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স াদকীয় 
রা ল সাংকৃত ায়ন বেলেছন “ কােনা সে েহর অবকাশ থােক না য ভবঘেুর 
ধেমর চেয় বড় আর কােনা ধম পিৃথবীেত নই”। েয়াজেন বােপর পেকট 
কেট হেলও মণ করেত হেব। বেলেছন “ভবঘেুরর দল যিদ আসা যাওয়া না 

করেতন তাহেল বল মানবজািত িল ঘুিমেয় থাকেতা, প েদর ছািড়েয় তারা 
ওপের উঠেত পারত না।” 

তাই আমরা ঘেুর বড়াই। পাহাড় িডঙাই আর সমু  সাঁতরাই। অথবা কবল 
মা ষ দিখ। কােনা গমতাই আটেক রাখেত পাের না আমােদর। িনত িদেনর 
কম া  জীবেন একটু  অবসর পেলই আমরা াি টু  কাটােত আেরা াি র 
পেথ পা বাড়াই, ঘরুেত বর হই কাথাও। 

আর ভবঘেুরিমর য আন , স িক কবল িনেজ িনেজ উপেভাগ করেল চেল? 
সবাইেক মৗজ কের গ টা না বলেত পারেল আর মজা কাথায়? ঘরুাঘুিরর 
গ  েন পেড় সবাই ঈষায় েল পুেড় ছাড়খাড় হেয় যােব তেবই না মজা। 
তাই মণ কািহিন লখার েয়াজন আেছ। 

আর যারা েলপুেড় ছারখার হেয় িনেজরাও ভবঘুেরিমর াদ িনেত চায়, 
িসিনয়র ভবঘুের িহেসেব তােদর তা পথটাও বাতলােত হেব। সজ ও মণ 
কািহিন িলেখ রাখার দরকার আেছ।  

সচলায়তেনর লাকজন এমিনেতই একটু ঘরুনবাজ আেছ। েযাগ পেলই 
বয়াদেবর মেতা পাহাড়টােক পােয়র তলায় রাখেত চায় যন। তাই মেন হেলা 

এত এত মণবােজর লখা েলা একসে  জেড়া কের রাখেত পারেল তা বশ 
হয়। যই ভাবনা সই কাজ।  

তির হেয় গেলা সচলেদর মণ সংকলন-  “ মণীয়” 

সচল অিমত আহেমেদর াবনায় পেহলা বশাখ এর ইবই িহেসেব এর যা া 
। ইবইেয়র র নামকরণিট সচল হান িরজওয়ােনর।  

অিত অ  সমেয়র নািটেশ এত েলা অসাধারণ লখা সংকলেনর কপােল 
জুটেব এমনটা আশা িছেলা না। যারা লখা িদেয়েছন, তােদর সকলেক অেশষ 
ধ বাদ। ধ বাদ অিমত আর হানেক। আর ধ বাদ সচল যাযাবর 
ব াকপ াকারেক। সবাইেক খঁুিচেয় খঁুিচেয় িতিন িঠক লখা েলা আদায় কের 
িনেয়েছন।  

আর ধ বাদ যারা পড়েছন তােদর সবাইেক। 

ইে  থাকা সে ও কেয়কিট লখা কাশ করা গেলা না। যােদর লখা ছাপা 
গেলা না, তােদর িত ঃখ কাশ করিছ।  

খবু অ  সমেয় কাজিট করেত হেয়েছ। িকছ ুভুল িট থেকই গেলা শষ 
পয । সজ ও ঃখটা রইেলা।  

অবেশেষ সবাইেক নববেষর েভ া 

স াদকম লী
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ম,  পৃিথবীর সবেচেয় ছােটা শহর 

আিন ল হক 

আমরা অেনেকই অেনক অেনক দশ ঘিুর। বেড়া বেড়া শহর দিখ,  
কৃিতর িবশাল ঐ েযর মােঝ ু ািত ু  িনেজেক হািরেয় অেনক 

সমেয় িনেজেকই খঁুেজ পাবার  পথ হাতড়াই। কখেনা কখেনা পুেরােনা 
াপত িশে র প আর রেস িস  কের িনেজেক উ ীিবত কির। নতুন 
কােনা িনমােণর সামেন দাঁিড়েয় িনেজেক অেনেকর চাইেত ভাগ বান 

ভািব। িক  পৃিথবীর ছােটা শহরিট দেখেছন কউ? আমার স 
সৗভাগ  হেয়েছ। 

ােয়িশয়ায় শহরিটর নাম ‘ ম’। িগেনস বইেয়র তথ া সাের এিটই 
পৃিথবীর সবেচেয় ছােটা শহর। সরকাির িহেসব অ যায়ী এই শহেরর 
অিধবাসীর সংখ া তইশ। এিটেক িক শহর বলা যায়? েমর 
অিধবাসীেদর দািব অ যায়ী অব ই এিট একিট শহর। একজন ময়র 
ও একজন পাদির ও একিট র েুর ট যখােন আেছ,  সিট শহর 
নয়েতা কী? অ া  শহেরর মেতা এখােনও পাঁচ বছর পরপর একজন 
ময়র িনবাচন করা হয়,  যিদও খুব অ তু এই িনবাচনপ িত। যারা 

িনবািচত হেত চান,  তারা একিট কােঠর ফলেক িনেজর নাম িলেখ 
অিধবাসীেদর হােত তুেল দন। অিধবাসীরা যােক পছ  কেরন,  তার 
ফলেকর গােয় খাদাই কের দাগ কেট িনেজেদর পছ  জানায়। যার 
ফলেক বিশ দাগ,  েমর িনবািচত ময়র হবার যাগ তা তার কপােলই 
জােট। 

ই স ােহর জে  সমু ান আর িব াম,  এর ফােঁক ফাঁেক এিদক 
সিদক ঘেুর বড়ােনার জে  এেসিছ ােয়িশয়ার ইসি য়া েদেশ। 

জামান ও অ া  ইউেরািপয়ান টু ির েদর জে  ােয়িশয়ার 
সমু তটেক তীথ ান বলেল ভুল হেব না এেকবােরই।  যিদও িটেটার 

সমাজবাদী শাসন ও যুেগা ািভয়ার একক অি েক আ া েঁড় ছুঁেড় 
দশিট এখন পঁুিজবােদর পুজাির,  তারপরও আেগর মেতাই যারা লেভ 

ছিুট কাটােত চান,  তােদর অেনেকই এখােন আেসন। যিদও হােটল,  
বাংেলা,  খাবারদাবােরর দাম িতবছরই একটু একটু কের বেড়ই 
চেলেছ,  তারপরও সিট ইউেরােপর অ া  দেশর তুলনায় অেনকটাই 
কম। তেব দশিট ইউেরািপয়ান ইউিনয়েনর সদ  হেল স পাথক টু  
আর থাকেব বেল মেন হয় না। 

আি য়ািটক সমেু র এপাের অেনক েলা ীপ িনেয় ােয়িশয়া, আর 
ওপাের ও সামা  ােভিনয়ার এলাকা পিরেয়ই ইতািল। সকারেণই 
ইসি য়ােত ইতািলয়ান ভাব বল। আবহাওয়া ও পিরেবেশ তারতম  
িবেশষ নই। ঘরবািড়র গড়নগঠন,   খাবারদাবােরও ইতািলয়ান ভাব 
টর পাওয়া যায়।  িতিট শহর ও ােম গািড় িনেয় ঢাকার ও 
ব েনার পেথ সাইনেবােড সিটর ােয়িশয়ান ও ইতািলয়ান নাম 
লখা রেয়েছ। সমাজতাি ক ঐিত  বা বা অ  কােনা কারেণই হাক 

না কন,  পূবইউেরাপীয় অিধবাসীেদর দনি ন চলােফরায় য জড়তা 
রেয়েছ,  সিটর তুলনায় ইতািলয়ান জীবনধারণ,  আবহ আর াণচা ল  
ইউেরািপয়ান টু ির েদর টােন বিশ।  আর সিট যিদ িকছটুা লেভ 
ভাগ করা যায়,  তাহেল তা সানায় সাহাগা। ােয়িশয়ার এই 

ইসি য়া এলাকার বলােতই সিটই হেয়েছ। তারপর রেয়েছ 
ন তাবাদীেদর জে  আলাদা কের দওয়া বলাভূিম। ইউেরােপর অ  
কােনা দেশ এ ধরেনর এত বলাভূিম আেছ িক না জানা নই। তেব 

এিট পঁুিজবােদর কােনা ভাব নয়, িটেটার যুেগা ািভয়া িহেসেবও 
ােয়িশয়ার এই এলাকা একই কারেণ আকষণীয় িছেলা। 



ইসি য়ােত আমােদর েটা স াহ বশ ভােলাই কাটেলা। শিনবার 
সকােল বা েপটরা বঁেধ রওয়ানা হলাম িমউিনেখর পেথ। তেব য 
পেথ এেসিছ,  সরাসির স পেথ বািড় ফরার টু ির  আমরা 
এেকবােরই নই। তাই আি য়ািটক সমু তট ছেড় ইসি য়ার আেরা 
ভতের ঢুেক পাহািড় চড়াই- উতরাই পিরেয় ােভিনয়া আর ইতািলর 

পবতমালা পিরেয় জামািনেত ঢাকার সবেচেয় কিঠন পথিটই বেছ 
িনলাম।  হাইওেয় ধের  কের এিগেয় যাওয়া নয়,  ছােটা ছােটা 
রা া ধের ছােটাবেড়া শহেরর পাশ ঘেঁষ এিদক সিদক দখেত 
দখেত িনেজেদর গ েব র পেথ পা বাড়ােনা। কখেনা কাথাও থেম 

খাওয়াদাওয়া বা এক কাপ কিফ হােত নতুেনর িদেক তািকেয় থাকা। 
আিম চালেকর আসেন ও বউ ম াপ আর বই হােত নতুন কােনা 
দশনীয় ান খাজঁায় ব ।  সােথ সাহায কারী িহেসেব রেয়েছ আমােদর 
নিভেগশন- য । 

বই আর ম াপ থেক চাখ তুেল েম যােবা িক না,  জানেত চাইেলা 
বউ। ম কী,  জানেত চাইলাম। পৃিথবীর সবেচেয় ছােটা শহর,  
জানােলা স। সােথ সােথই রা ার পােশ ছােটা একিট জায়গা পেয়ই 
থামালাম গািড়। ম ােপর পাতায় চাখ বিুলেয় দখলাম,  েম ঢাকার 
রা া পিরেয় ায় িড় িকেলািমটােরর মেতা এিগেয় এেসিছ আমরা। 
িক  তােত কী? এসব ে  আমােদর কােনা মতপাথক  কখেনাই 
নই। নিভেগশেন খঁুেজ িঠকঠাক কেরই গািড় ঘিুরেয়ই ছাটালাম উলেটা 

পেথ। 

েম ঢাকার পথ খঁুেজ পাওয়া খুব সহজ হেলা না। নিভেগশেনর 
যখােন দখােলা সখােন রা াই পলাম না। হয়েতা আমার আপেডট 

করা ম াপ নই স যে । এখানকার শহর ব র আর রা াঘােটর 
পিরবতন খবু ত। হয়েতা সই প াঁেচই আমােদর এই িবড় না। স 
যা- ই হাক,  তার আেরা বশ আেগ খুব ছােটা একিট রা া বিরেয় 
গেছ ডােন। কেয়কবার এিদক সিদক ঘারার পর  সখােন বশ 

পুেরােনা,  রাদ আর বৃি েত ায় মেুছ যাওয়া একিট সাইনেবাড েমর 
িনেদশ দখা গেলা।  

 

েমর নামফলক 

মলূ রা া থেক বশ খাড়াভােব নেম এিগেয় গেছ রা ািট। আর 
িকছুদরূ এিগেয় যাবার পর সিট এত বিশই ভাঙােচারা য,  িনেজরাই 
সে েহর দালায় লেত লাগলাম। তেব আেরা িকছুদরূ এিগেয় 
আেরকিট সাইনেবাড দখেত পেয় আ  হলাম। এর পর আেরা ায় 
চি শ িকেলািমটােরর পথ ম। গহন কৃিতর মােঝ ায় ফাঁকা এই 
পথ। ই পােশ িবশাল জ ল ছাড়া আেরা িকছুর অি  আেছ বেল 
মেন হেলা না। মােঝ মােঝ একিট েটা গািড় আসেছ উলেটা িদক 
থেক। তখন পাশ কাটােনাই কিঠন হেয় পেড়। 



 

েমর বািড় 

ছােটা একিট িটলার উপর পেড় উেঠেছ ম। তার পােশ একিট 
িনধািরত পািকং- এ আমরাও থামলাম। আেশপােশ আেরা গাটাপাঁেচক 
গািড়র পােশ একিট বাসও দখেত পলাম। তােত েমর অিধবাসীর 
চাইেত দশনাথীর সংখ া য ছািড়েয় যােব,  তােত কােনা সে হ রইেলা 
না। শহেরর িদেক তাকােতই থেম িগজািট চােখ পড়েলা। বশ 
িছমছাম আকােরর একিট দালােনর ভতর থেক উপের উেঠেছ চুেড়া। 
তার পােশই টাউন হল। চারিদেক তািকেয় আমােদর পােশর একিট 
গািড় থেক বিরেয় আসা একজন মিহলা ছাড়া কাউেকই দখেত 
পলাম না। বােসর ভতরিটও এেকবােরই ফাঁকা। 

 

েমর রাজার বািড় 

েমর গাড়াপ ন আেরা আেগ হেলও বতমান চহারা িনেয় শহরিটর 
আ কাশ ঘেট ১১শ শতা ীেত। স সমেয়ই শহেরর 

িতর ােদওয়ােলর অবিশ  পাথের এখানকার গ ও াসাদ গড়া হয়। 
তার পােশই গেড় ওেঠ শহেরর থম বসতবাটী। তখন ফরািসেদর 
দখেল িছেলা ম। ১১০২ সােল শহর িহেসেব ীকৃিত পায় ম। ১২শ 
ও ১৫শ শতা ীেত আর আেগর চহারা অ ত রেখ নতুন কের গড়া 
হয় শহরিট। সসমেয়ই িশ কেমর দিৃ েকাণ থেক উে খেযাগ  পিরবতন 
ঘেট। নািমদািম িশ ীেক এেন িগজার দয়ােল ছিব আকঁােনা হয়। 
১৪১২ সােল ভিনেসর রাজার দখেল আেস ম। দখেলর আেগ 

িতর া দওয়ালিট ংস কের ভিনেসর স রা। ১৬শ ও ১৭শ 



শতা ীেত আবার গড়া হয় িতর া দওয়াল। দয়ােলও েটা চুেড়া 
গড়া হয় স সমেয়। এই াভীয় এলাকায় ােগািনসা নােম অ েরর 
ব বহার িছেলা তখন। ঊনিবংশ শতা ী থম িদেকও েমর আেশপােশ 
এই অ ের লখােলিখ করা হেতা। রাজবািড়,  িগজা ও শহেরর িবিভ  
দওয়ােল স অ র দখেত পাওয়া যায়। 

 

েমর েবশ াের ােগািনসা অ ের 

 

েমর র েুর ট 

বসতবাটীর পাশ ঘেঁষ ঘারােফরা সময় একজন জন টু ির  দখেত 
পেলও কেয়কিট িবড়াল ছাড়া েমর অিধবাসীেদর কাউেক দখলাম 

বেল মেন হেলা না। বােসর যা ীেদরেকও দখলাম না। রাজ াসাদ 
আর িগজার দরজাও ব । তেব টু ির েদর জে  িকছু অংশ খালা 
রেখেছ ম কতপৃ । স েলােত ঢঁু মের বসলাম েমর একমা  
র েুরে ট। সখােনই এখানকার অিধবাসীেদর কাউেক দখেত পলাম। 
সখােন হালকা খাবার ও কিফর পব শষ কের আবার বিরেয় পড়লাম 

িমউিনেখর পেথ। 

 



ঝণা যথায় বসত কের 

দময় ী 

মাইেকর অত াচাের আর আনে র ওভারেডােজ পেুজার সময় কলকাতা 
বা আেশপােশ থাকা যােব না বেল পুেজার মাস আেগ থেকই হে  
হেয়  বড়ােনার ান  কেরিছলাম। এখান ওখান সখান করেত 
করেত িসিকম ফাইনাল হেলা। ব  ু অিরিজৎও মনা,  ঋক,  ঋিতেক 
িনেয় যাে ,  একই সময় গেল একসােথ হইহ া করেত করেত 
যাওয়াও হেব আর গািড়ভাড়াও শয়ার করা যােব। এইসব সা পাঁচ 
ভেবেটেব িঠক হেলা উ র িসিকম আমরা একসােথ ‘ফচুনা রসটেসর 

প ােকেজ ঘরুেবা,  আর বািকটা য যার মেতা। 

আমরা যিদন উ র িসিকেমর িদেক রওনা হেবা,  সটা িবজয়া দশমী 
অথাৎ ‘দেসরা’। িসিকেম মলূত িহ  ও বৗ ধেমর লােকর বসবাস। 
‘দেসরা’ নপািল ও িসিকিমজ িহ েদর বশ বেড়া উৎসব। অিধকাংশ 
লাকজন পাঁচ থেক সাতিদেনর ছিুট িনেয় বািড় বেস রেয়েছ। ফচুনার 

অিধকাংশ াইভারও ছুিটেত। ফেল  তারা এিদক ওিদক থেক একজন 
বৗ  াইভার জাগাড় কের আমােদর িপক- আেপর জ  পাঠােলা। 

অতএব সকাল দশটায় য যা া  হওয়ার কথা,  তা  হেলা 
বলা পৗেন বােরাটায়। এবং গ াংটেকর সীমা ছািড়েয় অ  একটু 

উঁচুেত উঠেতই বাঝা গেলা ‘উ র িসিকম’ যােবা েনই গ াংটেকর 
লাক কন িবরস মেুখ তাকাত। এমিনেত িসিকিমজরা বশ হািসখুিশ 

ধরেনর লাক,  িক  ঐ উ র িসিকম নেলই কমন যন িবমষ হেয় 
পড়ত। রা া অস ব খারাপ,  ায় নই বলেলই চেল। অিরিজৎ নাম 
িদেয়িছেলা ‘ নই- রা া’। সিত ই তাই। পাসাং,  মােন আমােদর াইভার 
খািনকটা িগেয়ই িবড়িবড় কের বলেত  করেলা ‘ইেয় কাঁহা ফাঁসায়া 
মেরেকা’,  আবার আমােদর বেল তামরা জােনা তা কাথায় কাথায় 

যােব? আিম িঠক িনেয় যােবা। এিদেক রা ায় অেনকখািন গভীর 
গা া,  এমন কাদা আর এত ভাঙা য গািড় এেগােত লাগেলা পা 
িটেপ িটেপ,  েল েল,  ঝাঁিকেয় ঝািঁকেয়;  ওিদেক পাসাং- এর দিখ 
মুখ িকেয় গেছ। িজ াসাবাদ কের জানা গেলা য ও এইিদেক 
ক েনা আেসিন,  গ াংটক- িশিল িড় েট াক চালায়। ওেক ওর 
মািলক জার কের ফচুনার কােছ পািঠেয়েছ এই ি পটা খেট দওয়ার 
জ । নয় হাজার টাকা আর িডেজেলর দাম পােব ও। খাওয়া দাওয়া 
তা টু ির রা যখােন খােব সখােনই ওর ি । পাসাং যেহতু এিদেক 
কােনািদন আেসিন,  তাই ফচুনার অ  একটা গািড়েক ওর অ সরণ  

করার কথা,  ওিদেক সেভন িস াস ফলেসর পেরই স াইভার তার 
িজপ িনেয় কাথায় হাওয়া। পাসাং বচারা ঐ নই- রা ায় যত জাের 
যাওয়া স ব তত জােরই ছাটােলা অ বতী িজপেক ধরার জ । 

আমােদর পেুর খাওয়ার কথা িছেলা ফােডােঙ,  িক  সই িজেপর 
খাঁেজ ছুটেত িগেয় আমরা সসব িপছেন ফেল এেসিছ। সামেন একটা 

‘ঘাট’ যার িদেকই গািড়র  কাতার। ‘ঘাট’ অথাৎ িকনা সখান িদেয় 
একিট মা  গািড়ই যেত পাের। তাই িদেক গািড় দাড়ঁ কিরেয় এক 
এক কের গািড় পার করােনা হে । থম আধঘ টা উপর থেক নেম 
আসা গািড় েলা ছাড়া হেব,  পরবতী আধঘ টা িনেচর গািড় েলা উপের 
যােব। সই জায়গাটা ভয়ানক। ফুটখােনক গভীর কাদা আর এিদেক 
পাহােড়র একটা পাথর রা ার ায় উপের এতটাই ঝুেল রেয়েছ য 
সখান িদেয় ছােটা াক যেত পারেলও বেড়াসেড়া পা াব লির যেত 

পারেব না। আবার এিদেক ায় চুেলর কাঁটাসম একিট বাকঁও আেছ। 
পুেরা জায়গাটা একবাের পেরােত হেব,  আটেক গেলই সবনাশ!   



তা,  ব াপার াপার দেখ আমরা সখােনই পুেরর খাবার খেয় নওয়া 
ি র করলাম। এখােন সই অ বতী গািড়রও দখা পাওয়া গেলা। ধীের 
ধীের সই জায়গা পেরােনাও গেলা িনরাপেদ। আমােদর আজেকর 
গ ব  লােচন। চুংথাং থেক রা াটা ইভাগ হয়,  একিদেক লােচন- চু 
নদীর সে  িগেয় পৗঁছেত হয় লােচন এবং সখান থেক আরও ওপের 

েদাংমার দ। আেরকিদেক লাচুং- চু নদী পােশ পােশ কলকল 
বকরেবাকর করেত করেত পৗঁেছ দয় লাচুং এবং সখান থেক 
ইয়মুথাং ভ ািল,  িজেরা পেয় ট ইত ািদ। 

তা,  আমরা তা লােচন- চুেয়র দখােনা রা া ধের চলেত  করলাম। 
এিদেক কাথাও কাথাও িকেশারী ঝণারা - উ- ই উঁচু থেক লািফেয় 
নেম িদিব  রা ার ওপর িদেয়ই খলবিলেয় বেয় িগেয় আবার খােদ 

ঝাঁপ িদে ,  আরও িনেচ হয়েতা কােনা রা ােক এমিন কেরই ভািসেয় 
ডুিবেয়  িদেয় ক জােন কাথায় বেয় চেল যাে । হয়েতা আরও িনেচ 
িগেয় অেনক লাকজন দেখ হয়েতা একটু ল া পেয় নদী হেয় বেয় 
যাে । সই রা া অথবা নই- রা া িদেয় চলেলা আমােদর গািড়। 
চুংথাং পৗছঁােত পৗঁছােত বশ অ কার হেয় গেলা। অতঃপর 
হডলাইেটর আেলা স ল কের বাঁইবাঁই কের বাকঁ ঘেুর ঘেুর আমরা 

লােচেনর িদেক উঠেত লাগলাম। িকছুদরূ ওঠার পর আেরক িবপি । 
সামেনর একিট গািড় খারাপ হেয় গেছ। িহমালেয়র একিট বিশ  
হেলা,  রা ায় কােনা গািড় খারাপ হেল,  পােশ যতই জায়গা থা ক 
অথবা রাি র হেয় যাক,  বািক গািড় েলা ক েনা ঐ গািড়েক একা 
রেখ সামেন এিগেয় যােব না। ফেল পরপর বােরা তেরাটা গািড় 

দািঁড়েয় গেছ;  সব াইভারই চ া করেছ খারাপ হেয় যাওয়া 
গািড়টােক সাহায  করেত। অবেশেষ রাত সােড় আটটা নাগাদ বােরা 
তেরাটা গািড়র এক ল া িমিছেলা িনেয় আমরা লােচেন পৗঁেছালাম। 

 



পেথ মােঝমেধ  ঘুমভাঙা চােখ লাকজন বারা ায় এেস আমােদর 
িমিছেলা ল  করিছেলা। পাহািড় জায়গায় লাক সেূযর সােথ জােগ 
আর সেূযর সােথই ঘুমায়। রাত সােড় আটটা সখােন ায় মাঝরাত। 

পেররিদন ভার ছটায় উেঠ রওনা িদলাম েদাংমার েদর িদেক। 
িহমালেয়র একটা িনয়ম হেলা আকােশ আেলা ফাটার সে  সে  যা া 
কের বলা বােরাটার মেধ  গ েব  পৗঁেছ যেত হয়,  কারণ 
অেনকসময়ই  বােরাটার পের আবহাওয়া খবু খামেখয়ািল হেয় যায়। 

েদাংমার েদর উ তা ১৭,০০০ ফুট। এর মেধ  শষ ই 
িকেলািমটাের ায় ই হাজার ফুট উঠেত হয়,  ফেল অত   
লােকরও ঠাৎ অ  হেয় পড়া  স াবনা থােক। শীেতর িদেন রা া 

স ণূ জেম গেল গািড়র চাকায় চইন বেঁধ টেন শষ ই 
িকেলািমটার তালা হয়। এই সব রা ায় যাওয়ার  উপায় হেলা 

ক কের যাওয়া,  তােত মানবেদহ পিরেবেশর সােথ ধীের ধীের সইেয় 
নয়। আমরা যেহতু একবাের ায় সাত আট  হাজার ফুট উেঠ 

যােবা,  তাই সে  পযা  চেকােলট,  পপকন ইত ািদ নওয়া হেয়েছ। 
িয মামা যখন আকােশর সবেচেয় কােছর পাহাড়চূড়ায় ড মিনং িকস 

িদে ন,  তত েণ আমরা হাজার েয়ক ফুট উেঠ গিছ। তারপর  
হেলা আমােদর সােথ বরফচূড়ােদর লুেকাচুির খলা। কখনও তারা 
বািঁদেকর পাহােড়র মাথা থেক টুিক কের- মনা উ ােস চঁিচেয় ওেঠ,  
কখনও বা সামেনর ডানিদক থেক বরফঢাকা নাকটা দিখেয়ই আমােক 
ক ােমরা তাক করেত দেখ লুিকেয় পেড়। আে   আে  তৃণেরখা শষ 
হেয় গেলা। কাথাও কাথাও তৃণেরখার সামা  ওপেরই বরফেরখা  
হেয় গেছ,  কাথাও বা আবার ঘাস শষ হওয়ার পর বশ খািনকটা 
উেদাম পাহাড়,  তারপর  হেয়েছ বরফ,  রা রু পেড় তা কখনও 
সানা,  কখনও বা েপার রঙ ধরেছ। আে  আে  বাতাস পাতলা হেত 

  করেলা,  রা ার পােশ একটু উপের বা িনেচ তাকােলই বরফ ধু 
বরফ। আর যখন ই িকেলািমটার বািক, তখনই   



মিূতমান রসভ কারী হেয় এক িমিলটািরম ােনর আিবভাব। ঋিতর বয়স 
পাঁচ পেরায়িন,  কােজই তােক েদাংমােরর িদেক নওয়া যােব না 
আর নওয়া িনরাপদও হেব না;  কারণ অ  হেলও ধােরকােছ উপযু  
িচিকৎসা পাওয়ার কােনা বে াব  নই। চার পাঁচ হাজার ফুট নেম 
গেল তেবই পাওয়া যােব িচিকৎসার ব ব া,  এখােন ধ ু াথিমক 

িচিকৎসার ব ব া আেছ। এসব শানার পর আর ক- ই বা সাহস কের 
বা া িনেয় যােব। তবু আিম আর অিরিজৎ িমেল চ া কেরিছলাম 
একটা বা েটা গািড়েত কের বা ােদর ও তােদর মােয়েদর িনেচ 
পািঠেয় আর একটা গািড় িনেয় েদর ধার অবিধ যেত। ঐ সােড় 
পেনেরা হাজার ফুট উ তায়ও আমােদর কােনাও অ িবেধ হি েলা না। 

 
িক  হায় অ  গািড় েলার লাকজন খুবই ভয় পেয়েছ,  কউ যেত 
রািজ নয়। িটিপক াল বাঙািল টু ির !  অগত া মন খারাপ কের ফরত 
এলাম। 

এখােন কেয়কটা িনয়ম উে খ কের রািখ।  

১)  ভারতীয় নাগিরক না হেল লক েদাংমাের যেত অ মিত দওয়া 
হয় না,  লােচন থেক ফরত আসেত হয়। 

২)  গাটা িসিকেম াি ক ব াগ ব বহার িনিষ । িসিকম টু িরজেমর 
প  থেক েদাংমােরর মেতা অিত উ  ও গম ােন াি ক ব াগ 
না বহন করেত অ েরাধ করা হয়।  

৩)  িসিকেম টখা বা তামাকেমশােনা পানমশলা িবি র উপর 
িনেষধা া আেছ এবং তা কেঠারভােব পালনও করা হয়। ফেল 
রা া ঘােট লােক থ ু থ ু করেছ,  এই দৃ  এেকবােরই দখা যায় না।  

ফরার সময় থা ু থেক চাপতা ভ ািল দেখ এলাম। লােচন- চু নদীর 
পােশ এক মাশল া ড। আর দখলাম গােছেদর রঙবদল,  যােক বলা 
যায় ইি ডয়ান ফল কালারস। েদাংমার তা যােবাই,  উ র িসিকেমই 
আবার যােবা। এ এমন জায়গা যা িতটা ঋতুেত অ রকম হয়। অজ  
ঝণা আর নদীর গজন গাটা িসিকম মণকােল িছেলা আমােদর স ী। 



হয় লােচন- চু নয় লাচুং- চু,  নয় রঙেপা,  নয় র ীত আর নয়ত িত া-  
কউ না কউ সবসময় আমােদর সাথী িছেলা,  আর িছেলা নাম জানা,  

না জানা ণারা,  গভীর সবজু গাছ গাছািল আর তী ের গজনকারী 
িঝঁিঝঁেপাকার দল। 

রেডােডন েনর বেনর মেধ  িদেয় লাচুং- চু নদীর কােল ইয়ুমথাং 
ভ ািল,  সই যখােন গাছ মািরর পর গাছবাবুরা িলেখ রেখ যায় 
রেডােডন ন গােছেদর সংখ া,  তােদর ছানােপানােদর খবর,  সই 
যখােন নদীর বুেক পাথেরর ওপের লাল টুকটুেক াওলা গজায় আর 

িরভারেবড লােল লাল হেয় থােক,  সসব গ  নাহয় আেরকিদন 
করেবা। 



কত কা  ক বাজাের!  

াহী 

মণ িবষয়টা বাঙািলর ধােত সয় না। েনিছ িবেয়র পর বাসর ঘেরর 
ফুল িকেয় যাবার আেগই নবদ িতেক মধুচি মা উদযাপেন বর হেত 
হয়। ঘর েনা বাঙািলও এ ব াপাের খুব একটা িপিছেয় নই। আিম 
বাঙািল িহসােব িনকৃ তম তাই িবেয়র ই মাস পার হেয় যাবার পরও  
“ঘর হেত ধ ু ই পা ফিলয়া একিট ধােনর শীেষর উপের একিট 
িশিশরিব ” দখবার কােনা সিদ া জােগিন মেন। 

অবেশেষ আড়াই মাস পর টনক নেড়। আটেপৗের মধচুি মা উদযাপেন 
বজায় আপি  আমার। বাঙািল দ িত হািনমেুন ক বাজার িগেয় 

‘সাগেরর হািনর ভতর মেুনর িতফলন’ দেখ হািনমনু পালন কের। 
পয়সা খরচ কের এ ধরেনর অথহীন কােজর কােনা মােন হয় না। 
তাই ক বাজার পিরক না থেক বাদ পেড়। আমরা িস া  নই-  
আমােদর মধুচি মা হেব বা রবােন। বােস কের থেম চ াম,  
সখান থেক বাস বদেল বা রবান। তারপর িকং- গ ব  বগা লক। 

বা রবােন ই- িতনিদন কািটেয় অতঃপর ক বাজার। 

আমার দৗড় বা রবােনর িচ কু অি । বগা লক কবল ছিবেতই 
দেখিছ। তাই িব িবদ ালেয়র এক পিরিচত জুিনয়রেক গােঁটর পয়সা 

খরচ কের সােথ নবার িস া  িনলাম ‘বগা লক এ পাট’ িহসােব। 
স এর আেগ বা রবান থেক িকং কের বগা লেক গেছ চার-

পাঁচবার। তাছাড়া বা রবােনর ানীয় ভাবশালী কেয়কজন ব ি র 
সােথ তার ভােলা জানােশানা আেছ। তাছাড়া স সােথ থাকেল 
িনরাপ ার িবষয়টাও বশ পা  হয়। এ পােটর পরামশ মাতােবক 
ঢাকা- চ াম ীণ লাইেনর িটেকট কেট ফললাম। চ াম থেক 

কীভােব বা রবান যােবা তা জানেত চাইেল এ পাট বলেলা,  ‘পািন 
িনেয় ভাবনা আর না,  আর না। পডেরােলা পা  আেছ আর নই 
ভাবনা।’ স বলেলা,  বা রবােন থাকার জায়গা,  িকংেয়র জ  

েয়াজনীয় িজিনসপ  ও সােথ যাবার জ  েয়কজন ানীয় লাক 
ইত ািদর জাগাড়য   করা ই আঙেুল তুিড় বাজােনার মেতা সহজ 
কাজ!   

িদনটা িছেলা ২০০৬ সােলর জুন মােসর ১৯ তািরখ। আমােদর বাস 
রাত ১০টায়। ছাড়েব পা পথ- াবাদ মাড় থেক। বাস ঢাকা ছেড় 
বিরেয় আসার পর  হেলা নরকয ণা। িটিভেত এেকর পর এক 

স া ভাঁড়ােমা ভরা নাটক চলেত  করেলা। িটিভ িজিনসটা আমার 
ভয়াবহ অপছে র। ধুমা  খলা আর িসেনমা দখা ছাড়া আমার 
জীবেন িটিভর কােনা ভাব নই। ঘেুম- নাটেক- জাগরেণ কেট গেলা 
য ণাকাতর আধা রাত। ভাররােতর িদেক িটিভ ব  করার পর 
ঠাসবেুনাট ঘুম লাগালাম সকাল অি । ঘুম ভাঙার পর দিখ বাস পৗঁেছ 
গেছ চ াম। তখন ভার ছয়টা। 

বাস থেক নেম িসএনিজওয়ালােদর কােছ খাঁজখবর িনেয় জানেত 
পারলাম বা রবােনর বাস ছাড়েব সকাল দশটার িদেক। বােসর জ  
চার ঘ টা অেপ া করার চাইেত হেঁট বা রবান চেল যাওয়া উ ম 
কাজ। তাই িস া  বদলােত সময় লাগেলা কেয়ক িমিনট। িকছু ণ পর 
দখা গেলা আমরা সারািদেনর চুি েত একটা িসএনিজ ভাড়া কের 
ফেলিছ। চুি  মাতােবক িসএনিজ আমােদর চ াম থেক রাঙামািট 

িনেয় যােব। সখােন চাকমা রাজার বািড়,  বৗ িবহার,  কা াই লক,  



ভলং ঝণা,  পদা িটং িটং ইত ািদ ঘিুরেয় পুনরায় চ ােম িফিরেয় 
এেন বা রবােনর বােস তুেল দেব। 

ব াপক উৎসাহ উ ীপনার ভতর িদেয় যা া  হেলা। সােথ থাকা 
টেকেসর জায়গা হেলা িসেটর পছেনর বাড়িত অংশটু েত। আিম ও 

গাইড জেন েটা প ায় ব াকপ াক কােল চিড়েয় বসলাম। িসএনিজ 
চ ােমর পথ ছািড়েয় রাঙামািটর পেথ পড়া মা   হেলা নতুন 
য ণা। পাহািড় ঢাল বেয় িসএনিজ উপের উঠেত পাের না। ঢােলর 
মেুখামুিখ এেস আমরা খািল িসএনিজ ঠেল ঠেল উপের উঠাই। 
তারপর িসএনিজেত চেড় বিস। ঢাল গিড়েয় যা ীেবাঝাই িসএনিজ 
তীরেবেগ িনেচ নামেত থাকেত রালার কা ার রাইেডর মেতা। 
এভােবই চড়াই- উতরাই িডিঙেয় চলেত লাগলাম সারাটা পথ। 

রাঙামািট পৗঁেছ থম গলাম শহেরর রাজ ীপ এলাকায় অবি ত 
ঐিত বাহী চাকমা রাজার বািড় দখেত। বািড়িটর মািলক রাঙামািটর 
চাকমা সােকল িচফ রাজা ব াির ার দবাশীষ রায়। ষােটর দশেক 
জলিব ৎ কে র কােজ কা াই বাঁধ তির হেল রাঙামািট শহর ডুেব 
গেল নতুন কের এই ছা  ীপিটেত বািড়িট তির করা হয়। তখন 
থেকই ীপিটর নাম হয় রাজ ীপ। খয়া পার হেয় রাজ ীেপ নেম 

বাশঁবাগােনর ভতর িদেয় খািনকটা হাঁটেল চাকমা রাজার বািড়। 
রাজবািড়র সামেন িগেয় দিখ  কাঠ ও িটন িদেয় তির খুব সাধারণ 
একটা বািড়!  বাংলােদেশর িতিট ােমর অব াপ  পিরবার েলার বািড় 
দখেত ায় একই ধরেনর হেয় থােক। বািড়র সামেন সাইনেবাড 

লাগােনা না থাকেল বািড়িট য রাজবািড় তা বাঝার কােনা উপায় 
নই। পরবতীেত খবেরর কাগজ পেড় জেনিছলাম বািড়িট গত ১০ 

নেভ র ২০১০ স ায় পুেড় ছাই হেয় গেছ। 

চাকমা রাজার বািড় দখা শষ কের পুনরায় খয়া পািড় িদেয় অ  
পােড় িগেয় উঠলাম। এবার গ ব  রাজবন বৗ িবহার। বৗ িবহারেক 
ানীয়রা বেল িকয়াং। বৗ িবহারিট রাজবািড় থেক বশ কােছই।  

রাজবন িবহার িতি ত হেয়িছেলা ১৯৭৬ সােল। তি শ একর জায়গা 
জুেড় াথনালয়,  প ােগাডা,  িভ েুদর আবাস ল,  ভাজনালয় ইত ািদ 
তির করা হেয়েছ। 

 
বৗ িবহার ঘেুর দখার পর আমরা রওয়ানা িদলাম পযটন কমে ে র 

উে ে । সখােন পৗঁেছ িসএনিজওয়ালা তার িসএনিজটােক একটা 
গােছর  সােথ িশকল িদেয় আে পেৃ  বঁেধ তালা মের িদেলা!  ঝুল  
সতু পিরেয় অ  পােড় িগেয় দিখ কেয়কিট ইি ন নৗকা ঘােট 

বাঁধা। খুঁেজেপেত একিট নৗকা পছ  কের ভাড়া করেত গলাম। মািঝ 
জানােলা স যেত পারেব না। িসিরয়াল ধের নৗকা ভাড়া করেত হেব,  



তার িসিরয়াল পছেন। এিদেক য নৗকািট ভােগ পেড় সিটেত উঠেত 
আমরা রািজ নই। নৗকায় িসট দেূর থাক,  টায়ােরর উপর কাঠ 
পাতবার গরজটু ও দখায়িন মািঝ ব াটা। অবেশেষ ভাড়া দবার 
দািয়ে  িনেয়ািজত ব ি িটর সােথ মৃ  বচসার পর িসিরয়ােল থাকা 
ি তীয় নৗকািট ভাড়া করলাম। 

যা া হেলা । কা াই লেকর বুক িচের নৗকা এিগেয় যাে । মািঝ 
নৗকার হাল ধের বেস আেছ,  পােশ বসা িসএনিজচালক। আমরা 

িতনজন ছইেয়র ছায়ায়। কা াই লেকর িবশালে র ভতর কী যন 
আেছ!  কােনা কারণ ছাড়াই মন ভােলা হেয় যায়।  

নৗকা থেম যােব ভলং ঝণায়। সখােন িকছু ণ থেক পদা িটং 
িটং। ইি েনর ভটভট শ  মাথায় এমন চাপ সিৃ  কের য িকছু ণ পর 
ই া হেলা একটা চলা কাঠ িনেয় মািঝেক িগেয় - চার ঘা লাগাই 
অথবা িনেজ কা াই লেকর পািনেত ঝাঁিপেয় পেড় াণ িবসজন দই।  

চাকমা শ  পদা িটং িটং এর অথ দাঁড়ায় পট টান টান। 
উদাহরণ প বলা যায় একটা না স স ছা  আ  খেত পারেল পট 
টান টান হেয় পদা িটং িটং আকার ধারণ কের। ভলং ঝণা ঘেুর 
পদা িটং িটং পৗছঁােত বলা গিড়েয় িবকাল,  তাই আমােদর পটও 
ধুায় পদা িটং িটং হেয় আেছ। অনিতিবলে  খেত বসলাম। ছা  

িছেলা না তাই অডার িদলাম বাঁেশর ভতর চাকমা কায়দায় রা া করা 
ভাত,  মরুিগ ও আেরকটা নাম না জানা তরকাির। খাবার আসার পর 
খেত িগেয় দখলাম ভােতর সােথ সমপিরমাণ ভজা চাল িমিশেয় 

পিরেবশন করা হেয়েছ,  মরুিগর াদ এমনই য ি তীয়বার কউ খেত 

বলেল িনঘাত মার খােব। তরকািরর চহারা দেখ ছুঁেয়ও দখার সাহস 



হয়িন। খাবার মাঝামািঝ সমেয় হঠাৎ ছাদ থেক একটা িপঁপড়ার বাসা 
খেস পড়েলা িগি র মাথা- ঘাড় ছঁুেয় খাবােরর উপর। বয়ারােক ডেক 
অিভেযাগ করলাম। স বলেলা,  ‘িপপঁড়ার জ  আলাদা দাম িদেত হেব 
না। ওটা কমি েম টাির সািভস! ’ পদা িটং িটং থেক িফরলাম ধুায় 
কাতর পদা িটং িটং পট িনেয়। িত া করলাম জীবেন ি তীয়বার 
ওমেুখা হব না আর!  

আমরা িফের আসিছ চ ােম। সূয ধীর লেয় হেল পড়েছ পি েম। 
রাঙামািট শহর ছাড়ার খািনক বােদ  হেলা িটপ িটপ বৃি । 
িসএনিজর পছেনর িসেটর একপােশ িগি ,  মােঝ আিম,  অ পােশ 
আমােদর গাইড। িসএনিজর দরজার পদা ছড়ঁা। দখেত দখেত বৃি র 
ধার বেড় গেলা। িগি  িভেজ একাকার। আিম অধেভজা। দখেত 
দখেত িগি র র উেঠ গেলা। িচি ত হেয়  গাইডেক িজ াসা 

করলাম,  বা রবান িগেয় কাথায় উঠব? উ ের স বলেলা,  “আিম 
আিছ না? ওখােন যাবার পর একটা জায়গা িঠকই খঁুেজ বর কের 
ফলেবা।” হতবাক হেয় তােক বললাম,  ‘তুই না বেলিছিল সবিকছরু 

বে াব  করা হেয় গেছ?’ সবিকছরু বে াব  করার কথা য 
আিদবাসী ছেলিটর স িনেজই ঢাকায় িগেয় বেস আেছ,  অেধাবদেন 
জানােলা গাইড। েন ই া হেলা ডাক ছেড় কঁেদ উিঠ।  

িসএনিজর ভতর থমথেম আবহাওয়া। বউ বলেলা,  এই অব ায় র 
িনেয় মের গেলও স বা রবােন যােব না। বউেয়র াণ র ােথ 

িকংেয়র িস া  বািতল কের নতুন িস া  গৃহীত হেলা-  আমরা মের 
গেলও বা রবান যােবা না। তেব ক বাজাের িগেয় মরেলও িত 

নাই,  অ ত থাকার জায়গা তা িমলেব!  গাইেডর কপাল পুড়েলা। 
ক বাজাের গেল যেহতু আমােদর আর গাইেডর েয়াজন নই। তাই 
স পরিদন ঢাকায় িফের আসেব। 

ভয়াবহ ঝড়বৃি েত কাকেভজা হেয় চ ােম পৗঁছলাম রাত সােড় 
আটটার িদেক। িসএনিজ চালক পরামশ িদেলা এই ঝেড়র ভতর 

ক বাজার না িগেয় রাতটা চ ােম কাটােত,  িক  ক শােন কার 
কথা? িসএনিজ থািমেয় বােসর িটেকট খুঁজেত লাগলাম। ীণ লাইেনর 
বাস ছেড় গেছ,  সাহােগর িটেকট পাওয়া গেলা না। আমােদর তখন 
জদ চেপ গেছ। িস া  িনলাম লাকাল বােস যাবার। িসএনিজচালক 

পিথমেধ  ক বাজারগামী এক লাকাল বাস থািমেয় আমােদর উিঠেয় 
িদেলা। বিৃ র বল তােড় তােক ভােলাভােব িবদায় জানােনার 

েযাগটু ও জুটেলা না। 

বােসর ভতর ‘নীল নবঘেন আষাঢ় গগেন িতল ঠাঁই আর নািহের’ 
অব া!  একজন অিতির  লাক ধারণ করবার জায়গাটু ও যন নই!  
আমরা ওঠামা  াইভার ও হলপার যৗথ উেদ ােগ কােক যন 
মিকধমিক িদেত  করেলা। হতচিকত হেয় খয়াল করলাম আমােদর 

জ  াইভােরর িঠক পছেন থম সািরর িসট েটা খািল করা 
হেয়েছ। আমােদর গাইড িগেয় বসেলা াইভােরর পােশ ইি েনর উপর। 
বােসর যা ী জনাচি েশক মা ষ,  শিতেনক  মরুিগ,  গাটা দেশক 
ছা ,  ও ৪/ ৫ব া টিক!  আমার ী হঠাৎ আিব ার করেলা তার 
পােয়র িনেচ এক ব া টিক। টিকর কথা াইভারেক বলেতই িতিন 
গাটাকেয়ক প ায় হাঁক িদেলন। তাঁর হাঁকডােক পছন থেক একজন 

এিগেয় এেস ব া টেন িনেয় গেলা। 

বাস কণফুিল কােঠর সতুর মাঝামািঝ এেস থেম গেলা!  সামেন 
পছেন যতদরূ চাখ যায় গািড় আর গািড়!  খাঁজখবের জানা গেলা 

আমােদর সামেনর একিট বােসর টায়ার ফেট চাকা সতুর কােঠর 
ফাঁেক আটেক গেছ। ভয়াবহ ঝেড়র কারেণ চাকা বদলােত সময় 
লাগেব। একসময় বাতােসর বগ কেম এেলা িক  বৃি  কমার কােনা 
ল ণ দখা গেলা না। ায় ঘ টা েয়ক আটেক থাকার পর বি দশা 
থেক মুি  পলাম। মিু র আনে  বাস চ  গিতেত চলেত  

করেলা ক বাজােরর উে ে । বািক পথটা িনিবে ই কেট গেলা। 



রাত একটার িদেক আমরা ক বাজার বাস াে ড িগেয় পৗছঁলাম। 
আমরা উঠেবা হােটল সী- াউেন। সী- াউন হােটলটা কলাতলী 
াক াে ডর কােছ। ঝড়- বাদেলর রােত এতদরূ কীভােব যােবা 

ভাবিছলাম এমন সময় বােসর াইভার জানেত চাইেলন আমরা কােনা 
হােটেল উঠেবা। সী- াউেনর কথা েন িতিন বলেলন গাঁট হেয় 

বসেত। তারপর খািল বাস ঝেড়র বেগ চািলেয় কলাতলী াক াে ড 
নািমেয় িদেয় গেলন আমােদর। বাস থেক নেম দিখ সামেন উ াল 
বে াপসাগর!  ফিনল জলরািশ এেস সগজেন আছেড় পড়েছ ি শ ফুট 
সামেন!  আেধা অ কাের বে াপসাগরেক মেন হে  যন সাদা শািড় 
পরা িহি  িসেনমার রী িবধবা নািয়কা!  আেশপােশ তািকেয় কাথাও 
কােনা িবি ংেয়র িচ  দখা যায় না। গাইেডর দখােদিখ বাম িদেক 
দৗড় িদেয় িকছুদরূ িগেয় দিখ একটা িবি ংেয়র কাঠােমা আবছা দখা 

যাে । িবশাল লাহার গেটর গােয় একটা কম পাওয়ােরর লাইট বা  
িবষ ন মুখ কের ঝুলেছ। গট ঠেল ভতের ঢুকলাম ি মিূত। তিড়ঘিড় 
কের েটা ম ভাড়া িনেয় উেঠ গলাম িতনতলায়। তারপর কাপড় 
বদেল িনেচ নেম এেস রােতর খাবােরর খাঁজ লাগালাম। হােটেলর 
িকেচন ব  হেয়েছ ব  আেগই। কাউ টাের বেস থাকা িব িজৎ’দা 
বলেলন,  রা া পার হেয় অ াে ল েপ হানা িদেত। অ াে ল েপ 
িগেয় দখলাম ওরা পাততািড় গাটাে । থেম খাবার িদেত পারেব না 
জানােলও আমােদর কাতর অ েরাধ েন িকছু ণ অেপ া করেত বেল 
িনেচ চেল গেলা কােনা ব ব া করা যায় িক না তা দখার জ । 
খািনক বােদ িফের এেস জানােলা খািনকটা াইড রাইস ও িচেকন 
িদেত পারেব। তার কথা েন খুিশেত মেন মেন েটা িডগবািজ খেয় 
িনলাম। 

আমরা খাবােরর জ  অেপ া করেত লাগলাম। অ াে ল েপর 
সাজস া বশ শি ক। দাতলার ছাউিন ঘেঁষ কােঠর কাঠােমার গােয় 
তাের প াঁচােনা হলেদেট এলইিড লেছ। েত ক টিবেল কােচর 

ােসর ভতর রিঙন মাম লেছ। সবিমিলেয় আেধা- অ কার চমৎকার 
এক পিরেবশ!  পরবতীেত ২০১০ সােল আবার িগেয় দিখ ২০০৬ 
সােল দখা সৗ েযর কণামা ও অবিশ  নই।

 
সিদন ভাররােত একিদেনর জ  আমােদর সােথ এেস যাগ িদেলা 

আমার এক সহপাঠী। সকাল বলায় ঘুম থেক উেঠই স হইচই 
বািধেয় িদেলা। তার ব ব  হে  সী- াউেনর মেতা পচা হােটেল স 
থাকেব না। হােটল িমিডয়া ই টার াশনােল সকােলর নাশতায় এক াস 
জু স ি  দয় এবং ঘের পরার জ  একেজাড়া ে র াে ডল দয় 
তাই স িমিডয়া ই টার াশনােল িগেয় উঠেব। তার হইচই েন 
ম ােনজার বিরেয় আসেলন। তখন দখা গেলা ম ােনজার জামান 
সােহব আমার ব িুটর পূবপিরিচত। িতিন সব কথা নেলন তারপর 
আমােদর সকােলর নাশতার সােথ এক াস কের জু স িদেত িনেদশ 
িদেলন আর তৎ ণাৎ লাক পািঠেয় গালািপ রেঙর একেজাড়া ে র 



াে ডল িকেন এেন িদেলন আমার ব িুটেক। অফিসজেন এমিনেতই 
হােটল ভাড়ায় ি শ- চি শ ভাগ ছাড় দয়,  তারপরও আমরা নবদ িত 
েন আমােদর জ  আঠােরােশা টাকার ম াট রট পাচঁেশা টাকা 

কের িদেলন। আমার ব িুট পিরেশাধ করেলা নয়েশা টাকা কের। 

আমরা চারজেন িমেল সিদন িহমছিড়র পাহাড়,  িহ র ধারার মেতা 
বেয় যাওয়া িহমছিড় ঝণা,  ইনািন বীচ ইত ািদ ঘেুর বড়ালাম। রােত 
হােটেলর িকেচন থেক এক লাক এেস িবশাল এক কক িদেয় 
গেলা। ম না ার ভুল হেয়েছ মেন কের ককটা ফরত পাঠালাম। 

িকছু ণ পর কাউ টার থেক ফান এেলা-  ম না ার ভুল হয়িন। 

ককটা ম ােনজার সােহব পািঠেয়েছন নবদ িতেক েভ া জািনেয়। 
খুিশ হেয় প ােকট খুেল দিখ কেকর গােয় লখা “ ািপ ম ােরজ 
ড”!  সিদন রােত সহপাঠী ও গাইডেক বােস তুেল িদেয় আমরা 
হােটেল িফের এলাম। 

 



পরবতী চারিদন আমরা জেন এেক এেক ঘেুর দখলাম ডুলাহাজারা 
সাফাির পাক,  অ  মধা বৗ  ক াং,  রাম কাট বৗ িবহার,  বািমজ 
মােকট,  িঝ ক মােকট,  িহলটপ সািকট হাউজ ইত ািদ দশনীয় ান। 

ষ  িদেন এেস আিব ার করলাম হােটল ভাড়া পিরেশাধ করার মেতা 
যেথ  পিরমাণ টাকাপয়সা আমােদর সােথ নই। টাকাপয়সা যা সােথ 
কের িনেয় িগেয়িছলাম তার ায় পুেরাটাই ইিতমেধ  শষ!  তারপর 
কীভােব সব দনাপাওনা চুিকেয় ঢাকায় িফের এলাম স আেরক িবশাল 
গ !  

 



নববেষ বািলেনর পা ার- বািলকা 

হািসব মাহমুদ 

১.  

বািলন শােয়েনবাগ জায়গা শহেরর বাইেরর িদেক। হাউপটবানহফ থেক 
৫িকেলািমটাের মেতা রা া। উ- বান,  এস- বান হেয় গেল একটু সময় 
লােগ। িদনটা আবার বাংলা পেহলা বশাখ। সকােল ব েনার সময় 
ফতুয়া পের বাধ  হেয় উপের জ ােকট সােয়টার চাপােত হেলা কনকেন 
ঠা ার জ । আয়নার সামেন দািঁড়েয় হতাশ হেয় দখলাম বশােখর 
সাজ বাইের থেক দেখ বাঝার কােনা উপায় নই। চটজলিদ মেুখ 
িকছু িদেয় ব াগ িছেয় বিরেয় পড়লাম। আজেক গ ব  িলয়ােনর 
বাসা।  

বািলন শহরটা জামািনর অ  শহর েলা থেক একটু আলাদা। অ  
জামান শহেরর মেতাই এই শহের যাতায়াতব ব া তাক লাগােনার 
মেতা। এর ওপর ইউেরােপর অ  বেড়া শহর থেক স া,  িক  
আধিুনক। জামািনর সম  বিশ  ধারণ কেরও এই শহরটা অেনক 
আ জািতক। এই শহের জামািনর সবেচেয় ঝাঁ চকচেক রা া মেল। 
সই সােথ জামািনেত আমার দখা সবেচেয় নাংরা রা াটাও এই 

বািলেন। এই শহরটা এখনও খি ত বািলেনর িৃত বেয় বড়ায়। বািড় 
ঘর াপনা ইত ািদ দেখ বেল দওয়া যায় এই জায়গাটা পূব নািক 
পি ম জামািনর ভতের িছেলা। শােয়েনবাগ জায়গাটা য পূেব পেড়েছ 
সটা সখানকার াঁতেসঁেত অ কার শেন নেমই বুঝলাম। উবান 
থেক নেমই চােখ পেড় উলেটা িদেকর দওয়ােল পুেরােনা 

আিদ কােলর ফে ট লখা িভে ািরয়া লইুেয াৎস।  

 

িভে ািরয়া লুইেয উ- বান শন 
সকােল কিফ খেয় বর হওয়া হয়িন বেল উবান শন থেক উপের 
উেঠই রা ার পােশর ক ােফেত ঢুেক পড়লাম। এই সময়টােত সাধারণত 
জামানরা বাইের পাতা চয়াের বেস কিফ িবয়ার খায়। আিম কিফ 
মিশন থেক বর হওয়া গ টাও কিফ িরচুয়ােলর অংশ মেন কির বেল 
ভতেরই উঁচু টুল েলার কােনা একটােত বিস। ওরকম একটা টুেল 

বেসই কিফর জ  বললাম। কাউ টাের কাজ করা বৃ া মিহলার গােয় 
নমে ট দিখ লখা াউ মু লার নাম লখা। আমােক ওিদক তাকােত 
দেখই নীরবতা ভােঙন।  



-  মু লার আমার ামীর নাম। তুিম টু ির  জামািনেত?  

-  না। আিম দি েণ থািক। 

-  বািলন পছ  হেয়েছ? এখােন কার কােছ? 

বুঝলাম এই বৃ া কথা বলার তমন একটা লাক খঁুেজ পান না 
সারািদন। জামািনেত বৃ েদর চুর নাম। বদেমজাজ,  িশ েদর 
অপছ  করা ইত ািদ ম ালা কারণ এর পছেন আেছ। এজ  আিমও 
শটকােট অ  কথায় িন ার খঁুিজ।  

-  বািলন খুব ভােলা লাগেছ। এখােন িলয়ােন নােম একজেনর বাসা 
খঁুজিছ। 

-  িঠকানা আেছ? 

-  মম,  িভে ািরয়া লুইেয াৎস। 

কিফর কাপটা সামেন িদেয় বলেলন এখােন থেক বিরেয় হােতর বাঁ 
িদেক িভে ািরয়া লুইেয াৎস। খুব বেড়া না জায়গা না,  অতএব খুঁেজ 
পেত সম া হেব না। জবাব ভাবিস  মম ডাে  বেলই কিফেত 

মন িদলাম। আমার অনা হী মৃ  র দেখই হয়েতা াউ মু লার একটু 
দেূর সের দাঁড়ােলন।  

কিফ খেয় িবল িদেয় বিরেয়ই বাঁ িদেক একটু দেূরই দিখ াউ 
মু লােরর কথামেতা িভে ািরয়া লুইেয াৎস সাইনেবাড। এবং িলয়ােনর 
বাসাটা সই সাইনেবােড পছেনই। িঠক যমনিট েনিছলাম। লাল ইট,  
ধূসর পেল ারার বাসা। 

  

লুইেয িভে ািরয়া াৎেস িলয়ােনর বাসা 

বািড়র দরজার সামেন িলয়ােনর ফ ািমিল নইম লখা কােনা পা ব  
দখলাম না। িনচতলায় িক ডারগােটন,  উপরতলা েলােত াটবািড়। 

ওেদর কউ িক এখন এখােন থােক না? নািক আিম িঠকানাটা ভুল 
রণ করিছ? একটু হতাশ হেয় কেয়কটা ছিব তুেল পছন িফের 

ভাবেত থািক এরপর কাথায় খঁুজেবা।  

হঠাৎ দিখ পােশর কিফশপ থেক াউ মু লার বর হেয় আসেছন। 
বলেলন,  

-  তুিম িক িলয়ােন বােকাইৎেসর বাসা খঁুজিছেল? রােট কােপেলর 
িলয়ােন বােকাইৎস? 

-  াঁ। 



-  ওেদর কউ এখােন এখন থােক না। িলয়ােনেক ওরা টেযনেযেত 
িনেয় িগেয়িছেলা। 

-  টেযনেয? 

াউ মু লার হােতর ইশারায় তােক অ সরণ করেত বলেলন। দাকােন 
ঢুেক একটা কাগেজ একটা িঠকানা িলেখ বলেলন শােয়েনেফ  
এয়ারেপােট যাবার িদেকই ওটা পেড়। শহের িগেয় এয়ারেপােটর িদেক 
যাওয়া বাস ধরেত বলেলন। অ  কথায় ধ বাদ জািনেয় িবদায় িনলাম 

াউ মু লােরর কাছ থেক। 

২.  

বািলন শহরটা িবশাল আকােরর এক শহর। আমার মেতা যারা ছােটা 
শহের থােক তারা ওখােন িগেয় থতমত অব ার মেধ  িগেয় পেড়। রা া 
হারােনার িবপদ এড়ােত উলেটা িদেকর উবান ধের শহেরর মাঝখােন 
িগেয় এয়ারেপােটর বাস ধরলাম। টেযনেয যেহতু এয়ারেপােটর কােছ 
সেহতু একটু সময় লােগ সখােন যেত। এয়ারেপােট কােছ যেতই 
াইভারেক বললাম কাথায় নামেত চাই। াইভার সােহব ঘাড় ঘিুরেয় 

আমার চহারাটা একটু দেখ গাঁকগাঁক কের জবাব িদেলা আমােক 
বলেব স কখন বাস থেক নামেত হেব। 

বাস থেক নেমই ছা  সাইনেবাড দেখ দেখ গিলঘপুিচেত 
কেয়কপাক ঘেুর িঠক িঠকানায় পৗছঁলাম। বশ বেড়া গেট 
গেড ােয়েট টেযনিয লখা। গটটা ানীয় জলখানার দওয়াল 
ঘঁেষ। ওটা দেখ বাস াইভােরর চাহিনর মােন বুঝলাম। গট িদেয় 

ঢুেকই একটা চ র। একা এক পুিলশ অিফসার এিদক ওিদেকর ছিব 
তুলেছ। ছিব তালার ধীরি র আেয়িশ ভি  দেখ বঝুলাম স 
অফিডউিটেত। িডউিট শেষ হয়েতা ঢঁু মারেত এেসেছ। সও িক 
মলািনর কােছ এেসেছ নািক? দেশ পুিলশ সং া  অিভ তা থেক 

ওেদর কাছ থেক দেূর থাকার ানটা অবেচতন মেন ঢুেক গেছ। এই 
জ ই হয়েতা একটু দরূ িদেয় হেঁট জায়গাটা পার হলাম। 

  

টেযনেয েবশ ার 

চ েরর শষ মাথায় একটা বেড়া রণম । ওটা পার হেল একটা 
ছােটা ঘরমতন। ঘরটা ফাঁকা। চারপােশর দওয়ােল িবিভ  িবখ াত 

অিবখ াত লােকেদর নামধাম তািরেখর িল । তুিক নাট কার,  রাশান 
কিব থেক  কের েুল পড়া িকেশার- িকেশারীও তািলকায় আেছ। 
আ া,  িলয়ােন িক লুটা শষ করেত পেরিছেলা? নািক এর আেগই 
তােক ধরা পড়েত হয়? মলািনর এক ছেলব ওু িছেলা জানতাম। 
িলয়ােনর গেভ তার এক স ান িছেলা। ওেদর কােনা খবর আেছ? 

েমর  থেক টাঙােনা তািলকা েলা পড়েত পড়েত আগাি লাম। 
ওখােনই দখলাম একটা তািলকায় শেষর নামটা িলয়ােন বােকাইৎস। 
পেড় দখলাম দশে ািহতা এবং শ েক সহায়তার অপরােধ িলয়ােনেক 



মতুৃ দ  দওয়া হেয়েছ। একটু পেরই ৭০ বছর আেগ মটার িকছু 
ছিব। দখলাম ফাঁকা ঐ মটা জ াদখানা িছেলা ি তীয় িব যেু র 
সময়।  

বা েব মলািনর অপরাধ খুব বেড়া িকছু িছেলা না। নাৎিস িতেরাধ 
প রােট কােপেলর( ইংেরিজেত রড অেক া)  হেয় িকছু পা ার 

লাগােনার দািয়  িনেয়িছেলা স। এই অপরােধই মৃতু েক বরণ করেত 
হেয়েছ তােক। ফাঁিস থেক অব াহিতর পািরশ থাকেলও িহটলার িনেজ 
সই পািরশ রদ কের ফাঁিস বহাল রাখেত আেদশ িদেয়িছেলন।  

 

টেযনেয জ াদখানা 

শষ মাথায় িসিলেঙ ফাঁিসর দিড় েলা ঝালােনা। ডানিদেক কােলা 
দরজা ও দিড়র মাঝখানটােত িগেলািটনিট িছেলা।  

জ াদখানার শষ মাথায় ফািঁসর দিড় েলা সই আেগর মেতাই 
ঝালােনা আেছ। দরজার পােশ িগেলািটনটা ধ ু নই। মলািনেক 

কীভােব খুন করা হেয়িছেলা? িগেলািটেন নািক ফাঁিসর দিড়েত? 
ভাবনাটােক আগােত না িদেয় জ াদখানা থেক বিরেয় আসলাম। 

জ াদখানা থেক বিরেয়ই সই পিুলশ অিফসােরর মেুখামিুখ। 

-  কােনা সাহায  করেত পাির তামােক? 

-  না,  ধ বাদ। 

-  এখােন খবু বিশ টু ির  আেস না মেন হয়। তুিম কান দশ 
থেক এেসেছা? 

-  বাংলােদশ। 

-  বাংলােদশ? 

-  দশটা ইি ডয়ার পােশ … 

-  ওহ! কমন দখেল িভতের? 

-  দখলাম পা ার লাগােনার অপরােধ,  কিবতা,  নাটক লখার 
অপরােধ নাৎিসরা কীভােব মা ষ মেরেছ। 

জেনই চুপ কের যাই এরপর। িকছু ণ এভােব যাওয়ার পর পুিলশ 
অিফসার বলেলন তােক অ সরণ করেত। একটা িজিনস নািক 
দখােবন। অিফসার রণমে র পােশ এক কানায় একটা পাথের 

বানােনা পানপাে র মেতা দখেত িজিনস দখােলন। বলেলন ওটা নািক 
উন। উন হেলা মতৃেদহ পাড়ােনার পর সটা থেক পাওয়া ছাই 
সংর েণর পা । টেযনেযেত মতুৃ দ  পাওয়া ‘অপরাধী’ দর য চুি েত 
পুিড়েয় ছাই বানােনা হেতা সই চুি  থেক ছাই েলা সং হ কের সটা 
ঐ পাথেরও উেন সংর ণ করা হেয়েছ। এক অেথ িলয়ােনর 
দহাবেশষও ঐ উেনর মেধ  আেছ। 



 

তা এভােব নববেষর সকােল দরূ দেশর এক পা ার বালেকর সােথ 
আেরক দেশর পা ার- বািলকার দখা হেলা। উেনর সামেন িকছু ণ 
দাঁিড়েয় “ ভ নববষ পা ার- বািলকা"  বেল ফরার রা া ধরলাম।  

[ ১]  এসবান (S-bahn) হেলা বািলেনর মে ােরইল য েলা 
আ ডার াউ ড ও াউ ড ই লেভেলই চেল। উবান (U-bahn) 
সাধারণত মািটর িনচ িদেয় চেল। উপের ওেঠ না।  

[ ২]  িড রােট কােপেল -  দ  রড অেক া। ি তীয় িব যুে র সমেয় 
জামািনেত নাৎিস রিজ া  প। 

http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Orchestra_%28espionage%2
9 

[ ৩]  টেযনেয ি জন 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%B6tzensee_Prison 

[ ৪]  রােয়র পাতাটা এখােন দখা যােব। 

http://www.gedenkstaette-ploetzensee.de/zoom/09_6_e1.htm 

[ ৫]  িলয়ােন বারেকাইৎেসর উইিকপাতা 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liane_Berkowitz 
 

টেযনেযেত সংরি ত উন  



িব আর িহলস,  দ  িবরা ন ও বাঘ মামা 

শখ জিলল 

যা া হেলা  

অবেশেষ িটম িলডােরর অ া  চ ায় সই কাি ত িদনিট আমােদর 
হােতর মেুঠায় আেস। িশকা া  কমসচূীর চার জন ডা ারেক 
ভারেতর িবিভ  সং ার হারবাল মিডিসন ক  দখার ছাড়প  দয়। 
যথাসমেয় পাসেপাট,  িভসা সং হ কের ১০. ০৯. ৯৯ তািরখ সকাল 
৯টায় িবমান ব েরর উে ে  িনজ িনজ বাসা থেক রওনা হই। 
চারজেনর দেল আমরা িছলাম ডা.  শখ মা.  মিতউর রহমান ( িটম 
িলডার) ,  ডা.  জাহানারা খানম,  ডা.  তাহিমনা আহেমদ এবং আিম। 

এয়ারেপােট িগেয় যা ার ারে ই বাংলােদশ িবমােনর িচরাচিরত 
িবড় নার িশকার হই আমরা। আমােদর জানােনা হয় ১১: ৩০ টার 
িবমােন কালকাতায় যাওয়া স ব হেব না। রােগ ডা.  মিত ভাই িডউিট 
অিফসারেদর রীিতমেতা মিকর মেুখ ফেল দন। বেলন-  যিদ আজ 
কালকাতা না পৗঁছেত পাির,  তেব আমরা চার ডা ার িশকার প  
থেক বাংলােদশ িবমােনর িব ে  কস কের দেবা। সই সােথ ভারেত 

আমােদর িশিডউলকৃত িবিভ  া াম িমস করার জ  িতপূরণও 
চাইেবা। অেনক বচসার পর িডউিট অিফসাররা আমােদর স া ০৬: ৩০ 
টার িবমােন কালকাতায় যাবার িন য়তা দয়। ধ ু তাই নয় িভতের 
না ঢাকার কারেণ আমরা য খাবার িমস কেরিছলাম সই পুেরর 
খাবারও তারা আমােদর খাইেয় দয়। 

ায় স া ৭টায় কালকাতার নতাজী ভাষ চ  বাস আ জািতক 
িবমান ব ের পৗঁছাই। িবমান থেক নেমই আবার িবড় না হেলা। 
চিকং- এ ডা.  মিত ভাই ও ডা.  তাহিমনা পার হেয় যায়। আটকােনা 

হয় আমােক এবং ডা.  জাহানারােক। কান সং ায় যাে ন,  তােদর 
সােথ কীেসর িমিটং এসব নানা ে র উ র পেয়ও যখন কা মস 
অিফসার স  নন,  তখন বাধ  হেয়ই আিম আমােদর িটম িলডার ডা.  
মিত ভাইেক ডাকেত বিল। িতিন আমােদর মেণর সম  কাগজপ  
দখােনার পর আমরা ছাড়া পাই। এরপর িবমান ব ের আমরা সবাই 
থম িকছু ডলার ভাঙাই এবং পরিদন আমােদর ব া ােলার যাবার 

িটেকট কনফাম কির। সিদন রােত আমরা চারজন এয়ারেপােটর 
কাছাকািছ িটপু লতান হােটেল রাত কাটাই। 

ব া ােলােরর পেথ 

১১. ০৯. ৯৯ তািরখ সকাল ১১টায় আমরা ব া ােলাের যাওয়ার জ  
কালকাতা িবমান ব েরর উে ে  রওনা হই এবং ১২: ৩০ টায় জট 

এয়ারওেয়েজ ব া ােলােরর উে ে  যা া  কির। য িজিনসটা চােখ 
পড়ার মেতা তা হেলা ভারেতর বসরকাির িবমােনর পাসওেয়,  চিকং 
এবং অভ থনা সবই ভােলা। িবেশষ কের িবমানবালােদর র ব বহার 
ও সািভস আমােদর মু  কের। যা াপেথ েনর ভতর ায় আধ 
ঘ টার মেতা িবরিত িছেলা হায় াবােদ। িবেকল ায় ৪: ৩০ টায় আমরা 
ব া ােলাের পৗঁছাই। এয়ারেপােট ডা.  রিব নারায়েণর লাক আমােদর 
অভ থনা জানায়। আমরা সকেল িমেল তােদর পাঠােনা ট াি েযােগ 
ইউনাইেটড িথওলিজক াল কেলেজর গ  হাউেজ যাই। পেথ ব া ােলার 
শহর যতটু  দখার েযাগ হেলা তােত মেন হেলা-  আমরা দি ণ 
এিশয়ার একিট উ ত শহেরই বাধ হয় বড়ােত এেসিছ। ইউনাইেটড 
িথওলিজক াল কেলেজ আমােদর সকেলর থাকার ব ব া আেগই িঠক 
করা িছেলা। স ায় ডা.  রিব নারায়ণ আেসন। থম দশেনই তাঁর 



ব ি  এবং আিতেথয়তা আমােদর মু  কের। তারঁ সে  আেলাচনা 
কের আমােদর সফেরর পরবতী কমসচূী িনধারণ কের িনই আমরা। 

১২. ০৯. ৯৯ সকাল ৯ টায় ডা.  রিব নারায়ণ আবার ইউনাইেটড 
িথওলিজক াল কেলেজ আেসন এবং আমােদরেক পরবতী মণসচূী 
স েক িব ািরত ধারণা দন। সিদনই সকাল ১০টায় আমরা 
চামরাজানগর জলার ইেয়লা র তালুেকর( থানার)  িবআর িহলস 
( Billigiri Ranganabata Hill) - এর উে ে  ভাড়া করা ট াি েযােগ 
রওনা হই। আমােদর মেণর পরবতী িদন েলার সাথী িছেলা াইভার 
কাম গাইড জগদীশ িসং। জগদীশ ভােলা ইংেরিজ বলেত পাের এবং 
বশ চটপেটও। পের বুঝলাম থম িদন ব া ােলােরর িবমান ব ের 

আমােদর অভ থনা জানােত ট াি  িনেয় স- ই অেপ া করিছেলা। 
জগদীেশর আরও একটা ভােলা ণ িছেলা কণাটক ও তািমলনাড় ু

েদেশর দশনীয় সকল জায়গাই তার পিরিচত এবং একজন ভােলা 
গাইেডর মেতা সবিকছু াণব  বণনা করেত পাের স। 

সড়কপেথ দীঘ মেণ আমােদর থম আকষণ করেলা ব া ােলােরর 
সি কেট রামানগর নামক এক জায়গা। রা ার পােশই পাথেুর পাহাড় 
হািতর মতন যন সটান দািঁড়েয় রেয়েছ। পাশ িদেয় চেল গেছ মহীশূর 
যাবার রল লাইন। জগদীশ জানােলা-  এই পাথেুর পাহােড়ই আমজাদ 
খান,  অিমতাভ ব ন,  ধেম  অিভনীত িবখ াত ছিব শােল’র বিশর 
ভাগ অংেশর িটং হেয়েছ। ট াি  থেক নেম আমরা আমােদর 
ক ােমরায় অপিরপ  হােত পাহােড়র মেনারম দেৃ র িকছু ছিব তুললাম। 

 

 

 

িবআর িহলস 

 

যা া পেথ চােখ পড়েলা কােবরী নদী। জাের জাের গেয় উঠলাম -  
কােবরী নদীজেল ক গা বািলকা। জগদীশ অব  বাংলা বােঝ না। 
তােক িজে স কের জানলাম-  িব কিবর নাম নেলও িবে াহী কিব 
নজ েলর নাম শােনিন কখনও স। কােবরী নদীর সৗ  দখার 
লাভ সামলােত পারলাম না। জগদীশেক বললাম ট ি  থামােত। পাহািড় 

নদীিটর পািন খরে াতা গিতেত যভােব উঁচু থেক িনচু জায়গায় 
পড়িছেলা-  দরূ থেক তােক অেনকটা জল পাত বেলই ম হি েলা। 
আমার ক ােমরায় নদীর দৃ টার ছিব তুেল িনেত ভুললাম না। 



 

দূের িবআর িহলস 
২১৪ িকেলািমটােরর দীঘ পাহািড় পথ পািড় িদেয় িবেকল ৫টায় আমরা 
িবআর িহলস- এ পৗঁছালাম। পৗেঁছই আমরা সখানকার সং া 
িবেবকান  িগিরজানা কল াণ ক  ( িভ. িজ. ক. ক) - এর ধান ডা.  
এইচ দশেনর সংেগ দখা করলাম। িতিন তারঁ সং ার িবিভ  কমসচূী 
সংে েপ বণনা করেলন। আমােদর দলেনতাসহ আমরা সকেল িশকার 
িবিভ  কমসচূী তুেল ধরলাম। এছাড়া সকেলই আমােদর িনজ িনজ 
দািয়  ও কমসচূী িনেয়ও পিরিচত হলাম। চা- পান শষ কের এরপর 
আমরা তােদরেক িশকার কমসচূীিভি ক িবিভ  কাগজপ  দান 
করলাম। তার সােথ আেলাচনা শেষ আমরা পরবতী িদন অথাৎ 
১৩. ০৯. ৯৯ ইং তািরেখর কমসচূী িনধারণ কের িনলাম। 

 

ডা.  এইচ দশেনর সে  

১২. ০৯. ৯৯ইং তািরখ স ায় আমরা তােদর সং ার িজপ িনেয় 
সখানকার র নাথন মি র দখেত যাই এবং Sight Seeing- এ 

পা বতী জায়গা েলা দিখ। বাধ কির ঐ মি েরর নােমই হেয়েছ 
পাহােড়র নাম। পেুরােনা মি েরর িবিভ  কািহিন শানান িম.  

ীিনবাসন। মি ের কীভােব ধমব বসা হয় এবং সহজসরল লাকজন 
তািরত হয়-  এসব িতিন সিব াের আমােদরেক বেলন। দখলাম 

মি েরর িভতের রি ত পাথেুর মিূত এখেনা পুরাকীিতর িনদশন হেয় 
আেছ। 



িবরা েনর গ কথা 

স ার পর সই িজেপ কেরই আমরা অভয়ারণ  দখেত বর হই। 
অভয়ারেণ  বাঘ আেছ এ কথাটা থম িন িম.  ীিনবাসেনর মেুখ। 
আশা িছেলা রােত িবআর িহলস- এর অভয়ারেণ  বাঘমামােক দখেবা। 
রা ায় ীিনবাসেনর কাছ থেক িবরা ন নামক আেরক বােঘর গ  

নলাম। দ  স াট িবরা েনর কথা প পি কায় অেনক পেড়িছলাম। 
এবার নলাম তার সিত কােরর জীবনকািহিন। তার জ  মহীশূেরর 
িনকটবতী এক পাহািড় গাে । কণাটক এবং তািমলনাড় ু উভয় েদেশর 
গিরব লাক তােক পছ  কের। িবেশষ কের তািমলনাড়রু জনগণ তােক 
খুব ভােলাবােস। স িনেজও তািমলভাষী। সময়- অসমেয় গিরবেদরেক 
অথসহ িবিভ  সাহায  সহেযািগতা কের থােক স। িক  পুিলশ কখেনা 
তােক ধরেত পাের না। কারণ পুিলেশর উপেরর র থেক িনচু পয  
িবিভ  জায়গায় তার শি শালী নটওয়াক রেয়েছ। ীিনবাসন 
শানােলন-  একবার এক জনসভায় পুিলশেক চ ােল  কের মা  পাচঁ 

িমিনেটর জ  কীভােব ব তৃা রেখিছেলা িবরা ন। নেল সিত ই 
আ য হেত হয়। ীিনবাসন আেরা জানােলন-  ঐ এলাকা থেক 
িনবাচেন দাঁড়ােল িবরা ন নািক পাশ কেরও যেত পাের। 

জানলাম-  িবরা েনর িবচরণে  কণাটক,  তািমলনাড় ু ও মধ েদেশর 
গম পাহািড় এলাকায়। তার ধান টােগট পুিলশ ও বনর ীরা। দ তা 

ও চারাকারবািরেত স এখন কািট কািট টাকার মািলক। খনু,  
রাহাজািন,  অপহরণ,  কাঠ চারাচালান,  হািত িনধনসহ িবিভ  কস 
রেয়েছ তার নােম। 

কীভােব স এত বেড়া দ  হেলা সও এক িবরাট কািহিন। পুিলশ 
তার ীেক ধের িনেয় ধষেণর পর হত া কের। কােলর ছেলেক মের 
ছঁুেড় ফেল দয়। তার এক ভাই পিুলেশর হােত ধরা পড়ার পর 

সায়ানাইড িবষ খেয় আ হত া কের। এসব কথা নেল দ  ফুলন 

 

িবরা েনর িবচরণে  

দবীর কািহিনই মেন পেড় যায়। এরপর ীিনবাসেনর কাছ থেক য 
গাপন খবর নলাম তা আরও অ াডেভ ােরর। পুিলেশর সােথ একবার 

এক স খুযেু  িবরা ন আহত হেয়িছেলা। িভ. িজ. ক. ক হাসপাতােলর 
াফ নাস অথাৎ ীিনবাসেনর ীেক চাখ বঁেধ উিঠেয় িনেয় যায় 

িবরা েনর লােকরা। িবরা নেক িচিকৎসার পর আবার তােক সশরীের 
িফিরেয়ও িদেয় যায়। সােথ সােথ এও বেল দয়-  িবরা েনর আহত 
হওয়ার খবর কাউেক জানােল ােণ মের ফলা হেব তােক। 

ীিনবাসেনর ী এরপর অেনকিদন মখু খােলিন এবং খুব ভেয় ভেয়ও 
িছেলা। তারপর একিদন ঘেট এক মজার ঘটনা। বশ িকছুিদন পর 
িবরা েনর লােকরা তার ীেক ভােলা বশ িকছু উপেঢৗকন পািঠেয় 



দয়। গ  নেত নেত বুঝলাম ীিনবাসেনর গলাও বশ ভারী হেয় 
আসেছ। 

বােঘর দখা পলাম শেষ 

আেগই বেলিছলাম কপাল খুলেল বাঘ দখার গ  বলেবা। ইেয়লা র 
থেক ফরার পেথই ঘটেলা সই ঘটনা। অভয়ারেণ র িভতর িদেয় 

যাবার পেথ হিরণ,  ব  শূকর,  ময়রূ ও বনেমারগ দেখিছলাম। 
ক ােমরায় ছিবও তুেলিছলাম। এবার ভাগ  আরও স  হেলা। 
সবেচেয় আেগ বাধ কির আিমই দেখিছলাম। দরূ থেক ভেবিছলাম-  
বেনর পােশ একটা মরা গ র কােছ িশয়াল হাঁটাহাঁিট করেছ। িক  
জগদীেশর িচৎকাের সই ভুল ভাঙেলা। তাড়াতািড় ট াি র জানালা 
উঠােনার তািগদ িদেয়ই স িচৎকার কের উঠেলা-  প া ার,  প া ার!  
দখলাম একটা প া ার অথাৎ িচতাবাঘ সেবমা  একটা গ  মের তার 

পােশ দািঁড়েয় আেছ। গ র গলায় তখেনা র মাখা দাগ  দখা 
যাি েলা। আমােদর দেলর সবাই কমেবিশ ভয় পেয় গলাম। এমন 
অব া হেলা ভেয়র চােট গািড়র জানালাও িঠকমেতা ব  করেত 
পারিছলাম না আমরা। ধীের ধীের বাঘটার পাশ িদেয়ই ট াি  চািলেয় 
িনেয় যাি েলা জগদীশ। ভাবলাম এই বিুঝ লাফ িদেয় উপের এেস 
পড়েলা বাঘটা। িক  না,  তার দিৃ  িনব  িশকােরর িত। একটু দেূর 
সের গেলও িশকার ছেড় চেল গেলা না স। আিম ক ােমরায় ছিব 
তালার ইে টা জানােতই জগদীশ মানা করেলা। বলেলা-  এেত বাঘটা 

েপ যেত পাের এবং আ মণও কের বসেত পাের। ছিব তালা 
হেলা না আমার। ীিনবাসন বলেলন-  আপনােদর ভাগ  সিত ই অেনক 
ভােলা। আিম এত বছর ধের এখােন থাকেলও চা ষু এ দৃ  দখার 
সৗভাগ  হয়িন আমার। 

 

খাবার িনেয় িবড় না 

িবআর িহলস- এ থাকাকালীন আমােদর সবেচেয় বিশ অ িবধায় পড়েত 
হয় খাওয়া দাওয়ার ব াপাের। উে খ  দি ণ ভারেতর ায় সবাই 
িনরািমষাশী। আমরা য সং ায় বড়ােত এেসিছলাম তারা হেলন ামী 
িবেবকানে র অ সারী ও িনরািমষাশী। সং ািটর নামও ামী 
িবেবকানে র নােম। একই ডাইিনং েম বেস াথনা শেষ সবাইেক 
খাবার খেত হয়। আমােদর বলােতও তার ব িত ম হেলা না। থম 
িদন খাবার খেয় চ া করলাম বাইেরর খাবার আনােত। িক  ঃেখর 
িবষয় িবআর িহলস- এ কােনা হােটল নই। রা া করার মেতা 
লাকজনও পাওয়া গেলা না। বাধ  হেয়ই তােদর সই িবখ াত িনরািমষ 

এবং ব িত মী রা া খেত হেলা সবাইেক।  



ি তীয় িদন শানা গেলা আমােদর জ  মাছ ধরা হেব। রা া করা 
হেব ধু আমােদরেক পিরেবশেনর জ । রােত খাবার সময় মােছর 
কথাটা িম.  রামাচরণেক মেন কিরেয় িদেতই ডা.  মিত ভাই 
িনয়মমািফক চেট গেলন। কী আর করা? নীরেব িন েুপ  খাবার শষ 
করলাম। খাবােরর শেষর িদেক পােয়েসর মেতা কী একটা খাবার 
খেয় আমার তা বিম আসার উপ ম হেলা। 

 

িবেবকান  িগিরজানা কল াণ ক  

ডাইিনং েমর শাল গ টাই আমােদর সবার কােছ অস  লাগত। 
িবেশষ কের ডা.  তাহিমনার খাওয়া তা ায় ব ই হেয় িগেয়িছেলা। 
আমােদর এ ক ণ অব া অ ধাবন কের িম.  ীিনবাসন ইেয়লা র 
থেক ফরার পেথ ই হািল িডম িকেন এেনিছেলন। সিদন রােত চুিপ 

চুিপ তার ীর হােতর ওমেলট িদেয় খাবারটা ভােলাই জেমিছেলা সবার। 
খাবার পর িন ােদবী খবু তাড়াতািড় বরণ কের িনেয়িছেলা আমােক। 

 

 

 



পুণ ভূিম 

কৗ ভ 

(১) 

মণকাকািহিন িলখেত ভােগ র েয়াজন। দািজিলং- পুরী- দীঘা য বাঙািলর 
বাধঁা অবকাশযাপন, স উৎ ক হেয় থােক কােনা গম, পিরিচত, 
মনমু কর ােনর িববরণ নেত। কােনা িবখ াত সভ তার পীঠ ান, কােনা 

াচীন নগরীর মণবৃ া  পড়ার পর মেনা মণ কের ব িদন। িক  এমন 
জায়গায় যাওয়ার েযাগ বাঙািল তমন পায় কই? পেয়িছেলন আিলসােহব, 
তাঁর অসামা  কলেম দ াদগূ, খাইবার পাস এমনিক না- দখা পানশীর 
পবেতরও ঘুম- কেড়- নওয়া বণনা িদেয় গেছন। অব  িতিন পারেতন, 
যেকােনা মণেকই রণীয় কের রাখার মেতা লখনীর জার তাঁর িছেলা; বন 

িব িবদ ালেয়র থেক আশপােশর াম িলর মেধ  িদেয় সাধারণ হাইিকংেয়র 
অিভ তােকও মেনা াহী কের গেছন িতিন তাঁর জানাল িলেত। সে ে  তাঁর 

ধান অলংকরণ িছেলা মানব দয়। খুবই সহমিমতার সে  িতিন সাধারণ 
মা ষ িলেক এেঁকেছন, তােদর দনি ন জীবন, তােদর ব বহার, তােদর 
সংলাপ, তােদর আশা- আকা ার মেধ  থেক টুকেরা টুকেরা আন েবদনা 
তুেল এেন আমােদর সমব থী কের তুেলেছন। মইুন- উস- লতােনর েয়াজন 
কী– ক ভুলেত পাের, এক সামা  ভৃত  িক  বরেফর থেকও তর যার 

দয় সই আব র রহমানেক? 

সম া হেলা, না আেছ আমার তমন লভ ােনর মণািভ তা যা িদেয় 
পাঠকেদর মু  করেত পাির, না রেয়েছ বলার মেতা িকছু মা ষেদর গ  যা 
িদেয় তাঁেদর মন ছঁুেয় যেত পাির। তাহেল, লখা যায় কী িনেয়? 

(২) 

গত বছর শীেতর ছুিটেত যখন বািড় ফরা গেলা, তখন আ ীয় জেনর 
চরণদশন এবং পযা  চকেলটিবতরেণর পেরও পিরক নামািফক িকছ ু উ ৃ  
সময় িমলেলা। দা  অথাৎ িপতামহ য়াত হেয়েছন বছর েয়ক হেলা, শা মেত 
এই ধমিন  া ণস ান ও তারঁ ঊ তন পূবপু ষেদর যােত গবােস 
কােনা প সম া না হয় সজ  এখন গয়াধােম িগেয় িপ দান করা িবেধয়। 

আমরা য এ িবষেয় আেদৗ উৎসাহী িছলাম এমন নয়, িক  ঠা মার এসব িদেক 
তী  নজর। বৃ া ইেমাশনাল পিলিটে ও বেড়াই দ , বাবােক িনয়িমতই বেল 
থােকন, ‘ দখ, আিম মারা গেল তুই এসব আচার পালন করিব িক না স তা 
আর আিম দখেত আসেবা না, তার বাবার এই শষ আচারটু  অ ত পালন 
কর, আিম দেখ যাই...’। আমার িপতৃেদব বেড়াই মাতৃভ , এই িনব  উেপ া 
করেত না পের ি র কেরিছেলন, তাঁর েযাগ  পু  বাস থেক িফরেলই সই 

েযােগ সপিরবাের িকছুিদেনর জ  গয়া যাওয়া হেব। 

িপ দােনর কাজ যিদও কবল এক বলার, ি র করা হেলা য, যেহতু আমার 
চেল যাওয়ার পর থেক আর সবাই িমেল কাথাও বড়ােত যাওয়া হয় না, তাই 
আশপােশ কেয়কিদন বড়ােনা হেব–  রাজগীর, বু গয়া, কাশী ইত ািদ। 
আমােক সে  নওয়ার কারণ মলূত ওই বড়ােনাই, িনয়মিন ায় িশি ত কের 
তালা নয়– আমার ধমে মহীন িপতা ী এই িবষেয় বেড়াই উদার। গয়ায় 

িগেয়ও এ- ই বেলেছন, য ‘ দখ বাছা, যখন বুেড়া হেয় যােবা, তখন ভােলা 
কের দখােশানা কিরস, তা হেলই হেব, মের গেল এসব ভড়ং করিল িক না স 
তা আর দখেত আসেবা না।’ 



(৩) 

আিম লুছা  থাকাকালীন যসব গােজেনর সােথ বাবার ব ু  হেয়িছেলা, 
তাঁেদর একজন, সনবাব ু – রেলর কমচারী, িক  িনয়িমত ফ ািমিল- পাস 
পাওয়া সে ও কাথাও বড়ােত যান না কখনও। এখন ছেলরা বেড়া হেয় 
গেছ, িনেজর মেতা পড়ােশানা করেছ, তাই আমরা তীেথ যাব েন বাবােক 

বলেলন, বুেড়াবুিড় হেত চললাম িক  জীবেন তা কাথাও যাওয়া হেলা না, 
িরটায়ার করার সময়ই এেস গেলা, এখন চলুন আপনােদর সােথ িভেড়ই পিড়। 
আর ওনার ী বেড়াই ধমবতী, গয়া- কাশীর মেতা পুণ ধােম যাওয়া হে  েন 
বেড়াই পুলিকত। ওনােদরও পিরবােরর জেনর িপ  দওয়ার কাজ ব িদন 
পেড় আেছ, সটা সের ফলাও যােব। 

অতএব জা য়ািরর থম িদেকই একিদন গয়ার েন উেঠ বসা হেলা। আমরা 
িতনজন, আর ওঁরা জন। রাে র ন, জানালা এেকবাের এঁেট ব  কের 
দওয়া লােগ। এ সমেয় উ র ভারেত দা ণ ঠা া পেড়, তাপমা া ২- ৩ 

িডি েত নেম যায়। এই সময় ব েন থােক - ২৩ িডি , অতএব স তুলনায় 
হয়েতা নহাতই তু ,ু িক  আেমিরকায় যমন স াল িহিটং চেল ঘরবািড়-
অিফস এমনিক বাস- েনও, দেশ সসব কাথায়? অতএব টেকেসর 
অেধকই ভের ফলা হেলা মাটা মাটা সােয়টার- মাফলার- টুিপেত। 

সন- কািকমা সারা রা া জুেড় যা করেবন, েনও তাই- ই িনেয় বেসন, তারঁ 
পয়ােরর রাধাকৃ  মিূতর জ  শ িদেয় ছােটা ছােটা ক বনুেছন। 
সসেবর সৗ য দিখেয় এই পাষ েক বীভূত করার চ া কেরন। ব থ হেয় 
বানােতই মন দন। তুষােরর দেশ তাঁর ছা  ছেলিটেক ওম দওয়ার জ  মা 

বুনেছন একটা মাটা সােয়টার। কেয়কিদন পের একটা ছােটা নজািনেত 
কেয়কঘ টার জ  আমােদর সাথী হেয়িছেলন একদল দহািত মিহলা। র 
দখেত উল’টা একজন ত ণী হােত িনেয় দখেত চান। তারপর মা- ক বেল 

বুনেত  কের দন। অিত ত হােত একটা অংশ শষ কের লাজুক হািসেত 
ফরত িদেলন। সরল, অনািবল এই মা েষরাই তা আসল ভারতবষ। আমার 

ডাচ ব  ুভারত বড়ােত আসেত চায়; তােক বিল, ভারতেক িচনেত হেল াইেট 
নয়, মণ কর সেক ড ােস। 

 



 
(৪) 

ধম িনেয় ব বসার িনয়ায় কাথাওই কমিত নই, িহ ধম িনেয় তা নই- ই। 
তীথে েলায় তা আরই রমরমা। ায় একশ বছর আেগ এক বাঙািল 
স াসী, আচায  ণবান  াপন কেরন ভারত সবা ম সংঘ। দানধ ােন এবং 
পিরকাঠােমাগত কােজ তােদর নাম রেয়েছ, দেশ ব  জায়গায় তােদর শাখা 
এবং ধমশালা, িবেদেশও িকছ ু ােন তােদর অিফস রেয়েছ। তা তােদর নাম 
ভািঙেয় খাওয়ার উে ে  অেনক জািল সং া িনউ ভারত সবা ম সংঘ, আিদ 
ভারত সবা ম সংঘ ইত ািদ নােম অিফস খুেল বেস গয়ায়। কিমশেনর 
িবিনমেয় তােদর রলে শন থেক অেনক িরকশা- অেটাওয়ালা যা ী ধের এেন 
িদত, যারা ভারত সবা ম সংঘ যেত চাইত তােদর। একবার খাতায় নামধাম 
িলিখেয় িনেয় তারপর টাকার জ  জারজবরদি । নীিতখ াত লালু- জমানায় 
িবহার শাসন তমন নজর িদত না। িবগত কেয়ক বছের এ েলার উপর 
কড়াকিড় হেয়েছ। 

বাঙািল তীথ ােন গেল আেগ তােদর ধমশালােতই উঠত, এখন পয়সা হওয়ায় 
হােটলপািত দেখ। যেহতু আমােদর যাগযে র কাজ আেছ, এবং সব 

তীথ ােনই পা ােদর জুলুমবািজর ব াপাের িবেশষ খ ািত, আমরা িগেয় উঠলাম 
ওেদর ধমশালােতই– ওেদর ব ব ার পুেরািহেতরা ায  ব েয় এবং কম 
ঝােমলায় কাজ সের দেব। িবশাল চ র, তেতািধক বেড়া ধমশালা, দ েরও 
তমনই িভড়। এক কােণ ায় িতিরশ- চি শ জেনর বেড়া দল এেসেছ, িবেয়র 

আেয়াজেনর মেতা িবশাল কড়াইেত রা া কের িনে  তারা। িখচুিড়র গে  সদ  
নযা া কের আসা ধুাত ও া  শরীর চ ল হেয় ওেঠ। ঘর খুবই ছােটা, 

অপির , আেলাও েল না, তার মেধ ই মালপ  রেখ আমরা বেরালাম 
পুেরািহেতর সােথ ঘােটর উে ে । 

ঘাট বলেত ফ  ু নদীর ঘাট। অ ঃসিললা ফ  ু নদী। পুরােণর গে  বেল, 
সীতার শােপ নািক স ভূতলগামী। এরকম গে র অভাব নই– িব রু বের 
স ির  গয়া র যখােন পাষােণ পিরণত হয় স- ই নািক গয়া। শীতকােল 
ফ রু চওড়া খাত কেনা পেড় আেছ। তার থেক একটু দেূর উঁচু পােড়র উপর 
িব পুাদ মি র। য পা িদেয় গয়া েরর মাথায় শ কেরিছেলন তার পদিচ  



রাখা রেয়েছ মি ের। পুণ াথীরা িগেয় সথায় জল- ফুল- বলপাতা ঢােল, একটু 
শ িনেত েড়া িড় কের। িহ ধেমর সব জায়গােতই জল ঢালা, কাদা মাখা, 

িসঁদূরিটদরূ লপা, ফুল- পাতার অবিশ  সব িমিলেয় চরম নাংরা হেয় থােক। 
এসব অ লও ব িত ম নয়। 

মি েরর পাশ িদেয় একটা স  গিল িদেয় একটুদরূ িগেয় হেলা ঘাট। ভােলাই 
িভড় হয়, সরকার দাতলা বাঁধােনা চাতাল কের িদেয়েছ সবার বসার জ । 
ানীয় জীণ পাশােকর ছেলিপেল ঘুের বড়াে । আর অ নিত িভ কু। 

ভি ভােবর ােন দানধ ান কের িকছ ুপুণ  অজন ক ন, তারপর তার িকছু অংশ 
পুেরািহতেদর মাধ েম উপের রণ ক ন। ওনারা ম  পেড় সব করেত পােরন। 
পূবপু ষ গাভীর লজ ধের বতরণী নদী পার হেয় পরেলােক যােবন। সই 
গাভী আপনার া ণ পেুরািহতেক দান করা িবেধয়। স ব ব া করা কিঠন? 

ছ পেরায়া নই, নগদ অথ দান ক ন, ওঁরা ম  পেড় গ  সিৃ  কের নেবন। 

এমনই এক া ণ স  গিলটার একপােশ বেস রেয়েছন একটা ছােটা খপুিরেত 
েটা পুতুল সািজেয়। ল ী- নারায়েণর মূিত। সামেন চারেট গাদঁাফুল আর 

কয়টা পয়সা রাখা। পু তঠা েরর শীণ মূিত, গােল খাঁচা দািড়, পরেণ 
ধুিতর উপর নামাবিল। পাশ িদেয় য যাে  তােকই িচৎকার কের বলেছন , 
“দি ণা দও!” আফেসােসর কথা, কউই আমল িদে  না। িবর  হেয় কাছ 
িদেয় যাওয়া এক বািলকার আচঁল ধেরই টান িদেলন, গজরগজর করেছন, 
“আের, দখতা নিহ, ভগওয়ান ায়! দি ণা দও!” বািলকা িট কের 
আচঁল ছািড়েয় চেল গেলা। া ণ িপত হেয় ংকার িদেলন, “  ্ ায়!” 

এেঁদর জ  মায়াই লােগ। পিরি িত এেদর অ  কােনা কাযকরী জীিবকার 
িশ া দয়িন, ধমেকই পঁুিজ কের চলেত িশিখেয়েছ। পিরি িত বদলাে , 
স েলরা আচারব বহার ছেড় এিগেয় যাে ন, দির েদর ই া থাকেলও 
সামথ  থােক না দানধ ােনর। তার উপর ঘের হয়েতা রেয়েছ বৃ  মা- বাবা, 
া ণী, হয়েতা আশপােশ ঘরুেত থাকােদর মেধ  কেয়কটা কৃশকায় নাবালকও 

এনােদরই। 

(৫) 

গয়া থেক পরিদন আমার অ েরােধ যাওয়া হেলা নাল ায়। সই নাল া। 
ত শীলার পর ভারেতর াচীনতম িব িবদ ালয়। বৗ  ও িহ  শা , ান-
িব ান, জ ািতষ- িচিকৎসাচচার ক । ি পূব তৃতীয় শতেক মৗযযেুগ, স াট 
অেশােকর সময়, িশ ােক  িহসােব যার িত া, যেুগ ি ীয় প ম শতক 
থেক িব িবদ ালয় িহসােব যার সার, পালযুেগ নবম শতক নাগাদ যার খ ািত 
ােসর আর , এবং াদশ শতেক যার সমাি । নাল ার সূয অ াচেল যাে  
দেখ পাল- রাজারা আেরা চারিট িবহােরর প ন কেরন, যার মেধ  সবেচেয় 

খ ািত পায় িব মশীলা মহািবহার। এই িব মশীলা িবহার এবং এর িস  
অধ  অতীশ দীপ েরর উপর শরিদ  বে াপাধ ােয়র একিট চমৎকার 
ঐিতহািসক উপ াস আেছ, ‘তুিম স ার মঘ’। 

ভারেতর ইিতহােস িবদ াচচা লািলত হেয় আসত শাসকেদর পৃ েপাষকতায়। 
আর িদ ীর শােহনশা তুবু ীন আইবেকর তুকী সনাপিত বখিতয়ার িখলিজ 
১১৯৩ সেন এই াচীন কে  এেস চরমতম পৃ েপাষকতা কের গেলন। এর 

বহৃৎ িতনিট াগাের কারােনর কােনা খ  আেছ িক না, তা িজ াসা কের 
অি সংেযাগ করেলন এ িলেত। ল ািধক পঁুিথপে র সই সং হ ব  মাস ধের 

লেত থাকেলা, নাল ার আকাশ ধূ জােল আছ  কের। নাল ার সই 
ধংসয  এবং হত ালীলা যমন ভারত থেক বৗ ধেমর ক েক সিরেয় িনেয় 
যায় িত েত, তমনই ভারতজুেড় াচীন িবদ াচচার উপেরও েম অব য় 
িনেয় আেস। 

আিকওলিজকাল সাসাইিট অফ ইি ডয়া পুরাকীিত িলর সংর ণ ও পনু ার 
কের থােকন। এই নাল ােতও তাঁরা ভ পূ খঁুেড় াচীন িনমােণর অংশ যমন 
বর কের আনেছন, তমন সই ইটপাথর িদেয়ই মলূ বািড়ঘেরর অ করেণ 
দওয়াল- দালান- ঘর- মি র বািনেয় ফলেছন আবার। এই ি তীয় অংেশ 

আমার িকছুটা আপি । অজ া- আেলাচনায় নারায়ণ সা াল যমন বেলিছেলন, 
য দশেকর বাঝার উপায় থােক না, কতটা অংশ মলূ ভ পূ থেক অিবকৃত 

রাখা হেয়েছ, আর কতটা কমীেদর িনেজেদর সিৃ । নাল ােত কাজ চলেছ 



ব িদন ধেরই, এখনও ব  মািটর িঢিব খনন করা বািক, খাদাই করা পাথরখ  
পেড় রেয়েছ ইত ত। 

 
আেমিরকা মহােদশেক ইউেরাপীয়রা নাম দন ‘িনউ ওয়া ’। সই মহােদেশর 

াচীনতম িব িবদ ালয়িট নগর কলকাতার থেকও বশ িকছু পুেরােনা। এমন 
ান থেক িফের আিম ভারত রাে র াচীনতম িব িবদ ালয়িট দখেত খবুই 

আ হী িছলাম। না, িঠক তীথদশন নয়, অতীতিবলািসতাও নয়, একটা দশনীয় 
 যখােন আজ থেক হাজার বছর আেগ িশ ক ও ছা সংখ ায়, 

সংখ ােতও, তুলনীয় এক িশ ােক  অবি ত িছেলা। আজ সখােন  
ইঁেটর খুপির িল অতীেতর সহ ািধক ছা েদর আবাসগেৃহর ারক, আগাছা-
আ ািদত প িলেত গভীর অ কার। দ াতক? আিম আনমেন ছিব তুলেত 
থািক। াচীর- তারণ- চ ের মাজারশাবেকর মেতা লািফেয় লািফেয় ঘেুর 
বড়াই। শাসন করবার মেতা কােনা অহৎ তা আজ উপি ত নই। 

“অ াই বাঁদর, আয় এিদেক!” 

িম  স াষেণ িফের দিখ, দরূ থেক মাতা ী ডাক িদেয়েছন। কােছ িগেয় 
দিখ, সবাই আলাপচািরতায় ব  জন মিহলা ও এক িভ রু সােথ। মিহলারা 

িসিকম থেক আসেছন নাল াদশেন, ওই িভ  ুএকদা ওনােদর ােমরই স ান 
িছেলন, য  িনেয় দখাে ন। নলাম, মিহলার একিটমা  মেয়, িনউইয়েক 
গেবষণারত কেয়ক বছর। আমার মা- ক বারবারই বলেছন, াঁ, একমা  ছেল 
বাইের থােক, আপনার িন য়ই খুব ক । সে র সন- কািকমাও এই থম ই 
ছেলেক কলকাতার বািড়েত রেখ বিরেয়েছন, িতিনও সই িবষাদােলাচনায় 

খবু আেবগভেরই যাগ িদে ন। মিহলার তাই এনােদর খুব পছ  হেয় গেছ, 
একসােথ ছিব তুলেত চান। তাই ক ােমরাধারী আমােক হাঁক দওয়া। িক  িতন 
সিত , তাঁর িহতার কােনা প লকুস ান িতিন আমায় িদেত উৎ ক িছেলন 
না। 

(৬) 

গয়া থেক যাওয়া হেলা ভারেতর এবং পৃিথবীর অ তম াচীন জনপদ 
কাশীেত। পিরিচতজেনর ধমশালা িছেলা, বশ সি ত, সখােন আ ানা করা 
হেলা। তারপর বেরাই খােদ র স ােন। সাইেকলিরকশা- অেটা- টুার- গািড়র 
জটলায় েভদ  কাশীর াণ হেলা অজ  গিল এবং অ নিত মি র। এেকই 
বেল িটং- এ সত িজৎ যার দা ণ বণনা িদেয় গেছন। স , আকঁাবাঁকা, 
অ কার গিলেত ঘরুেত ঘুরেত আমরা পুির- সবিজ- জেলিব- পঁড়া উদরসাৎ 
কির। শেষ িমি  পান। আর াঁ, মালাই। শীতকােলই যার শ  সময়। িবশাল 
মািটর পাে  জাফরান- সি ত প া- ছড়ােনা ফনাদার মালাই। অিধক খেলই 
দা , িক  পিরিমত হেণ হমীন অ । 

গ ার ধাের ধাের পরপর অসংখ  ঘাট। রাজারাজড়া- স াসীেদর বানােনা, 
আিদকাল থেক। কত ইিতহাস তােদর। ঘােটর ধার বেয় উেঠ গেছ চওড়া 
িসঁিড়, ঘােটর গােয়ই রাজা বা বিনয়ােদর াসাদ। িবখ াত দশা েমধ ঘাট। 
ঘােটর উপর পাথের বিদেত পা ােদর আসন, তােত পাঁতা কাশীর িবখ াত 
ছাতা। ইত ত িবচরণকারী কৃ বণ ষ । লােগায়া বাঁধা অেনক নৗেকা। য়াশা 



আর ঠা া হাওয়ার মেধ ই ঘুের বড়াে  কত টু ির , কত বা া- বুিড়- সাধসু  
পুণ ান করেছ িহমজেল। এখােনও িসিঁড়র ধাের সাির সাির িভ কু। বাংলায় 
বয়স হেয় গেল কাশীবাসী হবার চল িছেলা, অ ও আেছ। সইসব 
সহায়স লহীন পরকােলর অেপ ায় বেস থাকা লালচম জীণ দেহর সাির। 

ঘরুেত ঘুরেত পৗেঁছ যাই মিণকিণকা ঘােট। শবদােহর পিব  ান। এখােন 
শষকৃত  হেল অন  গলাভ। এেকর পর এক মতৃেদহ আসেছ। সাদা কাপেড় 

িক নামাবিলেত ঢাকা। চারপাই বা বাঁেশর উপর চেড়। চােখ তুলসীপাতা, গােয় 
িতলক, ফুল ছড়ােনা। শীেত যন বয় রাই বিশ মারা যায়। আ ীয়েদর তাই 
বিশ শাক নই। ঘােটর পােশ কােঠর িবশাল পূ। এেকর পর এক িচতা তির 

হে । ডােমরা তদারক কের। র ঘেুর বড়ায়। রাজা হিরশচ । িহেমল 
হাওয়ায় আ েনর িশখা  কের উপরিদেক ধায়, িবেদহী আ ার মেতা। 
বাসাংিস জীণািন যথা িবহায়। িনিল  আিম ছিব তুিল। 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(৭) 

তীথদশন সমাে  আমরা ফরার ন ধির। উ র ভারেত শীতকােল ঘন য়াশা। 
ন বশ লট। তাও অবেশেষ আেস, আমরা লটবহর িনেয় চেপ বিস। া  

রাম ন কির সময় েলার। অ  কেয়কিদেনর জ  ঘের ফরা, তারপেরই 
আবার অ  াচীনতম িব িবদ ালেয়র জ  উড়ান। ব াগ থেক সযে  বার 
কের দিখ, নাল ার ভ পূ থেক িড়েয় পাওয়া একটা ছা  ইেটর খ । দড় 
হাজার বছেরর াচীন িনদশন। বাবাও দিখ আমার জ  অমনই একটা টুকেরা 

িড়েয় এেনিছেলন। সটাও সােথ িনই। লােক কাশীর ৃিত িহসােব মূিত 
আেন। নাল ার িৃতিচ েটা িনেয় িফির আমরা। ধম নয়, িবদ াই আমােদর 
পুণ ভূিম। 



মধুকাটা 

মাহা দ মু ািফজুর রহমান 

এেক পূিণমা তার উপর পাঁচ না ার সতকসংেকত, জায়ােরর জার াভািবেকর 
চাইেত অেনক বিশ, মশা আর ঢউেয়র তােড় দাবািক থেক চেল এেসিছলাম 
কলাগািছয়া, সখােনও িটকেত না পের বুিড়েগায়ািলনী শন পিরেয় 
কলবািড়েত খােলর ভতর আমরা, সই খাল আবার আমােদর িচরেচনা 
বিুড়গ ার ডাবল, ঢউেয়র তাড় কম হেলও মশা এখােনও। রাত ায় দড়টার 
িদেক হােতটানা নৗকায় ড়াল হােত মায়াে ম উেঠ আেস আমােদর লাের। 
ভতের সবাই তখন ঘুমাে । লােরর উপর আিম আর বাি  ভাই বেস বেস 

পরিদেনর পিরক না করিছ। 

মায়াে ম খবর দয়, বেল, মামা খইলশাবুিনর খােল চাক দেখ এেসিছ, 
মণখািনক মধু হেব তােত। িফসিফস কের বাি র কােন কােন বেল গতকাল 
স ায় মা ানেক সখােন দেখিছ দলবল িনেয় বেস থাকেত, যাওয়াটা িক িঠক 
হেব? বাি  তাকায় আমার িদেক। আিম বিল কলাগািছয়ার আেশ পােশ চাক 
নাই? মায়াে েমর তিড়ৎ উ র “আেছ”। আিম তাকাই বাি র িদেক। “ভাই 
সম া, সরকাির িহসােব চাক কাটা  হেব এি েলর ১ তািরখ থেক, এই 
চাক কাটেত গেল ফের  অিফেসর ভতর িদেয়ই যেত হেব, এখন আপিন 
দেখন বে াব  করেত পােরন িক না।” 



এই বে াবে র জ  অেপ া করেত হেব ভার পয । মায়াে েমর সােথ 
কতজন যােব, কীভােব যােব এসব টুকটাক আলাপ সের যখন ঘমুােত গলাম 
ঘিড়েত তখন রাত পৗেন িতন।েভার ছয়টােতই িতনটা কাকঁড়া ধরা নৗকায় ওরা 
এেস হািজর। আমােদর লােরর পছেন দিড় িদেয় নৗকা বেঁধ একসােথ চেল 
এলাম কলাগািছয়া। ভাটা চলেছ স সময়। কলাগািছয়া শন লােগায়া একটা 

কেনা খাল দিখেয় মায়াে ম জানােলা এই পেথ আধা িকেলািমটার দেূরই 
আমােদর গ ব , খােল নৗকা ঢুকেব না বেল শেনর ভতর িদেয় ঘেুর না 
মাড়ােনা বন পিড়েয় সখােন পৗঁছােত হেব আমােদর। অব  আমরা চাইেল 
ফরার সময় এই খােলই নৗকা চািলেয় িফরেত পারেবা। সহযা ীেদর কাউেক 
চাখ বেড়া কের তাকােত দেখ মচুিক হেস মায়াে ম বলেলা “এ বেড়া 

আজব বন, মামা”। 

ঘােট লার ভড়ােনােত সম া হওয়ায় কাদামািটেত লািফেয় নামলাম সবাই। 
সহযা ীরা তােদর ক ােমরাপািত িঠকঠাক করার ফােঁক ফের  অিফস থেক 

েয়াজনীয় অ মিতও িমলেলা। আমােদর জন গােডর সােথ কলাগািছয়ার 
একজনও যাগ িদেল মাথা েন দখলাম আমরাসহ মাট ২৩ জেনর িবশাল 
দল, ব বার সময় আবার এভােবই মাথা েন বর হেত হেব আমােদর। 

শেনর িঠক পছেন ছা  পু র, তার পােড় বানেরর দল খলা কের, স ায় 
হিরণ নেম আেস পািন খেত, সই পু র পিরেয় খাল পােড় ছা  খািল 
জায়গা, তােত আটক করা বশ কয়টা নৗকা অেধক ডুেব আেছ কাদায়, কস 
শষ হবার আেগই এেদর শরীর িমেশ যােব মািটেত। 

আমােদর দলেনতা শাজাহান, মায়াে েমর বাবা, বেুড়া ধু িখকিখক কের 
হােস। মােঝ মােঝ অজানা ভাষায় কথা বেল, তার দেলর লােকরা উ র দয়। 
িকছু বুিঝ িকছ ু বুিঝ না। আমরা বেন ঢুিক, ওেদর সােথ তাল মলােনা শ , 
খািলপােয় লািফেয় লািফেয় চেল। আমরা জুতাপােয়ও বিরেয় থাকা াসমূেলর 
খাঁচায় অি র, যতই ভতের যাই বন আে  আে  গভীর হয়, নানান জােতর 

গাছ, িকছ ু চনা িকছ ু অেচনা, একসময় মাথাও িনচু করেত হয় ডােলর বািড় 
ঠকােত। ধুমা  সামেনর জেনর পা দেখ দেখ হািঁট, চার পাঁচ হাত দেূরর 

মা ষেকও িঠক চােখ আনেত পাির না। দেূর একপাল হিরণ ছেুট যায়, আমরা 



পােয়র শ  পাই, ই একবার বনেমারেগর ডাক শানা যায়, এছাড়া পুেরা বন 
িনঝুম, আ য়ান দলটা সামেন একটা খালা জায়গায় থােম, উউ ডেক 
স ীেদর খাঁজ নয়। কউ কউ িপিছেয় আেছ, আমরা দাড়ঁাই ওেদর জ । 
আেরকবার মাথা গানা হয়। এরই মােঝই আ ন দবার িত  হেয়েছ। 

কেনা িকছ ু গালপাতা কাঁচা পাতা পঁিচেয় তির হয় মশাল, গালপাতায় আ ন 
িদেল ধাঁয়া হেব কাঁচা পাতায়, সই ধায়ঁা চােকর উপর ফেল মািছ সরােনা 
হেব, এরপর কেট নওয়া হেব চাক। আিম ওেদর িত দিখ। শাজাহানেক 
আবার হাসেত দেখ জানেত চাই হােসন ক ান? এবাের মৗয়ালেদর সবাই 
একসােথ হেস উেঠ। বেল চাক কাটেত এেস এত আেয়াজন কখনও কের না 
ওরা, বেড়ােজার একটা মশাল বানায়, জন ঢােক, টুপ কের কেট আেন চাক। 
এই আটটা মশাল ধ ুআমােদর জ ই। বছর েয়ক আেগ এক জাপািন পযটক 
দেলর সােথ এেসিছেলা ওরা। স সময় ু  মৗমািছর আ মণ থেক বাঁচেত 
পােশর খােল ডুব িদেত হেয়িছেলা সবাইেক। আিম িশহিরত হই। আড়েচােখ 
তািকেয় দিখ খােল পািন বাড়েছ, লাফ িদেয় সখােন নামেত কত সময় লাগেব 
তার িহসাব কির। 

ওেদর সােথ হেঁট এেস চাকটা দেখ এলাম, বশ বেড়াসড় একটা চাক, মধু 
এখনও জেমিন, নলাম কিজ িবেশক মধু হেব তােত। িঠক হেলা আমােদর 
ছিব তালার জ  যা েয়াজন সবই করেব ওরা, আর চাক কাটেত বললাম 

অ  একটু, অপু  চাক পেুরাটা কাটেত ই া হেলা না। আমার িস াে  খুিশ 
হেয় শাজাহান এেস আমার কােঁধ হাত রাখেলা। ষাট বছর আেগ থম যিদন 
বেন ঢুেকিছেলা সই গ   হেলা, চমৎকার মা ষ শাহাজান, সের যাবার 
আেগ বলেলা “মামা, এ বন আমােদর ভাত দয় আবার জীবনও কেড় নয়, 
কতবার চ া কেরিছ অ  িকছ ুকরেত িক  বেনর মায়া অ রকম, একিদন না 

ঢুকেলই মন অি র হেয় উেঠ”। 

সূয উঠেছ, তার আেলা ছিড়েয় পড়েছ গাছপালার ফাকঁেফাকর িদেয়। কমন 
এক অ তু আেলাছায়ার খলা চারিদেক। আমরা সবাই গাল হেয় চােকর গাছটা 
িঘের দাঁড়াই। শাহাজান বেল ধায়ঁা দওয়া মা ই মািছ উেড় যােব, মািছ চােক 
িফের আসার আেগই কেট ফলা হেব তা, ওরা িফের এেস চাক না পেল 
আেশপােশ আ মণ চালােব, রবেনর মৗমািছর আ মেণ মা েষর মতুৃ র 
ঘটনাও শানায় আমােদর। ধাঁয়া দওয়া আর চাক কাটায় বেড়ােজার 
িমিনটখািনক লাগেব িনেয় বেল দয় চাক কাটার সােথ সােথই আমরা যন 
নৗকায় উেঠ বিস। 



ওরা তত েণ তির হেয় গেছ, আমােদর সবার ক ােমরায় িবরামহীন ি কি ক 
শ  হে । ওেদর চারজন এিগেয় গেলা চােকর িদেক, বািকরা নৗকায়, মািট 
থেক দশ হাত উপের চাক, মৗমািছর িবজিবজ শ  এখান থেকও শানা যায়। 
ধায়ঁা  হেল আে  আে  সের যেত থােক মািছ, এরই মােঝ মাথা মুেখ 

গামছা পঁিচেয় মায়াে ম উেঠ গেছ গােছ। অ তু দ তায় পলব হােতর 
পরেশ চােকর উপর থেক মািছ সিরেয় িদেত থােক মায়াে ম, চারিদেক 
ভনভন করেছ মািছ, একসময় দখলাম য ডােল চাক লেগ আেছ তার উপর 
হাত পা মিলেয় েয় পেড়েছ স। িঠক তখনই িনচ থেক গামলা ধরা হয় চাক 
বরাবর, টুপটুপ কের ই টুকরা চাক কেট নেম আসেত আসেত আমােদর 
তাড়া লাগায় নৗকায় উঠবার। আমােদর চারিদেক ভনভন করা মািছ েলা চাক 
িঘের গাল হেয় চ র িদেত থােক, নৗকায় উঠার আেগ শষবার মাথা ঘিুরেয় 
দখলাম ওরা িফের গেছ আবার চােক। 

আমরা িফের চলিছ, িকছু ণ আেগ দখা কেনা খােল টইটু রু পািন বেনর 
অেনক ভতর পয  চেল এেসেছ। পাতার আড়াল থেক নেম আসা আেলায় স 
এক অ ুত দৃ । মাথা ছঁুেয় যায় ডাল, এরই মােঝ মাথা িনচু কের অ তু 
দ তায় তরতর কের এক বঠার নৗকা এিগেয় চেল আমােদর লােরর পােন। 

 
পুন :  আমরা এই চাক কেটিছলাম মােচর উিনশ তািরখ। তার িকছুিদন পর 
মােচর ৩১ তািরখ একই চাক কাটেত এেস মৗমািছর আ মেণর িশকার হেয় 
আহত হেয়েছ ১০/১২ জন, চার জন বাংলােদিশ িটিভ ুেক হসিপটােল ভিত 
করেত হেয়েছ। 

  



িতন িবঘা ােম 

নীড় স ানী 

১. 

- চ াংরাবা া যাইেতিছ কালেক,  যািব তইু? 

- জায়গাটা কই? 

- উ রবে ,  লালমিনরহাট সীমাে । 

- নাহ িচনেতিছ না, ভূেগাল িসেলবােস আিছেলা না। 

- আিমও িচিন না। তয় নিছ বাংলােদেশ যইটা বুিড়মাির,  ভারেত সইটাই 
চ াংরাবা া। 

- বিুড়মািরও িন নাই। 

- কস কী? এইটা তা িবখ াত জায়গা! িশিল িড় দািজিলং যাওয়া যায় এই 
পেথ। অপুরা চেল যাে  শষেমষ। ওেদর বডাের পৗেঁছ িদেতই যাি  সবাই। 

- তাই নািক? িক হইেছ অপুেদর? 

- িবরাট সম া হইেছ। তাের পের কম।ু 

২. 

িতিতিবর  িশ াজীবেনর শষ পরী াটা িদেয় ঢাকার বােস চেড় বিস ৯৫ 
সােলর জুন মােসর িদেক। ঢাকায় সাি েরর বাসাটা িছেলা আমােদর আ ঃেজলা 
আ া  -খা ার  রাজধানী। িবশ ফুট বাই িবশ ফুেটর িবশাল ব ােচলর 
বড েমর কােপেট িদনরাত আ াও,  খাও,  ফঁুকাও,  উড়াও,  কােনা 

সম া নাই। চার িদন ম ারাথন আ া শেষ ফরার আেগর রােত সাি র 
বলেলা চ াংরাবা ার কথা। 

৩. 

বাংলােদেশর ম ােপর উ র- পি ম কােণ য িতনিট ঁচােলা মাথা বিরেয়েছ 
তার মাঝখােনর িটলার শীষিব িটর নাম বিুড়মাির। সই বুিড়মািরর ভারতীয় 
অংেশর নাম চ াংরাবা া। ভারেত যাবার একিট অ তম লব র। িহমালয় 
পবেতর খাড়াই েলা নামেত নামেত যার কেয়ক মাইল উ ের এেস থেম গেছ 
িদগে র সই শষ াে  মঘমু  আকােশ মােঝ মােঝ কা নজংঘার ত  
চূড়াটা উঁিক দয়। ভাগ  স  হেল ওটাও দখেত পাির বুিড়মাির িগেয়। 

৪. 

পরিদন িবেকেল বাস ছাড়েলা গাবতলী থেক। তখেনা যমনুা সতু হয়িন। 
লালমিনরহাটগামী য বাসিটেত আমরা উঠলাম সিট িছেলা একটা লাকাল 
বাস। ঠাসাঠািস িভড়। দািঁড়েয় আেছ অেনেক। বােরা থেক আঠােরা ঘ টা 
পয  লাগােত পাের পৗঁছােত। দীঘ াি কর একটা মণ  হেলা। ফরীেতই 
লাগেলা িতন ঘ টা। 

মাঝ রােত রংপুর ফেল আসার পর একটা অ রকম অিভ তা। কী একটা 
সতু প েনার পর )স বত িত া ,  এতিদন পর সিঠক মেন নই( বাসটা 
থেম গেলা মাঝপেথ। রাত েটা বােজ তখন। িনঝুম িনজন এলাকা। বােসর 

যা ীরা এত ণ গ জেব ম  িছেলা। এখােন পৗঁেছ সব চুপ। িবরান সই 
অ কাের আেশপােশ কােনা লাকালয় নই। জানা গেলা সামেনর রা াটা 
ভােলা না। ায় দশ মাইেলর মেতা রা ায় সবহারা ডাকােতর রাজ । একা 
কােনা গািড় পার হয় না রােতর বলা।  



আেরা গািড় আসেল সবাই লাইন ধের একসােথ চলেব আর সামেন থাকেব 
পুিলেশর এসকট ভ ান। আ য,  বাংলােদেশ এরকম ভয়ংকর জায়গাও আেছ 
যখান িদেয় একটা বাস একা প বার সাহস পায় না। বােসর ভতর 

দাড়ঁােনা লাক েলা ায় সবাই খািল গােয়। রংপুর থেক উেঠেছ দল বঁেধ। 
িমক হেত পাের। তেব খািল গােয় কউ গািড়েত চড়েত পাের আমার জানা 

িছেলা না।  

পুেরা বােস সােহিব যা ী বলেত আমরা আটজনই। নানা রকম অিতক না ভর 
করেত থােক। রংপুর থেক ওঠা খািল গােয়র কােলা কােলা লাক েলােক 
ডাকাত বেল সে হ করা  করেছ আমােদর কউ কউ। ওরাও হয়েতা 
সরকম মেন করেছ আমােদরেক। ক কার উপর ঝাঁিপেয় পেড় কখন িঠক 
নই। আমােদর একজন ক ােমরা লুকােলা,  আেরকজন মািনব াগ মাজার 

িভতর ঢুকােলা। 

ায় আধা ঘ টা পর আেরা কেয়কটা বাস এেল পুিলেশর গািড়েক অ সরণ কের 
বাস েলা ছাড়েলা। এত ণ ভয় লােগিন,  িক  পুিলশ দেখ িবপেদর টা 
বেড় িগেয় ভয়টা চেপ ধরেলা।  

পােশর িঝঁ িঝঁ ডাকা অ কাের সতক চাখ আমােদর। দখিছ কােনা নড়াচড়া 
আেছ িক না। এই রা ার পােশ অ ত পাচঁ  -সাত মাইল কােনা জনবসিত 
নই। িবশাল া র িচের বিরেয় গেছ রা াটা। এলাকাটা এেকবাের 

জনিবরল। সামেন পুিলেশর গািড়র িদেক তািকেয় জবুথবু হােত ব ক 
জিড়েয় থাকা সপাইেদর বেস থাকেত দেখ মায়া হেলা। মেন হেলা হােতর 
ব ক েলা ওেদর বাঝা বাড়ােনা ছাড়া তমন উপকাের আেস না। হয়েতা 

িলও নই ভতের। সিত  সিত  সামেন সবহারা ডাকাতদল পড়েল ওরাই 
হয়েতা সবার আেগ দৗেড় পালােব অ কাের।  

পেনেরা িমিনট পর আমােদর ক ােফলা একটা মােড় পৗঁছােলা। ওখান থেক 
একটা পথ িড় াম,  আেরকটা লালমিনরহােটর িদেক চেল গেছ। এখান 
থেক বািক পথ িনরাপদ। হাঁপ ছেড় লালমিনরহােটর পথ ধরলাম। 

পাট ােম যখন বাসটা ঢুকেছ অ কার কেট ভােরর আেলা ফুটেছ তখন। 
আবছা আেলায় কমন একটা পিরত  শহেরর মেতা লাগেলা দখেত 
জায়গাটা। লাকজন তমন নই রা ায়। ভ ানগািড় দখা গেলা েয়কটা। 
এেকবাের বুিড়মাির সীমাে র কােছই বােসর অিফস। বােসর শষ যা ী 
আমরাই। যই কা ািনর বােস কের িগেয়িছ সই বােসর কনডা েরর সােথ 
খািতর কের রাতটা ওেদর অিফেসর পছেনর একটা ঘের কাটাবার ব ব া 
হেলা।  

পেরাটা,  ভািজ,  আর চা িদেয় নাশতা সের ব লাম সীমা  দখেত। 
আমােদর থাকার আ ানা থেক সাজা নাক বরাবর একটা রা া চেল গেছ। 
ওিদেক কেয়কেশা গজ পেরই সীমাে র গট। এখােন রা া েলা ভীষণ 
পির ার,  র। পােশ সািরব  গাছ লাগােনা। হেঁট হঁেট সীমাে র 
যখােন বাংলােদেশর িপলার েটা দাঁিড়েয় ওখােন থামলাম। ক জািন িনেষধ 

করেলা ওখােন দাঁড়ােত। না ম ানস ল া ড। মা েষর জীবেন ায় না 
ম ানস ল াে ড দাঁড়ােনার েযাগ খুব বিশ আেস না। তবু িনেষধ েন সের 
আসেত হেলা।  

বামপােশ কা মেসর অিফসঘর। ডানিদেক র একটা নদী। ওটার এপাশ 
বাংলােদশ,  অ পাশ ভারত। নদীটা এত র পির ার টলমেল জল। 
এরকম কল কল কের চলা নদী ঢাকা চ ােম দিখিন। পাহািড় নদী,  
ভারেতর িহমালয় থেক বরফগলা জল বেয় আনেছ এই সমতেল। 

৫. 

িফের আসিছলাম। িক  কা ম অিফসােরর দরজায় দাঁড়ােনা একটা মুখ দেখ 
থমেক গলাম। বুেকর ভতর াম বাজেত  করেলা। িৃতর লু পছেন 
ঘরুেত ঘুরেত একজায়গায় এেস দািঁড়েয় গেলা। িতন বছর আেগর ঘটনা। 
ভুলটা এখন ভাঙাবার েযাগ আেছ িক? নইেল সারাজীবন তটা থেক থেক 
য না দেব না ! 



এখােন কন স? যখন ভাবিছলাম,  অবাক িট চাখ িনেয় স িনেজই এেস 
দাড়ঁােলা সামেন।। আেগর চেয় অেনক বিশ উ লতা আর ব ি  চহারায়। 
বয়স বাড়ােত সৗ যও যন আেরা খুেলেছ। 

- আের আপিন এখােন? আমােক িবদায় িদেত এেসেছন নািক? 

- আের ... আপিন? কাথায় যাে ন আপিন? কীেসর িবদায়? 

- চেল যাি । 

- চেল যাে ন মােন? 

- যেত হে ,  রবািড় ওই পােড়। 

- আপনার িবেয় হেয় গেছ আপনার? 

- কেবই  ...হা হা হা … 

- জানতাম ... 

- জানার কথা না। 

- ভােলা আেছন আপিন? 

- আিছ। 

- ক যাে  সােথ? 

- ভা েরর ছেল। 

- বর কাথায়? 

- িতিন যথা ােন,  কালকাতায়। 

- ওখােনই থেক যােবন? আসেবন না আর? 

- আসেবা? কন আসেবা? কার কােছ আসেবা? 

- মািসমা... 

- মা তা নই। 

- নই??? 

- না,  ছমাস আেগ গেলা। আমার এখন িকছুই নই এখােন,  িব মা  
িপছুটান নই,  মু  াধীন আিম। 

- খুব ঃিখত। আপনারা শহর ছেড় চেল যাবার পর, আর যাওয়া হয়িন 
মািসমােক দখেত। িঠকানা িছেলা না। 

- ।ঁ 

- অেনক বছর পর দখলাম আপনােক। 

- অেনক? হা হ হা ... 

- হাসেছন কন? 

- হাসিছ  ,িতন বছর িতিরশ িদনেক অেনক বছর মেন হেলা আপনা র! 

- এত মখু  আপনার?!  

- থাকেব না? আমােক স ািনত করার িবেশষ িদনটা ভুিল কী কের! 

- এখেনা রেগ আেছন? 

- নাহ রাগ নই,  মেন রেখিছ, কন য মেন রািখ ... 

- সিদন আপিন ভুল বেুঝেছন,  আিম ভুলটা ভাঙােত চাই আজ। 

- ি জ,  থাক ওসব। আিম ভুেল গিছ সব। আপিনও ভুেল যান। 

- না। আিম একটা েযাগ চাই। 

- আর কােনা েযাগ নই ,জনাব। তীর ছুেট গেছ ধ ক থেক,  ওটা ফরত 
আনার কােনা উপায় নই। চাইেলও আিম এখন িতন বছর িতিরশ িদন আেগ 
িফরেত পারেবা না। 



- জািন, আিম ভুল কেরিছলাম। 

- আমােক এখন যেত হেব। আপিন ভােলা থাকেবন। 

- আপনার সােথ আর দখা হেব না কখেনা? আপনার কালকাতার িঠকানা,  
ফান  

- না,  এসব িকছুই জািন না আিম,  দরকারও নই,  যাগােযাগ িবড় না 
বাড়ায়। 

- আমার খুব খারাপ লাগেব আপিন সারাজীবন আমােক ঘ া কের যােবন। 

- আপনােক ঘ া করার উপযু  ভােবন? আমার ঘ া পেতও যাগ তা 
লােগ,  স যাগ তা আপনার নই। আিম ঘ া কির িনেজেক,  এই আমােক। 
ওই অপমােনর পরও আিম এখেনা কী কের িতিদন েন েন মেন রািখ আিম 
একটা িব য় হািরেয় ফেলিছ কেব কােনা অেবলায়। আিম একটা িব য়েক 
ভােলােবেসিছলাম। সই িব য় আমার ভােলাবাসােক অপমান কেরিছেলা। আিম 
সই অপমানেবােধর ালা বেয় িনেজেক ঘ া কের যােবা আজীবন।  

- আিম একটু বিল। কন অমন হেয়িছেলা সিদন খুেল বিল। 

- না,  আর িকছু বলার দরকার নাই। যা গেছ গেছ,  লট বাইগন িব 
বাইগন। তেব একটা ভীষণ অবাক লাগেছ জােনন। এই একটু আেগও 
ভাবিছলাম,  এই দেশ িফরেবা না কখেনা আর। যাবার আেগ কাউেক শষবার 
দখেত চাইেলও পারেবা না আর। চ াম এখান থেক অেনক দরূ। ফান 

কের খবর িদেলও িদন লেগ যােব পৗঁছােত। হােত আেছ মা  ঘ টা। 
কীরকম অস ব ব াপার। অথচ দখুন আপিন িঠক সমেয়ই এেস হািজর। 
কমন আেলৗিকক মেন হে  সবিকছ।ু আ য না?  

- এটা সিত  আ য! 

- আেরা আ য,  আপনার জ  আমার ভতর পুেষ রাখা ক টা অিবকল এক 
রেয় গেছ। এই কে র নাম কী জািন না। িব াস ক ন এই ক  ম নয়, 

ঘ াও নয়। আমার সব ম আমার বেরর জ । আমােদর েমর িবেয়। িক  
আপনার জ  একটা আজব ক  বেয় িনি । একটা িব য় ন  হবার ক । আিম 
সিত ই কখেনা চাইিন আপনােক িঘের ওই িব য়টা হারােত। 

- আপনার কালকাতার িঠকানা িক সিত  দেবন না? 

- না,  ওিট হেব না। আিম খুব ঃিখত। আমার বতমান জীবনটা আিম ন  
করেত পারেবা না। আিম খুব খী এখন। 

- একটা কথা িজে স কির? 

- ক ন। 

- আমােক তুিম বলার সাধটা িক এেকবােরই মের গেছ? 

- হািসর কথা বলেলন জনাব। 

- আিম িক  তুিম বেলিছলাম সিদন। 

- কন ওসব িনেয় খাচঁাখুঁিচ করেছন খামাকা,  গেছ িদন গেছ। 

- জানেত ইে  করেলা হঠাৎ। 

- যা নই,  তা খঁুেজ কাজ নই। 

- িঠকােছ। 

- আিস আিম,  আপিন ভােলা থা ন,  েখ থা ন। 

- তুিমও ভােলা থেকা  

- হা হা হা হা হা হা ‘ সই তুিম’? আিস এখন। ডবাই। 

- ডবাই নী... 



৬. 

দরূ থেক সাি র ল  করিছেলা আমােদর। ওরা সবাই একটা টং ঘেরর 
সামেন বেস ধায়ঁা ওড়াি েলা। আিম কােছ িগেয় একটা িসগােরট ধরালাম। 
সাি র আমােক িকছ ু িজে স করেত িগেয়ও মেুখর িদেক তািকেয় থেম 
গেলা। আিম চুপচাপ বেস থাকলাম আেরা িকছু ণ। তারপর বললাম,  চল 

যাই। ফরার পেথ এক ভ ানওয়ালা জানােলা বলেলা িতনিবঘা কিরেডার নািক 
খুব কােছই। চাইেল যেত পাির। গটটা একঘ টা পর পর আধঘ টার জ  
খােল িদেনর বলা। ভ ানগািড়ই যাওয়া যােব। 

িতনিবঘা কিরেডার  !কেতা জােতর খবর পেড়েছ এটা িনেয় ,  এখন সরাসির 
দখার এরকম িবরল একটা েযাগ পােবা এখােন এেস িচ াই কিরিন। 

দির না কের েটা ভ ান ভাড়া কের ছটুলাম। যেত হেব পাট াম হেয়। যেত 
যেত িবশাল া র পিরেয় পৗঁেছ গলাম কাঁটাতার ঘরা সীমাে । গট ব  

এখন। ভ ানওয়ালা জানােলা আেরা এক ঘ টা পর খুলেব। এখােন একটা 
কমন অ ি কর পিরেবশ। ভীষণ কড়াকিড়। ভারতীয় সীমা র ীেদর পা  
দখলাম কিরেডােরর মাঝখােন। ওেদর মেধ  রণস া,  যন এই মহুূেত যু  
বেধ যােব। 

আর আমােদর িবিডআর পা  অেনকটা ভতের হওয়ােত তােদর অি  টর 
পাওয়া মশুিকল। ওপােশ বাংলােদশ এপােশও বাংলােদশ। মাঝখান িদেয় বেয় 
গেছ ঝকঝেক ভারতীয় রা া। ভারেতর ওই অংশটার সােথ বাংলােদেশর 

পাথক টা বশ পির ার। বাংলােদশ অংশটা ভীষণ দির  মেন হেলা। 

আমরা গেটর কােছ দাঁিড়েয় মেনােযাগ িদেয় দখিছলাম িতনিবঘা কিরেডার। 
ওপােশ একটা বাংলােদশ আেছ যটা আ িরক অেথই বি শালা। কউ ইে  
করেলই ওখান থেক যখন তখন চেল আসেত পারেব না মলূ ভূখে । রােত 
যিদ কউ মেরও যায় গট খুলেব না। হাসপাতােল নবার দরকার হেলও 
পরিদন ভার না হওয়া পয  অেপ া করেত হেব। এসব কড়াকিড় ভারতীয় 

তরফ থেক। আমরা ভ ানওয়ালার কাছ থেক এসব তথ  পাি লাম,  আর 
িবষ ন হেয় পড়িছলাম। 

এমন সময় একটা িবকট িচৎকার এেলা ওপাশ থেক। তািকেয় দিখ মােঝর 
িবএসএফ পা  থেক ব ক উঁিচেয় ইশারায় আমােদর দেূর সের যেত 
বলেছ। ভ ানওয়ালা বলেলা এখােন দাঁড়ােনা িনেষধ। এই গট ওেদর। গেটর 
জায়গাটু ও ওেদর। আমরা গেটর এক ফুেটর ভতর চেল গিছ তাই গট 
থেক তফাত যেত বলেছ ওই সিনক। সের গলাম। িক  এত মুিতর 

কারণ কী। আচরণটা ভােলা লাগেলা না। 

সের িগেয় পােশর খালা া েরর ঘাস েলা মািড়েয় হাটঁেত লাগলাম । 
ভারতীয় কাঁটাতার থক ই ফুট দরূ  বজায় রাখেত হেলা। আমােদর তী  
চােখ ল  করেছ িবএসএেফর ব েকর নল। দেখ মজাজ এমন খারাপ 

হেলা  !হঠাৎ এক  ব  ুবলেলা,  আমার পশাব করেত হেব। দাঁড়া  ,বাংলােদেশ 
দাঁিড়েয় ইি ডয়ার কী কের বৃি  ঝরাই দখ। 

ব রু সাহস দেখ আমরা তা ব হেলও সাহসটা িছেলা সং ামক। মিক 
আেছ জেনও িজপার খুেল বািকরাও লাইেন দাঁিড়েয় গেলা। আইন মেন 
কাটঁাতার থেক ই ফুট দেূর দাঁিড়েয় সীমাে র ওইপাের জল ঝরাে  একদল 
বপেরায়া ত ণ। বাংলােদেশ দাঁিড়েয় ভারেত জলত াগ। একটা অিহংস 
িতবাদ,  ভারতীয় সিহংস ংকােরর িতবােদ। যেকােনা মুহেূত একটা 
ংকার বা িল ছেুট আসেত পাের। িক  সবাই েপ আেছ। শালার যা হেব 
হাক। এই কাজ দিখেয় যােবা তােদর। আ য এবার কােনা ংকার এেলা 

না। স বত আইনগত দরূ  মেন করার জ ই। 

গট খালার সময় হেলা। আমরা লাইন ধের দাঁড়ালাম। কিরেডারটা বাধহয় 
একেশা গেজর মেতা হেব। কিরেডাের েবশ কের আে  আে  হেঁট হেঁট 
পেরাি  ভারতীয় অংশটা। অদেূর িবএসএফ সিনকেদর হলেমট পরা মখু 

আংিশক দখা যাে  বািলর ব ার পছেন,  সাবেমিশনগােনর নেলর পােশ। 
আবােরা একটা িচৎকার। আের মশুিকল,  এখন সম া কী তার,  িচ াস 



ক া? কী বলেলা বুঝলাম না। িক  িহি েত িচৎকার চলেছই। একজন 
বুঝেলা,  বলেলা এত আে  হাটঁেল নািক চলেব না। দৗেড় জার কদেম 
পিরেয় যেত হেব জায়গাটা। হেল েল হাটঁার কােনা অবকাশ নই। আজব !

আমার আধঘ টায় আিম যমন খুিশ তমন কর ◌ প েবা। তােত তােদর কী? 
িক  না,  আধঘ টা আমােক দওয়া হেয়েছ জ ির গিতেত প বার জ । 
আেয়শ কের নয়। হেল েল চলা এই জায়গায় িনিষ । মজাজ আবােরা টং 
হেলা সবার। এ কােনা জােতর কথা? কী রকম চুি  হেলা এটা? জনের 
সমান সমান ব বহার করার কথা েনিছ এতিদন। এখন এসব কী? পেুরাটাই 
তা ওেদর িনয় েণ। আমােদর িকছু করার নই। 

অবেশেষ পা রাখলাম অ  বাংলােদেশ। এটা একটা ভূিম ীপ। আঙরেপাতা 
দহ াম নােম িট াম এখােন। চা দাকােনর টুেল েটা বাংলােদশী পুিলশেক 
লািঠ হােত বেস থাকেত দখলাম। িজে স করলাম,  সারা ণ এই মিকর 
মেধ  থােকন কী কের আপনারা,  ভয় কের না? উ ের বলেলা,  ওেদর ভয় 
বিশ তাই এত ংকার কের। ওেদর মিশনগােনর সােথ আমােদর এই লািঠই 

যেথ । লাকটা রিসকতা করেছ িক না বাঝার চ া করলাম। িক  িসিরয়াসই 
মেন হেলা। ওখানকার বিশরভাগ মা েষর মেধ  এটা দেখিছ। আিম ভাবতাম 
ওরা ভারতীয় বািহনীর ভেয় জবুথবু হেয় থােক সারা ণ। িক  দখলাম 
লাকজন একটু বপেরায়া রকেমর সাহসী। হেতই হয় বাধহয়,  নইেল 

িটকেত পারেব না। দখলাম ওরা থাড়াই কয়ার কের িবএসএেফর ংকার 

ধমক। সীমা  অ েলর মা েষর দশে েমর জার িক বািকেদর চেয় একটু 
বিশ? 

গটটা ব  হেয় িগেয়িছেলা ভতের ঢাকার িকছু ণ পেরই। আেরা এক ঘ টা 
ফরা যােব না। আঙরেপাতার আেরকজন মা েষর সােথ কথা হেলা। িতিন 

বলেলন,  বাংলােদশ অংেশ চােষর কাজ কেরন িতিন। পুের তার নয় বছেরর 
মেয়িট ভাত িনেয় যায় েত। গট ব  হয় একটায়,  মেয়টা তার আেগই 

খাবার িদেয় যায়। মেয়টা যিদ কখেনা এক িমিনট দির কের,  তাহেল তােক 
এক ঘ টা না খেয় বেস থাকেত হয়। তখন বাপ এই াে ,  ক া ওই াে  
পর েরর িদেক তািকেয় বেস থােক। কতবার ঘেটেছ ওরকম  !এখন গা সওয়া 
হেয় গেছ। তেব রােত কােনা িবপদ হেল সম া। ভার না হওয়া পয  মের 
গেলও গট খুলেব না। 

গট খালার সময় হেলা। িফের যােবা। উঠলাম আমরা। হঁেট পিরেয় গলাম 
িতনিবঘা কিরেডার। ওপাের পৗঁেছ িফের তাকালাম দশ িবি  ামক া এক 
টুকেরা ভূিম ীেপর িদেক। কী অ তু জীবন এখানকার মা েষর! াধীনতার 
মােনটাই অ  রকম। ওখান থেক যখন খুিশ তখন চাইেলই বাংলােদশেক 
ছুঁেত পাের না কউ। ওই অ ু ত বাংলােদশটার জ  আমার মনটা কমন কের 
উঠেলা।  

পরিদন ঢাকা িফের আসার সময় চাখটা ঝাপসা হেয় আসিছেলা বারবার। কী 
একটা িচরতের ফেল চেল যাি  এখােন। 

 

 



িবলাত যা া, সকেলর দায়া াথী 

নষাদ 

২১ শ জুন। বহৃ িতবার। সকাল ৭ টার মেতা বােজ।  

‘আ া, আইিরশ- পাবটা িঠক কাথায়?’ -  িকছু ণ খাঁজাখুঁিজর পর এক 
িবমানব র কমীর কােছ জানেত চাইলাম। েবশা এবং দশনা। ঘিড়র িদেক 
তািকেয় আয়ত চােখ অবাক , ‘নাও! ডাি উ িথংক ইট’স অ া িলটল টু 
আিল টু াট?’ িকছু ণ লাগল ব াপারটা বুঝেত। অব  আমােক পুরাপুির 
দাষ দওয়া যােব না। গামড়ামেুখা ইিমে শন অিফসােরর পর ি তীয় জেনর 

কােছ এমন রস আশা কিরিন। আকণিব তৃ হািস িদেয় ঘিড়র িদেক তািকেয় 
বললাম:  ‘রাইট। ইিতমেধ ই দির হেয় গেছ...িজএমিটর িহসােব...’। িবেলত 
যাওয়ার িত িহসােব বারবার দখা নিটং- িহল এবং ফার- ওেয়িডং- অ া ড-
অ া- িফউ ারােলর কল ােণ য কােনা কথা  কির ‘রাইট’ িদেয়। 

পড়ােশানা শেষ চা িরেত নতুন। বহৃ র িসেলেট বেড়া হেয়িছ, ল ডন দখেবা 
না হয় নািক? ল ডন পয  সহযা ী হেয়েছ সহকমী এক ইংিলশ যুবক, যার 
গ ব  সা ারল া ড নােমর উ েরর এক শহর। িব কাপ পেব ইংল া ড- ািজল 
ফুটবল ম াচ হে  আজ সকােল। ল ডেনর গ াটউইক িবমানব ের িবমান 
থামার সােথ সােথই ি িটশ পতাকা িপেঠ বঁেধ অ  অেনেকর সােথ আমার 
সহকমীও হ হ কের নেম চেল গেলা। ি িটশ ফুটবল জাতীয়বাদ। বেল 
গেলা ইিমে শন ফরম ািলিট শষ কের যােত ‘আইিরশ পাব’- এ দখা কির। 

ওখােন খলা দেখ একসােথ শহের যাওয়া যােব। 

আইিরশ পােব িগেয় দিখ টিলিভশেন খলা দখার িবশাল আেয়াজন। পাবভিত 
দশেকর সবাই ইংল াে ডর পাঁড় সােপাটার। ধ ু একজন কৃ া  যুবক িবশাল 
িচ ািচি  কের ািজলেক সােপাট করেছ (পের জেনিছলাম যু রাে র)। 
কৃ া  কথাটা আলাদা কের বলার কারণ হেলা আিম ও িতিন ছাড়া সখােন 
বািক সবাই তা । আিম ৎিসত আইিরশ িবয়ার িগেনেসর িবশাল এক াশ 

িনেয় চুকচুক কের চুমকু িদি । এই খলায় আিম ায় দলিনরেপ ই বলা যায় 
(নাের ভাই, আেজি টনাও না), হয়েতা হালকা ইংল া ড সােপাটও করিছ এই 

ত াশা থেক য িজেত গেল তা আজ ‘ম ব’ চলেব। ািজেলর সােপাটার 
যবুক আমােক তার দেল ধেরই িনেয়েছ, িতিট উ ােসর পর আকণিব তৃ হািস 
িনেয় আমােক বুেড়া আঙলু দখায় আর বেল, ‘ম াননন...’। অেনেকর মেতা 
মািটেত, দরজার কাছাকািছ। ি িটশ ফুটবল সােপাটারেদর ‘ রপেুটশন’ িকছটুা 
জানা আেছ। মারধর  হেল দৗড় দওয়া যােব। হার যখন িনি ত, তখন 
টনশন আরও বাড়েলা। 

আেগই িঠক কের এেসিছ পিরিচত কােরা কােছ থাকেবা না– এেকবােরর 
মেণর িথম ‘িনেজর চােখ িবেলত দখুন’ এবং ‘রেঙর খিন যখােন দখেবা 

রািঙেয় নেবা মন’। ই টারেনট ঘেঁট আেগই িনি ত িছলাম ‘ইয়ুথ হাে ল’-
এ থাকা ছাড়া সােধ  লােব না। গ াটউইক িবমানব ের ৫ পাউ ড িদেয় 
পছ মেতা জায়গায় ইয়ুথ হাে ল বকু করা যায়। ইংিলশ সহকমী বলেলা 
কােনা ব াপার না। উই উইল সট ইট আউট। 

অব  পিরিচত লাকজনেক না জািনেয় িবেলত যাওয়ার ব াপাের পািরবািরক 
আপি  িছেলা। লাকজন নেল ‘মাই ড’ করেব, ‘একটু জািনেয়ও গেলা না 
ছেলটা’! ‘কারও বাসায় থাকেল তামার সম া কী’? এই ে র আসেল 
কােনা সে াষজনক উ র নই। সমবয়িসরা আরও কানম  িদেলা – একাএকা, 

কী না কী কের। শষেমষ বললাম, যাওয়ার পর যিদ লাকজন বিশ মাই ড 
কের তেব পি কােত ছিবসহ একটা িব াপন দওয়া যেত পাের-  িবেলতযা া, 
সময় তার জ  আ ীয় জন, ভাকা ী এবং ব ুবা েবর সােথ দখা 
কিরেত পাের নাই, সকেলর দায়া াথী। 



িবমানব র থেক েন চেপ উ েরর শহরতিল য়ডেন চেল আসলাম। 
সহকমীর কল ােণ সখােনর ছা  একটা িছমছাম বাসার ব  জানলার কািনশ 
থেক চািব বর কের গাছােনা ই েমর ঘের ঢুকলাম জেন। তার 

গালে ে ডর বাসা, িযিন এই মুহেূত অিফেস। সখান চা খাওয়া, ল ডন স ে  
গ ীর আেলাচনা। অব  বণবাদী কথাও িছেলা, যমন-  আিম ইংিলশ, িক  

আই টল ইউ, ইংিলশ লিডস আর ‘ডাল’। পের ফােন ওয়াইএমিসএর ইয়ুথ 
হাে ল িঠক করা হেলা – ৩৪, কাটার লন। স ট পলস িগজার খুব কােছ। 

গালে ে ডর ঝকঝেক অিডেত কের পৗেছ িদেয় গেলা সহকমী (ি িটশ 
িমকেদর িত এই থম ঈষা অ ভব করলাম!)। যাওয়ার আেগ এিটএম 

থেক কড়কেড় ৪০০ পাউ ড িদেয় গেলা – দেশ টাকায় শাধ করা হেব। 
থম মািন- ল ডািরং কস। ইয়ুথ হাে েল চক- ইন করার সময় ছােটাখাট 

একটা শক খলাম– ২৮ পাউ ড িত রােতর জ , তাও আবার চারজেনর সােথ 
ম শয়ার করেত হেব। যেহত ু ওয়াইএমিসএর ম ার না, তাই ২ পাউ ড 

িদেয় ম ারিশপ িনেত হেব। রাইট। জানেত চাইলাম ছেল- মেয়রা একসােথ 
থাকা যায় িক না। ির, গালে ড থাকেল তােক আলাদা েম থাকেত হেব। 
ওেক। 

তেব, জুেনর রৗ - ঝলমল ঝকঝেক পুের স ট পলস িগজার িপছেনর িবশাল 
লন, গাছপালা, রা ার ধােরর কিফশপ আমােক মু  করেলা। মজাজ ফুরফেুর 
হেয় গেলা। 

জনেক আমার িবেলতসফেরর ব াপারটা জানােতই হেয়েছ (িজিনস পৗঁেছ 
িদেত হেব)-  তােদর একজন ি েটেন বেড়া হেয় উঠা পিরিচতা সট- অভ-
কািজন এবং ি তীয় জন বছর ই হেয়েছ ি েটেন ছা  হেয় এেসেছ। জেনই 
িবেকেল এেলা দখা করেত, িজিনস িনেত এবং ‘িটপস’ িদেত। ‘ ঘারাঘিুরর 
জ  ড- িটিকট িকেন িনেব (অিফস টাইেমর পর পাওয়া যায়)’। ‘িটউেবর ম াপ 
পেকেট রাখেব এবং িটউেব চলাচল করেল হারােনার েযাগ নই’। ‘এই 
ম াপ- তেথ র বই A-Z টা বাইেবল’। ‘গভীর রােত ট াি েত ওঠার দরকার 

নই, বাসই সফ’। এক সময় আিমও যাগ করলাম-  ই িদেক চেয় রা া পার 
হেবা, হাে ল থেক বর হওয়ার সময় ‘ মািপং- ম’ দখেল...। 

তেব বছির ছাে র ‘ক  সিভং’ িটপস ভাল লাগেলা। িমনােরল ওয়াটার খাই 
েনই হায় হায় কের উঠেলা। রা াঘেরর ‘ট াপ’- এর পােশ দখেব াি েকর 
াস আেছ, ট াপ খুেল িনি  মেন পািন খাও। টু ির েদর িসে ম হেলা 

সকােল ি  কফা  গলা পয  খেত হেব, পরবতীেত িখেদ লাগেল িটউব 
শেনর দাকান িলেত এনািজ ি ংক নােম িবিভ  ভােরর া  ঘন তরল 

পাওয়া যায়, একবার খেল আর সহেজ িখেদ লাগেব না ...’। 

পরিদন ভাবলাম ঝকঝেক মািসিডজ বােস একটু াই করা যাক। শহর দখা 
হেব। পুের স াল ল ডেনর জনহীন এক বাস েপ দাঁড়ােতই বাস এেলা। 
িপছেনর দরজা িদেয় একমা  মেয় নেম আসেতই বােস উঠলাম। বােস একা 
আিম। িনজন বােস বয়  াইভার দিখ ব  ঠিুর থেক হাত বািড়েয় আমােক 
কােছ ডােক। ঘটনা কী? যেতই মৃ  হেস বলেলা– টু ির ?– ‘রাইট’, 
উ ারণটা িহউ াে টর মেতা। িশখলাম– সামেনর দরজা িদেয় বােস উঠেত 
হয়, পছেনর দরজা িদেয় নামেত হয়। 

থম রােত নগর পির মণ শেষ জুেনর রৗে া ল রাত সােড় আটটায় ডরায় 
িফের এেস স ট পলেসর আেশপােশ কােনা খাওয়ার দাকান খালা না পেয় 
হাে েলর ভি ডং মিশল থেক িচপস, চেকােলট এবং ‘ট ােপর পািন’ তই 

রাত কাটােত হেলা। আজ আর সই ভুল করলাম না। খেয়েদেয় নটার িদেক 
হাে েল িফের দিখ সট- অভ- কািজেনর মেসজ, ফান করেত হেব। করলাম 
ফান। জানেত চাইেলা আজ বার রােতর ান কী? বললাম– আপাতত 

ঘুমােনা। মানিসক তা িনেয়  উঠেলা, ল ডন দখেত এেস বার 
স ারােত ঘুমাবার আেয়াজন করেল চেল! তারপর আকষণীয় রােতর ল ডেনর 
কথা নেতই রািজ হলাম বাইের যেত। কথা হল ল ার ায় াের কািজেনর 
দখা করেবা রাত দশটায়। লিডস টয়েলেটর কােছর গেট।  



কেভ ট গােডন, ল ার ায় ার থেক িপক ােডিল পয  িবিভ  াব, িডসেকা 
থক, সালসা, গাজঁার আসর থেক  কের সােহার িচিড়য়ােদর দখা যখন 
শষ হেলা, তখন রােত সােড় িতনটা। দশনীয় একটা রাত। দখলাম, কী সহেজ 

অপিরিচত ছেলরা সট- অভ- কািজনেক নােচর আম ণ জানাে , এবং 
তেতািধক স িতভ কািজন তােদর ত াখ ান করেছ। একটায় িটউব- রলওেয় 
ব  হেয় যায়, িনেজ িঠকমেতা স ট পলেস যেত পারব িক না সই ব াপাের 
সি হান, তারপরও বললাম, ‘একা একা কী কের যােব, চেলা তামােক টুিটংএ 
পৗঁেছ দই।’ গভীর রােত ল ডন শহেরর িপক ােডিল সাকাস নামক ােন 

দািঁড়েয় মধ যুগীয় সংকীণ পু ষতাি ক িচ াভাবনা ধারণ করার জ  এই আিম 
বাংলা- ইংিলশ িমিলেয় িবশাল ঝািড় খলাম যু রােজ  বেড়া হেয় উঠা এক 
ত ণীর কােছ। বােরর গভীর রােতর ল ডেনর রা ার যুবতীর কামর জিড়েয় 
ধরা অধ- মাতালরা এর সা ী হেয় রইেলা। তারপর জানেত চাইল, ‘িনেজ িফের 
যেত পারেব তা, িটউব িক  ব ’। ‘রাইট’। শেষ উলেটা ঘটনা ঘটেত দখা 
গেলা। 

যিদন ি কেলেন গলাম, সিদনটাও মজার িছেলা। হায়াইট চ ােপেল িগেয় 
ি কেলনটা িঠক খাঁেজ পাি  না। আপাতদিৃ েত বাঙািল মেন হওয়া বয়  এবং 

মি ত এক ভ েলাকেক ইংেরিজেতই জানেত চাইলাম ি কেলনটা কান 
িদেক। দখােলন। চােখ চাখ, তারপর পির ার বংলায় বলেলন, ‘আফেন 
িকতা বাংলােদশ তেন আইসইি ?’ ‘অয়, িসলট থািক আইিস’। অভ থনায়, 
আ িরকতায় িস  হেয় জুেনর এই ঝকঝেক সকােল ল ডেনর হায়াইটচ ােপেল 
দািঁড়েয় িসেলিট িহসােব তখনকার মেতা িনেজেক ভাগ বান মেন হেলা। 
অ া িলসাইজড কাি  িবিরয়ািনর িবশাল মধ া েভাজ হেলা সিদন। 

বােরাটা িদন িতিট মহুতূ উপেভাগ করার চ া কেরিছ। তেব মাহভে র 
পালাও িছেলা। আিম দেশ যখােন কাজ করতাম, সখােন যু রাজ  থেক 
পড়ােশানা শষ কের ৬ মাস/ ১ বছেরর জ  ি িটশ ছেলেমেয়রা কাজ করেত 
আসত। তা সরকম এক মেয়র মেসজ পলাম একিদন, আমার সহকমীর 
কাছ থেক িঠকানা পেয়েছ। ফান করলাম। কী সব বলেলা। জীবেন ব াপক 

পিরবতন এেসেছ, হঠাৎ কেরই জীবন ধ  হেয় গেছ, ‘ ােভন’ থেক তার 
জীবেন ‘অ াে ল’ নেম এেসেছ। কী উ াস। ঘটনা কী? এই মেয় অব  
িকছুটা ধমকেমর লাইেন িছেলা। 

বশ িকছু ণ পের বঝুলাম তার জীবেন একজন প্ু েষর আিবভাব হেয়েছ 
(বয়ে ড নামটা কখেনাই উ ারণ কেরিন)। ‘ি জ দখা কির চেলা, লটস 
‘ক াচ আপ’। আর অ াে েলর সােথ পিরিচত হেতই হেব। এই ল ডেন অেনক 
িকছুই দখেত চাই, তেব িলে র সবেচেয় শেষ বাধ হয় এই অ াে ল। 
িবেকল থেক ‘ক াচ আপ’ শেষ রােতর খাবাের অ াে েলর সােথ দখা হেলা। 

ম- ভােলাবাসা ইত ািদর ব াপাের ভােলা লাগার ব াপারটা খুবই সাবেজি ভ, 
এবং এ ব াপাের িমক- িমকাই কথাই শষ কথা। তারপরও এটা ীকার 
করেতই হয় ঝকঝেক এই মেয়িটর অ াে লেক দেখ খুবই ঃখ পেয়িছলাম। 
খবুই। ভ েলােকর ছেল িব িবদ ালেয় পেড়েছ, ল ডেনর বাইের থােক, িতিন 
তার সদ  া  গালে ে ডর কল ােণ তারই এক েমর ােট থােকন, খান এবং 
বশ িকছিুদন ধের একটা কিবতার ট িনেয় িচ া ভাবনা করেছন। মা  

কয়িদেনর ব বধােনর ি তীয়বােরর মেতা ি িটশ িমকেদর িত গভীর ঈষা 
অ ভব করলাম। 

বছির ছা  আমােক ল ডন স ে  ান িদেত িগেয় একটা চ  বণবাদী 
সং ার আমার মেধ  গভীরভােব ঢুিকেয় িদেয়িছেলা। সটা িছেলা – ‘কৃ া েদর 
থেক সাবধান’। যিদন সদ  অ াে ল া  আমার া ন সহকমীর সােথ দখা 

হয়, সিদন গাধূিলেত জেন কােনা একটা ি েজর উপর একটা বে  িনজেন 
বােসর অেপ া করিছলাম। জেনর মধ বতী হেয় বেস িছেলা অদৃ  এক 
‘অ াে ল’। একজন কৃ া  এেস খুচেরা ‘িভ া’ চাইেলা। সােথ সােথই া ন 
পেকেটর সব খুচেরা িদেয় িদেয়িছেলা। িভ া দািবটা মােটই িভ ার িছেলা না, 
খবু  দািব িছেলা, পেকেট িছেলা হাত আর এক ধরেনর মিক। া ন 
সহকমীর চােখর িদেক তাকােত ধ ু একটা কথাই বেলিছেলা ‘অন াগস’। 
আিম সই সফের অব  এই বণবাদী সং ার থেক বর হেত পািরিন। 



িনেজর চােখ িবেলত দখার িথম থাকেলও শষ দখলাম অেনেকর চােখই 
দখা হেয় গেছ। সট- অভ- কািজন, পবু ইেয়ােরােপর া া িজিজক, যু রাে র 

পাইলট িজম, িকংবা ... িল  বশ বেড়া। অেচনা লােকর সােথ ‘ ম- শয়ার’ 
করেত হেব এই াথিমক মানিসক ধা াটা কািটেয় ওঠার পর মেন হেয়েছ ইয়ুথ 
হাে ল একটা ভােলা ব ব া। ‘ ম- শয়ােরর’ মেধ ও য কতটা াইেভিস 

রাখা স ব, এটার একটা আদশ উদাহরণ ইয়থু হাে ল। সবেচেয় বেড়া কথা 
সকােলর নাশতার সময়, িকংবা লিবেত িবিভ  দেশর লাকজেনর সােথ 
পিরিচত হওয়ারও একটা আদশ জায়গা এই ইয়থু হাে ল িল। ৩৪ কাটার 
লন ছাড়াও আিম আরও টা ইয়থু হাে েল িছলাম – একটা উ েরর 

া ি েড ( যখােন েপ গেল িবধা) এবং এবং আেরকটা পূেব, 
রাথার ােম। রাথার ােম িতরাে  িছেলা মা  ১৫ পাউ ড, সকােলর িবশাল 

ইংিলশ কফা সহ।  

থমিদন হাে েলর ই টারেনেট বেসিছলাম মইল চক করেত, অ ীল রকেমর 
ব য়ব ল। তারপর ভাবলাম থাক না বােরাটা িদন একদম যাগােযাগহীন। তা-
ই িছলাম। ধু দরকাের আিম ফান করতাম। এইটু ই বলেত পাির, চমৎকার 
বােরা িদন কািঠেয়িছ– িনি , মু । িনি তভােবই এমন একটা মণ 
ি তীয়বার আর সিৃ  করা স ব না। 

 



চাইিনজ! 

ফারহানা িফ 

খাওয়াদাওয়া আর আমার স ক িনিবড়। এটা সবজনিবিদত সত  এবং 
েলােক এও বেল য আমার সব আেলাচনাই ঘুের িফের কােনা এক সমেয় 

রসনািবলােস িগেয় ঠেক! তেব রা ার কনা খাবার মােন যােক বেল ি ট ফুড, 
তার িত আকষণ বিশ। ছােটােবলায় ফা ফুেডর চলন িছেলা না তমন, 
বাইের মােন র েুরে ট খাওয়া বলেত য িজিনসটা জনি য় িছেলা তার নাম 
িছেলা ‘চাইিনজ’। এখন মণ িনেয় িলখেবা বেল িকেবাড িছেয় বসেতই মেন 
হেলা ধুা লেগেছ, তারপর মেন পড়েলা অেনকিদন চাইিনজ খাইিন। আর তার 
পেরই ধাঁই কের মেন পেড় গেলা একবার ফুটপােথর ফিরওয়ালােদর কাছ 
থেক িকেন ফুটপােথই বেস বভুু রু মতন খাওয়া িডম- িট িদেয় তির িকছু 

একটা চীনা খাবােরর কথা। য ঘটনাটার কথা বলিছ, সখােন আিম বেস আিছ 
িতেয়নানেমন য়ােরর কােছই একটা বেড়া িডপাটেম টাল ােরর বাইেরর 
িসিঁড়র উপর ফুটপােথ, সময়টা ২০০৪ এর আগ । সামেনই খালা 
ঠলাগািড়েত য িজিনসটা বানােনা হে  সটা আসেল আমােদর মাগলাই 

পেরাটার মতন। িবশাল গরম তাওয়ায় তল ছিড়েয় তােত আটা গালা দওয়া 
হে  পাতলা কের ছিড়েয়, তার উপর চার- পাঁচটা িডম একসােথ ভেঙ িদেয় 
ছিড়েয় দওয়া হে , এবার বেড়া গাল িটটা িপ ার মতন একবাের তুেল 
উলেট িনেয় সেঁক ভাঁজ কের ফলা হে  পেরাটার মতন, সবেশেষ সাভ করা 
হে  পাতলা কাগেজর উপের তুেল। বানােনা শষ হেত না হেতই গরম গরম 
িবি  হেয় যাে । পােশ তাকােতই আমার ভাই বলেলা, “এটার নাম িদলাম 
‘কা েজ িচনলাই’।” দিখ স গরম মাগলাই- এর সােথ উেঠ আসা কাগজও 
পাতলা িট মেন কের মেুখ পুের ফেলেছ! 

এক হ া ধের আমরা সারািদন িবশাল এক আ জািতক সে লনেকে র 
আনাচকানাচ ঘিুর, মােঝ মােঝ কােনা বেড়া বা ছােটা হেল ঢুেক কচকচািন 

লকচার নেত নেত ঘিুমেয় পিড়। আসেল সে লেন আমরা িনব ন করেলও, 
মলূ িবষয়টা বাবা- মােয়র কােজর সােথ স ৃ । আমার ভাইেয়র কেলজ ছিুট 
িছেলা, আর আিম বইিজং- এর নাম েনই িব িবদ ালেয়র াস- ল াব সব 
বাংক কের সােথ জুেটিছ।  

থমিদন িবকােল পৗঁেছ রিজে শন ইত ািদর াপা চুিকেয় বাংলাদেশর 
সদ রা যখন হােটেল েমর দখল িনেয়, ব াগ রেখ আবার সে লনেকে  
িফেরিছ, তখন উে াধনী অ ােনর িবেশষ স াকালীন নাশতার শষ পযায়। 
খাবারদাবার সব ায় শষ, অবিশ  আেছ িকছ ুআজব ণীর চােলর পাপঁর। 
সে লনসচূী অ যায়ী স াহব াপী কমকাে র একিদন স ােত অিফিশয়াল 
খানাদানার আেয়াজন আেছ। তেব পেরর কথা পের, ঐিদন আমরা শষ খেয়িছ 

েন, তাও বইিজং সময় সকাল ১০টার িদেক! আমােদর থাকার ব ব া হেয়েছ 
এিশয়ান গইমস িভেলেজর ই- ইউয়ান আবািসক কমে ে র একটা িবি েঙ, 
ছা  একটা অ াপাটেমে ট। সে লনেক  সখান থেক হাঁটার দরূে , িক  

খাবারদাবােরর কােনা ব ব া নই, এক চা ছাড়া। 

থম স ােতই সি িলত িস া  হেলা ধােরকােছ ভােলা খাবােরর  জায়গা খঁুেজ 
বর কের ফলেত হেব। সে লনেকে র ভতের পুেরর খাবােরর িকছু 

আেয়াজন থাকেলও খরচ বিশ, আর রােতরও বে াব  দরকার। সকােলর 
জে  ফলমলূ, িট িনেজরাই িকেন নই। ি তীয় িদেন পুের এিশয়ান গমস 
িভেলজ থেক বিরেয় ম াকেডানা স খুঁেজ বর করা হেলও িতেবলায় 
ফা ফুড খাওয়াটা পেকেটর চেয়ও বেড়া কথা পেট সইেব না। তাই আমরা 
আেরকটু জিরপ কের খুঁেজ বর করলাম ানীয় এক র ুের ট। সিদন স ায়  
হেঁট িগেয় হািজর হলাম থমবােরর মতন এক সিত কােরর চীনা র েুরে ট! 



দাকানটা এমন িকছ ুবেড়া নয়, ঢুেক হােতর ডােন রা ার িদেকর ােসর সােথ 
িকছ ু টিবল আেছ দওয়ােল আটকােনা, িদেক গিদেমাড়া ব । মােঝ ছড়ােনা 
িছটােনা িকছ ু টিবল, আর বাঁেয় আেছ িকছ ু বথু, আমােদর দেশর 
হােটল েলার মেতাই। দেশর হােটেলর মেতাই পুেরা র েুর ট জুেড় 

মা ষেদর ব াপক হাউকাউ, আমােদর মেতাই হইচই কের কথা বলেছ, হাসেছ, 
আ া িদে  সবাই। দাকােনর পছনিদেক কাউ টার, ি ং  ইত ািদর জে  
ি জ আর িচপস ইত ািদর র াক। তখন বােজ ায় রাত সােড় আটটা, াইেভট 
বুথ েলা থেক  কের ায় সব টিবলই খে রেদর দখেল। কােনারকেম 
একটা  গাল টিবেলর দখল নওয়ার পের  হেলা চীনা ভাষায় আমােদর 
দ তার অ তম পরী া। আিম খুব ভােলা ‘ ােলা’ বলেত আর ‘ধ বাদ’ 
িদেত পাির ম া ডািরেন। আর জািন কী কের বলেত হয় পািন, মা, বেড়ােবান-  
এরকম েয়াজনীয়, অ েয়াজনীয় িকছ ুটুিকটািক শ । কােজই দাভাষী দািয়ে  
আিম। আসার আেগ িতনিদেন লানিল ােনেটর ‘চায়না’ বশ ভাজা ভাজা 
কের ফলেলও, আিব ার করলাম জ ির িকছ ু শ  শখা হয় নাই, যমন – 
মরুিগ! 

চীনারা িনেজেদর ভাষা, সং িৃতর ব াপাের বশ সেচতন। তারা সই াচীনকাল 
থেক চীনেক পি মােদর হাত থেক দৃঢ়ভােব র া কের এেসেছ। প াশ বছর 

আেগও িবেদিশেদর জে  পযটেনর অ মিতেত িছেলা হাজারটা ফ াঁকড়া, 
এখেনা য ব াপারটা খুব সহজ তা নয়, তেব িমস ওয়া  িতেযািগতা, এিশয়ান 
গমস আেয়াজন, এ েলার মাধ েম ২০০৪- এর আেগই চীন পযটনেক হণ 

কের িনেয়েছ লাভজনক িশ  িহেসেব। তেব তারা েকৗশল বা িচিকৎসাশাে র 
মতন উ িশ ােতও যেহতু িনেজেদর ভাষাই ব বহার কের আসেছ যগু যুগ 
ধের, তাই অিধকাংশ মা ষই ইংেরিজ জােন না, এবং দরকারও মেন কের না।  

এই খাবােরর দাকােনও ইংেরিজ না জানার ব ত য় ঘটেলা না। থেম এেলা 
এক অ বয়িস মেয়। আমােদর এখােন যমন হােটেল বসেলই ছােটা ছােটা 
বয় বয়ারারা থেমই কােচর ােস পািন ঢেল িদেয় যায়, সরকমেস থেমই 

াি েকর রিঙন ােস ঢেল িদেয় গেলা হালকা িলকােরর ধাঁয়া ওঠা চা, আর 

এিগেয় িদেলা ম । স ূণ রিঙন ছিব স িলত এবং স ূণ চিনক ম  ঘেঁট 
আমরা ধাঁধাঁর জবাব বর করার মেতা খঁুেজ খঁুেজ বর করলাম িকছু যটা মরুিগ 
হেলও হেত পাের! আ  মােছর ছিবওয়ালা একটা িডশও দখা যাি েলা িক  
এটা দখােতই মেয়টা মাথা নেড় বাঝােলা- আজেক এটা হেব না, শষ। তেব 
মরুিগরটা, মরুিগ িক না িকছুেতই বাঝােত পারলাম না। শেষ ডেক িনেয় 
এেলা এক দশন বুি মান ওেয়টারেক।  

এই ছেলটা বশ মন িদেয় বাঝার চ া করেলা আমরা কী খেত চাইিছ। আিম 
ওিদেক ব াগপ াক থেক  নাট বই, পন বর কের অ নচচায় মেনািনেবশ 
কেরিছ। থেম আকঁলাম একটা বািট, তােত ধাঁয়া ওঠা ভাত, আিম যন ভাির 
মজার িকছু কেরিছ এমন একটা হািস িদেলা স। আিম সবাইেক দিখেয় 
বললাম, এই িজিনস সবার জে । স খুব মাথা ঝাঁিকেয় াঁ াঁ করেলা। এবার 
আকঁলাম একটা মরুিগ, ছিবর িডশ দিখেয় িজে স করলাম এটাই সই িজিনস 
িক না, স মাথা ঝাঁিকেয় াঁ বলেলও মেন হেলা যন এটা িঠক িদেত চাে  না। 
তবওু জার করলাম িদেত। তারপর বর করলাম একটা আধােস  সবিজর 
ছিব। সবিজ অডার িদেয়, একটা েপর আইেটম বর কের ছিব দিখেয় 
মরুিগর কানটা জানেত চাইলাম, স একটা দিখেয় িদেয় নাট কের িনেলা। 
িনি ত হবার জে  আিম আকঁলাম একটা কাটুন িপগেহড, তারপর সটা একটা 
বেড়া স িদেত কেট িদলাম। আর আকঁলাম একটা গলােস রিঙন পানীয় আর 
পােশ বাতল, তারপর সটাও কেট িদলাম, পােশ আকঁলাম আেরকটা াস, 
তােত ডট ডট িদেয় পািন িদেয় িটক মাক আর বললাম, ‘ অেয়’। স আবার 
একটা ভুবনেভালােনা িবশাল হািস িদেলা, যন-  বুেঝিছ হ, তামরা খােব না 
এসব। তেব পািনর ব াপাের ােসর গরম িলকার চা দখােলা, মােন ঐটাই। 
তখন উেঠ িগেয় র াক থেক আলাদাভােব িমনােরল ওয়াটােরর বাতল কাক, 
এ েলা িকনলাম। 

পের খাবার এেল আিব ার হেলা, মুরিগর সই েপ মরুিগর আ  ঠ াং 
নখটখসহ ভাসেছ। নািড়ভঁুিড়, চামড়া, িগলা- কিলজা সবই আেছ, কােনা 
িকছুরই অপচয় করা হয় নাই! মরুিগর রিসিপ থেম না িদেত চাওয়ার 



কারণটাও বাঝা গেলা। পুেরা িডশ জুেড় ধু লাল লাল কেনা মিরচ, মােঝ 
ছােটা ছােটা কড়া কের ভাজা মরুিগর টুকেরা, তেব মরুিগ আসেল নহায়তই 

কম, মিরচই বিশ। আমােদর ভােতর বািটেত সই পেক ডােলর মতন িনেয় 
ঐ মরুিগর টুকেরা িদেয় চপি ক িদেয় নাকািনচুবািন খেয় কােনামেত খাওয়া 
হেলা।  দরূ থেক সই ছেল আর মেয় ওেয়টার আমােদরেক দেখ আর হােস, 
কােছ এেস পিরেবশন করার সমেয়ও মচুিক মচুিক হােস। পের জেনিছলাম 
ওেয়টােরর নাম চন। 

আমােদর গােয়র রঙ আর চহারা সবাইেকই খুব আকষণ করিছেলা মেন হেয়েছ 
যখােন িগেয়িছ। আমােদর দেশর যমন সাধারণ জনগণ ইউেরাপীয় বা 

আেমিরকানেদরেক দেখ অবাক হয়, আমরাও চীনা সরকম িতি য়া 
পেয়িছ। ীে র বইিজং- এ টু ির  বলেত আিম চীনােদরেকই বিশ দেখিছ, 

িবিভ  অ ল থেক রাজধানী বড়ােত এেসেছ। আর তার মােঝ অেনক 
অপিরিচত মা ষ িতেয়নানেমন য়াের আমােদর পােশ দাঁিড়েয় ছিব তুলেত 
আ হ কাশ কেরেছ, িবেশষ কের শািড় িজিনসটা খুব আ হ িনেয় দেখেছ। 
আমরা কাথা থেক এেসিছ তা জানেত চেয়েছ আকাের ইি েত। বাংলােদশ–
এর বদেল ‘ম ালা’ বলায় িক  িঠকই বুেঝেছ আমরা কান জায়গা থেক 
এেসিছ এবং বশ অবাক হেয় আমােদর গােয়র বণ, পাশাক- আশাক আেরা 
খঁুিটেয় দেখেছ িনরীহ কৗতূহেল। 

সে লনেকে র তথ েকে  আমার সমবয়িস িকছু ছেলেমেয়র সােথ বশ 
আলাপ হেয় িগেয়িছেলা। িব িবদ ালয়পড়য়ুা ছেলেমেয় েলা ী াবকােশ 
ভলাি টয়ার আর দাভাষীর কাজ কের। মা- িল আমােক বেলিছেলা ‘িনিষ  

াসাদ’- এর উ র গট িদেয় েবশ করেল িবধা হেব। িক  যিদন সকােল 
আমরা ‘ফরিবেডন প ােলস’ দখেত যাই,  সকােলর সসমেয় প ােলেসর উ র 
গট িছেলা ব । আমরা ঘেুর আবার দি ণ- পূেবর গেটর িদেক াসােদর 

বাইেরর পিরখার ধার িদেয় বাঁধােনা রা ায় িঝিরিঝির গােছর ছায়ায় হেঁট যাি , 
এমন সময় ই ফিরওয়ালা আমােদরেক দেখ দরূ থেক “আলহাম িল াহ!”, 
“হালাল!” বেল দিৃ  আকষেণর চ া করেত লাগেলা। এমন অভতূপূব 
অভ থনায় ঘটনা কী দখেত িগেয় আিব ার করলাম এক ধরেনর বাদােমর 
হালুয়া িবি  করেছ ঠলাগািড়েত কের। চহারায় তােদর মংেগালীয় ছাপ 
থাকেলও মেন হেলা তারা আসেল আফগান বংেশা তূ। আমােদরেক দেখ 
তােদর মেন হেয়েছ আমরা যেহতু দি ণ এশীয়, এরকম ভােব ডাকাডািক 
করেল িবি বাটার িকছু েযাগ আেছ। তােদরেক খুিশ করেতই িবেশষ কের 
খািনকটা বাদােমর হালুয়া কনা হেলা। িজিনসটা লয়াের লয়াের িবিভ  ধরেনর 
বাদােমর টুকেরা আর ক ারােমল িদেয় তির, পুেরাটা একবাের বেড়া একটা 
চাঁইেয়র মতন ঠলাগািড়র উপের রাখা, সখান থেক চা  িদেয় আমােদরেক 
খািনকটা কেট িদেলা। 

 



াসােদর নাম ‘িনিষ ’, কারণ সাধারেণর জে  াসাদ িছেলা িনিষ । ভতের 
মলূ অংেশ আেছ বেড়া বেড়া চ র, একটা পিরেয় একটা, ধীের ধীের তা আবার 
উঁচু হেয় গেছ। িবেশষ িদন েলােত স াট এেস একদম ক ীয় চ েরর ধান 
হেলর িসংহাসেন বসেতন। হেলর ভতের েবশ িনেষধ পযটকেদর, বাইের 
থেকই িমং সা ােজ র বিশ পূণ কা কাজ দখলাম পেুরা দওয়াল মেঝ 

জুেড়। চ েরর মােঝ কৃি ম লেকর উপের তপাথেরর কা কাজ করা ি জ,  
িমং রাজােদর িচ  িবশাল ক প আর অ া  াণী, াগন আর িসংেহর 

রমূিত। 

 

িমং সা াজ  আর স ােটর দীঘজীিবতার তীক কািছম 

প ােলস গােডন 

শষ াে  স ােটর ব ি গত বাগােন এেস হাজার বছেরর াচীন সব গাছ, আর 
র রঙেবরেঙর টুকেরা পাথর বিসেয় য  কের নকশাকাটা হাঁটবার পথ দেখ 

আমরা হতভ । কান বিদেত বেস কততম িমং রাজা কিবতা িলখেতন, কাথায় 
বেস গান নেতন সব দখিছলাম অবাক হেয়। িক  ধ ুগাছ দখেলই িক আর 
পট ভের? দবল হাঁটাহাঁিটেত আমােদর ধুা লেগ গেছ। বাগান থেক 
ব েতই দিখ াসােদর ভতেরই শষ াে র াচীর ঘেঁষ একটামা  দাকান, 

িক  সখােন ধু চাইিনজ ই ট া ট ডলেসর ব  িবি  হে , ব স! সটাই 
খলাম দাকােনর সামেনর ধােপ বেস। এিদেক আবার উ র মাথা থেক হেঁট 

দি ণ গেট িফরেত হেলা। ঐিদেকই সই িবখ াত িতেয়নানেমন য়ার, তােত 
িপপলজ িহেরাস ম েম ট আর চয়ারম ান মাও- এর মুউেসািলয়াম। 

এক বিৃ েভজা িদেন বইিজং থেক ঘ টাখােনেকর দরূে  ট ওয়ােলর 
অংশিবেশষ দখেত িগেয়িছলাম আমরা সে লেনর প  থেক আেয়ািজত 



টু ের। চীনার াচীেরর এখন আর পুেরাটা অবিশ  নই, পুেরাটা তিরও হয়িন 
একবাের। তেব স ণূ াচীর আসেল উ রা েলর পূব সমু তীর থেক পি েম 

ায় ৫০০০ মাইল দীঘ। পূেবর াচীর বিশরভাগটাই পবতমালার উপের তির, 
পাহােড়র মেতাই ঢউ খলােনা, চড়াই- উতরাইওয়ালা। তাই বলা হয়-  াচীের 
য উেঠেছ, স ‘িবজয়ী’। পবেতর গােয় বেলই াচীর আসেল ায় পেুরাটাই 

একটা চওড়া িসিঁড়র মতন।  ব  বছেরর অযে  ভেঙ যাওয়া ধাপ িল, এখন 
টু ির  অংশ েলােত মরামত করা হেয়েছ, পযটকেদর অ া  িবধার সােথ 
এখন লাগােনা হেয়েছ রিলং। তার পেরও রিলং- এর ধার ঘেঁষ পাথর েয় 
গত হেয় গেছ পযটন- মৗ েম আসা লােখা পযটকেদর পােয়র ঘষেণ। 
ধাপ েলাও অিনয়িমত উ তার, পাহােড়র গােয় বেলই। হাজার হাজার মা ষ 
উঠেছ-  নামেছ আমােদর সােথই, আমােদর মেতা ত ণেদর পাশ কািটেয় বৃ  
দাদার হাত ধের লািফেয় লািফেয় উেঠ যাে  িপি  িপি  এক বা বছর 
আড়াইেয়র িশ ! সিত  চীনােদর দিহক ও মানিসক শি  শংসনীয়। 

 

পবেতর গােয় চীেনর াচীর 

এইিদন পুের আমােদর খাবােরর আেয়াজন যখােন িছেলা সখােন িগেয় 
আমরা য টিবেল বেসিছ তােত আেরা িছেলন ভারতীয় আর ইে ােনশীয় 
কেয়কজন। িক  সব টিবেল নানান রকম খাবার পিরেবশন করেলও 
আমােদরেক খািল সবিজ  বা স  সব রসকষহীন খাবার দওয়ায় সে হ হেলা,  
কেয়কটা টিবেল চীনা হরেফ লখা িছেলা ‘ ভিজেটিরয়ান’! শেষ ত সাইনটা 
খেুল আে  কের চালান কের িদলাম টিবেলর িনেচ!  ব স, এবার নন- ভজ, 
আধা স , সয়াসস ডুেবান খাবার আসেত  করেলা টিবেল। 

কনফােরে র িডনােরর জে  আমরা বেছিছলাম ঐিত বাহী িপিকং ডাক- এর 
জে  জনি য় এক র েুর ট। আমরা যখােন বেসিছ তার পছেনই খালা 
রা াঘর আর শফেদর র ন ণািল উ ু  সকেলর জে । মূল পেদর আেগ 
চলেলা অ া  খাবার, ধােপ ধােপ একটা শষ হেল অ টা আেস। থেম 
এেলা কােঠর তির র ােকর উপের ভজা কাপড় কােত দবার মেতা কের রাখা 
পাতলা পাতলা মাংেসর াইস, সটা সয়া সেস ডুিবেয় খেত হয়। এটা গেল 
এল ি  ককেটইল, সটা গেল এেলা আেরকটা িজিনস। সবেশেষ এেলা 
িপিকং ডাক। পুেরা হাসঁেক িবেশষ উপােয় রা  কের তির করা হয়, টিবেল 
আমােদরেক আ  হাসঁ সাভ না কের াইস কেরই এেন িদেয়িছেলা। আর তােত 
আসেল মশলার তমন কােনা বালাই নই। খেত হয় হােত গড়া চােলর আটার 
ছা  ছা  িটেত মিুড়েয়, িবেশষ একটা সেস িভিজেয়। আমােদর টিবেল 

উপি ত চীনা গেবষেকরা আ হ িনেয় দিখেয় িদেলন কানটা িঠক প িত 
খাবার।  

‘ বইিজং নাইট শা’- ত িবশাল চীনার িবিভ  েদেশর ঐিত  আর 
লাকাচার নােচর মাধ েম তুেল ধেরন িশ ীরা, সােথ দশকেদর জে  

পিরেবিশত হয় ঐিত বাহী চীনা খাবার। দখিছলাম, এেক এেক িবিভ  পদ 
আসেছ, এমিনেতও আধা স , মাংস, ইত ািদ অ তু খাবােরর ঠলায় িচ আর 
িবেশষ অবিশ  নই আর অমন চমৎকার শা দেখই বিশ অিভভূত আমরা। 
হঠাৎ দিখ পরবতী আইেটম িহেসেব এেসেছ কন প! মজার ব াপার হেলা 
পের যিদও ওেনেক বেলেছ এই কন পও সবসমেয় আমােদর ‘বাংলােদশী 



চাইিনজ’- এর মেতা হয় না, আিম িক  দশিদেনর বইিজং রসনািবলােস এই 
একটা িজিনেসই আমার সই পিরিচত ‘চাইিনজ’- এর াদ পেয়িছ! এর 
পেরই আেরকটা িজিনস এেসিছেলা সটা আওরা যােক বিল াইড রাইস। 
এটার াদও আমােদরটার কাছাকািছ িছেলা। তেব চীনারা িক  াইড রাইস 
কের আেগর িদেনর বঁেচ যাওয়া বািস ভাত থাকেল, িঠক যমন আমরা কির 
ভাত- ভাজা বা ভাত- তলািন, খািল আমরা যমন তােত হলুদ মিরচ পঁয়াজ 
দই, ওরা তা না িদেয় িডম ভেজ িদেয় দয় টুকেরা কের। তেব এটা পুেরাটা 

খাওয়ার আর েযাগ হয় নাই, কারণ শা তত েণ শষ আর দশকরাও ছুেটেছন 
েজর িদেক, িশ ীেদর সােথ মে ই ছিব তালা যােব বেল।  

 

বইিজং নাইট শা 

আমােদর সই চীনা হােটেল অব  থম রােতর পের আমরা বুি মােনর মেতা 
তাড়াতািড় িগেয় হািজর হতাম। আমােদরেক দখেলই অ েদর দািয়  থেক 
চনেক অব াহিত িদেয় িদত মািলক, আর স উ ািসত মেুখ ছেুট আসেতা।  এর 

পেরও য, সব খাবারই দা ণ মেুখােরাচক িছেলা তা নয়! একিদন মরুিগর 
তরকািরমেতা একটা িকছুর অডার দওয়া হেলা, তা সটা দখা গেলা তল 
চুপচুেপ একটা পুেরা মরুিগ, মােন ঐ সই থম িদেনর েপর মেতাই তােত 
একটা িচেকেনর সব বিড- পাটই ব বহার করা হেয়েছ! মােছর াদ 
তুলনামলূকভােব ভােলা, বেড়া একরকম তলািপয়া ধরেনর িমঠা পািনর মাছ 
মেন হয়, সটা আ  রেখই তল- মশলায় ভাজার মেতা কের রা া, ভতরটা 
আসেল স েস ই, তেব উপের বশ নানতা আেছ, কােজই চািলেয় নওয়া 
যায়। সম া হেতা চপি েক আমরা কউই িস হ  না হওয়ায়। মা অব  বুি  
কের িনেজর সােথ আনা িকছু াি েকর কাঁটাচামচ বর কের িদেতন 
আমােদরেক। িঠক দেশর র েুরে ট ােসর পািন ফুিরেয় গেলই যমন ত 
আবার সব াস ভের িদেয় যায় কউ, তমিন আমােদর াি েকর গলােসর 
িলকার চা ফুিরেয় গেলই আবার সই মেয়টা এেস মহুেূতর মােঝই সবার 
গলাস ভের িদেয় যত আেরা চা। 

আসবার আেগর স ায় আমরা একটু তাড়াতািড় িগেয়িছ আমােদর সই 
র েুরে ট। পরিদন সকােলই বিরেয় পড়েত হেব, তাই তাড়াতািড় হােটেল 

িফের ঘমুােবা সবাই। িগেয় দিখ, মািলেকর ৯- ১০ বছেরর বা া মেয়টা 
ইশ ল থেক চেল এেসেছ সাজা দাকােন। মা- এর কােছ ঘ ান ঘ ান করেছ, 
আর খািনক পর পর আমােদর আশপাশ িদেয় ঘুের যাে । বশ বঝুিছ ওর 
আ হ আমােদর সােথ একটু আলাপ কের, তা চন আর সই ওেয়ইে স 
মেয়টা আমােদর কােছ িনেয় এেলা তােক, দখলাম সামা  ভাঙা ভাঙা ইংিলশ 
স জােন, নতুন জে র অেনেকই হয়েতা ইংিলশ িমিডয়াম ইশ েল পেড় 

আমােদর এখানকার মেতাই, ক জােন। 

এই দশিদেন থম এবং শষবােরর মেতা চীনা হােটেল খাি  আমরা। 
িবেদশ- িবভঁুইেয় আমােদর মেতা ভেতা বাঙািলেক ভাত খাইেয়েছ, য  কের 
গলাস ভের চা িদেয়েছ, আপ ায়েনর িট কের নাই হােটল কতৃপ , িতিদন 

আমােদর জে  বরা  গাল টিবলটাও আগেল রেখেছ। একবার মেন হেলা 
বিুঝেয় বিল, কাল থেক আর আমােদর জে  অেপ া করেত হেব না 



তামােদরেক। িক  সময় শষ তত েণ, উেঠ পেড়েছ দেলর অে রা। হালকা 
একটা ভােলা লাগা আর মন খারােপর িম  অ ভূিত িনেয় উেঠ পড়লাম 
অ েদর সােথ। থাক, িকছ ু সময় িবদায় নবার দরকার নই হয়েতা, আবার 

আসা যােব সখােন ‘চাইিনজ’ খেত কােনা একিদন, ক জােন, জীবেনর 
কােনা এক েণ। 



ি য় গিতগাথা 

িরসালাত বারী 

যািপত জীবন,  উদযািপত আন  আর আ ািদত াদ িনেয় আমার কাতরতা 
বল। অিন য়তা,  েভাগ,  িবপি  আর ঝঁুিকর সংিম েণ থম স টমািটন 

দশনও আমােক ায়শ কাতর কের। িবপি টা  হেলা হল থেক ই পা 
ফলামা । ২০ শ ফ য়া্ির রাত ৮টা। আমােদর সম  মণ পিরক না 
মাটামিুট আধাঘ টা থেক ঘ টার নািটেশ কাযকর হয়। সই তুলনায় 

আজেকর পিরক নাটা াৈগিতহািসক,  ায় পাঁচ িদন আেগর। বাড়েত 
বাড়েত সদ সংখ া দশজেন ঠকেলও মলূ পিরক নাকারী ি  অ পি ত। 
তােত অব ই আমরা খুিশ। কারণ ি  কান টু ের থাকেল তােত ঘটনা 
অব াবী। 

রা ায় নেমই খয়াল হেলা কাল ২১ শ ফ য়াির,  তাই িব িবদ ালয় এলাকা 
যানবাহনমু । মদব ল লূ দহখানা িনেয় পদ েজ কাজন হল পার হেয় 
হাইেকাট দশেনর পর একটা িরকশার দখা িমলেলা। তােত চেপ বেস খাঁজ 
নওয়া  করলাম ক কতদরূ। আমার সােথ আেছ হলাল,  আবু নাঈম,  
মন ছঃু আর উ রাধিুনক কিব শাওন। িপয়াস কাওসার,  আবীর িজয়া,  

হাৎকা তমাল,  র  খাঁ( েশা) ,  কেয়িদ( জিন)  বাসা থেক আসেব। সবাই 
রওনা িদেলও হাৎকা যথারীিত লট তার িটউশিনর জ । ছা ী পিড়েয় মা  
রওনা িদে  স। মুখ িদেয় িখি  বিরেয় আেস। 

িটিটপাড়া িগেয় আে ল ড়ুম কথাটার অথ পির ার হেলা। অতীেত 
দাকানপাট বা দালান উেঠ যেত দেখিছ িক  একটা এলাকা 

রাতারািত নাই হেয় যেত দখলাম এই থম। ত াবধায়ক সরকার সব 
দাকান,  বাস কাউ টার ভেঙ িদেয় সটােক একটা ভুতুেড় জায়গায় পিরণত 

কেরেছ। কমলাপুর এলাকায় িগেয় িন িটিটপাড়া- উে েদর িতবােদ তােদর 
অিধকাংশ বাস ধমঘেট। চ ােমর একটাই বাস আেছ িক  িসট নাই। আমােদর 

মুখপা  এবং টৈনিতক িপয়াস কাওসার আর ফা ড কিমিটর কাষাধ  হলাল 
গেলা ব ব া করেত। িকছু ণ পর হলাল জানােলা স াবনা আেছ,  অেপ া 

করেত হেব। শষ পয  আমােদর দশজন এবং আেরা বশ িকছ ু অিতির  
লােকর চােপ কতৃপ  একটা অিতির  বাস ছাড়েত রািজ হেলা,  তেব তা 

১২টার পর। আমােদর আপি  নাই,  যেত পারেলই হেলা। 

একটা ফা ড করা হেলা সবাই পাঁচ’শ টাকা কের িদেয়। হলাল ম ােনজার। 
মেণর খরচ ফা ড থেক হেব। সময় কাটােনার জ  রা া পার হেয় 

রলে শেন ঢুেক গলাম। একটার পর একটা ন চেল যায়,  একসময় 
াটফরম ফাঁকা হেয় গেলা। ফাঁকা াটফরম পৃিথবীর িবষ তম জায়গার 

একটা। িচপেসর প ােকট,  বাদােমর খাসা,  ছঁড়া খবেরর কাগজ সবিকছুর 
মােঝই অতীেতর হাহাকার। 

বাস ছাড়েলা রাত সােড় বােরাটায়। চ  া  থাকায় অ া  বাসযা ীেদর 
তমন িবর  না কেরই সবাই ঘিুমেয় পড়েলা। আিম ঘুমােত পারিছ না ও ােদর 

কা কারখানা দেখ। ও ােদর এক হােত ি য়ািরং অ  হােত পােনর বাঁটায় 
চুন। পান খায়,  চুন খায়,  পােশ বসা হলপােরর সােথ গে  মশ ল িক  
ি েডািমটােরর কাঁটা ১১০- এর িনেচ নােম না। একসময় াি  আর আতে ই 
ঘিুমেয় পড়লাম। ঘুম ভেঙ দিখ অলংকার!  চ ােম ঢাকার মেুখ একটা 
জায়গা। বাস গ েব  পৗঁছার পর হাৎকা লাফ িদেয় উেঠ জানােলা য তার 
টাকাপয়সা সব ব ােগ এবং ব াগটা নাই। কেয়কটা িখি  ছুেট গেলা আশপাশ 
থেক। কাওসার িগেয় ধরেলা হলপারেক। দশটা দামড়া পালাপান দেখ স 
বচারার কাঁেদাকােঁদা অব া। ব  হি তি  কের কােজর কাজ একটাই হেলা য 

আমরা টকনােফর বাস িমস করলাম। আবােরা সবার রাগ হাৎকার উপর। 
পরবতী বােসর জ  আেরা ই ঘ টা অেপ া। িতন টাকার পেরাটা আর পাঁচ 



টাকার ডাল খাইেয় ম ােনজার টাকা বাঁচােলা। কী আর করা,  সই পেরাটার 
ঢ র তুেল বেস থাকলাম বােসর অেপ ায়। আিম আর আবীর িকছু ণ পরপর 
হাৎকােক মেন কিরেয় দই পেরর িতন িদন ঐ এক বে ই কাটািব তুই। ভয়টা 

আকৃিতগত সাম ে র কারেণ আমােদর ইজেনরই সবেথেক বিশ!  আর 
কােরা কাপড় তমােলর গােয় হেব না। স ব াটা খািল ফ াকফ াক কের হােস 
আর িবিড়র ধাঁয়া ছােড়। ম ােনজার মিক িদেলা কা- তামােকর টাকা ব । 
এইবার তার মখুটা একটু ক ণ দখায়। 

টকনােফর বােস উেঠ ফর িবপি । আিম বা আবীর কােরাই হাঁটু রাখার জায়গা 
হয় না। হাঁটু ভাঁজ কের দীঘ পথ কাটােত হেলা। পৗঁছালাম বলা সােড় 
এগা্েরাটার িদেক। তত েণ কয়াির িস বাদ,  তুবিদয়া ইত ািদ কােনাটাই 
আর অবিশ  নাই। আমরা পির ার বঝুেত পারিছ এ যা ায় সহজ-

াভািবকভােব আর িকছইু জুটেব না। কেয়িদ,  আবীর আর কাওসার তখন 
পিপ গােছর কেনা ডাল, লতাপাতা িদেয় ম লপােন যা ার িটেকট কাটেত ব  
হেয় পেরেছ। েশা আর হলাল গেলা লােরর খােঁজ। আমরা এিদক ওিদক 
একটু হেঁট লােরর ঘােট ঢুেক দিখ সখােন আেরক তামাশা। লার আেছ 
িক  িক  মািঝ যেত রািজ না!  কারণ মািঝর সহকারীরা বেঁক বেসেছ। কী 
যন অ গত কা ল। আমােদর সােথ আেরা চারজন অিভযা ী আেছ যারা 
লােরই যেত চায়। তারা ানীয় এক ব ুেক ফান কের ডেক আনেলা একটা 

ব ব া করেত। ব িুট ানীয় চয়ারম ােনর ছেল স বত। এেস পা া াব 
িদেলা চার ব েুক তার বাসায় রাি যাপেনর। সখােন তরল,  বায়বীয় নানান 
িবেনাদেনর আেয়াজন আেছ। আমরা যথাসাধ  েলািভত হওয়া থেক িবরত 
থাকার চ া করিছ। অবেশেষ ানীয় ব  ু লার িঠক কের িদেত উেদ াগী হেলা। 
িকছ ু বিশ টাকায় লার িঠক হেলও কতৃপ  জানােলা মািঝ আসেত িকি ত 
িবল  হেব। িবল েক তখন আর আমােদর ভয় নাই। টকটেক লাল রেঙর 
মরুিগর সালুন িদেয় ভাত খেয় আমরা িবিড় িসে ট িনেয় বসলাম। কাওসার 
আবীর তখন ায় ম েলর কাছাকািছ,  কেয়িদ যা া  কের মহাশূে  

ঘরুপাক খাে  আর শাওন সাবধানী ভি েত ইি েন াট িদেয় বেস আেছ। 
মিু েবগ অজেনর সাহস বাধয় ভর পেুর কের উঠেত পারেছ না। 

 
িবকাল নাগাদ আমরা মািঝর দশন পলাম। নাম ছ  মািঝ। আলকাতরা আর 
লাহায় তির শরীর। িনিল ,  িবর  তার আচরণ। তেব সাগেরদ বশ 

রিসক। একটু পর বুঝলাম কলিকেত দম িদেয় স অেনক আেগই ম েল 
পৗেঁছ গেছ। ইেতামেধ  ভাটা  হেয় যাওয়ায় খােলর পািন কেম গেছ। 

এখান থেক লাের ওঠা যােব না। হেঁট যেত হেব মাহনার কাছাকািছ। 
সখােন িডিঙ নৗকায় চেড় লার। আর লারটা লিগ িদেয় ঠেল মাহনা পয  

িনেয় যােব মািঝ। মাহনায় িগেয় থম ভয় পলাম িডিঙ নৗকা দেখ। সটা 
অেধক পািনেত ডেুব আেছ। এক িকেশার পািন সচঁার চ া করেছ াণপেণ। 
বালিত থেক চামচ িদেয় পািন সরােল যা ঘটেব ব াপারটা তমনই মেন 
হে । হাটুঁ পয  নৗকার খােলর পািনেত ডুিবেয় বসলাম। আমদুিরয়া-



িশরদিরয়া পার হেয় যখন লাের উঠলাম তত েণ বয়স মেন হেলা িকছটুা 
বেড় গেছ। দশজেনর দেল সাঁতার জােন মা  জন!  

লারটােক মাঝনদীেত এেন মািঝ যখন াট দেব তখন জানা গেলা াট 
দওয়ার হাতলখানা সােথ নাই!  সাগেরদেক গালাগািল কের নাঙর ফেল ছ  

মািঝ পািনেত লাফ িদেয় নেম যখন পািনর উপর দািঁড়েয় পড়েলা,  আমার 
মাথাটা চ র িদেয় উঠেলা। একট ুপর বুঝলাম একটা টানা জােলর উপর স 
দািঁড়েয় আেছ। দরূবতী এক িডিঙ নৗকােক ডেক স রওনা িদেলা হাতল 
আনেত। এিদেক আমরা বেস আিছ তা আিছ। তত েণ কয়ারী িস বাদ 
ঢউেয়র মাথায় আমােদর নািচেয় িফরিত পেথর যা ী। সাগেরদ ব াটা এক 

মায়ানমারেফরত লার দাড়ঁ কিরেয় হাতল ধার িনেয় াট িদেয় ফলেলা। 
এরপর স বলেত লাগেলা একাই নািক আমােদর স টমািটন িনেয় যােব!  এই 
বেল নাঙর তালার জ  টানােহচঁরা  কেরেছ। আমােদর িচৎকার ব াটা 
পা াই িদেলা না। তেব নশায় িবেভার থাকার কারেণ নাঙর তুলেত পারেলা 
না দেখ হাঁপ ছেড় বাঁচলাম। ায় স া নাগাদ ছ  মািঝ এেস হািজর হেলা 

াটার িনেয়। ই াঁচকা টােন নাঙর তুেল স লার ছেড় িদেলা। শা  ি র 
ভি েত লার চলেত দেখ আমরা বাকার মেতা একটু হাসলাম। 
ম লবাসীরা  থেক অকারেণই হাসিছেলা। ই একটা ছিবও তুললাম 
িদনেশেষর আেলায়। তারা ভরা রােত বােম মায়ানমার আর ডােন টকনাফেক 
রেখ আমরা ভেস যাি । 

ধা াটা খলাম আচমকা। নৗকাটা একই সােথ আ ভূিমক এবং উল  অ েরখা 
বরাবর দাল খেত লাগেলা। তােত ছে র কােনা বালাই নই। আেরা 
ঘ টাখােনেকর মাথায় পািনর ঝাপটা যখন শরীর িভিজেয় িদে  তখন কেয়িদ 
হঠাৎ উ াদ হেয় গেলা। দৃ টা অভূতপূব। স িচৎকার কের গান গায়,  
সাগরেক কাচঁকলা দিখেয় তােক াস করেত বেল,  ছ  মািঝেক আ ান 
জানায় জাের ছাটার জ  আর সিৃ কতােক থেক থেকই গািল দয়। হলাল 
আর র  খাঁ  থেকই গলুইেয়র িনেচ একটা খুপিরেত বেস আেছ,  ভাবখানা 
এমন মির যিদ তা চাখ ব  কের ফলেবা। চারজন ভীত,  িতনজন তরল,  

ইজন িনিল  আর একজন উ াদেক িনেয় ছ  মািঝ মাঝ দিরয়ায় ভেস যায়। 
অ কাের তার চাখ ক ক কের লেছ,  সখােন ভেয়র লশমা  নই। 

 
রাত দশটায় যখন তীর দখা গেলা তত েণ আমরা ায় বাধশি হীেন 
পিরণত হেয়িছ। জিটেত নেমই আমরা কেয়কজন জীিবত থাকার আনে  
িকছু ণ ধু ধুই িচৎকার কের গলা ফািটেয় ফললাম। উদরপূিতর পর 
বাস ােনর স ােন হেঁট চললাম অ কার এক পেথ,  বালুর উপর িদেয়। গ ব  
নিভ হডেকায়াটার। শাওেনর বেড়া ভাই নিভ অিফসার,  আমােদর জ  
র হাউস বুিকং িদেয় রেখেছন। িগেয় িন আমােদর সকােল আসার কথা 

বেল িবকাল নাগাদ অেপ ার পর তারা এক ত ণ দ িতেক ম িদেয় 
িদেয়েছ। আেরক দফা মাথায় হাত। তেব কাওসােরর একটু খটকা লাগেলা। 
আমােদর দশজেনর থাকার ব ব া িন য় এক দ িত দখল কের ফেলিন!  



একটু যুি  পালটা যুি  দখােতই লাকটা কমন যন েপ গেলা। তার 
হি তি েত িবর  হেয় কাওসার এবার িনেজর পিরচয় িদেলা ‘ াইট 
লফেট ট আলী কাওসার’। ঠকাশ কের কেয়কটা ালুেটর পর দিখ 

বসার জ  ব ব া হেয় গেছ। একজন েমর ব ব া করেত চেল গেলা। 
িকছু েণর মােঝই িকভােব যন ম পাওয়া গেলা,  তেব থাকার ব ব া 
মািটেত,  ঢালাও িবছানা। তাই সই। সারািদেনর াি েত অিধকাংশই িচৎ। 
িক  কেয়কজেনর হােত দখা গেলা বাতলবি  ‘িজন’। তমাল আর শাওন 
উেঠ গেলা কেয়দ থেক িজনেক সাগরপােড় মু  করেত,  আর আমরা 
বরিসেকর মেতা ব শঁ হেয় গলাম। 

 
সকালটা অ তু,  দরজা খুলেতই সমু ,   নীল পািন,  গ ীর বালসাির,  
মাছ ধরার লার আর বাতােস লবেণর গ । জলেকিল কের,  সকেত 

মধ বয়িস এক অিভযা ী দেলর সােথ ফুটবল খেল,  কাকঁড়া- পচাদঁা-
কারাল িদেয় উদরপূিত কের র হাউেজ যেতই আেরক েভাগ াগত 

জানােলা। এক মজর জনােরল সপিরবাের অবকাশযাপেন এেসেছন। 
আমােদর ম ছেড় িদেয় ব ব া হেলা এক ভতুুেড় িবি েঙ। াকচারাল 
এি িনয়ািরেঙর জগেত স এক িব য়!  বীম েলা ধ ার রাগীর মেতা 
বেঁক গেছ,  কলাম েলা ক ালসার,  িসিঁড় িদেয় উঠেত গেল মেন হয় 

এখুিন ভেঙ পড়েব,  কেয়ক টুকরা ইট খেসও পড়েলা। যিদও সােথর িতন 
িসিভল এি িনয়ার জানােলা এটার নািক এ িুন ভেঙ পড়ার তমন ভয় নাই। 
তমন ভরসা পাই না। স ায় হলাল আর নাঈম গেলা মাছ িকনেত,  রােত 

আ েন ঝলসােনা হেব। আমরা অ কাের অ াডেভ ােরর নশায় তীর বরাবর 
স টমািটনেক চ র িদেবা বেল হাঁটা ধরলাম। একটু পর দখা হেলা ছড়ঁা ীেপর 

একমা  বািস া হােসন িময়ার সােথ। তার কােছ যখন নলাম রােত পথ 
ঝঁুিকপূণ তখন উৎসাহ আেরা বেড় গেলা। মােঝ মােঝ জ ল,  িবপদসং ল 

বালিব তৃ তীর আর তারার আেলায় ভৗিতক আকৃিত ধারণ করা অেচনা 
জগেতর সই চার ঘ টা হাঁটার কথা যতবার মেন পের ততবার িশহিরত হই। 

পরিদন সকােল আবার হাঁটা,  গ ব  ছঁড়া ীপ। শষ ভখূে র শষ াে  এেস 
সদ  নােবল া  ড.  ইউ েসর আকণিব তৃ হািসর অ করেণ পাজ িদেয় 
ছিবটিব তুেল িফরিত পেথ দিখ জায়াের ছঁড়া ীপ মলূ ভুখ  থেক িছঁেড় 
গেছ। তাই পয়সা খরচ কের লােরই িফরেত হেলা। সিদন িবকােলই িফের 

আসেবা বেল মন িবষ ন। তুবিদয়ায় চেড় িফরিত যা ায় জাহােজর 
সামা  লুিনেতই যা ীরা যখন িচৎকার কের ওেঠ,  আমরা তাি েল র 
হািস দই। বােস এক গায়ঁার যা ীর সােথ হাতাহািত কের িব ােটর ষােলা 
কলা পূণ কের রাজধানীর বেুক িফের আসলাম। স টমািটেনর িত একবকু 
কাতরতার সখােনই জ । 



বাবােডাস:  ছ ,  ঢউ আর আনে র দেশ 

ব বণন 

আমার ধারণা িছেলা না,  আি কা- বংেশা তূ কােলা ভাইেদর িনেজেদর 
রাজে র একটা বশ ধনী দশ আেছ,  যখােন তােদর মাথািপছ ু আয় 

ায় ২২, ০০০ ডলার। বাবােডােসর কথা বলিছ। বাবােডােসর বািস া 
বইজানেদর কথা বলিছ। ওেয়  ইি ডেজর অ  দশ েলার অব া এর 
চেয় খুব বিশ খারাপ না। ওরা বশ ভােলা আেছ। স ল ও েখ 

আেছ। 

মনটা ভােলা হেয় গেলা তােদর দশটা দেখ। িব কাপ ২০১১ চলার 
সমেয় িগেয়িছলাম। বাংলােদেশর সমথকরা ওেয়  ইি ডেজর বােস িঢল 
ছাড়ঁার পের। আশ ায় িছলাম কখন সই কথাটা উেঠ আেস,  আর 

কত েলা ব েবর জে  ঃখ কাশ করা লােগ। িক  ওখােন িগেয় 
ি েকেটর খবু আচঁ পলাম না। রা ায় রা ায় কউ ি েকট খলেলা 
না। িগেয়ই থম য র েুরে ট খেত ঢুকলাম-  ঢুকলাম বলা িঠক না। 
কখেনা ঢুিকইিন। রা া থেক সমেু র িদেক একটু গেলই দাকােনর 
উেঠােন সমুে র সামেন চয়ার- টিবল পাতা। ওখােন বেসই অডার 
দওয়া,  খাওয়া,  িবল দওয়া সব সারলাম। িক  র েুরে টর ঘেরর 
ভতের িটিভেত চলিছেলা রাগিব খলা আর রাগিবি য় টু ির েদর হ 
চ। ভাবলাম,  ভােলা। ি েকেটর কথা তুলেত হেলা না। ি েকট আর 

মাথািপছ ু আয় কােনাটােতই তামােদর সােথ আমরা িবেধ করেত 
পারেবা না!  

এই িবেধ করেত না পারার মেধ  একটা ভােলা লাগা িছেলা। 
বাবােডােস যাবার আেগ সদ ই এডম টেন,  এক ছাট ভাইেয়র সােথ 
আি কা- বংেশা তূ কােলা ভাইেদর িনেয় ভীষণ তক হেলা। স নানা 
তথ  উপা  ও অিভ তার ইশারা- ইি ত িদেয় আমােক বাঝােনার চ া 

করেলা,  কােলারা নািক ভােলা না। তারা খারাপ টাইেপর। তােদর 
থেক চৗ হাত দেূর না থাকেত পারেল নািক িনরাপ া িনেয় সে হ 

যায় না। আিম বিল,  কােলারা ভােলা না,  তা আমরা কী? তাছাড়া 
এডম টেন এত এত আি কা- বংেশা তূ কােলা ভাই থােক না য স 
পিরসংখ ান িদেয় িকছু একটা খাড়া করেব,  যটা আিম আবার 
পিরসংখ ান িদেয় খ ােবা। এই আেলাচনার য অমানিবক বণবাদী র,  
সটার উপর জার দওয়াই তখন ভরসা িছেলা। 

আর এখন তা িনেজর চােখ দখলাম। সবিকছু কত গাছােনা,  
পির ার। িনরাপদ। িনজন রা া িদেয় িলজা আর আিম িফরিছ ঘের। 
মােঝ মােঝ েয়কজন কােলা ভাই পার হে  আমােদর,  যারা িকনা 
স বত মদ পান কেরই িফরেছ,  িক  আমােদর চনা অেনক শহেরর 
মা েষর চেয়ই িবনীত!  এবং হাজার েণ বিশ আন বণ। ওেদর 
জীবনটাই হেলা খুব ফুিতময়। িত মহুতূটাই ওেদর যন ফুিত। িতটা 
কথা যন তারা বেল েল েল। র কের। আমার ওেদর ভােলা লেগ 
গেছ। ওেহ এডম টেনর ছাট ভাই। কােলারা ভােলা!  অেনেক বলেব 

বণ িনেয় কথা বলাটাই বণবাদী। িক  আিম বিল-  বণেক ভােলােবেস 
িক কউ আেদৗ বণবাদী হেত পাের? 

আটলাি টক মহাসাগেরর বুেক ীপ-  বাবােডােস আমরা একটা বেড়াসড় 
িরসাচ প িগেয় হািজর হেয়িছ একটা ওয়াকশপ উপলে । উেঠিছ 
বেলয়াস িরসাচ ই িটিটউেট। কানাডার ম াকিগল ইউিনভািসিটর একিট 

অ িত ান এই বেলয়ােস মলূত মিরন বােয়ালিজ,  িজও ািফ,  
ইেকালিজ গেবষণার িফ  ািড হেয় থােক। বািক সমেয় ওখােন 
িবিভ  ওয়াকশপ আেয়াজন হয়। িক  পূণ কথা হে ,  ওখােন 



গেবষকেদর স ীক খুব অ  খরেচ থাকার এবং খাওয়ার চমৎকার 
ব ব া আেছ। িবেশষ কের যখােন িকনা পােশর হােটলটােতই ম 
ভাড়া ৬০০ মািকন ডলার!  আরও পূণ ব াপার যটা,  িরসাচ 
ই িটিটউটটা মহাসাগেরর িঠক পােশ। আমার ম থেক মেপ মেপ 
িবশ কদম হঁেট গেল মহাসাগর আটলাি টক!  

 

বেলয়াস িরসাচ ই িটিটউট থেক িবশ কদম হেঁট মহাসাগর আটলাি টক 

নীলাভ সবজু সমু । বেলয়ােসর তীের একটা পােশ িবশাল অ ল জুেড় 
বাবােডােসর সবেচেয় বেড়া বালে ণী। অ পােশ বশ শা  সমু । 
আরাম কের তােত েয় থাকা যায়। িক  মলূ আকষণ সমেু র পৃে  
নয়,  িনেচ। বালেক িঘের আেছ সাির সাির রঙেবরেঙর মােছর বাস। 
সই দৃ  না দেখ ফরত যাওয়া বথৃা। তাই সােথ কের িনেয় 

এেসিছলাম আমরা মা ,  েকল আর িফন। েকল হেলা পািনর িনেচ 
াস নবার একটা িবেশষ ধরেনর নল,  যার এক িদেকর মুখ থাকেব 

সাতঁা র মেুখর ভতের,  আর অ িদেকর মখু থাকেব সাঁতা র মাথার 
পছেন সমু পৃে র উপের,  বাতােস। যােত কের সাতঁা র নাকমখু 

পািনর িনেচ থাকেলও স মখু িদেয় াস িনেত পাের। তেব সাগরতেল 
মােছর রাজ  দখেত হেল চাখটাও পািনর িনেচই থাকেত হেব। 

  

মা ,  েকল আর িফন পের আটলাি টেকর বুেক সাতঁার 

লানা পািন চােখ ঢুেক গেল খুব ভােলা লােগ না। তাই পরেত হয় 
মা , যটা নাকসহ চােখর আশপােশ বাতাস ঢুকেত না পারার মেতা 
আটেক থােক। আর িফন হেলা মােছর লেজর মেতা দখেত পােয় 
পরার ডানা। ওটা পরেল পািনেত ত ও আেয়েশ সাঁতার কাটা যায়। 

এইসব পেরটের িলজা আর আিম আটলাি টেক। একজন আেরকজেনর 
সােথ পািনর িনেচ সা াৎ!  পািনর িনেচ আমােদর যন নতুন কের 
পিরচয়। এক নতুন স ীর সােথ পিরিচত হলাম আিম। িনেজেদর মেন 



হেলা জলজ াণী। আমােদর কাজ কবল পািনর িনেচ সাঁতের 
বড়ােনা। জেন জনার হাত ধের পািনর িনেচ আটলাি টেক ঘেুর 
বিড়েয়িছ আমরা। আমােদর আেশপােশ মােঝ মােঝ ঘেুর বিড়েয়েছ 

নানা রেঙর মাছ। 

মােছর সােথ সা াৎ!  ধীের ধীের সাতঁার কেট যাি । বােলর 
ধার েলা সাগরতল থেক পৃে র মা  এক িমটার িনচ পয  উঁচু। 
ও েলা এই অ েল সংর েণর চ া চলেছ। তােত শ করেল,  হাত-
পা রাখেল ও েলার িত,  আিমও আহত হেত পাির। তাই ধার েলার 
ফাঁক গেল গেল চলিছ। সাগরতেলর রাজ টােক দখিছ। হঠাৎ দিখ 
আমার সােথ সােথ দল বঁেধ কত েলা মাছও সাঁতার কাটেছ। আমার 
মাথার সামেন েটা,  আমার পােশ আর পােয়র পছেন আরও 
কত েলা। এক কবিজ সমান ছাট ছাট কত েলা মাছ কী ভেবেছ 
আমােক ক জােন,  আমার আেশপােশ ঘরুঘরু করেছ। তােদর সাহচয 
বশ ভােলা লাগিছেলা। তখনই িনেচ দখেত পাই বালেক িঘের নানা 

রেঙর আরও অেনক েলা মাছ। িকছ ু মাছ,  হলুেদর উপর তার জ ার 
মেতা কােলা ডারাকাটা। আেরকটা দিখ ব িন রেঙর। ওরা ছাট,  
কি র অেধক হেব। ভীতু,  চ ল। বাল থেক খুঁেট খুঁেট খাে । 
আরও এিগেয় দখলাম,  একটা বােলর িনেচ একটু ফাকঁ আেছ। ছায়া 
পেড়েছ ওখােন। একটু অ কার। আর ওখােন সাির বঁেধ িবশ- পঁিচশটা 
হলদু রেঙর মাছ ঘেুমাে । পািনর তরে  একটু একটু লেছ তারা। 
িক  আর কােনা নড়াচড়া নই!  

বােলর অ  পােশই হঠাৎ দখেত পলাম একটা প ােরাট মাছ। ায় 
এক হাত ল া। িফেরাজা রেঙর মাছ,  পেটর িদেক ব িন আর িপেঠর 
িদকটায় ম ােজ টা রেঙর শড। কী অ তু র স রেঙর বাহার!  
িবশাল এই প ােরাট মাছ একা একা াচারী রাজার মেতা বােলর 
ফাঁেক ফাঁেক ঘেুর িফের বড়াে । আর বােলর গা থেক কামেড় 
কামেড় খাে । আিম ি র হেয় তােক দখেত থািক। তার রঙেক 

েচাখ ভের উপেভাগ করেত থািক। স পাশ িফের িফের আমােক 
দেখ। তারপর সের িগেয় আেরকটা বােল িগেয় আবার খেত থােক। 

আিম চুিপচুিপ তার িপেছ িপেছ িগেয় আবার ি র হেয় তােক দখেত 
থািক। হঠাৎ নেত পাই। তার িতটা কামেড় পািনর িনেচ খচখচকের 
শ  হে । বশ ধারােলা কামড় বিসেয় বিসেয় স খাে !  আিম 
নড়াচড়া একদম ব  কের দই। ি র হেয় নেত থািক প ােরােটর 
কামেড়র শ । খচ। খচ। . . .  খচ। তারপর স হঠাৎ খাওয়া ছেড় 
দৗড়ােত থােক। আিম তার িপেছ িপেছ যেত থািক। একটা বােলর 

সামেন এেস একটু থােম। তারপর আবার স খুব ত সাঁতের সাঁতের 
গভীের চেল যায়। অেনক ণ তার িপেছ িপেছ এেগাই। একসময় স 
তলেদেশ চেল যায়। মাথা তুেল দিখ,  আমােক স তত েণ িনেয় 
এেসেছ তীর থেক বশ দেূর। মােছেদর সােথ সাঁতার কেট কেট 
আবার িফের আিস তীের। 

 

সমু ান সের িফের আসেছ অভাজন ব বণন 



 

পাহােড়র উপর থেক ইন সকত 

এমনই অ তু র বাবােডােসর সমু । আেরকিদন বােট কের দল 
বঁেধ িগেয়িছলাম সমেু র আরও গভীের। ওখােন পািনেত েকল িনেয় 

নামেল একটা ডুেব যাওয়া জাহাজ দখা যায়,  আর তার আেশপােশ 
অজ  হাজার রেঙর মাছ। ওখান থেক আেরকটু দেূর পািনেত নামেল 
ক প দখেত পাওয়া যায়। অেনক অেনক ক প। মােঝ মােঝ সমেু র 
উপের মাথা তুেল তারা দেখ। তখন বাট থেকও তােদর দখা যায়। 
তেব েকল িনেয় নামেল ক েপর সােথ সাতঁার কাটা যায়। তার িপেঠ 
হাত বুলােনা যায়। অ তু শা  সৗম  এই াণী। কােনা জে  ক প 
হেয় জ ােল ভােলা হেতা। খােলর িভতর চেড় সমুে  ঘেুর িফের 
বড়াতাম। চলােফরার িক আেয়িশ াধীনতা!  

 

নাচ,  গান,  হ- ে াড়;  বাবােডােস রােতর জীবন 

বাবােডাস মেণর শষিদেক আমরা িগেয়িছ ীপটার এেকবাের দি েণ,  
অেয়ি নেস। ওখােন বার রােত মলা হয়,  উৎসব হয়। হ 
ে াড়। আমরা িগেয় দিখ সমু পােড় সাির বঁেধ এেককটা দাকােন 
দিশ রােম মাছ াই আর ি ল চলেছ। িবখ াত আংেকল জেজর 
দাকােন লাইন িদেয় িদলাম।  ু মারিলন,  সাড মাছ,  মািহ মািহ,  

িচঙিড়,  টুনা,  কত রকেমর মাছ!  বশ কেয়কটা চেখ িনলাম। এর 
মেধ   ু মারিলেনর ি ল অ তু,  অসাধারণ!   ু মারিলেনর একটা 
িবশাল খে র ি লেক কখেনা গ র চাপ বেলও ভুল হেত পাের। 

খেত খেত িন এক িদেক বশ হৈচ। িগেয় দিখ একটা মে র 
মেতা। তােত জাের গান বাজেছ আর সােথ নাচেছ বাবােডােসর 
মাইেকল জ াকসনরা। তােকই য ওরা  মােন!  মাইেকল জ াকসেনর 
গান ছেড় িদেয় স কী কড া !  দল বেঁধ টুিরে রা ম  িঘের 



মু  হেয় দখেত থােক আর নাচেত থােক। আমরাও নাচেত থািক 
গােনর তােল। আমরা িমেশ যাই কালাহেল। গান,  নাচ,  হাজার 
মা েষর িভড়,  হৈচ। এক অ তু পিরেবশ তির হেত থােক তখন। 
ঘারধরা পিরেবশ। বাবােডােসর মা ষেদর আন ময় জীবনটার য ছ ,  

তার ভতের আমরা ঢুেক যেত থািক। আন ফুিতেত,  নােচর তােল 
তােল আিম আর িলজাও িণেকর জে  হেয় উিঠ বইজান!  

ভােলা লাগার মেতা দশ,  ভােলা লাগার মেতা মা ষ। উপেভাগ করার 
মেতা রােতর জীবন। খাবার,  পানীয়। তাপমা া বাংলােদেশর ী  
িকংবা শরেতর মেতা। ভাষা ইংেরিজ। সব জায়গায় মািকন ডলার চেল। 
িফের আসেবা,  আেগর িদন রােত একটা র েুরে ট ঢুকলাম। সখােন 
বারেট ডার ধােলা,  কান দেশর মা ষ আমরা। বাংলােদশ নেতই 

হেস ওেঠ। ও !  ওই দশ!  যখােন তামরা আমােদর খেলাওয়াড়েদর 
গািড়েত িঢল ছুঁেড়েছা। তা ব িক বাত তা তামােদর!  আিম আর 
িলজা িবনীতভােব ঃখ কাশ কির। বিল,  কউ কউ িঢল মারেত 
পাের,  িক  সবাই িক  তামােদর ভােলাই বােস। বারেট ডার বেল। 
ধরু। এসব িরটির হেত হেব না। আমরা জািন,  আমরা আবার 
তামােদর দেশ গেল তামােদরেক আবারও িঢল ছুঁড়েত হেব,  এবং 

আবারও িরই হেত হেব। সা ফরেগট অ া ড াভ ফান!  হেস বেল 
আমােদর বইজান ভাই। এেক বেল ি েকট ি িরট। এেক বেল 
জওয়াব!  বাবােডােসর খী মা ষ েলা ভােলা থাক। আরও উ িত 
ক ক আটলাি টেকর বুেক। আমরা কৃিত আর জীবেনর এক অ তু 
িমতািলেক কােছ থেক দখার ভােলা লাগা িনেয় িফের এলাম। 

 



সানািল ডানার িদন 

লতানা পারভীন িশমুল 

অেনকিদন থেকই ভা ােগ না ভা ােগ না রােগ আ া । গাপন সেূ  
খবর পলাম লাকজন ি য়া যাে  ,  লালন মলায়। আেগর রােত 
ট কেরই নজু ভাইেক ফান কির। " আিম িশমলু" । ওপােশ চুপচাপ। 

এবার পির ার কের বিল,  " আেনায়ার সাদাত িশমলু না। লতানা 
পারভীন িশমলু।"  তখন িতিন বেল ওেঠন,  " ওহ,  িশমলু আপা! "  
আিম আর কােনা কথা না বেল বিল,  " ি য়া যাে ন নলাম? 
আিমও যােবা।"  ব স হেয় গেলা। 

পরিদন রীিতমেতা িবে াহ কেরই বােনর অবাক হওয়া বেড়া বেড়া 
ডাগর আঁিখর সামেন িদেয় বিরেয় এলাম। ভতের টগবগ কের ফুটিছ। 
এই থম একা একটা অেচনা শহের যাি । ান কের কের চুর 

ািনং পািনেত পেড়েছ। লাকজন হাসাহািস করেত  করায় এবার 
আর কাউেকই বিলিন। িক  এবার সিত ই যাি । 

িসট নাই িসট নাই। কথাবাতা থেক বুঝলাম,  এই অিতির  িভেড়র 
কারণ,  লালন উৎসব। গািড়র ভতের পা রাখার জায়গা নই। যেত 
চাইেল ইি েনর ওপর বেস যেত হেব। তাই সই। সখােনই আেরা 
চারজন মিহলার পােশ ঠেলঠেুল জায়গা কের িনলাম। িবনা যুে  নািহ 
িদেবা সচূা  মিদনী. . . । গািড় ব ড়া ছাড়েলা যখন,  তখন বলা 
এগােরাটা। পুেরা রা া এলাম সামেনর কনডা র আর হলপােরর 
গ জব নেত নেত। এরাও রাজশাহীর লােকর মেতাই বশ িমি  
কের কথা বেল তা!  একটা েরলা টান আেছ কথায়। নেত ভােলা 
লােগ। কনডা র কিঠন কিঠন সব িস া  িদে  হািসমেুখই। একটু পের 
ওই এলাকার ভাবশালী এক লােকর আ ীয় উেঠ “িসট নই কন” 
বেল ঝােমলা  করেলা। যভােবই হাক তােক বসেত িদেতই হেব,  

নাহেল স দেখ নেব। এই জাতীয় সম া  করেলা যখন,  
কনডাকটর  তােক তার িটেকেটর টাকাটা হােত ধিরেয় িদেয়,  ঘাড় 
ধা া িদেয় মাঝপেথ নািমেয় িদেলা। এই কাজটাও করেলা স বশ 
শা  ভি েত। ত ািশত উে জনা নই। অবাক এবং মু  হলাম। 
ব ড়ার লাক হেল তা ওখােনই তুলকালাম কা  হেয় যত। এপ  
ওপ ,  পে রই। 

যখন ি য়া নামলাম,  তখন ায় আড়াইটা। দশ- পেনেরা িমিনেটর 
মেধ ই নজু ভাইরা পৗেঁছ যােবন বেল জানােলন। আমােক বলা হেলা,  
একটা হােটল খুঁেজ বর করেত। িরকশায় উেঠ িরকশাওয়ালােক বিল  
ভােলা একটা র েুরে ট িনেয় যেত। স আমােক ঘুিরেয় ঘুিরেয় কী 
যন দখায় আর বাঝায়। আর বেল,  " সব তা এখন ব । িবেকেল 

খলুেব।"  

অেনক ণ পের বুঝেত পাির,  স ভেবেছ আিম ফুচকা বা চটপিট 
খেত চাি । তাই স আমােক িড াওয়ালা দাকান েলা দখাে  আর 

বলেছ,  " দেখন,  সব র েুর টই এখন ব ।"  িনজ উেদ ােগ এবার 
একটা চাইিনজ র েুর ট খঁুেজ বর কির। িক  খাবার আসেতই সময় 
অেনক লেগ যােব িবধায় সটা বািতল করা হেলা। তারপর য হােটল 
খুঁেজ বর কির,  সটার নাম " মউবন" । সটােকও বাই বাই বললাম। 
কারণ এর মেধ ই জানলাম,  ওরা অলেরিড একটা হােটেল ঢুেক 
পেড়েছ। হােটেলর নাম,  জাহা ীর হােটল। িরকশা ঘিুরেয় িনলাম। 

হােটেল ঢুেকই দখলাম,  নজু ভাই ফােন ব । সই অব ােতই 
আমার িদেক িমি  একটা হািস ছেুড় িদেলা। নূপুর,  দীঘ পথ েম একটু 

া ,  িক  সৗ েয তার িব মা  ছাপ নই,  যথারীিত উ ল। ওর 



পােশ আেরকজন রী বািলকা। িমশা,  নূপুেরর বােনর মেয়। তােক 
আবার আিম অ  কউ বেল ভুল কেরিছলাম। " ক"  ভেবিছলাম,  তা 
বলেবা না। ; - )  বেুনাহাঁস শষেমষ আসেত পারেছ না জানতাম। িক  
বািলকােকও দখেত পােবা না,  জানতাম না। একটু আপেসট হলাম। 
অ  টিবল থেক হাত নাড়েলা রায়হান। আমােক " হাই"  বেল আর 
এক টুকেরা হািস মেুখ িনেয় ট হােত ওিদেক চেল গেলা িবিডআর। 
আিরফ ভাই আমার িদেক তািকেয় থম য কথাটা বলেলন,  " এই 
িশমলু,  আপিন কী খােবন,  মরুিগ না খািস?"  আর খাওয়াদাওয়া শষ 
করার পের িচনলাম ক সংশ ক। 

ব স। আমরা এই কজন। আমার জ  িফফিট িফফিট। নজু ভাই,  
নূপুর আর রায়হানেক আিম আেগ থেকই িচিন। ওেদর সােথ এটা 
আমার ি তীয় সা াৎ। আিরফ ভাই,  িবিডআর আর সংশ কেক এই 

থম দখলাম। 

খাওয়াদাওয়ার পাট চুিকেয় গািড় ছুটেলা মেহরপুেরর উে ে । যেত 
যেত রােজ র গ জব। বই খাতা গান কিবতা িনেয় মহাব  িনিধ। 
স আবার একটা সমেয় নজু ভাইেক ধমকও িদেলা,  " তুিম এত কথা 

বেলা কন,  বাবা?"   আিরফ ভাই বেসেছ একদম সামেনর িসেট। 
একটু পর পর িবিভ  কথার মােঝমােঝই  িতিন " সান াস একটা 
িকনেতই হেব"  জাতীয় শপথ িনে ন। এক ফাঁেক িবিডআর িনিধেক 
একটা পূণ  িজে স কের,  " তুিম কােক বিশ পছ  কেরা,  
িনিধ? খােলদােক,  না হািসনােক?"  িনিধর ত তূ জবাব,  
" আ েুক" । তুমলু হািসর রাল উঠেলা। 

গািড় চলেছ। কােনা যানজট নই। চওড়া রা া। ঢাকাবাসী সব মু  
হেয় যাে । আিরফ ভাই,  নজু ভাই,  রায়হান,  িবিডআর,  সংশ ক,  
এরা সবাই ি য়ায় জিমটিম িকেন রীিতমেতা বািড়টািড় বািনেয় 
ফলেলা। নূপুরও এর সােথ ভােলাম  িদক যাগ কের িদে । াতা 

আিম আর িমশা। 

মিুজবনগর। গ েব  পৗছঁলাম যখন,  তখন পড়  িবেকল।  িৃতেসৗেধর 
িদেক হাঁটেছ সবাই। কউ আেগ আর কউ পের। ইপােশ বটবৃে র 
মেতা িবশাল সব আমগাছ। অেনক েলা িপকিনক পািট হ ে ােড় 
ব । রায়হােনর কােল িনিধ। ও বাধহয় ওর আ রু কথা জানেত 
চাইেলা। রায়হান এক মিহলােক দিখেয় বলেলা,  " ওই য ওটা 
তামার আ ু।"  একটু পের িনিধ আবার আমার কােল। এটা সটার 

পর িজে স কের,  " আ  ু কাথায়?"  আিম একটু সামেন এিগেয় থাকা 
নপুূরেক দিখেয় বললাম,  " ওই য আ ু" । এবার রায়হানেক দিখেয় 
ওর কথা,  " তাহেল ও য বলেলা,  ওইটা আ .ু . . "  বােঝা অব া!  

আেরকটু হাঁিট আমরা। ওয়াও!  ওটা কী!  বাইশটা  িনেয়  অধ-
বৃ াকাের িবশাল এলাকা জুেড় ছিড়েয় আেছ িৃতেসৗধটা। দেখ বুেকর 
ভতরটাও ভের উঠেলা গেব আর ভীষণ ভােলালাগায়। এই জায়গাটা 

তুলনামলূকভােব অেনক শা । াে ডল- জুতা খেুল আমরা পুেরাটা জুেড় 
ঘেুর বড়ােত থািক। ফেটােসশন চলেত থােক।  েলার ওপের 
উেঠও ছিব তুলেছ কউ কউ। আমােরা খবু ইে  করিছেলা ওর 
একটােত তরতর কের উেঠ আেশপােশ চাখ বুলােত। িক  আমার ল া 
তখেনা অেতাটা ভােঙিন। এইখােন দখা হেয় গেলা মহামিত লীেলন 
আর তার বৗ- ম াডােমর সােথ। ওরা অব  হাই- ােলা বেলই ওেদর 

েপর লাকজেনর কােছ চেল গেলা। আর ক ােমরা িনেয় তে  তে  
থাকেলন আিরফ ভাই,  একজন যিদ কউ ভুল কেরও ধ ু জুেতাপােয় 

িৃতেসৗেধর ওপের পা রােখ,  সােথ সােথই হেয় যােব খবর!  িক  
তার ইে  পূরণ হয় না। আমরা বাধহয় িঠকঠাকমেতা া জানােত 
িশেখ গিছ।  

আেলা আেরা নরম হেয় আসেছ। আেরকটু হঁেট আমরা ঢুেক গলাম 
িবশাল একটা িডয়ােমর মেতা দখেত,  তার ভতের। ভতের অেনক 
অেনক বেড়া একটা সবজু বাংলােদশ বুক িচিতেয় েয় আেছ। 
মানিচে র িবিভ  জায়গায় মিু যুে র িবিভ  সময়েক ধের রাখা হেয়েছ 



ছােটা ছােটা াচু আর কন াকশন বিসেয়। বে াপসাগেরর িদকটায় 
িদিব  পািন। দা ণ লাগেলা!  

এর মেধ  টর পলাম,  আিম িমশা আর িনিধ ছাড়া আেশপােশ 
আমােদর আর কউ নই। িবিডআর আর সংশ ক মােঝ মােঝ দেূর 
িবজিলর মেতা দখা িদেয়ই আবার হািরেয় যাে । ওরা ছিব তালা 
িনেয় ব । স া নামার মেুখ বািক লাকজনেক খঁুেজ পাওয়া গেলা 
চােয়র দাকােন। কউ কউ চা খেলা। ঘারাঘুিরর পুেরা সময়টা 
রায়হান িছেলা এেকবােরই লাপা া। কই িছেলা ক জােন!  সব েলা 
িপস একসােথ হেল গািড়র িদেক িফরেত থািক আমরা। আলেতা পােয়। 
কােরা তাড়া নই। ল া ল া গােছর ফাঁক িদেয় দখা আকাশ। আকােশ 
চাঁদ। পৃিথবীর খুব কােছ চেল আসা িবশাল একটা চাঁদ। যতটু  
দরকার,  িঠক ততটু ,  বিশও না,  কমও না,  অ তু বাতাস 
চারিদেক। 

িফরলাম হােটেল। হােটেলর নাম " প া" । কেয়কটা ভুল েম ঢুেক 
ঢুেক শেষ আমােদর জ  িনধািরত েম ঢুকলাম। ছা  ছা  খুপিড়। 

িতটা খুপিড়েত খুবই ি ম েটা কের িবছানা। কথায় বেল,  যিদ হয় 
জন,  ততুল পাতায় ন’জন। আমােদর কােনা সম া নই। যিদও 

িমশার কােছ এসব খুব অ রকম। নতুন। স বারবার অবাক হেয় 
বলেছ,  " ছেলরা কী বলেছ জােনা? একটা িবছানা,  যখােন ছারেপাকা 
নই,  য েমর সােথ একটা বাথ ম আেছ,  বাথ ম থেক বােজ গ  

আসেছ না,  সই বাথ েমর নল িদেয় আবার পািনও পেড়!  এরেচেয় 
বিশ আর কী চাওয়ার থাকেত পাের! "  বেলই অবাকমাখা হািস। 
হােটেল চুর িসেলিট মা ষ। অেনেকর ধ ু নাম েনিছলাম। এই 

ফাঁেক দখাও হেয় গেলা। একজন আবার িসেলেটর লােকরা িমত 
বাংলা উ ারেণ কথা বেল,  আর এরকম কউ পাের না বেল কলার 
ঝাঁিকেয় গেলন। 

যারযার মেতা শ হেয়,  ায় ঘ টাখােনেকর একটা জে শ আ া 
হেলা। আ ায় আিরফ ভাই বারবার িবিভ  ব াপাের বািজ ধরেত 
চাইেলন। আর বািজেত হের গেল অ প  যা খেত চায়,  খাওয়ােবন 
িতিন। টাকা ইজ না বেলম। যত খািব,  খা। আসল ব াপারটা বাঝা 
গেলা খেত িগেয়। সব িমিলেয় ১৪ জন লাক আমরা ইে মেতা 

পেরাটা,  ভাত,  মাংস,  মরুিগ,  বেড়া মাছ,  ইত ািদ খেয়ও িবল 
আসেলা মা  সাতেশা ততাি শ টাকা!  সবাই বেলন,  আলহাম িল াহ!   

খেয়েদেয় রাত দশটার িদেক আমরা যা া  কির। এবার লালেনর 
আখড়ায়।  

ওখােন ঢুেক অ তু লাগেলা। এেকবাের অ রকম একটা পিরেবশ। মলূ 
ভবেনর িবশাল জায়গা জুেড় কাথাও পিলিখন আর কাথাও চাটাই 
িবছােনা। কউ বেস আর কউ েয় আেছ। সাদার আিধেক র কারেণ 
িক না জািন না,  মেন হি েলা,  অেনক েলা লাশ িনেয় িকেসর যন 
অেপ ায় বেস আেছ অসংখ  মা ষ। িমশােক বলেত স বলেলা,  ওরও 
একইরকম অ ভূিত হেয়েছ। এখােন ওখােন জটলা বেঁধ বাউলরা গান 
করেছ। আমরা ঘেুর ঘেুর মলার ভতের এেস পিড়।  

থেমই চােখ পড়েলা নাগরেদালায়। মানবচািলত। আিরফ ভাই,  নজু 
ভাই আর সংশ কেক রেখ আমরা বািক সবাই উেঠ বিস একটােত। 
ওপের উিঠেয় যখন ধপাস কের িনেচ ছেড় িদেলা।  হেয় গেলা 
মা- মেয়র িতেযািগতা। ক কার চেয় জাের িচৎকার করেত পাের। 
িনিধ কঁেদ ফলেলা। ওেক নািমেয় িদেয় নাগরেদালা আবার চলেলা। 
নপুূর ভেয় চাখ ব  কেরই থােক। রায়হান আর িবিডআর িবিভ  
কথায় সাহস িদেত িদেত অবেশেষ অবেশেষ খিুক চাখ খুলেলা। 
তারপর তার খিুশ দিখ ক!  উ িসত ক  তার,  " আের!  অেনক 
মজা তা! "  



ঘরেত ঘরুেত অেনক েলা ছােটা ছােটা রিঙন বলনু দেখ সবার 
ব কবাজ হওয়ার শখ হেলা। কেয়কটা ল েভদ আর কেয়কটা িমস 
কের ভ সচূনা করেলা িবিডআর। তারপর নজু ভাই। সবকয়টা 
ল েভদ কের,  " িকলার"  " ক াডার"  এইসব িবেশষেণ ভূিষত হেত 
হেত স িজেত িনেলা েটা বানাস িল। এরপর আিরফ ভাই,  
রায়হান আর সবেশেষ িমশা। সবাই তা দিখ সইরকম ব কবাজ!  
বা ােদর মেতা উ িসত িমশা। এইরকম ব কবািজর  তার 
ব িদেনর। আজ  পূরণ হেলা। সবার করামিত দেখ আিম িনেজর 
নপণু  দখােনা থেক িবরত থাকলাম। মান ই ত সবারই আেছ। 

নূপুরও খুব একটা আ হ দখােলা না। 

মতুৃ প-  আেগ ধু িসেনমায় দেখিছ। সামনাসামিন দখার অিভ তা 
সাংঘািতক। মািটর একটা িবশাল েপর ভতর তী  গিতেত মাটর 
সাইেকল চল  অব ায় শাট চ  করা,  িসগােরট ধরােনা,  হাত ছেড় 
িদেয় বসা,  ইত ািদ ইত ািদ। িমশা আমার হাত খামেচ ধের থাকেলা 
যত ণ কেনাপটকা লাকটা তার কািরশমা দখােলা। 

ওখান থেক বর হেয় আমরা ইিতউিত ঘরুেত থািক। সবাই টুকটাক 
কনাকাটা করেত থােক। আিম ধ ু দিখ। বড়ােত িগেয় দখােদিখেতই 

আমার যত আন । আিরফ ভাই এর মেধ  প াশ টাকায়,  ভীষণ দািম 
লুক দয়,  এরকম একটা সান াস িকেন ফলেলন। এবং এত র 
একটা িজিনস ন  যন না হয়,  সজ   সটা ধুমা  িটশােটর 
সােথই ঝুিলেয় রাখেবন বেল সবার সামেন িস া  িনেলন। সবাই কািড় 
কািড় গামছাও িকনেলা। 

এত এত উৎসবমখুর চারিদক!  ভােলা লাগা যন রণরু মেতা ভেস 
ভেস বড়াে  চারিদেক। হাঁটেত ভা াগেছ,  আেশপােশ দখেত 

ভা াগেছ,  কউ হািরেয় গেল তােক খঁুজেত ভা াগেছ,  িবিডআর 
" আি ট আি ট"  কের ালাে ,  তার হাি ি  ভেঙ দওয়ার 
ইে টাও ভা াগেছ। আহা কী আন  আকােশ বাতােস. . .  

আিরফ ভাই আর সংশ কেক মলােত রেখ আমরা যখন হােটেল িফির 
রাত তখন েটা পিরেয় গেছ। কউ অব  সটা বলেব না। মলায় 
তখেনা ত ণী রাত।  

পরিদন। আটটা বেজ যায়,  ঘুম থেক কােরা ওঠার নামগ  নই। 
অথচ আেগরিদন ছেলেদর লাফালািফ,  খুব সকােল িক  রওয়ানা িদেত 
হেব!  কােরা যন দির না হয়!  নূপুর িনেজ রিড হেয়,  ঘেুর ঘেুর 
সব ছেলেদর ঘুম ভািঙেয় এেলা। অেনক আেলাচনার পর িঠক হেলা,  
সকােলর নাশতা হেব " মউবন"  হােটেল। সবাই গািড়েত উেঠ বসেলা। 
িক  গািড় চেল না,  চেল না,  চেল না র. . . । আজ ভয়াবহ 
যানজেটর কবেল ি য়া। এর আেগ যারা যারা ি য়ায় বািড়গািড় কের 
ফেলিছেলা,  তারা আবার সবিকছু িটেয় িনেয় ঢাকােতই থাকা মনি র 

করেলা। জ ামই যখন খেত হেব,  ঢাকারটাই খাওয়া ভােলা। অবেশেষ 
মউবন। বাইের থেক দেখ হােটলটা ছােটা মেন হি েলা। ভতের 
দখা গেলা যেথ  বেড়া। সবাই ইে মেতা অডার িদেলা। পেরাটা,  

িখচুিড়। তারসােথ যা খিুশ। আিরফ ভাই আর নজু ভাই সবাইেক 
ল াশরম দেূর রেখ াণ ভের খেত বলেলা। িবল বাড়ােতই হেব,  
এই উে ে  িমঠাই- ম ডা- দই,  এসবও খাওয়া হেলা। তারপেরও,  
তারপেরও িবল একহাজার ছঁুেত পারেলা না। আফেসাস!  এই ঘটনায় 
িবেশষ কের রায়হান,  আর িবিডআর,  ঢাকাবাসী িহেসেব তী  
অপমািনত বাধ করেলা। 

তারপেরর গ ব ,  িশলাইদহ ঠা রবািড়। যাবার পেথ একটা ওষুধ 
কনার জ  আিরফ ভাইেক মাথার ঘাম ায় পােয় ফলেত হেলা। 

অথচ ওষেুধর দাকােনর চেয়ও সংখ ায় অেনক অেনক বিশ িডিবিবএল 
এর বথু। একটা বুথ থেক ডাক িদেল আেরক বেুথর লাক নেত 
পােব,  ায় এমন দরূ । আ ায় জােন কারণ কী!  রা ায় দখলাম  

াকাড হােত দাঁিড়েয় িশ কবৃ । বািড়ভাড়া বাড়ােনার দািবেত তােদর 
মানবব ন। 



ইিতমেধ   হেয় গেছ বাংলােদেশর খলা। নূপুর বাংলােদেশর 
পতাকা বর কের মাথায় পের িনেলা। পুেরা গািড়র ভতরটা ভের 
উঠেলা এক টুকেরা বাংলােদেশ। একটা কের উইেকট পড়ার খবের ওেঠ 
তুমলু িচতকার। িবিডআর এেক তােক ই াকশন িদে  কাথায় কী 
মেসজ পাঠােল ি েকেটর আপেডট পাওয়া যােব। 

মজা করেত করেত পৗেঁছ গলাম,  িশলাইদহ িঠবািড়। গািড় থেক 
নেমই আেগ মালাই আইসি ম। এটা আেগ খাইিন কাথাও। দা ণ 

লাগেলা!  তারপর,  ঢুেক পড়েলা রবী নােথর িঠবািড়েত নজ ল ও 
তার দলবল। সিত  বলেত কী,  ক নার তুলনায় অেনক জীণ মেন 
হেয়েছ রিবঠা েরর বািড়টা। িমশা টানেলা আমােক,  দখােলা,  গাল 
একটা টিবেলর পােশ হাতলওয়ালা েটা চয়ার। অথচ ক াপশন এেঁট 
দওয়া,  " হাতলিবহীন চয়ার" । হাসলাম আমরা। এ েলা িঠক রিববাবরু 

ব বহার করা ফািনচার িকনা সে হ হেলা। তেব তাঁর আকঁা িকছু ছিব 
দেখ ভয়ানক মু  হেয়িছ। মু  হেয়িছ তাঁর কিণ া ক ার ছােটােবলার 

ছিব দেখ। িতমার মেতা দখেত িছেলা। বাবা মারা যাবার পর কিবর 
দািড়িবহীন ছিব ভীষণ অেচনা লেগেছ। সবেচেয় পছ  হেয়েছ তাঁর 
কােঠর বারা াটা। তালা লািগেয় রাখায় ফাঁকেফাকর িদেয় দেখই স  
থাকেত হেলা। দাতলায় বেড়া বারা ায় একটা নৗেকা আেছ। ওটা 
দাতলায় কী কের উঠেলা ক জােন। আর অ পােশ নৗেকা না,  িক  

ওই টাইপ িকছু একটা। এটা কী? এই ে র জবােব সংশ েকর 
িরত উ র,  " ওটা রিববাবুর বাথটাব িছেলা।"  

অবেশেষ বিরেয় এলাম আমরা। আেরা একবার মালাই। 

সবেশেষ আবােরা গািড়েত। আসার আেগ আমার ধারণা িছেলা,  
সারারাত বেস বাধ হয় ধু লালেনর গান শানাই হেব। মলূত ওটা 
ছাড়া বািক সবিকছুই হেলা। িকছু ণ পর,  বলা ায় একটা তখন,   
যখন িট পথ িট িদেক,  আমার জ  একটা অেটা িঠক কের িদেলন 
আিরফ ভাই। ওরা একসােথ িফরেত থােক পুেরােনা শহের। আর আিম 
িফরেত থািক একেশারাশ ভােলা লাগা িনেয় … 

 



সবুজ পাহােড়র দেশ 

অ পম ি েবিদ 

আজ থেক ায় ১২ বছর আেগ,  থম যিদন পাহােড়র সামেন 
দাড়ঁাই সিদন অপলক তািকেয় থেক বুেঝিছলাম য,  ‘ থম দশেন 

ম’ কতটা গভীর হেত পাের। চারিদন চেষ বিড়েয়িছ রাঙামািটর 
যতটু  অংেশ ঐ কয়িদেন যাওয়া যায়। তারপর এক পিরিচেতর কাছ 
থেক জানেত পারলাম বা রবােনর সৗ েযর কথা। সইিদন থেক 

আমার িদন েন েন সময় যায়,  একিদন িঠক িঠক বা রবােনর 
পাহােড়র সামেন িগেয় অবাক িব য়ভরা দিৃ  িনেয় দাঁড়ােবা। ২০০৬- এ 
আিম আর আমার বউ রােয়না ঘরুেত গলাম ক বাজার। এিদক 
সিদক যাই আর হঠাৎ হঠাৎ দরূ িদগে  পাহােড়র রখা দিখ। 

ডুলাহাজরা সাফাির পােকর ওয়াচটাওয়ার থেক ছিব তুিল আর আমােদর 
সব েলা ছিবর িদগ  দখল কের নয় সাির সাির পাহাড়। আমার মন 
আেরা উচাটন হয়!  রােয়না িজে স কের ‘পাহাড় অেনক র,  তাই 
না? আমােক পাহাড় দখােত িনেয় যােব?’ আিম তােক কথা দই আর 

হর নেত থািক কেব যােবা সই পাহােড়র দেশ!   একিদন িঠক িঠক 
আমার স অেপ া শষ হয় আেরা বছরখােনক পর!  

িদন ণ িঠক মেন নই,  ধ ু মেন আেছ আিম হঁেড় গলায় সম  শি  
িদেয় িচৎকার করিছলাম আর আেশপােশর লােকরা আমােক পাগল 
ভেব হাসিছেলা। বা রবান শহের পযটেনর হােটেল কােনা ম 

পাইিন তাই মন খারাপ কের রওনা হলাম িমলনছিড়র উে ে ,  
নলাম সখােন নািক একটা িরসট আেছ। িমলনছিড় জায়গাটা মলূ 

শহর থেক ায় ৬ িকেলািমটার ভতের। িক  ওখােন িগেয় আমার 
িচৎকার আর আন  শত েণ বেড় গেলা,  কারণ ঐ জায়গাটা শহর 
থেক অেনক অেনক র। যতদরূ চাখ যায় ধু সবজু পাহােড়র 

মলা আর মেঘ- পাহােড়র ছেুটাছিুট লুেকাচুির খলা। এত রহ ময়তা 
এ জীবেন আর কখেনাই দিখিন,  দখেবা বেলও ভািবিন।  

 

  
এই দৃ  কােনা ক ােমরায় বি  করা স ব নয়,  ধু দেখ দেখ 
উপলি  করেত হয় মেন -  এই দশ,  এই কৃিত আমার!  আেশপােশ 
বশ ঘরুাঘুির কের স ায় ম ােনজার সােহবেক িজে স করলাম,  

‘আ া ভাইয়া,  সা ু নদীটা এখান থেক কতদরূ?’ উিন একগাল হেস 
বলেলন য,  ‘ওটা তা অেনক দেূর হেব এখান থেক,  সকাল বলা 
রা া দিখেয় দেবা।’ সকাল বলা উেঠ সিব াের সব জানার পর 
‘পুরাই তা া খাইলাম’ অব া। কারণ,  িমলনছিড় িরসট থেক একটু 



উঁিক িদেলই দখা যায় পাহােড়র গা ঘেঁষ চেল গেছ যই ছা  একটা 
নদী,  ওটাই সা ু।  

সা েুত যাওয়ার মলূত ইটা পথ-  টুাের কের পুরাতন ি জ নৗকা 
ঘােট নামেত হেব অথবা িমলনছিড় িরসেটর িকছুটা সামেন পাহাড় বেয় 
লাকালয় হেয় যাওয়া। থমটা পািনর মেতা সাজা,  িক  পেরর 

প িতটা বশ মসাধ  আর অেনক ঝঁুিকপূণ। আিম আর রােয়না 
অেনক ভেব ি তীয় পথটা বেছ রওনা িদলাম। ব  কে  পাহাড় বেয় 
বেয় নামার পর সা রু যই িভউটা দখলাম তােত ঐ িদেন 

ি তীয়বােরর মেতা ‘পুরাই তা া’ খাইলাম। নৗকা িনেয় ায় িতনঘ টা 

জেন ঘেুর বড়ালাম সা ,ু  িফরলাম থম রা া িদেয় অথাৎ পুরাতন 
ি জ নৗকাঘােট নেম। এবং িবেকেল আবারও পাহাড় বেয় সা  ু
গলাম,  দখা তা আর ফুরায় না। 

 

 

তার মেধ  একিদন লাভ জাগেলা পাহািড় মা ষ েলার জীবনযা াটা 
একটু দেখ আিস। সই ভেব গলাম িমলনছিড়র খবু কােছই 
ফা কপাড়া নােমর একটা যায়গায়। ওখােন ঢুকার থেমই চােখ 
পড়েলা একটা িগজা,  মাটামিুট নতুন। বঝুলাম বৗে র পাশাপািশ এই 
অ েল িয ও মা েষর মেন ান কের িনেয়েছন। সখােন িগেয় তােদর 
একটা িপকিনেকর বে াব  করেত দখলাম ছেলবেুড়া সবাইেক িমেল। 
নানান বাহাির রেঙর জামা কাপেড় বা ারা ছুেটাছিুট করেছ এিদক 
ওিদক। জেনর হােত ক ােমরা দেখ কউ িদেলা ঊ ােস ছটু আবার 
কউ টুক কের পাজ িদেয় বলেলা-  ছিব তােলন। মা েষর এই 

জীবনধারার ছিবর িকছুই আিম বুিঝ না,  ওটা রােয়নার সাবেজ ,  িক  
তবওু আিম না তুেল পারলাম না। আন েলা বাধহয় এভােবই ধম-
বণ- জািতগত িবেভদ ভুেল মা ষ থেক মা েষ বাধাহীন উ ােসর 

পলাভ কের।  



চেল আসার সময় সবাই িনম ণ জানােলা স ায় যন ওেদর সােথ 
এেস একসােথ খেয় দেয় আন  কির। আমরা শ ের কংি েট তির 
মা ষ,  এইসব মািটর মায়ায় মশা মা ষ েলার আিতেথয়তায় িবি ত 
হই ধ।ু 

িবেকেলর পড়  বলায় গলাম ণ মি ের,  একদম সাজাসা া 
কােনা অ াডেভ াের না িগেয় টুাের কের। থেমই িগেয় পড়লাম 

এক ভলু জায়গায় তারপরও টুকটাক ঘরুেত লাগলাম। বাসাব নােমর 
এক িভ রু সােথ পিরচয় হেলা,  তার সােথই ঘেুর বড়ালাম ঐ 
মি র। আসার সময় ফান না ার রেখ িদেলা,  এখনও যাগােযাগ 
কের ছেলিট। ওখান থেক বিরেয় আর ভুল নয়,  বাসােবর দখােনা 
রা ায় িরকশা কের দৗড়। আসল ণ মি ের এেস াণ জুড়ােলা। 

 

ক ােমরা িনেয় ঘু্ের বড়ােত দেখ এক িভ  ু এেস বলেলা তারও 
অেনক ফেটা ািফর শখ। কথায় কথায় নাম জানেত পারলাম-  ধািমকা। 
সই সব ঘিুরেয় দখােলা আর স ায় তার েম চা- নাশতার সােথ 

তােক ফেটাশেপর িকছ ু টকিনক শখােত হেলা। বুঝলাম,  ঢঁিক হেয় 
জ ােল ধু েগ নয়,  বা রবােনও ধান ভানেত হয়। 

তারপর িদন যায় আর আিম িফের িফের যাই বা রবান। এভােব ছয়িট 
ঋতুেতই আমার দখা হেলা সা রু সােথ,  দখা হেলা িদগ  িব তৃ 
পাহাড়সািরর সােথ,  দখা হেলা নীল আকােশ ভেস বড়ােনা সাদা 
সাদা মেঘর সােথ আর কত েলা সদাহা  সরল মেনর পাহািড় 
মা েষর সােথ। তারপরও মেন হয় দখা হয়িন িকছুই,  আেরা অেনক 
দখার বািক। হয়েতা দখেত দখেত একিদন মেন হেব চাখ েটা 

এখােনই রেখ যাই,  যন একটা পলেকর জ ও এই মাহময়তােক 
িমস না কির। 



এই দশটােত ধুা আেছ,  দাির তা আেছ,  ঝড়,  ব া,  রা লেগ 
আেছ,  তারপরও কৃিতর য অপার ভােলাবাসা আেছ সই টােনই গব 

কের বলেত পাির ‘সকল দেশর রািন,  স য আমার জ ভূিম।’ 



একটা িদন, মিু গে  

ওিডন 

সবাই ভেব থােক য আিম নািক েযাগ পেলই িহমালেয়র আনােচকানােচ 
িগেয় বেস থািক, ায় ধেস পড়া িত িত মেঠ ন- মাখন দওয়া চা খেত খেত 
শতবষী লামােদর সােথ মা  লােভর সবেচ’ মা ম উপায় িনেয় আলাপ কির। 
কথাটা পুেরাপুির িঠক না। দেশর বাইের যাওয়া হয় যখন অথৈনিতক, 
সামািজক, পািরবািরক এবং পশাগত ফ াকটর েলা একসােথ  িমেলিমেশ 
একটা মা ম েযাগ সিৃ  কের, নাহেল দেশর মেধ ই ঘেুর বড়াই। পাবত  
চ াম আর নামগে র হাওড় অ ল ছাড়া সব ায় জায়গােতই যাওয়া 
হেয়েছ, এমনিক  গাইবা া, ছাগলনাইয়া, ভড়ামারার মেতা িবখ াত ‘ টােটম-
টাইেটলড’ জায়গা েলাও আমার পদ শ থেক বি ত হয়িন। তেব  গত 
একটা বছের নতুন কাজ আর পড়ােলখার জ  একটু প াঁেচর মেধ  পেড় গিছ, 
তাই দেশর মেধ  ঘারাঘুিরটাও একটু কেম গেছ। 

তারপেরও পােয়র িনেচর শেষর অব ােনর সােথ রে র িশরায় নাচন ওঠার 
মেন হয় একটা আেপি ক স ক আেছ, তাই ক ােল ডাের ছুিটর িদন েলা 
আিস আিস করেত থােক, তখনই কমন  জািন লাগেত থােক।  একটা সময় 
ভাবতাম এইটা মেন হয় ধু আমারই সম া, িক  পের দিখ আমার মেতা 
আেরা অেনেকরই এইরকম হয়। আিম সবসময়ই বিল জীবেন অসেমািসস- এর 
একটা বেড়া ভূিমকা আেছ, সব পাপী লাকজন কীভােব কীভােব জািন এক 
জায়গােতই এেস জােট। আর এই পাপী লাকজেনর সবাই একসােথ ছুিটর 
কােনারকম ল ণ দখেলই নড়াচড়া  কের। 

তা, গত িডেস ের যখন ক ােল ডাের দখা গেলা য ষাল তািরখটা হে  
‘বৃহ িতবার’, আমােদর পুেরােনা পাপী সংেঘর সভ েদর এমন নড়াচড়া  
হেলা যইটােক কবলমা  বেড়াসড় িসজিমক অ াি িভিটর সােথই তুলনা করা 
যেত পাের।  আমরা িবশাল িবশাল সব ান া াম  কের িদলাম য এই 

ইিদন কাথায় যাওয়া যেত পাের। কউ বেল য়াকাটা, কউ বেল 
জয়পুরহাট-  সাদা পাথর দখেত, কউ বেল িসেলেটর ভালাগে র পাথর দেখ 
আিস, কউ আেরা এককািঠ সেরস-  বেল "িশলঙ যামু!" (এইটা বেলিছেলন-  
ইওর’স িুল)। 

িক  যত গেজ তত বেষ না, এই আ বাক েক সত  মাণ কেরই বুধবার রাত 
পয  আমরা কােনা িস াে  আসেত পারলাম না। শষেমষ এইটু েত একমত 
হওয়া গেলা য, আমরা সকাল সাতটার সময় শাহবােগ িবএসএমএমইউ- এর 
সামেন একেজাট হি ।  ছিুটর িদেনর সকােলর ঘুেমর কাঁথা পিুড়েয়, নগেরর 
দরূদরূা  থেক কাকডাকা ভাের আমরা এেস হািজর হলাম। কউ এেলা 
পুেরােনা ঢাকা থেক, কউ িসে রী আর কউ দরূ উ রা-   িক  ওইখােন 
আসার পের আমােদর সংেঘর  অভ রীণ মতিবেরাধটা আেরা  হেলা। 
আমরা ছয়জন ছয়িদেক যেত চাি । কউ মািনকগে র বািলয়ািট জিমদারবািড় 
দখেত (এইখােন আেগ যাওয়া হেয়েছ বেল তৎ ণাৎ বািতল করা হেলা), কউ 

পাটুিরয়া ফিরঘাট স কের প ার ওপাের হাঁটাহািট করেত চাে , কউ চাে  
ঢাকা টু ময়মনিসংহ ‘এ জািন বাই ইন’ করেত। একথা েন আেরকজন বেল 
জািন বাই বােটর কথা-  সদরঘাট থেক আ িলয়া। সব েনটুেন একজন বেল 
‘ "আজ আিম কাথাও যােবা না", সবাই উ রায় আমার বাসায় চেলা-  ওইখােন 
সারািদন আ া আর খাওয়াদাওয়া হেব, িদনেশেষ এয়ারেপােটর পছেন 
গাধূিললে  িবমান- উ য়ন দখেত যাওয়া যেত পাের।’ এই আইিডয়ােত 

আমরা সবাই সেজাের ভেটা িদলাম-  কারণ াব উ াপনকারী যা বেলন নাই 
তা হেলা, আ া আর খাওয়াদাওয়ার সােথ তারঁ রিচত, িনেজর রােরািপত, 
িনেজর গলায় গাওয়া গান শানার একটা ব াপার থাকেত পাের-  আর যইটার 
জ  আমরা কউই শারীিরক ও মানিসকভােব ত নই। 



নানান তকিবতেকর পের আমরা আমােদর আপাতত াথিমক ল  িঠক 
করলাম-  বংশােলর আল রা াক র েুরে ট কফা । তারপের ভরা পেট 
ঠা া মাথায় সবাই িমেল একটা নীিতগত িস া  নওয়া হেব।  তেব বােস কের 

িল ােনর পেথ যেত যেতই একটা মাটামিুট িস া  নওয়া হেয় গেলা, 
আমরা মিু গ  যাি । ল -  িবখ াত ই াকপুর ক াদশন। যিদও আমােদর 
কােনা িঠকঠাক ধারণা নই জায়গাটা মিু গে র িঠক কাথায়; আমরা ধু 

জািন য এইটা ইছামিতর তীের, লালবাগ ক ার সমসামিয়ক, আর মীর জুমলা 
বািনেয়িছেলন; িক  একবার মুি গ  গেল জায়গাটা িঠক খঁুেজ বর কের ফলা 
যােব। 

খাওয়াদাওয়া কের, ঠা া মাথায় িনেজেদর ায় ভেঙ পড়া াতৃ েবাধ আবার 
ঝালাই কের িনেয় আমরা নয়াবাজার ি েজর কােছ এলাম মিু গে র বাস ধরার 
জ । এইখােন এেস একটা ভােলা ঝােমলায় পড়া গেলা। লং উইেকে ডর 

েযাগ িনেয় অেনেকই ঢাকা ছাড়েছ, তাই সব েলা বােসই ঠাসাঠািস অব া। 
সরাসির মুি গে র বাস আমরা ধরেত পারলাম না,  বশ িকছু ণ অেপ া 
করার পের ট ীবািড়গামী একটা বােস আমরা ইদেল ভাগ হেয় কােনামেত 
উঠেত পারলাম। একদল িচঁেড়চ া া হেয় ভতের দাঁড়ােনার জায়গাটু  কের 
িনেত পারেলা, আেরকদল হ হ করেত করেত বােসর ছােদ উেঠ এমন ভাব 
করেত লাগেলা যন তারা মূসা ই াহীেমর ‘কালােতা’ ভাই! তেব ওেদর দাঁত 
কলােনা একটু পেরই ব  হেয় গিছেলা- ’কালা’ মখু ফ াকােশ হেয় গিছেলা, 

যখন বাস করানীগ  ছািড়েয়ই ইপােশ বেড়াবেড়া গাছওয়ালা রা া িদেয় 
যাি েলা। 

বুিড়গ া ি জ আর এর আেশপােশর জ াম ঠেল বর হেত হেতই ায় 
ঘ ােদেড়ক লেগ গেলা। এরপেরই খালা মহাসড়ক আর দরূ  বাতাস। যিদও 
রা ার ইপােশর গােছর কারেণ আমার ছােদর ব েুদর সামা  অ িবধা 
হি েলা,  তারপেরও পুেরা ব াপারটাই িছেলা চমৎকার। ঘ টা েয়েকর মােঝই 
আমরা ট ীবািড়েত। বাস াে ডর পােশ একটা র েুরে ট ‘ সেক ড 

কফা ’ কের  আেশপােশর বাজারটা একটু ঘেুর দখা হেলা। সংেঘর কউ 

কউ গামছা িকনেলন-  এইখােনর গামছা নািক িবখ াত। সংেঘর আেরকজন 
কলার খাসায় আছাড় খেয় বািক সদ েদর িচ িবেনাদেনর কারণ হেলন। 
তারপের বােসর জ  আর অেপ া না কের একটা ইেলকি ক অেটািরকশা 
ভাড়া কের ফলা হেলা-  যইটােক দখলাম কথ  ভাষায় বলা হে  ‘ব াটাির’! 
মেন হয় নামটা িসএনিজ অেটািরকশার সংে িপত প যমন ‘িসএনিজ’, 
সইরকম মেন হয়।  এমিনেত িজিনসটা আমােদর সবারই খুব পছ  হেলা, 

ইি েনর শ টা তমন একটা নই বেলই হয়েতা-  আর বশ খালােমলা। 

মিু গ  শহের ঢাকার আেগ মু ারপুর ি জ, যইটা নতুন করা হেয়েছ, সই 
পেথ না িগেয় আমরা নদীর ধােরর পুেরােনা রা াটা ধরলাম। একবার থেম 
নদীর পােশ বািলর মেধ  িগেয় িকছু ণ ফেটা ািফর চ া করা হেলা। 

 
এরপর আর খািনক েণর মােঝই আমরা বশ িছমছাম আর িনিরিবিল মুি গ  
শহের পৗঁেছ গলাম। আেরকদফা খাওয়াদাওয়ার পের ই াকপুর ক া খুঁেজ 
বর করার কাজ  হেলা। কেয়কজনেক িজে স করেতই জানা গেলা 



লােকশনটা, িশ কলা অ াকােডিমর পােশর রা া ধের যেত হেব। আমরা 
হেঁট হঁেটই অ  িকছু েণর মেধ ই ক ার দওয়ােলর কােছ পৗেঁছ গলাম। 

 
ই াকপুর ক ার মলূ াচীেরর বাইের আেরকটা বাউ ডাির ওয়ােলর মতন 
আেছ-  এর দরজায় আবার তালা দওয়া িছেলা, একজন গেলা কয়ারেটকার 
বা দােরায়ানেক খঁুেজ বর করেত, আর আমরা চারপােশ ঘুের দখলাম। 

বাইেরর সাইনেবাড দেখ যা জানা গেলা, এইটা মঘুল বাদার মীর জুমলা 
তির কেরিছেলন ১৬৬০ এর িদেক, মগ আর পতুিগজ জলদ েদর হাত থেক  

ঢাকার জলপথ র া করার জ । ক ার াপেত র সােথও লালবােগর ক ার 

 
অেনক িমল আেছ। তেব আেরকটা ই টােরি ং ব াপার যইটা সখােন লখা 
দখলাম, আর আমরা আেগও েনিছলাম, য ই াকপুেরর ক ার সােথ নািক 

লালবােগর ক ার ড় পেথ যাগােযাগ িছেলা। আমরা িঠক কের ফললাম 
ব াপারটা খিতেয় দখেত হেব। এর মেধ  কয়ারেটকােরর খাজঁ পাওয়া গেলা, 
স এেস তালা খুেল িদেল আমরা ক ার মলূ কমে ে র ভতের ঢুকলাম। 

আসেল েগর পােশর দওয়াল ছাড়া ভতের আর িকছু অবিশ  নই, কান এক 
ভূিমকে  নািক ভতেরর দালান সব ধেস পেড়েছ। মাঝখােন বশ উঁচু একটা 
মািটর িঢিব, যইটা মেন হয় সই ধেস পড়া দালান হেব, তার ওপের একটা  
বাংেলা টাইেপর দালান, সইটােরা বশ জীণ অব া। এইটা নািক ি িটশেদর 
সমেয় বানােনা হেয়িছেলা, পািক ােনর শষ সময় পয ও সরকাির অিফস 
িহেসেব ব বহার করা হেয়েছ। এখন এইটারও ছাদ ধেস পড়েছ। ভতের 



দখলাম ানীয় কাঠিমি রা অ ত কেয়কটা ঘরেক ফািনচােরর দাম িহেসেব 
ব বহার করেছ।  একটা অত  ছায়া  কে  সংেঘর এক মহাপািপ  সভ েক 
ভুিলেয়ভািলেয় এেন একটু ভূেতর ভয় দখােনা হেলা। তারপর িকছু সময় এিদক 
ওিদক ঘারাঘুির কের আমরা সই ড়  খাঁজার কােজ িনেয়ািজত হলাম, আর 
একটু আেগর াকিটকাল জােকর িভকিটম আমােদর মখুন হেয় যাবার 

াথনা করেত লাগেলা। কারণ, আেরা নািক কিথত আেছ য অেনেকই নািক 
এই ড়  খঁুজেত িগেয় আর িফের আেসিন। এই কারেণই মেন হয় েগর 
অ ত সব প ােসজ আর কিরেডার েলা দওয়াল তুেল ব  কের দওয়া 
হেয়েছ। আমরা একটু আশাহত হেয়ই বর হেয় এলাম।  

 
লাকজনেক িজে স কের জানলাম পােশই নািক ‘বাবা আদম শাহী মসিজদ’ 

নােম একটা বশ পুেরােনা মসিজদ আেছ, তেরা শতেকর। হাটঁেত হাঁটেত িগেয় 



সইটা দেখ আসা হেলা। ইমাম সােহব বেড়াই চমৎকার লাক, আমােদর সােথ 
অেনক ণ গ  করেলন।  

হাটঁেত হাঁটেত আবার শহেরর মলূ অংেশ ফরত এেস আমােদর পরবতী 
কমপিরক না ছেক ফলা হেলা। খাওয়াদাওয়ার পর ( াঁ! আবােরা, তেব 
এইবার লা ।) আমরা অতীশ দীপ েরর জ ান ব েযািগনী াম দখেত 
যােবা।  গত অকেটাবের ভূটান িগেয় অতীশ দীপ েরর দেশর লাক বেল একটু 
হেলও এ া খািতর পেয়িছলাম, তাই এইখােন যাওয়াটা িছেলা অব কতব । 
ই টােরি ংিল, ানীয় লাকজেনর কােছ অতীশ দীপ েরর বািড়টা ‘নাি ক 
পি েতর িভটা’ বেল পিরিচত। আেরকটা ‘ব াটাির’ ত চেড় আমরা িকছু েণর 
মেধ ই ব েযািগনী ােম চেল এলাম। অতীশ দীপ েরর বািড়র তা আর িকছু 
অবিশ  নই, তেব তার জ ান বেল একটা জায়গােক িচি ত করা হেয়েছ, 
আর সইখােন একটা প ােগাডার মতন করা হেয়েছ চীন সরকােরর আ েল । 

  

এর একটু দেূরই মােঠর মাঝখােন দা ণ একটা লাইে ির আর অিডেটািরয়াম 
করা হেয়েছ, মিু গ  জলা পিরষেদর প  থেক। ব  িছেলা বেল আমরা 
ভতের ঢুকেত পাির নাই অব । 

 
িদন ায় শেষর িদেক, এখন ফরার সময়। আমরা িঠক কের ফললাম বােস 
না, আমরা নদীপেথ িফরেবা, লে  বা লাের কের। আবােরা আেরকটা 
‘ব াটাির’ আর এরপর িরকশা িনেয় চেল গলাম িমরকািদম ল  টািমনােল। 
দি ণব  থেক লাকাল ি মার আর ছােটা ল  এইিদক িদেয়ই আসেব। 
টািমনােল বেস আমরা নদী দখেত লাগলাম, এর মােঝ মােঝ আমােদর সংেঘর 
সই মহাপািপ  সভ েক পািনেত ফেল দওয়ার অপেচ া, আর থেক থেক 

িচনাবাদাম, চানাচুর, কমলা, ঝালমিুড় এইসব হািবজািব খাওয়া চলেত লাগেলা। 

পাচঁটার িদেক আমরা পটুয়াখািল থেক আসা একটা ল  ধরেত পারলাম। 
তারপর িটেকট কেট সাজা ডেক! ওখােন  িগেয়ও একদফা ধা াধাি  চলেলা, 
সই পািপ েক সিললসমািধ দবার আশায়। িক  ভাগ েম আমরা সফল 



হলাম না। এর মেধ  ঠা াও বশ বেড় িগেয়িছেলা-  যার যা এ া কাপড় 
িছেলা সব কােন মাথায় পঁিচেয়  আমরা বেস বেস স ার নেম আসা দখলাম। 
এর মােঝ আবার একজন চানাচুরওয়ালােক খঁুেজ বর করা হেয়েছ। কৃিতর 
সাি েধ  এেস আমরা একটু বিশই উদাস হেয় পেড়িছলাম মেন হয় -  তাই  
চানাচুর খাওয়া শেষ দখা গেলা আমরা এেককজন মেন হয় কিজখােনক 
চানাচুর খেয় ফেলিছ!  

 

ল  বাদামতিল ঘােট এেস পৗঁছেলা স ার একটু পের। ল  থেক নেম দিখ 
আমােদর একজনেক আবার খঁুেজ পাওয়া যাে  না, িভেড়র মেধ  হািরেয় 
গেছ। তােক উ ার করা হেলা িটেকট চকােরর কাছ থেক-  স একটু 

পাকনািম কের আেগভােগ নামেত িগেয় ধরা পেড়েছ-  আর ওর িটেকট িছেলা 
আমােদর কােছ।  এইসব ঝােমলার িকছু ণ পর আমরা িনেজেদর আিব ার 
করলাম চকবাজােরর নূরানী কা  ি েস, হােত লাি র গলাস আর 
ব াক াউে ড আখতাির বগেমর গজেলর মাঝখােন। গলােস চুমকু িদেত িদেত 
সবাই আর িকছ ু না হাক, একটা িবষেয় একমত হলাম-  আজেকর দা ণ 
িদনটার দা ণ ঘারাঘুিরর সবিকছ ুএত দা ণ আর ধষ হওয়ার আসল কারণ-  
এইটা িছেলা এেকবাের অপিরকি ত একটা মণ! আমরা িঠক কের ফললাম-  
এরপর থেক সব ঘারাঘুিরই করেত হেব এইরকমভােব, কা্েনারকম 
পূবপিরক না ছাড়াই। ই িদেনর িনয়াই তা! কী আর আেছ জীবেন? 

 



মণ- িখচুিড়: আেমিরকার সরা িতন 

তাসনীম 

‘ মণকািহিন িলখেত হেব-  সচেলর ই- বুেকর জ । হােত আেছ মা  
িতনিদন। এর মেধ  মণ সের এেস কািহিন লখা যােব বেল মেন হয় না। 
যিদও সামেন অেনক েলা মেণর পিরক না আেছ। কিবটিব হেত পারেল 
বশ ভােলা হেতা,  ওনােদর মণ বশ সহজ। আবুল হাসান বেলেছন-  এ 
মণ আর িকছু নয়,  কবল তামার কােছ যাওয়া। অথাৎ ডিটং মারেলই 

ওনােদর ঘারাঘুির শষ। বতমান জীবেনর বা বতায় কারও সােথ ডিটং মারার 
সময়ও নই। সময় পেল একটু আ া মারতাম আেগ। 

তাহেল কী করেবা? একটাই উপায়,  পেুরােনা কােনা মেণর গ  নতুন 
মাড়েক ভের বেচ দওয়া। নজ ল ভাই শ সীমা িদেয়েছন ১৫০০-  সবনাশ! 

আিম ম ল েহ গেলও ২০০ শে র ভতর সবিকছু বণনা কের দেবা। সই 
সে  ছিব,  কীভােব যেত হয়,  কী খােবন এই জাতীয় তথ ও দওয়া 
দরকার। যাই হাক  কির। 

আপিন যিদ আেমিরকােত বড়ােত আেসন তাহেল আমার এই পরামশ েলা 
িনেত পােরন। না িনেলও বিশ িতবৃি  হেব না যিদও। একটু গ  আর 
কেয়কটা ছিব িদেয় তির করলাম আজেকর মণ- িখচুিড়। 

আল- কাতািরয়া:  

কাতার িক আেমিরকােত নািক? ওটা তা জাপােনর কােছ. . . ( সৗজে  
মিতক  ােভল ড ) । 

ভােলা একটা বুি  দই। আেমিরকােত যিদ এিমেরটস বা কাতার এয়ারলাইনেস 
আেসন তেব চ া ক ন যেকােনা একটা দেশ ানিজট ফলার। অ  দশ 
আমােদর দশ িদেয় ানিজট িবধা চাইেল অেনক হ- চ হয় দেখিছ িক  

আিম ব ি গতভােব ানিজেট িব াসী। কাতার এয়ারলাইনেসর কােনকশন খুব 
জারােলা নয় েনিছ,  ধানাইপানাই কের একটা িদন থেক যাওয়া স ব 

বেলই মেন হয়। আিম িনেজও বাংলােদশ থেক মািকন দেশ আসার পেথ ১৮ 
ঘ টা থেকিছ। ওরাই হােটল দেব,  ওরাই খাবােরর পন দেব। আপনার 
কাজ হে  ধু আরব  রজনীটা উপেভাগ করা। 

দাহা এয়ারেপােট ন থেক নেমই ইিমে শেন চুর মিহলা অিফসার 
পােবন। সবাই িহজাব পিরিহতা। ওনােদর সােথ ভাব- ভােলাবাসা িবিনময় 
করার বিশ েযাগ নই। ওনারা হােত ইশারায় ডাকেবন আর বলেবন “কাম”। 
আপিন এিগেয় যােবন,  হােতর পাসেপাটটা িনেয় দড়াম কের একটা িসল আর 
“ গা”।  

সাধারণত এয়ারলাইনেসর হােটল েলা দা ণ হয়। বােফেত চুর খাবার,  
সবই া । বােফর বাইের একটা তাবুঁেত া খাবার বে াব । আরবরা 

চুর া খায় দিখ। ভরেপট খাবার শেষ বাইের বিরেয় একটা ট াি  
ধরেবন। ঘ টাচুি ,  ই ঘ টার জ  ায় চি শ ডলার। ট াি চালক ভারতীয় 
বা বাংলােদশী হওয়ার স াবনা আেছ। আপনার মেতা ওরাও চুি েত িব াসী।  

দাহােত দশনীয় কী আেছ? অেনকিকছইু,  পুেরােনা শহেরর বাসা- ঘর ভেঙ 
কাতািররা গেড় তুলেছ রম  অ ািলকা। একটু গেলই আরব  উপসাগর,  
আরব ছাকররা জট ি  করেছ সখােন। BMW-এর শা েমর নাম দখলাম-  
Affordable Auto। েনিছ কাতার নািক পরবতী বাই হেত চেলেছ। ছিব 
জুড়লাম গাটা কেয়ক। দাহােত আেছ িমউিজয়াম অব ইসলািমক আট। এটা 
দখার ইে  িছেলা,  িক  ওইিদন ওটা কী কারেণ যন ব  িছেলা। 

এয়ারলাইন েলা যখােন হােটল দয় তার থেক একদম হাঁটা দরূে ই এই 
িমউিজয়ামটা।  



 
 

 

িনউইয়ক- িনউইয়ক:  

এই শহরটা এবং এই রােজ র ব াপাের আমার প পািত  আেছ,  িঠক 
যমনটা আেছ জাফর ইকবাল ােরর েফসর ইউনসূেক িনেয়। আিম 

মািকনেদেশর িবিভ  রােজ র সৗ েযর িবচার করেত হেল সবার থেম 
িনউইয়ক রাজ েক( শহরটা নয়)  রাখতাম। ি তীয় ান িদতাম কেলারােডা,  
আর থাড ইস পত অিরগন রাজ । অেনেকর পছে র রাজ  
ক ািলেফািনয়ােক আিম টপ ি েত ান িদেত নারাজ,  একটু ওভারেরেটড মেন 
হয় এই রােজ র সব দশনীয় ান।  

িনউইয়েক কাথায় থাকেবন? এই ে র উ র সহজ। আপিন িনি তভােব 
এই শহেরর কাউেক চেনন। আমােদর সবারই মেন হয় কউ না কউ থােক 
িনউইয়েক। তােদর বাসায় এক হাঁিড় িমি  িনেয় ওঠাটা মােটই খারাপ কাজ 
নয়। বাসী বাংলােদিশরা অত  অিতিথপরায়ণ হন। িনউইয়ক শহেরর দশনীয় 

ােনর এক ন ের সবারই থাকেব াচু অব িলবািট,  ই ন ের আেছ টাইম 
ায়ার যিদও জায়গাটা ই ন র নয় মােটই। স াল পাকটাও িমস িদেবন 

না।  

িনউইয়ক শহের বাংলােদশী খাবার পেত কােনা অ িবধা নই। আমার এক 
সহকমী িছেলন যাঁর জ  ও বেড় ওঠা জ াকসন হাইটেস। তারঁ মা এখেনা 
থােকন সখােন এবং ায়ই বাংলােদশী রে ারাঁেত িগেয় ভাত- ডাল খান উিন। 

তরাং বাংলােদশ িমস করার কােনা েযাগই নই। বাংলােদশী দাকানপােটর 
সমােরাহ দখার জ  হেলও জ াকসন হাইটেস যাওয়া উিচত।  

িনউইয়ক থেক বােস বা েন কের নায়া ােত ( কােছ শহর বােফেলা)  গেল 
এই টটার সৗ যটা বঝুেত পারেবন। িনউইয়ক শহরটা পেুরা রাজ  থেক 
িবিছ  একটা ীেপর মেতা,  মােঝমােঝ মেন হয় এই শহরটা যন এই দেশর 
ভতর অ  একটা দশ। আপে ট িনউইয়েকর মেতা র জায়গা খবু কমই 

আেছ। চাকিরসেূ  অেনকবার িগেয়িছ এইসব জায়গায়,  বােস কের নায়া ােত 



গেল এর অেনকখািনই দখা হেয় যােব আপনার। গাটাকেয়ক ছিব জুেড় 
িদলাম।  

 
 

 

 

 
 

 



রিক মাউে টন হাই:  

কেলারােডা রাজ টা মািকন দেশর পেটর মােঝ একদম। িনউইয়ক থেক 
েন লাগেব ায় চার ঘ টা। বােস আসেত অ ত ই িদন লাগেব। দূর  

কমপে  ১৭০০ মাইল। আিম একবার বােস কের মািকন মু েুকর একমাথা 
থেক অ  মাথায় পািড় িদেয়িছলাম। আমার জীবেনর রণীয় সই যা ােত 

সােথ আর কউ িছল না। বকরবকর না কের িতনিদন ধের দশটা িবশাল  আর 
সৗ য উপেভাগ কেরিছ। যিদ সময় থােক তাহেল এই রকম একটা ি প িনেয় 

চেল আসেবন কেলারােডা ি ংস।  

সময়েভেদ হােটেলর দাম হেব ৭০- ১০০ ডলােরর মেতা। একটু আেগ 
পিরক না করেল ৭০ ডলােরর আেশপােশই হােটল পােবন। চুর টু র 
কা ািন পােবন যারা আপনােক গােডন অব দ  গডস,  সেভন ফলস ইত ািদ 

জায়গায় িনেয় যােব। ঈ েরর বাগােন দখেবন চরু িবশালদশন ছাগল চরেছ,  
ছা েদর সবেচেয় বেড়া সহায় তা উিনই। তেব সবেচেয় ধষ জায়গা হে  
পাইক’স িপক,  ১৪০০০ ফুট উ তায়। শহর থেক েন কের উঠেত 
ঘ টািতেনক লাগেব। এর সৗ য অিনবচনীয়। তেব বাতােস অি েজেনর 

তাটা িনি ত অ ভব করেবন। পাহােড় ওঠা সহজ কম নয়। 

কেলারােডা ি ংস শহর থেক ই ঘ টা দেূর পােবন ১১০০ ফুট গভীর 
িগিরখাদ,  দ  রয়াল গজ। ছিব েলা জেুড় িদলাম। কেলারােডােত কী খােবন? 
হােতর কােছ যা- ই পােবন,  সটাই গলধঃকরণ করাটাই মণকারী হওয়ার 

থম িশ া। 

 

 

 



পাহাড় নদী সমু :  

অিরগন রােজ  এই িতেনর সে লন পােবন,  একদম হােতর কােছই। 
কেলারােডা থেক কানা িন উ র- পি েম উঠেত হেব। বােস বা গািড়েত 
গেল অপ প াকৃিতক সৗ য দখেত পারেবন। মােঝ পড়েব ওয়াইওিমং,  
যখােন আেছ িব খ াত ইেয়েলাে ান াশনাল পাক। এইসব রা ায় ঘরুেল 

আপনার মেন হেত পাের আেমিরকার পুেরাটাই মেন হয় জ ল।  

অিরগেনর পাটল া ড শহের ডরা ফলেল সব িকছুই হােতর কােছ। ৬৫ মাইল 
পি েম শা  মহাসাগেরর তীের ক ানন িবচ। দড়শ মাইল দেূর ওয়ািশংটন 
রােজ  জীব  আে রিগির মাউ ট সই ট হেলন। আেরা িকছু দূর গেলই মাউ ট 
রিনয়ার। এছাড়াও পাটল াে ডর পােশই পােবন মািকন া ডােড িবশাল 

একটা নদী যার আেশপােশ আেছ আরও অেনক দশনীয় ান। ক ািলেফািনয়ার 
িঠক উ ের অবি ত এই রােজ  আপিন ক ািলেফািনয়ার অেনক াকৃিতক 
বিচে র স ান পােবন িক  অেনক কম খরেচ আহার ও িনবােসর বে াব  

হেয় যােব। ছিব জুড়লাম িকছ।ু  

 
মািকন দেশ অেনক িকছুই দখার আেছ। পাহাড়,  সমু ,  অরণ ,  লক-  
মাটামিুট সারা পৃিথবীর বিচ ই ধারণ কের এই দশ। স বত এই কারেণই 

এই দেশর মা ষ পৃিথবীর অ  জায়গা স ে  বিশ ওয়ািকবহাল নয়। আমার 
মেত এই িতন রাজ  ঘুের দখেল মািকন দেশর াকৃিতক সৗ েযর 
অেনকাংশই দখা হেয় যায়। 

আপিন আশাহত হেবন না,  এই িব াস আেছ।  

 
 
 



আিদম অরেণ র কাছাকািছ 

রােমল চৗধুরী 

 

১ 

উগা ডার এে টিব িবমানব র থেক লক িভে ািরয়ার িব ীণ জলরািশর উপর 
িদেয় আমােদর উিড়েয় িনেয় এেলা ছা  আ নভ িবমানিট। কে ার মািটেত 

থম পা রাখলাম। আমার কম ল ইতুির জলার বিুনয়া শহের। শহর বলেত 
তমন আর আেছই বা কী! চ া ওঠা রানওেয় স ল কের জীণদশার একিট 

এয়ারেপাট। বুেড়া দাড়ঁাস সােপর মেতা শ  কাঁচা রা া। একিট িক িট 
পুেরােনা বলিজয়ান ধােঁচর বাংেলা। আর িরিলেফর নতুন িটেন ছাওয়া অসংখ  
ছাপরার বি । কয়লার বাজার,  পুেরােনা কাপেড়র হাট,  কলা- আম-
এভকােডর পসরা সািজেয় বসা মেয়মা ষ,  চায়িনজ মােল সয়লাব ফুটপাথ,  

াম মান চটপিটর দাকােনর মেতা খুচেরা পে াল িবি র অসংখ  দাকান,  
হাগলার বড়া ঘরা একিট িক িট নামমা  বার,  মােড় মােড় সওয়ািরর 

অেপ ায় দাড়ঁােনা - দশিট মাটরসাইেকল আর অসংখ  হতভাগ  মা ষ। এই 
হেলা বুিনয়া। 

 

কৃিতর দান বুিঝ সব দ  ছািপেয় যায়। লক আলবাট থেক উ ায়ী জলকণা 
আকােশর গােয় চুম ু খেয় বিুনয়ার বেুক এক পশলা বৃি  হেয় নােম ায় 

িতিদনই।  চারিদেক আরণ ক াচুয আেছ। গােয়র দামাল ছেলর মেতা 
অবাধ  াধীন ব নহীন বেড় উেঠেছ রইন ফের । এিদকটায় একটু কম,  
তেব িরেমােট,  এই বন বাতাসেক আটেক রােখ গভীর মমতায়। সবুজ 
পাহােড়র পাঁিচল ঘরা এই ছা  শহরতলীেত একিদেনই ষড়ঋতুর খলা। এই 

মঘ,  এই বৃি ,  আবার মুহেূতই ঝলমেল রাদ। ঝলমেল িক  খর নয়। এই 
রাদ গােয় আদেরর আলেতা পরশ বুেলায়।  

সমু পৃ  থেক চার হাজার ফুট উঁচুেত আিছ তবু কন য িকছুেতই িনেজর মাথা 
উঁচু হি ল না,  স িবষেয়র আেলাচনা থাক। আমরা বরং কামল কৃিতর আর 
িনভার জলবায়রু কথা বেল সময় কাটাই। এই অ লিট িবষুবীয়,  তাই জলবায় ু
শীতাতপ িনয়ি ত,  াকৃিতকভােবই। বােশেখর দহন নই এখােন। রােতর 
শষটায় শরেতর মৃ  শীত। এই ইতুিরেতই আেছ মশ হািরেয় যেত থাকা 

িপগিম আর িবিচ  বেণর মৗন- ি য় ওকািপর দল। আহা,  কেব হেব দখা!  

পােয় চাট পেয় িবছানায় পেড় আিছ বশ ক’িদন। অিফেস যাওয়া নই,  
সারািদন একিট কামরােত পেড় থাকা। কামরা তা নয়,  নাটেবা  িদেয় জুেড় 
দয়া ই ােতর েম াি কেবােডর পািটশন ঘরা। কিরেমক বেল এেক। 

আি কার এই দশ েলায় জািতসংেঘর িফ  িমশন েলােত এটাই সবেচেয় 
পা  ব ব া। যাঁরা আেরা িরেমােট থােকন,  কা ািন অপােরিটং 
বস িলেত,  তােদর তা িদেনর পর িদন রাত কাটােত হয় জলপাই রঙ তাবুঁর 
ভতর। 

ডা ােরর কড়া িনেদশ,  িলগােম ট ইন সের না ওঠা পয  িব াম িনেত 
হেব িতন স াহ,  পা া বড র । হাটঁাহাঁিট ব । েয় বেস আর কত? 
হােতর নাগােল আেছই তা ধু সেবধন নীলমিণ একটা আইিবএম িথ প াড 
আর ভীষণ ধীরগিতর ই টারেনট। যু িবরিতর কী হালহিককত,  সচে  দেখ 
এেস অ ােসসেম ট িরেপাট পাঠােনার জ । স কাজিটও নই আপাতত। 
পির ম নই,  তাই গভীর ঘুমও নই রােত। 

ইনবে  তমন ই েট ট ইেমইল নই। সাইন আউট কের বাইের এেস দিখ,  
সাদা মেঘর ভলায় যাে  বুেড়া চাঁদ,  অ কার সিরেয় সিরেয়,  বেনাজেল 
ভেস। আজ পূিণমার রাত,  সে  থেকই মঘমু  নীল আকাশ। জ াৎ া 
নেমেছ চৗিদেক। ভেস যাে  দেূর দাঁিড়েয় থাকা পাহােড়র পাঁিচল,  কালেচ 

উপত কা,  িব ীণ া র। পকথার সই জ াৎ াভূক পািখর মেতা দহ মেল 



িদেয় িকছুটা জ াৎ া পান কির। মাম জ াৎ া মেঘর গােয়। আেরা িকছুটা 
সময় কাটেলা চ াহত হেয়। বাইের একটু একটু শীত পেড়েছ। মঘ জমেছ 

ত। বিৃ  হেব নািক? কালই তা হেলা! 

সব পািখ ঘের ফের। আিমও িফির। ভাঙা পা আর অলস দহ িনেয়। একটু 
চাখটা ধের এেসিছেলা। ঘেুমর ঘার হেব হয়েতা। ঝুমবৃি র শে  ঘুম ভেঙ 
গেলা রাত চারটায়। পােয়র কােছ ভাজঁ কের রাখা মােয়র দয়া কাথঁাটা গােয়র 

উপর টেন নয়ায় খুবই আরাম লাগেছ। ঘুম ঘুম ভাব হে । বুঝেত পাির,  
ঘিুমেয় পড়েল আরাম চেল যােব। জেগ থাকার চ া করেত লাগলাম। একটু 
পেড়ই  হেলা বৃি র টাপুরটুপুর। নট লাগােনা জানালার বাইের গােছর 
পাতায় পাতায়,  শাখায় শাখায় বিৃ র গান,  এেলােমেলা বাতােসর আনি ত 
দা ল দালা। ফােমর আ রণ দয়া কিরেমেকর াি েকর চােল ঘার লাগা 

বষেণর শ । শজা র কাটঁার মেতা িটেনর চােল বাজেত থাকা ঝমঝম শ  নয়,  
হারেমািনয়ােমর িনচু রীেড বাধঁা র। পুিষ বড়ােলর আদর নরম গােয়র মেতা। 
কাগজ- কলম িনেয় িলখেত বসার কােনা মােনই হয় না এখন-  ঘার কেট 
যােব। তারেচ’ বরং মেন মেন িলিখ। অেনক ণ মন লািগেয় নপুূেরর শ  

নলাম। বৃি  যন জলসা ঘেরর িনপুণ নতকী,  াণমিদরায় ভের দয় দহমন। 

দরজা খুেল ঘেরর িসিঁড়েত এেস বসলাম। বারা া নই,  ঘেরর চাল একটু 
সামেনর িদেক বািড়েয় দয়া,  এটু  িটেনর। বষেণ িভজেছ সবিকছ।ু ধ ুঘেরর 
ভতর ঘিুমেয় থাকা মা ষ েলা ছাড়া। সবকিট গােছর শাখা ও প প ব সদ  
ান সের িচ হেয়েছ। িভজেছ সবজু লন,  দবূাঘাস। একিট রিসক েনাব াঙ 

লাফােত লাফােত চেল গেলা,  এিদক থেক ওিদেক। এখােন না এেল,  
পিরিমত জলিস েন রইনফের  কীভােব বেড় উেঠ সজীব হেয়,  পুেরাপুির 
বুেঝ ওঠা হেতা না আমার। মা ষও বাধহয় এমিন,  পিরিমত ভােলাবাসায় 
নতুন কের িবকিশত হয়।  

 

 

Sweetheart, do not love too long: 
I loved long and long, 
And grew to be out of fashion 
Like an old song. 
All through the years of our youth 
Neither could have known 

Their own thought from the other's, 
We were so much at one. 
But O, in a minute she changed - 
O do not love too long, 
Or you will grow out of fashion 
Like an old song. 

 

মণিপপা  মন মন মেণ সময় কাটােত পারেলও পােয়র চাট সারেত সারেত 
িপগিম আর ওকািপ দখার িদন িপিছেয় গেলা। পােয়র চাট সারেলা িক  তবু 
জুতসই মওকা মেল না। কােজর ব তা বােড়। যু িবরিতর হালহিককত 
পযেব েণর পাশাপািশ নতনু দািয়  আেস। ঝঁুিকর া েদেশ অব ান িনেয় 
অেনক চ ােলি ং কােজ িনেজেক জড়ােত হয়। য কােনা মেূল  ‘ েটকশন অব 
িসিভিলয়ান’ এই হেলা ম াে ডট। িরিফউিজ ক াে র িতিট কা া দেয়র 
ত ীেত িভ তর র তােল। তবওু চালােনর পর চালােন অ  আেস। িনেবাধ 
মা ষ েলার হােত শাভা পায় নতুন নতুন কালাশিনকভ। চইেন লাগােনা 
বেুলট- কাতুজ- িল মাহেরর চেয়ও ি য় শে  বেজ উেঠ। দেূর উেড় যায় 
িবষ ন পায়রা িল,  শানা যায় েতর অ হািস।   

এখােন মতুৃ  হানা দয় বার বার;  



লাকচ রু আড়ােল এখােন জেমেছ অ কার। 

এই য আকাশ,  িদগ ,  মাঠ ে  সবুজ মািট 

নীরেব মতুৃ  গেড়েছ এখােন ঘাঁিট;  

এখােন চরম ঃেখ কেটেছ সবনােশর কাল,  

ভাঙা ঘর,  ফাকঁা িভেটেত জেমেছ িনজনতার কােলা,  

হ মহামানব,  এখােন কেনা পাতায় আ ন ােলা। 

 

২ 

অযািচতভােবই েযাগটা চেল এেলা। বিুনয়া িবমানব র থেক একিট রাটাির 
উইং উেড় যােব ইপুলরু উে ে । রিক িমশন। খবর পেয়ই দ ছুট।‘ অব 
পারেসােনল’ সংে েপ ‘এম ও িপ’ করেত হেব,  প া  িলে  নাম ওঠােত 
হেব। বুিনয়া লিজি ক বেসর পারভাইজার অগাি েনর সােথ খািতরটা 
এবার কােজ লাগেলা। ঝটপট এম ও িপ এ ভু হেলা। দীঘিদন ধেরই বুিনয়া 
িবমানব র পিরচালনার ভার বাংলােদশ িবমান বািহনীর উপর । 
এয়ার াফট আর পাইলটেদর দেখ গেব বুক ভের ওেঠ আমার। এই মু িবহ  
আমার দেশর। উিড়েয় িনেয় যােব আমার দেশর ত ণ বমািনক। কে াল 
টাওয়ার থেক রানওেয়,  টারমাক,  এয়ারিফ  িসিকউিরিট,  সবখােন আমার 
দেশর দৃ  পদচারণা। এই িবমােনই আমার জায়গা হেলা। যা া র আধঘ া 

আেগ ‘ চক ইন টাইম’। সময়মেতা হািজর হলাম। রিক িমশেনর সদ গণও 
এেস পেড়েছন। ক াট ইউিনফেম সি ত তাঁরা। এই িমশেনর নতৃ  দেবন 

য়ং ইতুির ি েগড কমা ডার। িতিনও বাংলােদশী। এেক এেক সবাই ক ােরর 
পেট সিঁধেয় িদই িনেজেদর। এি েনর শি েত পাখা িল ঘরুেত  কের,  

মািটেত বাতােসর চাপ বািড়েয় সামা  দালা িদেয় শেূ  ভেস ওেঠ িবশাল 
আকােরর পািখ। আমােদর যা া হেলা । 

 
এই তেব আি কার অরণ ,  এই তেব কে া বন। এখােন বন িতর িনিবড় 
আ রণ,  এখােন কৃপণ আেলার অ ঃপুর। উেড় যেত যেত ঘন বেনর িব ার 
দিখ। ঘন কালেচ সবুেজর মােঝ একটু ও ফাঁক নই। একিচলেতও মািটও 
চােখ পেড় না। ক ােমরােত বাডস আই িভউ ধির। ল াবতী প প েবর মাঝ 

িদেয় ঊ সি র িসঁিথর মেতা এেঁকেবেঁক বেয় গেছ অেচনা এক নদী। 
ছেলেবলায় রামা  কািহিনেত পড়া আি কার অরণ েক মলােত চ া কির। 

বা েবর অরণ  ক নার অটবীেকও ছািড়েয় যায়। 

 

এয়ার পেকেট পেড় ক ার। নাগরেদালা নেম আসার কােল তলেপেট য 
ধরেনর িচনিচেন অ ভূিত হয় অেনকটা স ধরেনর অ ভূিত। সই অ ভূিতর 
অিভব ি  াণপেণ চেপ রািখ। িমিলিশয়ােদর মিশনগােনর িলর তায়া া না 
কের এবার হিলক ার বশ িনচু িদেয় উেড় যায়। এ জায়গাটােত 



পােটােপােটার গভীর জ ল। িচ িন অপােরশেনও উ েনর স ান মলা র। 
তাই রিক িমশনেক সাফেল র মখু দখােত িভউ পেয় ট েলা অপােরশন ম ােপ 
আেগ থেকই িচি ত কের রাখা। হিল ল াি ডং সাইট কাথায় হেব,  কাথায় 
ফা  রািপং কের নেম আসেব জািতসংেঘর কমাে ডা সনারা,  যুতসই 
ইমারেজি  এে প ট কানিট হেব,  এসব িনেয়ই মতিবিনময় করিছেলন 
সনা কমা ডারগণ। উৎ ক হেয় তােদর কথা িন। তারপর আবার জানালার 
াচ তুেল িদেয় অফরু  সবেুজর মােঝ দৃি  হািরেয় ফিল। 

 
একসময় মািটেত নেম এেলা ক ার। সবজু ঘােস ঢাকা মােঠর উপর। ইপুলরু 
সব লাক এেস জড় হেয়েছ মােঠর এক কােণ। আবাল- বৃ - বিণতা। চােখ 
মেুখ এতটু  ি র ত াশা। এরই মােঝ র পনায় ম  হেয়েছ বালেকর দল,  

বীেণরা শাসন করেছন,  যুবেকরা এিগেয় আসেছন জািতসংঘ বািহনীর 

সহায়তায়। হেরকরকম কেনা খাবার িবলােনা হেলা তােদর মােঝ। মিডক াল 
ক া  কের দয়া হেলা িচিকৎসা সবা। ষায় আ  হেলা ৗেঢ়র চাখ। 

 
রিক িমশন শষ। এবার ওকািপ দখার পালা। যা া  হেলা াশনাল 

পােকর উে ে । পাকিটর দারেগাড়ায় পৗঁেছ দিখ সটা িঘের রেখেছ 
কে ািলজ ওয়াই  লাইফ অথিরিটর (Institut Congolais pour la 
Conservation de la Nature, ICCN) িশি ত র ারগণ। কােছই 
পুেরােনা একিট বাংেলা। গ ােরেজ পাক করা র ারেদর বন দািপেয় বড়ােনা 
গািড়। দয়ােল আেলাকিচ  গেঁথ গড়া একিট ম েম ট। ছিবিট কার রেণ 



 
সিট  হেলা না। ইংেরিজ িক া  জানা কাউেক কােছ িপেঠ পেল 

িজে স করা যােব। িকউেরটেরর সােথ পিরিচত হলাম। ওকািপ িনেয় আমােদর 

উে ে  নািতদীঘ ব ব  রাখেলন িতিন। ম মুে র মেতা নলাম। হায়,  
িরত ছিবিট ার াির জন েনর িক না সিট িজে স করার কথা িব তৃ 

হলাম। 

ওকািপ খুবই লাজুক াণী। িনজ মু ােদােষ ত হ থােকন একা। িদেন খাবার 
খান না তারা। খাবার বলেত ধইু িবেশষ কােনা এক বৃে র পাতা। সারািদন 
ধের িপগিমেদর কাজ হেলা বেনবাদােড় ঘেুর ঘেুর সই গােছর পাতা খঁুেজ 
আনা। ধুমা  িপগিমরাই িচেন সই গাছ। ধুেয় রাখা সই পাতায় শষরােত 
িডনার সােরন ওকািপ মহাশয়। ঘেুর ঘেুর আমরা সই পাতা ধায়ার আ াম 
দিখ। 

 
 



 
এরপর দখলাম নেট ঘরা িনবািসত িনবাস,  সামেন নাম ফলক আটঁা। 
মহাশেয়র নামখানাও র। িক  মহাশেয়র দখা নই। লাজুক ভি েত 
একিদক থেক অ িদেক হঁেট যেত যেত িতিন যখন দখা িদেলন তখন 
বলেতই হেলা,  ‘ র বেট তব অ দখািন...’। মাথাটা অেনকটা ঘাড়ার 
মেতা। ল া িবনীত ঘাড়,  িঠক িজরােফর মেতা অত ল া িক া সটান উচুঁ নয়। 
নীল রেঙর িজ াও কম ল া নয়,  পৗঁেছ যায় এেকবাের চােখর পাতা অবিধ। 
পছন িদকটা দখা গেলা সবেশেষ। জ ার মেতা। লালেচ পটভূিমেত সাদা 
ডারা। অ কাের গ  ও আেলা ছিড়েয় পথ দখায় শাবকেদর।  

 

 

 
ইতুিরর ইপুলু আর ওয়া া জুেড় ছিড়েয় িছিটেয় থাকা ায় ৩০০০ মু  ওকািপর 
খাঁচায় বি  ১০িট জাত ভাইেবান দেখ যখন িফরিছলাম তখন সারা নদীর 
ফিনল গজেন যন নতুন কের আহত আি কােক নলাম। দখলাম,  বীণ 

িপগিমর সােথ কথা কইেছন একজন শাি র দতূ। শাি র লিলত বাণী তারঁ সফল 
হেব িক না জািন না। রাগমুি  না হাক ষা তা হেব। সটু ই বা কম 
কীেস? 
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