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 ~  ৩ম ফলষ ৩ম ংখ্যা - কাটতষক ১৪২০~  

 

যৎকাদরয ভজািাআ দে যমআ দযয ঈঁচু ঈঁচু ফাটডগুদরায পাঁক টদদম ঝকঝদক নীর অকা অয াদা াদা 

যজঁা যভঘ যচাদখ্ দড ভটন ভদন ম নয যকাথাও মাআ – াাড, ভুদ্র, জঙ্গর ফা যমখ্াদন যাক – যকঈ যমন 

ডাক াঠাম। অয ভটন ফযাে গুটছদম যদ ছুট্। তদফ ছুিফ ফরদরআ যতা যছািা মামনা। তাও বাটেয যেদনয টিটকি 

কািায ভমিা কটভদম অফায দুভা কদযদছ। নআদর ভাদঝদতা ুদজাম যফদযাফ বাফদর প্রাম ফছদযয যোডা 

যথদকআ বাফনা শুরু কদয টদদত ত।  

এদকক ভম ভদন ম যকন এক ফছয অদে জন্মাআটন? এফায ুদজায ছুটিদত রুপ্ত দম অা জন্তা গুাটচদত্রয 

াভদন দাঁটডদম ভুগ্ধ দত দত অফাযও য কথাআ ভদন টের। ঞ্চা ফছয অদে নাযামণ ানযাদরয যদখ্া ফহু 

ছটফও অজ অয যনআ। তফু এখ্নও যমিুকু অদছ তা যদখ্দত যদমও টনদজদক বােযফান ফদর ভদন ম। এক নম্বয 

গুাম যআ যছািদফরাম আটতা ফআদময াতাম যদখ্া দ্মাটনয ছটফ নস্টারটজক কদয যতাদর। অটভদতা যআ 

কদফআ অদত যচদমটছ...। তদফ জন্তাদক টঠকভত নুবফ কযা ম্ভফ ত না নাযামণ ানযাদরয ফআটি না 

থাকদর। ফায ফায ডায য মখ্ন ছটফগুটর যচাদখ্য াভদন যদটখ্ তখ্ন যমন ভাজনক জাতক, ভাকট জাতক, 

ছদন্ত জাতক, টফধূয টিত জাতক – এদকয য এক েল্প শুনদত াআ টনদজয ভদনআ। কাটটনয িাদনআ উটন 

নম্বয গুায দ্বাদয এদ খ্ুদঁজ টনআ ফুদেয স্ত্রী-ুত্রদক টবক্ষাাত্র দাদনয ভূটতষটি। দতয নম্বয গুায ফাযান্দায 

যদওমাদরয ঈঁচুদত যছঁডা যছঁডা দনক ছটফয ভাদঝ টচনদত বুর মনা াভানযা নু্দযী কৃষ্ণা প্সযাদক। টকম্বা 

তাটকদম থাটক ছাটি নম্বয গুাম যল মযাম াটমত ফুদেয নীদচ টনদব মাওমা প্রদীটিয টদদক। 

আদরাযাম অফায ভুডিা একি ুঅরাদা – জভকাদরা, যাজকীম ফযাায – টফযাি টফযাি ফ ভূটতষ। যলার নম্বয গুাম 

ককরা ভটন্দয যদখ্দর রারদভানফাফুয ভদতাআ ফরদত ম – স্তব্ধবাল, রুেশ্বা, টফভুগ্ধ, টফভূঢ, টফস্মম...। 

ভানুদলয তযাচাদয জন্তায টধকাং ছটফদতা অদেআ নষ্ট দম যেদছ। এখ্নও মাদে, মথামথ ংযক্ষদণয 

বাদফ অয নাযামণ ানযাদরয বালাম ফরদর ভানুদলয েদে, ঘাদভ। আদরাযাম মদথষ্ট োদডষয বাদফ যরাকজন 

ভূটতষয যকাদর চদড ছটফ তুরদছ। টফটফ কা ভকফাযায টছদন ডানটদদক যদওমাদর টদভদেয ওয একি ুরক্ষয 

কযদরআ যচাদখ্ দড যকঈ াজযা টরদখ্ যযদখ্দছ। বাফদতআ টঈদয ঈঠদত ম যম দূয বটফলযদত এভন একিা 

টদন অদত চদরদছ যমটদন জন্তাম শুধু ূনয গুাগুদরাআ দড থাকদফ। অভযা টতযআ তাআ চাআ টক? 

অনন্দ ঈৎদফয ভাদঝআ ওটডলায াআদলাদনয কথা যজদন অফাযও টিত দম ঈদঠটছরাভ। অতকারীন 

তৎযতাম তা াভরাদনা যেদছ এিাআ ফদথদক বাদরা খ্ফয। 

'অভাদদয ছুটি'-য ফেুদদয ফাআদক ইদ অয টফজমায শুদবো। বাদরা থাকুন ক্কদর। 

 - দভমন্তী দাগুপ্ত 
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এআ ংখ্যাম - 

 

"'যআ যখ্ারা অকাদয নীদচ শুদম অভায ভদন র অয টপযদত াযফ 

না। ওআ ফস্থাম মটদ অটভ াযাযাত দড থাটক তায টযণটতিা অটভ 

বাদরাবাদফআ জাটন... একিা তাায বাফ অর – টকছুদতা কযায 

যনআ, অটভ ঈঠদত াযটছ না, ওযা চদর যেদছ...। টকন্তু যিা খ্ুফ 

যফটক্ষণ থাকর না। তাযদযআ ভদন র, অভায টকছু দফ না, অটভ 

ফাঁচফ।' – দীঘষ চটি-ঁটচ ফছয ধদয াাডআ ধযান-জ্ঞান এবাদযস্ট, 

কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ন্নূণষা  অঠাযটি ৃঙ্গজমী ফন্ত টং যাদময। 

যধৌরাটেটয টবমাদন প্রাম ভতুৃযয ভুখ্ যথদক টপদয অায য এতটদদন 

টভরর বাযত যকাদযয তযদপ 'যতনটজং যনাযদে যাডদবঞ্চায ুযস্কায' 

এফং যাজয যকাদযয তযদপ 'যাধানাথ টকদায ও যতনটজং যনাযদে 

ুযস্কায'। যফঁদচ যপযা এফং যুস্কায াওমা এআ দুআ টফযীত নুবূটতয 

কথা ঈদঠ এরফন্তদায দঙ্গ অভাদদয ছটুিয অড্ডাম। 

~  অযটনেয ~  

 

                     ঘনাদায শ্বশুযফাটডমাত্রা – থঃ যকাচটফাযকথা  

 - যাভকষৃ্ণ বট্টাচামষ 

~  ফ যদমটছয যদ ~  

 

 স্বদেয যদদ কদমকটদন – টুভতা যকায 

 

 

                   ঢাকা যথদক টভরা – তুটন টড. যখ্াকন 

 

 

 অকা অভাম বযর অদরাম – ফূষ চদট্টাাধযাম 
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                                             াটথষফ – যপ্রাজ্জ্বর দা  

 

 

 যছদড যচনা রুি – ঝুভা ভখু্াটজষ 

~  বফুনডাঙা ~  

 

 

 

 দুজাম প্রফাদ – ভহুমা ফদন্দযাাধযাম 

 

 

অদভটযকায 'কাটনষবার যলেনডয' ও করকাতায ফনানীটদ – ফনানী 

ভদুখ্াাধযাম 

~  যল াতা ~  

যযভম অোযভাটনক – টজমাঈর ক যাবন 

 

ভটন্দয নেযীদত টকছকু্ষণ – টযটভ ভৎুটুি 

 

আদে র – যদফশ্রী বট্টাচামষ 
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= 'আমােদর ছু�' বাংলা আ.জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

 

[ ১৯৮৯ সােল উ�রকাশীর এন.আই.এম. �থেক ‘এ’ ��ড সহকাের �াথিমক এবং অ�াডভা�ড �কাস� করার পর �থেক দীঘ� �চা�-
পেনর বছর বস� িসংহরায়-এর �কেটেছ পাহােড় পাহােড়ই। মাউে�িনয়ািরং অ�ােসািসেয়শন অফ ক�ৃনগেরর এেকবাের �থম
িদককার সদস� বস�-র �থম অিভযান এবং সািমট ১৯৯০ সােল গ�াং��াং শৃ�। ১৯৯১ সােল কমুাযু়েনর বালজিুর শৃ� অিভযান
�থেক দেলর �নতৃে� রেয়েছন। ২০১০ সােল সহ অিভযা�ী �দবািশস িব�ােসর সে� �থম অসামিরক বাঙািল িহেসেব এভাের� শৃ�
জয়। এর পেরর বছর কা�নজ�া এবং ২০১২-য় অ�পণূ�া শৃ� জয়। সব কিট অিভযােনই স�ী িছেলন �দবািশস। এর আেগ
উে�খেযাগ� শৃ� জেয়র মেধ� রেয়েছ কােমট (১৯৯৭), �চৗখা�া (১৯৯৮), িশব (২০০২),�দওিট�া (২০০৩), ই�াসন (২০০৪),
িশবিল� (২০০৫), থলয় সাগর (২০০৮)। ২০১১ সাল �থেক ২০১৩-র এি�ল পয�� পি�মবে�র মাউে�িনয়ািরং ও অ�াডেভ�ার
��াট�স ফাউে�শেনর যুবা িবভােগর স�ানীয় উপেদ�া িছেলন। ২০১০ সােলর �সে��ের গােড়ায়ােলর িবপয�েয় এবং ২০১১
সােলর �সে��ের িসিকেমর ম�েনর ভিূমকে� আটেক পড়া পয�টক এবং অিভযা�ীেদর উ�ারকােয� িনেয়ািজত পি�মব�
সরকােরর উ�ারদেলর �নতৃ� িদেয়িছেলন। স�িত ভারত সরকােরর তরেফ তাঁেক ‘�তনিজং �নারেগ অ�াডেভ�ার পরু�ার’-এ
স�ািনত করা হল। এর িঠক পরপরই �পেলন পি�মব� সরকােরর তরেফ ‘রাধানাথ িশকদার ও �তনিজং �নারেগ পরু�ার’।]

বস� িসংহরায ় এবং �দবািশস িব�ােসর নােমর সে� আমার প িরচয ় ২০১০ সােল , �থম অসামিরক বাঙািল িহেসেব এভাের� জেয ়র
সংবাদ �থেক। তখনও 'আমােদর ছুিট '-র জ� হয ়িন, ��িত পব� চলেছ। ২০১১ সােলর �ম মােস প ি�কা �কােশর িঠক আেগ আেগই
দীপ�র, রাজ ীব আর ম ুিহত এভাের� অ িভয ান �সের িফের এেসেছন। �ভেবিছলাম এই � 'বছেরর �ই বাংল া িমিলেয ় ছ'জন অ িভয া�ীর
একটা জমািট  আ�া িনেয ় �লখা য ােব। িক� বস� িসংহরায ়, �দবািশস িব�াস বা ম ুসা ই�ািহেমর সে� তখন �য াগােয াগ কের উঠেত
পািরিন। তাই  �সবছেরর িতন অ িভয া�ীেক িনেয ়ই  আমােদর কেথ াপকথেনর আ�া জ িমেয ়িছলাম। পরবত �ীেত 'আমােদর ছুিট ' �ত
কা� নজ�া অ িভয ান িনেয ় �লখািটর সূে�ই  �থম �দবািশসদার সে� আলাপ হয ়। তারপের এই সদাহ াস�ময ় সদ ালাপ ী ব� ুবৎসল
মান ুষিটেক প াই  প ি�কার একবছেরর অনু� ােনর জমািট  আ�ায ়। বস� িসংহরােয ়র ' �তনিজং �নারেগ অ �াডেভ� ার প ুর� ার '  পাওয ়ার পর
�দবািশসদার আম�েণই গত ৭ �সে��র কলকাতা ��স �ােব কৃ�নগর মাউে� িনয ়ািরং অ �ােসািসেয ়শন আেয ়ািজত স�ধ�না সভ ায ় উপ ি�ত
হেয ়িছলাম। �সিদন বস� িসংহরােয ়র কে� তা ঁেদর অ িভয ােনর বণ�না �েন রীিতমত ম ু� হলাম। তারপর তা ঁেক �পলাম আমােদর
কেথাপকথেনর আ�ায ়। িমতভাষী, ��হময ় মান ুষিট  তত�েণ হেয ় উ েঠ েছন বস�দা। আ�ার ফা ঁেকই  �দবািশসদার কােছ �নলাম �থম
আলাপ �থেক �ধৗল ািগ ির অ িভয ান – বস�দার সে� কাট ান নানান অ িভ�তার কথাও।

~ পব�ত ােরাহেণর আেরা ছ িব -  বস� িসংহরায ় | |  �দবািশস িব�াস ~

♦ বস�দা, ভ ারত সরকােরর '�তনিজং �ন ারেগ অ�াডেভ�ার পুর�ার' পাওয়ার জন� �থেমই 'আমােদর ছ ুিট'-র প� �থেক আপনােক
আ�িরক অিভন�ন জান াই।
ক ৃ�নগর মাউে�িনয়াস � �াব আেয়ািজত স���ন া সভ ায ় �ধৗলািগির অিভযােনর কথা �নেত  �নেত  অ�ুত  একটা ই�িপেরশন �পলাম।
ওই �য আপিন বলিছেলন ৭০০০ িমটােররও  অেনক ওপের �খালা আকােশর ন ীেচ মৃত ু�র সে� য ু� কের একা একা একটা রাত
কাটােন ার কথা – অি�েজন �নই, জল �নই, শরীের �কান শ ি�ও  �নই ন ীেচ �নেম আসার মত , অথচ তখনও  আশা ছােড ়ন িন , �বঁেচ
থাকার ত ী� ই�াটাই সবিকছ ু ছ ািপেয ় সিত � হেয ় উেঠিছল। এটা িক� �যেকান মান ুষেকই উ� ু� করেব। �সিদেনর অিভ�তার কথা
িদেয ়ই �� কির আমােদর আ�া।
. বস� - �ধৗলািগিরেত আমরা ২১ তািরখ িতন ন�র অথ�াৎ লা� ক�াে� �পৗেঁছিছলাম। �সখান �থেক আমরা ২২ তািরখ সািমট করেত �বেরাই। আবহাওয়া
খারাপ থাকায় ��ািনশ একটা দল ছাড়া অন� সবাই নীেচ �নেম িগেয়িছল। �'জন �ম�ার আর �শরপা, িতনজেনর �সই দলটা রাত দশটার সময় �বিরেয়
পড়ল। হাওয়া তখন অ� চলিছল। খািনক আলাপ-আেলাচনার পর আমরাও িস�া� িনলাম যাব। সােড় দশটা-পেন এগারটা নাগাদ �াই� করেত ��
করলাম। �থেমই খাড়া �দওয়াল ধের উঠিছলাম, বরেফ দিড় লাগােনা িছল। �বশ িকছটুা উেঠ এেসিছ ২০০-২৫০ িমটার মত। এখােন িছল চার ন�র ক�া�।
এক জাপািন মিহলা িসেজােকা �কােকা, ষাটষি� বছর বয়স, �স একটু ওপের এই ক�া� কেরিছল। িতন ন�র ক�া� �থেক �ধৗলািগিরর সািমটটা অেনক
�বিশ সময় লাগেব। তাসে�ও ভােলা জায়গা �নই �দেখ আমরা �ভেবিছলাম �সখান �থেকই �বেরাব। জাপািন মিহলার তাঁবু পয�� উেঠ �দখলাম ওরাও
�বেরাে� �াই� করেত। আমার আর �দবািশেসর সে� মলয় মুখািজ� বেল আেরকিট �ছেল িছল। শরীর পুেরা স�ু না থাকায় মলয় খুব আে� আসিছল।
আমােদর �শরপা �প�া বলল এই রা�া আসেতই ওর আরও একঘ�া সময় লাগেব। আমরা তখন িস�া� িনলাম �য ওেক এখান �থেকই িফিরেয় �দওয়া
হেব। রাতটা ও একজন �শরপার সে� জাপািন মিহলার তাঁবুেত �থেক সকােল আমােদর িতন ন�র ক�াে� িফের যােব। আিম, �দবািশস আর �'জন �শরপা
�প�া আর পাশাং �াই� করিছ। আমােদর ওপের ��ািনশ দেলর �শরপা সহ িতনজন এবং ওই জাপািন মিহলা ও তার সে� �জন �শরপা – এই �মাট
দশজন আমরা �াই� করিছ। 
রাত �শষ হল, সকাল হল, আমরা �মশ ওপের উঠিছ। মােঝ মােঝই �বশ হাওয়া চলেছ, ধুেলার ঝেড়র মেতা বরফ�েঁড়া গােয়র মেধ� লাগেছ। এর জন�
আমােদর ওঠার গিতটা কেম যাি�ল। আমরা এই পেথ দিড় লািগেয় যাইিন, ফেল কিঠন জায়গা�েলােতও সময় �লেগ যাি�ল। �য আেগ যাে�, তােক খুব
সাবধােন �যেত হে�। কখনও আমরা আেগ যাি�, কখনও �সই জাপািন মিহলা কখনওবা �ািনশ দলিট। আমরা সবাই এেককটা দেল �রাপ আপ কের
চেলিছ। আমরা চারজন একটা দিড়েত, জাপািন মিহলারা একটা দিড়েত িতনজন, ��ািনশ দলিটর একজন আর �শরপািট একটা দিড়েত বাঁধা আেছ, ওেদর
িলডার ভ�েলাকিট একা একা �পছেন আসেছ। 
�যেত �যেত �বলা গিড়েয় �গল – �ায় িতনেট, তখনও আমােদর িকছটুা বাকী আেছ, �মাটামুিট ঘ�া�েয়ক লাগেব, আনমুািনক একেশা িমটার নীেচ আিছ।
হঠাৎ ��ািনশ ভ�েলােকর �শরপািট ি�প �কেট �গল। ি�প �খেয় এেকবাের ফটুবেলর মেতা রাউ� �খেত �খেত পড়েছ। আর ও �যই পেড়েছ সে� সে�
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ওর সে� বাঁধা ��ািনশ ভ�েলাকও পেড় �গেলন। �জেনই
�রাল করেছ। আমরা দাঁিড়েয় আিছ। আমরা ভাবিছলাম ওরা
�বিরেয়ই যােব, িক� যাইেহাক হঠাৎ �শরপাটা আটেক �গল।
��ািনশ ভ�েলাকও �শরপািটর গােয় ধা�া �খেয় আটেক
�গল। তখন আমরা পুেরা হতভ� হেয় �গিছ, �বলাও হেয়
�গেছ, িঠক করলাম এখান �থেকই িফের যাব। �দিখ জাপািন
মিহলা ইউ টান� িনেয় িনেয়েছন। ইিতমেধ� ��ািনশ দেলর
�শরপািট উেঠ দাঁিড়েয়েছ, িক� ভ�েলাকিট উঠেত পারেছ
না। ওেদর িলডারও তত�েণ চেল এেসেছ। �জেন ��ািনশ
ভাষায় কী কথা বলেছ আমরা বুঝেত পারিছ না। �দখলাম �য
ওরা �সফ – মারা যায়িন, �রসিকউ করেত হেব। �শরপাটা
িঠক আেছ, িন�য় িনেয় আসেত পারেব। আমরা িফরেত
�� করলাম।
িফরেত িফরেতই �চােখ একটু ঝাপসা �দখেত ��
কেরিছলাম। গগলেসর ওপর তষুার জেম শ� বরফ হেয়
যাে�। �স�েলা পির�ার করা যাি�ল না। তখন চশমাটা
পালেট �শরপার কােছ বাড়িত চশমা িছল �সটা পড়লাম।
�দবািশেসরও �চােখ অসিুবধা হি�ল। যাইেহাক স��া হেয়
�গল, আমরা নামিছ আে� আে�। �হডটচ� �ািলেয় আসিছ।
�দবািশেসর �হড টেচ�র আেলাটা কেম �গল। ও বলল
বস�দা �তামারটা দাও। আিম িসিনয়র, দলেনতা, �াভািবকভােব আিম আমার টচ�টা ওেক িদেয় িদলাম। এবাের আিম আর িকছ ু�দখেত পারিছ না। এেকই
�চাখটা খারাপ হেয়িছল, তারপের অ�কাের িক�ু �দখেত পারিছ না, আ�ােজ নামিছ। এবাের রাত তখন আটটা-ন'টা হেব, �দবািশস একটা জায়গায় এেস
'বস�দা...' বেল বেস পড়ল। �দখলাম �য ও আর পারেছ না। এর আেগ কা�নজ�ােতও একবার এরকম অব�া হেয়েছ, অ�পূণ�ােতও একজায়গায়
একটুখািন হেয়িছল। আসেল ওর অি�েজন ফিুরেয় �গেছ। এিদেক আমারও অি�েজন ফিুরেয় �গেছ। �সইজন�ই যখন নামিছলাম, টেল টেল যাি�লাম।
আমােদর এতটা সময় লাগেবেতা ভািবিন। রাত দশটা-এগারটায় �বিরেয়িছ, পেররিদন �েটা-িতনেট-চারেটর মেধ� িফের আসার কথা আমােদর তাঁবুেত। 
এবাের �দিখ আমারও আর শরীর চলেছনা। বেস পড়লাম পেথর ওপেরই। আর উঠেত পারিছ না। মেন হল আিম যিদ না উঠেত পাির তাহেল আর কী হেব –
হয় মরেত হেব নয়েতা িপেঠ কের নামােত হেব। পাশাংেক বললাম আমােক িপেঠ কের নামাও। এটা ��াকিটকািল স�ব নয় – �কােনা �শরপা কাউেক িপেঠ
কের উপেরও িনেয় �যেত পাের না, নীেচও নািমেয় আনেত পাের না, একটু-আধটু হেত পাের। িবেশষ কের ওই উ�তায়েতা স�বই নয়, তখন আমরা
৭৮০০-৯০০ িফট ওপের। তখন িকছটুা সময় িগেয়েছ, �প�া �দবািশসেক বুিঝেয়েছ �য যিদ না নােম তাহেল এখােনই মরেত হেব, আর িকছ ুউপায় �নই।
আিম �নেত পাই িন অবশ�। দিড়টা �কেট িনেয় একটা দিড়েত �প�া িনেজেক আর �দবািশসেক �বঁেধ নামেত �লেগ �গল। নামার আেগ আমােক িকছ ুনা
বেল একবার ক�ণ �চােখ তািকেয় �প�া চেল �গল। পাশাং তখেনা আমার সামেনই দাঁিড়েয়। এরপর পাশাং-ও �নেম যাে� �দেখ ওেক বললাম, তিুম আমার
সে� থাক। বলল, না, আিম সকালেবলায় আসব। ও �নেম যাওয়ার পর �সই �খালা আকােশর নীেচ �েয় আমার মেন হল আর িফরেত পারব না। ওই
অব�ায় যিদ আিম সারারাত পেড় থািক তার পিরণিতটা আিম ভােলাভােবই জািন। �বসক�াে�ই যিদ ওরকম ঠা�ার মেধ� বাইের পেড় থাকেত হয় তাহেল
মের যাওয়ার মত অব�া হয়। একটা হতাশার ভাব আসল – িকছেুতা করার �নই, আিম উঠেত পারিছ না, ওরা চেল �গেছ...। িক� �সটা খুব �বিশ�ণ থাকল
না। তারপেরই মেন হল, আমার িকছ ুহেব না, আিম বাঁচব। আিম এত ভাল �পাষাক পেড় আিছ, পােয় জুেতা, হােত �াভস আেছ, আমার িক�ু হেবনা।
হাট�িবটটা মােঝ মােঝ অস�ব �বেড় যাে�, তখন মেন হে� �যন হাট� �ফল করেব। মেনর যতই �জার থাককু, হাট� কাজ না করেলেতা আমার িকছ ুকরারও
�নই। তাহেল িক হাট�েফল কেরই মারা যাব? তাও মেন হে�, না, িকছ ুহেব না। এটা আমার জীবেনর একটা অন�রকম অিভ�তা, এটােকই আিম এনজয়
কির। আেরকটা কথাও মেন হল �য �কানরকেম আমায় রাতটুকিুন কাটােত হেব। সকাল হেলই �য �শরপাটােক আমরা িতন ন�র ক�াে� নািমেয়
িদেয়িছলাম ও এেস আমােক অি�েজন িদেয় নািমেয় িনেয় যােব। এিদেক খুব জল িপপাসাও �পেয়েছ। এসব ভাবেত ভাবেতই �চােখ পড়ল দূের একটা
পােশ আেলা �লেছ। বুঝলাম �সই জাপািন মিহলা ও তার �শরপারা। ওরা িঠক রা�ায় না �নেম একটু অন�িদেক চেল �গেছ। আমার লাইটটা তখন ওেদর
িদেক অেনকবার কের �ঘারালাম যােত এিদেক আেস। িক� ওরা �কাথায় �গল বুঝেত পারলাম না, আিমও তারপের একটু ঘিুমেয় পেড়িছলাম। িকছ�ুণ পের
�চ� জল িপপাসায় ঘমু �ভে� �গল। হােতর �াভস খুেল বরফ একটু খঁুেট খঁুেট মুেখ িদলাম। িজেভ হয়েতা সামান� একটু �লেগেছ, িক� �ত�া �মেটিন।
তারপের �কানমেত ওপেরর �মাটা �াভসটা পরলাম িক� তলার পাতলা �াভসটা আর পরেত পারলাম না। 

যাইেহাক সারারাত পেড় থাকার পর একটা সময়
�দখলাম সযূ� উঠেছ। লাল একটা আভা – সরলেরখায় একটা
লাইন হয়, এটা গত কেয়কবছর ধেরই �দখিছ – এভাের�,
কা�নজ�া, অ�পূণ�ায়। �ভারেবলায় এই লাল সরলেরখাটা
আে� আে� �গালািপ হেয় যায়, তারপের সযূ� ওেঠ। তখন
মেন হল অেনকটা সময় �কেট �গেছ, তারমােন এবার �ভার
হেব, সকাল হেব, সযূ� উঠেব, আিম বাঁচব। সযূ� উঠেল
ঠা�াটাও িকছটুা কমেব। ভগবােনর আশীব�াদ কীনা জািন না,
রােত একটুও হাওয়া �দয়িন, একটা �ফাঁটাও বরফ পেড়িন,
�যটা ওই উ�তায় �াভািবক। আবার একটু ঘিুমেয় �গিছ।
তারপর ঘমু ভাঙেত �দখিছ একজন উেঠ আসেছ। আিম
তােক �দেখ বাঁহাতটা নাড়ােত লাগলাম – একেতা খুিশেত,
আর আেরক হল তােক �বাঝােনা �য আিম �বঁেচ আিছ, তিুম
এস। ভয় �পেত পােরেতা আিম মের �গিছ �ভেব। �দিখ
পাশাং। পের জানেত পাির ও �স রােত ক�াে� �নেম
যায়িন। িকছটুা �নেম একটা পাথেরর আড়ােল আ�য়
িনেয়িছল। ও আসার পর ওেক বললাম �তামার কােছ আমার
ক�ােমরা আেছ, ছিব �তাল। আিম িনেজও �েয় �েয়
অেনক�েলা ছিব তলুলাম। ওেক বললাম ওখােন
অি�েজেনর বটল কেয়কটা পেড় আেছ, তার �কানটায়

অি�েজন আেছ কীনা �দখেত। ও সব�েলােতই �র�েলটর লািগেয় �দখল �য �কানটােতই �নই। জলও �নই ওর কােছ। তারপের আর আমার �তমন িকছু
মেন �নই, ও িকছ ুবেলওিন আমােক। �নেমও �গল িকছ�ুণ পর। আিম তখনও অেপ�া কের আিছ �সই �শরপাটা আমােক িনেত আসেব। তারপর �দিখ
ওপর �থেক �সই ��ািনশ দলেনতা �নেম আসেছ। ওর নাম জুয়ান জু। ওর দেলর অন�জনেক �শরপাটা িকছটুা নািমেয় আর পােরিন, অ�াে�েল �চাট
�লেগেছ। িজ�াসা করলাম জল আেছ? ও �বাতলটা উলেট �দখাল একেফাঁটাও �নই। �াভািবক, ও-ওেতা �বিরেয়েছ �িদন আেগ রাত দশটায়। ও আমার
পাশ িদেয়ই �নেম �গল। আিমেতা �েয়ই আিছ, শরীের �কান শি� �নই। তারপের হঠাৎ �দিখ আেরকজন উেঠ আসেছ – �সই �শরপাটা, ওর নাম দাওয়া।
দাওয়া এেস অি�েজন িদল। ওয়ািকটিকেত �দবািশসেদর সে� কথা বললাম। ওরােতা আশাই কেরিন, �ভেবিছল আিম এ�পায়ার কের �গিছ। ওরা বলেছ
তিুম �নেম এস। বললাম, আমােক িপেঠ কের নামােত হেব, হাঁটার অব�া �নই। ওরা বলেছ �সেতা স�ব নয়, তিুম �য কের �হাক �নেম এস। বািড়র কথা
বলেছ, �ছেলর কথা বলেছ...। িক� আমার পে� নামা স�ব নয়। �ফানটা �কেট িদলাম। আিম দাওয়ােক বললাম তিুম আমােক িপেঠ �তাল। ও িপেঠ তেুল
সাত-আটটা ��প �নেমই আবার আমােক নািমেয় িদেয়েছ। ওর ক� হে�। তারপর আবার তেুলেছ। �যই তেুলেছ তখন আমার বুেক �পইন হে�। আিম ওেক
বললাম নািমেয় দাও। তারপের আর ওর িপেঠ উিঠিন। কখনও বেস বেস, কখনও কুঁেজা হেয় কেয়কটা ��প...�সাজা হেয় দাঁড়ােত পারিছলাম না, কখনও
আিম গা �ছেড় িদি� ও ি�প কািটেয় কািটেয় িনেয় এেসেছ। এভােব সারািদন চেল িবকালেবলায় �সই জাপািন মিহলার তাঁবুেত �যখােন �দবািশস আেছ
�সখােন দাওয়া আমােক �ঠেল ঢুিকেয় িদল। তারপর চা বা ওই জাতীয় গরম �কান তরল �খেত িদল। সারারাত জাপািন মিহলার �ছাট ি�িপং ব�ােগ �েয় খুব
শীত করিছল, ক� হি�ল, খুব কথাও বলিছলাম, অবুেঝর মত রাগারািগ করিছলাম। পেররিদন সকােল আবার �নেমিছ – অেনকটাই ি�প �কেট, ওরা
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ধেরিছল, আমার �তমন �জার িছল না, তেব অি�েজন থাকায় ক�টা িকছটুা কম হি�ল। �কানমেত িতন ন�র ক�াে� �পৗছঁােনার পর �দখিছ ওরা আমায়
ম�াে�স িদেয় বাঁধেছ, �কন বাঁধেছ িক�ু বুঝেত পারিছনা। �দবািশসেক বলিছ আমােক তাঁবুেত �ঢাকাে� না �কন? মলয় ক�ােমরা হােত দাঁিড়েয় িছল, ওেক
বললাম ছিব �তােলা। তারপর হঠাৎই �িন একটা আওয়াজ – �হিলক�ােরর শ� আর তারপেরই �দিখ আিম ঝুলিছ। ঝুলিছ, হাওয়া লাগেছ, অ�ি� করেছ,
তেব �'িতন িমিনটও হেবনা, �দিখ �বসক�া�। আমার আলসার হেয় িগেয়িছল। �সিদনই আবার ওই �হিলক�াের আমােক কাঠমা�ু পাঠান হয়। �সখােন
�নেম �সাজা আই িস ইউ-�ত। এর মােঝ অেনক কথা আমার মেন �নই, গ�াপ রেয় �গেছ �িৃতেত, �কানিদনও আেদৗ মেন পড়েব কীনা �ক জােন! পের
জানেত পাির ওই জাপািন মিহলােক আিম দূের �যখােন আেলা �দেখিছলাম ওখােনই তার অি�েজন ফিুরেয় যায় আর এ�পায়ার কের। ��ািনশ ভ�েলাকিট
িতনরাত লড়াই কেরিছল। তারপর চতথু�িদন যখন নীেচর �থেক অি�েজন ওষধু িনেয় �রসিকউ িটম �পৗেঁছেছ, তখন মারা �গেছ। �সই �শরপাটােক নািমেয়
িনেয় এেসেছ। 
♦ �দবািশসদা, আপিনেত া দীঘ � সময় ধের বস�দার পাহাড ়পেথর স�ী, িক� এবােরর মত অিভ�তা হয ়েত া আেগ কখনও  হয়িন। যখন
নীেচ �পৗ ঁেছ �দখেলন বস�দা আেসিন তখন খুব খারাপ লাগিছল িন�য়। �সইসমেয ়র পিরি�িত  িঠক �কমন িছল?

� �দবািশস – ঠা�া �লেগ �চােখ ঝাপসা �দখেত
�দখেত একসময় আর িকছইু �দখেত পারিছলামনা। ফেল
বুঝেতই পািরিন �য �যখানটায় আমরা আলাদা হলাম
�সখােন বস�দা বেস �গেছ। আমার মাথায় তখন একটাই
ভাবনা �য ওই জাপািন মিহলার তাঁবুটা �যখােন িছল,
আমােদর তাঁবুর �েশা িমটার ওপের, �সখােন �পৗছঁােত হেব।
সারারাত ধের হাঁটিছেতা হাঁটিছ। তারপর �কান একসময়
�সখােন �পৗছঁালাম। �প�া বলল, �দবািশসদা �পৗছঁ িগয়া।
আমরা যখন আলাদা হেয় নামেত �� কেরিছলাম তখন
�প�ােক িজ�াসা কের �জেনিছলাম সােড় সাতটা বােজ।
আিম �ভেবিছলাম সে�� সােড় সাতটা, আসেল �সটা
পেররিদন সকাল সােড় সাতটা। তাঁবুেত ঢুেক অ�ান হেয়
�গলাম। মেন হল �যন মারাই যাি�, �চােখর সামেন নানান
রঙ �দখিছ। তাঁবুর �ভতের �কউ আমােক �টেন িনল, আমার
মেন হল �বাধহয় বস�দা। আসেল জাপািন মিহলার একজন
�শরপা িছল - দাওয়া, �সই আমােক �টেন িনেয়িছল। �কউ
একটা গরম �কান তরল আমােক খাইেয় িদল। �ায়
ঘ�া�েয়ক ওভােব আ�� অব�ায় �চাখ ব� কের �েয়
িছলাম। তারপর আে� আে� �চাখ খুললাম। আবছা আবছা
আেলা �দখেত পাি�। তখন �খয়াল করলাম বস�দা �নই।
�প�ােক িজ�াসা করলাম বস�দা �কাথায়। বলল, বস�দােতা উপর রহ িগয়া, উসেকা িজ�া আনা মুসিকল হ�ায়। �প�া এরমেধ� ওয়ািকটিকেত আমােদর
তাঁবুেত �যাগােযাগ কেরিছল। ওখােন মলয় আর ওর �শরপা দাওয়া িছল। দাওয়ােক মলেয়র অি�েজন িসিল�ার িনেয় আর একটু জল বািনেয় ওপের
বস�দার কােছ যত সকােল স�ব �পৗছঁােত বেলিছল। আিম যখন �খয়াল করেত পারলাম তত�েণ পাসাং �নেম এেসেছ, দাওয়া বস�দার কােছ �পৗেঁছ
�গেছ। ওখান �থেক ওয়ািকটিকেত জািনেয়েছ, বস�দা িমল গয়া, ও িঠক হ�ায়, �লিকন চল �নিহ সকতা। আিম তখন বস�দার সে� কথা বললাম –
�তামার বািড়েত �বৗিদ আেছ, �ছেল আেছ, ওেদর কথা ভাব, মেন �জার আেনা, উেঠ দাঁড়াও। বস�দা �কবল একটাই কথা বলেছ, আমােক িপেঠ কের
নামােত হেব। িক� ষাট-পঁয়ষি� �কিজ একজনেক িপেঠ কের নামােনা স�ব নয়। �সকথা বলেত বস�দা বলল, তইু �তা �নেম �গিছস। বুঝেত পারিছ আিম
�নেম এেসিছ, বস�দা পারেছ না, এরকম মেন হেতই পাের। আিম অেনক কের �বাঝালাম। দাওয়ার সে�ও কথা বললাম �য আমরা �যভােব �নেম এেসিছ,
�সভােব �নেম এস। 
তারপর �ায় এক �দড়ঘ�া �কেট �গেছ। আমরা অেপ�া কের আিছ। তখনও �কউ িফরেছ না �দেখ বার বার ওয়ািকটিকেত �যাগােযাগ করার �চ�াও করিছ
িক� �কউ �ফান ধরেছ না। আিম আর �প�া �জেনই তখন �মাটামুিট িনি�ত �য িন�য় বস�দােক িপেঠ কের আনেত িগেয় দাওয়ার পা ি�প কেরেছ,
�জেনই পেড় �গেছ। আমার মন পুেরাপুির �ভে� �গেছ – একসে� এলাম, বস�দােক িনেয় িফের �যেত পারব না! �চােখ জল চেল এেসেছ। তখন পয��
অন� অিভযা�ীরাও �কউ �ফেরিন, �সটাও খুব খারাপ লাগেছ। বেস থাকেত থাকেত খািনক িঝমুিনর মত হেয়িছল, িবেকল সােড় চারেট নাগাদ �প�া �ডেক
বলল, �দবািশসদা, বস�দা আ গয়া। তািকেয় �দিখ দাওয়া �ঠেল বস�দােক �টে� �ঢাকাে�। তখন আিম দাওয়ােক এই মািরেতা �সই মাির – তিুম
ওয়ািকটিক ধরছনা। দাওয়া বলল বস�দােক �ায় িপেঠ কের এেনেছ তাই �ফান ধরার অব�াই িছল না। 
বস�দা এরপর �সির�াল ইিডমার মত একটা অব�ায় চেল �গল – ভলু বকেছ, িঠকমত িচনেত পারেছ না, রাগ করেছ, যা খুিশ বেল যাে�। পরিদন
�শরপােদর বললাম, �তামরা �যভােব �হাক �বঁেধ বস�দােক নামাও, আিম নীেচ চেল যাি�। আিম থাকেল বস�দা কথা �নেব না। িমিনট পেনেরায় আিম
�েশা িমটার নীেচ তাঁবুেত �নেম �গলাম। বস�দােক ওই �েশা িমটার নামােত �ায় �দড়-�ঘ�া লাগল। ধা�া �খেত �খেত নামায় খুব আহতও হল, হাঁটুর
মাংস িছেঁড় �গল। আমার মেন হল �য এভােব নামােত �গেলেতা পেথই মারা যােব। �শরপােদর বললাম �য যত ম�াে�স আেছ, সব িদেয় �পঁিচেয় বাঁধ। যখন
�ায় বাঁধা �শষ তখন �দিখ একটা �হিলক�ার আসেছ। নীেচ একটা �ক ঝুলেছ। ওরা এেসিছল ওই ��ািনশ �লাকিটর �খাঁেজ। িক� �ক ঝুলেছ �দেখ
আমরা বস�দােক আটেক িদলাম। ওরা �থেম �বসক�াে� িনেয় িগেয়িছল। িক� বস�দার িহল ডায়ািরয়া হেয় িগেয়িছল। তাই আর ির� না িনেয় বস�দােক

কাঠমা�ুেত নািমেয় িনেয় আেস। ফেল বস�দা �বঁেচ �গল। 
♦ বস�দা, এরকম একটা অিভ�তার পর িক
এভ াের� বা কা�নজ�ার �থেকও  �ধৗলািগিরেক
কিঠন বেল মেন হেয ়েছ, নািক �সইসমেয ় ওই
পিরি�িত  �ত ির হেয ়িছল? 
� বস� - �ধৗলািগির �হাক বা এভাের� �হাক, এমনকী
�ছাটখােটা �কান শ�ৃই �হাকনা �কন সব�েলাই িক�
�যেকান �াই�ােরর ��ে�ই কিঠন। যিদ আিম এ�েলােক
পাশাপািশ �রেখ তলুনামূলক আেলাচনা কির তেবই এই
��টা আেস। �সভােব �দখেল �ধৗলািগির িক� এভাের�,
কা�নজ�া বা অ�পূণ�ার মত কিঠন নয়। ও�েলা �যভােব
�াই� করেত হয়, এটায় �সই �টকিনকাল �াই� �কাথাও
�নই। �যটুক ুআেছ �সটা �যেকান শ�ৃ করেত �গেলই হয়।
এখােন একটাই অসিুবধা ওপের �চ� হাওয়া। তার জন�
�ধৗলািগির �বসক�াে� আমােদর অেনকিদন বেস থাকেত
হেয়েছ। �ন�র ক�া� �থেক িফের এেস ফাইনাল �াইি�ং-
এর আেগ বারবার �ডট �চ� করেত হেয়েছ। �যিদন �বেরাব
বেল িঠকঠাক, জািন ওেয়দার ভােলা থাকেব, হাওয়া কম
থাকেব, হঠাৎ জানেত পারলাম ওেয়দার �চ� হেয় �গেছ,
ওপের হাওয়া �বেড় �গেছ, আমােদর আবার অেপ�া করেত

হল। এরকম অেনকবার হেয়েছ। �শষপয�� ২১ তািরখ যখন লা� ক�াে� �পৗছঁালাম, তখনও িক� হাওয়া বইেছ, আমরা �বেরােত পারলাম না। আর
আেরকটা ব�াপারও হেয়িছল – এর আেগ এভাের�, কা�নজ�া এই সব�েলােতই লা� ক�া� �থেক �াই� করেত আমােদর �মাটামুিট বােরা ঘ�া
�লেগেছ, কা�নজ�ায় একটু �বিশ। িক� এখােন লা� ক�া� �থেক এতটাই দূর� �য �ষােলা -সেতর ঘ�া লাগার কথা। িক� আমরা অতটা সময় িদেয়ও
�পৗছঁােত পািরিন। এটা একটা বড় সমস�া হেয়িছল। আমরা যিদ আরও ওপের একটা ক�া� করেত পারতাম তাহেল হয়ত সিুবধা হত।
♦ িফ ের এেস '�তনিজং �ন ারেগ অ�াডেভ�ার পুর�ার' �পেলন। �সই অন ুভ ূিতটা িঠক �কমন? মেন হয ়িন  িক আরও  আেগই এটা
আপনার �াপ� িছল? পি�মব� �থেক আপিনই িক �থম এই পুর�ার �পেলন?
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� বস� - অবশ�ই খুব ভােলা �লেগেছ। এটােতা একটা
�ীকিৃত। ঊনন�ই সােল আিম যখন �� কেরিছলাম,
তখনেতা ভািবিন �াই� কের পুর�ার �পেত পাির। এসব
পুর�ােরর কথা জানতামও না, ভােলাবাসা �থেকই কেরিছ।
তারপর যখন �লাকজেনর কাছ �থেক �ীকিৃত �পেত ��
করলাম �য ভােলা একটা �াই� করলাম, তখন খুব ভােলা
�লেগেছ। ২০০৯ সাল পয�� যারা পাহােড় যায় তােদর কাছ
�থেকই �ধু এই �ীকিৃতটা �পেয়িছ। ২০১০ সােল মাউ�
এভাের� অিভযােনর পর �থেক সাধারণ মানষু এবং সরকােরর
কাছ �থেক আমরা �সই স�ানটা �পলাম। মাউে�িনয়ািরং-ও
�য একটা ভােলা ��াট�স �সটাও সকেল উপলি� করল।
এভাের� করার পেরই িক� মেন হয়িন, কারণ ভারত �থেক
অেনেকই এভাের� �াই� করেছ। এরপর আমরা কা�নজ�া
�াই� করলাম – �সটাও �ে�ও ভািবিন। তারপের অ�পূণ�া।
কারণ �ক২ বা না�া পব�ত আমরা �যেত পারব না, অনমুিত
িমলেব না। এই িতনেট যখন �াই� করলাম তখন আমার মেন
হল �য এই �য ধারাবািহকতা, এত �াই� কেরিছ, �কান বছর
বাদ যায়িন, এই পুর�ারটা আিম এবার �পেত পাির। কারণ
ইি�য়ান �কান িসিভিলয়ান পরপর এই �রে�র িতনেট
পব�তশ�ৃ আেরাহণ কেরেছ বেল আমার জানা �নই। তাছাড়া
আমার আেগ এমন অেনেকই �পেয়েছন যাঁেদর িক� এত �াইে�র অিভ�তাই �নই। এভােরে�র আেগ একশুটা অিভযােন অংশ িনেয়িছ, যারমেধ�
উিনশটায় �নত�ৃ িদেয়িছ, আেঠরটা শ�ৃ জয় কেরিছ। আিমই বা পাব না �কন?
�ধু পব�তােরাহণই নয়, আিম গােড়ায়াল িহমালেয় ২০১০ সােল একটা উ�ারকােজ সরকাির দলেক �নত�ৃ িদেয়িছলাম। অেনক টু�ির� আটেক িগেয়িছল,
মাউে�িনয়ারেক পাওয়া যাি�ল না। এরপর িসিকেম এরকম একটা �রসিকউ িমশেন িগেয়িছলাম। �সবার �দবািশসও আমার সে� িছল। পি�মবে�র
যুবকল�াণ দ�েরর মাউে�িনয়ািরং িবভােগর অ�াডভাইসার িছলাম �'বছর। এই ব�াপার�েলাও কাজ কেরেছ।
না, আিম �থম নই। �তনিজং �নারেগ ন�াশনাল অ�াওয়াড� অেনক�েলা আেছ। একটা ল�াে� �দয় – মাউে�িনয়ািরং-এ, আেরকটা আেছ ওয়াটার
অ�াডেভ�ার যারা কের, আর এয়ার অ�াডেভ�াের। এর আেগ এই পুর�ােরর নাম িছল 'ন�াশনাল অ�াডেভ�ার অ�াওয়াড�'। ১৯৯৮ সােল মাউে�িনয়ািরং-এ
পি�মব� �থেক �পেয়িছেলন অমূল� �সন। আিম ি�তীয়। এছাড়া এখান �থেক বুলা �চৗধুির ও তাপস �চৗধুির অন� ক�ােটগিরেত এই পুর�ারিট �পেয়েছন।

এটা িক� 'অজু�ন পুর�ার'-এর সমতলু�। 
♦ বস�দার এই পুর�ার পাওয়াটা বাঙািল
অিভযা� ীেদর কােছ একটা গেব�র িবষয়। �দবািশসদা
আপনার কী মেন হেয ়িছল খবরটা �পেয ়? ভ িবষ�েত
আপনার �াি�র ঝুিলেতও  এই পুর�ার আসেব আমরা
আশা করিছ।
� �দবািশস - বস�দােতা িফের আসার মানিসকভােব খুব
�ভে� পেড়িছল, িখটিখেট হেয় িগেয়িছল। বস�দা �যরকম,
িঠক �সরকম লাগিছল না। আসেল �� বাইট হেয় �গিছল।
পােয়র িতনেট আঙলু কাটা �গেছ। বাকী আঙলু�েলা চাঁচেত
হেয়েছ। হাঁটুর কােছ অেনকটা মাংস উেঠ �গেছ, বুেক ঠা�া
�লেগ আলসার মত হেয় �গেছ। মানিসক ওই পিরবত�নটা খুব
�াভািবকই িছল। িক� আমার খুব খারাপ লাগিছল। এই
পুর�ারটা �যন বস�দােক �সই আেগর জায়গায় িনেয় �গল।
আমার কােছ �সটাই সব �থেক বড় পাওনা। আগামীেত
আমরা আবার একসে� �বিরেয় পড়ব �সই আশাটা এখন
আবার করেত পারিছ।
পুর�ার �পেল িন�য় ভােলা লাগেব। িক� �সটার আশায়
আিম বেস কখনই বেস থাকবনা। আমােদর পি�মবে�ই
এমন অেনক পব�তােরাহী আেছ যােদর �যাগ�তা অন�ান�

রােজ� যারা পুর�ার �পেয়েছ তােদর �থেক অেনক �বশী। িক� তারা পুর�ার পায়িন। তাই আিমও আশা কিরনা। আমার সবেচেয় �যটা খারাপ �লেগেছ �য
বস�দার পুর�ারটা িনেয় আমােদর িমিডয়ার �কান �হলেদাল �নই। কাগেজ ছিব �বেরাল িবরাট �কাহিল অজু�ন পুর�ার িনে�। অথচ �তনিজং �নারেগ
পুর�ারও অজু�ন পুর�ােরর সমমােনর। বস�দােকই যখন কেরিন, আিম যিদ ভিবষ�েত পাই তাহেল ব�াপারটা একই হেব। তেব সাধারণ মানষু খুিশ
হেয়েছন, আমার এইটাই ভােলা �লেগেছ। িনেজর ��ে�ও �সই কথাটাই মেন হয়। 
♦ বস�দা, �সিদন স���ন া সভ ায ় �সৗেরন ব�ান ািজ � আপনার মাউে�িনয়ািরং জীবেনর �থম িদককার কথা বলিছেলন। আপনার এই
ভ ােলাবাসার �� কীভ ােব হল, �থমিদককার �সইসব অিভ�তার কথা একটু �নব।
� বস� - �সৗেরন ব�ানািজ�র কাছ �থেকই আিম িশেখিছ। পুেরা ব�াপারটাই হঠাৎ কেরই, আেগর �থেক �জেন, পিরক�না কের িকছইু কিরিন। অেনকিদন
পয�� মাউে�িনয়ািরং বেল �য �কান অ�াডেভ�ার হয়, �সটাই জানতাম না, ��িকং-ও জানতাম না। আমার বািড় ক�ৃনগর। �ছাটেবলায় আধা মফঃ�ল �াম�
পিরেবেশ �কিৃতর মেধ�ই বড় হেয়িছ। পুকরু িছল, নদী িছল, বদমাইিশ িছল, �খলাধুেলাও িছল। একটু বড় হেয় বুঝলাম �য এবার চাকির �পেত হেব তখন
চাকিরর জন� �চ�া করলাম। তারপর চাকিরও �পেয় �গলাম। �থেম �স�াল গভেম�ে�, তারপের ব�াে�। ব�াে� ��েনা�াফার িহেসেব চাকির পাবার পর মেন
হল এিদেক এর �বিশ িকছ ুআিম করেত পারব না, ব�স, এটাই যেথ�। �বড়ােত খুব ভােলাবাসতাম। তখন �বড়ােত �� করলাম। হয়েতা অিফেসর
�লাকজেনর সে� �গিছ বা ব�ুেদর িনেয় �গিছ। �সইসময় ভােলা ক�ােমরা পাওয়া একটা অসিুবধা িছল – এখােন পাওয়া �যত না, দামও িছল। যাইেহাক,
একটা ক�ােমরা িকনলাম – �পনট�া� টু থাউেজ�। তখন ক�ৃনগের সেব 'ম�াক' হেয়েছ। যার সে� িগেয় ক�ােমরা িকনলাম �সই আমােক বলল �য তিুম
ওেদর সে� �যাগ দাও, িবিভ� অিভযােন �যেত পারেব, ছিব �তালার অেনক সেুযাগও পােব। ভাবলাম ভােলাইেতা, ক�ৃনগেরর একটা �াব, একটা �কাস�
করব, অগ�ানাইজারেদর �-এক জনেক িচিনও। আিম আসব �েন তারা খুব খুিশও হল। �সটা িছল ওেদর ি�তীয় �কাস� – ��িনয়ােত পাঁচ িদেনর রক
�াইি�ং। তখন আমার বয়স সাতাশ বছর। �সই বয়েস পাঁচ িদন একটা িডিসি�� লাইফ, তাঁবুেত থাকা, তার ওপের পাহােড় চড়া – সবিমিলেয় দা�ণ
�রামা�কর একটা অিভ�তা। ভােলােবেস �ফললাম রক �াইি�ং। অগ�ানাইেজশেনর সােথও যু� হেয় �গলাম। ওরাও বুঝেত পারল �য এ একজন ভােলা
�াই�ার হেত পাের। �সৗেরনদাও �দখল। তারপর িনয়িমত ��িকং, রক �াইি�ং �� হল। ��িনং-ও িনলাম উ�রকাশী �থেক। �বিসক আর অ�াডভা� �েটা
�কােস�ই খুব ভােলা ��ড �পলাম। �সখােন �থ� নােমর একটা িপক �াই� করলাম। �সটা ন�ই সাল। ওই বছরই �সৗেরন ব�ানািজ�র �নতেৃ� আমরা �থম
অিভযােন �গলাম। গ�াং��াং িপক। আিম একাই �াই� করলাম। একান�ই �থেক আিমই দেলর িলডার হলাম। �থেম �য�েলা �টকিনকািল একটু কম কিঠন
�সই শ�ৃ�েলা �যতাম। িছয়ান�ই-এ কােমট �গলাম। ভারেতর ততৃীয় উ�তম শ�ৃ। �সবাের হয়িন। পেররবছর আবার �গলাম। �সবাের �দবািশসেকও সে�
�পলাম। আিম আর �দবািশস �াই� করলাম। তারপের আর িপছেন তাকােত হয়িন। �য িপকটাই কিঠন মেন হেয়েছ, অন� �াব�েলা �াই� করেত পারেছ
না, আমরা �গিছ, �াই� কেরিছ।
♦ �দবািশসদা, বস�দার সে� আপনার কেব �থম আলাপ হয ়?
�� �দবািশস – ১৯৯৪ সােল যখন ম�াক-এ �থম মাউে�িনয়ািরং �কাস� করেত আিস তখনই বস�দার সে� আলাপ হেয়িছল। বস�দা ��নার আর
আিম ��িন। এরপর অেনক অিভযােনই বস�দা আর আিম সািমট িটম িহেসেব িছলাম। এভাের�, কা�নজ�া, অ�পূণ�ােতা আেছই, তার ব� আেগ �থেকই
আমরা একসে� অিভযােন যাি�। আমরা �থম একসে� যাই ভারেতর ততৃীয় উ�তম িপক কােমট-এ। এরেচেয় �য �েটা উঁচ ু – কা�নজ�া আর
ন�ােদবী, �স�েলায় িক� ভারেতর িদক �থেক সািমেটর অনমুিত �দওয়া হয়না। �সিদক �থেক এটাই সে��া� িপক �যটা ভারত �থেক ওঠা যায়। �সই
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সািমেটর পর �থেক আমরা একটা জুিটই হেয় �গলাম।
♦ বস�দা, মাউ� িশবা, ই�াসন আর থলয়সাগর – ভ ারত ীয ় পব�ত ােরাহী িহেসেব িতনিট িপকই আপিন �থম �াই� কেরেছন। �সই
অিভ�তা আর অন ুভ ূিতর কথা আমরা �নব। 

� বস� - �থম কেরিছলাম মাউ� িশবা
– ২০০২-এ। তার আেগ পি�মব� �থেক আটটা
অিভযান হেয়েছ, িক� �কউ পােরিন। এেককটা িটম
�বার-িতনবার কেরও �গেছ। িপকটা খুব �বিশ উঁচু
িক� নয়। তার আেগ জুনেকা তাওয়াই �াই�
কেরিছল ১৯৮৮ সােল – �থম �য মিহলা এভাের�
�াই� কেরিছেলন। তারপের আিম আর �দবািশস
�াই� করলাম। এর পের আবার অেনেকই কেরেছ।
িগেয় �দখলাম �তমন িকছ ু কিঠন নয়, �ধু সাহস
কের িঠক রা�াটা খঁুেজ বার করেত হেব। এরপের
ই�াসন বেল একটা িপক, �সটাও ভারেত আমরাই
�থম কির। ২০০৩-এ িগেয়িছলাম। �সবাের ৬০০
িমটার নীচ �থেক িফের আসেত হেয়িছল। তারপের
২০০৪-এ আিম একাই �াই� কির। আেরকটা হল
থলয়সাগর। িনরান�ই সােল খুব কাছ �থেক
�দেখিছলাম। ওর িঠক পােশই ভ�ৃবন বেল
আেরকটা িপক �াই� করিছলাম। তখন ওটা িনেয়
আমােদর এত ভীিত িছল �য �াই� করার কথা
ভািবইিন। �স বছর একিট িবেদশী দল ওটা �াই�
কেরিছল। ২০০৫ সােল যখন িশবিল� �াই� করলাম, তখন একটা স�ধ�না সভায় আমার িসিনয়র একজন বলেলন, বস� থলয় সাগর কর। �সই মাথার
মেধ� ঢুেক �গল। ২০০৬-৭-এ হয়িন। ইিতমেধ� মাওয়ািল বেল একটা িপক �াই� করলাম। �সবাের �দবািশস �নতেৃ� িছল। তারপের বাংলােদেশর সে�
�যৗথভােব �বলকাং বেল একটা িপক করলাম। ২০০৮-এ থলয়সাগর। আমার িনেজর কােছ �ব� স�ািটসফ�াকটাির �াই� �সটাই। এই িপকটায় �চরু
অ�াি�েড� হেয়েছ। আমােদর আেগ পঁচা�রবার অিভযান হেয়েছ। যারমেধ� মা� পেনরবার �াই� হেয়েছ। িবেদিশেদর কােছ দা�ণ আকষ�ণীয় একটা িপক।
এমনকী ভারেতর কিঠন িপক�েলায় আিম�, আই িট িভ িপ, িব এস এফ �থেক �াই� কের, তারাও সাহস কেরিন এটা করেত। এন আই এম িট কেরিন,
এইচ এম আই কেরিন। আিম ২০০৮-এ করলাম। এটা িনেয় একটা মজার কথা বিল, িন�ট ওই �শরপােদর িনেয়ই ২০১০-এ �াই� কের বলল �য ওরাই
�থম �াই� কেরেছ (হািস)। এিদেক ওেদর পি�কােতই িক� আমার থলয় সাগর িনেয় �লখা �বিরেয়েছ। এখন �কউ যিদ দািব কের �য তারাই এভাের�
�থম �াই� কেরেছ তােতেতা িকছ ুকরার �নই, �কউেতা আর আইন-আদালত করেত যােবনা। তেব আই িভ িপ-র কােছ িকছ ুবেলিন, �সখােনেতা �রকড�ই
রেয়েছ।
♦ দীঘ � চি�শ-পঁিচশ বছর ধের এেকর পর এক পাহাড ়চ ূড ়ায ় উেঠেছন। িবেশষ �কান মুহ ূেত �র কথা িক এখন মেন পড ়েছ?

� বস� - িবেশষ মুহূত� বলেত এভােরে�র মাথায় যখন
উেঠিছ। �সটা �যন একটা চরম �াি�। আিম আজেক �তনিজং
�নারেগ পুর�ার �পেয়িছ, �সটা খুব ভােলা �লেগেছ, �চ�ই
খুিশ হেয়িছ। িক� এভােরে�র মাথায় উেঠ �য
স�ািটসেফকশন হেয়েছ, তার সে� আর িকছরুই তলুনা হয়
না, �সটা এেকবােরই আলাদা। এত �চেয়িছ �য এভাের�
�াই� করব, এিদেক বয়সও বাড়িছল। আিম ঊনপ�াশ বছর
বয়েস এভাের� �াই� কেরিছ। ক'িদন আেগ আমার �ী
বলেলন, আমরা যখন ২০০১ সােল �বনারস িগেয়িছলাম,
তখন আিম গ�ায় �দীপ ভািসেয়িছলাম তিুম যােত এভাের�
�াই� করেত পার এই �াথ�না কের। আিম হয়ত মুেখ িকছু
বিলিন, িক� �সও বুঝেত �পেরিছল �য আিম এত চাইিছ ।
িনরান�ই সােল একটা িটম �তির হেয়িছল এভাের�
অিভযােনর। �সখােন িসেলকশেনর জন� আমায় �রেখিছল
বেল খুব খুিশ হেয়িছলাম। �শষপয�� ওরা �জন সদেস�র
একটা িটম িনেয় ২০০১ সােল �বেরায়। �সই �জেনর �থেক
আিম �বিশ �যাগ� িছলাম, িক� আমােক ওরা �নয়িন। �সবাের
�চ� �ঃখ �পেয়িছলাম, �সটা তিুম ক�নাও করেত পারেব
না। ওরা খুব �বিশদূর উঠেতও পােরিন, �সটা অবশ� অেনক

পের �জেনিছলাম। ২০১০-এ এভাের� �াই� কের িফের আসার পর ওেদর দলিটর �য িলডার িছল �স এেস আমায় কন�াচেুলশন জািনেয় বেলিছল, বস�
আিম আজেক �ীকার করিছ �সিদন ভলু কেরিছলাম।
♦ বস�দা, �দবািশসদা আপনারা �জেন একসে� অেনকিদন ধের অিভযােন যাে�ন , একটার পর একটা সািমট করেছন। একটা দা�ণ
জুিটই বলা যায ়। �জেন িমেল একসােথ জীবেনর পেথ চলাই �হাক আর পাহােড ়র পেথ, �বাঝাপড ়াটাই একটা বড ় ব�াপার। অেনক
সময়েত া মেতর অিমলও  হয়। িনেজেদর মেধ� এই �বাঝাপড ়াটা �কমন ভ ােব ধের �রেখেছন?
� বস� - �দবািশস আর আিমেতা অেনকিদন একসে� অিভযান করিছ। �সিদক িদেয় দেলর অন�ান�েদর �চেয় ওর �মতা অেনকটাই �বিশ। খুব ভােলা
�াই�ার, অি�চেুড খুব ভােলা িফট। ওর অন� নানান �ণ আেছ – ভােলা ছিব �তােল, গান গায়। আর সব িমিলেয় খুব ভােলা �ছেল। ওর �যটা অসিুবধা �য
দািয়�পূণ� পেদ থাকার জন� অেনকসময় ছিুট পায় না বেল �যেত পােরনা, বা �নত�ৃ �দওয়ার ততটা সেুযাগ পায়িন। 
একসে� যখন �গিছ কখনও মেনামািলন�েতা হেয়ইেছ, �সেতা �ামী-�ী একসে� থাকেলও ঝােমলা হয়। আিম হয়েতা বেকিছ, িক� ও কখনও মুেখর ওপর
�কান কথা বেলিন। আিম একটু বকাবিক কির। আজেক ম�াক এই জায়গায় দাঁিড়েয়েছ, �সটা অেনকটাই আমার এই কড়া মেনাভােবর জন�ই। 
� �দবািশস - আিম আসেল খুব ঠা�া মাথার মানষু। সম� িদেকই খুব কে�ামাইজ করেত পাির। তিুম বলেল না জীবেনর ��ে� – আমার বউেয়র
সে�ও �বাধহয় গত বােরা-�তেরা বছের �কান ঝগড়া হয়িন। মন কষাকিষ হেল অন�জেনর িন�য় খারাপেতা লােগই, িক� আমার িনেজরওেতা মানিসক
অশাি� হয়। �কন �ধু �ধু িনেজর মানিসক শাি� ন� করব? আমার সে� সকেলর খুব ভােলা স�ক�। �াভািবকভােবই আমার সে� বস�দার এমন িকছু
কখনও হয়িন যােত এই স�ুর স�ক�টায় �ছদ পড়েত পাের। আসেল বস�দা �কন, �যই �হাতনা �কন আমার সে� �কান অসিুবধা �হাত না। আিম সবার
সে� খুব িমেল চলেত পাির। আমার �কানিদনই কােরার সে� খারাপ স�ক� হয়িন, তাই বস�দার সে�ও হেবনা এটাইেতা �াভািবক। তাছাড়া বস�দাও
মানষু িহেসেব খুব খারাপ না আর আিম মানষু িহেসেব খুব ভােলা (হািস)।
♦ বস�দা, পব�ত ােরাহীেদর মেধ� অেনক সময় ন াম, খ�ািত , আেগ ওঠার �চ�া এসব িনেয ় �রষােরিষ হয ়। �তমন �কান িত�
অিভ�তা হেয ়েছ কখনও?
� বস� - একটা �াভািবক কি�িটশনেতা �যেকান ��ে�ই থােক। আমার আেগ পি�মব� �থেক অতন ু চ�াটািজ� বেল একজন চারবার এভাের�
অিভযােন �গেছ। ভ�েলাক �মাটামুিট আমারই বয়সী। ২০০৩ সােল এইচ এম আই-এর সে� চতথু�বার অিভযােন যাওয়ার আেগ আমার সে� একটা
অন�ুােন �দখা হেয়িছল। তখন জানেত পাির �য আবার এভাের� অিভযােন যাে�। �েন ভীষণ একটা ক� �পেয়িছলাম। িক� ঈষ�া হয়িন। এভাের�
অিভযােনর আেগ তার বািড়েত িগেয় আিম অিভযােনর খঁুিটনািট িবষেয় পরামশ� িনেয়িছ। এই ��াটা িক� সবসময় কাজ কেরেছ �য ও একজন ভােলা
�াই�ার। 
তেব মানেুষর কােছ ��া-ভােলাবাসা �পেত �গেল �ধু ভােলা �াই�ার হেলই হয়না, ভােলা মানষু হেত হেব। আিম িনেজ এটা �মেন চিল। িক� আমার
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সমসামিয়ক বা িসিনয়র অেনেকই আমােক �লগপুল কেরেছ, িবিভ�সময় বদনাম কেরেছ। আিম �েন খুব ক� �পেয়িছ। আিম িপক �াই� কের এেসিছ,
ম�ব� করল, ওর ছিব ভােলা হয়িন। ছিবেতা সবসময় ভােলা হয়না। আিমেতা সবাইেক ছিব �দখােত যাি�না। আমার �য অথিরিট ইি�য়ান মাউে�িনয়ািরং
ফাউে�শন আিম �সখােন জমা িদই। তারা আমােক �ীকিৃত �দয় �য �াই� হেয়েছ। �সখান �থেক কখনও িজ�াসাবাচক একটা িচিঠও পাইিন। অথচ এখােন
অেনেকই খুব িব�ীভােব সমােলাচনা কেরেছ – ও �তা �গেলই �াই� হেয় যায়। থলয় সাগর িগেয়িছ, তখন আবার ম�ব� কেরেছ, িগেয়েছেতা ভােলা,
কতজন িফরেব! কােরার এমন সাহস হয় িন �য ইি�য়ান মাউে�িনয়ািরং ফাউে�শনেক একটা িচিঠ িদেয় বেল �য ওর এই �াই�টা হয় িন, অথচ িপছেন
�চরু বেল যাে�। তেব এেদর সংখ�াটা অবশ�ই অেনক কম। আমার �চরু �ভানধু�ায়ী, তারা আমােক ভােলাবােস, আমার কাজটােক স�ান আর �ীকিৃত
�দয়। 
♦ সািমট কেরেছন এমন �কান শ ৃ� ি�ত ীয ়বার আেরাহেণর স ুেযাগ �পেল �কাথায ় যােবন , এভ াের�?
� বস� - ি�ত ীয ়বার �কান িপেকই �যেত  আমার িঠক ই�া কের ন া। জান া িজিনস �ত া। তেব �যমন এভ ােরে� সাউথ িদেয ় িগেয ়িছ ,
যিদ নথ� িদেয ় যাওয়ার স ুেযাগ পাই অবশ�ই যাব। অথ�াৎ অন� �েট যাওয়ার স ুেযাগ �পেল িন�য় যাব।
♦ পব�ত ােরাহেণর বাইের অন� �কাথাও  �বড ়ােত  �গেছন? �সসব অিভ�তা �কমন �লেগেছ?
� বস� - পব�ত ােরাহেণর বাইেরও  আিম �চ ুর �বিড ়েয ়িছ। অজ�া-ইেলারা-প ুেণ হেয ় বে�, এছাড ়াও  বে�েত  আরও  �বশ কেয ়কবার
�গিছ। �বনারস, সারনাথ। আরাক ু ভ �ািল, পুরী, উ�রব�, কািজরা�া, িশলং, আসাম। এ�েলা �বিশরভ াগই �গিছ �ছ াটেবলার ব�ুেদর
সে� পািরবািরকভ ােব। সবাই িমেল খুব আন� কেরিছ।
♦ ২০১০ সােল আপনার ও  �দবািশসদার এভ াের� জেয ়র পর �থেক �ই বাংলার পব�ত ােরাহীরাই এভ াের� এবং অন�ান � ৮০০০
িমটােরর ওপেরর শ ৃ��িল এেকর পর এক জয় করেছ। বাঙািল অিভযা� ীর এই বদেল যাওয়াটা িক আপনােদর জন�ই স�ব হল? িক
মেন হয ়?
� বস� - আসেল আমরা যাওয়ার পর একটা ধারণা হেয ়েছ �য টাকাটা �যাগাড ় করা �যেত  পাের। ত ারপের আমরা �যমন বেল িদেয ়িছ
কীভ ােব কী করেত  হেব। িকছ ুই ন া জান ার জন� অ�াের�েমে�র অেনকিকছ ুই আমােদর খুব কিঠন বেল মেন হেয ়িছল, আসেল িক� ত া
নয ়। এখন যারা যাে� ত ারা জােন আমােক ঐসব িনেয ় িক�ু ভ াবেত  হেব ন া। �ধু টাকাটা �যাগাড ় করেত  হেব, আর �াই� করেত
হেব। আমরা তখন �ক পারিমশন �দেব, এত টাকার ব�াপার িব�াস কের �কান এেজি�র মাধ�েম যাব, �কাথায ় ইক ুইপেম�, অি�েজন
এসব পাওয়া যােব এসব িকছ ু জানত ামনা বেলই ভয় �পত াম। আমার �শরপা �প�া �লােবন এেজি�র কথা বেলিছল। অেনক যাচাই
কের ত ারপের ও েদর সে� চ ুি� কির। ত ারপর �থেক সবাইেত া ও েদর মাধ�েমই যাে�। আমার পেরই দীপ�ররা �গেছ। ও েদর সে�
আিম �যাগােযাগ কিরেয ় িদেয ়িছ। ত ারপের �সইস ূে�ই আবার অন�ান �রাও  যাে�। আসেল আমরা িকছ ু লুকাইিনেত া। আমােদর আেগ
�যমন অেনেকই িকছ ু তথ� িঠক পির�ার কের বেলিন। �সইজেন�ই আমােদর পেরই পরপর �াই� হে�।
♦ দীঘ �িদন ধের ওতে�াতভ ােব পাহােড ় চড ়ার এই �নশার সে� য ু� থাকার অিভ�তা �থেক আগামীিদেনর পব�ত ােরাহীেদর জন�
আপনার পরামশ � কী?
� বস� - �দখ, আমরােত া �কান �চােরর জন� আিসিন , ভ ােলােবেস এটা কেরিছ। �রাজকার জীবেনর বাইের িকছ ুিদন অন� পিরেবেশ
অন�ভ ােব কাটােন া। ��িকং �য �কউ করেতই পাের। তেব আজেকর যা ফ া� লাইফ ত ােত  আমােদর মেত া অেনকিদন ধের পব�ত ােরাহণ
করা একটু শ�, অত সময় িদেত  পারেব ন া। �ছ াটখােটা পব�ত ােরাহণ িদেয ় �� করেত পাের। ভ ারেতই অেনক �ছাট �ছ াট িপক আেছ ,
�য�েলা এখনও  �কউ �াই� কেরিন। �স�েলা করেত  পারেলেত া ভ ােলা লাগেব। আিম িনেজও  �ছাট �ছ াট িদেয ় �� কের এই জায ়গায ়
�পৗ ঁেছ িছ। এর একটা অন� স�ািটসেফকশন আেছ। আজ �য িবপেদর মেধ� পেড ়ও  �বঁেচ িফের আসলাম ত ার কারণ িক� এত িদেনর এই
ধারাবািহক অিভ�তা। আর �থেমই যিদ এভ ােরে� চেল যায ় ত াহেলেত া জীবেন আর �কান ��ই থাকেব ন া। িক� এখনেত া �চােরর
যুগ। আমার, �দবািশেসর বা দীপ�েরর মেত া কেয ়কজেনর �য অিভ�তা আেছ , �সই অিভ�তা বা অধ�বসায ় িক� ত ুিম এখন �দখেত
পােব ন া। �-একটা �াই� করার পরই এভ ােরে� চেল যাে�। আমার মেন হয ় এে�ে� একটা সময় এেস হত াশা এেস যােব। আসেল
আমােদর সাফেল�র পর এই �য একটা �চােরর আেলায ় আমরা এেসিছ �সটা অেনকেক আকষ�ণ করেছ। িক� ত ার িপছেন �য একটা
দীঘ � লড ়াই রেয ়েছ �সটা �চােখ পড ়েছ ন া।
♦ এর পের �কাথায ় যাওয়ার কথা ভ াবেছন?
� বস� - �ন�ট ��ান হে� �ধৗলািগিরেত  অেনক টাকা ধার হেয ়েছ �সটা �শ াধ করা, তারপের অন�িকছ ু ভ াবেত  পারব।

সা� াৎকার – দময ়�ী দ াশ��

~ পব�ত ােরাহেণর আেরা ছ িব -  বস� িসংহরায ়| |  �দবািশস িব�াস ~
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= 'আমােদর ছু�' বাংলা আ.জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

ঘনাদার ��রবািড়যা�া – অথঃ �কাচিবহারকথা

রামক ৃ� ভ�াচায�

�কাচিবহােরর তথ�

��ন �থেকই �� কির। িশয়ালদা �থেক উ�রব� এ�ে�স সে�� ৭.৩৫ এ ছাড়েব। �কাচিবহার যাব। �কাচিবহােরর সে� আমার দীঘ� চি�শ বছেরর স�ক�।
�সৗজন� - িববাহ। মনটা খুব ভােলা �নই। গ�া �গেছ অেনক পয়সা। কী সব উপহার িকেনেছন আমার উিন। বলেলন - আের আমরা �তা িসিনয়ার িসিটেজন।
ভাড়া �তা কম লাগেছ �যেত। বুঝলাম, সা�না িদে�ন।
যথারীিত �শয়ালদা �পৗছঁলাম। জািন ��াটফম� ৯এ। �শষমু�েত� মাইেক বলল ��াটফম� ৮। �যৗবেনর �সই 'সািভ�স উইথ এ �াইেলর' কথা মেন পড়ল।
"�সই ��ািডশন সমােন চিলেতেছ"। 'রং বদলায় না'।
�ড়মুড় কের ��াটফম� ৮। �কাচ নং ৯। ��াটফম� না �হাক, �কাচ �তা হল। এবার �দখলাম, �যখােন দাঁিড়েয়িছলাম, �সখােনই �কাচটা দাঁড়াল। �কাচিবহাের
িবহার করেত যাি�, �কাচ �তা সামেন দাঁড়ােবই। িক বলুন? তা, ধীের ধীের িসেট িগেয় বেস, জে�শ কের একটা িসগােরট ধরালাম।
হাঁ হাঁ কের উঠেলন সামেনর ভ�েলাক - "খােবন না, খােবন না!"
"�কন?" 
"�দখেছন না! এই �য, আমার প�ােকট। আিম বেল খাি�না, আর আপিন খাে�ন?"
"তােত,আপনার িক? আিম �তা আপনার কােছ িসগােরট চাই িন।"
"বুঝেবন ঠ�ালা, যখন পুিলশ ধরেব!!!"
"�কন,পুিলশ ধরেব �কন, আিম িক চিুর কেরিছ নািক,আপনার িসগােরট?"
"�কান �বকেুবর পা�ায় পড়লাম �র বাবা!!! �কাে�েক আসেচন? �দেখ �তা হেটনটট মেন হে� না"
"�দখুন! গালাগািল করেবন না! �বকবুটা বুিঝ, হেটনটট মােন কী?"
"যা ইে� বুঝুন, �ধু িসগােরটটা খােবন না"
"আের মশায়, আপিন িক আমার গােজ�ন নািক? িতিন �তা সােথই আেছন,িকছ ু�তা বলেছন না!! আপিন �ক মশাই?"
এবার হাসেত হাসেত পােশর িকউিবকল �থেক ভ�েলােকর �মেয় ( পের �জেনিছ) এেস সামেন এেস বলল – "�জঠু, ব�িদন হেলা �রেলর ��াটফম� আর
কামরায় িসগােরট খাওয়া ব�। পুিলশ �দখেত �পেল হয় ফাইন না হয় �জেল পুরেব আপনােক। জােনন না?
অেনকিদন ��েন চেড়ন িন, না?"
ধাঁ আ আ-- কের মেন পড়ল। চট কের িসগােরটটা িনিভেয় �ফেল, আমার পে� যতটা স�ব �মালােয়ম মুেখ বললাম – "আেগ বলেবন �তা!!! খািল
�হঁয়ািল কের যাি�েলন!!!" 
ভ�েলাক �ভাবতই গ�ীর। 
বললাম – "আমার �চহারা �দেখেছন?" (যাঁরা আমায় "লাইভ" �দেখেছন,তাঁরা জােনন,আিম �গািরলােদর সা�াৎ বংশধর)
"�কন? মারেবন নািক?"
"িছঃ! িছঃ! িক �য বেলন!!! আের না মশাই। আমার �যমন �দেহ ফ�াট, �সরকম ��েনও ফ�াট! তাই ��েনর হাড� িডে�র "ফাইল অ�ােলােকশন �টবল"
(FAT) কাজ কের না আমার। ফেল, এই ধূমপায়ীেদর িব�ে� ফরমানটা ভেুল �মের িদেয়িছ।"
এবার �মেয় �হেস বলল –"NTFS বা New Type File System, ��েন লািগেয় িনন। অেনক তাড়াতািড় কাজ করেব।" 
আিম বললাম – "বুঝেল �হ, আমার সবই Unmovable Files। িক�স ুকাজ হেব না!"
কন�ার কথার �তােড় এবাের িপতার আ�য� হবার পালা – "কী ভাষায় কথা বলেছন আপনারা?"
আিম – "হেটনটটেদর ভাষা!"
অবেশেষ রােতর খাওয়া। �িট একদম �খেত পাির না, �সই �কেনা �িট! আর আলুর দম! উিন বলেলন - খরচা বাঁচাে�ন!!! ( আলু ১০ টাকায় �নেম
এেসেছ) যাই �হাক, �খেয়, টয়েলেট িগেয় িসগােরেট সখুটান িদেয়;�েয় পড়লাম।
�বাধহয় মালদা হেব। রাত িনঝুম। আমােক �ক �যন দূর �থেক ডাকেছ - "ও মশাই,ও মশাই.......।" িনিশর ডাক হেত পাের �ভেব ঘাপিট �মের অেনক�ণ
পেড় থাকলাম। এবাের �জার ঠ�ালা �খেয় �ড়মুড় কের উঠেত হেলা। উিন �দিখ মাথা নীচ ুকের বেস। ওই ভ�েলাক, সে� আরও িকছ ু �লাক - "মশাই,
আপনার নােকর সাউ� বে�র 'বাস'টা কমােবন?"
"হেটনটটেদর ভাষা জানেলন িক কের?"
"রাখুন �তা, �কােচ �কউ ঘমুেত পারেছ না"
"�কন?"
"অত জবাব �দবনা! আর ঘেুমােবন না। এবার আমরা ঘেুমাই"
"এ �তা তঘুলিক ফরমান"!
"পিরবত�েনর জমানা! বুেয়েছন??? এই এক প�ােকট িসগােরট িদলাম, টয়েলেট মােঝ মােঝ িগেয় �খেয় আসেবন, িক� খবরদার!!!!! ঘেুমােবন না!!!!
আপিন �দয়হীন হেত পােরন, িক� আমরা নই। তাই িসগােরট িদলাম!"
"নােকর আিম, নােকর তিুম, নাক িদেয় যায় �চনা" - একজন ফটু কাটেলন।
আরও একজন - "ঘমু �পেয়েছ? বািড় যান! ��েন �কন স�ার!"
বাউেনর �ছেল - সব সইেত পাির, এমনিক চম�পা�কার �হার পয��, িক� অপমান??? কদািপ নয়! �রেগ িগেয় টয়েলেটর সামেন �মাবাইল চাজ� করেত
লাগলাম!
স�াল �বলায় িনউ জলপাই�িড় ��শেন �ায় অেধ�ক �কাচ খািল! যাবার সময় ওই �মেয়িট বেল �গল — "�বােফাস� কামান �দিখ িন। আওয়াজটা �েন
�গলাম।" 
�গাটা উ�রবে�, �দােলর িদন আবীর �খলা হয়। আর তার পেরর িদন রং �খলা। �কাচিবহারও তার ব�িত�ম নয়। ফেল �য িদন �কাচিবহার �পৗছঁলাম,�স
িদন �কালকাতায় �দাল �খলা হেলও, �কাচিবহার িনরাপদ। �কাচিবহার নােম ��শন থাকেলও, িনউ �কাচিবহার ��শেন নামেত হয়। ওখােনই উ�রব�
এ�ে�েসর যা�া �শষ। িনউ �কাচিবহার ��শন �থেক �কাচিবহার শহর �ায় ৯ িক.িম.। ির�া, বাস আর �চরু পিরমাণ ভাড়া গািড় আপনােক শহের �পৗেঁছ
�দওয়ার জন� ��ত।
আে� আে� মালপ� িনেয়, বড় শালাবাবুর ( ��শেন এেসিছল িরিসভ করেত, নাম - রা�ল) সে� ওভারি�জ পার হেয়, আমার ওনার সে� যখন বাইের
এলাম, তখন �ায় সব গািড় অদৃশ�। বসার উপযু� কের �নওয়া,একটা টাটা "এস" গািড়েক ডাকল রা�ল।
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�াইভার – "জামবাবু না? এই গািড়েত আসেচন?
বেসন, বেসন। িদিদও বেসন। রা�লদা, আমাের
বসােয় ইি�শেন �গল, আপনােদর আনেত। মজবুত
গািড়। ভয় নাই।" বেল, িসটটায় বািড় িদেতই,
একটা �মঘ উেড় এল। ধুেলা না নিস�, বুঝলাম না!
হাঁচেত, হাঁচেত �াণ অিত�।
�াইভার – "তা অেনকিদন পের আসিতেছন,
জামবাবু। �কাচিবহােরর অব�া একটু পালিটেস।
আপিনও �মাটা হই �গল।" �মঘটা আে� আে�
কাটেছ! হাঁিচটাও কমেছ!
�াইভার এবার তরুীয় �মজােজ।
বলল – "জামবাবু, একটা নতনু িটিভ িকনিস।
কালািরং। বউ �পা�ার করেত যািতিছল, আিম মানা
করিস। করেস িক, কাপেড় �সাডার জল িদয়া
ঘসেত যািতিছল, ওই ইি�নটা। মা�থা খারাপ!
�সাডা িদয়া ঘষেল যিদ রং উইঠ�া িগয়া সাদা কােলা
হইয়া যায়! �সাডা িদয়া আজকাল খুব রং উঠিতেস।
িক িদয়া �পা�ার করব, বিল ফ�ালান �তা!"

গ�ীর হেয় বললাম, "ঝােমলা িমেট যাক, �তার বািড় িগেয় সব বেল �দব।"
�কাচিবহার শহেরর �বিশ�� হে�, সব রা�া �সাজা। সপুাির গাছ �চরু। আর �ায় �েত�ক বািড়র সামেন বাগান। রাজার আমেল িনয়ম িছল, �েত�ক বািড়র
সামেন ফেুলর বাগান রাখা বাধ�তা মূলক ।
জীবনযা�া এখােন �বশ িঢেল। �সই ই�ঁর �দৗড় �নই। �লােক আেয়স কের বাজার হাট কের। সকাল আটটার আেগ �সরকম বাজার হাট বেস না।
�ানীয় আিপস বাবুরা বাজার কের, জল খাবার �খেয় দ�ের যান। তারপর �পুেরর িটিফন হেল আবার বািড় এেস ভাত খান।
আেগ ভীষণ বৃি� হেতা বেল, সব বািড়র ওপের িটেনর ছাদ। এখন অবশ� ব�তল বািড় উঠেছ । �লাকজন �বশ দাশ�িনক টাইেপর। ধরা যাক, আপিন �কােনা
�দাকােন �গেলন িকছ ুিকনেত। িভড় না থাকেলও আপনােক �বশ খািনকটা দাঁড়ােত হেব। �দাকানদার হয়েতা িটিপন করেছন, বা আপনােক জরীপ করেব।
আপনােক নতনু মেন হেল িকছ ু�খজুর করেবই। এম.আর.িপ. যা �লখা থাকেব �সটাই িদেত হেব বা একটু �বিশ িদেত হেব। কারণ হয়েতা �সটা এখন আউট
অফ �ক। এখন িকছটুা পাে�েছ তেব এম.আর.িপ.র নীেচ পােবন না।
আবার অন� ঝােমলাও আেছ। ধ�ন আপনার ক�ােমরার এস.িড. কাড� ফলু। এবাের �সটােক িসিডেত তেুল কাড� খািল করেত চান। যান �দাকােন , একটা
��া� িডিভিডর দাম ৫০ টাকা। আপিন বলেলন :- "�সিক ! কলকাতায় ম�া� টু ম�া� দাম ১৫, এখােন ৫০ ?"
কান চলুেকােত চলুেকােত �দাকিন বলেব :- "ওসব স�া মাল আমরা রািখ না। আর আনার পয়সাটা �ক �দেব �িন ?"
ও হ�াঁ ! বলেত ভেুল �গিছ। আমার নয় ��রবািড়, আপনােদর �তা �হােটল খঁুজেত হেব। ইেলারা, যুবরাজ, রয়�াল প�ােলস, �কাচিবহার �হােটল ছাড়াও
আরও অেনক �হােটল পােবন। 
এছাড়াও আেছ �বনিফেসর �গ� হাউস। সরকাির ব�াপার - এিস হয়েতা কাজ করেছ না । এ�ুিন িঠক করিছ বেল, আসেব এক / �দড় ঘ�া পর। খাবার
পােবন, তেব মুেঠােফান �থেক অড�ার িদেল পােবন অেনক পের। তেব জায়গাটা িনরাপদ। অবশ� �কাচিবহার শহরটাই �বশ িনরাপদ ।
�কাচিবহার শহর হেলা �জলা সদর। বেয় �গেছ িত�া, �তারসা, রায়ডাক, জলঢাকা, সংেকাশ, গদাধর, কালজািন নদী।
বাংলােদেশর সীমা�বত�ী জায়গা�েলা হেলা হলিদবািড়, �হমকমুারী, কিুঠ, িসতাই, শীতলকিুচ, মধুসদূন, জামালদহ, অনকুলূ ঠাকেুরর আ�ম, চ�াংরাবা�া,
�মখিলগ�, িদনহাটা, বলরামপুর।
চলুন একটা ির�া িনই । শহরটােক ঘেুর �দিখ ।
�থেমই যাই মদন �মাহন মি�র ।
িচর�ন চারচালা �শলীর মি�র। �সানা আর অ�ধাতরু
�তির আসল মদন �মাহন িব�হ চিুর �গেছ �ায় ২০
বছর আেগ। মি�েরর সামেন �বরাগী দীিঘ। একসমেয়
এই জায়গায় �বরাগীেদর বসিত িছল। তাই এই নাম।
মি�েরর চাতােল উেঠ িক� ছিব �তালা িনেষধ।
১৮৮৯ �ী�াে�র ৮ই জুলাই মহারাজা নেৃপ� নারায়ণ
এর িভি� �াপন কেরন।
এই মি�েরর সং�ােরর সময় �য িশলািলিপটা
আিব�ৃত হেয়েছ, তার আয়তন ৭৭.৫ �সিম X ১৪
�সিম । িলিপ বাংলা হেলও, ভাষা সং�ৃত ।
" িবধু িবধু সংিহত গজ সি�ত শাক িমথুনগত িমে�
নরপনের�া�জিন নেৃপ�া�য় নপৃিতঃ শরেনে�।
িদন ইহ �দবত গৃহ ভ-ূ�ািপত মকেরাদা� কেরণ
বা�কেৃতািচত �রৗপ� িবিনি��ত শ� িবেশষ ধেরণ।।"
( ঋণ :- বালুরঘাট �থেক �কািশত " মধুপণ�ী"
পি�কার �কাচিবহার সংখ�া, ১৩৯৬ বাংলা সন )
অস�াথ� :- ১১৮১, অে�র বামাবত� অনসুাের ( বাঁ িদক
�থেক ) ১৮১১ শকা� +৭৮ = ১৮৮৯ �ী�া�। ২৫
(শরেনে� ) �শ আষাঢ় ( িমথুন গত িমে� ) নপৃিত নের� নারায়েণর পু� নপৃিত নেৃপ� নারায়ণ �রৗপ� িনিম�ত শে�র সাহােয� �হে� �দব গৃেহর িভি�
�াপন করেলন ।
অিবশাস� �তগিতেত কাজ �শষ হেয় ১৮৯০ সােলর ২১ �শ মাচ� রাজমাতা িনিশময়ী আই ( অথ� - মা) �দবতী এই মি�র উে�াধন কেরিছেলন ।
মি�র �দখা হেলা ? চলুন �বিরেয় পিড় এখান �থেক। ির�ােক দাঁড় কিরেয় �রেখেছন ? ভােলা কেরেছন। ঘ�া �িত ৭০/৮০ টাকা �নেব। আর তাহেল
ঝােমলা �নই। না হেল �যখােন �সখােন ির�া পাওয়া খুব মুশিকল । অবশ� �শেষ তারা আরও ৮০ টাকা চাইেত পাের ভাড়ার ওপর, তেব ওটা ওেদর
িনেজেদর জন� নয়। মদন �মাহেনর �ভােগ লাগােব বেল �নয়। এরা খুব ভ� মানষু, এটা মেন রাখেবন ।
হাসেছন বুিঝ ? তা হাসনু। আমার সাদা মেন কাদা �নই।
�সাজা চলুন সাগরিদিঘর পােড়। িবশাল একটা িদিঘ। সমুে�র মত �দখেত লােগ বেল সাগর িদিঘ।
�থেমই বাঁ ধাের �চােখ পড়েব, একটা প�াটন ট�াংক। বাংলােদশ যুে�র সময়, এটা দখল কের ভারতীয় �সনাবািহনী। সাগরদীিঘর পাড় িঘের রেয়েছ,
�কাচিবহার শহেরর �ায় সম� �শাসিনক ভবন�েলা। ১৯৭৪ সােল এক মা�ার মশাইেক িবএসএফরা িবনা কারেণ �িল কের মারেল এই ভবন�েলা পুিড়েয়
�দয় �ু� জনতা। আবার নতনু �প িনেয়েছ এই সব। সে� হেয় �গেল রবী� স�ীত বােজ। পােড় পােড় বসার জায়গা আেছ। িববািহতরা বেস �দ� নতনু
কের ��মালাপ কের িনেত পােরন।
এই দীিঘর চারধাের �কাচিবহােরর সম� িববরণ �দওয়া আেছ, �ছাট কের তা িলেখেছন - ডঃ নেৃপ� নাথ পাল।
িখেদ �পেল খাবার পােবন অেনক রকম। তেব, আমার মেত �ভিজেটবল �মােমা খান। অন� খাবার �খেল, অ�ািসড যিদ না হয় তা হেল টাকা �ফরৎ। ( ওরাও
�দেব না, আমার কথা বাদ িদন - গরীব আদমী �ছ বাবু )
এই সাগরদীিঘ নেৃপ�নারায়ণ �তির কেরন বেল জানা যায়। যিদও এর �কােনা তথ� �মাণ িদেত পারেবা না। মূলত খাবার জল এখান �থেক সরবরাহ করা
হেতা।
�যই কের থাকনু, �কাচিবহাের এখনও দীিঘর সংখ�া �চরু। �ঃেখর কথা, ��ােমাটাররা এই�েলা বঁুিজেয় িকছ ু��াট বািড় তলুেছন।
চলুন, " গ�াঁজােবা" বেল একটা �রে�াঁরােত িকছ ুমুেখ �দই । �পট ভরেব, �াদ �মাটামুিট । িখেদর মুেখ ম� নয় ।
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এবাের চলুন �কাচিবহােরর রাজ�াসাদ �দিখ । �সায়ােশা বছর আেগ �রােমর �স� িপটাস� চােচ�র আদেল গড়া এই রাজ�াসাদ �তির কেরিছেলন রাজা
নেৃপ�নারায়ণ িসংহ। এখােন হািতর মূিত�-সংবিলত �তারণ�ােরর কা�কাজ কতই না অপূব�। �াসােদর �েবশ পেথ রেয়েছ ভটুােনর রাজােক যুে� হারােনার
�ারক - �িট কামান। শীষ� গ�েুজর নীেচ �াসােদর দরবার হলও কম আকষ�ণীয় নয়। রাজ�াসােদর সং�হশালায় রেয়েছ িবপুল ছিবর স�ার আর ��সাম�ী।
ভারতীয় পুরাত� সেব��ণ �কাচিবহার রাজ�াসােদর �ভতের একিট িমউিজয়াম �তির কেরেছ। এই �দশ�শালা সম� উ�রবে�র গব�। এখােন আেছ �াচীন
িচ�িলিপ, রাজপিরবােরর ব�ব�ত সাম�ী, �াচীন মূিত�, আসবাব, �পাশাক-পির�দ এবং পুেজা-পাব�েণর উপাদান। িমউিজয়ােম ঢুেকই �দখা যায়
রাজপিরবােরর মূল�বান িচ�। রািন সনুীিত �দবী, ইি�রা �দবী, �কাচিবহাররাজ নরনারায়ণ, নেৃপ�নারায়ণ, িজেত�নারায়ণ �মুখেদর �তলিচ� সংরি�ত
আেছ। আর রেয়েছ �কাচিবহার রাজােদর শাসনাধীন এলাকার মানিচ�, িশকােরর িচ�, �কাচিবহােরর মি�র ও �সৗেধর িচ�, ১৯০৯-এর রাজ�সীমা, রােজ�র
িবিভ� ��সমৃ� অ�ল�িলর (�গাসািনমারী, কামতাপুর) খননকােয�র ও ��ব�র আেলাকিচ�, িবিলয়াড� �বাড�, আয়না, তালা-চািব ইত�ািদ।

�পাশাক-পির�দ ও আসবােবর ��ে� �টােটা,
রাভা, �মচ, রাজবংশী জনজািত মানষুেদর ব�ব�ত
�পাশাক- পির�দ, অল�ার, সংগীত সর�াম িবেশষ
উে�খ�। এছাড়া িবষহির,মালান,মনসা ইত�ািদর
পুেজায় ব�ব�ত উপকরণ — �যমন, �চা�ু�
( �দীপ) ,  �চরাগবািত,  ি�শলূ,
লামা(�াথ�নাচ�),�দবেদবীর মুেখাশ, অ�, িশকার
সাম�ী, জনজািতেদর মাছ ধরার সর�াম �যমন —
টুিম, �গইতংু, তাপাই, পাললা এবং বাদ�যে�র মেধ�
থুমপাচতু, িগতাং, মুখাবাঁিশ, আড়বাঁিশ, সানাই,
�দাতারা স�ুর ভােব সংর�ণ করা হেয়েছ। পাল-
�সন যুগ �থেক চতদু�শ শতা�ী পয�� �েশারও �বিশ
িবিভ� মূিত� রেয়েছ। আেছ নারায়ণী মু�া, যা
�কাচিবহাররাজ নরনারায়ণ চালু কেরিছেলন। রািন
িভে�ািরয়ার �দওয়া সাতিট পদক সংরি�ত আেছ।
মা� ৫ টাকা �েবশমূেল� রাজবািড়র অভ��েরর
ইিতহাস, উ�েরর জনজািত ও সং�ৃিতর হিদশ
িমলেব। �া� লাগেল রাজবািড়র সামেন িবরাট

জায়গায় একটু িজিরেয় �নওয়া যােব। তেব সং�হশালায় �মাবাইল ও ক�ােমরা িনিষ�। রােত এই রাজ�াসােদ আেলার �খলা চেল ।
অেনক�ণ �তা ঘরুেলন। এবাের চলুন �হােটেল িফির। আবার যিদ পাির, পেরর পেব� আপনােদর �কাচিবহার শহেরর বাইের িনেয় যাব ।
তত�ণ – অলিবদা ।
[তথ� ঋণ :- ইিতকথায় �কাচিবহার ( ডঃ নেৃপ� নাথ পাল ), ই�ারেনট, আন�বাজার পি�কা, আমার ব�ি�গত সং�হ ]

�কাচিবহােরর তথ�

দশ বছর হেলা অবসর �া� ওষুধ �কা�ানীর �িতিনিধ রামকৃ� ভ�াচায� এখন িগি�র ফাইফরমাস খােটন আর িদনরাত বকুিন
খান। বাংলা পি�কার আ�জ�াল মহেল িযিন জনি�য় ‘ঘনাদা’-র কলেম। সদ��কািশত হেয়েছ তাঁর �থম �� ‘চাপড়ঘ�’।
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= 'আমােদর ছু�' বাংলা আ.জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

�ে�র �দেশ কেয়কিদন

সুিমতা সরকার

~ অ�ণাচল �েদেশর তথ� ~ অ�ণাচল �েদেশর ছিব ~ ত াওযা়ং-এর ছিব ~

িডেস�েরর এক স�ুর সকােল আমরা কলকাতা �থেক রওনা িদলাম, গ�ব� অ�ণাচল। আমরা অথ�াৎ আিম, আমার �ামী এবং কন�া। �থেম �গৗহািট �পৗেঁছ
�সখান �থেক গািড় ভাড়া কের �সাজা ১৮১ িকিম দূের �তজপুর। �সখােন এক রাত �থেক পেররিদন �বিড়েয় পিড় তাওয়াং এর পেথ। �তজপুর �থেক ৬০
িকিম দূের অসম-অ�ণাচল সীমাে� পেড় ভালুকপং। িজয়াভরিল নদীর তীের গেড় ওঠা এই শহেরর �াকিৃতক �সৗ�য� অসাধারণ। ভালুকপং �থেক �ায় ৫
িকিম দূরে� রেয়েছ িটিপ অিক�ড �স�ার। �সখােন �ল�ভ �জািতর নানান অিক�ড �দখলাম। এখান �থেক গািড় উঠেত �� করল ওপেরর িদেক। �’পােশর
পাহােড়র গােয় িবিভ� �জািতর ফান�, বাঁশ, কলা আর নাম না জানা গােছেদর রাজ�। পেথ পড়ল িজেরা পেয়�। �সখােন রা�া �’ভােগ ভাগ হেয়েছ। একটা
পথ �গেছ ডানিদেক পূব� কােমং �জলার সদর শহর �স�ােত, আেরকটা পথ �পা, �টং�া ভ�ািল হেয় �পৗেঁছেছ বমিডলা। উ�তা ৮২০০ ফটু। আমরা
এপেথই বমিডলা �পৗেঁছ �সিদেনর মেতা িব�াম িনলাম।
বমিডলা �বিশরভাগ সমেয়ই �মেঘ ঢাকা থােক। সকােলর িদেক �মঘ সের �গেল �রােদ ঝলমল কের ওেঠ �ছা� শহরিট। আমরা পােয় পােয় �দেখ িনলাম �িট
��া, ��াফট �স�ার ইত�ািদ ��ব��িল। �েনিছলাম বমিডলার কােছ িপেঠ অেনক আেপল বাগানও রেয়েছ। �যেহত ুিডেস�র মাস �যেকােনা সমেয় বরফ
পেড় রা�া ব� হেয় �যেত পাের, তাই বমিডলা �থেক খুব সকাল সকাল িদরাং এর উে�েশ� যা�া �� করলাম। িদরাং এখান �থেক �ায় ৪২ িকিম। 
পাহাড় �ঘরা �ছা� শহর িদরাং। উ�তা �ায় সােড় পাঁচ হাজার ফটু। চটপট �দেখ িনলাম আেপল আর নাশপািতর বাগান, ইয়াক িরসাচ� �স�ার ও উ�
��বণ। িদরাং �ছেড় গািড় খািনকটা পথ �যেতই আমােদর �াইভার দাদা '�সানম' �দখােলন বরেফ ঢাকা শ�ৃরািজ - ওই হল �সলা পাস, যার উ�তা
১৩,৭২১ ফটু। চলার পেথ একধাের খাদ আর একধাের উেঠ �গেছ পাহাড়। ধীের ধীের আমােদর গািড় যত ওপেরর িদেক উঠেত লাগল �চােখ পড়েত লাগল
পাহােড়র গােয় �বেড় ওঠা ফান�, পাইন গােছর পাতা সব সাদা বরেফ ঢাকা। পেথর �'ধাের পেড় আেছ �পঁজা �পঁজা তেুলার মেতা বরফ। তেব রা�া পির�ার।
হঠাৎ একটা বাঁক িনেতই সামেন এেলা ব� �তীি�ত �সলা পাস।

২৪ �শ িডেস�র, ২০১১। সময় িবেকল পাঁচটা।
দাঁিড়েয় আিছ ইিতহাস-ভেূগাল খ�াত �সলা পােস।
একিদেক �সলার আ�ত�ােগর গ�কথা মেন পড়েছ
আর অন�িদেক উ�তার �রামা�। �বশ একটা অ�ুত
ভাললাগা ছিড়েয় যায় সারা শরীরময়। �সলা �গট
পার হেয় গািড় িগেয় দাঁড়ােলা �সলা �লেকর ধাের।
অবাক িব�েয় আমােদর ক� ��। এিক! পুেরা
�লকটাইেতা জেম বরফ! এখােন �েটা �লক আেছ,
�েটাই জেম �গেছ। তাড়াতািড় গািড় �থেক �নেম
পিড় এই অপািথ�ব �সৗ�য�েক মন ক�ােমরায় বি�
কের রাখেত। যিদও অিতির� উ�তার একটা ক�
থােক িক� �হািমওপ�ািথ ওষধু �কাকা ৩০ এবং
মেনর উে�জনা শরীেরর �মতা �যন হঠাৎই বািড়েয়
িদেয়েছ। �সাজা �নেম �গলাম বরফ জমা �লেকর
ওপের এবং অিব�াস� মেন হেলও �লেকর ওপের
দাঁিড়েয় ছিবও �তালা �হাল।

আমােদর �াইভার দাদা এরপর গািড় দাঁড় করােলন �সলা পাস �থেক একটু �নেম চােয়র এক �ছা� �দাকােন। �সখােন গরম গরম চা �খেয় শরীেরর �যটুকু
ক� হেয়িছল তাও মুহূেত� উধাও। গািড় এবার উতরাই পথ ধের �পৗছঁাল এক ঝরনার ধাের। ওমা, ঝরনাও �য জেম বরফ! নামিটও �বশ। জং ফলস।
এিগেয় চললাম যশব�গেড়র িদেক। বীর �সিনক যশব� িসং রাওয়ােতর �িৃত মি�র। িচন –ভারত যুে�র সময় ১৯৬২ সােল িচনা �সিনকেদর আ�মেনর
সময় এই �সনােচৗিক দীঘ��ণ আগেল �রেখ বীেরর মৃত�ু বরণ কেরন যশব�। এঁরই ��িমকা িছেলন �সলা। �শানা যায় ভারেত �ঢাকার �গাপন রা�ার কথা
িতিন জানেতন। তাই িচনা �সিনকরা যখন তাঁর িপছ ু�নয়,পাহােড়র ওপর �থেক ঝাঁপ িদেয় িনেজর �াণ িবসজ�ন �দন �সলা। যশব� গেড় িগেয় জানা �গল,
যশব� িসং এমন একজন �সিনক িযিন মৃত�ুর পেরও �বতন পান এবং যার উ�িতও হয় কারণ অন�ান� �সিনকেদর এবং �সনািবভােগর মেত িতিন এখনও
"অন িডউিট"। এখানকার পাহািড় বাতােস �সলা-যশবে�র ��ম আর বীরে�র কািহিন আজও �যন �ভেস �বড়ায়।
এরপর আমােদর গািড় আবার চড়াইেয়র পথ ধরল। সে��
নাগাদ �দখেত �পলাম তাওয়াং এর �গট । �ছা� স�ুরী
তাওয়াং। জায়গা িমলল �হােটল সাম�ি�ং-এ। �চ� ঠা�ায়
�লেপর তলায় খঁুেজ �পলাম ওম। �ম সািভ�েস চেল এল
গরম �ধাঁয়া ওঠা কিফ আর পেকাড়া। শরীের �যেতই আবার
সব চা�া। �বিড়েয় পড়লাম। �হােটেলর সামেনই �ছা� একটা
বাজার। আলিপন �থেক �সােয়টার – সবিকছইু পাওয়া যায়।
�হােটেলর নীেচেতই আবার িমিলটাির �পাশাক-আষােকর
�দাকান। �মেয়র আ�ের বায়নায় �কনা �হাল িমিলটাির
ক�াপ। এছাড়াও �চনা-পিরিচতেদর জন� িকছ ু উপহার।
এখােন �বশ তাড়াতািড় রাত নােম, তাই আমােদরও চটপট
ঘের ঢুেক পড়েত হল। �হােটেলর ম�ােনজার জানােলন কাল
সকাল ৮ টায় গািড় আসেব। ঘেুর �দখব তাওয়াং।
সকাল সকাল ঘমু ভাঙল। এেস দাঁড়ালাম বারা�ায়। �চাখ
জুিড়েয় �গল অ�ণাচেলর লুেকােনা �গ�েক �দেখ।
অ�ণাচিলরা সাধারণত িনেজেদর জাতীয় �পাশােকই �ছ�।
হঠাৎ �চাখ �গল দূেরর পাহােড়র গােয় রা�ায় সার িদেয়
চেলেছ িমিলটাির ভাইেয়রা। মন �যন �কাথায় হািরেয়
িগেয়িছল।
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সি�ৎ িফরল কত�ার ডােক - "গািড় এেস �গেছ, তাড়াতািড় �তির হেয় নাও"। ��কফা� সারা হেয় িগেয়িছল। চটপট জ�ােকট �সােয়টার চািপেয় �বিড়েয় পড়া
�গল। �থম গ�ব� তাওয়াং �থেক ১৬ িকিম দূের �ায় ১৪৭০০ িফট উ�তায় িপিত �সা । পেথ পড়ল িমিলটাির ক�া�। �সখােন আই এল িপ অথ�াৎ পারিমট
�দখােত �হাল। এরপর �� �হাল �সই রা�া �য রা�ার �েত�ক বাঁক ঘরুেলই খুেল যাি�ল একটার পর একটা রহেস�র দরজা। �কানও িবেশষেণই �যন মন
ভরিছল না। ক�ােমরার �লে� বি� করিছলাম এই অপার �সৗ�য�। এসব মু� দৃি�েত �দখেত �দখেত কখন �যন �পৗেঁছ �গলাম িপিত �সা। চারিদেক পাহাড়
�ঘরা এই �লক এখন জেম বরফ। আেশপােশ ছিড়েয় আেছ �পঁজা বরফ। �লেকর জেল থুিড় বরেফ ছায়া পেড়েছ পােশর পাহােড়র। অসাধারণ মেনামু�কর
�স দৃশ�। সবাই �নেম �গলাম �লেকর ধাের। বরফ িনেয় �খলা �� হল। �ঃসাহেস ভর কের িকছটুা �হঁেট এলাম �লেকর জেম যাওয়া বরেফর ওপর িদেয়ও।

িকছ ু সমেয়র জন� হেলও এই �গ�ীয় পিরেবশ �যন
আমােদরও �ছেলেবলােক িফিরেয় িদেয়িছল, ভিুলেয়
িদেয়িছল সংসােরর কিঠন বা�বেক। এবার এিগেয় চললাম
সাে�সার �লক অথ�াৎ জনি�য় মাধুরী �লক �দখেত।এখােন
এক একটা বাঁক ঘরুেলই �দখা �মেল এক একিট অপূব�
স�ুর �লক। �কানটার আধা বরফ আধা জল, �কানটায়
�ধুই জল(পিব� �লক), �কানটা পুেরা �ধ সাদা বরেফ
ঢাকা। বরফ আর বরফ। চারিদেক �ধু সাদা –কােলার
রাজ�। �পৗেঁছ �গলাম সাে�সার �লক। এই �লেকর
িবেশষ� হল �লেকর জেলর িভতর �থেক মাথা উঁচ ু কের
দাঁিড়েয় আেছ গােছর কা�। �শানা যায়, এক সময়
ভিূমকে� গােছ ভরা পাহাড় নীেচ বেস যায় এবং তা জেল
পূণ� হেয় �তির হয় এই �লক।

শহের িফের এেস চললাম আমােদর পরবত�ী গ�েব�। এবাের
��ব� তাওয়াং মঠ আর ওয়ার �মেমািরয়াল। মেঠর
বু�মি�ের রেয়েছ ২৬ ফটু উঁচ ুবু�মূিত�। বাইেরর �দওয়ােল
নানা উ�ল রঙ ব�বহার কের আঁকা রেয়েছ বু�েদেবর
জীবেনর িবিভ� ঘটনা। এখানকার িমউিজয়ামিটও �দখার

মত। এরমেধ� সযে� রি�ত িতনেশা �থেক হাজার বছেরর
পুরেনা পঁুিথ, �বৗ� লামােদর ব�ব�ত িজিনষ, পুরেনা
বাসনপ�, থা�া। রেয়েছ �িট িবশাল হািতর দাঁত, কােঠর
মুেখাশ ইত�ািদ সব ব�মূল� িজিনষ। এই মেঠর �থেক দাঁিড়েয়
পুেরা তাওয়াং শহরেক �দখা যায়।
এর পর যাওয়া হল ১৯৬২ সােল িনহত ভারতীয় �সিনকেদর
�িৃতর উে�েশ� ��া জানােত িনিম�ত ওয়ার �মেমািরয়ােল।
এখােন �শাভা পাে� �বাফস� কামান। স��া নাগাদ িফরলাম
�হােটেল। মন কানায় কানায় পূণ�।
এবার �ফরার পালা। িঠক কেরিছলাম �হিলক�াের িফরব।
�সইমত পেররিদন সকাল সােড় দশটা নাগাদ �পৗেঁছ �গলাম
�হিলপ�ােড। পবনহ� �হিলক�ার। �চিকং পব� �সের মেনর
মেধ� এক অ�ুত উে�জনা িনেয় উেঠ পড়লাম। ঘ�া �েয়েকর
�সই অসাধারণ উড়ান সারা জীবেনর স�দ। পািখর �চােখ
�দখলাম ভটুােনর নদী জ�ল পাহাড়, ��পুে�র অববািহকা।
�গৗহািট িবমানব�ের �নেম মেন হল �যন �ে�র জগত �থেক
বা�েব পা িদলাম ।

~ অ�ণাচল �েদেশর তথ� ~ অ�ণাচল �েদেশর ছিব ~ ত াওযা়ং-এর ছিব ~

নৃত� িবশারদ সুিমতা ভালবােসন বই পড়েত ও গান �নেত। ঘর সামলােনার ফাঁেক অবসর আর সুেযাগ �পেলই সপিরবাের
�বিড়েয় পেড়ন অেচনা অেদখা �কৃিতর অেমাঘ টােন।
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= 'আমােদর ছু�' বাংলা আ.জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

ঢাকা �থেক িসমলা

তুিহন িড. �খাকন

~ িহমাচল �েদেশর তথ� ~ িহমাচল �েদেশর আেরা ছ িব ~

এেকবাের হঠাৎ কেরই টু�র ��ানটা। ভারতীয় হাই কিমশনােরর জািরকতৃ নতনু িনয়েম ই-�টােকন �রিজে�শন করলাম ৭ তািরেখ। ��ট ব�াংক অব ইি�য়ােত
কম�রত ব�ু িনউটেনর কল�ােণ িভসা সং�া� �ভাগাি� অেনকটাই লাঘব হেলা। ১৪ তািরখ িবেকেল �বল বৃি�পােতর মেধ�ই ব�ু �নামান তার পিরবার ও
আমার পিরবােরর িভসা স�িলত পাসেপাট��েলা সং�হ করেলা। এরমেধ� কলকাতা �বাসী এক আ�ীয়েক �ফােন িশয়ালদহ-িদি�গামী রাজধানী এ�ে�েস
িটিকট করেত বললাম। পরিদন �পুর বােরাটা নাগাদ 'তৎকাল ি�েম' িটেকট কনফােম�শন ম�ােসজ �পলাম। ছটুলাম �সাহাগ কাউ�াের, �যেত �যেত �ফােন
�নামানেক �ডেক িনলাম। বাস কাউ�াের িগেয় �দখলাম সিুবধাজনক �কান িসটই �নই। এিদেক িদি�গামী রাজধানী এ�ে�েসর সােথ সময় �মলােত �গেল
এেকবাের টােয়টােয় হেয় যাে�। এক ঘ�ার �নািটেশ �'জন যার যার িমেসসেক খবর িদলাম ইমােজ�ি� ব�াগ �গাছােত। সময় �যখােন অিত সংি�� �সখােন
বাস কাউ�ার �থেক বাসায় �ফরার জেন� িরকশা অথবা িসএনিজ িকছইু �যেত রািজ হি�ল না। িবেকল ৪.৩০ টায় বাস, হােত সময় আেছ মা� চি�শ
িমিনট। িকছটুা �দৗিড়েয়, িকছটুা �হঁেট, িকছটুা িরকশায় চেড় �শেষ বাসায় যখন �পৗছঁালাম তখন বােজ ৪-০৫। �ী-কন�ােক অেনকটা বগলদাবা কেরই
�কান�েম বাস ��শেন �পৗছঁালাম। তত�েণ িনধ�ািরত সময় �পিরেয় আরও পাঁচ িমিনট �বিশ হেয় �গেছ। �কান�েম লােগজ বুেথর এি� �শষ কের
শীতাতপ িনয়ি�ত বােসর িনিদ�� িসেট �হলান িদেতই শরীর �ায় অবশ হেয় এেলা। বুঝলাম বয়স এবং �টনশন �েটাই মারা�ক হেয় �দখা �দয় এসব আন-
সােট�ন টু�ের।
�ায় �পৗেন বারটা নাগাদ বাস �বনােপােল �পৗছঁােলা, তিড়ঘিড় ইেমে�শন-কা�মস স�� করলাম। ওপাের অেপ�মান বােস উেঠ �'ঘ�ার মেধ� মধ�ম�ােম
�সাহােগর ব�ব�াপনায় ও িনেজর টাকায় �থম ভারতীয় লা� �খলাম। পাঁপড়, �'বািট ভাত, কসােনা মাংস আর কাঁচা �পঁয়াজ। চরম �ুধায় তাই অমৃত মেন
হেলা। িঠক িতনটায় কলকাতার মারিকউস ি�ট সংল� �সাহাগ কাউ�াের বাস দাঁড়াল। �হােটল ওিরেয়�াল - আপাতত আমােদর রাতিঠকানা। 
স��ায় �বেরালাম আশপােশর এলাকা পিরদশ�েন। পােশই িনউমােক�ট এলাকা, আমার ও �নামােনর �ীর �জারাজুিরেত �সখােনই �গলাম। টু�া ও ফারহানা
ভািব িবপুল উৎসােহ শিপংেয় ব��। আিম আমার �মেয় কা�ম ও �নামান তার �'�মেয় ইসাবা ও আিরনােক সােথ িনেয় িনউমােক�ট চ�েরর িনয়ন আেলােত
দাঁিড়েয় আিছ। িনয়ন আেলার হলুদ আভায় ব� অ�ুত লাগেছ �েশা বছেরর পুরাতন কলকাতা নগরী। তাড়া�ড়ায় �ফেল আসা চিট জুতা আর সান�াস
িকেন িনলাম �বশ স�ায়। িনকট� 'রাঁধুিন �রে�ারাঁয়' রােতর খাওয়া �শেষ �হােটেল িফের পরিদেনর পিরক�নায় বসলাম। পের িটিভ �দখেত �দখেত কখন
�য ঘিুমেয় পেড়িছ জািন না!
ব�িদেনর অভ�াস তাই �ভার পাঁচটােত ঘমু ভাঙেলা। চপটপ শট�স ও জিগং স ুপের রা�ায় নামলাম। রাতজাগা কলকাতা নগরী তখনও ঘেুম। িমিনট িবেশক
�হঁেট �হােটেল যখন িফরলাম আমার �ী ও কন�া তখন �জেগ �গেছ। হালকা না�ার অড�ার িদলাম। আটটায় ��কফা�। না�া �শেষ শট� িডে�ে�র দশ�নীয়
�ান �দখার ��াব এেল �নামান দ�িত চেল �গল িভে�ািরয়াল �মেমািরয়াল �দখেত। সােড় এগারটা নাগাদ �নামান এেল পাসেপাট�সহ �গলাম �ফয়ারিল
��েস িদি� টু কালকার িটিকট করেত। ফেরনার �কাটায় সবক'টা িটিকট �পেয় �গলাম িনিদ�� িদেনর।
�বলা �সায়া চারটায় রাজধানী এ�ে�েস পা রাখলাম জীবেন �থমবােরর মেতা। �স�াল এিস ��ন - আমােদর িসট ি� টায়াের। কাঁটায় কাঁটায় ৪.৫৫ িমিনেট
গািড় ছাড়েলা। িনেজেদর ও সহযা�ীেদর সােথ গ��জব করেত করেতই �মাটামুিট ছাি�শ ঘ�া �পিরেয় �গল। আিম ও �নামান ছাড়া বািক সবার এিটই
�থম দূরপা�ার ��ন �মণ। তাই তােদর মেন অেনক চমক, অেনক িব�য় লাল রেঙর এই ��নেক িঘের। পরিদন �পুর �দড়টায় িদি� �পৗছঁেতই কখু�াত
‘�াই হট ওেয়দােরর’ মুেখামুিখ হলাম। ৪৩ িডি� তাপমা�ায় ��াটফেম� পা িদেতই মাথা চ�র িদেয় উঠেলা। �কউই একটুও ঘামিছ না িক� �চ� �রাদ আর
গরম হাওয়ার দাপেট �পাশােকর বাইেরর আবরণহীন �েক �ালা ধের যাে�। ভাবলাম এখােন মানষু থােক �কমেন! যতটা �ত স�ব শীতাতপ িনয়ি�ত
ওেয়িটং �েম সবাইেক �রেখ �নামান আর আিম �র� এ�ে�েস িদি�-কলকাতা �ফরার িটিকট �কেট িনেয় পুরােনা িদি�েত যাবার জেন� ট�াি� িঠক করেত
�বেরালাম। এর মেধ� সেুযাগস�ানী এক �ােভল এেজে�র খ�ের পড়েত পড়েত �বঁেচ �গলাম। পুরােনা িদি� �পৗেঁছ ��শন সংল� িবখ�াত ম�াকেডানাে�
লা� �খলাম সবাই। লা� সারেত সারেত �বলা িতনটা বাজেলা। বাইেরর ভয়াবহ তাপদাহ �থেক বাঁচেত তিড়ঘিড় আ�য় িনলাম ��শেনর শীতাতপ িনয়ি�ত
ওেয়িটং �েম। ছ’টার িদেক �রাদ একটু পেড় এেল �নামান ��াব িদল কােছই িদি�র লালেক�া �দেখ �যেত। মালপ� ��শেনর লােগজ �েম গি�ত �রেখ
িরকসা কের �বিরেয় পড়লাম।
িদি�র লালেক�া। সেতরশ' শতাি�েত মুঘল স�াট শাহজাহােনর �িতি�ত সিুবশাল �গ�। মূল ফটক িদেয় ঢুকেতই �চােখ পড়েলা �'পােশর সািরব�
অ�াি�ক ও স�ুেভিনর শপ�েলা। রকমাির-বাহাির পেণ� সি�ত। মূল �েগ�র �ভতের �দওয়ান-ই-আলম। �দওয়ান-ই-খাস, নরু-ই �বেহশত, �জনানা, মিত
মসিজদ, ব� বাগসহ অন�ান� �াচীন �াপত� িনদশ�ন �দখা �শেষ �খালা �া�র ও জলাশেয়র কােছ িগেয় �চাখ জুিড়েয় �গল। 
পাহািড় �ছাট �রল ��শন কালকা। অেনকটা মফসসিল ��ন ��শেনর মেতা। এখান �থেক সড়ক পেথ িসমলা ৮০ িকেলািমটার। �ছাট গািড় বা িজেপ সােড়
িতন ঘ�া। পয�টকেদর জেন� সবেচেয় আকষ�ণীয় হে� ১৯০৩ সােল তৎকালীন ি�িটশ সরকার কত�ৃক চালু করা টয় ��ন। তেব 'িশবািলক এ�ে�স' বা
'িহমালয়ান কইুন' নয়, সমেয়র ��তার জন� একটা 'টাটা ইি�কা' ভাড়া করলাম। আমােদর যা�া হেলা ��।
িসমলা - ১৮৬৪ সােল িহমাচল �েদেশর রাজধানী িহেসেব �ীকিৃত পায়। 'কইুন অব িহল' নােম পিরিচত এই পাহািড় শহর তৎকালীন ি�িটশ রাজােদর
�ী�কালীন রাজধানী িহেসেব পিরগিণত হেতা। সমু� পৃ� �থেক এর উ�তা ২২০৫ িমটার বা ৭২৩৪ ফটু। আমােদর গািড় �ায় ৭০ �থেক ৮০ িকেলািমটার
গিতেত চলেলও চারিদেকর নয়নািভরাম পাইন ও ওক গােছর ঘন জ�ল মুহূেত�ই মেন অিভযা�ী ভাব এেন িদল। উপেভাগ� �কামল শীতল হাওয়া
যা�াপেথর �াি� অেনকটাই দূর কের িদে�। �ায় ১১টা নাগাদ িসমলা মূল বাস ��শন সংল� �হােটল পাড়ায় �পৗছঁলাম। আমােদর �াইভােরর �দিশ�ত
কিুলেদর �দেখ �বশ আ�য� হলাম। লাল চামড়ার দীঘ�েদহী সদুশ�ন এই যুবক�েলাই নািক এখানকার কিুল! �পাশােক আশােক অেনকটা কাি�রী। আমােদর
�াইভার ইশারা করেতই তারা �বশ সহজভােবই আমােদর মালপ�র তেুল িনেয় �হােটল �দখােত িনেয় চলল। মূল িবড়�নার িশকার হলাম এখােনই।
প�ােকজ ছাড়া এবং �কান �ােভল এেজে�র মাধ�ম ছাড়া �হােটল পাওয়া অিত কিঠন ব�াপার। �ায় �' ঘ�া খঁুেজ ছাি�শ হাজার টাকার চিু�েত 'িসমলা
(�লাকাল সাইড িসিয়ং) -মানালী- ধম�শালা- ডালেহৗিস' প�ােকজ িঠক করলাম এক �ানীয় �ােভল এেজে�র মাধ�েম। প�ােকেজর অ�ভ�ু� একখানা টাটা
সেুমা িজপ, সােথ �াইভার আর মাঝাির �হােটল থাকার ব�ব�া। খাওয়া দাওয়া ও শিপং খরচ আমােদর িনেজেদর। �পুের খাওয়াদাওয়া �সের িবছানায় গা
এিলেয় িদেতই ঘমু ঘমু ভাব চেল এেলা। �েমর িবশাল জানালা িদেয় অেধ�ক বরেফ �মাড়া ফা�-িসমলার পাহাড় �দখেত �দখেত কখন �য ঘিুমেয় পেড়িছ
�টর �পলাম না। দরজার কড়া নাড়ার আওয়ােজ ঘমু �ভেঙ �দিখ িবকাল ৪টা। আমােদর �াইভার গািড় িনেয় �হােটেলর বাইের অেপ�া করেছ। ইিতমেধ�
শীত �বশ জাঁিকেয় পেড়েছ। ক�েলর আরামদায়ক উ�তা �ছেড় �বেরােত ইে� হেলা না। তবুও মেনর টােন ঘর ছাড়লাম।
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বাইের �বিরেয় মনটা �বশ
�শা� হেয় �গল। মের আসা
�রােদ তী� সনুীল আকাশ আর
তার নীেচ ি�িটশ ঔপিনেবিশক
আমেলর িটউডর িরভাইভাল
িনও- গিথক আিক�েটকচাের
গেড় �তালা িবি�ং ও ঘরবািড়র
মােঝ দাঁিড়েয় িনেজেদর ব�
আগ�ক মেন হেলা। বাংলােদশ
�ছেড় এত হাজার মাইল দূেরর
এই িসমলা শহেরর �সৗ�য�
উ�ুখ কের তলুল সবাইেক।
আমােদর গাইড কাম �াইভার
চি�শ বছেরর এক �ানীয়
যুবক, নাম িবেনাদ। �বশ
হািসখুিশ, মজার কথাবাত�া
চালােত পাের সাবলীল
িহি�েত। িবেনােদর মূল
কািরশমা �টর �পলাম �গ�ম ও
মারা�ক িবপদস�লু পাহািড়
পেথ তার অসাধারণ �াইিভং
�নপুণ� �দেখ। টু�েরর সাতিদনই
�স আমােদর সে� িছল। 

�থেম গািড় িনেয় আমরা �গলাম িসমলা ��ন বুিকং-এ। পাঠানেকাট টু নয়ািদি�র িটিকট �কেট িনলাম। তারপর চললাম �ায় ৮৬০০ ফটু উঁচেুত কফুিরেত।
িসমলা শহর �থেক এর দূর� �ায় ১৪ িকেলািমটার। কফুির যাওয়ার পেথ 'িহমালয়ান ওয়াই� লাইফ -জু' পড়েলও সমেয়র অভােব কেয়কিট িহমালয়ান
ভা�কু ও একিট িচতা ছাড়া অন� িকছ ু�দখার �সৗভাগ� হেলা না। আশপােশর মেধ� কফুিরর চডূ়াই সেব�া�। গািড়পথ �শষ হবার পর এবার আমরা চারিট
�ঘাড়া ভাড়া িনলাম কফুিরর চডূ়া� চডূ়া বা িপক 'মাহাষ'ু-�ত ওঠার জেন�। খাড়া পাহািড় পথ, কাদা-পাথর ও �ঘাড়ার িব�ায় একাকার। এসব ত�ু কের
অজানােক জানার আ�হ আমােদর �মশ উৎসাহ �জাগাি�ল। �থেম �ঘাড়ায় চড়া অব�ায় িনেজেক ওেয়�ান� ছিবর তারকা 'ি�� ই�উড' মেন হি�ল।
যিদও পেথর �গ�মতায় এই 'ভাব' িকছ�ুেণর মেধ�ই ছেুট �গল। এক পােশ খাড়া পাহােড়র �াচীর, অন�পােশ জ�লেঘরা গভীর খাদ �যখােন �কান কারেণ
যিদ �কউ পেড় �তা �সনাবািহনী িদেয় লাশ �তালােতও স�াহ খােনক �লেগ যােব। কখনও এেকবাের খাড়া আবার কখনও এেকবাের নীচ ু ব�ুর পেথ
আমােদর �িশি�ত �ঘাড়া�েলা ধীের ধীের গ�ব� পাহাড় চডূ়ায় �পৗেঁছ িদল। �ঘাড়া �থেক �নেম আমরা আশপাশ ঘেুর �দখেত �বেরালাম। 
যিদও �ী�কাল, পাহাড়চডূ়ার শীতাতরু আবহাওয়া তা ভিুলেয় িদল। �ছাটেবলায় ইংেরিজ বণ�মালা �শখার সময় Y-�ত ইয়াক পেড়িছলাম, ছিবও
�দেখিছলাম। কফুিরর এই পাহাড় চডূ়ায় �দিখ সিত� সিত� �িট ইয়াক সিুবশাল �দেহ কােলা �লােমর ঝালর ঝুিলেয় দাঁিড়েয় আেছ। পােশই তােদর সিহস।
মাথািপছ ুপ�াশ টাকায় িপেঠ চেড় ছিব �তালা যােব। �থেম �বশ আ�হ িনেয় কােছ �গিছলাম ছিব তলুব বেল, িক� ফটু দেশক দূর �থেকই ইয়ােকর গােয়র
তী� �বাটকা গ� ব�াপারটােক অসাধ� কের তলুল। পিরবেত� ইি�য়ান টু�ির� পাক� ও িচিন বাংেলা �দেখ �ঘাড়ায় চেড় িফরিত পথ ধরলাম। 
িবেকল �ায় �শেষর িদেক। পেথ গািড় থািমেয় হাজােরা ফার ি�েত ছাওয়া ি�ন ভ�ািল �দখলাম। এর �ানীয় নাম চপল। সবুেজর এই অফরু� �সৗ�য� �য
�কান পয�টকেক িবেমািহত করেব। পুেরা উপত�কা �যন ফােরর কােপ�ট িবছােনা!
কফুির �থেক িসমলা শহের যখন িফরলাম তখন আকাশ �দীপ িনেভ �গেছ। পাহােড়র �খােপ �খােপ বসতবািড়র আেলা�েলােক মেন হেলা �যন টুিন বা� বা
এক ঝাঁক তারা পাহােড়র গােয় জাঁিকেয় বেস িঝকিমক করেছ। 
পরিদন সকােল মানািলর উে�েশ� আমরা যখন �বেরালাম তখন কাঁটায় কাঁটায় দশটা। িসমলা �থেক কলুুর দূর� ২১০ িক.িম আর মানািল ২৬০ িক.িম। �গ�ম
ও িবপদস�লু পাহািড় পথ। রওনা হওয়ার ঘ�া �'�য়েকর মেধ� �চ� �রাদ িজেপর �ভতরটােক এেকবাের নরক কের তলুেলা। �ঘার �ী�কাল। িবেনাদ
জানােলা গত �'মােস মা� একবার বৃি� হেয়েছ এখােন। তাই পাহািড় এই জনপদ এেকবাের ধুেলায় ধূসিরত। গরেম-ঘােম ও ধুেলায় সবাই অি�র হেয় উঠল।
�বলা �দড়টা নাগাদ ধরলা ঘাট, িবলাসপুর ও স�ুরনগর �ফেল আমরা উপি�ত হলাম মাি� শহের। আেশপােশর শহর�েলার মেধ� আয়তন ও জনসংখ�ায়
মাি� অন�তম। চার চারিট ন�াশনাল হাইওেয়র জংশন শহর িবলাসপুেরর পরই এর অব�ান। খাবােরর সময় হেয় িগেয়িছল তাই সবাই িমেল এখােনই লা�
সারলাম। 
িসমলা শহর �থেক এত�ণ আমরা উ�র-পূব� িদেক যাি�লাম, মাি� �থেক গািড় এবার ঘেুর �গল উ�র-পি�েম। এখােনই �দখা িমলেলা িহমালেয়র বরফ
গলােনা �� �তায়া িবয়াস নদীর। িবয়াস পাহািড় খরে�াতা পাথুের নদী; এর �কাথাও অত�িধক গভীরতা আবার �কাথাও বা হাঁটুজল। িজে�স কের জানেত
পারলাম এ সম� বড় বড় পাথর�েলাও পাহািড় ��ােতর সােথ �নেম এেসেছ িহমালয় �থেক। অেপ�াকতৃ নীচ ুপােড় গািড় দাঁড় কিরেয় সকেল ঘাম ও
ধুেলায় মাখা হাত-মুখ ধুেয় িনলাম। 
গািড় ঢুকেলা িবশাল এক পাহািড় টােনেলর মেধ� -�দঘ�� �ায় �দড় িকেলািমটােররও �বিশ। িবেনাদ বলল এখান �থেক মাইল পাঁেচক সামেন রাইসান নামক
এক জায়গায় র �াফিটং এর সবু�ব�া আেছ এবং তা আমােদর পােশ পােশ বেয় চলা এই িবয়াস নদীেতই। আধঘ�ার মেধ� �সখােন �পৗেঁছ '�হায়াইট ওয়াটার
র �াফিটং' ও '�রপিলং এ� িরভার �িসংেয়র' িবশাল আেয়াজন �দেখ চমৎকতৃ হলাম। নদীপােড়র পাইেনর ফাঁেক ফাঁেক �ায় পাঁচ ছয়িট র �াফিটং �জান গেড়
তেুলেছ কেয়কিট �কা�িন। নদীর পািন অিতির� ঠা�া হওয়ােত �ধুমা� মধ� এি�ল �থেক জুেনর �শষ নাগাদ এই �রপিলং ও র �াফিটং চালু থােক।
উজানপেথ �িতবার র �াফিটংেয় �মাটামুিট �ায় ১৪ িক.িম. পয�� ভাসা যায়। পু� রাবােরর একিট �বােট একসােথ চারজন আেরাহী ও একজন ইেন�াকটর
থােক। খরে�ােতর তী� টান, নদীেত িবিছেয় থাকা ধারােলা পাথর ও ঠা�া জল মুহূেত�র অসতক�তায় বড়সড় িবপদ ঘটােত পাের। িনরাপ�ার জন� থােক শ�
�হলেমট, লাইফজ�ােকট ও রাবােরর �তির িবেশষ �পাশাক। এরপরও হর হােমশা �ঘ�টনা ঘেটই থােক।
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মধ� িবেকেল কলুু শহেরর
�ভতর যখন আমরা �েবশ
করলাম তখন কলুুর ��শাল
�লিডস শােলর কারখানা ও
মােক�ট �দেখ শিপং ��শািল�
ফারহানা ভািব দা�ণ
উে�িজত। তার এখনই এসব
মােক�েট �ঢাকা চাই। মিহলােদর
শােলর �দাকােন পািঠেয়
বা�ােদর িনেয় আিম ও �নামান
চললাম আশ- পােশ �হঁেট
�বড়ােত। �বিশ দূর �যেত হেলা
না। এক গৃহে�র আি�নায় ফেল
ভর� �িট আেপল গাছ (জীবেন
�থমবার)  �দেখ িব�েয়
অিভভতূ হলাম। বািড়ওলার
অনমুিত িনেয় গােছর িনেচ
পেড় থাকা কাঁচা কেয়কিট
কিুড়েয় িনলাম; গােছর ধরন,
পাতা ও কুঁিড়র �কিৃত ও
অেপ�াকতৃ পিরণত
ফল�েলােক খঁুিটেয় খঁুিটেয়
পয�েব�ণ করলাম খাঁিট
�বাটািনে�র মেতা। িবেনাদ
জানােলা সামেনই মানািলেত অসংখ� আেপল বাগান �দখেত পাব। 
কলুু �থেক মানািলর দীঘ� ৪০ িক.িম পথ নয়নািভরাম শীতকালীন অিক�ড, অগিণত আেপল ও পালােমর বাগান, ফার ও আলপাইন ি�র সবুেজর মেধ�ই
অিত�া� হেলা। িবেকল �ায় �শষ, সযূ� ডবুুডবুু, এরই মেধ� �দখা িমলেলা অপ�প �শাভা �বি�ত কেয়কিট তষুার �� পব�ত চডূ়ার। এরই মেধ� সেূয�র �শষ
রি�েত �স�েলা উ�ল-গাঢ় �সানািল, �কানটা র�বণ� ধারণ কেরেছ। রাত সােড় সাতটা নাগাদ আমরা মানািলেত ঢুকলাম। �হােটল পাড়া ও ম�ল চ�েরর
যানজট �পিরেয় আমােদর জন� িনিদ�� করা �হােটেল �পৗছঁেত �পৗছঁেত রাত আটটা। 
বািলেশর পােশ রাখা �মাবাইেলর অ�ালােম� গভীর ঘমু একটু একটু হালকা হেত লাগেলা। মেন হেলা এই মা� �তা ঘিুমেয়িছ! দশ �সেক� পর �ফর অ�ালােম�র
কক�শ শে� সচিকত হেয় উঠলাম, �মাবাইেলর উ�ল িডসে�েত তখন �ভার চারেট।পাঁচটায় আমােদর �বেরাবার কথা - �রাটাং পােসর উে�েশ। �হােটেলর
গািড় বারা�ায় যখন নামলাম তখন সেব পুব আকাশ িফেক হেত �� কেরেছ। �দিখ িবেনাদ এরই মেধ� চালেকর আসেন সওয়াির। সবাই ঝটপট গািড়েত
উেঠ পড়লাম। অিতির� ঠা�ার হাত �থেক বাঁচেত সব�েলা কাচ তেুল �দওয়া হেলা। এক-�দড় িকেলািমটার িগেয়ই িবেনাদ গািড় থামােলা। কারণ িজে�স
করেত জানােলা, �য কাপড়-�চাপড় ও জুতা আমরা পেরিছ তা ��া-পেয়� �রাটাং পােসর জেন� �মােটও উপযু� না। রা�ার �'পােশর �পাশােকর সািরব�
�দাকান �দিখেয় বলেলা এখান �থেকই িবেশষ �পাশাক�েলা ভাড়া িনেত হেব। সািরব� �দাকান�েলােত এবার মেনােযাগ িদলাম। আইস-��িটং এর িবেশষ
সর�াম, �পাশাক ও বরেফ চলার জুেতা সািজেয় রাখা �িতিট শেপ। �ানীয় মধ�বয়�া এক �দাকািনর কাছ �থেক অেনক দরদাম কের �পাশাক ও জুেতা
এবং এক �জাড়া আইস ��িটং সর�াম ও ইন�াকটর ভাড়া করলাম। �ফর চলা �� হেলা। ইিতমেধ� তষুার ধবল পাহাড় চডূ়ায় উঁিক িদল সযূ�। রি�ম
আভায় হাজােরা অজানা পািখর কলরব ও িদি�িদক ওড়াউিড়েত মেন হেলা অজানা �কান �েগ� এেস �পৗেঁছিছ। যতই আেলা ফটুেছ ততই �াস��কর
�াকিৃতক ঐ�েয�র মেধ� িনেজেদর আিব�ার করেত লাগলাম আমরা। চারিদক বরফ আবৃত পব�ত চডূ়া, অিক�ড ও আেপল বাগান, িচরসবুজ �দবদা� ও
পাইেনর ঘন বন - �নসিগ�ক �ান। িবেনাদ জানােলা এই একই পথ িদেয়ই কা�ীর উপত�কার লাহল, ি�িত ও িক�ের যাওয়া যায়। 
পেথর �গ�মতার কারেণ ধীের ধীের চলেছ আমােদর জীপ, ল�� ৪১১১ িমটার বা ১৩৪০০ ফটু উঁচেুত ��া-পেয়� �রাটাং পাস। মানািল শহর �থেক �ায় ৫১
িক.িম. উ�ের এর অব�ান। বছেরর অন�ান� সময় �ায়ই ব� থােক এ পথ, বরফ ও বৃি�র কারেণ। তখন �ধুমা� ভারতীয় �সনাবািহনীর অনমুিত�েম এবং
�রাড ি�য়াের� এর ��ি�েত �সখােন যাওয়া যায়। এই একই পথ ধের �ল-লাদাখ হেয় জ�ু কা�ীেরও �পৗছঁান যায়। পেথর একপােশ খাড়া পাহাড় �াচীর,
অন�িদেক গভীর খাদ সমৃ� সংকীণ� এই রা�া। 

খাড়া পথ ধের আমােদর জীপ
উঠেছ, যতই উঠেছ বাতােসর
সােথ পা�া িদেয় বাড়েছ ঠা�ার
�েকাপ। ঘ�া �'�য়ক িবরামহীন
ওঠার পর ��ত অি�েজেনর
অভাব �টর �পলাম। সবারই
�াস িনেত অ�ি� হে�। যতই
উঠিছ অ�ি� ততই বাড়েছ।
তবুও জীবেন �থমবার
বরফচডূ়ায় �পৗছঁােনার �লােভ
আমরা সবাই এতটাই উ�ুখ
িছলাম �য, এই ক�টুক ু�ীকার
করেত রািজ িছলাম। অবেশেষ
চডূ়ােত উেঠ এেলা আমােদর
জীপ। চারিদেক বরফ আর
তষুােরর রাজ�,  অবণ�নীয়
�সৗ�য�। �'িট চডূ়ার মধ�বত�ী
ভ�ািলেত ��িটং-এর িবশাল
আেয়াজন। ইিতমেধ� আমােদর
আেগই অেনক টু�ির� �সখােন
�পৗেঁছ �গেছ। অেনেকই ��িটং
করেছ আবার অেনেক বরেফর
উপের চলা িবেশষ গািড়েত
�মাটর ��িটং-এ ব��। ৯০

িডি� ঢালু পাড় মািড়েয় �নেম এলাম ভ�ািলেত। �� হেলা এেক এেক ��িটং করা। �ছাটরাই �থেম ইন�াকটেরর �দওয়া িনেদ�শ অনযুায়ী �� করেলা।
িনেজর পালা যখন আসেলা তখন বুঝলাম সিঠক �িশ�ণ ও অনশুীলন ছাড়া আইস ��িটং করা �মােটও সহজ নয়।
সকােল কারও ��কফা� হয়িন। ফেল একিদেক �েকাজ ও অন�িদেক পয�া� অি�েজেনর অভােব ঘ�াখােনেকর �ভতরই সবাই কািহল হেয় পড়লাম। ঘ�া
িতেনেকর মেধ�ই অিভযােনর ইিত �টেন গািড়েত উঠলাম সবাই িফরবার উে�েশ�। গািড় চলা �� হেত না হেতই বাধেলা িবপি� - সামেন িবশাল যানজট।
সংকীণ� পাহািড় রা�ায় একটু এিদক ওিদক হেলই যানজট সিৃ� হয়। দীঘ� �দড় ঘ�া জ�ােম আটেক আমােদর অেনেকরই �াণ তখন ও�াগত। পেথর পােশ
বরেফর উপরই কাঠ ও চট িবিছেয় কিচ ভ�ুা িবি� করিছল কেয়কজন। তােদর কাছ �থেক সবার জন� ভ�ুা িকনলাম। আ�েন আধ ঝলসােনা �লবু িমি�ত
�সই ভ�ুােকই তখন অমৃত মেন হেলা। যানজট ছটুেতই িফরিত পেথ চলেত �� করেলা আমােদর গািড়। পেথ �'জায়গায় গািড় দাঁড় করালাম প�ারা�াইিডং
ও �হিলক�ার রাইিডং �দখার জেন�। প�ারা�াইিডং-এ �ই আসেনর একিটেত আেরাহী টু�ির� ও অন�িটেত ইন�াকটর, প�ারাসটু �মেল ঝাঁিপেয় পড়েছ
পব�ত চডূ়া �থেক হাজার ফটু িনেচ। ধীের ধীের অেনকটা িচেলর মেতা �ভেস �ভেস মেত�� �নেম আসা। অ�ুত মাউে�ন বাইিকং করেত �দখলাম ��তা�
িকছ ুপয�টকেক - ডাবল প�ােডল সাইেকল িদেয় খাড়া পাহােড় ওঠার �াণা�কর �চ�া!
মানািল শহের যখন �নেম এলাম তখন িবেকল �ায় �শষ। �েম িগেয় ��শ হেয় না�া করলাম। তারপর ম�েলর উে�েশ� �বেরালাম। �যেত �যেত িবেনাদ
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জানােলা এখানকার �রড ওয়াইন নািক িবখ�াত। তােক বললাম িলকার শেপ িনেয় �যেত। �চেখ �দখলাম, সদৃুশ� �বাতেল ভরা হালকা লাল রেঙর পানীয়িট
সিত�ই স�ুা�। �নেম আসা �সই শীতল-ধূসর স��ােক দা�ণ উপেভাগ� কের তলুল। এর মেধ�ই �নামান জানােলা আজ তার �ছাট �মেয় আিরনার জ�িদন
এবং এখােনই তা উদ�াপন করার ��ান আেছ। �হােটেল িফের �নামান আবার �ব�ল ফারহানা ভাবীেক সােথ কের; উে�শ� শিপং, বাথ�েড সর�াম ইত�ািদ
�কনাকাটা। আিম �গলাম �হােটেলর �খালা লিবেত। িকছ�ুণ আেগ পান করা ওয়াইেনর আেমজ শারীিরক �াি� দূর কের �মজাজেক ফরুফেুর কের িদেয়েছ।
ধীের ধীের রাত নামেছ। উ�র পি�েম বাতাস বইেছ ম�র। �সই সে� নামেছ �চ� ঠা�া। �শেষ শীেতর কামড় �থেক বাঁচেত �েম িফরেত বাধ� হলাম।
িবশাল কাঁেচ �ঘরা জানলার পদ�া সরােতই আবছা আেলায় সামেনর পাহাড়িটেক �দখলাম। িন�পু িনঃ�� পিরেবশ। চাঁদ �দখা না �গেলও আকাশটােক ব�
�াণব� লাগেছ, িমটিমট করেছ ল� �কািট ন��! িনেভ�জাল এই �কিৃতেত িনেজেক হারালাম িকছ�ুেণর জেন�। রাত নয়টার িদেক �নামানরা িফরেল
�হােটেলর ডাইিনং -এ িডনাের �গলাম। �থেম �কক �কেট, �বলুন ফিুটেয় আিরনার জ�িদন উদযাপন করা হেলা। ইসাবা আর কা�ম-ই মজা করেলা �বিশ।
পের �নামােনর �সৗজেন� ��শাল িডনার। 
আমােদর পরবত�ী গ�ব��ল উ�র িহমাচেলর আেরকিট �জলা ধম�শালা। মানািল �থেক দূর� �ায় ২৫০ িক.িম.। পাহািড় পথ, �ায় ৮/৯ ঘ�ার জািন�। পাইন
ও �দবদা�র সবুেজ �ঘরা এই �শলশহরেক চারিদক �থেক িঘের �রেখেছ িহমালেয়র তষুার আবৃত সউু� শ�ৃ �ধৗলাধার। জানা যায়, পা�ােবর তৎকালীন
�ডপুিট গভন�র �ডিভড ম�াকলেয়ড ১৮৪৮ সােল এই শহেরর প�ন কেরন। ম�াকলেয়ড সােহেবর �ী�কালীন অবকাশ যাপন �ক� িহেসেবই এই শহেরর
নামকরণ হয় ম�াকলেয়ড গ�। ১৯০৫ সােলর ভয়াবহ ভিূমকে� পিরত�� হয় এই নগরী। পের চীন কত�ৃক িত�ত অিধগৃহীত হওয়ার পর ১৯৫৮ সােল
চতদু�শ দালাই লামা �তনিজন িগয়াৎেসা তাঁর িকছ ুঅনগুামীসহ �গাপেন �দশত�াগ কের এখােন আ�য় �হণ কেরন। দালাই লামার অনসুারী গাংেচন িকশয়াং,
�যাগীবাবা, গম�, িহ�, ভাগসু, ধরমেকাট ও নািদ স�দােয়র �লাকজন �মশ িভড় করেত থােক এখােন। ধীের ধীের পুন��ীিবত হেয় ওেঠ এই শহর।
বত�মােন �ই �থেক িতন হাজার িত�তী উ�া� ও সমান সংখ�ক িত�তী িভ�ুর বাস এখােন। �িট ভােগ িবভ� এই শহেরর উপেরর অংশেক আপার
ধম�শালা এবং িনেচর অংশেক �লায়ার ধম�শালা িহেসেব িচি�ত করা হেয়েছ। �িতবছর িবে�র িবিভ� �দশ �থেক িবপুল সংখ�ক পয�টক ধম�শালায় িভড় কের
এর �াকিৃতক �সৗ�েয�র জেন�। অেনেক দালাই লামার সােথ সা�াৎ, �বৗ� ধম�ীয় সং�ৃিত-কিৃ� ও িশ�া লােভর আশায় এখােন আেসন। এখােন �বশ
কেয়কটা আধ�াি�ক �যাগ-�ক�ও আেছ।

মানািল �থেক মাি� হেয় যখন
আপার ধম�শালায় �পৗছঁলাম
তখন রাত দশটা। পেথ ঝািটং
ি�, �যাগী�নগর, পালামপুর
নামক িবিভ� পাহািড় জনপদ ও
শহর অিত�ম করলাম। অিত
সংকীণ�, খাড়া ও প�াঁচােনা
সড়কপথিট �যখােন �শষ হেলা
তার অদূেরই আমােদর জেন�
বুিকং কের রাখা �হােটল। দীঘ�
জািন�র ধকেল সকেলই �বশ
�া�। িক� �হােটেল ঢুেকই ঘর
�দেখ িবর� হলাম। খািনক
বাদানবুােদর পর �হােটল
বদিলেয় িদেত বাধ� হেলা
এেজ�। িমিনট িতেনেকর
দূরে�র �য �হােটলিটেত আমরা
উঠলাম তা �মাটামুিট চলনসই।
খুব �ভাের ঘমু ভাঙেল হঠাৎ
মেন হেলা সময় �যন ি�র হেয়
আেছ। িবছানায় �শায়া আিম,
�ধু পােয়র ওপের �য জানালাটা
�চােখ পড়েছ,  �সখােন
একটুকেরা চারেকাণা আকাশ �দখেত �পলাম, ধীের ধীের �ভােরর আেলা ফটুেছ �সখােন। টু�ােক না জািগেয় িনঃশে� �হােটেলর বারা�ায় এলাম। রােতর
অ�কাের �খয়ালই কিরিন �কাথায় এেস উেঠিছ। িক� এখন যা �দখলাম তােত গতরােতর সব িত�তা ঘেুচ �গল। গাঢ় সবুজ পাইনবন তার িঠক ওপের
বরফ আবৃত এক িবশাল পব�ত দাঁিড়েয় আেছ �যন আমার জেন�। অভতূপূব� এই অনভুিূতর �কান ব�াখ�া �নই আমার কােছ। ধীের ধীের আেলা ফটুেছ আর
উ��ু �ধৗলাধার পব�ত শ�ৃ �মশ রি�ম �থেক �সানািল বণ� ধারণ করেছ। �াকিৃতক এই �নসগ�তায় িনেজেক খুব সাদামাটা ও ত�ু মেন হেলা। মেন মেন
পাহািড় গভীর অরেণ�র মােঝ গেড় �তালা এই িরসেট�র �পিতর �শংসা না কের পারলাম না। এত�ণ �টর না �পেলও �চ� শীেতর এক ঝলক হাওয়া হাড়
কাঁিপেয় িদেয় �গল। �েম ঢুেক জ�ােকট চিড়েয় �বিরেয় এলাম �হােটল �ছেড়। �ল�ভ এই �কিৃতেক একটু কাছ �থেক অনভুব করেত চাই! িরসেট�র সামেনর
পােয় চলা পথিটই ধীের ধীের ঢালু হেয় �নেম �গেছ শহেরর িদেক। তার িঠক উে�া িদেকর পথিট ধরলাম। পাহােড়র ঢাল �বেয় �নেম আসা একিট �ীণ
��াত িঠক নালার মেতা আড়াআিড়ভােব অিত�ম কেরেছ পথিটেক। পারাপােরর জেন� সদৃুশ� এক কালভাট�ও রেয়েছ। ঘন পাইনবন �মশ খাড়া পাহােড়র
গােয় িমেশেছ এমনভােব �য মািটর অি�� �চােখ পেড় না। িমিনট পাঁেচেকর মেধ� সযূ� উেঠ এেলা শেৃ�র মাথায়। আরও �ায় মাইলখােনক �হঁেটও স�ু�
�কান ��াক না �পেয় িফরিত পথ ধরলাম। এই যাওয়া আসার পেথ �বশ কেয়কজন ��তা� যুবক-যুবতী ও িত�তী-িভ�ুর �দখা �পলাম।
��কফা� �খেয় সবাইেক িনেয় শহের �নেম এলাম। সংকীণ� পিরসের �ছাটখাট একিট িবপিন �ক� গেড় উেঠেছ িসিক মাইল আয়তেনর জায়গার মেধ�ই।
অেনক�েলা �দাকানপাট এরই মেধ� খুেল �গেছ আর তা �দেখ ফারহানা ভািব ও টু�া আনে� আটখানা। কত�ণ এই �দাকােন, কত�ণ ওই �দাকােন
�ছাটাছিুট করেছ। িবপিণর এক পােশ পেথর ওপর এক �ানীয় মিহলােক �দখলাম টু�ির�েদর গােয় উি� আঁকেত। দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় �দখেত লাগলাম িবিভ�
�কার উি�র ধরণ ও তার �েয়াগ প�িত। �'ঘ�ার মাথায় িবেনাদ এেস জানােলা ডালেহৗিসর উে�েশ� আমােদর এখনই রওনা িদেত হেব নতবুা �পৗছঁেত
�পৗছঁেত গতকােলর মেতা রাত হেয় যােব। ধম�শালা যখন ছাড়িছ তখন �বলা �ায় সােড় দশটা।
আমােদর পরবত�ী গ�ব� িমিন সইুজারল�া� িহেসেব খ�াত ডালেহৗিসর খািজয়ার। ধম�শালা �থেক বাই পাস �রাড ধের শাহপুর, �সখান �থেক ন�াশনাল
হাইওেয় িদেয় নরূপুর। �ছাট �ছাট জনপদ লাহ�, টুনহুািট িদেয় ন�াশনাল হাইওেয় �ছেড় আয়তেন সংকীণ� ও পৃথক পাহািড় সড়ক ধের ডালেহৗিস �পৗছঁেত
�পৗছঁেত �বলা িতনেট।
সমু� পৃ� �থেক নয় হাজার ফটু উ�তায় অবি�ত ডালেহৗিস পাঁচিট �শলিশখর িনেয় গিঠত। চতিুদ�েক তষুারাবৃত পব�তশ�ৃ �ারা পিরেবি�ত এখানকার
�াকিৃতক �সৗ�য� আ�িরক অেথ� �ানিটেক ভ�ূেগ� পিরণত কেরেছ। শহেরর চারিদেক নয়নািভরাম সবুজ, তার মােঝ �িটশ ও িভে�ািরয়ান �াপেত� িনিম�ত
বাংেলা আর গীজ�া �ানিটেক িদেয়েছ মািজ�ত লাবণ�। পির�ার পির�� শহরিটেত ওঠার পেথ ভারতীয় �সনাবািহনীর �দখা িমলেলা। িকছ�ুর এেগােতই নজের
এেলা ভারতীয় �সনািনবাস। অেনক�েলা �াচীন মি�েরর চডূ়াও দৃি�েগাচর হেলা যােদর গ�ব� পথ কিঠনতম পাহািড় ঢােল িনিম�ত। তী� বাঁক�েলা সিত�ই
�গ�ম।
ডালেহৗিস �াচীন চা�া পাব�ত� রােজ�র (বত�মান িহমাচল �েদেশর �জলা) �েবশ পথ। �ীি�য় ষ� শতা�ীর মধ�ভাগ �থেক এক স�ুাচীন রাজ বংেশর
শাসনাধীন এই রাজ� িহ� ুসং�ৃিত, িশ�কলা, মি�র ও হ�িশে�র জেন� িবখ�াত। চা�া এই সং�ৃিতর �ক� �ল। এই রােজ�র �াচীন রাজধানী ভারেসৗর
গি� ও �জর উপজািতর বাসভিূম। �বিশরভাগ মি�রই �ীি�য় স�ম �থেক দশম শতা�ীর মধ�বত�ী সমেয় িনিম�ত। আমােদর উে�শ� িছল সরাসির খািজয়াের
িগেয় পের ডালেহৗিসেত িফের �কােনা �হােটেল থাকা। িক� খািজয়ােদর �াকিৃতক �সৗ�য� আমােদর এতটাই িবেমািহত করেলা �য এখােন থাকাই মন�
করলাম। �হােটল ভাড়া �বশ চড়া এখােন, তাই িশবমি�র কত�ৃক পিরচািলত অেপ�াকতৃ একিট কম ভাড়ার �হােটেল আমােদর থাকার বে�াব� হেলা।
পাইন ও ফােরর সমােরাহ িতন িদেকর পাহােড়, অন�িদেক চা�া ভ�ািলর নীচ ুউপত�কা। �হােটেলর সামেনই িপচঢালা একমা� রা�ািট �সতবু�ন রচনা
কেরেছ অন�ান� �জলার সােথ।
�ান �শেষ সবাই ��শ হেয় মি�র দশ�েন �ব�লাম। �হােটেলর িঠক �পছেনই মি�েরর �খালা চাতােল ি�শলূধারী ��াে�র িশবমূিত�িট �দেখ একাধাের
চমৎকতৃ ও িবি�ত হলাম সবাই। �ায় এগারতলা সমান উ�তার মূিত�িটর িনম�াণৈশলী এত িনখঁুত ও চমৎকার �য এর সিঠক �শি�ক মান অনধুাবন করা
কিঠন। এরপর রওনা হলাম খািজয়ােরর মূল আকষ�ণ ি�ন িফে�। �সখােন আেরক িব�য় অেপ�া করিছল আমােদর জেন�। চারপােশ ঘন সািরব�
ফারগােছর মােঝ নয়নািভরাম সবুজ ঘােস আ�ািদত সিুবশাল ময়দান। আয়তেন যা চারিট ফটুবল ��িডয়ােমর সমান। মুহূেত�ই মেন হেলা সিত�ই বুিঝ
সইুজারল�াে�র মাঠ এিট! জায়গািট মূলত মালভিূমই। মােঠর একপােশ বা�ােদর িবিভ� �খলার আেয়াজনসহ �'িতনিট �রে�ারাঁ �চােখ পড়েলা। কা�মেক
�কাল �থেক নামােত অিত পিরিচত জায়গার মেতাই �খালা মােঠ �দৗড়েত �� করেলা। �া�েরর িবশালতা �যন খুেদ এই িশ�র মনেকও আনে� িব�ল
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কের তেুলেছ। �স ছটুেছ �তা ছটুেছই। খািনকপর তার সােথ �যাগ িদল আিরনা ও ইসাবা। বা�ােদর এই �ােণা�ল উ�লতা মনেক �স� কের তলুেলা।
বৃ�াকার মােঠর মাঝখানিট ঈষৎ ঢালু, �সখােন বৃি�র পািন জেম অ�ায়ী এক িঝেলর সিৃ� হেয়েছ। িঝেলর উপর �িটশ কায়দায় িনিম�ত কােঠর ছাউিন �ঘরা
মাচায় দশ�নাথ�ীেদর বসবার ব�ব�া। পড়� িবেকেল িমি� �রা�রু, খািনকটা শীত-শীত আেমজ, �থেক �থেক �দওয়া ফরুফেুর হাওয়া এসব িকছইু �শাি�েত
ভের তলুেছ আমােদর মনেক। গত পাঁচিদেনর �মাগত সড়কপেথর জািন�েত িবপয�� আমােদর এটুক ু �যন অবশ� �াপ� িছল। জুেতা খুেল মােঠর �সই
মেনারম সবুজ ঘােস হাঁটলাম িকছ�ুণ। অেনকটা �যন জীবনান�...। তারপর �সই নরম ঘােসর উপরই বেস সযূ�াে�র �তী�ায় থাকলাম। রি�ম আভায়
িদগ� ভািসেয় িদেয় সযূ� পােট �গেল সবাই িমেল িনকট� �রে�ারাঁয় িগেয় বসলাম। �টা� ও চা সহকাের �বকািলক না�া সারলাম। তারপর গািড় থাকা
সে�ও অ�ুত �সই স��ার আেলায় পােয় �হঁেট �হােটেলর পথ ধরলাম। 
রােত খাওয়া-দাওয়া �শষ কের �নামান, আিম, টু�া ও ফরহানা ভাবী চারজেন িমেল মি�েরর চাতােল িগেয় বসলাম িকছ�ুেণর জেন�। �হােটেলর
�ব��িতক আেলায় �িতফিলত হেয় চারপােশর অ�কার অরণ�েক ব� রহস�ময় মেন হেলা। িলকার শপ �থেক িকেন আনা ঠা�া িবয়াের চমুুক িদেত িদেত
গ� হেলা অেনক�ণ। 
মাঝরােত �চ� �লুিনেত হঠাৎ �জেগ উঠলাম। মেন হেলা �যন ভিূমক� হে�। খাট, ��িসং �টবল, ঘরসহ পুেরা �হােটল �লেছ এপাশ-ওপাশ। বাতােসর
�শা-�শা �বল গজ�ন, �সই সােথ অ�কারেক স�ূণ� িচের �ফলা মু�মু�� িবজিলর তী� আেলা। মেন হেলা �কয়ামত বুিঝ আস�! ভেয় আমার �ী ও কন�া
আমােক জিড়েয় ধের বেস আেছ। অ�কার �সই �েম আমরা অিত অসহায় িতনিট �াণী। বাইের টেন�েডা তার �দাদ�� দাপেট ল�ভ� কের িদে� চারপাশ।
৯১'-এর ঘিূণ�ঝেড়র কথা মেন পড়েলা আমার। ঝেড়র ��েতই �ব��িতক খঁুিটসহ লাইন উেড় �গেছ আেগই, তাই িব��ৎহীন পুেরা �হােটলটাই অ�কার
পুরীেত �পা�িরত হেয়েছ। এক পয�ােয় ঝড় এমনই �প িনেলা �য ভাবলাম হায়! ঘের বুিঝ আর �ফরা হেলা না, �মণ পেথর �ায় �শষ �াে� এেস জীবন
যা�াও বুিঝ ফিুরেয় �গল এই িবেদশ িবভূঁইেয়। ঈ�রেক �রণ করেত করেত একসময় �ভােরর আেলা ফটুেলা। এর মেধ� ঝড় তার তা�ব থািমেয়েছ। �েমর
দরজা খুলেতই �বল ঠা�া ধা�া মারেলা - বাইের �যন িহম-যুগ। �ত মাি� ক�াপ ও জ�ােকট চািপেয় বাইের এলাম। �বিরেয় �দিখ বড় বড় পাইনগাছ মূল
�� উপেড় পেড় আেছ সামেনর রা�া জুেড়। �ছডঁ়াপাতা ও গােছর ঢাল অিবন�� চারিদেক ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ। গত স��া �থেকই মি�ের বাৎসিরক
উৎসেবর আেয়াজন চলিছল। আেয়াজেকরা �সই �ভারেবলােতই খঁুজেত �বিরেয় �গল ঝেড় উিড়েয় িনেয় যাওয়া �লাহার হাঁিড়-কড়াই। কেয়কিটর স�ান
পাওয়া �গল �য�েলা তত�েণ পাহােড়র গভীর খােদ িনমি�ত। 
��কফা� �সের নতনু জায়গা �দখেত �ব�লাম। কথা িছল িভয়ার িহেল যােবা। িক� সময় ও দূর� িবেবচনা কের তা বািতল করলাম। পিরবেত� খািজয়ােরর
অন�ান� ��ব� �দখেত �ব�লাম। �ছাট থালা আকিৃতর ছিবর মেতা স�ুর এই পাহািড় শহর িবে�র ১৬০িট ��েব�র মেধ� �ান কের িনেয়েছ। ঘন পাইন ও
�দবদা�র সবুজ চারিদেক িপচ ঢালা কােলা রা�ার �'পােশ টু�িরজম কত�ৃপ� কােঠর �ঝালােনা টেব অিক�েডর চাষ কেরেছ। পি�মা পয�টকেদর ভাষায় এর
�সৗ�য� "Panoramic & Breathtaking "। সইুস রা�দূত ১৯৯২ সােলর ৭ই জুলাই খািজয়ারেক অিফিসয়ািল িমিন সইুজারল�া� িহেসেব �ীকিৃত
�দন। সদূুর সইুজারল�া� �থেক একখ� পাথর এখােন এেন মূিত� গড়া হেয়িছল। খািজয়ােরর অদূেরই আেরকিট অেপ�াকতৃ সমতল চডূ়া কালাটপ। বন�
�াণীর অভয়ারণ� িহেসেব খ�াত এই জায়গায় সহেজই হিরণ, ভা�কু, চাইিক অেনক সময় িহমালয়ান িচতারও �দখা �মেল।
�পুর বােরাটা নাগাদ �হােটেল িফের �ান �সের সবাই �তির হলাম। একটার মেধ� লা� সারলাম। আধঘ�া িব�াম �শেষ �পৗেন �'�টা নাগাদ গািড়েত উেঠ
রওনা হলাম। উে�শ� পা�ােবর পাঠানেকাট �রল ��শন। �সখান �থেক রাত দশটায় িদি�গামী ��ন ধের নয়ািদি�। আমােদর অরণ�বাস �মাটামুিট �শষ।
শরেতর এই �পুর �যন সবার মেনর মেধ� একটা �ঘার �ঘার ভাব সিৃ� কেরেছ। ভতুেুড় িনশ�তায় �দবদা� ও পাইনবন। সবারই মন খারাপ। 
�� হেলা �ফরা। পাহাড় �থেক পাহাড় হেয় �মশ �নেম চেলিছ সমতেলর উে�েশ�। খািজয়ার �থেক লাহ� হেয় নরুপুর। �সখান �থেক ন�াশনাল হাইওেয়
ধের চাি�, তারপর পাঠানেকাট শহর। পাঠানেকাট মূলত ভারতীয় �সনািনবাস ও �িশ�ণ �ক�। সকাল সােড় সাতটায় পুরােনা িদি� ��শেন �পৗছঁলাম।
রােত দূর� এ�ে�স। পরিদন �বলা �দড়টায় কলকাতায় ঢুকেলা ��ন। �শয়ালদা ��শেন �বিরেয়ই �দিখ বৃি�। বৃি�! বৃি�র ব�েমর শরশয�ায় কলকাতা।
এরই মেধ� কেয়ক জায়গায় পািন জেম �গেছ। �বল বৃি�েত �যন �ভেঙ চেুর �েঁড়া �েঁড়া হেয় যাে� কলকাতা। একটু বােদই �নলাম �পে�াপেণ�র মূল�বৃি�র
�িতবােদ আজ পুেরা পি�মবে� চি�শ ঘ�ার জেন� ব� ধ �ডেকেছ িসটু। এেক �তা বৃি� তার উপর পিরবহন ধম�ঘট। এ �যন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। বৃি�
একটু �থেম এেল হাজার হাজার মানষু �বিরেয় এেলা ��শন চ�র �ছেড়। অথচ সরকাির-�বসরকাির বাস, অেটা ির�া, যা�ীবাহী �ছাট গািড় সব ব�। উে�গ
ও �ঃি��ায় মাথা খারােপর অব�া হেলা। সাদা রেঙর কেয়কিট �াইেভট অ�া�াসাডরেক �দখলাম সেুযাগ স�ানীর মেতা িতন চার িকেলািমটােরর ভাড়া
হাঁকেছ পাঁচেশা �থেক সাতেশা �িপ। আমােদর এই জায়গায় দাঁড় কিরেয় �নামান �গল গািড়র �খাঁজ করেত।
চারিদেক িটিভ সাংবািদক ও পি�কা অিফেসর ফেটাজান�ািল�েদর িভড়। �ছাট �ছাট বা�া িনেয় অসহায় ভি�েত দাঁিড়েয় থাকা আমােদরও ফটাফট কেয়কিট
ছিব তেুল িনেয় �গল তােদর কেয়কজন। দাঁিড়েয় আিছ �তা আিছই। আর িঠক �সই মুহূেত�ই অেনকটা �দবদূেতর ভি�েত �নামান উপি�ত হেয় বলেলা,
গািড় একখানা পাওয়া �গেছ। �েন ভীষণ খুিশ সবাই। লােগজ ধের টানা �হঁচড়া করেত করেত �নামােনর িপছন িপছন িগেয় �দিখ িতন-চাকার মাল টানা
একখানা ির�া ভ�ান দাঁিড়েয়। �নামানেক িজে�স করলাম গািড় কই! �স হাত তেুল ভ�ান গািড়িটেকই িনেদ�শ কের বলেলা আজেক এটাই আমােদর
মািস�িডস কার। অগত�া মাল প�র সব তেুল তার ওপেরই সবাই বাবু �সেজ বসলাম। গ�ব� মারিকউস ি�েটর �সই �হােটল ওিরেয়�াল। 
পরিদন �পুর বােরাটায় �সাহাগ পিরবহেন রওনা হেয় একিদন পর বাংলােদশ �পৗছঁলাম।

~ িহমাচল �েদেশর তথ� ~ িহমাচল �েদেশর আেরা ছ িব ~

মাি�-ন�াশনাল �কা�ানীেত কম�রত তিুহেনর �বড়ােনার �নশা �ছাটেবলা �থেকই। বড় হেয় �সই তািলকায় য�ু হেয়েছ
ফেটা�ািফও। বই পড়া ও গান �শানার পাশাপািশ িবিভ� প�পি�কায় �লখােলিখও করেছন �বশ কেয়কবছর ধেরই।
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= 'আমােদর ছু�' বাংলা আ.জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

আকাশ আমায ়ভরল আেলায়

অপূব� চে�াপাধ�ায়

~ ক ু� েমলার আেরা ছ িব ~

'আপিনেতা অেনকিদন ধেরই কেু� যাে�ন, কখনও বড় �কান মহা�ার দশ�ন �পেয়েছন িক? অেলৗিকক �কান ঘটনা ঘটেত �দেখেছন?' - ��টা
কেরিছলাম ভা�র মহারাজেক। 
এলাহাবােদ মহাকেু� যাওয়ার পিরক�না মাথায় আসেতই থাকবার ব�ব�ার জন� বধ�মােনর �ছাটনীলপুেরর ভারত �সবা�ম সে�র আ�েম হািজর হেয়িছ।
ভা�র মহারাজই ক�ুেমলার সময় �য়ােগ আ�েমর দািয়ে� থােকন। পেড় িগেয় �চাট পাওয়ায় মহারাজ তখন �ছাটনীলপুেরর আ�েমই িচিকৎসাধীন িছেলন।
�দখা করার উে�শ� �জেন মহারাজ আ�� করেলন �য আমােদর জন� জায়গা রাখা থাকেব, তেব কত জন যাি� বা কত তািরেখ �পৗছঁাব এইসব সংবাদ �যন
িলিখতভােব ওনােক �'এক িদেনর মেধ� জািনেয় িদই। �য়ােগর ক�ুেমলা স�েক� নানা �েয়াজনীয় তথ� ওনার কাছ �থেক �জেন িনি�লাম। �নিছলাম
নানান গ�ও। মহারাজ বলিছেলন এই সমেয় অেনক সাধক চেল আেসন �ান করেত, িক� সাধারণ মানেুষর ভীেড় তাঁেদর আর �কউ আলাদা কের িচেন
িনেত পােরন না। �সই �সে�ই ��টা হঠাৎ কের মাথায় এল।
উ�রটা �েন িক� একটু নেড়চেড়ই বসলাম। মহারাজ বলেলন, একবার কেু�র সময় হির�ােরর হর িক পউির ঘােট স��ার সময় বেস আেছন। আেশ পােশ
�লাকজন �কউ �নই। অ�কার হেয় আসেছ। এমন সময় একজন সাধু এেস বসেলন। তারপর হঠাৎই মহারাজেক িজ�াসা করেলন, 'তইু অ�ােতািদন যা
কেরিছস হঠাৎ �সটা �ছেড় িদিল �কন? ভাল কাজই �তা করিছিল।' মহারাজ সে� সে�ই বুঝেত পারেলন এই সাধু ওনােক কী ইি�ত করেছন।সাধুিট তাঁেক
�'এক িদন পর একিট িবেশষ িদেন একইসমেয় একই জায়গায় আসেত বলেলন। মহারাজ িনিদ�� িদেন যথাসমেয় ঘােট এেস িকছ�ুণ অেপ�া করার পরই
�দখেলন �সই সাধুিট এেস হািজর হেয়েছন, হােত কের এেনেছন একিট �সতার। মহারাজেক উিন বলেলন, '�ন, এটা বাজা।' মহারাজ দীঘ�িদন �সতার
বাজানিন। তেব �সতার হােত িনেয় �কমন �যন মেন হল, আ�� হেয় �গেলন। উিন বাজােত �� করেলন। তেব কী �য বাজােলন বা কত�ণই বাজােলন
�সটা ওনার আর িকছইু মেন �নই। সময়টা �কেটিছল একটা �ঘােরর মেধ�। বাজােনা �শষ হেল সাধুিট �সতার িনেয় �যমন এেসিছেলন �তমনই হঠাৎ অদৃশ�
হেয় �গেলন। 
মহারােজর কাছ �থেক �ফরার পেথ বােরবাের মেন হি�ল যিদ কেু� িগেয় এমন �কান মহা�ার �দখা পাই, আবার এও মেন হল �কান মহা�া আমােকই বা
�দখা �দেবন �কন, আমার কীইবা �যাগ�তা আেছ? কেু�র িদেক মনটােতা টানিছলই, এই কািহিন মেন একটা অন� আকষ�ণ রচনা করল �যন। ক�ু যাওয়ার
সবরকম ��িত �� হেয় �গল। ই�ারেনট, বই আর পিরিচত মানষুজেনর কাছ �থেক তথ� সং�হ যার একটা বড় ধাপ। ভে��েরর '�মণ আ�া'-র
আসেরও অেনক �েয়াজনীয় কথা জানেত পারলাম। হির�ার, �য়াগ, নািসক এবং উ�িয়নী এই চারজায়গায় ক�ু অনিু�ত হয়। �িত বােরা বছর অ�র
পূণ�ক�ু অনিু�ত হয়। আর তার মােঝ �িত িতন বছের অ��ক�ু। �সই অেথ� হির�ার এবং এলাহাবােদ (�য়ােগ) ক�ু �ান �যাগ ঘেট ছ'বছর অ�র। 

৭ �ফ�য়াির িশ�া এ�ে�েসর িটিকট কাটলাম। িবিধ
বাম, আর.এ.িস.-ও জুটলনা, ওেয়িটং িলে�
আমােদর নাম �ল�ল করেছ। ১০ তািরখ শাহী
�ান। মহারাজ আমােদর আেগই বেল িদেয়িছেলন �য
ঐ িদন থাকেত �গেল আমরা �যন �িদন আেগই
�পৗছঁাই। আমােক িনেয় দেল �মাট ন'জন। এরমেধ�
চারজন আমার অপিরিচত। পিরিচত বাকী চারজন
হল – অিময়দা, �ভাসদা, অিমত আর বাপী।
অিময়দা অথ�াৎ �ী অিময় িনমাই �চৗধুরী বধ�মান
রাজকেলেজর অধ�াপক িছেলন। বছর কেয়ক হল
চাকির �থেক অবসর িনেয়েছন। তেব উিনই
আমােদর মেধ� সবেচেয় ত�ণ। �যমন �চহারায়
�তমনই কাজকেম�। ওনার ঘিন�তম ব�ু ও সহপাঠী
�ভাসদা (�ভাসক�ৃ িসনহা), কেলজ ছাড়ার পরই
ওষেুধর �কা�ািনেত চাকির করেত �� কেরন।
দীঘ�িদেনর অিভ�তার ফসল ওষধু স�েক� অগাধ
পাি�ত�। �য �কান ওষেুধর িঠকিুজ �কা�ী গড়গড়

কের বেল �দন। তার সে� রেয়েছ অসাধারণ িহউমার �বাধ। �ীমান অিমত (অিমত �ঘাষ), কেয়কটা বছর ওষধু �কা�ািনেত চাকিরর সবুােদ চট কের
মানষুেক বুেঝ িনেত পাের আর িতনিট ভাষায় অনগ�ল কথা বলেত পাের, তাই �স আমােদর অিফিসয়াল মুখপ�। চাকির একেঘেয় লাগিছল বেল �ীমান
বাপীর (রণিজৎ �ঘাষ) সে� ব�বসা করেত �� কেরেছ। তেব এই চারজেনর একিট ��ে� সাদৃশ� বা কমন ই�াের� আেছ, তা হল �েত�েকই ক�ােমরা
হােত পাগল অথ�াৎ ফেটা�াফার। ক�ােমরা, তার িবিভ� মেডল, �টিল বা জুম �ল�, ি�ল বা মুিভ – সব িবষেয়ই এরা সকেলই পি�ত। ক�ােমরা হােত ঘেুর
�বড়ােত এেদর কােরার কখনও িবরাগ �নই। আর আমার কাজ হল এেদর িপছন িপছন �ছাটা।
অিমত আর বাপী শাহী �ােনর সময়টা িকছেুতই হাতছাড়া করেত চাইেছ না। মহারােজর কাছ �থেক �জেনেছ ঐ িদন নাগা স��াসীরা �ান করেবন। কেু�র
পিরেবেশ এরকম ফেটা �তালবার সেুযাগ িক আর �কউ হাতছাড়া করেত চায়? নাগা স��াসীেদর স�ে� আমারও �য �কৗতহুল �নই তা অবশ� নয়। অতএব
�ভস� শী�ম...
যা�া ��র �িদন আেগ অিময়দা জানেত পারেলন ভারত �সবা�ম সে�র িশিবর শা�ী ি�েজর কােছ হেয়েছ। তাই আমােদর ��ন যিদ �য়াগ ঘাট �রল
��শেন থােম তাহেল খুবই সিুবধা হেব। িক� ��েনর টাইমেটিবল �ঘেঁট �দখলাম ওরকম �কান ��শেন িশ�া এ�ে�স থােম না। এই কথা অিময়দােক
বলেতই উিন ��াক বাক� িদেলন, 'ক�ু �মলার সময় িন�য় ��ন ওই ��শেন থামেব।' মেন মেন ভাবলাম, �সটা হেল �তা ভালই হয়, আর ��ন যিদ
�সাজা এলাহাবাদ চেল যায়...। আসেল এলাহাবাদ ��শন �থেক ৭-৮ িকিম পূেব� গ�া-যমুনার স�ম�ল। ফেল ��শন �থেক আমরা কীভােব স�ম�েল
�পৗছঁাব �সই স�ে� �কান ধারণাই কােরার িছল না। আশা করা হি�ল অেটা ির�া বা বাস, িকছ ুনা িকছ ুএকটা িন�য় পাওয়া যােব। আবার আশ�া হি�ল,
�যখােন �িতিদন ল� ল� �লাক হািজর হেবন �সে�ে� যানবাহেনর অ�তলুতাই �াভািবক। িটিভর চ�ােনল�িলেতা বলেছ �সিদন আট �কািট �লাক হেব! 
মুঘলসরাই আসার আেগ পয�� ��ন িনেজর ছে�ই ছেুট চলল। মুঘলসরাই আসেতই কেু�র �কতৃ �পটা খািনক আঁচ �পেত �� করলাম – শেয় শেয়
�লাক আমােদর কামরায় উেঠ পড়ল। কায�ত আমরা �ায় ব�ী হেয়ই �গলাম। অব�াটা এমন দাঁড়াল �য সকােল ঘমু �থেক উেঠ �াত�িহক ক�� করার জন�
বাথ�েম যাবারও উপায় রইল না। এখােন অিমেতর �ালাময়ী ভাষণও �কান কােজ লাগল না। চারিদেক �ধু মানষু মাথায় বা কাঁেধ মালপ� িনেয় দাঁিড়েয়
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রেয়েছ। �ানীয় �দহাতী মানষু। তােদর কথাবাত�ায় কামরা অ��েণই সরগরম হেয় উঠল। �’এক জন বৃ�া নীেচর বাে� বা মািটেত বেস পড়েলও বাকীরা
িক� আমােদর জায়গা দখেলর �কান �চ�াই কেরিন। বরং কেয়ক ঘ�া ঠায় দাঁিড়েয়ই রইল। �বশ আ�য� হলাম। এলাহাবাদ �পৗছঁােত আরও কেয়ক ঘ�া
লাগেব। মুঘলসরাইেয়র পর �থেকই ��নটা �লট করেত �� কের িদেয়েছ। আপাতত ওপেরর বাে� উেঠ ধ�ান� হবার ভান করা ছাড়া সময় কাটাবার আমার
অন� �কান রা�া থাকল না। �শষপয�� �য়াগ ঘাট ��শেন না �থেম �বশ অেনকটা �লট কের ��ন এলাহাবােদ ঢুকল।
এলাহাবাদ ��শেন �নেম �দিখ �ধুই মানষু, ��ােতর মত বেয় চেলেছ। আিমও �সই ��ােত �ভেস চললাম। দেলর �লাকজেনরা �ক �কাথায় �সটা �বাঝার
�কান সেুযাগই �পলাম না। জনে�ােত ভাসেত ভাসেত এক ন�র �াটফেম� �পৗেঁছ একধাের দাঁিড়েয় চারপােশ �চেয় আপনজনেদর �খাঁজ করেত লাগলাম।
অবেশেষ কেয়কজনেক �দখেত �পেয় একটু �ি� হল। ��ন �দরী কের �পৗছঁেনায় ��শনচ�র �থেকই এেকবাের �পুেরর খাবার �খেয় �বেরাব িঠক হল।
একন�র �াটফেম�ই একিট �রে�াঁরায় খাওয়া �সের �বিরেয় �েটা অেটাির�া �যাগাড় করেত বাপী আর অিমেতর কালঘাম ছেুট �গল। �শষপয�� যাওবা
পাওয়া �গল সাত িকেলািমটার রা�ার জন� ভাড়া চাইেছ ৭০০ টাকা! অেনক বাদানবুােদর পর ৪০০ টাকায় রফা হল। িক� অেটাির�া আমােদর নািমেয় িদল
�যখানটায় �সখান �থেক �সবা�ম সংেঘর িশিবর আরও অ�ত �দড় িকেলািমটার দূের। ব�াগপ� িপেঠ িনেয় হাঁটা �� হল। পুিলশেক িজ�াসা কের আে�
আে� এিগেয় চললাম গ�েব�র িদেক। মােঝ আধ িকেলািমটার মত একটা ভ�ানির�ায় মালপ� তেুল িদেয় একটু আরাম �পেয়িছলাম। পুিলশ এেস ির�ার
রা�া আটকােনায় আবার মালপ� িপেঠ িনেয় এিগেয় চললাম। এই চলার �যন �শষ �নই। সব বয়সী সব ধরেণর মানষুই রা�ায় �নেমেছন। তেব মােঝ মােঝ
�মাটরগািড় �য যাে� না তা নয়, এেদর িন�য় �মলা�া�েণ �ঢাকার িবেশষ অনমুিত রেয়েছ। িশিবেরর কাছাকািছ �পৗেঁছ অন� দলিটর সে�ও �দখা হেয়
�গল, ওরা আমােদর একটু আেগই �পৗেঁছেছ।
সংেঘর িশিবরিট �বশ সিুবধাজনক জায়গায়, শা�ী ি�েজর কােছই। িশিবের �ঢাকার মুেখই বড় �গট। �গেটর বাঁ পােশ মািটর মূিত� – ক�ুে�� যুে�র ��েত
অজু�নেক িব��প দশ�ন করাে�ন �ীক�ৃ। �গট িদেয় �া�েণ �েবশ করেলই সামেন মি�র। বাঁ পােশ অ�ায়ী অিফস আর িপছেনর িদেক থাকবার জন� সাির
সাির তাঁবু। অিফসটােক �িট অংেশ ভাগ কের একাংেশ দাতব� িচিকৎসালয় �খালা হেয়েছ। অন�িদেক নাম নিথভ�ূকরণসহ অন�ান� �সবামূলক কাজ চলেছ।
চ�ের �েবশ কের মালপ� �রেখ অেপ�া করেত লাগলাম। অিমত অিফেস িগেয় কথা বেল থাকবার কী ব�ব�া হেয়েছ �সটা �জেন এল। অিফেস ভা�র
মহারাজ একটা �চয়াের বেসিছেলন, পােশ একিট লািঠ। বুঝলাম উিন এখনও পুেরাপুির স�ু হনিন। 
�া�েণর মাঝখােন অেনক�িল তাঁবু খাটােনা রেয়েছ।
এ�িলেত অন�েদর সে� ���ােসবীেদর থাকবার
ব�ব�া করা হেয়েছ। এক ধাের রা�া এবং খাওয়ার
ব�ব�া। িপছেনর িদেক এক �া� �থেক অন� �া�
বরাবর ি�পল আ�ািদত। আর চট িদেয় পাশ�িল
�ঢেক অেনক�িল ঘর করা হেয়েছ। এই ঘর�েলার
পাশাপািশ �িটেত আমােদর আ�য় জুেটেছ। চারপাশ
�ঢেক �ফলার জন� িদেনর �বলােতও যেথ� আেলার
অভাব �বাধ হে�। ঘর�িলর এক �কাণেল তার
�থেক একটা িপ.এল. বালব ঝুলেছ – সে��েবলায়
আেলা �লেব, তেব �ময়াদ রাত এগােরাটা পয�� –
���ােসবীেদর �� কের এই তথ� জানা �গল।
তাঁবুর পােশ �িদেকই সাির সাির কল, পিলিথন �ঘরা
পায়খানা-বাথ�ম। স�ুর ব�ব�া, মাথার ওপর
উ�ু� আকাশ, এগজ� ফ�ােনর দরকার �নই। 
তাঁবুর মেধ� িনেজেদর খুপিরেত ঢুেক মালপ�
একপােশ �রেখ মাঝখােন বসা হল। মািটেত পাতলা
কের খড় িবছােনা, তার ওপর �তাষক পাতা। �পুের
খাওয়া-দাওয়া কের একটু িব�াম িনেয় �বলা পেড়
এেল সকেল িমেল �বেরালাম। রা�ার ধাের �ানীয় মানেুষরা মািটর উননু আর ঘুঁেট িবি� করেছ। �াম �থেক আসা �লাকজন �সই উননু আর ঘুঁেট িকেন
রা�ার ধােরই সিুবধামত জায়গায় রােতর খাবার বানােত বেসেছ। �মলা �া�েণ �কান খাবােরর �দাকান �নই, তেব রা�ার ধাের মালা, চিুড়, িটপ, িস�ঁর,
স�েমর জল িনেয় যাওয়ার জন� পিলিথেনর পা� এসব িবি� হে�। শাহী �ােনর এখনও �িদন বাকী, তাই রা�ায় হাঁটা যাে�। �াম �থেক দলেবঁেধ �য সব
মানেুষরা এেসেছন তাঁরা এেক অপেরর কাপড় বা ল�া একিট দিড় কেয়কজেন িমেল ধের আেছন। এরা একসে� থাকেত চাইেছ বেল এই জাতীয় দেলর সে�
মােঝমেধ�ই ধা�া �লেগ যাে�। আসেল �কানকারেণ দলছটু হেল জনারেণ� হািরেয় যাওয়ার ভেয় এরা দলব� অব�ায় থাকেত চায়। �দেশর িবিভ� �া�
�থেক আসা এইসব মানষুেদর �পাষাক-পির�দ, আচার-ব�বহার সবই আলাদা, অথচ উে�শ� একটাই। ভারতবেষ�র এই �পটা যত �দখিছ ততই �যন
আ�য� হেয় যাি�।
স�ম�েলর নদীর চড়ায় সমা�রালভােব ল�ালি� এবং আড়াআিড় �বশ কেয়কটা রা�া সম� অ�লিটেক কেয়কটা �জােন ভাগ কের িদেয়েছ। রা�ার �য
অংশ একটু নীচ ু�সখােন �লাহার চওড়া পাত রাখা হেয়েছ, নীচ �থেক জল ওঠা ব� করার জন� এই ব�ব�া। রা�ায় পয�া� আেলার ব�ব�া করা হেয়েছ।
সাধুস��াসী এবং সাধারণ মানষু যােত সহেজই স�েম �ান করেত �যেত পাের তারজন� রা�ার পােশ �বড়া �দওয়া হেয়েছ। মিহলােদর জন� অ�ায়ী
��াবখানা �তির করা হেয়েছ। �সখােন ি�িচং পাউডার �ছটােনা হেলও তার ধােরকােছ যায় কার সাধ�। �দাষ আমােদরই, আমরাই সিঠকভােব ব�বহার
কিরনা, অপেরর কথা এেকবােরই ভািবনা।

চওড়া রা�ার �পােশ সাধুেদর আখড়া, সব��ণ
মাইক চলেছ। �য আখড়ার নাম �বিশ তার তাঁবুর
আকার-আকিৃতও বড়। মােঝ মােঝ �মাটর গািড়
�চেপ দশ�নাথ�ী/ভ� �সাজা আখড়ার মেধ� �েবশ
করেছ। আখড়ার মেধ� �কাথাও নামগান হে�,
�কাথাও �কান �� ভাষণ িদে�ন। িব�ুেটর
�কা�ািন কম দােম �ছাট �ছাট িব�ুেটর প�ােকট
বাজাের �ছেড়েছ, �কান ভ� �পিট �পিট িব�ুেটর
প�ােকট পথচলিত মানেুষর মেধ� িবিল করেছন।
এইসব �দখেত �দখেত একিট আখড়ার �গট িদেয়
িভতের ঢুেক পড়লাম। রা�ার ধাের ধাের নাগা
স��াসীেদর তাঁবু – বড়, �ছাট, মাঝাির। �সইমত
�চলােদর সংখ�াও �বিশ-কম। সব জায়গােতই ধুিন
�লেছ, �ধাঁয়ায় �চাখ �ালা করেছ। সাধুবাবােদর
অেনেকই বড় গােছর �িঁড় �ািলেয়েছন। �সিট একটু
একটু কের �লেছ। বাবা আ�ড় গােয় ছাই �মেখ
বেস রেয়েছন। মুেখ মৃ� হািস, অভয় মু�া �দশ�ন
কের রেয়েছন, �কউ �কউ ভ�েক আশীব�াদ
করেছন। তেব �দিশ ভ�েদর �চেয় িবেদিশনী
ভ�েদর কদর �বিশ। বাবার পােয় একশ বা পাঁচশ

টাকার �নাট িদেয় �ণাম করেতই তারা অভ��। এক �চলা ��র পা িটেপ িদে�। একজন সাধুেতা একিট হাত সারা�ণ ওপের তেুল �রেখেছন। এিটই তাঁর
সাধন প�িত। একজন নাগা বাবা �কােলর ওপর ল�াপটপ �রেখ মেনােযাগ সহকাের িকছ ু�দখেছন। আমােদর দেল সকেলই �ছাট-বড় নানাধরেণর ক�ােমরা
িনেয় এেসেছ – সবাই ক�ােমরা িনেয় এইসব নানা কা�কারখানার ছিব তলুেত ব��। স��া সােড় সাতটা নাগাদ অেনক আখড়ায় স��ারিত �� হল।
অেনক�ণ দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় আরিত �দখলাম। একজায়গায় স��াসীরা আরিত করিছেলন �নেচ �নেচ। �সখােন �লােকর িভড়ও খুব। একিট আখড়ায় রা�ার
পােশ অ�ায়ী মি�র �তির করা হেয়েছ। আরিত �দখেত ভলু কের জুেতা পােয়ই এিগেয় �গিছ খািনকটা, এক সাধুবাবা আমার িপেঠ চাপড় �মের মেন কিরেয়
িদেলন, তাড়াতািড় িপিছেয় এলাম।
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পরিদন সকােল ঘমু �থেক উেঠ আমরা িতনজন অথ�াৎ অিময়দা, �ভাসদা আর আিম িঠক করলাম শা�ী ি�েজ উেঠ গ�ার ওপােড় ঝুিসেত চেল যাব। ি�েজর
ওপর �থেক তাহেল �গাটা অ�লটা �দেখ �নওয়া যােব। যিদও আমরা শা�ী ি�েজর িঠক নীেচই আিছ, িক� িভড় িনয়�েণর জন� পুিলশ অেনক রা�ায়
যানবাহন ব� কের �রেখেছ। গতকাল িবেকেল যত �লাক �দেখিছলাম আজ সকােল তার �থেকও �বিশ মানেুষর িভড়। পুিলেশরও �বশ একটা সােজা সােজা
রব। ি�েজর ওপর উেঠ িকছটুা এিগেয়িছ এক ভ�েলােকর সে� কথায় কথায় খবর �পলাম নতনু রা�পিত ফাঁিস রেদর আেবদন নাকচ করায় গতকাল রােতই
আফজল ��র ফাঁিস হেয় �গেছ, তাই চািরিদেক িনরাপ�ার এত কড়াকিড়। 
ক�ু �মলার �া�েণর হাজার হাজার তাঁবু, তার িবিচ� গঠন, নানা বণ�, তেতািধক িবিচ� মানষু �দখেত �দখেত ি�েজর ওপর িদেয় চেলিছ আমরা। �কাথাও
�গ�য়া ব� পিরিহত স��াসীেদর জমােয়ত, �কাথাও লাইন িদেয় বিসেয় সকােলর জলখাবার পিরেবশন করা হে�, বয়� মিহলারা সকােলর �রােদ িপঠ িদেয়
গে� �মেতেছন, �কান মিহলা উননু ধিরেয়েছন। এইসব টুকেরা টুকেরা দৃশ� আজও �যন �চােখর সামেন ভােস। যমুনার ওপর ন'িট অ�ায়ী �সত ু�তির করা
হেয়েছ ভাসমান বয়ার সাহােয�। এ�িলর ওপর িদেয় মানষু নদী পারাপার করেছ। নদী পার হেয় শা�ী ি�জ �থেক আমরা �নেম পড়লাম, উে�শ� �ফরার
পেথ অ�ায়ী �সত ুিদেয়ই পার হওয়া। �য পথটা ধরলাম �সটা ভারত �সবা�ম সংেঘর পােশ এেস রা�ায় িমেশেছ। �বশ �া� লাগিছল, তাঁবুেত িফের আরাম
লাগল। 
আমােদর দেলর নবীন সদেস�রা �ােনর সময় স�ে� যেথ� ওয়ািকবহাল। তারা জািনেয়েছ িনিদ�� সমেয় একািধকবার �ান করেল �কান �দাষ �নই, তাই
�ান �যােগর �� আর �শষ এই �ই লে�ই জেল নামা হেব িঠক হল। এই িবেশষ �যােগ সারা �দেশর সাধু-স��াসীরা যিদ স�েমর জেল ডবু িদেত পােরন,
তাহেল আমরাই বা �স পুেণ�র িছেটেফাঁটা থােক বি�ত হই �কন? ত�ণ স�ীরা আমােদর ভরসাও িদেয়েছ �য হাত ধের ধের �ােন িনেয় যােব। তাহেল আর
িচ�া কী? আমরা িতনজন বয়� আর �জন অ�বয়সী �জাট বাঁধলাম শাহী �ােনর জন�। 
ভারত �সবা�ম সংেঘর তাঁবু �থেক স�ম ��� অেনকটা দূের, তাই সময়টা আ�াজ কের �বিরেয় পড়লাম। ল�া িনবারেণর ব� ছাড়া পিরেধয় আর সবই
বজ�ন করা হল। �কেনা জামাকাপড়, গামছা আর কেু�র জল �নওয়ার �বাতল সে� �নওয়া হল। যথাস�ব িভড় এিড়েয় একসময় স�ম�েল �পৗছঁালাম।
�লােক �লাকারণ�। তারমেধ� সামান� একটু জায়গা কের পিলিথন িশট িবিছেয় জামাকাপড় রাখা হল আর িশেটর তলায় পা�কা। িঠক হল �থেম িতনজন �ান
কের আসেব, তারপর �জন। আিম ি�তীয় দেল �ান �পলাম। আপাতত তাই কাজ পাহারা �দওয়া। �থম দলিট িফরেল আমরা �জন এেগালাম। অ�নিত
মানেুষর মােঝ ফাঁকেফাকর িদেয় �ােনর জায়গায় �পৗছঁেত িবেশষ �বগ �পেত হল না। িবশাল স�মে�ে� ল� ল� মানষু একে� �ান করেছন। নদীর পাড়
�থেক সামান� দূের অগভীর জেল বাঁেশর �বড়া �দওয়া আেছ, যােত �ানাথ�ীরা জেল না �ভেস যায়। তাছাড়া �বড়ার ওধাের �নৗকােত অেনক পুিলশ রেয়েছ
�ানাথ�ীেদর সাহােয�র জন�।
অগিণত মানষু সশু�ৃলভােব একসে� �ান করেছ, এটাই
অবাক হেয় �দখার। কালকেূটর মত আমার িবিচ� অিভ�তা
হয়িন স�েম এেস। �কান বৃ� আমােক অবল�ন কের �ান
কেরিন বা পা�াবী মিহলােদর অনাবৃত অব�ায় �ান আমােক
�দখেত হয়িন। �শানা হয়িন �কান যুবতী িবধবা িশবিপয়ানীর
�ঃেখর কািহিন। �দখা হয়িন মুি�তম�ক খনিপিসেক, িক�া
িচনেত পািরিন �কান সব�নাশীেক। �দাষটা স�ূণ� আমার।
আমার চারপােশ অ�নিত মানেুষর ভীেড় অধ�শতা�ী আেগ
কালকেূটর �দখা সব চির� আজও রেয়েছ। তােদর িচনেত
পারার দায় আমার। �স �চাখ থাকেল তেবই �চােখ পড়েব।
তাই অিভ�তার ঝুিল আমার হয়েতা শণূ�ই রেয় �গল।
�ান �সের �বাতেল স�েমর জল িনেয় উেঠ আসার পর
�দিখ চারিদক একইরকম লাগেছ। �যখােন জামাকাপড় রাখা
আেছ আর অিময়দা-�ভাসদা দাঁিড়েয় আেছ �সসব িক�ু
�চােখ পড়েছনা। চারপােশ অেচনা মানেুষর িভেড় �ান-
কাল-পা� সব একাকার হেয় �গেছ। সদ� �াত �জেন একই
জায়গায় ঘরুপাক �খেত লাগলাম। মেন মেন ভাবলাম
এভােব আ�ড় গােয় হাফপ�া� পেড়ই �বাধহয় িফরেত হেব।
�বশ িকছ�ুণ পের আমার স�ী বািকেদর খঁুেজ �পেত হাঁফ
�ছেড় বাঁচলাম। 
�শষিবেকেল আবার রা�ায় �বেরালাম। ভারত �সবা�ম সংেঘর িশিবেরর সামেন, রা�ার পােশ �যখােন �যটুক ুজায়গা িছল সবটাই �দহাতী �াম� মানষুেদর
িভেড় ভের উেঠেছ। পিরবােরর মিহলারা রােতর খাবার �তির করেছন, বািকরা িনেজেদর মেধ� গ��জেব ব��। আ�য় বলেত মািটেত একিট পিলিথন িশট বা
খািল ব�া পাতা হেয়েছ। আর গােয় �দবার জন� একিট চাদর। �ফ�য়াির মােসর �থমিদকটায় এলাহাবােদ রােতর িদেক যেথ�ই ঠা�া পেড়। আমােদর মত
শ�ের মানষুেদর সে� রেয়েছ কেয়ক�� শীতব�। তফাত এেতাটাই। স�েম �ােনর জেন� আসা সারা ভারতবেষ�র অ�নিত মানষু রা�ার ওপর কুঁকেড় �েয়
রাত কাটায় �ধুমা� একিট চাদর গােয় িদেয়। আর খাবার বলেত – আ�েন �পাড়ােনা ময়দার �ডলা। এই সব �দখেত �দখেত পথ চলিছলাম। ভাবিছলাম,
ভারতবেষ�র সাধারণ মানষু কত অে�ই স��। �কাথাও �চােখ পেড়িন �কান মানষুেক বাকিবত�া করেত বা উ�া �কাশ করেত। অথচ ভারত �সবা�ম
সংেঘর তাঁবুেত আ�য় পাওয়া বাঙািল ভ�েলােকরা �কউ �কউ রীিতমেতা �ু� আ�য় বা খাবােরর জন�। তাঁরা �বাধহয় একবারও �ভেব �দখেছননা সব�ত�াগী

এই স��াসীরা কী �সবামূলক কাজই না কের চেলেছন স���ণ। 
রা�ায় চলেত চলেত কত িকছইু না �চােখ পড়েছ। যুবক পু� মােক
স�েম �ান করােত িনেয় এেসেছ। িভড় রা�ায় আগেল চেলেছ
মােক। �াম �থেক দল �বঁেধ বয়�রা এেসেছ ক�ু�ােন, সে�
�'একজন কমবয়সী পু�ষ। এেক অপেরর কাপেড়র খঁুট ধের রেয়েছ
যােত হািরেয় না যায়। কালকেূটর �দখা িবকলা� বলরামও রেয়েছ,
তেব আজ তার আ�য় �ইলেচয়ার। রা�ার পােশ �ছাটবড় পঁুিতর
মালা, হার িনেয় �দহাতীরা বেস আেছ খির�ােরর আশায়। এেদর
মেধ� হঠাৎ �চােখ পড়ল অ�বয়সী স�ুর মুখ - িসিঁথেত হালকা
িস�ঁর আর সল� হািসেত �চােখ পেড় দাঁেত কােলা �ছাপ -
ক�ােমরার ��েম ব�ী কির।
িদেনর আেলা িনেভ িগেয় চারিদেক িবজিল বািত �েল উেঠ
�মলা�া�ণেক �মাহময় কের তেুলেছ। আমরা হাঁটেত হাঁটেত
�মলা�া�ণ �থেক অেনকটা িপছেন চেল এেসিছ – উে�শ� রােতর
�য়াগ �দখা। উঁচ ুপাড়, এখান �থেক অেনক দূর পয�� �দখা যায়।
পাওয়াও �গল একটা �বশ জুতসই জায়গা – �ছাট একিট মি�র
সংল� বািড়র ছােদ উেঠ �েচাখ ভের �দখলাম আেলািকত �য়াগ।
আেলার মালা িদেয় �যন সারাটা �া�ণ সাজােনা। তেব ল�-�কািট
�লােকর পােয়র ধুেলায় সাদা হেয় �গেছ। �ঢেক িদেয়েছ আেলার
মালােকও।

দশই �ফ�য়াির। সকােল তাড়াতািড়ই �তির হেয় �বেরালাম নাগা স��াসীেদর দশ�ন করার জন�। কােছই িজিলিপ ভােজ, গতকালই স�ান �পেয়িছ। মেনর
আনে� িজিলিপ িদেয় �পট ভিরেয় পেথ নামলাম। িকছটুা এেস বাধা পড়ল, পুিলশ রা�া আটেকেছ। সামেনর রা�া ধের িবিভ� মেঠর স��াসীরা িফরেছন
শাহী �ান �সের। �মাটর গািড়, লির সব স�ুরভােব সাজােনা হেয়েছ। ওপের িসংহাসেন উ�ল �পাষােক আর ফেুলর মালা গলায় আ�েমর মহা�-মহারােজরা
বেস রা�ার �পােশর দশ�নাথ�ী-ভ�েদর আশীব�াদ িবতরণ করেছন। হঠাৎ মাইেকর আওয়ােজ কােন তালা �লেগ যাবার �যাগাড় হল – তািকেয় �দিখ �সই
উ��েরর গােনর সে� এক স��ািসনী িসংহাসেনর ওপর বেস বেসই �যন নাচেছন – হাঁ কের তািকেয় �দখার মতই ঘটনা বেট। 
মুহূেত� আবার সচিকত হেয় উিঠ 'হ� হ�' শে�। জনগণ রা�া �থেক পােশ সের যাে�। �দিখ না�া স��াসীেদর িমিছল আসেছ, সামেন কেয়কজন স��াসীর
হােত �খালা তেরায়াল – রা�া খািল করার জন� একটু ভয় �দখােনাই যার উে�শ�। �ান �সের িফরেছন – সারা গােয় ভ� মাখা। িভড় আর ধা�াধাি�েত
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ইিতমেধ�ই দলছটু হেয় পেড়িছ। অেনক�ণ অেপ�া কেরও অিমত-বাপীর �দখা না �পেয় তাঁবুেত িফের এলাম �ােনর �তাড়েজাড় করেত।
গতকাল �থেকই ল� ল� মানষু �ান কের চেলেছন। সংবাদ মাধ�ম আেগই সতক� কেরিছল �য আজ �মৗনী অমাবস�ার শাহী �ােন আট �কািট মানষু সািমল
হেবন। আমােদর পে� �বাঝা স�ব িছল না িঠক কত মানষু রেয়েছন, তেব �কািট �কািট মানষু এক� হেল অব�াটা �কমন দাঁড়ায় তা িনেজর অিভ�তায়
পরখ করেত পারলাম। আজ আর অিময়দা-�ভাসদা �ােন �গেলন না, �ধুই বাপী আর আিম �জেন। িভড় এড়াবার জন� এিদক-ওিদক িদেয় হািজর হলাম
স�েম। কালেকর কথা মাথায় �রেখ একটা ন�র িদেয় িচি�ত লাইট �পাে�র নীেচ সামিয়ক আ�ানা করলাম। একজন �ােন �গেল অন�জন পাহারায়
থাকলাম জুেতা-জামাকাপেড়র। আজ আর গতকােলর মত নাকািন �চাবািন না �খেলও এক-� িমিনট �ঘারাঘিুর কের �পাে�র নীেচ �ফরত আসেত পারলাম।
�ফরার পেথ রা�ায় অজ� চিট জুেতা পেড় থাকেত �দেখ একটু খটকা �লেগিছল। তখন বুঝেত পািরিন ঘটনাটা কী ঘেটেছ। তাঁবুেত িফের আসার পর
অিমেতর সে� �দখা হেল ও জানােলা পদিপ� হেয় কেয়কজন মানষু মারা �গেছন। �সিদন আমােদর পে� এরেচেয় �বিশ জানা স�ব িছল না। পের বািড়
িফের পুেরােনা খবেরর কাগেজর পাতা উলেট �কতৃ ঘটনা জানেত পারলাম – সকােল �ান �সের পুণ�াথ�ীরা িফরিছেলন। কেু�র ১২ নং �স�ের হঠাৎ িভড়
�বেড় যাওয়ায় �জন পদিপ� হেয় মারা যান। একজন আবার পি�মবে�র বািস�া। মেন পেড় �গল �ায় ছয় দশক আেগ কালকটু �য়াগ কেু� এেসিছেলন।
�সিদনও তাঁেক চা�ুষ করেত হেয়িছল এমনই এক মম�াি�ক ঘটনা। হািরেয় িছেলন বলরামেক। এই স�েম এেসই পিরিচত হেয়িছেলন এক কলুীন ভুঁইহার
পিরবােরর অশীিতপর বৃে�র যুবতী �ী শ�ামার সে�। �সিদন শ�ামাও হািরেয়িছল তার �ামীেক।
ঘটনার এখােনই �শষ নয়, �মৗনী অমাবস�ার পুণ��ান �সের �ফরার পেথ এলাহাবাদ �রলে�শেন পদিপ� হেয় অ�ত কিুড় জন মারা যান। ঘটনািট ঘেট
সে�� সাতটার সময়। পের খবেরর কাগজ �থেক �জেনিছলাম ওইসময় মাইেক �ঘাষণা করা হেয়িছল �য ৬ নং ��াটফেম� একিট ��ন আসেছ। এরপেরই
ওভারি�েজ থাকা যা�ীেদর মেধ� �েড়া�িড় পেড় যাওয়ায় তােদর পােয়র চােপ ওভারি�জিটই �াটফেম�র ওপের �ভে� পেড় �ঘ�টনা ঘেট যায়।
স��ায় অন�িদেনর মতই এিদনও সকেল িমেল হাঁটেত �বেরালাম। �চােখ পেড়িছল অ�ায়ী �সতরু পােশ আ�য় �নওয়া �ব�ব পিরবারিট। স�ানেক
সামলাে�ন িপতা। িতিন িনেজই আমােদর সে� আলাপ করেলন। এেকবাের �ছাট বা�ােক িনেয় এই ঠা�ায় �খালা আকােশর নীেচ হািসমুখ �ব�ব
পিরবারিটেক �দেখ একটু আ�য� হলাম �বিক। খািনক এেগােতই �চাখটা আটেক �গল �গ�য়া রেঙ – কেয়কজন সাধু গি�কা �সবন করেছন। ধূমািয়ত
কলেকর হাত বদল হে� মােঝ মােঝই – �ধাঁয়ার ক�ুলী উে�� উেঠ িমিলেয় যাে�। একজন সাধুেতা কলেকেত এমন টান মারেছন �য �দহটা �কেঁপ �কেঁপ
উঠেছ। মেন হল দম আটেক না যায়। নদীর ধাের নানান আকার-�কােরর ক�ােমরা হােত িবেদিশেদর িভড়। সযূ�� �ডাবার পরই ঠা�া পরেত �� কের �দয়,
আমরা এবার �ফরার পেথ ধীের ধীের পা বাড়ালাম। �মলা�া�েণর িভতর িদেয় হাঁটেত হাঁটেত মেন হল িভড় অেনকটাই হালকা হেয় �গেছ, অেনেকই িফের
�গেছন। আমােদর �ফরার িটিকট অবশ� �বনারস �থেক কাটা হেয়েছ। িক� কালেক এখান �থেক �বনারস যাওয়ার �কান যানবাহন আেদৗ পাব কীনা �সই
িচ�া করেত করেতই িফরিছলাম। এই িভেড় সবই অ�তলু।
পরিদন সকােল একটু তাড়াতািড়ই �তির হেয়িছলাম। ই�া িছল জলখাবার �খেয়ই �বিরেয় পড়ব। িক� দেলর নবীন সদেস�রা ক�ােমরা হােত �শষবােরর মত
�মলা�া�ণ �দি�ণ করেত �বিরেয়িছল। অতএব রওনা হেত হেত �পুর গিড়েয় �গল। অেনক নাকািন �চাবািন �খেয় �শষপয�� মধ�রােত �বনারস
�পৗেঁছিছলাম আমরা। িক� �স আর এক কািহিন।
�সিদন সকােল ভারত �সবা�ম সংেঘর তাঁবুর কােছ রা�ায় �ঘারােফরা করিছ হঠাৎ মধ�বয়সী এক মিহলা এেস স�ম যাওয়ার পেথর হিদস জানেত
চাইেলন। আরও �জন িছেলন ওনার সে�। বলেলন িভেড়র চােপ দলছটু হেয় পেড়েছন। �দেখই �বাঝা যাি�ল তাঁেদর �দ�শার কথা। ধা�াধাি�েত শািড়-
জামাকাপড় িছেঁড় �গেছ, �কানমেত খঁুিড়েয় খঁুিড়েয় হাঁটিছেলন। সংেকাচ কািটেয় িজ�াসা কেরিছলাম সে� টাকাপয়সা আেছ কীনা। আমােক আ��
কেরিছেলন। ভাবিছলাম এত কে�র মেধ�ও সহায়স�লহীন অব�ায় �য়ােগ �ােনর জন� ছেুট চেলেছন। �য়াগ �থেক �বনারস �ফরার পেথও �চােখ পড়ল
অজ� মানষু িনেজর �মাট মাথায় বা িপেঠ কের �হঁেট চেলেছন। এ �যন এক অন� যা�া। আমােদর মত শ�ের মানেুষর িচ�া এেদর �াস কের না। �েয়াজন
হয় না িমনােরল ওয়াটার িক�া যানবাহেনর। �চােখর সামেন �যন �ভেস এেলা হাজার বছেরর পুেরােনা ভারতবষ�। �সিদন �থেক আজও এই আিদ ও অকিৃ�ম
ভারতবাসীরা সব িকছ ুত�াগ কের পুণ� অজ�েনর জন� �বিরেয় পেড়ন ক�ু বা �কদারনােথর স�শ�েন, অে�েশ, িনি��ধায়। 
এটাই ভারতবেষ�র আসল �প।

~ ক ু� েমলার আেরা ছ িব ~

�াণীিবদ�ার অধ�াপক অপবূ�-র �নশা �বড়ােনা আর ছিব �তালা। বাংলার �ােম-গে� ছিড়েয় থাকা �চােখর আড়ােল চেল যাওয়া
�টরােকাটার মি�রিশ�েক ক�ােমরার দিৃ�েত পনু��ার করাই তাঁর ভােলালাগা। পাশাপািশ িবিভ� প�পি�কায় �মণ ও অন�ান�
�লখা।
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��া�ল দাস

�পকু� ��ক �ট ম�াপ  || ��েকর আেরা ছিব - ১ - ২

�পরুেবলা যখন হামা�িড় িদেয় কাল-ুিবণায়ক �পৗছঁলাম, তখন শরীের আর শি� বেল িকছু বািক �নই। �বল ঠা�া, তমুলু বৃি�, �চ� হাওয়া িদে�, �ধ�ষ� িখেদ
�পেয়েছ, তার ওপর আবার ওই সাংঘািতক চড়াই। কাল-ুিবণায়েক খািনক িব�াম িনেয় ভা�বাসােত �পৗেঁছ �কমন একটা অ�তু অনুভিূত হল। পাথেুর একটা
জায়গা, চারিদেক বরফ পেড় আেছ। �ঁিড় �ঁিড় বৃি� হে�। চারিদেক খািল কালেচ বাদামী আর খেয়রী রঙ। �কাথাও �কাথাও ধূসর অথবা সাদা রেঙর বরফ। �কমন
একটা িবষ� জায়গা। িগেয়ই মেন হল জায়গাটা �থেক পালােত পারেল বাঁিচ।
একটা পাথেুর চাতােলর ওপর আমােদর তাঁবু খাটােনা হল। চাতালটা এতটাই পাথেুর �য তাঁবুেত �যভােবই �শাওয়ার �চ�া কির না �কন, মেন হয় শরীরটা একটা
আঁকাবাঁকা লাইন হেয় �গেছ। সে� হেত না হেতই উ�তা িহমাে�র িনেচ। তাঁবুর �চন খলুেল তাঁবুর মেধ� �মঘ ঢেুক পেড়, এরকম অব�া। �ড়মিুড়েয় বৃি� হে�।
�কা�াও িক� ু�দখা যায়না। তার ওপর উ�তার জন� �� হল মাথা য�ণা। �খেত ইে� করেছনা, সব িমিলেয় এক িব�ী অব�া। �কানমেত অেধ�ক �জেগ, অেধ�ক
ঘিুমেয় রাতটা কাটল।
�ভারেবলা উেঠ �পকুে�র িদেক হাঁটা �� করলাম। তখনও সূয� ওেঠিন। পবু আকাশটা সেব ফরসা হেত �� কেরেছ। পি�ম িদেক রাজকীয় ভি�েত �দখা যাে�
�চৗখা�া, নীলক� – �ভােরর আেলােত আে� আে� �গালাপী হেয় উঠেছ। িচিড়য়ানােগ �পৗেঁছ �� হল সিত�কােরর ��িকং। সারারাত ধের বৃি� হেয়েছ। পাথেুর
রা�া িভেজ িপছল হেয় আেছ। পা �ফলেলই হড়েক যাি�, তার ওপর আবার বরফ। গাইডরা বরেফর মেধ� গত� করেত করেত চেলেছ। �সই গেত�র মেধ� পা
�ফেল চলেত হেব। তার বাইের পা রাখেল হড়কােনার স�াবনা একদম �স� পারেস�, আর হড়কােল �কাথায় িগেয় �য পড়ব �কান িঠক �নই। একট ুকের যাই,
িজভ �বর কের হাঁপাই আর ওপরিদেক তািকেয় িনেজেক সা�না িদই, ওই �তা, ওই বড় পাথরটার �পছেনই �পকু�!
একটা সময় এল যখন রা�া বেল আর িকছুই �নই। এমিনেতই পােয় চলা রা�া, বরফ পেড় তা �কাথাও �ভে� �গেছ, �কাথাও �ঢেক �গেছ। সামেন খাড়াই পাহাড়,
�কাথাও বরফ, �কাথাও আলগা নুিড়-পাথর। �েত�কবার পা রাখবার সােথ সােথই একট ুএকট ুকের নুিড়-পাথর নীেচর িদেক গিড়েয় যাে�, এত আলগা। আমরা
খািনক হামা�িড় িদেয় হিরনাম জপেত জপেত ওপের উঠিছ। তত�েণ আিম �বঁেচ �ফরার আশা �ায় �ছেড়ই িদেয়িছ। এমন সময় �দখেত �পলাম সামেন �বশ
খািনকটা বরেফ ঢাকা জায়গা, তারপর জিমটা ঢাল ুহেয় িনেচ �নেম �গেছ। �সখানটা �দখা যাে�না, ঢাল ুজায়গাটার ওপাের একটা পাহাড় খাড়া �দওয়ােলর মত
�সাজা ওপেরর িদেক উেঠ �গেছ। অেনক উচঁেুত �যখােন পাহাড়টা �শষ হেয়েছ, �সখােন ঘন নীল রেঙর আকােশ ঝকঝক করেছ সূয�। িক তার �তজ! বরফ ঢাকা
জায়গাটার পের �যখােন জিমটা ঢাল ুহেয় �গেছ ওইখােনই �পকু�।

ওপের উেঠ �কমন একটা হেয় �গলাম। মেন হল
পিৃথবী �থেক অেনকটা ওপের উেঠ এেসিছ। সামেন
বরেফ ঢাকা একটা �দ। �দটার ওপাের �সই খাড়া
পাথেরর �দওয়াল। উে�ািদেক, �যিদেক পাহাড়টা
ঢাল ুহেয় �নেম �গেছ, �যিদক �থেক আমরা উঠলাম,
�সিদেক আমােদর �থেক অেনক নীেচ �মেঘর একটা
�র। আমরা দাঁিড়েয় আিছ পাহাড়টার একটা খাঁেজ।
মাথার ওপের ঘন নীল আকাশ। আকােশর এরকম গাঢ়
নীল রঙ আিম আেগ কখন �দিখিন, খািনক�ণ তািকেয়
থাকেল �যন �চাখ ব�থা কের! �সই অ�তু নীল রেঙর
সামেন আেশ পােশর পাহাড় �েলার গাঢ় বাদামী অথবা
খয়ির রেঙর পাথর আর সাদা রেঙর বরফ �য িক অপবূ�
সু�র লাগেছ তা বেল �বাঝােনা যায়না। আমরা
বাঙািলরা, যারা গাে�য় সমভিূমেত বড় হেয়িছ,
আমােদর আেশপােশ �যরকম �সৗ�য� �দখেত পাই,
তা �যন �কমন �কামল, ��হ মাখােনা। িক� এ
এেকবাের �ধ�ষ� সু�র।
�পকু� উ�রাখ� রােজ� িহমালেয়র ি��ল পাহােড়র
�ায় �কােল ১৬,৫০০ ফটু উচঁেুত অবি�ত একটা
��িসয়াল �লক। ��িকং �� হয় �লাহাজং নােম একটা
চিট জাতীয় জায়গা �থেক। িতনিদেনর একট ু �বিশ

লােগ �পৗছঁােত। �থম িদন �লাহাজং �থেক িদদনা নােম একটা �াম, তারপেরর িদন িদদনা �থেক �বদিন বুিগয়াল, তার পেরর িদন �বদিন �থেক ভা�বাসা। �বদিন
�থেক ভা�বাসার পেথ �থেম আেস �ঘাড়ােলাটািন, তারপর পাথরনাচিুন, তারপর একটা সাংঘািতক খাড়াইেয়র পর কাল-ুিবণায়ক, এবং অবেশেষ ভা�বাসা।
পেরর িদন আেলা �ফাটার আেগ ভা�বাসা �থেক �বিরেয় �পকু� �দেখ একদম �বদিনেত �ফরত। তার পেরর এবং �শষ িদন �বদিন �থেক ওয়ান �াম। �সখােনই
�শষ হয় এই ��ক। আমরা িতন ব� ুিমেল এই �পকু� ��েক িগেয়িছলাম। আমােদর গাইড িছল �মাহন িসং। �মাহন িসং-এর বািড় ওয়ান �ােম। �মাহন িসং পেুণর
একটা দলেক আমােদর সােথ গাইড করিছল। িহমালেয়র বুেক এটাই তােদর �থম ��ক।
অেনক�ণ পের যখন বরফ গলেত �� করল সূেয�র তােপ, আমরাও নীেচ নামা �� করলাম। বরফ আর নুিড়-পাথেরর মেধ� িদেয় �কানমেত �নেম যখন নীেচ
ভা�বাসােত িফের এলাম, তখন একটা অ�তু আন� হল – মেন হল তাহেল বািড় িফরেত পারব! এিদেক সকাল �থেক �ায় িকছুই �পেট পেড়িন, �বলা এগােরাটা
বােজ, িক� তখনও িকছু খাবােরর নামগ� পাওয়া যাে�না। কী ব�াপার? �খাঁজ কের জানা �গল ি�তীয় দলিটর একটা �ছেলর �পকু� ওঠার সময় �াসক� হি�ল।
�মাহন িসং তােক রা�ায় বিসেয় খাবার, জল িদেয় ওপের �গিছল, আর বেল �গিছল �স �যন �সখােনই বেস অেপ�া কের। �মাহন িসং �ফরার সময় তােক িনেয়
িনেচ নামেব। �ফরার রা�ায় �মাহন িসং তােক �দখেত পায়িন। তাঁবুেত িফের এেসও �দখা �গেছ �স �নই। �গল কই? িনঘ�াত রা�ায় �কাথাও বেসিছল। �ফরার
তাড়া�েড়ােত �কউ �খয়াল কেরিন। �মাহন িসং তাই িকেচন �ট�-এর �ছেলটােক িনেয় আবার �গেছ তােক খুঁজেত। অগত�া থােকা বেস, যত�ণ না তারা �ফের।
এিদেক ভা�বাসা �থেক বািক দল�েলা এক এক কের িফের �যেত লাগল। �ায় ঘ�াখােনক �কেট �গল। তাও �কউ �ফেরনা। �শষপয�� বািক সবাই িফের �গল,
জায়গাটােত �ধু আমরাই পেড় রইলাম। কী অ�তু চপুচাপ হেয় �গল ভা�বাসা। সময় যায়, বেস বেস অেপ�া করা ছাড়া আর �কান কাজ �নই, কখন �কউ
আসেব। মােঝ মােঝই তাঁবুর পরদা সিরেয় �দিখ �কউ আসেছ কীনা। যত সময় যায়, মাথায় তত উে�াপা�া িচ�া এেস জাঁিকেয় বেস। এরকম কেরই �কেট যায়
আেরা ঘ�াখােনক। হঠাৎ �দখা যায় িকেচন �ট�-এর �ছেলটা �দৗেড় �দৗেড় আসেছ। এেস বেল, "বাবুিজ, উ িফসল গয়া। উসকা বিড িমলা হ�ায়। ব�ত নীেচ।
ম�ায় আয়া �গাড়া �ল জােন �ক িলেয়।"
হাত-পা �কমন �যন অসাড় হেয় আেস। �কমন অ�তু একটা ভয় এেস �চেপ বসল মেনর ওপর। ওেদর দলটায় একটা �মেয় িছল। হঠাৎ পােশর তাঁবু �থেক
�মেয়িট িচৎকার কের �কঁেদ উঠল। ভা�বাসা মেনর মেধ� একটা গা ছমছেম অনুভিূত িনেয় আেস। জনশূন� ভা�বাসােত বেস একটা �মেয়র িচৎকার কের কা�ার
আওয়াজ – মেন পড়েল আজও িশউের উিঠ। আবার �� হয় অেপ�া। কখন �মাহন িসং িফরেব। �কাথাও �কান আওয়াজ হয়, আর আমােদর মেন হয় ওই বুিঝ
আসেছ। এইবার �সই ভয়�র দশৃ�টা �দখেত হেব। ঘ�ার পর ঘ�া �কেট যায়, ঠায় বেস থািক, �মাহন িসং আর �ফেরনা।
বেস থাকেত থাকেত কখন ঘিুমেয় পেড়িছলাম। হঠাৎ তাঁবুর পদ�া সিরেয় িকেচন �ট�-এর �ছেলটা উিঁক মাের। জানায় ওরা মতৃেদহটা িনেয় িফের এেসেছ।
আজেকর মেধ�ই আমােদর �বদিন িফরেত হেব। আমােদর িকছু �খেয় �নবার জন� ডাকল। ঘিড়েত �দিখ িবেকল সােড় চারেট বােজ। এখন �বদিন!! ভা�বাসা
�থেক �বদিন �পৗছােত পাঁচ-সােড় পাঁচ ঘ�া সময় লােগ। চট কের স�াক �িছেয় বাইের এেস দাঁড়াই। �মাহন িসং �েত�কেক খাবােরর থালা ধিরেয় �দয়। পােশই
�ঘাড়াটা দাঁিড়েয় আেছ। িপেঠ মতৃেদহটা। তাকােত সাহস হয়না, তবু �চাখ চেলই যায়। চারেট হাত-পা কী ভয়�রভােব ঝলুেছ। মাথার কাছটা একটা চেটর ব�া
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িদেয় ঢাকা, ব�াটা চইুেয় র� পড়েছ পাথেরর ওপর। �ঘাড়াটা িনিব�কারভােব দাঁিড়েয় মািছ তাড়াে�। িকছুই �খেত পািরনা। ইিতমেধ� ওেদর দলটা �বিরেয়
পেড়েছ। তােদর �পছন �পছন �মাহন িসং মতৃেদহ সেমত �ঘাড়াটা িনেয় চলল। তার খািনক পের আমরা িতনজন। িকেচন �ট�-এর �লােকরা রেয় �গেছ, �গাছগাছ
কের তারপর আসেব।
িতনজেন যখন ভা�বাসা �থেক হাঁটা �� করলাম তখন বােজ সােড় পাঁচটা। সাতটায় সূয�া� হেব। তত�েণ আমরা িঠক কতদরূ �যেত পারব এটা িহেসব করেত
িগেয় গলাটা �যন �কেনা �কেনা �ঠকল। হনহিনেয় হাঁটা �� করলাম। �কাথাও একটা আওয়াজ �নই, �ঁিড় �ঁিড় বৃি� পড়েছ। আমরা িতনজেন চপুচাপ �কান কথা
না বেল যত �জাের যাওয়া যায়, চেলিছ। মােঝ মেধ�ই রা�ায় পাথেরর ওপর পেড় রেয়েছ �ফাঁটা �ফাঁটা র�!
��ািড়েয় যখন পাথরনাচিুন এেস �পৗছঁলাম, তখন
বািক �েটা দলেক �পিরেয় �গিছ, সবার আেগ হাঁটিছ।
আেরা �জাের পা চালালাম – িদেনর আেলা থাকেত
থাকেত যতখািন যাওয়া যায়। �ঘাড়ােলাটািন যখন
�পৗছঁলাম, িঠক ত�িুন সূয� ডুবল। ঘিড়েত তখন সে�
সাতটা। আমােদর ধারণা হেয়িছল �ঘাড়ােলাটািন �থেক
�বদিন খবু �বিশ দরূ না। কােজই িদেনর আেলা
থাকেত থাকেত �ঘাড়ােলাটািন �পৗছঁেত �পের আমরা
ভাির খিুশ হলাম। এটা �য কতবড় ভলু ধারণা িছল,
�সটা পের বুঝেত �পেরিছলাম!
�কাথাও একটা জন�াণী �দখা যায়না। আমরা িতনজেন
িমেল হাঁটিছ। িদেনর আেলা �ত �শষ হেয় আসেছ।
তার সােথ পা�া িদেয় বৃি�টাও �মশ বাড়েছ। িঠক
�সায়া সাতটা নাগাদ িদেনর সব আেলা �শষ হেয় �গল
– ঘটুঘিু� অ�কার। আমােদর িতনজেনর কােছ
একটাই টচ�। �সটা িনেয় আে� আে� এেগাি�
িতনজেন। বৃি�টা বাড়েত বাড়েত মষুলধাের এল।
বৃি�েত পেথর পাথর�েলা িপছল হেয় �গেছ, পা
রাখামা� হড়েক যাে�। পােয় চলা পথ, খবু �বিশ
হেল িতন ফটু চওড়া, বাঁিদেক খাড়া পাহাড় উেঠ
�গেছ, আর ডানিদেক খাদ। �সই সময় �কাথা �থেক
এল কুয়াশা। �স এমন কুয়াশা �য টচ�-এর আেলা রা�া পয�� ভােলা কের �পৗছঁায় না। িঠক কের বুঝেত পািরনা �কাথায় পা রাখিছ, পাথের না মািটেত। িভেজ চ�ুুড়
হেয় �গিছ। ঠা�ায় কাঁপেত কাঁপেত চেলিছ। �বদিন যাবার জন� এই রা�া �থেক একটা বাঁক িনেত হয়, িক� এই কুয়াশার মেধ� �স বাঁক �চনা �য আমােদর ক�
নয় তা আেগই বুেঝিছ। িক� তখন �পছেন িফের যাবারও সাহস �নই। একবার িঠক করলাম দাঁিড়েয় পিড়, �মাহন িসং এেল তারপর যাওয়া যােব। িক� �বশ
খািনক�ণ দাঁড়াবার পরও �কউ আেসনা। এিদেক ঠা�ায়, বৃি�েত, িভেজ জামাকাপড় পের আমােদর জেম যাওয়ার অব�া। হাত-পা অসাড় হেয় আসেছ। তখন
আমরা আবার চলাই িঠক করলাম। তত�েণ আমরা বুঝেত পারিছ, আমােদর পিরণামও ওই �ছেলটার মতই হেত চেলেছ। এমন সময় �পছন �থেক �যন একটা
আওয়াজ �নেত পাওয়া �গল। িতনজেনই থমেক দাঁড়ালাম। আবার! কুয়াশার মেধ� িদেয় মেন হয় �যন ব� দেূর �কউ �কাথাও একটা আেলা নাড়াে�!

আমরা �বল �জাের িচৎকার �� কির। টেচ�র আেলাটা
নাড়েত থািক। উ�ের ওিদেকও আওয়াজটা খািনক
বােড়। খািনক পের কুয়াশার মেধ� িদেয় একটা অবয়ব
আে� আে� �� হেয় ওেঠ – ছাতা মাথায় একটা
�লাক। এেস বলেল, "�মাহন িসং �ন মেুঝ �ভজা।"
তারপর সম� িকছু �কমন অ�� হেয় আেস। খািল
মেন পেড় আমার আেগ আেগ �হেঁট যাে� একটা
ল�ামতন �লাক, গােয় একটা �জা�া, একহােত
মাথায় ছাতা ধের আেছ। কুয়াশায় তােক �� �দখা
যায় না। বৃি�র মেধ� টেচ�র আেলায় তােক �কমন
নীলেচ একটা মিূত�র মত �দখায়। �স তার �দেশর
নানান গ� করেত করেত আমার আেগ আেগ চেলেছ
আর আিম �কমন ম�মেু�র মত তােক অনুসরণ
করিছ। কখন �যন বািক দল�েটাও �পছেন এেস
হািজর হয়। এখনও মেন আেছ, হাঁটেত হাঁটেত �া�
হেয় পড়িছ। �যই একট ুআে� হি�, �ঘাড়াটা কাঁেধর
কােছ এেস িনঃ�াস �ফলেছ। অমিন ভয় �পেয়
তাড়াতািড় চলেত �� করিছ। খািনক পের আবার �য
�ক �সই। এভােব কত�ণ �হেঁটিছলাম মেন �নই। যখন
�বদিন �পৗছঁলাম, তখন ঘিড়েত সােড় আটটা।
িঠক হেয়িছল আমরা �বদিনেত �থেক যাব। আর অন�

দলটা �সই রােতই ওয়ান �ােম িফের যােব। তাঁবু তখনও এেস �পৗছঁায়িন, তাই আমােদর জন� একটা ��কাস� হাট খেুল িদল ফের� িডপাট�েমে�র �লােকরা।
একটা কােঠর ঘর, �ভতের ফায়ার ��েসর মতন একটা জায়গায় আ�ন �ালা হল। আমরা িতনজেন �ভতের ঢেুক �বশ একটা �ি�র িনঃ�াস �ফললাম – এ যা�ায়
�বঁেচ �গলাম! স�াক �ঘেঁট সব �থেক �কেনা �য জামা-কাপড় �েলা পাওয়া �গল, �স�েলাও আে�ক �ভজা। আমােদর �ট�, ি�িপং ব�াগ িকছুই এেস �পৗছঁায়িন।
তাই �সই আধ-িভেজ জামাকাপড় পের বেস বেস কাঁপিছ। ঘের আ�ন �লেছ, িক� তাও �যন ঠা�া যায়না। এমন সময় অন� দলটাও এেস ঢকুল ওই ��কাস�
হােট। কী ব�াপার! জানা �গল, আমরা সবাই এেলও �মাহন িসং তখেনা এেস �পৗছঁায়িন। ফের� অিফসার জািনেয়েছ �মাহন িসং না আসা পয�� �স বািকেদর �যেত
িদেত পারেবনা। সবাই িমেল ঘের বেস অেপ�া করেত লাগলাম কখন �মাহন িসং আসেব, কখন ি�িপং ব�াগ�েলা এেস �পৗছঁােব, এই ঠা�ায় আর পারা যাে�না।
অ�কার কােঠর ঘরটা �কমন স�াঁতস�াঁেত আর চপুচাপ। �ধু মােঝ মােঝ �মেয়টার �ফাঁপােনার আওয়াজ �শানা যাে�। �থেক �থেক আ�নটা িনবু-িনবু হেয় আসেছ।
তখন �কউ একটা উেঠ িগেয় খািনকটা �কেরািসন �ঢেল িদে�, আ�নটা আবার দপ কের �েল উঠেছ। সারা ঘরটা �ধাঁয়ায় ভের উঠেছ, �চাখ �ালা করেছ।
দরজার বাইেরটায় �শায়ােনা হেয়েছ �ছেলটােক। সবাই ঠা�ায় জড়সড় হেয় বেস বেস ঢলুেছ। ফের� অিফসার আমােদর এক এক কের �জরা করেছ কী হেয়িছল,
আর তারপর গ�ীর মখু কের মাথা �নেড় িবড়িবড় করেত করেত তার খাতােত কীসব জািন িলেখ রাখেছ। এিদেক �মাহন িসং আর �ফেরনা!
�বগিতক �দেখ ফের� অিফসার একদল �লাকেক
পাঠাল �মাহন িসংেক �খাঁজার জন�। ঘ�াখােনেকর
মেধ� �সই দলিট ওপের পাথরনাচিুনেত �পৗেঁছ �ফান
কের জানাল �য পেথ �কাথাও তারা �মাহন িসংেক
�দখেত পায়িন। এিদেক পাথরনাচিুনেত একজন
জািনেয়েছ �য �স �মাহন িসংেক নীেচ �যেত �দেখেছ
ঘ�া িতেনক আেগ। তাহেল �স �গল �কাথায়? ফের�
অিফসার গ�ীর মখু কের মাথা �নেড় �গেতাি� কের,
"লাগতা হ�ায়, �মাহন িসং িভ গয়া। ইেয় বািরষ �ন
সব গরবর কর িদয়া..."। আমােদর �বাধশি�টাও �যন
�লাপ পায়। এ ওর গােয় �হলান িদেয় কােঠর মত
শ� হেয় বেস থািক। আ�নটা আবার আে� হেয়
আেস...।
বেস থাকেত থাকেত কখন ঘিুমেয় পেড়িছলাম
জািননা। হঠাৎ দড়াম কের ��কাস� হাট-এর দরজাটা
খেুল �গল। একঝলক বরফ ঠা�া হাওয়া ঘরটায় ঢেুক
পড়ল। হাওয়া �পেয় আ�নটাও আবার দপ কের �েল
উঠেলা। ধড়মড় কের উেঠ বিস আমরা সবাই। আেধা
আেলা আেধা অ�কাের �ে�র মত �দখা যায় একটা
�লাক, আগােগাড়া বষ�ািতেত �মাড়া, ঘেরর মেধ� ঢেুক
আেস, মাথার টিুপটা খেুল �ফেল – �মাহন িসং।
ঘমুভা�া �চােখ ওই আেলা আঁধািরেত �যন মসীহার মত �দখেত �লেগিছল �সিদন �মাহন িসংেক।
অন� দলটা তাড়াতািড় আসার জন� ওেদর স�াক�েলা ওপের ভা�বাসােত �ফেল এেসিছল। কথা হেয়িছল �ঘাড়া�েলা ও�েলা বেয় আনেব। িক� একটা �ঘাড়া কেম
যাওয়ায় এত�েলা স�াক �ঘাড়ার িপেঠ চাপােনা স�ব হয়িন। �ঘাড়াওয়ালা তাই নীেচ �নেম এেস মাঝরা�ায় �মাহন িসংেক ধের একথা জানায়। �মাহন িসং তখন
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আবার িফের যায় ভা�বাসােত। তারপর স�াক�েলােক
কাঁেধ চািপেয় বািক �ঘাড়া, �ট�, ি�িপং ব�াগ সম�
িনেয় এই মাঝরােত �বদিন �পৗেঁছেছ। সব িকছু �শানার
পর সে�হ হয় এ িক সিত� মানুষ?
বািক রাতটা �সিদন ওরকমভােব বেস বেসই �কেটিছল
কারণ আমােদর ি�িপং ব�াগ�েলা আনার সময় বৃি�েত
িভেজ িগেয়িছল। সকাল ছ'টার সময় উেঠ �মাহন িসং
আমােদর ম�ািগ আর চা বািনেয় খাওয়াল। আেগর িদন
খাওয়া দাওয়ার অসুিবধা হবার জন� আ�িরকভােব
�মা চাইল। আমরা আ�য� হেয় বুঝেত পারলাম না
িঠক কী বলা উিচৎ। আবার �� হল হাঁটা, এবার
িদেনর আেলায়, িনি�� মেন। ঘ�া �েয়ক উৎরাই
ভা�ার পর যখন আমরা নীলগ�া নদীর পলুটােত
�পৗছঁলাম তখন সকােলর উ�ল �রাদ ঝাঁিপেয়
পেড়েছ নদীপােরর একিচলেত ঘােস ছাওয়া জিমেত।
ঘন সবুজ ঘােসর ওপর সাদা, হলদু নানা রেঙর
ফলু�েলা �লেছ। চারিদেক পািখ ডাকেছ, কতক�েলা
�মেয় �কেনা পাতা কুিড়েয় �ােম িফরেছ। 
জীবন কী আ�য� রকম সু�র!
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��া�েলর জবািনেত - গড়পড়তা ল�াদেখার �ভেতা বাঙািল। আ�াবাজ। রিববােরর সকােলর জলখাবাের লিুচ আর িবিরয়ািনেত
পাঁঠা ছাড়া জীবনটা �কমন খাঁ খাঁ কের। কলকাতা ��িমক। শরেতর সকােল আর শীেতর �পেুর আিপেস বেস কাজ করেত করেত
মেন হয় পয�টক হেল �বশ হত!
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সু�রডু�া ��ক �ট ম�াপ  || ��েকর আেরা ছিব

হঠাৎ কেরই িঠক করলাম িপ�াির-কাফিন ��ক কের আসব। পেনেরা িদেনর একটা ল�া ��ক িনেয় �বিরেয় পড়লাম। কলকাতা ছাড়ার �চা� ঘ�া পর কাঠেগাদাম
��শেন ঠা�া বাতােসর ঝাপটা ভিুলেয় িদল �য এটা �ম মাস। কাঠেগাদাম ��শনটা �ছাট িক� িছমছাম সাজােনা মনটা �বশ ভােলা কের �দয়। সকাল ছ'টা বােজ -
শহরটা জােগিন এখনও ভােলা কের।
িনেজেদর স�াক িজেপর মাথায় চািপেয় �াইভােরর পােশ জায়গা কের িনলাম। িকছু�েণর মেধ� �ানীয় মানুেষ বািক িসট�েলা ভের �গল। �কেনা খাবার সে� যা
িছল �খেত �খেত চললাম । ধীের ধীের �রােদর তাপ আর গরম বাড়েত লাগল। িক� পাহািড় পেথর �সৗ�য� সব ক� দরূ কের িদল। কুমায়নুী মানুষেদর গে�
আমরাও �যাগ িদলাম। ভীমতাল �পিরেয় িকছুটা যাবার পর িবনসেরর রা�া আলাদা হেয় �গল। এ পথ ভীষণই সু�র, �কৃিত িনেজ হােত এমনভােব সািজেয়েছ
�য বাের বাের আসেত মন চায়। বােগ�র �পৗছঁলাম �পরু �দড়্টায়। এখােনই সা�াৎ হল ন�ন ভাইয়ার সে�। পেুরা নাম ন�ন দানু, এ পেথ আমােদর গাইড।
কুিড় ঘ�ার মেধ� কলকাতা �থেক বােগ�র এেস আমরা ভীষণ �া�,এক ঘ�ার ��ক িনেয় িজেপ উঠলাম। রা�ার অব�া খবুই খারাপ। সং-এ গািড়বদল হল।
আেগ এখান �থেকই ��ক �� হত। িক� এখন গািড় �লাহারে�ত অি� চেল যাে�। তাই �লাহারেখত �থেকই কাল হাঁটা �� হেব। বােগ�র �থেক �লাহারেখেতর
�ক.এম.িভ.এন. বাংেলায় আসেত আসেত সে� হেয় �গল। চা �খেত বেস ��ক ��ান িনেয় আেলাচনা হল।
পরিদন সকােল চা পােনর পর চটপট �তির হেয় �বিরেয়
পড়লাম। �থম িদন উৎসাহ একট ু�বিশই। আমরা যাব ঢাকুির।
৯ িকিম পথ। �থম ৭ িকিম �ায় পেুরাটাই চড়াই। তারপর
ঢাকুির টপ �থেক �ক.এম.িভ.এন. বাংেলা আেরা ২ িকিম
উতরাইেয়। সকাল �থেকই খবু �রাদ আর গরম। জ�েলর মেধ�
পথ, কখনও �রাদ, কখনওবা ছায়া ছায়া পেথ হাঁটা। �যেত �যেত
�চরু রেডাে�নডন গাছ �চােখ পড়ল তেব �তমন ফলু �নই। মা�
একমাস আেগ ফেুল ভরা িছল এইজায়গাই। এক ঘ�া পর �চ�
িখেদ �পল, িক� আেশপােশ �কান চােয়র �দাকান �নই তাই
আমরা আরও ১ িকিম �হেঁট �লায়ার ঢাকুিরেত এলাম, �সখােন
চােয়র �দাকােন বেস ম�ািগ-অমেলট-চা �পট ভের �খলাম।
আমরা খাওয়া-দাওয়া পব� �শষ কের উঠেবা এমন সময় চারজন
বাঙািল যবুক এেস বসল। এরা সু�রডু�া �থেক িফরেছ। �েনিছ
�টটা �বশ কিঠন। িক� এর �বিশ তথ� আমােদর কােছ িছল না।
গত িতন-চার মাস ধের বই ও ই�ারেনট �ঘেঁট �চরু তথ�
সং�হ কেরিছ,�সই সূে� সু�রডু�ার সে� সামান� পিরিচিত।
ওেদর সে� িমিনট দশ-পেনর কথা বলার পর আমার স�ী মত
পিরবত�ন করল। মােন িপ�াির নয় আমরা যাব সু�রডু�া।
আমােদর গাইড �থেম একট ু আপি� জানােলও �শেষ রািজ
হেয় �গল। �স পেথ আমােদর জন� কী অেপ�া করেছ জািন না,
তেব এটা বুঝলাম �বশ বড় চ�ােল�। আবার নতনু কের
আমােদর ��ািনং �� হল। আেলাচনা করেত করেত আমরা ঢাকুির টপ এেস �গলাম,এখােন একিট বনেদবীর মি�র আেছ, আমরা �ণাম �সের নামা �� করলাম।
এিদেক একট ুআেগ আিম হঠাৎ �খয়াল করেত বুঝলাম আমার স�ীেদর �থেক �কানভােব আলাদা হেয় �গিছ। আমার আেগ পের �কউ �কাথাও �নই। পােয়র কােছ
একটা পাকদি� রা�া িঘের আেছ আর মাথার ওপের সূয�েদব হাসেছন। �কানিদেক যাব িঠক করেত পারিছ না,আবার এটাও বুঝেত পারিছ না �য আিম রা�া
হািরেয়িছ িকনা। এখােন �যাগােযােগর �কান উপায়ও �নই তাই ব�াগ �থেক �মাবাইল বার কের আবার �রেখ িদলাম। ঢাকুিরেত িব.এস.এন.এল.-এর কােনকশেনর
সুিবধা �পেত পাির, তার আেগ নয়। িমিনট দেশক অেপ�া করার পর ওেদর �দেখ হাঁফ �ছেড় বাঁচলাম, মেন মেন ঈ�রেক ধন�বাদ িদলাম। তারপর একসে�ই
চলা �� করলাম। �বলা �ায় �দড়টা নাগাদ, আমরা ঢাকুির �পৗছঁলাম। ভীষণ সু�র জায়গা, ১৮০ িডি� জেুড় িহমালয় িবরাজমান। �মেঘর আড়াল �থেক ন�াখাত
মহুেূত�র জন� দশৃ�মান হল। পাইন-�দওদােরর ছাওয়ায় �ঘরা সবুেজ ঘােসর ময়দােন আমােদর �ট� পাতা হল। তেব এখােন �ক.এম.িভ.এন. আর িপ.ড�.িড.-র
বাংেলা আেছ তাছাড়া ফের� �র� হাউসও আেছ। তেব উপয�ু র�ণােব�েণর অভােব সবকিটরই ভ��ায় দশা। িবকাল �থেক জিমেয় ঠা�া পড়ল। �সােয়টার,
টিুপ, জ�ােকট এেক এেক সব �বেরাল। িদি�বাসী এক অবাঙািল পিরবােরর সে� আলাপ হল, সে�টা আ�েনর পােশ বেস আ�া �মের �কেট �গল। এখােন
সূয�াে�র পর �সালার বািত �েল । তাই িদেন-রােত �েবলাই সূেয�র আেলা। তেব এখােন িদন �যমন তাড়াতািড় �� হয়, রাত হয় �দিরেত। ঠা�া �মশ বাড়েছ।
রােত এখােন িকছুই করার �নই,তাই আটটার মেধ� িডনার কের ি�িপং ব�ােগ ঢেুক �গলাম। উ�তাজিনত কারেণ বা অেচনা পিরেবেশ ঘমু সহেজ এল না। সূয�
ওঠার আেগই অিন�� জািগেয় িদল। �কান িভউপেয়ে� যাবার তাড়া যিদও �নই তবু �ভােরর �কৃিত �দখার �লাভ সামলােত পাির না। �টে�র বাইের এেস �দিখ
দেূরর সাদা পাহাড় �যন আিবের মাখামািখ। ন�ু ভাইয়াও গরম চা সে� িব�টু িনেয় হািজর। সােড় সাতটায় পরাঠা তরকাির আর চা �খেয় হাঁটা �� করলাম। �সই
খাবােরর �াদ আজও মেুখ �লেগ আেছ। ঢাকুিরেত �কউ ই�া করেল �-িতন িদন অনায়ােস িনিরিবিলেত �কৃিতর মােঝ কািটেয় �যেত পােরন, খারাপ লাগেব না।
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আজেকর গ�ব� ঢাকুির �থেক িরটাং। কাল �থম �থেকই চড়াই
চড়েত চড়েত �াণা�কর দশা হেয়িছল,আজ অবশ� �বশ
খািনকটা পথ উতরাইেয় নামলাম। ন�ুভাইয়া বলল, আজেকর
রা�া �বশ সহজ। �ছাট �ছাট �াম, জ�েলর মেধ� িদেয় পােয়
হাঁটা পথ। ভাগদানু, খরিকয়া �াম পেথ পড়ল। বা�ার দল
এিগেয় এেস �'হাত �জার কের নমে� বেল হাত বাড়াে�।
�েটা টিফ �পেয় ওরা কী ভীষণ খিুশ। �যেত �যেত উমলা
�াথিমক �লু পড়ল,ছুিটর পর বা�ারা ছুেট ছুেট ঘের িফরেছ।
পরেন �ছঁড়া-ফাটা জামা, মেুখ িক� অমিলন হািস। এেদর সে�
আমরাও এিগেয় যাি� হঠাৎ জেলর শ� কােন এল,নীেচ
তািকেয় �দিখ বহমান িপ�াির, এতটা রা�া নদী িবহীন – �কমন
একটা লাগিছল, এবার সব �াি� উধাও হল। হাঁটার �বগ
বাড়ল। ঘিড়েত �েটা বােজ,পা চািলেয় �দিখ একট ু দেূরই
িপ�াির ও সু�রডু�া নদীর স�ম। পাহােড় আসার এই
মজা,পেথ অেনক �ছাট -বড় নদীর দশৃ�, স�ম-এর �সৗ�য�
সব ক� ভিুলেয় �দয়। হাইেডল পাওয়ােরর কাজ হে� �ােমর
মানুষই এই কােজ সািমল। ন�ুভাইয়ার বািড়ও এেস
�গেছ,আমরা �যেতই মিহলা-বা�ারা এেস িঘের ধরল। �চােখ-
মেুখ তী� �কৗতহুল। ঘের �তির দইেয়র ছাঁচ এিগেয়
িদল,িনেমেষ �াি� দরূ। কেয়ক ঘর পিরবার িনেয় �ছা� �াম
িরটাং, এখােন িব��ৎ, �সালার পিরেষবা, �মাবাইল পিরেষবা

িকছুই �নই, খািত �যেত হয় �ফান করার জন�। �লুও আেছ খািতেতই। িবকােল স�ম �দখেত িগেয় রামদানার �খত �দখলাম, রামদানার আটার �িট শীতকােল
শরীর গরম রােখ। তারপর ঝমঝিমেয় বৃি� �� হল। সারারাত চলল। সকােল সবাইেক িনেয় অেনক ছিব তেুল �ফরার পেথ �দখা করার �িত�িত িদেয় িবদায়
িনলাম।
আজ ৫ িকিম �হেঁট যাব 'জােতািল �াম'। এর উ�তা ৮৫০০ ফটু,এ পেথর �শষ �াম। �বল �বেগ সু�রডু�া বেয় যাে� আর সামেন তষুার�� িহমালয়,অসাধারণ
লাগেছ। আজ সে� গাইড ছাড়া চেলেছ িতনজন �পাট�ার - �রশন, �ট� িনেয়। কাল �থেক কিঠন ��ক �� হেব। এবার একট ুভয় ভয় লাগেছ। �কান ��কার এপেথ
�চােখ পেরিন এখনও। সারা রা�া নদী আমােদর সে� থাকেব। জ�েলর মেধ� িদেয় যাি� সব��ণ, ১টা-২�টা খবু �ছাট �াম পড়ল। কখনও ঝরনা পথ আটকাে�।
ধীের ধীের �হেঁটও �পরু ১২টার সময় জােতািল �পৗেঁছ �গলাম। জােতািল কথার অথ� যিদও আমার জানা �নই তেব সবুজ �াম নাম িদেত ই�া করিছল। পেথ
আসেত আসেত �বশ কিট �াম �দখলাম �সই তলুনায় জােতািল �বশ বড়। একিট �াথিমক �লুও আেছ। �বিশর ভাগ বািড় পাকা আর িনেজেদর চাষবাসও আেছ
ফেল সারাবছর খাবােরর অভাব হয় না। এই �েট ��কার খবু কম আেস, তাই থাকার জন� �ােমর গাইডেদর বািড়েতই উঠেত হয়। আমরা এখানকার পিরিচত
গাইড প�ুার িসং এর বািড়েত রাত কাটাব। কাল �থেক আমােদর �� হেব অিভযান, জািননা ভাগ� ও �কৃিত আমােদর সে� থাকেব কতটা। অিন�য়তা �জেনই
এপেথ এেসিছ, তাই �ভেব কী হেব।
পরিদন সকাল �থেক ন�ুভাইয়ার ব��তা �� হেয় �গেছ। আমরা ৬ টা নাগাদ চা �খেয় �বিরেয় পরলাম, আজেক হাঁটেত হেব দীঘ� পথ, তাই �থম �থেকই একটু
পা চািলেয় �যেত হেব, তাছাড়া আজ আবাহাওয়া ভাল মেন হে� না।
সু�রডু�া ভ�ািল, �দবীকু� �বলভােব টানেছ, �যেত তাই হেবই। এত�ণ �ছাট �ছাট �াম, �লাকজন, �ঘাড়াওলা �চােখ পড়িছল, এবার তাও �দখা যােব না। এখন
�থেক �ধু গাইড ও �পাট�ার সহ আমরা �জন আর আিদম িনজ�ন �কৃিত। তেব িকছু �ানীয় অ�বয়সী পাহািড় �ছেল যাে� িপেঠ ব�াগ িনেয়। এরা অেনক উচঁেুত
ঘােসর মত �কান গাছ (�ানীয় নাম আশা-গ�ু)-র �খাঁেজ �বিরেয়েছ, িবে�র বাজাের যার মলূ� অেনক। একজন আমােদর গাছিট �চনাল। লাখ লাখ টাকায় িবেদেশ
এ িজিনষ র�ািন হে�। িহমালেয়র গিহেন কত কী �য লিুকেয় আেছ যার স�ান হয়ত মানুষ আজও পায়িন। 
পাহােড় �য যার গিতেত এিগেয় যায়। �থম ১-২ িকিম একসে�
যাি�লাম,তারপর �গ�ম চড়াই অিত�ম করেত আমার খবু ক�
হি�ল। িক� মেনর �জাের ধীর গিতেত এিগেয় চললাম।
অেনকটা খাড়া চড়াই তারপর একট ু সমতল আবার চড়াই,
আবার কখনও পাহােড়র গা �বেয় �নেম আসা ঝরনা �পিরেয়
�যেত িগেয় �পাশাক-জেুতা িভেজ �গল, আবার নড়বেড় কােঠর
�সত ু �পেরােত িগেয় রীিতমত িহমিসম �খলাম। তার সে�
চলেছ আমার িভিডও�ািফ, তাই মােঝ মােঝই আিম স�ীেদর
�থেক িবি�� হেয় যাি�লাম। ঘন জ�েলর মেধ� িনেজেক বড়
�বিশ �বমানান লাগিছল, মেন হে� �যন পােয়র শে� এখানকার
বািস�ােদর ঘমু ভা�েব। চারপাশ এতই িনজ�ন �য পািখর
ডােকও �ায় চমেক উঠিছ। সকাল �থেক আকাশ �মঘলা িছল,
এবার বৃি� �� হল। �রনেকাট পের িনলাম। বৃি�র মেধ� হাঁটার
গিত আরও কেম এল। দেূর একটা বািড় �থেক �ধাঁয়া �বেরাে�
�দেখ ভাবলাম �সখােন �পৗেঁছ একট ু চা �খেয় িজিরেয় �নওয়া
যােব ভাবলাম। িগেয় �দিখ এক �মষপালক �সখােন আ�য়
িনেয়েছ, চা পাওয়া যােব না। অগত�া মেুখ লে�� �রেখ
এিগেয় �গলাম। এই জায়গার নাম �িনয়া-ঢং। আরও �' িকিম
যাবার পর �দখলাম সামেন �কান রা�া �নই। �বা�ােরর পথ
আর সু�রডু�া নদী ভীষণ �বেগ বেয় চেলেছ । �সইসে� পাহাড়
�থেক �ছাট বড় নানা জলধারা �নেম নদীেক আরও ভয়�র �প
কের তেুলেছ। সাদা �মঘ দেূরর পাহাড়েক �ঢেক িদেয়েছ। ঝমঝিমেয় বৃি� নামেলা, তাড়াতািড় বেড়া পাথেরর আড়ােল আ�য় িনলাম। লাে�র সময় হেয় �গেছ ,
পেরাটা আর আলরু তরকাির বার কের ভাগ কের খাওয়া হল। আধ ঘ�া পর বৃি� কমেত আমরা হাঁটা �� করলাম। �বা�ােরর রা�া িদেয় খাড়া চড়াই উঠেত হল।
�সখােন পা ি�প কের পেড় িগেয় �বশ �চাট �পল আমার স�ী। এই পেথ এেস কতখািন ঝুঁিক �য িনেয়িছ তা �বশ বুঝেত পারিছ। িক� যত সামেন যাি� �কৃিতর
�প �যন ম�ু করেছ। আজেকর পথ �যমন �গ�ম �তমিন �বিচ��ময়। নাম না জানা পািখর ডাক,বুেনা ফেুলর �াণ ক� আর ভয়েক দেূর সিরেয় মনেক শ� করেছ।
�শষপয�� কাঁঠািলয়া অথ�াৎ সু�রডু�া ভ�ািল �পৗছঁলাম িবেকল পাঁচটায়। 'ডু�া' শে�র অথ� পাথর, সু�র সু�র পাথের সাজান এই ভ�ািল আর তাই নাম
সু�রডু�া। মাইকতিল ��িসয়ার �থেক সৃ� মাইকতিল নালা আর সুখরাম ��া �থেক আসা সুখরাম নালা িমেশ এখােন সু�রডু�া নদী �তির হেয়েছ। জায়গাটা
�যমন শা� �তমিন ভয়�র লাগিছল। এিদেক বৃি� আর ঠা�া হাওয়ার দাপেট আমােদর অব�া কািহল। গরম সুপ আর আল ুভাজা �খেয় একট ুআরাম �পলাম। আজ
�মষপালকেদর ঘের থাকব, খেড়র ছাউিন আর পাথেরর �তির �দওয়াল। �িট ঘেরর মেধ� আমরা �জন একিটেত আর অন�িটেত আমােদর স�ীরা �মষপালকেদর
সে� রােত থাকেব। সারা সে� আ�েনর পােশ বেস আমােদর গ� চলেত লাগল। ভীষণ �রামা�কর পিরেবশ, এই সব মানুষ �েলা যারা আধুিনক জিটলতা �থেক
দেূর সরল সাধািসেধ জীবন যাপন করেছ তােদর সে� গ� করেত কী �য ভাল লাগিছল কী বলব। এরা শ�ের জীবনযা�ােক ভীষণ ভয়ই পায়। ক�কর িবলাসহীন
জীবনই এেদর পছ�। এেদর �কান চািহদা �নই বেলই এরা ভাল থাকেত পাের। �েত যাবার আেগ রােতর আকাশ �দেখ মেন হল হাজার বািত �লেছ উপত�কােত
। �পাকামাকড়, জীব-জ� সব িকছুরই ভয় হি�ল। �ায় �খালা আকােশর নীেচ �েয় রােত তাই ঘমু এলনা।
পরিদন সকােল উেঠ আকােশর মখু �দেখ ভীষণ মন খারাপ হেয় �গল। িঠক সােড় ছটার মেধ� হাঁটা �� করার কথা িছল। িক� আকােশর যা অব�া, আেগ যাবার
কথা �মােটও ভাবব না। জীবেনর ঝুঁিক �যখােন �সখােন �জেন �েন পা না বাড়ােনাই ভাল। কনকেন ঠা�া হাওয়ার দাপট সহ� করেত না �পের িভতের িগেয় বসলাম
। ঈ�েরর কােছ মেন মেন �াথ�না করিছ যা �দেখিছ �সটকুু পােথয় কেরই �যন িনিব�ে� বািড় িফরেত পাির। হঠাৎ ন�ু ভাইয়ার ডােক চমক ভাঙল। বাইের এেস
�দিখ কােলা �মঘ সের িগেয় নীল আকােশ সূয�েদব হাসেছন। এেকই বেল �কৃিতর �খয়াল। িবল� না কের িজিনসপ� �রেখ �বিরেয় পরলাম। ৬ িকিম কিঠন পথ
�হেঁট �বলিুন টেপ �পৗছঁেত হেব। এিদেক িকছু�ণ পরই �� হল অসহ� মাথার য�ণা। �-িতন িকিম যাবার পর আিম �যন হাঁটেতই পারিছনা। হাই অলিটিচউড
িসকেনেস আ�া� িনেজেক ভীষণ অসহায় লাগিছল। রেডাে�নডন গােছর জ�েলর মেধ� িদেয় �ায় হামা�িড় িদেয় অেনকটা পথ �যেত হল। �শষ িতন িকিম পথ
একাই �হেঁটিছ �কান এক অদশৃ� শি�েক ভর কের। তখন চার পােশর �াকৃিতক �শাভা িকছুই আর �চােখ পেড়িন। �বলিুন টেপ �পৗেঁছ মেন হল সিত� এই ক�
সাথ�ক। �ধু তাইনা জীবেন অস�ব বেল �য িকছু �নই তাও িশখলাম। �বলিুন টেপ এেস আিম �য কী �দখলাম তা �লখার ভাষা �নই। �মঘম�ু নীল আকাশ, িদগ�
িব�তৄ সবুজ গািলচা আর ৩৬০ িডি�েত িব�ীণ� িহমালয়। সিত� আমরা এতটাই উচঁেুত আিছ �য হাত বাড়ােলই �ছাঁয়া যায় মগৃিথনু, থরকট, মাইকতিল িপক। সব
কিটর উ�তা ৬০০০ িমটােরর �বিশ। ধূপ ��েল �দবতার উে�েশ� িনেবদন করলাম। ক�ােমরা অন কের ভাবিছ �কান শট �নব �যিদেক তাকাই �সিদেকই �চাখ
আটেক যায়। দেূর হাজার হাজার �ভড়া চরেছ, তােদর মািলক আমােদর কােছ এেস গ� জেুড় িদল। এত�ণ িনেজর কে�র কথা মেনই িছল না। ন�ুভাইয়া
�ফরার কথা বলায় মেন পড়ল। িক� এ�ান �থেক আজ �ফরা আর স�ব নয় । এেস যখন পেড়িছ তখন �পরু, িবেকল, রাত, �ভার �িতিট মহুতূ� অমলূ� আমােদর
কােছ। তাই �পাট�ার িতনজন আমােদর �ট�, স�াক, �রশন আনেত আবার নীেচ �গল। আমােদর িজিনস এেস �পৗছঁেত ঘ�া �ই সময় �তা লাগেবই। এিদেক
িখেদেত �পট �লেছ, আপাতত হাওয়া �খেয় থাকা ছাড়া আর �কান উপায় �নই। হঠাৎ আকাশ কােলা কের বৃি�র সে� ঠা�া হাওয়া �� হল। �মষপালক ভাইেয়র
তাঁবুেত আ�য় িনেত হল। তার �িদন ধের �র, সে� ওষুধ িছল তাই িদলাম। বছেরর পাঁচ-ছ' মাস কােট আপনজেনেদর �ছেড় �ভড়-বকিরেদর সে� এই �গ�ম
জায়গায়। অে�াবের নীেচ যায়। শীেত বািড়েত বেস �ভড়ার �লাম িদেয় গরম �পাষাক, ক�ল বানায়।
িখেদ আর �াি�েত �েচােখ ঘমু এেস �গল। ঘমু ভা�েত �দিখ পড়� িবেকেলর আেলায় ভ�ািল এক অন� �েপ �সেজেছ। �স দশৃ� ক�ােমরাব�ী করেত ব�� হেয়
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পিড়। ইিতমেধ� আমােদর তাঁবুও �রিড। চা �খেয় িনেজেদর
িরচাজ� কের িনলাম। দেল দেল �ভড়-বকির িফের আসেছ,সে�
�েটা কােলা পাহারাদার কুকুর, গলায় ঘ�া বাঁধা। অ�কার
নামেতই ঠা�া জাঁিকেয় পড়ল। কুকুর�েলা ছুেট ছুেট গা গরম
করেছ। �কানরকেম রােতর খাবার �খেয় ি�িপং ব�ােগ ঢেুক
পরলাম।
সকােল আকাশ �মঘম�ু। �থম আেলা মগৃিথনু, মাইকতিল,
থরকট, ভােনািট, আন� িপক, অন� িপক, �গ�ােকােটর মাথায়
পেরেছ। �সই �গ�ীয় দশৃ� এখেনা �চাখ বুজেলই �দিখ। একটার
পর একটা শট িনেয় যাে� অিন��, আিমেতা �চােখর পলক
�ফলেত পারিছ না।
চা �খেয়ই �বিরেয় পড়লাম, গ�ব� �দবীকু�। �থেমই একটা
খাড়া চড়াই উেঠ �গেছ। ওঠার পর দেূরর শ�ৄ�েলাও �যন
নাগােল এেস �গল। রেডাে�নডন গােছ হা�া �গালািপ, �ব�িন
ফলু �দখেত �দখেত �দখেত �যন হািরেয় �ফলিছ িনেজেক।
এিদেক �ত হাঁটার িনেদ�শ আসেছ। একসে� না থাকেল আজ
পথ হািরেয় �ফলার �বল স�াবনা। দেূরর একটা কােলা পাথেুর
পাহাড়েক সামেন �রেখ এিগেয় যাি�। রা�া ভাল না জানা না
থাকেল এপেথ আসা এেকবােরই উিচত নয়। গাইডরাও পথ
ভলু কের, �কিৄতর �খয়ােল অক�াৎ আবহাওয়া খারাপ হেয়
�গেল সামেন এেগান যােব না। তাই সময়, দরূ� িহসাব না
কেরই �হেঁট যাব। ১৪ হাজার ফেুটর �বিশ উ�তা, তাই

গাছপালা কমেত কমেত আর একদমই �নই। অি�েজেনর অভােব ক� হে�। ধীের ধীের এেগাি�, মােঝ খাওয়ার জন� একটা ��ক িনেত হল। তারপর আবার
চলা। এপেথ আমরা ছাড়া আর �কান জন�াণী �নই। িনজ�নতা �যন মােঝ মােঝ অসহনীয় হেয় যাে�। আবার অপািথ�ব �সৗ�য� হাতছািন িদে�, এই চ�ুেকর
শি�েক উেপ�া কির কী কের? আরও কতটা,কত�ণ সময় লাগেব এসব �� কের ন�ুভাইয়ােক িবর� কের যাি� �জেন। ভাইয়া হাসেত হাসেত পােশ পােশ
চেলেছ আর লে�স, চইুংগাম �যাগান িদে�,আর নানারকম কািহিন বেল যাে�। এই কিদেন �স আমােদর সারা�েনর স�ীও �যমন, �তমিন ভােলা ব�ওু হেয়
�গেছ। খাড়া চড়াই উঠেত উঠেত �াণা�কর অব�া। আবার গতকােলর মত ক� �� হেয়েছ আমার। অিন�� ক� �দেখ িফের �যেত অনুেরাধ করল। িক� আজ
মেন হল আিম মির-বাঁিচ যাবই। ওইেতা দেূর সুখরাম ��া �দখা যাে�।
সুখরাম �হার �বশ খািনকটা অংশ ন� হেয় �গেছ, আেগ �মষপালেকরা হাজার হাজার �ভড়া িনেয় এখােন রাত কাটাত। কেয়ক বছর আেগ একদল ��কার আেস।
রােত তারা এই �হায় নাচ-গান, �হৈচ-এ �মেত িছল গাইেডর িনেষধ অমান� কেরই। �ানীয় মানুেষর িব�াস শা� �দবভিূমেক অপিব� ও অশা� করায় �দবী ��
হন। পরিদন সকেলর মতৃেদহ পাওয়া যায়। তেব গাইড �বঁেচ যায়। এই গ� �েন এই আধুিনক যেুগও আমরা িশহিরত হলাম। হােত সময় থাকেল মাইকতিল
��িসয়ার ঘেুর আসা যায়। আরও একিদন লাগেব সুখরাম �হা �দখার জন�। আমরা �য �েট যাি� �সখান �থেক আরও কিঠন পথ �গেছ নাগকুে�। �সখান �থেক
কানাকাটা পাস �পিরেয় কের জােতািলেত �নেম যাওয়া যায়। তেব �স পথ সাধারণ ��কারেদর জন� নয়।
দরূ �থেক এত�ণ কােলা পাহােড়র গােয় �যন সাদা চেকর দাগ
বেল মেন হি�ল, কােছ এেস �দিখ �ছাট �ছাট িহমবাহ। আ�য�
হেয় �স দশৃ� �দখেত �দখেত আছাড় �খেত িগেয় �কান�েম
�বঁেচ �গলাম। এিদেক আবহাওয়া খারােপর িদেক। পাথের �হাঁচট
�খেত �খেত কেয়কবার �বঁেচ �গলাম, কখেনা কখেনা মেন হে�
বুিঝ পথ হািরেয় �ফেলিছ, রা�া �য আর �শষ হয় না! এক
জায়গায় পাথের পা রাখা যাে� না �কেনা ঝেুরা মািটর ওপর
িদেয় খাড়া চড়াই। �জেনই ন�ুভাইয়ার হাত ধের উঠলাম।
তারপর হলদু ঘােসর ওপর িদেয় হাঁটেত হল িকছুটা। এিদেক
আকােশ কােলা �মঘ জমেছ, কনকেন ঠা�া হাওয়া চলেছ। এবার
শ� বরেফর রা�া �হেঁট �শষ চড়াই �পরলাম। এত ক� সিত�ই
সাথ�ক হল। িতনিদেক বরফাবৃত পাহাড়,আর তারই মােঝ ��
জেলর সেরাবর �দবীকু�। এখান �থেক বাম িদেক �নেমেছ
২২,৩২০ ফটু উচঁ ু মাইকতিল িপক �থেক মাইকতিল িহমবাহ।
ডানিদেক পানওয়ািল�ার ২১,৮৬০ ফটু, বালেজৗির কল
১৯,৮৫৭ ফটু। তার সামেন রিক িপক। আমরা ভি�ভের �জেন
পেুজা করলাম আর তার িভিডও তলুল ন�ুভাইয়া। তেব �সই গা
ছমছেম পিরেবেশর অনুভিূত ক�ােমরাব�ী করেত পািরিন।
এখােন এেস এটাই মেন হেয়েছ সব�শি�মান আজও আেছন।
��াবাল ওয়ািম�ং-এর জন� জেলর গভীরতা কেম �গেছ তেব
���তা �দখার মত। �নলাম সব��ণ এক প�ী পাহারায় আেছ।
ঘ�া খােনক সময় কািটেয় কুে�র জল মাথায় িদেয় আমরা �ফরার পথ ধরলাম। এবার আর ভয় নয়, জয়-এর আন� মন জেুড়। �পরু আড়াইেট বাজল তাঁবুেত
িফরেত। িখচিুড়-আচার িদেয় �পটপেুজা �সের �ফরার পালা। আগামীকাল জােতািল �পৗছঁেত হেব।
পরিদন সকােল ৫ টার আেগই ঘমু �ভে� �গল। উেঠই �শষবােরর মত �খালা আকােশর নীেচ দাঁিড়েয় �কৃিতর মায়াময় �প �েচাখ ভের �দেখ িনলাম। এই ভ�ািল
�ছেড় �যেত মন চাইিছল না। �ফরার সময় �ায় পেুরাটাই উতরাই। তাড়াতািড় নামেত �� করলাম। িক� িকছু�ণ পরই বৃি� এল। �কান�েম �রনেকাট পের
আবার হাঁটা। কখনও �জাের,কখনওবা আে� অিবরাম বৃি� পেড় যাে�। িবেকল ৪�টেত আমরা জােতািল এেস ঢকুলাম। ব�ােগর �বিশরভাগ জামা-কাপড়ই িভেজ
�গেছ। �কান রকেম খুঁেজেপেত একটা আধ�কেনা জামা জটুল, তাই পের �খেয় ল�া টানা ঘমু িদলাম। অেনকিদন পর ভাল ঘমু হল।
সকােল উেঠ �দিখ দেূরর সব পাহাড় বরেফ �ঢেক �গেছ,আকােশ �মেঘর কােলা চাদর সের যায়িন এখনও। �বিশ �দির না কের জােতািল �থেক িরটাং, তারপর
খািত �গলাম। িপ�াির �যেত এই �াম পেড়। িদন দেশক পাহােড় পাহােড় �ঘারাঘিুরর পর �রােদ বেস দেল দেল মানুেষর িপ�াির-যা�া �দখা �বশ উপেভাগ�।
এখান �থেক িবকােল �ামটা ঘেুর �দেখ িনলাম িনেজরা। দেূরর িপ�াির ��িসয়ার ভীষণভােব টানিছল। যাবার সময় �য পথ �াি�কর লাগিছল এখন �সই পথ, �সই
জায়গা �ছেড় �যেত মন চাইেছ না। িক� আর নয়, এবাের সমতেল �ফরা, ঘের �ফরা। আবার অেপ�া িহমালেয়র ডােকর।

সু�রডু�া ��ক �ট ম�াপ  || ��েকর আেরা ছিব

িনেজর সংসারেক সু�র কের রাখার ছাড়াও ঝমুা ভােলাবােসন অেনকিকছুই। তাঁর ভােলালাগা-ভােলাবাসার তািলকায় বই পড়া,
গান �শানা, নতনু নতনু রা�া করার পাশাপািশ রেয়েছ ই�ারেনট সাফ� কের পাহােড়র ছিব �দখা আর নানা ��ককািহিন পড়া। তাঁর
কােছ সবার �চেয় ি�য় এই ��িকং-ই। পাহােড়র ডােক বছের অ�ত �বার ঘর �ছেড় �বিরেয় পেড়নই। আর এই �বড়ােনায় তাঁর স�ী
ি�য়জনেদর তািলকায় রেয়েছ ডােয়ির আর কলমও।
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= 'আমােদর ছু�' বাংলা আ.জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

পুেজায় �বােস

ম�য়া বে��াপাধ�ায়

স�মীর সকােল িহথেরা এয়ারেপােট� �পৗেঁছ �দিখ ��ন �দির করায় গ�েব� �পৗছঁােনার �শষ বাসটাও �ছেড় �গেছ, এরপর আবার বােরা ঘ�া পের আসেব। আেলায়
ঝলমল কলকাতােক �ফেল আসার সমেয়ই মেন হি�ল িবেদেশর মািটেত পেুজা �কমন কাটেব �ক জােন! যাি� িনউ কােসেল িদিদর বািড়েত, ল�েন পেুজা
�দখার একটা নতনু অিভ�তার আশায়। িক� িভে�ািরয়া ��শেন অলসভােব ঘ�ার পর ঘ�া পায়চাির করেত করেত আর বাগ�ার, সেসজ ইত�ািদ �খেত �খেত
��টা িবেশষ ভােলা হল বেল �তা �বাধ হে� না। ল�েনর িনত� ব��তার মােঝ আিম �যন একাই �ধু �ভেব যাি� আজ স�মী আজ স�মী, িক� �টর পাি� কই?

মহাষ�ীর স��ায় িবমােন বেস জানলা িদেয় নীেচর
িদেক তািকেয় এক অ�তু সু�র দশৃ� �দেখ মন ভের
�গল, বলা ভাল একট ুমন �কমন কের উঠল �বিক। এই
�থম পেুজার সময় কলকাতা �ছেড় িবেদেশ যাি�।
িফের িফের তাকাই নীেচর িদেক যত�ণ নজের আেস -
আেলার বন�ায় ধুেয় যাে� শহর কলকাতা। �েনিছলাম
প�ািরস সারাবছর আেলার �রাশনাইেত মােতায়ারা থােক
বেল �সই শহেরর আেরক নাম 'িসিট অফ লাইটস'।
�সিদন উড়ান �থেক আেলার সােজ �মাড়া কলকাতােক
�দেখ মেন হি�ল এ �যন আমােদর 'আেলাক নগরী'।
িহথেরা এয়ারেপাট� সংল� এলাকা�িলেত িক�া
িভে�ািরয়া ��শেনর চারপােশ �গ�াপেুজার �কান
জাঁকজমকই �চােখ পড়ল না। মনটা �বশ দেমই �গল।
এবাের তাওেতা পেুজার িদেনই পেুজার আেয়াজন,
অেনকসময়েতা ছুিটর অভােব হ�াহাে�ও �গ�াপেুজা
হয়। দীঘ� বাস জািন� কের �া� হেয় িদিদর বািড় �পৗেঁছ
��স হেয় একট ু িব�াম িনলাম। তারপের সবাই িমেল
ভারতীয় �পাষােক িদিদেদর সে� গািড় কের �বিরেয়
পড়লাম কিমউিনিট হেলর উে�েশ�। �সখােনই
�গ�াপেুজার আেয়াজন হেয়েছ। কিমউিনিট হলিট �বশ
বড়। িক� আমার মন �য খািল কলকাতার পেুজার সে�

তলুনা কের চেলেছ তাই আেলাটােলা সব িমিলেয় �থমটায় একট ু িন�ভই �ঠকল। িসিলং �থেক �ঝালােনা কেয়কটা ঝাড়বািতর ম�ৃ আেলায় আেলািকত হেয়
রেয়েছ হলিট। মেন হি�ল এ �যন কলকাতার �কান বেনদী বািড়র পেুজা। ঝলমেল আেলা, বড় প�াে�ল িক�া মাইেকর আওয়াজ �নই, তেব রেয়েছ গভীর
আ�িরকতা,ভি� ও িন�া।
সবাই পেুজার কােজ �বশ ব��। কলকাতার কুেমারটিুল
�থেক মা তাঁর �ছেল-�মেয়েদর িনেয় উড়ােনর
কারেগােত বা�ব�ী হেয় ইংিলশ চ�ােনল �পিরেয়
�পৗেঁছেচন �বাসী স�ানেদর কােছ মা� �িদেনর জন�।
�িতমার সাজস�া, পেুজার আেয়াজন সেবেতই িনখাদ
বাঙািলয়ানার �ছাঁয়া। চারপােশর পিরেবশ �বশ গ�ীর।
ধুিতপরা অ�বয়সী একিট �ছেল ইংেরিজ উ�ারেন
ঠাকুেরর ম� পড়েছ। কােছ িগেয় �দিখ ম��িল ইংেরিজ
হরেফ �লখা। বুঝলাম �স বাংলা পড়েত পাের না।
আসেল পেুরািহত বেল িকছু �নই এখােন, �া�েণর
�ছেল বেল তােক পেুরািহেতর দািয়� �দওয়া হেয়েছ।
তেব �দখলাম পেুজার কােজ �স রীিতমেতা পট।ু একা
হােতই পেুজার যাবতীয় আচার িনখুঁতভােব করেছ।
মহা�মীর অ�িল িদলাম। গ�াজল বড়ই বাড়�, তাই
কেয়কেফাঁটা গ�ার জল সবার ওপর িছিটেয় শাি�
জেলর পব� চকুল। অ�িলর �সাদ �খেত িগেয় �দিখ
িবিচ� সব ফলমলূ। ��াক আর �রড িকউর �া�, �াম,
ি�ন অ�ােপল, �েবির। �বশ মজা লাগল আমােদর শশা,
কলা, শাঁকালরু পিরবেত� িবেদিশ ফেলর �সাদ �খেত।
��াং�েতা তার মেধ�ই খুঁেজ �পেত নারেকল নাডু় ( যা
কলকাতা �থেক প�ােকেট কের ��েন চেড় এেসেছ)
�'চারেট িনেয় মেুখ পেুর �ফলল। �পেুর লিুচ, মশলািবহীন আলরু দম আর �ছালার ডাল – চমৎকার লাগল। সে��েবলায় �বশ ধুমধােমর সে�ই আরিত হল।
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নবমীর িদন সকাল �থেক িঝরিঝের বৃি�, কনকেন
ঠা�া হাওয়া, মােঝ মেধ� িনম�ল নীল আকাশ।
ইংলে�র এই আবহাওয়ােতও ঢােকর আওয়াজ
ল�েনর মািটেত কলকাতার পেুজার আেমজ এেন
িদি�ল। ঢািক �নই, ঢােকর িসিড সাউ� িসে�েম
�বেজ চেলেছ অিবরত। িদিদর মেুখ �নলাম �কান
�কান বছের ঢাক আর কাঁসর এেনও রাখা হয়। যা
ঢািকর বদেল এখানকার বাঙািল প�ুেষরাই বাজান।
�গ�া �িতমার �চাখ জড়ুােনা সাজস�া, শাঁেখর
আওয়াজ, ধুেনার গ�, ধূেপর �ধাঁয়া, �দীেপর আেলা,
�বাসী বাঙািল প�ুষেদর ধুিত-পা�াবী পের ইত�তঃ
�ঘারাঘিুর, শািড় পরা মিহলােদর চিুড়র িরিনিঠিন –
এেতা কলকাতারই পেুজার ছায়া। �ধু �-একজন
�সােয়টার পের ঘেুর �বড়াে�ন। কেয়কজনেতা
উই�িচটার গােয়ই অ�িল িদেলন। আবার এসব
�চােখ পড়েলই মেন হে� কলকাতা �থেক কতদেূর
িভন �দেশর পেুজার আ�াদ িনি�।
নবমীর রােতই দশমীর �শষ পেুজা। ছুিট �শষ, পেরর
িদন �থেকই সবার �রাজকােরর কাজকেম�র িদন ��
হেব। পাঁচিদেনর আনে�াৎসব তাই �িদেনই সমা�।

িবসজ�েনর �রশ �লেগেছ সবার মেনই। সাদা গরেদর শািড়
পের অনাবাসী ভারতীয় মিহলারা এেক অপরেক িসঁ�েরর
লাল রেঙ রািঙেয় তলুেলন, বাদ �গলামনা আিম আর
িদিদও। িবসজ�েনর নােচও �বশ নতনুে�র �ছাঁয়া। �সইসময়
�জরািটেদর 'নবরাি�' অনু�ান থাকায় একইসে� তাঁরাও
ডাি�য়া �নেচ িনেলন। মেন হল এ �যন 'িমিন ইি�য়া'। 
ভাবলাম যাইেহাক �টমস নদীর জেল ঠাকুর িবসজ�ন
�দখার সুেযাগ হেব। িক� এেতা আর কলকাতা নয় �য
গ�ার জেল ভা�া কাঠােমা আর পচা ফলু-�বলপাতা
জমেতই থাকেব। জলদষূণ এড়ােত এখােন মােয়র
িবসজ�নই হয় না। িবসজ�েনর নােচর পর দশৃ�টা একটু
খারাপই লাগল – মা �গ�া �ছেল-�মেয় সেমত এেক এেক
পয�ায়�েম হাত-পা খেুল খেুল পাট� বাই পাট� আ�য়
িনেলন প�ািকং বাে�। আগামী বছর জেুড় িনেয় আবার
পেুজা করা হেব।
রােত িবজয়া দশমীর জে�শ খাওয়া-দাওয়া – �ােয়ড
রাইস, ল�া�, চাটিন আর কলকাতা �থেক ক�ােন ব�ী হেয়
আসা �ক িস দােসর রসেগা�া। তারপর �বল ঠা�ার মেধ�
এেক অপরেক �ভ িবজয়া জািনেয় িদিদর বািড়র িদেক
রওনা িদলাম। কাল আবার অন�� পািড় �দব।

ম�য়া যাদবপরু িব�িবদ�ালেয়র �থেক তলুনামলূক সািহত� এবং ইংেরিজ সািহেত� �ােতােকা�র কের বত�মােন িবিভ� প�-পি�কায়
�ছাট গ� ও �মণকািহিন �লেখন। ভালবােসন রবী�স�ীত �নেত ও জীবনানে�র কিবতা পড়েত। সময় সুেযাগ �পেলই �বিরেয় পেড়ন
�দেশ-িবেদেশ।
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= 'আমােদর ছু�' বাংলা আ.জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

আেমিরকার 'কািন�ভাল ���নডর' ও কলকাতার বনানীিদ

বনানী ম ুেখাপাধ�ায়়

~ প ুেয ়েত �া িরেকা, �স� টমাস ও ��া� ত ুক � আইল�া� � ুেজর আেরা ছিব ~

অন�ান�বােরর মত এবারও জনু মােস �পৗছঁলাম আেমিরকায়, �ছেলেমেয়র কােছ। মাসখােনক আনে�ই িছলাম হঠাৎই িবনা �মেঘ ব�পাত। আমােক নািক ওেদর
সে� �েুজ �যেত হেব! �স আবার কী? আিম �সখােন িগেয় কী করব? সাতিদন সাগের �ভেস থাকা? ও বাবা, �স আমার �ারা হেবনা, আমার �তা জল �দখেলও
িচ� িবকল, না �দখেলও িচ� িবকল। িক� আমার িচ� িবকেল তােদর িচ� িবচিলত হলনা। আমােক �যেতই হেলা।

৫ ই অগা� ২০১৩, মেনর ক� মেনই �রেখ হািজর
হলাম িনউ ইয়ক� ব�ের। দরূ �থেকই �দখা যাি�ল
এগারতলা জাহাজ। সবাই খবুই খিুশ, আর আিম?
থাক, �স কথা না বলাই ভােলা। জাহাজ ছাড়ল।
�নলাম এই জাহােজর গ�ব� িতনিট �ীপ। আবার
িতনিট �কন? একিট �দেখ িফের এেলইেতা হয়। না,
তা হেবনা। সেবেতই বাড়াবািড়। আমরা ছ'তলার
বািস�া হব। উহঃ, ভগবান!
জাহােজর �ভতের �থেক িকছুই �বাঝা যাে�না �য
�সটা আেদৗ চলেছ কীনা। আমরা ছ' তলায় আিছ,
�ভতরটা পাঁচতারা �হােটেলর মত। এেকবাের ঝলমল
ঝলমল করেছ। ব�ালকিনেত এেস সম�ু �দখিছ।
�ৎদরূ �দখা যায় জল,জল �ধুই জল। ধীের ধীের িনউ
ইয়ক� শহরটা আমােদর �চােখর সামেন �থেক িমিলেয়
�গল। চেল �গল এ�ায়ার ��ট িবি�ং, ওয়া�� ��ড
�স�ার...। মেনর �ভতর �ধু �িট শ� �ঘারােফরা
করেত লাগেলা 'টাইটািনক' আর '�দবতার �াস'!
জাহােজর নাম কািন�ভাল ���নডার। কািন�ভালই বেট।
কীেয হে�না এর �ভতর তা বলেত পারবনা। �নলাম
এর �ভতের নািক সব�� ু ৩৬০০ �লাক। বাপের,
ভাবেত অবাক লাগিছল �য এত�েলা মানুষেক িনেজর

বুেকর ওপর চািপেয় জাহােজর একটওু �হলেদাল
�নই? বিলহাির বাবা! �কমন িনেজর মেন গ�েব�র
িদেক চেলেছ! এখানকার খাওয়া মােনেতা এলািহ
ব�াপার। লাইেন দাঁড়াও আর খাবার নাও, যত পার
খাও রকমাির খাবার। রকমাির মানুষ, রকমাির
�পাশাক, চারিদেক রেঙর বাহার,আমার কােছ সবটাই
অন� রকম লাগেছ। িতনিদন পর আমরা �ীেপ নামব।
জািননা, �সখােন িগেয় কী �দখব।
আজ ৮ই অগা�, একট ু পের আমরা নামব সান
জযু়ান, পযু়ােত�া িরেকা-�ত। �বলা বাড়েতই �ের
সমেু�র ওপর �দখা �যেত লাগেলা সবুেজ কােলােত
�মশােনা একটা িকছু। না,জাহাজ নয়,ি�ড �বাটও
নয়। খািনক বােদ িতিন আরও একট ুএিগেয় এেলন।
আমার �মেয়ও তার িবশাল ক�ােমরােত পটাপট ছিব
তলুেত লাগেলা। এইবার িতিন, মােন দেূরর ব�িট
অেনটাই সামেন এেস �গেছন,�দখেত খবু পরুেনা
�েগ�র মত। তারপর বািড়ঘর �ছাটবড় নানা রকেমর।
ভেূগােল �দখা নাম পযু়ােত�া িরেকা এখন আমার
�চােখর সামেন। িবশাল জায়গা িনেয় িতিন বেস
আেছন মহাসম�ু আটলাি�ক-এর মাঝখােন। কী
আ�য�!
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জাহাজ �থেক �নেম একটা বােস উঠলাম। �াইভারিট
ভােলা গাইডও। আমার �মেয় তােক অনুেরাধ করেলা
একট ু পরুেনা শহরিটেত িনেয় যাবার জন�। এখােন
রা�ার পােশ �চরু গাছ,িবেশষ কের তাল গাছ, যতদরূ
যাি� তত দরূই গাছ। �ধাের িবশাল িবশাল বািড়।
িবরাট অিফস,খবুই আধুিনক। ভাবেতই পারিছলাম না
একটা �ীপ, যার চারিদক আটলাি�েক-এ �ঘরা,
�সখােন এতেলাক থােক? �কন থােক? কী জািন,
িন�য় ভােলালােগ, তাই। খািনকটা এেস গািড় থামল।
এবার আমরা �গ� �দখব। িবরাট �ফাট�, এখন �ায়
ভ�দশা। সমেু�র গােয় গা িদেয় দাঁিড়েয় আেছ।
আ�য� লাগেলা �েগ�র �ভতের �কােনা গাছ না �দেখ।
অতবড় িবশাল জায়গায় একটাও গাছ �নই। �নলাম
বাইের �থেক শ� এেস গােছর আড়ােল লিুকেয় �থেক
আ�মণ করত, কাউেক �দখা �যতনা তাই সব গাছ
�কেট �ফলা হেলা যােত শ�েক পির�ার �দখা যায় -
এই হেলা বৃ�া�। গাছ না থাকার রহস� পির�ার।
এবার আবার জাহােজ �ফরার পালা। �ফরার পেথ
�দখলাম গতবছের ঘেট যাওয়া 'স�াি�'-র তা�ব
লীলা। সমেু�র কাছাকািছ �কান বািড়রই িচ� �নই।
এেকবাের ছ�ছাড়া অব�া, িক� িকছু জায়গায় �বশ

তৎপরতার সে� নতনু বািড় ঘর �তরী হেয় �গেছ। কত,কত বছেরর পরুেনা �ীপ �কমন �ছাটখােটা শহর হেয় উেঠেছ। ভােলা লাগেলা না বেল বলা উিচত �রামা�
হেলা। এ এক নতনু অিভ�তা। অবাক হেয় ভাবিছলাম �য বনানীিদ ��ন-এ উঠেত ভয় পায়। জল �দখেল ভয় পায়, �স সাত সম�ুরু �পিরেয় এখােন কী করেছ?
কী জািন!
বাস �থেক �নেমই মেন হেলা এবার িকছু খাওয়া
দরকার। িক� রা�ায় এত িভড়, খাবার জায়গাই
�দখেত পাি�লাম না। �াইভারিট বেলিছল, আজ
এখােন �মলা বেসেছ। সিত�ই �মলা। চারিদেক অেনক
রকেমর �ল বেসেছ, িঠক আমােদর �দখা �মলার
মত। রা�ার মাঝখােন �ব�, �চয়ার িদেয় খাবার
জায়গা, �সখােন �লােকরা খাে�। আমরা �সখােন না
�খেয় একটা �রে�াঁরােত ঢকুলাম। খাবােরর অড�ার
িদেয় বেস আিছ �তা বেসই আিছ, খাবার আর �দয়না।
�মেয় জামাই নািত িতনজেনই খবু চেট িগেয় মখু লাল
কের বেস রইেলা। যখন উেঠ পড়ব মেন
করিছ,তখনই খাবার এেলা। িক� �রেগ �রেগ িক আর
খাওয়া যায়? �কানরকেম �খেয় চেল এলাম। বাইের
তখন �মলা জমজমাট। আমরাও িকছু িকনব ভাবলাম
িক� ব� িভড়। তাই আর ও পেথ �গলামনা। িক�
�দখেত খবু ভােলা লাগিছল। এখানকার �লােকরা খবু
হািসখিুশ,আন�ময় বেল মেন হেলা। অ�কার হেয়
�গেছ। দরূ �থেক আেলা ঝলমল জাহাজটােক �দেখ
এত সু�র লাগিছল �য বেল �বাঝােত পারবনা। এবার
আটলাি�েক তার ছায়া �দেখ একবারও ভয়
�পলামনা,একবারও মেন হলনা জাহাজটা মহাসমেু�
ভাসেছ। আজেকর এই অিভ�তা,পযু়ােত�া িরেকােত িকছুসমেয়র জেন� �ীপবািসনী হেয় যাওয়া, িচরিদন মেন থাকেব।

আজ ৯ ই আগ� ২০১৩। আজ আবার অন� আর
একটা আইল�া�-এ যাব। এই �ীেপর নাম �স�
থমাস, দ� ভািজ�ন আইল�া�। নােমর �তা কায়দা
অেনক, তেব কী �দখব, �সটা �মশ �কাশ�। তাছাড়া
এনার আেরকিট নামও আেছ – শিপং ক�ািপটাল -
�সটাই �তা মাথা খারাপ করার পে� যেথ�। সবাই খবু
খিুশ।
�বলা বাড়েতই �তনােক একট ু একট ু �দখা �যেত
লাগেলা। �থেম একটু, তারপর আর একটু, তারপর
আরও অেনকটা জায়গা জেুড় বেস আেছন �স�
থমাস। আমার �তা দরূ �থেক �দেখ মেন হেলা
পযু়ােত�া িরেকার �থেক আরও বড়। দেূরর �থেক কােছ
আসেতই �দখা �গল �সখােন অেনক গািড় চলাচল
করেছ। মােন ব�াপারটা �মােটই �াম �াম নয়, �বশ
ভােলাই শহর শহর ছাপ। ব�ালকিনেত দাঁিড়েয় �দখেত
লাগলাম কখন থমাস বাবু আমােদর একদম কােছ
এেস যান। অবেশেষ িতিন এেকবাের জাহােজর পােশ
এেস �গেলন। অবাক হেয় ভাবিছলাম চািরিদেক
অতলাি�ক মহাসাগর িদেয় �ঘরা �য �ীপ, �যখােন
সবসমেয়ই সমেু�র ঝেড় �ভেস যাবার
স�াবনা,�সখােন মানুষ �কান ভরসায়,�কান সাহেস

জনবসিত গেড় �তােল? এখানকার 'ক�ােথিরন' আর 'স�াি�'-র দাপট �তা �দখলাম, তা সে�ও!?
জাহাজ �থেক �নেমই একটা �ছাটখােটা বােস উঠলাম। �নলাম শহর �দেখ তারপর আমরা সম�ু �সকেত যাব। বাস �াইভােরর অব�াটা একট ুটেলামেলা। তাই
বাসটাও টেলামেলা। চালেকর নাম বিব। আমার মেন একটাই গান - 'বিব �খা যায়'! এই বিবর যা অব�া তােত সিত� সিত� হারােব না �তা? �স মাইে�ােফােন কী
বলেছ �সটা �সই বুঝেত পারেছ, যা�ীরা নয়। আমরা িনেজরাই বুঝেত �চ�া করলাম আমরা কী �দখিছ!
খবু স� রা�া। একপােশ পাহাড় আর আেরক পােশ সম�ু। খবুই মেনারম দশৃ�। বািড়�েলা অেনকটা পরুেনা দািজ�িলং-এর মত। এরকম স� রা�ায় �বিশরভাগই
�দেখিছ একপােশ জ�ল আর আেরক পােশ গভীর খাদ,এখােন �সটা নয়। যা�, অ�ত বিব আমােদর খােদ �ফলেবনা এইটা �ভেব িনি�� হলাম। এেক খবু স�
রা�া,তার ওপর একবার �সাজা একিমিনেট ওপর �থেক নীেচ। আবার নীেচ �থেক ওপের। বাবাের,�ায় যায় আর কী। যাই �হাক,দশৃ� �দখা �শষ,বিব আমােদর
�সকেত নািবেয় িদল। ব�স,আমারও বুক ধড়ফড় �� হেয় �গল,কারণ আমার �মেয় আর নািত সম�ু �ান করেব। িক� ঝােমলা হেলা �য সুইিমং কি�উম আনা
হয়িন। সমেু� এেস �ান করবনা, এর �চেয় বড় পাপ আর হয়না (আমার �মেয়র মেত), তাই �জার কের �দাকান খিুলেয় এযেুগর মাতি�নী �ান ব� �য় কিরেলন।
আিম আর জামাই চপুচাপ িগেয় �ডকেচয়াের বেস পড়লাম।
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ঘ�া �দেড়ক বােদ অিন�া সে�ও মা �ছেলেক জল
�থেক উঠেত হেলা। আবার বিবর বাস। এবার চালক
আর একট ু টেলামেলা। তবুও উঠেতই হেলা। শহের
এেস সবাই বাস �থেক নামলাম। হঠাৎ মেন হেলা
আমরা �তা আজ ম�ািজক আইস �দখব। �কাথায়
সীতা, �কাথায় সীতার মত �কাথায় ম�ািজক আইস,
�কাথায় ম�ািজক আইস বলেত বলেত আমরা
অবেশেষ �পৗছঁলাম �সখােন। �নলাম ওই বািড়টার
�ভতর একিট ঘর পেুরাপিুর বরফ িদেয় �তির। ভয়
পাি�লাম িঠকই। িক� �দখেত ইে�ও করিছল।
সবাইেক এি�েমােদর ��স পরেত হেব। পরলাম।
িঠক �যন ভেূগােল পড়া এি�েমা। সব� অ� ঢাকা, �ধু
মখুম�ল দশৃ�মান। ঢকুলাম �সই ঘের।
বাপের,চািরিদক �ধুই বরফ,�দয়াল ছাদ সব। তার
�ভতের নানা রকম মিূত�, গাছ পালা,বািড় ঘর,রাজা
রািন এমনিক িয� পয�� আেছন বরেফ �ঢেক। সিত�
খবু ভােলা লাগেলা।
বাইের �বিড়েয় মেন হেলা এবার খাওয়া দরকার।
এখােন �চরু গয়নার �দাকান। �সখােন যাওয়া হেলা।
আমার এগােরা বছেরর নািত আমায় একটা হার িকেন
িদল। আমার পাওয়া �সরা উপহার। দরূ �থেক
জাহাজটােক �দখা যাি�ল,আিম ভাবলাম বাপের,ওই অত বড় জাহােজ �চেপ আমরা এেসিছ? আবার ভয়,আবার বনানীিদর বুক িঢপ িঢপ �� হেয় �গল।
জাহােজর �থেক �চাখ সিরেয় খাবােরর �দাকান খুঁজেত লাগলাম। সবাই একবােক� একিট নাম বলল ��ািডস কােফ। চললাম �সখােন। �দাকােনর মািলক এক
কৃ�া� মিহলা,িতিনই ��ািড। সবাই মিহলা,সকেলই ওখানকার �লাক,একট ুপরুেনা ধরেনর �রে�ারা। পরুেনা গান বাজেছ - ন�াট িকং �কাল-এর গান। আমার মন
খারাপ করেত লাগেলা। আমােদর �ছাটেবলার গান,আমােদর বািড়েত এই সব �রকড� িছল। খাব কী, আমারেতা তখন �চােখ জল। মালিকন ��ািডও সে� সে�
গাইেত লাগেলা। িনেজর খিুশেত,মেনর আনে�। খাওয়া �সের জাহােজর িদেক পা বাড়ালাম,�দেখ মেন হি�ল কােছ,িক� তা নয়,অেনকটা ঘেুর �যেত হেব। বুিড়
বনানীিদর পে� �সটা খবু সহজ হেবনা,অতএব ট�াি� ধরা হেলা। আবার জাহাজ।
রাি�ের আবার হেল �খেত যাওয়া। ইে�ােনিশয়ান ইমােদ �য কী কের আমােদর চারজেনর নাম পটাপট বলেছ,ভাবেত অবাক লাগেছ। একটা ভারী সু�র
অ�বয়সী �ছেল আেছ, তার নাম �দবা,যখন িমি� কের আমায় নমে� বেল, তখন কী �য ভােলা লােগ। রাত সােড় ন' টায় �রাজ নাচ-গান হয়, ইে�ােনিশয়ান
ভাষায়,আমার �মেয়ও ওেদর সে� নােচ। ওরা খবু উপেভাগ কের। এখােন এখন আমার জেন� ��শাল ইি�য়ান নন �ভজ খাবার আসেছ, সবই আেছ �ধু �পা�টা
�নই, তাহেলই সব�া� সু�র হত। এবার ঘের �ফরা। উঠেত িগেয় মেন হেলা, আ�া? জাহাজটা িক �েল উঠেলা? ওঃ ভগবান, যত ভািব ওসব ভাববনা, ততই
ভাবনারা আমােক ভাবায়। আর পািরনা। টাইটািনক ছিবটা িক না করেল চলিছলনা?
দশই অগা�, ২০১৩ - আজ আবার আর একটা আইল�া�-এ যাব, ��া� তকু�। বাবা, এত বার �ীপ �দখারই বা কী আেছ! �বশ �তা ভােলাই আিছ আেয়শ কের
জাহােজ, �ধু �ধু �ীপবািসনী হবার িক দরকার? িক� আিমেতা কলকাতার বনানীিদ, �সখােন আমার কথা সবাই �নেব। আর এখােন? থাক,ওসব কথার �কােনা
দরকার �নই।

আজ আর �কােনা গািড়েত চাপেত হলনা। জাহােজর
লােগায়াই �সকত। �ছাটখােটা জায়গা। চারিদেক পাম
গাছ। �বশ মেনারম। �মেয় আর নািত তরতর কের
জেল �নেম �গল আর আমরা �জন যথারীিত �ডক
�চয়াের �েয় পড়লাম। কারণ আমরা �তা আর
জলপেথর �লাক নই। আর একট ুপেরই �তনারা জল
�ছেড় উেঠ পড়েলন কারণ আজ আরও দা�ণ িকছু
ঘটার কথা। ওনারা আজ �ঘাড়ার িপেঠ �চেপ সমেু�
নামেবন। �ঘাড়া�েলার কথা �ভেব খবু খারাপ
লাগেলা। �বচারা। িকছু বলেত পারেবনা। আমারই মত
অব�া আরকী! �থেম িঠক িছল আিম আর জামাই
জাহােজ থাকব, ওরা মা আর �ছেল �ঘাড়ায় �চেপ
সমেু� নামেব। আমার �তা মহা আন�। আমায় �যেত
হে�না, ওই ভয়�র দশৃ�ও �দখেত হেবনা। িক� কী
কের সব বদেল �গল জািননা। �শষপয��
আমােদরেকও �যেত হেলা �বল অিন�া সে�ও।
গািড় চলল। খবু �য িকছু �দখার আেছ তা নয়।
�বিশরভাগটাই জল। আর গাছপালা। মােঝ মােঝ �ছাট
�ছাট বািড়। �ছাটখােটা অিফস। �লাকজন িকছু
�দখলামনা। গািড়েত �মাট দশ জন �লাক। সবাই
�ঘাড়ায় চাপেব। চারিদেক �ধুই জল, ঘন

নীল,�কাথাও স� হেয় �গেছ,আবার �কাথাও �বশ অেনকটা জায়গা জেুড় রেয়েছ। �বশ খািনকটা পথ যাবার পর হঠাৎ সবাই �বশ খিুশ খিুশ ভাব �দখােত লাগেলা।
বুঝলাম আচমকা �ভেস আসা আ�াবেলর গে� ওরা এত আনি�ত। �দখেত �পলাম বািলর ওপর কেয়কটা �ঘাড়া �চন িদেয় বাঁধা আেছ। যারা �ঘাড়ায় চাপেব,তারা
চটপট ছুটল �সই িদেক। সবাই সুইিমং কি�উম পেরই িছল তার ওপর গাইডরা একটা লাল মত ব�াে�জ �বঁেধ িদল �কামের। সকেলর সে� আমার নািত িততাস
আমােক হািসমেুখ বাই িদদান বেল মােক িনেয় ছুেট জেলর িদেক চেল �গল আর জামাই ছুটল ক�ােমরা হােত ওেদর �পছন �পছন। আর আিম ? বাবােগা বেল
বুেক হাত িদেয় ওেদর িদেক �পছন িফের �চয়াের বেস পরলাম। ভগবান আর কত পরী�া �নেব?
�চাখ ব� কের বেসই আিছ,তত�েণ এনারা গাইড-
এর সে� �বশ ভাব জিমেয় িনেয়েছন। িবেশষ কের
আমার নািত, িতিন আবার হস� রাইিডং জােনন, তাই
িতিন �করামিত �দখােত আবারও জেল নামেলন
গাইেডর সে�। এবার আমার িচ�া �� হেলা ওর মা
সে� �নই বেল। িক� আমার �তা জটায়রু মত '�কােনা
�� নয়' বেল বেস থাকেত হে�। �চাখ ব�
অব�ােতই �নলাম সবাই হাততািল িদেছ। বুঝলাম
আমার সেবধন নীলমিণ নািত �ীমান িততাস য�ু জয়
কের �ফরত এেলন। কী হািস বাবা আর মােয়র। আর
আিম একবারিট �চাখ খেুল �দেখই আবার �চাখ ব�
করলাম। খবু নরম কের িজে�স করলাম এবার িক
যািব?
মেন হেলা �মেয় মেন মেন বলেছ-- কী বনানীিদ,
�কমন জ�?
এগােরাই অগা�,আর �কােনা জায়গায় যাওয়া নয়,�ধু
জাহােজ থােকা,খাও দাও আন� কর। শিপংও কর
ইে� মত। �লােকরা লাইন িদেয় িজিনস িকনেছ,হট
টােব বেস থাকেছ ঘ�ার পর ঘ�া,চারিদক
জমজমাট। কত রকেমর ভাষা। কত রকেমর মানুষ।
ওেদর মন খারাপ,সে�াষ দ�র মত 'ছুিট ছুিট' বেল আন� করেত পারেছনা। আর একিদন, তারপর ছুিট �শষ। আমার এই কেয়ক িদেন অ�তু একটা অিভ�তা
হেলা। জলেক ভয় পাই িঠক, িক� যখন ব�ালকিনেত িগেয় সম�ু �দখিছ, তখন আর একটওু ভয় করিছলনা। ওই িবশাল জলরািশ, িক� কী দা�ণ গ�ীর, দা�ণ
রাজকীয় সহেজই মাথা নীচ ুহেয় যায়। �ণাম করেত ইে� হয়। বলেত ইে� কের –'ধন� হেলা,ধন� হেলা মানব জীবন'।
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িবেকেল ম�ািজক �শা �দখলাম। �রাজই খাবার সময়
�দেখিছ �লাকিট এ �টিবল ও �টিবেল ম�ািজক
�দখাে�। িক� এখন একটা পেুরাদ�র ম�ািজক �শা
হেলা। ম�ািজিশয়ান উিড়ষ�ার �লাক,ভােলা বাংলা
বেল। �বশ ভাব হেয় �গিছল আমােদর সে�। িবেশষ
কের আমার নািতর সে� �তা খবুই ভাব হেয়িছল। কী
অ�তু জীবন – ছ' মােসর জেন� সব িকছু �ছেড় �ধু
জেলর ওপর থাকা।
বােরাই অগা�। ব�েরর কাল হেলা �শষ। এবার
িভড়াও তরী। আবার সুটেকশ �গাছাও িজিনসপ� ব�ােগ
ঢিুকেয় নাও। যত পর �খেয় নাও মেনর সুেখ। �কাথায়
একটা গয়না িবি� হে�, ব�স, �ছােটা �সখােন,
অেনক গয়না �কনা হেলা। �কনা হে� িঠকই, িক�
মনটা িঠক �নই, রাত �পাহােলই বািড় যাবার তাড়া।
রাে� ডাইিনং �েম সবাইেক �দেখ খবু মন খারাপ
করেত লাগেলা। আমার �মেয় ব� কে� কা�া
সামলােলা। ওেদর সবার মখু�েলা এই আট িদেন
খবুই পিরিচত হেয় �গিছল। �ক জােন আবার কখেনা
�দখা হেব কীনা, সবাইেক িবদায় জািনেয় চেল
এলাম, এই কটা িদন �কমন কের �কেট �গল বুঝেতই
পারা �গলনা। মেন মেন সবাইেক বললাম '�তামােদর

ভােলা �হাক'।
বাই বাই কািন�ভাল ���নডর...উই উইল িমস ইউ...

~ প ুেয ়েত �া িরেকা, �স� টমাস ও ��া� ত ুক � আইল�া� � ুেজর আেরা ছিব ~

বনানী মেুখাপাধ�ায় একজন অত�� জনি�য় �িত নাট�কার। মধুসংলাপী নাট�কার িবধায়ক ভ�াচােয�র কন�া হওয়ার জন�
িশ�কাল �থেকই নাটেকর পিরেবেশ মানুষ হওয়া। ইে� িছল ম� অিভেন�ী হওয়ার, িক� হেলন নাট�কার। হয়েতা িবধাতার
তাই ইে� িছল। এই �থম �মন কািহিন �লখা বনানীর।
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= 'আমােদর ছু�' বাংলা আ.জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

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

 

রহস�ময় আ�ারমািনক

িজয়াউল হক �শাভন

রিন ভাইেয়র �ফান �পেয়ই চেল �গলাম তার বাসায়। �গল ম�ােপ �স আমােক �দখাল এক আ�য� যায়গা, যার নাম �লখা "দ� ��াক ফের�", বা�রবােনর
গিহন অ�েল বাংলােদশ এবং মায়ানমােরর সীমাে� এর অব�ান। ব�াস, নেড়চেড় বসলাম আমরা। একটু �খাঁজখবর করেতই �পেয় �গলাম "দ� ��াক ফের�"
ওরেফ "আ�ারমািনক" স�েক� তথ�।

২০ ০ ৮  সােল িড-ওেয় এ�েপিডটর-এর সদস�রা এই
জায়গায় একিট অিভযান চালায়। �সিট িছল বাংলােদেশই
উৎপি� হেয়েছ এমন একমা� নদী, সা�রু উৎস স�ােনর
একিট অিভযান। পরবত�ীেত তারা এই অ�ল স�েক� অেনক
 অজানা তেথ�র উে�াচন কের। এই সাথ�ক অিভযােন তাঁরা
উপেভাগ কের গিহন সা� ু িরজাভ� ফের� এবং
আ�ারমািনেকর অপ�প �াকিৃতক �সৗ�য�। �ধানত তাঁেদর
অিভ�তা এবং তেথ�র উপর িনভ�র কের ২০১১ সােলর
অে�াবের আমরা িতনজন - আিম, স�াট ভাই এবং রিন ভাই
রওনা িদেয়িছলাম আ�ারমািনেকর উে�েশ�।
ঢাকা �থেক রােতর বােস কের বা�রবান, অতঃপর পরিদন
বা�রবান শহর �থেক �লাকাল বােস কের থানিচ। �সখান
�থেক গাইড িহেসেব আমােদর সােথ যাওয়ার কথা অিভ�
গাইড অং সাইেয়র। িক� �স অস�ু থাকায় �লাকাল গাইড
লালমুন বম এবং �ই জন মািঝ সহ �নৗকা ভাড়া কের আমরা
রওনা িদলাম িত�রু উে�েশ�। গাইড এবং মািঝ সহ �নৗকায়
আমরা �মাট পাঁচজন, সােথ ব�াকপ�াক এবং অন�ান�
সার�াম। প� িঝিরর মুেখ এেস আমােদর �নৗকার ইি�ন ন�
হল। �শষেমশ স��ার িদেক িনরাপেদই আমরা িত�ু
�পৗছঁাই। সা�রু ঠা�া পািনেত �গাসল কের সারািদেনর �াি�

চেল �গল। পাথর িদেয় চলুা বািনেয় সােথ কের িনেয় আসা চাল, ডাল, �তল এবং মশলা সহেযােগ আমরা িখচিুড় রা�া করেত বেস �গলাম। রােত তাই তিৃ�
সহকাের �খেয় সা�রু পােড়ই আমােদর তাঁবু �ফললাম। িঠক হল গাইড সহ �নৗকার মািঝরা �নৗকােতই ঘমুােব। 

�সিদন িছল ভরা পূিণ�মা। িনছক শেখর বেসই আমরা
�জ�াৎ�ার আেলায় িত� ু িঝির ধের হাঁটা �� কির। হাঁটেত
হাঁটেত িনেজেদর অজাে�ই অেনকদূর চেল িগেয়িছলাম।
পাহািড় িঝির আর এর সােথ িপি�ল পাথের কতবার �য
পেড়িছলাম, তার িঠক �নই। তারপরও �রাখ �চেপ িগেয়িছল
এই িঝিরর �শষ �দেখ ছাড়ব। �জ�াৎ�ার আেলায় টচ� লাইেটর
অভাবও আমরা �বাধ করিছলাম না। একটা সময় �া� হেয়
এবং পরিদন �ভাের ওঠার কথা মেন পড়ায় িফরিত পথ
ধরলাম। আসেল িত�েুত বত�মােন অেনক পয�টকরা �গেলও
িত� ুিঝিরর �সৗ�েয�র কথা অেনেকই জােনননা।
পরিদন �ভাের �মারেগর �থম ডােকই আমােদর ঘমু ভাঙল।
হাতমুখ ধুেয় আেগরিদেনর িখচিুড়র অবিশ�াংশ �খেয় আমরা
রওনা িদলাম বড় মদেকর উে�েশ�। পেথ বড়পাথর নামক
অ�েল িবশাল িবশাল পাথেরর মাঝখােন �নৗকার ইি�ন ব�
কের লিগ িদেয় �ঠেল এবং �বঠা �বেয় খুব সাবধােন এেগােত
হয়। এখােন রেয়েছ �চরু ডেুবাপাথর, যার সামান� আঘােতই
�নৗকা তিলেয় �যেত পাের। সা� ু নদীর আিশ শতাংশ
�ঘ�টনাই এই অ�েল হয়। িনরাপেদ বড়পাথর পার হেয়
�রমাি� ছািড়েয় আমােদর �নৗকা চলল বড় মদেকর
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উে�েশ�। পাহািড় নদীর �চ� উজান ��াত উেপ�া কের আমরা বড় মদক �পৗছঁলাম। এখােন রেয়েছ �বশ বড় একিট িবিজিব ক�া�। সমেয়র ��তায় বড়
মদেক না �থেম আমরা এিগেয় �গলাম আ�ারমািনেকর উে�েশ�। �ানীয় ভােব এিট "মুরং ওয়া" নােম পিরিচত। এখােন একিট পাড়া আেছ যার নাম মুরং
ওয়া পাড়া। বড় মদক �থেক নদীপেথ এই পাড়ার দূর� আট িকিম। এর পেরই �� হেব রহস�ময় �সৗ�েয�র জগৎ আ�ারমািনক। 

িড-ওেয় এ�েপিডটর এর সদস�েদর ভাষায় বলেত �গেল, "দীঘ� এই
নদীপেথর �ই পােশর পাহােড়র �দয়াল খাড়া �নেম �গেছ পািনর গভীর তল
পয��। পাহােড়র উঁচ ুউঁচ ুগাছ �ভদ কের সেূয�র আেলা �পৗছঁায় খুব কম। তাই
এই জায়গার নাম আ�ারমািনক। পাহােড়র খাঁেজ খাঁেজ বেয় চেলেছ অসংখ�
ঝরনা"। 
�সইরকম একিট ঝরনার কােছ এেস আমােদর �নৗকা থামালাম। এখান �থেক
খাবার পািন সং�হ করা হেলা এবং ঝরনায় �গাসল কের আমরা শরীেরর সম�
�াি� দূর করলাম। �মশঃ �দখেত পাি�লাম আ�ারমািনেকর অ�কার জগৎ
নদীপেথ সামেন এিগেয় �গেছ। এই রা�া িলি� পয�� �গেছ। �সখান �থেক
বাংলােদশ এবং মায়ানমােরর সীমানা কােছই। আমােদর ই�া িছল িলি� পয��
�পৗেঁছ সা� ুিরজাভ� ফের� এবং সা�রু উৎস খ�াত পানছড়া িঝির �দেখ আসব।
তাছাড়াও আ�জ�ািতক ভােব খ�াত এখােন একিট হািতর ��ইল আেছ।
িক� এখােনই বাঁধল িবপি�, �কান এক অজানা কারেণ আমােদর গাইড এবং
তার সােথ �নৗকার �ই মািঝ আর সামেন এেগােত রািজ হেলা না। তােদরেক
আমরা যতই �বাঝাই এবং টাকা পয়সা বািড়েয় �দওয়ার কথা বিল, িক�
িকছেুতই তারা আর সামেন এেগােব না। এিদেক �নৗকা ছাড়া এই পেথ এেগােনা
অস�ব। �শেষ বাধ� হেয়ই আ�ারমািনেকর রহস�ময় অ�কারেক িপছেন �ফেল
আমােদরেক িফের আসেত হেলা। দূব�ার ভােব �সই পথ আমােদরেক টানিছল
আরও িভতের যাওয়ার, িক� িকছ ুকরার �নই। অং সাইেয়র কথা খুব মেন
পড়ল, �স থাকেল হয়েতা এই পিরি�িত হেতা না, আমরা আরও িভতের �যেত
পারতাম। মেন মেন �িত�া করলাম, আবার আসব এখােন, এই অ�কার
জগেতর �শষ �দেখ ছাড়ব। িক� আজ �' বছর হেত চলেলা, সময় এবং
সেুযােগর অেপ�ায় এখনও যাওয়া হেলা না। �সই ব�থ� অিভযােনর �িৃত
এখনও �ল�ল কের �চােখর সামেন।

~ আ�ারমািনেকর তথ� ~

�মণে�মী িজয়াউেলর �� সারা পিৃথবী ঘেুর �বিড়েয় �কৃিত আর িবিভ� ধরেনর মানুেষর জীবেনর সে� পিরিচত হওয়া।
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মি�র-নগরীেত িকছু�ণ

ির িম মুৎসুি�

আেল� রাদারেফারড আর উইিলয়াম ডালির�ল পেড় ইিতহােস মেজিছলাম। িক� মুঘল �িৃতর �ছাঁয়া �পেত �গেল ছেুট �যেত হেব িদি�-আ�া। �সেতা
সমেয়র ব�াপার। এিদেক হ�াহাে�র এক ছিুটেত হঠাৎই �জেগ উঠল �মণ িপপাসা। ইিতমেধ� হােত এেসেছ অভয়পদ মি�েকর "িব�ুপুেরর ইিতহাস-
পি�মবে�র এক �াচীন সা�াজ�"। আনমুািনক ৬৯৫ ব�াে� রাজা আিদমল বাঁকডু়া �জলার �কাতলপুর ও তার সংল� অ�েল ম� রাজবংেশর �িত�া
কেরন। �ায় ৩০০ বছর পের ম� রাজা জগ�ম� িব�ুপুেরর �চিলত মা মৃ�য়ীেদবীর ভি�েত অন�ুািণত হেয় িব�ুপুের ম�রাজধানী �াপন কেরন। এইসব
পড়েত পড়েত মেন হল হােতর কােছইেতা িব�ুপুর... ঘেুরই আিস।
রাজা বীরভ� িছেলন ম� রাজবংেশর ���তম রাজা। িতিন
মুঘলেদর সােথ িম�তা �াপন কেরিছেলন এবং আফগানেদর
িব�ে� যুে� মুঘলেদর পােশ িছেলন। �ব�ব �� �ীিনবাস
আচােয�র সাি�েধ� এেস বীরভ� �ব�ব ধেম� দীি�ত হন।
িব�ুপুেরর ইিতহােস এ এক তাৎপয�পূণ� ঘটনা। এরপর িতিন
িব�ুপুরেক �ব�ব ধম� ও �াপেত�র �ক� িহসােব গেড়
�তােলন। পরবত�ী সমেয় বীর হা�ীর, বীরিসংহ �মুখ
ম�রাজােদর আমেল �াচীন বে�র সং�ৃিত ও সভ�তার
অন�তম পীঠ�ান হেয় উেঠিছল িব�ুপুর। বীরভ� এবং
অন�ান� ম� রাজােদর কল�ােণ িব�ুপুর আজ 'পি�মবে�র
মি�র নগরী'। ল�ােটরাইট অথবা ইেঁটর উপর �টরােকাটার
কাজ করা এই ঐিতহািসক �িৃতেসৗধ�িল এক অভতূপূব�
ভারতীয় �াপত�কলার সা�ী। �য �াপত�রীিত িব�ুপুের
সবেচেয় সমাদৃত তােক একবত�নী �শলী বলা হয়। বাঁকােনা
কািন�সযু� �দওয়াল ও ইষৎ ঢালু ছােদর �কে� একিটমা�
চডূ়ার িবন�াস এই রীিতর �বিশ��। িব�ুপুের উে�খেযাগ�
মি�েরর সংখ�া িতিরেশর নীেচ হেব না। িব�ুপুেরর
মি�র�িল �দউল, চালা, র� �ভিৃত �াপত�গত িদক �থেক
পৃথক পৃথক পয�ােয় ভাগ করা যায়। সবেচেয় িবখ�াত
�জাড়বাংলা মি�র। মে��র, মদনেমাহন, �জাড়বাংলা,
মুরলীেমাহন, শ�ামরায় মি�র�িল ইেঁটর �তির। কালাচাঁদ, লালজী, মদনেগাপাল, রাধামাধব, রাধােগািব�, রাধাশ�াম, ন�লাল মি�র�িল ল�ােটরাইট পাথের
িনিম�ত। মি�র�িলেত �পাড়ামািটর অপ�প ভা�েয� ফেুট উেঠেছ �দব-�দবী, সমাজজীবন, ফলু-লতা-পাতা,প�পািখর নানান �মািটফ। �ধু অসাধারণ
�াপত�ই নয়, রাজােদর পৃ�েপাষকতায় স�ীতজগেত �য িবিশ� ঘরানার একদা সিৃ� হেয়িছল তার ধারা আেজা অ�ান। স�ীতাচায� য�ভে�র জ��ানও এই
িব�ুপুর।
�গ�াপুর �থেক গািড়েত আড়াই ঘ�া �াইভ কের �পৗেঁছ �গলাম 'পি�মবে�র মি�র নগরী' িব�ুপুের (কলকাতা �থেক ��েন বা বােস কেরও যাওয়া যায়।
পু�িলয়া এ�ে�স, �পসী বাংলা এ�ে�স, আরণ�ক এ�ে�স-এই ��ন�িল হাওড়া �থেক ছােড়। ��েন সময় লােগ �ায় সােড় িতন �থেক চার ঘ�া)।
একজন গাইড �াইভারেক সে� িনেয় �� হল আমােদর যা�া। পাঁচ টাকা িদেয় �েবশপ� িকনেত হল। এেত রাসম�, �জাড়বাংলা(�ক�-রাই) মি�র আর
শ�াম-রাই মি�র �দেখ �নওয়া যােব। িব�ুপুেরর ���পূণ� মি�র�িল আরিকওলিজকল সােভ� অফ ইি�য়া �ারা সংরি�ত। টু�ির�েদর �থেক �মনেটন�া�
িফ িহেসেবই এই টাকাটা �নওয়া হয়। এই মি�র�েলা �েত�কিটই এক একটা অসাধারণ িশ�রীিতর সা�র বহন কের। 
�মণ �� হল রাসম� �থেক। রাসমে�র �িত�াতা রাজা বীর হা�ীর (১৬০০ �ী�া�)।এটা ভারেতর �াচীনতম �পাড়ামািটর মি�র। ইেটর ওপর স�ূ
কা�কাজ করা এই ম�িট বত�মােন একিট �িৃতেসৗধ। �শানা যায় এই ভলুভলুাইয়ায় ১৯৩২ �ী�া� পয�� রাস উৎসব পালন করা হত।
িব�ুপুেরর অন�তম আকষ�ণ �জাড়বাংলা(�ক�-রাই) মি�র আমােদর পরবত�ী গ�ব�। ম� রাজা রঘনুাথ িসং ১৬৫৫ �ী�াে� এই মি�রিট �িত�া কেরন।
�ািসকাল চালা িশ�রীিত অনযুায়ী িনিম�ত এই মি�রিট। এিট �দখেল মেন হেব �েটা কুঁেড়ঘর একটা ছাদ আর �দওয়াল িদেয় �জাড়া। এর গাে� �খািদত
�টরােকাটার কাজ অসাধারণ। তৎকালীন রাজােদর কীিত� রামায়ণ-মহাভারেতর কািহনী বিণ�ত আেছ এই �টরােকাটার কােজ ছিবর মাধ�েম।
�টরােকাটার কা�কাজ সমৃ� শ�াম-রাই মি�র ১৭৫৮ �ী�াে� ম� রাজা �চতন� িসং �িত�া কেরন। �ডাম আকিৃতর িশখর যু� মি�রিটর গােয় পুরােণর
কািহিন অি�ত আেছ। দি�ণমুখী মি�রিটর �দওয়ােল অন�শয�ায় শািয়ত িব�ু, ��া, মেহ�র ও গেণশািদ �দবতা, হািত, �ঘাড়া, মিহষ, হিরণ ইত�ািদ
প�পািখ, নরনারী �ভিৃত �পাড়ামািটর মূিত��ারা স�ুরভােব অলংকতৃ। �ী ক�ৃ এই মি�েরর আরাধ� �দবতা।

এরপর আমরা �গলাম �েগ�র িদেক। পেথ পড়ল
�মঘর। এটাই িছল ম� রাজােদর আমেল
কেয়দখানা। এরপর এল �েগ�র দরজা। দরজা িদেয়
�েবশ কের �দখলাম একটা �ছােটা জলাধার। এেক
বেল �মাচ�া িহল।এখােন �গ�াপূেজায় কামান দাগা হত।
আর একটু এিগেয় �দখলাম পাথেরর রথ। এিট
ল�ােটরাইট পাথের �তরী। পেরর গ�ব� লালিজ মি�র
আর রােধশ�াম মি�র। রাজা বীরিসংহ কত�ৃক ১৬৫৮
ি��াে� �িতি�ত লালিজ মি�রিট বাঁকডু়া �জলার
চারচালা একচডূ়া মি�র�িলর মেধ� বৃহ�ম। ৫৪
বগ�ফেুটর িভি�েবিদর ওপর �িতি�ত দি�ণমুখী
মি�রিটর পূব�-পি�ম ও দি�ণ িদেক িতনিট কের
�তারণযু� �েবশ পথ ও সংল� দালান আেছ। চডূ়ার
নীেচর খাড়া অংেশর চারিদেক চারিট িখলানযু�
অিল� ও সাতিট কের প�  আেছ আর উপেরর

অংেশ কািন�েসর �েয়াগ, পীঢ়া �দউলদীঘ� আকিৃত এবং অলংকরণ মি�রিটেক িবিশ� ময�াদা দান কেরেছ।
শহেরর জলাভাব �মটােত ম�রাজ বীরিসংহ িব�ুপুের অেনক�িল দীিঘ খনন কেরন। লালবাঈ-এর গ�কথা জিড়েয় রেয়েছ িবখ�াত লালবাঁধেক িঘের।
লালবাগ একিট �িৃত উদ�ান। �কােনা এক ম� রাজা তাঁর মুসলমান �ী লালবাঈ-এর উে��েশ এই উ��ানিট িনম�াণ করান। লালবাগ �থেক আমরা �গলাম
দলমাদল কামান আর িছ�ম�া মি�র �দখেত। দলমাদল কামান এক ঐিতহািসক সা�ী বহন করেছ। কিথত আেছ রাজা �গাপাল িসংহ-এর আমেল
গৃহেদবতা মদনেমাহন �য়ং এই কামােনর সাহােয� বগ�ী আ�মণ �েখিছেলন। িছ�ম�া মি�রিট �ায় একশ বছর পুেরােনা। িনয়িমত এখােন পুেজা হয় ও
র�ণােব�েণর কাজ চেল।
এবার �ফরার পালা। তার আেগ অবশ� ইিতহাস �থেক বা�েব িফের �হােটল �মঘম�াের �পা�র বড়া িদেয় জিমেয় �পুেরর খাওয়া �সের িনলাম।
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~ িব�ুপ ুেরর তথ� || িব�ুপ ুেরর আেরা ছিব ~

অথ�নীিত ও �ব�ন (ম�ােনজেম�) িবষেয় �াতেকা�র এবং ব�া�ােলােরর আচািরয়া ও �াই� িব�িবদ�ালেয়র �া�ন িশি�কা
িরিম বত�মােন �গ�াপেুরর ম�ােনজেম� কেলেজ আংিশক সমেয় পড়ান। বই পড়া, �ছােটাখােটা �লখােলিখ করা, �িছেয় সংসার করা
ছাড়াও ঘেুর �বড়ােনার সখ।
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ইে� হল

�দব�ী ভ�াচায �

"খু� িহ �পশ ক� বুল� ইতিন
িক খুদা খু� বে� �স পুেছ

বতা �তরা রজা �কয়া হ�ায়।।"

বরেফর পাহাড় �দখব। এই ই�ােতা মেনর মেধ� জেম উেঠেছ কতিদনই। না দূর �থেক নয়, হাত িদেয় ছুঁেয়, ছুঁেয়, অনভুেব। কত পাহাড়ইেতা �দখলাম,
গােছ ঢাকা সবুজ পাহাড়, �� পাথুের পাহাড়, দূর �থেক �দখা বরেফর পাহাড়... আশ �মেট কই?
গ�াংটেক �পৗেঁছ �দখলাম আমােদর িহেসবটা এেকবাের িনভ�ুল – কাটাও, ইযু়মথাং, লাচংু �কাথাও �যেত হেব না, ছাং�েতই অেনক বরফ। িক� তােতা হল,
বরেফ ঢাকা পেথ যাওয়ার অনমুিত িমলেবেতা, এবাের �সই িচ�া �� হল।
এখােন �পৗছঁােনার পর �থেকই িটপ িটপ বৃি� আমােদর স�ী হেয়িছল। বৃি�েত িভেজ িভেজই সামেনর এম িজ মােগ� হাঁটেত �বেরালাম। আকােশ সাদা-কােলা
�ছডঁ়া �ছডঁ়া �মঘ। এখােন বৃি� মােন ছাং�েত িন�য় বরফ পড়েছ। মেন মেন আশা-িনরাশার �দালায় �লেত লাগলাম। আমােদর গািড়র �াইভার সাব দরকাির
কাগজপ� িনেয় পারিমেটর ব�ব�া করেত �গেছন।
পরিদন সকােল �বেরােনার জন� সবাই �ায় �তির হেয়ই �গিছ, তখনই �ফান এল ছাং� যাওয়ার পারিমট �দওয়া হে� না। অগত�া গ�াংটক সাইট িসিয়ং।
এিদন তবু ঘেুর �বিরেয় কাটল। পেররিদন আকােশর যা অব�া সারািদন আমরা �হােটেলর ঘেরই ব�ী থাকলাম। িবেকল �বলার িদেক �মঘ�েলা আমােদর
�ঃখী �ঃখী মুখ �দেখ �বাধহয় জানলার কােছ �নেম এেসিছল। খািনক�ণ �মেঘর সে� �খলা কেরই �বশ কাটল।
তেব মেন হয় খুব মন িদেয় িকছ ু চাইেল �সটা অবশ�ই
পাওয়া যায়। পরিদন সকােল ঘমু �ভে� আকােশর ঝলমেল
�চহারাটা �দেখ �সই কথাটাই মেন হল। আমােদর মুখও
আকােশর মতই উ�ল হেয় উঠল। �ফান কের জানা �গল
এিদনও পারিমট পাওয়া যােবনা - িমিলটাির রা�া পির�ার
করেব। আগামীকাল �বেরােনা এেকবাের পা�া। �িদন যখন
অেপ�া করেত �পেরইিছ, তাহেল আর একিদেনই কীবা যায়
আেস। আবহাওয়া পির�ার থাকায় সারািদনটা আেশপােশ
ঘেুর �বিড়েয়ই িদিব� �কেট �গল।
পরিদন সকালেবলায় ঝলমেল �রা�রু মাখা পেথ আমােদর
গািড় পাহােড়র পাকদ�ী �বেয় ধীের ধীের উঠেত লাগল –
মেন হল �যন অন� �তী�ার �শষ হল। রওনা হওয়ার
িকছ�ুেণর মেধ�ই বরেফর �দখা িমলল। �থেম পাথেরর
খাঁেজ খাঁেজ সাদা চেুনর �ডলার মত, কখনওবা পাহােড়র গা
িদেয় নামেত নামেত হঠাৎ থমেক দাঁিড়েয় পেড়েছ, ঝুলেছ
পাহােড়র গা �বেয়ই। আেরকটু এিগেয় �দিখ �যিদেক �েচাখ
যায় সবটাই সাদা – পাহােড়র মাথা �থেক রা�া, পাহািড়
ঘর�িলর ছাদ পয�� – �যন ��ত বসনা �দবী সর�তী বেস
আেছন ��ত হংেসর ওপের।
ছাং�েত �পৗেঁছ �দিখ পুেরা �লকটাই জেম বরফ হেয় �গেছ।
আেশপােশ ঘেুর �বরাে� চমরী গাইেয়র দল। মা� িতন-চার ঘ�ার মেধ�ই ৪,৫০০ ফটু উ�তা �থেক এেকবাের ১০,৫০০ ফটু উ�তায় উেঠ এেসিছ।
আমার ছ'বছেরর �ছেলর মুখ �দেখই বুঝেত পারলাম ওর ক� হে�। তাড়াতািড় ওষধুপ� খাইেয় চা�া কের আবার রওনা িদলাম।
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এবার ল�� ভারত-িচন সীমাে� নাথুলা আর �ফরার পেথ
বাবা মি�র। পাহােড়র গা �বেয় িকছটুা পথ এেগােতই আিম�
পথ আটকােলা - আমােদর কাগজপ� পরী�া হেব।
�সখােনও আবার আর এক িবপি� – আমরা �খয়ালই কিরিন
�য সবারই বয়স অিব�াস�রকম ভলু �লখা িছল। আিম�র
জওয়ানিট একটু�ণ আমােদর সকেলর িদেক িব�েয় ভরা
অবাক �চােখ তািকেয় �নহাত িবর� হেয়ই বলল – িঠক
করেক িলিখেয়। গািড়র �য়ার হাটেক একটা ভা�া �পন
পাওয়া �গল, তাই িদেয়ই �কানমেত কাজ চালােনা হল।
িক� হায় এত কেরও �শষ র�া হল না। হঠাৎ গািড় আবার
দাঁিড়েয় পড়ল। তািকেয় �দিখ �ধু আমােদর গািড়ই নয়, সার
সার গািড় দাঁিড়েয় রেয়েছ সামেন। সামেনর রা�া বরেফ-
কাদায় মাখামািখ। �চ�া কেরও গািড় আর এেগােনা �গল না।
অগত�া �নেম পেড় হাঁটার উেদ�াগ িনলাম। মা� �দড়
িকেলািমটার দূের নাথুলা। এত কােছ এেসও িফের �যেত
হেব? রা�া �বশ িপছল তা হাঁটেত িগেয়ই �টর �পলাম।
আরও ওপের �পৗছঁােল কীহেব �ক জােন! তার ওপের
কেয়কটা গািড় ব�াক িগয়াের যখন ওঠার �চ�া করেছ তখন
আর হাঁটার জায়গাই থাকেছ না। িবপদ বুেঝ অ�াডেভ�ােরর
আশা ত�াগ করলাম।

�ফরার পেথ �পৗছঁালাম বাবা মি�ের। বাবা হরভজন িসং িছেলন ভারতীয় �সনাবািহনীর এক জওয়ান। ১৯৬৫ সােল িচন-ভারত যুে�র সময় কম�রত
অব�ােতই িহমবােহর আঘােত তাঁর মৃত�ু হয়। হরভজন িসংেক িনেয় িনজ�ন এই পাহািড় অ�েল ছিড়েয় রেয়েছ নানান উপকথার কািহিন। এখানকার �সনা
জওয়ােনরা িব�াস কেরন �য আজও িতিন তাঁেদর পাহারা �দন, আপেদ-িবপেদ পােশ দাঁড়ান। বাবা এখনও সরকাির �বতন আর ছিুট পান। বছেরর িকছটুা
সময় তাঁর ব�ব�ত জামাকাপড় িনেয় যাওয়া হয় পা�ােব তাঁর বািড়েত, আবার িনিদ�� সমেয় িফিরেয় আনা হয়।
এসব �নেত �নেত সিত� �যন গােয় কাঁটা িদেয় ওেঠ। মি�ের ঢুেক �দিখ একপােশ স�ুর কের একটা ক�া�খাট পাতা, খােটর ওপের বাবা হরভজন িসং-
এর ইউিনফম� রাখা আেছ। মািটেত একপােশ রেয়েছ পািলশ করা বুটেজাড়া। �সাদ িনেয় �বিরেয় এেস গািড়েত উঠলাম। িফের এলাম ছাং�েত।
এখােন এেস সবাই দা�ণ খুিশ। আমােদরই মত নাথুলা �দখেত না �পেয় িফের আসা পয�টেক জায়গাটা তত�েণ �বশ সরগরম হেয় উেঠেছ। এতিদেনর
অেপ�ার পর হােতর কােছ অেঢল বরফ �পেয় খািনক�ণ আমরা বড়রাও �যন আবার �ছাট হেয় �গলাম – বরফ �ছাঁড়াছুঁিড়র �খলা চলল। অবেশেষ �া�
হেয় নীেচ নামার রা�া ধরলাম। 
িফের �যেত �যেত একটা কথাই বার বার মেন হি�ল – ঈ�েরর সব সিৃ�ই সমান স�ুর। বরেফর পাহাড় �দেখ আজ সিত�ই খুব আন� �পেয়িছ। িক�
তােত আমার এতিদেনর অন� সব �দখা, অন� পাওয়া �কানটাই কেম যায়িন। যতিদন �বঁেচ আিছ �েচাখ ভের তাঁর সব সিৃ� �দখেত চাই। যিদ �কানিদন
�দখা হয় �সই িশ�ীর সে� �যন বলেত পাির �সই অপূব� অনভুিূতর কথা। 
একটা ই�াপূরেণর মনভরা আন� �যন এই মুহূেত� আরও বড় আর একটা ইে�র জ� িদল।

~ গ� াংটক-ছা�ু �লেকর তথ� ~

রবী�ভারতী িব�িবদ�ালেয়র �াতেকা�র �দব�ী �ছাটেবলা �থেকই িলখেত ভােলাবােসন। িবিভ� প�পি�কায় গ� ও �ব�
�কািশত হেয়েছ । �কদার ও গে�া�ী �মেণর অিভ�তা িনেয় �লখা �থম বই 'পাহােড়র গান' �কািশত হয় ২০১১ সােলর
বইেমলায়।
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