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~ ১ম বষর ২য ়সংখয্ - ভ্�-আি�ন ১৪১৮~ 

উৎসেবর েমজ্জ আক্েশ -ব্ত্েস, নীল -স্দ্ েমেঘ, এমনকী িঝরিঝের -ঝমঝেম বৃি�েতও। উৎসব ম্েনই ছুিট – 

�িতিদেনর ধর্ব্ধঁ্ জীবন েথেক – েবিরেয় পড়্ ঘেরর ব্ইের িকংব্ হ্িরেয় য্ওয়্  মেন মেনই জ্ন্-অজ্ন্ পেথ – প্হ্ড় 

েথেক স্গের, েল্ক্লয় েথেক অরেণয। েসই হ্িরেয় য্ওয়্র কথ্ আর ছিব িনেয়ই “আম্েদর ছুিট”-র এব্েরর সংখয্। 

ৈবশ্েখ �থম সংখয্ েবের্েন্র পর েথেক গত কেযক়ম্েস েচন্-অেচন্ ব�ুেদর প্ঠ্েন্ েলখ্য় - আকঁ্য় -ছিবেত ভের 

উঠেছ “আম্েদর ছুিট”। প্চঁেশ্-র েবিশ েবড়্েন্র জ্য়গ্র তথয, একগু েবড়্েন্র  য্ন ও জন্ চিচশ আেল্কিচিীর 

প্ঠ্েন্ হ্জ্রখ্েনক ছিব সংেয্িজত হেয়েছ আজ অবিধ। আম্েদর িনয়িমত প্ঠকসংখয্ও প্চঁেশ্ ছ্িড়েয় ছেশ্ ছুঁইছঁুই। 

েকমন ল্গেছ – “আম্েদর ছুিট”? আরও আরও ব�ুেদর ক্ছ েথেক জ্নেত উৎসুক আমর্। “আম্েদর ছুিট”-েক স্িজেয় 

তুলেত আর কী কী চ্ই ব্ চ্ইন্ -েযেক্নরকম পর্মশরই িলখনু মত্মেতর প্ত্য়। িনয়িমত প্ঠ্েত থ্কনু েলখ্ আর ছিব। 

অনযেদর ক্েছ েপপেঁছ িদন “আম্েদর ছুিট”-র ওেয়ব িঠক্ন্। আপন্েদর আ�হই এিগেয় িনেয় য্েব এই �য়্সেক। আরও 

েবিশ কের প্ঠেকর েত্ল্ ছিব আর েলখ্েতই েসেজ উঠুক আগ্মী সংখয্গিল। 

উৎসেবর িদনগিল ঘের-ব্ইের সব্র ভ্েল্ ক্টকু, আনে� ক্টকু। 

 - দময�়ী দ্শগু 

এই সংখয্য-় 

 

ম্থ্ তুেল দ্ঁড়্ব্র এরকম দ�ৃ্� পিৃথবীর 

আর েক্থ্ও েনই। এর ওপর েথেক পিৃথবীট্ 

েদখ্ এক অনযরকম অিভভত্ - আ�যর েসই 

অনভুেবর কথ্ েশ্ন্েলন এ 

বছেরর এভ্ের�জযী় িতন ব্ঙ্িল 
পবরত্ের্হী। 

~ আরিশনগর ~ 

ছিবপেটর ছ্য়্ নেট - – অভীক আচ্যর 

 

এতবছের েমেলিন েক্নও সরক্ির স্হ্যয। তবু ট্িলর ঘের বেসও িতিরশ হ্জ্র 

ট্ক্র েল্ভনীয় ��্েবর ক্েছ নিত �ীক্র কের দ্ল্েলর ক্েছ িবি� কের েদনিন 

ত্ঁর সং�েহর েদড়েশ্ বছেরর �্চীন পট। ঘনশয্ম পটুয়্র িবিচি কথ্  নেত  নেত 

আমর্ েলখক-প্ঠক মুেখ্মুিখ হই িনেজেদর। 

প্েয ়প্েয ়প্হ্েড ়- – িব�ন্থ িমি 

 

রহসযময়ী ম্েনভভন। ব্ইেরর  র্েত েমেঘর েধ্ঁয়্শ্। ওঠ্র পেথ দপ্েশ ময্পল আর 

ওক গ্েছর স্িরর সয্লুট। ত্রপর িচেি হেয় টুমিলং -ক্লেপ্খির। সবেশেষ 

ঝমঝিমেয় বৃি� ম্থ্য় স্�্কফু। স্র্ আক্শ র্িঙেয় সূযর যখন ডুবেছ �চেে েদখেত 

েপল্ম -েল্ৎেস আর ম্ক্লুর ফ্ঁক িদেয় েসই ত্েক... 
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আমােদর ছুি – ২য় সংখযা 

~ সব েপেযি়ছর েদশ ~ 

 

অমরন্েথর ড্েযি়র - - অপবূর েঘ্ষ 

পেহলগ্ঁও েথেক ব্েস ব্ গ্িড়েত চ�নব্িড় েপপেঁছ হ্ঁট্  ু। ১১২০০ ফুট 

উচুঁ িপসুটেপর খ্ড়্ই েপিরেয় েপপছঁ্েন্ েশষন্েগ। পরিদন ১৪৮০০ ফুট 

উ�ত্র মহ্গন্স প্েসর কিঠন চড়্ই েভেে পপতরণীেত িবব্ম। অমরন্থ 

গহ্য় েপপছঁ্েন্র আেগ এট্ই র্িিব্েসর েশষ িঠক্ন্।  এবছর অমরন্থ য্ি্ 
িছল ২৯েশ জুন েথেক ১৩আগ�। 

কিবত্য ়চেড ়ব্�বগেড ়- - অিভেষক চে�্প্ধয্য় 

 

 

েয ঘর আমর্ এেসিছ েফেল েসই েস আিদম সময় 

জনঅরেণয িমলেল ছুিট মন ছুেট েযেত চ্য়। 

ধেুল্র বুেক প্েয়র িচ� কল্েপর রং ধের 

ব্েঘল্ র্জ্র ব্�বগড় কিবত্র রেথ চেড়। 

 

আক্েশর কথ্ স্গেরর ক্েন - - দময�়ী দ্শগ  ু

সেফন-নীল স্গেরর গ্েন ম্েঝমেধযই িমশেছ আক্েশর অেঝ্র িবরহ। 

জলেভজ্ ব্িলপেথ ছ্প েফেল য্েু স্গরিবল্সী িকছু ম্নষু। তীরেছ্ঁয়্ 

ইিতহ্স িফসিফিসেয় ভ্সেছ ক্েনর ক্েছ। েঢউেয়র ত্েল শরীির উ� 

েছ্ঁয়্চ,ওপ্েশ ক্জু েফিন উথেল ওেঠ সূযর্ ে�র েপয়্ল্য়… 

~ ভুবনড্ঙ্ ~ 

 

ভেলনড্ম - টকুের্ গ্েনর কিল - - মহয়্  বে�য্প্ধয্য় 

েনদ্রলয্ােস আইেজ নদীর তীের শ্�-ি�� ছিবর মেত্ েছ্� �্ম 

ভেলনড্ম। েযখ্েন আজও �্চীন ঐিতহযব্হী েপ্শ্ক পের ম্েঠ ফসল 

েব্েনন �্মব্সীর্। েজেলর্ ম্ছ ধেরন নদীেত আর েসই ম্ছ েখেত �্নীয় 

ম্ছভ্জ্র �লগেল্েত পযরটকেদর সেে িভড় জম্য় মৎসযভকু প্িখর দল। 

~ েশষ প্ত্ ~ 

  িনয়্  প্হ্ড় আর এক েটিনদ্র গ  - তীথর্ র েঘ্ষ 

ঘুটঘুেট অ�ক্ের েগ্ট্ একট্ েগ�হ্উেস এক্ থ্ক্ আর   িনয়্র জেেল 

হনমু্েনর আ� একট্ বয্েটিলয়্েনর মেুখ্মিুখ হওয়্… ত্রপর? 

ভ্সিছ রিঙন কয্নভ্েস - নীল্ভন কু� ু
দিট রং িমেশেছ এক প্েি। আর ত্েত এেস পেড়েছ পড়� সূেযরর 

আভ্…ব্ংল্র রপ খুঁজেত রপন্র্য়ণ আর হগলীর তীের গ্িদয়্ড়্য়। 
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= 'আমােদর ছ�ু' বাংলা আ�জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

 

১৯৫৩ �থেক ২০১১ - এভাের� শৃ� জেয়র এই ৫৮ বছেরর ইিতহােস এখেনা পয�� মা� আটজন বাঙািলর নাম সফেলর তািলকায় রেয়েছ। ভারতীয় �নৗেসনার
তরেফ ২০০৪ সােল আ�জ�ািতক খ�ািতস�� পব�তােরাহী কম�া�ার সত��ত দাম এভাের� িশখের পা রােখন। পেরর বছর ২০০৫-এ ভারতীয় �সনাবািহনীর
ক�াে�ন িশ�া মজমুদার (এভাের�জয়ী �থম বাঙািল মিহলা) এভাের� শীেষ� ওেঠন। এরপর ২০১০ সােল �ই বাংলার িতন িসিভিলয়ান পব�তােরাহী –
পি�মবে�র বস� িসংহ রায় ও �দবাশীষ িব�াস এবং বাংলােদেশর মসুা ই�ািহম এভােরে�র চড়ূায় �পৗছঁান। ২০১১ সােল আবারও �ই বাংলার িতন বাঙািল
এভাের� জয় করেলন।

|| ~ এভ াের� অ িভয ােনর ছিব ~ ||

আ�া বেসিছল আমােদর। হ�াঁ, আ�াই, িঠক সাজােনা �গাছােনা সা�াৎকার নয়। আ�ায় 'আমােদর ছুিট'-র মেুখামিুখ এবছেরর এভাের�জয়ী �ই বাঙািল
দীপ�র �ঘাষ আর রাজীব ভ�াচায� - ঘ�া�েয়েকর একটা জমািট আ�ায় উেঠ এল দীপ�র -রাজীেবর ব�ি�গত আন� -�বদনার নানান মহুতূ�। আ�ার মােঝ
দরূভােষ/অনলাইেন হািজর এবছেরর আর এক এভাের�জয়ী বাঙািল বাংলােদেশর এম. এ. মিুহত। মজার কথা হল িতনজেনই িশখের �পৗেঁছিছেলন একই িদেন –
২১ �ম, ২০১১। িতন এভাের�জয়ীর অিভ�তায়, ভাবনায় সম�ৃ হলাম আমরা।

♦ ২৪ আগ� আবার �বিরেয ় পড ়েছন, এবাের �কাথায ়, �ধু �জেনই যাে�ন? 
দীপ�র -িহমাচল �েদেশর লা�ল-ি�িতেত মিণরাং বেল একটা িপক আেছ - ৬৫৯৩ িম উ�তা, এবার ওখােনই যাি� আমরা ‘ভ�কালী পদািতক’ �াব
�থেক। আমরা �জেন �তা যাি�ই। সবিমিলেয় ন’জন।
♦ এভ াের� অিভযােনর সময়ও  িক আপনারা �’জেনই িছেলন ন ািক আরও  বড ় দল িছল? কত ত ািরেখ এভ াের� সািমট কেরন? 
রাজীব -আমরা �জেনই। সে� �জন �শরপা িছেলন, করমা �শরপা আর খুরবা �শরপা। আমরা �য এেজি�র মাধ�েম �গিছ �সটা হল �লােবন এ�েপিডশন।
তার কণ�ধার �লােবন �শরপা খুবই ভােলা মেনর মানষু। আমােদর লিজি�ক, মরাল সবধরেণর সােপাট� িদেয়িছেলন। �জেন যাি� বেল আলাদা �কান
সমস�াই হয়িন।
২১ �ম ২০১১, �বলা ১০টা ২০ িমিনেট ও ১০টা ৩৩ িমিনেট আমরা এভাের� শীেষ� �পৗছঁাই।
♦ আপনারা �জেন �ত া মেন হয ় অেনকিদন ধেরই একসােথ এ�েপিডশন করেছন , কীভ ােব �� হল? 
রাজীব -আমার সে� দীপ�রদার আলাপ হওয়াটা একটা ঘটনা। সময়টা ১৯৯৮ সাল। দীপ�রদারা �সবছর ভািগরথী-২ অিভযােন যাি�ল। আিম তখন ��ক
করতাম। �সবাের যাি�লাম ধুমধারকাি� ��েক। �ন এ�ে�স �ছেড়েছ রাি�র ১২টায়। আিম �য কেুপেত িছলাম, তার পােশর কেুপেতই দীপ�রদা, রাজীব,
�েসনিজত আর সনাতন িছল। ��েনই �থম আলাপ।
দীপ�র (হাসেত হাসেত) -ওের বাবা �স এক মজার কা�। �দিখ স�াে�া �গি� আর লুি� পের একটা �ছেল বেস আেছ। সাধারণত মাউে�িনয়াররা রা�ায়
�বেরােল অ�ত লুি� পের না। এিদেক �কস�ােকর সে� �ট� আটকােনা। আমরােতা �চেপ ধরলাম, �কাথায় যােব? বেল িকনা হির�ার। আমরা যত বিল,
�কউ �ট� িনেয় হির�ার যায় না। তাও িকছেুতই বলেব না। এই করেত করেত আলাপ হল। যিদও তখনও িক� আমােদরেক ও িঠক িব�াস করেছ না।
কথায় কথায় জানলাম ওর স�ী �য গাইডিট যােব �স আমােদর �চনা। ওেক বিল �লাকটা িক� �তমন িব�াসেযাগ� নয়। ওেতা আমােদর পা�াই িদে� না।
�শষ অবিধ �পৗেঁছ �দেখ �লাকিট তার আেগই অন� দেলর সে� �বিরেয় �গেছ।েগেছ। তখন আমােদর কথা িব�াস হল।
রাজীব -�সবাের আমরা একসে� �ায় সাত-আট িদন িছলাম, ঝালা পয��। তারপর িফের এেস �যাগােযাগটা �রেখিছলাম।

♦ এেত া �গল আলাপ পব�। একস�� পথচলার ��টা কেব? 
দীপ�র -একটা মজার কথা বিল, রাজীব একা একা ��ক করত। আমরা বললাম, তিুম একা একা ��ক করেব? ও বলল, আমার একা একা ��ক করেতই
ভােলা লােগ। িপেঠ একটা �ছা� ন�াপস�াক থাকেব, তােত খািল জেলর �বাতল আর ক�ােমরাটা। কােন ওয়াকম�ান �েঁজ আিম পািড় �দব। আমােদর
চারজেনর দল িছল। আমরা বললাম ��ক কের িন�য় মজা আেছ িক� পাহােড় চড়ারও �তা একটা অন�রকম মজা আেছ। একটা �েপর সে� যাওয়া,
একসে� অ�াকিটিভিট �� করা কত কী। ��িকংটা একটা জায়গায় িগেয় �শষ হেয় যায় আর এ�েপিডশন �শষ হয় এেকবাের পীেক �পৗেঁছ। আমরা সবাই
িমেলেতা ওেক এভােব ইন� পায়ার করিছ। ওর খুব ভয় িছল, আেদৗ পারেব িকনা।
রাজীব -  ১৯৯৯-এ আিম �থম এ�েপিডশেন যাই, ভ�কালী পদািতক �থেক, �যািগন পীেক। দীপ�দার সে� ওটাই আমার �থম একসে� যাওয়া।
দীপ�র -  �থম যখন রাজীব এ�েপিডশেন যায়, তখন বেল আমার জন� একটা এ��া �লাক িনেত হেব, আমার স�াকটা �কানিদন আিম িনেজ বইিন।
�লাক �নওয়া হেয়িছল, িক� ওেক বেল �দওয়া হেয়িছল �য স�াকটা �তামােকই বইেত হেব। �লাকটা সে� থাকেব, যিদ খুব অসিুবেধ হয় তেবই তিুম
স�াকটা তার িপেঠ �দেব। যাইেহাক ওর �কান অসিুবধা হয়িন। ভয়টা আে� আে� �কেট �গেছ।
রাজীব -  ১৯৯৮-এর পর �থেক আিম আর �কান ��েকই পািট�িসেপট কিরিন। ��িকং ব�াপারটাই আমার হািরেয় �গল। এ�েপিডশনটাই ভােলা �লেগ �গল।
দীপ�র -  �থেম বছের একটা কের এ�েপিডশেন �যত। আিম বছের িতনেট কের এ�েপিডশেন যাই। তারপর �বেড় �’�টা কের। আসেল ভােলা লাগার
জায়গাটা তখন �তির হেয় �গেছ।
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♦ পারব ন া, পারব
না করেত  করেত
এেকবাের এভ াের�!
এেত া �দখিছ
সাংঘািতক ব�াপার।
আ�া এভ াের� শীেষ �
ও ঠা এটােত া
�যেকানও
পব�ত ােরাহীর কােছই
একটা ��।
আপনােদর কােছ এই
��পূরণটা িঠক কী,
�ধুই লে��
�পৗ ঁেছ ােন া ন ািক
আরও  অন�িকছ ু?
এভ ােরে�র চ ূড ়া
�থেক ন ীেচর
পৃিথবীটােক িঠক
�কমন লােগ? 
রাজীব -  আমােদর
কােছ ব�াপারটা িক�
�ধুমা� অ�ািচভ করা বা
টােগ�ট ফলুিফল করা তা
নয়। আসেল মাউ� এভাের� একটা টােগ�ট নয়, একটা ��। আর �সই ��টােক সে� িনেয়
এিগেয় যাওয়া।
দীপ�র -  ১৯২১ সােল �থম মাউ� এভাের� এ�েপিডশন �� হয়। ১৯৫৩ সােলর ২৯ �ম
�থম �াই� হয়। এই �য এতবছর গিড়েয় �গেছ, �কন এত সময় �লেগেছ? �ধু তাই নয়
এরমেধ�ও �দখুন ১৯৫৩ �থেক ২০১০ -এতবছর �লেগ �গেছ িসিভিলয়ান বাঙািলেদর মাউ�
এভােরে�র চডূ়া �শ� করেত। তাহেল এর মেধ� কী রহস� আেছ? এই রহস�টাই িক� আমােক

কেুর কেুর �খত। �সই রহস�টা উ�াটন করার জন�ই হয়েতা মাউ� এভাের�েক এত ভােলা লােগ।
এর ওপর �থেক পৃিথবীটা �দখা এক অন�রকম অিভ�তা। ওপর �থেক ব� শ�ৃ �দখা যায়, সব�িলই এভােরে�র �থেক নীেচ -এই ব�াপারটা দা�ণ িফল
কেরিছলাম ওপর �থেক। সিত� মাউ� এভাের� একসময় িছল �টিথস সাগেরর নীেচ, সমুে�র নীচ �থেক মাথা তলুেত তলুেত আজেক �স পৃিথবীর সেব�া�
শ�ৃ। মাথা তেুল দাঁড়াবার এরকম দৃ�া� পৃিথবীর আর �কাথাও �নই। মাউ� এভােরে�র শীেষ� মাথা নত কের এই কথাটাই মেন হি�ল। আর িনেজেদর খুব
গিব�ত বেল মেন হি�ল �য এখােন আমরা বাঙািল তথা ভারতবেষ�র মাথা িকছটুা উঁচ ুকরার �চ�া করিছ।

♦ �� �দখার ��টা িঠক কেব �থেক? এেকবাের �ছ াটেবলায ় ন ািক বড ় হেয ়? অন ুে�রণা �ক?   
দীপ�র -  এেকবাের �ছাটেবলা �থেক বলব না, আিম ১৯৮৭ সাল �থেক পাহােড় যাি�, তখন আমার ২২ বছর বয়স। তখন মাথায় িছল না �য এভাের�
�াই� করব। একদম যিদ আ�িরক অেথ� �� �দখা বেলন �য মাউ� এভােরে� আমােক �যেতই হেব, এই ব�াপারটা আমার মাথায় এেসেছ ২০০৬ সাল
�থেক। ২০০৬ সােল কলকাতা �থেক মাউ� এভাের� অিভযােনর একটা ব�ব�া করা হি�ল। আিমও �সখােন িসেলকেটড িছলাম। ২০০৭-এ যাওয়ার কথা
িছল িক� �শষ পয�� হয়িন। িক� আমার মাথায় তখন ঢুেক �গল �য এবাের �হালনা িঠক আেছ, িক� আগামী পাঁচ বছেরর মেধ� আমােক �যেতই হেব,
�যভােবই �হাক। ২০০৯ সােল একবার অেনকটা এিগেয় িগেয়ও িফের এেসিছলাম। আলিটেমটিল ২০১১-য় �গলাম।
পাহােড় চড়ার ব�াপারটায় বাবা-মা আমােক ভীষণ ইন� পায়ার কেরেছন। ইনফ�া� আমার পাহােড় যাওয়ার ��র মেধ� বাবা-মার একটা অনদুান আেছ।
১৯৭৫ সােল আমার বাবা-মা যখন অমরনােথ যান, আমােক িনেয় যানিন। তখন আমার মেন হেয়িছল �য বড় হেয় �থেম আিম অমরনােথই যাব। একটা
�জদ �চেপ িগেয়িছল। ১৯৮৭ সােল আিম ও আমার এক ব�ু �’জেন অমরনাথ যাই-�সই আমার �থম পাহােড় ��ক।
এভােরে� যাওয়ার আেগওেতা অেনেকই বাবা-মােক পরামশ� িদেয়েছন, অেনকেতা হেলা, বয়স হে�, এবাের ওর পাহােড় যাওয়াটা ব� কর। ওনারা বরং
উলেট বলেতন �য ওর পাহােড় যাওয়া ব� হেল অেনক ব�ুর যাওয়াও ব� হেয় যােব, �সটা উিচত নয়।
রাজীব -  ১৯৯৯ সােল যখন এ�েপিডশেন �যাগ িদই, িবিভ� �কাস��িল কির তখন �থেক মেনর মেধ� স�ু একটা আশা িছল �য যিদ কখেনা মাউ�
এভাের� যাওয়ার সেুযাগ �পতাম। ��টা �দখতাম িঠকই িক� আমােদর মেতা মধ�িব� ফ�ািমিলর কােছ অেথ�র �যাগানটাই বড় �ঃ��। যার ফেল ��টা
মেনর একটা �কাণায় খুব �ছাট কেরই থাকত। আিম টােগ�ট �কানিদনই কিরিন। গতবছর অে�াবর মােস যখন �নলাম দীপ�রদা যাে� তখন ওেক িগেয়
বললাম �য তিুম যা�, আমারও ইে� রেয়েছ িক� টাকার কী ব�াপার? টাকার অ�টা �েন ওেক বললাম, �তামােক িতনিদন বােদ জানােবা। বািড়েত িগেয়
মােক বলেত, মা �থেমই বলেলন �য, দীপ�র যাে�, তইু যািব? যািব, িক� বাবা, �বিশ কােরার কাছ �থেক িকছ ুধার কিরস না। আমার �য গয়না�েলা
আেছ, �স�েলা �বেচ িদেয় তইু চেল যা। এবং বা�ব সত� হে� �য আমরা �লােবনেক যখন �থমবার অ�াডভা� কির, তখন একটা িলিখত এি�েম� হয়।
তােত �াথিমকভােব আমরা প�াশহাজার টাকা িদেয়িছলাম। �সটা মােয়র গলার �সানার �চনটা িবি� কের। আমার পাহাড় যাওয়ার অনেু�রণা িক� মা।
তারপর পািরবািরক সােপাট�েতা রেয়ইেছ। ব�ুবা�ব, �ােবর সবাই - িনঃ�াথ� পির�ম কের পুেরা পিরকাঠােমাটা �তির কেরেছ, নইেল িকছইু হেতা না।
আমারেতা মেন হয় এভাের� �াইি�ং-এ আমােদর যত না পির�ম হেয়েছ তার �থেক এই পিরকাঠােমা �তির করেত আমােদর �ই �ােবর (ভ�কালী
পদািতক ও অ�ন ছািড়েয়) সদস�েদর �বিশ পির�ম হেয়েছ।

(এবাের ম ুিহতও �য াগ িদেলন এই আ�ায ়)

মুিহত  -পাহােড় চড়েত ভােলা লাগাটা আমার অেনকিদেনরই। আমােদর �দেশেতা �কান পব�ত �নই, িক� পাহাড় আেছ পাব�ত� আসাম, িমেজারাম, চ��াম
ওই এলাকা ধের। আমােদর উঁচ ু উঁচ ুপাহাড়�েলায় যখন চেড় �ফললাম তখন ই�া জাগল আরও উঁচ ুপাহােড় উঠেত। ইনাম আল হেকর �নতেৃ� ছয়
সদেস�র বাংলােদেশর দেল আিম ২০০৪ সােল এভাের� �বস ক�া� অিভযােন যাই, এভােরে�েক কাছ �থেক �দখবার জন�। তখনই এভােরে� ওঠার
ই�াটা �থম জােগ। বলা যায় �� �দখার ��টা তখন �থেকই।
ইনাম আল হেকর কােছ আিম কতৃ�। এই মানষুিট আমােক �� �দখেত িশিখেয়েছন। িকভােব �সই ��েক বা�বািয়ত করেত হয় �সই পথও �দিখেয়েছন।
িতিন আমােদর সিত�কােরর িহেরা। পািখ ��িমক, অ�া�াক�িটকা ও সেুম� অিভযা�ী �থম বাংলােদিশ ইনাম আল হেকর কােছই আমার বাড� ওয়ািচং ,
��িকং ও ফেটা�ািফর হােতখিড়।
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♦ অিভযােনর ��িতর ব�াপারটা কেব �থেক �� হেয ়িছল? কীভ ােব ��িত
িনেয ়িছেলন? 
মুিহত  -  ��িতেতা একটা ল�া ব�াপার। পব�তােরাহেণ উ�তাজিনত সমস�া একটা বড় বাধা। আবার
যত �বিশবার মাউে�েন যাওয়া যায় ততই বিড �ত অ�াে�মাটাইজড হয়। এইজন�ই বছের �’বার
কের �েত�ক বছেরই আিম আিম পব�তােরাহেণ যাই। এছাড়াও �রাজ সকােল পাঁচ িকেলািমটার জিগং
কির, ি� হ�া� কির। মােঝমেধ�ই ল�া হাঁটা িদই িবশ, পঁিচশ, িতিরশ িকেলািমটার। ��ক করেত
�বিড়েয় পিড়। নেভ�র �থেক �ফ�য়াির পয�� আমােদর পাহাড়�েলায় ��িকং কির। একটু একটু
কের উ�তা বািড়েয়িছ। �থেম ৬০০০ িমটােরর একািধক িপক, তারপর ৭০০০ িমটার এভােব।

রাজীব -  আলাদা কের �কান ��িনং �নওয়া হয়িন, সারাবছরইেতা ��াকিটস কির। �ধু আমরা �য
মাি�িজেম ��াকিটস করতাম, এবাের িকছ ুঅন�রকম ��াকিটস কেরিছলাম।
দীপ�র -আসেল ��িতর একটা �ধান ব�াপারই হল টাকা। এভাের� অিভযােন আমােদর ��ে�
�থম এবং �শষ �য বাধাটা সবসময় অনভুব কেরিছ, এখনও কির �সটা হল টাকাপয়সার ব�াপারটা।
আমােদর �’জেনর জন� �মাট িতিরশ লাখ চয়ুা�র হাজার টাকা খরচ হেয়েছ। এটােতা ন�  এ ম�াটার
অব �জাক। এত টাকাটা �কাথা �থেক �জাগাড় করব? রাজীব অেনক পের এেসেছ। িক� আিম ওইেয
২০০৬-এর �থেক লেড় যাি� �সটা সবসময় মাথার মেধ� কেুর কেুর খাে� অথচ টাকার �জাগাড়
করেত পারিছ না। িনেজর �কামেরও অত �জার �নই। একটা সময় সিত� মেন হেয়িছল �য আমার
একটা �চাখ আর একটা িকডিন কােরার কােছ বাঁধা �রেখ চেল যাব। ব�ুরােতা বেলিছল তইু পাগল
হেয় �গিছস। আমার িক� মেনর মেধ� �জদটা �চেপ িগেয়িছল, �য ২০১১-র মেধ� আমােক �যেতই
হেব। পরবত�ীকােল আমার অেনক ব�ু �সৗম� মুখাজ�ী, মানব লািহড়ী, �ক এন পি�ত আরও
অন�ান�রা সবাই বলল তইু এেগা, আমরা আিছ। গতবছর আগ� মােস �ীরামপুেরর ‘অ�ন ছািড়েয়’
আর উ�রপাড়ার ‘ভ�কালী পদািতক’ -এই �ই �ােবর সদস�রা বলেলন �য আমরা �পছেন আিছ,
�দখিছ কীভােব কী করা যায়। তখন আিম কনিফেড� �য এত মানষু যখন �পছেন রেয়েছন তখন
িন�য়ই একটা িকছ ুব�ব�া হেব। তখন এেকবাের পুেরাপুির ঝাঁপ িদই।

♦ এ�েপিডশেনর জন� সরকাির বা �বসরকাির �কানরকম �নসর বা সাহায� িকছ ু
পান িন? 
দীপ�র - িফের আসার পর �নতািজ ইনেডার ��িডয়ােম একটা স�ধ�না �দওয়া হেয়িছল তখন
পঁিচশ হাজার টাকা কের আমােদর �দওয়া হয়। এছাড়া �কান টাকাই আমরা পাইিন। পি�মবে�
কতদূর কী হেব জািননা। �ায় ২৩ লাখ টাকা এখেনা আমােদর ধার আেছ। ব�ুবা�েবরা িবনা সেুদ আমােদর ধার িদেয়েছ। তারা বেলেছ, িঠক আেছ �তারা
িফের আয় তারপের �দখা যােব। এখেনাপয�� �কউ একটা টাকাও �ফরত চায়িন।
এর িঠক উে�ািদকটা বিল, �গলবছর মমতা �সাধা বেল হিরয়ানার একিট �মেয় �াই� কেরিছল। হিরয়ানা সরকার �থেক তােক একশু লাখ টাকা আর িড এস
িপ-র পেদ চাকির �দওয়া হয়। এই বছর মমতােক �তনিজং �নারেগ  অ�াওয়�াড �দওয়া হেয়েছ। আমরা িক� চাকির পাওয়ার জন�, টাকা পাওয়ার জন� িক�া
পুর�ােরর �লােভ �াই� কিরিন। ওটা মেনর ই�া িছল, �গিছ। িক� সমাজেক আমরা যিদ িকছ ুিদই তাহেল সমাজ �থেক আমােদরওেতা িকছ ু�াপ� হেত
পাের, তাই না?
মুিহত  -টাকাপয়সার ব�াপারটা আমােদর ��ে� সমস�ার হয়না, কারণ আমরা িবিভ� অিভযান �নসেরর মাধ�েম কির। ‘মাউে�ন িভউ’ নােম একিট
�কা�ানী আমােদর �� �থেকই �নসর করেছ। এছাড়াও িকছ ুিকছ ুঅন�ান� বািণিজ�ক �িত�ান আমােদর �নসর কেরেছ। তেব সরকার �থেক �কানও
অথ� সাহায� পাইিন।
♦ পরপর �জেনর এভ াের� জেয ়র পর বাংলােদশ সরকার পব�ত ােরাহণ িবষয়িট িনেয ় কী ভ াবনািচ�া করেছন? 
মুিহত  -পব�তােরাহণ ব�াপারটাই আমােদর �দেশ মা� কেয়ক বছর হল �� হেয়েছ। হােত �গানা পঁিচশ-িতিরশজন ��িনং�া� পব�তােরাহী আেছন যারমেধ�
পাহােড় যাে�ন হয়েতা দশজন। িনয়িমত পব�তােরাহণ কির আিম একাই। এইসব কারেণ সরকােরর মাথাব�থা �নই -এভাের� জেয়র পরও। �বসরকাির
সং�া�েলাই সহেযািগতা কের।

♦আপনারা �কান পেথ শীেষ � আেরাহণ কেরন? এই পথটাই
�বেছ িনেলন �কন?
দীপ�র -  �ধু এভাের� নয় �যেকান চডূ়ায় ওঠার ��ে�ই
অেনেকরই ই�া থােক কিঠন পথটা িদেয় উঠব, এটা একটা চ�ােল�।
এই করেত করেতই পেনরটা পথ িদেয় এভাের� �াই� হেয় �গেছ।
আমরা �যটায় িগেয়িছলাম �সটা এেকবােরই ��ািডশনাল �ট। �থম
�থেকই আমার মাথায় িছল �য স�ার এডম� িহলাির এবং �তনিজং
�নারেগ �য �ট িদেয় িগেয়িছেলন �সই পেথই যাব। �যেহত ুওেঁদর
বই�েলা এতবার পেড়িছ, এত ভােলালােগ - �দখব তাঁেদর �য
িচ�াভাবনা-�দখা, তার সে� আজেকর এভাের�টা িমলেছ িকনা।
িনেজ িগেয় �দখলাম তাঁরা �য �য জায়গা�েলা িদেয় �াই�
কেরিছেলন �সই জায়গা�েলা িক� আজও একইরকমই আেছ। �সটা
�দখাও আমার একটা �কৗতহূল িছল। এই �টটা �নপাল িদেয় -
সাউথ কল বলা হয়, ২৬,০০০ িফট উ�তায়। সাউথ কল হেয় সাউথ
ই� িরজ ধের, আজেকর িহলাির ��প িদেয় �াই� করা।

মুিহত  -আিম ২০১০ সােল এি�ল-�ম মােস িত�ত (নথ� �ফস) িদেয় �থম বাংলােদিশ িহসােব এভাের� অিভযােন অংশ িনই। িক� িব�প আবহাওয়া ও
�শরপার ভলু িস�াে�র কারেণ �সবার ক�া�-১ �থেক আমােক �ফরত আসেত হেয়েছ। এবছর ৮ এি�ল বাংলােদশ �থেক �নপােলর উে�েশ� যা�া ��
কির। ই�া িছল �নপােলর িদক িদেয় আেরাহণ করার। িক� পীক রয়ালিট এবং পারিমশেনর জিটলতার কারেণ বাধ� হেয় িত�ত িদেয় অনমুিত িনলাম।

♦িহমালয ় -এভাের� এর মােনইেতা নানান ধরেণর � িতব�কতা – ি�ভ াস�, ��া বাইট , �চ াখ ঝলসােনা বরেফর প াহ াড় – �কান ম ুহ ূেত �
িনেজেক অসহায ় মেন হয ়িন?  সাংঘ ািতক �কান অ িভ�তার কথা িক মেন পড়েছ?

দীপ�র -অসহায় �সইসময় মেন হয় যখন িনেজরা �কান িবপেদর মেধ� পিড়। এবােরও আমরা ব� িবপেদর মুেখ পেড়িছ, িবেশষ কের �য িবপদ�েলার
ওপের আমােদর �কান হাত �নই অথ�াৎ ন�াচারাল ক�ালামাইিট �স�েলাই মারা�ক। ি�ভাস� িঠক আেছ, তার �ট ওেপন করা হেয়েছ-হে�, িক� িবেশষ
কের যখন আবহাওয়া খুব খারাপ হয় তখন �য হ�াজাড��েলা আেস - �কিৃতর কােছ আমরা �য সিত�ই কত �ু�, �যেকান সময় খড়কেুটার মত উেড় �যেত
পাির �সটা পেদ পেদ অনভুব করেত হয়। মাউ� এভােরে�র সামেন দাঁিড়েয় িনেজেদর সব গব�ই ছেুট যায়। খািল মেন হয় ভগবান আমােক বাঁচাও।
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আমােদর এবাের অেনক জায়গােতই িবপেদ পড়েত হেয়িছল। ১২ �ম আমরা ভীষণ একটা তষুারঝেড়র মেধ� পেড়িছলাম। বীভৎস একটা হাওয়া চলিছল। ১৫
�ম আমরা আবার �বসক�াে� িফের আিস। �ায় ২৫,০০০ িফট �থেক একদম �সাজা নীেচ। ওইসময় আমােদর সে� পৃিথবীর িবিভ� �াে�র ব� পব�তােরাহী
�াই� করেত িগেয়িছেলন। অেনেক �দেশও িফের যান, িক� আমরা মািট আঁকেড় পেড় িছলাম। করবই এই ভাবনা �থেকই আমরা �শষপয�� ২১ তািরেখ
সািমট কির।

মুিহত  -২১ �ম �ভার ৩�ট নাগাদ �ায় ৮,৬১০ িমটার উ�তায় �সেক�
��প নােমর ি�তীয় হাড�ল-এ �পৗেঁছিছ। �ায় ৪০ ফটু খাড়া পাহােড়র
�দওয়াল। �সেক� ��প পার হওয়ার পর কেয়কটা মৃতেদহ পের থাকেত
�দখলাম। তখন তাপমা�া মাইনাস ৩৫ িড�ী। হঠাৎ কেরই �জাের বাতাস
বইেত লাগেলা। ঠা�া বাতাস �চােখ লাগামা� ঝাপসা �দখেত লাগলাম।
তখন িকছটুা শি�ত হেয় পেড়িছলাম। তেব আমার মেনাবল িছল �য
িঠকই আিম চডূ়ায় আেরাহণ করেত পারেবা। �ভার ৫টার িদেক আিম যখন
�ায় ৮,৭১০ িমটার উ�তায় এভােরে� আেরাহেণর ততৃীয় বড় বাধা থাড�
��েপ �পৗছঁাই তখন কােন এেলা �ক �যন িচৎকার করেছ ‘�হ� �হ�’
বেল। আমার �ভতরটা মুচেড় উঠেলা। আিম থাড� ��েপর অপর পােশ
�পৗছঁােতই �দখলাম উ�তা জিনত অস�ুতা ও অি�েজন ��তার
কারেণ আয়ারল�াে�র এক পব�তােরাহী মারা �গেছন। থাড� ��প হল
২০-২৫ ফটু খাড়া খাড়া এবেড়া-�খবেড়া পাথেরর এেককিট �ে�র মত।
�সই পাথেরর ভাঁেজ ভাঁেজ চলেত হয়। এেকেতা �চােখর ঝাপসা �দখিছ।
তার ওপর ওই �লাকটােক �চােখর সামেন মারা �যেত �দেখ ভয় �পেয়
িগেয়িছলাম। তেব তারপেরও হার মািনিন। �শষপয�� ২১ তািরখ সকাল
৭টায় এভােরে�র শীেষ� �পৗছঁাই।

♦ অতটা ওপের ওঠা, এেকবাের প ৃিথবীর মাথায ়, অ�াে�মাটাইজ করেলন কীভ ােব? 
রাজীব -সবিমিলেয় আমরা চারবার ওঠানামা কেরিছ। এটার একটা প�িত আেছ। �থেম ১৭,৬০০ িফট উ�তায় �বসক�া� �থেক ক�া� ওয়ােন �যেত
হেব আবহাওয়ার সংেগ খাপ খাইেয় �নওয়ার জন�। ওখােন এক রাত থাকা হয়। ক�া�-১ হে� ২০,০০০ িফট উ�তায়। �সখান �থেক আেরকটু উেঠ
ক�া�-২ এর কাছাকািছ অথ�াৎ ২২,০০০ িফট �থেক আবার একইিদেন �বসক�াে� �নেম আিস। িতন-চারিদন িব�াম িনেয় আমরা এবার �সাজা চেল যাই
ক�া�-২-এ ২২,০০০ িফেট। �সখােন �’িদন িব�াম িনেয় আবার ২৪,০০০ িফট উ�তায় ক�া�-৩। আবার �নেম আিস �বসক�াে�। তারপর ফাইনািল
সািমট করবার জন� �বিরেয়ও ১২ তািরেখর খারাপ আবহাওয়ার জন� ১৫ তািরেখ �বসক�াে� িফের আিস। �শষ পয�� চতথু� বাের অথ�াৎ ১৮ �ম সরাসির
�বসক�া� �থেক ক�া�-২, পেররিদন ১৯ �ম ক�া�-৩, ২০ �ম ক�া�-৪ আর ২১ তািরখ সািমট কির।

♦এভ ােরে�র চ ূড ়ায ় জাত ীয ় পত াকাটা প ুঁেত  �দওয়া – এটােত া জীবেনর একটা চরম আনে�র মুহ ূত �, এটা ছাড ়া আপনার কােছ �তমন
আনে�র মুহ ূত � িক িকছ ু আেছ?
রাজীব -একটা অিভযােনর সময় যত�ণ জাতীয় পতাকাটা আমােদর সে� থােক তত�ণ একটা অন�রকম অনভুিূত থােক �য একটা মহৎ উে�েশ� জাতীয়
পতাকাটা িনেয় যাি�। সারা পৃিথবীর কােছ আমরা ভারতবেষ�র �িতিনিধ। এটােতা একটা ভীষণ গব�, ভীষণ ভােলালাগার একটা জায়গা। িক� এই পুেরা
এ�েপিডশনটার সময়ই আরও একটা কথা বারবার আমােদর মেন হি�ল। ব�ুবা�েবরােতা �য যা �পেরেছন আমােদর সাহায� কেরেছনই এমনকী �যসব
বা�ােদর আমরা �াব �থেক �নচার �ািড ক�াে�র ��িনং িদই তারাও িনেজেদর িটিফেনর পয়সা বাঁিচেয় আমােদর হােত টাকা তেুল িদেয়েছ। এই িফিলংসটা
িচ�া করেত পারেবন না। আমরা �য সময়টা �বসক�াে� থাকতাম তখন সবার সে� �যাগােযাগ হেতা। বা�া�েলা �ফান করত, এস.এম.এস. করত, �য
স�ার আপনােদর �যেতই হেব, আমরা অেপ�া করিছ, আপনােদর আন�টার ভািগদার িক� আমরাও, আপনারা ি�জ �চ�া ছাড়েবন না। এই ব�াপারটা িক�
ভীষণ ইন�ায়ার কেরিছল। �শষপয�� আমরা যখন �পৗছঁালাম তখন �থেমই মেন হেয়িছল �য বা�া�েলা আন� পােব, আরও অেনেকই �তা পােবনই।
বাবা-মা, ব�ু-বা�ব সবার কথা খুব মেন পড়িছল।
মুিহত  -এভােরে�র চডূ়ায় উেঠ িমংমা ও দা িক �শরপােক জিড়েয় ধের আিম আনে� �কেঁদ �ফিল। �সইসময় সবিকছ ুছািপেয় �ধু আমার �দেশর কথাই
মেন পেড়িছল। এভােরে�র চডূ়ায় পা িদেয়ই আমার মেন হেয়েছ আিম পৃিথবীর রাজা এবং আমার ি�য় বাংলােদশ এখন িবে�র সবেচেয় উঁচ ু আসেন।
এভােরে� �দেশর লাল সবুজ পতাকা ওড়ােত �পের মেন হেয়েছ আিম �ষাল �কািট মানষুেক গিব�ত করেত �পেরিছ। এর �থেক �বিশ আনে�র আর িকছু
�নই আমার কােছ।
দীপ�র -অেনকটা আনে�র সে� মানেুষর হয়েতা িকছ ু�ঃেখর মুহূত�ও িমেশ যায়। �সইসময় আমার খুব বাবার কথা মেন পেড়িছল। গত ১৫ জানয়ুারী
আমার বাবা মারা যান আর আমরা ১ এি�ল রওনা িদেয়িছলাম। হয়েতা জানেল খুবই গিব�ত হেতন- খুিশ �তা হেতনই। আমার �সৗভাগ� �য মা অ�ত �জেন
�যেত �পেরেছন। আমরা িফের আিস ৩১ �ম, মা মারা যান ২৮ জুন। আমার এই সাফল� আিম বাবার �িত উৎসগ� কির।
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♦�ই বাংলা িমিলেয ় �মাট াম ুিট  একবছেরর মেধ� ছয ় বাঙািলর এভাের� জয ়, এটা �কমন লাগেছ? 
দীপ�র -এটা দা�ণ লাগেছ। গতবছেরর আেগ অবিধ অেনক বয়� মাউে�িনয়ারেকই বলেত �েনিছ �য তাহেল িক আমরা িসিভিলয়ান বাঙািল এভাের�জয়ী
�দেখ �যেত পারব না? তার মােন তখন অবিধ িছল, বাঙািলরা �কন পারেছনা? আমরা িক স�ম নই? হঠাৎ কের একবছেরর মেধ� এতজেনর এভাের� �াই�
করাটা িক� দা�ণ এনজয় করিছ। �য না তাহেল আমরাও পাির। যিদ সরকার এবং সাধারণ মানুেষর প� �থেক পাহােড় চড়ার ব�াপারটােক আরও ��ােমাট করা
হয় তাহেল বাঙািল �ধু এভাের� �কন পিৃথবীেত �য �চা�টা �মাট ৮,০০০ িমটােরর ওপর িপক আেছ, তার সবকটাই জয় করেত পারেব।
♦এভােরে�র িশখর আেরাহন �েমই এত জনি�য ় হে� �য  আগামী দশ বছর পয �� �কান �কান দল য ােব তাও িঠক হেয ় আেছ। আবার
চ ীন সরকার, �নপ াল সরকােরর সে� �য ৗথ উেদ�ােগ �বসক�া� পয �� হ াইওেয ় করেত আ�হী। এতসব কাে� এভাের� িক সহজলভ� হেয ়
য াে�?
দীপ�র -অেনেকরই মেন এই ��টা আসেছ �য এভাের� সহজলভ� হেয় যাে� িকনা। আমােদর িক� মেন হেয়েছ এভাের� �যমন িছল িঠক �তমনই আেছ।
কারণ �বসক�া� পয�� ��িকংটা সাধারণ মােনর। সাধারণ ��কাররা �য পয�� যান �সটা িক� অিরিজনাল �বসক�া� নয়। িচেনর িদক �থেক �বসক�া� পয��
গািড়র রা�ােতা আেছই, �নপােলর িদক �থেক হেলই বা �িত কী? মাউ� এভােরে�র �ধান �য বাধা খ�ুু আইসফল, �সখােন �তা আর রা�া করা যােব না।
পাহােড়র গােয় �য ঢাল�েলা �স�েলােতা একইরকম আেছ। ওখানকার �াইেমিটক কি�শন, বরেফর �কৃিত, উ�তা সবই একইরকম আেছ। আমরােতা
কেয়কমাস আেগই �াই� কেরিছ। আসেল এভাের� ইজ এভাের�। এেক সহজলভ� করা খবু মশুিকল। যিদ সহজলভ�ই হত তাহেল এবছেরও �য িতনজন মারা
�গেছন, �সটা �কন হল? আরও বড় কথা ২৪৮ জন এবাের �াই� করেত এেসিছেলন, ৭১ জন করেত �পেরেছন। বািকরা পারেলন না �কন? যিদ টাকা বা
�টকিনকাল সুিবধা িদেয়ই এভাের� �াই� করা সহজ হত তাহেল সাকেসস �রট এত কম �কন?

♦িশখর �থেক নামার সময ় �বাঝা হ ালকা করেত অেনেকই �ট� , �কস�াক এসব �ফেল আেসন িহমালেয ়র ব ুেক। দ ূষেণর এই িচ�ট া িঠক
�কমন বেল মেন হল? আপনারা কী কেরেছন?
রাজ ীব -এভাের� এ�েপিডশেনর ��ে� �নপাল গভন�েম� একটা বড় অে�র টাকা জমা রােখন কশান মািন িহেসেব। নন বােয়ািডে�েডবল সম� িজিনস নীেচ
নািমেয় এেন একটা ি�য়াের� সািট�িফেকট না পাওয়া পয�� টাকাটা আটেক রাখা হয়। একটা সময় িছল �য এভাের� একটা জা� ইয়াড� হেয় িগেয়িছল। এখন
িক� অিভযা�ীরা অেনক সেচতন হেয়েছন। �থম কথা হে� মন �থেক ভােলা লাগা �য িহমালয়েক পির�ার রাখেত হেব। দষূণ বাড়েল উ�ায়েনর ফেল কুফল
আমােদরই ভগুেত হেব। অত�েলা টাকা বােজয়া� হেব এটাও একটা ব�াপার। একটা র �াপার পয�� আমরা পেকেট কের নািমেয় আিন। এমনিক ওপর �থেক
টয়েলটও নািমেয় আনেত হয়। সুতরাং �নাংরা করার �কান জায়গা �নই। �বসক�াে�ও িব�ুমা� গারেবজ �দখেত পােবন না। ওখানকার একিট এেজি� আেছ
সাগরমাতা পিলউশন কে�াল কিমিট (SPCC)। তারা সারা�ণ নজর রােখ।
♦আগামীিদেন য া ঁরা এভ ােরে�র িশখর �ছা ঁয ়ার �� �দেখন প াহ াড়প েথর য া�ী �সইসব মাউে� িনয ়াস�েদর জন� আপনােদর পরামশ�।
দ ীপ�র -আমােদর এখােন এভাের� অিভযােনর �ধান বাধা টাকা-পয়সা। পি�মবে� ব� মাউে�িনয়ার আেছন যাঁরা এভাের� �াই� করেত স�ম। িক�
টাকাপয়সার জন� িপিছেয় যান। িক� সিত� যিদ �কামর �বঁেধ �নেম পড়া যায় তাহেল িক� স�ব। আগামীিদেন যাঁরা এভাের� �যেত চান তাঁেদরেক আমরা এটাই
বলেত পাির।
ম ুিহত - আিম মেন কির বাংলােদেশর ত�ণরা পাের না এমন �কান িকছু �নই। �ধুমা� িদকিনেদ�শনা ও প�ৃেপাষকতা থাকেলই তা স�ব। সবাইেক এভাের� জয়
করেত হেব এমন নয়। �েত�েকর মােঝ �যসব ইিতবাচক িদক রেয়েছ �স�েলার িবকাশ ঘিটেয় �দশেক এিগেয় িনেয় যাওয়া যায়।

♦ এভােরে�র আেগর এ�েপ িডশন�েলার কথা একট ু বল ুন। 
দ ীপ�র -এভাের� আমার ৩৭তম এ�েপিডশন। এভাের� িনেয় ২৫টা পীক �াই� কেরিছ। এরমেধ� কেয়কটা হল মাউ� �কদারনাথ, মাউ� �কদারেডাম,
মাউ� �ীক�, মাউ� ভাগীরথী টু, মাউ� গে�া�ী ওয়ান, মাউ� গে�া�ী ি�, মাউ� �পােলাগ�া। এছাড়াও ব� ভািজ�ন পীক �াই� কেরিছ।
রাজ ীব -এভােরে�র আেগ ১৭টার মেতা এ�েপিডশেন �গিছ। �দওিট�া, �কদারেডাম, দীপ�রদা �যমন বলল �বশিকছু ভািজ�ন পীক �াই� কেরিছ।
ম ুিহত -এভাের� আমার ১০ম অিভযান। এর আেগ চলু ু ওেয়�, �মরা পব�তশৃ�, িসং� চিুল পব�তশৃ�, লবুেজ পব�তশৃ�, �চা ইেয়া পব�তশৃ� এবং �নপাল-
বাংলােদেশর �ম�ী িশখর জয় কির। ২০০৯ সােলর �সে��র মােস �চা ইেয়া পব�তশৃ� (২৬ ,৯০৬ ফটু/৮,২০১িমটার) জেয়র মাধ�েম বাংলােদশ ৮,০০০ িমটার
পব�তােরাহীরেদর স�ানজনক এিলট �ােব �েবশ কের।

♦ ম ুিহত, আপিন এরপর নত ুন �কান অ িভয ােন �বেরাে�ন? কেব?  
ম ুিহত-এই �সে��ের িবে�র অ�ম উ�তম পব�তশৃ� মানাসল ু�যেত পাির।
♦ আবার য িদ সুেয াগ প ান এভােরে� য ােবন?
অবশ�ই আবার যাব (িতনজেনই)।
♦ পাহ াড় ছাড়া আর �কাথ ায ় �বড়ােত �যেত ইে� কের জ�ল , সম ু�?  
জ�ল, জ�ল (দীপ�র-রাজীব �জেন একসে�)।
দীপ�র - জ�েল �যেত ই�া কের। তেব অন�েকাথাও খবু একটা যাওয়া হয় না। বছের একবার বািড়র সকেল িমেল আমরা পরুী যাই। ওটা এেকবাের বাঁধাধরা।
রাজ ীব -এ�েপিডশেনই এত সময় চেল যায় �য তারপের আর সময় �বর করা যায়না। তেব �যেত �তা ইে� কেরই।
ম ুিহত -পাহাড় ছাড়া বাড� ওয়ািচং আর ফেটা�ািফ আমার �নশা। মােঝমেধ�ই বেনবাদােড় পািখ �দখেত �বিড়েয় পিড়।
♦আপনােদর আগামী অ িভয ােনর জন� �েভ�া রইল। 
অেনক ধন�বাদ (িতনজেনই)।

|| ~ এভ াের� অ িভয ােনর ছিব ~ ||
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ছিবপেটর ছায া়নেট

অভীক আচায �

~ তথ�- নয া়�াম ~ || ~পেটর ছিব ~

“ত�তেল কৃ� �য মরূলী িদল টান
গহৃকম� �ছেড় রাধা জল আিনেত যান”

হাওড়া কলকাতা হ�িশ� �মলা -কাঠ, �বত, বাশঁ, বািটক, কাথঁাি�েচর িভেড় একপােশ নজের পড়ল �বশিকছু পটিচ� সািজেয় বেসেছন এক
ব�ৃ। সামেন অস�ণূ� পট, খেয়র �ভজাে�ন জেল। �কৗতহুলী হেয় জানেত চাই কী করেবন খেয়র িভিজেয়? ব�ৃ উ�র িদেলন, চেল এস
বািলচক, সব �দখেত পােব।
�যন এই ডাকটার অেপ�ােতই িছলাম…।
��ন যখন বািলচক ��শেন �পৗেঁছাল তখন িঠক �পরু একটা �বেজ প�াশ িমিনট। ��শন �থেক একট ু এিগেয় এেস পড়লাম বাস রা�ায়।
উেঠও পড়লাম বােস। তেব �ভতের নয় , ছােদ। ওখােনই যা একট ুজায়গা িছল। নাম না জানা �াম�েলা এেক এেক �পেরাে� আর আিম
এক একবার, এক একজনেক ‘দাদা/কাক ুবািলচক আর কতদরূ?’ - িজ�াসা কের যাি�। যত মত তত পথ। �ে�র �থেক উ�র �বিশ �পেয়
যখন �বশ িব�া� হেয় উেঠিছ িঠক তখনই রা�ার ধাের �দাকােনর �হািড�ং-এ ‘বািলচক’ �লখাটা নজের পড়ল। ক�া�রও বািলচক-বািলচক
বেল িচৎকার করেছ। নামেত িগেয় �দিখ একটা ছাগল ঘােড় কের এক যবুক িসঁিড় �বেয় উেঠ আসেছ। অগত�া �ছাট একটা লাফ িদেয় �নেম
পড়লাম। তখন মাথার উপর গনগেন সূয� আর �পেটর মেধ� দাউদাউ আ�ন। বাস��াে� মা� �’একটা �দাকানই �চােখ পড়ল। তারই একটায়
ঢেুক �দিখ বাংলা মদ আর মিুড় িবি� হে�, সে� রসেগা�া। চারেট বড় বড় �বা�াই রসেগা�া আ�সাৎ করেত �’িমিনটও লাগল না। খাওয়ার
সময় �াদ বিুঝিন, পের বঝুলাম �ধু এই রসেগা�া খাওয়ার জন�ই বািলচক আসা �যেত পাের।
পথচলিত মানুষজনেক পটযু়ােদর �াম �কাথায় িজে�স করেত
সকেলই একই জবাব িদেলন-‘িপছন িদেক একট ুযান, �গেলই
�দখেত পােবন’। একট ুএকট ুকের তা �ায় �দড় িকেলািমটার
পার হওয়ার পর রা�ার ধাের �দিখ একটা িশিরষ গােছর গােয়
ব�ানার টাঙােনা –“ময়না পটযু়া - আহার ও থাকার সুব�ব�া
আেছ”। �হােটল �ভেব িভতের ঢেুক জানেত পাির ময়না পটযু়া
আদেত একজন পটিশ�ী। �পেটর দােয় তিুল �ছেড় হাতা-খিু�
ধেরেছন। মনটা খারাপ হেয় �গল। বাইের �বিরেয় এেস
িসগােরেটর প�ােকটটা পেকট �থেক বার করেত িগেয় �চাখ
পড়ল এক বেৃ�র ওপের। উিনও আমােক আপাদম�ক ল�
করেছন। এিগেয় এেস জানেত চাইেলন আসার কারণ। সব �েন
ওনার সে� �যেত বলেলন একটা িসগােরেটর িবিনমেয়। স�
�মেঠা পথ �বেয় �ােমর �ভতের ঢিুক। উেঠান, �পয়ারাতলা,
বাবলা গােছর �কাল �ঘঁেষ �পৗেঁছাই টািট িদেয় �তির আ�াদেন
�ঘরা, মাথার ওপর �াি�েক ছাওয়া ঘরটার সামেন। ব�ৃ বলেলন-‘ঘনশ�াম-যান �দেখ আেসন’। কাউেক �দখেত না �পেয় ঘনশ�াম পটযু়ার
নাম ধের ডাক িদই। ডাক �েন একটা বা�া �মেয় �বিরেয় এেস বলল, ‘দা� ছাগল নাড়েত �গেছ, বেসন - অখিন আসেব’। িমিনট পেনেরা
পর একটা �ছঁড়া গামছা িদেয় মখু মছুেত মছুেত ব�ৃ ঘনশ�াম পটযু়া এেলন। মাঝাির উ�তার কাচঁাপাকা চুলদািড়ওলা এই মানুষিটেক �দখেল
হঠাৎ কের হয়েতা আলাদা করা যােব না। �ামবাংলার দািরে��র িচ� তারঁ ভ��াে��, িবষ� �চহারায় আকঁা হেয় রেয়েছ। ওরই মেধ� িশ�ীর
�চাখ�েটা িক� অন�কথা বলেছ। �ীকিৃত িক�া �ধুার অ� না পাওয়ার �বদনার পাশাপািশ �জেগ রেয়েছ িশ�ীর পণূ�তার ইশারা।

‘দা� এেলাের, আ�া চা �দ -আর একটা �লাক বাইের �থেক
এেসেছ দা�র লেগ �দখা করেব’-বা�া �মেয়িটর গলা �শানা
�গল। চােয়র আম�েণ �ভতের �গলাম। একটাই বড় ঘর -
�াি�ক, �ছঁড়া শািড় িদেয় িবভাজন। ঘেরর �য অংশটা �চােখ
পড়েছ তােত একটা মা�র পাতা আর পােশ �েটা িবরাট িটেনর
বা�। পিরচয়পব� �শষ হেত না হেত লাল চা িনেয় নয়না হািজর
- ঘনশ�াম পটযু়ার নাতিন। আমার আসার কারণ �েন িটেনর
বা� খেুল �দড়েশা বছেরর �াচীন পট �মেল ধরেলন ঘনশ�াম।
কথায় কথায় ফেুট উঠল অপমান আর ব�নার সুর। এত বছর
ধের সরকার �থেক �কানও সাহায� পানিন। চার �ছেলর
একজনও �বেছ �নয়িন িশে�র এই �পশা। িখেদর তািগেদ
তােদর �কউ িদেয়েছ সাইেকেলর �দাকান, �কউবা হেয়েছ
িমি�। তব ু িতিরশ হাজার টাকার ��াব �পেয়ও ঘনশ�াম
দালােলর হােত �বেচ �দনিন তারঁ দা�র আকঁা ‘রাবণ বধ’-এর
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জড়ােনা পটিটর মেতা অসাধারণ সব সং�হ। িক� এরপর?
ঘনশ�াম এেকর পর এক পট �দখান আর গ� বেলন - পেটর গ�, পটযু়ােদর কথা। পেটর জ�কথার জিড়েয় আেছ এক �চনা �পকথা।
�সই এক �ােম বক রা�স এেস উপি�ত হেয়িছল। তার িখেদ �মটােত �িতিদন �ােমর একজনেক �াণ িদেত হত। �সবার পালা িছল এক
�া�ণ পিরবােরর। বাবা-মা �’জেনই আেগ রা�েসর হােত �াণ িদেয়েছ। এবার ভাই বা �বােনর পালা। অথচ �কউই কাউেক ছাড়েত পারেছ
না মতৃ�ুর হােত। �সইসময় �সই �ােম উপি�ত হেয়িছল চালচুেলাহীন এক ফিকর। িতিন এিগেয় আেসন ভাইেবানেদর বাচঁােত। তেব �ধু
বাচঁােনাই নয়, ফি� কের বক রা�সেক আয়না পাহােড়র সামেন িনেয় িগেয় িনেজর �িতিব� �দিখেয় তােক ফােঁদ �ফেল হত�াও কের �সই
ফিকর। এই সংবাদ রাজার কােন �পৗেঁছােল রাজা পরু�তৃ কেরন ফিকরেক। িচ��েপ �সই বীরে�র কািহিন িলিপব� করেত অনুেরাধও কেরন
তােঁক। ফিকর সম� ঘটনািট িনেয় গান রচনা কেরন। তিুলর �রখায় পটিচে� ফিুটেয় �তােলন �সই য�ুগাথা। অ�ভ শি�র িব�ে� �ভ শি�র
জয় িদেয় সূচনা হল পটিশে�র। আেগ গান, পের হয় পট।

তিুল কািল মন
আঁেক িলেখ িতনজন”

ম�ু হেয় �নেত থািক ঘনশ�ােমর িবিচ� কথা। পটিশে�র কািহিন িচি�ত হত হ�া�েমড �পপােরর ওপর �াকিৃতক রং আর ছাগেলর �লাম
িদেয় �তির তিুল িদেয়। রং বলেত �ল�, �তলাকচুা, খেয়র, হলদু এইসব। আর রেঙর �ািয়� বাড়ােনার জন� তােত �মশােনা হত �বেলর
আঠা। িচ� স�ণূ� �তির হেয় �গেল কাগেজর িপছেন সুিতর কাপড়, গেদর আঠা িদেয় আটেক �দওয়া হত। মলূতঃ �’ধরেনর পট �তির হয়-
জড়ােনা পট আর �চৗেকা পট। জড়ােনা পেট �কানও কাব�, ঘটনা এইসব িচি�ত। পটযু়া �দখােলন ক�ৃলীলা, মনসাম�ল কাব�, রােমর
িববাহ, ��ৗপদীর ব�হরেণর মেতা অপবূ� সব পটিচ�। এখন নানান সামািজক ���াপেটর ওপেরও জড়ােনা পট �তির হয়। �ন�ন কের সুর
ধরেলন ঘনশ�াম - জড়ােনা পেটর গ� ‘ব�ৃেরাপণ’ -

‘সবাই িমেল কর গাছ �রাপণ
ও জনগণ

গাছ থািকেল পের মানুেষর উপকার কের
বাতােস িন�াস ধের গােছর ধরম’…।

‘মােছর িবেয়’ িক�া ‘সাওঁতােলর চ�দুান’ এমন সব গ�কথা িনেয় িশ�ী ফিুটেয় �তােলন �চৗেকা পট।
িশে�র �কানও জাত �নই, জাত �নই িশ�ীরও। ঘনশ�াম পটযু়া আর ওসমান একই ব�ি�। িহ�-ুমসুলমান �ই ধেম�র �মলব�েনর
উ�রািধকার এেঁদর রে�। িহ�ধুম� অনুসাের অ��াশন আর ভাইেফাটঁার পাশাপািশ ইসলাম ধম� অনুযায়ী িনকা�  িক�া মতৃ�ুর পের �গার
�দওয়া হয়। এই ধম�া� পিৃথবীেত কত সহেজ �েটা ধম� িমেশ �যেত পাের �দেখ আ�য� হেত হয়। ডুেয়ল িরিলিজওন বা ডুেয়ল আইেডনিটিট
এেদর স�দ-যা িকনা এই ফা�ােম�ািল� পিৃথবীর বেুক এক িবরল ইউিনভাস�াল �াদার�েডর উদাহরণ। অথচ আমরা পািরনা।

গ� �নেত �নেত হািরেয় িগেয়িছলাম অন� �িনয়ায়। হঠাৎ ঘর
�থেক মাঝবেয়িস এক মিহলা �বিরেয় এেলন-‘চেলন �খেয়
�লেবন গা’ - চমেক উঠলাম। এ �কমন আ�ার। �চনা �নই,
জানা �নই, এেকবাের ভাত �বেড় আ�িরকতার �কমু জাির!
অ�াহ� করেত পারলাম না। শানিকর থালায় �মাটা চােলর
ভাত, �ঢড়স ভাজা আর পুঁই িচংিড়। মন ভের �খলাম। এতটা
স�ান, আ�িরকতা - �কানওিদন �পেয়িছ িকনা জািন না, মেন
�নই। ‘আর একট ুভাত িদই’ - আিম অস�িত জানালাম - এক
ঝলেক �দখার �চ�া করলাম সবটকু ু ভাত-তরকািরই অনাহতূ
অিতিথর পােত �ঢেল িদেয়েছ িকনা। বঝুলাম, আবার আরও
একটা �পরু বািড়র �মেয়রা মিুড়-বাতাসা �খেয় কাটােব। ল�া
পাইিন - �ধুই িব�য়, ��া আর অজানা একটা রাগ িনেয় �ম

�মের �গলাম। ঘনশ�াম পটযু়ার গলায় তখন ��ােভর সুর - একটা মাঝাির মােপর পট বানােতই অেনক সময় লােগ, িক� সময় �কাথায়?
সকাল �থেক �পরু পয�� �কেট যায় জিমেত জন �খেট। তারপর সূয� �ডাবা পয�� িশ�ীর িনজ� সময়। �গাধূিলর তিুলর টান িদেত িদেত �স
হয়েতা ভাবেব রামধনুেত িন�য় ফেুট উঠেব আিদ, অকিৃ�ম, �াকিৃতক, কা�িনক “মােছর িবেয়”-র �প।

“�সানার হােত �সানার কাঁকন �ক কার অল�ার �ক জােন তার �প িদেলা �স �কান মিণকার”

��েনর জানালায় সের সের যাে� দশৃ�পট। কােন বাজেছ ঘনশ�াম
পটযু়ার ক��র। “�দেখন না শহের িগেয় যিদ কেয়কটা ছিব িবি�
করেত পাির। তাহেল �থম নািতটার মেতা ি�তীয় নাতিনটা
িনউেমািনয়ায় মরেব না। সামেন বষ�া-সব িভেজ যায় - �ধু পট
ভিত� িটেনর বা�টা সবিকছু িদেয় �ঢেক রািখ। পট�েলা �যন ন� না
হয়। এটা �তা আমােদর �দেশর গব�-ঐিতহ�”।
হয়েতা িকছুই করেত পারব না, ওর জন�, ওেদর জন� - অেনকটা
রাগ আর অ�মতা আমােক কেুরকেুর খায়। কলকাতার জনে�ােত
হাটঁেত হাটঁেত ওই দালাল িক�া �শৗিখন ট�ুির�েদর �থেক িনেজেক
আর আলাদা কের িচনেত পাির না।

~  তথ�- নয া়�াম ~ || ~ পেটর ছিব ~

�বসক�া� পয�টন সং�ার কণ�ধার অভীেকর �নশা ও �পশা �ই-ই �মণ। 
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= 'আমােদর ছ�ু' বাংলা আ�জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

পােয ় প ােয ় প াহ ােড়

িব�নাথ িম�

~ তথ�- সা�াকফ ু ~ || ~ সা�াকফ ুর ছিব ~ || ~ সা�াকফ ু ��ক �ট ম�াপ  ~

�লিডস ��ক? ফঃু!! যারা �কানিদন ��ক কেরিন যাক না একবার ���ম-এর রা�ায় স�াক ঘােড় কের। 
NJP �থেক বাইেশ �ম ’র সকােল ঝকঝেক একটা ইি�কা িভ�া িমিরক হেয় আমােদর িনেয় চলল মােনভ�ন। একট ুদাঁড়ােনা �গল িমিরক �লেক। �দখলাম - ছিব
তলুলাম - পাইন �ঘরা �ছা� এক অপ�প �নসেগ�র। �বলা হেয় আসেছ, তাড়া�েড়ায় �মােমা িক� খাওয়া �হােলা না আমােদর কােরারই - �সৗেমনদা, র�দীপ,
অিভিজৎ, মতৃ�ু�য় বা আমার। 
�কৃিত অবশ� �স শখ একট ুহেলও িমিটেয় িদল রা�ায়। ঘন �মেঘর ব�ািরেকড রা�ায় দাঁড় কিরেয় িদল আমােদর। �মঘ সরেতই �দিখ িমি� একটা �র�ুের�
আমােদর অেপ�ায়। �বানাস -িমি� হােত সু�া� �মােমা। 
অবেশেষ চা বাগান আর ওক-পাইন িদেয় সাজােনা দািজ�িলং পাহাড় �পিরেয় �পৗছঁলাম মােনভ�ন। �মঘলা িবেকেল �বশ ঠা�ায় মেনর মেধ� উডু়-উডু় �টনশন
িনেয় ‘মােন’র একটা �কেঠা �হােটেল গিুছে� বসা।  ক�াে�ন �সৗেমনদার হালকা-পলকা িবিধিনেষেধর মেধ�ই একট ু একট ু িনয়মভা�া। সে�েবলা সুমেনর সােথ
আলাপ - সুমন সু�া - আমােদর আগামী কেয়ক িদেনর পথ�দশ�ক। 
অন�রা িক ভাবিছল জািন না। একট ু�টনশন আমার িছলই ঐ বদভ�াসটার জন� - কেলজ জীবেনর ব�েু�র �িৃত। ছাড়েত পািরিন বা আসেল ছাড়েত চাইও িন।
বািকেদর �ডাবােবা না �তা? খাওয়া দাওয়া কমি�ট রাত দশটার মেধ�। চারিদক ভয়�র �মেঘর �ঘামটায় �ঢেক িনেয় মােনভ�ন �বশ রহস�ময়ী। �ক তার
মানভ�ন করেব? আমােদর ঘর এয়ারটাইট। তাই বাইেরর �মেঘর মেধ� দাঁিড়েয় রােতর �ধাঁয়াশা বািড়েয় এলাম একট।ু এর অ�াকশন খবু িশ� িগর। সারারাত
কািশ। পরিদন সকাল সাতটায় �বেরােনা।
উেঠ �তা পড়লাম। হা�া খাওয়া। �থম পেব� �’িকেলািমটার দেূরর ‘িচে�’। িপেঠ �বাঝা িনেয় এিগেয় চলল আমােদর প�পা�ব -এক এক জন আলাদা আলাদা
ভােব িনেজর মেতা কের। িচে� যাওয়ার রা�াটা �বশ চড়াই - তেব গাি� চলার মত চও�া। মােঝ মােঝই গিব�ত মাথা উঁচু গােছর সাির।  আর একটু জা�গা
�পেলই সবজু ঘাস �যন বসেত বলেছ। টানা দ ুিকেলািমটার ফুসফুেসর হাপর টানার শ� শনুেত শনুেত এিগে� চললাম।  
অবেশেষ ‘িচে�’। �ছা� একটা বাড়ী-কাম-�র�ুেরে� ইন��া� সু�প। পেনেরা-কুিড় িমিনট পের িনেজেদর পিলিথেন মেুড় িনেয় অ� বৃি� আর �মেঘর মেধ� িদেয়
আবার চলা ��। গ�ব� নয় িকেলািমটার �েরর টমুিলং। বৃি�েধায়া পাহাড় �য এত সু�র হেত পাের - এত অপ�প হেত পাের �মঘা�� পাইন ওেকর বন বা
রা�ার অল�ার রেডােডন�ন, তা �কানিদন ভািবিন। পেথর সাথী �লামওয়ালা �েটা িবশালাকৃিতর কুকুর। মতৃ�ু�েয়র অ� বয়স, তারপের আবার িনয়িমত জিগং-
টিগং কের। ও-�তা লািফেয় লািফেয় যাে� সুমেনর সােথ। ক�াে�েনর সােথ আিম িপছেন - ছিব তলুেত তলুেত আর মােঝমােঝ �দখা হওয়া S.S.B.-এর
জওয়ানেদর সােথ কথা বলেত বলেত। ইউিরক অ�ািসিডক অিভিজৎ-ও �যন হঠাৎ �কাে�েক �বশ এনািজ� �পেয় �গেছ।

যখন সেব মেন হেত �� কেরেছ - আর কত দরূ? তখনই দরূ �থেক
�চনা একটা হািস –এক মখু দািড় �দেখ বুঝলাম র�দীপ -সােথ
মতৃ�ু�য়। বুঝলাম �পৗেঁছ িগেয়িছ। সে� সে� িরচাজ�ড হেয় �গলাম। ঘেুর
�ফললাম �ছা� পাহািড় �ামটা। �ছাট �ছাট িতন চারেট �হােটল আর
��কাস� হােট �কৃিতর একদম িনজ� টমুিলং। রা�াটা ব� অ�তু।
একবার তা �নপােলর একবার ভারেতর। এখােন একটা �ছেলর সােথ
আলাপ �হােলা। মেনাজ -পেুরা ফ�ািমিল িনেয় এেসেছ কলকাতা �থেক।
ভােলা লাগল হাঁটরু মারা�ক অে�াপাচােরর পেরও ওর পাহােড় চড়ার
আ�হ আর পাহােড়র �িত অকৃি�ম ভালবাসা �দেখ। ওরাও সা�াকফু
যাে�।
পরিদন সকােল আমরা �বিড়েয় পড়লাম সাত িকেলািমটার দেূরর
�গিরবাস হেয় কালেপাখির যােবা বেল। ঝলমেল িদন। �গিরবাস পয��
রা�া-ও চমৎকার। তেব �শষ এক িকেলািমটার �বশ একট ু�যন ক� হয় -
িবেশষ কের নামার সময়। আসেল �ঘাড়ার �েুর রা�ার �বা�ার না পড়া অংশ�েলা �বশ �িত��।

�গিরবােস সকােলর জলখাবার �হােলা। সুমন িগেয় আমােদর আর
ক�ােমরার পা�  িনেয় এল। �পটভিত�। মেনাজরা আেগ চেল �গল।
আমরাও চললাম কালেপাখির –আেরা চার িকেলািমটার। রা�ার
একপােশ িস�ািললা ন�াশনাল পােক�র সবুজ গাছগাছািল �দখেত �দখেত
এেগাি�। রা�াটা �বশ এবেড়া-�খবেড়া। মােঝ মােঝই পেকট �থেক
লেজ�-কাজ-ুিকসিমস খাি�। আর হাঁটিছ খবু চপুচাপ কারণ �েনিছ এই
রা�ায় মােঝ মােঝই �রড পা�া �দখা যায়। যিদও পাইিন �দখা। দরূ
�থেক িকছু বাড়ীঘর �দেখ ভাবলাম �পৗেঁছ িগেয়িছ। িক� কােছ িগেয়
বুঝলাম �স�েলা S.S.B. ক�া�। ওখােন �মাবাইল কােনকশন পাওয়া
�গল। বািড়র সে� হালকা কথা একট।ু আবার চলা। এবার সামেন একটা
�ছাট পকুুর। জলটা একদম কােলা। এটাই তাহেল ‘কালেপাখির’।
�পাখির মােন পকুুর। আরও একট ুএিগেয় �পৗছঁলাম আমােদর �হােটল
িস�ািললায়। �াগন আঁকা বড় বড় কােপ িযিন আমােদর চা পিরেবশন
করেলন তাঁর নামটা �বশ - পস�্ । সদ�েযৗবনা পসে�র হােতর চা -এক
কথায় অপবূ�। চা মােন �তা �ধু চা নয়! চা পােনর �ান-কাল-পা�! স-ব।
এ জীবেন ভলুব না। ওখান �থেকই �মঘ-বৃি�র মেধ� িদেয় �দেখ
�ফললাম সা�াকাফরু �হােটল ‘�শরপা শ�ােল’র আবছা অবয়ব। আবার
মন উডু়-উডু়-ঘ�ু-ঘ�ু।

রােত িক �খলাম? আহা-�দশী-থিুড়-�নপািল িচেকন আর ভাত – বািকরা �িট।
সকােল একট ুএকট ু মন খারাপ। কালেপাখির জায়গাটােক ভােলালাগা আর ভােলাবাসা �� হেয় িগেয়িছল। �মঘা�� িবেকেল কােলা পকুুরটার পােড় �ছা�
�চােত�েনর সামেন বেস ইয়ােকর ঘের �ফরা �দখা বা কাজল-কােলা �মেঘর মেধ� িদেয় আরও কােলা একা একটা পািখর �সােলা ��ক -আমােদর চা খাওয়ার
জায়গা – �বড়ায় �ঘরা �ছা� লনটা -যাঁর হােত বানােনা চা �খতাম তাঁেক -সবাইেক �ফেল �রেখ আবার চলা �� হল আমােদর - �মঘলা চারিদক আর আরও
�মঘলা মন সােথ িনে�। সকেল একসােথ রে� �গলাম শধু ু�ছে� আসার �ক আেগ �তালা  �প ফেটােত।
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�থম গ�ব� � িকেলািমটার দেূরর িবেকভ�ন। �মঘলা - িভেজ সবুেজর মােঝ একটা চােয়র �দাকান। িবেক’র সু�রী �দাকািন আমােদর চা খাওয়ােলন। আর
এক�� রেডােডন�ন চলল আমােদর সে� �বাতল বি� হেয় - নাম তার রকিস।
একট ুিব�ােমর পরই আবার হাঁটা ��। আর চার িকেলািমটার দেূরই সা�াকফ।ু ঈ�েরর অপার ক�ণা। সারা রা�ায় আমরা অ�-�� বৃি� �পেয়িছ। আর �শষ
একঘ�া এেকবাের মষুলধাের। ঈ�রেক ধন�বাদ িদেয়িছ আর বেলিছ - �ভ ু�তামার দয়ায় �কৃিতর এই অসাধারণ �প �দখেত �পলাম। পিলিথন কভার �ভদ কের
জামা-প�া�-জেুতা সব িভেজ একশা। পাহােড়র িরজ �েলা িদেয় যখন হাঁটিছলাম �পােশ ম�াপল আর ওক গােছর সািরর স�ালটু িনেত িনেত মেন হি�ল �যন এই
�তা �সই জীবন - এর জেন�ই �তা মানুষ ছুেট �বড়ায় �দশ �দশা�ের। মেন আর িকছুই থােক না। �ধু �কৃিত - �কৃিত আর �কৃিত। িতনজন �ানীয় ভ�েলাকেক
নামেত �দখলাম ছাতা মাথায় িদেয়। িজে�স করায় বলেলন আর মা� ১৫ িমিনট হাঁটেলই সা�াকাফ।ু িক� িব�াস ক�ন তারপর কম কের �দড়ঘ�া �হেঁটিছ
আমরা ভয়�র পাহািড় বৃি�র মেধ�। �শষটকুু �ধুই মেন হেয়েছ আর একট ু-আর একট।ু আসেল বৃি�েভজা অবস� শরীর আর তখন সায় িদি�ল না মেনর সে�।
�পৗছঁলাম আমােদর �হােটল ‘সানরাইজ’-এ। অসাধারণ একটা পাঁচ িবছানার িচেলেকাঠার ঘর আমােদর �দওয়া হেয়েছ। মেনাজরাও আেগই চেল এেস আমােদর
�হােটেলই আেছ।

িক �য তিৃ� �পেয়িছলাম �পেুর িঘ িদেয় িখচিুড় আর ওমেলট �খেয়! �স
�াদ এ জীবেন ভলুব না। তারপর আবার সা�াকফরু এিদেক �সিদেক
�ঘারা। ফালেুটর পেথ খািনক দরূ �হেঁট আসা – এযা�ায় ফালটু যাওয়া
হে�না আমােদর। পরিদন সকােল �মেঘর আবরণ খেস িগেয় একিদেক
খেুল �গল কা�নজ�া – কু�কণ� - অপরিদেক মাকাল ুআর একটখুািন
িতিন - মাউ� এভাের�! িক� মন ভরল না।
মন ভরল �শষ িবেকেল – সারা আকাশ রািঙেয় সূয� যখন ডুেব যাে�।
�চে� �দখেত �পলাম - �লাৎেস আর মাকালরু ফাঁক িদেয় �সই তােক –
উ�র-পি�ম �কােণ নীরব �হরীর মত দাঁিড়েয়। বষ�া এেস যাে� বেল
সা�াকফ-ুও �ায় ফাঁকা। মেনাজেদর দলটাও িফের �গেছ সকােল। সে�
হেয় আসেছ –  কমলা-লাল আকােশর �ফার�াউে� এভােরে�র
িসল�ুেয়েটর সামেন িন�� আমরা ক’জন। বাকী জীবেনর অ�য় �িৃত
হেয় থাকল ছিব�েলা। রাি�ের �িছেয় খাওয়া দাওয়া।

পরিদন ২৫ -৫-১১ আমােদর �ফরা। �ভার হওয়ার আেগই সবাই হািজর
িভউ পেয়ে�, অবশ� সা�াকফরু �ছা� চ�রটার �য �কান জায়গাই িভউ
পেয়� ! একট ুপেরই উপেরর �মেঘ রঙ ধরেত �� করল। তারপর �সানািল
হেত লাগল এেক এেক তষুারশৃ�-�েলা। কা�নজ�া �র� �থেক এভাের�
পয�� সবাই �জেগ উঠেছ �মেঘর ক�ল সিরেয় আমােদর িবদায় জানােত।
সে�র ম�ােপর সােথ িমিলেয় �দখিছ – ওই �তা পাি�ম, কা�, �কাকতাং,
কু�কণ�, ি� িস�াস�, মাকালু, চামলাং! �ঘার ভা�ল ক�াে�েনর ডােক।
�গাছগাছ কের �তির হেত হেব।
নামব ১৬ িকেলািমটার নীেচ - ‘�র�ম’ আর তারপর ৪ িকেলািমটার দেূরর
�ীেখালায়। পেুরা ��কটায় এই পথটা আমার সবেচেয় ক� হেয়েছ। �থম
জানলাম পাহােড় চড়াই-এর চাইেত উতরাই-�ত ক� �বিশ। অথচ �থম ৬-৭
িকেলািমটার বুঝেতই পািরিন কতটা কিঠন পথ আমােদর জন� অেপ�া কের
আেছ। অসাধারণ সব ফেুলর গােছর মেধ� িদেয় আসেত আসেত হঠাৎ
বুঝলাম এই বােরর জািন� সিত�কােরর টা� । �শষ দশ িকেলািমটার রা�া
একদম খাড়া িনেচ �নেম �গেছ।
�র�েম �পট ভের �খলাম। ফিুরেয় আসা জেলর �ক নতনু কের িনেয় আবার হাঁটা �� করলাম। �ীেখালা নদীেক সােথ িনেয় কখনও নীেচ কখনও উপের করেত
�পৗেঁছ-ও �গলাম �শষ অি� �ীেখালা। �শষটায় একট ুভয় লাগিছল। পাহািড় জ�েল ঝড় আর মষুলধাের বৃি� �� হেয় িগেয়িছল �শষ িবেকেল। �ীেখালায় 
�হােটেলর কােছ এেস িক� আর ঢকুেত ইে� করিছল না - �েচাখ ভের �দখিছলাম বষ�া�াত পাহািড় নদীর চ�ল �প। �শষটায় বকা �খেয় সি�ত িফরল। �দৗেড়
ঢেুক �গলাম �ায় নদীর উপেরই আমােদর ঘের। আির�া�  - িক ঘর একখানা! নদীর িদেক ল�া জানলা – �ধুই কােচর। পেুরা ‘একঘর’!

পরিদন সকােল বাটার �টা� �খেয় �ীেখালা �ীজ �পিরেয় চললাম িরি�েকর পেথ। সু�র �রৗে�া�ল রা�া। পােয়র ব�থাটা �বশ �ভাগাি�ল। তাই �শষটকুু
�কানরকেম পািড় িদলাম। কতিদন পের রসেগা�া টাইেপর িমি� �খেত �পলাম িরি�ক বাজাের। তারপর ফেুল �ঘরা �হােটল �ীন িহল –পাইন কােঠর ঘর –সামেন
�ছা� এক িচলেত লন – রােত ওপােরর পাহােড় আেলা ঝলমেল দািজ�িলং। �দ�া� ঘেরায়া খাওয়া আর দাওয়া।
তারপর রাত �পায়ােল ঘমু-এর পেথ �সই NJP িজেপ কের। �স অবশ� অন� গ�।

~ তথ�- সা�াকফ ু ~ || ~ সা�াকফ ুর ছিব ~ || ~ সা�াকফ ু ��ক �ট ম�াপ ~

 ভারত সরকােরর মহাগাণিনক  দ�ের কম�রত িব�নােথর �নশা িভিডও এিড�ং ও ক�ারম �খলা।
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= 'আমােদর ছ�ু' বাংলা আ�জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

অমরনােথর ডােয ়ির

অপ ূব � �ঘ াষ

~ তথ�- অমরনাথ || অমরনােথর ছিব || অমরনাথ ��ক �ট ম�াপ  ~

ই�া অেনকিদেনরই। নানা কারেণ আেগ হেয় ওেঠিন। এবার তাই মেন মেন িঠকই কের �ফেলিছলাম অমরনাথ দশ�েন আিম যাবই। ক�ােমরার সােথ স�ী িছল
খাতাকলমও। মেনর পাতায় ফেুট ওঠা দশৃ��েলা হািরেয় �যেত �দবনা, অেনকিদন পেরও ডােয়িরর পাতা উলেট অনুভব করব অনন� অিভ�তার �সই �শ�।
২৬  জ ুন -২৮ জ ুনঃ- ২৬ তািরখ �পরু িঠক ১টা ৪৫িমিনেট ব��ান ��শন �থেক জ�ু- তাওয়াই এ�ে�েস �চেপ বসলাম অমরনাথ যাওয়ার উে�েশ�। �েম
বাংলা ছািড়েয় ��ন িবহাের �েবশ করল। স��া হেয় এেসেছ। িবহােরর �কাডারমা �থেক গয়া পয�� �ধাের �ছাট �ছাট পাহাড়, জ�ল আর এেকর পর এক টােনল।
আেলা-আঁধািরেত ভীষণ ভােলা লাগিছল। রােত �েয় অেনক�ণ ঘমু আসিছল না। তারপর কখন �য ��েনর �দালায় �চাখটা �লেগ �গেছ �ক জােন! হঠাৎ চটক
�ভেঙ �গল �বনারেস গ�া �পেরােনার শে�। জানালা িদেয় মখু বািড়েয় আবছা আেলায় গ�ার ঘাট�েলা �দখেত �পলাম। মেন মেন ‘জয় বাবা িব�নাথ’ বেল ডান
হাত কপােল �ঠকালাম। এরপর লখনউ, শাহাজাহানপরু, মরুাদাবাদ �পিরেয় জ�ু �পৗছঁালাম ২৮ তািরখ সকােল।
��শেন �নেম �দিখ চরম অসহেযািগতা ও অব�ব�ার ছিব। ��শেনর বাইের জ�ু-কা�ীর ট�ুিরজেমর িরেসপশন �স�ার �থেক �য তথ� পাওয়া �গল পের দরকােরর
সময় বুেঝিছলাম সবই ভলু।
২৯ জ ুনঃ- একদফা িসিকউিরিট �চিকংেয়র পর পেহলগাঁও-এর িদেক রওনা িদলাম। এপেথ বাসভাড়া পেড় মাথািপছু ২০০ টাকার মতন আর  েশ�ােরর গাি�েত
ভাড়া ৩৫০-৪০০ টাকা। �যন নাগরেদালায় ঘরুপাক �খেত �খেত পাহােড়র মাথায় উঠিছ আর নামিছ। চারিদকটা সবুজ - িন��, �ধু মােঝ মােঝ হাওয়া িদেল মেন
হে� �যন গাছ�েলা আকােশর সে� িফসিফস কের কথা বলেছ। সম� রা�ােতই মােঝমেধ� ল�রখানা আেছ। উ�পরু, প�ীটপ হেয় আড়াই িকেলািমটার দীঘ�
জওহর টােনল �পিরেয় অন�নােগর ওপর িদেয় অবেশেষ পেহলগাঁও �পৗেঁছালাম।
আেরকদফা িসিকউিরিট �চিকংেয়র পর �বসক�াে� �ঢাকার ছাড়প� িমলল। জ�ু �থেক আসার সময় �দেখিছ একট ুদেূর আধা সামিরক বািহনী টহল িদে�, আর
এখন �বসক�াে�র �ভতের ঢেুক মেন হল �যন �কানও �সনা ছাউিনেতই ঢেুক পেড়িছ।
সাির সাির তাঁবু পেড়েছ িলডার নদীর ধাের আর মলূ রা�ার �পােশ। পছ�মেতা একটা �ট� িঠক কের (মাথািপছু ৭৫ টাকা) িজিনসপ� �রেখ পােশর ল�রখানায়
�গলাম খাবার জন�। এ �তা রাজকীয় আেয়াজন। সবরকম খাবারই িমলেব িনখরচায়, তেব িনরািমষ। ‘আও �ভােল আও, খানা খাও’-ল�েরর �লাকজেনর িক
আ�িরক আ�ান - এখনও �যন কােন বাজেছ।

৩০ জ ুনঃ- যা�া �� আগামীকাল, পয়লা জলুাই। এিদনটা কাটল
পেহলগাঁও ঘেুর �বিড়েয় আর �কনাকাটায়। সম�ুতল �থেক ৭৫০০ ফটু
ওপের পাহােড় �ঘরা �ছা� সু�র, িনিরিবিল শহর পেহলগাঁও। তেব এখন
অমরনাথ যা�ী, সাধু-স��াসী, কুিল, �ঘাড়াওলা, �দাকানদার,
ল�রখানার �লাকজন, িমিলটাির - এেকবাের জমজমাট অব�া।
ব�যগু আেগ এই রা�া িদেয়ই আসত মধ� এিশয়ার যাযাবর দসু�র দল
- এেসেছ িমিহর�ল আর �চি�স খান। হাঁটেত হাঁটেত এইখােন এেসই
�থম �পত খাদ� আর পানীয়। �জািজলা িগিরব�� �পিরেয় লাদাখ �থেক
কা�ীেরর পেথ �থম জনপদ। তাই নাম �থম �াম বা পেহলগাঁও।
১ জ ুল াইঃ- সকালেবলায় �বসক�াে�র ��াক�েম অিতির� িজিনসপ�
জমা িদেয় চ�নবািড়র উে�েশ রওনা �দবার জন� �বেরাি�, �দিখ
সামেনর পাহােড়র মাথায় এক িবশাল রামধনু। মেন হল �যন �য়ং
�দবতা�া িহমালয় অমরনাথ যা�ীেদর বরণ করার জন� হােত মালা
িনেয় দাঁিড়েয় আেছন। �বসক�াে�র সামেন �থেকই �শয়ােরর গািড়েত
�চেপ (মাথািপছু ৭৫ টাকা) ১৬ িকেলািমটার দেূর ৯,৫০০ ফটু উ�তার
িচর-পাইেন ছাওয়া চ�নবািড় �পৗেঁছালাম। এই চ�নবািড় �থেকই
অমরনাথ যা�ার হাঁটাপথ ��। �থম িদনই হাঁটেত হেব সােড় ১২
িকেলািমটার। তাই আর �দির না কের �বিরেয় পড়লাম। �থেমই পড়ল �সনা ছাউিন। আবার একদফা �চিকং-এর পর যা�ার অনুমিত িমলল। অমরনােথর নাম
�রণ কের যা�া �� করলাম। খািনক দেূর দেূর অত� �হরীেদর সে� �দখা হেলই চলেছ �েভ�া িবিনমেয়র পালা। একট ুচলার পেরই হাঁপ ধরেছ, দাঁিড়েয়
হাঁপাি� আর মেন মেন ভাবিছ, সামেনই িপসুটপ, �পেরাব কী কের?

চ�নবািড় �থেক একট ুএিগেয়ই িহমবাহ। িহমবােহর গা �বেয়, িলডার
নদীর পােশ পােশ পথচলা। শ�ামল সবুজ উপত�কায় মাথা তেুল দাঁিড়েয়
িচর, পাইন, �দবদা�র দল। চারপােশর এই অপ�প �াকৃিতক
�সৗ�য�ই এখন �াি� দরূ করবার একমা� ওষুধ।
িপসুটপ �পেরােল এমন বড় বড় গাছ আর �দখা যােব না। সাধারণত
িহমালেয় ১১,০০০ ফটু উ�তায় বড় গাছ �দখা যায় না। বষ�া বা
শরতকাল ছাড়া এই জায়গা�েলাও তষুারাবৃত থােক। হাঁটা থািমেয়
এেককসমেয় দাঁিড়েয় পিড়। মেন হয় �যন আর পারিছ না। তািকেয় �দিখ
�ঘাড়া বা িপঠরু িপেঠ কের উপের ল�রখানার জন� িনেয় যাওয়া হে�
গ�াস িসিল�ার �থেক �জনােরটর পয��। সিত�ই কী অমানুিষক পির�ম -
ওেদর �দেখ মেন �জার পাই, �� কির আবার চড়াই ভাঙা। কিথত,
পরুাকােল �দত�েদর অত�াচার সহ� করেত না �পের �দবতারা অসুরেদর
সে� য�ু �� কেরন। এইখােনই ওপর �থেক পাথর গিড়েয় �ফেল
অসুরেদর িপেষ হত�া কেরন। তাই এর নাম �পষণঘাঁিট বা িপসুটপ।
অন�মেত, কাি�রী ভাষায় ‘িপসর’ শে�র অথ� িপছল, তাই �থেকই এই
নােমর উৎপি�। চড়ূা� ক�কর এই রা�া এেকবাের ইংেরিজর �জড
অ�রেকও হার মানায়। �চ� চড়াই আর বাঁক। চলার ছ� মােঝ মােঝই

ন� কের �দয় �ঘাড়ার দল। পথচলার �াি�েত আর �কৃিতর �শাভা �বিশ�ণ মেন �ায়ী হে� না। বড় বড় গাছ �শষ হেয় এেসেছ। এখন �ধু পাথর আর মািটর
পাহাড়। বৃি� হেল এই রা�া খবু ভয়�র হেয় যায়। চািরিদেক ঝরনা আর নদী�েলা বরেফর ��াচ ু হেয় দাঁিড়েয় আেছ। �একটা িতরিতর কের ঝরেছ। একজন
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ভ�েলাক তাঁর আট বছেরর প�ু �ছেলেক কাঁেধ কের চেলেছন।
অবেশেষ উেঠ এলাম ১১,৫০০ ফটু উ�তায় িপসুটেপ। ঘােস ছাওয়া �ছা� উপত�কা। মাঝখােন একটা ল�রখানা আর অেনক�েলা �ছাট �ছাট �দাকানপাট। পাঁচ
টাকার িজিনস িবি� হে� পিঁচশ টাকায়। ল�রখানার কােছ আসেতই আবার �সই একই আ�ান-‘আও �ভােল খাও �ভােল’। �পরু তখন �ায় �েটা। তাই সামান�
িকছু �খেয় একট ুিব�াম। এত �াি� িক� একট ুিব�ােমই �কেট �গল, �বাধহয় িহমালেয়র ি�� বাতােস।
আবার হাঁটা ��। িহমালেয়র গা �বেয় স� রা�া চেলেছ - বাঁিদেক িহমালয় আর ডানিদেক িলডার নদী গভীর খাদ িদেয় �চ� গিতেত বেয় চেলেছ। পাহােড়র
গােয় মােঝ মােঝ �ছাট �ছাট ফেুলর গাছ – হাওয়ায় �লেছ। মেন হয় আমােদর �দেখ িঠক �যন মাথা �নেড় হাসেছ।
অেনেকই �থম রাতটা �জািজবােল কাটান। িক� আমার গ�ব� �শষনাগ, আরও অেনকটা পথ বািক। এই পেথ তলুনামলূকভােব ক�টা অেনক কম। একট ুপেরই
�দিখ একটা নদী পেুরাটাই জেম ি�র হেয় আেছ আর বরফ িনেয় সবাই �ছাটেদর মত �খলায় �মেতেছন। এই িবশাল িহমালেয়র �কােল সকেলই �যন �ছাট হেয়
যায়। সামান� চড়াই উতরাই �ভেঙ একটা বাঁক ঘরুেতই �শষনােগর �দখা �পলাম, কী অপবূ� সু�র!

��া, িব�ু, মেহ�র - িতন পাহাড় িদেয় �ঘরা পা�াসবুজ শা� টলটেল
�েদর জেল পেড়েছ পাহাড় আর নদীর ছায়া। সম�ুতল �থেক ১১,৭৫০
ফটু ওপের রেয়িছ। এখান �থেকই িলডার নদীর পথচলা ��। ভািব,
�কৃিতর এ কী অ�তু খামেখয়াল -চারিদক �থেক বেয় আসা �য
নদী�েলা �শষনাগেক ছঁুেয়েছ তারা সবাই জেম ি�র হেয় আেছ, অথচ,
�শষনােগর জেল তার �কানও �ভাবই পেড়িন। কা�ীির ভাষায় ‘নাগ’
শে�র অথ� সেরাবর। অমরনােথর পেথ এটাই �শষ জলাশয়। হয়েতা
তাই নাম হেয়েছ �শষনাগ। আবার �চিলত গ�কথা বেল ব� অতীেত
সু�বসনাগ এই সেরাবর খনন করান, তাই এই নাম। �শষনাগেক
ডানিদেক �ফেল িমিনটদেশক হাঁটার পর �ট� এলাকায় �পৗেঁছালাম।
পেথর �পােশ সাির সাির তাঁবু। সারািদেনর পির�েমর পর িকছু �খেতও
�ায় ইে� করেছ না। �দেখ�েন একটা �টে� (মাথািপছু ১৬০ টাকা)
রােতর মেতা আ�য় িনলাম। এইসব �ট� মািলকেদর ওপর �শাসেনর
�কানও িনয়�ণ �নই। খবুই িনচমুােনর ব�ব�া, না আেছ আেলা এমনিক
ভােলা িবছানাও। অমরনােথর কােছ যাি�, তাই এই অসুিবধার কথা মেন
ঠাঁই িদলাম না। এখােন স��া হয় �ায় ৭টার সময়। আশপাশটা একটু
ঘেুর �দেখ ল�রখানায় �খেয় তাঁবুেত িফরলাম। �চ� ঠা�ায় হাত পা
অবশ হেয় যাে�। �েয় �েয় পেররিদেনর কথা ভাবেত ভাবেত কখন

�যন ঘিুমেয় পড়লাম।

২ জ ুল াইঃ- �ভারেবলা ঘমু �ভেঙ �দিখ চারিদেক সােজা সােজা রব -
যাবার জন� সবাই �তির হে�। আিমও তাড়াতািড় �তির হেয় �ট� �থেক
�বেরালাম। ল�রখানা �থেক সামান� চা ও িটিফন �খেয় বাবা অমরনােথর
নাম �রণ কের প�তরণীর উে�েশ হাঁটা �� করলাম। একট ু ঢালেুত
�নেম �পৗছঁালাম ��িসয়ােরর ওপর। একটা �ছা� ঝরনা �পিরেয় আবার
চড়াই আর� হল। বরফ আর বরফ -হাঁট ুপয�� মােঝ মােঝ তষুাের ডুেব
যাে�। অেনেক �দিখ বরেফর ওপর বেস ি� কের উতরাইেয় নামেছন।
একট ু হাঁটিছ আর িজেরাি�। মহা�নাস পাস ১৪,৫০০ ফটু উ�তায়,
এখােন অি�েজেনর পিরমাণ এতই কম �য তাড়াতািড় হাঁপ ধের যাে�।
িক� কী অপবূ� চারপাশ -বরেফরই কত �প!
ভ�েদর িব�াস, অমরনাথ দশ�ন করব বেল যিদ �কউ এই পেথ �বর
হন, �য়ং �ভালানাথই তাঁর সব দািয়� তেুল �নন। �যন এরই �মাণ
�পলাম হােতনােত -এক বৃ�া এক হাঁট ুবরেফর মেধ� দাঁিড়েয় হাউ হাউ
কাঁদেছন আর বলেছন, ‘অমরনাথ িহ হামেকা �ল যায়িগ’ - পেরর
মহুেূত�ই �দিখ কত�ব�রত �ই জওয়ান তাঁর �ই হাত ধের �ায় তেুল িনেয় যাে�ন। ভািব, �য়ং �ভালানাথই িক এইভােব এঁেদর �বেশ এখােন আেসন?
মাথা িনচ ুকের চড়াই ভাঙেত ভাঙেত হঠাৎ সামেন তািকেয় �দিখ, এক িবশাল বরেফ �মাড়া সাদা পাহাড় �যন রা�া আগেল দাঁিড়েয় আেছ। ঝকঝেক নীল
আকােশর পেট এক অসাধারণ ছিব।
মহা�নাস পােস �পৗেঁছােতই জওয়ান ভাইেয়রা য� কের গরম জেলর �াস এিগেয় ধরেলন। গরম জলটা �খেয় �যন ধেড় �াণ এল। এখােন �বিশ�ণ থাকেত �দয়
না, তাই আবার হাঁটা �� করলাম, এবার উতরাই। জওয়ান ভাইেয়রা সবাইেক সাবধান কের বলেছন, �চােখ সান�াস, মাথায় টিুপ, হােত �াভস পডু়ন। �থেম
এটা একট ুবাড়াবািড়ই মেন হি�ল, পেথ �নেম বুঝলাম কারণটা িক, উতরাইেয় িকছুটা নামেতই মেন হল চারপােশ সাদা বরেফ �মাড়া পাহােড়র মাঝখােন আিম
�যন আটেক �গিছ। সূয� এেকবাের মাথার ওপর - বরেফর ওপর �রাদ পেড় �চাখ এেকবাের ঝলেস িদে�। অথচ এই বরেফর রােজ�ই �দিখ �েটা বা�া �মেয়
�কমন অবলীলা�েম একপাল ছাগল-�ভড়া চড়ােত িনেয় যাে�। একটা খরে�াতা নাম না জানা নদীর ওপের পাটাতন �দওয়া কােঠর অ�ায়ী পলু �পিরেয় ওপাের
�পৗেঁছ নজের পড়ল এক যাযাবর পিরবারেক। পাথেরর ওপর পাথর সািজেয় গেড় �তালা তাঁেদর �ছা� ঘেরর সামেন বেস �দনি�ন কাজকম� সারেছন। সামেনর
একফািল �খালা জায়গাটায় তাঁেদর �পাষা �ঘাড়া আর তার বা�া চড়েছ। একটা বাঁক ঘেুর িকছুটা নীেচ �নেম এেস আবার একটা কােঠর পলু �পিরেয় �বশ অেনকটা
সমতল।  
প�তরণী �পৗেঁছিছ - সম�ুতল �থেক ১১,২০০ ফটু উ�তায় ভীমা, ভগবতী, সর�তী, ঢাকা, বগ�িশলা - এই পাঁচ নদীর িমলনে��। তীেথ�র িনয়মমেতা, �েত�ক
যা�ীেক এখােন পরপর পাঁচিট নদীেত �ান করেত হয়। িক� এই �ঘার ঠা�ায় আমার �সই সাহস �নই। চারিদেক উচঁ ুউচঁ ু বরেফ �মাড়া পাহাড়। �সই অপ�প
�সৗ�েয�র মেধ�ই �া� শরীরটােক �টেন িনেয় ল�রখানা �পিরেয় �ট��েলার িদেক এেগাই। অেনক �ট�, সুিবধামেতা একটা িঠক কের িনেলই হল। জন�িত
খরচ পড়েব �মাটামিুট ২০০ টাকা। যাঁরা �হিলক�াের এেসেছন তাঁেদরও এখােন �নেমই �হেঁট, �ঘাড়ায় বা পালিকেত অমরনাথ দশ�েন �যেত হয়। �ায় ২
িকেলািমটার সমতল। মািট-ঘাস-পাথর ছড়ােনা রা�া। বাঁিদেক নদী আর ডানিদেক �যন হাত বাড়ােলই �� িতনিট পাহাড়। তােদর গােয় মােঝ মােঝ বরফ জেম
আেছ। পথচলার �াি�েত আর �কানওিদেক তাকােতই �যন ইে� করেছ না। তার ওপর িহেমল বাতাস শরীের দাঁত বসাে�। তাই তাড়াতািড় �টে� ঢেুক �লপ ঢাকা
িদেয় �েয় পড়লাম।
একট ুিব�াম কের িকছুটা চা�া হেয় িনেয় আরও এক �� গরম জামাকাপড় গিলেয় �বেরালাম। এখােন রাত আটটা পয�� িদেনর মেতা ভােলা আেলা থােক।
তাঁবু�েলা �পিরেয় একট ুএিগেয় �গলাম কাল �য পেথ �যেত হেব �সইিদেক। �দিখ অমরাবতী নদীর জল জেম বরফ হেয় রেয়েছ। �চ� ঠা�া হাওয়া �যন
শরীেরর সব র�েক জিমেয় �দেব। ঠা�ার �চােট �বিশ�ণ বাইের থাকা �গল না। ল�রখানায় রােতর খাওয়া �সের তাড়াতািড় তাঁবুেত এেস �েয় পড়লাম।
৩ জ ুল াইঃ- �ভার িতনেটর সময় ঘমু �ভেঙ �দিখ তাঁবুর বাকী সবাই যাওয়ার জন� �তির। যাঁরা �ঘাড়ায় চেড় যােবন তাঁরা �ঘাড়াওয়ালার সে� দর কষাকিষ
করেছন। আিমও তাড়াতািড় �তির হেয় িনলাম। মেনর মেধ� একটা চাপা উে�জনা। এতিদেনর �� পরূণ হেত চেলেছ। প�তরণী �থেক রওনা হেয় �থেমই পড়ল
�ভরবঘািটর �র� চড়াই। একট ু হাঁটার পেরই মেন হে� বুেকর িভতর �থেক ফসুফসুটা �যন �বিরেয় আসেছ। যাঁরা িফরেছন (�বিশরভাগই �ঘাড়ায়) তাঁেদর
িজ�াসা করিছ, �কমন �দখেলন িক�া আর কতদরূ? তাঁরাও আ�াস �দন, এইেতা এেস �গেছ, আর একট।ু গরম জামাকাপড় সব খেুল �ফেলিছ। �গাটা গা ঘােম
িভেজ �গেছ। লািঠেত ভর িদেয় রা�ার ওপর দাঁিড়েয় িব�াম িনি�। �বিশ�ণ িব�ামও �নওয়া যােব না, তাহেলই পা জিড়েয় যােব। �ায় �’  ঘ�া এভােব চড়াই
ভাঙার পর উতরাই �পলাম। মািট আর পাথেরর রা�া - চারিদক ধুেলায় ধুেলাময়। ভােলা কের িন�াস পয�� �নওয়া যাে� না।
যাঁরা দশ�ন কের িফরেছন তাঁেদর মেুখ অনািবল একটা �শাি� মাখা। আমার ক�ণ অব�া �দেখ বলেছন, আর �বিশদরূ নয়, অমরনােথর নাম কের এিগেয় যান।
লািঠেত ভর িদেয় খবু সাবধােন অমরনাথ উপত�কার ��িসয়ার �পেরাি�। দরূ �থেক �হার মখু �দখেত �পেয় মেন মেন বাবা অমরনাথেক �ণাম জানালাম। �দেখ
মেন হে� �যন খবু কােছ এেস �গিছ, িক� যতই এেগাই �হা ততই দেূর সের যাে�। ডানিদেক অমরগ�া জেম বরফ হেয় আেছ। এখােন অেনক �ট� আেছ,
তােত রাি�বাসও করা যায়। পেুজার িজিনসপ� িকেন এেগােত লাগলাম। আবার �চিকং। ��িসয়ােরর পর �থেক িসঁিড় �� হেয়েছ। নােমই িসঁিড় - মােপর �কান
িঠকিঠকানা �নই - �কানওটা পাঁচফটু চওড়া �তা �’ফটু উচঁ।ু �’িতনেট িসঁিড় উিঠ, আর িব�াম কির। এখান �থেকই বারা অমরনােথর জয়�িন আর ঘ�ার
আওয়াজ �শানা যাে�। �বশ কেয়কটা িসঁিড় উেঠ জেুতা রাখার ব�ব�া। চারিদেক �ধু বরফ আর বরফ। জওয়ান ভাইরা �বলচা িদেয় �ায় চার-পাঁচ ফটু বরফ �কেট
রা�া করেছ। জেুতা �খালার পর মেন হে� পা �েটা �যন অবশ হেয় যাে�। আবার ক’টা িসঁিড়। এখান �থেক িসিকউিরিটর �লাকজন �েন �েন �লাক ছাড়েছন
যােত ওপের একসে� �বিশ িভড় না হয়। এরকম �েটা বাধা �পিরেয় ১৩,৫০০ ফটু উ�তায় �হামেুখ �পৗেঁছ �পলাম তষুারিল� অমরনাথ দশ�ন। কী অপবূ�! সব
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ক� �যন িনেমেষই ভেুল �গলাম- মন ভের �গল আনে�- �চাখ �থেক আপনা-আপিনই জল �বিরেয় আসেছ। এত আন� �যন সারা জীবেনও ফেুরােব না।
এখন আর কাউেক তষুারিলে�র কােছ �যেত �দওয়া হয় না। সামেন �লাহার �রিলং �দওয়া। �েচাখ ভের �দখিছ আর মেন মেন বলিছ ব�জে�র পেুণ�র ফেল এ
দশ�ন। এক জওয়ান ভাইেয়র �েশ� �ান িফরল - এেগােত হেব। পেুজার িজিনসপ� পেুরািহেতর হােত িদলাম। িতিন �বিদেত �ঠিকেয় তা �ফরত িদেলন।
�বিশ�ণ তষুারিলে�র সামেন থাকেত িদে� না। অগত�া মলূ �বিদ �থেক একট ুিনেচ �নেম ম�ু হেয় তািকেয় �দিখ �েটা সাদা পায়রা উেড় এেস �হার গােয়
পাথেরর ওপর বসল। �শানা যায়, �সই পরুােণর সময় �থেকই একেজাড়া কেপাত-কেপাতী অমরনােথ বাসা বাঁেধ, এরা নািক অমর! সিত�-িমেথ� জািননা, �ধু মেন
হল বাবা অমরনােথর দয়ায় এই যা�ােতই �সই পণু�দশ�নও হেয় �গল।

পরুােণ আেছ, নারদমিুনর �েরাচনায় পাব�তী িশেবর কােছ ি�ভবুেনর সৃি�রহস� জানেত চান। পাব�তীেক নানাভােব �বাঝােনার �চ�া কের ব�থ� হেয় �শেষ রািজ হন
িশব। অথচ সৃি�রহস� বলেত হেব অিত সে�াপেন যােত �কউ না �নেত পায়। অেনক খুঁেজ �শেষ িতিন িহমালেয়র বুেক এই �হা আিব�ার কেরন। �দবািদেদব
�� করেলন অমরকথা বা সৃি�রহস�। কত িদন, কত যগু পার হল তার �কানও িহেসব �নই। একিদন �শষ হল অমরকথা। িশব �চাখ খেুল �দেখন পাব�তী ঘিুমেয়
পেড়েছন কেবই, আর এতিদন ধের সৃি�রহস� কথা �েনেছ এক �কপািখ। পাব�তীর বদেল �সই এতিদন সাড়া িদেয় এেসেছ। �দবািদেদেবর ��ােধর ভেয় �ক
উড়েত উড়েত িগেয় ব�াসেদেবর প�ীর উদের �েবশ কের। ব�াসেদেবর প�ীর কােছ হার �মেন িশব আশীব�াদ কেরন তাঁর প�ু�েপ ���ানী হেয় জ� �নেব এই
�ক। আর �য �হায় বেস �স অমরকথা �েনেছ তা অমরতীেথ� পিরণত হেব। মহােদব �সখােন �য়ং অিধ�ান করেবন অমরনাথ �েপ। মতা�ের, এই লীলা�কই
কেপাত-কেপাতীর �প ধের অমর হেয় রেয়েছন অমরনােথ।
এইসব কথা-কািহিনর �কানও �শষ �নই। যত �িন, ততই আরও �নেত ইে� কের। এবার �ফরার পালা - মন চায়না, তবু িফরেত হেব। একট ুকের নািম আর ঘেুর
দাঁড়াই, �দিখ। �ণাম কের মেন মেন বিল, তিুম চাইেল আবার আসব �তামােক দশ�ন করেত।

~ তথ�- অমরনাথ || অমরনােথর ছিব || অমরনাথ ��ক �ট ম�াপ ~

িচ� সাংবািদক অপবূ� য�ু রেয়েছন একিট বাংলা সংবাদপে�র সে�।
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= 'আমােদর ছ�ু' বাংলা আ�জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

কিবতায ়চেড়

বা�বগেড়

অিভেষক চে�াপাধ�ায়

~ তথ�- বা�বগড ়~ || ~ বা�বগেডর় ছিব ~

তখন সেব �ভার হেয়েছ িবছানার পােশ জানলায়
আলগা চােল নরম আেলা পড়েছ সবুজ পা�ায়।
ঘমুঘমু �চাখ শীত-িশহরণ শরীের আলেতা চাদর

আড়েমাড়া ভাঙা সকােলর �ঠাঁেট চােয়র উ� আদর।
ঘিড়েত তখন ছ’টা বােজ সেব ডাক �িন দয়া ভাইয়ার
‘চিলেয় দাদা, �রিড হ�ায় সব, গািড় িভ হ�ায় �তয়ার’

কালেক রােতই এেসিছ এখােন বা�বগড় জ�েল
এেক এেক সব িজপিস ছােড় হইচইরই দ�েল।

আট �থেক আিশ গািড় ভরা হািস আনে� মােতায়ারা
সারাবছরই জ�ল �খালা, বষ�ার িদন ছাড়া।

িরসট� �থেক �বিরেয় �য পথ �স পেথ পাগলা �ঝারা
ছপাৎ জেল িভজল চাকা উড়ল পাগলপারা।
খািনক �যেতই অরণ�পথ সবুজ িসংহ�ার

ওটা �পেরােলই সবুেজর ডাক, সািধ� কী এড়াবার?
তেব তার আেগ টাকা জমা িদেয় পারিমট িনেত হয়

যিদও এখন ই�ারেনেট িকছ ুঅলভ� নয়।
�ধু তাই নয়, পেথ ভাগ আেছ, ‘এ’ ‘িব’ ‘িস’ ‘িড’ কতশত

ছটুেব না গািড় জ�লপেথ িনেজর ইে�মেতা।
দয়া িফের এেলা হােত িনেয় তার গািড়িটর অনমুিত

আমােদর গািড় ছটুেব ‘িব’ পেথ, �বঁেধ �দওয়া তার গিত।
এমন সময় �কাথা �থেক এল বীরপু�ব দল
মাথােখালা িজেপ ল�ঝ� যা�ীরা চ�ল।

িবেদিশনী �যই আ�ত মুেখ ক�ােমরা কেরেছ তাক
ল�াজ উঁিচেয় দাঁত িখঁিচেয় �তেড় �গল খ�াঁকখ�াঁক।

‘বাবা �র মােগা �র’, থিু� থিু� থিু�  ‘�হায়�ার ইজ মম -ড�াড?’
পািলেয় বাঁচেব �স পথও �নই �য কী কা� �র বাবা, ধ�াৎ!

কপাল ভােলা, িঠক �স সময় দরজািট খুেল িদল
যত গািড় সব �দ ছটু ছটু এযা�া বাঁচা �গল।
বুেকর �ভতর চড়েছ পারদ থমথেম �রামা�

ছটুল গািড় �য যার পেথ, ‘ও দয়াভাই �নছ?’
‘কিহেয় দাদা’, বলল দয়া, ‘এ �য িকছ ু�দখা যায় না-

ধুেলায় �ঢেকেছ চািরপাশ’- ‘ইহঁা �জার �জার মাত কহনা’।
‘ও �হা সির সির’, মুশিকল ভাির ভেুল �গিছলাম আিম

জ�েল �জাের কথা বলা মানা, এই কথাটাই দািম।
খািনকবােদই �চাখ হল সাফ গােয় শীত কনকেন
পাতার ফাঁেক �ভােরর সযূ� উঁিকঝুিক বেন বেন।
জ�ল িচের সবুজ এ পথ এঁেকেবঁেক ছেুট যায়

আনমনা মন ইিতউিত �চাখ কী �যন �দখেত পায়।
গাইড বলল, ‘�েকা �েকা ভাই, উও �দেখা এক িচতল’

হলেদ শরীের সকােলর আেলা িক দা�ণ উ�ল!
মুেখ হািস মেন খুিশ �জেগ ওেঠ ক�ােমরায় ছিব চাই
ওমা! একী! �গলটা �কাথায়? এই িছল এই নাই?

লুিকেয় পেড়েছ ঘন সবুেজর গভীর অ�রােল
‘রাে� �ম উও িফর িমেলগা’-গািড়টা আবার চেল।
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ফাঁকা �া�র �মেঠা রা�া লালেচ পাতার ঝাঁক
বেনর হাওয়ায় আজেক ওরা স�ী হেয়ই থাক।

বনবনানীর �কাটর ফুঁেড় �রােদর ইে�চলা
এই অরেণ� চপুিট �থেকও আমার কথা বলা।

বেহড়া, �ক�ু, আমলকী আর শাল-ম�য়ার দল
পাতাবাহাের হাত বািড়েয় মন চল, ছেুট চল।
চলেত চলেত তালাও তীের একদল মৃগেখলা
জলপান চেল আপনমেন �কাথায় শক�ুলা?
�রােদর গােয় গা এিলেয় শ�র থােক বেস

ডােল-আবডােল লুেটাপুিট মন নাম না জানার িশেস।
এ অরণ� ভাির অ�ুত পাহাড় িদেয় �ঘরা

�ছেলপাহাড় আর �মেয়পাহােড় কী দা�ণ �বাঝাপড়া।
পাহাড়মাথায় রাজার �াসাদ, মি�র, �হা পাব
এখন �স সব থাককু �সখােন পেরই বরং যাব।
সকাল �থেক হিরণ ছাড়া িমলল না �তা িকছু

খািল মেন হয়, আসেছ কী �স, আমােদর িপছ ুিপছ!ু
ভাবেত ভাবেত থামল গািড়, দয়া �দখাল রা�ায়-

একটু আেগই �স �গেছ এ পেথ �দখেলই �বাঝা যায়।
টাটকা িবরাট থাবার িচ� ধুেলারা�ার বুেক

গাইড জানাল, কােছিপেঠ আেছ আজই �দখা যােব তােক।
বুেক চাপা খুিশ, �চােখ অেপ�া, মেন জােগ সংশয়
�দখা �স কী �দেব এতই সহেজ! কী জািন, কী হয়?

�পেরাল সময়, িদক �নশান �চাখ চেল যতদূর
ঝরা পাতা বুেক �েয় থােক সেুখ মম�র�িন সমুধুর।
�পছেন �য কটা গািড় এেসিছল সকেলই িফের �গেছ

মুখ �ফরােতই �চােখর উপর মযূ়র এেস নােচ।
মযূ়র নােচ �চােখর সামেন! একী জােগ িব�য়!
মেনর �জাের বাঁধেল আশা এমনই বুিঝ হয়।

বেনর পেথ �রােদর আলােপ রেঙর কলাপ �মেল
মযূ়র ডাকেছ মযূ়রীেক আজ িমলনেখলার ছেল।

নােচ িঘিরিঘির নীলা�রী কে� সােজ ওই
এমন িদেন �মঘমহারাজ �তামার কিবরা কই?

�কাথায় তােদর কাব�কিবতা, �কাথায় গােনর ধারা?
মন বেল দ�াখ �েচাখ ভের ভবুন িদেশহারা।
ছে�-�বােল নােচর তােল মযূ়র-মযূ়রী হারায়
স� েজ পাতায় নপুূর বােজ মনহারা িঠকানায়।

িঠকানা এবার �স�ার পেয়�, ঘিড়েত �সায়া আট
�কক-পাঁউ�িট-িডম-কলা-�কালা �াতরাশ ঝটাপট।
এখােনই �মেল খবর - বাঘ �দখা �গেছ িঠক �কাথায়
টু�ির�-গাইড-�াইভার সব �সিদেকই গািড় �ছাটায়।
এরপর আর �কানও বাধা �নই সব গািড় সব িদেক

আমরাও তাই মু� এখন খঁুজিছ �ধুই তােক।
বাঘ, শ�র, হায়না, ভালুক, নীলগাই, িচ�ারা

�ঝােপঝােড় আেছ গাউেরর দল, হঠাৎ কীেসর সাড়া!
একটু �যেতই বনগিহেন �চরু গািড়র িভড়

বাতােসর কােন �ধু কানাকািন মানেুষরা অি�র।
�নই �কানও কথা চারপাশ চপু িকছ ুহেব মেন হয়

কােছ দূের �থেক �থেক �ধু �যন প�পািখ �ডেক যায়।
গাইড জানাল, অ�ালাম� কেল জানান িদে� ওরা
এখােনই আেছ �শর মহারাজ িন�য় �দেব ধরা।

‘ওই �তা, ওই �তা, �দখা িগেয়েছ’, চাপা�ের িচৎকার
িবেদিশনী বেল িবেদিশর কােন, ‘টাইগার-টাইগার’।
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এ গািড় �স গািড় �ধু �েড়া�িড় ক�ােমরায় বাঘ ধর
গােছর ডােল না ওেঠা যিদ বাঘ �দখা ��র।
দয়াশ�র জ�ল �ঘেঁষ গািড়টােক দাঁড় করায়

হেল হেব কী এই �পাড়া �চাখ সকল িকছইু হারায়।
�েয়কজেন �দখেত �পল, দাঁেতর ফাঁেক আেলা
�েনই আমার হাড়-মাস আর িপি� �েল �গল।
এরপের িঠক ঘটল �যটা কী ভাষায় �য বিল!
বেনর ফাঁেক হঠাৎ �দিখ �ডারাকাটা দাগ�িল।
ভাষাহীন মুখ িন�পু �চাখ িনথর আিম তখন

গািড়�েলা সব মুখ �ঘারাল বাঘ �বেরাল যখন।
বাঘ �দখিছ �চােখর সামেন মা� ক’হাত দূের!

বসল এেস �রাদ িবছােনা রা�ারই উপের।
রাজার �চােখ �চাখ �রেখিছ িন�াস আজ ব�
�দখিছ যা তা সিত� নািক অবেচতেনর ধ�!?

এতকাল �ধু গে� �েনিছ, ‘বাঘ আেছ �সই বেন’-
ভািবিন গ� সিত� হেব আমার এ জীবেন।

িঠক কত�ণ বেসিছল �স বলেত পাির না তা
অবশ িছলাম, �খয়াল িছল না ঘিড় �দখবার কথা।

যখন �স এই রা�া �ছেড় �লিক চােল দাঁড়ায়
িসংহ-আসন ছাড়ল রাজা আমার �চােখর তারায়।

�াযু় -মগেজর ভয়-িনভ�য় অনভুিূত একাকার
ইিতউিত �চেয় বুিঝেয় িদল সময় হেয়েছ যাবার।
রাজার ইে� ঠ�াকায় �ক আর মুখ লুকাল জ�েল

আগাছার ফাঁেক হলুদ -কােলা িমশল শােলর দ�েল।
�খয়াল হল বাঘ বেসিছল আমার �েচাখ জুেড়

�নই �তা খাঁচার আড়াল, �দেখিছ �কিৃতর �কােল চেড়।
�বেড়েছ �বলা উঠেছ শরীর �রােদর আঁেচ �তেত
ফেুরাল সময় জানাল গাইড, িরসেট� �ফরার পেথ।
পেরর সাফাির �পুর িতনেট - এখন �ােনর পালা
িঠক বােরাটায় লা� �টিবেল, এমিন ফেুরায় �বলা।
�লেগ আসা �চাখ ত�ায় ডবু, ডাকল কী দয়াভাই?
হােতর ঘিড়েত িটক িটক িটক িঠক বােজ িতনটাই।

আবার �ছাটা জ�ল পেথ অেচনা উে�জনা
এখন চেলিছ পাহাড়মাথায় রাজবািড় িঠকানা।

রা�াটা আেগ একটাই িছল �ভাগ হেয়েছ এখন
একিট িগেয়েছ �শষশয�ায় অন�িট রাজ�া�ণ।

�মঘলা িবেকল তবুও �রােদলা - লুেকাচিুর �খলা চেল
পাহািড়পেথ মযূ়র-মযূ়রী �নেচ যায় কে�ােল।

কার মুখ �দেখ �ক জােন আমার সকাল �জেগিছল
দয়া বলল, এতিদেন তারা মযূ়রীরও নাচ �দখল।

বেনর বুেক লাগল কাঁপন কি�ত কলােপ
মুখর িবহান িদকিবিদেক �ককার �লােপ।

�বিশ�ণ আর দাঁড়ালাম না �মঘ কের আেস আকােশ
উঠেত হেব অেনকটা পথ পাহািড়য়া �ঝােড়া বাতােস।

গািড়টা �যখােন থামল �সখােন আরও কেয়কটা িসিঁড়
শািয়ত িব�ুচরেণ চরণগ�া িতিরিতির।

পঁয়ি�শ ফটু মেনািলথ �সই কেব �থেক আেছ �েয়
তেব �থেক এই গ�ার ধারা িদে� চরণধুেয়।
সামেন বাঁধােনা জলাশয়েতই চরণগ�া �মেশ

�লােক বেল, রাজঘর রেয়েছ জলতেলর �শেষ।
উপর �থেক �দখা যায় কটা িসিঁড় িগেয়েছ �নেম

সাধ হয় বেড়া �দিখ িগেয় এই িসিঁড়টা �কাথায় থােম।
অবাক লােগ, গােয় কাঁটা �দয়, অনভুিূত িদেশহারা

ইে��েলা আজেক �যন হঠাৎ সিৃ�ছাড়া।

www.amaderchhuti.com



িব�ুেদেবর মাথার কােছ িশবিল� িবশাল
পােয়র িদেক �াচীন ��া �ঢেকেছ ত�র ছাল।

এবার চলা অন�পেথ �গ�-�াসাদ-মি�ের
পাকদ�ী �পিরেয় �স এক ইিতহােসর অ�ের।
ইিতহাস আজ চিুর কেরেছ কালচিুরেদর কাল

িবষ� এই খ�হের �ি�ত মহাকাল।
শলমাজিরর আ� �ছডঁ়া নাচমহেলর ঘঙু�

বাউির বাতাস শনূ� �পয়ালা ইিতকথা আজ পু�।
পােশই সাদা মি�েরেত মদনেমাহন রােজ
িনত�পুেজা িনয়ম আচার ঘ�া�িন বােজ।

গাইড বলল, মি�র িঘের রেয়েছ বােরািট তালাও
একিট �চােখ পড়ল যিদও বািক�েলা �যন উধাও।
পােয় পােয় চলা �াচীন �গ� উঁচিুনচ ুপথ সাবধান
দরজা �ঠেল চামেস গ� বািক �চােখ অনমুান-
এইটা �বাধহয় এমন িছল, ওইটা আজ কই?

সবটুক ুআজ কােলর অতল �তমন িকছইু নাই।
ইে� হেতই �� কির, ‘এখােন কী বাঘ আেস?’

বেড়া বেড়া �চােখ জানাল গাইড, বাঘ িনজ�ন ভােলাবােস -
�লােক বেল �িন, মােঝ মােঝ আেস এইটা তােদর �ডরা।
কী সে�ানাশ! একটাও যিদ এেস বেল, ‘কী �হ �ছাকরা-
সকােল �তা খুব ছিব তলুিল; এবার �তার ছিব তিুল, দাঁড়া’।

�শানামা�ই ছিুটেয় গািড় পাহাড় �বেয় নামা
এিদক-ওিদক �কানওিদক নয় বড়া�হােতই থামা।
পাহােড়র মােঝ জং ধরা �গট িভতেরেত ঘনকােলা
মাথার চােল �ছােটা গ�র ঢুকেছ িচলেত আেলা।
চািরধার ভরা সাির সাির ঘর রাজ আমেলর দরবার

চামিচেক আর বা�েড়র বাস জমাট অ�কার।
ম�ী-সা�ী, উিজর-রাজা, সভাসদ, আমলারা

সমেয়র িবেষ হািরেয় িগেয়েছ ইিতহাস আজ তারা।
বাইের আকােশ �মঘ কেরেছ িবেকলটা তাই ফ�াকােস

�দির না কের ছটুল গািড় বৃি�েধায়া বাতােস।
বৃি� এল িঝরিঝরিঝর খািনক পের অেঝার

িঘের থাকা �ঘার অরেণ� আিম একলা বৃি�িবেভার।
আধেভজা মন আেধা অেচতন �ভজা �ভজা বুেনা গ�
সবুেজর দেল জেলর িমিছেল বাজেছ আিদম ছ�।

উেড় আসা �মঘ হঠাৎই উধাও বৃি� সে� িনেয়
�যটুক ুজল গােছর শাখায় �সটুক ুঝরেছ গােয়।

িচকন িচকন �রাদ �হেস যায় �ভজাপাতার ফাঁেক
চলেত চলেত আবার থািম অিচন সেুরর ডােক।

�ছােটা �থেক এক কথা মািন মেন, �কানও িকছ ুভােলা হেল
সবার আেগ ঝড় বেয় যায় জীবেনর চলাচেল।
খািনক আেগর বৃি�-ঝেড় �তমনই িক ইশারা?
�কমন �যন থমথেম এই ঘাসজিমটার িকনারা।
সামেন িবরাট িব�িৃত তার দূের বেনর �রখা

এপােশ -ওপােশ �চাখ চারপােশ �কউেতা �দয় না �দখা।
একটা -�েটা, পাঁচটা -ছ’টা গািড়�েলা এেক এেক

হািজর হেয় বেনর ধাের চপুিট দাঁিড়েয় থােক।
�ছােটা -বেড়া কত ক�ােমরার ঝাঁক িশকািরর ওত পােত

�হ ঈ�র, কপৃা কর �ফর তার �দখা পাই যােত।
িঠক তখনই ওই �দখা যায় হলুদ ঘােসর আড়াল

এক পা -�’পা �চােখর উপর, নয়েতা হােতর নাগাল।
তবুও �� হলুদ -কােলায় আ�ােদ আটখানা

গাইড জানাল, বািঘিন এটা, বাঘ িক� না।
ভােলাই হল সকােল মামা িবেকেল মািমর �দখা

িক� এ কী! �খাঁড়ায় �কন? �শষ পা -টা কী ব�াঁকা?
না না ব�াঁকা নয়, মাস িতন আেগ ফেুটেছ সজা� কাঁটা

বেনর পথ� িমেথ� সবই িচিকৎসােত ভাটা।
আহা! কতই ক� কত �য ব�থা চলার গিত �রােধ

ওর পােয়র কাঁটা কীভােব আমার বুেকেত এেস �বঁেধ!
�পােশ ঘােসর বাদাড় �ঠেল মােঝর শনূ� বেন
একলা অবলা বািঘিন এবার বসল আপন মেন।

�িত মুহূেত� �িষ আন� মানষু িভ� িভ�
সভ� সমােজ বািঘিন রাখল িবরাট ��িচ�।

“জ�েল আস জ� �দখেত পয়সা উ�ল চাও,
জ�ল মােন �ফেল যাওয়া ঘর �তামরা কী �টর পাও?

অবেহলা কর, য�ণা দাও তবু িদেয় যাই ধরা
আমরা না হয় জােনায়ার সব, িক� �তামরা কারা??”
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���েলা উ�রহীন, িদন �ধু িনেভ আেস
আ�ল শরীর ধীের িমেশ যায় হলুদরঙা ঘােস।

রেঙ িমেল যায় অনা�াত �কিৃতর সা�না
আকােশ -�মেঘ রি�ম িচিঠ িবপ� �চতনা।

~ তথ�- বা�বগড ়~ || ~ বা�বগেডর় ছিব ~

 

��ােভল ছুিট পি�কার সহ স�াদক এবং একিট বাংলা িট.িভ. চ�ােনেলর ি�� �লখক অিভেষক ভােলাবােসন �বড়ােনার কথা িলখেত।

 

    
Rate This : - select -

Total Votes : 1
Average  : 1.00

Like Be the first of your friends to like this.

Post Comments

To view this site cor r ectly, please click  her e to download the Bangla Font and copy it to your  c:\windows\Fonts dir ector y.

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/opencomments.php?page_name=/mag2/story_bandhabgarh.php&mode=add
http://amaderchhuti.com/info/mp.php#bandhabgarh
http://amaderchhuti.com/albums/details.php?type=place&pid=5
http://tellafriend.socialtwist.com/
http://www.omicronlab.com/download/fonts/SolaimanLipi_20-04-07.ttf


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

আকােশর কথা সাগেরর কােন

দময�়ী দ াশ��

~ �গ ায া়র তথ� ~ || ~ ছিব - উ� র �গায া় - দ ি�ণ �গায া় ~

িভিডেয়া ক�ােমরার ি�েন বৃি�র �ফাঁটা। সের সের যাওয়া ঘনসবুজ বারবার ঝাপসা হেয় যাে�। �মঘলা সকােল অমরাবতী এ�ে�স ছুেট চেলেছ ভগবান মহাবীর
ওয়াই� লাইফ স�াংচযু়ািরর পাহাড়-জ�েলর বুক িচের। �ধসাগর -
��শেনর নামটা �চােখ পড়েতই সকেলই সতক� ক�ােমরা হােত অথবা
উৎসুক �চােখ। িঠক করেত পারিছলাম না িঠক �কানটা করব -�েচাখ
ভের �দখব ওই অপ�প দশৃ� নািক আনপড় হােত ধরা ক�ােমরােতই
�চাখ লাগাব। ভাবেত ভাবেতই জানলার সামেনর পাহাড়-সবুজ সের
িগেয় �ধসাদা ঝরনার �শ� ক�ানভাস। সবুজ পাহােড়র গা �বেয় �ায়
ছ’�শা িমটার উ�তা �থেক নামেছ মা�বীর �ফিনল সাদা জলধারা -হঠাৎ
�যন �চাখটা ধাঁিধেয় �গল। িক� মা� কেয়ক �সেকে�র এই �াি�। বাঁক
ঘরুেত অন� জানলায় আর এক ঝলক। তারপর – এই জানলায়-ওই
জানলায় – দরূ �থেক আরও িকছু�ণ।
সম�ুেক যিদ নারীর সে� তলুনা করা যায় তাহেল �গায়া িচর লাস�ময়ী।
অ�তু একটা মাদকতা ছিড়েয় আেছ সম�ু �সকেত, �সকতেঘষঁা িবচ
�র�ুের� আর অ�াডেভ�ার ��াট�স রাইেড িক�া শহেরর বুেকর
ঘনসবুেজ।
মারগাঁও �থেক যখন �কালভা �পৗেঁছালাম তখন �পরু গিড়েয় �গেছ -ঝমঝিমেয় এেসেছ বৃি�। বৃি� থামেতই হািজর হলাম �সকেত। নারেকল গােছ ছাওয়া �ভজা
�ভজা �বলাভিূমেত তখন পয�টকেদর িভড়। ওরই মােঝ ওয়াটার �টুার আর প�ারােসিলংেয়র হাঁকডাক।
িবচ-লােগায়া �র�ুেরে� – �গায়ায় যােক বেল ‘শ�াক’ - বেস ম�ৃম� আেলায় অে�াপােসর একটা �দ�া� িডশ। বাইের ঝমঝম বৃি�। বৃি� কমেল �বিরেয় পিড়।
রা�ার ধাের আেলাঝলমেল সব �দাকান আর �রে�াঁরা। পত�ুিগজ সুেরর টােন ঢেুক পিড় আেরকটা �রে�ারাঁয়। বাইের পাতা �টিবল �চয়াের বেস পিড় আইসি�ম

িন�য়। সামেনই কীেবাড�-িগটার িনেয় বেস গান গাইেছন িযিন তাঁর নাম
গা�দা -দ� ওয়ান ম�ান ব�া�।
অে�াবেরর এই সমেয় �কালভায় আওয়ার �লিড অব মািস� চােচ� িশ�
িয�ি��েক িঘের উৎসব চেল -বেস যায় �মলা। মা �মিরর �কাল �থেক
�নেম �ছা� িয� কেয়কিদেনর জন�এখন সকেলর আপনজন। সবাই চমুু
খাে�ন চােচ�র ফাদারেদর �কােল থাকা �ছা� পতুলু িয�র পােয়। আমার
�মেয়ও বাদ পেড়না।
পরিদন সকােল ��কফা� �সের �বিরেয় পড়লাম সাউথ �গায়া ট�ুের।
�াচীন পত�ুিগজ অধু�িষত �গায়ার জীবনযা�া সংরি�ত কের রাখা হেয়েছ
িলউেটািলেম। এিট �ানীয় এক পত�ুিগজ ভ�েলােকর ব�ি�গত উেদ�াগ
– যােক ��ােমাট করেছ �গায়া ট�ুিরজম। মাথািপছু �দড়েশা টাকার িটিকট
কের ঢকুেত হল। পড়ার ঘর �থেক রা�াঘর সবই িনখুঁতভােব সাজােনা।
সব ঘেুরটেুর বীেরন ম�ব� করল, এবার কলকাতায় িফের ওেদর
বািড়টার (তা শ’খােনক বছেরর পেুরােনা �তা হেবই) যা যা �রেনােভশন
কেরেছ �স�েলা আবার বদেল আেগর মত কের চাি� আরেশালা �ছেড়

�দেব। তাহেল �দড়েশা না �হাক একেশা টাকা পার �হড িটিকট করাই �যেত পাের।
উলেটািদেক িবগফটু িমউিজয়াম। পাথেরর ওপর একটা বড় পা-এর িনদ�শন পাওয়া �গেছ, তাই এই নাম। একেশা বছর আেগ �গায়ার �াম�জীবন �কমন িছল
�সটাই তেুল ধরা হেয়েছ িবিভ� মেডেলর মাধ�েম।
�ছা� একটা �মােমর পতুেুলর িমউিজয়াম �দেখ পরবত�ী গ�ব� শা�া�গ�া ও �ীমে�শ মি�র। িশবািজর প�ু শ�িুজ শা�া�গ�ার মি�রিট িনম�াণ কেরন। এখােন �গ�া
শা��েপ অিধি�ত। িবখ�াত গািয়কা লতা মে�শকেরর �ােমই রেয়েছ �ীমে�শ মি�র। তেব তমুলু বৃি�েত �ায় �কউই মি�র�িট ভােলা কের �দখেত �পেলন না।
সাউথ �গায়া ট�ুেরর �সরা আকষ�ণ ও� �গায়া। সিত� বলেত কী আলাদা কের না এেল এখানকার অপবূ� সু�র চাচ��েলা �াণভের �দখা হেয় ওেঠনা। �মঘলা �পরু,
চােচ�র শা�ি�� পিরেবশ সবিমিলেয় মনটা �কমন অন�রকম হেয় যাি�ল। ৬০৫ ি��াে� িনিম�ত হেয়িছল ব�ািসিলকা িড বম �জসাস। িব�াসীেদর কােছ অত��
পিব� এই িগজ�ায় িবেশষভােব রি�ত আেছ �স� �াি�স �জিভয়ােরর �দহ। তাঁর �শষ ই�া অনুসাের মতৃ�ুর পের িচন �থেক �গায়ার এই চােচ� �দহিট আনা হয়।
�িতবছর ৩ িডেস�র �জিভয়ােরর মতৃ�ুিদনেক �রণ করা হয়। দশবছর অ�র তাঁর �দহ সব�সাধারেণর জন� �দশ�ন করা হয়। লাল ল�ােটরাইট পাথের
আইেয়ািনক, �ডািরক ও �কািরি�য় রীিতেত িনিম�ত এই চাচ�িটর অভ��ের অসাধারণ ম�ুরাল িচে� ফেুট উেঠেছ �স� �াি�স �জিভয়ােরর জীবনকািহিন। চােচ�র
�ধান �বিদর নীেচ বম �জসােসর বা িশ� িয�র মিূত�।
ব�ািসিলকা-িড-বম-�জসােসর উলেটািদেক �গায়া তথা এিশয়ার বৃহ�ম চাচ� �স ক�ািথ�াল। সাদা রেঙর �াসােদর ন�ায় পত�ুগাল ও গিথক �াপেত�র এই চাচ�িট
১৫৬২-১৬৫২ �ায় ন�ই বছর ধের �তির হেয়িছল। �াসােদর বিহ�ভাগ তাসকান রীিতেত এবং অ�ভ�াগ �কািরি�য় �াইেল িনিম�ত। চােচ�র মলূ �বিদর ওপের িয�
ও নীেচ মাতা �মিরর মিূত�। সবেচেয় নীেচ পত�ুগােলর রািন �স� ক�াথিরনার মিূত�। চাচ�িটও �স� ক�াথিরনার উে�েশ�ই উৎসগ�ীকৃত। চাচ�িটর মেধ� এেককিট
�েকাে� এেককিট মিূত� রেয়েছ -আওয়ার �লিড অফ �হাপ, আওয়ার �লিড অফ লাইফ, আওয়ার �লিড অফ ি� িনডস ইত�ািদ। সহ�াি� পব�ত �থেক পাওয়া �হািল
�শিটও সযে� রি�ত আেছ চােচ�। �দওয়ােলর ম�ুরােল ফেুট উেঠেছ �স� ক�াথিরনার জীবনকািহিন। আেগ ক�ািথ�ালিটর �িট চড়ূা িছল। এখন �কবলমা�
উ�েরর চড়ূািটই আেছ। এখােনই রেয়েছ িবখ�াত �গাে�ন �বল। িবরাট এই �গাে�ন �বল-এর ঘ�া�িন ছিড়েয় যায় �গায়ার �াে� -�া�ের।
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এিদেনর �শষ দশ�ন �ডানা -পাওলা িবচ। এই �সকেতর সে� যতটাই
�রাম�াি�ক কািহিন জিড়েয় থাক না �কন কংি�েট বাঁধােনা �সকতিট িঠক
ততটাই আনেরাম�াি�ক। কংি�েটর পেথর পােশ এেকর পর এক
�দাকােন হেরকরকম পশরা �পিরেয় �রিলংেয়র ধাের দাঁড়ােল নীেচ সম�ু
আর দেূর ভাে�া ব�ের দাঁিড়েয় থাকা জাহাজ�েলার আউটলাইন। �ডানা
পাওলায় আসার পেথ উপির পাওনা িমরামার �সকত – রাজধানী
পানািজ-র একমা� সী িবচ -মা�বী নদী �যখােন আরবসাগের পেড়েছ।
িবেকেল �হােটেল িফের একট�ুণ িব�াম িনেয় আবার �বিরেয় পিড়
সাগরেবলার িদেক। সে� �পিরেয় রাত নামেছ -মায়াবী হেয় উঠেছ
�গায়া। �সকত ধের হাঁটেত হাঁটেত লােগায়া একটা �র�ুেরে� বিস -
সা��আহার – িসফডু এবং পানীয় সহেযােগ। আিম অবশ� �ছাটেদর �টু
জেুসর ভািগদার। �সকেত �পেত রাখা চওড়া িবচেচয়াের গা এিলেয়
িদই। আ�া চেল, মােঝ মােঝ িন��তা -একলা সাগেরর গান।    
নথ� �গায়া �পৗেঁছ কালা�ুেট �সকেত পা রাখেল �থেমই মেন পেড় পরুীর
�সকেতর কথা - বাপের কী িভড়! �লাক এেকবাের িগজিগজ করেছ -সুইিমং কি�উম পরা সােহব -�মমসােহব �থেক বাঙািল -অবাঙািল আমজনতা। ওয়াটার
�টুার, ব�ানানা রাইড, প�ারােসিলং -এর হাঁকাহাঁিকেত কান পাতা দায়। �সকেত একটা ঢুঁ �মের আমরা চললাম অেটােত আ�ুনা িবেচ। বুধবার, ি� মােক�ট বসেব।
যিদও �বশ �দিরই হেয় িগেয়িছল। �পৗেঁছ �দিখ �দাকানপাট সব �গাটােত �� কেরেছ। জামাকাপড় �থেক পেুরােনা ঘিড়-ক�াস-�শৗিখন �ঁেকা, ঘর সাজােনার
রকমাির িনেয় বসা �ানীয় �দাকািনেদর পাশাপািশ িবেদিশ-িবেদিশনীরাও বেস িগেয়িছল টিুকটািক-র পশরা সািজেয় –  এখন ভাঙা হােট  িজিনসপ� �িছেয় িনেয়
ঘের �ফরার পালা – আবার পেরর বুধবােরর অেপ�ায়। সে�েবলায় আবার �সকেত। চারপােশ জমজমাট বাজার চেল �গেছ এেকবাের �সকেতর মখু পয��।
�সকেতর গােয়ই �বশ ক’টা বড়বড় �র�ুের�। �কালভার িনজ�ন রহস�ময়ী চির�টা এখােন এেকবােরই অনুপি�ত, এ �যন বড় �বিশ ঝলমেল, উ�ল, উ�ল।
পরিদন নথ� �গায়া ট�ুর। সাউথ �গায়া ট�ুেরর মেতাই বােস উেঠ গাইড বলেত �� করেলন আমােদর গ�েব�র কথা। তেব আজ ��টা একট ুঅন�রকম। িলে� �য
জায়গা�েলার নাম আেছ অদলবদল হেয় ঢেুক পেড়েছ নতনু �সকত �কােকািবচ। ওখােন নািক �দখা িমলেব ডলিফেনর। �রাদ �বশ চড়া। �সকেতর পােশ বাস
দাঁড়ােত নীেচ �নেম পােয় পােয় সবাই িমেল �বােটর িদেক এেগােনা। িবেচর গা �বেয় উেঠ �গেছ সবুজ পাহাড়। পােড়র কােছ রিঙন রিঙন �বােটর সাির। নীল -
সবুজ জল �কেট িতরিতর কের আমােদর �বাট চেলেছ - �ঢউেয়র মাথায় িক ডলিফন লািফেয় উঠল? সকেলরই উৎসুক দিৃ�, হােতর ক�ােমরা তাক �সই িদেক -
ওই �য, ওই �য। ওরই ফাঁেক গাইড �দখান পাহােড়র গােয় নারেকল গােছর সািরর ফাঁেক ফাঁেক ‘হািসনা মান যােয়িগ’-র �িটং বাংেলা, �স�াল �জল। �কােকা
িবচ �থেক �বশ িকছুটা ওপের উেঠ এেস আ�য়াদা �ফাট�- মা�বী আর জযু়াির নদীর স�েম। একসময় এই �েগ� অেনক�িল ঝরনা িছল। পানীয় জল িনেত জাহাজ
িভড়ত এই �েগ�র কােছ। ‘আ�য়া’ শে�র অথ�ও জল। �েগ�র একাংশই এখন �স�াল �জল। আলবােত�া পাহােড়র চড়ূায় অবি�ত এই �েগ�ই রেয়েছ দি�ণ -পবূ�
এিশয়ার �াচীনতম লাইট হাউসিট। িসঁিড় �ভেঙ �েগ�র ওপের উেঠ আিস। ছড়ােনা-�ছটােনা অেনকটা জায়গা জেুড় ট�ুিরে�র িভড়। এখান �থেক সম�ু ভাির সু�র।
�পেুর মােয়ম �েদর তীের �গায়া ট�ুিরজেমর �র�ুেরে� লা� ��ক। �র�ুের� �থেক িনেচ সবুজ পাহােড় �ঘরা টলটেল জেলর �দটা ভাির ভােলা লাগিছল।

এই �তা ক’িদন ধের �গায়া ঘরুিছ, তবু �কন জািন না মন ভরেছ না।
আসেল আমােদর �তা হাত বাড়ােলই সম�ুরু -পরুী, িদঘা - ধূসর জেল
�ঢউেয়র �খলা। আ�ামােনর নীল সম�ু সবুজ পাহাড় মেনর আঁিখেত
িফের িফের আসেছ। আর তাই �পসাগেরর িঠকানা িমলেছ না। �গায়ার
িনজ�ন �সকত�েলােত যাওয়া হেয় ওেঠিন। িক� ভাগােতাের �পৗেঁছ
এবার সিত�ই ম�ু হলাম। পাথর-পাথর �সকত �পিরেয় �বলাভিূম।
নীলসাগেরর গা �থেক উেঠ �গেছ ঘন সবুজ পাহাড়। �কাথাওবা পাহাড়-
সাগেরর মােঝ �বড়া �টেনেছ নারেকল গােছর সাির। �সকেতর এখােন -
�সখােন ��বাস িবেদিশ-িবেদিশনীর �রা�রু �পাহােনা। �কাথাওবা
িনভেৃত �জেন �সকেত -পাহােড়। মােঝ আমােদর মেতা আলপটকা িকছু
ট�ুির�। �ঢউেয় পা িভিজেয় হাঁটেত হাঁটেত চেল যাই। সবুজ পাহাড়টা
�যখােন ঝুঁেক এেস কথা বলেত চাইেছ সাগরকন�ার সে�। ডাক আেস,
বাস ছাড়ার সময় হেয় এল। গলা তেুল দীপেক বিল, এখােনই �থেক
�গেল হেতা না িক?

আ�ুনা �সকতটা এেকবাের রিঙন রিঙন �ছা� �ছা� পাথের �বাঝাই। সম�ু আর �দখব কী, পাথেরর কত রং লাল, সবুজ, হলদু, বাদািম, সাদা, কােলা -ইস কী
সু�র! এইটা িনই মা, �মেয় বেল, মাও ব�� সাগরৈসকেত নুিড় কুেড়ােত। �জেনই মাথার টিুপ �বাঝাই কির রিঙন রিঙন নুিড় পাথের। �মেয়র বাবা বেল, এত
পাথর �তামরা িনেয় যােব! না, না, সব কী আর �নব, আ�াস িদই, মােন, �বিশ বইেত হেব না �তামােক আর কী!
স��ায় পানািজ িফের মা�বী নদীর বুেক �বাট �ইজ িদেয় আজেকর যা�া সারা। শহেরর বুক ছঁুেয় ছঁুেয় মা�বী চেলেছ �মাহনার িদেক। নদীর তীেরর ঘন সবুেজর
ফাঁেক ফাঁেক বািড়-ঘর, গািড়র রা�া, আর রসভ�কারী এল আই িস, এয়ারেটেলর �হািড�ং। জেল ভাসেছ আরও �বাট�েলা, মােঝ মােঝ �ছাট জাহাজ। নদীর জেল
আিবর �েল সূয� ডুবেছ, �বােটর ওপর বদেল বদেল যাে� গােনর কথা - সুর -গায়ক –গািয়কা, নােচর দল। অ�কার �নেম এেসেছ। আেলার মালায় �সেজ উঠেছ
পানািজ। কােলা জল �কেট এিগেয় যাে� আেলায় ভরা জাহাজ।
রােত কালা�ুেট িফের �দিখ িবেচর পােশর �র�ুের��েলা �চয়ার-�টিবল �পেত িদেয়েছ িবেচর ওপের – �টিবেল-�টিবেল �লেছ �দীপ – নরম হলদু আেলায় -
�ভেস আসা পত�ুিগজ সুের �রাম�াি�ক হেয় উেঠেছ সাগরেবলা।
এেককটা সকাল হঠাৎ কের ভাির সু�র হেয় যায়, �কমন জািন অন�রকম। পরিদন �বশ সকােল উেঠ কালা�ুেটর �সকত ধের হাঁটিছ। তখন িনজ�ন। হাঁটেত হাঁটেত
�ায় বাগা িবেচর কাছাকািছ। সমেু�র ধাের পাতা আরামেকদারায় তখনও অলস সকাল। �র�ুের��েলা �খােলিন। তাই বসবার দাম চাইবার �লাকও �নই। িদিব�
হাত-পা ছিড়েয় চপু কের আধেশায়া হেয় বেস আিছ। সামেন একট ুএকট ুকের সমেু�র বুেক সকাল �� হে�। বাড়েছ �লাকজেনর আনােগানা। তবু �কমন শা�
চপুচাপ সমেু�র মেুখামিুখ হািরেয় যাওয়া িনেজর সে�। ‘কখন আেস একিট সকাল �স �যন �মার পেথই বাঁেধ বাসা �স �যন �মার িচরিদেনর চাওয়া’-�মাবাইেলর
আলেতা গােনর কিল কােনর কােছ -হাঁটেত হাঁটেত িফের আিস। �দিখ মাছধরার �নৗকা িফেরেছ, চলেছ জাল �থেক মাছ সং�েহর পালা। �রাদ উেঠেছ। সার �দওয়া
রিঙন রিঙন ছাতার নীেচ আরামেকদারায় আেয়শ, বিড ম�ােসেজর আরাম �নওয়া। সম�ুেুরর জেল �ান আর জলেখলা। ব�ানানা রাইেডর হলদু �বােটর কাত হেয়
�েয় থাকা �সকেত, যা�ী �পেলই জেল �দৗড়ােনা।
আজ সারািদন ইে�মেতা সম�ু�ান, �কউ ওয়াটার �টুাের জল ছঁুেয় ছঁুেয়, �কউ নীল আকােশ প�ারােসিলংেয়, �কউ বা �সের �নেব সব শিপং। ওরই মেধ� �ফর
ঝমঝম বৃি�, সাগের আকােশ মাখামািখ।     

~ �গ ায া়র তথ� ~ || ~ ছিব - উ� র �গায া় - দ ি�ণ �গায া় ~

�লখােলিখ, স�াদনা আর সাংবািদকতাই দময়�ীর ভােলালাগা। এই সূে�ই য�ু রেয়েছন িবিভ� প�পি�কার সে�। 
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= 'আমােদর ছ�ু' বাংলা আ�জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

ভেলনডাম – ট ুকেরা গ ােনর কিল

ম�য া় বে��াপ াধ�ায়

~ তথ�- ভেলনডাম ~ || ~ ভেলনডােমর ছিব ~

পািখ�েলা চারপাশ িদেয় আমােদর িঘের ধেরেছ। �দখেত অেনকটা মাছরাঙার মেতা। তেব অত রিঙন নয় বরং �বশ ধূসর �চহারা। তী� �ঠােঁট
হাত �থেক �ঠা�র �মের মাছভাজা �কেড় �নওয়ার �চ�া করেছ। আবার হাত-পা �নেড় তাড়ােত �গেলই টকু কের উেড় যাে�।
পািখেদর িভড় �থেক মাথা তলুেল �চােখ পড়েছ �মঘলা আকাশ আর আইেজ নদীর জেল তার �িত�িব। সকােলই এেস �পৗেঁছিছ ছিবর মেতা
�ছা� সাজােনা �গাছােনা �াম ভেলনডােম। আম�ারডােমর হ�েগাল �পিরেয় শা�ি�� ভেলনডােম �পৗেঁছ ভাির ভােলা লাগেলা। �াম বলেত
আমােদর �চােখ �য ছিবটা �ভেস ওেঠ তার সে� ভেলনডােমর �কানও িমলই �নই। চওড়া রা�ার �’পােশ লাল রেঙর ছাদওয়ালা বািড়�েলা
সার িদেয় দািঁড়েয় রেয়েছ। সব বািড়ই �ায় একইরকম, আলাদা কের �চনা যায় না। গািড়েঘাড়া �ায় �নই বলেলই চেল। তী� িন��তা
ভাঙেছ পািখর গােন অথবা রা�া িদেয় �ামবাসীেদর সাইেকেল কের যাওয়ার সময় ঘি�র িটং-িটং আওয়ােজ।
�ােমর গা �ঘঁেষ বেয় চেলেছ আইেজ নদী। আইেজ নদীর মেুখ অবি�ত এই �ােমর একমা� ব�র এদাম। তীেরর কােছ �জেলেদর
�নৗকা�েলা বাধঁা রেয়েছ। �জেল �নৗকা�েলা �দখেত অেনকটা িডিঙর মেতা। তেব িডিঙর �থেক অেনক �বিশ শি�শালী, মজবতু ও আকাের
�বশ বড়। �বিশরভাগ মানুষই �জেল। বািকরা চাষ-আবাদ কেরন।

সকাল �থেকই �বশ �মঘলা। মােঝ মােঝই িঝরিঝের
বিৃ�টা বাড়েছ। আবার ওরই ফােঁক ফােঁক কখন
একঝলক �রা�ুর -�মেঘর গােয় ঝলেস উঠেছ রামধনুর
সাত রং। ভেলনডাম �ােম মােছর �ল�েলা সংখ�ায়
অেনক -ব�েরর ধাের নদীর গা �ঘঁেষ বানােনা। িকছুটা
কলকাতার �বনিফেশর �ল�েলার কথা মেন পিড়েয়
�দয়। �েলর �ভতের রেয়েছ ই�াকশান ককুার আর
মাছভাজার যাবতীয় সর�াম। �িতিট �েলই বেস
আেছন ওল�াজ �ামবাসীরা িবিভ�রকেমর মাছভাজার
তািলকা হােত িনেয়। তািলকায় রেয়েছ �বশ
কেয়করকেমর মাছভাজার নাম, পােশ মলূ��েলা �লখা।
িফশ �াই, িফশ বল, �ধু ছাকঁা �তেল মাছভাজা আরও
কত কী! �খেত হেব মা�াড� সস অথ�াৎ কাসুি� মািখেয়।
�ল�েলায় বসার জায়গা �নই। হােত কাগেজর ��ট
িনেয় দািঁড়েয় দািঁড়েয় তািরেয় তািরেয় খাওয়া। �মঘলা
�পেুর িঝরিঝের বিৃ�র ব�াক�াউে� ঠা�া হাওয়ার
কামড় আর গরমাগরম �হিরং মাছভাজা �খেত �খেত
আমরা উপেভাগ করেত থাকলাম ভেলনডাম �ামিটর িনসগ�িচ�। তেব পািখেদর ব�ািরেকড আর হাত �থেক �ঠা�র �মের �কেড় খাওয়ার
�চ�ার �চােট অন� �কানওিদেক িঠকমেতা মনও �দওয়া যাে� না।
�নদারল�া�স-এর নথ� হল�াে� অবি�ত এই �ামিটর ইিতহাস িক� �বশ �াচীন। বিৃ�েভজা �পরু -িবেকেল �ােমর পেথ হাটঁেত হাটঁেত �নেত
থািক আমােদর ট�ুর গাইেডর মেুখ। ১৩৫৭ ি��াে� �ানীয় কষৃক ও মৎস�জীিবরা িমেল এখােন জনবসিত গেড় �তােলন। পরবত�ীকােল মলূ
বসিত �থেক িবি�� হেয় �ছাট একিট ক�ােনল আলাদাভােব �কেট, তারপর জলাজিম ভরাট কের নতনু কের �ামিট গেড় �তালা হয়। �ােমর
নামিটর উৎপি�ও �সইসময়। “ভেলনডাম” শে�র আ�িরক অথ� ভরাট করা ড�াম। �ামিট এতই মেনারম �য পাবেলা িপকােসা ও �রেনায়ার
মত িবিশ� ব�ি�ে�রা এখােন বারবার এেসেছন �িণেকর িনিরিবিল কাটােনার �নশায়।
পেররিদন সকালেবলায় আমরা �পৗেঁছালাম ভেলনডােমর িবখ�াত ‘�গস’ ফ�া�িরেত। ‘�গস’ হে� একরকেমর কােঠর জেুতা যা পােয় িদেয়
এই �ােমর চািষ ও �জেলরা কাজ কেরন। এখন অবশ� �রাজকার জীবেন �গেসর ব�বহার অেনকটাই কেম �গেছ। বরং পয�টকরা এখান
�থেক সু�েভিনর িহেসেব �গস সং�হ কেরন।
কাঠ �চরাই ও �খাদাই করার কাজ মলূত হােতই করা হয়। িবিভ� আকােরর ও মােপর জেুতা�েলা কাটা হেয় যাওয়ার পর িকছুটা �মিশেন,
িকছুটা হােত �গস�েলা বািনেয় �ফলা হয়। �গস�েলা �দেখ �বশ অবাক আর মজাও লাগিছল। বড়সড় একেজাড়া �গস পােয় গিলেয় ছিব
তেুল �ফললাম। তারপর সু�েভিনর িহেসেব িকেনও �ফললাম কেয়কেজাড়া �ছাট �ছাট রিঙন �গস।
�গস ছাড়াও ভেলনডাম �ােমর কষৃেকরা �খত খামাের কাজ করার সময় পের থােকন িবিচ� এক কােলা রেঙর �পাশাক, যা তােঁদর
�লাকসং�িৃতর সে� অ�া�ীভােব জিড়ত। কােলা �জা�ার মেতা জামা, মাথায় িবিচ� কােলা টিুপ বা বেনট আর পােয় �গস জেুতা -এই হল
�নদারল�া�সবাসীেদর ঐিতহ�বাহী �পাশাক। ব� যগু ধের নারীপ�ুষ িনিব�েশেষ এই �পাশাক পের মােঠঘােট কাজ করার রীিত চেল আসেছ।
নবীন �জে� অবশ� এই চল এখন আর �নই বলেলই চেল। ভেলনডাম �ােম হয়েতা জনা প�াশ �বীন মানুষেক আজও এই �পাশােক
কম�রত �দখা যােব। অদরূ ভিবষ�েত এই �পাশাক পরার �রওয়াজটাই হয়েতা এেকবােরই হািরেয়
যােব।
ভেলনডােমর আেরক ��ব� ওয়াইন ও িচজ �তিরর কারখানা। ট�ুেরর ততৃীয় িদেন আমরা এই ফ�া�িরিট �দখেত িগেয়িছলাম। এখােন �দখলাম
কীভােব নানারকম িচজ ও ওয়াইন �তির হে�। তেব �ধু �দেখই স�� হওয়া নয়। �চেখও �দখলাম নানাধরেনর অপবূ� �ােদর সব �টু
ওয়াইন। খবুই িমি� �খেত। িবশ-পিঁচশিট �ছাট �ছাট�ােস সাজােনা রেয়েছ এই অমতৃ -পয�টকেদর আ�াদ �হেণর জন�। আবার এব�াপাের
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�কানও লাগামও �নই, পান করা যােব যত ই�াই।
একবার সািজেয় রাখা একিট �ছাট �াস পান করেল
ইে� করেব সবকিট �ােসরই রসসুধা পান করেত।
আবার ফ�া�ির �থেক �বশ কম দােম িকেনও �নওয়া
যায় নানারকেমর ওয়াইেনর �বাতল।
ভেলনডােম ন -দশ রকেমর িচজ �তির হয়। এেদর
মেধ� সবেথেক িবখ�াত ‘গাউডা িচজ’, যা অত��
সু�া�। কীভােব িচজ �তির হে� তা �দখেত িগেয়
টকুটাক রসনাতিৃ� কেরিছ সেদ�াজাত িচেজর টকুেরা
মেুখ িদেয়।    
আমরা �য বছর ভেলনডাম �বড়ােত িগেয়িছলাম �সবার
�সখােন “�রম�া� ৪০০” পািলত হি�ল। িবখ�াত
িশ�ী �রম�াে�র চারশত জ�বািষ�কী উ� যািপত
হি�ল সারা �দশ জেুড়ই। সম� �নদারল�া�স-এ ছিড়েয়
িছিটেয় থাকা সবকিট শহেরই �দিশ�ত হি�ল
�রম�াে�র আকঁা িবিভ� ছিব�িল। �দশ�নী চেলিছল
সারাবছর ধেরই। আমরা �সৗভাগ��েম �সইসমেয়

িশ�ীর আকঁা �বশ িকছু ছিব �দখার সুেযাগ �পেয়িছলাম।
সারভাে�েসর �লখা িবখ�াত চির� ডন কইুকেজাটেক �ক না �চেন! ডন কইুকেজাট -�য নািক ছায়ার সে� য�ু কের িবখ�াত আর �তেড় �যত
উই�িমল�েলার িদেক -তার কা�িনক শ�েদর সে� �মাকািবলা করবার জন�। ভেলনডাম �ােম �সই উই�িমল সব�� �দখেত পাওয়া যায়।
সাির সাির উই�িমল একপােয় দািঁড়েয় আেছ আর হাওয়ার তােল তােল ঘুরেছ মাথার ওপের পাখা�েলা। আমরা �থম উই�িমলটা �দেখ িঠক
ডন কইুকেজােটর মেতাই �দৗেড় �গিছ উে�জনার বেশ -তেব শ� �ভেব ঢাল -তেরায়াল িনেয় নয় -িডিজটাল ক�ােমরা হােত -ছিব �তালার
আনে�।
ভেলনডােম সামিু�ক মাছভাজা আর সামিু�ক নানান খাবার �খেয় �কাথা িদেয় �য িতনেট িদন �কেট �গল �টরই �পলাম না। �নদারল�া�স-
এর আেরক শহের পািড় �দওয়ার আেগর িদন রােত �হােটেলর ঘের বেস গাউডা িচজ �খেত �খেত আর ডাচ �টু ওয়াইেন চুমকু িদেত িদেত
মেনর মেধ� িফের িফের আসিছল এই িতনিদেনর মেনাম�ুকর �ৃিত�েলা। আজেক, দীঘ� চার বছর পেরও বারবারই মেন পেড় যায় ভেলনডাম
�ােমর কথা। মানসচে� �ভেস ওেঠ সরলতা আর মায়ামাখােনা �ামিটর ছিব -�যখােন হয়েতা আজও �গস পােয় িদেয় কষৃক নারী তারঁ
িশ�েক িপেঠ �বেঁধ মােঠ কাজ কের চেলেছন আর �ন�ন কের গাইেছন ডাচ ভাষায় �কানও এক �াম� গােনর কিল।

~ তথ�- ভেলনডাম ~ || ~ ভেলনডােমর ছিব ~

যাদবপরু িব�িবদ�ালেয়র তলুনামলূক সািহত� এবং ইংেরিজ সািহেত�র ছা�ী ম�য়া িবিভ� প�-পি�কায় �ছাট গ� ও �মণকািহনী �লেখন।
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= 'আমােদর ছ�ু' বাংলা আ�জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

 

�বিড়েয় এেস আপনার অিভ�তা�েলা �যমনভােব �শয়ার করেত চান কােছর মানুষেদর সােথ - িঠক �তমিন কেরই �সই কথা�েলা �ছা�
কের িলেখ পািঠেয় িদন ছুিটর আ�ায়। ছয় �থেক �ছষি� আমরা সবাই িক� এই ছুিটর আ�ার ব�।ু �লখা ডােক বা িনিদ�� ফেম� �মল

কের পাঠােলই চলেব। �লখা পাঠােত �কানরকম অসুিবধা হেল ই-�মল ক�ন - amaderchhuti@gmail.com

 

��িনয ়া প াহ াড় আর এক �ট িনদ ার গ�

তীথ ��র �ঘাষ

|| তথ� - ��িনয া় ||

বষ�াকাল হেল কী হেব, িছেটেফাঁটা বৃি�রও ল�ণ �নই, বরং �বশ গরম। সকাল দশটা বােজ, কলকাতা �থেক ��েন ছাতনা এেস �পৗেঁছিছ। ছাতনায় চ�ীদােসর
নােম একটা কেলজ হেয়েছ -বডু় চ�ীদাস মহািবদ�ালয় -বাইের �থেকই ঘেুর �দখলাম। একট�ুণ আশপাশটা ঘেুর িনেয় এক কাপ চা �খেয় ��িনয়া �মাড় �থেক
��কাের রওনা -সবুজ জ�েল �ঘরা পেথ িমিনট পেনেরা-কুিড় - িতন মাথার �মােড়।
িতনমাথার �মাড় �থেকই ডানিদেকর স� রা�াটা চেল �গেছ এেকবাের ��িনয়া পাহােড়র নীেচ �যখােন ঝরনার জলটা এেস পেড়েছ। �মােড়র মাথায় �বশ কেয়কটা
ঝপুিড় �দাকান আেছ। িঠক বাঁহােতরটাই ঝডু়দার �দাকান। ঝডু়দার সে� �ফােন কথা বলাই িছল, �দাকােন িগেয় বলেতই �সাজা পািঠেয় িদল ি�ন লেজ। এখােন
থাকার জায়গা �মােট িতনেট - �কােল বাংেলা, রামকৃ� লজ আর এই ি�ন লজ। ি�ন লেজ �পৗেঁছ �খাঁজ িনেয় �দিখ পেুরা লজটাই ফাঁকা, �কানও �বাড�ারেতা �নই-
ই, নাইটগাড�ও পািলেয়েছ। আিম রােত থাকব �েন ম�ােনজার একট ুিক�-িক� করেছন -রােত তাঁরও বািড়েত নািক কীসব কাজ আেছ। ঝডু়দােক আবার �ফান
করেতই মশুিকল আসান -ম�ােনজারেক বেল িদল, চািবটা ওেক িদেয় িদন।
�মােড়র মাথার একটা ঝপুিড়েত �খেয়, লেজর �কয়ারেটকার �ছেলটার
সাইেকলটা ম�ােনজ কের �পেুর �বিরেয় পড়লাম। �ছেলটা পােশর
�ােমই থােক। ি�ন লেজর পাশ িদেয় চার -পাঁচ িকেলািমটার নীেচ
�নেম, ��িনয়া �াম। �ামটায় কেয়ক হাজার �লােকর বাস। একটা
হাই�লু আেছ, লাইে�ির আেছ, ব�া� আেছ। একট�ুণ ঘেুর �বিড়েয়
আবার িতনমাথার �মােড় �ফরত এলাম। ��কারটা ছাতনা �থেক এেস
�সাজা �গেল �যিদেক �যত �সইিদেক আেরকট ুএিগেয় বাঁহােত একটা
রা�া চেল �গেছ �কুিময়া �ােমর িদেক। �’পােশ সু�র শােলর জ�ল।
দশ-পেনেরা িদন টানা বৃি� হয়িন, তবু বষ�াকালেতা, চারিদকটায় �কমন
একটা সবুজ সবুজ ভাব, �বশ ভােলা লাগিছল। ওই রা�াটা ধের কেয়ক
িকেলািমটার এেগালাম, �াম পয�� আর যাইিন। িফের এেস সাইেকলটা
�ফরত িদেয় এক কাপ চা �খেয় �ফর হাঁটেত হাঁটেত এেস ��িনয়া
পাহাড়টার তলায় বেস রইলাম অেনক�ণ। কাল �ভার �ভার �বিরেয়
পাহাড়টায় উঠব িঠক করলাম। সে� সাতটা নাগাদ যখন িফরিছ তখন
অ�কার হেয় �গেছ। �ফরার সময় একটা �দাকােন রােতর খাবােরর কথা
বলেতই বলল িঠকােছ সােড় ন’টা নাগাদ চেল আসুন, খাবার �রিড হেয়
যােব।
লেজ িফরেতই �দিখ িনি�� অ�কার -�লাডেশিডং। �কানও �লাক �নই,
আেলা �নই, গরম আর মশা -খািন�ণ এই বীভৎস অব�াটায় কািটেয়, �ে�ার বেল চািব লািগেয় আবার �বিরেয় পড়লাম। পােশ একটা �দাকান �থেক টচ� িকেন
িনেয় ছাতনার িদেকর রা�াটা ধের হাঁটেত হাঁটেত অেনকটা নীেচ �নেম এলাম। চারিদক ঘরুঘিু� অ�কার, মােঝ মােঝ টচ� ��েল �দেখ িনি� আর তারপেরই মেন
হে� অ�কারটা �যন আরও �চেপ বসেছ। �দখেত �দখেত সােড় ন’টা বাজল। �খেয় িনেয় খািনক�ণ বাইের বেস রইলাম। রা�ায় কুকুর�েলা চ�াঁচােমিচ করেছ।
�ানীয় �লাকজন �কউ �কউ বাইেরই চাদরমিুড় িদেয় �েয় পেড়েছ। তী� অ�কার আর িন��তােক �ভেঙ িদেয় একটা ��কার চেল �গল। তার আেলাটা �চাখ
এেকবাের ধাঁিধেয় িদি�ল। লেজ িফের িকছু�ণ ছােদ কািটেয় আেলা এেল নীেচ �নেম এলাম।
পরিদন �বশ �ভাের ঘমু �ভেঙ �গল। সােড় পাচটঁা বােজ। মখু হাত ধুেয় �বিরেয় পড়লাম। �মােড় এেস �দিখ একটা ঝপুিড় �দাকান খেুলেছ। চা �খেয় এেগালাম
পাহােড়র িদেক। পাহােড়র পােয়র কােছ �যখােন ঝরনাটা এেস পেড়েছ তার পাশ িদেয় একটা পােয় চলার পথ উঠেছ উপের। �ানীয় মানুষজন এই ঝরনার জলও
পান কের। এটা নািক �বশ উপকারীও, নানারকম িমনােরল�  আেছ। ঝরনার আেশপােশ কেয়কটা �দাকান আেছ। এখানকার বািস�ারা পাথর �কেট নানান
িজিনসপ� �তির কেরন, তারই সব �দাকান। িতনমাথার �মােড়র কােছও এরকম �বশ কেয়কটা �দাকান আেছ। তেব �কুিময়া �ােমর কােছ িশলািলিপ �ােম �গেল

কািরগরেদর কাজ এেকবাের সামেন বেসই �দখা যায়। 
পাহাড় �তা নয়, গাছপালায় ছাওয়া বড়সড় একটা িটলা। নানারকম
পািখর ডাক �নেত �নেত আঁকাবাঁকাপেথ ওপের উঠিছ।অেধ�কটার
িকছুটা ওপের উেঠ �দিখ পােয় চলার পথটা �শষ হেয় �গেছ, আ�ােজ
আ�ােজই উঠেত লাগলাম। পাহােড়র একবাের মাথায় একটা �ছাটমেতা
িশবমি�র আেছ। িঠক ওপের ওঠার আেগই একটা ঘনজ�ল। জ�লটায়
সেব ঢেুকিছ। �দিখ কীেসর একটা খচখচ আওয়াজ হে�। ওঠার সময়
মােঝমেধ� �েয়কটা কাটা গাছ �চােখ পেড়িছল ভাবলাম �কউ হয়েতা
কাঠ-টাঠ কাটেত এেসেছ। িনজ�ন জ�েল আওয়াজটা �বশ অ�তু
লাগিছল। ‘�ক, �ক’ কের �চিঁচেয় উঠেতই আওয়াজটা �থেম �গল।
কেয়ক �সেক� �থেম িগেয়ই �ফর ��হল। চারপােশ তািকেয় �দিখ
গােছর ডােল �বশ বড় বড় আমলিকর মেতা ফল ঝলুেছ। তারই একটা
িছঁেড় িনেয় ছঁুড়েতই কু�ে�� কা� �� হল। উচঁ ু উচঁ ু গাছ -মাথার
ওপের ধুপধাপ ভয়ানক আওয়াজ। তািকেয় �দিখ কত�েলা �মাণ
সাইেজর হনুমান একগাছ �থেক অন�গােছ লাফাে�। আমার মাথার
উপের গােছর ডােল বেস ওরা এত�ণ ফল খাি�ল। আিম ফলটা
ছঁুড়েতই ভীষণ একটা �গালেযাগ �বঁেধ �গেছ। হঠাৎ নজের পড়ল একটা
হনুমান িক� �লজটােক গােছর ডােল জিড়েয় �রেখ িদিব� ফল �খেয়

যাে�। এত কাে� ঘাবড়ায়িনেতা বেটই উলেট আমার �চােখ �চাখ পড়েতই দাঁত িখিঁচেয় �তেড় আসার ভ�ী করেছ। �বশ িকছু�ণ দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় মজা �দখলাম,
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তারপর জ�ল �থেক একট ু�নেম এেস ডানিদক িদেয় পাহােড়র মাথায় উঠলাম।
পাহােড়র মাথায় গােছর ছায়ায় বেস আিছ। নীেচ তািকেয় �দিখ সূয� উেঠ �গেছ। জ�ল আর পাহােড়র মাথায় িক� �রােদর আেলা �পৗেঁছাে�না। �বশ খািন�ণ পের
আে� আে� নীেচ �নেম এলাম। িফের এেস লেজর ম�ােনজারেক িজ�াসা কির, পাহােড়র উপের জ�েল হনুমান আেছ? ম�ােনজােরর িনিব�কার উ�র, �ধু হনুমান
�কন বুেনা �েয়ারও আেছ।
ভািগ�স!     

নামী তথ��যিু� সং�ার উ�পেদ কম�রত তীথ��র কােজর ফাঁেক সময় �পেলই কাঁেধ �ঝালা �ফেল �বিরেয় পড়েত
ভােলাবােসন।
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ভাসিছ র িঙন ক�ানভােস

নীলা�ন ক ু� ু

|| তথ� - গািদয া়ডা় ||

ডায়ম�হারবার �লাকাল। সকােলর চা গরম, িকছু িনত�যা�ীর হািস-তামাসা, বাদাম ভাজা, �খালা মাঠ আর নীল আকাশ �দখেত �দখেত ছুটেত লাগলাম
ডায়ম�হারবার। িনেকািটেন ভরা শ�ের ফসুফসু �মশ চা�া হে�। মেন হল সব িপছু �ফেল এলাম। এসব ভাবেত ভাবেতই �পৗেঁছ �গলাম ডায়ম�হারবার ��শন।
জনব�ল মফঃ�ল। িটিকট কাউ�ােরর সামেন িদেয় বড় রা�ায় �পৗেঁছই ভ�ানওয়ালােদর হাঁকডাক �শানা �গল। তােদর হাত এিড়েয় বােসর অেপ�ায় দাঁড়াই। 
পরবত�ী গ�ব� নূরপরু। খািন�েণর মেধ�ই এেস �গল বাস। উেঠ
পড়লাম। িমিনট চি�েশক ঝাঁকুিন, �লিুন, �খেত �খেত �পৗেঁছ
�গলাম নূরপরু। এখান �থেক লে� নদী �পেরােলই গািদয়াড়া। নদী
�দেখই মন �নেচ উঠল। এতকােছ এত সু�র জায়গা!
অেনকবার �ছাটেবলায় এমন ভাবনা �তা হেয়ইেছ। মা�ারমশাই
িদেয়েছন �তলা� বাঁেশ বাঁদেরর ওঠানামার িহসাব করেত আর
আমার মন �সই বষ�ার িদেন পি�রাজ হেত চাইেছ। �সিদন মেন হত
ছুিট �পেলই ছু�  লাগােবা। িক� ল�া ছুিট আর কই? তাই একছুেট
ঘেুর আসা যায় এমন জায়গাই বেড়া টােন। নদীর অসীম িব�ৃিত আর
লে�র �লিক চােল চেল এলাম গািদয়াড়া। ল�ঘােট �নেম
ডানিদেক সরকাির লজ আর বাঁিদেক �বশিকছু �বসরকাির খাওয়া ও
থাকার জায়গা। যিদও অেনেকই িদেনর িদন এেস িফের যান।
আমার ই�াও তাই। শহর �ছেড় দেূর ম� হেত চাইিছলাম আিম।
শ�বাবুর কিবতা ধার কের বিল-

মেন হয় িপশাচ �পাশাক খেুল পের িনই
মানব শরীর একবার?

চপু কের িনেজর িনজ�নতা খুঁেজ িনেয় সের এলাম নদীর কাছাকািছ। আিম আর �কৃিত। ওপাের আেরকিট চর �দখা
যােব, �গওঁখািল। �স�ও  টুির� �ট িহসােব �সেজ উেঠেছ। িক� এবার �পেট ব� ভু�  - না �খেলই নয়। নদীর পােড়ই
একিট পির�ার �হােটল। ঢেুক পড়লাম। �ভাজনং য�ত�, শয়নং হ�মি�র - এমন আদেশ� িব�াসী না হেল �তা আর �ট
কের ছু�  �দওয়া যায় না। �খেয় এেস আবার নদী।যিদও এবার তােত অন� রং।�পরু �পিরেয় িবেকল আসেছ।নদী শা�
হে�। আকাশ �ান হে�।সূিয�মামাও পািড় িদে� পি�েমর ঘর।
হঠাৎ মেন হল কেন �দখা এই �গাধূিল আেলায় যিদ �নৗিবহার না কির তেব �তা অস�ূণ� এ �মণ। একিট িকেশার
মািঝর সে� রফা কের চেড় বসলাম। আহা, কী �দিখলাম, জ�জ�া�েরও ভিুলব না! আপামর বাঙািল আজীবন
নবকুমােরর এই উি� মেন রাখেব। আিমও আেরকবার উ�ারণ করলাম।
সাদা �ছঁড়া �গি�, হ�াফপ�া� আর মেুখ সরল হািস িনেয় আমার �নৗকার সােরং আমায় বুিঝেয় িদি�ল �ই নদীর িমেশ
যাওয়ার কথা। �িট রং িমশেছ এক পাে�। আর তােত এেস পেড়েছ পড়� সূেয�র আভা। এত রিঙন ক�ানভােস ভাসমান
থাকেত �পের ধন� হি�লাম আিম। িক� সময় �তা নদীর মেতা �বাহমান। তাই �ফরার সময়ও এিগেয় আেস। আসার
সময় গািদয়াড়া ল�ঘােট নূরপরু �ফরত লে�র সময় �জেন িনেয়িছলাম। ফেল সমেয়র সে� উপেভাগ িমিলেয় িনেত
অসুিবধা হল না। আমার তরণীর িকেশার আমায় উপহার িদল তালপাতায় বানােনা তার হােতর কাজ। একসে� চা �খেত
�খেত তার সে� খািন�ণ সুখ�ঃেখর গ� করলাম। তার অভাবী সংসােরর বারমাস�া �ঘাচােত পােরিন গািদয়াড়া। কারণ
�সৗ�য� মেনর দরজায় নাড়া �দয় �পেটর থাবার কােছ �স ঠাঁই পায় না। যাই �হাক, অবেশেষ �চনাবৃে�র উে�েশ রওনা
িদলাম। �য পেথ এেসিছলাম �সই পেথই। সে� থাকল অন� -অপারিব�ৃত জলরািশ, ঘনিনিবড় সবুেজর মােঝ
িনজ�নতার শাি� আর িডিঙ বাওয়া িকেশােরর সরলতামাখা হািসর �িৃত।

এই ডাঙা �ছেড় হায় �প �ক খুঁিজেত যায় পিৃথবীর পেথ।

নীলা�ন �পশায় িশ�ক।

www.amaderchhuti.com

http://tellafriend.socialtwist.com/
http://amaderchhuti.com/info/wb.php#gadiara
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