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~ ৩য ়বষর ৪থর সংখযা - মাঘ ১৪২০~ 

 েবশ িকছিুদন ধের জাতীয় ��াগাের বেস পেুরােনা বই ঘাটঁিছলাম। হােত এল বাংলা �মণ কািহিনর এেকবাের 
�থমিদককার িকছ ুেলখা, কেয়কিট বই। েদখলাম বাংলাসািহেতয �মণকািহিনর ইিতহাস খবু পেুরােনা নয়। আসেল পােয়র 

তলায় সেষর এই �বাদবাকয িকি আধুিনক বাবািলেক িঘেরই ইতির হেয়েছ। �া�ীনকােল বািণজয যথবা যু যা�া, পরবতরী 

পেবর ধমর��ােরর মত খবু �েয়াজন না হেল বাবািল েবেরাতনা। �াভািবকভােবই েসই েবেরােনার যনুষে� সিতযকার 

�মণকািহিন েলখা স�ব িছল না, হয়ওিন। য�াদশ শতেকর মধযভাগ েথেক বাবািল যখন তীেথরর রেউেশয েবেরােত েত 

করল তখন েথেক �মণকািহিন র�নার েত হয়। যবশয িনছক তীথর�মণ ছাণ়াও েসই �মেণর রাজৈনিতক তথা যনযানয 

বহৃৎ রেউশযও িছল। েলখার মাধযমও তখন গদয িছলনা, কােবযই কািহিন েলখা হত। বাংলা �মণ গদযসািহেতযর জর িনেত 

আরও �ায় একেশা বছর েলেগিছল। 

�থমিদককার বইগেলার মেধয সবেথেক রেউখেযাগয িতনিট হল িবজয়রাম েসেনর 'তীথরম�ল'(১৭৭০), জয়নারায়ণ 

েঘাষােলর 'কাশী-পির�মা'(১৮০৯) এবং যদনাথ সসরািধকারীর েলখা 'তীথর�মণ' ১৮৫৩-১৮৫৭ সােল (১২৬০-৬৪ 

ব�া�) । র�নার কাল�ম িহেসেব এগিলই বাংলা �মণসািহেতযর �থম িতনিট ��। �থম দিট পুঁিথ কােবয েলখা হেলও 

তীথর�মণ গেদয রি�ত হয় যদনােথর ণােয়িরর পাতায়। ১৮০০ সােল �ীরামপেুর বাংলা হরেফ ম�ুণ েত হেলও তীথরম�ল 

ও কাশী-পির�মা প�ুকাকাের �কািশত হয় ১৯০৬ সােল এবং যদনােথর ��িট ১৯১৫ সােল। প�ুকাকাের মিু�ত হেত 

যেনক েদির হওয়ার জনয খুব �াভািবকভােবই এই বইগিলর েকান �ভাব ঊনিবংশ শতেকর ইংেরিজ িশকায় িশিকত 

বাবািলর ওপের পেণ়িন। িকি সংবাদ �ভাকের ঈ�র গেের প�াকাের িলিখত ধারাবািহক �মণকািহিনর (১৮৫০ 

ি��া�/১২৫৭ ব�া�) �কােশর িঠক পের পেরই আমরা েদখেত পাই েসই সমেয়র সামিয়ক পি�কাগিলেতও �মণ কািহিন 

�কােশর �ল েত হয়। বাংলা �মণসািহেতযর িবকােশ েতা বেটই 'ঘরকুেনা' বাবািলর েবণ়ােত েবেরােনার মানিসকতা গেণ় 

েতালােতও 'বামােবািধনী', 'ভারতী', 'নবযভারত', 'মকুলু', 'সখা', '�বাসী', 'ভারতবষর'-র মত পি�কাগিল একটা বণ়সময় 

ধের গতরপ�ণর ভ�িমকা পালন কেরিছল। েছাট-বণ়েদর িবিভ� সামিয়কীর পাশাপািশ প�ুকাকাের �কািশত হেত েত কের 

বাবািলর েলখা েদশিবেদেশর নানা �মণ কািহিনও। যনযানয েলখােলিখর পাশাপািশ �মণ কািহিন িলখেত কলম তেুল 

িনেলন রেমশ�� দৎ, সেতয�নাথ, রবী�নাথ, �ণরকমুারী, িশবনাথ শা�ী �মখু। আবার ম�লতঃ �মণ েলখার হাত ধেরই 

বাংলা সািহেতয পাকাপািক আসন কের িনেলন জলধর েসন, শরৎ�� শা�ী, ক�ৃভািবনী, �স�ময়ীরা। 

েবণ়ােনার মতই বই পণ়ার আদতও বাবািলর ে�না সখ – তা ছাপা েহাক বা ই-বকু। পেুরােনা এই �মণ কািহিনগিলর 

ন�ালিজয়া তােত এেন েদয় একটা যনযরকম আেমজ। আজেকর �মণি�য় বাবািল েলখক-পাঠেকরা যেনেকই শতা�ী 

�া�ীন েসইসব েলখাগিল পণ়ার সেুযাগ পানিন। 'আমােদর ছিুট'-র পাঠকেদর জনয এবার েথেক পেুরােনা পি�কার পাতা 

েথেক যথবা পেুরােনা বইেয়র িকছ ুিকছ ুিনবরাি�ত যংশ ধারাবািহকভােব �কািশত হেব পি�কার পাতায়। নতনু বছের এটাই 

আমােদর পেুরােনা রপহার। 

২০১৪ ভােলা কাটকু সবার – �মেণ আর মন�মেণ। 

 - দময�়ী দাশগে 
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এই সংখযায় - 

 

"যুবরাজ ি�� ্ যফ ওেয়লস যখন েবাাােয় আগমন কেরন তখন 

তাহঁার স�ানােথর এিলফাাা  ীেপ এক েভাজ েদওয়া হয় েসই 

রপলেক গহাভয�র দীপােলােক সুকর ুেপ রিেত হইয়ািছল। মক 

নয়। ইশবমিকের ে�ছ েভাজ – না জািন েদবেদবীগণ িক ভােব এই 

যেঘারকতৃয িনরীকণ কিরেতিছেলনে" 

- এিলফযাাা গহা �মেণর র িৃতকথা সেতয�নাথ ঠাকেুরর কলেম 

~ আরিশনগর ~ 

 
 

েেিনযা়কথা - ে সস েঘাষ 

 

   

সাইেকেল েদশ েদিখ – মহ�দ শরীফুল ইসলাম 

~ সব েপেয়িছর েদশ ~ 

 

 

ি�িতধেরর িশখর ছঁুেয ়– েদবিজৎ েভৗিমক 

 

  

 

ইিতহােসর তীথরভ�িম যমতৃসর – যিদিত ভ�া�াযরয 
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েযখােন েঢর ওেঠ লবণ �েদ় – সুিমতা সরকার় 

~ ভবুনণাবা ~ 

 

 পাহাণ়��ণ়ার আতে�র েশেষ – েদবািশস িব�াস 

 

 

  

সুকরী নােয�়া – সুে�তনা মেুখাপাধযায ়��বতরী ়

~ েশষ পাতা ~ 

�বারণা প�িণরমার রােত – িজযা়রল হক েশাভন 

 

যপুপা েসােম�রী – মািজরযা় িলিপ 

 

েজানািক েপাকার েদেশ – রিফকুল ইসলাম সাগর 
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= 'আমােদর ছু�' বাংলা আ.জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

�বড়ােনার মতই বইপড়ার আদতও বাঙািলর �চনা সখ – তা ছাপা �হাক বা ই-বুক। পেুরােনা এই �মণ
কািহিন�িলর ন�ালিজয়া তােত এেন �দয় একটা অন�রকম আেমজ। আজেকর �মণি�য় বাঙািল
�লখক-পাঠেকরা অেনেকই শতা�ী �াচীন �সইসব �লখা�িল পড়ার সুেযাগ পানিন। 'আমােদর ছুিট'-র
পাঠকেদর জন� এবার পেুরােনা পি�কার পাতা �থেক অথবা পেুরােনা বইেয়র িকছু িকছু িনব�ািচত অংশ
ধারাবািহকভােব �কািশত হেব পি�কার পাতায়।

 

[কলকাতার �জাড়াসাঁেকার ঠাকরু পিরবােরর অন�তম ব�ি�� �লখক, স�ীত��া
ও ভাষািবদ সেত��নাথ ঠাকরু (১৮৪২-১৯২৩) িছেলন �ারকানােথর �পৗ�, �দেব�নােথর ি�তীয় প�ু এবং রবী�নাথ ঠাকেুরর
অ�জ। িতিন �থম ভারতীয় িহেসেব ইি�য়ান িসিভল সািভ�েস �যাগদান কেরন। ঊনিবংশ শতেক বাংলার নারীমিু� আে�ালেনও
সেত��নাথ উে�খেযাগ� ভিূমকা �হণ কেরিছেলন। িহ�ু �েুলর ছা� িহেসেব ১৮৫৭ সােল কলকাতা িব�িবদ�ালেয়র �থম
�েবিশকা পরী�ায় িতিন �থম িবভােগ উ�ীণ� হেয় ��িসেডি� কেলেজ ভিত� হন। ১৮৫৯ সােল �ানদানি�নী �দবীর সে� িববাহ
হয়। এই বছরই সেত��নাথ ও �কশবচ� �সন �দেব�নােথর সে� িসংহল (�ীল�া) �মণ কেরন। ১৮৬২ সােল িসিভল সািভ�স
পরী�ার ��িত �হেণর উে�েশ� সেত��নাথ ব� ুমনেমাহন �ঘােষর সে� ইংল�াে�র পািড় �দন। ১৮৬৩ সােল ইি�য়ান িসিভল
সািভ�েস িনব�ািচত হন। পেরর বছর �দেশ িফের এেস �বা�াই ��িসেডি�েত কােজ িনযু� হন। বদিল চাকিরর সূে� িতিন ভারতবেষ�র
িবিভ� জায়গায় �মণ কেরন। সেত��নাথ বাল গ�াধর িতলেকর গীতারহস� ও তুকারােমর কিবতাবিল বাংলা ভাষায় অনবুাদ
কেরন। তাঁর অন�ান� রচনা�িল হল - সুশীলা ও বীরিসংহ (নাটক, ১৮৬৭), �বা�াই িচ� (১৮৮৮), নবর�মালা, �ী�াধীনতা,
�বৗ�ধম� (১৯০১), আমার বাল�কথা ও �বা�াই �বাস (১৯১৫),ভারতবষ�ীয় ইংেরজ (১৯০৮), রাজা রামেমাহন রায়। তাঁর �লখা
�মণ কািহিন�িল ধারাবািহকভােব 'ভারতী' ও 'বালক' পি�কায় �কািশত হত।]

এিলফা�া

সেত��নাথ ঠাক ুর

িযিন �বা�ােয় �বড়াইেত আিসয়ােছন িতিন গজ�ীপ (এিলফা�া) না �দিখয়া �যন বাড়ী না �ফেরন। এিলফা�ার অপর নাম ঘারপুরী। এই �ীেপ �য সকল
�হামি�র আেছ তাহা ��রময় পাহাড় খুিদয়া িনি��ত। চত�ু�ি�েরর মেধ� একটীই �ধান তাহাই িবেশষ ��ব�। আপেলা ব�র হইেত �ীমাের কিরয়া
এিলফা�া �ীপ একঘ�ায় যাওয়া যায়। ব�র �বােট কিরয়া �গেল আর একটু �বশী সময় লােগ। এই রকম একটা �বােট অনকুলূ বাযু়ভের পাল তিুলয়া
যাওয়ােত আরাম বেট িক� বাতাস ব� ও ��াত �িতকলূ হইেল �বােট যাওয়া আসা অেনক ঘ�ার ধা�া। যা�ীেদর সিুবধার জন� বড় বড় পাথর �ফিলয়া
সমু�তীর হইেত �হামুখ পয��� এক �সাপান পথ ��ত িক� ভাটার সময় �নৗকা কােছ �ঘিঁসেত পাের না - তীর হইেত অেনক দূের রািখেত হয়। নািমবার
�ােন পূ��কােল একিট হ�ীর িবশাল পাষাণ �িতমূি�� িছল তাহা হইেতই �পা��ুগীস �লােকরা এই �ীেপর নামকরণ কিরয়ােছ। �ীেপ এই �িতমূি��র িচ�মা�ও
এই�েণ দৃ� হয় না, তাহার ভ�াবিশ� িপ� িবে� ািরয়া উদ�ােন উঠাইয়া রাখা হইয়ােছ। �সাপানপর�রা হইেত উপের উিঠয়া �হামি�েরর স�ুখ� �া�েণ
উপনীত হওয়া যায়। তথা হইেত কেয়ক ধাপ উে� উিঠেল স�ুেখ সনুীল সমু�, সমুে�র ��ােড় কশাই �ীপ ও দূের অণ�বেপাতপূণ� �বা�াই ব�র পয���
অিত মেনাহর স�ুর দৃশ� আিব�তৃ হয়। �হার �েবশ �ারিট �বশ বড় ও সাির সাির চাির থাক �ে�র মধ� িদয়া �ধান মি�ের �েবশ করা যায়। এই সকল
�� �কা� ��রময় ছাদ-ভার বহন কিরেতেছ। �ে�র সংখ�া �ছাট বড় িমিলয়া �াচ�ািরংশৎ। তাহার কেয়কিট ভ�দশাপ�। মি�েরর �েবশ �ার হইেত
�শষ পয��� �ায় ১৩০ ফীট দীঘ� ও পূ���ার হইেত পি�ম �ার পয��� ততটা ��। 

এই মি�র এই�েণ িনত�িনয়িমত পূজার কােয��
ব�ব�ত হয় না – যবনেদর �দৗরাে�� অেনক কাল
পিরত�� হইয়ােছ। তথািপ �কান �কান �শব উৎসেব
তথায় িহ�যুা�ী সমাগত �দখা যায় ও িশবরাি�র
সময় এক িহ�েুমলা �বি��ত হয়। এিলফা�া �য
�শব মি�র এই �মলার �চলনই তাহার �মাণ িক�
তাহার আেরা স�ু� �মাণ মি�েরর অভ��েরই
�া� হওয়া যায়। ইহার মেধ� �য সকল �খািদত মূি��
িবদ�মান তাহার অিধকাংশ �শব মূি��। মি�ের �েবশ
কিরবামা� এই সকল পাষাণ মূি�� 'আেধা আেলা
আেধা ছায়া'র মধ� হইেত দৃি� পেথ পিতত হয়।
চত�ু�ারিবিশ� একটী �েকাে� িশবিল� �িতি�ত।
এই �েকাে�র বািহেরর চািরিদেক �ারপালগণ
িপশােচর উপর ভর িদয়া দ�ায়মান। উ�র িদক
হইেত �েবশ কিরয়া স�ুেখ ��া-িব�ু-মেহ�েরর
ি�মূি�� দৃ� হয়। ��ার গ�ীর �শা� মূি�� িব�ু ও
মহােদেবর মেধ� িবরািজত। তাঁহার এক হে�
স��াসীর পান পা�। বে�র অল�ােরর িশ�ৈনপুণ�
�শংসনীয়। ��ার বােম িব�ু দি�ণ হে� ��িুটত

প� ধারণ কিরয়া আেছন; দি�েণ মেহ�র – তাঁহার হাস�দৃি� করি�ত ফণীফণার উপর িনপিতত। নরকপাল ও িব�প� তাঁহার িশেরাভষূণ।
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ি�মূি��র দি�েণ অ��নারী�র। বামা�� �গৗরী ও
দি�ণা�� মহােদেবর মূি��। মহােদেবর চাির হে�র
এক হ� ন�ী শেৃ�াপির �ািপত। এই মূি��র দি�েণ
হংসবাহন চত�ুু�খ ��া এবং বােম গ�ড়বাহন িব�ু।
গ�ড় এই�েণ িছ� ম�ক। উপিরভােগ ও প�ােত
অন�ান� �দব �দবিষ�গণ িবরাজ কিরেতেছ। ই�েদব
ঐরাবত পৃে� আসীন।
ি�মূি��র বােম হরপা��তীর িবশাল মূি���য়। হরিশর
হইেত গ�া যমুনা সর�তী অভ�ুিদত। মহােদব
দ�ায়মান – তাঁহার বা� চত�ুেয়র এক বা� জৈনক
িপশােচর উপর �ািপত তাহার ভাের �যন �স অবনত
হইয়া পিড়য়ােছ। িশেবর দি�েণ তাঁহার অন�ান�
অনচুরগণ, ত�পির ��া ও িশেবর মােঝ ঐরাবত-
বাহন ই�। পা��তী িশেবর িদেক ঝঁুিকয়া এক
িপশাচীর উপর বাম হে� ভর িদয়া আেছন, ত�পির
গ�ড়াসীন িব�ু। সে��াপির ছয়িট মূি�� তাহার �ইিট
নারী অন��িল নরমূি��।
ি�মূি��র আেরা একটু বামি�ত পি�ম �েকাে�
হরপা��তীর িববাহ সভায় উপনীত হইেব। একজন পুেরািহত ল�াশীলা বধূেক আ� বাড়াইয়া িদেতেছন।
অপর িদেকর �েকাে� গেণশ জে�র অিভনয়। হরপা��তী �কলাস প��েত একাসেন উপিব� – আকাশ হইেত তাঁহােদর উপর �দবগণ পু�বৃি� কিরেতেছন।
পা��তীর প�ােত একিট বামা একিট িশ� �কােল কিরয়া আেছ। 
দি�ণ হইেত উ�র মুেখ িফিরয়া অন� �েকাে� �দিখেব রাবণ �কলাস প��ত সরাইয়া ল�ায় লইয়া যাইবার উেদ�াগ কিরেতেছন। �কলাস অিতদূের অবি�ত
বিলয়া রাবেণর িশব-পূজার ব�াঘাত হয় তাই তাহা উঠাইয়া িনজ পুরীেত লইয়া যাইবার �চ�া। এিদেক �কলাস প��ত ক�মা� �দিখয়া পা��তী ভেয় জড়সড়।
মহােদব তাঁহার পদা�িুল �ারা রাবেণর িশেরাপির প��ত এমন �জাের চািপয়া ধিরেলন �য, তাহার তেল দশানন দশসহ� বৎসর চাপা পিড়য়া থােকন
অবেশেষ ��ার পু� পুল�� আিসয়া তাঁহার উ�ার কেরন।
ইহা হইেত পি�ম িদেকর �েকাে� গমন কিরেল দ�য� বৃতা� �খািদত �দখা যায়। অ�ভজু কপালমাল ��মূি�� বীরভ� দ�িনধেন িনযু� – তাঁহার
উপিরি�ত একিলে�র চতিু��েক উপিব� �দবগণ হত�াকা� সভেয় দশ�ন কিরেতেছন। এই িলে�র উপর একিট আকার আেছ �কান �কান পি�ত বেলন �য
তাহা ও ঁকার �িতপাদক িচ�।
আেরা কতক পা চিলয়া �গেল �েবশ�ােরর কাছাকািছ মহােদেবর অ�ভজু �ভরব মূি�� ও �যাগাসনি�ত মহােযাগী এই মূি���য় দৃ� হইেব। 

এই সকল �খািদত মূি�� ক�না-যােন আমািদগেক �দবসভায় উপনীত কের। �কাথাও
�ারপালগণ যি�হে� িপশাচ সে� দ�ায়মান – �কাথাও হর-পা��তীর িববােহাৎসব – �কাথাও
তাঁহােদর �কলােস ঘরক�া – �কাথাও মহােদব ভতূগণ সােথ তা�ব নেৃত� উ�� – �কাথাও
িতিন ��মূি�� কপালভৎৃ - �কাথাও বা ধ�ানম� মহােযাগী – �কান �ােন �দিখেব কমলবাহন
��া - �কান �ােন শ�চ�ধারী িব�ু – �কাথাও ঐরাবতপৃে� ই�েদব, গেণশ, কাি��ক,
কামেদব – িতলকধারী জটাযু়, �কলাসিশখরতেল রাবণ – �কাথাও গ�া ল�ী সর�তী
মূি��মতী। �ঃেখর িবষয় �য �খািদত মুি�� সকল �ায় সকিল িবকলা� অথবা স�ূণ� �েপ
অ�হীন। কােলর হে� এই মি�র ততটা �িত�� হয় নাই – �দ�া� মুসলমানেদর
অত�াচােরও ইহার অিন�সাধন হয় নাই - ইহার �য এই ���শা পা�াত� যবন দানেবর
উৎপীড়নই তাহার কারণ। এই মি�র পূণ� �যৗবেন �য িক স�ুর িছল তাহার িচ� ক�নােতই
রিহয়া যায়।
এিলফা�ার জ�কাল িনণ�য় করা সহজ নেহ। ইহার �েবশ পেথ �য িশলােলখ� িছল তাহা
�পা��ুগীস রাজা�ায় িলসবেন ��িরত হয় – �স সমেয় �স �লখা পাঠ কিরয়া �কহই অথ�
কিরেত পাের নাই। ইহা এই মি�েরর �াচীনে�র এক �মাণ। সকল িদ� িবেবচনা কিরয়া
ইহার বয়ঃ�ম সহ� বৎসর অবধািরত করা যাইেত পাের।
রাি�েত এই �হামি�র আেলািকত হইেল স�ুর �দখায়। যুবরাজ ি��্ অফ ওেয়ল� যখন
�বা�ােয় আগমন কেরন তখন তাঁহার স�ানােথ� এিলফা�া �ীেপ এক �ভাজ �দওয়া হয় �সই
উপলে� �হাভ��র দীপােলােক স�ুর �েপ রি�ত হইয়ািছল। ম� নয়। �শবমি�ের ��ছ
�ভাজ – না জািন �দবেদবীগণ িক ভােব এই অেঘারকতৃ� িনরী�ণ কিরেতিছেলন!

[ �লখািট  সেত��নােথর ' �বা�াই  িচ� '  বই িট  �থেক �নওয ়া হেয ়েছ। অ�েত িকছু
িকছু বাংল া বানান ট াই েপর অসুিবধাট ুক ু বাদ  িদেল ম ূল বানান ও িবন�াস
অপিরবিত �ত রাখা হেয ়েছ। - স�াদক]



 

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

��িনয়াকথা

��স� �ঘাষ

��িনযা়র তথ�

(১)

�যখােন িছলাম তার িঠক �পছেনর িদকটায় একটা পাহাড় উেঠ িগেয়েছ �ঢউ �খলােনা মালভিূমর জিম ফুঁেড়। সারা গােয় তার গােছর �পাশাক, সবুজ আর
সবুজ। তার মাথার উপর িদেয় সীমানাহীন একটা আকাশ ঝুেল আেছ, খুব লঘ ুহেয় �যন। �দখেত �চেয়েছ আমােদর �খলাধূেলা। যখন �যমন আমরা বদলাি�
�সও বদলাে� তার �মজাজ। �ভােরর ঘমু জড়ােনা ভার কািটেয় িদেনর মেধ� �খর হেয় উঠেছ। তার ঘেুমর আলস�র পাশ িদেয় �ছেলেমেয়রা �হঁেট িগেয়েছ
পাহােড়র চেূড়ায়। �বশ িকছটুা িনয়িমত পােয় চলার পেথর হালকা খাড়াই একটা সময় তী� হেয়েছ। �বেড়েছ িদেনর �রাদও। নামার পেথ অেনেকর বুক
�কেঁপেছ। একটু এিদক ওিদক হেলই িঠকের এেকবাের নীেচ। ব�ু �কমন �যন শ� হেয় উঠেছ! �চনা �কমন অেচনা হেয় উঠেছ! তবু তােক �পিরেয়ই �নেম
আসা। সকােলর জলখাবােরর �শেষ নাট� মহড়ার ��। একদল মহড়ায়। অন�দল অন�ান� আেয়াজেন ব��। �রাদ তী� হেত হেত হঠাৎ ভারী মুখ িনেয় বেস
পড়েলা �থবেড় আকাশজুেড়, �মঘ হেয়। আমরা �কন তােক �দখিছ না এমন এক িশ�র অিভমােন! আমরা �ধুই ব�� আমােদর কাজ িনেয়। তখন মুখ
�ফরােতই হয়। মহড়ার পালা �শষ কের �নেম পড়েত হয় জেল। জেলর মেধ� এেস পেড়েছ পাহােড়র ছায়া। মাথার উপের টাঙােনা আকাশ তার সে� �ক বড়
�ক বড় �খলেছ! আমরা জেলর এক �া� �থেক অন� �া� সাঁতাের, ডেুব, �খলায়। সময় ঘিুড়র মত �ভাঁ-কা�া হেয় যাি�ল আর কী! তখন, িঠক তখন
িখেদ, আিদম িখেদ জািনেয় �দয় তার অি�� আমােদর। 
জল �ছেড় জলিপিপপনা �ছেড় আমরা খাবার ঘের। ভাত, ডাল, আলুেস� মাখা, �পা�র বড়া। পােশ স�ালাড, ল�া আর িবটননু। �শষ করার জন� হািপেত�স
কের আেছ িডেমর �ঝাল। �পা�র �াদ িজভ ছাড়ােত না ছাড়ােতই তার ঝাঁপ। একটু আটেক �যেত হয়। �কমন একটা বািল উেঠ আেস �েত�ক গরেস। বািল
�কন খাবাের? ভােত �নই, ডােল িছল না তত, তাহেল িডেমর �ঝােল �কন? রহস�টা পির�ার হল �ফরার িদন রােত। হলুদ ��ত �থেক তেুল তার �তয়াির
হয়। বািলমািটর বািল িমেশ যায় �সই হলুেদ। তার িকছ ুউেঠ আেস আমােদর মুেখ। আপনমেনই মুচিক হািস। িতনিদেন আমার �খেত কী অ�ি�, আর এই
�খেয়ই চলেছ এখােন বছর�েলা। িবেকল গিড়েয় আেস। �খালা মােঠর মেধ� আমরা �নেম পিড়। সকাল �থেক িচিত সােপর আনােগাণা চলেছ �সখান িদেয়।
িবষ আেছ। কামড়ােল সাত �থেক বােরা ঘ�ার মেধ� হােড়র গাঁট�েলা ও পাক�লীেত দা�ণ ব�থা �� হেব। সে� �পট কামড়ােনাও। �তা, তার মেধ� যিদ
অ�াি� �ভনাম না �জােট তাহেল...!
বাগােনর আেশপােশ খািনক দািপেয় িনেয় �� হেয় যায় �বিদক একিট নােট�র অংশপাঠ ও �িশ�ণ। ঋ� েবেদর নাট�াংশ এিট। যাঁরা তখন কাজটা করেতন
তাঁেদর �তা অরেণ�র মেধ�কার আ�েমই করেত হত। সাপ কী িসংহ তা িনেয় খুব িবলািসতার সেুযাগ িছল না। ধীের ধীের �বেদর ছা�স আর তার বাংলা অথ�
�বাঝার পালার মেধ�ই সযূ� লাল হেয় ওেঠ। তার এবাের যাবার সময়। সে� �নেম আেস বনবাংেলার আেশপােশ। ম�ীর গািড়, এস এল আর-ধারী �দহর�ী,
উিদ� পরা বনিবভােগর কম�চারী, অনিতদূেরর �� আয়রন কারখানার অিব�াস� দূষণ, আেশপােশর একিট বিধ��ু আর অন� সব হত দির� অথচ স�ুর
পির�� �াম�েলার মাথার উপের কােলা রং এঁেক �দয় �কউ �যন। সব সমান, সবাই সমান!
সব সমান? সবাই সমান? আমরা বিল। আধুিনক ও �গিতশীল আমরা বিল। সে�াপেন সকেল মািন না। �কােশ� �কউ �কউ মােনন না। �স সব থাক! যা
মানা না মানার বাইের তা হল মানষু অন�ান� জ�েদর মতনই একিট জ�। তার মানষু বেল �য �পিরচয় তা অজ�ন করেত হয়। �স অজ�ন �তা একিদেন স�ব
না। অিনে�েতও স�ব না। ইে�েতই আমরা এমন কম�িশিবর সািজেয়িছ। �সখােনও মাপকািঠ থােক। থাকেবই। �ক কতদূর 'আিম�' আর 'মনষু�'-র
ফারাক �রখািট টানেব। তাই িকছ ুিঠক হেব, িকছ ুভলু। হেবই। ভলু�েলােক বুেঝ তােক �পেরােল, িঠেকর সংখ�া িকছ ুবােড়। এবং আজ যা িঠক তা কালেকর

ভেুল পিরণত হেব �স কথাটাও িকছটুা �বাঝা যায়।
�বাঝার জন� আমরা একটা নাট�ান�ুান করেবা। রাে�।
গভীর, গহীন রাে�। পাহাড় আর জ�েলর মেধ�
�াথিমক অজ�ন�েলােক স�ল কের করেবা। তার
আেগ সে�র মহড়া চলেব অন� একিট �েসিনয়াম
�েযাজনার। রাত ঘনাক, আমরা িফের আসেবা
আমােদর ��িনয়া কথায়। বাকী অজ�ন আর বাকী িশ�া
িনেয় িফের আসেবা।

(২)

িথেয়ি��-�সপার এবােরর ওয়াক�শপ ��িনয়া
পাহােড়। বাঁকডু়া ��শেন যখন নামলাম তখন �ভার
হেব হেব করিছল। গািড় িনেয় এক�� দরাদির কের
রওনা হওয়ার পর �থেকই আমােদর িচ�া-�চতনায়
িছল ��িনয়া আর সামেনর িদনকাল�েলা। রা�াজুেড়
িছল কােশর সাির। শরত সাজেত বেসিছল আমােদর
জন�। �য স�দ �স পেথ পেথ ছিড়েয় �রেখিছল �সই
স�দ কিুড়েয় িনেত িনেত �কউ �কউ যাি�ল। �কউ
তখেনা ম� মাথার �ভতেরর �ফেল আসা শহেরর

অভ�ােস। এই করেত করেতই এক সমেয় �পৗেঁছ �গিছলাম বন বাংেলায়। পাহােড় �গেলা �কউ �কউ, �কউ চেল �গল ম�য়া আর হাঁিড়য়ার �খাঁেজ। সামেনর
��িনয়া �ােমর �থেক এেসিছেলন আমােদর এক ব�ু। পব�তােরাহী িতিন। পাথ� কম�কার। �সই ব�ুিট আমােদর আ�িলক গাইড ও সহেযাগী হেয় উঠেলন।
তাঁর িনবাস �য �ােম �সই �ামিট পাথেরর কােজর জন� ভারতবেষ� িবখ�াত। �স �ােমর ৯০% মানষু পাথেরর মূিত� �তরী কেরই জীিবকািনব�াহ কেরন। মূলত
�স সম� মূিত� িহ� ু�দবেদবীর। �বশ িকছ ুিশ�ী আেছন যাঁরা রা�পিত পুর�ার �া�। ঘেুর এেসিছ তাঁেদর কম�শালাও। উপাজ�ন �বশ ভালই হেয়েছ তাঁেদর।
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অন�ান� �াম�িলর তলুনায় ওখানকার �ােম পাকা বািড়র সংখ�া অেনক �বিশ। কম কেরও ৮০% বািড়ই পাকা এবং �দাতলা-িতনতলা বািড় �বশ সংখ�ায়
রেয়েছ। আেগ ��িনয়ার �থেক আনা পাথের তাঁরা মূিত� বানােতন। িক� এখন �সখান �থেক পাথর আনা আইনত দ�ণীয়। তবু িক পাথর আেস না? আইনী
পেথ রাজ�ান �থেকও আেস মােব�ল পাথর। িক� ��িনয়ার �থেকও আেস। বনবাংেলার গা �ঘেঁষ �য পাহাড় উেঠ িগেয়েছ তার নীেচর িঝলিটর কথা
বেলিছলাম। �সই িঝেলর িঠক �পছন িদেয়ই চেল িগেয়েছ স� একিচলেত জ�েুল পথ। � পােশর জ�েল ঢাকা থােক বেল �ায় �দখা যায় না। �সই পথ
িদেয় পাহােড়র উপের উেঠ যান �ানীয় �িমকরা। তাঁরা হাতিুড় আর �ছিন িদেয় পাথর কােটন। যখন �যমন লােগ। কখেনা �ছাট পাথর, যা � জেন বেয় আনা
যায়। কখেনা এক পাথের গড়া বড় মূিত�র জন� িবরাট পাথর, বেয় িনেয় আেসন আট-দশজেন। িনঃশে� কাজটা হেয় যায়। 
এর আেরকটা িদকও আেছ। িদকটা হল ধেম�র। ��িনয়া �াম সংল� অ�েল
ধম�ীয় িবিধিনেষধ �বশ ���পূণ�। পাহােড়র িঠক নীেচই পাহােড়র মািট ফুঁেড়
উেঠ এেসেছ একিট ��বণ। ভ�ূেরর নীচ �থেক আসা �সই ��বেণর জল
নানা খিনেজ সমৃ�। �স জল পান করেল হজম সং�া� সম� সমস�া িমেট
যায়। যাই খাওয়া যাক না �কন তা হজম কিরেয় �দবার মতন �মতা এই
জল রােখ। �স কারেণ অ�েলর �লােকরা এই জলেক অত�� পিব� মেন
কের থােক। �সখােন ধীের ধীের মি�রও গেড় উেঠেছ। তার �সবােয়তও
রেয়েছন। �িত শিন বা রিববার �সখােন �বশ একটা বড় ভীড় হয়। কখেনা
কখেনা পেনেরা-িবশ হাজার �লােকরও সমাগম হয়। �জলা উ�য়ন সিমিত
�জলা পিরষেদর প� �থেক �িত �বাতল জল িপছ ু �টাকা কের িনেলও
অ�েলর পির��তা বজায় রাখার জন� সাধারেণর ব�বহায�� �শৗচালয় বা
অরণ� অ�লেক িঠকভােব পির�ার রাখার কােজ িচরকালই গািফলিত
�দখাে�। আবার িঠক উে�ািদেকই রেয়েছ মাংস সং�া� নানা িনেষধা�া।
শেূয়ােরর বা গ�র মাংস িনেয় �বশ একটা ট�াবু দা�ণভােব �চিলত
�সখােন। রাজৈনিতক মতাদেশ�র অন�ুেবশও �বশ �দখার মতন। িহ�েু�র
অ�ােজ�াটা ওখােন �হােটল মািলক, পাথেরর মূিত� গড়ার কািরগরেদর
�যাগসাজেশ �বশ িব�তৃ হেয়েছ। যাঁরা �দবেদবীর মূিত� বানান তাঁেদর
�দবভি� বজায় রাখার দায় আেছ। যাঁরা �হােটল চালান তাঁেদর দায় আেছ
�িত শিন-রিববােরর �য জল িনেয় �মলা হয় �সই �মলােক চািলেয় রাখার।
�প�ই এখােন উপকতৃ। সতুরাং িবধান �বশ কড়া। আর �সই িবধােনর চােপ
িপ� হে�ন দিলত মানষুজন। নাচ-কািঠর এক িশ�ী অত�� ক�ুার সে�
জানােলন তাঁরা এখেনা �ায় জল-অচল। সরকােরর একেশা িদেনর কােজর
�কে�র সবুােদ �কােনা রকেম কাজ �পেয় িটঁেক আেছন �সখােন। িক�
�ায়ী হবার স�াবনা �বশ কম। আর তাঁেদর অন�ুানও কেম িগেয়েছ। �যমন
নািক মূলবাসীেদর িশকার উৎসব িঘের �� হেয়েছ অসংখ� কড়াকিড়।
বন��াণী সংর�ণ আইন যােত তারা না ভােঙ তার জন� পুিলিশ পাহারায় পাহাড় িঘের রাখার ব�ব�া হেয়েছ িশকার উৎসেবর িদেন। বুেনা শেূয়ার, কখেনা
কখেনা দাঁতাল হািত, কােলভে� িচতা, বন�ই, নানা পািখর �জািত এখেনা রেয়েছ পাহাড় ও তার পাদেদেশ। মূলবাসীরা সংখ�াগির� হেলও তাঁেদর �াম
সভার দখল �নই। সতুরাং অরেণ�র অিধকার আইেনর ব�বহার তাঁরা করেত পারেছন না। িশকার �যমন তাঁরা করেতন �তমনই অরণ� ও প� সংর�ণও
তাঁেদর মাধ�েমই ব� অরেণ� �বশ ভালই ঘেটেছ। �গাটা পৃিথবীজুেড়ই এই পরী�া অেনক �বশী সাফল� �পেয়েছ পুিলশ পাহারার �চেয়ও। তবু ওখােন এখেনা
তার �েয়াগ �তমন কের �� হয়িন বেলই �দেখ এলাম। এই ধম�, অরণ� স�েদর দখল এবং মানেুষর অিধকারেক মাথায় �রেখই যাবার পেথই আমরা
�েযাজনার িবষয় িনব�াচন কেরিছলাম। �বদ মােনই �ধু ধম�াচরণ না, �বদ মােন এক সামািজক ইিতহাসও বেট, দিললও। ঋ� েবেদর যম-যমী স�ূিট �দব-
�দবীর আখ�ান িবহীন এক সাধারণ মানেুষর কথা, যা তার কামনা-বাসনা-স�েদর চলন ও সমাজ গঠেনর পর�রার দিলল।

(৩)

এখােন আসার পেথ ভাবিছলাম ধম� িনেয়। মানেুষর, মােন �হােমা স�ািপেয়� আর িনেয়নডারথােলর িড এন এ �তা আলাদা হেয় িগেয়েছ ৫ ল� বছর আেগ।
�হােমা স�ািপেয়� কথাটা ল�ািটেন 'িবেবচক মানষু' অথ�। �তা �সই িবেবচক মানষু ধেম�র িবেবচনা �কন করেলা? মুখ�ত কারণটা �গা�ীব� জীবেনর শ�ৃলা।
তার আেগ নানান শি� স�ে� তার ভেয়র উ�ব হেয়েছ। রীিত-নীিত-�থা একটু একটু কের �তরী হেয়েছ। এটা অেনকটা আজেকর িদেনর �থার মতন।
ধ�ন আিম আজেক একটা নীল জামা পের �বিরেয়িছলাম, িকছ ুকাজ িছল। �স�েলা �বশ ভাল হল। এর আেগ অি� আমার �তমন ভাল হি�ল না। কাল
খেয়রী জামায় হল না। পর� আবার নীল জামায় হল। তখন মেন হেব �যন নীল জামাটাই আসেল একটা বড় ফ�া�র। �ভতের একটা িব�াস �তরী হয়
অেনেকর। এই কের ঘিড় পরা �থেক কলম বা �মাবাইল �নওয়া, পােয়র জুেতা সেবেতই চেল আেস। �স সমেয়ও তাই হেয়েছ। এমন িকছ ুসমাপতনেক
বািড়েয় বািড়েয় �তির হেয়েছ রীিত-নীিত-�থা। িক� তােক ধম� বলার মতন সংগঠন অজ�ন �স কেরিন তখেনা। করেলা যখন স�েদর অব�ান সিুনি�ত হল
সমাজ জীবেন। ধম� �তা �ধু ঈ�র ভাবনা না, �স আসেল এক ধরেণর সমাজ সংগঠন। �স অেনক ��ে�ই একটা িপরািমডাকার ব�ব�া যার শীেষ� শি�র
উৎস িহেসেব ঈ�র আেছ। �সই কারেণই ধম�ীয় �ট�ট�েলােত সমাজিবিধর নানা িবধান রেয়েছ। 
ঋ� েবেদও রেয়েছ। আমােদর এই উপমহােদেশর �ি�ত নাট�ঐিতেহ�র আিদ কেয়কিট নাট�, অস�ূণ� হেলও, নাট� সংগঠেনর ভাবনা িহেসেব পির�ার,
রেয়েছ ঋ� েবেদর দশম ম�েল। এক একিট ��াকেক বেল ঋ�  বা �িতম�। এক�� ঋ�  িমেল এক একিট কিবতা বা স�ূ। এ�েলা দশিট অধ�ােয় িবভ�
ঋ� েবেদ। অধ�ায়�েলােক বেল ম�ল। তার মেধ� দশম ম�েলর পেনেরািট স�ূ নাট��ণস��। �াচীনরা এেক অেনক সময় কখেনা ইিতহাস কখেনা আখ�ান
বেলেছন। যা� তাঁর িন�ে� এবং �শৗনক তাঁর সংিহতায় এেক বেলেছন সংবাদ-স�ূ। পি�েতরা অেনক কথা বেলন। বেলন �সামযে�র সময় এ�েলা গীত
হত। �াকিৃতক পিরেবেশ �বিদকরা নাচেতন এর সে�। �কউ �কউ বেলন এর মেধ�ই িছল গদ� সংলাপ, যা �বেদ �িথত হয়িন। কােলর �েকােপ িগেয়েছ
হািরেয়। তা �স যাই �হাক, আমরা আমােদর কােজর জন� �বেছ িনেয়িছলাম যম-যমী সংবাদ।
��িতর কথা এর আেগ অ�-িব�র বেলিছ। এবাের বিল �কন বাছলাম তার কথা! যম-যমী সংবাদ ঋ� েবেদর অনবুােদ বােরবাের অ�ীলতার জন� খুব ক�
কের �কািশত হেয়েছ। নানান রকেমর আড়াল-আবডাল �রেখ �কাশ করা হেয়েছ। রেমশচ� দ� অনবুাদ করার সমেয় এেক িদবা ও রাি�র কথা বেল-টেল
শাক িদেয় অেনক মাছ �ঢেকেছন। িক� �কন? �কন না ভাই-�বােনর স�ম আজেকর সামািজক �চােখ অৈবধ। �কন না এখন আমােদর কােছ �বশ িকছু
�ািড িরেপাট� আেছ যা বলেছ ইন�ীিডং �িতকারক িশ�র পে�। িক� এ �য সমেয়র কথা �স সময় �তা এই তথ� িছল না। �স সময় �গা�ীর মেধ� িববাহ
অত�� �চিলত িবষয় �কাথাও �কাথাও। নস� িমেথালিজ, ব�ািবলিনয়ান কািহনী�েলা এই স�েক�র অজ� �মাণ বহন করেছ। িক�া ইে�া-ইরাণীয়
পুরােলাকগাথায় িয়ম ও িয়েমহ যমজ ভাইেবান, যােদর গেভ� �থম মানেুষর জ�। আদেত যম-যমী সংবােদ যম যিদ নতনু সমােজর �তীক হয় তাহেল যমী
পুরাতন সমােজর �িতিনিধ। নতনু সমাজ সম� িকছরু মতন �যৗনতােকও এক িবিধেত বাঁধেত চাইেছ। পুরাতন চাইেছ অবাধ �যৗন স�ক�। এমন কনি��
বাকী �কােনা নাট��ণভিূষত কািহনীেত িছল না।
রাত গভীর হল ��িনয়ােত। িদেনর �বলায় �য কাঠকেুটা জড় করা হেয়েছ তা �কেটেছেঁট �তরী হল মশাল ও যে�র কাঠকেুটা। অিভেনতােদর কি�উম �তরী
হি�ল। সাধারণ এবং হােতর কােছ থাকা িজিনসপ� িদেয়ই সব হি�ল। এক অিভেন�ীর সে�াচ িছল কাঁধ উ�ু� কের গামছােক কাঁচিুলর মতন বাঁধেত। �স
বাধা �পেরােনা �গল। গামছা পরার পের িকছ�ুণ চলােফরার পের যখন �দখেলন �য এর জেন� তাঁেক �যৗন অবেজ� বেল মেন হে� না, বা �কােনা অ�ীল
ভাবনার উে�ক হে� না তখন িতিন বলেলন �য এবাের এমন অব�ায় িতিন �য �কােনা কাজ করেত পােরন। ইিন জীবেন কখেনা এ ভােব অিভনয় কেরনিন।
আসেল বাধা �পেরােনাটাই িথেয়টােরর কাজ। জীবনেক �� ও ��� করাটাই একটা বড় কাজ।
আ�ণ �েল উঠেলা। পাহােড়র গােয় ধাপ কাটা িসিঁড়েত সাির িদেয় দাঁড়ােলন অিভেনতারা। উঁচ ু �থেক তাঁরা িসিঁড় �বেয় �নেম আসেবন সমতল ��ে�।
িকছটুা িমিছল কের চলার পের একিট ঢালু জিমেত হেব নাট�ািভনয়। িমিছল �� হল। �বেজ উঠেলা মাদল। িঝঁ িঝঁ-র আওয়াজ ছাড়া �যখােন আর �কােনা
�াকিৃতক শ� িছল না �সখােন পাহাড় ভের উঠেলা এক রহস�ময় মাদেলর ি�ম ি�ম শে�। �কিৃতর বুেক, �� অবল�েন অিভেনতারা চলেলন, সে�
দশ�করাও। মাদেলর সে� িমেশ �গল �বিদক ছা�েসর ব�কে� উ�ািরত এক গ�ীর সরু। পাহাড়টা �জেগ উঠেলা। অজ� বছর পের তার নীেচ এমন এক



কা� ঘটেছ। এর আেগ কেয়ক শত বছর বা হাজার বছর আেগ িকছ ুমানষু
হয়েতা এমনভােবই �ঘার রাে� নাচেতা-গাইেতা। আজ আবার হে� এমন
কা�!
�যখােন িগেয় �পৗছঁলাম �সখােন একিট িঝল �থেক জল �বিরেয় পড়েছ
একিট নালােত। জেলর কলুকলু�িন িমেশ �গল মাদেলর শে�। �বেজ
উঠেলা আেরকিট �লাক সা�ীিতক য�। একতারা। রহস� গাঢ় হেয় এল। �েল
উঠেলা যে�র আ�ণ। মে�া�ারেণ িবরিত �নই। সকল অিভেনতা এখন
যাি�ক। �সাময� হে�। তার হবন হে�। �সই যে�র মেধ�ই একসময় উেঠ
দাঁড়ােলন �ই অিভেনতা-অিভেন�ী। তাঁরা �কতৃ ��ােব �ামী-�ী। িক� গত
�ই রাি� তাঁরা পর�েরর সে� এক শয�ায় �েত যানিন। িদন কািটেয়েছন
িনতা� ভাই �বােনর মতন। এখন তাঁরা অিভনয় করেছন আিদম �ই ভাই
�বােনর চিরে�। এক �বান �য ভাইেক আকা�া করেছ, স�েমর অনেুরাধ
করেছ। আেরক ভাই �য �স অনেুরাধ �ত�াখ�ান করেছ সমাজনীিত ও
�দবতােদর �রােষর কথা বেল। নাটক ঘন হেত থাকেলা। ঘন হেত থাকেলা
রাত। আ�ণ পেল পেল �বেড় উঠেছ। যাি�করা �িটহীন। মাদল �বেজ
চেলেছ। স�েত একতারা। ব� ব� দূেরর �ােমর মানষু পেরর িদন িফের
আসার সমেয় আমােক বেলিছেলন গভীর রাে�ও তাঁরা �সই মাদল আর
মে�া�ারেণর সরু �েনেছন। �ঘার �লেগিছল তাঁেদর। �ঘার �লেগিছল
আমােদর অিভেনতােদরও। �ঘার �লেগিছল আমােদর দশ�কেদরও। পাহাড়,
বনভিূম, িঝল, মাথার উপের তারা ঝলমেল আকাশ অেনক অেনকিদন
আেগর এক �িৃত িফের �পেয় িকছ�ুণ িন�ই থম �মের বেসিছল। আমােদর
�িটেত �ঠাঁট িটেপ �হেসওিছল হয়েতা। �ভেবিছল মানেুষর এমন িদনও �তা
িছল, তারা যার সব িকছ ুজােন, মানষু ভেুল িগেয়েছ �ধু। আর তারাও বলেব
না। ��িনয়া পাহােড়র উে�া িপেঠ চ� রাজার পাথর �খাদাই ভাবিছেলা �য

�কন এখােন এ সব হে�! তারপের �হেসিছল। �স
�তা �সই চতথু� �ী�া� �থেক আেছ। �াকতৃ আর
সং�ৃতেত �খাদাই করা অ�র িনেয়। �স জােন বাগদী,
বাউিড়, �জেল, হািড়, �ডাম, কডূ়মািল, মাল পাহািড়র
�দশেক ঐতেরয় উপিনষদ বেলেছ অসরুেদর �দশ।
এখেনা কত �ােমর নাম অসরুেদর নােম। �সখােন এক
গ�ব� আর অ�রার পু�-কন�ার কািহনীই �তা হেত
পাের। যােদর মেধ� পু�িট পুরাণ মেত পৃিথবীর �থম
মানব �য মরণশীল িছল। ফলত �সই �থম মৃত
পৃিথবীেত। তার সমাজায়ন, আয�ায়েনর কািহনীই �তা
আসেল িববত�েনর এক উপাখ�ান, যা নাচকািঠর দিলত
িশ�ীর মাথায় �া�েণর পা তেুল িদেয়েছ। �সই
পাথের �খাদাই �হেসিছল িবষ�তায়। এই �তা �স
�দেখ এেসেছ এতকাল!
মাদল �বেজ চেল রাি� িচের...।

��িনযা়র তথ�

আপাদম�ক সৃজনশীল মানুষ ��স�-র �লখনীর অবাধ িবচরণ গদ�, কিবতা, নাটক, স�ীত, সাংবািদকতা –
সৃি�র নানান আিঙনােতই। কাগেজর পাতায়, �টিলিভশন ও চলি�ে�র পদ�ায় বা পদ�ার আড়ােল, আ�জ�ােলর
অিলগিলেত সব��ই �রেখেছন তাঁর সৃি�শীলতার সা�র। তাঁর অন�রকম ভাবনায় উেঠ এেসেছ মহাভারেতর
নতনু �প। �কৃিতর বুেক িনেয় িগেয়েছন ম� এক নাট� আেয়াজনেক, নাট�িশ�া �সােরর জন� আেয়াজন
কেরেছন �লাকনাট�িশ�ার িথেয়টার ট�ুিরজম। �মণ আর জীবেনর র�ম�েক িমিলেয় িদেয়েছন এভােবই ।
আসেল �বঁেচ থাকা আর সৃি�শীলতা তাঁর অিভধােন সম অথ� বহন কের।
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= 'আমােদর ছু�' বাংলা আ.জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

সাইেকেল �দশ �দিখ

মহ�দ শরীফ ুল ইসলাম

~ সাত�ীরা �থেক িসেলট সাইেকল �মেণর আেরা ছ িব ~

�দখা হয় নাই চ�ু �মিলয়া �টকনাফ �থেক �ততঁিুলয়া - এই লাইনেক িমেথ� করার জন� �ায় পাঁচ বছর আেগ সাইেকল িনেয় �বিরেয়িছলাম �ততঁিুলয়া �থেক
�টকনাফ �দখার জন�। �স অিভ�তার কথােতা আমােদর ছিুটর পাঠেকরা জােননই। �সই �থেকই সাইেকেল চেড় �দশ �দখা ��। রামনাথ িব�াস অথবা
িবমল মুখািজ�র মেতা পৃিথবী ঘরুেত না পারেলও, িনেজর �দশটােক সাইেকেল ঘেুর �দখাটা �নশায় পিরণত হেয়েছ।
এরই ধারাবািহকতায় মাথার মেধ� ঘরুিছল সাত�ীরার �ভামরা �থেক িসেলেটর তামািবল বড�ার পয�� সাইেকল �মেণর ইে�টা। স�ী খঁুজেত খঁুজেত �পেয়
�গলাম িনয়াজ ভাইেক। �শষ সমেয় �বানাস িহেসেব িলপু ভাইও জুেট �গল আমােদর সে�। আিথ�ক ও অন�ান� সহেযািগতা িমলল ��কাস� িবিড ও আরও
কেয়কজেনর তরফ �থেক। ঈেদর িতন িদন আেগ রওনা �দব িঠক কের িটিকট �কেট �ফললাম। যথাসমেয় আিম আর িলপু ভাই কল�াণপুর বাস ��াে�
�পৗেঁছ �দিখ িনয়াজ ভাই যথারীিত �লট। �শষপয�� িতিন গাবতলী �থেক বােস উঠেলন। আমােদর সাইেকল আেগই এস. এ. পিরবহেনর মাধ�েম সাত�ীরা
পািঠেয় িদেয়িছ।
সকােল সাত�ীরায় বাস �থেক �নেম �দিখ আকাশ �বশ �মঘলা। এস. এ. পিরবহন �থেক সাইেকল ছািড়েয় রওনা িদলাম �ভামরা সীমানার িদেক। �ভামরা
িজেরা পেয়� �থেক ছিব তেুল আমােদর পরবত�ী গ�ব� খুলনা শহর। পেথ �লাকজন সাইেকল থািমেয় িজে�স করেছ, 'ভাই ঘটনা িক? কই যােবন?' উ�র
�েন �তা থ! িনয়াজ ভাইেয়র কাছ �থেক একজন িব�ািরত �েন সাত�ীরার ভাষায় িজে�স করেলন, 'আপনােরা িক ঈেদও সাইেকল চালােবন?' িনয়াজ
ভাইেয়র উ�র, '�ম'; অপিরিচত �লােকর উ�র, 'তা হিল �তা পাির আপনািগ ঈিদ মািট হই �গল!' এই ধরেনর মজার মজার ঘটনার মেধ�ই চকুনগেরর
িবখ�াত 'চইুঝাল' �খেয় খুলনা শহের যখন �পৗছঁালাম তত�েণ রাত হেয় �গেছ। �সখােন থাকার ব�ব�া হেলা িনয়াজ ভাইেয়র ব�ু �সােহল ভাইেয়র বাসায়।
খুলনার �জলখানা ঘাট �থেক �নৗকায় কের �সােহল ভাইেয়র বাসায় �পৗছঁালাম। বািড় �দেখেতা সবাই অবাক, িবশাল এক রাজ�াসাদ বািনেয় �রেখেছন।
রাজ�াসােদর আরােম সকােল ঘমু �থেক উেঠ রওনা িদেত িদেত অেনক �বলা হেয় �গল। আমােদর আজেকর গ�ব� ভা�া, দূর� �ায় ১০০ িকেলািমটার।
�সােহল ভাইেয়র কাছ �থেক �গাপালগ� যাওয়ার একটা শট�কাট রা�া �জেন িনলাম - উে�শ� িছেলা িব�েরাড িদেয় না িগেয় �ােমর িভতর িদেয় যাওয়া।
�সােহল ভাইেয়র বাসা �থেক �বর হেত যাব িঠক তখনই িলপু ভাইেয়র সাইেকেলর িপছেনর চাকা বা�� করেলা, নতনু একিট িটউব লািগেয় আমরা রওনা
িদলাম। পেথ �বার বৃি�র জন� থামেত হেলা, এরপর �য কেয়কবার থামলাম �বিশরভাগই ছিব �তালা আর নামােজর জন�। �গাপালগ� ঢুেক মেন হল �যন
উ�ত �কান এক শহের এেসিছ। �গাপালগ� �থেক �টেকর হােটর রা�া ধের চলেত থাকলাম ভা�ার উে�েশ�। নদীর পাড় ধের ভারী স�ুর রা�া। এই পেথ
গািড়র সংখ�া কম, তাই আমােদর চালােতও সিুবধা হি�ল। ইফতােরর িঠক পরপরই আমরা �পৗেঁছ �গলাম ভা�ায়। ভা�ায় থাকার ব�ব�া হেলা িলপু
ভাইেয়র খালার বাসায়, িলপু ভাই তাঁর খালার বাসায় এেসেছন ব� বছর পর। তাঁর খালােতা ভাই �ভেবিছেলন আমরা �মাটর সাইেকেল আসিছ, িক�
আমােদর সে� সাইেকল �দেখ িতিন অবাক। ব� বছর পর �বড়ােত আসার সবুােদ আমােদর �জারদার খাওয়া-দাওয়াও হেলা ।

ততৃীয় িদেন �� হেলা ঢাকার উে�েশ পথ চলা। পেথ মাওয়া
�ফির পার হেত হেব। আগামীকাল ঈদ, রা�ায় তাই অেনক
গািড়, ঈেদ সবাই বািড় িফরেছ। পাওয়া �পৗছঁােনার আেগ
রা�ায় �িট অ�াি�েডে�র পেরর ঘটনা �দখলাম। একটা বাস
আর মাইে�াবােসর মুেখামুিখ সংঘষ�, আেরকটা নিসমন আর
বােসর সে� সংঘষ�। মাওয়া �পৗছঁােত যত না সময় লাগেলা
তার চাইেত �বিশ সময় লাগেলা �ফিরেত উঠেত। খুব িভড়।
ওপােড় �নেম িভড় �ঠেল রওনা িদলাম ঢাকা শহেরর িদেক।
স��ায় িলপু ভাইেয়র বাসায় ইফতার কের তারপর রওনা
�দব শাহবােগর উে�েশ। ঈেদর িদন সকােলও খাওয়া-দাওয়া
করেবা িলপু ভাইেয়র বাসায়। ইফতােরর িঠক আেগর মূ�েত�
�পৗেছ �গলাম িলপু ভাইেয়র বাসায়। ইফতার �শষ কের
শাহবাগ �ােভলাস� অব বাংলােদেশর আ�ায়। এর মেধ�
িনয়াজ ভাই আন-�াট� �থেক �াট�-এ উপনীত হেলন মােন
�াট�েফান িকেন �ফলেলন। ফেল পরবত�ী কেয়কটা িদন
আমােদর খবর সরাসির �ফসবুেক িদেয় �দওয়ার একিট
মাধ�মও �তির হেয় �গল। আ�া �শষ কের বাসায় িফরেত
িফরেত রাত এগারটা �বেজ �গল।
সকােল ঘমু �থেক উেঠ ঈেদর নামাজ �শষ কের রওনা িদলাম
িলপু ভাইেয়র বাসায়। �সখােন ই�ামত �পালাও, মাংস �খেয় আবার �বিরেয় পড়লাম। আজেকর গ�ব� �ভরব। রা�া একদম ফাঁকা, তেব মাথার ওপর �চ�
�রাদ। গত িতনিদন আকাশ �মঘলা িছল, িকছটুা বৃি�ও হেয়েছ। একজন আেরকজেনর সে� নানারকম গে�র মােঝ �নলাম সদ� িচন �থেক িফের আসা
িলপু ভাইেয়র িবিভ� অিভ�তার কথা। িলপু ভাই িচেন িবলু��ায় �াণী পা�া �দেখেছন। তাঁর কাছ �থেক পা�া স�েক� িকছ ু���পূণ� তথ�ও জানেত
পারলাম। পা�া খাওয়ার মেধ� খায় কিচ বাঁশ। এরা এতই অলস �য পারতপে� একজন আেরকজেনর সে� িমিলত হেতও চায় না। �সইজেন� এেদর বংশ
বৃি�ও িদন িদন অেনক কেম যাে�। এেদরেক িটিকেয় রাখার জন� তাই বাধ� হেয় অিতমা�ার ভায়া�া খাইেয় বংশ বৃি�র �চ�া করেছ। এই ধরেনর মজার
মজার অজানা সব গ� �নেত �নেত একসময় �পৗেঁছ �গলাম �ভরব শহের। �ভরেব উঠলাম একিট �হােটেল। আমােদর জন� আেগ �থেকই �সখােন অেপ�া
নাঈম ও শরীফ। রােত �ভরব �ীেজর নীেচ পাথেরর ওপর আর পের ি�েজর ওপর বেস বেস �ানীয় িশ�ীেদর গান �নলাম।
পরিদন �ভার থাকেত থাকেতই রওনা িদলাম। আজেক অেনক দূর �যেত হেব - ১২০ িকেলািমটােররও �বিশ। �ভরব �সতরু কত�ৃপে�র অনমুিত িনেয় রওনা
িদলাম। �সত ুপার হেয় না�া করলাম উজানভািট �রে�ারায়। পেথ �কান ঝােমলা ছাড়াই স��ার িঠক আেগ আেগ �ীম�ল শহের ঢুেক পড়লাম। আর মা�
১৮ িকেলািমটার চালােলই আজেকর মেতা সাইেকল চালােনা �শষ। তেব �ীম�েল িবশাল একিট িবরিত িদলাম, কটুুম বািড়েত স��ায় �খলাম �পুেরর
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খাবার। �সখােন পুশান ভাই আর তার ব�ুরাও �যাগ িদেলন। খাওয়া দাওয়া �শষ কের আমরা আবার সাইেকেল উেঠ রওনা িদলাম। �মৗলভীবাজাের �ঢাকার
মা� ৬/৭ িকেলািমটার আেগ �� হেলা তমুুল বৃি�। �ছা� একিট �দাকােন সবাই িমেল আ�য় িনলাম। �ায় �'ঘ�া বেস থাকার পরও বৃি� থামার নাম �নই।
িস�া� িনলাম এই বৃি�েতই রওনা �দব, যিদ সারা রাত বৃি� হয় �তা এখােন বেস থাকার �কান মােনই হয় না। তাছাড়া �মৗলভীবাজাের আমােদর জন�
অেপ�া করেছন পুশান ভাই ও িমশা ভাই। আজেক রােত িমশা ভাইেয়র বাসায় থাকেবা িঠক করা হেয়েছ। �মৗলভীবাজাের �পৗছঁােত �পৗছঁােত অেনক রাত
হেয় �গল। একিট �হােটেল খাওয়া �শষ করেত করেত আমােদর সে� �দখা করেত এেলন �মৗলভীবাজােরর �ছেল রাহী ভাইও। িকছ�ুণ আ�া িদেয় �বশ
রােতই �পৗছঁলাম িমশা ভাইেয়র বাসায়।

পরিদন একটু �বলা কেরই িমশা ভাইেয়র বাসায় িখচিুড় িদেয়
না�া কের সবার কাছ �থেক িবদায় িনেয় �বেরালাম।
আকােশর অব�া খুব একটা ভাল না, কালেক সারারাত বৃি�
হেয়েছ। �বর হওয়ার সময় িঠক কের িনেয়িছ যত বৃি�ই �হাক
আজেক তার মেধ�ই চালােবা। আমরা �মৗলভীবাজার-
িসেলেটর মূল রা�া বাদ িদেয় �ফ�গুে�র রা�া িদেয় রওনা
িদলাম। পেথ �ভরেবর নাঈেমর �ফান �পলাম, িতিন কাঁেধ
ব�াগ িনেয় �হঁেট �হঁেট িসেলেটর পেথ রওনা হেয়েছন। �ভরেব
আমােদর �দেখই তার মাথার মেধ� এেসেছ তারও একটা িকছু
করেত হেব! শাহপরােনর মাঝােরর কাছ �যেত �যেত বৃি�র
পা�ায় পরলাম। িভজেত িভজেতই আমরা সামেন এিগেয়
�যেত থাকলাম। জালালাবাদ ক�া�নেম� �ুল ও কেলেজর
কােছ এক বাজাের িডম আর পেরাটা িদেয় �পুেরর খাবার
�খলাম। পেথ িসেলেটর �ই সাইি�ে�র সে� �বশ িকছ�ুণ
গ� করলাম আিম আর িলপু ভাই। িনয়াজ ভাই অবশ�
সবসময় ঘ�ায় ২০/২৫ িকেলািমটার �বেগ সামেন এিগেয়
থােকন ধরা �ছাঁয়ার বাইের। স��ার িদেক িলপু ভাইেয়র
�পছেনর চাকা ি�তীয়বােরর জন� পাংচার হেলা। িটউব পাে�
�ফলা হেলা। �মাহা�দ ভাইেয়র অিফেসর ফ�াি� িট এস িস ও
পাওয়ার িলঃ-এ থাকার ব�ব�া কের �রেখেছন �মাহা�দ ভাই।

ফ�াি�িট তামািবল বড�ােরর িঠক ৩ িকেলািমটার আেগ। িক� �ানীয় �লাকজন এই নােম ফ�াি�িট �চেন না, �চেন খা�া ফ�াি� নােম। এই ফ�াি�েত িব��েতর
খা�া �তির করা হয়। আমরা খা�া ফ�াি�েত �পৗছঁালাম রাত ৮ টার পের। রােত খাওয়াদাওয়া তারপর পুকেুরর �গাসল করা, ১২ টার পের বারিবিকউ পািট� -
সব িমিলেয় অসাধারণ।
ই�া িছল খুব �ভাের রওনা �দব, িক� বৃি�র জেন� তাড়াতািড় �বেরােনা �গল না। সকােল না�া িহেসেব িখচিুড় �খেয় রওনা িদলাম আমােদর �শষ গ�ব�
তামািবল। তামািবল �শষ গ�ব� হেলও আমরা এরপের জাফলংেয়ও যাব। এত কােছ এেস জাফলং না �গেল �মণটা অস�ূণ� �থেক যােব। তামািবল �পৗেঁছ
িকছ ুছিব তলুলাম, তারপর জাফলং। জাফলংেয় খুব ভােলা িকছ ুসময় কািটেয়, িসেলেটর পথ ধরলাম, তেব সাইেকেল না একিট পাথরেবাঝাই �ােক।

~ সাত�ীরা �থেক িসেলট সাইেকল �মেণর আেরা ছ িব ~

িবপেদআপেদ মানুেষর পােশ দাঁড়ােনাই '�সইফ' (Safety Assistance For Emergencies) -এর �ধান কাজ। এর বাইেরও �সইেফর
িনয়িমত কম�ী শিরফেুলর জীবেনর আেরক নাম �মণ। পােয় �হেঁট, সাইেকেল, �নৗকায় এযাবত নানান অিভযােন অংশ িনেয়েছন িতিন।
এরমেধ� সাইেকেল বাংলােদেশর �চৗষি� �জলা �মণ, পােয় �হেঁট �ততঁিুলয়া �থেক �টকনাফ, সাইেকেল �ীল�া �মণ �ভিৃত
উে�খেযাগ�। সময় �পেলই বাংলােদেশর িবিভ� প�পি�কার �মেণর পাতায় �লেখন �সইসব অিভ�তার কথা।

 

    
�কমন লাগল : - select -

মত িদে� েছন : 
গ� : 0.00

Be the f irst of your friends to like this.Like

http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=223
http://tellafriend.socialtwist.com/


 

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

ি�িতধেরর িশখর ছুঁেয়

�দবিজৎ �ভৗিমক

~ ি�িতধর ��ক �টম�াপ ~ ি�িতধর ��েকর আেরা ছ িব ~

আওয়াজ হল ঝুপ! 
অিভিজৎদা তাড়াতািড় ি�িপং ব�াগ �থেক �বিরেয় এেস টচ�টা �ালাল। তাঁবুর ছােদর িদেক তািকেয় বলল, বরফ পড়েছ, আজেক আর ঘমুােনা যােব না! 
খািনক পের পেরই হাত িদেয় খঁুিচেয় বরফ �ফলা চলেত থাকল। �থেম একটু ভয় �পেলও, পের িনি�� হলাম এই �ভেব �য অিভিজৎদা আেছ। �শেষর
িদেক খািনকটা ঘিুমেয়ও পেড়িছলাম । পেরর িদন �শষপয�� �াণ হােত িনেয় পািলেয় এেসিছলাম। এইভােব তাঁবুর ওপর বরফ পড়ার জন� চাপা পেড়
��কারেদর মারা যাওয়ার ঘটনা এতিদন �ধু �েনইিছলাম, িনেজেদর অিভ�তায় বুঝেত পারলাম সিত�কােরর ব�াপারটা কতটা ভয়াবহ। ভািগ�স আমরা িঠক
সমেয় �টর �পেয়িছলাম!
এইসব �� হেয়িছল �ায় িতন মাস আেগ, যখন আমােদর �াব 'অ�াডেভ�ার'-এর প� �থেক এই হাই অি�চডু ��েক যাওয়ার কথা িঠক হয়। মানািলর
কােছ ১৭,০০০ ফটু ওপের ি�িতধর এবং ���িশপ এই �ই পাহাড় চডূ়ায় ওঠার লে��। পাঁচজেনর দেল বাকী চারজেনরই রক �াইি�ং-এ ভােলা �িশ�ণ
িছল। তাই িঠক হল আিম �বস ক�াে�ই �থেক যাব আর বাকীরা পাহাড় চডূ়ায় উঠেব।
কািহিন ��র আেগ পা�পা�ীেদর অথ�াৎ িনেজেদর একটু পিরচয় িদেয় রািখ – আিম আর দলেনতা অিভিজৎদা �জেনই বািলগ� সােয়� কেলজ �থেক
ড�েরট �শষ কের ওখােনই কম�রত। আমােদর দেলর সবেচেয় দািয়�বান অিভিজৎদার ভাই স� কগিনেজে� আেছ। ��েকর এই ব�াপারটার ব�ব�াপনার
সব দািয়�ই �থম �থেকই িনেজর কাঁেধ িনেয় িনেয়েছ। তাপস বনগাঁর একটা �ুেলর পা�� িশ�ক। সজুয় ইেলকি�কাল ইি�িনয়ােরর কাজ কের পাটনায়।
�শেষর িতনজন একসে� ইি�িনয়ািরং পেড়েছ িশিল�িড় �থেক। সজুয় আমার �দখা �থম এবং স�বত �শষ মানষু যার ইনার পায়জামার মত িঢেল হেয়
পতপত কের উড়েত পাের। তাপস আর সজুয় খুব ভােলা ব�ু। িক� ওরা িনেজেদর মেধ� সবসময় চডূ়া� পয�ােয়র ঝগড়া চািলেয় যায়, �দেখ মেন হয় এবার
মারিপট হেব। একটা মজার গ� �েনিছলাম – গতবছর ওরা �জেন িমেল রক �াইি�ং-এর �িশ�ণ িনেত িগেয়িছল। �থম িদন সকাল �থেকই সাংঘািতক
ঝগড়া �� অের, এমনকী দিড় ধের উঠেত উঠেতও ঝগড়া করিছল। বাকীরা �কউ ওেদর িচনত না তাই সবাই সারা�ণ তট� হেয় িছল। �পুের �দখা �গল
তাপস পাগেলর মত সজুয়েক খঁুজেছ িসগােরট খােব বেল, একা �তা �খেত পাের না! এিদেক �লাকজেনরা সবাই ভ�াবাচাকা �খেয় �গল িক�ু বুঝেত না
�পের। তখন স� তােদর বেল �য এরা িনেজেদর এগােরা বছর ধের �চেন আর এটাই ওেদর �িতিদেনর �িটন।
৪ অে�াবর হাওড়া �থেক রাজধানী এ�ে�েস রওনা িদেয় ৫ তািরখ িবেকেল িদি� �পৗছঁালাম। �সখান �থেক িবেকেলর বাস ধের মানািল। যাবার পেথই খবর
�পলাম আমােদর গাইড বলবাহা�র আর �জন �পাট�ার উ�র কাশী �থেক ৬ তািরেখ মানািল এেস �পৗছঁােত পারেবনা কারণ �সখােন তখন চা�া বন� চলেছ।
��েতই একিদন ন�। যাইেহাক আমরা মানািলেত �নেমই কাঁচা বাজার আর মুিদর �দাকান �থেক �কনাকাটা �সের রাখলাম। এখান �থেক আরও �জন
�পাট�ারও িনেয় িনলাম।
৭ তািরখ সকােল তাড়াতািড় উেঠ মালপ�, স�াক সব িনেয় গািড়েত উেঠ পড়লাম। আমােদর ল�� ডিু�। ওখােন �পৗেঁছ জলখাবার �খেয় হাঁটা �� হেব। পেথ
জানা �গল এই ��কটা করেত �গেল িহমাচল �েদশ টু�িরজম �থেক একটা অনমুিত প� করােত হয়। আর তা আমােদর কােছ �নই। আমােদর আেগ িঠক
করাই িছল �য মানািল �পৗেঁছ টু�িরজেমর অিফস �থেক ��ক�ট ও অন�ান� �খাঁজখবর �নওয়া হেব। িক� গতকাল রিববার থাকায় সরকাির দ�র সব ব�
িছল। তাই ��ফ গাইেডর আ�ােসর ভরসােতই �বিরেয় পেড়িছলাম। এবাের আ�াস এল �াইভােরর কাছ �থেক। অতএব এিগেয় চললাম। 

�সালাং ভ�ািলর পর �চক �পাে� পথ আটকােলা –
পারিমট কাঁহা? 
�াইভার জবাব িদল – ইেয় ই�িটিটউট ওয়ােল
হ�ায়।
�চক �পা� ওয়ােল এবাের জানেত চায় – �তা
ইউিনফম� কাঁহা হ�াঁয়?
�াইভােরর আ�িব�াসী উ�র – হ�ায় না, ব�াগ �ম।
�চকেপা� �পেরােনার পর �াইভার গেব�র সে�
জানায়, তার গািড়েত ই�িটিটউট ওয়ালারা খুব
যাতায়াত কের, না হেল আমােদর এত সহেজ �ছেড়
িদত না। 
খরে�াতা িবপাশার পাশ ধের ধের আমােদর গািড়
এিগেয় চলল। খািনক পের ডিু� ঢুকলাম। �েটা
সরকাির বািড় ছাড়া জায়গাটায় আর িকছইু �নই।
িবপাশার বন�ায় আেগর ি�জ �ভে� যাওয়ায় নতনু
ি�জ �তিরর কাজ চলেছ। বুঝলাম �য এখােন
�কানমেতই খাবার পাওয়ার �কান স�াবনা �নই।
এখনপয�� কলকাতায় বেস পাওয়া আমােদর �কান
খবেরর সে�ই বা�ব িক�ু িমলেছ না। 

এযাবত আমার স�াকটা অেনকটাই খািল িছল, বাকীরা �সই সখুবরটা জানা মা� িনেজর িনেজর িকছ ুিকছ ুমালপ� আমার স�ােক চালান করল (এর মেধ�
৭৫০ িম. িল.-এর একটা ও� ম�ও িছল, কারণ িজ�াসা কের জানেত পারলাম �ফরার পেথ 'বড়াখানা' হেব তখন কােজ লাগেব) – ওেদর সবার স�াকই
ইিতমেধ� �ায় �ফেট যাওয়ার সীমানায় এেস দাঁিড়েয়িছল। �েন একটু আ�� হেয়িছলাম �য ওই জগ�লটা �পাট�ারেদর কাঁেধ যােব আর আিম ফাঁকা যাব।
িক� �স আন� �ণ�ায়ী – �পাট�াররা জানােলা মাল �বশী আেছ, ওই স�াক আমােদরই িনেত হেব। তেব বাকীরা আমােক সবেথেক হা�া স�াকটাই
িদেয়িছল। আর অসীম সাহেস স� ওটােক কাঁেধ তেুল িনেয়িছল। পের স�াকটা িনেয় বুেঝিছলাম ওটা কাঁেধ িনেল আমােক আর হাঁটেত হেতা না। অেনকটা
যাওয়ার পর স�র �িতিদেনর িজম করা শরীরও জবাব িদেত �� কেরিছল। 
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�ায় এগােরাটা বােজ। আমােদর �থম িদেনর ল�� 'িবয়াস ক�ু'। খািলেপেট অতটা যাওয়া যােব কীনাও তাও বুঝিছনা। তাও অিভিজৎদা বলবাহা�রেক
বলল, 'চিলেয়'। 
জানতামনা এবােরই আমােদর জেন� সবেচেয় বড় চমকটা অেপ�া করেছ। বলবাহা�র িনিল�� গলায় জানােলা, '�িকেয় পুছেত হ�ায়, কাঁহােস যানা হ�ায়?' 
আমরােতা �কউ রা�া জািনইনা, এবাের �টর �পলাম
�য়ং গাইডও রা�া জােন না, কারণ মানািলেতই �স
এই �থম এেসেছ! �পাট�াররা এবার হাসেত ��
করল, 'ক�ায়েস যাওেগ খুদেকা রা�া মালুম �নিহ,
গাইডেকািভ মালুম �নিহ?' অগত�া রা�া জানা
�পাট�ার বাবািজই এই যা�ায় আমােদর গাইড হল। 
িবপাশার পাশ িদেয় আমরা হাঁটেত �� করলাম।
�থমিদেক হাঁটা বলেত ��ফ �বা�ার িডঙােনা।
এরপর খািল ওপের ওঠা। আে� আে� মানেুষর
�কালাহল, যে�র আওয়াজ, আমােদর সে� তাল
িমিলেয় চলেত না �পের িপিছেয় পেড় �শেষ চপু
কের �গল। িবপাশার কে�ােল ভরপুর �কিৃতর
�সৗ�য� তখন আমােদর িঘের �রেখেছ । �বশ
খািনক�ণ হাঁটার পর খািলেপেট থাকার ক� আর
�াি� �� হল। সে� থাকা �েকাজ জল আর
�ভজােনা �ছালা-বাদাম �বশ কােজ লাগেলা। মােঝ
মােঝ খািনক িজিরেয় িনেয় এেগােত লাগলাম।
ওপের ওঠার পেথ আেরকটা বড় দেলর সে� �দখা
হল, এরা আেরকিট শ�ৃ হনমুান িট�া জয় কের
িফরেছ। একদল িবেদিশরও �দখা িমলল, এরা
িবিভ� �দশ �থেক এেজি�র মাধ�েম এেসেছ। �ায় ঘ�া �ই হাঁটার মেধ� �বশ কেয়কবার �ভড়ার পাল �চােখ পড়ল। তেব �যটা �দখার মেতা তা হল �ভড়া
পাহারা �দবার ককুরু। ক�নাশি�েক একটু উ�ীিপত করেল ও�েলােক অনায়ােস �কেঁদা রয়াল �ব�ল টাইগার আর িটেবিটয়ান ম�াি�েফর �স ি�ড বেল
চািলেয় �দওয়া যায়। িতনঘ�ার রা�া �শেষ আমরা বারকাথাচ (১১০০০ ফটু) এেস �পৗছঁালাম, িঠক হল এখােনই আমােদর তাঁবু পড়েব।
িবেকেলর িদেক িঠক হল কােছর ক�া�টায় যাওয়া হেব। এটা 'অটল িবহারী বাজেপয়ী মাউে�িনয়ািরং অ�া� অ�ালােয়ড ��াট�স'-এর �ায়ী �বস ক�া�।
যাবার কারণটা অবশ� ��তর। এতিকছ ুআনা হেলও �দশলাই আনা হয়িন, ফেল রােতর রা�া বসােনা যাে� না। পেথর হিদশ �জেন �নওয়াটাও জ�ির।
িক� �দশলাই পাওয়া �গেলও রা�ার িনেদ�শ িঠক পাওয়া �গল না, কারণ �য গাইডরা জােন তারা দল িনেয় এিগেয় �গেছ। তেব আশা এটাই �য পেথ ওেদর

�দখা িমলেব।
একটা কথা মাথার মেধ� কেয়কিদন ধেরই ঘরুিছল
�য 'বড়াখানা' ব�াপারটা কী? িজ�াসা কের জানেত
পারলাম �ফরার িদন এখােন রােত ক�া� করা হেব।
আর একটা �ভড়া িকেন হেব জিমেয় �ভাজ। �ভড়ার
িশককাবাব খাওয়ার স�াবনায় �বজায় আন� হল।
যিদও অসহায় �ভড়াটার কথা �ভেব খারাপও
লাগিছল। তেব �সই �ভড়ার এই জে�র বা আেগর
জে�র অেশষ পুণ� তােক �শষপয�� বাঁিচেয় �দয় –
যথাসমেয় �স �সে� আসিছ।
৮ তািরখ সকােল উেঠ আবার রওনা। নদী �পিরেয়
�ফর গাদা �বা�ার। তারপর খাড়া পাহাড়, �দেখ
মনটা দেম �গল িক� সামেন নতনু িকছ ু �দখেত
পাবার আশায় লেড় �গলাম। বারবার দম িনেয়
এেগােত লাগলাম। সজুয়েতা এেকবাের িনি�ত �য
এরপেরই উপত�কা পাওয়া যােব আর ি�িতধেরর
�দখা িমলেব। �কােনামেত পাহাড়টার মাথায়েতা
উঠলাম। উেঠ �দিখ যতদূের �চাখ যায় নানা আকার
আর আয়তেনর সাদা �বা�ার সেূয�র আেলায়
ঝকঝক করেছ। খাড়া পাহােড় ওঠা তাও ভােলা িক�

�বা�ার আরও িবপ�নক। পা িদেলই �দখা যায় �বা�ার�েলা হয় কাঁপেছ, নয় গিড়েয় পড়েছ। আর পা আটেক �গেলেতা ভা�া অিনবায�। এক�� দম িনেয়
একটু ভেয় ভেয়ই এেগালাম। খািনক চলার পর আবার পােয়র তলায় মািট খঁুেজ �পলাম, যাক শাি�।
একটু এিগেয় এবার খাড়া নামা। �বশ কেয়ক িকেলািমটার দূের কত�েলা রিঙন তাঁবু �চােখ পড়েছ। িক� �টিলফেটােল� লািগেয়ও 'িবয়াস ক�ু' খঁুেজ পাি�
না। তেব তাঁবু�েলার পােশ একটা বড় ঝরনা �দেখ আ�াজ করেত পারিছ ওর নীেচই থাকেব। অেনকটা নীেচ �নেম তারপর হঠাৎ কের পাওয়া একদম
সমতল মািটেত �হঁেট খরে�াতা িবপাসার মুেখামুিখ হলাম। কেয়ক বগ� িকেলািমটার উপত�কা জুেড় িবপাশা তার অ�ি� শাখা-�শাখা িনেয় বেয় এেস
আমােদর সামেন িমেশ চওড়া হেয় সশে� পাহাড় ফািটেয় মহা �কালাহেল এিগেয় চেলেছ। এখােন দাঁিড়েয় মেন হয় সিত�ই মানেুষর থাকার �কান দরকার
আেছ িক? আমােদর ছাড়া িদিব�ইেতা িদন কাটেছ িবপাশার, বরং আমরাই �াি�ক ছিড়েয় বাঁধ বািনেয় সব�নাশ করিছ।
িবপাশার পাশ িদেয় আমরা ঝরনার িদেক এেগালাম। কাছাকািছ আসেত বুঝলাম ঝরনাটা �বশ ভােলাই উঁচু, ব� উপর �থেক সাদা জল িবপুল �বেগ নীেচ
এেস পড়েছ। কলকাতায় অেনেক �বশ অবাক হন এই �ভেব �য পুেজার আন� �ফেল এত টাকা খরচ কের, এত ক� কের এসব করা �কন? ঝরনার �সই
অপ�প �সৗ�েয�র সামেন এেস মেন হল তাঁরা যিদ �কানিদন এখােন এেস দাঁড়ােত পােরন তাহেল িনেজরাই �সই �ে�র উ�র �পেয় যােবন। 
এবাের িবপাশার �ধান শাখাটা �পেরােত হেব। সহজ অংশটা অেনক নীেচ �ফেল এেসিছ। এখােন নদীটা তলুনায় স� হেলও অ�ত দশ ফটু চওড়া। আমরা
পাঁচজেন িহউম�ান �চন বািনেয় �কান�েম নদী পার করলাম, �ভেস �গেল আর খঁুেজ পাওয়া �যত না। আরও িকছটুা এিগেয় আমােদর �বস ক�া�টা
(১১,৫০০ ফটু) �চােখ পড়ায় িনি�� হলাম। িক� তাও িবয়াস ক�ু নজের এল না। �পাট�ার আঙলু তেুল স� একটা ঝরনা �দিখেয় বলল ওর নীেচ। আমরাও
ক�াে� স�াক নািমেয় �সিদেক এেগালাম।
আিম িনেজর �চােখ এত পির�ার জল নীল জল আেগ কখনও �দিখিন। এতটাই �� �য অনায়ােস কেু�র �ায় ি�শ ফটু গভীর পয�� পির�ার �দখেত
পাি�লাম। সারাটািদন কাটেলা িবপাশার সে�ই। রােত তাঁবুর বাইের �বিরেয় অবাক হেয় �গলাম – আিজ যত তারা তব আকােশ, সিত�ই �যন �মার �াণ ভির
�কােশ... । আকােশ একসে� এত তারা থাকেত পাের – আমার ি�শ বছেরর �ু� জীবেন আেগ কখনও �দেখিছ বেলেতা মেন পেড় না!!
৯ তািরখ সকাল �থেকই সােজা সােজা রব। �বিশরভাগ মালপ� �বসক�াে�ই থাকেব। �সসব পাহারা িদেত রেয় যােব আমােদর এক �পাট�ার লািক। তাঁবু ও
জ�ির িকছ ুিজিনস িনেয় আমরা উঠব। অ�াডভা�ড �বসক�াে� �পৗছঁােনার আেগ পয��ও আমরা িনি�ত নই �য িঠক �কান পাহাড়টায় চড়ব। একটাই আশা
�য আমােদর সে� �য িবেদিশরা উেঠেছ ওেদরও ল�� ি�িতধর। ফেল ওেদর গাইেডর কাছ �থেকই অ�াডভা� �বস ক�াে�র পথ জানা যােব। �সাজা ভাষায়
বলেল ওেদর িপছ ুিপছ ু�গেলই িঠক �পৗেঁছ যাব এই আশাই কের আিছ।
সকাল দশটা নাগাদ িবেদিশেদর অনসুরণ কের আমােদর চলা �� হল। �থম চড়াইটায় উেঠই আিম বুঝেত পারলাম আর ওপের �গেল আমার অসিুবধা হেত
পাের, �সে�ে� সবাইেক �নেম আসেত হেল ব�াপারটা ভােলা হেব না। িঠক করলাম �বসক�াে� িফের যাব। িফের এলাম। �গাটা চ�ের �ধু আিম আর লািক
ছাড়া অন� �কােনা মানষু �নই। সকােল �বশ ঝকঝেক আকাশ িছল, �পুর �েটার পর �থেক আকােশর মুখ ভার হেত �� করল। আমােদর দলটােক যত�ণ



পারলাম ক�ােমরা িদেয় অনসুরণ করলাম। একসময়
ওরা �মেঘর আড়ােল হািরেয় �গল।
এর পেরর ২৬-২৮ ঘ�ার কথা বাকীেদর বণ�না �েন
এক জায়গায় কেরিছ। একটা কথা সবাই িফের এেস
একমত হেয়িছল �য আমার িফের আসার িস�া�টা
একদম সমেয়াপেযাগী হেয়িছল। বাকী রা�াটা ��ফ
খাড়া ওঠা ছাড়া িকছ ুনয়। জায়গায় জায়গায় রা�া
বলেত �ায় ৮০ িডি� খাড়া পাঁিচল হাতেড় হাতেড়
ওঠা। সজুেয়র বণ�নায়, 'যেমর বািড়র দি�ণ
�য়ােরর রা�া'। সবার শরীেরর অব�াই �শাচনীয়
হেয় উেঠিছল। মাঝরা�ায় অিভিজৎদা ভীষণ �া�
হেয় বেস পেড়। স� একটা ক�াডেবির আর জল
খাওয়ায়। এরপর সজুেয়র কথা অনযুায়ী, 'দাদা �য
�সই �দৗড় লাগােলা, আর �দখা �গল না। একটা
�ছােটা ক�াডেবিরর এত শি� তা জানতাম না।'
পুেরাটা �ায় চার ঘ�ার টানা চড়াই িছল।
আমােদর িটম অ�াডভা�ড �বসক�াে� �বস ক�াে�
(১৪,৭০০ ফটু) �পৗেঁছ �দখল ইিতমেধ�
িবেদিশেদর ন'টা তাঁবু লাগােনা হেয় �গেছ। আর মা�

একটা তাঁবু লাগােনারই জায়গা রেয়েছ, অথচ
লাগােত হেব �মাট িতনেট তাঁবু। �শেষ বলবাহা�র
আর তার ভাই �তজবাহা�র িমেল খােদর ধার �থেক
পাথর সিরেয় �কানমেত সামান� একফািল সমান
জায়গা �বর কের পাশাপািশ �েটা তাঁবু লাগায়।
খােদর ধােরর তাঁবুেত সারারাত অ�াভালাে�র শ�
�নেত �নেত আর ঘমুােত পােরিন স�।
১০ তািরখ সকােল হালকা জলখাবার �খেয় ওরা
রওনা �দয়। আেগরিদন �য �ছাট িহমবাহটার সামেন
আমােদর তাঁবু পেড়িছল, আজ তােক �পিরেয়ই
উঠেত হেব। পেথর স�ল অ� িকছটুা দিড় আর
খানকেয়ক আইস অ�া�। এইটুক ুদিড়েত ওঠা স�ব
নয় রােতই অন� দেলর �লাকজন বেলিছল।
িবেদিশেদর সর�ােমর বহর �দেখ স� আর সজুয়
িকছটুা ঘাবেড়ও িগেয়িছল। িক� িঠক এই জায়গােত
এেসই আমােদর রা�া না জানা �ই বাহা�েরর
ও�ািদ �বাঝা �গল। ওরা আেগ এিগেয় িগেয়
পাহােড়র �দওয়ােল দিড় বাঁধেত লাগেলা আর দেলর
বাকীরা বরফ এিড়েয় খািল পাথেরর �দওয়াল ধের

এেগােত থাকল। এরমেধ� একটা �ছাট অ�াভালা� পাশ িদেয় �বিরেয় �গেছ। �যটা সবেচেয় বড় অসিুবধার সিৃ� কেরিছল তা হল �ছাট �ছাট আলগা ঝুেরা
পাথর। ��াবাল ওয়ািম�ং-এর ফেল িহমবাহ গেল িগেয় তলার পাথর �বিরেয় এেসেছ।
সবেচেয় সামেন �ই বাহা�র তারপর অিভিজৎদা উঠিছল। সবেশেষ তাপস, মােঝ স� আর সজুয়। এরমেধ� হঠাৎ কের ওপর �থেক একটা বড় পাথর �গালার
মেতা ছেুট আেস। আসার পেথ �তজ বাহা�েরর সে� থাকা িব�ুেটর বা� উিড়েয় িনেয় যায়। অিভিজৎদা পের বলিছল, 'ওপর �থেক �দখিছ পাথরটা ভাইটার
িদেক যাে�, ওেক আর িফিরেয় িনেয় �যেত পারব কীনা এই কথাটা মেন হি�ল'। বরফ ছিড়েয় পাথরটা চেল যাবার পর �থেম স�েক ওখােন �দখা যাি�ল
না। কেয়ক মু�ত� পের �বাঝা যায় ও আর উপায় না �দেখ বরেফর ওপের সটান �েয় পেড়। পাথেরর �গালা সামান�র জন� ওেক ছুঁেত পাের িন। মু�েত�র
একটা িস�া� কত িকছ ুবদেল িদেত পাের ভাবেল গােয় কাঁটা �দয়। তেব টানটান এই পুেরা ঘটনাটায় কিমক িরিলেফর ম�ব�টা এল তাপেসর কাছ �থেক।
�বশ খািনকটা পের ও নীচ �থেক ওপের এেস �দেখ বরেফর ওপর িব�ুট ছিড়েয় আেছ। একটা পাথর �ভে� কীকের িব�ুট ছড়ােত পাের �সটা িকছেুতই ওর
মাথায় ঢুকিছল না। িনঃসে�েহ খুব ভয়াবহ িচ�া! 
আরও িকছটুা এিগেয় �দখা �গল রা�া 'Y'-এর মতন
�'ভাগ হেয় �গেছ। সজুয় অেনক আেগ �থেকই
আপনমেন িনি�ত িছল �য বাঁিদেকই �যেত হেব। এখােন
আবার ি�তীয় বাহা�ির থুিড় �গােয়�ািগির �দখােলা
বলবাহা�র – ডানিদেকর রা�ায় খািনক দূের একটা
সান�াস আর �েকােজর �কৗেটা পেড় আেছ। এই
অসামান� এবং অ�া� পথিনেদ�শ �দেখ আমােদর দল
ডান িদেক এিগেয় �গল। �কবল সজুয় �শষপয��ই িক�
িক� কের যাি�ল। এমনকী পাহাড় চডূ়ায় �পৗেঁছও �স
অিভিজৎদার কােছ সে�হ �কাশ কের �য িঠক চডূ়ায়
�পৗেঁছিছেতা? ভাবখানা এই �য ডাইেন বাঁইেয় আর �য
কটা পাহাড় �দখা যাে� �স�েলা একবার ঘেুর িনেল �বশ
িনি�� হওয়া যায়। এেকেতা িনি�� হেত পারেছ না,
তার ওপর এত ক� কেরও �বচারার অেনকিদেনর একটা
��পূরণ হল না। ওর দীঘ�িদেনর ইে� িছল �কান একটা
পাহাড়চডূ়ায় উেঠ �সখােন বেস �গাটা একটা িবিড় একাই
খােব। িক� িবিড় �ািলেয় সেব �েটা সখুটান িদেয়েছ
অমিন অিভিজৎদার �াসক� �� হল। �বচারােক
�াথ�ত�াগ আর িবিড়ত�াগ �েটাই করেত হল।
অ�াডভা�ড �বসক�াে� �বস ক�া� �থেক িবপাশার �বস ক�া� পয�� �নেম আসার সময় আর �গাটা �েয়কই উে�খেযাগ� ঘটনা ঘেটিছল। আকাশেজাড়া
িবশাল একটা রামধন ু�দেখ ওরা মু� হেয়িছল, িক� ছিব �তালা হয়িন। ি�তীয় ঘটনাটা �বশ সাংঘািতক – �বশ খািনকটা �নেম আসার পর সজুয় হঠাৎ
�খয়াল কের ওর িপেঠ ব�াগ �নই যােত ওর �মাবাইল �ফান, সান�াস আর আমােদর যাবতীয় ওষধু িছল। অতএব ওেক আরও একবার যেমর দি�ণ
�য়ােরর পেথ হাঁটা লাগােত হয়। 
১১ তািরখ সকাল �থেকই �� হল বৃি�। এেকবাের িশলাবৃি� – নারেকল নাড়রু আকােরর বরেফর টুকেরায় খািনক�েণর জন� চারিদক সাদা হেয় �গল। পের
অবশ� �রাদও উেঠিছল। �পুের বলবাহা�র একাই �বিরেয় �গল ���িশপ শেৃ�র রা�া খঁুজেত। িবেকেলর িদেক আবহাওয়া আরও খারাপ হেয় এল। তাও
আমরা িঠক করলাম পেররিদন সকােলই ���িশেপর অ�াডভা�ড �বসক�াে� �বস ক�াে�র জন� �বিরেয় পড়া যােব। ১৩ তািরখ শ�ৃ িবজয় �সের



বারকাথােচ িগেয় তাঁবু �ফলব (আমার মেন িশককাবােবর �� িভড় কের এল)। রােত বৃি�র সে� তষুারপাতও �� হল। খািনক পেরই �টর �পলাম তাঁবুর
িভতের জল পড়েছ মােন তাঁবুর ওপেরর �াি�েকর চাদর সের �গেছ। আিম বাইের �বিরেয় চাদরটার �পেরক�েলা িঠক কের ফাটা চাদর �াি�ক িদেয় �ঢেক
িদলাম। উফ� কী কনকেন ঠা�া – এত ঠা�ায় আেগ কখনও বাইের �বিরেয়িছ বেল মেন পেড় না, আসেল �ােণর দায় বড় দায়। যিদও িনেজেক �বশ
সপুারম�ােনর মেতাও মেন হি�ল।
সজুয়ও বাইের এেসিছল। নীচ ুহেয় তাঁবুর একটা �পেরক িঠক করার পর মাথা তেুল �দেখ ওর সামেন টচ� িনেয় আট-দশজেনর একটা বড় দল। ওরা এই
অ�কােরর মেধ�ই অ�াডভা�ড �বসক�াে� ক�াে�র িদেক যাে�। স�বতঃ িবেদিশেদর দলটা �কােনা বড় �ঘ�টনায় পেড়েছ এরা উ�ারকারী দল।

১২ তািরখ সকােল তাঁবুর বাইের �বিরেয় �দিখ
চারিদক সাদা, আকােশর মুখ �বল �গামড়া।
এখােনই অিভযান মুলতিুব কের �নেম যাওয়া ছাড়া
আর �কান উপায় �নই। ইিতমেধ� আরও একিট
উ�ারকারী দল নীচ �থেক উেঠ এেসেছ। জানেত
পারলাম গতকাল িবেকল �থেক একজন িবেদিশ সহ
�মাট িতনজনেক খঁুেজ পাওয়া যাে� না। ওরা পাহাড়
চডূ়া �থেক �নেম আসার পর �য বড় পাথের দিড়
�বঁেধ নামিছল �সটাই হঠাৎ গিড়েয় চেল আেস।
ভাগ� ভােলা �য বাকী দলটা তখন রা�া �থেক সের
িগেয়িছল। �কবল �শষজন �পাট�ারেক িনেয় দাঁিড়েয়
গাইেডর ছিব তলুিছল। �নেম আসার সময় �শষ �য
খবর পাই �পাট�ার আর সােহেবর �দহ পাওয়া
�গেলও গাইডেক আর খঁুেজ পাওয়া যায়িন।
উ�ারকারী এেকর পর এক দল আর সরকাির
অিফসারেদর হাঁটাচলায় িবয়াস ক�ু �মশঃ সরগরম
হেয় উঠিছল। বারকাথােচ আর না �থেম আমরা
সরাসির মানািলেত �নেম আিস। এযা�ায় �ভড়ার
িশক কাবােবর �ঃখ তাওয়া িচেকন িদেয়ই ভলুেত

হল। সিত� বলেত কী অ�ত অব�ায় সশরীের �নেম আসেত �পেরিছ এেতই যেথ� আন� হি�ল।

তাহেল মরাল অফ দ� ��াির যা দাঁড়াল - যাওয়া আসার ��েনর িটিকট কাটা থাকেল ��ফ মেনর �জােরই �ধু মা� জায়গার নাম �েন �েন পাহাড় পয�� জয়
কের আসা যায়। তাই না?

~ ি�িতধর ��ক �টম�াপ ~ ি�িতধর ��েকর আেরা ছ িব ~

কলকাতা িব�িবদ�ালেয়র �সল বােয়ালিজ িবভােগর িরসাচ� অ�ােসািসেয়ট �দবিজৎ ভােলাবােসন বই পড়েত, ফেটা তলুেত আর সময়
�পেলই ��িকং-এ �বিরেয় পড়েত।
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= 'আমােদর ছু�' বাংলা আ.জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

ইিতহােসর তীথ�ভ ূিম অমৃতসর

অিদিত ভ�াচায��

অমৃতসেরর তথ� || অম ৃতসেরর আেরা ছিব

"প�নদীর তীের
�বণী পাকাইয়া িশের

�দিখেত �দিখেত ��র মে�
জািগয়া উেঠেছ িশখ –

িনম�ম িনভ�ীক।"

অমৃত সেরাবেরর ধাের দাঁিড়েয় অপর পােড় সেূয�র আেলায় ঝলমল করা �সানািল হরমি�র সািহবেক �থমবার �দেখ �সই �ছাটেবলায় পড়া ক'টা লাইনই
�কন জািন না মেন পেড়িছল। হরমি�র সািহব মােন ভগবােনর মি�র, আমরা সবাই যােক িচিন �ণ�মি�র নােম। িশখেদর প�ম �� অজু�ন ১৫৮৮ �ী�াে�
এই মি�র �তিরর কাজ �� কেরন। পের ১৬০৪ সােল আিদ ��েক এখােন �াপন কেরন। পরবত�ীকােল দশজন িশখ ��র বাণী স�িলত হেয় এই আিদ
��ই �� �� সািহব নােম খ�াত হয়। অমৃত সেরাবর অবশ� তারও অেনক আেগই খনন করা হেয়িছল, কেরিছেলন চতথু� �� রামদাস। অমৃত সেরাবর
�থেক এর আেশপােশর অ�েলর এবং পরবত�ীকােল গেড় ওঠা শহেরর নাম হয় অমৃতসর। ধম��াণ মানেুষর িব�াস ব�িধ িনরামেয়র অেলৗিকক �মতা আেছ
এই সেরাবেরর জেলর।
মহা�মীর রােত �পৗেঁছিছলাম অমৃতসের। পেররিদন
সকাল �থেকই িছল ব��তা ঘেুর �বড়ােনার। আর
এই ঘেুর �বড়ােনার তািলকায় এক ন�েরই িছল
�ণ�মি�র। �ণ�মি�র স�েক� �থেমই �যটা বলেত
হয়, যা �দেখ মু� হেয়িছ তা হল �চরু জনসমাগম
সে�ও এখানকার সশুখৃ�ল ব�ব�া এবং পির�ার
পির��তা। �ঢাকার মুেখই রেয়েছ একিট অগভীর
জলাধার �যখােন পা ধুেয় �েবশ করেত হয়।
�েবেশর আেগ নারী পু�ষ িনিব�েশেষ মাথা আবৃত
করেত হয়। ঢুেকই একটু িগেয় অমৃত সেরাবর, যার
চারিদেক মােব�েল �মাড়া রা�া। অেনেকই সেরাবেরর
জল মাথায় �শ� করাে�ন, �ান করেছন। জল পেড়
মােব�েলর �মেঝ যােত িপি�ল না হয় তার জেন�
�মাটা দিড়র কােপ�ট পাতা রেয়েছ। �েবশপথ
সেরাবেরর �যিদেক হরমি�র সািহব তার িবপরীেত। কােজই একিদক �থেক যা�া �� কের হরমি�র সািহব দশ�ন কের অপর িদক িদেয় �বেরােল অমৃত
সেরাবরেক পির�মা করা হেয় যায়। সেরাবরিট যেথ� বেড়া এবং চ�রিট িবশাল। হরমি�র সািহেবর আেশপােশ সেরাবেরর ধার িদেয় আেরা �রে�ায়ারা
আেছ, �সখােনও সব সময় �� ��সািহব পাঠ হে�। �যেত �যেত এসব �দখেত �দখেত একটা অ�ুত ভােলা লাগার অনভুিূত হয়।
�সিদন িছল রিববার এবং �গ�াপুেজার মহানবমী। �ানীয় দশ�নাথ�ী ছাড়াও আমােদর মেতা বাইের �থেক আসা �মণাথ�ীেদর সংখ�াও �চরু। �াভািবকভােবই
হরমি�র সািহেব �ঢাকার ল�া লাইন। �দখলাম অনেুরাধ করেল বয়� ব�ি�েদর বা যাঁরা শারীিরক কারেণ অেনক�ণ লাইেন দাঁিড়েয় থাকেত অ�ম তাঁেদর
�ত দশ�ন কিরেয় �দওয়া হে�। হরমি�র সািহেব �ঢাকার দরজা চারিদেক চারিট। জািতধম�বণ� িনিব�েশেষ সকেলর অবািরত �ার �বাঝাবার জেন�ই নািক এই
চার �য়ােরর িনম�াণ। �ভতের �� ��সািহব অিধি�ত, স�ুর কা�কায�ময় চাদেরর নীেচ। �পােশ �জন চামর �দালাে�ন, একজন বেস পড়েছন। �মেঝেত
�মাটা কােপ�ট পাতা। �দওয়ােলর কা�কায� মেনামু�কর। দশ�নাথ�ীরা ঢুকেছন, অ�েরর ��া িনেবদন করেছন, অন� দরজা িদেয় �বিরেয় যাে�ন, অেনেক
বেসও আেছন। �কােনা �ঠলােঠিল �নই, �কালাহল �নই, স�ুর শা� ভাবগ�ীর পিরেবশ। সিত�ই মন ভের যায় এখােন এেল। �দাতলায় অকাল তখত, ��
��সািহেবর রাি�কালীন আবাস। �িতরােত �সানার পালিকেত কের বাদ� সহকাের তাঁেক ওপের িনেয় যাওয়া হয়। আবার �ভাররােত নািমেয় আনা হয়
একইভােব। আরও ওপের আেছ িমউিজয়াম। বত�মােন �য হরমি�র সািহব আমরা �দিখ তা ১৭৬৪ �ী�াে� �তির। পের আফগানেদর সে� যুে� �িত��
হওয়ায় সং�ার করা হয়। উিনশ শতেকর �থমিদেক মহারাজা রণিজৎ িসংহ এেক �সানায় আবৃত করার কাজ �� কেরন।
�ণ�মি�েরর ল�রখানার কথা উে�খ না করেল বণ�না অস�ূণ� �থেক যায়। �রাজ হাজার হাজার মানষু এখােন আহার �হণ কেরন। রীিতমেতা িবশাল
আেয়াজন �িতিদনই। �িট �তিরর �মিশন রেয়েছ যা িদেয় �িত ঘ�ায় হাজােরর ওপর �িট বানােনা হয়। ধম��াণ িশখরা নারী পু�ষ িনিব�েশেষ এখােন
�মদান কের পুণ� অজ�ন কেরন। �স ল�রখানায় রা�া কের, এঁেটা বাসন �মেজ, �রে�ায়ারা ঝাঁট িদেয়ই �হাক কী দশ�নাথ�ীেদর জুেতা রাখার ব�ব�া কেরই
�হাক। 
পেরর গ�ব� জািলয়ানওয়ালা বাগ। হ�াঁ ইিতহােসর পাতা �থেক উেঠ আসা �সই জািলয়ানওয়ালা বাগ �যখানকার নশৃংস হত�াকাে�র �িতবােদ রবী�নাথ
ঠাকরু নাইট উপািধ ত�াগ কেরিছেলন। �সই স� গিলটা িদেয়ই ঢুকলাম, �যখােন �জন পাশাপািশ ভােলাভােব হাঁটেত পাের না। জািলয়ানওয়ালা বােগ �ঢাকা
বা �বেরােনার এই একটাই রা�া িছল তখন আর এই রা�াটােকই ব� কের �জনােরল ডায়ােরর িনেদ�েশ িনিব�চাের �িল চালান হেয়িছল এখােন সমেবত
মানেুষর উে�েশ�। �েড়া�িড়েত কতজন পেড় �গিছল, �িল �থেক বাঁচার জেন� কতজন কেুয়ােত ঝাঁপ িদেয়িছল তার িঠক িঠকানা �নই। হাজার হাজার
মৃতেদহ �পাকিৃত হেয়িছল �সিদন এখােন - ১৯১৯ সােলর ১৩ই এি�ল। িচি�ত করা আেছ �সই জায়গা িঠক �যখান �থেক �িল চালান হেয়িছল।
�দওয়ােলর গােয় আজও রেয়েছ অসংখ� �িলর িচ�। মৃত ব�ি�েদর উে�েশ� ��িলত রেয়েছ অমর �জ�ািত। যিদও অত�� দৃি�কটূভােব �সই �জ�ািতর
�ধাের দাঁিড়েয় ফেটা �তালার িহিড়ক �চােখ পেড়েছ। এক িশখ যুবেকর আে�প, ছিব �তালার যত উৎসাহ তার অে��কও ইিতহাস জানার জেন� নয়।
বাগানিট অত�� স�ুরভােব সংরি�ত। িমউিজয়ামও আেছ, তােত আেছ এই সময়কার আেলাকিচ� যা �দখেল মন আরও ভারা�া� হেয় ওেঠ। �ণ�মি�র
আর জািলয়ানওয়ালা বাগ �দখেত �দখেতই �দিখ ঘিড়র কাঁটা �েটার আেশপােশ �ঘারাঘিুর করেছ। অতএব তাড়াতািড় জঠরাি�েক শা� কের ওয়াঘার
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উে�েশ� �দৗড়। �সখােন আবার �চ� িভড় হয় এবং
অেনক আেগ �থেক না �গেল নািক িরি�ট �সিরমিন
�দখার �কােনা আশাই থােক না। আর এবার �তা
�নলাম অমৃতসের �রকড� িভড় হেয়েছ। ওয়াঘা বড�ার
ভারত আর কা�ীেরর মেধ� একিট �রাড বড�ার। ��া�
�া� �রােডর ওপর এই বড�ার। ওয়াঘা নােম একিট
�ােমর ওপর িদেয় এই সীমা �রখা যা র �াডি�ফ লাইন
নােম ইিতহােস পিরিচত �সিট �গেছ। এই �ামিটর
একাংশ বত�মােন ভারেত এবং অপরাংশ পািক�ােন।
ওয়াঘা �থেক লােহােরর দূর� বাইশ িকেলািমটার এবং
অমৃতসেরর আঠাশ িকেলািমটার। 
বড�ােরর অেনক আেগই গািড় পািক�ং-এ �ছেড় িদেত
হয়। িরকশা কের িকছদূুর যাওয়া যায়। তারপর
িসিকউিরিট �চিকং এর পর �বশ খািনকটা হাঁটেত হয়।
মাঝখােন িজ িট �রাড, �পােশ মানেুষর ঢল। িজ িট
�রােডর �পােশই গ�ালাির। �সখােন তখন িতল
ধারেণর �ান �নই, যিদও আমরা সযূ�াে�র �ায়
আড়াই ঘ�া আেগ �পৗেঁছিছ। যাই �হাক অেনক

ধা�াটা�া �খেয় গ�ালািরর ওপর িদেক �কােনা মেত
দাঁড়াবার একটু জায়গা �পলাম। ভােলা কের
তাকােতই অবাক! এই �তা চওড়া িজ িট �রাড চেল
�গেছ, ওই �তা একটা �গট আর �গেটর ওপাের
পািক�ান! ওইেতা ওেদর সাদা সবুজ রেঙর গ�ালাির
�দখা যাে�। এেকবাের �যন হােতর মেধ�। রা�ায়
তখন অেনেক ভারেতর জাতীয় পতাকা িনেয়
�দৗড়ে�,  এেকবাের �গট অবিধ যাে�।
�দশা�েবাধক গান বাজেছ, িভেড়র মেধ� �থেকও
�চরু িতর�া উড়েছ। মু�মু�� �িন উঠেছ
'বে�মাতরম,' 'জয় িহ�,' 'িহ��ুান িজ�াবাদ।'
মজার ব�াপার আমােদর এিদেক এত িভড়, ওপােশ
পািক�ােনর গ�ালািরেত �িটকেয়ক �লাক।
�িতিদন সযূ�াে�র আেগ ওয়াঘা বড�াের িরি�ট
�সিরমিন হয়। �গট খুেল যায় িকছ�ুেণর জেন�।
প�ােরড কের আমােদর িব এস এেফর জওয়ানরা
�গট অবিধ যায়, ওিদক �থেক পািক�ােনর �সনারা আেস। একসে� �েদেশর পতাকা নামােনা হয় �সিদেনর মেতা। পতাকা স�ুর কের ভাঁজ কের িনেয়
আসা হয়। প�ােরেডও �বশ অিভনব� আেছ। এটা �দখেতই মানেুষর ঢল। একটা সময় যখন �গট �খালা িছল তখন আর �েটা �দশ �যন মেন হি�ল না, �ধু
�দখা যাি�ল একটা চওড়া �সাজা রা�া আর আর তার �পােশ �ধু মানষু। পতাকা �নেম �গল, অন�ুান �শষ হল, সযূ�ও ডবুল ওয়াঘা সীমাে�। �িতিদন
ঘিড়র কাঁটা ধের এই অন�ুান হয়। িভড় �বিশ হয় অন�ুােনর সমেয়ই, িদেনর অন� সময় ফাঁকাই থােক। ইে� করেল অন� সময় এেস ফাঁকায় ফাঁকায় সীমা�
�দেখ �নওয়া যায়।
িদেনর �শেষ অমৃতসর দশ�ন �সের আমােদরও �হােটেল �ফরার পালা। 
�ণ�মি�র, জািলয়ানওয়ালা বাগ, ওয়াঘা - সব িমিলেয় এক পিরপূণ� মেন পেরর িদন িবদায় জানালাম �ছাটেবলার বইেয়র পাতার বড় �চনা ইিতহােসর
তীথ�ভিূম অমৃতসরেক।

অমৃতসেরর তথ� || অম ৃতসেরর আেরা ছিব

সংখ�াত�িবদ অিদিতর কােছ বই আর অি�েজন সমতলু�। কম�সূে� আরব �িনয়ায় বসবােসর অিভ�তাও আেছ। �মণ,ছিব �তালা,
এ��য়ডািরর পাশাপািশ ইদানীং �লখািলিখেতও সমান উৎসাহী। নানান ওেয়ব ম�াগািজন (আসমািনয়া, জয়ঢাক,পরবাস, মাধুকরী,
গ�কিবতা ডট কম) ও আেরা � একিট প�পি�কায় �লখা �কািশত হয়।
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= 'আমােদর ছু�' বাংলা আ.জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

�যখােন �ঢউ ওেঠ লবণ �েদ

সুিমতা সরকার

~ লাদােখর তথ� ~ লাদােখর ছিব ~ লাদােখর ছিব ~

এয়ার ইি�য়ার িবমান �সিবকার ক��র কােন �ভেস আসেত না আসেতই �দিখ িসেটর সামেনর �ীেন �ভেস উেঠেছ �ল শহেরর নাম - আমরা �পৗেঁছ
�গিছ। জানলা িদেয় �চােখ পড়েছ সাির িদেয় দাঁিড়েয় থাকা বরফ ঢাকা পব�তে�ণী। চারিদেক পাহাড় িদেয় �ঘরা �সই �ছা� এয়ারেপােট� নামেছ আমােদর
িবমান । সিত� সিত� িনেজর গােয় ব�থা িদেয় �দখেত ইে� করিছল এটা আেদৗ �� নাকী বা�বই - এই �সই অপার �সৗ�েয� �মাড়া িচর রহেস�র �দশ
লাদাখ! হ�াঁ সিত�,�� নয় সিত�। 
ব�িদন ধেরই ইে� িছল লাদাখ যাবার িক� কা�ীর হেয় গািড়েত লাদাখ �পৗছঁেত িতন �থেক চার িদন লােগ। আমার এবং কত�ার কে�র কথা ভািবনা, িক�
সে� �য আেছ আমােদর �ছা� �রাশিন, আমার �মেয়। �সও �বড়ােত খুব ভালবােস। িক� অিতির� উ�তার কে�র কথা �ভেবই লাদাখ যাবার পিরক�না
বারবারই িপিছেয় িদি�লাম। �সই সময় হঠাৎ মেন হল যিদ িদি� �থেক ��েন �ল যাই তাহেল হয়েতা পেথর �সৗ�য� িকছটুা কম �দখব িক� আমােদর
আন� আমার �ছা� �মেয়র কে�র কারণ �তা হেবনা। ব�স, নবমীর সকােল িদি�র ই�ারন�াশনাল এয়ারেপাট� �থেক চেড় বসলাম িবমােন। �পৗেঁছ �গলাম
�ল। চারিদেকর নানা রেঙর পাহাড় �যন হাত ধরাধির কের আগেল �রেখেছ শহরটােক। সব পাহাড়ই �যন হাত �ছাঁয়া দূরে�। আমরা বাক� হারা। �য আিম এক
�সেক� কথা না বেল থাকেত পাির না, �সই আিমও �ঘােরর মেধ� িদেয় �চিকং পব� �সের কখন �য এয়ারেপােট�র বাইের এেস দাঁিড়েয়িছ �টর পাইিন । 
হােত ��াকাড� িনেয় দাঁিড়েয় িছল আমােদর এবােরর সফরস�ী "করমা ভাইয়া''। অস�ব ভােলা - �যমন িবনয়ী, �তমিন িম�েক আর তার সে� পরম
সাহায�কারী। লাদােখ ি�েপড কােনকশান চেল না। উপায়? ভরসা �সই করমাই। িদেয় িদল আ� একটা �মাবাইলই। অবাক হেয় তািকেয় িছলাম খািনক�ণ।
উ�ের �পলাম এক গাল হািস। চটপট উেঠ পড়লাম গািড়েত। অে�াবর মাস হেলও �ল শহের �বশ ভােলা ঠা�া - িদেনর �বলােতই ৮-৯ িডি�। ধীের ধীের
গািড় ঢুকল শহের। �হােটল, �দাকান- বাজার, বািড় িদেয় স�ুর কের সাজােনা পাহািড় শহর। তেব চিরে�র িদক �থেক িসমলা কী দািজ�িলং সবার �থেক
আলাদা। অেনক �হােটেলরই িনজ� �ছাট �ছাট িকেচন গােড�ন আেছ। আমরা �য �হােটলটায় উেঠিছলাম �সটা বাজােরর একদম কােছই। ঘের �দওয়াল
�জাড়া কাঁেচর জানলা। পদ�া সরােতই �দখা যাে� বরফ ঢাকা পব�তে�ণী। আর নীেচর তাকােলই �চােখ পড়েছ বাগান জুেড় বাঁধাকিপ, শাকসবিজ তার সে�
আেপল গাছ �থেক �গালাপ গাছ সবই। ভাবা যায় না। সিত� বলেত কী �হােটেলর ওই জানলাটা আমার �চােখর ও মেনর �ইেয়রই রসনা পিরত�ৃ করিছল। 

পেররিদন সকাল সাতটায় আমরা �বিড়েয় পড়লাম প�াংগং
�লেকর উে�েশ। �থেম খািনকটা পথ শহেরর মেধ� িদেয়
�যেত �যেত �দখলাম �ধাের স�ুর স�ুর বািড়, �হােটল
আর তার সে� লােগায়া বাগান। ধীের ধীের শহর �ছেড় গািড়
�বিড়েয় পড়ল �য রা�ায় তার �'ধাের �� �া�র, দূের
কারােকারাম শেৃ�র সাির। এক এক শ�ৃ এক এক রেঙর,
িক� অ�ুত তােদর গােয় �কান গাছপালা �নই। �সই ��
�সৗ�য� �যন এক অজানা পৃিথবীেত �পৗেঁছ িদেয়িছল। �সই
অজানা �া�ের িকছ�ুণ গািড় চলার পর হঠাৎ �� হল এক
নীল নেদর পথ চলা। জানেত পারলাম এই হল ইিতহাস
�িস� িস�ু নদ। যার নীল জেলর হাত ছািনেত সাড়া িদেয়
আমরা িতনজেনই তার কােছ উপি�ত। হাত িদেয় ছুঁলাম
তােক, মেন হল �যন �পৗেঁছ �গিছ অতীত কােল, হয়েতা
িকছ�ুেণর মেধ�ই এখান িদেয় একদল শক অথবা হূণ �সন�
�ঘাড়া চািলেয় ছেুট যাবার পেথ �ঘাড়ােক জল খাওয়ােত
দাঁড়ােব। িক� �সই স�ুর অনভুিূতেক দূের সিরেয় করমা
ভাইয়ার ডােক আবার িগেয় উঠলাম আমােদর বত�মান
যুেগর য�যােন। 
পেথ �দখা হল লাদােখর অিত পুরাতন ��া �হিমস। িক�

দরজা ব� থাকার জন� বাইের �থেকই �চােখর িপপাসা িমিটেয় এিগেয় �গলাম। স��া হওয়ার আেগই �পৗছঁেত হেব �সই রহস�ময়ীর কােছ - যার নাম প�াংগং
�লক। পেথ পড়ল �ছা� �াম কা�। 
�যেহত ুরা�ায় �কান �হােটল �নই তাই গািড়েত ওঠার সময় িকছ ু�কক, িব�ুট, বাদাম, চকেলট �কনা হেয়িছল। �সই িব�ীণ� ধূধূ �া�ের করমা ভাইয়ার
গািড়র লাদািখ স�ীত আর মুখেরাচক খাবার লাদােখর �াকিৃতক দৃশ�েক আরও মেনারম কের তেুলিছল। এখােন পাহােড়র গােয়র রেঙ �সানািল আভা। পেথর
বাঁ িদেক পাহােড়র মাথায় �চােখ পড়ল একিট ��া। জানা �গল এিট চারেশা বছেরর পুরাতন �চমেড় ��া। এরই মােঝ এল পাহাড় �ঘরা আেরক এক �ছা�
�াম নাম শাকিত। 
এর পর ধীের ধীের আমােদর গািড় পাহােড়র পর পাহাড় টপকােত লাগেলা। �থেম �দখলাম পেথর ধাের অ�স� বরফ পেড় আেছ, �চােখর পলক পড়েত
না পড়েতই �দিখ চারিদেক �ধুই সাদা বরফ আর দূের �দখা যাে� চাংলা পাস। হঠাৎ করমা ভাইয়া গািড় থািমেয় িদল। �দখলাম গািড়র িপছন �থেক �বিরেয়
এেলা �লাহার �চন, লাগােনা হল গািড়র চাকায়। এই সময় �দিখ িকছ ুগািড় �ফরত আসেছ। করমা ভাইয়া তােদর �� কের জানেলা সামেন বরফ পেড় রা�া
�ায় ব�। তেব িমিলটাির ভাইরা রা�া পির�ার করেছ, সময় লাগেব। আমার কত�া মহাশয় খুবই িচি�ত, আেগ এেগােব না আজ িফের যােব। 
অ�ুত আমােদর চালক, তার কপােল সামান� িচ�ার ��দিব�ওু জেমিন, তার কথায় যিদ আমরা এেগােত রািজ থািক �স িঠকই �পৗেঁছ �দেব। খািনকটা
এিগেয় �দিখ সার সার গািড় দাঁিড়েয় আেছ। দূের বাঁেকর কােছ ��ন িদেয় বরফ পির�ার করার কাজ চলেছ। যাইেহাক, িকছ�ুেণর মেধ�ই রা�া পির�ার
�হাল, চলেত �� করল গািড়। বলেল ভলু হেব না, যখন এই বরফ ঢাকা স� পথ িদেয় গািড় যাি�ল মেন হি�ল আমােদর িনেজেদর �ৎিপে�র ��ন
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িনেজরাই �নেত পাি�। ধীের ধীের গািড় �পৗছঁল তষুার ঢাকা চাংলা পাস - উ�তা ১৭০০০ িফট । 
চাংলা বাবার মি�ের নানা রেঙর �াথ�না পতাকা উড়েছ।
এখােন একিট িমিলটাির ক�া�ও আেছ। আমােদর চালক
�ল শহর �থেক কের আনা পারিমট চাংলা �পৗছঁেনার
আেগই কা� �চকেপাে� জমা িদেয় িছল। িমিলটাির ভাইরা
এতটাই ভােলা, আমােদর সে� �ছা� �মেয় �দেখ িনেজরাই
ও িঠক আেছ িকনা �খাঁজ িনল। তারপর িনেজেদর �থেক
ওষধুও িদল, যােত ক� না হয়। তেব আিম তখন চাংলার
সাদা �পঁজা তেুলার মেতা বরফ ঢাকা �েপ আ�িব�তৃ,
গািড় �থেক �নেম পােয় পােয় দাঁড়ালাম বরেফর ওপর।
িক� ওই �য আমার আবার ছটফেট �ভাব, না �দেখ পা
িদেয়িছ শ� বরেফর ওপর। ব�াস পপাত ধরণীতেল।
তাড়াতািড় উেঠ দাঁিড়েয়িছ, চারিদক �দখিছ �কউ �দেখিন
�তা, ও মা �দিখ �মেয় আর কত�া �জেনই সা�ী এবং
িফকিফক কের হাসেছ! আর �কানিদেক না তািকেয় �সাজা
গািড়েত। আমরা ছাড়াও িছল িকছ ু িবেদিশ টুির�, লাদািখ
�ামবাসী আর িমিলটাির �সন�। �যিদেকই �চাখ রািখ মেন
হয় সব দৃশ�ই ক�ােমরায় বি� কির। িক� আমার কত�ার
ভাষায় িকছ ুদৃশ� মন-ক�ােমরায় তেুল রাখেত হয়। 
যাইেহাক করমা ভাইয়া আবার গািড় চালােত �� করেলা।
পাস �থেক নামার মুেখ হঠাৎ �দিখ করমা ভাইয়া গািড়
থািমেয় এক �দৗেড় সামেনর গািড়র একপাশ ধের উেঠ পড়ল সে� আরও কেয়কজন লাদািখ। ভােলা কের �দেখ বুঝলাম িজপটা আেরকটু হেলই গিড়েয়
খােদ �নেম যাি�ল। আমােদর �চােখ না পড়েলও করমা ভাইয়ার অিভ� �চাখ �সই িবপদেক �দখেত �পেয়িছল তাই তার এই �চ�া এবং সিত� িজপিট ধীের
ধীের রা�ায় উেঠ এল। �হােতর ধুেলা বরফ ঝাড়েত ঝাড়েত �স যখন আবার চালেকর আসেন বসল তখন তােক �দেখ মেন হি�ল �যন িকছইু হয় িন। ধীের
ধীের রা�ার �ধােরর বরফ কমেত লাগল এবং আমরা পাহাড় �ছেড় �নেম এলাম উপত�কায় �যখােন ল�া রা�ার �ধাের ধু ধু �া�র। ধীের ধীের সামেন এল
�ছা� একটা �াম নাম তাংেস ( উ�তা ১৩০০০ িফট )। করমা ভাইয়া বলল এখােন িকছ ুখাবার �খেয় িনেত। �স�ত জািনেয় রািখ অেনেকই প�াংগং �দেখ
িফের এখােনও রাত কাটান। সামেনর একটা �ছা� স�ুর বািড়েত ভাইয়া আমােদর িনেয় �গল। তােদর খাবার ঘের এল গরম গরম �মােমা, �ধাঁয়া ওঠা লাল
চা আর চাউিমন। আিম �তা খুব খুিশ, �মেয়ও। �দিখ আবার ভাত ডাল সবিজও এল। আমরা তখন পর�েরর িদেক অবাক নয়েন �দখিছ। যাঃ বাবা, এত
খাওয়া যায় নািক? �� করেত জানা �গল, �যেহত ুআমরা বাঙািল তাই ভােতরও ব�ব�া। উফ, এই ঠা�ায় গরম ভাত, চাউিমন সব তখন অমৃেতর মেতা।
চটপট খাওয়া �সের আবার গািড়েত উেঠ বসলাম। তাংেস �থেক প�াংগং �ায় ৩৫ িকিম। হঠাৎ িনেজর পঁুিথগত িবদ�া যাচাই করার ই�া �হাল। করমা
ভাইয়ােক �� করলাম পেথ �তা লুকংু নালা পড়েব, �সখােন িক জেল ভের যােব? তেব আমরা যাব কী কের? কী বুঝল জািন না, তেব জানােলা এখন �কান
অসিুবধা �নই। �চাখ পড়ল �পােশর পাহােড়, �দিখ �কােনাটা লাল �তা �কােনাটা খেয়ির আবার �কােনাটাবা কােলা। �যন এই মা� �হািল �খলা হেয়েছ
পাহােড় পাহােড়। হঠাৎ দূের �দিখ ফােগ রাঙা পাহাড় �িলর ফাঁক িদেয় �দখা যাে� �কান এক অপ�পার সবুজ মসিলেনর আঁচেলর অংশ। বুঝলাম এই �সই
অপািথ�ব স�ুরী প�াংগং �সা-র এক ঝলক । 
�সই এক ঝলক �সৗ�য�েকও ক�ােমরা ব�ী কের �ফলল আমার কত�ািট। আিম তখন �ধেয�র �শষ সীমায়, আর কত�ণ লাগেব ওই �পসীর কােছ
�পৗছঁেত? জানা �গল িমিনট কিুড়। এবার গািড় ধীের ধীের নামেত �� করেলা এবং আরও একটা �েটা পাহাড়েক �ভদ কের �তির করা রা�া িদেয় নামেতই

সামেনই িব�তৃ প�াংগং �সা। 
গািড় �নেম এল �লেকর ধাের। �লেকর জেল সবুজ ও
নীল রেঙর �মলােমশা। �জাের ঠা�া হাওয়া বইেছ।
এিদক �সিদক ঘেুর �বড়াে� �া�ণী হাঁস। চ�াং �চনেমা
পব�তে�ণী িঘের আেছ এই �দেক। এই হল ১৪০০০
িফট উ�তায় অবি�ত �গ�ীয় �লক, যা �ে� ৬ �থেক ৭
িকিম, �দেঘ�� ১৩০ িকিম। এর িতন ভাগ িচেন এক ভাগ
ভারেত। তেব �সৗ�য� মনেক ভিরেয় তলুেলও শরীর
তখন �াি�েত ভের উেঠেছ। �েদর ধার িদেয় িদেয়
ডানিদেক পাহােড়র গা �বেয় সাত িকেলািমটার দূের
�েদর তীেরই রেয়েছ �াংিমক �াম। তারই িকছটুা
আেগ রেয়েছ মারতেসিমক ক�া�। �সখােনই আমােদর
বুিকং িছল। গািড় �পৗেঁছ িদল �সই ক�াে�। তেব
�নেতই ক�া�, �কান পাঁচ তারা �হােটেলর �থেক কম
নয় সেুযাগ সিুবধা। িব��ৎ �নই, �জনােরটরই ভরসা।
ক�াে� ঢুেক আমরা �থেম িরে�শ হেত হেতই চেল
এল কিফ। কিফর কাপ হােত বাইের �বিরেয় �দিখ
পােশর ক�াে� উেঠেছ �জন ছটফেট িববািহত
ত�ণত�ণী। আলাপ করেত জানেত পারলাম ওেদর
গািড়টাই খােদ �নেম যাি�ল। ওরাও বাঙািল। জেম

উঠল আ�া। সে�� �নেম এল প�াংগং এর বুেক। আকােশ তখন পূিণ�মার চাঁদ। �জ�াৎ�ায় িচকিচক করেছ �লেকর জল। �সই �সৗ�য�েক অনভুব করেত
করেতই টুপ টাপ কের বরফ পড়া �� হল। কত�ার আেদেশ কন�াসহ তাঁবুেত িফরলাম। িতিন িক� ক�ােমরা হােত িঝেলর ধাের ঘেুর এেলন এবং �দখােলন
চাঁেদর আেলায় �তালা িঝেলর আেধা আেলা আেধা আঁধােরর ছিব। অপূব� �সই দৃশ�।
�লেপর তলায় ঢুেক কন�া তখন তার বাবার সে� সারািদেনর অিভ�তার গ� করেত ব��, এমন সময় ক�াে�র ম�ােনজার এেস জানােলা �খেত �যেত হেব
ওেদর ডাইিনং হেল। একটুও িবছানা �ছেড় উঠেত ই�া হি�ল না। িক� কী আর করব জ�ােকট চিড়েয় �পৗছঁালাম খাবার জায়গায় । িচনা ল�ন িদেয় স�ুর
কের সাজােনা �বশ বড় একটা তাঁবু । আর খাবার? স�ুপ �থেক িচেকন কাির সবই ��ত। িক� খাবার �লাক বলেত আমরা পাঁচজন। যাইেহাক স�ুা� খাদ�
আর বাঙািলর আ�ায় জেম িগেয়িছল ওেদর ডাইিনং হল। ম�ােনজােরর কাছ �থেক জানা �গল সবিকছইু আেস �ল শহর �থেক। �ী�কােল এখােন বািল� আর
কড়াই �ঁিটর চাষ হয়। পশিমনা �ভড়ারও চাষ হয় এখােন। এই �ােমর অিধবাসীেদর চাংপা বেল। আ�া �শেষ �সাজা তাঁবুেত ঢুেক �লেপর তলায়। 
সকােল ঘমু ভাঙল কত�ার হাঁকডােক। তাঁবুর বাইের পা িদেত িগেয়ই �দিখ চারিদক নরম সাদা বরেফ �ঢেক �গেছ। আকাশ পির�ার। নীল সাদা �মেঘরা
�ভেস �বড়াে�। চটপট িতনজেন �নেম �গলাম �লেকর ধাের। �লেকর িবপরীত িদেকর পব�ত ��ণী বরেফ �ঢেক �গেছ। �যিদেকই তাকাই �ধু সাদা বরফ।
িক� িঝেলর জেল এক �ফাঁটাও বরফ �নই। আর আ�য� এই িঝল। এর জেল সমুে�র মেতা �ঢউ ওেঠ। �েণ �েণ রংও বদলায়, কখেনা নীল কখনও
সবুজ। আবার কখনও �িট রঙই হাত ধরাধির কের থােক। খািনক�ণ �ধু ক�ােমরার সাটার �টপার শ�টুক ুছাড়া সব শ�ই িনেজর কােন অ�ুত �ঠকিছল।
বুঝেত পারিছলাম না কী িবেশষণ �দব এই �সৗ�য�েক। অপূব�, অপািথ�ব, অসাধারণ, �গ�ীয়! - ব�াস আমার �দৗড় �শষ। িক� প�াংগং �সা- র �সৗ�য� সব
িবেশষেণর উে��। যা �ধু চপুচাপ িঝেলর ধাের দাঁিড়েয় অনভুব করা যায়। ভাষায় �কাশ করা �বাধ হয় যায় না।



তারপর আর কী আবার ধীের ধীের ক�াে� �ফরা। খাবার
জায়গায় িগেয় �দিখ এলািহ ব�াপার। আলুর পেরাটা,
বাঁধাকিপর পেরাটা, িডেমর ঝুির ভাজা, কন�ে�� �ধ,
পিরজ, আরও কত কী। িক� এবার �ফরার পালা তাই �ধ
কন�ে�� িদেয়ই �াতঃরাশ সারা �হাল। এর মেধ�ই করমা
ভাইয়া গািড় িনেয় ��ত। িবদায় �নওয়ার আেগ �লেকর
ধাের �চয়ার �পেত বেস সবাই িমেল কিফ খাওয়া �হাল।
এবার িবদায় �নওয়ার পালা পর�েরর �থেক আর অবশ�ই
তােদর �থেক যারা এই জনশনূ� জায়গায় অেপ�া কের
থােক আমােদর জন� �সই ম�ােনজার দাদা আর তার
স�ীরা। আর একবার �লেকর ধাের গািড় িনেয় ঘেুর �লেকর
জেল হাত ছুঁেয় ভারা�া� মন িনেয় িবদার জানালাম
প�াংগংেক। 
গািড় রওনা িদল �ল শহেরর িদেক।

~ লাদােখর তথ� ~ লাদােখর ছিব ~ লাদােখর
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 =

পাহাড়চূড়ার আতে�র �শেষ

�দবািশস িব�াস

~ �ধৗলািগির পব�ত ািভযােনর আেরা ছ িব ~

�ফসবুেক একটার পর একটা ম�ােসজ জমিছল – আপনারা স�ু হেয় তাড়াতািড় িফের আসনু। বস�দােক িফের �পেয়িছ, এত মানেুষর �েভ�া রেয়েছ সে�
– মেন হি�ল আবার সব িঠক হেয় যােব।...
িফের আসার �বশ িকছিুদন পের বস�দার �তনিজং �নারেগ পুর�ার পাওয়ার মুহূেত� বার বার মেন পড়িছল �সই ভয়�র রােতর কথা...। 
ডােয়িরর পাতা উ�াই – 
১৬ই এি�ল, ম�লবার –  কলকাতা �থেক ১৩ই এি�ল রওনা িদেয় কাঠমা�ু �পৗেঁছ �সখান �থেক �বণী হেয় আজ দারবাং (উ�তা ১১১০ িম) �পৗেঁছিছ।
গািড়র রা�া এখােনই �শষ। কাল �থেক হাঁটা ��। এভাের�, কা�নজ�া, অ�পূণ�ার পর আমােদর ল�� পৃিথবীর স�ম উ�তম শ�ৃ �ধৗলািগির (৮১৬৭ িম/
২৬,৭৯৫ ফটু)। বস�দা ছাড়াও এবাের স�ী মলয়। আর ব�িদেনর সাথী �প�া �শরপােতা রেয়ইেছ। আেয়াজক �সই �লােবন এ�েপিডশনই।
'�ধৗলািগির' একিট সং�ৃত শ�। ধবল অথ� সাদা বা স�ুর আর িগির মােন পব�ত। মধ� �নপােলর িবখ�াত পয�টন �ক� �পাখরার উ�ের অ�পূণ�া। অ�পূণ�ার
পি�েম অথ�াৎ �পাখরার উ�র-পি�েম �ধৗলািগিরর অব�ান। অ�পূণ�া আর �ধৗলািগিরর মেধ� দূর� ৩৪ িকিম। আর এই �ই িবশাল শেৃ�র মােঝ পৃিথবীর
গভীরতম িগিরখাত িদেয় বেয় চেলেছ কালীগ�কী নদী। �ধৗলািগির আেরাহেণর �চিলত পথ এই শেৃ�র উ�র-পূব� িগিরিশরা বরাবর। ১৯৫০ সােল �াে�র
পব�তােরাহী মিরস হারজগ �ধৗলািগির আেরাহণ করেত এেস উপযু� �কান পথ খঁুেজ না �পেয় মত পালেট অ�পূণ�া অিভযান করেত যান এবং সফলও হন।
এটাই �থম অ�পূণ�া আেরাহণ। এরপর �বশ কেয়কিট �েচ�া ব�থ� হওয়ার পর ১৯৬০ সােল এক সইুস-অি�য়ান দল ১৩ �ম �থম �ধৗলািগির আেরাহণ
কের।
�ধৗলািগির িগিরে�ণীেত �ধৗলািগির ছাড়াও আেছ �ধৗলািগির - ২, �ধৗলািগির – ৩, ৪, ৫, চেুরন িহমল, চেুরন মূল, পূব�, পি�ম, পুথা িহনচিুল, �রজা িহমল
ইত�ািদ শ�ৃ। 
১৭ই এি�ল, বুধবার -  সকাল সকালই �ঘাড়া এেস হািজর। �ঘাড়ার িপেঠ মালপ� তেুল �� হল হাঁটা মাি� নদী বরাবর। গ�ব� খামলা। মাি� নদীর নােম
এই �জলার নামও মাি�। এই মাি� নদীই �বণীেত িগেয় কালীগ�কী নদীর সে� িমেশেছ।
আেশপােশ �বশ কেয়কটা �াম। তাই পেথ �লাকজেনর �দখা িমলেছ। দিড়র ি�জ িদেয় নদী �পিরেয় আবার এিগেয় চলা। রা�ার ধাের পাহািড় জলধারার জল
পান কের ত�ৃা �মটােনা হল। িদেনর �বলােতও একটানা কােন আসেছ িঝঁ িঝঁ-র ডাক। 
�পুরেবলায় �ােমর একটা বািড়েত খাওয়ার জন� থামা হল। তারপর আবার চলা। পেথ চলেত চলেতই �চােখ পড়ল একটা বািড়েত �েয়ােরর মাংস �শাকােনা
হে�। অেনকটা খাড়া ঢাল �পিরেয় িবেকল সােড় চারেট নাগাদ �পৗছঁলাম খামলা। �সখােনই �ােমর এক বািড়েত রােতর থাকার ব�ব�া হেয়েছ।
১৮ই এি�ল, বৃহ�িতবার –  জ�েলর মেধ� িদেয় �বশ িকছটুা পথ �পিরেয় মাি� �খালার কােছ �পৗছঁালাম। নড়বেড় �সত ু�পিরেয় ওপাের �ছা� �াম
�গাপ। �'একটা বািড়ঘর আর �ছাট একটা চােয়র �দাকান। চা-িব�ুট �খেয় আবার হাঁটা। পেথ �দখা িমলল �পাট�ারেদর – খাবার বানােনার �তাড়েজাড় চলেছ। 
�লাকালয় �শষ। পাহােড়র খাড়া ঢাল কাটা পেথ �হঁেট িবেকলেবলায় �পৗছঁালাম �বাগারা। উ�তা ২০৮০ িমটার। চােষর জিমর মােঝ মােঝই �'একটা বািড়,
�হােটল। অন�ান� অেনক অিভযা�ীর �দখাও িমলল। আমােদর তাঁবুও পড়ল এখােন।
১৯ এি�ল, ��বার –  চােষর ��েতর মেধ� িদেয় িকছদূুর যাওয়ার পর খাড়া চড়াই �� হল। ডানহােত অেনক নীেচ মাি� �খালার জল �দখা যাে�।
রা�ার ধাের একটা চােয়র �দাকােন বেস অ� িব�াম িনেয় আবার পথ চলা। এবাের জ�েলর �ভতর িদেয় এেগােনা। জ�েলর মােঝ �ছাট একটা ফাঁকা
জায়গায় �চােখ পড়ল একিটমা� �দাকান। এখােন �দখা হল ��েনর �'জন অিভযা�ীর সে�। �পুর বােরাটা নাগাদ �পৗছঁলাম �দাবান, উ�তা ২৫১০ িমটার।
এখােন পাশাপািশ পাথেরর �তির �'িতনেট �হােটল রেয়েছ। সামেন �বশ খািনকটা ঘােসর সমতল ময়দান – আমােদর তাঁবু পড়ল �সখােন।
২০ এি�ল, শিনবার –  সকাল সাতটা নাগাদ �বিরেয় পড়লাম। কােঠর �সত ুিদেয় মাি� �খালা �পিরেয় আবার জ�েলর মেধ� িদেয় হাঁটা। �চােখ পড়ল বড়
বড় গােছর গােয় আটেক থাকা িবশালাকার ছ�াক। হলুদ রেঙর একরকম ফেুলর গােছ আেলা হেয় রেয়েছ জ�ল। সােড় ন'টা নাগাদ তািল�ায় চা-পােনর
িবরিত। এগারটা নাগাদ সালাগািরেত �পৗেঁছ �পুেরর খাওয়া সারা হল। আবার জ�েলর �ভতর িদেয় চড়াই �ভে� এেগােনা। �বলা �েটার সময় ইটািলয়ান
�বস ক�াে� �পৗছঁালাম।
িবেকল �থেকই �� হল তষুারপাত – টানা িতনিদন থামার �কান ল�ণই �নই। এরমেধ�ই �বস ক�া� চ�ের ঘেুর �িৃতফলক�েলা �দখিছলাম – এই
অিভযােন এেস যাঁরা �াণ হািরেয়েছন তাঁেদরই �িৃতেত। মনটা খারাপ হেয় যাি�ল। 
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২৬ এি�ল, শিনবার – অেপ�ায় অেপ�ায় এক
স�াহ �কেট �গেছ। �শরপারা বার�েয়ক �বসক�া�
ঘেুর এেলও আমরা রওনা হেত পািরিন। আজ সকাল
ছ'টা নাগাদ �বিরেয় পড়লাম। �থেম চড়াই �ভে�
�বশ িকছটুা ওপের ওঠার পর আবার নীেচ নামার
পালা। �সাজা �নেম �যেত হেব এেকবাের �ছানবধ�ন
িহমবােহর বুেক। খাড়া বরেফর ঢােল লাগােনা দিড়
ধের স�প�েন নামা। িহমবােহর বুেকর ওপর িদেয়
সাবধােন চলা - �পেরালাম সইুস �বসক�া�। এবাের
�পােশর খাড়া পাথুের ঢােলর মধ� িদেয় পথ। খুব
সাবধােন �ত রক ফল �জান �পেরালাম। জাপািন
�বসক�াে� �পৗেঁছ প�াক লা� খুেল খাওয়ার পাট
সারা হল। 
�পুেরর পর আবহাওয়া খারাপ হেত �� করল।
হালকা তষুারপােতর মেধ�ই �পৗছঁালাম �বসক�া�।
পাশাপািশ অেনক দেলর তাঁবু পেড়েছ – ফরািস,
জাপািন, �পািলশ, ইতািলয়ান ও ��েনর
অিভযা�ীেদর।

�বসক�াে� �পৗেঁছই হাওয়ার দাপট �টর �পলাম। �ধৗলািগির িবখ�াত বা কখু�াত এই হাওয়ার জন�ই। উ�ের িত�েতর িদক �থেক একটানা বেয় চেল এই
হাওয়া। তী� হাওয়ার দাপেট পাহাড়, মািট �মাগত �য় হেয় �তির হেয়েছ �কিৃত স�ৃ ভা�য�। এইজন�ই টুকেুচ শেৃ�র �দওয়ােল আঁচেড়র মতন ল�ালি�
দাগ রেয়েছ।
�বস ক�াে�র দি�েণ �ধৗলািগির। মােঝ �ছানবধ�ন িহমবাহ। িহমবােহর পেরই
িপরািমেডর আকাের �য কােলা খাড়া পাথুের শ�ৃ দাঁিড়েয় রেয়েছ, িবখ�াত আইগার
(IGAR) শেৃ�র সে� তার সাদৃশ� থাকায় এরও নাম রাখা হেয়েছ আইগার। এরই
গা �বেয় আমােদর উঠেত হেব।
২৭ এি�ল, রিববার –  �বসক�া� বা মূল িশিবর �িছেয় �নওয়া �� হল। �তির
হল মি�র আর টয়েলট। 
গত কেয়কিদন �চরু তষুারপাত হেয়েছ। চারপােশর পাথেরর �দওয়াল�েলােত
তষুার জেম রেয়েছ। �রাদ ওঠায় মােঝ মেধ�ই ওই �দওয়াল�েলা �থেক আলগা
বরফ গিড়েয় পেড় তষুার�স বা অ�াভালা�-এর সিৃ� করেছ।
এরমেধ� ওপেরর ক�া� �থেক �জন অিভযা�ী আইগােরর �দওয়াল �বেয় �নেম
এল – গা ঘামােনার পালা চলেছ – �কিৃতর সে� খাপ খাইেয় �নওয়ার �েচ�া।
অেনক দল, অেনক �লাকজন, তাই খাবােরর �লােভ এেস জুেটেছ অসংখ�
পািখও। রেয়েছ অজ� বাহাির �জাপিতও।
�বসক�াে� �পৗেঁছ যাওয়া মােন অিভযােনর �থম পব� �শষ। �শষপেব�র কিঠন
িদন�েলার আেগ আপাতত কেয়কিদন সিুবধামত জিমেয় খাওয়া, গে�র বই
পড়া, গান �শানা। ওরই ফাঁেক ফাঁেক চলেছ ম�ােসজ – শরীরটােক ঝরঝের কের
�নওয়ার জন�।
আবহাওয়া �বশ পির�ার। িক� একটানা হাওয়ার দাপট চলেছেতা চলেছই।
�ধৗলািগিরর মাথার িদেক তাকােলই �চােখ পড়েছ �বল হাওয়ায় বরফ �মঘ
উড়েছ। 
২৮ এি�ল, �সামবার –  সকাল �থেকই �� হেয় �গেছ পুেজার ��িত।
�প�ারাই পুেরািহত। পুেজার �শেষ �প�া সকলেক খাদা পিরেয় িদল, টাঙােনা হল
��য়ার ��াগ। ইিতমেধ� জাম�ািনর একটা �বশ বড় দল এেস হািজর।
৩০ এি�ল, বুধবার –  চা-িব�ুট �খেয় রাত আড়াইেটর সময় রওনা িদলাম
একন�র ক�াে�র িদেক। �শরপারা গতকাল একবার একন�র ক�া� �থেক ঘেুর
এেসেছ। �হড-টেচ�র আেলায় পথ চলা। সামেন বস�দা আর �প�া, মােঝ আিম, �পছেন মলয়। দাওয়া আর পাসাং অেনকটাই এিগেয় �গেছ। �ছানবধ�ন
িহমবাহ আড়াআিড় পার হেয় আইগােরর খাড়া �দওয়ােল জুমার লািগেয় চলা। একটানা খাড়া উেঠ এরপর বাঁিদক বরাবর হালকা হালকা বরেফর ঢাল। পেথর
বাঁপােশ আইসফল �জান। আইগারেক �পছেন �ফেল এরপর ডানিদেক �ধৗলািগিরর �দওয়াল �বেয় ওঠা। 
�মশঃ �ভার হল। সেূয�র আেলা ধীের ধীের রািঙেয় িদে� �ধৗলািগিরর শীষ�। প�াৎপেট চাঁদ। অপূব� দৃশ�। এবাের এেকর পর এক অন� শ�ৃ�েলাও �থম

সেুয�র আেলায় �সানািল হেয় উঠেছ।
ঝকঝেক আবহাওয়া। িক� হাওয়ার দাপট অব�াহত।
বরেফর ময়দান বরাবর এিগেয় চলা। মােঝ মােঝ মািক�ং
��াগ �দেখ অিভমুখ িঠক কের �নওয়া। িহমবােহর মাঝখান
িদেয় ঢাল। তাই �চরু ি�ভাস� বা ফাটল রেয়েছ। চারপােশ
আইস ফল �জান। ডানপােশ �ধৗলািগিরর ঢােলও �ছাট-বড়
তষুার�েসর িচ�। দিড় লাগােনা �নই। খুব সাবধােন
এঁেকেবঁেক পথ চলা। একটা ল�া ঢাল �পিরেয় �পৗছঁলাম
এক ন�র িশিবের। উ�তা ৫৮০০ িমটার। ঘিড়েত তখন
সকাল দশটা চি�শ। আেশপােশ অন�ান� দেলর তাঁবু
পেড়েছ। তাঁবুর িঠক পােশই বরেফর �দওয়াল। �সখান
�থেক বরফ �কেট িনেয় এল �প�া, পানীয় জল বানােনা
হেব। মাথা তলুেল �চােখ পড়েছ �ধৗলািগিরর মাথায় তী�
হাওয়ার দাপেট বরফ-�মেঘর উেড় যাওয়ার দৃশ�। উ�র-
পূেব� টুকেুচ আর টুকেুচ পি�ম। উ�র পি�েম �ধৗলািগিরর
অন�ান� শ�ৃ।
১ �ম, বৃহ�িতবার –  আজ গা ঘামােনার পালা। সকােল
খািল হােতই �বিরেয় পড়লাম। ওপের উঠেত উঠেত �চােখ
পড়ল �ধৗলািগিরর পূব� িগিরিশরা। পূব�িদেক বরেফর ঢােলর
িপছন �থেক উঁিক িদে� অ�পূণ�া। উ�র-পূেব� টুকেুচ,

উ�ের সীতা চচুরুা। উ�র �থেক পি�মিদেক �ধৗলািগিরর অন�ান� শ�ৃ। আর দি�েণ �য়ং �ধৗলািগির। সােড় দশটা নাগাদ ৬০০০ িমটােরর মতন ওঠার পর
আবার নীেচ নামেত �� করলাম।



িবেকল �থেক �� হল হালকা তষুারপাত। �েম �জার বাড়েত থাকল। ঘন �মেঘর চাদের �ঢেক �গল চারপাশ। 
২ �ম, ��বার –  সকাল �থেকই �মঘলা। হালকা তষুারপাতও চলেছ। তারমেধ�ই আটটা নাগাদ আমরা �বিরেয় পড়লাম – গ�ব� ক�া�- টু। একটানা
তষুারপােতর জন� আেগর অিভযা�ীেদর পােয়র িচ�ও �কাথাও �নই। �িত পদে�েপ পা ডেুব যাে� বরেফ, চলেতও �বশ ক� হে�। �মঘলােতা িছলই।
�মশঃ চারপাশ �থেক ঘন �মেঘর চাদর এেস সবিকছেুক এেকবাের �ঢেক িদল। আট-দশ ফটু দূেরর িকছওু আর �চােখ পড়েছ না। ওর মেধ�ই �হঁেট চেলিছ।
হাওয়া আর তষুারপাত �েটাই �মশঃ তী� হে�। �বলা সােড় এগারটােতও ক�া� টুেত �পৗছঁেত পারলাম না �দেখ িচ�া হল �য রা�া ভলু কের ক�া�
�পিরেয় চেল যাইিনেতা? সকেল িঠক করলাম সে�র মালপ� �সখােনই জেড়া কের �রেখ আবার নীেচ �নেম আসব। িক� এত �মঘ, হাওয়া আর তষুারপাত
�য �ফরার পেথ রা�া পুেরাপুিরই হািরেয় �ফললাম। এিদেক সে� তাঁবু, ��াভ িক�ু �নই। �শষেমষ �প�া িঠক করল বরফ �কেট �হা বািনেয় তােতই থাকা
হেব। এিদেক বরফ কাটার �বলচাও �নই। অগত�া কাড�েবােড�র একটা টুকেরা িনেয় িঝনকু িদেয় সাগর �ছচঁার মত �হা বানােনার �চ�া �� করল।
অেনক�েণর �াণা�কর �চ�ার পরও যখন িবেশষ এেগালনা তখন হাল �ছেড় িদল �প�া। এবাের পথ �খাঁজার একটা �শষ �চ�া – এেকবােরই মিরয়া আমরা।
�ায় �দড়-�'ঘ�া �খাঁজার পর হঠাৎই �মেঘর আড়াল সের িগেয় সকেলর �চােখ পড়ল একটা মািক�ং ��ােগর আবছা উপি�িত। আ�, হাঁপ �ছেড় বাঁচলাম
সকেলই। এবাের �সই ��ােগর িনশানা �দেখ �দেখ ক�া� ওয়ােনর িদেক িফের চলা। �পৗছঁলাম িবেকল সােড় পাঁচটায়।
৪ �ম, রিববার –  সকাল সােড় আটটায় আবার রওনা
ক�া� টু-র িদেক। ল�� �ধৗলািগিরর উ�র-পূব� িগিরিশরা।
আবহাওয়া একদম পির�ার। তেব পূব�িদক �থেক দলেবঁেধ
উেঠ আসেছ �মেঘর সাির। গতকাল মূল িশিবর �থেক
আরও কেয়কটা দল একন�র ক�াে� �পৗেঁছিছল। আজ
তারাও আমােদর স�ী।
ধীের ধীের �মঘলা হেয় এল, �� হল তষুারপাত। তার
মেধ�ই এিগেয় চলা। খাড়া ঢাল �বেয় �থেম ওপের উেঠ
তারপর দিড় ধের অন� ঢাল বরাবর বাঁিদেক �নেম �বলা
একটা নাগাদ ক�া� টুেত �পৗছঁলাম। উ�তা ৬৪০০
িমটার। আগামীকাল আবার �বস ক�াে� �নেম যাব।

১০ �ম, শিনবার –  সকাল আটটা নাগাদ খািল হােতই
রওনা িদলাম ��� পাস অিভমুেখ। এর আেগ �বশ
কেয়কিদন �বস ক�াে�ই �শরপা আর অন�ান�
অিভযা�ীেদর সে� গে�-আ�ায় কাটল।
যাওয়ার পেথ �ধৗলািগির আেরাহণ করেত এেস যাঁরা মারা
�গেছন তাঁেদর �রণ কের িনিম�ত �িৃতফলক�েলা �চােখ
পড়ল। এেকর পর এক �িৃতফলক �দখেত �দখেত অ�ুত
একটা অনভুিূত হি�ল। । 
�ছানবধ�ন ��িসয়ার �পিরেয় খাড়া উেঠ এলাম একটা িগিরিশরার মাথায়। ঝকঝেক আবহাওয়া। িপছেন তাকােলই �চােখ পড়েছ িবশাল �ধৗলািগির। এরপর
িগিরিশরার মাথা বরাবর চলা। িগিরিশরা �পিরেয় হালকা ঢােলর ল�া বরেফর ময়দান। 
সােড় এগােরাটা নাগাদ উেঠ এলাম ৫৩৬০ িমটার উ�তায় ��� পােসর মাথায়। পােসর দি�েণ �ধৗলািগির, দি�ণ-পি�েম টুকেুচ, উ�র িদেক মুকটু
িহমল। পােসর একদম মাথায় চলেছ একটানা �ঝােড়া হাওয়া।

�বলা �েটা নাগাদ �বসক�াে� িফের এলাম।
১৯ �ম, রিববার –  গত স�াহখােনক ধেরই
আবহাওয়ার �কান উ�িত না হওয়ায় একটানা
�বসক�াে�ই থাকেত হেয়েছ। এিদেক বষ�াও এেস
যাে�। কেয়কটা দলেতা হাল �ছেড় িদেয় িফেরই
�গল। আমরা �বশ মিরয়া হেয়ই �ভারেবলায় �বিরেয়
ঘ�া আেটক হাঁটার পর �পৗেঁছ �গলাম ক�া�
ওয়ান। 
২১ �ম, ম�লবার –  সকাল সােড় ছটায় �বিরেয়
পড়লাম ক�া� ি�-র উে�েশ�। সকােলর ঝকঝেক
আবহাওয়ায় খাড়া ঢাল ধের উেঠ যাওয়া। পূব�িদেক
তাকােলই �দখেত পাি� অ�পূণ�া আর নীলিগির।
পি�মিদেক �ধৗলািগিরর িবিভ� শ�ৃ। উ�ের টুকেুচ।
আমােদর আেগ পের আরও কেয়কজন অিভযা�ী-
�শরপা রেয়েছ। �বলা যতই বাড়েছ হাওয়ার �বগও
বাড়েছ পা�া িদেয়, সে� বরেফর কিুচও উড়েছ।
�বলা �েটা নাগাদ একজায়গায় �পৗেঁছ জাপািন তাঁবুর

িচ� �চােখ পড়ল। না �থেম �বল হাওয়ার মেধ�ই এেগােত থাকলাম। হাওয়ার দাপেট বরেফর কিুচ উেড় এেস �চােখমুেখ পড়েছ। মেন হে� �যন টুকেরা
পাথর এেস লাগেছ। িবেকল চারেট নাগাদ উেঠ এলাম ৭২৫০ িমটার উ�তায় ক�া� ি�েত।
২২ �ম, বুধবার -  রাত দশটা-সােড় দশটা নাগাদ আমরা �বিরেয় পড়লাম সািমেটর জন�। কমেত কমেত দলটা এখন �বশ �ছাট। আমরা িতনজন আর
সে� িতন �শরপা আর ��েনর �জন সে� এক �শরপা। ঘ�া �েয়েক �পৗছঁলাম �ায় ২০ িমটার উঁচেুত লাগােনা জাপািন তাঁবুর কােছ। এখান �থেক
আমােদর স�ী হল এক জাপািন মিহলা ও তার �ই �শরপা। পেথ আসেত আসেত আমােদর স�ী মলেয়র িকছ ুঅসিুবধা হওয়ায় িস�া� হল ও এই জাপািন
মিহলার তাঁবুেতই �থেক যােব। অন�ান� বছেরর �থেক আমােদর যা অিভ�তা হেয়িছল, তা হল সারারাত আমরা �াই� কের �ভারেবলায় মাথায় চেড় যাব।
এখােনও ল�� তাই িছল। ৮১৬৭ িমটার উ�তায় উঠেত হেব। আর আমরা �ায় ৭২৫০ িমটার �থেক যাি�। বাকী দূর� �ায় ৯০০ িমটােরর কাছাকািছ।
তারমােন পাহােড় ন'ঘ�ােতা লাগেবই, আমরা ধের িনেয়িছলাম দশ �থেক বােরা ঘ�া লাগেব। �মাটামুিট পরিদন সকাল আটটা-সােড় আটটা নাগাদ আমােদর
�াই� করার কথা। 
২৫ �ম, শিনবার –  গত কেয়কিদন ডােয়ির �লখার মেতা অব�া িছল না। বাইশ তািরেখর ঘটনা �থেকই �� কির – 
কখনও বরেফর ঢাল, কখনওবা পাথেরর, তারই মেধ� িদেয় উেঠ যাওয়া। চারপােশর সব শ�ৃ�েলা অেনক নীেচ। অেনকটা পি�মিদেক কের এেসিছ বেল
অ�পূণ�া �ধৗলািগিরর ঢােলর আড়ােল চেল �গেছ। িপছেন টুকেুচর পাশ িদেয় ��� পাস �দখা যাে�। যখন �বিরেয়িছলাম তখন হাওয়া িছল না। িক� পেথ
�যেত �যেত মােঝ মােঝই �বশ �জারােলা হাওয়া িদে� আর তােত বরফ উড়েছ। চলেত চলেত বারবারই দাঁিড়েয় পড়েত হে�। ফেল �যখােন সকাল
আটটা-সােড় আটটায় �পৗছঁােনার ল�� িছল, �সখােন িবেকল আড়াইেট-িতনেটেতও আমরা �পৗছঁােত পািরিন। খাওয়া �নই, জল �নই, শরীর �া�, এিদেক
�চ� হাওয়া িদে� – সম�িকছইু �মশঃ আমােদর �িতকেূল চেল যাে�। একবার হাওয়া ব� হে�, হাঁটা �� করিছ, আবার হাওয়া বইেছ, আমরা বেস
পড়িছ। এভােবই এেগােত এেগােত অেনক �বলা হেয় �গেছ।
এইভােব চেল িবেকল সােড় চারেট নাগাদ �পৗেঁছ �গলাম চডূ়ার িঠক নীেচর ধােপ। তখন আর হয়েতা ৫০-৬০ িমটার বাকী, ঘ�াখােনেকর মত পথ। আমরা
একসে� একটা দিড়েতই যাি�লাম – আিম, বস�দা, পাসাং আর �প�া �শরপা। এটােক �রাপ আপ করা বেল। আমােদর িঠক আেগ আেগ যাি�ল ওই
জাপািন মিহলা আর তার �ই �শরপা। তার সামেন িছল একজন ��ািনশ গারা নাম, আর তার �শরপা �কশব। আমােদর �পছেন িছল আেরকজন ��ািনশ –
�লােলা – ওেদর িটমিলডার। হঠাৎ কের এইসময় �কশব পেড় �গল। আমরা তখন িফ� �রাপ কিরিন, কারণ দিড় অেনক আেগই �শষ হেয় িগেয়িছল, ি�
�াই� করিছলাম। �কশব �যই পড়ল, ওর সে� �রাপ আপ কের থাকায় গারাও পেড় �গল। তেব নরম বরফ থাকায় ওরা একেশা-�দড়েশা িফট নীেচ িগেয়ই



আটেক যায়। আমােদর �শরপা �প�া বলল,
অ�াি�েড� �� �হা িগয়া, চেলা ওয়াপাস চলেত
হ�ায়। আমরা নামেত �� করলাম। িকছটুা নামবার
পর একটা জায়গায় দাঁিড়েয় পাসাংেক বললাম, �দখ
ওেদর িকছ ু সাহায� করেত পার কীনা। যিদও
জানতাম হয়েতা স�ব হেব না। সে� দিড় �নই,
�কান ইকইুপেম� �নই। খািনক�ণ পর পাসাং
িফের চেল এল। হাওয়ােত ওর সান�াস উেড় চেল
�গেছ, ও খািনক ভয় �পেয় �নেম এেসেছ। এিদেক
�বল হাওয়ােত আমার সান�ােসর ওপর বরফ উেড়
এেস জেম কিঠন হেয় যাে�, িক�ু �দখা যাে� না।
�মঘলা হেয় আেছ, �রােদর �তজ �নই �দেখ
সান�াস খুেলই হাঁটিছ। িক� �চ� হাওয়ায় �চােখ
এেফ� করেছ। ঝাপসা �দখেত �দখেত সে�র িদেক
অ� হেয় �গলাম – আর �দখেত পাি� না। বস�দার
�হডটেচ�র আেলাটা �জারােলা িছল। বস�দার সে�
আেলাটা বদেল িনলাম। দিড়টােক এবার �কেট
িনলাম। একটা দিড়েত আিম আর �প�া আর আেরকটা দিড়েত বস�দা আর পাসাং। আমার অি�েজন তখন �শষ হেয় �গেছ। অি�েজন িসিল�ার, স�াক সব
দিড়েত �বঁেধ নামেত �� করলাম। িক� �চােখ না �দখেত পাওয়ায় আিম 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। হাঁটিছেতা
হাঁটিছ। তারপর �কান একসময় �সখােন �পৗছঁালাম। �প�া বলল, �দবািশসদা �পৗছঁ িগয়া। 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 �কােনা তরল আমােক খাইেয় িদল। �ায় ঘ�া�েয়ক ওভােব আ�� অব�ায় �চাখ ব� কের �েয়
িছলাম। তারপর আে� আে� �চাখ খুললাম। তখন 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 তখন মলয় আর ওর সে� �শরপা
দাওয়া িছল। দাওয়ােক মলেয়র অি�েজন িসিল�ার আর
একটু জল বািনেয় ওপের বস�দার কােছ যত সকােল
স�ব �পৗছঁােত বেলিছল। পাসাং তত�েণ �নেম এেসেছ,
দাওয়া বস�দার কােছ �পৗেঁছ �গেছ। ওখান �থেক
ওয়ািকটিকেত জািনেয়েছ, বস�দা িমলগয়া, 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
তখন একটাই কথা বলেছ, আমােক িপেঠ কের নামােত
হেব। িক� ষাট-পঁয়ষি� �কিজর 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
এক �দড়ঘ�া হেয় �গেছ। তখনও �কউ িফরেছ না �দেখ
বার বার �ফান করিছ িক� �কউ �ফান ধরেছ না। আিম
আর �প�া �জেনই তখন �মাটামুিট িনি�ত হেয় �গিছ �য

িন�য় বস�দােক িপেঠ কের আনেত িগেয় দাওয়া পা ি�প কের �জেনই পেড় �গেছ। তখন আমার মন পুেরাপুির �ভে� �গেছ – একসে� এলাম,
বস�দােক িনেয় িফের �যেত পারব না। �চােখ জল চেল এেসেছ। তখনও আর �কউই �ফেরিন, �সটাও খুব খারাপ লাগেছ। িবেকল সােড় চারেট নাগাদ বেস
থাকেত থাকেত িঝমুিনর মত হেয়িছল, �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। 
এরপর বস�দা �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 �সাজা
কাঠমা�ুেত নািমেয় িনেয় আেস। 
সিত� হাঁফ �ছেড় বাঁচলাম - বস�দােক বাঁচােত পারব।
এরপর ক�া� ি� �িটেয় �ায় �দড়টা নাগাদ নামেত �� করলাম। �বলা �ায় সােড় চারেট নাগাদ ক�া� টুেত �পৗেঁছ �গলাম।
২৮ �ম, ম�লবার –  কলকাতায় �পৗেঁছ ডােয়িরর �শষ পাতাটা িলখেত বেসিছ। ২৬ তািরেখ সকােলই �বিরেয় ঘ�াখােনেকর মেধ�ই এক ন�র ক�াে�
�পৗেঁছ �গলাম। চা-িব�ুট �খেয় আবার নীেচ নামা। আইগােরর কােছর �সই ল�া বরেফর ময়দান �থেক �হিলক�ার আমােদর তেুল িনেয় �বসক�াে�



নািমেয় িদল। িফের আসেত পারলনা �সই জাপািন মিহলা �কােনা, ��নীয় গারা আর জাপািন মিহলার অন� �শরপা দাওয়া। মনখারাপ িনেয়ই পেররিদন
�হিলক�াের �নেম এলাম �পাখরা পয��। �সখান �থেক ��েন কাঠমা�ু। কাঠমা�ু �থেক কলকাতা।
অবেশেষ একটা অসমা� আেরাহেণর সমাি� হল।

~ �ধৗলািগির পব�ত ািভযােনর আেরা ছ িব ~

ইনকাম ট�া� অিফসার �দবাশীেষর ভােলালাগা-ভােলাবাসার সবটকুুই পাহাড়েক িঘের। ১৯৯৭ �থেক তাঁর
পাহাড়চড়ূার অিভযান �� হেয়িছল। মাউ� কােমট, িশব, িশবিল�, পানওয়ািলদর, �বাল কাং – এই পাঁচ িশখর
�ছাঁয়ার পর বস� িসংহ রােয়র সে� �যৗথভােব �থম অসামিরক বাঙািল পব�তােরাহী িহেসেব ২০১০ সােল
এভােরে�র িশখর আেরাহণ। এরপর ২০১১-য় �থম অসামিরক ভারতীয় পব�তােরাহী িহেসেব বস� িসংহ রােয়র
সে� �যৗথভােব কা�নজ�ার িশখর �ছাঁয়া। এরপর ২০১২-য় মাউ� অ�পণূ�া জয়।
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= 'আমােদর ছু�' বাংলা আ.জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

সু�রী নায়া�া

সুেচতনা ম ুেখাপাধ�ায় চ�বত�ী

~ নায া়�ার তথ� ~ নায া়�ার আেরা ছিব ~

সকাল আটটা বাজার আেগই টু�ির� বােস উেঠ সাত তাড়াতািড় িনেজর িসেট িগেয় বসলাম – টানটান উে�জনা আর ঘন ঘন ঘিড় �দখা অন�েদর আসার
অেপ�ায়। এেক এেক সকেল চেল এল, িক� গ�ব��লিট এতটাই আকষ�ণীয় �য আমার আর তর সইিছল না – ওয়া�� �ডি�েনশন – নায়া�া জল�পাত।
ওয়ািশংটন িড. িস. �থেক নায়া�া �যেত সময় লাগেব আটঘ�া। মােঝ �'একটা ��ক। বাস চলেত �� করেতই টু�ির� গাইড গ�ািব-র মাইক হােত �ঘাষণা
– িভে�ািরয়া যিদ িবে�র দীঘ�তম হয়, তেব নায়া�া িবে�র সবেচেয় �বিশ আয়তনযু� জল�পাত। গ�ািবর কথা �নেত �নেতই বাইের তািকেয় �দিখ মসণৃ
িপেচর রা�া িদেয় � � কের চেলেছ আমােদর বাস। �পােশ কখনও বাগানেঘরা স�ুর কােঠর বািড়র সাির, কখনওবা চােষর ��ত। পথচলিত �'একটা গািড়
�ায় �ঝােড়া হাওয়ার মত আমােদর �পছেন �ফেল এিগেয় �গল। �পুের রা�ার ধাের একটা �র�েুরে� স�া�ুইচ, ��� �াই আর কিফ সহেযােগ লা� �সের
আবার পথ চলা।
পেথর �'ধাের গােছর সাির – মেন হল �কান জ�েলর মেধ� িদেয় চেলিছ। সাইনেবােড� �চাখ পড়েত �দিখ – ক�ােটািকন ওয়াই�লাইফ স�াংচয়ুাির। �ছাট
�ছাট �চকেপা�, ফের� বাংেলা �পিরেয় তােয়াগা নদীেক পােশ �রেখ �পনিসলেভিনয়ার �মনেরােড পড়লাম। এবাের আঁকাবাঁকা পাহািড় পথ ধের গািড়
চেলেছ। বাঁপােশ �রলপথ আমােদর স�ী। পাহােড়র গােয় স�ুর �ছাট �ছাট বাংেলা বািড়। ডানিদেক বেয় চেলেছ �কাহকট� নদী। নদীর �� জেল পাহােড়র
ছায়া পেড় জায়গাটা অপূব� স�ুর কের তেুলেছ, িঠক �যন ক�ােল�ােরর ছিব। রা�ায় �ছাট �ছাট �কন ুিরভার র �াফিটং-এর জন� রাখা আেছ। আমােদর পাশ
িদেয় আরও কেয়কটা বাস আর গািড়ও চেলেছ পা�া িদেয় – সবার গ�ব�ই নায়া�া। 

নায়া�া শহর �পৗছঁােত �পৗছঁােত �পৗেন চারেট
বাজল। কংি�েটর ইমারত আর গািড়র িভড় সে�ও
�বশ িছমছাম শহর, িনউইয়ক� ��েটরই অ�ভ�ু�।
বাস একটা ি�েজ উঠল, ি�েজর নীেচ শা�নীল জল
সেূয�র আেলায় চকচক করেছ। মাইেক গ�ািরর ক�ও
কােন এল – এটাই নায়া�া নদী। নায়া�া নদীেক
পােশ �রেখ িকছ�ুণ নায়া�া শহেরর মধ� িদেয়
চললাম। হঠাৎ দূের কী �যন �দেখ সবাই �চিঁচেয়
উঠল। �দিখ সবার অবাক দৃি� �সইিদেকই। �চাখ
পড়েত আিমও হতভ� হেয় �গলাম। রািশ রািশ সাদা
জলকণা আকাশ সমান উ�তায় উেঠ আবার নীেচ
পড়েছ। �কউ �কউ ক�ােমরাব�ী করেছ �সই
অসাধারণ দৃশ�। িবি�ত হেয় �কিৃতর এই অ�ুত
�খলা �দখিছ, কােন এল গ�ািবর গলা, ওইটা নায়া�া
জল�পােতর একটা �ছা� অংশ!
নরম িসে�র মত ঝাঁ চকচেক রা�াটা িগেয় পেড়েছ
গ�ব��েলর এেকবাের সামেন। জুলাই মাস –
আেমিরকায় সামার। ছিুট কাটােনার মেনর মত

জায়গা এই নায়া�ায় তাই অজ� মানেুষর িভড় । গ�ািব আমােদর অনসুরণ করেত বেল এিগেয় �গল সামেনর িদেক। গ�ািবর িপছন িপছন আমরাও দাঁড়ালাম
িবশাল এক লাইেন। ভারতীয়-িবেদিশ নানান মানেুষর সে� ধীের ধীের এিগেয় চললাম লাইন ধের। থামলাম একটা িলফেটর সামেন। দশতলার সমান উ�তা
�থেক িলফেট নামেত নামেতই এক পু�ষ ক��র �ভেস এল – আর িকছ�ুেণর মেধ�ই আপনারা �পৗেঁছ যােবন িবখ�াত ওয়া�� �ডি�েনশন নায়া�ােত।
িলফট �থেক �নেম এিগেয় চললাম – রািশ রািশ মানষু – চরম একটা উে�জনা সকেলর মেধ�ই ছিড়েয় পেড়েছ – কখন �বাট আসেব, �পৗেঁছ যাব '�মড অফ
দ� িম�'-এর জগেত। 
অবেশেষ �বাট এল। আেঠরেশা �লাক ধের এই
�বােট। নায়া�া নদীর নীল জেলর ওপর িদেয় �ভেস
চলল �বাট। দূের নায়া�া জল�পাত। �যিদেকই
তাকাই সাদা রািশ রািশ জল, বাঁিদক �থেক
ডানিদেক �গাল কের িব�তৃ। ইির �লেকর জল
�বলেবেগ আছেড় পড়েছ অ�ািরও �লেকর মেধ�।
অপূব� তার �সৗ�য�, অপিরসীম তার শি�। চারিদেক
িছটেক পড়েছ জলকণা।
িতনিট জল�পাত িনেয় নায়া�ার িব�ার। বাঁিদেক
আেমিরকান ফল�, মাঝখােন �াইডাল �ভইল
ফল� আর ডানিদেক হস� � ফল�। �বাট �েত�কিট
ফলেসর কােছই যােব। উে�জনা তখন িশরায়
িশরায়। বাঁিদক �ঘেঁষ �বাট এেগােলা। আেমিরকান
ফল�-এর িছটেক পড়া জলকণা িভিজেয় িদে�
শরীর। উে�জনায় �কউ িচৎকার করেছ, �কউবা
�ফেট পড়েছ উ�ােস। সেূয�র �সানারঙা আেলা
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জল�পােতর গােয় পেড় ঝলেস িদে� �চাখ। রামধন ুতার সাত রঙ িদেয় িঘের �রেখেছ �কিৃতর এই স�ুরী �পেক।
আেমিরকান ফল�-এর �সৗ�য� মনেক ছুঁেয় �যেত না �যেতই �বাট �পৗেঁছ �গল �াইডাল ফল�-এর কােছ। এবাের এেকবােরই িভেজ �গলাম আমরা। �ধু
শরীরই নয়, �যন িব� ুিব� ুজেলর �ছাঁয়ায় িভেজ যাি�ল মনও। এই অভাবনীয় অিভ�তার সা�ী হেত �পের সিত�ই িনেজেক ধন� মেন হি�ল।
সবেশেষ হস� � ফল� – িবশাল এই জল�পােতর জল বড় বড় পাথের ধা�া �খেয় আকােশর িদেক িছটেক যাে� িঠক �যন সাদা �ধাঁয়ার মত। ভেয়
অেনেকই এেক অন�েক জিড়েয় ধরেছ। জল �যখােন আছেড় পড়েছ তার কাছাকািছ �চ� ��াত। �সখােন �পৗেঁছ �লেত �লেত �হেল পড়েছ �বাট। �াণপেন
আঁকেড় ধের থািক �রিলংটা। �লেত �লেতই �বাট �ফরার পথ ধের।
'�মড অফ দ� িম�' ছাড়া আরও একটা রাইড আেছ নায়া�ােত '�কভ অফ দ� উই�'। �হার �ভতর িদেয় �াইডাল �ভইল জল�পােতর িপছেন �পৗেঁছ
যাওয়া যায়। �সখােন আর �গলাম না। এত�ণ ধের �ঘারাঘিুর কের �বশ �া� হেয় পেড়িছলাম, স�ুর একটা ঘাস িবছােনা জায়গা �দেখ বেস পড়লাম।
অেনেক ইিতউিত ঘেুর �বড়াে�ন। আশপােশ �বশ কেয়কটা স�ুেভিনেরর �দাকানও রেয়েছ। �কউ �কউ নায়া�ার চারপােশ ঘেুর �দখার জন� টু�ির� বােস
কের চেলেছন।
একটু পের উেঠ হাঁটেত হাঁটেত �রিলং-এর পােশ এেস দাঁড়ালাম। �সখােন অেনক মানেুষর িভড়। চারপাশ �থেক আেলার �ফাকাস এখন সাদা ঝরনােক রিঙন
কের তেুলেছ। লাল, নীল, হলুদ আেলার বন�ায় �যন �স �সেজ উেঠেছ রািনর মতই। িঠক �যন স�ুরী �মেয়েক িস�ার িদেয় সািজেয় কের �তালা হে�
অপ�পা। মু� দৃি�েত তািকেয় থািক। ওরই মেধ� আবার আর এক চমক। সােড় দশটা বাজেত না বাজেতই আকােশর গােয় রিঙন বািজর বৃি� – চারিদক রেঙ
রেঙ ভের উেঠেছ �যন। �কােনা বািজ আকােশ িগেয় �সানািল ফেুলর মত ছিড়েয় পড়েছ, �কােনাটা লাল ফলু, �কােনাটা সবুজ। রাত এগােরাটা পয�� আেলার
বন�ায় �ভেস এবার �ফরার পালা। বাস��াে� িফের �দিখ িগটার িনেয় গান করেছন একজন। তাঁর সেুরর মূ��নায় চারিদক আরও �মাহময় হেয় উেঠেছ।
গােনর �রশ �মলােত না �মলােতই গ�ািব হািজর - আমােদর নায়া�া অিভযান �শষ।

~ নায া়�ার তথ� ~ নায া়�ার আেরা ছিব ~

�মণ সািহত�চচ�ায় আ�হী সুেচতনার ি�য় িবষয় জ�ল। িবিভ� প�পি�কায় �কািশত তাঁর �লখায় পাহাড়, নদী, প�পািখ আর অরেণ�র
আিদবাসী জীবেনর পাশাপািশ উেঠ এেসেছ শ�ের জীবেনর িবিচ�তাও। �থম �কািশত �� 'অরণ� �হ'।
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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

 

�বারণা পূিণ�মার রােত

িজয়াউল হক �শাভন

শহেরর িভতের একটা উৎসেবর আেমজ িছেলা। রােতর আকােশর িদেক হঠাৎ �চাখ পড়েতই �দিখ পুেরা আকাশ রিঙন হেয় আেছ। উৎেসর স�ােন
আশপােশ �খাঁজ করেতই আমরা �পৗেঁছ �গলাম ক�বাজার এর সবেচেয় বড় ক�াং-এ। ক�াং হে� �বৗ� ধম�াবল�ীেদর উপাসনাগার। স�াে�ল খুেল মি�েরর
িভতের �েবশ করলাম। মি�রিট একিট িটলার উপর অবি�ত। এলাকািটও �বশ বড়। িভতের অেনক�েলা �ছাট �ছাট মি�েরর সমােবশ। সামেন �বশ বড়
একটা �খালা জায়গা। �সখােন সাং�ৃিতক অন�ুান হি�ল। অেনক মানেুষর সমাগম। একটু �খয়াল করেতই আকাশ রিঙন হওয়ার রহস� খঁুেজ �পলাম। অেনক
মানষু - �ছেল-বুেড়া, পু�ষ-মিহলা - �ছাট �ছাট দেল িবভ� হেয় সবাই মহানে� শত শত ফানসু ওড়াে�।

২০১১ সােল বা�রবান অিভযান �শষ কের আমরা চেল
যাই চকিরয়া আিম� ক�া�। রিন ভাইেয়র এক আ�ীয়
�সখানকার আিম� ক�াে�ন িছল। রাতটা কািটেয় পরিদন
সকােল আিম�র গািড় িনেয় যাই ফািসয়াখািল অভয়ারণ�
�দখেত। �সখান �থেক তার পেররিদন সকােল রওনা
িদই ক�বাজােরর িদেক। ক�বাজার �পাঁেছই �সাজা
চেল যাই সমু� �সকেত। সমুে�র ধাের িকছ�ুণ কািটেয়,
রােত থাকার জন� ঝাউবেন তাঁবু টাঙােনার জায়গা িঠক
কের কের খাওয়াদাওয়া সারেত িফের আিস শহেরর
িভতের। একটা জায়গায় �দিখ ভ�ােনর উপের কাঁকড়া
রা�া কের িবি� করেছ। �লাভ আর সামলােত পারলাম
না। প�াশ টাকা ��ট িক� �াদ অসাধারণ। তখনও
আমরা জানতাম না �য �সিদন �বারণা পূিণ�মার রাত।
তারপের হঠাৎই �চােখ পড়ল আকাশজুেড় �ভেস থাকা
রিঙন রিঙন ফানসু�েলা।
�বৗ� ধম�াবল�ীেদর একিট �ধান ধম�ীয় উৎসব হে�
�বারণা পূিণ�মা। বাংলােদেশর িবিভ� এলাকায় �বৗ�
ধম�াবল�ীরা �িত বছর �সে��র-অে�াবর মােসর
মাঝামািঝ সমেয় এই উৎসব পালন কেরন। �গ� �থেক
�গৗতম বুে�র আগমন উপলে��ই মূলত এই িদেন

অন�ুানিট পালন করা হয়। �বারণার িতন মাস আেগ �থেক ভাে�রা (�বৗ� পুেরািহত) ক�াং এর িভতর ���া িনব�াসন কেরন। ক�বাজাের মূলত রাখাইন
স�দায় এই উৎসবিট অেনক বড় কের পালন কের। সাকরাইন,কিঠন চীবরদান, িবজু উৎসব, পািন �খলা ইত�ািদ জনি�য় উৎসেবর মেতা �বারণা পূিণ�মাও
বাংলােদেশর সং�ৃিতেত ���পূণ� ভিূমকা িনেয়েছ।

আমরাও �বশ উৎসােহই �যাগ িদলাম ফানসু ওড়ােনার
�ছাট একিট দেল। বড়বড় চলু, উ�খু� �চহারা, িপেঠ
ব�াকপ�াক, তাঁবু আর �কামের স�াে�ল – এই অ�ুত মূিত�
�দেখ অেনেকই আমােদর িফের িফের �দখিছেলন।
উৎসেবর িভেড় িনেজেদর �বমানানও �ঠকিছল অবশ�।
এর মেধ�ই পিরচয় হেলা এক রাখাইন পিরবােরর সােথ।
অেনেকই সপিরবাের উৎসেব এেসেছন ঢাকা ও
বাংলােদেশর অন�ান� জায়গা �থেকও। ফানসু ওড়ােনার
পাশাপািশ িবিভ� রাখাইন গান হি�ল। ভাষা না বুঝেলও
সরুটা খুব ভােলা লাগিছেলা। পিরেবশটা িছল খুবই স�ুর।
রাখাইনরা অেনেকই মি�ের পুেজা করিছেলন।
�বৗ�মূিত�েক খুব স�ুর কের সাজােনা হেয়িছল।
মি�র�েলাও উ�ল আেলায় ঝলমল করিছল। িসিঁড় িদেয়
সবেচেয় ওপেরর মি�ের চেল �গলাম। িভড় আর
�কালাহল �ইই এখােন কম। সমুে�র গজ�নও �শানা
যাি�ল। অন�ুান �শষ �হাল �ায় ১২ টার িদেক। ফানসু
ওড়ােনাও �শষ। সাগেরর �কােল অেনক দূর পয��
আকােশ �ভেস যাি�ল রিঙন ফানেুসর দল।
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�সকেত িফের এেস তাঁবু টাঙালাম। একটু রাত হেতই
িনজ�ন হেয় �গেলা িব�ীণ� সাগরেবলা। তখনই �দখেত
�পলাম সমুে�র আসল �সৗ�য�। িনজ�ন �সকেত পূিণ�মার
চাঁেদর আেলায় হাঁটার কথা এতিদন গ� উপন�ােসই
পেড়িছলাম, এবার িনেজরা অনভুব করলাম। পূিণ�মার
আেলায় সমুে�র অসামান� �প উপেভাগ কেরই রাি� পার
হেয় �গেলা। �ভােরর আেলা একটু ফটুেত একজন �জন
কের মাছ ধরা �জেলরা �বর হেলা। তাঁবুেত িফের আমােদর
�চােখও ঘমু �নেম এল।

~ ক�বাজ ােরর তথ� ~

 

 

�মণে�মী িজয়াউেলর ��
সারা পিৃথবী ঘেুর �বিড়েয়
�কৃিত আর িবিভ� ধরেনর
মানুেষর জীবেনর সে�
পিরিচত হওয়া।

 

 

    
�কমন লাগল : - select -

মত িদে� েছন : 
গ� : 0.00

Be the f irst of your friends to like this.Like

অপ�পা �সােম�রী

মািজ�য ়া িলিপ

�সােম�রীর পােড় এেসই মনটা বাতােস ভাসেত থােক। নদী পাহােড়র অপ�প আরণ�ক �সৗ�েয� িবেমািহত �কিৃত। �মঘ �ঠেল সেূয়�র আেলা এেস পেড়েছ
পাহােড়। ি�� নরম �সানািল �রাদ। নদীর পােড় দাঁড়ােলই �দখা যায় ভারত সীমাে�র �মঘালয় রােজ�র �মঘ ঢাকা গােরা পাহােড়র মেনারম দৃশ�। নদীর
�পােশ িব�ীণ� বালুতট। �সােম�রীর একপােড় �গ�াপুর অন�পােড় িবিরিশির। সসুং রােজ�র গােরা সভাপিত �গ�ার নাম �থেক এই এলাকার নামকরণ হেয়েছ
আর �সােম�রীর নাম হেয়েছ রাজার পাঠক �সােম�েরর নাম �থেক।
আিদবাসীেদর অিধকার আদােয়র ঐিতহািসক পটভিূম �গ�াপুর। উিনশ শতেকর ি�শ ও চি�শ দশেক মহাজনেদর অমানিবক িনয�াতেনর �িতবােদ
মিণিসংেহর �নতেৃ� এখােন সংগিঠত হয় আিদবাসীেদর টংক িবেরাধী আে�ালন। �সসমেয় িবে�াহী আিদবাসীেদর লাল রে� রি�ত হয় �সােম�রীর কাঁেচর
মত টলটেল নীল পািন। তাই এই নদীর সে� িমেশ রেয়েছ �ানীয়েদর �বদনার �িৃত। 
পােড়র িকনারায় এেস �নৗকার অেপ�া। একপােশর
বালুতেট সারাইেয়র অেপ�ায় পেড় আেছ মাঝাির
একিট �নৗকা। খরে�াতা �সােম�রী। পাহােড়র বরফ
গলা ��,শীতল ধারা। নদীর �� পািনর নীেচ
�ছাটবড় পাথর,নিুড় �ভেস চলেছ। মহােশাল মােছর
আবাস�ল এই �সােম�রী নদী। টলমেল পািনর নীেচ
পাথেরর গােয়র সবুজ �শবাল �খেয় �বঁেচ থােক
মহােশাল মাছ। িশ�ীর ��াে��েট আঁকা নীল রেঙর
�সােম�রী। দূের সবুজ পাহাড়,সাদা আসমািন নীল
রেঙর িমেশল আকােশ �হলান িদেয় আেছ। �দেখ
মেন হয়,�যন আকােশ �হলান িদেয় পাহাড় ঘমুায়।
সাদা �মঘ�েলা পাহােড়র সে� লুেকাচিুর �খলেছ।
নদীর একপাশ শীণ�। পােয় �হঁেটই পাড় হলাম পাহািড়
এই দিস� নদী। ব� বছেরর টগবেগ �যৗবন আজ
অেনকটাই ি�িমত। অবশ� আষাঢ়-�াবেণ তী� জলজ
উ�াস এেস ভিরেয় �দয় �সােম�রীেক,তখন তার
অন�রকম ভয়�র �প। এক পােশ িব�ীণ� বালুচর
অন�পােশ �সােম�রী নদী সােপর গিতেত এঁেকেবঁেক বেয় চলেছ। ধু ধু বালু �রােদ িঝকিমক করেছ। িবজয়পুর সীমাে� ফাঁিড়র িদেক গ�ব�, িরকসা চেড় ১৯
জেনর দল। ২-৩ জন কের �বশ কেয়কিট িরকসায় পািড় িদি� �ােমর পথ। আঁকা বাকাঁ রা�া, বাঁেশর ঝাড়, �কাথাও ধানে�ত। রা�ার �মােড় বাঁেশর টং-এ
পান, িবিড়, চা-এর �বসািত। 
কােছই রািণখং িগজ�া। মা �মরীর আর িয�র ছিবর পােশই পাথের �খাদাই করা আেছ িগজ�ার ইিতহাস। �ায় ১১০ বছেরর পুেরােনা এই িগজ�া দাঁিড়েয় আেছ
পাহােড়র িটলার ওপের। িরকসা �থেক �নেম তানিজেলর ক�ােমরায় িগজ�ায় মা �মরী আর িয�র সােথ িবিভ� ভি�েত এেকর পর এক ছিব তেুল চেলেছ
দেলর �ায় সকেলই। িব�য় জােগ, এত অজগাঁেয় শতবছেরর পুেরােনা ইট িসেম� আর পাথেরর �িৃত িচ� �দেখ। 
সীমাে� িবজয়পুর ফাঁিড় �যখােন সাদা মািট পাওয়া যায় �সিদেক আমরা এিগেয় যািচছ। পেথর একপােশ লাল শাপলার শীতল ি�� পুকরু, পােড় নারেকল
গােছর সাির। গােরা পাহাড় ছািড়েয় আমরা িচনামািটর পাহােড়র �দেশ �পৗেঁছিছ। খািনক কাঁচা, খািনক পাকা রা�া, কখনও বাঁশঝােড়র মাঝখান িদেয় মািটর
স� পথ �পিরেয় �ায় আধঘ�ার রা�া �শেষ দৃি�সীমায় এবার সাদামািটর পাহাড়। �িমকরা মািট তলুেছ - হালকা িবিভ� রেঙর িমেশল মািট আর তার �থেক
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আলাদা কের রাখেছ সাদামািট। িকছ ু মািট কাগেজ মুেড়
সেুভ�িনর িহেসেব ব�ােগ �রেখ এিগেয় চিল �ানীয় পুিটমারী
বাজাের। পােশই একিট �সিমনাির �যখােন খৃ�ান ধম�াবল�ী
ফাদারেদর �িশ�ণ �দওয়া হয়। 
িফের আসার তাড়া। তেব �ফরার আেগ বাজাের �সের িনলাম
�দিশ মুরিগর ঝাল �ঝােল �পুেরর খাবার।

~ �সােম�রীর তথ� || �সােম�রীর আেরা ছিব ~

�লিখকা ও পিরেবশিবদ মািজ�য়া
বাংলােদেশর জাতীয় �ের
পিরেবশ পরামশ�ক িহেসেব
�ধানম�ীর অিফেস কম�রত
রেয়েছন। কােজর সূে� এবং
ভােলালাগার অনুভিূত িনেয় ঘেুর
�বিড়েয়েছন বাংলােদেশর
আনােচকানােচ। �কৃিত, মানুষ,
সমাজ িনেয় �সই অনুভিূতর
�ছাঁয়াই ফেুট উেঠেছ তাঁর কলেম।

�কািশত বই 'আমার �মেয়ঃ আ�জার সােথ কেথাপকথন'।
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�জানািক �পাকার �দেশ

রিফকুল ইসলাম সাগর

ঈেদর �'িদন পর মেন হি�ল �কাথাও যাওয়া �েয়াজন। তা না হেল ঈদই হেব না। আমার মন ঢাকায় আর এক মুহূত�ও থাকেত চাইেছ না। মাথায় �ধু
ঘরুপাক খাে� �কাথায় যাওয়া যায় তার িচ�া। রােত ব�ুেদর সােথ আ�ায় বেস িস�া� হেলা আমার ফপুুর বািড় যাব – হিরয়াবহ �াম। �পুর সােড় বােরাটায়
��ন। সকােল ঘমু �ভে� �দিখ ঘিড়র কাঁটায় সােড় দশটা। �ত িবছানা �ছেড় ��শ হেয় না�া না কেরই �বিরেয় পড়লাম। হােত সময় খুব কম। এরই মেধ�
ব�ুরা সবাই ��শেন �পৗেঁছ আমার জন� অেপ�া করেছ। এিদেক তাড়া�ড়া, ওিদেক িনিব�কার ির�াচালক ির�া রা�ার এক পােশ থািমেয় এেককবার
�মাবাইল �ফােন কথা বেলই চেলেছ। মহাখালী পয�� ির�ায় িগেয় তারপের বােস উঠলাম। ঈেদর ছিুটেত ঢাকার পথ পুেরা ফাঁকা িছল। পেথ গািড় আর মানষু
�ইেয়রই সংখ�া �বশ কম। অন� িদেনর মত বােসর িভতের যা�ীর চাপ �নই। খুব আরােমই অ� সমেয় ��শেন �পৗছঁালাম। মেন মেন ভাবলাম আমােদর
ঢাকার রা�া যিদ সব সময় এমন ফাঁকা থাকত। 
আিম �পৗছঁােনার পর ব�ুরা িনি�� হেলা। এবার ��ন আসার
অেপ�া। িঠক টাইম মত সােড় বােরাটােতই ��শেন ��ন
এেসেছ। ব�াপারটা আমােদর অবাক করল। টাইম মত ��ন
আসা �তা িবশাল বড় ভােগ�র ব�াপার। খুিশ মেন উেঠ পড়লাম
��েন, চলেতও �� করল। গ�ব� আজমপুর। �ঘাড়াশাল
��শেন িগেয় থামল ��ন। কী ব�াপার এই ��শেন �তা ��ন
থামার কথা না, বলল মিনম। পয�েব�ণ করেত ��ন �থেক
�নেম জানেত পাির অপর�া� �থেক আেরকিট ��ন আসেছ।
এভােব িজনারদী, রায়পুরা ও আ�গ� িমিলেয় চারবার ��ন
থামল। আড়াই ঘ�ার পথ আজমপুর �পৗছােত সময় লাগেলা
সােড় িতন ঘ�া। যাওয়ার পেথ ��ন �থেক �দখা দৃশ��েলা
খুব উপেভাগ কেরিছ। �ঘাড়াশাল ও �ভরব �'িট বড় ি�জ।
�রলপেথর �'পােশর নদী�েলা বষ�ার পািনেত কানায় কানায়
পূণ�। ��ন �থেক �নেম খািনকটা �হঁেট একিট িসএনিজ
অেটাির�ায় উেঠ পড়লাম পাঁচ ব�ুেত। গািড় চলল হিরয়াবহ
গাঁেয়র পেথর িদেক। 
হিরয়াবহ বলেত �গেল এেকবাের অজপাড়াগাঁ। িববাড়ীয়া
�জলার কসবা থানার �ছা� একিট �াম, িক� �সৗ�েয�
অপ�প। পােশই ভারেতর সীমা�। হিরয়াবহ �ােম এখনও
পুেরাপুির িব��ৎ �পৗছায়িন। সরাসির �কানও বাস যায়না।
সড়ক পেথ ঢাকা �থেক �যেত অেনক সময় লােগ তাই �রলপথ ব�বহার কের অিধকাংশ মানষু। এখানকার �বিশরভাগ পু�ষ চাকিুরজীবী। িকছ ু পু�েষরা
চাকিরর জন� ঢাকা নয়েতা চ��ােম থােকন। �কউবা পািড় জিমেয়েছ মধ��ােচ�। আর বািকরা �ােম কিৃষ কাজ কেরন। বলা যায় এই �ােম পু�েষর �চেয়
নারীর সংখ�াই �বিশ। পাহািড় এলাকা। হিরয়াবহ �ােমর িবেয়েত এখেনা পালিকর �চলন রেয়েছ। ইমামবািড় �রল ��শেনর সামেন পালিক ভাড়া �দওয়া হয়।
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তেব িদনিদন পালিকর কদর কেম যাে�। �ছাটেবলায় অসংখ� পালিক �দখতাম। তখন পালিক িছল িবেয়র পর বউ িনেয় যাওয়ার এক মা� মাধ�ম। এখন
আর আেগর মেতা পালিক �নই। 
চি�দার বাজার এেস অেটা ির�া থামল। এেক এেক সবাই
�নেম যার যার ব�াগ কাঁেধ িনেয় হাঁটা �� করলাম। বাজােরর
মানষু�েলা আমােদর িদেক �কমন �যন অবাক দৃি�েত
তাকাি�ল। ঢাকা �থেক �কউ এেল বাজােরর িভতর িদেয়
যাওয়ার সময় সবাই তািকেয় থােক। �কউ �কউ
আমােদর �� করল আপনারা �কান বািড়েত যােবন?
হিরয়াবহ �ােমর পােশই চি�দার সীমা�। চি�দার বাজােরর
�ভতর িদেয়ই �ােম যাওয়ার পথ। পােশই একিট
�াইমাির �ুল। অন�পেথ হাই�ুল। �াইমাির �ুেলর পাশ িদেয়
গাঁেয় যাওয়ার রা�ায় ঢুকলাম। কখনও সবুজ ধানে�েতর
মাঝ িদেয় আঁকা-বাঁকা মািটর রা�া, কখনও পুকেুরর পাশ
িদেয়। এভােব অবেশেষ �পৗছঁলাম ফফুরু বািড়। খাবার �খেয়
একটু িব�াম িনেয় িবেকেল বাজােরর িদেক �গলাম। বাজাের
এখন অেনক �দাকান হেয়েছ, সবিকছইু পাওয়া যায়। নতনু
একিট হাসপাতাল হেয়েছ। এখােনর িমি� খুবই স�ুা�। িক�
চােয়র �দাকােন চা �খেয় �াদ পাওয়া যায় না। 'বরা' আর
িমি� িবেকেলর না�া করলাম। িপঁয়ািজর মেতা �দখেত �ছাট
�ছাট �তেল ভাজা এক �কােরর খাবার পাওয়া যায়, �ানীয়
নাম ‘বরা’, �খেত খুবই ভােলা। ‘বরা’ িবি� হয় পা�া পাথর

িদেয় �মেপ �কিজ দের। তারপর হাই �ুেলর সামেনর রা�া িদেয় হাঁটেত থািক। �ুলিট অেনক বছেরর পুরেনা। হাঁটেত হাঁটেত একটু সামেন িগেয় বড় একিট
পুকেুরর পােড় বেস খািনক�ণ মােছর লাফালািফ �দখলাম। 
এখােনর মূল আকষ�ণ হেলা স�া ঘিনেয় আসেলই ল� ল� �জানািক �পাকা পুেরা �ামিটেক আেলািকত কের �তােল। তখন একিট গান খুব মেন পের
‘�জানািকর আেলা িনেভ আর �েল শাল ম�য়ার বেন’। সিত�, এই একিট দৃশ� আমােক বারবার এই �ােম �টেন আেন। ব�ুরা সবাই খুব অবাক হয় এত
স�ুর দৃশ� �দখেত �পেয়। মেন পেড় �ছাট �বলায় এখােন �বড়ােত এেল �জানািক �পাকা ধের �বাতেলর মেধ� আটিকেয় রাখতাম। 
পেররিদন সকােল না�া �সের আমরা �গাসল
করেত দােরাগা বািড়র পুকরু ঘােট �গলাম। �ােমর
আেরা অেনেকই এই পুকরু ঘােট �গাসল করেত
এেসেছ। দীঘ� সময় পুকেুর ডবু িদলাম, �ভেস
থাকলাম, সাঁতার কাটলাম। তারপর চি�দার সীমাে�র
পাহািড় এলাকায় �বড়ােত �গলাম। যাওয়ার পেথ রা�ার
�’ পােশ অেনক কাঁঠাল গাছ �চােখ পড়ল। �বশ উঁচু
পাহাড়। সব�েলা পাহােড় কাঁঠােলর বাগান। এ
�যন কাঁঠােলর �দশ। পাহােড়র ওপর মািটর ঘের
মানেুষর বসবাস।  ওপের ওঠার জন� িসিঁড় কাটা
আেছ। দূর �রাে� �দখা যায় উঁচ ুউঁচ ুপাহাড়, বড় বড়
গাছ। যার �বিশর ভাগ অংশ ভারেতর সীমাে�র
িভতের। আেশপােশর �াম�েলা খুব শা� চািরিদেক
সবুজ ধান ��ত, শাক সবিজর বাগান। 
স��া সাতটায় ঢাকা �ফরার ��ন। পড়� িবেকেল
গাঁেয়র সবুজ পিরেবশ �চােখ িনেয় আর িব�� বাতাস
শরীের লািগেয় অেটা ির�ায় চেড় �রল ��শেনর িদেক
িফের চলা। গােছ গােছ পািখেদর িকিচর িমিচর। িফের
যাি� বেল মনটা �কমন জািন আেবগী হেয় �গল। ��েন
উঠলাম। তারপর আবার �সই ব�� শহর।

�পশায় সাংবািদক রিফকুেলর বািড় বাংলােদেশ। জাতীয় �দিনক পি�কার ফান ম�াগািজেন রম� �লখার মধ� িদেয় �লখােলিখর ��।
বত�মােন অনলাইন িভি�ক কাট�ুন ম�াগািজন টনুস ম�াগ বাংলা স�াদনা সহ �বশ িকছু জাতীয় পি�কায় িনয়িমত কলম ধেরন।
পাশাপািশ য�ু রেয়েছন নানান সাং�িৃতক ও সামািজক সংগঠেনর সােথ। �মণ, আ�া ও ছিব �তালা তাঁর পছে�র িবষয়।
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