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~ ২য় বষর্৩য় সংখয্া- েপৗষ-মাঘ ১৪১৯~
চল� ে�ন েথেক েদখা একটা লাল ধুেলার রা�া
আিম ঐ রা�া ধের েহঁেট যাি�, আবার আিমই ে�েনর জানলায়
আমার দ’পােয় পৃিথবীর রং, কাঁেধ একটা পুঁটুিল
ে�েনর কামরায় অ�েরাল, আমার পাশ িদেয় হাঁটেছ
একিট ছাগল চড়ােনা বুিড়
লাল ধুেলার রা�াটা েকাথায় েগেছ? দ’পােশ ফসল-কাটা মাঠ
মােঝ মােঝ দ’-একটা তালগাছ, অেচনা বুেনা েঝাপ
ঐ িদেকর িদগে� েলেগ আেছ বড় মায়াময় জীবন
িবেকেলর বাতােস উড়েছ স�াবনার নীল যবিনকা...
রা�াটা এখন অদৃশয, ে�ন ছুটেছ আরও দুর ছটফটািনেত
সকেলরই েকাথাও না েকাথাও েপৗঁেছােনার বয্�ত
অথচ আিম েহঁেট যাি�, একটা ছাগেলর বা�া তুেল িনলাম বুেক
বুিড়িট িফক কের েহেস অনািদ কােলর ছিব হেয় েগল।
“লাল ধুেলার রা�া” – সুনীল গে�াপাধয্ায
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আমরা যােদর ৈকেশার েকেটিছল ঘন নীল সমুে�র মােঝ সবুজ �ীেপর রহসয্ িকংবা এভাের� েবস কয্াে� পাহাড়চূড়া
আতে�র স�ান করেত করেত – তারাই আবার বড় হেয় খুঁেজিছ িদকশূণয্পুেরর িঠকান, �ান করেত েচেয়িছ সুদূর ঝণর্ার জে,
পােয় পােয় েহঁেটিছ �ৃিতর শহের - সুনীেলর সে� তাঁর কিবতায়, �মণ েলখায়, নীলেলািহেতর সে� িদকশূনয্পুের অথবা সকাকাবাবুর সে� েদেশ-িবেদেশ বার বার হািরেয় েগিছ, হািরেয় যাই...। এবার সাঁেকা েপিরেয় একা একাই চেল েগেলন
আপাদম�ক বাঙািল এই িব�নাগিরক দুপােয় পৃিথবীর রং িনেয়... এপার ওপার আজ �ৃিতময় একাকার

- দময়�ী দাশগু

এই সংখয্ায়-

"একবার একটা িশশুগােছর তলায় িছল আমার তাঁবুটা। ি�তীয় িদন চা টা
খাওয়ার পর েবেরাি� হঠাৎ লক্ষ করলাম গাছ েথেক চারেট পাতা পড়ল
তৃতীয় িদন েদখলাম একটা হাওয়া িদল, আবার চারেট পাতা পড়ল। চতুথর্
িদন েথেক আমার ভােলালাগেত শুরু করল। আিম বেস থাকতাম পাতাট
পড়ার জনয্"...জীবেনর েছাট েছাট সু-দুঃ-ভােলালাগা-ম�লাগার ছিব
ফুেট উঠল িবিশ� আেলাকিচ�ী িশবনাথ বসুর সে� আ�া-গে�-গােন।
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~ আরিশনগর ~
বােঘর বািড় – মািজর্য়া িলি

বেন-পাহােড় – শুেভ�ু রায-েদবািশস ম�ল-দীপক েভৗিমক

সা�াকফু – েচনা পেথ িফের আসার গ�
– মাহমুদ ফারু

~ সব েপেয়িছর েদশ ~
ইিতহােসর শহের - মহুয়া বয্ানাি
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কাকাবাবু েহের েগেলন? - দময়�ী দাশগু

~ ভুবনডাঙা ~
এক �মেণ দুই েদশ– ম�ু�ী িসকদার

ঝিটকা সফের িস�াপুর - মহ�দ রােশ্দু�াম
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~ েশষ পাতা ~
ঈ�র-�কৃিত-�মণ - অিদিত ভ�াচায্
জল আর পািখেদর েদেশ - বন�ী চ�বতর্
একিদন সারািদন কুিম�ায় - রিফকুল ইসলাম সাগর
কলকাতার কােছই - অপূব্ চে�াপাধয্া
র
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িশবনাথবসু
র ছ িবর অালবাম
♦ ফ ােটা ািফ এবংরবীস ী
ত–এই ইইওতে াতভ ােব রেয়
ে ছ আপ ন
ার জ ী
বেন
। ফ ােট
া ািফ র কথায়
ে তা আসবই।রবীস ী
তএবং
রবীনাথেক কমনভ ােব প েয়
ে ছ নআপনার অনু
ভ েব?
আসেল রবী নাথেতা সবার কােছই ি য়, স অেথ বলার িকছুই নই। তেব এই চা মাস েয় থাকার সময় আমার একটাই সাথী িছল – গীতিবতান। আিম
চা মাস িক আর িক ু পিড়িন, ধু গীতিবতান পেড়িছ আর সুিচ া িম -র কথাটা িমিলেয় দেখিছ য এখনও আমরা িকছুই বুিঝনা রবী নাথেক। বেড়ােজার
বলেত পাির য লাকটা খুব বােজ িছল, সব কথা বেল গেছ। আমােদর আর িকছু ভাবনার জায়গা নই। ধু তাই নয়, এমনধরেণর কথা বেল গেছ, যটা এখন
অসু হওয়ার পর েয় েয় মেন হে সারা পৃিথবীেত এরকম লাক খুব কমই এেসিছল, আনপ ারালাল বলেল ভুল হেব না। অেনেকই নােবল াইজ
পেয়েছন, অেনেকই সািহিত ক িহেসেব অেনকিকছু কেরেছন, িক রবী নােথর ধােরকােছ আমার ধারণা কউ নই। উিন যা কের গেছন, যিদ উপলি করা
যায়, তাহেল আর িকছু িনেয় থাকেত হেব না – পি ং, ফােটা ািফ , িসেনমা – িক ু দরকার নই, রবী নাথই যেথ ।
♦ আপিন যসময়ফ ােটা ািফ চ চ া
কেরন সইসময়
খু
ব কম বাঙ ািলই ি েয়
িট
ভ ফ ােট
া ািফ েক পু
ে রাদ র পশা করার কথা
ভ াবেতন
।এইভ াবনাটা আপ নার কী
ভ ােব এল ?
টাইবা কমনিছ ল?
আমার িনেজর এখনও ধারণা, যারা িকছু করেত পাের না তারা হয় ফােটা াফার নয় মাউে িনয়ার হয়। সটাই হলুম আর কী...। িকছু করেত পারলামনা,
ফােটা াফার হলাম ( াণেখালা হািস)।
আিম ফােটা ািফক অ ােসািসেয়শন অফ ব ল (িপ.এ.িব.)- ত ভিত হই। একটা এঁেচােড় পাকা ছেল, যার বয়স ায় বছর িতিরেশক, িকছুই করেত পােরিন,
এমনকী একটা চাকিরও কেরনা, হািজর হে েছ ফােটা ািফ িশখেত, তায় স ল একটা পনট া ক ােমরা, কান বাড়িত ল নই। থেম আমােক ভতের
বসেত দয়িন, বেলিছল, পােপাষ আেছ, পােপােষ বসেত। ন’মাস বােদ আমােক ভতের ঢুকেত দওয়া হয়। আমার একটা চ ােল তখন িছল য, আই উইল গা
টু দ টপ। একিদন আিম যাব, একটাই চয়ার আেছ, সখােন যই বেস থাকুকনা কন, উেঠ আমায় বসেত দেব। আজেক আিম গেল সই চয়ােরই বিস।
িব াপেনর জগেতও একসময় কাজ কেরিছ, তেব ইনেডাের নয়, আউটেডাের। তখন িব াপেন সমর ঘাষ, সাত িক ঘাষ, িবেবক দাস এরা কাজ কের – সব
নামকরা লাক। ওরা য খরচা কের িু ডও সািজেয়েছ, আিমেতা ওেদর ধরেতও পারবনা। আউটেডাের বরং কউ একটা বড় কাজ করেত চায়না। কী লাইট হেব,
কাথায় কাথায় ঘুরেত হেব...। আমােক তা থাকেত হেব এক ন ের! (হািস) আিম গলাম িব াপেনর আউটেডাের – টমসন, ব
কের যত েলা বড়
কা ািন সবার সে ই আিম কাজ কেরিছ, এমনকী এখনও তারা যাগােযাগ রেখেছ, আেস।
♦ ল া ে প না প াে ট– কানটা বিশভ ােলা লােগ?
̀ আমার তালা ল া ে প লােক ভােলা বেল, আমার িক িনেজর পছ ল া ে প নয়, মানুষ। একবার পাহােড় গিছ – আমােদর িটেমর য ক াে ন
তার সে ভীষণ ঝগড়া হেয়িছল। আমায় বেল, তখন সই সানেসেটর খানা ছিব তুেল ক ােমরা ব কের িদিল কন র? বললাম লাল হল...আেরকটু লাল
হল...তারপের সানেসটটা হেয় গল, তুললামেতা, আর কী তুলব? বলল, তাই বেল মেয়েদর পছেন ছুটেত হেব? বললাম, মেয়েদর পছেন ছুটিছ না, িক
অ ত
ু দখেত মেয় েলােক, দখিছ কানটা ভােলা হয়। সানেসট তুলিছসনা, ল া ে প েলা বাদ িদি স আর িনেজেক বলিব ল া ে পার! এটা হয় নািক?
আিম বললাম, আ য কথা, সানেসট িক একই টাইেম হয়, এটা সােয় । রাজ আমরা ল কির না, কাথাও বড়ােত গেল দিখ। এেত কান নতুন নই।
তমন একটা মঘ, একটা গাছ এরকম কান িকছু বস কের তুলেত পারেল একটা অন রকম ছিব হেত পাের। তাছাড়া ধু একটা সানেসেটর মােন কী? কী হেব
তুেল? মেয়টা িক িত মুহেূ ত বদেল যাে – রেগ যাে , গালাগািল করেছ - ছিব তুলেব না, ডা ট, তুলেল পয়সা িদেত হেব। কখেনা কাঁদেছ, ঝগড়া
কের বািড় থেক বিরেয় আসেছ, বা ােক িনেয় খলেছ...। একটা বড় মেয় যখন কাঁেদ-হােস, তার য ব াখ া, য মােন সটা অেনকিকছু, অেনক বিশ এেফি ভ
আমার কােছ। রঁদ া থেক এটা
হেয়িছল। ওরা জ স কা েক অেনকটা কিমেয় িদেয়িছল। পি ং-এ দািল এল, ভ ানগগ এল তখন আে আে মল

িফগারটা কিমেয় িনেয় এল িফেমল িফগার। আেগ ীক মূিতেত দখেব িফেমল িফগার কম িছল, বিশরভাগই মল িফগার। পের মল িফগার কেম িফেমল
িফগার এল তার অন তম কারণ, িঠকঠাক মল িফগার করা অেনক িডিফকা । আর িফেমল িফগােরর ক ু র, লাইট অ া শ ােডার িকছু পাশন – করেত সুিবধা
হয়, আঁকেত সুিবধা হয় – একটু ফাঁিকবািজ িদেয়ও হয়।(হািস)
আিম মেয়েদর ভােলাবািস তাই তােদর ছিব তুিল। ছিব
তালার িকছু িনয়ম আেছ। এব াপােরও আবার
রবী নােথর কথায় িফের আিস। ' যাগােযাগ'
উপন ােস রেয়েছ – কুমরু ওই ছিবটা যন দেবর
রচনা। কপােল য আেলািট পড়েল কুমরু মেনর
চহারাটা মুেখ কাশ পায়, সই আেলািটই পেড়িছল –
এটাই হল পাে েটর লাইিটং। রবী নাথ একটা ছা
কথায় তােক বুিঝেয় গেছন। আবার ' চােখর বািল'
উপন ােস একজায়গায় আেছ, িবেনািদনী েয় পেড়েছ
- তখন মেহ পা িটেপ িটেপ এেস দখল িবেনািদনী
ঘুিমেয় পেড়েছ। খুব সু র দখেত লাগিছল। মাথার
থেক চুলটা এেলা করা। ও আে আে িবেনািদনীেক
দি ণ করল। কানিদক থেক ছিব তুলেল ভােলা
লাগেব তা দখেত লাগল। পের চুলটা একটু সিরেয়
িদল কপােলর। ভােলা না লাগােত আবার যা িছল তাই
কের িদল। আশােক বলল, আে কের লাল শালটা
পােয়র িদেক একটু টেন দাও, মােন ব ােল করার
জন । তারপর স ক ােমরা িনেয় এল। তার মােনটা
কী? রবী নাথ জানেতন ক ােমরা কীভােব ব বহার
করেত হয়।
♦ আপনার ছ িবেতনী
ল রেঙ র গভ ী
রতা দখা যায়
।এটা িকজ ী
বন
েবােধ
র িতফ লন?
নীল মােন কী বলেতা? িমেথালিজকাল একটা মােন হয় আবার সাধারণভােব আেরকটা মােনও হয়। অ হীন – এ েলস – যার শষ নই। মহাকাশ স ে যখন
ভািব নীেলর পের নীল, কােনা শষ নই, মাথাটা কমন িলেয় যায়। আবার নীল িক িশেবর রঙ। একটু গাঁজ া খাওয়া লাক, অে ই স । রেগ িগেয়
দ য করেত পাের সেতা আলাদা কথা, এমিনেত িক শা ।।
আমার কন নীল পছ সটা বলেত গেল একটা
ঘটনার কথা বলেত হয়। একবার শাি িনেকতন থেক
িসউিড় যাি লাম। পেথ অজয় নদী পেড়। আর য
বনটা পেড় অজেয়র আেগ, সটা খুব ঘন িছল। যেত
যেত বাসটা হঠাৎ খারাপ হেয় গল। সারােনা হেব,
আিম চুপ কের বেস আিছ। দিখ লাকজন সব টুকটুক
কের নেম পড়েছ – সবাই চেল গল। াইভার,
খালািস িমেল একটা চাকা খুলেলা, কীসব একটু
ঠুকঠাক করল, তারপর চেল গল। সে হেয় আসেছ,
কউ নই। আমার স ল বলেত পাঁচটা টাকা আর
পনট া ক ােমরাটা আর মােট চারেট িসগােরট।
খািনক ণ অেপ া কের শেষ কস াকটা িনেয় বেনর
মেধ ঢুেক পড়লাম। খুব ডাকােতর ভয় এখােন। কী
কের রাত কাটাব, কী করব িক ু বুঝেত পারিছ না।
দূের অজয় দখা যাে । খািনকটা এিগেয় গলাম।
তারপর একটা ঝােপর আড়ােল মশাটশা অ াহ কের
েয় পড়লাম। ঘুিমেয়ও পেড়িছলাম কান একটা সময়।
হঠাৎ কােন এল া পােঠর আওয়াজ – এরকমেতা
কালকূেটর লখায় আেছ। দিখ 'বল হির' ডাক িদেত
িদেত একদল লাক আসেছ। শান! একটা বা া মেয়েক পাড়ােত এেসেছ। শােনই েয়িছলাম সারারাত, বুঝেত পািরিন! 'ওঁ জবাকুসমু ' সূযম কােন
আসেছ... আর তখন পুেরা কা ... নীলাভ একটা রঙ, আর কান রঙ নই। সই থম নীল রঙটা চােখ লাগল – জীবন-মৃতু র সি েত দাঁিড়েয়। জীবনটােক
জানেত আর করলাম। তখন থেক নীলটাই আমার সবেচেয় ি য়।
♦ অান
ালগআর িডিজ টাল – ফ ােটা তালার এই ইমাধেমইআপিন
– কান
ট
া বিশভ ােলা বেল মেনহ
য়
?
̀ 'নায়ক' িসেনমায় একটা কথা িছল, মািনকদারই লখা – কথা সে একটা জায়গায় উ ম বলেছন – হ াঁ, যকারেণ ফ ািমিল ািনং-এর েয়াজন হয়।
িডিজটাল ক ােমরােতও সই ফ ািমিল ািনং-এর েয়াজন। মার াডাকশন অ া মার রািবশ াডাকশন। িপ.এ.িব.- ত চুর ছিব দখেত হত, তাও কী
এেককজেনর রাল-িতন রাল। আিম একটা এ েপিডশেন গিছ, িতনেরাল ছিব তালা মােন একেশা আটটা ছিব। এর মেধ হয়ত আিশ-ন ইখানা ছিব আমার
থােক লাকজনেক দখােনার মত। তখন যসব ছেলেমেয়রা আমার কােছ াস করত ওই িতনেরাল-চারেরাল িনেয় এল, দখলাম 'িমিনট – এই চারেট ছিব
ভােলা আেছ বেল িদলাম। আর এখন তারা ১৬ িজিব ছিব িনেয় আেস – 'হাজার ছিব – একটু দেখ দেবন স ার! না। আমার কি উটাের ১৬ িজিব জায়গা খািল
নই, আর ১৬ িজিব ছিব দখেত গেল আমার মাথা ঘুের যােব। ওর থেক বাছা যায় না। এখন একটা হনুমােনর ল াজ, তাই তাল – কী য তুলেছ, কী য
আগডুম-বাগডুম হে আিম জািন না।
তেব িডিজটােলর অেনক সুিবধাও আেছ - ট করেল, ইেরজ করেল... বলেতা এটা কান িসেনমা? ( ু হািসমুেখ উেঠ িগেয় 'আবহমান' িসেনমাটা চালােলন।
কি উটার ি েন ভেস উঠল কািল ং-এর সকাল - দীপ র দ আর যী সন ে র কেথাপকথন –
- ল ািটচুড মােন বাঝ?
- ল ািটচুড? ইমািজনাির হরাইেজানটাল লাইনস দ াট িরভাস দ সারেফস অফ দ আথ?
- িফে আমরা যখন ল ািটচুড
্ বিল..
- র ... াপ... টলাের ।
- তুিমেতা িভিডওেত কাজ কেরছ?
- সলুলার ল ািটচুড এটার থেক অেনক বিশ বাবা!
- িভিডওেত ইেরজ কের আবার যখন রকড কর সটা বাঝা যায়?
- তুিম কী িভিডওেত কাজ করার কথা ভাবছ? তামার ভােলা লাগেবনা বাবা। ডনিসিট পােব না, টান পােব না, তাছাড়া িফে র লি িভিট অেনক বিশ।
- তােত লাভ? কিদন পের দখেল সব কাজটাই মেন হয় িকছু হয়িন। তামার মেন হয় না?
- এটা িনেয় আমরা পের কথা বলব...
- বরং এটাইেতা ভােলা – ট করেল, ইেরজ করেল, আবার ট করেল, আবার ইেরজ করেল...পছ হলনা নতুন কের এিডট করেল, আবার ইেরজ কের
িদেল... যেকান মােমে আবার নতুন কের
করা যায়।)
িসেনমাটা ব কের হািসমুেখ বেল চেলন, ট করেল, ইেরজ করেল, আবার ট করেল, আবার ইেরজ করেল...
♦ আ া, ফ ােটা াফ ার না হেল অন কীহেতন?
িসেনমার পিরচালক হতাম। (হাসেত হাসেত)
♦ একটা সময়বশিকছ ু
কাল সতিজ তরােয়
র সং েশএেসিছ েলন-আপন
ার ঘরট
ায়
ঢ
কেলও যট
ু
া মেনহ
য়
সতিজ ত রােয়
র একট
া
ভ াব আপনার ওপ র ভ ী
ষণভ ােব রেয়
ে ছ –সতিজ েতর িট
ং
এর ছ িব, এই য কি উট
াের ওঁ
র করা িমউিজ ক বাজ েছ .
.
.
এইসব িকছ ু
িমিলেয়
ই।পিরচ ালকহওয়
া র ইে টাওকীতাঁ
র ভ াব?
হয়েতা। আমার কােছ িফে র শষ কথা সত িজত রায়। মািনকদার বই আিম থম দিখ 'পেথর পাঁচালী'। তখন নামটাম জানতাম না, জানার মত আমার
বয়সও নয়। বইটা াইজ টাইজ পল নলাম। আবার ইি রা হেল এল। বাবা বলল আবার দখেত যােব, মাও তাই, আিম বললাম, আিমও যাব। কন জািননা
তখনই আমােক বইটা হ কেরিছল। তারপর 'অপরািজত', 'অপুর সংসার', সত িজেতর আরও যা যা ছিব িরিলজ করেছ, কী কাজ করেছন, না করেছন সব খাঁজ
রাখতাম। ৬৩ সােল 'মহানগর' বিরেয়েছ, আিম তখন াস নাইেন পিড়, একটা সমােলাচনা িলেখ আন বাজাের পািঠেয়িছলাম, সটা ছাপাও হেয়িছল। সইসময়
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থেকই মািনকদার ছিবেত আমার আ হটা তির হয়। তখন অবশ
মািনকদা নয়, সত িজত রায়ই বলতাম। পের আিম িবেয়ও
কেরিছলাম রায় পিরবােরই। সইসূে আমার যাওয়ার একটা
সুেযাগও হল। মেন হল, ব িদেনর ই াটা মটাই, যাই তাহেল।
সবাই আমােক বলল, তুিমেতা সেব কাজ
কেরছ, ভােলা
কাজও করছ, মািনকদােক বলেল িন য় তামােক কাজ দেবন।
আিম বললাম, না, ছিব দখােত পাির, গ করেত পাির, িক
কাজ চাইেত পারব না। আিম থম িদনই বললাম, আপনার কী
বই আর হে ? বলেলন, 'ঘের বাইের'-র িটং চলেছ।
বললাম, িটং দখেত যাব। বলেলন, হ াঁ, এস। ওনার কােছ
একটা িজিনস িশেখিছলাম, সটা হল টাইম মােন টাইম –
আড়াইেট মােন আড়াইেটই, েটা পঁয়ি শ নয়। ওনার বইেত কত
সূ িজিনস থােক যটা শখা যায়। আিম এেককটা বই দেখিছ
বাধহয় েশা-িতনশবার কের, ায় মুখ । যেকােনা বইেয়র
ডায়লগ বলেত পারব, ই ারলুড িমউিজক বলেত পারব। আিম
সত িজেতর িমউিজেকর ভীষণ ফ ান। 'চা লতা' পরপর িতনিদন
দিখ। একিদন হল থেক বেরাি – ওপর থেক সত িজত আর
হম নামেছন। হম বলেছন, আর তা িমউিজক করা যােব না
মািনকদা, আপিন যা কেরেছন! সত িজত হাসেলন।
♦ আপন
ার লখা একিট মণ
কািহ
িনসং
কলন বেরাে
ন
লাম।আপিন
েতা অেন
ক ঘারাঘু
ি র কেরেছ ন, ধ
ু
ছ িব
তালাইন
য়
, বড়
া েন
া িন
েয়
আপ ন
ার চ ু
র লখাওআেছ ।

অথচ সভ ােব মণেলখকিহেসেব আপ নােকপ াইনা কন?
আমার লখা ায় সাত-আটেশা আেছ। তেব তথাকিথত মণকািহিন – িশলং-এ কী কের যেত হয়, গৗহািটেত যােব না কাথায় যােব, েন যােব না কীেস
যােব, বড়াপািন আেছ না িশলং পাহােড় কী আেছ – এসবেতা আিম িলিখ না। আমার গাটা পেনেরা লখা িনেয় একটা সংকলন বার করেছ পসী। সব কটা
কািহিনর মেধ ই একটা মাচড় আেছ। িশলং িনেয় লখাটার কথাই বিল – এগােরাটা বেজ গেছ। রাি রেবলা, আেলা েলা সব িনেভ গেছ। অ কােরর মেধ
আসিছ, হ কের কেয়কজন লাক আমােক জাপেট ধরল। 'ব দখেতা' - একজন আমার মুেখ টচ ফলল। জীবেন সই থম ' কা সােয়ট' হল। সেকে র
মেধ অ ত
ু ঠা া একটা ঘােমর াত ঘাড় থেক
কের এেকবাের প াে র নীচ অবিধ চেল গল। টচটা মারেব, দখেব, দেখ । বলল, নাঃ। চেল গল।
এই য ঘটনাটা এটা িদেয়ই
কেরিছ। অেনক শংসা পেলও লখাটা িক কানিদনই আমার কােছ বড় িকছু নয়, আমার এখনও শখ ছিব বানােনা, ি ল নয়,
ি লেতা বাধ হেয় কেরিছলাম।
♦ বড়
া েন
ার সে আিস-ছ িব তু
ল েতিগেয়
বা কমসূ
ে ন
ান
ানজ ায়
গায়
ঘু
ে র বিড়
ে য়
ে ছ ন, কানজ ায়
গাট
া সবেচ েয়
ভ াল লেগেছ ?
ভােলালাগাটা মেনর ওপর। যিদ মেনর ভােলালােগ, তাহেল সবই ভাললাগেব। তখন িনয়িমত ক াে যতাম। একবার একটা িশ গােছর তলায় িছল আমার
তাঁবটু া। ি তীয় িদন চা-টা খাওয়ার পর বেরাি হঠাৎ ল করলাম গাছ থেক চারেট পাতা পড়ল। তৃতীয় িদন দখলাম একটা হাওয়া িদল, আবার চারেট পাতা
পড়ল। চতুথ িদন থেক আমার ভােলা লাগেত
করল। আিম বেস থাকতাম পাতাটা পড়ার জন ।
(কথা বলেত বলেত িশবনাথদার তালা ছিবর াইড
শা দখিছলাম আমরা – ব াক াউে বাজিছল একটা
অেচনা সুর ) - এই য িমউিজকটা নছ – নথ ওেয়
আেমিরকােত িকছু পাক আেছ, সখােন িবেকলেবলায়
িভিখিররা আেস িপয়ােনা িনেয়, টপেরকডার িনেয়।
ওরা বাজনা িনেয় ১-২ ডলার নয়। তুিম চাইেল
তামােক একটা িসিড কের দেব। কী অ ত
ু সই
বাজনা। ওই পিরেবেশ বেস নেত নেত একটা
অন রকম ভােলালােগ। আমার কােছ এরকম
নানাধরেণর বাজনার সং হ আেছ। আমার জীবনটাই
এখন চেল িমউিজেকর ওপর বস কের – হয়
রবী নােথর গান, নয়েতা মািনকদার িমউিজক,
িগটার, অন িকছু।
আমরা থমবার দািজিলং যাি – জীবেন থম পাহাড়
দখব। িকছু ছেল বলেত
করল, ছাটনাগপুরটাই
ভােলা িছল – লাল মািট, সাঁওতাল, মাদল। দািজিলংটা
য কন মাথায় এল, িহমালেয় য কী সুখ আেছ ক
জােন! আেগ থেকই বলেত আর কেরেছ তােদর
দািজিলং ভােলা লােগিন। আমার িক
থম থেকই
মেন হেয়েছ য দািজিলং আমার ভােলা লাগেব।
সভােব আলাদা কের িকছু নই তবু আমার ফা
ফাের
েটা জায়গার নাম বলেত যিদ বল,
বনারস আর দািজিলং। বনারেস মানুষ দখা আর দািজিলং-এর ভােলালাগা বলেত গেলেতা অ ন দে র মেতাই বলেত হয় – িকছু গিল আেছ, খাবার জায়গা
আেছ, ক ােভ ার আেছ। নপািল মেয় েলা িক াট বলেতা?
♦
র লড়
া ইটা পেরােনার পর একটা সময়
এেসেছ যখন ী
কৃ
ি ত পাে ন–ন
ান
ানপু
র ার, প পি কায়লখাছ িব বেরাে , সই
অন
ভ ূ
ু
ি তট
া িকরকম?
অবশ ই ভােলােলেগেছ, এখনও ভােলালােগ। তামােদর য ছিব েলা িদলাম ‘আমােদর ছুিট’র অ ালবােম রাখার জন তার অেনক েলাই তা পুর ার
পাওয়া। তেব িতর ারওেতা কম জােটিন, আর সটা অকারেণই। তুিম িজ াসা করিন, তাও বলিছ, বছর কেয়ক আেগ ন াশনাল িজও ািফক একটা বড়
ফােটা ািফ কি িটশেনর আেয়াজন কেরিছল, জােনা বাধহয়। কি িটশেন কান াইজ নই, এটা িক এন.িজ.এম. িডে য়ার করল অেনক পের। ওেদর
ব ব িছল য ওরা ট কের দখেছ িডিজটাল ছিব কত জমা পেড়? এক কািট বাইশ ল ছিব পড়ল। যটা িফিজকািল কান মানুেষর পে জািজং করা স ব
নয়। লট অে াবের অ ানাউ করল িপপল’স জািজং হেব – ফাথ িডেস র পয ভাট হেব। আিম খুলতাম না, কানিদন াইেজর তায়া া কিরিন – পািঠেয়িছ
ব স। এ অফ নেভ ের আমােক অন রা খবর িদল, তার ছিবটা িক উেঠেছ, িতিরেশ আেছ। মােন? ! এক কািট বাইশ ল ছিব জমা পেড়েছ, কত কািট
কািট মানুষ ভাট িদে ন, সখােন িতিরশ জেনর মেধ আমার তালা ছিব আেছ!! একিদন খুললাম। তখন দখাে ওটা দশজেনর মেধ রেয়েছ, িতিরশজনও
নয়। আমার আ হ হল, দখেত আর করলাম। আিম এক ন ের গলাম। এ েপে ড ডেটর সাতিদন আেগই – ২৮ নেভ র। শষ সাতিদন রাজই খুলতাম – কী
হয় দখার জন । আিমই থম হলাম এক কািট কত ভাট পেয়। ওরা কন াচুেলট করল, িচিঠ িদল। পের বলল পুেরা সাইেজর ছিবটা পািঠেয় দাও। আিম
বললাম িসিডটা আেছ, পা করেত হেব। অত বড় ছিব সরাসির আপেলাড কীভােব করা যােব তােতা জািন না। আিম সাতেশা টাকা িদেয় পাে পাঠালাম। ওরা
দেখেটেখ বলল য ওটা জািলয়ািত ছিব। সবেচেয় বিশ কমে ন িগেয়িছল নািক কলকাতা থেকই। আমারই চনা িকছু মানুষ এর পছেন িছল। তােদর মেত
আিম ছিবটা জুেড় িদেয়িছ। তারা সবাই িলখল ন াশনাল িজও ািফেক - টাইমস-এও বেরাল। আিম শষকােল ছেড়ই িদলাম, িকছু বললাম না। সারা পৃিথবীর
লাক যারা ভাট িদেয়েছ তারা যখন সকেলই মূখ আর ওরাই ধু চালাক, তাহেল তাই। লােকেদর মতামত িনেত গছ কন? আেগইেতা বাদ িদেত পারেত
ছিবটা। এন.িজ.এম. িক ছিবটা িরেজ কেরিন – পি ং অ া উইথেহ – ব াপারটা সাসেপ কের রেখেছ। তার মােন ওরাও িক একটা জায়গায় আটেক
আেছ।
আিম িক িমরর িরে কশন, হাফ িরে কশন, টাটাল িরে কশেনর ব াপার-ট াপার েলা জানতাম না, পের জেনিছ য জলীয় বাে র মেধ যিদ ধূিলকণা থােক
তাহেল িমরর িরে কশন হয়। িকছু না জেনই একটা িঠকঠাক মুহত
ূ পেয়িছলাম, যটা সহেজ পাওয়া যায়না। ছিব তুেলিছ, িদেয়িছ, ব স। আিম ােসও ছিবটা
দখাই। আ য ব াপার য সটা িনেয় এখনও লােক আমােক ব কের! এে ে ও সই রবী নােথর কথাই আবার বলেত হয় – 'চতুর '-এ এক জায়গায়
সতীশ বলেছ, িকছু লাক আেছ যারা িনে করেত ভােলাবােস, িনে েকই সত বেল জােন। তারােতা িন া করেবই, িত কী হেয়েছ?
একবছর পর ২০০৯-এ েগ িলেখিছলাম, শরীর খারােপর িঠক পের – আিম হয়েতা আর বাঁচব না, িক মের যাওয়ার পের তামরা যিদ বল আমােদর ভুল
হেয়িছল, তখনেতা আিম আর থাকব না।
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♦ এখন
ওিনয়
ি মতআেলাকিচ ীতির করার চ া কের যাে ন
।এই য ফ ােট
া তালার একট
া চ
জ দখা যাে সব –ি কারফ সবু
ক-এটা আপ নার কীমেনহয়
?
যােদর অ ানালেগর ানটা আেছ তারা ভােলা তুলেছ। যারা ধুই িডিজটােলর ান িনেয় আসেছ তারা িক ড়মু ড়মু তুলেছ। ছিব তালার বিসক
ব াপার েলা জানেত হেব আর কানটা ছিব হেত পাের সই ধারণাটা পির ার রাখেত হেব। এ েলাই শখার ব াপার। ফসবুক খুলেলই বাঝা যায়, িদেন একটা
কী েটা ছিব ভােলা থােক। বাদবাকী েলা ছিব নয়, িদে , িদে । লােকরা নাইস বেল যাে । ফসবুকটােতা পুেরাটাই িপঠ চাপড়ােনার ব াপার।
♦ ফ সবু
ে ক আপ নার তাজ প ু
রম ারমিনর ছ িব েলা দখিছ লাম –ছ িব েলােতা দা ণ, আমার বলার অেপ া রােখন
া।িক আমার
সবেথেকভ ােলা লেগেছ কাপশেনরিবঠাকু
ে রর গােনর ব বহ
ার।
চা মাস ক ানসােরর সে লড়াইেয়র পের ওই
বড়ােনাটায় একটা অন রকম আন
পেয়িছলাম।
আমরা ষােটাধ ত ণ-ত ণীরা িমেল এনজয়
কেরিছলাম খুব। আমার অসু তার পুেরা সময়টা ধেরই
আমার ী পা আর মজ বৗিদ উমা বসু অিব া ক
কেরেছন, ওনারা না থাকেল আিম এই সু তােতও
হয়েতা পৗঁছােত পারতাম না। তামােদর এই ছিবটা
িদলাম, এটা আমার অেনকিদেনর একটা ই াপূরণ
বলেত পার। কাগেজ অেনকিদন আেগ একটা ছিব
বিরেয়িছল – শাভা সন উৎপল দ েক চা এিগেয়
িদে ন। সটা দখার পর থেকই এই ছিবটা তালার
ই া হেয়িছল। এবার বড়ােত িগেয় তুেল ফললাম
পার সােথ।

[
আন ময ়
মান
ষিটর সে দী
ু
ঘ িতনঘ ার আ ার
শেষ বঁ
ে চ থাকার অেন
কখািনরসদ অনু
ভ েব িনেয ়
উেঠ আসিছ , বল েল ন য াওয ়
া র আেগ একট
া ি য়
গান েনয াও –ইউিট
উেব সাচ িদেত িব ম িসং
এর গাঢ়
গল ায ়বেজ উঠল –নয ়
ন তামাের প ায ়
না দিখেতরেয ়
ছ নয ়
ে ননয ়
ে ন.
.
.]

সা াৎ
কার –দময়ীদাশ
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ণপি কা আপনােক াগত জানাই = আপনার ব ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

বােঘর বািড়
মািজয়
া িলিপ
তথ - সু রবন
~ সু রবেনর আেরা ছিব - মহ দ রােশ

ামান ~

বছর কেয়ক আেগর দখা সু রবন।
রেয়ল ব ল টাইগার, িচ া হিরণ, নানা রেঙর পািখ, গাছ আর জেলর কুিমর িনেয় সু রবন। বনিবভােগ থেক ইেকাটুিরজ ম গেবষণায় সু রবেনর গম গহীেন
যেয় দেখিছ দশনীয় অেনক িকছুই । সবার টু ের এেসিছলাম সাত ীরা র িদেয় - কারণ একটাই, সম সু রবেনর মেধ এই সাত ীরা রে ই সবেচেয়
বিশ দখা হেয় যায় বােঘর সােথ।
ইউেনে া, ১৯৯৭ সােল সু রবনেক ‘িবে র ঐিতহ ’ েপ ীকৃিত িদেয়েছ। াকৃিতক ভােব সৃ পৃিথবীর সবেচেয় বড় একক এই ম ানে াভ অরেণ জােলর
মেতা জিড়েয় আেছ সামুি ক জলধারা। রেয়েছ বাদাবন আর ছাট ছাট ীপ। নতুন চের জেগ উেঠ ধানসী, পের কওড়া, গরান, বাইন, প র, ধু ল, সবেশেষ
সু রী গাছ। অেনেকর মেত সু রী গােছর নােম এ বেনর নাম হেয়েছ সু রবন। অনন াকৃিতক সৗ েযর সু রবন, যখােন সমেয়র সে সৗ েযর রঙ
বদলায়। িনজন পুেরর প অেচনা, ভার েলা আবার অন রকম ি ।
সু রবন অিভযান িটেম িছলাম ছ’জন সহকমী ছাড়াও
বন িবেশষ খস
চৗধুরী, িবেদিশ পরামশক,
জাহানারা নূরী, গাইড, কিবন , ক ােমরাম ান ও
জন ফের গাডসহ মাট বাইশজন। খুব সকােল
আমরা ঘােট এেস পৗঁছেলও জাহােজর িকছু যাি ক
সমস ার কারেণ যা া
কির মাথার উপর সূযেক
রেখ। জাহাজ চলার আধ ঘ ার মেধ ই দ গাইড
টু েরর মুগলী ভাইেয়র হঠাৎ িচৎকাের চাখ পড়েলা
একটা ক পিরবােরর উপের। ঝুপ কের এক ডুব
িদেয় একটু পেরই আবার পািনেত ভেস উঠেছ ছাট
বড় ক েলা, ভাসেছ আর ডুবেছ।
বুিড়েগায়ািলিনর কাছাকািছ কলাগািছ বনটহল ফাঁিড়েত
নেম অ াডেভ ার । কলাগািছ ফের ক াে র
িঠক পছেন রেয়েছ বেনর িভতর িদেয় একটা হাঁটা
পথ। এ পেথ ধু মানুষ নয়, বাঘও হাঁটাহাঁিট কের।
শষ িবেকেল বেনর মেধ হাঁটেত িগেয় বােঘর পােয়র
ছাপ দেখ তার মাণও পলাম।
একটু ঃসাহসী হেয় কলাগািছ থেক স ায় জাহােজ
উেঠ যা া
কির মা ারবািড়য়ার উে েশ । স ার
পর গাঢ় অ কার নেম এেলা সু রবেনর মাঝ িদেয় এঁেকেবঁেক চলা নদীর বুেক। বাতােস লানা পািনর গ , িনশাচর জ -জােনায়ােরর পদচারেণ রহস ময় রাত।
িনজনতার প যন অেচনা, অন রকম। ঘার িন অ কার ভদ কের ধু ইি েনর শ শানা যাে । চাজ লাইেটর আেলায় রােতর অরেণ র রহস ময় দৃশ
দখেত দখেত এিগেয় চেলিছ। মােঝ মােঝ যখন দল বঁেধ কেয়কটা নৗকা আমােদর জাহােজর িদেক এিগেয় আসেছ তখন মেন মেন ভাবিছলাম পকথার
জলদসু েদর কথা। অবেশেষ মাঝরােত জাহাজ না র করেলা মা ারবািড়য়ার সমু সকেত।
হািড়য়াভা া নদীর তীের মা ারবািড়য়ায় বন আর বলাভূিমর যুগল িমলন। আমার দখা এক অন রকম অপািথব দৃশ । অনুভেব দখিছলাম কৃিতর অতেল সৃি র
িবিচ তার িব য়! ভােরর আেলােত কিবন থেক বর হেয় দিখ এক পােশ িবশাল সমু আর অন পােশ ঘন বন। বৃ আ ািদত রহস ময় অরণ , মেনর
রহস েক আনমনা কের দয়, মেনাজগেত তির হয় এক ধরেনর িবি তার টান।
ায় আট িকেলািমটার ল া এই সমু সকত যন ছিবর মত। অস ব ভােলালাগার আ তায় মু আিম। ক বাজার, টকনাফ, উিখয়া, ইনানী, স মািটনসহ
বে াপসাগেরর অেনক েলা সকত বশ কেয়কবার দেখিছ। সু রবেন এেস এত বড় একিট সকেতর দখা পাব ভাবেতও পািরিন। িক মা ারবািড়য়া সকেতর
সােথ অন েকান সকেতর একটুও িমল নই। অপূব সৗ য ঘরা এক জায়গা। িপছেন সবুজ রহেস ঘরা বেন বােঘর ভয় আর সামেন অস ব ভােলালাগার
হাতছািন দওয়া সমু , িব ীণ সকত। িনজন সকেত িনেজেক ন ালিজয়ার লাল-নীল-সবুজ লতাপাতার জােল জিড়েয় খুজ
ঁ েত থািক অন রকম এক অনুভিূ ত।
সকােল সী-িবেচ ঘুরেত ঘুরেত পলাম সামুি ক ক প, রািন কাকড়ার দখা, হিরণ আর বােঘর পােয়র ছাপ। তার মােন িবেচ িকছু ণ আেগই হিরণ আর বােঘরা
হাঁটাহাঁিট কেরেছ। মা ারবািড়য়ায় ফের র অিফসারেক িজ াসা কের নলাম, ভার বলায় বাঘ এেসিছল। বােঘর পােয়র ছাপ দখার পর থেক আবারও
বাঘ দখার নশা আেরকটু জাঁিকেয় বসেলা। পােয়র ছােপর িপছুিপছু িকছুদরূ যাওয়ার পর ব থ হেয় িফের এলাম জাহােজ। এর দি েণ তালপি । সু রবেন এমন
অেনক েলা ছাট-বড় সমু সকত আেছ। কিচখািল থেল কটকা এরকমই িনজন সু র ৭িক.িম. দীঘ আেরকিট সমু সকত।
উে শ এবার িহরণ পেয় । পুেরর মেধ পু কািঠর িহরণ পেয়ে পৗঁেছ গলাম আমরা।
দেলর মেধ থেক িতনজন িহরণ পেয়ে র িপছেনর হাঁটা
পথ ধের পােয় পােয় চলেত
করলাম ক ােমরা অন কের। এবারও আমােদর সােথ ফের গােডরা রেয়েছন। বেনর িভতর কা গােডর দ র থেক ায় আধা
মাইল খােনক আসার পর দিখ িবশাল শন বন। এ পেথর েত কেয়কজেনর সােথ দখা হেলও এখােন এেস আর কাউেকই পলাম না। শন বেনর আবহাওয়াটা
কমন যন একটু েমাট। ি হাওয়া বইেছ। নীরব, িন এলাকা। হাওয়ায় শন গাছ েলা নুেয় নুেয় পড়েছ। একটু শ হেলই গা ছমছম কের উঠেছ। এই বুিঝ
বাঘ এেলা। বােঘর ছিব তালার নশায় আবার সাহস জাগাি এেক অপরেক। িক কউ কােরা িদেক তাকােত পারিছ না। হঠাৎ শন বেনর মােঝ আিব ার করলাম
হিলপ াড। ায় পুেরা জায়গাটাই শেন ঢেক আেছ। দূর থেক বাঝার উপায় নই য এখােন হিলক ার নােম। সখান থেক আরও একটু এিগেয় গলাম ঘন
বেনর িদেক। জািন না কাথাও বেস বাঘ িব াম িনে , নািক িশকােরর আশায় চুপচাপ ঘাপিট মের অেপ ায় আেছ? বােঘর পােয়র ছাপ দখেতই ভয়টা
সবাইেক আরও বিশ িঘের ধরল।
বুঝেত পারিছ আেশপােশ কাথাও বাঘ আেছ।
তখন িবেকল নেম আসেছ সু রবেন... ভীত স হিরেণর পাল িদগিবিদক ানশূন হেয় ত ছুটেছ আর ছুটেছ…
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~ তথ - সু রবন ~ সু রবেনর আেরা ছিব - মহ দ রােশ

ামান ~

লিখকা ও পিরেবশিবদ মািজয়া সরকাির কােজর সূে এবং ভালবাসার টােন ঘুের বড়ান বাংলােদেশর আনােচকানােচ। কৃিত,
মানুষ, সমাজ িনেয় সই অনুভিূ তর ছাঁয়াই ফুেট উেঠেছ তাঁর কলেম। কািশত বই ‘আমার মেয়ঃ আ জার সােথ
কেথাপকথন’।

বেন-পাহােড়
েভ ু রায়, দবািশস ম ল, দীপক ভৗিমক
~ বড়ি -প েকােটর তথ ~ বড়ি র আেরা ছিব - িস ু ভ াচায ~
বড়ি পৗঁছেত পৗঁছেত আমােদর ায় বলা বারটা বাজল। এখােন আমােদর আগামী িদন িতেনেকর িঠকানা বড়ি ওয়াই লাইফ অ া নচার ািড হাট।
পুেরর খাওয়াদাওয়া সের আড়াইেট নাগাদ আমরা ঘুরেত বেরালাম। বড়ি পাহােড়র একিদক িদেয় উেঠ বড়ি ােমর িপছন িদেক শাল জ েলর মেধ িদেয়
নেম এলাম। পাহােড়র ওপর থেক জলাধার ও চািরিদেকর ধানেখত যন পেট আঁকা ছিব।
জীবনপুর হেয় ড ােমর শষ াে একটা ীজ আেছ, সটা পিরেয় তালেবিড়য়া াম। যাওয়ার পেথ জীবনপুের ঢুেক এই ামিট না দখেল দািরে র মেধ
পির তা কােক বেল তা বাঝা যত না। ামিটর সম মানুষই সাঁওতাল। তালেবিড়য়া াম পিরেয় রা ািট সুভাষ রােড পেড়েছ। বরাকর পু িলয়া রাড থেক
এই অ েলর াম িলর মূল সংেযাগ র াকারী রা া এই সুভাষ রাড। রা ািট শষ হেয়েছ বাঁকড
ু ়া- পু িলয়া পেথ সাঁতিু ড়েত। ১৯২৪ সােল সুভাষ চ বসু ানীয়
রামচ পুর আ েম ামী অসীমান সর তীর সে সভা করেত এেসিছেলন এই পথ ধেরই। সিদেনর মািটর পথ আজ আধুিনক পথ হেয় তাঁর িৃ ত ধের
রেখেছ। হাঁটেত হাঁটেত একসময় তালেবিড়য়া পিরেয় ােমর শেষ এেস দাঁিড়েয়িছ। তালেবিড়য়ার এই জায়গািট থেক ছাট ছাট পাহাড়, িটলা িল খুব সু র
দখায়। সামেনর পাহােড়র কােল িব ীণ সবুজ উপত কােত ছুেট চেল যেত ইে কের। এই পথ ধের ক অিফেসর পাশ িদেয় রা ািট পােরািল পাহােড়র নীচ
িদেয় পােরািল নােম একিট সাঁওতাল ােমর মেধ িদেয় মুরািড ােম পেড়েছ। এই পথ ধের আমরা মুরািড পাহােড়র নীচ িদেয় বড়ি ড ােম পৗঁছলাম।
বড়ি ড াম থেক সূযাে র সময় আকােশ হাজােরা রেঙর
অপ প শাভা িচরিদন মেন থাকেব। ায় ৬-৭ িক.িম. হাঁটার
পর সবাই িমেল ড ােমর ধাের বেস িব াম িনি , হঠাৎ ঝুপ
কের অ কার হেয় এেলা। ফরার পেথ দূর থেক বাজনার
আওয়াজ কােন ভেস এল। অ কােরর মেধ ই ল কের
দিখ একজন ানীয় মানুষ িবরাট একিট কােলা রেঙর িটউব
কাঁেধ ও হােত জাল িনেয় ড ােম মাছ ধরেত নামেছন। সারা
রাত ধের মাছ ধরেবন। িজ াসা কের জানেত পারলাম দূের
কাথাও সাঁওতাল বা ছৗ নােচর মহড়া চলেছ।
পরিদন সকােল িঠক সাতটার সময় িট টাটা সুেমা এেস
হািজর হল। গািড় আমােদর িনেয় বড়ি ড ােমর উপর িদেয়
রামচ পুর-িকনাইিড- কাটালিড হেয় সুভাষ রােডর শেষ
বরাকর পু িলয়া রােড পড়েলা। সখান থেক বাঁিদেক ঘুের
রঘুনাথপুর িদেক িকছুটা যাবার পর গাবােগর মাড়। গাবাগ
মাড় থেক পাকা রা া ধের পাে ৎ জলাধার িদেকর যাবার
পেথ ৩ িক.িম. দূের রা ার দি েণ ও প েকাট পাহােড়র
পি ম িদেক পাহাড় থেক একিট জলধারা পড়েছ যার ানীয়
নাম “হদহিদ”। হদহিদর ১০০ িমটার দূের মূল রা া থেক
একিট পথ পাহােড়র িভতর েবশ কেরেছ। ব কাল আেগ
ির হওয়া প েকাট পাহােড়র একিট চূড়ােত যাবার রা ােক
িকছু বছর আেগ বন দ র সং ার ও পুনিনমাণ কেরিছল। গািড় চলাচেলর অনুপযু হেলও িকং এর পে রা ািট ভাল। পাহােড়র চড়াই উতরাই পিরেয়
একিদেক গভীর খাদ িনেয় প েকােটর বিচ ময় শাল, ম য়া, ক রু জ েলর িভতর িদেয় রা ািট ৭ িক.িম. দূের শষ হেয়েছ। গািড় থেক হদহিদর কােছ
নেম সই পেথ আমােদর হাঁটা
হল। আমরা যাব ৭ িক.িম. ক কের ২১০০ফুট উ তায়। মূল রা া থেক বশ কিট পােয় চলা সুিঁ ড় পথ পাহােড়র এিদক
ওিদক চেল গেছ।
াথিমক পযােয় রা ািট বশ চড়াই। চারিদেকর জ লও
পাতলা। রা া যত এেগাে জ েলর পিরবতনও চােখ
পড়েত লাগল। সাির সাির শাল, বল, হিরতিক,
আমলিক, বহড়া, ক ু ও কত রকেমর নাম না জানা
গাছ। পাহােড়র ঝাপ ঝােড় নানা ধরেনর ফুল , বাতােস
তােদর িবিচ গ । একিদেক চড়াই পথ অপরিদেক
গভীর খাদ। ২ িক.িম. যাবার পর উপর থেক সম
িকছু পির ার দখা যেত লাগেলা। াম েলা ছাট ছাট
দশলাই বাে র মত। তার মােঝ মােঝ রা া েলা
সােপর মত এঁেক বঁেক চেলেছ। দূের ঐিতহািসক
শরগেড়র জ ল আজেকর আধুিনক আসানেসাল ও
বাণপুর শহর। কারখানা িলেত নানা রকেমর ধাঁয়া
উঠেছ। অপরিদেক জন যুেগর িব মািদেত র ি য়
জায়গা তলকুিপ দখল কের নওয়া পাে ৎ জলাধােরর
জলরািশ। সবই যন কান িশ ীর তুিলর টােন আঁকা
জীব এক পট। ভাবলাম মেনর মেধ কার ইিতহােসর
জুম িদেয় য ছিব েচাখ ভের দখিছ স ছিব ক ােমরা
বি করব কমন কের? কখন য ৬ িক.িম. পথ পিরেয় এেসিছ তা বুঝেতই পািরিন। তািকেয় দিখ পূব-দি ণ কান বরাবর ২২০০ ফুট উ তা িবিশ
প েকােটর চূড়া দখা যাে । মূল রা া থেক পাহােড়র রা া িদেয় উেঠ দড়েশা ফুট হঁেট যাবার পর দখা গেলা িতনেশা ায়ার ফুট িবিশ একিট ায়
সমতল হেয় যাওয়া জায়গা যিটর চারিদক পাড় িদেয় বাঁধােনা। এিট অতীেতর নপকরা বা নপুকরু । জন িত এই পুকেু র আেগ নীল প জ ােতা। পুকেু রর দি ণ
িদেকর সমতল জিমেত
াপ ভষজ চাষ করা হত। প েকাট রাজারা আয়েু বেদর উ য়েন এখােন ব পরী া িনির া কেরেছন। সারা দশ থেক এই চচার
জন বদ েদর আনা হেয়িছল। আজও ব
াপ ভষজ এই পাহােড় পাওয়া যায়। সইসময় পুকরু িটেত সারা বছর জল থাকেতা। এখন পাঁেক মেজ গেছ।
উ র িদেকর পুকরু পােড় এক নাম না জানা সাধু ায় ৭০-৮০ বছর আেগ ডরা বঁেধিছেলন। সাধনপীেঠর ছাইভ এখনও সখােন পেড় আেছ। জায়গািটেক সাধুর
ডরা বলা হয়। পাহােড়র এই অ লিটেত বছের বশ িকছু সময় মঘ জেম থােক। ফেল এখানকার জলবায়ু পাহােড়র অন ােনর থেক একটু অন রকম। মােঝ
মােঝ দািজিলং এর ম ােলর মত মঘ উেড় যাে । তেব মেঘর এই খলা বষা কােলই বশী দখা যায়। দখেত দখেত আমরা রা ার শষ াে পৗঁেছ গলাম।
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এখােন পযটকেদর বসার জন বন দ েরর তির একিট গাল চালা দওয়া
কংি েটর চারিদক খালা ঘর রেয়েছ। এখান থেক চারিদক িঠক যন ছিবর মত।
ইিতহাস ঢাকা পেড়েছ বতমােনর চাদের। পুরেনা িদেনর শরগেড়র জ ল আর
নই যখান থেক শরসাহ ব িবজয়
কেরিছেলন। ভয়াল ভয় র দােমাদর,
বরাকর বাঁধা পেড়েছ পাে ৎ মাইথেন। পাহােড়র নীেচ, মািটর ওপর আর তলায়
ঘুিমেয় রেয়েছ ৮১০ বছর ধের গেড় ওঠা প েকাট রােজ র রাজধানী। এক সময়
হািত শােল হািত িছল, ঘাড়া শােল িছল ঘাড়া। মি র িলেত স ার আরিত হত।
মি কবাজার গমগম করেতা জােদর আনােগানায়। গড় থেক সন বািহনী ছুেট
যত শ মাকািবলায়। আজ স রাজধানী জ েল ভরা তপা েরর মাঠ। তবু
আধুিনকতা চ া কেরও এখনও ংস করেত পােরিন প েকাট পাহাড়েক। জ েল
গােছরা আেছ, প রা ঘুের বড়ায়, ডােল ডােল পািখরা গান গেয় বড়ায়।
মর েম পাতা ঝের আবার নতুন পাতা হয়-ফুেল ফেল ভের থােক চািরিদক। এই
খরা বণ জলায় মানুেষর দাির িক া অপিরকি ত ভােব পাহােড়র তলায় তির
হওয়া
আয়রণ কারখানার কােলা ধাঁয়া ও হাজােরা দূষণ এখনও পােরিন এই
পাহাড়েক শষ করেত। আমরা যখন বাঁধােনা জায়গাটােত খবেরর কাগজ িবিছেয়
বেস নানা কথা বলিছ ও ভাবিছ সই সময় হঠাৎ তলায় মঘ জেম কেয়ক পশলা
বৃি হেয় গল। আমরা মেঘর ওপর থেক মঘনাদ হেয় স দৃশ দখলাম।
ায় দড়েশা বছর আেগ হয়েতা এখােন বেসই কিব মাইেকল মধুসদূ ন দ
প েকাট পাহােড়র মেঘর খলা দেখ তাঁর “প েকাটস রাজ ী” কিবতায়
িলেখিছেলন,
‘ হিরনু রমাের আিম িনশার পেন,
হাঁটু গািড় হাতী িট েঁ ড় েঁ ড় ধেরপ াসন উজিলত শতর -কের,
ই মঘরািশ-মােঝ, শািভেছ অ ের,
রিবর পিরিধ যন। েপর িকরেণ-

আেলা কির দশ িদশ, হিরনু নয়েন,
স কমলাসন-মােঝ ভুলােত শ ের
রাজরােজ রী, যন কলাস-সদেন।....’
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= 'আমােদর ছু' বাংলা আ জাল মণপি কা আপনােক াগত জানাই = আপনার ব ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

সা াকফু – চনা পেথ িফের আসার গ
মাহমুদ ফা ক
সা াকফু- ফালুট ক ট ম াপ || সা াকফুর তথ
েকর ছিব - মাহমুদ ফা ক ~ েকর আেরা ছিব
সা াকফু নামিট সব থম েনিছলাম আমার িকং
আেনায়ার ভাই-এর মুেখ। উনার কাছ থেক েন েন আর অবসর সমেয় গেল ম াপ দেখ িকছু িকছু
জায়গার নামও ায় মুখ হেয় িগেয়িছল। মেন মেন টােগট কের রেখিছলাম ২০১২ তই সা াকফু মণ করব। শষপয তা সিত ই করেত পারলাম – একবার
নয়, একবছেরর মেধ ই - বার ঘুের এলাম সা াকফু থেক!
সা াকফু-র ব াপাের আমার সবেচেয় বড় য আেবগ কাজ কেরিছল তা হল জীবেন থম ১২০০০ িফট উ তায় আেরাহণ এবং িনেজর চােখ কা নজ া এবং
এভােরে র চূড়া দখা। থমবাের স ী িছল আমার এক িকং ব ু মাহবুব েবল। িক সবাের কুয়াশা আর খারাপ আবহাওয়ার জন অেনক িকছুই দখেত
পাইিন। থমবার সা াকফু মণ শষ কেরই েবল িস া িনেয়িছল এবছেরর শেষ আমরা আবার সা াকফু যাব। শষপয ২৮ শ অে াবর রােত আমরা
রওনা িদলাম। তেব েবলভাই যেত না পারায় মনটা বশ খারাপ।
িদলীপদার সে পিরচয় হেয়িছল থমবাের িশিল িড় পৗঁেছ। মােনভ ন যাওয়ার জন ২৭০০ টাকায় একটা গািড় িরজাভ কের িদেয়িছেলন উিন।এবােরও
িশিল িড় পৗঁেছ সাজা িদলীপদােকই খুজ
ঁ লাম মােনভ ন যাবার গািড় িরজােভশােনর জন । আমােক দেখই িচেন ফলেলন। এবার উিন ২৫০০ টাকায় একিট
টাটা সুেমার ব ব া কের িদেলন আমােদর।
গতবাের আমরা যিদন মােনভ েনর উে েশ রওনা িদই, সিদন িছল ২৬ শ মাচ। িশিল িড়র রা া ধের িকছু র যাবার পের িমিরক, িকয়ােপাখাির হেয়
মােনভ ন। আমরা একটু একটু কের উ তায় আেরাহণ করিছ। পাহািড় বাঁক েলা ঘারার সময় একটা রামা কর অনুভিূ ত হি ল।
এবাের সই চনা রা া আর চনা িৃ ত িদেয় আবার
যেত যেত আমার য কী পিরমাণ আন হি ল তা
বেল বাঝাবার নয়। সই ক া েমে র িভতর িদেয়
রা া, সই পিরিচত পাথুের নদী। যাবার সময় একটা
িবড়ালেক রা া পার হেত দেখ আমােদর াইভার
গািড়র াট ব কের একটু ণ বেস রইল। এবােরর
াইভার িনখাদ বাঙািল আর আেগর াইভার িছেলন
নপািল, বাংলা বলেত আর বুঝেত একটু আটেক
যেতন। যাই হাক িবড়ালেক গাড অফ অনার িদেয়
আমরা পবেতর ঢাল বেয় উঠা
করলাম। চা
বাগােনর িভতর িদেয় গািড় চলেছ সে ন ালিজক গান
– আ এই অনুভিূ ত বেল বাঝাবার নয়। সবাই িমেল
কারাস গাইেত গাইেত ঘন পাইন বন আর চা বাগােনর
িভতর িদেয় িমিরক পৗঁেছ গলাম।
গতবার আমরা িমিরেক িমিনট পেনর-কুিড় থেমিছলাম।
তখন আমার মেন হেয়িছল িমিরেক আর একবার
আসেতই হেব, জায়গাটা খুবই সু র। িমিরেক একিট
খুব সু র লক আেছ তার ওপাের বনভূিম। িক
এবাের িমিরক এেস পুরাই হতবাক হলাম – িমিরক
লেকর মাঠটায় বাধয় কান অনু ান হেয়িছল – চয়ার
প াে ল আর ধুলা বালুেত সব একাকার আর খািল টু ির আর টু ির - পুেরা এলাকা িগজ িগজ করেছ। চা খেয়, মুিড় ভতা িনেয় আবার গািড়েত উেঠ পড়লাম।
মােনভ ন
এখান থেক আমরা ধীের ধীের আেরা ওপের উেঠ চা বাগােনর িভতর িদেয় এিগেয় সে র মেধ ই মােনভ ন পৗঁেছিছলাম। মােনভ েনর উ তা ২১৫০ িমটার বা
৭০৫৪ িফট আর িশিল িড়র উ তা িছল ১২২ িমটার/৪০০ িফট - অথাৎ থম দফােতই আমরা ায় ২০২৮ িমটার বা ৬৬৫৪ িফট উেঠ এেসিছলাম। এর আেগ
আিম কখনও এত উ তায় উিঠিন। আমরা মােনভ েনর ‘জীবন িচে ’-র হােটল এে ািটকা খুেঁ জ ওখােন িগেয় উেঠিছলাম। সা াকফু িকং-এর আেগ
ই ারেনট সাচ কের যত গ আর ফারাম দেখিছলাম সবাই এর কােছই যাবারই পরামশ িদেয়েছ। কারণটা একটু পেরই বুঝেত পেরিছলাম।এেক উ তার জন
শারীিরক ক তায় চ ঠা া। জীবনদাদার আ িরকতায় সবিকছু ভুেল গলাম। জীবনদাদা ও তার সহধিমনী আমােদর এমন আিতেথয়তা িদেলন যন মেন হল
আমার কান খালার বাসায় বড়ােত এেসিছ।
এবােরর গ টা িক বশ আতে রই। ঘিনেয় আসা স ার আবছায়া আর চাঁেদর সািডয়াম আেলােত মেন হি ল আমরা যন অন পথ ধের চলিছ। গান নেত
নেত অন েদর মেতা আিমও কখন য ঘুিমেয় পেড়িছ মেন নই িক সুিকয়ােপাখিরেত এেস াইভার যখন আেশ পােশর মানুষেক িজে স করা
করল
মােনভ েনর রা া কানিদেক তখন বুঝলাম এই বা া কখনও মােনভ ন আেসিন, ঘুম উেব গল। কাউেক িকছু বুঝেত িদলাম না, গািড় গািড়র মত চলেছ ত
চলেছই, মােঝ মােঝ দিখ াইভার লাইট িদেয় তেলর লেভল দখেছ। একসময় স পুেরাপুির সি হান হেয় আমােকই িজে স করল য এটাই মােনভ েনর
রা া িক না, আিম বললাম সুিকয়া থেক বােম এই একটাই রা া আর সটা সাজা মােনভ ন িদেয়ই িগেয়েছ – িক রা ার অব া এত খারাপ িকছু িকছু জায়গায়
য আিম িনেজই সি হান হেয় উঠিছলাম িঠক রা া িদেয় যাি িকনা। অ কাের যা হয় – হা া আত এেস ভর কের এবং তখন িনেজর ডাইিনং মও ক ােসল
া িসলেভিনয়া হেয় যায়!
সে হ – আত আর তেলর লেভল দখেত দখেত ি ার ায় চরম পযােয় এেস আমরা শষপয মােনভ ন পৗঁছল
ু াম। আ আবার সই হােটল
এে ািটকা – দৗেড় ওপের উঠলাম জীবনদার সে দখা করার জন ।
জীবনদা-ও আমােক দেখই িচেন ফলেলন এবং সােথ সােথই বলেলন য আমােদর ‘িদিদ’ িগেয়েছন িশিল িড় বড়ােত। এর একটাই অথ য রােত িডনার
বাইের করেত হেব। এখানকার লাকাল র েু র েলা স ার আেগই ব হেয় যায় সখােন পৗেন আটটােতা গভীর রাত। নীেচর দাকান থেক চকেলট আর
বাদাম িকনলাম। েম এেস বললাম আজ এ েলা িদেয়ই আমােদর িডনার সারেত হেব। হঠাৎ দিখ ড়মিু ড়েয় চনা একটা দল এেস ঢুকল হােটেল – নয়ন ভাইএর প।
বাংলােদেশই নয়ন ভাই-এর সােথ পিরচয়। উিন বেলিছেলন য উনারা যােবন ১৮ তািরেখ। আমােদরও যেত বেলিছেলন ওঁেদর সে । আিম বাংলােদশ থেকই
জীবনদার সে যাগােযাগ কেরিছলাম। িতিন আমােক পরামশ িদেয়িছেলন য আমরা যিদ ৩১ তািরেখ সা াকফু উিঠ তাহেল সমস া হেব না। িত বছর এই
সময় একিট ােভল প দৗেড় সা াকফু উঠা আর নামার একিট আ জািতক ইেভ কের। এর জন ওরা পেথর সব লজ অি ম বুিকং কের ফেল। ফেল
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সাধারণ টু ির েদর থাকার চরম সমস া হয়। নয়ন
ভাইেকও ব াপারটা জীবনদা বেলিছেলন িক
নয়নভাইেয়র িকছু করার িছল না, ছুিট িনেয় নওয়া
হেয় িগেয়িছল তাই ‘যা আেছ কপােল’ টাইেপর অব া
মাথায় িনেয়ই িগেয়িছেলন। উনােদর কােছ নলাম
িকং কের উনারা সা াকফু উেঠ কান কেটেজ
থাকার যায়গা পানিন – কানমেত অিভশাপ িদেত
িদেত আর চ শীেত কাঁপেত কাঁপেত নািক রাত পার
কেরেছন এবং পেররিদন গািড় িনেয় সাজা এখােন।
রােতর খাবােরর একটা ীণ আশায় আবার জীবনদার
কােছ িগেয় দিখ উিন আমােদর জন আলু ভতা, ভাত
আর িডম ভািজ করেছন। আ , সােথ সােথ স াইেক
ডেক জীবনদার ডাইিনং-এ জে শ কের ভাত-ডালআলুভতা-িঘ িদেয় িডনার শষ করলাম।
গতবাের আমােদর জন জীবনদা য গাইড িঠক
কেরিছেলন তার নাম িছল 'িনমাহ’, বছর িবয়াি শ
বয়স, বশ কেয়কবার সা াকফু-ফালুট িকং-এর
অিভ তা রেয়েছ। বেরােনার িদন সকােল জীবনদাদার
ম ািজক দেখিছলাম,উিন হােত হােত একিট ম াপ
এঁেক িদেয়িছেলন - িতিট শটকােটর িচি ত করা

এবং সিঠক দূর পিরমাপ কের দওয়া। সই ম াপ
এবােরও আমােদর সে রেয়েছ। উিন সবাের
আমােদর মঘমা থেক জৗবািড় হেয় তুমিলং যাবার
পরামশ িদেয়িছেলন।
এবাের খুব ভাের উেঠ তির হেয় আমােদর হােটেলর
িঠক উ া িদেকর একটা র েু র থেক িট, আলুর
দম আর িডম িদেয় না া কের িনলাম। ি তীয়বার
িকং-এর অিভ তা থেক পাঠকেক বলিছ য
অবশ ই মােনভ ন থেক ভরেপট না া কের যােবন।
এরপের আর কাথাও রিডেমড না া পােবন না। আর
িকছু খেত গেল রা া করার সময় পয আপনােক
বেস থাকেত হেব যা ফ সমেয়র অপচয়!
খেয় দেয় িচে র িদেক হাটা
করলাম, িচে র
িদেক য রা াটা উেঠ িগেয়েছ সখােন একিট িতন
রা ার মাড় রেয়েছ, অেনকটা Y জংশান টাইেপর –
একিট মােনভ েনর িদেক, একিট িচে র িদেক আর
একিট রা াম থেক র ম হেয় মােনভ েনর সে
িমেশেছ। এই মােড়ই রেয়েছ িস ািললা ন াশনাল
পােকর চকেপা । এখান থেকই িটেকট িকেন িনেত
হয়।
আমােদর আেগর বােরর গাইড 'িনমাহ' এবার অন েপর সে টু র করেছ। গাইড অ ােসািসেয়শান আমােদর একিট অ বয়সী গাইড িদল, বয়স খুব বিশ হেল
১৪-১৬, সােথ কান মাবাইল নই, ঘিড়ও নই। আিম অবশ এেত ঘাবড়াইিন - রা া যেহতু িচিনই তাই িনয়ম র ার জন এই গাইড নওয়া। বািক সব গাইড
নািক সই ম ারাথন িতেযািগতার সে রেয়েছ।
িচে
সা াকফু টু েরর সবেচেয় নয়নািভরাম পথ হে মােনভ ন থেক িচে যাবার রা া। ২৫০০ িমটার/৮২০২ িফট - মােনভ ন থেক ায় ৪০০িমটার/ ১৩১২
িফট ওপের - মােঝ মােঝ মেন হি ল আিম যন হিলউেডর কান মুিভর সেটর িভতর িদেয় হাঁটিছ। জায়গাটা এত বিশ সু র য ভাষা অথবা ছিব িকছু িদেয়ই
এর বণনা করা যােব না। ঘন পাইন বেনর িভতর িদেয় এঁেক বঁেক উেঠ িগেয়েছ িপেচ ঢালা পথ। উপের উঠেত উঠেত হঠাৎ ইরাজ ভাই আমােক িজে স
করেলন উ ের িপছেন যই বরফওয়ালা পবতটা দখা যাে সিটই কা নজ া িকনা? আিম তািকেয় এেকবাের হতবাক! মােচর টু ের একমা সা াকফু
থেকই কা নজ া দেখিছলাম তাই িব েয় ফ বাবা হেয় গলাম। সিত আিম রা ার সই কাণায় ি ত হেয় তািকেয় দখিছ কা নজ ােক! বািকরা দিখ
আমােক রেখ অেনক ওপের উেঠ িগেয়েছ। িচে পয যাওয়া তা দূের থাক, িচে উঠার রা া থেকই কা নজ া দখা যাে এটা তােদর মােটই িবচিলত
করেছ না, যেহতু এরা থম এেলা তাই হয়ত মেন করেছ এইটাই াভািবক! আর আিম িচ া করিছ মােচ আিম আর েবল ভাই রা ায় কা নজ া দখােতা
দূেরর কথা দশিফট দূেরর িকছুই দখেত পারিছলাম না কুয়াশার জন ।
গতবাের িচে পৗঁেছই যটা সবার আেগ চােখ পেড়িছল য এখােন একিট িবরাট বৗ মনাি রেয়েছ। মনাি র িভতর িদেয় িগেয় আমরা একটা কাস লেজ
িগেয় উেঠিছলাম। এখানকার কাস লজ েলা একাধাের র হাউজ, কাস লজ এবং র েু র । এখানকার মজার িবষয়টা হে আমরা যখন খাবার অডার িদব
িঠক তখনই রা া
হেব আর একদম শ খাবার পাওয়া যােব। সবাের দালমা িদিদর লেজ আমরা কিফ খেয়িছলাম। এখােনই পিরচয় হেয়িছল ই জামান
ভ েলােকর সােথ, জেনর বয়স আনুমািনক আিম ধেরিছলাম স েরর কাছাকািছ - পরবতীেত ' মঘমা' ত িগেয় পাসেপাট দখােনার সময় একজন বলল তার
জ ১৯৩৩ সােল - েন এস.এস.িব-র দািয় রত কমকতারও চাখ কপােল উেঠিছল।
এবাের িচে পৗঁেছ পুরা মনাি চ র িদেয় সই দালমা িদিদর লেজ িগেয়ই উঠলাম। মজার িবষয় হে এই লেজ আমােদর যােদর সােথ দখা হয় তােদর
সােথই টু র শষ হয় ... গতবার তাই হেয়িছল, ক জানত য এবারও তাই হেব!
লােমধুর া
গতবাের িচে থেক আিম আর েবল ভাই আর সই ই জামান িমেল আমােদর পরবতী গ ব লােমধুরার িদেক একসে ই বিরেয়িছলাম। যাবার পেথ সবাের
আমরা একটা শটকাট িনলাম। এখােনই আমার একটু ক হেয়িছল। ২৬০০ িমটােরর বিশ ওপের বাতােসর অি েজন পিরমাণ হয়ত কম - বুক ভের াস িনি
িক ফুসফুস ভরেছনা, একটু বিমবিম আর বলও লাগিছল - একদম পােফ অলিটিচউড িসকেনস-এর ল ণ। মন িদেয় শরীেরর উপের জার খািটেয়িছলাম,
ি য় গান েলা মাবাইেল লাউড ি কাের চািলেয় আে আে একটু একটু কের উঠিছলাম। লােমধুরার একটু আেগ িগেয় েবলভাই আর জামানেদর দখা
পেয়িছলাম,ওরা আমার জন অেপ া করিছল।এরপর অবশ িসকেনসটা চেল িগেয়িছল এবং সাবলীলভােবই িকং কেরিছলাম।
এবাের িনেজ ভু েভাগী না হেলও অসু স ীেক সাহায করেত িগেয় িনেজও আবারও এযা ায় িপিছেয় পড়লাম।
মঘমা
২৬০০ িমটার/৮৫৩০ িফট। মঘমা যাবার রা ায় অেনক েলা শটকাট আেছ, এই শটকাট েলা ধান গািড় চলার রা ােক িঘেরই। মঘমা নাম দওয়ার কারণটা
গতবার সখােন পৗঁেছই বুেঝিছলাম, এেকবাের মেঘর িভতের আমরা িকং করিছ এবং ১০ িফট দূরে র বিশ িকছু দখা যাে না।
এবাের ায় কান ঝােমলা ছাড়াই আমারা লােমধুরা থেক মঘমা পৗঁছল
ু াম। গত মােচ এখােন কুয়াশার জন ১০ িফট েরর িকছু দখা যাি ল না, িক এখন
তংলুর মাথার ওপের নীল আকাশ।
মঘমা থেক তুমিলং যাবার েটা রা া আেছ, একটা তংলু হেয় তুমিলং আর একটা জৗবািড় হেয় তুমিলং - তংলুর উ তা ৩০৭০ িমটার এবং কউ কউ বেলন
এখান থেক কা নজ া আর এভাের সা াকফুর চাইেতও নািক ভােলা দখা যায়। মেন হি ল তংলুর রা া িদেয় ওপের উেঠ যাই, িক দেলর জেনর
পােয়র অব া িচ া কের মেনর ইে মেনই রেখ িদলাম। তংলুর রা াটা খুব সু র - এঁেক বঁেক ওপেরর িদেক উেঠ যাওয়া।
তুম িলং
২৯৭০ িমটার/৯৭৪৪ িফট। গতবাের মঘমা থেক জৗবািড় যাবার পেথ মঘ এমনভােব চেপ ধেরিছল য লে ফাংগাস পেড় যাবার ভেয় আর ক ােমরা বর
করা যায়িন। সবাের আেগ থেক এটাও ান কেরিছলাম য এখােনই আমরা রাত কাটাব। অথাৎ ২৬ শ মাচ মােনভ ন, ২৭ শ মাচ তুমিলং। িক পৗঁেছ িদেনর
আেলা দেখ ২৬২১ িমটাের অবি ত গাইিরবাস-এ নেম িগেয়িছলাম।
এবােরও মঘমা থেক িনিবে তুমিলং পয এলাম, এখােন িশখর লেজর বাইের পাতা একিট বে বেস িকছু ণ র িনেয় আবার গাইিরবােসর িদেক যা া।
গাই িরবাস
তুমিলং ছেড় িকছুদরূ যাবার পর আবার সই কা নজ া। দখেত দখেত আর ছিব তুলেত তুলেত হঁেট যাওয়া। িবকােলর রাদটা খুবই িমি লাগিছল িক
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আশ া হি ল িদেনর আেলা থাকেত থাকেত হয়ত
গাইিরবাস পৗঁছােত পারব না। গাইিরবােসর িঠক আেগ
একিট টাওয়ারওলা সেটলেম আেছ – নামটা িঠক
মেন নই। এখােন মােচ যখন এেসিছলাম তখন িছল
ঘন কুয়াশা, িকছুই দখা যাি ল না আর এবার পুেরা
উপত কাটাই ভাল কের দখেত পলাম। এখােন একটু
িজিরেয় িনেতই দিখ সূয ডুেব িগেয় লািলমা ছড়াে ।
স ায় গাইিরবাস নামাটা একটা চ ােল িছল – এক
অ কার, যিদও টচ িছল আর ই এই রা ার
পাথর েলা সব ছড়ােনা িছটােনা এবং পাড়া িদেলই
গড়াগিড় খায় যটা পা মচেক যাবার জন যেথ । আিম
মেন কেরিছলাম ভরা পূিণমায় চাঁেদর আেলােত িকং
করব। িক
ােন একটু ভুল িছল - চাঁদ উেঠ পুব িদক
থেক আর আমরা যাি পি েম এবং একিট পবেতর
ঢাল বেয় পবতটােক ডান িদেক রেখ। যার কারেণ
একটু পের দখলাম জাছনায় পুরা উপত কা ভেস
যাে িক আমরাই একমা অ কাের - আমরা আিছ
পবেতর চূড়ার ঢােল, ছায়ােত!
গতবাের গাইিরবােস পরিদন সকােল কত েলা পাহািড়
কুকেু রর সােথ ভাব হেয়িছল - দখেত পুরা ভয় র
সাইেবিরয়ান নকেড়র মত িক আ িরকতায় একদম টু ির ভ । আপনার সােথ সােথ হাঁটেব, খেত িদেল খােব, মেন হেব যন কতিদেনর পিরচয়। এবােরও
ওেদর সে দখা হল।
কাই য়া কাঠ া
গাইিরবাস ২৬২১ িমটার থেক খাড়া ৪০০ িমটার উেঠ কাইয়াকাঠা। এই উঠার পেথই থম দিখ রেডােড েনর াকৃিতক বাগান, ঝাঁেক ঝাঁেক রেডােড ন ফুল।
কালােপ াখাির
৩১৮৬ িমটার/ ১০৪৫২ িফট। কাইয়াকাঠা থেক কালােপাখািরর রা াটাই বাধহয় গাটা টু ের সবচাইেত ভাল রা া। পুেরাটাই সমতল এবং উঠানামা খুবই
সামান ।েসবাের কালােপাখাির পৗঁেছ আমরা থেম এস এস িব ক াে চক ইন কের িনেয়িছলাম। এখােনও বশ িকছু কারস লজ আেছ। গাইেডর পছে র
একিট কাস লেজ উেঠ রা া শষ হওয়ার অেপ ায় বেস আিছ, এস.এস.িব. থেক একজন এেস আমােদর সােথ আলাপ করেলন। িতিন এস.এস.িব.- ত জেয়ন
করার আেগ পের ২৪ পরগনা থেক বডার স কের বাংলােদেশ যা া পুেজা ইত ািদ অনু ান দখেত চেল আসার কািহিন শানােলন। এিশয়া কােপ ওঁরা নািক
বাংলােদশেক সােপাট কেরিছেলন এবং আমােদর সােথ খলার শেষ ওঁরাও নািক কঁেদিছেলন – িঠক একই কথা অবশ বেলিছেলন মােনভ েনর এস.এস.িব.- ত
িযিন থম আমােদর নাম এি কেরন। এঁরা সবাই খুব আ িরক। এখানকার থাকার ব ব া অসাধারণ এবং সই আবার ান কেরিছলাম য পরবতীেত গাইিরবাস
না থেক এখােনই চেল আসব। িক এবােরও কালােপাখিরেত থাকা হল না, ফ একটু চা খেয় িবেকভ েনর িদেক রওনা িদলাম।
িবেকভ ন
৩৩৫০ িমটার/১০৯৯১ িফট। িবেকভ ন থেক সা াকফুর িতনিট রা া রেয়েছ - একিট নপাল হেয়,একিট গািড়র রা া আর একিট হে গািড়র রা ার মােঝ
কৗিণক দূরে র শটকাট। আমরা গািড়র রা া িদেয়ই হাঁটা
করলাম। এই রা াটা অেনকটা জায়গায় খাড়া উেঠ গেলও চওড়া অথাৎ গািড় চলার মত শ
হওয়ায় মন াি ক ভােব একটু িনরাপদ।
সা াকফু
৩৬৩৬ িমটার/১১৯২৯ িফট। গতবাের িবেকভ ন থেক খাড়া উঠেত উঠেত আমরা খুব া হেয় পড়িছলাম আর েণ েণ দখিছলাম সা াকফু দখা যায় িক
না। শষপয যখন সা াকফুর কাস লেজর মাথাটা চােখ পড়ল তখন িনমাহেক ডেক বললাম এর জন ই এত ক কের আসা।
এই সই ে র সা াকফু!! ...সা াকফু উেঠই আমার থমবার অনুভিূ ত িছল এটাই।
আিম যন িডপ-ি েজর দরজা খুললাম এবং ১৮০
িকিম বেগ সই ি েজর ঠা া বাতাস আমার উপের
বেয় যাি ল! িক কী আ য সব িকছু অ াহ কের
সা াকফুর চূড়ায় উঠা
কেরিছলাম। েচাখ িদেয়
খুেঁ জিছলাম কা নজ া আর এভাের । িক সবাের
আবহাওয়া এতটাই খারাপ িছল য িতিরশ সেক পর
পর মঘ আর কুয়াশা এেস দৃি সীমা ঢেক িদি ল।
এবাের সা াকফুর চূড়ায় পৗঁেছ দখলাম মােচ যই
লেজ উেঠিছলাম সরকাির িস ক াটাগিরর িঠক সই
লজিটেতই গাইড িনেয় গল। চনা িকেচেন ঢুেক
কয়ারেটকারেক িহি -ইংেরিজেত বলেতই আমােক
অবাক কের িদেয় লাকটা বলল হ াঁ, আপিন িনমার
সােথ এেসিছেলন। আর তার বউ বলল আপিন না
আমােদর ছিব তুেলিছেলন সই ছিব ক?
যাঃ...আিমেতা ভুেলই িগেয়িছলাম ... ছিব তা আনা
হয়িন! ল ায় পের এই-ওই বেল কািটেয় তােদর
সােথ মােমা খেত খেত আ ায় মশ ল হেয়
গলাম।
একটুপের বাইের বিরেয় কা নজ া আর এভােরে র
লািলমার ছিব তুলেত
করলাম। এখােন একিট
মজার িবষয় না বলেলই নয়, য ফরাসী মিহলােক িচে েত দেখিছলাম পের লােমধুরােত তােক আমরা পেয়িছ। মঘমােত খািনক আলাপও হেয়িছল। এর পের
তােক আমরা আমােদর স করেত দিখিন িক সা াকফুেত সূযাে র ছিব তালার সময় দিখ স এেস হািজর। িকং-এ পিরচেয় কুশল িবিনমেয়র এক অ ত
ু
আন আেছ সটা যারা িগেয়েছন তারা জােনন। ইজরােয়িল একিট দেলর সােথ স এেসেছ। সা াকফুেত পা িদেয়ই রমাকা দার সে পিরচয় হল। সু র
িবেকলটা কাটালাম রমাকা দার িটম আর িবেদিশ আরও িকছু কারেদর সােথ। মজার িবষয় হে মােচ ঠা ার চােট যখােন দাঁিড়েয়ই থাকেত পারিছলাম না
সখােন এখন ছিব তুলিছ খািল হােত আর সানে আ াও িদি । সূয ডুেব যাওয়ায় পুেরা আকাশটা লাল হেয় কী এক অ ত
ু অনুভিূ ত এেন িদি ল যা ভাষায়
কাশ করা স ব নয়।
হঠাৎ ভ ভাই এেস বলেলন য, য কারেণ াইপডটা ক াির কেরিছ সটার স ব বহার করেত, অথাৎ রােত সা াকফু থেক কা নজ ার ছিব তুলেত। াইপড
আর ক ােমরা িনেয় বর হেয় পড়লাম। যখান থেক ছিব তালার ান করিছ িঠক সখােনই দিখ রমাকা দারা দাঁিড়েয় আেছন। াইপড সই মােচও িনেয়
এেসিছলাম িক তখন িবেকেলই যখােন কা নজ া দখেত পাইিন সখােন রােত দখা অবা র। ান কেরিছলাম এবারও সুেযাগ িনব এবং সৗভাগ য িচে
থেকই কা নজ া দখা যাি ল আর সা াকফুেতেতা রােতও খািল চােখ দখা যাে কারণ আকাশ ভরা জাছনা। জায়গা মত াইপড সট কের ম ানুয়াল
ফাকাস অ াডজা
করলাম িক ঠা ায় সব িকছু জেম যাি ল – াভস থেক হাতই বর করা যাি ল না, কেয়কটা াপ নবার পের ঠা ায় হাল ছেড় িদি
এমন সময় রমাক দা আসেলন। আমােক ই পায়ার করেলন আর সােথ কউ থাকেল সাহস একটু বেড় যায় বইিক। আবার ছিব তালা
করলাম। যেহতু
ম ানুয়াল ফাকাস তাই পুরা আ ােজর ওপের িভউফাই াের চাখ রেখ ফাকাস করিছ। আ ােজর উপের ি িভউ দখেত দখেত তইশ না ার ছিবটােত
শাপেনস পলাম। তত েণ আমােদর হাত পা সব বরফ হেয় িগেয়েছ। যিদও ছিবটা আমার ক ােমরায় তালা িক সই ছিবটার আন সখােন সবাই িমেল দা ণ
উপেভাগ করলাম।
খুব ভাের উেঠ কা নজ া আর এভােরে র চূড়ায় সূেযাদেয়র লাল কমলা রঙ লাগার অপ প ছিব তুেল িনলাম। মেন পড়িছল থমবােরর অিভ তার সই
অসাধারণ িৃ ত। সবাের পরিদন সকােল গাইড এেস ডেক দওয়ার পর তাড়াতািড় রিড হেয় বিরেয় দিখ এতটাই ঠা া য াভস থেক হাত বর করা খুব
ক কর, বিশ ণ খালা হাত বাইের রাখেল হাত একটু পেরই অবশ হেয় যাে , িক ক ােমরাটা ভালভােব অপােরট করেত হেল হাত খালা ছাড়া িবক ও নই।
ধীের ধীের একটা হলুদ-কমলা-লাল ঝলকািন িদেয় সূয উঠা
করল। চািরিদেক ধু শাটােরর শ । স এক বণনাতীত মুহত
ূ – সিত সিত যিদ আপনার কান
আপনার চােখর সামেন সিত হেয় যায় তার অনুভিূ তটাই অন রকম,সুবহানআ াহ সুবহানআ াহ।
বষাকােল একবার বা ারবেনর থাি যাবার সময় আেনায়ার ভাই পেথর াি দূর করার জন একটা সমতল পেথ হাত বািড়েয় বেল উেঠিছেলন 'ওেয়লকাম টু
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থাি ' যিদও তখনও আরও েটা খাড়া খাড়া মা ার গােছর রিলং ছাড়া িসঁিড় বেয় উঠা বািক িছল, িক
ফ সাহস জাগােনার আর আতি ত না হওয়ার জন
িতিন এই কাজটা কেরিছেলন। আিমও সিদন সা াকফুর চূড়ায় উেঠ আসা পােশর সব টু ির েক 'ওেয়লকাম টু থাি উপ সা াকফু' বেল হ া েশক করা
করলাম, এবং কাজটা করেত িগেয় বুঝলাম তারাও আমার মতই আেবগা ত।
সাবার াম
আমােদর পরবতী ান ফালুট যাওয়া। সা াকফু থেক ফালুেটর দূর ২১ িকেলািমটার আর ফালুেটর উ তা ায় ৩০০০ িমটার। ফালুট েকর িবেশষ হে
এই ইেলর কাথাও পািন নই। ধু ১৪ িকেলািমটার দূের সাবার াম নােম একটা জায়গা যখােন ছা একটা এস.এস.িব. ক া আেছ। এখােন টু ির েদর
জন খাবার-পািন আর িব ােমর ব ব া আেছ। এখান থেক একটা পথ িনেচ 'মেল' নামক একটা জায়গায় নেম িগেয়েছ সটা িদেয় র ম হেয় ীেখালা যাওয়া
যায়।
সা াকফু থেক সব িছেয় রওনা িদেত িদেত
আমােদর সােড় দশটা বেজ গল। যাবার সময় বার
বার চেয় থািক কা নজ া আর এভােরে র িদেক,
েণ েণ িফের িফের চাই। যতই এেগাি ততই
কা নজ া বড় হেয় উঠেছ। সা াকফু থেক
সাবার াম যাবার ইলটা এত সু র আর মাহময় য
কউ না গেল তােক বাঝােনা যােব না। অন অসীম
িদগে কা নজ া আর এভাের , মেঘর খলা, ছায়া
আর রােদর লুেকাচুির ... ে র মত । ফালুট
ইেলর বিশ হে ধু ফসেলর গেমর গাছ েলােক
ঘাস ভেব িনেলই আেমিরকার ইির-র াদ আপিন
এখােন িনেত পারেবন।এই পবেত কান জীিবত গাছ
দখেত পাওয়া িবরল, যিদও পুেরাটা পবতই সবুজ
দূবা ঘােস ঢাকা। কখেনাসখেনা এক-আধটা গােছর
পাড়া ক াল দাঁিড়েয় রেয়েছ। এই এলাকায় চুর
ব পাত হয়, বাতােসর বগও এখােন অস ব বিশ।
হাঁটেত হাঁটেত গতবােরর একটা ঘটনার কথা মেন
পড়ল। িকছুদরূ যাবার পর সই জামানেদর দখা
পেয়িছলাম। দিখ একটা উঁচু ঢােলর উপের িব াম
িনে ওরা, আমরাও বেস পেড়িছলাম। আিম চকেলট খেয় অভ াসবশত র াপারটা ছুেঁ ড় ফেলিছলাম। ফলামা ই দিখ জামানেদর গাইড দৗেড় র াপার েলা
তুেল িনেজর পেকেট ভের রাখল। এটা দেখ এতটাই ল া পেয়িছলাম য বািক পুেরা ইেল কাথাও চেকােলেটর খাসা ফিলিন। আর ফালুট ইেল কান
কান জায়গােত দখা যায় একটা বড় িটেনর কে নার কেট ডা িবন বািনেয় বাঁশ িদেয় ঝুিলেয় রাখা হেয়েছ। এরপর থেক একদম সুেবাধ বালেকর মত পেকেট
জিমেয় রাখা সই খাসা েলা এই ডা িবন খুেঁ জ খুেঁ জ তােত ফেলিছ।
সবাের সাবার ােমর শেষ উঠার সময় খুব ক হেয়িছল, এমনকী ব াথার পা িনেয় েবল ভাইও আমােক অিত ম কের চেল িগেয়িছল, মাথার উপের িছল
গনগেন সূয, একটুেতই হাঁিপেয় উঠিছলাম আর থেম থেম পািন খাি লাম। পুরেবলায় সাবার াম পৗঁেছিছলাম।
এবাের সাবার ােম এেস একটা মজার ঘটনা ঘটল। আমরা নু ডলস খেত চেয়িছলাম, কয়ারেটকার বেলই িদেলন সু প হেব না। ভাবলাম িনেজরাই রা া করব।
নু ডলস-এ পািন িদলাম ফাটােনার জন িক এই গনগেন আ েনর তােপও পািন আর গরমও হয় না, ফুেটও না। জেন িচ ায় পের গলাম ঘটনাটা কী এত
এত জাল িদি িক পািন গরম হয় না কন! পের বুঝলাম এই ৩৬০০ িমটার উ তায় জল গরম হেত একটু সময় নেব বইিক। িপয়াজ টেমেটা কাঁচামিরচ
কেট কড়াই-এ িডম ভেজ তল িদেয় আমরা রিড িক নু ডলস আর িস ই হয়না! শেষ কুিড় িমিনেটর রা া এক ঘ ায় সের খেয় দেয় ফালুেটর িদেক রওনা
িদলাম।
ফালুট
গতবাের সাবার াম ক াে একটা কােলা-বাদািম রামশ কুকরু দেখিছলাম,আমরা রওনা দবার সােথ সােথই সও আমােদর স ী হেয়িছল।
ফালুেটর ইেল গািড় চলার মািটর পথ এবং কাথাওবা পাথেরর খাঁজ করা। মজার িবষয় হে এই ইলটা য কন ভাল লেগেছ তার কান যৗি ক কারণ
আিম বলেত পারব না – হয়ত পেথর ওপের িবেকেলর সূেযর আেলার খলা, হয়ত সই কুকরু টার সােথ আমােদর ভাব িনেয় চলা – হয়ত িবেকেলর াভািবক
ন ালিজয়া - মেঘর আসা-যাওয়া... ক জােন!
কুকেু রর কািহিনটাই বিল – স িন প
ু ভােব আমােদর
িপছেন িপছেন আসিছল। মােঝ মােঝ আিম থেম যাই
ছিব তুলেত, তখন েবল ভাই আর িনমাহ অেনক
সামেন চেল যায়। িকছু দূর হাঁটার পর দিখ কুকরু টা
আমার জন অেপ া করেছ। আিম থেম বুিঝিন, মেন
কেরিছলাম বুিঝ িফের যাবার জন দাঁিড়েয়েছ। ওমা,
আিম কােছ যাবার সে সে ই স আবার সামেন হাঁটা
িদল এবং একজন িশি ত গাইড যভােব িকছু ণ
পর পর ইেলর িপছেন দেখ, সও িকছু ণ পর পর
িপছেন িফের দেখ িনি ল আিম তােক ফেলা করিছ
িকনা!
ব াপারটা পরী া করার জন আিম ই া কের এক
জায়গায় দাঁিড়েয় খািনক ণ ছিব তুললাম। হঁেট একটা
বাঁক ঘুেরই দিখ স হিলউেডর ছিবর নকেড়েদর মত
মাথা উঁচু কের বেস আেছ। তােক পাশ কািটেয় হঁেট
যাওয়া মা ই স আবার আমােক অিত ম কের এিগেয়
গল। িকছু িকছু জায়গায় িনমাহ আমােদর শটকাট
িদেয় িনেয় গল, িক আিম দখলাম সই কুকরু টা
র লার ইেলই দৗেড় আেগ পৗঁেছ আমােদর জন
অেপ া করেছ। আেগ কাথাও একা হেয় গেল িনমাহর লাল জ ােকট খুজ
ঁ তাম দৃি সীমানায়,এরপর থেক খুেঁ জিছ সই চার পেয় গাইডেকই। এমনকী একবার
কুকরু টােক দখেত না পেয় আিমই উে িনমাহেক িজে স কেরিছলাম স কই? িনমাহ হেস হেস বলল আেছ, সামেনই আেছ, জায়গা মত কান এক বাঁেকর
মাথায়, এবং িঠক তাই!
ফালুেটর আেগ একটা যায়গায় দখলাম গলায় ঘ া বাঁধা ইয়াক, দেখই মনটা আনে নেচ উঠল, যাক হয়ত আর বিশ দূর না। িক না,ফালুট আর আেস না।
একটা একটা কের পবেতর ঢাল পার হই আর মেন হয় এটাই ফালুেটর পবত, িক না মােঝ আর একটা – আর একটা পার হেল আবারও একটা...।
এভােব ফালুট পৗঁছাবার িঠক আেগ একদল ঠা া ঝেড়া গিতর মঘ এেস আমােদর ঢেক িদল, ফালুেটর লেজ আসার পর এতটাই বল হেয় িগেয়িছলাম য
ঘেরর িভতের না ঢুেক বাইেরই দয়ােল ঠশ িদেয় খািনক ণ দাঁিড়েয় থাকলাম। পের ঢুেক দিখ পুেরা টু ির লেজ আমরা আর একটা সুই িডশ কাপল।
রােত সবাের রীিতমত িশলাবৃি নেমিছল, িটেনর চােল ঠাশ ঠাশ আওয়ােজ মন চেল িগেয়িছল আমােদর ময়মনিসং-এর বাসায় যখােন িটেনর চােলর সই বৃি িশলার আওয়ােজ কাঁথামুিড় িদেয় জঁেক ঘুমাতাম। জানালা েলােত কােচর শািশ কাঁিপেয় একটু পর পর সাইেরেনর মত শ কের ঝােড়া বাতােসর এক একটা
ঢউ এেস েমর িভতেরও ঠা ার একটা িহেমল াত বইেয় িদি ল।
এবােরও ফালুেট থাকার জায়গা িমলল। গতবােরর মেতা ঝড়-ঝ া নই, বশ িন প েবই ঘুম হল। ভাের উেঠই কা নজ ার ছিব তুলেত উপের উেঠ গলাম।
গতবােরর মত এবারও সােথ পািন িনেত ভুেল িগেয়িছ। দিখ ঘােসর ওপর িশিশর জেম বরফ হেয় আেছ। গতবারেতা এই বরফ মুেখ িদেয়ই ত া িমিটেয়
িছলাম। পুেরা পবেতর চূড়াই ঘােসর সবুেজর সােথ সাদা জেম যাওয়া িশিশর বরেফ একাকার। িকছু ওপেরই একটা সীমানা িপলার যার একপােশ নপাল –
কা নজ ার িদেক, ডান পােশ িসিকম আর িপছেন-বােম পি মব । এর কােছই একটা ছা বৗ মি র – আলগা পাথর িদেয় ছা একটা তাঁবরু মত কের
বানােনা।
কা নজ া, এভাের আর িদগে র নসিগক ছিব তুলেত তুলেত অেনক দূের চেল িগেয়িছলাম হঠাৎ িপছেন চেয় দিখ রমাকা দােদর িতনিট িব রু মত দখা
যাে ... এভােব একা একা একিট িবরাট পবেতর চূড়ায়...। িদগে র িদেক তািকেয় উপলি করলাম কৃিতর কােছ আমরা কতটাই ু ।
গারেখ
িস ািললা পাক ধের গারেখর িদেক নেম যাওয়া রা াটা অসাধারণ। ঘন, গিহন পাইন বেনর িভতের কাথাও মািটকাটা, কাথাওবা পাথর সািজেয় ৬-৮ িফট
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শ রা া। গারেখ নামার িঠক আেগ একটা খাড়া িজক-স ZzZ কৗিণক রা া নেম িগেয়েছ। গতবাের িমিরেকর মত এই জায়গাটােতও আিম পূেরা একিদন
থাকার ভিবষ ৎ ান কের ফেলিছলাম যিদও এবােরও সটা স ব হয়িন। আমরা রা াম পৗঁেছিছলাম স ার এক- দড় ঘ া আেগ, রা াম িকং লেজর িভতের
যাওয়া মা ই
হল বৃি ,অেঝার ধারায়। অ কার হবার পর জানলা িদেয় দখলাম পাহােড়র এক কানায় অেনক অেনক আেলা ছিড়েয় আেছ,িনমাহ ক িজ াস
করলাম এটা কাথায়? বলল এই আেলা দািজিলং-এর, আমরা তা তা ব, দািজিলং-এর এত কােছ আিছ আমরা!
এবােরও সকাল সকাল রওনা িদলাম গারেখর
উে েশ ... সই পিরিচত ইল সই পিরিচত রা া,
শটকাট হঁেট যাবার সময় কী য ভাল লাগিছল তা য
ি তীয়বার িগেয়েছ, সই জােন। স ার িকছু আেগ
রা াম পৗঁছল
ু াম।
িরি ক
িরি ক যাবার পেথ কেয়কটা ছাট ছাট াম পেরােত
হয়। য পাহাড়টা ধের নেম যাি তার পােশর
পাহাড়টাই িসিকম। অেনক লাকালয়, মাবাইেলর
টাওয়ার, পাহািড় ঘর-বািড় দেখ দেখ নেম যাি
ীেখালা ঝরনার িদেক, এই ঝরনার ওপর িদেয় একটা
কােঠর টানা ি জ আেছ যখান থেক পুেরা ঝরনাটা
আর উপত কাটার একটা বণনাতীত ছিব পাওয়া যায়।
ীেখালা থেক িকছুটা ওপের উঠেলই িসি নােম
একটা জায়গা। সখান থেক একটা গািড়র রা া সাজা
িরি েকর িদেক িগেয়েছ। িকং শষ... এবার ঘের
ফরার পালা। িরি েক নেম এেস ফরার গািড় ধরলাম।
সা াকফু- ফালুট

ক ট ম াপ || সা াকফুর
তথ

েকর ছিব - মাহমুদ ফা ক ~

েকর আেরা ছিব

পশায় ওেয়ব িডজাইনার এবং ডেভলাপার ফা েকর জীবেনর আেরক নাম মণ। সময় পেলই বিরেয় পেড়ন সাইেকেল বা পােয় হঁেট
িকং-এ।
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Post Comments
I did my best to explain all the experience that I had but actually there are many more to be written. BTW - I have written down
to several detailed blog for both trekking journey which you can see here in the link
http://www.somewhereinblog.net/blog/mmhfarooque Thanks
- Mahmud Farooque [2013-03-18]
AAPNI ETOTAI IN DETAILS LIKHECHHEN PORE DARUN BHALO LAGLO, ONEK TATHYA JANA GALO AAR
IN FUTURE JARA TREKKING KORBEN TARA DARUN UPOKRITO HOBEN.
- shila saha [2013-03-09]

= আপনার ব ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

ইিতহােসর শহের
ম য়া ব ানািজ
~ তথ - ফেতপুর িসি

~ ফেতপুর িসি র আেরা ছিব - র দীপ দাশ

ত
মােবল পাথের তির সিলম িচি র দরগার সামেন হারেমািনয়াম বািজেয় গান গাইেছ এক ফিকর। মেন পড়িছল সই ব জন ত গ িটর কথা। স াট
আকবর ও তাঁর ী যাধাবাঈ ব িদন অপু ক িছেলন। পু স ান লােভর মন ামনা িনেয় স াট আকবর স ীক আ া থেক ফেতপুর িসি েত পােয় হঁেট
এেসিছেলন সিলম িচি র দরগায় য়া চাইেত। আকবর ও যাধাবাঈ-এর মেনাবা া পূরণ কের তাঁেদর কােল জ নন জাহা ীঁর। সিলম িচি র দরগায় তাঁেদর
মন ামনা পূণ হওয়ায় তাঁরা িশ জাহা ীেরর নাম রােখন “ সিলম”।
আ া থেক ৩৭িকিম দূের অবি ত এই শহরিটেত
থেম কবল সুিফ স াসী সিলম িচি র দরগাই িছল।
সুিফ ধমাবল ীেদর িব াস য এই দরগায় এেস াথনা
করেল মন ামনা পূরণ হয়। সিলম িচি র দরগা,
আজেমর শিরেফর দরগার মতই সুিবখ াত। পু লােভর
পর ১৫৭১ ী াে স াট আকবর এই ানিটেক
অত য সহকাের ছা একিট শহের পিরণত কেরন।
১৫৭২ সােল আকবর ফেতপুর িসি থেক জরাট
সফের যান এবং যুে জয়লাভ কেরন। যু জেয়র পর
এই শহর নাম হয় “ফেতহাবাদ” বা “জেয়র শহর”।
আ া থেক মুঘল রাজধানী সের আেস ফেতপুর
িসি েত।
স াট আকবর িছেলন উদার মেনর মানুষ। তাঁর সৃ
“িদন-ই-ইলাহী” সকল ধেমর মেধ সম য় সাধেনর
বাসনায় গিঠত। ফেতপুরিসি র আভ রীণ কা কােয
রেয়েছ পাশী ভাব। নানা জায়গায় রেয়েছ মুসলীম
শলীেত জািলর কাজ। লাল পাথেরর দওয়ােলর গােয়
খাদাই করা কা কােজ িহ রু ীিতেত লতাপাতা ও
দবেদবীর িচ । আবার বৗ এবং ি ীয় াপেত র
রণাও আেছ কাথাও কাথাও।
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সিলম িচি র দরগািট একতলা। চৗকাকৃিত ইমারতিট
সাদা মােবল পাথের তির। দরগার ভতের শািয়ত
আেছ সুিফ স াসীর মরেদহ। এখনও ব মানুষ দরগায়
সুেতা বঁেধ িদেয় যান - ই া পূরেণর আশায়। সিলম
িচি র আখ ােনর মেধ কখন তিলেয় িগেয়িছলাম,
চমক ভাঙল ছেলর ডােক, তািকেয় দিখ স আঙুল
দখাে ম বড় এক দরজার িদেক। ও বাবাঃ স য
িক কা এক দরজা - িশ মনেতা আ য হেবই
দরজািটর িবশাল দেখ, আমরাই অবাক হেয় যাি ।
গাইড বলেলন, এ হে সই ইিতহাস িবখ াত “বুল
দরওয়াজা”। মহগিন রেঙর দরজািট দেঘ যমন
তমনই শ ও বেট। গাইেডর কাছ থেক জানেত
পাির এিট ৫৪ িমটার ল া। িট ভারী পা া চুর
কা কাযময়। চওড়া দরজার গােয় কাঠ খাদাই কের
ছাট ছাট ফুল ও আরও িবিচ সব কা কাজ খুব য
সহকাের করা হেয়েছ। “বুল দরওয়াজা” শে র অথ
হল “বৃহৎ দরজা”। সিত ,এই দরজার মেধ িদেয়
অনায়ােস একটা হািত ঢুেক যেত পারেব। এই বুল
দরওয়াজাই হল ফেতপুর িসি শহরিটেত েবশ
করার অন তম ার। “বুল দরওয়াজা”র সামেন দাঁিড়েয় দখেত থািক িশ ীর সৃি েক। দরজার ওপােশ িব ত
ৃ নীল আকাশ। আর দূের পুেরা শহরিটর এক
ঝলক। আকবেরর আমেল ায় কুিড় পঁিচশজন সন িমেল দরজার একিট পা া খুলেত স ম হত।
এিগেয় গলাম জামা মসিজেদর িদেক। লাল পাথেরর গােয় মােঝ মেধ তপাথর বিসেয় িবিচ সূ কা কায। িকছু জায়গায় ছ ী ও জািলর কাজ। মসিজেদর
মাথায় একটা বড় সাদা গ জ
ু । স াট আকবেরর আমেলর অেনক আেগ থেকই এই মসিজেদর িভি াপন হয়। অতীেতর মেতা আজও িত
বার নামােজর
িনেত মুখিরত হয় এখানকার আকাশ।
ইিতহােসর গ কথা নেত নেত যন ইিতহােসর পথ ধেরই পৗঁেছ গলাম “নহবৎ খানা”-য়। “হািতেপাল গট” বা “এিলফ া গেট”র িঠক পােশ অবি ত
‘নহবৎ খানা’ কৃতপে একটা েজর মেতা। এক সমেয় এখােন নহবৎ-এর আসর বসত। রাজা এেল ঢাকেঢাল সানাই ইত ািদ বাদ য বািজেয় মহারাজেক
স ধনা জানােনা হত। কালচে র আবতেনর ফের একদা মুখর স নহবৎখানা আজ শূন । জৗলুসহীন ও মূক হেয় পেড় আেছ। রেয় গেছ ধু তার ক ালসার
কাঠােমাটাই।
হাঁটেত হাঁটেত পৗঁছলাম “িকং গট”- কবরখানা। এখােন মুঘল পিরবােরর মৃত পু ষেদর কবর দওয়া হত। মিহলােদর সমািধ করার ান আলাদা- একটু
িভতের। মাগল সা ােজ র মিহলারা পদানসীন িছেলন - তাঁেদর কবরও একটু অ রােল সাজােনা, নীরেব িনভৃেত তাঁরা ঘুিমেয় আেছন। কান কান কবেরর ওপর
সাজােনা রেয়েছ ফুল-মালা। ধূেপর গে জায়গাটা ভের উেঠেছ। এরই মােঝ একটা
দরজা দিখেয় গাইড জানােলন য এর তলায় নািক সুড় পথ আেছ যা
আ া পয িগেয়েছ। মেন মেন ভাবলাম সিত না জািন কত গাপন রাজকািহিন জমা হেয় আেছ এখানকার ইঁট বািলর পরেত পরেত। গা টা একটু ছমছম কের
উঠল।
“অনুপ তালাও” একিট ছা জলাশয়। তানেসন নািক এই সেরাবেরর মােঝ বাঁধােনা জায়গায় বেস গান গাইেতন! জলাশয় িঘের বসেতন সৗভাগ বান াতারা –
এক াে স াট আকবর – পােশ াসােদর ঝেরাখার আড়ােল থাকেতন যাধাবাঈ ও অন ান মিহলারা। সেরাবেরর
কজল এখন শ াওলায় গাঢ় সবুজ ।
পাঁচতলা হাওয়া মহল পিরেয় চ েরর অন পােশ “িদওয়ান-ই-খাস”। মহারাজা ও ম ীেদর “খাস” বা
বঠক হত এখােন – বঠক অথাৎ ছেলেবলায়
ইিতহাস বই-এ পড়া আকবেরর ‘নবর সভা’! সিত ই বীরবল, টাডরমল, আবুল ফজল সবারই বািড় আেজা আেছ ফেতপুর িসি েত।

~

“িদওয়ান-ই-আম”- সাধারণ মানুেষর জন রাজ দরবার
- একপােশ মুঘলস াট ও তাঁর ম ীেদর বসার জায়গা।
কােলা ট পাথর িদেয় বাঁধােনা। সামেন জনগেণর
বসার জন সুিবশাল চ েরর ওপর িদনাে র ছায়া নেম
আসেছ ধীের ধীের। আকােশ পায়রার ওড়াউিড়। িনজন
নহবৎখানায় আর খািল ইমারত িলর ঘুলঘুিলেত ওেদর
বসবাস।
ফরার সময় িসঁিড় িদেয় নেম আসিছ দিখ ছেল
দাঁিড়েয় আেছ ওপেরই - ও এই শহেরই থেক যেত
চায় - ওই সু র কা কাজ করা লাল পাথেরর
বািড় িলেত। অেনক বাঝােনার পর শষপয
অতীেতর শহর থেক বতমােন িফের আসেত রািজ
হল। তত েণ পুেরাপুির স া নেম গেছ – অ ত
ু
এক িন তা াস করেছ জনশূন শহরিটেক...।
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~ তথ - ফেতপ ুর িসি

~ ফেতপ ুর িসি র আেরা ছিব - র দীপ দাশ

যাদবপুর িব িবদ ালেয়র তুলনামূলক সািহত এবং ইংেরিজ সািহেত র ছা ী ম য়া িবিভ
মণকািহিন লেখন। সুেযাগ পেলই বিরেয় পেড়ন দেশ-িবেদেশ।

প -পি কায় ছাট গ

~

ও

= 'আমা

কাকাবাবু হের গেলন?
দময় ী দাশ
~ তথ - আ ামান || আ ামােনর আেরা ছিব ~
মনটা বশ খারাপ - সকালেবলােতই খবরটা পলাম – সুনীল গে াপাধ ায় চেল গেলন – আর সইসে আমার অেনকটা ছেলেবলা...।
িদকশূন পুেরর নীলু নয়, বরং কাকাবাবু নই এটা ভাবেলই মেন হি ল কী যন একটা হািরেয় ফললাম। ভাবেত ভাবেতই িফের যাি লাম ছেলেবলায় – ই
ভাই- বােন কাড়াকািড় কের পূজ াবািষকী পড়া, ছাট আন েমলায় ‘পাহাড় চূড়ার আত ’-র টানটান উে জনা – পেরর সংখ ায় স -কাকাবাবুর কী হেব সই
উৎক া, আর িটিভ-কি উটার এমনকী ইেলকি িসিটহীন সই অন শশেব বড় পদায় ‘সবুজ ীেপর রাজা’ – থম সমু দখা – আ ামান – সলুলার জল।
শষ দৃেশ ‘বে মাতরম’ স ীেতর অ ত
ু রামা অনুভিূ ত...।
মেন পড়িছল কেয়কবছর আেগর আ ামান মেণর টুকেরা িৃ ত।
অেনকবছর পর এক বৃি েভজা পুর-িবেকেল সলুলার
জেলর সামেন দাঁিড়েয় শশেবর সই অনুভিূ তই যন
িফের এেসিছল। শষ িবেকেল এক পশলা বৃি র পর
চারপাশটা কমন থমথেম হেয়িছল। জেলর িন
কিরডের ধু িনেজেদর পােয়র শ । পরপর অ কার
কুঠ িু র - লাহার গারদ দওয়া। কত মানুেষর জীবনই
হয়েতা কেট িগেয়েছ এই অ কাের। ‘সবুজ ীেপর
রাজা’-র থম দৃেশ দখা সলুলার জল, িব বী
ণদা তালুকদােরর কািহিন মেনর মেধ িফের িফের
আসিছল।
১৯০৬ সােল সুিবশাল এই জলিটর িনমাণকায শষ
হয় অসংখ কেয়দীর ঘাম ঝরােনা পির েম। সাতিট
শাখায় মাট ৬৯৬িট সল বা খুপির ঘর িছল। এর
থেকই নাম হয় সলুলার জল। মােঝর গ েু জর
মাথায় িছল অবজােভশন টাওয়ার। এেককটা েকর
সামেন অন েকর িনেরট দওয়াল। যােত িবিভ
েকর কেয়িদরা িনেজেদর মেধ যাগােযাগ না করেত
পাের। েটা েকর মােঝ বশ িকছুটা খালা জিম।
সামেনই িগং াংেগল – কেয়িদেদর বত মারা হত
এখােন। বাঁিদেক এখন তির করা হেয়েছ শিহদ বদী।
ডানিদেক চালাঘের িছল ওয়াকশপ আর ঘািন –
সারািদন সখােন অমানুিষক পির ম কের িদন কাটত
কেয়িদেদর। উেঠােনর একপােশ রা াঘর, আেরকিদেক ফাঁিসর কিড়কাঠ।
১৯৭৯ সােল সলুলার জলেক ‘জাতীয় ারক’-এর স ান দয় ভারত সরকার। ভূিমক আর ি তীয় িব যুে র সময় জাপােনর আ মেণ এই জেলর চারিট
উইং ংস হেয় গেছ ব িদন আেগই। ভে যাওয়া অংেশ গেড় উেঠেছ সরকাির গািব ব ভ প হাসপাতাল।
িনমােণর একেশা বছর পর ঐিতহািসক সই তীথে ে
আিম দাঁিড়েয়। সিত ,তীথে
বেলই মেন হেয়িছল
আমার। ভারতবেষর কান মি র-মসিজেদর সামেন
দাঁিড়েয় কখেনা এই অনুভিূ ত হয়িন। মেন
হেয়িছল, সলুলার জেল দশনাথীরা জুেতা খুেল
ঢােকনা কন? কত মানুষ তাঁেদর জীবন িদেয়
িদেয়েছন ভারতবেষর াধীনতার জন । আর আমরা,
সই াধীন দেশর নাগিরক হেয় তাঁেদর িক এইটুকু
াও জানােত পািরনা?
মন খারাপ করা মঘলা িবেকেল গাইেডর মুেখ
সলুলার জেলর ইিতবৃ নেত নেত ক নায় ভেস
উঠিছল ফেল আসা িদন েলার অেদখা ছিব। আজও
যন চাখ বুজ েলই নেত পাওয়া যায় িশকেলর শ ,
ঘািনর আওয়াজ আর কেয়িদেদর ওপর নৃশংস
অত াচােরর
িত িন। ডিভড বিরর শূন
চয়ার,ঘািনঘর আর ফাঁিসর দিড় সিদেনর নীরব সা ী
হেয় ওেঠ।
রস ীপ, ভাইপার আইল া সব ই ছিড়েয় রেয়েছ
ি িটশ শাসেনর ইিতহােসর ছিব। পাটে য়ােরর
আেবরিদন জিট থেক চােখ পেড় রস ীপ। ীেপ
ঢাকার পর খািনকটা হঁেট গেল নজের পেড় গভেম
স- এর ভে পড়া বািড়টা। িবশাল এক বটগােছর
ঝুির আর শকড়বাকেড়র আিল েন হািরেয় গেছ ইঁেটর গাঁথিু ন। াব হাউেসর বাঁধােনা চাতাল, সুই িমং পুেলর ভা া চৗবা া, বরফকল ও বকািরর ভ াবেশষ
পিরেয় সুরিক বাঁধােনা রা া উেঠ গেছ ওপের। একিদন এই পেথই চলত কেয়িদেদর টানা বাহাির িপতেলর ির া। িটলার এেকবাের মাথায় িবশাল এক চােচর
ংসাবেশষ। এইখােনই কাথাও পা া আর তার স ীরা শলাপরামশ করিছল। সই ঘনসবুজ নারেকল গােছ ভরা ীেপর অপ প সৗ য ছেলেবলার িৃ তেক
আবারও িফিরেয় আনল। িটলার মাথায় বাঁেয় অ এেগােল িনি
ায় কিমশনােরর বাংেলা আর ডানিদেক িকছুটা এেগােলই নারেকল গােছর ফাঁক িদেয় চােখ
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ভেস ওেঠ নীল সমু আর িনজন েপািল সকত।
আ ামােন থম জল গেড় উেঠিছল ভাইপার ীেপ,
১৮৬৪-৬৫ সােল। ১৮৭২ সােল তদানী ন ভাইসরয়
লড মেয়ােক হত া করার অপরােধ এই ভাইপার
ীেপই ফাঁিস হয় িব বী শর আিলর। আজও ভাইপার
ীেপর িটলার মাথায় কেয়দীেদর িৃ ত বুেক কের
নীরেব দাঁিড়েয় আেছ লালরেঙর বািড়টা। শষ িবেকেল
নেম আসিছ িটলার ওপর থেক, কােন ভেস আেস
গাইেডর কথা েলা – ভাইপার ীপ ভারতীয়েদর কােছ
পীঠ ান...শহীদেদর
িৃ ত জড়ােনা এর িতিট
ধূিলকণায়...। িফের তািকেয় দিখ লাল সূয অ যাে
দড়েশা বছেরর াচীন ফাঁিসকােঠর িপছেন।
িক ণদা তালুকদারেক নয়,আিমেতা ‘সবুজ ীেপর
রাজা’- ক খুজ
ঁ িছলাম। আর েচাখ ভের অপার িব েয়
দখিছলাম ঘন নীল সমু , েপািল বলাভূিম,আর
নারেকল গােছ ছাওয়া সবুজ ীেপর অপ প
শাভা।
পাটে য়ার থেক হ াভলক যাওয়াই আমার থম
জাহােজ চড়ার অিভ তা। আ ামােন পৗঁেছিছলাম
স েদর মেতাই েন। আকাশ থেক স র মেতাই
মেন হি ল,সমুে র জলটা এতটাই নীল যন কলম
ডাবােল িলেখও ফলা যােব তাই িদেয়ই । আর সই
ঘন নীেলর বুেক পা ার মালার মেতা ীপ েলােক
দেখ মু হেয়িছলাম। এবাের জাহােজ চেড় আবার
মেন পড়িছল চলি ে নীল সমুে র বুক িচের
জাহােজর এিগেয় চলার সই দৃশ । জিটর কাছাকািছ
সবুজ জল মশ সমুে র গভীের কালেচ নীল হেয়
উঠেছ আর সই ‘কালাপািন’র বুেক সাদা ফনা ছিড়েয়
এিগেয় চেলেছ আমােদর জাহাজ। সাদা ফনার মাথায়
িঝকিমক করেছ রা রু । জেলর বুেক লাফ িদে উড়ু ু
মােছর দল। চােখ পড়েছ কােলা সমুে র বুেক জেগ
ওঠা আিদম জ েল ঘরা সবুজ ীপ আর সানািল
বালুকােবলা।
পাটে য়ার থেক িমডল আর নথ আ ামােনর ভতর
িদেয় য চওড়া গািড়র রা া এেকবাের মায়াব র হেয়
িদগিলপুর পয চেল গেছ তার নাম আ ামান া
রাড। এই পেথই পাটে য়ার আর র েতর মােঝ
জােরায়া িরজাভ। মায়াব র থেক শষ রােত রওনা
িদেয় বারাটাং পৗঁেছিছ বলা সােড় এগারটা নাগাদ।
বােজ কের সাগর পেরােব গািড়, তার ল া লাইন
পেড়েছ। সই অবকােশ আমরা আবার নৗকায় উেঠ
পিড় – গ ব লাইমে ান কভ। নীল-সবুজ জেল ভেস
যেত যেত ঢুেক পিড় ম ানে াভ অরেণ র গভীের।
নৗেকা কখন সমু ছেড় খাঁিড় িদেয় চেলেছ –
পােশর জ ল িনিবড় হেয় ছুেঁ ত চাইেছ আমােদর।
নৗেকা থেক নেম কােঠর ি জ পিরেয় ধানে ত,
পাহািড় উঁচিু নচু পেথ এিগেয় চলা – জ ল মশ গভীর
হেত থােক। আবছা অ কার হার ভতের ঢুেক মু
হই – কৃিত তার আপন খয়ােলই পাহােড়র গােয়
সাদা আর হলুদ চুনাপাথের গেড়েছ অপূব সব ভা য।
এ যন আিদম অরেণ র এক পকথা।
লাইমে ান কভ ঘুের আমরা যখন গািড়সেমত বােজ
চেপ িজরকাটাং পৗঁছালাম তখন ায় বলা িতনেট
বােজ। এখান থেকই জােরায়া িরজােভ ঢুকেত হয়।
গািড় যােব পুিলশ হরায় – একা নয়, পুেরা একটা
গািড়র দল অথাৎ কনভেয়র সে । পেথ কাথাও গািড়
থামােনা বা ছিব তালা কেঠারভােব িনিষ ।
চকেপাে র সামেন গািড়র সাির। জিটর একপােশ
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ছাট একটা হােটেল পুেরর খাওয়া সারিছ, হঠাৎ
চােখ পড়ল পােশর জ ল থেক এক জােরায়া রমণী
তার ছাট ছেলেক িনেয় হাঁটেত হাঁটেত এিগেয় গল
পুিলশ চৗিকর পােশ একটা অ ায়ী চালাঘেরর িদেক।
আশপাশ থেক আরও কেয়কজন জােরায়া অধন
নারী-পু ষ জেড়া হল সখােন। চালাঘেরর বাইের তখন
ক ােমরা হােত টু ির েদর ঠলােঠিল। আর দরজা
আটেক দাঁিড়েয় তােদর কােছ হাত পাতেছ হাফপ া গি -মাথায় টুিপ পরা এক জােরায়া ত ণ। সভ তার
িবষা
ছাঁয়া সিত মানুষেক কাথায় িনেয় যেত
পাের! মেন পড়ল বন জােরায়ােদর স ে 'সবুজ
ীেপর রাজা'-র সই উি –" তামােক ক বেলেছ,
এই জােরায়ারা অসভ ? আর এই সােহবরা িকংবা
তামরা সভ ?"
বলা চারেটয় িদেনর শষ কনভেয়র যা ী আমরা।
জােরায়া িরজােভর গভীের যত ঢুকিছ ততই বদেল
যাে
কৃিত – অরেণ র চির – আিদম ঘন জ ল
মাথা ঠেল তুেলেছ আকােশ। পাতার ফাঁক িদেয়
অ কার সিরেয় তরছাভােব এেস পেড়েছ শষ
িবেকেলর সানাঝরা রা রু । শ ের পাট য়ার,সবুেজ সাজােনা নীল-হ াভলক -এিভস ীপ, এমনকী লাইমে ান কেভর পেথর থেক এেকবাের অন রকম
জােরায়া িরজােভর আিদম িনিবড় জ ল। অেচনা গােছর িভেড় িচনেত পাির বড় বড় বাঁশঝাড়, জংিল পাম আর বুেনা কলাগাছ। ত বগমান গািড়র জানলা িদেয়
েচােখ ছুেঁ য় মেন হে যন িফের গিছ হাজার হাজার বছর আেগ। এখােন সময় যন থমেক আেছ এখনও। পােশর ঘন আিদম জ েলর মােঝ এই মসৃণ কােলা

িপেচর রা া বড় বমানান লােগ। কনভেয়র গািড় েলা সব এখন আলাদা আলাদা হেয় গেছ। আমােদর আেগ-িপেছ আর কান গািড় চােখ পড়েছনা। হঠাৎ-ই
সবাই কমন চুপ হেয় গেছ – এমনিক সে র ই িশ -ও। আমরা যন অনিধকার েবশ কেরিছ এই অরেণ । পেথ বশ কেয়কবারই দখা হয় জােরায়ােদর
দেলর সে । সভ মানুষ দেখ ওরা এখন অভ । বরং কৗতূহলী চােখ তাকায়। কামের-মাথায় লাল ফি বাঁধা ায়ন নারী-পু ষ সে েবলায় ঘের িফরেছ
িশকার আর ফলমূল সং হ কের। পেথর পােশ হঠাৎ দিখ মুেখ সাদা রেঙর আঁিকবুিক কাটা হািসমুখ বালেকর দল। সবাই যন কােলা পাথর কুেঁ দ তির করা
ভা য – বেনর আিদম গাছ-লতার মতই সু র।
পথ চলেত চলেতই গ বেল আমােদর াইভার শ র
– আেগ সভ মানুষ দখেলই জােরায়ারা হয় আ মণ
করত, নয় পািলেয় যত। জােরায়া িরজােভর মেধ
িদেয় রা া তিরর সময়ও পােশ ইেলকি ক তার
িদেয় বড়া কের রাখা হেয়িছল। বশ কেয়কবছর আেগ
জােরায়ােদর একিট বা া ছেল গাছ থেক পেড় আহত
হেল তােক হাসপাতােল িনেয় এেস সািরেয় তুেল
আবার জ েল িফিরেয় দওয়া হয়। জােরায়ােদর সে
সভ তার মূল ােতর ব েু র
হয়েতা এই
ঘটনাই। তেব এখেনা জােরায়ােদর ধান অংশ
সভ তার থেক দূের জ েলর গভীের থাকেতই পছ
কের – এমনকী পেথ আমােদর দখা জােরায়ারা
আধুিনক সভ তার সং েশ আসায় তােদর কােছ াত !
ক জােন সখােন আজও কান সিত কােরর 'রাজা'
হয়েতা বঁেচ আেছন, তােদর র া করেছন সভ তার
িবষবা থেক।
সভ তার শহের পৗঁেছ যাওয়ার আেগ আিদম অরেণ র
িনিবড় গে ফুসফুস ভের িনেত িনেত ছেলেবলার
মেতাই অবাক িব েয় ভািব, সিত , একিবংশ
শতা ীেতও ভারতবেষর এক ীেপ, পৃিথবীর আিদমতম
এক অরেণ এমন মানুষ আজও আেছ যারা আ ন
ালােতও শেখিন – াথপর,আ েকি ক এই
নগরসভ তােক অ ীকার কের আজও তারা আিদম গা ীজীবেন বাঁচার য়ােস রত!
এবছরও মেয়র কাছ থেক টেন িনেয় আন েমলার পাতা উে স -কাকাবাবুর অিভযান পেড়িছ। াভািবকই, এখন আর আেগর মেতা লােগ না, তবু জীবেনর
মধ াে এেস হয়েতা এখন খুেঁ জ বড়াই ছেলেবলার সইসব ভােলালাগার অনুভিূ ত েলা – বইেয়র পাতায়, কৃিতর মােঝ...। মেন হয়, আমরা যারা স র সে
বড় হেয়িছ তােদর মেন য অন পৃিথবীর
দিখেয়িছেলন কাকাবাবু, সই ভাবনা েলােক আজ আর ছুেঁ ত পাির না কন? কন পািরনা আমার মেয়েক সই
পৃিথবীটা িফিরেয় িদেত?
~ তথ - আ ামান || আ ামােনর আেরা ছিব ~

‘আমােদর ছুিট’-র স াদক দময় ী কমসূে যু িছেলন দিনক ‘কালা র’, ‘ ণা র’ ও ‘আজকাল’ কাশনার সে ।
পাশাপািশ দীঘ িদন ধের মু সাংবািদকতা করেছন িবিভ প পি কায়। ভােলাবােসন রবী স ীত, বই পড়েত, মণকািহিন ও
ছাটগ িলখেত, বড়ােত আর ‘আমােদর ছুিট’ ক িনেয়
দখেত।
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Post Comments
ধন বাদ শীলা।
- দময় ী [2013-03-10]
khub bhalo laglo aapner eai vromon kahini poRe,eto sundor barnonamoy je aamar Andaman jaor ichchheta beRe galo aar kato
tathyo jana galo.
- shila saha [2013-03-01]

পি কা আপনােক াগত জানাই = আপনার ব ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

এক মেণ ই দশ
ম ু ী িসকদার
~ তথ - অ ে িলয়া || অ ে িলয়া র আেরা ছিব ~

১৮ নেভ র
গতকাল রােত অে িলয়া এেস পৗঁেছিছ। আমার সাত মহােদশ পির মার ল পূরেণ এটা ছ’ন র - বশ উে জনাই লাগেছ।
আজেকর সফরসূচী ি সেবন ঘুের গা কাে পৗঁছােনা। আমরা আটজেন একটা িমিডবােস কের গাইড ডলমা-র কথা নেত নেত আর জানলা িদেয় নতুন দশ
- অেচনা শহর দখেত দখেত চেলিছ। অে িলয়ার সবেচেয় বড় ব র শহর ি সেবন, জনসংখ া ১৩ ল , এখান থেক ম াগেনসাইেটর মত মূল বান খিনজ
পদাথ র ািন হয়, মধুর জন কােলা মৗমািছর চাষ করা হয়...। চলেত চলেত কখন ক াঙা পেয়ে পৗঁেছ গিছ। আেগ নািক এখােন অেনক ক াঙা ঘুের
বড়াত। এখন ধু নদীর ধাের অেনকটা ওপের িভউ পেয় ।
বাস চেলেছ পুেরােনা ি সেবেনর গা িদেয়। বািড়ঘর, কেয়িদেদর থাকার জায়গা এইসব চােখ পড়ল। মিহলা কেয়িদেদর আলাদা বাস ান িছল। এই রা াটার নাম
ানিল ি ট। াির ি জ পিরেয় পৗঁছালাম পালােম ভবেন। িসডিন হারবার ি েজর িনমাতা জন ব াডিফে রই হােতই তির এই ি জ। সানকপ িডয়ামটা
বশ বড়, অ ত চি শ থেক প াশ হাজার দশক বসেত পারেব। এখােন িনয়িমত রাগিব খলা হয়।
িবয়াি শ একর জিমেত তির করা হেয়েছ িপকাল
পাক। এখােন জাকারা া আর রবার গাছ িচনেত
পারলাম। লাল রেঙর একরকেমর ফুল অেনক ফুেট
রেয়েছ গাছ আেলা কের।
ি সেবন শহর ছেড় চেলিছ গা কাে র পেথ।
াইভার লু-ই এবার আমােদর পথ দশক। সানািল
বলাভূিম আর নীল সাগর িনেয় ‘ গা
কা ’।
সাগরতীেরর এই শহরটােত সবাই আেস ছুিট কাটােত।
সমুে র ধাের তাই সাির সাির িবশাল িবশাল হােটল
আর রে াঁরা। িবেকলেবলায় পৗঁেছিছ। হােটেলর
চা তলার ব ালকিনেত বেস উপেভাগ করিছ
কৃিতেক। সামেন অসীম সমু আর মাথার ওপর অন
আকাশ। শা সাগেরর বড় বড় ঢউ এেস তীের
আছেড় পড়েছ। সকেত মণ আর অবগাহেন ব
অজ মানুষ।
সে েবলা আধঘ া হাঁটার পর পৗঁছালাম িডনােরর
জায়গায়। বড়িদন এেস গেছ – রা ার গাছ েলা রিঙন
কাগেজ আর আেলার মালায় সেজ উেঠেছ। সমুে র মৃ ম বাতােস আেলা ঝলমেল রা া িদেয় হাঁটেত বশ ভােলা লাগিছল।
২০ নেভ র
গতকাল সারািদনটা কেট গেছ ি মওয়াে র
নানারকম মজাদার রাইেড ঘুের ঘুের। আজ কফা
কের বিরেয় পরলাম িস-ওয়া দখেত। এখােন বরফ
িদেয় কৃি মভােব ম অ েলর াভািবক পিরেবশ
তির কের প ইু নেদর রাখা হয়। নাসািরেত ছাট ছাট
প ইু নেদর য কের খাইেয় দওয়ার দৃশ ও
উপেভাগ করার মেতা। কেব আ ািটকা যেত পারব
জািন না, তেব এখােন এেস প ইু ন দেখ েধর সাধ
ঘােল িমিটেয়ও বশ আন হল। পালার িবয়ারও
দখলাম। এছাড়া ডলিফন, শীল আর হাঙেরর নানারকম
শা, ি িড শা এসব দখেত দখেত কাথা িদেয়
িদনটা কেট গল।
িফের এেস িবেকল-সে টায় সমুে র তীর ধের হাঁটা,
জেল পা ভজােনা, নীল-কমলা আকােশ িস-গােলর
উেড় যাওয়া – সে
নেম আসা... মেন থাকেব
অেনকিদন।
২১ নেভ র
কইনেসর িবমান ধরলাম। িবমানব ের নেম দিখ
আমােদর গাইড সুসান অেপ া করেছ। বােস উেঠ
পড়লাম – যাব আিদবাসী াম দখেত। জানলা িদেয়
বাইেরর দৃশ দখার ফাঁেক সুসােনর কথা েলা কােন ভেস আসেছ। ১৭৭০ সােল ক াে ন কুক থম কইনস-এ আেসন। তারপর থেকই ধীের ধীের এখােন
জনবসিত গেড় ওেঠ। টু িরজমই এখানকার ধান জীিবকা তেব চাষবােসও এই অ ল বশ উ ত। মূলত নানাধরেণর ফল ও আেখর চাষ হয়। মাছব বসাও
রাজগােরর আেরকটা বড় উপায়। শহেরর মেধ িদেয় বেয় যাে ব ারন নদী।
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বাস একজায়গায় থামেল আমরা নেম পড়লাম। রন
ফেরে র মাথার ওপর িদেয় কবল কাের চেলিছ। এর
আেগ আমাজেনর রনফের ঘুের এেসিছ, সই
অিভ তার কথা মেন পড়িছল। রাপওেয় থেক
নামলাম জাপুকাইেদর ােম। এরাই এখানকার
আিদবািস া। সই
র যুগ থেক এেদর সং িৃ ত
এবং ইিতহােসর খুিঁ টনািট রেয়েছ এখানকার
িমউিজয়ােম। তেব সবেচেয় যটা ভােলা লাগল য
এরা নাচ-গােনর িভতর িদেয় িনেজেদর সং িৃ তেক
সু র কের আমােদর সামেন তুেল ধরল। আট গ ালাির
দেখ িথেয়টার হেল এলাম। এখােন ানীয় িট
ছেলেমেয় িকছু অিভনয় কের দখােলা আর গােছর
কা িদেয় তির করা একটা া-পাইেপ নানারকম
আওয়াজ কের শানাল। সবেচেয় মজার লাগল মা
ক াঙা র িপছেন বা া ক াঙা হাঁটেছ সই শ টা –
েটাই বশ আলাদা কের বাঝা যাি ল। এরপর
মু মে আিদবাসী পাষােক ানীয় ছেলেমেয়রা
আিদম যুেগ িশকার করা, কােঠ কাঠ ঘেস আ ন
ালােনা এমন নানািকছু আমােদর চােখর সামেন তুেল ধরেলা। খুবই আন পলাম যখন আমােদর সবাইেকও মে ডেক একসে নাচগান করা হল। এ যন
িনছক দশক হেয় না থেক ওেদর সং িৃ তর সে সিত কােরর িমেশ যেত পারলাম। এরপর একটা িবশাল সবুজ মােঠর মেধ আিদবাসী ছেলরা আমােদর বুেমরাং
ছাঁড়া দখাল। আমরাও য যার মত ছুেঁ ড় দা ণ মজা পলাম।
এখান থেক বিরেয় বােস িকছুদরূ িগেয় এবার রল মণ। কুরা া রেল চেড় জ ল আর পাহােড়র অসাধারণ সৗ য উপেভাগ করেত করেত চলা। পেথ পড়ল
্
ব ারন নদীর ওপর ব ারন ঝরনা এবং গজ। ব ারন গজ ন াশনাল পাক ওয়ালড হিরেটজ এিরয়া িহেসেব ীকৃত। ায় চি শ ল বছর আেগ াকৃিতকভােব তির
হেয়িছল ব ারন নদী পিরেবি ত এই অ ল। েনর সব ক াটেমে র দওয়ােল ‘বুডাউিজ’ নােম একিট সাপ কীভােব গজিট খনন কেরিছল সই পকথা রখায়
রেঙ ফুিটেয় তালা হেয়েছ।
২২ শ নেভ র
বােস কের চেলিছ জাহাজঘাটার িদেক। উে শ ট বিরয়ার িরফ দখা। পৃিথবীর সববৃহৎ বাল াচীর। সােড় নটায় জাহাজ ছাড়েলা - ন ই িমিনেটর সফর।
৬০ িকেলািমটার চলার পর জাহাজটা িনিদ জায়গায় দাঁিড়েয় গল। এখােন একটা বড় বাট দাঁিড়েয় আেছ - িরফ প নু (Reef Pontoon)। আমােদর
জাহাজটা ঐ বােটর গা ঘঁেস দাঁড়ােলা। তারপর জাহাজ থেক বােট যাওয়ার জন একটা পাটাতন পেত িদল - বশ ে যাতায়াত করা যাি ল। দূের দূের
বশ কেয়কিট এরকম বাট দখা যাি ল। াস বােট কের চললাম কারাল দখেত। তারপর আবার সিম সাবেমিরন ি প। এই ি পটা খুবই ভাল লাগেলা।
আ ামান, লা া ীেপ াস বােট কের কারাল দেখিছ। িক সিম-সাবেমিরন এই থম। বােটর য অংশটা জেলর তলায় সইখােন আমরা বেসিছলাম। িভতের
বেস কাঁেচর মধ িদেয় নীল জলরািশ দখেত দখেত চেলিছ - হঠাৎ দিখ পাহােড়র উঁচু উঁচু মাথা - এটাই ত’ বাল াচীর। কত িবিচ আকােরর, রঙেবরেঙর
দওয়াল - লাল, নীল, হলেদ, চ কাটা। াচীেরর গােয়র কােছ আবার ছাট বড় অসংখ রিঙন রিঙন মাছ খেল বড়াে । এই রীফটার আয়তন ৩ ল ৪৫
হাজার ায়ার িকেলািমটার। এটা ন াশনাল পাক হিরেটজ সাইট ঘািষত হেয়েছ। এর আিব তা ক াে ন কুক। এই বাট থেক আবার সবাই েকিলং-এর জন
সমুে নামিছল। জেল নামার পাষাকও িনি ল যােদর দরকার -লাইফ জ ােকট, চশমা - সবিকছুর ব ব া িছল। আিমও সােলায়ার সু ট পের, চশমা পের লাইফ
জ ােকট সহ জেল নেম পড়লাম। শা মহাসাগেরর এই আকষণ িক ছাড়া যায়। এরপর বােটই বু েফ লাে র ব ব া। এলািহ ব াপার। সমু ােনর পর এত
রকমাির খাবার - ভালই উপেভাগ করলাম।
২৪ নেভ র
গতকাল রােত মলেবােন পৗঁেছিছ। এখােন দখলাম সরকাির াম ি েত িসিট টু র করায়। সকােল িনেজরাই বিরেয় পড়লাম ােম কের শহর ঘুরেত। নদীর
নােম ােমর নাম ইয়ারা। েত ক েপেজ াম থািমেয় সখানকার বৃতা শানাে । হারবার টাউেন নেম খািনক ণ ঘারাঘুির কের ফরার াম ধরলাম।
লাে র শেষ বােস বিরেয় পড়লাম িফিলপ আইল াে র উে েশ । থেম
আমরা নামলাম চািচল আইল া িভিজটর স াের। এটা একটা প খামার। এত
সু র ভােব প রা রেয়েছ মেন হে যন এরা মু – হাঁস, মুরগী, ময়রূ কী
সু র চের বড়াে । ল ােভ ােরর বাগানও দখলাম। এখান থেক আমরা এলাম
িফিলপ আইল াে । ১৯৯১ সােল এখােন বন কায়ালা সংর ণ স ার তির
করা হেয়েছ। কায়ালা অে িলয়ার একিট িবেশষ প । এখােন অেনক ক াঙা ও
দখলাম আর দখলাম চুর পািখ। আিশ রকম জািতর পািখ এখােন আেছ।
এখানকার ক াঙা েলা অেপ াকৃত ছাট, এেদর ওয়ালাবাই বলা হয়। তেব
িফিলপ আইল াে সবেচেয় িব য়কর দৃশ হল প ইু ন প ােরড। জীবেন
অেনক আ যজনক িজিনস দেখিছ, সবিকছুেক হার মানায় এই প ােরড। এরা
ভারেবলা বিরেয় যায় সাগেরর উে েশ । কাথায় ভেস বড়ায় ক জােন! িক
স া হওয়ার আেগ িফের আেস িনেজেদর ডরায়। এেদর প ােরড দখার জন
সমুে র তীের িনিদ জায়গায় গ ালাির করা আেছ। আমরা সময়মত এেস সবাই
িমেল সখােন বেস পড়লাম। অেপ ায় আিছ কখন দখেবা। তারপর হঠাৎ
দখলাম একঝাঁক প ইু ন তীের এেস উঠেলা - মশঃ ঝাঁেক ঝাঁেক প ইু ন
এেস জেড়া হেত লাগল। ওমা! তারপর দিখ ওরা লাইন কের এিগেয় আসেছ
ডাঙার িদেক। আমরা দখিছ হাজার প ইু ন লফ রাই করেত করেত মশ
উপের আসেছ - ওেদর যখােন থাকার জায়গা সিদেক এিগেয় যাে - শষ আর
হয় না...। এখােন ছিব তালা িনেষধ। মু িব েয় ধু চেয় দখা।
২৫ নেভ র
ব াগপ িনেয় বােস উেঠ পড়লাম। মলেবান শহর দখেত দখেত পৗঁেছ যাব
িবমানব ের। আজেকর গ ব িসডিন। বােস যেত যেত গাইেডর কােছ জানেত
পারলাম এখানকার লাকবসিত ৪০ ল । পেনর বছর বয়স পয িশ া
বাধ তামূলক। মলেবােনর সং িৃ তর ক ফডােরশন ায়ার। হিরেটজ পােক
রেয়েছ ক াে ন কুেকর কেলজ। ১৮৫০ সােল িনিমত ক ািথ ালিটও দখার মত।
শিহদেদর রেণ রেয়েছ াইন অব িরেমমে নস। শহেরর মােঝ অবি ত
ইউেরকা াই ডক-এর অ ািশতলা ওপর থেক পুেরা মলেবান শহরটােক ছিবর
মত লাগল। টাওয়ারিট অবশ িবরান ই তলা। এছাড়াও রেয়েছ রেয়ল বাটািনক
গােডন, মলেবান ি েকট াউ এমন অেনক ব । তেব এত কম সমেয় ায় িকছুই ভােলা কের দখা স ব নয়।
২৬ নেভ র
ছিবেত দখা িসডিন হারবার ি জ ও িসডিন অেপরা হাউেসর চনা চহারাটা দেখ খুব ভােলা লাগল। পাহাড় কেট তির এই শহরেক িঘের রেয়েছ মেনােরল।
পাহািড় এলাকা বেল বশ উঁচনু ীচু। রা াঘাট বা অেনক জায়গাই িবিভ ি িটশ গভনরেদর নামানুসাের। ধান রা া জজ ি ট। পুরেনা িসডিন পাট অ ল।
িবেকেল সমুে র ধাের খািনক ণ ঘুের হাঁটেত হাঁটেত আট গ ালািরেত এলাম। গ ালািরর পােশ হাইড পাক। এখান থেক চেল গলাম অপ প সু র ব ী
সকেত। দিখ অেনক লাকজন িনি ে জেল নেম মজা করেছ, ওরই মেধ আবার সাইেরন বেজ উঠল – হাঙর আসেছ – ড়মিু ড়েয় সবাই তীের উেঠ পড়েত
লাগল – লাইফ বাট েলাও বশ সজাগ। ওখান থেক হাডসন ব ঘুের চেল এলাম িবখ াত অেপরা হাউস দখেত। এই বািড়টার ছাদ এমনভােব তির য সমুে র
ঝােড়া বাতাস আর বৃি র জেল আপনা থেকই পির ার হেয় যায়। মন হল েটা – একটায় পেনরেশা লাক ধের আর একটায় ছাি শেশা। এই হল েটােত
কনসাট আর অেপরা হয়। ছাট ছাট আরও কেয়কটা হল আেছ। সবেশেষ ডারিলং হারবাের এেস জাহােজ উঠলাম। সমুে র বুেক ভাসেত ভাসেতই সাং িৃ তক
অনু ান দখার ফাঁেক নশাহার সের নওয়া।
২৭ নেভ র
চেলিছ -মাউে েনর পেথ। -মাউে েনর এিরয়া বলিজয়ােমর অে ক - িঠকমত ঘুরেত চাইেল অ তঃ সাত িদন সময় লাগেব পুেরাটা দখেত। এটা জাতীয়

www.amaderchhuti.com

উদ ান। চারিদেক ইউক ািল ােসর সমােরাহ।
সাতেশার বিশ জািতর ইউক ািল াস আেছ এখােন।
ইউক ািল ােসর তল যখন বাতােস ভােস তখন
সূেযর আেলায় নীল দখায় - তাই এর নাম মাউে ন। এর উ তা ২০০ িমটার -এটা স া
ান
এবং লাইম ােনর পাহাড়। এখােন ইউেরিনয়াম
জাতীয় খিনজ পদাথ পাওয়া যায়। রা ার পােশ
সবুেজর সমােরাহ - -মুেখা রা া -অেনকদূর পয
দখা যাে -অেনক গািড় সবই চেলেছ মাউে েনর
পেথ। রা ার পােশ মািটেত ধুই হলেদ ফুেলর
ঝাপ। রা া এত চওড়া য পাহােড় উঠিছ বাঝাই
যাে না। ধু মােঝ মােঝ পাহােড়র কাটা অংশ দেখ
ঠাওর হে । ১০১৭ িমটার ওঠার পর দিখ লখা আেছ
কাটুমবা - জায়গাটার নাম। এখােন নেম পাহািড়
রা ায় ঝােপর মেধ িদেয় সবাই হাঁটেত লাগলাম।
পেথ একটা ঝরনা পড়ল - এরও নাম কাটুমবা। আেগ
পাহােড়র ওপর কয়লা খিন িছল। এখনও সবই
সাজােনা রেয়েছ - ছাট রলপথ, তার ওপর কয়লা
গািড় - হার মেধ সুড় পেথ আেলার রখায় দখলাম
খিনেত কমরত মানুেষর মূিত - যেত যেত চােখ
পড়ল দাবানেল পুেড় যাওয়া সািরসাির কােলা কােলা
পাড়া গাছ দাঁিড়েয় আেছ। এখােন াইেরল চেড় পাহােড়র মাথায় খািনকটা ঘুরলাম। নেম আবার িজ জা রা া ধের পাহািড় জ েল হাঁটা। দখলাম ইেকা
পেয় আর ি িস ার রক।
এই িতন বানেক িনেয় একটা পকথার গ
চিলত আেছ। আিদবাসী িতন বান - িমনিহ, িবমলা, েনডু তােদর বাবার সে এই পাহােড় থাকেতা। বাবা একজন
উইচ ডা ার (ওঝা)। নাম তায়াওয়ান। আর পাহােড়রই গভীর এক হায় থাকেতা একটা রা স। নাম বুনউইপ। বাবা িতিদন মেয়েদর িনেয় বেরােতন। গভীর
গেতর কােছ আসার আেগ িতন মেয়েক পাহােড়র পাথেরর দয়ােলর পােশ দাঁড় কিরেয় রেখ কােজ চেল যেতন। একিদন বাবা চেল যাে ন িঠক এমন সময়
মেয়রা তােদর সামেন একটা িবষা িবেছ দখেত পল। িমনিহ ভয় পেয় একটা পাথর িদেয় িবেছটােক মারেতই পাথরটা পাহােড়র গা বেয় গিড়েয় ভ ািলেত
আছেড় পড়েলা। সই মুহেূ ত যত প পািখ িছল সব দাঁিড়েয় গল - আর সে সে িতনেবােনর িপছেন য পাথেরর দওয়াল িছল সটা খুেল পেড় গল। রা সটা
ভীত স ওই িতন বােনর িদেক এেগােত লাগল - নীেচর ভ ািলেত ওেদর বাবা যখন দখেলন রা সটা এিগেয় যাে ওেদর এেকবাের কােছ তখন িতিন তার
যা দ িট (magic bone) মেয়েদর িদেক ঘুিরেয় িদেলন আর তখনই িতনেবান পাথর হেয় গল। এিদেক মেয়েদর ধরেত না পের রা সটা বাবার িদেক তেড়
গল - বাবা যখন বুঝেত পারেলন য িতিন রা েসর জােল আটেক গেছন তখন িতিন িনেজেক একিট পািখেত (Lyre) পা িরত কের ফলেলন এবং রা েসর
কবল থেক বিরেয় এেলন। িক ঃেখর িবষয় তাঁর ম ািজক বানটা গল হািরেয়। বুনউইপ) চেল যাওয়ার পর তায়াওয়ান ম ািজক বানটা খুজ
ঁ েত লাগেলন।
আজও িতিন তাঁর যা দ টা খুেঁ জ চেলেছন - মেয়রাও আশায় আেছ বাবা তাঁর দ টা পেলই তারা আবার মানুষ হেত পারেব। আজও বাতােস কান পাতেল শানা
যায় িলয়র পািখিট তার মেয়েদর ডেক ডেক বলেছন যা দে র খাঁজ িতিন কেরই চেলেছন...।
[আগামী সংখ ায ় িনউ িজল া
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~ তথ - অ ে িলয়া || অ ে িলয়া র আেরা ছিব ~

ভারত সরকােরর মহাগাণিনক দ র থেক অবসর নও া ম ুর পাে র তলা সেষ। সু
েযাগ পেলই বি ে আেসন এেদশওেদশ। ছয় মহােদেশর মািটেত পা রাখার পর এখন তাঁর
আ ািটকা মণ।

প ব]

= 'আমােদর ছু' বাংলা আ জাল মণপি কা আপনােক াগত জানাই = আপনার ব ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

ঝিটকা সফের িস াপুর
মহ দ রােশ

ামান

~ তথ - িস াপ ুর || িস াপ ুে রর আেরা ছিব - মহ দ রােশ

ামান ~

এয়ারেপাট থেক আ ার াউ (এম আর িট) েন আিম আর িপয়াস িলটল ইি য়া চেল এলাম। হােটেল ব াগপ রেখ শ হেয় ছুটলাম সনেটাসা
আইল াে র িদেক।
হেলা আমােদর ই ব রু িস াপুর ঝিটকা সফর।
মিরনা ব িস াপুেরর অন তম
পূণ জায়গা। এেক িস াপুেরর হাটও বলা যায়। িতিদন হাজার হাজার মানুষ এখােন ঘুরেত আেসন। নদীর একপােশ
আধুিনক াপত কলার অন তম িনদশন, িবে র সবেচেয় ব য়ব ল হােটল মিরনা ব স া , িকছুটা দূের আেছ িস াপুর ায়ার। িস াপুেরর জাতীয় তীক
মারলায়ন এবং িথেয়টারও এইখােনই।
নদীর চারপােশ সব িবখ াত হাপত ছাড়াও সািরসাির আকাশেছাঁয়া ভবন ও িবে র নািমদামী হােটল েলা জায়গাটার সৗ েয অন মা া এেনেছ। জন িত ৩০
িস াপুর ডলার িদেয় নৗকায় ায় দড় ঘ া ঘুরলাম। িরভারসাইেডর সািরসাির আেলা ঝলমেল রে াঁরা আর নানা রেঙর, নানা বেণর মানুষজন দখেত দখেত
কখন সময় কেট গেছ বুঝেতই পািরিন।একমুহেূ তর জন মেন হেয়িছল যন ইটািলর ভিনস শহের চেল এেসিছ।এখােন রাত আরও মাহময়ী। মিরনা ব স া
হােটেলর অিত াকৃিতক লজার শা আর ব াক াউ সুেরর মূছনা এক অপািথব জগেত িনেয় যায়।
এখােনর আেরক আকষণ পৃিথবীর সবেচেয় ব য়ব ল
ক ািসেনািট। াই পাক নােম পিরিচত এই ভবেনর
িনমাতা লাস ভগাস স া স। থাকার জন ক রেয়েছ
২৫৬১িট। রেয়েছ ১,২০,০০০ বগিমটােরর কনেভনশন
স ার,৭৪,০০০ বগিমটােরর মািরনা ব স া স মল,
একিট জা ঘর, িট বড় আকােরর িসেনে , িবখ াত
শফ ারা পিরচািলত ৭িট খাবােরর রে ারাঁ, িট
ভাসমান ি াল প ািভিলয়ন এবং ৫০০িট টিবল ও
১৬০০ ট মিশন িবিশ পৃিথবীর বৃহ ম ক ািসেনা।
এই ভবেনর ওপের রেয়েছ ৩৯০০ জন লাক ধারণ
মতাস
৩৪০ িমটার দেঘ র াই পাক এবং
১৫০ িমটার দেঘ র ইনিফিনিট সুই িমং পুল।
িস াপুর মেণর সবেচেয় রিকং আর ি িলং পাট িছেলা
ইউিনভারসাল িু ডও মুিভ িথম পাক মণ। এটা
এখেনা পয আমার জীবেনর সরা অিভ তার একটা।
িব েয় হতবাক হেয়িছ দেখ,একটা সাধারণ িথম
পাকেক কতটা ি েয়িটভ ভােব সাজােনা যায়! এখােন
ঢুকেত জন িত ৭৪ িস াপুর ডলার লােগ। পােকর ভতের ঢুেকই আঁতেক উেঠিছলাম খাদ " মিরিলন মনেরা"-র এর ভূত দেখ। তারপর সামেল িনেয় ওনার
সােথ ছিবও তুেল ফললাম। একটু সামেন িগেয় দিখ িবশাল জাহাজ টাই্টািনক। আরও একটু এিগেয় মাদাগা ায় িগেয় দখলাম ছাট একটা ন াশ কের
গােছর সােথ আটেক আেছ আর পাইলেটর মরা দহটা ঝুেল থাকেত থাকেত ক াল হেয় গেছ। সখান থেক ‘ফার ফার অ াওেয়’- ত িগেয় দখা হল িম ার আর
িমেসস ক-এর সে । তারা িদিব মানুষজেনর মেধ ঘুের বড়াে । তারপর িবখ াত িডজিনল া ক ােসেলর হেল ক ফার িড মুিভ দখলাম। এখােন রেয়েছ
ল ওয়া -এর িবখ াত মুিভ ওয়াটার ওয়া এর জ। সখােন িতন ভাঁড় িকছু সময় সবার গােয় পািন িছিটেয় বশ তামাশা করেলা। তখন বুঝলাম ফার িড
হেলর সামেন কন িতন ডলােরর রইন কাট িবি করিছেলা। খািনকটা পািনর ঝাপটা আমােদর গােয়ও এেস লাগেলা। তারপর
হেলা মইন শা। নায়ক
,নািয়কা, িভেলন সমৃ টানটান উে জনাপূণ একটা িনঁখত
ু অ াকশন মুিভ দেখ আ যাি ত হেয় গলাম।
জুরািসক পােকও দিখ িতন ডলাের রইন কাট িবি
হে । আবার পািনপুিন নািক? এমিনেত ওয়াটার ওয়া
শা দেখ মাথা িভেজ! আবার িক হয় না হয় ভেব আর
ির িনলাম না, িকনলাম একটা রইন কাট। আমার
অবুঝ ব িু ট িকনেলা না। শেষ তােক পাঁচ ডলার িদেয়
মিশেন দাঁিড়েয় কাপড় েকােত হেয়িছেলা। জুরািসক
পােক জ েলর মেধ একটা তী াতধারার স নদীর
ােতর সােথ এক কার যু করেত করেত আপনােক
এ েত হেব। এসময় জ ল থেক আচমকা দত াকার
অেনক লা ডাইেনাসর যিদ আপনােক খাওয়ার জন
ছুেট আেস তাহেল িক আ া খাঁচায় থাকেব?
‘দ িরেভ অফ মািম’ নােম একটা ভয়াবহ রাইড
আেছ।েযটােত দূবল হােটর কউ চড়েল অ াি েড
হওয়ার স াবনা একেশা শতাংশ! না বুেঝ ওই রাইেড
চেড় চােখ তারা দখেত দখেত বর হেয় দিখ,মিম
িসেনমার িহেরা "ব া ন জােরর" ভুত হি ভাব
িনেয় দাঁিড়েয় আেছ। ওর সােথ ছিব তুলেত িগেয় দিখ
িবশাল লাইন তাই আর ছিব তালা হেলা না।
আমরা ইউিনভারসাল িু ডওেত ঢুেকিছলাম বলা ১১টার সময় আর এখন বােজ ায় ৪ ট।এতটা সময় কীভােব গল বুঝেতই পাির িন। িক এখন পট কথা বলা
কেরেছ।িপয়ােসর টায়াড ভাবসাব দেখও না দখার ভান করলাম। ম ােপ দখলাম আর একটা এিরয়া বািক আেছ। সটা হেলা সাই ফাই িসিট। নােমই বুঝা
যায় এ পয যা যা দখলাম তারেচেয় অেনক বিশ চমক ওখােন হয়েতা অেপ া করেছ। তাই আমার জারাজুিরেত ব ু িনমরািজ হেলা। অবশ িকছুসমেয়র
জন া , জুস আর িবিড় িবরিত িদেত হেলা।
সাই ফাই িসিটেত িগেয় দিখ জিটল সব ঘারপ াঁচ মারা াক িদেয় টা রালার কা ার অিব াস গিতেত ছুটেছ। সােথ কা ােরর যা ীেদর বল িচৎকার। সটা
ভেয় না িক আনে বাঝা মুশিকল! আিম আর িপয়াস রালার কা াের উঠলাম। আমােদর চশমা,ক ােমরা, িপয়ােসর ঘিড় সব কাউ াের িনেয় িনেলা।আিম
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এটােত উেঠ এক মুহেূ তর জন মৃতু র াদ পেয়িছলাম। যা বণনার অতীত। সখান থেক গলাম া ফরমার রাইেড। ওটা আমার কােছ সবেচেয় সরা মেন
হেয়েছ। একটা অিব াস রকম উে জনাপূণ রাইড িছেলা। মগা ন আর অপিটমাস াইেডর তুমল
ু যুে র মধ িদেয় শরীের আপনােক যেত হেব। মগা ন
আপনােক বারবার মৃতু র মুেখ ফলেব িক অপিটমাস াইড মুহেূ তর মেধ আপনােক র া করেব। কারণ পৃিথবীেক বাঁচােনার িজিনসটা য তখন আপনার হােত।
যটা রাইেডর েতই অপিটমাস াইড আপনােক িদেয় দয়।
সাই ফাই িসিটেত িগেয় দিখ জিটল সব ঘারপ াঁচ
মারা াক িদেয় টা রালার কা ার অিব াস গিতেত
ছুটেছ। সােথ কা ােরর যা ীেদর বল িচৎকার। সটা
ভেয় না িক আনে বাঝা মুশিকল! আিম আর িপয়াস
রালার কা াের উঠলাম। আমােদর চশমা,ক ােমরা,
িপয়ােসর ঘিড় সব কাউ াের িনেয় িনেলা।আিম এটােত
উেঠ এক মুহেূ তর জন মৃতু র াদ পেয়িছলাম। যা
বণনার অতীত। সখান থেক গলাম া ফরমার
রাইেড। এটা আমার কােছ সবার সরা মেন হেয়েছ অিব াস রকম উে জনাপূণ রাইড। মগা ন আর
অপিটমাস াইেডর তুমল
ু যুে র মধ িদেয় শরীের
আপনােক যেত হেব। মগা ন আপনােক বারবার
মৃতু র মুেখ ফলেব িক অপিটমাস াইড মুহেূ তর
মেধ আপনােক র া করেব। কারণ পৃিথবীেক বাঁচােনার
িজিনসটা য তখন আপনার হােত। যটা রাইেডর
েতই অপিটমাস াইড আপনােক িদেয় দয়।
ওখান থেক বর হেয় আমরা ই ব ু একদম থ' হেয়
গিছ। কউ কান কথা বলিছলাম না। আে আে হাঁটা িদলাম িনউয়াক শহেরর িদেক। আর একটা িবখ াত ভূত দখলাম, তার নামটা অবশ জািন না। একটা
পুেরা িদেনর শেষ ইউিনভারসাল িু ডও থেক বর হলাম।
সারািদন ঘুেরিফের শষেমষ ই ব ু ৭৫ িস াপুর ডলার বা মাথা িত ২৫০০ টাকার একটা অিত লা াির বােস া শরীের ঘুমােত ঘুমােত মালেয়িশয়ার
উে েশ রওনা হলাম।
~ তথ - িস াপ ুর || িস াপ ুে রর আেরা ছিব - মহ দ রােশ

ামান ~

www.amaderchhuti.com
পশায় ব বসায়ী রােশ ামােনর ইে কমজগেতর শত ব তার ফাঁেক সময় পেলই পৃিথবীর পেথপেথ ঘুের বড়াবার।
িনয়ার ব থেক ব তম আেলা ঝলমেল নগরী েলা েচাখ ভের দেখ নওয়ার।
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দেখন

= 'আমােদর
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 এই ছুিটর আ ার ব ।ু লখা ডােক বা িনিদ ফেম
মল কের পাঠােলই চলেব। লখা পাঠােত কানরকম অসুিবধা হেল ই- মল ক ন - admin@amaderchhuti.com

ঈ র- কৃি ত- মণ
অিদিত ভ াচায
কৗশািন পৗঁেছই িঠক কেরিছলাম পেরর িদন চৗকির যাবার আেগ বজনাথ আর বােগ র দেখ যাব। কৗশািন থেক বজনােথর দূর ষােলা িকেলািমটােরর
মত। বজনাথ উ রাখে র বােগ র জলার একটা ছাট শহর - গামতী নদীর তীের, গ ড় উপত কায়, মাটামুিট এগােরাশ িমটার উ তায়। শহরটার নামই
হেয়েছ বজনাথ মি েরর নাম থেক। বজনাথ আসেল ভগবান িশব বা বদ নােথর মি র যা থেক অপ ংেশ বজনাথ হেয়েছ।
মূল রা া থেক অেনক েলা পাথেরর িসঁিড় িদেয় নেম
গামতী নদীর ধার িদেয় বজনাথ মি ের পৗঁছেত হয়।
যাবার রা াটা খুব সু র। গামতীর ধাের ফুেল সাজােনা
সু র বাগান। বাগান আর নদীর ধার িদেয় িকছুদরূ িগেয়
মি র। বজনাথ মি রেক ধু মি র বলেল ভুল বলা
হেব। আসেল এটা অেনক িল মি েরর সমােবশ বজনাথ প অব ট লস।
র িনিমত বজনাথ মি র তির হেয়িছল দশম থেক
েয়াদশ শতা ীর মেধ । িনমাণ কেরিছেলন কতু রী
বংেশর রাজারা। বজনাথ শহর িছল কতু রী রাজােদর
রাজধানী যার তৎকালীন নাম কািতেকয়পরু া আর এই
উপত কার নাম িছল কতু র। মি ের যাওয়ার জেন য
িসঁিড় েলা িদেয় নামেত হয় স েলাও কােনা এক
কতু রী রানীর আেদেশই তির। কিথত আেছ এখােন
গামতী আর গ ড়গ া নদীর স ম েল িশব পাবতীর
িবেয় হেয়িছল। পুরােণর গ কথা বাদ িদেলও এখােন
এেল যা মু কের তা হল বজনােথর াকৃিতক
সৗ য। শা , িনজন পিরেবশ আর অসাধারণ
দৃশ পেটর ব াক াউে এই মি র েলা বছেরর পর
বছর মাথা তুেল দাঁিড়েয় আেছ। পুেরািহত বা পা ার
জারজুলমু নই, পুেজা দওয়ার বাধ বাধকতা নই। িনেজর ইে মেতা মি র চ ের ঘুের বিড়েয় াণভের কৃিতর শাভা উপেভাগ করা যায়। নঃশে র মােঝ
কােন আেস ধু গামতী নদীর কলকল বেয় যাওয়া। মি েরর ভতের িশব, পাবতী, গেণশ ইত ািদ দব দবীর মূিত ছাড়াও বাইেরর গাে পাথেরর কা কােজর
মােঝ কােলা পাথেরর পাবতী মূিত। েটা একই রকম মি র আেছ যা টুই ন ট লস নােম পিরিচত।
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কের রওনা িদলাম চৗকিরর উে েশ।

গামতী নদীেত চুর মাছ। এখােন মাছ ধরা কেঠারভােব
িনিষ । তাই
জেলর মেধ তােদর িনভয়
ঘারােফরা ে ক ােমরাবি করা যায়। আর জেলর
ওপর মােছর খাবার ছড়ােলেতা কথাই নই। মুহেতর
ূ
মেধ ঝাঁেক ঝাঁেক মাছ িভড় কের আেস।
পেরর গ ব বােগ র। বােগ র নাম এেসেছ ব াে র
থেক। বােগ র শহর অবি ত সরযূ আর গামতী নদীর
স ম েল। সরযূ নদী - নেলই মেন পেড় যায় সই
কান ছাটেবলায় পড়া রামায়েণর গ যার ই িছল
সরযূ নদীর তীের অেযাধ া নগরী। ই নদীর স েমর
একদম কােছই বােগ েরর অিত াচীন বাঘনাথ মি র।
যিদও মি ের পৗঁছেত হয় অেনকটা হঁেট বাজার
দাকােনর মাঝখান িদেয়। এই মি র গেড় উেঠিছল
চাঁদ রাজবংেশর রাজে র সমেয়। কিথত আেছ ভগবান
িশব এখােন বােঘর প ধারণ কের আিবভূত
হেয়িছেলন, তাই এিট বাঘনাথ মি র। িশবরাি েত
এখােন িবরাট মলা বেস। মি েরর পােশ সরযূ নদীর
ধাের িগেয় দাঁড়ােল বশ ভােলা লােগ। সরযূ গামতীর
সে িমেলিমেশ বশ িবশালকায়। আেশপােশ আরও
কেয়কটা মি র আেছ। গামতী আর সরযূর স ম েল
শান রেয়েছ। সরযূ নদীর ধাের িকছু ণ ঘারােফরা

সংখ াত িবদ অিদিতর কােছ বই আর অি েজন সমতুল । কমসূে বছর খােনক আরব িনয়ায় বসবােসর অিভ তাও আেছ। ছিব
তালা,এ য়ডািরর পাশাপািশ ভােলাবােসন নানা জায়গায় বড়ােত আর বড়ােনার কািহিন িলখেত।
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জল আর পািখেদর দেশ
বন ী চ বতী
|| ভ ানাদ লেকর ছিব ||
যতদূর চাখ যায় ধু নীল আর সবুজ ...। কৃিত যন উজাড় কের ঢেল িদেয়েছ তার সব সৗ য। করালার ভ ানাদ লেকর ধাের বেস চা খেত খেত
খািনক েণর জন ভুেল িগেয়িছলাম িনেজর শ ের জীবনটােক।
ভারেতর সব চেয় ল া লক এটাই। আমােদর পিরক না িছল সকােলর জলখাবার খেয় ি ডেবােট ঘারার, সইমত বিরেয় পড়লাম। চ বেগ জল কেট
ছুেট চলা বােট বেস জেলর িছেটয় িভেজ যাি লাম সবাই। বশ মজা লাগিছল। কানমেত জেলর িছেট থেক ক ােমরা বাঁিচেয় ছিব তালা। দাঁড়ােনাও যাে না
িঠকমত। লেকর টলটেল নীল জেলর নীেচ চােখ পড়েছ মােছেদর খলা আর ওপের নানান পািখর ভেস যাওয়া।
িবেকল চারেট নাগাদ আবার বেরােনা সান- সট
ইু েজ। খালা আকােশর নীেচ লে বেস বাঁিশ আর
মৃদে র সুর নেত নেত ভেস চেলিছ। আকােশর মুখ
ভার – আমােদরও মনটা একটু খারাপ খারাপ – সূযা
দখা যােবেতা? পািখরা সব বাসায় িফরিছল, মেঘর
ফাঁেক ফাঁেক কখেনাবা একঝলক িবেকেলর আেলা –
মেন হি ল এইেতা গ...। জিটেত পৗঁছােনার
আেগই বৃি নামল – িঝরিঝের বৃি েত আমরা িভজিছ
আর মাথার ওপর মঘ ও রৗে র খলা! পরিদন িঠক
সকাল পাঁচটায় বিরেয় পড়া – গ ব কুমারােকাম বাড
স াংচুয়াির। চনা-অেচনা গাছপালার একটা বড় অংশ
রবার গাছ। গাইডেক স ী কের স াংচুয়ািরর অরেণ র
গভীের ঢুকেতই কােন এল নানান পািখর ডাক। আমরা
য সময়টায় িগেয়িছলাম তখন িছল পািখেদর ন িলং
িসজন। িডম ফুেট সেব ছা ছা পািখর বা ারা মাথা
বার করেছ। একজায়গায় এেস গাইড বলেলন জ েল
একটু ঢুকেলই বা েড়র কেলানী দখা যােব। সখােন
পৗঁেছ দিখ ওের বাবা গােছ গােছ তা বাধহয় ায় হাজার দেশক বা ড় ঝুেল আেছেতা হেবই। এত বা ড় আিম কখেনা একসােথ দিখিন। আর িকছুটা এেগােলই
ওয়াচটাওয়ার, ওখান থেক খুব ভােলা পািখ দখা যােব – গাইেডর এই আশা আর আ ােসর ঠলােতই া শরীের আমরা পৗঁেছ যাই অভীে । যত এেগাি
ততই বাড়েছ পািখর িকিচরিমিচর। অবেশেষ ওয়াচটাওয়াের ওঠার পর মেন হল এতটা পথ হাঁটা সিত ই সাথক – এেকবাের যন সই ৗ ীেপ পািখেদর
রােজ ই পৗঁেছ গিছ। নানান জািতর অ ত হাজারদেশক পািখ রেয়েছ - কউ উড়েছ, কউ বা ােক খাওয়াে , কউবা বেসেছ িডেম তা িদেত, কউবা বা ােক
িদে
থম ওড়ার পাঠ। তারমেধ ই চলেছ যন ঝগড়াঝািট-মানঅিভমােনর পালাও। ছিব তুলব না ধু ওেদরই দখব িঠক কের উঠেত পারিছ না। গাইড চনান
হরণ, ক, িপন টল ডাক, কেমাের , ইে ট, িটল, ডাটার, পঁচা, কািকল আরও হেরক জানাঅজানা পািখেদর। মেন হি ল অমেলর ঠাকুরদাদার মেতাই বিল
আহা এখােনই যিদ থেক যাওয়া যত, কবল ডানা নই এই যা – িফের যেত যেত মেনর ডানায় ভর কের আবার আসব কথা িদলাম।
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পশায় িশি কা বন ী ভালবােসন বড়ােত এবং কৃিত আর বন ািণর ছিব তুলেত।
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একিদন সারািদন কুি ম ায়
রিফ ক ুল ইসলাম সাগর
বৃহ র কুিম ার সােথ জিড়েয় আেছ বাংলােদেশর ইিতহাস - শত শত বছেরর পুরেনা রাজা- জােদর বািড়-ঘর, রািনেদর জন িনিমত িদিঘ ও পুকরু ঘাট,
ি িটশেদর কবর ান, আরও নানান পুরাকীিত।
ইিতহােসর সই শ িনেত একিদন হঠাৎ কেরই বিরেয় পেড়িছলাম আমরা ক'জন। সকাল ছটায় মাইে াবােস ঢাকা থেক রওনা। মা দড় ঘ ােতই গ েব
পৗঁেছ গলাম। কুিম ায় নূরজাহান হােটেলর সামেন আমােদর জন অেপ া করিছল ওখানকারই আরও ই ব ।ু সবাই িমেল হােটেলই সকােলর না া সের
িনলাম।
থেম গলাম 'কুিম া বাড' ঘুের দখেত। ভতের
সবিকছু বশ সাজােনা- গাছােনা - উঁচ-ু িনচু পথ,
নানারকেমর গাছ-গাছািল, সবিকছুেতই যে র ছাঁয়া।
এর পেরর গ ব কাটবািড়। কাটবািড়
ান মুড়ায়
আেছ পুরাকীিতর স ার। পুেরােনা বািড় িলর
অিধকাংশই এখন মািটর নীেচ। এখান থেক সং হ করা
িকছু মূিত ও িজিনসপ বতমােন জাতীয় যা ঘের
সংরি ত আেছ। এত বড় চ ের হাঁটেত হাঁটেত বশ
া ই হেয় পেড়িছলাম।
িটপিটপ কের বৃি পড়েছ। তার মেধ ই পৗঁছালাম
িব যুে র িৃ তিবজিড়ত কবর ান ওয়ার িসেমটািরেত।
মঘলা িদেন ি িটশেদর সই সাজােনােগাছােনা িনজন
সু র কবর ােন দাঁিড়েয় মেন হি ল আমরা যন
িবেদেশ আিছ। কুিম া মূল শহেরর কাছাকািছ ইিপেজড
এলাকা। সখােন সরকাির হাসপাতােলর পােশ কুিম া
িবমান ব র। িবমান ব রিট অেনক পুরােনা। ি তীয়
িব যুে র সময় এখােন িম বািহিনর িবমান ও
সামিরক ঘাঁিট িছল। এখান থেক ি তীয় িব যুে র অেনক অপােরশন চালােনা হেয়েছ - ধানত বামা ও িচেন। আহত সন েদর িচিকৎসা হত কুিম া সামিরক
হাসপাতােল। যাঁরা িনহত হেয়েছন তাঁেদর অেনেকই শািয়ত রেয়েছন ওয়ার িসেমটািরেত।
রল শেনর কােছ পুেরর খাবার খলাম। কুিম া
থেক ভারেতর সীমা খুব কােছ। সীমা এলাকা ঘুের
দখার ইে হেলা। বড় ালা সীমা ফাঁিড় পার কের
িভতেরর িদেক গলাম। সখােনর বািস ারা নািক
ায়শঃ সীমা পিরেয় ভারেত েবশ কেরন। ােমর
একজনেক িজ াসা করলাম আমরা ভারেতর সীমাে
েবশ করেত পারব িকনা। স বলেলা না, আপনারা
যেহতু এখােন অপিরিচত তাই িভতের েবশ করা
যােবনা। ধু মা পাসেপাট িভসা থাকেল েবশ করা
যায়, নাহেল িবপ নক। অৈবধ েবশ িহেসেব গণ
হেব। যেকােনা রকেমর িবপদ হেত পাের। ভারেতর
সীমা র কাছাকািছ পৗঁছােনার পর ল
করলাম
সাইনেবােড লখা আেছ সামেন ভারেতর সীমা রখা,
অিত ম িনেষধ।
এক ব রু বািড়েত থেক রােতর খাওয়া সের ঢাকার
বাসায় িফরেত িফরেত মধ রাত হেয় গল।
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মালেয়িশয়ায় আ জািতক
টু িরজম
ফাউে শন
কােস পাঠরত রিফকুেলর
বািড়
বাংলােদেশর
ঢাকায়।
পড়ােশানার
পাশাপািশ বড়ােনা আর
মণ সাংবািদকতা তাঁর
পছে র িবষয়।
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