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আমােদর ছুি – ১ম সংখযা 

 

 

 

 

 

 

~ ১ম বষর্  ১ম সংখয্ - ৈবশ্খ ১৪১৮~ 

ই�্রেনেটর েদৗলেত পৃিথবী এখন েছ্ট হেত হেত সিতযই  িি�ট্র ব্ লয্পটেপর ি েন ব ী� প্শ্প্িশ ব্ব্িলি 

েবড়্েন্র েনশ্য় আর েপশ্র সুব্েদ েদেশর সীম্ন্ ছ্িড়েয় অেন ট্ই িব�ন্গির � ি � প্েযর় তল্য় সেষরর েসই 

অনভুব েত্ েতমনভ্েব প্ইন্ আ�জর্ েলর  িনয়্ য় – িপ ্স্্ ি� ্র্ েফসবু ্ অ রুট – ন্ন্ন িেয়বস্ইেট অেনে  

আপেল্ড  েরন েবড়্েন্র ছিব্ েবিড়েয় এেস ে �ব্ িনজ� �েগ েপ্�  েরন ত্রঁ ভ্ল ল্গ্র  থ্ – ি �  এগেল্ 
�্য় সবট্ই ইংেরিজেত� আমর্ চ্ইিছল্ম এমন এ ট্ আ�জর্ ল ব্ংল্ �মণ পি� ্ – েযখ্েন পৃিথবীর েয ে ্ন �্� 

েথে ই  ব্ংল্ ভ্ষ্য় � ্শ  র্ য্েব েবড়্েন্র  থ্্ স েলর স্েথ ভ্গ  ের েনিয়্ য্েব ি�য় জ্যগ়্গেল্র ছিব� 
েসই আ ্�্ েথে ই জ� িনল ‘আম্েদর ছুিট’� এ ট্ সবর্ াীন সফরসাী - ন্ন্ন জেনর েবড়্েন্র গ� আর ছিবর 

প্শ্প্িশ িবিভ� েবড়্েন্র জ্য়গ্র হিদস্ েরল-িবম্েনর েখ্জঁখবর্ ভ্রেতর র্জয পযরটন িেয়বস্ইটগিলর ির ্ন্ ি 

আরি অেন ি ছু� 

এই চ্র্গ্ছে  বড়  ের তুলেত আম্েদর আ�ির  �েচ�্েত্ থ্ েছই – ি � ত্ পূণরত্ েপেত প্ের তখনই যিদ 

আপিন-ি এিগেয় আেসন আপন্র েবড়্েন্র  থ্ আর ছিব িনেয়� 

 - দময�়ী দ্শগু 

এই সংখয্য-় 

 

"ন্ন্ েদেশর �্ িৃত  েসৗ েযরর ট ুের্ 

ট ুের্ েদখেত েদখেত ভ্িব্ আম্েদর 

েদেশর মেত্ এমন েদশ ি  আর আেছ 

েযখ্েন � িৃতর স�্র এেস জেড়্ হেয়েছ 

এ �!" - ‘আম্েদর ছুিট’ -র সো 
আল্পচ্িরত্য় ি�য ় িব শ� েঘ্ষ 
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আমােদর ছুি – ১ম সংখযা 

~ আরিশনগর ~ 

ত্র স্েথ মেন মেন  থ্ বল্ চেল 

– ে ৗিশ �ত েদ 

 

��যন় অথব্ �ে�দ – আধিুন ত্র অবশয�্বী ে ্ন ফসল ের্িপত 

হেব আগ্মীিদেন্ে  জ্েন! তেব েসিদন মহয়্্ শ্ল্ িপয়্ েলর 

এ ্ ী েমৗন এই প্হ্ড়ট্র গ্ েথে  হ্িরেয় য্েব আিদম ৈনঃশ�য� 

 

 
 

~ সব েপেযি়ছর েদশ ~ 

 

এ জীবন পুণয  ের্ 

- অিভেষ  চে�্প্ধয্য় 

ধমর নয়্  পুণয নয়্  শধমু্� আনে র অ�হীন েনশ্� গিল 

তসয গিলর এেঁদ্ গেে এ িটব্র েদবত্র �উসেবর 

স্কী হিয়়়়্ 

 
 

পিব� �েদর তীের 

- শীল্ চ�বতরী 

 

�ে�র মত ়়়ম্িটেত েযন �গর েনেম এেসেছ� িতরিতের নীল জেল  ্পঁেছ 
আম্েদর িব�য় অনভূুিতগেল়়়্ 

 
 

 

জলসই 

- দময�়ী দ্শগ  ু

'আেগ আেগ প্�্ হ্সঁ চেলেছ্ িপেছ িপেছ তীেরর ফল্র মেত্ 

 'স্ির হ্সঁ ড্  িদেত িদেত �েড় য্ে�' - "ম্নস-সের্বর! 

েধৗল্িগির!" - ন্ঃ্ অ�ুের নয়্  িরদয় আর সুবচনীর হ্েঁসর সো িপছু 

িপছু পিরয্য়ী ড্ন্ েমেল প্িড় িচ�্ েথে  েগ্প্লপুর� 
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আমােদর ছুি – ১ম সংখযা 

~ ভবুনড্ব্ ~ 

 

আ ্েশ ছড়্েন্ েমেঘর  ্ছ্ ্িছ 

- িস�্থর প্ল 

লু ল্ েথে  হ্টঁ্ শু  ের  ধে ্শী �পতয ্ হেয় ন্মেচ ব্জ্র�  
ন্মেচর পের ইমজ্ েখ্ল্ �পতয ্ েপিরেয় থয্ংেব্েচ� থয্ংেব্েচ 

েথে  পয্ংেব্েচ হেয় পথ েথেমেছ েফিরেচ ব্ িডংেব্েচেত� এরপর 

খ�ু ুে�িসয়্েরর লবুেচ পেয়� েপিরেয় েগ্র  েশেপ েশষ থ্ম্� এখ্ন 

েথে  ে�িসয়্েরর গ্ েবেয় েপৗছঁ্েন্ এভ্ের� েবস  য্ি� পৃিথবী 

েথে  আ ্েশর িদে  হ্টঁ্পেথর ের্ম্�়়় 

 

 

~ েশষ প্ত্ ~ 

েবিড়েয় এেস আপন্র অিভ�ত্গেল্ েযমনভ্েব েশয়্ র  রেত চ্ন 

 ্েছর ম্নষুেদর স্েথ - ির  েতমিন  েরই েসই  থ্গেল্ েছ্�  ের 

িলেখ প্িরেয় িদন ছুিটর আ�্য়� ছয় েথে  েছষি� আমর্ সব্ই ি � 

এই ছুিটর আ�্র বে�ু েলখ্ ড্ে  ব্ িনিদর� ফেমর েমল  ের প্র্েলই 
চলেব� েলখ্ প্র্েত ে ্নর ম অসুিবধ্ হেল ই-েমল  ুন -

 admin@amaderchhuti.com 
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আমােদর ছুি – ১ম সংখযা 

 

 

 

 

 

 

  

মেন মেন আমর্ সব্ই ভুবন�্মিণ  – ি � ব্�েব যখন ইি�য় িদেয় এর রপ্ রস আর গেের আ�্দ িনই তখন ঘেট 

য্য় বযিিেত বযিিেত প্থর য –  েব্ঝ্ য্য় েদখ্র েচ্খ  ত আল্দ্ হেত প্ের্ ত্ই অিভ�ত্ি হেয় িের িভ� িভ�� 

 েথ্প থেন আমর্ েসই িভ�ত্ে  ধর্রই েচ�্  েরিছ� আর েসই জনযই এমনই ি ছু অনযর ম বযিি্ - য্রঁ্ 

স্ম্নযেতই খুঁেজ প্ন অস্ম্েনযর ইশ্র্্ ত্েঁদর ভ্বন্য় ি অিভ�ত্য় সম�ৃ  রেত েচেয়িছ ‘আম্েদর ছুিট’ আর ত্র 

আ�হী প্র েদর� 

এই সংখয্য় আমর্  থ্ বেলিছ  িব শ� েঘ্েষর সো�  

েছেলেবল্েত্ আপন্র ব্ংল্েদেশই ে েটেছ� েসইসমেয ়েবড়্েন্র ে ্ন �ৃিতর  থ্ মেন পেড়? 

- েবড়্েন্র সো ট্ ্পযস়্র এ ট্ সি র আেছ� েছেলেবল্য় আম্েদর পিরব্েরর েয আিথর  দশ্ িছল ত্েত ে ্থ্ি 

েবড়্েত য্ব্র ভ্বন্ট্ িছল ��িবল্স� েবড়্েন্ বলেত তখন শধ ু বুঝত্ম পুেজ্র ছুিটেত েদেশর ব্িড়েত য্িয়্্ 

 খেন্-ব্ ম্ম্ব্িড়� অবশয্ সিতয ্েরর েবড়্েন্রই এ ট্ �্দ িমশত ত্েত্ ে নন্ িসব য্িয়্  ম্েন িছল অেন  

নদী�্�র েপিরেয়্  অেন  রপ-রপ্�র� প্বন্ েজল্য় পপ্প্েড়র েছ্েট্ এ ট্ শহর েথে  অেন  দেূর বিরশ্েলর 

ে ্েন্ �্েম েপৗছঁেন্্ ি ংব্ েমঘন্প্েড়র চ্দঁপুের� েযেত হেত্ েভেব েভেব্ আর েসট্ই িছল খবু �পেভ্েগর� 

েভ্রেবল্য় প্ শী েছেড় র্ন্ঘ্ট্ র্ন্ঘ্ট েথে  বনগ্ঁ্  বনগ্ ঁেথে  খুলন্� সেে হেয় আসত ততকেণ্ ে�নয্�্ েছেড় 

�রেত হেত্ তখন ি�ম্ের� েশষ র্েত েসই ি�ম্র েপৗছঁত এ  গে�্ েসখ্েন ন্মেত হেব আম্েদর� আর ি�ম্র চেল 

য্েব বিরশ্ল শহের্ আমর্ বেস থ্ ব েভ্েরর �তীক্য�় েভ্র হেল্ দরদ্ম  ের �ের বসব এ  েনৗে ্য়� স্র্িদন 

ধের  লি  চ্েল চলব্র পর সেের মেুখ েপৗেঁছ য্ব আম্েদর �্েম� এই-েয ন্ন্ ব্হেন য্িয়্্ িভ� িভ� েজল্র 

পথঘ্ট তু�্�র নদীখ্ল েদখেত েদখেত য্িয়্্  িদন ধের য্িয়্ ্ এট্ই িছল আম্েদর েছেলেবল্ ্র েবড়্েন্�  

অেন িদন পের পযরট  িহেসেব িনেজর েদেশর ম্িটেত প্ র্খ্র অনভূুিতট্ ে মন? 

- ‘ের্ম্�’ শ�ট্ পেড়িছ অেন সমেয়্  বযবহ্রি  েরিছ্ ি � আকির  ভ্েব শ্রীির ত্য় ত্র ত্উপযর বুঝেত েপেরিছ 

যখন অেন িদন পের েছেড়-আস্-েদেশর-ম্িটর েছ্যঁ়্ েপল্ম� এ  মহূুেতর েগ্ট্ অতীতট্ বতরম্েনর মেধয স�ীিবত হেয় 

�রব্র েস-অনভূুিতট্ ভুলব্র নয়� এ-র ম অব�্য় অেনে রই মেন হয় েয সবি ছু প্লেট েগেছ্ ি ছুই আর আেগ ্র 

মেত্ েনই� আম্র হেয়িছল �লেট্� মেন হেয়িছল সবই েযন ির  েতমিন আেছ্ বদেল েগেছ শধ ুম্নষুজেনর েচহ্র্� েস 

েত্ বদল্েতই প্ের�  
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আমােদর ছুি – ১ম সংখযা 

েছ্টেবল্য ়িপ্র ব্ংল্য ়থ্ েলি্  ল ্ত্েতই জীবেনর এ ট্ বড় অংশ  ্িটেযে়ছন� এই শহের েবড়্েন্র ে ্ন ি�য ়

ঘটন্ বলেবন? 

- এই শহেরর মেধযই েবড়্েন্?  হয্ঁ্  েতমনি অেন  �ৃিত আেছ্ েছেলেবল্রই� িতন েথে  স্ত বছেরর সময়ট্ পযর� 

 ল ্ত্েতই িছল্ম আমর্� তখন্ ইে� হেল �্ম ে ্ি্িন েথে  েনিয়্ েযত অল-েড িটি ট� েস িটি েট শহেরর েয-

ে ্েন্ �্ে� েয-ে ্েন্ �্েম চল্েফর্  র্ েযত স্র্িদন ধের� ভ্ইেব্েনর্ সব্ই িমেল ব্ব্-ম্র সো েতমিন এ ব্র 

ঘুের েদখিছল্ম  ল ্ত্্ িচনিছল্ম ত্র জ্ ঘর ব্ িচিড়য়্খ্ন্্ িভে�্িরয়্ েমেম্িরয়্ল ব্ অ�্েলর্ িন মনেুম� (এখন 

য্র ন্ম শিহদ িমন্র) - ঘুের ঘুের ব্ চূেড়্য় �ের েসসব েদখ্র তৃিু আজি ি ছু েজেগ আেছ মেন� 

  

আেমির ্্ ব্ংল্েদশ্ ভুট্ন - িবত্র ট্েন অেন  েদশই েঘ্র্ আপন্র� আব্র ভ্রেতরি িবিভ� জ্যগ়্য ়
ঘুেরেছন� এইসব ন্ন্নজ্যগ়্র মেধয আল্দ্  ের ে ্েন্ট্র  থ্ মেন পেড়? 

- েয-ে ্েন্ নতুন জ্যগ়্েত েগেলই আম্র ভ্েল্ ল্েগ্ িবেশষ ে ্েন্িটর  থ্ আল্দ্  ের বল্ মুশি ল� মেনর মেধয 

এ -এ  জ্য়গ্র এ -এ  িচ� েথে  য্য�় সবট্ই িবেশষ�  

অনযেদেশ েবড়্েত িগেয ়ি   খেন্ এখ্েনর সো েতমন ে ্ন প্থর য আপন্র মেন দ্গ ে েটেছ? 

- �েতয  েদেশ েপৗেঁছই িনেজর েদেশর সো তুলন্  ের ভ্ব্ট্ অিনব্যর হেয় িের� পির�� পথঘ্ট েদখেলই মেন হয ়

আম্েদরি-ব্ হেব ন্ ে ন এর ম্ শৃ�ল্ েদখেল মেন হয় আম্েদর ে ন হেল্ ন্ এট্� ে বলই এই ন্-এর ধ্�্ট্ 

ল্েগ� এ ট্ বয্প্ের শধ ু জয়ী ল্েগ মেন� ন্ন্ েদেশর �্ িৃত  েসৗ েযরর ট ুের্ ট ুের্ েদখেত েদখেত ভ্িব্ 

আম্েদর েদেশর মেত্ এমন েদশ ি  আর আেছ েযখ্েন � িৃতর স�্র এেস জেড়্ হেযে়ছ এ � !  

স�িত ে ্থ্য ়েবড়্েত েগেছন? 

- েশষ েযখ্েন েবড়্েত িগেয়িছল্ম েস হেল্ থ্ইলয্�� এ ে ্েন্ বহিব�্িপত পযরটন-ে ্ি্িনর সা েনিয়্ নয়্  

এে ব্েরই প্িরব্ির  এ  �মণ্ �িনভররত্য়� নজেনর এ  দল� ত্র মেধয িতনজনই িশশ� অেন  জ্য়গ্েতই েঘ্র্ 

েগল েস-েদেশ্ �ৎর েথে  দিকণ� েসখ্ন ্র মেন র্খ্র মেত্ অেন  ছিবর মেধয এ ট্র  থ্ বিল� েদেশর �ৎরতম 

�্ে�্ েম ং নদীর ধ্ের্ িচয়্ ং-ম্ই ন্েমর জ্য়গ্িটেত্ বেস েথে িছ ব্ ঘুের েবিড়েয়িছ  পুর েথে  সেে� এ হেল্ িতন 

েদেশর এ  সংেয্গ িব �ু নদীর �ৎের ত্ ্েল ব্-ঁপ্েশ ম্য়্ নম্র্ আর ড্ইেন ল্িস� েম ং নদীর ধ্র বর্বর 

পির�� ফুটপ্েত বেড়্ বেড়্ ম্ র ছিড়েয় স্ির স্ির খ্ব্র েদ্ ্ন্ েসখ্েন বেসই পছ মেত্ েবেছ িনেয় 

মধয্�েভ্েজর বযব�্� নদীর ধ্ের্ �্য় িপ িনে র ভিােত থ্ই -খ্ব্র েখেত েখেত েদেখিছ অপিরিচত েদেশর হ্লচ্ল্ 

আে� আে� ে ্মল হেয় আসেছ ের্দ্ ত্রপর েনেম আসেছ সেয্� জেলর ধ্র পযর� েনেম িগেয় দেলর ব্ব্র্  িুড়েয় 

িনে� নদী েূলর নিুড়প্থর্ বেড়্র্ হয়েত্ তুেল িনে� ন্ম -ন্ -জ্ন্ ফুল�  

েবড়্েন্র েয গ�ট্ এখেন্ ে ্থ্ি েলেখনিন েতমন এ ট্ গ� েশ্ন্েবন? 

- আের্ এ ব্র ব্ংল্েদেশ ঘুের আসেত হেল্  িদন আেগ� েছ্েট্ এ ট্ সর ্ির দেলর সো এই ঘুরব্র এ ট্ 

র্বীি�  সূ� িছল� ঢ্ ্ েথে  স্জ্দপুর্ স্জ্দপুর েথে   িু�য়্ ্ আব্র েসখ্ন েথে  িশল্ইদহ� রবী�ন্েথর 

 ্ছ্িরব্িড়  িুরব্িড়গিল েদখ্ট্ই িছল সফেরর মূল �ে�শয�  ই েদেশর সর ্র এ সো িমেল রবী�ন্েথর স্ধরশতবষর 

�দ য্পেনর  থ্ ভ্বেছন তখন্ েসই �পলেক এই েদখ্েশ্ন্র বযব�্� জ্যগ়্গিল আম্র আেগই জ্ন্্ ি � এ ট্ 

সর ্ির দেলর সো ঘুরব্র অিভ�ত্ এই �থম্ েসজনয িভ� র েমর এ ট্ ে ৗতু েব্ধ হি�ল আপয্য়েনর ঘট্ েদেখ� 

য্িয়্ট্ আম্র  ্েছ �রণীয ়হেয় আেছ আের্ এ ট্  ্রেণ� স্জ্দপুর েথে   িু�য়্  য্ব্র পেথ েগ্ট্  ন ভযট়্ হর্উ 

এ ট ু েবঁে  েগল মলূ পথ েথে  ড্ইেন্ হ্িজর হেল্ পপ্তীেরর এ  মফ�ল শহেরর েছ্েট্ এ ট্ �ুেল� এই �ুেল 
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আিম পেড়িছল্ম� িবে ল তখন্ ি � তবু ে মন  ের েসখ্েন জেড়্ হেয় িগেয়েছন �ুেলর �ধ্ন িশক  এবং �্িন ি ছু 

ছ্�� অ� সমেয়র জনয এ ট্ েযন �্িনী সেেলনই ঘেট েগল েসখ্েন� 

সর ্ির পযরটন বেল স্মেন িপছেন িছল ি ছ ুপুিলিশ গ্িড়� িই অেবল্য় �ুেলর স্মেন পুিলশ আর অতসব গ্িড় েদেখ 

স্ধ্রণ ম্নুষজেনর এ ট্ িভড় জেম িগেয়িছল� িফের আসিছ যখন্ আম্েদর দেলর এ জেনর  ্েছ েপৗছঁল এ  

�রণীয় সংল্প� িভেড়র মেধয এ ট্ �� �েরেছঃ ‘এর্  ্র্?  ী হে� এখ্েন?’ �ৎের েশ্ন্ েগলঃ ‘ই�ুল েদখেত 

এেয়েচন ই�ুেলর ম্-ব্ব্!’  

এমন ে ্েন্ জ্যগ়্র  থ্ মেন হয ়েযখ্েন আপিন য্নিন ি � েযেত ইে�  ের� ে ন? 

- ময্প খেুল বসেল েয িব টু্ েচ্েখ পেড়্ েসখ্েনই চেল েযেত ইে�  ের আম্র� এ-ইে�র ে ্েন্ েশষ েনই� ে ন 

ইে�  ের? ে নন্ সবট ুেু ই জ্নেত চ্য় মন্ েচ্েখর েদখ্ িদেয�়  

ব্ংল্ স্িহেতয েবড়্েন্ িনেয ়েলখ্র চলট্ িচর ্লই িছল� িদ প্ল স্িহিতয র্ স্িহেতযর এই ধ্র্িটে  ন্ন্ভ্েব সম�ৃ 

 েরেছন� ি � আজে র �জে�র েলখ্র মেধয ভ্েল্ল্গ্র েসই অনভূুিতট্ েতমনভ্েব ি  প্িয়্  য্য?় 

- ‘স্িহতয’ বেল েত্ আল্দ্ ি ছু বয্প্র থ্ে  ন্ �মণেলখ্য়� েলখ্র স্বলীলত্য় ৈতির হেয় িের এ ট্ আলগ্ 

েসৗ যর্  আর েসট্ে ই তখন বিল স্িহতযগণ� এট্ ির  েয এখন ্র �মণিবষয ় অেন  েলখ্ই হেয় �েরেছ তথযপু� 

শধু্  েযন ে ্েন্ িব�্িরত �্েভল-গ্ইড� েস-র ম শ েন্ েলখ্য় ভের য্ে�  ্গজগেল্্ ত্ ির � ি � �মণ থ্র 

অনয সরস রপট্ েয এে ব্ের লুু হেয় েগেছ ত্ মেন হয় ন্� সুনীল গো্প্ধয্য় যখন েলেখন ত্রঁ ে ্েন্ �মেণর  থ্্ 

তখন েত্ সবসমেয়ই েসট্ স্িহতয হেয় িের� ি ংব্ নবনীত্ েদবেসন� ি ংব্ অমের� চ�বতরী� পরবতরী �জে�র েলখ্য ়

এই ধরনট্ খবু এ ট্ েদখেত প্রিছন্ েসট্ সিতয� আপন্েদর েয অনযর ম মেন হে� ত্র এ ট্  ্রণ হয়েত্ 

এখন ্র তু� েলখ্র অজ�ত্� �মণিবষেয়র পি� ্ই এখন অেন ্ আব্র অনয্নয পি� ্েতি এ ট্ অংশ িহেসেব 

থ্ে  �মণ থ্� এতসব �েূপর মেধয স্িহতযরেসর েলখ্গিল অেন সমেয় হয়েত্ চ্প্ পেড় য্য়্  ত্ ির �   
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ত্র স্েথ মেন মেন  থ্ বল্ চেল়়় 

 

ে ৗিশ �ত েদ 

~ তথয- িবহ্রীন্থ (পি�মবা) ~ || ~ িবহ্রীন্েথর ছিব ~ 

 

েদখেল মেন হয় প্হ্ড় েযন ঘেরর �ের্েন ম্থ্ চ্ড়্ িদেয় �েরেছ� প্হ্ড় েত্্ ত্ই �ভ্েব ি ছটু্ হয়ত রহসযময়� 

বষর্ র েমঘ  খনি ত্র চেুড়্ে  েঢে  িদে�্  খনি ের্দ-ছ্য়্র েম্হময়ত্ ত্ে  িঘের র্খেছ� আসেল েত্ প্হ্ড় 

নয় িটল্� ১৪৮০ িফেটর আ� এ ট্ িটল্ - ব্ঁ ুড়্ েজল্র অনয্নয িটল্গেল্র মেধয সবেচেয় �চঁ�ু েছ্টন্গপরু 

ম্লভিূমট্ইেত্ এর ম েছ্ট েছ্ট  ত িটল্য় ভিতর� ি � িবহ্রীন্থ েযন সব্র েচেয় অপরপ� আিদম ৈনঃশ�� 

মহয়্্ শ্ল্ িপয়্েলর এ ্ ী েমৗন এই প্হ্ড়ট্ বড় আপন্ বড় িনেজর  ের প্িয়্� েস এ ট্ জীব� প্হ্ড়� 

ত্র স্েথ মেন মেন  থ্ বল্ চেল…� 

বষর্ য় প্হ্েড়র রব থ্ে  সবুজ আর ত্র িপর ের্দ আর েমেঘর ছ্য়্র ন্ন্ ম্য়্বী েখল্ চেল� ত্ েদখেত 

েদখেতই  খন েবল্ বেয় য্য়� প্হ্ড় েবেয় ির্ি খবু এ ট্ শি নয়� বনজােলর মেধয িদেয়ই প্েয় চল্ পথ 

�ের েগেছ� তেব বষর্ য় েবশ িবপপন � প্হ্েড়র িপের ে ্নি বসিত েনই� িবহ্রীন্থ েথে ই েচ্েখ পেড় 

শরপ্হ্িড় আর দেূরর িদগ�েরখ্য় আঁ ্ আবছ্ প্ে�ত প্হ্ড়� সব িমিলেয় খবু ের্ম্ি�  িবহ্রীন্থ� 

প্হ্েড়র নীেচই আেছ িশব মি র্ ল্েগ্য়্ জল্শয়� মি েরর প্শ িদেয়  ্েল্ েয িপচ র্�্ট্ স্েপর মতন এেঁ  

েবঁে  চেল েগেছ েসট্ িগেয় পেড়েছ শ্লেত্ড়্য়� এই র্�্ট্ই িবহ্রীন্েথর এ ম্� র্�্� শ্লেত্ড়্র িদে  

েযেত জনহীন এই পেথর  ’ধ্ের আেছ আরি ি ছ ুন্ম ন্ জ্ন্ েছ্ট েছ্ট িটল্� র্�্ট্র অনয�্� এ ট ুিগেয়ই 

পেড়েছ এ ট্ েতম্থ্য়� েতম্থ্র এ ট্ পথ েগেছ ৫ ি িম দেূর দ্েম্দেরর প্েড়- য্র �ে�্িদে  বধরম্ন েজল্র 

িশ�নগরী ব্নরপরু� এইিদে র পথট্ অবশয ি ছটু্ ম্� প্ ্� ব্ি ট্  ্ঁচ্� দ্েম্দেরর প্ড়ট্ েবশ মেন্রম� 

নদীর চর ধের অেন ট্ য্িয়্ য্য়� েতম্থ্র অনয পথট্ েগেছ ইতিুড়র িদে � এই ইতিুড় েথে  এে ব্ের 

ল্লম্িটর এ ট্ ভ্ব্েচ্র্ র্�্ েগেছ ৩ ি িম দেূর িবেন্দপরু �্েম� িবেন্দপরু অবিধ গ্িড় য্য়� িবেন্দপরু 

েথে  এ  ি িম বনপথ ধের হ্ঁটেলই িবেন্দপেুরর েছ্� এ ট্ ডয্ম� ডয্েমর জল্শেয়র ির  অপর প্েড়ই ম্থ্ 

তেুলেছ েছ্ট েছ্ট িটল্� �্নীয় আিদব্সীেদর  ্েছ এ ট্ িটল্র ন্ম জ্ন্ েগল ‘েল ির’� বেনর মেধয 

জনম্নবহীন এই জল্শয় �্�ের � ৃিত আর মন েযন িমেলিমেশ এ ট্ই সৎ্ হেয় য্য়  খন� 
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 েয় ট্ িদন িনজরন � ৃিতর ে ্েল েবশ ে েট েগল� �েরিছল্ম শ্লেত্ড়্ প�্েয়ত সিমিতর লেজ� এখ্েন িট্ই 

এ ম্� থ্ ্র জ্য়গ্� খ্িয়্দ্িয়্র বযব�্ি লেজই� ঘের্য়্ খ্িয়্ - েপ্�র ি�প্েরশনট্ মেন র্খ্র মেত্� 

েফর্র পেথ শনল্ম এখ্েন �্ ৃিত  গয্েসর েখ্ঁজ প্িয়্ েগেছ� ে শ্ল ই নিম  েজ্ন িহেসেব সর ্র এই 

অ�লে  ভ্বেছন� ন্ম র্ এ িট সং�্ িরসেটরর জনয জিমি ি েন েফেলেছ প্হ্েড়র স্মেন� এখ্ন ্র আিদব্সী 

ম্নষুগেল্র মলূ জীিব ্ বছের এ ব্র মরশিম চ্ষ্ েছ্ট েছ্ট ে�্ন �্িশং  ্রখ্ন্ আেছ অেন  - েসখ্েন িদন 

মজিুর খ্ট্ আর েবআইিন  য়ল্ প্চ্র� এসব হেল ন্ি  বদেল য্েব এই জীবন্ ��িত হেব ম্নষুগেল্র� 

হয়েত্ব্ সিতয ত্ই অথব্ আসেল হয়েত্ এেদর সের েযেত হেব� ব্ইের েথে  আসেব দক ্িমে র দল� ে  

জ্েন! 

েস য্ই েহ্  ন্ ে ন্ িবহ্রীন্থ তখন েব্ধহয় আর আম্র প্হ্ড় থ্ েব ন্- আম্র স্েথ এভ্েব আর  থ্ 

বলেব ন়়়্� 

  

~ তথয- িবহ্রীন্থ (পি�মবা) ~ || ~ িবহ্রীন্েথর ছিব ~ 
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এ জীবন পুণয  ের্ 

 

অিভেষ  চে�্প্ধয্য ়

~ তথয- েবন্রস (�ৎর�েদশ) ~ || ~ েবন্রেসর ছিব ~ 

ে�ত প্থেরর থ্ল্র মেত্ চ্ঁদট্ ে ্থ্য় েযন লিু েয় পেড়েছ� অথচ র্�্য় এখনি ি�টল্ইটই ভরস্� েহ্েটেলর 

িতনতল্র বে ঘরট্ েথে ই ম্নুেষর য্ত্য়্ত েবশ েটর প্িয়্ য্ি�ল� ম্েঝমেধয আব্র সমেবত েজ্র্েল্  েে 

েভ্ল্ মেহ�েরর জয়�িন� গত িতনিদন ধেরই চলেছ এমন �উসেবর েরশ� আজ েসই পরমল��  ্িতর  পূিণরম্য় 

গা্মেহ্উসব� ব্র্ণসীর িপচ ঢ্ল্ র্�্ র্ত িতনেট–স্েড় িতনেট েথে ই ঢ্ ্ পেড়েছ ভিম্নেুষর িভেড়� 

 ্ত্ের  ্ত্ের েল্  চেলেছ দলেবঁেধ� হ্েতর মেুর্য় পুঁটিল–পয্ে েট শ�বসন� ।্ন েসের পরেত হেব েয�  ্ঁেখ 

িশশ্ প্েশ ি�য়জন্ মেুখ চ্প্ �ের অনবরত ‘ি ঁনমঃ িশব্য়’� আজ রিহস–ধনীর স্েথ অন্থ-আতরু িমেল েগেছ 

ব্র্ণসীর র্জপেথ� এ  ফ্ঁে  আিম আর েছ্ট ভ্ই বু ্নি িমেশ েগল্ম জনে�্েত� িভড়ট্ এ ই িদে  য্ি�ল 

বেল অত েল্ে র ম্েঝি হ্ঁটেত ে ্নি অসুিবধ্ হল ন্� িেদর লকয গা্র পণুযব্িরেত ধমর।্ন্ আর আম্র ইে� 

ম্নুেষর এই মহ্িমলন েমল্র মহূতরগেল্ে   য্েমর্র োেম ব ী  ের র্খ্� েগ্ধিূলয়্ েম্ড় েথে  ব্ঁহ্েত 

দশ্�েমধ ঘ্েটর িদে  েবঁ েতই িভড়ট্ েযন আরি িতনগণ েবেড় েগল� জনে�্েত ভ্সেত ভ্সেত ঘ্েটর ি ন্র্য়� 

 

ততকেণ আ ্শট্ েবশ ফসর্  হেয়েছ� তেব িদেনর েস্ন্ তখনি িদগে�র আড়্েল� এই শীতল ঊষ্ ্লই পণুয।্েনর 

ম্েহ�কণ� ইিতমেধয বহ ম্নষুই ডুব িদেয়েছন পিততপ্বনীর তরো� িসঁিড়র ধ্েপ ধ্েপ স্ির ব্ঁধ্ আতরু েচ্েখর 

িমিছল� স্মেন স্জ্েন্ শূনয িভক্প্�� ে ্নি ে ্নি প্ে� ি ছটু্ চ্ল আর প্ঁচ-ছট্ খচুের্ পয়স্� ে � আব্র 

ভ� েমেখ ি�শূল হ্েত হ্ত েপেত দ্ঁিড়েয় আেছন িসঁিড়র চ্ত্লট্য়� অেপক্ ে ্নি জলজয্� অ�পণূর্ র� 

 

হ্িড়্ ে�শেন েযমন  ুিল ব্ টয্িির েখ্ঁজ  রেত হয় ন্্ �ে� ত্র্ই েখ্ঁজ  ের েনয় য্�ীর� েতমিন আম্েদরি 

ে ্নি ম্িঝর েখ্ঁজ  রেত হল ন্� তেব দ্ম য্ হ্ঁ ল ত্েত দমট্ বে হেয় য্য় আর ি � এ  ঘ�্ েনৗে ্�মণ 

স্েড় চ্রেশ্� িবে েল এই েরটই ন্ি  আড়্ই হ্জ্ের িগেয় দ্ঁড়্েব্ স্ংঘ্িত ! খ্িন  দর্দির  র্র পর ব�িনর 

খ্িতের স্েড় চ্রেশ্  েম স্েড় িতনেশ্য় দ্ঁড়্য়� অিবিশয আর প্ঁচজন য্�ীর সো েগেল ম্থ্িপছ ুঅেন   মই 

পড়ত� ি � আিম আর ভ্ই েগ্ট্ এ ট্ েনৗে ্ ভ্ড়্  রল্ম এ ঘ�্র জনয� এর মেধয ম্নমি র ঘ্েট জেড়্ 

হেয়েছ আরি অেন  পুণয্থরী� ঘ্েট র্খ্ বড় বড় ছ্ত্গেল্র তল্য় স্ধবু্ব্িজর স্ধনভজন� প্েশই গ্েয় গ্ 

েরি েয় বেস আেছ িহ ু�্নী েমেয়-েবৗ� হয়েত্ আরি আেগ িেদর ।্ন স্র্ হেয় েগেছ� 

 

ঘ্ট েছেড় েনৗে ্ট্ এ সময়  েল �রল নদীর বুে � ম্িঝর হ্েল ছল্উ ছল্উ জল ে েট য্য়� এিগেয় চিল 

সূেযর্ দেয়র পেথ� হয্ঁ্ অেন ট্ ত্ই-ই� আমর্ যত ম্ঝগা্র িদে  এেগ্ি� সূযরি তত েযন েমঘেঘ্মট্র আড়্ল 

সিরেয় নীল আ ্েশ েস্ন্র হ্িস িবেল্ে�� এি েযন এ  �উসব� পিৃথবীর ঘ্েট ঘ্েট এমন �উসব েত্ ের্জই 

ঘেট� তেব েদখ্র ফরুসত েমেল  ই? িবেশষ ে ্নি সময় এেল িনতয�বহম্ন ের্জন্মচ্ই িনেজ েথে  েযন নতনু 
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 ের ধর্ িদেয় য্য়� তখন মেন হয়্ এমন ভ্েল্ বুিঝ আজে র িদেনর জনযই� অেন ট্ এই গা্র মেত্ই� ের্জই 

েস প্প ধুেয় চেল� তবু আজে র িবেশষ িদেন প্প�্লেনর  ী িবিচ� িহিড় � সূেযরর গ্েয় এখনি ট ুের্ েমঘ 

জ্পেট আেছ� িডিজ  য্েম  ট্ েয ছিব বি   রল্ম েখয়্লই  িরিন� এ ট ু দেূর আের িট েনৗে ্য় িবেদিশ-

িবেদিশনীর দল� ব্প ের্ েসই ে ্ন স্ত স্গেরর প্র েথে  েতন্র্ ছেুট এেসেছন িঘি� ব্র্ণসীর �উসবে  

�চেক েদখেবন বেল আর এেদেশর েল্  হেয় আিমই  েয় িদন আেগ অি� গা্মেহ্উসেবর  থ্ জ্নত্মই ন্� 

 থ্ িছল ভ্ইে  স্েথ  ের ব্র্ণসী ঘরুব� �উসব-টউুসব তখন ে ্থ্য়! এমন সময় সু�িতমদ্ বলল এই 

মেহ্উসেবর  থ্� এমনি   ্লে  র্েত ির েফ্নট্ যিদ ন্ আসত ত্হেল এই স্তস ্েল র্�্ হ্িয়্ গ্েয় েমেখ 

ম্েহ�কেণ গা্র বুে  েভেস শত পণুয্থরীর আন ।্ন েদখ্ হত ন্� 

 

ি � এতকেণ সূিযযম্ম্র পেুর্পিুর ঘমু েভেবেছ� গা্বুে  আলেত্ আলেত্ েঢ� তেুলেছ িদেনর আেল্� আমর্ি 

মীরঘ্ট্ লিলত্ ঘ্ট ছ্িড়েয় এিগেয় চেলিছ� স্মেনর ঘ্ট বর্বর েচ্খট্ আটে  েগল� আব্রি গা্।্েনর ছিব� 

তেব এ ।্ন গা্র বুে  েশষব্র ।্ন  ের সূেযরর ডুেব য্িয়্র মেত্� চ্রজন ম্নেুষর হ্েত এ  িনথর�্েণর শেয় 

থ্ ্� িভড় েরেল ত্ে  জেল ন্মেত হয়িন� বরং পরম শ্ি�েত িনিরিবিলেত গা্র জেল সবর্ া ধেুয় িনে�ন� িই 

চ্রিট ম্নষু ধুেয় িদে� ঘমু� শরীরট্ে � ঘ্েটই স্জ্েন্ আেছ  ্েরর শযয্� এ টবু্েদই �চ� �ৎ্েপ জীবেনর 

সব �্ল্ জেুড়্েব িই ম্নষুট্র� প্ঁচ-ছয় হ্ত দেূরই পণুয ্মী আরএ জন �্ণহীন ম্নষুট্ে  ছুঁেয় আস্ গা্ে ই 

ম্থ্য়-মেুখ-বুে  িছিটেয় িনে�ন� পুেজ্য় বসেবন েব্ধহয়� ত্ই ত্র আেগ এ ট ুশি� রণ� গা্ে  পিততপ্বনী 

বেল জ্নত্ম� তেব ত্ঁর েসই রপ আম্র স্মেন েয এইভ্েব এেস ধর্ েদেব ভ্বেত প্িরিন� েয ঘ্েট এত সব 

 ্�্ ত্র ন্ম মিণ িণর ্� আজ এট্  শ্ন� ঘ্েটর �চঁ ুঅংেশ এ  িচলেত আগন িধি িধি   ের �লেতই থ্ে � 

ে ্নি িদন ন্ি  েনেভ ন্� তেব এর েপছেনি গ� আেছ� এই ঘ্টট্র আসল ন্ম র্জব�ভ  শ্নঘ্ট� েতমন 

এ ট্ পিরিচিত িছল ন্� এরই প্েশ মিণ িণর ্র ঘ্ট� এই  শ্েনর পিরিচিতর জনয মিণ িণর ্র ন্েমই ন্ম হয় 

মিণ িণর ্ মহ্ শ্ন� র্জব�ভ ন্মট্  ীভ্েব েযন মেুছ য্য়� ন্ি  েভেস য্য়  ্লগা্য়� 

 

েভেস আিস িসিেয়্র  ্েছ�  ্ু ্যরময় এ চেুড়্ মি রিট বু  ডুিবেয় েহেল আেছ গা্র ে ্েল� েগ্য়্িলয়েরর 

র্িন ৈবজ্ব্ঈ ম্েয়র �ৃিতরক্র �ে�েশযই এই ঘ্ট ব্ঁধ্েত শু  েরন� এমন শভ  ্েজর আড়্েল ত্ঁর মেন �েম 

ব্স্ ব্ঁেধ েচ্র্ অহং ্র� ম্তঋৃণ বেল ত্ঁর জীবেন আর ি ছইু েনই� অমিন ডুেব য্য় ম্ত�ৃৃিতমি র� আজি েসই 

এ ইভ্েব েহেল আেছ জেলর বুে � েভ্েরর আেল্ হয়েত্ ত্ে  স্�ন্ িদেত চ্য়� 

 

বু ্ন হর্উ আম্র হ্ত েথে   য্েমর্ট্ ে েড় েনয়�  ী আব্র েচ্েখ পেড়েছ ে  জ্েন…� িম্্ এ  ী  ্�! ঘ্েট 

ব্ঁধ্ েনৗ ্র ম্থ্য় এ ট্ শ্িলে র িনঃসা বেস ইিত�িত চ্িয়্� গণধর ভ্ই আম্র ত্রই ছিব  য্েমর্ ব ী 

 রেছ� বিল অন্সৃি�রি েত্ এ ট্ েশষ আেছ ন্ি ! স্ত স ্েল এ  শ্িল  েদখেল েল্ে  েচ্খ েব্েজ� আর 

�িন ত্ে  ছিবেত ধের র্খেছন� যৎসব অলকেুণ  ্� ্রখ্ন্� ‘এই  য্েমর্ট্ েদ’� 

 

েদখেত েদখেত স�ট্্ েভ্ঁস্ল্্ গেণশ্ গা্মহল -এসব ঘ্টি এে  এে  েপিরেয় েগল্ম� হর্উই েচ্েখ পড়ল 

মসিজেদর চড়ূ্� ম্িঝ বলল্ িট্ আলমগীর মসিজদ� প্েশই র্মঘ্ট� িদিবয আেছ� এ সময় ত্ি েচ্েখর ড্নিদ  

েথে  ব্ঁিদে  সের েগল� েসই ম্নমি র ঘ্েটর পর েয ট্ ঘ্ট েপের্ল্ম এ ট্েতি �উসেবর িভড় েচ্েখ পড়ল 

ন্� দেূরর ঘ্েট আব্র েসই িভেড়র ছিব� িট্ই প�গা্ ঘ্ট� আসল �উসব ন্ি  এই ঘ্টে  ে �  েরই হয়� 

 ্েছ আসেত লকয  রল্ম এখ্েন মিহল্েদর িভড়ই েবিশ� আব্রি সহ্য় হল ম্িঝভ্ই� বলল্ এন্র্ এ ম্স 

ধের এই ঘ্েট এেস ।্ন  েরন� আজ ত্র েশষ িদন� ইসল্ম ধেমরি ের্জ্ে  িঘের এমনই এ ম্েসর  ৃৃস্ধেনর 

�থ্ আেছ�  ত িমল� তবু অ�েরর ট্েন এত েয ে ন খ্মিত!? অবশয বয্িত�ম আেছই� ম্নবজীবেনর েবঁেচ 

থ্ ্র জনয আজ িই বয্িত�মট ুুই স�ল� য্ইেহ্ ্ এই ঘ্েটর ন্ম প�গা্ হব্র এ ট্  ্রণ আেছ� এখ্েন 

ধূতপ্প্্ যমনু্্ ি রণ্ ি সর�তী-এই চ্রিট �পনদী গা্য় এেস িমিলত হেয় চ্র আর এে  প্ঁচ হেয়েছ� ত্ই 

এট্ প�গা্� শধু ত্ই নয়্ প�গা্ ঘ্ট প�তীেথরর চতথুর তীথর ি  ্শীর এ িট জ্ঁ জম পণূর ঘ্ট�    
 

ঘ্েটর  ্ছ্ ্িছ আসেতই েনৗে ্ট্ ধীর হেয় েগল� সদয শীেতর  ন েন জেল শেয় শেয় ন্রীেদর ম্েহ�।্ন� 
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যিদি সূযর এখন ম্ঝ আ ্েশর পেথ� তবুি দেূরর র্জঘ্ট ি�জট্ এখনি আবছ্  ুয়্শ্র আধ্ের�  েয় ট্ ডুব 

িদেয় হ্ত েজ্ড়  ের সূযর�েব জব্ ুসুেমর ফেুট ির্� প্েশই হ্েত র্খ্ িপতেলর েছ্� ঘট েথে   ধ আর গা্র 

এ স্েথ �পেচ পড়্ গা্রই বুে � ে � ব্ সপসেপ েভজ্ শ্িড় গ্েয় জিড়েয় ঘ্েটর প্েশর ধ্পট্য় আপন মেন 

ঘেুর চেলেছন দশিদ  �দিকণ  ের� মেুখ অ টু মেম্ব্রণ� চ্র-প্ঁচ বছেরর িশশি ব্দ পেড়িন এই পেুণযর ভ্গ 

েথে � ম্েয়র ে ্েল ে ঁেদই চেলেছ� ির ম্ হয়েত্ ম্থ্য় হ্ত বুিলেয় বুিঝেয় চেলেছন্ ‘নেম্  র্ র্ ুর েত্� 

এই জেল চ্ন ু রেল য্ চ্ইেব ত্ই প্েব’� লিলপপ ি �্  িি�ট্র েগম েদব্র কমত্ ম্ গা্র আেছ ি ন্ জ্িন 

ন্্ তবু ম্ গা্র  ্েছ এ ট্ই িমনিত্ িইট ুু  েধর িশশে  িনমিুনয়্ অথব্ ��্ইিটস �পহ্র িদি ন্ ম্ েগ্� 

 

েনৗে ্ এব্র �ে�্পেথ� প�গা্ েথে  দশ্�েমেধর িদে � ম্ গা্ এখন নীল্�রী েছেড় গল্েন্  ্ঁচ্ েস্ন্র 

রেব েসেজেছ� আেল্য় আেল্য় িপ্েরর চরি েভেস য্ে�� দেূরর েনৗে ্গেল্  ী িবিচ� েশ্ভ্য় সূযরে  অিত�ম 

 ের েভেস চেলেছ এধ্র েথে  িধ্ের� ছিবট্ ন্ তেুল আর থ্ েত প্রল্ম ন্� এিদে  জেলর বুে  দ্ঁিড়েয় থ্ ্ 

েগ্ল েগ্ল চবুতর্গেল্েত এ  এ   ের স্ধুর্ এেস িভড় জম্ে�ন� ে � দপরেণ েচ্খ েরেখ  প্ল জেুড় িতল  

এেঁ  িনে�ন� ধীের ধীের আব্র ম্নমি র ঘ্ট্ প্েশই দশ্�েমধ এবং ত্রপর �য়্গ ঘ্ট� �ষ্ ্েলর শত শত 

ম্নুষ  খন েযন হ্জ্েরর ম্�্ ছ্িড়েয় েগেছ�  ত হ্জ্র বল্ মশুি ল� গা্ েথে  ঘ্টট্ে  েদখেত চ্ইেল ে বল 

ম্নেুষর ম্থ্র িমিছলই েচ্েখ পেড়� পৃিথবীর যত রং সব েযন পিূণরম্ িতিথেত গা্র ে ্েল �পেচ �েরেছ� ে � 

হ্ঁটজুল্ ে �ব্ বু জেল পণুয্জরেন বয�� আচ্ের-িবচ্ের্ পজূ্বরন্য় ে বল ধেমররই �িতফলন� ি � �উসব! েস 

েত্ লক ম্নেুষর মেন-মনেন-ভ্বন্য়-েচতন্য়� 

 

ম্নমি র ঘ্েটর ব্জ্েরর মেধয ্র র্�্ট্ তলুন্মলু  তবুি এ ট ু খ্িল� েসখ্েনই স্ের স্ের স্প-স্পেুড়র 

েমল্� আজব েখল্� েসিদন েস্মব্র বেল িেদর হ্ঁ ড্ে র েজ্রট্ েযন আরি এ ট ু েবিশ� ব্ব্র অাভষূণ 

এিড়েয় েগ্ধূিলয়্ েম্ড়� ত্রপর েসখ্ন েথে  আব্র েচতগে�র িদে � র্�্ েথে  জলখ্ব্েরর বযব�্ট্  েরই 

িফরল্ম� ব্ত্স্র মেত্ চ্রেট  চিুর সো  ্েল্ রেবর ঘয্ঁট -দ্ম দশট্ ্� িনেল িনন্ নইেল পথ েদখনু� আজ 

খ্ব্র িবে�ত্েদর েরল্ই আল্দ্� অগতয্ য্ প্িয়্ য্য়� েখেয়ি মশুি ল্ িই খ্ব্েরর েযটু ু েপেট িগেয়িছল 

েসট ুুি �্য় �গের েদিয়্র মত অব�্� তেব অনযসময় অবশয েবন্রেসর  চিুর যিদ ির র্  জ্য়গ্ েথে  ি েন 

খ্িয়্ য্য় ত্হেল ত্র �্দই আল্দ্� 

 

�্য় িতনিদন ে েট েগল েবন্রেস� আম্েদর আস্র আেগর িদন েথে  গা্মেহ্উসব শু হেয়েছ� বড় বড় র্�্ 

েথে  গিল-তসযগিলর েচহ্র্ই েগেছ বদেল� গত  িদন আম্েদর টযুর ্য্ন য্ই থ্ ু  ন্ ে ন িবে ল হেল িনয়ম 

 ের গা্র ঘ্েট ির  হ্িজর হত্ম� দশ্�েমেধর বু  েছ্ঁয়্ চবুতর্য় দ্ঁিড়েয়ই ে েট েযত সমেয়র পল-অণুপল 

গেল্� েদখত্ম ে মন িবে ল েথে ই শু হেয় য্য় সেয্বরেণর �ণিত� পযরট েদর েনৗে ্গেল্ যখন এে  এে  

ঘ্ট �মণ েসের ঘ্েট এেস ল্েগ তখন েথে ই গা্বুে  �দীপ-ভ্স্ন েখল্� এ িট- িট েথে  দশ-ব্ের্ট্্ 

ত্রপর আরি…আরি্ িশখ্য় িশখ্য় েসেজ িেরন ম্ গা্� পণুয ্মী ম্নষুগেল্র েপছেন্ আেশপ্েশ 

ফেট্�্ফ্েরর প্রেফ� োম েখ্ঁজ্র বয�ত্� য্র ছিব যত ভ্েল্্ ত্র দ্ম তত েবিশ� য্র েযখ্েন পণুয আর ি ! 

বল্ই ব্হলয্ আিমি িই ছিব সে্নীেদরই দেল তেব ে�ফ মেনর আনে ই� 

 

ঘ্েটর নীেচ তখনি অেন  �দীপ �লব্র অেপক্য়� িপরট্েত দ্ঁিড়েয় থ্ ্ �ড়� জীবেনর েছেলগেল্র হ্েত 

ঘিুড়র সুেত্য় তখনি েবশ ট্ন� আঁধ্র-আেল্র সিেিবে েল চ্ঁদট্ �্য় থ্ল্র মেত্�  েয় িট েনৗে ্ েভেস 

েবড়্ে� ম্ঝগা্য়� এিদে  দশ্�েমধ ঘ্েট আরিতর আেয়্জন পেুর্দেম শু হেয় েগেছ� হর্উই ঘ্েড়র িপর 

সুড়সুিড়�  ্ট্ ঘিুড়র সুেত্� ম্ইে  েসই  খন েথে  ব্ংল্ আর িহি েত সত রব্ণী� সো দশ্�েমেধর ম্হ্ায� 

 ্শীখে� বল্ হেয়েছ্ র্জ্ িদবযদ্স এখ্েন অ�েমধ য�  ের ��্ে  ত�ু  েরন� ত্ই িশব এখ্েন �ে��র� এ 

েত্ েগল পরু্েণর  থ্� �খয্ত  িতহ্িস  জয়সিয়্লিজ বেলেছন্ ভ্রিশব ন্েম জৈন  ন্গনপৃিত ি��ীয় ি�তীয় 

শতে  এখ্েন পর পর দশিট অ�েমধ য�  েরন� আর ত্রপর েথে ই এই পিব� য��েলর ন্ম হয় দশ্�েমধ� 

 

পরু্ণ-ত র িশে য় তেুল আজ আপ্তত  ই আনে ্র্ �েড়্ পিথে র আব্র পেথ ন্ম্� গ�বয? ে ্থ্য় আর্ 

www.amaderchhuti.com

http://www.amaderchhuti.com/mag1/index.php


আমােদর ছুি – ১ম সংখযা 

দশ্�েমধ� আজই েত্ মেহ্উসেবর মহ্ল�� এই �উসেবর আরি এ ট্ ন্ম আেছ� েখয়্ল িছল ন্� েখয়্ল হল 

েচতগে�র েহ্েটল েথে  েগ্ধূিলয়্ েম্েড়র িদে  আস্র সময়� র্�্র আেশপ্েশ েছ্ট েছ্ট মি র্ ব্িড়র �ের্ন্ 

েদ্ ্নপ্ট সবই আজ দীপ্েল্ে  ��লযম্ন� স্ের স্ের �দীেপর িভেড় অে ্র ন্ম্র আেগই েস েযন আজে র 

মেত্ হ্িরেয় েগেছ ে ্ন গহেন� তখনি সেে ন্েমিন� আ ্শখ্ন্ দখল  ের িনেয়েছ আেল্র ব্িজ� আজ েয 

েদবত্র দীপ্বিল� ত্ই এর আের  ন্ম েদবদীপ্বিল� ম্নষু ত্র দীপ্বিল �্ল্য় অম্বসয্র র্েত� ির  ত্রই 

পেনের্ িদেনর ম্থ্য় ভবুন যখন পণূর চ্ঁেদর ম্য়্য় ভ্েস্ তখন ঈ�র ত্ঁর অােন �্ল্ন দীুদীেপর িশখ্� দ-ূের্ 

িই প্ের্ েযখ্েন আরিতর আেল্ েপৗঁছয় ন্ েসখ্েন চ্ঁেদর আেল্য় চর েভেস য্য়� এপ্েরর চর্চের তখন ৈবিদ  

মেম মালগ্ন্ শ�িনন্দ্ ঘ�্�িন্ ডমুেব্ল্ ধেুন্র েধ্ঁয়্� দশ্�েমেধ পরপর স্জ্েন্ পজূ্েবিদর িপর 

দ্ঁিড়েয় স্তযুব্ েের িশবণিত্ গেণশব ন্্ গা্ভজন এমনি  িশবত্�ব ে�্�ি িফের আেস সৃি�র সূচন্ িনেয়� 

লক লক ম্নেুষর েচ্েখর চ্িয়্ িমেশ য্য় এ স্েথ -িই এ  আরিতর িশখ্য়� �ৎর-দিকণ্ পবূর-পি�ম 

পণুয্রিতর আেল্ বৃৎ আঁে � লকয আা্র সুুব্ণী েযন ছুেট য্য় ভমূ�েলর গ্েন� প্েশই ম� েবঁেধ চলেছ  পদী 

সংগীত্ নতৃয আর ঈ�র ভজন্র �ব� েসখ্েনি েল্  জেড়্ হেয়েছ �চরু� আজ িতলধ্রেণর জ্য়গ্টু ুি েনই� 

ঘ্েটর প্েশ �চঁ ুমতন অংশট্েত্ হেত প্ের  ্ের্ ব্িড়র ছ্েদ বড় বড়  য্েমর্য় দক িরেপ্টর্ র্ ল্ইভ েটিল ্� 

চলেছ� ঘ্েটর স্মেনর গা্ি েযন অদশৃয হেয় েগেছ� যত দরূ েচ্খ য্য় ততদরূই ম্নষু আর ম্নষু� অনয্নয িদন 

দশ ট্ ্র িবিনমেয় েনৗে ্য় বেস আরিত েদখ্র সুেয্গ েমেল� আজি ত্র বয্িত�ম নয়� তেব ভ্ড়্ট্ িনঘর্ উ 

দশট্ ্য় আটে  েনই� আজ আরিতর �দীু িশখ্র্িশর সো িমেশ েগেছ আন ব্িজর রং-��্স� ধনী-িনধরেন 

এ ্ ্র এই িভড়� প্েশর মে�  ৎে র েব্েল ঝড় তেুলেছ ে ্নি এ  কেুদ নতর ীর প্� ঘ্েট ঘ্েট আেল্র 

্্বেণ েভেস য্ে� �্চীন ব্র্ণসী� ঘ�্খ্েনে র আরিত এখন েশষ� তবু ম্নমি র্ দশ্�েমধ আর �য়্গ ঘ্ট 

জেুড়  �রীয় আেমেজর মেহ্�্স� বহ দেূর প�গা্-ি েব্ধহয় এমনই আনে  েমেতেছ� 

 

আজ েভ্ের েয লক প্েয়র িমিছল িবিভ� গিল -তসযগিলর গি� ছ্িড়েয় র্জপেথ িমেশ গা্র জল  শর  েরিছল্ 

েসইসব েচন্-অেচন্ ধুেল্- ্দ্ম্খ্ প্গেল্ই আেল্র র্জপথ িডিবেয় িফের চেলেছ অেগিলর অে ্ের� গা্র 

তরো হ্জ্র হ্জ্র �দীপ িশখ্ েভেস চেলেছ� ে ্থ্য়?  ্ে  আেল্ েদখ্েত? েয িনেজই ে ্িট সূেযরর ি রেণ 

��্িসত! ন্ি  য্র্ এ টখু্িন আেল্র জনয ম্ গা্র  ্েছ  হ্ত েপেতিছল !? 

 

 িদন আেগ ভর পেুর গা্র বুে  ভ্সেত ভ্সেত েদখ্ এ ট্ ছিব েভেস �রল েচ্েখ-ঘ্েট ব্ঁধ্ েনৗে ্র ম্িঝট্ 

ত্র হ্ল িদেয় অেন কণ ধের জেলর মেধয েখ্ঁচ্ে�� আম্েদর েনৗে ্ খ্িন ট্ এেগ্েত ে ৗতহুল আরি ব্ড়ল� 

স্দ্ মতন  ী এ ট্ েযন �চঁ ু হেয় জেল ডুেব আেছ� িই ম্িঝ েসট্ে ই েত্ল্র েচ�্  রেছ� 

-�ি  য্য়্ হয্য় সুেরশ ভ্ই? �ধর? 

 

সুেরশ ম্েন আম্র ম্িঝর িনিলরু  �ৎর্ ‘�ি? �ি েত্ বিড পড়্ হয্য়� ি িসেন ম্রে  েফ  িদয়্’ -েযন ে ্নি 

বয্প্রই ন্� ঘ্েট  েয় জন েল্  আর  েয় ট্  ু ুেরর ভীষণ বয�ত্য় ছেুট্ছিুট� ��্েস! ভ্ই ��  রল-‘ইধর 

পিুলশ-টিুলস েনিহ হয্য়?’ থ্ ্ সুেরশ ম্িঝর �ৎরট্ বরং আম্র  লেমর আঁচেড়ই েসসর েহ্ � নইেল েগ্ল 

ব্ঁধেত প্ের� 

 

আম্র ভ্ইেয়র হ্েতর �দীপট্ি আে� আে� েভেস েগল  ্েল্ গা্র জেল� ঘ্টেছ্ঁয়্ েসই জল সেবম্� ম্থ্য় 

েছট্েত য্েব্ ধমে  �রল্ম-‘আঃ্ অেন  হেয়েছ� ির েত্� েন্ংর্ জল আর ম্থ্য় ের ্েত হেব ন্’� 

 

আিম চ্ই ন্্ শধুম্� িনেজর পেুণযর জনয আম্র ভ্ই  ্রি েচ্েখর জেল িনেজে  ধেুয় িন …�   

~ তথয- েবন্রস (�ৎর�েদশ) ~ || ~ েবন্রেসর ছিব ~ 
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পিব� �েদর তীের 

 

শীল্ চ�বতরী 

~ তথয- গরেদ্ংম্র �দ (িসি ম) ~ || ~ গরেদ্ংম্র �েদর ছিব ~ 

দেূরর প্হ্েড় হ্তছ্িন আেধ্-নীিলম্র� েচ্েখর সীম্ন্য় প্হ্েড়র গ্ঢ ়সবুজ গ্িলচ্� আ ্শ আড়্ল  র্ �বত্� 

ে ্থ্ি �েবিরর েঝ্প� প্িসরম্েমর ঝ্ড় ে ্থ্ি� হর্উ  ে ্থ্ি প্হ্ড় েথে  েনেম আস্ চ�ল ঝরন্ িভিজেয় 

িদে� পথ� সু র েছ্� প্হ্িড় �্ম্ ন্মিটি ভ্ির িমি� – রংেপ্ -িসি েমর �েবশপথ� আম্েদর গ�বয পবূর 

িসি েমর ১৭্৮০০ ফটু �বত্য় অবি�ত টলটেল জেলর �দ গরেদ্ংম্র� রংেপ্র র্�্ঘ্ট চিড়্্ মসৃণ� রংেবরং 

এর র্ফট েব্ট িনেয় দেল দেল েল্  চেলেছ বষর্ র ভর্ �ৎ্ল িত�্য় র্ফিটং  রেব বেল� েহঁেট - গ্িড়েত� িত�্র 

বুে  রিবন রিবন েব্টগেল্ চলেছ েহলেত  লেত� পেথ গ্িড় থ্িমেয় চ্ িবরিত� প্হ্িড় ছ্গল চরেছ ইিত�িত� 

িসি েমর র্জধ্নী গয্ংট  েপৗঁছেত র্ত� 

পরিদন স ্েল এ িট �্নীয় গ্িড় ভ্ড়্  ের চলল্ম ল্-েচন� আগ্ম অনমুিত ছ্ড়্ গয্ংট  িপ্েশ িভন র্েজযর 

গ্িড়র �েবশ ম্ন্� পেথর  ত সু র সু র প্হ্িড় ঝরন্  ব্হ্ির ত্েদর ন্ম! ন্গ্ ববন ফলস  - ঝরন্র সু-
�বত্র  ্রেণ এই ন্ম� সু র ের্দ ঝ মে  িদন্ হর্উ  ঘিনেয় এল েমঘ  িনেয় এল বৃি�  ুিচ ভর্ হ্ড়িহম র্�্ 
হ্িয়্� স্মেনর দশৃয েঢে  েগল� গ্িড়র েহডল্ইট� ি ছকুন পরই আচম ্ েমঘ সের েহেস �েরেছ বৃি�েভজ্ 

� ৃিত� এমনই সরল আেল্ ছ্য়্র েখল্ প্হ্েড় ঘিুমেয় পেড়িছল্ম� চট ্ ভ্বেল্ �্ইভ্েরর ড্ে   -ময্ড্ম্ 
ময্ড্ম্ েদিখেয়্ ইয়্ ়়়� ত্ি েয় েদিখ র্�্য়্ নীেচর �পতয ্য় চরেছ অসংখয চমির গ্ই� েপ্ষ্্ িনরীহ� ছিব 

তলুল্ম ঝটপট� �্নীয় ব্জ্ের এই ইয়্ে র  েধ ৈতির জম্ট এ ধরেনর ি �ব প্িয়্ য্য়� রব্েরর মেত্ শি্ 

�্দহীন� িচিবেয় নরম  র্ �্য় অস্ধয� �্নীয় ভ্ষ্য় এে  বেল ছরুিপ� ল্-েচন েপৗঁছেত সেে� েহ্েটেল 

খ্িয়্দ্িয়্ েসের  - েট্  �েলর নীেচ ঢেু  পড়ল্ম  ত� অস�ব র্�্� তমুলু �ীে�ি জেলর  েশর হ্ত -

আবুল অস্ড়� 

পরিদন স ্ল স ্ল ইয়্ে র  েধর িব�্দ গল্েন্ ম্খেন েভজ্ েগ্বদ্ প্ঁ�ুিট েখেয় য্�্  রল্ম গরেদ্ংম্র� 

প্হ্িড় পথ আর ঝরন্র �্ি�হ্র্ েসৗ যর েদখেত েদখেত েপৗঁেছ েগল্ম িততত সীম্ে�র  ্েছ ভ্রেতর েশষ 

েসন্ ছ্�িনেত� হ্ত তেুল স্মেন এ  জিয়্ন� গ্িড়র  ্চ ন্মেল্� জিয়্ন বলেলন �তিরেয় -  ুছ  ন্শ ত্ প্িন 

েদন্ হয্য়� হর্উ েমুদে� র্�্ ে�্ত…ন্শ ত্ প্িন ম্েন? িনঘর্ উ এই জনিবরল �্�ের ন্িমেয় েধ্ল্ই েদেব 

এব্র� আম্র িববণর মখু েদেখ ভ্বন্ট্ পেড় েফলেলন জিয়্ন� েহেস বলেলন- ডিরেয় মত ্ আজ ব্ব্  ্ েড 

হয্য়়়়়়়� ধেড় �্ণ এেল্� ন্মল্ম� গরম্গরম চ্্ �ে ্জ িব�ুট্ সেস েড্ব্েন্ চমউ ্র মচুমেুচ ফলু িপর 

পে ্ড়্্ ল্ল রেবর গরম শরবত িদেয় আ�ির  আপয্য়ন  রেলন িরঁ্� আফেশ্স হি�ল ে ন স ্েল েগ্বদ্ 

প্ঁ�ুিট েখল্ম - ন্হেল এই চমউ ্র পে ্ড়্ েবশ জিমেয় খ্িয়্ েযত়়়়� 
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আমােদর ছুি – ১ম সংখযা 

জিয়্নেদর স্েথ ছিব তলুল্ম আমর্� িেঁদর মেুখই শনল্ম - িসি েমর জিয়্নেদর জীবনয্�্র পরেত পরেত 

জিড়েয় থ্ ্ ি ংবদ�ী েসন্ অিফস্র ব্ব্ হরভজন িসংেহর রহসযময় সব  ্িহিন� বহ ্ল আেগ রহসযময় ভ্েব 

িনেখ্ঁজ হিয়্ এই েদ্দর��ত্প েসন্ অিফস্রিট এখেন্ জীিবত বেলই �চিলত িব�্স জিয়্নেদর� �িত শীেত্   

অ�ল যখন জনশূণয্ ব্ব্ তখন ছিুটেত য্ন বেল ত্ঁর্ মেন  েরন� ত্ঁর থ্ ব্র ঘর্ বযবহ্েরর েপ্শ্  ি িজিনস-

প� েসন্বয্র্ে  স্িজেয় র্খ্ আেছ� মেন  র্ হয় িতিন আজি েসসব বযবহ্র  েরন� িততত সীম্ে�র এই 

অত� �হরী িনেজর  তরবয িবষেয় খবু  ড়্� অন িড�িট ে ্ন েসন্ যিদ স্ম্নয িঝিমেয়ি পেড়ন- সশে� 

চেপট্ঘ্েত ত্ঁে  জ্িগেয় র্খ্র বযব�্  ের থ্ে ন ব্ব্� য্েহ্ ্ আব্র আম্েদর য্�্ শু হেল্� পথিট এব্র 

েবশ সু� সীম্�বতরী পেথর  ধ্ের লয্�ম্ইন েপ্ঁত্ আেছ বেল সত র �্ইভ্র দ্িয়্ েশরপ্� �বত্র  ্রেণ 

অ�লিট বৃকহীন্ ধূসর� হর্উ হর্উ ব্ঁ  িনেয়েছ সু পথ� গ্ছ গ্ছ্িল েনই্ ত্ই প্হ্ড়গেল্ি নয্ড়্�  ী অপ্র্ 

অপ্িথরব ত্েদর েসই অন্বৃত্ ��্িসত েসৗ যর! ে ্নট্ ইেঁটর মত ল্লেচ্ ে ্নট্ আ ্েশর মত নীল্ ে ্নট্ 

ছ্ইরব্্ ে ্নট্ ধূসর্ ে ্নট্ েস্ন্িল- ম্থ্য় সব বরেফর পুু  ম ুুট� ঝ ঝে  েমঘহীন �্�র- েসই  �যরযময় 

তষু্রি রীট ঝ ম   রেছ সূযরযি রেণর ির ের পড়্ আ�যর বণর�ট্য়� আ ্শ ঘন নীল্ টু ের্ প্তল্ স্দ্ েমঘ 

েলেগ আেছ ে ্থ্ি� এই অন্িবল েসৗ েযরযর মিধযখ্েন ব্ যহ্র্ আম্র �রেণ হর্উ - প্রেসযর িবখয্ত শ্য়র 

েশখ স্দীর এ িট ুব্ইয়্ত – 

অগর  িফরেদৗস  ব্র  ু এ জিমন  অ� ্ -ি হিমন অ� ্্ ি হিমন অ� ্্ ি হিমন অ� ্� 

�গর যিদ েথে  থ্ে  পিৃথবীর ে ্েন্খ্েন -তেব ত্ এইখ্েন্ ত্ এইখ্েন্ ত্ এইখ্েন়়়� 

অপ্র িব�েয় ���  পল হীন েচ্েখর আেবশ িনেয় েপৗঁেছ েগল্ম গরেদ্ংম্র �দ� এখ্েন রেয়েছ িশখ ধেমরর 

পিথ ৃউ িয়্িহ গু ন্ন িজর মি র� মি ের িয়্িহ গুিজর মিূতর রেয়েছ� মি র চ্ের ঝলুেছ অসংখয লংুদ্র 

(িতততী ভ্ষ্য় ভতূ ব্ অপিব� আা্ ত্ড়্ব্র মম েলখ্ রংেবরং এর েছ্ট পত্ ্)� প্েশই েছ্ট �দিট� শ্�্ 

িতরিতের্ ��্ ন্িতগভীর্ েচ্খজড়ু্েন্ নীল�  িথত আেছ্ এই অ�েল দীঘর্  িনরবি�� তপসয্র েশেষ গু ন্ন  

।্নশ� হব্র ই�্ � ্শ  েরন� ি � পুু  বরফ্বৃত এই �্�ের ে ্থ্য় জল?  তখন িতিন হ্েতর ছিড় িদেয় এই 
�েদর জম্ট বরেফ আঘ্ত  ের্ বরফ েভো্ জল প্ন ি ।্েন তৃু  হন� িতিন এই �দিটে  আেদশ  েরন্ েযন 

�দিট িচর ্ল এই তষু্র্বৃত �্�ের �্� পিথ ে  জলদ্ন  ের এবং  খেন্ িনেজর শরীের বরফ জমেত ন্ েদয়� 

সুতর্ং্ চতিুদরে র প্হ্ড়গেল্ পুু  বরেফ আবৃত হিয়্ সে ি এই �েদ  খেন্ বরফ জেম ন্্ সবরকণ এিট 

টলটেল� এিটই এই পণুয �েদর মিহম্� �্নীয় ভ্ষ্য় েদ্ং অথর ছিড় ব্ ল্ির� িয়্িহ গুিজ এই �েদর বরফ 

েভোিছেলন ছিড় িদেয় - ত্ই এই পিব� �েদর ন্ম গরেদ্ংম্র� 

ভ্রত-িততত সীম্�িট এখ্ন েথে  দশৃযম্ন� েযেহত ুএখ্েন অিিেজেনর েবশ অভ্ব  ত্ই  েয়  িমিনেটর েবিশ 
 ্ুর এখ্েন থ্ ব্র অনুমিত েনই� ত্ই যথ্স�ব  ত মি র দশরন ি ছিব েত্ল্ েশষ  ের িহিহ শীেত  ্ঁপেত 

 ্ঁপেত গ্িড়র েপেট ঢেু  পড়ল্ম� রীিতমেত্ �্স � হি�ল� ইনেহল্র িনেত হেল্� 

েফর্র পেথ আমর্ েগল্ম েচ্প ত্ ভয্িল্ ব্ব্ হরভজন িসংেহর শীত লীন আব্স� চ্রিদে  ছড়্েন্ ��ত যত 

শ্খ্র িশখের রেড্েডন�ন গ�� েসই রংেবরেবর রেড্েডন�েনর আেমজ আর চমির গ্ই এর গেভর্ ব্ত্েস বঁুদ 

হেয় ল্েচন েফর্র পথ ধরল্ম� পরিদন গয্ংট  হেয় িশিলগিড়� অতঃপর  ল ্ত্ েফর্র প্ল্� 

মন েবশ খ্র্প্ ইস ্ আের্  ’ট্িদন থ্ ্ েযত যিদ ! আব্র আসেত হেব এই ম্য়্বী েসৗ েযরর ট্েন্  থ্ 

িদল্ম� মেনর মিনে ্র্য় অকয় হেয় রইল অপ্র �্ ৃিত  েসৗ যর আর রপ থ্র আধ্র্ গু ন্নে র 

�ৃিতিবজিড়ত পিব� �দ গরেদ্ংম্র� 

~ তথয- গরেদ্ংম্র �দ (িসি ম) ~ || ~ গরেদ্ংম্র �েদর ছিব ~ 
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জলসই 

 

দময�়ী দ্শগু 

~ তথয- র�্ (িিডশ়্) ~ তথয- েগ্প্লপরু (িিডশ়্)~ 

~ ছিব - র�্ || ছিব- েগ্প্লপরু ~ 

 

দেূর েরড ে�ে�ড েপ্চ্েডরর এ ট্ বড় ঝ্ঁ  জেলর িপর ছিড়েয় বেসিছল� মেন হি�ল  ্েল্ জেলর িপর ে  েযন 

হ্�্ রেবর এ ট্ চ্দর িবিছেয় েরেখেছ� স্দ্- ্েল্য় েমশ্েন্ শরীর আর ড্ন্্ ল্লেচ হলদু রেবর ের্ঁট আর প্ 

িনেয় অেন ট্ বড়সড় হ্ঁেসর মত েচহ্র্� েম্টরেব্েটর এ ট্ন্ িবি্ আিয়্জট্  ্েছ আসেতই চ্দের ট্ন পড়ল� 

আিয়্জ েথেম েগেলি ির্ েটর প্ি�ল আম্েদর �পি�িত� চ�ল হেয় �রিছল� ম্েঝ ম্েঝই ঝ্ঁ  েথে   েয় ট্ 

প্িখ �েড় িগেয় আ ্েশ চ�র েখেয় আব্র ঘেুর এেস বসিছল� েম্টরেব্েটর মখুট্ ঘিুরেয় আব্র রিন্ িদেতই 

বুেড়্ আংল্র হ্ঁেসর দেলর মত ির  েযন িরদয়ে  িনেয় এ ঝ্ঁে  �েড় েগল প্িখগেল্� 

শীেতর সময় সুদরূ স্ইেবিরয়্্ ইর্ন্ মধয এিশয়্র ন্ন্ন েদশ েথে  ে�িমংেগ্্ েপিল ্ন্ েস্ন্িল িটি�ভ্ িসেু 

ঈগল �ভিৃত হ্জ্ের্ প্িখ িভড় জম্য় িচ�্র বুে � এ ি�েশ িডেস�র িবে েল হ্�্ শীেতর আেমজ গ্েয় েমেখ 

আমর্ি েযন পিরয্য়ীর দল্ েভেস পেড়িছ িচ�্য়� 

�চঁ ুপ্েড়র গ্েয় অগভীর জেল স্র িদেয় দ্ঁিড়েয় েনৗে ্ আর েম্টরেব্টগেল্� ঘ্সজিমেত আর জেলর মেধয েজেগ 

থ্ ্ ম্ছধর্র জ্েলর গ্েয় ইিত�িত বেস �্নীয় আর অিতিথ প্িখর্� ে ্থ্ি দল েবঁেধ্ ে ্থ্িব্ এ ল্ই� 

েভ্রেবল্য় এর্ দেল আরি ভ্ির িছল� জল্জিমর ঘ্েস মখু ঢিু েয় িশ ্র েখ্ঁেজ ব  আর ম্ছর্ব্র দল�  মন 

সয্�প্ইপ্েরর  ্জলট্ন্ েচ্খ েট্ েদখেত ভ্ির ভ্েল্ল্েগ� 

সমেু�র ে ্লেঘষঁ্ বেলই হয়েত্ িচ�্র জেল ে ্থ্ি এ ট্ সীম্হীনত্র েছ্ঁয়্ রেয়েছ্ অথচ প্ড়্ জেলর বুে  

েজেগ থ্ ্ িটল্গেল্ সবই সীম্িনেদরশ  ের� জেলর ধ্ের র�্ প্পিনব্েসর ব্র্ ্য় বেসই �েদর বুে  

িয়্চট্িয়্রট্ নজের পেড়� ট্িয়্রট্ েদখেত মি েরর ম্থ্র মত� জেলর মেধয েছ্� এ ট্ ঘর্ েম্টরেব্ট 

েথে  িসঁিড়র �থম ধ্েপ েনেম আরি  েট্ িসঁিড় েভেব ঘেরর মেধয য্িয়্ য্য়� িয়্চট্িয়্র েথে  ি ছটু্ এিগেয় 

এ ট্ িটল্র গ্েয় থ্মল েম্টরেব্ট� িটল্র িপের গহ্য় িশবমি র� এবেড়্ েখবেড়্ পেথ িটল্র গ্ েবেয় �ের 

য্য় দেলর ব্ি র্� জেলর বুে  েনৗ ্য় এ ্ বেস থ্ি � েশষ িবে েলর আেল্য় িদগ� আর জলর্িশ র্ব্ হেয় 
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দেূর িটল্র ম্থ্য় ধীের ধীের ঢেল পেড় বছর েশেষর সূযর� ম্য়্বী হেয় িের চ্িরিদ � এ ্ এ ্ ম্থ্ তেুল দ্ঁিড়েয় 

থ্ ্ িয়্চট্িয়্েরর চ্রপ্েশ জল িচ িচ   ের িের� প্িখর দল ে ্থ্ি জেলর মেধয েজেগ থ্ ্ জ্েলর গ্েয় 

িব্্ম েনয়্ ে �ব্ �েড় চেল িদগে�� 

র�্ েথে  েগ্প্লপুেরর র্�্ট্ সবট্ খবু ভ্েল্ ন্ হেলি এই অেট্পথ ভ্েল্-ই ল্গিছল� র�্ েথে  বর ুল 

েবড়্েন্র সময়ই অেট্চ্ল  রৎ-র সো আম্েদর েবশ আল্প হেয় িগেয়িছল� ত্র েজ্র্জিুরেতই েছ্� অেট্েত 

য্বতীয় বয্গপৎর েরেস েবিরেয় পেড়িছল্ম েগ্প্লপেুরর িদে � জ্য়গ্য় জ্য়গ্য় প্হ্িড় এল্ ্র মেত্� �চঁ ু�চঁ ু

িটল্ ে েট চিড়্ র্�্ এিগেয়েছ� পেথর গ্ েঘেঁষ ছেুট য্য় ে�ন� আব্র নীচ ুজিম জল- ্দ্্ েকেতর প্শ িদেয় 

ন্চেত ন্চেত চেল অেট্� মেনর আনে  এে র পর এ  গ্ন েগেয় চেল আম্েদর দশ বছেরর আর বেরু আট 

বছেরর েমেয়� গ্ন েশষ হেত ন্ হেতই অেট্ এেস থ্েম েছ্� শহর েপিরেয় এে ব্ের সমেু�র  ্েছ� 

সম�ু েব্ধহয় ির  রপসী ন্রীর মেত্� ত্ে  যতই েদখ্ য্য় আশ েমেটন্ ি ছেুতই� এত �উল অথচ এত শ্�� 

েগ্প্লপেুর এেস ব্রব্র আ ্ম্েনর সমেু�র  থ্ মেন পড়িছল� স্গেরর অত রপ আর ে ্থ্ি েদিখিন� িখ্েন 

েস েযন র্জর্নী� নীল-সবুজ েবন্রসীেত িচরেযৗবন্� আর এখ্েন েযন প্েশর ব্িড়র আটেপৗের বধিূট� আধেখ্ল্ 

েঘ্মট্র ফ্ঁে  শ্�সু র মেুখই  খনি েখেল েবড়্য় র্েগর � ূিট� 

েহ্েটেলর ঘেরর ির  স্মেন  েয় ধ্প িসঁিড় েনেম েগেলই এে ব্ের ব্িলেত� সম�ুৈস তট্ েবশ চিড়্� েবল্ 

এগ্রট্-ব্রট্ ব্েজ� জ্নয়ু্িরর �থমিদন� ের্দ ি � েবশ চড়্�  পেুরর ঝ ঝে  ের্দ নীল জেল পেড় েচ্খ 

ধ্ঁিধেয় িদে�� েবল্ভিূমেত েতমন িভড় েনই� সম�ু।্েন বয�  েয় জন� ব্িলেত অলসভাীেত শেয়-বেস আরি 

জন্  েয় � দেূর েজেলর্ জ্ল েগ্ট্ে�� জেল প্ িভিজেয় েহঁেট েবড়্ই ৈস েত� েবল্ভিূমেত জ্ল ছিড়েয় বেসেছ 

েজেলর্� জ্েলর গ্েয় েছ্টবড় অজ�  ্ঁ ড়্� ে ্েন্ ে ্েন্ট্র েপেট আব্র হলদু ব্  ্েল্ রেবর এ গ� িডম� 

জ্েলের ফ্ঁে  ফ্ঁে  আটে  রেয়েছ  েয় ট্ �্রিফশ আর জীব� িঝনু � 

েগ্প্লপরু শহরট্ পরুীর মত জমজম্ট নয়্ আব্র চ্ঁিদপেুরর মত এে ব্ের িনজরনি ন্� েবশ মধযিবৎ েমজ্জ� 

ব্জ্র এল্ ্ট্ সম�ু েথে  খ্িন  দেূর� সমেু�র ধ্ের েহ্েটল আর ের�েুর� ইত�তঃ ছড়্েন্� িিড়শ্র 

স্ইে�্েন েগ্প্লপেুরর  েয় ট্ েহ্েটল েবশ েভেব িগেয়িছল� ভ্ব্ েহ্েটেলর  ্র্েম্র গ্েয় জেম �েরেছ ব্িলর 

ণপ� জাল হেয় েগেছ আপন িনয়েমই� সমেু�র প্েড় িবে ল-সেেয় এই ভ্ব্ ব্িড়গেল্ ে মন রহসযময়ত্র সৃি� 

 ের� �চঁ ুপ্ড় ধের হ্ঁটেত হ্ঁটেত সমেু�র ধ্ের এ ট্ চ্ত্েলর িপর ব্িলেত ব্ন্েন্ জগ�্েথর মিূতর নজের পেড়� 

ে  জ্েন ে ্ন িশ�ীর সৃি�! 

েহ্েটেলর স্মেনই র্�্র এপ্ের-িপ্ের েগ্ট্ িতেন  িগফট শপ� আরি খ্িন ট্ এিগেয় ব্ঁহ্েত ল্ইটহ্�স� 

সূযর পি�েম ঢলেছ� প্েয় প্েয় েপৗঁেছ য্ই ল্ইটহ্�েস� েঘ্র্েন্ িসঁিড় েবেয় �ের আিস িপের� অস্ধ্রণ 

পয্েন্র্িম  িভ�� িদগ�িব�তৃ নীল সমেু� স্দ্ েঢ� ভ্বেছ� হলদু ব্িলেত  মল্-হলদু গ্েডরন ছ্ত্র িনেচ ল্ল 

রেবর েচয়্েরর স্ির আর রিবন েপ্ষ্ে  পযরটে র দল� অ�র্েগর ম্য়্িব আেল্য় অপরপ হেয় িের িদগ�� 

অে ্র েনেম আেস� 

ল্ইটহ্�স েথে  েনেম হ্ঁটেত হ্ঁটেত িফের আিস ৈস েত� গরম  িফর  ্প হ্েত বেস পিড় ৈস েতর ধ্েরর 

ব্ঁধ্েন্ িসঁিড়েত� সমেু�র হ্িয়্য় এখন এ ট্ র্�্ আেমজ� ল্ইটহ্�েসর আেল্ হ্িরেয় য্য় স্গেরর বুে � র্ত 

ব্ড়েত থ্ে ়়়়়়� 
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েভ্র েবল্র সম�ু ভ্রী নরম� সূেযরর িমের আেল্ ল্েগ েচ্েখমেুখ� প্েয়র প্ত্ ছুঁেয় য্য় জল� ৈস েত সমেু�র গ্ 

েঘেঁষ দ্ঁিড়েয় আেছ ল্ল-নীল-সবুজ ম্ছ ধর্র ন্ি� স্গেরর বুে  েভেস য্য় আদেরর েনৗে ্� র্ত থ্ েতই 

েজেলেদর েয দলগেল্ সমেু� েবিরেয়িছল ত্েদর ে � ে � িফের এেসেছ� ত্েদর জ্েল ম্ছ আর  ্ঁ ড়্র ণপ� 

অ�ুত েদখেত এ ট্ স্পি �েরেছ জ্েল� মখুট্ অেন ট্ ম্েছর মতন� স্পট্ে  ছ্িড়েয় ট ুের্ ট ুের্  ের 

জ্েল েগেঁথেছ� িট্ই এব্র েট্প হেব� ব্িলর িপর হ্ঁটেত হ্ঁটেত েদিখ  জেন িমেল  ্ঁেধ  ী েযন ঝিুলেয় েহঁেট 

আসেছ�  ্েছ আসেত েদিখ িেরব্ব্ এেয িবশ্ল এ  শ�র ম্ছ� ম্ছট্ই এ ম্নষু সম্ন� েলজট্েত্ আরি বড়� 

ের্দ �ের েগেছ� ৈস েত �্ইং িড� ছুঁেড় েখলেছ আম্েদর  ই ব্িল ্� এব্র জেল ন্ম্র প্ল্্ ড্  িদই িেদর� 

িবে েল ৈস ত ধের স্গেরর গ্ ছুঁেয়ছুঁেয় হ্ঁট্� েজেলর্ জ্ল বুনেছ েবল্ভিূমর ধ্ের� েমেয়র স্েথ ছেুট ছেুট িঝনু  

 ুেড়্ই� েহ্েটল েথে  েনেম ব্ঁিদে  প্েয়প্েয় অেন ট্ চেল এেসিছ� িপছেন ত্ ্েল েচ্খ আট ্য় ল্ইটহ্�েস� 

আরি এিগেয় এ জ্য়গ্য় েদিখ িতরিতের জলধ্র্ িমিলেয় েগেছ স্গেরর বুে � ির  েযন েম্হন্� জল েভেব িপ্র 

েথে  িফরেছ িবেদিশনী� সমেু�র বুে  সেয্ েনেম আেস…়� 

~ তথয- র�্ (িিডশ়্) ~ তথয- েগ্প্লপরু (িিডশ়্)~ 

~ ছিব - র�্ || ছিব- েগ্প্লপরু ~ 
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directory. 
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আ ্েশ ছড়্েন্ েমেঘর  ্ছ্ ্িছ়়় 

 

িস�্থর প্ল 

~ তথয- এভ্ের� েবস  য্ি ে�  (েনপ্ল) ~ || ~ এভ্ের� েবস  য্েির ছিব ~ 

~ এভ্ের� েবস  য্ি ে�  ুট ময্প ~ 

 

ত্লরু ঊে�র এভ্ের�� �্য় আ ্শ অবিধ� ��ত্ অহং ্রী� সু র এবং রহসযময়� এ ্ এভ্ের� নয়্ আরি 

অেনে � তেব আবহ্িয়্ খ্র্প থ্ ্র জনয অনয্নয শৃাগিল েমেঘর চ্দের েঢে  রেয়েছ� আ ্শ পির ্র থ্ েল 

এখ্ন েথে  ৩৬০ িডি� জেুড়  পেুম্ির্ িলনে�ন্ খ�ুউুেস্ েল্ল্্ চয্বউেস্ িেয়� েস্লড্র্ স্�থ ল্ েল্উেস্ 
নপুউেস আর এ ট ুদেূরর আম্দ্বল্ম্  ্বেটগ্্ েচ্ল্উেস্ ত্িেচ �ভিৃত� তেব যতটু ু েদখ্ য্ে� ত্ি সহেজ 

েভ্লব্র নয়� 

 

চ্রপ্েশ �চরু িবেদিশ� সব্ই িঝনচয্  িড়এস়এল়আর্ ব্য়েন্ ুল্র্ িজ়িপ়এস় হ্েত� তবু  েচ্েখ এ দশৃয 

�পেভ্গ  রেছ্ আমর্ি� আমর্ ম্েন আমর্ আটজন েভেত্ ব্ব্িল�   ল ্ত্ �ৎর� ২৫ েসে��র ২০০৯-এ 

িমিথল্ এিে�েস েচেপ হ্িড়্ েথে  রেিৗল� রেিৗেল েপৗঁছল্ম ২৬েশ স ্ল ১০ট্ ন্গ্দ� ে�শন েথে  ট্া্য় 

বীরগ�� ব্স�য্ে� চ্ েখেয় গ্িড় ির   রল্ম েস্জ্  ্রম্� ুয্ব বেল� আেগ বডর্ ের  য্েমর্ এি�  র্েত হেত্্ 

এখন আর এসব ঝ্েমল্ েনই� েনপ্ল ভ্রতীয় সময় েথে  ১৫ িমিনট এিগেয়� েসইমেত্ আমর্ �েতযে  ঘিড়র 

সময় ির   ের িনল্ম্ প্েছ ন্ িপিছেয় পড়েত হয়! গ্িড়র সো চিুি হেল্ চ্র হ্জ্র েনপ্িল ট্ ্য়� ভ্রতীয় 

১০০ ট্ ্ ম্েন েনপ্িল ১৬০ ট্ ্� এব্র েথে  ট্ ্র িহেসব আমর্ েনপ্িল ট্ ্েতই েদেব্� আর এ ট্ 

�েয়্জনীয় তথয্ েনপ্েল শিনব্র ছিুটর িদন� 

 

স্তঘ�্য় সেেেবল্র মেধয  ্রম্��ু থ্েমল এল্ ্র ‘িডস ভ্ির ইন’ এ �রল্ম� ভ্ড়্ ১২৪০ ট্ ্্ িতনখ্ন্ 

ঘেরর�  ্রম্�ু ম্েনই েফলদু্ - িশির- িশহরণ্ িবেদিশেদর িভড়্ ন্ন্র ম বই্  ্ডর্ িসিড-িডিভিড-র েদ্ ্ন� 

দেূরর ে ্নি ের�েুরে� এলিভস্ িবটলস � ি ংব্ েলেসর েচ্েখর েভতর িদেয় দরব্র ে�্য়্র্ পশপিত্ েব্ধন্থ্ 

 য্িসেন্� েভ্র-েভ্র ভিপরু ব্ প্ট্ন� এগেল্ েফর্র পেথ হেব� আম্েদর  ্রম্� ুেথে  ল ুল্র ে্েনর িটি ট 

 ্ট্ েনই� স ্েল �ের এ ব্র েচ�্  রেব্্ এই েভেব য্র-য্র ত্র-ত্র সয্  গিছেয়্ লেজর  �ল েটেন িনল্ম 

গ্েয়�  
স ্েল টয্িিেত ১৫ িমিনেট ১৫০ ট্ ্য় এয়্রেপ্টর� ভ্িগযস আমর্ আটজন্ ত্ই অি� এয়্েরর ে্েন েপেয় 

েগল্ম িটি টি� েছ্� ে্ন�  ল ্ত্র অেট্ে  িতনগণ  রেল য্ হয় ! েচেপচেুপ্ স্ ুেলয্ ১৮ জন বস্ য্য়� 

সিতয্ পেুর্দণর প্ইলট ি িতনসিতয্ এ জন িমি� এয়্রেহ্ে�সি আেছ� েট -অফ  র্র আেগ শেভ�্ জ্িনেয় 

 �েতযে র হ্েত এ খ� লেজস!! স ্ল ১০-৩০-এ ে্ন ছ্ড়ল� ভয়-ভয়  রিছল এ ে্ন �রেব েত্! ে্েনর 
জ্নল্ িদেয় য্ েদখ্ েগল্ এ   থ্য়্ ত্্ এ ঘর� েমঘগেল্ এেস ধ্�্ খ্ে� জ্নল্য়� ত্ ্েল্ এ  জ্নল্ 
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েনপ্ল� দেূর স্দ্ প্হ্ড়্ নীেচ  ্রম্�ু শহর্ �্ম্ ুেপ্র হ্েরর মতন নদী� ম্� ৩০ িমিনেটর এই �ড়্ন 

স্র্জীবেনর �ৃিতর িরংেট্ন� 

 

ট ু  ের ল ুল্� �বত্ ৯৩৫০ ফটু� সযর এডম� িহল্িরর েসৗজেনয ৈতির  এই এয়্রি�প� আেগ এখ্েন খবু  ম 

েহ্েটল িছল� এখন েহ্েটেল ছয়ল্প� েফর্র সময় এখ্েন �্য় �েতয  দলে ই ে্েনর িটি ট  নফ্মর  র্র জনয 

থ্ েত হয়� এয়্রল্ইেসর অিফস েখ্ল্ থ্ে  স্ধ্রণত  পরু ৩েট েথে  ৫-৬ট্ অবিধ� এখ্ন েথে ই েপ্টর্ র 

ির   ের েফলল্ম� ির্ িনেজেদর মেধয ম্ল ভ্গ্ভ্িগ  ের েনিয়্র পর েবল্ ১২ট্ ন্গ্দ শু হল হ্ঁট্� 

 ধে ্শী নদীর ব্ঁিদ  িদেয় অ�-অ� ির্ন্ম্ পথ� আজ য্ব েচপলংু্ ঘ্ট হেয় ফ্ িদং� �্য় ৯ ি েল্িমট্র � 

য্ব্ ির   েরিছ �্িবেড়র মেত্ রু -রু   ের�  ছিব তলুব্ প্িখ েদখব� ত্ছ্ড়্ এপেথ ব্প ু ঝুঁি  থ্ েবই� 
ির মেত্ অয্�্ইেমট্ইেজশন ন্ হেল মতৃযু অবিধ � 

 

চ্রিদে  েদ্ ্নপ্ট� ে�ি ং-এর সর�্ম� ন্ন্র ম প্হ্িড় ফেুলর গ্ছ িদেয় স্জ্েন্ িনেট্ল ব্িড় �েতযে র� 

চতিুদরে  ভিতর িবেদিশ� পিৃথবীর �্য় �েতয  েদেশর েল্ ই ‘ে�েজ� ি্জ’ এখ্েন্ এই এভ্েরে�র ট্েন� ে � 

ে � এ ্্  ্ের্র-ব্ এ েশ্জেনর দল� মজ্ হল্ সব্ই আব্র পেুর্ ি�পট্  ের ন্্ ে � ন্মেচ অবিধ িগেয় 

িফরেব্ ে � হয়েত্ েফ্রউেস� এ ঘ�্ হ্ঁট্র পর েচপলবু (৮৭৩০ ফটু)� িজির েথে  মলূ হ্ঁট্ র্�্ট্ এখ্েনই 

আম্দ্বল্ম লেজর  ্েছ এেস িমেশেছ� স্মেন র্�্ আটে  দ্ঁিড়েয় আেছ  ুি�ল্ (১৮৯০০ ফটু)্ ব্ঁিদে   ুসুম 

 ্ংু (২০্৮৮৮ ফটু)� 

 

এইভ্েব ঘ�্  েয়  হ্ঁট্র পর ঘ্েট (৮৫০০ ফটু) েপৗঁছল্ম� এ ট ু িব্্ম িনেয় স্ম্নয চড়্ই েভেব েদখল্ম 

এ ট্ বড় েব্�্ের েবৗ�মম েলখ্ -এট্ই ‘মিণ-িয়্ল’� এরপর র্�্ িন�মখুী� িতন-চ্র ি িম েনেম  ধে ্শী নদীর 

িপর িদেয় সু র েল্হ্র ি�জ েপিরেয় এল্ম ফ্ িদং (৮৫৬০ ফটু)-এর ‘ফ্ িদং �্র’ লেজ� আজ থ্ ্ এখ্েনই� 

পরিদন েভ্ের �ের জলখ্ব্র েখেয় লেজর ব্ইের এেস েদিখ এখ্েন আ ্শ নীল� নরম সূযর স্দ্ প্হ্েড়র েপছন 

েথে  �িঁ  ম্রেছ্ ত্ ্েন্ য্ে� িনিনরেমষ্ েড্র্ ্ট্ ছ্য়্ সূেযরর েখল্ এই �পতয ্য়�   ধে ্শীর দ্ঁেড়র শ�্ 
প্ঁজের বয্ �্�� ে�্র� এছ্ড়্ অ ্রণ  অনয শ� েনই্ েম্ব্ইল েনই্ প্ড়্র গলত্িন েনই্ �ে�্ড্া্র দষূণ্ 

হ্িতব্গ্েনর হ ্র্ গিড়য়্হ্েটর জয্ম – ি �ু েনই� �ে�্ এ বু  সিতয ্েরর িন�্স� েবঁেচ আিছ্ ত্হেল্ মেন 

হল অেন িদন পর� 

 

আজ েবন ্র্ মে�্্ েজ্রস্েল হেয় ন্মেচ য্েব্� �্য় ১১ ি িম র্�্� ি ছকুণ হ্ঁট্র পর জ্মফেুট েপৗঁছল্ম� 

এখ্ন েথে ই গেমল্ আর েপম্েচ্িলং গগ্ য্ব্র র্�্ আল্দ্ হেয়েছ� হ্�্ চ্েল এ ট ু এ ট ু  ের চড়্ই 

ভ্বেত ভ্বেত েট্ েট্ � আর এ ট ুচড়্ই ভ্ব্র পর েদখ্ িমলল থ্মেসর ু শৃোর (২১্৭১২ ফটু)� েছ্ট  ই 

�্ম েবন ্র ি চেুম্য়্ েপের্ল্ম  ুি�ল্ে  স্কী েরেখ� ল�্ ল�্ িচরপ্ইন আর রেড্েডন�েনর েঝ্প� ভ্ির 

সু র জ্য়গ্�  ধে ্শী নদীর সো এ ট্ েছ্ট শ্খ্ এেস িমেশেছ� ছিবর মত সু র েল্হ্র ি�জ েপিরেয় আধঘ�্ 

আরি চড়্ই-এর পর মে�্ (৯্৩২০ ফটু) এেস েপৗঁছল্ম�এখ্েনই ‘স্গরম্থ্ নয্শন্ল প্ র’� আেগ ভ্রতীয়েদর 

ে ্নি ‘এি� িফ’ ল্গত ন্্ এখন ১০০ ট্ ্ জন�িত� এখ্ন ্র েছ্ট িম�িজয়্মট্ মেন থ্ েব� ১৫ িমিনট পর 

এল েজ্রস্েল (৯্২২০ ফটু)� আজে র পেথর েশষ �্ম� এখ্ন েথে  ন্মেচ অবিধ অনয ে ্ন �্ম েনই� ভ্বেত 

হেব �্য়  হ্জ্র ফটু চড়্ই� জােলর মেধয ঘেুর ঘেুর প্ ্েন্ র্�্ �ের ন্মেচ�  প্েশ প্ইেনর স্ির� ত্র মেধয 

িবিভ� প্িখর ি িচর-িমিচর� এই র্�্য় �চরু প্িখ� েযই হ্ঁিপেয় �রিছ্ অমিন প্িখ েদখ্র অজহু্েত অনযেদর 

েথে  িপিছেয়্ িব্্ম� ন্মেচ (১১্৩১৯ ফটু) যখন্  তখন সেে� থ্ ব খ�ু ুলেজ� এখ্েন এ িদন স্র্িদন িব্্ম� 
 

অ�খরু্ ৃিত ন্মেচ ব্জ্র েস্েল্ খ�ু ুএল্ ্র সবেথে  বড় �্ম� �চরু েহ্েটল� রিবন ঘরব্িড়� �চরু েদ্ ্ন্ 

িততিত স্ুেভিনর্ ে�ি ং-এর সর�্ম্ এভ্ের� েবস য্েির ুটময্প আ ঁ্ িট-শ্টর্ হ্র্ ম্ল্্ ত্িবজ্ ঘ�্ ি  

েনই� ইেল ি�  আেছ্ ব্র আেছ্ আব্র  জ্মর্ ন েব ্িরি� ধমর আেছ্ আই়এস়িড্ স্ইব্র  ্েফি� তেব গরম 

েনই এ দম� েবল্ ব্ড়েল েমঘ েনেম আেস প্হ্িড় সু র্�্য়� �্য় �েতযে ই এখ্েন এ িদন িব্্ম েনয়্ 

�বত্ ম্িনেয় েনব্র জনয� এখ্ন েথে ই খ্ব্েরর দ্ম ঊ�রমখুী� এভ্ের� বেল  ত্! ভ্ত্ ড্ল্ সবিজ ২৫০ 
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ট্ ্ েথে  �মশ ৩০০/৪০০� চ্ ৪০্ েট্� ২০০ েথে  ২৫০ ট্ ্� েটে� েথে  খ্ব্র িনেজর্ ব্িনেয় েখেল 

এ ট ুস্্য় হয়� তেব ঝ্েমল্্ েরশন বেয় িনেয় েযেত হেব� 

 

ন্মেচ েথে  অ� �ের িমিলট্ির েবস� এ ট্ সু র িম�িজয়্ম আেছ এখ্েন� ন্মেচর সেবর্ ব েথে  সম� �্মট্ 

েযন আের্ সু র�  ুি�ল্ (২২্৫০০ ফটু)্  ্ংেটগ্ (২২্৩০০ ফটু)্ থ্মেসর ু (২১্৬৮০ ফটু) আদর  ের েঢে  

েরেখেছ ন্মেচে � িসয়্ংেব্েচ (১২্৭৯৫ ফটু) এেল্ আরি ি ছকুণ হ্ঁট্র পর� এখ্ন ্র এভ্ের� িভ� েহ্েটল্ 

য্র ন্ি  টয়েলট েথে ি এভ্ের� েদখ্ য্য়্ হল এত �বত্য় পিৃথবীর �থম প্ঁচত্র্ েহ্েটল� েছ্� এ ট্ 

েহিলপয্ডি আেছ এখ্েন� 

 

এখ্ন েথে  আমর্ েগল্ম  ুমঝংু (১২্৪৩৪ফুট)� সময় ল্গেল্ ৪০ িমিনট�  ুমঝংু এই র্�্র সবেচেয় সু র 

�্ম� �েতয  ব্িড় �েতযে র যমজ� সবুজ ব্ নীল রেবর জ্ন্ল্-দরজ্� ে ্েন্ আিয়্জ েনই� ে ্থ্ি ধেুল্ েনই 

এ  েফ্ঁট্ি� েল্ জনি েচ্েখ পড়েছন্� েশষেমশ এ ট্ লেজ েল্  েপল্ম� গরম  িফি� এখ্ন েথে  অ� 

দেূরই িহল্ির হসিপট্ল  ুে� �্েম� িফরল্ম ন্মেচেত� 

 

আজে র ে�্�্ম স্ন্স্্ ত্িলা্্ ফনুি েটা্ হেয় থয্ংেব্েচ (১২্৬৬০ ফটু)� ন্মেচর টপ েথে  শধ ু

আম্দ্বল্ম্  ্ংেটগ্্ েল্উেস্ এভ্ের� েদখেত েদখেত ে�  পথ ধের হ�ন� ম্েঝ ম্েঝ ব�ন হে� িনেজেদর 

মেধয র্খ্ �্ই-াটু স ্ লেজস্ জল্ স্র্ বছেরর ঘটন্ সম�� ভজুগ্ছ আর রেড্েডন�েনর জাল েপিরেয় 

স্ন্স্�্ম� আের্ আধ ঘ�্ িনেচ েনেম  ধে ্শীর সমতেল ফনুি েটা্ (১০্৬৬৩ ফটু) েপৗঁছল্ম� এরপর 

�্ণ্� র চড়্ই�  পেুরর খ্িয়্্ দ্মগেল্ আর বলল্ম ন্্ েখেয় �্য় আড়্ইঘ�্ চড়্ই েভেব থয্ংেব্েচ� জােল 

এখ্েন্ েচ্খ েমলেল �চরু প্িখ� ন্ন্ন-র ম েরড�্টর্  ফ রেটল্ �্�নিডপ্র্ ের্জিফনচ্ ল্ র্  হেপ্� থয্ংেব্েচ 

েপৗঁছেন্র মহুেতর েদখ্ েপল্ম েম্ন্ল-এর� েম্ন্ল-েঘ্র  ্ট্েত ন্  ্ট্েতই েযন �েগর এেস েপৗঁছল্ম� স্মেনই 

িবখয্ত থয্ংেব্েচ মন্ি�� ১৯৯০ স্েল আগেন পেুড় য্ব্র পর স্র্ পিৃথবীর ল্ম্েদর সহেয্িগত্য় আব্র 

�মিূতরেত �্গত জ্ন্ে� িবখয্ত ‘মিণিরমডু’ ন্চ িনেয়� এই ন্চ েদখ্র জনয চ্রপ্েশ েগ্ল হেয় দ্ঁিড়েয় আেছ 

 ্ংেটগ্্ আম্দ্বল্ম্ ত্েব্েচ্ ে য্য়্ে ্ েতং ্ংেব্েচ�  �প ফেট্র েপছেন �িঁ  ম্রেছ েল্উেস-নপুউেস িরজ 
ি  এ-প্ড়্র দ্দ্ এভ্ের�� ছিব েত্ল্র  থ্ মেন েনই্ এইভ্েব হতব্  হেয় অেন কণ� িবেদিশর্্  য্জুয়্ল - 
িবয়্েরর  য্ন্ ি ংব্  িফ হ্েত  জম্েয়ত হেয়  িনেজেদর মেধয মশগল� ত্েদর �য্ে�ড �ই�িচট্র্ জয্ে ট ি 
েট� আের্ রিবন  ের তেুলেছ থয্ংেব্েচে � ব্ইের �চ� র্�্ বুঝেতই প্িরিন এতকণ� 

 

থয্ংেব্েচ েথে  এ িদেনই িডংেব্েচ ব্ েফিরেচ য্িয়্ য্য়� িডংেব্েচেত এ িদন িব্্ম� ত্রপর লবুেচ� আমর্ 

য্ব  িদেনর পথ িতনিদেন্ িব্্ম িনেয়� থয্ংেব্েচ েথে  পয্ংেব্েচ হেয় আজ য্ব েস্ম্ের (১৩্৩৫০ ফটু) স্েড় 

৫ি িম র্�্� চ্রপ্েশ রেড্েডন�েনর জােলর মেধয িদেয় র্�্ ইমজ্ েখ্ল্র প্শ িদেয়� গ্েছর প্ত্র ফ্ঁ  

িদেয় ম্েঝ ম্েঝ েদখ্ য্ে� আম্দ্বল্ম আর েল্উেস-নপুউেস িরজ� স্ম্নয চড়্ই েভেব েদেব্েচ ি িমিলো্ প্র 

 ের পয্ংেব্েচ েপৗঁছল্ম্ �্য় স্েড় িতন ি িম পথ চেল এেসিছ থয্ংেব্েচ েথে � পয্ংেব্েচ �্ম  ভ্েগ িবভি� 

আপ্র� েল্য়্র� বিধর্  ুআপ্র পয্ংেব্েচেত এই অ�েলর সবেথে  �্চীন েবৗ� গগ্ আেছ� এ  বয়� েচ্েতরেনর 

 ্ছ েথে  খবু সু র আম্দ্বল্ম �পেভ্গ  রল্ম� ইমজ্েখ্ল্র প্শ িদেয় চড়্ই র্�্ েস্ম্েরেত (১৩্৩৫০ 

ফটু) িগেয়ই েশষ� িতনখ্ন্ লজ আেছ এখ্েন� 

 

েস্ম্েরর ‘ে� ্সর লজ’-ট্ খবু সু র জ্য়গ্য়� িতনপ্শ  ্চ িদেয় ঢ্ ্� ঘেরর মেধয বেস-েহেল-শেয় ইমজ্েখ্ল্্ 

প্হ্েড়র সবুজ্ আ ্েশর েমঘ্ সবই� এখ্েনই �থম থম্স� এ ্ই� িনব্স েবলিজয়্ম� বছর ৪৫্ ছ’িফট িতন্ 

ম্থ্য় ট্ ্ আপনেভ্ল্্ অিবব্িহত   অবিধ� সফরসাী িবেব ্ন -র ইংেরিজ অনবু্দ� মেুখর হ্িস যুি্করহীন� 

হ্তঘিড় েনই� ‘ ট্ ব্েজ’ িজে�স  রেল ‘িয়্ন িমিনট’ বেল পে ট েথে  েছ্� িডিজট্ল  য্েমর্ েবর  ের য্-

খিুশ ছিব তেুল্ ছিবর সময় েদেখ্ জ্ন্য়� েসই ই�  ৮৪ট্ েদশ য্র েঘ্র্ হেয় েগেছ ত্র সো েনই ে ্নি ময্প্ 

ে�ি ং গ্ইড্ পির ি�ত ে ্নি ্য্ন� েযখ্েন খিুশ য্ইেত প্ের্ এ ্ ব্ অনয দেলর সো� য্হ্ খিুশ খ্ইেত 
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প্ের� এ  জ্য়গ্য়্ পছ  হেল্ েথে ি েযেত প্ের বহিদন� এরপর হয়ত ্ীল�্-প্ি �্ন-ব্ংল্েদশ� ছম্স 

এইভ্েব� ত্রপর েদেশ িফের ছম্স �প্জ র ন -এই হল থম্স� েসিদন্ স্র্ সেেজেুড়্ েস্ম্েরেত্ ি-ই� 

 

েস্ম্ের েথে ই ি�ল্ইন েশষ হেত শু  েরেছ� এ  ি িম পর অরেশ্ ি েদড় ি িম পর সুের্ ি  � জ্য়গ্ট্ 

প্থেুর �পতয ্্ েছ্ট েছ্ট  ্ঁট্ ঝ্�গ্েছ ভিতর� এই সুের্ ি   েথে  িডংেব্েচ ি েফিরেচর র্�্ আল্দ্ হেয়েছ� 

ইমজ্ েখ্ল্ হ্ত ধেরেছ খ�ু ু ে�িসয়্র েথে  আস্ খ�ু ু েখ্ল্র সো� এ ট্ বড় েচ্েতরন েপের্েতই েদখ্ িমলল 

িডংেব্েচ (১৪্৩০০ ফটু) �্েমর� প্হ্েড়র ঢ্েল েবশ বড় �্ম� �্য় ২০-২২ট্ লজ আেছ এখ্েন� বলেত চ্ইন্্ 

র্েত ি � এখ্েন ম্ইন্স � 

 

পিৃথবীর িতনখ্ন্ �বতম শৃা এখ্ন েথে  েদখ্ য্য়� েল্উেস্ ম্ ্ল ু আর েচ্ ি�� এছ্ড়্ েল্উেস স্র্ 

আম্দ্বল্ম্ থ্মেসর ু্  ্ংেটগ্ েত্ আেছই� এখ্ন েথে  আম্েদর য্ব্র  থ্ চঘুংু (১৫্৫৮৪ ফুট)�   িতন 

ঘ�্র পথ� চঘুংু েথে  আম্দ্বল্ম্ েল্উেস স্র  দর্ �� চঘুংু েত্ আব্র আইলয্� পীে র েবস য্ি� ি � েবল্ 

ব্ড়্র সো সো েমেঘেদর আন্েগ্ন্ েবেড় চেলেছ �মশ� ত্ই ির  হল্ চঘুংু ্য্ন  য্নেসল  ের স্মেন যতদরূ 

য্িয়্ য্য় য্ব� হ্ঁট্ আর�  র্র পর ে।্-ফল হল ি ছকুণ� নীেচ েফিরেচর ঘরব্িড়্ খ�ু ুেখ্ল্ ভয্িল� প্থেুর 

র্�্্ দেূর এ ট্ েল  েদখ্ য্ে� ম্েঝ ম্েঝ� িট্ই েচ্ল্ েল � ঘ�্  েয়ে  স্েড় চ্র ি িম েহঁেট  গল্ 

(১৫্০৯০ ফুট) েপৗঁছল্ম� আ ্শ সিণূর েমেঘ ঢ্ ্� এখ্ন েথে  লবুেচ আের্  ঘ�্র চড়্ই� ভ্রী েমঘ েনেম 

আসেছ্ খবু র্�্� আজ এখ্েনর ‘ইয়্  লেজ’ বিড েফল্ হেব ত্ই চ্ েখেয়ই েচ্ল্ েলে র িদে  হ্ঁট্ শু 

 রল্ম� এ  ঘ�্ পর েচ্ল্ েদখেত েপল্ম� �চঁ ুপ্হ্েড়র ে ্েল এ রিৎ রপস্য়র�  গল্য় িফরল্ম  িনঃসা 
েলে র  ্েছ ি ছটু্ সময়  ্িটেয় � 

 

 গল্য় পেরর িদন আ ্শ অংশত েমঘল্� লেজর েপছনিদে  ত্েব্েচ আর েচ্ল্উেস  �� আর স্মেন 

থ্মেসর ুর থ্�েনল� আজ য্ব লবুেচ�  মেবিশ িতন ি িম র্�্� �থম চড়্ই েভেবই �রল্ম চপুি -ল্ড়্য় 

(১৫্৮৭৯ ফটু)� শধু েব্�্র্ গ্ছপ্ল্র িসন েনই� খ�ুউুেস্ পুেম্ির আেগ েদখ্ েগেছ্ এখ্ন েথে ই �থম 

িলনে�ন� এভ্ের� অিভয্েন িগেয় য্ঁেদর মতৃযু হেয়েছ ত্ঁেদর েমেম্িরয়্ল প্থর আর ে�য়্র-�য্গ িদেয় স্জ্েন্� 

ত্ঁেদর মেধয �ট িফশ্র ি ব্বুিচির েশরপ্র ন্ম �ে�খেয্গয� এমিনেতই েমেঘর জনয মনখ্র্প্ এই জ্য়গ্ট্য় 

এেস আের্ ভ্র্�্� হেয় পড়ল্ম  সব্ই� িতনঘ�্য় লবুেচ এল্ম� এেসই ১৫ িমিনট ছেুট েপৗঁছল্ম িপর্িমড 
িরস্চর েস�্ের� ১৯৯০ স্েল ৈতির ইত্লীয়েদর �্র্ পিরচ্িলত পিৃথবীর �বতম িরস্চর েস�্র� এভ্ের� সংল� 

আবহ্িয়্র পিরসংখয্ন র্খ্ হয় এখ্েন� িফের এেস লেজর মেধয চ্  িফ েখেয় সময়  ্টল� ম্েঝ ম্েঝ জ্ন্ল্ 

িদেয় আ ্শ েদিখ্  েমঘ  মেল্ ন্ ব্ড়ল� র্েত  ি��্য় ঘমু হেল্ ন্ ভ্েল্  ের� 

স ্েল �ের েদিখ চ্রিদ  বরেফ বরফ� স্মেনর প্হ্ড়গেল্ স্দ্্ ব্ইের েচয়্র-েটিবল্ র্�্্ লেজর ছ্দ্ নদরম্ 

সব স্দ্� অেন কণ অেপক্  ের েশেষ েবিড়েয়ই পড়ল্ম েগ্র্  েশেপর িদে � স্েড় িতন ি িম পথ� চ্বির 

ে�িসয়্েরর মেধয িদেয় � �থমিদে  সমতল্ েশেষর এ ঘ�্ ঝেুড়্ প্থেরর র্�্ িদেয় চড়্ই� িতনঘ�্র মেধয 

েগ্র্  েশপ (১৬্৯৬০ ফটু)� এখ্েন বয্প  র্�্� স্মেন  ্ল্প্থর েদখ্ য্ে�� এখ্ন েথে  ১্২০০ ফটু হেব 

 ্ল্প্থেরর চড়ূ্� ি � �্য় সম� জ্য়গ্ট্ই েমেঘ ঢ্ ্� এত েমঘ আর েবল্ি অেন  ত্ই েবস য্েির িদে  

েগল্ম ন্� স্মেনট্েতই  য্েমর্ িনেয় েঘ্র্ঘিুর  রল্ম� স্মেনর ভয্িলেত েছ্ট এ ট্ জল্শয়� এখ্ন ্র 

 য্িিং স্ইট� হর্উ েদিখ েগ্ে�ন ঈগল �েড় েবড়্ে� ম্থ্র িপর� সো-সো ছিব্ ছিব েত্ল্র েচ�্� এিদে  

েবল্ ব্ড়্র সো -সো েমঘি ব্ড়েত থ্ে � এবং র্�্ি� লেজর মেধয যখন এেস ঢিু  তখন  পরু  েট্� বযস্ 

এব্র স্র্িদন ের্বব্র� চ্্  িফ্ সুযপ্ গ�্ ত র িবেদিশেদর সো হ্�্ আদ্ন �দ্ন� এত �বত্য় �েতয ট্ 

লজই েযন এ টু ের্ িবেদশ� এ  অেথর িবেদিশ েত্ আমর্ি! 

 

র্েত্ অয্ল্েমর্  ঘমু ভ্বেল্ ৩েট ৪৫ িমিনেট� শ্ল্ টিুপ্ জয্ে ট-ফয্ে ট ল্িগেয়্  য্েমর্ ব্িগেয় লেজর ব্ইের 

এেস েদিখ অস্ধ্রণ পেুম্ির� ি � আবহ্িয়্র ে ্েন্ ��িত েনই� হদেয়  ্ল্প্থেরর শীষর িনেয়  তগিতেত 

চড়্ই ভ্িব্ স্নর্ইজট্ এে ব্ের টপ েথে  য্েত েদখ্ য্য়� �থম এ ঘ�্ ঝেুর্ব্িল র্�্্ েশেষর এ ঘ�্ বড় 

-বড় েব্�্র� এ দম চড়ূ্ট্ প্থর আর ে�য়্র �য্গ িদেয় সু র  ের স্জ্েন্� এ ট ু দেূর িপর্িমড িরস্চর 
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েস�্েরর যমপ্িত� �চ� হ্িয়্ - দ্ঁড়্েন্ য্ে� ন্ ভ্েল্  ের� নীেচ্অেন  দেূর এভ্ের� েবস য্েির 

েট�গেল্ েদখ্ য্ে�� েপছন িদ ট্ অথর্ উ পেুম্ির্ িলনে�ন্ খ�ুুউেস-এই প্হ্ড়গেল্ �্য় পেুর্পিুর েমেঘ েঢে  

আেছ� আর আম্েদর এ দম েচ্েখর স্মেন জ্নল্ খেুল �িঁ  ম্রেছ এভ্ের�্ ম্ ্ল ু ম্েঝ ম্েঝ্ নুপউেস্ 

েল্উেস্ িেয়� েস্লড্র্ স্�থ ল্ এ ট ুদেূর আম্দ্বল্ম্  ্বেটগ্্ েচ্ল্উেস্ ত্িেচ �ভিৃত� অব্  হেয় 

ত্ি েয় থ্ি  অেন ট্ সময়� এইজনযই এতদরূ� এভ্ের�� এইেত্ েসই ে্� শৃা� এে  জয়  রেব বেল  ত 

হ্জ্র হ্জ্র ম্নষু মতৃযু বরণ  েরেছন ত্র ইয়ৎ্ েনই� �ৃিতর জনয আম্েদর  য্েমর্র েবশ ি ছু ‘িজিব’এখ্েনই 

খরচ্  ের েদড়ঘ�্  পর নীেচ ন্মেত শু  রল্ম� চ্রিদ  েমেঘ েঢে  েগেছ্ েদখ্ য্ে� ন্ �্য় ি ছইু� 
আম্েদর লজ ‘ে।্ লয্� হ্েয়� ইন’এ িগেয় চ্  েখেয় চলল্ম েবস য্েির (১৭্৪০০ ফটু) িদে � 

 

খ�ু ুিহমব্েহর ড্ন প্েশর েম্েরেনর প্শ িদেয়  ্ল্প্থেরর গ্ বর্বর েব্�্র ভিতর �চঁ-ুিনচ ুর্�্� য্ত্য়্ত েম্ট 

ছঘ�্ ল্েগ� আবহ্িয়্ খ্র্প হিয়্র জনয এ ট ুপ্ চ্িলেয় য্ি� য্েত আেল্ থ্ েত-থ্ েত িফরেত প্ির� 

 ঘ�্র মেধয েবস য্েি চেল এল্ম� এখ্ন েথে  এভ্ের� েদখ্ য্য় ন্� এখ্েন অনয ��্দন্� অনয প্র�ম� 

‘�রব-�রব’ ভ্ব� আর হ্ঁট্র র্�্ েনই্ এব্র �্ইি�ং� ের্ম্�্ এখ্ন েথে ই ময্লির্ েতনিজং্ িহল্ির� 

েমসন্র্ এ ্ই বহব্র� এখন স্মেনই ভ্রতীয় েসন্ব্িহনীর এ দল ত্ঁবু খ্িটেয়েছ অিভয্েনর জনয� ৩-৪ জন 

স্িমট  রেব ্ ত্রজনয অ�ত ১০০ জেনর স্েপ্টর-িটম  এখ্েন� �চরু েপ্টর্ র আর ইয়্  ম্লপ� ন্িমেয় য্ে� 

�ম্গত� এ -েদড় ম্েসর খ্ব্র রসদ্ িষুধপ�্ �েয়্জনীয় �য্ইি�ং-িগয়্র� সবর� অিভয্�ীেদর পিরতযি 

িজিনষপ� ছিড়েয়-িছিটেয় রেয়েছ� ড্নিদে  খ�ু ুে�িসয়্েরর �উস ব্ঁিদে  মলূ েবস য্ি� খ�ুরু আইসিপন্ লগেল্ 

েযন এ  এ ট্ আ� প্হ্েড়র েছ্ট েরি্ ্� ি ছু ভয় ি ছ ু িব�য় িনেয় েগ্র্  েশেপর েছেল েগ্র্  েশেপ 

 িফরল্ম িবে ল ৪-৩০ -এ� 

পেরর িদন েভ্ের �ের েদিখ আবহ্িয়্ এ দম খ্র্প� লেজর ব্ইের যতদরূ েদখ্ য্ে� শধ ুতষু্র� তষু্র্বৃত 

স্র্  েগ্র্  েশপ� মন খ্র্প হেয় েগল� ি � এত �বত্য় েবিশিদন থ্ ্ য্েবন্্ এব্র িফরেত হেব�  চ্রিদে  
শধুই বরফ ঝরেছ্ শধুই তষু্র� মেনই হেবন্ এত  ্েছ এতগেল্ প্হ্ড় দ্ঁিড়েয় আেছ� সসব� অিভম্ন িনেয় 

িফের ত্ ্ই চড়ূ্� �্িঘম্র িদে � িদগ�্ তখনি স্দ্� 

  

~ তথয- এভ্ের� েবস  য্ি ে�  (েনপ্ল) ~ || ~ এভ্ের� েবস  য্ি ে�ি ং-এর ছিব ~ || ~ এভ্ের� েবস  য্ি ে�  ুট ময্প  

 

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts 
directory. 

 
For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com 

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu 

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher 

www.amaderchhuti.com

http://www.amaderchhuti.com/mag1/index.php
http://amaderchhuti.com/info/nepal.php#everest
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=32
http://amaderchhuti.com/trekmap/index.php
http://www.amaderchhuti.com/includes/SolaimanLipi_20-04-07.ttf

	আমাদের ছুটি - ১ম সংখ্যা
	সূচীপত্র
	কথোপকথন
	তার সাথে মনে মনে কথা বলা চলে
	এ জীবন পুণ্য করো
	পবিত্র হ্রদের তীরে
	জলসই
	আকাশে ছড়ানো মেঘের কাছাকাছি



