর িহি�

ই�ািহেমর �থেকও খারাপ। অসুিবধা হয় না। আজ �পৗষ সং�াি�,ই�ািহম বলেত থােক 'বাদািম যাবার আেগ বনশ�রী আ�ার মি�র ঘুের চলুন। এখন

রেথর �মলা চলেছ। পুেজায় খুব ধুমধাম। আপনােদর ভােলা লাগেব।' আমােদর রািজ না হওয়ার �কােনা কারণ �নই। �বশ িকছুদূর যাওয়ার পর গািড় মূল

রা�া �ছেড় অেপ�াকৃত স� জ�েলর রা�া ধরল, �ছঁড়া �ছঁড়া জ�ল,পর�েণই �পৗঁেছ �গলাম মি�েরর কাছাকািছ। �চুর �লাকসমাগম হেয়েছ। পািক�ং

�পেত অবশ� অসুিবধা হল না।
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সামান� �হঁেট মি�েরর সামেন এেস পড়লাম। মি�েরর উে�ািদেক রা�ার অপরপােড় বেড়া বাঁধােনা জলাশয় হাির�া তীথ�। জলাশেয়র িতনিদেক

বাঁধােনা িসঁিড় �নেম �গেছ জল পয��। চারিদক খুব একটা পিরছ� নয়, �লাকজন �ান করেছ, কাপড় কাচেছ। �ানািদ �সের পুেজা িদেত চেলেছ

�লাকজন। �েবশপেথর �পােশ পুেজার সাম�ী িবি� হে�। চূেড়া কের সাজােনা রেয়েছ নানারেঙর আিবর। অেনক �দাকািনর মাথায় মুসলমািন টুিপ �দেখ

একটু খটকা লাগল। পের ই�ািহেমর সে� কথা বেল �জেনিছলাম পূজার সাম�ী িবি� কের যারা, তােদর অিধকাংশই মুসলমান।

বাইের জুেতা �রেখ মি�রচ�ের �েবশ করলাম। �েবশপেথর �পােশ সুউ� বািত��। সামেন একিট উঁচু ধাতবিনিম�ত ��। চ�ের ভ� দশ�নাথ�ীেদর

ভীড়। ভাষার সমস�া সে�ও �েয়কজেনর সে� কথা বেল িকছু তথ� সং�হ করলাম। অ�াদশ শতেক মি�রিট িনিম�ত হেয়িছল। বনশ�রী মাতা �দবী

পাব�তীর একিট �প। অ�ভুজা িসংহবািহনী অসুরিনধনরতা। এখন বনশ�রী যা�া উৎসব চলেছ। বাইের রথ সাজােনা হেয়েছ। �দবী রেথ �াম �দি�ণ

করেবন। �চ� িভেড় মি�েরর িভতর �দবীদশ�ন করা �গল না।



হঠাৎ �দখেত �পলাম কেয়কজন গা�ীটুিপ পিরিহত �লাক সুসি�ত �দালা কাঁেধ ফুেলঢাকা �দবতােক িনেয় �ান যা�ায় চেলেছ। মি�রচ�র ঘুের বাইের

এলাম। রা�া ধের িকছুটা �যেতই সুসি�ত িবশাল রথিট নজের এল। চি�শ ফুেটরও �বিশ উঁচু রথিটর মাথায় রংেবরেঙর পতাকা উড়েছ। রথিট খুব সু�র

কের সাজােনা হেয়েছ। এিদকটায় এখেনা িবেশষ িভড় �নই। আর �দির না কের এবার পািক�ংেয়র িদেক পা চালালাম। গ�ব� বাদািম �হা।

 

 

��িসেডি� কেলেজর উি�দিবদ�ার �া�ন অধ�াপক তিড়ৎ সাধু ভােলাবােসন �বড়ােত। ইদানীং �সইসব

�মেণর �ৃিত িবিভ� �মণপি�কার জন� িলেখ �ফলেছন ল�াপটপ-িকেবােড� আঙুল চািলেয়।
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