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১১শ বষর্ ১ম সংখয্া 

ৈবশাখ -  �াবণ ১৪২৮ 
 
২০১১- এর েম েথেক ২০২১- এর েম – েদখেত েদখেত দশটা বছর েপিরেয় এল ' আমােদর ছিুট' ।  েয 
পাঠক- েলখকেদর সহেযািগতা ও আ�েহ এটা স�বপর হেয়েছ অসংখয্ ধ�বাদ জানাই তােঁদর। গত 
দশ বছের িতনেশার েবিশ �মণকািহিন আর েবশ কেয়ক হাজার আেলাকিচ� �কািশত হেয়েছ এই 
আ�জর্াল পি�কামাধয্েম। এই পি�কা �কােশর িপছেন আমােদর উে�� িছল শুধুমা� �িতি�ত েলখকেদর 
কািহিন�কােশর মাধয্ম নয়, 'আমােদর ছিুট' হেব পাঠকেদর িনজ� পি�কা, অথর্াৎ সাধারণ পাঠক যারঁা এতিদন 
েবড়ােত েযেতন, িফের এেস হয়েতা কােছর মানুষেদর কােছর েসই েবড়ােনার গ� করেতন, িক� েসই কািহিন 
িলেখ পিরিচেতর গি�র বাইের আেরা অেনকেক জানােনার কথা ক�নাও করেতন না, 'আমােদর ছিুট' হেব তােঁদর 
েলখকস�ােক জািগেয় েতালার মাধয্ম এবং তার পাশাপািশ এেদশ আর পড়িশ েদশ েতা বেটই িব�জুেড় 
ছিড়েয়িছিটেয় থাকা বাংলাভাষীেদর �বাসকািহিন জানােনার একটা �য্াটফমর্। আজ আন� লােগ এটা েভেব েয 
বা�েব হেয়েছও তাই। পৃিথবীর িবিভ� �া� েথেক আপনারা িনয়িমত েলখা পািঠেয় চেলেছন েতা বেটই, �িতবছরই 
অেনক নতনু �মণেলখকও উেঠ এেসেছন 'আমােদর ছিুট'- র হাত ধের। তােঁদর েকউ রেয় িগেয়েছন েকউবা অ� 
েকানও প�পি�কায় িলখেছন ইদানীং। আবার েকউেকউ শুধমুা� 'আমােদর ছিুট'েতই একিট বা দুিট �মণকািহিন 
িলেখ েথেম েগেছন। তব ুপি�কার �িত সংখয্ােতই এক বা একািধক নতনু মখুেক তারঁ কািহিন বলার সুেযাগ কের 
িদেত েপেরেছ 'আমােদর ছিুট'। 
ইিতমেধয্ িবে�র নানান েদশ অেনকটা সামেল উঠেলও কেরানা মহামারীর েকােপ পি�মব� তথা ভারেতর 
সা�িতক অব�া েবশ খারাপ। �ায়ই কােছর- দূেরর পিরিচতজেনর মতৃযু্সংবাদ এেস েপৗছঁাে�। অিতমারীর �ভােব 
েবড়ােত যাওয়া �মশ েযন একটা কা�িনক িবষয় বেল মেন হে�। �াভািবকভােবই তার �ভাব এেস পড়েছ 
'আমােদর ছিুট'- র ওপেরও। সা�িতক �মণকািহিনর অ�তলুতায় পি�কার যথাসমেয় �কােশরও একটা বাধা 
ৈতির হে�। 
আমােদর নতনু এবং পুেরােনা েলখকেদর জানাই, সময়- সুেযাগ কের পুেরােনা েবড়ােনা িনেয়ই নতনু েলখা িলখনু 
আর পািঠেয় িদন আমােদর ই- েমইল- এ। আর পাঠকেদর কােছ আেরকবার বলা, অবসের মানস�মেণর জ� 
'আমােদর ছিুট' রেয়েছ আপনােদর হােতর একটা েছায়ঁার দূরে�ই। 
সকেল ভােলা থাকুন, সু� থাকুন। তাড়াতািড় েকেট যাক এই দুিদর্ন... "মেুছ যাক �ািন, ঘেুচ যাক জরা, অি��ােন 
শুিচ েহাক ধরা"। আেরা েবেড় উঠুক 'আমােদর ছিুট' সুেখ- দুঃেখ। 

 
 -  দময়�ী দাশগু� 
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-  এই সংখয্ায় – 
 

 

" চলার পথ সবসময় পির�ার েদখা যাি�ল না, একটু পরপরই 
কুয়াশায় েঢেক েযেত থাকল। আবার কখনও আ�ােজ পােয় 
চলা পথ অনুসরণ কের এিগেয় েযেত থাকলাম। �ায় ঘন্টাদুেয়ক 
এভােব চলার পর সামেন েদখেত েপলাম অেনকটা ফাকঁা জিম, 
পুেরাটাই ঘােস ঢাকা। আেরকটু ভােলা কের েদেখ বঝুলাম এটা 
আসেল ঘােসঢাকা পাহাড় -  এেকই বেল বিুগয়াল। িক� এত 
বড় জায়গা জেুড় এরকম গাছপালাহীন শুধ ু ঘােসঢাকা পাহাড় 
থাকেত পাের আমার ক�নায়ও কখেনা আেস িন।" 
শুরু হল সুদী� দে�র ে�িকং- এর কািহিন "ন�ািকনীর 
উৎসমেুখ" 

 
 

~ আরিশনগর ~ 
 

একা একা, ঘেুরঘাের, হীরাব�ের 
– তপন পাল 

 

 
 

~ সব েপেয়িছর েদশ ~ 
 

 

েপিলং- এ িতনিদন – েসৗমী নাগ 
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লাজবাব লাচংু – অির�ম পা� 

 

   
 

~ ভবুনডাঙা ~ 
 

িভেয়না – এক ঐিত�মি�ত আিভজাতয্ 
– কণাদ েচৗধরুী 

 

 

ভাঙা মি�েরর েদশ কাে�ািডয়া 
(২য় িকি�) – মলয় সরকার 

 
~ েশষ পাতা ~ 

শ�রপেুর একিদন – েসৗেম� দরবার 
 

েছা� ছিুটেত িদঘায় – প�জ দ� 
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নnািকনীর uৎসমুেখ

sদীp দt

 

~ রিন্ট sােডল েTক rটময্াপ || রিন্ট sােডল েTেকর আরo ছিব ~

যাtাপেথ নতুন বnুরা

"যিদ েতার ডাক শুেন েকu না আেস তেব..." তেব আর কী? aেnর পথ anসরণ কের তার হাত ধেরi eিগেয় চেলা!
বয্াপারটা aেনকটা eরকমi হেয়িছল  বছর  িতেনক আেগ  ২০১৭-eর  েসেpmেরর  েশেষ। েচেয়িছলাম  পেুজার ছিুটেত
arণাচেলর  eকিট  alpচিলত  েTকrেট  পােয়  হাটঁব,  িকnt  সঙ্গী  েজাগাড়  করেত  পারলাম  কi? বnুেদর  েকu ছুিট
ময্ােনজ করেত পাের না, আবার েকu বা খরচাপািতর বহর শুেন িপিছেয় যায়। eিদেক "iuথ েহােsলস"-eর পুরেনা
বnুরা rপkেN যাoয়ার কথা বলেলo ততkেণ আর েকানo আসনi খািল িছল না। তাi aিফস কিলগ মানবদা যখন
"রিন্ট sােডল" যাoয়ার কথা পাড়ল আিম েযন হােত চাঁদ েপলাম। মানবদােদর eকটা েTিকং িটম রেয়েছ, ক'িদন পরপরi
oরঁা েবিড়েয় পেড়ন পাহােড়র রাsায়। িভেড় েগলাম েসi দেল। কথা িছল ছয়জেনর দল িনেয় রoনা হব, িকnt হাoড়া
েsশেন িগেয় েদিখ েলাক কেম মাt চার। তার মেধয্ দাঁেতর বয্থায় কাবু মানবদা চলেছ aয্ািন্টবােয়ািটক আর মেনর
েজােরর oপর ভরসা কের! দেলর কয্ােpন sেখনদা eকাi eকেশা, aেনক েTেকর aিভjতা থাকায় েচনাপিরিচিতo
aেনক। তাi েTেকর pয্ািনং, গাiড েথেক শুr কের যাতায়াত বা থাকা খাoয়ার েকানo বয্াপাের আমােদর িবndমাt িচnা
করেত হল না। আর an সাথী বাবুদা েযন হািশখুিশর েফায়ারা। eরকম মাnষ ছাড়া eকটা বড়সড় টুয্র িচnাo করা যায়
না। বয়েস েছাট হoয়া সেtto পঞ্চাশ েপেরােনা িতনজেনর দেল কখন েয িমেশ েগলাম েটরi েপলাম না।

পাহািড় জঙ্গিল পথ আর "রাত িক রািন"

হাoড়া েথেক uiকিল লালk ঁয়া ekেpস, েTন িহেসেব খুব eকটা মn নয়, েমাটামুিট পাংচয়ুাল। তার oপর িsপাের কাটা
িটিকট aেটা-আপেgেডশেন eিস হেয় যাoয়ায় লটািরেত pাiজ েজতার মত eকটা anভূিত হেত শুr করল। oরা পিু
আর sাদ সবিকছুর কথা মাথায় েরেখ al েতেল ভাজা পেরাটা আর সেnশ সেঙ্গ কেরi িনেয় eেসিছল, চিbশ ঘন্টার
েTন জািনর্েত তাi কখেনাi খািল মুেখ বেস থাকেত হল না। লালk ঁয়া েপৗঁছেত পরিদন েবলা eগােরাটা, হােত সময় খুব
কম, তাi বুক কের রাখা গািড় েsশেন আসেতi রoনা িদেয় িদলাম েলাহাজংেয়র িদেক। িকnt সময় বাঁচােবা বলেলi েতা
আর  সময়  বাঁেচ  না,  েTন  েথেক  েনেম  িখেদ  েপেট  আর  কতদূর  যাoয়া  যায়।  হে দায়ািনর  কাছাকািছ  েপৗঁেছ  eকটা
েরsুেরেন্ট খাoয়ার বয্বsা করেত হল। েরsুেরন্টটা eকটা পাহােড়র ধােপ বানােনা হেয়েছ, eকটু িনেচ েগালা নদী বেয়
চেলেছ, আর তার পােশ ৈতির হেয়েছ ৈবে ােদবীর মিnর আর eকটা মঠ। েদবভূিম utরাখেN মিnর দশর্ন হেব না
eটাo িক সmব? খাoয়াদাoয়া কের আবার লmা পেথ পািড় িদলাম। িকছটুা েযেতi েগামতী নদী আমােদর সঙ্গী হল।
ৈনিনতাল, আলেমাড়া, েকৗশািন হেয় েগায়ালদাম েপৗঁছলাম রাত আটটায়। eরপের রেয়েছ জঙ্গেলর পথ। রােতর anকাের
েস পেথ যাoয়া কতটা যুিkযুk হেব েসi ভাবনা মাথায় eেলo সাহেস ভর কের eিগেয় চললাম পাহািড় পথ ধের। রাsা
ততটা ভাঙােচারা নয় িকnt আঁকাবাকঁা আর pিতটা বাঁেকর oপােরi রেয়েছ গভীর খাদ। পাহািড় জঙ্গেল গািড়র েহডলাiেট
মােঝ মােঝi নজের পড়েত লাগল েশয়াল আর বুেনা খরেগাশ। বেনর রাsায় চলেত চলেত িমি  eকটা sগn েটর েপলাম।
Dাiভারেক িজেগয্স করলাম "eটা িকেসর গn?" জানােলা "oহ রাত িক রািন hায়"। রােতর জুiঁ বা হাসnহানােক eরা
ei নােমi ডােক।  সমতল  েথেক  যত  oপের  uঠেত  লাগলাম  ঠাNাটাo জাঁিকেয়  বসেত  লাগল।  েলাহাজং  েপৗঁছােত
েপৗঁছােত রাত তখন দশটা। আমােদর থাকা, খাoয়া-দাoয়া আর পুেরা েTেকর দািয়t িছল েদব-eর কাঁেধ। eখানকার
নামকরা  গাiড।  কয্ােpেনর  সেঙ্গ  পিরচয়  বhিদেনর।  েবশ  কেয়কটা  েTেক  মানবদােদর  সঙ্গী  িছল  েদব।  েলাহাজং
েপৗঁছেতi েদখা হেয় েগল oর সেঙ্গ। েTকারেদর জn eকটা েগs হাuস রেয়েছ, েদব আেগi েসখােন আমােদর থাকার
বেnাবs কের েরেখিছল। েদাতলার eকটা বড় ঘের আমােদর রাত কাটােনার বয্বsা কের eকটু পেরi খাবার িনেয় হািজর
হল। eত রােত িখেদর েচেয় kািnটাi aেনক বড় বেল মেন হল, তাi alিকছু খাবার মেুখ তুেল যত তাড়াতািড় সmব
শুেয় পড়লাম।

dলিকচােল িদদনার পেথ
েভার হল পাহােড় েঘরা েছাT শহর েলাহাজংেয়। আেগর রােত শহরটােক েদখার বা েচনার েকানo uপায় িছল না। eিদন
সকােল uেঠ বয্ালকিন েথেক সামেনর পাহােড়র িদেক েচেয় রiলাম সূযর্ oঠার aেপkায়। িকnt ei শহের েভােরর সূযর্
েথেক যায় পাহােড়র আড়ােলi। সামেন নnাঘুিন্ট পাহােড়র চূড়া ছাড়া আর িবেশষ িকছুi েদখার েনi। হালকা kয়াশায়
েসi পাহােড় েভােরর লাল আভাo েসভােব েচােখ পড়ল না। েগায়ালদাম েথেক ei শহের গািড়পেথ েযাগােযাগ রেয়েছ
িঠকi, িকnt েসo খুবi সীিমত। সকােলর হালকা েbকফাs েসের আমরা িপেঠ েছাট বয্াগ িনেয় রoনা িদলাম িদদনার



পেথ, শুr হল pথম িদেনর েTিকং। তেব নয়িদেনর ei েTেক বড় rকsাকgেলা আমােদর বiেত হেব না, তার জn
কয্ােpন আেগi েপাটর্ােরর বয্বsা কের েরেখেছ।
িদদনার পেথর শুrটা সহজ uতরাi, aেনকটা gােমর রাsার মত। al িকছুটা eেগােতi দূের পাহােড়র গােয় িবndর মত
েদখা েগল আজেকর িঠকানা িদদনা gাম। শুrেতi gামটা েদখেত পাoয়া েগেলo পথ েবশ aেনকটাi। ei পেথ েদব
িনেজ আমােদর গাiড হয়িন িঠকi, তেব oর ভাi আনnেক পািঠেয়েছ আমােদর েদখভােলর জn। বছর ekেশর আনn
েযমন ছটফেট, শারীিরক ভােব েতমিন িফট। aিভjতা কম থাকায় হয়েতা ei পেথর iিতহাস বা েছােটাখােটা গlgেলা
েসভােব gিছেয় বলেত পাের না, িকnt েTকারেদর ভােলামেnর েখয়াল রাখার বয্াপাের eকটুo গািফলিত েনi। রাsায় িকছু
পর পর পাহািড় ঝরনা েনেম eেসেছ আর তার oপর িদেয় বানােনা হেয়েছ পােয় চলার মেতা ঢালাi করা িbজ। pথম
pথম ঝরনাgেলা gনেত gনেত যািচ্ছলাম, িকnt িকছুkণ পর হাল েছেড় িদলাম, e েয agিn! আমােদর ধীর গিতর সেঙ্গ
তাল েমলােত আনn িকছুদূর িগেয় eকটু কের িজিরেয় িনিচ্ছল। েস েহাক তা সেtto আমরা েবশ ধীেরsেs dেচাখ ভের
পাহািড় gাম েদখেত েদখেত eেগােত লাগলাম। েকাথাo জনমাnষহীন eকটা k ঁেড় ঘর, েকাথাo বা আবার পাহােড়র গােয়
রংবাহাির  জংিল  ফুল।  k ঁেড়ঘেরর  চাল  টািলর  নয়,  পাথেরর  পাতলা  টুকেরা  পাশাপািশ  সািজেয়  ছাuিন  েদoয়া।  আর
ঘরgেলা পাহােড়র ধােপ েযন েকােনারকেম বিসেয় েদoয়া হেয়েছ! pায় েদড় ঘন্টা চলার পর eকটা ঘােসঢাকা সমতল
জিমেত েপৗঁছলাম, আমােদর রাsায় pথম বুিগয়াল। মািহলা টপ জাতীয় িকছু eকটা নাম eর। ঘােসর মাঝখােন eকটা
পাথেরর েবিদ বানােনা। েসটােকi রাজিসংহাসন মেন কের তার oপর চেড় বসলাম।

মািহলা টেপর ডান আর বাঁিদেক িকছুটা u ঁচু dেটা ঘােস ঢাকা পাহাড়, আর সামেনর িদেক aেনকটা েখালা জিম, eকটা
uপতয্কা বলা যায়। eখােন আরo িকছুkণ থাকার iেচ্ছ থাকেলo uপায় েনi, dপেুরর মেধয্ েপৗঁছেতi হেব িদদনা। িক
আর করার আবার পাহািড় ঝরনা আর িbজ েপিরেয় eিগেয় েযেত েযেত হঠাৎi থমেক দাঁড়ােত হল। সামেন রাsার েবশ
িকছটুা aংশ ধব্েস পড়ায় পােয় চলা পথটাi হািরেয় েগেছ। ডানপােশ ঢাল িগেয় িমেশেছ পাহািড় নদীেত, আর মােঝর
aংশ কাদামািটেত ভরা। আনn eকটা গােছর gিঁড় েফেল কাদার oপর েকােনারকেমর eকটা রাsা বানােনার েচ া করল,
আর আমােদর হাত ধের েসi রাsা পার কের িদল। কাদারাsা েপেরােতi eকটা রংবাহাির gােমর মেধয্ চেল eলাম। সবুজ
পাহােড়র ধােপ লাল রামদানার গাছ। আর রাsার d'পাশ aসংখয্ জংিল ফুেল সাজােনা। তেব েসৗnেযর্র আড়ােল লুিকেয়
রেয়েছ িবছুিট গােছর েচেয়o ভয়ংকর eকধরেনর কাঁটাগাছ। পাহােড়র সামাn ধার েঘঁেস হাঁটেত িগেয় হােত েসi কাঁটার
eকটু েছাঁয়া লাগেতi aসh jালা শুr হল। তেব কয্ােpন eর eক দাoয়াi বলল বেট, তেব েসটা েমেন িনেত খুবi ক
হিচ্ছল। নােকর শুকেনা কফ িদেয় নািক আেs আেs েসi কাঁটাgেলা তুেল েফলেত হেব, eটাi uপযkু oষুধ! ফুলিsভ
িটশাটর্ না পড়ার জn আফেসাস করেত থাকলাম। কেয়ক পা eেগােতi সামেন েবশ বড়সড় eকটা ঝরনা েদখেত েপলাম।
ঝরনার ঠাNা জল হােত িদেত jালা িকছুটা হেলo কমল, আর পের eকসময় িমিলেয়o েগল।



ei ঝরনাটা আেগরgেলার েচেয় েবশ িকছুটা বড়, েবশ িকছুটা জায়গা িনেয় আর eর oপর িদেয় েকানo িbজo েনi।
তাi পাথেরর oপর সাবধােন পা েফেল ঝরনাটা েপেরােত হেব। তেব েসৗভাগয্ ei েয জেলর গভীরতা খুব েবিশ না
হoয়ায় জুেতা িভজেলo পা িভজেব না। eর মেধয্i আেরকটা িটেমর eকদল েTকার হiহi কের eেস uদয় হল। oরা
oয়ান েথেক ei পথ ধেরেছ, rপkN পযর্n যােব। oেদর eিগেয় েযেত িদেয় আমরা ঝরনার ধাের িকছুkণ িব াম িনেয়
িনলাম। আবার চলা শুr হল। eকটা বড় েলাহার ফুটিbজ েপেরােতi েদখেত েপলাম aসংখয্ েভড়া আর গr পাহােড়র
গােয়  িনি েn  চেড়  েবড়ােচ্ছ।  রাsার  ধাের  িগরিগিটo রঙ  পালেট লুিকেয়  পড়ার েচ া  করেছ  না!  বানেরর  দল  eকটা
ছাuিনঘেরর oপের রীিতমেতা দাপাদািপ করেছ! সবi েযন pাকৃিতক িনয়েমi চলেছ, মাnেষর রাজt eখােন eখনo
কােয়ম হয় িন। eরপেরi eল eকটা লmা চড়াi, oপরিদেক চড়েত চড়েত হাফঁ ধরার েজাগাড়! েবশ িকছটুা oপের oঠার
পর eকটা চােয়র েদাকান পাoয়া েগল। চা-িবsুট খাoয়ার ফােঁক eকপাল খচ্চর আর েঘাড়ােক মালপt িনেয় oপেরর
িদেক uঠেত েদখলাম। চােয়র েদাকানদার জানােলা িদদনা আর েবিশ দেূর নয়। আর িকছুটা হাঁটেতi িদদনা gাম েচােখ
eল। ঘিড়েত তখন আড়াiটা।
িদদনা খুবi েছাট gাম, eখানকার েলাক মূলতঃ চাষবাস কের আর েTিকং গাiড িহেসেব েTকারেদর সেঙ্গ পািড় জমায়
পাহািড় পেথ। েদব-eর বnু মিহপৎ-eর পিরিচত eকজেনর বািড়েত আমােদর রাখা হল। পাহােড়র ধােপ eকটা েদাতলা
gাময্ বািড়, েবশ সাদামাঠা। oপর-নীচ িমিলেয় খান চােরক ঘর। তার eকটায় আমােদর থাকেত েদoয়া হল। পােশর ঘের
আবার an েTিকং িটম। িবিভn েTিকং grেপর েসৗজেn eকসেঙ্গ aেনক েTকার হািজর হেয়েছ eখােন। সবাi িমেল েবশ
জমজমাট কের তেুলেছ gামটা। েকােনা দেল চার-পাঁচজন আবার েকােনা েকােনা বড় দেল েতা নািক পঞ্চাশজনo রেয়েছ!
eরা েবিশরভাগi চেলেছ rপkN পযর্n।
dপেুরর  খাবার  েখেয়  েবিড়েয়  পড়লাম  gােমর  আশপাশটা  ঘুের  েদখেত।  gােমর  eকপােশ  িকছটুা  চােষর  জিম  আর
anপােশ সমতেল েTকারেদর কয্াm করার জায়গা। মাঝখান িদেয় রাsা চেল েগেছ পাহােড়র oপর িদেক। েদখা হল eক
বাঙািল েTিকং grপ "ui দয্ েবােহিময়ানস"-eর সেঙ্গ। কয্ােমরােক সঙ্গী কের পাহােড় পাহােড় ঘুের েবড়ােনা েসৗরভ-
aভীকেদর কােছ eকরকম েনশার মেতা। েTকারেদর জn বরাd সমতল জায়গায় oরা েটন্ট েফেলেছ। eখান েথেক দরূ
পাহােড়র aেনকটাi েদখা যায়।

eকটু পেরi মিহপৎ eেস হািজর হল। o aেনক পুরােনা গাiড, মানবদােদর সেঙ্গ আেগi পিরচয় িছল। eবার eকটা
েTিকং grেপর গাiড হেয় rপkN পযর্n যােব। েচনামুখ েদখেত েপেয় aেনকkণ ধের গlgজব চলল। আটটা বাজেত
বাজেতi রােতর খাবার সময় হেয় eল। লঘুপাক ৈনশাহােরর েশষপােত কাsাডর্o িমলল। খুব জলিদi রাত েনেম eল
িদদনায়।

বুিগয়ােলর েদেশ

পরিদন সকাল সকাল rিট সবিজ িদেয় েbকফাs কের পয্াককরা িটিফন সেঙ্গ িনেয় েবিড়েয় পড়লাম আেরা oপেরর িদেক
oঠা পাহািড় পথ ধের। মানবদা দাঁেতর বয্থা আর aয্ািন্টবােয়ািটেকর aয্াকশােন কাবু, তার oপর েপেটর গNেগাল। তাi
আমরা  dজন  খুব  আেs  আেs  চড়াiপেথ  eেগােত  থাকলাম।  pথেম  িকছটুা  পথ  েখালা  আকােশর  নীচ  িদেয়  েগেলo
িকছুkেণর মেধয্i জঙ্গেলর রাsা ধরেত হল। তেব ei rেট আরo aেনক েTকার চলায় পথ হারােনার েকানo সmাবনাi
েনi। an েTকারেদর ফেলা কের, কখনo পােয় চলার িচh েদেখ eেগােত লাগলাম। pায় েসায়া িতন ঘন্টার েচ ায়
পাহােড়র oপর eকটা েখালা জায়গায় eেস uঠলাম। জায়গাটার নাম েতালাপািন। eকটা চােয়র েদাকান থাকায় েযন
েTকারেদর েমলা বেসেছ। ঘন dধ িদেয় বানােনা গরম চােয় গলা িভিজেয় aেনেকi ঘােসর জিমেত িচৎপাত হেয় শুেয়
পড়েছ। েস eক পরম শািn।



েতালাপািনেত চােয়র েদাকানটা ছাড়া আর েকানo ঘরবািড় েচােখ পড়ল না। পেুরা জায়গাটা লmা লmা গাছপালায় েঘরা।
মােঝ িকছুটা ঘােসঢাকা ফাঁকা জিম। িকnt েবিশkণ সময় কাটাবার uপায় েনi, আকাশ েমঘ আর kয়াশার চাদের েঢেক
যােচ্ছ। আমার  কয্ােমরার  eকটা  বয্াটািরর চাজর্ ফুিরেয় যাoয়ায় মানবদা  িনেজর কয্ােমরাটাi িদেয়  িদল ছিব েতালার
জn। alkণ েতালাপািনেত কািটেয় আবার eিগেয় চললাম anাn েTিকং দলেক ফেলা কের। তেব eবােরর রাsায়
চড়াi aেনক কম, েমাটামুিট পাহােড়র িশরা বা িরজ (Ridge) ধের eিগেয় চলেত থাকলাম। চলার পথ সবসময় পির ার
েদখা যািচ্ছল না, eকটু পরপরi kয়াশায় েঢেক েযেত থাকল। আবার কখনo আnােজ পােয় চলা পথ anসরণ কের
eিগেয় েযেত থাকলাম। pায় ঘন্টাdেয়ক eভােব চলার পর সামেন েদখেত েপলাম aেনকটা ফাঁকা জিম, পুেরাটাi ঘােস
ঢাকা। আেরকটু ভােলা কের েদেখ বুঝলাম eটা আসেল ঘােসঢাকা পাহাড় - eেকi বেল বুিগয়াল। িকnt eত বড় জায়গা
জুেড় eরকম গাছপালাহীন শুধ ুঘােসঢাকা পাহাড় থাকেত পাের আমার কlনায়o কখেনা আেস িন।

ei বুিগয়ােলর  নাম  আিল  বুিগয়াল।  eখান  েথেক  ঘুের  যাoয়া  পিথক  নািক  বারবার  িফের  আেস  েকান  aজানা  eক
আকষর্েণ! আিল বুিগয়ােলর সেঙ্গ েবদিন বুিগয়াল িমেশ eকটানা ঘােসর পাহাড় ৈতির কেরেছ। মাiেলর পর মাiল জুেড়
pকিৃতর েখয়ােল ৈতির হoয়া ei আিল-েবদিন বুিগয়াল নািক eিশয়ার িdতীয় বৃহtম বুিগয়াল। eত oপেরo েদখা েগল
গrর পাল, িদবয্ পাহােড়র oপর বেস জাবর কাটেছ! না শুধু ঘাসi নয়, মাnেষর খাoয়ার জn ময্ািগ আর চাo পাoয়া
যািচ্ছল eকটা  েছাT ছাuিনেত।  কয্ােpন sেখনদা আর বাবুদা aেনক আেগi eখােন েপৗঁেছ  আমােদর  জn aেপkা
করিছল। মানবদা েবশ িকছটুা িপিছেয় পেড়িছল। আমরা aেপkা করার ফাঁেক বুিগয়ােলর েসৗnযর্ আর মায়াবী rপ dেচাখ
ভের েদখেত থাকলাম। আিল টপ aেনকটা বড় eকটা সমতল ঘােসর জিম। dপােশ dেটা ঢাল েনেম েগেছ aতল খােদর
িদেক। সামেন আেরা uচুঁ eকটা ঘােসর পাহাড়, েসটােতo েকানo বড় গােছর aিst েনi। aেনকkণ েভেবo বুেঝ uঠেত
পারলাম না েয েকন ei পাহাড়gেলা শুধiু ঘােস ঢাকা আর েকনi বা eেত বড় গাছপালার aভাব! aথচ ei পাহােড়রi
সামাn নীেচ s  িT লাiন েদখা যােচ্ছ! eকটু পর মানবদা eেস েপৗঁছেল পয্াক করা লাঞ্চটা েখেয় আবার চাঙ্গা হেয়
িনলাম। তেব আজেকর মেতা পথ আর েবিশ েনi।
eককাত হoয়া ঘােসঢাকা মােঠর বুক িচের চলা রাsা ধের আবার eিগেয় চললাম েবদিন বুিগয়ােলর িদেক। আিল টপ
েথেক পাহােড়র ঢােলর রাsাটা েযন aেনক aেনক লmা মেন হিচ্ছল। তেব যত eেগােত থাকলাম েশষ সীমানাটা আেs
আেs কােছ eিগেয় আসেত থাকল। িকছু পের dেটা িটলার ফাকঁ গেল েবিড়েয় আসেতi সামেন েদখেত েপলাম eক
aনn দৃশয্। নীেচর িদেক aেনকটা েখালা ঘােস ঢাকা জিম আর তােত সাজােনা রেয়েছ aসংখয্ রঙেবরেঙর তাবু। ei
তাহেল  েবদিন  বুিগয়াল? আকাশ  kয়াশায়  ঢাকা  থাকায়  িবেকল  চারেটেতi হাড়কাঁপােনা  শীেত  ঠকঠক  কের  কাঁপেত
থাকলাম। দরূ েথেক কয্ােpন আর বাবদুা আমায় েদখেত েপেয় হাত তুেল িনেজেদর uপিsিত জািনেয় িদল। রাsা েছেড়
পাহােড়র গােয়র শটর্কাট েবেয় নীেচর িদেক েনেম eলাম। আমােদর েটন্টটা eকটু oপের, নীেচ anাn েTিকং িটেমর
কয্াmgেলা সািজেয় gিছেয় বানােনা হেয়েছ। তেব পাহােড়র oপের হoয়ায় eখান েথেকi pাকৃিতক দশৃয্ েবিশ snর



েদখেত পাoয়া যায়।

েবদিন বুিগয়াল িবেশব্র সবেচেয় snর কয্াmসাiটgেলার মেধয্ eকটা। িতনিদক পাহােড় েঘরা, শুধু eকিদেক েযখােন
kয়াশাঢাকা রেয়েছ েসিদেকi নািক aেনকgেলা পাহােড়র চূড়া েদখেত পাoয়া যায়! তেব েবশ বুঝেত পারলাম েয ei
িবেকেল তােদর মুখ আর েদখা যােব না। শুনেত েপলাম নীেচ, েযখােন anাn েTিকং grপgেলা েটন্ট েফেলেছ েসখােন
নািক েমাবাiেল 'টাoয়ার' পাoয়া যােচ্ছ। al িকছু মুেখ gঁেজ েমাবাiল হােত িনেয় েসi খবেরর সিতয্িমথয্া যাচাi করেত
েবিড়েয় পড়লাম। েটন্ট eিরয়ার eকদম েশেষ খােদর িকনারায় িগেয় পা ঝিুলেয় বেস aবেশেষ েমাবাiল েনটoয়ােকর্র
সnান িমলল। খুব dবর্ল কােনকশন হেলo বািড়র সেঙ্গ েযাগােযাগ করেত পারলাম, সবিকছু িঠকঠাক আেছ জািনেয় বাবা-
মা েকo আশব্s করা েগল।
েবদিন বুিগয়ােল েটন্ট eিরয়ার কাছাকািছ পাহােড়র গা ফঁুেড় eকটা জেলর ধারা েবিরেয় eেসেছ। েসi জেলi সবার জেn
রাnা-খাoয়া-দাoয়ার বয্বsা হেচ্ছ। মালপt আর kাn েTকারেদর বoয়ার জn িনেয় আসা খচ্চর আর েঘাড়ার িচৎকাের
পেুরা  বুিগয়ালটাi  েবশ  সরগরম  হেয়  uেঠেছ।  আমােদর  েটেন্টর  কাছাকািছ  পাথর  িদেয়  বানােনা  েদয়ােলর  oপর
পিলিথেনর ছাuিন িদেয় eকটা েদাকানঘর বানােনা হেয়েছ, যিদo েসi েদাকান বni েদখেত েপলাম। সnয্া েনেম আসার
সেঙ্গ পাlা িদেয় ঠাNা হাoয়াo বাড়েত লাগল। কাঁপুিন েথেক বাঁচেত তাড়াতািড় েটেন্ট িফের eলাম। eকটা তাঁবু খািটেয়
িকেচন েটন্ট েফলা হেয়েছ আর eকটু দূের েটন্ট টয়েলট বসােনা হেয়েছ। আমােদর চার জেনর জn dেটা েটন্ট পাশাপািশ
বসােনা হেয়েছ আর তার খুব কােছi আরo eকিট েছাট েTিকং দল েটন্ট েফেলেছ।
সnয্ার িঠক আেগ আকাশ সামাn eকটু পির ার হেত সামেন িtশূল পবর্েতর চূড়ােক েদখেত পাoয়া েগল। িতনেট চূড়ার
মেধয্ eকটা েমেঘ ঢাকা থাকেলo বািক dেটার oপর পড়n সূেযর্র আেলা পেড় লাল আভা ছিড়েয় িদল। পাহােড়র আড়ােল
হoয়ায় খুব তাড়াতািড় সnয্া েনেম eল েবদিন বুিগয়ােল, আর কখন েয রােতর খাবােরর সময় হেয় েগল েটরi েপলাম না!
ei শীেত েটেন্টর আ য় েছেড় আর েখেত যাoয়ার iেচ্ছ করিছেলা না, িকnt খািল েপেট শরীেরর েজার আেরা কমেব েসi
ভেয় তাঁবু েথেক েবিরেয় আসেতi হল। েছাT তাঁবুর আ য় েথেক বাiের পা রাখেতi েবদিন বুিগয়ােলর নতুন rপ েদখেত
েপলাম। আকাশ পির ার হেয় যাoয়ায় চাঁেদর আেলা পুেরা বুিগয়াল জুেড় ছিড়েয় পেড়েছ। তেব বুিগয়াল নয়, নজর েকেড়
িনেচ্ছ সামেনর িtশূল আর নnাঘুিন্টর চূড়া। eমিনেত ei পাহাড়dেটার চূড়া সব সময়i dধসাদা বরেফ ঢাকা থােক,
চাঁেদর আেলায় তারা েযন আেরা ujjল হেয় েদখা িদল। oেদর েদখেত েদখেতi কখন েযন গরম গরম ডালভাত আর
sিজ  আমােদর  গলা  িদেয়  েনেম  েগল!  সকাল  সাতটায়  িদদনা  েথেক  রoনা  িদেয়  িবেকল  চারেট  aবিধ  হাঁটার  kািn
েমটােতi েচ া করলাম তাড়াতািড় শুেয় পড়েত। িকnt িবিধ বাম, েঘাড়ােদর িচঁিহ শb আর গলার ঘন্টার আoয়ােজ েচােখ
ঘুম থাকেলo তা েবিশ গভীর হoয়ার আেগi েভেঙ যািচ্ছল। েশষেমশ aেনক কে  িsিপংবয্ােগ কান েঢেক আধঘুেম রাত
কাটােনা েগল।

বয্াসেদেবর পথ ধের

েভার হoয়ার আর তর সiিছল না, পাঁচটা বাজেত না বাজেতi সূেযর্র pথম আেলােক ফেটাবিn করার জেn কয্ােমরা
িনেয় েবিড়েয় পড়লাম। সূযর্েদব আমােদর েচাখেক ফািঁক িদেয় পাহােড়র েপছেনi uদয় হেলo েভােরর আেলায় িtশূল
পাহােড়র চূড়া লাল আভায় রািঙেয় uঠল। সmবতঃ আেগর রােত দূর পাহােড় তুষারপাত হেয়িছল, eিদন েভাের তাi
আকাশ িবলkল পির ার। কাল েবদিন বুিগয়ােলর েয পাশটা ঘন েমেঘ ঢাকা িছল আজ েসিদেকi েদখা যােচ্ছ eেকর পর
eক পাহােড়র সাির। pথেম নীলকন্ঠ, তারপর eেক eেক বালাkন, েচৗখাmা, জাhkুট, সেতাপn আর ভাগীরথীর চূড়াo
লাল হেয় uঠল। eেদর েপিরেয় আরo দূর পযর্n েদখা যািচ্ছল তেব েসখােনর পাহাড়gেলােক আর আলাদা কের বুেঝ oঠা
সmব হল না।
ঘিড়র কাঁটা eিগেয় চলল, আমােদর eক জায়গায় থাকার েজা েনi। পাsা িদেয় েbকফাs েসের আবার িপেঠ বয্াগ িনেয়
েবিরেয় পড়েত হল। সামেনi েবদিন kN, eত snর েলক সচরাচর েদখা যায় না। সবুজ ঘােসর জিমর মােঝ eক টুকেরা
কাঁেচর মত sচ্ছ জেল ভরা ei সেরাবর। েসi জেলi েদখা যায় সবুজ ঘােসর মােঝ নnাঘুিন্ট আর িtশূল পাহােড়র
pিতচ্ছিব। েলকটা pায় েগালাকার আর পাথর-িসেমেন্টর পাকােপাk েদয়াল িদেয় েঘরা। েলেকর জল হাজার বৃি েতo
নািক uপেচ পেড় না! তেব েলেকর েথেক কেয়কিট নালা বাiের েবিরেয় পাহােড়র গা েবেয় নীেচ েনেম েগেছ, হয়েতা
uপেচ যাoয়া জল ei নালাgেলা িদেয়i েবিরেয় যায়।



েবদিন kেNর পােশ পাথর-মািট িদেয় বানােনা dেটা েছােটা েছােটা মিnর। শুনলাম, পুরােণ নািক আেছ বয্াসেদব ei kN
েথেকi জল িনেয় েবদমnt uচ্চারণ করেত করেত গেঙ্গাtীর পেথ রoনা হেয়িছেলন আর েবচারা গেণশ েসi মnt িলখেত
িলখেত তােক anসরণ কেরিছেলন।
েবদিন kN েথেক eিগেয় আমরা পাহােড়র গােয় েলেগ থাকা সr sেতার মেতা পথ ধরলাম। eখান েথেক নীেচর িদেক
তাকােল সবুজ ঘােসর মােঝ েগালাকৃিত kেNর সmূণর্ েচহারাটা বুঝেত পারা যায়। সr রাsা িদেয় eেগােত eেগােত মােঝ
মােঝ aেনক েঘাড়া আর মালবাহী খচ্চরেকo পাস কের িদেত হিচ্ছল। হঠাৎi েদখেত েপলাম eক সিহস েঘাড়ার িপঠ
েথেক িনেচ খােদর িদেক পেড় aেনকটা গিড়েয় েগল, তারপর েকানo eক aলীক kমতাবেল আবার চটজলিদ uেঠ eল
রাsায়! পাশ িদেয় যাoয়ার সময় িজেগয্স করলাম "সব kছ িঠক hায় েতা ভাiয়া?" utর eল – "হাঁ হা,ঁ সব িঠক hায়,
iেয় েতা চলতা িহ রহতা hায়!" আবার িকছু পেড় েদখলাম eকটা েছাT টাTু েঘাড়া ছুটেত ছটুেত মিনবেক েফেল পাহােড়র
oপর  িদেক uেঠ  েগল, আর মিনব  তােক িকছেুতi নামােত  পাের  না! o নািক আমােদর  ভেয়  আর িনেচ  নামেছ  না।
aবেশেষ আমরা পাহােড়র আড়ােল লুিকেয় পড়েত েসi েঘাড়ােক বাগ মানােনা েগল! eিদেনর রাsায় েবিশ eকটা ৈবিচtয্
েনi, eকটাi সr রাsা eিগেয় চেলেছ পাহােড়র গা েবেয়। সকাল নটায় রoনা িদেয় pায় েপৗেন dচঘন্টা পর eকটা
চােয়র েদাকান খুঁেজ েপেয় হাত পা ছিড়েয় বেস পড়লাম। ei জায়গার নাম েঘাড়া েলাটানা। eর পর নািক েঘাড়ার খাবার
পাoয়া যায় না, তাi eখান েথেক সমs েঘাড়ােক িফিরেয় েদoয়া হত েবদিনর িদেক। তেব eখনকার িদেন েঘাড়ার খাবার
তার সেঙ্গ সেঙ্গi িনেয় যাoয়া হয়, তাi eর পেরর রাsােতo েঘাড়া চলার েকানo িবরাম েনi। eখােন েদখার মেতা েবিশ
িকছুi েনi, মােঝ মােঝ eক eকটা িচল িকংবা বাজপািখ aেনক oপর িদেয় ঘুরপাক খােচ্ছ আর িকছু েছােটা েছােটা পািখ
sড়ুৎ কের uেড় চেল যােচ্ছ, eকটা u ঁচু পাথেরর oপর বেস ei েদখা ছাড়া আর েকানo কাজ িছল না। মানবদা dবর্ল
শরীের েবশ িকছটুা িপিছেয় পেড়িছল, তাi pায় আধঘন্টা eখােন oর জেn aেপkা করলাম। আর তাছাড়া eিদেনর চলার
মেতা আর েবিশ পথ বািক িছেলা  না, সাত-তাড়াতািড় কয্ােm িগেয় করেবাi বা কী? মানবদা eেস েপৗঁছােল আমরা
েসখান েথেক রoনা িদেয় মাt েপৗেন eক ঘন্টায় পাথরনাচুিন েপৗঁেছ েগলাম।
পাথরনাচুিনেত লাঞ্চ েরিডi িছল। েপৗঁছােত না েপৗঁছােতi খাবােরর েpট হােত েপেয় েগলাম। eিদন রাsা কম হoয়ায়
kািnর েলশমাt েদখা যািচ্ছল না আমােদর েচহারায়। লােঞ্চর পর চারপাশটা eকটু ঘুের েদখেত লাগলাম। পাথরনাচুিনর
কয্াmসাiটটা পােয় চলা মূল পেথর eকটু পােশ, পাহােড়র ঢােল। পাহােড়র খাদটা খুব কােছ হoয়ায় সাiটটা খুবi েছাট,
তাi খুব েবিশ দল eখােন েটন্ট েফেল না। আমরা ছাড়া আরo d-eকিট েছাট েছাট দেলর কয্াm বেসেছ eখােন। তেব
eকিদেন  aেনকটা পথ  চলেত  না  চাiেল  eখােন  eকটা  রাত  কািটেয়  যাoয়াi ভােলা।  eখানকার  গlকথায়  জানেত
পারলাম েকােনা eক রাজা নতর্িকেদর িনেয় eখােন আসায় েদবতারা r  হেয় পাথর চাপা িদেয় তােদর পাতােল পািঠেয়
েদন। িবশব্াস-aিবশব্ােসর তেকর্ না েগেল ei কািহিনgেলাi চলার পেথর pািp হেয় বhিদন মেনর েকােণ রেয় যায়।

পাথরনাচুিনেত মূল রাsার oপর েসনাবািহিনর eকটা asায়ী কয্াm রেয়েছ, রেয়েছ কেয়কটা েদাকানo। িবেকেল ঘুরেত



েবিরেয়  েসিদেক  eিগেয়  েগলাম।  েদাকােন  চা-oমেলটo েপেয়  েগলাম।  শুনেত  েপলাম  েদাকােনর  েপছন  িদক  েথেক
িহমালেয়র aেনকgেলা চূড়া েদখেত পাoয়া যায়, িকnt ঘন kয়াশায় চারিদক েঢেক থাকায় তার eকটারo েদখা িমলল না।
সnয্া নামার আেগi কয্ােm িফের eলাম। পাথরনাচুিনেক িঠক েচাখ জুড়ােনা েTিকং sট বলা যায় না েকানoভােবi, েনi
েকােনা নদী বা জঙ্গেলর ৈবিচtয্o, তেব eখােন eকটা রাত না কাটােনা হেল েবদিন েথেক আমােদর পরবতর্ী কয্াm
ভাgয়াবাসার  দূরtটা  eকটু  েবিশi হেয়  েযত।  সেnয্  সাতটােতi রােতর  খাবার  েরিড  হেয়  েগল,  ভাত-rিটর  সেঙ্গ
মাশrেমর তরকাির িদেয় রােতর খাবার েখেত েখেত েজয্াৎsাভরা পিরেবশ ভােলাভােবi uপেভাগ করা েগল। eরপর দেূর
েকাথাo eকটা kkেরর eকটানা িচৎকার শুনেত শুনেত েচােখ ঘুম eেস েগল।

~ kমশঃ ~

~ রিন্ট sােডল েTক rটময্াপ || রিন্ট sােডল েTেকর আরo ছিব ~

'আমােদর  ছুিট'  আnজর্াল  মণপিtকার  সহসmাদক  sদীp  দt  ছুিট  েপেলi
েবিরেয়  পেড়ন  িনরালার  েখাঁেজ।  নতুন  জায়গার  সােথ  িমেশ  আপন  কের  েনন
েসখানকার  জীবন,  সংsিৃত  আর  খাদয্াভয্াস।  তারপর  তাঁর  িpয়  পিtকািটর
পাঠকেদর সােথ ভাগ কের েনন েসi যাtাপেথর খঁুিটনািট।

 

 

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

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

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher



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

 

eকা eকা, ঘুেরঘাের, হীরাবnের

তপন পাল

-১-
যার েকu েনi তার েক আেছ? utরটা সmবত uপরoয়ালা, িকnt আিম আবার oi পেথর পিথক নi, তdপির িতিন েয
আেছন eমনতর েকান pমাণ যখন aদয্াবিধ আমার হােত েনi, তখন িনঃসংশেয় বিল িক কের েয িতিন আেছন! তেব
p কতর্া যিদ মণাথর্ী হন, তাহেল িনঃসংশেয় িনঃসংেকােচ বলেত পাির েয যার েকu েনi তার ডায়মন্ডহারবার আেছ।
পয়সা েনi েতা কী হেয়েছ, সময় েনi েতা কী হেয়েছ, শারীিরক সামথর্য্ েনi েতা কী হেয়েছ, ডায়মন্ডহারবােরর দরজা
সবার জেn েখালা। িগেয় গঙ্গার ধাের বেসা, েভেব নাo eটাi হিরdার িক বারাণসী, গঙ্গা েতা েসi eকi, চা ঘুগিন খাo;
সূযর্ পােট েগেল ঘেরর েছেল ঘের যাo। িমেট েগেলা। আমার যখন aেনকিদন েবেরােনা হয়না, ঘের বেস pাণ হাঁিপেয়
oেঠ, তখন রিববার dপেুর েখেয় uেঠ ডায়মন্ডহারবার; আমার সমুdিবলাসী মন জল েদখেল ভাির খুিশ হয়। তারপর রােত
খাoয়ার সময় হoয়ার আেগi বািড়েত।
ei বষর্ায় সারািদেনর জেn  ডায়মন্ডহারবার! েকমন হেব? তেব আমার  আবার  িসেধ যাoয়ার  েচেয় ঘুের  েযেত  ভাল
লােগ। িদিl েথেক েফরার সময় uেড়াজাহাজ যিদ পািনহািটর hগিল েপিরেয়, িব িট েরাড আর েরললাiন েপিরেয়, কলয্াণী
ekেpসoেয় েপিরেয়, েফর েরললাiন েপিরেয় ঝপু কের েনেম পেড়, আমার ভাির ক  হয়। তার েচেয় ei েদখলাম
কলকাতা, তারপের েবা ঁকের uেড় গাঢ় anকাের, িনেচ েশানা যােচ্ছ snরবেনর বােঘর গজর্ন, eরকমভােব িমিনট পেনেরা
oড়াuিড়র পের েফর কলকাতা – eমনিট আমার ভাির পছেnর।
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তাi িদন শুr হল েভারেবলায়। pথম গnবয্ মেহশতলায়, নঙ্গী েরলে শেনর aনিধক di িকেলািমটার পূেবর্ বরকনতলায়
বড়াখান গািজসােহেবর মাজার; মতাnের িতিন kিমেরর রkাকতর্া, বনিবিব আর দিkণ রােয়র মেধয্ সিnpেণতা। মs eক
মাঠ, ঢুকেত বাঁেয় কবরখানা বাঁশঝােড় ঢাকা, তার পেরi শানবাঁধােনা ঈদগাহ, নমাজ পড়ার জায়গা। eকটু েয খটকা
লাগল না তা নয়, কারণ যতদরূ জানা আেছ কবের নমাজ পড়া িনিষd। ডাiেন ফাঁকা মাঠ। িকছটুা eিগেয় মs eক িশিরষ
গাছ  (woman's  tongue  tree.  Albizia  lebbeck),  েমাটা  েমাটা  ডালgিল  েকেট  গাছিটেক  বাঁিচেয়  রাখা  হেয়েছ,
সmবত ছtাক সংkমেণর জn। েযটুk ডাল আেছ তা পরজীবী uিdেদ পূণর্; েগাড়ায় বাবার মাজার, দূের পুkর আর পােশ
eক বkল গাছ (Spanish cherry/Mimusops elengi)।
েসখান েথেক বজবজ Tাঙ্ক েরােড uেঠ আবার ডাiেন, েরললাiন েপিরেয় বাবা বুেড়ািশেবর থােন। েলাকিবশব্ােস iিন নািক
তারেকশব্েরর তারকনােথর েজয্  াতা, তাi তারকনাথ কােরা কথা না শুনেল eনার কােছ নািলশ জানােত হয়। iিন নািক
dধ েখেত ভােলাবােসন, তাi সিnিহত aঞ্চেল eকদা েরoয়াজ িছল গাi িবেয়ােল pথম kিড় িদেনর dধ েফেল িদেয়
ekশতম িদেনর dধ বাবা বুেড়ািশবেক েদoয়া। eখন েগরsবািড়েত েকu আর েগাr রােখ না, বাবার তাi sেখর িদন
িগেয়েছ।  শুধু  পালাপাবর্েণ  মা  জননীরা  মাদার  েডয়ািরর  পয্ােকট  েকেট  বাবার  মাথায়  ঢােলন।  গmুজধাঁেচর  মিnরিট
aধুনািনিমর্ত, িপছেন বাবার পুkর, িকnt থানিট o সিnকটs েলাকালয় aিত pাচীন। sাধীনতার পর েথেক ভারেত aেনক
েরল েলেভলkিশং বn হেয় েগেছ, িকnt নতুন কের েলেভলkিশং চালু হেয়েছ খুবi কম, আমার jােনর মেধয্ মাt eকিট,
িনu আিলপুেরর েবiিল িbজ; তাo েস eক বয্িতkমী েpkাপেট। ei মিnের আসার জn eকিট েলেভলkিশং আেছ
eবং ei শাখায় েরল চালু হেয়েছ ১৮৯০ সােল (ৈবdয্িতকরণ ১৯৬৫–৬৬ সােল ২৫ েকিভ eিস oভারেহড িসেsেম);
তাi anমান করা েযেত পাের েয েলেভলkিশংিট েসi সময় েথেকi আেছ। িনকটবতর্ী জনবসিত না থাকেল সােহবরা শুধু
শুধ ুেতা আর েলেভলkিশং বানাত না!
েসখান েথেক e ঁকােবঁকা রাsা ধের aেনকখািন িগেয় নঙ্গী শানকালী মিnর। uৎকীণর্ ফলক েথেক জানা েগল বছর kিড়
আেগ sানীয় বয্বসায়ীেদর আgহািতশেযয্ চাদঁা তুেল জিম িকেন মিnরিট িনিমর্ত হেয়েছ eবং মাতা শানকালী তথায়
sানাnিরতা হেয়েছন। তারঁ পুরাতন মিnরিট ঘােটর oপেরi। চােলর েগাডাuন, কলকাতা বnেরর পিরতয্k লাiটহাuস,
aেনকgিল  েছাটবড়  মিnর,  তার  মেধয্  মকরবািহনী  জাhবীর  o হnমােনর  মিnরdিট  নবিনিমর্ত;  শান,  eকটু  দেূর
বাজার... eকটু খুঁিটেয় েদখেল জায়গািটর pাচীনt সmেn ধারণা পাoয়া যায়। েকoড়াতলা শােনর pিত া ১৮৬২েত,
তার আেগ মৃতেদহ দাহ করার েকান িনিদর্  জায়গা েখাদ কলকাতা শহেরi িছল না, েলাক েযখােন ফাঁকা জায়গা েপত
েসখােনi কাঠkেটা িদেয় েjেল িদত। ei শােনর pিত া তার িনকটবতর্ী সমেয় বেলi ধারণা, কারণ নঙ্গী বাজাের
েদখলাম eকিট বয্ানার ঝলুেছ, চকচাndল gােমর জগdাtী পূজার eiবার eকশ সাতষিTতম বষর্। aঞ্চেলর জনবসিত
তাহেল আরo pাচীন; আর জনবসিত থাকেল শান থাকেব, আর শান থাকেল কালী থাকেব না তা হয় নািক!
পােশ েফিরঘাট, যুগপৎ সােরঙ্গা o িহরাপেুরর েখয়া ছাড়েছ। তার পােশi গগনচুmী iমারত, eক আবাসন pকেlর। আজ
েথেক  পঞ্চাশ-ষাট  বছর  আেগ  aবিধ,  যখন  পণয্  পিরবহেনর  pধানতম  মাধয্ম  িছল  নদীপথ,  জায়গািটর  grt  িছল।
তারপর সড়ক েযাগােযাগ unত হেয়েছ, িনকটবতর্ী বাটা জুেতার কারখানারo আর েসi রমরমা েনi; sাভািবক ভােবi



জনপেদর aথর্ৈনিতক ভরেকnd সের েগেছ, জায়গািট grt হািরেয়েছ। eকটু দূের বাটা জুেতার কারখানার িঠক িবপরীেত
১৯৬৫েত  ডেুব  িগেয়িছল  রtােশাভনা  জাহাজ,  সmবত  ডুগং-eর  সেঙ্গ  ধাkা  েখেয়।  তার  aপরপাের  মািনকপুর,
মািনকিপেরর থান। গঙ্গার বান েসখােন িগেয় বাধয্ েছেলর মত মাথা নািমেয় েনয়, মািনকিপর আেছন না!
মুশিকল আসান কেরা দয়াল মািনকিপর। মািনকিপর গবািদ পশুরkার েদবতা, েসিদক িদেয় িতিন বনিবিবর াতা শাহ
জঙ্গিলর েদাসর। েচহারািটo oiরকমi – পরেন নীল লুিঙ, েচককাটা ফতয়ুা, মাথায় বাবির চুল, তার oপর তাজ পাগিড়।
aথবা কােলা রেঙর আলখাlা o টুিপ। তােঁক িনেয় িমেথর an েনi। মািঝেদর কােছ িতিন িবেশষ মাn েদবতা; েনৗকা
ভাসােনার সমেয় sতর্বয্। েযখােন তাঁর মূিতর্ েনi, েসখােন pতীিক সমািধ বা েছােটা sূেপi তাঁর আবাস। sিফেদর sীকৃত
িপর ei েলাকেদবতািট িdতীয় বা তৃতীয় শতাbীেত জরাr  o িখর্sধেমর্র সংিম েণ eক নতনু ধমর্ pচার কেরন। মািনক
শbিট 'মািনকী' (manichee, gীক manikhaios) েথেক eেসেছ। তাঁেক িযশুর সমেগােtর ভাবা হয়। 'মািনেকর নােম
েতামরা েহলা কেরা না। মািনেকর নাম রাখেল িবপদ হেব না'।
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নদীপাশব্র্বতর্ী রাsা ধের, aেনক iটভাটা আর বনsিত েদখেত েদখেত, চকচাndল আর েহতঁালখািল gাম। হঠাৎ eকটা
ভাির েবয়াড়া কথা মেন পড়ল। hগলী নদী িbিটশ শাসেনর িভিtমূল, ei নদীপথ ধেরi তােদর যাoয়া আসা েsােত ভাসা।
তেব  hগলী  নদীর  খামেখয়ািল  চিরt  সােহবেদর,  শুধু  িbিটশেদর  নয়,  সেঙ্গ  ফরািস  েপাতর্িগজ  িদেনমারেদর  ভাির
েভাগািচ্ছল। pিত বছেরi বষর্ায় নদী গিতপথ বদলায়, খাত বদলায়; বষর্ার েশেষ েযখােন েসখােন েজেগ oেঠ চর, জাহাজ
চালােনাi eক ঝকমাির, সpদশ দশক েথেকi েচ া চলিছল hগলী নদীর navigational o topographical মানিচt
ৈতির  করার - েকাmািন বাহাdেরর  আমেল  তা  aপিরহাযর্ হেয় uঠল।  েরেনল সােহব (Major James Rennell, 3
December 1742 – 29 March 1830, সমুdিবদয্াচচর্ার জনক) Memoir of a map  of Hindoostan pকাশ
করেলন ১৭৮৮ েত। ডয্ালিরmল সােহব (Alexander Dalrymple 24 July 1737 – 19 June 1808। েকাmািন
বাহাdেরর  হাiেDাgাফার) ভারেতর pধান pধান নদনদী o ৈসকতেরখার  মানিচt  pকাশ  করেলন –  িকnt  hগলী নদী
কতৃর্পেkর কােছ  িনঃসপt  মনেযাগ  দািব  করিছল।  ei নদীi sবা বাংলার েযাগােযােগর pধান, eবং  বষর্ায়  eকমাt
মাধয্ম। eiসব সাতপাচঁ েভেব ১৮৩০e eকিট পদ সৃি  করা  হল, Hooghly Surveyor। নবসৃ  পেদ েযাগ  িদেয়
লেয়ড  সােহব  (Captain  Richard  Lloyd,  ১৭৯৮  –  ১৮৭৭)  pকাশ  করেলন  BAY  OF  BENGAL,
APPROACHES TO THE HOOGHLY RIVER: A Survey of the Sands and Channels forming the
Entrance into The River Hoogly। eতিদন েলােক aিভjতায় যা জানত, লেয়ড সােহেবর েলখা তােকi মাnতা
িদল; জানাল েয নািবকেদর কােছ hগলী নদী পৃিথবীর anতম আgহ-udীপক o িবপjনক নদী। িবেশষত rপনারায়ণ
েযখােন hগলীেত িমেশেছ, আজেকর েসi গািদয়াড়ার কােছ িতন মাiল দীঘর্ o আধ মাiল pেsর নদীখােতর বালুচর o
মgচড়া – যার েপাশািক নাম James and Mary Sands (22° 14' N. and 88° 5' E) । THE IMPERIAL
GAZETTEER OF INDIA, 1908, (OXFORD, AT THE CLARENDON PRESS) জানােচ্ছ েয ১৬৯৪ সােল
ডেুব যাoয়া Royal James and Mary জাহােজর নােমi ei মgচড়ার নামকরণ। মgচড়ািট নদীখােতর মাঝবরাবর,
তার diিদক িদেয় জলধারা pবািহতা। ১৮৬৫েত, eবং আবার ১৮৯৫েত, িবেশষjরা নদীখােতর পি ম জলধারা বরাবর
েদoয়াল তুেল েদoয়ার কথা বেলন, িকnt বnর কতরৃ্পk তা মােননিন।
বstত, hগলী নদীর মnভােগয্র শুr a াদশ শতেকর েশষ বরাবর, দােমাদর যখন তার গিতপথ পিরবতর্ন কের। আেগ
দােমাদর hগলীেত িমশত eখনকার চাকদহ – িশমুরািলর কােছ। ভূতািttক কারেণ (কাঠমান্ডু uপতয্কার ভূকm ১৬৬৮?)
a াদশ  শতেক  দােমাদর  eখনকার  মশাgাম-চাচঁাi-eর  কােছ  pায়  সমেকােণ  তীb  বাঁক  িনেয়  দিkণগািমনী  হেয়
জামালপুর uদয়নারায়ণপুর হেয় বািলচাতুির আiমা হেয় ফলতার কােছ hগলীেত পেড়। গিতপথ pলিmত হoয়ার কারেন
দােমাদর েsাত হারায়, জায়গায় জায়গায় শুিকেয় যায়; আর rপনারায়ণ o দােমাদেরর ei pায় েযৗথ সিmলেন hগলীেত
আরo েবিশ পিল জেম, কারণ দােমাদেরর জল কমায় সামিgকভােব hগলী নদীর জেলর pবাহ কেম, েস পিলেক আর
সমুেd েঠেল িদেত পাের না; পিল জমেত থােক, পিরণােম James and Mary Sands আরo িবপদজনক হেয় oেঠ।
১৮৬৫েত Superintendent Engineer for the Department of Public Works in Bengal, Hugh Leonard
েমিটয়াবুrেজর  কােছ  আকরা  েথেক  েমাহনা  aবিধ  hগলী  নদীর  পূবর্পাড়  বরাবর  পাঁিচল  েতােলন  –  uেdশয্  hগলীেত
জলpবাহ বাড়ােনা। ভুিমর sাভািবক ঢাল পূেবর্ হoয়ায় hগলী নদী েথেক pচুর জল েছাট েছাট জলধারাবািহত হেয় eখন
আমরা  যােক  East  Calcutta  Wetlands  বিল,  েসখােন  িগেয়  পড়িছল।  ভাবেত  েরামাঞ্চ  হল  েয  আিম  eখন  েসi
ঐিতহািসক পাঁিচল বরাবর চেলিছ।
রাsায় eক জায়গায় চা েখেত েথেমিছলাম, েদাকানদার েকৗতূহলী হেয় aেনক p  করেলন। তারপর আিম পাল শুেন
জানােলন ei েয েদখেছন পাশাপািশ বট aশব্t – eকেশা বছর eখানকার পালবািড়র িগিnমা eেদর িবেয় িদেয়িছেলন।
oনােদর েতা গঙ্গায় িনজs ঘাট িছল; েসখােন েনেয় েফরার পেথ িগিnমা oi গােছর েগাড়ায় গঙ্গা জল ঢালেতন। আপিন
oনােদর েকu হন নািক?
পথ েপিরেয়, চটকেলর মধয্ িদেয়, বজবজ কালীবািড়। ঐিতহািসক o দিৃ নnন। hগলী নদীর পূবর্পাের aেনকখািন জায়গা
িনেয় মিnর, শান o েফিরঘাট। ঘাটিট হাoড়া িজলা পিরষেদর। লঞ্চ চালান hগলী নদী জলপথ পিরবহন। hগিলেত
aেনক জাহাজ, পরপাের বাuিড়য়া। মিnর pাঙ্গণিট িবsৃত o নানািবধমিnরসuল হেলo েদবীমূিতর্িট েছাট, তাi েলাকমুেখ
খুিক কালী। আর কালী eখােন খুিক বেলi amুবাচীেতo পজূাচর্না বn হয় না।
বজবজ aিত pাচীন জনপদ, eবং বজবজ েপৗরসভা aিবভk বাংলার pাচীনতম েপৗরসভাgিলর anতম। বজবেজর eক
বািসnা  েরলগািড়েত  আমার  pাতয্িহক  সহযাtী  িছেলন।  িতিন  বলেতন  বজবজ  মােন  খুিক  মা,  বজবজ  মােন
েকামাগাতামাr, বজবজ মােন ধিনয়ার ডালপুির। খুিক মা েদখা হল, eবার গnবয্ েকামাগাতামাr।



১৯১৩য় কয্ািলেফািনর্য়ায় pিতি ত হয় 'গদর পািটর্'; uেdশয্ িছল আেমিরকার pবাসী ভারতীয়েদর েদেশর মুিk সংgােম
uddু করা। ১৯১৪ িখর্sােbর ২৯ েশ েসেpmর বাবা gরিদৎ িসং নােম eক পাঞ্জািব িতনশ বাহাtর জন ভাগয্ােnষী িশখ
যুবকেক িনেয় যাtীেবাঝাi জাপািন জাহাজ 'েকামাগাতামাr' কের কানাডার ভয্াuভার বnের েপৗঁছায়। িbিটেশর েগাপন
িনেদর্েশ  কানাডা  সরকার  বাবা  gরিদৎ  িসংেক  আ য়  না  িদেল  জাহাজিট  কলকাতায়  িফের  আেস।  জাহােজর  যুবকরা
বজবেজ aবতরণ করেল িশখযাtীেদর নানা ভােব েহনsা করা হয়। িbিটশ েসনার সেঙ্গ সংঘেষর্ kিড়জন িশখ o ছজন
পিুলশ িনহত হন। তার sারক হেয়েছ, রkণােবkণ aতযু্tম। িশখেদর কােছ eিট ধমর্ীয় sােনর মযর্াদা েপেয়েছ; জুেতা
খুেল ঢুকেত হয়, ধূপ েমামবািত jলেছ। বজবজ েরলেsশনo আজ নাম বদেল েকামাগাতামাr বজবজ।
sারকsmিটর পােশi পুরােনা o aধুনা পিরতয্k বজবজ েরলেsশন। পিরতয্k েরলেsশনিট েদেখ বুেকর মধয্ েথেক
eক পুkর আেবগ uেঠ eল েযন। কাঠােমাটুk আেছ, েরললাiনo আেছ, তেব eখন e লাiন িদেয় েরেকর সামেন o
িপছেন dিট িডেজল শানটার েলােকা লািগেয় শুধু পুজািল তাপিবdয্ৎ pকেlর কয়লাবাহী েরলগািড় যায়; কারণ pকেl
গািড়  েঘারাবার  বয্বsা  েনi।  িসংগল  লাiন,  aৈবdয্তািয়ত;  তেব  ei জায়গািট  iয়াডর্সদশৃ।  েsশন  হoয়ার  sবােদ
aেনকgিল েরললাiন িছল, েসgিলi eখন শািন্টং লাiেনর কাজ করেছ।

ei েsশনিট নদীর ধাের; পরপাের বাuিড়য়া েথেক eকিট শাখা লাiন eেসিছল নদীর ধাের েফাটর্ gsাের, Fort Gloster
Electric Limited eর কারখানার sেt জায়গািটরo oi নাম। সােহবেদর sp িছল eখােন eকিট েরলেসতু করার;
তারপর  িdতীয়  িবশব্যুd,  ১৯৪৭...  আর  হেয়  oেঠিন।  ১৯৬৯  সােলর  আগেs  েরলoেয়  েবােডর্র  eক  সভায়  বা ীয়
েলােকােশডgিল বn কের েদoয়ার যথাথর্তা তথা কাময্তা িনেয় িকিঞ্চৎ আেলাচনা হয়। তৎসংি  নিথেত েদখা যােচ্ছ
বাuিড়য়া েলােকােশেডর eiচ eস kাস েলােকা বাuিড়য়া েথেক েফাটর্ gsাের ৈদিনক পেনেরািট oয়াগন শািন্টং করেছ।
২০১৭ – ২০১৮ আিথর্ক বছেরর বােজেট শুশুেকর মত ঘাi েমের হঠাৎ েস েভেস uঠল, েদখা েগল পি মবেঙ্গ ডবল লাiন



পাতার জn ৯১ েকািট টাকা বরাd, তার মেধয্ আেছ বজবজ-পুজািল o পুজািল-uলুেবিড়য়া। তারপর আবার সব চুপচাপ।
e েতা আর গঙ্গার শুশুক (Platanista gangetica gangetica) নয় েয kণকাল পেরi েভেস uঠেব, েস িছল েমাহনার
শুশুক (Orcaella brevirostris); eকবার ডুব িদেল আর েভেস oঠার নাম েনi!
sামী িবেবকানn িশকােগা েথেক েফরার পেথ ১৮৯৭-eর ১৯েশ েফbrয়াির eখােনi জাহাজ েথেক েনেমিছেলন। ১৮i
েফbrয়াির eস eস েমাmাসা জাহাজিট কলকাতার িখিদরপুর ডেক যাoয়ার পেথ আকিsক কারেণ বজবেজ েথেম যায়।
সারা রাত জাহােজ কািটেয় পরিদন সকােল ei েsশন েথেক িশয়ালদহগামী বজবজ েলাকাল ধের শয্ালদা হেয় নেরন
আলমবাজার মেঠ। েসi sৃিতেত eকিট sৃিতফলক আেছ।

েsশনিটেত eকিটi pয্াটফমর্; pয্াটফমর্সিnিহত লাiন পার হেয় আরo aেনকgিল লাiন। eখনকার বজবজ েsশেনর
িবnাস eiরকমi। pয্াটফমর্িট hs; েসিটi sাভািবক কারণ eখন বােরা কামরার গািড় চলেলo ২০০২ aবিধ ei লাiেন
গািড় িছল আট কামরার, তখন হয়েতা আরo েছাট গািড় চলত। েsশনিট িঠক কেব পিরতয্k হেয়িছল জািন না, তেব
anমান কির িবগত শতেকর িtেশর দশেক; কারণ eখনকার বজবজ েsশেনর সmpিতলুp rট েকিবনিটর েদoয়ােল েলখা
িছল 1932।
বািক রiল ধিনয়ার ডালপুির। আজ েথেক বছর পঞ্চাশ আেগ, চটকেলর েসi রমরমার যেুগ, ধিনয়া নােমর eক িহndsািন
যুবক বজবজ pাsার (আসেল Pilaster) েমােড় ডালপুির িবিk করেতন। 'কালেsােত েভেস যায় জীবন েযৗবন ধন মান'
ধিনয়াo েভেস েগেছ, রেয় েগেছ 'তব anরেবদনা, ধিনয়ার ডালপুির; িচরnন হেয়'। আজo বজবেজ েরাল চাo িবিরয়ািন
সদৃশ  tিরৎ-আহাযর্েক  েটkা  িদেচ্ছ  েকামল  ধবল  বতুর্লাকার  ডালপুির,  সেঙ্গ  েখাসাsd  আলুর  মােখামােখা  তরকাির,
েদাকানিবেশেষ আম বা েতঁতুেলর চাটিন। মহালয়া েহাক বা না েহাক, ei আনnযেj সবার মধুর আমntণ।।
বজবেজর পের  পুজািল।  েসখানকার তাপিবdয্ৎ pকl েপিরেয় েছাটবটতলার  গা িদেয় ডানহােত েবঁেক রাsা, ডাiেন
তাপিবdয্ৎ pকেlর পাঁিচল, বাঁেয় বাঁশঝাড়, েঝাপঝাড়, পুkর, জলাভূিম, বড় বড় গাছ, িদেনর েবলােতo আেলা-আঁধাির।
িকছটুা িগেয় গঙ্গার পােড় aেনকখািন জায়গা িনেয় iিnরা uদয্ান; গাছগাছািল, রিঙ্গন মাছ, েস eক জমজমাট বয্াপার।
সামেনi গঙ্গা, আর েসখােন kিড়-পিঁচশটা েছাট জাহাজ pতীkারতা, বাংলােদশ েথেক তারা eেসেছ তাপিবdয্ৎ pকেlর
িমিহ ছাi িনেয় েযেত। ভাির চমৎকার দৃশয্।
কােছi aতীেতর িচনা uপিনেবশ আিচপুর, ১৭৭৮ সােল eখােনi েনাঙর কেরিছল িম: টং আছুর বািণজয্তরী। েলাককথা
আজo বেল িকভােব িতিন sানীয় জিমদারমশাiেয়র িবরাগভাজন হেয়িছেলন, আর িকভােব চা খাiেয় িতিন তাঁর o তারঁ
সােঙ্গাপাঙ্গেদর মন জয় কেরিছেলন। আছু সােহবেক িচিনকল ৈতিরর জn গঙ্গার ধাের বািষর্ক পয়ঁতািlশ টাকায় ৬৫০
eকর জিম েদয়া হল। সােহবo েদেশ িফের িচিন ৈতিরর যntপািত o েলাকলsর িনেয় eেলন। গঙ্গার ধাের িচিনকল চালু
হল। তার আেগ বাঙািল িচিন কােক বেল জানেতা না; gড় েখেয়i সnt  িছল। িচনা েলােকর সংsেশর্i িচিনর নাম িচিন,
শkর (সংsতৃ শকর্রা) নয়; িঠক েযমিন িমছিরর (পরুাতন বাংলা িমি ) মেধয্ িমেশ থােক iিজp (িমশর; iিজেpর আরিব
নাম), বাতািব েলবুর  মেধয্ বাতািভয়া; বা  বndেকর  মেধয্ েভিনস  (Banadique; েভিনেসর  বাiেজনটাiন নাম)। আছু
সােহেবর আর eক aবদান টানা িরকশার pচলন।
েসi সময় ei জায়গায় বাদাবন, ময্ানেgাভ, আর বােঘর uপdব; সােহব তাi দিkণরােয়র মিnর sাপন কেরন। েভতের
েকােনা  মূিতর্  েনi,  ঘেটi  পেুজা।  পরবতর্ীকােল  সােহব  দিkণরােয়র  মিnেরর  সামেন  ৈচিনক  েদবেদবী  'পাkমপাহ'
(েখাদাখুিদ)-র মিnর pিত া কেরন।



েলাককথা বেল, আেগ ei েদবেদবীর মূিতর্ েসানার িছল। spােদশ েপেয় সােহব েসানার মিূতর্ গঙ্গায় ছুঁেড় েফেল ei
চnনকােঠর মূিতর্ pিত া কেরন। েসi েসানার মিূতর্ আজo নািক শুেয় আেছ গঙ্গার aতেল; কত েলাক আজo গঙ্গায় ডুব
িদেয়  তােক  েখাঁেজ।  মিnেরর  গভর্গহৃ  েছােটা,  যেt  সাজােনা;  মূল  মিnেরর  সামেন  pাথর্নাকk।  েসখােন  লmা  eকিট
েটিবেল সাির সাির েমামবািত o ধুপকািঠ jালােনার বয্বsা, মিnেরর ডানিদেক িব ামকk। েসখােন eকপােশর েদoয়ােল
মিnর  সংsাের  সাহাযয্দাতােদর  নাম  িচনা  হরেফ  েশব্তপাথের  েলখা।  মিnেরর  বাঁেকােণ  কনফুিসয়ােসর  মিnরকk।
কেkর  সামেন  iিতহাস  হািজর,  আছু  সােহেবর  বািণজয্তরীর  ভাঙা  aংশ।  পেুরা  মিnরচtর  পাঁিচল  িদেয়  েঘরা।  মূল
দরজািট েবশ snর। সামেন বেড়া মােঠর মেতা ফাঁকা জায়গা। মােঠর পাঁিচেলর oপােশ িছল সােহেবর িচিনর কল, আজ
েসi জায়গায় গেড় uেঠেছ ঘনবসিত। আর মিnেরর েপছেন েয পুkরপাড়, েসখােনi িছল আছু সােহেবর নীলচােষর েখত।
পেুরা মিnরচtর গাছগাছািলেত ছাoয়া, মধয্মিণ eক aিতকায় aশব্t, েচহারা েদেখ মেন হয় আছু সােহেবর sহsেরািপত।
snর পিরেবশ।
মিnেরর মূল েগট িদেয় েবিরেয় ডানহােত িকছুটা পথ িগেয় গঙ্গা, aপর পােড় uলুেবিড়য়া। পাড় ধের ডাiেন গঙ্গার তীের
িনজর্েন শুেয় আেছন টঙ aছু; বাঁধােনা লাল সমািধেবিদ। েজায়ােরর ছলাৎ ছলাৎ, জাহােজর েভাঁ - আজo হয়েতা তারঁ
জnভূিমর কথা মেন পেড়।

আছুর নােম জায়গািটর নামo হয় আিচপুর; িচনােদর সংখয্া বাড়েত থােক। আছু সােহেবর মতুৃয্র পর িচিনকল বn হেয়
যায়; বাধয্ হেয় িচনারা কলকাতায় ছিড়েয় পেড়ন। eখন আিচপুের আর েকােনা িচনা েনi। েফbrয়াির মােসর ১২-২৪ িচনা
নববষর্ uপলেk eখােন uৎসব হয়। েসiসময় েদেশর নানা pাn, eমনিক িবেদশ েথেকo িচনারা eখােন আেসন।
সমািধ েথেক দিkণমখুী িবড়লাপুর যাoয়ার রাsায় গঙ্গার পাড় বরাবর uঁচু বাঁধ ধের িমিনট পেনর হাঁটেল বাঁহােত নবািব
আমেল িনিমর্ত বাrদকল, ডাiেন aিত pশsা গঙ্গা। রাsািট aিতশয় শুনশান, ৈনঃশbয্ pায় কণর্িবদারক, িদেনর েবলায়
িঝিঁঝঁ ডােক, রাsার oপর েচরা িজভ বার কের রাজকীয়তায় চের েবড়ায় েদায়ারেকল (Bengal monitor/Varanus



bengalensis)। আেগ ei সব জায়গায় আসেত হেল সাiেকল ছাড়া গিত িছল না, গঙ্গা বাঁধ খািচ্ছল। sানীয় সাংসদ
মেহাদেয়র দািkেণয্ রাsািট aধুনা sসংsৃত, sানীয়রা আশা করেছন শীত পড়েলi চড়ুiভািতকারীরা দেল দেল আসেবন
o তােত তাঁেদর জীিবকার িদগn pসািরত হেব।
বাrদকল ময়দান গঙ্গার বাঁেধর aেনকখািন িনেচ eক িবশাল মাঠ, তার মেধয্ iিতuিত মাথা তেুল দাঁিড়েয় আেছ পিরতয্k
বৃkেশািভত aিতকায় eকিট o েছাটখােটা aেনকgিল িনমর্াণ। িনমর্াণgিল েদখেল েবাঝা যায় egিল বাসsানrেপ িনিমর্ত
হয়িন,  বরং  pধান  iমারতিটর  সেঙ্গ  কারখানারi িমল।  তােক  িঘের  েছাটখােটা  eকতলা  iমারতgিল  সmবত  কমর্ীেদর
বাসsান িছল। েমৗিখক iিতহাস বলেছ eিট নবাব আিলবিদর্র (১৬৭১ – ১৭৫৬) বাrদকল, eখানকার ৈতির হoয়া বাrদ
জলপেথ মুিশর্দাবাদ েযত। িকnt িবশব্াস হল না। তখন বিগর্ হামলার (১৭৪৫–১৭৪৯) যুগ, বাrেদর মত েলাভনীয় পদাথর্
েpরেণর পেk জলপথ কতখািন িনরাপদ িছল েক জােন! িdতীয়ত আছসুােহব বা তারঁ িচনা কমর্ীদল – বাrদ ৈতিরেত
যােদর দkতা p াতীত – তদবিধ eেস েপৗঁছনিন। তৃতীয়ত, িনমর্াণgিলর iট বা pেকৗশল েদেখ তােদর েকােনাভােবi
নবাব আিলবিদর্র আমেলর বেল মেন হল না। েছাটখােটা িনমর্াণgিলর sাপেতয্ iসলািম ছাপ থাকেলo aিতকায় িনমর্াণgিল
িbিটশ জমানার বেলi মেন হল। তেব sানীয় বেয়ােজয্ রা বলেলন তাঁরা jান হoয়া েথেক iমারতgিলেক aমনi েদেখ
আসেছন, তাঁেদর বাপ-জয্াঠারাo aমনিটi েদেখেছন।

কলকাতা বnর কতৃর্পেkর েসৗজেn জানা েগেছ, েসi যুেগ সমুেd দsয্েদর uৎপাত eত েবিশ িছল েয আtরkােথর্ pায়
সব জাহাজi pিতেরাধমূলক বয্বsার aঙ্গ িহসােব বাrদ রাখত। িকnt কলকাতা বnর কতরৃ্পk চানিন েয কলকাতার মত
ঘনবসিতপূণর্ শহের জাহাজরা বাrদ িনেয় ঢkুক। eকিট sিুলঙ্গ কী করেত পাের েসটা সােহবরা জানেতন। তাi িনয়ম
হল, কলকাতা বnের েঢাকার মুেখ eক িনরাপদ জায়গায় জাহাজরা তােদর বাrদ নািমেয় েরেখ কলকাতা বnের ঢুকেব,
আবার েফরার সময় েসখান েথেক িনেজর বাrদ তেুল িনেয় েভেস যােব দূরসমুেd। েসiজেni ei িনমর্াণ, আদেত eিট
বাrেদর  gদামঘর,  ১৮০১  সােল  লডর্  aেয়েলসিলর  (Richard  Colley  Wellesley.  20  June  1760  -  26
September  1842।  বড়লাট,  ১৭৯৮  –  ১৮০৫)  আেদেশ  ei বাrদঘেরর  sাপনা,  ১৮৫১  সােল  লডর্  ডালেহৗিসর
(James  Andrew Broun-Ramsay,  22 April  1812 -  19 December  1860,  বড়লাট,  ১৮৪৮  –  ১৮৫৬)
িনেদর্েশ তার সশkকরণ – 'তৎকালীন কয্ালকাটা েগেজেট েতা তারi uেlখ আেছ।

- kমশ -



িহসাবশােstর sাতেকাtর ী তপন পাল West Bengal Audit & Accounts
Service  েথেক  aবসর  িনেয়েছন  সmpিত।  তাঁর  uৎসােহর  মলূেkt  েরল  -
িবেশষত  েরেলর  iিতহাস  o  েরেলর  aথর্নীিত।  েসিবষেয়  েলখােলিখ  সবi
iংরািজেত। পাশাপািশ সাপ িনেয়o তাঁর uৎসাহ o চচর্া। েবােm nাচারাল িহিsT
েসাসাiিট  eবং  iিন্ডয়ান  েরলoেয়  ফয্ান  kােবর  সদs  ী  পােলর  বাংলায়
মণকািহিন  েলখােলিখর  েpরণা  'আমােদর  ছুিট'।  slদূরেtর  িদনাn মণ  ী

পােলর শখ; কারণ 'eকলা েলাকেক েহােটল ঘর েদয় না।'
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েপিলং-e িতনিদন

েসৗমী নাগ

~ েপিলং-eর আরo ছিব ~

ডাkারেদর জীবেন মানিসক চাপ আজকাল eকটু েবিশ, কখেনা কখেনা মেন হয় সবিকছু েছেড় িদেয় চেল যাi দূের…
aজানােক জানেত আর aেদখােক েদখেত। িবেয়র পর েথেকi আমরা dজন মােঝমেধয্i েবিরেয় পিড়। েসবার রoনা
িদেয়িছলাম েপিলং-eর uেdেশয্। শীেতর িদেন শীেতর জায়গা েযেত ভীষণ ভােলাবািস। আজেকর ei aিতমািরর dিনয়ার
িঠক আেগ আেগ ২০২০ সােলর ৯ েফbrয়াির েবিরেয় পেড়িছলাম আমরা। িদনটা িছল রিববার, সকাল নটা দেশ দমদম
eয়ারেপাটর্ েথেক eয়ার eিশয়ার ফ্লাiট। সােড় দশটার সময় নামলাম বাগেডাগরা িবমানবnের। ফ্লাiট eকদম রাiট
টাiম।  লােগজ  িনেয়  েবেরােত  েবেরােত  eগােরাটা  বাজল।  আেগ  েথেক  বুক  কের  রাখা  গািড়  aেপkা  করিছল,
Dাiভারসােহেবর নাম আমান।
eন.eiচ.-৩১  ধের  েসবক  কালীবািড়  েপিরেয়  eিগেয়  চললাম।  সমতল  েথেক  আেsআেs  েপৗেঁছ  েগলাম  পাহােড়র
আঁকাবাকঁা রাsায়। eরপর রাsায় সঙ্গী হল snরী িতsা। িতsার aপূবর্ rপ আর আকাশী-সবুজ রঙ – েচাখ েফরােনা যায়
না। পেথ েচােখ পড়ল বাঁদেরর দল। েকuবা বেস েরাদ েপাহােচ্ছ, েকuবা ukন বাছেত বয্s, িশশুgেলা েখলা করেছ।
পাহাড়, জঙ্গল, নদী আর সিপর্ল রাsা – আমােদর মত সমতেলর মাnষেদর কােছ e েযন িবsয়।

কখন েবলা গিড়েয় dপুর হেয় েগেছ েখয়াল কিরিন। িকnt শরীেরর দাবীেকo েতা uেপkা করা যায় না। েখয়াল হল pচন্ড
িখেদ েপেয় েগেছ।  রাsার  ধাের eকিট েছাট  পির ারপিরচ্ছn েদাকান েদেখ  দাঁড়ালাম। নাম  িললামািন। শরীর নামক
iিঞ্জনিটর  জn  িকছু  রসদ  সংgহ  কের  আবার  েবিরেয়  পড়লাম।  েপৗেঁছ  েগলাম  পি মবঙ্গ  আর  িসিকেমর  বডর্াের।
েচকেপােs িসিকম পুিলেশর িকছু সাধারণ pে াtরপেবর্র পর আবার শুr হল যাtা।
eবার পেথর বােঁক েদখা েপলাম রিঙ্গত নদীর। িতsার েথেক রিঙ্গেতর rপ সmূণর্ আলাদা – পাথুের, চঞ্চল – aেনক েবিশ
uচ্ছব্ল। শাল-েসgেনর জঙ্গল েপিরেয় েচােখ পড়ল পাহােড়র গােয় গােয় eলাচ চাষ। sিবsৃত জায়গা জুেড় শুধু eলাচ
গােছর েঝাপ।



ei pথম েদখলাম eলাচ গাছ। েদখেত aেনকটা 'িপস িলিল' গােছর মতন। রাsার diধাের পনেসিটয়া গােছর বাহার।
ei েসৗnেযর্ েকােনা কৃিtমতার েছায়ঁা েনi। যাtাপেথ মােঝ মেধয্i েচােখ পড়েছ kীণকায়া ঝরনা, েদখেত েপলাম কত
নাম না জানা পািখ। যত েদখিছ ততi েযন আেরা েদখার তৃ া েবেড় uঠেছ।
েপিলং-e েপৗঁছােত েবলা গিড়েয় িবেকল হেয় েগল। pায় িবেকল চারেটর সময় েপৗঁছালাম েহােটেল - িনিরিবিল পাহােড়র
েকােল পির ারপিরচ্ছn - নাম ময্াগপাi পাকচু িভেলজ িরসটর্। েহােটলকমর্ীেদর u  aভয্থর্না eবং আিতেথয়তা মন জয়
কের িনল। শুেনিছলাম েহােটেলর ঘর েথেকi কাঞ্চনজঙ্ঘা েদখা যােব। িকnt েসিদন েদখেত েপলাম না আকাশ েমঘলা
থাকার কারেণ। মন ভীষণ খারাপ হল। পাহােড় িকরকম ঝুপ কের সnয্া নােম। পাচঁটার সময় েদখলাম েকমন িনঝুম হেয়
েগল চািরিদক। সাতটার মেধয্ েযন  েগাটা শহর ঘুিমেয়  পড়ল। পাহােড়র গােয় েছাট েছাট  বািড়gেলােত িমটিমট কের
আেলা jলেছ –মেন হেচ্ছ েযন কেয়কেশা েজানািক। dজেন ঘের জানলার ধাের বেস কিফ আর েতেলভাজা িনেয় গl
করিছ। আেলাচনা করিছ পেরর িদেনর সাiটিসiং িনেয়। হঠাৎ েখয়াল হল বাiেরটা েজয্াৎsার আেলায় েভেস যােচ্ছ। মেন
পড়ল  েসিদন  েতা  মাঘী  পূিণর্মা।  ঘেরর  আেলা  িনিভেয়  জানলা  খুেল  দাড়ঁালাম।  ঠাNা  িশরিশের  হাoয়া  ঢুেক  আসেছ।
রীিতমেতা কাঁপু্িন ধরেছ। িকnt সামেন েয দৃশয্ েদখলাম হয়ত সারাজীবন তার আেবশ েচােখ েলেগ থাকেব। েজয্াৎsাsাত
কাঞ্চনজঙ্ঘা - dধসাদা বরেফর চূড়া। dেচাখ ভের শুধু েদখেত থাকলাম। িবhল হেয় িগেয়িছলাম েসi rেপ। সিmত িফরল
rমসািভর্েসর কিলং েবেল। িডনার িদেত eেসেছ eকিট েমেয়। ঘিড়েত েদিখ সােড় নটা েবেজ েগেছ। খাoয়াদাoয়া েশষ
কের  আবার  eকটু  জানলার  ধাের  বসলাম।  pচন্ড  kািn  শরীর  জুেড়,  িকnt  তবুo iচ্ছা  করিছল  েদখেত… ei aপূবর্
snরেক আরo আরo েদখেত।

সকােল  aয্ালামর্ঘিড়র  শেb ঘুম  ভাঙল।  সােড়  পাঁচটা।  তখনo anকােরর  চাদরমিুড়  িদেয়  আেছ  শহরটা।  iেলকিTক
েকটেল জল গরম কের কােপ িট-বয্াগ িভিজেয় িনেয় বসলাম আবার oi জানলার ধাের। aেপkা eবার সূেযর্াদেয়র।
pচন্ড ঠাNা। কmলমুিড় িদেয় বেস গরম চােয় চুমুক িদেত eকটু আরাম হল। আেগর িদন রােতi oেয়দার েফারকাs aয্াপ
েথেক েদেখ েরেখিছলাম সূেযর্াদেয়র সময় - সকাল ছটা দশ িমিনেট। হঠাৎ লkয্ করলাম পুেবর আকাশ লাল হেয়েছ।
েচয়াের আর বেস থাকেত পারলাম না। দাঁড়ালাম জানলা খুেল। িদগেn আেs-আেs ফুেট uঠেছ কাঞ্চনজঙ্ঘার aবয়ব।



ei দৃশয্ মমর্sশর্ী - জীবেনর সব িচnা েথেক েযন মুিk। eক aপার pশািn আমােদর gাস কের িনল। িশlী েযমন
কয্ানভােস  রঙ  িনেয়  েখলা  কেরন  eo তাi।  েকােনা  aজানা  িকnt  শিkশালী  িশlী  েযন  pিতিদন  সূেযর্াদেয়র  সময়
কাঞ্চনজঙ্ঘােক নতনু কের সািজেয় েদন তাঁর তুিলর টােন আর রেঙর sেশর্। আকােশ eখেনা চাঁদ িবরাজমান। e eক
পালাবদেলর kণ। আেs আেs চাঁদ পাহােড়র েপছেন হািরেয় েগল। পুবআকাশ ঝলমল করেছ। আর কাঞ্চনজঙ্ঘা হেয়
uেঠেছ sণর্-বণর্। সিmত িফরেল মেন পড়ল Dাiভার-দাদা সােড় আটটার সময় আসেব। আজ pথম সাiট-িসিয়ং।
েবেরােত েবেরােত pায় নটা েবেজ েগল। েপিলং শহরটা ছিবর মতন snর। সিপর্ল রাsা, sচ্ছ-নীল আকাশ, iিতuিত
পাহািড় ঝরনা, আর কাঞ্চনজঙ্ঘার aপrপ েসৗnযর্। সবটুki যথাযথ।

pথেমi েপৗেঁছ েগলাম েপিলং sাi-oয়াক। ঝকঝেক নীল আকাশ। েমেঘর েলশমাt েনi। সামেনi কাঞ্চনজঙ্ঘা মাথা uচুঁ
কের দাঁিড়েয়। আর eকিদেক ধয্ানমg েগৗতম বুd। পেথর dধাের রেয়েছ িবিভn রেঙর pাথর্না-পতাকা।



পথ ধের eকটু েহেঁট েযেতi েচােখ পড়ল সাঙ্গা-েচািলং মনািsT। িসিকেমর anতম pাচীন মনািsT। sািপত হয় সpদশ
শতেক। pাথর্না সঙ্গীেতর sর… ঘNার মৃd শb… শালগােছর মেধয্ িদেয় হালকা বাতােসর বেয় যাoয়া… িবিভn নাম-না-
জানা পাহািড় পািখর-kজন… eiসব  শেbর সমnেয় ৈতির হেয়েছ eক aপািথর্ব পিরেবশ। পােশi িছল eকিট  েছাট
চােয়র gমিট। dজেন dকাপ চা িনেয় বসলাম eকটা েছাট িটলায়। েবশ িকছুkণ সময় কািটেয় েবিরেয় পড়লাম পেরর
গnেবয্র uেdেশয্।
িরিm ফলস। পাহােড়র বুক িচের েনেমেছ eকিট ঝরনা। Dাiভারদাদার কােছ শুনলাম বষর্াকােল ফেুলেফঁেপ oেঠ ei
ঝরনা, eখন েস aবশয্ aেনক শাn। আমরা িকছু ছিব তুললাম, ঝরনার আশপাশ েথেক কেয়কটা nিড়o kিড়েয় িনলাম।
তারপর আবার শুr হল যাtা।
eকিদেক uচুঁ পাহাড় আর eকিদেক গভীর খাদ। আঁকাবাকঁা পথ আর pেতয্ক বাঁেক িবsয়। মােঝ মােঝ aেনক নীেচ
রিঙ্গত নদী েদখা যােচ্ছ। আর যখন রিঙ্গত েচােখর আড়াল হেচ্ছ, তার বেয় চলার শb আমােদর সঙ্গ িদেচ্ছ। eভােব
aেনকটা পথ চলার পর েপৗেঁছ েগলাম েখিচেপিড় েলক। আেগi শুেনিছলাম ei েলেক pচুর মাছ আেছ। dপয্ােকট মােছর
খাবার িকেন েবশ িকছুটা পথ জঙ্গেলর মেধয্ িদেয় েহঁেট েপৗেছ েগলাম েলেক। eকিট কােঠর িbজ ৈতির করা আেছ েলেকর
oপর।  িbজটা  েলেকর  িভতর  েবশ  িকছুটা  যায়।  িbেজর  oপর  দািঁড়েয়  িকছু  খাবােরর  দানা  জেল  িদেয়  aেপkা।
eকটুপেরi ঝাঁেক-ঝাঁেক মােছর দল eেস হািজর, আয়তেন তারা সকেলi িবশাল। িহnd eবং েবৗd uভয় সmpদােয়র
মাnেষর কােছi ei েলেকর grt নািক aেনক। েফরার পেথ েচােখ পড়ল eকিট েছাট বাচ্চা আর তার মা বেস েমােমা
ৈতির করেছ। dপুের খাoয়ার সময়o pায় েপিরেয় েগেছ। dজেন বেস পড়লাম gমিটর eকেকােণ। ধূমািয়ত েমােমা আর
তার সেঙ্গ বাদাম-লঙ্কার চাটিন। uফফ দাrণ জেম িগেয়িছল লাঞ্চটা! খাoয়ার পবর্ িমিটেয় আবার যাtা শুr।

eরপর আমােদর গnবয্ িছল কাঞ্চনজঙ্ঘা ফলস। আমার মেন হয় যাtাপেথর unাদনাটাi আসল। িকছু eকটা েদখার
আেগ েসi িজিনসটা সmেকর্ মেনর কlনা, মেনর কয্ানভােস নানারকেমর আঁিকবুিক কাটা – তার মজাটাi আলাদা।
পেথর dধাের aসংখয্ eলাচ গাছ। িকরকম েযন aযেti েবেড় uেঠেছ। ধীের ধীের েরাdুর চেল েগল। েবলা pায় েশষ হয়
হয়… ঠাNাo েবশ েবেড় িগেয়েছ; গnেবয্ েপৗছঁােনার িকছু দূর েথেকi শb েপলাম – dিনর্বার dরn গিতেত জল পড়ার
শb। মেনর uেtজনার পারদ আরo বাড়ল। aবেশেষ েপৗছঁলাম জলpপােতর সামেন। aিব াn ধারায় চঞ্চলগিতেত পাথর
ি



কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফগলা জল, তাi সারা বছর eর pবাহ েমাটামুিট eকi রকম থােক; তেব বষর্াকােল ভয়ংকর হেয় oেঠ।
pপােতর িঠক নীেচ ৈতির হেয়েছ eকিট েছাট জলাধার। তারপর আবার জলধারা pবািহত হেয়েছ িনেজর ছেn িবশাল
িবশাল পাথরgেলার আনাচ-কানাচ িদেয়; েযখােনi যাi, েচ া কির িকছু sৃিত সংgহ করার। eখান েথেকo kিড়েয় িনলাম
nিড়-পাথর, আর ei কমর্সাধন করেত িগেয় বরফশীতল জেলর sেশর্ খািনক িভেজo েগলাম। শীেত কাঁপেত-কাঁপেত
dজেন েগলাম পাহােড়র েকােল aবিsত eকিট gমিটেত। গরম dকাপ কিফ েসবন কের ধেড় pাণ িফের েপলাম… আবার
শুr হল যাtা।

রাবেডন্টেস riনস। eিট হল িসিকম রাজার িdতীয় রাজধানীর ধব্ংসাবেশষ। ১৬৭০ েথেক ১৮১৪ সাল aবিধ eখােনi
িছল িসিকেমর রাজধানী। েপৗঁছলাম যখন িদেনর আেলা pায় ফুিরেয় eেসেছ। পাহািড় সr রাsা আর dপােশ সাির িদেয়
গাছ। জায়গাটােত anকারটা েযন eকটু েবিশi। আেলা-আঁধািরর মেধয্ িদেয় েবশ িকছুটা েহঁেট aবেশেষ েপৗঁছালাম মূল
গnেবয্। গা-টা ভােলাi ছমছম কেরিছল … তাড়াতািড় িফের eলাম গািড়েত।
সারািদেনর েঘারাঘুিরেত শরীর েবশ kাn। মন চাiিছল েহােটেলর ঘেরর জানলার ধােরর েচয়ার আর তার সেঙ্গ eকটা sTং
কিফ। িফের eেসi তাi pথেম কিফ আর sয্াকস aডর্ার করলাম। তারপর ে শ হেয় িনেয় কিফর কাপ হােত ৈdতআDা।
সারািদেনর aিভjতার আেলাচনা, িনেজেদর গl, pাতয্িহক জীবেনর বয্sতায় েয গlgেলা করা হয়না েসiসব গl।
pেতয্কটা মুহূেতর্ eেক aপেরর পােশ থাকার anভূিত িনেয় সেnয্টা েবশ েকেট েগল।
পেররিদন সকােল ঘুম ভাঙেত েদির হল। তাi আর সূেযর্াদয় েদখা হল না। মনটা eকটু খারাপ হল, িনেজেদর oপর খুব
রাগo হিচ্ছল। িকnt সারািদন anাn আরo aেনক িকছু করার িছল, aেনক নতুন জায়গা েদখার িছল। তাi মনখারাপ
ভুেল িগেয় তাড়াতািড় ৈতির হলাম dজেন। েbকফাs কের েবিরেয় পড়লাম িdতীয় িদেনর সাiট-িসিয়ং-eর জেn।
pথেমi েপৗেঁছ েগলাম েপমiয়াংিস মনািsT। eিটo িসিকেমর eকিট anতম pাচীন মনািsT। সpদশ শতেকর েগাড়ার
িদেক  eিট  pিত া  হেয়িছল।  েপিলং  শহরটার  ৈবিশ য্  হল  েয  pায়  সব  d বয্sান  েথেকi  কাঞ্চনজঙ্ঘা  েদখা  যায়।
কাঞ্চনজঙ্ঘার েসৗময্snর মূিতর্ যতi েদিখ ততi িবhল হi। পুেরা পিরেবশটায় eক adুত শািn িবরাজ করেছ। ধয্ান
করার জn e হল আদশর্ পিরেবশ; oখানকার সnয্াসীেদর মুেখ শুনলাম eখােন নািক aেনক িবেদিশেদর সমাগম হয়।
তারঁা eখােন আেসন আtদশর্ন করেত, িনেজেদর anরাtােক খুেঁজ েপেত। মনািsTেত aেনক সnয্াসীর বসবাস। যখন
েপৗঁেছিছলাম  েসিট  িছল  মেঠর  pাথর্নার  সময়।  আবািসক  েবৗd  সnয্াসীরা  ছাড়াo sানীয়  মাnষo িছেলন  pাথর্নাগাের।
মনািsTর চতিুদর্েক খুব snর বাগান আর oi বাগােনর eক েকাণ েথেক রাবেডন্টেস riেনর eর িকছু aংশ েদখা যায়।
ধূপ-ধুেনা-কপূর্েরর গেn পিরেবশ হেয় uেঠিছল আরo েমাহময়, আরo পিবt।
eরপর েদখেত েগলাম েপিলং েহিলপয্াড। িনয়িমত েকােনা েহিলকpার পিরেষবা েনi eখান েথেক। sানীয়েদর কােছ
শুনলাম েকানo eমােজর্িn ছাড়া eখােন েহিলকpার aবতরণ কেরনা; তেব eখান েথেক eকিদেক েদখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা
আর  eকিদেক  েদখা  যায়  পাহােড়র  গােয়  ছিড়েয়িছিটেয়  থাকা  জন-বসিত,  েকাথাoবা  পাiন  বন,  আবার  েকাথাoবা
েসাপান-কৃিষর িনদশর্ন।
eরপর যাtা শুr হল িসংেসার িbেজর িদেক। Dাiভার দাদা বলেলন, সময় লাগেব pায় েদড় ঘNা। aেনকটা ঘুরপেথ
েযেত হেব কারণ পিরিচত রাsাটা িকছুিদন আেগ ধব্েস ন  হেয় েগেছ। যাi েহাক যাtা শুr হল। pচন্ড খারাপ রাsা।
ঝাkঁিনেত pাণ o াগত। রাsায় মােঝমেধয্ দািঁড়েয় ছিবo তুললাম aেনক। িকছুদূর িগেয় েচােখ পড়ল eকিট নাম-না-
জানা পাহািড় ঝরনা। খরেsাতা eবং চঞ্চলা। sচ্ছ কােচর মতন তার জল। িরমিব বা কাঞ্চনজঙ্ঘা ফলেসর েথেক rেপ িকছু
কম যায় না িকnt eখনo পিরিচত পযর্টন-আকষর্ণ হেয় oেঠিন। েসখােন িকছুkণ সময় কািটেয় আবার যাtা শুr করলাম।
aেনকখািন পথ েপিরেয় েপৗঁেছ েগলাম িসংেসার িbজ - eিশয়ার িdতীয় uচ্চতম ঝুলn েসতু। বলা হয় eর uচ্চতা ১০০
িমটার আর pায় ২০০ িমটার লmা। dিট িবশাল পাহােড়র মােঝ aবিsত ei িbেজর মাঝামািঝ জায়গায় দাঁড়ােল নীেচ
েদখা যায় গভীর জঙ্গল আর তার মেধয্ িদেয় বেয় চেলেছ eক dদর্াn নাম-না-জানা নদী। dিদেকর পাহােড় eলাচ গােছর
েঝাপ নয়েতা ধাপ-চােষর িনদশর্ন। আকাশ েবশ েমঘলা িছল, কনকেন ঠাNা বাতাস বiিছল। কখেনা কখেনা িঝরিঝর কের
বৃি o পড়িছল। আবার eকিট েমােমার েদাকান েপেয় েগলাম। েমােমা তখনo ৈতির হয়িন। তাi pথেম েখলাম থুকপা।
nডুলস আর িবিভn সবিজ িদেয় বানােনা aিত সাধারণ eকিট খাবার িকnt খুব ssাd। তারপর েখলাম িচেকন েমােমা। আর
সব েশেষ eককাপ কের গরম চা।



িসংেসার েথেক েবিরেয় পড়লাম েডন্টাম gােমর uেdেশয্। Dাiভারদাদা eকিট িভuপেয়েন্ট িনেয় েগল েযখান েথেক পুেরা
েডন্টাম uপতয্কা েদখা যায়। িবsীণর্ uপতয্কায় সরেষ, ভুTা iতয্ািদর চাষ হেয়েছ। uপতয্কার আর eক িদেক েছাট েছাট
বািড়, sুল, বাজার iতয্ািদ। েদখেত েদখেত সnয্া েনেম eল।
েপিলং  শহের  eেস  iেচ্ছ  হল  sানীয়  বাজারটা  eকটু  ঘুের  েদখেত।  েনেম  পড়লাম  বাজাের।  েছাT  বাজার।  কেয়কটা
িনতয্pেয়াজনীয় সামgীর  েদাকান,  িকছু  Tােভল eেজিn,  ফাsফুেডর েদাকান,  আর  িকছু sানীয় হsিশেlর েদাকান।
হােত ৈতির ধূপ িকনলাম। বািক িজিনেসর দাম asাভািবক েবিশ বেল মেন হল। kাn শরীের েহােটেল েপৗঁছলাম।
আজ েশষ রািt eখােন। তাড়াতািড় িজিনসপt gিছেয় িডনার কের শুেয় পড়লাম।
পরিদন সকােল আমরা েবিরেয় পড়লাম বাগেডাগরা িবমানবnেরর uেdেশয্। মেন aেনক ভােলালাগা িনেয় আর আবার
িফের আসার pিতrিত িদেয় িবদায় জানালাম কাঞ্চনজঙ্ঘােক।

~ েপিলং-eর আরo ছিব ~

 

েপশায়  িচিকৎসক  েসৗমী  নাগ  ভােলাবােসন  কােজর  ফােঁক  eকটু  ছুিট  িমলেলi
েবড়ােত েযেত।

 

 



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

 

লাজবাব লাচুং

aিরnম পাt

~ লাচুং-iয়ুমথাং-eর আরo ছিব ~

যতgিল পাহািড় জায়গা েঘারা আেছ, তােদর মেধয্ utর িসিকেমর লাচুং (৯০০০ িফট) িনঃসেnেহ খবু oপেরর িদেকi
জায়গা কের েনেব। eত snর, িনরালা ছিবর মত পাহািড় gাম আর dিট েদিখিন!
ঘন্টাছেয়ক জািনর্ কের eেস েপৗঁেছিছ লাচংু-e। গয্াংটক েথেক গািড়েত যাtা শুr হেয়িছল েবলা eগােরাটা নাগাদ, আর
েহােটেল eেস েপৗঁছলাম pায় সােড় পাঁচটায়। kাn aবসn েদহ হেলo মনেমজাজ িছল িকnt eকদম ফুরফুের। তার কারণ
গতকােলর ছাঙ্গু েলেকর েসi বৃি  যা গয্াংটক aবিধ ধাoয়া কেরিছল, েসটা আর েনi। বরং pকৃিতর aপrপ েশাভা ছিড়েয়
িছিটেয় রেয়েছ লাচুং আসার পেথর pিতিট বাঁেক বাঁেক!
diেয় িমিলেয়িমিশেয় েমজাজ eকদম শিরফ িছল। লাচুং-eর েহােটেল ঢুকিছ, েযন sাগত জানাল িবশালাকার েমেঘঢাকা
পাহাড়! েহােটেলর িঠক সামেনi eরকম চমৎকার িভu েদখেত েপেয় সবাi আরo খুিশ হেয় uঠলাম!
েসিদনকার মত েহােটেলর ঘেরi িব াম েনoয়া মনিsর করলাম, পেররিদন কিঠনপেথ যাtা – iuমথাং ভয্ািল o িজেরা
পেয়ন্ট!
সকােল েকন জািননা খুব তাড়াতািড়i ঘুম েভেঙ েগল, আড়েমাড়া েভেঙ জানলা িদেয় aভয্াসবশত uঁিক েমের aবাক হেয়
েগলাম! pকৃিত rেপর ডািল সািজেয় নতুন িদনেক sাগত জানােচ্ছ! uেlািদেকর পাহােড়র ফাঁক িদেয় আকাশ eকটু eকটু
কের রাঙা হেয় uঠেছ! দূেরর বরফাবৃত শৃঙ্গgিল eেকবাের েমঘহীনভােব ss  েদখা যােচ্ছ!
তাড়াতািড় েচােখমুেখ জল িদেয় কয্ােমরা িনেয় eকছেুট চেল েগলাম েহােটেলর ছােদ। আমােদর rম িছল eকদম টপ
েফ্লার aথর্াৎ চারতলােত।

যত পারলাম sয্াপশট িনলাম আশ িমিটেয়। দূেরর পাহােড়র গা েবেয় িনরnর েনেম আসেছ dদর্াn eক পাহািড় ঝরনা। েস
েয েকান আিদ-aনnকাল েথেক eরকমভােব ঝের পড়েছ েক জােন! পাশ েথেকi েশানা যােচ্ছ kলkল কের বেয় যাoয়া
লাচুং নদীর সঙ্গীত! আেs আেs লাচুং ভয্ািলেত েনেম আসেছ িদেনর pথম আেলা!
adতু snর sগর্ীয় িছল েসi সকাল! িকn pকৃিতর রঙ, rপ, রেসর sাদ আহরণ আপাতত বn থাক eখনকার মত, নীচ
েথেক ডাক আসেছ, ৈতির হেয় েবেরােত হেব eখনi।

িদকশূণয্পরু যাtা...



িজেরা পেয়েন্টর বাংলা নাম িক হেব ভাবেত ভাবেত ei নামটা মাথায় eল কয্াজয়ুািল! খারাপ শুনেত লাগেল িনজgেণ
মাফ কের েদেবন!
আমােদর েবােলেরা গািড় pstত, েবিরেয় গািড়েত uঠেত যাব, হঠাৎ েদিখ পােশর নীচতলার ঘের বািকরা সবাi শশবয্s
হেয় জটলা করেছ! েকৗতূহলী হেয় িগেয় েদিখ সবাi িবরাট ভাড়ার গামবুট পছn করেছ। বািকেদর েদখােদিখ eকেজাড়া
নীলরেঙর গামবুেট পা গলালাম। িকnt িজিনসটা েমােটo পছnসi হল না।
গািড়  েছেড় িদল,  যাtা  শুr হল।  পাহািড়  েসi রাsা  েযমন  snর  েতমনi ভয়ঙ্কর!  কখেনা  eকিদেক  খাদ,  েতা  বাঁক
েপিরেয়i আবার anিদক েথেক aতলাn খাদ হাঁ কের রেয়েছ! শুrর িদেক সবুেজর সমােরাহ িছল েদখার মত। িকnt যত
oপের uঠিছ তত েযন সবুেজর পিরমাণ ভয়ানকভােব কেম আসেছ। rk, শু  হেয় আসেছ চািরিদক!

মােঝ eক জায়গা পছn হেত Dাiভার সােহবেক বেলকেয় দাড়ঁ করালাম ছিব েতালার জn! িকnt e রাsায় েবিশkণ
দাঁড়ােতo চাননা Dাiভােররা, তাঁেদর লkয্ থােক যত তাড়াতািড় সmব েবলা থাকেতi যােত oপর েথেক ঘুিরেয় ভােলায়
ভাে্লায় িনেচ নামােনা যায়।
pায় ঘন্টা di-আড়াi লাগল iuমথাং েপৗছঁেত, িকnt pথেম যাব িজেরা পেয়ন্ট! তাi গািড় থামল না। eিগেয় চললাম, িঠক
েযন aজানার uেdেশয্! চারিদেক ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ কত েয aসাধারণ সব লয্ান্ডেsপ ে ম! েযখােন েসখােন থামা
যােব না, তাi বাধয্ হেয় গািড়র জানলার কাঁচ নািমেয়i কয্ােমরার শাটার খচাখচ চালােত লাগলাম। িকnt eত pচN ঝাkঁিন
েসi পাথুের রাsার, েয কী আর বলব!
aবেশেষ eেস েপৗঁছলাম ১৫৩০০ িফট uচ্চতায় িজেরা পেয়ন্ট - িদকশূণয্পুর! গািড় েথেক যখন নামলাম শরীেরর শিko
িজেরা হেয় েগেছ েযন! মাথা al al ঘুরেছ। ধাতs হেত েবশ খািনকটা সময় িনলাম। চারিদেক তািকেয় েদিখ গািড়
আর মাnেষর েস েযন eক হTেমলা বেসেছ! দূেরর বরফঢাকা পবর্তশৃঙ্গgিল েমেঘর আচ্ছাদন েভেঙ মােঝমােঝ দৃশয্মান
হেচ্ছ, েফর ঢাকা পেড় যােচ্ছ েমঘচাদের।

েখয়াল করলাম েয শব্াসক  না হেলo sাভািবক ভােব চলােফরা করেত alsl asিবেধ হেচ্ছ। েরাটাং পােস (১৩০০০
িফট) খুব তাড়াতািড় চলােফরা করেত asিবেধ হয়িন। িকnt eখােন asিবেধ uপলিb করলাম িকছুটা। তাড়াhেড়া কের
আেশপােশর পাহািড় েছাট uঁচু জায়গায় oঠা েগল না, eক জায়গায় দাঁিড়েয় দািঁড়েয় চািরিদেকর েবশ িকছু ছিব িনলাম।
েবশ aেনকটা দের pচর বরেফর মােঝ aেনেক েখলাধলা করেছ েদখা েগল। িকnt oi ভাির গামবট েটেন েটেন aত দের



Dাiভার সােহেবর বরাd করা পঁয়তািlশ িমিনট েথেক eক ঘন্টা েশষ হেত uেঠ পড়লাম গািড়েত। eবার uৎরাi নামা...
গnবয্ iuমথাং ভয্ািল। iuমথাং uপতয্কায় eেস েপৗছঁলাম যখন েবশ েবলা হেয় েগেছ। েমেঘর চাদের েঢেক েগেছ েগাটা
uপতয্কা! eিদক oিদক চেড় েবড়ােচ্ছ iয়ােকর দল, মাঝখান িদেয় বেয় েগেছ পাহািড়য়া নদী! মাচর্-eিpেল নানা রেঙর
রেডােডনDন ফুেল ঢাকা পেড় iuমথাং – তাi eর আেরক নাম 'ভয্ািল aফ ফ্লাoয়াসর্'।
েবশ খািনকkণ iuমথাং-eর aপার েসৗnযর্ uপেভাগ করলাম। eবার িফের চলার পালা – িবদায় নথর্ িসিকম। কা ীর
আিম যাiিন কখেনা, জািননা েকােনািদন েযেত পারবo িকনা। িকnt আমার কােছ তুিমi ভূsগর্!

~ লাচুং-iয়ুমথাং-eর আরo ছিব ~

 

েপশায় িচিকৎসক (নাক কান o গলািবেশষj) aিরnম পােtর েনশা ছিব েতালা। eছাড়াo েদেশর
মেধয্ নানা জায়গায় মণ করা তাঁর আর eক শখ।

 

 



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

 

িভেয়না – eক ঐিতhমিNত আিভজাতয্

কণাদ েচৗধুরী

~ িভেয়নার আরo ছিব ~

েচক িরপাবিলেকর রাজধানী pাগ শহের িতনিদন কািটেয় eক সকােল েTেন েচেপ চেলিছ aিsTয়ার রাজধানী িভেয়নার
িদেক। drতগামী িরিজoেজট েTেনর কামরার গবাkপেথ নজের পড়েছ পেথর ধােরর kমাগত aপসৃয়মান নয়নািভরাম
দৃশয্পট, ঝলমেল েরৗdকেরাjjল gীে র িদেন iuেরােপর gামাঞ্চেলর pাকৃিতক দৃশয্াবলী আkিরক aেথর্i তুলনাহীন,
িবেশষ কের ei েরলযাtায় pথেম েচক িরপাবিলক eবং পের aিsTয়ার gামাঞ্চেলর anপম েসৗnযর্ েচােখ মায়াকাজল
পিরেয় রােখ। নীল আকােশর িনেচ সবুেজর গািলচািবছােনা pাnর, তার মােঝ লাল টািলর ছােদর বািড় িদেয় সাজােনা
ছিবর মেতা snর eক-eকটা gাম, েসi বািড়gেলার মােঝ মাথা তুেল দাঁিড়েয় আেছ gােমর িগজর্ার সবুজ বা কােলা তীk
চূড়া, সবুজ ঘােসর oপর ঘুের েবড়ােচ্ছ রীিতমত sাsয্বান গবািদ পশুর দল, কখেনা দূের েচােখ পড়েছ িটলার মাথায়
পুেরােনা েকানo pাসাদ বা েকlা, মেন হয় aজs িপকচার েপাsকােডর্র eক চলচ্ছিব চেলেছ পুেরা সময়টা ধের। েTেনর
জানলায় েচাখ েরেখ েসi aনবদয্ পথেশাভায় বঁুদ হেয় থাকেত থাকেত েকাথা িদেয় েয pায় চারঘNা সময় েকেট েগল,
েবাঝাi েগল না।
utর-দিkণ-পূবর্-পি ম, চারিদেক dিট dিট কের েমাট আটিট েদশ িদেয় েঘরা aিsTয়া মধয্ iuেরােপর eকিট grtপূণর্
েদশ, আlস পবর্তমালার পাহািড় ভূpকৃিত িদেয় সিjত ei েদশিটর ৈনসিগর্ক দৃেশয্র খয্ািত রেয়েছ সারা িবেশব্। e
েদেশর িভেয়না, iনসbrক eবং সালজবুগর্, ei িতনেট শহরi পযর্টকেদর কােছ aতয্n জনিpয়। eর মেধয্ িভেয়না শুধ ুেয
aিsTয়ার  রাজধানী  তাi  নয়,  iuেরােপর  সাংsৃিতক  রাজধানীo  বলা  যায়  eেক।  iuনাiেটড  েনশনসসহ  িবিভn
আnজর্ািতক সংsার grtপণূর্ দpর িভেয়নায় aবিsত, রেয়েছ েবশ িকছু খয্াতনামা আিথর্ক সংsা eবং েsচ্ছােসবী সংsার
সদরদpরo।  িমuিজয়াম,  চাচর্,  বােরাক  sাপতয্ৈশলীেত  িনিমর্ত  pাসাদ,  uদয্ান,  aজs  snর  aTািলকা,  aিভজাত
aেপরাহাuস আর কিফহাuেস সিjত িভেয়না পযর্টকেদর দৃি েকাণ েথেক iuেরােপর eক aবশয্d বয্ শহর। িবিশ
জামর্ান নাটয্কার বাটর্l েbখট িভেয়না সmেকর্ বেলিছেলন – 'েগাটাকতক কিফহাuেসর চারপাশ িদেয় বানােনা eকটা েছাট
শহর, েয কিফহাuসgেলােত sানীয় েলােকরা eকেt বেস খবেরর কাগজ পেড়।' কিফহাuেসর খয্ািত ছাড়াo িভেয়নার
রেয়েছ aিত সমৃd eক সাংগীিতক ঐিতh, যার জেn িভেয়নােক 'িসিট aফ িমuিজক' বলা হেয় থােক। 'oয়া ট্জ' নৃেতয্র
জn িভেয়নায়, আর পা াতয্ সংগীেতর েযসব িদকপাল সংগীতেjর নাম জিড়েয় আেছ িভেয়নার সেঙ্গ, তাঁেদর মেধয্
রেয়েছন ulগাঙ্গ আমােদuস েমাজাটর্, াঞ্জ শুয্বাটর্ eবং িপতা-পুt di েয়াহান sTস – িসিনয়র o জুিনয়র।



রাত নটা aবিধ, ঘুের েবড়ােত েকােনা সমsাi েনi। িভেয়না eiচিবeফ বা িভেয়না েসন্Tাল েরল েsশন েথেক আমােদর
aয্াপাটর্েমন্ট িবেশষ দূের নয়। aয্াপাটর্েমেন্টর মািলক আেগi বেলi িদেয়িছেলন দরজা েখালার েকাড নmর eবং েকাথায়
চািব থাকেব। িজিনসপt ঘের েরেখ িনকটবতর্ী েমেTা েsশন েথেক েমেTা ধের চললাম িদেনর pথম গnবয্ 'িরংsTাস' –
শহেরর ঐিতহািসক 'iনার sTাড' বা 'iনার িসিট'-েক েব ন করা eক বtৃাকার aিভজাত তrবীিথ, যার diপােশ রেয়েছ
িভেয়না শহেরর িকছু ঐিতহািসক iমারত, নজরকাড়া বােরাক ৈশলীর sাপেতয্র জেn েযgেলা িবখয্াত। িরংTােম চেড়
বসেল েসi Tাম ei িরংsTাস বরাবর চলেত থােক, Tােমর আসেনর সেঙ্গi রেয়েছ েহডেফান, কােন লাগােল েশানা যায়
েসiসব পুেরােনা বািড়ঘেরর pধান pধানgিলর সংিkp বণর্নাসmিলত ধারািববরণী। িরংTােম চেড় eক চkর ঘুের আসা হল
িরংsTাস,  Tাম  েথেকi  পিরিচত  হoয়া  েগল  'েsট  aেপরা',  'িসিট  হল',  'পালর্ােমন্ট',  'হফবগুর্  pাসাদ',  'আটর্  িহিsT
িমuিজয়াম' eবং 'nাচারাল িহিsT িমuিজয়াম'-eর মেতা কেয়কিট িবখয্াত aTািলকার বাiেরর েচহারাটার সেঙ্গ। eেদর
কেয়কিটেক পের আরo িনকট েথেক েদখার sেযাগ হেয়িছল।
Tাম েথেক েনেম eবার হাঁটার পালা। িরংsTাসেক বলা হেয় থােক িবেশব্র anতম েসরা বুয্েলভাডর্, েসi তrবীিথ ধের
রাsার dপােশর বািড়gেলার জমকােলা sাপেতয্র িদেক নজর রাখেত রাখেত েপৗঁেছ েগলাম 'sাডপাকর্' বা 'িসিট পাকর্'।
'uiেয়নফ্লস' বা uiেয়ন নদী ei পাকর্েক dেটা ভােগ ভাগ কেরেছ। snর পাকর্িটেত রেয়েছ েবশ কেয়কজন সঙ্গীতs ার
sৃিতেসৗধ, যার anতম হল 'oয়া ট্জ'-eর রাজা েয়াহান sTস জুিনয়েরর িগিlকরা েbােঞ্জর মূিতর্িট। িসিট পােকর্র পেরর
গnবয্ িছল িতনেশা বছেরর পুেরােনা 'কা সর্িকরেস' বা 'েসন্ট চালর্স চাচর্'। suচ্চ িবশাল গmুজ আর dেটা িমনার িনেয়
বােরাক ৈশলীেত ৈতির ei িগজর্ািট িভেয়নার anতম grtপূণর্ ঐিতহািসক sারক।

'কা সর্িকরেস' িগজর্ােত িনয়িমত সংগীতাn ােনর আেয়াজন করা হেয় থােক। আমরা েযিদন েসখােন uপিsত িছলাম, েসi
সnয্ায় 'aেকর্sTা ১৭৫৬' আেয়ািজত 'েমাজাটর্ িরkiেয়ম' েশানার বয্বsা িছল, িটিকেটর দাম জনpিত বােরা iuেরা, তাo
েসটা eেকবাের িপছেনর সািরেত দাঁিড়েয় an ান েদখার জn, আসেন বেস েদখার িটিকট আরo মহাঘর্। খুব নামী-দামী
aেকর্sTার an ােনর িটিকট আমােদর kয়kমতার বাiের, তাছাড়া েসiসব িটিকট an ােনর aেনকিদন আেগ েথেকi
িনঃেশষ হেয় যায়। eিট েসরকম খয্াতনামা েকানo aেকর্sTার an ান না হেলo, িভেয়নায় বেস েমাজােটর্র সংগীত eকটু
uপেভাগ করার pেলাভন eড়ােত না েপের েকেট েফলা হল িটিকট। িভতের ঢুেক আমরা েতা eেকবাের িপছেনর িদেক
িগজর্ার েমেঝর oপেরi বেস পড়লাম, ভাবলাম an ান শুr হেল uেঠ দাড়ঁােনা যােব। আমােদর পরেনর ভারতীয় েপাশাক
েদেখ আকৃ  হেয়i সmবত আেয়াজকরা an ান শুr হoয়ার আেগi আমােদর মাঝামািঝ সািরর আসেন বিসেয় িদেলন
aিতিরk  েকােনা  পয়সা  না  িনেয়i!  sতরাং  an ানটা  আমােদর  আর  দাঁিড়েয়  েদখেত  হয়িন।  িগজর্ার  aভয্nেরর
ধব্িনpেkপণ বয্বsার তািরফ করেত হয়, pায় জনা-পঞ্চােশক যntীর বাজনা েকােনা ৈবdয্িতন সরঞ্জােমর সাহাযয্ ছাড়াi
িনখুঁতভােব ে াতােদর কােন েপৗঁেছ যািচ্ছল। eকঘNা ধের মntমুেgর মেতা েশানা হেলা েসi বাজনা, আর েসi সেঙ্গ eক
ঝলক েদেখo েনoয়া হেলা কা সর্িকরেসর aভয্nেরর aনবদয্ aলঙ্করণ।
িdতীয় িদেন িভেয়নায় d বয্-তািলকায় pথেম িছল ' kস েবলেভিডয়ার' বা েবলেভিডয়ার pাসাদ। বােরাক ৈশলীেত ৈতির
dিট aTািলকা, যার eকিটর নাম 'আপার েবলেভিডয়ার' eবং িdতীয়িট 'েলায়ার েবলেভিডয়ার'। diেয়র মােঝ pচুর মমর্র
মূিতর্, েফায়ারা আর েছাট েছাট জলpপাত িদেয় sসিjত িবsীণর্ সবুজ uদয্ান।



'আপার েবলেভিডয়ার'  বতর্মােন eকিট িশl-সংgহশালা, মধয্যগু েথেক সাmpিতককাল aবিধ aিsTয়ার িচtিশlীেদর
আঁকা ছিবর eক িবশাল সংgহ eখােন pদিশর্ত আেছ। aিsTয়ান িশlী gসতাভ িkম্ট eবং eগন ি ল-eর আঁকা ছিবর
সেঙ্গ রাখা আেছ kদ মেনট, িভনেসন্ট ভয্ানগগ, িপেয়র েরেনায়া-র আঁকা কেয়কিট ছিবo। েসখান েথেক িফের িভেয়নার
েকndীয় aঞ্চেল eেস েদখা হেলা 'বুগর্গােটর্ন'-e aবিsত pায় পঁিচশ িফট uঁচু েমাজােটর্র মমর্র মূিতর্িট। pায় েদড়েশা বছর
আেগ  েগািথক  sাপতয্ৈশলীেত  িনিমর্ত  িভেয়নার  'িসিট  হল'  ei শহেরর  aজs  snর  snর  sাপেতয্র  anতম  েসরা
িনদশর্ন। েগািথক কয্ািথDােলর anকরেণ িনিমর্ত পাচঁিট িমনােরর মেধয্ মােঝরিটর uচ্চতা pায় িতনেশা kিড় িফট। ei
'িসিট  হল'  বতর্মােন  িভেয়না  শহেরর  েময়েরর  কাযর্ালয়।  eকিট  চলিচ্চt-uৎসব  চলার  কারেণ  aTািলকািটর  pধান
pেবশপেথর  সামেন  টাঙােনা  িছল  eকিট  sিবশাল  পদর্া,  যার  ফেল  ei  aসামাn  sাপতয্িটর  িচtাকষর্ক  েচহারাটা
সmূণর্ভােব েচােখ ধরা িদিচ্ছল না িকছুেতi।

িসিট হলpাঙ্গেণ েমলা বেস িগেয়েছ pচুর খাবােরর েদাকােনর, েসখােন আমরাo eকটু গলা িভিজেয় িনলাম। eর িঠক িবপরীত িদেকi রেয়েছ
িভেয়নার 'বুগর্িথেয়টার' বা 'iমেপিরয়াল েকাটর্ িথেয়টার'। মােবর্লপাথের িনিমর্ত ei বািড়িটর বিহভর্ােগর 'কিরিnয়ান' িপলারgিল আর জানলার

uপিরভােগ sািপত িবিভn নাটয্বয্িktেদর আবkমূিতর্ নজর কাড়ার মেতা।



শহেরর eেকবাের েভৗেগািলক েকndsল 'িsেফনpাত্জ'-e aবিsত pায় চিlশ-হাজার বগর্িফট জায়গার oপর দাঁিড়েয়
থাকা 'িsফাnডম' বা েসন্ট িsেফn কয্ােথDাল িভেয়না শহেরর আেরক আকষর্ণ। ১১৩৭ িখর্sােb ৈতির হoয়ার পের
১২৫৮ িখর্sােb aিgকােNর ফেল eকবার eবং তার পের িdতীয় িবশব্যুেdর সময় আরo eকবার িগজর্ািট pায় সmূণর্
ধব্ংস হেয় িগেয়িছল। eখন েয aবsায় আমরা ei sাপতয্িটেক েদখেত পাi, েসিট eর পুনিনর্িমর্ত rপ। িগজর্ার দিkেণর
চূড়ািট pায় সােড় চারেশা িফট uচুঁ, িবিভn রেঙর টািলেত aলঙ্কৃত ei িগজর্ার ছােদ আঁকা আেছ িভেয়না শহর eবং রাজ-
পিরবােরর pতীকিচh।

sিবশাল aভয্nেরর দশর্নীয় সবিকছু ভালভােব ঘুের েদখেত েগেল সারাটা িদন েলেগ যােব। বাiের িsেফনpাত্জ সংলg
sয্েভিনেরর েদাকানgেলা িগজিগজ করেছ িবেশব্র িবিভn pাn েথেক আসা পযর্টকেদর িভেড়, ঘNাখােনক েসখােন কািটেয়
আবার  িফের  আসা  হল  'েহলেডনpাত্জ'  eলাকায়  'হফবুগর্'  বা  'হাবসবগুর্'  শাসকবংেশর  pধান  pাসাদgিল  েদখেত।
aিsTয়ার রাTপিতর সরকাির আবাসsল eবং কাযর্ালয় eখােনi aবিsত। eিট aেনকgেলা sিবশাল aTািলকার সমি ,
যার মেধয্ রেয়েছ রাজকীয় িগজর্া, েকাষাগার, gnাগার, aশব্শালা o eকিট aশব্ােরাহণ pিশkণ েকnd। ei pাসাদে ণীর
সবচাiেত pাচীন aংশিট িনিমর্ত হেয়িছল েতরেশা িখর্sােb। কােছi রেয়েছ সmাjী মািরয়া েথেরসার নামািঙ্কত 'মািরয়া-
েথেরিসয়ান pাত্জ', েযখােন আেছ সmাjীর মূিতর্সmিলত eকিট sৃিতেসৗধ আর রেয়েছ িভেয়নার aপর diিট িবখয্াত
সংgহশালা,  'েনচারিহsিরেসশ  িমuিজয়াম'  বা  nাচারাল  িহিsT  িমuিজয়াম  eবং  'knিহsিরেসশ  িমuিজয়াম'  বা  আটর্
িহিsT িমuিজয়াম। সময় eবং aথর্, uভেয়রi apতুলতার কারেণ েকানo িমuিজয়ােমরi aভয্nের pেবশ করা হয়িন,
বাiের েথেক তােদর aসাধারণ sাপেতয্র েচহারাটkু েদেখi সnt  থাকেত হল।
তৃতীয়িদন রােt েফরার িবমান ধরার আেগ pথেম যাoয়া হল 'শয্নbuন' pাসাদ। pাসােদর বাগােন ঢুকেল মেন হেব hাঁ,
'হাবসবগুর্'  বংেশর  রাজামশাiরা  কেরিছেলন  বেট  বাগান  eকখানা!  ছয়  শতক  ধের  তাঁরা  িছেলন  iuেরােপর  শাসক।
গরমকােল eেস থাকার জেn বাগােনর সেঙ্গ েপlায় pাসাদখানাo তাঁরা হাঁিকেয়িছেলন জbর।



'শয্নbuন'  aেথর্  'snর  বসn',  বােরাক  sাপতয্-anসারী  ei pাসােদর  বতর্মান  েচহারাটা  ৈতির  হয়  সেতেরােশা-চিlশ
িখর্sােb, মহারািন মািরয়া েথেরসার আমেল। েযটুk জায়গার oপর ei বাগানখানা দাঁিড়েয় আেছ, েসখােন নয়-নয় কের
pায় শ-dেয়ক pমাণ সাiেজর ফুটবল মাঠ e ঁেট যােব। বাগান ঘুের েদখেত িটিকট লােগনা, েসটুk িনখরচায়। েকয়ািরকরা
ফরািস বাগােনর eকিদেক pাসাদ, েসিদেক দাঁড়ােল pায় েদড় িকিম দূের anpােn েদখা যােব 'েনপচুন ফাuেন্টন', তার
oপর 'েgািরেয়ট' বা 'িলটল হাuস'।

ঝকঝেক লন, পির ার রাsা, eমনিক গােছর িনেচর েবিঞ্চgেলার oপেরo eকেফাঁটা ময়লা পেড় েনi। সােহব েকােচায়ান
দশর্নাথর্ীেদর জুিড়গািড়েত চিড়েয় বাগান ঘুিরেয় েদখােচ্ছন। সারা পৃিথবী েথেক বছের pায় আটিtশলk েলাক আেসন ei
pাসাদ েদখেত। ei িবশাল eেsট আর তার eলািহ বয্াপারsাপার পিরচালনা করার জn রেয়েছ eকটা আs েকাmািন।
েবিশ নয়, েমােট সােড়-েচাdশটা ঘর আেছ ei pাসােদ, তার মেধয্ মাt বাiশটা ঘর ঘুের েদখেতi পয়সা লােগ পেনেরা
iuেরা। eটাi নূয্নতম মূলয্, আেরা েবিশ েদখেত হেল খরচাo েবিশ।
শয্নbuন pাসােদর বাগােন ঘNা-খােনক েঘারাঘিুর করার পের িভেয়নায় আমােদর সবর্েশষ গnবয্ িছল 'nাসমারেকট'।
েষাড়শ শতেক uiেয়ন নদীর oপের ৈতির হেয়িছল ei বাজার, তখন eখােন শুধু dধ আর dgজাত িজিনস িবিk হত।
শয্নbuন েথেক েমেTা চেড় nাসমারেকট, আর িভেয়নায় েমেTা বা iu-বােন চড়া মােন 'গভীের যাo, আরo গভীের যাo'-
eর গl। eক eক সময় মািটর িনেচ নামেত নামেত মেন হিচ্ছল pায় পৃিথবীর েকndsেল েপৗেঁছ যািচ্ছ। iu-েফার েমেTায়
চেড় িনিদর্  েsশেন েনেম ভূগভর্ েথেক oপের uেঠ েদিখ pায় েদড় িকেলািমটার লmা েস eক িবশাল বাজার, শতািধক
েদাকান, েসখান eখন সিতয্ বলেত কী dধ িবিk হেত েদখা েগল না, তেব an aেনক িকছুরi েকনাকাটা চলেছ। ফল-
মূল,  শাক-সবিজ,  তিরতরকাির,  মাছ-মাংস,  sানীয়  oয়াiন  আর  চেকােলট,  নানারকেমর  মশলা,  মধু,  sগnী  েতল,
sয্েভিনর eমনিক হলিদরােমর চানাচুর পযর্n পাoয়া যােচ্ছ েসখােন, দাম di iuেরা। নােম বাজার হেলo ৈহ-হTেগাল
েনi, েkতােদর ধাkাধািk েনi, জলকাদায় িপছল হেয় থাকা মােছর বাজার েনi। aেনেকi টুয্িরs, িকছু sানীয় মাnষo



িদেচ্ছন েচেখ েদখার জn। খুব িবিk হেচ্ছ িচেজর পুরভরা নানা রেঙর লmা লmা লঙ্কা বা পয্াপিরকা, েসgেলা েখেত যােক
বেল 'বয্াপক'। েরেsারাgঁেলােত েবশ িভড় - তুিকর্, িgক, েলবািনজ, থাi iতয্ািদ নানান খাবােরর েদাকান। আDা েদoয়ার
জায়গােক 'েঠক' বলাটা বাংলায় eখন েবশ চাল,ু oখােন েদখলাম oয়াiন-eর েদাকােনর নাম 'oয়াiেনােঠক'।

েকনাকাটা  করার  িবেশষ  iেচ্ছ  িছলনা,  ঘুের  ঘুের  শুধু  uiনেডা-শিপং  কের,  আর  হেরকিকিসেমর  িজিনসপt েদখেত
েদখেতi েপেট  িখেদ  চাগাড়  িদেয়  uঠল।  িখেদর  আর  েদাষ  কী,  সকােল  শয্নbuন  েদখেত  িগেয়  pায়  মাiলখােনক
হাটঁাহাঁিট করেত হেয়েছ, আর eখন ei nাসমারেকেটর eমাথা েথেক oমাথা eকবার আপ-ডাuন করেলi di মাiল
হাটঁা হেয় যায়। বাজাের খাoয়ার জায়গার aভাব েনi, তার মেধয্ েথেকi eকটা মধয্pাচয্ীয় েরেsারাঁ েবেছ েনoয়া হেলা।
eসব জায়গায় আিমষ আহাযর্ বলেত pধানত িবফ আর পকর্, েস আমার চলেবনা। aতeব তার বাবার িনরািমষ আহােযর্র
জn েমেয় েবেছ িদল 'বাবাগাnস' আর িপটা েbড। আরিব ভাষায় 'বাবা' আর বাংলােত বাবা eকi বয্াপার, যিদo গাnেসর
সেঙ্গ গেণেশর েকানo সmকর্ েনi। আজ aেনকিদন বােদ ei েলখাটা িলখেত িগেয় েদখলাম, 'বাবাগাnস' কথাটার an
eকটা মােন হল 'িদ sেয়লড ol ডয্ািড'!

িজিনসটা আসেল িমিহ কের বাটা েবgনেপাড়া, সেঙ্গ থােক িতল েথেক ৈতির 'তািহিন', aিলভ aেয়ল, েলবুর রস আর
মসলা। নীল বডর্ার েদoয়া কানাuঁচু সাদা কলাi-করা বািট চেড় 'বাবাগাnস' eেলন, িপটা েbড িদেয় েখেত দাrণ লাগল।
ei রকম কলাi-করা থালা, বািট আর মগ েছাটেবলায় বািড়েত বয্বহার করা হেত েদেখিছ, eখন েবাধহয় হসিপটাল ছাড়া
an েকাথাo আর কলাi করা িজিনস বয্বহার করা হয়না। িভেয়নার খানদািন কিফ-হাuসgেলার eকটাo েদখা হয়িন,
আজ  তাi eক কাপ  কিফo েনoয়া হল  'বাবাগাnস'-eর  সেঙ্গ। eখােন  কিফর  সেঙ্গ েছাট eকটা  gােস  জল  েদoয়ার
েরoয়াজ আেছ, জল িদেয় িজভটা পির ার কের তেবi কিফর কােপ চুমুক িদেত হয়, যােত কিফর sাদটা পুেরামাtায়
পাoয়া যায়। ei বাজার েদখা আর খাoয়া-দাoয়ার পালা েশষ হoয়ার সােথসােথi িভেয়না মেণর পালাo সাঙ্গ হল।
ভাবগmীর আিভজােতয্ ভরপরু িভেয়নােক েছেড় eবার sুটগােটর্ েমেয়-জামাiেয়র েডরায় pতয্াবতর্ন।



~ িভেয়নার আরo ছিব ~

আi.আi.িট. খড়গপুেরর pাkনী কণাদ েচৗধুরীর পড়ােশানা eেরানিটকয্াল iিঞ্জিনয়ািরং
িনেয়।  পরবতর্ী  সমেয়  কমর্জীবন  েকেটেছ  ভারেতর  eকিট  রাTায়t  িবমান  সংsায়।
aবসরজীবন কাটেছ েবহালা বািজেয়,নানান ধরেণর গানবাজনা শুেন,বi পেড়,েফসবুেক
টুকটাক িলেখ eবং sেযাগ েপেল eকটআুধটু েবিড়েয়। মণ সংkাn েলখােলিখর জগেত
pথম পদেkপ 'আমােদর ছুিট'র আিঙনােতi।
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ভাবেক ল ন কেরন না এইটা দেখআরও ভােলা লাগেলা।



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

 

ভাঙা মিnেরর েদশ কােmািডয়া

মলয় সরকার

~ পূবর্pকািশেতর পর ~

চললাম বােয়ান মিnর েদখেত। সবুজ গােছর ঘন জঙ্গেলর মেধয্ িদেয় িপচঢালা pায় ফাঁকা রাsা িদেয় টুকটুক চেলেছ।
eিদেক েবাধহয় টুয্িরs ছাড়া েকu আেস না। আর eসময়টা খুব েবিশ টুয্িরেsর িভড়o হয় না। কােজi রাsায় d-eকটা
টুয্িরেsর টুকটুক ছাড়া আর িকছু েচােখ পড়ল না। আসল আংেকার েথাম-eর েচৗহিdর মেধয্ দিkণdার িদেয় ঢুকলাম।
মিnরনগের  eরকম  কেয়কিট  dার  আেছ।  pাচীনকােলর  ৈতির  ভারী  ভারী  পাথেরর।  আর  সবর্t হয়  হািতর  বা  oi
সমুdমnেনর মূিতর্। eেস েপৗঁছালাম বােয়ান মিnের।

বােয়ান মিnরিট eেকবাের েসন্Tাল আংেকার েথােম। eিটo েবশ বড়। eখন কােmািডয়া দশর্েনর aসময় হoয়ায় আমরা
েসৗভাগয্বান, েকাথাo িভড় েপেত হয়িন। ei মিnরিট আসেল aেনক মিnেরর সমাহার। eকi চtের েবশ কতgিল
মিnর আেছ। eিট িকnt িব রু নয়, িশেবর মিnর। aথর্াৎ িdতীয় সূযর্বমর্েণর আেগ eখােনর রাজারা ৈশব িছেলন। মিnের
eকিট বড় চূড়া, angিল েসিটেক িঘের। সব চূড়ােতi িবশাল িশেবর মুখ, চারিদেক চারিট eবং মাথায় eকিট েগাল চk।
িশেবর  মুখgিল,  েযখােন যত  মুখ  আেছ  (পের  anাn  মিnেরo েদেখিছ,  eেকবাের  eকiরকম  মুখ) িsতহাস,  িsg
েসৗময্ভােবর িনমীিলত নয়েনর মূিতর্।



মূিতর্gিল, েদেখi েবাঝা যায়, বড় বড় পাথেরর খN জুেড় করা। aত ভারী ভারী পাথর টুকেরা টুকেরা aবsায় জুেড় কী
কের aত oপের েতালা হেয়িছল, নািক oপের তুেল েজাড়া হেয়িছল তা ভাবেল আ যর্ হেত হয়। আজo তা eত ঝড়ঝঞ্ঝা
সেয়o দািঁড়েয় আেছ! তেব িঠকমত যt না হoয়ার ফেল eবং েবাধহয় েবেলপাথেরর কারেণ মিnরগাt সবুজ মেস ভিতর্,
যা মিnেরর  kয়েক  drততর  করেছ।  pধান  দরজা েপেরােলi eকিট  uপিব  বুেdর মূিতর্  আেছ,যা  সmবত পিরবিতর্ত
িশবমূিতর্। েদoয়ােলর েখাদাi কাজgিল েদখার মত। eকিট কাজ েদেখ মেন হল নটরােজর মূিতর্, েসi eকi মুdা, eকi
ঢং।  eখা্েন  আমরা  পির ার  eকিট  িশবিলঙ্গ  েদেখিছ,  েযািনপেটর  uপের।  eছাড়া  aেনক  uৎপািটত  িশবিলেঙ্গর  গতর্
েদেখিছ।

চূড়ার oi বড় বড় মুখgেলা িশেবর িকনা e িনেয় aবশয্ মতেভদ আেছ। েকu বেলন ogেলা রাজা িdতীয় সূযর্বমর্েণর,
েকu বেলন েবািধসেttর। eখােনo েসi eকi বয্াপার, aথর্াৎ েবশ uচুঁ pয্াটফেমর্র oপের মিnর eবং েসi খাড়াi uঁচু
িসঁিড়। ফেল eখােনo আলাদা কােঠর িসঁিড়র বয্বsা করেত হেয়েছ। তেব eখােন েয সমs মিnর রেয়েছ েসgেলা মেন হল
িঠক েগাছােনা নয়। মিnের েঢাকার মুেখi িসংেহর মূিতর্ িহndtেকi pকাশ কের। কী কের আজেকর িবjােনর সাহাযয্
ছাড়া েসকােলর মাnেষরা ei সমs কাজ কেরিছেলন েক জােন! aথচ আজেকর িবjােনর eত unিত সেto টাiটািনকo
েডােব আর বড় বড় েসতুo ভােঙ। তাহেল কী আমরা সিতয্ িবjােন eিগেয়িছ না িপিছেয়িছ েসi p i মাথায় ঘুরেত
থােক।



আংেকার েথাম শহের বা তার আেশপােশ aজs মিnর - সব েদখা েবাধ হয় কােরার পেki সmব নয়। েদখেত েদখেত
eকেঘেয়িম eেস যাoয়াo িবিচt নয়। আমােদর gােমর পুরেনা িশব মিnেরর মত পিরতয্k, ছড়ােনািছটােনা জঙ্গেল ঢাকা
েছাটখােটা  মিnরo aেনক  আেছ।  কােজi pধান  pধান  মিnরgেলা  েদখারi পিরকlনা  িনলাম।  শাnিশ  জায়গায়
পির ার িপচঢালা রাsায় টুকটকু েচেপ ঘন সবুেজর মাঝ িদেয় al েরােদ িপঠ িদেয় হাoয়া েখেত েখেত েযেত ভােলাi
লাগিছল।
রাsার ধাের নানা জায়গায় গােছর সেঙ্গ বাঁধা বা েলাহার sয্ােন্ড েঝালােনা দিড়র লmা েদালনায় েকu েকu শুেয় বেস
আেছ। eরা যাযাবর নািক েদালনাgেলা িবিkর জn eেনেছ িঠক বুঝলাম না। টুকটকুoয়ালা েছেলিটর eমিনেত বয্বহার
ভাল িকnt eতটাi কম কথা বেল eবং iংেরিজ কম েবােঝ েয তার কাছ েথেক েয িবেশষ িকছু েজেন েনব তা আর সmব
হেচ্ছ না। েবশ কেয়কবার ভাব জমােত েচ া করলাম িকnt তা মােঠ মারা েগল।
বােয়ান মিnরেক িপছেন েফেল eিগেয় েগলাম। েযেত েযেত েদখলাম 'িবজয় দরজা' বা িভকিT েগট। খেমর রাজ েকােনা
যুd জয় কের ei dার ৈতির কেরিছেলন। ৈদঘর্য্ o pেs ৩ িকিম কের বগর্াকার আংেকার েথাম শহের pেবেশর েমাট পাঁচিট
pধান দরজা আেছ। বােয়ান মিnরেক িঠক মাঝখােন েরেখ পূবর্, পি ম, utর, দিkণ চারিদেক চারিট ছাড়াo পূবর্ িদেক
আেছ আেরা eকিট। েসিট ei িবজয় দরজা। pেতয্কিট দরজাi মিnেরর ঢংেয় িনিমর্ত। িবশাল eকিট িশেবর (মতাnের
বুেdর) মুখসহ েবশ কেয়কিট হািতর মাথা আর পdফুল eবং কেয়কিট চূড়াসহ িবরাটাকার পাথেরর েগটgিল pাচীনেtর
ছাপ িনেয় আজo sমিহমায় বতর্মান ।
েপৗঁছলাম আংেকার েথােমর িঠক বাiের টা েকo মিnের। মিnের েঢাকার মুেখi ঘাবেড় েগলাম, pেবশdােরর মাথায় েয
পাথর তােতi eকটা েঠকা েদoয়া আেছ। ভয় লাগিছল, েভেঙ পড়েব না েতা! েগাটা েগটটাi েলাহার েঠকা িদেয় রাখা
আেছ। মেন হেচ্ছ েয েকােনা মুহূেতর্ সব hড়মিুড়েয় পেড় যােব। যাi েহাক েঢাকা েতা েগল। eখােনo েসi েগেটর মাথায়
eকi িsতহাs pকাN মুখ।



ঢুকেত পারেব না। সােপর মাথাoয়ালা েরিলং িদেয় েঘরা বাধঁােনা পির ার রাsা িদেয় eেগােনা েগল। সব মিnরi েবশ
পু্রেনা তেব পথঘাট-েমেঝ eেকবাের পিরচ্ছn। িবশাল িবশাল গাছ আে পৃে  েবঁেধ েফেলেছ মিnরটােক। েবিশ িভতের
েঢাকা েগল না। সরকাির েনািটসo রেয়েছ ঢুকেত মানা কের। মিnেরর পাথেরর েদoয়ালgেলা pচুর apরী িনেয় eমন
aবsায় আেছ েয, েয েকানo মুহূেতর্ পেড় েযেত পাের। মিnরগােt গিজেয় oঠা গাছgিল eতi বড় হেয় েগেছ েয তােদর
হাত েথেক মিnরেক udােরর িবেশষ েচ াo করা হয় িন। েবাধহয় েসটা আর সmবo নয়। আমার েতা মেন হল পঞ্চাশ-
ষাট বছর বােদ সmূণর্i ধূিলসাৎ হেয় যােব। মনটা adুত রকেমর খারাপ হেয় েগল।

িবশালাকায় ei sাপতয্ eকিট aসমাp িশেবর মিnর। eিট রাজা পঞ্চম জয়বমর্ণ-eর রাজকীয় মিnর িছল। মিnেরর
কাজ aসমাp েরেখ েদoয়ার সিঠক কারণ জানা যায় না। তেব eিট বhিদন নানা সংsিৃতর পীঠsান িছল । eর চারধাের
কিরডরgিল েদখার মেতা। যিদ সmূণর্ হত তেব eিট আংেকার েথােমর eকিট aপrপ aলংকার হত। eরo মাথায় েমr
পবর্েতর anকরেণ পাঁচিট চূড়া আেছ।

েবিরেয় আবার টুকটুেকর সoয়াির হলাম। েস আমােদর িনেয় ছটুল পেরর মিnর েদখােত। েসিটর নাম টা pম। েবিশ দূের
নয়, কােছi।

টা pম মিnরিট ১৯৯২েত iuেনেsার েহিরেটজ তািলকাভkু েপেয়েছ। েঢাকার মুেখi েদিখ বড় েবাডর্ লাগােনা আেছ েয
ভারেতর আিকর্oেলািজকয্াল েসাসাiিট o কােmািডয়া সরকােরর েযৗথ pেচ ায় eখােন সংsােরর কাজ চলেছ। eিট সpম
জয়বমর্ন dাদশ o tেয়াদশ শতাbীেত ৈতির কেরিছেলন মহাযান বুd মিnর o িবশব্িবদয্ালয় িহসােব। মিnরিটর িবেশষt
ei েয  মূল  aংশিট  বৃেkর  করালgােস  eবং  েসিট  েসiভােবi দশর্নীয়  হেয়  আেছ।  দশর্নাথর্ীরা  মিnরিটেক  eiরকম
বkৃপিরেবি ত বা িশকড়পিরেবি তrেপ েদখার জni আেসন। হাঙর বা kিমর েকােনা িpয়জনেক আkমণ কেরেছ eবং

i ি া ণ শয্ ি খ ি া আ া া খ ণা া



েগেল eখন েযটkু েদখা যােচ্ছ তাo ধব্ংস হেয় যােব। udারকারীর দল মিnরেক গােছর আgাসন েথেক মুk করার
েচ াo কেরনিন। গাছgিল িঠক বট বা aশব্t নয়, তেব oi জাতীয়, গােছর গােয় নাম েলখা েদখলাম 'ছmক'। িবশাল
aজগর সােপর মত িশকেড়র েচহারা সিতয্i িবsয় জাগায়। মেন হল সভয্তার agগিতর পাশাপািশ বনরািজেক িনমরূ্ল
কের মাnষ বসিত sাপন কেরেছ। আবার sেযাগ েপেলi েয pকৃিত মানবসভয্তােক ধূেলায় িমিশেয় িদেয় আপন aিstেক
েয পূবর্াবsায় িফিরেয় আনেব eটাi তার pমাণ। েবাধহয় ei aবsােক pতয্k করার জni anাn মিnেরর তুলনায়
েবিশ িভড় eখােন। চতিুদর্েক ছিড়েয়িছিটেয় আেছ pচুর পাথেরর stপ, যা eককােল মিnেরর েশাভাবধর্ন কেরিছল।

যতদূর জানা যায় মিnরিট রাজা জয়বধর্েনর মােক uৎসগর্ করা হেয়িছল। eককােল আিশহাজার মাnেষর আ য়sল িছল
ei মিnর। pচুর কিরেডার বা বারাnা আেছ, েযgিল eখন pায় dেভর্দয্ eবং apেবশয্। নানা িবেদিশ িসেনমার শুিটংo
হেয়েছ  eখােন।  চতুিদর্েক  গােছর  পাতায় ঢাকা  ei িবশাল  মিnের  েযন  eক  dঃেখর  সবুজ  ছায়া  eকটা  িভেজ িভেজ
arমাখা আবহাoয়ার সৃি  কেরেছ। েঝাপঝােড়র জঙ্গলটুk সিরেয় মিnরিটেক দশর্নীয় কের রাখা হেয়েছ। eখানকার বড়
গাছgিলেক আর সরােনা সmবo নয়। মিnেরর eক-eক টেনরo েবিশ oজেনর পাথেরর eকিটo যিদ পেড় যায়, েয
েকােনা মুহূেতর্ eক মারাtক কাN ঘেট যােব।

মিnেরর aদূেরi eক িদিঘ, পাথর িদেয় বাঁধােনা sােনর ঘাট। রাজকীয় sােনর ei িদিঘর নাম া াং। pায় ৭০০ িম
লmা আর ৩৫০ িম চoড়া িবরাট িদিঘিটর মােঝ eকিট dীপ। eিট দশম শতাbীেত িনিমর্ত হেয়িছল। সূেযর্াদয় o সূযর্ােsর
সময় েবশ snর দৃেশয্র সৃি  হয়। eখােন eেস মন িকছুটা তৃp হল। মিnর েদখেত েদখেত খািনক kাn হেয় পড়িছলাম।
িবেশষ িকছু d বয্ না থাকেলo বসলাম িদিঘর কাকচk ুশাn জেলর িদেক তািকেয় েসi যুগটােক মেন কের িনেজেক eকটু
চাঙ্গা কের িনেত। বাঁধােনা পােড় বেস মানসচেk েদখিছলাম রাজা-রািনেদর জলেকিলর দৃশয্ আর মােঝ মােঝi হািরেয়
েফলিছলাম িনেজেক। eর কােছi পাoয়া েগেছ েবশ িকছু পারেলৗিকক িkয়ার কলস o তােদর aবিশ াংশ eবং eকিট
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uলেটািদেকi আেছ বােn কেদi। েদৗড়লাম েসখােন। পাহারাদার বড় কড়া। বলল, সােড় পাচঁটা েবেজ েগেছ, আজেক
আর েঢাকা যােব না। সিতয্ কখন েয সময় চেল েগেছ বুঝেতi পািরিন। তবু তার হােত ধের বললাম, eখনo েতা বn হেত
দশ  পেনর  িমিনট  বাকী,  eকটু  িগেয়i চেল  আসব।  কী  েযন  ভাবল।  বুঝলাম  ঈশব্র  সহায়।  বরফ  গলল।  বলল,  যান
তাড়াতািড় িফের আসেবন।

েদৗড়লাম। eখােনo মিnেরর েঢাকার মুেখ েসi িবশাল মুখসহ দরজা। েবশ িকছুটা গােছ ঢাকা েমারােমর রাsায় যাoয়ার
পর eকiরকম িবশাল পুরােনা ধব্ংসpায় মিnর। তেব eকটা িজিনস বারংবার লkয্ণীয়, েযখােন ভাঙ্গােচারা যাi থাক
মিnেরর সবিকছু eেকবাের পিরচ্ছn। েকাথাo eতটkু আবজর্না েনi যা েদেখ গা িঘন িঘন করেব। eত পুেরােনা সব
sাপতয্ ভgpায় হেয় িগেয়o সারা িবেশব্র পযর্টকেক আকষর্ণ করেছ েবাধহয় eiজni। আর আমােদর েদেশ aজs d বয্
থাকা সেtto মণিপপাsেদর বড় aংশi েসেদেশ আেসন না।



বােয়ান মিnেরর ঢেঙ dাদশ শতাbীেত িনিমর্ত বােn কেদi eকিট েবৗd মিnর। সmবতঃ েবৗd সnয্াসীেদর আবাস িছল
eিট। েবশ িকছু পাথেরর িসংহ আজo ei sাপতয্ পাহারা িদেয় চেলেছ। িনmমােনর পাথর িদেয় ৈতির বেল drত ন  হেয়
আসেছ। তেব eিট aেপkাকৃত েছাট eবং বতর্মােন সংরkেণর কাজo চলেছ।
েসi খালিটর পেথ িফরলাম যার oপর িদেয় eকসময় ei মিnরgিল িনমর্ােণর পাথর বেয় আনা হেয়িছল। খােলর ধার
বরাবর গাছ বা বসার জায়গা আেছ aেনক জায়গােতi। পারাপােরর েছাট েছাট িbজgিলo েবশ sদৃশয্। শহেরর eমাথা
েথেক oমাথা পযর্n চেল েগেছ ei খাল।
েহােটেল িফরলাম। টুকটকুoয়ালা েছেলিট িবদায় িনেয় জানােলা আবার কাল আসেব।

িব াম িনলাম খািনকkণ। গতকাল kেলন েরেsারাঁ েথেক েফরার সময় েদেখ eেসিছলাম পােশi eকটা রাsা আেছ েযটা
রাতেক pায় িদন কের েফেলেছ। তার নাম পাব িsTট। েসখােন িঝং ঝয্াং িবেদিশ গান, নাচ আর পানীেয়র hেlাড়। pচুর
েঠলাগািড়েত  িবিভn  ধরেণর  আiসিkেমর  সmার,  ঠাNা  পানীয়।  খানািপনার  সেঙ্গ  রংেবরেঙর  আেলাকসjায়  েগাটা
রাsাটাi েযন লাsময়ী হেয় uেঠেছ। িনuiয়কর্-eর টাiম েsায়ােরর কথা খুব মেন পড়িছল। সারািদন আংেকারভােটর
েঘারাঘুিরর ািnর পর eকটু মেনর kািn ঝরােত পােবর, েরেsারারঁ কােmািডয়ার snরীরাo ভীষণ তৎপর। েsশাল খেমর
িডেসর সেঙ্গ েবশ সsা ঠাNা িবয়ার আর ককেটেল মনটােক িভিজেয় eকটু েনেচ িনেয় িনেজেক eকটু আনn েদoয়াi
যায়। ঢুকলাম eকটা  নামী  েরেsারাঁ,  েপপার  টাiগার  iটাির-েত। eখানকার  সাজসjা আর  Tািডশনাল  খেমর  খাবাের
মেনািনেবশ করলাম। েবশ ভাল লাগল েরেsারাঁিট, খাবােরর দামo িবশাল িকছু নয়। snরীরা খাবার িদেয় েগল িকছুkেণর
মেধয্i। eখােন নাচ-গােনর বয্বsা েনi্ তেব খেমর খাবােরর জn েদাকানিট িবখয্াত। শুকেনা মাছ, শুকেরর মাংস, nডল
খুব পছেnর eখােনর েলাকজেনর। ভাতo খায় তেব চালটা eকটু আলাদা। মাছ eবং নারেকল dেধ ৈতির আেমাক আর
শুকেরর মাংসভাজা েলাক লাক eেদর িবেশষ খাবার। নাম বান েচাক বা খেমর nডল eক িবেশষ কােmািডয়ান nডল
(eটার ৈতিরর পdিত পের েদেখিছলাম), েখেত চমৎকার। nডল sপo েবশ ভােলা। শুধু ei েদাকান নয়, েগাটা পাব
িsTটটাi েবশ পিরচ্ছn। ৈনশিবেনাদন েশষ হেব েভার চারেটয়। পােশi আেছ নাiট মােকর্ট। আমরা আর েসখােন যাiিন।
তার বদেল েহােটল েথেক েবিরেয় eকটা কাটর্ েথেক েখলাম ােয়ড আiসিkম। নাম শুেন pথেম চমেক uেঠিছলাম।
আiসিkম আবার ােয়ড হয় কী কের? েদেখ েবশ লাগল – তাoয়ার মত eকটা পােtর uপের dধ আর ফেলর kিচ িদেয়
িনপুণ eবং দk হােত সেঙ্গ সেঙ্গ ৈতির হেচ্ছ ei আiসিkম। েবশ লাগল েখেত। কেয়কিট েদাকােন কােচর েবশ বড়
গামলায় েছাট েছাট মাছ েঘারাঘুির করেছ। আর েসi পােtর জেল পা ডুিবেয় বেস আেছ েদিশ-িবেদিশ snরীরা। সকেলর
মুেখ eক গা িশরিশরািন আনেnর sড়sিড়র aিভবয্িk। কী বয্াপার, কােছ িগেয় েদিখ, জেল েডাবােনা পােয়র েচেটার
চারপােশ মােছরা েঠাকর িদেচ্ছ। ei মাছgেলা নািক চমর্ভুক। পােয়র েথেক মরা চামড়া ঠুকের েখেয় েনয় eবং তার ফেল
পা নািক মসৃণ eবং snর হেব। ei বয্বsা কেয়ক বছর আেগ তুরেs েদেখিছলাম। ভারেতo হয়েতা আেছ, তেব আিম
েকাথাo েদিখিন। rপচচর্ার কতরকেমরi কায়দা – েদেখ আ যর্ হi।

eত রােতo pচুর টুকটুক দাঁিড়েয় আেছ। তেব সoয়ািরর তুলনায় গািড়র সংখয্া aেনক েবিশ বেলi েবাধ হল, েযমনিট
আজকাল আমােদর eখােনo pচুর i-িরkা হেয় েগেছ।
পরিদন সকােল sান েসের আবার িঠক সােড় আটটায় নীেচ েনেম েদিখ েহােটেলর সামেন হািজর আমােদর গতকােলর
সারিথ।  তােক eকটু  aেপkা  করেত  বেল  তাড়াতািড়  pাতঃরাশ  সাির।  েভেবিছলাম  sানীয় িকছু  খাব  - িকnt েহােটেল
গতাnগিতক কিন্টেনন্টাল েbকফাs ছাড়া আর িকছু রােখ না। ogেলা েখেয় েখেয় মুেখ arিচ ধের েগেছ। aগতয্া কী আর
করা। বািড় েথেক যাoয়ার সময় েবশ কেয়কটা মশলা েদoয়া পুরভরা পেরাটা িনেয় িগেয়িছলাম। গতকালo তাi িদেয়
dপুেরর  খাoয়া  েসেরিছলাম।  যা  আেছ  আজo হেয়  যােব  ।  aতeব  o বয্াপাের  িনি n।  েখেয়েদেয়  সoয়ার  হলাম
টুকটেুকর। গািড় ছুটল েসi আেগর রাsােতi েলাকালয় ছািড়েয়, খাল েপিরেয়, বাজার ছািড়েয়। মেন হল েযন ছুেটেছ
মনপবেনর নাo। সবুেজর বnার মেধয্ িদেয় েভেস চেলিছ আেধা েরাদ আেধা ছায়ােঘরা ফাঁকা রাsায়, d-eকিট টুকটুক
ছাড়া আর িকছু চলাচল করেছ না। পােশ পেড় রiল িবশাল েদহ আর suচ্চ চূড়া িনেয় আংেকারভাট। আমােদর যািচ্ছ
আংেকার েথােমর েছাট বৃt ছািড়েয় বড় বৃেtর িদেক। সাuথ েগট ছািড়েয় বােয়ান মিnর পােশ েরেখ utরdার িদেয়
েবিরেয়  েপৗঁছলাম  িpয়া  খান-e।  নািমেয়  িদেয়  চালক  বলেলন,  আপনারা  ei েগট  িদেয়  ঢুেক  oপােশর  েগট  িদেয়
েবেরােবন। আিম oখােন থাকব।



pেবশdাের কালেকর েসi িটিকট েদিখেয় eেগােনা েগল। েগট েথেক মূল মিnর েবশ িকছটুা দূের। গােছঢাকা রাsার পােশ
কেয়কজন  pিতবnী  মাnষ  eক  adুত  বাজনার  sর  তুেলেছ  িকছু  েরাজগােরর  আশায়।  d-eকজন  হsিশেlর  পশরা
সািজেয় বেসেছ। তেব দাম আর িজিনেসর মােন েপাষােলা না। eিগেয় চললাম মিnেরর িদেক। মিnেরর েঢাকা eবং
েবেরােনার মুেখ েসi েদব-asেরর বাsকীেক ধের টানাটািনর মূিতর্ – িকnt ধমর্ীয় লড়াiেত সবাi কবn। aথর্াৎ মাnেষর
লড়াiেয়র ফেল েদব-দানব eক হেয় েগেছ! মিnেরর দরজার dপােশ di dারপাল মুNহীন aবsােতo তােদর কতর্েবয্
aিবচল েথেক দািঁড়েয় রেয়েছ। চttের anাn মিnেরর মতi aেনকgেলা েছাট েছাট মিnর, বারাnা, েদoয়াল জুেড়
নানা মূিতর্, েকাথাo kতিবkত, েকাথাoবা aিবকৃত। েবৗd eবং ৈশেবর িমলনেkt েদখলাম eখােন, েযটা আেগ িঠক
েকাথাo eiভােব েদিখিন।

েবশ িকছু েযািনপট েদখলাম, িশবিলঙ্গ তুেল েনoয়া হেয়েছ। eকিট akত িশবিলঙ্গo েদখা েগল। আবার eক জায়গায়
eকিট েবৗd stপo েদখলাম, oপরটা েখালা রাখা হেয়েছ যােত আেলা আসেত পাের। আেলা-আঁধািরর জাdেত রহsময়
পিরেবেশর সৃি  হেয়েছ। রহs িচtনােটয্র িসেনমার শুয্িটং করার জn আদশর্ জায়গা।



শুনলাম  সংsােরর  কাজ  িকছুটা  করার  পর  পিরতয্k হেয়েছ। েসi eকi দৃশয্  – চতিুদর্েক ভাঙােচারা  ছড়ােনািছটােনা
িবপুলাকৃিত পাথেরর stপ - pিতটার গােয়i বেয় আনার সমেয়র d-িতনিট ফুেটা রেয়েছ। eকটা জায়গায় েবশ eকটা uচুঁ
pয্াটফেমর্র oপর িdতল eকটা গয্ালাির বা oi ধরেণর েকান হেলর কাঠােমা পেড় রেয়েছ।
জানা েগল eিটরo িনমর্াণ dাদশ শতাbীেত। eকেশা চিlশ eকর জায়গা জুেড় গেড় oঠা মিnর eলাকায় বাহাtরিট নাগ
হােত  ধরা  গrেড়র  মূিতর্  পাoয়া  যায়।  সpম  জয়বমর্ণ  তাঁর  বাবার  sৃিতেত  ei  মিnর  ৈতির  কেরন।  eখােন  pায়
হাজারখােনক নতর্ক-নতর্কী, eক হাজার িশkক o eক লk মাnষ থাকেতন। eকাধাের নগর, মিnর o িবশব্িবদয্ালেয়র
কাজ করত eিট। eখােন িব ু, িশব, bhা eমনকী ীকৃে র িগিরেগাবধর্ন ধারেণর ভাsযর্o পাoয়া যায়। িভতের pেবশ
করেল মিnর ধব্ংেসর কােজ  িশমুল গােছর কী  aিমত  িবkম  তাo েদখা  যায়। eককােল  েযসব aঞ্চল গমগম  করত
মাnেষর কােজর িভেড় আজ হা হা করা শnূতা বুেক িনেয় পুরােনা েগৗরেবর sৃিতেক আঁকেড় েবঁেচ আেছ আর মৃতুয্র িদন
gনেছ।

েবিরেয় eলাম মিnেরর aপরিদক িদেয়। পাথের বাধঁােনা দীঘর্ চtর েপিরেয় তেব েবেরােনার রাsা। েবেরােনার আেগ
েদেখ িনলাম িবশাল মহীrেহর, aজগেরর মত, মিnরেক জিড়েয় ধের মরণপণ লড়াi। কী পিরমাণ দk iিঞ্জিনয়ািরং,
িশl, েসৗnযর্েবাধ, পির ম o aেথর্র সিmিলত rপ ei মিnর – ভাবেল আ যর্ হেত হয়। বাiের eেস বসলাম েছাT
েদাকােন। ডাব িবিk করেছ। িনলাম eক ডলার কের িতনেট ডাব। তেব eকসেঙ্গ েনoয়ার জn িনল আড়াi ডলার।
eখােনo েযমন জল, েতমন শাসঁ - েখেয় েপট eেকবাের পুেরা ভিতর্ হেয় েগল।
িকছু েলাক নানারকেমর হsিশেlর িনদশর্ন িবিk করেছ, তেব সবাi েবশ গরীব ে ণীর। iচ্ছা থাকেলo েনoয়ার মত িকছু
েপলাম না। iিতমেধয্ েচাখ েগল uেlািদেক eক আিদগnিবsারী জলাশেয়র িদেক। েদেখ খুব গভীর মেন হল না। মেন
হল eকটা নীচু জায়গার জমা জল। পােড় িকছু েছাট েছাট শালিত ধরেণর েনৗকা রেয়েছ। বুঝলাম eটা alিদেনর নয়।
জেলর মােঝ মােঝ aেনক বড় বড় গাছo রেয়েছ - িকছু মরা, শুকেনা ডালপালা েমেল uদবাh হেয় নৃতয্ভিঙ্গমায় আর িকছু
েবশ জীবni। ei জলাশেয়র নাম িpয়া খােনর বারায় বা জায়তাটাকা বারায়। eটা আসেল eকটা কিtম জলাশয়।



o ৯০০ িমটার চoড়া। নীল আকােশর নীেচ ei কৃিtম জলাধারিট বষর্ায় েবশ জেল ভের oেঠ আবার কখেনা কখেনা pায়
শু  হেয় পেড়। তেব eর েসৗnেযর্ মুg না হেয় পারলাম না ।
জলাশেয়র  মােঝ  eকিট কৃিtম dীেপ  আেছ আর eকিট েছাট  মিnর  –িনক িপন। eিটo dাদশ শতাbীেত  রাজা সpম
জয়বমর্ন ৈতির করান। pথেম বুdেক uৎসগর্ কের eিট িনিমর্ত হয় eবং পের তা েবািধসtt েলােকশব্রেক uৎসগর্ করা হয়।
িpয়া খান েথেক েবিরেয় জলাশেয়র ধার ধের িকছুটা eেগােতi eেস েপৗঁছালাম eকিট লmা সr, পােয় হাটঁার কােঠর
িbেজর কােছ। িbজিট জয়তাটাকা বারােয়র oপর িদেয় েসাজা dীপিটেত েপৗঁেছেছ। নীচ িদেয় aগভীর জল বেয় যােচ্ছ।
পাশাপািশ dজন েযেত পারেব না eমনi সr িbজ। িনক িপন মিnরিট েছাট eবং eকিট েছাট পুkেরর মেধয্ রেয়েছ।
কােছ যাoয়া েগল না, পুkেরর পাড় েথেকi েদখেত হল। মিnেরর চারিদেকi দরজা তেব বতর্মােন eকিট দরজাi েখালা
মেন হল। eকিট পাথেরর oপর রেয়েছ মিnরিট aবিsত, eকিট বড় সাপ পাক িদেয় রেয়েছ পাথরিটেক। eছাড়া মিnের
aেনক িসংহ, েঘাড়া, হািত iতয্ািদর মূিতর্ েদখলাম। িশবিলঙ্গ আর েযািনপীেঠা রেয়েছ aেনকgিল। েবৗdধমর্ o িহndধমর্
eখােন েযন সব gিলেয় যােচ্ছ। েফরার সময় eক ভdমিহলার সেঙ্গ আলাপ হল। সেঙ্গ তাঁর sামীo িছেলন। বলেলন, oরঁা
পয্ািরস েথেক eেসেছন। আমরা ভারেতর, িবেশষ কের কলকাতার শুেন বলেলন oঁরাo eখন কলকাতা েথেক আসেছন।
oঁেদর েছেল েজাকায় ময্ােনজেমন্ট inিটিটuেট পেড়। তার সেঙ্গ েদখা করেত eেসিছেলন। শুেন ভাল লাগল েয sদূর
াn েথেক েকu কলকাতায় পড়েত eেসেছ।

েফরার পেথ িbেজর মুেখ েদিখ aেনক জামাকাপড় িবিk হেচ্ছ। েমেয় d-eকটা িনল eখানকার sৃিতিচh িহসােব।
eকটু eেগােতi েপলাম আর eক মিnর, টা েসাম। েঢাকার মুেখ েদিখ eকিট বাচ্চা েছেল মিnেরর ছিব eঁেক চেলেছ
আপনমেন। হয়ত ei আশায় েয eটা িবিk কের িকছু পােব। িভখাির েনi েকাথাo, েনi েকােনা গাiেডর uৎপাত।
সবটাi পিরচ্ছn শূn পিরতয্k - eককােলর গিরমামিNত বাধর্েকয্র ভাের জজর্িরত। েবেলপাথেরর মিnরিটর দরজায়
েযভােব েঠকা েদoয়া রেয়েছ pিত মুহেূতর্i পেড় যাবার ভয় লােগ। পূবর্ দরজােত eকটা িবশাল বkৃদানব েযভােব তার
করাল gােস সমs িশlেসৗnযর্ আtসাৎ কেরেছ তা রীিতমত ভেয়র uেdক কের। যিদo eটা তুলনামলূক ভােব েছাট,
তবু বােয়ােনর ঢেঙ রাজা বা েবািধসেttর মুখ মাথায় িনেয় দাঁিড়েয় থাকা সমs মিnরিট যেথ  snর। eখােনo udারকাযর্
পিরতয্k। eিটo dাদশ শতাbীর েশষভােগ রাজা সpম জয়বমর্ন ৈতির করান। sদীঘর্কাল জঙ্গেলর gােস পেড় থাকার পর
১৯৩০ সােল পুনrdার করা হয়।
eরপর েপৗঁছলাম is েমেবান aঞ্চল ছািড়েয় pায় া াং দীিঘর কাছাকািছ eকিট পাঁচ চূড়া বা পাঁচিট আলাদা pায়
ধব্ংসpাp eক চাতােলর oপর মিnর িনেয় িp rপ মিnের। েঢাকার মুেখi ধাkা েখলাম িসঁিড় েদেখ। সরকার বয্বsা
কেরেছন, তেব আমার মত মণিপপাsেদর কােছ েসo বড় কিঠন পরীkা। িসঁিড়gেলা eমনi েয েযেকােনা মুহেূতর্ পেড়
িগেয় িবেদেশ হাসপাতালবাসী হoয়ার পেk aিত pশs রাsা। মিnরিট pায় ধব্ংসpাp। তেব eখােন মেন হল না খুব সূk
কাজ িছল। uচুঁ েদoয়ােলর oপর হািত বা িসংহ eেকবাের জীবn। eখােনi েদখলাম পাথেরর সেঙ্গ পাতলা েপাড়া iেটর
বয্বহার।  পুেরা  মিnরটাi  iট  িদেয়  ৈতির।  িবশাল  চাতাল  বা  মিnেরর  iিঞ্জিনয়ািরং  নকশা  িনখুঁত।  ei  মিnরিট
aেপkাকৃত ভােব পুরাতন - দশম শতাbীেত িনিমর্ত হয় মিnর eবং eিট eকিট িহnd মিnর। তেব মেন করা হয় eিটo
পারেলৗিকক কােজi বয্বhত হত। চাতােল aবিsত েচৗবাচ্চািটo ei ধারণােকi সমথর্ন কের। eক সময় eখােন লkী,
uমা, িব ,ু িশব সবার মূিতর্ িছল। পি েমর িবদায়ী সূযর্ যখন রkাভ লাল আভার িসঁdর ছিড়েয় িদগেnর িসঁিথ লাল কের
তার েকােল আ য় িনেত যান, েসi লািলমা ছিড়েয় পেড় মিnেরর আপাদমsক। েস eক aপূবর্ দৃশয্। মিnরgেলা লাল
েবেল পাথের ৈতির হoয়ায় সূেযর্াদয় eবং সূযর্াs eখােন ছিব িশকারী আর েসৗnযর্রসিপপাsেদর কােছ dিট খুব মূলয্বান
সময়।
oপর েথেক েদখা যায় বhদূর aবিধ, িনি n মেন রাখাল ঘুের েবড়ােচ্ছ বা তার িচকণ কােলা ভঁiেসর দল আরােম ঘােস
মুখ ডুিবেয় রেয়েছ। তখন eকবারo মেন হয় না েয িবেদেশ আিছ। বরং আরo েবিশ কের িনেজর েসi শাn শয্ামল gাম
বাংলােক মেন পেড়।
টুকটকুoয়ালা বলল, বলনু eবার েকাথায় যােবন। বললাম, শুেনিছ েটানলা sাপ েবশ ভােলা, েদখার মত। েসখােন িক
আজ যাoয়া যােব? বলল, hা,ঁ তেব রাsা ২৫ মাiল, আমােক eর জn আরo দশ ডলার েবিশ িদেত হেব। বললাম,
চেলা।  ভাবলাম,  েটানলা  sাপ  েতা  eকটা  েলক,  তােত  জলিবহার  করার  aত  আgহ  েনi।  তেব  েলেকর  ধাের  িগেয়
aবsাটা েদেখ আসব।
গািড় ছুটল িসেয়ম িরেপর gােমর মেধয্ িদেয়। কমর্সূেt দীঘর্িদন িছলাম আসােম, ঘুেরিছ েসখানকার নানান gােম। আমার
মেন হল aেনকিদন পর েযন আবার আসােম eেসিছ। eেদর খাoয়াদাoয়া, ঢং, েবশবাস িবেশষ কের gােমর বািড় বা
তার আেশপােশর পিরেবশ সবটাi েযন আসােমর সেঙ্গ aেনক েমেল। বািড়gিলo মািট েথেক uঁচুেত কােঠর খুিঁটর oপর।
তলাটা ফাকঁা – েসটা বnা েথেক বাঁচেত কী বn জntর েথেক বাঁচেত তা জািননা। aেনেক েসi ফাকঁা aংেশ গয্ােরজ
কেরেছ বা েকান েছাট  েমিসন বিসেয়েছ আবার েকu ফাঁকাi েরেখেছ। বািড়র েমেয়রা িকছু গৃহসামgী  বা ফল  সবিজ
eiসব টুিকটািক িনেয় বািড়র সামেন েছাট েদাকান কেরেছ। সব িমিলেয় eকটুকেরা আসাম বেলi মেন হল।
pায় ঘNাখােনক eiভােব চলার পর Dাiভার বলল, আর যাoয়া যােব না। eখান েথেক িটিকট কাটেত হেব। oর কথার
মাথামুN ু বুঝেত পারলাম না। বললাম, েলকটা কi? আমরা েতা েলেকর ধাের যাব। আর তাছাড়া আমরা েতা েনৗকা সফর
করব না। তাহেল আলাদা িটিকেটর বয্াপার কীেসর? o যা েবাঝােত চাiল তােত িঠক বুঝেত পারলাম না ।
সামেনi রেয়েছ  eকিট  িটিকট  কাuNার।  তেব  আেশপােশ  েকান  েলক  বা  গািড়-েনৗেকা  িকছুi েদখলাম  না।  িটিকট
কাuন্টারিটo েদেখ dা হল না। সরকাির নয়, মেন হল sানীয় িকছু েছেল িমেল কেরেছ। বয্াপারটা পির ার কের বুঝেত
েগলাম কাuন্টাের। যা বুঝলাম তা হল, eর েবিশ oরা েযেত েদেব না যিদ না িটিকট কাটা হয়। িটিকট মাথািপছু পঁিচশ
ডলার। oেদর গািড় ছাড়া বাiেরর আর েকােনা গািড় eর েবিশ েযেত পারেব না। তখন dপুর গিড়েয় েগেছ, eরপর িগেয়
েনৗেকা মেণর সময়o থাকেব না। aত চড়া দাম িদেয় িটিকট িনেয় লাভ েনi েদেখ িফের আসিছ তখন কাuNােরর বাiের
দাঁড়ােনা eকিট েছেল বলল, আপনারা িতনজন আেছন, চলুন eকটু সsা কের কের েদব। আমরা তা-o যাiিন।
িফের eেস পড়ােশানা আর িজjাসাবাদ কের যা জানেত পারলাম তা হল, েটানলা sাপ ১২০ িকিম লmা, দিkণ-পূবর্
eিশয়ার সবর্বৃহৎ িমি  জেলর hদ যা েমকং নদীর সেঙ্গ যুk হেয়েছ। aেনকটা আমােদর কা ীেরর ডাল hেদর সেঙ্গ
তুলনীয়। eখােনo hেদ aেনক গাছপালা পািখ মাছ eবং বh েলােকর বাস আেছ। hেদর জেলর oপর িনভর্র কের জীিবকা
aজর্ন কের বh মাnষ। aেনেকi খুবi দিরd িকnt দািরdয্o েয িবিk হয়, েসটাo eকটা পণয্ তা eখােন eেল েদখা যায়।
aবশয্ ভারতীয়রাo কম যাi না। আমােদর েদেশ িভkাবৃিto eকটা eiধরেণর বয্বসা। বh েনতা, ধনীমাnষ ei বৃিtর
িপছেন আেছন। িকnt রাT বা শাসকরা eটা েজেনo িনঃশেb চুপ কের থােকন। eখানকার বয্াপারটা হল, eরা aেনক দাম
িদেয়, পঁিচশ ডলার মাথািপছু কের িটিকট েকেট eখান েথেক িনেয় যায় eবং িকছুদূর েনৗকায় িনেয় যাবার পর বাধয্ কের
আবার  an  আর  eকিট  েনৗকায়  েযেত,  যার  জn  আবার  টাকা  িদেত  হেব।  an  সবিকছু  েদখােনার  সেঙ্গ  pধানতঃ
মাnষgেলার দািরdয্টাi েদখায়। দািরdয্ কী কের eকটা েদেশর েদখােনার িজিনস হেত পাের তা আমার মাথায় েঢােক না।



কায়দা। eটা কী কের েদখার িজিনস হেত পাের আিম জািন না। মাnষ েপেটর তািগেদ িনেজর েদহ েবচেছ eেত েদেশর
গবর্ করার মত কী থাকেত পাের েক জােন!
যাiেহাক ei দািরdয্, েযটা eরা েদখায় তা সmবতঃ সাজােনা বা নকল। দশর্কেদর কাছ েথেক েযভােব ডলাের eর দাম
আদায় কের তােত eমনi p  জােগ। জেলর oপর gামgেলােক oরা বেল ভাসn gাম। তেব জল aেনক জায়গােতi
েনাংরা eবং খুিঁটর oপর বািড়gেলাo হত ী। oরা pকৃতaেথর্ িভkা চায়, েকu eকটা েপাষা সাপ বাচ্চার গলায় জিড়েয়,
েকu বা বাচ্চােদর খাতা-েপিnল িকেন েদoয়ার কথা বেল, বা িকছু িজিনস িকনেত হেব বেল। যাতায়ােতর জn েছাট েছাট
েনৗকা আেছ eবং েছেল-েমেয় সবাi েস েনৗকা চালােনায় পারদশর্ী। hেদ বh েনৗকা পযর্টকেদর েশাষণ করার জn ৈতির
হেয় আেছ। eখান েথেক নদীপেথo নমেপেন  যাoয়া যায়।  ছ ঘNা লােগ। ei েয েটানলাsােপ মণ,  eটােক যিদ
িঠকমত সরকাির pেচ ায়, পিরচ্ছnভােব গেড় েতালা যায় তেব eটা পযর্টকেদর কােছ আকষর্ণীয় হেয় uঠেত পাের।
কাল eকটু েবলায় যাব বাটাmাং।

~ kমশঃ ~

aবসরpাp বয্াংক আিধকািরক মলয় সরকার বতর্মােন আিথর্কভােব িপিছেয় পড়া মাnষেদর িশkা sাsয্
o পিরেবশ unয়েন িবেশষভােব যুk। eছাড়া পড়ােশানা o েলখািলিখ িনেয় বয্s থােকন। েনশা েদশ-
িবেদশ মণ eবং uদয্ানচচর্া।
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= 'আমােদর ছ ট' বাংলা আ জাল মণপ কায় আপনােক াগত জানাই = আপনার বড়ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

েবড়ােনার ভাল লাগার মুহূতর্gেলা সকেলর সেঙ্গ ভাগ কের িনেত iেচ্ছ কের, aথচ দীঘর্ মণকািহিন
েলখার  সময়  েনi? েবিড়েয়  eেস  আপনার  aিভjতাgেলা  েযমনভােব  গl কের  বেলন  কােছর
মাnষেদর - িঠক েতমিন কেরi েসi কথাgেলা েছাT কের িলেখ পািঠেয় িদন ছুিটর আDায়। েলখা
পাঠােনার  জn  েদখুন  eখােন।  েলখা  পাঠােত  েকানরকম  asিবধা  হেল  i-েমল  কrন  -
admin@amaderchhuti.com aথবা amaderchhuti@gmail.com -e।

 

 

শঙ্করপুের eকিদন

েসৗেমnd দরবার

~ শঙকরপুেরর আরo ছিব ~

কমর্বয্s  জীবন।  eকটু  িবরিত  হেল  মn  হয়  না।  েরাজকার  aিফেসর  িদনগত  পাপkয়,  বেসর  লাল  েচাখ,  সংসােরর
pাণাnকর বয্sতা িকংবা পড়িশর িপ. eন. িপ. িস। কী dিবর্ষহ জীবন। মন চায় eকটু ছুিট, eকটু িবরিত – d-িতন িদন!
পুেজােশেষ মােক ৈকলােসর পেথ িবদায় জািনেয় দীঘর্ আট মােসর ঘরবnী জীবন েথেক মুিk েপেত বয্াগ gিছেয় েবিরেয়
পড়লাম pকৃিতর েকােল। মন চাiিছল বনানীর সবুজ, আকােশর নীল আর utাল েঢu। েযখােন সমুd আমােক আিলঙ্গন
কের বলেব "eেসা েমার কােছ, eকাn িনভৃেত," সবুজ ঝাu হাত েনেড় বলেব "aবগাহন কেরা েমার rপ", িনমর্ল আকাশ
কােছ েডেক কiেব "ডানা েমেলা েখালা হাoয়ায়, েহ পিথক।"
পি মবঙ্গ  সরকােরর  েবনিফশ-eর  aিতিথিনবাস  িকনারা।  কলকাতা  েথেকi aনলাiেন  e.  িস.  ঘর  বুক  করা  িছল।
িছমছাম, আপাত জীবাণুমুk ঘের খািনক িব াম িনেয় gিট gিট পােয় েবেরালাম pকৃিতেক িনরীkণ করেত। সবেুজর মেধয্
িদেয় আঁকা বাঁকা রাsায় েযেত েযেত মন চেল েগল েছাTেবলার িদনgেলােত। রাsার dপােশ pজাপিত, মথ শরীর ছুঁেয়
aিভবাদন জানােচ্ছ। তােদর কত রং, কী বাহার! গােছর ডােল নাম না জানা পািখর kজন মনেক িনেয় যােচ্ছ কlেলােক।
eরi মেধয্ হঠাৎ পােয়র সামেন কাঠেবড়ািল eেস pণাম ঠুকল, বুকটা েভাের েগল গেবর্। দূের েভাঁ বািজেয় Tলােররা পািড়
িদেচ্ছ aতল সমুেd। aেnষণ েশষ হেল িফের আসেব rেপািল মােছর ডািল িনেয়। sানীয় েজেলেদর সারলয্ মন েকেড়
িনল। eবার সমুd aবগাহন। মেন হেলা কত যুগ পর আবার হািরেয় যাব aতলাn গভীের। গা েভজােনার আেগ সবুজ
ডােবর িমি  জল তৃ ােক আরo বািড়েয় িদল। সাগরেবলায় েছাটেদর বািলয়ািড় আর িঝnক সংgহ মনেক সিতয্i িনেয়
েগল ৈশশেব। বািলর oপর aিত যেt েলখা িনেজর নামেক সমুd ভিরেয় িদেয় েগল oে র চুmেন। গােয়র oপর সমুেdর
মুহূমুর্হূ আিলঙ্গন uপলিb করেত করেত হািরেয় েগলাম anেলােক। সমুdগাহেন পােয়র তলায় েছাT েছাT nিড়gেলা eেঁক
িদল আদেরর েরখা। আdল গােয় েলেগ রiল েনানতা তরল আর সাkী রiল unুk নীল আকাশ আর eকরাশ ঝাu।



িdpাহিরক আহার েসের িনdােক  বললাম আজ েতামার ছুিট। আবার েবিরেয় পড়লাম pকৃিত aেnষেণ। মৎsবnেরর
aিবরাম কমর্বয্sতা, dপুর েরােদ মােঠর ধাের েজেলেদর জালেবানা িকংবা সমুেd েনৗকা বাoয়া আর জাল েটেন তেট
েতালা –েস েযন eক an জগৎ। kিলং টাoয়ােরর aিবরাম জলধারায় সূেযর্র আেলায় ৈতির রামধn েথেক েচাখ েফরােনা
ভার। সময় গড়ােত লাগল। পড়n িবেকেল লাল পাথেরর oপর বেস সাদা কয্ানভােস েপিnল Dিয়ং আর ডােয়িরর পাতায়
dকলম কিবতা িলখেত মn লাগল না। রিঙন িবেকেল সূেযর্র বািড় েফরা তুলেত তুলেত কয্ােমরার েsােরজ ফুল হেয়
েগেল  মনটা  eকটু  খারাপ  হল  বেট  িকnt  পরkেণi pকৃিত  বলল  কাল  আবার  eেসা  আিম  থাকব  েতামার  aেপkায়।
ঝাuেয়র েদালায় েদাল েখেত েখেত িনজর্ন ৈসকেত মণকােল গলায় gনgন কের uঠল "আিম দূর হেত েতামাের েদেখিছ,
আর মুg হেয় শুধ ুেচেয় েথেকিছ।"

সnয্ার আেলাঝলমল সমুdতেট u  চােয়র ভাঁেড় চুমকু িদেত িদেত সাnয্ মণ sৃিতপেট ujjল হেয় থাকেব। aবেশেষ
kাn হেয় সমুেdর পােড় বেস শুkপেkর চাঁেদর আেলায় rেপািল েঢuেয়র aিবরাম আsালন aবেলাকন করেত লাগলাম।
েবশ িকছু সময় কািটেয় িফরলাম aিতিথ িনবােস। সমুেd eলাম aথচ আমার মেতা েমেছা মাছ খাব না তা িক কের হয়
েযখােন মৎsিবলাসীেদর রসনায় সামুিdক জীেবরা সদা দন্ডায়মান। িচংিড় o েভটিক সহেযােগ রােতর আহার। েভাজন
েশষ  কের  েহােটেলর  ময্ােনজােরর  সেঙ্গ  খািনক  গlgজব  কের  আবার  েবিরেয়  পড়লাম  রােতর  rপ  পযর্েবkেণ।
ৈনশআহােরর পর িনজর্ন সমুdৈসকেত সমুd গজর্ন েস eক an aিভjতা। িনজর্ন, শাn আর গভীর। ঝাuেয়র বেন শুধু
িঝঁিঝঁেদর শb। pকৃিত েযন তার সবরকম ৈনেবদয্ িনেয় হািজর।



পরিদন সকােল আবছা আেলাআঁধািরেত ধীের ধীের সূযর্েদেবর আবার pতয্াগমন। সিতয্ জীবেনর জাঁতাকেল আর aজানা
ভাiরােসর আkমেণ কতিদন েয eমন েভার েদিখিন! কয্ােমরার শাটার চলেতi থাকল। বnী হেত থাকল pকৃিতর নানা
rপ। সমুেdর তেট বেস েদখেত থাকলাম িদেনর শুr, েজেলেদর কমর্বয্sতা। dপােশর বুেনাফুলgেলা ধীের ধীের পাপিড়
েমলেছ, নাম-না-জানা পািখর দল গােছ গােছ আড়েমাড়া ভাঙেছ। pকৃিত তার rেপর ডািল আবার ধীের ধীের েমেল ধরেছ।
আবার গতকােলর rিটেনর িরিপট েটিলকাs শুr হেয় েগল। শুধু েভাজেন iিলশ আর পারেসর আগমন। aেনকটা সময়
বারাnার aিলেn দাঁিড়েয় pকৃিতরািনেক আsাদন করলাম। sানীয় মাnষেদর সারলয্ আর আnিরকতায় dেটা িদন েয
েকাথা িদেয় চেল েগল বুঝেতi পারলাম না। eবার ঘের েফরার পালা। aমৃত না uঠেলo e মেণর sাদ িমিটেয় িদল
মেনর তৃ া। sাদ আর সােধয্র মেধয্ শঙ্করপুর মণ sৃিতর কয্ানভােস বিn হেয় রiল।

~ শঙকরপুেরর আরo ছিব ~

 

কলকাতা  িবশব্িবদয্ালয়  েথেক  শারীরিবদয্ায়  sাতেকাtর  o  যাদবপুর  িবশব্িবদয্ালয়  েথেক  ডkেরট
েসৗেমnd দরবার বতর্মােন কলকাতার eক pখয্াত ঔষধ pstতকারক সংsার গেবষণা o udাবনিবভােগ
সহকারীর pধান। েদেশ o িবেদেশর বh জানর্ােল তাঁর গেবষণাপt pকািশত হেয়েছ। কমর্বয্s জীবন
েথেক eকটু ছুিট েপেলi েবিরেয় পেড়ন pকৃিতর েকােল, aজানার সnােন। কিবতাপাঠ o েলখা তাঁর
anতম  েনশা।  েভাজনরিসক  আর  সংগীতিpয়  েসৗেমnd  ভােলাবােসন  aবসের  েমেয়র  সেঙ্গ  সময়
কাটােত।

 



েছাT ছুিটেত িদঘায়

পঙ্কজ দt

~ িদঘার আরo ছিব ~

িদঘা, কত মাnেষর ভােলালাগা, ভােলাবাসা। eক dিদেনর ছুিট েপেলi আর েকাথাo যাoয়ার কথা মাথায় আেস না, আেস
শুধু িদঘা। eমনi eকটা আকষর্ণ েয যতবারi িদঘােত যাoয়া েহাক না েকন আবারo েযেত iেচ্ছ কের। eকিদন হঠাৎ
িঠক করলাম েয িদঘা যাব। পেরর িদন েযেত হেব, তাi, আনেn সারারাত ঘুম eেলা না। ঘিড়েত িঠক েভার িতনেট
বােজ। uেঠ পড়লাম। eক েটােটাoয়ালােক বেল েরেখিছলাম েয েভার চারেটেত eেস েsশন িনেয় েযেত। ঘুমেচােখ
েsশেন  েপৗঁছলাম,  তারপর  েTন  ধের  চেল  eলাম  eসpয্ােনেড।  eসpয্ােনড  েথেক  বােস  েচেপ  রoনা  িদলাম  িদঘার
uেdেশয্। কী আনn হিচ্ছল, uফফফ, মেন হিচ্ছল যাক িদনকেয়ক eকটু েরহাi পাoয়া যােb ৈদনিnন জীবন েথেক আর
eকটু মুখবদলo হেব। িদঘা েপৗঁছলাম তখন dপুর বােরাটা। েহােটল আেগ েথেকi বুক করা িছল। uঠলাম িনu িদঘােত
েহােটল আsা। ei েহােটলটা িবখয্াত জাহাজ বািড়র িঠক uেlািদেক। েপৗঁেছ eকটু ে শ হেয় চা েখেয় েবিরেয় পড়লাম
ৈসকত মেণ। সমুেd sান কের মজা েপলাম। sান করার পের খুব িখেদ পািচ্ছল। dপুের েখেয় eকটানা ঘুম িদলাম।
সেnেবলা ঘুম েথেক uেঠ eকদম চনমেন লাগিছল। চেল েগলাম আবার ৈসকেত। চা, ঝাল মুিড় েখলাম। তারপের রােত
িডনার েসের েরs িনলাম েহােটেল।

পেরর িদন েভারেবলা uেঠ গািড়ভাড়া কের েগলাম তালসাির। তালসািরটা িকnt দাrণ জায়গা। তালসাির মণ কের েফরার
পেথ  ঢুকলাম  চnেনশব্র  মিnের।  তারপের  েসাজা  চেল  eলাম  uদয়পুের।  sানটা  েসের  েফললাম  সমুেd।  uদয়পুের
aেনকটা িবচ পাoয়া যায়। আবার sান করার আেগ মাছভাজা েখেত iেচ্ছ হল। েদখলাম, কত েদাকান আেছ যারা মাছ,
কাঁকড়া েভেজ িদেচ্ছ। eক বয়s মিহলােক েদেখ খুব ক  হল। ভাবলাম eনার কােছi খাi, anত, িকছু পয়সা পােবন।
কােছ িগেয় বললাম, o মািসমা, শুনেছন, কাঁকড়া ভাজা কত কের? আর মাছ ভাজা? দাম-দর িঠক কের বললাম, আচ্ছা,
আমােক আেমািদ েভেজ িদন eক েpট  আর তারপের কাঁকড়া েদেবন। তাi েভেজ িদেলন। আহা, কী বািনেয়িছ্েলন,
aতুলনীয়। েখেয় পয়সাকিড় িমিটেয় sান কের েহােটেল িফরলাম। dপুের alিকছু েখলাম। কারণ, uদয়পুের aেনকটা
ভাজা েখেয় েপট ভের িগেয়িছল। েখেয় eকটু আরাম কের িবেকেল চেল েগলাম aমরাবতী পাকর্ আর তারপের েমিরন
িমuিজয়াম ol িদঘােত। তারপের ভাবলাম ol িদঘােত যখন চেলi eলাম, েনহr মােকর্ট eকটু ঘুের েদিখ। মােকর্ট ঘুের
চেল েগলাম েসাজা িবশব্বাংলােত। দাrণ বািনেয়েছ িবশব্বাংলাটা, আহা, েদেখ মেন হেচ্ছ েবাধহয় িবেলেত চেল eেসিছ।
aেনকgেলা েদাকানo আেছ খাবােরর। েখেয়েদেয় ভাবলাম েহঁেটi চেল যাব। িকnt, তৎkণাৎ মেন হল েয রাsা েতা কম
না ol িদঘা েথেক িনu িদঘা পযর্n, তার oপর, েচনা জায়গা না, েহেঁট যাoয়াটা িনরাপদ হেব না। েটােটা ধের চেল েগলাম
েহােটেল।



পেরর িদন আবার গািড় বুক কের চেল েগলাম িবিচtপুর। েবশ aেনকটা রাsা। িগেয় িটিকট েকেট েবােট uেঠ পড়লাম।
যািচ্ছ আর ভাবিছ, েকাথায় েয িনেয় যােচ্ছ েক জােন! েপৗঁছলাম eকটা dীেপ। কী snর dীপটা। িতন-চার ঘন্টা েসখােন
কািটেয় রoনা িদলাম েসাজা েহােটেলর uেdেশয্। েসিদনটা আর েকাথাo েবেরালাম না। পেরর িদন সকােল uেঠ গািড়
ভাড়া কের চেল েগলাম েমাহনায়। বাপ ের! মােছর কী িবদঘেুট গn। তার মেধয্ ছুটেছ গািড়। আর থাকা যািচ্ছল না।
aবেশেষ েমাহনায় েপৗঁেছ sিs েপলাম। েমাহনােত েবশ িকছুkণ কািটেয় eকটু মােছর বাজারটা ঘুের িনলাম। ততkেণ
গnটা সh হেয় eেসিছল। তারপের েফরত eলাম েহােটেল। eিদন aেনকkণ sান করলাম সমুেd। পেররিদন aেনক
sৃিত আর মাnেষর ভােলাবাসা িনেয় িফের eলাম কলকাতােত। iেচ্ছ রiল আবার যাব, আবার eকটু িরে শেমন্ট হেব,
আনn হেব।

~ িদঘার আরo ছিব ~

 

হলিদয়ার আi িভ eল ধুনেসির েপেTােকিমকয্াল iন্ডািsTস pাiেভট িলিমেটেড কমর্রত পঙ্কজ দেtর আgহ
ফেটাgািফ eবং aয্াডেভঞ্চার মণ। তাঁর কথায়, জীবেন বাচঁার জn েযটাi করেত হেব ভােলােবেস করেত
হেব, তাহেলi জীবেনর মজা পাoয়া যােব। জীবন ভারী snর।

 

 


