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অমাদের ছুটি – ১৮ল ংখ্যা 

   

 

~  ৫ম বষ ৪র্ষ ংখ্যা - মাঘ ১৪২২ ~  

েৃলয এক 

অমাদের ফ্ল্যাদির ামদের রাো পাকা টি। রাোর ওপাদর চয চপযশারা গাছিাযশ একটেে একিা চছেঁডশা ঘুটডশ িদক টছ, অর 

বারান্দা চর্দক চেদখ্ অটম দু-াআে টদখ্টছাম, চআ গাছিা কািা পদডশদছ। একটি বৃদের তযাকাণ্ড ঘদিদছ, র্চ অমরা চকউ টকিু 

বটটে। াযশ গাছিা মডশমডশ লদে েুদযশ পদডশটছ ক্রমলঃ। পাডশার চাদক চপযশারার জেয অফদলা করটছ, ওটেদক তখ্ে গাছিা 

চভদঙ পডশটছ িুকদরা িুকদরা দযশ। 

 

েৃলয দুআ 

একিা টচৎকার শুদে বারান্দাযশ চবটরদযশ চেটখ্, মাঝবযশী দুদিা বউ, াদত ল্প কদযশকিা জামাকাপডশ, 'অমাদের টকছু জামাকাপডশ 

োও চগা..., ও মা, চবৌটেরা, অমাদের ঘর চভদ চগদছ...’– দু'াত মার্ার ওপদর তুদ দেকিা চগৌরাঙ্গ ভঙ্গীদত চাআদছ। বাটডশ 

চকার্াযশ, টজজ্ঞাা করদ একজে জাোযশ, 'ুন্দরবে, ঘর চভদ চগদছ মা'। 

 

টবষ্ণু চে-র 'পরবাী' কটবতা মার্াযশ ঘুরদছ – 

জঙ্গ াফ, গ্রাম মদর চগদছ, লদরর 

পত্তে চেআ, মযশূর মদরদছ পদযয। 

চকে এআ চেদল মােু চমৌে াযশ? 

চকে েেী গাছ পাাডশ এমে চগৌয? 

 

মার্াযশ অিদক চগ বাকযিা – 'চকে েেী গাছ পাাডশ এমে চগৌয?' অদ াধারয মােু ও তার জীবে চগৌয দআ বাটক বটকছুও 

চগৌয দযশ ওদে ক্রদম। বআ যটে চগৌয তদব অমাদের বাভূটমআ বা চকার্াযশ দব? চকার্াযশ যাব অমরা জীবদে বা ভ্রমদয? তােঁব ু

বওযশাআ ার দব চয শুধু ারাজীবে। 

বাপ্পাোর চখ্া 'বেটবটব চবত্তান্ত' পডশদত পডশদত ভাবটছাম, বেটবটব, েটেয রাযশ – চেবতা চযখ্াদে প্রকৃতপদে মােু, তােঁরা চকউআ 

বােঁচাদত পারদবে ো ুন্দরবদের মাটি, রযয, ভূটমপুত্রদের। ভযতা ্ং করদব, গ্রা করদব যাবতীযশ টকছুদক। 

বাউ-ফটকর চমাযশ টগদযশ ধমষ এবং জাত-পাদতর টবরুদে এআ াধারয মােুগুদার ডশাআ কদর চবেঁদচ র্াকার কর্া শুেটছাম গাদের 

অবদ। যত টবদভে অর েূরত্ব বাডশদব তদতাআ ভাঙদব বাভূটম, মরদব মােু। 

ভ্রময কখ্দোআ শুধুমাত্র কটতপযশ ুখ্ী মােুদর বরযাপে টক্রযশা েযশ, চকাদোটেেআ তা টছও ো। ার্ষক এবং মূ্পযষ ভ্রময কাটটের 

চপছদে র্াদক একিা বৃত্তর ামাটজক-র্ষনেটতক-রাজনেটতক চপ্রোপি। যা বে কদর চআমদযশর আটতাদকও। 

'টডটজিা আটিযশা' দ যশত 'অমাদের ছুটি' দেক চবটল মােুদর কাদছ চপৌেঁছাদব। টকন্তু তার অদগ চয ভূটম এবং ভূটমপুত্রদের 

স্বাভাটবক জীবদে বােঁটচদযশ রাখ্া প্রদযশাজে, টলোর প্রদযশাজে, অটর্ষক চআ ভারাদমযর প্রদযশাজে যা তাদের বর চেদব, ভ্রময করার 

মােটকতা ততটর করদব, ততটর করদব মােভ্রমদয অেন্দ পাওযশার মযশ ও ুদযাগ। চয মােু চখ্দত পাযশ ো, যার বাভূটম চেআ, 

যার টলো চেআ চ কী কদরআ বা চবডশাদব অর কী কদরআ বা পডশদব? 

েতুে বছদর েতুে েতুে জাযশগাযশ চবডশাদোর পালাপাটল অমাদের পুদরাদো পৃটর্বীিাদক টেদজদের জেযআ একিু চবটলটেে ভাদা রাখ্ার 

চচষ্টা করদতআ পাটর চতা কদআ একিু দও। 

 

ভাদা র্াকার শুদভিা ব বনু্ধদের। 

 
 - েমযশন্তী োলগুপ্ত 
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এআ ংখ্যাযশ - 

 

জীবদে প্রর্মবার চেটকং করদত টগদযশ ঘুদরটছদে চমকুণ্ড, ভযাট ফ 

ফ্ল্াওযশাষ, বদ্রীোরাযশয, মাো, বুধারা, টত্রযুগী োরাযশয, চকোরোর্, 

গদঙ্গাত্রী-চগামুখ্ ও যমুদযাত্রী। টফদর এদ ডাদযশটরর পাতাযশ টদখ্ 

চরদখ্টছদে ভ্রমদযর েীঘষ টভজ্ঞতার কর্া। 

- বুীর কমুার রাদযশর ভ্রময ধারাবাটক 'টমাদযশর ডাদযশটর'-র এবাদর 

প্তম পবষ – কটেে পদর্ চগামদুখ্ 

 

 

~  অরটলেগর ~  

 

বেটবটব চবত্তান্ত – তপে পা 

 

 

 

 

 

অরটলেগদর – েমযশন্তী োলগুপ্ত 

 

~  ব চপদযশটছর চেল ~  

 

মুটিযশাটরর অত্মীযশতাযশ – মুন্ত টমশ্র 
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াতদকাটলযশার রদযয – পল্লব চক্রবতষী 

 

চক্রৌঞ্চদ্বীপ কমুারদকাদম  

– মটযেীপা বদন্দাপাধযাযশ 

 

 

 

 

 

 

মািটভর তকদত – টমাদ্রী চলখ্র েত্ত 

 

~  ভুবেডাঙা ~  

 

এভাদরস্ট চব কযাম্প – পদর্র ডাদযশটর  

– শুভটজত চচৌধরুী 
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অমার চেখ্া টচে – লযামদন্দটুবকাল রকার 

 

 

 

 

~  চল পাতা ~  

 

রুদপাট চরটল অর চাোট টাটর গােঁও –পল্লব বযাোটজষ 

 

রাঙামাটির চেল ঝাডশগ্রাদম – পাল পািা 
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ধারাবািহক মণকািহিন - িহমালেয়র ডােয়ির (অ ম পব搀 ) 

আেগর পব搀  – অিতকে  ল া ও গে া ী

কিঠন পেথ  搀গামুেখ

সুবীর কুমার রায়

~  搀গামুেখর আরও ছিব ~

পূব搀  কািশেতর পর - 

ােভলাস搀  লজ, পুিলশ  搀 শেনর পাশ িদেয় রা া এিগেয় চেলেছ সুদশ搀 ন ও গেণশ শৃে র িদেক। মাধব ও িদলীপেক এিগেয়  搀যেত বেল গে া ী মি েরর

সামেনর িদক  搀থেক খানকতক ছিব িনলাম।  搀কন জািননা, গে া ী মি েরর গঠন 漀琀শলীেত  搀কাথায়  搀যন একটা মুসলমান াপেত র িনদশ搀 ন বা িমল আেছ

বেল মেন হল। সে র  搀সই রােমর  搀বাতেলর িছিপটার আবার প াঁচ কাটা। কাঁেধর  搀ঝালা ব ােগ একবার কাত হেয় পড়েছ, একবার  搀বঁেক যাে । পিলিথন

ব াগ ওটােক য  কের মুেড় রাখা সে ও, সামান  তরল পদাথ搀  ব ােগ পেড়েছ। এটা আবার এক অিতির   搀বাঝা। তবু ওটােক হাতছাড়া করেতও পারিছ

না। কল াণদার উপেদশ, রাে  ঘু্েমাবার আেগ এটা সামান  পিরমাণ ওষুেধর মেতা  搀খেল, ভাল ঘুম হয়, সম  াি  দূর হয় এবং  搀পট পির ার হয়।

তাছাড়া নািক ঠা া  搀লেগ শরীর খারাপ হেল এটা মেহৗষেধর কাজ কের। আমরা এতিদন ধের এত পথ ঘুের আসিছ,  搀কানও কােজ  搀তা লাগল না। ধীের

ধীের অেনকটা পথ পার হেয়, আমরা একটা িবরাট ঝরনার কােছ এেস হািজর হলাম। এখােন রা া  搀বশ চওড়া। ঝরনার পােশ বেস  搀দাকান  搀থেক িকেন

িনেয় আাসা পুরী ও তরকাির  搀খলাম। মাধব এক  搀ডাজ ওষুধও  搀খেয় িনল। ওয়াটার বটেল জল ভের িনেয়, িট িট পােয় আবার এিগেয় চললাম।

 搀কাথাও  搀কানও  搀লাকজন  搀নই। সে   搀রাদচশমা িছল, উ ল  搀রা ুের বরেফর ঝলকািন  搀থেক  搀চাখ বাঁচােত। িদলীেপর চশমা আেছ,  搀চােখর পাওয়ারও

অত   搀বিশ। যার জন  একই পাওয়ােরর একটা কােলা কােচর চশমা বািনেয় এেনেছ। আজ  搀স তার নতুন কােলা চশমা পের িদলীপ কুমােরর াইেল

হাঁটেছ। বািকরা  搀রাদচশমা ছাড়াই এেগাি । রা া এখােন  搀বশ স । বাঁিদেক খাড়া পাহাড়, ডানিদেক গভীর খাদ। ব  নীেচ গ া। এতটা পথ এলাম,

এখনও পয搀   একটা  搀লাকও  搀চােখ পড়ল না। গে া ী  搀থেক ভুজবাসা ায় পেনর িকেলািমটার পথ। ওখােনই লালবাবার আ ম। তার আেগ  搀কােনা

িব াম  搀নওয়ার বা থাকার জায়গা  搀নই। ভুজবাসা  搀থেক  搀গামুখ িতন িকেলািমটার রা া। 

অেনকটা পথ চেল এেসিছ। রা া  搀বশ স  হেলও, র ণােব ণ ভালভােবই করা হয় বেলই মেন হয়। এক জায়গায় একটা  搀ব মেতা  搀দেখ একটু িব াম

িনেত িতনজেন বসলাম। ভয় ভয় ভাবটা এখন আর  搀নই। একটা িকরকম অ ুত আন  ও উে জনা, মেনর  搀সই জায়গাটা দখল কের িনেয়েছ। ব দূের

সাদা বরেফর চূড়া  搀দখা যাে । ডানিদেক গ ার ওপাের একটু দূেরও একটা পাহােড়র চূড়ায়, হা া বরেফর আ রণ।  搀বশ িকছুটা পথ হাঁটলাম। থেম

আিম, একটু িপছেন মাধব, সব  搀শেষ িদলীপ। হঠাৎ মাধেবর ডােক চমেক উেঠ িপছন িফের  搀দিখ, িদলীপ কপাল চাপড়ােনার মেতা ভি েত লািঠেত ভর

িদেয় নীচু হেয় দাঁিড়েয় আেছ। মেন একটা ভয় হল, ওর যিদ এখােন এখন শরীর খারাপ হয়, তাহেল কী করব? এেগােনা,  搀পছেনা বা থাকা  搀কােনাটাই

স ব হেবনা। কী হেয়েছ মাধবেক িজ াসা করায় ইশারায় জােননা বলল। িদলীপেকই িজ াসা করলাম তার কী হেয়েছ, মাথা ঘুরেছ িকনা? উ ের

িদলীপ যা বলল, তােত আমারই মাথা  搀ঘারার  搀যাগাড়। ওর চশমাটা জামার পেকট  搀থেক রা ায়  搀কাথায় পেড়  搀গেছ। যখন আমরা  搀ব   搀থেক উেঠ

আিস, তখন আিম খুব ভালভােব  搀দেখ িনেয়িছলাম  搀কান িকছু পেড় আেছ িকনা। এটা আমার িচরকােলর অভ াস। কােজই চশমা হয় তার আেগই  搀কাথাও

পেড়েছ, নয়েতা  搀সই  搀ব   搀থেক এখােন,  搀যখােন আমরা দাঁিড়েয় আিছ, তার মেধ   搀কাথাও পেড়েছ। ওেক িজ াসা করলাম  搀বে  বসার সময় চশমা

পেকেট িছল িকনা। বলল, ল  কের িন। চশমা ছাড়া ওেতা ায় অ । িদেনর  搀বলা নাহয় পাওয়ার  搀দওয়া কােলা চশমা পেড় চেল  搀গল, িক  রােত?

একটা চশমার জন  িফের  搀যেত হেত পাের  搀ভেব, ওর ওপর এত রাগ হে   搀য মেন হে , যা হয়  搀হাক, ওেক  搀ফেল এিগেয় যাই। এত পূণ搀  একটা

িজিনস, এত অসাবধােন িকভােব  搀নয়? মাধেবর শরীর এখন আেগর  搀থেক অেনক ভাল। িঠক করলাম  搀ফেল আসা  搀ব  পয搀   খুঁেজ  搀দখব। তাও িক

একটুখািন পথ? অেনকটা রা া পার হেয় এখােন এেসিছ। তাছাড়া এখান  搀থেক  搀বে র মেধ   搀কাথাও  搀য পেড়েছ, তারই বা িন য়তা  搀কাথায়? ওর ব াগ

ভাল কের  搀ঘঁেট  搀দখলাম,  搀সখােন পাওয়া  搀গল না। বাধ  হেয় আিম  搀বে র িদেক এেগালাম। আমার একটু িপছেন িদলীপ। ভরসা একটাই, রা ায় চশমা

পড়েলও,  搀কউ কুিড়েয় িনেয় যাওয়ার, বা না  搀দেখ চশমার ওপর িদেয়  搀হঁেট যাওয়ার স াবনা  搀নই। ওর ভাগ  ভাল, না আমার জািননা, একটু এিগেয়ই

 搀দখলাম চশমাটা রা ার ওপর পেড় আেছ। ভািগ স, খুব  搀বিশ িপেছােত হযিন বা  搀মাটা কাচ বেলই  搀বাধহয়, পাথেরর ওপর পেড়ও ভােঙিন। চশমাটা

কুিড়েয় িনেয় িদলীেপর কােছ এেস ওর হােত িদেয় বললাম য  কের ব ােগ তুেল রাখেত। 
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িকছু ণ দাঁিড়েয়, আবার এিগেয় চললাম। রা া এখােন

 搀কাথাও  搀কাথাও অস ব স । এইভােব অেনকটা রা া

 搀হঁেট এেস অেনক দূের, ব  নীেচ গ ার পােশ, একটা

িটেনর ঘর  搀দখেত  搀পলাম। চারপােশ অেনক গাছপালা িদেয়

 搀ঘরা। মেন হয় এটাই িচরবাসা। এরপর তাহেল ভুজবাসা।

ায় দশ িকেলািমটার পথ চেল এেসিছ। িকছু েণর মেধ ই

িচরবাসা  搀পৗঁেছ  搀গলাম। মাধবেক বললাম যত ঠা াই পড়ুক,

লালবাবার আ েম এই রােমর  搀বাতল িনেয় যাওয়া িঠক

হেব না। িঠক করলাম এখােন পাথেরর আড়ােল  搀কাথাও

 搀রেখ িদেয় যাব। আর একটু এিগেয়ই, একটা  搀বশ বড়

পাথের লাল রঙ িদেয় "VIMAL"  搀লখা আেছ  搀দখলাম।

'িদেক যতদূর  搀চাখ যায়,  搀কান  搀লাকজন  搀চােখ পড়ল না।

রা ার পােশ একটা  搀ছা  গত搀 , অেনকটা হার মেতা হেয়

আেছ। সামেন  搀ছাটবড় অেনক পাথর। একটা বড় পাথর

সিরেয়, তার িপছেন  搀বাতলটা  搀সাজা কের  搀রেখ, পাথর

িদেয় আড়াল কের, আমরা আবার এেগালাম। 

হঠাৎ মাধব আমােক আকােশর িদেক হাত  搀দিখেয় বলল,

"ওটা কী বলেতা"?  搀কাথাও িকছু  搀দখলাম না। ওর  搀চ ায়

একটু পেরই িজিনসটা  搀দখেত  搀পলাম। এখন  搀বলা ায়

দশটা। সম  আকাশ এেকবাের পির ার নীল।  搀মেঘর িচ  পয搀    搀নই। সূয搀 ােলাক ল ল করেছ। ডানিদেক পাহােড়র একটু ওপের, তারার মেতা কী

একটা ল ল করেছ। বরফ নয়, কারণ পাহােড়র উ তা িজিনসটার অেনক নীেচ  搀শষ হেয়  搀থেম  搀গেছ।  搀মঘ নয়, কারণ  搀কাথাও এতটুকু  搀মঘ  搀নই।

তাছাড়া ওখােন অতটুকু এবং তারার মেতা  搀গাল ও উ ল  搀মঘ হেব না। পািখ নয়, কারণ ওটা একই জায়গায় ি র হেয় আেছ। ঘুিড়ও িন য় নয়, কারণ

ওটা ি র ও উ ল। তাছাড়া ওই শৃ  জয় কের, ভারেতর জাতীয় পতাকা ওড়াবার শখ কােরা মেন আসেলও আসেত পাের, িক  ঘুিড় ওড়াবার িচ া

পাগল ছাড়া  搀কউ করেব না। তাহেল ওটা কী?  搀কানও তারা? িদেনর  搀বলা  搀রাদ থাকেলও অেনক সময় চাঁদেক  搀দখা যায়  搀দেখিছ, িক  তারা? কাউেক

বলেল আমােদর পাগল বলেব।  搀শষ পয搀   ওটা কী পদাথ搀  বুঝেত না  搀পের, এিগেয় যাওয়াই উিচৎ বেল মেন হল। খািনকটা এিগেয় হাঁটেত হাঁটেতই িপছন

িফরলাম। ব টা একই জায়গায়, একই ভােব ল  করেছ। হঠাৎ মেন হল এই রা ায়, িপছন িদেক ঘুের তািকেয় হাঁটা উিচৎ নয়। ব ুেদরও ওইভােব

হাঁটেত বারণ কের, দৃি  সামেন  搀ফরালাম। রা া এখােন  搀কান  搀কান ােন, বােরা  搀থেক আঠােরা ইি  মেতা চওড়া। বাঁপােশ নরম ঝুেরামািটর উঁচু

পাহাড়। তােত ইত তঃ  搀ছাট বড় পাথর। ডানিদেক তেরায়াল িদেয় এক  搀কােপ কাটা হেয়েছ, এরকম ায় সমান খাদ  搀নেম  搀গেছ ব  নীেচ গ ায়। পেড়

 搀গেল ধরবার মেতা একটা  搀ছাট আগাছা পয搀    搀নই। মােঝমােঝ, যিদ পা িপছেল যায়  搀ভেব, বাঁপােশর পাহােড়র  搀দওয়ােল হাত  搀রেখ, খুব সাবধােন

হাঁটেত হে । এখােন রা াও ধুেলায় ভরা, খুব মজবুত বেল মেন হয় না। এত েণ উে ািদক  搀থেক একটা আিদবাসী  搀গােছর  搀লাকেক আসেত  搀দখলাম।

তােক তারার মেতা িজিনসটা  搀দখাবার  搀চ া করলাম। িমিনট পাঁেচক  搀চ ার পেরও,  搀স  搀দখেত  搀পল না। আমারও আর  搀দখাবার 漀琀ধয搀  রইল না। 

আরও  搀বশ িকছুটা এিগেয়  搀দখলাম, িকছু  搀লাক রা া

পির ার করেছ। এবার একটা ি জ পার হেয়, গ ার আরও

কােছ  搀গলাম।  搀বাধহয় অন   搀কান  搀ছাট নদীর ওপর িদেয়

ি জটা পার হেত হয়। ি জটা পার হেয়ই, বড় বড় অেনক

পাথর  搀ফলা একটা জায়গায় এলাম।  搀কান রা া  搀নই।  搀য

রা ায় এত ণ  搀হঁেট আসিছলাম,  搀সটা ি জ পয搀   এেস

হঠাৎ  搀থেম  搀গেছ। এপাের  搀কান রা া  搀চােখ পড়েছ না।

মাধবেক এিদকটা একটু  搀দখেত বেল, পাথর েলার ওপর

উেঠ, রা া  搀খাঁজার  搀চ া করলাম। চািরিদেক দৃি  িনে প

কেরও, এপাের  搀কানও রা া  搀দখেত  搀পলাম না। নীেচ

ডানিদেক, মাধবও  搀কান রা া আিব ার করেত পারেলা না।

নীচ  搀থেক িদলীপ িচৎকার কের আমােক  搀ডেক িজ াসা

করল, কী করেব? এত রাগ হল কী বলব। কী আর করেব,

একটাই  搀তা কাজ করবার আেছ,  搀সটা রা া খুঁেজ বার

করা, এবং  搀সটা িনেজেদরেকই করেত হেব। কারণ এখােন

কােছিপেঠ  搀কাথাও  搀কানও  搀লাক  搀নই। এত েণর এই

বার- 搀তর িকেলািমটার পেথ, একজন আিদবাসী ও

কেয়কজন কুিল  搀গােছর  搀লােকর  搀দখা িমেলেছ,  搀সও  搀বশ

িকছু ণ আেগ। নীেচর িদেক  搀নেম এলাম এবং হঠাৎই খুঁেজ

পাওয়া  搀গল,  搀বশ চওড়া রা াটা। আসেল ি জ পার হেয়ই আমরা পাথর েলার ওপর রা া খুঁজিছলাম। পাথরেফলা পাহাড় জাতীয় উঁচু িঢিবটার িপছন

িদক িদেয়ই আবার রা া  搀গেছ। মাধব ও িদলীপেক িপছেন  搀ফেল এিগেয়  搀গলাম। দূের একটা  搀ছা  সাঁেকা। ওটার ওপাের িগেয় ওেদর জন  একটু

অেপ া করলাম। ওেদর আসেত  搀দেখ, আবার এেগালাম। হাঁটার ই া ও আন   搀যন েম কেম যাে । আর এইভােব হাঁটেতও ভাল লাগেছ না। একটু

দূের রা ার ওপর একটা  搀দাকান বেল মেন হল।  搀বশ  搀জাের খািনকটা এিগেয়ই  搀বাঝা  搀গল, ওটা আসেল একটা বড় কােলা পাথর। অেপ া না কের

সামেন এিগেয় চললাম। মাধবরা অেনক িপিছেয় পেড়েছ।  搀দখেতও পাি  না। বাঁপােশ কাত হেয় ধুেলার পাহাড় উেঠ  搀গেছ।  搀যন ধুেলা জমা কের কের

ওটােক উঁচু কের 漀琀তির করা হেয়েছ। আমােদর এখােন  搀যমন বািল রাখা হয়। তেব এর উ তা অেনক, এবং  搀সই ধুেলামািটর পাহােড় ইত তঃ চুর  搀ছাট

বড় পাথর। হঠাৎ  搀দখলাম একগাদা পাথর গিড়েয় রা া পার হেয়, খােদ চেল  搀গল। পাথেরর আঘােত মৃতু  না হেলও, মাথা ঘুের বা গিড়েয় পড়া পাথেরর

ধা ায় খােদ চেল যাবার স াবনা যেথ । এই রকম িবপ নক রা াটা  搀বশ খািনকটা দূর পয搀    搀গেছ, এবং  搀সখান  搀থেক অনবরত পাথর গিড়েয় পড়েছ।

আসেল একটা  搀ছাট পাথর সের  搀গেলই, পরপর ব ােলে  আটেক থাকা সব পাথর, লাইন িদেয়  搀নেম এেস,  搀চা -পেনর ইি  রা া পার হেয়, গভীর

খােদ গ ার বুেক আ য় িনে । মাধবেদর এ জায়গাটায় সতক搀  করার জন , দাঁিড়েয় রইলাম। অেনক ণ পের ওরা এল। ওেদর জায়গাটা  搀দিখেয়

বললাম, খুব তাড়াতািড়, পারেল ছুেট জায়গাটা পার হেয়  搀যেত। থেম আিম, আমার িপছেন িদলীপ, সবেশেষ মাধব। একটু এেগােতই মাধব আমার

নাম ধের িচৎকার কের উঠল। িপছেন না তািকেয়ও বুঝলাম ব াপারটা কী।  搀জাের ছুেট অেনকটা এিগেয় িগেয় িপছন িফের  搀দখলাম,  搀বশ িকছু  搀ছাট বড়

পাথর ওই জায়গা িদেয় গিড়েয় নীেচ  搀নেম  搀গল। বাঁপােশ িঠকমেতা ল  রাখা হয় িন, একটুর জন  চরম িবপেদর হাত  搀থেক মাধেবর জন  র া

 搀পলাম। মেন মেন ওেক ধন বাদ জািনেয় আবার এিগেয় চললাম। আে  আে  ওেদর  搀থেক আবার অেনকটা এিগেয়  搀গলাম। িঠক করলাম আর  搀কাথাও

িব াম  搀নবার জন  দাঁড়াব না।  搀দিখ ভুজবাসা  搀পৗঁছেনা যায় িকনা। 



লালবাবার আ েমর  搀কান িচ ই  搀চােখ পড়েছ না।

এবার রা া হঠাৎ নীেচর িদেক গাংগানী-ডাবরানীর

রা ার  搀থেকও  搀বিশ অ াংেগেল  搀নেম  搀গেছ। ছুেট

নামেত  করলাম। স  রা া, ছুেট নামায় যেথ

ঝুঁিক আেছ, তবু কম কে  তাড়াতািড়  搀পৗঁছেনা

যােব। এইভােব অেনকটা রা া ছুেট  搀নেম এেস

ওেদর জন  দাঁড়ালাম। ওরাও  搀বশ  搀জােরই  搀নেম

আসেত  করল। তেব মাধব ওর পােয়র

ব থাটার জন  ভালভােব নামেত পারেছ না। একটা

বা া  搀ছেলেক  搀দখেত  搀পেয় িজ াসা কের

জানলাম, লালবাবার আ ম আরও এক

িকেলািমটার দূের। আসেল "ভুজবাসা ০

িকেলািমটার" মাইল  搀 ান,  搀বশ খািনকটা আেগই

 搀দেখিছ। িক  লালবাবার আ ম িঠক ভুজবাসায়

নয়, ভুজবাসা  搀থেক ায় এক িকেলািমটার দূের।

 搀গামুখ  搀থেক ই-আড়াই িকেলািমটার আেগ।

িপছনিদক  搀থেক একজন অ বয়সী সাদা ধুিত

সাট搀 , সাদা চাদর, সাদা পাগিড় পিরিহত সাধু এেস

আমােদর সে  িমিলত হেলন। ভ েলােকর হাঁটার

গিতেবগ, আমােদর  搀থেক অেনক  搀বিশ। িতিন জানােলন, লালবাবা তাঁর আ েম  搀নই। গতকাল িতিন গে া ী  搀গেছন। ওখান  搀থেক একটা কােজ হরশীল

যােবন। কাজ না িমটেল, িতিন উ রকাশী যােবন। কথায় কথায় জানেত পারলাম, ইিন লালবাবার ভাই, ব ীনারায়েণর ওিদেক  搀কাথায় থােকন। এখন

ইিনই আ ম  搀দখােশানা করেবন। ভ েলাক এবার এিগেয়  搀গেলন।  搀বশ িকছুটা পথ এিগেয়, বাঁিদেক রা া  搀বঁেকই নজের পড়ল অেনক নীেচ িটেনর

একটা ল া ঘর। ওটাই লালবাবার আ ম। রা ার ওপর বাংলায়  搀লখা একটা  搀বাড搀  "লালিবহারী দােসর আ ম"। আ েমর বাঁপােশ সবুজ সবিজর  搀খত।

আমরা  搀সাজা রা া ধের নীেচর িদেক  搀নেম, আ েম এেস  搀পৗঁছলাম। 

িবরাট জায়গা িনেয় আ ম ও সবিজ  搀খত। আ েমর ায় মাঝখান িদেয় নালার মেতা কাটা। নালাটা িদেয় ঝরনার জল বেয় িনেয় যাওয়া হেয়েছ। মািটর

 搀মেঝ, মাঝখান িদেয় মেধ  মেধ  খুঁিট পুঁেত পুঁেত, 'ভােগ ভাগ করা। একিদেক  搀ছা  মি র, অপর িদেক কােঠর আ েন রা াবা া, হাত  搀সঁকা চলেছ।

খুঁিটর ওপােশ চেটর ওপের অেনক  搀লাক বেস আেছ।  搀সিদেক  搀গলাম। এক ভ েলাক িজ াসা করেলন, গে া ীেত পুিলেশর কােছ নাম, িঠকানা িলেখ

এেসিছ িকনা? বললাম ওখােন  搀কউ িছেলন না। ভ েলাক পেকট  搀থেক একটা সাদা কাগেজর টুকেরা বার কের, আমােদর িতনজেনর নাম, িঠকানা িলেখ

িদেত বলেলন। বুঝলাম ইিন পুিলেশর  搀লাক। জানা  搀গল, সম  পা া ও িকছু পুিলশ  搀গেছ সত নারায়ণ সােদর  搀শষকৃত  করেত। একজন একটা

বাঁকােচারা অ ালুিমিনয়ােমর ােস, এক াস কের গরম চা িদেয়  搀গল। চা বলেল  搀বাধহয় ভুল বলা হেব, এই মুহূেত搀  এটােক অমৃত বলাই উিচৎ হেব।

বললাম, এখনই  搀গামুখ ঘুের আসেত চাই। লালবাবার ভাই বলেলন, খাওয়া দাওয়া কের  搀যেত। তবু বললাম,  搀খেয় উেঠ হাঁটেত ক  হেব, বরং ঘুের

এেসই খাব। িতিন বলেলন, অ  িকছু না  搀খেয় যাওয়া উিচৎ হেব না। বাধ  হেয়  搀খেয় যাওয়াই িঠক হল। পুিলেশর  搀লাকিট আমােদর বার বার সাবধান

কের িদেয় বলেলন, অ ত আধ মাইল দূর  搀থেক  搀গামুখ দশ搀 ন করেত। ওখানকার অব া  搀মােটই ভাল নয়। এতবড় একটা ঘটনা ঘেট  搀গেছ।  搀য  搀কান

সময় আবার িবপদ হেত পাের। কথা না বািড়েয় বললাম, আ া িঠক আেছ, তাই হেব। এবার আমােদর বাঁকােচারা অ ালুিমিনয়ােমর থালায় ভাত ও ডাল,

 搀খেত  搀দওয়া হল। অ  কের খাওয়ার কথা িছল, িক  এই ভাত আমার 'িদেনর খাবার। বাধ  হেয় বলেতই হল, এত ভাত  搀খেত পারেবা না। ভাই

বলেলন, খুব অ ই ভাত  搀দওয়া হেয়েছ,  搀খেয় িনন, তা নাহেল শরীর খারাপ হেব। আমরা আবার বললাম, এত ভাত এখন  搀খেত পারব না, িফের এেস

বরং আবার খাব। ভ েলাক একটা খািল থালা িনেয় আসেলন। আমরা িতনজেনই  搀বশ িকছুটা কের ভাত তুেল িদেয় খুব অ ই ভাত িনলাম। িক   搀শেষ

 搀দিখ তাও আর  搀খেত পারিছ না। ফ ানসু  ভাত, অ   搀খেলই  搀পট ভের যায়। িদলীপ অবশ  ল ী  搀ছেলর মেতা সব ভাতটা িদি   搀খেয় িনল। ওই

নালার জেলই থালা ধুেয় িদলাম। এই জলই এখােন পান করা হয়। একটা ব ােগ এক প ােকট  搀খজুর পুের িনেয়, ওয়াটার বটল ও লািঠ েলা িনেয়, বািক

েটা  搀ঝালা ব াগ খুঁিটেত টািঙেয় রাখলাম। ভাইেক বললাম, "রা ায় েয়াজন হেত পাের  搀ভেব, আমরা িকছু কেনা িচঁেড় সে  কের িনেয়

এেসিছলাম। কােজ লােগিন। আপনার যিদ আপি  না থােক, ওটা  搀রেখ িদেত পােরন"। ভ েলাক বলেলন, এখােন  搀কান িকছু িদেয়  搀যেতও মানা  搀নই,

েয়াজেন িনেয়  搀যেতও মানা  搀নই। িচঁেড়র প ােকটটা তাঁর হােত িদেয়  搀বাঝামু  হলাম। লালবাবার কথা অেনক পেড়িছ, অেনেকর কােছ অেনক

েনওিছ। এত ক  কের তাঁর আ েম এেসও,  搀দখা হল না, তাই মেন একটা ঃখ  搀থেকই  搀গল। 

 搀গামুেখর উে েশ   搀বিরেয় পড়লাম। সবিজ বাগােনর মাঝখান িদেয় স  রা া  搀পিরেয় ওপেরর  搀সই বড় রা ায় পড়লাম। লালবাবার একটা িটেনর

 搀বােড搀  রা ার িনেদ搀 শ  搀দওয়া আেছ। একটু এিগেয়ই  搀দখলাম কেয়কজন পুিলেশর  搀লাক  搀গামুেখর িদক  搀থেক আসেছ। কােছ এেল তাঁরা সাবধান কের

িদেয় বলেলন, আমরা  搀যন অেনক দূর  搀থেক  搀দিখ আর সাদা পতাকার পের আর না যাই। আরও পরামশ搀  িদেলন,  搀যন ওপর িদেয় না িগেয় গ ার পার

িদেয় যাই, এবং বড় পাথেরর ওপর  搀ছাট  搀ছাট পাথর  搀রেখ রা ায় িচ   搀রেখ  搀রেখ যাই। তাহেল িফরবার সময় রা া িচেন িফের আসেত  搀কােনা

অসুিবধা হেব না। তােদর সম  কথায় সায় িদেয় আমরা এেগালাম। 

ভালই রা া, তেব ায়  搀দড় িকেলািমটার মেতা এিগেয়ই

রা া  搀শষ। একটু দূেরই সাদা বরেফর পাহাড়  搀দখা যাে ।

ওখান  搀থেকই গ ার জ । এবার রা া মােন বড় বড়

এেলােমেলা পাথর  搀ফলা। ায় েত ক বড় পাথেরর

ওপেরই  搀ছাট  搀ছাট পাথর রাখা। আেগ যারা যারা এপেথ

এেসেছ, যা া পেথর বড় পাথেরর ওপর  搀ছাট পাথর থাকুক

বা না থাকুক, ওেদর কথা েন বাধ   搀ছেলর মেতা িনেজরাও

 搀ছাট পাথর সািজেয় িচ   搀রেখ  搀গেছ। ফেল এটাই এখন

সব  搀থেক অসুিবধার কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। চািরিদেক খুব

কম সংখ কই বড় পাথর আেছ, যার ওপর  搀ছাট পাথর রাখা

হয় িন। যােহাক, এখােন রা া বেল িকছু  搀নই। পাথেরর

ওপর পাথর, তার ওপের আবার পাথর  搀ফেল  搀ফেল,  搀কউ

 搀যন এই রা া পাহাড় 漀琀তির করার  搀চ া কেরেছ। অনবরত

পাথর গিড়েয় পেড়, এই রা া বা পাহােড়র নতুন প 漀琀তির

হে । আবার পাথর গড়াে , আবার নতুন সােজ সাজেছ।

আমরা আেগর রাখা পাথেরর িচ  ল  কের, সাদা শৃে র

িদেক এেগালাম। এইভােব আধ িকেলািমটার বা তার িকছু

 搀বিশ পথ পার হেয়, সাদা পতাকাটা  搀দখেত  搀পলাম। পাথর

সািজেয় 漀琀তির, বড় একটা িঢিবর মেতা জায়গার ওপের,

লািঠর মাথায় পতাকাটা উড়েছ। পাথর  搀বেয় ওপের উঠলাম। িদলীপ ও মাধবেক বললাম অেপ া করেত। এিদক িদেয় যাওয়া সিত ই  搀বশ শ  ও ঝুঁিকর

ব াপার। ব ুরা আমােক আর এেগােত বারণ করেছ। ওরা িক  ওখান  搀থেক এখনও  搀গামুেখর আসল পটা  搀দখেতই পায় িন। িক  িঢিবর ওপর



পতাকাটার কােছ িগেয়,  搀চােখর সামেন  搀গামুেখর প  搀দেখ, না এিগেয় পারা যায়? গ ার িদেক  搀নেম একবাের  搀গামুেখর কােছ  搀গলাম। ওরাও এবার

একই ভােব আে  আে  আমার পােশ চেল এল। ডানিদেক বড় বড় ' 搀টা গ র, তার বাঁপােশ ' 搀টা ল া ল া ফাটল। পুেরা জায়গাটা কােলা ধুসর

রেঙর। িক  ওটা আসেল বরফ। বরেফর রঙ কালেচ সাদা  搀কন বুঝলাম না। ওপেরই সাদা বরেফর চুড়া। আমরা ' 搀চাখ ভের এই দৃশ   搀দখলাম। জািননা

এ জীবেন আর ি তীয়বার  搀দখার সুেযাগ পাব িকনা। িনেজেদর এখন ভাগ বান বেল মেন হে । স  গ া ফাটল  搀থেক  搀বিরেয়, িনেজর  搀খয়ােল বেয়

যাে । গ ার মেধ  অেনক বড় বড় পাথর পেড় আেছ। পাথেরর ওপর উেঠ অেনক ছিব তুললাম। িক  এখােন গ ার জল অস ব রকেমর  搀ঘালা। পােশ

পােশ বরফ জেম আেছ। িতনজন িতনেট ওয়াটার বটেল গ ার জল ভের িনলাম। এখােন িকভােব িবপদ হেত পাের, বা সত নারায়ণ সাদ ও তাঁর স ী

িকভােব বরফ চাপা পেড় মারা  搀গেলন, তাও  搀বাঝা  搀গল না। রহস ই  搀থেক  搀গল। আসবার পেথ গ ার ধাের একটু আেগই একটা শান  搀দেখিছ। স বত

ওখেনই সত নারায়ণ পা ােক  搀শষকৃত  হেয়েছ। িতিন সিত ই ভাগ বান! 

মাধব ও িদলীপ এবার িফরেত বলল। আমার িক

এত তাড়াতািড় িফরেত ইে  করেছ না।

ন নকানেন তাঁবু খািটেয় িতনজনেক থাকেত

 搀দেখিছ। মেন হে  আমরা িতনজনও যিদ ওরকম

তাঁবু  搀ফেল 'একটা িদন এখােন থাকেত পারতাম,

কী ভাল হেতা। িতিদন  搀য  搀নাংরা, অপির

গ ােক আমরা  搀দিখ, তার এত সু র প? আরও

িমিনট পেনর-কুিড় ওখােন দাঁিড়েয়  搀থেক গ ার

প ও পািরপািশ搀 ক  搀সৗ য搀  উপেভাগ কের,

ভুজবাসার উে েশ  রওনা হলাম। মেন হল গ搀 

বেল সিত  যিদ  搀কাথাও িকছু  搀থেক থােক, তাহেল

 搀সটা িন য় এখােনই। গ搀 সুখ যিদ  搀পেত হয়, সব

ঃখ ালা ভুেল যিদ শাি   搀পেত হয়, তাহেল

এখােনই আসা উিচত। একটু এিগেয় সাদা পতাকার

িঢিবেত উঠবার  搀চ া করলাম। িঢিবেত পা িদেয়

উঠবার  搀চ া করেলই,  搀ছাট বড় পাথর ওপর  搀থেক

গিড়েয় পড়েত  কের।  搀শেষ এক পা তুেল,

পাথরেক নীেচ গড়ােত িদেয়, না  搀থেম, চটপট

ওপের উেঠ  搀গলাম। িঠক  搀যন একটা গিড়েয় যাওয়া ােমর ওপর িদেয়  搀হঁেট, এখােন এলাম। িতনেট ওয়াটার বটলই আমার কাঁেধ। িদলীপও একটু

 搀চ ার পর উেঠ এল। মাধব পাথর পড়ার দৃশ   搀দেখ আর উঠেত পাের না। অেনক  搀চ ায়, ওই গড়ােনা পাথেরর মেধ  দাঁিড়েয়ই, লািঠ বািড়েয় ধের ওেক

 搀টেন তুেল আনা হল। িকছু ণ পের একইভােব িবপদ মাথায় িনেয় নীেচ  搀নেম এলাম। হঠাৎ ল  করলাম, বাঁিদেক একটা উচু িঢিবর ওপর একটা

জাপিত ধরার জাল, হাওয়ায় উড়েছ। িচনেত পারলাম। গে া ী  搀থেক আসবার পেথ এক জাপািনেক  搀গামুখ আসেত  搀দেখিছলাম, তার হােত এরকম

জাপিত ধরার জাল িছল। ওর ইংেরিজ উ ারণ িছল অ ুত। একটা শ ও  搀বাঝা যায় না। অেনক সময় িনেয় কথা বেল বুেঝিছলাম,  搀স জাপােন

িশ কতা কের। এখান  搀থেক স াে ল িহসােব  搀বশ িকছু জাপিত  搀দেশ িনেয় যােব, এবং  搀সই জন ই তার এখােন এত ক  কের আসা। জািননা

জাপােন জাপিতর অভাব আেছ িকনা।  搀গামুখ  搀য জাপিতর আড়ৎ, এ তথ ই বা  搀স  搀কাথায়  搀পল জািননা! সিত , কতরকেমর  搀লাকই  搀য এই িনয়ায়

আেছ! আমরা কলকাতায় থািক েন ও বেলিছল—"কালখাতা? এ ড ানঝারা  িসিত"। ১৯৭২ সােল  搀স কলকাতা এেসিছল বেলই িক কলকাতােক তার

 搀ড ারাস িসিট বেল মেন হেয়িছল? যােহাক, জাপািন ভ েলাকেক  搀দখলাম পাথেরর ধাের েয় থাকেত। একটা কুিল িপেঠ  搀ট  বেয় এেন এখােন

খাটাে । অথ搀 াৎ আজ রােত  搀স এখােনই থাকেব। আমরা এবার  搀ফরার রা া ধরলাম। 

পাথেরর ওপর পাথর রাখা িচ েলা িঠকমেতা

 搀বাঝা যাে  না। ওেক বললাম,  搀য  搀যিদক িদেয়

এেসেছ,  搀স  搀সিদেক পাথর  搀রেখ িচ   搀রেখ

 搀গেছ। ফেল চািরিদেক অজ  এই িচ   搀দখা

যাওয়ায়, আরও অসুিবধার সৃি  করেছ। ওই িচ

 搀দেখ হাঁটেত  搀গেল  搀গালকধাঁধার মেতা একবার

ওপের, একবার নীেচ, একবার ডানিদেক, একবার

বাঁিদেক ঘুের মরেত হেব। িচে র  搀কান েয়াজন

 搀নই, গ ােক বাঁপােশ  搀রেখ এিগেয়  搀গেলই

লালবাবার আ ম পাওয়া যােব। নতুন হা ার সু -র

অেনক জায়গায় আঠা খুেল ফাঁক হেয়  搀গেছ। একটু

এিগেয় গ ার ধাের একটা পাথেরর ওপর বেস

মেনর সুেখ  搀খজুর  搀খলাম। িদলীপেক িজ াসা

করলাম, এবার তার  搀কমন লাগেছ? ডাবরানী

 搀থেক এখােন আসেত না  搀চেয় িফের  搀যেত

 搀চেয়িছল বেল আর একবার মনভের গািলগালাজ করলাম। ও অেনক ণ চুপ কের বেস  搀থেক ীকার করল আিম  搀জার না করেল ওর এখােন আসা

হতনা। এঁেকেবঁেক পাথর িডিঙেয় একসময় আমরা রা ায় এেস পড়লাম। অবেশেষ লালবাবার আ েম  搀পৗঁছলাম। আ েম অ ত অব ায় িফরেত সম

 搀লাক ও ভাই  搀যন হাঁফ  搀ছেড় বাঁচেলন। ভাবলাম যা ীেদর জন  এরা সিত  কত িচ া কের। নলাম পুিলশ ও সকােলর ায় অিধকাংশ জনই গে া ী

িফের  搀গেছ। চা  搀খেয় চট  搀পেত বেস থাকলাম। আ েনর পােশ বেস থাকেত  搀বশ ভালই লাগেছ। বেস বেস িচ া করিছ ভােলায় ভােলায় যমুেনা ী  搀যেত

পারেল বাঁিচ। সমস া হল এই মরণফাঁদ  搀থেক  搀বরেনা। আর এই ফাঁেদর িব ৃিত  搀তা িবশাল। এখান  搀থেক  搀সই ভুিখ পয搀  । ওখােন না  搀পৗঁছেনা পয搀 

শাি   搀নই। কেব িকভােব িফরব জািননা। 

ভাই আমােদর একটা  搀বশ বড় ঘের িনেয়  搀গেলন। আমরা আ েনর পাশ  搀থেক উেঠ এেস  搀সই ঘের বসলাম। কােঠর  搀মেঝ, কােঠর  搀দওয়াল।

 搀মেঝেত িকছুটা ফাঁক ফাঁক অ র স  স  কােঠর পাটাতন লাগােনা। কারণ িজ াসা করায় ভাই জানােলন, িভেড়র সময় যােত  搀কউ  搀বিশ জায়গা

দখল করেত না পাের, তাই এ ব ব া। এক একটা ফাঁেক, এক একজেনর  搀শাবার ব ব া। ধনী, দির , সবার জন  একই ব ব া। এত স  জায়গায়

 搀মাটােসাটা  搀লাক হেল, িকভােব  搀শােব  搀ভেব  搀পলাম না। ঘের ঢুকবার ব ব াটাও ভাির অ ুত। থম ঘেরর মেধ  ঢুেক, ডানিদেকর  搀দওয়ােল আর একটা

দরজা িদেয় ি তীয় ঘের  搀যেত হয়। আমরাও ওই ভােবই ি তীয় ঘের এেস উপি ত হলাম। ি তীয় ঘরটায়  搀কান জানালা বা তৃতীয় দরজা  搀নই। থম ও

ি তীয় ঘেরর মােঝর দরজা ব  কের িদেল বাইেরর এতটুকু ঠা া হাওয়া ি তীয় ঘের  搀ঢাকার অবকাশ  搀নই। ি তীয় ঘের ব াগ  搀রেখ  搀ছা  মি েরর মেতা

ঠাকুরঘেরর কােছ এলাম। আরিত  হল। লালবাবার ভাই আরিত করেছন। মি েরর িভতের  搀কান  搀চনা জানা  搀দবেদবীর ছিব বা মুিত搀  ান পায় িন।

িভতের  搀দখলাম একটা হনুমান, গ ােদবী ও লালবাবার েদব ী িব ু দােসর ছিব। নলাম লালবাবার েদব ী িব ু দাস বাঙািল। স িত িতিন

 搀দহ  搀রেখেছন।  搀গামুখ  搀থেক িকছুটা ওপের তেপাবেন উিন আ ম কের থাকেতন। 

আ েনর সামেন বেস থাকাই আরামদায়ক। আ েমর কেয়কজন  搀সই একই ি য়ায় িট 漀琀তির করেছন। বর  এখানকার িট আরও া বান। আমরা

আর এক দফা চা  搀খলাম। মেন হয় এখােন অেনকটা চা একবার কের, আ েনর পােশ  搀রেখ  搀দওয়া হয়। যার যখন েয়াজন বা ই া, পাে  চা  搀ঢেল

 搀খেয়, পা  ধুেয় রােখ। চা  搀শষ হেয়  搀গেল, নতুন কের আবার 漀琀তির করা হয়। রাে র  搀মনু এই া বান িট ও সকােলর  搀সই ডাল। এখােন একবার



ডাল 漀琀তির হয় এবং  搀সটা  搀শষ না হওয়া পয搀   অন  িকছু 漀琀তির করা হয় না। ওটা  搀শষ হেয়  搀গেল, আবার নতুন িকছু 漀琀তির করা হেব। 

ঘের এেস বসলাম িকছু ণ। ভাই একটা হ ািরেকন িদেয় যাবার সময় বেল  搀গেলন  搀য, িতিন আমােদর রােতর খাবার ঘের িদেয় যাে ন, আমােদর

আর ক  কের ঠা ায় বাইের যাবার দরকার  搀নই। বললাম, আমােদর  搀কানও ক  হেব না। বাইের এেস আ েনর ধাের চট  搀পেত  搀খেত বসলাম। ভাবেতও

অবাক লাগেছ,  搀কাথায় আমােদর বািড়, আর  搀কাথায়  搀কান বরেফর রােজ , আ েনর ধাের চট  搀পেত বেস, ডাল িট খাি । এই মুহূেত搀  বািড়র  搀লােকরা

কী করেছ ক না করবার  搀চ া করলাম। ' 搀টা মা  িট  搀খেত পারলাম। ভাই বলেলন, আমরা িন য়ই ল া কের কম খাি । বললাম, এই

আিতেথয়তা  搀কানিদন ভুলব না। সিত সিত ই আমােদর আর িখেদ  搀নই। মেন মেন লালবাবা এখােন এখন  搀নই বেল ি র িন াস  搀ফললাম। িতিন

থাকেল ' 搀টা িট  搀খেয় এত সহেজ িকছুেতই িন ৃিত  搀পতাম না। আবার এরকম একটা মানুষেক একবার  搀চােখর  搀দখা  搀দখেত  搀পলাম না বেল, িকরকম

একটা ক ও অনুভব করলাম। খাওয়া হেয়  搀গেল, বরফগলা ঠা া নালার জেল, িনেজরাই থালা ধুেয় িদলাম। জল এত ঠা া  搀য মুেখ  搀দবার উপায়  搀নই,

তবু ওই ঠা া জলই অেনক সময় িনেয়  搀বশ িকছুটা কের পান করলাম। ভাই এবার  搀য ঘরটায় আমরা িছলাম, তার বাঁপােশ একটা দরজা িদেয়

আমােদর িনেয়  搀গেলন। দরজা েলার উ তা খুব  搀বিশ হেল চার ফুট। ওই দরজা িদেয় ঢুেক, ডানিদেক ওই রকম আর একটা দরজা িদেয়, আমরা আর

একটা কােঠর ঘের েবশ করলাম। বাইেরর সে  এ ঘেররও  搀কান ত   搀যাগােযাগ  搀নই। এই ঘরটাও  搀বশ গরম। ভাই তাঁর ঘর  搀থেক,  搀মেঝর ওই

' 搀টা পাটাতেনর ফাঁেকর মােপ 漀琀তির ল া, স   搀তাষক ও একগাদা ক ল বার কের িদেলন। ায় 'ভাঁজ কের  搀তাষক  搀পেত, তার ওপের ক ল  搀পেত,

 搀শায়ার রাজকীয় আেয়াজন কের িনলাম। এত েণ ভাইেক আসবার পেথ  搀দখা তারার কথা িজ াসা করলাম। িতিন জানােলন  搀য, িতিন ওরকম িকছু

কখনও  搀দেখন িন। হয়েতা  搀কান  搀জ ািত হেব, ভগবােনর আশীব搀 াদ িহসােব এখােন  搀নেম এেসেছ। িঠক খবর পাওয়া  搀গল না। আমরা িতনজন পরপর

েয় পড়লাম। আরও 'একজন এই ঘের েত এল। এখােনও িপসুর উৎপাত যেথ ই আেছ। এই ক'িদেন আমার সারা গােয় কােলা কােলা, উঁচু উঁচু, দাগ

হেয়  搀গেছ। 

ঘুম  搀ভেঙ  搀গল। বাইের এেস  搀দিখ,  搀ভার হেয়

 搀গেছ।  搀বশ সু র  搀ভােরর আেলায়, দূের  搀গামুেখর

সাদা পাহাড়,  搀বশ পির ার নীল আকােশর নীেচ

দাঁিড়েয় আেছ। আজ আগ  মােসর একি শ

তািরখ। এবার আমােদর িফরেত হেব। আমরা

িফরবার জন  漀琀তির হেয় িনলাম। ভাই চা  搀খেয়

 搀যেত বলেলন।  搀দখলাম চা 漀琀তির হে । এখােন

থাকা-খাওয়ার জন   搀কান পয়সা লােগ না।  搀ছাট

মি রটার কােছ একটা দানবা  আেছ। ই া হেল

দান বাে  িকছু  搀দওয়া  搀যেত পাের। কত  搀দওয়া

হল, আেদৗ  搀দওয়া হল কী না,  搀কউ  搀দখেত বা

জানেতও চাইেব না। না িদেলও  搀কান িত  搀নই।

একটা  搀বােড搀   搀দখলাম, বড় বড় িবখ াত সব

মানুেষর নাম, যাঁরা এই আ মেক বাঁিচেয় রাখার

জন , সু ুভােব চলার জন , অেনক টাকা আ মেক

দান কেরেছন।  搀বিশরভাগই বাঙািলর নাম।  搀বশ

ভাল লাগল, ঊমা সাদ মুেখাপাধ ায়, কমল হ

(শ ু মহারাজ) ইত ািদ অেনেকর নাম  搀লখা আেছ

 搀দেখ। এঁরা আড়াই হাজার টাকা কের দান কেরেছন। আমরা সামান  মানুষ, অিত সাধারণ  搀লাক। তাই মা  পেনর টাকা দানবাে   搀রেখ িদলাম। 

সবিজ বাগােনর ওপােশ অেনক খরচ কের িবরাট পাকা বািড় 漀琀তির হে   搀দেখ  搀ভেবিছলাম, লালবাবার আ মেক আরও  搀বিশ যা ীর সুিবধােথ搀  বড় করা

হে । ভাই জানােলন, উ র েদশ সরকার ওখােন  搀ষাল কামরার ােভলাস搀  লজ বানাে । এখােন লালবাবার আ ম না থাকেল কতজেনর  搀গামুখ

 搀দখার  搀সৗভাগ  হত সে হ আেছ। আজ  搀যেহতু অেনক যা ী এখােন আসেত  কেরেছ, তাই ব বসার খািতের বড় াসাদ বানােনা হে । নলাম এই

আ ম, সরকােরর কাছ  搀থেক  搀কান আিথ搀 ক সাহায  পায় না, বরং সরকাির জিমেত আ ম, চাষ ও জেলর ব বহােরর জন  সরকারেক ট া  িদেত হয়।

তেব িমিলটািরেদর কাছ  搀থেক এরা অেনকভােব সাহায  পায় বেল ভাই জানােলন। অ ুত, আমার  搀তা মেন হয় না  搀য,  搀য একবার লালবাবার আ েম

 搀থেকেছ,  搀স ধু আরােম থাকার জন , পেরর বার ওই সরকাির ােভলাস搀  লেজ থাকেব। যােহাক, লালবাবার ডােয়িরেত িনেজেদর নাম-ধাম িলেখ,

লালবাবার িতনেট িভিজিটং কাড搀  িনেয়, গে া ীর উে েশ   搀ফরার পেথ পা বাড়ালাম।

(এরপর আগামী সংখ ায়)

আেগর পব搀  – অিতকে  ল া ও গে া ী
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~  搀গামুেখর আরও ছিব ~

রা ায়  ব াে র অবসর া  অিফসার সুবীর কুমার রােয়র  搀নশা মণ ও  搀লখােলিখ। ১৯৭৯ সােল থম  搀 িকং —  搀হমকু ,

ভ ািল অফ াওয়াস搀 , ব ীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ি যুগী নারায়ণ,  搀কদারনাথ, গে া ী- 搀গামুখ ও যমুেনা ী।  搀সখান  搀থেক

িফের, থম কাগজ কলম িনেয় িলখেত বসা। মণ কািহিন ছাড়া গ , রম  রচনা, ৃিতকথা নানা ধরেণর িলখেত ভােলা

লাগেলও এই থম  搀কানও পি কায় িনেজর  搀লখা পাঠােনা। 'আমােদর ছুিট' পি কার িনয়িমত  搀লখক, পাঠক, সমােলাচক

এখন  搀নেম পেড়েছন কীেবােড搀 -মাউেস সহেযািগতােতও।
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বনিবিব ব া

তপন পাল

(১)

২০০৭ সােল লবণ েদর এক অিফেস আমার সহকম놟驑ী িছেলন ভা র রায়। এক শীেতর পুের অিফস পািলেয়, আমরা জেন লবণ েদর

পূব놟驑া লীয় সং ৃিত কে  (ই জড িস িস) 'কািরগেরর হাট' দখেত যাই। তথায় বড় ঠাকুেরর মূিত놟驑 - অবয়বহীন মু  যার মুকুট অতীব ল া -

দি ণ ২৪ পরগনায় যা বা ঠাকুর মতা ের ধম놟驑ঠাকুর েপ আি ণ িদন (পৗষ সং াি র পরিদন) পূিজত হন ও এছাড়াও নানা জায়গায় এই

ঠাকুেরর ায়ী 'থান' দখা যায় - িবি  হি ল। লাকিশে র উদাহরণ িহেসেব আিম যখন ঘের সািজেয় রাখার জন  তা িকনেত উদ ত, তখন

ীমান বেলন য, এই মূিত놟驑 ছােদর নীেচ রাখেত নই, রাখেল অম ল। তাঁেদর বা ইপুরি ত িভটায় এই িব হ িতি ত আেছন। িত বছর

আি ণ িদেন বনিবিব তথা িবিবমার সে ই িতিন পূজা পান। তেব িব েহর অবি িত গৃেহ নয়, পুকুরপােড়র এক অ ায়ী চালায়।  

আিম তখন সদ  অিমতাভ ঘােষর 'দ  হাংির টাইড' পেড় উেঠিছ। বনিবিব আখ ান তথা জাহরনামায় আমার মি  পিরপূণ놟驑। তৎ ণাৎ তােক

আিম বনিবিব, শাহ জংিল, দি ণ রায়, অ পূণ놟驑া, েখ-ক িনেয় এক ব ৃতা িদেয় িদই। ব তঃ ম ায় জ হণ করা, জ সূে  মুসিলম ও

দবেলােকর একমা  পােয় জুেতা পরা এই দবীর িত আমার আকষ놟驑ণ ব িদেনর। িহ ু ও মুসলমান ই ধেম놟驑র লােকরাই দবীর পূেজা কের,

িক  স তা ঠলায় পেড়, িনরাপ ার আশায় - আিতথ  িবমুখ ডাঙায় জীিবকার তািগেদ ঘর থেক বিরেয় বাঘ, সাপ, কুমীর, কামেটর দাঁত

থেক বাঁচেত। ই ধম놟驑াবল ীরা পুেজা করেলও এবং ধম놟驑িচ ার সম য় েচ া সে ও দবীর িত ই স দােয়র দৃি ভ ীেত কাথাও হয়েতা

সূ  তফাৎ আেছ। মুসিলমেদর কােছ দবী আ ােহর  িরত; মতা ের মহ েদর কন া ফিতমা, ঐ িরক মতাস া। তাঁেদর পুেজাও লাল

পতাকা ও গাঁদাফুেলর মালা িনভ놟驑র। িহ ুেদর কােছ িতিন দবী, মাতৃ ানীয়া, তাঁর আরাধনা বাতাসা, মঠ, লা ু িনভ놟驑র। রায়িদঘী যাওযার পেথ

কাশীনগর বাজােরর মেধ  মাইিবিব মি র ব  াচীন, অেনকখািন ছড়ােনা। সখােন বা িনকটবত놟驑ী কৃ চ পুের ােমর শেষ মােঠর ধাের

বন িতর আেলাছায়ায় িনজ놟驑ন ি পুরাসু রী মি র যাওয়ার পেথ বনিবিবর থােন পুেজা দেখ স রকমটাই মেন হেয়িছল আমার। 

আমার ান দওয়া শষ হেল ীমান সিবনেয় জানােলন য তাঁেদর ােম অদ াবিধ হই হই কের বনিবিব তথা িবিবমার পুজা হয় এবং আিম ই া

হেল িগেয় দেখ আসেত পাির।  

এমন আম ণ ফরােনা কিঠন। বনিবিব স ে  যটুকু জানা, সবটাই পুঁিথগত। ােমর মেধ  িগেয় এমত লৗিকক দবতার পুেজা চে  দখা,

সে  িবনামূেল  এক শীেতর পুেরর মণ - ফেল না িগেয় উপায় নই।

(২)

তদনুযায়ী আি ণ িদেন বিরেয় পড়া গল। ভা রেদর বািড় বা ইপুর শহেরর াে  বা ইপুর আমতলা সড়েকর উপের ধাপগািছ ােম,

কল াণপুর ামপ ােয়ত অিফেসর িবপরীেত। ধাপগািছ ধবল গািজর অপ ংশ, িযিন িছেলন 'সােহবেদর মত ফরসা' (এলিবেনা?) এক স িপর।

তাই তাঁর নাম ধবল গািজ, তাঁর নােমই ােমর নাম এবং লাকিব ােস িতিনই ামিটর া তথা র াকত놟驑া। ওই সড়েকর ওপেরই তাঁর মাজার।

সড়কিট ি িটশ আমেল িনিম놟驑ত। িপর সােহব তাঁর ব  পূেব놟驑ই স বতঃ য়াত, কারণ রা ার ভূিমিবন াস মাজারিট অ ত রেখ তী  বাঁক িনেয়েছ।

গারা বা কাররাও স বতঃ িপর সােহেবর শাি  িবি ত করেত তথা তাঁর অি য় হেত চানিন। মাজােরর পােশই বাবা প ানে র মি র।

ব া া ঢ়, উ চ  এবং দাি ণ ময় এই দবতা আমােদর পিরিচত। দি ণ চি শ পরগনা এবং হাওড়ার অেনক জায়গােতই তাঁর মি র আেছ, বা

থান। থােন একিট বৃ , মূলতঃ ন ে াধ তাঁর তীক, দবতা ক নায় বৃ কাে  ধুিত জিড়েয় রাখা হয়। ভা রেদর বািড় িগেয় দখা গল স

গেছ মেয়েক ুল থেক আনেত। তারা এেল মধ া েভাজ। ইিতমেধ  একজন ি চ যােনর িপছেন বিসেয় িবিবমার িতমা িনেয় এল। খাওয়া

দাওয়ার পর কাঁসর-ঘ া, কাঁিস-শাঁখ বািজেয়, িতমার গলায় গাঁদা ফুেলর মালা পিরেয়, পুকুরপারি ত বা েদবতােক ণাম কের, িতমােক

মাথায় িনেয় যা া  হেলা, পুেজা বলেত এইটুকুনই।  

= 'আমােদর ছু䦍捗' বাংলা আ៓Nজ懲䐡াল 믳끛মণপি䝂কায় আপনােক 㞳㖪াগত জানাই = আপনার 媾বড়ােনার ছিব-媾লখা পাঠােনার আম퓇鸚ণ রইল =

http://www.amaderchhuti.com/


বাসরা া ছেড় িপেচর রা া, িপেচর রা া ছেড়

মািটর রা া, পিথপাে 놟驑 পয়ারাবাগান, বাঁধাকিপর

 ত, সমেয়র পদিচ হীন দীঘ놟驑 সুপািরবীিথ।

যেত যেত দখা গল আরও অেনেকই িতমা

িনেয় যাে ন, বড় িতমা হেল িতিন যাে ন িতন

চাকার সাইেকল ভ ােন চেপ। অেনক দূর থেকই

মাইেকর আওয়াজ আসিছল - িনকটবত놟驑ী হেয়

দখা গল দ রমত মলা বেস গেছ। কী নই

সখােন - ঘুগিন, ফুচকা, লাল িডমেস , রাল,

িসঙাড়া, িজিলিপ, কচুির, গর ািলর বাসনেকাসন

- আরও অেনক িকছু। েম িগেয় পড়া গল

রাধাব ভপুর িবিবমা  ািট놟驑ং াব া েণ। ম

বড় এক বাঁশঝাড়। তার গাড়ায় বিদ। দখেলই

বাঝা যায় সদ  সদ  মািট কেট 藽⎦তির করা।

সখােন সার িদেয়, নানা আকােরর িবিবমা িতমা

বসােনা। কাথায় দবী দ ায়মানা, কাথাও

ব া া ঢ় দবীর সে  সেহাদর শাহ জ িল, দবীর

আেদেশ িযিন শ  দমন কেরন। কাথাও িতিন

পাজামা ও নীল পা ািব পের বৃষা ঢ়, কাথাওবা

লুি  পিরিহত। রেয়েছন মাতা শীতলা, দবীর হােত পযু놟驑দ  দি ণরায় - জ েলর অিধকত놟驑া তথা মাম মধুর সৃি কত놟驑া। মধু ও গালপাতা

আহরণকারী মৗিলেদর কােছ বাঘ েপ িতিন িবপেদর কারণ। তাঁর পােয় হাঁটু অবিধ ঢাকা বুটজুেতা, কাঁেধ ব ুক, চহারায় উ চ । এতিদন জানা

িছল বনিবিবেক িহ ুরা মূিত놟驑েত এবং মুসলমানরা হাজত কের পুেজা িদেয় থােকন। এখােন এেস দখা গেলা স ভদেরখা সু । ক মূিত놟驑 পুেজা

করেছন ক হাজত করেছন আর ক দি  খাটেছন, ক বাতাসা ছড়াে ন তা দেখ আর যাই হাক, িহ ু মুসলমান বাঝা যায় না এবং সম

অনু ােনর পৗেরািহত  করেছন জৈনক বওয়া অথ놟驑াৎ মুসলমান িবধবা। আমার মামাবািড়র জগ া ী পুেজায় ধুেনা পাড়াবার চল আেছ, অথ놟驑াৎ

মিহলারা উপবােস থেক ান সের, নতুন কাপড় পের, দবীমূিত놟驑র সামেন বেস মাথায় একিট ও হােত িট মািটর মালসায় নারেকেলর ছাবড়া

িদেয় ধুেনা পাড়ােবন। সাধারণতঃ কান কামনাপূিত놟驑র পরই এটা করা হয়। এখােন এেস দখা গেলা সার িদেয় মিহলারা ধুেনা পাড়াে ন, এক

দল উেঠ গেল আেরকদল।  ােসবকরা মাজননীেদর মাথার মালসার আ েন ধুেনার ঁেড়া িছিটেয় িদে ন ল ালি ; এক চিকত অি েরখা

এক মুহূেত놟驑র জন , কােলা ধাঁয়ায় পদিচ  রেখ। কান কান মিহলা ধুেনা পুিড়েয়ই, স বত সকাল থেক না খেয় থাকার জেন , অ ান হেয়

যাে ন। অত িতমা অত মানুষ অত কালাহল - সাথ놟驑ক মলা নামিট। 

দি ণ ২৪ পরগনায় আি ণ িদনিটেত পৗষ

পাব놟驑েণর িপঠা, পািটসাপটা, িতলখাজা, টক দই ও

দিশ মদ  অবশ  ভ । ছাটেবলায় দেখিছ

আমােদর বািড়র পিরচািরকা আরিতিপিস ওইিদন

কােজ আসেতন না, সারািদন বািড়েত থেক বৃ

বাবােক পাহারা িদেতন। ছাড়া পেলই তাঁর বাবা

রলে শেন চেল যােবন। াটফেম놟驑র এক াে

দিশ মেদর জাগানদার। িক  এই মলায়, এত

দাকান এত লােকর মেধ ও কান মেদর দাকান

বা মাতাল ব ি  চােখ পড়ল না।  

িবিবমা মদ পান পছ  কেরন না। জীিবকার দােয়,

পেটর ালায় যারা সু রবেনর গহীেন যান,

তাঁরা জােনন জীবন যখােন কত িন ণ। িত

পেদ কত সতক놟驑 থাকেত হয় এবং মুহূেত놟驑র

অন মন তা কী িবপদ ডেক আনেত পাের। তাই

সম  সু রবেন মদ পান িনিষ । িবিবমার থােনও

তাই। মাতালরা গণ হােরর ভেয় ওই িদন ওই

িদক মাড়ায় না। 

যারা ধুেনা পাড়াে ন, দখা গল তাঁেদর

বিশরভাগই সাদা শািড় পরা। তেব িক িবধবারাই ধুেনা পাড়ান,  াভািবক। িক  উ রিট অ াভািবক। িশবশংকর িম  ও অিমতাভ ঘাষ

পেড় আমরা জেনিছ য পু ষরা জ েল গেল, গৃেহ তাঁেদর অনুপি িতকালীন, তাঁেদর ীরা 藽⎦বধব েবশ ধারণ কেরন। এখােনও তাই থা।

অেনক সধবাই ধুেনা পাড়ােত এেল 藽⎦বধব েবেশই আেসন। ধুেনা পাড়াবার আচারিট স বতঃ তীিক, 藽⎦বধব েবেশ ামীর তীিক দাহকায놟驑 কের

ভাগ েক িব া  করার মিরয়া েচ া। এক জ  আেগও তা মৃতবৎসা নারীরা ছেলর নাম রাখেতন কানা অথবা পচা, যম তাই েন তােদর

'খুঁেতা' (দাষযু ) ভেব নেবন না আশা কের।  

না িক এিট অি পরী া? - িবেশষতঃ যভােব হােত গরম অি গভ놟驑 মািটর মালসা ধের রাখেত হয় । তােত স রকম মেন হওয়াটাই াভািবক।

রামায়ণ থেক ি ান ইসে র মধ যুগীয় ফরািস লাকগাথা, অি পরী া তা সতীে র চরম ও চূড়া  পরী া সব놟驑কােল, সব놟驑েদেশ। ামীর

দীঘ놟驑কালীন বনগমন অনুপি িতেত ীিট য িন ল  সা ী িছেলন, তাই মাণ করেতই িক এেতা আেয়াজন ; িক  জীবন যখােন প পে

জেলর চেয়ও চ ল, ডাঙা যখােন আিতথ িবমুখ, আকাশ যখােন ঘূিণ놟驑 ু , জল যখােন সাপ কুিমর কামেট ভরা, সখােন বঁেচ থাকাটাই িত

মুহূেত놟驑র পরম াি । সখােন এই সব ছাটখােটা ব াপাের কউ মাথা ঘামায়! 



ােমর পথ ধের,  েতর আল বেয় আরও

অেনকখািন গেল আ ািরয়া বেল একিট জায়গা।

সখােনও পুেজারই ব ব া, তেব অত হইহই

নই, কারণ মূল অনু ানিট স ারাে । িবশাল

িট বন িতর গাড়ায় িবিবমা ও শাহ জ িলর

আলাদা আলাদা থান, চািরিদেক বড় বড় গাছ,

藽⎦নঃশে  ভরা।  

এই পুেজার 藽⎦বিশ  বনেভাজন, বনেভাজন

িপকিনক অেথ놟驑 নয়, আ িরক বেন িগেয় ভাজন

অেথ놟驑। ামীণ মিহলারা মািটেত গত놟驑 কের,

কাঠকুেটা কুিড়েয় এেন রাখেছন। স ারাি েত

উনুন লেব। এই অনু ানও মানিসক িনভ놟驑র-

াথ놟驑না পূরেণর পর ধন বাদ াপন গাে র।

খালা আকােশর নীেচ, মািটেত গত놟驑 কের

ালােনা উনুেন, সংগৃহীত কাঠকুেটা  েল,

মািটর হাঁিড়েত রা া হেব। পদ একিটই, ভাত

সি  সহেযােগ স , সে  অেনকখািন লবণ।

উনুেনর পােশ মােয়র নােম খালা আকােশর

নীেচ বেস খেত হেব এবং আহােয놟驑র কান

অংশই বািড় িনেয় যাওয়া যােব না- অব ব ত কাঠকুেটা বা হাঁিড়িটও নয় ; কারণ এসবই কােরার ব ি গত স ি  নয়, িবিবমার। কাঁচাল া,

জানা গল এক দশক আেগও েবশািধকার পেতা না, তেব ইদানীং পেয়েছ, যিদও টমােটা অদ াবিধ িনিষ । খাওয়া শেষ, জায়গািট

এমনভােব পির ার কের িদেত হেব যােত কউ বুঝেত না পাের য এখােন মানুেষ রঁেধ খেয়েছ। দেখ েন মেন হল আচারিট তীিক। মৗিল

অথ놟驑াৎ যারা সু রবেনর গিহেন মধু বা গালপাতা সং হ করেত যান তােদর িনরাপেদ গৃহ ত াবত놟驑েনর পরবত놟驑ী ধন বাদ াপন।

(৩)

দ ব  ও রায়মিণ নােম রা স দ িত সাঁইি শ কািট িপশাচ িসপাই ল র িনেয় সু রবন দখল কের। তাঁেদরই পু  দি ণরায় রাজা হেয়

আরও অত াচারী হেয় ওেঠন। বােঘর প ধের মানুষ খেত থােকন। সু রবেনর লাকিব ােস বাঘ মানুষ খায়না, দি ণরায় বােঘর প ধের

মানুষ খায়।  

ম ার ফিকর ই ািহেমর থমা ী িনঃস ানা। স ানােথ놟驑 ই ািহম গালালিবিবেক িববাহ করেলন। ওই সময় আ াহ ি র করেলন বনিবিব ও শাহ

জ িলেক িতিন মেত놟驑  পাঠােবন। গালালিবিব স ানস বা হেল থমা ীর েরাচনায় ই ািহম তাঁেক জ েল ছেড় িদেয় গেলন। কারণ তার

উে শ  িস  হেয়েছ ; তার িপতৃ - মতা মািণত। আ াহ ক ণাময়। িতিন গালালিবিবর জন  চারজন দাইেক পাঠােলন, সখােনই বনিবিব

আর শাহ জ িলর জ , বেড় ওঠা। সাত বছর পর িনেজর ভুল বুঝেত পের ই ািহম ি তীয়া ী ও পু -কন ােক ম ায় িফিরেয় িনেয় যান। এর

িকছুিদন পর, নমাজ পড়ার সময়, ভাই-বােন িট টুিপ পেলন। খলা েল সই টুিপ মাথায় িদেতই মােজজা (জা  অেথ놟驑) - তাঁরা িফের গেলন

জ ােন, আঠােরা ভািটর দেশ। আঠােরা ভািটর দেশ রাজা তখন পূেব놟驑া  দি ণ রায়, বড়ই অত াচারী। শাহ জ িলর আজােনর আওয়াজ কােন

যেতই িতিন  েপ লাল। ব ু সনাতন রায়েক পাঠােলন খাঁজ খবর িনেত। সনাতেনর মুেখ সব েন দি ণ যু যা া করেবন মন  করেলন।

এমন সময় দি েণর মা নারায়ণী বলেলন মিহলার সে  পু েষর যু  করা শাভা পায়না - এই বেল ভূত  ত দিত  দােনােদর িনেয় িতিন যুে

এেলন। যু  হল; এবং িকমা য놟驑 -জেন খুব ব ু  হেয় গেলা। 'জেন সু রবন আধাআিধ ভাগ কের িনেলন।  

বনিবিব বেল সই ন দল িদয়া । 

সকল আঠার ভািট লিহব বািটয়া ।। 

বনিবিবর ভােগ পড়েলা মনুষ বসত আবােদর জিম। আর দি ণ রােয়র ভােগ পড়েলা গহন জ ল । দি ণ রায় এই ভােবই হেলন গহন জ েলর

দবতা। সখানকার াণী, ভূত, দিত দােনােদর রাজা - মানুেষর েবশ িনেষধ । সখােন ঢুকেলও তার কান িচ  রেখ আসা যােব না। দবতা

ু  হেবন। নেম আসেব বান তুফান কুমীর-কামট বাঘ-সােপর উৎপাত। মৗিল কাঠুেররা জ েলর ওই অংেশ কােনা িকছু ফেল আসা তা

দূেরর কথা, এমন কী মল-মূ  ত াগ কেরন না, থুতুও ফেলন না - আজও; অদ াবিধ। এর মেধ  কৃিতবােদর অরণ  সংর েণর বাত놟驑া িক পাই

না আমরা! উনিবংশ শতেকর সােহবরা আমােদর বলেবন, তেব আমরা বুঝব য বন কেট বসত কান অব ােতই অরণ েক সমৃ  কেরনা, তােক

িনঃ  কের! খুলনার বােগরহাট জলায় িনম놟驑ীয়মান রামপল তাপিব ৎ ক  িক সই িশ াই দয় না আমােদর, য অরেণ  িনর র এক

'এথিনক ি নিসং'-এর কাজ চেল – বন কেট বসত করা মানুেষর ভােগও জিম থােক না- েমই তা চেল যেত থােক িশ পিত, হােটল

মািলক, িরসট놟驑 মািলকেদর হােত।  

ধনা আর মনা বািরজহািট ােম বসবাসকারী ই ভাই। পশায় মৗেল। মনার আপি  সে ও ধনা সাতটা নৗকা, লাকল র িনেয় দি ণ রােয়র

মহেল গেলা, সে  েখ। কঁেদাখািলর চের িগেয় ধনা মধু আর পায় না। িতনিদন পর ধনার ে  দখা িদেয় দি ণ রায় বলেলন তার মানুষ

চাই। ধনা মনি র করেলা েখ-ক চের ছেড় যােব। মধু িমলল, মামও। কাঠ সং েহ েখ যখন জ েল, ধনার নৗকা নাঙর তুলল। বাঘেবশী

দি ণ রায় েখেক খেত উদ ত। েখর মা বেল িদেয়িছেলন িবপেদ পড়েল বনিবিবেক ডাকেত, েখ তাই করল, 

আমায় ক ডাকেলা.... মা বেল 

শান বিল ভাই শা জঙিল 

যেত হেব কঁেদাখািল 

কান বাছার আজ িবপদ ভারী 

তাইেতা আমার আসন টেল।। 

ডাকা মা  বনিবিব আর তার ভাই শাহ জ িল এেস উপি ত। শাহ জ িল দি ণ রায়েক ায় পরািজত কের কের, এমন সময় বড়াখান গািজ

(কুিমেরর র াকত놟驑া ; তাঁর আবাস মেহশতলায়, ন ী রল  শেনর অনিধক ই িকেলািমটার পূেব놟驑) জেনর মেধ  সি  াপন করেলন। আর

েখেক িদেলন সাত গ র গািড় বাঝাই মিণ -মািণক , দি ণ রায় তােক িদেলন অেনক অেনক মধু আর মাম। তারপর বনিবিব তাঁর পাষা

কুিমর সেকােক বলেলন েখেক পৗঁেছ িদেয় আসেত ােম। িফের িগেয় েখ ধনার মেয় চ াবতীেক িবেয় কের চৗধুরী উপািধ হণ করেলন।

এর মেধ  সংহিত ও সামািজক উ রেণর িন িতেগাচর হয় িক?  

আঠােরা ভািটর মােঝ আিম সবার মা । 

মা বিল ডািকেল কােরা িবপদ থােক না।।

(৪)



শীেতর ছাট বলা, ইিতমেধ  পেড় এেসেছ। সবাই রাধাব ভপুর িবিবমা ােব ফরার জন  ব  হেয় পড়ল। কন, না বামনগািছর ঠাকুর

আসেব। খাঁজ িনেয় জানা গল বামনগািছ সি িহত একিট াম এবং বামনগািজর অপ ংশ। বামন গািজ লাকিব ােস ধবলগািজর সেহাদর

খব놟驑কায় ভাই - তাই বামন। ই ভাইেয়র নােম পাশাপািশ িট ােমর নামকরণ একটু অবাক করা 藽⎦বিক! 

িবকাল ও স ার সি মুহূেত놟驑 এক ছাট রা ায়

দখেত পলাম অিত দীঘ놟驑 এক জনিমিছল।

সামেন ঢাক, ঢাল, তারপর লাইন িদেয়

বামনগািছ ােমর ১২৩ জন বািস া এেলন,

েত েকর মাথায় িবিবমা মূিত놟驑। মূিত놟驑 িল ওই

থােন াপন কের সিদেনর মত িদন শষ।  

জানা গল, অনু ানিট শ'দেড়ক বছেরর পুরেনা।

২০১৩ সােল পি মব  সরকােরর পুরাত

িবভাগ পাথর িতমা েকর গাবধ놟驑নপুের

খননকায놟驑 চািলেয় জািনেয়িছেলন য, সু রবেন

মনুষ  বসবােসর ইিতহাস ীে র সমসামিয়ক।

গিলর নদীমুখ দীঘ놟驑কাল ধেরই বািণিজ ক

জলপথ এবং সই সূে ই মনুষ বাস। প ু놟驑িগজ ও

আরাকািন জলদসু েদর সৗজেন  তার ৃিত

অধুনািবলু । ১৯১৪ তও [ওমািল (এল এস

এস ওমািল) ১৮৭৪-১৯৪১ িডি  গেজিটয়ার

সূে  রণীয়] সােহব জানাে ন য, এই অ ল

জলাভূিম, ীপ, নদী-নালা, জ ল পিরপূণ놟驑।

ি িটশরাই বাঁধ িদেয় নদীর নানা জল আটেক, জ ল কেট কৃিষজিমর প িন দন। িহ ু- মুসলমােনর সই সি িলত বসিত াপেনর িদেন,

িনদ놟驑য়া কৃিত ও িন ণ জীবেন িনরাপ ার কামনায় দবীর উ ব। ভাবেত আ য놟驑 লােগ য, আজেকর মবধ놟驑মান বা ইপুর শহেরর এত কােছ

মা  দড়েশা বছর আেগ মানুেষর থম ও ধানতম আ র া িছেলা ব া ভয় থেক মুি ।  

সূয놟驑 গেলা অ াচেল, আঁধার ঘনােলা........ ভা রেদর বািড়েত বেস আেগর িদেনর পৗষ-পাব놟驑েণর ভে র স িত করার সময় নেত পাই

মাইেক ভেস আসেছ যা ার সংলাপ। 

ভা রেদর বািড় থেক যখন বেরাি , তাঁর মাতাঠাকুরানী বলেলন, যাি স তা িপরতলায় হাজতটা িদেয় আয়। ও মা িহ ুেত হাজত দয় নািক?

দয়, সু রবেন দয় গা। 

ঘন অ কােরর মেধ  িপর সােহেবর মাজার ও বাবা প ানে র মি র। মাথার ওপের ন খিচত আকাশ। শহেরর আেলাকদূষণ এিড়েয় আকাশ

দখা। তারপর বািড়র পথ।  

ব তঃ এত ভােলা লেগিছল ওই িদনিট য, তারপর িবিবমাপুেজা দখেত যাওয়াটা এক বািষ놟驑ক অভ ােস পিরণত হয়। পরবত놟驑ীকােল ীমতী

পালও আমার স ী হন।  

অেনক পের, আমতলায় মিহষেগােটর এক ত  ােম জৈনকার বািড় র াকালী পুেজা দখেত িগেয় দেখিছলাম তাঁেদর িভটায় পাশাপািশ

বনিবিব, দি ণরায় ও খেয়রিবিব, শ ুসদৃশ িঢিব আকাের িতি ত। ফলতা তঁতুলতলায়, যখােন অধুনালু  কালীঘাট ফলতা রলপেথর ফলতা

 শন িছেলা, অিতকায় িতি িড়বৃে র নীেচ িঠক ওই রকমিটই দেখিছ।

সূ  - 

১) অিমতাভ ঘাষ, দ  হা ির টাইড, পৃ া-৮৪-৮৮, ২৯২-৯৭ 

২) বনিবিবর জ রানামা, মর ম মুনশী মাহ দ খােতর সােহব ণীত ৩) দি ণ ২৪ পরগণার লৗিকক দবেদবী,পালাগান ও সং ৃিত িজ াসা, দব ত

ন র 

৪) বনিবিবর পালা, সুিজত কুমার মৗিল স াঃ 

৫) ইসলািম বাংলা সািহত , সুকুমার সন 

৬) সু রবন সম , িশবশ র 藽⎦ম  

৭) সানািল ঃখ, সুনীল গে াপাধ ায়
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আরিশনগের

䗴掙সথায় পড়িশ বসত কের

দময় ী দাশ

লালন বেল 䗴掙জেতর কী প 䗴掙দখেলম না এই নজের...

মােয়র কােছ আম ণ এেসিছল বাংলায় বত襛⢗মান বাউল-ফিকর 䗴掙গা ীেক সস ােন বাঁিচেয় রাখার জন  িযিন ায় িনঃশে  লেড় যাে ন, 䗴掙সই

অধ াপক শি নাথ ঝা-এর কাছ 䗴掙থেক, বাউল-ফিকর সে লেন যাওয়ার জন । ১৯৮২ সােল বীরভূেম জা ােরর ন'জন িশষ েক হত ার

পাশাপািশ নদীয়া-মুিশ襛⢗দাবােদ বাউল-ফিকরেদর গান করা ও ধম襛⢗ীয় িবধান না-মানার অপরােধ শারীিরক ও মানিসক অত াচার, একঘের করা, চুল

䗴掙কেট 䗴掙দওয়া, ফেতায়া জাির করা হেত থােক। অেনক বাউল-ফিকর পািলেয় জ েল আ য় 䗴掙নন। এইসমেয় শি নাথ ঝা 䗴掙মৗলবােদর িব ে

বাউল-ফিকরেদর সংগিঠত করেত িত া কেরন  বাউল ফিকর সে র  - ''মানুষ ভিজ,মানুষ খুঁিজ, মানুষেক কেরিছ সার।''  এটা ১৯৮৩-৮৪

সােলর কথা। তেব ই বাংলােতই বাউল-ফিকরেদর ওপর অত াচােরর ইিতহাস আরও দীঘ襛⢗কােলর। আর এখন িনয়ত 䗴掙চ া চলেছ এই সে র

䗴掙ভতের ভাঙন ধরােনার, নানাভােব। এই সব িকছুর 䗴掙ভতর িদেয় চলেত চলেতই িব ীণ襛⢗ চর সীমাে র উ ু  া র 䗴掙পিরেয় প া নদীর ওপােরর

বাংলা 䗴掙থেক বেয় আসা কনকেন ঠা া হাওয়ায় ভারত-বাংলা সীমা  াম মনসাতলা জলি েত বাউল ফিকর সে র 䗴掙তি শতম সে লন –

িডেস েরর ১৯ আর ২০ অনুি ত হেয় 䗴掙গল মানুেষরই আ েহ, সহায়তায়।  

১৯ তািরখ িবেকেল 䗴掙পৗঁছলাম 䗴掙সই িঠকানায় - মািলক ভরসা আ েম।

িত াতা সদা হাস ময় উদার মেনর হািমদ ফিকর িনেজর আ মেক 'সব襛⢗ধম襛⢗

সম য় 䗴掙সবা আ ানা' বলেত ভালবােসন । সব襛⢗জন এখােন সব襛⢗দা াগত।

আ েমর এেকবাের গা 䗴掙ঘঁেষ বাঁশ পুঁেত তােত দিড় 䗴掙বঁেধ 䗴掙বশ িকছুটা জায়গা

䗴掙ঘরা হেয়েছ। মাথার ওপের কাপড় ঢাকা। 䗴掙ছা  ম  সাজােনা কাপেড়র 톊⤲তির

রিঙন রিঙন 䗴掙দাতারায়। 䗴掙ঘরা জায়গার 䗴掙ভতের খািল গা, মধ বয়সী শীণ襛⢗কায়

এক ফিকর বড় কের কােঠর আ ন ািলেয়েছন আর িনেভ যাওয়ার উপ ম

হেলই তুষ, ধুেনা 䗴掙ঢেল িদে ন। পােশই 䗴掙বশ কেয়কজন ফিকর কে েত

গাঁজা পুের টান িদে ন। আইজুল ফিকর িনেজ িনর র, 䗴掙কােনািদন মা াসায়

পেড়নিন বেল আে প কেরন, তেব তাঁর আশা 䗴掙ছেলরা 䗴掙লখাপড়া িশেখ

গীতা, 䗴掙কারান পেড় আইজুেলর উপলি েক িনেজরাই যাচাই কের িনেত

পারেব। অনু ােনর জায়গায় চট পাতা খেড়র িবছানা,পয襛⢗া  䗴掙লপ ক ল এবং

তার পােশ িধিক িধিক আ েনর উ াপ - পরম আ ীয়তা-ভালবাসার উ তা

䗴掙যন। 

শি বাবুর এবং অন  কেয়কজন ব ার িকছু কথা 䗴掙বশ লাগল। বাউল এবং

ফিকর এই ই 䗴掙গা ীেক আমরা সাধারণত আলাদা বেলই ধের িনই। অথ襛⢗াৎ

কী না বাউল হল িহ ু এবং ফিকর মােন মুসলমান। অথচ বাউল-ফিকরেদর

জীবন এবং যাপেনর মূল কথা িক  মানুষ এবং ভােলাবাসা। 䗴掙য সব িকছু

ত াগ কেরেছ, 䗴掙সই হল ফিকর। লালন 䗴掙যমন িনেজেক িবিভ  জায়গায় ফিকর

বেল উে খ কেরেছন। ফেল যারা কায襛⢗ে ে  িনেজেক বাউল বা ফিকর 䗴掙য

䗴掙কােনা একটা িহেসেব িত া কের িকছু সুিবধা 䗴掙পেত চান, তারা আসেল

䗴掙কােনাটাই নন। জািতেভদ, ধম襛⢗েভদ এই সেবর িব ে ই এই বাউল-ফিকর

আে ালন। যা আজেকর পিরে ি েত আরও-ই পূণ襛⢗ হেয় উেঠেছ। 

শি বাবু বলেলন, তাঁেদর সামথ襛⢗  কম, রা ার আেয়াজন সামান । রা া

কেরেছন ওখানকারই এক ােমর মানুষজন। মুসিলম এই ােমর মানুেষরা বংশানু েম িনরািমষ খান। মাছ, মাংস, িডেমর গ  সহ  করেত

পােরন না। অথচ অেনক 톊⤲ব বও আেছন যাঁরা গান নেত এেস এঁেদর হােত রা া বেল খান না। 

আেরক জেনর একটা কথাও 䗴掙বশ লাগল। িতিন বলেলন, বাউল বা ফিকর আসেল একটা জীবনযাপন। 

= 'আমােদর ছু褌뼕' বাংলা আ選জ슖扐াল 랾মণপি绂কায় আপনােক 骣퐦াগত জানাই = আপনার 姙ⴞবড়ােনার ছিব-姙ⴞলখা পাঠােনার আম擵擊ণ রইল =
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মৃ  নরম আেলায় চােয়র 䗴掙দাকােনর খািটয়ায়

বেস িচিন ছাড়া িলকার চা আর িব ুট 䗴掙খেয় গান

নেত বসলাম। স ামুেয়ল ম ল, লাল মহ দ,

লালচাঁদ ফিকর এবং আরও অেনক নাম না

জানা িশ ীর ক  ভােস বাতােস। কােরার গান

মনেক শ襛⢗ কের, কােরার বা ধুই গলার 䗴掙জার

কােন অথবা ােণ ব থা 䗴掙দয়। "বেল বেল মানুষ

䗴掙ক িক সাধু করা যায়?" - দীপ র ফিকর

䗴掙শানােলন জীবেনর এক সার কথা। বাঁিশ আর

䗴掙ঢােলর সংগতও যথাযথ। অেনেকই গান র

আেগ ৃিতচারণ করিছেলন, 䗴掙কমন কের তাঁেদর

একঘের করা হেয়েছ, আরও নানাভােব

সামািজক 䗴掙হন ার মুেখামুিখ হেত হেয়েছ।

সংঘব  িতেরাধ 䗴掙য পােয়র তলায় শ  মািট

এেন িদেয়েছ 䗴掙সকথাও বলেলন বারবার। 䗴掙য

গানটা সবেচেয় ােণ 䗴掙গল 䗴掙সটা িযিন গাইেলন

িতিন আপাত বাউল-ফিকর নন, কলকাতা 䗴掙থেক িগেয়িছেলন ভ মিহলা, 䗴掙লখােলিখ কেরন, গানটা তাঁর িনেজরই 䗴掙লখা। িনেজেক 䗴掙খাঁজার কথা

বলেলন তাঁর গােন, নাম মেন পেড় - মি কা।  

রাত বাড়েছ মশঃ, ঠা াও। গান আর আলাপচািরতার ফাঁেক বাইের 䗴掙বিরেয় সদ  ভাজা গরম 䗴掙পঁয়ািজ আর 䗴掙ধাঁয়া ওঠা কিফ – একটু উ তার

䗴掙খাঁেজ। 

িভেড়র মােঝ ক ােমরা হােত ঘুির – এ ভূিমকায়

আিম িনতা  আনেকারা। এও মুশিকল, 䗴掙কউ বা

অিতির  ঘিন তার 䗴掙চ া কের, 䗴掙কউ বা িবর

হেয় বেস পড়েত বেল। আসেল ছিব 䗴掙তালা

অেনকটা ঈ রসাধনার মেতাই – পািরপাি 襛⢗কই

䗴掙তামার ল  ব , অথচ তােক ধরেত 䗴掙গেল

তােকই আেগ উেপ া করেত হয়। বাহ  পিটেক

অ াহ  করেল তেবই অ েরর 䗴掙চহারা ধরা পেড়।  

রাত বােরাটা নাগাদ 䗴掙খেত 䗴掙গলাম। মািটেত ভাঁজ

করা চাদের বেস থােম襛⢗াকেলর থালা 䗴掙পেত সাির

িদেয় একসে  খাওয়ার ব ব া। গরম ভাত, ডাল

আর 䗴掙ব ন, আলু, িশম ইত ািদ িদেয় একটা ঘ াঁট

তরকাির – িদব  লাগল – 䗴掙চেয় 䗴掙চেয় তরকাির

খাই। মেন পড়িছল 䗴掙ছাটেবলায় 䗴掙শানা পূণ襛⢗দাস

বাউেলর গােনর কিল – "আিম মরিছ ঘুের 䗴掙সই

কােনর সহজ িঠকানা, 䗴掙যথায় আ া হির রাম

কালী গণ এক থালােত খায় খানা..." 

䗴掙ভার চারেটর িদেক গাইেলন আইজুল ফিকর। বড়

ভােলা গান কেরন আইজুল। তাঁর গােনর সে ই আেলা ফুটল, চারিদেক তখন 䗴掙ছঁড়া 䗴掙ছঁড়া কুয়াশা। মশঃ কুয়াশার চাদর সিরেয় কাশ  হল

সকাল। মািটর রা ার 'িদেক িব ৃত সেষ襛⢗ 䗴掙 ত তখন িদকিদগ  আেলা কের আেছ। চার িকেলািমটার মেতা মাঠ আর 䗴掙 ত 䗴掙পেরােলই প া।

ওপাের বাংলােদশ। 䗴掙সই ওপাের আমার 䗴掙দেশর বািড় িছল – মােঝ মােঝই '䗴掙কামলগা ার' মেন পেড় আজকাল। ধু 䗴掙স সুেরর 䗴掙 াপট বদেল

বদেল যায়। ঘটনা একই থােক। এক মানুষেক হত া কের আেরক মানুষ, নানা নােম – িহ ু, মুসলমান, নাি ক...। 

অথচ, ওিদেক লালন আপন মেনই 䗴掙গেয় যান -

আসবার কােল িক জাত িছেল/ এেস তুিম িক

জাত িনেল/ িক জাত হেব যাবার কােল/ 䗴掙স কথা

䗴掙ভেব বেলা না...। 

মে র ওপের িনেচ নানা ভি মায় মানুষ আর

মানুষ – কমলা রেঙর পাগিড় আর 䗴掙জা া পরা

সাদা চুেলর ফিকর মানুষিটর হােত িবিড় – গান

নেত নেতই সুখটান, সাদা কাপেড়র 䗴掙 ৗঢ়া

ভােবর 䗴掙ঘাের খািনক ঘুের ঘুের নাচেত থােকন

দশ襛⢗েকর িভেড়র মােঝই জায়গা কের িনেয়,

গােছর আড়ােল িনিব  মেন বেস গােনর তাল

䗴掙ঠােকন 䗴掙য মাজা মাজা শ ামল রেঙর ফিকর,

যার চুেলর এেলােমেলা ল া জটা 䗴掙নেমেছ

䗴掙কামর অবিধ, ক ােমরা হােত আমােক 䗴掙দেখ

তাঁর 䗴掙চােখও িজ াসু চাহিন। পাশ িদেয় 䗴掙চাখ

চেল যায় িনপুণভােব িনেকােনা আ েমর মািটর

দাওয়ায়। সামেন গাছগাছািল। 

'পােশ হলুদ রেঙর মাঠ, মােঝর কাঁচা পথ 䗴掙বেয় আজান আর সুজােনর হাত ধের 䗴掙হঁেট আসেছন আমার সে ােরাধ襛⢗ মা।  

আর আিম ক ােমরার 䗴掙 েম 䗴掙সই িচর ন মানুষরতেনর অে ষণ কের যাই – কখনও যিদ ধরা 䗴掙দয়। 

আিম একিদনও না 䗴掙দিখলাম তাের, ঘেরর পােশ আরিশনগর 䗴掙সথা এক পড়িশ বসত কের …

আজান-এর সে  গ  করিছলাম ছােদ। হঠাৎ 䗴掙দিখ ওর সি নী সুজান ন াড়া ছােদর পাড় 䗴掙থেক উেঠ আসেছ। হােত এক  সেষ襛⢗ফুল। িবিলেয়



িদল আমােদর একটু একটু কের। িক  䗴掙কমন কের ছাদ 䗴掙থেক মােঠ 䗴掙গল এবং িফের এল বুঝলাম না – পাইপ 䗴掙বেয় না গাছ! িজ াসা কিরিন।

নীেচ 䗴掙নেম ফুলটা মাথায় ঁেজ িনলাম। 

ইংেরিজেত '䗴掙হাম' শ টা 䗴掙য 톊⤲নকট ভাব বহন

কের বাংলা 'ঘর' শ টা িদেয় িক 䗴掙সটা 䗴掙বাঝােনা

যায়? ভাবিছলাম। বাসা-র সে  আসেল

ভােলাবাসার একটা খাসা স  আেছ। গান

নেত িগেয় শীেতর এক সকাল পয襛⢗  䗴掙য ঘের

অথবা বাসায় অথবা বািড়েত িছলাম 䗴掙সখােন

ইনাসুি ন, মি কা, ই নীল, সত ম, সংঘিম া,

আজান, সুজান এমন 䗴掙চা -পেনেরা জন

একসে  একরাি র-সকাল গান 䗴掙শানায় আর

গ -আ া-আধঘুেম 䗴掙কেট 䗴掙গল। এেদর মেধ

䗴掙কউবা িশ ক, 䗴掙কউ গেবষক, 䗴掙কউবা

আকাশবাণী মুিশ襛⢗দাবােদ কাজ কেরন। সত ম

আর ই নীেলর বাহন একটা বাইক, তার

䗴掙কিরয়াের 'একটা জামা-কাপড়, েয়াজনীয়

টুিকটািক, শীেতর সময় বাড়িত একটা ক ল

আর সবসময় 䗴掙পাঁটলায় বাঁধা ছাতু। ই ব ু

অেনকটা সময়ই থােকন পেথ পেথ, 䗴掙মলায়-

আখড়ায়। রােত আমােদর সকেলর জন  বারবার

কের উেঠ দরজা 䗴掙খালা-ব  করিছেলন নু ল দা, বািড়িট যাঁর। সকালেবলায় থালায় থালায় মুিড় এল, গরম চা আর িব ুট। িভড় সরেত মােয়র

সে  ভাব জমােত বািড়র বউিট হািজর হল। মােক তার 䗴掙বােনর বািড় 䗴掙বড়ােত িনেয় যােব, এই ইে । গািড় এেস িগেয়িছল, তাই রীিতমেতা িখেদ

আর খাওয়ার ইে  থাকেলও মােছর 䗴掙ঝালভাতটা খাওয়া হলনা অেনক অনুেরােধও। ভাবিছলাম, ই , ঘ াখােনক আেগ বলত যিদ...। খুব

সাধারণ মানুেষর মেধ  䗴掙গেল 䗴掙বাঝা যায়, মানুষ মানুষেক ভাবগতভােব ভােলাবােস। 䗴掙স ভােলাবাসা তঃ ূত襛⢗। না-ভােলাবাসা অথবা িবেভদ

সমােজর ারা আেরািপত। 

যাঁরা এই বাউল-ফিকর 䗴掙গা ীর মেধ  রেয়েছন তাঁেদর সবাই কতটা 䗴掙সইভােব এই ভােলাবাসার অনুভব আ  কেরেছন বা তা িনেয় ভােবন

তােত সে হ আেছ। তবু তাঁেদর হাত ধেরই বেয় চলুক মানুষ হেয় ওঠার 䗴掙চ ার এই গােনর এবং ােণর পর রা। ধম襛⢗ীয় িবেভদ আর স ােসর

িদেন িকছু মানুষ তবু ভােলাবাসার কথা 䗴掙শানাক। 

"িমলন হেব কতিদেন, আমার মেনর মানুেষর সেন" – 䗴掙ফরার পেথ এেগাই। 

গান কতটা ােণ 䗴掙গল জািননা, তেব মানুষ 䗴掙দখলাম। ওইজন ই 䗴掙তা মণ – িনেজেক জানা আর অন েক 䗴掙দখা।  

"আপনােক এই জানা আমার ফুরােব না, এই জানারই সে  সে  䗴掙তামায় 䗴掙চনা..."।

(তথ সহায়তা – 䗴掙দব দাস)

 

'আমােদর ছুিট' –র িত াতা-স াদক দময় ী দাশ  䗴掙নশায় 䗴掙লখক, ামিণক, মণসািহত

গেবষক। কািশত বই - 'অবলা বসুর মণকথা' (স িলত এবং স ািদত)।

 

 

 



 

মুি য়ািরর আ ীয়তায়

সুম  িম

~ মুি য়ািরর তথ  ~ মুি য়ািরর আরও ছিব ~

জীপটা একটানা �গাঁ �গাঁ শ  করেত করেত বাঁেকর পর বাঁক ঘুের ওপের উঠেছ। ডান িদেক অেনক িনেচ �গৗরীগ ার আঁকা-বাঁকা পথ, বাঁিদেক খাড়া

পাথেরর �দওয়াল, তার বুক িচের িকছু গাছ �সাজা ওপের উেঠ উঁিক িদে  আরও, আরও ওপের কী আেছ তা চা ুষ করেত। জীেপর �গাঁ �গাঁ আওয়ােজর

সে  িমেলিমেশ একাকার দূেরর �কােনা ােম �বেজ চলা মাদেলর িদ  িদ  আওয়াজ। জীেপর শ  �যখােন একটু কম, �সখােন মাদেলর আওয়ােজর

সে  �ভেস আসেছ মনমাতােনা পাহািড় সুর - এমনই সুেরলা অভ থ봨眥নায় িকছুটা িব য়ািব  হেয়ই আমার মুি য়াির পদাপ봨眥ণ। 

সচরাচর � ক �শষ হওয়ার পর �কানও জায়গা-ই আমােক �সভােব আকষ봨眥ণ কের না, তা �স যতই মনমু কর �হাক। �নহাৎ রাি বােসর তািগেদ এক

একটা জায়গা পার হেয় িফের আিস বািড়েত। পের অবশ  অনুতাপ হয় - যতটা অব া কেরিছ ওই জায়গা েলােক ততটা �বাধহয় াপ  িছলনা ওেদর।

�সবার িগেয়িছলাম 'দরমা ভ ািল' বা 'প চুিল �বসক া ' � ক। ২০০৭-এ বাবােক হারােনার পর িহমালেয়র গভীর অ ের আবার পথচলা। �সটা ২০০৯

- আমার থম '�সােলা � ক'। স বত দীঘ봨眥 িতন বছর িবে েদর পর িহমতীথ봨眥 িহমালয়ও �চেয়িছল আমােক একা  একা কেরই, নইেল পাঁচ িদেনর

সারাটা পথ অমন পয봨眥টকশূন  থাকেব �কন? �সও �তা থমবার। িহম কৃিতর চড়াই উৎরাইেয় 'জেন কথা বেলিছলাম অনগ봨眥ল। পােয় পােয় পথচলা �শষ

কেরই িফের চলার পেথ এক রাি বাস ওই মুি য়ািরেত।  

জীেপর মাথা �থেক স াক নািমেয় শহরটা �যটুকু �দখা যায় একটু �চাখ �বালালাম – �বশ বড় শহর, ভােলা লাগল অেনক সবুজ এখনও অবিশ  আেছ

�দেখ। িপেঠ স াক গিলেয় হাঁটা িদলাম আরও িকছুটা ওপের কুমায়ুন ম েলর �গ  হাউেসর িদেক। পথ চলিছ, িক  �চাখ �সই প চুিলর িদেক, পির ার

নীল আকােশর িনেচ � ত  প িশখর, কােন �ভেস আসা পাহািড় সুর কথা খুঁেজ পায় -"�তামার মেতা এমন টােন �কউ �তা টােন না"। সিত ই,

জীবেনর �সই �কান সকােল �দওয়া তার ডােক এই মধ  চি েশও িফের আিস বারবার। 

�গ  হাউেসর িরেসপশন জানাল –'�না ম'। আিম একা,

এবং এতটা � ক কের িফরিছ েন অবশ  একটা উপায়

�বর হল - �বসেমে  ওঁেদর 'িট ডরিমটর' আেছ,

'িটেতই আটিট কের '�বড'। আমােক �য ডরেমটিরেত

থাকেত �দওয়া হল, ওঁরা িঠক করেলন �সিদন এরপর

�কােনা �গ  এেল পােশর ঘরটােতই তাঁেদর থাকেত

�দেবন, একা  �সটাও ভিত봨眥 হেয় �গেল তেবই ওঁরা

আমার বরা  ঘরিটেত অন েদর জায়গা �দেবন। আ ার

এল - � েকর সম  ছিব ওঁেদর �দখােত হেব, আর �কমন

কের �সখােন �গলাম তার বণ봨眥না িদেত হেব। আ িরকতা

মন ছুঁেয় �গল, সানে  রািজ হলাম। িনেজর েম িগেয়

'িদেকর জানলার পদ봨眥া সরালাম - সামেনই িদগ  �জাড়া

প চুিল, মন ভের �গল। টুকেরা টুকেরা সাদা �মঘ �যন

쿤馘চে র বুিড়র চুেলর মেতা ওর মুেখর সামেন উেড়

�বড়াে । গত সাত িদেন দূর �থেক, সামেন �থেক, এপার

�থেক, ওপার �থেক �দেখ �দেখও �যন আশ আর

�মেটনা। সি ত �ফের - "িপেন কা পািন সাব" আওয়ােজ।

ঘিড় �দিখ, �বলা েটা, �পট চুঁইচুঁই, তাড়াতািড় '� শ' হেয় �বর হই।  

�বর হয়েতা না হেলও চলেতা, খাবার �গ  হাউেসও পাওয়া �যত। িক  কাল রাি  �থেকই মেন সাধ �জেগেছ িচংিড় সহেযােগ মধ া েভাজ সারার –

িদনটা ২৬ অে াবর আর সালটােতা আেগই বেলিছ, �মাহনবাগান সমথ봨眥ক মা ই বুঝেত পারেবন �কন �সিদন আমার মন িচংিড়র জন  অমন ব াকুল িছল।

এর �বিশ আর নাই বা বললাম। তেব �স সাধ আমার অপূণ봨眥ই �থেক িগেয়িছল। �মাটামুিট সম  বড় �হােটেল �খাঁজ কের ব থ봨眥 হেয়, �বলা িতনেটয়

চাইিনজ খাবাের পিরতৃি ।  

খাওয়ার পেরই ইে  হল শহরটার এেকবাের মাথায় চেড় বসার। ধীর পােয় উঠেত থাকলাম পাহািড় পথ ধের। �বলা সােড় চারেট নাগাদ উেঠ এলাম সব

ঘরবািড় ছািড়েয় মুি য়ািরর মাথায়। বসলাম তার সুদৃশ  সবুজ টুিপেত - প চুিলর মেখামুিখ। সূয봨眥 �ডাবার পালায় তখনও �বশ িকছুটা �দির। 

= 'আমােদর ছু䦍捗' বাংলা আ៓Nজ懲䐡াল 믳끛মণপি䝂কায় আপনােক 㞳㖪াগত জানাই = আপনার 媾বড়ােনার ছিব-媾লখা পাঠােনার আম퓇鸚ণ রইল =

http://www.amaderchhuti.com/
http://www.amaderchhuti.com/info/uttarakhand.php#munsiyari
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=137


একদৃে  �চেয় রইলাম প চুিল ও ওর সা পা েদর িদেক,

এেকবাের বাঁিদেক সু রী 'র া', মােঝ নাম না জানা কােলা

পাথেরর এক শৃ , তারপর পরপর পা বেদর পাঁচ চুলা –

প চুিল। ায় িমিনট কুিড় একভােব বেস থাকার পর ল

করলাম আমার উেঠ আসা পেথই আসেছন আরও িকছু

আগ ক। কােছ আসেত বুঝলাম িবেদিশ পয봨眥টক - একজন

পু ষ, 'জন মিহলা। ভােলা লাগল ওঁরা িনেজেদর মেধ

অত  িনচু গলায় কথা বলেছন �দেখ। কৃিত �যখােন

ধ ানম  �সখােন অেহতুক হাঁকডাক �য িশ াচার পিরপ ী

এটা আমরা ভারতীয়রা �কমন কের জািন ভুেল যাই। অবশ

যাঁরা আ িব ৃত জািত, তাঁেদর এমন িব রণ াভািবক

쿤馘বিক। �দখেত �দখেত  হল বরেফর চূড়ায় চূড়ায়

সূয봨眥াে র �শষ আেলার মায়াবী �খলা। ছিব তুললাম

অেনক ণ। �গাধূিলর রেঙ ধরণীর ে র প ত  কের

�নেম এলাম আজেকর �ডরায় – �ক.এম.িভ.এন. �গ

হাউস।

সে  সাতটায় ক াি েন ঢুকেতই হই হই কের সবাই িঘের

ধরল। ক ােমরা খুেল ছিব �দখালাম, সে  গে র � াত �ভেস �যেত লাগল পাহাড় �থেক পাহােড়। রােতর খাওয়া �সের সােড় আটটােতই িবছানার

আ য়। ঘুম আসার আেগ বারবার মেন পড়িছল ক াি েন িঘের থাকা মুখ েলা - ভাবিছলাম, আ ীয় বেল জািন যাঁেদর, এমন আ িরকতা িক তাঁেদর

কােছও �পেয়িছ �কােনািদনও!  

�মাবাইেলর আ ালাম봨眥 বাজল - �ভার চারেট। মুখ ধুেয়, টুিপ, াভস, জ ােকট চািপেয়, �মাটামুিট ক নার ইেয়িতর মেতা একটা সাজস া কের �বিরেয়

পড়লাম গতকাল িবেকেলর গ েব র িদেক। পাকদি র মুচমুেচ বরফ �ভেঙ উেঠ এলাম �চনা জায়গািটেত। তী া সূেয봨眥াদেয়র - প চুিলর িদেক তািকেয়

াথ봨眥না �যন - "এেসা িনম봨眥ল উ ল কা  / এেসা সু র ি  শা "। পাঁচটা বাজেত এখনও িকছুটা �দির, পূেবর আকাশ িকছুটা িফেক হেলও আমার

চারপােশ জমাট অ কার, তারােদর আ ায় সব আকষ봨眥ণ িক আজ িবিচ  সােজর আিমই? সকেলই �যন �চেয় রেয়েছ আমারই মুখপােন! মুি য়ািরর ঘুম

ভাঙেত হয়েতা আরও িকছুটা �দির – এমনটা ভাবেত ভাবেতই নীচ �থেক একটা আেলাক িব ু এিগেয় আসেত �দখলাম। তা �থেম �গল আমার �থেক

িকছুটা দূেরই। 

সময় ত �পেরাে , �যেকানও মূহূেত봨眥 সূেয봨眥র থম

িকরণ রাঙা হেয় ঝাঁপ �দেব প চুিলর িশখর �থেক

িশখের। – ক ােমরায় �চাখ রািখ, ছিব িনই, তেব মন

ভেরনা। পাহােড়র মাথা টপেক সূয봨眥েদব পূণ봨眥 কািশত

হেতই িফের যাওয়ার পালা, কেয়ক ধাপ নামেতই �চােখ

পড়ল গতকােলর �সই িবেদিশ পয봨眥টক - �ভােরর

অ কাের চলমান আেলাকিব ু। আজ �কােনা স ী

ছাড়াই। �বচাির �বশ সমস ায় পেড়েছন মেন হল, এক

হােত ক ােমরা িনেয় একটা উঁচু িঢিব �থেক নামেত �বশ

ি ধা । কােছ িগেয় হাত বািড়েয় িদলাম। পথ চলেত

আলাপ জেম উঠল। ভ েলােকর নাম 'জন', আমােদর

�দেশ িনউিজল াে র রা দূত। তাঁর এক ব ু থাইল া

�থেক স ীক �বড়ােত এেসেছন। ব ুেদর িনেয় ওঁরা ামী-

ী কুমায়ুন মেণ �বিরেয়েছন। কথা বলেত বলেত হঠাৎ

আ হী হেয় আমার �তালা ছিব �দখেত চাইেলন। রা ার

একপােশ দাঁিড়েয় ি েন সব �দখালাম। গতকােলর

সূয봨眥াে র ছিব �দেখ এেকবাের আ হারা। িব াসই করেত

চাননা �কােনা আলাদা 'িফ ার' ব াবহার না কেরই এমন ছিব উেঠেছ। �শষেমশ ওঁর ক ােমরােতই প চুিলর সে  একিট ছিব তুেল িদেয় তেব িন ার

িমলল। আবার পথচলা। আমার ভাঙা ভাঙা ইংেরিজেতই আবার গ  জমল। হঠাৎ িজে স করেলন, "আ া কাল সারািদন এখােন একটা ােমর

আওয়াজ �পেয়ছ?" হ াঁ বলেতই বলেলন, "আিম ওই আওয়াজটা অনুসরণ কের কাল িনেচর একটা ােম িগেয়িছলাম", জানেত চাই, িগেয় িক �দখেলন?

বেলন, "আের আিম �তা তা ব বেন �গিছ, �দিখ পুেজার নাম কের ওঁরা জীবহত া করেছ।" তারপরই আমায়  কেরন, -"আ া �তামােদর ধম봨眥 িক

জীবহত ার কথা বেল?" িক বলব! আমার �দেশর ধম봨眥ই �য বেল, 'আ বৎ সব봨眥ভূেতষূ যঃ পশ িত স পশ িত' - সকল াণীেক আ বৎ �য �দেখ, �সই

যথাথ봨眥 �দেখ। কারণ �স জগেতর সম  পাথ봨眥েক র মেধ  পরম সত  �ক �দেখ। আিম আমার মত কের সােহবেক �বাঝাই - সম  �দেশ, সম  কােল মানুষ

তার তাৎ িণক সুেখর কারেণ ধেম봨眥র উপেদশ অ াহ  কেরেছ, আমার �দেশর সাধারণ মানুষও তার ব িত ম নয়। পাথ봨眥ক  একটাই, এমন সুেখর িদেনও

তাঁরা অন েদর মেতা পরেম রেক িব ৃত হন না। এমন িদেনও ওঁরা ই েদেবর পূজাচ봨眥না কেরন। সােহব কী বুঝল জািননা, তেব স িতর অিভব ি  ল

করলাম। 

জন আজ যােবন '�চৗকির'। আিম যাব '�লাহাঘাট', �সখান �থেক মায়াবতী আ ম ঘুের টনকপুর, লখনউ হেয় বািড়। জেনর কাছ �থেক িবদায় িনলাম �গ

হাউেসর �গেট। িবদায় িনলাম আ িরক উ তায় ভিরেয় �দওয়া �গ  হাউেসর িতিট মানুেষর কােছ। পেথ �যেত �যেত মেন পড়িছল আমার �দেশর মািট

�থেক উেঠ আসা ক'িট কথা, - অসেতা মা সদগময়/তমেসা মা �জ ািতগ봨眥ময়/মৃেত াম봨眥ামৃতং গময়, - অসত  হেত আমােক সেত  িনেয় যাও, অ কার হেত

আমােক �জ ািতেত িনেয় যাও, মৃতু  �থেক আমায় অমৃেত িনেয় যাও, - জািননা আমার �দেশর মানুষজন এই াথ봨眥নািট সম  জীবন িদেয় কেব খুঁেজ

পােবন।  

আিমও িক খুঁেজ পাব �কােনািদন?



 

~ মুি য়ািরর তথ  ~ মুি য়ািরর আরও ছিব ~

অ াকাউে ি র ছা  সুম  কলকাতার ইনি িটউট অফ চাটাড봨眥 অ াকাউে  �থেক কি উটার

সািট봨眥িফেকট �কােস봨眥র �শেষ িকছুিদন িদি েত একটা চাটাড봨眥 ফােম봨眥 কাজ কের বত봨眥মান িঠকানা গ봨眥াপুের িফের

আেসন। এখন �সল  এম েয়ড, - 'হরফ' নােম একিট ি ে স ইউিনট চালান। িহমালেয়র আিতথ  হণ ও

ফুটবল �খলার দৃি সুখ তাঁেক অসীম তৃি  �দয়। ভােলাবােসন রিব ঠাকুেরর গান নেত, ব  পড়েত,

�ছাটগাছেক বড় করেত, �বড়ােত আর নানারকেমর মানুেষর সাহচয봨眥 �পেত। ই ারেনেটর িনয়ায়

'আমােদর ছুিট' িকছু সমমন  মানুেষর সে  �মলােমশার সুেযাগ কের �দওয়ায় আনি ত হেয়েছন।
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㴏� ৗ ীপ কুমারােকােম

মিণদীপা বে াপাধ ায়

~ কুমারােকাে়মর তথ  ~ কুমারােকাে়মর আরও ছিব ~

কম	সূে  㴏�কািচ আসাযাওয়া 㴏�লেগই থােক। এবাের একটা সা াহাি ক ছুিট ম ােনজ কের ছুট লাগালাম কুমারােকােম। কুমারােকাম পািখরালয়

㴏�কা ায়াম 㴏�জলায় 㴏�ভ ানাড েদর ধাের ছায়া সুিনিবড় শাি র এক প ীনীড়। সব	িবষেয় ান স  ই ারেনট মেহাদেয়র িহেসব অনুযায়ী

㴏�কািচন 㴏�থেক দূর  ৬২-৯০ িকিমর 㴏�ভতের। সময় লাগা উিচত 㴏�সায়া ঘ া 㴏�থেক বড়েজার 㴏�পৗেন ই। নানা মুিনর নানা মত অনুযায়ী িবিভ

ওেয়বসাইেটর িহেসব িবিভ  রকম, তাই এই মতেভদ। 㴏�স যাইেহাক ছ'ঘ া 㴏�পিরেয় 㴏�গেছ অেনক ণ। েত মারা ক ািফক জ াম, তার পর

কখেনা িঝরিঝিরেয় কখেনাবা মুষলধারায় নামা বৃি র যুগপৎ আ মেণ সমেয়র দফারফা। তা অঘটন-ঘটন-পিটয়সী 'ইনে িডবল ইি য়া'-র এও

একটা বড় আকষ	ণ 惻鰀বিক। তাই কখন 㴏�পৗঁছব তার ভাবনা িশেকয় তুেল বৃি  াত কৃিতর ি  㴏�কামল প 㴏�নহারেন মন িদলাম।  

যতদূর 㴏�চাখ যায় ধু সবুজ আর সবুজ। 㴏�কাথাও শস ভরা হালকা সবুজ 㴏� , 㴏�কাথাও তাল, সুপুির, নারেকেলর ঘন সবুজ বনানী। 㴏�কাথাও

রবার গােছর দলব  㴏�জাট, তােদর গােয় নীল রংেয়র থিল বাঁধা, যােত িটপ িটপ কের সংগৃহীত হয় তােদর শরীরিনঃসৃত ঘন তাজা রস, যা

পরবত	ীকােল পা িরত হয় জমাট রবার ও হাজােরা িজিনেস। এর ফাঁেক ফাঁেক উঁিক মাের ধসাদা বািড়, তার লাল টািলর চাল। আিঙনায়

কলাগােছর 㴏�ঝাপ, আবার তার পােশই ঝাঁ-চকচেক দািম গািড়। ািডশন আর আধুিনকতার চমৎকার 㴏�মলব ন। বৃি র মাগত অিভঘােত,

㴏�করালায় বৃি র আিধক  বরাবরই 㴏�বিশ, সব	 ই এক জড়সড়, নরমসরম ভাব। ঃখ একটাই, চা আর গরমাগরম পেকাড়াটাই পাওয়া 㴏�গল না।

বৃি  উেপ া কের 㴏�কাকথাম লােম (KOKATHAMANGALAM) চা পান িবরিত 㴏�নওয়া হল। িক  চ  িমি  কিফ, আর 㴏�ধাসা,

ইডিল, স র বড়া ছাড়া িকছুই জুটল না। তােত ব ললনার াদ বা সাধ 㴏�কানটাই িমটল না।  

সে  ছুঁই ছুঁই, 㴏�পৗঁছলাম কুমারােকাম। 㴏�করালার অ ে  (Rice Bowl) কু ানাড় অ েলর একিট 㴏�ছা  জনপদ। সমু তল 㴏�থেক নীেচ এই

অ লিট আসেল কেয়কিট খুবই 㴏�ছাট 㴏�ছাট ীেপর সমি । 㴏�কােনা সমু  নয়, 㴏�ভ ানাড দই এখােন সমু সম। 㴏�লাকমুেখ 㴏�শানা, ১৮৪৭ সাল

নাগাদ অ ালে ড জজ	 㴏�বকার তৎকালীন 㴏�করালার রাজার 㴏�থেক অনুমিত িনেয় 㴏�ভ ানাড েদর পা 	বত	ী জায়গােত চাষবােসর জন  িকছু জিম

惻鰀তির করেত  কেরন। তেব জলাজিমরই াধান  এখােন। খাল, খাঁিড়, িবল, 㴏�লক, নদী সযতেন িঘের রেয়েছ এই জনপদিটেক। তাই 㴏�য িট

মালয়ািল শ  িমেল কুমারােকাম, 'কুিমনজা' আর 'আকম', তার অথ	 নদীর পিল জেম জেম 惻鰀তির হওয়া ান। অবশ  এর মতেভদও আেছ।

মতা ের 'কুমার' 㴏�দব যাঁর অন  নাম ভগবান মু গন-এর আলয় বা 'অহম' আেছ বেলই এর নাম কুমারােকাম। মাণ প কুমারােকােমর 㴏�কে

রেয়েছ একিট সুদৃশ  'মু গন' মি র। এখােন বেল রািখ, 'মু গন' 㴏�দব হেলন আমােদর  গা ঠাকুেরর কিন  পু  – কািত	েকয় বা কািত	ক। ইিন

দি ণ ভারেত িবেশষভােব পূিজত হন। 

তা 㴏�স 㴏�য মেতই িব াস করা 㴏�হাক না 㴏�কন,

আধুিনক কুমারােকােমর পকার এবং পিত

িহসােব 㴏�বকার সােহেবর নাম সব	জনিবিদত

এবং ীকৃত। 㴏�সই 㴏�বকার সােহেবর বাংেলােত,

বত	মােন 㴏�যিট তাজ েপর 㴏�হােটল, 㴏�সখােনই

আমােদর রাি বােসর বে াব । গাছগাছািলেত

ভরা মূল বাংেলািট এখনও অ তই আেছ। 㴏�সিট

এখন ডাইিনং হল ও িরেসপশন এলাকা িহেসেব

ব ব ত হয়। মাঝখােন একিট 㴏�ছা  জলাধার বা

㴏�লক। তার একপাশ িদেয় সার সার কুিটর, যার

অ েরর অ স ায় আধুিনকতার সবরকম

উপাদান মজুত থাকেলও বিহরে  পেড়িন

㴏�কােনা ছাপ। রাঙা ইঁেটর পথ ধের খািনক

এেগােল সবুেজর ফাঁক িদেয় লুেকাচুির 㴏�খলেত

㴏�খলেত হঠাৎই সামেন এেস দাঁড়ায় 㴏�ভ ানাড -

িদগ িব ৃত অতল জলরািশ ধূসর সে র

রহস ময়তা গােয় 㴏�মেখ। 
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বৃি  㴏�থেম 㴏�গেছ 㴏�বশ খািনক ণ। কাপ কিফ িনেয় বারা ায় বেস মৃ  আলাপচািরতা চলেছ। িঝঁিঝঁেদর একটানা ঐকতােন কােন তালা লাগার

㴏�যাগাড়। হঠাৎই থেম একটা েটা কের তারপর একসে  ডাইিনং হল সংল  মােঠ হাজার বািতর 㴏�রাশনাই। খািনক থতমত 㴏�খেয় ভাশীষ

ছুটল ক ােমরা আনেত। আর আিম িনিন	েমষ দৃি েত মন ক ােমরায় 㴏�গঁেথ িনলাম 㴏�সই অনবদ  দৃশ িট। 㴏�লেকর মাঝখােন একটা 㴏�ছা  ীপ –

তােত হাত পা 㴏�মলা এক িবশালাকায় বটবৃ  আেগই ল  কেরিছলাম। বড় বড় পাথেরর চাঁইও পেড় থাকেত 㴏�দখিছলাম। 㴏�সই ীেপ গাছ-

পাথেরর গা 㴏�বেয় হঠাৎ 㴏�ধেয় এল চলমান জলরািশ – আেলার 㴏�ঢউেয় নাচেত নাচেত, আওয়ােজ কাঁপন তুেল িদল এত েণর শা  㴏�লেকর বুেক। 

㴏�ভার হেত না হেতই থম সূেয	র আেলার

আভােস প ীকূেলর 㴏�সা াস অভ থ	নায় কান

পাতা দায়। তিড়ঘিড় 㴏�বিরেয় পড়লাম

াতঃ মেণ। তাজ 㴏�হােটেলর পােশই

কুমারােকাম পািখরালয় 㴏�যিট 㴏�ভ ানাড বাড	

স াংচুয়াির নােমও পিরিচত। 㴏�চৗ  একর জায়গা

িনেয় 㴏�বকার সােহেবর িনজ হােত সৃ  এই

পািখরালয়িট গেড় উেঠেছ কাভানুর নদীর তীের।

অবশ  সােহব এিটেক ম ানে াভ ফের

িহেসেবই  কেরিছেলন। পরবত	ীকােল ানীয়

ও পরেদিশ প ীকূল িনেজরাই এই ানিটেক

পছ  কের িনেয়িছল। ধীের ধীের সংখ া বাড়েত

বাড়েত একসময় গেড় ওেঠ কুমারােকাম

পািখরালয় - 㴏�করালার থম সংরি ত

পি িনবাস। ১৮০ িট জািতর ায় ২৫০০০

পািখর আবাস ল যার মেধ  পিরযায়ী পািখেদর

সংখ াও কম নয়। িবিভ  ধরেনর 㴏�হরন ছাড়াও,

টীল, পাপ	ল মুরেহন, ইগেরট, মাশ	 হ ািরয়ার, পানেকৗিড়, মাছরাঙা, িচল, িটয়া, িবিভ  রকেমর হাঁস এখােন সবসময় 㴏�দখেত পাওয়া যায়।

ঋতুেভেদ পিরযায়ী পািখর সংখ া বােড় কেম। 

াতঃরাশ 㴏�সের চললাম প ীদশ	েন। 'তাজ িভভা ' 㴏�ছেড় 'পা এেগােলই স াংচুয়ািরর 㴏�গট। 㴏�গট 㴏�পেরােতই পািক	ং লট। তার পােশ অিফসঘর।

িটিকট 㴏�কেট দশ	নী কে  ঢুকলাম। িবিভ  সমেয় দৃশ  পািখেদর ভাির সু র, রিঙন সব ফেটা 㴏�দওয়াল জুেড়। পােশর 㴏� ােজকশন হেল

িনধ	ািরত সময়সূচী অনুযায়ী কুমারােকাম স াংচুয়াির িনেয় তথ িচ  㴏�দখােনা হয়। ায় বছর পেনেরা আেগ যখন থমবার কুমারােকােম আিস

তখন এসব িকছুই িছল না। পােয় চলা স  রা া িদেয়, জল কাদা 㴏�ভেঙ, কাঁটায় হাত পা 㴏�কেট ঘুের 㴏�বিড়েয়িছলাম 㴏�বনু গাইেডর হাত ধের। 㴏�ছাট

㴏�ছাট খাল িলর ওপের কােঠর িড়র সাঁেকা, 㴏�জাের হাঁটেল বল লেত থাকত। মেন আেছ ভেয় িসঁিটেয় িগেয়িছল 㴏�ছেলেমেয়রা। 㴏�সই তুলনায়

এখনকার ব ব াপ  অিত চমৎকার। এখন স াংচুয়ািরর িভতের 㴏�করালা টু িরজেমর 㴏�হােটল 惻鰀তির হেয়েছ – ওয়াটারে প। 㴏�সখােন ওয়াচ

টাওয়াের বেস িদনণভর পািখেদর নড়াচড়া, কায	কলাপ ল  করা যায়। 㴏�সে ে  চাই অেশষ 惻鰀ধয	 ও অসীম মেনােযাগ। প ীে মী মা ই আমার

এই কথািট এক বােক  㴏�মেন 㴏�নেবন। অিফস ঘর 㴏�পছেন 㴏�ফেল িপচরা া ধের খািনকটা এেগােতই 㴏�চকেপা । িপচরা া 㴏�পৗঁেছেছ পয	টক

আবােস। তার জন  বুিকং থাকা আবশ ক। ডানিদেকর স  ইঁট বাঁধােনা রা া ধের ঢুেক পড়লাম জ েলর অ রমহেল। জ লই বেট। িবরাট

িবরাট ম ানে াভজাতীয় বৃ  তােদর বড় বড় পাতার ছাতা 㴏�মেল  কের 㴏�রেখেছ সূয	ােলােকর সহজ আনােগানা। চমৎকার আেলা-আঁধাির

পিরেবশ। নীেচ মািটর বুেক ঘাস আর বুেনা 㴏�ঝােপর ঠাস বুেনাট। পািখ সব কলরব 㴏�তা করেছই িক  দশ	ন পাওয়া যায় না সহেজ। যা 㴏�হাক,

㴏�চ ার খামিত থােক 㴏�কন? পথ িগেয়েছ জ েলর এক ধার িদেয়। 㴏�য পেথ যাওয়া, 㴏�ফরাও 㴏�সই পেথ। সব িমিলেয় ছ'সাত িকিম রা া হেব। পাশ

িদেয় বেয় চেলেছ কাভানুর নদী, নদী না বেল খালই বলা ভাল। মাছরাঙা ও পানেকৗিড়র দাপাদািপেত মেন হে  মাছ ভালই আেছ। মাছরাঙার

মাছ ধরার দৃশ িট বড় নজরকাড়া, অেনক ণ ধের িশকারিটেক তার পছ মেতা উ ান 㴏�থেক তাক কের, তারপর সুপারসিনক গিতেত ডাইভ

㴏�মের জল 㴏�থেক িশকারিট 㴏�ছাঁ 㴏�মের িনেয় সটান উ 	পােন। অথচ জেলর বুেক হালকা কাঁপন ছাড়া িবেশষ িকছুই অনুভূত হয় না। তুলনায়

পানেকৗিড়র মৎস িশকার খািনকটা ম র গিতর। তারা আবার অেনক সময় সাবেমিরেনর মেতা ডুব সাঁতার িদেয়ও িশকার ধের। এর ানীয়

নামিট ভারী মজার 'কা াতাড়ুয়া'। 

㴏�বশ খািনক ণ অ কাের থাকেল 㴏�চাখ 㴏�যমন সেয়

যায়, জ েলও তাই। থেম িকছুই 㴏�দখা বা 㴏�বাঝা

যায় না তারপর আে  আে  সজাগ হেয় ওেঠ

ইি য় েলা – 㴏�চােখ তখন হাজার পাওয়ােরর

㴏�জ ািত। হাওয়ার মৃ  শনশনািনও কােন বােজ।

শরীেরর 㴏�রামকূপ েলা খর অনুভূিত বল হেয়

ওেঠ। িবেশষতঃ 㴏�সটা যিদ হয় 㴏�কােনা অভয়ারণ ।

অতটা না হেলও অিতি য় মতায় বলীয়ান আিম

রীিতমেতা িচ িনত ািশ চালােত লাগলাম। পাতার

সরসরািনেত তািকেয় 㴏�দিখ ৪-৫ জেনর এক 㴏�হরন

পিরবার বন মেণ 㴏�বিড়েয়েছন – সে  একিট

㴏�নহাতই েপাষ  িশ । কুমারােকােম চার

রকেমর 㴏�হরন জািত 㴏�দখেত পাওয়া যায়।

পিরসংখ ান অনুযায়ী এই স াংচুয়ািরেত পুেরা

㴏�করালা রােজ র মেধ  সব 㴏�থেক 㴏�বিশ সংখ ক

㴏�হরন পাওয়া যায়। 㴏�  㴏�হরন, প  㴏�হরন, নাইট

㴏�হরন, ই ান	 㴏�  㴏�হরন। িরফ 㴏�হরেনর খবর

এখােন িবেশষ পাওয়া যায় িন। এেদর ানীয়

নাম িল 㴏�বশ িনমধুর। চরামুি  (㴏� ), কুলামুি  (প ), 㴏�প মুি  (ই ান	 㴏� ) ইত ািদ। 

স াংচুয়ািরর 㴏�শষ াে  㴏�যখােন কাভানুর এেস িমেশেছ 㴏�ভ ানাড 㴏�লেক, 㴏�সখােন 㴏�বশ িকছু ওয়াটার বাড	 㴏�দখলাম, িবিভ  ধরেনর ইে ট –

ক াটল ইে েটরই সংখ ািধক  ছাড়াও রেয়েছ িটল আর ক	জাতীয় পািখ। পিরযায়ী পািখেদর সময় নয় এিট – তারা আেস 㴏�মাটামুিট নেভ র-



িডেস র নাগাদ, কখনও বা জানুয়ািরও হেয় যায়। মাচ	-এি ল 㴏�থেক আবার িফরেত  কের। স াংচুয়াির দশ	েনর 㴏�সরা সময় তাই িডেস র

㴏�থেক মাচ	-এি ল। 

পুের িডিঙ 㴏�নৗেকা 㴏�বেয় খাঁিড় পেথ পািড় িদলাম। স াংচুয়াির 㴏�থেক খািনকটা এেগােতই 㴏�বাট াব। ঘ ায় িতনেশা টাকা দর 㴏�হঁেক মািঝ

বাবাজীবন কী 㴏�ভেব েশােতই রািজ হেয় 㴏�গেলন। আিম পেড় 㴏�গলাম সমস ায় – গিড়য়াহাট, হািতবাগােন বাজার-করা মানিসকতায় আর একটু

দরাদির করেল িঠক হেতা িকনা ভাবেত ভাবেতই 㴏�নৗকায় উঠেত িগেয় ায় উে  পড়ার 㴏�যাগাড়। 㴏�শেষ 㴏�সই মািঝর সাহােয ই 㴏�কান েম িথতু

হলাম। এই ধরেনর 㴏�নৗকািবহার করেত চাইেল, িট আ বাক  㴏�মেন চলেবন - থমতঃ একটু দরদাম কের 㴏�নেবন তেব িসজেন স বপর িকনা

বলেত পারেবা না, ি তীয়তঃ এবং 㴏�বিশ জ ির – 㴏�নৗকােত উঠবার বা নামবার সময়, এবং 㴏�নৗকা চলাকালীন 㴏�বিশ নড়াচড়া করেবন না।

তাহেলই িনেজ বা তরণী ডুেব যাওয়ার 㴏�ঘারতর স াবনা। ভাশীষ ছিব 㴏�তালার অতু ৎসােহ বার কেয়ক 㴏�নৗকা টালমাটাল হেলও মািঝ দ

হােতই তা সামাল িদেয়িছেলন। 

আমােদর 㴏�ছােটানদীর মেতা 㴏�ছাট খাঁিড়িটও

এঁেকেবঁেক চেলেছ। কাশবেনর বদেল কখনও

একধাের কখনও ধােরই 㴏�লাকালয়। বাংেলা

প াটােন	র সু র সু র বািড় - সাদা 㴏�দওয়াল

আর লাল টািলর চাল, একেঘেয় সবুেজর মেধ

ভারী দৃি ন ন। েত ক বািড় 㴏�থেক বাঁধােনা

ঘাট এেস িমেশেছ জেল। 㴏�কাথাও 㴏�কান ােমর

বউ বেস গৃহকম	 সারেছ, 㴏�কাথাও ভাই 㴏�বােন

িমেল বড় এক ছাঁকিন িদেয় কুেচা মাছ ধরায়

ব । 㴏�কাথাও এক পাল হাঁস রীিতমেতা

㴏�শারেগাল তুেল জেল দাপাে । একজনেক

㴏�দখলাম একিট িডিঙ 㴏�নৗেকা িনেয় ায়

শতখােনক হাঁেসর এক দলেক তািড়েয় িনেয়

যাে । ভাির মজার 㴏�স দৃশ । একিদক 㴏�থেক

জেড়া কের 㴏�তা তারা অন িদেক পালায়। জেল

তার িবশাল লিগর আওয়াজ ওেঠ ছপাৎ ছপাৎ,

িঠক 㴏�যন ামীণ ব জীবেনর জলছিব। ধু

বািড়র 㴏�দারেগাড়ায় গ র গািড়র বদেল অত াধুিনক চারচাকা। তা 㴏�য 㴏�জলা 㴏�থেক সব 㴏�থেক 㴏�বিশ সংখ ক NRI উৎপািদত হয় – বািড় িপছু

একিট- িট – 㴏�সখানকার ামও 㴏�য াচুেয	 ভরপুর হেব তােত আর আ য	 িক! 

িবেকেল িরসেট	র লে  কের 㴏�ভ ানােড জলিবহার। 㴏�বিশর ভাগই িবেদিশ, 'চারজন উ র ভারতীয়, আর 㴏�বশ কেয়কজন বাঙািল। পের িরসট	

আেয়ািজত 'চা পান' অনু ােন বাঙািল ম ােনজার ী জয়  দাস জানােলন 㴏�য বাঙািল পয	টেকর সংখ া মশঃ বাড়েছ। ভাির অমািয়ক ভ েলাক,

কম	সূে  ায় বছর দেশক বাংলার বাইের। তাজ েপর িবিভ  পয	টক আবাস ও িরসেট	 স ােনর সে  কাজ কেরেছন। এর আেগ িছেলন

㴏�কািচেন। জানােলন িরসেট	র তরফ 㴏�থেক িত স ায় ানীয় িশ ীেদর িনেয় নৃত গীত পিরেবিশত হয়। বৃি  না হেল তা অনুি ত হয় 㴏�খালা

জায়গায়, অন থায় ডাইিনং হেলর িভতের। আর 㴏�রাজ সে  সাতটায় সােড় সাতশ মািটর দীপ ালান হয় মাঝখােনর 㴏�লক ও তার সংল  ান

জুেড়। এিট এেদর 'কিমউিনিট 㴏�ডেভলপেম ' কে র অ গ	ত। ানীয় কিমউিনিটর 㴏�লােকরা এই কায	িট কের থােকন। কাল 㴏�দেখিছলাম, আজ

জানলাম। ভাির অিভনব লাগল এই ভাবনািট। মািটর দীপ 㴏�তা আজকাল 㴏�দখাই যায় না িবেশষ – সব	 ই িট ক াে ল (Tea Candle) এর

চল। 㴏�সখােন মৃৎিশ ীেদর সাহায কে  গৃহীত এই েজ  িনঃসে েহ শংসাহ	। 

㴏�জিটেত বেস 㴏�ভ ানােডর শা  㴏�সৗ য	 উপেভাগ করিছ। মােঝ মােঝ 㴏�মাটরেবােটর িবি  আওয়াজ, তােদর যাবার সময় জেলর বুেক িকছু

㴏�ঢউেয়র উথালপাথাল, এছাড়া িবেশষ 㴏�কানও শ  㴏�নই। ব  দূের সবুজ তটেরখা, তার িপছেন আকাশ 㴏�জাড়া নীল ক ানভাস। ধীের ধীের তােত

ফুেট ওেঠ লাল তুিলর আঁচড়। একটা, েটা, চারেট, ছটা বাড়েত বাড়েত একসময় সম  ক ানভাসটাই তারপর লাল হেয় যায়। 㴏�সই লােলর

㴏�ছাঁয়া এেস লােগ 㴏�ভ ানােডর বুেক। ল ারাঙা কেনবউিটর মেতা 㴏�ঘামটা টােন 㴏�স, তার 㴏�ঘামটার আড়ােল টুপ কের লুিকেয় পেড় র চ ু

দামাল সূয	টা। ঘের িফরেত  কের পািখর ঝাঁক। পােড়র কােছ 㴏�য শাপলার দ ল এত ণ িনথর পেড়িছল হঠাৎই তা সরগরম হেয় ওেঠ

পািখেদর িব ালােপ। কত পািখই না বাসা 㴏�বঁেধেছ 㴏�সখােন। িকছু ণ বেস বেস তােদর নানান ধরেনর আেলাচনা নলাম স , 㴏�মাটা, িবিভ

ধরেনর গলায়, 㴏�শেষ মশার কামেড় রেণ ভ  িদলাম। একটা মশক িনবারণী ি ম অবশ ই সে  রাখেবন। 

িঠক সাতটায় কালেকর মেতাই আেলা েল উঠল। িকছু িকছু িজিনস 㴏�যমন িকছুেত পুেরােনা হয় না, আেলাকস াও তাই। িবেশষতঃ তা যিদ

পিরেবেশর সে  সু র কের মািনেয় যায়। আমােদর কুমারােকাম সফেরর এই আেলাকস ািট উপির পাওনা। কন	াটিক স ীত ও নৃত সহেযােগ

惻鰀নশাহারিটও খুবই উপেভাগ  িছল। পরিদন ঝলমেল সকােল কুমারােকােমর ঝলমেল ৃিত িনেয় 'ফুল িরচাজ	ড' হেয় কম	ে ে  㴏�যাগ িদলাম।



 

~ কুমারােকাে়মর তথ  ~ কুমারােকাে়মর আরও ছিব ~

কুিড় বছেররও 㴏�বিশ সাংবািদক জীবেন 㴏�দশিবেদেশর িবিভ  প -পি কায় িনয়িমতভােব িশ -

সং ৃিত- মণ স িক	ত 㴏�লখা পিরেবশন করেছন মিণদীপা। মণিপপাসু এই 㴏�লিখকা ঘুেরেছনও

সারা ভারেত তথা িবে র নানান 㴏�দেশ। 㴏�  সম ান, 㴏�জটউইং, মণ ও মেনারমা পি কার সে  যু

থাকার সুবােদ সাবলীল হেয়েছ তাঁর 㴏�লখনী। তাইেপই-㴏�ত বসবাসকালীন চায়না 㴏�পা  কাগেজ

সা ািহক কলাম িলখেতন। এছাড়াও ওয়ািশংটন 㴏�পা , িডসকভার তাইেপই, ােভল ইন তাইওয়ান

ইত ািদ িবিভ  আ জ	ািতক পি কায় িনয়িমত কািশত হেয়েছ তাঁর 㴏�লখা ব ।
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সাতেকািশয়ার অরেণ

প ব চ বত䨦赌ী

- তাহেল আমরা যাি  騷�কাথায়?  

- খুব দূের নয়, কাছাকািছ বলেত পািরস... এখান 騷�থেক কটক, 騷�সখান 騷�থেক আ ুল আর তার 騷�থেক একটু দূের সাতেকািশয়া টাইগার িরজাভ䨦赌-এর

িটকরপাড়া 騷�নচার ক া । 

- িক আেছ 騷�সখােন? 

- ওহ! তুই বুিঝ বু েদব হ'র 'ঋজুদার সােথ পু নােকােট' পিড়সিন ? তাহেল জানিতস ওখােন আেছ পাহাড়, বন, জ ল - এক কােল অেনক বাঘ িছল,

এখনও 騷�বাধহয় েটা-চারেট আেছ, আর এ সেবর মাঝখান িদেয় বেয় চেলেছ দা ণ সু র এক নদী। 

সময়টা নেভ েরর 騷�শষ িদক। বাতােস ঠা ার আেমজ। ত 騷�নেম আসা স ায় িতন ব ু – আিম, রাজীব আর অজু䨦赌ন অিফেসর পর আ া িদি লাম আর

িতন চার িদেনর ছুিটেত 騷�কাথায় যাওয়া যায় তাই িনেয় আেলাচনায় 騷�মেত িছলাম। হঠাৎ কের মাথায় এল সাতেকািশয়ার কথা। িক  সাতেকািশয়া

যাওয়ার হ াপা িব র। থেম 騷�যেত হেব আ ুল, 騷�সখােন আবার একটাই সা ািহক 騷� ন যায় হাওড়া 騷�থেক। না হেল কটক িকংবা ভুবেন র 騷�নেম 騷�চ

কের 騷�যেত হেব। 

তেব িকনা কথােতই আেছ উঠল বাই 騷�তা কটক যাই...আমরাও রােতর 騷� ন ধের 騷�ভাররােত নামলাম কটক। 騷�সখান 騷�থেক আর এক 騷� ন ধের আ ুল।

কটক 騷�থেক আ ুল যাওয়ার 騷�রলপথিট ভাির সু র। পােশ অনু  পাহাড় 騷� ণী আর জ ল, তারই মােঝ মােঝ অলস ভােব েয় থাকা িনজ䨦赌ন াটফম䨦赌।

আ ুল-এ 騷�নেম িব র 騷�খাঁজাখুঁিজর পর 騷�পৗঁছেনা 騷�গল সাতেকািশয়া ওয়াই  লাইফ িডিভসন এর ইেকা টু িরজম 騷�সেলর অিফেস। িটকরপাড়া 騷�নচার

ক া -এর বুিকং সারেত িগেয় বুিকং খাতায় উঁিক 騷�মের 騷�দিখ এবছর আমরাই থম টু ির । এখােনই 騷�দখা হল 騷�বােলেরা গািড়র াইভার কাম গাইড

সুনীল সা র সে । িঠক হল আগামী কেয়কিদন সুনীলই হেব আমােদর সাথী, 騷�সই আমােদর সব ভােলা কের ঘুিরেয় 騷�দখােব।  

আ ুল শহর 騷�পরেনার একটু পরই  হল পাহাড় আর জ েলর মাঝখান িদেয় আঁকাবাঁকা ায় জনমানবহীন পথ ধের আমােদর এিগেয় চলা। পােশর

চমৎকার দৃশ  騷�দখেত 騷�দখেত কখন 騷�য 騷�পিরেয় 騷�গলাম ায় ষাট িকেলািমটার রা া। মােঝ ফের  িডপাট䨦赌েমে র 騷�চকেপাে  একটু িবরিত, কাগজপ

সব 騷�দিখেয় আর েবশ মূল  িদেয় আবার গািড়েত বসলাম। আর 騷�বশ িকছুটা যাওয়ার পর গািড় যখন থামল, মেন হল িবরাট এক 騷�পা ােরর সামেন

আমরা দাঁিড়েয় আিছ - আেশপােশ পাহাড়, মাঝখােন 騷�খালা জায়গায় সাির সাির তাঁবুেত টু ির েদর থাকার জায়গা আর িঠক সামেন পােশ পাহাড়েক

সা ী 騷�রেখ বেয় চেলেছ শা , িন র  মহানদী। জল তার নীলেচ সবুজ। আমােদর িতন জেনর মুখ 騷�থেক একসে  騷�বিরেয় এল – "অসাধারণ"। মেন হল

এত 騷�বড়ােত 騷�গিছ িক  এরকম জায়গায় আেগ কখনও আিসিন। 

騷�গাটা দশ-বােরা 騷�ট  থাকার জন । 騷�টে র িভতের

騷�বশ অেনকখািন জায়গা, সব িমিলেয় ব ব া 騷�মােটর

ওপর ভােলাই। তেব সবেচেয় ভােলা ব াপার হল এই

দা ণ সু র জায়গায় আমরাই একমা  টু ির ।

েচাখ ভের চারপাশটা 騷�দখেত লাগলাম। ক াে র

ম ােনজারবাবুেক পুেরর খাওয়ার কথা বলেত,িতিন

একটু িনিল䨦赌  মুেখ জানােলন - এখন 騷�তা আর িকছু

খাবার পাওয়া যােব না, আপনারা 騷�য আসেবন

আমরা খবর পাইিন। িক সব䨦赌েনেশ কথা! সকাল 騷�থেক

騷�পেট চা, িব ুট ছাড়া আর 騷�কানও দানাপািন পেড়িন।

騷�শেষ এই জনমানবহীন জায়গায় উপবােস কাটােত

হেব নািক ? িখেদটা 騷�যন ি ণ 騷�বেড় 騷�গল।

আমােদর ক ণ মুখ 騷�দেখ 騷�বাধহয় তাঁর একটু মায়া

হল, বলেলন তাহেল একটু অেপ া ক ন ডাল ভাত

আলুভাজা আর িডেমর অমেলট কের িদি । আমরা

সম ের বললাম - 騷�বশ তাই 騷�হাক, িখেদর মুেখ

এেতা অমৃত। একটু দূের একটা নারেকাল পাতায়

ছাওয়া 騷�গাল ঘের খাওয়ার আেয়াজন। 騷�বশ তৃি

কের 騷�খেয় যখন উঠলাম তখন িবেকল হেয় এেসেছ।

এরপর নদীর সামেন 騷�চয়ার 騷�পেত বেস থাকা। নীল নদী, সবুজ পাহাড় আর নীল আকােশর িদেক 騷�চেয় কখন 騷�য সময় 騷�কেট যায়...। মেন হয় এ নদীর

িদেক তািকেয় অন  সময় কািটেয় 騷�দওয়া যায়। এভােব কখন পেড় আেস 騷�বলা... মহানদীর নীলেচ সবুজ জল মশ গাঢ় নীল হেত থােক। ায় িনজ䨦赌ন,

িন  騷�সই স ায় আমরা মহানদীর বুেক এিদক ওিদক খািনকটা 騷�হঁেট আিস। এরপর সব পািখর ঘের 騷�ফরার সময় হয়, এ নদীও ফুিরেয় 騷�ফেল

জীবেনর সব 騷�লনেদন, অতঃপর থােক ধু অ কার...। 

= 'আমােদর ছু勵' বাংলা আ獧쎳জ㈹Ẏাল ᬥ侊মণপি爏蟬কায় আপনােক 귒াগত জানাই = আপনার 蟸睇বড়ােনার ছিব-蟸睇লখা পাঠােনার আম矆㵀ণ রইল =
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স া হেতই জাঁিকেয় বসেলা ঠা া আর িনজ䨦赌নতা। চা

আর পেকাড়ার সােথ জেম উঠল আমােদর িতন ব ুর

আ া। মাথার ওপর বাঁকা চাঁদ আর িঝঁিঝঁর একটানা

ডােক 騷�কমন 騷�যন গা ছমছেম পিরেবশ। িনেজেদর

মেন হেলা বিহজ䨦赌গত 騷�থেক এেকবাের িবি  -

এখােন খবেরর কাগজ 騷�নই, িটিভ 騷�নই ,এমনিক

騷�মাবাইল 騷�নটওয়াক䨦赌ও 騷�নই। এরই মােঝ আেস

খাওয়ার ডাক। মহানদী 騷�থেক ধরা টাটকা কালেবাশ

মােছর 騷�ঝাল িদেয় চমৎকার খাওয়া 騷�সের একটু

সকাল সকালই েয় পড়লাম। 

পরিদন 騷�ভার 騷�ভার উেঠ পড়েত হল। ম ােনজার বাবু

আেগ 騷�থেক 騷�নৗকা িঠক কের 騷�রেখিছেলন। সকাল

সকাল বার হেল নািক মহানদীর চড়ােত শীেতর

সকােল 騷�রাদ 騷�পাহােনা কুমীেরর 騷�দখা 騷�মেল। আমরা

騷�ভেস পড়লাম নীল নদীর বুেক, 騷�ভােরর িহেমল

হাওয়া আর িমেঠ 騷�রা ুর গােয় 騷�মেখ। সিত ই 'শা

নদীিট পেট আঁকা ছিবিট'। 騷�চাখ আমােদর 騷�রােদ িচক

িচক কের ওঠা বালুচেরর িদেক, এই বুিঝ কুমীর

騷�দখা যায়। কত নাম জানা - না-জানা পািখ 騷�দেখ

騷�ফললাম, 騷�দখলাম ক পও - িক  এ যা ায় আর কুমীেরর 騷�দখা িমলল না। তােত অবশ  আমােদর িব ুমা  আে প িছল না। ঘ া েয়েকর 騷�নৗ-

সফেরর িতটা মুহূত䨦赌 উপেভাগ করার মেতা। 騷�চাখ জুিড়েয় 騷�দয় মাথার উপর ঘন নীল আকাশ আর ই পােড়র সবুজ পাহাড়। 

িফের এেস নদীর ধাের খেড় ছাওয়া ঘের বেস

চারপাশ 騷�দখেত 騷�দখেত লুিচ আর ঘুগিন িদেয়

অসাধারণ 騷� কফা  騷�সের 騷�গলাম সুনীেলর গািড়েত

কের জ েল ঘুরেত। 騷�ফরার পেথ সুনীল

একজায়গায় গািড় থািমেয় ায় এক িকেলািমটার

পথ হাঁিটেয় আমােদর িনেয় 騷�গল নাম না জানা 騷�ছাট

এক পাহািড় নদীর কােছ। শা , িন  এই বেনর

মেধ  উপল রািশর উপর িদেয় সশে  বেয় চলা

নদী 騷�বাধহয় এক সময় হািরেয় িগেয়েছ মহানদীর

বুেক। টলটেল  জল 騷�দেখ 騷�নেম পড়লাম

নদীেত। জ েলর মেধ  騷�য এত চমৎকার ভােব ান

騷�সের িনেত পারব তা ভাবেত পািরিন।  

騷�নচারক াে  িফের মহানদী 騷�থেক ধরা টাটকা

মােছর 騷�ঝাল ভাত 騷�খেয় একটু িব াম। 騷�রাদ

পড়েল ক াে রই এক কম䨦赌চারী আমােদর িনেয়

騷�বড়ােত 騷�বেরােলন। পড়  িবেকেল মহানদীর তীর

ধের 騷�বশ ঘন জ েলর িভতর িদেয় িচতা সহ কী কী

বন  জ  騷�দেখেছন, তার গ  করেত করেত আমােদর িনেয় 騷�গেলন পুরেনা 騷�নচার ক াে র জায়গায়। পুরেনা 騷�নচার ক া িট িছল এেকবাের মহানদীর

বুেক চড়ায়। তেব 騷�সিট সাতেকািশয়া টাইগার িরজােভ䨦赌র 騷�কার এিরয়ার মেধ  পড়ায় বত䨦赌মােন নদীর পােড় উেঠ এেসেছ। সব িমিলেয় অসাধারণ পিরেবশ।

িক  মন খারাপ হেয় 騷�গল কাল িফের 騷�যেত হেব 騷�ভেব। আবার 騷�সই গতানুগিতক জীবন...। নদীর বুেক ই পাহােড়র মােঝ িচরকাল মেন রাখার মেতা

সূয䨦赌া  騷�দেখ ায় অ কাের গা ছমছম করা পিরেবেশর মেধ  িদেয় ক াে  িফের এলাম, তখন মাথার ওপর বাঁকা চাঁদ উেঠেছ।



 

পদাথ䨦赌িব ােনর াতক প ব চ বত䨦赌ী পি মব  সরকােরর বািণজ  কর দফতেরর আিধকািরক। ভােলাবােসন নানা ধরেণর

বই পড়েত। 騷�নশা ব াগ ঘােড় কের পিরবােরর িকংবা ব ুেদর সে  কােছ বা দূেরর মেণ 騷�বিড়েয় পড়া। 騷�বিশ পছে র

পাহাড় আর বন। এক সময় দািজ䨦赌িলং-এ চাকির কেরেছন 騷�বশ িকছু িদন। 騷�সই 騷�থেক পাহােড়র সে  মায়ার ব েন জিড়েয়

পড়া।
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এভাের  搦잱বস ক া  - পেথর ডােয়ির

ভিজত 搦잱চৗধুরী

~ তথ - এভাের  搦잱বসক া  搦잱 ক ~ || ~ এভাের  搦잱বসক া  搦잱 িকং-এর আরও ছিব ~ || ~ এভাের  搦잱বসক া  搦잱 ক ট ম াপ ~

এভাের  - নামটার মেধ ই 搦잱য িক এক 搦잱চৗ ক শি  লুিকেয় আেছ 搦잱ক জােন! পৃিথবীর পব䪌䬖তিপপাসু সব মানুেষর কােছই িহমালেয়র এ মুকুট 搦잱যন নয়েনর

মিণ। এেহন পব䪌䬖তশৃে র পাদমূল শ䪌䬖 করেত পারা 搦잱য কী আনে র তা বেল 搦잱বাঝােনার নয়। অথচ  搦잱য সিত  এভােব সফল হেব তা ভাবেত পািরিন।

 搦잱দখিছ অবশ  搦잱সই ২০০৯ 搦잱থেক। 搦잱 ক করেত যাওয়ার উপযু  সময়, আনা  খুঁিটনািট, অিফেসর ছুিট ইত ািদ িবষেয় 搦잱খাঁজ খবর 搦잱সের িঠক

করলাম ২০১৪-এর 搦잱শেষ যাব। স ী হেব আমার মামােতা ভাই শা নু। 

搦잱নপােলর চুর 搦잱 িকং এেজি  搦잱থেক একটা িঠক করলাম – আমােদর কাঠমা ু 搦잱থেক লুকলা যাওয়া ও আসার িবমােনর িটিকট কাটা, TIMS Card ও

বািক এি  িফ 搦잱দওয়া, একজন গাইড সে  搦잱দওয়া 搦잱য আমােদর সে  搦잱থেক থাকা খাওয়ার বে াব  কিরেয় 搦잱দেব আর মালবাহক 搦잱যাগাড় করা। যাওয়ার

িদন ি র হল পয়লা নেভ র। ব ব া যখন সব ায় পাকা 搦잱সসময় সুদূর কানাডায় থাকা 搦잱ছাটমািসর 搦잱ছেল 搦잱গৗরব আমােদর স ী হবার জন  নােছাড়বা া

হেয় 搦잱গল। 搦잱মেন িনলাম।  

১ নেভ র – কলকাতা - কাঠমা  ু

搦잱বলা 搦잱দড়টায় ইি য়ান এয়ারলাইে র কাঠমা ুগামী াইট। কাঠমা ু িবমানব েরর 搦잱ছাট টািম䪌䬖নােলর িভড় 搦잱ঠেল ব াগ িনেয় ি -搦잱পড ট াি  ধের

搦잱পৗঁছলাম থ ােমল অ েল একেম 搦잱গ  হাউেস, সে  ছ'টায়। 搦잱গৗরব 搦잱সখােন একিদন আেগ এেস আমােদর অেপ ায় রেয়েছ। 搦잱হােটেলর িরেসপশেন

কাগেজ সাঁটা রেয়েছ 搦잱লাডেশিডং-এর সময়সূিচ! িক  搦잱সিদন কী ভািগ স আেলা 搦잱নেভিন থ ােমল অ েল। কাজ িছল 搦잱বশ িকছু। িরেসপশেনই আমােদর

সে  搦잱দখা করল এেজ  搦잱দেভ । পিরচয় করাল গাইড রেমশ এর সে , 搦잱য িকনা পরিদন 搦잱থেক আমােদর স ী। 搦잱ভারেবলায় আসেব িপক-আপ করেত।

পেরর কাজ হল কােছর এ িট এম 搦잱থেক 搦잱নপািল টাকা তুেল 搦잱নওয়া এবং ি িপং ব াগ আর ডাউন জ ােকট ভাড়া করা। এয়ারেপাট䪌䬖-এর বাইের আসার পর

搦잱থেক সব জায়গায় ওয়াইফাই-এর সুিবধা পাি লাম ফেল বািড়েত খবর 搦잱দওয়ার কাজটা হেয় িগেয়িছল।  

২রা নেভ র: কাঠমা ু – লুকলা – ফাকিডং – মে া 

চারেটয় উেঠ 疤㚱তির হেয় ট াি  ধের ি ভূবন এয়ারেপােট䪌䬖র 搦잱ডােমি ক টািম䪌䬖নােলর উে েশ  রওনা হলাম। লুকলা পৃিথবীর থম দশিট িবপ নক

এয়ারেপােট䪌䬖র মেধ  পেড়। সকােলর পির ার আবহাওয়ায় ঝুঁিক িকি ৎ কম ফেল চািহদা 搦잱বিশ। ছ'টায় 搦잱গট 搦잱খালার পর 搦잱দখা 搦잱গল 搦잱কউ 搦잱যন লাইন 搦잱মেন

চলার ধার ধারেছ না। সােহব-搦잱মমসােহবরাও 搦잱দখলাম 搦잱ঠলােঠিল আর ঁেতা ঁিত কের আেগ যাওয়ার িতেযািগতায় 搦잱নেমেছ। 搦잱বািড䪌䬖ং পাস 搦잱দেখ বুঝলাম

এযাবৎকাল 搦잱দখা 搦잱কােনা 搦잱বািড䪌䬖ং পােসর সােথ িমল 搦잱নই। াইট ন র, সময় বা 搦잱গট ন রই 搦잱লখা 搦잱নই। 搦잱সখােন িসট ন েরর ই ওেঠনা। 

লুকলার াইট 搦잱খলনা 搦잱 েনর মত 搦잱দখেত। পেনেরা আসেনর 搦잱ছাট ডিন䪌䬖য়ার 搦잱 ন। 搦잱দৗেড় সবার আেগ লাইন িদলাম। 搦잱 েনর বাঁিদেকর িসট দখল করাই

ল । 搦잱সিদেকই 搦잱নপােলর উ  িহমালেয়র শৃ িলর সাির  搦잱দখা যায়। পঁিচশ িমিনেটর 搦잱ছা  সফর 搦잱শেষ পাহােড়র ফাঁক গেল একটা মাথা কাটা

পাহােড়র ঢালু চ াটােলা রানওেয়েত 搦잱 নটা সহেজই 搦잱নেম পড়ল। যাক, এিপেঠর যা া িনিব䪌䬖ে  স !  

লুকলার 搦잱তনিজং-িহলাির এয়ারেপােট䪌䬖র বাইের 搦잱বিরেয় 搦잱চাখ 搦잱মলেতই 搦잱দিখ কুসুমক াং (৬৩৬৯ িম )। এয়ারেপাট䪌䬖 搦잱থেকই হাঁটা । একটু এেগােতই

লুকলার সবেচেয় াণময় অ েল 搦잱পৗঁছলাম। পাথেরর রা ার পােশ সার 搦잱বঁেধ 搦잱দাকান। 搦잱কানও িকছুরই অভাব 搦잱নই। লুকলার াইেট অেনেকরই 搦잱পট

ভিত䪌䬖 থাকেল বিমর উে ক কের। আমরা 搦잱স স াবনাই রািখিন। এবার 搦잱খেয় এেগােনা হেব। 搦잱 কফা  সারার জন  এক লেজ 搦잱ঢাকা হল। লুকলায়

搦잱পৗঁছেনার পর 搦잱থেকই িজিনসপে র দাম স ে  যাবতীয় আ াজ ওই খােদর িদেক ছুঁেড় 搦잱ফেল িদেত হয়। এখােন সভ  জগতেক বাঁিচেয় রাখেত যা

েয়াজনীয়, সম  খাদ সাম ী সবই হয়ত ওই াইেট কের এেসেছ অথবা 搦잱মাটবাহেকরা কেয়কিদন ধের 搦잱হঁেট িনেয় এেসেছ। এরপর যত ওপেরর িদেক

ওঠা হেব ততই পা া িদেয় দামও চড়েব। ২০০ টাকায় ডবল িডেমর ওমেলট 搦잱খেয় রেমেশর িঠক করা 搦잱পাট䪌䬖ার জনেক কস াক িদেয় 搦잱য যার

ব াকপ াক িনেয় হাঁটা  করলাম।  

= 'আমােদর ছু榤' বাংলা আ貂⦳জ钹阳াল 謟譃মণপি㢶�কায় আপনােক ⴅাগত জানাই = আপনার 綘বড়ােনার ছিব-綘লখা পাঠােনার আমᲈণ রইল =
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http://www.amaderchhuti.com/info/nepal.php#everest
http://www.amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=32
http://www.amaderchhuti.com/trekmap/index.php


আজ 搦잱মাটামুিট পুেরাটাই উতরাই। গ ব  –

ফাকিদং (২৬৫২ িমঃ)। পাথর বসােনা এবেড়া-

搦잱খবেড়া িভেজ রা া। এিদকটায় গাছ-গাছািল

搦잱বিশ। সূেয䪌䬖র 搦잱রাদ সব জায়গায় সরাসির পেড় না।

গ  করেত করেত হাঁটিছ। উলেটা িদক 搦잱থেক

চুর 搦잱লাক িফরেছ। ধেকাশী নদীেক বাঁ িদেকর

খােদ 搦잱রেখ 搦잱চপলুং, 搦잱চৗিরখারকা এসব াম

ছািড়েয় এিগেয় চেলিছ। এখােন একই নােমর াম

পরপর 搦잱বশ কেয়কিট, আর তােদর নােমর 搦잱শেষ

রেয়েছ ১,২,৩ কের ন র। মােন 搦잱য াম সবেচেয়

নীেচ 搦잱সটা 搦잱চৗিরখারকা ৬, পেরর াম 搦잱চৗিরখারকা

৫ এভােব কেমেছ। ায় সব ােমই থাকার লজ

আেছ, বাইেরটা পির ার আর সু র কের

সাজােনা। ঘ াখােনক চলবার পর 搦잱লাহার স

ঝুল  搦잱সতু এল যা চওড়া নদীখােতর াে র

পাহাড়েক ৭০/৮০িম দূের জুেড়েছ। 搦잱বলা ায়

সােড় এগারটা নাগাদ থম চড়াই পেথর স ুখীন

হলাম। এরপর কখনও ওঠা কখনও নামা। ফাকিডং

搦잱পৗঁেছ 搦잱গলাম সােড় বারটায়। ছিবর মত সু র

াম ফাকিদং। নেভ েরও রেয়েছ ফুেলর বাহার। িঠক হল ধু িব ােমর জন  না 搦잱থেম এখােন লা  搦잱সের িনেয় এেগাব মে া পয䪌䬖 । 搦잱টাকেটাক, 搦잱বনকার

ইত ািদ াম ছািড়েয় ায় চারেট নাগাদ আমরা 搦잱পৗঁছলাম ছুমুয়া বেল একটা জায়গায়। 搦잱 কারেদর TIMS Card 搦잱নওয়ার এখােনই 搦잱শষ সুেযাগ।

আমােদর এেজে র মাধ েম আেগই একাজ 搦잱সের 搦잱ফলা িছল। ছুমুয়া 搦잱থেক আরও িমিনট পেনেরা 搦잱হঁেট আমরা মে া-搦잱ত 搦잱শরপা লেজ 搦잱সিদেনর মত

যা ায় িবরিত িনলাম। এখােনই রাি যাপন। 搦잱নপােলর খু ু অ েল থম রাত। ভাবেতই 搦잱রামা  লােগ। থম িদেনর ধকল ভালই 搦잱গেছ। ফাকিদং অবিধ

আট আর তারপের আরও ায় চার, সবিমিলেয় 搦잱মাট বােরা িকিম 搦잱হঁেট মে া (২৮১৪িম) এেসিছ। রাত আটটায় 搦잱নপািল ডাল-ভাত 搦잱খেয় ঘের িগেয়

ি িপং ব ােগর 搦잱ভতের ঢুেক পড়লাম।  

নেভ র ৩, মে া – নামেচবাজার 

搦잱 কফা  搦잱সের সাতটায় 搦잱বর হলাম। আজেকর গ ব  নামেচ বাজার। িমিনট দশ হাঁটেতই 搦잱পৗঁছলাম 搦잱জারসােল-搦잱ত, সাগরমাথা ন াশনাল পােক䪌䬖র 搦잱গেটর

সামেন। এখােন এি  িফ িদেত হয়। 搦잱জারসােল-র 搦잱গট িদেয় ঢুেকই িসঁিড় ভাঙা উৎরাই। ায় পরপর েটা 搦잱সতু পার কের আবার ধেকাশীর বাঁ ধার

িদেয় চেলিছ। অেনক ণ একটানা নদীর ধার বরাবর 搦잱বা ার 搦잱পিরেয় হাঁটা।  

搦잱সতু 搦잱পিরেয় যখন উে ািদেকর পাহােড় স  রা া বরাবর পাক 搦잱খেয় উঠিছ তখন 搦잱বলা সেব ন'টা, িক  搦잱রােদর তাপ ও ঝাঁঝ 搦잱বশ। এক ঘ া পর

চ াটােলা একটা একফািল জায়গায় 搦잱পৗঁছলাম। 搦잱দখলাম আেগ 搦잱থেকই চার-পাঁচজন 搦잱পৗঁেছ 搦잱বশ একটা 疤㚱হৈহ করেছ। ব াপার কী? আসেল এখােন পাইন

গােছর ফাঁক িদেয় এভাের েক থমবােরর জন  দশ䪌䬖ন করা যাে । সবার আন  তাই আর ধের না! এবার ধুেলাজড়ােনা 搦잱মেঠা চড়াই 搦잱ভেঙ আমরা

এেগােত থাকলাম। সােড় এগারটার পর একটা বাঁক 搦잱পেরােতই 搦잱চােখর সামেন নামেচ বাজার। কী সু র ােমর গড়ন। অধ䪌䬖চ াকৃিত পাহােড়র ঢাল উঁচু

হেয় 搦잱পছেনর িদেক উেঠ 搦잱গেছ অেনকখািন। 搦잱সােলাখু ু অ েল 搦잱শরপােদর রাজধানী এই নামেচ। আ ানা হিলেড নামেচ। িখেদ ভােলাই 搦잱পেয়িছল, আেগ

ঢুেক 搦잱গলাম ডাইিনং েম। খাবার অড䪌䬖ার কের বাইেরর িদেক 搦잱চেয় 搦잱দখেতই কথা ব  হওয়ার উপ ম। কাঁেচর জানালার িঠক বাইেরই হাত বাড়ােলই

搦잱যন 搦잱ছাঁয়া যােব িবশাল কাংেটগা (৬৭৮২ িমঃ)-搦잱ক ।  

হা া িব াম 搦잱সের 搦잱বেরালাম নামেচ অ লটা ঘুের 搦잱বড়ােনার জন । হেরক রকম 搦잱দাকান। পােশই ব া , এ িট এম,পাব, ক ােফ, কিফশপ, সাইবার

ক ােফ আরও কত িক! সু েভিনর শপ, 搦잱 িকং-এর িজিনসপে র, অন ান  搦잱পাশাক, িনত েয়াজনীয় মুিদ খানার 搦잱দাকােন ঠাসা জমজমাট বাজার।

সকােলর ঝকঝেক আবহাওয়া আর 搦잱নই। িনয়ম 搦잱মেন 搦잱মঘ ঘিনেয় এেসেছ 搦잱বলা েটার পর 搦잱থেকই আর সে  搦잱বশ ঠা া হাওয়া। ঘ াখােনক এিদক

搦잱সিদক ঘুের 搦잱বলাটুকু কািটেয় স ার ই ারেনট-এর 搦잱খাঁজ করেত করেত এক িদিদর 搦잱দাকােনর স ান 搦잱পলাম। অেনক ঝুেলাঝুিলর পর 搦잱মাবাইেল

ওয়াইফাই ব বহার করেত িদেলন ১০০ টাকায় আধ ঘ া। বািড়েত খবর 搦잱দওয়া 搦잱নওয়া হল। নামেচর পর 搦잱যাগােযাগ 搦잱বিশ রাখা খরচসােপ । সে র

পর 搦잱হােটেলর ডাইিনং হেল নানা 搦잱দেশর মানুেষর িভড়, তােদর কেয়কজেনর সে  আলাপ জিমেয় আ া চলল িডনার পয䪌䬖 ।  

নেভ র ৪ - নামেচবাজার  

ান অনুযায়ী িদনটা আমােদর অ াে মাটাইজ কের কাটােনার কথা। আর 搦잱সটার জন  নামেচর 搦잱পছেনর িদেক পাহােড় খু ুং-এ থাকবার কথা। িক

আমরা 搦잱সটা পালেট ওই াম ঘুের নামেচ িফের আসব ি র করলাম। 搦잱মজােজ চেলিছ কংেদ ির (Kongde Ri), কাংেটগা (Kangtega), থামেসরকু

(Thamserku) ইত ািদ িপক আর পািখর ফেটা তুলেত তুলেত। িসয়াংেবােচ এয়ারি প পার কের খেয়ির হেয় যাওয়া ঘােসর ঢালু ময়দান-এর 'পােশ

রেডােডন েনর-এর সাির। তারই ফাঁেক কখনও নীলটাভা, কখনও সবীক বা অ াে র-এর 搦잱দখা িমলেছ।  

এভাের  িভউ 搦잱হােটল 搦잱থেক মা  িমিনট পাঁেচক এিগেয় িগেয় 搦잱য জায়গায় 搦잱পৗঁছলাম 搦잱সখান 搦잱থেক িভউ অসাধারণ। ছিব তুেল আশ আর 搦잱মেট না।

বাঁিদেক ঘন বেনর মেধ  িদেয় পথ 搦잱বঁেক 搦잱নেম 搦잱গেছ খুে র িদেক। 搦잱সিদেকই পা বাড়ালাম। অ  এেগােতই নজের এল িব ীণ䪌䬖 উপত কা, 搦잱যখােন খুে

ােমর অব ান। খুে -খুমজুং আয়তেন 搦잱বাধহয় নামেচর পেরই। এডম  িহলাির অকৃপণ হােত দান কের 搦잱গেছন এই ামেক। খুে র বািস ারা তার

িতদােন িহলািরেক বাঁিচেয় 搦잱রেখেছন িত িব ুেত – ুল, রা া, সাইবার ক ােফ, মুিদর 搦잱দাকান, সব䪌䬖 ই তাঁর নাম 搦잱ছেয় আেছ। এমনকী ােমর একটু

বাইের একটা 搦잱চােত䪌䬖নও তাঁর নামাি ত। 

搦잱হােটেল িফের লা  সারলাম। 搦잱গৗরেবর 搦잱ফরা ই ক মাথা য ণা করেছ, সে  অ  কািশ। একটু বােদ রও এল। কানাডায় যতই ঠা া পড়ুক,

িহমালেয়র 疤㚱শত  আর এই উ তা ইই ওেক কাবু কেরেছ।  

নেভ র ৫ - নামেচবাজাের আরও একিদন 

এিদন এেগােনার িচ া ত াগ করেত হল। মানিসকভােব চা া হেলও 搦잱গৗরেবর শরীর 搦잱 িকং এর জন  পুেরাপুির িফট নয়। এগােরা িকিম 搦잱হঁেট আরও

উ তায় যাওয়ার ই 搦잱নই। আমােদর হােত 搦잱য অিতির  একিদন িছল, খারাপ আবহাওয়া বা অন ান  অসুিবধার জন , 搦잱সটা আজই খরচ হেয় 搦잱গল।

এরপর আমােদর আর িঢেল 搦잱দওয়ার সুেযাগ 搦잱নই। িঠক হল রেমশ 搦잱গৗরবেক িনেয় ানীয় 搦잱মিডকাল 搦잱স াের ডা ার 搦잱দখােব। আমরাও বেস না 搦잱থেক

搦잱বেরালাম পািখর 搦잱খাঁেজ। কালেক ইউেরিশয়ান আর িহমালয়ান ি ফন-এর েটা দলেক আকােশ চ র কাটেত 搦잱দেখিছলাম। ছিব 搦잱তালা হয়িন।  

গতকােলর রা াই ধরলাম। িক  আ েয䪌䬖র কথা কাল যা যা 搦잱দেখিছলাম তার িছঁেটেফাঁটাও নজের এেলা না। ায় ঘ া ই ব থ䪌䬖 搦잱ঘারাঘুিরর 搦잱শেষ পথ

বদল কের 搦잱শরপা কালচারাল িমউিজয়ােম 搦잱পৗঁছলাম। পােশই ফেটা এবং আট䪌䬖 গ ালাির। িদিব  জায়গা। লাকপা 搦잱সানাম 搦잱শরপা নামক ফেটা াফােরর

疤㚱ধয䪌䬖, অধ াবসায় ও দ তােক কুিন䪌䬖স। িতিন স বত এ অ েলর িতিট চূড়া আেরাহণ কের 搦잱সখােন িবিভ  ঋতু ও সমেয় ওয়াইড অ াে েল তুেল বড়

আকাের ি  কের এি িবশেনর জন  সািজেয় 搦잱রেখেছন। ফেটা েলা 搦잱দেখই শংসা করার আেগ মাথায়  আেস –"তুলল িক কের?" ফেটার ফেটা

তুেল আর বািক সু েভিনেরর আকাশেছাঁয়া দাম েন 搦잱ফরার রা া ধরলাম।  



িমউিজয়াম 搦잱থেক 搦잱বিরেয় বুঝলাম জায়গাটায় এেস ভুল কিরিন। িমিনটখােনেকর মেধ ই 搦잱বশ িকছু 搦잱রড াট䪌䬖, িবিভ  িটট, ফুলেভ া, চুঘ ইত ািদর দশ䪌䬖ন

পাওয়া 搦잱গল। দশ িমিনট 搦잱হঁেট 搦잱য জায়গাটায় 搦잱পৗঁছলাম 搦잱সখােন তখন আমরা জন ছাড়া আর 搦잱কউ 搦잱নই। আর রেয়েছন হােত ভারত, 搦잱নপাল আর ি িটশ

অিভযােনর পতাকা িনেয় দাঁিড়েয় থাকা 搦잱তনিজং 搦잱নারেগর িবশাল াচু। ব াক াউে  সার িদেয় আমাদাবলাম, 搦잱লাৎেস আর সাগরমাথা! মজার ব াপার

গতকােলর এভাের  িভউ 搦잱হােটেলর 搦잱থেক 搦잱দখা দৃশ পট অিবকল আবার 搦잱চােখর সামেন। দূের নজর করেল িথয়াংেবােচ-搦잱কও 搦잱দখা যাে , 搦잱যখােন আজ

যাওয়ার কথা িছল।  

িফের এেস 搦잱গৗরেবর সােথ কথা বেল বুঝলাম বুেক সিদ䪌䬖 জেমেছ। ডা ার ওষুধ িদেয়েছন বেট িক  আেদৗ ও এরপর এেগােত পারেব িকনা 搦잱সটা 

নয়। এিদেক আমােদর আর অেপ া করার মত িদন 搦잱নই। 

নেভ র ৬ - নামেচ 搦잱থেক 搦잱ডবুেচ 

ান মািফক চলা  হল, গ ব  িথয়াংেবােচ বা

搦잱থংেবােচ। 搦잱পাট䪌䬖াররা আেগ যাে । আিম আর

রেমশ কথা বলেত বলেত ওেদর পের চেলিছ।

শা নু আর 搦잱গৗরব সবার 搦잱শেষ। িতন রাত নামেচ-

搦잱ত থাকার ফেল অ াে মাটাইেজশনটা ভালই

হেয়েছ। খুে র িদেকর টানা চড়াই এিদেক 搦잱নই,

অেপ াকৃত ঢালু পথ পাহােড়র গা 搦잱বেয় এিগেয়েছ।

াম ছািড়েয় একটু ফাঁকা জায়গা 搦잱পেরােতই

ডানিদেক রা া 搦잱থেক নীচুেত 搦잱দখলাম একেজাড়া

িহমালয়ান 搦잱মানাল! আনে  搦잱চঁিচেয় উঠেত িগেয়ও

সংবরণ করলাম। এভাের  এর মতই 搦잱মানাল

搦잱দখবার সাধ িছল অেনকিদন। যিদও দূের থাকায়

ক ােমরায় ভাল ছিব 搦잱তালা 搦잱গল না, িক  সে র

বাইেনাকুলাের তার রেঙর ছটায় অিভভূত হেয়

পড়লাম। একটু বােদ 搦잱খয়াল হল শা নু ও 搦잱গৗরব

মশ িপিছেয় পড়েছ। 搦잱গৗরেবর াসক  搦잱দেখ

রেমেশর সে  আেলাচনায় ি র হল ওেক নামেচেত 搦잱ফরত পাঠােনা হেব। একজন কুিল - ঈ র, সে  থাকেব। রেমশ ওেক 搦잱পৗঁেছ িদেয় পরিদন রওনা

হেব। িডংেবােচ-搦잱ত একিদন িব ােমর জন  রাখা আেছ। 搦잱সিদন ও দেল 搦잱ফর 搦잱যাগ 搦잱দেব। অন  কুিল গ䪌䬖ােক িনেয় আমরা এিগেয় যাব িথয়াংেবােচর

িদেক। 搦잱গৗরেবর সে  টাকা, এ িট এম কাড䪌䬖, 搦잱নপািল িসম কাড䪌䬖 সহ 搦잱ফান, ওষুধ ইত ািদ িদেয় ভ দেয় দল ভাগ কের িদেক যা া  করলাম।

এিদেক 搦잱বলা অেনক গিড়েয় 搦잱গেছ। পুেরর মেধ  আমােদর 搦잱পৗঁছেনা উিচত িছল। সুতরাং গ䪌䬖া 搦잱বশ তাড়া লাগােত  করল। রেমশ ভালই ইংেরিজ

জােন বেল কথাবাত䪌䬖া সহেজ হি ল, িক  গ䪌䬖া ধু "থ া  ইউ" টাই জােন 搦잱বাধহয়। 搦잱য কথাই বিল- উ র আেস ধু থ া  ইউ 搦잱তই। "আর কতদূর" -

থ া  ইউ , "ইংেরিজ বুঝেত পার?" - থ া  ইউ, "রেমশ আমােদর থাকার ব াপাের িক বেলেছ?" - থ া  ইউ । মহা ালা! 

ায় চি শ িমিনট উৎরাই 搦잱শেষ 搦잱পৗঁছলাম ফুি  থা া (৩২৫০িম)। নামেচর ায় ২০০ িমঃ নীেচ। এরপর পুেরাটাই চড়াই, কারণ িথয়াংেবােচ ৩৭০০ িমঃ-

এ। িকছু সময় িব াম িনেয় চেকােলট ও জলপান 搦잱শেষ যা া । এত ণ পেথ িবিভ  জায়গায় জেলর াচুয䪌䬖 থাকায় আমােদর ধারণা িছল এর পেরও

搦잱সটার অভাব হেব না। সুতরাং অিতির  জল বেয় িনেয় চলা অথ䪌䬖হীন। এই িস া  搦잱য আমােদর কতবড় ভুল তা িকছু েণর মেধ ই 搦잱টর 搦잱পলাম। ফুি

থা ায় ধেকাশীর ওপর পুল 搦잱পেরােনার পর রা া মেন হল আকােশ উেঠ 搦잱গেছ। ওপেরর িদেক তাকােল 搦잱শষ খুঁেজ পাওয়া যােয়না। হাঁটেত  করলাম

মহা উ েম। তেব তা খুব 搦잱বিশ ণ চলল না। থম িদেক আমরা পেনেরা িমিনট উেঠ একবার কের িব াম িনি লাম। 'িতনবােরর পেরই 搦잱দখা 搦잱গল

অিত ঘন ঘন দাঁড়াি । ওিদেক গ䪌䬖ার অব াও ভাল না। আমােদর জেনর কস ােকর ওজন পঁিচশ 搦잱কিজ হেব, 搦잱সটা িনেয় ও উঠেছ। ফুি  থা া 搦잱সতু

搦잱পিরেয় হাঁটা  কেরিছ বারটা 搦잱থেক। 搦잱বলা 搦잱দড়টার পর দম আর জল েটাই একদম ফুিরেয় এল। এিদেকর রা ায় অেনকটা বড় বড় পাথেরর ধাপ

খাড়া উেঠ 搦잱গেছ। যিদও 搦잱স ধাপ মানুেষর হােত বানােনা নয়। ভীষণ পাথুের, আর সে  ধুেলা-কাঁকেরর িম ণ, একটু পা ফসকােলই নুিড়- কাঁকের হড়েক

যায়। এই ধরেণর পেথ চলেত সময় 搦잱বিশ লােগ, ক ও হয় 搦잱বিশ। েম িব ােমর মেধ  ব বধান পাঁচ িমিনট হেয় দাঁিড়েয়েছ। িনেজরাই ভাবিছ এরকম

চলেল কখন 搦잱পৗঁছব? গােয়র জামা ঘােম িভেজ একসা হেয়েছ। শরীর 搦잱থেক জল 搦잱বিরেয় িগেয় খুব ব䪌䬖ল লাগিছল। পেথ একবার কেয়কজন রািশয়ান

অিভযা ীেদর কাছ 搦잱থেক জল 搦잱চেয় 搦잱খেত বাধ  হলাম। ইিতমেধ  গ䪌䬖া আমােদর 搦잱পিরেয়েছ। সিত  ভাবেত অবাক লােগ এই 搦잱নপািল কুিলরা িক

অপিরসীম মতার অিধকারী। গ䪌䬖ার শরীেরর ওজন 搦잱মের 搦잱কেট চি শ-পঁয়তাি শ 搦잱কিজ হেব। িপেঠ আমােদর পব䪌䬖ত মাণ িট কস াক িনেয় যখন

চলেছ তখন তােক ায় 搦잱দখাই যায় না। িক  বল শারীিরক স মতায় একবার হাঁটা  করেল পেনর-কুিড় িমিনেটর আেগ থােম না। গ䪌䬖ার মত

এরকম অেনক 搦잱পাট䪌䬖ারেক 搦잱দেখ মেন হয় এ ুিন হয়ত শরীরটা মেড় মুচেড় যােব নয়ত মুখ থুবেড় পড়েব। িক  আমােদর সমতেলর শ ের ধারণায় জল

搦잱ঢেল ওরা এিগেয় চেল, আমােদরই জন , আমােদরই মাল বহন কের।  

রা ায় জানেত পারলাম িথয়াংেবােচ-搦잱ত থাকবার জায়গা হােত 搦잱গানা । অথ䪌䬖াৎ 搦잱দির কের িগেয় 搦잱পৗঁছেল থাকবার জায়গা নাও পাওয়া 搦잱যেত পাের! তখন

উপায়? উ র এল – 搦잱যেত হেব হয় 搦잱ডবুেচ নয়ত প াংেবােচ। িথয়াংেবােচ 搦잱থেক -িতন িকিম উৎরাই নামেল 搦잱ছাট াম 搦잱ডবুেচ। 搦잱সখােন িটকেয়ক

থাকবার জায়গা। না হেল 搦잱যেত হেব প াংেবােচ। িক  তা আরও িতন ঘ ার দূরে । েন আমােদর আ ারাম বুেক ধা া 搦잱মের 搦잱বিরেয় যাওয়ার উপ ম

হল। গত এক ঘ ায় উলেটা িদক 搦잱থেক আসা যােকই িজ াসা কেরিছ , "িথয়াংেবােচ আর কতদূর" , উ র এেসেছ "এই 搦잱তা আর একটু"। চড়াই ভাঙেত

ভাঙেত থাই-এর 搦잱পশী েলা 搦잱যন আড় , আর কাজ করেতই চাইেছ না। জেনই পা 搦잱টেন 搦잱টেন এেগাি । ি েদর 搦잱চােট চকেলট 搦잱খেয়িছ িক  তােত

搦잱ত া 搦잱বেড়েছ। একটা কের খাড়া বাঁক টপকাই আর মেন হয় এবার বুিঝ িশখর 搦잱দখেত পাব। িক  搦잱কাথায় কী? 

搦잱বলা আড়াইেট বাজল। আর 搦잱কউ পাশ িদেয় এিগেয় যাে  না। হয়ত আমরাই সবার 搦잱পছেন। আমােদর জন  搦잱কান ঘর ফাঁকা থাকেব িক? উঠেত উঠেত

হঠাৎ 搦잱দিখ গ䪌䬖া হাত পা 搦잱নেড় ডাকেছ। 搦잱বশ উে িজত। ব াপার কী? 搦잱চঁিচেয় কথা বলার সাহস বা শি  搦잱কানটাই 搦잱নই, তাও আবার গ䪌䬖ার সে !

搦잱কানরকেম কােছ এিগেয় 搦잱দিখ একটা ঝরনা। ঠা া জলধারা বেয় চেলেছ। খাওয়ার 搦잱যাগ  搦잱তা? গ䪌䬖া ইশারা করেতই 搦잱বাতেল ভের আক  পান করলাম।

শরীর একটু জুেড়ােতই উদ ম িফের এল। আশার কথা, একদম কােছই এেস পেড়িছ িথয়াংেবােচর। সিত ই আর দশ িমিনেটর মেধ ই 搦잱পৗঁেছ 搦잱গলাম।

িক  থাকার জায়গা আেছ 搦잱তা? সময় ন  না কের গ䪌䬖া 搦잱খাঁজ িনেত চেল 搦잱গেলা আর িকছু েণর মেধ  িফের এেস 搦잱বাঝােলা আশ াটাই সিত  হেয়েছ।

সুতরাং না দাঁিড়েয় চল 搦잱ডবুেচ। 

আকােশ 搦잱মঘ জমেছ। মেনও ি ার 搦잱মঘ। 搦잱ডবুেচর িদেক সেব পা বািড়েয়িছ, হঠাৎ 搦잱দিখ 搦잱পছেন 搦잱বশ িকছু 搦잱 কােরর িভড়। সবাই 搦잱ডবুেচর িদেকই

আসেছ। অথ䪌䬖াৎ এরাও থাকবার ব ব া কের উঠেত পােরিন। িঠক করলাম 搦잱যমন কের 搦잱হাক এই দলটার আেগ আমােদর 搦잱পৗঁছেতই হেব। চারিদেক

আমাদাবলাম, 搦잱কায়াং 搦잱দ, থামেসরকু, 搦잱লাৎেসর মত িপক, িবখ াত িথয়াংেবােচ মনাি  , শরীেরর াি  ও িখেদ – সব িকছুেক উেপ া কের আমরা ায়

搦잱দৗেড় নামেত  করলাম। ািড়েয় পেনেরা-কুিড় িমিনেটই পার করলাম পথটা। লেজ 搦잱পৗঁেছ পেরর আধঘ ায় একটু 搦잱 শ হেয় একবািট কের সু প

搦잱খেয় যখন খািল পােয় লেজর সামেনর ঘােস পায়চাির করিছ তখন 搦잱কাথায় াি  আর আশ া। সব দূর হেয় িগেয় ধুই মেনামু কর দৃি েত কৃিতর

িদেক 搦잱চেয় থাকা।  

িদন 搦잱শেষর সূয䪌䬖 搦잱চােখর সামেন আসেত আসেত পি েমর শৃ িলর 搦잱পছেন িবদায় িনল। সে  সে  তাপমা া লািফেয় নামেত লাগল। কাঁপেত কাঁপেত

ডাইিনং েম িহটােরর পােশ জেড়া হলাম। 搦잱সখােন তত েণ জমােয়ত হেয়েছ লেজর সব 搦잱 কার। গা 搦잱ঘঁষােঘিষ কের বেস সবাই িহটােরর উ াপ 搦잱থেক

িনেজেক 搦잱সঁেক িনে । আলাপ হল সকেলর সে  – 搦잱কউ িশ ক, 搦잱কউ 搦잱শফ, 搦잱কউবা আমার মেতা িসিভল ইি িনয়ার। পাহােড়র িত অেমাঘ আকষ䪌䬖েণ



সবাই একই পেথর পিথক। 

নেভ র ৭ - 搦잱ডবুেচ,প াংেবােচ, 搦잱সামাের, িডংেবােচ

সকােল ঘুম 搦잱ভেঙ উেঠ পির ার আকােশ, বরফ

মাখা পাহাড়চূেড়ায় সূেয䪌䬖র আেলা 搦잱দেখই

গতকােলর কে র কথা এেকবাের ভুেল 搦잱গলাম।

疤㚱তির হেয় 搦잱বিরেয় পড়লাম সােড় সাতটায়। 搦잱ডবুেচ

এবেড়ােখবেড়া চ াটােলা জিমর ওপর জ েল ঢাকা

াম। পােশ নানা আকােরর রেডােডন ন ,বাচ䪌䬖,

জুিনপার, পাইন ও অন ান  গােছর ঘন জ ল।

পাতা ায় সব গােছই কেম এেসেছ এই নেভ ের,

তবু সবেজ আভা রেয় 搦잱গেছ চারপােশ। ায় িমিনট

প াশ চলার পর পথ নীেচ 搦잱নেম 搦잱গেছ ইমেজ

搦잱খালার বুেক। বড় বড় পাথেরর আড়ােল দূের

একটা সাঁেকা পার কের আবার পথ এেস উেঠেছ

ায় সমান উ তায়। ওিদেক নদীর বুক 搦잱থেক 搦잱যন

আমাদাবলাম 搦잱সাজা উেঠ 搦잱গেছ আকােশর িদেক।

পােশর পাহােড়র আড়ােল আর 搦잱কান বরফঢাকা

উঁচু শৃ  搦잱চােখ পড়েছ না। সাঁেকা পার হবার খািনক

আেগ 搦잱জাের হাওয়া বওয়ার সে  সে  搦잱দিখ

রকফল হে  – পাহােড়র গা 搦잱বেয় পাথর ঝের

পড়েছ। একটু অেপ া কের ত বড় 搦잱বা ার পার হেয়, সাঁেকা পার কের পাহােড়র অপর ঢােল 搦잱পৗঁছলাম। এই চড়াইটার 搦잱শেষ ার 搦잱তারেণর মত

একটা ার 搦잱পিরেয় 搦잱দিখ পথ সমান হেয়েছ। এর পর ায় িমিনট কুিড় পথ চেল, সকাল 搦잱থেক ায় 'ঘ া একটানা এেস প াংেবােচ 搦잱পৗঁছলাম। কাল

搦잱ডবুেচেত থাকার জায়গা না 搦잱পেল হেয়িছল আর িক! আজ সকােলর তরতাজা শরীের 'ঘ া 搦잱লেগেছ, 搦잱সখােন কাল এেল কী হত আর 搦잱ভেব লাভ কী?  

প াংেবােচর অসাধারণ 搦잱সৗ েয䪌䬖র কথা বইেত পেড়িছলাম। ামখািন 搦잱বশ বড়। শীেতর িঠক আেগ লালেচ হেয় যাওয়া পাতা ভরা গােছ অ ুত রেঙর

ফুলঝুির। ৪০০০িম উ তার এই ােম থাকার জায়গা অেনক। ায় সব বািড়র সামেনই সুেযাগ সুিবধার বহর সাইনেবােড䪌䬖 搦잱লখা - ওয়াইফাই, 搦잱ঘাড়া

ভাড়া, 搦잱হিলক ার সািভ䪌䬖স, অি েজন, 搦잱টিলেফান, ব াটাির িরচাজ䪌䬖, 搦잱মমির কাড䪌䬖 – কী 搦잱নই! আরও 搦잱দখলাম ােমর নােমর আেগ খুমজুং - ৭ 搦잱লখা আেছ।

আমাদাবলাম এখােন ডান িদেক অনন  মুহূত䪌䬖 疤㚱তির করেছ িত েণ। তার সে  搦잱লাৎেস সার ও 搦잱পছেন উঁিক মারা এভাের  িপরািমড। সামেন ভাল কের

নজর করেল 搦잱সামাের ামেকও 搦잱দখা যায়। না 搦잱থেম এিগেয় চললাম। 搦잱সামাের যখন 搦잱পৗঁছলাম তখন 搦잱বলা 搦잱বিশ বােড়িন। িক  দশটা বাজেত না

বাজেতই 搦잱বশ িখেদ 搦잱পেয় 搦잱গেছ। আেগর িদেনর ভুল আর না কের থম খাবােরর 搦잱দাকােন ঢুেকই অড䪌䬖ার কের 搦잱ফললাম। িকছু ণ ফাঁকা সময় পাওয়া

搦잱গল 搦잱ভেব উঠেত যাি  এমন সময় 搦잱ছাট 搦잱কান পািখর তী  িক  চাপা আওয়াজ 搦잱পেয় স প䪌䬖েণ এেগালাম। ভািবিন এখােন আেস পােশ চুর াক

搦잱ফসড লািফং ােসর মােঝ 搦잱রন ব াবলার 搦잱দখেত পাব।  

搦잱সামাের 搦잱থেক রা া এিগেয়েছ বুিগয়াল মেতা অ ল জুেড়। পেথর ক  িকছুটা কেম যাওয়ায় েচাখ ভের পােশর দৃশ  搦잱দিখ আর ক ােমরার শাটার

িটিপ। আবার তারপেরই 搦잱দির হওয়ার ভেয় ত এিগেয় চিল। ঘ ােদেড়েকর পথ চলার পর হঠাৎ একটাই সবুজ িটেনর চালওয়ালা বািড় 搦잱চােখ পড়ল

এই উ ু  া ের। 搦잱লখা রেয়েছ –"সানরাইজ 搦잱গ  হাউস , ওেস䪌䬖া ৪০৪০ িমঃ"। বাপ 搦잱র , কার এখােন শখ হেয়েছ 搦잱গ  হাউস বানােনার! 搦잱সামােরর

পর বড় গাছ আর 搦잱নই, ধু 搦잱ছাট 搦잱ঝাপ এিদেক ওিদেক। এর পর িকছুটা এেগােতই রা া ভাগ হেয়েছ, বাঁিদেক অেপ াকৃত উঁচু পথটা চেল 搦잱গেছ

搦잱ফিরেচর িদেক। আমরা যাব ডানিদেকর রা া ধের, যা থেম নীেচ 搦잱নেম 搦잱গেছ নদীর বুেক। এরপর খু ু 搦잱খালার ওপের সাঁেকা 搦잱পিরেয় ডাইেন ঘুের

পাহােড়র ঢাল বরাবর চেল 搦잱গেছ। 搦잱সই রা া নীেচ ইমেজ 搦잱খালােক স ী কের এিগেয় 搦잱গেছ িডংেবােচর িদেক। ৪০০০িম পার করেলই শরীরেক খাপ

খাইেয় িনেত একিদন িব াম 搦잱নওয়া উিচত। িডংেবােচ (৪৪১০িম) আর 搦잱ফিরেচর(৪২৪০িম) উ তা ায় এক। িক  িডংেবােচর তুলনায় 搦잱ফিরেচ

পাহােড়র 搦잱য ঢালু উপত কায় রেয়েছ 搦잱সিদেক ঠা ার েকাপ 搦잱বিশ। তাই ােম 搦잱লাকজনও কম।  

搦잱বশ অবাকই হলাম 搦잱য 搦잱বলা একটার মেধ ই এমন এক জায়গায় এেস পড়লাম 搦잱যখান 搦잱থেক পুেরা িডংেবােচ 搦잱দখা 搦잱গল। িডংেবােচর বাইের একটা 搦잱ছাট

搦잱চােত䪌䬖ন। এখানকার 搦잱চােত䪌䬖ন েলােত 搦잱বৗ েদর রিঙন িনশান 搦잱যমন আেছ, আবার 搦잱তমিন ওপেরর িদেক 搦잱চাখ আঁকা থােক। যা 搦잱নপােলর 搦잱চােত䪌䬖েনর

疤㚱বিশ । িডংেবােচ াম ইমেজ 搦잱খালার ডানধাের ল ালি  অবি ত। আর বামধাের আমাদাবলােমর উ র-পি ম িপঠ খাড়া 搦잱নেম এেসেছ। সামেনর িদেক

চাইেল 搦잱দখেত পাওয়া যায় িবখ াত আইল া  িপক, 搦잱লাৎেস, 搦잱লাৎেস সার,ব ণৎেস ইত ািদেক। এভাের  িপরািমড এখােন 搦잱লাৎেসর 搦잱পছেন ঢাকা পেড়

搦잱গেছ। আইল া  িপেকর আেশপােশ অেনক জানা-অজানা শৃে র িভড়। 

আমরা এেস উঠলাম 搦잱হােটল ফ ািমিল িডংেবােচ-搦잱ত। যিদও পুর আর অ  িখেদও 搦잱পেয়েছ, িক  搦잱সামােরেত ভাত 搦잱খেয়িছলাম বেল এখন চেকােলট

搦잱খেয় কাটালাম। বাইের 搦잱বশ খটখেট 搦잱রাদ, িক  ৪০০০ িমঃ-এর ওপের বেল 搦잱বশ ঠা া। গাছ 搦잱নই বেল হাওয়া 搦잱কাথাও বাধা পাে  না। 搦잱রােদ বেস নতুন

িতেবিশেদর সে  আ ায় 搦잱মেত উঠলাম। িক  খািনক পেরই আবহাওয়া খারাপ হেত  করল। 搦잱ঝােড়া হাওয়া। ঘের ঢুেক এেস 搦잱দিখ 搦잱যিদক 搦잱থেক

উেঠিছ 搦잱সিদক 搦잱থেক একরাশ ঘন 搦잱মঘ এেস সবিকছুেক 搦잱ঢেক িদল। 搦잱রােদর জন  搦잱য আরামদায়ক অনুভূিত িছল তা উধাও। অব া এমন দাঁড়ােলা 搦잱য

িবেকল পাঁচটায় িদেনর আেলা থাকা সে ও ঠকঠকািন 搦잱লেগ 搦잱গেলা হােড়। 搦잱শেষ জেন িঠক করলাম ডাইিনং হেল যাই, 搦잱সখােন িন য়ই চুি  ািলেয়

搦잱ফেলেছ এত েণ। নীেচ 搦잱নেম 搦잱সখােন 搦잱পৗঁছেতই আমরা অবাক। 搦잱দিখ রেমশ বেস গরম সু প খাে । আমরা 搦잱ভেবিছলাম ও হয়ত আগামীকাল আসেব,

আমােদর এখােন 搦잱য অ াি মাটাইেজশেনর জন  অিতির  একিদন রাখা আেছ, 搦잱সিদেন। িক  ও আজ নামেচ 搦잱থেক 搦잱বিরেয় একটানা 搦잱 ক কের 搦잱পৗঁেছেছ

এই িডংেবােচেত, তাও 搦잱শেষর এই খারাপ আবহাওয়ায়। ওেক দৃশ তই া  লাগল। 搦잱নপােলর এই অসীম শারীিরক ও মানিসক মতার অিধকারী

搦잱শরপারাও তাহেল া  হয়! অিতমানব নয় তাহেল সবাই! ইিতমেধ  ডাইিনং ম িবেদিশ 搦잱 কারেদর িভেড় গমগম করেছ। গ জব কের খাওয়া

দাওয়ার পাট চুিকেয় িবছানায় ি িপং ব ােগর 搦잱ভতর আ য় িনলাম। 

নেভ র ৮ - িডংেবােচ  

এিদনটা রাখা িছল িব াম আর অ াি মাটাইেজশেনর জন । সারািদেনর কাজ বলেত চুকুং ির বা তার 搦잱বস ক া  অবিধ যাওয়া - আইল া  িপেকর িদেক

এিগেয় িববের 搦잱পিরেয়। িবক  িছল 搦잱হােটেলর 搦잱পছন িদেক 搦잱য খাড়া বরফহীন পাহাড় আেছ ৫১০০িমঃ পয䪌䬖  搦잱সই পেথ এেগােনা। চুকুং 搦잱গেল ৪৭৩০

িমঃ, তাই িঠক হল 搦잱পছেনর নাগাজু䪌䬖নােতই যাব। 

তাড়া েড়া 搦잱নই। 搦잱 কফা  搦잱সের 搦잱বশ অলস ভােবই উঠেত  করলাম। চূেড়া অবিধ না পারেলও যতটা যাব ততটাই শরীেরর পে  লাভ। ওিদেক

আগামী িতনিদন 搦잱 েকর সবেচেয় পূণ䪌䬖 সময়, কিঠনও বেট। সুতরাং শরীরেক ক  না িদেয়, 搦잱চাট আঘাত 搦잱থেক বাঁিচেয়, ধু স মতা বাড়ােনার

মহড়া। গ䪌䬖ার িপেঠ আজ স াক 搦잱নই। 搦잱স িনেজেক চড়ুইপািখ ভাবেছ মেন হে  搦잱দেখ, িতিড়ং-িবিড়ং কের লািফেয় লািফেয় এেগাে । রেমশ ও গ䪌䬖া আজ

িনেজেদর াভািবক গিত ও ছে  চেলেছ, মােঝ মােঝ পাথেরর ওপর বেস আমােদর জন  অেপ া করেছ। উ তামাপক 搦잱কান য  বা িচ  搦잱নই। যতটা

পাির চূেড়ার কাছাকিছ 搦잱পৗঁেছ মেন হল যেথ  গা ঘামােনা হেয়েছ। উ তার সে  শরীরেক খাপও খাইেয় 搦잱নওয়া যাে । এবার 搦잱ফরাই ভােলা। 

ােম িফরেত 搦잱বিশ 搦잱বলা হয়িন। থেম খািনক ণ ওয়াইফাই-এর 搦잱খাঁেজ এিদক 搦잱সিদক ঘুরলাম। 搦잱হােটেলর 搦잱রটটা 搦잱বিশ। িক  আধ ঘ াটাক 搦잱ঘারাঘুির

কের খুব একটা সুিবেধ করেত পারা 搦잱গল না, ামটা ভাল কের ঘুের 搦잱দখা ছাড়া। ধু একবার 搦잱 া িপিজয়ন 搦잱দখেত 搦잱পেয় তার ছিব তুললাম। 搦잱হােটেল



িফের ওয়াইফাই িদেয় ই ারেনট সংেযােগ বািড়েত খবরাখবর 搦잱দওয়া 搦잱নওয়া 搦잱সের িনলাম। 搦잱গৗরেবর সে ও 搦잱যাগােযাগ হেয়েছ। বািক পুেরা িদনটা

িনেভ䪌䬖জাল আ া। আজ অেনক 搦잱 কার এেস জুেটেছ। ভারতীয় বলেত আমরা জনই। ডাইিনং হেল জাম䪌䬖ান অেটােমাবাইল ইি িনয়ার আে  আমান-এর

সে  দীঘ䪌䬖 ণ গ  হল। এঁর সে  কাল এেসই পিরচয় হেয় িগেয়িছল। উিন আমােদর যা াপথ 搦잱মেন চলেবন বািক রা াটা। খাওয়া দাওয়ার পর ফুটফুেট

চাঁেদর আেলা মাখা আমাদাবলােমর রােতর প ক ােমরাবি  করার 搦잱লাভ সামলােত পারলাম না। ায় আধ ঘ া ঠকঠক কের কাঁপেত কাঁপেত ছিব

তুেল, ব াটািরর কথা 搦잱ভেব ঘের িফের এলাম। সব জায়গায় ব াটাির চাজ䪌䬖 করার সুেযাগ 搦잱নই।  

নেভ র ৯: িডংেবােচ 搦잱থেক 搦잱লাবুেচ  

আজেকর গ ব  搦잱লাবুেচ খুব 搦잱বিশ দূের নয়। িক  搦잱বিশ উ তায় একটানা অেনক ণ পথ চলা যায় না। থেমই িডংেবােচর গােয় নাগাজু䪌䬖না পাহােড়র

একটা িরজ 搦잱পেরােত হল। এই পাহােড়র উলেটা িদেকর ঢােলই 搦잱ফিরেচ। নাগাজু䪌䬖নার এই িরজ-এর াচীরই িডংেবােচেক বল ঠা া হাওয়ার হাত 搦잱থেক

বাঁিচেয় 搦잱রেখেছ। িরজ পার হওয়ার পর রা া ভােগ ভাগ হেয়েছ। একটা উেঠ 搦잱গেছ শৃে র িদেক, 搦잱য পেথ আমরা কাল 搦잱গিছলাম। অন টা 搦잱যিদক 搦잱থেক

উেঠিছ তার িবপরীত িদেক সটান 搦잱নেম িগেয় িমেশেছ জা বুিগয়ােল। বুিগয়ােল ঢাল ায় 搦잱নই বলেলই চেল এবং ল ায় খুব দীঘ䪌䬖। ৩-৪ িকিম পয䪌䬖

পােয় চলার রা া পির ার 搦잱দখা যাে । 搦잱জােরই হাঁটিছ। িক  শ  এখােন দম। 搦잱দখেল মেন হয় এই সামান  ঢালু রা ায় চলা খুব সহজ, িক  একটু গিত

বাড়ােলই হাঁিপেয় পড়িছ। 

িদগ  িব ৃত উ ু  া র মােনই হাওয়ার অবাধ িবচরণ। বড় গাছ িদন আেগ প াংেবােচেত 搦잱শষবার 搦잱দেখিছ, এখােন এরপর ঘাসও 搦잱শষ হেয় এল।

搦잱বলা একটু বাড়েতই সামেনর িদক 搦잱থেক হাওয়া গিতেরাধ করেছ। জা বুিগয়ােল অসংখ  চ পেক (ইয়াক ও গ র স র), ইয়াক, অ  িকছু 搦잱ঘাড়া ও

搦잱ভড়া চেড় 搦잱বড়াে । মােঝ মােঝ 搦잱ছাট 搦잱ছাট পাথেরর 搦잱দওয়ােল 搦잱ঘরা ঘর 搦잱চােখ পেড়, 搦잱বাধহয় আ াবল হেব। বুিগয়াল পার হেয় রা া ঢালু পেথ

নদীখােত 搦잱নেমেছ। 搦잱সিদেক এেগােত এেগােত 搦잱দিখ বাঁিদেক পাহােড়র আড়াল 搦잱থেক উঁিক িদে  搦잱সালা-搦잱সা বা 搦잱সালা 搦잱লক। আসেল এই পথ িকছু ণ

বােদ িমেশ যােব 搦잱গািকও েদর িদক 搦잱থেক আসা পেথর সে । খু ু 搦잱খালার ওপের 搦잱ছাট পুল পার কেরই থুকলা বা ধুকলা (৪৬২০িম), 搦잱যখােন িব াম

搦잱নওয়ার পালা। এখােন িব াম 搦잱নওয়াটা বাধ তামূলক। 搦잱কন? রেমেশর কােছ 搦잱কৗতূহলী হেয় টা করেতই ও একটু 搦잱হেস আ ুল তুেল গ েব র িদকটা

搦잱দখাল। রা াটা খাড়া ওপের উেঠেছ ায় ১১০০ ফুট। এই তার মােন থুকলার কিঠন রা া! 

থুকলায় েটা 搦잱দাকান আেছ, আর আেছ িতন-চারেট থাকার জায়গা, সব ু চ রটা ধম䪌䬖তলার িসিটিস বাস াে র িসিকভাগ। 搦잱দাকান েলায় ওয়াইফাই-

এর সুিবধা আেছ। খাবােরর মূল  তািলকা আমােদর ায় হাট䪌䬖 অ াট াক িদেয় 搦잱দাকান 搦잱থেক বার কের িদল। সে  থাকা িজওিলন 搦잱দওয়া জল আর ি কাস䪌䬖

চেকােলট িদেয় িনেজেদর িরচাজ䪌䬖 কের 搦잱বর হলাম। চড়াই িথয়াংেবােচ আসার সমেয়ও 搦잱পেয়িছ, িক  এখােন তফাৎ হল উ তা – 搦잱সিদেনর 搦잱থেক

১০০০িমঃ-এর 搦잱চেয়ও 搦잱বিশ উ তায়, গাছ একদম 搦잱নই ফেল অি েজেনর খামিত। িক  একটাই িজিনস 搦잱সিদেনর 搦잱থেক আজেক আলাদা করেছ, 搦잱সটা

হল ল । 搦잱সিদন পাহােড় পাক 搦잱খেয় উঠেত িগেয় 搦잱শষটা 搦잱য 搦잱কাথায় তা 搦잱বাঝা যাি ল না, এখােন িক  চূেড়াটা 搦잱দখা যাে । ফেল আ িব ােস ধা া

কম লােগ। রা া িজগজ াগ কের উেঠেছ, পাথেরর ধাপ আেছ। আমরা  করার পর অেনেকই আমােদর 搦잱পছন 搦잱থেক এেস টপেক 搦잱গল। িক  একথা

িনি ত 搦잱য কােরার অব া ভাল নয়। হাঁপােত হাঁপােত এেগাে  সবাই। আমরাও লড়িছ। ইয়াক আর চ পেক েলা িপেঠ মাল িনেয় যখন উঠেছ তখন

ওেদর াস াস-এর শ  搦잱বাধহয় ১০ িমটার দূর 搦잱থেকও 搦잱শানা যাে । মেন হে  ু  ইয়াক এই বুিঝ কাউেক আ মণ করেব। 

একসময় 搦잱দিখ সামেন ায় ৫০ গজ দূের শা নু মাথার ওপর মুি ব  হাত তুেল িদেয়েছ। বড় 搦잱বা ার েলা টপেক ওখােন 搦잱পৗঁেছ আমারও আনে র

সীমা রইল না। অ ূত দৃশ । চূেড়ার খাঁজ পার কেরই এক চওড়া সমতল মত জায়গা, পাথেরর িকয়ান䪌䬖 িদেয় বানােনা 搦잱চােত䪌䬖েন রিঙন িনশান উড়েছ,

চতুিদ䪌䬖েক বড় বরফঢাকা শৃ । সমতল অ ল জুেড় এভাের  অিভযােনর হতভাগ  শহীদেদর ৃিতেসৗধ। রেয়েছ ১৯৯৬ সােল এভাের  িবপয䪌䬖য়খ াত ট

িফশার-এর 搦잱মেমািরয়াল। এছাড়াও বাংলােদশী পব䪌䬖তােরাহী সজল খােলদ, অি য়ান িসন এগান,কত বুে িরয়ান, চাইিনজ এর সে  搦잱রামািনয়ান 

搦잱 াদানভ-এর 搦잱সৗধও 搦잱চােখ পেড়। িযিন িবনা অি েজেন পি ম িরেজর েট এভাের  শীেষ䪌䬖 ১৯৮৪ 搦잱ত ওেঠন। এই ৃিতেসৗেধর মােঝ দাঁিড়েয় ওঁেদর

জীবনকািহনীর কথা 搦잱ভেব অজাে ই 搦잱চােখ জল আেস। 

রেমেশর হাঁকডােক আবার চলা  হল। 搦잱 া লাইেন ঢুেক পেড়িছ। এতিদন পাহােড়র ওপেরর ঢােল বরফ 搦잱দেখিছ। িনেজরাই এখন ায় ৫০০০ িমঃ এর

কােছ 搦잱পৗঁেছ যাওয়ায় আেশপােশ পেথ বরেফর 搦잱দখা িমলল। নদীর ওপাের পাহােড়র 搦잱পট বরাবর একটা 搦잱রখা চলেছ আমােদর সমা রােল। ভাল কের

নজর করেল 搦잱দখা যায় ওটা পােয় চলা পথ, 搦잱গািকও দ 搦잱থেক 搦잱চা-লা, জং-লা অিত ম কের 搦잱লাবুেচর িদেক আসা পথ। ই পথ িমেশেছ খু ু 搦잱খালার

অপর পাের। 搦잱খালায় জল কম, সহেজই 搦잱বা ার টপেক 搦잱পেরােনা 搦잱গল। একদল ইউে িনয়ান 搦잱 কােরর সােথ গ  করেত করেত বািক রা াটুকু 搦잱পিরেয়

搦잱গলাম।  

搦잱লাবুেচর উ তা ায় ৪৯০০ িমঃ। এখােনও থাকার জায়গা সিত ই কম। ১৯৭৫-এ কমলা মুেখাপাধ ােয়র অিভ তা পেড় 搦잱জেনিছলাম তখন িছল একিট

মা  搦잱দাকানঘর। এখন 搦잱স তুলনায় অেনক আধুিনক সুিবধা আেছ , সে হ 搦잱নই। 搦잱স যাই 搦잱হাক, িডংেবােচ-搦잱ত লেজর 搦잱লােকর ব বহাের ু  িছলাম,

搦잱লাবুেচ-搦잱ত আে লজীর "搦잱হােটল িপক XV"-এ ঢুেক মনটা খুিশেত ভের 搦잱গল। এটা বািড়র মেধ ই 搦잱হােটল। আে লজীর সে  কথা বেল জানলাম ওনার

ই 搦잱ছেল দািজ䪌䬖িলং আর কািশ䪌䬖য়াং-এ পড়ােশানা কের। ছুিটেত বািড় আেস। মােন ওরা বছের বার ায় এভাের  搦잱বস ক া  搦잱 ক কের! আে লজী

আমরা ভারতীয় েন একটু খািতর কের অেনক গ  করেলন। সদা ব , তার মেধ ও যত  কেরিছ, সেবরই উ র িদেয়েছন।  

মালপ  搦잱রেখ, খািনক িব াম িনেয় লা  সারলাম। এই উ তায় সু  থাকেত রসুেনর সু পই যথাথ䪌䬖। খাওয়া দাওয়া চুিকেয় 搦잱বর হলাম

অ াি মাটাইেজশেনর জন  পদচারণায়। পুের ঘের বেস সময় নে র 搦잱কান মােন হয় না। রেমশ সে  আসেত চাইল না। ধু বলল আবহাওয়া বুেঝ

搦잱বিশদূর 搦잱যন না যাই। পথ বলেত িকছু 搦잱নই ায়, ধুই 搦잱ছাট বড় 搦잱বা ার। ক  বলেত এখন ধু চড়া 搦잱রােদর সে  দমকা হাওয়া আর সারািদেনর াি ।

কুিড়-পঁিচশ িমিনট ওই 搦잱বা ার টপেক এিগেয় একটা িটলার ওপর উেঠ াণ ভের নুপৎেস আর পুেমাির এর অসাধারণ 搦잱শাভা 搦잱দেখ 搦잱স াি ও উধাও।

搦잱রাদ পড়েতই জাঁিকেয় ঠা া। 搦잱জাের পা চািলেয় লেজ িফের এলাম। এর পর 搦잱রাজকার িটন। 

নেভ র ১০ - 搦잱লাবুেচ, 搦잱গারখেশপ, 搦잱বস ক া ,

কালাপা র 

搦잱লাবুেচর পর রা া বলেত িকছু 搦잱নই। ধু 搦잱ছাট-বড়

搦잱বা ার। িকছু ণ পেরই মািট এেকবাের 搦잱শষ হেয়

搦잱কবল এবং 搦잱কবল মা  পাথর রেয় 搦잱গল পােয়র

নীেচ। আসেল এ েলা খু ু 搦잱 িসয়ােরর টািম䪌䬖নাল

আর ল ােটরাল 搦잱মােরন। আজ পথ চলা  কেরিছ

搦잱ভার সােড় ছ'টায়। সূেয䪌䬖র থম আেলা যখন

পুেমািরর ওপর পড়েছ তখন আমােদর ায় আধ

ঘ াটাক হাঁটা হেয় 搦잱গেছ। অসাধারণ 搦잱চাখ ধাঁধােনা

দৃেশ র সা ী হেয় এেগাি । সকােল ভালই ঠা া।

তাপমা া মাইনাস িতন কী চার 搦잱তা হেবই। তেব

হাওয়ার দাপেট মাইনাস দেশ 搦잱নেম যাওয়ার কথা।

িক  শরীেরর কােছ সব মাইনাস-ই এক। এিদেক

পােয়র নীেচ পাথর, স প䪌䬖েণ পা 搦잱ফলেত হয়।

নইেল পা মচকােনার স াবনা। ঘ া েয়ক

হাঁটবার পর এক জায়গায় এেস পড়লাম, 搦잱যখােন



মেন হল রা াটা ম কের একটা পাথেরর 搦잱দওয়ােল ধা া 搦잱খেয়েছ। আর 搦잱সই 搦잱দওয়াল 搦잱বেয় িজগজ াগ রা া ওপের উেঠ 搦잱গেছ। আজ আমােদর গ ব

搦잱বস ক া । 搦잱সই টােনই উঠেত  করলাম। আবার 搦잱সই বুেক হাঁপর টানার মত ক , নাক 搦잱থেক জল পড়া, পা আর তুলেত না পারা। অি েজন কম।

তেব েম ব াপারটা অভ ােস পিরণত হল। মেন মেন ভািব এই না হেল িক আর ই.িব.িস.-টা ই.িব.িস. হত? সা াকফু হেয় 搦잱যত! সবাই িদি  গািড়

কের চেল আসেল মজাটাই ন । 搦잱যটা উ র ই.িব.িস.-搦잱ত িচন কের 搦잱ফেলেছ!  

আধঘ ায় খাড়াই পথটুকু পার হেয় 搦잱গলাম। িথয়াংেবােচর পর এইখােন শা নুর 搦잱ফােন 搦잱নটওয়াক䪌䬖 িসগনাল এল। বািড়েত 搦잱ছাট কের খবর জািনেয় আবার

হাঁটা । 搦잱বা ােরর আকার 搦잱বেড়েছ। 搦잱দেখ মেন হয় ু  িটলাই 搦잱যন এক একিট। এরকম ু  িটলায় ভরা কেয়কটা 搦잱ছাট পাহােড়র মেতা জায়গা পার

কের হঠাৎই 搦잱চােখর সামেন ফুেট উঠল 搦잱গারখেশেপর 搦잱ছাট ঘর েলা। সময় 搦잱দখলাম 搦잱মােট ৯.৪৫। অবাক হলাম এটা 搦잱দেখ 搦잱য এখন 搦잱যখােন আিছ

搦잱গারখেশপ তার 搦잱থেক অ ত ৪০-৫০ িম নীেচেত। অ ূত ! 搦잱তমন ক  হল না 搦잱তা। িনেজেদর ওপর িব াস কেয়ক ণ 搦잱বেড় 搦잱গল। রেমশ তাড়া লাগােত

 করল। িক  এই জায়গার িকছু ছিব না তুেল এবং 搦잱বশ ভাল কের উপেভাগ না কের চেল যাওয়াটাও অন ায়। সামেন ডানিদেক 搦잱কানাকুিন নুপৎেস,

তার 搦잱পছেন উঁিক মারেছ এভাের , তারপর 搦잱লা-লা, খু ুৎেস, দূের চাংৎেস, 搦잱সাজা নীেচর িদেক ই.িব.িস.-এর ক াি ং াউ  এতদূর 搦잱থেকও 搦잱বাঝা

যাে । তার 搦잱পছেন খু ু আইসফল, তার নীেচ 搦잱থেক টানা 搦잱বিরেয় এেস আমােদর ডানিদক ধের 搦잱সাজা 搦잱লাবুেচর িদেক চেল 搦잱গেছ খু ু 搦잱 িসয়ার। বাঁিদেক

搦잱কানাকুিন পুেমাির, আর 搦잱পছনিদেক 搦잱বশ দূের আমাদাবলাম। আহা! 搦잱চাখ জুিড়েয় 搦잱গল। খু ু 搦잱 িসয়ারেক এখান 搦잱থেক 搦잱দেখ মেন হয় 搦잱যন বরেফ

সমুে র মত 搦잱ঢউ 搦잱খেল 搦잱গেছ অথবা 搦잱ঢউ 搦잱খলেত 搦잱খলেত বেয় যাওয়া একটা িবরাট নদীেক 搦잱কউ 搦잱যন এক লহমায় ঠা ায় জিমেয় িদেয়েছ। 

িমিনট দেশেকর িব ল ভাব কািটেয় 搦잱বশ তগিতেত 搦잱গারখেশপ চেল এলাম। সামেনই বু  লেজর ঘের িজিনসপ  搦잱রেখ সবাই গািল䪌䬖ক সু প 搦잱খেয়

িনলাম। এখােন এেস 搦잱থেকই শা নুর মাথা ধেরিছল – অি চু ড িসকেনস। সু প 搦잱খেয় খািনক সু  হল। বািকরাও চা া হলাম। িব াম 搦잱নওয়ার সময়

搦잱নই। এগারটার মেধ  疤㚱তির হেয় সামান  িক  অিত েয়াজনীয় িজিনস সে  িনেয় 搦잱বিড়েয় পড়লাম এভাের  搦잱বস ক াে র উে েশ । 搦잱গারখেশপ 搦잱থেক

এেগােনার পাঁচ িমিনেটর মেধ ই কৃিত 搦잱কমন 搦잱যন ভয় র সু র 搦잱চহারা িনেত  করল। 搦잱চাখ ধাঁধােনা 搦잱রাদ, তার সে  বরফ ঠা া হাওয়া, পােয়র

নীেচ ায় পুেরাটাই ঝুেরা পাথর। এর ওপর িদেয় হাঁটা যেথ  ক কর। ত চলা যায় না, আর িপছেল যাওয়া আটকােত পা িটেপ িটেপ চলেত িগেয়

সহেজই ব থা করেত  কের।  

গাঢ় 搦잱রাদচশমার ওপর িদেয় সূেয䪌䬖র আেলা 搦잱চােখ পড়ােত, সেষ䪌䬖ফুল 搦잱দখার উপ ম হল। ভাল মাউে িনয়ািরং গগল  -এর অভাব িত মুহূেত䪌䬖 搦잱বাধ

করিছ। মাথা নীচু কের 搦잱যিদেকই তাকাই ফ াকােশ, নয়ত হলেদেট-সাদা বা ধূসর বেণ䪌䬖র পাথর। চািরিদক ,  অথচ কত কােছই না পৃিথবীর 搦잱সরা

িমি  জেলর ভা ার! খু ু িহমবাহেক ডানিদেক 搦잱রেখ ায় ঘ া 搦잱দেড়ক 搦잱হঁেট এমন এক জায়গায় এেস পড়লাম 搦잱যখান 搦잱থেক ক াি ং াউ  সামেন ায়

১০০ িমঃ নীেচ 搦잱 িসয়ােরর ওপর িদেয় 搦잱কানাকুিন ভােব চেল 搦잱গেছ খু ু আইসফেলর া  পয䪌䬖 । এখান 搦잱থেক ই.িব.িস. এবং এভাের  েটাই এক

সরলেরখায় 搦잱দখা যায়। তেব এই জায়গাটা ভীষণ অি র, িঠক ভারসাম  搦잱নই 搦잱যন। টুকটাক পাথর এিদক 搦잱সিদক 搦잱থেক পড়েছ। দাঁিড়েয় ফেটা 搦잱তালার

অবকাশ 搦잱নই। রেমেশর কথামত ায় একেদৗেড় জায়গাটা পার কের ডানিদেক ঘুের নীেচ 搦잱নেম পড়লাম। এবার 搦잱সাজা 搦잱বস ক াে র িদেক এেগােনা।

দূর  খুব 搦잱জার ১ িকিম হেব। এমিনেত 搦잱দেখ মেন হয় ২০০-৩০০ িমঃ-এর 搦잱বিশ নয়। িক  খু ু 搦잱 িসয়ােরর ওপর িদেয় 搦잱তা 搦잱কউ আর গািড় চলার রা া

বানায়িন। সুতরাং আরও আধ ঘ া মেতা 搦잱হঁেট 搦잱পৗঁেছ 搦잱গলাম।  

搦잱পৗঁছেতই থেম াগত জানাল একটা 搦잱 ট 搦잱রাজিফ  পািখ। আমােদর 搦잱দেখ িব ুমা  ভয় না 搦잱পেয় িনেজর মত 搦잱ঘারাঘুির করল। 搦잱যন 搦잱তায়া াই করল

না। আর সিত  বলেত িক, ভয় পাওয়া দূের থাক – িনেজ 搦잱থেকই কােছ এেস 搦잱পা   িদল 搦잱যন। এ অভাবনীয় উপহার আর লে  搦잱পৗঁছেত পারার জন

িহমালয়েক করেজােড় ণাম। 

ই.িব.িস. এভােরে র িঠক 搦잱কােল নয়। এভােরে র

搦잱কােল আেছ 搦잱লা-লা এবং তার 搦잱কােল 搦잱বস

ক া । ফেল এখান 搦잱থেক এভােরে র চূড়া 搦잱দখা

যায় না, ধু ওেয়  搦잱সালডােরর খািনক 搦잱দখা যায়

আর বািক সবই নুপৎেস 搦잱ত ঢাকা পেড় যায়।

এভাের  搦잱বস ক া  搦잱লখা ব ানার আর চুর

搦잱 য়ার াগ জড়ােনা একটা জায়গায় আমরা

িনেজেদর লে  搦잱পৗঁছেনার মাণ প িকছু ছিব

তুললাম। েনিছ এি ল-搦잱ম মােস গরমকােল

২৮০০০ িফেটর ওপের তাপমা া থােক -৩৫

িড ী। এই নেভ র মােস কত হেব 搦잱ক জােন!

চূেড়ার িদকটায় তাকােল 搦잱ধাঁয়ার মত 搦잱দখাে ।

বরেফর ঝড় বইেছ 搦잱বাধহয়। িমিনট কুিড়-পঁিচশ

ক াি ং াউ -এ সময় কািটেয় মন ভিরেয় ছিব

搦잱তালার পর 搦잱ফরার পথ ধরলাম।  

搦잱 িসয়ার 搦잱থেক 搦잱বিরেয় ধান রা ায় িফরেত িগেয়

মেন হল পাথর সব আলগা। আসার সময় 搦잱দৗেড়

搦잱পিরেয়িছলাম। তেব তখন 搦잱লাকজন িকছু 搦잱বিশ িছল। হঠাৎ আমরা এখন একা হেয় পেড়িছ। রেমশ চেলেছ সবার আেগ, তার হাত 搦잱পছেনই িদিব

লাফােত লাফােত গ䪌䬖া, তার 搦잱পছেন কুিড়-পঁিচশ হাত দূের আিম, আমার 搦잱থেক সাত-আট হাত 搦잱পছেন শা নু। হাওয়ার দাপট 搦잱বেড়েছ। হাওয়ার সে

সে  ওপর 搦잱থেক টুকটাক কের পাথর পড়েছ। এিগেয় িগেয় যখন িরজটার নীেচ 搦잱পৗঁেছিছ তখন এক কা  হল। হঠাৎ কড়মড় কের আওয়াজ, থতমত 搦잱খেয়

কী হে  搦잱বাঝার আেগই 搦잱দিখ রেমশ আর গ䪌䬖া "ভােগা" বেল িব ৎ 搦잱বেগ আমার িদেক 搦잱দৗেড় এেলা এবং আমােদর জনেক 搦잱পিরেয় িগেয় একটা বড়

পাথেরর আড়ােল আ য় িনল। তত েণ পাথর বৃি   হেয়েছ। আমরাও মারলাম 搦잱পছেন 搦잱দৗড়। 搦잱যসব আকােরর পাথর পড়েছ তােত গােয় পড়েল মৃতু

অ াভািবক নয়, নাহেল অ ত অ হািন হওয়ার বল স াবনা। সুতরাং িকছু ণ আেগই 搦잱য পাথর িডি েয় এেগােনা র মেন হি ল, 搦잱স েলােকই

এখন ািরেয় 搦잱দৗেড় 搦잱পেরালাম। াণভেয় 搦잱দৗড়েল 搦잱য মানুেষর মতা বােড় তার মাণ। অবশ  পা ম  কােতও পারত, হাই অ াে ল জুেতা তার হাত

搦잱থেক বাঁিচেয়েছ। আমরা অ ত অব ায় একখািন িবরাট পাথেরর আড়ােল রকফল থামার অেপ ায় রইলাম িতন-চার িমিনট। পাথর পড়া ব  হেল ায়

搦잱দৗেড় রকফল অ ল পার হলাম। বুক 搦잱যন 搦잱ফেট যাে , মাগত হাপর টানার মত ব াপার। সমু তল 搦잱থেক ৫৩০০ িমঃ ওপের 搦잱দৗেড়ােনা 搦잱য মুেখর

কথা নয়! ফুসফুেসর মতার চূড়া  পরী া! 搦잱ফরার পেথ আর উে খেযাগ  িকছু ঘেটিন, ধু  আর ল পূরেণর আনে র এক অ ূত অনুভূিত সারা

শরীর ও মন জুেড় রইল। ারক িহসােব স ী কের িনেয় এলাম একখ  搦잱ছাট নুিড় – যা ব কাল পূেব䪌䬖 搦잱টিথস সাগেরর বুক 搦잱থেক উেঠ এেস িহমালেয়র

এই সেব䪌䬖া  অ েল িবরাজ কেরেছ।  

লেজ িফের িতনেট নাগাদ লা  সারলাম। শা নু আর আিম িঠক করলাম কালাপা েরর িদেক যতটা পাির এেগাব। রেমশ স িত জানােত আর আবহাওয়া

ভােলা থাকায় এক ঘ া িব াম িনেয়ই 搦잱বিরেয় পড়লাম। পথ হারােনার ভয় 搦잱নই। যারা ওপের উেঠিছল তারা িফরেছ। এখন ওপের ওঠবার 搦잱কউ 搦잱নই।

搦잱দখেত ঢালু হেলও উঠেত িগেয় বুঝলাম 搦잱বশ খাড়া। তাছাড়া ৪৫ িড ী 搦잱কাণটা 搦잱নহাত কম নয়, ঝুেরা পাথর আর নুিড়র জন  搦잱বশ সময় লাগেছ। একটু

িপছেল 搦잱গেল সামাল 搦잱দবার মত িবেশষ িকছু 搦잱নই। 搦잱বশ পির মসােপ । হাঁফােত হাঁফােত বুঝলাম শরীর 搦잱বিশ ণ চলেব না। রা ায় থম 搦잱য স াড  

搦잱পলাম 搦잱সখােনই দাঁিড়েয় 搦잱গলাম, তাও ায় পঁয়তাি শ িমিনট ওঠার পর। কালাপা র 搦잱য কতদূর তা 搦잱বাঝার 搦잱কান উপায় 搦잱দখলাম না। ছ চূড়া 搦잱দেখ

ভুল হয়। সামেন যােক উঁচু চূেড়া বেল মেন হে  তার মাথায় 搦잱পৗঁছেল 搦잱দখা যায় ওপের আেরকটা 搦잱তমনই চূড়া। এবং এরকম চলেতই থােক। সুতরাং

খািনক বােদ আমরা িঠক করলাম আর 搦잱বিশ না এিগেয় একটু চওড়া 搦잱য জায়গাটায় অেপ া করা যােব 搦잱সখান পয䪌䬖 ই এেগাব। 搦잱দেখ েন পছ  করলাম

搦잱সরকম একফািল জায়গা 搦잱যখােন এভাের  িপরািমড নুপৎেসর পােশ ভালভােব দৃশ মান। ঠা া হাওয়ার ঝা া মুেখ এেস পড়েছ আর 搦잱ভতর পয䪌䬖  搦잱কঁেপ



উঠেছ। 

এখােন বেস থাকার িস াে  আমরা 搦잱য 搦잱কােনা ভুল

কিরিন তা িমিনট পাঁেচেকর মেধ ই মাণ হেয়

搦잱গল। অ াগত সূেয䪌䬖র ছটা এভাের  আর নুপৎেসর

রঙ িমিনেট িমিনেট পালেট িদে । চারপােশ

পুেমাির, 搦잱লা-লা বা ম ােলাির গ াপ, তাওেচ,

খু ুৎেস, িলে ন – কােক 搦잱ছেড় কােক 搦잱দখব! িক

মন টানেছ এভাের -ই। সুেয䪌䬖র 搦잱শষ রি  এভাের

এর ওপেরই পড়েছ, তা 搦잱স যতই এখান 搦잱থেক

নুপৎেস 搦잱ক উঁচু 搦잱দখাক! এত রেঙর স ার আেগ

কখেনা 搦잱কান পব䪌䬖তচূড়ায় 搦잱দিখিন। আমরা অিভভূত

হেয় ধু 搦잱দেখ চেলিছ এ মায়াবী রেঙর 搦잱খলা।

মােঝ মেধ  搦잱বাধহয় ভুল কেরই ক ােমরার শাটার

িটেপিছ। সাদা 搦잱থেক ণ䪌䬖াভ হলুদ, তারপর তা

搦잱থেক উ ল কমলা, তারপর লাল গনগেন আ ন।

লাভা উ ীরণ হেব 搦잱যন! সূয䪌䬖াে র পেরও রেঙর

搦잱খলা 搦잱শষ হল না। লালবণ䪌䬖 আসেত আসেত হা া

হেত হেত 搦잱কমন নীলেচ 搦잱ব নীেত পিরণত হল।

িকছু পেরই পাং েট ধূসর হেয় আবছা আেলা 搦잱মেখ রইল 搦잱স। কৃিতর এই ছিব আঁকা 搦잱দেখত 搦잱দখেত িবেভার হেয় পেড়িছলাম। সি ৎ িফরেত ঘিড়র

িদেক তািকেয় 搦잱দিখ 搦잱বশ 搦잱দির হেয় 搦잱গেছ। পাঁচটা কুিড়। ঠা া জাঁিকেয় গােয় 搦잱কেট বসেছ। সে  হেত না হেতই তাপমা া শূেন র কত নীেচ চেল 搦잱গেছ

তা 搦잱ক জােন! ডাউন জ ােকেটর েয়াজন। িক  আমরা ধু কেয়কটা 搦잱মাটা আ রণ আর উই পােরর ভরসায়! সে  টচ䪌䬖ও আেছ একটাই। ৪৫ িডি

搦잱কােণ ত নামা যায় না, তাও যত তাড়াতািড় স ব নামার 搦잱চ া করলাম। 搦잱বাধহয় িমিনট পঁিচেশক 搦잱লেগেছ, িক  তারমেধ ই দাঁেত দাঁত 搦잱লেগ যাবার

搦잱যাগাড় হেয়িছল। আ ানায় িফের একবািট কের গরম গািল䪌䬖ক সু প 搦잱খেয় চা া হলাম। 

এখানকার 搦잱হােটল নানা ভাষা, নানা মত, নানা পিরধােনর সমাহার। 疤㚱বিচে র মেধ ও ঠা ায় ঐক ব  হেয় গা গরেমর আশায় 搦잱গাল হেয় গ জব

করেছ। শা নু আজ ভীষণ া । কথা বলেত বলেত তার ঢুলুিন এেস যাে । 搦잱কানরকেম তাড়াতািড় রােতর খাওয়া সা  কের ঘের 搦잱গলাম েত।

এখানকার ক েলর দশা 搦잱দেখ ভরসা করেত পারিছলাম না। ঠা া সাংঘািতক, ক ল িফনিফেন। িক  ক ল েলােক বৃথাই তাি ল  কেরিছলাম! মারা ক

উপেযাগী িজিনস। কী িদেয় 疤㚱তির িজ াসা কেরিছলাম পেরর িদন, ওরা বেলওিছল িক  আমরা বুঝেত পািরিন 搦잱সটা কী ব । 搦잱স রােতই আরও একটা

ব াপার হেয়িছল - আমরা জেনই হ ালুিসেনট কেরিছলাম আর উ ট সব  搦잱দেখিছ, সকােল উেঠ বুেঝিছ ভাল ঘুম হয়িন। এর কারণ অবশ  搦잱বাঝাই

যায় - উ তা, কম বায়ুচাপ আর অি েজেনর অভাব। একসময় 搦잱তা দমব  হওয়ায়, ঘেরর একটা জানলা অ  ফাঁক কের িদেয়িছলাম। 搦잱দখলাম মাথার

িদেকর কাঁেচর জানলায় তখন নুপৎেস চাঁেদর আেলা 搦잱মেখ দাঁিড়েয় আেছ। 

নেভ র ১১ - কালাপা র টপ 

搦잱ভাররােত উেঠ জানলার িদেক বরফ জেম থাকেত 搦잱দখলাম। আজেকর িদনটা  করার কথা িছল 搦잱ভার চারেট 搦잱থেক সােড় চারেটর মেধ । িক  রােত

ভাল ঘুম না হওয়ায় আর বাইেরর ঠা ার ধা ায় 搦잱বেরােত 搦잱বেরােত ায় পাঁচটা 搦잱বেজ 搦잱গেলা। বাইের তাপমা া মাইনাস বােরা 搦잱থেক পেনেরার মেধ  搦잱তা

হেবই। সে  মৃ ম  হাওয়া। তেব 搦잱স হাওয়াই ঠকঠকািন ধরােনার জন  যেথ । কালাপা েরর পথ এই ঠা ার জন  এেকবাের যুতসই। যতই ঠা া থাক,

একবার চড়াই উঠেত  করেল পেনেরা িমিনেটর মেধ ই শরীর গরম হেয় যােব। আজ অবশ  জ ােকট পেরই হাঁটিছ, হাওয়ার দাপেট 搦잱খালবার সাহস

হয়িন। অ কার থাকেতই ম রগিতেত উঠিছ। কাল িবেকেল 搦잱যখােন এেসিছলাম, ততটা আসেতই আেলা ফুেট 搦잱গল। ধীের ধীের আকােশ আেলা বাড়বার

সে  সে  সব শৃে র রঙ বদলােত  করল।  

৫৫৫০ িমঃ এর কােছ পথ চলেত 搦잱বশ ক । চুর 搦잱জার দরকার পড়েছ। রেমশ বার বার তাড়া িদে । যত 搦잱বলা বাড়েব তত হাওয়া বাড়েব। আেরকটা

সমস া আেছ। কালাপা র এভােরে র িঠক পি েম, একটু দি ণ 搦잱কানাকুিন।তাই কালেক স ায় অ মান সূেয䪌䬖র আেলা এভােরে র চুেড়ায় পড়েত

搦잱দেখিছ। িক  搦잱সই অব ানই আজ সমস ার কারণ হেত পাের। সূেয䪌䬖াদয় হেব এভােরে র 搦잱পছন িদক 搦잱থেক। 搦잱স সমেয়র আেগ না 搦잱পৗঁছেল ভালভােব

搦잱দখা বা ছিব 搦잱তালা 搦잱কানটাই হেব না। 搦잱চােখ সরাসির সূেয䪌䬖র আেলা এেস পড়েব। সুতরাং পা চালাও। িক  গিতর ব াপাের িনেজেদর মতা অনুসাের

চলাই ভাল। সকাল ায় আটটা নাগাদ িতন ঘ ার পির ম 搦잱শেষ উেঠ এলাম কালাপা েরর শীেষ䪌䬖। এখােন রেয়েছ এভােরে র ওেয়দার িরেপাট䪌䬖 搦잱দওয়ার

য পািত, টাওয়ার, সািমট এ েপিডশেন অিভযা ীেদর সে  搦잱যাগােযাগ রাখার আরও অেনক য । 搦잱ছাটখােটা 搦잱মাবাইল টাওয়ার। 搦잱গারখেশপ 搦잱থেক এই

পথটুকুেত তাই 搦잱নটওয়াক䪌䬖 রেয়েছ পুেরামা ায়। চূেড়ার ওপর এত িকছু থাকার দ ণ মানুষ দাঁড়ােনার জায়গার অভাব। 

কালাপা েরর অব ান মাউ  পুেমািরর দি ণ-পূব䪌䬖 িগিরিশরা বা ির  -এর ওপর। এই িগিরিশরািট সটান পুেমাির 搦잱থেক 搦잱নেম ূলেকাণ কের উেঠ এেস

এই কালাপা র টপ 疤㚱তির কেরেছ। আর তারপর ঢাল 搦잱বেয় 搦잱নেম 搦잱গেছ 搦잱গারখেশপ পয䪌䬖 । 搦잱সজন  এই একিদক 搦잱থেকই এখােন ওঠা যায়। অপর িদেক

খাড়া খাদ। 搦잱সিদেক তািকেয় চমেক উঠলাম। এই চূড়ার কাছাকািছ 搦잱ছাট পাথরও 搦잱নই। ধু বড় বড় কালেচ 搦잱বা ার। ভাল কের নজর করেল 搦잱দখা যায়,

পাথেরর গােয় একরকম 疤㚱শবাল জ ায়। 搦잱স িল তী  搦잱রাদ আর অিতেব িন রি েত পুেড় 搦잱 ফ কােলা 搦잱ছােপ পিরণত হেয়েছ। 搦잱সজেন ই এই জায়গার

এই নাম। এর ওপর িদেয় চলা 搦잱বশ ঝকমাির। ায় লািফেয় লািফেয় পাথর িডেঙােত হয়। েটা 搦잱বা ােরর মােঝ একটা পা ঢুেক 搦잱গেলই িচি র। তখন

搦잱হিলক ার 搦잱রসিকউ করেত হেব। সূেয䪌䬖াদেয়র অেনক পের আমরা 搦잱পৗঁেছিছ। সূেয䪌䬖র 搦잱চাখ ধাঁধােনা আেলা এভাের  আর নুপৎেসর মাঝখান িদেয় এেস

পড়েছ কালাপা েরর মাথায়। বা িবকই, কালাপা র 搦잱কন এত িবখ াত 搦잱সটা এর ওপের উেঠ আসােত একদম পির ার। এভাের েক এত বড় কের, এত

পির ার ভােব ধরণীর আর 搦잱কান িব ু 搦잱থেক 搦잱দখা যায় না। এখান 搦잱থেক মাউ  পুেমািরেক হােতর 搦잱টাকায় 搦잱ছাঁয়া যােব বেল মেন হয়। অেনকদূর অবিধ

খু ু িহমবােহর িব ার 搦잱চােখ পেড়। তী  নীলাভ আকােশর বুেক এত িল 搦잱 ত  িবরাটকায় পব䪌䬖তশৃ  আর তােদর মধ মিণ এভাের  - সব িমিলেয় এ

এক অসামান  অনুভূিত। আমােদর 搦잱 েকর সবেচেয় উে জনাময় মুহূত䪌䬖 এটাই। এবার 搦잱ফরার পালা।



 

~ তথ - এভাের  搦잱বসক া  搦잱 ক ~ || ~ এভাের  搦잱বসক া  搦잱 িকং-এর আরও ছিব ~ || ~ এভাের  搦잱বসক া  搦잱 ক ট ম াপ ~

িশবপুর িব–ই কেলেজর া নী িসিভল ইি নীয়ার ভিজত 搦잱চৗধুরী, বত䪌䬖মােন 搦잱বসরকাির সং ায় কম䪌䬖রত। ধান শখ

পাহােড় 搦잱বড়ােনার পাশাপািশ পািখ 搦잱দখার 搦잱নশা।
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আমার 꺬䛂দখা িচন

শ ামেল ুিবকাশ সরকার

 

~ িচেনর আরও ছিব ~

꺬䛂সে েরর একরােত ী অনুসহ আমরা ক'জন কলকাতা 꺬䛂থেক িবমােন 꺬䛂চেপ আড়াই ঘ ায় 꺬䛂পৗঁছলাম িচেনর ইউনান েদেশর কুনিমংেয়। ঘিড়েত

ানীয় সময় সকাল সােড় পাঁচটা। পয炻䑠টন ও ফুল র ানীর সুবােদ কুনিমং িচেনর অন তম শহর। িতনতলা িবশাল ঝকঝেক িবমানব র। ছিবর মেতা

সাজােনা 꺬䛂দাকানপাট। চুর িবমান দাঁড়ােনা 꺬䛂দেখ িবমানব েরর ব তা 꺬䛂বাঝা যায়। অিভবাসন পব炻䑠 꺬䛂সের 꺬䛂বিরেয়ই গাইড িটনার সে  꺬䛂দখা। িচনা

গাইডরা িনেজেদর খটমট নােমর পিরবেত炻䑠 িবেদিশ পয炻䑠টকেদর জন  সহজ নােম পিরচয় 꺬䛂দয় - িটনা আমােদর গাইেডর এমনই পিরবিত炻䑠ত সহজ নাম।

চলনসই 꺬䛂গােছর ইংেরিজেত 꺬䛂স েভ া িবিনময় করল সবার সে । পােশর কাউ াের িকছু ডলার ভািঙেয় িচনা মু া ইউয়ান সং হ করলাম। বাতানুকূল

বাস অেপ া করিছল বাইের। আমরা উঠেতই মসৃণ শ  পু েশািভত পেথ এিগেয় চলল বাস। পেথ ম াকেডানা েস িবরিত াতরােশর জন । 꺬䛂বলা

বােরাটার আেগ 꺬䛂হােটেল 꺬䛂চক-ইন হেবনা, তাই বাস সরাসির 꺬䛂পৗঁছল কৃিতর িব য় 꺬䛂 ান ফেরে । িটিকট 꺬䛂কেট ব াটাির চািলত -꺬䛂কােচর গািড় 꺬䛂চেপ

চললাম ইউেনে ার ঐিতহ  তািলকাভু  꺬䛂 ান ফেরে র অভ ের। গািড় চলেছ ধীরগিতেত, মােঝমেধ  িবরিতসহ। ফেরে র গাইড বা গািড়চালক

অিধকাংশই মিহলা। ায় সকেলর মাথায় মুকুেটর মত টুিপ যার পােশ েটা িশং রেয়েছ। এই িশং িনেয় এক মজার (!) গ  꺬䛂শানাল গাইড। কেয়ক

দশক আেগও 꺬䛂কােনা পু ষ 꺬䛂কােনা কুমারী চািলকার িশং শ炻䑠 করেল থানুসাের পু ষিট চািলকােক িবেয় করেত বাধ  হত। আজ পুরেনা থা উেঠ

꺬䛂গেলও সাজেগােজর অ  িহসােব িশং রেয় 꺬䛂গেছ। 꺬䛂 ান ফেরে  সার িদেয় দাঁড়ােনা পাথর েলা কেয়ক ল  বছেরর পুরেনা। দীঘ炻䑠কাল ধের ঝড়-জেল

েয় েয় চুনাপাথেরর একািধক িটলা খ িবখ  হেয় নানা আকৃিত ধারণ কেরেছ। দ ায়মান পাথর িলর িকছু উ ভােব, িকছু অনুভূিমকভােব ব  খে

িবভ । এর মেধ  꺬䛂কােনা 꺬䛂কােনা রস ার উপিরভাগ মানুষ, হািত, ভালুক ইত ািদর 꺬䛂দহাংশ বেল মেন হয়। 꺬䛂কােনাটােক মেন হয় উি েদর ফিসল।

িকছু পাথরখে র ভারসাম  অবাক করার মত। চুর গাছপালা রেয়েছ 꺬䛂গাটা এলাকা জুেড়। ফেরে র অভ ের একটা সু র সেরাবর 꺬䛂দেখ 꺬䛂শষপেব炻䑠

িকছুটা পােয় 꺬䛂হঁেট ঘুরলাম। কৃিতর হােত くতির িকছু হা, 꺬䛂তারণ 꺬䛂চােখ পড়ল হাঁটাপেথ। ঘ া েয়েক কেয়কেশা বগ炻䑠িকেলািমটার জুেড় কৃিতসৃ

পাথেরর উদ ান 꺬䛂দেখ চললাম ানীয় ফুেলর বাজাের। 

কুনিমংেয়র জগি খ াত ফুেলর বাজার 꺬䛂দেখ তাক 꺬䛂লেগ যায়। িবশাল িবশাল বাজাের

꺬䛂ছােটা-বড় অসংখ  ফুেলর 꺬䛂দাকােন থের থের সাজােনা কতধরেণর ও কতরকেমর 꺬䛂য

ফুেলর স া, তা 꺬䛂দেখ 꺬䛂শষ করা যায় না। রংেবরংেয়র টাটকা ও কেনা ফুেলর

বাহারও 꺬䛂দখার মত। ফুেলর বীজ, চারা সবই পাওয়া যাে  বাজাের। িচেনর ফুল

র ািনর ৭০ শতাংশ কুনিমংেয়র দখেল। পুব 꺬䛂থেক পি ম - পৃিথবীর সব炻䑠  কুনিমংেয়র

ফুেলর সমাদর রেয়েছ। এখানকার পেথ-ঘােট, 꺬䛂দাকান-বাজাের সব炻䑠  ফুেলর াচুয炻䑠

এর সত তা মাণ কের। 

িবেকেলর গ ব  কুনিমংেয়র আেরক ব  িব  কৃিষ-পু  দশ炻䑠নী উদ ান। িটনার

সাহােয  ট াি  ধের ১৬ ইউয়ােনর িবিনমেয় 꺬䛂পৗঁেছ 꺬䛂গলাম উদ ােন। ১৯৯৯ খৃ াে

এখােন িব  কৃিষ- পু  꺬䛂মলা অনুি ত হেয়িছল। বাগােন আড়াই হাজােরর 꺬䛂বিশ

জািতর ২০ ল ািধক ফুেলর চারা, ফুল-ফেলর গাছ ও অন  নানা ধরেনর গাছ

রেয়েছ যার ১১২িট িবরল জািতর। ১০০ ইউয়ােনর িটিকট 꺬䛂কেট েবশ করেতই

অভ থ炻䑠না জানাল ফুেল ভরা এক সুিবশাল সাইকা বৃ । হাজার হাজার পু  চারা

সািজেয় গড়া কেয়ক িমটার ব ােসর সচল পু  ঘিড়িট বাগােনর এক আকষ炻䑠ণ। ল

ল  পু  চারা িদেয় くতির একািধক 꺬䛂কয়ারী রেয়েছ িবশাল এলাকা জুেড়। িচন তথা

িবে র িবিভ  এলাকার বৃ  দশ炻䑠েনর জন  রেয়েছ পৃথক পৃথক অ ল। ীনহাউেস

꺬䛂চাখধাঁধােনা কেয়কেশা জািতর পাতাবাহার, ক াকটাস আর অিক炻䑠ড ছাড়াও রেয়েছ

দশ炻䑠নীক । বাগােনর নানা ােন 꺬䛂বি েত িব াম বা গে  রত অেনেক। এক াে

꺬䛂লেকর কাছাকািছ াগনাকৃিত গাছ আর সবিজ িবভােগ অ ুত ও িবশাল আকৃিতর

লাউ-কুমেড়াও নজর কােড় দশ炻䑠েকর।  

বাগান 꺬䛂থেক 꺬䛂বিরেয় ট াি  ধরেত ভীষণ অসুিবধায় পড়েত হল। 꺬䛂হােটেলর ইংেরিজ

কাড炻䑠 꺬䛂কােনা চালক পড়েত পারেছনা আর চালক যা বলেছ আমার মাথার ওপর িদেয়

꺬䛂বিরেয় যাে । পেনর িমিনেট সাতটা ট াি  এল আর চেল 꺬䛂গল, মশঃ অধীর হেয়

পড়িছ। এমন সমেয় িবপদতারণ হেয় 꺬䛂দখা িদেলন এক বাসী ভারতীয়। ১০ বছর

কুনিমংবাসী িম িজ 꺬䛂হােটেলর কাড炻䑠 পেড় এক ট াি চালকেক 꺬䛂ডেক বুিঝেয় বলায় 꺬䛂স

আমােদর িনেয় চলল 꺬䛂হােটল অিভমুেখ। তেব িব ােটর এখােনই 꺬䛂শষ নয়। রা া জ াম থাকায় ঘুরপেথ চলল ট াি । ায় ি ণ পথ 꺬䛂পিরেয় 꺬䛂পৗঁছলাম

꺬䛂হােটেল। এবার ভাড়া িনেয় িব াি । চালেকর কথা আিম বুিঝনা, আমার কথা চালক 꺬䛂বােঝনা। পাঁচ-সাত িমিনট পর ট াি  দাঁড় কিরেয় ঢুকলাম

꺬䛂হােটেল। ভাগ েম িটনা তখন িরেসপশেন বেসিছল। তােক 꺬䛂ডেক িনেয় বাইের ট াি র কােছ হািজর হলাম। িটনার মধ তায় ভাড়া িমিটেয় হাঁফ 꺬䛂ছেড়

বাঁচলাম। ইংেরিজ-অচল িচেন বিহরাগতেদর কী িবড় না হেত পাের, হােড় হােড় 꺬䛂টর 꺬䛂পেয়িছলাম 꺬䛂সিদন! 

= 'আমােদর ছু䦍捗' বাংলা আ៓Nজ懲䐡াল 믳끛মণপি䝂কায় আপনােক 㞳㖪াগত জানাই = আপনার 媾বড়ােনার ছিব-媾লখা পাঠােনার আম퓇鸚ণ রইল =

http://www.amaderchhuti.com/
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=301


পরিদন সকাল আটটায় িবমােন 꺬䛂চেপ কুনিমং ছাড়লাম।

এগারটায় সুিবশাল ঝকঝেক সাংহাই িবমানব ের 꺬䛂পৗঁেছ

ানীয় গাইড জুিডর সে  সরাসির 꺬䛂হােটেল 꺬䛂চক-ইন।

পুের ভারতীয় 꺬䛂রে ারাঁয় ভালই 꺬䛂খলাম। খাওয়ার পর

ঘ া েয়ক ধের চলল ানীয় বাজাের 꺬䛂কনাকাটা পব炻䑠।

িবেকেল য়াংেপা নদীর পােড় 꺬䛂পৗঁেছ 꺬䛂দিখ 꺬䛂দশিবেদেশর

চুর মানুষ বায়ুেসবেন রত। িকছু ণ তােদর পাশাপািশ

পায়চাির করার ফাঁেক রােতর ুেজর িটিকট 꺬䛂কনা হল।

আটটা 꺬䛂থেক ন'টা িতনতলা লে  꺬䛂চেপ রােতর সাংহাই

꺬䛂দখব আমরা। সার িদেয় ল  꺬䛂জিট। নয় ন র 꺬䛂জিট 꺬䛂থেক

লে  উেঠ পােড় 꺬䛂চাখ 꺬䛂ফরালাম। িদেকই গগনচু ী

অ ািলকা, 꺬䛂হােটল, শিপং মল - সবই আেলােকা ািসত।

আলাদাভােব নজর কাড়িছল ৪৬৮ িমটার উঁচু ওিরেয় াল

পাল炻䑠 িটিভ টাওয়ার আর ৪২০ িমটার উঁচু িজনমাও টাওয়ার।

নদীর পােশ হাজার হাজার মানুষ দাঁিড়েয়, বেস উপেভাগ

করিছল শহেরর আেলাকস া ও চলমান সুসি ত লে র

আেরাহীেদর উ াস। くবভেবর ছটায় ভরা ল  ল

ওয়ােটর আেলা ধু সাংহাইেয়র নয়, 꺬䛂গাটা িচেনর

অথ炻䑠ৈনিতক উ য়েনর িব াপন। ুজ 꺬䛂সের ভারতীয়

꺬䛂রে ারাঁয় সু র くনশাহােরর পর িফরলাম 꺬䛂হােটেল। 

সকােল 꺬䛂হােটেলর জানালা িদেয় চাইেত য়াংেপা

নদীর ওপর চওড়া সুিফ 꺬䛂সতু 꺬䛂চােখ পড়ল।

সাতসকােল তার ওপর িদেয় চেলেছ হাজার হাজার

গািড়। সাংহাইেয়র জনসংখ া এক 꺬䛂কািট স র ল ।

বাস, ট াি , 꺬䛂মে ােরল আর সাইেকল মুখ

যানবাহন। সােড় আটটায় চললাম ৯০ িকেলািমটার

দূেরর উদ াননগরী সুেঝৗ। পেথর পােশ নতুন

বসিত, চােষর জিম আর অেনক 꺬䛂ছােটাবড় কারখানা।

িনম炻䑠ীয়মান ব তল আর কারখানার সংখ াও কম নয়।

িতনতলা-চারতলা রা াও 꺬䛂চােখ পড়ল কেয়ক

জায়গায়। িচেন ইংেরিজর চলন না থাকায় ভা াভা া

ইংেরিজেত এলাকার বণ炻䑠না িদি ল জুিড। সুিবশাল

িচনেদেশ ব  ভাষা চালু থাকেলও ম া ািরন এেদেশর

ধান ভাষা। দশটায় 꺬䛂পৗঁছলাম পুরেনা নগরী সুেঝৗ।

꺬䛂বশিকছু াচীন সুসি ত বাগানবািড় রেয়েছ এখােন।

তার মেধ  লায়ন 꺬䛂 াভ এবং মা ার অব 꺬䛂নটস - এই

েটা 꺬䛂দখলাম আমরা। কেয়ক একরেজাড়া

বাগানবািড় েলায় নকশাদার কােঠর বািড়ঘর, বাগান

আর 꺬䛂ছাট জলাশয় রেয়েছ। অল ৃত কােঠর ঘেরর

পুরেনা আসবাব ছাড়াও বাগােনর িকছু মূিত炻䑠, কৃি ম পাহাড়, জলাশেয়র শালুক ও রিঙন মাছ দশ炻䑠েকর দৃি  আকষ炻䑠ণ কের। 꺬䛂দখা 꺬䛂সের পি িম 꺬䛂রে ারাঁয়

আহার কের বােস চাপলাম। 

সুেঝৗ 꺬䛂দেখ সাংহাই 꺬䛂ফরার পেথ িস  কারখানা পড়ল। 꺬䛂সখােন িট 꺬䛂থেক 꺬䛂রশম ও ব  くতিরর খুঁিটনািট 꺬䛂দখাল কারখানার কম炻䑠ীরা। সামেনর কাউ াের

িবি  হি ল িসে র থান, চাদর, 꺬䛂লপ ও আেরা অেনক িকছু। তেব 꺬䛂লেপর নূ ণতম দাম ১৫,০০০ টাকা েন 꺬䛂কবল 꺬䛂দখার আন টুকু পােথয় কের

িফরেত হল। 

সাংহাই িফের 꺬䛂সাজা উঠলাম লংইয়াংলু 꺬䛂মে া 꺬䛂 শেনর ওপের। এখান 꺬䛂থেক পুডং আ জ炻䑠ািতক িবমানব র পয炻䑠  ম াগেলভ (ম াগেনিটক এিলেভেটড)

꺬䛂 ন যায় যার সব炻䑠ািধক গিত ঘ ায় ৪৩০ িকেলািমটার। পুের এিট সেব炻䑠া  গিতেত চলেলও অন সময় এিটর গিতেবগ ৩০০ িকেলািমটােরর আেশপােশ

রাখা হয়। পাঁচ িমিনেটই 꺬䛂 ন ঢুকল াটফেম炻䑠। 꺬䛂 েন িট িভআইিপ আর চারিট ইকনিম 꺬䛂কাচ। িফরিত িটিকট আেগই কাটা িছল, 꺬䛂 েনর য়ংি য় দরজা

খুলেত 꺬䛂চেপ বসলাম ইকনিম 꺬䛂কােচ। 꺬䛂কােচর অেধ炻䑠ক িসট খািল। 꺬䛂গাটা 꺬䛂 নটা বাতানুকূল করা। িভআইিপ 꺬䛂কােচ মা  জনেক উঠেত 꺬䛂দখলাম। কেয়ক

িমিনেটই 꺬䛂 ন ছাড়ল। কামরার িসিলংেয়র নীেচ িডসে  꺬䛂বাড炻䑠 গািড়র গিত 꺬䛂দখাে । িমিনেটর মাথায় গািড়র সেব炻䑠া  গিত দাঁড়াল ঘ ায় ৩০১

িকেলািমটার। এই র  গিতেতও 꺬䛂কােনা ঝাঁকুিন 꺬䛂নই, 꺬䛂চাখ ব  করেল 꺬䛂বাঝার উপায় 꺬䛂নই 꺬䛂 ন চলেছ। চ  꺬䛂চৗ কশি  꺬䛂গাটা 꺬䛂 নিটেক লাইন 꺬䛂থেক

সামান  উঁচুেত 꺬䛂রেখ কায炻䑠ত উিড়েয় িনেয় যায়, তাই এর গিত এত মসৃণ। পােশ বসিত, 꺬䛂 ত, কলকারখানা 꺬䛂পিরেয় ৩০ িকেলািমটার দূেরর পুডং

꺬䛂পৗঁছলাম মা  সাত িমিনেট। াটফেম炻䑠 িমিনট িতন-চার ঘুের ওই 꺬䛂 েনই িফরলাম লংইয়াংলু। আটটায় くনশাহার পব炻䑠েশেষ ন'টায় বাস 꺬䛂পৗঁেছ িদল

꺬䛂হােটেল। এখানকার অ ােকায়ািরয়ামিট জগি খ াত, 꺬䛂ভেবিছলাম সফরসূচীর ফাঁেক সময় 꺬䛂বর কের ওিট 꺬䛂দেখ 꺬䛂নব। গাইড জানাল 꺬䛂সটা 꺬䛂মােটই স ব

নয়, অগত া 꺬䛂স আশা ত াগ করেত হল। 

পরিদন সকােল চললাম 꺬䛂জড বুে র মঠ 꺬䛂দখেত। িভেড় ঠাসা নানিজং 꺬䛂রাড িদেয় বাস চেলেছ। এিট সাংহাইেয়র অন তম বাজার এলাকা, িব বান

পয炻䑠টেকরা 꺬䛂বিশরভাগ এখােনই থােক। তেব যাবার পেথ হাইওেয়র ধাের ব তেলর পাশাপািশ くবপরীেত র িনদশ炻䑠ন প চুর টািলর বািড় 꺬䛂চােখ পড়ল।

আধঘ ার মেধ ই 꺬䛂পৗঁেছ 꺬䛂গলাম মেঠ। পতাকা, থা া িদেয় সাজােনা মেঠ িভ  ভি মার িট অপূব炻䑠 সু র 꺬䛂জড পাথেরর বু মূিত炻䑠 রেয়েছ। ফুলফল আর

অন ান  গােছ ভরা বাগান রেয়েছ মঠ িঘের। বাগােনর মূল আকষ炻䑠ণ অবশ  꺬䛂বশিকছু সুপিরকি ত বনসাই যা 꺬䛂দেখ তাক 꺬䛂লেগ যায়। 



এিদেনর ি াহিরক আহার ভারতীয় 꺬䛂রে ারাঁ িশবা-য়। িচেন অিধকাংশ

ভারতীয় 꺬䛂রে ারাঁর রা া ভারতীয় ঘরানার আর 꺬䛂বশ সু া । 꺬䛂সখােন ভারতীয়

꺬䛂পাষাকপরা িচনা 꺬䛂ছেলেমেয়েদর সােথ চারজন ভারতীয় কম炻䑠ীও রেয়েছ।

এ িলর অিধকাংেশরই মািলক বাসী উ র বা পি ম ভারতীয়রা। 

আহারাে  প ােকটজাত くনশাহার িনেয় 꺬䛂পৗঁছলাম সাংহাই 꺬䛂রলে শন, গ ব

িশআন। সু র, সুিবশাল 꺬䛂 শেন িতনিট েবশপথ 꺬䛂চােখ পড়ল। 꺬䛂মটাল

িডেট র 꺬䛂পিরেয় যাবতীয় লােগজ ান 꺬䛂মিশেন 꺬䛂দওয়া হল। িত 꺬䛂গেট পাঁচিট

কের ান 꺬䛂মিশন রেয়েছ। 꺬䛂 শেনর িভতের িনরাপ াকম炻䑠ীরা সদাসতক炻䑠।

পরী াপব炻䑠 িমিটেয় চললাম ৯/১০ ন র লাউে র উে েশ  যার লােগায়া

াটফম炻䑠 꺬䛂থেক আমােদর 꺬䛂 ন ১৫টা ৫৩য় ছাড়েব। 꺬䛂সখােন 꺬䛂পৗঁেছ 꺬䛂দিখ

িগজিগজ করেছ 꺬䛂লাক, তেব বসার জায়গাও রেয়েছ চুর। খাদ -পানীয় আর

মেনাহাির েব র িকছু 꺬䛂দাকান রেয়েছ লাউে । একটু পের আমােদর িট-১৩৮

ন র 꺬䛂 েনর খবর হল। িডসে  꺬䛂বােড炻䑠 িচনা ভাষার মােঝ মােঝ ইংেরিজেত

꺬䛂 েনর িববরণ 꺬䛂দওয়া হে । াটফেম炻䑠র 꺬䛂গট খুলেব 꺬䛂 ন ছাড়ার আধঘ া

আেগ। সিঠক সমেয় 꺬䛂গট খুলেতই িটিকট 꺬䛂দিখেয় াটফেম炻䑠 পা রাখলাম।

িসঁিড় িদেয় 꺬䛂নেম সামেনই আমােদর ৬ ন র 꺬䛂কাচ। াটফম炻䑠 ও 꺬䛂 েনর মেধ

সংেযাগকারী ি েলর পাত 꺬䛂বেয় 꺬䛂 েন পা রাখলাম। 꺬䛂কােচ বাইশিট কু েপেত

িতনিট কের 꺬䛂মাট 꺬䛂ছষি িট বাথ炻䑠 রেয়েছ। সাইড বাথ炻䑠 꺬䛂নই, বদেল িত কু েপর

সামেন জানালা 꺬䛂ঘঁেষ িট কের 꺬䛂ফাি ং িসট রেয়েছ বিহদৃ炻䑠শ  উপেভােগর

জন । 꺬䛂 ন ছাড়েতই অ ােটে  দরজা লক কের িদল। পরবত炻䑠ী 꺬䛂 শন িলেত

꺬䛂সই েয়াজনমত দরজা খুলেব বা ব  করেব। 꺬䛂ষাল ঘ ার পথ। জানালায়

꺬䛂চাখ 꺬䛂রেখ 꺬䛂দখিছ মাঠ, াম, নগর কলকারখানা 꺬䛂পিরেয় চেলিছ এেক এেক।

স ায় নলাম রাত দশটায় আেলা িনিভেয় 꺬䛂দওয়া হেব। তাই ন'টার মেধ

খাওয়া 꺬䛂সের িনলাম। আেলা িনভেত েয় পড়লাম বেট, তেব নীেচর বােথ炻䑠

চ নদার নাক ডাকায় িন ােদবী এেলন অেনক 꺬䛂দিরেত। 

ঘুম ভাঙেত মুখ ধুেয় 꺬䛂 েনর গরম জেল চা くতির কের 꺬䛂খলাম। একটু পেরই হকােরর আনােগানা  হল। ইউিনফম炻䑠 পরা হকােরর পণ তািলকায়

মেনাহারী ব , খাবার, 꺬䛂খলনা ছাড়াও অেনক িকছু রেয়েছ। মােঝমােঝ 꺬䛂রেলর সাফাইকম炻䑠ী 꺬䛂মেঝ ঝাঁট িদেয় যাে । মাঝরােত এরকমই এক কম炻䑠ী াভস

পের আমােদর জুেতা েলা িছেয় রাখিছল। অনুর 꺬䛂সই সময় আচমকা ঘুম 꺬䛂ভেঙ যায়। ও আমােক সাবধােন জািগেয় 꺬䛂লাকিটেক জুেতােচার 꺬䛂ভেব নীেচর

িদেক ইশারা কের। আিম িনঃশে  নীেচ তািকেয় থািক। 꺬䛂লাকিট সবার জুেতা িছেয় দরজা 꺬䛂টেন িদেয় চেল যাওয়ার পর আমরা আর হািস চাপেত

পািরিন। ঘ া 꺬䛂দেড়ক 꺬䛂লট কের সােড় ন'টায় 꺬䛂 ন 꺬䛂পৗঁছল িশআন। 꺬䛂বশ বড়সড় 꺬䛂 শন হেলও পির তার অভাব রেয়েছ। গাইড মাইেকল (পিরবিত炻䑠ত

নাম)-এর সে  াটফেম炻䑠 꺬䛂দখা হল। পািক炻䑠ং এলাকা এখান 꺬䛂থেক এক িকেলািমটার দূের। ির াভ ােন মাল চািপেয় মাইেকেলর সােথ শহেরর াচীন

꺬䛂দওয়াল বরাবর এটুকু পথ 꺬䛂হঁেট বােস উঠলাম। 꺬䛂 শন এলাকার বাইের অবশ  শহরিট 꺬䛂বশ পির ার পির ।  

িশআন কথািটর অথ炻䑠 পি েমর শাি । শহেরর জনসংখ া ৪০ ল । এখােনর ব  িহউেয়ন সাংেয়র ৃিতধন  িবগ ওয়াই  জ প ােগাডা। দ ায়মান

িহউেয়ন সাংেয়র মূিত炻䑠 ছািড়েয় েবশপথ। িবশাল চ েরর মেধ  সুসি ত নবিনিম炻䑠ত মেঠ বু  ছাড়াও 꺬䛂বশিকছু অন ান  মূিত炻䑠 রেয়েছ। পাথর ও কােঠ

꺬䛂খাদাই কের িহউেয়ন সাংেয়র জীবনগাথা দিশ炻䑠ত হেয়েছ একিট কে । া নজুেড় চুর ফুল ও ফেলর গাছ বসােনা। কেয়ক ােন দশ炻䑠কেদর িব ােমর

জন  꺬䛂বি  くতির করা। অেনেক 꺬䛂সখােন গ  বা আেলাচনায় ব । ব  গাছ 꺬䛂ছঁেট নানা আকৃিতেত গড়া। নতুন মেঠর িপছেন রেয়েছ ৬৫২ ী াে  িনিম炻䑠ত

িমনারাকৃিত সাততলা মূল প ােগাডা। ব বছর এই প ােগাডায় অধ য়ন ও অধ াপনা কেরেছন িহউেয়ন সাং। এখােনই রি ত আেছ তাঁর হে  িলিখত ও

সংগৃহীত নানা পুঁিথ আর ি িপটেকর িলিপ। আপাততঃ ব  থাকায় 꺬䛂সই অমূল  স দ অেদখাই রেয় 꺬䛂গল। মঠ 꺬䛂দেখ লা  সারেত চারেট বাজল। দেলর

কেয়কজন তাং নাচ 꺬䛂দখেত চাওয়ায় তােদর অনু ান েল নািমেয় 꺬䛂হােটেল 꺬䛂পৗঁছলাম ছ'টা নাগাদ। হাতমুখ ধুেয় 꺬䛂বিরেয় কাছাকািছ রােতর ব  িশআেনর

পেথ ঘুের এলাম ঘ াখােনক। ন'টায় くনশাহার 꺬䛂সের ঘুম। 

িচনা 꺬䛂হােটল িলর আিতেথয়তা সিত ই শংসনীয়। সােড় আটটায় াতরাশ 꺬䛂সের くতির হেয় িনলাম। বৃি  পড়েছ বেল ছাতা, জ ােকট সে  িনেত হল।

দশটার পর বাস িনেয় চলল িশআন-এর াচীন নগর াচীর দশ炻䑠েন। শহরেক সুরি ত রাখেত তাং রাজারা (শাসনকাল ৬১৮-৯০৭ খৃ া ) ায় একশ বছর

ধের এই াচীরবলয় িনম炻䑠াণ কেরন। পরবত炻䑠ীকােল িমং রাজে  (শাসনকাল ১৩৬৮-১৬৪৪ খৃ া ) এেক আেরা সুদৃঢ় কের গেড় 꺬䛂তালা হয়। ১২ িমটার উঁচু

াচীেরর িভত ১৫ 꺬䛂থেক ১৮ িমটার চওড়া। াচীরশীষ炻䑠 ১২ 꺬䛂থেক ১৪ িমটার চওড়া। ায় ১৪ িকেলািমটার দীঘ炻䑠 াচীের ১২০ িমটার অ র আটান ইিট

কা কায炻䑠েশািভত সুিবশাল ক  রেয়েছ র ীেদর জন । কিথত আেছ িনম炻䑠াণকােল াচীেরর দৃঢ়তা পরী া করেত তীর িনে প করা হত াচীের। তীর িব

হেল 꺬䛂সই অংশ 꺬䛂ভেঙ নতুন কের গাঁথা হত। 꺬䛂গাটা াচীের চারিট 꺬䛂তারণ ার রেয়েছ - পূেব চাংেল (অথ炻䑠াৎ পরমান ), পি েম আনিদং (স ীিত ও

শাি ), দি েণ ইয়ংিনং (িচরশাি ) আর উ ের আনয়ুআন (িচরস ীিত)। াচীেরর ওপের ােন ােন পুরেনা ঘ া, কামান, আসবাব ইত ািদ সাজােনা

রেয়েছ। ানীয় ও িবেদিশ ব  মানুষ াচীেরর ওপের মণরত। ইদানীং াচীেরর ওপর িতবছর সাইেকল 꺬䛂রস, 꺬䛂দৗড় িতেযািগতা ইত ািদ অনুি ত

হয়। াচীেরর গা 꺬䛂ঘঁেষ মােঝ মােঝ পাক炻䑠 রেয়েছ অবসর ও িবেনাদেনর জন । 꺬䛂ছাট 꺬䛂থেক বড় নানা বয়েসর মানুষ িভড় জিমেয়েছ 꺬䛂স িলেত।  

াচীরদশ炻䑠ন 꺬䛂সের চললাম 꺬䛂টরােকাটা িমউিজয়াম। পেথ এক ওয়াক炻䑠শেপ 꺬䛂টরােকাটা মূিত炻䑠র ইিতবৃ  জানা 꺬䛂গল। উ র িচেনর এক আে য়িগিরর িবেশষ

মািট মূিত炻䑠 িনম炻䑠ােন ব ব ত হত। আজও 꺬䛂সই একই মািট িদেয় িশ ীরা 꺬䛂টরােকাটা মূিত炻䑠 গেড়ন। িবিভ  ধরেণর মূিত炻䑠র মেধ  াচীন িচনা র ীেদর মূিত炻䑠

সব炻䑠ািধক জনি য়। তেব াপ  মািট আর জিটল িনম炻䑠াণৈশলীর কারেণ মূিত炻䑠র দাম সাধারেণর সাধ াতীত। 

ইউেনে ার তািলকাভু  িশআন-এর পুরাকীিত炻䑠 꺬䛂টরােকাটা িমউিজয়ােমর পুেরাটাই মািটর নীেচ অবি ত। িবশাল এলাকাজুেড় রেয়েছ পাঁচিট িপট যার

মেধ  িতনিট দশ炻䑠কেদর জন  উ ু । িতনিটর মেধ  থম িপেট খননকায炻䑠 꺬䛂শষ হেয়েছ। এখােন া  হাজারখােনক সশ  র ী ও অে র অব া 꺬䛂বশ ভাল,

꺬䛂স িল অেনকটা অ ত অব ায় উ ার করা স ব হেয়েছ যিদও অিধকাংশ অ  কােলর গেভ炻䑠 হািরেয় 꺬䛂গেছ। 꺬䛂বশিকছু র ী ও অে র মূিত炻䑠 নীচ 꺬䛂থেক

ভূপৃে  তুেল রাখা। িপট এলাকািট 꺬䛂রিলং িদেয় 꺬䛂ঘরা। 꺬䛂রিলং িঘের 꺬䛂দিশিবেদিশ কেয়কহাজার মানুেষর িভড়। মূিত炻䑠 িল 꺬䛂দখার পাশাপািশ ছিব তুলেত ব

ায় সকেল। ায় ২২০০ বছর ধের মািটর নীেচ পােড় থাকা মূিত炻䑠 িলর িশ ৈশলী 꺬䛂দেখ িবি ত ও মু  হেত হয়। ায় আধঘ া 꺬䛂চাখভের 꺬䛂দেখ আর

িকছু মূিত炻䑠 꺬䛂ল ব ী কের চললাম ি তীয় ও তৃতীয় িপেটর উে েশ । এ িট িপেট আ  মূিত炻䑠 কম থাকেলও অসংখ  ভাঙা মূিত炻䑠 রেয়েছ ছিড়েয় িছিটেয়। 

পুরাতে  িবেশষ িশ ণ া  কম炻䑠ীরা খনেনর পাশাপািশ া  ভাঙা মূিত炻䑠 িল 꺬䛂মরামেত ব । তেব 꺬䛂পাষােকর আিভজােত  এই ই িপেটর র ীরা থম

িপেটর র ীেদর তুলনায় উ তর পদময炻䑠াদার বেল মেন হয়। িতনেট িপট 꺬䛂ঘারার পর মেন হল এক মহায  চেলেছ সম  এলাকাজুেড়। ১৯৭৬-এ জৈনক

ানীয় চাষী এর স ান পান আর সে  সে  খনন  কের িচেনর পুরাকীিত炻䑠 িবভাগ। িতন বছর পর ১৯৭৯-꺬䛂ত এিট সব炻䑠 থম জনগেণর জন  খুেল 꺬䛂দওয়া

হয়। পােশর সং হশালায় খনেন া  অ শ , প প ী আর くতজসপে র িবপুল স ারও যেথ  িচ াকষ炻䑠ক। 

িমউিজয়ােমর ভূগেভ炻䑠 দ ায়মান হাজার হাজার র ী আর অে র মূিত炻䑠 িলর একটা くবিশ  রেয়েছ যা 꺬䛂দেখ িব েয়র সীমা থােকনা। 꺬䛂কানও মূিত炻䑠র সােথ

অন  꺬䛂কানও মূিত炻䑠র ব  িমল 꺬䛂নই, িতিট মূিত炻䑠র 꺬䛂চহারা অনন । কিথত আেছ স াট িকন িশ য়াং (শাসনকাল ২২১ 꺬䛂থেক ২০৭ খৃ পূব炻䑠া )-এর ই া

িছল তাঁর মৃতু র পর ৮০০০ 꺬䛂দহর ী তাঁর মরেদহ পাহারা 꺬䛂দেব। এজন  তাঁর জীব শায় র ীবািহনীর েত েকর সশ  মূিত炻䑠 くতির করা হয় অ ািদসহ।

স ােটর মৃতু র পর তাঁর 꺬䛂দহ িঘের অ বাহনসহ র ীেদর মূিত炻䑠 দাঁড় কিরেয় মািটচাপা 꺬䛂দওয়া হয়। ভূগেভ炻䑠 সদৃঢ় িভত আর পািট炻䑠শন 꺬䛂দওয়াল গড়া হেয়িছল

মূিত炻䑠 িল সুরি ত রাখার উে েশ ।  

অিব য়রণীয় এই কীিত炻䑠 ঘ ার 꺬䛂বিশ সময় ধের ঘুের 꺬䛂দেখও 꺬䛂যন আশ িমটলনা। বাইের জমজমাট 꺬䛂দাকানপাট 꺬䛂দেখ মেন হে  꺬䛂মলা বেসেছ

িমউিজয়ােমর েবশচ ের। চুর 꺬䛂দিশিবেদিশ পয炻䑠টক ঘুরেছ এলাকাজুেড়। রংেবরংেয়র নানান আকৃিতর সু র সু র িচনা ঘুিড় উড়েছ আকােশ, তার

দশ炻䑠কও কম নয়। সবুজ ময়দােন িচনা ঘুিড়বাজেদর এক একজেনর লাটাই 꺬䛂থেক দশ-পেনরটা ঘুিড় উড়েছ একই সূেতায়। 



꺬䛂টরােকাটা িমউিজয়াম 꺬䛂দেখ বােস 꺬䛂চেপ চললাম িশআন 꺬䛂রলে শেনর িদেক। গ ব  꺬䛂বিজং। পেথ িডনার প াক সং হ কের 꺬䛂নওয়া হল। ছ'টা নাগাদ

꺬䛂 শেন 꺬䛂পৗঁেছ িটিকট 꺬䛂দিখেয় লােগজ ান কের 꺬䛂ভতের েবশ করলাম। আমােদর 꺬䛂জড-২০ ন র 꺬䛂 ন রাত ৮টা ১৬-য় ছাড়েব। থমিদেক 꺬䛂বিজংেয়র

꺬䛂 েনর লাউ  ফাঁকা থাকেলও পের িভড় বাড়েত বাড়েত চূড়া  পয炻䑠ােয় 꺬䛂পৗঁছল। শেয় শেয় 꺬䛂লাক দাঁিড়েয় 꺬䛂 েনর অেপ ায়। 꺬䛂 ন ছাড়ার আধঘ া আেগ

এক ন র াটফেম炻䑠র 꺬䛂গট খুলেত বােনর জেলর মেতা যা ীকুল আছেড় পড়ল াটফেম炻䑠। িভড় কমেত আমরাও াটফেম炻䑠 ঢুেক ধীেরসুে  িনিদ炻䑠  꺬䛂কােচ

꺬䛂চেপ বসলাম। এই 꺬䛂 নিট িশআন 꺬䛂থেক সরাসির 꺬䛂বিজং যােব এগার ঘ ায়। আমােদর 꺬䛂কােচ বােরাটা কু প, িত কু েপ মুেখামুিখ েটা কের চারেট

বাথ炻䑠। কু েপ 꺬䛂বিসেনর গােয় 꺬䛂তায়ােল-সাবান-শ া ু- াশ-꺬䛂প  সব মজুত রেয়েছ। সু র সাজােনা কু প 꺬䛂বশ ভাল লাগল। 

সকাল সাতটা কুিড়েত 꺬䛂বিজং 꺬䛂পৗঁছল 꺬䛂 ন। গাইড হ াির

াটফেম炻䑠 আমােদর অভ থ炻䑠না জানােত হািজর। বাস

অেপ া করিছল 꺬䛂 শেনর বাইের। মালপ  িনেয় বােস

উঠেতই হ াির আমােদর িনেয় চলল িবে র বৃহ ম

꺬䛂 ায়ার িতয়ানআনেমন-এর িদেক। সােড় আটটায়

꺬䛂সখােন 꺬䛂পৗঁেছ 꺬䛂দিখ ইিতমেধ ই নানান 꺬䛂দেশর হাজার

হাজার মানুষ জেড়া হেয়েছন 꺬䛂 ায়ার চ ের। 꺬䛂ছাটবড়

নানা দেল িবভ  হেয় ঘুরেছ সবাই। িভড় 꺬䛂ঠেল

এেগালাম মাও 꺬䛂স তুং-এর সমািধেসৗেধর কােছ। হতাশ

হলাম 꺬䛂সৗেধর ার ব  꺬䛂দেখ। সচরাচর স ােহ িদন

꺬䛂খালা হয় এিট, তাও পূব炻䑠িনিদ炻䑠  নয় িদন িল। এত কােছ

এেসও মাওেয়র সমািধ 꺬䛂দখেত না 꺬䛂পেয় ভীষণ খারাপ

লাগল। অগত া িচেনর সংসদ ভবন 꺬䛂 ট হল অফ িদ

িপপল আর সুউ  꺬䛂বেলপাথেরর শহীদ ারক 꺬䛂পিরেয়

চললাম এখানকার বড় আকষ炻䑠ণ িনিষ নগরীর পােন।

িবশাল 꺬䛂 ায়াের চুর ফুেলর 꺬䛂কয়াির এলাকার

꺬䛂সৗ য炻䑠েক ব ণ বািড়েয় িদেয়েছ। িচেনর পেথঘােট

সব炻䑠  꺬䛂দখিছ ফুেলর গাছ, ফুেলর 꺬䛂কয়াির। এত পু ে ম

আর 꺬䛂কাথাও 꺬䛂চােখ পেড়িন। 

সু র সুিবশাল 꺬䛂 ায়াের ঘ াখােনক কািটেয় হািজর হলাম িনিষ নগরীর 꺬䛂দারেগাড়ায়। িটিকট আেগই কাটা িছল। পােশ ফুেলর বাগান আর ঝরনার

মাঝখান িদেয় িনিষ নগরীর এিদেকর েবশপথ িতয়ান-আন-꺬䛂মন 꺬䛂গট। 꺬䛂গেটর মাথায় 꺬䛂শাভা পাে  মাও 꺬䛂স তুং-এর ব বণ炻䑠 িচ । ার 꺬䛂পিরেয় েবশ

করলাম নগরীর অভ ের। িমং রাজােদর আমেল ১৪২০ ী াে  এই নগরী িতি ত হয়। জনসাধারেণর েবশ িনিষ  থাকায় পরবত炻䑠ীকােল এই

াসাদনগরীর নাম হেয় ওেঠ িনিষ নগরী। ১৫৭০ খৃ া  পয炻䑠  িবিভ  রাজার শাসনেক  িছল এখােন। শ  পিরখা ও সুউ  াচীরেবি ত নগরীর থম

পয炻䑠ােয় রেয়েছ বিহ 炻䑠া ণ। এর পর পয炻䑠ায় েম রেয়েছ রাজকম炻䑠চারীেদর আবাসন, রাজার ম ণাগৃহ আর এেকবাের অভ ের রাজার বাসগৃহ। িতিট

পয炻䑠ােয় েবেশর জন  রেয়েছ উঁচু াচীেরর মােঝ িনিম炻䑠ত সুদৃঢ় েবশ ার। িতিট ােরর আলাদা নাম রেয়েছ - 꺬䛂যমন 꺬䛂মিরিডয়ান 꺬䛂গট, 꺬䛂গট অফ

িডভাইন মাইট ইত ািদ। াসােদর ধান ক  আর িব ামগৃহ িলরও পৃথক পৃথক নাম রেয়েছ - 꺬䛂যমন হল অফ সুি ম হারমিন, 꺬䛂ঝাংেগ হল, হল অফ

ি জারিভং হারমিন, প ািভিলয়ন অফ 꺬䛂টন থাউজ া  ি ং, প ািভিলয়ন অফ 꺬䛂 ািটং ি ন ইত ািদ। সাত ল  বগ炻䑠িমটােরর অিধক এলাকােজাড়া নগরীেত

꺬䛂সকােল রাজপিরবার, র ী ছাড়াও ম ী - সভাসদ - রাজকম炻䑠চারীসহ কেয়ক হাজার মানুেষর বাস িছল। িতিট বাসগৃহ, সভাক  ও িব ামাগার অপূব炻䑠

িনম炻䑠াণৈশলী ও িশ কলায় সমৃ । প ােগাডাকৃিত ছাদ িলর 꺬䛂কােনাটা 꺬䛂দাচালা, 꺬䛂কােনাটা চারচালা। 꺬䛂বশিকছু াচীন আসবাব ও くতজসপ  সংরি ত

হেয়েছ িবিভ  কে  ও াসােদর া ণজুেড়। িমং রাজােদর এই িব য়কর কীিত炻䑠 তার িবশাল  আর অতুলনীয় গঠনৈশলীর জন  ঠাঁই 꺬䛂পেয়েছ ইউেনে ার

িব  পুরাকীিত炻䑠র তািলকায়। 

ঘ ািতেনক ধের িনিষ নগরী 꺬䛂দখার পর বাস 꺬䛂পৗঁেছ

িদল 꺬䛂হােটেল। ানাে  আজেকর লা  িচনা

꺬䛂রে ারাঁয়। ফেলর রস, চাউিমন আর িফশ াই

িমিলেয় ম  꺬䛂খলাম না। লাে র পর রওনা হলাম

িচনা রাজােদর ী াবাস সামার প ােলস 꺬䛂দখেত।

পােশ পাহাড়েঘরা 꺬䛂লেকর পােড় অবি ত সামার

প ােলেসর িনম炻䑠াণকাজ ১৭৫০ খৃ াে  স ূণ炻䑠 হয়। িচং

রাজােদর আমেল এিট েমাদকানন িহসােব くতির

হেলও পরবত炻䑠ীকােল এেক িচনা রাজােদর ী াবােস

পিরণত করা হয়। িবগত শতেকর মেধ  াসাদিট

বার ংস হেলও বারই াসাদ পুনিন炻䑠ম炻䑠াণ করা

হেয়েছ। িবশাল দরজা 꺬䛂পিরেয় াসােদ ঢুকেতই এক

িবরাট আকােরর একিট 꺬䛂 াে র পা  꺬䛂চােখ পড়ল।

এিট ধূপদািন িহসােব ব ব ত হত 꺬䛂সকােল। এরপর

াগন ও িফিনে র মূিত炻䑠খিচত হলঘর 꺬䛂পিরেয় এলাম

াসাদ লােগায়া 꺬䛂লেকর পােড়। াসােদর িকছু

সাজােনা ক  দশ炻䑠েকর নজর কােড়। 꺬䛂লেক 꺬䛂নৗকায়

꺬䛂চেপ ঘুরেছ অেনক পয炻䑠টক আর পাড়েঘঁষা প বেন

ভাসেছ চুর পে র পাতা ও চাক। 

স ায় 꺬䛂গলাম চায়না ন াশনাল অ াে ােবিটক ুপ-এর সুিবখ াত িচনা অ াে ােবিটক 꺬䛂শা 꺬䛂দখেত। সওয়া সাতটা 꺬䛂থেক সােড় আটটা পয炻䑠  চলল

সাবলীল অথচ উে জনাপূণ炻䑠 ও 꺬䛂রামহষ炻䑠ক নানা ধরেণর ব ালাি ংসহ ছে াব  ীড়া দশ炻䑠নী। িকেশার-িকেশারী ও ত ণ-ত ণীর সম েয় গিঠত দেলর

িতিট সদেস র উপ াপনা িছল দমব  কের 꺬䛂দখার মেতা। 

পরিদন সকােল িচেনর মহা াচীর (িচনা ভাষায় চ াং 꺬䛂চং) যাওয়ার পেথ পড়ল 꺬䛂জড িমউিজয়াম। এিট 꺬䛂জড পাথেরর িশ কীিত炻䑠র এক দশ炻䑠নী ও

িব য়েক । ধূসর ও সবুজবেণ炻䑠র 꺬䛂জড পাথেরর মূিত炻䑠, প পাখী, অল ার সবই অপূব炻䑠। দামও মানানসইরকম আকাশেছাঁয়া। তাই সং েহর বদেল ৃিত

িহসােব 꺬䛂ল ব ী কের রাখলাম িকছু িশ কীিত炻䑠। পুনরায় বােস 꺬䛂চেপ পৃিথবীর স া েয炻䑠র অন তম িচেনর মহা াচীর - এর য়াের 꺬䛂পৗঁছলাম 꺬䛂পৗেন

এগারটায়। চলমান বাস 꺬䛂থেক 꺬䛂দখা আবছা মহা াচীেরর মিহমাি ত প ধরা পড়ল বাস 꺬䛂থেক নামেতই। অপলক দৃি েত 꺬䛂চেয় রইলাম পােশ িব ৃত

সুউ  াচীেরর িদেক। 꺬䛂ঘার কাটল গাইেডর ডােক। ফুলগােছ সাজােনা চ েরর ওপাের পাথেরর িখলানাকৃিত ার িডিঙেয় এেগালাম াচীরপােন। 

থেম ন ও পের 꺬䛂মা লেদর আ মণ িতহত করেত িবিভ  চীনস াট রােজ র উ ের পাথর, ইঁট ও মািট িদেয় একািধক দীঘ炻䑠 াচীর くতির কেরন।

তােদর মেধ  িচেনর থম স াট িকন িশ য়াং সব炻䑠 থম ২১৪ খৃ পূব炻䑠াে  রােজ র উ র সীমা  বরাবর এই াচীর িনম炻䑠াণ  কেরন। ায় ২৪০০

িকেলািমটার দীঘ炻䑠 াচীর くতিরেত 꺬䛂লেগ যায় কেয়ক দশক। পরবত炻䑠ীকােল হান এবং তারও পের িমং রাজ কােল এর দি েণ নতুন কের পৃথক পৃথক

মহা াচীর গেড় 꺬䛂তালা হয়। আজেকর মহা াচীরিট িমং রাজে  িনিম炻䑠ত এবং পূব-পি েম এর くদঘ炻䑠  ায় ৬৩০০ িকেলািমটার। াচীের ায় ২৫০০০

পয炻䑠েব ণেচৗিক রেয়েছ। াচীেরর গড় উ তা ৮ িমটার আর  ায় ৫ িমটার আর এর ওপের পােশ সুর া াচীর গড়া। িবিভ  রাজার আমেল াচীর



িনম炻䑠াণ চেলেছ সুদীঘ炻䑠কাল ধের আর িনম炻䑠াণকােল চ  িতকূল পিরেবেশ কাজ করেত িগেয় াণ হািরেয়েছন ল  ল  িমক যা মহা াচীেরর গিরমােক

অেনকটা ান কেরেছ।  

মহা াচীের ওঠার জন  অেনক ােন িসঁিড় রেয়েছ। আমরা এেসিছ 꺬䛂সরকম একটা জায়গা জুয়ং য়ান পাস। এখােন ডান ও বাম িদেকই িসঁিড় উেঠ 꺬䛂গেছ

াচীেরর শীষ炻䑠 পয炻䑠 । বামিদেকর িসঁিড় 꺬䛂বিশ খাড়া হওয়ায় ডাইেনর িসঁিড় ধরলাম। বয়েসর কারেণ িট িট পােয় উঠিছ আিম আর অনু। ল  চূড়ায়

অবি ত হরীকে  꺬䛂পৗঁছেনা। িসঁিড়র পােশর 꺬䛂লাহার 꺬䛂রিলং বা 꺬䛂দওয়াল ধের উঠিছ। নানা 꺬䛂দেশর শেয়শেয় আবালবৃ বিনতা উঠেছ, নামেছ িসঁিড়

꺬䛂বেয়। িসঁিড়েত মােঝমােঝ শ  ল াি ং রেয়েছ। অেনেক িব াম িনে  꺬䛂সখােন। আমরা ল াি ং ছাড়া িসঁিড়েতও দাঁড়াি  মােঝমেধ । আধঘ া পর

নীেচর িদেক তাকােত মেন হল অেধ炻䑠কটা উেঠ এেসিছ এরমেধ । মেন একটু বল 꺬䛂পলাম। আবার 꺬䛂থেমেথেম ওঠা। আেরা িমিনট কুিড় পর চাইলাম ওপের।

এবার মেন হল আর মা  িসিকভাগ বাকী। অনুেক া  꺬䛂দেখ এবার একটু ল া িবরিত িনলাম। এখােন এক বয়  জাপানী দ িতর সে  সহাস

েভ ািবিনময় হল। 꺬䛂শষপেব炻䑠 ওঠার পেথ িকছুটা পরপর দাঁড়াি  আমরা। অবেশেষ শ  াচীরচ ের 꺬䛂পৗঁেছ 꺬䛂দাকানপাট ছািড়েয় িসঁিড় 꺬䛂বেয় উেঠ

꺬䛂গলাম াচীেরর মাথায় অবি ত হরীকে র সামেন। ঘিড়েত তখন বারটা কুিড়। অথ炻䑠াৎ এক ঘ ার িকছু 꺬䛂বিশ সময় 꺬䛂লেগেছ পুেরাটা উঠেত। ওপের

꺬䛂পৗঁেছ মনটা অপার আনে  ভের 꺬䛂গল, চুপচাপ দাঁিড়েয় রইলাম িকছু ণ। েম হরীকে র িপছেনর চাতােল দাঁিড়েয় নীেচ তাকালাম। 꺬䛂চােখ পড়ল

꺬䛂ঝাপঝাড়, মাঠ, 꺬䛂রললাইন। উে ািদেকর াচীরচূড়া ঝাপসা 꺬䛂দখাে  এপার 꺬䛂থেক। হরীকে র সামেন দাঁিড়েয় পােশ 꺬䛂চাখ 꺬䛂ফরালাম যতদূর াচীর

꺬䛂দখা যায়। নীেচর গািড়, 꺬䛂লাকজন 꺬䛂দখাে  পুতুেলর মত। এভােব িমিনট দশ-পেনেরা কাটল াচীরশীেষ炻䑠। 

ওঠার পর এবার নামা। িসঁিড়র ধাপ েলা 꺬䛂বশ উঁচু হওয়ায় 꺬䛂সটাও কম ক কর নয়। ভারসাম  হারােল বা পা িপছেল 꺬䛂গেল শ'খােনক ফুট নীেচ গিড়েয়

পড়ার আশ া। সাবধােন নামেত লাগলাম। নামার পেথও েভ ািবিনময় হল িকছু িভনেদিশ পয炻䑠টেকর সােথ। ানীয় সাফাইকম炻䑠ীরা সদাতৎপর িসঁিড়র

পির তা র ায়। 꺬䛂দড়টা নাগাদ নীেচ 꺬䛂নেম চাইলাম ওপরিদেক। আেরকবার 꺬䛂চাখভের 꺬䛂দখলাম পােশর মহা াচীর। 

নীেচর পু েশািভত া ণ আর 꺬䛂দাকানপাট ছািড়েয় বােস উঠলাম। িপছেন রইল মানবজািতর অিব রনীয় কীিত炻䑠 িচেনর মহা াচীর। পেথ ভারতীয় লা

꺬䛂সের অিলি ক 꺬䛂 িডয়াম বাড炻䑠স 꺬䛂ন  꺬䛂দেখ উপি ত হলাম 꺬䛂ভষজ চা-꺬䛂কে । এখােন অিতিথেদর সুসি ত কে  বিসেয় নানাধরেণর 꺬䛂ভষজ চােয়র

ণা ণ বণ炻䑠নার সােথ সােথ চা পান করােনা হয় েত কেক। জুঁই, 꺬䛂গালাপ, িলচু ইত ািদর গ  ও ােদর চা পান করেলও 꺬䛂কােনাটাই 꺬䛂তমন মেন ধরলনা।

তাছাড়া দামও আকাশেছাঁয়া - আট 꺬䛂থেক দশ হাজার টাকা িত িকেলা। অগত া চা আ াদন কেরই এখানকার পব炻䑠 সারা হল। রােত ভারতীয় িডনােরর

সােথ বাড়িত পাওনা ডাইিনং হেলর মে  িহি  গােনর সােথ ঘাঘরা-꺬䛂চািল পিরিহত িচনা নত炻䑠কীর ভারতীয় িফ ী নাচ। খাওয়া 꺬䛂শেষর আেগই বৃি  

হল আর তাড়া কের চলল 꺬䛂হােটল পয炻䑠 । 

সকােল াতরাশ 꺬䛂সের চললাম 꺬䛂বিজং িচিড়য়াখানা।

হ াির ট াি  꺬䛂ডেক আমােদর গ ব  বুিঝেয় িদল

চালকেক। পােশ পু েশািভত পথেবেয় 꺬䛂পৗেন

আটটায় 꺬䛂পৗঁছলাম িচিড়য়াখানা। জন িত ১৫ ইউয়ােনর

িটিকট। িভতের ঢুেকই পা ার ঘর। এরজন  আলাদা

েবশমূল  ৫ ইউয়ান কের। িট 꺬䛂ঘরা খাঁচায় িতনিট

কের ছ'িট পা া ঘুের 꺬䛂বড়াে । মােঝমােঝ ওপর 꺬䛂থেক

জল 꺬䛂  করা হে  পা ার আ ানােক আ 炻䑠 ও ঠা া

রাখেত। িশ েদর অিতি য় সাদাকােলা িনরীহ

াণী িলর চালচলন ভারী মজার। ওেদর মেধ  খুনসুিট

꺬䛂লেগই আেছ। বাঁেশর কিচ পাতা িচবাে  꺬䛂কউ 꺬䛂কউ।

িচেনর পাহােড়র বািস া এই াণীেদর 꺬䛂চারািশকারীরা

হত া কের ওেদর সু র চামড়ার 꺬䛂লােভ যা অত  চড়া

দােম িবেকায় 꺬䛂দশিবেদেশর 꺬䛂চারাবাজাের। স িত

িচেন পা া ধরা, রাখা, িবি  বা হত ার অপরােধ

াণদে র িবিধ চালু হেয়েছ। এেত অেনকটাই কেমেছ

পা ার 꺬䛂চারািশকার।  

পা াদশ炻䑠ন 꺬䛂সের চললাম অন ান  াণী 꺬䛂দখেত। চুর

পািখ, িবিভ  জােতর বানর, বাঘ-িসংহ, কুমীর ছাড়াও

অেনক াণী রেয়েছ িবশাল এলাকাজুেড়। একটা বড় ঝরনা আর কেয়কিট জলাশয় 꺬䛂চােখ পড়ল। সু র সাজােনা িচিড়য়াখানায় রেয়েছ একিট িবশাল

অ ােকায়ািরয়াম। পেথ অেনকেক 꺬䛂সিটর ব পাের িজ াসা করেল সকেলই েব炻䑠াধ  িচনা ভাষায় কী বলল বুঝলাম না। ঘুরেত ঘুরেত হঠাৎ 꺬䛂পৗঁেছ 꺬䛂গলাম

অ ােকািরয়ােম। তেব আবার সমস া 꺬䛂দখা িদল। এর েবশমূল  ১১০ ইউয়ান জন িত। অত ইউয়ান সে  না থাকায় ডলার িদেয় িটিকট চাইলাম।

কাউ ার 꺬䛂থেক জবাব এল - ডলার 꺬䛂না, ইউয়ান। বুঝলাম ডলার িদেয় িটিকট কাটা যােবনা। ঃিখত মেন িফের চললাম। পাথর িবছােনা পির  পথ

ধের এেগালাম 꺬䛂প ুইেনর ঘেরর 꺬䛂খাঁেজ। ভাষা সমস া এবারও কট হেয় 꺬䛂দখা িদল। যাই 꺬䛂হাক িডসে  꺬䛂বাড炻䑠 꺬䛂দেখ আর িকছুটা িবেবচনাশি  েয়াগ

কের অবেশেষ 꺬䛂পৗঁছলাম 꺬䛂প ুইেনর ঘের। িদক কাঁেচ 꺬䛂ঘরা ায় ৪০ ফুট ল া ৩০ ফুট চওড়া এলাকায় কৃি ম বরফ আর  জেল ঘুরেছ, সাঁতার

কাটেছ পেনেরা-কুিড়টা 꺬䛂ছাট জািতর সাদাকােলা 꺬䛂প ুইন। বরেফ ওেদর হাঁটাচলা ভারী মজার। কাঁেচর 꺬䛂দওয়াল থাকায় জেলর নীেচ ওেদর ডুবসাঁতারও

পির ার 꺬䛂দখা যাি ল। আমােদর মােঝ এক খুেদ দশ炻䑠ক 꺬䛂তা ওেদর কা  꺬䛂দেখ লাফালািফ  কের িদল। িমিনট পেনেরায় 꺬䛂প ুইন 꺬䛂দখা সা  কের

꺬䛂হােটেল িফরলাম। 

লা  꺬䛂সের ফাঁকা সময়টা কাটালাম পথপির মায়। ফুটপােথর একধাের সারসার সাইেকল দাঁড় করােনা। াম,বাস, কার, ট াি , অেটা চেলেছ ঝকঝেক

ছয় 꺬䛂লেনর মসৃণ রা ায়। িতনচাকার একটা 꺬䛂ছাট কার পািক炻䑠ং করা রা ার পােশ। 꺬䛂দাকানপাট, শিপংমেল 꺬䛂বশ িভড়। অিধকাংশ মানুষ ব  꺬䛂য যার কােজ।

পােশর একটা বাজাের ঢুকিছ, হঠাৎ এক িচনা মিহলা অনুেক জিড়েয় ধরল। তারপর অনুর শািড়র সামেন, িপছেন নাড়াচাড়া করেত করেত হাত-পা 꺬䛂নেড়

চ াং চুং কের কী 꺬䛂যন বলেত লাগল। মিহলার অ ভ ী 꺬䛂দেখ মেন হল এতবড় শািড়টা িকভােব পরা হেয়েছ 꺬䛂সটাই 꺬䛂বাধহয় 꺬䛂স বুঝেত চাইেছ। 꺬䛂দেখবুেঝ

মাথা নীচু কের অিভবাদন জািনেয় 꺬䛂স হাঁটা িদল অন পেথ আর আমরা বাজাের ঢুকলাম। মাঝাির আকােরর বাজাের জামাকাপড়, ফল, সবিজ, ঘরক ার

িজিনসপ  সবই িবেকাে । পিরিচত আলু-লাউ-꺬䛂ব েনর সে  নানাধরেণর নতুন সবিজ আর ফল 꺬䛂দখলাম বাজাের। 꺬䛂বেরােনার পেথ 꺬䛂দিখ এক 꺬䛂দাকােন

িবশালকায় 꺬䛂ধাসা বানাে  মাগত। িডম-মাংস-সবিজ আর সেসর পুর 꺬䛂দওয়া 꺬䛂ধাসা িবেকাে  খুব। বুঝলাম এিট 꺬䛂ধাসার িচনা সং রণ। ফুটপােথ িবি

হে  জ া  ই, কাঁকড়া আর মাঝাির সাইেজর িচংিড়। তাজা িচংিড় 꺬䛂দেখ িজেভ জল এেস যাি ল। এইসব 꺬䛂দখেত 꺬䛂দখেত 꺬䛂ফরার সময় হেয় এল।  

꺬䛂হােটেল িফের লােগজ বােস তুেল চললাম 꺬䛂বিজং িবমানব র। অেনক আন  আর ৃিতেক স ী কের 꺬䛂সখান 꺬䛂থেক কুনিমং হেয় রােত 꺬䛂পৗঁছলাম

কলকাতা।



~ িচেনর আরও ছিব ~

꺬䛂স াল ব া  অফ ইি য়ার া ন অিফসার শ ামেল ুিবকাশ সরকােরর 꺬䛂নশা ইিতহাস ও কৃিতর

টােন 꺬䛂দশিবেদশ মণ। ভােলা লােগ পুরেনা গান নেত, বই পড়েত আর মােঝমেধ  꺬䛂লখােলিখও।
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᷆逳বড়ােনার ভাল লাগার মুহূত䰻⁝ েলা সকেলর সে  ভাগ কের িনেত ইে  কের, অথচ দীঘ䰻⁝ মণ কািহিন ᷆逳লখার সময় ᷆逳নই? ᷆逳বিড়েয়

এেস আপনার অিভ তা েলা ᷆逳যমনভােব গ  কের বেলন কােছর মানুষেদর - িঠক ᷆逳তমিন কেরই ᷆逳সই কথা েলা ᷆逳ছা  কের িলেখ

পািঠেয় িদন ছুিটর আ ায়। ᷆逳লখা পাঠােনার জন  ᷆逳দখুন এখােন। ᷆逳লখা পাঠােত ᷆逳কানরকম অসুিবধা হেল ই-᷆逳মল ক ন -

admin@amaderchhuti.com

 

েপািল ᷆逳রিশ আর ᷆逳সানািল িসলাির গাঁও

প ব ব ানািজ䰻⁝

~ ᷆逳রিশেখালা-িসলািরগাঁও-এর আরও ছিব ~

অিফস কিলগ'রা বলল – "নথ䰻⁝ ᷆逳ব ল? আ-বা-র??" 

ছা ছা ীরা বলল – "উ   – আপিনও ᷆逳তা ᷆逳যন আমােদর মেতাই পরী ার পড়া িরিভশন িদে ন - এক িজিনস বারবার..." 

ব ুরা বলল – "রিব ঠাকুর িক বেলেছন জািনস ᷆逳তা? '᷆逳রেখছ বাঙািল কের, মানুষ করিন' – আর ᷆逳তা ᷆逳কানিদন বাংলার বাইের ᷆逳যেতই পারিবনা। িক আেছ

বলেতা ওখােন?" 

সিত ই ᷆逳তা। এই ে র উ র আমার কােছ ᷆逳নই। আর থাকেলও ওেদর ᷆逳বাঝােনার মেতা ভাষা আমার ᷆逳নই। সিত ই "উ রবে  িক আেছ" এই ে র

উ ের অেনক ᷆逳ভেব একটাই শ  খুঁেজ ᷆逳পলাম – 'টান'। দয়া কের িজে স করেবন না – িকেসর, কতটা, ᷆逳কমন – ইত ািদ।

এই 'টান'-এর ওপর ভর কেরই আবার পািড় িদলাম উ রবে । এবার ᷆逳বেছিছ েটা এমন জায়গা ᷆逳যখােন িদেনর ᷆逳বলায় ধুই পািখর ডাক আর রােতর

᷆逳বলা িঝঁিঝঁ ᷆逳পাকার শ । ᷆逳রিশেখালা - আর িসলাির গাঁও। 

সবার আেগ ᷆逳যটা দরকার তা হল – দল িঠক করা। আট জেনর একটা দল বানােত পারেল সব ᷆逳থেক ভাল। এই পেথ গািড় ᷆逳যেহতু সহেজ ᷆逳মেল না, তাই

েতই একটা গািড় বুক কের ᷆逳ফলা আপনার পে  বুি মােনর কাজ হেব। আর তখনই বুঝেত পারেবন 'দল' এর সুিবধাটা ᷆逳কাথায়। হােত ᷆逳গানা ᷆逳য

᷆逳হােটল েলা আেছ, তােতও চার-শয া (᷆逳ফার-᷆逳বেডড) ঘরই ᷆逳বিশ। ᷆逳সখােনও দেল ভাির হেল সুিবধা। 

একটা গািড় িরজাভ䰻⁝ কের িনলাম – িনউ জলপাই িড় ᷆逳থেক

᷆逳সা-জা ᷆逳রিশেখালা। ᷆逳নপািল ভাষায় ᷆逳খালা মােন নদী বা

পাহািড় ᷆逳ঝারা। '᷆逳রিশ' নদীর উপত কা বেল এর নাম

᷆逳রিশেখালা। আমরা ধািম䰻⁝ক বাঙািলরা এটােকই 'ঋিষ'᷆逳খালা

বািনেয় ᷆逳ফেলিছ। এর এক ধাের িসিকম, আর এক ধাের

পি মব । মােঝ াধীন ভােব ছুেট চেলেছ ᷆逳রিশ। শীেত

জল খুব ᷆逳বিশ না হেলও ᷆逳 াত ভােলাই। 'িদেকর পাহাড়

᷆逳বশ খাড়া ঢাল ᷆逳বেয় ᷆逳নেম এেসেছ নদীর ᷆逳কােল। গািড়

᷆逳থেক ᷆逳নেম ায় এক িকেলািমটার ᷆逳হঁেট ᷆逳হােটল।

᷆逳পৗঁছােনার একটু আেগ গািড়েত বেসই ᷆逳হােটেল (অবশ ই

আেগ ᷆逳থেক বুিকং কের রাখেবন) ᷆逳ফান ক ন। ᷆逳পাট䰻⁝ার

আসেব। ওরাই মালপ র বেয় িনেয় যােব। ওেদর িপছন

িপছন চলুন। তেব এটা ᷆逳তা আর হাওড়া ᷆逳 শন নয় ᷆逳য

সবসময় মাল-বাহকেক নজের নজের রাখেত হেব। এখােন

ওরা ইে  কের হািরেয় যায় না। বরং -পােশর গাঢ়

সবুেজর মেধ  িদেয় নামেত নামেত আপিনই হয়েতা হািরেয় যােবন মায়া  হেয়। গািড় ᷆逳থেক নামার পর ঝরনার জেলর একটা মৃ  শ  কােন আসেব।

᷆逳সটাই মশঃ বাড়েত বাড়েত গজ䰻⁝েন পিরণত হেব। নদীর ওপর একটা বাঁেশর সাঁেকা আেছ ᷆逳যটা বাংলা আর িসিকেমর মেধ  ᷆逳যাগােযাগ ᷆逳রেখেছ। আরও

একটু অ াডেভ ার ি য় হেল ানীয় ᷆逳লােকর হাত ধের ᷆逳হঁেট ᷆逳হঁেটও নদী ᷆逳পেরােনা যায়। নাহেল মালপ র েলা ঘের ᷆逳রেখ িনেজেক ᷆逳রিশ-র কােছ সঁেপ

᷆逳দওয়া। পািখ আর জাপিতর ᷆逳মলা বেসেছ ᷆逳সখােন। নদীর কুলকুল শে র সংগেত িঝঁিঝঁ আর রাতচরা পািখর আওয়াজ। ঘেরর বাইের আেলা বলেত

মাথার ওপেরর ওই চাঁদ। ᷆逳সই চাঁেদর আেলা নদীর জেল আর গােছর পাতায় পেড় 䫁奞তির হয় েপািল এেফ । নদীর উে া িদক ᷆逳থেক ᷆逳ভেস আেস

িবরহীর মন ᷆逳কমন করা বাঁিশর সুর। 

᷆逳রিশেখালােত আিতেথয়তা ᷆逳পলাম ᷆逳বশ ভালই। ব বহার আর িনজ䰻⁝নতার িদক ᷆逳থেক থাকার ভােলা জায়গা '᷆逳রিশ িরভার িরসট䰻⁝'। বেল রাখা ভােলা ᷆逳য

সকাল ᷆逳থেক রাত পয䰻⁝  সব খাবার খরচা ওেদর বুিকং চােজ䰻⁝র মেধ ই ধরা থােক। সকােল লুিচ তরকাির সে  চা, পুের ভাত-ডাল-সি -ভাজা আর

= 'আমােদর ছু�' বাংলা আ㣦ꖥজ핏歬াল 㥑蒅মণপিႸ癸কায় আপনােক �াগত জানাই = আপনার ⟍쵆বড়ােনার ছিব-⟍쵆লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =
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িডেমর কাির, সে েবলা পেকাড়া সহেযােগ চা, রােত মুরিগর কাির আর িট। 

গতকাল সে  ᷆逳থেকই ল  করিছলাম ই স ী ᷆逳কমন ᷆逳যন মনমরা। ᷆逳বশ বুঝেত পারিছ – শহেরর জাঁকজমক ᷆逳থেক দূের ওরা থাকেত চায়না। বারা ায়

᷆逳দখা হেতই একবার সাহস কের বা া আর ᷆逳সৗরভেক িজে স করলাম – "িক ᷆逳র? পেকাড়া ভােলা লাগেছ না? ᷆逳তারা অন  িকছু খািব?" তার উ ের যা

নলাম তােত হাসব না কাঁদব না অবাক হব, বুঝেত পারলাম না। বা া গ ীর মুেখ জানেত চাইল – "এখােন ফুচকার ᷆逳দাকান ᷆逳নই?" িদগ  িব ৃত ঘন

জ ল, মাথার ওপর াদশীর চাঁদ, আর তার আেলায় চকচক করেত থাকা েপািল '᷆逳রিশ'র িদেক একবার ᷆逳চাখ বুিলেয় খুব সংে েপ জবাব িদলাম – "না

᷆逳র"। বা া ᷆逳যন ওর অ াি র ঃখটােক ᷆逳মেন িনেয় বলল – "িঠক আেছ, কী আর করা যােব? কাল ᷆逳তা যাি  িসলাির গাঁও। ওখােন িন ই ᷆逳পেয় যাব",

বেল ঘের ঢুেক ᷆逳গল। আিম মেন মেন জািন – ওখােনও ওেদর িনরাশ হেয়ই থাকেত হেব। ᷆逳বশ বুঝেত পারলাম – িশিল িড় িনেদন পে  কািল ং না

᷆逳পৗঁছােনা পয䰻⁝  ওেদর মুেখ হািস ᷆逳দখেত পাব না।  

সকােল গািড় িনেয় থেমই ᷆逳গলাম – ᷆逳পডং। এখানকার

িবখ াত মনাি টা পেথই পেড়। ᷆逳বৗ  ার বারা া ᷆逳থেক

চারপাশটা ᷆逳দখেল মন ভের যায়। নীল আকােশ টুকেরা

টুকেরা সাদা ᷆逳মেঘর তলায় ᷆逳ছা  পাহািড় শহর ᷆逳পডং।

শহর মােন িক  গ াংটক বা দািজ䰻⁝িলং এর মেতা িঘি  নয়।

একটা হাই ুল (St. George High School),
একটা িজপ / ট াি  া  আর কেয়কটা পাকা বািড়। 

᷆逳পডং ᷆逳দেখ আবার গািড় ছুটল। খািনকটা রা া ᷆逳বশ মসৃণ।

তারপর ᷆逳শষ চার িকেলািমটার  হল – ᷆逳যন ড াি ং

᷆逳রাড। পাথর ᷆逳ফলা রা ার ওপর িদেয় গািড় চলল লাফােত

লাফােত। এেকবাের 'িব  তামাং'-এর ᷆逳হামে  িসলাির

গাঁও িরি েট থামল। এই িব  তামাংই এখানকার

সেব䰻⁝সব䰻⁝া। 

এখােন িতন-চারেট দা ণ ট রেয়েছ ᷆逳হঁেট ᷆逳ঘারার জন

- রােমিট িভউ পেয়  – ᷆逳যখােন দাঁড়ােল আপিন পােয়র তলায় িত া নদীর ᷆逳চা টা বাঁক ᷆逳দখেত পােবন আর একই সে  মাথার ওপর পােবন ঝলমেল

কা নজ া। দা  শা   ᷆逳ফাট䰻⁝ – গাইড ছাড়া যােবন না। ঘন জ েলর মেধ  িদেয় পাহােড়র ওপের ায় চারেশা বছেরর পুেরান ᷆逳ক ার ংসাবেশষ (এখন

জ েল এমন ᷆逳ছেয় িগেয়েছ ᷆逳য ᷆逳বাঝাই যায় না)। ᷆逳জাঁক ᷆逳থেক সাবধান। নুন এর প ােকট রাখুন সে । সাইেল  ভ ািল – এখােন এেস না দাঁড়ােল এই

জায়গার নীরব ᷆逳সৗ য䰻⁝ ᷆逳বাঝােনা মুশিকল। ইে গাঁও – মা  িতন-চার িকেলািমটার এর মেধ  আর একটা াম, আর একটা নতুন উেঠ আসা টু ির  ট।

সূেয䰻⁝র আেলা থাকেত থাকেতই আকােশ ᷆逳কমন েয়াদশীর

চাঁদ উেঠেছ, পািখেদর িকিচর িমিচর কােন আসেছ।

পাহািড় ময়নার িমি  িশ  - দূের ওই বড় গাছটায় উেড়

এেস বসেছ। উ ল নীল রেঙর পািখটার বাসা ᷆逳হােটেলর

পােশর মরা গাছটার ᷆逳কাটের– ওর নাম  াইক াচার।

সকােল ᷆逳রাদ উঠেল িমিনেভট, িসিবয়া, াক বুলবুল-এর

রেঙ ᷆逳চাখ ধাঁিধেয় যােব। সে  নামেছ। গরম গরম চা আর

পেকাড়ার আশায় চাদর জিড়েয় বারা ায় িগেয় বিস।

পাহােড়র নীেচ শহের যখন আেলা েল ᷆逳দখেত অপূব䰻⁝

লােগ।  

পেরর িদন ᷆逳ভােরর আবছা আেলায় কা নজ ার অবয়ব।

ধীের ধীের িসঁ র-পরােনার ভি েত সূেয䰻⁝র থম িকরণ

পড়ল তার চূড়ায়। এরপর ধু রঙ বদেলর ᷆逳খলা। ᷆逳যন

সারা পাহাড় জুেড় আ ন ᷆逳লেগেছ।  

তারপের ধুই মু তা।

~ ᷆逳রিশেখালা-িসলািরগাঁও-এর আরও ছিব ~

প ব ব ানািজ䰻⁝ - ুলিশ ক প ব ব ানািজ䰻⁝র ᷆逳নশা ঘুের ᷆逳বড়ােনা আর ছিব ᷆逳তালা। িনেজর যা িকছু ভােলা লােগ, তা অন েদর সে

ভাগ কের িনেত আন  পান। আর ᷆逳সটা করেত িগেয়ই তাঁর মেন হেয়েছ ᷆逳বিশর ভাগ বাঙািলর মেধ ই এক ভবঘুের মন রেয়েছ।

ধুমা  তােক জািগেয় ᷆逳তালার অেপ া। ᷆逳সই তািগেদই ᷆逳লখা আর ছিব ᷆逳তালার কােজ মন িদেয়েছন। শহর বা ᷆逳চনা জায়গা নয়,

অেনক দূের ᷆逳যখােন িদেন পািখর ডাক, আর রােত িঝঁিঝঁ ᷆逳পাকার ডাক ছাড়া আর ᷆逳কানও শ  থােক না ᷆逳সই জায়গাই তাঁর ভবঘুের

মনেক ডােক।
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রাঙামািটর ᷆逳দশ ঝাড় ােম

পলাশ পা া

~ ঝাড় ােমর তথ  ~

অেনক িদন ᷆逳থেকই মনটা ᷆逳কমন পালাই পালাই করিছল। হােত ছুিটও ᷆逳তমন ᷆逳নই, কম সমেয় ᷆逳বিড়েয় আসার একটা জায়গা বাছেত িগেয় থেমই ᷆逳কন

জািন লালমািটর ᷆逳দশ ঝাড় ােমর কথা মন এল। অিফেসর ই ব ুেক স ী কের এক শিনবার অিফস ছুিটর পর ᷆逳বিরেয় পড়লাম। 

ঝাড় াম ᷆逳 শেন নামলাম, তখন ঘিড়েত সে  ছ'টা। ওখানকারই এক পুেরােনা ব ু, মুকুল, আেগ ᷆逳থেকই ᷆逳গ হাউস ও পেরর িদন ᷆逳বড়ােনার জন  গািড়

বুক কের ᷆逳রেখিছল। ᷆逳 শেন ᷆逳নেম ᷆逳দিখ আমােদর জন  দাঁিড়েয়ও আেছ। ᷆逳গ হাউেস ᷆逳পৗঁেছ াইভােরর সে  পেরর িদেনর ান িনেয় বেস পড়লাম।

কাল পুের ᷆逳 ন, সকাল সকাল ᷆逳বিরেয় পড়েত হেব আশপাশটা ᷆逳দেখ ᷆逳নওয়ার অন । 

অ ালাম䰻⁝ বাজার আেগই ঘুম ᷆逳থেক উেঠ চটপট 䫁奞তির হেয় িনেয় ᷆逳বিরেয় পড়লাম। মুকুলও আজ সারািদেনর স ী। গািড় এন.এইচ. ফাইভ ধের

᷆逳বলপাহািড়র িদেক পািড় িদল। তখনও সকােলর ঘুম ভােঙিন, হালকা কুয়াশার চাদর িঘের রেয়েছ তােক। িকছুটা যাওয়ার পর রা ার ডানিদেক ᷆逳চােখ

পড়ল এম.িপ.এস. পস অফ ᷆逳কা ািনজ-এর ᷆逳গট। িকছুিদন আেগ পয䰻⁝  এটা একটা টু ির  ট িছল, িক  এখন আর ঢুকেত ᷆逳দওয়া হয় না। শহর

ছািড়েয় এবার শাল-িশমুেলর জ েলর পথ ধরলাম। িকছুটা যাওয়ার পর দিহযুিড় ᷆逳থেক রা াটা 'ভাগ হেয়েছ। ডানিদেকর রা াটা িবনপুর হেয়

᷆逳বলপাহািড় ᷆逳গেছ। আমরা ওটা না ধের বাঁিদেকর রা াটা ধরলাম, এটা একটু শট䰻⁝কাট হয়। এপেথ িকছুটা এেগােল  হয় কুশবিনর জ ল। জ েলর

'ধাের শাল-িশমুেলর াধান  ᷆逳বিশ। যাওয়ার সময় গা একটু ছমছম করিছল 䫁奞বিক। একটা জায়গায় গািড় থািমেয় ᷆逳নেম জ েলর ছিব তুলব বলেত

াইভার সরাসির না কের িদল। মনটা একটু খারাপ হেয় ᷆逳গল িক  িকছু করার ᷆逳নই, কারণ াইভার আেগর িদনই বেল িদেয়িছল রা ায় ᷆逳যখােন ᷆逳সখােন

নামা যােব না। যাইেহাক, সাত িকেলািমটার জ লটােক অিত ম কের একটু ᷆逳লাকালেয়র কাছাকািছ এেস থমবার গািড় দাঁড় করােলা। নামেতই

থমবার ঠা া অনুভব করলাম। ᷆逳মঘলা পিরেবশ, হা া বাতাস বেয় চেলেছ, সে  'এক ᷆逳ফাঁটা বৃি ও পড়েছ। ᷆逳বিশ ণ বাইের না ᷆逳থেক আবার গািড়েত

উেঠ পড়লাম। দিহযুিড়র পর সবেচেয় বড় জনপদ হ'ল পািনহািট। পািনহািটেত না ᷆逳থেম ᷆逳সাজা ᷆逳বলপাহািড়র িদেক চললাম। 

ায় ৪৮ িকেলািমটার পথ ᷆逳পিরেয় অবেশেষ

᷆逳বলপাহািড় বাজাের এেস ᷆逳পৗঁছলাম। ᷆逳বলপাহািড়

বাজারটা ᷆逳মাটামুিট বড়। আজ এখােন হাটবার।

ানীয় চািষরা িনেজেদর মােঠর সবিজ িনেয়

বাজাের এেসেছ িবি র জন । গািড় ᷆逳থেক ᷆逳নেম

বাজারটা একটু ঘুের ᷆逳দখলাম। আমােদর এক স ী

᷆逳সই বাজার ᷆逳থেক টাটকা টম ােটা ও একটা

বাঁধাকিপ ᷆逳বশ স ােত িকেনও ᷆逳ফলল। আমারও

ই া করিছল, িক  বইবার ভেয় ᷆逳দেখ-᷆逳দেখই

কাটালাম। সকাল সকাল ᷆逳বিরেয়িছ, খাওয়া হয়িন

িকছুই। এমন কী চা-ও নয়। বাজােরর এক জায়গায়

᷆逳দখলাম গরম গরম লুিচ ভাজেছ। ᷆逳লাভ সামলােত

পারলাম না। ᷆逳সখােনই গরম লুিচ, ঘুগিন ও চা

সহেযােগ জলেযাগ সারলাম। এই ᷆逳বলপাহািড়

᷆逳থেক ডানিদেক একটা রা া ᷆逳বঁেক ᷆逳গেছ। ওই

রা া ধের িকছুটা ᷆逳গেল পেড় ঘাঘরা ওয়াটার

ফল । তারােফিন ব ােরেজর জলধারা ᷆逳থেক সৃি

হেয়েছ ঘাঘরা ওয়াটার ফলস। বষ䰻⁝াকােল এর কৃত

পটা অনুভব করা যায়। এখন জল না থাকায় ায়

কেনা। 

ওখান ᷆逳থেক ᷆逳বিরেয় ᷆逳সাজা চললাম কাঁকরােঝােরর

উে েশ । রা া স  হেলও অব া খুব একটা

খারাপ নয়। নতুন কের রা া িনম䰻⁝ােণর কাজ চলেছ।

᷆逳বলপাহািড়র পর ᷆逳থেকই চারপােশর পিরেবশটা

বদলােত থাকল, বড় বড় গাছ েলা দূের সের িগেয়

ঘােস ᷆逳মাড়া ᷆逳ছাট ᷆逳ছাট সবুজ িটলা ᷆逳দখেত ᷆逳পলাম।

᷆逳মঘলা থাকায় হালকা কুয়াশায় ᷆逳ঢেক রেয়েছ।

বুঝেতই পারলাম, আমরা কাঁকরােঝার এলাকার

মেধ  ঢুেক পেড়িছ। চােষর সময় রা ার ধােরর

জিম েলা সবুজ ধােন ভের যায়, এখন চারিদক

ফাঁকা ধু ধু করেছ। চলেত চলেত হঠাৎ ᷆逳চােখ পড়ল

দূের গােছর ডােল একটা নীলক  পািখ বেস

রেয়েছ, গািড় থািমেয় ছিব তুললাম তেব ভােলা

এেলানা। চলার পেথ ᷆逳দখলাম াউন াইক, ি ন

িপিজয়ন, েটড ডাভ। কাঁকরােঝাের এমন িকছু

᷆逳দখার ᷆逳নই, তেব রা ার ধােরর িচ পটটা খুবই

সু র। এরপর আমরা কাঁকরােঝার ᷆逳থেক িফরিত

পেথ পািনহািট ᷆逳থেক ডানিদেকর রা া ধের চেল

এলাম িচি গড় রাজবািড়। রাজবািড় ᷆逳দেখ চেল ᷆逳গলাম কনক গ䰻⁝ার মি র। এক সাম  রাজা এই মি রিট 䫁奞তির কেরিছেলন - ডুলুং নদীর ধাের ঘন

জ েলর মেধ । এই অ েলর একিট জনি য় িপকিনক ট। ᷆逳দখলাম চুর টুির  এেসেছ নদীর ধাের িপকিনক করেত। মি র চ ের খুব নুমােনর

উৎপাত ল  করলাম। পেরর গ ব  িবখ াত ঝাড় াম রাজবািড়। বত䰻⁝মােন নীেচর কুিড়িট ম িনেয় গেড় উেঠেছ ᷆逳হিরেটজ ᷆逳হােটল। ১৯৩১ ী াে  রাজা
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নরিসংহ ম েদব বাহা েরর আমেল এই রাজবািড় 䫁奞তির হেয়িছল। রাজবািড়র কাঠােমা গিথক ও মুসিলম কা কােয䰻⁝র আদেল গেড় উেঠেছ। এখােন

অেনকটা সময় এেলােমেলা ঘুের কািটেয় িদলাম। 

◌ুব িখেদও ᷆逳পেয় ᷆逳গেছ। শহের িফের এেস একটা ᷆逳হােটেল পুেরর আহার সারলাম। এবাের ᷆逳শষ দশ䰻⁝নীয় ান িমিন জু। িটিকট ᷆逳কেট ঢুেক পড়লাম

িচিড়য়াখানা ᷆逳দখেত। ᷆逳দখা হল বািক䰻⁝ং িডয়ার, ময়ূর, উ  িবড়াল, পাহািড় ময়না, কাকাতুয়া, শামুকেখাল এবং আরও প পািখ।  

রাঙামািটর ᷆逳দশেক িবদায় জািনেয় এবার ᷆逳ফরার পালা।
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