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আমােদর ছু িট– ৩য় সংখয্

~ ১ম বষর্৩য় সংখয্া- েপৗষ-মাঘ ১৪১৮~
ভােলামে� েকেট েগল আরও একটা ইংেরিজ বছর। েবশ িকছু মেন রাখার মেতা মুহূেতর্র পাশাপািশ মনখারাপ করা নানা
ঘটনাবিল, এেকর পর এক মৃতুয্িমিছল নািড়েয় িদেয় েগল আমােদর। তবু জীবন মােনইেতা এিগেয় চলা – চৈরবিত।
২০১১ সালটা ‘আমােদর ছুিট-’র কােছ একটা িবেশষ বছর, আমরা যারা সাক্ষী িছলাম বাংলা ভাষায় �থম-�মণ পি�কািটর
জ�মুহূেতর, যারা এেক িতল িতল কের বড় করিছ,বড় হেত েদখিছ – তােদর সবার কােছও। আর তাই কােছ-দূের েবড়ােনার
কথা
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ছিব
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‘আমােদর
ছুিট’।
এই সংখয্াি �কািশত হে� স�ূণ্ একিট নতুন আ
র
িঙনায়– ১ম কলকাতা ওেয়ব উৎসেবর �া�েণ। সমেয়র সােথ সােথ
ভাব�কােশর মাধয্ম হয়েতা বদেল যাে, িক� মানুেষর আেবগ েসই একইরকম-ই রেয়েছ। উ�ততর েটকেনালিজর যুেগ
কী-েবাডর, মাউস আর টাচ-�ীন আজ িচ�া�কােশর হািতয়ার, যার মাধয্েম েপিরেয় যাওয়া যায় েদশকােলর সীমানার েবড়া।
�থাগত স�ারমাধয্েমর সাহাযয্ না িনেয়ও বাতর্া েপৗঁ েছ েদওয়া যায় পৃিথবীর নানান �াে� ছিড়েয় থাকা মানুেষর ক,
মুহূেতর্র মেধয্ খুঁেজ েনওয়া যায় �েয়াজনীয় তথয্। নবীন এই মাধয্মিট িনযাঁরা ৈতির করেত চাইেছন পি�কা তথা িমিডয়ার
একটা অনয্রকম সং�, তাঁেদর এক মে� িনেয় আসার এই �েচ�ার জনয্ সাধুবাদ জানাই উৎসেবর
আেয়াজক ‘আসমািনয়া’ ওেয়ব পি�কােক।

www.amaderchhuti.com

২০১২ আপনােদর সকেলর ভােলা কাটুক। নতুন নতুন জায়গায় েবড়ােত যান আর িফের এেস েলখায় -ছিবেত ভিরেয় তুলুন
আমার-আপনার ি�য় ‘আমােদর ছুিট’-েক।
- দময়�ী দাশগু
- এই সংখয্ায়“�থম সংখয্া পেনর িদেনর মেধয্ই ফুিরেয
েগল আর েদখলাম েমাষ তাড়ােত েবশ মজাই
পাি�” - বাংলাভাষায় �থম পূণর্া� �মণ
পি�কা‘�মণ বাতর্’-র চি�শ বছেরর পথ
হাঁটার �ৃিতকথেন স�াদক �েমাদািদতয্
মি�ক

~ আরিশনগর ~

ইিতহাসও কথা বেল

আেঠরেশা শতেকর মুিশর্দাবাদ নগরীর �িত�াতা মুিশর্দকুিল খ-র
সমািধ েথেক পােয় পােয় চলা শুরু... শীেতর কুয়াশার মায়াজাে
ঢাকা ইিতহােসর পদিচ� ধের েপৗঁছােনা হাজারদুয়ািরেত... িদনাে�র
কয্ানভােস বাংলার েশষ �াধীন নবাব িসরাজেদৗ�ার সমািধর
প�াৎপেট এক অপরূপ সূযর্া� েদ - েদবািশস মজুমদােরর সে�।
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~ সব

েপেয়িছর েদশ ~
িহম মরুর নীল অতে

পূব্িদেক ি
র
ত�ত আর পি�েম জাসকার উপতয্কার মােঝ রূপসু উপতয্কা
েসা-েমািরির। নীল-সবুজ �দ, ওপাের চাংেসর কাংিড় আর লুংেসর কাংিড়র
তুষারিশখর। কনকেন হাওয়ার দাপট আর বরফ পাহােড়র িহমেছাঁয়া। একটা
��ময় জগৎ - েযখােন যাযাবরী উপকথার েমেয়টা নীল জেল েভেস েবড়ায়
আজও। ইে�ডানায় ভর কের েসই ক�রােজয েপৗঁছােলন সু�িতম েঘাষ।

অেচনা উিট
�কৃিতর সে� েরামা� েথেক েরামা� - নীলিগিরর অরেণয্ লুিকেয় থাকা সবুেজ
েঘরা �দগুিল �ামিণেকর েচােখ নতুন কের আিব�ার করেল সুিমত চ�বতর্।

~ ভুবনডাঙা ~

�ে�র েদেশ একিদন

েকাথাও আমার হািরেয় যাবার েনই মানা - না মেন মেন নয়, পয্ািরেসর
িডজিনলয্াে� ভুেতর রাজ, নক্ষ�েল, িমিক-িমিন আর ি�িপং িবউিটর
দুিনয়ায় িদনভর হািরেয় িগেয় েছেলেবলায় িফরেলমহুয়া বে�য্াপাধয।্
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~ েশষ

পাতা ~

বাংিরেপািশর হাতছািন
েছা� ছুিটর েরামাি�ক নাম বাংিরেপািশ - নদীর টলটেল জল, দূেরর সবুজ িটলা
আর আকাশভরা তারার গ� েশানােলন সুদী� মজুমদার।
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= 'আমােদর ছু' বাংলা আ জাল মণপি কা আপনােক াগত জানাই = আপনার ব ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আম ণ র

পি মব থেক থম পযটন পি কািট কািশত হয় ইংেরিজ ভাষায় - অতী শংকর রােয়র স াদনায় ‘Indian Tourist’। এটা ষােটর দশেকর শষ িদেকর
কথা। স বত ১৯৭৬ সােল পি কািট ব হেয় যায়। ায় কাছাকািছ সমেয়ই ১৯৬৭ সােলর অে াবর মােস কলকাতা থেক কািশত হয় বাংলাভাষায় থম
পযটন পি কা ‘ মণ কাব ’। মণ সং া লখােলিখ মুখ হেলও এই পি কািট অেনকাংেশই িছল সািহত পি কা। মািসক িহসােব
হেলও ১৯৭০ সােল
এিট মািসক পি কায় পা িরত হয়। ১৯৭৫ সােল স াদক মেনাজ দােসর য়ােণ ব হেয় যায় পি কািট। ১৯৭১ সােলর অে াবর মােস তাপািদত মি ক
এবং েমাদািদত মি েকর উেদ ােগ বাংলাভাষায় থম পূণা মণ পি কা ‘ মণ বাতা’র জ হয়। মণ কািহিনর পাশাপািশ এেত নানান জায়গায় বড়ােনার
নতুন নতুন তথ , পথঘােটর হিদস - এসব িবষেয় িবেশষ
দওয়া হয়। চুচঁ ড
ু ়ার জাড়াঘােট গ ার জলেছাঁয়া মি ক বািড়েত একটা াে র ওপর আেরকটা
া রেখ
হয় পি কার অিফস। রনু বাগচী, নীিতশচ বাগচী, সুভাষ সমাজদার, শ নূ াথ দাস, অবধূত, স াট সন, শ ু মহারাজ, িদলীপ িম ,
ভূপিতর ন দাস, েবাধ সান াল, উমা সাদ মুেখাপাধ ায় ক না িছেলন এই পি কা গেড় ওঠার পছেন। তারপর দীঘ চি শ বছর কেট গেছ - ‘ মণ বাতা’র
ছায়ায় গেড় ওঠা ‘ মণ বাতা পিরবার’-এর উপেরই এখন পি কার দািয় । অজ বািণিজ ক মণ পি কার িভেড় আজ আর সই রমরমাও নই, িক িছয়া র
বছর বয়েসও পুরেনা সই লটার স ঘরটায় বেস ঐিতহ শালী এই পি কােক বাঁিচেয় রাখার চ া কের যাে ন স াদক েমাদািদত মি ক।
সমেয়র দূর টা চি শ বছেরর, মাধ মটাও আলাদা, তবু কাথাও যন ‘ মণ বাতা’র সে
‘আমােদর ছুিট’র একটা িনিবড় আ ীয়তা অনুভব করিছলাম। ১৯৭১ সােলর অে াবর মােস
ভূিম হেয়িছল বাংলায় থম পূণা মণ পি কা ‘ মণ বাতা’। আর ২০১১ সােলর ম মােস
জ হল বাংলায় থম আ জাল মণ পি কা ‘আমােদর ছুিট’-র। শীেতর রাদ মাখা এক
সকােল চুচঁ ড
ু ়ার জাড়াঘােট গ ার তীের ‘ মণ বাতা’র কাযালেয় বেস িশ াথীর পাঠ
িনি লাম িছয়া েরর নবীন স াদক েমাদািদত মি েকর কােছ। গে -কথায় উেঠ এল
মণবাতার জ থেক বড় হওয়ার নানান মুহেূ তর সুখ- ঃেখর কািহিন - যা আমােদর জাগাল
এিগেয় চলার অনুে রণা।
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♦ ১৯৭১ সােল যখন ‘ মণ বাতা’ কািশত হেয়ি ছল তখন বাঙািলর মেধ তা
এখন য বড়া েত যাওয়া র উ ৎসাহটা দখা যায় িঠ ক সরকমটা িছল না। সই
প িরে ি েত হঠ াৎ একটা মণ প ি কা করার কথাটা মাথায় এল কন? ধুই িক
শখ নািক প শার জ ন ও ?
♦ ‘ মণ বাতা’ আমার পশা, নশা সবিকছুই । সইসময় বাঙািল খুব কমই বড়ােনার জন
বড়ােত যত। বিশরভাগই তীথ করেত যেতন তার বাইের বড়েজার পুরী-দািজিলং। তাওেতা
পুরীও তীথে ই হেয় গল। ‘ মণ বাতা’র মাধ েম আমরা চ া
কেরিছলাম বাঙািলেক
মণমুখী কের তুলেত - সব িদক িদেয়ই । ‘ মণ বাতা’র আেগ একিট বাংলা মণ পি কা
িছল - মেনাজ দােসর ' মণ কাব '। িক সটা িছল পুেরাপুিরই সািহত িভি ক। মেণর
লখায় তেথ র েয়াজনীয়তার কথা আমরাই থম বিল। ‘ মণ বাতা’র পিরচয় হল 'তথ
িবষয়ক ও তথ মূলক'। ‘ মণ বাতা’র চতুথ সংখ ায় আমরাই থম বেলিছলাম - টু িরজম
ইজ আ ই াি । আমার টাকা পয়সা িছল না, এখনও নই, তাই ‘ মণ বাতা’ ক দাঁড় করােত
পারলাম না, িক দখ, আমার কথাটা আজ িক সিত হেয়েছ। পি মবে মণেক ক
কের ব মানুেষর িজ রাজগার হেয়েছ, হে ও। এইসেবর পছেন হয়েতা ‘ মণ বাতা’রও িকছুটা অবদান আেছ। আজেকর হিলেড হাম-এর পিরক নাও
কেরিছল ‘ মণ বাতা’ই। আমরা বেলিছলাম, চার-পাঁচজন ব বু া ব িমেল কান দশনীয় ােন িগেয় একটা বািড়ভাড়া িনন। এেককসময় এেককজন িগেয়
িকছুিদেনর জন সখােন থাকুন আবার যাঁরা ওখােন বড়ােত যেত চান তাঁেদরেকও ঘর েলা কেয়কিদেনর জন ভাড়া িদন। তাহেল আপনােদর ব বসাও হেব
আবার বড়ােত িগেয় থাকার জায়গাও হেব। এই পি কাই থম ডাক িদেয়িছল - মণ ক ন, মেণর মাধ েম দশেক দখুন ও জানুন আর সে রাখুন একিট
পি কা। আসেল ‘ মণ বাতা’ িছল একটা আে ালন, পি কািট হল সই আে ালেনর একটা অন তম উপকরণ।
♦ ‘ মণ বাতা’র থম িদককার গ একটু বলুন না। কীভ ােব প থ চলা
হল ? কারা িছেলন সিদন আপ নােদর প ােশ?
• আমার দাদা তাপািদত মি ক হঁেট ও সাইেকেল সারা ভারতবষ মণ কেরেছন সই প ােশর দশেকই। দাদার
িছল পাইলট হওয়ার। স ও
একসময় পূরণ কেরেছন অেনক পির ম কের। িফের এেস উিন একটা টু র কনডা অিফস খােলন। মণ পি কা বার করার কথাটাও দাদার মাথােতই থম
আেস। নীিতশচ বাগচী িছেলন ধান উপেদ া। নীিতশবাবুই আমােদর পািঠেয়িছেলন সুভাষ সমাজদােরর কােছ। সুভাষ সমাজদার তখন ন াশনাল লাইে রীর
িরিডং িবভােগর ইনচাজ। এটা পি কা বরেনার আেগর কথা। ওনার কােছ গিছলাম ন াশনাল লাইে রীেত মণ স েক কী প পি কা আেছ সটা দখার জন ।
পরবতীকােলও ওনার কাছ থেক নানাভােব খুব সাহায পেয়িছ। সুভাষদাই শ ু মহারােজর সে পিরচয় কিরেয় িদেয়িছেলন। শ দু া িদেয়িছেলন শ নু াথ দােসর
সে পিরচয় কিরেয় েবাধ সান ােলর বািড়েত। েবাধ সান ােলর বািড়েত তখন িহমালয়ান ফডােরশেনর অিফস িছল। সখােন িনয়িমতই যতাম। সইসময়
অেনক খ াতনামা পবতােরাহীর সং েশ এেসিছ। আর উ রপাড়ায় িছল ওেয় ব ল টু ির অ ােসািসেয়শন আর ইয়থু হে ল অ ােসািসেয়শন। ইয়থু হে ল
অ ােসািসেয়শেনর িত াতা িছেলন অ ণ বাগিচ। তাঁর কাছ থেকও অেনক সাহায পেয়িছ। পের মজদা বলতাম যাঁেক সই ভূপিতর ন দাসও চুর উৎসাহ
িদেয়েছন, িনয়িমত িলেখেছন ‘ মণ বাতা’য়। ইিনও সারা ভারতবষ ঘুেরেছন। শ ু মহারাজ অথাৎ জ ািতময় ঘাষ দি দার, স াট সন, শ নু াথ দাস, ‘িহমব ’
পি কার স াদক কমল হ - এঁরা তা িনয়িমতই আসেতন। েবাধ সান াল, উমা সাদও এেসেছন।
মণবাতা থম কািশত হয় ১৯৭১ সােলর মহালয়ায়। ডবল াউন, লালেচ িনউজ ি ে ছাপা শরৎ মণ। দাম ৪ আনা। অেনেকই সে হ কাশ কেরিছেলন
এই পি কা িটঁকেব তা? সাবধান কেরিছেলন য, ঘেরর খেয় বেনর মাষ তাড়ােত হেব, তােত িবপদ আেছ। থম সংখ া পেনর িদেনর মেধ ই ফুিরেয় গল আর
দখলাম মাষ তাড়ােত বশ মজাই পাি । সই
। তখন পি কা িনেয় সাইেকেল চেড় চ র িদেয়িছ ীরামপুর, বদ বািট, ব াে ল, ি েবণী, মগরা।
কলকাতার েল েল িনেজর হােত পি কা িদেয় এেসিছ। িব াপেনর জন ঘুের বিড়েয়িছ। তেব সইসব িদন েলা অন রকম িছল। চি শ বছর আেগ যখন ‘ মণ
বাতা’ থম মণ রিসকেদর হােত আেস তখন মণ িবষেয় আর কান পি কা িছলনা। সকেল উৎসাহ িনেয় এিগেয় এেসেছন, কতভােব সাহায কেরেছন।
এখনেতা কমী পাওয়া যায়না, পয়সা িদেয় কমচারী রাখেত হয়। আমার সই সামথ নই।
থেম িছল মািসক, পের পাি ক। একসমেয় সা ািহকও কেরিছলাম। অেনেকই বেলেছন পি কার ামারটাই আসল। িক আমার মেন হেয়েছ পি কার একটা

আপ নারা িবিভ জ ায়গ ায় টু ির

সংখ া হয়েতা দা ণ কের বর
করলাম, তারপের আর বর করেতই
পারলাম না, তার তা কান মােন হয়
না। আিম যভােব এেক বাঁিচেয়
রাখেত পারব সভােবই এেগােবা।
অেনেক সাবধান কেরেছন এই বেল
য তুিম যখন থম এটা
কেরছ,
থম সংখ া থেকই দখেব বড় বড়
যারা প পি কা কের তারা তামার
িতিট পদে েপর িদেক নজর
রাখেব। একিদন তুিম হয়েতা সফল
হেব, এর একটা মােকট তির
করেব, িক জানেব সই মােকটটা
ক াপচার করেব ওই বড় বড়
প পি কা। তার সুেযাগটা তুিম পােব
না। তামার পি কা হয়েতা উেঠ
যােবনা, িক ফলটা ভাগ করেব
ওরা। আিম িক এই সব িকছু থম
থেক জেন বুেঝই এিগেয়িছ। তবু
খারাপ লাগা একটা থেকই যায়।
♦ ১৯৭২ সােলর অ ে াবের
গলীেত
থম
প ি মব
প যটন সে লন হয়। উ েদ া া
িছল ‘ মণ বাতা’। এরপ েরও
ফি ভ াল কেরেছন। ধু একটা প ি কা চািলেয় িনেয় যাওয়া টাই বশ শ কাজ । তার সে এত িকছু
করা মােন বেনর মাষ তাড়া েনাটা একটু বিশ হেয় গল না িক?
•ওই য তামােক বললাম, ‘ মণ বাতা’ ধু একটা পি কা নয়, একটা আে ালন। ‘ মণ বাতা’র মূল
উে শ মানুষেক মণ স েক আ হী কের তালা এবং মণেক একটা ই াি িহেসেব িত া করা।
পি মবে ই চুর দখার জায়গা আেছ অথচ মানুষ যায় না। এটা আমরা সই
র থেক বেল
এেসিছ। আসেল জােননা বেলই যায়না। পযটন সে লেন আমরা পি মবে র েত কটা জলা ধের
মানিচ িদেয়, তথ িদেয় মাট ১৫০টা ট তুেল ধির। টু িরজম িডপাটেমে িগেয় িনয়িমত খাঁচাতাম
য পি মব েক িনেয় চার কেরন না কন? সু রবনেক আমরাই থম চােরর আেলায় আিন।
আমার বাবা গােপশ চ মি ক িছেলন ি ডম ফাইটার, নতাজীর অনুগামী। সই সূে আিম থমবার
আ ামােন িগেয়িছলাম াধীনতা সং ামীেদর একটা দেলর সে । ফেল আ ামােন নেমই িবিভ
সরকাির আিধকািরেকর সে পিরচয় হেয় িগেয়িছল। পরবতীকােল আ ামােন টু ির ফি ভ াল করার
াব, উৎসাহ, সহায়তা সবই এঁেদর কাছ থেকই পেয়িছ। মজার কথা এই য ওখােন কাগেজ,
রিডওয় সব চার হেয়িছল য ‘ মণ বাতা’ই এটা করেছ। যখন গভনর উে াধন করেলন তখন সবাই
জানেত পারল য এটা সরকােরর সে যৗথ য়াস। এছাড়া নপােলর কাঠমা েু তও আমরা টু ির
ফি ভ াল কেরিছ। সও আেরক গ ।
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♦ই দানীং প ি মব প যটন উ য়ন িনেয় নানান িচ া ভ াবনা নতুন কের
হে । এ
ব াপ াের আপ নার কী মেন হয়?
• দেখা, থম সংখ া থেকই আমরা িলেখিছলাম য ঘেরর পােশ অেনক দখার জায়গা আেছ। স ােহ
একটা িদন বািড়েতই যা খাবার আেছ বঁেধ িনেয় যিদ কাছাকািছ যাওয়া যায় তাহেল পিরবােরর সবার
মেধ একটা আি ক স ক গেড় ওেঠ। যমন ধেরা, খড়দােতই কত দখবার িজিনস আেছ। আমরা
‘ মণ বাতা’র ব াজ লািগেয় খড়দার িবিভ জায়গায় ঘুেরিছ। লােক অবাক হেয় িজ াসা কেরেছ এরা
আবার কারা? আমরা বললাম আপনারাও আসুননা আমােদর সে । ঘুের টুের বেল, বাবা এখােন এত
দখার িজিনস আেছ জানতাম না তা!
‘ মণ বাতা’য় থমিদেক ভূপিতর ন দােসর িনয়িমত কলাম বেরাত, ‘ য়ার থেক অদূের’।
কাছাকািছ জায়গায় মণ করেত হেব পাঁচ টাকা বােজেট। খাবারদাবার সব য যার িনেজরা িছেয় িনেয় যােব, গািড় ভাড়াটাড়া সব ওই পাঁচ টাকার মেধ । সখােন
িতিন একজায়গায় িলেখেছন য একবার িঠক হল ছ’জেন িমেল কাথাও একটা যাওয়া হেব। শয়ালদা শেন এেস দখা গল চারজন এেসেছ, ’জন আেসিন।
িঠক আেছ, যতজন এেসেছ ততজনই চল। সখােন নেম দেখ চােয়র দাকান একজন হাঁকেছ, এই য, আিম এখােন বেস আিছ। িতিন এেসেছ অন একটা েট।
টটা বলা হেয় গল। আবার িকছুটা এিগেয় আেরকজেনর সে দখা। িতিন আবার আর এক পেথ
এেস পৗঁেছেছন। তাঁেদর কথার মেধ ই িক ওই জায়গাটায় যাওয়ার িতনেট রা ার কথাই বলা হেয়
গল। এরপর িতিন কেরিছেলন ‘ রললাইেনর ধাের’ অথাৎ ১০০ িকেলািমটােরর মেধ কােছর
রলে শন িলেত কী কী দশনীয় আেছ।
পি মবে র মণেক জনি য় করার আরও একটা চ া কেরিছলাম আমরা। ‘পি মব পযটন
গেবষণা ও চার সিমিত’ -এই নােম সংগঠেনর রিজে শনও করা হেয়িছল। পিরক নাটা এরকম
িছল য আ হীরা এখােন বেস ‘ মণ বাতা’ পড়েবন, এখােন চুর বই আেছ, সসব দখেবন। তারপর
এেককজন এেককটা জায়গা বেছ নেবন ও তার ওপের গেবষণা করেবন। আমরা সইসব জায়গায়
টু র করব। টু ের তাঁরা িবনা খরচায় যােবন। তাঁরা যটা িলখেছন সটােক িমিলেয় দখেবন িঠক হেয়েছ
িকনা, েয়াজেন আপেডট করেবন। যিদ এই িরসাচ েজ টা আমরা িঠকমত গেড় তুলেত পারতাম
তাহেল সরকারী সাহায ও িন য় পতাম। তখন তাঁেদরও আমরা কােজর জন অথ িদেত পারতাম।
ওেয় ব ল টু িরজম থেক যখন থম টু ির গাইডবুক তিরর পিরক না হল, িডের র আমা্েক
ডেক পরামশ চেয়িছেলন কীভােব করা যায়। আিম মজদােক িনেয় িগেয় জেন িমেল ছেক িদলাম
কীভােব কী হেব। যিদও তার কান ীকৃিত পাইিন। ‘ মণ স ী’-র কথা িন য় জােনন, ওেদর বইটাও
থম এখান থেক একটা ফাইল িনেয় িগেয়
হেয়িছল, পরবতীকােল ওরা লাক পািঠেয় িবিভ
জায়গার অজ তথ সং হ কের একটা অসাধারণ কাজ কেরেছ।
♦আপ নার িনেজ র বড়া েনার গ একটু বলুন । সবেচেয় ি য় জ ায়গ া কানটা?
•অেনক জায়গােতই তা গিছ, তাই সবেচেয় ি য় কানটা বলা মুশিকল। আ ামােনর কথা বলা
যেত পাের। তেব আমার িচ াভাবনা সবসময় পি মব েক িঘেরই। কী কের পি মব েক আরও
সবার সামেন তুেল ধরা যায়। িশবিনবাস গছ? চূণী নদী িদেয় ঘরা একটা ীপ। বগীর হামলার সময়
কৃ নগেরর মহারাজা এটা কেরিছেলন। ’৭৪ সােলর কথা। তখন জল এত
িছল য পা িদেল
পােয়র নখ পয দখা যত, এখন িকেয় গেছ। ’ টা মি র আেছ। িশবিল িট ল ায় আট ফুট ,
বড় চা ফুট। িসঁিড় বেয় উেঠ মাথায় জল িদেত হয়। তখন লােক নামও জানত না। আমরা ‘ মণ
বাতা’য় বার কির, এখান থেক লাকজনেক বড়ােত িনেয় যাই। অন একটা গ বিল, একটা মজার ঘটনা মেন পড়েছ - আমরা একবার পা যু ়ার িমনাের গিছ
সদলবেল। বেস আিছ, কয়ারেটকার এেস চািব খুেল িদেল িমনাের উঠব। হঠাৎ দিখ একটা িবরাট বাস এেস দাঁড়াল। আিম একজনেক বললাম, দখেতা কাথা
থেক বাসটা এল, কারা এল? খাঁজ িনেয় দেখ টু িরজম িডপাটেম । আপনারা? ‘ মণ বাতা’। ‘ মণ বাতা’! েমাদ মি ক আেছন? হ াঁ আেছন। ওঁেক
ডাকুনেতা। আিমেতা গিছ। িগেয় জানেত চাই, আপনারা এখােন কন? আপিনই তা মশাই, আপনার জন ই তা এসব হেয়েছ। কাথায় িশবিনবাস, কাথায়
কালনা, কাথায় ইেয় -আপিনই তা ঢুিকেয়েছন সব জার কের। আপনারা এখােন কী জন এেসেছন? বললাম, িমনাের ওঠার জন । হাতেজাড় করিছ মশাই,

এঁেদর সামেন আর বলেবন না, তাহেল এঁরাও বলেবন আমরা িমনাের উঠব, আমােদর টু রটার বারটা বেজ যােব।
♦ িত মােস‘ মণ বাতা’র বঠ ক বেস। এও িক সই থম থেকই ?
• মােসর ি তীয় শিনবাের আমােদর িমিটং বেস, মণ আেলাচনা হয়, কাগেজই দওয়া থােক
পেরর বােরর তািরখ-সময়, যােত নতুন কউও পি কা পেড় ওই িদন হািজর হেত পােরন, এও
সই থম থেকই। এই আ ায় িবখ াত সব ামিণক, মণ লখেকরা এেসেছন। এখন এই
ঘরটােতই সকেল বেসন, িতিরশ-চি শ জন লাক হেয় যায়। আেগেতা বাইের হাত। তখন
দড়েশা- েশা জন হেয় যত। ‘ মণ বাতা’র এই আ ােতই আলাপ হেয় কত মানুষ পর েরর
আজীবন ব ু হেয় গেছন, একসে বড়ােত গেছন, াব তির কেরেছন। আবার ‘ মণ বাতা’ ক
িনেয় কত আেলাচনা-সমােলাচনা হেয়েছ। সব সমােলাচনা মাথা পেত িনেয়িছ, চ া কেরিছ কী
কের আরও ভােলা করা যায়। একবার কলকাতায় আ া বেসেছ। আমােদর িনয়ম হে , নতুন
যাঁরা তাঁরা থেম িনেজর পিরচয় দেবন। এক ভ েলাক উেঠ দাঁিড়েয় বলেলন, আিম থেমই
আপনােদর কােছ মা চেয় িনি । কন? এক ব ু আমায় একটা ‘ মণ বাতা’ িদি েলন।
আমার কােছ দাম চাইেত আিম বললাম কী হেব এটা িদেয়, ছেলর ধ গরম করা যােব?
তারপর সইিদনই খুব বৃি হে , দমদম শেন একটা েল দাঁিড়েয় আিছ। বই ঘাঁটেত ঘাঁটেত
দিখ একটা ‘ মণ বাতা’। পড়েত পড়েত ন এেস গেছ। িজ াসা করলাম কত? বলল ২৫
পয়সা। আিম দামটা িদেয় পি কাটা িনেয় েন উেঠ পড়লাম। সইটােত দেখই আপনােদর
এখােন এেসিছ আিম। আিম য ম ব টা কেরিছলাম, সটা আমার সিত ই অন ায় হেয়েছ,
আমােক আপনােদর আজীবন াহক কের িনন।
♦ দীঘ চি শ বছেরর অ িভ তায়‘ মণ বাতা’ ক িঘ ের আপ নার সবেচেয়
ভ ােলালাগা-ম লাগার অ নুভ ূি ত িক?
• ‘ মণ বাতা’-ই আমার সবিকছু। যিদও ‘ মণ বাতা’ করার যাবতীয় কৃিত ‘ মণ বাতা’র
লখকেদর। আিম কবল সতরি পেতিছ আর তুেলিছ। লখক, াহক, পাঠকরাই সখােন
এেসেছন, পর েরর অিভ তা আদান দােনর মধ িদেয় ‘ মণ বাতা’- ক সমৃ কেরেছন।
‘ মণ বাতা’ স াদনার সুবােদ অেনক হ, ভােলাবাসা, স ান পেয়িছ। এটাই আমার ড়
র সই িদন েলা, এতবছেরর কত টুকেরা টুকেরা িৃ ত, ভে েরর সংগঠন ‘ মণ আ া’-র দওয়া

পাওনা। ভােলালাগার িৃ ত বলেত তা অেনক িকছু মুসািফর পুর ার সবিকছুই মেন পেড়।
আিম িনেজ অন িকছুই কিরিন, এমনকী চাকির বাকির-ও ছেড়িছ এই মণবাতার জন ই। ঃখ লােগ য টাকা পয়সা না থাকায় পি কাটােক সভােব দাঁড় করােত
পারলাম না। যখন বুঝলাম য আর চালােতই পারব না তখন সবাইেক ডেক া বািনেয় ‘ মণ বাতা পিরবাের’র হােত পি কাটা তুেল িদেয়িছ। িক তােতও য
িবেশষ িকছু সমাধান হেয়েছ তা নয়। সবেচেয় আে প লােগ য সিত কােরর কান উ রসূরী তির করেত পারলাম না।
♦‘ মণ বাতা’র জ ে র চি শ বছর প ের থম আ জ াল
মণপ ি কা ‘আমােদর ছুি ট’র জ । আপ নার অ িভ তা
আমােদর প ােথয়। ‘আমােদর ছুি ট’র জ ন আপ নার বাতা কী?
•িন য় তামােদর এই উেদ াগ সফল হেব। যাঁরা ঘুের বড়ান তাঁেদর
অিভ তা তুেল ধরেত হেব, সটাই আেরকজেনর কােজ লাগেব।
তাহেল মানুষও তামােদর পি কািট স ে আ হী হেয় উঠেবন। তেব
একটা কথা মেন রাখেব অেথর জার না থাকেল িক
িতেযািগতার
বাজাের িটেক থাকাটা শ । তুিম একটা নতুন িকছু করেল, তার
সুেযাগটা স ব বহার করেব অেন । এইটা মাথায় রেখই এিগেয়া।
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= 'আমােদর ছু' বাংলা আ জাল মণপি কা আপনােক াগত জানাই = আপনার ব ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আম ণ রইল =
ই িতহাসও কথা বেল
দবািশস মজ ুম দার
~ মুি শদাবােদর তথ ~ || ~ মুি শদাবােদর ছিব ~

রােতর লালেগালা প ােস ার যখন মুিশদাবাদ শেন পৗঁেছাল তখন ায় ভার ছ'টা। সেবমা আেলা ফুেটেছ। িনজন শেন নামেতই
িডেস েরর কনকেন ঠা া আমােদর াগত জানাল তার িহমশীতল েশ। কুয়াশা
শেনর চািরিদেক তািকেয় মেন হি ল, আমরা যন
এক মায়াপুরীর ার াে এেস উপি ত হেয়িছ। এই দরজার ওপােরই আমােদর জন অেপ া কের আেছ সুবা বাংলার নবাবী ইিতহােসর
াণেক ।
চার ব ু িমেল িডেস েরর শীেত কেয়ক িদেনর ছুিট িনেয় মুিশদাবাদ বড়ােত এেসিছ। আইিডয়াটা অবশ আমারই। ইিতহােসর ছা িহসােব
বাংলার নবাবী আমেলর রাজধানীেক কাছ থেক দখার ই াটা অেনকিদেনর, িক হেয় ওেঠিন এর আেগ।
শেনর বাইের এেস কানও যানবাহন দখেত পলাম না। তেব িকছু েণর মেধ ই রহস ময় কুয়াশার বড়াজাল কেট একটা টা া এেস
দাঁড়াল আমােদর সামেন। দরদাম কের চারজেন তােতই উেঠ পড়লাম। টা া চলল লালবােগর ইয়থু হাে েলর উে েশ। সখােন আমােদর
থাকার ব ব া করা আেছ। বড়িদেনর ছুিট পড়েত ায় স াহখােনক বািক, তাই ইয়থু হাে ল এখন একদম ফাঁক া।
হাে েলর লেন এেস দাঁড়ােত চাখ চেল গল িনজন া র জুেড় দাঁিড়েয় থাকা িবশাল ইমামবাড়ার িদেক। থম দৃি েত মেন হল নবাবী
যুেগর ইিতহােসর এক অনন সা েক তার কাঁেধ িনেয় এখনও দাঁিড়েয় রেয়েছ এই বৃ ইমারতিট।
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সকােল য টা ায় চেড় হাে েল এেসিছলাম সটােকই সারািদেনর জন ভাড়া িনেয় নওয়া হেয়িছল। কােছই এক দাকােন জলখাবার সের
িনেয় টা ায় চেড় রওনা িদলাম মুিশদাবাদ দশেন।
মুিশদাবােদ নবাবী শাসেনর প ন হেয়িছল অ াদশ শতা ীর থমােধ নবাব মুিশদকুিল খাঁ-র আমেল। ইিতহােসর
থেকই
আমােদর মণ। কাটরা মসিজেদর পছেনই রেয়েছ নবাব মুিশদকুিল খাঁ-র সমািধ। িবশালব কাটরা মসিজেদর অসাধারণ িশ
মন ভিরেয় িদল আর মুিশদকুিল খাঁ এর সমািধ েলর সামেন দাঁিড়েয় মেন হল যন সশরীেরই ইিতহাসেক ত করিছ।

করলাম
কা কায

কাটরা মসিজদ থেক বিরেয় চললাম ি তীয় গ ব ল - ফুিট মসিজদ বা ানীয় ভাষায় ফুট া মসিজদ। দিখ চরম অযে ায় ভ ায়
অব ায় দাঁিড়েয় রেয়েছ এক কা ইমারত। শানা যায়, নবাব সরফরাজ খান তাঁর অ য়ক ীিত িহসােব তির করেত চেয়িছেলন এই
মসিজদিটেক। তাই িতিন নািক এক রাি েরর মেধ ই িবশাল এই মসিজদ বানােনার চ া কেরন। যিদও এ দািবর কানও ঐিতহািসক মাণ
নই। তেব িকংবদ ী অনুসাের সই রাে ই আিলবিদ খাঁ-র চ াে খুন হেত হয় সরফরাজ খাঁ- ক, আর মসিজদ িনমাণও তাই রেয় যায়
অসমা ই।
আমােদর টা া এবার ছুেট চলল িবখ াত কাঠেগালা বাগােনর িদেক। শীেতর সকােল রা ার ধাের সেষ খেতর পীত ছটার মােঝ কৃিত যন
েপর বন ায় িনেজেক উজাড় কের িদেয়েছ। সই মনেমািহনী েপর হাতছািনেতই বাধহয় িনেজও িকছুটা হািরেয় িগেয়িছলাম। সি ৎ িফরল
কাঠেগালা বাগান কমে ে পৗঁেছ।
এখানকার পিরেবশ সিত ই চমৎকার। কাঠেগালা বাগােনও কৃিত তার পেরখা মেল ধরেত কানও কাপণ কেরিন। মেধ মেধ দাঁিড়েয়
থাকা ত পাথেরর মানবমূিত েলা যন সই পলাবণ েক আরও বািড়েয় িদেয়েছ। তেব এখানকার
িনদশন হল বাগােনর মােঝ
আিদনােথর জনমি রিট। বাগান ও মি র দশন কের বিরেয় আসার সময় চােখ পড়ল ত পাথের িনিমত এক পু ষমূিতর িদেক। এিট
এক হামােদর মূিত। হামাদ অথাৎ পতুিগজ জলদসু । বপেরায়া এই িবেদিশ হানাদােররা একটা সময় বাংলার নবাবী শাসেনর সামেন ভূত
িবপযেয়র সৃি কেরিছল।

কাঠেগালা বাগান থেক বিরেয় টা া রওনা িদল লালবােগর অিভমুেখ। না এখনই হাে েল িফরিছ না। এবার গ ব নিশপুর রাজবািড়।
রাজবািড়র চাকিচক এখন ি য়মান আর অব াও ভ ায়। তেব এককােল য এরও অসাধারণ জৗলুস িছল তার সা রেয়েছ সব ই।
ইিতহাস বেল এই বংেশর আিদপু ষেদর পশা িছল দসু বৃি - পের তারাই হন জিমদার। িকংবদ ী আজও সইসব িন রু অত াচােরর কািহিন
বহন কের চেলেছ ানীয় লাককথায়।
মুিশদকুিল খাঁ-র বড় মেয় আিজমউি সার সমািধ ল - এিটও একিট অিভশ জায়গা। শানা যায় এক রােরাগ ব ািধেত ি
আিজমউি সােক এক কিবরাজ িচিকৎসার উপায় িহসােব িতন থেক পাঁচ বছর বয়িস একেশািট িশ র কিলজা খেত বেলিছেলন। রাজকুমারীর
াণ বাঁচােত ব িন াপ িশ েক বিলদান দওয়া হয়। আিজমউি সার সমািধে ে দাঁিড়েয় সইসব িশ র ক ণ আতনাদ যন কােন বাজেত
লাগল, যন নেত পাি লাম স ানহারা মােয়েদর আত িচৎকার। ানীয় লােকরা এই অিভশ জায়গািটেক রা েু স বগেমর সমািধ ল
নােমই অিভিহত কের।
- এবার িক িখেদ পাে ।
সমািধ দেখ বিরেয় গেতাি করল সৗরভ। এত েণ টর পলাম, িখেদটা আমারও ম পায়িন। অতএব আর কথা না বািড়েয় সাজা
চেল এলাম লালবােগর একটা হােটেল। পুেরর খাওয়া সের সামান একটু িজিরেয় িনেয়ই চারজেন বিরেয় পড়লাম হাজার য়াির দশেন।
হাজার য়াির দশেনর অিভ তা ভাষায় কাশ করা খুব
কিঠন কাজ। আ িরক অেথই এ এক ঐিতহািসক জা ঘর।
নবাবী আমেলর অ থেক
কের তার িশ , াপত ,
িচ কলা, ঐিতহািসক দ ােবজ ভৃিত সবিকছুরই অসাধারণ
সব িনদশন সংরি ত আেছ এই জা ঘের। পাশাপািশ িকছু
উৎকৃ পা াত িশ
িনদশন এবং ভারেতর ি িটশ
ঔপিনেবিশক ইিতহােসরও িকছু িবিশ িনদশন সংরি ত
আেছ। এ দখার যন কানও শষ নই। যতই দিখ ততই
দখার ই া, জানার ই া যন আরও বেড় যায়। শষেমশ
অিন াসে ও বিরেয় আসেতই হল। হাজার য়ািরর সামেনই
বাে ওয়ািল কামান। সব দেখ ইয়থু হাে েল িফরেত
িফরেত সে নেম এল। এত েণ যন শরীরটা একটু া
লাগল। সে টা চারজেন ইয়থু হাে েলই গ জব কের
কািটেয় িদলাম।
রাত সােড় দশটায় িডনার সারেত বেরালাম। য হােটেল
পুেরর খাওয়া সেরিছলাম িঠক করলাম রােতর খাবারও সখােনই খাব। ইমামবাড়ার পাশ িদেয়ই হােটেল যাওয়ার পােয় চলা পথ। সকােল
যােক ইিতহােসর ভাের ভারা া এক বৃ ইমারত বেল মেন হেয়িছল িনজন মায়াবী পূিণমা রােত তােক মেন হি ল এক মায়াপুরী। সই
িবশাল ইমারেতর পােশর িনজন া র িদেয় আমরা চারজেন হঁেট চললাম সদর রা ার িদেক। এ এক অ ত
ু অিভ তা। বিশ ণ লাগল না।
িমিনট পাঁেচক হাঁটার পরই পাকা রা া পৗঁেছ গলাম। সামেনই আমােদর খাবার হােটল। খাওয়াদাওয়া সের হাে েল িফের য যার ঘের
েত চেল গলাম । ঘুম আসিছলনা। নবাবী যুেগর ইিতহাস যন বার বার িফের িফের আসিছল আমার মেন।
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পরিদন সকাল নটার মেধ তির হেয় বিরেয় পড়লাম জাহানেকাষা কামান দখেত। এই কামানিট পলািশ যুে র সা ী। সখান থেক িজপ
ভাড়া কের ছুেট চললাম িকরীেট রী মি েরর উে েশ। িকরীেট রী মি র িহ েু দর অন তম পিব তীথ ান। এত ণ যসব জায়গায় ঘুেরিছ
সসব জায়গার থেক এখানকার পিরেবশ স ণূ আলাদা। এই মি েরর মাহা ইিতহােস নয়, পুরােণ এবং ভি েত। বলা হয় সতীর ৫১
পীঠ তীথ ােনর অন তম হল এই িকরীেট রী মি র।
সােড় িতনেট নাগাদ ানীয় হােটেল পুেরর খাওয়া সের রওনা িদলাম খাশবােগর পেথ। পড় িবেকেলর গাধূিল আভায় খাশবােগ এেস
নবাব িসরাজ-উ দৗলার সমািধর সামেন দাঁিড়েয় এক অিনবচনীয় উপলি র সা ী হলাম। বাংলার শষ াধীন নবােবর সমািধর প াদপেট
সূয অ যাে । ইিতহাসও কথা বেল।

~ মুি শদাবােদর তথ ~ || ~ মুি শদাবােদর ছিব ~

ইিতহােসর িশ ক দবািশস ভােলাবােসন ভারেতর ঐিতহািসক ান িলেত ঘুের বড়ােত। কলকাতার ঔপিনেবিশক ইিতহাস
তাঁেক িবেশষ আকষণ কের।
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= 'আমােদর ছু' বাংলা আ
িহম ম র নীল অ তেল
সু িতম ঘ াষ
~ তথ - লাদাখ ~ সােমািরির ~ || ~ সা- মািরিরর ছিব ~ লাদােখর ছিব ~

মাস কেয়ক আেগর কথা; B.B.-র সােথ একটা িসেনমা হেল; মাি ে নয়, নহাত সাদামাটা - উ র কলকাতার িফিলম ঘর বলাই বরং
ভােলা। একটানা হাউসফুল িসেনমার রহস টা জানার কৗতূহল হেয়িছল - িক এ কী! িসেনমা য গাটা হল জুেড়ই
হেয় যােব এমনটা
তা আশা কিরিন থেকই িসিট আর জন- ন েটর নত ! স কথা থাক। িব াপন আর িতবাদী নায়ক চিরে র দৗলেত িহট িফিলম
এেকবােরই ভুিষ! তেব, একটা নােচর িসেকােয়ে চাখটা আলটপকা আটেক গল। সই
া, সই নীল আকাশ, বৗ মঠ, খেয়ির-ধূসর
লাদািখ পাহাড়- এেতা ব চনা ছিব - হল থেক বিরেয় B.B.-র সােথ বেস জমািট গে া
হল এবার। লাদােখর সাতসেতেরা।
ফিকরামন সই য একছুট িদেলা - তা-র-প-র, সাজা এই লখার ছিবেত ল াি ং। সে র ি য় মানুষ থাকুক না হয় সে াপেন - My
Journey to Ladakh
হল আরও একবার - িফের দখার তািগেদই।
িগিরবে র দশ। সখােন গেল নীল আকাশ আরও বিশ নীল।
পাহাড় উপত কার খা হলুদ রংটায় নানান শড , ল া ে েপর
িনয়া। িস ত
ু ীের বেস ভারেতর আিদ কথার গে ারােজ মেনর অজাে ই িৃ তর খাঁজ।
কারােকারােমর বধ ভূিম পিরেয় আফগান বািণজ পেথ এখন আর কানও উেটর দল হাঁেট না - জা াধািরর দল নদীর পােড় কানও গাঁেয়
তাঁবও
ু ফেল না। িহমশীতল ম পাহােড়র বুেক এপাহাড় ওপাহাড় িডিঙেয় রাজ সূযটা সাঁঝ-িবেকেল আঁধার ঘের ডুব দয় ধু। ওখােনই
৯০০ বছেরর পুেরােনা লামায়ু
া, ওখােনই সাগরেঢউেয়র
ছাঁয়াচলাগা প াংগং, ওখােনই াক কাংিড়র বরফেদহ ছুেঁ য় থাকা
শহর ল - হিমস, িথকেস, শ , শ র
া আর িস নু েদর
উ লতা - সঅব আেছ। দূের পেড় থাকা নু া, সা মািরির িক া দা,
হানুর মতন সু াচীন আয াম সসবই আেছ লাদােখ। আমার কােছ
লাদাখ খুব সু র, কন জািন না - ভীষণ সু র একটা পকথার
দশ।
ল শহর াে িঠক যখােন শ াসাদটােক মাথায় কের মেটরঙা
পাহাড়টা বঁেক উেঠেছ - সামেনই রা া, সবুজ জলা, চারণরত
ঘাড়ার দল।
ার নীেচ িবরাট উঁচু িতন চােতন, মােঝ রা া,
সবুজ ছায়ামাখা সই রা ার ধােরই দ িব ােমর মু েত কােন
ভেস আসা পাহািড়য়া ঝারার শ আর সই শ াত মেনর কােন
ঐ পাহাড় গােয়র িসঁিড় বেয় উেঠ যাওয়া কানও পরবাসী ত ণীর
িমি ক ম।
আেগর িদনই ল পৗঁেছিছ। আেরক সাতসকােল সা মািরর পেথ
কায়ািলস যা া। মােঝ ফেল আসা িস দু শন ঘাট, িথকেসর মতন াচীন বৗ মঠ, শ াসাদ ইত ািদ। স সবও দেখিছ - েচাখ ভের।
ছিবর িনয়ায় নতুন কের আমার ছিব েলােক েম বাঁধেত চ া কেরিছ। পািরিন - য ছিবেক যমিন কের দখেত চাইলুম, তমিন সহিজয়া
রং াবেন িনিকেয় িনেত পারলুম না আমার শ ের ক ানভাসটােক। বাধহয় এমিনই হয়। কৃিতেক কানও রেঙ- রখায় বাঁধা যায় না য!
আিমও কমন বআে েল, বওকুেফর মতন ভাবিছলুম বলুন?
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িমিলটাির বস কা তারপর িস ু
তীেরর রা া ধের সাজা উপিস। একটা
ছা
গ ।
ডানিদেক
িস রু
গজ(Gorge)।
সকােলর
ভাির
কফা টা এই উপিসেত সারেত হেব।
পেরর রা া-মােঝর রে ারাঁর িন য়তা
কউ িদেত পারেব না আর সা- মািরির
পৗঁছেত পৗঁছেত িবেকল হেয় যায়।
একটা গাঁ, গাটা চি েশক ঘর ইিতউিত
ছড়ােনা পাহােড়র ঢােল ঢােল,
বািলর মাঠ। কনকেন হাওয়ার দাপট
আর বরফ পাহােড়র িহমেছাঁয়া।
এিনেয়ই একটা
ময় জগৎ। যখােন
িত তী যাযাবর পকথার মেয়টা
নীল জেল ভেস বড়ায় আজও। ব াকুল
ইে ডানায় ভেস কানও এক ফাঁেক
ঢুেক পেড়িছলাম ওেদর সীমানায়।
মেনর ঘর খুলেলা এবার। আঁিতপাঁিত
কের খুেঁ জও এ ােতাকাল ওেক পাইিন। আসেল কারেজাক ামটা ভাির অ ত
ু । সা- মািরির দ ছাঁয়ােনা তস ছা একটা বসিত বলা যায়
এেক। শীেতর িদন েলােত আিম িরিলফ আেস স াহাে । আবহাওয়া খুব খারাপ থাকেল স িরিলফও ব । তবু ওরা বাঁেচ। লড়াই, বঁেচ
থাকার যুে সব পাহািড়রাই পার ম। িক কারেজােকর াম চাংপারা শেতক িত তী পাহাড় িডঙােনা এক উপজািত - এরা -৪০ িডি
সলিসয়ােসও বাঁচার তিরকা জােন। কেনা, রােদেসঁক া মাংস আর বািল সে লাকাল িবয়র। আট মােসর শীতটােক িফ বছর ঘের বেসই
কািটেয় দয় এরা।

ল থেক মােহ, তার িঠক পেরই িস ু ি জ টপেক পসু উপত কার
পথ। আসেল চুমাথাং পরেনা মােহ থেক েটা রা া ভাগ হেয়
গেছ। একটা িগেয়েছ নামার পেথ িত েতর িদেক, আেরকটা এই
পসু। সখােনই সােমািরির। িত তীয় যাযাবরেদর মেয় সামািরির এখােন পকথার গে র ছা নািয়ক া। তার িছল পাষা
এক গাধা। সপিরবাের এ পাহাড়- স পাহাড়, বরেফ ঢাকা মাঠ,
নদী-ঝরনা পিরেয় যেত যেত কখন খলার ছেল ই ব েু ত িমেল
হািরেয় গিছল ওরা িট াণী। শানা যায়, বরফ ঝেড়র মেধ পেড়
পাক খেত খেত সা- মািরির আর তার অবলা ব ু িদশা হারায়,
তারপর ব বছর কেট গেছ – কউ ওেদর খুেঁ জও পায় িন।
লাকিব াস, এই নীল অতেল, িহেমল ঢউেতালা সেরাবেরর িনেচ
আজও শীতঘুেম আেছ ওরা।
ল থেক ায় ২৩০ িকেলািমটার দূের ১৫,০০০ ফুট উ তায় সামািরির। পৗঁছবার বশ িকছুটা আেগই রা া পােশ সবুজ ঘাসজিমর
িদেক তািকেয় থাকেল ধূসর-খেয়ির রঙা, বুেনা খরেগােশর মতন
চহারার াণীর দখা িমলেব। জাঁসকােরর উ তম উপত কা
অ েলর এই াণীেদর মারেমট বলা হয়। পুবিদেক িত ত আর পি মিদেক জাঁসকার উপত কা - মিধ খােন পসু উপত কায় সা- মািরির।
সবুজ-নীল রঙা দ, ওপাের চাংেসর কাংিড় আর লুংেসর কাংিড়র বরফচূড়া। সা- মািরির িহমহাওয়ার রাজ পাট।
আসেল আিদম, শীতল ম ময় এই পাহাড় অ ল, উপত কার াে
ইে মতন ঘুের বড়ােনা যায়। আবার যায়ও না। সু রী, পসী,
পাহািড়য়া কৃিত এখােন টােন – চৈরবিতর আকষণ যাঁরা কানও মেতই
এড়ােত পারেবন না, তাঁরাই পৗঁেছােবন এই া ীয় িহমশীতেলর
কােল। জাের হাওয়া বইেল ােসর বড় ক । অি েজেনর অভাব। েণ
েণ রে অি েজন মা া কেম। ভােলা থাকার দাওয়াই একটু একটু
জলপান। এমনই িকছু তথ , কেয়ক টা গে র ট আর অবাধ কৃিতর
টােন সা- মািরির- ত পৗঁেছিছলাম জুলাই মােসর শেষ।
তারপর েটা িদন েটা রােতর মু হওয়ার রিঙন বৃ া । একটা মেট
মনাি - াচীন কারেজাক। দাতলায় উেঠ আেধা অ কাের অনুপম
বু মূিত। বাইের াম রা ায় য়ার ইল ঘারায় শহর িফরিত মানুষ।
িসেনমায় দখা রেঙর বদেল সা- মািরিরর রংবাসর আেরা উ ল,
অেনক অেনক জীব । াণ চ ল চাংপা মেয়র মেধ সা- মািরির
নােমর মেয়টােক খুেঁ জই পলাম না। স বাধহয় আমারই ভুল। বরং স
পকথায় হািরেয়ই থাকুক পরীরািনর মতন। আপিন খুজ
ঁ েবন তােক আনমেন অন মেন। আিম খুজ
ঁ েবা অন ছুিটব েু ক লখায়, ছিবেত লাদািখ গে র ছিবঘেরর বাইের।
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~ তথ - লাদাখ ~ সােমািরির ~ || ~ সা- মািরিরর ছিব ~ লাদােখর ছিব ~

বতমােন ােভল ছুিট পি কার স াদক ও ােভল ছুিট মণ সং ার কণধার সু িতম তাঁর দীঘ সাংবািদকতার জীবেন যু
থেকেছন মণ, সান া, বতমান সহ িবিভ
পি কা ও সংবাদ চ ােনেলর সে ।

অ েচনা উ িট
সুি মত চ বতী
~ উ িটর তথ ~ || ~ নীলিগিরর েদর ছিব ~

সে েরর ৩ তািরেখ যখন চ াই থেক রওনা িদলাম তখন ম াপটা দখেত দখেত আমার মাথায় ফ একটা কথাই ঘুরিছল য কীভােব
এক যা ােতই নীলিগিরর উঁচু থেক নীচুেত ছিড়েয় থাকা আটটা দেক দেখ ফলা যায়। এই আটটা দ হল আপার ভবানী, পি ম দ
১,২,৩, পািতমু , অ ােভলা , এেমরা আর পারসন ভ ািল।
র এ ে েস চ াই থেক কােয় ােটার পৗঁছালাম বশ আরােমই -িজেভ জল আনা রকমাির ভাজাভুিজ খেতেখেত। কােয় ােটার শেন
আমােদর াইভার িম. কুমার অেপ া করিছেলন -মুেখ চনা হািস, এইেভেব য আেরকদল টু ির এল, এেদর িনেয় উিট যেত হেব।
আিমও মুচিক হেস তাকালাম। মেন মেন বললাম -‘বাছাধন, অেনক ল া রা া পািড় িদেত হেব তামায়’ ।
আমার ী অবশ আমায় যতদূর িচেনেছ, জানেতাই য এই বা া ধু ধু উিট যােবনা, যিদনা কান উ ট জায়গার খাঁজ পেয় থােক।
যাইেহাক, াথিমকভােব উিট যাওয়াই ি র হল। হােটল অলকাপুরীেত উঠলাম। তুলতুেল নরম কুলচা আর ধাঁয়া ওঠা ডাল াই িদেয়
ভুিরেভাজটা ভােলাই হল। বাইের তখন কনকেন ঠা া আর মুষলধাের বৃি ।
৪ তািরখ সকাল থেকই মঘলা। হােটল ম ােনজারও দখলাম খুব একটা িকছু জােনননা
েু লার ব াপাের। পির ার বেলই িদেলন
বনদ েরর অনুমিত না িনেয় যাওয়া অস ব। গা গা করেত করেতেতা রওনা িদলাম। উিট থেক আপার ভবানী ৬০ িকেলািমটার।
পির ার িপেচর রা ার গােয় চাবাগােনর সবুজ ক ানভাস।
কেয়ক টা বাঁক ঘুের আমরা পাহােড়র ওপের পৗঁছালাম। দৃশ
বদেল গেছ, চারপােশ এখন কুয়াশােঘরা ঘন জ ল।
রা াটা এবাের হঠাৎ কেরই বশ এবেড়ােখবেড়া হেয় গেছ। কুয়াশার
আঁধাের গািড় চালােনাও বশ শ হেয় যাে । আিমেতা মাগত চ া
চািলেয় যাি টুকু (আমার ী) আর কুমােরর (গািড়চালক) আ িব াস
চা া রাখার জন । আমার িনেজরও অবশ গ ব স ে খুব
িকছু
ধারণা নই। আবহাওয়া িমিনট দেশক অ র অ রই খারাপতর হে ,
চারপােশর কােলাটা আরও গাঢ় হেয় আসেছ। কেয়কটা বুেনা ঝরনা
পড়ল পেথ, আমােদরেতা মেন হল জল পাত। বলা ১১টা বােজ
মােট, এখনই রা া ঘন কুয়াশায় মাড়া। কানমেত এিগেয় যি লাম।
ানীয় কেয়কটা ছেলর সে দখা হল -তারাও আপার ভবানী স ে
িবেশষ িকছু বলেত পারল না। এপেথ আমরাই একমা যা ী।
ঘ া কেয়ক ধষ সব বাঁক পিরেয় শষ অবিধ পৗঁছালাম আপার ভবানী
বাঁেধ। আমরা জেনই ম মুে র মত তািকেয় আিছ। কুমােরর মুখ
িদেয়ও বিরেয় এল একটাই শ ‘না া’ (তািমেল যার অথ অসাধারণ)।
দখেত পাি লাম, পাতলা ধাঁয়ার মত কুয়াশা ধীের ধীের উপের
উঠেছ আর তার থেক জলিব ু ঝের পড়েছ লেকর নীল জেল।
কুয়াশার মায়া চাদর সিরেয় িনেজেক যন মেল ধরেছ নীলসায়র। সিত ই অপূব! আমার তা ভাবেতই অবাক লােগ য কন লােক এত টাকা পয়সা-সময় খরচ
কের িবেদেশ বড়ােত যায়! এেদেশ িকছুরই অভাব নই ব ু - ধু দখার চাখ মলেত হেব। মেন পড়ল , যখন এখােন আসার পিরক না করিছলাম, আমার
িতেবশী বেলিছেলন, ‘সুিমত, ওেয় ান ক াচেম , পািতমু আর আপার ভবানী িমস কােরানা িক ’। মেন মেন তাঁেক ধন বাদ িদলাম। িকছু ণ সিত ই িনবাক
হেয়িছলাম। টুকু আমার িদেক তািকেয় হাসিছল। ওর এই ভ ী আমার চনা। আিম সব বাজী ধরেত পাির য ও অস ব খুিশ হেয়েছ।
খািনক েণর জন জগৎটা বদেল গেছ জল, কুয়াশা আর সবুেজ। চারপােশ
যািকছুই দখিছ সবই যন কুয়াশার মায়াজােল ঘরা। তািমলনাড়রু
ইেলকি িসিট বােডর কেয়কজেনর সে দখা হল। তারাও অবাক এই কয়াশার
মেধ ও টু ির এেসেছ দেখ। পার িরক কুশল িবিনময় হেত ক ােমরার কথা
হঠাৎ খয়াল পড়ল আমার। এিদেক পুেরা এলাকাটাই িক কেঠার িনয় েণর
আওতায় পেড়, ছিব তালা এেকবােরই বারণ, ধরা পড়েলই শাি । িক
সরকার ও TNEB-র িত স ণূ
াশীল হেয়ও িনয়ম ভে -একটা ছিব
না তুেল পারলাম না। TNEB-র কমীরা িত িত িদেলন পেরর বার এেল
ওঁেদর ইনে কশন বাংেলায় রাত কাটােনার ব ব া কের দেবন। এেকবােরই
ইে করেছ না, তবু িফরেতেতা হেবই। দু
েচাখ ভের শষ বােরর মত দেখ
িনলাম আপার ভবানীর অপার সৗ য। তারপর একইপেথ িফের এলাম উিট।
চনা রা ায় সময় সবসময়ই কম লােগ তাইনা? আমােদরও িঠক তাই হল মা
কেয়ক ঘ ােতই পৗঁেছ গলাম উিটর জমজমােট।
পাঁচ তািরখ িতন আর চােরর মাঝামািঝ। সূয লুেকাচুির খলেছ মেঘর ফাঁেক।
তাড়াতািড়ই রওনা িদলাম অ াভালা আর এেমরাে র উে েশ । আিম বশ
িনি তই িছলাম য এক যা ােতই এই ’জায়গা ঘুের নওয়া যােব। কুমারও
আমােদর পছ -অপছ বুেঝ গেছ। কাথাও কােনা ভােলা দৃেশ র স াবনা
থাকেলই ওর ‘সাদা ঘাড়া’ ট ােভরা- ক দাঁড় কিরেয় িদে । উিট থেক
অ ােভলাে র দূর মাটামুিট ২০ িকেলািমটার -িপেচর রা া। পৗঁছােত কােনা অসুিবেধই হলনা। স একটা সতু িদেয় দ েটা জুেড় রেয়েছ। গািড় থেক
নেম অ ােভলাে র তীের দাঁড়ালাম-অসাধারণ! িটক নীল
জেলর ভতর িদেয় ব দূর অবিধ দখা যাে । টুকেু তা আনে আ হারা। ওর হািসেত
সারামুেখ ছিড়েয় পড়েছ সই খুিশর আেলা। ীজ পিরেয় ওপাের এেমরা দখা হল। সবুেজ ঘরা এেমরাে র পা াসবুজ জেলর িদেক তািকেয় মেন হল সিত ই
এর নামকরণ সাথক।
পিরক না মেতা ৫ তািরখ বলার িদেক রওনা িদলাম মু মালাই আর ওেয়নােডর উে েশ - সখান থেক গ ব কািচ। মু মালাই আর ওেয়নােড - জায়গােতই
দিখ ঝাঁেক ঝাঁেক টু ির করালা যাে -ওনােম যাগ দওয়ার জন । ান বদেল উিটেত িফের যাওয়াই মন করলাম। টুকরু মুখ বজার। বচািরর দীঘিদেনর
শখ কািচ আর মু াের ওই আমার গাইড হেব। পেথ সূিচপাড়া জল পাত দেখ ওর মুেখ হা া একটা খুিশর আভা এেলও বশ বুঝেত পারিছলাম য মঘ এখেনা
কােটিন। আটই উিটেত পৗঁেছ আবার হােটল অলকাপুরীর সই চনা ঘর। আমার যিদও মেন মেন একটু আশা জেগেছ য, পািতমু ও পারসনভ ািল এ যা ায়
তাহেল বাকী থাকেছ না। তেব এ িনেয় িকছু না বলাই য় মেন হল।
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নয় তািরখ সকাল থেকই মঘলা -মােঝ মােঝ -এক ফাঁটা বৃি । কুমার
যখন িজ াসা করল আজেকর ান িক, িকছু না ভেবই বেল বসলাম পািতমু আর পারসনভ ািল। টুকু ভু কুচঁ েক তাকাল, দৃি েত
-‘ কাথায় স েলা জােনা আেদৗ িকছু?’ আিমও তাকালাম ওর িদেক,
ভাবটা এই -‘এতবছর ধের যমন িব াস করছ, তমিন িব াস রাখ’।
কুমার বারবার
করেছ -রা া কমন, কান পেথ যােব -এই সব। আিম
উ র িদলাম,’অ ােভলাে র মেতাই’। ঘ াখােনেকর িকছু বিশ সময়
লাগল পারসনভ ািলর ফের চকেপা পািতমুে পৗঁছােত।
েতই
ব াপারটায় মাথা গলােলন উপি ত বনিবভােগর আিধকািরকিট। আমােদর
কােছ লক যাওয়ার পারিমট নই জেন অিবলে ফরত যেত বলেলন।
কুমারও িবেশষ সুিবধা করেত পারল না। অতএব শষ পয আমােকই
মে নামেত হল। এসবে ে যা করেত হয় আর িক, এতবছর দরকাের
যা কের আসিছ -একটা সমেঝাতার চ া। টুকেু তা গজগজ কেরই চেলেছ
- আিম অবশ সসব গােয়ই মাখিছনা। আিধকািরক ভ েলাকিটেতা (নাম
কাশ করিছ না াভািবক কারেণই) িকছুেতই মানেবন না, আর আিমও
নােছাড়বা া। শেষ তু েপর তাস েয়াগ করলাম -ওঁেকই বললাম র ক
িহেসেব আমােদর স ী হেত। শষ অবিধ বরফ গলল -উিন রািজ হেলন।
যখন র ক িনেজই পথ দশক, তখন আর আমােদর পায় ক! ভ েলাক
সামেনর িসেট বসেলন, কুমার অ াি েলটের চাপ িদল। ওনার থম
বােক ই অবশ আমরা এেকবাের কুেপাকাৎ। ‘ কানমেতই গািড় থামােবন
না, বা নীেচ নামার চ া করেবন না। শষ গণনা অনুযায়ী এখােন ৩৬টা বাঘ আেছ’। কুমারেতা সে সে ই ওর পােশর জানলার কাচ তুেল িদল। টুকরু মুেখ
মুচিক হািস-‘িকেহ িকরকম বুঝছ?’ আিম মেন মেন ভাবিছলাম যিদ একটাও দখেত পাই আর ছিব তুলেত পাির! আিধকািরক ভ েলাক যেত যেতই এই বেনর
কার এিরয়ার মেধ র জায়গা েলার বণনা িদি েলন। ওঁর িবিচ সব
অিভ তার কথা নিছলাম আমরা। কেয়কটা স র, বািকং িডয়ার চােখ
পড়ল। বুেনা মােষর একটা দলও দখেত পলাম আর একেজাড়া নীলিগির
াক মাি (লা রু )। পেথর হাল স ীন, বরং রা া বেলই িকছু নই এটাই
বলা ভােলা। কুমার যথাসাধ চ া কের যাি ল যতটা কম ঝাঁকিু ন হয় তার
জন । অেনক সময়ই বনর ী ভ েলাকিট তাঁর স ীেদর (আরও জনেক
গািড়েত তুেল িনেয়িছেলন উিন) িনেয় গােছর ডালপালা সিরেয় গািড়
যাওয়ার জন রা া সাফ করিছেলন। কেয়কটা পাগ মাক চােখ প ল আর
তারপরই দখেত পলাম একটা বুেনা মােষর অধভু
দহাবেশষ।
বনর ীেদর মেত এেকবাের টাটকা -ঘ া েয়কও হয়িন এখেনা। ওই
দৃশ দেখ কুমারেতা দরদর কের ঘামেছ -এ জায়গায় ও আেগ তা কখেনা
আেসই িন-এমন অিভ তাও জীবেন থম। আরও ঘ া েয়ক ঝাঁকিু ন
খেত খেত আর ঘামেত ঘামেত পৗঁছালাম পািতমু ভ ািল। বাকী েলার
মেতা এটাও অসাধারণ। কানটা য বিশ সু র তা বলা মুি ল। েত কটা
েদরই তার চারপােশর বন তা িনেয় একটা িনজ অনন সৗ য আেছ।
যার জন একটার সে অন টার তুলনা করার কান মােনই হয় না।
গািড়টা দাঁড় কিরেয় আধমাইল হঁেট পৗঁছালাম পািতমু
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েদর তীের।

কুমারও এবার গািড় থেক নেম আমােদর সােথ সােথ এল। একা
গািড়েত থাকেত সাহস হি ল না ওর। আমােদর আর িকছুই খয়াল িছল
না, সু েরর মেধ হািরেয় ফেলিছলাম িনেজেদর। কউ একজন
িফসিফিসেয় বলল, ‘থ া য়ু’ -আিম জািন স ক। অ কার নেম
আসিছল, পারসন ভ ািলর েদর িদেক গািড় এিগেয় চলল। পূবপােড়
সেব পৗঁেছিছ, আমােদর বনর ী ব ু চাপা ের বলেলন, ‘ওপাের
বাঘ’। িশরদাঁড়া িদেয় যন একটা কনকেন ঠা া াত বেয় গল।
ওপারটা ায় ৫০০-৬০০ফুট দূের। আিম িনি ত -ওপাের য প টােক
দেখিছ তার গােয় হলুদ ছাপেছাপ। াথিমকভােব বােঘর কথাই মাথায়
আেস -িক আঁধার কুয়াশায় এত দূর থেক দেখ আিম এখেনা
দালাচেল ওটা সিত ই বাঘ িছল িকনা। আমার ১০০০ িমটার রে র
বুশেনল বাইেনাকুলাের আকার যা বুঝলাম, াণীটা একটা িশ পূণবয় নয়। িনকন ক ােমরার সাধারণ জুম লে অতদূর থেক
কােনা ছিব তালা িকছুেতই স ব হল না। হয়েতা আমায় ও একটা ছিব
তালার সুেযাগ িদেয়িছল, আিম সটা হারালাম।
(অনুবাদঃ র দীপ দাশ )
~ উ িটর তথ ~ || ~ নীলিগিরর েদর ছিব ~

চ াইেত তথ যুি সং ায় িসে ম অ াডিমিনে টর সুিমত সুেযাগ পেলই বিড়েয় পেড়ন অফিবট জায়গায় রামাে র খাঁেজ।
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াপ াধ ায়
তথ - প ািরস ~ || ছিব -িডজ িনল া ~ প ািরস ~

মােঝ মােঝ খুব ছেলেবলায় িফরেত ইে কের - সই মজার িদন েলােত। তখন অবশ আমার ছেলর ছাটেবলার মেতা এত কাটু
ন
চ ােনল, কি উটার গমস িছল না। িক িমিক-িমিন অথবা সই িচরকালীন া হায়াইট-িস ােরলা তা আমােদর ছেলেবলাও ভিরেয়
রেখিছল - ীে র সইসব একলা পুর, পুেজা আর শীেতর ছুিটর সকাল-িবেকল।
এইসব ভাবেত ভাবেতই দিখ িৃ তর য়ার খুেল কখন পৗঁেছ গিছ প ািরেসর িডজিনল াে । ল া লাইেন দাঁিড়েয় মাি পল রাইডেসর িটিকট
কেট এেকবাের সাজা ‘সুইস ফ ািমিল রিবনসেনর’ সই িবখ াত ‘ি হাউেস’র সামেন। ক না জােন, যাহান ডিভড ওয়াইজ-এর লখা
িবখ াত এই উপন ােসর কথা। ক নার সই ছিবর আদেলই তির িডজিনল াে র এই ি হাউসিট। ি হাউেসর কােছ পৗঁছােত গেল
পেরােত হেব দিড় িদেয় বানা কােঠর ছাট একিট ঝুল ি জ। তলায় অৈথ জল। ি জ পেরাব কী! দিখ আিম এপাের এেগােত না
এেগােতই াং পৗঁেছ গেছ ওমাথায়। ধু তাই নয় বশ কেয়ক টা বা া ছেলর সে সমােন তাল িমিলেয় লাফাে ি েজর ওপর। বােঝা
কা ! যত বিল, থােমা থােমা, তত দিখ উৎসাহ বাড়েছ! বুঝলাম ধু আমার নয়, এখােন এেস বয়সটা ওরও কমেছ, হয়েতা একটু বিশই!
ঝুল ি জ পিরেয় ি হাউেস পৗঁেছ দিখ সটা ায় ছাটখােটা একটা েগর মেতা। বািড়র মেধ ঢাকার আেগ পিরেয় আসেত হেব
অ াগার - যখােন সাজােনা আেছ িবিভ অ শ -কামান, ব ক
ু ও গালা িল, কা িনক শ েদর মাকািবলা করার জন । বড় গাছটা
দখেত খািনকটা বটগােছর মেতা হেলও আসেল কৃি ম - াি েকর, তেব ায় বাঝাই যায় না। বািড়টা সু র কের গাছােনা। বসার ঘরটা
দখেল মেন হয় যন এখুিন রিবনসনেদর কউ একটা বই টেন িনেয় পড়েত বসেবন। রা াঘের রেয়েছ বাসনপ র, খাবার ঘের কােঠর
ডাইিনং টিবল আর শাবার ঘের একটা মাচা -সবই গােছর ওপর। সময় যেহতু অ তাই িকছু ণ থেক হাঁটা িদলাম ‘ফ া ম ম ানর
হাউেস’র িদেক। সম িডজিনল া িট ায় ৪,৮০০ একর জিমর ওপর তির। ইে হেল টয় েন চেপ িবিভ
শেন নেম যাওয়া যায়।
তেব পােয় পােয় ঘারার মজাই আলাদা। অে াবর মােসর সকােল হা া রােদর আেমজ গােয় মেখ হাঁটেত বশ ভােলাই লাগিছল।
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'ফ া ম ম ানর হাউেস' ঢুেক মেন হল য ভূেত
িব াস কেরনা সও ভয় পেয় যােব। িনি
অ কাের কখেনা নরক ােলর লাল রেঙর চাখ
েল উঠেছ কখেনাবা কান " ঘা " িবকট ের
অ হাস করেছ। বলেল িব াস করেবন না একবার
তা আমার ঘােড়র ওপর একটা ভুত িনঃ াস
ফলল বশ জাের জােরই। -এক মূ েতর জন
আমার ৎিপ টাই বাধহয় ায় ব হেয়
িগেয়িছল! এক ঘর থেক আেরক ঘর যাওয়ার পর
আমােদর উঠেত হল নৗকায় -অ কার সুড় , স
জলপেথর আেশ-পােশ অসংখ ভূত- ত। কউ
কাঁদেছ আবার কউ হাসেছ। যতই বানােনা হাক
না কন সিত বলেত কী থেম খুব মজা লাগেলও
শেষর িদেক আিম য এেকবাের ভয় পাইিন তা
বলেল িমেথ কথা বলা হেব। একটা কিফন থেক
যখন একটা গিলত শব উেঠ পড়ল তখনেতা
আমার হাত-পা একবাের ঠা া। -একটা বা া
ভেয় কঁেদ উঠল। িনেজেক অবশ িঠক ওেদর দেল
ফলিছনা।
পুেরা িডজিনল া টা ঘুরেত হেল সবেচেয় ভােলা একটা ম াপ সং হ কের নওয়া। থেম ঢুেকই মন গেটর ডান পােশ বড় কের আঁক া
িডজিনল াে র মানিচ রেয়েছ। এছাড়া বশ িকছু েলও িডজিনল াে র মানিচ পাওয়া যাি ল। আিম একটা মানিচ হােত িনেয় দখলাম
পুেরা এলাকাটা চার ভােগ িবভ -িডসকভািরল া , নিটয়ারল া , অ াডেভ ারল া এবং ফ ানটািসল া । ফ ানটািসল াে ই রেয়েছ
ি িপং িবউিটর াসাদ। িবশাল াসাদ -মািনকর খিচত। গে র মতই াসােদর মেধ র সব চির েলা গভীর ঘুেম অৈচতন । একটা অ ত
ু
িন তা চারপােশ। যেহতু আরও অেনক রাইড দখা বাকী আর অ ণিত মানুেষর িভড় তাই আমরা ি িপং িবউিট ক ােসল থেক বিরেয়
তাড়াতািড় এেগালাম টয় েন চড়বার জন । িপছেন পেড় রইল ঘুম সু রী তার রাজপুে র অেপ ায়। সময় বাঁচােনা আর মজা ছাড়াও টয়
েন চ বার আেরকটা ব কারণ হল আমরা তত েণ বুেঝ গিছ গাটা িডজিনল া কবলমা পােয় হঁেট ঘারা বশ ক কর! তেব যাঁরা
হাঁট েত এেকবােরই অ ম তাঁেদর মন খারাপ করার কান কারণ নই। ইলেচয়াের বেস তাঁরা অনায়ােসই পুেরা িডজিনল া ঘুের দখেত
পারেবন।
টয়ে েন উঠেত িগেয় দিখ সখােনও চুর ঠলােঠিল –ল া লাইন। একজন ফরািস মিহলা তা আমােক ায় েক উঠেলন - “পুেস ন
পাসা, মাদাম”। ভািগ স ফরািস একটু-আধটু জানা িছল তাই বুঝেত পারলাম ঠলেত বারণ করেছন। মােটও ঠিলিন তবু বাদািম চামড়ার
মানুষ বেলই হয়েতা দাষ হল আমার। যাইেহাক কানরকেম টয়ে েনর কামরায় একটা জানালার ধাের বেস পড়লাম। কলকাতার িনে া
পােকর টয়ে নিট এর কােছ সিত ই খলনা। এই েন িবশাল বড় বড় কামরা -সংখ ায় অেনক বিশ আর যাে ও বশ জােরই। মােঝ মােঝ
বাঁিশ বাজেছ। বশ িকছুট া পথ টয়ে েন কের যাবার পর একটা শেন টু কের নেম পড়লাম। নেম এেকবাের পড়িবেতা পড় শয়তােনর
আিবভােবর প ােরেডর সামেন। অন ান টু ির েদর কাছ থেক জানেত পারলাম য িডজিনল াে রাজ এক-একটা প ােরেডর আেয়াজন করা
হয় আর স িল বশ িচ াকষকও। আমােদর ভােগ শয়তান! কী আর করা যােব, অতএব তারই
াস

তী া।
শয়তােনর আিবভাব বা ‘ ডিভল অ ারাইভাল’ দখেত িদেক মানুষ সািরব
হেয় ক ােমরা হােত দাঁিড়েয় আেছ। কউ কউ ফুটপােথর ওপর বেসই পেড়েছ।
িঠক কী ঘটেব তা িনেয় িব র জ না ক না চলেছ। খুব জাের জাের াম
বাজেত
করল আর তারপরই দিখ ওই তা শয়তােনর সা পা রা আসেছ।
িবকট কােলা, সবুজ আর নীল মুেখাশ পের শয়তােনর দলবল মাচ করেছ। িঠক
যন িশবঠাকুেরর ন ী-ভৃ ী -তেব এরা দেল আরও ভাির। কান ঝালাপালা
করা তী বাজনার সে িকছু ণ ধের চলল উ াম ভূেতর নৃত ! হাসেত হাসেত
আমার পেট িখল ধের যাওয়ার যাগাড়।হঠাৎ বাজনা থেম গল। ভাবিছ িক
হল! িঠক তখনই িট কােলা ঘাড়া ছুিটেয় একটা ঝাঁটা বাঁধা গািড়েত শয়তােনর
আিবভাব ঘটল খালা র মে । কােলা ঘাড়া েটার আকার দেখ চমেক
উঠলাম -আমােদর দেশর ঘাড়া েলােতা এেদর কােছ নহাতই বা া! শয়তান
বেস আেছ ছ াকরা গািড়েত কােলা জামা গােয় আর গািড়র ওপের ক ােলর
মাথা আঁক া পতাকা উড়েত উড়েত সেগৗরেব ঘাষণা করেছ শয়তােনর
আগমনবাতা। চােখর পলক ফলেত না ফলেত শয়তােনর প ােরড স ীসাথী
সেমত উধাও হেয় গল কা একটা গেটর ভতর। যাবার আেগ শেয় শেয়
ক ােমরার উে েশ পা িদেয় শয়তান হাত নাড়েত লাগল।
আবার এিগেয় চলা। রাই স েলার ফাঁেক ফাঁেক িবশাল এলাকা জুেড় ছিড়েয়িছিটেয় আেছ িবিভ সুেভ িনর শপ, রংেবরং-এর নানান ফুলগাছ আর িকছু
অবাক করা মেডল। এক জায়গায় দিখ দাঁিড়েয় আেছ ‘কুমেড়াপটাশ’ আমােদর ‘আেবাল তােবাল’-এর নয় – এ হল সােহব কুমেড়াপটাশ –‘িমঃ
িপটার পা িকন’। এঁর পরেণ পি িম জামাকাপড় িক মাথায় একটা ম বড়
কমলা রেঙর কুমেড়া। আিম িপটার পা িকেনর পােশ হািসমুেখ ছিব তুেল
ফললাম। আর
াং িমেসস পিল পা িকেনর সে । এরই মােঝ ঘুরেত
ঘুরেত এক জায়গায় িমিক আর িমিনর সে দখা হেয় গল। ওরা জেন ইত তঃ ঘুের বড়াি ল আর সকলেক অেটা াফ িদি ল। আিমও
এক ফাঁেক সুেযাগ পেয় িমিনর সে হ া েশক কের িনলাম। িবশাল চহারা িনেয় িমিন আমার কাঁেধ তার হাতটা রাখল। এখন কলকাতার
অেনক মলােতও চলমান কাটুন ক ােরকটারেদর দখেত পাওয়া যায় িক িডজিনল াে তােদর সে দখা হওয়ার ি লটাই অন । িঠক যন
ছেলেবলার কিমে র পাতা থেক উেঠ এেস ওরা হাত মলােলা সই ছা মেয়টার সে য নািক বায়না ধরত বাবা-মােয়র সে িঝলিমল
যােব বেল (িনে া পাক তখেনা হয়িন)।
আমরা এক ম লবাের এেসিছ িডজিনল াে , রিববার বা অন কান ছুিটর িদেন এেল কানও রাইেড ওঠাই র হত। িতিট রাইেডই িবশাল
সরীসৃেপর মেতা লাইেন দীঘ তী ায় দাঁিড়েয় পৃিথবীর িবিভ কাণ থেক আসা মানুষ। এরকমই একটা রাইেডর জন অেপ া করেত
করেত মেন এল গাপুেজার ম েপ ঢাকার লাইেনর কথা। এখােনও আেছ ‘ফা পােসর’ ব ব া -কলকাতায় যমন ‘িভ.আই.িপ.’ পাস।
‘ফা পাস’ যার কােছ থাকেব তােক আর ক কের লাইেন দাঁড়ােত হেব না। স সরাসির িগেয়ই রাইেড চড়েত পারেব লাইেনর দাঁড়ােনােদর
িদেক তািকেয় মুচিক হেস। তেব ‘ফা পােস’-র আওতায় কবল িকছু িকছু িবেশষ রাইডসই পেড়। সব রাইডেস এভােব বলাইেন ওঠার
সুেযাগ পাওয়া যায় না!
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পুের ‘ম াক ডানা ’-এ ঢুক লাম লা খেত । এখানকার ম াক ডানা িট াে র বৃহ ম। এতবড় দাকােন থমবার ঢুক েল চােখ
ধাঁধা লেগ যায়। য িদেক চাখ যায় ধু সাির সাির চয়ার আর টিবল । দাকােনর বাইের ম াক ডানা েসর হলুদ-লাল জামা পরা
জাকােরর সই চনা মূিত। িশ রা দাকােন ঢুক েলই তােদর একটা কের বলুন িদেয় অভ থনা জানােনা হে । আর িভড়? সকাল থেক
হাঁট াহাঁিটর পর ঘ াখােনক দাঁিড়েয় পা যখন ব থায় অি র তখন হােত পলাম বাগার আর কা ি ংক । পেটর মেধ তত েণ দাউদাউ
কের লেত
কেরেছ ি েদর আ ন। যাইেহাক ভাজনপব সের িকছুটা ‘ক ােলাির গইন’ কের আবার ছুটলাম পেরর রাইেডর িদেক।
‘ স শেন’ পৗঁেছ দিখ বশ িকছু বা া ছেলর রাই টা এত ভােলা লেগেছ য তারা আবার চড়েব বেল দৗড়াে । এই রাইেড
শারীিরকভােব স ম ব ি না হেল ওঠা িক এেকবাের মানা। একদম রেকেটর মত দখেত রাইডিটেত িতিট আসেনর সে আেছ মজবুত
আগল। রেকেটর মেধ বেস হেব আমােদর মহাকাশ মণ। আিম একটা আসেন বেস পড়েতই িনেমেষর মেধ আগলিট আটেক গল আমার
পেটর কােছ -অেনকটা িসট বে র মেতা। তারপর যন উ ার গিতেত ছুটেত
করল রেকটটা -কা িনক ন েলােক। কখেনা
ল েল তারােদর মাঝখান িদেয়, কখেনাবা ঘন কােলা গ ােসর মেঘর দলেক হিটেয়, আবার কখেনা এঁেকেবঁেক উ া িপ েদর পাশ
কািটেয়। এেক ভয় র গিতর অনুভিূ ত, তারপর একসমেয় বসার জায়গা েলা গল ১৮০ িডি ঘুের -অথাৎ িকনা ‘ হঁট মু উ পদ’ অব ায়
কেয়ক মুহত
ূ ঝুলেত লাগলাম আমরা। চ কে আমার ায় চাখ িদেয় জল আসবার উপ ম হল। নেত পলাম পােশ াং চঁচাে
ওর চশমা খুেল ঝুলেছ বেল। রেকেটর গিত িক কেমিন। সবাই যখন ায় ভেয় আ রা তখন সম িব
া ঘুের, চাঁেদর পাশ কািটেয়
পৃিথবীেত িফের আসার সময় হল। রেকেটর গ র থেক বেরাবার সময় াজ সািকট ক ােমরা েলা ঝলেস উঠল। িনেজেদর ভীত স
মুখ েলার ছিব দেখ খুব একেচাট হেস িনলাম।
সারািদন ধের লাইেনর পর লাইন িদেয় একটার পর
একটা রাইড চেড় যখন ায় সে নেম আসেছ
দৗড়ালাম সার িদেয় সাজােনা সুেভ িনর শপ েলার
িদেক। িঠক যন রােসর মলা। িবি
হে
হেরকরকেমর খলার িজিনস -িমিক মাউস, ডানা
ডাক, কাউবয় টুিপ, ব ক
ু , ঢাল-তেরায়াল, িমিক
আঁক া িটশাট, িস ােরলা কি উম, িবিভ রেঙর ও
আকােরর পুতল
ু , মাথার িশং, মুেখাশ, চেকােলট, ক াি
আরও কত কী -বেল শষ করেত পারব না। তেব
বশীরভাগ িজিনেসরই আকাশেছাঁয়া মূল । ঝাঁেকর
মাথায় আিম একটা িডজিনল াে র প ােরেডর িভ.িস.িড.
িকেন ফললাম। তার দামই পাঁচ পাউ !
আমােদর টু ির বােসর িদেক যখন হঁেট িফরিছ মন
খারাপ করা একটা সুর বাজেছ মাইেক। সম
িডজিনল া জুেড় আেলার রাশনাই। ঘের ফরা মানুেষর
ঢল দখেত দখেত মেন হি ল যন একটা িমিন িবে র
মানুষ টাইম মিশেন চেপ কেয়ক ঘ ার জন শশেব

িফের িগেয়িছল। এখন খলা শেষ ধুেলাবািল মেখ আবার বতমােন পৗঁেছ ঘের ফরার পালা। মেন মেন ভাবিছলাম বা েব যিদ আর কখেনা
না পাির, ি িপং িবউিটর মত ঘুিমেয় ঘুিমেয় িঠক একিদন আবার িফের আসব এই ে র দেশ।
তথ - প ািরস ~ || ছিব -িডজ িনল া ~ প ািরস ~

যাদবপুর িব িবদ ালেয়র তুলনামূলক সািহত এবং ইংেরিজ সািহেত র ছা ী ম য়া িবিভ প -পি কায় ছাট গ
লেখন।
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ও মণকািহিন

ব- লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

বিড়েয় এেস আপনার অিভ তা েলা যমনভােব শয়ার করেত চান কােছর মানুষেদর সােথ - িঠক তমিন কেরই সই কথা েলা ছা
কের িলেখ পািঠেয় িদন ছুিটর আ ায়। ছয় থেক ছষি আমরা সবাই িক এই ছুিটর আ ার ব ।ু লখা ডােক বা িনিদ ফেম মল
কের পাঠােলই চলেব। লখা পাঠােত কানরকম অসুিবধা হেল ই- মল ক ন - amaderchhuti@gmail.com

বাংিরেপ ািশর হাতছািন

সুদ ী মজুম দার
~ তথ - বাংিরেপ ািশ || বাংিরেপ ািশর ছিব - সুদ ী মজ ুম দার ~
বাংিরেপািশ - ধুমা একটা রামাি ক নােমর আকষেণ যখন ঊিড়ষ ার এই অখ াত জনপদ বেছ িনই স াহাি ক ছুিট কাটােনার জন , তখন আমার সহযা ীেদর
অেনেকই াথিমক ি ধা পাষণ কেরিছেলন। এটা িঠকই য জায়গাটা স েক খুব বিশ তথ জানা িছল না। কান এক মণ পি কায় পড়া একিট ছাট লখাই
স ল। িক নতুন জায়গায় যাওয়ার সটাই তা মজা।
সকাল সাতটা পঁিচেশর ফলকনামা এ ে স যখন বালােসার পৗঁছল তখন ায় বলা এগােরাটা। সখান থেক একটা গািড় ভাড়া কের রওনা হলাম আমােদর
গ েব র িদেক। িপেচর রা ার -ধােরর গাছ িলর নুই েয় পরা শাখা যন তারণ সািজেয় আমােদর াগতম জানাবার জন ই দাঁিড়েয় আেছ। আেগ থেক বলা
থাকায় হােটেল আমােদর পুেরর রা া কের রেখিছল না হেল বশ মুশিকেলই পড়তাম। সামান সই আেয়াজনই ি েদর মুেখ যন অমৃত।
বাংেলা প াটােনর একটা ছাট একতলা বািড়। িতনেট শাবার ঘর আর একটা ডাইিনং স -এই িনেয় হােটল। িপছেনর িদেক কয়ার- টকার তাঁর পিরবার িনেয়
থােকন। মন গট থেক একটু হঁেট গেলই রা া -NH6। সই রা া
ধের আমরা হাঁটেত বেরালাম িবেকলেবলা। -পােশ খালা মাঠ, ধান জিম
আর ইিত উিত গাছ-গাছািলর শাি র পিরেবশ। িন তােক মােঝ মােঝ
ভে িদে
কের চেল যাওয়া কােনা াক বা গািড়। িকছু দূের একটা
ধাবায় বেস যখন চােয়র ত া মটাি তখন তািকেয় দিখ সামেনর ছাট
পাহােড়র পছেন সূয অ যাে । গাধূিলর বণ টা পুকেু রর জেল
িতফিলত হেয় এক মায়াময় পিরেবশ সৃি কেরেছ।
পরিদন সকােল আবার গািড় ভাড়া কের বিরেয় পড়লাম খড়কাই নদীর
ওপর সুলাইপাত ড াম দখেত। ঘ ার যা ার শেষর িদকটায় মেঠা
পেথ ােমর ভতর িদেয় যাওয়া। নদীর টলটেল নীল জল আর দূেরর
পাহাড় যন িনজেন হাতছািন িদেয় ডােক।
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ফরার পেথ বুিড়বালাম নদীর পােশ পােশ চলা। বলা বাড়ার সে সে
গরমও বাড়েছ লািফেয় লািফেয়। জানুয়াির মােসই এই রােদর তজ হেল
না জািন ী কােল িক হয়! পেথ ডাকরা িশ ীেদর ােম খািনক িবরিত।
অপূব এই িশ কাজ কমনভােব হয় তাই ত করা িনেজর চােখ।
এখােন ায় সব ঘেরই িশ ীরা এই কাজ কেরন। থেম মািটর ওপর
মােমর একটা আ রণ িদেয় তােত সূ কাজ করা। তার ওপর আবার মািট
চািপেয় পুিড়েয় িনেয় ছাঁচ তির হয়। সই ছাঁচ , গলােনা া িদেয় ভিত কের পের ঠা া হেল ওপেরর মািট সিরেয় নওয়া হয়। ভাবেত অবাক লাগিছল আমরা
ধু সাজােনা মূিতটাই দিখ, তার িপছেন য কতখািন পির ম আেছ তা
এখােন না এেল জানেতও পারতাম না। এই বড়ােনার িৃ ত িহেসেব
আমরা সকেলই িকছু িকছু মূিত িকেন িনলাম।
সে র পর থেকই আর িকছু করার নই। িটিভ নই, ইেলকি িসিট
থাকেলও কম ভালেটেজর আেলায় বই পড়া যায় না। আর িবএসএনএল
ছাড়া কান মাবাইল টাওয়ারও ধের না। তার মেধ আবার ায় িটন
কের িত স ায় লাডেশিডং হয় ঘ া েয়ক। িক ঘেরর বাইের এেস
আকােশর িদেক তািকেয়ই মনটা ভের গল। এত তারা তা কলকাতায়
দখেত পাই না কখেনা এত
কের! এমনিক স িষম লও খুব
সহেজই িচনেত পারলাম। মেন হি ল যন তারারা ল আেলাকবষ
পিরেয় আমােদর কত কাছাকািছ চেল এেসেছ।

~ তথ - বাংিরেপ ািশ || বাংিরেপ ািশর ছিব - সুদ ী মজ ুম দার ~
নামী তথ যুি সং ায় কমরত সুদী ভােলাবােসন বড়ােত।
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