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~ ১ম বষর, ১ম সংখয্া- ৈবশাখ ১৪১৮~
ই�ারেনেটর েদৗলেত পৃিথবী এখন েছাট হেত হেত সিতয্ই কি�উটার বা লয্াপটেপর ি�েন ব�ী। পাশাপািশ বাঙািল
েবড়ােনার েনশায় আর েপশার সুবােদ েদেশর সীমানা ছািড়েয় অেনকটাই িব�নাগিরক। িক� পােয়র তলায় সেষর্র েসই
অনুভব েতা েতমনভােব পাইনা আ�জর্ােলর দুিনয়ায– িপকাসা, ি�কার, েফসবুক, অকুরট – নানান ওেয়বসাইেট অেনেক
আপেলাড কেরন েবড়ােনার ছিব, েবিড়েয় এেস েকউবা িনজ� �েগ েপা� কেরন তাঁর ভাল লাগার কথা – িক� এগুেল
�ায় সবটাই ইংেরিজেত। আমরা চাইিছলাম এমন একটা আ�জর্া বাংলা �মণ পি�কা – েযখােন পৃিথবীর েয েকান �া�
েথেকই বাংলা ভাষায় �কাশ করা যােব েবড়ােনার কথা, সকেলর সােথ ভাগ কের েনওয়া যােব ি�য় জায়গাগুেলার ছিব।
েসই আকা�া েথেকই জ� িনল ‘আমােদর ছুিট’। একটা সবর্া�ীন সফরস�ী- নানান জেনর েবড়ােনার গ� আর ছিবর
পাশাপািশ িবিভ� েবড়ােনার জায়গার হিদস, েরল-িবমােনর েখাঁজখবর, ভারেতর রাজয্ পযর্টন ওেয়বসাইটগুিলর িঠকানা
আরও অেনকিকছু।
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এই চারাগাছেক বড় কের তুলেত আমােদর আ�িরক �েচ�ােতা থাকেছই – িক� তা পূণর্তা েপেত পাের তখনই যিদ
আপিন-ও এিগেয় আেসন আপনার েবড়ােনার কথা আর ছিব িনেয়।
- দময়�ী দাশগু

এই সংখয্ায"নানা েদেশর �াকৃিতক েসৗ�েযর্র টুকেরা

টুকেরা েদখেত েদখেত ভািব, আমােদর
েদেশর মেতা এমন েদশ িক আর আেছ
েযখােন �কৃিতর স�ার এেস জেড়া হেয়েছ
এক�!" - ‘আমােদর ছুিট’ -র সে�
আলাপচািরতায় ি�য় কিব শ� েঘাষ
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~ আরিশনগর ~
তার সােথ মেন মেন কথা বলা চেল
– েকৗিশক�ত েদ

উ�য়ন অথবা উে�দ – আধুিনকতার অবশয্�াবীেকান ফসল েরািপত
হেব আগামীিদেন,েক জােন! তেব েসিদন মহুয়, শাল, িপয়ােলর
একাকী েমৗন এই পাহাড়টার গা েথেক হািরেয় যােব আিদম ৈনঃশ�য্

~ সব েপেয়িছর েদশ ~
এ জীবন পুণয কেরা
- অিভেষক চে�াপাধয্ায

ধমর্ নয, পুণয্ নয, শুধুমা� আনে�র অ�হীন েনশা। গিল
তসয্ গিলর এঁেদা গে� একিটবার েদবতার উৎসেবর
সাক্ষী হওয়া.
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পিব� �েদর তীের
- শীলা চ�বতর্

�ে�র মত ...মািটেত েযন �গর্ েনেম এেসেছ িতরিতের নীল জেল কাঁপেছ
আমােদর িব�য় অনুভূিতগুেলা..

জলসই
- দময়�ী দাশগু
'আেগ আেগ পা�া হাঁস চেলেছ, িপেছ িপেছ তীেরর ফলার মেতা

দ'সাির হাঁস ডাক িদেত িদেত উেড় যাে�' - "মানস-সেরাবর!
েধৗলািগির!" - নাঃ, অ�ুের নয়, িরদয় আর সুবচনীর হাঁেসর সে� িপছু
িপছু পিরযায়ী ডানা েমেল পািড় িচ�া েথেক েগাপালপুর।
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~ ভুবনডাঙা ~
আকােশ ছড়ােনা েমেঘর কাছাকািছ
- িস�াথর্ পা

লুকলা েথেক হাঁটা শুরু কের দুধেকাশী উপতয্কা হেয় নামেচ বা
নামেচর পের ইমজা েখালা উপতয্কা েপিরেয় থয্াংেবােচ। থয্াংেবা
েথেক পয্াংেবােচ হেয় পথ েথেমেছ েফিরেচ বা িডংেবােচেত। এরপর
খু�ু ে�িসয়ােরর লবুেচ পেয়� েপিরেয় েগারক েশেপ েশষ থামা। এখান
েথেক ে�িসয়ােরর গা েবেয় েপৗঁছােনা এভাের� েবস কয্া�। পৃিথবী
েথেক আকােশর িদেক হাঁটাপেথর েরামা�...

~ েশষ পাতা ~
েবিড়েয় এেস আপনার অিভ�তাগুেলা েযমনভােব েশয়ার করেত চান
কােছর মানুষেদর সােথ - িঠক েতমিন কেরই েসই কথাগুেলা েছা� কের
িলেখ পািঠেয় িদন ছুিটর আ�ায়। ছয় েথেক েছষি� আমরা সবাই িক�
এই ছুিটর আ�ার ব�ু। েলখা ডােক বা িনিদর্� ফেম েমল কের পাঠােলই
চলেব। েলখা পাঠােত েকানরকম অসুিবধা হেল ই-েমল করুন-
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মেন মেন আমরা সবাই ভুবন�ামিণক – িক� বা�েব যখন ইি�য় িদেয় এর রূ, রস আর গে�র আ�াদ িনই তখন ঘেট
যায় বয্ি�েত বয্ি�েত পাথর – েবাঝা যায় েদখার েচাখ কত আলাদা হেত পাের, তাই অিভ�তাও হেয় ওেঠ িভ� িভ�।
কেথাপকথেন আমরা েসই িভ�তােক ধরারই েচ�া কেরিছ। আর েসই জনয্ই এমনই িকছু অনয্রকম বয্ি - যাঁরা
সামানয্েতই খুঁেজ পান অসামােনয্র ইশা, তাঁেদর ভাবনায় ও অিভ�তায় সমৃ� করেত েচেয়িছ ‘আমােদর ছুিট’ আর তার
আ�হী পাঠকেদর।
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এই সংখয্ায় আমরা কথা বেলিছ কিব শ� েঘােষর সে�

েছেলেবলােতা আপনার বাংলােদেশই েকেটেছ। েসইসমেয় েবড়ােনার েকান �ৃিতর কথা মেন পেড়?
- েবড়ােনার সে� টাকাপয়সার একটা স�কর্ আেছ। েছেলেবলায় আমােদর পিরবােরর েয আিথর্ক দশা িছল তােত েকাথা
েবড়ােত যাবার ভাবনাটা িছল ��িবলাস। েবড়ােনা বলেত তখন শুধু বুঝতাম পুেজার ছুিটেত েদেশর বািড়ে যাওয়া,
কখেনা-বা মামাবািড়। অবশয, সিতয্কােরর েবড়ােনারই একটা �াদ িমশত তাে, েকননা ওসব যাওয়া মােন িছল অেনক
নদী�া�র েপিরেয়, অেনক রূ-রূপা�র। পাবনা েজলায় প�াপােড়র েছােটা একটা শহর েথেক অেনক দূের বিরশােলর
েকােনা �ােম েপৗঁছেনা, িকংবা েমঘনাপােড়র চাঁদপুের। েযেত হেতা েভেঙ েভেঙ, আর েসটাই িছল খুব উপেভােগর।
েভারেবলায় পাকশী েছেড় রানাঘাট, রানাঘাট েথেক বনগাঁ, বনগাঁ েথেক খুলনা। সে� হেয় আসত ততক্ষ, ে�নযা�া েছেড়
উঠেত হেতা তখন ি�মাের। েশষ রােত েসই ি�মার েপৗঁছত এক গে�, েসখােন নামেত হেব আমােদর। আর ি�মার চেল
যােব বিরশাল শহের, আমরা বেস থাকব েভােরর �তীক্ষায়। েভার হ, দরদাম কের উেঠ বসব এক েনৗেকায়। সারািদন
ধের দুলিক চােল চলবার পর সে�র মুেখ েপৗঁেছ যাব আমােদর �ােম। এ-েয নানা বাহেন যাওয়া, িভ� িভ� েজলার
পথঘাট তরু�া�র নদীখাল েদখেত েদখেত যাওয়, দুিদ ধের যাওয়া, এটাই িছল আমােদর েছেলেবলাকার েবড়ােনা।
অেনকিদন পের পযর্টক িহেসেব িনেজর েদেশর মািটেত পা রাখার অনুভূিতটা েকম?
- ‘েরামা�’ শ�টা পেড়িছ অেনকসমেয়, বয্বহারও কেরি, িক� আক্ষিরক ভােব শারীিরকতায় তার তাৎপযর্ বুঝেত েপের
যখন অেনকিদন পের েছেড়-আসা-েদেশর-মািটর েছাঁয়া েপলাম। এক মুহূেতর্ েগাটা অতীতটা বতর্মােনর মেধয্ স�ীিবত হে
উঠবার েস-অনুভূিতটা ভুলবার নয়। এ-রকম অব�ায় অেনেকরই মেন হয় েয সবিকছু পালেট েগেছ, িকছুই আর আেগকার
মেতা েনই। আমার হেয়িছল উলেটা। মেন হেয়িছল সবই েযন িঠক েতমিন আেছ, বদেল েগেছ শধু মানুষজেনর েচহারা। েস
েতা বদলােতই পাের।

আমােদর ছু িট– ১ম সংখয্
েছাটেবলায় ওপার বাংলায় থাকেলও, কলকাতােতই জীবেনর একটা বড় অংশ কািটেয়েছন। এই শহের েবড়ােনার েকান ি�য়
ঘটনা বলেবন?
- এই শহেরর মেধয্ই েবড়ােন? হয্া, েতমনও অেনক �ৃিত আেছ, েছেলেবলারই। িতন েথেক সাত বছেরর সময়টা পযর্
কলকাতােতই িছলাম আমরা। তখন, ইে� হেল �াম েকা�ািন েথেক েনওয়া েযত অল-েড িটিকট। েস িটিকেট শহেরর েযেকােনা �াে� েয-েকােনা �ােম চলােফরা করা েযত সারািদন ধের। ভাইেবােনরা সবাই িমেল বাবা-মার সে� েতমিন একবার
ঘুের েদখিছলাম কলকাতা, িচনিছলাম তার জাদুঘর বা িিড়য়াখানা, িভে�ািরয়া েমেমািরয়াল বা অ�ােলর্ািন মনুেম (এখন
যার নাম শিহদ িমনার) - ঘুের ঘুের বা চূেড়ায় উেঠ েসসব েদখার তৃি� আজও িকছু েজেগ আেছ মেন।

আেমিরকা, বাংলােদশ, ভুটান -কিবতার টােন অেনক েদশই েঘারা আপনার। আবার ভারেতরও িবিভ� জায়গায়
ঘুেরেছন। এইসব নানানজায়গার মেধয্ আলাদা কের েকােনাটার কথা মেন পেড?
- েয-েকােনা নতুন জায়গােত েগেলই আমার ভােলা লােগ, িবেশষ েকােনািটর কথা আলাদা কের বলা মুশিকল। মেনর মেধয্
এক-এক জায়গার এক-এক িচ� েথেক যায়। সবটাই িবেশষ।
অনয্েদেশ েবড়ােত িগেয় িক কখেনা এখােনর সে� েতমন েকান পথর্কয্ আপনার মেন দাগ েকেট?
- �েতয্ক েদেশ েপৗঁেছই িনেজর েদেশর সে� তুলনা কের ভাবাটা অিনবাযর্ হেয় ওেঠ। পির�� পথঘাট েদখেলই মেন হয
আমােদরও-বা হেব না েকন এরকম, শৃ�লা েদখেল মেন হয় আমােদর েকন হেলা না এটা। েকবলই এই না-এর ধা�াটা
লােগ। একটা বয্াপাের ধু জয়ী লােগ মেন। নানা েদেশর �াকৃিতক েসৗ�েযর্র টুকেরা টুকেরা েদখেত েদখেত ভাি,
আমােদর েদেশর মেতা এমন েদশ িক আর আেছ েযখােন �কৃিতর স�ার এেস জেড়া হেয়েছ এক� !
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স�িত েকাথায় েবড়ােত েগেছন?
- েশষ েযখােন েবড়ােত িগেয়িছলাম েস হেলা থাইলয্া�। এ েকােনা বহু�ািপত পযর্ট-েকা�ািনর স� েনওয়া নয়,
এেকবােরই পািরবািরক এক �মণ, �িনভর্রতায়। নজেনর এক দল। তার মেধয্ িতনজনই িশশু। অেনক জায়গােতই েঘা
েগল েস-েদেশ, উৎতর েথেক দিক্ষণ। েসখানকার মেন রাখার মেতা অেনক ছিবর মেধয্ একটার কথা বিল। েদেশর উৎ
�াে�, েমকং নদীর ধাের, িচয়াং-মাই নােমর জায়গািটেত, বেস েথেকিছ বা ঘুের েবিড়েয়িছ দুপুর েথেক সে�। এ হেলা িতন
েদেশর এক সংেযাগ িব�ু। নদীর উৎতের তাকােল বা-পােশ মায়ানমার, আর ডাইেন লাওস। েমকং নদীর ধার বরাবর
পির�� ফুটপােত বেড়া বেড়া মাদুর ছিড়েয় সাির সাির খাবার েদকান, েসখােন বেসই পছ�মেতা েবেছ িনেয়
মধয্া�েভােজর বয্ব�া। নদীর ধা, �ায় িপকিনেকর ভি�েত থাই -খাবার েখেত েখেত েদেখিছ অপিরিচত েদেশর হালচাল,
আে� আে� েকামল হেয় আসেছ েরাদ, তারপর েনেম আসেছ স�য্া। জেলর ধার পযর্� েনেম িগেয় দেলর বা�ারা কুিড়েয
িনে� নদীকূেলর নুিড়পাথর, বেড়ারা হয়েতা তুেল িনে� নাম -না -জানা ফুল।
েবড়ােনার েয গ�টা এখেনা েকাথাও েলেখনিন েতমন একটা গ� েশানােবন?
- আেরা একবার বাংলােদেশ ঘুের আসেত হেলা কিদন আেগ। েছােটা একটা সরকাির দেলর সে� এই ঘুরবার একটা
রাবীি�ক সূ� িছল। ঢাকা েথেক সাজাদপুর, সাজাদপুর েথেক কুি�য়া, আবার েসখান েথেক িশলাইদহ। রবী�নােথর
কাছািরবািড় কুিঠবািড়গুিল েদখাটাই িছল সফেরর মূল উে�শয্। দুই েদেশর সরকার একসে� িমেল রবী�নােথর সাধর্শত
উদ্যাপেনর কথা ভাবেছন তখন, েসই উপলেক্ষ এই েদখােশানার বয্ব�া। জায়িল আমার আেগই জানা, িক� একটা
সরকাির দেলর সে� ঘুরবার অিভ�তা এই �থম, েসজনয্ িভ� রকেমর একটা েকৗতুকেবাধ হি�ল আপয্ায়েনর ঘটা েদেখ
যাওয়াটা আমার কােছ �রণীয় হেয় আেছ আেরা একটা কারেণ। সাজাদপুর েথেক কুি�য়া যাবার পেথ েগাটা কন্ভয়টা হঠাৎ
একটু েবঁেক েগল মূল পথ েথেক ডাইেন, হািজর হেলা প�াতীেরর এক মফ�ল শহেরর েছােটা একটা �ুেল। এই �ুেল

আমােদর ছু িট– ১ম সংখয্
আিম পেড়িছলাম। িবেকল তখন, িক� তবু েকমন কের েসখােন জেড়া হেয় িগেয়েছন �ুেলর �ধান িশক্ষক এবং �া�ন িকছ
ছা�।
অ�
সমেয়র
জনয্ একটা েযন �া�নী সে�লনই ঘেট েল
েসখােন।
সরকাির পযর্টন বেল সামেন িপছেন িছল িকছু পুিলিশ গািড়। ওই অেবলায় �ুেলর সামেন পুিলশ আর অতসব গািড় েদেখ
সাধারণ মানুষজেনর একটা িভড় জেম িগেয়িছল। িফের আসিছ যখন, আমােদর দেলর একজেনর কােছ েপৗঁছল এক
�রণীয় সংলাপ। িভেড়র মেধয্ একটা �� উেঠেছঃ ‘এরা কারা? কী হে� এখােন?’ উৎতের েশানা েগলঃ ‘ই�ুল েদখেত
এেয়েচন ই�ুেলর মা-বাবা!’
এমন েকােনা জায়গার কথা মেন হয় েযখােন আপিন যানিন িক� েযেত ইে� কের। েকন?
- ময্াপ খুেল বসেল েয িব�ুটা েচােখ পেড, েসখােনই চেল েযেত ইে� কের আমার। এ-ইে�র েকােনা েশষ েনই। েকন
ইে� কের? েকননা সবটুকুেকই জানেত চায় মন, েচােখর েদখা িদেয়।
বাংলা সািহেতয্ েবড়ােনা িনেয় েলখার চলটা িচরকালই িছল। িদকপাল সািহিতয্করা সািহেতয্র এই ধারািটেক নানাভােব সম
কেরেছন। িক� আজেকর �জে�র েলখার মেধয্ ভােলালাগার েসই অনুভূিতটা েতমনভাে িক পাওয়া যায়?
- ‘সািহতয’ বেল েতা আলাদা িকছু বয্াপার থােক না �মণেলখায়। েলখার সাবলীলতায় ৈতির হেয় ওেঠ একটা আলগা
েসৗ�যর, আর েসটােকই তখন বিল সািহতয্গুণ। এটা িঠক েয এখনকার �মণিবষয়ক অেনক েলখাই হেয় উেঠেছ তথয্প
শুধ, েযন েকােনা িব�ািরত �ােভল-গাইড। েস-রকম শুকেনা েলখায় ভের যাে� কাগজগুে, তা িঠক। িক� �মণকথার
অনয্ সরস রূপটা েয এেকবাের লু� হেয় েগেছ তা মেন হয় না। সুনীল গে�াপাধয্ায় যখন েলেখন তাঁর েকােনা �মেণর ,
তখন েতা সবসমেয়ই েসটা সািহতয্ হেয় ওেঠ। িকংবা নবনীতা েদবেসন। িকংবা অমের� চ�বতর্ পরবতর্ী �জে�র েলখায়
এই ধরনটা খুব একটা েদখেত পারিছনা েসটা সিতয্। আপনােদর েয অনয্রক ম মেন হে� তার একটা কারণ হয়েত
এখনকার তু� েলখার অজ�তা। �মণিবষেয়র পি�কাই এখন অেনক, আবার অনয্ানয্ পি�কােতও একটা অংশ িহেসে
থােক �মণকথা। এতসব �ূেপর মেধয্ সিহতয্রেসর েলখাগুিল অেনকসমেয় হয়েতা চাপা পেড় যা, তা িঠক।
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তার সােথ মেন মেন কথা বলা চেল...
েকৗিশক�ত েদ
~ তথয- িবহারীনাথ (পি�মব�) ~ || ~ িবহারীনােথর ছিব ~

েদখেল মেন হয় পাহাড় েযন ঘেরর উেঠােন মাথা চাড়া িদেয় উেঠেছ। পাহাড় েতা, তাই �ভােব িকছুটা হয়ত রহসয্ময়।
বষর্ার েমঘ কখনও তার চুেড়ােক েঢেক িদে, কখনও েরাদ-ছায়ার েমাহময়তা তােক িঘের রাখেছ। আসেল েতা পাহাড়
নয় িটলা। ১৪৮০ িফেটর আ� একটা িটলা - বাঁকুড়া েজলার অনয্ানযিটলাগুেলার মেধয্ সবেচেয় উঁচু। েছাটনাগপু
মালভূিমটাইেতা এরকম েছাট েছাট কত িটলায় ভিতর্। িক� িবহারীনাথ েযন সবার েচেয় অপরূপ। আিদম ৈনঃশ�
মহুয়, শাল, িপয়ােলর একাকী েমৗন এই পাহাড়টা বড় আপন, বড় িনেজর কের পাওয়া। েস একটা জীব� পাহাড়।
তার সােথ মেন মেন কথা বলা চেল…।
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বষর্ায় পাহােড়র রঙ থােক সবুজ আর তার ওপর েরাদ আর েমেঘর ছায়ার নানা মায়াবী েখলা চেল। তা েদখেত
েদখেতই কখন েবলা বেয় যায়। পাহাড় েবেয় ওঠাও খুব একটা শ� নয়। বনজ�েলর মেধয্ িদেয়ই পােয় চলা পথ
উেঠ েগেছ। তেব বষর্ায় েবশ িবপ�নক। পাহােড়র ওপের েকান বসিত েনই। িবহারীনাথ েথেকই েচােখ পেড়
শরপাহািড় আর দূেরর িদগ�েরখায় আঁকা আবছা পাে�ত পাহাড়। সব িমিলেয় খুব েরামাি�ক িবহারীনাথ।
পাহােড়র নীেচই আেছ িশব মি�র, লােগায়া জলাশয়। মি�েরর পাশ িদেয় কােলা েয িপচ রা�াটা সােপর মতন এঁেক
েবঁেক চেল েগেছ েসটা িগেয় পেড়েছ শালেতাড়ায়। এই রা�াটাই িবহারীনােথর একমা� রা�া। শালেতাড়ার িদেক
েযেত জনহীন এই পেথর দ’ধাের আেছ আরও িকছু নাম না জানা েছাট েছাট িটলা। রা�াটার অনয্�া� একটু িগেয়ই
পেড়েছ একটা েতমাথায়। েতমাথার একটা পথ েগেছ ৫ িকিম দূের দােমাদেরর পােড়- যার উে�ািদেক বধর্মান েজলার
িশ�নগরী বানর্পুর। এইিদেকর পথটা অবশয্ িকছুটা মা� পাকা। বািকটা কাঁচা। দােমাদেরর পাড়টা েবশ মেনারম
নদীর চর ধের অেনকটা যাওয়া যায়। েতমাথার অনয্ পথটা েগেছ ইতুিড়র িদেক। এই ইতুিড় েথেক এেকবাের
লালমািটর একটা ভাঙােচারা রা�া েগেছ ৩ িকিম দূের িবেনাদপুর �ােম। িবেনাদপুর অবিধ গািড় যায়। িবেনাদপুর
েথেক এক িকিম বনপথ ধের হাঁটেলই িবেনাদপুেরর েছা� একটা ডয্াম। ডয্ােমর জলাশেয়র িঠক অপর পােড়ই মাথ
তুেলেছ েছাট েছাট িটলা। �ানীয় আিদবাসীেদর কােছ একটা িটলার নাম জানা েগল ‘েলদুি’। বেনর মেধয্
জনমানবহীন এই জলাশয় �া�ের �কৃিত আর মন েযন িমেলিমেশ একটাই সৎতা হেয় যায় কখন
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কেয়কটা িদন িনজর্ন �কৃিতর েকােল েবশ েকেট েগল। উেঠিছলাম শালেতাড়া প�ােয়ত সিমিতর লেজ। এখােন ওটাই
একমা� থাকার জায়গা। খাওয়াদাওয়ার বয্ব�াও লেজই। ঘেরায়া খাওয়া- েপা�র ি�পােরশনটা মেন রাখার মেতা।
েফরার পেথ শুনলাম এখােন �াকৃিতক গয্ােসর েখাঁজ পাওয়া েগেছ। ে�শাল ইকনিমক েজান িহেসেব সরকার এ
অ�লেক ভাবেছন। নামকরা একিট সং�া িরসেটর্র জনয্ জিমও িকেন েফেলেছ পাহােড়র সামেন। এখানকার আিদবাস
মানুষগুেলার মূল জীিবকা বছের একবার মরশুিম চ, েছাট েছাট ে�ান �ািশং কারখানা আেছ অেনক - েসখােন িদন
মজুির খাটা আর েবআইিন কয়লা পাচার। এসব হেল নািক বদেল যােব এই জীবন, উ�িত হেব মানুষগুেলার।
হয়েতাবা সিতয্ তাই অথবা আসেল হয়েতা এেদর সের েযেত হেব। বাইের েথেক আসেব দক ্ষ �িমেকর দল।
জােন!
েস যাই েহাক না েকন, িবহারীনাথ তখন েবাধহয় আর আমার পাহাড় থাকেব না- আমার সােথ এভােব আর কথা
বলেব না...।

~ তথয- িবহারীনাথ (পি�মব�) ~ || ~ িবহারীনােথর ছিব ~
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এ জীবন পুণয্ কের
অিভেষক চে�াপাধয্ায
~ তথয- েবনারস (উৎতর�েদশ ~ || ~ েবনারেসর ছিব ~

ে�ত পাথেরর থালার মেতা চাঁদটা েকাথায় েযন লুিকেয় পেড়েছ। অথচ রা�ায় এখনও ি�টলাইটই ভরসা। েহােটেলর
িতনতলার ব� ঘরটা েথেকই মানুেষর যাতায়াত েবশ েটর পাওয়া যাি�ল। মােঝমেধয্ আবার সমেবত েজারােলা কে�
েভালা মেহ�েরর জয়�িন। গত িতনিদন ধেরই চলেছ এমন উৎসেবর েরশ। আজ েসই পরমল�। কািতরক পূিণর্মায়
গ�ামেহাৎসব। বারাণসীর িপচ ঢালা রা�া রাত িতনেট–সােড় িতনেট েথেকই ঢাকা পেড়েছ ভ�মানুেষর িভেড়।
কাতাের কাতাের েলাক চেলেছ দলেবঁেধ। হােতর মুেঠায় পুঁটিল–পয্ােকেট শু�বসন। �ান েসের পরেত হেব েয। কাঁে
িশশ, পােশ ি�য়জন, মুেখ চাপা �ের অনবরত ‘ওঁ নমঃ িশবায়’। আজ রিহস–ধনীর সােথ অনাথ-আতুর িমেল েগেছ
বারাণসীর রাজপেথ। এক ফাঁেক আিম আর েছাট ভাই বুকানও িমেশ েগলাম জনে�ােত। িভড়টা একই িদেক যাি�ল
বেল অত েলােকর মােঝও হাঁটেত েকানও অসুিবধা হল না। ওেদর লক্ষয্ গ�ার পুণয্বািরেত ধম, আর আমার ইে�
মানুেষর এই মহািমলন েমলার মূহুতর্গুেলােক কয্ােমরার ে�েম ব�ী কের রাখা। েগাধূিলয়া েমাড় েথেক বাঁহ
দশা�েমধ ঘােটর িদেক েবঁকেতই িভড়টা েযন আরও িতনগুণ েবেড় েগল। জনে�ােত ভাসেত ভাসেত ঘােটর িকনারায়
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ততক্ষেণ আকাশটা েবশ ফসর্া হেয়েছ। তেব িদেনর েসানা তখনও িদর আড়ােল। এই শীতল ঊষাকালই পুণয্�ােনর
মােহ�ক্ষণ। ইিতমেধয্ বহু মানুষই ডুব িদেয়েছন পিততপাবনীর তরে�। িসঁিড়র ধােপ ধােপ সাির বাঁধা আতুর েচা
িমিছল। সামেন সাজােনা শূনয্ িভক্ষাপা�। েকানও েকানও পাে� িকছুটা চাল আর প-ছটা খুচেরা পয়সা। েকউ আবার
ভ� েমেখ ি�শূল হােত হাত েপেত দাঁিড়েয় আেছন িসঁিড়র চাতালটায়। অেপক্ষা েকানও জলজয্া� অ�পূণর
হাওড়া ে�শেন েযমন কুিল বা টয্াি�র েখাঁজ করেত হয় ন, উে� তারাই েখাঁজ কের েনয় যা�ীর। েতমিন আমােদরও
েকানও মািঝর েখাঁজ করেত হল না। তেব দাম যা হাঁকল তােত দমটা ব� হেয় যায় আর িক। এক ঘ�া েনৗেকা�মণ
সােড় চারেশা। িবেকেল এই েরটই নািক আড়াই হাজাের িগেয় দাঁড়ােব, সাংঘািতক! খািনক দরাদির করার পর বউিনর
খািতের সােড় চারেশা কেম সােড় িতনেশায় দাঁডা় য়। অিবিশয্ আর পাঁচজন যা�ীর সে� েগেল মাথািপছু অেনক কমই
পড়ত। িক� আিম আর ভাই েগাটা একটা েনৗেকা ভাড়া করলাম একঘ�ার জনয্। এর মেধয্ মানমি�র ঘােট জেড়
হেয়েছ আরও অেনক পুণয্াথর্ী। ঘােট রাখা বড় বড় ছাতাগুেলার তলায় সাধুবাবািজর সাধনভজন। পােশই গােয়
েঠিকেয় বেস আেছ িহ�ু�ানী েমেয়-েবৗ। হয়েতা আরও আেগ ওেদর �ান সারা হেয় েগেছ।
ঘাট েছেড় েনৗেকাটা একসময় দুেল উঠল নদীর বুেক। মািঝর হােল ছলাৎ ছলাৎ জল েকেট যায়। এিগেয় চিল
সূেযর্াদেয়র পেথ। হয্, অেনকটা তাই-ই। আমরা যত মাঝগ�ার িদেক এেগাি� সূযর্ও তত েযন েমঘেঘামটার আড়াল
সিরেয় নীল আকােশ েসানার হািস িবেলাে�। এও েযন এক উৎসব। পৃিথবীর ঘােট ঘােট এমন উৎসব েতা েরাজই
ঘেট। তেব েদখার ফুরসত েমেল কই? িবেশষ েকানও সময় এেল িনতয্�বহমান েরাজনামচাই িনেজ েথেক েযন নতুন

আমােদর ছু িট– ১ম সংখয্

কের ধরা িদেয় যায়। তখন মেন হয়, এমন ভােলা বুিঝ আজেকর িদেনর জনয্ই। অেনকটা এই গ�ার মেতাই। েরাজই
েস পাপ ধুেয় চেল। তবু আজেকর িবেশষ িদেন পাপ�ালেনর কী িবিচ� িহিড়ক। সূেযর্র গােয় এখনও টুকেরা েমঘ
জাপেট আেছ। িডিজ কয্ােম কটা েয ছিব বি� করলাম েখয়ালই কিরিন। একটু দূের আেরকিট েনৗেকায় িবেদিিবেদিশনীর দল। বাপ্ের, েসই েকান সাত সাগেরর পার েথেক েতনারা ছুেট এেসেছন িঘি� বারাণসীর উৎসবেক
�চেক্ষ েদখেবনেল আর এেদেশর েলাক হেয় আিমই কেয়কিদন আেগ অি� গ�ামেহাৎসেবর কথা জানতামই না।
কথা িছল ভাইেক সােথ কের বারাণসী ঘুরব। উৎসব-টুৎসব তখন েকাথায়! এমন সময় সু�িতমদা বলল এই
মেহাৎসেবর কথা। এমনিক কালেক রােত ওর েফানটা যিদ না আসত তাহেল এই সাতসকােল ঠা�া হাওয়া গােয় েমেখ
মােহ�ক্ষেণ গ�ার বুেক েভেস শত পুণয্াথর্ীর আন��ান েদখা হত
িক� এতক্ষেণ সূিযয্মামার পুেরাপুির ঘুম েভেঙেছ। গ�াবুেক আলেতা আলেতা েঢউ তুেলেছ িদেনর আেলা। আমর
মীরঘাট, লিলতা ঘাট ছািড়েয় এিগেয় চেলিছ। সামেনর ঘাট বরাবর েচাখটা আটেক েগল। আবারও গ�া�ােনর ছিব।
তেব এ �ান গ�ার বুেক েশষবার �ান কের সূেযর্র ডুেব যাওয়ার মেতা। চারজন মানুেষর হােত এক িনথর�ােণর শুেয
থাকা। িভড় েঠেল তােক জেল নামেত হয়িন। বরং পরম শাি�েত িনিরিবিলেত গ�ার জেল সবর্া� ধুেয় িনে�ন। ওই
চারিট মানুষ ধুেয় িদে� ঘুম� শরীরটােক। ঘােটই সাজােনা আেছ কােঠর শযয্া। একটুবােদই �চ� উৎতােপ জীবেন
সব �ালা জুেড়ােব ওই মানুষটার। পাঁচ-ছয় হাত দূেরই পুণয্কামী আরএকজন �াণহীন মানুষটােক ছুঁেয় আসা গ�ােকই
মাথায়-মুেখ-বুেক িছিটেয় িনে�ন। পুেজায় বসেবন েবাধহয়। তাই তার আেগ একটু শুি�কণ। গ�ােক পিততপাবনী
বেল জানতাম। তেব তাঁর েসই রূপ আমার সামেন েয এইভােব এেস ধরা েদেব ভাবেত পািরিন। েয ঘােট এত সব
কা�, তার নাম মিণকিণর্কা। আজ এটা �শান। ঘােটর উঁচু অংেশ এক িচলেত আগুন িধিকিধিক কের �লেতই থােক
েকানও িদন নািক েনেভ না। তেব এর েপছেনও গ� আেছ। এই ঘাটটার আসল নাম রাজব�ভ �শানঘাট। েতমন
একটা পিরিচিত িছল না। এরই পােশ মিণকিণর্কার ঘাট। এই �শােনর পিরিচিতর জনয্ মিণকিণর্কার নােমই নাম হ
মিণকিণর্কা মহা�শান। রাজব�ভ নামটা কীভােব েযন মুেছ যায়। নািক েভেস যায় কালগ�ায়
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েভেস আিস িসি�য়ার কােছ। কারুকাযর্ময় একচুেড়া মি�রিট বুক ডুিবেয় েহেল আেছ গ�ার েকােল। েগায়ািলয়ের
রািন ৈবজাবাঈ মােয়র �ৃিতরক্ষার উে�েশয্ই এই ঘাট বাঁধােত শুরু কেরন। এমন শুভ কােজর আড়ােল তাঁর মে
বাসা বাঁেধ েচারা অহংকার। মাতৃঋণ বেল তাঁর জীবেন আর িকছুই েনই। অমিন ডুেব যায় মাতৃ�ৃিতমি�র। আজও েসই
একইভােব েহেল আেছ জেলর বুেক। েভােরর আেলা হয়েতা তােক সা�না িদেত চায়।
বুকান হঠাৎ আমার হাত েথেক কয্ােমরাটা েকেড় েনয়। কী আবার েচােখ পেড়েছ েক জাে…। ওমা, এ কী কা�! ঘােট
বাঁধা েনৗকার মাথায় একটা শািলেকর িনঃস� বেস ইিতউিত চাওয়া। গুণধর ভাই আমার তারই ছিব কয্ােমরা ব�
করেছ। বিল অনাসৃি�রও েতা একটা েশষ আেছ নািক! সাত সকােল এক শািলক েদখেল েলােক েচাখ েবােজ। আর
উিন তােক ছিবেত ধের রাখেছন। যৎতসব অলক্ষুেণ কা�কারখান‘এই কয্ােমরাটা ে’।
েদখেত েদখেত স�টা, েভাঁসালা, গেণশ, গ�ামহল -এসব ঘাটও এেক এেক েপিরেয় েগলাম। হঠাৎই েচােখ পড়ল
মসিজেদর চূডা।
় মািঝ বলল, ওটা আলমগীর মসিজদ। পােশই রামঘাট। িদিবয্ আেছ। একসময় তাও েচােখর ডানিদক
েথেক বাঁিদেক সের েগল। েসই মানমি�র ঘােটর পর েযকটা ঘাট েপেরালাম একটােতও উৎসেবর িভড় েচােখ পড়ল
না। দূেরর ঘােট আবার েসই িভেড়র ছিব। ওটাই প�গ�া ঘাট। আসল উৎসব নািক এই ঘাটেক েক� কেরই হয়।
কােছ আসেত লক্ষয্ করলাম এখােন মিহলােদর িভড়ই েবিশ। আবারও সহায় হল মািঝভাই। , এনারা একমাস
ধের এই ঘােট এেস �ান কেরন। আজ তার েশষ িদন। ইসলাম ধেমর্ও েরাজােক িঘের এমনই একমােসর কৃ�সাধের
�থা আেছ। কত িমল। তবু অ�েরর টােন এত েয েকন খামিত!? অবশয্ বয্ািত�ম আেছই। মানবজীবেনর েবঁে
থাকার জনয্ আজ ওই বয্ািত�মটুকুই স�ল। যাইেহ, এই ঘােটর নাম প�গ�া হবার একটা কারণ আেছ। এখােন
ধূতপাপা, যমুনা, িকরণা ও সর�তী-এই চারিট উপনদী গ�ায় এেস িমিলত হেয় চার আর এেক পাঁচ হেয়েছ। তাই
এটা প�গ�া। শুধু তাই নয, প�গ�া ঘাট প�তীেথর্র চতুথর্ তীথর্ ও কাশীর একিট জাঁকজমকপূণর্ 
ঘােটর কাছাকািছ আসেতই েনৗেকাটা ধীর হেয় েগল। সদয্ শীেতর কনকেন জেল শেয় শেয় নারীেদর মােহ��ান।
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যিদও সূয্ এখন মাঝ আক
র
েশর পেথ। তবুও দূেরর রাজঘাট ি�জটা এখনও আবছা কুয়াশার আধাের। দুেয়কটা ডুব
িদেয় হাত েজাড় কের সূযর্�েব জবাকুসুেমর ফুেট ওঠা। পােশই হােত রাখা িপতেলর েছা� ঘট েথেক দুধ আর গ�া
একসােথ উপেচ পড়া গ�ারই বুেক। েকউ বা সপসেপ েভজা শািড় গােয় জিড়েয় ঘােটর পােশর ধাপটায় আপন মেন
ঘুের চেলেছন দশিদক �দিক্ষণ কের। মুেখ অ�ুট মে�া�ারণ। চ-পাঁচ বছেরর িশশুও বাদ পেড়িন এই পুেণয্র ভা
েথেক। মােয়র েকােল েকঁেদই চেলেছ। ওর মা হয়েতা মাথায় হাত বুিলেয় বুিঝেয় চেলেছন, ‘নেমা কর, ঠাকুর েতা।
এই জেল চানু করেল যা চাইেব তাই পােব’। লিলপপ িক�া কি�উটার েগম েদবার ক্ষমতা মা গ�ার আেছ িকনা জাি
না, তবু মা গ�ার কােছ একটাই িমনিত, ওইটুকু দুেধর িশশুেক িনমুিনয়া অথবা ��াইিটস উপহার িদও না মা েগ
েনৗেকা এবার উে�াপেথ। প�গ�া েথেক দশা�েমেধর িদেক। মা গ�া এখন নীলা�রী েছেড় গলােনা কাঁচা েসানার
রেঙ েসেজেছ। আেলায় আেলায় ওপােরর চরও েভেস যাে�। দূেরর েনৗেকাগুেলা কী িবিচ� েশাভায় সূযর্েক অিত�
কের েভেস চেলেছ এধার েথেক ওধাের। ছিবটা না তুেল আর থাকেত পারলাম না। এিদেক জেলর বুেক দাঁিড়েয় থাকা
েগাল েগাল চবুতরাগুেলােত এক এক কের সাধুরা এেস িভড জমাে�ন। েকউ দপর্েণ েচাখ েরেখ কপাল জুেড় িতলক
এঁেক িনে�ন। ধীের ধীের আবার মানমি�র ঘাট, পােশই দশা�েমধ এবং তারপর �য়াগ ঘাট। উষাকােলর শত শত
মানুষ কখন েযন হাজােরর মা�া ছািড়েয় েগেছ। কত হাজার বলা মুশিকল। গ�া েথেক ঘাটটােক েদখেত চাইেল েকবল
মানুেষর মাথার িমিছলই েচােখ পেড়। পৃিথবীর যত রং সব েযন পূিণর্মা িতিথেত গ�ার েকােল উপেচ উেঠেছ। েকউ
হাঁটুজল, েকউবা বুকজেল পুণয্াজর্েন বয্�। আচ-িবচাের, পূজা�র্নায় েকবল ধেমর্রই �িতফলন। িক� উৎসব! ে
েতা লক্ষ মানুেষর ম-মনেন-ভাবনায়-েচতনায়।
মানমি�র ঘােটর বাজােরর মেধয্কার রা�াটা তুলনামুলক তবুও একটু খািল। েসখােনই সাের সাের সা-সাপুেড়র
েমলা। আজব েখলা। েসিদন েসামবার বেল ওেদর হাঁকডােকর েজারটা েযন আরও একটু েবিশ। বাবার অ�ভূষণ
এিড়েয় েগাধূিলয়া েমাড়। তারপর েসখান েথেক আবার েচতগে�র িদেক। রা�া েথেক জলখাবােরর বযব�াটা কেরই
িফরলাম। বাতাসার মেতা চারেট কচুির সে� কােলা রেঙর ঘয্াঁট-দাম দশটাকা। িনেল িনন, নইেল পথ েদখুন। আজ
খাবার িবে�তােদর েরলাই আলাদা। অগতয্া যা পাওয়া যায়। েখেয়ও মুশিক, ওই খাবােরর েযটুকু েপেট িগেয়িছল
েসটুকুও �ায় উগের েদওয়ার মত অব�া। তেব অনযসময় অবশয্ েবনারেসর কচুির যিদ িঠকঠাক জায়গা েথেক িকেন
খাওয়া যায় তাহেল তার �াদই আলাদা।
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�ায় িতনিদন েকেট েগল েবনারেস। আমােদর আসার আেগর িদন েথেক গ�ামেহাৎসব শুরু হেয়েছ। বড় বড় রা�
েথেক গিল-তসয্গিলর েচহারাই েগেছ বদেল। গত দুিদন আমােদর টুয্র ন যাই থাকুক না েকন িবেকল হেল িনয়ম
কের গ�ার ঘােট িঠক হািজর হতাম। দশা�েমেধর বুক েছাঁয়া চবুতরায় দাঁিড়েয়ই েকেট েযত সমেয়র পল-অণুপল
গুেলা। েদখতাম েকমন িবেকল েথেকই শুরু হেয় যায় স�য্াবরেণর ��িত। পযর্টকেদর েনৗেকাগুেলা যখন এে
ঘাট �মণ েসের ঘােট এেস লােগ তখন েথেকই গ�াবুেক �দীপ-ভাসান েখলা। একিট-দুিট েথেক দ-বােরাটা,
তারপর আরও…আরও, িশখায় িশখায় েসেজ ওেঠন মা গ�া। পুণয্কামী মানুষগুেলার েপছ, আেশপােশ
ফেটা�াফােরর পারেফ� ে�ম েখাঁজার বয্�তা। যার ছিব যত ভােল, তার দাম তত েবিশ। যার েযখােন পুণয্ আ িক!
বলাই বাহুল, আিমও ওই ছিব স�ানীেদরই দেল তেব ে�ফ মেনর আনে�ই।
ঘােটর নীেচ তখনও অেনক �দীপ �লবার অেপক্ষায়। ওপরটােত দাঁিড়েয় থাকা উড়� জীবেনর েছেলগুেলার হা
ঘুিড়র সুেতায় তখনও েবশ টান। আঁধার-আেলার সি�িবেকেল চাঁদটা �ায় থালার মেতা। দুেয়কিট েনৗেকা েভেস
েবড়াে� মাঝগ�ায়। এিদেক দশা�েমধ ঘােট আরিতর আেয়াজন পুেরাদেম শুরু হেয় েগেছ। হঠাৎই ঘােড়র ওপ
সুড়সুিড়। কাটা ঘুিড়র সুেতা। মাইেক েসই কখন েথেক বাংলা আর িহি�েত সতকর্বাণী। সে� দশা�েমেধর মাহাৎময
কাশীখে� বলা হেয়েছ, রাজা িদবয্দাস এখােন �েমধ য� কের ��ােক তু� কেরন। তাই িশব এখােন �ে��র। এ
েতা েগল পুরােণর কথা। �খয্াত ঐিতহািসক জয়সওয়ালিজ বেলেছ, ভারিশব নােম জৈনক নাগনৃপিত ি��ীয় ি�তীয়
শতেক এখােন পর পর দশিট অ�েমধ য� কেরন। আর তারপর েথেকই এই পিব� য��েলর নাম হয় দশা�েমধ।
পুরাণ-তকর্ িশেকয় তুেল আজ আপাতত দুই আনেকারা উেড়া পিথেকর আবার পেথ নামা। গ�? েকাথায় আর,
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দশা�েমধ। আজই েতা মেহাৎসেবর মহাল�। এই উৎসেবর আরও একটা নাম আেছ। েখয়াল িছল না। েখয়াল হল
েচতগে�র েহােটল েথেক েগাধূিলয়া েমােড়র িদেক আসার সময়। রা�ার আেশপােশ েছাট েছাট মি�র, বািড়র উেঠান,
েদাকানপাট সবই আজ দীপােলােক ��লয্মান। সাের সাের �দীেপর িভেড় অ�কার নামার আেগই েস েযন আজেকর
মেতা হািরেয় েগেছ েকান গহেন। তখনও সে� নােমিন। আকাশখানা দখল কের িনেয়েছ আেলার বািজ। আজ েয
েদবতার দীপাবিল। তাই এর আেরক নাম েদবদীপাবিল। মানুষ তার দীপাবিল �ালায় অমাবসয্ার রােত। িঠক তারই
পেনেরা িদেনর মাথায় ভুবন যখন পূণর্ চাঁেদর মায়ায় ভাে, তখন ঈ�র তাঁর অ�েন �ালান দী�দীেপর িশখা। দূ-ের,
ওই পাের, েযখােন আরিতর আেলা েপৗঁছয় না েসখােন চাঁেদর আেলায় চর েভেস যায়। এপােরর চরাচের তখন ৈবিদক
মে� ম�লগান, শ�িননাদ, ঘ�া�িন, ডমরুেবা, ধুেনার েধাঁয়া। দশা�েমেধ পরপর সাজােনা পূজােবিদর ওপর
দাঁিড়েয় সাতযুবাকে�র িশব�িত, গেণশব�না, গ�াভজন এমনিক িশবতা�ব ে�া�ও িফের আেস সৃি�র সূচনা িনেয়।
লক্ষ লক্ষ মানু েষর েচােখর চাওয়া িমেয় একসােথ -ওই এক আরিতর িশখায়। উৎত-দিক্, পূবর-পি�ম
পুণয্ারিতর আেলা বৃৎত আঁেক। লক্ষয্ আৎমার সু�বাণী েযন ছুেট যায় ভূম�েলর গােন। পােশই ম� েবঁেধ চলেছ
সংগীত, নৃতয্ আর ঈ�র ভজনার �ব। েসখােনও েলাক জেড়া হেয়েছ �চুর। আজ িতলধারেণর জায়গাটকুও েনই।
ঘােটর পােশ উঁচু মতন অংশটােত, হেত পাের কােরা বািড়র ছােদ বড় বড় কয্ােমরায় দক্ষ িরেপাট, লাইভ েটিলকা�
চলেছ। ঘােটর সামেনর গ�াও েযন অদৃশয্ হেয় েগেছ। যত দূর েচাখ যায় ততদূরই মানুষ আর মানুষ। অনয্ানয্ ি
দশ টাকার িবিনমেয় েনৗেকায় বেস আরিত েদখার সুেযাগ েমেল। আজও তার বয্ািত�ম নয়। তেব ভাড়াটা িনঘর্া
দশটাকায় আটেক েনই। আজ আরিতর �দী� িশখারািশর সে� িমেশ েগেছ আন�বািজর রং-উ�াস। ধনী-িনধর্েন
একাকার এই িভড়। পােশর মে� কৎথেকর েবােল ঝড় তুেলেছ েকানও এক ক্ষুেদ নতর্কীর পা। ঘােট ঘােট আে
�াবেণ েভেস যাে� �াচীন বারাণসী। ঘ�াখােনেকর আরিত এখন েশষ। তবু মানমি�র, দশা�েমধ আর �য়াগ ঘাট
জুেড় ঐ�রীয় আেমেজর মেহা�াস। বহু দূের প�গ�-ও েবাধহয় এমনই আনে� েমেতেছ।
আজ েভাের েয লক্ষ পােয়র িমিছল িবিভ� গি-তসয্গিলর গি� ছািড়েয় রাজপেথ িমেশ গ�র জল �শর্ কেরিছ,
েসইসব েচনা-অেচনা ধুেলা-কাদামাখা পাগুেলাই আেলার রাজপথ িডিঙেয় িফের চেলেছ অ�গিলর অ�কাের। গ�ার
তরে� হাজার হাজার �দীপ িশখা েভেস চেলেছ। েকাথায়? কােক আেলা েদখােত? েয িনেজই েকািট সূেযর্র িকরেণ
উ�ািসত! নািক যারা একটুখািন আেলার জনয্ মা �ার কােছ দুহাত েপেতিছল ?
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দুিদন আেগ ভরদুপুের গ�ার বুেক ভাসেত ভাসেত েদখা একটা ছিব েভেস উঠল েচা-ঘােট বাঁধা েনৗেকার মািঝটা
তার হাল িদেয় অেনকক্ষণ ধের জেলর মেধয্ েখাঁচাে�। আমােদর েনৗেকা খািনকটা এেগােত েকৗতুহল আরও বাড়
সাদা মতন কী একটা েযন উঁচু হেয় জেল ডুেব আেছ। ওই মািঝ েসটােকই েতালার েচ�া করেছ।
-উও কয্ায়া হয্ায় সুেরশ ভ? উধর?
সুেরশ মােন আমার মািঝর িনিলর্� উৎ, ‘উও? উও েতা বিড পড়া হয্ায়। িকিসেন মারেক েফক িদয়’ -েযন েকানও
বয্াপারই না। ঘােট দুেয়কজন েলাক আর কেয়কটা কুকুেরর ভীষণ বয্�তায় ছুেটাছুিট। েস! ভাই �� করল-‘ইধর
পুিলশ-টুিলস েনিহ হয্ায?’ থাক, সুেরশ মািঝর উৎতরটা বরং আমার কলেমর আঁচেড়ই েস�র েহাক। নইেল েগাল
বাঁধেত পাের।
আমার ভাইেয়র হােতর �দীপটাও আে� আে� েভেস েগল কােলা গ�ার জেল। ঘাটেছাঁয়া েসই জল সেবমা� মাথায়
েছটােত যােব, ধমেক উঠলাম-‘আঃ, অেনক হেয়েছ। ওঠ েতা। েনাংরা জল আর মাথায় েঠকােত হেব না’।
আিম চাই না, শুধুমা� িনেজর পুেণয্র জনয্ আমার ভাই কারও েচােখর জেল িনেজেক ধুেয় …।
~ তথয- েবনারস (উৎতর�েদশ ~ || ~ েবনারেসর ছিব ~
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পিব� �েদর তীের
শীলা চ�বতর্
~ তথয- গুরেদাংমার �দ (িসিকম ~ || ~ গুরেদাংমার �েদর ছি ~

দূেরর পাহােড় হাতছািন আেধা-নীিলমার। েচােখর সীমানায় পাহােড়র গাঢ় সবুজ গািলচা। আকাশ আড়াল করা উ�তা।
েকাথাও �েবিরর েঝাপ। পািসর্মােমর ঝাড় েকাথাও। হঠা েকাথাও পাহাড় েথেক েনেম আসা চ�ল ঝরনা িভিজেয়
িদে� পথ। সু�র েছা� পাহািড় �াম, নামিটও ভাির িমি� – রংেপা -িসিকেমর �েবশপথ। আমােদর গ�বয্ পূবর
িসিকেমর ১৭,৮০০ ফুট উ�তায় অবি�ত টলটেল জেলর �দ গুরেদাংমার। রংেপার রা�াঘাট চওড়, মসৃণ। রংেবরং
এর রাফট েবাট িনেয় দেল দেল েলাক চেলেছ বষর্ার ভরা উৎতাল িত�ায় রাফিটং করেব বেল। েহঁে- গািড়েত। িত�ার
বুেক রিঙন রিঙন েবাটগুেলা চলেছ েহলেত দুলেত। পেথ গািড় থািমেয় চা িবরিত। পাহািড় ছাগল চরেছ ইিতউিত
িসিকেমর রাজধানী গয্াংটক েপৗঁছেত রাত
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পরিদন সকােল একিট �ানীয় গািড় ভাড়া কের চললাম লা-েচন। আগাম অনুমিত ছাড়া গয্াংটক ওপােশ িভন রােজয্
গািড়র �েবশ মানা। পেথর কত সু�র সু�র পাহািড় ঝরনা বাহাির তােদর নাম! নাগা ব�ন ফলস - ঝরনার সুউ�তার কারেণ এই নাম। সু�র েরাদ ঝকমেক িদন, হঠাৎ ঘিনেয় এল েমঘ িনেয় এল বৃি� কুিচ ভরা হাড়িহম ঠা�া
হাওয়া। সামেনর দৃশয্ েঢেক েগল। গািড়র েহডলাইট। িকছুক্ষন পরই আচমকা েমঘ স ের েহেস উেঠেছ বেভজা
�কৃিত। এমনই সরল আেলা ছায়ার েখলা পাহােড় ঘুিমেয় পেড়িছলাম। চটকা ভাঙেলা �াইভােরর ডােক -ময্াডা,
ময্াডা, েদিখেয়, ইয়াক...। তািকেয় েদিখ রা�ায়, নীেচর উপতয্কায় চরেছ অসংখয্ চমির গাই। েপা, িনরীহ। ছিব
তুললাম ঝটপট। �ানীয় বাজাের এই ইয়ােকর দুেধৈতির জমাট একধরেনর িকউব পাওয়া যায়। রবােরর মেতা শ�,
�াদহীন। িচিবেয় নরম করা �ায় অসাধয্। �ানীয় ভাষায় এেক বেল ছুরিপ। ল-েচন েপৗঁছেত সে�। েহােটেল
খাওয়াদাওয়া েসের দ-দুেটা ক�েলর নীেচ ঢুেক পড়লাম �ত। অস�ব ঠা�া। তুমুল �ীে�ও জেলর �েশর্ ত আঙুল অসাড়।
পরিদন সকাল সকাল ইয়ােকর দুেধর িব�াদ গলােনা মাখেন েভজা েগাবদা পাঁউরুিট েখেয় যা�া করলাম গুরেদাংমা
পাহািড় পথ আর ঝরনার �াি�হারা েসৗ�যর্ েদখেত েদখেত েপৗঁেছ েগলাম িত�ত সীমাে�র কােছ ভারেতর েশষ
েসনা ছাউিনেত। হাত তুেল সামেন এক জওয়ান। গািড়র কাচ নামেলা। জওয়ান বলেলন উতিরেয় - কুছ নাশ্তা পািন
েদনা হয্ায়। হঠাৎ েমরুদে� ঠা�া ে�…নাশ্তা পািন মােন? িনঘর্াৎ এই জনিবরল �া�ের নািমেয় েধালাই েদেব
এবার। আমার িববণর্ মুখ েদেখ ভাবনাটা পেড় েফলেলন জওয়ান। েহেস বলেল- ডিরেয় মত, আজ বাবা কা েড
হয্ায়......। ধেড় �াণ এেলা। নামলাম। গরমাগরম চ, �েকাজ িব�ুট, সেস েডাবােনা চমৎকার মুচমুেচ ফুলকিপর
পেকাড়া, লাল রেঙর গরম শরবত িদেয় আ�িরক আপয্ায়ন করেলন ওঁরা। আফেশাস হি�ল েকন সকােল েগাবদা
পাঁউরুিট েখলাম- নাহেল এই চমৎকার পেকাড়া েবশ জিমেয় খাওয়া েযত....।
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জওয়ানেদর সােথ ছিব তুললাম আমরা। ওঁেদর মুেখই শুনলাম- িসিকেমর জওয়ানেদর জীবনযা�ার পরেত পরেত
জিড়েয় থাকা িকংবদ�ী েসনা অিফসার বাবা হরভজন িসংেহর রহসয্ময় সব কািহিন। বহুকাল আেগ রহসয্ময় ভা
িনেখাঁজ হওয়া এই েদাদর্��তাপ েসনা অিফসারিট এখেনা জীিবত বেই �চিলত িব�াস জওয়ানেদর। �িত শীেত, ঐ
অ�ল যখন জনশূণয, বাবা তখন ছুিটেত যান বেল তাঁরা মেন কেরন। তাঁর থাকবার ঘর, বয্বহােরর েপাশাক ও িজিনপ� েসনাবয্ারােক সািজেয় রাখা আেছ। মেন করা হয় িতিন আজও েসসব বয্বহার কেরন। িত�ত সীমাে�র এ
অত� �হরী িনেজর কতর্বয্ িবষেয় খুব কড়া। অন িডউিট েকান েসনা যিদ সামানয্ িঝিমেয়ও পে- সশে�
চেপটাঘােত তাঁেক জািগেয় রাখার বয্ব�া কের থােকন বাবা। যােহা, আবার আমােদর যা�া শুরু হেলা। পথিট এবা
েবশ সরু। সীমা�বতর্ী পেথর দুধাের লয্া�মাইন েপাঁতা আেছ বেল সতকর্ � দাওয়া েশরপা। উ�তার কারেণ
অ�লিট বৃক্ষহ, ধূসর। হঠাৎ হঠাৎ বাঁক িনেয়েছ সরু পথ। গাছ গাছািল েন, তাই পাহাড়গুেলাও নয্াড়া। কী অপ,
অপািথর্ব তােদর েসই অনাবৃ, উ�ািসত েসৗ�যর! েকানটা ইঁেটর মত লালেচ, েকানটা আকােশর মত নীল, েকানটা
ছাইরঙা, েকানটা ধূসর, েকানটা েসানািল- মাথায় সব বরেফর পুরু মুকুট। ঝকঝেক েমঘহীন �া�- েসই ঐ�যর্য্ময
তুষারিকরীট ঝকমক করেছ সূযর্য্িকরেণর িঠকের পড়া আ�যর্ বণর্�টায়। আকাশ ঘন, টুকেরা পাতলা সাদা েমঘ
েলেগ আেছ েকাথাও। এই অনািবল েসৗ�েযর্য্র মিধয্খােন বাকয্হারা আমার �রেণ হ- পারেসয্র িবখয্াত শায়
েশখ সাদীর একিট রুবাইয়াত–
অগর িফরেদৗস বার রু এ জিম অ�্ -ও হিমন অ�্, ও হিমন অ�্, ও হিমন অ�্।
�গর্ যিদ েথেক থােক পৃিথবীর েকােনাখােন-তেব তা এইখােন, তা এইখােন, তা এইখােন...।
অপার িব�েয় ��। পলকহীন েচােখর আেবশ িনেয় েপৗঁেছ েগলাম গুরেদাংমার �দ। এখােন রেয়েছ িশখ ধেমর্
পিথকৃৎ ওয়ািহ গুরু নানকিজর মি�র। মি�ের ওয়ািহ গুরুিজর মূিতর্ রেয়েছ। মি�র চ�ের ঝুলেছ অসংখয্ ল
(িত�তী ভাষায় ভূত বা অপিব� আৎমা তাড়াবার ম� েলখা রংেবরং এর েছাট পতাকা)। পােশই েছাট দিট। শা�,
িতরিতের, ��, নািতগভীর, েচাখজুডা় েনা নীল। কিথত আেছ, এই অ�েল দীঘর, িনরবি�� তপসয্ার েশেষ গুরু না
�ানশু� হবার ই�া �কাশ কেরন। িক� পুরু বরফাবৃত এই �া�ের েকাথায় ? তখন িতিন হােতর ছিড় িদেয় এই
�েদর জমাট বরেফ আঘাত কের, বরফ েভে�, জল পান ও �ােন তৃ� হন। িতিন এই �দিটেক আেদশ কেরন, েযন
�দিট িচরকাল এই তুষারাবৃত �া�ের �া� পিথকেক জলদান কের এবং কখেনা িনেজর শরীের বরফ জমেত না েদয়।
সুতরাং, চতুিদর্েকর পাহাড়গুেলা পুরু বরেফ আবৃত হওয়া সে�ও এই �েদ কখেনা বরফ জেম, সবর্ক্ষণ এ
টলটেল। এিটই এই পুণয্ �েদর মিহমা। �ানীয় ভাষায় েদাং অথর্ ছিড় বা লািঠ। ওয়ািহ গুরুিজ এই �েদর
েভে�িছেলন ছিড় িদেয় - তাই এই পিব� �েদর নাম গুরেদাংমার
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ভারত-িত�ত সীমা�িট এখান েথেক দৃশয্মান। েযেহতু এখােন অি�েজেনর েবশ অভা তাই কেয়ক িমিনেটর েবিশ
কারুর এখােন থাকবার অনুমিত েনই। তাই যথাস�ব �ত মি�র দশর্ন ও ছিব েতালা েশষ কের িহিহ শীেত কাঁপে
কাঁপেত গািড়র েপেট ঢুেক পড়লাম। রীিতমেতা �াসক� হি�ল। ইনেহলার িনেত হেলা।
েফরার পেথ আমরা েগলাম েচাপ্তা ভয্াি, বাবা হরভজন িসংেহর শীতকলীন আবাস। চারিদেক ছড়ােনা উ�ত যত
শাখার িশখের রেডােডন�ন গু�। েসই রংেবরেঙর রেডােডন�েনর আেমজ আর চমির গাই এর গ�ভরা বাতােস বুঁদ
হেয় লােচন েফরার পথ ধরলাম। পরিদন গয্াংটক হেয় িশিলগুিড়। অতঃপর কলকাতা েফরার পাল
মন েবশ খারাপ, ইস, আেরা ক’টািদন থাকা েযত যিদ ! আবার আসেত হেব এই মায়াবী েসৗ�েযর্র টাে, কথা
িদলাম। মেনর মিনেকাঠায় অক্ষয় হেয় রইল অপার �াকৃিতক েসৗ�যর্ আর রূপকথার , গুরু নানেক
�ৃিতিবজিড়ত পিব� �দ গুরেদাংমার
~ তথয- গুেদাংমার �দ (িসিকম) ~ || ~ গুরেদাংমার �েদর ছি ~
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জলসই
দময়�ী দাশগু
~ তথয- র�া (ওিড়শা) ~ তথয- েগাপালপুর (ওিড়শা)~
~ ছিব - র�া || ছিব- েগাপালপুর ~

দূের েরড ে�ে�ড েপাচােডর্র একটা বড় ঝাঁক জেলর ওপর ছিড়েয় বেসিছল। মেন হি�ল কােলা জেলর ওপর েক েযন
হা�া রেঙর একটা চাদর িবিছেয় েরেখেছ। সাদা-কােলায় েমশােনা শরীর আর ডানা, লালেচ হলুদ রেঙর েঠাঁট আর পা
িনেয় অেনকটা বড়সড় হাঁেসর মত েচহারা। েমাটরেবােটর একটানা িবি� আওয়াজটা কােছ আসেতই চাদের টান পড়ল।
আওয়াজ েথেম েগেলও ওরা েটর পাি�ল আমােদর উপি�িত। চ�ল হেয় উঠিছল। মােঝ মােঝই ঝাঁক েথেক কেয়কটা
পািখ উেড় িগেয় আকােশ চ�র েখেয় আবার ঘুের এেস বসিছল। েমাটরেবােটর মুখটা ঘুিরেয় আবার রওনা িদেতই
বুেড়া আংলার হাঁেসর দেলর মত িঠক েযন িরদয়েক িনেয় একঝাঁেক উেড় েগল পািখগুেলা
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শীেতর সময় সুদূর সাইেবিরয়া, ইরান, মধয্ এিশয়ার নানান েদশ েথেক ে�িমংেগ, েপিলকান, েসানািল িটি�ভ, িস�ু
ঈগল �ভৃিত হাজােরা পািখ িভড় জমায় িচ�ার বুেক। একি�েশ িডেস�র িবেকেল হা�া শীেতর আেমজ গােয় েমেখ
আমরাও েযন পিরযায়ীর দল, েভেস পেড়িছ িচ�ায়।
উঁচু পােড়র গােয় অগভীর জেল সার িদেয় দাঁিড়েয় েনৗেকা আর েমাটরেবাটগুেলা। ঘাসজিমেত আর জেলর মেধয্ েজে
থাকা মাছধরার জােলর গােয় ইিতউিত বেস �ানীয় আর অিতিথ পািখরা। েকাথাও দল েবঁেধ, েকাথাওবা একলাই।
েভারেবলায় এরা দেল আরও ভাির িছল। জলাজিমর ঘােস মুখ ঢুিকেয় িশকার েখাঁেজ বক আর মাছরাঙার দল। কমন
সয্া�পাইপােরর কাজলটানা েচাখদুেটা েদখেত ভাির ভােলালাে
সমুে�র েকালেঘঁষা বেলই হয়েতা িচ�ার জেল েকাথাও একটা সীমাহীনতার েছাঁয়া রেয়েছ, অথচ পাড়, জেলর বুেক
েজেগ থাকা িটলাগুেলা সবই সীমািনেদর্শ কের। জেলর ধাে র র�া পা�িনবােসর বারা�ায় বেসই �েদর বুে
ওয়াচটাওয়ারটা নজের পেড়। টাওয়ারটা েদখেত মি�েরর মাথার মত। জেলর মেধয্ েছা� একটা ঘ, েমাটরেবাট
েথেক িসঁিড়র �থম ধােপ েনেম আরও দুেটা িসঁিড় েভেঙ ঘেরর মেধ যাওয়া যায়। ওয়াচটাওয়ার েথেক িকছুটা এিগেয়
একটা িটলার গােয় থামল েমাটরেবাট। িটলার ওপের গুহায় িশবমি�র। এবেড়া েখবেড়া পেথ িটলার গা েবেয় উেঠ
যায় দেলর বািকরা। জেলর বুেক েনৗকায় একা বেস থািক। েশষ িবেকেলর আেলায় িদগ� আর জলরািশ রাঙা হেয়
ওেঠ।
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দূের িটলার মাথায় ধীের ধীের ঢেল পেড় বছর েশেষর সূয্। মায়াবী হেয় ওেঠ চািরিদক। একা একা মাথা তুেল দাঁিড়েয়
র
থাকা ওয়াচটাওয়ােরর চারপােশ জল িচকিচক কের ওেঠ। পািখর দল েকাথাও জেলর মেধয্ েজেগ থাকা জােলর গােয়
িব�াম েনয়, েকউবা উেড় চেল িদগে�।
র�া েথেক েগাপালপুেরর রা�াটা সবটা খুব ভােলা না হেলও এই অেটাপথ ভােলা-ই লাগিছল। র�া েথেক বরকুল
েবড়ােনার সময়ই অেটাচালক রৎ-র সে� আমােদর েবশ আলাপ হেয় িগেয়িছল। তার েজারাজুিরেতই েছা� অেটােত
যাবতীয় বয্াগপৎতর েঠেস েবিরেয় পেড়িছলাম েগাপালপুেরর িদেক। জায়গায় জায়গায় পাহািড় এলাকার মেত উঁচু উঁচু
িটলা েকেট চওড়া রা�া এিগেয়েছ। পেথর গা েঘঁেষ ছুেট যায় ে�ন। আবার নীচু জিম জল-কাদা, েক্ষেতর পাশ িদেয
নাচেত নাচেত চেল অেটা। মেনর আনে� এেকর পর এক গান েগেয় চেল আমােদর দশ বছেরর আর ব�ুর আট
বছেরর েমেয়। গান েশষ হেত না হেতই অেটা এেস থােম েছা� শহর েপিরেয় এেকবাের সমুে�র কােছ।
সমু� েবাধহয় িঠক রূপসী নারীর মেতা। তােক যতই েদখা যায় আশ েমেটনা িকছুেতই। এত উ�ল অথচ এত শা�।
েগাপালপুের এেস বারবার আ�ামােনর সমুে�র কথা মেন পড়িছল। সাগেরর অত রূপ আর েকাথাও েদিখিন। ওখােন
েস েযন রাজরানী। নীল-সবুজ েবনারসীেত িচরেযৗবনা। আর এখােন েযন পােশর বািড়র আটেপৗের বধূিট। আধেখালা
েঘামটার ফাঁেক শা�সু�র মুেখই কখনও েখেল েবড়ায় রােগর �কূিট।
েহােটেলর ঘেরর িঠক সামেন কেয়কধাপ িসঁিড় েনেম েগেলই এেকবাের বািলেত। সমু�ৈসকতটা েবশ চওড়া। েবলা
এগারটা-বারটা বােজ। জানুয়ািরর �থমিদন। েরাদ িক� েবশ চড়া। দুপুেরর ঝকঝেক েরাদ নীল জেল পেড় েচাখ
ধাঁিধেয় িদে�। েবলাভূিমেত েতমন িভড় েনই। সমু��ােন বয্� কেয়কজন। বািলেত অলসভ�ীেত শুে-বেস আরও
জনা কেয়ক। দূের েজেলরা জাল েগাটাে�। জেল পা িভিজেয় েহঁেট েবড়াই ৈসকেত। েবলাভূিমেত জাল ছিড়েয় বেসেছ
েজেলরা। জােলর গােয় েছাটবড় অজ� কাঁকড়া। েকােনা েকােনাটার েপেট আবার হলুদ বা কােলা রেঙর একগু� িডম।
জােলের ফাঁেক ফাঁেক আটেক রেয়েছ কেয়কটা �ারিফশ আর জীব� িঝনুক।
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েগাপালপুর শহরটা পুরীর মত জমজমাট নয়, আবার চাঁিদপুেরর মত এেকবাের িনজর্নও না। েবশ মধয্ৎত েমজাজ।
বাজার এলাকাটা সমু� েথেক খািনক দূের। সমুে�র ধাের েহােটল আর ের�ুের� ইত�তঃ ছড়ােনা। ওিড়শার
সাইে�ােন েগাপালপুেরর কেয়কটা েহােটল েবশ েভেঙ িগেয়িছল। ভাঙা েহােটেলর কাঠােমার গােয় জেম উেঠেছ বািলর
�প। জ�ল হেয় েগেছ আপন িনয়েমই। সমুে�র পােড় িবেকল-সে�য় এই ভাঙা বািড়গুেলা েকমন রহসয্ময়তার সৃি
কের। উঁচু পাড় ধের হাঁটেত হাঁটেত সমুে�র ধাের একটা চাতােলর ওপর বািলেত বানােনা জগ�ােথর মূিতর্ নজের পেড়।
েক জােন েকান িশ�ীর সৃি�!
েহােটেলর সামেনই রা�ার এপাের-ওপাের েগাটা িতেনক িগফট শপ। আরও খািনকটা এিগেয় বাঁহােত লাইটহাউস।
সূযর্ পি�েম ঢলেছ। পােয় পােয় েপৗঁেছ যাই লাইটহাউেস। েঘারােনা িসঁিড় েবেয় উেঠ আিস ওপের। অসাধারণ
পয্ােনারািমক িভউ। িদগ�িব�ৃত নীল সমুে� সাদা েঢউ ভাঙেছ। হলুদ বািলেত কমল-হলুদ গােডর্ন ছাতার িনেচ লাল
রেঙর েচয়ােরর সাির আর রিঙন েপাষােক পযর্টেকর দল। অ�রােগর মায়ািব আেলায় অপরূপ হেয় ওেঠ িদগ�
অ�কার েনেম আেস।
লাইটহাউস েথেক েনেম হাঁটেত হাঁটেত িফের আিস ৈসকেত। গরম কিফর কাপ হােত বেস পিড় ৈসকেতর ধােরর
বাঁধােনা িসঁিড়েত। সমুে�র হাওয়ায় এখন একটা ঠা�া আেমজ। লাইটহাউেসর আেলা হািরেয় যায় সাগেরর বুেক। রাত
বাড়েত থােক......।
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েভার েবলার সমু� ভারী নরম। সূেযর্র িমেঠ আেলা লােগ েচােখমুেখ। পােয়র পাতা ছুঁেয় যায় জল। ৈসকেত সমুে�র গা
েঘঁেষ দাঁিড়েয় আেছ লাল-নীল-সবুজ মাছ ধরার নাও। সাগেরর বুেক েভেস যায় আদেরর েনৗেকা। রাত থাকেতই
েজেলেদর েয দলগুেলা সমুে েবিরেয়িছল তােদর েকউ েকউ িফের এেসেছ। তােদর জােল মাছ আর কাঁকড়ার �প।
অ�ুত েদখেত একটা সাপও উেঠেছ জােল। মুখটা অেনকটা মােছর মতন। সাপটােক ছািড়েয় টুকেরা টুকেরা কের
জােল েগঁেথেছ। ওটাই এবার েটাপ হেব। বািলর ওপর হাঁটেত হাঁটেত েদিখ দুজেন িমেল কাঁেধ কী েযন ঝুিেয় েহঁেট
আসেছ। কােছ আসেত েদিখ ওেরবাবা এেয িবশাল এক শ�র মাছ। মাছটাই একমানুষ সমান। েলজটােতা আরও বড়।
েরাদ উেঠ েগেছ। ৈসকেত �াইং িড� ছুঁেড় েখলেছ আমােদর দুই বািলকা। এবার জেল নামার পাল, ডাক িদই ওেদর।
িবেকেল ৈসকত ধের সাগেরর গা ছুঁেয়ছুঁেয় হাঁটা। েজেলরা জাল বুনেছ েবলাভূিমর ধাের। েমেয়র সােথ ছুেট ছুেট িঝনুক
কুেড়াই। েহােটল েথেক েনেম বাঁিদেক পােয়পােয় অেনকটা চেল এেসিছ। িপছেন তাকােল েচাখ আটকায় লাইটহাউেস।
আরও এিগেয় একজায়গায় েদিখ িতরিতের জলধারা িমিলেয় েগেছ সাগেরর বুেক। িঠক েযন েমাহনা। জল েভেঙ ওপার
েথেক িফরেছ িবেদিশনী। সমুে�র বুেক স�য্া েনেম আে….।
~ তথয- র�া (ওিড়শা) ~ তথয- েগাপালপুর (ওিড়শা)~
~ ছিব - র�া || ছিব- েগাপালপুর ~
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directory.
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আকােশ ছড়ােনা েমেঘর কাছাকািছ...
িস�াথর্ পা
~ তথয- এভাের� েবস কয্া� ে� (েনপাল) ~ || ~ এভাের� েবস কয্াে�র ছি ~
~ এভাের� েবস কয্া� ে�ক রুট ময ~

তালুর ঊে�র্ এভাের�। �ায় আকাশ অবিধ। উ�, অহংকারী। সু�র এবং রহসয্ময়। একা এভাের� নয, আরও
অেনেক। তেব আবহাওয়া খারাপ থাকার জনয্ অনয্ানয্ শৃ�গুিল েমেঘর চাদের েঢেক রেয়েছ। আকাশ পির�ার থা
এখান েথেক ৩৬০ িডি� জুেড় পুেমাির, িলনে�ন, খু�ুৎেস, েলালা, চয্াঙৎে, ওেয়� েসালডার, সাউথকল, েলাৎেস,
নুপৎেস আর একটু দূেরর আমাদাবলাম, কাঙেটগা, েচালাৎেস, তাওেচ �ভৃিত। তেব যতটুকু েদখা যাে� তাও সহেজ
েভালবার নয়।
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চারপােশ �চুর িবেদিশ। সবাই িঝনচয্াক িড.এস.এল.আ, বায়েনাকুলার, িজ.িপ.এস. হােত। তবু দুেচােখ এ দৃশয
উপেভাগ করেছ, আমরাও। আমরা মােন আমরা আটজন েভেতা বাঙািল। কলকাতা উৎতর ২৫ েসে��র ২০০৯-এ
িমিথলা এ�ে�েস েচেপ হাওড়া েথেক রে�ৗল। রে�ৗেল েপৗঁছলাম ২৬েশ সকাল ১০টা নাগাদ। ে�শন েথেক টা�ায়
বীরগ�। বাস�য্াে চা েখেয় গািড় িঠক করলাম েসাজা কাঠমা�ু যাব বেল। আেগ বডর্াে কয্ােমর এি� করােত হেতা,
এখন আর এসব ঝােমলা েনই। েনপাল ভারতীয় সময় েথেক ১৫ িমিনট এিগেয়। েসইমেতা আমরা �েতয্েক ঘিড়র
সময় িঠক কের িনলাম, পােছ না িপিছেয় পড়েত হয়! গািড়র সে� চুি� হেলা চার হাজার েনপািল টাকায়। ভারতীয়
১০০ টাকা মােন েনপািল ১৬০ টাকা। এবার েথেক টাকার িহেসব আমরা েনপািল টাকােতই েদেবা। আর একটা
�েয়াজনীয় তথয, েনপােল শিনবার ছুিটর িদন।
সাতঘ�ায় সে�েবলার মেধয্ কাঠমা�ু। থােমল এলাকার‘িডসকভাির ইন’ এ উঠলাম। ভাড়া ১২৪০ টাকা, িতনখানা
ঘেরর। কাঠমা�ু মােনই েফলুদা - িশওর- িশহরণ, িবেদিশেদর িভড়, নানারকম বই, কাডর, িসিড-িডিভিড-র েদাকান।
দূেরর েকানও ের�ুেরে� এলিভস, িবটলস। িকংবা েলে�র েচােখর েভতর িদেয় দরবার ে�ায়ার, পশুপি, েবাধনাথ,
কয্ািসেনা। েভা-েভার ভ�পুর বা পাটান। এগুেলা েফরার পেথ হেব আমােদর কাঠমা�ু েথেক লুকলার ে�েনর িটিকট
কাটা েনই। সকােল উেঠ একবার েচ�া করেবা, এই েভেব যার-যার তার-তার সয্াক গুিছে, লেজর ক�ল েটেন িনলাম
গােয়।
সকােল টয্াি�েত ১৫ িমিনেট ১৫০ টাকায় এয়ারেপাটর্। ভািগয্স আমরা আট, তাই অি� এয়ােরর ে�েন েপেয়
েগলাম িটিকটও। েছা� ে�ন। কলকাতার অেটােক িতনগুণ করেল যা হয় ! েচেপচুে, সাকুেলয, ১৮ জন বসা যায়।
সিতয, পুেরাদ�র পাইলট ও িতনসিতয, একজন িমি� এয়ারেহাে�সও আেছ। েটক-অফ করার আেগ শুেভ�া জািনেয়
�েতয্েক হােত একখ� লেজ�!! সকাল ১০-৩০-এ ে�ন ছাড়ল। ভয়-ভয় করিছল এ ে�ন উঠেব েতা! ে�েনর
জানলা িদেয় যা েদখা েগল, এক কথায়, তা, একঘর। েমঘগুেলা এেস ধা�া খাে� জানলায়। তাকাে, এক জানলা
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েনপাল। দূের সাদা পাহাড়, নীেচ কাঠমা�ু শহর, �াম, রুেপার হােরর মতন নদী। মা� ৩০ িমিনেটর এই উড়ান
সারাজীবেনর �ৃিতর িরংেটান।
টুক কের লুকলা। উ�তা ৯৩৫০ ফুট। সয্র এডম� িহলািরর েসৗজেনয্ ৈতি এই এয়ারি�প। আেগ এখােন খুব কম
েহােটল িছল। এখন েহােটেল ছয়লাপ। েফরার সময় এখােন �ায় �েতয্ক দলেকই ে�েনর িটিকট কনফামর্ করার জন
থাকেত হয়। এয়ারলাইে�র অিফস েখালা থােক সাধারণত দুপর ৩েট েথেক ৫-৬টা অবিধ। এখান েথেকই েপাটর্ার
িঠক কের েফললাম। ওরা িনেজেদর মেধয্ মাল ভাগাভািগ কের েনওয়ার পর েবলা ১২টা নাগাদ শুরু হল হাঁটা
দুধেকাশী নদীর বাঁিদক িদেয় অ-অ� ওঠানামা পথ। আজ যাব েচপলুং, ঘাট হেয় ফাকিদং। �ায় ৯ িকেলািমটার ।
যাব, িঠক কেরিছ �ািবেড়র মেতা ঠুক-ঠুক কের। ছিব তুলব, পািখ েদখব। তাছাড়া এপেথ বাপু ঝুঁিক থাকেবই।
িঠকমেতা অয্া�াইেমটাইেজশন না হেল মৃতুয্ অবিধ
চারিদেক েদাকানপাট। ে�িকং-এর সর�াম। নানারকম পাহািড় ফুেলর গাছ িদেয় সাজােনা িনেটাল বািড় �েতয্েকর।
চতুিদর্েক ভিতর্ িবেদিশ। পৃিথর �ায় �েতয্ক েদেশর েলাকই‘ে�েজ� ি�জ’ এখােন, এই এভােরে�র টােন। েকউ
েকউ একা, কােরার-বা একেশাজেনর দল। মজা হল, সবাই আবার পুেরা ি�পটা কের না, েকউ নামেচ অবিধ িগেয়
িফরেব, েকউ হয়েতা েফারৎেস। একঘ�া হাঁটার পর েচপলুঙ (৮৭৩০ ফুট)। িজির েথেক মূল হাঁটা রা�াটা এখােনই
আমাদাবলাম লেজর কােছ এেস িমেশেছ। সামেন রা�া আটেক দাঁিড়েয় আেছ কুি�লা (১৮৯০০ ফুট), বাঁিদেক কুসুম
কাংরু(২০,৮৮৮ ফুট)।
এইভােব ঘ�া দুেয়ক হাঁটার পর ঘােট (৮৫০০ ফুট) েপৗঁছলাম। একটু িব�াম িনেয় সামানয্ চড়াই েভেঙ েদখলাম
একটা বড় েবা�াের েবৗ�ম� েলখা -এটাই ‘মিণ-ওয়াল’। এরপর রা�া িন�মুখী। িতন-চার িকিম েনেম দুধেকাশী নদীর
ওপর িদেয় সু�র েলাহার ি�জ েপিরেয় এলাম ফাকিদং (৮৫৬০ ফুট)-এর ‘ফাকিদং �ার’ লেজ। আজ থাকা এখােনই।
পরিদন েভাের উেঠ জলখাবার েখেয় লেজর বাইের এেস েদিখ এখােন আকাশ নীল। নরম সূযর সাদা পাহােড়র েপছন
েথেক উঁিক মারেছ, তাকােনা যাে� িনিনর্েম, েডারাকাটা ছায়া সূেযর্র েখলা এই উপতয্কায দুধেকাশীর দাঁেড়র শ,
পাঁজের বয্াক�াউ� ে�ার। এছাড়া অকার অনয্ শ� েন, েমাবাইল েনই, পাড়ার গুলতািন েন, উে�াডা�ার দূষণ,
হািতবাগােনর হকার, গিড়য়াহােটর জয্াম– িক�ু েনই। উে�, একবুক সিতয্কােরর িন�াস। েবঁেচ আি, তাহেল, মেন
হল অেনকিদন পর।
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আজ েবনকার, মে�া, েজারসােল হেয় নামেচ যােবা। �ায় ১১ িকিম রা�া। িকছুক্ষণ হাঁটার পর জামফুেট েপৗঁছলাম
এখান েথেকই গুেমলা আর েপমােচািলং গু�া যাবা র রা আলাদা হেয়েছ। হা�া চােল একটু একটু কের চড়াই
ভাঙেত ভাঙেত েটাকেটাক। আর একটু চড়াই ভাঙার পর েদখা িমলল থামেসরকু শৃে�র (২১,৭১২ ফুট)। েছাট দুই
�াম েবনকার ও চুেমায়া েপেরালাম কুি�লােক সাক্ষী েরেখ। ল�া ল�া িচরপাইন আ র রেডােডন�েনর েঝাপ। ভাি
সু�র জায়গা। দধেকাশী নদীর সে� একটা েছাট শাখা এেস িমেশেছ। ছিবর মত সু�র েলাহার ি�জ েপিরেয় আধঘ�া
আরও চড়াই-এর পর মে�া (৯,৩২০ ফুট) এেস েপৗঁছলাম।এখােনই ‘সাগরমাথা নয্াশনাল পাক’। আেগ ভারতীয়েদর
েকানও ‘এি� িফ’ লাগত না, এখন ১০০ টাকা জন�িত। এখানকার েছাট িমউিজয়ামটা মেন থাকেব। ১৫ িমিনট পর
এল েজারসােল (৯,২২০ ফুট)। আজেকর পেথর েশষ �াম। এখান েথেক নামেচ অবিধ অনয্ েকান �াম েনই। ভাঙেত
হেব �ায় দুহাজার ফুট চড়াই। জ�েলর মেধয্ ঘুের ঘুের পাকােনা রা�া উেঠ নামেচ। দুপােশ পাইেনর সাির। তার মে
িবিভ� পািখর িকিচর-িমিচর। এই রা�ায় �চুর পািখ। েযই হাঁিপেয় উঠিছ, অমিন পািখ েদখার অজুহােত অনয্েদর
েথেক িপিছেয়, িব�াম। নামেচ (১১,৩১৯ ফুট) যখন, তখন সে�। থাকব খু�ু লেজ। এখােন একিদন সারািদন িব�াম।
অ�খুরাকৃিত নামেচ বাজার েসােলা খু�ু এলাকার সবেথেক বড় �াম। �চুর েহােটল। রিঙন ঘরবািড়। �চুর েদাকান,
িত�িত সু্েভিনর, ে�িকং-এর সর�াম, এভাের� েবসকয্াে�র রুটময্াপ আঁকা-শাটর, হার, মালা, তািবজ, ঘ�া িক
েনই। ইেলকি�ক আেছ, বার আেছ, আবার জামর্া েবকািরও। ধমর আেছ, আই.এস.িড, সাইবার কােফও। তেব গরম
েনই একদম। েবলা বাড়েল েমঘ েনেম আেস পাহািড় সরু রা�ায়। �ায় �েতয্েকই এখােন একিদন িব�াম েন,
উ�তা মািনেয় েনবার জনয্। এখান েথেকই খাবােরর দাম ঊ�র্মুখী। এভাের� বেল কতা! ভ, ডাল, সবিজ ২৫০
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টাকা েথেক �মশ ৩০০/৪০০। চা ৪০, েটা� ২০০ েথেক ২৫০ টাকা। েটে� েথেক খাবার িনেজরা বািনেয় েখেল
একটু সা�য় হয়। তেব ঝােমলা, েরশন বেয় িনেয় েযেত হেব।
নামেচ েথেক অ� উেঠ িমিলটাির েবস। একটা সু�র িমউিজয়াম আেছ এখােন। নামেচর সেবর্া� েথেক সম� �ামটা
েযন আেরা সু�র। কুি�লা (২২,৫০০ ফুট), কাংেটগা (২২,৩০০ ফুট), থামেসরকু (২১,৬৮০ ফুট) আদর কের েঢেক
েরেখেছ নামেচেক। িসয়াংেবােচ (১২,৭৯৫ ফুট) এেলা আরও িকছুক্ষণ হাঁটার পর। এখানকার এভাের� িভউ েহাে,
যার নািক টয়েলট েথেকও এভাের� েদখা যায়, হল এত উ�তায় পৃিথবীর �থম পাঁচতারা েহােটল। েছা� একটা
েহিলপয্াডও আেছ এখােন
এখান েথেক আমরা েগলাম কুমঝুং (১২,৪৩৪ফুট)। সময় লাগেলা ৪০ িমিনট। কুমঝুং এই রা�ার সবেচেয় সু�র
�াম। �েতয্ক বািড় �েতয্েকর যমজ। সবুজ বা নীল রেঙর জানা-দরজা। েকােনা আওয়াজ েনই। েকাথাও ধুেলা েনই
এক েফাঁটাও। েলাকজনও েচােখ পড়েছনা। েশষেমশ একটা লেজ েলাক েপলাম। গরম কিফও। এখান েথেক অ�
দূেরই িহলাির হসিপটাল কুে� �ােম। িফরলাম নামেচেত।
আজেকর ে�া�াম সানাসা, তািল�া, ফুনিকেট�া হেয় থয্াংেবােচ (১২,৬৬০ ফুট)। নামেচর টপ েথেক শুধু
আমাদাবলাম, কাংেটগা, েলাৎেস, এভাের� েদখেত েদখেত ে�ক পথ ধের হ�ন। মােঝ মােঝ ব�ন হে� িনেজেদর
মেধয্ রাখা �ই-�ুট্স, লেজ�, জল, সারা বছেরর ঘটনা সম�। ভুজগাছ আর রেডােডন�েনর জ�ল েপিরেয়
সানাসা�াম। আেরা আধ ঘ�া িনেচ েনেম দুধেকাশীর সমতেল ফুনিকেট�া (১০,৬৬৩ ফুট) েপৗঁছলাম। এরপর
�াণা�কর চড়াই। দুপুেরর খাওয়, দামগুেলা আর বললাম ন, েখেয় �ায় আড়াইঘ�া চড়াই েভেঙ থয্াংেবােচ। জ�েল
এখােন, েচাখ েমলেল �চুর পািখ। নানান-রকম েরড�াটর, ফকর্েট, �াউনিডপার, েরাজিফন্, লাকর, হুেপা। থয্াংেবাে
েপৗঁছেনার মুহুেতর্ েদখা েপলাম েমান-এর। েমানাল-েঘার কাটােত না কাটােতই েযন �েগর্ এেস েপৗঁছলাম। সামেনই
িবখয্াত থয্াংেবােচ মি�। ১৯৯০ সােল আগুেন পুেড় যাবার পর সারা পৃিথবীর লামােদর সহেযািগতায় আবার
�মূিতর্েত �াগত জানাে� িবখয্া ‘মিণিরমডু’ নাচ িনেয়। এই নাচ েদখার জনয্ চারপােশ েগাল হেয় দাঁিড়েয় আেছ
কাংেটগা, আমাদাবলাম, তােবােচ, েকয্ায়াে, েতংকাংেবােচ। �প ফেটার েপছেন উঁিক মারেছ েলাৎেস-নুপৎেস িরজ
ও এ-পাড়ার দাদা এভাের�। ছিব েতালার কথা মেন েনই, এইভােব হতবাক হেয় অেনকক্ষণ। িবেদিশ, কয্াজুয়ালিবয়ােরর কয্া, িকংবা কিফ হােত জমােয়ত হেয় িনেজেদর মেধয মশগুল তােদর �য্াে� উই�িচটার, জয্ােকট ও
েট� আেরা রিঙন কের তুেলেছ থয্াংেবােচেক। বাইের �চ� ঠা�া বুঝেতই পািরিন এতক্
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থয্াংেবােচ েথেক একিদেনই িডংেবােচ বা েফিরেচ যাওয়া যায়। িডংেবােচেত একিদন িব�াম। তারপর লবুেচ। আমরা
যাব দুিদেনর পথ িতনিদে, িব�াম িনেয়। থয্াংেবােচ েথেক পয্াংেবােচ হেয় আজ যাব েসামাে(১৩,৩৫০ ফুট) সােড়
৫িকিম রা�া। চারপােশ রেডােডন�েনর জ�েলর মেধয্ িদেয় রা�া ইমজা েখালার পাশ িদেয়। গােছর পাতার ফাঁক
িদেয় মােঝ মােঝ েদখা যাে� আমাদাবলাম আর েলাৎেস-নুপৎেস িরজ। সামানয্ চড়াই েভেঙ েদেবােচ ও িমিলে�া পার
কের পয্াংেবােচ েপৗঁছলা, �ায় সােড় িতন িকিম পথ চেল এেসিছ থয্াংেবােচ েথেক। পয্াংেবােচ �াম দুভােগ িবভ
আপার। েলায়ার। বিধর্�ু আপার পয্াংেবােচেত এই অ�েলর সবেথেক �াচীন েবৗ� গু�া আেছ। এক বয়� েচােতর্
কাছ েথেক খুব সু�র আমাদাবলাম উপেভাগ করলাম। ইমজােখালার পাশ িদেয় চড়াই রা�া েসামােরেত (১৩,৩৫০
ফুট) িগেয়ই েশষ। িতনখানা লজ আেছ এখােন।
েসামােরর ‘ে�কাসর্ ল’-টা খুব সু�র জায়গায়। িতনপাশ কাচ িদেয় ঢাকা। ঘেরর মেধয্ বে-েহেল-শুেয় ইমজােখাল,
পাহােড়র সবুজ, আকােশর েমঘ, সবই। এখােনই �থম থমাস। একাই। িনবাস েবলিজয়াম। বছর ৪৫, ছ’িফট িতন,
মাথায় টাক, আপনেভালা, অিববািহত ঐ অবিধ। সফরস�ী িবেবকান�-র ইংেরিজ অনুবাদ। মুেখর হািস যু�াক্ষরহীন
হাতঘিড় েনই। ‘কটা বােজ’ িজে�স্ করেল‘ওয়ান িমিনট’ বেল পেকট েথেক েছা� িডিজটাল কয্ােমরা েবর কের যখুিশ ছিব তুেল, ছিবর সময় েদেখ, জানায়। েসই ই�ক ৮৪টা েদশ যার েঘারা হেয় েগেছ তার সে� েনই েকানও ময্া,
ে�িকং গাইড, পিরকি�ত েকানও �য্ান। েযখােন খুিশ যাইেত পাে, একা বা অনয্ দেলর সে�। যাহা খুিশ খাইেত
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পাের। এক জায়গায়, পছ� হেল, েথেকও েযেত পাের বহুিদন। এরপর হয়ত �ীল�-পািক�ান-বাংলােদশ। ছমাস
এইভােব। তারপর েদেশ িফের ছমাস উপাজনর -এই হল থমাস। েসিদন, সারা সে�জুেড়, েসামােরেত, ও-ই।
েসামাের েথেকই ি�লাইন েশষ হেত শুরু কেরেছ। এক িকিম পর অরেশা ও েদড় িকিম পর সুেরা । জায়গাটা
পাথুের উপতয্ক, েছাট েছাট কাঁটা ঝাউগােছ ভিতর্। এই সুেরা ও েথেক িডংেবােচ ও েফিরেচর রা�া আলাদা হেয়েছ।
ইমজা েখালা হাত ধেরেছ খু�ু ে�িসয়ার েথেক আসা খু�ু েখালার সে�। একটা বড় েচােতর্ন েপেরােতই েদখা িমলল
িডংেবােচ (১৪,৩০০ ফুট) �ােমর। পাহােড়র ঢােল েবশ বড় �াম। �ায় ২০-২২টা লজ আেছ এখােন। বলেত চাইনা,
রােত িক� এখােন মাইনাস।
পৃিথবীর িতনখানা উ�তম শৃ� এখান েথেক েদখা যায়। েলাৎেস, মাকালু আর েচা ওউ। এছাড়া েলাৎেস সার,
আমাদাবলাম, থামেসরকু, কাংেটগা েতা আেছই। এখান েথেক আমােদর যাবার কথা চুঘংু (১৫,৫৮৪ ফুট)। দু িতন
ঘ�ার পথ। চুঘুং েথেক আমাদাবলাম, েলাৎেস সার দুদর্া�। চুঘুং েতা আবার আইলয্া� পীেকর েবসক। িক� েবলা
বাড়ার সে� সে� েমেঘেদর আনােগানা েবেড় চেলেছ �মশ। তাই িঠক হল, চুঘংু �য্ান কয্ানেসল কের সামেন যতদূ
যাওয়া যায় যাব। হাঁটা আর� করার পর ে�া-ফল হল িকছুক্ষণ। নীেচ েফিরেচর ঘরবাি, খু�ু েখালা ভয্ািল। পাথুের
রা�া, দূের একটা েলক েদখা যাে� মােঝ মােঝ। ওটাই েচালা েলক। ঘ�া দুেয়েক সােড় চার িকিম েহঁেট দুগল
(১৫,০৯০ ফুট) েপৗঁছলাম। আকাশ স�ূণ্ েমেঘ ঢাকা। এখান েথেক লবুেচ আেরা
র
দুঘ�ার চড়াই। ভারী েমঘ েনে
আসেছ, খুব ঠা�া। আজ এখােনর ‘ইয়াক লেজ’ বিড েফলা হেব তাই চা েখেয়ই েচালা েলেকর িদেক হাঁটা শুর
করলাম। এক ঘ�া পর েচালা েদখেত েপলাম। উঁচু পাহােড়র েকােল একরিৎত রূপসায়র। দুগলায় িফরল িনঃস�
েলেকর কােছ িকছুটা সময় কািটেয় ।
দুগলায় পেরর িদন আকাশ অংশত েমঘলা। লেজর েপছনিদেক তােবােচ আর েচালাৎেস ��। আর সামেন
থামেসরকুর থা�েনল। আজ যাব লবুেচ। কমেবিশ িতন িকিম রা�া। �থম চড়াই েভেঙই উঠলাম চুপিক-লাড়ায়
(১৫,৮৭৯ ফুট)। শুধু েবা�া, গাছপালার িসন েনই। খু�ৎু েস, পুেমাির আেগ েদখা েগেছ, এখান েথেকই �থম
িলনে�ন। এভাের� অিভযােন িগেয় যাঁেদর মৃতুয্ হেয়েছ তাঁেদর েমেমািরয়াল পাথর আর ে�য়া-�য্াগ িেয় সাজােনা।
তাঁেদর মেধয্ �ট িফশার ও বাবুিচির েশরপার নাম উে�খেযাগয্। এমিনেতই েমেঘর জনয্ মনখা, এই জায়গাটায়
এেস আেরা ভারা�া� হেয় পড়লাম সবাই। িতনঘ�ায় লবুেচ এলাম। এেসই ১৫ িমিনট ছুেট েপৗঁছলাম িপরািমড
িরসাচর েস�াের। ১৯৯০ সােল ৈতির ইতালীয়েদর �ারা পিরচািলত পৃিথবীর উ�তম িরসাচর েস�ার। এভাের� সংল�
আবহাওয়ার পিরসংখয্ান রাখা হয় এখােন। িফের এেস লেজর মেধয্ চা কিফ েখেয় সময় কাটল। মােঝ মােঝ জানাল
িদেয় আকাশ েদিখ, েমঘ কমেলা না বাড়ল। রােত দুি��ায় ঘুম হেলা না ভােলা কের
সকােল উেঠ েদিখ চারিদক বরেফ বরফ। সামেনর পাহাড়গুেলা সাদ, বাইের েচয়ার-েটিবল, রা�া, লেজর ছাদ, নদর্মা
সব সাদা। অেনকক্ষণ অেপক্ষা কের েশেষ েবিড়েয়ই পড়লাম েগারাক েশেপর িদেক। সােড় িতন িকিম পথ। চা
ে�িসয়ােরর মেধয্ িদেয় । �থমিদেক সমত, েশেষর একঘ�া ঝুেড়া পাথেরর রা�া িদেয় চড়াই। িতনঘ�ার মেধয্
েগারাক েশপ (১৬,৯৬০ ফুট)। এখােন বয্াপক ঠা�া। সামেন কালাপাথর েদখা যাে�। এখান েথেক১,২০০ ফুট হেব
কালাপাথেরর চূড়া। িক� �ায় সম� জায়গাটাই েমেঘ ঢাকা। এত েমঘ আর েবলাও অেনক তাই েবসকয্াে�র িদেক
েগলাম না। সামেনটােতই কয্ােমরা িেয় েঘারাঘুির করলাম। সামেনর ভয্ািলেত েছাট একটা জলাশয়। এখানকার
কয্াি�ং সাইট। হঠাৎ েদিখ েগাে�ন ঈগল উেড় েবড়াে� মাথার ওপর। সে-সে� ছিব, ছিব েতালার েচ�া। এিদেক
েবলা বাড়ার সে� -সে� েমঘও বাড়েত থােক। এবং ঠা�াও। লেজর মেধয্ যখন এেস ঢুিক তখন দুপ দুেটা। বয,
এবার সারািদন েরাববার। চা, কিফ, সুয্, গ�, তকর্ িবেদিশেদর সে� হা�া আদান �দান। এত উ�তায় �েতয্কট
লজই েযন একটুকেরা িবেদশ। এক অেথর্ িবেদিশ েতা আমরাও
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রােত, অয্ালােম, ঘুম ভাঙেলা ৩েট ৪৫ িমিনেট। শাল, টুিপ, জয্ােক-ফয্ােকট লািগেয, কয্ােমর বািগেয় লেজর বাইের
এেস েদিখ অসাধারণ পুেমাির। িক� আবহাওয়ার েকােনা উ�িত েনই। হৃদেয় কালাপাথেরর শীষর্ িনেয় �তগিতে
চড়াই ভািঙ, সানরাইজটা এেকবাের টপ েথেক যােত েদখা যায়। �থম একঘ�া ঝুেরাবািল রা�া, েশেষর একঘ�া বড়
-বড় েবা�ার। একদম চূডা় টা পাথর আর ে�য়ার �য্াগ িদেয় সু�র কের সাজােনা। একটু দূের িপরািমড িরসাচর
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েস�ােরর য�পািত। �চ� হাওয়া - দাঁড়ােনা যাে� না ভােলা কের। নীেচ,অেনক দূের এভাের� েবসকয্াে�র
েট�গুেলা েদখা যাে�। েপছন িদকটা অথর্াৎ পুেমা, িলনে�ন, খু�ুৎেস-এই পাহাড়গেলা �ায় পুেরাপুির েমেঘ েঢেক
আেছ। আর আমােদর একদম েচােখর সামেন জানলা খুেল উঁিক মারেছ এভাের�, মাকালু মােঝ মােঝ, নুপৎেস,
েলাৎেস, ওেয়� েসালডার, সাউথকল, একটু দূের আমাদাবলাম, কাঙেটগা, েচালাৎেস, তাওেচ �ভৃিত। অবাক হেয়
তািকেয় থািক অেনকটা সময়। এইজনয্ই এতদূর। ভাের�। এইেতা েসই ে�� শৃ�। এেক জয় করেব বেল কত
হাজার হাজার মানুষ মৃতুয্ বরণ কেরেছন তার ইয়ৎতা েনই। �ৃিতর জনয্ আমােদর কয্ােমরার েবশ ি‘িজিব’এখােনই
খরচা কের েদড়ঘ�া পর নীেচ নামেত শু করলাম। চারিদক েমেঘ েঢেক েগেছ, েদখা যাে� না �ায় িকছুই।
আমােদর লজ ‘ে�া লয্া� হােয়� ই’এ িগেয় চা েখেয় চললাম েবসকয্াে�র(১৭,৪০০ ফুট) িদেক।
খু�ু িহমবােহর ডান পােশর েমােরেনর পাশ িদেয় কালাপাথেরর গা বরাবর েবা�ার ভিতর্ উঁচ-িনচু রা�া। যাতায়াত েমাট
ছঘ�া লােগ। আবহাওয়া খারাপ হওয়ার জনয্ একটু পা চািলেয যাি� যােত আেলা থাকেত-থাকেত িফরেত পাির।
দুঘ�ার মেধয্ েবসকয্াে� চেল এলাম। এখান েথেক এভাের� েদখা যায় না। এখােন অনয্ উ�াদনা। অনয্ পা
‘উঠব-উঠব’ ভাব। আর হাঁটার রা�া েনই, এবার �াইি�ং। েরামা�, এখান েথেকই ময্ালি, েতনিজং, িহলাির।
েমসনার, একাই বহুবার। এখন সামেনই ভারতীয় েসনাবািহনীর একদল তাঁবু খািটেয়েছ অিভযােনর জনয্৩-৪ জন
সািমট করেব , তারজনয্ অ�ত১০০ জেনর সােপাটর-িটম এখােন। �চুর েপাটর্ার আর ইয়াক মালপ� নািমেয় যাে�
�মাগত। এক-েদড় মােসর খাবার রসদ, ওষুধপ�, �েয়াজনীয় �য্াইি�-িগয়ার। সবর্� অিভযা�ীেদর পিরতয্
িজিনষপ� ছিড়েয়-িছিটেয় রেয়েছ। ডানিদেক খু�ু ে�িসয়ােরর উৎস বাঁিদেক মূল েবসকয্া�। খু�ুর আইসিপনাকলগুেল
েযন এক একটা আ� পাহােড়র েছাট েরি�কা। িকছু ভয় িকছু িব�য় িনেয় েগারাক েশেপর েছেল েগারাক েশেপ
িফরলাম িবেকল ৪-৩০ -এ।
পেরর িদন েভাের উেঠ েদিখ আবহাওয়া একদম খারাপ। লেজর বাইের যতদূর েদখা যাে� শুধু তুষার। তুষারাবৃত
সারা েগারাক েশপ। মন খারাপ হেয় েগল। িক� এত উ�তায় েবিশিদন থাকা যােবনা, এবার িফরেত হেব। চারিদেক
শুধু বরফ ঝরেছ, শুধুই তুষার। মেনই হেবনা এত কেছ এতগুেলা পাহাড় দাঁিড়েয় আেছ। স�ব� অিভমান িনেয়
িফের তাকাই চূড়া� �ািঘমার িদেক। িদগ�, তখনও সাদা।
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~ তথয- এভাের� েবস কয্া� ে� (েনপাল) ~ || ~ এভাের� েবস কয্া� ে�িক-এর ছিব ~ || ~ এভাের� েবস কয্া� ে�ক রুট ময
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