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কালরঙ্গা রযজাবষ পলযস্ট - ফাংরালদ
আলরাকরচত্রী- ভম্মদ ভরউরিন

আমাদের ছু টি – ৮ম সংখ্যা

~ ৩ম ফলষ ২ম ংখ্যা - শ্রাফণ ১৪২০~

এই ভলম ফল ককালনা ভ্রভণ রত্রকায ম্পাদকীম করখ্া রতযই ফড করিন ভলন লে। মখ্ন প্রকৃরতয কযালল অংখ্য ভানুল
রফন্ন, কলমকাজায ভানুল ভৃত। তলফ শুধুভাত্র প্রকৃরতলক কদালালযা কযলর বুর লফ। রনলজলদয কফয আভযা রনলজযাই রক খ্ুুঁরডরন?
উন্নমলনয নালভ গত কলমকফছয ধলয উত্তযাখ্লেয নদীগুররলত এলকয য এক ফাুঁধ ততরয লমলছ, লে...। ট্ুযরযজভ ইন্ড্রারিয ুরফধায
জনয াালডয অগভয জামগালত াথয পারট্লম গলড কতারা লমলছ গারড চরায থ। রভারলময ান্ত, রিগ্ধ, রনজষনতালক কফলচ
কদমা লে ুণয অথফা প্রাকৃরতক কৌন্দলমষয নালভ আয কফর মষট্কলক কট্লন আনফায জনয। আভযা আলর াাডলক,
রভারমলক বালরাফালত ারযরন, বালরাফালত ারযরন াারড গ্রালভয ারন্তরপ্রম খ্ুফ াধাযণ ভানুলগুররলক। রনলজলদয বালরারাগায
জনয শুধুই তালদয ফযফায কলয কগরছ।
প্রাকৃরতক দুলমষালগ কফুঁলচ মামা কদর-রফলদর মষট্কলদয উদ্ধায কযায কাজট্া মতট্াই করিন, তায কচলম করিন কফাধম
াালডয গালময কছাট্ কছাট্ কম গ্রাভগুরর কবল কগলছ, ধ্বং লম কগলছ - তায ুনফষান। কলমকফছয ফালদ আভযা আলে আলে বুলর
মাফ, আফায মষট্কলদয রবড উলচ ডলফ ককদায-ফদযীলত। রকন্তু রপ্রমজনলক াযালনায কফদনা কারট্লম উলি রনলজয ঘয, জলরয
নীলচ ারযলম মামা পরর জরভ, াররত শু, আয কফুঁলচ থাকায উাদানগুররয ুনরনষভষালণ মলতা এখ্ানকায ভানুলগুলরায
এলককজলনয ফাকী জীফনট্াই ককলট্ মালফ। আভযা কতা ারয এই ক্ষরতগ্রে ভানুলগুররয াল দাুঁডালত। 'আভালদয ছুরট্'-য ফন্ধুলদয
কালছ অনুলযাধ প্রধানভন্ত্রীয ত্রাণ তরফর, যাভকৃষ্ণ রভন, বাযত কফাশ্রভ ংঘ ইতযারদ যকারয-কফযকারয প্ররতষ্ঠালনয ভাধযলভ ফা
ফযরিগত উলদযালগ াালমযয াত ফারডলম রদন, ফ াযালনা ভানুলগুলরায াল দাুঁডান। আুন একলঙ্গ আভযা রভারলময
জনজীফনলক বালরালফল আফায ফাুঁরচলম তুরর।
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কভঘরা রদলন শুধু ভনখ্াযালয খ্ফযই ারে – দয প্রমাত লরন ফাংরা ভ্রভণ রত্রকায জনক এফং ফাংরায প্রথভ ূণষাঙ্গ
ভ্রভণরত্রকা 'ভ্রভণফাতষা'-য প্ররতষ্ঠাতা ম্পাদক শ্রী প্রলভাদারদতয ভরিক। 'ভ্রভণ করুন, ভ্রভলণয ভাধযলভ কদলক কদখ্ুন  জানুন আয
লঙ্গ যাখ্ুন একরট্ রত্রকা' -এই আদষ রছর তাুঁয জীফলনয কলরদন মষন্তই। হুগরীয জুরফরর রিজলক করযলট্জ রললফ কঘালণা কযায
অনুলযাধ রনলম ফযভুলযয াংদ ককন্দ্রীম ভন্ত্রী অধীয কচৌধুরযয লঙ্গ কদখ্া কলয কপযায ভম ফৃরিলত রবলজ অল্প কলমকরদলনয
জ্বলয ২৭ জুন ফযভুয াাতালর কল রনশ্বা তযাগ কযলরন ৭৭ ফছলযয এই তরুণ। তাুঁয কথা ফরলত কগলরই ফাযফায ভলন
ডলছ 'আভালদয ছুরট্'-য জনয াক্ষাৎকায রনলত রগলম অাধাযণ এই ভানুলরট্য কালছ 'ভ্রভণফাতষা'-কক রঘলয জীফলনয কমফ
অরবজ্ঞতায কথা শুলনরছরাভ কইফ। ূফষূযীলক আভযা শ্রদ্ধ প্রণাভ জানাই।

- দভমন্তী দাগুপ্ত
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এই ংখ্যাম "আভায ফযরিগত ধাযণা, কফডালত রগলম খ্ুফ একট্া করালক অুস্থ মনা, ক মত
গন্ডলগারই করুক।… আয অুখ্রফুখ্লতা থাকলফই তফু ফাযই উরচত মতট্া ম্ভফ
কফডালনা, ুস্থ থাকায জনযই এট্া খ্ুফ দযকায " – কফডালত রগলম অুখ্-রফুখ্ লর কী কযা
উরচত অথফা লথ কফরডলম ডায আলগ কভরডলকর রকলট্ কী কী যাখ্াট্া দযকায এইফ
জরুরয রফলম রনলম – এফালযয কলথাকথলনয আড্ডাম ফললছন ডািাযফাফুযা।

~ আযরনগয ~

ফলন ফলন থ চরা - ভম্মদ ভরউরিন

গডউইলনয ভারধয কখ্াুঁলজ - দভমন্তী দাগুপ্ত
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~ ফ কলমরছয কদ ~

ঈশ্বলযয আন কদল – ঝুভা ভুখ্ারজষ

ভুরিমারযয কথা – অরদরত বট্টাচামষয

আমাদের ছু টি – ৮ম সংখ্যা

~ বুফনডাঙা ~
ঐরতলযয য ইোনফুলর – কাকরর কনগুপ্ত

একট্ুকলযা িালর – ভহুমা ফলন্দযাাধযাম

~ কল াতা ~
ককাণালকষয ূমভষ রন্দলয – হুভামনূ কফীয ঢারী
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= 'আমােদর ছু' বাংলা আ জাল মণপি কা আপনােক াগত জানাই = আপনার ব ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

[ বাঙািলর পােয়র তলায় সেষ আবার অ ল থেক ডায়ােবিটস সবই তার িনত স ী। সকােল অসু তা আর বাধক িনেয়ই স ঘুের
বিড়েয়েছ তীেথ তীেথ, হঁেটেছ কদার-বদরীর পেথ। আর আজ শারীিরক অ মতার বড়া টপেক পৗঁেছ যাে সমুে র গভীের,
পাহাড় চূড়ায়। বড়ােত যাওয়ার সময় ব াগপ গাছােত বসেল জ ির তািলকায় যটা থােকই তা হল টুকটাক শরীর খারােপর জন
চটজলিদ িকছু ওষুধ। িক সই তািলকায় কী নব আর কী নব না বা িনেজর কান শারীিরক অসু তা থাকেল অন জায়গায় িগেয়
কতটা সাবধােন থাকব বা তমন কান পিরি িত তির হেল সামাল দব কীভােব এমন নানান
িনেয় 'আমােদর ছুিট' এবার
মুেখামুিখ হেয়েছ এমন কেয়কজন ডা ারেদর সে পশার সফলতার পাশাপািশ যাঁেদর স ী মেণর নশা। আবার এই িতেবদন
তির হওয়ার সমেয়ই উ রাখে নেম এেসেছ বল েযাগ। ানীয় মানুেষর পাশাপািশ ভু েভাগী অসংখ পযটক। অেনক
েভােগর শেষ যাঁরা বািড় িফরেত পারেলন এই ভয়াবহ অিভ তার আত মন থেক মুেছ ফলেত পারেবন িক? বড় াসি ক
এই ে র জবাব খুজ
ঁ লাম ডা ারেদর পাশাপািশ মেনািবেদর কােছও।]
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এবার কেথাপ কথেনর আ ায় আমােদর সে রেয়ে ছন জ েনরাল মিডিসন ও এে াি েনালিজ ডঃ প ু েষা ম চ াটািজ , অ েথােপ িডক ও
াটস মিডিসেনর ডঃ দবাশীষ চ াটািজ , চাই
শািল ডঃ ি য় র প াল এবং মেনািবদ মািহত রণদীপ ।

♦ বড়া েত ভ ােলাবােসন সকেলই, িক আজেকর লাইফ াইেল নানারকম অসুখ -িবসুখ ও মানুে ষর িনত স ী। বড়া েত বিরেয়
আকি ক ঘটনা কী াকৃি ত ক েযাগ এেত া হােত র বাইেরর ব াপার, িক িনেজর সেচত নত া বা সাবধানত ার অভ াবও অেনকসময়
ডেক আনেত পাের িবপদ। কী কের বুঝ ব, কমন কের এড়া ব বা সামাল দব এসব পিরি িত ?
. ডঃ পু েষা ম চ াটািজঃ কােদরেক তুিম বড়ােত যাওয়ার আেগ িনেজর অসু তা স েক সেচতন হেত বলেব, ইট ইজ ভির ই ট া - যার
ডায়ােবিটস আেছ, মিডিসন খায় বা ইনসুিলন নয়, পািটকুলারিল যারা ইনসুিলন নয়। আবার যার হাইপারেটনসন আেছ যটা কনে া নয়, মাি িপল
মিডিসনস খায়। িকংবা যার িরেস িল হাট অ াটাক বা াক হেয়েছ - িরেস িল মােন উইিদন িস মা স। যার অ াকিটভ কান ইনেফকসন আেছ বা
যােদর মাি উেলাে িলটাল বেলম আেছ অথাৎ িড
াল া আেছ, িসিভয়ার সারভাইকাল নেডালাইিসস আেছ, ভাটাইেগার বেলম আেছ। এেদর
কখনও ডা ােরর পরামশ ছাড়া বড়ােত যাওয়ার ান করাই উিচত নয়। স পাহােড়ই যাক আর সমুে ই যাক। তার কারণ হে বড়ােত গেল
মানুেষরেতা লাইফ াইল চ হয়। িনেজর িটেন চলা স ব নয়। িটন ভা েল কী এেফ হেত পাের সই স েক তার জেন রাখাটা খুব দরকার। স
কতটা িনয়ম ভা েত পাের বা পাের না, তােক কীভােব চলেত হেব বা চলেত হেবনা এ েলা েত কটা ব ি অনুযায়ী আলাদা কের বেল দওয়া হয়। তেব
এটােতা িঠকই য অত িহেসব কের কউ বড়ােনা যায়না বা বড়ােত যাওয়ার মােন হয়না। আমার ব ি গত ধারণা, বড়ােত িগেয় লােক সাধারণতঃ খুব
একটা অসু হয়না, স যত গ েগালই ক ক। নহাত কান ঘটনা না ঘটেল অন ব াপার। যসব অসু তা হয় তা ওই পট খারাপ, ঠা া লাগা বা পেড়
িগেয় পা মচকােনা - এ েলা আনে িডে বল। মজর বেলম যােদর হয়, সসব ে দখা যায় তােদর িক আেগ থেকই অসু তা িছল।
♦ যাঁর া িনয়ি মত বড়া েত যান ত াঁে দর ও ষুধপে র িকেট কী কী ও ষুধ আর ফ া এইড রাখাটা জ ির? দেল ছাট বা া বা বয়
মানুষ থাকেল এই ত ািলকায় আর কী যাগ হেব?
ডঃ পু েষা ম চ াটািজঃ ওভারঅল একটা লােকর বড়ােত যাওয়ার আেগ যটা করা উিচত, ওষুধ িনেয় যাওয়া যিদ বল, তা হল পিরিচত একজন
ডা ােরর থেক কান কান ওষুধ েলা দরকার, তার িবিভ া েনম কী সইসেবর একটা তািলকা কের নওয়া। সাধারণভােব একটা প ারািসটামল
জাতীয় ওষুধ যন থােক - র বা ব থা কমােনার জন । আইবু েফন বেল একটা ব থার ওষুধ আেছ, িরেলিটিভিল সফ ওষুধ। বিমর ওষুধ ডামেপিরডন।
একটা ডােয়িরয়ার ওষুধ রাখা উিচত। সাধারণত আমরা মে ািজল বা িটিনডােজাল ব বহার কির। প ারািসটামল িদেন চারবার পয খাওয়া যায়।
আইবু েফন বার খেত পার। িটিনডােজাল িদেন বার কের খাওয়া উিচত। লােমািটল বেল একটা ওষুধ পাওয়া যায়। এটা চট কের লুজ মাশন কনে াল
কের। রা ায়-ঘােট চলেত অেনক সময় দরকার হয়। ওষুেধর তািলকায় একটা অ াি অ ালািজক থাকা উিচত। অ ািভল জাতীয় ট াবেলট বা সি িজন,
িলেভােসি িজন। কােরার কােরার পাহােড়র বাঁেক উঠেত গেল মাথা ঘাের, গািড়েত উঠেল মাথা ঘাের – এরজন সবেচেয় ভাল ওষুধ িু জল। অেনক েণর
টু র হেল বড়ােনার আধঘ া আেগ ও আধঘ া পের একটা কের মাট েটা ট াবেলট খেত পার তাহেল মাথােঘারাটা থাকেবনা। েয়াজেন কান পূণবয়
মানুষ িদেন িতনবারও এই ওষুধিট খেত পারেবন। িকছু লােকর েন-বােস উঠেলও মাথা ঘাের, তারাও িক খেত পাের। স ব হেল ডে ক াম
একটা অ াি বােয়ািটেকর কাস কান ডা ােরর থেক জেন িনেয় সে রাখা ভাল।
আিম য েলা বললাম সবকটাই বড়- ছাট সবাইেকই দওয়া যায়। ছাটেদর জন বয়স অনুসাের, বিডওেয়ট অনুসাের ডাজ কম।
এছাড়া িকছু ব া এইড, িকছু লাকাল অ াি েসি ক ি ম এ েলা রাখা উিচত। বা ােদর জন
িসিফকািল িকছু বেল রািখ - ওেদর অেনকসময়
পাহােড় গেল ঠা া লােগ। ওেদর ন াজাল প, কাফ িসরাপ, অ াি বােয়ািটক সে নেবন। এছাড়া ছাট বা া উে াপা া খেয় নয়, পেট ব থা হয়, তার
ওষুধ। বা ােদর েত েকর বািড়েতই ওষুধ থােক, সই প াকটা যন বািড়র লাক বড়ােনার সময় সে কের িনেয় যায়।
যসব পেশে র ডায়ােবিটস, হাইপারেটনসন, হােটর অসুখ আেছ তারা িনয়িমত য ওষুধ খান সসবেতা িনেয় যােবনই। এেদর জন আবার িকছু
সাবধানতা, িনয়মকানুন মানাও েয়াজন। এরা সমতেল যেকান জায়গায় বড়ােতই পােরন, যিদনা ডা ার তােক িসিফকািল বারণ কের থােক। যমন
ধেরা, সুগার যিদ আড়াইেশা-িতনেশার ওপের থােক তাহেল আমরা তােক খুব দৗড়ােদৗিড় করেত বারণই কির। ১৪০-৯০ বা তার বিশ শার থাকেল, তা

খািনক না কমা অবিধ হাঁটাচলা বিশ না করাই ভাল, নাহেল
হােটর ওপর চাপ পড়েত পাের। কােরার যিদ হাঁটেল বুেক
ব থা কের তাহেল কারণটা খুেঁ জ বার কের িচিকৎসা কের
তেবই বেরােনা উিচত। হােটর পেশ েদর িনেজেদর ওষুধ
ছাড়াও হােতর কােছ সবসময় সরিবে ট রাখেত হেব।
চ েপইন হেল ইিমিডেয়টিল িজেভর তলায় একটা,
পাঁচিমিনট পের একটা, আবার পাঁচিমিনট পের একটা এভােব
'িতনেট িদেত পাের। যিদ ব থা কেম যায় তাহেল বুঝেত
হেব য এটা হােটর ব থা। আর যিদ িতনেট খাওয়ার পরও
ব থা না কেম আরও বাড়েছ, আরও ক হে তাহেল
ইিমিডেয়টিল ডা ােরর হ দরকার।
ডঃ ি য় র পালঃ বা ােদর র, গা-হাত-পা ব থা,
মাথা ব থার জন প ারািসটামল, বিম, পটখারােপর জন
ও ানেস ন, ডােয়িরয়া হেল ও আর এস, পট ব থা হেল
ািটন, কেট ছেড় গেল অ াি েসি ক মলম বা ব া
এইড সে রাখেবন। বা ার অ াজমার সমস া থাকেল
ইনেহলার িনেত ভুলেবন না। হাই অলিটচু েড কােরা কােরা
মাথাব থা হয়, সে ে প ারািসটামল ছাড়া অন কান
ওষুেধর েয়াজন নই। এমিনেত বা ারা ভােলাই মািনেয়
িনেত পাের। বা া িনয়িমত কান ওষুধ খেল স েলাও িনেত ভুলেবন না।
ডঃ দবাশীষ চ াটািজঃ য কান বড়ােনার ে ই মাথা ব থার জন
প ারািসটামল, গা-বিম ভােবর জন ডামেপিরডন ছাড়া হাঁট-ু কামর ব থার
জন েফন, অ ািসিডিটর জন ওেম াজল ইত ািদ সাধারণ ওষুধ িল সে
রাখা ভােলা। তাছাড়া িনেজর েয়াজনীয় ওষুধ এবং সই বাবদ ডা ারবাবুর
সি পশন অবশ ই সে রাখেবন।
♦ কাথায় যাি – পাহাড়, সমু , জ ল, চনা শহর বা অেচনা
পেথ িকং-এ ত ার ও পেরও েত া ও ষুে ধর ত ািলকার হরেফ র হেব।
লাদাখ বড়া েত গেল যা নব িন য় আ ামান বড়া েত গেল
অন হেব। হাই অি চু েড অেনকসমেয়ই িন ােসর ক হয়।
ত মন পিরি িত হেল কী করব? িভ ত রকিণকার মেত া ও িড়শ ার
িকছু িকছু অরণ অ েল ম ােলিরয়া র েকাপ আেছ েনিছ। সসব
জায়গ ায় যেত হেলই বা কী সাবধানত া নব?
ডঃ পু েষা ম চ াটািজঃ সমতেল বড়ােনার ে সবজায়গার
জন ই ওষুধপ বা সাবধানতার ব াপারটা মাটামুিট একইরকম। ম ােলিরয়া
অধু িষত জায়গায় যেত হেল ােরাকুইন জাতীয় ওষুেধর একটা কাস
করেত হয়। াট করেত হয় 'স াহ আেগ এবং িফের আসার 'স াহ পের
ব কের দওয়া যায়। বড়ােত যাওয়ার আেগ কান ডা ােরর সে পরামশ
কেরই কাস কের নওয়া উিচত। কারণ কােরা কােরা এই ওষুেধ অ ালািজ
হয়।
হাই অি চু েড সমস া হয় অি েজেনর জন । ন ল াে অি েজেনর য
শার আর কনেসনে শন সটা খুব জ ির আমােদর লাংেস অি েজন
া ফােরর জন । অি েজেনর চাপ খুব কেম গেল ফুসফুস থেক
অি েজন রে ঢুকেবনা। যত হাই অি চু েড উঠেব তত অি েজেনর চাপ
কেম যােব। ফেল শরীের অি েজেনর আদান দান কম হেব। আর অি েজন
কম হেলই শরীের সমস া দখা দেব।
হাই অি চু ডেক মাটামুিট িতনভােগ ভাগ করা হয়। থম হাই অি চু ড হে ৫০০০-১০০০০ িফট। এই উ তায় খুব একটা সমস া হয়না যিদনা তামার
িনজ কান শারীিরক জিটলতা থােক। তারপের ১০০০০-১৮০০০ িফট – ভির হাই অি চু ড। আর ১৮০০০-এর ওপের হে এ ি মিল হাই অি চু ড।
১৮০০০ হাজােরর ওপর গেল তােক ি পােরশন, পারিমশন, মিডকাল চক আপ িনেয় যেত হয়। লাদােখ প াংগং লক আর খার ং লা েটাই ওয়াে র
েটা হােয় মাটেরবল রােড। েটােতই খুব াসক হয়। ল ১০-১২০০০ িফট আর খার ং লা ১৮০০০-এর িকছু বিশ। যখান থেক পিরেয় তুিম নু া
ভ ািলেত ঢুকছ। ল থেক িজেপ খার ং লা উঠেত লােগ ৪৫-৫০ িমিনট। ১০০০০-১৮০০০ হাজােরর মেধ তামােক অ াডা করেত হয়। কী করেত হয়
– া রাইজ। ধীের ধীের ওঠ। েন কের সরাসির না যাওয়াই ভাল। ীনগর িদেয় বােস এেসা কী মানািল িদেয় বােস যাও, দখেব ওেতই অ াডাে শন
হেয় গেছ। আর সাজা িদি থেক ল- ত নাম তাহেল িদন চুপ কের বেস থাক। অ াডা কর। কারণ তামার শরীের অি েজেনর ঘাটিত কমােনার জন
িকছু পিরবতন হেব। পিরবতনটা করেত িদেল দখেব সব িঠক হেয় যােব। ১৮০০০-এর অেনক ওপরেতা সাধারণ লাক যায়না, তােক াই ার হেত হেব,
িনং িনেত হেব।
হাই অি চু েড সির াল ইিডমা, পালেমানাির ইিডমা হেত পাের। েন বা লাংেস জল জেম যায়। এরকম িবপদ হেল তােক সে সে নীেচ নািমেয় আনেত
হেব। বা হাইপারেবিটক অি েজন থরািপ করেত হেব। ল- ত আিম হ কের ভীষণ। আিম হসিপটাল আেছ, ডা ার আেছ, অি েজন ট সব আেছ।
হােটেলর লাকজনও সাহায করেব। তেব ল গেল আেগ থেক ান কের যাওয়া ভাল। সুগার, সার, হােটর বেলম, াইনাল কেডর বেলম,
যােদর চলােফরা করেত অসুিবধা হয় বা অ াজমা, াইিটেসর মত লাংেসর অসুখ আেছ তােদর ডা ােরর সে পরামশ কের যাওয়া উিচত।
ডঃ দবাশীষ চ াটািজঃ হাই অি চু েড দশ হাজার ফুট পয উ তায় সাধারণতঃ িবেশষ অসুিবধা হয়না। তার ওপের উঠেল মাথা ব থা, াস ক ,
বিম বিম ভাব, অিন া, ধু াহীনতা, িখটিখেট ভাব ইত ািদ হেত পাের। এসবই উ তা জিনত রাগ বা হাই অি চু ড িসকেনস। এরকম হেল চলােফরা কম
ক ন। বাের বাের চা, সু প ইত ািদ গরম িকছু খান। মাথা ব থায় প ারািসটামল ৬৫০ িমিল াম িদেন িতন বা চার বার খান। গা বিম করেল ডামেপিরডন
জাতীয় ওষুধ (খািলেপেট এক বা 'বার) খান। মিদরা সবন অত অনুিচত।
♦ নানাসমেয়ই , িবেশষত ঃ পাহােড় বড়া েনার ে অেনকসমেয়ই পানীয় জল পেটর পে ভ ােলা হয় না। এসবে ে িজও িলন
ব বহার করাই ভ াল নািক িমনােরল ও য়া টার িকেন খাব? বাজার চলিত িমনােরল ও য়া টার েলাও িনরাপদ ত া?
ডঃ পু েষা ম চ াটািজঃ িনেজর জল িনেজ ক াির করা ভাল। িজওিলন ব বহার করেত পার। দখেব িজওিলেনর মা া দওয়া থােক। এক িলটার
জেল আট-দশ ফাঁটা িদেয় িকছু ণ রেখ িদেত হয়, নইেল ব াকেটিরয়া েলা মের না। আর িমনােরল ওয়াটার িকেনেতা খেতই পােরা। াে ড েলার
ওপর িনভর করা যায়। ভারেতর সব ই খাবাের ভাইরাস, ব াকেটিরয়া, তারপর ডােয়িরয়া কের এমন ােটােজায়া পাওয়া যায়, ইট হ াজ িবন েভন বাই
ট স। তেব খাবােরর থেকও বিশ রাগ ছড়ায় জল িদেয়। তাই জল িকেন খাওয়াটাই সবেচেয় ভাল। আবার অেনকসময় আমরা ভুল কের ঠা া খাবার
খেয় িনই। খাওয়া উিচত গরম ফুট খাবার। তুিম একটা চাওিমন খােব,কী অন িকছু খােব, সামেন বানােত বলেব, ভেজ িদেত বলেব। ওই ট ােরচাের
ভাইরাস, ব াকেটিরয়া মের যায়। আমার একটা ব ি গত অিভ তা বলেত পার, বিড়েয় বা পেশ েদর দেখ য রাইস- বসড খাবার েলা –
ােয়ডরাইস, িবিরয়ািন, পালাও - সবেচেয় বিশ ডােয়িরয়া কের। কারণ অেনকসময় রাইস েলা রেখ দয় ওরা, পের িম কের। সা াই টু অ াভেয়ড
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িদজ িথংস। বাইের বড়ােত িগেয় ােয়ডরাইস খাওয়া, িবিরয়ািন খাওয়া এসব অ াভেয়ড করাই
ভাল। আনেলস সটা একটা ওেয়ল নান বা ডকুেমে ড জায়গা।
আর সবসময় হ া স ািনটাইজার ক াির করেব। পািটকুলারিল ফর িচলে ন। কারণ বােস, ােম,
েন, েন কাথায় হাত িদে । রসিপেরটাির ইনেফকশন, িজ আই া ইনেফকশন সবিকছুই
হাত িদেয়ই হয়। যখনই খােব তার আেগ স ািনটাইজার িদেয় হাত ধুেয় িনেত হেব।
♦ কামের, িপেঠ
াইেলািসস, এও েত া এখন কেপােরট চাকুে রেদর িনত স ী।
ত াই বেল িক পাহােড় ছাটখােটা িকং-ও করা যােব না? যাঁর া িনয়ি মত শরীরচচা
কেরন না, ত াঁর া যিদ িকং-এ যেত চান ত াহেল কী ধরেণর ব ায়া ম বা শারীিরক
িত নও য়া দরকার?
ডঃ দবাশীষ চ াটািজঃ
াইেলািসস থাকেল ছাটখােটা িকং করেত কান বাধা নই –
তেব ভাির িকছু বহন না করাই ভাল। িকং করার অথ পাহােড় হাঁটা। সুত রাং ক করেত গেল হাঁটা
অভ াস করেত হেব। াতঃ মণ িদেয়
করেত পােরন। তারপর ধীের ধীের হাঁটার পিরমাণ বাড়ান।
ি কার জাতীয় ভাল, আরামদায়ক জুেতা অত
েয়াজন।
ডঃ পু েষা ম চ াটািজঃ
াইেলািসস থাকেল িকং করেত এমিনেত কান অসুিবধা নই।
খুব সাংঘািতক িকং নয় অবশ – সসবেতা েফসনাল কারেদর জন । তেব একটা ব াপার
খয়াল রাখেত হেব য অ াকিটভিল কান পন না থােক, বা ভাটাইেগা না থােক। তাহেল িক যেত
পারেবনা। উিচত হল আেগ একটু এ সারসাইজ কের িনেজেক অ াডা কের নওয়া। আমরা
সবসময় বিল কান লাক িকং করেত গেল তার িক কান রাগ থাকা উিচত না। িকং ইজ
সামিথং ফর এ িফট পারসন। কােরা যিদ িলটাল বেলম থােক – িসিভয়ার নডাইেলািসস
লা ার বা সারভাইকাল তাহেল স িক যেত পারেবনা।
েত কটা লােকর বেরােনার আেগ অ ত িস উইকস ন করা দরকার। মডােরট ি েড
ওয়ািকং, একটুখািন জিগং, রািনং, সুইিমং – কের দেখ নওয়া য আিম পারিছ কীনা। িকং তা ভীষণ নাস জব।
♦ অেনেকরই হােটর নানান সমস া থােক। অ াি ও াি হেল বা পসেমকার বসােনা থাকেল কী কী সাবধানত া নও য়া টা জ ির? হাই
অি চু েড যাও য়া যােব িক?
ডঃ পু েষা ম চ াটািজঃ
বা পসেমকার থাকেল ন ল াে আলাদা িবেশষ সাবধানতার দরকার লােগনা। তেব হাই অি চু েড যেত হেল বা
পাহােড় হাঁটেত হেল অবশ ই ডা ারেক জানােত হেব য স আেদৗ সটা পারেব কীনা। িবকজ দয়ার হাট ইজ নট ওয়ািকং পারিল। ওইজন ইেতা বাইের
থেক
বসান হেয়েছ বা পসেমকার। স এখন যিদ ল- ত পৗঁছায়, সখােন অি েজন কম। আরও শার পড়েব হােটর ওপর। তাই অবশ এেদরেক
ডা ােরর সে কথা বলেত হেব, ইেকােত কী ফাইি ংস আেছ, কটা ক আেছ। তুিম যিদ বাঁধা গেত বল এরা লাদাখ যেত পারেব কীনা, আিম বলব - না।
যিদ বল পুরী যােব – না বেলম।
♦ এখন আমােদর মেধ একটা খুব চনা অসুখ ডায়া েবিটস যােত খাও য়া দাও য়া র নানান বাধািনেষধ থােক। বড়া েত িগেয় এত িনয়ম
মেন চলব কী কের? ত মন অফ িবট জায়গ া হেলেত া ইে মেত া খাবারও িমলেব না।
ডঃ পু েষা ম চ াটািজঃ যােদর ে ডােয়টটা একটা বড় ব াপার যমন ডায়ােবিটস, তারা যন সটা িনেয় কে ামাইজ না কের। যিদ মেন কর
খাওয়াদাওয়া কনে াল করেত পারেবনা, তাহেল তমন জায়গায় তুিম যােবনা। আর ডায়ােবিটক পেশে র ে বড় িচ ার হল হাইেপা াইেসিময়া –
হঠাৎ সুগার লেভল কেম যাওয়া। বেরােনার আেগ তার খাবার-দাবােরর বে াব যন স িনেজ কের রােখ। সে িনেজর পানীয় জল থাকেব। অ াটিল
িকছু াকস থাকেব, আমরা িবি ট িনেয় যেত বিল। ধেরা তুিম কফা পেলনা। িক তামােক সুগােরর ওষুধ খেত হেব। তুিম যিদ চারেট কী পাঁচটা
ি মেককার িবি ট খাও সটা ড এনাফ ক ালির ফর এ কফা । তুিম লা পেলনা। তখন একজন ডায়ােবিটক পেশ তা বেস থাকেবনা বা যা পােব
তাই খােব না, তামার কােছ যিদ একটা িব েু টর প ােকট থােক, তুিম যিদ আটটা ি মেককার িব টু খাও, ইট ইজ কায়াইট এ ড ক ালির ফর লা । বা
তামার কােছ যিদ ড থােক বা স া ইু চ বািনেয় িনেয় গেল তাই খাও অথাৎ ডায়ােবিটক পেশ েক িনেজর মত কের একটা চ কের িনেত হেব।
এছাড়া মুিড়, িচঁেড়ভ াজা, ছালাভাজা িনেয় যেত পাের। বড়ােত িগেয় সখােন কী পাওয়া যাে তার ওপের কানিদন িডেপ করেবনা। তুিম যিদ হােটেল
খেত যাও, ভাত- িট পেত পার, ডাল পেত পার। সমস া নই, তুিম জান কতটা খেত হেব। বিশরভাগ জায়গায় য মসলাদার সবিজ হয় সটা
ডায়ােবিটক পেশ েদর খাওয়ার জন নয়। সবিজর মেধ থেক িভটা বাদ িদেয় দাও। মাছ, িচেকনেতা পাওয়াই যায়, বেলম কের িভটা, বাদ িদেয়
দাও। তামার মত ৫০-৬০ াম িচেকন বা মাছ তুেল খেয় নাও। সাউথ ইি য়ায় গেল তুিম টক দই পােব। ৭৫ াম কী ১০০ াম টক দই খেয় নাও।
এইভােব মিডিফেকশন করেত হেব। তুিম দখেল িটও পাওয়া যাে , পেরাটাও পাওয়া যাে , আজেকেতা পেরাটা খেয় িনই, এই ধরেণর মানিসকতা
থাকেল হেবনা। ওর মেধ থেকই তামােক বেছ িনেত হেব য আমার কানটা। সারা ভারতবষ ঘুের আমার যটা মেন হেয়েছ সব জায়গায় সব িকছু পাওয়া
যায়। আমােদর যিদ অ ািটিটউডটা িঠক থােক তাহেল কান সমস া হওয়ার কথা নয়। অ াি েড ািল তুিম কাথাও িগেয় পৗঁছােল যখােন তখন খাবার
পাওয়া যাে না, সটা অন িসচুেয়শন, সটােতা তামার-আমার হােত নই। িক িটন টু েরর ে তামার যিদ খাওয়া দাওয়া িনেয় কান রি কসন
থােক সটা মেন না চলার কান ব াপার আিম দিখনা।
আর িকছু পিরমাণ েকাজ ক াির করা ম াে টাির। পারিটকুলারিল ফর দাজ আর অন মিডিসনস। যারা ওষুধ খায় না তােদর হাইেপা াইেসিময়া হওয়ার
চা খুব কম। বড়ােত িগেয় হাইেপা াইেসিময়ার একটা চা থােক এই কারেণ য তখন িফিজকাল অ াি িভিট অেনকটা বেড় যায়, কউ যিদ খাবারটােক
উইিদন কনে ােল রােখ, অ াি িভিট বাড়ার জন সুগার লেভল প কের। য কানিদন পাড়ােতও হাঁেট না, স গল বে ােদবী। স যিদ সকােল িতনশ
সুগার িনেয়ও াট কের, অতটা এ সারসাইজ করার পর অবিভয়াসিল সুগার প করেব। ডায়ােবিটক পেশ , হােটর িডিজজ কী হাইপারেটনসন – এেদর
ে িহেরাইজেমর কান জায়গা নই। খুব বিশ এ সারসাইজ হেল শার বেড় যােব, সুগার কেম যােব, যার অ ানজাইনা আেছ, কেরানাির আটাির
িডিজজ আেছ, তার বুেক ব থা হেত পাের।
ই ারন াশনাল ােভেল ডায়ােবিটক পেশ েদর আবার অন বেলম হয়। তুিম ইে গেল বা ওেয়ে গেল তামার টাইম জান পালটােব, তুিম ওষুধ
কখন খােব? কখন ইনসুিলন নেব? তুিমেতা এখােন কফাে র আেগ সকাল ন'টার সময় নাও ওখােন কটা বােজ তখন? ওখােন পৗঁেছ পেররটা কটার
সময় নেব? তামােক সে সে ইি য়ান া াড টাইেমর সে ম াচ কিরেয় দখেত হেব। ইে গেল অ াড করেব আর ওেয়ে গেল মাইনাস করেব।
♦িবেদেশ বড়ােনাও এখন খুব সহজ হেয় গেছ। িক িবপেদর িদেন সবসময় হােতর কােছ ডা ার পাওয়া নাও যেত পাের। হঠাৎ কের কান এমােজি
িসচুেয়সন তির হেল কী করব? শহর বা তার কাছাকািছ থাকেলেতা একরকম। িরেমাট কান জায়গায় বড়ােত যাওয়ার আেগ িক এব াপাের িকছু সাবধানতা
নওয়ার দরকার আেছ? এমন পিরি িত দেশ-িবেদেশ যখােনই ঘটুক না কন কী করা উিচত?
ডঃ দবাশীষ চ াটািজঃ িবেদেশ বড়ােত গেল মিডকাল ইনিসওের অবশ ক ব । এছাড়া ােভল এেজ েদর কাছ থেক আপৎকালীন ফান
না ার সে রাখুন।
ডঃ পু েষা ম চ াটািজঃ অসু তার ব াপারেতা একই। বাইেরর দেশ যটা মুশিকল হয় অন ভাষা, তােদর বাঝােনা। ওেদর হলথ িসে মও
আমােদর থেক আলাদা হয়। এটাও আিম এ িপিরেয় কেরিছ। চায়নায় িগেয় লাকেক বাঝােনা িডিফকা য তামার কী বেলম হেয়েছ। ই ানবুেল
িগেয় একজন অসু হেয়েছ, তার বেলম বাঝােত িগেয় আমার ঘাম ছুেট গেছ। দ ডা আ ার া ইংিলশ। তােদরেক বাঝােনাই যাে না য এর কী
বেলম হেয়েছ। আিম বললাম য আিম িনেজই ডা ার, আিম বেলই িদি য কী হেব, কিমউিনেকটই করেত পারলামনা। উিড়েয় িনেয় আসেত হল
বাে েত, তারপের তার াণ বাঁচল। যখােন যা , সে বা সখােন যন এমন লাক থােক য ানীয় ভাষা বােঝ। য িসিটেত যােব সখােন িনেজেদর
এ ািসর সে যাগােযাগ কের রাখেব, না ার িনেয় রাখেব। বাইের গেল এ ািসর লাক ভীষণ হ কের। ওেদর হ ছাড়া িবেদেশ মজর কান
অসু তায় পড়েল অসুিবধায় পড়েব। আর ইনিসওের ছাড়া এখনেতা অিধকাংশ দেশ ঢুকেতই দয়না, তা তুিম কান ােভল এেজে র সে ই যাও বা
িনেজ। সবসময় ইনিসওের কের যােব। িবেদেশ বড়ােত গেল এই িতনেট িজিনষ অবশ ই মাথায় রাখেব।
িবেদেশ তুিম কাথাও পৗঁেছই জেন যােব কাছাকািছ হাসপাতাল কাথায় আেছ, বা কাথায় কী আেছ। আর য গাইড সে থাকেব, স এ েলা সবসময়
জানেব। এমনকী ক কান শািল , কান হসিপটােলর সটাও। আিম যখন জডেন গিছ, ই ানবুেল গিছ ওরাই িক হসিপটােল িনেয় িগেয়িছল।
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আমােদর দেশ এটা হয়না। আেরকটা িজিনষ বাইের গেল হয় ওরা তামােক এমন জায়গায় ঢুকেত দেবনা, যখােন তুিম অসু হেয় পরেল হ পােবনা।
আমােদর দেশ এসব দখেবনা। লােচেন ৬৫ িকেলািমটােরর মেধ কান ওষুেধর দাকান নই। লােক যাে বড়ােত। অেনক দেশ যেতই িদতনা।
এই েলােতা পািটকুলার জায়গার িসিফক বেলম, ইউ কা ডু এিনিথং। তামােক অ ােসস করেত হেব য ক অসু হেয় পড়েত পাের, তােক িনেয়
যাবনা। েদাংমার লেক িগেয় যমন আমার ছেলেক ঢুকেত িদলনা। আট বছেরর নীেচ আর ষাট বছেরর ওপের েদাংমাের ঢুকেত দয়না। আমার
ছেলর তখন সাত বছর বয়স। আিম ছেলেক িনেয় থাকলাম, আমার ী মেয়েক িনেয় ঘুের এল। আেগরিদনই ওখােন একিট লাক অসু হেয় পেড়িছল,
পাঁচটা বা া অসু হেয় পেড়িছল। অ ারাউ সেভনিটন থাউেজ িফট, অি েজন এত কম, আমারই অ ি করিছল। অথচ লােক কী করেছ, বয়স
লুিকেয় িনেয় যাে , এেত লাভ কী অসু হেয় পেড়? কােরার বয়স স র বছর, স বলল প া , িমিলটািরেতা তামার বয়স মাপেত যােবনা। তামােক
িনেজেকই বুঝেত হেব আিম কাথায় যাব আর কাথায় যাবনা।
♦ উ রাখে
াকৃি ত ক েযােগর কবল থেক বঁে চ িফ রেলন যসব পযটেকরা, িবেশষ কের িশ বা অ বয়স ী ত ােদর নানারকম
শারীিরক অসু ত ার পাশাপািশ একটা মানিসক মা দখা িদেত পাের। কীভ ােব এইসব শারীিরক-মানিসক সমস ার মাকািবলা করা
যােব?
মািহত রণদীপঃ এই ধরেণর কান িবপযেয়র একটা িতি য়া মেনর
ওপর পেড়। এেককজেনর ে তার রসপ টা এেককরকম হয়। কােরার
ে একটা িনরাপ ােবােধর অভাব কাজ কের - হতবাক হেয় যায়, কথা
বলেত চায়না, একদম চুপ কের যায়। এেদর মেধ িডে শেনর মা া বেড়
যায়। এরা একটুেতই আতি তেবাধ কের, কান শ নেলই চমেক ওেঠ,
আকােশ মঘ দখেলই ভয় পেয় যায়। অথাৎ য অনুস েলার সে ওই
িৃ তর যাগ দখা যায় কাথাও তােতই মেনর মেধ একটা আত তির হয়।
কােরার মেধ আবার উে গ, উৎক া এসেবর মা া অেনক বিশ থােক।
এই পা - মািটক জ অেনেক ধীের ধীের সমেয়র সে সে কািটেয়
উঠেত পােরন। কােরার কােরার মেধ এটা বশ িকছুিদন ধের চলেত থােক।
ছাট-বড় সকেলই এই ধরেণর ঘটনায় অ ােফে ড হয়। মেনর মেধ এই য
অনুভ িূ ত েলা জমা হয় সটা চেপ না রেখ এ ে স করেত পারেল এই
মা েলা মশ কেম আসেত থােক। যেকান নেগিটভ িফিলং যখন আমরা
মেনর মেধ জিমেয় রািখ, অবদমন কির, পরবতীকােল সটা নানান
অসুিবধার আকাের কাশ পায় - কখনও তা মানিসক অসু তার চহারা
িনেয়, কখনওবা নানান শারীিরক অসু তার ল ণ িনেয়। য অনুভ িূ ত েলা
িবপযেয়র সে জিড়েয় রেয়েছ সটা যত স কাশ করেত পারেব তত সই
অনুভ িূ তর জন মেনর মেধ জেম থাকা চাপ হালকা হেব। ধীের ধীের
ল ণ েলা কমেত
করেব। কােশর মাধ ম নানািকছুই হেত পাের –
কখনও কথা বেল হেত পাের, কখনও িলেখ হেত পাের, বা কান সৃজনশীল
মাধ ম স ছিব হাক বা কিবতা হাক, হেত পাের। ছাটেদর ে
সৃজনশীল মাধ ম েলােক ব বহার করা হয় – খলা, ছিব আঁকা, মেডিলং।
ওই অনুস েলােক এসেবর মাধ েম কাশ করা। হয়েতা িবপযেয়র কান
ঘটনা িনেয় স ছিব আঁকল, তারপর তােক ছিবর িবষয়টা বলেত দওয়া।
আেরকটা কথা, আমরা পােশ আিছ আর য ঘটনা ঘেট গেছ এখােন তার আবার হওয়ার কান স াবনা নই -কােছর লাকজনেক এই অ ািসওের টা
িদেত হেব। কােরা কােরা ে িনরাপ ােবােধর অভাব যিদ খুব বিশ থােক, অ াংজাইিট বিশ থােক তখন ঘুম আসেত চায়না, অেনক রাত পয জেগ
থােক। আবার কােরার কােরার ে অ াংজাইিটেতা থােকই, তার সে িডে শেনরও অেনক ল ণ দখা যায়। িডে শেনর মা া বিশ থাকেল ঘুম
মাঝরােত বা ভাররােত ভে যায়, মেন অ ত
ু একটা শূন তার বাধ তির হয়। যিদ মেন হয় য মনখারাপ, উে গ-উৎক া বা িবষ তার মা া খুব বিশ যা
িতিদেনর জীবনেক, ঘুম িখেদ এসবেক ভািবত করেছ তাহেল অবশ ই কান িচিকৎসক অথাৎ সাইি য়ািটে র পরামশ িনেত হেব।
ডঃ ি য় র পালঃ সা িতককােল উ রাখে র িবপযেয় যসব িশ বা ছাট ছেলেমেয়রা িবপদ , অসু হেয়েছ তােদর শারীিরক িচিকৎসার
পাশাপািশ এখন মানিসক সহায়ত া দওয়াটা খুব জ ির। স বাবা-মা, িনকট আ ীয়- জন হাক বা যােদর পিরবােরর কােরার স ান পাওয়া যায়িন তােদর
ে যাঁরা দখভাল করেছন তাঁেদরেকই এই কাজ আ িরকভােব করেত হেব। তাহেলই সময় লাগেলও বা ারা এই মা কািটেয় উঠেত পারেব।
♦ আপিনেত া িনেজও বড়া েত খুব ভ ােলাবােসন। কাথায় কাথায় বড়া েত গেছন ? বড়া েত বেরােল িক িনেজই ডা ার এটা বাড়ি ত
একটা সুি বধা বেল মেন হয়? ত মন কান পিরি িত েত কখনও পেড়ে ছন িক ?
ডঃ দবাশীষ চ াটািজঃ িনেজ ডা ার হেল অবশ ই িনেজর এবং পিরবােরর জন অেনকটাই িনি ে থাকা যায়। িকছু ে িনেজর ছাট বা ােক
িনেয়ও ঝুিঁ ক িনেত পেরিছ – দড় বছেরর বা ােক িনেয় কদাের হঁেটিছ।
বড়ােত িগেয় অেনকরকম অিভ তা হেয়েছ – তেব সব থেক মেন পেড় ১৯৮৪ সােল নতারহােটর পেথ গািড় অ াি েডে র কথা। আিম তখন ডা ািরর
ছা । আহতেদর ত াবধান কের য আন আর স ান পেয়িছ তা কান িদনই ভুলব না।
ডঃ পু েষা ম চ াটািজঃ ায় পেনর বছর আেগর কথা। ডা ার- েু ড েদর একটা বড় েপ আমরা িহমাচল েদেশ বড়ােত গিছলাম। যাওয়ার
সময় িহমিগিরেত ডাকািত হেয়িছল। টু ির েদর একটা প যাি ল কলকাতা থেক ােভল এেজে র সে । সই েপর কেয়কজন লাক ডাকাতেদর
সে লড়াইেত আহত হেয়িছল। একজেনরেতা পােয় িবরাট ইনজুির হেয়িছল। আমরা চারপাঁচজন িমেল তার িচিকৎসা কেরিছলাম। আর একবার েন
একজন খুব অসু হেয় পেড়িছল । চ পইন হি ল। আমার কােছ সরিবে ট িছল, খাইেয় পেরর শেন নািমেয়িছলাম। েন একবার একজেনর খুব
ভাটাইেগার বেলম হেয়িছল, তােক অ ােট কেরিছলাম।
িনেজর ফ ািমিল বা ব বু া েবর ে বিশ সুিবধােতা হয়ই। অেন ভরসা পায় আিম সে গেল (হািস)। আর কাউেক িকছু িচ া করেত হয়নােতা। আিম
িহেসব কের সব ওষুধপ িনেয় যাই। সে বা া গেল বা ার য ওষুেধর ব টা আেছ সটাও িনেয় িনই। আর কাথাও গেল সবসময় খাঁজখবর কের যাই
ওখােন হসিপটাল কাথায় আেছ, পুিলস কাথায় আেছ। বাইের গেল এমব ািসর খাঁজ কের রািখ, ইনিসওের কের রািখ।
বা ােদর অসু তা সবেথেক কম হয়। বয় বা অসু েদর সমস া বিশ হয়। যারা পিরবার িনেয় যান তােদর উিচত পড়ােশানা কের, ান কের যাওয়া ।
আিম ায় সারা ভারতবষ একািধকবার ঘুেরিছ। তমন কান বেলম হয়িন। লাচুং-লােচেন যেত খাবারই পােবননা ঘ ার পর ঘ া। ওখােন জলও তমন
পাওয়া যায়না। আমরা খাবার, জল সব িশিল িড় থেকই িনেয় গিছ। আর অসুখিবসুখেতা থাকেবই তবু সবারই উিচত যতটা স ব বড়ােনা, সু থাকার
জন ই এটা খুব দরকার।
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= 'আমােদর ছু' বাংলা আ জাল

বেন বেন পথ চলা
মহ দ মিহউি ন
া রণ ~
~ তথ - কােল া অ ভ য়

একটু দূের গােছর ডােল বেস থাকা মাছরা া পািখ দখিছ আর মন ভের ছিব তুলিছ। একটু শ হেলই বাধহয় উেড় যােব। তাই সবাই িনঃশে ই দখিছলাম,
হঠাৎ এক রকম জারােলা আম েণই আমােদর দৃি সিরেয় আনল একদল মুখেপাড়া হনুমান। নীরবতা যন তােদর একটুও পছ না। িঠক মাথার উপর বেস
থাকেলও আমরা ওেদর দখিছ না, তাই হয়েতা এমন ডাকাডািক। এ গাছ থেক ও গােছ লািফেয়, ঝুেল িট হনুমান তা রীিতমত কসরত দখােত দখােত
গাছ থেক পেড়ই যাি ল। তােদর দেলর একিট মা তার বা ােক িনেয় চুপচাপ বেস এই খলা দখিছল আর বেনর মােঝ বমানান আমােদর।
বেনর
মেধ হঠাৎ এমন হনুমানেদর ডাকাডািকেত পিরেবশ বশ িকছু ণ গরম িছল। মেন মেন ত হি লাম পালােনার জন , যিদ আমােদর আ মণ কের!
না, আসেল এরা আমােদর িতপে র চােখ দখেছ না। খলার ছেলই আমােদর সে খািনকটা সময় কাটাল। আর আমরাও অবাক নয়েন ধু দেখই
গলাম রামা কর এই মু ত।
হ াঁ, অভেয়ই আেছ আমােদর িটঁেক থাকা িকছু াণী
স দ হিবগে র কােল া িরজাভ ফেরে । খািনকটা
সময় এেদর সােথ কাটােত গত ১৩ এি ল চেল আিস
এখােন। ১ বশাখ ছুিটর িদন সব ব রু া চেল গেছ
কাথাও না কাথাও। তাই ঘের মন িটঁকিছল না
একদম। আর িঠক তখনই মুেঠােফােন জানাল আমার
এক ব ু ডায়না, ওর ভাই কােল া ফেরে র
বাংেলািটেত ব ব া করেত পারেব থাকার জেন । তাই
ঘর থেক বেরােব এমন মানুষেদর খাঁজ করলাম।
ান করলাম সিদনই রওনা হব নয়েতা পরিদন। তাই
ট কের িস া িনেত সবারই একটু সময় লাগিছল।
সময়টা এমনই দীঘ িছল য কােরারই পাকােপা
ঘাষণা পলাম না। তারপরও সকাল ৮টায় সায়দাবােদ
িরেপািটং সময় জািনেয় ঘুমেু ত গলাম। য আসেব
তােক িনেয়ই রওনা হব, নয়েতা...।
ঘিড়েত সময় সকাল ৭:২০িমিনট। সায়দাবাদ
বাস াে যাবার মাঝ পেথ আিম। মুেঠােফােন বগ
ভাইেয়র ঘাষনা িনশাত আপু যাে । সােথ িতিনও।
ডায়না তা থম থেকই িছল। আমােদর সে না গেলও রােত রওনা হেব িব ব ভাই। ব াস আর িক লােগ!!
িঠক ৮ টায় পৗঁছােলা সবাই বাস াে । আেগ থেকই দেখ রাখা লাকাল বােস চেড় বসলাম। ি - ান িছলনা বেল লাকাল বাসই আমােদর িঠকানা হল।
বােস উেঠই
হেয় গল ািফক জ ােমর য ণা। ৮.৩০ -এ বাস ছেড় যা াবািড় পার হেতই সময় হেয় গল ৯.৩০। মেন একটাই সা না িছল য,
আমােদর পৗঁছাবার কান তাড়া নই। তাই গে গে চলিছলাম পথ। পিথমেধ এক ছাগল ব াপারী তার ছাগল েলােক বােস তুেল আমােদর রণ
কিরেয় িদেলন এটা লাকাল বাস। রা া যন আর শষ হয় না। যখােনই থামেছ গািড় ৫-১০ িমিনট কের সময় িনে । তার উপর ক াকটােরর সােথ যা ীর
ঝগড়া। বশ উপেভাগ করিছলাম সাধারণ মানুেষর িভেড় পেথর এই অিভ তা। দীঘ ৬ ঘ ার সফর শেষ শােয় াগে নািমেয় িদল বাসিট। পুর হেয়
যাওয়ােত রা ার এক ভােতর দাকান থেক নলা মাছ িদেয় পুেরর ভুিরেভাজ কের িনলাম। খেত খেত বগ ভাই এলাকার স েক িকছু কথা নােলন
আমােদর।
শােয় াগ থেক কােল া ফের অিফস অি খুব বিশ ভাড়া চাইিছল অেটাির া েলা, তাই লাকাল িনয়েম জন িত ১৫ টাকায় চুনা ঘাট আসলাম।
সখান থেক িকছু াইফুড ও একিট তরমুজ িকেন আবারও অেটা ির ায় চেপ বসলাম। শহর থেক অেনক দূের আমরা। চািরিদেক ধুই সবুেজর রাজ ।
ােমর স পথ ধের চলিছ। ৩০ িমিনেটর এই পেথর অেনক অংশই এখেনা গািড় চলাচেলর জন পুেরাপুির ত হয় িন। মেঠাপথ ভালই লাগিছল। িদেনর
শষ ভােগ আমরা হািজর হলাম কােল া ফের অিফেস। িটলার উপর অিফস হওয়ােত এখানকার মানুষ অিফস িটলা নােমই জােন এই ফের অিফসেক।
ফের অিফসার আমােদর সাদের আম ণ জানােলন। ঢাকা থেক বড়ােত আসা তাঁর ছাট ছেলও আমােদর পেয় বজায় খুিশ। খািনক ণ গ চলল
অিফেসর সামেন বেস। আমােদরেক বাংেলা পয পৗঁিছেয় িদেলন িবট অিফসার। সবাই আমােদর ও িবেশষ কের িনশাত আপুেক পেয় খুবই আনি ত
মেন হেলা। যাই হাক সূয এখেনা পি ম আকােশ আেলা ছড়াে । সময় িকছু হােত আেছ, কান রকম শ হেয়ই বিড়েয় পড়েবা িবকালটােক কােজ
লাগােত। কাল যখন বািক িতনজন যাগ হেব তখনই যাব ঘন জ েলর ভতর, তাই আজ িস া হল আেলা থাকেতই অন িদকটা যতটুকু দখা যায় দেখ
নব। ও হ াঁ িব বভাইেয়র সােথ শাহীন ও তার ব ু মেহদী আমােদর সােথ যাগ হেব মুেঠােফােন যাগােযাগ কের জানােলন বগ ভাই।
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একিট িটলার উপর বাংেলািট - িতন ম ও বারা ার
সম েয় খুবই সু র ও পিরপািট। তার উপর সামেন একিট
বড় আয়ত েনর ঘােসর গািলচা বছােনা মাঠ। বেনর শত
শত গােছ সেজ আেছ চারপাশ। এখােন বেসই কািটেয়
দওয়া যায় িদেনর পর িদন। বাংেলা থেক বেনর িদেক
যাওয়ার েতই হােত ডােন দখেত পলাম িবিজিব-এর
ক া । আরও একটু এেগােতই পলাম ছন বািড়র পাড়া।
বন কমকতােদর কােছ জানেত পারলাম এইখােন যারা
বসবাস কের তােদর বিশর ভাগই বাঙািল। মারমা পাড়াও
আেছ িকছু। তেব তারা থােক একটু ভতেরর িদেক।
লাকালয় ছেড় হাঁটিছ। পািখর কলকাকিলেত মুখিরত
চািরিদক। বন থেক িকছু চাষাবােদর জন জিম িছনতাই
কের িনেয়েছ এখানকার জনেগা ী। তাই থম থম বন
আমােদর রা া থেক একটু দূের দূের িছল। দূের দখা
যাি ল বড় বড় গাছ যন পাহাড়া িদে বনেক। গােছর
ডােল ডােল খলেছ শািলক, িফে , বউ কথা কও,
কািকল, ময়না, িটয়া, হলেদ পািখ, কাঠেঠাকরা,
মাছরাঙা, ঘুঘ,ু সাদা বকসহ নাম না জানা শত শত পািখ।
চলেত চলেত গাঁেয়র পথ প িনল বেনর পেথ। পথিট
চলল িটলা বেয়,ধীের ধীের ঘন হেয় উঠেলা বন। িবেকেলর ায় শষ াে আমরা। এখােন একটা দৃশ মনটােক বড় খারাপ কের িদল - বড় বড় গাছ চুিরর
এিক অিভনব প িত! বড় গাছ িলর গাড়া কেট অথবা পুেড় এমনভােব গত কের রাখা যন একটু জার বাতােস আপনােতই গাছ িল ভেঙ পেড়। আর
ঝের পড়া গাছ কাটেত তা কান অপরাধ নয়। বােঝা! হঠাৎ একিট অপিরিচত ডাক আমােদর কােন ভেস এল। শ িটর সােথ পিরচয় করােলন বগ ভাই,
এটা ত েকর ডাক। ই সােপর মত দখেত অেনকটা িটকিটিকর জ াতাও বলা যায় এেক। কখেনা িশকাের বেরায় না। ঠায় বেস থােক,মুেখর সামেন
পাকা মাকড় এেল তেবই বশ আেয়শ কের গলা ঃকরণ কের। দড় িফেটর মত হেব এই ত ক। বেনর ভতর থেক এেক খাঁজার ব থ চ া করেত
িগেয় দখা পলাম অের বিল কাঠিবড়ািলর। পুেরা শরীরটা কােলা। খুবই ব হেয় ঘের িফরিছল। িবরামহীন এ গাছ থেক অন গােছ লািফেয় লািফেয়
যাে । এর পছেন িঠক একইভােব যেত দখলাম আেরকিট কাঠিবড়ািলেক। সূয ডুেব স া নািমেয় িদল বেল। আমােদরও িফরেত হেব তাড়াতািড়।
কাল পেহলা বশাখ। পােশই দব বািড়েত উপজািতর
বাসভূিম। স ােক উেপ া কের সই পথ ধরলাম। কান
উৎসব যিদ পেয় যাই এই আশায়। সােথ িট টচও িছল
তাই অ কােরর ভয় িছল না। স ায় যন এক ভূত েু ড়
প িনল বন। ঘন জ ল পিরেয় দব বািড়র কাছাকািছ
পৗঁছলাম। তখনও স ার আেলা িনেভ যায় িন। দূর
থেক পাড়ােত কান রকম উৎসেবর আভাস পাওয়া গল
না, তাই অসমেয় তােদর িবর না কের ফরার পথ
ধরলাম।
সবাই একটু া । সারািদেনর জািন সইসােথ িকং সব
িমিলেয় আরােমর ঘুম িদেত চাই একটু গাসেলর। িটলার
উপর বাংেলা তাই এখােন পািনর ব ব া নই। ধুমা
টয়েলেট ব বহােরর পািন একজন এেস িদেয় যায়।
আমােদর সাব িণক দখােশানার দািয়ে থাকা রিহম ভাই
সাহােয র হাত বািড়েয় িদেলন। অত রােত তার বাসায়
িনেয় গল গাসেলর ব ব া করেত। আিম ও বগ ভাই
নামলাম পুকেু র আর িন আপু, ডায়না বািড়র
িটউবওেয়েল। বন এলাকার পােশ পুকরু , একটু ভয় ভয়
করিছল। সাঁত ার না জানার কারেণ বগ ভাইেক িদেয়
আমার সীমানা িঠক কের িনলাম। খালা আকােশর হাজার তারার মলায় পুকেু র গাসল করার মজাই আলাদা। রােত রিহম ভাইেয়র বাসায় আলু ভতা, িডম
ভািজ ও ডাল িদেয় ভাত গা ােস খলাম সবাই। পের বাংেলার উঠােন চাদর িবিছেয় িকছু সময় তারার ি তা উপেভাগ কের ঘুমােত গলাম।
বউ কথা কও পািখর ডােক ঘুম ভাঙেলা সকােল। ওিদেক সূয উদেয়র আেগই
হািজর হেলন িব ব ভাই, শাহীন ও তার ব ু মেহদী। দলিট পল পিরপূণ
প।
তাড়াতািড় সবাই ত হেলও না া আমােদর একটু দির কিরেয় িদল। আজ
পেহলা বশাখ। কাল রােত িকছু ভাত পা া করার জন রেখ দওয়া
হেয়িছল। তাই বাঙালী ঐিতহ পা া ইিলম না পেয় কেনা মিরচ পাড়া ও
পঁয়াজ িদেয় পা া খেয় িনই। সােথ িখচুিড় ও িডম ভাজা খেয় পট ভরপুর।
আজ আমােদর পথ দখােব একজন গাইড। িক িক প পািখ আেছ এই বেন
এবং কাথায় দখা যায় স তা ভাল কেরই জােন। পেথর েতই চশমা পরা
বানর আমােদর াগত জানােলা ও বুিঝেয় িদল আজ অেনেক িকছু দখার
সুেযাগ আেছ। তার জন চাখ কান সজাগ রেখ যতটুকু স ব িনঃশে পথ
চলেত হেব। চে র তােপ গােছর কেনা পাতা পােয়র িনেচ মচ মচ কের শ
করেছ। ধীের ধীের বেনর মেধ ঢুেক গলাম। নানা পািখর ডাক নিছ। য েলা
চােখ পড়েছ তােদর নাম ও ভাব জািনেয় িদে গাইড। এই কােল া বেন
িতনিট ইল আেছ - আধা ঘ া, িতন ঘ া ও চার ঘ ার ইল। তেব
গাইডেক আমরা সই ইল থেক সিরেয় বেনর আরও গভীের যেত
রীিতমত বাধ করলাম।
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অেনক পুরাতন গাছ রেয়েছ এ বেন। গােছর গাড়া এতই মাটা য ৫-৬ জন
লাগেব হােত হাত িমিলেয় জিড়েয় ধরেত। সই গাছ েলােত জিড়েয় আেছ
বশ মাটা মাটা লতা। বেনর রাজা টারজান-এর চলাচেলর জন উপযু এ
বন। আমােদর িব ব ভাইও মােঝ মােঝ টারজােনর মত লতা ধের ঝুেল থাকার
চ া করিছেলন। আমােদর গাইড ইশারায় দখােত লাগেলন িবিভ রকেমর
ও রেঙর পািখ। তমন একিট মাছরাঙা দখিছ। হঠাৎ কেরই এক দল

মুখেপাড়া হনুমান হ েগাল
কের িদল। ভয় দখাি ল না খলা বুেঝ উঠেত
পারলাম না। বগ ভাইেতা বেলই ফলেলন, আমরা এসব সিত দখিছ না ি িড
কান মুিভ চলেছ। সিত , কৃত বন এখনও িকছু অবিশ আেছ আমােদর। যত
ভতের ঢুকিছ আশা করিছ ঘন বন সামেন আরও দখেত পাব িক তমনটা
পেত একটু বিশ ভতের যেত হল। এখানকার ানীয় মানুষ হয়েতা তােদর
চলাচেলর সুিবধােথ বেন িবশাল অংশ পুিড়েয় ফেলেছ। স আ েন অেনক
ছাট, মাঝাির গাছ পুেড় গেছ। কত য দশীয় গােছর অি
িবলীন হেয়েছ
এভােব। খুব খারাপ লাগিছল িববণ এ িচ দখেত। বন কমকতার সােথ কথা হল
এ িবষেয়। িতিন জানােলন এখানকার আিদবাসীরা এ কাজ কের থােক তেব
বতমােন অেনক িনয় েণ আনেত পেরেছন তাঁরা। দায়া কির এরা যন আরও
আ িরক হয় এ ব াপাের। গাইড ভাইেয়র একিট মূল দািয় িছল আমােদর উ ক
ু
দখােবন। যিদও িতিন বেলিছেলন সকাল ৮.৩০-র িদেক উ ক
ু ডাকাডািক কের
আর তখনই তােদর খুেঁ জ পাওয়া যায়। বেন ঝাপঝাড় পিরেয় উ েু কর এলাকায়
আসেত আমােদর ১০টা বেজ গল। সই সুেযাগ হাত ছাড়া। অেনক খাঁজাখুিজ
কেরও তারা আমােদর চােখর আড়ােলই রেয় গল। এই বেন মাট ৫িট উ ক
ু
আেছ। িপপাসাত চােখ উঁচু উঁচু গাছ েলা ান করার মত এিগেয় চললাম।
কৃিতর কােছ আমি ত আমরা, এই কৃিত তার মহমানেদর আপ ায়ন না কের
থােক িকভােব? মাঝ পেথ আম গাছ পলাম। গােছর িনেচ অেনক আম পেড়
আেছ। বগ ভাই লবন ও মিরচ সােথ এেনিছেলন সুত রাং আম কুিচ ভতা হেয়
গল মূ েতই। খাওয়া হেলা এবার একটু িব ােমর েয়াজন। সব ব ব াই রেখেছ
কৃিত। গােছর লতা েলা এমনভােব সাজােনা িছল ডায়না দাল খাওয়া
করেলা আর বগ ভাইেতা রীিতমত ঝুলােনা িবছানা পেয় েয় আরাম কের
িনেলন।
জানাই িছল ভারেতর সীমানা বিশ দূের নয় তাই সই িদেকই পথ ধরলাম।
মানুেষর চলাচেলর বশ ভাল পথ আেছ সীমানা
এলাকায়। চলেত চলেত গাইড হঠাৎ থেম গেলন
একটা ভ ািলর মাঝামািঝ এেস। সবাইেক সতক কের
িদেলন িতিন। ভারেতর কাঁটা তােরর বাঁধ-এর খুব
কােছ চেল এেসিছ। িব েতর ল া থাম দখা যাে
কােছই। না ম ানস ল াে দাঁিড়েয় আমরা। িপিছেয়
আসেতই চােখ পড়ল সীমা িচি তকারী িপলারিট।
এখােন বশ িকছু ছিব তুেল িফরিত পথ ধরলাম। পুর
বাঝােত সূয মাথার উপর িদেয় পি ম আকােশ
হলেত
কেরেছ। সকােলর িখচুিড়- পা া অেনক
আেগই তােদর শি যাগােনার কাজ থেক িরটায়ার
কেরেছ। তাই পািন শূণ ছড়ার পেথ বেস কাঁেধ কের
বেয় আনা তরমুজ আর পাঁউ িট খেয় আবারও যা া
করলাম।
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ফরার পেথ আেরা িকছু বানর, কাঠিবড়ািল আমােদর
সােথ লুেকাচুির খলেলা। অেনক ধরেণর বট গাছ
দখলাম এখােন। িকছু বট গাছ তা অেন র ঘােড় বড়
হেয় তার অি ই শষ কের িদেয়েছ। মজার এক
অিকড দখা গল উঁচু গােছর মােঝর
ডাল েলােত। লতার সাহােয সই অিকড েলা ঝাড়বািতর প িনেয়িছল। এই কােল া বেনর আেরকটা আকষণ হেলা বড় কাঠিবড়ালী। আমরা ধরেনর
কাঠিবড়ালী দেখিছ, বাদামী কাঠিবড়ালী ও কমলা পেটর কাঠিবড়ালী। বািক িছল বড় কাঠিবড়ালী। পুর বলায় উঁচু গােছর সমা রাল ডােল েয় থােক স,
জানােলা গাইড। ভাগ ভাল িছল তাই একিট বড় কাঠিবড়ালী এ গাছ ও গােছ যাওয়ার পেথ আমােদর চােখ ধরা পড়ল।
সারািদেনর হাঁটায় া সবাই িক চােখ মুেখ পিরতৃি র আভা
। ফরার একদম শষিদেক াকৃিতক একিট িঝল দখেত পলাম। এেকেতা পির া ,
তার উপর িঝেলর টলটেল পির ার পািন দেখ লাভ সামলােত না পের অেনেকই িঝেলর জেল ডুব িদেলন। এ যন এক ভ সমাি ।
~ তথ - কােল া অ ভ য়
া রণ ~

মাউে িনয়ািরং আর নানান অ াডেভ ােরর নশাটা ছেলেবলা থেকই। 'এ ে ার বাংলােদশ' টু িরজম সং ার ােভল
এি িকউিটভ মিহ-র
সাইেকেল সারা বাংলােদশ মণ।
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= 'আমােদর ছু' বাংলা আ জাল মণপি কা আপনােক াগত জানাই = আপনার ব ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

গডউইেনর সমািধর খাঁেজ
দময় ী দাশ
"আমরা িতনজন ঘাস-গিজেয় যাওয়া বাঁধােনা রা াটা িদেয় এিগেয় গলাম। 'িদেক সমািধর সাির – তার এক-একটা বােরা- চা হাত উঁচ।ু ডাইেন িকছু
দূের একটা সমািধ ায় িতনতলা বািড়র সমান উঁচ।ু ফলুদা বলল, 'ওটা খুব স বত পি ত উইিলয়াম জানস-এর সমািধ, ওর চেয় উঁচু সমািধ নািক
কলকাতায় আর নই।'
েত কটা সমািধর গােয় সাদা িক া কােলা মােবল ফলেক মৃত ব ি র নাম, জে র তািরখ, আর মৃত ু র তািরখ, আর সই সে আরও িকছু লখা। কেয়কটা
বড় ফলেক দখলাম অ কথায় জীবনী পয লখা রেয়েছ। বিশর ভাগ সমািধই চারেকানা থােমর মেতা, নীেচ চওড়া থেক উপের স হেয় উেঠেছ। ...
'এই
েলার ইংিরিজ নামটা জেন রাখ তাপেস। এেক বেল ওেবিল ।' ডান-িদক চাখ ঘারাি আর ফলেকর নাম েলা িবড়িবড় করিছ – জ াকসন,
ওয়ট , ওেয়ল , লারিকনস, িগবনস, ও হ াম...। মােঝ মােঝ দখিছ পাশাপািশ একই নােমর বশ কেয়কিট সমািধ রেয়েছ – বাঝা যাে সবাই একই
পিরবােরর লাক। সবেচেয় আেগর তািরখ যা এখনপয চােখ পেড়েছ তা হল ২৮ জুলাই ১৭৭৯। তার মােন ফরািস িব েবরও বােরা বছর আেগ।
রা ার শষ মাথায় পৗঁেছ বুঝেত পারলাম
গার ানটা কত বড়। পাক ি েটর ািফেকর শ
এখােন ীণ হেয় এেসেছ।"
- সিত , মঘলা িভেজ িভেজ পুের পাকি েটর এই
সমািধচ েরর অেনকটা ভতের িসেমে র বি েত
বেস বুকেলেটর পাতা ও ােত ও ােত িঠক আর
বতমান কলকাতায় আিছ বেলই মেন হি ল না।
কবরখানা এখন অেনক পির ার-পির , সাজােনাগাছােনা – তবু যন মঘলা পুের ইিতহাস ছুেঁ য়
যাি ল আমােদর।
' গার ােন সাবধান' বুইেয়র হােত – ওর জন ই
আরও বিশ কের এখােন আসা। টমাস গডউইেনর
সমািধটা খুেঁ জ বর করেবই। এত বড় হেয় গল
তাও িকছুেতই িব াস কের না য গ টা আসেল
গ ই। এেককটা পিরেবেশ অবশ সিত
িনেজেদরও যন অন রকম িব াস করেত ই াও
কের।
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বলা একটা নাগাদ পৗঁেছিছ। ঢুেকই ও বলল, সাজা এেকবাের শেষ পৗঁেছ বাঁেয় –
মােন এ েলা বশ মুখ ই থােক পাতার পর পাতা! আমরাও িতনজন – সই একই
পেথ এেগাই। তেব এখন আর ঘােস ঢাকা পথ নয় – পির ার। বষায় শ াওলা গিজেয়
উঠেছ দেখ িনয়িমত ি িচং দওয়া হয়, বািলও ছড়ােনা রেয়েছ।
এরমেধ বার েয়ক পুেরা চ রটা ঘারা হেয় গেছ। াচীন রামান এবং ীক
াপেত র আদেল অসংখ কুেপালা, ওেবিল , িপরািমড ও মুেসািলয়া। আিম িক
াচীন িহ ু মি র আর মুসলমান াপেত র আদলও খুেঁ জ পাি লাম। াচ িবদ এবং
পাক ি েট এিশয়ািটক সাসাইিটর থম িসেড উইিলয়াম জানেসর সাদা রেঙর
সবেথেক উঁচু কবরিট বারবারই চােখ পড়িছল। ঘুরেত ঘুরেত রাউডন ি েটর িদেক
পি ম চ ের খুেঁ জ পাওয়া গল পাতাবাহার গােছ ঘরা হনির লুই িভিভয়ান
িডেরািজও-র সমািধ – 'িটচার, পােয়ট, প াি য়ট অ া ম র অব ইয়ংেব ল'।
ছাটেবলায় ইিতহােসর পাতায় পড়া িডেরািজওর জীবন ও ভাবনা আমার মেন গভীর
ছাপ ফেলিছল। আমার মেয় এখন সই বয়েস পৗঁেছেছ। এতবছর পর ওেক সে
িনেয় সই মানুষিটর সমািধর সামেন দাঁিড়েয় মঘলা মনেকমন করা পুের সিত
অ ত
ু একটা অনুভ িূ ত হি ল।
এই চ েরই িকছুটা আেগ রা ার ধাের বাঁেয় মজর জনােরল চালস যু ়ােটর িহ ু
মি র আকৃিতর সমািধিট চােখ পেড়। এও আেরক অন রকম চির । 'িহ ু' যু ়াট ধু
য ধমা িরত হেয়িছেলন তাই নয়, িহ ধু েমর িবিভ আচার-অনু ান দীঘ প াশ
বছর ধের িন ার সে পালন কেরিছেলন। িতিদন সকােল উেঠ গ া ােন যেতন
এবং িবিভ ঠাকুর- দবতার পুেজা করেতন। মিহলােদর শািড় পরাও তাঁর খুব পছ
িছল। যু ়াট তাঁর বইেত ভারতীয় সভ তার কথা খুবই ার সে উে খ কেরেছন।
িতিন মেন করেতন ি িটশেদর উিচত এই সভ তােক সিঠকভােব বাঝার চ া করা।
যু ়ােটর সমািধিটও অন ান সমািধ িলর থেক াপেত িভ । খািনক ন হেয়
গেলও সমািধেত খািদত দবেদবীর মূিত, প ও অন ান কা কাজ িহ ু মি েরর
কথা মেন কিরেয় দয়। অথচ এর মা কেয়কবছর পর আর এক ভারতে িমক
ডিভড হয়ােরর কবর এখােন দওয়া যায়িন ইউেরাপীয় কিমউিনিটর আপি েতই। এমনই কত কািহিন, কত অ জিড়েয় আেছ এেককটা সমািধর সে । ধু টমাস গডউইেনর সমািধটাই কাথাও নই – আমরা িতনজেনই এখন খুজ
ঁ িছ

কীনা...
কখনও বাঁধােনা রা া িদেয় কখনওবা িভেজ ঘাস
মািড়েয় চিল। কাথাও কাথাও বশ খািনকটা খালা
ঘাসজিমর মেধ এখােনওখােন ছিড়েয় আেছ
কবর েলা, কাথাওবা বড় বড় গােছর সািরর মােঝ
মােঝ। মঘলা পুের গােছর ছায়ায় িন তা যন
আরও ঘন হেয় আেস। কাথাওবা গাছপালায়
ঘঁষােঘঁিষ- ঠসােঠিস কের কমন একটা আেধা
অ কার থমথেম, গা ছমছেম ভাব – বুইেয়র ভাষায়
ডথিল না না, ডডিল...। লালেমাহনবাবু থাকেলও
িক তাই বলেতন? ক জােন! আমরা ছাড়াও দশক
আর অ কেয়কজন, তারমেধ একদল িবেদিশ –
ন থেক এেসেছ। এখােন সারাবছের ায়
আটেশা-হাজার দশনাথী হয়। কউবা আেসন
পূবপু েষর িৃ ত খুজ
ঁ েত, কউবা িনছক ইিতহােসর
পাতা ও ােতই।
১৭৬৭ সােল দি ণ পাক ি ট িসেমটাির বা 'দ

ট

িসেমটাির' চালু হয়। ১৮৩০ সােল শষ সমািধিট
উৎকীণ করা হেয়িছল। সবেচেয় পুরেনা সমািধিট
সারা িপয়ারসেনর, ৮ সে র, ১৭৬৮ তািরেখর।
১৯৭৮ সােল কবরখানািটর সংর েণর কাজ
হয়। দড়েশা বছেরর অবেহলায় তখন পুেরা
জায়গাটা জ লাকীণ – সাপেখাপ, কুকরু আর চারডাকােতর আ া। ' গার ােন সাবধান' পড়েত িগেয়
িক সই পুরেনা কবরখানার জ েল ঢাকা ভ
চহারাটাই চােখ ভেস ওেঠ। খুব স ব কািহিনর
সময় আটা েরর এিদক-ওিদক।
ডাকসাইেট সু রী ীমিত এিলজােবথ জন
বারওেয়েলর সমািধিট চওড়ায় বশ বড় –
পি মিদক ঘঁেষ। িবেয়র আেগ িমস স া ারসন ব
ইংেরজ পু েষর হাট ব িছেলন। একবার এক
বলনােচর আসেরর আেগ তাঁর ণয় াথী যুবকেদর
সকলেকই গাপেন িতিন কী রেঙর পাষাক পের
আসেবন তা জািনেয়িছেলন। সিদেনর আসের দশবােরািট যুবক এিলজােবেথর পাশােকর সে
মানানসই সবুজ রেঙর পাষােক হািজর হন। শানা যায় মু অনুগামীেদর কাউেকই িফিরেয় দনিন এিলজােবথ, নেচিছেলন সকেলর সে ই। নােচর আসর
ভা েল সইসব যুবেকরা এিলজােবেথর পালিকর 'পােশ িট সািরেত গান গাইেত গাইেত তাঁেক এিগেয় দন।
সইসমেয়র ব ইংেরজ মিহলার মেতা অ বয়েসই মারা যান এিলজােবথ। সমািধ িলর তািরখ পড়েলও একটা কথা বশ বাঝা যায় য কেলানী াপেনর
েত ধু যু -িব হ নয়, িতকূল অেচনা পিরেবশ, ঘটনা এবং সেবাপির নানান রাগ-ব ািধ কেড় িনেয়িছল অেনক জীবনই। দশ-বােরা- চা , এমনকী
তার চেয়ও ছাট অেনক িশ রই নীচু নীচু সমািধ িল ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ বড় বড় সমািধর ফাঁেক ফাঁেক।
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This lovely bud so young and fair
Called hence by early doom,
Just came to show, how sweet a flower,
In paradise will bloom.

- তারপর কত শীত, কত বস কেট গেছ, িক িপতৃ-মাতৃ দেয়র সই ব াকুলতা আজও মুেছ িদেত পােরিন কােলর আঁচড়।
নানান পশার, নানান জগেতর কত মানুষ এখােন িচরশয ায় েয় রেয়েছন – িবচারক জন হাইড (১৭৯৬), স ার জন রেয়ড (১৮১৭) [এঁর নােমই রেয়ড
ি ট], মির বাওয়ার [নবাব িসরাজেদৗ ার ফাট উইিলয়াম ংেসর সময় ইিন গ থেক পালােত পেরিছেলন], ি িটশ নৗবািহিনর ক াে ন এেডায়াড
কুক, রাজা ি তীয় চালেসর েপৗ ী লিড আেন মসন (১৭৭৫) ও তাঁর ামী লফেটন া কেণল জজ মসন, বতমান স থমাস েু লর একদা
ধানিশ ক রভাের ডঃ জন ি ি য়ান িডমার। এমন আরও কত িবিচ মানুষ, কত িবিচ তাঁেদর কািহিন। ি িটশেদর পাশাপািশ রেয়েছ অেনক
আেমিনয়ান কবরও।
সেতেরা বছেরর উ ল ত ণী রাজ আেয়লমার
ভােলােবেসিছল কিব লাে ারেক। কিবর সে ঘুের
বিড়েয়েছ ওেয়লেসর পাহাড় আর সমু তীর।
ভারতবেষ পৗঁছােনার মা একবছেরর মেধ ই
কেলরায় াণ হারান রাজ। ি য়ত মার িৃ তর
উে েশ লখা িবরহী লাে ােরর কিবতািট রেয়েছ
রােজর সমািধফলেক। মুল েবশপথ িদেয় ঢুেক
একটু এেগােলই বাঁহােত ক াে ন কুক আর রাজ
আেয়লমােরর সমািধ িট চােখ পেড়।
ইিতহােসর সে াভািবকভােবই িমেশ যায়
মানুেষর ক না। কারখানার পুেব লায়ার সাকুলার
রােডর িদেক এম ডিনসেনর কবরিটর পিরিচিত
‘ি িডং ভ’ বেল। সমেয় সমেয় এই কবর থেক
নািক রে র মেতা লাল রেঙর কান তরল বিরেয়
আেস। ভািগ , লালেমাহনবাবু শােননিন, নইেল

ধুই ‘ গেরা ান’ না বেল আঁত েক উেঠ আরও কত কী য বলেতন, ক জােন!
কত অজানা গ ইেতা জানা গল এই ঘুম পুরীেত হাঁটেত হাঁটেত। িক গডউইেনর সমািধেতা িকছুেতই খুেঁ জ পাওয়া যাে না – বুইেয়র মনটা আকােশর
মতই মঘলা। ঘুরেত ঘুরেত শেষ পি মিদেকর একটা কাণ িকছুটা চনা চনা লােগ। নাইবা লখা থাকুক টমাস গডউইেনর নাম – আসেল চ া া
সমািধটার ওপরটা কােলা হেয় গেছ, কান নামই আর পড়া যাে না। কােছ বশ বড় বড় কেয়কটা গাছও রেয়েছ। িদিব ভেব নওয়া যায় এটাই টমাস
গডউইেনর সমািধ, আর এখােনই সমািধর গভীের মািটর অেনকটা নীেচ রেয়েছ সই িবখ াত ' পিরগাল িরিপটার' – গ টা তাহেল এখান থেকই
হাক... ।

‘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।
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সারািদনই মাটামুখালা থােক,আমরােতা সকােল এগােরাটা-সােড় এগােরাটা নাগাদ িগেয়িছলাম। িবেকেল পাঁচটা নাগাদ ব হেয় যায়।
- দময় ী [2013-07-24]
খু
ব ভােলা লেগেছ। গার হান কান সম জনসাধারেণর জন খালা থােক, সটা জানােল খু
ব ভােলা হ ।
- Kakali Sengupta [2013-07-24]
খু
ব ভােলা লেগেছ। গার হান কান সম জনসাধারেণর জন খালা থােক, সটা জানােল খু
ব ভােলা হ ।
- Kakali Sengupta [2013-07-24]
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েকর আেরা ছিব

গরেমর ছুিটেত মানুেষর িভড় পাহােড়, কটািদন অ ত দাবদাহ থেক মুি । গরম জামাকাপেড় বা ভিত কের সপিরবাের মুেসৗির- নিনতাল রওনা দন
মনিবলাসীর দল।
আবার ছমাস ব থাকার পর গােড়ায়ােলর মি র িলও দশেনর জন খােল এখন। অসংখ তীথযা ী তাই এই পেথ পা বাড়ান।
আডেভ ারে মী পবতােরাহীর দল জীবেনর ঝুিঁ ক িনেয় অজানা পেথ পািড় দন এই সমেয়ই ।
আবার আমার মত কউ আেছন যারা ছেক বাঁধা আটেপৗের জীবেন একটু রামাে র াদ িনেত পাহােড় হাঁটেত বিরেয় পেড়ন। সবাই একমত হেবন িকনা জািন
না, তেব সকেলর জন ই গােড়ায়াল িহমালয় আদশ। িবধাতা এখােন কৃিতেক ঢেল সািজেয়েছন। অজ নদী, ঝরনা, সবুজ বনানী, বুিগয়াল, ফুল আর পািখেত
সুসি তা কৃিত। আর এখানকার িতিট ানেক িঘের আেছ পৗরািণক গ আর মানুষ েলা ও বড়ই সরল-সাদািসেধ। িত বছর এখােন ক করেত িগেয়
গােড়ায়ািলেদর সরল অনাড় র জীবনযাপেন আমরাও কটািদন অভ হেয় পিড়। এবাের আমরা মােন আিম ও অিন যাি 'হর িক ন'। িশেবর উপত কা বা
ভ ািল অব গডস নােম পিরিচত এজায়গা।
৩১ ম, িদি থেক দরা নগামী একিট েনর জনােরল ণীর কামরায় উেঠ বসলাম, কানরকম পূবপিরক না ছাড়াই বিরেয় পেড়িছ। চ গরেম ভীেড়র
চােপ নােজহাল অব া আমােদর। হির ার পৗঁছেতই ন ায় খািল, আগামীকাল দশহরা উপলে গ া ােন চেলেছ হাজার হাজার পুণ াথী। বািক রা া ঠা া
হাওয়া খেত খেত পৗঁেছ গলাম ।
রাত সােড় আটটায় দরা ন শেনর কােছই একটা হােটেল উঠলাম। রাতটা কািটেয় পরিদন, ১ লা জুন সকাল সকাল বাস াে চেল গলাম।। পুেরালাগামী
বােস উেঠ বসলাম। বাস ছাড়েত ছাড়েত ৭টা বাজল। বাস তা ভের গল, িতল ধারেণরও জায়গা নই। ানীয় মানুেষরই িভড়। পাহািড় আঁকাবাঁকা রা া িদেয় বাস
ছুেট চেলেছ। এই রা া িদেয় আেগও গিছ মুেসৗির বড়ােনার সময়। আবারও ছিবর মত সু র রা া িদেয় যেত ভাল লাগিছল। িমি শীতল হাওয়ায় মন াণ
জুিড়েয় গল। ৩৫ িকিম দূের মুেসৗির পৗঁছেত ঘ া েয়ক সময় লাগল,রা ায় পড়ল ক িট ফলস, বাস থেকই দেখ িনলাম। এখনও চনা পেথই চেলিছ।
িকছু ণ পর অেচনা অেদখা পেথ যা া,যার জন ইেতা বিরেয় পড়া। য জায়গায় যাব বেল মনি র কেরিছ,তার স েক বই আর ই ারেনট ঘঁেট যা তথ
পেয়িছ তাই স ল কের ই কৃিতে িমেকর বিরেয় পড়া। না কেরিছ কাথাও বুিকং, না িনেয়িছ গািড়,না আেছ বড় দল। বিড়েয় পেড়িছ া া বেল। আর
এইভােব বিরেয় পিড় বেলই হয়েতা কৃিতেক অেনক কাছ থেক ত করেত পাির। কিদেনর জন খালা আকেশর নীেচ দাঁিড়েয় বুকভের তাজা াস িনেত
পাির। নানা ধরেণর মানুেষর সে মশার সুেযাগ পাই। এই পাওনা য কতখািন অমূল তা আিমই জািন। িহমালেয়র অেমাঘ টান উেপ া করেত পাির না, তাই
বারবার ছুেট আসেত হয়।
বাস পুেরালা পৗঁছল পুর বারটা নাগাদ। এখান থেক আরও ৬০ িকিম যেত হেব। এখােন িজ.এম.িভ.এন-এর গ হাউস আেছ। হােটল, র েু র , দাকানবাজার আেছ। কাররা এখান থেক েয়াজনীয় সাম ী িনেয় যা া
কের। এই েট এটাই শষ শহর, এরপর মাবাইল পিরেষবা, িব ত বা অন কান
আধুিনক পিরেষবা এসব িকছু থেক িবি থাকেত হেব কিদন। তেব আজকাল সালার প ােনল িডশ িটিভ লাগাে কউ কউ। এখােন মানুেষর আনােগানা বেড়
গেল আধুিনকতার পরশ ইেকািসে েমর ওপর তার এেফ ফলেব, বন াণী ও উি দ জগেত তার ভাব পড়েব।
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আমােদর এই বাস সাঁকির অি যােব। িক পৗঁছেত সে
হেয় যােব। আমরা ভেবিছলাম এখান থেক শয়ার জীেপ
বািক রা া যাব। কােনা জীপ পাওয়া গল না তাই বােসই
আবার উঠেত হল। বাস যত এেগাে
কৃিতেক তত সু রী
লাগেছ। জানলায় চাখ আটেক আেছ। পাথের পাথের ধা া
খেয় জলধারা নেম আসেছ কখনও স চ লা িকেশারী,
কখনও শা পূণযুবতী। বাস থামেছ। ানীয় মানুষ নামেছ
উঠেছ। বিশরভাগই মিহলা। এেদর পাশাক ও গয়নায় রেঙর
বাহার আর অমিলন হািস নজর কাড়েব। ঘ া েয়ক পর
পৗঁেছ গলাম মাির। অসাধারণ জায়গা। পাহাড়, নদী, সবুজ
বনানী সব িমিলেয় যন অপূব এক িচ পট। থাকার জন
ফের র হাউস আেছ। িদন িনরালায় ছুিট কাটােনার এক
দা ন ট। এরপর বাস থামল ২১ িকিম দূের নটওয়ােড়,
গািব ওয়াই লাইফ স াংচুয়ািরর েবশ ার। এখান থেক
েবশ মুল িদেয় অনুমিত িনেয় তেবই েবশ করা যায়।
আমরাও তাই করলাম। এই বনা ল আকাের ৯৫৭.৯৬৯ বগ
িকিম। ১৯৫৫-র ১ মাচ তির হেয়েছ। িবিভ
জািতর
প প ী ও জীবনদায়ী উি েদর জন সংরি ত। া লপাড,
াক িবয়ার, াউন িবয়ার, মা িডয়ার, গাে ন ঈগল এই
অ েল বাস কের। নটওয়াের িপন ও সুিপন নদী িমিলত
হেয়েছ,এরপর ট নাম হেয়েছ। আর ১২ িকিম যেত হেব। এক কমবেয়িস ছেলর সে আলাপ হল বােস, পড়া না করেছ, নাম চমন। ছুিটেত গাইড- পাটােরর
কাজ কের। িঠক হল আমােদর সে ছ'িদন থাকেব চমন। িবকাল ৫টায় সাঁকির এেস পৗছলাম। িজ.এম.িভ.এন.-এ উঠলাম। গ হাউেসর অব ান পাহােড়র
মাথায়। ভীষণ ঠা া, সে কনকেন হাওয়া। মুখহাত ধুেয় একটা ছাট দাকােন চাউিমন আর চা খলাম। তারপর আধ িকিম নীেচ স াম ঘুের এলাম। এখােন
চমেনর বািড়েত িকছু ণ কাটালাম। আমােদর ক ােমরার ব াটাির আেরকবার চাজ কের িনলাম।
ধীের ধীের স া নামেছ, দূের পাহােড় রেঙর ছটা। আঁধার নামেব। তার আেগই িফের এলাম গ হাউেস। ঠা া আরও জিমেয় পড়েছ। এখােন ঘের ঘের িব েতর
ব ব া আেছ িক তার দখা আমরা পলাম না। ঘের মামবািত েল বেস না থেক চয়ার িনেয় বাইের বসলাম। চাঁেদর আেলায় চারিদক ভেস যাে , ' এক
িদন পরই পূিণমা। মেন হি ল সব ছেড় এখােন এেস থাকেলই তা পাির। কয়ারেটকার নানািজ আমােদর সে গ জুড়েলন। ওনার ব ি গত অিভ তা শয়ার
করেলন, কালেকর ক সে ও নানা খুিঁ টনািট বেল িদেলন। ন'টায় ভাত, রাজমা, িট আর অরগািনক সি খেয় সাজা লেপর তলায়। কাল ২ জুন আমােদর
যা া ।

খুব ভাের পািখর ডােক ঘুম ভে গল। পাহােড় খুব তাড়াতািড় সূয উেঠ যায়। িবছানা ছেড় বাইের এলাম । িকছু ণ পর আমরা গািড় িনেয় তালুকার িদেক যা া
করলাম। এই রা ায় সবসময় গািড় যায় না। ল া াইড হেলই ব হেয় যায়। আমরা ভেবিছলাম হঁেট যেত হেব, গািড় যাে তাই আমােদর একটা িদন বঁেচ
গল। রা া অবশ সইরকমই, কতবার য আমার মাথা ঠুকল! কামর, পট ব থা হেয় গল। িকছুটা রা া ভাল, বািকটা বা ার িবছােনা। ’এক বার গািড় ব
হল আবার চলল, ায় ৪০ িমিনট সময় লাগল তালুকা আসেত।
এখােন পৗঁেছই পলাম বরফঢাকা সাদা িহমালেয়র
দখা। আকাশ আয়নার মত তকতক করেছ আর ঝলমেল
রা রু উেঠেছ, সু রী কৃিত যন আমােদর াগত
জানাে । এমিনেত জায়গাটা ভীষণ অপিরচছ । ঘাড়া
আর খ র নাংরা কের রেখেছ। িজ.এম.িভ.এন-এর
গ হাউস আেছ,িক তার অব া শাচনীয়। সবাই সীমা
িগেয়ই রাি বাস কের। সাজা রা া সুিপন নদীর পাশ
িদেয় গেছ, যন মেন হে আমরা নদীর তীর ধের
সাজা উৎেসর িদেক এিগেয় চেলিছ। আজ দীঘ ১৪
িক.িম. ক করেত হেব। তাই থম থেকই পা
চালােনার িনেদশ এল। িক এ পথ হঁেট শষ করার
জন ই িক আসা? গ েব পৗঁছেনাই িক উে শ ? আমার
মেত তা নয়, কৃিতেক কাছ থেক দখব,তার প-রসগ উপেভাগ করব,কখনও যন পথচলা াি কর না
হয়। আমােদর পাটার এিগেয় অেনকদূর চেল গেছ,
আমার স ীিটও ত হাঁটেছ। আিম িপিছেয় পড়িছ।
তাড়া েড়া না কের িনেজর গিতেত এিগেয় চেলিছ। হঠাৎ
থমেক দাঁড়ালাম, দিখ পাহােড়র গা বেয় জলধারা নেম
আসেছ,হাত িদেয় দখলাম ভীষণ ঠা া জল। জুেতা না
িভিজেয় পার হলাম। এরকম জলধারা পেথ অেনক
পড়ল। একঘ া পর রা া ভীষণ খারাপ হেয় গল।
বা ার িবছােনা রা া পিরেয় কােঠর পুল পার
হলাম,যার নীচ িদেয় খরে াতা নদী বেয় চেলেছ। তারপর অেনকটা খাড়া চড়াই পিরেয় সমতেল এলাম।
এক িবেদিশ দ িতর সে আলাপ হল, অে িলয়া থেক এেসেছন িহমালেয়র টােন। ওনারা হর িক ন থেক িফরেছন। বে ন, ইি য়া এত ভাল লােগ য
বারবার আসেত ই া কের, আেগ চারবার এেসেছন। েন বশ ভাল লাগল। থমিদন আর অনভ াস তাই বশ ক হে । ধীের ধীের এিগেয় চললাম। মােঝ
মােঝ িভিডও ক ােমরা চালালাম, পািখর কলতান, ঝরনার-নদীর পথ চলা, নাম না জানা ফুেলর বাতােসর সে সংলাপ, রি ন জাপিত ক ােমরাবি করলাম।
আখেরাট, পাইন, ওক, চীর, দওদার, ভূজ গাছ চুর আেছ। তাছাড়া িবরল জািতর হাবস - ভষজ উি েদর জন ই এ অরণ সংরি ত। সাদা বুেনা গালােপর
ঝাড় তা অেনক - আর তার গ ও খুব িমি । এখােন পেথ একটাই াম পেড় তাছাড়া কানও চা খাবারও জায়গা নই। তার জন এখনও ৩ িক.িম. যেত হেব।
তাই মুেখ লেজ , চুই ংগাম রাখিছলাম। পেথ ছাট বা ারা িমঠাই চাইিছল, মােন টিফ। আমােদর সে যা িছল ওেদর িদলাম, ওেদর হািসমুেখর ফেটা তুললাম।
এেদর দেখ ভীষণ ক হল, পরেন ধুিলধুসিরত জামা, না পায় সিঠক িশ া, না পায় পট পুের খেত। একিবংশ শতা ীর মানুষ হেয়ও কত িকছু থেক বি ত।
ােমর পু ষরা কাজ কের না, নশা কের ঘুিমেয় কাটায় আর মিহলারা সারািদন পির ম কের সংসার চালায়।
অবেশেষ চােয়র দাকান পাওয়া গল। নদীর িকনাের কােঠর একটা ঘর, সু রী যুবতী িমঠা চা খাওয়ােলা। দূের গাে ার াম দখা যাে । িকছু লেজ আরও
িকেন রা ায় বা ােদর িদেত িদেত গলাম। একটা সতু পিরেয় আবার কিঠন চড়াই। গােরািহনী মেঘর আড়াল থেক উঁিক মারেছ। রােদর তজ িফেক হেয়
আসেছ। নদীর তীের এক দল িকেশারেক দখা গল। এরা চ ীগেড়র একিট ল
ু থেক এেসেছ। আজ এরা এখােনই টে থাকেব। আমরাও ায় এেস গিছ।
িবকাল ৫টা নাগাদ সীমা ফের র হাউেস এেস পৗঁছলাম। গরম গরম ম ািগ, কিফ খেয় সাজা িবছানায়। একঘ া পর অিন র ডােক ঘুম ভাঙল। সারা শরীর
ব থায় আড় হেয় আেছ, কী জািন কাল কী কের হাঁটব? আমােদর পােশর ঘেরই এক বাঙািল এেসেছন একা, তাঁর সে আলাপ হল। উিন আমােদর মত নিভশ
নন, একমােসর ছুিট িনেয় বিরেয়েছন। ৫৭ বছর বয়স, িহমালেয়র নানা াে ঘুের বড়ান। অেনক এ িপিডশেনও িগেয়েছন। চা খেত খেত ওনার বড়ােনার
অেনক গ
নলাম। সে রা ার সাম ী িনেয়ই এেসেছন। পাটার ছেলিট রা াবা া সব করেছ। আমােদর পােশই ধাবায় িগেয় খেত হল। িট, রাজমা, ভাত
আর িলংড়ার সি । অ পিরমােণ খেয় গরম জেল মুখ হাত ধুেয় িনলাম। এখােন গ াস, কয়লা বা কেরািসন িকছুই নই। জ েলর কাঠ েল রা া করেত হয়,
িক রা ার াদ আজও ভুলেত পািরিন।
৩ জুন সকােল চা পান কের , আলুর পরাঠা, আচার প াক কের সীমা ছাড়লাম যখন সােড় সাতটা বােজ। আজও ১২ িক.িম. হাঁটেত হেব আর ৮৫০০ফুট উ তা
থেক ১১৫০০ ফুট উ তায় উঠেত হেব। আজেকও আকাশ পির ার, সু র রা রু উেঠেছ। নতুন উ েম আবার যা া
করলাম। আজ কিঠন চড়াই
আেছ,কালেকর মত জ েলর রা াও নয়। সূেযর তাপ সরাসির মুেখ লাগেব। ফের র হাউস ছেড় খািনকটা যেতই সুিপন নদীর ওপর ঝুল ীজ, এখান
থেক িকছু ছিব তালা হল। তারপরই আধ িক.িম. সা ািতক চড়াই, ধু তাই নয় এখােন আলগা পাথুের মািট তাই পা ি প করেছ। লািঠর সাহােয উঠলাম।
বাঁিদেক ওঁসলা ােমর রা া গেছ, এপেথর শষ াম এিট। শানা যায় মহাভারেতর কৗরবেদর উ রসূিরেদর বাস এখােন, েযাধেনর মি রও আেছ। আমােদর
সময় না থাকায় আমরা সাজা পথ ধরলাম।
একটু পেরই গরেম জ ােকট খুেল ফলেত হল। বারবার জল
ত াও পাে । অেনক ঝরনা রা ায় পড়েছ, সে র জল শষ
হেলই ওই বাতেল ভের িজওিলন িদেয় পান করিছ। ঠা া
আর াদও ভাল। যেত যেত এক িবশালাকার ঈগল মুহেতর
ূ
জন দখা িদল। শট নবার সুেযাগ িদল না। তেব সারা ণ
একটা পািখর িমি গান নেত পাি । নাম না জানা এই
পািখর তা আিম েম পেড় গিছ, িণেকর জন দখা
িদেয়ই লুিকেয় পড়েছ। অিন অেনক কে ফাকাস করেত
পারল। আজ হাঁটেত আরও বিশ ভাল লাগেছ। সামেনই
গােরািহনী, ব রপু হাতছািন িদে । আমােদর সে সে
সই ল
ু পড়যু ়ার দলও হঁেট চেলেছ িনেজর িনেজর স াক
িনেয় । শটকাট রা া িদেয় যেত িগেয় সা ািতক চড়াই
উঠেত হল। তারপরই একটা অপ প সু র ভ ািলেত
পৗঁছলাম। কাঁেচর মত
নীল আকাশ, বরফ শৃ আর
সবুজ গেমর ত যন আমােদর জন গ রচনা কেরেছ।
গম গাছ েলা বাতােসর দালায় িহে ািলত হে ,নরম িমেঠ
রাদ পেড়েছ তার ওপর। েতর বুক িচের সই পেথই
আবার এিগেয় চললাম। এবার একটু গিত বাড়ালাম। বশ
অেনকটা সমতল িদেয় হঁেট গলাম। এরপর িকছু েণর
িবরিত। পরাঠা,আচার,িমি ,চানাচুর খেয় আবার পথ চলা।
এই রা ায় বড় গাছ ায় নই। লাল, ব িন, আকািশ নানা রংেয়র ছাট-বড় ফুল সবুজ ঘােস ফুেট আেছ, িঠক যন এক ঝাঁক জাপিত। এখােন ফুেলর বাগান
যন কৃিত িনেজই সািজেয় রেখেছ। ফুেলর অেনক ছিব তুললাম,ওেদর শ করলাম না।
পুর ১২টা, সূযেদব মধ গগেন, বারবার জল ত া পাে আর খািনকটা া হেয়ও পেড়িছ তখিন ফুেলর উপত কা থেক অেনকটা খাড়া পাহােড় চড়েত হল।
হঠাৎই ঝােড়া হাওয়া
হল। আবার জ ােকট চাপালাম। গা ছমছম করেছ, চারিদক নশান, িনেচ গভীর খাদ। এই জায়গািট কালকািতয়া ধার নােম পিরিচত।
হর িক ন নালা ও যম ার নালা িমিলত হেয়েছ। একটা বড় পাথের ছাট পাথর সািজেয় কারা যন রেখেছ আর তার ওপর ফুল িদেয় পুেজাও কেরেছ,আমরাও
ফুল িদেয় ণাম করলাম।
এখনও আে ক রা া বািক। আর যেত ই া করেছ না,এখােনই যিদ থাকার জায়গা থাকত ! রাজই ৬/৭ িক.িম.র পর মেনর জাের বািক পথ যাই। তখন মেন
হয় এত ক করেত কন বেরাই বািড় থেক? চলার গিত কেম আসেছ, ধীের িক না থেম এিগেয় চলার নীিত অবল ন করলাম। জািন একসময় িঠক পৗঁেছ
যাব। তাছাড়া হািরেয় যাব না বা কান িবপেদর আশ া নই।। বড় বড় গাছ দখেত পাি আবার। একটা সু র ফল -এর কােছ একটু িজিরেয় িনলাম। আবার
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চলা। আলুর পরাঠা অেনক ণ হজম হেয় গেছ, কাজুিকসিমস খেয় িখেদ ভুেল আিছ। এত ণ রা া হঁেটিছ িক
কান িবপেদর মুেখ পিড়িন। এই থম আমরা এক িবপ নক
ােন এেস উপি ত হলাম। র গিতেত ‘হর িক ন’ নালা
নেম আসেছ,তার ওপর িতনেট কােঠর িঁ ড় রাখা আেছ কান
সােপাট ছাড়াই। এটা স কের ওপাের আমােদর যেত হেব।
পা িপছেল গেলই সিলল সমািধ। চমেনর হাত ধের ’জেন
পার হলাম মৃতু ফাঁদ। খরে াতা নদীর পাশ িদেয় খািনকটা
যাওয়ার পর ঘােসর মাঠ পার হলাম। তখিন দূর থেক ট
দখেত পলাম। উফ এ আিম কাথায় এলাম!
দখিছ
না িক! অসাধারণ সু র। মেন মেন অেনক ধন বাদ জানালাম
অিন েক। সিত ভ ািল অফ গড – ঈ েরর আপন দশ।
দূর থেক দখা িপক েলা এখন যন হােতর নাগােল...
উপত কাটা অেনকটা দালনার মত ঝুেল আেছ যন। কিথত
আেছ েগর পথ গেছ এখান থেকই, মহাভারেতর প
পা ব এ পেথই গ যা া কেরন। গােড়ায়ােলর উ র পি েম
ফেতহ পবেতর ৩৫৬ িমটার উঁচু এ উপত কা। মাির া তাল
থেক সৃ হর িক ন নালা থেক জ যমুনার শাখা নদী ট ।
তাই এর আেরক নাম ট ভ ািল। থাকার জন ফের র
হাউস আর িজ এম িভ এন-এর বাংেলা আেছ। ফের র
হাউেসই আমােদর জায়গা হল। িক খাবার ব ব া নই,তাই
আমােদর থাকার ব ব াই হল কবল,খাবােরর নয়। এিদেক
আমােদর সে কটা িব টু আর এক প ােকট ম ািগ ধু
আেছ। ি েদেত পট তখন লেছ। চা পােনর িনম ণ
কেরিছেলন চি গেড়র েু লর মা ারমশাই। িবকােলর চা ও
রােতর িডনার ওনােদর সে ই করলাম। সিদন ওনার এই
উপকার ও আ িরকতা এক পরম াি । ফের বাংেলা থেক
ভ ািলটােক চমৎকার লাগিছল। দরজা খুেলই গােরািহনী
িপ , যম ার িসয়ার, যার থেক যম ার নালার উৎপি ।
এখান থেক ৪/৫ িকিম ক কের যেত হয় িসয়াের। তেব
াবাল ওয়ািমং-এর জন আরও দূের চেল গেছ তাই ৯
িকিম গেল তেবই িসয়ার দখেত পাওয়া যােব। আমরা
তাই যম ার যাবার ান বািতল করলাম। এই ভ ািলর
সৗ য পাগল কের িদে । এখােনই িদন কাটাব।
চ ােলােক গাটা ভ ািল ািবত। িনেমঘ আকাশ,বরেফর
মুকটু পরা পাহাড়,নদীর জেল চাঁেদর িতফলন - যা এতিদন
ে দখতাম তাই আজ সিত দখিছ। এত ভাল আবহাওয়া
এর আেগ কানিদন পাইিন। তাঁবরু পােশ ক া ফায়ােরর
আনে ছাটেদর সে আমরাও মেত উঠলাম। কানও াি
নই আর,সারারাত জেগ কৃিতর এই মায়াবী প দেখও
আশ িমটেব না। জাঁিকেয় ঠা া পড়েছ। ঘের িফরেত ই া
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করিছল না। িফের দিখ চাঁেদর আেলা ছিড়েয় আেছ।
৪ঠা জুন। আজ আমরা যাব মাির া তাল। ৩িকিম হঁেট যেত
হেব। সকােলও টে
কফা করার িনম ণ িছল িক
আমরা আর যাইিন, ম ািগ খেয় বািকটা প াক কের সে
িনেয় সােড় আটটা নাগাদ বরলাম। ায় পুেরাটাই চড়াই।
যত এেগাি হাঁটা কিঠন হেয় যাে । পাথর, বা ােরর
ওপর িদেয় যাি । হা া ব িন রেঙর রেডােডন ন দখেত
পলাম। শষ আধ িক.িম. রা ায় কান সবুেজর িচ নই,
ভীষণই
। াসক হি ল। পৗঁছবার পর সব ক গােয়ব।
তােলর
জেলর িদেক তািকেয় অেনকটা সময় কাটল।
মাির া তাল থেক হর িক ন নালার জ । মাির া ছািড়েয়
পবতে মীরা বারাসু পাস স কের িহমাচেল েবশ কের।
'সীমা'-য় একদল বাঙািল যুবেকর সে
আলাপ
হেয়িছল, দিখ তারাও যাে এপেথ।
আজ আমােদর ফরার কান তাড়া নই। কৃিতর সে
একা হেয় ৩ ঘ া কেট গল।
পাহাড়চড
ু ়া, মেঘেদর
লুেকাচুির দখেত দখেত যন হািরেয় গলাম। সভােব
বরফ পলাম না, অন ান বছর এই সময় চুর বরফ থােক।
দূের দূের বরেফর সাদা দাগ যন দখা যাে , আমরা
এিগেয় গলাম। তারপর বরেফর ওপর িদেয় হাঁটা হল,
একটু বরফ ছুেঁ ড় খলাও হল। পুের িফের লা কের
িব াম।
৫ তািরখ সকােল ঘুম থেক উেঠই দিখ দূেরর পাহাড় েলা বশ সাদা দখাে আর নীল আকােশ সাদা মেঘর আনােগানা বেড় গেছ যন। হর িক ন থেক
আজ আমরা িবদায় নব। ছিবর মত সু র ভ ািল ছেড় একই রা া ধের িকছু েণর মেধ ই ফরার পথ ধরেত হেব, িদেনর িৃ ত িডিজটাল ক ােমরায় বি আর
মেনর অনুভিূ ত ডােয়িরর পাতায় রাখা। সীমায় িফের ঘ া েয়ক বষেণর পর জিমেয় ঠা া পড়ল রােত।
৬ ই জুন সকােল উেঠ দখলাম আকাশ পির ার,তেব মঘ আেছ,পের বৃি র স াবনা রেয়েছ। আমােদর আজেকই সাঁকির পৗঁছেত হেব। পুরলা এলাম দড়টা
নাগাদ,ওখােন লা কের আবার হাঁটা, কারণ জীপ িকছু ন আেগ চেল গেছ। ৭ িকিম হাঁটার পর বািক রা া জীেপ গলাম। রাতটা সাঁকিরেত কািটেয় সকােলর
বােসই সমতেল িফের যাওয়া।
আবার অেপ া িহমালেয়র ডােকর।

হর-িক- েনর তথ ||

ক

ট ম াপ ||

েকর আেরা ছিব

িনেজর সংসারেক সু র কের রাখার ছাড়াও ঝুমা ভােলাবােসন অেনকিকছুই । তাঁর ভােলালাগা-ভােলাবাসার তািলকায় বই পড়া,
গান শানা, নতুন নতুন রা া করার পাশাপািশ রেয়েছ ই ারেনট সাফ কের পাহােড়র ছিব দখা আর নানা ককািহিন পড়া। তাঁর
কােছ সবার চেয় ি য় এই িকং-ই। পাহােড়র ডােক বছের অ ত বার ঘর ছেড় বিরেয় পেড়নই। আর এই বড়ােনায় তাঁর স ী
ি য়জ নেদর তািলকায় রেয়েছ ডােয়ির আর কলমও।
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Post Comments
অসাধারন জা গার অসাধারন বণণা। ক-রু
ট ম াপ আলাদা ভােবনা িদে এক সে িদেল ভাল হাত না? হ াঁ
, তাহেল যিদও আলাদা কের ছেপ নবার অসু
িবেধ হেতা িক প ার
সে সে দেখ নও া স ব হেতা।
- Subhendu P Chakravarti [2013-07-30]
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আ জাল মণপি কা আপনােক াগত জানাই = আপনার ব ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

মুি য়
া িরর কথা
অিদিত ভ াচায
~ মুি য়
া িরর তথ ~ মুি য়
া িরর আেরা ছিব ~

'মুি য়াির' - যার মােন বরেফ ঢাকা
বা জায়গা, উ রাখে র িপেথারাগড় জলার একিট শহর। নামটা েনিছলাম বশ িকছু বছর আেগ। তখন িবেশষ
পযটক সমাগম হত না সখােন। যাওয়ার সুেযাগ হল হাজার এগােরা সােলর গাপুেজার সমেয়। চৗকিরেত ভারেবলা থেক ন ােদবী, ি শূেলর অপ প
শাভা দখেত দখেতই কখন যন ন'টা বেজ গল। তাড়াতািড় জলখাবার খেয় রওনা িদলাম মুি য়ািরর পেথ।
গািড় পাকদি বেয় যত ওপের উঠেত লাগল িহমালয় ততই নতুন নতুন েপ
ধরা িদেত লাগল চােখর সামেন। তার িবশালে র ত অনুভ িূ ত হেত লাগল
বার বার। মেন হি ল যন কান অসীেমর মােঝ হািরেয় যাি আমরা। স এক
অ ত
ূ অনুভ িূ ত। রা ার একপােশ পাইন, ার, রেডােডন েনর ঘন বন তা
অন পােশ অতল শী খাদ। কাথাওবা স ী সগজেন বেয় চলা পাহািড় নদী
রামগ া। একবার সুিবেধ মেতা জায়গায় গািড় থািমেয় পােয় পােয় নেম গলাম
রামগ ার পাথর ভরা তীের। যুগ যুগ ধের কত নুিড় পাথরেক ইেয়, কত
পাথরেক এক জায়গা থেক অন জায়গায় িনেয় িগেয় সবুজ রেঙর জেলর াত
ছিড়েয় বেয় চেলেছ রামগ া। তার কাছ থেক িবদায় িনেয় আবার চলেত
করলাম। মােঝ মােঝ রা ার ধাের গািড় দাঁড় কিরেয় চলিছল ছিব তালা আর
পাইেনর কান কুেড়ােনা।
দখেত দখেত পৗঁছলাম মুি য়ািরর িকছু আেগ িবরিথ ফলেস। একশ পঁিচশ
িমটার ওপর থেক ধবধেব সাদা িফেতর মেতা নেম এেসেছ িবরিথ জল পাত।
ব াক াউে যার গগনচু ী সবুজ িহমালয়। সিত ই ঘাড় উঁচু কের দখেত হয়
িবরিথেক। ইে করেল নুিড় পাথর ভিত এবেড়া খবেড়া পথ ধের জেলর কােছ
যাওয়া যায়। িক আমার স সাহস হয়িন কারণ রা া অত িপি ল। িবরিথর
িঠক পােশই অত মেনারম পিরেবেশ গেড় উেঠেছ কুমায়নু ম ল িবকাশ
িনগেমর হােটল। সখান থেক আলুর পেরাটা, আচার আর চা সহেযােগ ধু া
িনবৃি কের আবার গািড়েত চেড় বসা। মন তত েণ অধীর মুি য়াির পৗঁছেনার
জেন ।
মুি য়াির যাবার আর ওখান থেক ফরার সমেয় িতটা গািড় মুি য়াির থেক
িকছুটা ওপের অবি ত একটা ট অবশ ই ছুেঁ য় যায় তা হল কালামুিন টপ - এক
সাধেকর আ ম, তাঁর িতি ত দি ণাকালীর মি র। এই িনয়েমর অন থা কউ
কের না বেলই নলাম আমােদর গািড়র াইভার অেশাকভাইয়ার কােছ। িতটা
গািড় অ েণর জেন হেলও এখােন থােম। তখন পুর গিড়েয় িবেকল।
আকােশ অ মঘও িছল। কােজই তাড়াতািড় মি র দশন সের আবার গািড়েত চেড় বসলাম। মুি য়ািরেত যখন পৗঁছলাম বৃি পড়েছ। হােটেলর
কমচারীরা বলল রােত জার ঠা া পড়েব কারণ দূের পাহােড় তুষারপাত হে আর কাল সকােল আকাশ ঝকঝেক থাকার স াবনাই বশী।
পেররিদন সূয উঠেত না উঠেতই সােয়টার, চাদের মুিড়সিু ড়
িদেয় সাজা হােটেলর ছােদ। িঠকই বেলিছল ওরা - আকাশ
একদম পির ার। চােখর সামেন রা েু র ঝলমল করেছ
বরেফ মাড়া প চুি । না, আকােশর গােয় আটকােনা
িতনেকাণা শৃ নয় ধু, মেন হল যন সামেন দাঁিড়েয় রেয়েছ
িবশালাকায় পাঁচজন। এই সই প চুি যােদর দখার জেন
এতদূের ছুেট আসা। যােদর িদেক ধুই চুপচাপ তািকেয়
থাকেত ইে কের, দেখ দেখ যন আশ মেট না। ানীয়
িব াস অনুযায়ী মহা ােন যাবার আেগ প পা ব এখােনই
রা া কের খেয়িছেলন। ধু প চুি নয় দশন পলাম
হংসিলঙ এবং নাম না জানা আরও অেনক শৃে র। দশন
পাওয়াই বেট। ওখােনই েনিছলাম য এরকম ঘটনাও ঘেটেছ
সাতিদন একটানা থেকও একবারও এক মুহেূ তর জেন
প চুি দখেত না পাওয়া।
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পাহােড়র মাথার ওপর অ

বলার িদেক বেরালাম মুি য়াির ঘুের দখেত। িতটা বািড়র
সে লােগায়া চােষর জিম। যখােন বশী চােখ পড়ল আলু
আর রাজমার খত। এই েটাই ওখানকার ধান ফসল।
অেনক অেনক িসঁিড় বেয় উঠলাম ন ােদবীর মি র দখেত।
একটা গাল জায়গায় ছা সু র মি র, িহমালয় যােক চতুিদক থেক িঘের রেখেছ। তখন নবরাি চলিছল, মি র তাই

সুসি ত। এত সু র, শা পিরেবশ য এেল আর িফের
যেত ইে কের না। অেনক নীচ িদেয় বেয় চেলেছ গৗরীগ া
নদী, িমলাম িসয়ার থেক যার উৎপি । গলাম ারেকাট
ােম। দখলাম ঘের ঘের কােপট বানা চলেছ। এখানকার
বািস ারা আে ারা খরেগাশ পােষ উেলর জেন ।
পেররিদন মুি য়াির থেক িবদায় নবার পালা। সিদন যন
প
চুি আরও সু র, আরও অপ প। গািড়েত
অেশাকভাইয়া বলল য আমােদর আটকােনার চ া করেতই
বাধহয় প চুি আজ এইভােব ধরা িদেয়েছ, নয়েতা এরকম
িভউ পাওয়া নািক নহাতই ভােগ র ব াপার। আবার কালামুিন
টপ যাওয়া। সখােনও সিদন প চুি সিত ই িছল
মিহমায় ভা র। েচাখ ভের তােক দেখ িনেয় নামেত
করলাম।
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~ মুি য়
া িরর তথ ~ মুি য়
া িরর আেরা ছিব ~

অিদিতর পড়ােশানা সংখ াত িনেয়। কমসূে আরব িনয়ায় বসবােসর অিভ তাও আেছ। বই পড়েত ভােলাবােসন। মণ, ছিব
তালা, এ য়ডািরর পাশাপািশ লখািলিখেতও সমান উৎসাহী। নানান ওেয়ব ম াগািজন ও প পি কায় লখা কািশত হয িনয়িমতই।
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ঐিতেহ র শহর ই ানবুে ল
কাকিল সন
~ ই ানবুে লর তথ ~ ই ানবুে লর আেরা ছিব ~

গত ৩১ ম পুর ' টার সময় আমরা ই ানবুল এয়ারেপােট নামলাম। তার আেগর রাত থেকই তাি ম ায়াের পুিলেশর অিত সি য়ত া
হেয় গেছ।
ঘুম িবে াভকারীেদর তাঁবু থেক বর কের এেন জলকামান, কাঁদােন গ াস, পপার
িনেয় পুিলশ তােদর ওপর আ মণ কেরেছ। িক সিদন
িবেকেল আমরা ই ানবুেলর ঐিতহািসক অ ল "সুলতান আহেমদ ায়ার"-এ পৗঁেছ দখলাম সখােন িবে ােভর ছাঁয়ামা লােগিন। ানীয় আর িবেদিশ
মানুেষর িভেড় পুেরা জায়গাটা জমজমাট হেয় আেছ। খািনক েণর মেধ ই সূযাে র নমাজ
হেয় গল। সুলতান আহেমদ মসিজদ বা নীল মসিজদ থেক
থম সুর উঠেছ। আশপােশর সম মসিজেদর িমনােরট তার রশ ধের াথনা করেছ। স এক অ ত
ু সু র িন- িত িনর খলা। িক একটু খটকা
লাগেলা। আমােদর দেশ য সুের-ভাষায় আজান িদেত েনিছ, এ াথনার সুরটা তমন তা নয়! পের খাঁজ িনেয় জেনিছ তুকী ান হল পৃিথবীর একমা
মুসিলম ধান দশ যখােন আরিবর বদেল ানীয় ভাষা তুকীেত আজান দওয়া হয়।
আজােনর সুর ধের আমরা িহেপাে ােম িগেয় দাঁড়ালাম।
সখােন একদল ল
ু পড়যু ়ার িভড় – খুব ে াড় করেছ
তারা। আমার ছেল পাবেলােক দেখ তারা উৎসাহ কের
এিগেয় এেলা – ইংেরিজেত িজ াসা করল, " তামরা
ইি য়া থেক এেসেছা? িনউ িদি ?" পাবেলার বয়সীই হেব
ওরা। আমরা অবাক হেয় গলাম। ভারেত দশ-এগােরা
বছেরর ছেলেমেয়রা ক'জন তুকী ান স ে জােন!
আমরা এলাহাবােদ থািক; তাই বললাম, " িনউ িদি নয়,
তেব তার কাছাকািছ।" আবার
এেলা, "তেব িক
তামরা আ ায় থােকা?" এবার আমরা বাক হারা!
এবছর জুেনর
েত আমরা চারিদন কািটেয় এলাম
তুকী ান বা তুকী-র অন তম ধান শহর ই ানবুেল। এই
শহেরর মজাটা হল এর িকছু অংশ ইউেরােপ, বািকটা
এিশয়ায়। এখানকার মানুষজেনর মেধ ও তার ভাব
রেয়েছ। এিশয়ার মানুষেদর ব বহােরর উ তা ও সহজাত
মলােমশা করার ভাব ওেদর রেয়েছ। যখােনই গিছ
েনিছ, "
ম ইি য়া? ওেয়লকাম" । আবার
ইউেরাপীয়েদর সহজাত িনয়ম মানার অভ াসটাও ওেদর
মেধ রেয়েছ। ােম-বােস দেখিছ সাধারণ লাকজন িনয়ম
মেন চেল, ধা াধাি নই, এবং িবেদিশেদর সাহায
করার চ া কের। ই ানবুল খুব আধুিনক মেনাভােবর শহর। লাকজন ইংেরিজ বােঝ ও বলেত পাের। ইউেরােপর য কােনা শহেরর মেতাই এখােন চুর
কােফ-বার, আর স েলা সবসময়ই জমজমাট হেয় আেছ।
জুেনর েত ই ানবুেল তখন চমৎকার আবহাওয়া। ঝকঝেক নীল আকাশ, মােঝমােঝই মারমারা সমু থেক ঠা া হাওয়া ছুেট আসেছ। আর বছেরর এই
সময় িদন বশ ল া বেল অেনকটা বিশ সময় পাওয়া যায় বড়ােনার জন । পয়লা জুন থেমই আমরা নীল মসিজেদ পৗঁেছ গলাম। িগেয় দিখ অবাক
করা ব াপার – পু ষরা মসিজেদ ঢাকার জন াল ক াপ বা িকি টুিপ পেড়না। আর মিহলােদরও মসিজেদ েবশ িনেয় কান িনেষধা া নই। তুকী
বাধহয় পৃিথবীর একমা দশ যখােন এটা স ব হেয়েছ। আিমেতা উৎসােহ টগবগ করিছ। আমার িনেজর দেশর মসিজেদ মেয়েদর েবশ িনেষধ।
িনেজেদর জুেতা থিলেত ভের (কী কা !) আমরা নীল মসিজেদ ঢুকলাম। িভতেরর স া নীল ইজিনক টািল িদেয় তির বেলই এর নাম নীল মসিজদ।
চমৎকার! সু র। িক ভারেত সুলতান ও মুঘল স াটেদর সময় য সম মসিজদ- াসাদ বা অন ান াপত তির হেয়েছ, তার তুলনায় িকছুই নয়।
ভারত থেক নািদর শাহ-র লুঠ কের িনেয় যাওয়া একিট িসংহাসন ( ময়রূ িসংহাসন কী!?) তাপকািপ াসােদ রাখা আেছ। সূ কা কায আর সৗ েয
ওেটামান সুলতানেদর কােনা স দ তার তুলনায় আেসনা। িদি -আ া-রাজ ােনর িতকূল আবহাওয়ায় িবেদিশেদর ঘুরেত দেখ আমার বারবার মেন হত
এরা কন ভারেত আেসন? িকেসর আকষেণ? নীল মসিজদ বা ওেটামান সুলতানেদর াসাদ দেখ বুঝলাম তুকীর ইসলািমক াপত দেখ যিদ কউ মু
হয়, তােক ভারেত আসেতই হেব াচ িশে র সে া ম কাশ পিট উপলি করেত।
আমার অবশ সুলতান আমেলর াপেত র থেক বাইেজনটাইন আমেলর (৩৩০-১৪৫৩ ি া ) াপত িশ অেনক বিশ ভােলা লেগেছ। ধুমা
কেলািসয়াম দখার জন যমন রােম যাওয়া যায়, তমিন ধুমা আয়া সািফয়া (Hagia Sophia) দখার জন একবার অ ত ই ানবুল যাওয়া উিচত।
তাজমহেলর সামেন দাঁিড়েয় আনে আেবেগ গলার কােছ অ ত
ু কা া দলা পাকায়। আয়া সিফয়ার মেধ দাঁিড়েয় আমার একই অনুভ িূ ত হেয়েছ। মানুেষর
সৃি ওই িশখের উঠেত পাের! ৫৩৭-১৪৫৩ ি া এিট িছল অেথাড চােচর বিসিলকা। এখােন বাইেজনটাইন াইেলর মােজইক কাজ অপূব সু র।
ওই িবশাল মােপর সৃি েত িয ও অন ান েদর মুেখ কী অসাধারণ মানিবক অিভব ি ! ১২০৪-১২৬১ ি াে র মেধ ক াথিলক চােচর অনুগামীরা এই
বিসিলকার ওপর হামলা চািলেয়েছ। ১৪৫৩ ত সুলতান ি তীয় মহেমদ রাতারািত এই বিসিলকােক মসিজেদ বদেল দন। অসাধারণ সব মােজইকসেকা েলা ঢেক দওয়া হয়। এত িকছুর পেরও আয়া সািফয়া অপূব াপত ও সৗ েযর তীক হেয় আজও মাথা উঁচু কের দাঁিড়েয় আেছ।
'দ িভি কাড'-এর লখক ড ান াউেনর নতুন বই 'ইনেফরেনা' যাঁরা পেড় ফেলেছন তােদর আয়া সািফয়া থেক একবার িস ান-এ যেতই হেব।
সখােনই য এই উপন ােসর াইম া ! মািটর তলায় িস ান বা জলাধার। এেত নতুন কী? তাহেল সখােনই নেম পড়া যাক। কী আ য! রেয়েছ আ
একটা বিসিলকা। ৩৩৬ িট অপূব সু র কা কায করা ে র ওপর দাঁিড়েয় আেছ এই বিসিলকা। ৫৩২ ি াে বাইেজনটাইন স াট থম জাি িনয়ান
এই বিসিলকােক জলাধার বা িস ান বািনেয় ফলার িনেদশ দন। াসােদর জল সরবরাহ হত এখান থেকই। আশা করিছ, হিলউড খুব শী ই এই উপন াস
িনেয় িসেনমা বািনেয় ফলেব। আর সই সুেযােগ আমােদর আবার "আয়া সািফয়া" ও " বিসিলকা িস ান" দখা হেয় যােব।
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ওেটামান আমেল চারা চাচিটেকও মসিজেদ বদেল ফলা
হেয়িছল। তেব খুব ছাট চাচেতা; িবেশষ নজের পড়ত না।
তাই হয়ত ভাঙচুরটাও একটু কম হেয়েছ। এখােন
মােজইেকর কাজ খুব সু র। ে া েলাও যেথ ভােলা
অব ায় আেছ।
এবার ই ানবুেলর অন আকষেণর কথা বিল – এখানকার
খাওয়া-দাওয়া অিত চমৎকার। তুিকশ দােনর কাবাব তা
আজ পৃিথবী িবখ াত। আর এক িমি আেছ, বাকলাভা –
দবেভাগ িম া । আমার ছেল ঘুরেত ঘুরেত া হেয়
পড়েল তােক চা া করেত খুব কােজ লেগেছ। অন ান খাবার
আমােদর মতন – তেব মশলা কম। ভারতীয় উপমহােদেশর
মেতা মশলার ব বহার বাধহয় পৃিথবীর আর কাথাও হয়না!
এই খাবােরর সে ই আেরক অিভ তা হল। একিট
র েু রে আমরা িনয়িমত লা করতাম। তৃত ীয় িদেনও
আমরা যখন গ র মাংেসর কাবাব অডার করলাম, অবাক
হেয় আমােদর করেলা, "আর ইউ ম পািক ান?"
েু ল থাকার সময় ইিতহােস পড়ত াম "হাজার বছেরর
বাইেজনটাইন সা াজ "
আর তার রাজধানী
"কন ানিটেনাপল"। কাথায় য সই জায়গা েলা ভােলা
কের জানা হত না। পাড়ার ফাংশােন আেবগঘন নজ েলর
কিবতার আবৃি েনিছ "কামাল, তুেন কামাল িকয়া ভাই"।
িক এই কামাল ভাই ক, িতিন কী কামাল কেরেছ – সই
খবর ক'জন বাঙািল িনেয়েছন! এই সে উে খ করা মেন হয়
খুব অ াসি ক হেব না - এই কামাল হেলন কামাল আতাতুক,
আধুিনক তুকীর থম রা পিত। আজেকর গণতাি ক,
ধমিনরেপ দশটা তিরর পছেন এই মানুষিটর িবরাট ভূিমকা
িছল। আর সিদেনর কন ানিটেনাপল-ই আজেকর আধুিনক
ই ানবুল। আমরা ওেদর স েক তমন না জানেলও, ওরা
িক আমােদর কথা অেনক বিশ কের জােন। দাকােন
" কালােভির িড" বাজেত েনিছ; পােক বেস েনিছ ই যুবক
"তাের জিমন পর" িনেয় আেলাচনা করেছ। হয়েতা ঐিতহ ,
হয়েতা বািণেজ র কারেণই ভারত ওেদর কােছ আজও এত
াসি ক, এত ি য়। দাকােন দেখিছ ভারতীয় শাল, মশলার
পােশই রেয়েছ ভারতীয় কাজল। একই ঐিতেহ র অিধকারী এই
ই দশ। বারবার মেন হেয়েছ ওরা কত য কের তােক র া
করেছ, আমরা আমােদর ঐিতহ সংর েণ আেরকটু িক য
িনেত পাির না? আমােদর স ানরা হয়েতা সই সময়টা দখেত
পােব, যখন ভারেত
তাি ক ঐিতেহ র য নওয়া হেব,
সাধারণ মানুষ তার মূল বুঝেত পারেব। এত সু র ঐিতহ বাহী
একটা শহর, একটা দেশ দাঁিড়েয় ভারতবেষর মত সু াচীন সভ তার উ রািধকারী িহেসেব এইটুকু ভাবেত বা আশা করেত সিত ই বড় ই া কের।
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~ ই ানবুে লর তথ ~ ই ানবুে লর আেরা ছিব ~

মফ ল শহর বালীেত বড় হেয় ওঠা কাকিল সন পি মব ছেড়েছন ১৯৯৭ সােল। তারপর নানা জায়গা ঘুের
২০০৪ সাল থেক িথতু হেয়েছন গ া-যমুনার স ম হেল - এলাহাবােদ। গ কের ও গ বেল লাকজনেক িবর
করার জন খ ািত আেছ। বড়ােনার সােথ সােথ দশ-িবেদেশর খাদ ও পানীয়র ব াপাের সমান আ হী।

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

একটুক েরা ােসলস
ম য়া বে

াপাধ ায়
~ তথ - ােসলস || ােসলেসর আেরা ছিব ~

অেনকিদন আেগর কথা। এক ধনী ব বসায়ীর আড়াই বছেরর ছা ছেলিট হািরেয় িগেয়িছল ােসলস শহের। আনােচ কানােচ খুজ
ঁ েত খুজ
ঁ েত শষপয যখন
তােক পাওয়া গল তখন স শহেরর এক াে ফায়ারার জেলর মেধ িনি মেন াব করিছল। তার বাবা তােক িফের পাওয়ার আনে ই সই জায়গায়
বািনেয় ফলেলন াে র আ একটা মূিতই িঠক যমনিট তােক দখেত পেয়িছেলন িতিন। তারপর বশ কেয়ক শতা ী কেট গেছ। চিলত কথা বেল, যুে র
সমেয় দবদূেতর মেতা সই ন িশ মূিত বাঁিচেয় িছল এই শহেরর মানুষজনেক। ১৬১৯ সােল িশ ী িহেয়েরািনমাস িনিমত এই মূিতিট চুির িগেয়েছও বশ
কেয়কবার এমনই এর জনি য়তা। িতবারই নতুন কের বানােনা হেয়েছ মূিতিট। বলিজয়ােমর রাজধানী ােসলস শহের এই াচুিটেক িঘের সারা বছর ধেরই
চেল নানা উৎসেবর পালা। উৎসেবর িদেন নানা পাষােক সেজ ওেঠ এই িকংবদ ী িশ । া
েসর িসিট িমউিজয়ােম গেলই দখা যায় এই ছা মূিতিটর
অজ পাষােকর স ার।
এখােন আসার আেগই অেনকবারই েনিছলাম এই আ য িশ মূিতিটর কথা।
ােসলেস পৗঁেছই তাই কৗতুহল মটােত থেমই চেল এেসিছলাম “ দ
লতুভ” আর “ দ া কারস”-এর সংেযাগ েল অবি ত ‘ম ািনেকন িপস’
নামক ৬১ িমটার দীঘ সই িশ মূিতিট দখেত। এখন সখােন দাঁিড়েয়ই নানা
গ কথা নিছ গাইেডর মুেখ আর মূিতিটেক িঘের মানুেষর উ াদনা দখেত
দখেত মেন পড়েছ ভারতবেষর ােম-গে ছিড়েয় থাকা হাজােরা সিত কােরর
ন িশ েদর কথা, যােদর িদেক িফেরও তাকায় না মানুষ।
গ
নেত নেত কাথা িদেয় দিখ অেনকটা সময় কেট গেছ। 'ম ািনেকন
িপস'-এর সামেন দাঁিড়েয় ছিব তুেল আশপােশর দাকান েলায় সাজােনা বটল
ওেপনার, ি জ ম াগেনট, চািবর িরং, আরও হেরক রকেমর ম ািনেকন িপেসর
সাজােনা স ার দখেত দখেত এবাের এেগাই া
স বা ট মােকেটর
িদেক।
ােসলসও ইিতহােসর শহর। িক এই ইিতহাস মূক নয়, বরং আধুিনকতার
রঙিমেশেল অতীত বড় জীব এই শহের। ােসলস শে র ডাচ অথ "জলা
জায়গার ওপর বািড়"। সিত একসময় এিট নীচু জিমর ওপর ছা একিট শহর
িছল। সটা ায় দশম শতা ীর আেশপােশ এক সমেয়র কথা। কাল েম শহর
বাড়েত বাড়েত আজেকর এই সাজােনা গাছােনা ঝকঝেক বৃহৎ শহের পিরণত
হেয়েছ। একিদেন পুেরা শহর ঘুের ফলা এেকবােরই স ব নয়।
ােসলস শহেরর াণেক স াল ায়ার বা া
স। িগ হাউস, িসিট
টাউন হল আর ডহাউস িদেয় ঘরা এই গালাকৃিত জায়গািট ইউেনে া
ওয়া হিরেটজ সাইেটর তািলকাভু । াচীনে র িদক থেক তা বেটই
এমিনেতও ানিটর আিভজাত ই আলাদা। েত ক ’বছর অ র “ াওয়ার
কােপট” িদেয় সাজােনা হয় সুিবশাল এই চ র। আমােদর অবশ াওয়ার
কােপট দখার সৗভাগ হয়িন তেব গাটা জায়গাটা তখন ছাট ছাট ব িন
ফুেলর রঙবাহাির টব িদেয় সাজােনা িছল। সু র এই চ রটা িঘের দাকােনর
সাির – িচজ, চেকােলট, কিফশপ, খাবােরর দাকান, িবয়ার শপ আরও কত
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কী।
টাউন হেলর গিথক াপেত র টাওয়ারিট দেখ ভুল
কের ভাবিছলাম বাধহয় কান াচীন চাচ বা কােসল।
আসেল সটাই টাউন হল। ১৬৯৫ ী াে িনিমত
টাউন হলিটর যিদেকই তাকাই অতীত যন মূত হেয়
ওেঠ। মাঝখােনর উ ু জায়গািট িঘের রেয়েছ
িবশালাকৃিত হল িল। পাথেরর তির বড় বড় ইঁট জুেড়
তির মেঝর ওপর আমরা দাঁিড়েয়। পুেরােনা
হল েলার নীেচর তলায় এখন নানারকম দাকান,
রে াঁরা আর ছাট ছাট কােফ আর ঠা া পানীেয়র
দাকান। দখলাম বশ কেয়কটা বলিজয়ান
চেকােলেটর দাকান রেয়েছ। একটা কােফর রিঙন
ছাতার তলায় বেস ধাঁয়া ওঠা কিফর কােপ চুমক
ু
িদেত িদেত আশপােশ তািকেয় দখিছ াচীন আর
আধুিনক িবিচ এই শহরেক – নানান দেশর
পযটকেদর িভড় থেক ভেস আসেছ িবিভ ভাষায়
চনা-অেচনা শ -বাক , দাকান িলেত তাল িমিলেয়
চলেছ বচােকনার পালা, ওরই মােঝ এক িশ ী তার
ক ানভােস আপন মেন বালাে ন তুিল, ধীের ধীের
ফুেট উঠেছ মােকট েসর রঙ-ছিব।

হােত সময় খুব কম। এক ঝলক ঘুের িনলাম অ ােটািময়াম
থেক। ১৯৫৮ সােল ােসলস-এর মািটেত অনুি ত হেয়িছল
ওয়া ফয়ার। সই সময় অ ােটািময়াম নামক একিট
াকচার গেড় তলা হয়। এিট দখেত একিট অণুর মত।
আ য কািরগির দেখ বশ অবাক হলাম।
ফরার সময় হেয় িগেয়িছল। এেকবােরই দখা হল না িট
িবখ াত িমউিজয়াম – রয় াল িমউিজয়াম অফ ফাইন আটস
আর িবখ াত কিমক চির িটনিটনেক িনেয় করা কিমক
িমউিজয়াম। বশ আফেশাষই লাগিছল। রয় াল প ােলেসর
এক অংশ এখন হােটল। সখােন লা সের ফরার পথ
ধরলাম।

~ তথ - ােসলস || ােসলেসর আেরা ছিব ~

যাদবপুর িব িবদ ালেয়র তুলনামূলক সািহত এবং ইংেরিজ সািহেত র ছা ী ম য়া িবিভ প -পি কায় ছাট গ
লেখন।
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Post Comments
I shall never forget the place. Thank you for make me remember.
- Kaushik Modak [2013-07-24]
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বিড়েয় এেস আপনার অিভ তা েলা যমনভােব শয়ার করেত চান কােছর মানুষেদর সােথ - িঠক তমিন কেরই সই কথা েলা
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কাণােকর সূয মি ের
মায়ূন কবীর ঢালী
চি শ এি ল আমার বইেয়র কাশনা উৎসব হেব জািনেয় আেগই মল কেরিছল সেরািজনী সা । সেরািজনী ভারেতর অন তম নারীবাদী লখক। ওিড়শায়
বাস। যার সহেযািগতায় আমার বইিট ওিড়শা থেক কােশর সুেযাগ ঘেটেছ। যােহাক, চি শ তািরেখর কথা েন ভারতীয় িভসা পেত তৎপর হেয়
উঠলাম। িক ভারতীয় িভসা পেতও আজকাল বশ ঝােমলা পাহােত হয়। স সে আর নাইবা গলাম। বশ কেয়কবার (কেয়কিদন বলাই সমীচীন
হেব) চ ার পর ই ারেনেট ফম পূরণ কের জমা দওয়ার তািরখ এবং যথাসমেয় িভসাও িমলল।
িবশ এি ল কলকাতা, এবং বাইশ এি ল ওিড়শার
রাজধানী ভূবেন র গলাম। ভারেতর পূব উপকূেল
অবি ত একিট রাজ ওিড়শা। ঐিতহািসকভােব িবেশষ
তাৎপযপূণ ওিড়শা এেকক সময় এেকক নােম পিরিচত
িছল – কিল , উৎকল, কা দ, উ েদশ ও উিড়ষ া ।
অপ প াকৃিতক সৗ েয ভরা ওিড়শা রাজ । নীল
সাগর ও বলাভূিম, পাহািড় িনঝর, সবুজ বনানী,
ডলিফেনর বাস িচিলকা দ ও জল পাত। এসেবর
পাশাপািশ এখানকার াচীন কা কাযময় মি র েলা
পযটকেদর আকষণ কের। িবেশষ কের কাণাক-এর
সূযমি র, ভূবেন েরর রাজারািন মি র, িল রাজ
মি র, পুরীর জগ াথ মি র খুবই িবখ াত।
কলকাতা থেক ভূবেন র েন ছয় ঘ ার পথ। যিদও
জনশতা ীেত লেগিছল ায় সাত ঘ া। ভূবেন র
স াল শেন এেস পৗঁছলাম রাত সায়া নয়টায়।
পি ত আচায এেসেছন আমােক অভ থনা জানােত।
সােথ তার কেয়কজন ব ু ও সহেযাগী। ফুল আর
উ রীয় পিরেয় িতিন আমােক অভ থনা জানােলন।
বাংলােদেশর একজন লখেকর িত তাঁর আ িরকতা
দেখ খুব ভােলা লাগল। পি ত আচাযর গািড়বহর
আমােক ি ডেকা গ হাউেজ িনেয় গল। ওখােন িগেয় মনটা একটু খারাপ হেয় গল। কননা, তখেনা সেরািজনী এেস পৗঁছায়িন। তার পৗঁছােত পৗঁছােত
আগামীকাল সকাল। রােত উিড়ষ ার বশ কেয়কজন লখক এেলন। উিড়ষ া আর বাংলােদেশর িশ -সািহত িনেয় আ া-আলােপ রাত ায় বারটা বাজল।
ভার সাতটায় দরজার কড়া নড়ল। দরজা খুেল দিখ সেরািজনী সা দাঁিড়েয় আেছন।
" ড মিণং। রােত ঘুম কমন হেলা?" - বাংলা আর ওিড়য়ার িমেশেল সেরািজনী জানেত চাইেলন।
"খুব ভােলা হেলা।"
"আমােদর রাত কেটেছ গািড়েত। ভার ছয়টায় এেস ভূবেন র পৗঁছলাম। আমরা আপনার পােশর েম আিছ। তাড়াতািড় রিড হেয় িনন। আমরা
বেরােবা। পুরীেত যাব।"
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িসিডউল আেগই দওয়া িছল। তির হেয় পুরীর
উে েশ বিরেয় পড়লাম। ভূবেন র থেক দি েণ
পুরীর দূর ষাট িকেলািমটার। বে াপসাগেরর তীর
ঘঁেষ পুরীর অব ান। তার আেগ কাণাক শহর।
সখােন অবি ত সূযমি র। সমু থেক িতন
িকেলািমটার ভতের। পুরী থেক ছি শ িকেলািমটার
দূের অবি ত। গািড়েত ওঠার পর জগদীশদা
(জগদীশ মাহাি , ভারেতর িবখ াত লখক,
সেরািজনীর ামী) জানােলন, পুরীেত যাওয়ার আেগ
আমরা সূযমি র পিরদশেন যাব। রাজধানী পিরেয়
কাণােকর সড়কটা খুব চওড়া না হেলও যানজটমু
থাকায় সমান গিতেত গািড় এিগেয় যেত লাগল।
সড়েকর পােশ সমতল ফসিল জিম। নানারকম
সবিজ আর সানালী ধােনর শীেষ চাখ জুিড়েয় যায়।
এসব দখেত দখেত কখন কাণাক চেল এেসিছ
খয়াল নই। সেরািজনী যখন বলল, "ঢালী, কাণাক
চেল এেসিছ। নামেত হেব।" – আমার ঘার কাটল।
ধান সড়ক থেক সূযমি র পােয় হাঁটার পথ।
িতনশ গজ হেব। মি েরর গেট িগেয় থামেত হেলা। িটিকট কাটেত হেব।
জগদীশদা িটিকট কাটেলন। মি ের ঢুকেত চওড়া সড়ক। সড়েকর পােশ সবুজ
পিরপািট বাগান। এরপর মি ের ঢাকার ধান গট। সূযমি র। একসময়
মি রিট সমুে র পাের অবি ত িছল। কিথত আেছ, ীকৃে র পু শা এখােন
সূয উপাসনা কের কু রাগ থেক মুি পেয়িছেলন। মি রিট আ জািতক
িব ঐিতহ ক কতৃক তকৃত ও ইউেনে া িনয়ি ত িব ঐিতহ বাহী
ােনর তািলকায় অ ভূ । েয়াদশ শতা ীেত পূব গ া রাজবংেশর
(১০৭৮-১৪৩৪) রাজা থম নরিসংহেদব (১২৩৮-১২৬৪) া্রা িনিমত। বারশ
িশ ী বার বছের এিটর িনমাণ কাজ শষ কেরন। মূল মি রিট ব শতা ী
আেগই ংস হেয় গেছ। এখন আমরা য মি রিট দখেত পাই সিট মুল
মি েরর জগেমাহন ও ভাগম প অংশ। পুেরা মি রিট পাথেরর খাঁজ কেট
তির করা হেয়েছ। কা িশে র চমৎকার িনদশন এই মি র। মি রিটর উ তা
২২৮ ফুট। মি রিটর িডজাইন স ে উিড়ষ ার সরকাির ওেয়বসাইেট তথ
দওয়া আেছ, The entire temple was designed in the shape of
a colossal chariot with seven horses and twenty four
wheels, carrying the sun God, Surya, across the heavens.
Surya has been a popular deity in India since the Vedic
period.
উপাস সূযমূিতিট স াট মুকু েদব পুরীর মি ের ানা িরত কেরন। মি েরর
কা কােয িতন রকেমর সূযেদবতা রেয়েছ। দি ণ পােশর সূযেদবতােক
'উিদতসূয', যার উ তা ৮.৩ ফুট, পি মিদেকর সূযেদবতােক 'মধ া সূয',
যার উ তা ৯.৬ ফুট এবং উ র িদেকর সূযেদবেক 'অ সূয', যার উ তা ১১.৫
ফুট, আখ ািয়ত করা হেয়েছ। পুেরা সূযমি রিট একিট রেথর মেতা। মি ের
আেছ ২৪ িট চাকা। িত চাকায় আটিট
াক। এেককিটর ব াস ৯.৯ ফুট।
মি েরর দি ণিদেক কা কােয খিচত রেয়েছ িট যা া ঘাড়া। িতিট দেঘ ১০ ফুট ও ে ৭ ফুট। পূব িদেক মি ের েবেশর মুেখ পােশ িট
ঐ যপূণ িসংহ িট হািতর ওপর চেপ আেছ। েত কিট িসংহ ও হািতর মূিত একিট পাথের তির। এিট দেঘ ৮.৪ ফুট, ে ৪.৯ এবং উ তায় ৯.২ ফুট।
িতিট িসংহ ও হািতর ওজন ২৭.৪৮ টন। এিট মি েরর ধান গট। এছাড়া মি েরর গােয় অসংখ দবেদবী, জীবজ , নর-নারীর কা কায শািভত।
তেব অিধকাংশ মূিতরই িয় ু অবয়ব। আেগর সই দহব রী যমন শাভা পাে না, তমিন মি রিটও িতিনয়ত ংেসর িদেক এিগেয় যাে ।
ঐিতেহ র িয় ু িনমাণ দশন করেছ পযটকরা।
মি র পিরদশন শেষও বিরেয় আসেত ই া কের না। িফের িফের দখেত ই া কের। মি েরর িশ কম িনেয় যেকােনা িশ ে মী মন ভাবনার অতেল
ডুেব যােব বারবার।
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~ কাণােকর তথ || কাণােকর আেরা ছিব ~
পশায় সাংবািদক এবং সািহিত ক মায়েু নর অবাধ ও সাবিলল িবচরণ িশ সািহত , কথাসািহত ও কাব সািহেত । লখােলিখর
িলটল ম াগািজেন কিবতা লখার মধ িদেয়। বতমােন শাপলা দােয়ল ফাউে শেনর াি বােডর অন তম সদস মায়নু বাংলােদশ
কালচারাল িরেপাটাস এেসািসেয়সনসহ অেনক সাং িৃ তক ও সামািজক সংগঠেনর সােথ যু রেয়েছন। এছাড়া বাংলােদেশর
উে খেযাগ কাশনা িত ান বাংলা কােশর ব ব াপেকর দািয়ে ও িনেয়ািজত আেছন। এ পয সবিমিলেয় চি শিটরও বিশ
কািশত হেয়েছ।
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কৃিতর কাছাকািছ
রিফকুল ইসলাম সাগর
রােতর অ কার ভদ কের ন ছুেট চেলেছ িসেলেটর উে েশ। ীম ল পাহােড়র মাঝ িদেয় এই রল পথ অস ব সু র, আশপােশ ধুই চা-বাগান।
যিদও এখন সবই অ কার, ধু রলপেথর ওপর েনর আেলা আর মােঝ মােঝ আেলা-অ কাের এেককটা শন যন ভেস উঠেছ আঁধার সমুে ।
সাতটায় িসেলট পৗঁেছ সকােলর না া সের িনলাম। মাজার
িজয়ারেতর কােছই একিট হােটল ভাড়া করলাম থাকার জন ।
সখান থেক মাধবকু
ায় ১৩০ িকেলািমটার দূের।
মৗলভীবাজার জলার বড়েলখায় মাধবকু । এর আেগ কখনও
আমার যাওয়া হয়িন। েনিছ মাধবকুে র ঝরনা খুব সু র।
মাধবকু যাব বলেতই িফেরাজা খালা হাঁ হাঁ কের উেঠ
বলেলন,এই বৃি -বাদলার িদন না যাওয়াই ভাল। আিম, ইভা,
ফািহম ও বাঁধন ছাড়লাম না। বললাম, িগেয় দেখাই না,
বষােতই তা মাধবকুে র ঝরনা পখম মেল। একটা িসএনিজ
চািলত অেটািরকশা ভাড়া কের সাজা চেল গলাম মাধবকু ।
যাওয়ার পেথ একিট ফিরেত কের পার হেত হেয়েছ। বষায়
অেনক জায়গায় পথ ছুইঁ ছুইঁ পািন। বৃি
হেয়িছল
অেটািরকশায় থাকেতই। বৃি মাথায় িনেয়ই ১০ টাকার িটিকট
কেট মাধবকু পযটন কে ঢুকলাম। বড় বড় গাছ, ভজা
পািখ, পাহাড় সব িমিলেয় দা ণ ভাল লাগিছল। বৃি থেম
যাওয়ার পরও িকেসর শ যন কােন আসিছল। বাঁেয় ঘুরেতই
ঝরনা দখেত পলাম। বশ বড় কেলবর িনেয় পূণ তেজ
নীেচ গিড়েয় পড়েছ। এই শ ই পাি লাম এত ণ! এরপর
তা আর দির চেল না। দৗেড় িগেয় ঝাঁিপেয় পড়লাম।
ছাঁয়াছুিঁ য় খললাম, ডুেব থাকলাম, ভেস তা থাকলামই।
উঠেতই চাইিছলাম না। িক িফেরাজা খালা ছাড়ল না। ঘ া িতেনক পর তা ায় কান ধেরই উঠাল। িবেকল হেয় িগেয়েছ। বাইের আমােদর জন
অেটািরকশা চালক উ ল িমঁয়া অেপ া করিছেলন। হােটেল খেয় অেটািরকশায় উেঠ বসলাম।
পরিদন সকােল বর হলাম জাফলং ও তামািবল
যাওয়ার জেন । উ ল িমঁয়ােক ফান কের বেল
িদলাম অেটািরকশা িনেয় আসার জন । তত েণ
আমরা সকােলর না া সের িনলাম। জাফলং
যাওয়ার পেথ চােখ পড়ল িবশাল উঁচু উঁচু পাহাড়
আর অেনক েলা ঝরনা। পাহাড় েলা এত উঁচু যন
মঘ ছুেঁ য় আেছ। ঝরনা েলা ভারেতর সীমাে র
ভতের থাকায় কােছ িগেয় দখার সুেযাগ নই।
ভারত বাংলােদশ সীমা বতী এলাকায় ভারেতর
মঘালয় রাজ ঘঁেষ জাফলং অবি ত। জাফলং
যাওয়ার পেথই তামািবল চক পা । যােক বলা হয়
তামািবল িজেরা িকেলািমটার সখান থেক
িবএসএফ ক া খুব কােছ। দখলাম ভারতীয় াক
মাল িনেয় বাংলােদেশ েবশ করেছ। িকছু ণ
সখােন থেক মেনর আনে ছিব তুললাম। তারপর
সাজা জাফলং। জাফলং-এ আেছ পাহাড়, ঝরনা,
কমলা বাগান, চা বাগান ও ডাওিক নদী। ডাওিক
নদীেত চুর পিরমােণ পাথর পাওয়া যায়। এই
এলাকার মানুেষর জীিবকা গেড় উেঠেছ পাথর
উে ালেন। জাফলং যাওয়ার পর চােখ পড়ল নদী থেক পাথর তালার পিরিচত দৃশ । জাফলং-এ কৃিতর অপ প সৗ য েচাখ ভের উপেভাগ কের
কেট গল সারািদন।
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~ মাধবকুে র তথ ~
মালেয়িশয়ায় আ জািতক টু িরজম ফাউে শন কােস পাঠরত রিফকুেলর বািড় বাংলােদেশর ঢাকায়। পড়ােশানার পাশাপািশ
বড়ােনা আর মণ সাংবািদকতা তার পছে র িবষয়।
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Post Comments
ছাট মন কািহনী ভােলা লােগ।
- মামু
ন আিজজ [2013-08-25]
িসেলেটর ছিব গু
েলা সুর।
- আিরফ [2013-08-20]
আিম আপনােদর নওগা, বাঙলােদশ িতিনিধ হেত চাই। s.m Ainul islam Cell: +8801710001211 Naogaon, Bangladesh.
- s. m Ainul [2013-08-15]
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