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:: Amader Chhuti :: এবার কািহিন কদারনােথর

= 'আমােদর ছু ' বাংলা আ. জ䎅
াল মণপি কায় আপনােক াগত জানাই = আপনার বড়ােনার ছিব-লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

ধারাবািহক মণকািহিন - িহমালেয়র ডােয়ির (চতুথ枳 পব枳)
আেগর পব枳 – ব ীনারায়ণ 騩콏থেক মানা ও বসুধারা

এবার কািহিন 騩콏কদারনােথর
সুবীর কুমার রায়
পূব枳 কািশেতর পর -

বাইেশ আগ । ঘুম ভাঙল 騩콏বশ সকােল। দাঁত 騩콏মেজ, একতলায় সকােলর কাজ 騩콏সের, একবাের সব মালপ িনেয় 騩콏বিরেয় এলাম। পােশর ঘেরর 騩콏সই
騩콏মাটা যুবক ও তার বৃ স ীও আমােদর সে পেথ নামেলন। প ভাই-এর দি ণা ও ঘরভাড়া বাবদ কুিড় টাকা, গতকাল রােতই িদেয় িদেয়িছ।
স ােবলা 騩콏শান য়াগ 騩콏পৗঁছবার কথা। আগামীকাল 騩콏কদারনাথ দশ枳ন। আেগ 騩콏কদার 騩콏গেল, েস আটেক হয়েতা িফের আসেত হত। আমােদর ভাগ ভাল
বেলই মেন হল। বাস াে এলাম। 騩콏কান বাস যােব এখনও িঠক হয়িন। প ােস ার হেল বােসর িটিকট 騩콏দওয়া হেব। কথায় কথায় যুবকিট গতকােলর
বসুধারা যাবার কথা তুেল বলল, "কালেকর চােয়র 騩콏দাকােনর চা-টা কী সু র কেরিছল বলুন, এখনও মুেখ 騩콏লেগ আেছ। ব াটােক গড়েত বললাম
ভগবান, গেড় আনেলা হনুমান। বলুন তাই নয়? আ া, ওই পথটা িক সিত ই মহাভারেতর মহা ােনর পথ? সিত ই িক ভীম ওই পুলটা 瞒駡তির কেরিছল"?
আিম আর কী বলব, বললাম 騩콏লােক 騩콏তা তাই বেল। যুবকিট বলল, "গতকাল আমরা তাহেল এক কার প পা েবর ভূিমকায় িছলাম বলুন"। আিম (তার
ে র িদেক একবার ল কের িনেয়) বললাম, "অবশ ই, আপিন ি তীয় পা ব িছেলন"। যুবকিট চুপ কের গ ীর হেয় 騩콏গল।
এত েণ 騩콏কান বাসটা যােব জানা 騩콏গল। াইভােরর বাঁ পােশ িস ল িসট ও তার িঠক িপছেনর 'জেনর বসার 騩콏চয়ার িসট দখল কের, রা ায় 騩콏নেম
বােসর ছােদ মালপ িছেয় রাখলাম। 'জেন বসার আমােদর 騩콏চয়ার িসটটার িপছেনর িসটটা, যুবক ও তার বৃ স ীিট দখল করল। এত ণ চারিদক
ঘন কুয়াশায় ঢাকা িছল। ধীের ধীের আকাশ পির ার হে । বাস াে র িপছেন, অথ枳াৎ মি েরর বাঁপােশ বরফমি ত শৃ সূয枳ােলােক িনেজেক কাশ
করল। এক দািড়ওয়ালা বৃ , কেয়কজন মাঝ বয়সী ভ েলাক ও একজন যুবতীেক িনেয় রা ায় দাঁিড়েয় আেছন। বােসর ছাদ 騩콏থেক 騩콏নেম আসেত, ওই
বৃ ভ েলাক আমােদর বািড় 騩콏কাথায়, 騩콏কাথা 騩콏থেক এখােন এেসিছ, এখান 騩콏থেক আর 騩콏কাথায় 騩콏কাথায় যাব, ইত ািদ নানা
করেল, আমরা সব উ র
িদলাম। বৃে র কথায় জানেত পারলাম, তাঁরা 騩콏সাজা ব ীনারায়ণ এেসিছেলন। এখান 騩콏থেক এই বােসই 騩콏কদারনাথ যাে ন। 騩콏সখান 騩콏থেক 騩콏দরা ন ও
মুেসৗরী যােবন। িতিন আরও জানােলন 騩콏য, এই িনেয় তাঁর '-িতনবার 騩콏কদারনাথ যাওয়া হেব। যিদও 'বার না িতনবার,
কের বলেত পারেলন না।
তাঁর মেধ একটু সবজা া সবজা া ভাব। যােহাক একটু পের িটিকট কাউ ার খুলল। আটষি টাকা ন ই পয়সা িদেয় আমরা িতনেট 騩콏শান য়ােগর
িটিকট কাটলাম। রা ার ধাের একটা 騩콏দাকান 騩콏থেক চা-জলখাবার 騩콏খেয় িনেয় বােসর কােছ অেপ া করিছ। বাসও ইিতমেধ বাস াে র মাঠ মেতা ফাঁকা
জায়গা 騩콏থেক রা ায় এেস দাঁিড়েয়েছ। তেব একটু পেরই বাস ছাড়েব বলেলও, ছাড়ার 騩콏কান ল ণ 騩콏চােখ পড়েছ না। টাটার 騩콏বশ বড় ও নতুন বাস। কাল
সময় কের ব ীনারায়ণ মি েরর পূণ枳া ছিব 騩콏নওয়া হেয় ওেঠিন। এখন 騩콏বশ ভাল 騩콏রাদ ওঠায়, ভাবলাম মি েরর একটা ছিব তুেল আিন। এখান 騩콏থেক
মি র অেনকটা পথ। িদলীপেক সে িনেয় ায় ছুেটই মি েরর সামেন, ি েজর ওপর 騩콏গলাম। খুিশমেতা ছিব তুেল খুব ত বােসর কােছ িফের এেস
騩콏দখলাম, 騩콏সই একই ভােব াইভারহীন বাস দাঁিড়েয় আেছ। নলাম ওয়ান ওেয়, অথ枳াৎ 騩콏যাশীমেঠ 騩콏যরকম 騩콏দেখিছলাম, 騩콏সইরকম ওিদক 騩콏থেক আজ
বাস থেম আসেব। যােহাক, অ িকছু েণর মেধ ই লাইন িদেয় 騩콏বশ কেয়কটা বাস, াক ইত ািদ এেস হািজর হল। আমােদর বাসও আর সময় ন না
কের 騩콏ছেড় িদল।
খুব ভাল লাগেছ, মেনর আনে গান গাইেত
গাইেত চেলিছ। হনুমান চিট যমুেনা ীর পেথ
পেড় জানতাম, এপেথও 騩콏দিখ আেছ। একজন
পুেরািহত 騩콏গােছর 騩콏লাক, বােসর সবার কপােল
লাল রেঙর 騩콏ফাঁটা পিড়েয় িদেয় 騩콏গল।
騩콏গািব ঘােটর িঠক আেগর েপেজ এেস বাস
থামেল 騩콏নেম পড়লাম। তীরেথর সে
騩콏গািব ঘাট 騩콏থেক ব ীনারায়ণ যাবার িদনও বাস
এখােন অেনকটা সময় দাঁিড়েয়িছল। এখােন
একটা আেপল গােছ, হালকা লাল রেঙর একটা
আেপল 騩콏দেখ 騩콏গিছলাম। আজও একটু খুঁজেতই
騩콏সটা 騩콏চােখ পড়ল। রা ার পােশ একটু সমতল
জিম, ধান চাষ হেয়েছ। আমরা দাঁিড়েয়ই আিছ,
বাস আর ছােড় না। খবর িনেয় জানা 騩콏গল, এখান
騩콏থেক এই বােস 騩콏মল যােব। িচিঠপ স বত
সিট枳ং করা হে । বােসর সব যা ীেদর সে
আমরাও 騩콏চঁচােমিচ
কের িদলাম। সব বাসই
騩콏ছেড় 騩콏গেছ 騩콏কবল আমােদরটাই দাঁিড়েয়।
াইভারও িবর হে । 騩콏শষ পয枳 ডাক না
িনেয়ই বাস 騩콏ছেড় িদল। বাসটা নতুন, িক গিত
সব সময় সীিমত। আমােদর িপছেনর িসেটর যুবকিট জানাল, স নামার জন 騩콏কদারনাথ 騩콏যেত না 騩콏পের ব ীনারায়ণ-এ চেল আসার সময়ও "騩콏গৗচর"
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নােম একটা জায়গায় তােদর বাস েস 騩콏বশ কেয়ক ঘ া আটেক িছল। একসময় আমরা 騩콏সই অিভশ 騩콏হলং শহেরর কােছ এেস 騩콏পৗঁছলাম। আ য枳,
এখােন িকছু হেয়িছল বেল মেন হ'ল না। এখানকার পাথের 騩콏বাধহয় চুেনর ভাগ খুব 騩콏বিশ। েসর জায়গায় রা াটাও 騩콏দখলাম সাদা হেয় আেছ। তেব
এখন 騩콏সটা 騩콏বশ চওড়া আর পির ারও। 騩콏গৗচের বাস আসেল যুবকিট, 騩콏কানখােন স 騩콏নেমিছল 騩콏দখাল। নলাম 騩콏গৗচের নািক 騩콏দখার মেতা 騩콏মলা বেস।
এখােন এেস নলাম, ব ীনারায়েণ আর িকছুিদন পেরই িব ুয হেব। চুর সাধুস , ভ ও সাধারণ মানুেষর আগমন হেব 騩콏সই সময়। আমরা ফাঁকায়
ফাঁকায় ভালই ঘুেরিছ।
একসময় বাস এেস "িপপলেকািঠ"騩콏ত থামেলা। 騩콏সই িপপলেকািঠ, 騩콏যখােন ীনগর 騩콏থেক যাবার সময়, পুেরর খাওয়া 騩콏সেরিছলাম। এবােরও বাস থামার
騩콏সই একই উে শ , পুেরর আহার এখােনই 騩콏সের িনেত হেব। আ য枳, জায়গাটা আেগ িচনেতই পাির িন। গতবােরর বাস াইভােরর সে 騩콏বাধহয় ওই
騩콏ছাট 騩콏হােটল েলার 騩콏কান কিমশেনর ব াপার িছল। তা নাহেল এত বড় বড় 騩콏দাকানপাট থাকেত, 騩콏ছাট 騩콏ছাট েটা 騩콏দাকােনর কােছই বা বাস দাঁড় করােব
騩콏কন? এখন 騩콏দখিছ 騩콏বশ বড় শহর, 騩콏বশ বড় বড় 騩콏দাকান আেছ। একটা 騩콏হােটেল িদি মেনর সুেখ গরম গরম মাংস আর িট 騩콏খেয় চা া হেয় িনলাম।
কী ভাল 騩콏য লাগল কী বলব। মেন হ'ল 騩콏যন অমৃত 騩콏খলাম। াইভার বেলিছল, একটু তাড়াতািড় িফের আসেত, নাহেল আজ 騩콏শান য়াগ 騩콏পৗঁছেনা যােব
না। কাশীর পর 騩콏থেক ওিদেকর রা া একবাের কাঁচা। তার ওপর অনবরত েস, রা ার অব াও খুবই খারাপ। িনেজেদর ােথ枳 আমােদর বােসর
যত েলা যা ীেক কাছাকািছ 騩콏দখেত 騩콏পলাম, াইভােরর কথা বেল বােস উঠেত বললাম। 騩콏সই দািড়ওয়ালা বূে র 'একজন স ীর জন , বাস আরও
িকছু ণ দাঁিড়েয় রইেলা। াইভার আবার বলেলা, িবেকল চারেট-সােড় চারেটর মেধ
কাশী 騩콏পৗঁছেত না পারেল, এখানকার ািফক- ল মেতা, আজ
আর 騩콏শান য়াগ 騩콏যেত 騩콏দওয়া হেব না। যােহাক িকছু ণ পর সবাই িফের আসায়, বাস আবার এিগেয় চলল।
অেনকটা রা া পার হেয় আবার আমরা
য়াগ এেস 騩콏পৗঁছলাম। এই জায়গাটােক জংশন বলা 騩콏যেত পাের। এখান 騩콏থেক 騩콏কদারনাথ ও ব ীনারায়ণ
যাওয়ার রা া ভাগ হেয় 'িদেক 騩콏বঁেক 騩콏গেছ। এখন ায় 騩콏পৗেন পাঁচটা বােজ। আকােশ অবশ যেথ 騩콏রাদ আেছ। 騩콏কবল িবেকল হেয়েছও বলা যায়।
িক এখানকার ািফক আইন অনুযায়ী, আজ আর 騩콏শান য়াগ যাবার 騩콏কান স াবনা 騩콏নই। বাস িকছু েণর জন এখােন দাঁড়ােব। বাস 騩콏থেক 騩콏নেম চা
騩콏খেয় িনেয়, জায়গাটা একটু ঘুের 騩콏দখলাম। 騩콏দখা হেয় 騩콏গল 騩콏সই অমরনাথ, 騩콏কদারনাথ 騩콏ফরৎ 'জন যুবেকর সে । বলল বািড় িফের যাে । তােদর
পে এবার আর ন ন কানন, 騩콏হমকু যাওয়া স ব হল না। এেদর বাকী স ীেদর 騩콏দখলাম না। তারা 騩콏বাধহয় 騩콏হমকুে র িদেক িগেয় থাকেব। যাওয়ার
সময়ও এই জায়গাটা এক চ র ঘুের 騩콏দেখিছলাম। সিত ই খুব সু র। এখােন দাঁিড়েয় আবার 騩콏সই একই কথা মেন হে । ভাবিছলাম িজম করেবট
騩콏যসমেয় এখােন িচতা 騩콏মেরিছেলন, তখন এখানকার অব া কীরকম িছল? িচতাটােক উিন মারেলন কী ভােব? িচতাটা িন ই াণ 騩콏দওয়ার জন খাদ
騩콏থেক রা ার ওপর আমরা 騩콏যখােন দাঁিড়েয় আিছ, 騩콏সখােন এেস দাঁিড়েয় িছল না। যােহাক, বাস 騩콏ছেড় িদল। গ ব ান, এখান 騩콏থেক স বত আটষি
িকেলািমটার দূেরর 騩콏শান য়াগ। একবার মেন হে আজই হয়েতা 騩콏শান য়াগ 騩콏পৗঁেছ যাব। আবার মেন হে এতটা পথ যাওয়ার মেতা হােত সময়
騩콏কাথায়? এিদেকর রা া িক 騩콏বশ ভাল। াইভার জানাল, কাশীর পর 騩콏থেক রা ার অব া খুব খারাপ। আজ বাস িনেয় 騩콏শান য়াগ যাওয়া যােব বেল
মেন হয় না। নীেচ রা ার বাঁপােশ িবরাট একটা সমতল মাঠ। অেনক 騩콏ছেল 騩콏সখােন সাইেকল চালাে । একধাের ভিলবল 騩콏খলা হে । অেনকিদন পের
সমতল জিম 騩콏দখলাম।
কাশী যখন 騩콏পৗঁছলাম, তখন 騩콏বশ অ কার
হেয় 騩콏গেছ। রা ার এিদক 騩콏থেক ওিদক, 騩콏লেভল
িসং এর 騩콏গেটর মেতা, একটা কােঠর 騩콏গট
騩콏ফলা। আজ আর এিদক ওিদক, 騩콏কান িদেকরই
বাস যাতায়াত করেব না। াইভার জানাল,
এখােন 騩콏হােটল, ধম枳শালা, পাওয়া যােব। কাল
সকােল আবার বাস ছাড়েব। িক বােসর িকছু
যা ী আজই 騩콏শান য়াগ যাওয়ার জন ,
াইভারেক 騩콏জার করেত লাগল। দািড়ওয়ালা বৃ
এেদর 騩콏নতৃ িদেত
করেলন। িতিন
বলিছেলন, এপেথ অেনকবার এেসেছন। রা া
এমন িকছু খারাপ নয়, 騩콏য আজ যাওয়া যােব না।
এত ণ বােসর সামেনর িস ল িসেট বেস ঘুম
আসিছল। মাধব আমােক 騩콏পছন 騩콏থেক 騩콏ডেক
িদল। াইভােরর পােশর ও িঠক 騩콏পছেনর
'িদেকর িসেট বেস ঘুমােনা িনেষধ। িঠক হেয়
বসলাম। াইভার বলল, সামেনর রা া
এেকবাের কাঁচা। একটু এিদক ওিদক হেল, বাস
গভীর খােদ গিড়েয় 騩콏যেত পাের। সবজা া বৃ ও
নােছাড়-বা া। আমরা বললাম াইভার যখন বাস িনেয় 騩콏যেত ভয় পাে , তখন নাহয় আজ রাতটা এখােনই কািটেয় যাই। বৃ আবারও বলেলন, িতিন
এপেথ অেনকবার এেসেছন। স নামেলও 騩콏কান িত হেব না, বাস িঠক চেল যােব। আমােদর অবশ িঠক মত িছলনা। বললাম, েত কবার 騩콏তা রা া
একই রকম থােক না। াইভার যখন চাইেছ না, কী দরকার অযথা ঝুঁিক 騩콏নবার। বৃ 騩콏সই একই কথা আবার বলেলন 騩콏য, িতিন আেগ এপেথ অেনকবার
এেসেছন। ভয় 騩콏পেল এপেথ যাওয়া যায় না। িবর হেয় বললাম, বাস খােদ পড়েল, তােদর ও আমােদর একই দশা হেব। িক মাঝ রা ায় বাস 騩콏কান
কারেণ 騩콏যেত না পারেল, িবপদ বা ঝুঁিক তােদরই 騩콏বিশ, সে বয় 騩콏লাক ও একজন যুবতী আেছ। আমরা একটা রাত অ কাের বােস বেস কািটেয় িদেত
পারেবা। এখনও ায় ি শ িকেলািমটার পথ 騩콏যেত বাকী। অেচনা অজানা রা ায়, অ কার বােস বেস রাত কাটােনা, তােদর পে িঠক বা িনরাপদ হেব
騩콏তা? 騩콏শেষ াইভার 騩콏বচারা অেনেকর চােপ পেড় জানাল, সবাই যিদ এই অ কাের 騩콏যেত চায়, তেব 騩콏 শাল পারিমশান িনেয় 騩콏স 騩콏যেত রাজী আেছ।
তেব আজ না 騩콏গেলই 騩콏বাধহয় সবাই ভাল করেতা। সবজা া বৃ জেয়র হািস হাসেলন। যােহাক, াইভার 騩콏নেম িগেয় কী ভােব ব ব া কের, িফের এেস
বােসর ি য়ািরং -এর ওপর হাত িদেয় িবড়িবড় কের কী সব বেল, বারকতক নম ার কের, আবার একবার রা া খুব খারাপ, আজ না 騩콏গেলই ভাল
করেতন বেল, বাস 騩콏ছেড় িদল।
চািরিদক ঘন অ কাের আ । সামেনর 騩콏জারােলা 騩콏হডলাইেটর আেলায় বাস এিগেয় চেলেছ। াইভার বােসর গিতও অস ব বািড়েয় িদেয়েছ। খািনকটা
পথ এেগােতই, একটা 騩콏বড়াল রা ার একিদক 騩콏থেক অপরিদেক চেল 騩콏গল। ব স, িবি রা া কা িদয়া বেল াইভার বাস থািমেয়, ইি ন ব কের, সব
আেলা িনিভেয় িদল। উঃ, বােসর একবাের সামেন াইভােরর বাঁপােশ বেস 騩콏দখেত পাি চারিদেক কী ঘন অ কার। িকছু ণ সময় এইভােব 騩콏থেক,
বারবার িবি রা া কা িদয়া, িবি রা া কা িদয়া বলেত বলেত, ইি ন চালু কের, াইভার আবার বাস এিগেয় িনেয় চলল। মেন পেড় 騩콏গল, গত
বছেরর কথা। আমরা িদি 騩콏থেক বােস হির ার যাি । অস ব গিতেত বাস ছুটেছ, হঠাৎ াইভার চ 騩콏জাের 騩콏 ক কেষ, দাঁিড়েয় পড়ল। আমরা এেক
অপেরর গােয় িগেয় পড়লাম। অেনেক 騩콏বশ তর আঘাতও 騩콏পল। কী ব াপার, না িবি রা া কা িদয়া। এটা সম রােজ , সম গািড়র াইভােরর
কােছ একটা অ ভ ইি ত। বােসর চি শ প াশজন যা ী আহত 騩콏হাক িত 騩콏নই, তবু বাস না দাঁড় কিরেয়, একটু না 騩콏থেম, এক ইি ও বাস এিগেয় িনেয়
যাওয়া উিচত নয়। অেনেক আবার বেল িবি েক চাপা িদেয় চেল 騩콏যেত পারেল নািক আর 騩콏কান িবপেদর স াবনাই থােক না। যােহা , 騩콏সই িবি আবার
এবােরও রা া 騩콏কেট িদল। তা আবার অ কার রােত এরকম গ枳ম পেথ।
াইভার একটু 騩콏যন অন মন হেয় 騩콏গেছ বেল মেন হ'ল। ওেক একটা িসগােরট িদলাম। ি া 騩콏থেক ওর মনটােক যিদ িফিরেয় আনা যায় এই আশায়।
থেম 騩콏নেব না বেল, পরমুহূেত枳ই হাত বািড়েয় িসগােরটটা িনল। এবার একমুখ 騩콏ধাঁয়া 騩콏ছেড়, আমােদর সে কথা বলেত বলেত, ওই গিতেতই বাস িনেয়
এিগেয় চলল। 騩콏চাখ যিদও সামেনর িদেক, তবু এটা িবপ নক 騩콏তা বেট। তাই আমরা কথা ব করলাম। রা ার অব া সিত ই খুব খারাপ। রা ার ওপর
িদেয় 'এক জায়গায় বড়সড় ঝরনাও বেয় 騩콏যেত 騩콏দখলাম। 騩콏কদােরর পথ িবেশষ বৃ ও 騩콏বাধহয় এবার একটু ভয় 騩콏পেয় চুপ কের সামেনর িদেক
তািকেয় বেস আেছন। 騩콏বশ িকছুটা দূের 騩콏দখলাম, রা ার ওপর কী 騩콏যন রাখা আেছ। বাস আরও কােছ আসেত বুঝলাম রা ার ওপর গােছর 騩콏বশ বড় বড়
িড় 騩콏ফেল রাখা হেয়েছ। াইভার 騩콏 ক কেষ বাস দাঁড় কিরেয়, আমােদর নামেত বারণ করল। স বত এই পেথ এত রােত বাস বা অন ান গািড় চলাচল
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কের না বেলই, সকােল সিরেয় িনেয় যােব 騩콏ভেব 騩콏কউ গাছ 騩콏কেট রা ায় 騩콏রেখেছ। াইভার 騩콏তা 騩콏সই অদৃশ ব ি র উে েশ অ াব গািলগালাজ করেত
কের িদল। ক া ার িনশে বাস 騩콏থেক 騩콏নেম একপােশ ঁিড় েলা 騩콏ঠেল সিরেয় িদেত লাগল। াইভার িচৎকার কের গােছর িড় েলা খােদ 騩콏ফেল
িদেত বলল। ক া ার কথা না 騩콏শানায়, 騩콏স তােকও গািলগালাজ করেত লাগল। যােহাক, 騩콏শষ পয枳 বাস আবার 騩콏ছেড় িদল। মেধ মেধ রা ার পােশ
াম পড়েল, 騩콏সখােন বা া-বুেড়া সবাই 騩콏দিখ দাঁিড়েয়, অবাক হেয় বােসর িদেক তািকেয় 騩콏দখেছ। 騩콏বাধহয় এত রােত এ রা ায় বাস 騩콏দেখ, তারাও অবাক
না হেয় পারেছ না। 騩콏শষ পয枳 রাত ায় সােড় আটটা নাগাদ আমরা অ ত অব ায় 騩콏শান য়াগ এেস 騩콏পৗঁছলাম। একটা উে গ ও িবপদ 騩콏কেট 騩콏গল।
騩콏নেম নলাম, এখােন ইেলকি ক লাইন থাকেলও, 騩콏যেকান কারেণ গত 'িদন ধের আেলা লেছ না। চারিদক ঘুটঘুেট অ কার। দূের দূের 騩콏কেরািসেনর
লা
লেছ। 騩콏কানিদেক 騩콏হােটল বা ধম枳শালা পাওয়া যােব 騩콏ভেব 騩콏পলাম না। অ কােরও 騩콏খয়াল করলাম চুর বাস দাঁিড়েয় আেছ। মেন হল জায়গাটা
騩콏বশ বড়, িন য় অেনক 騩콏হােটল পাওয়া যােব। অ কাের বােসর ছােদ উেঠ হাতেড় হাতেড় মালপ নামালাম। িদলীপ একজেনর সে রােত থাকবার
জায়গা িনেয় কথা বলেছ। এত রােত এপেথ বাস আেস না। তাই 騩콏বাধহয় অেনক 騩콏কৗতূহলী 騩콏লােকর ভীড় বাসটার কােছ। 騩콏খাঁজ পাওয়া 騩콏গল বাস েলা
騩콏যখােন দাঁিড়েয় আেছ, 騩콏সখােন 騩콏পা অিফেস থাকার জায়গা পাওয়া যােব। এেক অ কার, তার ওপর রাত ায় ন'টা বােজ। তাই কথা না বািড়েয়,
িনেজরাই মালপ হােত িনেয় 騩콏পা অিফেসর 騩콏খাঁেজ পা বাড়ালাম। বািড়টা খুব কােছই। একটা 騩콏পা অিফেসর সে লােগায়া িতনেট ঘর। দশ টাকা
ভাড়া। এখােন আবার মালপ 騩콏রেখ যাবার, অথ枳াৎ 騩콏 াক েমর ব ব াও আেছ। তার ভাড়া মা ছ'টাকা। যুবকিটও আমােদর িপছন িপছন এেসেছ। ই া,
তারা 'জেনও আমােদর সে এক ঘের থােক। আমােদর এটা 騩콏মােটই ই া নয়। িদলীেপর ওপর ওেদর আলাদা ঘের থাকার ব ব া করার ভারটা 騩콏দওয়া
হল। ও 騩콏বশ সহেজই 'দেলর 'ঘের আলাদা থাকার ব ব া পাকা কের 騩콏ফলেলা।
এ বািড়র মািলকই 騩콏বাধহয় 騩콏পা মা ার বা 騩콏পা অিফেসর 騩콏কান কম枳চারী। পা ার কাজও কেরন। কথায় কথায় জানােলন, দশ টাকা িদেল িতিন িনেজ বা
অন 騩콏কান পা ােক আমােদর সে ি যুগীনারায়ণ পািঠেয় পুেজা 騩콏দওয়ার ব ব া কের 騩콏দেবন। মাধব কী করা উিচত িজ াসা করেল বললাম, পা ার
騩콏কান েয়াজন 騩콏নই। িনেজরাই যাব, পুেজা িদেত চাইেল, ওখান 騩콏থেকই 騩콏কান পা া িঠক কের 騩콏নওয়া যােব। তাই িঠক হল। যুবকিট বলল তারা
ি যুগীনারায়ণ যােব না, কাল সকােল এখান 騩콏থেক 騩콏সাজা 騩콏কদারনাথ চেল যােব। িঠক করলাম কাল খুব 騩콏ভাের ি যুগীনারায়ণ চেল যাব। ওখান 騩콏থেক
িফের ট াি েত 騩콏গৗরীকু , এবং স ব হেল 騩콏হঁেট 騩콏কদারনাথ। নলাম এখান 騩콏থেক ি যুগীনারায়ণ মা সােড় িতন িকেলািমটার পথ। এই ব ব া পাকা
কের, আমরা রােতর খাবার 騩콏খেত রা ায় এলাম। 騩콏কান 騩콏হােটল 騩콏দখলাম না। েটা 騩콏দাকােন বলল, অড枳ার িদেল িট তরকাির বািনেয় 騩콏দেব। বাধ হেয়
তাই অড枳ার িদেয় বেস রইলাম। 騩콏দখলাম, অেনকটা আটামাখা হােত িনেয়, 'চার বার চাপড় 騩콏মের এক ইি 騩콏মাটা িটর আকাের পিরণত কের, কােঠর
আ েন ছুঁেড় 騩콏ফেল িদল। িটর 騩콏য অংশটা আ েনর িদেক রেয়েছ, 騩콏সিদকটা পুেড় কােলা হেয় 騩콏গল, িক অপর িদকটা 騩콏যমনকার কাঁচা, ায় 騩콏সরকমই
রেয় 騩콏গল। আমরা সে কের মাখন িনেয় এেসিছ। 騩콏ছাট 騩콏ছাট আলুর তরকািরেত একটু মাখন 騩콏ফেল, তাই িদেয় েটা কের িট 騩콏খেয়, দাম িমিটেয়
িনেজেদর ঘের এেস েয় পড়লাম। কাল 騩콏ভাের আবার উঠেত হেব।
騩콏তইেশ আগ । সকাল সকাল ঘুম 騩콏থেক উেঠ হাতমুখ ধুেয় আমরা 瞒駡তির। 騩콏পা অিফেসর মািলক এেস উপি ত হেলন। দশ টাকা ভাড়া িমিটেয় িদলাম।
কাঁেধর িতনেট ব ােগ টুিকটািক িজিনসপ িনেয়, ওয়াটার বটল, 騩콏হা -অল আর সুটেকস েলা ভ েলােকর হােত 騩콏ছেড় িদেয়, মাল রাখা বাবদ ছ'টাকা
ভাড়া িদেয়, 騩콏বিরেয় পড়লাম। 騩콏শান য়ােগ ম ািকনী ও 騩콏শানগ া িমিলত হেয়েছ। এখান 騩콏থেক বাঁিদেক ি যুগীনারায়ণ যাবার পথ 騩콏বঁেক 騩콏গেছ। ি জ পার
হেয় ডানিদেক 騩콏কদারনাথ যাওয়ার পথ। এখান 騩콏থেক 騩콏গৗরীকু পয枳 ট াি পাওয়া যায়। 騩콏গৗরীকু 騩콏থেক পােয় 騩콏হঁেট 騩콏কদারধাম 騩콏যেত হেব। ি েজর
িঠক আেগই আমরা বাঁিদেক ি যুগীনারায়ণ যাওয়ার পথ ধরলাম। 騩콏বােড枳 騩콏লখা— ি যুগীনারায়ণ ৩.৬ িকেলািমটার। 騩콏গািব ঘাট যাওয়ার পেথ েস
আটেক থাকার সময় 騩콏দেখিছ ব 騩콏লাক পাহােড়র গা 騩콏থেক এক কার গােছর স স পাতা িছঁেড় িনে । িজ াসা কের 騩콏জেনিছলাম ও েলা িসি গাছ।
িসি গােছর কাঁচা পাতা 騩콏খেল 騩콏নশা হয় কী না তারাই বলেত পারেব। এখােনও 騩콏দখলাম ঐ িসি গােছর জ ল। অেনেক আবার এ েলােক গাঁজা গাছ
বলল। তা গাঁজাই 騩콏হাক আর িসি ই 騩콏হাক, এপেথ এই গাছ না থাকাটাই অ াভািবক, কারণ এখােন বােম ি যুগীনারায়ণ ডােন 騩콏কদারনাথ। 騩콏গাটা
এলাকাটাই 騩콏ভােল বাবার রাজ ! অেনক ওপের 騩콏দখলাম 騩콏বশ কেয়কজন লাইন িদেয় উঠেছ। মেধ মেধ ইেলকি েকর তার িনেয় যাবার জন 騩콏মাটা
騩콏মাটা ই ােতর 騩콏পা । 騩콏পা ল কের 騩콏সাজা রা া ও বাইপাশ িদেয় আমরা এিগেয় চেলিছ। পােয় হাঁটার রা া িহেসেব খারাপ নয়। মেধ মেধ ওপর
騩콏থেক রা ার ওপর িদেয় ঝরনা 騩콏নেম এেসেছ। মূল ঝরনা বা এই ঝরনা েলার উৎস িক 騩콏কাথাও 騩콏চােখ পড়ল না। রা া 騩콏বশ খাড়াই। ঝরনার জেল
জুেতা 騩콏মাজা িভেজ যাে । রা ার পােশ সু র সু র ফুল ফুেট আেছ, তেব সংখ ায় বড় অ । সম রা ার পােশ পােশই িসি গােছর জ ল। রা ার
ওপর 騩콏বশ কেয়ক জায়গায় কেয়কটা সজা র কাঁটা কুিড়েয় 騩콏পলাম। এখােন সজা আেছ, না এপেথ যাওয়ার সময় 騩콏কউ এ েলা 騩콏ফেল 騩콏গেছ, বুঝেত
পারলাম না। াকৃিতক দৃশ খুবই সাধারণ। ফেল হাঁটেত ভালও লাগেছ না, ক ও হে । আরও আধঘ া কী পঁয়তাি শ িমিনট হাঁটার পর, উে া িদক
騩콏থেক আগত একজন ানীয় মানুষেক িজ াসা করলাম— আর কত দূর? উ র 騩콏পলাম, িতন িমল। অথ枳াৎ এখনও িতন মাইল রা া। কী কের এতটা পথ
হাঁটার পরও িতন মাইল রা া বাকী থােক, য়ং ি যুগীনারায়ণই বলেত পারেবন। 騩콏বশ িকছু পু ষ ও মিহলার একটা দল 騩콏দখলাম রা ার ওপর বেস
আেছ। এখনও অেনকটা পথ বাকী আেছ েন তারা 騩콏কমন মুষেড় পড়ল। আমরা এিগেয় চললাম।
হাঁটেত আর ভাল লাগেছ না। 騩콏বশ ক কর রা া। এবার আমরা একটা 騩콏ছাট মি র, ও মি র সংল খািনকটা 騩콏ঘরা জায়গা 騩콏দখেত 騩콏পলাম। খুব খুিশ
হলাম িশব গ枳ার িববাহ ােন এেস 騩콏গিছ 騩콏ভেব। অ িকছু েণর মেধ ই আমরা ওখােন 騩콏পৗঁছলাম। অবাক হেয় 騩콏গলাম যখন নলাম, এটা 騩콏মােটই
ি যুগীনারায়ণ মি র নয়। আরও অবাক হলাম যখন নলাম, এখান 騩콏থেকও মি র মা িতন িমল রা া। এটা "শােকা রী" মি র। ইিন েগ枳র 騩콏কান
িবভােগর ভার া া জািন না। জানার ই াও এখন আর 騩콏নই। 騩콏খালা 騩콏ঘরা জায়গাটায় 騩콏দখলাম একজন বৃ সাধু 騩콏গােছর 騩콏লাক একটা বই পাঠ করেছন,
এবং রা ায় 騩콏দখা 騩콏সই দলটার মেতা অেনক ভ , মন িদেয় তাঁর পাঠ নেছ। যতদূর মেন হ'ল, রামায়ণ পাঠ হে । সামেন একটা 騩콏বাড枳 লাগােনা। তােত
騩콏লখা আেছ— ি যুগীনারায়ণ ৩.৬ িকেলািমটার পথ। একবাের নীেচ ি েজর কােছ যত দূর 騩콏দেখিছলাম, সকাল 騩콏থেক এতটা পথ 騩콏হঁেট এেস, এখােনও
騩콏দিখ 騩콏সই একই দূর ই 騩콏লখা আেছ। সিত সিত আরও ৩.৬ িকেলািমটার পথ 騩콏যেত বাকী আেছ কী না 騩콏ক জােন! এখােন সবই স ব। আমরা আবার
এিগেয় চললাম।
রা ার পােশ একটা ঝরনার জেল জাঁতা ঘুিরেয় স বত গম ভা া হে । 騩콏কান 騩콏লাকজনেক অবশ 騩콏দখলাম না। হঠাৎ কােন তালা লাগােনা আওয়াজ।
থেম একটু ভয় 騩콏পেলও, পের 騩콏হলং-এর কথা মেন পড়ল। বুঝলাম 騩콏কাথাও াি ং হে । সকােল সামান চা িব ুট 騩콏খেয় 騩콏বিরেয়িছ। িখেদও 騩콏পেয়েছ
খুব। সে গতকােলর 騩콏কনা িকছুটা ঝুিড়ভাজা িছল। নরম হেয় 騩콏গেলও, তাই সামান কের 騩콏খেয়, আবার এিগেয় চললাম। উে ািদক 騩콏থেক একজন
ানীয় যুবকেক কােঠর 騩콏বাঝা মাথায় িনেয় আসেত 騩콏দখলাম। তােক আর কত দূর িজ াসা করায় উ র 騩콏পলাম, " ই-ঢাই িম 騩콏হাগা"। যাক, তবু আধ
িকেলািমটার পথ অ ত কমােনা 騩콏গেছ। আবার এিগেয় চলা। আরও 騩콏বশ িকছু ণ পের দূের, ব দূের, একটা মি েরর সাদা পতাকা নজের এল। 騩콏দেখ
騩콏বশ আন হেলও ভয় হ'ল, কােছ িগেয় হয়েতা 騩콏দখব 騩콏কান কাদ রী বা ধ রী 騩콏দবীর মি র। আজই আমােদর 騩콏কদারনাথ যাওয়ার ই া, তাই সময়
ন না কের গিত বৃি করলাম। অবেশেষ ওেদর কথামেতা ৩.৬ িকেলািমটার পথ পার হেয় মি ের এেস 騩콏পৗঁছলাম।
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উিড়ষ ার পুরী বা আেশপােশর অন ান মি র েলার মেতা অেনকটা
騩콏দখেত হেলও, মেন হয় 騩콏যন িসেমে র 瞒駡তির। আসেল যিদও
পাথেররই। মি েরর বাইের উঁচু চাতােল 騩콏গাটা '-িতন চােয়র 騩콏দাকান।
বাদবাকী, 騩콏দাকােনর মেতা অেনক েলা ঘর। তেব সবকটা ঘেরই পা ার
িভড়। একটা কল 騩콏থেক একভােব জল পেড় যাে । যিদও তার চারপােশ
ভীষণ 騩콏নাংরা, তবু খািনকটা কের জল 騩콏খেয়, মি ের যাবার জন 瞒駡তির
হলাম। 騩콏মাটা 騩콏মাটা লাল কাপেড় বাঁধােনা িচ ে র খাতা হােত পা ারা
এেস হািজর হ'ল। তােদর েয়াজন আমােদর নাম, ধাম, বাবার নাম
ইত ািদ। আমরা পুেজা িদেত আিসিন, কােজই এ সেবর আমােদর 騩콏কান
েয়াজন 騩콏নই, ইত ািদ বলেত বলেত, আমরা িসঁিড় িদেয় নীেচ মি েরর
চাতােল এলাম। মি ের ঢুকবার আেগ জুেতা 騩콏মাজা খুেল, ব াগ িতনেট
ও লািঠ েলা এক জায়গায় 騩콏রেখ 騩콏গলাম। মি েরর িভতর সব সময়
একটা দীপ েল। িশব গ枳ার িববােহর সা ী িহসােব, নারায়ণ িতন যুগ
ধের এখােন অব ান করেছন বেল নলাম। নারায়েণর কী অন 騩콏কান
কাজ 騩콏নই, না িশেবর িবেয়র সময় ভাল িবেয় বািড় পাওয়া 騩콏যত না জািন
না! ডানপােশ বাঁধােনা 騩콏চৗবা া মেতা। 騩콏সখােন ান 騩콏সের ব িহ ু ানী
পুণ াথ枳ী, 騩콏গাল হেয় বেস আেছ। পা ারা তােদর লাল খাতা খুেল, নাম
ধাম ইত ািদ খুঁেজ বার কের, ম পাঠ করাে । আকােশ 騩콏বশ 騩콏মঘ
কেরেছ। 騩콏রােদর জন ক ােমরা হােত িকছু ণ অেপ া কের 騩콏শেষ
騩콏রােদর আশা 騩콏ছেড় িদেয় 騩콏মেঘর মেধ ই 騩콏বশ কেয়কটা ছিব তুেল
িনলাম। এবার 騩콏ফরার পালা। জুেতা 騩콏মাজা পের, ব াগ ও লািঠ িনেয়
বাইের এলাম। আবার 騩콏সই কান ফাটােনা াি ং-এর আওয়াজ 騩콏শান য়াগ 騩콏থেক ি যুগীনারায়ণ, বাস রা া 瞒駡তিরর কাজ চলেছ। সামেনর চােয়র 騩콏দাকােন বেস িতনজেন চা খাি , 'জন পা া এেস বলেলা পুেজা না
騩콏দেবন 騩콏তা কী হেয়েছ, সাদ িনন। তারা সামান সাদ িদেয় 騩콏গল। কথা না বািড়েয় সাদ েলা ব ােগ 騩콏রেখ িদলাম। এবার সিত ই ওঠার পালা। আমরা
পুরােনা রা া ধের নামেত
করলাম। আমােদর কােছ ইউ.িপ.িহল এর 騩콏য গাইড ম াপ িছল, তােত 騩콏দখলাম 騩콏শান য়াগ 騩콏থেক ি যুগীনারায়েণর
দূর , মা পাঁচ িকেলািমটার পথ। মেন হয় এ ম াপটাই িঠক। এর আেগও অেনক 騩콏হঁেটিছ। ৩.৬ িকেলািমটার পথ এটা 騩콏য নয়, এ িবষেয় 騩콏কান সে হ
騩콏নই। আসবার সময় 騩콏য বাইপাস েলা ব বহার কিরিন, এবার 騩콏স েলা িদেয় 騩콏নেম আসায়, খুব ত নীেচ 騩콏নেম আসেত
করলাম। 騩콏সই ঝরনা, গাঁজা
বা িসি র জ ল 騩콏পিরেয়, একসময় আমরা নীেচর ি েজর কােছ এেস 騩콏পৗঁছলাম।
গতকাল রােত 騩콏যখােন খাবার 騩콏খেয়িছলাম, 騩콏সই
騩콏দাকােনই খাবার 騩콏খেত 騩콏গলাম। মাখেনর
প ােকটটা িনেয় আসা হয় িন। তাছাড়া মাধেবর
পােয় ব থার জন নী-ক াপটাও আনা েয়াজন।
মাধব ও িদলীপ আমােদর আ ানায় িগেয়
ও েলা িনেয় িফের এল। িট আর আলুর
তরকাির 騩콏খেয়, আমরা 騩콏গৗরীকু যাওয়ার জন
একটা ট াি িঠক করলাম। এখােন চুর ট াি
騩콏শান য়াগ-騩콏গৗরীকু যাতায়াত কের। দূর মা
পাঁচ িকেলািমটার। িতনজেনর ভাড়া পড়ল বার
টাকা। 騩콏গৗরীকু জায়গাটা 騩콏দেখ মেন হ'ল,
騩콏শান য়ােগর 騩콏থেক 騩콏ছাট হেলও অেনক উ ত।
এখােনও ইেলকি ক আেলা আেছ, তেব 騩콏কাথাও
িকছু খারাপ হওয়ায় 騩콏শান য়ােগর মেতাই লেছ
না। 騩콏শান য়ােগ েনিছলাম, 騩콏গৗরীকুে মি র
কিমিটর বািড়েত থাকার ব ব া নািক ভাল।
騩콏গৗরী 騩콏দবীর মি র 騩콏ছেড় একটু এিগেয় রা ার
ডানপােশ মি র কিমিটর ঘর। আজই 騩콏কদারনাথ
চেল যাবার ই া িছল। িক ানীয় 騩콏লােকেদর
উপেদশ, অেনক 騩콏বলা হেয় 騩콏গেছ, আজ আর 騩콏কদারনাথ যাওয়া িঠক হেব না। এখান 騩콏থেক 騩콏চা িকেলািমটার হাঁটা পথ। িঠক করলাম আজ 騩콏গৗরীকুে
騩콏থেক, কাল সকােল 騩콏কদারনাথ যাব। মি র কিমিটর একটা ঘর 騩콏ষাল টাকা িদেয় ভাড়া িনলাম। কােঠর 騩콏মেঝ। ক ল ও 騩콏লপ পাওয়া 騩콏গল। আমরা সে
িকছুই িনেয় আিস িন। ঘের ঢুেক দরজা ব কের একটু িব াম 騩콏নব ভাবলাম।
মাধব েয় পড়ল। আিম আর িদলীপ ক ােমরা হােত জায়গাটা এক চ র ঘুের 騩콏দখেত 騩콏বেরালাম। 騩콏গৗরীেদবীর মি েরর সামেন একটা 騩콏চৗবা া মেতা
আেছ। তােত অবশ ঠা া জল। সামেনই 騩콏গৗরীকু , গরম জেলর কু । এখােনই পূজা, তপ枳ণ, িপ দান ইত ািদর ব ব া আেছ। এখােনই একটা 騩콏দাকােন
রােতর খাবােরর অড枳ার িদেয় ঘের িফের এেস, আমরাও 騩콏লপ চাপা িদেয় পরম আরােম েয় পড়লাম। ঘুম ভা ল 騩콏বশ িবেকেল। পুের ঘুিমেয় শরীরটা
খারাপ লাগেছ। মাধেবর ই া 騩콏কদারনােথ একিদন থাকার। আমরা 騩콏ভেবিছলাম 騩콏যিদন যাব, 騩콏সইিদনই স ায় িফের আসেবা। 騩콏শষ পয枳 騩콏কদারনােথ
রােত থাকার ব ব াই পাকা হ'ল। পুেরর িদেক খুব হা া এক পশলা বৃি হেয় 騩콏গেছ। রা া এখনও অ অ িভেজ আেছ। ধীের ধীের স া 騩콏নেম
এল।
আটটা নাগাদ আমরা রােতর খাবার 騩콏খেত িনিদ枳 騩콏দাকােন 騩콏গলাম। 騩콏দাকানদার ভ েলাক খুব ভাল মানুষ, নাম তাপ িসং। বলেলন, তাঁর 騩콏দাকােনর
ওপের 騩콏দাতলায় থাকার ব ব া আেছ। িসজেনর সময় ভাড়া বাবদ সামান িকছু টাকা 騩콏নন। এখন অ -িসজন এর সময়, থাকার জন 騩콏কান চাজ枳 লােগ
না। এরকম াব 騩콏য 騩콏কউ, 騩콏কাথাও, 騩콏কানিদন িদেত পাের, ে ও ভািবিন। এখােন থাকেল আমােদর সুিবধাও হ'ত। ট কের 騩콏দাতলা 騩콏থেক এক তলায়
騩콏নেম রােতর খাবার খাওয়াও 騩콏যত, ঠা ায় এতটা আসার েয়াজনও হ'ত না। আর 騩콏ষাল টাকা ভাড়া 騩콏তা 騩콏বঁেচ 騩콏যতই। যােহাক, পুরী, তরকারী 騩콏খেয়,
পেরর িদন সকােলর জন জলখাবােরর অড枳ার িদেয়, আমরা ঘের িফের এলাম। রােত খুব আরােম 騩콏লেপর তলায় ঘুমালাম।
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চি েশ আগ । ঘুম ভা ল খুব সকােল। হাত মুখ
ধুেয় 瞒駡তির হেয় ঘেরর ভাড়া িমিটেয়, কাঁেধর
騩콏ঝালাব াগ সে িনেয়, আমরা 騩콏সই 騩콏দাকােন
খাবার 騩콏খেত 騩콏গলাম। গরম গরম পুরী, তরকাির
আর লা ু িদেয় াতরাশ 騩콏সের, হাঁটার জন
ত হলাম। 騩콏দাকানদার বলেলন, 騩콏ফরার সময়
騩콏গৗরীকুে রাত কাটােল, তাঁর ওখােন থাকেল
খুিশ হেবন। স িত জািনেয় 騩콏কদারনােথর রা া
ধরলাম। আকাশ পির ার। একিদন অেনকটা
সময় িব াম পাওয়ায়, শরীরও 騩콏বশ চা া।
হাঁটেত 騩콏কান ক হে না। পাশ িদেয় 騩콏ঘাড়া ও
কাি েত বুেড়াবুিড় এমন কী যুবক যুবতীেদরও,
騩콏কদারনােথর িদেক 騩콏যেত 騩콏দখলাম। 騩콏বশ িকছুটা
পথ এিগেয়, ব ীনারায়েণর 騩콏সই যুবক ও তার
বৃ স ীিটেক িফরেত 騩콏দখলাম। তারা বলল,
騩콏কদারনােথ িবড়লা 騩콏গ হাউেস গতকাল রােত
িছল। পেথ একটা িবরাট ঝরনা 騩콏পলাম। াণভের
ঠা া জল 騩콏খেয় আবার এেগালাম। সামেনই
"রামওয়াড়া" চিট। এখােন রাত কাটাবার ভাল
ব ব া আেছ। 騩콏পৗঁেছ 騩콏দিখ, 騩콏বশ িকছু 騩콏লাক 騩콏শান য়াগ যাবার জন 瞒駡তির হে । গতকাল রােত তারা এখােনই িছল। দূের বরফ ঢাকা শৃ 騩콏দখা যাে ।
ঝুিড়ভাজা ও চা 騩콏খেয়, সামেনর রা া ধরলাম। াকৃিতক দৃশ 騩콏বশ সু র। রা াও 騩콏বশ চওড়া ও ভাল। ফেল মেনর আনে চেলিছ। আর িকছুটা পথ
এেস, "গ ড়" চিটেত হািজর হলাম। এখােন আলাপ হ'ল হাওড়া কদমতলার চারজেনর সে । একজন একটা ুেলর িশ ক, বাকী সবাই ব বসা কের।
騩콏চনােশানা অেনেকর কথাই তারা িজ াসা করল। বলল, হাওড়া 騩콏থেক 騩콏মাটের 騩콏গৗরীকুে এেস, ওখােন গািড় 騩콏রেখ, 騩콏হঁেট 騩콏কদারনাথ এেসেছ। এখন
আবার িফের যােব 騩콏গৗরীকুে । হােত 騩콏কদারনােথর পূজার কমল। বললাম, আমরা কমেলর রাজ পার হেয় এেসিছ। সব েন তারাও 騩콏হমকু ন ন কানন যাওয়ার জন আ হী হেয় উঠল। বললাম, অেনক হাঁটেত হেব। বলল, সে গািড় আেছ। মেন মেন ভাবলাম সে গািড়ই থাক আর টাকাই
থাক, 騩콏সৗ য枳 কুেড়ােত 騩콏গেল, হাঁটেত 騩콏তামােদর হেবই। অবশ 騩콏ঘাড়া বা কাি িনেত পার।
騩콏কদারনােথর উ তা ৩৫৮৪ িমটার। 騩콏গৗরীকু মা ১৯৮১
িমটার। িক 騩콏কদারনােথর রা া খুব ধীের ধীের ওপর িদেক
ওঠায়, হাঁটার ক 騩콏বশ কম। ব দূের বরফ ঢাকা শৃ 騩콏দখা
যাে । নলাম ওই শৃে র পাদেদেশই 騩콏কদারনাথ মি র।
অেনক ণ হাঁটিছ, পেথর 騩콏যন আর 騩콏শষ 騩콏নই। ডাি বা
কাি েলােক িপছেন 騩콏ফেল, 騩콏জার কদেম আমরা এিগেয়
চেলিছ। অবেশেষ ব ্দূের 騩콏ছা মি র 騩콏চােখ পড়েলা। মেন
হ'ল 騩콏যন ছাই-এর গাদার উপর একটা 騩콏ছা মি র, িনজ枳ন
পিরত একটা জায়গায় দাঁিড়েয় আেছ। পের নলাম এই
জায়গা 騩콏থেক মি রটা থম 騩콏দখা যায়, তাই এই জায়গাটােক
"騩콏দওেদখিন" বলা হয়। একসময় আমরা উ র েদশ
সরকােরর ােভলাস枳 লেজর কােছ এেস 騩콏পৗঁছলাম। পােশই
騩콏হােটল "িহমেলাক"। এখােন খাওয়ার ব ব াও 騩콏বশ ভাল।
স বত এটাও উ র েদশ সরকার ারাই পিরচািলত। সামেন
সামান দূেরই, 騩콏কদারনাথ মি র। দূর 騩콏থেক 騩콏যটােক ছাইেয়র
গাদা 騩콏ভেবিছলাম, 騩콏সটা আসেল হা া কুয়াশা। মি েরর
騩콏পছেন িক 騩콏কান বরফ ঢাকা পাহাড় 騩콏দখলাম না। চারিদক
騩콏মঘ আর কুয়াশায় 騩콏ঢেক 騩콏গেছ। এই মুহূেত枳 বরফ দূের থাক,
মি েরর 騩콏পছেন 騩콏য পাহাড় আেছ, তাও বুঝবার উপায় 騩콏নই।
ােভলাস枳 লেজ একটা ঘর, আেঠর টাকা ভাড়ায় বুক করলাম। ভাল িবছানা, েত েকর জন িতনেট কের 騩콏মাটা ভাল ক ল। ঘের ব াগ 騩콏রেখ, দরজা ব
কের, মি েরর উে েশ রওনা হলাম। মি েরর একটু আেগ একটা ি জ পার হেত হয়। এখােন ধগ া, মধুগ া, গ枳 য়ারী, সর তী, ও ম ািকনী,
騩콏বাধহয় এই পাঁচটা নদী এেস িমেশেছ। মি েরর সামেন রা ার 'পােশ পরপর 騩콏দাকান। মি র এখন ব , স া নাগাদ খুলেব। কেয়কটা ছিব তুেল,
িকছু খাওয়ার ধা ায় একটা 騩콏দাকােন 騩콏গলাম। রা ার 'পােশ '騩콏টা িমি র 騩콏দাকান মেতা আেছ। একমা এখােনই িকছু খাবার িমলেত পাের। একটা
騩콏দাকােন একটা 騩콏ছেল বেস আেছ। 騩콏স জানােলা, লুিচ, তরকাির ও িমি পাওয়া যােব, তেব লালাজী না আসেল হেব না। 騩콏বশ িকছু ণ অেপ া কেরও
লালাজীর দশ枳ন 騩콏পলাম না। বাধ হেয় অপর িদেকর 騩콏দাকানটায় 騩콏গলাম। এটা অেপ াকৃত অপির ার। এই 騩콏দাকােনর মািলেকর 騩콏বশ গরম 騩콏মজাজ। 騩콏স
জানাল, লুিচ হেব না, পুরীও হেব না। আেগর 騩콏থেক অড枳ার না িদেল পাওয়া যায় না। বললাম আমরা এইমা এখােন এেস 騩콏পৗঁছলাম, আেগর 騩콏থেক
অড枳ার 騩콏দব কী ভােব? আমােদর কথায় তার মন গলেলা না। 騩콏স বলল, িনমিক আেছ 騩콏খেত পােরন, লুিচ এখন পাওয়া যােব না। অপরিদেক তখনও
লালাজীহীন 騩콏দাকােন, তুলনামুলক ভােব একটু ভাল িমি ও অন ান খাবার 騩콏শাভা পাে । 騩콏শেষ বাধ হেয় কেবকার ভাজা 騩콏ক জােন, ঠা া িনমিক, গরম
騩콏মজােজর 騩콏দাকানদােরর 騩콏থেক পয়সা িদেয় িকেন ধন হলাম। সে লা ু আর চা। িকছু ণ এিদক ওিদক ঘুের িফের ঘের িফের এলাম।
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ােভলাস枳 লেজর সামেন অেনকটা ফাঁকা মােঠর মেতা জায়গা, 騩콏রিলং
িদেয় 騩콏ঘরা। সামেনর 騩콏খালা জায়গাটায়, কেয়কটা 騩콏চয়ার ও একটা
騩콏বেতর 騩콏টিবল পাতা আেছ। লেজ আমােদর অপর িদেকর ঘের একটা
মা াজী পিরবার আেছ তারা সম 騩콏চয়ার েলা দখল কের বেস, আরােম
চা খাে । বাইের 騩콏বশ ঠা া। আমরাও চােয়র অড枳ার িদলাম। 騩콏রিলং এর
কােছ, রা ার ধাের দাঁিড়েয়, গলা 騩콏ছেড় গান জুেড় িদলাম। মনটা 騩콏বশ
খুিশ খুিশ। 騩콏হমকু , ন ন কানন, ব ীনারায়ণ, ি যুগীনারায়ণ 騩콏দখা
হেয়েছ। 騩콏কদারনাথও 騩콏দখা হ'ল। আগামীকাল বাসুকীতাল 騩콏দখেত যাবার
ই া আেছ। িহমেলাক 騩콏হােটেলর 騩콏ছেল েলা জানােলা, বাসুকীতাল মা
পাঁচ-ছয় িকেলািমটার পথ। এই সামান রা া হাঁটার ভয় এখন আর
騩콏নই। মেন ধু একটাই িচ া, গে া ী, 騩콏গামুখ, যমুেনা ী যাওয়া হেব
騩콏তা? আে আে স া 騩콏নেম এল। ঘের এেস 騩콏দখলাম, পােশর ঘের
িমটিমট কের ইেলকি ক লাইট েলা লেছ। আমােদর ঘেরর বালবটা
騩콏বাধহয় 騩콏কেট 騩콏গেছ। 騩콏কয়ারেটকারেক বালবটা বদেল 騩콏দবার কথা বেল,
আমরা মি ের 騩콏গলাম। চা জলখাবার 騩콏খেয় িকছু ণ মি েরর চাতােল
ঘুের, ঘের িফরবার কথা বললাম। িদলীেপর খুব ই া স া আরিত
騩콏দেখ যাবার। আমার িক ঘের িফের যাবার ই া িছল, কারণ আমরা
হাওয়াই চিট পের ঘর 騩콏থেক মি ের এেসিছ। অেনকটাই পথ, তার ওপর
অস ব ঠা া পেড়েছ। আমার স ী 'জেনরই আবার একটু ঠা ার
বািতক আেছ। ফেল ওেদর শরীর খারাপ হবার স াবনাও যেথ । িক
মাধবও িদলীেপর সােথ 騩콏যাগ িদেয়, আরিত 騩콏দখার ই া কাশ করল।
এরপর আর আমার না বলার 騩콏কান জায়গা 騩콏নই। তাই িতনজেন একটা
騩콏দাকােন আরিত আর হবার অেপ ায় বেস থাকলাম।
এখােন 騩콏বশ কেয়কজেনর কাছ 騩콏থেক বাসুকীতাল
স ে 騩콏খাঁজখবর িনলাম। বাসুকীতােলর দূর
স ে এক একজেনর এক একরকম ব ব ।
騩콏কউ বেল বার মাইল, 騩콏কউ বেল ছয় মাইল,
騩콏কউবা আবার অেনক 騩콏বিশ বেল জানাল। তেব
সকেলই িক একটা কথা বলল, ওখােন
পব枳তােরাহেণর অ াডভা ড 騩콏 িনং হয়। কােজই
যাওয়াটা সাধারণ মানুেষর পে সহজসাধ নয়।
তার ওপর যাওয়ার 騩콏কান িনিদ枳 রা াও 騩콏নই।
একটু 騩콏মঘলা কের এেল, রা া িচেন িফের আসা
খুব সহজ কাজ নয়। ভাল গাইড সে িনেল
অবশ আলাদা কথা। নলাম ওখানকার 騩콏লেকর
আয়তন নািক এখনও িহসাব করা যায় িন।
বাসুকীতাল স ে িবেশষ জানাও িছল না,
আসার আেগ 騩콏খাঁজখবরও িনেয় আসা হয় িন।
ফেল একটা কথা 騩콏বশ বুঝেত পারিছ 騩콏য,
আগামীকাল 騩콏শান য়াগ িফরেত হেল, এবার আর
বাসুকীতাল 騩콏দখা স ব নয়, উিচতও নয়। স া
আরিত
হল ায় রাত সােড় সাতটা নাগাদ।
ঠা াও 騩콏বশ জাঁিকেয় পেড়েছ। এই ঠা ােতও অেনক 騩콏লাকই মি ের এেস হািজর হেয়েছ। লাইন িদেয় সামেনর দরজা িদেয় ঢুেক, ডান পােশর দরজা
িদেয় 騩콏বিরেয় 騩콏যেত হয়। আে আে হাঁটার ফেল 騩콏যটুকু 騩콏দখা যায়। দশ枳নাথ枳ীর সংখ া যত কম হেব, তত 騩콏বিশ সময় িনেয় ভালভােব 騩콏দখা যােব। অবশ
পুেজা 騩콏দওয়ার সময় মূিত枳 শ枳 করেত 騩콏দওয়া হয়, 騩콏যটা ব ীনারায়েণ করা যায়না। তেব এখােন আবার ব ীনারায়েণর মেতা ঘটা কের আরিত হয় না,
অ ত এখন 騩콏তা হেত 騩콏দখলাম না। খািলপােয় এইটুকু পথ হাঁটেত হয়। আমরা মি েরর বাইের এেস চিট পের ঘেরর পেথ পা বাড়ালাম। এখানকার
ানীয় 騩콏লাকজেনর কাছ 騩콏থেক গে া ী, যমুেনা ী স ে 騩콏কান ধারণা পাওয়া 騩콏গল না, পাওয়া যােব বেলও মেন হল না। ওেদর হাবভাব 騩콏দেখ বরং মেন
হল, 騩콏যন এখানকার 騩콏কউ 騩콏কানিদন এিদক 騩콏থেক ওপেথ যায়ও িন। একটা ধারণা 騩콏পেল যিদও সুিবধাই হত। যােহাক, িফের 騩콏দখলাম ঘের নতুন বালব
লাগায়িন। পােশর িহমেলাক 騩콏হােটেল রােতর খাবার 騩콏খেত 騩콏গলাম। আধা ভাত, আধা িট, 'রকম তরকাির, 騩콏বশ ভাল ডাল ও পাঁপড় ভাজা িদেয় 騩콏গল।
কায়দা কানুনও আধুিনক 騩콏হােটেলর মেতা। দাম লাগেলা মাথািপছু চার টাকা প াশ পয়সা। বালেবর কথা িজ াসা করেত জানা 騩콏গল বালব আনেত
騩콏গেছ, আপাতত 騩콏মামবািত িদেয় যাে । িব াস হল না। ঘের িফের িকছু ণ অেপ া করলাম। বালব বা 騩콏মামবািত 騩콏কান িকছুই িদেয় না যাওয়ায়, বাইের
騩콏মন সুইেচর কাছ 騩콏থেক একটা বালব খুেল এেন িনেজেদর ঘের লািগেয় িনেয়, দরজা ব কের, আেলা 騩콏 েলই েয় পড়লাম। মেন হি ল িবছানা 騩콏যন
িভেজ 騩콏গেছ। িতনেট ক লও যেথ বেল মেন হ'ল না।
পঁিচেশ আগ । 騩콏বশ 騩콏ভােরই ঘুম 騩콏ভে 騩콏গল। বািড়র িপছন িদেক হাত, মুখ ধুেত িগেয় থম নজের পড়ল একবাের হােতর কােছ সূয枳ােলােক লাল-হলেদ
রেঙর বরেফর চুড়া। তাড়াতািড় চা 騩콏খেয় 瞒駡তির হেয় মি ের 騩콏গলাম। 騩콏ভােরর মি েরর প এেকবাের অন রকম। মি েরর িঠক িপছন 騩콏থেক বরেফর
চাদর ঢাকা পাহাড় উেঠেছ। াণভের ছিব তুললাম। মাধব ও িদলীপ িপ. া নােম এক পা ার 騩콏খাঁজ কের পুেজা িদেত 騩콏গল। আিম মি েরর িপছেন
শ রাচােয枳র সমািধ 騩콏দখেত 騩콏গলাম। একপােশ 騩콏 ত পাথেরর শ রাচােয枳র দ । একটা সাদা পাথেরর হাত, দ টা ধের আেছ। সমািধটা বাঁপােশ। একটা
騩콏ছাট মি েরর মেতা ঘের, শ রাচােয枳র মূিত枳টা রাখা আেছ। চারপােশর 騩콏দওয়ােল 騩콏 ত পাথেরর ফলেক, স বত তাঁরই বাণী 騩콏লখা। ঘুের িফের ছিব িনেয়
িফের এলাম। ব ুরাও 瞒駡তির। এবার 騩콏ফরার পালা। 騩콏হােটেল এেস, িবল িমিটেয়, ব াগ কাঁেধ িনেয়, 騩콏ফরার রা া ধরলাম। আমােদর সােথ ব ীনারায়ণ
騩콏থেক এক বােস আসা 騩콏সই সবজা া দািড়ওয়ালা বৃে র দেলর সােথ 騩콏দখা হল। তারাও আমােদর মেতাই 騩콏ফরার পেথ।
(এরপর আগামী সংখ ায়)
আেগর পব枳 – ব ীনারায়ণ 騩콏থেক মানা ও বসুধারা
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:: Amader Chhuti :: এবার কািহিন কদারনােথর

রা ায় ব াে র অবসর া অিফসার সুবীর কুমার রােয়র 騩콏নশা মণ ও 騩콏লখােলিখ। ১৯৭৯ সােল থম 騩콏 িকং — 騩콏হমকু , ভ ািল
অফ াওয়াস枳, ব ীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ি যুগী নারায়ণ, 騩콏কদারনাথ, গে া ী-騩콏গামুখ ও যমুেনা ী। 騩콏সখান 騩콏থেক িফের, থম
কাগজ কলম িনেয় িলখেত বসা। মণ কািহিন ছাড়া গ , রম রচনা, ৃিতকথা নানা ধরেণর িলখেত ভােলা লাগেলও এই থম
騩콏কানও পি কায় িনেজর 騩콏লখা পাঠােনা। 'আমােদর ছুিট' পি কার িনয়িমত 騩콏লখক, পাঠক, সমােলাচক এখন 騩콏নেম পেড়েছন
কীেবােড枳-মাউেস সহেযািগতােতও।
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:: Amader Chhuti :: রাই সেন রাই স. শ䎅
েন

= 'আমােদর ছু ' বাংলা আ জ䎅
াল মণপি কায় আপনােক াগত জানাই = আপনার বড়ােনার ছিব-লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

রাই সেন রাই স শেন
অির ম মুেখাপাধ ায়

নীলেচ ধুসর পাহােড়র আউটলাইন, জ েলর 벑সাঁদা গ , 벑থেক 벑থেকই মি েরর পূজারীর ঘ া, সব িমিলেয় উধাও হওয়া মনটা আর আমরা। সা াকফু
ছাড়াও এ রােজ র অসংখ 벑 িকং েটর একিটর যা ী। উেদ াগী অনুজ িতম তমাল। ঘেরর 벑খেয় বেনর 벑মাষ তাড়ােনায় যার অগাধ আ া। সে ধুেনার
গ তার ভােলা অেধক অমৃতা। আর প বষীয়া কুিচ। পিরচয় জানােত পারেল 벑কােনা পুর ােরর ব ব া 벑নই। আিলপুর য়াের সপিরবার অভ থনা পািট।
অিতিথ অবশ ই ভােলা আর খারাপ অেধক সমি ত এই িতেবদক।
ওইটুকু 벑মেয়েক িনেয় 벑 িকং!!! উ রটা ভিবষ েতর গেভই 벑ছেড় রাখলাম।
সা ারাবািড় 벑মাটরযােনর 벑শষ িঠকানা। এরপর চরণযুগলই ভরসা। যা াপেথর একটা আগাম আভাস 벑দওয়া যাক। সা ারাবািড় 벑থেক ব া, চুনাভািট,
লামনা, আদমা, কািলেপাখির হেয় 벑সই 벑যখােন রাই 벑থেক িছেলন। 벑পৗরািণক বা ঐিতহািসক 벑কােনা সমথন 벑নই িক নামকরেণ আেছ। রাই িময়া টুঙ।
রাই 벑যখােন িছেলন। আমরা িচিন রায়-মা-টাঙ নােম। নােম িকছু িকছু যায় আেস 뒒বিক।
শাল, অজুেন ছাওয়া পেথর চির পিরবতন হেত থােক ত। উ তাবৃি র সে সে । চাপ, 벑চি , িচলুিন, িচপরািশরা ঘিনেয় আেস পাশ 벑থেক। গােয়
হাত বুিলেয় যায় মরেমান, প াি জ, কমন বাটার াইেয়র দল। আবহেক ঘন কের িনর র ঘি র আওয়াজ। আসেল যা িঝঁিঝঁর ডাক ছাড়া িকছু নয়।
হঠাৎ হা া 벑মঘ আিল নব কের মােঝ মােঝই। সতক পদে েপ সােড় চারজেনর 벑ছা দলিট সমু পৃ 벑থেক উ তা বাড়ােত থােক।
পাহািড় বাঁেকর চমেক হঠাৎ লুেকাচুিরেত িডমা, ব া, জয় ী নদীেদর ঝাঁিক দশন। স ীনী 벑চা বছেরর পুরেনা ী কৃিতর ব াক েপ অেচনা নারী। যার
িদেক অপাে চাইেত মন চায়, হাঁটার ছেল ছুঁেত চায় হাত, িফসিফিসেয় জানেত চাইেত ইে কের, ক হে িক না।
ব া টাইগার িরজােভর মেধ িদেয় হেলও বন াণ 벑চােখ পেরিন। তারই অভাব 벑মটাে কুিচ। হিরণীর মেতা চপল চরেণ িদি পাহােড়র ঢাল 벑বেয় তার
ত চলা। অবশ ই বাবা তমােলর সতক ত াবধােন।
হাজার েশা িফট উ তায় ব া াম। থম রােতর
িঠকানা। িঠক উে ািদেক হাজার আটেশা চুয়াি শ
িফট উ তায় ব া গ। 벑বলা 벑শেষর আেলা
আঁধািরেত আরও 벑বিশ ইিতহাস জজিরত।
রহস ময়তার অেমাঘ আ ান। পা ও-িদেক 벑যেত
উৎসুক হেলও তমােলর িপছুটােন িনয়ি ত। সাপ
벑খাপ আেছ, িদেনর আেলায় যাওয়াই বুি মােনর
কাজ। অগত া তমােলর 벑কেঠা 벑ডরায় 벑কেজা
পােয়েদর 벑স-িদেনর মতন িব াম।
কলকাকিলেত 벑ভার না হেতই শয াত াগ। বাইের
벑বর হেতই পািখর বদেল 벑চােখ পড়ল একদল
কিচকাঁচা। সবাই ানীয়। বল উৎসােহর কারণ
িট। কুিচর আগমন। আর সামেন খাটােনা তাঁবু।
আমােদর সে যােব। পেরর িদন তাঁবুেতই রাি বাস।
তাই পাঁচ সকােলই তমাল 벑লেগ পেড়েছ সব িঠকঠাক
আেছ িকনা পরখ কের িনেত।
এত কলতােন 벑চাখ 벑নই ই সখীর। নরম আেলায়
িভজেত িভজেত অনািবল হাস রেস মশ ল তারা।
벑পশায় মা ারিন অমৃতার 벑পশাগত মুেখাশ হািরেয়েছ
ব ার জ েল। সে রাতারািত পাহািড় হেয় ওঠা আমার ঘরিণ।
ব া গ িনেয় এত 벑লখা হেয়েছ তাই এ 벑লখার ভার নাই বা বাড়ালাম। ােমর আশপােশ কৃিতর পরেশ াকৃিতক 벑ফােটা েট 벑বর হলাম সদলবেল।
ব ু তমাল এ বার দাশিনক তথা পথ দশকও। নানান রঙেবরেঙর জাপিতর চির ব াখ া কের যাে অবলীলায়। আমার কাজ শাটার 벑টপা।
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আলাপ হল িতন জািতর িতন মাকড়শার সে ও।
থেমই 벑নিফলা। সবুজ, হলুদ আর লােলর 벑ফাঁটায়
িক তার েপর বাহার। জানা 벑গল 벑কােনা এক দূর
স েকর আ ীয় নািক ট াের ুলা। িকি ৎ
অ ারাকেনােফািবক আমার ভাল অেধক আমােদর
এই মাকড়শা ীিতেত যারপরনাই িবর এবং
আতি ত। এরপেরই আলাপ করা 벑গল াক
াইডারেদর সে । তেব 벑 েম পেড় 벑গলাম চশমা
পরা মাকড়শা 벑দেখ। ীং-এর মতন পা। সাদা মুেখ
কােলা চশমা সদৃশ দাগ। পিরিচত নাম িসগেনচার
াইডার। 뒒ব ািনক নাম অ ািগওিপ অ ািনসুজা।
াতঃরাশ 벑শষ করার আেগই দল আরও ভারী হল।
আমার এক িচ াহক াতৃ িতম ব ু স ীক হািজর।
আমারই 벑নমেসক। অির ম এবং পারিমতা। দল
অবশ আরও ভারী হল। অসীম, িবজয় আর িবনেয়র
কল ােণ। এরা সকেলই ভূিমপু তথা তমালভ ।
আমােদর 벑পাটােরর অভাব 벑মটােনা এবং, না, 벑সটা
যথাসমেয় কাশ ।
সম যা াপেথ 벑ছাটবড় িমিলেয় 벑মাট বাইশিট
পাহাড় পার হেত হেব। তেব 벑সটা কখন ঘেটিছল
벑বাঝা যায়িন। 벑গাটা পাঁেচেকর িহেসব কেষ উঠেত
벑পের িছলাম। যা াপেথর আিশ শতাংশই ব া
টাইগার িরজােভর িভতর িদেয়। যার অেনকটাই
벑কার এিরয়ার অ ভু ।
েগর িঠক উে াপেথ মাগত চড়াইেয় ব া াম
অিত ম। িকছু েণর মেধ ই পােশর 벑ঝাপঝাড়
িনিবড় হেত থােক। আবার ঘিনেয় আেস 벑মঘ।
ঝাপসা হয় চািরপাশ। িশরদাঁড়া 벑বেয় 벑নেম যায়
ঠা া িহেমল পরশ। িনবাক যা ীরা কৃিতেত বুঁদ
হেয়ই ঘিন হয় চলেন। হঠাৎ িকছু টুপেফাঁটােদর
আসা এবং আরও ততায় যাওয়া। তমােলর সােথ
কেয়ক পা এিগেয় িছলাম। নারীকে র িচৎকার পা
벑টেন ধের।
সমস া িবেশষ িকছু না। 벑জাঁক। তার 벑যমন রেঙর
বাহার 벑তমনই আকৃিতর 뒒বিচ । তমােলর িনেদেশ
벑জাঁক িনবারণী ব ব া। প া েক ায় হাঁটুর কােছ
িটেয় িনেয় চিলত মশক িনবারণী মলম পােয় লাগােনা হল। তার 벑য এমন 벑জাঁক িতেরাধী মতা জানা িছল না। যতিদন বাঁিচ ততিদন িশিখ।
অনুভেব থম পাহােড়র মাথায়। শতািধক বছর
াচীন িনমাণ। গ পাহারা 벑দওয়ার গম এক
ওয়াচ টাওয়ার। এরকম আরও িতনিট আেছ
উে ািদেকর পবতচূড়ায়। এর পেরর পথ ভারী
িবপ নক। একিদেক 벑দওয়াল সদৃশ পাহাড়,
অন িদেক খাড়া খাদ। ভয় র সু েরর মােন আরও
একবার
দয় ম হল। সে নােছাড়বা া
ঘ ানঘ ােন 벑জাঁেকর দল। তখনও কামড় িদেত
পােরিন অবশ । 벑বাধহয় ঔষিধ েণই।
িদেনর থম িবরিত। ােমর নাম চুনাভািট। পালা
আহােরর। পালা মিহলােদর কৃিত অনুষে র।
পালা ছিবর মতন িছমছাম পাবত ামিটর 벑সৗ য
উপেভােগর। ােমর এক াে িনজন এক
া
একািকে ম । যত 벑ছাটই 벑হাক গা ীেয আবেহ
ভি রস। যতদূর 벑চাখ যায় হঠাৎ জমাটব
সমুে র 벑ঢউেয়র মতন পাহােড়র সাির। তার মােঝ
কুমারীর আঁকাবাঁকা িসঁিথর মতন িচকিচেক িডমা।
벑দখা হেবই তার সােথ পেথর 벑কােনা অেচনা বাঁেক। 벑মেঘেদর িমনাের ছিড়েয় িছিটেয় থাকা যা ীেদর অবয়েব 벑যন আবছা 벑ধাঁয়াশা। সময় থমেক যায়।
벑ছা এক পশলা বৃি 벑শেষ আবার পেথ। পাকদি । পােয় পােয় সৃি 벑স পেথর। 벑কাথাও 벑বশ খাড়াই। শ ের ফুসফুস আতনাদ কের। 벑রহাই চায়। কুিচর
সাবলীল গিত 벑দেখ আবার শ ের ভ ািমর মুেখােশই মুখ ঢােক। আর গ েগালটা বাঁেধ তখনই। কুিচর আতনােদ চমেক ওেঠ কৃিত। থমেক যাই আমরা।
কিকেয় কাঁদেছ 벑মেয়টা। সে বাবা আেছ। কােছ 벑যেত রহস পির ার হয়।
কখন বা একটা 벑জাঁক ধের িছল কুঁচিকর কােছ। র 벑খেয় পেড়ও 벑গেছ অেনক ণ। হঠাৎ 벑সই র া দৃেশ 벑চাখ পড়েতই িবপি । িকছুটা সময়
দাঁড়ােনা হল। ধ খাওয়ােনা হল কুিচেক। 벑দেখ 벑নওয়া হল র ব হেয়েছ কী না। সবার আেগ 벑সই তাড়া লাগােলা। চৈরেবিত, চৈরেবিত।
বাের বাের অির ম আর পারিমতা িপিছেয় পড়ায় তমাল িবর হি ল। ওেদর সদ িববাহ হওয়ার স মেন কিরেয় শাি 벑ফরায় অমৃতা। কেপাত
কেপাতী যথা উ পাহাড়চুেড় ওেদর 벑 েমর কাবােব হাি হেত 벑ঘারতর আপি জানায় ই মিহলাই। অগত া।
কৃিত 벑 েমই েধর াধ 벑মটাই তমাল আর আিম। কেয়ক পা এেগােতই মু তা াস কের। িনেচ চ লা পাহািড় ত ী িকেশারীর মতন এক ঝরনা 벑নেচ
벑নেচ যায়। আ ান কের আিল েন 벑যেত। তমাল জানায় ওর বা ল া হেয়ই রাি বাস। তাঁবু পড়েব ওখােনই। িনর র ছে র সাহচেয থাকার এমন
অিভ তা আেগ হয়িন। উে জনা জিড়েয় ধের।
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লামনা। ঝরনার নাম। তার পােশই চারিট তাঁবু। তাঁবু িঘের েল ওেঠ
আ েনর াকার। ভালুক জল 벑খেত আসেত পাের। 벑ভাজবািজর মতন
অসীেমর হােত হািজর ািনশ িগটার। ঝরনার তােল আর অসীেমর সুের
জেম ওেঠ ক া ফায়ার। এক অবণনীয় সা ীিতক স া। হঠাৎ কেয়কজন
মানুেষর আগমন। কােছই আদমা গাঁেয়র বািস া। তমােলর পিরিচত। রঙ
লােগ াকৃিতক জলসায়। 벑দিশ মুরিগ কােঠর আ েন গনগেন। সে পাহািড়
তরল অনুষ । গােনর তাল, কাঠ ফাটার আওয়াজ, ঝরনার সুর আর িঝঁিঝঁর
ঐকতান। পারেফ 벑কালাজ। রাত বােড়। ামবাসী ঘের 벑ফের। সুর
벑নিতেয় পেড়। আ ন ি িমত হয়। বােড় িনঃঝুম পাহািড় রােতর শ ।
িমইেয় পড়া আেলায় হঠাৎ নতুন কের 벑 েম পিড় ঘরনীর। তার 벑চােখমুেখ
벑খলা কের আেলাছায়ার আ ান। অেচনা লােগ। 벑যন শতেযাজন দূেরর
অেচনা নারী। গাল 벑বেয় গিড়েয় পেড় মাখেনর 벑পলবতা। িশিথলতা নােম
ধমনীেত, 벑চতনায়। কােলা ক েল বুেক তুেল 벑নয় িহমালয়।
উপত কার িতনিদক 벑ঘরা পাহােড়র মাথায় আিবর হয় 벑গালািপ। 벑গালািপ
হয় গলােনা 벑সানা। গান 벑শানায় পািখ। আেগর রােতর রহস ময়তা হািরেয়
নতুন াণ জােগ শরীের। ঝরনার জেল শরীেরর িতিট 벑কােষর 벑 দ মুি
ঘেট। গরম বািট ভিত নুডলস 벑ফের হােত হােত। অেনক দূেরর পথ। 벑পেটর
সে 벑কােনা আপস নয়।
পাহােড় সু থাকার িনয়ম। ি 벑মার, িপস 벑মার। গত 벑দড় িদেন মােঝ
মেধ ই াম থাকায় ি তীয়টা িনেয় মিহলােদর সমস া িছল না িবেশষ। আজ
রায়মাটাঙ অবিধ 벑কােনা াম 벑নই। তাই অমৃতা আর তার সখীর জন মাঝমেধ ই হরীর ভূিমকায় তমাল বা আিম। অির ম অবশ সুেযাগ 벑নয়িন।
পারিমতার দািয় একাই সামেলেছ। ধু কৃিত অনুষ ই নয়, 벑যখােন 벑যখােন হাত বাড়ােনার েয়াজন পথ পাড় করেত 벑সখােনও। আর িবজয় 벑বচারা
মুষেড় পেড়েছ এখােনই। থমিদন 벑থেকই িশভ ালিরর একক ধারক এবং বাহক িবজয়। 벑য 벑কােনা গম পেথর হিদশ িমলেতই ভািবজােনেদর জন জান
হািজর তার। হাত ধের িনেয় যাওয়ার একমা সখা। খািল পারিমতা ভািবর জন িকছু করেত না পারায় 벑বজায় মন খারাপ। 벑স জন ই িক না জািন না,
আমার ভাল অেধকেক একিট সমস াস ুল ঝরনা, যা পাথের পা 벑ফেল পার হেত হয়, পার করােত িগেয় িনেজই সখাত সিলেল। আমার রাই!!! জীবেন
আমার 벑তায়া াই কেরনিন, 벑তা িবজয় 벑কান ছাড়…. 벑বচারা িবজয়। িশভ ালিরর সাইড এেফ ।
পেথর বাঁেক হঠাৎ 벑দখা। ভািবিন স ব হেব
벑কােনািদন…. সু রী িডমা। বার বার লুেকাচুির
벑খেলেছ আেবগ িনেয়। এখন 벑ছাঁওয়া িদেয় যায়।
বুিঝিন আসেল সাবধান বাণী। সামেন িবপদ।
সিত ই তাই। এক লহমায় িডমার িন গমন।
আমােদর উ । কমেবিশ হাজার 벑দেড়ক িফেটর
ব বধান। আর 벑সখােনই নািক পথ নাই ওেগা পথ
নাই! না, ভুল বললাম। আেছ। িক ওটা িক পথ!
খাড়া 벑 ট পাথেরর মতন মসৃণ পাহািড় 벑দওয়াল।
অন িদেক এেকবাের িনেচ িচকিচেক িডমা। রা া!
ছয় ইি র এক ফািল পাথর ায় প াশ িমটার।
벑বিশও হেত পাের। িটকিটিকর মতন 벑দওয়ােল
আটেক ধু 벑টা এর উপর ভর কের পার হেত হেব।
আিম িচি ত আমার রাইেক িনেয়। ( স ত তাঁর
নাম রাই বেল 벑যন না ভােবন পাঠককুল)। তাঁর
থম 벑 িকং। না িতিন অবশ িব ুমা িবচিলত
নন। তমাল আর িবজেয়র হাত না ধেরই, ধু
ভরসা কেরই পার হেলন। আিম কী করিছলাম?
পতন হেল ভাগ বান আর না হেল 벑ফােটা াফার…..শাটার িটপিছলাম।
সবুেজ জড়ােনা পাহািড় পেথ িনর র চেল যাওয়া। িবরি বা াি র 벑লশমা 벑নই। মােঝ মােঝ খািনক িজেড়ন। জলপান। আবার চলা। হঠাৎ
হল
গিত। সামেন পাহাড়। 벑বশ খাড়াই। তমাল জানােলা আমােদর 벑শষ চড়াই। িক পথ কই? 벑য পথ 벑দখােলা তমাল, সবার 벑চাখ কপােল। এেতা বৃি
িদেনর ঝরনা। এখন কেনা। িক এছাড়া উপায় 벑নই। অগত া। ায় িমিনট পঁয়তাি েশর 벑চ ায় আজানুলি ত িজ া আর ফুসফুেসর হাহাকারেক স ী
কের পবতােরাহণ স
হল।
পাহােড়র উপরটা াট। সু র চাষ জিম। সবুজ
ভু া চারায় 벑চােখর আরাম। আমােদরও। কেনা
আহাের মধ া েভাজন। িকছুটা িব াম তার পর
আবার চলা। বািক পথটা পুেরাটাই গহীন অরণ ।
তেব ওঠা 벑নই, নামা। অির ম-পারিমতা অসীম
আর িবনেয়র সে রওনা িদেয়েছ। আমরাও স ী
হেত যাি লাম। বাধ সাধল কুিচ। কৃিতর সােথ
তার 벑বশ বড়সড় অ াপেয় েম । খািনক অেপ া
করার পর তমাল তাড়া িদল। অেনক দূেরর পথ
অতএব আিম আর আইিভ (আমার গৃিহণী) 벑যন
এিগেয় পিড়। ভালই হল। জ লপেথ এত েণ
িমলব 벑মারা 벑দাঁেহ। টুকেরা-টাকরা ছিব 벑তালা,
একটু থামা একটু চলা, জ েলর গ বলা। 벑বশ
একটা 벑রামাি কতার 벑ছাঁয়া। ভাল লাগা। িনেজেদর
নতুন কের পাওয়া। হঠাৎ বাঁিদক 벑থেক একটা
আওয়াজ। বািকং িডয়ার 벑ভেব সামান 벑চাখ
চািলেয় হাল ছাড়লাম। এই জ েল শ ের 벑চােখ খুঁেজ না পাওয়ারই কথা। একটু পের আবার 벑সই ডাক। িপছন 벑থেক। তারপর আবার। এ বার উৎস
ডানিদক। ায় একই সােথ বাঁ িদেকও। িশরদাঁড়ায় িহমে াত। এক হােত ীর হাতটা ধের গিত বাড়ালাম চলার। মশই আমােদর বুেনা কুকুেরর দল
িঘরেছ বুঝেত বন াণ িবেশষ হওয়ার দরকার 벑নই। যত এেগাই ডাক েলা ততই কােছ আেস। ইি য়ান ওয়াই ডগস। বেনর রাজাও এিড়েয় চেল,
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আমরা 벑তা 벑কান ছাড়। সামেন অসীমেদর িটিকও 벑নই। িপছেন তমালরা িঠক কত দূের জানা 벑নই তাও। রীিতমতন িবপ 벑বাধ করেত
করলাম। ডাক
এত কােছ 벑য 벑কােনা মু েত সা াৎ িমলেত পাের শমেনর। হঠাৎ সামেন নদী খাত। ছুেট নামলাম জেন। অ জল। মুেখ হািস ফুটেলা। না এ জেল
벑রাখবার পা সারেময়কুল নয়। জেল 벑বাঁটকা গ । কাছাকািছ হািতর পােলর উপি িত 벑টর পাি । বুেনা কুকুর ধু হািতর পালেকই সমেঝ চেল। সা াৎ
গেণেশর আশীবাদ। কুকুেরর ডাকও ব । ধীের সুে নদী পার হলাম।
সামেনই একটা পাথের বসা পারিমতা। পােশ অির ম। জেনর মুখ িকেয় আমিস। 벑বজায় ভয় 벑পেয়েছ। জানা 벑গল, হািতর পাল সদ 벑গেছ। ওেদর
সামেন িদেয়ই। 벑সই 벑দেখ পােয়র 벑জার হািরেয়েছ জেন। অসীমরা 벑ঢর আেগই চেল 벑গেছ। না, বুেনা কুকুেরর হিদশ ওরা পায়িন বেলই মেন হল।
ওেদর আত যােত না বােড় তাই তখনই 벑স কািহিন আর 벑শানালাম না। বরং পড় আেলায় জ লপেথ পা চালালাম চারজেন। 벑পৗঁছেত হেব রায়মাটাঙ।
যথা স ব ত।
রাইেয়র সে রাইেয়র 벑দেশ 벑পৗঁছেত 벑লেগিছল আরও ঘ া খােনক। তেব িনিব ই িছল বািক পথ।

বতমােন আন বাজার পি কার মু ই এিডশেন মু সাংবািদক েপ যু অির ম মুেখাপাধ ােয়র পিরিচিত মূলত 벑টিলিভশন
জানািল িহেসেবই। এর আেগ ‘আকাশ বাংলা’, ‘কলকাতা িটিভ’, ‘তারা িনউজ’, ‘চ ােনল 벑টন’ ইত ািদ িবিভ চ ােনেল কমরত
িছেলন দীঘিদন। মণ এবং বন াণ িবষয়ক কাজ িনেয়ই 벑মেত আেছন ইদানীং। 벑টিলিভশেনর িবিভ চ ােনেলর জন 뒒তির
কেরেছন একািধক ােভলগ। পুর ারও িমেলেছ ডকুেম াির ছিব কের।
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ভােলালাগার ম ারমিন
াবণী দাশ
~ ম ারমিনর আরও ছিব ~
পুর েটা পেনেরায় কা ারী এ ে েস হাওড়া 벑থেক িদঘা াগ 벑 শন। মােঝ কাঁিথ, এখনও 벑সই ক াই 벑লখা – 벑ছা এক টুকেরা থামা এক িমিনেটর
জেন । িদেন চারবার যাতায়াত করা ভারতীয় 벑 ন সমেয় 벑পৗঁছল 벑দেখ, ভয়ানক অবাক হলাম। পাঁচটা দেশই সাঁেঝর আভাস। 벑 শন চ র ছািড়েয়
রা াটা হাইওেয় হেলও, চওড়া নয়। কালীপুেজার িদন, এিদক ওিদক চারখানা 벑ছাট প াে ল আেলায় সাজােনা। বাজী পুড়েছ, পয়সা নয়। উ
অসভ তা 벑নই। ভােলা লাগিছল। ধাের ম ািনিকওর না করা সহজ সবুজ। অ কার 벑চেপ এেস অ
ও ছায়াময়। গােয় গােয় খুপির 벑দাকান, আেলা
িটমিটম। আধেখঁচড়া ইঁেটর বািড়। গািড় যেতা এেগায়, সড়ক শীণ, এক আধটা গািড়, 벑 কার, ভুটভুিট, ম ারমিন-কাঁিথ বা িদঘা-কাঁিথ বাস। আরও
কেয়কটা আ িলক নাম 벑লখা ( িনিন আিম)। 벑বঁেক 벑টের চেলেছ পাশ কািটেয়, 벑যন বনপথ ধের চেলিছ। ায় পঁয়তাি শ িমিনট চলার পের, স ীণ কাঁচা
রা া – ধাের জলা, ল া ঘাস। ওই 벑ঘার আঁধাের গা-িশরিশের 벑ভৗিতক অনুভূিতেত িবেভার হেয়, আধঘ া আরও। তারপের িটকয় 벑হােটল, আেলা
েল না। চালক বেলন, ওধাের লাইট 벑নই 벑কাথাও। বড় 벑হােটলরা 벑জনােরটর চািলেয় িনেজরা বে াব কেরেছ। নজের এেলা 'সান িসিট' 벑লখা
সাইনেবাড', 벑ছাট কের 벑লখা '벑রাজ ভ ািল'। িবেঘ িবেঘ জিমর ওপের িবলাসব ল 뒒সকতাবাস। এখন ায় জনশূন । পাঁিচেলর আড়ােল ওয়াটার পাক
벑থেক 벑রাপওেয়, সব ব । 벑গৗরী 벑সেনর দল িবপােক পেড়েছন 벑য! আেলা লিছল অবশ । উ লতার পােশ বািক অ কার আরও গাঢ়।
িতটা অিতিথ আবাস 뒒সকেতর ওপের। মূল দরজার বাইের পা 벑ফলেতই বািল, পেরর সকােল 벑দখলাম। অমাবস া রােতর 벑মাটা চাদর, তাই 벑দখেত
পাই িন। 뒒সকতাবােসর আেলায় যতটুকু দৃশ মান িছল, ব াস। কারণ বুঝলাম না িঠক, নলাম সরকােরর স দয় আনুকূল ম ারমিনর ভােগ 벑জােট িন
এপয । তাই এ আঁধাের...। তা 벑হা , তবু 벑বশ লাগিছল। চটকহীন কৃিতর অিবকল প 벑দেখ 'িদিঠ জুড়ন 벑গলা'। বাইের বিস। অিবরল 벑ঢউ গিড়েয়
আসার 벑চনা শ কান ভের। িরসেটর 벑গেটর বাইের চারচালা 벑দাকান। চটচেট শ 벑বলাভূিমর ওপর িদেয় 벑দৗড়ে গািড়, 벑 কার, ুটার। তােদর আেলা
যতটুকু ও যত ণ – ছুম ের িকি ৎ দৃশ । আমরাও ওভােব এেস 벑পৗঁেছিছ। জল এিগেয় পােয়র পাতা 벑ছাঁয় 벑ছাঁয়। 벑গা একপাল এিদক ওিদক
ভূিমশয ায়। জািন না 벑কন ওরা থােক ওভােব।
벑ভেবিছলাম সূেযাদয় 벑দখব, ঘর 벑ছেড় 벑কাথাও 벑বড়ােত 벑গেলই 벑যমন ঘন বাসনা জােগ। অথচ াি 벑মটােনা আরােমর ঘুম 벑চাখ 벑ছেড় 벑যেত চায় না
বড়। তাই একটু 벑দিরেতই, ায় সাতটা বােজ তখন। সূয আমােদর িতর জেন '벑 স টাইম' 벑দয় িন। তবু জুিড়েয় 벑গল 벑চাখ। 벑ঢউেয়র 벑খলা 벑খলেছ
সমু ুর, 벑যমন আবহমান 벑খেল থােক। অযথা আসা যাওয়া, ছুঁেয় িদেত চাওয়া। 벑স 벑তা এক রকম। িক এই 뒒সকত! কত দূর অবিধ মািটর আঁচল
িবিছেয়। তােত 벑সানারঙ 벑রা ুেরর িনভৃত আরাম। ধু তািকেয় থাকা, তািকেয় 벑দখা। হাত আকােশ ছুঁেড় উদার হওয়া, আর িকছু 벑নই। 벑পছেন ঝাউসাির
সবুজ পােড়র সীমানা 벑গঁেথ। আমরা িতনিট অবধূেতর মেতা ভােলা লাগা 벑মেখ 벑ঢউ ছুঁেয় বাতােসর গলায় কথা বিল।
'িক, যােবন না িক 벑মাহনার িদেক?' এক মানুষ পাশ
벑থেক এেস দাঁড়ােলন ভুটভুিট িনেয়। লুি -পরা। 벑বশ
পিরপািট চুল। আ িরক, পিরশীিলত কথক, 벑যমন
ামীণরা হন। শহর 벑থেক '벑বড়ােত আসা'벑দর
벑ছাঁয়ােচ আধুিনকতার 벑লপনিট যথাথ হেয়েছ,
অেনকখািন জীিবকার তািগেদও। 벑সই 벑ভাের উিনই
থম – 'আিল বাড'। ভাড়া িঠক কের ওঠা 벑গল।
গজগমেনর মেতা পা 벑দালােত 벑দালােত চেলিছ।
গমগেম সমু ুর বাঁিদেক। অন িদেক অসামান িব ার
িনজনতার, 벑সইেটই আমােক 벑বিশ টানিছল। বািলর
ওপের সূ দানার আলপনা বািল িদেয়ই, কাঁকড়া
আর িঝনুেকর 벑দহিনঃসৃত। মানুষিট 벑দখােলন হাত
ছুঁেড় – 'ওই 벑য 벑দখুন লাল কাঁকড়া।' আমরা 벑নেমিছ
যান 벑থেক। ছুেটাছুিট কের হামেল পেড়িছ, 'ও মা! ও
মা! তাই না িক? কই কই?' আমােদর অিভ তায়
িবে র াদশ আ য... ক ােমরা 벑রিড-ই –
এ াকশন, ! ধির ধির মেন কির ধরেত 벑গেলম...
ওরা 벑মােটই 벑পাজ িদল না। অসংখ পালাে
벑দৗড়াে – 벑দখিছ অদূর 벑থেক। কােছ 벑যেত না
벑যেতই িনিমেষ হাবাসী। আমােদর পিরচালক িনেজর কথা 벑শানাে ন মেনারম 벑টােন... পয়সাকিড় 벑বশ আেছ ওঁর, জিমজমা কােছ, ােম। ই 벑মেয়র
তাড়াতািড় িবেয় িদেয়েছন, ওঁেদর াম মুসলমান সমােজর রীিত দ র। 벑ছেলরা পড়েছ। নিছ আলাপন। আমরা শহরবাসী িটেয় থািক, এক হই না,
আ ীয় হই না। িন, ভােলা লােগ, িনেজেদর ভািঙ না।
দূর সবুেজর া 벑থেক বািলেত পােয়র ছাপ 벑রেখ একিট অপু আসেছ ছুেট... হােত-ধরা লাল কাঁকড়া, আমােদর 벑দখােব। সামেন এেস তুেল ধের, 'িক ু
কের না, 벑দখ 벑দখ।' আমরা 벑বাকা 벑বাকা িব েয় মূক! 'কী দা ণ। দাঁড়া ছিব তুিল এবাের, একটােক 벑তা পাওয়া 벑গল।' কাঁকড়া 벑ছেড় িদেয়েছ বািলেত,
벑সিট ল ায় আ হত ার কথা ভাবিছল িক না, জািন না। 벑দখা হল, 벑ফােটা হল, সব হল। 'অপু' বলল, 'পয়সা 벑দেব বাবু, িবসকুট খাব?' আমােদর
জ জ - অ ি – দশ-িবশ টাকা রা ায় 'ছুঁেড় 벑ফলেত'ও পাির, তা বেল বা াটার এই িভে িশে ? 'এ াই, ই ুেল যাস না?' 벑যন ই ুেল 벑গেল সব
সমাধান... সব ভােলা, সব আেলা েল েল উঠেব। 'যায় যায়, ওই 벑য পুের খাবার 벑দয়', আমােদর পিরচালক বেলন, 'দ ান বাবু ব গরীব, ওর
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বােপর জিমটিম নাই িকছু।' 벑দেখ িনেয়েছ আরও কেয়কিট অপু গা পটু িবিন! ওেদর কােছও লাল কাঁকড়া। এেসেছ এক সােথ, 'পয়সা 벑দেব, িবসকুট
খােবা?' িপছু ছােড় না িকছুেতই! খুচেরা 벑শষ হেয় আেস। িব ুটই 벑তা?
벑খাঁচায় – 뒒শশব...এই 뒒শশব...! এভােবই ? িবশাল উদার কৃিতর াে
এেস অনুদার হেত ইে কের না। িনেজরাই 벑তা কত খরচ কের িরসেট...। অদূের নদীর 벑মাহনা, বািলর ওপের দাঁিড়েয় 벑দিখ। অ কার, কােলা আর
সমস া েলা ভািসেয় 벑দবার মন িনেয় আেলা 벑চােখ দাঁিড়েয় থািক। স িডঙা মধুকর চেলেছ সাির সাির জেলর ওপের। মাছ-ধরা 벑জেল িডিঙ। কী অপ প
শাি সবখােন।
উলেটা রা া ধের 벑ফের ভুটভুিট। িরসেটর সামেনই
কারা ওয়াটার 벑 াট -এর সর াম িছেয় বেসেছ
– এও ব বসা। আকােশ ওেড়া 벑বলুন 벑চেপ, জেল
벑নেম ুটার চািলেয় 벑ভেজা, 벑মাটর 벑বােট 벑ঢউেয়র
মাথায় চেড় নােচা! ইে করিছল, একটু ভীিতও
벑য...। আপাতত িচ াটুকু 벑যন টলমেল, আমােদর
যান এেগােত থােক। সমু ুরও 'এই 벑খলিব? 벑খলিব
না িক?' কের পােড়র িদেক 벑ঢউ ছুঁেড় িদে ।
সূিজ ঠাকুর 벑হলােফলায় আঁচ বাড়াে ন, কমাে ন।
벑মঘ েলা ভারী 벑নকী িক না! ওপাশ জুেড় বৃহৎ
মােন িব ৃত, মােন আিলশান ক া াস '벑রাজ ভ ািল
সান িসিট'র। সব ভুেল তািকেয়, 벑চাখ যায় ধাঁিধেয়।
উঁ-চু পাঁিচেলর 벑ভতের য রম র, 벑খলােখিল।
বাইের 벑বা ার বসােনা(যিদও 벑ঢউ কদািপ অত
দূের 벑পৗঁছায় না)। সমু মুখী সাির সাির 벑দাতলার
বারা া। ম ারমিন 벑য আেদ াপা পি মব ীয় াম ভুিলেয় 벑দওয়ার যৎপেরানাি 벑চ া। মি র আেছ, ঢুেক 벑দখার অনুমিত িদেলন না িসিকউিরিট,
বাইের 벑থেক 'নেমা নেমা 벑গৗরী 벑সন' বেল কপােল হাত 벑ঠকালাম।
পাক লী জানান িদে , জাবনা 벑দওয়ার আেয়াজন করা দরকার। িবরিত িদেয় িরসেট িফির। তার বণন না কির, তেব এটুকু বিল, সামি কভােবই কৃিতিনভর, বা ল হীন ও অিত মননশীল পিরকাঠােমা। ভােলা লাগাটা সহজ হেয় আপনা 벑থেক উেঠ আেস। বাঙািল মািলকানা, 벑সৗহাদ ও অিতিথপরায়নতা
কমীেদর। 벑ক বেল বাঙািল ব বসািবমুখ? গত রােত এখােন পিরচয় হেয়িছল এক িনিবড় আ ম মৃৎিশ ীর সে । এক দলা এঁেটল মািট, হােতর দশ
আঙুল আর 벑ছা এক 벑ছিন – এেকর পর এক সৃি র মিহমায় িমেশ আেছন। রা পিত পুর ার 벑পেয়েছন, জানােলন িবনা অহিমকায়। কলকাতায় অবািরত
গতায়াত – 'সৃি 'র গামূিত গঠন কেরন। খুঁিচেয় খুঁিচেয় 벑জেন িনলাম আর 'চার কথা। নলাম চুপচাপ... 벑দখলাম ক া াস জুেড় তাঁর কাজ, মন
জুড়েনা।
পােয়র যা অব া আমার, ধকল সয় না। একটু পেরই িজেরান চায়। খািনক পের 벑বর হলাম, সমু ান করেতই। সমুে র 벑ঢউ 벑দেখ দূর 벑থেক ভািব,
ভারী হি তি – 'এইও, আমােক ভয় পাস না নািক?' এরকম কের 벑চাখ পাকাে গাল ফুিলেয়। এক পা এক পা সাহস কির আমরা। শ মািট পােয়র
িনেচ, বািল ভুসভুস না। এই ডুবল 벑গাড়ািল, ওই দূর 벑থেক 벑ঢউ পাকাে , আমরা পােয়র িনেচ বািলমািট আঁকেড়। 벑যমন হয় পুরীেত – মািট কখন সের
যায় পােয়র িনচ 벑থেক – ধরণী ি ধা, ানাথীর 벑তায়া া না কের! দূ , ও রকম িক ু না, িক ু না। বা া বা া 벑ঢউ, গােয় 벑জার 벑নই একেফাঁ া। আবার
পদে প একটুকু, ই , জল হাঁটুও 벑ছাঁয়িন! িক 벑দখাে 벑যন একটা িবষম 벑গালমাল পাকােত আসেছ ায় সুনািমর মেতা। তীেরর কােছ আ াদীপনা,
'এই চ', কুমীরডাঙা?' অতএব 벑বশ দম নািবেকর সাহেস, হািরেয় যাব অকুল অিচ পাথাের – 벑ভেব 벑নওয়া যাক। ব াপারটা ায় 벑তমন, এত নীরব এত
িনি ি , এত জনিবরল – এই াভািবক। যত ভািব, িদ না এক ধা া, িদ না 벑ফেল, আছেড় – নাঃ অেনক দূর অবিধ ধু 벑কামর জল। কলকাতার
বষাকােল একবার এরকম – 벑ভেবই 벑রামাি ত! এভােবই িতনিট ঘ া িনি ে - 벑খলা 벑খলা সারা 벑বলা। বািলেত কালেচ পিল, কাদা ঘুিলেয় ওেঠ
জেলর সে । পােয় সুড়সুিড় জলজ লতাপাতার, ার িফশ, শ র মােছর 벑লজ। অসংখ 벑দেখিছ 벑ভজা বািলেত, অবশ ই ু াকৃিত। আমার তনয়া আবার
'pisces' খুব জলিবলাসী। অেনক কে 벑টেনটুেন...।
খাওয়ার পর িদবািন ািট 벑ভেঙ 벑বিরেয় 벑দিখ,
িদেনর আেলা িনেভ এল সুিজ 벑ডােব 벑ডােব। 벑ঘার
벑ঘার আঁধার নামেছ। 벑যেহতু তীের একেফাঁটা
আেলা 벑নই, মােন 벑কানও ল া েপা ও, একটু
পের িঠক 'খাব 벑তােক ঘচাং ফু'! আকাশ 벑দেখ মেন
হে দশমীর িসঁ র 벑খলা হেয় 벑গেছ একটু আেগ –
'ঠাকুর থাকেব কত ণ'। আমরা ফাঁকতােল সা
মণ 벑সের িনই – হঠাৎ া সেচতনতা। কতটুকু
সময় আর? জল ছুঁেয় চেল আিস, পােড় দাঁিড়েয়
চলমানতার আওয়াজ নেত পাই। ব াস। 벑 কার,
গািড়, ুটার িনভেয় বািল পার হেয় যায়, আেস।
벑দিখ, তারপর িরসেট ঢুেক আিস। ঝাউবেন পাতা
িঝরিঝর, অ কাের তারা আকাশ, দূর 벑থেক গিড়েয়
আসা 벑ঢউ। মানুষ কতভােব 벑য কৃিতর কােছ
ঋণী!
벑যখােন িছলাম, 벑বশ কু বন কু বন ভাব।
মৃৎিশ ীর কাজ 벑টরােকাটার মূিত, ঝাউবন,
মায়াময় আেলা, এমন কী শাি িনেকতনী নাম িদেয়
অ ল িবভাজন – 'শ ামলী', 'উদীচী' – এরকম।
রাি ের িত া িনেয় 벑শায়া 벑গল, সূেযাদয় 벑দখবই 벑দখব।
সােড় পাঁচটায় িদগ ছািপেয় আেলা ফুটেছ, 벑ঢউেয়র আনােগানা 벑তমনই। তিড়ঘিড় 벑গেট এেস ন াকার মেতা েধাই, 'এখােন কখন সূয ওেঠ ভাই?'
চরাচের 벑কাথাও সূয ওেঠ, 벑কাথাও 벑ডােব, এই 뒒দনি ন যতটা াভািবক, ভু কুঁচেক ভাবেত বসেল, তার 벑চেয় 벑কািট ণ রহস াবৃত। আমরা েটা
ঘটনার সম য় ঘিটেয় সম টুকু সহজ কের, আপন কের িনেয় বিল, 'ওঠ ওঠ, 벑ভার হল 벑য!', সূয উেঠ পেড়। 벑খালা নীেলর িদেক তািকেয় থািক, 'ক-খন?' আরও অ
চার মানুষ ক ােমরা িনেয়...। কত জায়গায় কতভােব এই 벑দখা, এই ভােলা লাগা, ক ােমরাব ী কের রাখা। অথচ ভাবিছলাম, 벑স িক
আজ 벑দখা 벑দেব, না 벑দেব না? 벑শষ অবিধ একটু একটু কের... ওই ওই ওই 벑য! ওঁ জবাকুসুমসংকাশং কাশ েপয়ং মহা িত । জেল রঙ, আবার মু
হওয়া, 벑যমন শ েররা িচরকাল হেয় এেসেছ।
এিদেক এপােড়, আেগর সকােল যা যা 벑দেখিছলাম, িঠক 벑তমন কের জাগেছ জগৎ, াম, সমু তীর। ভুটভুিট, জল 벑খলার আেয়াজন।
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চােয়র জেন াণমন আকুিল িবকুিল। 벑বেরােনার
আেগ খাইিন। বািলর ওপের 벑ছা চালাঘর, আপ ায়ন
হাত ছিড়েয়। আশা কেরিছলাম মািটর খুিড়, বদেল
কাগেজর কাপ। আর পুের খাওয়ার আম ণ (অবশ
িনখরচায় নয়)। 벑স যাই 벑হাক, 'জানাবাবু' জানােত
বেলেছন সকলেক – যিদ 벑কউ ম ারমিন 벑বড়ােত
যান, ওঁর কােছ খােবন। আমরা মৎস েলাভী। মােছর
িফিরি িনলাম। টাইগার ন খাওয়ােবন, অথবা
পমে ট বা 벑ভটিক, 벑যটা পছ । সে িক? মােন,
তিরতরকাির? বাচন ধু 벑মৗিখক নয়, শারীিরকও,
হাত 벑নেড় 벑দখােলন, 'স চােলর ভাত, মুেগর ডাল,
আলুভাজা।' বাের বাের বলেলন, '벑হােটেল 벑তা
벑রাজই 벑খেলন, 벑দেখন না আিম 벑কমন খাওয়াই!'
ভােলা লাগল, তবু অিনি ত, 'মাছ টাটকা 벑দেবন
벑তা?'
আমার হাজাির-ঠাকুেরর কথা মেন পড়িছল 벑কন 벑ক
জােন!
벑য 벑যমন 벑দেখ, ান মাহা তার কােছ 벑তমন, এই
ীকৃত সত । 벑গালােপর িদেক 벑চেয় বলেল 벑গালাপ
সু র, 벑গাবর 벑দেখ নাক িসঁটেক 벑বাঝাই, ওটা 벑গাবর। আমার হল, ওই নীরব মুি টুকুর আেমজ খুঁেজ বুঁদ হেয় থাকা। তেব, আমােদর 벑দশটা িনজনতার
কদর কের কই? অখ াত, অিবখ াত 벑কানও এক জায়গা স ানী পযটেকর আিব াের সাথক হওয়ামা 뒒হৈহ 뒒রৈর, যত ণ পয নাক মুখ কুঁচেক না
উঠেছ, 'িছঃ িদঘা! ওখােন 벑কউ যায় আজকাল?' ঘটনা এরকম। পযটেকর ধা াধাি আর অশালীন ভীেড় 벑বড়ােনা মািট। 벑সৗ য 벑ভােগর হ শ। আর
벑য জায়গা সরকাির দাি ণ বি ত, স ল ধু পযটক। যা কচকিচ। এরাজ 벑তা আরও চমৎকার – দলনীিত, ভয়নীিত এবং 'বরাভয়'-নীিতর আঁতুড় তথা
উপবন।
벑রা ুর ব 벑তজী। এমিনেতও সমুে নামার পিরক না 벑নই, কারণ িফরেত হেব। িরসট চ ের এেলােমেলা পদচারণা, িবল 벑মটােনা, ইত ািদ। এক
াে ওয়াচ টাওয়ার আেছ, 벑সখােন উেঠ আশপাশ 벑দিখ। যারা জেল 벑গেছ, িহংেস কির, ইস িক মজা! 벑দাপহর কা খানা – 'হাজাির ঠাকুের'র 벑হােটেল।
পিরপািট ডাল-ভাত-ভাজা, 벑লবু-ল া-নুন। িচংিড় েলা অস ব টাটকা, 벑যমন বেলিছেলন, ফাঁিক 벑দন িন। চমৎকার ঝাল ঝাল রা া – এেকবাের ঘেরায়া।
চালাঘেরর মেধ র নিশ ী, খুব স ব প ী। উনুেন 벑লাহার কড়ােত, কােঠর ােল, বাটা মশলার রা া... বা ল 벑নই, িক এমন া 벑কন, কারণ
বুঝেত অসুিবেধ হল না। িক বলব 벑ভেব পাই না। 'আবার যখন আসব, আপনার চালাঘর পাকােপা ও বেড়া 벑হােটল হেয় যােব,' েন বলেলন, 'সবাই
বেলন এমনটা... আট বছর ধের এখােনই আিম।'
িদঘা 벑থেক িফরিত 벑 ন। েটা নাগাদ 벑বিরেয় পড়া
হল। েত একই পথ ওিদেক। ঝাঁ ঝাঁ পুর, সব
, খু ম খু া ভােলা ও ম । পােশ জলার
মেধ িদেয় মািটর স পথ দৃশ । 벑স রােত গািড়েত
বেস ভয়ভয় করিছল, এবাের 벑চাখ সের না। কুঁেড়,
벑গা , মুরিগ, ধানে ত, ভাঙা 벑কাঠাঘর যথাযথ।
িক সুের তােল 벑মেল না! ঘন বাঁশঝােড় বাধা
벑পেয় মািটেত আসার সুেযাগ খুঁজেছ 벑রাদ।
িবভূিতভূষেণর ামবাংলা মেন পেড়, এমনটাই
벑যন। পা এেগােত না এেগােত বদেল যায় ছিব,
'벑ভাডােফােনর' বা 벑ফয়ারেনস ি েমর 벑হািডং।
ভাঙা পাঁিচেল িব াপন। িবতৃ ায় িল।
চুপ ক , স ািড নািক? বকুিন িদই িনেজেক। তাও ভাবনার ঘের তালা পেড় কই? শহর যেব 벑থেক উেড় এেস জুেড় বসেত
কেরেছ, অেনক িকছু
벑খায়া 벑গেছ াম 벑থেক – 'বুক-ভরা মধু বে র বধু' এখন 벑টিলিভশেনর অখািদ িসিরয়ােল। শহর ামেক কুমীেরর মেতা আধা িগেল িছবেড় কের
벑রেখেছ। উহার নাম 'মফঃ ল'! সব মালামাল এখন। িবর লােগ, ভােলা লাগা উেব যায়, যত রা া এেগােত থািক।
ভর পুের িদঘা। আকার কার 벑দেখ 벑টর পাওয়া যায় সরকারী 벑নক নজর। িদঘা আেগ বার ই এেসিছ, িঠক আেছ... উঁ ... মােন, ওই আর িক!
িথকিথক ব 벑বিশ। িদঘা 벑 শন ছািড়েয় এেগায় গািড়। িনউ িদঘা - িব াদ িখচুিড় পিরেবশ। ভাঙােচারা 벑খাবলােনা পাকা রা া, চালাঘের িঝনুেকর
উপহার স ার। একপােশ 벑হােটল েলা, তােদর িব াপন 벑পা ার, এই সব। ঘ ার ওপের বেস থাকেত হেব। তারপর 벑 ন। পাড় বাঁধােনা সমুে র
রা ার ধাের 벑বি েত বিস। লাউড ি কাের 'আমার পূজার ফুল' ইত ািদ আরও সব গান বল সরব – রসভ আর িনজনতার র া বিলদান। চুপচাপ
আমরা সমু মুখী। িসঁিড় 벑বেয় 벑ভজা বািলেত 벑গেছন অেনক মানুষ। আরও বাড়েছ। আইসি েমর গািড়, আইস-벑গালা, কুলিফর গািড়। 벑রােদর দাপট
কেম আেস েম। লাল 벑গালািট কখন লুিকেয় পেড় ল া েপাে র আর 벑ছােটা 벑দাকােনর আড়াল খুঁেজ।
িদঘা 벑 শন। অবাক হই! 벑ছা মেতা, িশ 벑 শন। ঝকঝেক তকতেক – অিব াস লােগ 벑যন। 벑লাকসংখ ার বাড়াবািড় না থাকেল সব সু র, সব
পির , সব পিরিমত। 벑 েনর অেপ ায় আমরা... ব াক টু হাওড়া।
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~ ম ারমিনর আরও ছিব ~

যাদবপুর িব িবদ ালেয়র া ন ছা ী াবণী বতমােন ামীর কমসূে রাঁিচেত থােকন। িকছুিদন ুেল চাকিরর পর বািড়েত িথতু হেয়
এখন 벑লখােলিখই আর বই পড়াই ভাললাগার িবষয়। িবিভ িলটল ম াগািজন এবং ই-ম াগািজেন কািশত হেয়েছ 벑ছাট গ ।
পাহাড় আর জ ল খুব ি য়। 벑বড়ােত ভােলাবাসেলও মণ কািহিন 벑লখায় হাত পাকােনা অ িদন।
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= 'আমােদর ছু ' বাংলা আ জাল 羌মণপি কায় আপনােক 煏鬑াগত জানাই = আপনার বড়ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আম騠ণ রইল =

আবার পুরী
তপন পাল
~ পুরীর তথ ~ পুরীর আরও ছিব ~
অবেশেষ এই পূেজােতও পুরী যাওয়া সাব হেলা। িববােহর ি ংশত বেষ㐠恗 স দশতম বার পুরী মণ। িহসাবিট যুগল মেণর; কারণ সমু
দখেত মেধ মেধ একিদেনর জন – ীজগ ােথ গমন, পরিদন সকােল পৗঁেছ এবং সই িদন রােতই উহােতই ত াবত㐠恗ন - পুরী আিম একা
হােমশাই যাই।
িক যুগল মেণর হ াপাই আলাদা। ভার ভার পুরী পৗঁছেত ভােলা লােগ। ভােলা লােগ হােটল যাওয়ার পেথ মুেখ নানা হাওয়ার ঝাপটা।
িক শিনবার িশয়ালদহ-পুরী র এ ে স নই। একিট িবেশষ রলগািড় (০৮৪০২) শিনবার সাঁ াগািছ ছেড় র র মেতাই পরিদন ভার
চারেটয় পুরী পৗঁেছায়। অগত া পব㐠恗তসম ওভার ীজ পিরেয় অগিতর গিত সই রলগািড়।
যা া - ৩০ আগ শিনবার রলগািড়েত চেপ বসা গল। বারবার যাতায়ােতর সূে জািন - এই গািড়িটেত খড়গপুর থেক মেনারম আিমষ
আহায㐠恗 মেল। িক িদনিট শিনবার - অগত া গৃহপািলত আলুচ িড় পেরাটা।
১ম িদন — পরিদন বল বৃি র মেধ পুরী। স দশতমবার 꺘ᯆসকেতর সই একই বাঙািল হােটল। আিম একা গেল ওই হােটেলর িপছেনর
একিট হােটেল উিঠ। তার কম㐠恗চারীর সে এই সকােল দখা - দখা আমােদর দীঘ㐠恗কালীন পা া মহারােজর সে ও।
ান, আহােরর হ াপা নই। সাতটার মেধ মি ের, স ী যথারীিত বৃি । তেব দখা গল আমােদর কালীঘােটর মেতা জগ াথ মি ের কদাচ জল
দাঁড়ায় না। পড়ামা
কের িসঁিড় ও ঢাল বেয় িসংহদরজার নীেচর নালা িদেয় সমুে চেল গল। যথািবিহত দশ㐠恗ন, পূজা..... জগ াথ তা
অপরাপর দবতার মেতা িপতা নন; গেনেশর মেতা জ
াতাও নন, সখা। তা সখাসি ধােন, সখা স শ㐠恗ন কের কার না আন হয়!
জগ াথ ামী নয়নপথগামী ভবতু ম ...
িক আমােদর বড়ােত যাওয়ার মূল উে শ তা িব াম, আহার ও িন া। পুের ভূিরেভাজন। তৎপের অকালিন া-অপরাে সায়াে ঘেরর
বারা া থেক বৃি াত সমু দশ㐠恗ন।
তেব েয় বেস িদন কাটােল তা চলেব না।
চৈরেবিত। ক না জােন – য ইয়া থােক তাহার
ভাগ ও ইয়া থােক! তাই হােটেল বিল, কাল
সকাল সাতটায় আমােদর একটা গািড় লাগেব।
বার বার যাতায়ােতর সূে পুরী শহরিট এবং
শহরি ত তথা শহর থেক দূেরর ব িল
চনা। পুরীেক িঘের চারপােশর দশ㐠恗নীয় ান যমন রামচি , বিলহািরচি , অলরনাথ,
সাতপড়া, িপপিল, কানাক㐠恗, চ ভাগা,
িশ পালগড়, িহরাপুর, বেলকািট, অি ,
বািলঘাই, কু মা, বেল র, রঘুবাজপুর, ধৗিল,
ধবেল র, কাকতপুর, অ র … ভুবেন র ও
পুরীর অগণন মি ররািজ - এ সবই কানও না
কােনাবাের দখা।
বশ কেয়কবছর আেগ, মিদনীপুেরর এক
ত ােম পটিচ ও পটিচ ীেদর ছিব তুলেত
িগেয় একিট ইতালীয় মেয়র সে আলাপ হেয়িছল। মেয়িট জননােট র (Folk Theatre) গেবষক। সই সূে ই তাঁর ভারেত আগমন ও
দীঘ㐠恗কালীন অবি িত। কথা সে িতিন আমােক ভুবেন েরর িনকটবত㐠恗ী িহরাপুেরর চৗষি যািগনী মি েরর কথা বেলন। মম িদিদমিণর মেন
হেয়িছল ত রীিতর এই মি রিট নারীর ব ্মুখী িতভা ও ব সেনর তীক। পেরর বার পুরী িগেয় হােটেলর ােভল ডে ওই কথা বলেল
তাঁরাও অবাক, ওমত কান মি েরর কথা তাঁরা কি নকােলও শােননিন। শেষ চেলা তা, খুঁেজ নব বেল বিরেয় অবেশেষ খুঁেজ পাওয়া গল।
সে িশ পালগড়। সব দেখ েন ীমতী পালেক সারিথ বাবাজীবেনর অবাক িজ াসা- "িদিদ - আপিন িক েফসর"?
িক এই বছরটা তা ী জগ ােথর নবকেলবর। আর এই কেলবেরর কাঠ কাথায় পাওয়া যােব সই িনেদ㐠恗শ দন নািক কাকতপুেরর দবী
ম লা। ফেল এইবার কাকতপুর না গেলই নয়।
ি তীয় িদন — সকাল সাতটার মেধ 꺘ᯆতির হেয় িনেয় গািড়র লাকেক ফান কির। ফান পেয় িতিন অবাক! সিত ই িক তামরা এই বৃ্ি র মেধ
বেরােব! তামরা হােটেল আছ বেল বুঝেত পারছ না, সারা শহর জলময়। তবু আমরা বেরাবই। অগত া গািড় এল পৗেন আটটায়। বৃি াত
আবহাওয়ায় বিহ㐠恗গমন মা িমিনট দেশেকর মেধ ই শহেরর সীমানা ছািড়েয় মৗসুমীদাি ণ িস সবুজ ভূিচে র মধ িদেয় শ রাজপথ ধেয়
ছুেট চলা। তখন পাতায় পাতায় িব ু িব ু ঝের জল...
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শহেরর উপকে , জাতীয় সড়েকর ওপের
বটম লা মি রিট আমার বড় ি য়। ওিড়য়া
ভাষায় বট শে র অথ㐠恗 পথ। অথ㐠恗াৎ পেথর দবী।
অেনকটা আমােদর নািচ া (পূব㐠恗 মিদনীপুর)
ধরেনর - সখােন নতুন গািড় িকেন লােক
পুেজা করােত আেসন - এমনিক াইিভং
লাইেস পেয় পুেরািহতেক বেলন একটু
মােয়র ঘেট ছুঁইেয় িদেত। িনচু ছােদর ছাট
মি র- মাথা িনচু কের ঢুকেত হল - িক ভারী
জমজমাট। অনগ㐠恗ল মে া ারণ আর ঢাকার
মুেখ ঝালােনা অসংখ পতেলর ঘ ার
সি িলত িন, ধূপ ধাঁয়া-ফুল মালা…
তারপর পুরী কাণাক㐠恗 মিরন াইভ। কয়া ঝাপ
আর কাজু বািগচার মেধ িদেয় সংরি ত
অরেণ র গা বেয় পথ। পেথ নুয়ানই ও ভাগ㐠恗বী
নদী। পরবত㐠恗ী িবরিত রামচি মি ের। পূেব㐠恗
রামচি ও পি েম বিলহািরচি ; এই ই শা দবী নািক 꺘ᯆব ব জগ ােথর ম র - সমুে র আ াসন থেক জগ াথ মি রেক র া করেত
সদাসতক㐠恗।
রামচি মি রিট কুশভ া নদীর মাহনায়। বািটং এর ব ব া আেছ - নদীর শা জল পিরেয় তারপর একিট 꺘ᯆসকেত যেত হয়; সমু সখােন
। জায়গািট জনি য় িপকিনক ট, এবং িনসগ㐠恗 তথায় অিত মেনারম।
িক এবাের কপাল ম । তাতার 꺘ᯆসেন র মত ধেয় আসেছ উপসাগরীয় বৃি , সে এেলাপাথািড় হাওয়া। ছাতা, রবীন, ক ােমরা, িকছুই বার
করা যাে না। অগত া মুিঠেফােন ছিব।
সমুে র গা িদেয় রা া, অভয়ারেণ র মধ িদেয়। চ ভাগা 꺘ᯆসকেত নেম দিখ সমু উ াল। জেলর নীল রং বদেল কােলা। ঢউেয়র ভে পড়া
ফনা তুেলাবীেজর মত উেড় যাে হাওয়ায়। সে বল বাতােসর শাঁ শাঁ শ । 꺘ᯆসকেতর পােশই জয়েদব পাক㐠恗। গীতেগািবে র জয়েদবেক
িনেয় বাংলা-ওিড়শার
অেনকিদেনর।
ব চিচ㐠恗ত কাণাক㐠恗 মি রেক পাশ কািটেয়
কাণাক㐠恗-কাকতপুর রা া ধের কাকতপুর।
ওিড়শার রা া আমােদর কােছ সততই এক
িব য়। আমােদর মতই বৃি বণ এলাকা হওয়া
সে ও কান ম বেল তাঁরা তাঁেদর সমুদয় রা া
বছরভর পিরপািট রােখন ঈ র জােনন। পেথই
দয়া ও কা য়া নদী। মি রিট িব ৃত। মূল
িব েহর মি েরর পাশাপািশ আরও অেনক িল
মি র। নানািবধ মাতৃমূ্িত㐠恗র দওয়াল িচ ,
ত েধ আমােদর গ㐠恗া ও কালী িবরজমানা।
ওিড়শা মি রময়। পেথ ঘােট মি র ছড়ােনা
অিধকাংশই সুবৃহৎ। সব㐠恗সমেয়র জন এক বা
একািধক পুেরািহত স । পুেরািহত মশাইরা
অিধকাংশই ি চ যানা ঢ়, হােত াট㐠恗েফান।
মি র িলর র ণােব ণও যথাযথ। এই
মি ররািজর অথ㐠恗ৈনিতক চািলকাশি িট কাথায়
জানেত বড় আ হ হয়। আমােদর মি ররািজর
মেতা তাঁরা য পাঁচ দশ টাকার ণামী িনভ㐠恗র নন, তা মি ররািজর র ণােব ণ ও িনত পূজার আেয়াজন দখেলই বাঝা যায়। স বত
পািরবািরক দাি ণ , া মারফৎ, এবং বাঁধা আয় তােদর সজীব রেখেছ।
তারপর অেনকখািন পথ িগেয় অ র । ছাটখাট একিট গ বলা যেত পাের। সখান থেক ামীণ রা া ধের, ধানেখেতর মধ িদেয় এঁেক বঁেক
অেনকখািন পথ িগেয় জাহািনয়া িপর সােহেবর মাজার। ওিড়শার ত
ােম অন স দােয়র একিট ধম㐠恗 ান অবাক কের। ধরাবাঁধা ইসলােমর
া বত㐠恗ী এই ধরেনর িপর, সুিফ, আউিলয়ােদর ধম㐠恗 ােন সাধারণত উভয় স দােয়রই মানুষজন যাতায়াত কেরন। মাজাের ণাম ঠুেক 꺘ᯆসকেত।
বৃি তখন শরবৃি কের চেলেছ; 꺘ᯆসকেত যতদূর চাখ যায়, ডাইেন ও বােম আিম একা। সমুে র জল ঘন কােলা- স যন অিতশয় জ া , বা ব,
আ াসী এক অি । তার সই মূিত㐠恗র সামেন দাঁিড়েয় বা িবকই ভয় কের। অ রে সমু দখা জীবেনর একিট রণীয় অিভ তা হেয় থাকেব।
দীঘার িনকটবত㐠恗ী িবিচ পুেরর মত এখােনও
ম ানে াভ অরণ সৃি র কাজ চলেছ। গািলয়াথ
হরণ, াক হেডড জাকানা, াইপ, পাপ㐠恗ল
মুরেহন পািখেদর আনােগানা।
িফরিত পেথ আরও কেয়কিট জায়গায় যাওয়ার
পিরক না িছেলা - িক িভেজ কাপেড়
বড়াবার ই া তখন উেব গেছ। ফরার পেথ
কাণােক㐠恗 মধ া েভাজ। বলা িতনেটয় হােটল।
তৃতীয় িদন — পরিদন, অথ㐠恗াৎ ম লবার, সকাল
থেক আকােশর মুখ ভার। জেল নামেত ানীয়
শাসন বারণ করিছেলন। তাই 꺘ᯆসকেত বেস
ঢউেয়র ঝাপটা খাওয়ার ই া হল। িক গাটা
েয়ক ঝাপটা খেয়ই মালুম হল য আমার
বয়স বেড়েছ, অগত া সুেবাধ বালেকর ন ায়
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গৃহেকােণ। মি ের যাওয়ার ই া িছল। িক কান গূঢ় কারেণ মি ের আধুিনক ছাতার েবশ িনেষধ। পুেরািহত কুেলর িশের লািঠর ডগায়
তালপাতার সদােখালা ছাতা শাভা পেলও পেত পাের; িক ভ কুেলর ছ ধারী হওয়া 꺘ᯆনব 꺘ᯆনব চ। অপরাে আকাশ একটু পির ার হেত
পি েম ির ায় মাহনায় - 꺘ᯆসকত সখােন িনজ㐠恗ন; িরভার টান㐠恗 আর দাঁড়কাকেদর রাজ । 꺘ᯆসকেত শ ও িঝনুেকর সমাহার।
ম লবার অপরাে আকাশ পির ার হেত মেন িকি ৎ আশা জেগিছল। িক রাত িতনেটয় হােটল ঘেরর বারা ায় দাঁিড়েয় সমু দখেত
দখেত দূর িদগে দখলাম নীল আেলার আ ালন। মু মু㐠恗 িব ৎচমেক িছঁেড় যাে রাি র গাঢ় তমসা।
চতুথ㐠恗 িদন — পরিদন বুধবার সারািদন বাদেলর
ধারাপাত। শানা গল নতুন এক িন চাপ াের
সমাগত। আমরা গৃহব ী। এবং বৃহ িতবারও
তাই।
িবগত চার দশেক ব বার পুরী যাতায়ােতর
সূে হারােনা কেয়কিট িজিনষ মনেক নাড়ায়।
থমত, তথাকিথত হিরেণর চামড়ার চিট জেলর ছাঁয়ায় যার গ া াি ঘটত। ি তীয়তঃ
কা েজ বাঘ। কাগেজর মে র বাঘ, হাওয়ায়
যার মাথা নড়ত। তৃতীয়তঃ 꺘ᯆসকত বরাবর
গ㐠恗 ার পয㐠恗 রা ায় অগিনত লটার ব
তীথ㐠恗যা ীরা পা কােড㐠恗 পৗঁছ সংবাদ বািড়েত
জানােব, সই ত াশায়। সই পা কাড㐠恗 সব㐠恗দাই
সই তীথ㐠恗যা ীেদর গৃেহ ত াবত㐠恗েনর পর িগেয় পৗঁছাত- স কথা বলাই বা ল । কাল েম লটার ব এর জায়গা নয় এস.িট.িড. বুথ। এখন
তাও ইিতহাস। তারেক ের কুমেড়া কনার মত, তখন যই পুরী যেতা হাঁিড় িকনেতা। তখন যৗথ পিরবােরর কাল, হাঁিড়র দরকারও পড়েতা
গর বািড়েত। তখন পুরীর হাঁিড় হেতা রকম। থমত উ ল সাদার ওপর ফাঁটা ফাঁটা - গ㐠恗 ােরর ায় িতিট দাকােন অদ াবিধ যা
উপল । ি তীয় হাঁিড়িট িছেলা অেপ াকৃত মাটা চাদেরর, আেদৗ উ ল নয়, বরং িকি ৎ ম াড়ম ােড়, যার ঘেরর তুলনায় উ তা বিশ হেতা।
সই িব ৃত হাঁিড়িটর জন আজও আমার দীঘ㐠恗 াস পেড়!
শষতঃ ব কিথত পুরীর লািঠ। বষ㐠恗ীয়ানরা পুরী
গেল কিচকাঁচােদর জন িনেয় আসেতন। তখন
যৗথ পিরবার িলেত কাঁিড় কাঁিড় বা া-কা া
তােদর পটােত ও মারিপেট চমৎকার ভূিমকা
িনেতা হঁতােলর লািঠ িল। যৗথ পিরবার
অবলু , পিরবার িপছু বা াও এখন হােত গানা
- তার ওপর তােদর িপতামাতার সদাসতক㐠恗
উি নজর, সই ঃেখই বাধহয় পুরীর লািঠ
বাজার হারাল। নেচৎ িবিচ পুর, অ র ভৃিত
জায়গায় ম ানে াভ আবােদর পর হঁতাল গাছ
কম পড়ার কথা নয়।
প ম িদন — বৃহ িতবার, ত াবত㐠恗ন। সকােল
িভেজ িভেজ গ㐠恗 াের িগেয় আ ীয় িতেবশী
সহকম㐠恗ীেদর জন বাধ তামূলক খাজা য়।
নম ার সই মহাপু ষিটেক, িযিন ব ােগর িনেচ থম চাকা লািগেয়িছেলন। চাকা ব াগ না থাকেল আমরা িক আর ব া ব া খাজা িনেয় আসেত
পারতাম!
পুের বাঁধাছাঁদা কের স ায় হােটেলর িপছেন দৃশ মান - জগ াথ মি েরর আেলািকত চূড়া ও স ুেখর সততচ ল সমু েক ণাম কের,
 শন।
িকি ৎ অেপ ার পর চার ন র াটফেম㐠恗 গািড় এল। ২২২০২ পুরী িশয়ালদহ র এ ে স, আমােদর কামরা এ ওয়ান, ইি ন থেক ষ ।
গাটা কামরায় মাট এগােরা জন লাক, অথচ ি পার  ণী সব ভিত㐠恗। আমরা জন বােদ সবাই ষােটাধ㐠恗-িরেবেট মণরত। রেলর সা িতক
ভাড়াবৃি বাতানুকূল  ণীর িনভৃিত িকছুটা হেলও িফিরেয় এেনেছ দেখ ভােলা লাগল। পৗেন আটটায় গািড় ছাড়ল। পরিদন িতনেট প া ।
িনধ㐠恗ািরত সমেয়র দশ িমিনট আেগ - িশয়ালদহ।
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:: Amader Chhuti :: আবার পুরী

~ পুরীর তথ ~ পুরীর আরও ছিব ~

পি মব অিডট ও অ াকাউ স িবভােগর কম㐠恗ী তপন পাল বাে ন াচারাল িহি সাসাইিট এবং ইি য়ান রলওেয় ফ ান ােবর
সদস । ভােলাবােসন বড়ােত আর ছিব তুলেত।
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:: Amader Chhuti :: অমরনােথর পেথ

ছু 꺟' বাংলা আজ浥瑓
াল 胳晩মণপিⳐ㇅কায় আপনােক ⅲ꜔াগত জানাই = আপনার 摯据বড়ােনার ছিব-摯据লখা পাঠােনার আম蛻ণ রইল =

অমরনােথর পেথ
সুদী দ
~ অমরনােথর তথ || অমরনােথর ছিব || অমরনাথ যা ার  ক ট ম াপ ~

২৪ জুন ২০১৪, পুর ২টা
 ন িঠক সমেয়ই কলকাতা  শন ছাড়ল। জ ুতাওয়াই এ ে স।
আমােদর িটেকট আর.এ.িস. িছল, শষ মুহূেত㐠恗 িরজােভ㐠恗শন চােট㐠恗 দখলাম কনফাম㐠恗ড, িক আমার আর অিল কদার িসট একই কামরার ই
াে । ওিদককার এক প ােস ােরর সে িসট অ াডজা কের চেল এলাম অিল কদার েক। একটু পের অিল কদা (AD) খবর িদল  েন
একটা ছুঁেচা ঘুের বড়াে । জািন না ছুঁেচার িব ুট কতটা ি য়, ব ােগর িব ুট েলা িনেয় একটু িচ াই হল।
AD ক অেনক ণ ধের তােসর রািম খলা শখােনার চ া করলাম, সব মন িদেয় নল, তারপর কেম করেলা, "খুব কমি েকেটড। এর
চেয় ক াি
াশ ভােলা"!
রাত ১০ : ৩০
িবেকেল বাকার মত ঠেক গলাম। কীভােব ঠকলাম, কন ঠকলাম তার ব াখ া আমার কােছও নই।  েন মাবাইেলর সালার চাজ㐠恗ার িবি
করিছল একটা ছেল। কী ইে হল একটা চেয় িনলাম। ট করলাম। দখলাম কাজ করেছ। মাবাইেল দখাে "চািজ㐠恗ং"। দাম বলল ৩৫০
টাকা! আিম নবনা বেলই িঠক িছল। ছেলটা বলল, "কত দেবন?" বেল িনেজই ৩০০ টাকা বলল। আিম খািনকটা মজা কেরই বললাম ১৫০।
ও মা, দিখ তােতই রািজ হেয় গল! বাধ হেয়ই িকেনই িনলাম। ছেলটা আমােক চাজ㐠恗ার গিছেয়ই কামরা থেক হাওয়া! পােশর েকর লাকজন
তখন বলল ওই চাজ㐠恗ােরর দাম ৫০ টাকাও না। মজার ব াপার হল এই ফালতু চাজ㐠恗ার আিম আেগও দেখিছ। ভােলা ভােবই জািন কানও কােজর
নয়। সালার সলও লাগােনা থােক না। তবুও সময় সময় কমন যন গালমাল পািকেয় যায়। অন েক িকনেত দেখ িনেজ কতবার মেন মেন
হেসিছ! আজ হঠাৎই সামান সমেয়র মিত েম িনেজই ঠেক গলাম!
এর মেধ অেনেকর সে ই আলাপ হল যাঁরা অমরনাথ যাে ন। ব ানাজ㐠恗ী দাদা–বৗিদ - দবাশীষদা আর জয় ী বৗিদ, বধ㐠恗মান থেক আসেছন গত বছরও অমরনাথ গিছেলন। আমােদর অভয় িদেলন – " থম ' িদন িসওর যেত দেব। যিদ আটকায় তেব তারপর"। আসেল েতই
েনিছলাম রা ায় চুর বরফ জেম আেছ।
আর দ দাদা–বৗিদ, লালদা আর িবপাশা বৗিদ, এেসেছন উ র িদনাজপুর থেক। িবপাশা বৗিদ ভীষণ হািসখুিশ। মাটামুিট একাই জিমেয়
িদেলন আসরটা। থমবার অমরনােথর পেথ। কা মেস কাজ কেরন। হাই সুগার, কােলে রেলর পেশ । ইনসুিলন ইে কশন িনেত হয় ায়ই।
তার মেধ ই হঁেট পেহলগাঁও – চ নবািড় হেয় অমরনাথ যােবন।
২৫ জুন সকাল ৮ টা
 েন এমিনই আমার ঘুম কম হয়। সকােল ঘুম ভাঙল সােড় চারেট নাগাদ। আপার বােথ㐠恗 িছলাম। খািনক ণ চুপচাপ েয় রইলাম। একটু পের
হাত–মুখ ধুেয় িনলাম। ফাঁকা মােঠর মেধ িদেয়  ন ছুেট চেলেছ। এ যন আমােদর াম বাংলারই চনা ছিব। হঠাৎ কেয়কটা ময়ূর দেখ বশ
আন লাগল। ময়ূর এখােন খুবই সাধারণ দৃশ , িক আমােদর অনভ চােখ নতুন ঠেক।  ন যখন অেযাধ া ছেড় আচায㐠恗 নের েদব নগের
পৗঁছল দখেত পলাম  শেন অসংখ বাঁদর - বা া, বুেড়া, মা সবাইেক িনেয় বাঁদেরর ভরা সংসার ।  শেন ঢুকেতই সবাই দলেবঁেধ
 নটােক িঘের ধরল। বাঁদেরর বাঁদরােমার অেনক কািহিন জানা আেছ । তাই ওেদর ঘাঁটােত সাহস পলাম না । এরই মেধ িবপাশা বৗিদ ড
মিন㐠恗ং জািনেয় গেলন । এখন  কফা টাইম ।
২৭ জুন সকাল ১০ টা
কাল ডােয়ির লখার সময় পাইিন। আসেল যখন সময় পেয়িছলাম তখন আর এনািজ㐠恗 বা ইে কানওটাই িছল না। কাল জ ুেত  ন থেক
নামলাম তখন মেন হয়িন য সারা িদন এতটা ঘটনাব ল হেব।
 শন থেক বিরেয় এলাম, সে লালদা, িবপাশা বৗিদ, দবাশীষদা আর জয় ী বৗিদ। জ ু নেমই ল করলাম আমােদর মাবাইল ফান
কাজ করেছ না। ি –পইড মাবাইল জ ু–কা ীের অচল। পা পইড কােনকশন কাজ কের, িক কােরা কােছই পা পইড কােনকশন িছল
না। অবশ অমরনাথ যা ার পারিমট নওয়ার পর য কানও যা া ক া থেক সামিয়ক ফান কােনকশন পাব। তেব জ ুেত এখনও সই
কােনকশন নওয়ার কাউ ার খালা হয় িন। দবাশীষদার এক আ ীয় জ ুেত থােকন। তাঁেক একটা গািড়র ব ব া করেত বলা হেয়িছল। জ ুেত
নেম একটা বুথ থেক সই আ ীয়েক ফান করা হল। িতিন বলেলন "আজ জ ুেত থেক যান, কাল গািড়র ব ব া হেয় যােব। এমিনেতও
আপনারা আজ যেত পারেবন না"। দবাশীষদা বুঝেলন গািড়র ব ব া হয়িন, িনেজেদরই জাগাড় করেত হেব। কােছই ট াি
া ।  শন
থেক বিরেয় এেস একদম সামেন বশ কত েলা কাউ ার খালা আেছ। সখােন কাটরা যাওয়ার কান গািড়র কত ভাড়া তার িব ািরত চাট㐠恗
দওয়া আেছ। িক কাথাও পেহলগাঁও, বালতাল বা ীনগেরর ভাড়ার কথা লখা নই। িজ াসা করেত নলাম – নতুন চাট㐠恗 কেয়ক িদেনর
মেধ এেস যােব। বুঝলাম এই েট ভাড়া ইে মত ওঠানামা কের। যাই হাক, একটা গািড় বুক করা হল, পড়ল ৬৫০০ টাকা, অবশ টাকাটা
আমরা সবাই শয়ার কের নব। থেম যাব পেহলগাঁও। সখান থেক কাল চ নবািড় পৗঁেছ অমরনােথর পেথ হাঁটা । সকাল ১০টা নাগাদ
জ ু থেক রওনা িদলাম। সে াইভার িবজয় শম㐠恗া। থেম তাওয়াই নদী আমােদর পথ দিখেয় িনেয় চলল। পের সই দািয় পড়ল িচনাব
নদীর ওপর। ছািন বেল একটা জায়গায় পুেরর খাওয়া দাওয়া সারলাম। এিদেক আকাশটা একটু মঘলা হেয় এল দেখ াইভারেক বললাম
গািড়র মাথার ওপের থাকা ব াগ-প র েলােক ঢেক িদেত। স বলল – ঢাকার মত কানও ি পল থাকেল তেব তা ঢাকেব! কুদ থেক ি পল
িকেন নওয়া হল। পেথ খুনীনালা বেল একটা জায়গা পড়ল। আেগ এখােন ওপর থেক পাথর গিড়েয় পেড় ায়ই ঘ㐠恗টনা হত - অেনেক মারাও
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গেছ। এখন রা াটা পাহােড়র থেক একটু সিরেয় বানােনা হেয়েছ। পােশ 꺘ᯆতির হেয়েছ একটা মি র। এখন নািক আর পাথর পেড় না। রামসু
পৗঁছলাম পুর বােরাটায়। দিখ সামেন সার বঁেধ গািড় দাঁিড়েয়। শানা গল বািনহােল কাথাও একটা অেয়ল ট া ার উে গেছ। গািড়র সাির
ায় ৫০ িকেলািমটার পথ জুেড় রেয়েছ! রামসু-ত একটা স নালা বেয় গেছ। আিম ঢালু পথ ধের নেম গলাম নালার ধাের। পিরচয় হল
জরােতর পীযুষ প ােটেলর সে । কা ীর ঘুরেত এেস আমােদর মতই আটেক পেড়েছ। ায় চার ঘ া আটেক থাকার পর আে আে গািড়
চলা
করল। বািনহােল িগেয় আবার গল থমেক। বািনহাল শহরটা বশ জমজমাট। জায়গায় জায়গায় গরম জামাকাপেড়র দাকান। চুর
ব া আর ATM, িক একটাও STD বুথ খুঁেজ পলাম না। ায় সাতটা বেজ গল ািফক জ াম থেক ছাড়া পেত। জ ু ও কা ীেরর
যাগােযােগর একমা রা ার ওপর জওহর টােনেল গািড় পৗঁছেল মেন হল হয়েতা এত েণ সম সমস া থেক মুি পাওয়া গল। তাই েন
বাবা অমরনাথ অলে হাসেলন।
জওহর টােনল, ায় আড়াই িকেলািমটার ল া। পাহাড় ভদ কের পাশাপািশ েটা টােনল, িদেক গািড় যাতায়াত করার জন । চারিদেক
িনরাপ ার ব নী। স াসবাদীরা কতবার চ া কেরেছ ভারতবেষ㐠恗র এই গব㐠恗েক ংস করার। িক আমােদর বীর সনাবািহনী িতবার সই
চ া ব থ㐠恗 কেরেছ। জওহর টােনল থেক একটু এিগেয় িগেয় দিখ আবার গািড়র ল া লাইন। তখন ঘিড়েত রাত আটটা। অথচ তখনও িদেনর
আেলা রেয়েছ। এখােন স া হয় অেনক দিরেত। নলাম সামেন টাল াজা। সখােনই নািক অেয়ল ট াংকাের গালেযাগ। এভােবই কেট
গল ঘ া 'য়ক। এখান থেক 'টা রা া পেহলগাঁও গেছ। একটা সাজা রা া আর দূর ও িকছু কম। অন টার দূর
ায় ২০–৩০
িকেলািমটার বিশ। াইভার িবজয়িজ ায় উ াে র মত চ া কের গেলন েটা রা ার কানও একটা িদেয় যাওয়ার। তাঁর কথায় – "ইেয়
জাগা বহৎ খতরনাক হ ায়"। িক একটা রা ার টাল ব করা হেয়েছ, অন টা িদেয় কানও গািড় যাে িকনা বাঝা যাে না। এত ণ দাঁিড়েয়
রইলাম অথচ একটা গািড়েকও যেত দখলামনা। আমােদর গািড়টা যখােন দাঁিড়েয় িছল তার থেক দাকানপাট একটু দূের। মেন হি ল হয়েতা
সারারাত গািড়েতই কাটােত হেব। িবজয়িজ গািড়র মুখ ঘারােনার একবার চ া করেলন যিদ কানও থাকার জায়গার ব ব া করা যায়। অ তঃ
রাতটা গািড়েত বেস কাটােত হেব না। এিদেক বাইের ঠা া বাড়েছ। গািড়র ছাদ থেক ব াগপ নািমেয় গােয় জ ােকট চািপেয় নওয়া হল। গািড়
উলেটা িদেক ঘুিরেয়ও িবেশষ লাভ হল না। শ' েয়ক িমটার িগেয়ই দাঁিড়েয় গল। অসংখ গািড়র মােঝ ফরত যাওয়ার রা াও ায় ব ।
গািড়েক যখােন দাঁড় করােনা হল সখােন িকছু দাকানপাট আেছ। চা, িব ুট আর পানীয় জল পাওয়া গল। িঠক কত রাত হেব বলা মুশিকল ঘিড় দখার ইে টাও তখন চেল িগেয়িছল।
খািনক পের আবার গািড় এেগাল। খুব স ব তখন রাত দশটা িক সােড় দশটা। টাল-এর কােছ পৗঁছেল িবজয়িজ খুব তাড়াতািড় কুপন কেট,
গািড় বর কের িনেয় এেলন। কাথাও কানও খারাপ হওয়া ট া ার দখেত পলাম না। যা দখা গল সটা হল টাল-এ কুপন কাটার জন
াইভারেদর ল া লাইন। ক জােন "খতরনাক" হওয়ার জন হয়েতা িনরাপ ার কারেণই রা া ব করা হেয়িছল। টাল পিরেয় গািড় পৗঁছল
কািজ ে । আপার বাজার কািজ ে এেস াইভারিজ খাওয়া দাওয়া কের িনেলন। আমােদর তখন আর িখেদর অনুভূিত নই। হয়েতা থাকার
একটা ব ব া করা যত, িক পেহলগাঁও না পৗঁেছ এখােন থাকেত কউই রািজ হলাম না। বাজারটা একটু ঘুের দখলাম। এখােন খুব ভােলা
কােঠর িজিনসপ পাওয়া যায়। ি েকট ব াট, হিক ি ক, কােঠর ঘিড়, হেরক রকম কােঠর শা-িপস ছাড়াও দখলাম শীেতর কাপড়, আখেরাট,
খাবািন, কাজু, িক িম এমনিক আমস ও। বাজার ঘুের এেস গািড়েত পৗঁেছ আবার এক নতুন খবর পলাম। পেহলগাঁও থেক অমরনাথ যা া
ব রাখা হেয়েছ। অ তঃ ২৮, ২৯ ও ৩০ তািরখ যেত দওয়া হেব না। ১ তািরখ আবার পুনিব㐠恗েবচনা করা হেব। আিম আর অিল কদা যন
একটা চ শ খলাম। ায় ৫ মােসর িত, িতল িতল কের গেড় তালা অমরনাথ দশ㐠恗েনর আশা,
সব ধুিলসাৎ হেয় যােব! মেন পড়ল,
সই কেব পােশর বািড়র মজদা থম বেলিছল অমরনাথ যা ার পিরক না। মজদা আেগ একবার অমরনাথ দশ㐠恗ন কেরিছল, আবার মন
টানিছল পেথ নামার। কথাটা সৗরভদােক বলেত সও এক কথায় রািজ হেয় গল। মানবদা আর অিল কদা যখন জানেত পারল, এক মুহূত㐠恗 না
ভেবই আমােদর স ী হওয়ার কথা জািনেয় িদল। তারপর ফ য়াির–মােচ㐠恗 যখন িফটেনস টে মজদা আর সৗরভদা পারিমশন পল না, সটা
িছল আমােদর কােছ থম বড় ধা া। তা সে ও আমরা িতনজন যাওয়ার জন মেন ােণ ত িছলাম। যা ার মা িদন চার-পাঁেচক আেগ
িসঁিড় থেক পেড়, িলগােমে চাট পেয় মানবদার যাওয়াও বািতল হল। আমরা 'জন শষ পয㐠恗 আশা িজইেয় রেখিছ। ব ু আে য়ী বারবার
সতক㐠恗 কেরিছল পেথ িবপেদর কথা জািনেয়। বেলিছলাম – "কানও িচ া নই। িঠক চেল যাব অমরনাথ"। আর এখােন এেস নিছ যাওয়ার
রা া ব ! ফরার  েনর িটিকট কাটা চার তািরেখর। তাই ইে থাকেলও যা া
পয㐠恗 অেপ া করেত পারব কী না জািন না।
দবাশীষদা একটু পের খবর এেন িদেলন য বালতাল হেয় অমরনাথ যাওয়ার রা া খালা আেছ। আর ২৮ তািরখ যােদর চ নবািড় হেয়
যাওয়ার পারিমট করা আেছ তােদর বালতাল িদেয় যেত দওয়া হেব। খবরটাই যন কাথায় আবার একটা আশার আেলা দখেত পলাম।
আসেল সম ব াপারটা আমরা আেগই জানেত পারতাম যিদ জ ুেত নেম কানও খবেরর কাগজ িকনতাম বা যিদ ফান কােনকশন কাজ
করত। দবাশীষদার আ ীয়ও এটাই বলার চ া কেরিছেলন, িক শেষর কথা েলা আর েন ওঠা হয় িন।
কািজ থেকই আমরা নতুন কের যা াপথ িঠক করলাম। িঠক হল, পেহলগাঁও নয় - আমরা সরাসির চেল যাব ীনগর। পেহলগাঁওেত
আমােদর 'িদেনর হােটল বুক করা িছল, সই বুিকং ক ানেসল করারও কানও উপায় এখন নই।
ীনগর যখন পৗঁছলাম তখন ায় রাত 'টা। িবজয়িজর যাগােযােগ অত রােতও আমরা ীনগের একটা হােটল পলাম, মা ১৩০০ টাকায়।
হােটল কতৃ㐠恗পে র আিতেথয়তায় আমরা সিত ই অিভভূত হেয় গলাম। আমােদর সম ব াগ-প র হােটেলর লাকরাই ওপর পয㐠恗 তুেল িনেয়
এল। অত রােতও খাবােরর ব ব া করল। হােটল ম ােনজার িনেজই তাঁর মাবাইল এিগেয় িদেলন বািড়র সে যাগােযাগ করার জন । সিত ই
জািন না িকভােব াইভার িবজয়িজ ও হােটল কতৃ㐠恗প েক কৃত তা জানােনা যায়। িবজয়িজ ীনগর পয㐠恗 আসায় অিতির ২২০০ টাকা
চাওয়ায় দবাশীষদা িবেশষ অস হেলও অতটা অিতির পথ, অত রাে আমােদর িনরাপেদ ীনগর িনেয় আসার য দািয় িনেজ থেক
িনেজর কাঁেধ তুেল িনেয়িছেলন ধু মানিবকতার খািতের, তা অ ীকার কির িক কের? বলা বা ল আজ সকােল ঘুম থেক উেঠ য তরতাজা,
ঝরঝের লাগেছ তার পুেরা কৃিত ই তা িবজয়িজর।
সকাল সােড় ৬টায় ঘুম থেক উেঠ ান সের  শ হেয় িনলাম। সই কেব বািড় থেক ান কের বিরেয়িছলাম! তারপর একটু হাঁটেত
বেরালাম। জানেত পারলাম জায়গাটার নাম িশবপুরা। পােশ একটা পাহাড় দখা যাে । তার আড়ােলই নািক িবখ াত ডাল লক। এখানকার সব
বািড়েতই দখলাম লখা BBC। কৗতুহল চাপেত না পের একজন ানীয়েক িজেগ স কেরই ফললাম এর মােন। ভ েলাক হেস জবাব
িদেলন এর সে ি িটশ স চার সং ার কানও যাগােযাগ নই। B B C হল বাদািম বাগ ক া নেম । সামেনই একটা সনা চৗিকর অ গ㐠恗ত
এলাকা এিট। আরও জানা গল, পােশর আপাত িন র নদীিটই িঝলম, যার উৎপি ভিরনাগ দ থেক, িগেয়েছ পািক ােন। নদীর ওপর
ভেস বড়ােত দখলাম কত েলা ক ােনা জাতীয় নৗকা - এ েলাই "িশকারা"। আেরকটু এিগেয় যেত একটা বাজার এলাকা দখেত পলাম,
নাম বাটওয়ারা। কােছই একটা ট াি
াে লমাগ㐠恗, সানমাগ㐠恗 আর জ ুর ভাড়া জানেত চাইলাম। জানা গল ২২০০, ২৫০০ আর ৬৫০০
টাকা। সামেন একটা ফয়ার টিবেল দখলাম অেনক কম ভাড়া লখা আেছ।
তুলেতই জানােনা হল – ওটা ব পুরােনা িল , ২০১২
সােলর। 'এক িদেনর মেধ ই নতুন িল আসেব। মেন ধ রেয়ই গেলা, একই উ র িক জ ু, ীনগর সব জায়গােতই পাওয়া যায়!
২৭ জুন িবেকল ৫টা
পুের আবার একটা ভ㐠恗াগ জনক ঘটনা ঘটল। মাবাইলটা চােজ㐠恗 বিসেয়িছলাম। হঠাৎ একটা ফ কের শ কের চাজ㐠恗ারটা ন হেয় গল।
অতঃপর ভরসা সই "সালার চাজ㐠恗ার"। হােত েটা অিতির ব াটাির আেছ িঠকই িক কিদন চলেব জািন না। আর সালার চাজ㐠恗ােরই বা কতটা
ভরসা করা যায় কী জািন! পুের লালদা একটা তরমুজ কাটল। এটা আসার সময় রামবন থেক কনা হেয়িছেলা। তরমুজ খাওয়ার পর
অবিশ অংশ আমরা ফেলিছলাম ডা িবেন। িক দবাশীষদা ফলিছেলন হােটেলর লেন। পের অিল কদার কােছ েনিছলাম, স েলা
হােটল মািলক িনেজ হােত পির ার কেরেছন। দবাশীষদােক িজ াসা করায় নািক বেলেছন – "আিম ফিলিন । ক য কের এমন কাজ ... " !
ভার রােত আমােদর বেরােত হেব বালতােলর উে েশ । চ া করব ক া থেক একটা মাবাইল িসম জাগাড় করার।
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২৯ জুন, রাত ৯টা
ায় দড়িদন ডােয়ির িলখেত পাির িন।
লখার মত পিরি িতই িছল না। পুেরা
সময়টাই ঘটনাব ল। গতকাল ভার চারেট
নাগাদ হােটল থেক গািড় রওনা িদেয়িছল
বালতাল। যা ী আমরা ছ'জন। বালতাল
পৗঁছেত পৗঁছেত সকাল ছ'টা। আমােদর
সে র মালপ েলা চক করা হল। ব ােগ
একটা ীেলর া িছল, এ -র ত
সটাও ধরা পড়ল। আবার ব াগ খুেল
দখােত হল য ওটা জেলরই বাতল,
িবপ নক িকছু না। যা া পারিমট দিখেয়
আমরা এিগেয় চললাম মন গেটর
(Access Control) িদেক। পেথ দিখ
এক ঘাড়াওয়ালা ঘাড়ােক িনেয় এিগেয়
যাে । ঘাড়াটার মাথায় হাত বুিলেয়
সিহসেক িজেগ স করলাম ঘাড়ার নাম
িক? বলল – "রাজু"। AD িজেগ স করল
"বালতাল থেক হা অবিধ কত পড়েব? বচারা সেব তার ঘাড়া িনেয় ক াে এেসেছ। বলল, আিম এখনও রট জািন না। একটু এিগেয়
যেতই আেরক সিহসেক পাওয়া গল। এ ছেলিট অলেরিড রিজে শন কের িনেয়েছ। গলায় ঝালােনা আইেডি িট কাড㐠恗। আিম বা
অিল কদা, কউই দরদ র করেত পাির না। ওর বলা ২২০০ টাকােতই রািজ হেয় গলাম। হা পয㐠恗 যাওয়া আবার বালতাল িফের আসা
পয㐠恗 ঘাড়া আমােদর সে থাকেব। ইে িছল, যতটা পারব আমরা হঁেটই চলব। ঘাড়ার কােছ থাকেব আমােদর ব াগ েলা। আমােদর কউ
হাঁিপেয় গেল খািনক ণ ঘাড়ায় চেড় এেগাব। সিহেসর নাম আলতাফ মািলক। ঘাড়ার মাথায় হাত বুিলেয় আলতাফেক িজেগ স করলাম –
"তামার ঘাড়ার নাম িক?" উ র এেলা – "রাজু"! রা ার ধাের দখলাম এক বয় লাক লািঠ িবি করেছ। জেনর জন েটা লািঠ চি শ
টাকা কের িকেন িনলাম। সে িনলাম ধুেলা আটকােনার মা । আলতাফই বলল িকেন িনেত। দশ টাকার একটা মাে িনেজর মুখটা আটেক
িনলাম।
মাইেক অ ানাউ করিছল সকাল আটটার পর আর কাউেক যা াপেথ েবেশর অনুমিত দওয়া হেব না। আমরা তাড়াতািড় মন গেটর িদেক
এিগেয় গলাম। মন গেটর দূর টা আ ােজর থেক একটু বিশই। 'দােমইল' ায় 'মাইল বেলই মেন হল, আসেল 'িকেলািমটার। গেট
আেরক দফা চিকং হল। পারিমট দখােনা হেল যা ার অনুমিত পলাম। ভতের ঢুকেতই দখেত পলাম অসংখ ভা ারা। িবেশষভােব নজের
এল পা াবী, জরািত আর উ র েদেশর ভা ারা। একজন আমােদর হােত িকছু লেজ ধিরেয় িদল। আলতাফ আবার কেয়কটা কাড㐠恗 আমার
হােত ধিরেয় িদল। তােত একিদেক িছল বাবা ভালানােথর ছিব ও উে া িদেক ণাম ম । ঘাড়ার িপেঠ আমােদর ব াগ েটা তুেল আমরা
আে আে চড়াই পেথ উঠেত থাকলাম । পেথ এক আ জ㐠恗ািতক সং ার  ােসবীর কােছ েনিছলাম এবার অমরনাথ যা া সুরি ত করার
দািয়ে র বড় অংশ রেয়েছ বাংলা ি েগেডর হােত। তাই িমিলটািরর একটা বড় অংশ বাঙািল। সামেন 'জন িমিলটািরেক দখেত পেয় িজেগ স
করলাম –তাঁরা কাে েক এেসেছন। পালটা
এল – আপিন কাে েক ? কলকাতা বলেতই এক িমিলটাির আেরক জনেক দিখেয় বলল, "ও
এেসেছ ব ল থেক"। মালদার দীপ র দাস সতক㐠恗 দৃি রেখেছন যা ী সুর ার িদেক। হঠাৎ দিখ সামেন একটা ঝ াট 꺘ᯆতির হেয়েছ। সম
ঘাড়ােক এক লাইেন রেখ ডান িদক িদেয় পােয় হাঁটার ব ব া করা হেয়েছ। তাই দেখ িঠক করলাম, আমরা আে আে এিগেয় যাই, একটু
পেরই আলতাফ–রাজু আমােদর ধের ফলেব। আমরা এেগােত থাকলাম। একটু পেরই চােখ পড়ল একটা বড় ভা ারা, মারাদাবােদর। ভা ারায়
িশেবর নামগান চলেছ আর সবাই তার তােল তােল নাচেছ। যারা খাবার পিরেবশন করেছ তারাও সই তােল তাল িমিলেয়েছ। সামান িকছু খেয়
ঘাড়ার জন অেপ া করেত লাগলাম। িবপাশা বৗিদর হাঁটেত অসুিবধা হে দেখ একটা ঘাড়ার িপেঠ উেঠ পেড়িছেলন। িতিনও ভা ারায় এেস
পড়েলন। িক আমােদর ঘাড়ার কানও খাঁজ নই। নানা িদেক খাঁজ করলাম, িমিলটািরেক িজেগ স করলাম, একটাই উ র পলাম –
"সিহেসর আইেডি িট কাড㐠恗টা আপনার কােছ আেছ তা? তাহেল িঠক পেয় যােবন"। আমার হঠাৎ খয়াল হল ায় সব টাকা পয়সাই ওই ব ােগ
রেয় গেছ ! এবার যিদ ঘাড়ােক খুঁেজ না পাই কপদ㐠恗কশূন হেয় বাকী পথ কাটােত হেব। বািড় থেক বেরােনার আেগ মা িকছু টাকা পেকেট
িদেয় িদেয়িছল। এটা মােয়র অেনকিদেনর অভ াস। ুল যাওয়ার সময় আমার কােছ টাকা-পয়সা না থাকেল মা িকছু টাকা িদেয় িদত। আিমও
চ া করতাম টাকাটা বাঁিচেয় রাখেত। এবারও মােয়র দওয়া সই টাকাটাই আমার একমা স ল। ধু একটা লািঠ হােত এিগেয় চললাম।
অিল কদা আমার পছন পছন আসেত লাগল। সবেচেয় ভােলাভােব এিগেয় চলেলন দবাশীষদা আর জয় ী বৗিদ। বশ কেয়কিট  িকং –
এর অিভ তা আেছ ওঁেদর। লালদা সবেচেয় িপিছেয় পেড়িছেলন। পরপর বশ কেয়কটা চড়াই পিরেয় এলাম। এবার আে আে গিত কেম
আসেছ। অিল কদাও খুবই া । জেলর বাতল রেয়েছ ঘাড়ার িপেঠর ব ােগ, যার কানওই খাঁজ নই। িবপাশা বৗিদ ঘাড়ার িপেঠ এিগেয়
গেছন। লালদা অেনক পছেন। একটু পের দিখ অিল কদাও একটা ঘাড়ায় চেড় বসল। ওেক সিত ই খুব া লাগিছল। আমােকও বলল
একটা ঘাড়া কের িনেত। রািজ হলাম না। আসেল আমার ধারণা িছল য আর খুব বিশ পথ বািক নই। এক িমিলটািরেক দূর িজেগ স করেত
উ র এল – "বাস অউর দা চড়াই, উ েক বাদ  ফ উতরাই"। অিল কদা চেল যাওয়ার পর একা পথ চলেত লাগলাম।
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িক "দা চড়াই" তা আর শষ হয় না!
মশঃ ওপর িদেক উেঠই চেলিছ। মােঝ
মােঝই মেন হে এই চড়াইটা শষ হেলই
পাহােড়র মাথায় পৗঁেছ যাব। িক যখন
সইপয㐠恗 পৗঁছাই দিখ আরও ওপের
পাহাড় যন নতুন কের গিজেয় উঠল।
আে আে াি বাড়েত লাগল। কখনও
থমেক দাঁড়াি । কখনও রা ার পােশ বেস
পড়েত বাধ হি । আমার া চহারা
দেখ সবাই বসার জায়গা কের দয়। পেথ
একজায়গায় দিখ একিট ছাট ছেল,
বাবার সে এেসেছ অমরনাথ দশ㐠恗েনর
আশায়, া হেয় বেস পড়ল পেথর
পােশ। আবার একটু পের "ব াম ভােল"
বেল উেঠ পথ চলা
করল। হােত
সামান ই টাকা আেছ, তােত ঘাড়া
নওয়ার
মতাও নই। ক জােন
আলতাফেক আর খুঁেজ পাব িক না। ধীের,
খুব ধীর পােয় এিগেয় চললাম। আমরা রওনা িদেয়িছলাম যা ার একদম থম িদেনই। তাই ভা ারার সংখ াও িছল খুব কম। পেথ ুট জুস
িকনেত বাধ হলাম। কুিড় টাকার ুট জুস িকনেত হল প াশ টাকায়। এতটাই আে পা ফলিছলাম য সবাই যেত যেত একবার আমার িদেক
ক ণার চােখ তাকাি ল। তবুও থামিছলাম না। অেনেকই হয়েতা আমােক পছেন ফেল এিগেয় যাি ল, িক একটু পের া হেয় পড়ায়
তােদর আবার ধের ফলিছলাম। েত েকই উৎসাহ িদি ল – "জয় ভােল"! অ ুট গলায় জবাব দওয়ার চ া করিছলাম – "ব াম ভােল"।
এ যন অেনকটা কাউেক দেখ "Good Morning" জানােল তু ের "Good Morning" নেত পাওয়ার মত, তফাৎ একটাই, "জয়
ভােল" িন যন এক নতুন উ ীপনা জাগায়। যন আ াস দয় – তুিম পারেব, িঠক পারেব। একটু এিগেয় যেত দিখ এক ভ মিহলা, বশ
া হেয় বেস পড়েলন। উৎসাহ দওয়ার চ া কের হাঁক িদলাম – "জয় ভােল"। কান উ র না পেয় আবার এিগেয় গলাম। একটু পের
দখলাম উিনও ঘাড়ােক পেথর স ী কের িনেয়েছন। উপায় থাকেল হয়েতা আিমও ঘাড়ার িপেঠ িনেজেক সঁেপ িদতাম, িক বাবা অমরনাথ
যতটুকু দরকার ততটুকু রেখ বািকটুকু সিরেয় রেখেছন নাগােলর বাইের। এ যন বাবা-মা তার স ানেক বড় করার জন যতটুকু দরকার িঠক
ততটুকু দন, বািকটা রেখ দন স ােনর ভিবষ েতর জন , সরকমই। াি েত াকৃিতক সৗ েয㐠恗র কথা যন ভুেলই িগেয়িছলাম । িব াম
নওয়ার জন একটু দাঁড়ােতই চােখ পড়ল এক তুষারধবল িগিরচূড়া। নীল আকাশ যন সই িগিরিশখরেক আরও
কের তুেলেছ। নীেচ
গভীর খােতর পুেরাটাই িহমবােহ ঢাকা।
হিলক ার সািভ㐠恗স চালু হেয়েছ থম িদন
থেকই। িতনেট হিলক ার যাতায়াত
করেছ, একটা অেনক ওপর িদেয়, একটা
আমােদর লেভেল, আর অন টা আমােদর
লেভেলর অেনক নীেচ, িগিরখােতর মাঝ
িদেয়। চলেত চলেত রা ার কৃিতরও
পিরবত㐠恗ন হে । থম িদেক রা া িছল
পাথেরর। ছাট ছাট নুিড় িদেয় 꺘ᯆতির।
এরপর পলাম মািটর রা া। ঘাড়ার
যাতায়ােত মািট ায় ধুেলা হেয় গেছ।
মা টা িদেয় কানও রকেম ধুেলা
আটকােনার চ া করিছ। চলেত চলেত
আবার একটা ভা ারার কােছ এেস
উঠলাম। দখলাম দবাশীষদারা িকছু
খেয় িনে । আিম㐠恗 থেক সবাইেক গরম
জল খাওয়ােনা হে । ভা ারার কােছ রা া
বরেফ িপছল হেয় আেছ। িমিলটাির
সাহায করেছ রা া পার হেত। ব㐠恗ল
পােয় এেগােত িগেয়
ায় পেড়ই
যাি লাম। হােতর লািঠ ও এক িমিলটািরর সাহােয কানও রকেম সামেল িনলাম। এেগােত এেগােত যখনই উে া িদক থেক কাউেক আসেত
দিখ একবার িজেগ স কির – "অমরনাথিজর হা আর কতদূর"? উ রটা ায় সবসময়ই এক থােক। অথ㐠恗াৎ মেন করিছ অেনক হঁেটিছ িক
আসেল একটুও এেগাইিন। একবার একজনেক িজেগ স কের উ র পলাম ৫ িকেলািমটার। িকছু পের আেরকজেনর কােছ উ র পলাম ৭
িকেলািমটার। ধে পেড় যাই মােঝ মােঝ, রা া িঠক ১৪ িকেলািমটারই তা? একটা জায়গায় দবাশীষদােদর দখােদিখ শট㐠恗কাট িনেত িগেয় ায়
হামা িড় িদেয় চড়াই পেরােত হল। কানও রকেম ওপের উেঠ বেস রইলাম ায় ১০ িমিনট। তারপর কােছর এক দাকান থেক একটা জেলর
বাতল িকেন িনলাম । তত েণ িবেকল ায় সােড় িতনেট। ভাবিছ অিল কদা আর িবপাশা বৗিদর এত েণ পৗঁেছ যাওয়ার কথা। ওরা িক
আবার আমায় খুঁজেত পছেন আসেব? না আমার জন অেপ া করেব? পােশ দিখ একিট মেয়, দেখই বাঝা যাে খুব া , এিগেয় চেলেছ
বাবা ভালানােথর নামগান করেত করেত। কী সু র সই  াক! হয়েতা তার এক লাইনও আমার মেন নই, িক সই সুর মেন মেন আওড়ােত
আওড়ােত এিগেয় চিল। পেথ পড়ল একটা পাহািড় ঝরনা। সু র কােঠর সাঁেকা ঝরনাটা পেরােনার জন । সাঁেকার পাশ থেক ঝরনার জল হােত
িনই, শীতল পরশ অনুভব কির। যন িকছুটা হেলও াি দূর হয়। কখন যন রা া অেনক সমতল হেয় এেসেছ। চলার াি িকছুটা হেলও গাসওয়া হেয় গেছ। এখন চলার পথ পাতলা পাথের ঢাকা। কাথাও কাথাও জল পেড় কদ㐠恗মা । আমার পােয়র জুেতাটা নামী কা ািনর  িকং
সু । তাই বিশ অসুিবধা হয় না, িক অেনেকই দখলাম অবলীলায় খুব সাধারণ জুেতা পেরই রা া পার হেয় যাে । আরও বশ িকছুদূর িগেয়
একজনেক হার কথা িজেগ স করেত উ র পলাম – এই ব স পৗঁেছই গেছন। আর মা ই িকেলািমটার। অথচ সামেন তা হার কানও
িচ ই দখেত পাি না! কবল
পাহাড়, বরেফরও কানও িচ নই। মেন মেন িহেসব করলাম আমার চলার যা গিত তােত এক
িকেলািমটার যেত অ তঃ এক ঘ া লাগেব। মােন আরও 'ঘ া আমায় হাঁটেত হেব। হঠাৎ মেন
এল – অত ণ বাবার মি র খালা
থাকেব তা? আিম িক সুেযাগ পাব বাবার চরেণ ণাম িনেবদন করার? পছেন তািকেয় দিখ আমার পের আর কানও যা ী আেছ কী না।
আ হই, আরও অেনেকই লািঠ হােত ধীর পােয় এিগেয় আসেছ একই পেথ, এখনও একা হেয় যাইিন। আে আে এিগেয় যেত যেত হঠাৎ
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একটা বাঁক ঘুরেতই সামেন দখেত পলাম এক নয়নািভরাম দৃশ । একটা তুষার-ধবল উপত কা। যন মেন হে সম এলাকাটা েধর ধারায়
ান করােনা হেয়েছ। 'পােশ িট পাহাড় আর তার গা ঘঁেষ 'িতনিট রা া। একিদেকর রা া িদেয় আিম হঁেট চেলিছ, অন রা াও জনিবরল
নয়, ঘাড়া ও ঘাড়সওয়ােরর সাির এিগেয় চেলেছ মায়াবী উপত কার িদেক। া , িক তা সে ও অবাক চােখ চেয় রইলাম অেনক ণ সই
উপত কার িদেক। িব েয় ছিব তুলেতও ভুেল গলাম সই মাহময় দৃেশ র। আচমকা মেন পড়ল মি র ব হওয়ার সময় হেয় এল। আমােক
পৗঁছেতই হেব। আবার ধীর পােয় এিগেয় চললাম সামেনর িদেক। এক িফরিত পথচারীেক িজেগ স করলাম – হা আর কতদূর? ভ েলাক খুব
অবাক হেলন, তারপর আমার া চহারা দেখ উৎসাহ দওয়ার ভি েত বলেলন – আপিন পৗঁেছই গেছন। এই সামেনর বাঁকটা ঘুরেলই
বাবার হা দখেত পােবন। জয় ভােল! খুিশেত মনটা ভের উঠল। আে আে বাঁেকর িদেক এিগেয় চললাম। বরেফর ওপর িদেয় এিগেয় যেত
খুব অসুিবধা হি ল। পােয় জার পাি লাম না। মােঝ বার পা িপছেল পেড়ও গলাম। অন রা ধের তুলল। উপত কায় েবেশর িঠক মুেখ দিখ
িবপাশা বৗিদ বেস আেছন অসহায় ভােব। লালদা এেস পৗঁছানিন। বৗিদ তখনও খুব ব㐠恗ল। পয়সাকিড়ও দাদার কােছ। আমােক দেখ যন
একটা আশার আেলা দখেত পেলন। আিম বললাম, আিম হার িদেক এেগাি , আপিনও ধীের ধীের আসার চ া ক ন। যখান থেক ঘাষণা
করা হে সখােন পৗঁেছ চ া করব অিল কদােক খুঁেজ বার করার। বেল আবার কাঁপা পােয়, িপছেল পড়েত পড়েত এিগেয় যেত লাগলাম
হার িদেক। হঠাৎ পাশ থেক একটা ডাক ভেস এল – "আের বাবু। হাম কব স আপকা ইে জার কর রেহ হ ায়। আপ ইতনা দর তক কাঁহা
থ?" তািকেয় দিখ আলতাফ ওর ঘাড়া রাজু আর আমােদর ব াগেজাড়া িনেয় রা ার পােশ দাঁিড়েয় আেছ। ও অেনক আেগ পৗঁেছ আমােদর
অেপ ায় রেয়েছ। ওর সে অিল কদারও দখা হয়িন। মেন হল যন এক পরম ব ুেক খুঁেজ পলাম। বললাম আিম অিল কদােক খুঁজেত
যাি
হার িদেক। শরীেরর অব া দেখ আলতাফ আমােক রাজুর িপেঠ উিঠেয় িদল। আমরা এেগােত থাকলাম অমরনাথজীর হার িদেক।
িকছুদূর এেগােতই দিখ অিল কদা রা ার পােশ সদ 꺘ᯆতির হেত যাওয়া একটা দাকােন গােল হাত িদেয় িচি ত ভােব বেস আেছ। আমােক
দেখই AD-র চােখ একটা খুিশর িঝিলক দখেত পলাম। ধরাধির কের রাজুর িপঠ থেক নামােনা হল আমােক। আলতাফেক জেনই
ধন বাদ জানালাম। ওেক আেগই বেলিছলাম য আমার ব ােগ একটা জেলর বাতল আেছ, ত া পেল যন সখান থেক জল খেয় নয়।
বলল, ও ধু সামান জল খেয়েছ। অমরনােথর পেথ য সিহসরা অ া পির ম কের যা ীেদর ভােলবাবার দশ㐠恗েনর ব ব া কের দয়, তারা
গরীব হেত পাের, িক কখেনাই অসৎ নয়। আলতাফ আমােদর বেলিছল য ও জয়পুেরর এক মিডক াল কেলেজ পড়া না করেছ। চূড়া
আিথ㐠恗ক কে র মেধ ও ও িক িশ ােক অবেহলা কেরিন। আমরা িঠক করলাম শষ িবেকেল আর বালতােলর পেথ পা বাড়াব না। বরং হার
কােছই তাঁবুেত রাতটা কািটেয় দব। সইমত আলতাফ এবং রাজুেক িবদায় জানালাম। আমার দখা না পেয় অিল কদা ভীষণ মুষেড়
পেরিছল। ভেবই িনেয়িছল এ যা া আর হয়েতা অমরনাথজীর পুেজা দওয়া হেব না। অ তঃ স িদন তা নয়ই। এবার আবার নতুন উদ েম
িত
করল। হােত সময় অ , একটু পেরই ব হেয় যােব মি র। জেনই অস ব া - হা ায় ৫০০ িমটার দূের। অিল কদা খুব
তাড়াতািড় একটা ট ভাড়া কের ব াগপ সখােন রেখ এল। কােছর একটা দাকান থেক পুেজার সাম ী িকেন িনলাম। েটা ডুিলর ব ব া
করা হল। ডুিল িপছু পড়ল ২০০ টাকা। তারা পৗঁেছ িদল এেকবাের মি েরর দারেগাড়ায়।
এখােন জুেতা খুেল জমা রেখ আমােদর
উঠেত হেব বশ কেয়কধাপ িসঁিড়।
পাথেরর িসঁিড় কনকেন ঠা া। পা অবশ
হেয় আেস। অমরনাথ আসার আেগ আমার
এক ভাকা ী পরামশ㐠恗 িদেয়িছেলন সে
পিলিথন রাখার। িসঁিড় বেয় ওঠার সময়
তােত পা মুেড় িনেল ঠা া লাগেব না।
পিলিথন সে এেনিছলাম, িক স তা
ব ােগই রেয় গেছ। অগত া খািল পােয়ই
ধীের ধীের ওপের উঠেত লাগলাম।
েত কটা িসঁিড়েক পেরােনা মেন হি ল
একটা বড় মাইলে ান পার হওয়া। কখনও
কখনও অিল কদা এিগেয় আমার জন
অেপ া করিছল। অবেশেষ পৗঁছলাম
হার শষ মাথায়। দখলাম সই
অেলৗিকক িশবিল । পােশ পাব㐠恗তী ও
গেণশ, যারা আপাত িনব㐠恗াক, িন াণ - বরেফর প। িক অ ুত তােদর আকষ㐠恗ণী মতা। মুহূেত㐠恗র ঝলেক যন দখেত পলাম িশবিলে র
মাথার কােছ এক জাড়া সাদা পায়রা। একটু পেরই মেন হল তা যন হােত আঁকা ছিব । িক জািন হয়েতাবা আমার মেনর ভুল, অথবা হয়েতা
সিত ।
অমরনাথজীেক দশ㐠恗ন কের পুেজা সের খুবই ধীের ধীের নেম এলাম িসঁিড় বেয়। এর মােঝই আবার হািরেয় খুঁেজ পলাম অিল কদােক।
এবার কে াল েম এেস লালদা-িবপাশা বৗিদর খাঁজ নওয়ার চ া করলাম। নলাম লালদা এনেকায়াির অিফেস এেস িবপাশা বৗিদর
খাঁজ িনেয়েছন, স বতঃ পেয়ও গেছন। িমিলটািরর কথায়, একটু আেগ লালদা "গেটর সামেনই তা দাঁিড়েয় িছেলন"। আমরা তবু আমােদর
টে র ন র কে াল েম রেখ এলাম যিদ যাগােযাগ করা স ব হয়। িফের এলাম তাঁবুেত। মাথািপছু ৩০০ টাকার তাঁবু। আমােদরটায়
ভতের আেলার ব ব াও িছল না। বরেফর ওপর একটা ি িপং ম াট আর কােপ㐠恗ট। মাথার কােছ একটা লপ। এক টে ৯ জন থাকার ব ব া।
যা ীেদর জন পাহােড়র বশ িকছু ওপের পাবিলক টয়েলেটর ব ব া করা হেয়েছ।
একটা লপ িনেচ পেত িনলাম। ভতের
একটা সােয়টার, তার ওপর ভারী
জ ােকট আর লপ মুিড় িদেয়ও ঠা ায়
কাঁপিছলাম। হেব নাই বা কন? ট তা
পুেরাটাই বরেফর ওপের। আমােদর পর
আরও িতন জন অমরনাথ যা ী এেলন।
িবহার থেক ছেল তার বৃ বাবা–মােক
িনেয় এেসেছন অমরনাথ দশ㐠恗েনর জন ।
ভুিজর দশ㐠恗ন পাওয়া তাঁেদর পরম াি ।
একটা সময় মেন হেয়িছল হয়েতা আসেত
পারেবন না। য টাকার দরকার তা আর
জাগাড় কের উঠেত পারিছেলন না। শেষ
এক মুসিলম ভানুধ ায়ী টাকার ব ব া
কের দন।
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রােত হয়েতা ভা ারায় খেত পারতাম, িক আর ইে করল না ঠা ার মেধ বাইের িগেয় খেয় আসেত। সে মুিড় িছল, তাই খেয়ই 'জেন
েয় পড়লাম। টে
েয়ই নেত পলাম অমরগ ার বল জলে ােতর শ । সব আওয়াজ ছািপেয় একটাই শ কােন ভাসেত লাগল –
অমরগ ার দৃ পদ িন। এেক গজ㐠恗ন বেল না, বরং যন াণচ লতার তীক। রাতটােক মেন হল অেনক অেনক বড়। লপমুিড় িদেয়
েয়িছলাম। একটু পেরই দখলাম নােকর কােছ লপটা িভেজ গেছ। আিব ার করলাম, চ ঠা ায় িন ােসর বা জেম িগেয় লপ িভিজেয়
িদেয়েছ। লেপর বাইেরও িকছুটা িভেজ ভাব। টে রাত কাটােনার পিরক না িছল না। পেহলগাঁও-এর পেথ যিদ অমরনাথ আসতাম তাহেল
টে ই থাকেত হত। তাই সে ি িপং ব াগ আর এয়ার িপেলা (পা বািলশ) িনেয় বিরেয়িছলাম । িক যখন রা া বদল কের বালতাল হল,
সবিকছু ীনগেরর হােটেলই রেখ এেসিছলাম। এখন মেন হে সসব সে থাকেলই ভােলা হত।
রােত কতবার য ঘুম ভাঙল িঠক মেন নই। িতবারই কাঁধ আর ঘােড়র কােছ একটা ব থা অনুভব করিছলাম। আসেল মাথায় কানও বািলশ
নই, অি েজেনর ঘন ও কম, আর নীচ থেক একটা চ ঠা া উঠেছ।
সকাল হল। সােড় পাঁচটা নাগাদ ঘুম
ভাঙার পর বাইের বেরালাম। খুবই কম
লাক চলাচল করেছ। সকালেবলার
উপত কার ছিব ক ােমরা ব ী হল। বাইের
থেকই হার িকছু ছিব তুললাম। কাল
যখন পৗঁেছিছলাম স া হেয় আসিছল,
পুেরা জায়গাটা ভােলা কের দখেত
পাইিন। এখন িঠক মাঝখান থেক পুেরা
উপত কােক অনুভব করলাম। গাটাটাই
পব㐠恗েত ঘরা। পে র পাপিড় যমন ফুেলর
ভতেরর অংশেক িঘের রােখ, তমিন
পাহাড়ও এই উপত কােক আড়াল কের
রেখেছ। পব㐠恗েতর গােয় সামিরক বািহিনর
সনা চৗিকর ন র দওয়া আেছ। এরাই
এই অ েলর দখােশানা কের। পাশ িদেয়
বেয় যাওয়া অমরগ ার উৎপি এখােনই।
এখােন যন একটা নালা মা , অথচ বল  ােত বুিঝেয় িদে তার াতে র কথা।
িফের আসেত ইে করিছল না। িক তাড়াতািড় িফের যেত হেব। আসেল আকােশ হা া মঘ দখেত পাি লাম। পাহািড় পেথ বৃি েত য কান
সময় রা া ব হওয়ার ভয়। যা হাক কের 'টা ঘাড়া জাগাড় করা হল । ঘাড়া িপছু ১৪০০ টাকা থেক কিমেয় আমরা ১৩০০ ত রািজ
কিরেয়িছলাম, িক বাদ সাধল ঘাড়ার মািলক। বাধ হলাম ১৪০০ তই ঘাড়া বুক করেত। ঘাড়ার মাথায় হাত বালালাম। সিহসেক অভ াস
মত িজেগ স করলাম তামার নাম িক? উ র পলাম – ই ািহম। আর ঘাড়ার নাম? ও বলল – রাজু!
ফরার পথ ধরার আেগ এ যা ায় শষবােরর মত অমরনাথিজর হা, অমরগ া আর ধ-সাদা উপত কার িদেক এক দৃি েত চেয় রইলাম।
জািন না আর কানওিদন এখােন আসা হেব কী না। তারপর "রাজু"-র িপেঠ চেড় রওনা িদলাম বালতােলর িদেক। য পেথ এেসিছলাম, ফরার
পথ তার চেয় িকছু আলাদা। ঘাড়ার চলার পথ অেনক বিশ গ㐠恗ম, কাথাও কাথাও অেনক বিশ ঢাল। ঘাড়ার চলার সে িনেজর শরীেরর
ভারসাম রাখাটা একটা বড় চ ােল । যখন ঘাড়া ওপর িদেক ওেঠ তখন সামেনর িদেক ঝুঁেক পড়েত হয়, আবার যখন নীেচর িদেক নােম,
দেহর ভারটা পছন িদেক িদেত হয়। ই ািহম আমােক পুেরা ব াপারটা পািখ পড়ার মেতা বুিঝেয় িদল। িপেঠ ব াগ িনেয় চ া করলাম শ
হােত িজন ধের বেস থাকার, কানও অব ােতই িজন ছাড়া চলেব না। লাগাম হােত ই ািহম সামেন এিগেয় চেলেছ। িকছু ণ যেতই িপেঠর
ব াগটা আলগা হেয় গল। তােত সটা এককাত হেয় িপেঠ আটেক রইল। এভােবই চললাম পুেরা পথ। ঘাড়ার চলার িসে মটা বড়ই অ ুত।
পরপর লাইন িদেয় এেগােত থােক। খুব স পেথও িনেজর ভারসাম রেখ এিগেয় চেল। সামেনর পা জাড়া যখােন পেড়, একটু পের পছেনর
পা জাড়া এেস সই জায়গা নয়। চার পােয় চলায় ভারসাম মানুেষর চেয় অেনক বিশ। িক বরফ, িক পাথর, িক কাদামািটর এবেড়া-খবেড়া
পথ, িনেজর ওপর স ূণ㐠恗 িনয় ণ রেখ ঘাড়া এিগেয় চেল। সমস া একটাই। ঘাড়া চেল রা ার একদম িকনারা িদেয়। নীেচর িদেক তাকােতও
এক এক সময় ভয় হয়। একটা িবশাল ঢাল বেয় নেম এলাম স েম এখােন অমরগ া এেস িমেশেছ সমতেল। স েম স পুেরাদ র নদী।
কাথাও আবার িহমবােহর আড়ােল মুখ ঢেকেছ। এখােন িকছু সনােচৗিক আর তাঁবু রেয়েছ সনােদর জন । কত য চড়াই উৎরাই পেরালাম
তার িহেসব নই, িক এবার তমন ক হে না, কারণ আমার কে র সম ভার "রাজু" িনেয় িনেয়েছ। কাল ায় হামা িড় িদেয় উেঠ
এেসিছলাম, ফরার পেথ ঘাড়ার িপেঠ চেড় সাজা রা ায় খুব সহেজই পার করলাম। য জায়গায় পা িপছেল পেড় গিছলাম, অবলীলায় স
রা া পিরেয় এলাম। খুব খারাপ লাগিছল ঘাড়ার িপেঠ সওয়ার হেত, িক তাড়াতািড় বালতাল পৗঁছেত হেব, আর কান উপায়ও নই।
একটু পরপর হিলক ার উেড় যাে
যা ীেদর িনেয়। এ রা া িদেয়ই হয়েতা
আমরা আেগর িদন িগেয়িছলাম, িক
ফরার দৃশ পুেরা আলাদা। যাওয়ার সময়
য অপ প দৃশ আমােদর পছেন পেড়
িছল এখন তাই চােখর সামেন ভেস
উঠেছ। সিহসরা মােঝ মেধ তােদর
ঘাড়ােক চাবুক মের জাের ছুটেত বাধ
করিছল। এক সওয়াির িতবাদ করল,
সিহসেক 'কথা িনেয়ও িদল। আমরাও
সই সওয়ািরর কথায় সায় িদেয়
ঘাড়াওয়ালােক বললাম ঘাড়ােক না
মারেত। একটু পেরই স রা ায় চ
িভড় হেয় গল। একিদক িদেয় যা ীরা
হার িদেক যাে আর অন িদক িদেয়
আমরা নামিছ। অমরনাথ যা ার একিদন
পিরেয় গেছ। ভা ারার সংখ া এখন
আরও বিশ। এই একিদেন আরও অেনক
নতুন ভা ারা 꺘ᯆতির হেয়েছ। িক কাথাও
একটাও বাঙািল ভা ারা চােখ পড়ল না। এক জায়গায় ভড়া ও ছাগেলর পাল আমােদর পথ অবেরাধ করল। িকছু েণর জন চারিদক ধুেলায়
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ঢেক গল। মাে র উপেযািগতা আবারও অনুভব করলাম। ায় ঘ া িতেনক পির েমর পর ই ািহম আর রাজু আমােদর িনরাপেদ বালতাল
পৗঁেছ িদল। ঘাড়ার িপঠ থেক নামার সময় আিম পছন িদক িদেয় পা নামােনার চ া করিছলাম। তাই দেখ আেরক ঘাড়াওয়ালা চঁিচেয়
উঠল – "আপেকা উতরনা হ ায় ইয়া চড়না হ ায়?" বুঝলাম ঘাড়ার িপেঠ ওঠার সময় পছন িদক িদেয় পা তুলেত হয়। আর নামার সময় িঠক
উে া, সামেনর িদক িদেয়ই পা নামােত হেব।
এবার আমােদর থম কাজ িছল একটা িসম কাড㐠恗 জাগাড় করা। যা া পারিমেটর সে একটা িসম পারিমট দওয়া িছল। পুিলশেক িজেগ স
কের জেন িনলাম কাথায় িসমকাড㐠恗 পাওয়া যােব। বেল িদল য ওরা চারশ-পাঁচশ টাকা চাইেলও আপিন েশা টাকার মেধ রফা করার চ া
করেবন। কেয়কজন িমিলটাির এিগেয় এল, হািসমুেখ বলল – যা া সের িফরেলন? কমন হল যা া? িক আসল নজরটা দখলাম িপেঠর বড়
ব ােগর িদেক। কথার ফাঁেক ব াগটা ব িডেট র িদেয় চক কের িনল। িমিলটািরর সদা সতক㐠恗 দৃি র জন ই হয়েতা এই যা া সুরি ত। অেনক
কে একটা যা া–িসম জাগাড় করা গল। ৬৫০ টাকা পেড় গল িসম কাড㐠恗 জাগাড় করেত। বাঝা গল এরা কৃি ম অভাব 꺘ᯆতির করেছ। িক
িসমটা আমােদর ভীষণ দরকার। িসম পেয় থেম বািড়েত ফান কের ফরার খবরটা জানালাম।
বালতােলর দৃশ যাওয়ার সময় উপেভাগ করার তমন সময় পাই িন । ফরার সময় িকছুটা আ াজ পাওয়া গল। পােশর িস নদীর বল প
যাওয়ার সময়ও দেখিছলাম, িক তখন তা উপলি করার মত সময় িছল না। ই তুষারাবৃত িগিরচূড়ার মােঝ িনম㐠恗ল নীল আকাশ আর সই
আকােশ পািখর মত ভেস চলা সাদা মেঘর পু েলা তখন পছেনই পের িছল। এখন বালতােলর দৃশ দেখ মেন হল এ যন যথাথ㐠恗ই গ㐠恗 ার।
কৃিতর সােথ সখ তা কের তার সে একা হওয়ার আদশ㐠恗 জায়গা। এখানকার র ণােব ণ কের ফের িডপাট㐠恗েম । কান জনবসিত নই।
পাহািড় ছাগল িনভ㐠恗েয় পাহােড়র গােয় খলা কের বড়ায়। ভড়ার পাল চেড় বড়ায় উ ু মােঠ। িস নদীর জেল ত া মটায় টা ু ঘাড়া।
সবুেজ ঢাকা পাহাড় যন কৃিতর খলার মাঠ আর সই মােঠ খলার উপকরণ হল ছিড়েয় থাকা অসংখ নুিড়–পাথর। অমরনাথ যা া উপলে
বালতােল বেসেছ অ ায়ী ক া , অ ায়ী সনা িশিবর। 꺘ᯆতির হেয়েছ অ ায়ী ট াি
া । সবই নদীর তীর ঘঁেস। এই নদী িগেয় িমেশেছ িঝলম
এর সে ।
আমরা হােটেল ফরার জন একটা গািড় বুক করলাম। বালতালেক িবদায় জািনেয় রওনা িদলাম ীনগেরর পেথ।
[ হােটেল িফের জানেত পেরিছলাম সিদনই অমরনােথ ওপর থেক পাথর পেড় এক জওয়ান ও এক যা ীর মৃতু হেয়েছ। এছাড়া বৃি ও
িতব ক হেয় দাঁিড়েয়িছল। তাই বশ িকছু েণর জন যা া ব রাখা হেয়িছল। তেব লালদা-দবাশীষদারা িনরাপেদই নেম আসেত
পেরিছেলন। আবার একবার ভাগ েক ধন বাদ িদেয়িছলাম এযা ায় আমােদর সাহায করার জন । ]

~ অমরনােথর তথ || অমরনােথর ছিব || অমরনাথ যা ার  ক ট ম াপ ~

িরষড়ার সুদী র দে র ঘুের বড়ােনার সখ অেনকিদেনর, িক িবিধ বাম। তাই বিশরভাগ সময় হয় অসু তা িকংবা
াকৃিতক েয㐠恗ােগর জন যা া বািতল হত। পিরি িত এতটাই ঘারােলা িছল য কউ সে িনেতও সাহস পত না। তেব
স িত উিট ঘুের আসার পর পিরি িত পাে েছ। রক াইি ং এর বিসক পাঠ নওয়ার পর উৎসাহ বেড় গেছ
কেয়ক ণ। এখন একটা টু ের যাওয়ার আেগই পেরর টু েরর ান রিড থােক।

কমন লাগল :

- select -

Like 41 people like this. Be the first of your friends.

ম ত িদেয়েছ ন : 1
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= 'আমােদর ছু ' বাংলা আ জ䎅
াল মণপি কায় আপনােক াগত জানাই = আপনার বড়ােনার ছিব-লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

নীল ীপা ের
縍ꀐদব সাদ মজুমদার
~ আ ামােনর তথ ~ আ ামােনর আরও ছিব ~
এতকাল জ ভূিমর প 縍ꀐদেখিছ মািটর ওপর দাঁিড়েয়। এই থম আ ামান যাওয়ার পেথ সুেযাগ হল নীল আকােশর 縍ꀐপঁজা তুেলার ফাঁক িদেয় আমার
সবুেজ সাজােনা জ ভূিম 縍ꀐদখা। ঘ া েয়ক পর 縍ꀐপৗঁছলাম বীর সাভারকর িবমান ব ের। ঘিড়েত তখন সকাল 縍ꀐসায়া আটটা মেতা।
縍ꀐবিরেয় 縍ꀐদিখ আমার নাম 縍ꀐলখা কাগজ িনেয় একজন দাঁিড়েয়। কােছ িগেয় পিরচয় িদলাম। জানলাম ওঁর নাম দীেনশ – আমােদর আগামী কেয়ক িদেনর
গািড়চালক তথা সফর স ালক। 縍ꀐফান ন রটা না চাইেতই িদেয় বলেলন - েয়াজন হেলই জানােবন। আমার সাত বছেরর 縍ꀐমেয়েক িনেয় 縍ꀐমাট
দশজেনর দল। িমিনট দেশেকর মেধ ই 縍ꀐপৗঁছলাম রামকৃ িমশেন। এেকবাের সমুে র ধাের। এখােন একটা আবািসক ুল আেছ। তাছাড়া িবিভ
縍ꀐভােকশনাল 縍ꀐ িনং 縍ꀐদওয়া হয়। এখানকার 縍ꀐবশ কেয়কটা ম পয䜜⿹টকেদর জন ভাড়া 縍ꀐদওয়া হয়। চার 縍ꀐবেডর ঘর। ম েলা 縍ꀐবশ বড়৷ সংযু না
থাকেলও েত ক ঘেরর জন আলাদা বাথ ম আেছ৷ জেলর ব ব াও ভােলা।
縍ꀐ স হেয় িনেয় দীেনশ ভায়ােক 縍ꀐফান - আমরা 舻㭬তির। িকছু েণর মেধ ই গািড় িনেয় হািজর। বাইের চড়া 縍ꀐরাদ। আমােদর মাথায় টুিপ, 縍ꀐচােখ 縍ꀐরাদচশমা
আর হাত-মুেখ সানি ন 縍ꀐলাশেনর আবরণ। যেথ পিরমােণ জল িনেয় গািড়েত উেঠ পড়লাম - 縍ꀐসলুলার 縍ꀐজেলর উে েশ।
িমিনট দেশক পর 縍ꀐপৗঁছলাম 縍ꀐসলুলার 縍ꀐজেলর
সামেন। িট িবশাল হলুদ থােমর মােঝ িভতের
縍ꀐঢাকার 縍ꀐগট। ইংেরজ অত াচােরর এই ৃিত 縍ꀐসৗধ
縍ꀐদেখ থম দশ䜜⿹েন একটা িশহরণ অনুভব করলাম।
কত বীরেক 縍ꀐয িনিব䜜⿹চাের বিল 縍ꀐদওয়া হেয়েছ এখােন
তার িক আর িহসাব আেছ? দীেনেশর ইশারােত ঢুেক
縍ꀐগলাম 縍ꀐজেলর িভতের। ঢুেকই বাঁিদেকর িসিড় িদেয়
উেঠ 縍ꀐয ঘের েবশ করলাম 縍ꀐসখােন সু র ভােব
সাজােনা আেছ বীর 縍ꀐদশে মীেদর ছিব, যাঁরা এই
縍ꀐজেল ব ী িছেলন। বাইের িদনরাত 뉣卹লেছ মশাল,
যার গ াস সরবরাহ কের ইি য়ান অেয়ল। মােঠর
এক ধাের কেয়কশ 縍ꀐচয়ার পাতা। এখােন 縍ꀐসামবার
বােদ িত স ায় িট কের আেলা ও িনর
অনু ান হয়। এই 縍ꀐজেলর মােঝ একটা টাওয়ার
縍ꀐথেক 縍ꀐবর হেয়েছ সাতিট উইং। 縍ꀐযখােন সবিমিলেয়
৬৯৮িট খুপির বা 縍ꀐসল িছল। বত䜜⿹মােন িতনিট উইংএর ২৯৬ িট খুপির বত䜜⿹মান। িট 縍ꀐভে 縍ꀐগেছ, আর
িট 縍ꀐগািব ব ভ প হাসপাতােল পিরণত করা
হেয়েছ। েত ক খুপিরর সামেন 縍ꀐমাটা 縍ꀐলাহার
縍ꀐরিলং, িপছেন 縍ꀐবশ উঁচুেত একটা আেলা আসার
গত䜜⿹। সূেয䜜⿹র আেলা ছাড়া অন 縍ꀐকানও আেলার
ব ব া িছল বেল মেন হলনা। খুপির েলা এমন ভােব 舻㭬তির 縍ꀐয বািস ারা এেক অেন র মুখ 縍ꀐদখেত 縍ꀐপতনা। মােঠর এক 縍ꀐকােণ ফাঁিসর ম । ফাঁিস
縍ꀐদওয়ার আেগ ঘ া বাজােনা হত, যােত সকেল জানেত পাের। ফাঁিসঘেরর সামেন -কামরার 縍ꀐবড়ার বািড়, 縍ꀐসখােন একিট মূিত䜜⿹ রাখা আেছ ব ীেদর
িদেয় কী ভােব নারেকল 縍ꀐথেক 縍ꀐতল 縍ꀐবর করােনা হত তা 縍ꀐবাঝােনার জন । এক 縍ꀐকােণ রাখা আেছ 縍ꀐডয়ার সােহেবর 縍ꀐসই কুখ াত কােঠর 縍ꀐচয়ার। যােত
বেস সােহব তী ত াবধান করেতন। কােজ একটু অবেহলা হেলই জুটত অকথ অত াচার। এখােন আরও 縍ꀐদখােনা আেছ শাি র মা া অনুযায়ী িবিভ
রকেমর 縍ꀐলাহার 縍ꀐবিড়। খড়-খেড় গা চুলকােনা জামা। অপর ঘের িবিভ 縍ꀐনতােদর ছিব। িতন তলায় অবি ত বীর সাভারকার-এর কুঠুিরটা িবেশষ ভােব
সংরি ত আেছ। টাওয়ােরর িসঁিড় 縍ꀐবেয় এেকবাের ওপের ওঠা যায়। 縍ꀐদওয়ােল মােব䜜⿹ল পাথের 縍ꀐখাদাই করা বীর 縍ꀐসনানীেদর নাম। কােঠর পাটাতেনর
ওপর দাঁিড়েয় রস-ি থ-নথ䜜⿹ 縍ꀐব সহ িবিভ ীপ 縍ꀐদখেত পাওয়া যায়। ইংেরজ আমেলর ব ী- ৃিত আজও এখানকার ম ায় ম ায়, যা েদশবাসী
িহেসেব 縍ꀐবদনা 縍ꀐদয়।
পেরর গ ব িফশািরজ িমউিজয়াম তথা অ ােকায়ািরয়াম। এখােন রাখা আেছ িবিভ ধরেনর জীিবত ও মৃত সােড় িতনেশারও 縍ꀐবিশ সামুি ক াণী। ঢুেকই
縍ꀐমেঝর ওপর রাখা কােলা হাঙর 縍ꀐদখেল 縍ꀐবশ অবাক লােগ। পােশ রাখা িবশাল িঝনুক।
縍ꀐচােখর িখেদ িমটেলও 縍ꀐপেটর িখেদ তখন চরম পয䜜⿹ােয়। দীেনশ আমােদর িনেয় 縍ꀐগেলন আিদ বাঙািল 縍ꀐহােটেল। এখােন ভাত ডাল সি র সােথ পাওয়া
যায় িবিভ ধরেনর সামুি ক মাছও।
খাওয়া 縍ꀐসের এলাম 縍ꀐজানাল অ ানে াপলিজক াল িমউিজয়াম 縍ꀐদখেত। িমউিজয়ােমর িটিকটটা সং হ কের রাখার মত সু র। এখানকার িবিভ
গ ালািরেত রাখা আেছ আ ামান ও িনেকাবেরর নানা উপজািতর ব ব ত হািতয়ােরর িনদশ䜜⿹ন, নানারকম বাদ য , টুিপ, ছাতা, পাখা ও িবিভ ধরেনর
গয়না। কুঁেড় ঘেরর মেডল। ায় িতিরশিট মেডেলর মাধ েম জােরায়া ও অ ান উপজাতীয় মানুেষর জীবনযা ার িবিভ মুহূত䜜⿹ তথা মানুষ ও কৃিতর
াভািবক সহাব ােনর ছিব। িসঁিড় িদেয় নামার সময় 縍ꀐদখা যােব নানা ধরেনর 縍ꀐনৗেকা ছাদ 縍ꀐথেক দিড় িদেয় 縍ꀐঝালােনা।
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縍ꀐবিরেয় 縍ꀐদিখ রা ার ধাের িবশালাকৃিতর ডাব
িবি হে , কুিড় টাকা কের। ডােবর জল 縍ꀐখেত
縍ꀐখেত িপ িস সরকােরর 縍ꀐসই ওয়াটার অফ
ইি য়ার কথা মেন পড়িছল, জল 縍ꀐযন 縍ꀐশষই
হে না। উপির পাওনা নরম শাঁস। ডােবর জেল
ডুব িদেয় আমরা চললাম করিবনস 縍ꀐকাভ বীেচর
িদেক। বীচ বলেতই আমােদর 縍ꀐচােখ দীঘা -পুরী
বা ভাইজ াগ-এর কথা মেন পের। িক এই বীচ
縍ꀐসই 縍ꀐচনা িচ 縍ꀐথেক আলাদা, িবেশষত 縍ꀐঢউ এর
তা ব খুবই কম আর পির ার নীল জল। জেল
নামার উপযু 縍ꀐপাশাক থাকেল িনি 䜜⿹ধায় 縍ꀐনেম
পড়া যায়। করা যায় ুবা াইভও। কােঠর 縍ꀐছা
টাওয়ােরর ওপর উঠেল সম বীচটা সু র 縍ꀐদখা
যায়। সুনািম 縍ꀐথেক িশ া িনেয় 縍ꀐদওয়া হেয়েছ
কংি েটর 縍ꀐদওয়াল, যার ওপর সাির িদেয় রাখা
নীল কােঠর আরাম 縍ꀐকদারা, কুিড় টাকা িত
ঘ া। নারেকল বাগােনর ফাঁক িদেয় নরম 縍ꀐরাদ
িপেঠ কের ঘ া েয়ক 縍ꀐয কীভােব 縍ꀐকেট যােব
縍ꀐবাঝাই যােব না। 縍ꀐযন আনমেন মন িদেয় 縍ꀐফলা
সমু েক। স ার অ কার নামেতই দীেনশ
縍ꀐপৗঁেছ িদল রাজীব গা ী ওয়াটার কমে ে । এখােন 縍ꀐছাটেদর িবেনাদেনর জন েল এবং বেড়ােদর জন জেল নানা ধরেনর ীড়ার ব ব া আেছ। সম
অ লটা আেলা িদেয় সাজােনা। আেছ রাজীব গা ীর পূণ䜜⿹াবয়ব মূিত䜜⿹ – মেন হয় হােতর মালাটা 縍ꀐযন আমােদর িদেকই ছুঁেড় িদে ন। ঘ াখােনক পর
দীেনশভায়া 縍ꀐফান কের জানাল, দাদা আপনারা 縍ꀐগেটর বাইের চেল আসুন লাইট অ া সাউ -এর সময় হেয় 縍ꀐগেছ। 縍ꀐদির না কের সবাই গািড়েত িগেয়
উঠলাম। িমিনট পাঁেচেকর মেধ 縍ꀐপৗঁেছ 縍ꀐগলাম 縍ꀐসলুলার 縍ꀐজেলর 縍ꀐগেটর সামেন। িদেনর আেলায় 縍ꀐয 縍ꀐজল 縍ꀐদখেত ভয় 縍ꀐলেগিছল - িনয়েনর আেলায়
তােত 縍ꀐযন একটা মায়ার েলপ পেড়েছ। সে র থম 縍ꀐশা তখনও 縍ꀐশষ হয়িন। আমরা 縍ꀐগেটর সামেন লাইেন দাঁড়ালাম, দীেনশ েত েকর হােত িটিকট
ধিরেয় িদল। আেগর 縍ꀐশা 縍ꀐশষ হেল িভতের পাতা 縍ꀐচয়াের িগেয় বসলাম। আেলা-আঁধািরর মেধ বেস িদন রােতর িহেসব 縍ꀐমলােত লাগলাম। 縍ꀐসই
মশালটার অিনব䜜⿹াণ দীপিশখা মেনর সু 縍ꀐদশা েবাধেক উ ী করিছল। প াশ িমিনেটর এই অনু ােন তুেল ধরা হল ইংেরজ অত াচােরর ক ণ কািহিন।
আিদ বাঙািল 縍ꀐহােটল 縍ꀐথেক মাছ-ভাত 縍ꀐখেয় িমশেন িফরলাম। আগামী কাল যাব বারাটাং। এই অ েলই বাস কের আ ামােনর 縍ꀐসই আিদম উপজািত জােরায়া। বারাটাং-এ ঢুকেত িবেশষ অনুমিত লােগ।
সকাল ছ'টার মেধ 舻㭬তির হেয় 縍ꀐবিরেয় পড়লাম। 縍ꀐপাট䜜⿹-縍ꀐ য়ার ছািড়েয় গািড় ছুটল বারাটাং 縍ꀐচকেপা -এর িদেক। রা ার ধাের জনবসিতহীন অ েল
সুনািমর বীভৎসতা 縍ꀐচােখ পেড়। মাথাহীন নারেকল গােছর বাগান, ছাদহীন বািড়, ও ােনা ভা া 縍ꀐনৗকা। আধা বন অ ল 縍ꀐপিরেয় 縍ꀐবলা আটটা নাগাদ
縍ꀐপৗঁছলাম বারাটাং 縍ꀐচকেপাে । আমােদর আেগ মা একিট গািড়। বারাটাং 縍ꀐচকেপা খুলেব ন'টায়। িদেন চার বার ৬টা, ৯টা, ১২টা ও ১৪-৩০-এ
বারাটাং এর কনভয় ছাড়া হয়। গািড় 縍ꀐথেক 縍ꀐনেম ডান িদেক 縍ꀐগাটা িতেনক খাবােরর মিট তােত ইডিল-縍ꀐধাসা-কচুির ইত ািদ পাওয়া যায়। পােশই রেয়েছ
একটা অ গাছ, তার িনেচ নানা ঠাকুেরর মূিত䜜⿹ - আর গােছ বাঁধা 縍ꀐছাট 縍ꀐছাট 縍ꀐদালনা। তারই পােশ একটা িঢিবর ওপর 縍ꀐছা মি র। িভতের কােলা
উ 뉣卹ল পাথেরর শীতলা মূিত䜜⿹। মি েরর সামেন ঝুলেছ 縍ꀐবশ বড় একটা ঘ া। 縍ꀐদখেত 縍ꀐদখেত গািড়র লাইন 縍ꀐবশ ল া হেয় 縍ꀐগেছ। আঁকা বাঁকা রা ার
বাঁিদক 縍ꀐঘঁেস গািড় েলা দাঁিড়েয়। 縍ꀐচকেপা অিফেসর সামেন লাগােনা কনভয় ছাড়ার সময় সারণী আর কী কী করা যােব না তার নািতদীঘ䜜⿹ একটা
তািলকা। ন'টা বাজেতই মাইেক 縍ꀐসসব 縍ꀐঘাষনা করা
হল। একটু পেরই গাড䜜⿹-縍ꀐপা টা উেঠ 縍ꀐগল- আমােদর যা া
। একজন পুিলশ 縍ꀐমাটর
সাইেকেল চেড় আমােদর আেগ আেগ চলেলন। ভােলা-খারাপ রা ার ওপর িদেয় গািড় ছুটেছ তীর 縍ꀐবেগ। আর আমােদর তী দৃি জ েলর িদেক।
অবেশেষ িণেকর 縍ꀐদখা 縍ꀐপলাম, জন া বয় আর িতন িশ । 縍ꀐগাটা শরীর সাদা ছাই মাখা, বেড়ােদর হােত অ , বা ােদর হােত লািঠ। পের
জ েলর মেধ আেরা জনেক 縍ꀐঘারােফরা করেত 縍ꀐদখা 縍ꀐগল। দীেনেশর কােছ জানলাম বত䜜⿹মােন েশা চি শ জেনর মেতা জােরায়া আেছন। ওরা
আমােদর খাবার খাননা, তেব নািক পান 縍ꀐখেত ভােলাবােসন। ।
কেয়ক ঘ া পর 縍ꀐপৗঁছলাম 縍ꀐজিটেত। 縍ꀐদিখ বড় বড়
縍ꀐভেসেল মানুষ-গািড় সবাই উঠেছ। নীল জেলর ওপর
সাদা 縍ꀐফনার িবিল কাটেত কাটেত আধঘ া পের
縍ꀐপৗঁছলাম িমডল আ ামােনর উ রা 縍ꀐজিটেত। দীেনশ
ভায়া কালুভাই-এর সে পিরচয় কের িদেয় বলেলন
উিন আমােদর লাইমে ান 縍ꀐকভ িনেয় যােবন। 縍ꀐজিটর
ওপর িবি হে কুিড় টাকা কের বড় বড় ডাব। চড়া
縍ꀐরােদ ঠা া জল ভােলাই লাগেলা। আেরা ঠা ার পরশ
縍ꀐপেত হাত পাতলাম কুলিপওয়ালার কােছ। 縍ꀐবাট চেল
এেসেছ। কুিড়জন বসা যায়। সবার লাইফ জ ােকট
পড়া হেল 縍ꀐনৗকা চলা
করল। খর দহন 縍ꀐথেক
বাঁচেত ভরসা ছাতা বা টুিপ। চ হাওয়ায় তাও উেড়
যাে
ায়। নীল জেলর ই পােড় ঘন ম ানে াভ
গাছ। এত ঘন 縍ꀐয মেন হে 縍ꀐকউ সবুজ কােপ䜜⿹ট
েকােত িদেয়েছ।
নীল জেল 縍ꀐদালা 縍ꀐখেত 縍ꀐখেত 縍ꀐনৗকা অেপ াকৃত কম
চওড়া নালার মেধ েবশ করল। এখােন িট 縍ꀐনৗকা
পাশাপািশ আসা যাওয়া করেত পাের। এই রা ািট
縍ꀐবশ মায়াময়। 'ধাের ম ানে াভ গােছর জ ল একটা শীণ䜜⿹ কা 縍ꀐথেক অেনক িল স স িশকড়
縍ꀐবিরেয় মািটেত েবশ কেরেছ, ল া কাে র মাথা 縍ꀐথেক চুর শাখা শাখা 縍ꀐবর হেয় আকাশ 縍ꀐছেয় 縍ꀐফেলেছ। পাতার ফাঁেক ঝুলেছ ল া ল া সজেন
ডাঁটার মত ফল। আেলা-ছায়ায় 縍ꀐমশােনা পাতার সািময়ানার তলা িদেয় িমিনট পাঁেচক যাওয়ার পর একটা কােঠর 縍ꀐজিটেত উঠলাম। একজন 縍ꀐদিখ চাজ䜜⿹ার
লাইট হােত বলেলন আপনারা কালুদার েপর 縍ꀐলাক? আমােক অনুসরণ ক ন। বুঝলাম উিন আমােদর গাইড। 縍ꀐরােদর মেধ আ ামােনর বুেক
ামবাংলার মাঠ - ধান চাষ হওয়া জিমর আল রা া, কেয়কটা কুঁেড় ঘর 縍ꀐপিরেয় েবশ করলাম লাইমে ান 縍ꀐকেভ। 縍ꀐকেভর িভতরটা 縍ꀐবশ অ কার গাইেডর আেলাই এক মা ভরসা। এবেড়া-縍ꀐখবেড়া রা ার ওপর দাঁিড়েয় মাথা তুলেলই 縍ꀐদখা যাে – চুনাপাথেরর গা 縍ꀐবেয় জল চুঁইেয় চুঁইেয় কী অপূব䜜⿹
নকসা 舻㭬তির হেয়েছ। 縍ꀐকােনাটা পে র মেতা, 縍ꀐকােনাটা শে র মেতা 縍ꀐদখেত। ওেদর কথায় িভেজ অংশ েলা জীিবত। একটা জায়গায় 縍ꀐদখলাম 縍ꀐফাঁটা
縍ꀐফাঁটা জল পেড় ে র আকার ধারণ কেরেছ। এটা 縍ꀐদখেত 縍ꀐদখেত ভাইজ ােগর 縍ꀐবারা 縍ꀐকেভর সে গঠনগত িমল পাি লাম। অিমল ধু ব ব াপনায়।
জ েলর িভতর িদেয় আঁকা বাঁকা কােঠর সাঁেকা ওপর িদেয় 縍ꀐহঁেট 縍ꀐযখােন 縍ꀐপৗঁছলাম, 縍ꀐদিখ আমােদর 縍ꀐনৗকা দাঁিড়েয়। লাইফ জ ােকট 縍ꀐবঁেধ একই পথ
িদেয় 縍ꀐপৗঁছলাম উ রা 縍ꀐজিটেত। ঘিড়েত তখন 縍ꀐবলা 縍ꀐপৗেন েটা।
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খাওয়া দাওয়া 縍ꀐসের চললাম চুয়া িকিম দূের আমকু
বীেচর িদেক। জনশূণ বীেচ িতনিট মিট আর 縍ꀐগাটা
কতক কুকুর ছাড়া আর 縍ꀐকউ 縍ꀐনই। িক আেছ সেফন
সমুে র মৃ গজ䜜⿹ন আর পােড় পেড় আেছ িবিভ ধরেনর
নানা আকােরর 縍ꀐকারাল। 縍ꀐপাট䜜⿹ে য়ােরর িমউিজয়ােমর
কাঁেচর আড়ােল যােদর 縍ꀐছাঁয়ার িছল মানা, এখােন
তােদর হােত িনেয় 縍ꀐসই ই া 縍ꀐমটালাম। পেড় আেছ
নানা আকােরর িঝনুক, কিড় ও শ নািভ। মেন হয়
সবই সং হ কির, িক কড়া িনেষধ রেয়েছ আ ামান
縍ꀐথেক 縍ꀐকারাল িনেয় আসােত। পােড় একটু জলা
জায়গায় 縍ꀐদখলাম নানা রেঙর 縍ꀐছাট 縍ꀐছাট িঝনুক ঘুের
縍ꀐবড়াে । 縍ꀐচাখ বুঝেল এখনও 縍ꀐসই দৃশ 縍ꀐদখেত পাই।
একটু আওয়াজ হেলই সবাই ি র। আবার একটু
নীরবতার পর িঝনুক েলার চলােফরা
।
দীেনশভায়াও তাগাদা িদেত
কেরেছ। ঘিড়েত
িবেকল 縍ꀐপৗেন পাঁচটা, আরও ঘ া েয়েকর পথ বািক।
গািড় িমিনট কুিড় মত চলার পর, রা ার ধাের একটা
চােয়র 縍ꀐদাকােনর সামেন থামল। দীেনশ বলেলন এই
বীচটা 縍ꀐদেখ আসুন। া শরীের অিন াসে ও
নামলাম। কােঠর সাইনেবােড䜜⿹ 縍ꀐলখা - বালুেডরা বীচ।
একটা গােছর ঁিড়েক 縍ꀐকেট 縍ꀐচয়ার বানােনা হেয়েছ তার পােশ রাখা িবশাল একটা 縍ꀐকারাল - 縍ꀐদখেত অেনকটা তালগােছর 縍ꀐগাড়ার মত। সমুে র ধাের
তী ধার পাথেরর 縍ꀐছা পাহাড়। কােঠর পাটাতন িদেয় 舻㭬তির করা রা া পাহােড়র ওপর 縍ꀐছাে া কােঠর চাতােল িগেয় 縍ꀐশষ হেয়েছ। ওখােন বসার জায়গাও
আেছ। 縍ꀐসখােন বেস সায়াে র সমীরেণ সমুে র অশা প না 縍ꀐদখেল, সিত ই িম করতাম। পাথের আছেড় পড়েছ 縍ꀐঢউ, জেলর িছেট লাগেছ 縍ꀐচােখ
মুেখ। সারািদেনর াি 縍ꀐযন সাগর মুেছ িদল এক িনেমেষই। এখােনও পেড় আেছ নানা আকােরর 縍ꀐকারাল।
মন না চাইেলও গািড়েত উঠেত হল। সে 縍ꀐনেম আসেছ। ডানিদেক সমু েক সে কের আমােদর গািড় ছুটেছ। হালকা চাঁদিন আেলায় - উ াল সমুে র
গজ䜜⿹ন আর তার শীতল হাওয়া 縍ꀐচােখ ঘুেমর আেবশ আনেলও 縍ꀐদখার ইে 縍ꀐচাখেক বুজেত িদলনা। 縍ꀐসই মায়াময় মুহূত䜜⿹েক আরও উপেভাগ করেত
দীেনশভায়ােক বললাম গািড়র ি িরও-র গান ব কের িদন। জেলর শ পােড়র নীরবতােক াস করেত লাগল। ঘ খােনক 縍ꀐছাটার পর মায়াব েরর
স াট 縍ꀐহােটেল ঢুকলাম। থাকার ব ব া খুব ভােলা। তেব খাওয়া দাওয়ার 縍ꀐকােনা ব ব া 縍ꀐনই। রা ার ওপােরই একটা 縍ꀐর ুের আেছ, 縍ꀐসখােন সব িকছু
পাওয়া যায়। দীেনশ ভায়া বলল সকাল সাতটায় গািড় ছাড়েব। রােত সমুে র হালকা গজ䜜⿹ন নেত নেত ঘুিমেয় পড়লাম।
সকাল সাতটায় গািড় ছাড়ল। িমিনট দশ পর
縍ꀐপৗঁছলাম কারমাটাং-এর টাট䜜⿹ল বীেচ, এটা
মায়াব েরর বনিবভােগর অ গ䜜⿹ত। বীেচর
গােয় নারেকেলর বাগান। কেয়কিট এককামরার শীততাপ িনয়ি ত কেটজ, সরকাির
অিফসাররা এেল থাকার জন । ছিড়েয় িছিটেয়
পেড় আেছ ঝুেনা নারেকল। একজন
縍ꀐকয়ারেটকারেক অনুেরাধ করেতই 縍ꀐগাটা েয়ক
নারেকল ছািড়েয় িদেলন, 縍ꀐখেত খুব ভােলা।
মায়াব েরর এই 舻㭬সকেত আেগ নািক নানা
রেঙর মােছর ঝাঁক 縍ꀐদখা 縍ꀐযত। সুনািমর পর
আর তােদর 縍ꀐদখা যায় না। 縍ꀐকারালহীন বািলর
বীেচ হাঁটু জেল নামেত ভােলাই লাগল।
ঘ াআেধক পের গািড় 縍ꀐসই আেগর রা া িদেয়
িফের 縍ꀐহােটলেক বাঁহােত 縍ꀐরেখ নতুন রা া
ধরল নথ䜜⿹ আ ামান - িদগিলপুেরর উে েশ ।
ঘ া িতেনেকর পথ পািড় িদেয় এগারটায়
縍ꀐপৗঁছলাম এিরয়াল 縍ꀐব 縍ꀐজিট। এই রা ায় ভােলা
কলা পাওয়া যায়। অনুমিত ও িটিকট 縍ꀐযাগাড়
কের আমােদর দশজেনর দলটা একটা 縍ꀐছা
縍ꀐবােট উঠলাম।
নীল জেল সাদা আলপনা আঁকেত আঁকেত এিগেয় চললাম রস ও ি থ ই যমজ ীেপর িদেক। সমুে র জল 縍ꀐয এত
হেত
পাের এখােন না এেল তা 縍ꀐবাঝা যােব না। অেনক গভীর জেলর নীেচও সূেয䜜⿹র আেলায় 縍ꀐদখা যাে সাদা বািল। বািলর ওপর জলতরে র ছিব 縍ꀐদখার
মত। ই ীপ সাদা বািল িদেয় 縍ꀐযাগ করা। 縍ꀐছা 縍ꀐছা নানা রেঙর শামুেকর 縍ꀐখাল মাথায় কের কাঁকড়া েলা চেল 縍ꀐবড়াে , হাত িদেলই চুপ। বািলর
বাঁেধর 'িদেক একই সমু িক ই রঙ ই প। এক িদক
শা , অন িদেক 縍ꀐযন 縍ꀐক নীল রঙ 縍ꀐঢেল িদেয়েছ 縍ꀐতমিন অশা । এই নীল জেল নাইেত
縍ꀐনেম পড়লাম সবাই িমেল। সমু 縍ꀐথেক উেঠ পােড় এেস আবার িমি জেল ান। 縍ꀐছাট 縍ꀐছাট পাতার ঘের জামা কাপড় ছাড়ার সুব ব া আেছ।
২-২০ 縍ꀐত গািড় ছাড়ল র েতর উে েশ । র েতর বাজাের কাঁকড়ার 縍ꀐঝাল িদেয় ভাত 縍ꀐখলাম। বড় বড় নারেকল িবি হে ৫ টাকা কের, ডাব িক ২০
টাকা কের। আমার 縍ꀐমেয়র িহসাব মত ১০৫িট িসঁিড় 縍ꀐবেয় স ায় দশ䜜⿹ন করলাম মা কালী। আেরা িমিনট চি শ যাওয়ার পর 縍ꀐহােটেল 縍ꀐপৗঁছলাম।
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দীেনশ জাহােজর িটিকট হােত িদেয় বলেলন সকাল
縍ꀐসায়া ছটায় জাহাজ ছাড়েব। 縍ꀐভাের উেঠ গািড়েত
এেকবাের 縍ꀐজিটর মেধ ঢুেক 縍ꀐগলাম। সকােল সূেয䜜⿹র
ি
আেলায় লযান 縍ꀐছেড় জলযােনর িদেক পা
বাড়ালাম। দীেনেশর সে আবার 縍ꀐদখা হেব 'িদন
পর 縍ꀐপাট䜜⿹ে য়াের। জাহােজ ওঠার জন লাইেন
দাঁড়ালাম। ক াে ন নাম ও পিরচয়প পরী া কের
তেবই জাহােজ ওঠার অনুমিত িদে ন। জাহােজর
িসঁিড় িদেয় 縍ꀐনেম শীততাপিনয়ি ত সংরি ত 縍ꀐচয়াের
বসলাম। উ র আ ামান 縍ꀐথেক 縍ꀐপাট䜜⿹ে য়ার িফরব
জল পেথ। এখন যাি হ াভলক ীেপ। জাহাজ
চলেত
করেল বেস থাকেত আর ইে করল না।
উেঠ এলাম ছােদ। র েতর 縍ꀐজিট নীল সাগেরর বুেক
িমিলেয় 縍ꀐযেত লাগল। জাহােজর িপছেন 舻㭬তির হে
েফনিনভ িণেকর রা া। ক াে েনর অনুমিত
িনেয় 縍ꀐযখান 縍ꀐথেক জাহাজ িনয়ি ত হে 縍ꀐসই
縍ꀐকিবনটা 縍ꀐদখলাম। 縍ꀐদখলাম িকভােব ক ােসর
সাহােয িদগ িবহীন জলরািশর মেধ িদগ া না
হেয় গ েব র িদেক চেলেছ। ায় িতন ঘ া যাওয়ার
পর জাহাজ একটা ীেপর কােছ িগেয় থামেল মাইেক
縍ꀐঘাষণা হল 縍ꀐকউ ছিব তুলেবন না। িকছু ণ পের একটা 縍ꀐনৗকা কের পুিলশ সহ কেয়ক জন উপজাতীয় 縍ꀐলাক এেস ই িশ সহ এক মিহলােক জাহােজ
তুেল িদেলন। সকেলই সভ 縍ꀐপাশােক। এরা ওি জািতর। জাহােজ এেদর বসার জায়গাও আলাদা। জাহাজ আবার চলেত
করল। 縍ꀐকৗতুহল চাপেত
না 縍ꀐপের িসঁিড় 縍ꀐবেয় ওেদর 縍ꀐদেখ এলাম। 縍ꀐদিখ বাঙলােত কথা বলেছ। এরপর উড়ু ু মােছর ঝাঁক 縍ꀐদখেত 縍ꀐদখেত চার ঘ ার পথ 縍ꀐযন এক পলেক পািড়
িদলাম। 縍ꀐপৗঁছলাম হ াভলক - সূেয䜜⿹াদেয়র ীেপ। কৃিত 縍ꀐযন 縍ꀐকারােলর 縍ꀐকালাজ করা নীলা রী শািড় পেড় আমােদর করেছ আ ান।
দীেনেশর কথা মত 縍ꀐগেটর বাইের 縍ꀐকশব দাঁিড়েয়। েটা 縍ꀐছাট গািড়েত 縍ꀐচেপ 縍ꀐপৗঁছলাম রাধাকৃ িরসেট䜜⿹। নারেকল বাগােনর মেধ কুঁেড় ঘর। িভতের িক
縍ꀐচহারা আলাদা। রা া পার হেয় িসেসল িরসেট䜜⿹র িভতর িদেয় বীেচ যাওয়া যায়। গােছর িনেচ কােঠর আরামেকদারায় বেস সমু 縍ꀐদখা - কিচ কলাপাতার
মত সবুজ 縍ꀐকাথাও নীল জেলর 縍ꀐকালাজ। 縍ꀐসই জেলর ওপর 縍ꀐকাথাও একপােয় 縍ꀐকাথাও একসে েয় বেস আেছ ম ানে াভ গাছ। 縍ꀐযন সু রীর কেপােল
অলক পেড় রচনা কেরেছ আেলাক-সু র। স ায় 縍ꀐহঁেট ঘুের এলাম হ াভলক বাজার। এখােন পূব䜜⿹-পািক ান 縍ꀐথেক আগত বাঙািলেদর বাস।
পরিদন সকােল হ াভলক 縍ꀐজিটর কােছ একটা 縍ꀐবাট ভাড়া কের চললাম এিলফ া া। এখােন নীল জেল 縍ꀐছাট-বড় নানা 縍ꀐনৗকা একটা ক ােল ােরর মত
ছিব 舻㭬তির কেরেছ। 縍ꀐকাথাও না িগেয় এখােন বেসই সময় 縍ꀐকেট যায়। হািতর ঁেড়র মত একটা পাহাড়েক বাঁ হােত 縍ꀐরেখ 縍ꀐপৗঁছলাম এিলফ া ায়। জেলর
縍ꀐয এত সু র রঙ হেত পাের এখােন না এেল 縍ꀐবাঝা যােবনা। সুনািমেত উপেড় যাওয়া কেনা গােছ লাগেছ 縍ꀐঢউ। জাল 縍ꀐফলেলই উেঠ আসেছ নানা
রকেমর 縍ꀐছােটা 縍ꀐছােটা মাছ। এখােন াসবটম 縍ꀐবাট ভাড়া কের আধঘ া ধের 縍ꀐদখলাম জীব -মৃত নানা রেঙর 縍ꀐকারাল। 縍ꀐছাট 縍ꀐছাট রংেবরেঙর মােছর
ঝাঁক, নাম না-জানা বড় মাছ। এ 縍ꀐযন ঈ েরর অ ােকায়ািরয়াম। 縍ꀐফরার সময় 縍ꀐজায়ার এেসেছ, তাই 縍ꀐবাট চালক িঠক কের লাইফ জ ােকট পেড় িনেত
বলেলন সবাইেক। 縍ꀐছাট 縍ꀐবােট বড় 縍ꀐঢউেয়র তা ব ভয় পাবার মতই বেট। জেলর ঝাপটায় সবাই কাকেভজা হেয় 縍ꀐগলাম।
চেল এলাম সাদা বািলর রাধানগর বীেচ। অন ান
জায়গার তুলনায় এখােন জনসমাগম ভােলাই।
জেল সাগর ান উপেভাগ করার মত। পােড় ১০ টাকা
িদেয় িমি জেল ােনর ব ব া আেছ। রাধাকৃ
িরসেট䜜⿹ মাছ ভাত 縍ꀐখেয় িফের এলাম 縍ꀐজিটেত।
縍ꀐকশবেক িবদায় জািনেয় উেঠ পড়লাম 縍ꀐকা াল
ুইেজ। ছাড়েব সােড় িতনটায়। এর িভতরটা
অেনকটা িবমােনর মত। একটু দাম 縍ꀐবিশ হেলও
পাওয়া যায় িবিভ ধরেনর খাবার। -একটা 縍ꀐচেখ
縍ꀐদখাও হল। নীল জেল 縍ꀐফনার সাদা আলপনা কাটেত
কাটেত পাঁচটায় 縍ꀐপৗঁছলাম নীল ীেপ।
縍ꀐছা একটা 縍ꀐজিট, বাইের এেস 縍ꀐফান কের এখানকার
গাইড 縍ꀐহম েক পাওয়া 縍ꀐগল। উিন বাজােরর মেধ
একটা লেজ আমােদর িনেয় 縍ꀐগেলন। ঘর েলা বড়
হেলও 縍ꀐতমন 縍ꀐগাছােনা নয়। স ায় িবেবকান 縍ꀐমলা
縍ꀐদখলাম।
পরিদন সকােল 縍ꀐগলাম ভরতপুর বীেচ। পােড় িবি
হে আ ামান 縍ꀐলখা 縍ꀐগি , বাল, মুে া ও নানা
ধরেনর 縍ꀐসৗিখন সাম ী। এখানকার 縍ꀐকারাল আর
রিঙন মাছ নািক 縍ꀐদখার মত। দাম-দর কের াসেবাট
ভাড়া করা হল। এিলফ া ার মতই সব িকছু, তেব ভা া লাইট হাউস এর িনেচ মােছর 縍ꀐয ঝাঁক 縍ꀐদখলাম 縍ꀐস 縍ꀐযন ঈ েরর ঐ য䜜⿹। এখান 縍ꀐথেক 縍ꀐগলাম
ন াচারাল ি জ 縍ꀐদখেত। বড় একটা পাথেরর মাঝখানটা েয় িগেয় ি েজর আকার ধারণ কেরেছ। গাইড আমােদর শ䜜⿹ করােলন জ া 縍ꀐকারাল, হােত
িদেয় 縍ꀐদখােলন ারিফস। আমরা 縍ꀐদাষীেদর যাব ীবন কারাদ , আমরণ দীপা েরর কথা েনিছ, িক সু র কৃিতর বুেক বড় বড় িঝনুেকর আমরণ
ব ীদশা 縍ꀐদেখ মনটা খারাপ হেয় 縍ꀐগল। িঝনুক েলার চার ধার পাথেরর মত শ হেয় 縍ꀐগেছ। মুখ যখন খুলেছ তখন ময়ূরক ী নীল রেঙর মাংসল অংশ
িদেনর আেলায় মুে ার দানার মত চক চক করেছ। গাইড বলেলন ওর মেধ মুে া পাওয়া যায়। এখােন 縍ꀐদখলাম নানা ধরেনর কাঁকড়া আর িবিভ
ধরেনর মাছ যােদর গভীর জেল 縍ꀐদেখিছলাম িবিভ জায়গায়। এখন ওরা িণেকর ব ী পাথেরর গেত䜜⿹। আবার বেড়া 縍ꀐঢউ এেল িমেশ যােব বৃহেতর
ঝাঁেক। চারেটয় জাহাজ। আজ িফরব 縍ꀐপাট䜜⿹ে য়াের। 縍ꀐহম দা িটিকট িদেয় আমােদর জাহােজ তুেল িদেলন। উড়ু ু মাছ 縍ꀐদখেত 縍ꀐদখেত সূয䜜⿹ তিলেয় 縍ꀐগল
িদগ 縍ꀐরখায়। সে ছটায় 縍ꀐপৗঁছলাম 縍ꀐপাট䜜⿹ে য়াের। 縍ꀐগেটর বাইের গািড় িনেয় দীেনশ দাঁিড়েয়।
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পরিদন থেমই 縍ꀐদখলাম ন াভাল 縍ꀐমিরন িমউিজয়াম- সামুি কা। এই
িমউিজয়ােমর ায় সােড় িতনেশা রকেমর জীিবত ও মৃত মাছ আর
縍ꀐকারােলর এক অনবদ সং হ এই ক'িদেনর গভীর জেল 縍ꀐদখার িণক
ৃিতেক আরও সমৃ কের। তারপের 縍ꀐগলাম চ াথাম স িমল - এিশয়ার
াচীনতম কােঠর িমল। এককামরার সং হশালায় কােঠর 舻㭬তির নানান িশ
সাম ী 縍ꀐদখার মত। পুর িতনেটয় গািড় ছাড়ল মু াপাহােড়র িদেক। এক
ঘ ারও 縍ꀐবিশ পথ। রা ার ধাের কাজু বাদােমর গাছ। পেনরিট ীপ িনেয়
গেড় উেঠেছ জাতীয় উদ ান। িবশাল জলাশেয়র গােয় পাহাড়, তার চূড়ায়
দাঁিড়েয় 縍ꀐদখা সূয䜜⿹া ৃিতর সরণীেত 縍ꀐরেখ 縍ꀐদওয়ার মত।
পরিদন সকােল গািড় ছাড়ল সােড় ছটায়, যাওয়া হেব জিলবয়। ঘ া
縍ꀐদেড়ক যাওয়ার পর গািড় থামল গা ী জাতীয় উদ ােনর িবশাল বটগােছর
তলায়। দীেনশ ীেপ যাওয়ার অনুমিত প িনেয় িটিকট কাটেত 縍ꀐগেলন।
এখােন াি ক সাম ী িনেয় যাওয়া িনিষ । পানীয় জল 縍ꀐনওয়ার জন ও
া ভাড়া করেত হয়। ব াগ ভােলা ভােব 縍ꀐচক কের লে উঠেত 縍ꀐদওয়া
হে । পঁিচশ-িতিরশ জনেক িনেয় ল ছাড়ল। 'পােশ ঘন সবুজ জ ল আর
নীল জেলর ওপর িদেয় ল ধীের ধীের চলল। চি শ িমিনেটর যা াপেথ
অেনক 縍ꀐছাট 縍ꀐছাট ীপ পেড়। এই অ েল বে াপসাগেরর বুেক ায় ৫৭২
িটর মত ীপ আেছ। তার মেধ ১৩০িটেত মানুেষর যাতায়াত আেছ এবং
মা ৩৬ িটেত গেড় উেঠেছ জনবসিত। এই জিলবয়ও এই রকমই একটা
ীপ যােত 縍ꀐকানও বসিত 縍ꀐনই। পয䜜⿹টকরা যান ধু তার াকৃিতক 縍ꀐসৗ য䜜⿹েক
উপেভাগ করেত। জেলর এত বণ䜜⿹ময় প হেত পাের িনেজর 縍ꀐচােখ না
縍ꀐদখেল িব াস করা যায় না। 縍ꀐযন ঈ র রেঙর পাে িবিভ রকেমর নীল
িনেয় বেসেছন ছিব আঁকেত। আর জেলর িনেচ িবিভ রেঙর 縍ꀐকারাল, ার
িফস, সী িকউকা ার - সািরব ঝাঁক ঝাঁক মাছ। াস বটম 縍ꀐবােট কের
মাছ- 縍ꀐকারাল 縍ꀐদখিছ, এমন সময় গােয় কােলা-হলুেদ 縍ꀐডারাকাটা এক ঝাঁক
টাইগার িফস জলেক হলুদ কের আবার িমিলেয় 縍ꀐগল। 縍ꀐযন এক পলেকর
পুলক জািগেয় পািলেয় 縍ꀐগল অতল জেল। এখােন িনখরচায় েক䜜⿹িলং করা
যায়। িক 縍ꀐকােনা িমি জেল ােনর ব ব া 縍ꀐনই। সাদা বািলর ওপর পেড় আেছ অজ কিড়-縍ꀐছাট শ ।
িফের যখন এলাম 縍ꀐবলা েটা 縍ꀐবেজ 縍ꀐগেছ।
縍ꀐহােটেল 縍ꀐখলাম মােছর টক িদেয় ভাত।
পােশর 縍ꀐছা 縍ꀐদাকােন পাওয়া যাে
আ ামানবাসীেদর হ িশে র নমুনা নানা
縍ꀐসৗিখন সাম ী। নারেকল 縍ꀐখােলর কাপ
縍ꀐদখার মত। এখান 縍ꀐথেক 縍ꀐগলাম ওয়া ুর িদনমিণর দহেন এই বীচ িনজ䜜⿹ন। গােছর
ছায়ায় িবি হে ডাব। 縍ꀐবিশ ণ না 縍ꀐথেক
চেল এলাম মংলুটন রাবার াে শেন।
রা ার এক িদেক রাবার গােছর বাগান ও
নীল বাে 縍ꀐমৗমািছর চাষ। অন িদেক নানা
মশলা ও ওষিধ গাছ। খাবার পােত যােদর
াদ পাই, গােছ তােদর 縍ꀐদখেত 縍ꀐপেয়
ভােলাই লাগেলা। পােশ ধ-সাদা তরল
縍ꀐথেক 舻㭬তির হে রাবােরর চাদর। কেয়ক জন
মিহলা সুপাির ছাড়ােত ব । অিফেসর
縍ꀐশা ম 縍ꀐথেক পাওয়া যায় মশলা, টাটকা
মধু। এবার সকেলর অনুেরােধ দীেনশ িনেয়
চলেলন মােক䜜⿹িটং-এ।
縍ꀐশষ িদেন আমরা যাব িতন ীপ। অশা
সমুে ল ছাড়ল সােড় ন'টায়। থেম 縍ꀐগলাম ভাইপার - এখােন ব ীেদর আমরণ দীপা র, ফাঁিস 縍ꀐদওয়া হত। িমিনট পেনেরা থাকার পর এলাম রস
আইল াে । ইংেরজেদর িবলািসতায় পূণ䜜⿹, বত䜜⿹মােন বসিতহীন এই ীেপ চাচ䜜⿹, মু িচিড়য়াখানা 縍ꀐদখার মত। 縍ꀐশষ গ ব নথ䜜⿹-縍ꀐব ীপ। 縍ꀐকারােল ভরা
পাথুের বীেচ জল- ীড়ার সম সাম ী বত䜜⿹মান। পাহােড়র িটলায় আেছ লাইট হাউস। 縍ꀐফরার পেথ চ 縍ꀐদালা 縍ꀐখেত 縍ꀐখেত মনও েল উঠিছল
আ ামানেক 縍ꀐছেড় যাওয়ার ঃেখ। মেন মেন বিল, আবার িফের আসব।
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~ আ ামােনর তথ ~ আ ামােনর আরও ছিব ~

রামকৃ িমশন, 縍ꀐবলুড় িবদ া মি ের গিণেত াতক পাঠ েমর সময় সত ত মহারােজর হাত ধের ঘেরর বাইের যাওয়া
হয় 縍ꀐদব সাদ মজুমদােরর। IIEST, Shibpur, এর Ph.D. গাইড 縍ꀐসই 縍ꀐনশায় আরও উৎসাহ 縍ꀐদন। বত䜜⿹মােন
মণ িনেয় 縍ꀐলখার 縍ꀐনশায় 縍ꀐমেত উেঠেছন। 'আমােদর ছুিট' মণ পি কার হাত ধের পূরণ হল 縍ꀐসই ইে । এিটই তাঁর থম
কািশত 縍ꀐলখা।

縍ꀐকমন লাগল :
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똄ꠄ চরণতেল

= 'আমােদর ছু 봕鬕' বাংলা আ∽জ똄ꠄ
াল 搒䔒মণপি䌐☐কায় আপনােক 㗍뗌াগত জানাই = আপনার 瀐বড়ােনার ছিব-瀐লখা পাঠােনার আম✼ণ রইল =

অ পূণার চরণতেল
অিভেষক বে াপাধ ায়
~ ~ অ পূণা 벑বসক া

벑 ক ট ম াপ ~ অ পূণা 벑বসক া

벑 েকর আরও ছিব ~

"িভ াম 벑দিহ কৃপাবল ণকারী
মাতা পূেণ রী"
"পিরক না"
"অ পূণা 벑বস ক া ? পাগল নািক? অস ব!" এটাই িছল আমার থম ির-অ াকশান 벑যিদন নীলাি
াব 벑পশ করল িজওলিজক াল সােভ
অফ ইি য়ার 벑ফাথ 벑 াের আমােদর েম। আমােদর মােন, আমার, সুদীপ আর নীলাি -র অিফেসর বসার ঘের। মনটা খুব খারাপ িছল সবারই।
"িহমালয়ান সুনািম"-벑ত ংস হেয় িগেয়িছল উ রাখ , আর তার সে আমােদর ভ ািল অফ াওয়াস 벑 ক-এর সব পিরক না। িটিকট 벑শষ
মুহূেত ক াে ল কের মনখারাপ সে িনেয় গােল হাত িদেয় ভাবিছলাম 벑কাথায় যাওয়া যায় তখনই নীলাি বেল উঠল এিবিস যাওয়ার কথাটা।
벑সরকম বড় 벑কানও 벑 ক এর অিভ তা আমার িছল না, তাই েনই এক কথায় নাকচ কের িদেয়িছলাম। সুদীপও িক ওর কথায় 벑নেচ উঠল।
আর সে সে মুেঠােফােন 벑যাগােযাগ করল আমােদর 벑 ক াব "পদািতক" এর চতুথ সদস 벑সৗনীপ এর সে । আিম জানতাম ও রািজ
হেবই। হলও তাই। অগত া এক যা ায় পৃথক ফল না কের
হল "িমশন এিবিস" -এর িরসাচ। 벑বশ কেয়কিদেনর ই ারেনট সািফং এবং
অন ান 벑খাঁজ খবর করার পর কাটা হল িটিকট। 벑জাগাড় হল জুতসই ঠা া িতেরাধী জ ােকট, ি িপং ব াগ, খাবার দাবার আর অদম ইে ।
"যা া

"

২৩ নেভ র ২০১৩, অেনক িদেনর অেপ ার পর এেস 벑গল 벑সই িদন। পূরেণর যা া
িমিথলা এ ে েসর ি পার ােস। আমরা চারজন
- সুদীপ, িনলাি , 벑সৗনীপ আর আিম - 벑 ক াব "পদািতক"-এর চারমূিত। 벑 ন যথারীিত সুনাম বজায় 벑রেখ মা পেনেরা িমিনট 벑লট কের
পরিদন সকাল 벑সায়া ন'টা নাগাদ 벑পৗঁেছ িদল রে ৗেল। িপেঠর ভাির কস াক সামেল 벑পৗঁছালাম টা া াে । তারপর ধুেলার ঝেড় ান কের
আর 벑কামেরর ব াথায় হাত 벑বালােত 벑বালােত 벑নপাল বডার 벑পিরেয় বীরগ । ১০০ ভারতীয় টাকায় ১৬০ 벑নপািল টাকা 벑পেয় সব ফাে র টাকা
벑কাথায় রািখ ভাবেত ভাবেত ঘুম উেড় 벑গল। সুদীপ আর নীলাি তত েণ েদর শহর 벑পাখরা যাবার গািড় িঠক কের 벑ফেলেছ।
" েদর শহর 벑পাখরা"
আট ঘ ার িবশাল জািন 벑শষ কের যখন "벑হােটল িনউ উই স"-এ 벑পৗঁছেনা 벑গল তখন বােজ ায় সাতটা। ঠা া 벑বশ, তেব যতটা 벑ভেবিছলাম
ততটা নয়, ১২-১৫ িডি 벑সলিসয়াস হেব। 벑হােটল েম িমিনটখােনক িব ােমর পরই 벑বেরান হল ওখানকার িসমকাড 벑জাগাড় করার জন ,
নাহেল বািড়েত 벑যাগােযাগ করা যাি ল না। রােতর খাবার অডার িদেয় িসমকাড িনেয় আর চারপােশর রা ায় হা া পায়চাির কের েম
িফরলাম সকেল। 벑 েন ভাল ঘুম হয়িন। পেরর িদনটায় আবহাওয়ার সে মািনেয় 벑নওয়া (আে েমটাইেজশন) আর গাইড িঠক করার ান িনেয়
া শরীরেক আর ক না িদেয় 벑লেপর তলায় 벑সঁিধেয় 벑গলাম সবাই।
পরিদন 벑ভার 벑ভার আিম আর নীলাি
벑বেরালাম 벑পাখরার িবখ াত 벑ফওয়া
벑লক দশেন। হা া মিনং ওয়াক 벑সের
벑হােটেল িফরেতই বািকেদর গালাগািল
নেত হল, 벑কন ওেদর ডািকিন।
벑 কফাে র 벑বেরান হল গাইেডর
স ােন। সুদীপ ওেদর ীরামপুেরর
এক ােবর দাদার কাছ 벑থেক
এেনিছল '벑দবী ভা ারী' বেল এক
ভ েলােকর িঠকানা। তােক খুঁেজ 벑বর
করেত 벑বিশ পির ম করেত হলনা।
উিন পিরচয় কিরেয় িদেলন আমােদর
মণস ী, গাইড এবং 벑পাটার রােজ
রাই-এর সে । আমােদর 벑থেক কেয়ক
বছেরর মা বড়, ছ'ফুট এর কাছাকািছ
ল া 벑নপািল ভ েলাক থম দশেনই
বলেলন "আের ইয়ার আি জেমিগ
হামাির"। পরিদন সকােল 벑 িকং পারিমট এবং গািড় িনেয় 벑পৗঁেছ যাবার কথা িদেয় আর আমােদর বেয় িনেয় যাওয়া একগাদা খাবার-দাবার
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বইবার জন একটা কস াক এর ব ব া কের ভা ারী আমােদর িবদায় িদেলন। বািক িদনটা আমরা 벑ফওয়ার চারিদেক ঘুের, ছিব তুেল,
মােকেট িবেদিশিন 벑দেখ দীঘ াস 벑ফেল, টাকাপয়সার িহেসব কেষ (আিমই িছলাম ক ািশয়ার তাই সব সময় ট াঁেক কের আলাদা পয়সার ব াগ
ক াির করেত হি ল), স াক িছেয় আর 벑টােয়ি নাইন 벑খেল কািটেয় িদলাম।
সকাল সাতটায় গািড় এেস হািজর। আমরাও স াক িছেয় 벑রিড। 벑বেরােনার আেগ 벑দখা করেত 벑গলাম '벑দবী'র সে । '벑ব অফ লাক' আর
'벑সফ জািন' উইশ কের উিন বলেলন "ইউ গাইস 벑ডা ওয়াক অ া 벑টক িপকচারস সাইমালেটিনয়াসিল। 벑মক এ প, 벑দন 벑টক িদ াপ
অ া ওয়াক এেগইন; িব 벑কয়ারফুল অ া 벑ডা 벑 উইথ 'িহমাল' (벑নপািলরা িহমালেয়র পাহাড় 벑ক িহমাল বেল)"। আমােদর আর অেপ া
সইিছল না। স াক েলা গািড়র ছােদ বাঁধা 벑শষ হেতই আমরা উেঠ পড়লাম আর নীলাি 벑চঁিচেয় উঠল - "ব ুগণ যা া "।
"ফা -벑ড ফা  벑শা"
벑পাখরা 벑থেক এেস 벑পৗঁছলাম নয়াপুল। এবার
হেব স াক কাঁেধ হাঁটা। আগামী সাতিদেনর জন ধু পা'ই ভরসা। িমিনট দশ হাঁটার পর
벑চকপেয় পড়ল। এখােন পারিমেট া 벑মের িদল। আধঘ া আরও হাঁটার পর 벑পৗঁছলাম বীেরথাি । এখােন "এিসএিপ" পারিমট 벑রিজ ার
করা হল। বীেরথাি হে 벑সই জায়গা 벑যখান 벑থেক অ পূণা 벑বস ক া যাওয়ার েটা রা া ভাগ হেয় 벑গেছ। িবেদিশ 벑 কারেদর পছ
পুনিহল-벑ঘােরপািন-তােতাপািন হেয় যাওয়া, 벑যটার আেরক নাম অ পূণা সািকট 벑 ক। পুনিহেল একটা ওয়াচটাওয়ার আেছ, 벑যখান 벑থেক
সূেযাদেয়র অপূব দৃশ 벑দখা যায় এবং পরপর অ পূণার চারিট (벑মইন, সাউথ, ১ ও ২) এবং ম পু াের, 벑ধৗলিগির, িহউনচুিল িহমালেয়র
এইসব িবখ াত শৃ িল একসে 벑দখা যায়। আমােদর হােত সময় কম। তাই ইে থাকেলও উপায় না থাকায় সটকাট িনেত হল 벑সাজা ঘা কএর িদেক। পের জানেত পারলাম ঘা ক অবিধ বাস বা 벑শয়ার িজেপ 벑যেত পারতাম। পুর 벑দড়টা নাগাদ 벑পৗঁছেনা 벑গল অেধক রা া এবং লা
벑 েকর জায়গা সয়ূিলবাজাের।
벑গাটা 벑 েকর সবেচেয় বােজ 벑ভজ
벑মােমা আর 벑ভজ রাইস 벑খেয় যখন
অব া 벑বশ স ীন, িঠক ত ুিন রাজ
বেল উঠল - "আের ভাই চেলা চেলা,
িকতনা বইেঠােগ। সামেন িসঁিড় হ ায়,
উসেস চেলে 벑তা 벑দড় ঘ া কম সময়
লােগগা"। তখন 벑ক জানত িসঁিড় ওঠা
벑সই
! নােমমা ই িসঁিড়, আসেল
কাটা পাথেরর ধাপ। 벑কােনাটার হাইট
এক ফুট 벑তা 벑কােনাটার ফুট হেব,
벑কানও সাম স 벑নই। িপেঠ স াক,
সামেন একটা 벑ছাট ল াপস াক আর
কাঁধ 벑থেক 벑ঝালা 벑নাটবুক, 벑পন, ওষুধ
আর টাকা স িলত 벑ছাট আেরকটা ব াগ
িনেয় ওই িসঁিড় উঠেত ঊঠেত মেন
হি ল 벑কন এলাম! এক এক সময় ওই
ধাপ েলাও একিজ করিছল না, আর
벑সখােন ঢাল ায় ৭৫-৮০ িডি ,
রীিতমত াই করেত হি ল আমােক
কারণ আমার হাইট মা পাঁচ ফুট।
বাকীরাও া । রাজ 벑যন 벑দৗড়ে ।
যখনই 벑দখা হে , খািল বেল "আের ইয়ার, ভােগা ভােগা, িকতনা 벑 া চলেত 벑হা আপেলাগ"। "রাজ ভাইয়া আউর িকতনা"? "আের ও 벑জা লাল
벑পড় িদখ রাহা 벑হা না, উসেক িপেছ 벑হ ঘা ক"। আমরা যতই হাঁিট, লাল 벑পড়-এর কােছ আর 벑পৗঁছেত পাির না। আমায় নীলাি িজে স করল
- "ভাই আর ক ুর"? বললাম- " ই 벑য িল িল করিতেস" (যারা নারায়ণ 벑দবনােথর নে -ফে পেড়েছন তারা আশাকির বুঝেলন)। চারজেন
একসে 벑হেস উঠলাম। ায় ৫০০০ িসঁিড় 벑ভে 벑সই লাল 벑পড় এর কােছ 벑পৗঁছেনার আরও ৪৫ িমিনট পর, ায় অ কােরর মেধ , ৫.১৫
নাগাদ আমরা 벑পৗঁছলাম নাইট-벑 "벑ম াম 벑গ হাউস"-এ, এেকবাের া , িব
অব ায়। িডনাের সু প 벑খেয় তাড়াতািড় েয় পড়লাম। ঠা া
খুব, ায় ২-৩ িডি এর কাছাকািছ। ি িপং ব াগ এর ওপর 벑লপ চাপা িদেয়ও ঠা া কাটিছল না। িকছুেতই ঘুম আসেছ না। হাঁটুেত অসহ ব থা।
ভিলিন 벑 লাগালাম, 벑পন িকলার িহেসেব একটা প ারািসটামলও 벑খেত হল। কী কের বািড় িফরব? এইেতা সেব থম িদন? িনেজেক 벑বাঝােত
লাগলাম, আমার জন এই 벑 ক প হেত 벑দব না। আই ক ান ডু ইট। ওষুধ 벑বাধহয় কাজ করেত
কেরিছল। ঘুিমেয় পড়লাম।
"চড়াই-উতরাই"
벑ভারেবলা অ ালাম বাজেলা পাঁচটায়। সূেযাদেয়র মুহূতটা িমস করার 벑কান ইে িছল না। 벑ট ােরচার মাইনােস না হেলও িজেরার কােছই।
আে আে আেলার 벑ছাঁয়া লাগল দূেরর অ পূণা সাউথ শৃে তারপর মাথা উঁচু কের দাঁিড়েয় থাকা ভািজন িপক ম পু ােরেত। 벑সই মায়ািব
벑গালািপ আেলা ধীের ধীের বদেল 벑গল 벑সানািলেত। আমরা 벑 শ হেয় চা, িব ুট আর িডমেস 벑খেয় 벑রিড হেয় পড়লাম ি তীয় িদেনর চলার
জন । িদেনর েতই একটা জ ির িশ া পাওয়া 벑গেলা িবল 벑মটােত িগেয়। ওখানকার সব 벑হােটেলরই িনয়ম, 벑যখােন থাকেব 벑সখানকারই
খাবার 벑খেত হেব, (벑মাট িবল কম কের 벑যন ৩০০০ 벑নপািল টাকা হয়) নাহেল গাইড 벑খেত পােব না, েতও পােব না আর ঘরভাড়াও -িতন
ণ 벑বিশ িদেত হেব। আমরা িনেজেদর আনা খাবার 벑খেয়িছলাম না 벑জেনই, তার বদেল বাড়িত ভাড়া িদেতই হল 벑শষেমশ।
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কাল আটটায় হাঁটা
হল। থেম
জ েল 벑ঘরা অত
벑ভজা 벑ভজা
িপি ল মািট-পাথের 벑মশােনা পথ িদেয়
(পথ না বেল অণুপথ বলেল িঠক হেব)
ায় ১৫০০ িমটার নামা। গ ব
িকমরংেখালা। েত েকই একবার না
একবার পা হড়কালাম। এত তাড়াতািড়
নামেত িগেয় হাঁটু কাঁপেত লাগল। রাজ
বলেত লাগল-"পতা 벑হ, ইস জ ল 벑ম
আ া 벑হ, ভূত 벑হ, রাত 벑কা উও 벑লাগ
নাম 벑লেক বুলাতা 벑হ, আউর 벑জা 벑লাগ
গয়া উও ওয়াপস নািহ আয়া"। ওর কথা
েন হাসেলও নসান জ েল পাতা
পড়ার শে একটু মনটা অন মন হেয়
িগেয়িছল। িকমরং 벑খালােত ('벑খালা'
মােন 벑নপািলেত নদী) জল 벑বিশ 벑নই।
বড় বড় 벑বা ার আর ঁেড়া সাদা বািল।
জেলর ওপর কােঠর পুল। নদী 벑পিরেয়
আবার
হল চড়াই। িকছুটা উেঠই
লা 벑 েক থামলাম সবুজ লেনর ওপর
রিঙন ছাতা আর 벑টিবল-벑চয়ার পাতা একটা 벑ছা মেনারম 벑র ুেরে । জায়গাটার নাম িকমরংদাড়া। ছিব 벑তালা হল 벑বশ িকছু। স াকটা
নামােনায় কাঁধ েলা াণ ভের আশীবাদ িদল। 벑লমন জুস 벑খেয় চা া হলাম। লাে গরম 벑ভজ চাউিমন। িকছু ণ বসার পরই রাজ তাড়া িদেত
লাগল। আমােদর নাইট-벑 벑ছামরং-এ। আমার হাঁটু কা াকািট
করল একটু পেরই। অেনক 'িসঁিড়' 벑ভে া হেয় রাজেক বলেতই হল
থামার জন । এক চেকােলট আর জল 벑খেয় আবার হাঁটা । িবেকল গিড়েয় সূয যখন িবদায় িনে ম পু ােরর িপছেন, আমরা 벑হােটেল
벑পৗঁছলাম। আর এনািজ িছল না। গরম জেল ান কের একটু 벑 শ লাগল। িডনার হেল 벑খেত 벑খেত আগামী কেয়কিদেনর জন 벑শষবােরর মত
ি -벑ত 벑মাবাইল আর ক ােমরার ব াটাির চাজ কের িনলাম সবাই। েয় পড়ার আেগ রাজ এল। বলল, খুব ঠা া 벑লেগেছ। ওেক ওষুধ িদেত হল।
িঠক হল আমরা আর খাবার-দাবার 벑বিশ বইব না। লােগজ কমােত হেব, এরপর রা া 벑বশ কিঠন এবং িরি । 벑সােয়টার, জ ােকট, ি িপং ব াগ,
টাকাপয়সা, ওষুধ আর সামান দরকাির িকছু িজিনস ছাড়া সবই 벑হােটেল 벑রেখ যাওয়ার জন প াক কের ঘুিমেয় পড়লাম।
"আর িসঁিড় 벑নই - িমি

াম 벑ছামরং"

벑ভারেবলা 벑সৗনীপ সবার আেগ বাইের 벑বিরেয় আবার িফের এেস ঝপ কের ক ােমরাটা বগলদাবা কের 벑বিরেয় 벑যেত 벑যেত বলল - "কুঁেড়িম না
কের বাইের আয়, এ িজিনস বারবার 벑দখেত পািব না"। জ ােকটটা চািপেয় বাইের 벑বেরােত 벑দখলাম সিত -ই। ঘা ক-এ 벑যমন 벑দেখিছলাম
এখােন ম পু াের তার 벑চেয় আরও আকষণীয়, আরও জীব , আরও মায়াবী। এ দৃশ 벑দখার জন ক করাই যায়।
벑 কফা 벑সের আমােদর এ া লােগজ 벑হােটল মািলেকর িজ ায় িদেয় 벑বিরেয় পড়লাম আমােদর আগামী গ ব '벑দওরািল'র উে েশ ।
তখনও জানতাম না সামেন িক অেপ া কের আেছ। 벑বিরেয় পেরিছলাম সকাল সাতটায়। 벑দওরািল-র হাইট ৩০০০ িমটার মত। আমরা িছলাম
২০০০ িমটােরর আেশপােশ। এই ১০০০ িমটার চড়াইেয় 벑পেরােত হেব অেনক েলা াম। থম িকছু ণ কেয়ক হাজার িসঁিড় নামা আর ওঠা।
তারপর হা া জ েলর মেধ িদেয় সমতল রা া 벑পিরেয় 벑লায়ার িসনুয়া। আবার িসঁিড় 벑দেখ মনটা খারাপ হেয় 벑গেলা। যিদও রাজ বেলিছল আর
নািক িসঁিড় 벑নই। স রা ায় একপাল খ র-벑ক পাশ কাটােত িগেয় বুঝলাম 벑কন বাঙািলরা ওেদর জাতটােক গালাগািল িহেসেব ব বহার কের।
কস াকটা একটার গােয় 벑ঠেকিছল। অমিন ব াটা িপছেনর পা িদেয় িদেল লািথ কিষেয়। িপেঠ স াক থাকায় 벑জার বাঁচলাম, লােগিন। আপার
িসনুয়ায় 벑পৗঁেছ আবার 벑লমন জুস খাওয়া হল। এই িজিনসটা আমরা সব জায়গায় পাি লাম। আর 벑খেয়ও িনি লাম কারণ খুব এনািজ িদি ল।
আরও ায় ঘ াখােনক হাঁটার পর
벑পৗঁছলাম "বা ু"-벑ত। কেয়কটা
벑হােটল আর বািড় িনেয় 벑ঘরা 벑ছা
জনপদ। জ েলর িভতর আর মানব
সভ তার নাগােলর বাইের চেল
যাওয়ার
েবশ ার।
আমােদর
চারজেনর দলটা েটা 벑ছাট দেল 벑ভেঙ
벑গিছল আমারই জন । পােয়র অসহ
ব থার জন 벑জাের হাঁটেত পারিছলাম
না। তাই সুদীপ আর নীলাি এিগেয়
যাি ল রাজ-এর সােথ তাল িমিলেয়।
আিম আর 벑সৗনীপ িছলাম িপছেন। বা ু
벑থেকও ওরাই আেগ রওনা িদল।
আমরাও িমিনট পেনেরা বেস আবার
চলেত
করলাম। অত ঘন বাঁশ
এবং অন ান পাহািড় গােছ ভরা
জ েলর মেধ িদেয় হাঁটেত হাঁটেত
মেন হি ল এই পৃিথবীেত সিত ই আমরা জন একা আর 벑কউ 벑নই। আধঘ া 벑হঁেটও কাউেক 벑দখেত 벑পলাম না। কারণ 벑বশীরভাগ 벑 কারই
বা ুেত 벑থেক 벑গিছল। আর যারা আর এেগােব িঠক কেরেছ তারাও অেনক আেগই 벑বিরেয় পেড়েছ। আমরা দম 벑নওয়ার জন থামিছলাম মােঝ
মােঝ। ছিব 벑তালার সে সে চেকােলট আর জল খাওয়া চলিছল আর 벑মাবাইেল "অ পূণাে া ম" বাজাি ল 벑সৗনীপ। হঠাৎ কের 벑দখলাম
হ দ হেয় িফের আসেছ িনলাি । আমােদর 벑দেখ ও 벑যন াণ িফের 벑পল। জল 벑খেয় বলল - "রাজ আর সুদীপ 벑তা 벑দৗড়ে । আিম একটু
আে আে িপিছেয় পেড়িছলাম। হঠাৎ 벑দিখ রা া েটা ভাগ হেয় 벑গেছ। 벑কানটা ধরব না বুেঝ রাজেক 벑ফান করেত ও বলল 벑য তুিম ভুল
রা ায় এেসছ। এখন তুিম িফের যাও আর বািকেদর জন ওেয়ট কর। িফেরই আসিছলাম। হঠাৎ আট-দশটা পাহািড় বাঁদর গােছর ডাল 벑থেক
벑নেম িঘের ধেরিছল। 벑কানমেত পািলেয় এেসিছ।" িতনজেন এবার একসে হাঁটেত লাগলাম। রা া িচনেতও অসুিবেধ হল না।
২.৩০ নাগাদ 벑পৗঁছলাম 벑দাভান। লা করলাম '벑 ািক' 벑ভজ ােয়ড রাইস িদেয়। রাজ তাড়া িদেত লাগল - "ক া ইয়ার, জলিদ কেরা। আিভ
ব ত চলনা 벑হ। মােরা মােরা, িখঁেচা িখঁেচা, ভােগা ভােগা"। এটা িছল ওর 벑পেট ডায়লগ, 벑যটা আমরা 벑গাটা 벑 ক-এ অ ি বার েনিছ। 벑মঘ
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কের আসিছল। আমােদর াি ও িছল খুব।
"িহমালয়ায় হাড়-িহম"
벑দওরািল 벑য 벑পৗঁছেত পারবনা 벑সটা বুঝেতই পারিছলাম, িক রােজর সে সুদীপও একমত। ৪০-৪৫ িমিনট হাঁটার পেরই আকাশ এেকবাের
কােলা কের এল। মুেখ-벑চােখ অনুভব করেত লাগলাম িঝরিঝের কুয়াশা মাখা বৃি । ঠা াও বাড়েছ। পা আর চলেছ না। অিতকে মেনর সম
벑জার লািগেয় যখন "িহমালয়া" 벑পৗঁছলাম অ কার আর গাঢ় কুয়াশায় 벑ঢেক 벑গেছ চারিদক। দৃশ মানতা এেকবাের 벑নই বলেলই চেল। একটাই
ম পাওয়া 벑গেলা চারজেনর জন । চ াি েতও বাইেরর 벑শড 벑দওয়া খাওয়ার 벑টিবেল বেস চা 벑খেত 벑খেত গ হেত লাগল এক জামান
ভ েলােকর সােথ। নামটা িজে স করা হয়িন, তেব াউন রেঙর ল া দািড়র জন আিম নাম িদেয়িছলাম ' েটনবাগ'। এখােন এেস 벑বাঝা 벑গল
রাজবাবুর িফটেনেসর কারণ, 벑বশ ভাল জােতর "벑ভােল বাবার সাদ"-অথাৎ গাঁজা। েটনবাগ মহাশয়ও ওই িজিনেসর িসগােরট বািনেয়
অে েশ ওর দেল িভেড় 벑গেলন। একটু পেরই িডনার কের েয় পড়লাম। গ করেত করেত আওয়ােজর 벑ডিসেবলটা 벑বাধহয় 벑বেড় িগেয়িছল।
পােশর ম 벑থেক েটনবাগ আওয়াজ িদল "벑জ লেমন 벑লটস কল ইট আ নাইট, ড নাইট"। আমরাও ল ায় চুপ 벑মের িনেজেদর ি িপং
ব ােগর 벑চন 벑টেন ক ল মুিড় িদলাম। 벑সই রাতটা তখনও পয সবেচেয় কনকেন ঠা ার রাত িছল। কাঁেচর জানলায় জেম ওঠা বাে র ওপর
িডনার হেলর িফেক সাদা আেলাটা িতফিলত হি ল। অ কার 벑যন 벑 েতর মত ওঁত 벑পেত বেস আেছ। 벑যটুকু 벑চাখ ফাঁক কের 벑দখেত
পাি লাম, তােত পাশ িফের ক ল মুিড় 벑দওয়াটাই শাি র মেন হল।

"

পূরণ"

২৯ নেভ র ২০১৩, 벑সই
েক কােছ
পাওয়ার িদন। সকাল ৬.৩০-য় 벑 ক
হল হা া 벑 কফাে র পর। আজেকর গ ব
"অ ােমিজং অ পূণা 벑বস ক া "। জ েলর
মেধ িদেয়
হল পথচলা। আে আে
চি শ-পঁয়তাি শ িমিনট হাঁটার পর
벑পৗঁছলাম "িহে া" হায়। এিট একিট
াকৃিতক হা পযটকেদর িব াম করার
জন ।
এর পেরই ভীষণ িবপদজনক এক ঝরনার
গভীর খাত 벑পেরােত হল ঝুরঝুের মািটপাথর 벑মশােনা ায় ৮০০ ঢাল 벑বেয়
নড়বেড় কােঠর 벑সতু িদেয়। উ তা বাড়ার
সােথ সােথ পিরবতন হে ি -লাইন এর।
হাজার বছেরর পুরেনা আিদম গােছর
জায়গা িনে কেনা
আর িফেক হলুদ
বুেনা ঘাস। আকাশ নীল। সামেন ডান িদেক
벑দখা যাে গেব মাথা উঁচু কের দাঁিড়েয় থাকা ম পু াের। দূের হাতছািন িদে ই 벑বান অ পূণা-১ আর গ াপূণা। 벑মাদীেখালার খাত ধের
벑হঁেট চেলিছ আমরা।
벑দওরািল 벑পৗঁেছ সভ তার সে 벑যাগােযাগ 벑শষ হল। এখােনই 벑শষ নমে 벑টিলকম-এর 벑নটওয়াক ধের। এরপর ধুই স ােটলাইট 벑ফান।
আরও ঘ াখােনক ওই পাথুের অববািহকা ধের চলার পর ১২.১৫ নাগাদ 벑পৗঁছলাম "ম পু াের 벑বস ক া "-এ।
এখােন এেস মেন হি ল ম পু াের
কত কােছ। এেক আমরা 벑সই 벑পাখরা
벑থেক অনুসরণ কের আসিছ। এই 벑সই
িপক 벑যখােন 벑কউ 벑কানিদন চড়াই
করার সাহস 벑দখায়িন। অ ুত ব াপার
এই 벑য, এই পাহাড় শৃে র 벑কান চড়াই
অিভযান না হেলও এর 벑বস ক া
আেছ। "আজেকই আমােদর অ পূণা
벑বসক া িগেয় িফের আসেত হেব"।
সুদীপ বলল। "ওখােন কাল রােত -১৭
িডি 벑সলিসয়াস িছল, আমরা থাকেত
পারব না। এেফি ভ 벑ট ােরচার
আরও কম হেব"।
"벑সৗনীেপর ভাষায় - অ পূণার
অ াি িথেয়টাের"
লা কের পুর ১.১০-এ 벑বরেনা হল
벑সই জায়গার উে েশ , যার জন এত ক ীকার। এখােনই করলাম 벑সই মারা ক ভুল যার 벑খসারত আমার াণ িদেয়ও িদেত হেত পারেতা।
এমিবিস 벑থেক 벑বরেনার ১৫ িমিনেটর মেধ ই িদগ জুেড় 벑দখা িদল অ পূণা দি ণ শৃে র উ র িদকটা। আর িপছেনর িদেক ম পু াের আর
বারািস া। অ পূণা সাউথ শৃ জেয়র িদক 벑থেক এভােরে র 벑থেকও িবপদজনক। ৮০০০ িমটােরর 벑বিশ উ তার শৃে র মেধ সারা পৃিথবীেত
এর ান দশম, িক শীেষ আেরাহেণর িদক িদেয় এর মৃতু হার সবেথেক 벑বিশ (৩৮%, এভােরে র 벑চেয় ায় ৮ ণ 벑বিশ)। এই ভয় র সু র
মাতৃ েপর িদেক মু হেয় পুতুেলর মত আকিষত হেয় এিগেয় চললাম। 벑সৗনীপ এই 벑 কটা িনেয় সবেচেয় উে িজত িছল। ও সবার আেগ ায়
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벑দৗেড় 벑পৗঁছােনার 벑চ া করিছল ওর ে র কােছ। হঠাৎ দাঁিড়েয় পড়ল। ওর সবেচেয় কােছ িছল সুদীপ। "আমার খুব ঘুম পাে " 벑সৗনীেপর এই
কথা েন আমােদর বুঝেত বািক রইল না এই ৪০০০ িমটার উ তায় ওর অি েজেনর অভাব হেয় হাই অি িটউড িসকেনেসর িদেক ব াপারটা
এেগাে । সে সে ওেক 벑ডিরফাইিলন ট াবেলট আর বিম ভাব কমার ওষুধ অনেডম খাইেয় িদলাম। একটা পাথের 벑হলান িদেয় বেস আর
একটু জল 벑খেয় ও আে আে সু হেয় 벑গল িমিনট পেনেরার মেধ । িবেকল ৩.৩০ নাগাদ আমরা 벑পৗঁছালাম 벑দবী "অ পূণার া ণতেল"।
চািরিদেক িতনেশা ষাট িডি িঘের এেকর পর এক নামকরা ৭০০০-৮০০০ িমটােরর শৃ - অ পূণা-১,২ সাউথ, 벑মন, গ াপূণা, 벑ধৗলািগির,
벑ট িপক, গেনশ িহমাল, িহউনচুিল, ম পু াের, বারািস া আর নাম না জানা অেনক শৃ । পূরেণর 벑সই মুহূেত আমােদর সবার 벑চােখ জল,
আন া । এই মুহূত আমােদর এই চারজেনর সারা জীবেনর স ী।
"হাইেপাথািময়া"
আধঘ া িমিনট ধের অেনক ছিব তুেলও সাধ িমটিছল না। িক িফরেত হেব। পাহােড় 벑ছেলেখলা 벑য চেল না 벑সটা 벑বাঝার সময় আসিছল। খুব
তাড়াতািড় 벑নেম আসেছ সে । রাজ আমােদর 벑ছেড় আেগই 벑নেম 벑গেছ। সুদীপ আর িনলাি ও নামেছ খুব জলিদ। আমার আহত পা ভুিগেয়ই
চেলেছ। স ী 벑সই পাহাড় পাগল 벑সৗনীপ। বুঝেত পারিছ তাপমা া কমেছ খুব ত। দূের 벑য জায়গা েলায় ঘাস 벑দখা যাি ল আসার সময়
এখন 벑স েলা বরেফ সাদা। কনকেন ঠা া হাওয়া হাড় পয জিমেয় িদে । টুিপ 벑ভদ কের কান বরফ। নােকর ডগা, গাল অনভূিতহীন হেয়
আসেছ, িজভ জিড়েয় যাে কথা বলেত 벑গেল। বুঝেত পারিছলাম িবরাট বড় ভুল কের 벑ফেলিছ বািকেদর কথা না েন। সবাই 벑ফদার জ ােকট
পেরিছল, এক আিম ছাড়া, কারণ আমার জ ােকটটা বড় আর পরেল হাঁটেত ক হেব 벑ভেবিছলাম। বুঝেত পারিছলাম যিদ 벑কানভােব ক াে
জলিদ িফরেত না পাির হাইেপাথািময়া অিনবায, আর তাহেল এই িনজন া ের মৃতু ছাড়া গিত 벑নই। অস ব মেনর 벑জাের 벑কানমেত অ কাের
টচ ািলেয় এমিবিস িফরলাম।
েম ঢুেক জুেতা খুেলই 벑সাজা ি িপং
ব ােগর মেধ ঢুকলাম। নীলাি স াক
벑থেক আমার 벑ফদার জ ােকটটা 벑বর
কের িদল। 벑য সাধারণ জ ােকটটা
পেরিছলাম ওটার ওপেরই চাপালাম।
এর পের ি িপং ব াগ ও তার ওপের
ক ল চিড়েয়ও কাঁপুিন থামিছল না।
গরম জল িদেয় মধু আর
প ারািসটামল 벑খলাম। নীলাি হােত
পােয় সেষর 벑তল মািলশ কের িদেত
লাগল। ১৫-২০ িমিনট পেরও যখন
িকছুই হে না ওরা বাধ হেয় রাজেক
জানাল। সব গাইড এবং 벑পাটাররাই
একসে থােক। একটা
ািনশ
কাপল িছল পােশর েম। তােদর 벑য
গাইড 벑স এক বািট গািলক সু প কের
এেন িদল। 벑সটা খাবার ৫-১০
িমিনেটর মেধ ই ম ািজেকর মত সব
হাওয়া। সু হেতই তার হাত জিড়েয় সবাই ধন বাদ জানালাম। আমার ব ুরা আর ওই নাম না জানা 벑নপািল গাইড, ওেদর জন ই আজ আিম
এই 벑লখাটা িলখেত পারিছ। রােত সু প, িট-তরকাির আর িডেমর অমেলট িদেয় িডনার 벑সের গ করেত লাগলাম ওই ািনশ কাপল-এর
সে । ঃখ হি ল এই 벑ভেব 벑য 벑কন আমােদর 벑দেশর একটা পতাকা আনলাম না। অেনক 벑দেশরই পতাকা টাঙােনা িছল এমিবিসেত,
ভারেতরই ধু িছলনা। েত যাবার আেগ সবাই বািড়েত একবার কের 벑ফান করলাম স ােটলাইট 벑ফান 벑থেক, িত িমিনট ১৫০ 벑নপািল টাকার
িবিনমেয়।

"িশেবর জটা এবং অেলৗিকক 벑ভার"
পরিদন সকােলর কথাটাও মেন থাকেব
সারাজীবন। 벑ভারেবলা ৫টা নাগাদ ঘুম
ভা েত 벑দিখ সুদীপ আর 벑সৗনীপ
অলেরিড ক ােমরা আর াইপড িনেয়
বাইেরর 벑খালা চাতােল 벑বিরেয় পেড়েছ।
ি িপং ব াগ 벑থেক 벑বেরােতই মেন হল
벑যন জেম 벑গলাম। 벑ফদার জ ােকট, টুিপ,
াভস সব ি িপং ব ােগর পােয়র িদেক
িনেয় েয়িছলাম যােত গরম থােক।
তাড়াতািড় 벑বর কের পরেত পরেতই
বাইের ছুটলাম ক ােমরা িনেয়। অস ব
ঠা ায় শরীর কুঁকেড় 벑গেলা। 벑বিরেয় 벑দিখ
ঝরনার জল আসিছল 벑য পাইপ িদেয়
벑সটা পড় জলধারা এবং বালিত সেমত
শ বরেফ পিরণত হেয়েছ। ক াে র
벑ছেলরা লািথ 벑মেরও বালিতটােক এক চুলও নড়ােত পারেছনা। আকােশ তখনও হা া নীলেচ অ কার। ম পু ােরর ডান িদেক এক ফািল চাঁদ
벑দখা যাে , িঠক 벑যন িশেবর জটায় আটেক আেছ। তাপমা া -১০ 벑থেক -১২ িডি 벑সলিসয়ােসর মত হেব। ফসা হে পূব িদগ ।
লালেচ 벑থেক 벑গালািপ হেয় উ ল 벑সানািল আেলায় যখন ধুেয় যাে অ পূণা সাউেথর শীষ, মেন হল, এই 벑ভার কখেনাই এই পৃিথবীর নয়।
অপািথব, আেলৗিকক এক দৃশ সম অনুভূিতেক াস কের িনল। বতমােন িফরলাম অেনক পর 벑 কফা 벑টিবেল, েটা 벑স িডেমর দাম যখন
িদেত হল ৪২০ 벑নপািল টাকা।
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"বনবাদােড় 벑মজকাকা"
এবার নামার পালা। অেনকটা পথ একিদেন
নামেত হেব। গ ব এেকবাের 벑ছামরং। হাঁটু
জবাব িদেয়িছল আমার। বুঝেত পারিছলাম
না কী করব। এক পা 벑ফলেতই মেন হি ল
বেস পির। 벑বস ক াে র িসঁিড় িদেয়
নামেত নামেত হঠাৎই 벑দখেত 벑পলাম
একটা শ বাঁেশর লািঠ পেড় আেছ। মা
অ পূণার দান। ওটা হােত 벑পেতই অেনকটা
সােপাট 벑পলাম। কতবার 벑য বললাম আর
পারিছ না, একটু দাঁড়াও আমার জন তার
িঠক 벑নই। 벑শেষ সুদীপ আমার হাঁটু িনেয়
কাতরািন 벑দেখ আমার নামই িদেয় িদল
"벑মজকাকা"। "벑মজকাকা"র কতরকম
벑টােনর 벑য উ ারণ বািক 벑 েক আমায় সহ
করেত হল তার 벑কান িহেসব 벑নই। ভিলিন
벑 টা জ ােকেটর পেকেটই িছল। নী-ক াপ
নািমেয় 벑 লাগােত থাকলাম মােঝ মেধ ।
সমতল রা ায় 벑দওরািল অবিধ িফরেত অতটা ক হলনা। মাঝখােন 벑দখলাম একটা রািশয়ান েপর 벑বশ ল া চওড়া 벑ছেল ি ং-এ ডানহাত
ঝুিলেয় িফরেছ। কী হল িজে স করায় জানলাম পা িপছেল পাথেরর খাঁেজ হাত ঢুেক িগেয় কবিজ 벑ভেঙেছ। িঠক করলাম রাজ যতই "মােরা
মােরা, ভােগা ভােগা, িখঁেচা িখঁেচা" বলুক আমরা সাবধােন আে আে ই নামব, তাড়া েড়া করব না।
বাকী রা ায় 벑সই একই ডাউন 벑 ল। বা ু 벑পৗঁেছ লা কের আবার পথচলা। িবেকল যখন ৫টা আমরা, মােন আিম আর 벑সৗনীপ 벑পৗঁছলাম
আপার িসনুয়া। আমােদর থাকার কথা 벑লায়ার িসনুয়ােত। 벑যটা এখনও কম 벑স কম ২৫ িমিনেটর হাঁটা। এিদেক আেলা এেকবােরই কেম
এেসেছ। সুদীপরা এিগেয় 벑গেছ। 벑ফােনও পাি না। যা হয় 벑হাক 벑ভেব নামেত
করলাম জ েলর মেধ িদেয়। পােশ িবিভ রকেমর
আওয়াজ। অ ুত সব ডাক, সরসর কের পাতার আওয়াজ, সব িমিলেয় ভয় পাওয়ার মত। আর িকছু 벑দখা যাি ল না নীেচর 벑হােটেলর আেলা
ছাড়া। টচ ািলেয় এেগােত থাকলাম জেন। হঠাৎ সামেন 벑থেক টেচর আেলা- "আের ইয়ার তুম 벑লােগা 벑ন 벑তা ডরা িহ িদয়া। চেলা, আ যাও।
벑ম তুম 벑লােগা 벑কা ঢু েন 벑ক িলেক আয়া"। সিত 벑সিদন রাজেক 벑দেখ খুব ি 벑পেয়িছলাম।

"আই থট ইউ উড িব িফফিটন অর
িস িটন"
পরিদন সকাল ৮ টায় নামা
হল
িঝনুডা ার উে েশ । পেথ 벑ছামরেঙ লা
벑সের আমােদর বািক িজিনসপ 벑ফরত
িনেয় নামেত লাগলাম আমরা। পুর ৩ 벑ট
নাগাদ 벑পৗঁেছ 벑গলাম িঝনু-벑ত। রাজ বলল
এখােন একটা উ
বণ আেছ, 벑সখােন
ান করেল 벑 েকর সব াি নািক
ধুেয়মুেছ সাফ। িক ওটায় 벑পৗঁছােত আরও
আধ ঘ া 벑 ক ডাউন করেত হত। আমরা
আর রািজ হলাম না। রাজ একাই 벑গল।
벑 েকর 벑শষ িদেনর সকােল মেন হল
আজই িফের যাব 벑পাখরায়, এই
অিনবচনীয় াকৃিতক ঐ য েক িপছেন
벑ফেল 벑রেখ। গত কেয়কিদেনর মত
벑 কফা কের সকাল সকাল 벑বরেনা হল।
মাঝ পুের লা কের আরও ঘ াখােনক
হাঁটার পর আমরা সয়ুিলর বাস াে 벑পৗঁেছ 벑 ক 벑শষ করলাম। মােঝ লাে র সময় একজন ফরািস ভ েলােকর সােথ আলাপ হেয়িছল। খুঁিড়েয়
খুঁিড়েয় 벑শষ ধাপটা নামেতই উিন হাততািল িদেয় উঠেলন। কােছ এেস হ া েশক কের আমােদর ক াচুেলট কের বলেলন "উই ড বাউ
আউয়ার 벑হড, অ া ডু নমে টু মাদার আ পূণা ফর িগিভং আস িদ অপারটুিনিট, অ া 벑লিটং আস কমি ট িদ 벑 ক উইদাউট এিন ইনজুিরস"।
ভ েলােকর নামটা মেন 벑নই। িক উিন মহাভারত আর রামায়ণ পেড়েছন বলেলন, আর এটা েন আ য হেয় 벑গেলন 벑য আমার বয়স ২৫
এবং আিম ভারত সরকােরর একজন কমচারী। উিন বে ন-"আর ইউ িসিরয়াস? আই থট ইউ উড িব িফফিটন অর ... "। জেনই হাসেত
লাগলাম। এরপর 벑ফরার পালা। একটা িজপ ভাড়া কের আমরা চেল এলাম নয়াপুল পয । 벑দবীেক 벑ফান করাই িছল। উিন গািড় পািঠেয়
িদেয়িছেলন। 벑পাখরায় আমােদর আেগর 벑হােটেলই বুিকং িছল। েম ঢুেক আর 벑কউ কথা বলেত পারিছলামনা। িব াস হি ল না 벑য আমরা
벑 ক 벑শষ কের িফের 벑গিছ।
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"সূেযাদেয়র সা ী"
এরপর আরও একিদন 벑পাখরায় িছলাম।
পেররিদন 벑ভার ৪.৩০ -এ আিম, সুদীপ
আর 벑সৗনীপ 벑দবী-র পাঠােনা গািড়েত
벑গলাম 벑পাখরার অন তম দশণীয়
িভউপেয় 벑বৗ ূেপ। ওই উ তা 벑থেক
벑পাখরা শহরটােক আেলাকিব ু িদেয়
সাজান আেলাকবিতকা বেল মেন হি ল।
অ ুত একটা সূেযাদয় 벑দখলাম 벑সিদন।
পাহােড়র িপছন িদেয় 벑মেঘর িভতর 벑থেক
একফািল 벑গালািপ আেলার আভাস, আর
তারপর িমিনট পাঁেচেকর মেধ একটু একটু
কের বৃ াকার অি েগালেক পিরণত হওয়া।
কৃিতর সৃি র এই অপূব িনদশন আর
কখনও এই জীবেন হয়ত 벑দখেত পাবনা
এইভােব। উ ের তখন রাঙা হেয় উেঠেছ
ম পু ােরর সামেনর িদক। অেনেক
বলেলন খুব ল করেল নািক এিদক 벑থেক
একটা বেস থাকা বােঘর অবয়ব 벑দখা যায়।
আিম যিদও অতটা
বুঝেত পারলাম না। দূের 벑দখা যাি ল িহমালেয়র আেরক িবখ াত শৃ নীলিগিরেক। বািক িদনটা কাটল 벑ফওয়া 벑লেকর
ধাের ছিব তুেল আর খুচখাচ শিপং কের। আমােদর নাম িদেয় অ পূণার 벑লােগা 벑দওয়া চারেট িটশাট বািনেয় 벑স েলা পের ছিবও তুেল
벑ফললাম।

"যাি িক িফরব বেলই"
৪ িডেস র ২০১৩, বািড় 벑ফরার পালা।
벑পাখরােক "벑ফির িভেটৗলা" (벑নপািল 벑ত
আবার 벑দখা হেব) বেল রওয়ানা িদলাম
বীরগে র উে েশ । 벑সাজা হাইওেয় এর
িপছেনর িদেক িবদায় জানােত মা অ পূণা
অেনক ণ আমােদর স িদেলন। কেয়ক
ঘ া পর পেথর বাঁেক হািরেয় 벑যেতই মনটা
খারাপ হেয় 벑গেলা, যিদও অেনকিদন পর
বািড় িফরিছ 벑ভেব আন ও হি ল। িবেকল
িবেকল বীরগে 벑পৗঁেছ 벑নপািল টাকােক
ভারতীয় টাকায় 벑চ করলাম। আবার টা া
কের ধুেলার মেধ বডার স। মাঝখােন
এক ব াটা 벑ঘাড়া িদি গাছপালা 벑ভেব
আমার ি িপং ব াগটা 벑চবােত
কেরিছল। যখন 벑কেড় িনেত পারলাম
벑দখলাম 벑চবােত না পারেলও ভােলা কের
লালা মাখােত 벑স কসুর কেরিন। 벑 শেনর
কােছই 벑হােটল 벑নওয়া হল। পরিদন সকাল ন'টায় 벑 েন উঠলাম। 벑সই িমিথলা এ ে স। এক বয় বাঙািল েপর সে একিদেনর 뒒হৈচ
벑 নজািন 벑শেষ পরিদন িফের এলাম ি য় শহর কলকাতায়।
[িবঃ ঃ তথ সূ - ই ারেনট এবং আমার ি য় ব ু 벑সৗনীেপর গ www.amazingannapurna.blogspot.in, সম ছিব আমােদর িনেজেদর 벑তালা এবং "পদািতক"
েপর তরফ 벑থেক 벑দওয়া - 벑সৗজেন , সুদীপ, িনলাি , 벑সৗনীপ এবং অিভেষক।]
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~ অ পূণা 벑বসক া

벑 ক ট ম াপ ~ অ পূণা 벑বসক া

벑 েকর আরও ছিব ~

벑ছেলেবলা 벑কেটিছল ঘুের ঘুেরই - নানা জায়গায় বাসাবদেলর কারেণ। তাই পরবতী জীবেন মণই ভুবন হেয় উেঠেছ
벑পশায় ইেলকি কাল ইি িনয়ার 벑 হাি 벑মউেরর। ভােলালাগার সু র ৃিত িল পােথয় কেরই জীবন যুে এিগেয়
벑যেত চান িতিন। িনয়িমত 벑বড়ােত 벑বিরেয়ই 벑সই ৃিতর ঝুিল ভের তুলেত চান আরও। এখন 벑সই মেণর 벑নশায়
যু হেয়েছ অ াডেভ ার আর ফেটা ািফ। অেনকিদন পের পুেরােনা ভােলালাগার ৃিত হেয় ওেঠ মধুরতর – এই
벑ভেবই মণ কািহিন িলখেতও কলম ধেরেছন।
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= 'আমােদর ছু ' বাংলা আ. জ䎅
াল মণপি কায় আপনােক াগত জানাই = আপনার বড়ােনার ছিব-লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

রাজার 벑দেশ কেয়কিদন
ীতমা িব াস
~ ভুটােনর তথ ~ ভুটােনর আরও ছিব ~
তুষারাবৃত পবতশৃে র সে রিবিকরেণর এক অপূব 벑মলব েন উ ািসত চািরিদক। পবতিশখর 벑থেক বেয় আসা এক ঝলক সেতজ িহেমল
হাওয়া মুহূেতই ঝিরেয় িদল পেথর সব াি । ায় ১০০০০ ফুট উ তায় 벑দাচু লা – িগিরপথ। 벑বৗ াপেত র গভীর 뒒নঃশ , পাহােড়র এক
আ য িনজনতা আর কৃিতর অনবদ 벑সৗ য মনেক ধীের ধীের 벑যন াস কের।
িটনমািফক িনত িদেনর কমব তার মােঝও মণ িপপাসু মন 벑বিরেয় পেড়িছল কৃিতর হাতছািনেত। গ ব ভুটান। ভারত-ভুটান সীমা শহর
জয়গাঁও-ফু েসািলং 벑পিরেয় পারিমট কের 벑সাজা ভুটােনর রাজধানী িথ ুর উে েশ যা া
হল। রাজার 벑দেশ পা রাখলাম আমরা। যিদও 벑স
벑দেশ বতমােন গণতাি ক সরকার, রাজার উপি িত এখনও ভােলাভােবই অনুভব করা যায় সব ই।
পাহােড়র পর পাহাড় িডিঙেয় এিগেয় চেলেছ আমােদর গািড়। উ তা যত বাড়েছ, ঠা াও বাড়েছ পা া িদেয়, বদলাে কৃিতও। রা ার পােশ
পাইন গােছর সমােরাহ, নাম না জানা রঙেবরেঙর বনফুল আর ঝরনাধারার িঝিরিঝির। কৃিত 벑যন 'হাত ভের সািজেয়েছ 벑দশটােক। পাহাড়,
নদী, ঝরনা আর অরেণ 벑মাড়া 벑স 벑যন এক অবাক পসী। চলেত চলেত মােঝ মেধ ই একরাশ 벑মঘ এেস 벑ঢেক িদে আেশপােশর দৃশ পট।
ঘন কুয়াশার জাল 벑কেট সাবধােন আঁকা বাঁকা পেথ চেলেছ গািড়। িদেনর 벑শেষ ায় ১৮০ িকিম পথ 벑পিরেয় িথ ুেত 벑পৗঁছলাম।
পেররিদন িথ ু শহর সফের 벑বেরালাম। পাহােড়র চূড়ায়
িবশালকায় এক ণাভ বু মূিত আর তার সি কেট
নজরকাড়া িভউপেয় । এখান 벑থেক নীেচ পাহাড় 벑ঘরা
শহরটােক ছিবর মত সু র 벑দখায়। এরপর সারািদন ধের
ঘুের ঘুের িথ ু িমউিজয়াম, 벑পি ং ুল, 벑 াটস কমে ,
িচিড়য়াখানায় জাতীয় প 'টািকন' এসব 벑দখা হল।
এর পেরর গ ব পােরা। পির ার, পির , 벑কালাহলমু
벑ছা পাহািড় শহর। অপূব কা কাযময় ঘরবািড় আর 벑বৗ
সং ৃিতর পীঠ ান। পেথর ধাের 벑চােখ পড়ল ছককাটা
ধানে ত, সবুজ আেপল বাগােন গােছ গােছ ঝুলেছ লাল
টুকটুেক আেপল। পাহােড়র 벑কােল 벑ছা পােরা এয়ারেপাটিট
벑দখার মতন। পােরা িমউিজয়ােম সাজােনা ভুটান রাজােদর
বংশ পর রায় ব ব ত রণেবশ, যু া ও 뒒দনি ন
সাজসর াম অতীেতর ভুটান সং ৃিতর সা বহন করেছ।
এখানকার অসাধারণ এক 벑বৗ
াপত ৈশলীর িনদশন
পুনাখা জং। সামেনই ই নদী – 벑ফা-চু আর 벑মা-চু-র স ম ল বনেভাজেনর এক মেনারম পিরেবশ।
আমােদর 벑শষ গ ব ায় ১৫০০০ ফুট উঁ তায় 벑চলা
লা িগিরপথ ও িচন সীমাে ভুটােনর 벑শষ াম হা। পথ
벑পেরােতই পাহােড়র ঢােল 벑 ত বরফাবৃত িচরহিরৎ
পাইেনর সাির। হা ভ ািলেত 벑পৗঁেছ 벑যন িফের 벑গলাম
হািরেয় যাওয়া 뒒শশেবর িদন িলেত। বরেফর মেধ
লুেটাপািট, বরফ 벑ছাঁড়াছুঁিড়েতই 벑কেট 벑গল
কেয়কঘ া। 벑যন এক বাঁধনহারা আন । িফের আসেত
ইে কের না।
পােরােত এক পাহােড়র ঢােল আমােদর 벑ছা কেটজ।
একিদেক বইেছ পােরা-চু নদী আর তােক িঘের সবুেজর
সাি ধ । িফরেত িফরেত স া 벑নেম এল। পাহােড়র
খাঁেজ খাঁেজ 벑ছাট 벑ছাট বািড় েলা 벑জানািকর মত
িঝকিমক করেছ। িনসেগর এক িনরাভরণ, অ ুত
মাদকতায় ভরা পােরার অিনবচনীয় িনজন 벑সৗ য।
িন তারও 벑য একটা িমি শ আেছ তার 벑থেক ব
벑কালাহলময় শ ের জীবন িচরকােলর জন বি ত।
আর 벑সই 'সাউ অফ সাইেল '-এর মায়াবী আেবেশ আমরা তখন সকেলই আ
কাল িফের যাওয়া হেব শহেরর 벑কালাহেল।
হেয়েছ মনেকমেনর পালা।
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~ ভুটােনর তথ ~ ভুটােনর আরও ছিব ~

িবধানচ কৃিষ িব িবদ ালেয়র (কল াণী, নদীয়া) কৃিষিব ান অনুষেদর ছা ী ীতমা সুেযাগ 벑পেলই পিরজেনর সে 벑বিরেয়
পেড়ন কৃিতর হাতছািনেত, তাঁর অবসর িবেনাদন ছিব 벑তালা, বই পড়া, গান 벑শানা আর শেখর 벑লখােলিখ।
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মণ 춟তা বািনেয় 춟তালা গ কথা নয়, মানুেষর সিত কােরর জীবনকািহিন। আর তাই মণ
কািহিন মেন ধু আন ই এেন 춟দয় না, 춟চােখর জল অথবা িতবােদর ভাষাও জািগেয় িদেত
পাের। টু িরজম ই াি র সহায়ক িব াপনী চারমাধ ম ছাড়াও মণ কািহিনর বড় পিরচয়
িব সািহেত র একিট অন তম ধারা েপও। 춟তমনই িকছু 'অন মণ' কথা।

ভয় র 춟পিরেয় ভূ েগᡂᣐ
অ প 춟চৗধুরী
ডাল 춟লেকর ধাের হােত 춟গানা কেয়কজন পযᡂᣐটক...তাও সবার 춟চােখই সতকᡂᣐ দৃি – কৃিতর েপ নজর 춟নই কারও।
আিম অবশ অন কথা ভাবিছলাম। ডাল 춟লেকর বােরা ন র 춟গেটর কােছ লাল 춟শে ােল গািড়টা 춟য তাগড়াই 춟দখেত কাি রী যুবকিট ধুি েলন,
তাঁর কােছ িগেয় সিবনেয় িজ াসা করলাম, 'যুশমাগᡂᣐ যােবন?' উিন আমার িদেক এমন দৃি েত তািকেয় আপাদম ক জিরপ করেলন 춟যন আিম
সদ 춟নপচুন িক েটা 춟থেক পৃিথবীেত এলাম... আর কথা না বািড়েয় এিগেয় 춟গলাম সামেনর ট াি
াে র িদেক।
অন িদেনর মেতা গািড়র িভড় 춟নই – সেবধন নীলমিণ একটা চালকহীন সাদা ইি েগা দাঁিড়েয়। আনমেন ভাড়ার চাটᡂᣐ 춟দখিছলাম – যুশমাগᡂᣐ
১৮০০ টাকা – 'কাঁহা যােয়গা 춟বটা?' পাশ 춟থেক িজ াসা করেলন ষােটা ᡂᣐ এক ব ি – গােল সাদা দািড় – মাথায় সাদা টুিপ – পরেণ একিট
ধূসর িফরহান। যুশমাগᡂᣐ যাব েন 춟জাের মাথা 춟নেড় জানােলন আজ স ব নয় – এরকম িদেন িনজᡂᣐন পেথ অেনক িবপদ – রা ায় আটেক িদেত
পাের জওয়ােনরা, গািড়েত পাথর পড়াও অ াভািবক নয়। -একবার তাও অনুেরাধ করলাম – মৃ 춟হেস 'না' বেল হােতর উদূᡂᣐ কাগেজর পাতা
ও ােত
করেলন।
আেগর িদন হাউসেবােটর মুজ ফর ভাই বেলই িদেয়িছল, আজ গািড় পাওয়া অস ব। তাও আমার 춟জদ 춟দেখ ফা কজী সকােল ন' ন র ডাল
춟গেট 춟পৗঁেছ িদেয় মুচিক 춟হেস বেলিছেলন, ৯ টার মেধ 춟ফরত আসেত – 춟 কফাে 춟পাহা বানােবন। পােশর হাউসেবােটর সরকাির কমᡂᣐচাির
বাঙািল কতᡂᣐাবাবুিট 춟বেরাবার সময় চােয়র 춟পয়ালার আড়াল িদেয় অবাক দৃি েত 춟দখিছেলন। এইসেব 춟জদটা আরও 춟চেপ িগেয়িছল – িক
যাওয়ার 춟কান উপায় 춟দখিছনা এখনও – ডাল 춟লেকর ধার িদেয় বুেলভাডᡂᣐ 춟রাড বরাবর অজানার উে েশ আনমেন হাঁটিছ...।
১৫ মাচᡂᣐ, ২০১৩। িদন আেগই ীনগের উ প ী হামলা হেয়েছ। তখন পেহলগাঁও-এ িছলাম। তারপর 춟থেকই বন - কারিফউ। ীনগের িফের
এেসিছলাম 춟বশ ঃসাহিসকভােবই। িক এখােন এেস এভােব আটকা পড়ব ব াপারটা 춟মেন িনেত পারিছনা। অথচ 춟কান গািড়ই 춟নই।
এেলােমেলা হাঁটেত হাঁটেত মেনর ঃেখ রা ায় একটা ইঁেট লািথ মারার পর 춟বশ খািনক ণ খুঁিড়েয় হঠাৎ 춟দিখ একটা ফাঁকা অেটা। উেঠ
পড়লাম থািমেয়। 춟কাথায় যাব এই ে র উ ের িনেজর অজাে ই মুখ িদেয় 춟বিরেয় 춟গল - িনশাত বাগ। 'প াশ টাকা লাগেব' – এককথােতই
রািজ হেয় 춟গলাম – আসেল তখন আমার একটা গ ব চাই।
ীনগের এেস থমিদনই মুঘল গােডᡂᣐন েলা 춟দেখ িনেয়িছলাম। আজেকর িদনটা এেকবাের অন রকম। একিটমা পযᡂᣐটকেদর বাস। বাস 춟থেক
춟নেম স মুেখ িনশাতবােগ ঢুকেছ একদল িবেদিশ পযᡂᣐটক – 춟যন যু ে ে েবশ করেছ। পািখর ডাক চাপা পেড়েছ ভাির বুেটর পদচালনার
আওয়ােজ। একা পযᡂᣐটক 춟দেখ বার েয়ক ত ািশ হল – জবাবিদিহ, পিরচয়প 춟দখােনার পরও ভারতীয় বীর 춟সনািনর সে েহর দৃি রইল
আমার ওপর। আেগর িদন িনশাতবাগ 춟থেক ডাল 춟লেকর মােঝ 춟তারণ আকৃিতর একিট াপত নজর 춟কেড়িছল – িনশাতবােগর িদেক না িগেয়
িশকারায় 춟ভেস 춟সখােন যাব ি র করলাম।
িশকারা ঘােট জনাচােরক বীণ িশকারাওয়ালা অবশ আেমেজর সে গড়গিড় টানেছন – আজেকর িদেন পযᡂᣐটকেদর আশা তাঁরাও রােখন না।
আমােক 춟দেখ 춟যন খািনক চমেকই উঠেলন। দূেরর ওই পাথেরর 춟গটটায় 춟যেত চাই িশকারায় 춟ভেস – েন অবাক হেয় একজন ই কের
춟ফলেলন, '춟বটা, তু শায়র হ ায় ইয়া িফর কুছ অউর?' আজেকর িদেন একা পযᡂᣐটেকর এমন অ ুত বায়না েন অবশ পাগল ভাবাটা খুব একটা
অ াভািবক নয়। দরাদিরর দরকার হলনা, ২০০ টাকা দ ের বীন নািসর চাচার িশকারায় 춟চেপ বসলাম। 춟ভেস পড়লাম কৃিতর অিনবᡂᣐচনীয়
ক ানভােস।
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ভূ গᡂᣐেক ভয় র বানােনার দািয় মানুেষর –
কৃিত িক খুব য কেরই তােক সািজেয়
রােখ। ীনগেরর ডাউনটাউন যখন কােলা
춟ধাঁয়ায় ঢাকা আজ, ডাল 춟লেকর এই াে
িক কৃিতর জা র 춟ছাঁয়া – নীল আকােশ সাদা
춟মেঘর 춟ভলােদর আনােগানা – শা , ি র ডাল
춟লেকর জেল তার িনখুঁত িতফলন –
ক ােল াের এরকম ছিব 춟দেখিছলাম
춟কােনািদন। জেলর মােঝ 춟মেঘর িতফলেনর
বুক িচের হলুদ িশকারা চেলেছ – এিগেয় আসেছ
আমার গ ব । একটু িপছেন হির পাহােড়র
ওপের আকবেরর 춟ক া। নািসর চাচা অবশ
ডাল 춟লেকর মােঝর এই 춟তারণিট স ে
িবেশষ িকছু বলেত পারেলন না। জানােলন,
কখনও এখােন একটা রা া িছল আর 춟ক ােত
েবেশর 춟তারণ। বতᡂᣐমােন সবই কােলর ােস
থুিড় ডােলর ােস। মাথা উঁচু কের আেছ ধু
আচᡂᣐ আকৃিতর েবশপথিট – তার মেধ িদেয়ই িশকারািট 춟ভেস 춟গল। আেচᡂᣐর গােয় মােবᡂᣐল ফলেক উ ᡂᣐেত িকছু 춟লখা। নািসর চাচা পড়েত
পারেলন না – 춟চােখর 춟জার কেম আসেছ 춟য – ছিব তুেল িনলাম। আকবরী 춟ক া এখনও অেনকটা দূের। িশকারা এবার ইউ-টানᡂᣐ িনল। ডাল
춟লেকর জেল িনশাত বােগর িত িব। বুেলভাডᡂᣐ 춟রাড আজ বড়ই শা । িফের এলাম িশকারা ঘােট। এত সু র কৃিতর মােঝ িবচরণ কের
মনটাও আজ খুব শা , স আরও 춟বিশ।
ি , শা কৃিত 춟যন ভূ েগᡂᣐর আত েক হািরেয় 춟দওয়ার জন আমার 춟জদটা আরও বািড়েয় িদল। একটা অেটা যাি ল, হাত 춟দিখেয় উেঠ
বসলাম – হাউসেবােটর িদকটায় 춟ফরার জন । অ ত ািশত সওয়াির 춟পেয় যুবক অেটাওয়ালা িমিনট দেশেকর পেথই 춟বশ গ জুড়ল – িঠক
গ নয় অবশ , ভয় র ভূ- েগᡂᣐর সিত কােরর কািহিন – মানুেষর হািরেয় যাওয়ার – বুেটর আওয়ােজর িবভীিষকার – রাতিবেরেত ত ািসর...।
춟সই কািহিনেত আমার যুশমাগᡂᣐ যাওয়ার 춟কােনা আশার আেলার িদশা 춟নই – আেছ ধু অ কােরর কথা – 춟য অ কাের বা েদর গ 춟লেগ
থােক – 춟লখা থােক আফ া-র িনয়মকানুন, পকথার েবশ িনেষধ 춟সখােন। কা ীেরর পকথা বরা ধুমা পযᡂᣐটকেদর জেন – তাও
আজেকর মেতা িদেন নয় – ১৫ মাচᡂᣐ, ২০১৩।
৯ ন র ডাল 춟গেট 춟নেম 춟দিখ একা 춟সই সাদা ইি েগা গািড়িট এখনও দাঁিড়েয় রেয়েছ। পােয় পােয় এেগালাম ট াি
াে র অিফসটার িদেক।
কােলা কাঁেচর দরজা খুেল 춟সই বীণ কাি রীিট – আ ুল কািদর – আ ুল চাচা – িভতের ডাকেলন। হােত ধরােলন 춟ধাঁয়া ওঠা কাি রী চা
কাওয়া-র পা – আ া জেম উঠল। এমন কমᡂᣐহীন িদেন 춟যন গ দা র আসর বসােলন। ৩৫ বছর ধের ীনগের গািড় চালাে ন, এরকম কত
আ ন লা কারিফউ 춟দেখেছন – বলেত বলেত গলাটা উদাস হেয় আেস। স বদেল আমার কথা, আমার বািড়র কথা িজ াসা করেলন।
নেলন কা ীের গত ন'িদেন আমার িবিচ অিভ তার কথা। ক ােমরােত 춟তালা ছিবও 춟দখেলন খুঁিটেয় খুঁিটেয়। হয়েতাবা আমার মণ পাগল
স াটােকও খািনকটা বুেঝ 춟নওয়ার 춟চ া করিছেলন। সুেযাগ বুেঝ হােতর 춟শষ তাসটা 춟ফললাম – ইেমাশনাল াকেমেলর – যুশমাগᡂᣐ না 춟গেল
কা ীর 춟দখা 춟য অপূণᡂᣐ রেয় যােব – জয়ী হেব কা ীেরর আত ই! খািনক ণ জেনই চুপ কের থাকলাম। চশমা খুেল 춟চাখটা মুছেলন বীণ
চাচা। উেঠ দরজা খুেল বাইের 춟বিরেয় আকােশর িদেক তািকেয় আপনমেন কী িবড়িবড় করেলন। এবার আমার িদেক িফের বলেলন – তুই
কলকাতা 춟থেক এেস ভয় কািটেয় 춟ঘারার সাহস 춟দখােত পারেল একজন কাি রী ভয় পােব 춟কন? ইনশা া - উপরওয়ালা ভরসা – 춟বিরেয়
পিড়। আনে লািফেয় উঠলাম। িক আন থমেক 춟গল পরমুহূেতᡂᣐই – না , যুশমাগᡂᣐ পযᡂᣐ যােবন না আ ুল চাচা, অব ীপুরা পযᡂᣐ ঘুিরেয়
আনেবন। গতকাল থমথেম পিরেবেশ পেহলগাঁও 춟থেক 춟ফরার পেথ অব ীপুরায় নামেত পািরিন 춟য। যুশমাগᡂᣐ যাওয়ার ঝুঁিক 춟নেবন না। যাইেহাক
মে র ভােলা। 춟কাথাও 춟তা যাওয়া যাক, তারপের 춟দখা যােব।
আ ুলচাচার পােশ বেস পড়লাম। ১৫ মাচᡂᣐ ীনগর ট াি
া 춟থেক একমা গািড়িট 춟বেরাল।
ীনগেরর সীমানা 춟পেরােতই 춟বশ 춟বগ 춟পেত হল – কারিফউ-এর ীনগেরর কিঠন 춟ব নী – 춟য রা ােতই গািড় 춟যেত চায়, 춟সখােনই
কাঁটাতােরর বাঁধন – 춟না এি । ীনগর শহর – যােক হােতর তালুর 춟থেকও ভােলা 춟চেনন আ ুল চাচা, তাঁর কােছ 춟সও তখন ভুলভুলাইয়া।
এরমেধ ই চারবার 춟সনােদর িচ িন ত ািশও হেয় 춟গল – দরজা খুেল, িপছেনর িডিক খুেল, গািড়র নীেচ 춟মটাল িডেট র িদেয় 춟খাঁজ –
পিরচয়প 춟দখােনা – 춟কাথায় যাি , 춟কন যাি – সে াষজনক উ র খুঁজেত আিম িনেজও িদশাহারা। তেব ীনগর মে র ভােলা, পযᡂᣐটকেদর
জন িবেশষ ছাড় আেছ 춟সনােদর। মরণাপ 춟রাগীর অ া ুেল হয়েতা 춟সিদন ীনগেরর বাইের 춟যেত পারেতা না, তেব পযᡂᣐটেকর গািড় 춟হাঁচট
춟খেত 춟খেত 춟পিরেয় এল কারিফউ-র সব 춟বড়াজাল। ীনগর শহর 춟পিরেয় হাইওেয়েত পেড় আ ুল চাচার মুেখ একটাই কথা – 'আ হাম া '।
এই হাইওেয় ধের 춟সাজা রা ায় অন নাগ।
গতকালই িফেরিছ, রা াটা 춟চনা লাগেছ তাই।
তেব নশান হাইওেয়েতও ি েডািমটােরর কাঁটা
চি েশর ওপের উঠেছ না। 춟বশ লিক চােল
বাইের সতকᡂᣐ দৃি 춟রেখ গািড় চালাে ন আ ুল
চাচা। অবশ গ -কথা চলেছ অিবরত – এই
সাদা ইি েগা গািড়িট তাঁর পু সম। ছ'বছেরর
পুেরােনা হেলও আদের-যে বছরখােনেকর 춟বিশ
বেল মেনও হয়না 춟দেখ। বা ার, খানাখ 춟দেখ
সাবধােন সে েহ গািড় চািলেয় যান। আ ুল চাচার
ই 춟ছেল। বড়জেনর বয়স ছি শ বছর, 춟কশরএর ব বসার সে যু । 춟ছাটজন আঠাশ, গাইেডর
কাজ কের। আিম হেয় 춟গলাম আ ুল চাচার
'মাজলা 춟বটা'। বাকী সময়টুকু 춟বটা বেল 춟 েহর
আ েয়ই 춟টেন িনেলন আমােক।
হাইওেয়র পােশ পাতা ঝরা িচনার গােছর সাির
িপছেন 춟রেখ, দূেরর নীল আকােশর নীেচ 춟পঁজা
তুেলার মেতা 춟মেঘর ছায়ােত 춟ঘরা বাদািম
পাহাড়েক 춟রেখ িমি হাওয়া 춟মেখ চেলেছ আমােদর গািড়। এবাের পাশ 춟জাড়া িব ৃত 춟 ত 춟দখা যাে – আ ুল চাচা বলেলন 춟কশর চাষ হয়
এখােন – পৃিথবীর 춟সরা 춟কশর – 춟সানার 춟চেয়ও দািম। এখন যিদও মরসুম নয়, িক 춟 েতর পিরচযᡂᣐা চলেছ। শরৎকােল 춟কশর গােছ ফুল
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আেস। 춟সই ফুল 춟থেক ব যে 춟কশর বার করা হয়। কা ীর ছাড়াও 춟 ন আর ীেস 춟কশেরর চাষ হয়। তেব কা ীেরর 춟কশরই িব খ াত।
춟কশর এত দামী হয় 춟কন? টা অেনক ণ ধেরই মাথার মেধ ঘুরিছল, এবার কেরই 춟ফললাম চাচােক। সতকᡂᣐ 춟চােখ গািড় চালােত চালােতই
춟কশরকথা 춟শানাি েলন আ ুল চাচা। যিদও ফাঁকা রা ায় 춟কােনা ভয় 춟নই বেলই আমার মেন হি ল। মােঝমেধ জনপদ এেলই 춟দাকােনর ব
শাটার, আিমᡂᣐ াক, ইনসাস- এস এল আর িনেয় টহলরত জওয়ান – তালটা 춟যন 춟কেট যাে । জনপদ েলা 춟পেরােনার সময় বুঝেত পারিছ মেন
মেন আ া -র নাম িনে ন আ ুল চাচা, আবার ফাঁকা রা ােত পড়েল 춟কশরকথা।
এেককটা 춟কশর গােছ মা -চারেট ফুল হয়। েত কটা ফুেলই িঘেয় রেঙর িতনিট গভᡂᣐমু বা ি গমা থােক। তার 춟থেকই ত হয় ব মূল
춟কশর। েয়াজনীয় সার আর িব র পিরচযᡂᣐা 춟তা বেটই, পিরিমত বৃি পাত, টানা নরম সূযᡂᣐােলাক – এতসবিকছু জ ির বেল কা ীেরর
আবহাওয়াই এর উপযু । 춟দড়েশা ফুল 춟থেক মা এক াম 춟কশর হয়। তাই িবে র সবেচেয় মূল বান মশলা 춟কশর।
춟কশেরর গ
নেত নেত কখন 춟যন চি শ িকেলািমটার রা া 춟পিরেয় এেসিছ, 춟পৗঁেছ 춟গিছ অব ীপুরা। থেম 춟গলাম অব ী রা মি ের।
춟বলা ায় সােড় বােরাটা, জু ার নামােজর সময় হেয়েছ। ধমᡂᣐ াণ আ ুল চাচা সাদা কাপড় 춟পেত রা ার পােশই নামােজ বসেলন – সামেনই
অব ী রা িশব মি র। াচীন মি েরর ংস েপর িদেক মুখ কের (পি ম িদক বেল) এক বৃ কা ীির নামাজ পড়েছন। অসাধারণ এই ছিবর
춟 মিটেক ক ােমরায় নয়, মেনর মেধ ই ধের রাখলাম।
নবম শতা ীেত রাজা অব ীবমᡂᣐণ িনিমᡂᣐত িশেবর
এই মি রিটর এখন ংসাবেশষ পেড় রেয়েছ।
চ ের ঢুকেল থেমই নজের আেস কােলা
পাথেরর গােয় কা কাযᡂᣐ করা িবশাল েবশ ার।
춟সটা 춟পিরেয় 춟ভতের ঢুকেতই চারিদেক ছড়ােনা
অতীতকােলর টুকেরা ৃিত – ভা যᡂᣐ, পাথর
춟খাদাই মূিতᡂᣐ – আর িঠক মাঝখােন কেয়কটা িসঁিড়
춟ভেঙ উেঠ একটা া ণ – 춟বাঝা যায় এটাই িছল
মূল মি র – তেব এখন ধু ইত ত ছড়ােনা িকছু
পাথেরর চাঁইেয়র গােয়র ন াই জানান 춟দয়
হাজার বছর আেগর ইিতহাসেক। মাঝ পুেরর
춟রােদর ঝকঝেক আেলায় দূর পাহাড় আর নীল
আকােশর ব াক াউে , কেয়কজন ব ুকধারীর
হরায়, পাতাঝরা িচনােরর মােঝ পাথের 춟যন
ােণর 춟খাঁজ 춟পলাম – হাজার বছেরর পুরেনা
গ কথা তারা 춟যন 춟শানাে কােন কােন –
একসময় এখােনও িনয়িমত পুেজা হত –
জনসমাগেম ভের উঠত মি র া ণ। সমেয়র
কালচে সবই আজ ইিতহাস। ংস েপ বেস ােণর অি ে র ক না - বড় অ ুত এই অনুভব মেনর মেধ জারণ করেত ভাললােগ আমার।
মূক পাথেরর চাঁই িলর বুেকর গভীের জেম থাকা কথা 춟কউ নেত পায়না অথবা নেত চায়না।
ডাক েন সি ত িফরল। ই পা াবী াক াইভার, কারিফউেত চারিদন ধের এখােনই আটকা পেড় রেয়েছন। জেনর একসে 춟মাবাইেল ছিব
তুেল 춟দওয়ার অনুেরাধ করেলন। ছিব তুেল ওেদর সে গ জুেড় িদলাম। িক ইিতহােসর গে তােদর 춟কােনা আ হ 춟নই, অেপ া ধু
কারিফউ ওঠার। 춟মাবাইেল পা াবী গান 춟বেজ ওেঠ, আিমও হাঁটা িদলাম 춟ফরার পেথ।
আ ুল চাচা গািড়েত বেস উদূᡂᣐ কাগজ পড়িছেলন একমেন, আমােক 춟দেখ িজ াসা করেলন, "ক ায়সা লাগা 춟বটা? পাথরেম জান 춟কা 춟মহসুস
িকয়া?" বলেলন, সামেনই আেরকিট মি র আেছ, 춟সটা আরও বড়। গািড় চালু করার সে সে ই 춟পৗঁেছ 춟গলাম পরবতᡂᣐী মি র া েণ –
অব ী ামী মি র।
এিটও নবম শতা ীেত রাজা অব ীবমᡂᣐণ িনিমᡂᣐত িব ুর মি র। এখন ধু পাথেরর ভ প। তেব
থেমই 춟চােখ পড়ল কােলা পাথেরর ংস েপর
পােশই একিট ধবধেব সাদা মসিজেদর সহাব ান
– মনটা ভােলা হেয় 춟গল। অব ী ামী মি র
চ রিট আেগর মি রিটর 춟থেক অেনকটাই বড়।
পাথেরর 鵑তির িবশাল েবশপথ। চারপােশ
পাথেরর 춟ব নী। 춟ভতের 춟ঢাকার আেগ 춟ব নীিট
ধেরই থেম একবার মি র দি ণ করলাম।
মি েরর গােয়র কা কাজ এখনও অ ত রেয়েছ
অেনকটাই। 춟কাথাও ভাঙা পাথেরর টুকেরা বসােনা
রেয়েছ। এখােনও 춟যন পাথের ােণর পরশ।
মি েরর গােয় পাথেরর ভা যᡂᣐ। িক 춟ভতরটা
춟যন খ হর – ইত ত ছড়ােনা পাথেরর প।
মােঝর মূল মি রিট বুেঝ িনেত অবশ অসুিবধা
হল না – সামেন বড় একটা পাথেরর 춟বদী – আর
তার িকছু ৃিতর কণা েপ পাথেরর টুকেরা
춟রােদ-জেল িভেজ িটঁেক আেছ। হাজার বছর
পুরেনা ইিতহােসর পাতায় ডুব িদেয় ছিব তুলেত তুলেত ঘুরেত লাগলাম। হঠাৎ ক ােমরার ব াটাির 춟শষ, বাড়িত ব াটাির গািড়েত। আপনমেনই
বেল 춟ফললাম – এখােনই ছিবর ইিত। পাশ 춟থেক এক জওয়ান বেল উঠেলন, 'বাঙািল নািক?' 춟সও আসেল বাঙািল। আসােমর 춟সই জওয়ানিট
সুদূর ভূ গᡂᣐ কা ীেরর হরার দািয় পালন করেছ। হা া -একটা কথা হল – অন িডউিটেত অেচনা মানুেষর সে মুেখ কথা বলা বারণ –
কথা বেল ধু ব ুক।
মি র 춟থেক 춟বিরেয় আসেত আব ল চাচা রা ার ওপাের 춟যেত বলেলন। ওপাের রা ার গা 춟ঘঁেষ বইেছ িঝলাম। িঝলােমর ধাের বেস রেয়েছন
কেয়কজন জওয়ান – এরকম িদেন টু ির 춟দেখ অবাক – আবার আেরক িজ াসাবাদ – তেব কথা বলার পর উৎসাহ িদেলন সাহেসর জন ।
춟সনা ছাউিনর ছিব 춟তালা িনেষধ তাই ক ােমরা িঝলেমর িদেক 춟ফরালাম। িক থমেক 춟গলাম আব ল চাচার কথায় – "িঝলম 춟ম আজ িসফᡂᣐ
ল বহতা হ ায়।" – শাটার িটপেত পারলাম না। িফের এলাম গািড়েত। েগᡂᣐর 춟খাঁেজ এেস আজ অেনকিকছুই বুঝলাম – গᡂᣐ 춟যন হািরেয় 춟গেছ
– আফ ার চ বূ েহ – রাজনীিতিবদেদর ােথᡂᣐর ছায়ােত – িতেবশী ই ভাইেয়র িনত িববােদ।
http://amaderchhuti.com/mag15/story_kashmir.php

3/8

22/05/2015

:: Amader Chhuti : : ভয় র পিরেয় ভূ েগ䎅

িকছুটা পথ চলার পর 춟চােখ পড়ল পেথর পােশ পাহােড়র 춟কােল সবুজ মােঠ হলুদ ফুেলর 춟মলা – গািড়র 춟থেক 춟নেম দাঁড়ালাম। রা ার পােশ
সবুজ ঘােসর ওপর বেস পড়লাম, ভারী ভােলালাগল। আব ল চাচা পােশ এেস বসেলন। আপন মেনই বলেত
করেলন ভূ েগᡂᣐর ঃেখর
কথা। গািড় িনেয় 춟বেরােনার সবেচেয় বড় সমস া পাথর 춟ছাঁড়া। এই িবপ নক 춟খলায় 춟মেতেছ বতᡂᣐমান যুব স দােয়র একাংশ। িমথ া
িত িত িদেয় ভুল পেথ তােদর চালনা কের িকছু াথᡂᣐাে ষী রাজৈনিতক 춟নতা, 춟কাথাওবা শাসেনর 춟কােনা উ পদ আমলা। এইসব
যুবেকরাই হয় কূটনীিতয় দাবার ঘুঁিট – পাথর 춟ছাঁড়া, তারপর পুিলেশর খাতায় নাম ওঠা, তারপর পুিলেশর চরবৃি করার 춟লাভনীয় াব –
লেব কা ীর। এর 춟লােভ ুল 춟ছেড় িদেয় দেল দেল 춟ছেলরা এই পেথ আসেছ। িত হে গািড়, আেরাহীেদর জীবনহািনর আশ া
থাকেছ, পযᡂᣐটেকরাও বাদ পেড় না এই আ মণ 춟থেক। এক এক কের পযᡂᣐটেকরাও আর ভূ েগᡂᣐ িফের আেস না – বুলবুল গান গায় না –
িঝলেমর জেল রে র রঙ – ভূ- েগᡂᣐর আকােশর সূযᡂᣐ মুখ 춟ঢেকেছ কােলা 춟ধাঁয়ায়, কাঁটাতাের িবছােনা েগᡂᣐর রা া, কারিফউ আর বে র 춟জের
মার খায় পযᡂᣐটন – হাজার হাজার কাি রীেদর িট িজ।
নেত নেত িবষাদ বাড়িছল মেনর গভীের – 춟ক 춟যন আমার িভতর 춟থেক বেল উঠল চাচাজানেক – আজ একটা 춟চ া কের 춟দখা যায় না, যিদ
এই কারিফউেত 춟বিরেয় যুশমাগᡂᣐ ঘুের আিস। 춟সটা েন কাল হয়েতা পাঁচটা গািড় 춟বর হেব, পর প াশটা – তার পেররিদন হয়েতা কারিফউ
ত াহারই হেয় যােব। একটা
কেরই 춟দখা যাক না...।
কথাটা 춟শানার পর পুেরা এক িমিনট চুপ কের থাকেলন আব ল চাচা। তারপর ধীের সুে উঠেলন। চল 춟বটা, এই সৎ ই ােক আ া পুরা
করেবন আজেক। চল 춟বটা, যাব যুশমাগᡂᣐ, যা হয় হেব, যিদ আ া কা ীরেক জ ত 춟দখেত চান, আজ আমরা পারব। আেবেগ 춟চােখ জল চেল
আেস চাচাজােনর, আমারও। আজ আমরা পারেল কা ীর িজতেব। আতে র ওপর িজতেব ভূ েগᡂᣐর 춟সৗ েযᡂᣐর টান। গািড় চালু হল। পােশর
춟পে াল পাে িগেয় ট া ভি ᡂᣐ করেলন চাচা। একটু এিগেয় আবার গািড় দাঁড় করােলন। বলেলন, যাওয়ার পেথ েটা জায়গায় সমস া হেত
পাের – পাখর 춟পারা – ওখান একটা বড় দরগা আেছ, আর চারার-এ-শিরফ। পাখর 춟পারায় অেনক 춟লােকর জমােয়ত হেব, িবেরাধী দেলর উ
মেনাভাবাপ 춟লােকরাও থাকেব – আজেকর মেতা ব েধর িদেন 춟সটা একটা িবপেদর জায়গা। ব েধর িদেন চারার-এ-শিরফ জায়গাটাও িবেশষ
সুিবধার নয়। তেব মুশিকল আসানও চাচাই করেলন। বলেলন, 춟কউ গািড় দাঁড় করােল 춟যন যুশমােগᡂᣐর কথা না বিল, বিল দরগায় যাব, কলকাতা
춟থেক দরগা 춟দখেত এেসিছ বলেল 춟কউ আটকােব না। এটুকু িমেথ 춟তা বলাই যায় – 춟ন কােজ এটুকু ছলনা আ া পাক িন য়ই মািফ
춟দেবন। এবাের সিত ই অবাক হেয় 춟গলাম। আমার উৎসােহ এই বনেধর িদেনও এত বড় একটা ঝুঁিক িনেত ধু 춟য এককথায় রািজ হেয় 춟গেলন
তাই না তার ওপর এই অসাধারণ বুি ম া – ায় মাথা নত হেয় এল। বললাম, িমথ া নয়, সিত ই আিম ওই িট দরগােতই যাব মাথা
춟ঠকােত। আ া র নাম কের আবার গািড়েত াটᡂᣐ িদেলন আব ল চাচা।
বড় রা া 춟ছেড় বাঁিদেকর একটা রা া ধরেলন
এবার। ঘুরপেথ পাখর 춟পারা, চারার-ই-শিরফ
হেয় যুশমাগᡂᣐ 춟পৗঁছান যায়। তেব আব ল চাচা এই
পেথ অেনক বছর পের এেলন। তাই একটু 춟খয়াল
রাখেত বলেলন সাইন 춟বােডᡂᣐর িদেক। ইংেরিজ
পড়েত পােরন না চাচা। নশান রা া – একপােশ
পাহাড় – অন িদেক পাতাঝরা
গােছর
ডাল – টানা আেপেলর বাগান। সূযᡂᣐ তখন রা ার
ডানিদেকর পাহােড়র আড়ােল – ছায়া 춟নেম
এেসেছ পেথ। চশমা িঠক করেত করেত আব ল
চাচা বলেলন, 춟বটা আমার 춟চােখর দৃি িকছুটা
ঝাপসা – রা ার িদেক 춟খয়াল রাখনা। 춟কােনা
খানাখ বা ি ড 춟 কার এেল জানােত –
গািড়টােক িনেজর স ােনর মেতাই 춟 হ কেরন
춟য। নসান রা া – 춟কােনা গািড় 춟চােখ পড়েছ
না। মােঝ মােঝ 춟ছাট -চারিট ঘেরর বসিত, িক
পেথ জন াণী 춟নই। 춟বশ িকছুটা যাওয়ার পর
춟চােখ পড়ল এক বৃ আর হয়েতা তার নািত
লািঠহােত 춟ভড়ার পাল িনেয় চেলেছন। আব ল চাচা িজ াসা কের এবার িনি ত হেলন 춟য এটাই পাখর 춟পারা যাওয়ার রা া। িক উে ািদক
춟থেক 춟যেহতু 춟কান গািড়ই আসেছনা তাই িচ ার 춟রখা বাড়েছ চাচাজােনর মুেখ – পাখর 춟পারার অব া িঠক কী 춟সটা আ াজ করেত পারেছন
না। এরপর
হল চড়াই পথ ওঠা।
হেলও অসামান সু র এই পথ। একপােশ আেপল – আখেরােটর গাছ। আখেরাট গােছ ফুল ধেরেছ –
춟সানািল – অপ প তার 춟শাভা। িঠক এইসময় েধর ক ান বহনকারী ম াটােডার 춟দখা 춟গল উে ািদেক। রা ার হাল 춟মাটামুিট িনরাপদ খবর
춟পেয় এবার গািড় 춟ছাটােলন চাচা। আিম িক নজর 춟রেখিছ রা ার িদেক – খানাখ 춟দখেলই আগাম সতকᡂᣐ করিছ। একই সে 춟চাখ যাে
চারপােশর কৃিতর িদেক – বাদাম গােছ আসা নতুন 춟গালািপ ফুল 춟যন নতুন আশার আ াস জাগাে । একটু এিগেয় একটা 춟মাড় পড়ল।
সাইনেবাডᡂᣐ 춟দেখ ডানিদেক বাঁক িনল গািড়। খািনক পের একটা আধা শহর
হল। িকছু 춟লাকজনও 춟চােখ পড়ল। 춟পৗঁেছ 춟গিছ পাথর 춟পারা।
সামেনই 춟বশ বড় একটা দরগা। সদ নামাজ পড়া 춟শষ কের দল 춟বঁেধ মানুষ 춟বিরেয় আসেছ – এেকবাের াম কা ীেরর প। গািড় 춟থেক
춟নেম দরগার দরজায় মাথা 춟ঠিকেয় আবার িফের এলাম। পাখর 춟পারার কা ীিরেদর দল নামাজ পড়ার পর পতাকা আর উদূᡂᣐেত 춟লখা িকছু
কাগজ িনেয় িমিছল
কেরেছ। সামেন -িতনজন পাখতুন ভাষােত িকছু 춟 াগান িদে । বািকরা গলা 춟মলাে 춟য কথাটায় তার মােন অ ত
জািন – 'আজািদ'।
কােলা িফরহান পিরিহত, জনা প ােশক াম কা ীির নামাজ পড়ার পর রা া জুেড় িমিছেল সািমল হেয়েছ আজািদর দাবীেত। আমার মেতা
িভনেদশীেক 춟দেখ 춟যন তােদর 춟যাশ আরও বাড়ল। আব ল চাচা জু ার নামাজ পড়েত িগেয়িছেলন। িফের এেস হাত ধের 춟টেন আমােক গািড়র
মেধ ঢুিকেয় িনেলন। গািড় াটᡂᣐ করল। িক সামেন 춟য আজাদ কা ীেরর দািবেত বড় িমিছল। হয়েতা একটু অেপ া করেলই রা া ফাঁকা হেয়
춟যত, িক বীণ, িবচ ণ আব ল চাচাও ভুল কের 춟ফলেলন। রা া ফাঁকা করবার জন বার হণᡂᣐ বািজেয়। মুহূেতᡂᣐর জন 춟 াগান 춟থেম 춟গল –
কেয়কজন 춟তেড়ও এল। কেয়কজন ানীয় ভাষায় তী সুর চিড়েয় 춟 াভ কাশ করল। মেন হল 춟দখলাম জনা েয়ক রা া 춟থেক িঢল কুড়াে ।
হঠাৎ কেরই ভয় 춟পেয় 춟গলাম। মেন হল 춟শেষ িক তেব আজ ভেয়রই িজত হেব? আব ল চাচা গািড়র দরজা খুেল ওেদর িদেক তািকেয়
ওখানকার ভাষায় কী 춟যন 춟চঁিচেয় বলেলন। যতদূর বুঝলাম বলেছন, সুদূর কলকাতা 춟থেক এক খুদা কী বা া এেসেছ দরগা 춟দখেত, খুদা 춟ক
বাে শা হেত। িপ-বাঘার গান 춟শানার মেতা সকেল পলেক 춟যন িবর হেয় 춟গল। সামেন 춟থেক 춟নতােগােছর জন এিগেয় এেস সবাইেক
সিরেয় পথ খািল কের িদেলন। কুিনᡂᣐশ জানালাম সবাইেক – সরল মানুষ, ধমᡂᣐ াণ মানুষ – আজািদ হয়েতা দািব – িঠক বা ভুল যাই 춟হাক তাঁরা
মানুষ – তাঁেদর দয় মানুেষরই – এঁরা 춟কউ উ প ী নন। এিগেয় চলল গািড়।
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পাথরেপারা 춟পিরেয় জেনই ি র িন াস
춟ফললাম। জেনই একসে কপােলর ঘাম
মুছলাম। আর সামিয়ক উে জনা শিমত হেয়
গ েব র উে েশ 춟যেত 춟যেত হঠাৎ জেনরই
মেন পড়ল সকাল 춟থেক িকছু না 춟খেয়ই 춟দৗেড়
যাি । িখেদেত 춟পেট ছুঁেচা নয়, আ খরেগাশ
লাফাে । িক খাবার পাব 춟কাথায়? নশান
রা া, মােঝ খুব ফাঁকায় ফাঁকায় 'চারেট বািড়।
অেনকটা দূের িগেয় একটা ঝাঁপ ব হেয় যাওয়া
춟দাকানও 춟চােখ পড়ল। আরও 춟বশ িকছুটা িগেয়
চারার-ই-শিরফ 춟পৗঁছেনার িঠক আেগ একটা
춟খালা 춟দাকান 춟চােখ পড়ল – আিমই 춟খয়াল
কের চাচােক গািড় থামােত বললাম। 춟দাকােন
ঢুেক 춟দিখ এক বৃ কা ীির তাঁর নাতিনর সে
춟খলা করেছন। এমন িদেন এমন সময় িভনেদিশ
খির ার 춟দেখ িবি ত হেলন। সামান ই িজিনস।
মুিদখানার 춟দাকান। 'প ােকট িব ুট িনেয়
িনলাম। েটা আেপল। ওেদর অনুেরােধ িকছু
আখেরাটও। গািড় 춟থেক 춟নেম রা ার ধাের বেস এক বীণ কা ীির ও কলকাতার যুবক একসে আেপল, আখেরাট খাে এটা 춟যেকান
ছিবিশকারীর কােছ হয়েতা ভােলা িবষয়ব হেত পারত। অথচ এখােন যুবকেদর হােত ক ােমরার বদেল পাথর থােক। 춟সৗ যᡂᣐ 춟বাঝার দৃি র
পুর ােরর বদেল এরা আফ ার কােছ দাবী কের 'আজািদ'।
আবার চলা
হল – সামেনই চারার-ই-শিরেফর 춟মাড়। 춟যখােন হয়েতা আবার িমিছেলর মুেখ পড়েত হেত পাের এ আশ া িছল। িক
춟দখলাম 춟বশ নশানই রেয়েছ, 춟পিরেয় এলাম িনঝᡂᣐ ােটই। রা ার পােশ এখন বরেফর িচ । যত এেগাি রা ার পােশর
আবরণ
আরও পু হে । অবেশেষ বরেফ ঢাকা যুশমাগᡂᣐ উপত কায় 춟পৗঁছলাম। চািরিদক নশান। আকােশ 춟মেঘর ঘনঘটা। চারপাশ তুষার । জ ুকা ীর টু িরজেমর সবুজ রেঙর বাংেলা। হাওয়ায় বাংেলার সামেনর পতাকা উড়েছ। িক বরফ া র এেকবাের িন াণ। েনিছলাম এখান
춟থেক 춟ঘাড়ায় সওয়াির হেয় ধগ া যাওয়া যায়। িক 춟কাথায় কী! িরসেটᡂᣐর দরজায় তালা। আেশপােশ একটু ডাকাডািক কের কােরার সাড়া না
춟পেয় বরফ িডিঙেয় িকছুটা িভতের খুঁজেত খুঁজেত িগেয় 춟দিখ একটা কেটেজর সামেন এক কা ীির বৃ ও এক যুবক পাতা ািলেয় আ ন
춟পাহাে ন, চলেছ ঁেকায় টানও। আমােক 춟দেখ খুব অবাক হেলন। পুেরা যুশমােগᡂᣐ 춟কােনা টু ির 춟নই – কারিফউেয়র িদেন িবেকেল টু ির
আসা সিত ই অ ত ািশত। তাঁরা এিগেয় এেলন। যুশমােগᡂᣐর বরফ উপত কা ঘুের 춟দখব – ধগ া নদী, নীলনাগ 춟লক 춟দখেত চাই, 춟ঘাড়া হেল
ভােলা হয়। 춟হেস 춟ফলেলন 춟 ৗঢ় কা ীির, আফজল চাচা তাঁর নাম। এই বরেফর িদেন, এই অশাি র িদেন পযᡂᣐটেকর অভােব ধুঁকেছ িনরালা
উপত কা। বড়ই িনজᡂᣐন এই বরফ উপত কা – 춟ঘাড়া থাকেব কী কের? 춟কােনা গাইডও 춟নই। তেব িতিনই আমােক আজেক ঘুিরেয় িনেয় আসেত
পােরন। িবেকল হেয় এেসেছ আজ যুশমােগᡂᣐর বরফ উপত কা ঘুের ধগ া অবিধ িগেয় িফের আসেত পাির। িক আজ নীলনাগ 춟লক যাওয়া
স ব নয়। তারজন এখােন একিদন থাকেত হেব। ঘরেতা সবই খািল – কাতর িনম ণ 춟যন। মনখারাপ লাগেলও বা েব তা স ব নয়, কালেকর
াইেটই 춟ফরার িটিকট রেয়েছ। অগত া ধগ া ঘুের আসাই িঠক হল। টাকার কথা িজ াসা করেতই আফজল চাচা 춟হেস 춟ফলেলন – পযᡂᣐটেকর
পােয়র ছাপ পড়াটাই িকসমত – টাকা? তা যা ই া িদেলই হেব।
আফজল চাচা একটা গােছর ডাল িনেলন আর
একটা আমার হােত িদেলন। জেন পা বাড়ালাম
বরফ উপত কায়। আব ল চাচা এবার আ ন
춟পাহােত আর ঁেকােত আেয়েশর টান িদেত
বসেলন। আমােক গ েব 춟পৗঁেছ িদেয় তাঁর মুেখর
춟সই পিরতৃি র 춟রখা আমার মেন থাকেব
আজীবন। আজেক আমরা কারিফউেক হািরেয়িছ
– আতে র ওপর জয় হেয়েছ ভােলালাগার,
ভােলাবাসার। এইসবই 춟যন ভূ েগᡂᣐ ােণর
ন 춟ফরার ঈি ত – নতুন পাতা আসার
অেপ া কেনা িচনােরর ডােল।
বরেফর চাদর 춟বশ পু , ঝুরঝুেরও। মা িদন
আেগই তুষারপাত হেয়েছ। লািঠটােক বরেফ 춟গঁেথ
তার গভীরতা 춟বাঝার 춟চ া করেত করেত
আফজল চাচার িপছু িপছু চললাম, তুষাররােজ
পািড় িদলাম। থেমই হল পদ লন – নরম
বরেফ বাঁ পােয়র ায় সবটাই ঢুেক িগেয়
춟বসামাল হেয় পড়লাম। চাচা হাত বাড়ােলন, উেঠ
দাঁড়ালাম 춟সই হাত ধের। উিন এবার বলেলন ওনার পােয়র ছােপ পা 춟রেখ এেগােত। 춟সইমেতাই এবার পা 춟ফেল এেগালাম। বরেফ 춟মাড়া
춟সানমাগᡂᣐ আর লমাগᡂᣐ 춟তা ইিতমেধ ই 춟দেখ এেসিছ, তেব এই যুশমাগᡂᣐ 춟যন একটু আলাদা। গ কথায় বেল িয ি ে র পােয়র ছাপ পেড়িছল
এখােন। তাই 춟বাধহয় এত শা , এত পিব । আপাতত অবশ ভু িয নয়, আিম পদিচ অনুসরণ করিছ আফজল চাচার। উপত কার যত
গভীের যাি বরফ তেতা বাড়েছ – আফজল চাচা বলেলন, আকােশর অব া বলেছ আজও 춟শষ িবেকেল তুষারপাত হেত পাের। এরকম চলেব
আরও হ া েয়ক। নশান বরফ উপত কায় মােঝ মােঝ পাহািড় ঈগেলর ডাক িত িনত হে । সাদা বরেফর মােঝ মােঝ সবুজ রেঙর টু ির
কেটজ। 춟যেত 춟যেত 춟চােখ পড়েছ বরেফর মােঝ বাগান, জমাট বাধা নদীর ওপর বাহাির সাঁেকা। 춟কাথাও ক ােফেটিরয়া, 춟কাথাওবা ারক
িবি র 춟দাকান – সবই অেধᡂᣐক বরেফর নীেচ। দূের নজের আসেছ পাথর-কােঠর িজপিসেদর ঘর। ফুেলর মরসুেম তােদর দল আবার িফরেব
춟ঘাড়া িনেয়। পযᡂᣐটকেদর যুশমােগᡂᣐ িফের আসার অেপ ায় িদন নেছন আফজল চাচা। িমঃ নটবরলাল িসেনমােত িটং-এর সময় গােনর এক
অংেশ নািক তাঁেকও 춟দখা যায়। কত জমজমাট িছল 춟সই িদন িল – অিমতাভ দাঁিড়েয় িছল 'হাত দূেরই – তাঁর গলায় 춟রামা – তা আবার
অবসােদ িফের আেস িকছু েণর মেধ ই। এখন পযᡂᣐটেকরা মুখ িফিরেয় িনেয়েছ 춟কন 춟ক জােন! মরসুেম এক রােতর জন িকছু পযᡂᣐটক আেস,
িবেদিশরা এেল হয়েতা িকছুিদন কািটেয় যান। িক যুশমাগᡂᣐ 춟যন কা ীেরর েয়ারািন – কথা বলেত বলেত বরফ া র 춟পিরেয় এলাম পাইনবােচᡂᣐর জ েলর মেধ – পােশ 춟বশ গভীর খাদ – 춟সখান িদেয়ই জল বেয় যায় – খরে াতা এখন িহেমল – খুব সাবধােন ডানপােশর খােদর
অি 춟খয়াল 춟রেখ অজানা বরেফর আ রেণ পা 춟ফলেত হে – 춟বসামাল হেলই সমূহ িবপদ – এভােব হাঁটুর ওপের বরেফর আবরণ িডেঙােত
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হাঁফ ধরেছ – তেব 춟রামা পুেরাদম। একটা সময় 춟চােখ পড়ল ধগ ার চারপােশ পাথের বরেফর ছাপ। মাঝখােন ীণে ােত বইেছ 춟স –
কােছ িগেয় তােক ছুঁেয় 춟দখার বড় ইে করিছল। িক এখােন বরফ ায় িতন-চার ফুট গভীর। আলগা পাথের পা পড়েল মচেক 춟যেত পাের।
আবার অেনক জায়গা িদেয়ই জেলর ধারা বইেছ। ধগ ায় িমেশেছ তারা – এখন তােদর ওপর বরফ আ রণ। পােয়র চােপ তা 춟ভেঙ 춟গেল
অিনবাযᡂᣐ িবপদ। তা সে ও আমার উৎসাহ 춟দেখ আফজল চাচা এেগােত লাগেলন। একটা জায়গায় ত লািফেয় িচ 춟দখােলন – দূর 춟থেক
춟দখলাম বরেফর পাতলা আ রেণর নীচ িদেয় জল বইেছ। ায় লািফেয় পার হওয়ার 춟চ া করলাম। িক পােয়র চােপ বরেফর আ রণ 춟ভেঙ
춟সই িবপদ ঘটল। বাঁ পাটা নীেচ চেল 춟গল জেলর 춟ভতর, ডান পা িদেয় াণপেণ ভারসাম র ার 춟চ া করিছ। তেব আওয়ােজ বুঝেত পারিছ
পােয়র তলায় বরেফ ফাটল ধরেছ। আফজল চাচা ত আমার হাত ধের 춟টেন তুেলই এক ধা ায় সামেন 춟ফেল িদেলন। বরেফর চাঙড় 춟থেক
춟বশ িকছুটা দূের মিড় 춟খেয় পড়লাম। বরেফ গড়াগিড় 춟খেয় আমার সারা শরীর বরফ সাদা। আর হাঁটু অবিধ বরফ, জুেতার িভতর জল থই থই,
প া পুেরা িভেজ। 춟বশ ক ণ অব াই। একটা উঁচু পাথের বেস জুেতা খুেল উলেট জল ঝরেত িদলাম। পা ঝাড়িছ, িভেজ িজনস, শরীর ঝাড়িছ।
ঠা ায় সব অবশ হেয় আসেছ। তেব এই সেফদ উপত কায় সবুজ ঘন পাইন-বােচᡂᣐর মােঝ খরে াতা ধগ ার বেয় চলা – পড় িবেকেলর
আেলার আভায় – 춟যন েলাক 춟নেম এেসেছ।
পাথেরর ওপের বেসই আফজল চাচার সে গ
জুড়লাম – নেত লাগলাম কা ীেরর কথা –
যুশমােগᡂᣐর কথা – আশার কথা – িচনােরর নতুন
পাতার আশা – বুলবুেলর 춟ফরার আশা –
পযᡂᣐটকেদর কলরেব িনরালা উপত কা মুখিরত
হওয়ার আশার কথা। হঠাৎ িন
গ ীর
আওয়াজ – িন- িত িন। 춟খয়াল কের 춟দিখ
আকােশ 춟মঘ কােলা কের এেসেছ – এ 춟যন
সাবধান বাণী – িফের 춟যেত বলার ঈি ত। উেঠ
পড়লাম। িণেকর আলােপও যুশমােগᡂᣐর সে
দেয়র স কᡂᣐ গেড় উঠল। িভেজ জুেতায় পা
গিলেয় হাঁটুর ওপর অবিধ বরেফ চলা বড়ই
কিঠন। লািঠটা 춟বশ কােজ লাগেছ এবার। আর
অিবরত িনেদᡂᣐশ িদেয় চেলেছন আফজল চাচা।
খাড়া চড়াইেয়র সময় হাত ধের 춟টেন তুলেছন।
পথ চলেত চলেত জ ল 춟থেক গােছর পাতা িছঁেড়
িফরহােনর পেকেট পুড়েছন। আমােকও 'এক
ধরেণর পাতা িদেলন। ইউনািন িচিকৎসার মূলম
এই পাতা েলা। ঔষিধ ণ স
এইসব পাতা যুশমাগᡂᣐ 춟থেক সং হ করেত আেসন ইউনািন িচিকৎসেকরা। আমার িভেজ 춟বড়াল হালত 춟দেখ
চাচা আমােক সিদᡂᣐ র সারােনার আর গা গরম রাখার ঔষিধ িদেলন। কীভােব 춟খেত হেব তাও বেল িদেলন। কথায় কথায় জ ল 춟পিরেয় আবার
িফের এলাম বরফ উপত কায়। গাঢ় রেঙর আকােশর ছায়া বরেফর ওপর পেড় রহস ময় এক 춟সৗ েযᡂᣐর সৃি কেরেছ। কােলা আকাশ, সেফদ
যুশমাগᡂᣐ, পােশ ঘন সবুজ পাইেনর সাির, সবুজ িরসটᡂᣐ েলার পাশ িদেয় রিঙন পতাকা েলা উড়েছ।
আমার সামেন সামেন 춟হঁেট চেলেছন কােলা িফরহান পিরিহত এক
বীণ কাি রী। মেনর ক ানভােস এ ছিব িচরকালীন হেয় থাকল।
আকােশর গজᡂᣐন বাড়েছ। অবশ পা েটােক যত তাড়াতািড় পাির 춟টেন
িনেয় চেলিছ। 춟দৗড়েতই হে রীিতমেতা। বৃি থামেলই তুষারপাত
হেব। আর এই িনজᡂᣐন া ের 춟সটা খুব উপেভাগ হয়েতা হেব না।
আফজল চাচার কেটেজ 춟পৗঁেছ 춟দিখ আব ল চাচা কােঠর আ েন হাত
춟সঁকেছন। 춟ভজা জুেতা খুেল খািল পােয় আ েনর গরম 춟সঁক িনেয়
তােত সাড়া এল। আব ল চাচা 춟বেরােনার তাড়া লাগােলন - বরফ পড়া
হেলই আটেক পড়ব। অগত া হাঁটু অবিধ িভেজ প া
িটেয়,
হােত জুেতা িনেয় বৃি র মেধ ই 춟দৗেড় গািড়েত। িবদায় িনলাম আফজল
চাচার কােছ। তাঁর হােত েশা টাকা িদেতই মুেখ 춟যন আেলা েল
উঠল – মন ভের 춟গল আমার। আবার আসেত বলেলন আমায় – হােত
কেয়কিদন সময় িনেয় – অেনকিকছু 춟দখা বাকী রেয় 춟গল 춟য –
নীলনাগ 춟লক, 춟 শনাগ, হালজান, বরগা , িলডর মাড, ি পুর, স সেফদ কত 춟 ক ট...। আবার িফের আসব - কথা িদেয় বৃি মাথায়
িনেয় গািড়েত ঢুেক পড়লাম।
িহটার অন কের গািড় াটᡂᣐ িদেলন আব ল চাচা। ঝমঝম বৃি আছেড়
পড়েছ উই ি েন। 'ইনশা া ' বেল 춟হডলাইট ািলেয় গািড়
춟ছাটােলন চাচা – 춟যন অন এক মানুষ এখন। সকােলর সাবধানী বীণ
মানুষিট সারািদেনর সব বাধা-িব 춟পিরেয় সবেশেষ কৃিতর সে
লড়াইেয় 춟যন িফের 춟গেছন তাঁর 춟যৗবনকােল। ি েডািমটােরর কাঁটা
নড়াচড়া করেছ ষােটর আেশপােশ। ওয়াইপােরর আঘােত উই ি ন
춟থেক িছটেক যাে বরেফর টুকেরা। সেফদ যুশমােগᡂᣐ 춟নেম আসেছ
তুষােরর নতুন পরশ। 춟যন সিত ই ভু িয র উপত কা – িনজᡂᣐন, শা , সু র। রাজ এখন ধু িরয়র িভউ িমরের ছুেট চেলেছ িপছেনর
িদেক।
িদেনর 춟বলায় 춟য বীণেক আিম রা ার খানাখ স েকᡂᣐ সতকᡂᣐ করিছলাম স ার ায় অ কাের তুষারপােতর িভতর িদেয় তার এরকম গিতেত
দ
াইিভং 춟দেখ ি ত আিম। ওনােক কথাটা বলেত, ি ত 춟হেস বলেলন, 'তাজুবᡂᣐা'। তারপর তুষারপােতর সে 춟দৗেড়র এক 춟রামা কর
অিভ তার সওয়ার হলাম – িনজᡂᣐন পাহািড় সিপᡂᣐল রা া – পােশর সাদা বািগচায় পাতাহীন গাছ – 춟শষ 춟বলায় 춟গাধূিলর আভা, আেলা-আঁধাির,
সাদা চাদের মুিড় িদেয় রাতঘুেমর িত িনে কৃিত – আর তারই মাঝখান িদেয় ত গিতেত ছুেট চেলেছ আমােদর সেফদ বাহনিট।
চারার-ই-শরীেফ 춟পৗঁছােত 춟পৗঁছােত বৃি কেম এল, তুষারপাতও 춟থেম 춟গল। দরগায় যাওয়ার আ িরক ইে থাকেলও সে 춟নেম এেসেছ,
আর কারিফউ-এর এই থমথেম পিরেবেশ বারনই করেলন চাচা। 춟তালা রইল পেরর বােরর জন । গািড়েত বেসই জেন মাথা নত কের াথᡂᣐনা
춟সের িনলাম। গািড় আবার ছুটেত
করল।
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রা া আরও নশান – বৃি 춟থেম আকাশও পির ার হে । আকাশ জুেড় সূযᡂᣐ 춟ডাবার পালা 춟দখেত 춟দখেত 춟গাধূিলর রঙ 춟মেখ নামিছ আমরা।
দূেরর বরফ সাদা পাহাড় আর রা ার 춟কালেঘঁষা গােছ 춟গালািপ বাদােমর ফুল 춟যন আমােদর এই যা ার স ী। আব ল চাচা এবার হাইওেয়
ধরেলন না। বসিতর 춟ভতর িদেয় পাড়ার রা া িদেয় এিগেয় চলেলন। বলেলন, হাইওেয়েত 춟তা আিমᡂᣐ 춟চিকং, ােণর
ন কাঁটাতার 춟সখােন
সিরেয় 춟রেখেছ। 춟লাকালয় িদেয় 춟গেল কা ীেরর ােণর
ন বুেকর গভীের অনুভব করা যায়।
সে 춟নেম এেসেছ, রা ায় 춟লাকজেনর িভড় বাড়েছ, 춟দাকানপাটও অেনক 춟খালা। খািল 춟চােখ 춟দেখ সব াভািবকই লাগেছ। আব ল চাচা
বেলন, এটাই কা ীর। সবাই মূল 춟 ােত াভািবক জীবেন িফরেত চায়। িক উ প া তা হেত 춟দয় না। ভােয় ভােয় ঝগড়া – রাজনীিতর কূটচাল
– আফ া – সবাই 춟যন কা ীেরর টুঁিট িটেপ ধেরেছ – একটু াভািবক হেলই 춟নেম আেস চরম আঘাত। ভূ েগᡂᣐ এেসও ঘরব ী পযᡂᣐটক –
িঝলেমর জল লাল – বুলবুল ঘের এেস বেস না। অথচ িচনােরর নতুন পাতার মতন শা াভািবক কা ীেরর অেপ ায় আশার িদন 춟গােনন
আব ল চাচারা। 춟যখােন 춟কউ িঢল ছুঁেড় 춟 াভ জানােব না, জানেব 'আজািদ'র কৃত অথᡂᣐ।
গ েব 춟পৗঁেছ চাচার হােত টাকা িদলাম। না েন পেকেট ঢুিকেয় আমার হাত েটা ধের বলেলন, আজ ভেয়র হার হেয়েছ, কারিফউও আজ
춟হেরেছ ভূ েগᡂᣐর 춟সৗ যᡂᣐ 춟 মী এক পাগেলর কােছ, কাল আবার হারেব, পর কারিফউ রদ হেব, ভূ েগᡂᣐ ভয় র বেল িকছু থাকেব না, আজ
আমরা িজেতিছ, 춟বটা খুশ রেহনা, আ া হােমশা তুমেহ সলামত রাখনা।
춟চাখ িভেজ উঠল – এমন িদন জীবেন 춟রাজ 춟রাজ আেসনা। পা বাড়ালাম ডাল 춟গেটর িদেক। আমার স ীরা িন য় খুব িচ া করেছ। আমার
ঝুিলেত আজ অেনক কািহিন – আব ল চাচার গ , ভূ েগᡂᣐ েগᡂᣐর স ােনর গ । হাঁটেত হাঁটেত কােন আেস ভাির বুেটর আওয়াজ - ডাল 춟গেট
ব ুক িনেয় টহল িদে জওয়ােনরা। ...

~ কা ীেরর তথ ~ কা ীেরর আরও ছিব ~

অ প 춟চৗধুরীর কথায় – মাইে াবােয়ালিজেত িডি িছল, িক চার 춟দওয়ােল আটেক 춟থেক গেবষণা
নয়, কৃিতর 춟থেকই িশ া 춟পেত কাঁেধ ক ােমরা িনেয় 춟বিরেয় পড়া, অপিরিচত জায়গােত িগেয় নতুনেক
춟চনা, আবার খুব পিরিচত জায়গােত িগেয়ও অজানা িকছুেক খুঁেজ পাওয়া হল 춟নশা। নতুন জায়গােত
িগেয় 춟সই জায়গাটা 춟চনা, 춟সখানকার মানুেষর সে ব ু পাতােনা – এটাই 춟যন 춟বড়ােনার মূল
উে শ । নতুন ভাষা, নতুন গান, নতুন খাবার – সব িকছুর আ াদ 춟নওয়া। পাশাপািশ ভােলালাগার
মুহূতᡂᣐ েলােক 춟 মব ী করা। এটাই আিম। এভােবই আিম পথ চলিছ 춟বড়ােনােক ভােলােবেস, 춟বড়ােনার
জন ছুিট খুঁেজ িনেয় িত মুহূেতᡂᣐ।
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= 'আমােদর ছু ' বাংলা আ. জ䎅
াল মণপি কায় আপনােক াগত জানাই = আপনার বড়ােনার ছিব-লখা পাঠােনার আম

মণ 箌㟩তা বািনেয় 箌㟩তালা গ কথা নয়, মানুেষর সিত কােরর জীবনকািহিন। আর তাই মণ
কািহিন মেন ধু আন ই এেন 箌㟩দয় না, 箌㟩চােখর জল অথবা িতবােদর ভাষাও জািগেয় িদেত
পাের। টু িরজম ই াি র সহায়ক িব াপনী চারমাধ ম ছাড়াও মণ কািহিনর বড় পিরচয়
িব সািহেত র একিট অন তম ধারা েপও। 箌㟩তমনই িকছু 'অন মণ' কথা।

উ র খুঁজেছ উ রাখ
কা ন 箌㟩সন
মাধ িমেকর অ াডিমট কাড窏붊 ঘ窏붊টনাচে হািরেয় 箌㟩ফলা িক খুব অ াভািবক? অন 箌㟩কান পরী ার অ াডিমট কাড窏붊েক এতটা
箌㟩পেত 箌㟩দখা যায়
না! এ 箌㟩তা বাথ窏붊 সািট窏붊িফেকেটর সমতুল ! তাই শত ব তা, ঝুট-ঝােমলার মেধ ও সময় 箌㟩বর কের একবার 箌㟩যেতই 箌㟩হাল মধ িশ া পষ窏붊েদর
অিফেস। আর 箌㟩সখােনই হঠাৎ-ই খুব আচমকা ঘটনাটা ঘটল আমার সােথ... 箌㟩সইিদনই! এতটাই আকি ক 箌㟩য সামলােনার সময় 箌㟩পলাম না
িব ুমা !
অিফেস ঢুেকই কপাল েণ এমন জনেক 箌㟩পেয় 箌㟩গলাম যাঁরা আমায় িব াের বুিঝেয় বেল িদি েলন 'কী করনীয়'। 箌㟩যমন 箌㟩লাকাল থানায়
ডােয়ির, একটা অ াি েকশন ইত ািদ ইত ািদ। এসব জায়গা মত জমা-টমা িদেয় অেপ া, ায় মাস-箌㟩দেড়ক কম কের, তারপর ুল 箌㟩থেক ...
িঠক এই সমেয়ই ই সদাশয় মহাশেয়র একজন আলটপকা ুেলর নামটা জানেত চাইেলন, তারপর জায়গার নাম, আর তারপরই বলেলন,
" ুেল একবার 箌㟩খাঁজ িনেয় 箌㟩নেবন, ওখােনই চেল যােব ডুি েকটটা"। তৎ ণাৎ আমার 箌㟩ভতর 箌㟩থেক ফ কের 箌㟩বিরেয় এল, " ুলটা 箌㟩তা আর
箌㟩নই"! শ েলা 箌㟩যন ডু ের উঠল তিড়ঘিড়! িনেজও খািনক 箌㟩ভ েল 箌㟩গলাম। কতকাল হেয় 箌㟩গল ুলটা ব ... নানা কারণ, 箌㟩সসবই আমার
িবল ণ জানা, অথচ 箌㟩ছেলেবলার ুলটা 箌㟩য আর 箌㟩নই এই শূন তাটা 箌㟩যন আজ এই মূহূেত窏붊 াস করল আমায়। 箌㟩কান 箌㟩ভতের জমাট 箌㟩বঁেধ িছল,
আচমকা ধাঁ কের এক ঘােয় আমােক টিলেয় িদেয় 箌㟩গল অভ ের।
আমার পুেরা 뷞কেশার সেমত ুলটা হািরেয় যাওয়ার 箌㟩শাক, আমার মাধ িমেকর অ াডিমট কাড窏붊 হািরেয় 箌㟩ফলার সংকটেক ছািপেয় িগেয়িছল।
খািনক আেগও যা-িছল ভারী মাথা ব থার কারণ, সহসা বুদবুেদর মত ভারহীন, অথ窏붊হীন হেয় 箌㟩গল। কাউেক বলেত পািরিন তেব িনেজেক িছেয়
িনেত িকছুটা সময় 箌㟩লেগিছল।
গত কালীপুেজার আেগ আেগ (২৬箌㟩শ অে াবর ২০১৩) উ রাখ যাওয়ার সুেযাগ এেসিছল 箌㟩মিডেকল সািভ窏붊স 箌㟩স ার (MSC) নামক একিট
箌㟩 ােসবী সংগঠেনর তরফ 箌㟩থেক।
য়ােগ আ ানা 箌㟩গেড় িনকটবত窏붊ী িট ুল ও িকছু িব
অ ল ঘুের এেস 箌㟩য অিভ তা হেয়েছ তা
箌㟩লখায়-ছিবেত ধের রাখার জন আিজ窏붊 আেস 箌㟩খাদ MSC–র 箌㟩থেক; ওেদর জান窏붊ােলর জন , পের 'আমােদর ছুিট'র তরফ 箌㟩থেকও। রীিত মািফক
মণ কািহিন বলা যােব না হয়েতা এেক, এ বৃ া হয়েতা কাউেক লু করেব না 箌㟩স- াে ছুেট 箌㟩যেত; তেব "অপাংে য়, অিকি ৎকর
箌㟩কানিকছুই নয়" - এই সারকথা যিদ মেণর নীিত হয়, এই 箌㟩লখািট 箌㟩সিদক 箌㟩থেক খুব একটা নীিত-িব হেয় দাঁড়ােব না আশা কির। এ-কথা
সিত , এমন িকছু ব ি -িবষেয়র অবতারণা আেছ যা মণ-কািহিন পাঠেকর কােছ বা ল মেন হেত পাের। তেব 箌㟩যেহতু সবটুকু িনেয়ই িছল
আমার অিভযান, তাই বাদ িদেত পাির িন িকছুই। এেক হণ করেল সমে িনেত হেব, নয়েতা খািরজ কের িদেত হেব এেকবাের।

ুলটা 箌㟩তা 箌㟩নই [িতলকনগর GIC]
য়ােগর 箌㟩থেক 箌㟩শয়ার িজেপ সকাল সকাল রওনা হলাম িতলওয়াড়ার উে েশ - ম ািকনীর উজােন আরও সাত িকেলািমটার। িতলওয়াড়ায়
গািড় 箌㟩ছেড় পােয় 箌㟩হঁেট ি জ পার হেয় িপচ-বাঁধােনা সড়ক 箌㟩ছেড় ধরেত হল পাহােড়র রা া। ি েজর এপাের সুমাির াম। বাঁ-হােত ম ািকনীেক
箌㟩রেখ পাহােড়র গা 箌㟩বেয় স পাকদি চড়াই ধেরেছ 箌㟩সাজা েশা িমটার ায়! িনেচ পাহাড় 箌㟩যখােন নদীর গা ছুঁেয়েছ, 箌㟩সইখােন নদী-বরাবর
তিব ত হেয় আেছ পাহােড়র গা। এই পাহােড়ই আমােদর গ ব সরকাির িবদ ালয় িতলকনগর গভন窏붊েম ই ার কেলজ, সংে েপ
িতলকনগর GIC। াইমাির 箌㟩থেক াস টুেয়লভ। 箌㟩যখানটায় এেস দাঁিড়েয়িছ 箌㟩সখান 箌㟩থেক স রা া পাহােড়র গা-箌㟩ঘেষ ডান ও বাঁ িদেকই
সািরত। আমরা 箌㟩দানামনা কের বাঁ িদেকর রা া ধরলাম। 箌㟩দিখ তখনই িনচ 箌㟩থেক উেঠ এেসেছন এক 箌㟩 ৗঢ়। ানীয় মানুষ। আমােদর দেল
িমেশই হাঁটিছেলন। খুব 箌㟩বিশ নয়, িমটার িবেশক যাওয়ার পেরই রা া ডান িদেক বাঁক িনেয় আবার "S"-এর মেতা বাঁ িদেক 箌㟩বঁেক 箌㟩গেছ। এই
ডান িদেকর বাঁেকর কােছ এেস যখন 箌㟩পৗঁছলাম, তখন সামেন 箌㟩বশ িকছুটা 箌㟩খালা। 箌㟩খালা বলেত পােয়র 箌㟩গাড়া 箌㟩থেক
হেয়েছ খাদ। মােন
স। আর 箌㟩সই স িনেচ িমেশেছ ম ািকনীর জেল। অেনক িনেচ বাঁ িদক ধের সাবলীল বেয় চেলেছ নদী। আমােদর থমেক দাঁড় কিরেয় িদল
িঠক এইখানটা।
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"আমরা" বলেত, 箌㟩পশায় ি িনক াল সাইেকালিজ ডঃ
শা কুমার রােয়র 箌㟩নতৃে পাঁচজেনর িটম, এেসিছ
箌㟩মিডেকল সািভ窏붊স 箌㟩স ার নামক একিট সংগঠেনর
প 箌㟩থেক। আমরা েন এেসিছ 箌㟩ষােলা ও সেতেরা
জুেনর িবপয窏붊েয় িতলকনগর GIC ুলিট েস 箌㟩গেছ।
আর এখন িঠক 箌㟩সই ধবংসিচে র সামেন দাঁিড়েয়
আমরা বাক হারা। 箌㟩সই বৃ ভ েলাক, মুেখ যাঁর
সবসময় এক িচলেত ম রার হািস 箌㟩লেগিছল, হাত
নািড়েয় সামেনর েস যাওয়া চ রটা 箌㟩দিখেয় বলেলন
"এইখানটা জুেড় িছল ুেলর মাঠ"। িকছুেতই 箌㟩ভেব
উঠেত পারিছলাম না 箌㟩য িঠক কতখািন অ ল 箌㟩ভেস
箌㟩গেল সমতল মাঠ এই গভীর খাদ হেয় 箌㟩যেত পাের!
এেকবাের নদীর পাড় 箌㟩ঘঁেষ এক চুনাপাথেরর িঢিব
দাঁতমুখ িখঁিচেয় দাঁিড়েয় আেছ, 箌㟩দেখ মেন হে
뷞দত াকার এক সাদা উইিঢিব।
আমার 箌㟩ভতর 箌㟩থেক 箌㟩ক 箌㟩যন িজ াসা কের 箌㟩ফলল,
"আর ুলটা 箌㟩কাথায়?" 箌㟩সই িমিটিমিট হািসর বৃ
দূেরর িদেক তািকেয় আলেতা ভােব বলেলন, " ুলটা
箌㟩তা 箌㟩নই!" দূের 箌㟩যখােন পাহােড়র ঢাল মুেড় ডান
িদেক ঘুের 箌㟩গেছ 箌㟩সই বাঁেকর কােছ হলেদ–নীল রেঙর
একটা 箌㟩তারেণর িকছু অংশ 箌㟩দিখেয় বৃ বলেলন,
'ওইটা ুেলর 箌㟩গট, সামেনর রা াটা ুেল যাওয়ার
রা া িছল'। আমরা 箌㟩দখলাম িমটার পঁিচশ ল া িপচ
বাঁধােনা একটা রা া আমােদর 箌㟩থেক ায় িতিরশ ফুট
িনেচ ল ালি পেড় আেছ, 箌㟩যটা ুেলর 箌㟩গট পয窏붊
箌㟩গেছ। ায় ছ/সাত ফুট চওড়া হেব রা াটা। 箌㟩দখেল
箌㟩বাঝা যায়, রা াটা ুেলর 箌㟩গট 箌㟩পিরেয় ডান িদেক
ঘুের িগেয় পাহােড়র ওিদেকর ঢােলর িদেক চেল
িগেয়িছল। িক এখন ুেলর পেরর অংশটা আর 箌㟩নই।
রা া চেল িগেয়েছ এক অিনি ত শূেন র িদেক। পুেরা
রা াটাই 箌㟩ফেট আেছ, 箌㟩যমন শীতকােল পা ফােট।
রা ার পােশ নীল রেঙর চার 箌㟩দওয়ােলর একটা ঘর
箌㟩চােখ পড়েছ। ভা া িব ুেটর 箌㟩পিটর মেতা পেড়
আেছ।
আর একটু এেগােতই পােয়র তলার রা া 箌㟩দখলাম
মািটর। জুন মােসর পর আবার নতুন কের 箌㟩কেট সমান
করা হেয়েছ। রা ার 'পােশ ওই একই রকম 箌㟩পিটর বাে র মেতা বািড়র সাির, 箌㟩যন মহা ভূিমক সহ কেরেছ এরা। পাহােড়র ধােপ গেড় ওঠা
এক সমৃ িবদ ালেয়র নমুনা বহণ কের চেলেছ এই
ংস া ইট িসেমে র দালান িল। গােয়র 箌㟩লখা
箌㟩দেখ এখনও ঠাওর করা যায়, 箌㟩কানটা লাইে ির,
箌㟩কানটা 箌㟩শৗচালয়, 箌㟩কানটা াস ম। বৃ তখনও স
িদি েলন আমােদর, এবার যা 箌㟩শানােলন থম 箌㟩চােট
মেন হল আজ িব। 箌㟩সই সদ কাটা মািটর রা ার
পােশর পিরত বািড়-ঘর েলা 箌㟩দিখেয় বলেলন,
"এ েলা সব ওইখােন িছল"। হাত তুেল 箌㟩য জায়গাটা
箌㟩দখােলন, তা পাহােড়র গােয় আরও িতিরশ ফুট মেতা
ওপের। সিত ই িব ীণ窏붊 পিরসের পাহাড়টা এেকবাের
箌㟩চঁেছ 箌㟩গেছ! " ধু মকান নয়, এই 箌㟩পঢ়, ওই 箌㟩পঢ়,
ওইখােন ওই বড় গাছটাও ওই ওপের িছল। ও েলা
箌㟩শকড় সেমত একভােব েস 箌㟩নেম এেসেছ"।
পাঁচজেন এ-ওর মুখ চাওয়া-চািয় করিছ, 'বেল িক
বুেড়াটা!' এই সামেল উঠেত পািরিন, আর 箌㟩সই বৃ
অমিলন হাসেত হাসেত বেল চলেলন, "ওই 箌㟩য িনেচ
ভা া রা াটা 箌㟩দখেলন, ওটা িছল এইখােন, 箌㟩যখােন
আমরা দাঁিড়েয় আিছ"। ওই েট আমােদর 'হাঁমুখ' েলা 箌㟩দখেত 箌㟩দখেত আর হাসেত হাসেত
পাহােড়র বাঁেক িমিলেয় 箌㟩গেলন িতিন। আমরা িনেজেদর মেধ িবড়িবড় করেত থাকলাম, 'ওই রা াটা এখােন িছল! এখানটা িছল ওখােন! এ িক
কের স ব!'
অধুনা াইমাির আর ই ারিমিডেয়ট িমেল একসােথ 箌㟩যখােন সব ছা -ছা ীরা াস কের 箌㟩সই জায়গা এই পাহােড়র এেকবাের চূড়ায়। আমােদর
উঠেত হেব আর 箌㟩বশ িকছুটা চড়াই। পাকদি 箌㟩গেল আরও িতনশ িমটার 箌㟩তা হেবই। অগত া বািড়র ংসাবেশেষর পাশ িদেয় শট窏붊কােট আমােদর
দলেক এিগেয় িনেয় 箌㟩গল সুলভদা। অেপ াকৃত গ窏붊ম, তেব রা া কম পড়ল অেনকটাই। আমরা যখন 箌㟩পৗঁছলাম তখন পরী া চলিছল। পাহােড়র
এেকবাের মাথায়, একিট 箌㟩ছাট িশব মি রেক িঘের, 箌㟩টে ারাির এই ব ব া, এক ঝলক 箌㟩দেখ মেন হেত বাধ ,"箌㟩যন শাি িনেকতন"। অিচেরই
箌㟩চােখ ধরা পড়েত থাকেব গরিমল েলা। িনদা ণ '箌㟩নই' েলা 箌㟩চােখ
হেতই 'শাি িনেকতিন' সুখ-ভাবনাটা চরম ঠা া মেন হেত লাগল এই
পাহােড়। অি রতায় দূের 箌㟩চাখ রাখলাম। 箌㟩দিখ, ওমা! 箌㟩চৗখা ার চূড়া 箌㟩দখা যায় এখান 箌㟩থেক!

C/O Sir
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মূলতঃ
মা ারমশাইেদর
ঐকাি ক
箌㟩চ ায়
সামিয়কভােব এই পাহােড়র চূড়ায় ুল আবার
করা স ব হয়। তেব সােড় সাতশ ছা -ছা ীর মেধ
ায় 箌㟩দড়শ জন অন চেল যায়। ুেলর পাকা বািড়
箌㟩ভে যাওয়া এর একমা কারণ না-ও হেত পাের।
বা ােদর সে আেলাচনায় জানেত পারলাম, 箌㟩কউ
箌㟩কউ িতন ঘ া পােয় 箌㟩হঁেট ুেল আেস। সহজ
箌㟩যাগােযােগর রা া েলা 箌㟩ভেস যাওয়ায় অেনক ঘুরপথ
পািড় িদেত হয়। উপর িবপয窏붊েয়র পর অেনক
পিরবােররই অথ窏붊ৈনিতক অব া এতটাই স ীন 箌㟩য,
বািড়র বা ােদর 箌㟩রাজ গািড় ভাড়া িদেয় ুেল পাঠােনা
স ব নয়। অগত া হ ন। পাহােড়র ওপের এই
জায়গায় একটা 箌㟩ছাট মি র। একিদেক 'কামরার
একটা পাকা বািড়। 箌㟩হডমা ােরর ঘর ও অিফস।
মি েরর অন পােশ আেরা 'একটা পাকা ঘর
রেয়েছ। 箌㟩শানা 箌㟩গল এখােন অ নওয়ািড় 箌㟩ক িছল।
তােদর ঘর েলা তারা ুলেক ব বহার করেত িদেয়েছ।
ধু ঘর নয়, ঘেরর ন াড়া ছােদও বেস রেয়েছ
ছা -ছা ীরা। মি র লােগায়া ও তার সামেন
বড় গােছর িনেচ াি ক 箌㟩পেতও চলেছ ুল।
মা ারমশাইেদর উেদ ােগই ুেলর এক া ন
ছা েক িদেয় ওপের একচালা ছাউিন কের
ক াি ন। সামান চা-িব ুট। এছাড়াও এক পােশ
箌㟩দখেত 箌㟩পলাম কেয়কটা 箌㟩চৗখুিপ িভত। এক
箌㟩বসরকাির বাইক- তকারক সং া কেয়কটা
ঘর বািনেয় িদে । এসবই বা বায়েণ ুেলর
মা ারমশাইেদর নােছাড় মেনাভােবর অবদান
সব窏붊ািধক। মূলতঃ তাঁেদরই উৎসােহ মুেকশজী
( ী মুেকশ 箌㟩চঁয়র) আ হী হন এবং আমােদর
িতলকনগর GIC-র 箌㟩খাঁজ 箌㟩দন।

মুেকশজী [One Man Ar my]
মুেকশজীেক এই

য়াগ অ েল ায় সবাই

箌㟩চেন। উিন এখােন রেয়েছন 箌㟩সই 箌㟩তইেশ জুন,
২০১৩ 箌㟩থেক। মৃ ভাষী, সদা হাস মুখর, অণুপু
ােনর অিধকারী এক িনরলস কম窏붊ী ী মুেকশ
箌㟩চঁয়র - এই গােড়ায়ােল MSC-র হাত, পা,
箌㟩চাখ, মাথা - সবিকছু! জনসংেযাগ ও সিঠক
箌㟩যাগসূ 箌㟩য-箌㟩কানও কিঠন কাজেক কতটা
সাবলীল কের িদেত পাের, আমরা িবল ণ মালুম
箌㟩পলাম ওঁর সাহচেয窏붊। ানীয় এক ব বসায়ী,
কােছই তাঁর 箌㟩দাতলা বািড়র 箌㟩দাতলার একটা ঘর
箌㟩ছেড় িদেয়েছন MSC-র জন । গত জুন মাস
箌㟩থেক 箌㟩সখােনই মুেকশজীর আ ানা। িগেয় 箌㟩দেখ
এলাম, এক-ঘর ডাঁই করা ওষুেধর 箌㟩পিটর েপর
এক 箌㟩কােণ একিট চার-পায়া। MSC এখােন
এখনও আরও একবছরকাল; মািসক-箌㟩মিডক ালক া চালােব। ক া চালু থাকেল আেরা -এক
জন 箌㟩 ােসবক যাঁরা আেসন, তােদরও ঠাঁই হয়
এই ঘেরই। 箌㟩ভতের 箌㟩ভতের 箌㟩য খুব একটা
'箌㟩দশেসবা-দশেসবা' 箌㟩বলুন ফুিলেয়িছলাম,
মুেকশজীর মেতা মানুেষর সামেন এেস 箌㟩স 箌㟩বলুন
চু েস 箌㟩গল িনঃসােড়। মেন মেন 箌㟩সলাম জানালাম তাঁেক আর MSC-箌㟩ক ধন বাদ।

MSC [Medical Ser vice Centr e]
আমার ুেলর ব ু ও 箌㟩পশায় সাইেকালিজ ড. শা কুমার রােয়র 箌㟩থেক থম িন MSC-র নাম। অবাক হই এই 箌㟩ভেব, ৩৫ বছর ধের 箌㟩য
সং া সারা ভারত জুেড় 箌㟩সবার কাজ কের চেলেছ, তােদর নামই িনিন 箌㟩কাথাও, 箌㟩কানও অবসের! শা র 箌㟩থেকই জানেত পাির গত
বছর েলায় MSC-র কাজ। িবহাের 箌㟩কািশ নদীর বন ায়, ওিড়শায় এল-িনেনা, জরােত ভূিমক , আেরা কত কত! স িত তাঁরা ডায়িরর মত
এক পুি কা কাশ কেরেছন, 箌㟩যখােন তাঁেদর এতাবৎ কায窏붊 াবলীর বণ窏붊না রেয়েছ িদন মানুসাের ও ছিবসহ। জুন মােসর সেতেরা তািরেখর পর
箌㟩থেক আজ পয窏붊 উ রাখে র িত এলাকায় ২০০-রও 箌㟩বিশ 箌㟩মিডক াল ক া কেরেছ MSC-র 箌㟩 ােসবকরা। মানবদরদী জনাকেয়ক
ডা ারবাবুর সিদ ায় জ িনেয়িছল MSC। সংগঠন আজ িব ৃত হেয়েছ অেনকটা। কাজ কের চেলেছ িদেনর পর িদন। েচ া করেছ, সম
箌㟩দশব াপী এই উেদ াগ ছিড়েয় 箌㟩দওয়ার। একটা কথা না উে খ করেল অসমা 箌㟩থেক যায়, MSC 箌㟩কান সরকাির বা 箌㟩বসরকাির সাহায া
NGO নয়। এেকবােরই িনেজেদর গাঁেটর কিড় খরচ কের গ'箌㟩ড় 箌㟩তালা ও চািলেয় যাওয়া একিট 箌㟩 ােসবী সং া।

শা ও আমরা
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শা রই ান। উ রাখে জুন মােস ঐ িবপয窏붊েয়র পর পরই MSC-র িটেমর সে শা একবার ঘুের 箌㟩গেছ
য়াগ। এই ধরেণর
াকৃিতক েয窏붊ােগর পর িত অ েল খাদ -পানীয়-ওষুেধর মেতা মানিসক া পুন ােররও েয়াজন হেয় পেড় মেনর িদক 箌㟩থেক
িবপয窏붊 মানুষ েলার জন । আর 箌㟩সই িদকটাই সামলােত এেসিছল শা । ওর কথা মেতা, িঠক একই ভােব িবপয窏붊েয়র চার-পাঁচ মাস পের আর
একবার মানিসক াে র পয窏붊েব ণ বা পরী া েয়াজন হেয় পেড় উপ ত অ েলর মানুষেদর। 箌㟩সই উে শ সাধেনই আরও একবার MSC
箌㟩থেক শা েক
য়াগ 箌㟩যেত বলা হয়। এবােরর সফের শা আমােদর চারজনেক তার দেল 箌㟩নয়। 箌㟩দােয়ল 箌㟩পশায় শা রই মেতা
সাইেকালিজ , স ীব আর সুলভ'দার NGO-র হেয় এইধরেনর পিরি িতেত কাজ করার ভূত অিভ তা, আর আমার সামান যাতায়াত
রেয়েছ বাংলা িথেয়টােরর অিলেত-গিলেত। এমন পাঁচেমশািল িটম বানােনার 箌㟩পছেনর রহস টা 箌㟩খালসা করল শা ই। এবােরর ি েপ আমরা
যাব উপ ত অ েলর ুেল, কারণ 箌㟩সখােন আেশপােশর অ েলর বা ারা জেড়া হয়। তাছাড়াও িশ ক-িশি কারা আেসন িবিভ জায়গা 箌㟩থেক।
এই ভােবই আমরা কম সমেয়র মেধ িব ৃত এলাকার একটা সামি ক ছিব 箌㟩পেত চাইিছলাম।
ুেলর ছা -ছা ীেদর সে আমােদর মেতা কের
আলাপ জিমেয়, হািস-ঠা া-গান-গ -নাটক-箌㟩খলার
ছেল তােদর mental assessment-এর রা ায়
যাব। একােজ ুেলর মা ারমশাইেদর সাহায ও
অপিরহায窏붊, কারণ তাঁরাই সবেচেয় ভাল 箌㟩চেনন ছা ছা ীেদর। তারপর আমােদর কাজ হেব আমােদর
মেতা কের 箌㟩সইসব ছা -ছা ীেদর মানিসক িবপয窏붊য়
箌㟩থেক সামেল ওঠার িকছু সহজ উপায় বাতেল 箌㟩দওয়া।
সবটাই শা র 箌㟩নতৃে । একধাপ এিগেয় আমােদর
েচ ায় আরও একটা জ ির অংশ জুেড় িনেয়িছলাম।
箌㟩য- ুল েলােত 箌㟩যেত পারব, 箌㟩সখােন িবিভ ােসর
উৎসাহী ছা -ছা ীেদর জনাকেয়কেক িনেয় একিট
প 뷞তির কের িদেয় আসা, যারা পরবত窏붊ীেত এই প
িবপি েত িনেজরা সাবলীল থাকেত 箌㟩চ া করেব ও
পিরপা 窏붊েক
াভািবক
রাখেত
েয়াজনীয়
সাইেকালিজক াল ফা 窏붊 এড িদেত পারেব।
খুব আ েহর সে পিরক নার শিরক হেয় যাই।
অথচ কাজ
করার আেগর মুহূত窏붊 পয窏붊 িকছু ভাসা
ভাসা ধারণা ছাড়া, 箌㟩কানরকম সু
গাইড লাইন িছল না আমােদর সুিবধােথ窏붊। নতুন ধু আমরা নই; স বতঃ এই ধরেণর য়াস এই থমবার
হেত চেলিছল, যা-িছল থাগত সাইেকালিজক াল ি টেমে র 箌㟩থেক এেকবােরই আলাদা।

সাইেকালিজ
জুন মােসর 箌㟩ষাল-সেতেরা তািরখ যখন ম ািকনীর অিবরাম ঝাপটায় পাহােড়র মািট খেস যাে , তখন িতলকনগর GIC-箌㟩ত চলিছল
বষ窏붊াকালীন ছুিট। আমরা এেস নেত পাই আেশপােশর ােমর মানুষ ায় দশ িদন ধের একটু একটু কের েস 箌㟩যেত 箌㟩দেখেছ এই ুল। এেদর
মেধ 箌㟩বশ িকছু অবশ ই এই ুেলরই ছা -ছা ী। খুব সহেজই অনুেময় িছল এই ংসদৃশ বা ােদর মেন কী িব窏붊ষহ ভাব 箌㟩ফলেব। অথচ
অবাক হলাম আমরা িনেজরাই! নলাম, বা ারা নািক মজা পাি ল তােদর ুলেক ওভােব 箌㟩ভে পড়েত 箌㟩দেখ। কখনও াসঘর, কখেনা
াফ ম, কখেনা পুেরা 箌㟩 য়ার াউ খেস খেস পড়িছল তােসর ঘেরর মেতা। তাই 箌㟩দেখ বা ারাও আেমােদ লুিটেয় পড়িছল এ-ওর গায়।
মা ারমশাইেদর সে আেলাচনার সময়ও কম-箌㟩বিশ একই রকম মানিসকতার পিরচয় 箌㟩পলাম। ানীয় ভাষায় াকৃিতক িবপয窏붊য়েক বেল '뷞দিব
আ দা'। িতলকনগের থমিদন 箌㟩হডমা ােরর ঘের আমরা সবাই এবং 箌㟩হডমা ার ও ুেলর আেরা -িতন জন স ার। শা পুেরাটা ি ফ করেছ
সবাইেক, তখনই এক মা ারমশাইেয়র জবািনেত ফুেট উঠল অেনকটা - "箌㟩দখুন, 'আ দা' 箌㟩তা আসেবই। এবার বড়-সড় হেয়েছ, য়- িত
箌㟩বিশ, তাই সবাই 箌㟩জেনেছ, আপনারাও এেসেছন। িক আমােদর কােছ 箌㟩তা এ-নতুন িকছু নয়। িফ-বছর 箌㟩লেগই আেছ। তাই আমরা এই িনেয়
খুব 箌㟩বিশ িচি ত নই। বা ারাও ব াপারটা জােন। 箌㟩দখুন-না আপনারাই; সবাই 箌㟩তা িঠকঠাকই আেছ। পরী া িদে । হাসেছ 箌㟩খলেছ। আেগর
মতই 'ব মািস' করেছ। আপনারা এেসেছন ভােলা কথা। যা করােবন ভাবেছন করান। আমরা জ র 箌㟩হ করব। আজ পরী ার পর িস ,
箌㟩সেভন ও এইটেক পােবন। ভািগ স পরী ার মেধ
'বািরষ' হয় িন! ওই এক মুশিকল জােনন, 箌㟩মঘ
করেলই ুল ছুিট িদেয় িদেত হয়। আেরা কেয়কটা ঘর
যিদ জলিদ-জলিদ খাড়া করা 箌㟩যত ..."
箌㟩সিদন বা ােদর জন রা া করা িমড-箌㟩ড িম -এ
আমরাও পুেরর খাওয়া সারলাম। পাঁচজেনই
ভাবিছলাম িকভােব এেগাব? কীই-বা করব? কাজ হেব
িকছু? অজাে 箌㟩কান অিন াকৃত অিন না কের বিস।
箌㟩সের আসা
ত তাজা হেয় যােব নােতা
িশ মন েলায়! 箌㟩দিখ, এর মেধ ই উৎসাহী বা ারা
গােছর িনেচ ছায়ায় জেড়া হেত
কেরেছ। দূের
তািকেয় 箌㟩দখলাম 箌㟩চৗখা া 箌㟩ঢেক 箌㟩গেছ 箌㟩মেঘ।

দ হ ািপ 箌㟩থরািপ
িব াস ক ন, বা ােদর খুিশ করা 箌㟩বশ কিঠন ব পার।
িবেশষ কের পাহােড়র এই সদা চ ল বা ােদর। এরা
সদাই মজায় মেজ থােক িনেজেদরই িনেয়! এেদর
খুিশ ঢােল ঢােল গিড়েয় পড়েছ অিবরল। তেব হ াঁ,
বা ােদর মেনােযাগ আকষ窏붊ণ করা খুব 箌㟩সাজা। সবসময় 箌㟩তা নতুন িকছুর জন মুিখেয়! তার ওপর ভগবােনর উ ির প পািত , বা ােদর 箌㟩স
িদেয়েছ অে েশ িব াস করেত পারার শি !
২৯ ও ৩০箌㟩শ অে াবর 'িদন পর পর আমরা িগেয়িছলাম িতলকনগর GIC箌㟩ত। খুব একটা হইচই বাঁিধেয় ওেদর সােথ িমেশ 箌㟩যতাম থেমই।
http://amaderchhuti.com/mag15/story_uttarakhand.php
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-এক রকেমর মজার 箌㟩খলা, ব ! আমরা 箌㟩কমন ব ু হেয় িগেয়িছলাম অনায়ােস! এরপর যখন েত েকর হােত একফািল কের সাদা কাগজ
ধিরেয় 箌㟩দওয়া হত, ওরা িছেয় বসত আরও 箌㟩কান নতুন 箌㟩খলার জন । mental assessment-এর questionnaire 箌㟩থেক এক এক কের
পড়েত
করত শা । িতটা ে র জন চারিট কের িবক উ র (আজকাল চলিত বাংলায় 'অপশন' বেল যােক) সামেনর 箌㟩তপায়ার
ওপর লাগােনা াক 箌㟩বােড窏붊 বড় বড় কের িলেখ 箌㟩দওয়া হল এক ছা ীর সাহােয , িহি েত - (A) কিভ 箌㟩নিহ, (B) বহত কম, (C) কিভ কিভ,
(D) ায় / যাদাত । 箌㟩তেরাটা
িছল সব窏붊েমাট। উদাহরণ প, "箌㟩সই িবপয窏붊েয়র পর আজও 箌㟩তামার বার বার 箌㟩সই ংেসর কথা মেন পেড়,
যখন তুিম চাওনা, তখনও"। বা ােদর বলা হেয়িছল এক 箌㟩থেক 箌㟩তর ওই সাদা কাগেজ পর পর িলেখ, িত ন েরর পােশ ধু A/B/C/D
িলখেত। 箌㟩য 箌㟩যমন মেন কের। অেনক ভােব 箌㟩বাঝান হেয়িছল। বার বার বেল বেল এই কথাটা মাথায় 箌㟩ঢাকােত হেয়িছল 箌㟩য এখােন 箌㟩কান উ রই
ভুল নয়। সবাই িঠক। থম িদেক একটু জড়তা থাকেলও, পের সবাই সড়গড় হেয় যায়। উ রপ েলা জেড়া কের 箌㟩রকেড窏붊 রাখা হয়; পরবত窏붊ীেত
িবে ষেণর জন । 箌㟩সসব িকছু িকছু 箌㟩চাখ বুিলেয় বা কায窏붊 েমর ফাঁেক আলেগােছ 'এক জেনর সে িবি ভােব কথা বেল শা রা আঁচ পায়
আপাত িনিব窏붊কার এইসব বা ােদর 箌㟩ভতর, খুব অবেচতেন 箌㟩কাথাও এই ভয়াবহতা ছাপ 箌㟩ফেল 箌㟩গেছ। 箌㟩মঘ-বৃি েত ভয় 箌㟩চেপ ধের একটুেতই
এখন, আেগর 箌㟩চেয় 箌㟩বিশ কের!
এরপরই আমরা 箌㟩খলার মধ িদেয়ই 箌㟩বেছ িনই
কুিড় জেনর একটা দল। তােদর ভাগ কের িদই
চার ভােগ। চারিট দলেক াকৃিতক েয窏붊াগ জিনত
চার রকেমর কিঠন পিরি িতর মুেখামুিখ দাঁড়
করােনা হয়। 箌㟩দওয়া হয় একটা কের chart
paper আর েটা কের 箌㟩 চ 箌㟩পন। পেনেরা
িমিনেটর মেধ িলেখ 箌㟩ফলেত বলা হয় তােদর
অিভ তা ও অনুভূিত। 箌㟩যমন, িবষয় 箌㟩দওয়া
হেয়িছল, "গতরােতর বন ায় 箌㟩তামােদর ুল
箌㟩ভে 箌㟩গেছ - কী মেন হল? কী করেল?" ইত ািদ।
মাঝখােনর এই সময়টুকুেত সাইেকালিজক াল
ফা 窏붊 এেডর কেয়কিট সহজ প া 箌㟩শখাত শা
বািকেদর। ওই চারিট দেলর 箌㟩লখা 箌㟩শষ হেল,
ওেদর 箌㟩থেকই এক এক জন কের 箌㟩ডেক চাট窏붊 েলা
পড়েত বলা 箌㟩হাত। এই প িতেত িকছুটা হেলও
বা ােদর মেনর সিঠক অব াটা ঠাহর করা 箌㟩যত।
পেয়ে পেয়ে থামতাম আমরা, খুব য কের
িবশদ করা হত 箌㟩কন এমন হয় মেনর মেধ !
সােথসােথই 箌㟩শখােনা হত কীভােব 箌㟩বিরেয় আসেব এর 箌㟩থেক।
এরপর আমরা পাঁচজেন িমেল অিভনয় করতাম একটা 箌㟩ছাট নািটকা। িবষয়ব একই; আসল উে শ , িশেখ রাখার উপাদান েলা 箌㟩যন মেন
箌㟩গঁেথ যায়। নাটক চলেত চলেতই ুেলর 'এক জনেক িনেয় 箌㟩নওয়া হত সে । আবার আমােদর মেধ 箌㟩থেক ছা -ছা ী 箌㟩সেজ
箌㟩তালা হত
নানারকম। 箌㟩য েলা হয়তবা ওেদর মেন ঘুরপাক খায়। মুখেচারারাও এভােব যিদ তােদর মেনর িজ াসা িমিটেয় িনেত পাের! এই পুেরা
কায窏붊 েম উপি ত থাকেত অনুেরাধ করা 箌㟩হাত মা ারমশাইেদরও।
িতিরশ তািরখ সে েবলা যখন
য়াগ িফের
এলাম, মুেকশজীর সে 箌㟩দখা হেতই আলাপ
কিরেয় িদেলন আেরক মা ারমশাই ী িস পল
পঁয়েরর সে । িস পলজী অন আেরকিট
GIC-র িশ ক। রেথাড়া GIC।
য়াগ
箌㟩থেক এই ুলিটও ায় সাত/আট িকেলািমটার
দূের। তেব অন িদেক। অলকান ার পাড় ধের
箌㟩যেত হয়। িস পলজীর অনুেরােধ আমরা
একি শ তািরখ সকােল বােস 箌㟩চেপ রওনা
িদলাম রেথাড়া। ুলিট 箌㟩কান ভােব িবপয窏붊 হয়
িন এই ঘটনায়। ুেলর বা ারা 箌㟩যসব জায়গা
箌㟩থেক আেস, 箌㟩সখােনও বািড়-ঘর অিধকাংশ
অ ত। ধু ুেল আসার রা া বা 箌㟩যাগােযাগ
箌㟩কাথাও 箌㟩কাথাও 箌㟩ভেস 箌㟩গেছ বা ধেস 箌㟩গেছ।
এখােন আমরা NSS-এর একটা প 箌㟩পলাম,
ুেলর ছা -ছা ীেদর িনেয় 뷞তির করা। NSSএর পুেরা কথা 箌㟩হাল National Social
Service। আমােদর কােজর পে যা খুব সহায়ক। এছাড়াও ুেলর পােশই DIET নােম একিট িটচাস窏붊 箌㟩 িনং 箌㟩স ার 箌㟩থেক ায় কুিড়জন
箌㟩 নী িশ ক-িশি কাও 箌㟩যাগ িদেলন আমােদর কায窏붊 েম। DIET-এর কণ窏붊ধার ী আন জ ওয়ান উপি ত িছেলন রেথাড়ায়
箌㟩হডমা ারমশায়সহ অন ান স ােরেদর সে আমােদর আেলাচনায়। আমােদর
াবনায় ী জ ওয়ান যারপরনাই উৎসািহত হেয় িনেজ
আমােদর কােজর েয়াজনীয়তা ব াখ া করেলন। ধু তাই নয়, DIET-এর 箌㟩 নীেদর এেন হািজর করেলন আমােদর 箌㟩 া ােম। আমরা আেরা
সুচা সােরর রা া 箌㟩দখেত 箌㟩পলাম, যা সিত ই আশাব ক। রেথাড়া GIC 箌㟩ত আমরা ছা -ছা ীেদর চারেট দেলই 箌㟩ভে িছলাম, তেব এবার
দল িলেত 箌㟩 নী িটচারেদরও 箌㟩যাগ িদেত বিল। Chart Paper আর 箌㟩পন 箌㟩দওয়ার পর িবষয় 箌㟩দওয়া হয়। এবার িবষয় িল ভা া হয় '뷞দিব
আ দা'-র চারিট ধােপ, (1) Precaution, (2) Rescue, (3) Relief এবং (4) Rehabilitation। ুেড -িটচাের িমেল দা ণ জেম
箌㟩গল সম টা। আমরাও ভাগাভািগ হেয় িমেশ িগেয়িছলাম ওেদর সােথ। 箌㟩শষ-পােত নািটকা। তার মেধ মেধ ই পড়া হেত থাকল ছা -ছা ীেদর
িচ া-ভাবনা েলা।
ওই সীিমত সমেয়র মেধ আমােদর য়ােসর কায窏붊কারীতা 箌㟩টর পাওয়া স ব নয়, তেব সামি কভােব 箌㟩য সাড়া 箌㟩পলাম, তােত িকছুটা হেলও
আ হওয়া যায় 箌㟩য, পরবত窏붊ীেত '뷞দিব আ দা'-র সামেন অ ত এই ছা -ছা ীরা ও িশ করা িনে হেয় বেস 箌㟩থেক অদৃ েক ষেবন না ধু!

অদৃ
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মুেকশজী বলিছেলন িব উ ায়েণর িবষয়টা
箌㟩তা আেছই, িক যিদ আমরা আমােদর
পয窏붊েব ণেক ধু 箌㟩কদারনােথর এই ঘটনায়
আব কির, তাহেল 箌㟩দখেত পাব 箌㟩হিলক ােরর
মাগত ওঠা-নামা চেলই চেলেছ 箌㟩কদার মি র
箌㟩খালার পর। একটা আকােশ গজ窏붊ােত গজ窏붊ােত
অেপ া কের, িনেচরটা জায়গা 箌㟩ছেড় উঠেল এ
নামেব। এসেবর ভূত ক ন ও ইি েনর গরম
ভাপ। তাছাড়াও হ 箌㟩রাজ ায় বােরাহাজার
箌㟩ঘাড়া/খ েরর যাতায়াত (箌㟩যখােন মা িতন
হাজার সওয়ািরর 箌㟩বিশ একিদেন ঐ তীেথ窏붊 িভড়
করা উিচত নয়)। সেব窏붊াপির ল -ল পুন াথ窏붊ীেত
িমেল িমেশ এেকবাের িশবালয় সরগরম। এত
অত াচাের যিদ চ বািল িহমবাহ গ'箌㟩ল িগেয়
ধড়াম কের আছেড় পেড় িনেচ চ বািল তােলর
জেল, আর 箌㟩সই িবপুল জলরািশ তাল 箌㟩থেক
উ েল স পাহািড় নদীর 'পাড় ছািপেয় ায়
িবশ/িতিরশ ফুট জল াচীর সৃি ক'箌㟩র এই পুন ভূিমর িদেক 箌㟩ধেয় আেস, তেব তােক িক ধুই কৃিতর 箌㟩রাষ বা অদৃ বেল এিড়েয় যােবন! আরও
আেছ। এর বীজ 箌㟩য আরও আেগ 箌㟩পাঁতা হেয় িগেয়িছল। ইংেরজ আমেলই এইসব পাহােড় ছড়ােনা হেত থােক পাইেনর বীজ। তােদর দরকার িছল
কাঠ। পাইন কাঠ এতই হা া, ায় পুেরাটাই 箌㟩ভেস থােক জেলর ওপর। আর অনায়ােস িনেচ সমতেল 箌㟩নেম যায় 箌㟩ভেস 箌㟩ভেস। িবনা
া েপােট窏붊শন খরেচ েয়াজন মেতা কাঠ িনেচ সমতল 箌㟩থেক সং হ কের িনেলই হল! এই কারেণ জায়গািটর নামই হেয় 箌㟩গল কাঠ দাম। পাইন
চুর পিরমােণ জল 箌㟩টেন নদীপােরর মািট ঝুরঝুের কের 箌㟩দয়। মািটর ধারণ মতা যায় কেম। যখন হড়কা বােন নদীর 'ধােরর সবিকছু ংস
হেয় যাে িনঃেশেষ, সবেচেয় সহেজ রেকেটর গিতেত নদীর জেল বেয় চেলেছ িবশাল িবশাল পাইন আর পাইন। পাইেনর ওপেরর বাকলও
অত পাতলা, তাই িনেমেষ পাথের-পােড় ধা া 箌㟩খেয় গাছ িলর ডালপালা ছাল-চামড়া 箌㟩চঁেছ উেঠ যায়। সাদা আ পাইন কা
কা
িমসাইেলর মেতা জেলর 箌㟩তােড় বেয় আেস হাজাের হাজাের বুেলেটর গিতেত। ওই মারা ক গিতেত অত বড় বড় ল যখন নদীর বাঁেক বাঁেক
সেজাের এেস পােড়র মািটেত ধা া 箌㟩মেরেছ, িবশাল িবশাল গত窏붊 কের িদেয় 箌㟩গেছ িবশ/িতিরশ ফুট উঁচু পােড়র 箌㟩দয়ােল। 箌㟩সই গেত窏붊 বন ার জল
ঢুেক িনদ窏붊য় ভােব ধুেয় িনেয় 箌㟩গেছ পােড়র মািট, সে এখানকার মানুেষর সহায়-স ল- াণ সবিকছু।
箌㟩 ােতর উপিরতেল ভাসমান পাইন-লেগর ধা ায়
মু মু窏붊 箌㟩ভে পেড়েছ 箌㟩সতু। কম-箌㟩বিশ 箌㟩দড়শ
ি জ 箌㟩ভে েছ 'িদেনর বন ায়। 箌㟩যাগােযাগ ন
হেয় যাওয়ায় িবপয窏붊 রা 箌㟩বেরােত পয窏붊 পােরিন
এলাকা 箌㟩ছেড়। পুেরাটাই অদৃ ? মানুেষর 箌㟩কান
হাত 箌㟩নই! য ত অপিরকি ত ড াম িনম窏붊াণ,
আর তার রািবশ জমা করা হে িদেনর পর িদন
নদীর পােড়। হড়কা বােন সম রািবশ নদীগেভ窏붊
িগেয় অগভীর কের িদে নদীেক। নদী নদীখাত
箌㟩থেক উপেচ 箌㟩খেয় চেলেছ নদী পােড়র িভেটমািট - সবই '뷞দিব আ দা' বেল এিড়েয় যাওয়া
যায়? মুেকশজীর ে র 箌㟩কান উ র িছল না
আমােদর কােছ। চুপ কের রইলাম। মুেকশজী
আমােদর িনেয় চলেলন ম ািকনীর ই িশকার
িবজয়নগর ও িশ ী াম েটা 箌㟩দখােত।

জল-ছিব
িবজয়নগর ও িশ ী অজ পাড়া-গাঁ নয়। িতলওয়াড়া 箌㟩থেক উিখমঠ যাওয়ার রা ায় ায় দশ িকেলািমটার, ম ািকনীর উজােন গেড় ওঠা িট
সমৃ কসবা। িশ ী 箌㟩পিরেয় িগেয় িবজয়নগর। এখােন ম ািকনী বাঁক িনেয়েছ - ায় আধখানা চাঁেদর মত। িতলওয়াড়া 箌㟩থেক গািড় িনেয় আমরা
যখন িবজয়নগর 箌㟩পৗঁছলাম তখনও িবেকল অেনকটা বািক। 箌㟩য জায়গায় গািড় 箌㟩থেক নামলাম, 箌㟩সটা বাজার। আশপােশর 箌㟩দাকানপাট, 箌㟩লাকজেনর
যাতায়াত 箌㟩দেখ 箌㟩বাঝার উপায় 箌㟩নই মা দশ পা এিগেয় ংেসর অবেশেষর 箌㟩য িবভীিষকা 箌㟩দখব তা মুহূেত窏붊 আমােদর সম ায়ুর দম আটেক
箌㟩দেব! ভাষায় িব ািরত বণ窏붊নার 箌㟩চ া হেয় পড়েব এতই অসার 箌㟩য িনেজর অ মতায় িনেজরই িবর লাগেব। অকু েল সশরীের িগেয় দাঁড়ােনার
পর ভয়-িমি ত এক 箌㟩রামা ধু নয়, সারাটা 箌㟩চতনা াস কের 箌㟩নেব একমা
, 'তেব কী চ িছল 箌㟩স লেয়র ণ! িব াস হয় না, এও িক
স ব!' ক ােমরায় 箌㟩তালা ছিব যিদবা তার িকি ৎ আভাস িদেত পাের। আিম তাই এখােন ধু কেয়কিট ছিব তুেল িদলাম থেম িবজয়নগর :
১) গািড় 箌㟩যখােন নামােলা 箌㟩সখােন 箌㟩থেক রা া 'ভাগ হেয় 箌㟩গেছ। একভাগ 箌㟩গেছ 箌㟩সাজা পাহােড়র গা-箌㟩ঘঁেষ, 箌㟩বশ চওড়া রা া। িপচবাঁধােনা,
িক সামেনই রা া ব । রা ার ওপর 箌㟩মরাপ খািটেয় অ ায়ী 箌㟩দাকান বা 箌㟩কান িকছুর কাউ ার করা রেয়েছ। রা ার আেরকটা ভাগ, পাথুের
মািটর, আেগর রা া 箌㟩থেক ভাগ হেয় 箌㟩সাজা িনেচ 箌㟩নেম 箌㟩গেছ। িনেচ... আরও িনেচ, এেকবাের নদীর সমা রােল... অগত া চলাচেলর উপায়
করা হেয়েছ। আমরাও 箌㟩নেম 箌㟩গলাম 箌㟩সই িদেকই। সম যাতায়াতই 箌㟩তা ওই পথ ধের!
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২) এক জায়গায় িল লাগােনা এপার-ওপার। চার/পাঁচজন কের পারাপােরর ইে জাম। এমাথা-ওমাথা দিড় ধের নাগােড় 箌㟩টেন চেলেছ 'জন
'জন। ধু নদীটুকু পারাপােরর িনিম অসহায় যা ী ঠাঁয় দাঁিড়েয় এক/箌㟩দড় ঘ া।

নদীর ধােরর একটা পাথের দাঁিড়েয় যখন আেগর িপচবাঁধােনা রা ার িদেক তাকালাম। সামেন ধু মািট আর আলগা পাথের 箌㟩মশােনা ায় ায়
চি শ ফুেটর এক ম 箌㟩দওয়াল, সামেনর সম িকছু আড়াল কের দাঁিড়েয় আেছ। বাঁেকর 箌㟩য নাজুক 箌㟩মাচেড় আমরা এখন দাঁিড়েয়, িঠক এখনই
যিদ 箌㟩সই 箌㟩সিদেনর হড়কা আবার 箌㟩ধেয় আেস, আমােদর সটান 箌㟩গঁেথ 箌㟩দেব ঐ 箌㟩দয়ােল। তারপর আবার ধুেয় িনেয় যােব যে !
৩) দাঁিড়েয় আিছ একটা 箌㟩দাকান ঘেরর তলায়। 箌㟩দাকানটা ওপের, ওই পিরত পাকা রা ার ধাের িছল। এখনও তাই আেছ। 箌㟩দাকােনর
চারপােশর 箌㟩দওয়াল অেনকটা আেগর মতই, িক 箌㟩দাকােনর 箌㟩মেঝ বেল িকছু আর 箌㟩নই। আিম এই তলা 箌㟩থেক 箌㟩দখেত পাি 箌㟩দাকােনর 箌㟩ভতের
箌㟩দওয়ােলর গায় করা 箌㟩ছাট 箌㟩ছাট অসংখ র াক। িকেসর 箌㟩দাকান িছল ওটা? 箌㟩বাঝার উপায় 箌㟩নই। আেগ কখন 箌㟩কান 箌㟩দাকােনর 箌㟩ভতর এই অ া ল
箌㟩থেক 箌㟩দিখিন। 箌㟩দাকােনর 箌㟩যটুকু এখনও িটেক আেছ, 箌㟩সটুকুেক িটিকেয় রাখেত 箌㟩দাকােনর মািলক 箌㟩প ায় চারখানা নতুন িপলার বািনেয়েছন
নতুন কের। িপলােরর খরচ 箌㟩দাকােনর 箌㟩থেক 箌㟩বিশ হেব িনঘ窏붊াত!

৪) নদী ধুেয় 箌㟩চেট-পুেট 箌㟩গেছ পাথেরর ওপেরর মািট। বািড়টা ঠাকুরঘর সেমত পাথেরর ওপর বেস পেড়েছ। কতিদন থাকেব, পেরর বষ窏붊া?
http://amaderchhuti.com/mag15/story_uttarakhand.php
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৫) এই রা ারই ওইখানটায় িতনিদন আেগই এক ুলছা ীর মাথায় এই রা ুেস 箌㟩দয়াল 箌㟩থেক চাঙড় পেড় যায়। 箌㟩মেয়িট বাঁেচিন।

৭) মশঃ আমরা িবজয়নগর 箌㟩থেক িশ ীর িদেক িফের আসিছলাম। সূয窏붊 ঢেল পড়েছ। নদীর পাড় ধের এবার 箌㟩খয়াল করেত পারিছ ধুই ত।
তারই মেধ 箌㟩খলা করেছ বা ারা।

৬) রা ার পােশর বািড় হড়েক 箌㟩নেম 箌㟩গেছ নদীর ধাের। তার ছাদ িব ুেটর মেতা 箌㟩ভে পেড়েছ।
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৭) রা ার এবেড়া-箌㟩খবেড়া িকনার 箌㟩ঘেষ দাঁিড়েয় আেছ 箌㟩লাহার একটা প াঁচােনা িসঁিড় দশ/বােরা ফুট। িসঁিড়টা সংল িছল 箌㟩য বািড়টার একপােশ
箌㟩সই 箌㟩গাটা বািড়টাই লা-পতা! গা-িশরিশরািন অেলৗিকক লাগেছ ঘর-ছাড়া িসঁিড়টােক।

৮) িবজয়নগেরর মেতা এখােনও একই ভােব িলই একমা ভরসা নদী পারাপােরর। িশ ীর এক স া ব বসায়ীর সে আলাপ জমল।
ওপারটা 箌㟩দিখেয় বলেলন, "箌㟩যখােন িল 箌㟩থেক নামেছ 箌㟩লাকজন, তার সামেনই 箌㟩বশ বড় পাথেরর চাতাল িছল। তার ওপর িছল একিট িতনতলা
বািড়। জািন িব াস করেবন না, নদী বইেতা এখান 箌㟩থেক কুিড় কুিড় ফুট িনচ িদেয়"!
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রা ার পােশ দাঁিড়েয় িনেচ খাদ 箌㟩যখােন নদীর সে িমেশেছ, 箌㟩সখােনই পাথেরর েপর ওপর একটা জায়গা আ ুল তুেল 箌㟩দখােলন, "ওখােন
আমার 箌㟩দাকান িছল"! পােয় পােয় 箌㟩পৗঁেছ 箌㟩গলাম ওঁর বািড়। িতনতলা স
গৃহে র বািড়। পাহােড় 箌㟩যমন হয়, তৃতীয় তলা রা ার সমান সমান,
বািক েটা তলা রা া 箌㟩থেক িনেচ... ঢােল। তারও িনেচ িছল িবশ ফুেটর িপলার। বািড়র 箌㟩ভতের 箌㟩ঢাকা 箌㟩থেক 箌㟩কউই িনেজেদর আটকােত
পারলাম না (এক মুেকশজী ছাড়া)। হতবাক হওয়ার তখনও অেনক বািক। কুিড় ফুট িপলােরর পুেরাটাই মািটর তলায়। 箌㟩দখা যাে না
অংশমা ও! মনেমািহনী ম ািকনী উ ল বেয় চেলেছ একতলার বারা া ছুঁেয়। সামেনর বহতা জেল আঁক 箌㟩কেট শা বলল, "এই ছড়ােনা
জায়গাটুকুেত বাগান কেরিছেলন এনারা"! 箌㟩দাতলায় 箌㟩যখােন দাঁিড়েয় আিছ, ব ত 箌㟩সই জায়গাটুকু এখন নদীর ওপর ঝুল ! এখান 箌㟩থেক গজদেশক দূের নদীর 箌㟩 ােতর ওপর মাথা তুেল আেছ ওই পাথরটা, পূেব窏붊 অতটাই িছল নদীর সীমানা। পড় িবেকেলর আভায় ভাির মায়াবী একটা
আলেতা বাঁক িনেয়েছ ম ািকনী এখােন। 箌㟩ফর বািড়র িদেক ঘাড় 箌㟩ঘারােতই 箌㟩চােখ পড়েব 箌㟩দাতলার বারা া, রা াঘর আর ঘর েলােত, 箌㟩মেঝ
箌㟩থেক ায় অেধ窏붊ক পিল পেড় আেছ। তােত আটেক আেছ হাট কের 箌㟩খালা দরজা, লাল 箌㟩তাবড়ান বাইসাইেকল, কােঠর 箌㟩চয়ার, 箌㟩লাহার আলমাির
আর 箌㟩গামড়ােনা মুহূত窏붊রা। কুলকুল বেয় চলা নদীর সােথ সােথ শনশন বেয় যাওয়া বাতাস 箌㟩বচােল ঢুেক পড়েল এই িনথর িনবােস, হাঁকপাঁক
করেত করেত 箌㟩বেরােনার পথ চায়। এবািড়র বািস ারা আ য় িনেয়েছন িতনতলায়। 箌㟩যেতই ঝকঝেক 箌㟩ছা 箌㟩 ইনেলস ীেলর ােস শীতল জল
িদেলন। এটা গােড়ায়ােলর 箌㟩রওয়াজ। তারপর এেলা চা। আিতেথয়তার কমিত 箌㟩নই। এই িশ ীেতই নািক ােণর নােম ব া ব া জামা-কাপড়
এেসিছল - সবই 箌㟩ছঁড়া-ফাটা ও ময়লা। ছুঁেয়ও 箌㟩দেখনিন 箌㟩কউ। 箌㟩বাধ হয় নদীর জেলই ভািসেয় িদেয়িছেলন। মুেকশজী বলিছেলন, এক ানীয়
িশ েকর ব া অ াকাউে হঠাৎ কের দশ ল টাকা। সরকােরর কােছ িজ াসা কের 箌㟩কান স র পাওয়া যায় িন। চুর অথ窏붊, খাদ , ব , ওষুধ
এেসেছ উ রাখে এই ক'মােস, িক সু িবিল-ব ন 箌㟩হােত পারিন 箌㟩কাথাও। সরকার তথা 箌㟩দিশ-িবেদিশ বড় বড় 箌㟩 ােসবী সং া, কােরারই
নজর 箌㟩নই 箌㟩সইিদেক। ােণর অসম ব ন 箌㟩হতু একিট ল াজনক িতর খিতয়ান িদেয় 箌㟩শষ করব 箌㟩লখািট।
ঘটনাটা িশ ীরই। এ অ েল ব বছর ধের ব মানুষ বসবাস করেছন বা ব বসা করেছন বািড় ভাড়া িনেয়। দীঘ窏붊িদেনর সখ তায় বািড়র মািলক ও
ভাড়ােটেদর মেধ মধুর স ক窏붊। িবপয窏붊েয়র পর িশ ীেত াণ এেলা, িক অপয窏붊া । িবিল-ব ব ার 'বাবামশাইেয়রা' িস া িনেলন - '箌㟩যসব
বািড়র মািলক তােদর বািড় খুইেয়েছন এই বন ায় তােদর মেধ ােণর এই সামান ক'িট টাকা সমান ভােগ ভাগ কের 箌㟩দওয়া 箌㟩হাক, কারণ
তাঁেদর িতই সবেথেক 箌㟩বিশ'। বা ব িচ িক অন রকম। যাঁর বািড় 箌㟩গেছ তাঁর হয়ত িত হেয়েছ প াশ হাজার টাকার। িক ওই বািড়িট 箌㟩য
ব ি ভাড়া িনেয় তাঁর 箌㟩দাকান চালােতন, তাঁর হয়ত পাঁচ ল টাকার মাল 箌㟩ভেস 箌㟩গেছ জেল। াপ তাঁেদরও িকছু কম নয়! িক বুঝেব 箌㟩ক?
ফল প এত বছেরর স েক窏붊ও িচড় ধিরেয় িদল বন া, 箌㟩য ভােব ফাটাল মািট। সবটাই 뷞দব নয়! অদৃ ও নয় সবসময়! মানুষ িনেজর দায়টা
মাথা 箌㟩পেত আর কেব ীকার করেব?

পিরিশ – 箌㟩কােট র
িঠক 箌㟩যখানটায় এেস দাঁিড়েয়িছ এই পড় িবেকেলর আেলায়, এখান 箌㟩থেক 箌㟩গাটা িবেশক 箌㟩তা হেবই, পাথর বাঁধােনা িসঁিড় িনেচ একটা চাতাল।
িসিড়র বাঁ-পােশ খাড়া পাহােড়র পাথুের 箌㟩দওয়াল। িসঁিড়র ডান িদেক 箌㟩বশ খািনক সমতল 箌㟩টিবল। সমতেলর আেরা ডান িদেক ঝুপ কের
পাহােড়র গা 箌㟩নেম 箌㟩গেছ 箌㟩সাজা অলকান ার জেল। িপছেন শ রাচােয窏붊র আ ম এই অিতকায় পাহােড়র ঢােল বড় বড় গােছর ছায়ায়, আর
সামেন 箌㟩থেক বেয় আসেছ সবেজ অলকান া, লািফেয়-ঝাঁিপেয় মুেখামুিখ এেস িসঁিড়র পােয়র কােছর 箌㟩প ায়-箌㟩প ায় পাথর েলায় ধা া 箌㟩খেয়
আমােদর ডান পাশ কািটেয় চেল যাে
য়ােগর িদেক ম ািকনীর সােথ িমশেত। পাহােড়র গােয় এই আ ম 箌㟩থেক
য়াগ িকেলািমটারখােনক 箌㟩তা হেবই; 箌㟩বিশও হেত পাের।
থমিদন িতলকনগর GIC 箌㟩থেক
য়াগ 箌㟩ফরার পেথ য়ােগর কাছাকািছ অেলাকান ার ওপেরর ি জটার 箌㟩গাড়ায় টাটা সুেমা 箌㟩থেক 箌㟩নেম
পড়লাম তিড়ঘিড়। দলপিত শা বলল, 'তাড়াতািড় যিদ পা চালােত পাির, সূয窏붊 আকােশ থাকেত থাকেত 箌㟩কােট র 箌㟩পৗঁেছ যাব'। াকৃিতক ভােব
뷞তরী হওয়া পাহােড়র 箌㟩দওয়ােল সংকীণ窏붊 হা, যােক আদেত 箌㟩কাটর বলাই মানানসই। আর 箌㟩সই 箌㟩কাটেরর 箌㟩মেঝেত রেয়েছ 箌㟩ছাট-বড় য় ু
িশবিল । তাই 箌㟩কােট র। শা র তাড়া 箌㟩দওয়ার কারণ 箌㟩হােলা আ েমর হাতায় দাঁিড়েয় অলকান ার িদেক তাকােলই সম মেনােযােগর
箌㟩ক িব ু হেয় দাঁিড়েয় থােক এক সুউ গজ窏붊... নদীখাত 箌㟩থেক উ ু উেঠ যাওয়া এক দানিবক চ ান; একটাই পাথুের চাঁই। শা র কথা
মেতা, পি ম 箌㟩থেক কেন-箌㟩দখা নরম আেলা যখন ঐ চ ােনর গায় আলেতা 箌㟩মেখ থােক, তখন ঐ দানবেকও ভাির মায়াবী লােগ নািক!
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পাহােড়র মুশিকল 箌㟩হােলা িদগ 箌㟩ছাঁয়ার অেনক আেগই সূয窏붊 箌㟩কােনা
একিটর আড়ােল গা ঢাকা 箌㟩দয়। অলকান ার পাড় ধের পা চালাি
আর ঘাড় ঘুিরেয় ঘুিরেয় িপছেন 箌㟩দখিছ। এই রা ায় িকছুদূর এিগেয়
箌㟩গেলই িডি ম ািজে েটর দ র; একটাও িক গািড় এপেথ আসেব
না! িঠক তাই, সাদা এ ােসডর, থেম অরািজ, তারপর রািজ, 箌㟩বশ
িকছুটা ওপের উেঠ দাঁিড়েয় পড়ল। গািড় 箌㟩থেক রা ায় পা িদেয় 箌㟩দিখ,
পােশর খাদ ধের যিদ 箌㟩নেম যাই তেব ওই 箌㟩দখা যাে আ েমর
মি েরর চুড়া। আের হ াঁ, িশেবর খাস-তালুেক চা ুস কের এলাম
রাধা-কৃে র মি র। যাই 箌㟩হাক, স পাকদি একখান রেয়েছ িঠকই,
তেব তা 箌㟩কাথাও
, 箌㟩কাথাও পাহােড়র গােয়র 箌㟩ঝাপঝাড় ও েস
যাওয়া মািটর আড়ােল আবছা। ায় 箌㟩ছঁচেড় 箌㟩ছঁচেড় এেস 箌㟩পৗঁছলাম
আ েম। আ ম ধান িশবান মহারােজর সে 箌㟩দখা কের, শা র
আেগর ি েপর 箌㟩রফাের িদেয়, নেমা নেমা কের আমােদর পিরচয়
িদেয়, আ েমর পাথর বাঁধােনা তকতেক এ- া 箌㟩থেক ও- াে
ছুটলাম 箌㟩সই কাি ত 箌㟩সৗ েয窏붊র আশায়। আর িঠক 箌㟩যখানটায় এেস
দাঁিড়েয়িছ এই পড় িবেকেলর আেলায়...
আমােদর 箌㟩দির হেয় 箌㟩গেছ। সূয窏붊 বেসেছ পােট। গেজ窏붊র গােয়র আেলা
ি য়মাণ। তবু ওই অিতকায় গেজ窏붊র িদেক তািকেয় থাকেত হয়, 箌㟩চাখ
箌㟩ফরােনা সহজ হয় না অত। গেজ窏붊র একিদক নদীর ওপােরর সে
সংযু । অন িদকটা যিদ আর খািনকমা িনেজেক ছড়ােত পারত,
তাহেলই অলকান ার ওপর এখােনই এক অনিত ম াকৃিতক বাঁধ
뷞তির হেয় 箌㟩যত, আর তা ঘটেলই এই অ েলর ভূেগাল-ইিতহাস সব
অন রকম হেয় 箌㟩যত। এ লাপ মেন হেত পাের, 箌㟩হাক 箌㟩গ...আমার 箌㟩তা ওখােন দাঁিড়েয় থম ঝটকায় তাইই মেন হল। তেব তা হয় িন।
অলকান ার বাহ ওইখানটায় 箌㟩চেপ স হেয় 箌㟩গেছ এবং 箌㟩সই স অংশ িদেয় নদী গেজ窏붊র গা-箌㟩ঘঁেষ িডিঙেয় িডিঙেয় বেয় চেলেছ। ওই স
অংশটার িঠক ওপের... অেনক ওপের, গেজ窏붊র ায় 箌㟩পেটর সে নদীর এপারটা একটা 箌㟩লাহার ি জ িদেয় সংযু । বুঝলাম, 箌㟩যখানটায় গািড়
箌㟩থেক 箌㟩নেমিছ, 箌㟩সখান 箌㟩থেক আরও এিগেয় 箌㟩গেল ওই রা া ধেরই, আেগ িগেয় 箌㟩কাথাও পাহােড়র 箌㟩সই জায়গাটায় 箌㟩পৗঁছেনা যায় 箌㟩যখান 箌㟩থেক
ি জটার সাহােয গেজ窏붊র ওপের যাতায়াত করা যায়।
আমােদর িপছন িপছন এেস দাঁিড়েয়েছন মহারাজ।
箌㟩শানােলন, েয窏붊ােগর সময় ঐ স অংশটা িদেয়
箌㟩য দানিবক জল 箌㟩ধেয় এেসেছ তা আর একটু
হেল ওপেরর ঐ ি জটােকও ভািসেয় িনেয় 箌㟩যত।
খুব 箌㟩জার 箌㟩বঁেচেছ। আমােদর 箌㟩চায়াল ঝুেল 箌㟩গল
এই কথা েন, তারপর মেনর মেধ 箌㟩যই
হেয়েছ িফসফাস, "একটু বািড়েয় বলেছন না
িক!", িঠক তখনই... ... িঠক তখনই আমরা
箌㟩যখানটায় এেস দাঁড়ালাম, সমতল 箌㟩টিবল মেতা
ভূ-খ িটেক ডানপােশ 箌㟩রেখ, এখন ঐ অংশটা িঠক
আমােদর পােয়র পাতার 箌㟩লেভেল। এখান 箌㟩থেক
箌㟩গাটা িবেশক িসঁিড় িনেচ 箌㟩সই চাতাল, চাতােলর
বাঁ-হােত 箌㟩কােট েরর 箌㟩কােটার আর সামেন িদেক
আেরা 箌㟩গাটা দেশক িসঁিড় 箌㟩নেম 箌㟩গেছ 箌㟩সাজা
নদীেত। পাথেরর িসঁিড়। ধাপ েলা 箌㟩বশ ঊঁচু উঁচু।
箌㟩মা া কথা যা 箌㟩বাঝােত চাইিছ, আমরা 箌㟩যখােন
দাঁিড়েয়িছ এেস, এখান 箌㟩থেক নদী এখন, নয় নয়
কের িতিরশ িফট মেতা িনচ িদেয় বেয় চেলেছ।
আর কী আ য窏붊 এখান 箌㟩থেক ডান িদেক তািকেয় 箌㟩দখেত 箌㟩পলাম, আমােদর পােশই 箌㟩সই সমতল 箌㟩টিবেলর মেতা জায়গাটার ওপর একটা কা
পাইন কাে র খ পেড় আেছ ছাল ছাড়ােনা অব ায়। আমােদর ভু আরও একটু কপােল তুেল িদেয় মহারাজ বলেলন, লেয়র সমেয় নদী এই
ভীম-কা িট ঘিটেয়েছ! ঐ কা ঁিড়িট ভািসেয় এেন এর ওপের তুেল 箌㟩ফেলেছ! তার িঠক পােশর িসেম িনিম窏붊ত অিফস ঘরিট নািক সদ
সািরেয় 箌㟩তালা হেয়েছ! না 箌㟩মেন উপায় রইল না মহারােজর 箌㟩দওয়া আেগর তথ িটও িনঘ窏붊াত খাঁিট... রীিতমেতা সা রেয়েছ আমােদর 箌㟩চােখর
সামেন!
জুেতা, 箌㟩ব , 箌㟩লদার ওয়ােলট 箌㟩রেখ 箌㟩মাহািব আমরা ক'জন 箌㟩নেম 箌㟩গলাম িনেচ ওই চাতালটায়। বাঁ-িদেক পাহাড় ও ডান হােত এই চ া া
箌㟩টিবল টুকেরাটুকুেক 箌㟩রেখ িসঁিড়র ধাপ 箌㟩নেম 箌㟩গেছ ওই চাতােল। বাঁ-িদেকর খাড়া 箌㟩দওয়াল এখানটায় এেস S-এর মেতা আলেতা বাঁক িনেয়
আেরা একটু বাঁ-িদেক সের িগেয় চাতালিটেক বাঁ-িদেক সািরত হওয়ার সুেযাগ কের িদেয়েছ। 箌㟩বশ একটা কিরেডার মেতা ওই পাথুের
箌㟩দওয়ােলর গায় গাঁথা। চাতােলর খািল িদেক 箌㟩লাহার রেডর 箌㟩রিলং বার বার বলেছ 箌㟩যন, 'আিম আিছ, ভয় 箌㟩নই, এিগেয় যাও'। নদী এখান
箌㟩থেকও 箌㟩বশ িনেচ। 箌㟩সই পাথুের 箌㟩দওয়াল অ বাঁেয় 箌㟩বঁেকই আবার ডান িদেক 箌㟩বঁেক িগেয় S-টােক স ূণ窏붊 কেরেছ, তারপর আর 箌㟩কােনা িদেক
না 箌㟩বঁেক সটান চেল 箌㟩গেছ নদীর পার ধের। ওপর 箌㟩থেক যত িনেচ 箌㟩নেম আসিছলাম িসিড় 箌㟩ভে , নদীর আওয়ােজর সে সে আরও একটা
জেলর আওয়াজও
হি ল েম েম। চাতালটায় 箌㟩নেমই বাঁ-হােত তািকেয় 箌㟩দখলাম S-এর বাঁেকর মুেখই ওপর 箌㟩থেক এক 箌㟩ঝারা
ঝমঝিমেয় আছেড় পড়েছ 箌㟩সই কিরডেরর ওপর। আর 箌㟩ঝারা 箌㟩পিরেয়ই S-এর ি তীয় বাঁেকর 箌㟩কালটােত 箌㟩সই হামুখ। অথ窏붊াৎ িশব দশ窏붊েন 箌㟩যেত
হেল 箌㟩ঝারার জেল
হেয় যাওয়া ছাড়া উপায় 箌㟩নই। গা বাঁচােনা 箌㟩গেলও, পা- খািন 箌㟩ভজােতই হেব। প া
িটেয় এিগেয় 箌㟩গলাম। হার
箌㟩ভতর অ কার। সে র 箌㟩মাবাইল আর ক ােমরার ােশর আেলায় যা 箌㟩দখলাম, পাহােড়র এই 箌㟩ভতরটা একািধক রকেমর পাথেরর িম ণ বেল
মেন 箌㟩হােলা, আর তােদর গা 箌㟩বেয় সব窏붊দা চুইেয় পড়েছ জল। 箌㟩ভতেরর পাথর মসৃণ হেয় েয় েয় জ িদেয়েছ িশবিল - প আকৃিতর।
হা 箌㟩থেক 箌㟩বিরেয় খািনক জেলর কােছ 箌㟩গলাম - বরফ-শীতল, খািনক পা রাখলাম ধবধেব সাদা বািলেত - বািলও একইরকম শীতল, এেকবাের
নদীর জেল পা-ছুঁইেয় যখন 箌㟩সই কা গেজ窏붊র িদেক তািকেয়িছ, আর ওই উঁচু ি জটােক 箌㟩দখিছ... একসােথ সবাই পর রেক একই কথা বেল
箌㟩ফললাম, "এখন যিদ হঠাৎ কের আবার ওই িবশাল িবশাল..." গা ছমছম কের উঠল। চারপােশ 箌㟩বশ আবছায়া 箌㟩নেম এেসেছ। তাড়াতািড় উেঠ
এলাম িসঁিড় িদেয়।
http://amaderchhuti.com/mag15/story_uttarakhand.php
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িশবান মহারােজর দ র-কাম-箌㟩বড েম সবাই
বসলাম। আমােদর কাজ স ে 箌㟩বশ উৎসাহ
箌㟩দখােলন। '뷞দিব আ দা'র সে মানিসক
িবপয窏붊েয়র েকাপ 箌㟩য বােড় তার সম ক
অিভ তার কথা ভাগ কের িনেলন আমােদর
সে । আ মিটর াি 箌㟩বােড窏붊র আনুকুেল
箌㟩মিডক াল ক া ও চালােনা হেয়িছল 箌㟩সই
িবপেদর িদেন। এমনিক মানিসক াে র কথা
箌㟩ভেব একজন মেনােরাগ িবেশষ েকও আনা
হেয়িছল। 箌㟩সই িবেশষ ও তাঁর অ ুত সব
বায়ানা া সামাল িদেত 箌㟩শেষ এঁেদর 箌㟩জরবার
অব া। তাছাড়া 箌㟩মিডক াল ক াে র ি ওষুেধর
স ােন জুেট 箌㟩যেত লাগেলা যত 箌㟩ফের ােজর
দলও... 箌㟩সইসব গ চলেত লাগেলা 箌㟩বিশ কের
ধ আর িচিন 箌㟩দওয়া চা সহেযােগ। আমােদর ঁস
িফরেলা শাঁেখর আওয়ােজ। আরিতর সময় হেয়
箌㟩গেছ। মহারােজর 箌㟩থেক িবদায় িনেয় যখন বাইের
এলাম, চািরিদক ঝু ুস আঁধার। 箌㟩কাথাও 箌㟩কাথাও
পাহািড় কুঁেড় বা 箌㟩দাকানঘর 箌㟩থেক টুিক টুিক আেলা। নদীর পার ধের রা া...হাঁটেত হাঁটেত একসময় দূের অ কােরর গােয় 箌㟩দখা 箌㟩গল হলুদসাদা 箌㟩জানাক 箌㟩পাকা। দলপিত বেল উঠেলন, "ওই 箌㟩য
য়ােগর বাজার"।

কা ন 箌㟩সন ে র 箌㟩ছেলেবলা 箌㟩কেটেছ ই াত নগরী গ窏붊াপুের। কম窏붊সূে কলকাতায়। ২০০০
সাল 箌㟩থেক 箌㟩বসরকাির কন াকশন ফাম窏붊 িসমে ে র সে যু । ভােলা লােগ 箌㟩লখােলিখ,
ছিব 箌㟩তালা, 箌㟩বড়ােনা। আবার কখনওবা সময় 箌㟩কেট যায় ছিব আঁকা বা টুিকটািক হােতর
কােজ ।

箌㟩কমন লাগল :

- select -

Like Be the first of your friends to like this.

ম ত িদেয়েছ ন :
গড় : 0.00
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= 'আমােদর ছু ' বাংলা আ জ䎅
াল মণপি কায় আপনােক াগত জানাই = আপনার বড়ােনার ছিব-লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

মণ 遭তা বািনেয় 遭তালা গ কথা নয়, মানুেষর সিত কােরর জীবনকািহিন। আর তাই মণ
কািহিন মেন ধু আন ই এেন 遭দয় না, 遭চােখর জল অথবা িতবােদর ভাষাও জািগেয় িদেত
পাের। টু িরজম ই াি র সহায়ক িব াপনী চারমাধ ম ছাড়াও মণ কািহিনর বড় পিরচয়
িব সািহেত র একিট অন তম ধারা েপও। 遭তমনই িকছু 'অন মণ' কথা।

শাি িনেকতন 遭থেক ধা ীেদবতার স ােন
স 遭ঘাষ
遭রললাইনটা পার হেয়ও 遭দখিছ ব াপারটা থােমিন। 遭ভেবিছলাম াি ক যখন 遭পিরেয় 遭গলাম তখন িন য় আর এমন 遭দখবনা। ভাবনাটাই ভুল
িছল। রা াটা 遭রললাইন পার হেয় বাঁ িদেক 遭বঁেক চেলেছ আমার গ েব র িদেক। যাওয়ার পেথর 'ধােরর মােঠ িবভাজন এখন আর আেল 遭থেম
遭নই। আেগ 遭থেম 遭যত। একটা 遭খেতর সে অন একটা 遭খেতর তফাত 遭বাঝােত লােগ আল। 遭সই স আল এখনও আেছ। তেব ক'িদন থাকেব
তা বলা ভাির মুশিকল। িবভাজন 遭রখা কাঁটাতােরর 遭বড়া, 遭যন এেককটা সীমা এেকক 遭দেশর। াি েকর িদকটা ভের উেঠেছ ফাম䰞ຫ হাউস,
আবাসন আর 遭বসরকাির ই ুল-কেলেজ। 遭বশ একটা নগরায়ণ চলেছ। 遭সই নগরায়েণর মূল 遭ভা া কলকাতা এবং িবেদেশর বাঙািলরা।
তাঁরা বাড়িত স দ ব য় কের বািড় িকেন রাখেছন, বৃ া েম থাকার ব ব া করেছন, পারেল 遭কউ 遭কউ জিম িকনেছন িরসট䰞ຫ বানােত।
কলকাতা এবং অন ান অ ল 遭থেক যাঁরা নানা শাি িনেকতনী উৎসেব 遭বড়ােত যান তাঁরা স-গািড় 遭সখােন 遭ডরা 遭ফেলন। 遭হােটেল বাউল আেস
গান 遭শানােত, তাঁরা সং ৃিত কেরন।
এই শাি িনেকতনটা মশ বাড়েছ। বাড়েছ গত শতা ীর 遭শষ িদক 遭থেকই। েটা
িবভাজন হেয় িগেয়েছ। একিদেক পুেরােনা
শাি িনেকতনী ও অন িদেক নবীন শাি িনেকতনী। এই ই িবভাজেন 遭বশ একটা
遭লেগই আেছ। 遭সই মশ 遭বেড় চলার নিজর় 遭দখিছ
আমার চলার পেথর 'ধাের। কংকালীতলা অি ও ধােনর 遭খেত পেড় আেছ িসেমে র খা া। তােত কাঁটাতার িদেয় এলাকা িচি ত করা আেছ।
চােষর জিম পাে যাে বা জিমেত। এখােন কেয়কটা কূট
উেঠ আেস। মানুষেক 遭তা থাকেত হেব। তাহেল জিম যিদ না পাওয়া যায়
থাকেব কী কের! অতএব 遭লাকসংখ া বাড়েল জিমর চির ও বদলােব াভািবকভােবই। এই অবিদ যিদ ভাবনাটােক ধরা যায় তাহেল ভুল খুব
遭বিশ িকছু 遭নই। িক যিদ অন িদকটা একটু 遭দখা যায় তাহেলই নজের আসেব সমস াটা। এই 遭য এত এত বািড় হে এখােন িনয়িমত থাকেছন
ক'জন? 遭বিশরভাগ 遭 ে ই থাকেছন না। মােঝমেধ 遭বড়ােত যাে ন। এমন অব া িক পুেরােনা শাি িনেকতনীেদর 遭 ে ও হে । তাঁেদর
নবীন জ এখন কােয䰞ຫাপলে বাইের বাইের থােকন। 遭সখােন অেনেকই িনেজেদর বাস ান কের 遭ফেলেছন। শাি িনেকতেনর বািড়েক 遭কউ
বািনেয়েছন 遭গ হাউস, 遭কউ 遭রেখ িদেয়েছন িনেজেদর ও ব ুেদর 遭বড়ােত যাবার সুিবেধর জন ।
স দ যিদ কারও বাড়িত থােক
তাহেল 遭স এটা করেবই। অিধকাংশই
হয়েতা বলেবন 遭য এেত ভুল কী
আেছ! চলিত জীবেনর চলিত িনয়েমর
িদক 遭থেক 遭কােনা ভুল 遭নই। িক
সমস া হে 遭য জায়গাটার নাম
শাি িনেকতন। 遭বালপুরেক িযিন িনছক
遭বালপুর
遭থেক
শাি িনেকতন
বািনেয়েছন তাঁর িদক 遭থেক 遭দখেল
遭বাধহয় িকছু সমস া 遭দখা 遭দেব। িক
কথা হে সবই যখন তাঁর নােম
তাহেল 遭দখব নাই বা 遭কন!
গীিতকিবতা িলেখ 遭নােবল 遭পেয়
遭গেলন যখন 遭সখােনই 遭থেম 遭গেল
পারেতন। থামেলন না। তার বদেল
遭সই অেথ䰞ຫর সম টা ব য় করেলন তাঁর
আ ম গেড় তুলেত। 遭নােবল জেয়র অেনক আেগ 遭থেকই এই েচ ায় িল িছেলন। তােকই আেরকটু বড় আকার িদেত
করেলন 遭সই
অেথ䰞ຫ। 遭দেব নােথর গড়া 'শাি িনেকতন' বািড়টা একটা অ েলর িচ হেয় দাঁড়াল 遭য তার 遭পছেন রেয়েছ ওই অমানুিষক েচ া। মচয䰞ຫ া ম
遭থেক
কের পরবত䰞ຫী িব ভারতী পব䰞ຫ অবিধ িনেজর ায় সম টাই 遭ঢেলেছন এখােন রবী নাথ। িনেজ ও ব ুবা ব থাকেবন বেল ঢােলনিন।
িশ া ও 遭চতনা ও সং ৃিত িব ার করেত 遭চেয়িছেলন। তােতই া হনিন। গেড় তুেলিছেলন ীিনেকতন-ও। কৃিষ ও হ িশ এবং ু িশ
িবকােশর ভাবনা িছল।
জীবেনর 遭শষ মিব ুটাও ব য় কেরেছন 遭দেশর কাজ করেত। 遭দশ গড়ার ব ব া গেড় তুলেত। অসু শরীর িনেয় ভারেতর শহের শহের
িব ভারতীর জন অথ䰞ຫ সং েহর উে েশ অনু ান কেরেছন। যা 遭দেখ গা ীেকও বলেত হেয়েছ এই বয়েস এই অসু শরীর িনেয় েদব এ
কাজ কের 遭বড়াে ন এ ল ার িবষয়! িবড়লােক বেলেছন সাহায করার জন । িক 遭দেশর 遭লাক 遭বাধহয় ল া পায় না। 遭পেল যাঁরা
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শাি িনেকতেন রবী ভূিমর গিরমায় স দ স য় কের চেলেছন, স দ ব য় করেছন িনেজেদর ভাল থাকার আশায় তাঁরাও 遭বাধহয় 遭দশ-দশ
িনেয় আেরকটু ভাবেতন। বািড়র নাম ধু 遭খয়া, বলাকা, 遭সানার হিরণ রাখেলই 遭য রবী চচ䰞ຫা হয়না তা বুঝেতন।
যিদ বুঝেতন তাহেল কৃষেকর জিমেক
বা েত
পা িরত করার আেগ
ভাবেতন কী হল কৃষেকর 遭য এমন
কের িনেজর সামান স দটুকুও 遭বেচ
িদেত হে তােক! 遭য পথ িদেয়
চেলিছলাম 遭সখােন জিমর পর জিম
। জল ওেঠ না। এমনকী শ ােলার
遭থেকও ৩০০-৩৫০ ফুেটও জল ওেঠ
না। মািটর নীেচর জলভা ার এখন
৫০০ ফুেটর 遭বিশ 遭নেম িগেয়েছ। এ
অব ায় পা চালােল 遭স েল ন
হেয় যােব। জল এত কম উঠেব 遭য
িব ৎ 遭শষত তােকই 遭পাড়ােব। এ
পিরসংখ ান আেশপােশর ােমর 遭থেক
পাওয়া। সরকাির িশলেমাহর 遭নই,
িক যার জিম তার ঃখ আেছ এেত।
জলভা ার গড়া, বৃি র জল সংর েণর
ব ব া করা, এ সম িনেয় 遭কউই
ভােবনিন। নদী 遭সেচর কথা কহতব ই নয়। নদী 遭সচ এক কািহিন হেয় 遭থেক িগেয়েছ। বার চাষ 遭তা পেরর কথা, একবারই হেত চায় না।
遭 েতর ধান 遭 েতই েকাে । বষ䰞ຫার জেল চােষর আশ কেরও লাভ 遭নই। মানুেষরই 遭লাভ উ ায়ণ হেয় আছেড় পেড়েছ। তাই চাষার করার
িকছু 遭নই। জিমর পর জিম িবি হেয় যাে , বদেল যাে বা জিমেত।
যাি লাম লাভপুেরর পেথ। তারাশ েরর দালানেকাঠা 遭দখার বাসনায়। রবী নােথর
遭থেক তারাশ েরর সাধনার িদেক চেলিছলাম। 遭যেত
遭যেত ভাবিছলাম এঁেদর 遭লখার কথা। িনিখেলশ জিমদার। ঘের বাইের উপন ােসর সময়কাল েদশী আমল, ব ভে র সময়কাল। িবিলিত ব
遭পাড়ােনা হে িনয়ম কের। স ীপ, 遭ঘারতর েদশী 遭নতা, এেকই মহান কাজ বেল িচি ত কের আেশপােশর সকলেক উে ল কের তুেলেছ।
এমনকী িনিখেলেশর ঘরণী িবমলােকও 遭স তার জােলই আটকােত 遭পেরেছ। যাবার পেথ 遭কবল মেন পড়িছল িনিখেলেশর কথা। এ এক এমন
সময় 遭বঁেচ আিছ 遭য সব কথা মেন পড়ার কথাও বেট। িনিখেলেশর কথার এক জায়গায় িনিখেলশ বলেছ, 'এরা মেন কের আিম খুব িহসািব,
আিম কৃপণ। আমার েদশী কারবােরর িহসােবর খাতাটা এেদর খুেল 遭দখােত ই া কের। আর, 遭সই-遭য একিদন মাতৃভূিমেত ফসেলর উ িত
করেত বেসিছলুম তার ইিতহাস এরা বুিঝ জােন না! ক' বছর ধের জাভা মিরশাস 遭থেক আখ আিনেয় চাষ করালুম; সরকাির কৃিষিবভােগর
কতৃ䰞ຫপে র পরামেশ䰞ຫ যত রকেমর কষ䰞ຫণ বষ䰞ຫণ হেত পাের তার িকছুই বািক রািখ িন, অবেশেষ তার 遭থেক ফসলটা কী হল? 遭স আমার এলাকার
চািষেদর চাপা অ হাস । আজও 遭সটা চাপা রেয় 遭গেছ। তার পের সরকাির কৃিষপি কা তজ䰞ຫমা কের যখন ওেদর কােছ জাপািন িসম িক া িবেদশী
কাপােসর চােষর কথা বলেত 遭গিছ তখন 遭দখেত 遭পেয়িছ 遭স পুেরােনা চাপা হািস আর চাপা থােক না। 遭দেশ তখন 遭দশেসবকেদর 遭কােনা
সাড়াশ িছল না, বে মাতরং ম তখন নীরব। আর 遭সই-遭য আমার কেলর জাহাজ-- দূর 遭হাক 遭স-সব কথা তুেল লাভ কী? 遭দশিহেতর 遭য
আ ন ওরা ালােল তােত আমারই কুশপু িল দ হেয় যিদ থােম তেব 遭তা র া।
িশলাইদেহ এককােল চাষ কেরিছেলন
রবী নাথ। িবিলিত প ায়। 遭স চােষর
কািহিনই উেঠ এেসেছ এখােন। 遭স
চােষ কাজ হয়িন। হেয়িছল পেরর বার
ানীয় চাষী িদেয় করা চােষ। কেলর
জাহাজ কেরিছেলন 遭জ ািতির নাথ।
তার পিরণিতও আমােদর জানা।
遭শষেমশ িবিলিত 遭কা ািনর সে
িতেযাগীতা ছাড়াও কম䰞ຫচারীরাই
ডুিবেয়িছল সব। িনিখেলেশর িবিলিত
বজ䰞ຫেন আপি িছল না, িছল তার ঘটাপটায়। িনিখেলেশর 遭দেশর কােজ
আপি িছল না, িছল 遭দশেক
মাতৃক নায় পুেজা কের তার সব䰞ຫনাশ
করার কােজ। 遭দশ যিদ মা হয় তাহেল
遭স 遭দশ 遭তা িহ ুর 遭দশ, মুসলমােনর
হেব
না।
মুসলমােনর
遭তা
遭পৗ িলকতায় আপি । ধু তাই না,
প ীসমাজেক িনেজর হােতর তালুর মতন িচনেত পারার 遭য ণ িনিখেলশ 遭দিখেয়িছল, 遭য সং ারমুি 遭দিখেয়িছল 遭স 遭তা আ য䰞ຫ ! তার
জিমদারীর মুসলমােনরা 遭গা-হত া করােক ধম䰞ຫিন িহ ুর মতনই অপছ করেতা। িক িবিলিত েব র ংস 遭য তােদর অথ䰞ຫনীিতর ংস
ডাকিছল, তােদর কাপেড়র ব বসা ব কের অবাঙালীেদর কেলর কাপড় 遭মাটা দােম 遭কনার রা া করিছল, 遭স 遭তা তােদর নজর এড়ায়িন।
হল 遭গা-হত া। তখন িহ ুেদর মাথােদর িনিখেলশ বেলিছল ﯽ諮ধয䰞ຫ ধরেত। িতি য়ায় যা হে তা 遭থেম যােব সমেয়। িক ইংেরিজ পড়া 遭ছাকরা
遭তা এ ভাবনার শিরক না। তােক িনিখেলশ একিট চমৎকার কথা বেলিছল। 遭দশেক, প ীেক 遭স যিদ না জানেতা তাহেল এ কথা বলা চলেতা না।
বেলিছল, "আিম বললুম, এ 遭দেশ মিহষও ধ 遭দয় মিহেষও চাষ কের, িক তার কাটামু মাথায় িনেয় সব䰞ຫাে র 遭মেখ যখন উেঠানময় নৃত
কের 遭বড়াই তখন ধেম䰞ຫর 遭দাহাই িদেয় মুসলমােনর সে ঝগড়া করেল ধম䰞ຫ মেন মেন হােসন, 遭কবল ঝগড়াটাই বল হেয় ওেঠ। 遭কবল 遭গা ই
যিদ অবধ হয় আর 遭মাষ যিদ অবধ না হয় তেব ওটা ধম䰞ຫ নয়, ওটা অ সং ার।"
রবী নাথ জানেতন। মুরগীর 遭পালি , 遭মৗমািছ চাষ, 遭ডয়ািরর পাশাপািশ হাঁেসর চাষও
কেরিছেলন। এলমহাে 䰞ຫর সময় 遭বালপুেরর ােম
ােম ষাঁড় 遭দওয়া হেয়েছ গ উৎপাদেনর জন । কােল কােল 遭কা-অপােরিটভ হেয়েছ। আখ, িতল, অন ান শাকস ীর চাষও
কেরিছেলন।
আজেকও খার মরসুেম 遭সই চাষ িকছু 遭দখিছলাম াি ক ছািড়েয়, লাভপুেরর পেথ। িনিখেলশ তাই তার প ীেক জানেতা। 遭স জানা 遭য কত
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সত জানা তা আজ-ও আিম 遭দখেত পাই। 遭স জানা 遭য কত ব াথার জানা তা জানেত আমার বাকী 遭নই। 'ঘের-বাইের' 遭ত রবী নাথ আঁকেছন
প ুর জীবনেক। িনিখেলেশর বয়ােন 遭স জীবন আমরা পিড় - "প ু আমার মা ারমশােয়র একজন ভ । 遭কমন কের এর সংসার চেল তা আিম
জািন। 遭রাজ 遭ভাের উেঠ একটা চাঙািরেত কের পান 遭দা া রিঙন সুেতা আয়না িচ িন ভৃিত চাষার 遭মেয়েদর 遭লাভনীয় িজিনস িনেয় হাঁটু-জল
遭ভেঙ িবল 遭পিরেয় 遭স নমঃশূ েদর পাড়ায় যায়; 遭সখােন এই িজিনস েলার বদেল 遭মেয়েদর কাছ 遭থেক ধান পায়। তােত পয়সার 遭চেয় িকছু
遭বিশ 遭পেয় থােক। 遭যিদন সকাল সকাল িফরেত পাের 遭সিদন তাড়াতািড় 遭খেয় িনেয় বাতাসাওয়ালার 遭দাকােন বাতাসা কাটেত যায়। 遭সখান
遭থেক িফের বািড় এেস শাঁখা ﯽ諮তির করেত বেস-- তােত ায় রাত পুর হেয় যায়। এমন িবষম পির ম কেরও বছেরর মেধ 遭কবল কেয়ক মাস
遭ছেলপুেল িনেয় -遭বলা -মুেঠা খাওয়া চেল। তার আহােরর িনয়ম এই 遭য, 遭খেত বেসই 遭স একঘিট জল 遭খেয় 遭পট ভরায়, আর তার খােদ র
ম একটা অংশ হে স া দােমর বীেজ-কলা। বছের অ ত চার মাস তার এক 遭বলার 遭বিশ খাওয়া 遭জােট না।"
এই 遭য জীবন, এই প ী ােমর জীবন!
বদেলেছ িব র এমন কথা বলেল
অন ায় হেব। হ াঁ, জব কাড䰞ຫ এেসেছ।
একেশা িদেনর কে র 遭খলা। কথা
িছল এর িবিনমেয় 遭দেশর জন স দ
সি ত হেব। হল কত? িহেসব িনেত
遭গেল এক অ ূত জানার স ুখীন হেত
হয়। 遭বালপুেরর এক ব বসায়ীর সে
কথা হি ল আেগর িদন। িতিন
বলিছেলন 遭য িতিন তাঁর একিট ব বসা
ব কের িদেয়েছন। িদেয়েছন এই জব
কােড䰞ຫর 遭সৗজেন । মজুর মািট কাটার
জন চাইেছন ঘ ায় িতনেশা টাকা।
বলেছন 遭য িদেত পারেবন বেল মেন
হয় না! এই মজুররা দলানুগত। একিট
অ েলর যতজন িবিপএল তািলকায়
আেছন তাঁেদর জব কাড䰞ຫ চেল যাে 遭নতার হােত। 遭নতা টাকা তুলেছন, িবিল করেছন। খুব াভািবকভােবই যা পাওয়ার কথা কেয়কজন পাে
তার 遭থেক 遭বিশ। আর অেনেকই কম পাে । িক িনয়িমত পাে । সুতরাং তার মদ এবং আনুষি েকর খরচ উেঠ যাে । 遭স আর কাজ করেত
যাে না। মােঠর পর মাঠজুেড় তাই এখন যে ধান কাটার কাজ চলেছ। ভাবেবন না এ ধু পি মবে র কথা। এ আিম িবহার কী িতেবশী
ঝাড়খে ও 遭দেখ- েন এেসিছ। মিবমুখতার এই 遭য উৎসব
হেয়েছ এর 遭শষ হেব ওই িমকেকই হত া কের।
এই 遭য দলেকি ক তথা 遭নতােকি ক প ীজীবন 遭সও 遭তা আজেকর কথা নয়! 遭স কথা অেনককাল আেগই বেল িগেয়েছন তারাশ র।
তারাশ র বে াপাধ ায়, যাঁর বািড় যাবার উে শ িনেয় চেলিছলাম লাভপুেরর পেথ, িতিন 遭তা অেনককাল আেগই এ ছিব একরকম এঁেক
িগেয়েছন 'গণেদবতা'য়। ােমর জিমদার 遭চৗধুরীেদর হাত 遭থেক ভূস ি চেল 遭গল িছ পাল বা ীহির পােলর হােত। িছ পােলর স েক䰞ຫ যা
বলেছন 遭স কথা 遭য ােম ােম 遭জলায় 遭জলায় আজ কতজেনর স েক䰞ຫ খােট তা বলাই বা ল - "িছ বা ীহির পালই এই ইখানা ােমর
নূতন স দশালী ব ি । এ অ েলর মেধ িবিশ ধনী যাহারা, িছ ধন-স েদ তাহােদর কাহারও 遭চেয় কম নয় — এই কথাই 遭লােক অনুমান
কের। 遭লাকার 遭চহারা কা ; কৃিতেত ইতর এবং ধ䰞ຫষ䰞ຫ ব ি । স েদর জন 遭য িত া সমাজ মানুষেক 遭দয়, 遭স িত া িঠক ঐ কারেণই
িছ র নাই। অভ , 遭 াধী, 遭গাঁয়ার, চির হীন, ধনী িছ পালেক 遭লােক বািহের সহ কিরেলও মেন মেন ঘৃণা কের, ভয় কিরেলও স েদািচত
স ান 遭কহ 遭দয় না।"
সামান চাষ-আবাদ 遭থেক 遭গাম া, 遭গাম া 遭থেক জিমদার হেয়েছ 遭স। এই 遭য
িবে র উ আসেন এেস বেস পড়া তােত মহৎ িকছু ঘেটিন।
উ িবে র আসেন বেস 遭স উ িবে র িশ া-সং ােরর 遭দখনদাির পািলশটুকু ছাড়া এক কা এক মতার ধ䰞ຫার তামাশায় পিরণত হেয়েছ।
遭তমিন অিন কম䰞ຫকার যখন চ ীম প 遭থেক 遭ভাগ উিঠেয় িনেয় যায় তখনও আর 遭কউ িতবাদ কের না। 遭দবু 遭ঘাষ 遭চ া কেরও উপায় পায়
না। আবার এই অিন কম䰞ຫকার শহের িগেয় 遭দাকান 遭দেব। তার অেথ䰞ຫর েয়াজন। ােম 遭স অ তুল। তােক আর ধমেকও সামলােনা যােব না।
এও এক পা র বেট। নীেচর মহল চলাচল করেছ। তার উপর 遭য 遭শাষণ হেয় এেসেছ তার জাল 遭কেট 遭স 遭বেরােত চাইেছ। িক 遭বিরেয় 遭স
সামি কভােব নীেচর মহেলর 遭কা উপকার সাধন করেব? যা করেব তা 遭তা তার িনেজর জন ধু। এ সব হে এমন এক সময় যখন যুে র
ঘনঘটা 遭শষ।
"আঃ, 遭সই 遭তরেশা একুশ সােল যু আর হইয়ািছল, যু 遭শষ হইয়া িগয়ােছ পঁিচশ সােল; আজ 遭তরেশা উনি শ সাল — আজও বাজােরর
আ ন িনিবল না। ক ণার বাবুরা ধূলামুঠা 遭সানার দের 遭বিচয়া কাঁিড় কাঁিড় টাকা আিনেতেছ আর কালীপুেরর জিম িকিনেতেছ 遭মাটা দােম। ধূলা
ﯽ諮বিক! মা কািটয়া কয়লা ওেঠ — 遭সই কয়লা 遭বিচয়া 遭তা তাহােদর পয়সা। 遭য-কয়লার মন িছল িতন আনা, 遭চা পয়সা, আজ 遭সই কয়লার দর
িকনা 遭চা আনা। 遭গােদর ওপর িবষেফাড়ার মত — এই বাজাের আবার 遭 িসেড প ােয়িত ঘুচাইয়া ট া বাড়াইয়া বসাইল ইউিনয়ন 遭বাড䰞ຫ।
বাবুরা সব 遭বােড䰞ຫর 遭ম র সািজয়া দ মুে র মািলক হইয়া বিসল — আর দাও 遭তামরা এখন ট া !"
ারকা 遭চৗধুরীর এই িবে ষেণ তার
াথ䰞ຫ থাকেলও ামীণ প ােয়িত
ব ব ার এই পিরবত䰞ຫনও সুদূর সারী।
মূল বৃি র এই আ ণ ঘরেক ঘর
遭পাড়াে । অিন র শহের 遭যেত
চাওয়ার 遭নপেথ এই অেথ䰞ຫর চ
অনটেনর কািহনীও আেছ। ােমর
চ ীম পিটর আর 遭স িদন 遭নই।
ওখােন বরং 遭কা-অপােরিটভ ব া
হেল 遭লাক হাতেজাড় কের বেস
থাকেব। 遭দবু 遭ঘাষ যতই পুেরােনা
ব ব ার মাধ েম ি তাব া বজায়
রাখার কথা ভাবুক না 遭কন তার রা া
আর 遭নই আজ। িক নতুন সময়
遭কমন হে ? তার কথাও একরকম
বেলেছ 'গণেদবতা'।
"চ ীম পটা এবার ছাওয়ােনা হয় নাই,
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বষ䰞ຫায় এবার ওটা পিড়য়া যাইেব। ােমর 遭লাক ছাওয়ায় নাই, ীহিরও হাত 遭দয় নাই। ীহির ওটা ভািঙেত চায়। এবার গ䰞ຫাপূজার পর সব䰞ຫ া
েয়াদশীর িদন 遭স ওখােন 遭দউল তুিলেব, পাকা নাটমি র গিড়েব। চ ীম প এখন সত সত ই ীহিরর। ীহিরই এখন এ ােমর জিমদার।
িশবকালীপুেরর জিমদাির 遭স-ই িকিনয়ােছ। চ ীম প তাহার িনজ । ইহার মেধ অনা ািদত চ ীম েপর 遭দওয়াল িল ﯽ諮বশােখর ঝেড়, কাদায়
ভিরয়া িগয়ােছ। কত পুরাতন িদেনর বসুধারার িচ িলর একও আর 遭দখা যায় না।"
সম াচীন যখন ভাঙেলা তখন নবীনেক গড়ার জন 遭কােনা িদশা িছল না। 遭দবু 遭ঘাষ, জিমর মাপেজােকর িবেরােধ 遭জল 遭খেট এেস ােম
নায়ক হল বেট, িক 遭স সং ারক না। তার উ াশা আেছ। 遭সও ইউিনয়ন 遭বােড䰞ຫর সদস হেত চায়, 遭 িসেড হবার
遭দেখ। তার আদশ䰞ຫ
এক অলীক আদশ䰞ຫ। 遭স আদশ䰞ຫ িদেয় পাতুলাল মুিচ, তারা নািপত, িগিরশ ছুতারেদর চলেব না। যতই চ ীম প আর ােমর স েগাপ মাত র
চাষারা ি তাব া 遭চেয় থাকুক 遭স আর আসার না। িক যা আসেব তার জন ও 遭য 遭কােনা পিরক না িছল না।
তারাশ েরর
দালানেকাঠা
'ধা ীেদবতা'র িদেক লাভপুেরর
িসেমে র গিল িদেয় এেগােত এেগােত
ভাবিছলাম 遭সই কথা। প ােয়ত
বদলােলা। ভূিম সং ােরর ঢাক 遭বেজ
遭বেজ া হল। তবু জব কােড䰞ຫর
রমরমা। তবু 遭সই দল তথা 遭নতাত ই
একমা অগিতর গিত। জিমদারমহাজেনর জায়গা িনেয়েছ 遭নতা। 遭স
ািলেয় িদেত বলেল ঘর লেব,
রাখেল 遭লাক থাকেব। িক তােত
遭দেশর িক হল? 遭য 遭দেশর এখেনা
শতকরা আশীভাগ জিমর সে
স িক䰞ຫত 遭সই 遭দেশর এই
মানুষ েলার এ 遭কমন উ য়ন হল?
এর জন িক ধু সরকার দায়ী?
সরকােররা দায়ী? আমরা দায়ী নই?
আমরা যারা শাি িনেকতেন 遭বড়ােত
যাই, প ী কৃিতর 遭শাভােত আহা-উ কির, বািড় বানাই, বাধ䰞ຫেক র িহেসব িনেকশ কির বৃ া েম থাকারা তারা িক প ীেক সিত িচনেত
遭চেয়িছলাম? 遭চেয়িছলাম তার 遭বদনােক বুঝেত, জানেত, তার উপায়সাধন করেত? আমরা িক শহেরর উে জনায় মেন 遭রেখিছলাম 遭য আমােদর
আ ীয়িট পেড় আেছ প ীর েপ সামান দূের?
遭যেত 遭যেত মেন হেল 遭যন এক াচীন ীক ােজিডর মতন ব াপার। সকেলই আমরা জািন ও মািন 遭য 遭দেশর আর িকছু হবার 遭নই। তার ঋণ,
তার দাির তার িচর ায়ী 遭শাভা। এমন জিমদাির ি িটেশও বানােত পােরিন। অেমাঘ িনয়িতর মতন সকেলই আমরা 遭মেন িনেয়িছ এ সব। ােম
ােম 遭য সবুজ এখেনা িকছু দৃশ মান তার গােয় 遭য িতিদেনর রে র িছেট 遭লেগ থােক, খবেরর কাগজ আর 遭টিলিভশেন 遭স িছেট 遭দেখ আমরা
তাক কির কার িদেক ব ুক 遭ঘারােবা তার! 遭কান দলেক বলেবা, 遭কান দেলর হেয় বলেবা 遭স ভাবনা িছেয় িনই। িক আয়নার সামেন দাঁড়াই
না। যিদ আজ দল, 遭নতা এ সম 遭দাদ䰞ຫ তাপ হেয় থােক তাহেল তােক হেত িদেয়িছ আমরা। 遭দেশর শাসন ও সং ােরর সামান তম কাজটুকু
遭থেকও িনেজেদর ত াহার কের িনেয় তােকই িদেয়িছ সম ভার। িনেজেদর জীবেনর আ াদ 遭থেক এক মুহূত䰞ຫও মুখ সরােত অ ম বেল এ
দায় আমরা িনেত পািরিন। ঘের-বাইেরও তাই যখন আ ন 遭লেগেছ তখনও গণেদবতা জােগনিন। 遭স আ ন আর জাগরেণর কািহিনকারেদর া
জানােত এেসিছলাম। এেসিছলাম আ ন ধরার আেগই তােক 遭নভােনার েচ ার কািরগেরর 遭দেশ। 遭ভেব 遭দখলাম িতিনও একা, তারাশ রও
একা। এ 遭দেশর ধা ীেদবতা শাি িনেকতেনর স ান না 遭পেয়ই চেল িগেয়েছন। আমরা তাঁেক 遭যেত িদেয়িছ।
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আপাদম ক সৃজনশীল মানুষ স -র 遭লখনীর অবাধ িবচরণ গদ , কিবতা, নাটক, স ীত,
সাংবািদকতা – সৃি র নানান আিঙনােতই। কাগেজর পাতায়, 遭টিলিভশন ও চলি ে র পদ䰞ຫায় বা
পদ䰞ຫার আড়ােল, আ জ䰞ຫােলর অিলগিলেত সব䰞ຫ ই 遭রেখেছন তাঁর সৃি শীলতার সা র। তাঁর
অন রকম ভাবনায় উেঠ এেসেছ মহাভারেতর নতুন প। কৃিতর বুেক িনেয় িগেয়েছন ম এক
নাট আেয়াজনেক, নাট িশ া সােরর জন আেয়াজন কেরেছন 遭লাকনাট িশ ার িথেয়টার
টু িরজম। মণ আর জীবেনর র ম েক িমিলেয় িদেয়েছন এভােবই । আসেল 遭বঁেচ থাকা আর
সৃি শীলতা তাঁর অিভধােন সম অথ䰞ຫ বহন কের।
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= 'আমােদর ছু ﮎ垹' বাংলা আ萃জ钩ᆗ
াল 峄মণপি꺐Ҡকায় আপনােক 圏াগত জানাই = আপনার 帊獱বড়ােনার ছিব-帊獱লখা পাঠােনার আম㈣蒉ণ রইল =

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

িচনাইিবেলর স ােন
এ.এস.এম. িজয়াউল হক
ছিবর হােট বেস িবেকেল আ া িদি লাম সবাই, এমন সময় জােয়েদর 肀肀ঘাষণা, "আগামীকাল সকােল ঢাকার বাইের 肀肀কাথাও থাকেত চাই", "肀肀কাথায়"?
আমােদর সবার ? "িসরাজীবাজার", জােয়েদর 肀肀ছা উ র। "肀肀সটা আবার 肀肀কাথায়"? ঢাকা 肀肀থেক িসেলট যাওয়ার পেথ 肀肀ছা একিট 肀肀রলওেয় জাংশন,
আশপােশ অেনক জ ল এবং 肀肀ছাট 肀肀ছাট িটলা আেছ। আেগরবার 肀肀রমা-কােল া 肀肀থেক আসার পেথ ওর নািক 肀肀চােখ পেড়িছল।
ব স, নতুন একটা জায়গা 肀肀দখার 肀肀লাভ আমােদর 肀肀পেয় বসল। তখনই ছিবর হাট 肀肀থেক উেঠ যার যার বাসায় রওনা হলাম রােতর 肀肀 ন ধরব বেল। 肀肀সই
সূ ধেরই গত ২০ জুন িচনাইিবল 肀肀থেক ঘুের এলাম আমরা ছ'জন।
৯:৫০ -এ 肀肀 ন, সবাই সময়মেতা এেলও স াট ভাই পারল না, শাহবােগর জ ােম আটকা পেড় 肀肀গেছ। কী আর করা, আমরা পাঁচ জন : আিম, ফািহম,
জােয়দ, শা নু এবং ইমরান 肀肀 েন উেঠ পড়লাম। স াট ভাই 肀肀ফােন জানাল, বােস রওনা িদে । ইিতমেধ 肀肀 েন বেস আমরা আিব ার করলাম,
জায়গাটার নাম আসেল শাহজীবাজার এবং 肀肀 ন এই জংশেন থােম না। িকছুদূর িগেয় শােয় াগ 肀肀 শেন নামেত হেব।
রাত ৩:১০ -এ 肀肀 ন আমােদর শােয় াগ নািমেয় িদল। ইিতমেধ স াট ভাই 肀肀পৗঁেছ 肀肀গেলন। 肀肀ভােরর আেলা একটু ফুেট উঠেল আমরা একটা 肀肀ট ু িঠক
করলাম শাহজীবাজার, ওয়াবদার 肀肀মাড় পয肀肀 । 肀肀ছাট 肀肀ছাট িটলার পাশ িদেয় রা াটা খুবই সু র। 肀肀ভার ৫:২৪ -এ 肀肀পৗঁেছ কাি ত শাহজীবাজার। সকােলর
না া কের একটু সামেন এেগােতই 肀肀দখলাম 肀肀রললাইেনর সে ই রেয়েছ ৩৬০ আউিলয়ার এক জন, হজরত শা 肀肀সােলমান ফেতহ আলী (রহঃ) এর
মাজার।
肀肀ভার ৭:২৪ এ আমরা হাঁটা
করলাম মাজােরর উে া িদেকর বাগােনর
রা া ধের। উঁচু-িনচু পাহািড় পথ এবং আেগর রােতর বৃি েত জংলা জায়গায়
肀肀জাঁক এবং সােপর ভয় থাকেলও আমরা হাঁটেত লাগলাম। 肀肀ভােরর ি
িন তায় এবং আশপােশর সবুজ পিরেবেশ হাঁটেত 肀肀বশ ভােলা লাগিছল।
িকছু ণ পর আমরা একটা বড় ইঁেটর রা ায় পড়লাম। 'পােশ জ ল এবং
বাগােনর এই রা ায় এত সকােল খুব কমই মানুষ 肀肀দখা যাি ল। অেনক
পািখরও 肀肀দখা 肀肀পলাম। িকছু ণ িন ে হাঁটার পর হঠাৎ ডানিদেক গােছর
ওপের শ েন 肀肀দিখ 肀肀বশ কেয়কিট বন 肀肀মারগ। জ েলর এই বািস ারা
এত সকােল আমােদর 肀肀দেখ হয়ত একটু িবর ই হেয়েছ। আরও িকছুদূর
হাঁটেতই বাগােনর এক িমকেক 肀肀দখেত 肀肀পলাম অেনক েলা কাঠ িপেঠ
কের িনেয় যাে , তাঁর কাছ 肀肀থেকই থম জানেত পারলাম িচনাইিবেলর
কথা।
আসেল এই অ লিটেত মূলত অেনক েলা বাগান আেছ। এর মেধ রেয়েছ
টী-肀肀 ট, রাবার বাগান, ইউক ািলপটাস বাগান ইত ািদ। তার িভতের ফাঁেক
ফাঁেক রেয়েছ মানুেষর বসিত। িকছুদূর সামেন এেগােলই আমরা পড়ব
লালচান িট-এে ট এর সীমানায়। লালচান িট-এে ট বাংলােদেশর অেনক
পুরেনা একিট চা বাগান এবং এর উৎপািদত অিধকাংশ চা পাতা র ািন হয়
যু রাজ সহ পৃিথবীর িবিভ 肀肀দেশ। ায় ২০০০ একর জায়গা জুেড় এই
িট-এে ট অবি ত। এখানকার ম ােনজােরর নাম ই া ার হাসান 肀肀চৗধুরী,
ভ েলাক খুবই িম েক। এই লালচান িট-এে ট-এর সীমানার মেধ ই রেয়েছ াকৃিতক 肀肀লক, িচনাইিবল।
যাই 肀肀হাক, হাঁটেত হাঁটেত একসময় 肀肀পৗঁেছ 肀肀গলাম লালচান িট-এে ট এর ফ া িরেত। এখােন িকছু ণ িবরিত িদেয় আবার হাঁটেত
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িচনাইিবল এর উে েশ ।
আশপােশর পিরেবশ এবং মানুেষর ব বহার 肀肀দেখ
বুঝেত পারিছলাম, এখােন পয肀肀টকরা খুব একটা
ঘুরেত আেস না। িক
াকৃিতক পিরেবেশর িদক
肀肀থেক এই জায়গািট িক সু র। এর মােঝ আমরা
肀肀ছা একিট ােম 肀肀পৗঁছেল
肀肀হাল তুমুল বৃি ।
সবাই ক ােমরা বাঁচােনার জন পিলিথন প াক
করেত ব হেয় পড়েল আিম আর স াট ভাই
সামেনর িদেক হাঁটেত লাগলাম। তী 肀肀রােদর
িভতের মুষলধাের বৃি , এক অ ুত াকৃিতক 肀肀খলা।
肀肀ছা একিট িটলার পাশ িদেয় হাঁটেত হাঁটেত
একসময় 肀肀পৗঁেছ 肀肀গলাম িচনাইিবেলর পােড়।
চারপােশ 肀肀ছাট 肀肀ছাট পাহাড় আর তার মােঝ অপ প
িচনাইিবল। একিট 肀肀ছাট বাঁধ 肀肀তির কের িবেলর
পািনেক 肀肀সেচর জন ব বহার করা হয়। শীতকােল
এই িবেলর পািনেত অেনক অিতিথ পািখও 肀肀দখা
যায়।
肀肀গাসল করার জন বাঁেধর পািনেত 肀肀নেম পড়লাম। ায় ঘ া ই পািনেত থাকার পর পুর বােরাটার িদেক আবার হাঁটা
করলাম। এবার 肀肀য পেথ
এেসিছ 肀肀সই পেথ না িগেয় "
াম" এর িদেক এেগালাম। 肀肀সখান 肀肀থেক আেরকটু এেগােতই পুর ১:৩০ নাগাদ 肀肀পৗঁেছ 肀肀গলাম 肀肀তমুিলয়া বাজার।
এখান 肀肀থেক 肀肀ট ু এবং িসএনিজ ছােড় শােয় াগ এর উে েশ । পেথ 肀肀লেকর আরও একিট শাখা 肀肀চােখ পড়ল।
肀肀তমুিলয়া বাজাের একিট 肀肀ছা খাবােরর 肀肀হােটেল িব াম িনলাম আমরা। সবাই ুধাত肀肀, িক ূ ভােতর 肀肀কান ব ব া 肀肀নই। অতঃপর িস ারা, িনমিক এবং চা
িদেয়ই 肀肀পটপুজা করেত 肀肀হাল। এরপর ব াকপ াক মাথায় িদেয় সবার াি 肀肀নেম এল ঘুেমর রােজ ।
পুর ২:৩০ নাগাদ আমরা 肀肀ট ু িনেয় রওনা হলাম শােয় াগ এর িদেক। রা া খুবই বােজ। শােয় াগ 肀肀নেম ভাগ েম 肀肀 েন িসটও 肀肀পেয় 肀肀গলাম।
যথারীিত 肀肀 েনর িসেট বসা মা আবার ঘুম এবং এেকবাের ঢাকা।
চমৎকার একিট 肀肀ড-ি প এর জন িচনাইিবল
সিত ই খুব ভােলা জায়গা। িবেশষ কের বাড肀肀
ওয়াচারেদর জন এিট আদশ肀肀। তেব অবশ ই হাঁটার
মানিসকতা িনেয় 肀肀যেত হেব। বাগােনর িভতের 肀肀কান
পাবিলক া েপাট肀肀 肀肀নই। িকছু কেনা খাবার এবং
পািন সে রাখেত হেব। ম ােনজােরর অনুমিত
সােপে রােত ক া ফায়ারও করা যােব।
ঢাকা 肀肀থেক 肀肀 েন অথবা বােস কের চেল যােবন
শােয় াগ । 肀肀সখান 肀肀থেক 肀肀ট ু বা িসএনিজ িনেয়
শাহজীবাজার। উে াভােব 肀肀তমুিলয়া বাজার িদেয়ও
肀肀যেত পােরন। তেব শাহজীবাজার যাওয়ার রা াটা
খুব সু র। শাহজীবাজার 肀肀নেম বােমর রা া ধের
হাঁটেল একসময় একিট 肀肀গট পােবন। 肀肀সটার ডান
পাশ 肀肀থেকই জংলা 肀肀 ইল চেল 肀肀গেছ বাগােনর
িভতের। বড় রা ায় পড়েল বাগােনর 肀肀য কাউেক
লালচান টী-এে ট অথবা িচনাইিবল-এর কথা িজে স করেলই রা া 肀肀দিখেয় 肀肀দেব।
মণে মী িজয়াউেলর
হওয়া।

肀肀কমন লাগল :

সারা পৃিথবী ঘুের 肀肀বিড়েয় কৃিত আর িবিভ ধরেনর মানুেষর জীবেনর সে পিরিচত
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একটুকেরা ডুয়াস肀肀
ঔরব 肀肀দ
পুেজার ছুিটেত দশমীর িদন 肀肀বিরেয় পেড়িছলাম ডুয়ােস肀肀র উে েশ। সকােল শাি িনেকতন 肀肀থেক ব াে ল 肀肀পৗঁেছ িত া-肀肀তাস肀肀া এ ে েস পেররিদন
আিলপুর য়ার। 肀肀 শন 肀肀থেক গািড় ভাড়া কের ৩৮ িকিম দূের রাজাভাতখাওয়া 肀肀পৗঁছলাম। আমােদর রােতর বাস ান সংল মামিন 肀肀 কারস হাট। পুের
肀肀নচার ই ারি েটশন 肀肀স ার ঘুের রিসকিবল পািখরালয়। র ণােব েণর অভাবটা 肀肀চােখ 肀肀বশ পীড়া িদল। ি জ 肀肀পেরােত িগেয় 肀肀চােখ পড়ল নদীর জেল
আবজ肀肀না ভাসেছ। আেগ এখােন 肀肀বািটং-এর ব ব া িছল, এখন ব আেছ। িমিন িচিড়য়াখানায় 肀肀দখা িমলল হিরণ আর িচতাবােঘর। রিসকিবল 肀肀থেক
িফরেত িফরেত রাত হেয় এল। 肀肀ফরার পেথ অরেণ র মেধ গািড় হঠাৎ দাঁিড়েয় পড়ল। 肀肀হডলাইেটর আেলায় 肀肀দিখ রা া পার হে একদল হািত!
পরিদেনর গ ব জয় ী। জয় ী যাওয়ার পেথও 肀肀চােখ পড়ল
হািতর দল গােছর ডাল 肀肀ভেঙ পাতা িচেবাে । ভুটান
পাহােড়র নীচ িদেয় জয় ী নদী বেয় চেলেছ। নদীেত জল
িছল না। কেনা খােত নানা আকােরর নুিড় পাথেরর 肀肀মলা।
জয় ী 肀肀থেক 肀肀গলাম ব া 肀肀ফাট肀肀 肀肀দখেত। সা ারাবািড় পয肀肀
গািড়। 肀肀পাট肀肀ােরর কােছ মালপ িদেয় আমরা হাঁটা
করলাম। জ েলর 肀肀ভতর িদেয় হাঁটেত হাঁটেত ঘ ার শে র
মত এক ধরেনর 肀肀পাকার আওয়াজ নেত 肀肀পলাম। চার
িকেলািমটার চড়াই 肀肀পিরেয় 肀肀পৗঁছলাম 肀肀রাভাস肀肀 ইন-এ।
এখােনই থাকার ব ব া হেয়েছ। ি াহিরক আহার 肀肀সের
আরও এক িকেলািমটার রা া উেঠ ব া 肀肀ফাট肀肀। 肀肀ফােট肀肀র
ভাঙােচারা কেয়কটা 肀肀দওয়াল এখনও পুেরােনা ইিতহােসর
সা বহণ করেছ। 肀肀ভতের গােছর ডােল বেস রেয়েছ
একেজাড়া ধেনশ পািখ। 肀肀ফােট肀肀র িবপরীেত সবুজ পাহাড় 肀肀চাখ
টানল অেনক ণ।
সে েবলা 肀肀নেম এলাম 肀肀হােটেল। মািলক ই শ র থাপা
আমােদর িনেয় 肀肀গেলন 肀肀হােটেলর িপছেন তাঁর িনেজর হােত
肀肀তির িভউপেয়ে । 肀肀সখােন অেনক রাত অবিধ চলল আ া।
িনেজই গান 肀肀গেয়, 肀肀নেচ, গ
িনেয় আ া জিমেয়
তুলেলন রীিতমেতা।
পরিদন সকােল ব া পাহাড় 肀肀থেক 肀肀নেম রওনা িদলাম জলদাপাড়ার িদেক। পেথ রায়মাটাং নদী 肀肀দেখ জলদাপাড়া 肀肀পৗঁছেত পুর হেয় 肀肀গল। 肀肀সিদন আর
肀肀কাথাও যাওয়া 肀肀গল না। ায় িতনঘ া লাইেন দাঁিড়েয় িজপ সাফািরর িটিকট 肀肀পলাম। সকাল সাতটায় িজপ সাফাির
হল। হলং বাংেলার সামেন
েটা গ ার 肀肀চােখ পড়ল। আরও এিগেয় একটা হিরণ আর একটা ময়ূর ছাড়া পুেরা সাফািরেত আর 肀肀কান জ 肀肀চােখ পড়ল না।
肀肀হােটেল িফের 肀肀 কফা 肀肀সের 肀肀বিরেয় পড়লাম
খেয়রবািড় িরহ ািবিলেটশন 肀肀স ােরর িদেক। খাঁচার
肀肀ভতের বাঘ-িচতাবাঘ 肀肀দেখ গ মারা অভয়ারেণ র পেথ
পািড় িদলাম। রা ায় 肀肀চােখ পড়ল নানান চা বাগান।
পুর একটা নাগাদ গ মারা 肀肀পৗঁছালাম। এখােন
আমােদর িঠকানা 肀肀লক িভউ িরসট肀肀। পুর িতনেট নাগাদ
িজপ সাফাির
হল - একটা গািড়েত ছ'জন কের
ধের। ধীের ধীের গভীর অরেণ েবশ করলাম। িক
'ঘ া অরণ সফর কেরও এক ময়ূর ছাড়া আর িকছুই
肀肀চােখ পড়ল না।
পরিদন সকােল মূিত肀肀 নদীর ধাের িকছু ণ কািটেয় িফের
চললাম িশিল িড়র িদেক।

~ ডুয়ােস肀肀র তথ ~ ডুয়ােস肀肀র আরও ছিব ~
ইি িনয়ািরং-এর তৃতীয় বেষ肀肀র ছা ঔরব 肀肀দ ভােলাবােসন 肀肀বড়ােত।
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