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আমােদর ছুি – ৪থর সংখযা 

   

 

~ ২য ়বষর ১ম সংখয্ - ৈবশ্খ-ৈজয্ ১৪১৯ ~ 

এই সংখয্য-় 

 

 

 

‘আিম যখন ে�কট্ শু কির রখন এট্েকই েয ে�িকং 

বেল… েহেঁট েযের হয়… েসট্ই জ্নর্ম ন্।’ ১৯৭২ 

স্েল প্েয় েহেঁট �থম ম্েনভ�ন। েসই শু। ।িচশ ব েরর 

অিনঃেশষ পথ হ্ঁট্র দীঘরকথেন পিিমবেের ে�িকং দিনয়্ র 
�্ণপুু ষ ররনল্ল িবব্স 

~ আরিশনগর ~ 

দ'।্ক্য় ব্ংল্ - েররঁিুলয়্ েথেক েটকন্ফ য্�্র ড্েয়ির– মহ�দ মিহউি�ন 

 

েহমে�র ধ্েন ভর্ ম্ঠ েপিরেয় সবুজ প্হ্েড়র েক্লেঘঁেষ েমিরন �্ইভ ধের সমু� 

-প্হ্েড়র ম্ঝখ্ন িদেয়  ুেট ।ল্। ব্ংল্র ম্য়্ভর্ পেথ উৎর েথেক দিিেণ ৬ 

িদেন ৯৯৯ িকেল্িমট্র স্ইেকল �মণ। 

~ সব েপেযি় র েদশ ~ 

 

ররে  ুঁেয ়– ম্নব ।�বররী 
 

স্গেরর হ্র ্িন্ েঢউেয়র গজরন্ অজ্ন্ ৈসকর্ সুন্িমর �ংস�িব্ েভল্ংিগিন 

।্ে।রর অপপপ ভ্ভযর আর অে।ন্ ম্নেুষর সুখ-দঃেখর ক্িহিনর িভরর িদেয় 

র্িমলন্ডু়র সমু�রীর ধের এক অননয পদয্�্। 

ভয�়র সু�েরর ট্েন – েদব্িশস িবব্স 

 

এেকর পর এক প্হ্িড় �্ম্ ধ্প ।্েষর েির্ প্হ্িড়য়্ ফুল্ প্িখ আর 

�জ্পিরর অপপপ িভজুযয়্ল। েযন িশিীর আকঁ্  িবের এেককট্ রুিলর ট্ন্ আর 

র্র মধয িদেয়ই  িবর একট্ ।ির� হেয় এিগেয় ।ল্ অজ্ন্র আকষরেণ। েপে ঁেন্ 

েসই রুষ্রর্েজয েযখ্েন সু�র আর ভয়�র একই দদেশযর এিপঠ-ওিপঠ - 

ক্�নজ�্ - েয অিভয্ন জ� িদল আেরকিট ইিরহ্েসর। 
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আমােদর ছুি – ৪থর সংখযা 

 

েমঘমলুুক –  সুে।রন্ মেুখ্প্ধয্য ়।�বররী 
 

পরু্ণ্ ইিরহ্স্ অরণযভিূম্ প্হ্ড় আর প্ঁ। নদীর উৎস  ঁুেয় েমঘমুলুেকর আব ্য়্ের ঘুের 

েদখ্ মহ্ব্েলবর – মহ্র্ে�র ৈশল িঠক্ন্। 

~ ভুবনড্ঙ্ ~ 

আম্জেনর জেল-জেেল – ম��ুী িসকদ্র 
 

 

�্।ীন অরেণযর িনঝুম আধঁ্র েঠেল অজ্ন্েক আিবব্েরর ের্ম্� – 

অয্িরউ নদীের েনেক্�মণ –�য্ক িরভ্েরর বুেক সূেযর্ দয় - আিদব্সী 

�্েমর একিট সক্ল – টুকের্ টুকের্  িব েগঁেথ আম্জেনর 

অরণয�মণকথ্। 

~ অনয ভুবন ~ 

 

য্দব েপয়্ং - অরণযেক ভ্েল্েবেস এক্ই গেড় রুেলে ন আা একট্ বন্�ল – আস্েমর 

েজ্রহ্েট ��প�ু নদেক িঘের 'মুল্ই িরজ্ভর'। অনযিদেক পশপ্িখেদর ভ্েল্ব্েসন এমন িক ু 

ম্নষু িমেল পিিমবেের িশিলগিড়ের ফুটপ্েথর জীবজজেদর জনযই িনমর্ ণ কেরে ন একট্ 

হ্সপ্র্ল -'অয্িনম্ল িল�'। আগ্মীর ব্সেয্গয অনয ভবুন গেড় ের্ল্র ে।ে্য় রর ম্নষুেদর 

কথ্ দময়�ী দ্শগেের কলেম 

~ েশষ প্র্ ~ 

হঠ্ৎ েদখ্ - ডঃ েদবি�য ়েসনগে 

ঘন সবুজ বেনর িনা�র্ ি।ের ম্েঝ ম্েঝ অে।ন্ প্িখর ড্ক্ প্র্ ম্িড়েয় খসখেস 

আওয়্জ রুেল হিরেণর প্েলর েদেেড় য্ওয়্ – র্রপর! অক�্ৎ বনসবুেজর ম্েঝ র্র েদখ্ 

-কমল্-হলুেদর ওপর েড্র্ক্ট্ র্েজ�্ণীর শরীের ঝলমল কের ের্�ুেরর আভরণ। 

হ্উসেব্েট একিদন - অিদির ভ�্।্যর  
আেলি� েথেক কমু্র্েক্ম – ন্রেকল গ্ে   ্ওয়্ সমু�রীর্  িবর মর �্ম্ শহর্ ম্ঠ্ 

বদিেেভজ্ সবুজ ধ্ন েির েপিরেয় েকর্ল্র বয্ক ওয়্ট্ের হ্উসেব্েট �মেণর এক অননয 

দদশযকি। 

 

 

 
 

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

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

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

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

www.amaderchhuti.com

http://www.amaderchhuti.com/mag4/index.php
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://amaderchhuti.com/mag4/chhutir_adda.php
http://www.omicronlab.com/download/fonts/SolaimanLipi_20-04-07.ttf


আমােদর ছুি – ৪থর সংখযা 

 

 
 

 

 

 

 

~ ২য ়বষর ১ম সংখয্ - ৈবশ্খ-ৈজয্ ১৪১৯ ~ 

                      'আম্েদর  ুিট'র ১-এ প্ 

‘�মণ’ শ�ট্র একট্ িবশ্ল কয্নভ্স আে  য্র মেধয শধ ুেবড়্েন্ ব্ ে�িকং্ ম্উে�িনয়্িরং নয়্ রেয়ে  জীব জগৎ্ �কদির্ পিরেবশ-ও। আর 

রেয়ে  পদিথবীর ন্ন্ন �্ে�র ম্নষু। �মণ প্ের দরূেক ক্ে  আনের্ অপিরি।র ম্নষুেক আৎীয়র্র ববেন েবঁেধ েফলের। �মণেক েক� কের 

গেড় উঠের প্ের একট্ অনয রকম পদিথবী - েযখ্েন সব ম্নষু হেয় উঠেব পর�েরর বব।ু একই স�্বন্ েদিখ আ�জর্ েলর দিনয়্েরও - এখ্েন 

েগ্ট্ িবব েযমন ন্গ্েলর মেধয্ েরমিন ম্নেুষর ক্ ্ক্ি  েপেেঁ  য্ওয়্ আর ববেু�র আবহ গেড় ের্ল্ও খুবই সহজ। এইসব ভ্বন্র 

প্শ্প্িশ ভ্েল্ব্স্ আর নরুন িক ু কর্র ই�্ েথেকই জ� িনেয়ি ল ‘আম্েদর  ুিট’। ১৪১৮-র ৈবশ্খ (ইংেরিজ ১৪েম্ ২০১১) সংখয্ িদেয় 

শু হেয়ি ল পথ।ল্। যখন েকউ �  কেরন এের ল্ভ কী? উৎর িদই্ েকবল পির�ম্ আর অেনকট্ ভ্েল্ল্গ্। 

ব্ংল্ একট্ ভ্ির সু�র ভ্ষ্্ আম্েদর ম্রদভ্ষ্-ও। এমন একট্ ভ্ষ্ য্র জনয দই েদেশর ম্নুষ �্ণ িদেয়ে ন। িকজ ব্ংল্ভ্ষ্য় েবশ িক ু 

উ।ুঁ ম্েনর স্িহরযপি�ক্র ওেয়ব স্ইট থ্কেলও �মণক্িহিন্ েবড়্েন্র  িব্ রথয্ েবড়্েন্র �য্ন্ খবর এবং আরও ন্ন্িক ু িনেয় একট্ 

পণূর্ ে ব্ংল্ �মণ ই-পি�ক্ ওেয়েব আর েনই – আমর্ েসই অভ্বট্ই পরূণ করের ে।েয়ি । েপেেঁ  িদের ে।েয়ি  প্ঠকেদর ক্ে  িবন্মূেলয। 

‘আম্েদর  ুিট’-র েলখক-প্ঠক-আেল্কি।�ীর গি�ট্ েবিশরভ্গ �মণপি�ক্র েথেক অেনকট্ই আল্দ্। স্র্ পদিথবীের  িড়েয় থ্ক্ প্ঠকই 

এই পি�ক্র েলখক্ র্ঁর্ই আেল্কি।�ী। আমর্ ।্ই আ�হী প্ঠকেদর �রঃ�ূররভ্েব প্ঠ্েন্ েবড়্েন্র কথ্ আর  িবের পি�ক্র প্র্ 

স্িজেয় রুলের – েলখক-প্ঠেকর বযবধ্নট্ আব ্ কের িদের। 

ওেয়বস্ইেট ‘আম্েদর কথ্’য় শুেরই বেলি ল্ম েয্ আম্েদর ইে� দই ব্ংল্ রথ্ স্র্ পদিথবীর ব্ংল্ভ্ষী ম্নষুেক একট্ মে� আন্ – 

েযখ্েন ন্ন্ন �্ে�  িড়েয় থ্ক্ ব্ঙ্িলর্ র্ঁেদর ম্রদভ্ষ্েরই িবিনময় করের প্রেবন নরুন নরুন জ্য়গ্ েদেখ র্ঁেদর ভ্ল ল্গ্র অনভুিূর। 

হয়ের্ ভ্বন্ট্ অেনকট্ই বড়্ িকজ ে ্ট ে ্ট এেককট্ ঘটন্য় যখন েসই ভ্বন্র ব্াব্য়ন হের েদিখ রখন মন ভের ওেঠ। এক ড্েকই 

কেথ্পকথেনর আ�্য় এই ব্ংল্র এভ্ের�জয়ী দীপ�র েঘ্ষ - র্জীব ভ�্।্েযরর সেে ই-েমেল েয্গ েদন ব্ংল্েদেশর এভ্ের�জয়ী মুিহর। 

আব্র এই সূে�ই গর নেভ�েরর এক সক্েল দীপ�র েফ্ন কের ধনযব্দ জ্ন্ন ‘আম্েদর  ুিট’-েক - মুিহেরর আম�েণ ব্ংল্েদশ য্ে�ন 

বেল। আম্েদর ড্েক �রঃ�ূররভ্েব স্ড়্ িদেয় ব্ংল্েদেশর িক ু �মণপ্গল ম্নষু ভ্র িনেয়ে ন ওেয়বস্ইেটর ব্ংল্েদশ িবভ্গিট রেথয 

স্িজেয় ের্ল্র। েসই ক্জ ।লে । ‘ ুিটর আ�্’-য় হ্িজর থ্কে ন ব্ংল্েদেশর �িরি্র স্ংব্িদক ঊিমর রহম্ন। এগেল্ওের্ বড় আন�্ 

বড় প্ওন্। আরও ভ্ল ল্েগ যখন ব্ে্েল্র �ব্সী সু�র ।�বররী ‘আম্েদর  ুিট’-র েগ�বুেক েলেখন - �ব্েস বেস ব্ংল্ পি�ক্ের্ িবেশষ 

হ্ের আেসন্ র্ই এর সু�র পি�ক্িট ব্ংল্ বেলই আরও মন  ঁুেয় য্য়। রখন সিরযই এর ে।ে্ আর পির�ম স্থরক মেন হয়। 

েলখক-প্ঠক-আেল্কি।�ী ববেুদর ব্ংল্ নববেষরর শেভ�্ জ্ন্ই। ‘আম্েদর  ুিট’-র জ�িদনেক মেন েরেখ ‘ ুিটর আ�্’ বসে  কলক্র্য় - 

পিিমবে ব্ংল্ আক্েদিমর জীবন্ন� সভ্ঘের শিনব্র্ ১২ েম্ ২০১২। েবড়্েন্র গি শেন আর  িব েদেখ ের্জক্র ধর্ব্ঁধ্ জীবেনর 

ফ্ঁেক একট্  ুিটর সবয্ ক্িটেয় য্ওয়্র আম�ণ রইল সব ববুর ক্ে । 

  

                                                                                                          -  দময়�ী দ্শগে 

 

ক্�নজ�্ - ব্িমরওক্ িসিকম েথেক  

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

 

[ ��িকং-এর �স� এেল যাঁর নাম সকেলর আেগ মেন আসেবই, িতিন রতনলাল িব�াস। পথচলা �� হেয়িছল ১৯৭২ সােল
আেঠেরা বছর বয়েস – মােনভ�ন �থেক। এরপর িসিকম, �নপাল, গােড়ায়াল – কা�ীর �থেক অ�ণাচল �েদশ - িহমালেয়র
এক�া� �থেক অন� �াে� বার বার �হঁেটেছন িতিন – �চনা-অেচনা নানান পেথ। সম�ু �সকত ধের পদযা�ার �� ১৯৮২ �ত।
ভারেতর �ই উপকলূ ছাড়াও �হঁেটেছন আ�ামান-িনেকাবর, বাংলােদশ ও �ীল�ার �সকেতও। �হঁেটেছন নম�দা ও কােবরী নদী
উপত�কার পেথ, �বাির ও �মলঘাট অরেণ�, রাজ�ােনর ম��া�ের। িবিভ� প�পি�কায় �কািশত �লখা�িল সংগহৃীত হেয়েছ
প�ুকাকাের। যার মেধ� ‘লা �সা লাদাখ’, ‘�’পােয় �’কেূল’, ‘�নপাল �থেক �নপােল’, ‘��িকং গাইড’ �ভিৃত িবেশষ উে�খেযাগ�।
ফেটা�ািফর জন� বাংলা তথা জাতীয় �েরর নানান পরু�ার এবং �লখােলিখর জন� �মণ স�ান, উমা�সাদ জ� শতবষ� স�ান ও
আরও নানা পরু�াের ভিূষত হেয়েছন িচর�ামিণক মানষুিট। ]

িহমালেয়র �য �কান ��ক�েট �গেল এখন এক বা একািধক বাঙািল ত�ণদেলর �দখা পাওয়া যায়ই। ই�ারেনেট �দখা যায় িবিভ� সং�াই সবিকছুর ব�ব�া কের
িনেয় যাে� ��িকংেয়। পি�মবে� ��িকং-এর এই জনি�য়তার �পছেন ওতে�াতভােব জিড়েয় আেছ রতনলাল িব�ােসর নাম। অথচ ১৯৭২ সােল যখন ��িকংটা
আ�িরক অেথ� �� কেরন তখন পাহােড় পােয় �হেঁট চলার এই ব�াপারটােক �য ��িকং বেল তাই আেদৗ জানেতন না। তারপের �সই দীঘ� পথহাঁটার গ� চি�শ
বছর �পিরেয় আজও অব�াহত। তেব একা নয়, তাঁর সে� হাজার বছর ধের আমরাও পথ হাঁটিছ – তাঁর অনবদ� �লখনী আর অসামান� সব ছিবর �ভতর িদেয়। তাঁর
সং�েশ� যাঁরাই এেসেছন �ছা�খাে�া �চহারার এই সহজসরল মানুষিটেক ভােলা না �বেস পােরনিন, ম�ু হেয় �েনেছন তাঁর পথচলার কািহিন, �দেখেছন ছিবর পর
ছিব। তাঁেদর কথায়, রতনদার গ� আর ছিব বারবার �নেল আর �দখেলও পেুরােনা হয়না। তাঁেদর কােছ আেরকবার �সই ি�য় মানুষিটর কথা তেুল ধরেত আর
যাঁরা এখেনা পিরিচত হনিন এই মানুষিটর সে� তাঁেদর জন� 'আমােদর ছুিট'-র এই দীঘ� আলাপচািরতা। আমরাও বারবার িফের পড়ব আর সম�ৃ হব।

♦ রতনদা, আ প িন যখন প াহ ােড় প থ  হ া ঁট া  �� কেরিছেলন তখেনা �তা প ি�মবে� ��িকং এত জনি�য ় িছল না। � স ই
স মেয ় আ প নার মাথ ায ় এটা এল ক ী ভ া েব? এর ��ই  বা ি ঠ ক  কেব?
�আিম �� কেরিছলাম স�েরর দশেক -১৯৭২ সােল। �সইসমেয়ও এখােন িক� ��িকং ব�াপারটা �বশ চাল ু িছল, তেব এতটা ব�াপক
হয়িন। তেব  ��িকং বলেত তখন �ধু পাহাড়ই �বাঝাত -মলূতঃ গােড়ায়াল। �’একজন হয়েতা �নপােল বা িহমাচেল �গেছন িক� �সই
সংখ�াটা িছল হােত �গানা। পরবত�ী সমেয় এই �য ��িকং মােন অেনকিকছু, �ধু গােড়ায়াল নয় বা �ধু িহমালয় নয় -�টাটাল ��ানটা অেনক
�বিশ -লাদাখ �থেক �নপাল -�কা�াল ��িকং, �ডজাট� ��িকং – এই জনি�য়তার �পছেন িক� আিম একা নই, �বশ িকছু মানুষ আেছন যােঁদর
�চ�ায় ব�াপারটা এই জায়গায় �পৗেছেছ।
আমার �ছেলেবলা �কেটেছ িটটাগেড়। �সটা িছল বি�র লােগায়া একটা এলাকা - অবাঙািল অধূ�িষত। �সই পিরেবেশ বড় হেয় আর তার
পাশাপািশ আমরা �য আিথ�ক �েরর মানুষ িছলাম �সইখান �থেক এই ভাবনা�েলা সিত�ই মাথায় আসেত পাের না। তেব �বড়ােনার �নশাটা
আমার িছলই। �লু �থেক �’একবার এ�কারশেন �গিছ মাইথন, িদঘা - তখনই এসেবর সূ�পাত। তারপর হঠাৎ কেরই একটা সুেযাগ এেস
�গল। তখন সেব কেলেজ ঢেুকিছ - ব�বাসীেত। আমার এক ব�রু জামাইবাব ু িছেলন মােনভ�েনর বীট অিফসার। উিন আমােদর বলেলন,
�তামরা �বড়ােত আসেব, চেল এস। �তা কীভােব যাব? তখনেতা আর বিুঝিন �য এেক ��িকং বেল, এরজেন� িপেঠ ব�াগ িনেত হয়। উিনই
বলেলন, এক কাজ কর, পেগয়া পি�েত চেল যাও, �সখান �থেক িপ�ু ব�াগ িকনেব, শীেতর জামাকাপড় িকনেব। শীেতর জামা বলেত �তা
আমার স�ল িনেজর �ছাট �সােয়টার আর বাবার �কাট। গােয় জড়ােনার জন� পেুরােনা ক�ল। পেথ রা�া কের �খেত হেব তাই স�ী হল
িফেতওলা জনতা ��াভ। এইভােবই আমার �থম পাহােড় পােয় হাটঁার ��।
িফের এেস আেরক ভ�েলােকর সে� আলাপ হল। কেলজ ��ায়ােরর কােছ রামকা� িমি� �লেন ওই ব�িুটরই দাদার �দাকােন আমরা আ�া
মারতাম। �সখােন �টািনদা বেল এক ভ�েলাক আসেতন। িতিন খবু �বড়ােতন। আমােদর গ� �েন বলেলন, আরও অেনক জায়গায় এভােব
যাওয়া যায়। বললাম, �কাথায়? উিন বলেলন, িপ�াির চেল যাও - কীভােব �যেত হেব তাও বিুঝেয় িদেলন। এভােবই আে� আে� ��িকং
ব�াপারটার মেধ� ঢেুক পড়লাম।
♦ অতী শ  দ ী প �র �য প েথ িত�ত িগেয ়িছেলন � স ই  �ট ধ ের �ন প া েল আ প িন ��িকং কেরেছন। � স ই স ময ়েতা ওই  প থ  ব�ও
িছল। � স ই  অিভ �তার কথা একট ু বল ুন। 
�অতীশ দীপ�র এই পেথ িগেয়িছেলন �সটা জািন, িক� �সটার �থেকও বড় ব�াপার হল এটা একটা অন� মােপর পথ। জায়গাটা হল ম�ুাং
ভ�ািল। যিদ ছিব�েলা �দেখা তাহেল বঝুেত পারেব ম�ুাং ভ�ািল কী অনন�। িহমালয় বলেত �য ছিবটা আমােদর �চােখ �ভেস ওেঠ - নীল
আকাশ, সাদা বরেফর পাহাড়, সবজু জ�ল, নীল নদী, মােঝ মােঝ �াম, বািড়ঘর - �সসেবর �থেক এেকবাের আলাদা। �ডজাট� মাউে�েনর
যতরকম িফচার হয়, যতরকম রঙ হয় ম�ুাং �যন তার একটা অসাধারণ �কালাজ।
ন�াশনাল িজও�ািফেক একটা আিট�েকল �বিরেয়িছল-‘ম�ুাং, দ� ল� িটেবটান িকংডম’-ওই �লখাটা এবং তার পরবত�ীকােল অি�য়ার
পব�তােরাহী �হইনিরখ হােরর ‘�সেভন ইয়ারস ইন িটেবট’, �ডিভস ��লে�ােভর ‘িহমালয়ান িপলি�েমজ’ ও িত�েতর ওপর অন� আরও িকছু
বই পেড় আমার মেন হেয়িছল �য আমােক ওই ভ�ািলেত �যেতই হেব। তখন আিম খবু �নপাল পাগল িছলাম। �নপােল একটার পর একটা
��িকং করিছ, সব িনিষ� এলাকােতই ঢেুকিছ। �কবল ওইখােন িকছুেতই �যেত পারিছলাম না। �নপােল আমার �চনা পিরিচত যারঁা রেয়েছন
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তারঁাও �চ�া করিছেলন িক� িকছুেতই িকছু হি�ল না।
�থমবার �তা হলই না, ি�তীয়বােরও �ায় ধরা
পড়েত পড়েত �বেঁচ �গলাম। ততৃীয়বােরর �চ�ায় -
�সটা �বাধহয় ২০০৩, সফল হই। �সই সময় �নপােল
মাওবাদীেদর সে� একটা গ�েগাল চলিছল, পিুলশ-
�শাসন সবাই ওই িনেয়ই ব��। �সই ডামােডােলর
ফাকঁ গেলই ঢেুক পেড়িছলাম ম�ুাং ভ�ািলেত।
�ামী �যাগান�, অপবূ�ান�, কাওয়াকািজ এেঁদর
বই�েলা পড়ার পর সিত� ওইখােন দািঁড়েয় একটা
অ�তু অনুভিূত হয়। �যন আমরা পিৃথবীর ছােদ উেঠ
�গিছ - ধু ধু একটা িবশাল �া�র - িবরাট �কিৃত -
�ঘাড়া ছুিটেয়, ধুেলা উিড়েয় �লাকজন যাে� - একটা
অন�রকম অনুভিূত, িঠক বেল �বাঝান যােব না - এই
পথ িদেয় কেয়ক হাজার বছর ধের �হেঁট �গেছন
অিভযা�ীর দল।
তেব আজকাল ম�ুাং ভ�ািলেত যাওয়ার িনেষধা�া
উেঠ �গেলও আমােদর মেতা মানুেষর পে� এখন
আর ওই খরচ িবয়ার করাই স�ব নয়। মাথািপছু

�িতিদেনর খরচ ৭০ ডলার, তারসে� �িতিদন মাথািপছু �ােভল এেজি�র জন� খরচ ৪২ ডলার। কতজন �যেত পারেব �স িনেয়ও কড়াকিড়
রেয়েছ। বছের �বাধহয় ১০০০ জনেক �যেত �দয়।
♦ স দ� চাদর ��ক কের এেলন। -৩৫ িডি� � স লিস য ়া স  তা প মা�ায ় জমাট নদ ী খাত ধ ের হ া ঁট া। িহমালেয ়র িবিভ � ক িঠ ন
প া স  � প রেনার অিভ �তার মেধ � আ প নার স বেচেয ় স ু�র �ক ানট া মেন হেয ়েছ? স বেথেক  ক িঠ ন ই  বা  �ক ানট া?
�ওইভােব বলাটা শ�। এেককটা িসচুেয়শেন সহজ পাসটাই কিঠন হেয় যায়। তেব �টকিনকািল বলেত �গেল খবু কিঠন পাস �নপােলর
তািস লাবচা। এই পাসটােত �চুর ক�াজযু়ালিট হয়, অেনক �লাক মারা যায়। পি�মব� �থেক এই পাসিট �থম অিত�ম কেরন �গােপ�নাথ
দ�। ১৯৫১ সােল িহলািরর সে� িতিন এই পেথ িগেয়িছেলন। �সইসময় উিন িছেলন সােভ� অব ইি�য়ার ডাইেরকটর। �গােপ�নাথই হে�ন
�থম বাঙািল িযিন পব�তশীেষ� ওেঠন, �সটা হল আইল�া� িপক। ওরঁ পর ওই পেথ বাঙািল আর �কউ যানিন - ভারতীয় িহেসেব �থম
িগেয়িছেলন হিরশ কাপািডয়া, ১৯৭৪-এ। �সটার জন�ও দা�ণ একটা ��জ িছল। পথটা খবু কিঠন, সে� পাচঁজন �শরপা ব�েুক িনেত
হেয়িছল।
এছাড়া ওইসমেয়ই, এখন �থেক �ায় চি�শ
বছর আেগ উমািস লা পাস �পেরােত িগেয়ও খবু
কিঠন �লেগিছল। তখনেতা পােয় হা�ার জেুতা,
দিড়দড়ার ব�াপারটাও অতটা বিুঝনা। অত ি�ফ
চড়াই কী কের �য উেঠিছলাম! এখন ভাবেল
মেন হয়, হয়েতা �সই বয়েস বেলই �পেরিছ।
এরকম অেনক�েলা পাসই আেছ। ১৯৮১ সােল
যখন গা�া লা �স কির, �সটােতা খবু �বিশ উচুঁ
নয়, তাও খবু �গ�ম মেন হেয়িছল। চাদর ��কও
তাই। পিঁচশটা �াম িনেয় জাসঁকর ভ�ািল।
শীতকােল বরফ পেড় ভ�ািলটা বািক পিৃথবী
�থেক িবি�� হেয় যায়। তখন �েুল �যেত হেল,
�কউ অসু� হেল বা অন� �কান দরকার হেল
�ল-�ত আসেত হেব। অথচ যাতায়ােতর �কান
রা�াই �নই। �ানীয় �লাকজন �দখেলন জাসঁকর
নদীটা শীতকােল যখন জেম যাে�, তার উপর
িদেয় �হেঁট যাওয়া স�ব। তারঁা এই পেথ ব� বছর ধেরই যাতায়াত করেছন। এমনকী �ছাট �ছাট বা�ারাও �বািড�ং �েুল আসেছ। �সই
কনেস�টােকই কােজ লািগেয় িবেদিশরা এেস ��ক �� করল। ব�াপারটা �য খবু কিঠন তা নয়। কিঠন হল মাইনাস পযঁ়ি�শ-চি�শ িডি�
�সলিসয়াস তাপমা�ায় আমরা কতটা মািনেয় িনেয় থাকেত পারব �সটাই।
আবার সবেচেয় ভােলালাগার ব�াপারটা বলাও খবু শ�। এেককটা এেককরকম - এেককসময় এেককটা ভােলােলেগ যায়। পােসর ওপর
�থেক �িদেক �েটা ভ�ািলর িভউ। �যমন কাং লােত িহমাচেলর সাইডটা একরকম - লাদােখর সাইডটা আেরকরকম - িফচার পালেট যাে�,
আকাশ পালেট যাে�, �মঘ পালেট যাে�, বরেফর চির� পালেট যাে� - এটাও খবু ই�ােরি�ং। আেরকটা অ�তু অনুভিূত হেয়িছল �দালপা
ভ�ািলর লােমািসয়াভ�ং-এ, �সই �থম আমরা �কান পােস উিঠ। �দালপা �থেক বড�ােরর িদেক যাি� - ওটাও একটা ই�ােরি�ং ভ�ািল িছল
আমার জীবেন। �সখােন একটা পােসর ওপর উেঠ যখন �থম িটেবটান ��েটাটা �দখেত পাই তখন সকেল িমেল খবু �কেঁদিছলাম। �যটা হয়
- �য আনে�র বিহঃ�কাশ কা�ায় আেস। সবাই জিড়েয় ধের কাদঁিছ �য এ কী �দখিছ - �সই ��েটা যা এতিদন বইেত পেড়িছ বা ছিব
�দেখিছ! তখনেতা এত িটিভ - ই�ারেনট িছল না। তাই �থম �দখার আন�টা ভীষণভােব �পেয়িছলাম।

♦ প া হ াড় �থেক  স াগেরর কথায ় আ ি স  - প াহ ােড় ��িকং-এর স ময ় নানান �রামা� অেপ �া কের থােক  -অ�াডেভ �ােরর
� স ই  ত ী � ব�া প ারট ােতা �ক া�াল ��িকং-এ অেনকটা কম। স ম ুে�র তী র ধ ের প া েয ় হ া ঁট ার এই  ভ াবনাট া  ক ী ভ া েব এল ,
ভ া েলা লাগার জায ়গাট া ই  বা  �ক াথ ায ়?
� �কা�াল ��িকং আমরা �� কেরিছলাম ৮২ সাল নাগাদ। �সটাও হঠাৎ কেরই। �ই ব� ু িমেল বইেমলায় ঘুরিছ, ঘুরেত ঘুরেত ই�া হল
ভারেতর �কা�লাইেনর �টাটাল ম�াপটা িকেন �ফিল। িকেন �ফললাম। ১৯৭৬ সােল িপ�ািরর পেথ আমার সে� কানাইলাল �ঘােষর আলাপ
হয়। এই �য অন�রকম জায়গায় যাব, অন�রকম �বড়াব আমার এইসব িচ�াভাবনাই স�ণূ� কানাইদার �ভােব - বলা যায় উিনই আমার
��। এবার ওই ম�াপটা িনেয় �সাজা কানাইদার কােছ চেল �গলাম। বললাম কানাইদা, এরকম সম�ু ধের হাটঁেল �কমন হয়? কানাইদা
বলল, খবু ভােলা। তারপর �'জেন িমেল সম�ু ধের হাটঁার যতরকম �রফাের� পাওয়া যায় ঘাটঁেত �� করলাম। এর পরুেনা ইিতহাস কী
আেছ? ঘাটঁেত ঘাটঁেত আমরা �েটা িজিনস �পলাম। �থমতঃ কানাইদার বাবা ৪০-৪২ সােল দি�ণ ভারেতর মি�র�েলা �হেঁট �হেঁট
ঘুেরেছন। �সইসময় িকছু িকছু মি�র �ঘারার সময় সমেু�র ধার িদেয়ও �হেঁটেছন। তারপর �য �রফাের�টা �পলাম �সটা হল, �কানারেকর
মি�ের যাওয়ার জন� আেগ �কান রা�া িছল না। তখন পরুীেত �যত �লােক - পরুী �থেক �হেঁট �কানারক। অব�াপ� �লােকরা �যত গ�র
গািড়েত। িক� �বিশরভাগ মানুষই সমেু�র ধার ধের �হেঁটই �যত। 
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এইসব �দেখ�েন মেন হল হাটঁাই যাক না। ব�� 
কানাইদা, আিম আর আমার এক ব� ু িব�িজৎ
িমেল �কা�াল ��ক �� কের িদলাম। �থেম
খবু �বিশ নয়, �কানারক �থেক িচিলকা।
�সইটাই ��। তারপর �দখলাম, নাঃ,
সিত�ইেতা �কা�াল ��কটাও দা�ণ ই�ােরি�ং।
অেনেকই এখেনা �কা�াল ��িকংেক িঠক ��িকং
বেল �মেন িনেত পােরননা, আবার আমার মত
অেনেকর ভােলাও লােগ। আসেল এটাও িক�
একটা অন�রকম অিভ�তা। এেতও দা�ণ
�বিচ�� আেছ -আিম যখন একটা �িভ� �থেক
আেরকটা �িভে� যাি� তখন মানুষজন,
ঘরবািড়, তার আদবকায়দা, কালচার, ফডু
হ�ািবট সব কীরকম পালেট যাে�। এইসব
িফচার বদেলর পাশাপািশ সমেু�র রঙ, িবেচর
ফেম�শন �স�েলাও িক� পালটাে�। আপাত
দিৃ�েত মেন হয় পরুীও যা �মিরনা িবচও তাই,

আসেল িক� তা নয়, সবটাই আলাদা, �ধু একট ুগভীরভােব �দখেত হেব।
�কা�াল ��িকং-এর আরও একটা মজা আেছ। আিম যখন পাহােড় হাটঁিছ - ধর হাকিুরেত আিছ, কালেক �পৗেঁছ যাব থািত। থািতেত আিম
জািন থাকার জন� বাংেলা পাব, �চৗিকদার আেছ রা�া কের �দেব। �যেত �যেত নদী পাব। অসুিবধা �নই, আিম িনি�� মেন হাটঁিছ। �কা�াল
��িকংেয় িক� তা নয়। সকােল উেঠ যখন আিম হাটঁিছ, আিম িক� তখনও জািন না �য িবেকল চারেটর সময় �কাথায় �পৗছঁাব, রােত
�কাথায় থাকব। �কান �ােমর একটা �ছাট �ঝাপিড়েত থাকব, না মশাির টািঙেয় ঝাউবেন রাত কাটাব, নািক একজেনর ভােলা বািড় পাব -
রাজার হােল থাকব। সবিকছু িগেয় যখন পাি� - �সটা যাই পাই না �কন একটা িবরাট আন�। �কান একটা িদেন আিম �কাথায় �পৗছঁাব
জািননা, �সখােন কী পাব জািননা, �সখােন মানুষ আমােক কীভােব অ�াকেস� করেব তাও জািননা - �সখােন িগেয় �পৗছঁেনার অিভ�তা,
অেচনা মানুেষর ভােলাবাসা - সব িমিলেয় একটা অন�রকম অনুভিূত।

♦ ভ ারেতর দ ী ঘ� উ প ক ূলেতা বেট ই , বাংলােদ শ  - �ী ল�ার তটেরখা ধ ের ��ক কেরেছন, �হ ঁেট েছন নম�দার উৎস  �থেক
স �ম প য�� - �ক ান ��িকংট া স বেচেয ় আ ক ষ �ণ ী য ় বেল মেন হেয ়েছ? এখনেতা মাওবাদ ী  হ ামলা, �টরিরজম ই ত�ািদ নানান
স ম স �া - �ক া�াল ��ক করেত িগেয ় এ�েলা �ক ান অ স ুিব ধ ার স ৃি� কেরিন? 
�এটাও িঠক ওভােব বলাটা শ�। কণ�াটেক আমরা কটা িবেচর কথা জািন বলেতা? �লােক গণপিতফেুল �বড়ােত যায়, আজকাল তারসে�
�যাগ হেয়েছ কারওয়ার। িক� কণ�াটেক �য কত সু�র সু�র �সকত আেছ আিম যিদ পেুরাটা হাটঁেত না পারতাম তাহেল �দখেতও �পতাম
না, �লাকেক �দখােতও পারতাম না। মানুষ িহেসেবও সবেচেয় ভােলা �পেয়িছ কণ�াটেকর �লাকজনেক। ই�ান� �কাে�র িদেক পাহাড়-সাগর
িমিলেয় ওয়ালেটয়ার খবু সু�র। �ীল�ার সম�ু আর �সকত �ইই খবু কালারফলু। আ�ামােনর িবচেতা আমরা একদম �ায় জািনইনা। সম�
ব�াপারটা এত �লানিল। �াম �নই, িকছু �নই, ধুধু সমেু�র ধার ধের হাটঁিছ -এত নীল আর এত সবজু - এই নীল আর সবেুজর �মলব�নটা
আমােদর এখােন আর �কান �সকেতই �দখা যায় না। সবজু জ�ল আর নীল সম�ু -জেলও নীল-সবেুজর িমেলিমেশ যাওয়া…।
নম�দা নদী, কােবরী নদী ধেরও আিম �হেঁটিছ। �সটাও খবু ই�ােরি�ং। কােবরী নদী ধের হাটঁেতও �বশ ভাল লােগ। কণ�াটেকর �ভতর িদেয় -
�ধু �য গেজ�র িফচার তা নয়, �িদেক সু�র পাহাড়, মানুষজনও দা�ণ, �সটাও একটা িবরাট পাওনা।
�যেহত ুউপকেূলর �াম�িলেতও এখন িট.িভ., খবেরর কাগজ �পৗেঁছ �গেছ, �লাকজেনর �টিলেফান রেয়েছ -�াভািবকভােবই অেচনা মানুষ
স�ে� তারাও এখন অেনক �বিশ সতক�। থানায় �ফান কের িদে�, পিুলশ চেল আসেছ। পিুলশেক কনিভ� করেত হে�। কনিভ�ড না হেল
থানায় িনেয় যাে�, কাগজপ� �দেখ তেব ছাড়েছ। �কা�াল ��িকং-এ এইসব অসুিবধােতা রেয়ইেছ। তেব এ�েলা িকছু না, এটাও পথচলারই
একটা অ�। এসব হে� বেল আিম �কা�ােল যাব না, তােতা হয়না। এই ব�াপারটা অেনকবারই �ফস কেরিছ। আমােক কখনও
এল.িট.িট.ই.-রা ধেরেছ পিুলেশর ইনফম�ার বেল, আবার পিুলেশ ধেরেছ এল.িট.িট.ই.-র �লাক �ভেব। রাত বােরাটার সময় িঘের �ফেলেছ।
কখেনা এমনও হেয়েছ �য �কান �ােমর �লাক �ােমই ঢকুেত �দয়িন, আবার �কাথাও �ােমর মানুষই রা�া কের এেন খাইেয়েছ। এ�েলা
হেবই, থাকেবই, এর মেধ�ই �যেত হেব। �ধু তারজন� যা িকছু করণীয়, �েয়াজনীয় কাগজপ� সব কের িনেয় �যেত হেব।
♦ আ প নার ��িকংেয ়র অিভ �তা�েলা �ব শ  অন�রকম -অেনক স ময ় গা ই ড বা � প াট�ার ছাড়া ই  �বিরেয ় প েড়েছন, স �ী  ক ের
িনেয ়েছন �চনা-অেচনা আ �হ ী  মান ষু েক ই , খুব কম খরেচ ঘুের �বিরেয ়েছন িদক-িদগ�। এই  অন�রকম �বড়া েনার ��িতটা
�নন ক ী ভ া েব?  
�আিম �য িটমটা �সট আপ কির, তােত
সকেলই �য অথ�ৈনিতকভােব ��ল তা নয়।
আিম আজ �য টাকাটা অ�ােফ�াড করেত পাির,
�ম�ারেদর মেধ� অেনেকর পে�ই �সটা স�ব
নয়, �সইভােবই আমােক িচ�াভাবনাটা করেত
হয়। এছাড়াও ��ক করেত িগেয় আিম
িমসইউজটা একদম বরদা� করেত পাির না।
�কান �কান িটেম �দিখ এেজি�র মাধ�েম
গাইড, �পাট�ার িনেয় যাে�, তারাই সব করেছ,
�চুর িজিনসপ� িমসইউজ করেছ, আমার �সটা
খবু গােয় লােগ। �সইজন� আমােদর ��ািনং
থােক �য আমরা িনেজেদর কাজটা িনেজরাই
করব। রা�া করা, বাসন মাজা, িনেজেদর �ট�
টাঙােনা-�গাটােনা সবটা িনেজেদরেকই করেত
হয়। এেত �লাক-ও কম লােগ আর খবু �বিশ
খাবারদাবার �নওয়ারও দরকার হয় না। খরচটা
অেনক কেম যায়। আবার ধেরা, আট জেনর
িটম করেল খবু সুিবধা হয়। একটা গািড় িনেত পাির, �েটা �ট� িনেত পাির, আমার �য ��সার ককুারটা আেছ তােত আট জেনর খাবার হেত
পাের। সংখ�াটা এিদক-ওিদক হেল িক� খরচাটাও এিদক-ওিদক হেয় যায়। খাবার-দাবার �য অন� িটেমর তলুনায় খারাপ খাই তাও িক�
নয়, যেথ� ভােলা খাবারই খাওয়া হয়। িক� তাও অন� �য িটম ওই ��কটা করেব তার তলুনায় খরচটা �কাথাও হাফ, এমনকী ওয়ান
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থাড�ও হেয় যায়। আমরা �দেখিছ �য একমােসর ��িকং ��া�ােম মাথািপছু ৮-১০ হাজার টাকার �বিশ খরচ পেড়িন।
বড় বড় ��া�ােমর ��ে� পেুরা ��কটােক কেয়কটা ভােগ ভাগ কের িনেয় িঠক কের িনই কলকাতা �থেক কী িনেয় রওনা �দব আর ��িকং
পেয়��েলােত �কাথায় কী িকনব। িবেশষ কের খাবারদাবার। এেত লােগজটা অেনক হা�া হয়। �যমন লামখাগা-�বারাসু-ধঁুমধার ��েকর
সময় ২০ িদেনর খাবারটা না িনেয় ৫-৬ িদেনর খাবার িনেয় চলা �� করলাম। মােঝ �বারাসুর আেগ িছটকলু �থেক আবার পের ধঁুমধােরর
আেগ সাকির �থেক বািক খাবারটা তেুল িনলাম। এেতও খরচা কেম। �কা�ােল �তা খরচ আেরা কম - সে� মা� একিদেনর খাবার রািখ।
বািকটােতা সবই পেথ-পেথ - যা পাই, তাই খাই। অেনকে�ে� কােরার বািড়েতই খাইেয় �দয়। িনেজরা রা�া করেলও খবু সামান�। তাই
খাওয়ার খরচা �তমন �নই আর থাকার খরচােতা �ায় লােগই না। এভােব ��ান কের সু�রভােবই ঘুের আসা যায়। 
♦ আ ব ার প াহ ােড় িফ ির - িস িক েম একবার ��িকং করেত িগেয ় আ প িন �ায ় হ া িরেয ় িগেয ়িছেলন - � স ই  গ�টা একট ু বল ুন।
  
�হারােনার ব�াপারটােতা আর কােরার ওপর �দাষ �দওয়া যায় না, িনেজেদরই �দাষ - হয়েতা িঠকমেতা ম�াপটা িরড করেত পািরিন বা
ইনফেম�শন যা িছল �সটা হয়েতা যেথ� িছল না। �সটা ১৯৯২ সাল, কা�নজ�া অ�েলর নথ� ওেয়� আর সাউথ ওেয়� �ফেসর �বসক�া�
�েটা ��ক কের িসিকেমর িদেক িফরিছলাম। এই পেথ মলূ সমস�াটা িছল গাইেডর। পিুলেশর ঝ�ােটর জন� �নপােলর �লাক িসিকেম আসেত
চায় না। তাই গাইড, �পাট�ার িকছু পাইিন। একজন খািনকটা দরূ এিগেয় িদেয় সামান� িকছু পথিনেদ�শ িদেয়িছল। আমােদর কােছ �য ম�াপটা
িছল �সটাও খবু পির�ার িছল না। আর �যখান �থেক হারােনাটা �� হেয়িছল �সখানটােত �চ� ফগ হেয়িছল, িকছু �বাঝা যাি�ল না। আবার
�যটা হয় �য ��িকং-এ একবার যিদ ৫-৬ হাজার ফটু �নেব িগেয় একটা নদীর ধাের �পৗছঁান যায় তখন িকছুেতই মেন হেব না �য আবার
৫-৬ হাজার িফট ওপের উেঠ অন�িদেক �দিখ। �সবাের আমরা �য নালাটার ধাের �পৗেঁছিছলাম �সটা হল রাথাং-চু নালা। এিদেক আমােদর
মাথায় কাজ করেছ �য ওটা রামথাং নালা। আমরা ধের �রেখিছ রামথাং নালা -তারপােশ রামথাং �াম - অথচ িকছুই িমলেছ না। কখেনা
গেজ�র মেধ� িদেয়, কখেনা জ�েলর �ভতর িদেয় হাটঁিছ, উঠিছ, নামিছ, �কউ পেড় িগেয় আহত হে�, নদীর এপার ওপার করিছ…।
��িকং-এর �শেষ খাবার দাবারও �তমন �নই, এপথ ওপথ করেত িগেয় িকছুটা হািরেয়ও �গেছ। �শেষ যা থােক কপােল বেল �’িতনজনেক
খািল হােত নীেচ পািঠেয় িদলাম। যাই �হাক �শষ পয�� পেনেরা িদন �ায় না-খাওয়া অব�ায় থাকার পর �রসিকউ িটম এেস আমােদর উ�ার

কের।
♦ ম�ােপ র কথা এল যখন আ েরকটা ��
কির, এখনেতা ই �ারেনেটর স ুবা েদ �গল
ম�া প  িদেয ় �ক াথ ায ় য া ি�, জায ়গাট া
�কমন এেকবাের প ু�ানপু ু�ভ া েব �দেখ
�নওয ়া  য ায ়। আ েগ �তা এস ব স ুেয াগ িছল
না িক� �ক ান জায ়গায ় � প ৗঁেছ নতুন
িকছুেক �দখার-�চনার আ ন�টা িছল। এই
ব�া প ারট ায ় স ুিব ধ া -অ স ুিব ধ া  ক ী  মেন হয ়
আ প নার?

�ইদানীং �যটা হে� �য ক��ুর ম�াপ থাকেব
না �গল ম�াপ? এই িনেয় একটা �সিমনারও
হেয়িছল। যখন ��ক �� কেরিছলাম তখন
ব�াপারটা িছল �য আমরা িকছু ম�াপ �দখতাম।
একট ু�বিশ কের যারা �দখত তারা ক��ুর ম�াপ
ব�বহার করত - তােত উচুঁ নীচু �কাথায় কী

আেছ, �কাথায় ��ািডেয়� �বিশ আেছ এটা �বাঝা �যত। �কাথায় ভােলা বিুগয়াল পাব এটাও িকছুটা �বাঝা �যত। িক� সামেন কী দশৃ�
�দখব, রা�ায় একটা �াম পাব িকনা �সটা �বাঝা �যত না। ফেল আমরা যখন একটা �াম �দখতাম পাহােড়র গােয়, নতনু একটা দশৃ�
�দখার আন� �পতাম - অেচনার আন�। �সই অনুভিূতটা িক� বদেল �গেছ। সুিবধােতা হেয়েছ িঠকই। এখন �য �জনােরশনটা পাহােড় যাে�
তারা যাওয়ার কথা ভাবার সে� সে�ই �গল-এ টাইপ করেছ ম�াপ �দখার জন� - জায়গাটােক �দখা-ও হেয় যাে� �সখােনই! �স যখন ��ক
করেত িগেয় �সই �ামটা �দখেত পাে� তখন তার মেন হে� আের, একদম িমেল �গেছেতা! �সও আন� পাে�, তেব �সটা িমিলেয়
�নওয়ার আন�। �েটা অনুভিূত িক� এেকবাের আলাদা।
♦ কখেনা িশ খর �ছা ঁয ়ার ই ে� হয ়িন?
�আিম একটাই িপেক উেঠিছ, ১৯৭৭ সােল, ভােনািট িপক। তার িঠক আেগর বছরই কানাইদার সে� আলাপ। কানাইদারা ওই িপকটা তখন
সদ�ই �াই� কের এেসেছ। আমার সে� আলাপ হেতই কানাইদা বলল, তইু চেল যা - আিমেতা �ছালা �খেত �খেত উেঠ পেড়িছ, তইু বাদাম
�খেত �খেত িঠক উেঠ পড়িব। আিমও ভাবলাম চেলই যাই। পেরর বছর যখন ��ক করেত �গলাম তখন পদম িসংেক গাইড িনেয়িছলাম।
ওেক বললাম, এই িপকটায় উঠব আমার দাদা বেল িদেয়েছ। ও বলল �য যখন আগ� মাস থােক, বরফ কম থােক তখন 'বকির িভ উঠ
সকতা �তা তমু কােঁহ �নিহ?' �সটাই আমার �থম পাহােড়র মাথায় ওঠা।
আসেল আিম ��িকংেয় যাব না মাউে�িনয়ার
হব �সটা িকছুটা পািরপাি��ক ব�াপার। আমার
��ে�ও এই কানাইদা, �সজকা অথ�াৎ
উমা�সাদ মেুখাপাধ�ােয়র সং�েশ� আসার জন�
��িকংেয়র ব�াপারটাই ভােলালাগার জায়গা
কের িনেয়েছ। �েটার ধরণটাও অেনকটাই
আলাদা। িপেকর ��ে� আিম যত তাড়াতািড়
পাির �বসক�াে� �পৗছঁাব, তারপর আমার
দ�তা িদেয় চূড়ায় উঠব। ��িকং-এর মজাটা
িক� অন� জায়গায়। আমরা ��িকং করেত িগেয়
�গাটা িহমালয়টােক �দিখ। নদী-নালা-জ�ল-
পাহাড়-�াম �দখেত �দখেত একটা ভ�ািল �থেক
আেরকটা ভ�ািলেত যাই। �াইি�ং- এ
অ�াডেভ�ারটা অেনক �বিশ থােক িক�
��িকংেয় �দখার ব�াপারটাই অেনকটা। আমার
এই �দখার আন�টাই �বিশ ভােলা লােগ।
আমার িহমালেয় মানুষ থাকেব, ভ�ািল থাকেব,
িপক থাকেব, অ�াডেভ�ার থাকেব, নীল
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আকাশ থাকেব - সব থাকেব। গত শীেত যখন চাদর ��ক করেত �গলাম তখন অেনেকই আমায় বেলিছল �য, আপিনেতা ব�বার লাদাখ
�গেছন, আবার �কন? আিম তােদর উ�র িদই ওিদকটা আমার �দখা হয়িন। আিম নতনু �কান জায়গায় �গলাম িকনা, কী পাস অিত�ম
করলাম �সটা বড় ব�াপার নয়, �দখাটাই বড়, সবটকু ু �দখা। �সভােব িসগিনিফকা� নয়, �লাকজন হয়েতা িচনেবনা এমন অেনক জায়গাও
��ক কেরিছ। �যমন ওেয়� �নপােল কণ�ালী নদীেক অনুসরণ কের ��কটা। এটা আসেল িতনেট নদী - �দালেপা কণ�ালী, ম�ু কণ�ালী আর
�মলা কণ�ালী। আমােদর এখােন এই নদীটাই এেস ঘঘ�রায় িমেশেছ। িতনেট নদীেক �বস কের �মলা, ম�ু আর �দালেপা ভ�ািলটাও �দখা
হেয় �গল। এটা একটা অন� রকম আন�।

♦ মােঝমেধ �ই  ক াগজ খুলেল ��িকং-এ িগেয ় �ঘ�টনার িশ ক ার হেয ়েছন এমন খবর �চােখ প েড়। ��িকং ব�া প ারট া এখন
এতই  জনি�য ় হেয ়েছ �য অেনক স ময ় অ�াডেভ �ােরর �ঝা ঁেক  অেনেক  যেথ� ��িত ছাড়া ই  �বিরেয ় প ড়েছন �ব শ  ক িঠ ন
��িকং-এ, িব প েদও প ড়েছন এমন একটা কথাও � শ ানা  য াে�। এই  �বণ তাট া  আ প িন ল�� কেরেছন?
�আিমেতা সা�াকফ ু�থেক �� কেরিছ। �সখান �থেক একটা ��েজ আসেত আমার দশ-বােরা বছর সময় �লেগেছ িক� এখন চারিদেক
�যভােব এটােক পপলুারাইজ করার জন� িমিডয়া�েলা আেছ, ম�াগািজন�েলা আেছ, �নট আেছ, এইসব কের িকছু মানুষ হঠাৎ কেরই এিদেক
আ�হী হেয় উঠেছন।
আমার দীঘ� অিভ�তায় �দেখিছ �য পচঁান�ই শতাংশ �ঘ�টনা ঘেট িনেজেদর জন�। এর অেনক�েলা কারণ আেছ। অত�ুৎসাহ �তা একটা
কারণ বেটই তাছাড়াও িনেজর �রাগেক �চেপ যাওয়া, ভলু তথ� জানা এসব অেনক ব�াপার কাজ কের। �কান একটা �লখা পেড় ��েক �গেছ,
�লখায় হয়েতা যাওয়ার সময়টা �দওয়া িছল না বা �সখােন হয়েতা �লখা আেছ �ম মােস ��িকং করার কথা, তার বদেল �সখােন অে�াবর-
নেভ�ের চেল �গল। এেত �য কী মারা�ক হ�াজাড� হেত পাের, �স ধারণাটাই তােদর �নই! আমরা কলকাতায় িফের এেস বিল ওখােন
ন�াচারাল ক�ালািমিটজ হেয়েছ, হ�াজাড�স হেয়েছ, ��া ফল হেয়েছ - এ�েলা সব বানােনা এ�িকউজ, িনেজেদর িপঠ বাচঁােনার জন� বলা।
আেরবাবা �কিৃত �যরকম আেছ, �সরকমই থাকেব, �সখােন িবপদ আেছ বেলই �তা অ�াডেভ�ার। িনেজ না পারেল তার জন� �কিৃতেতা
দায়ী নয়, �সেতা িনেজর �খয়ােলই চলেব। তােক সমীহ কের তেবই পাহােড় যাব। �সটা যিদ না বিুঝেতা ফল ভগুেতই হেব।

♦ ��িকং করেত িগেয ় আ প িন এত অ প ূব�
স ব ছিব ত ুেলেছন, �থম �থেক ই  িক
ভ া েলা ক�ােমরা িদেয ় �� কেরিছেলন
না িক  খুব স া ধ ার ণ  ক�ােমরা িদেয ় ��
কের ধ া ে প  ধ া ে প  আ রও ভ া েলা ক�ােমরা
ব�বহার কেরেছন? আ স েল এত ভ া েলা
ছিবর মেধ � ডুেব �গেলন ক ী ভ া েব?
��থম জীবেন আিম ি�ক-ি� ক�ােমরা ব�বহার
করতাম। তারপের আমার হােত এল আগফা-র
আই �সািল – ট ু - �কাডাক ��ামা - এভােব
আে� আে� ক�ানন, িনকন।
ছিব �তালার ব�াপারটােতও বলা যায় �বশ িকছু
মানুেষর ইন�ুেয়� কাজ কেরেছ। যােদর সে�
�বিড়েয়িছ - কানাইদা, �ভময় িম�, িবভিুতভষূণ
বসু, শ�রিবজয় সাহা এেদর সং�েশ� এেস।
তাছাড়া আিমেতা PAD–র ছা� - �বনুদার
ওখােনই আমার ফেটা�ািফর পড়ােশানা। এইসব
িকছুই আমার ছিব �তালায় �ভাব �ফেলেছ।

আিম �ােভল ফেটা�ািফটােক �েটা �স�ের ভাগ কির। একটা হে� �বিশরভাগ �লাক �যটা কের, তারা �য �বড়ােত �গেছ �সই ব�াপারটাই
ছিবর মাধ�েম তেুল ধরার �চ�া কের। অন�িদেক আমােদর �চ�া থােক �য আিম �য জায়গাটায় �বড়ােত �গিছ �সই জায়গাটােক ছিবর মাধ�েম
যতটা স�ব তেুল ধরা যায় �সটার �চ�া করা। িনেজেদর ছিব খবু কমই তিুল - ডকেুমে�শেনর জন� �' একটা ছাড়া। আসেল ছিব তলুেত
�গেল এটা মাথায় রাখা দরকার �য এই ছিবটার সে� আমার হয়েতা অেনক �ৃিত জিড়েয় আেছ িক� �য দশ�ক এটা �দখেছ তার কােছও িক
তাই? �স এটার সােথ িনেজেক িরেলট করেব িক কের? আেরকটা ব�াপার হে� পথ চলেত চলেত �কানটােত একটা ভাল ছিব হেত পাের
�সই ধারণাটা িঠক সমেয় করেত পারা। এখন না হয় িডিজটাল ক�ােমরায় অজ� ছিব তলুেত পাির িক� আেগ ব�াপারটা িছল -সে� চারেট
�রাল আেছ, তার মেধ�ই �বেছ �বেছ ছিব তলুেত হেব। তখনই আমােক বঝুেত হেব ছিবটা আেদৗ হেব কী না, ছিবটা তলুেত হেল আমােক
নীেচ নামেত হেব কী ওপের উঠেত হেব। ভােলা ছিব �তালার জন� �েয়াজেন এই নড়াচড়া করার মানিসকতাটাও থাকা চাই। এছাড়া �যটা
দরকার �সটা হল �চুর ছিব �দখা। �দখেলই আে� আে� ছিব �তালার ধারণাটা �তির হয়। তারপর এই �য ছিব �দেখ �লােক অ�াি�িসেয়ট
করেছ �সটাই আমার কােছ ই�িপেরশন। �সটা �পেয়িছ বেলই আরও ম�ািচওর হেত �পেরিছ।

♦হা ই  অি�িচউেড ছিব �তালার ��ে� িকরকমভ া েব �তির হেয ় য াওয ়া  উ িচত - ক ী  ক�ােমরা , ক ী  �ল�? ক�ােমরাট া ই
য েথ� ভ া ির -কত কম িজিনস  িনেয ় ভ া েলা ছিব �তালা য ােব?  
�  আেগেতা জমু �লে�র �চলন িছল না, তখন আলাদা আলাদা সব �ল� িনেত হত। �ধয� ধের একটা খেুল আেরকটা লাগােত হত।
তখনকার জমু�েলা এত ভােলাও িছল না, থাকেলও �সটা িছল আমােদর ক�াপািসিটর বাইের। তেব এখনেতা সােধ�র মেধ� জমু �ল� এেস
�গেছ। পাহােড় ��ক করেত �গেল অবশ� খবু হাই জমু দরকারও হয় না। িক� অ�তঃ ২৪ বা ২৮ িমিম �ল� ছাড়া ছিব হয়না পাহােড়।
আিমেতা একটা িপেকর �বশ কােছই যাব, তাই ওয়াইডটা আমার �ধান দরকার। ২৪-১৩৫ িমিম এই �রে�র �ল� হেলই যেথ�।
িডিজটােলর ��ে� এটা হেব ১৮-১০৫ িমিম। এেতই কাজ হেয় যায়। কে�ািজশেনর ব�াপারটাও এখন অেনকটা সুিবধা হেয় �গেছ িডিজটাল
হওয়ােত। আবার িডিজটােলর �ধান �য সমস�াটা আেগ হেতা অথ�াৎ ব�াটািরর ব�াক আপ, এখন �সটাও খবু ভােলা। আমার চাদর ��েক মেন
আেছ িনকেনর �েটা ব�াটাির িনেয়িছলাম, তারমেধ� একটা লােগিন আর আেরকটা মা� একটা দাগ খরচা হেয়েছ ওই মাইনাস ৩৫ িডি�
�ট�ােরচাের, পাচঁেশাটা ছিব �তালার পর। অেনেক �সালার চাজ�ারও ব�বহার কেরন। তেব িডিজটাল ফেটা�ািফ করেত �গেল কি�উটারটা
ভােলাভােব জানা দরকার, নাহেল ফাইনাল ��েজে�শন ভােলা হেব না। আর একটা ব�াপার হল সকেল যিদ ভােব �য সব ক�ােমরা িদেয়ই
সবিকছু হেয় যােব, �সটা হয় না। আিম �তা �েটা �জনােরশেনই ছিব তেুলিছ, তলুিছ - অ�ানালেগও তেুলিছ, িডিজটােলও, তাই �েটার
িডফাের�টা �দখেত �পেয়িছ। এখন িডফাের�টা �মশঃ কেম আসেছ। আিম অ�ানালেগ তেুল �দেখিছ �সখােন নীল আকাশ �পেয়িছ, সাদা
�মঘ �পেয়িছ – িফে�র এ�েপাজার ল�ািটচুডটা অেনক �বিশ। িডিজটােলর ভাষায় বলেত �গেল �মগািপে�লও �বিশ। িডিজটােলও অবশ�
এখন ওই �রজা� পাওয়া স�ব তেব অেনক দামী ক�ােমরায় – �স আর ক'জন ব�বহার করেব? িক� এখানকার �জনােরশনেতা এই
িডিজটাল ছিবটােকই �দখেব। তারা �তা ওটা �দখেবনা। তারা জানেব এটাই লাদােখর আকাশ, এটাই ছিব। তারা যিদ অ�ানালেগ লাদােখর
ছিব �দেখ ভাবেব ওটােত �বাধহয় িকছু অিতরি�ত করা হেয়েছ, হয়েতা িফ�ার-িট�ার �দওয়া িছল তাই আকাশ এত নীল হেয়েছ!
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♦�মণ েলখক িহেস েব আ প নার �চােখ
বাংলা �মণ স া িহ েত�র ম ূল�ায ়নট া ি ঠ ক
ক ী ?
� িবিভ� �সিমনাের, আেলাচনায় এ িবষেয় �য
কথাটা উেঠ এেসেছ �সটা হল আমােদর এখােন
সািহেত�র অন�ান� ধারা�েলায় যেথ� উ�িত
হেয়েছ িক� বাংলা �মণসািহত�টা �সভােব �বেড়
ওেঠিন। তার কারণ আমােদর এখােন যারঁা
ভােলা সািহত� রচনা করেত পােরন তােঁদর �ায়
�কউই এই ব�াপারটায় মােন ��িকং বা �াইি�ং-
এ যানিন। আবার যারঁা ��িকং বা �াইি�ং কেরন
তারঁা �লখার জন� কলম ধেরনিন, �লখার
জগেত আেসনিন। এই �েটা িজিনেসর মেধ�
িমলনটা খবু কমই হেয়েছ। আবার
সা�িতককােল �'একজন যারা ভােলা িলখত
তারা �ায় �লেখইনা - �যমন অিন�� মখুািজ�।
তাও িকছুিদন আেগ পয�� �যসব পণূ�া� বই�েলা
�বরেতা তার মেধ� আমরা �মণসািহেত�র রস �পেয়িছ বা �কন �বড়ােত যাব �সই �ে�র উ�র�েলা �পেয়িছ। এখনকার �বিশরভাগ �লখায়
িক� �সই ভাবনাটা চেল যাে�। হয়েতা �লখেকর িকছু গািফলিত আেছ বা িবিভ� পাবিলিশং হাউস তার কােছ এটা িডমা� করেছ যার ফেল
�লখা হেয় যাে� তথ� িনভ�র - িনেজর অনুভিূত�েলােক িঠকমেতা ব�� করেত পারেছ না। আরও একটা ব�াপার আেছ �সটা হল
জায়গা�েলার িডফাের� ফেুট উঠেছ না। আিম দীঘার সমেু� িগেয়ও �য বণ�না িদি�, পরুীেত িগেয়ও �সই বণ�নাই িদি�, আবার �গায়ার
�সকেত িগেয়ও একই কথাই িলখিছ। তাহেল িতনেটর মেধ� পাথ�ক� কী হল? তারজেন�ও মানুষ িব�া� হয়। আরও একটা ব�াপার আেছ।
আেগ বীের�নাথ সরকার, শ�দুা িলখেতন। তারঁা িলখেত িগেয় িদেনর পর িদন ন�াশনাল লাইে�িরেত বা অন�ান� লাইে�িরেত পেড় থাকেতন,
পড়ােশানা করেতন। িলখেতন কম, পড়েতন �বিশ। এখন একটা ম�াগািজন �পেল হয়েতা �লােক িনেজর �লখাটায় �চাখ �বালায়, বািক অন�
িকছু পেড়না। পড়া যিদ কেম যায় তাহেল তার মেধ� আর সািহত� রচনা আসেব �কাথা �থেক? �সই কেব �লু বা কেলেজ বাংলা পেড়িছ তাই
িদেয় যিদ িলখেত আর� কির তাহেল �তা খবু মশুিকল।

♦প থ  চলেত চলেত আ প িনেতা ব� মান ুে ষ র স ে� িমেশ েছন, স ম ৃ� হেয ়েছন - �তমন িকছু মান ষু , মেন রাখার মত �ক ান
চিরে�র কথা একট ু বল ুন।
�৭৭ সােলর কথা বিল। িজতরাম নােম একজনেক �পেয়িছলাম। কমুায়েুনর ওয়াছােমর বািস�া। ভাির অ�তু মানুষ। আিম �হেঁট যাব, �স
আেগ চেল যােব। রা�াটা �তির কের রাখেব। �খয়াল রাখেব আমার যােত গােয় িবছুিট না লােগ, জেুতাটা না িভেজ যায়। এত দরদী মানুষ,
সম� িদক িদেয় এত ভােলাবাসা। এখন আেছ ম�ল িসং - উ�রকাশীর। �সও তাই। আিম যখন যাব �স আমােক �াণপেণ আগেল রাখার
�চ�া কের। আিম বিল, তিুম চেল যাও, আিম িঠক চেল যাব। গালাগািল িদেলও যােব না, চুপিট কের বেস থাকেব। এরকম �চুর ভােলাবাসা
�পেয়িছ। কত �ােমর মানুেষর কাছ �থেক আদর-য�, ভােলাবাসা �পেয়িছ, �সসব বলেত �গেল �তা �শষ হেব না। একটা ঘটনা মেন পড়েছ।
অ��েদেশর একটা �ােম ঢেুকিছ। �সটা ক�ৃা-�গাদাবরী �বে�। ঢেুক বললাম, আমােদর একট ুজায়গা দাও, একট ুজল দাও, রা�াবা�া
কের খাব। ওরা সে� সে� �ােমর �েুল ব�ব�া কের িদল। অেনক কের বারণ করলাম তাও �লু ছুিট িদেয় িদল। �েুলর পােশ একটা জায়গা
িদল। তারপর বলল, রা�া কের খােব এত ক� করেব �কন? আিম বললাম, �তামরা �কউ যিদ রা�া কের দাও তাহেলেতা ভােলাই হয়। ওরা
বলল, আমরা �তা �কবত�, �ছাট জাত - �জেল, আমােদর হােত খােব? বললাম, �কান আপি� �নই। �তামােদর �কান �মেয়েক িদেয় যিদ
রা�াটা কের দাও। বলল, না, না, �মেয়েদর িদেয় হেব না। তারপর �ােমর �মাড়ল পকুেুর িগেয় �ান কের নতনু ধুিতটিুত পের এল। এেস
রা�া কের খাওয়ােলা �তা বেটই, অেনক দরূ পয�� রা�া সে� সে� এেস �পৗেঁছ িদেয় �গল।
আেরকবার তখন কা�নজ�া �বসক�া� ��িকং-এ �গিছ। �পাট�ার পাওয়া খবু সমস�া ওই অ�েল। িটম ম�াকারিনর দল িছল সে�। ওর
দেলর �লােকরাই ভাগাভািগ কের আমােদর সাহায� কের িদত। িটম ম�াকারিনর �ী আিন� ম�াকারিন িছেলন ডা�ার, তারঁ সে� আমােদর
এতটাই �দ�তা হেয় িগেয়িছল �য �িতিদন ��িকংেয়র পর আমােদর সকেলর �চকআপ করেত আসেতন, সবাই িঠকঠাক আিছ িকনা। ওেঁদর
সে� �সবাের �ায় বাইশ-�তইশ িদন কািটেয়িছলাম।
অেনক সময় অ�তু �লােকর �দখাও পাওয়া যায়। �তমন একটা ঘটনার কথা বিল - �সটাও অ��েদেশর একটা জায়গায়। �পৗেঁছ �দিখ নদী
পার হওয়া যােব না, �নৗেকা �নই। �সখােনই রাত কাটাব িঠক কের বাবলা কাটঁা-ফাটা পির�ার কের মশাির টািঙেয় িনলাম। অেনক রাি�ের
জ�ল �থেক একটা �লাক এেস উদয় হল। রাত তখন বােরাটা-একটা হেব। �স আমােদর িদেক একবার �দখল, তারপর �ে�প না কের
জ�েল ঢেুক িকছু কাঠকেুটা িনেয় চেল এল। আমরা বার বার তােক এটা ওটা িজ�াসা করলাম, �কান উ�রই িদল না। তারপর সামান� যা
�পাশাক িছল খেুল জেলর মেধ� �নেম পড়ল। জায়গাটা খািঁড়র মত। িনজ�ন। কেয়কবার �ডাবাডুিব কের মাছ ধের িনেয় এল। আ�ন ধিরেয়
মাছ�েলা পিুড়েয় �খল। আ�েন একট ুহাত পা �সঁকল। আবার জেল �নেম �গল। িকছু�ণ �ঘারাঘুির কের �ফর মাছ ধের িনেয় এল। এরকম
�'িতনবার কের তারপের আবার জামাকাপড় পেড় জ�েল চেল �গল। �লাকটা পাগল না �বাবা-কালা িকছুই বঝুেত পারলাম না!
♦ এতিদন ধ ের আ প িন প থ  হ া ঁট েছন - প াহ ােড়র প িরেব শ  বদেল য াে�, গাছ �কেট �ফলা হে�, �ক া�লা ই ন � ভ ে� যাে� -
�ক ৃিত বা ঁচা েত �মণ ে�মী , ��কার, মাউে�িনয ়ার – স বার ক ােছ আ প নার বাত�া ক ী ?
�আমরা যারা ��ক করেত যাই, �বড়ােত যাই, তােদরেক অেনেকই �তা বেলন �য গাছ লাগান, বীজ িনেয় যান, এই ক�ন, ওই ক�ন।
আমার মেন হয় এসব িকছুরই �েয়াজন �নই, �ধু আমরা িকছু ন� করব না, �নাংরা করব না এই ব�াপারটা মাথায় রাখেলই চলেব। একবার
একটা দেলর সে� আমােদর �দখা - হর িক �ন �থেক িটমটা িফরেছ। �দিখ তােদর �েত�েকর �বাঝার �পছেন বড় বড় জিুনপােরর ঝাড়
আটকােনা। িজ�াসা করলাম, এসব কী করেবন? বলল - জােনন, এ�েলা কাচঁা অব�ায় �েল আর ধুেপর মেতা গ� �বেরায়। কলকাতায়
িনেয় িগেয় অিফেসর ব�েুদর টকুেরা টকুেরা কের �দব। এই যিদ মানিসকতা হয় তাহেল কী হেব? আবার �কা�াল এিরয়ায় �যমন �দখা যায়
কখেনা হয়েতা সরকার �থেক গাছ লাগােনার �ক� হেয়িছল, জলটল �দয়িন, �বিশরভাগই মের �গেছ। অথচ চারাগাছ�েলা �য �াি�েক
কের এেনিছল �সই �াি�ক ছিড়েয় রেয়েছ সব�� - পেুরা জায়গাটা গােছর বদেল �াি�েক ভের �গেছ।
িডেস�র �থেক জানুয়ািরর �থম স�ােহ ওিড়শা-অ��েদেশর উপকেূল �চুর অিলভ িরডেল ক�প িডম পাড়েত আেস। আ�ামান ও �ীল�ার
�সকেতও এটা �দখা যায়। এইসময় নানাকারেণ �চুর ক�প মারা পেড় মহান�া �ড�া �থেক গহীরমাথা এই �ব�টায়। অেনকসময়
�জেলেদর জােল �লেগ যায়, জালটা বাচঁােত ক�প�েলােক ওরা �মের �ফেল। অথচ এইসময় িক� ওই অ�েল িচংিড় ধরা বারণ, �লার
চালােনাও বারণ। িক� মানুষেতা �নেছ না। তার �পেটর তািগেদই �স জেল নামেছ। একেশাটা হয়েতা �লার নামেছ। কটােক ধরেব? �েটা
একটােক আটকায়, তােত লাভ �তা িকছু �নই। �েপলাের ঘা �খেয় ক�প মরেছ, �শয়াল-ককুেুর িডম খুঁেড় তেুল িনেয় ন� করেছ। এমনকী
মানুষও ওই িডম �ভেজ খাে�।
পাশাপািশ �ীল�ায় �দেখিছ �সখােন রােত যখন ক�প িডম পাড়েছ, �ানীয় মানুষ ঘুের ঘুের িডম সং�হ করেছ। সরকাির- �বসরকাির িকছু
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এন.িজ.ও. ওখােন আেছ। তারা দশ টাকা দের িডমটা িকেন িনে�। একটা ক�প একেশা িতিরশটার মেতা িডম পােড়। ফেল একটা ক�েপর
সব িডম সং�হ করেত পারেলই একজেনর ভােলা উপাজ�ন হেয় যায়। এইজন� িডম�েলা যােত �শয়াল-ককুরু না ন� কের �সিদেকও সাধারণ
মানুষই কড়া নজর রােখ। ওই সং�া�িল িডম�েলার হ�ািচং কের বা�া বার কের সমেু� ছাড়েছ। �ীল�া �য ি�মটা কেরেছ �সটা সিত�ই
�শখার। সরকারী �কে�র মেধ� যিদ সাধারণ মানুষেক জিড়েয় �নওয়া যায় তাহেল কাজটা অেনক সহজ হয়। আবার আ�ামােন �দেখিছ
ক�প িদেনর �বলােতও িডম পাড়েত উঠেছ কারণ �স জােন জায়গাটা িনরাপদ।
♦আ প িনেতা নানান �মণ প ি�ক ার স ে�ও য ু� রেয ়েছন। ই �ারেনেট বাংলা �মণ প ি�ক া ' আ ম া েদর ছুিট '-র এই  কনেস �টা
িক� এেকবাের নতুন। এক স ে� �বড়া েনার �লখা-ছিব-তথ�-খবর-�বড়া েনার ��ান এবং আ রও নানান িফচার িনেয ় এমন
একটা ওেয ়ব স া ই ট  িক� বাংলায ় আ র �ন ই । �কমন লাগেছ ' আ ম া েদর ছুিট '?  
�এখনেতা স�ণূ� ধারণা হয়িন িক� যতটকু ু �দখলাম তােত �যটা মেন হে� �য ি�� ম�াগািজেনর �থেক এর ��াপটা িক� অেনক �বিশ।
�লােকেতা বই পড়া, ম�াগািজন পড়া �ছেড় িদেয়েছ, তাও যিদ �নেটর � িদেয় ডাউনেলাড কের পেড়, তব ু �তা পড়েব। এখন �যমন
�মাবাইেলর সুবােদ �লােক গান �নেছ, �সইরকম �নট খেুল যিদ একটা �লখাও পেড় তাহেলও �তা খবু ভােলা। আে� আে� মানুেষর িক�
এই �বণতাটা বাড়েব। এছাড়া এখােন �লখা অ�ািডশন-অ�ােরশন করার ��াপটা আেছ। পেড় তখিন যা মেন হল �সই মতামত জানােনার
সুেযাগ আেছ। ি�ে� অেনকসময় ছিব ছাপােত িগেয় এমন িডসটশ�ন হয় �য ছিবটা �চনা যায় না, এখােন �সই অসুিবধা�েলা �নই।
ছিব�েলােক গ�ালািরর মেতা সািজেয় রাখেল চট কের �দেখ �নওয়াটাও সুিবধার। সব িমিলেয় �য়াসটা সিত�ই খবু ভােলা।

♦এরপ ের আ বার �ক াথায ় য াে�ন?  
�এবােরও লাদাখ। জলুাই মােস লাদােখর জাসঁকর ও পাদর ভ�ািল ��ক করেত �বিড়েয় পড়ব।

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

�’চ াকায ় বাংল া - �ত ঁত ুিলয ়া �থেক �টকনাফ য া�ার ডােয ়ির

মহ�দ মিহউ ি�ন

��টা অেনক িদন ধেরই মেনর মেধ� বাসা �বঁেধিছল। সময়-সুেযাগ �পেতই �বিরেয় পড়লাম �ততঁিুলয়া-�টকনাফ অিভযােন - সাইেকেল সারা বাংলােদশ �ঘারার
��পরূেণর �থম পদে�প। 
হঠাৎ কেরই িস�া�। অত তাড়া�েড়ায় বড় �কান �ােবর সহায়তা পাইিন বেট, তেব পেুরা অিভযােনর �� �থেক �শষ পয�� নূর মহ�দ ভাই আমার সােথ �থেক
সাহস জিুগেয়িছেলন। স�ূণ� পিরক�না আর তার সিঠক বা�বায়েনর পেুরা কৃিত�ই উনারই। �ধু নূর ভাইই নন, কািরগির সহায়তা আর মলূ�বান পরামশ� িদেয়
পােশ দাঁিড়েয়েছন �সইফ-এর সহকম�ীরা। ল�া সফেরর জন� ভােলা একিট সাইেকলও �েয়াজন। রােসল ভাই উনার নতনু সাইেকলটা িনেয় হািজর হেলন।
পেকটমািন ধিরেয় িদেলন বাবুল ভাই, নূর ভাই, শামীম ও নািসমা আপ।ু ছয় রাত থাকার ব�ব�াও হেয় �গল নানাজায়গায়। একা একা এতটা পথ সাইেকেল চেড়
যাব, সবার িচ�া �ধু এটাই। শামীম আর নূর ভাই বলেলন, �-িতনঘ�া পরপরই আমার �খাঁজখবর িনেবন। সবার �েভ�া িনেয় অবেশেষ �বিরেয় পড়লাম
অজানা পেথ - একা একা এই �থম।
২১ অে�াবর, ২০১১ 
িবকাল ছয়টায় বাস ছাড়ল গাবতলী �থেক। সাইেকলটা বােসর ছােদ ভাল মত �বঁেধ িদেয় এই অন�রকম যা�ায় আমােক িবদায় জানােলন নূর ভাই। 
২২ অে�াবর, ২০১১   
সকাল ৫:৩০ িমিনেট বাস �পৗছঁােলা �ততঁিুলয়ায়। আমার যা�া �� হেব বাংলাবা�ার িজেরা পেয়� �থেক - �ততঁিুলয়া �থেক ১৭ িকেলািমটার �ভতের। ছয়টায়
রওনা িদলাম। রা�ািট অসাধারণ। খবু ঠা�া। হােতর বাঁিদেক মহান�া নদী বেয় যাে� তার ঐ পােড়ই ভারত। দেূর পাহােড়র গােয় �দখা যাে� িশিল�িড়র ঘর-
বািড়। তার �পছেন কা�নজ�া। সাদা পাহাড় এই �থম �দখলাম, একমহুতূ� মেন হল ওখােন চেল যাই। এসব ভাবেত ভাবেতই িবিজিব ক�াে� থামেত হল।
�কান �� করার আেগই এক িবিজিব �সিনকেক আমার পিরচয় িদলাম। ৬ :৩০ আর ৯:৩০ এর িদেক গাড� যােব িজেরা পেয়ে�র িদেক। একা আমােক �যেত
�দওয়াটা িবপেদর, যিদ আিম ভারেতর িভতর ভলু কের চেল যাই। তবু কী মেন কের �স আমােক �যেত িদল। বাংলাবা�া িজেরা পেয়�। ছিব তলুলাম, িমটার
�সট করলাম।

িঠক ৭:০০  টায় �� হল আমার �ততঁিুলয়া �থেক
�টকনাফ সফর। ২িকিম পর ক�া� অিত�ম কের চেল
এলাম �ততঁিুলয়ার িজেরা পেয়ে�। এখান �থেক আমার
আসল যা�া ��। �ততঁিুলয়া বাজার �থেক সকােলর
না�া �সের রওয়ানা হেয় �গলাম প�গেড়র িদেক। ৩
ঘ�া ২২ িমিনট খবু সু�র রা�া ঠা�ায় ঠা�ায় অিত�ম
কের প�গড় শহের �পৗেঁছালাম তখন আমার িমটার
বলেছ ৫৭ িকিম হেয়েছ। আমার �থম িদেনর িঠকানা
হল িদনাজপরু, িচিররব�র বাসুেদবপরু �ােম �যখােন
আমার খবু কােছর ব� ু বােতেনর বািড়। আে�ল আি�
থােকন �সখােন, ব� ু থােক ঢাকায়। ঠাকুর গা
�পৗছঁােতই �পরু হেয় �গল। �সখােনই দই, িডম,
পেরাটা িদেয় �পট পেুজা কের িনলাম। ১০৬ িকিম হেয়
�গল ঠাকুর গা �জলা অিত�ম করেত করেতই। আরও
অেনকটা পথ বািক। �দেশর এই ভাগটােত �ায় সবারই
সাইেকল রেয়েছ। আর তাঁেদর অেনেকই স�ী হেলন
�ায় সারা পথ ধেরই। তাই আসেল একা হেয়ও একলা
িছলাম না আিম। �যখােন না�া বা পািন পান করার জন�
থামতাম �সখােন �কৗতহুলী পথচারীরা আমােক িঘের
ধরেতন আর �কন এই পথযা�া তা জানেত চাইেতন।

�কউ �কউ আবার পথ আটেক িদেতন কুশল িবিনময় করেত। এভােবই ১৭১ িকিম অিত�ম কের স��ার িদেক �পৗেঁছালাম ব�রু বাসায়। ��শ হেয় হাত পা
ম�াসাজ কের ভরেপট খাবার �খেয় তাড়াতািড় ঘিুমেয় পরলাম।

২৩ অে�াবর, ২০১১
সকােলর না�া খাইেয় িবদায় জানােলন আি� আর আে�ল। সহজ একিট পথ �দিখেয় িদেয় আমােক সাহায�ও করেলন। বাসুেদবপরু, িদনাজপরু শহর �থেক ১৭
িকিম �ভতের। �ােমর �ভতর িদেয় কুতবুডা�া ও উিচৎপরু হেয় ব�রা যাবার রা�ায় উঠলাম। সকাল ৮:৩০ িমিনেট যা�া �� কের ১১:২৬ এ িবরামপরু
�পৗছঁলাম। রা�ার �ইপােশ �হমে�র মােঠ মােঠ �সানার ধান ভের আেছ। �কউ �কউ আবার ধান �কেট ঘের তলুেছন। খবুই সু�র মেনারম দশৃ� �দখেত �দখেত
িবরামপরু পার হেয় �গািব�গ� �পৗছঁলাম �ায় ৩টার িদেক। এখােন সাইেকেলর িমটাের একট ুসমস�া ধরা পেরিছল। আসেল ব�াটাির লজু কােনকশন হওয়ােত
িবরামপেুর ৬০ িকিম �বিশ িরড কেরিছল আর �গািব�গে� এেস িমটার ব�ই হেয় �গেছ। তেব ভাগ� ভাল, কারণ সবসময় আিম িমটার সহ �কাথায় এলাম তার
ছিব তেুল রাখতাম এবং লগ বুক �মনেটইন করতাম। �সই ��ে� �গািব�গে� ৩২৭ িকিম িছল তার �থেক ৬০ িকিম বাদ িদেয় �ততঁিুলয়ার বাংলাবা�া �থেক
�গািব�গ� হল ২৬৭ িকিম। তাই �গািব�গ� �থেক �টকনাফ যা হেব তার সােথ ২৬৭ িকিম �যাগ করেলই �মাট দরূ� পাওয়া যােব। আজ �মাটােমািট ৯৬ িকিম
চেল এলাম। আেরা ৪০ িকিম বািক ব�ড়া �পৗেঁছােত। আজ রাি� থাকার জায়গা হল ব�ড়ায়, আকরাম ভাইেয়র বাসায়।
�ফসবুেকই আলাপ আকরাম ভাইয়ার সােথ। �থম �দখায় খবুই আপন কের িনেলন আমােক। করেতায়া নদীর উপের �ছাট একিট �ীজ পার হেয় িবকাল ৪.৫০
িমিনেট ব�ড়া শহের �েবশ করার পেথ �দখেত �পলাম সাইনেবােড� ডােন ১ িকিম িভতের �ব�লার গড়। এত কােছ চেল এেসিছ তাই িমস করেত ইে� করল না।
একট ুঘেুর এলাম �সখান �থেক। িঠক ৬ টার িদেক িনমতলা, �কগািড় �রােড আকরাম ভাইর বাসায় এেস �পৗেঁছালাম। আজ চালালাম ১৩৭ িকিম। �াি� �তমন
একটা িছল না তেব বরাবেরর মেতাই পা একট ুব�থা িছল। ��শ হেয় একট ুম�াসাজ করায় পেুরাপিুর সু� হেয় �গলাম। ��শ হেয় এেসই �দিখ আমার জন�
অেনক না�া �রিড। না�া সাবাড় কের একট ু �র� িনেয় ৯ টায় চেল �গলাম আকরাম ভাইর অিফেস। �সখােন একিট পািট� িছল বেল রােতর খাবারটা ওখােনই
জটুল। তােদর সবার অেনক বাহবা কুড়ালাম আমার এই ট�ুর িনেয়। পির�া� হওয়ােত িবছানায় পরেতই ঘিুমেয় �গলাম।
২৪ অে�াবর, ২০১১
সকাল ৬ টায় এলাম� বাজল। িবছানা �ছেড় �রিড হলাম নতনু একিট িদন নতনু পথ নতনু গ�েব�র িদেক। আজ যাব ঢাকায়, আমার বাসায়। �ায় ২১৩ িকিম। তাই
৭ টায় তিড়ঘিড় কের �নেম পিড় পেথ। কুয়াশায় �ঢেক আেছ সব আর আিম সাইেকল িনেয় ছুটলাম কুয়াশা িচের। ঘ�া খােনেকর মেধ�ই চেল এলাম �শরপরু।
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�সখােন �দখেত �পলাম একিট ফলক �যখােন িলখা “ িনরাপদ সড়ক চাই”  আর 

“দরূেক িনকট কের সড়ক, 
মানুেষ মানুেষ �সত ুব�ন ঘটায় সড়ক, 

মানুষেক তার আশার সীমাে� �পৗেঁছ �দয় সড়ক। 
�সই সড়ক যা�ায় তেব �কন �ঘ�টনা মতৃ�ু, 

আপনার সড়ক যা�া িনরাপদ ক�ন। 
এ দািয়� আপনার আমার সকেলর।“

আর �লখা িছল এই �ােন যাঁরা সড়ক �ঘ�টনায় �াণ হািরেয়েছন তাঁেদর নাম।
�সখােন িকছু সময় কািটেয় চললাম আমার পথ ধের। ৯.৩০-য় �ায় ৪০ িকিম চািলেয় �পলাম ফডু �ভিল হাইওেয় �র�ুের�। �সখােন দই, পরটা িদেয় না�া
সারলাম। ১১.৫৪- ব�ব� ু�সত ু�পৗছঁালাম। �টাল ঘের এেস থামেত হল। এই �সত ু িদেয় সাইেকল চলাচল িনিষ�। িক আর করা যােব তারা আমােক একিট
�ােকর  উপর তুেল িদেলন। �সতিুট এভােবই পার হেত হল। �সত ুপার হেয় �দখলাম ১২.২০ �বেজ �গেছ, পথ বািক �ায় ১২৬ িকিম। তাই সময় ন� করা যােব
না। এই পথটকুু খবুই ভাল িছল তাই �তই চলেত পারলাম। টা�াইল ডােন �রেখ বাঁেয়র পেথ চলিছ। িকছু দেূর �যেত চােয়র �দাকান �পলাম। �সখােন একটু
িব�াম িনেয় চাপকেলর পািনেত হাত মখু ধুেয় িনলাম। পের �ধ িদেয় একিট বন �খেয় িনলাম। আসেল পেুরা যা�ায় যখন যা পাি� তাই খাি�। কখেনা ভরা
�পেট এেগাি� না। �দখেত �দখেত িমজ�াপরু চেল এলাম। িক� সময় হােত খবুই কম। টা�াইল-এর িকছুপর রা�া অেনকটাই খারাপ হওয়ােত সময় অপচয়
হেয়েছ। খবুই ধীের চলেত হয়। যাইেহাক ঢাকায় ঢকুার �ইটা রা�ার সামেন এেস পড়লাম। �সাজা �গেল গীজাপেুরর রা�া। এটা একট ুখারাপ হওয়ায় ডােনর পথ
ধরলাম। একট ুচলেত পিরিচত ন�ন পাক� �গলাম। ভাবলাম ঢাকায় চেল এেসিছ। িক� পথ �য অেনক বািক তা বুঝলাম একট ু �দিরেত। গািড়েত কের ন�ন
যাওয়া আসা কেরিছ অেনক বার তাই ভাবেতও পািরিন এই পথ এত বড় হেব। আ�িলয়া পার হেয় �বিড়বােধর রা�ায় ঢকুেতই অ�কার হেয় �গল। অনবরত
ঘাসেপাকা �চােখ এেস লাগেছ। য�ণাও �� হল। পথ চলেত অেনক ক� হি�ল। টচ�টা ব�াগ �থেক �বর কের চলেত লাগলাম আ�াহর নাম িনেয়। হা�  িমরপরু
চেল এলাম। ঢাকায় �পৗছঁালাম ৭ টায়। একট ু�ি� িফের �পলাম।
ঢাকায় জ�াম আমােক সাদর আম�ণ জানােলা আর নূর ভাই শাহবােগ। ৭:৩০ টায় তার সােথ িকছু সময় কািটেয় চেল এলাম বাসায় �বড়ােত। িনেজর বাসায়
�বড়ােত এই �থম এলাম। যাক �গাসল কের কাপড় �চাপড় নতনু কের ব�ােগ িনেয় ঘিুমেয় পরলাম। িনজ বাসা তার উপর মােয়র আদর, খবু ভালই ঘমু হল।

২৫ অে�াবর, ২০১১
এত আরােম একট ু�দিরই হেয় �গল উঠেত। ২৫�শর যা�া �� হল সকাল ১০ টায়। আজ সীমা� �চৗ��াম �মঝভাবীর বােপর বািড় অবিধ যাব। ঢাকা �ছেড়
কাচপরু, �মঘনা ও দাউদকাি� �ীজ পার হেয় �গৗরীপরু চেল এলাম ১২: ৪৫ িমিনেটই। হালকা িকছু না�া �সের আবার চলা �� করলাম। িবগত িদন�েলা
আকােশ �চরু �মঘ িছল বেল খবু আরােমই চলিছলাম। ঢাকার দি�েণ আসেতই �রােদর �দখা �পলাম তাই অেনক ক� হি�ল। ক� ছািপেয় ময়নামিত পার হলাম
৩:৪৫ িমিনেট। �সখােন ছিব তলুেত �যেত, এক আিম� আমােক থািমেয় িদেয় ছিব �তালার কারণ িজে�স করেলন। আমার উে�শ� ও যা�ার কথা �েন উনার �চাখ
কপােল উঠল। বলেলন, এিক স�ব! স�ব িকনা তার �মাণ িহেসেব উনার সামেনই হািজর িছলাম আিম।
ময়নামিত পার হেয় চেল এলাম চাি�না। �সখােন �পেট খবু টান পরায় �খেয় িনলাম �পেুরর খাবার। এখনও পয�� ঢাকা হেত ৭৬ িকিম চেল এেসিছ আরও ৬০
িকিম �বিশ পথ বািক। খবু �রাদ িছল, বার বার গলা �িকেয় যাি�ল। পািন, স�ালাইন �খেয় িনি� একট ুপর পরই। পথ টকুুও �যন আরও বড় মেন হি�ল। স��া
ঘিনেয় এল হাইওেয় �রােড। লাইট �বর কের পথ চলিছ। আবার কেয়কিট ঘাসেপাকা �চােখ ঢেুক খবুই িবর� করেছ। যাক ৬ টার িদেক �পৗেঁছ �গলাম �মজু
ভাইর ��র বািড়। সরবেতর সােথ অেনক না�া িদেয় আপ�ায়ন করল আমােক। রােত মাছ, মাংস ও �পালাও-�কারমা - িবশাল আেয়াজেন ভিুরেভাজ হল। আজ
�মাট চললাম ১৩৯ িকিম। রােত ঘিুমেয় পরলাম িঝিঁঝেঁপাকার ডাক �নেত �নেত।
২৬  অে�াবর, ২০১১
শীেতর ভাব �ােম �মাটামিুট চেল এেসেছ তাই সকােল না�া হল ভাপা ও পিুল িপঠা িদেয়। না�া �সেরই ৭টা ৫০ িমিনেট �বিরেয় পরলাম িচটাগাংেয়র উে�েশ।
�দখেত �দখেত ৮:৪০ িমিনেটই �ফনী চেল এলাম। শহেরর রা�ায় না ঢেুক �সাজা পথ ধের চললাম। আজ �রাদ খবুই �কট িছল তাই পািন িপপাসা একট ু�বিশ
পাি�ল। যাই �হাক চলেত চলেত হােতর বাম পােশ �ফনী নদী পার হেয় িকছু দরূ �যেতই �দখা �গল �ছাট �ছাট পাহাড়। বুঝেত অসুিবধা হল না সীতাকু� �বিশ
দেূর নয়। পাহােড়র �িত �ব�লতা আেছ অেনক আেগ �থেকই। এখেনা �যন চ�নাথ পাহাড় ডাকিছল বার বার। িক� তার ডােক সারা না িদেয় সীতাকু� অিত�ম
কের চেল এলাম। সােড় ১২টা বােজ। িমটাের তখন ৪৫৯ িকিম। িচটাগাং আর �বিশ দেূর নয় তাই একট ুধীের ধীেরই চলিছ। আজ একট ুক�ই হি�ল। িচটাগাং
�েবেশর িসিট �গটিট �দখা �গল ২টা ১০ িমিনেট। �সখান �থেক সুজা ভাইেক �ফান কের িদলাম। তাঁর বািড়র �লােকশন জানােল খবু অ� সময়ই চেল �গলাম
�কবল�ধাম মি�েরর সামেন। িসিট �গট �থেক ২-১ িকিম পথ। িমটার বলেছ �মাট ৪৯৩ িকিম হল। অথ�াৎ আজ চললাম �ায় ১০৯ িকিম, সময় লাগল ৬ ঘ�া।
�পেুরর খাবার �খেয় সুজা ভাইেয়র বাসায় িকছু�ণ িব�াম িনলাম। িবকােল �গলাম পাড়া �বড়ােত। কালীপেুজার জন� �কবল�ধাম মি�র এলাকা এেকবাের
জমজমাট। খবুই আন�ঘন পিরেবশ।

২৭ অে�াবর, ২০১১
সকাল- সকালই ঘমু ভা�েলা। আজেকর ল��
ক�বাজার। ৭:৩০টায় চাকা ঘরুেত �� করল। �কবল�
ধাম �থেক নতনু �ীজ যাবার খবু সহজ রা�া বেল
িদেলন সুজা ভাই। রা�ািট অসাধারণ সু�র। িচটাগাং
শহেরর িভতর পাহােড়র মাঝ িদেয় চেল �গেছ। পাহািড়
জ�ল �পােশ, আবার �সই জ�েল রেয়ল �ব�ল
টাইগারও �দখা �গল। সিত�, �স�েলা টাইগারই িছল,
তেব কৃি�ম! একিট �দাতলা রা�াও �পলাম পাহােড়র
গা �ঘেঁষ। ভালই লাগল।এই পাহািড় রা�াই ঢাকার
�থেক িচটাগাংেক একট ুআলাদা কের �রেখেছ - নয়েতা
পিরেবশ, দালান �কাঠা সব অেনকটা ঢাকার মেতাই।
১৬ িকিম পথ অিত�ম করেত হল নতনু �ীেজর �দখা
�পেত। বােস কের যাওয়ার সময় অেনকবার �দেখিছ
এই �ীজিট। সিত�ই খবু সু�র। �ীেজ িকছু ছিব তেুল
আবার ছুটলাম আমার পেথ। পথ আজ ১৬০ িকিম-র।
এই রা�ায় অেনকবার বােস কের িগেয়িছ িক�
তারপরও অেচনা লাগেছ, সব িকছু নতনু মেন হে�।
কারণ যতবারই যাওয়া হয় �সটা রােত আর ঘিুমেয়ই
পার হেয় যাই পেুরা যা�া। িক� এখন আিম সাইেকেল
তাই ঘমু �তা দেূর থাক �চাখ খেুল অেনক সতক�ভােব
চলেত হে� - �চরু গািড় এই রা�ায়। ১১১ িকিম বািক
বলেছ রা�ার পােশ দাঁিড়েয় থাকা মাইল ফলক। ঘিড়েত তখন ১০:৩৬ িমিনট। ৩ ঘ�ায় চািলেয় ৫২ িকিম চেল এলাম। কানার হাট পার হলাম, তার িকছু পের
পা�য়া। এর পেরই �� হল বনা�েল �ঘরা পথ। রা�ার পােশ �দখা �পলাম চনুিত অভয়ারেণ�র। প� পািখরা এখােন িনভ�েয় চের �বড়ায়। ৯৩ িকিম চািলেয়
�পৗছঁলাম ইনানী িরসট�-এ। িকছু�ণ �র� িনেয় হালকা না�া কের িনলাম ঘিড়েত তখন �ায় ১টা বােজ। রা�া এখনও অেনক বািক। তাই খবু �বশী সময় িব�াম
�নয়া যােব না। �ই পােশ ঘন ঘন িবশাল িবশাল গাছ সাির �বঁেধ দািড়েয় আেছ। রা�ার �লখা �দেখ �চাখ অধীর আশায় এিদক ওিদক খুঁেজ �বড়াি�ল বুেনাহািত।
িক� �কান িকছুই �দখেত �পলাম না। তেব একিট উপকার হেয়েছ। �খাঁজার তােল তােল পাহািড় রা�া �বেয় চেল এলাম ক�বাজােরর কােছ। ‘�াগতম ক�বাজার’
�লখা একিট সাইন �বােড�র কােছ �পৗছঁালাম িবকাল ৪.১৫ িমঃ। ১৪৩ িকিম চেলিছ িমটার বলেছ। এত কােছ এেস পথ �যন আর �শষ হে� না। ৫.০০ টা
�পৗছঁালাম কলাতলী িবচ-এ। অেনক িদেনর সখ িছল ক�বাজােরর এই এলাকাটায় সাইেকেল চলেত। আজ পরূণ হল। স��ার সূয� তখনও আমার জন� অেপ�া
করিছল। তেব �বিশ�ণ �সখােন থাকলাম না কারণ আজ �হােটেল থাকেত হেব, তার �খাঁেজ চললাম। লংিবচ �হােটেলর কাছাকািছ আসেতই আমার মত িকছু
সাইেকল আেরাহী �দখেত �পলাম। অ�নাভ ও তার দল। মাথার �হলেমট �দেখই বুঝেত �পলাম আমার দেলর �লাক তারা। মােন তারাও সাইেকল ��মী।
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অ�নাভর সােথও পিরচয় �ফসবুেকই। কুশল িবিনমেয়র পর আিম তখনও �কান �হােটল বুক কিরিন জানেত �পের �জার কেরই �যখােন উনারা উেঠিছেলন �সই
সী-সান �হােটেল িনেয় �গেলন। আমােক �কান কথা না বলেত িদেয় �সাজা একিট �েম ঢিুকেয় িদেলন। পের রােত খাবার �শেষ উনােদর সােথ িকছু গ� কের
ঘমুােত �গলাম। এিস �েম একট ু�বিশ আরােমর ঘমু হল। 

২৮ অে�াবর, ২০১১
সকাল ৬.৩০ এ ঘমু ভা�েলা। �রিড হেয় অ�নাভেদর
কােছ িবদায় িনেয় �বিরেয় পড়লাম �টকনােফর
উে�েশ�। সকােলর না�া �সের রওয়ানা হেত হেত
৭.৪৭ �বেজ �গল। আজেকর �ডি�েনশন �টকনাফ খবু
�বিশ পথ না। আর বড় কথা হে� এটা আমার পিরিচত
পথ। জনু মােস �সইফ এর ৫ জন সাইেকল আেরাহীর
সােথ এ পথ পািড় িদেয়িছলাম। �স পেথ আজ আিম
একা চলিছ। �সই �মিরন �াইভ.. অেনক �িৃত..।
২০০৭ সােল এই রা�ােতই ৪২.০২ িকিম বাংলা
ম�ারাথন কমি�ট কেরিছলাম। তাছাড়াও আর িতন বার
ম�ারাথন অগ�ানাইজ কেরিছলাম। পিরিচত পথ চলেত
খারাপ লাগিছল না। এক পােশ সাগর, আেরক পােশ
সাির সাির পাহাড় দাঁিড়েয় আেছ। মােঝ ছুেট চেলিছ
আপন মেন। িহমছিড় - ইনানী িবচ পার হেয়
শাপলাপেুরর কােছই একিট �ীজ, সাগেরর খবুই কােছ।
�সখােন দাঁিড়েয় কেয়কিট ছিব তেুল রওনা হলাম।
৯৬৫ িকিম হেয় �গল আরও ২৯ িকিম বািক। এই
পথটকুু অেনক সু�র, তা বলার অেপ�া রােখ না।
শাপলাপরু �পেরালাম ১০.৩০ িমিনেট। পাহািড় পথ
পািড় িদেত হল িকছু, আবার িকছুটা পথ গােছর ফাঁেক

ফাঁেক। �নায়াখালীর নাহার ছড়ার পেথ হালকা না�া কের �কৗতহুলী মানুেষর সােথ কথা বললাম িকছু�ণ। আবার পথ চলা। তেব �দখেত �দখেত পেথ �র� কেম
এল। আর মা� ৫ িকিম - ৪ িকিম - ৩ িকিম - ২ িকিম - ১ িকিম - অবেশেষ ০ িকিম �টকনাফ। উ��.. দীঘ� িনঃ�াস িনলাম। িনেজেক বললাম - হ�াঁ আিম
�পেরিছ। ঘিড়েত সময় ১২.২৮ িমিনট। িমটার বলেছ ৭৩২ িকিম। সব িমিলেয় বাংলা বা�া �থেক �টকনাফ ৯৯৯ িকিম হল আমার �মাট �র�। সােড় ৬ িদেন,
�মাট ৬০ ঘ�া ৪১ িমিনট িব�ােমর সময় সহ সাইেকল চালােত হেয়েছ। আমার জানা মত এখেনা পয�� এই পেথ এটাই �ততম অিভযান।
�মাবাইলটা হােত িনলাম। এই অিভযােন যাঁরা আমার পােশ িছেলন আমার মা, নূর ভাই, �সইফ-এর সহকম�ীরা, আরও সবাই, তাঁেদর কথাই �ধু মেন পড়িছল
বারবার। �পপরূেণর এই খশুীর খবর এবার সবার কােছ �পৗেঁছ িদেত হেব �তা!

 

মাউে�িনয়ািরং আর নানান অ�াডেভ�ােরর �নশাটা �ছেলেবলা �থেকই। ‘এ�ে�ার বাংলােদশ’ ট�ুিরজম সং�ার �ােভল এি�িকউিটভ
মিহ-র �� সাইেকেল সারা বাংলােদশ �মণ।

 

 

www.amaderchhuti.com

http://tellafriend.socialtwist.com/


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

তর� ছুঁেয়

মানব চ�বত�ী

~ তথ� - তািমলনাড়ু �কা�াল ��ক ~ ��ক �ট ম�াপ  ~ �কা�াল ��েকর আেরা ছিব ~

 

পেয়� ক�ািলমার �থেক ক�ুাল�ু। এই �'�শা দশ িকেলািমটার পথ, সমেু�র পার ধের চলা। কােঁধ �কস�া� । তােত আমােদর �েয়াজনীয়
র �াশন। রা�ার সর�াম, জামাকাপড়, সব। মােন িপেঠ �চেপ বসা চলমান সংসার।
চেলিছ �কা�াল ��িকংেয়। ছয় স�ী।
তািমলনাডু়র নাগাপি�নম িডি�ে�র এেকবাের �শষ মাথায় দি�ণ-পবূ� উপকেূল �সই �ে�র জায়গািট। যার নাম পেয়� ক�ািলমার। তািমল
ভাষায় বেল �কািডয়াকড়াই। ��েন হাওড়া �থেক �চ�াই। �চ�াই �থেক মা�রাই। মা�রাই �থেক বােস ��ভায়রু হেয় �ভদারািনয়ান। এখান
�থেক মা� বােরা িকেলািমটার পেয়� ক�ািলমার।
এবার �থেক �� হল মলূপব�। বােস যখন যাি�, একপােশ ঘন বন। অন�িদেক অজ� নুন �তিরর �ভিড়। অেনকটা মােছর �ভিড়র মত শেয়-
শেয় পকুরু। সমেু�র জল ঢিুকেয় তা �থেক নুন �তির হয়। মাইেলর পর মাইল একই ছিব। এই পকুরু�িলই পিরযায়ী পািখেদর �গ�রাজ�।
পেয়� ক�ািলমােরর বাড� স�াংচুয়ািরর খবু নাম। ��িমংেগা, �পিলক�ান ও আর �য কত পিরযায়ী পািখর �মলা বেস যায়!

পেয়� ক�ািলমাের একটা বন দ�েরর বাংেলা
আেছ। ���া�। সম�ু ও বাড�স�াংচুয়ািরর পােশ
ছিবর মত একটা �দাতলা বাংেলা। �শ� ঘর।
সমেু�র উেদাম হাওয়া �যন আমােদর শ�ের
কািলমা ধুেয়মেুছ সাফ কের �দেব। 
একিদন থাকব ওখােন। কাল �ভাের বাড�
স�াংচুয়াির �দেখ পর�িদন সকােল �াট� হেব
আমােদর �কা�াল ��িকং।
�ভার পাচঁটায় ঘুম �থেক উেঠ �বিরেয় পেড়িছ
পেয়� ক�ািলমােরর বাড� স�াংচুয়াির �দখেত।
িহেম �ভজা পথ। গাছগাছািল। টপুটপু কের
িশিশর ঝরেছ। আর অগভীর জেলর অজ�
�নানাপকুেুরর মাঝ িদেয় �স এক িমি�ক
পদযা�া। �যন �েগ�র িখল নাড়েত চেলিছ। ধীের
ধীের সূেয�র আেলায় জেল রংবাহাির �খলা আর
ম�ুেচােখ �দিখ পািখর �মলা। চুপ, ক�ােমরা
চলেছ। ঝােঁক ঝােঁক পািখ। �পিলক�ান,
��িমে�া,  আর কত কী! আিম িক ছাই পািখ
িচিন? শহেরর কংি�েটর জ�েল বড় হেয়িছ আর পিৃথবীর দরূতম �া� �থেক আসা পিরযায়ী পািখেদর �দখিছ। ম�ু। �ধু মেন হি�ল বড়
�টিল-লাগােনা দািম একটা ক�ােমরা �কন �য আমার �নই!
রােত বন-বাংেলায় �পাক-র�ন। স�ােক সব আেছ। ��াভ, �কেরািসন, চাল-ডাল, আল,ু মশলাপািত এবং বাসন। িবলু, �ভ�ত, �সৗেমন আর
অিজত চারজন িমেল দা�ণ িডেমর �ঝাল, ভাত আর একদলা কের আলরুেচাখা করল। না, অিধক স��াসীেত গাজন ন� হল না। পরম
তিৃ�েত �খলাম। তারপর িটম িমিটং। পরিদন সকাল ছ’টার মেধ� �বিরেয় পড়ব।
সমেু�র হাতছািন। �ঢউেয়র গজ�ন। অেচনা �সকত। রাত �কেট �গল। �বিরেয় পড়লাম। আমােদর যা�া �� হল। পেয়� ক�ািলমােরর সম�ু
পাের অেনক�েলা মাছধরা য�চািলত �নৗকা �লেছ। বা �কউ রাতভর সম�ু-সফর �সের িফরেছ। সূয� উিঠ-উিঠ। �সৗেমন �ভ�তরা ছিব তলুল।
�ফিনল সম�ু �ঢউ আছেড় পড়েছ। �সই �ভজা বািলেত পা �ফেল �ফেল আমরা এিগেয় চেলিছ। 
অজ� লাল কাকঁড়ার �যন এক অ�হীন কােপ�ট িবছােনা। �দেখ �দেখ আশ �মেট না। মেন হয় পােয়র চােপ মারা পড়েব। িক� ওরা বািলেত
ক�ন �টর পায় আর সে� সে� �ছাট �ছাট গেত� অদশৃ� হেয় যায়। এত �ছাট জীব, িক� িক িবরাট লেুকাচুির! 
সবার আেগ �সৗেমন, অিজত আর িবল।ু ওেদর �পছেনই �ভ�ত। তার �পছেন আিম আর সু�ত। আমােদর ডানিদেক সম�ু। এখান �থেক
�ীল�ার জা� না মা� �ষােলা িকেলািমটার, সম�ুপেথ। রােত আকাশ পির�ার থাকেল জা� নার উচু আেলাক�� �দখা যায়। 
�রাদ উেঠেছ। বািল গরম হেয় উঠেছ। টানা �’ঘ�া �হেঁট বা ঁ পােশ অজ� নারেকল গাছ �ঘরা একটা �ােমর ছিব অ�� �দখা �গল।
আমােদর জেলর �বাতল �ায় �শষ। ঘাম হে� খবু। �ধানত জেলর �েয়াজেনই সম�ুতট �থেক আধ িকেলািমটার বা ঁ িদেক ঢেুক �ােম
�পৗছঁেতই �স এক অ�তু অিভ�তা। 
আমােদর পরেন �চির রেঙর �াক��েটর �লায়ার আর উ�ল হলদু রেঙর িটশাট�, মাথায় �চির রেঙর সুদশৃ� টিুপ। সবার িপেঠ কােলা-হলদু
�কস�াক। সুতরাং ঐ জমকােলা �পাশাক �দেখ �ােমর মানুষ অবাক িব�েয় িঘের ধরল। বা�া বেুড়া �ছেল �মেয়। ওেদর ভাষা বিুঝ না।
ওরাও আমােদর কথা �বােঝ না। 
�ােমর ��েতই একটা বািড়র সামেন দািঁড়েয় জল খাবার ভি� করেতই এক ব�ৃা এক হািঁড় জল এেন িদেলন। বঝুলাম ত�ৃার ভাষা
ইউিনভাস�াল। আমার স�ীেদর তত�েণ নজর পেড়েছ গােছ ঝেুল থাকা বড় বড় ডােবর িদেক। িক আ�য�, �ামবাসীরা আমােদর মেনর ভাষা
বেুঝ �সই মহুেূত�ই একটা �ছেলেক গােছ উঠেত বলল। �ছেলটা তরতর কের গােছ উেঠ অেনক�েলা ডাব নামাল। তারপর দা িদেয় �কেট
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হােত হােত ধিরেয় িদল। আঃ.. ডােবর জল �খেয় শরীর যখন চা�া, তখিন একটা �মাটরবাইেক �চেপ �জন পিুলশ ই�েপ�র হািজর। 
�� হল ��। �ে�র পর ��। আমরা কারা! �কাে�েক এবং �কন এেসিছ। আমােদর আই-কাড� এবং পিুলশ কিমশনােরট (আসানেসাল-
�গ�াপরু) মহাশেয়র পািম�শন �লটার �দখালাম। তারপের ওরা শা� হল। তখন একজন অিফসার তার �মাবাইেল আমােদর সবার ছিব তেুল
িনেয় বলল, িঠক আেছ, আপনারা �যেত পােরন।

ঘ�া �েয়ক �ফর �সকত ধের �হেঁট থামেত
হল। সামেন খািঁড়। জেুতা-�মাজা, ফলুপ�া�
খেুল স�াক মাথায় িনেয় অগভীর খািঁড় পার
হওয়া �গল। �ফর �� হল পথ চলা। এবাের
বািঁদেক িব�ীণ� ঝাউসািরর ছায়ায় একট ু বসা।
মধ�া� �ভােজর িবরিত। সূয� তখন মধ�গগেন।
স�াক �থেক পিলিথন িশট বার কের ঝাউবেন
�পেত সবাই বসলাম। অিজত ছাতরু প�ােকট
বার কের �েত�কেক নুন িচিন ও �লবরু রস
িদেয় ছাতরু সরবত কের িদল। সে� িব�টু আর
�খজরু। আধ ঘ�ার মেধ� মধ�া�েভাজ �শষ।
পেনেরা িমিনট িব�াম। আজ আঠাশ িকেলািমটার
দরূবত�ী ম�ারপরুম �পৗেঁছােতই হেব। 
এবাের ঘ�া িতেনক একটানা পথচলা। ক�
হে�। পােয়র তলা �ালা করেছ। িক� আন�ও
কম নয়। মােঝ মােঝ �জেলেদর িজ�াসা করেল
ওরা হােতর পা�া তেুল িক �দখায়। বিুঝ না।
এক পা�া মােন িক পাচঁ মাইল? ম�ারপরুম িক
আর পাচঁ মাইল?

মােঝ আর একটা খািঁড়। তেব এটােত জল কম। জেুতা খেুল পার হেয়, তখন িবেকল, �য �ােম �পৗছঁলাম তার নাম প�ুভরম। এবং
জানলাম, প�ুভরেমরই �পাশািক নাম ম�ারপরুম।
�ােম ঢকুেতই আবার আমােদর িঘের ভীড়। অেনক �চ�ার পর প�ােয়ত �ধানেক �বাঝােনা �গল �য আমরা �কা�াল ��কার। সবার কােছই
�শাসেনর �বধ কাগজপ� আেছ। এবার আিতেথ�র পালা। ওরা থাকার জন� একটা বড় ঘর খেুল িনেজরাই ঝাটঁ িদেয় পির�ার কের িদল।
যাক, িনি��। তত�েণ অ�কার �নেম এেসেছ। হঠাৎ �ােমর একজন �ছেল তার বািড়েত মাছভাত খাওয়ার আম�ণ জানাল। আমরাও
তৎ�ণাৎ রািজ। কারণ তাহেল আর আমােদর রা�ার হ�াপা �পাহােত হেব না।
িক আ�িরক ব�বহার ! থালায় ভাত, চার রকেমর সামিু�ক মাছ, কাকঁড়া। �দেখ �চাখ ছানা বড়া। অেচনা মাছ �খেয় যিদ �পট খারাপ হয়?
তব ু পারলাম না �ফলেত। িজত হল �জেল পিরবােরর আ�িরকতায়। সবাই �খলাম। রােত �ােমর অিলগিল হেয় িফের এলাম আ�ানায়।

সিত�, প�ুভরম যা আিতথ� িদল বলার নয়।
৯-১২-২০১১ তািরেখর রাত। রােত �েয়
ভাবিছলাম মানুষ কখেনা খারাপ �য় না।
আমােদর ভলু �বাঝাই স�ক� খারাপ কের। 
১০-১২-১১ তািরখ সকাল �থেকই �ফর
পথচলা। এখানকার বািলটােত পা ঢেুক যাে�।
ফেল চলেত খবু ক� হে�। িক� �যেত �তা
হেবই। স�ােকর ওজনও �ায় �ষােলা �কিজ।
গড়পড়তায় সবারই স�ােকর ওইরকম ওজন।
তার ওপর সম�ু �সকত সবসময়ই একিদেক
ঢাল। আজ আমােদর সে�র মেধ� �পৗেঁছােত
হেব কােম�রপরুম। �ায় িতিরশ িকেলািমটার। 
পথ চলেত চলেত একটা িজিনস �বশ বঝুেত
পারিছ িবগত সুনািম এই উপকেূলর ব� চালিচ�
বদেল িদেয়েছ। সম�ু-সি�কেট �য সব �াম িছল
সুনািমর িব��তার কারেণ তা দেূর চেল �গেছ।
সম�ু ধার �ঘঁেষ অজ� বনা�ল �ায় মেুছ �গেছ।
নতনু কের �বেড় ওঠা ঝাউেয়র সাির �যন �সই কথাটাই বেল �দয়। প�ুভরেম �দেখিছ �গাটা �ামটােতই �ায় �’ফটু বািলর আ�রণ। এ
সবই �লয়�র সুনািমর অবদান। ওই �ােমর মানুেষর সে� কথা বেল �জেনিছ তােদর �ােমর আটষি� জন মানুষ সুনািমর তা�েব মারা যায়। 
যাক, প�ুভরম �পিরেয় অেনকদরূ চেল এেসিছ। একটা খািঁড় পার হেত হল। িভ�াপালম নােম একটা �ােমর কােছ এেস �পেুরর খাওয়া
সারব। �রা�ুের বািল �তেত উঠেছ। পােয়র বেুড়া আ�ুেলর িনেচ �ালা-�ালা করেছ। 
স�ী ব� বলল, ওখােন �ফা�া পড়েব। রােতই িলউেকা�া� লািগেয় িনেয়া। 
আমােদর �েত�েকর কােছই িলউেকা�া� আেছ। কারণ �কা�াল ��িকংেয়র এটা একটা অবশ��াবী ঘটনা। দীঘ� পথচলায় পােয় �ফা�া। যাই
�হাক �পেুর একটা ঘন বাবলাগােছর অ� ছায়ায় লা� ও িব�াম। অিজত আর িবল ু ছাতরু সরবত �তির করেত �লেগ �গল। আমস�,
�খজরু, কেয়কদানা কের কাজবুাদাম, িকসিমস �সই সে� িব�টু - এই হল লা�।
তারপরই িপেঠ স�াক তেুল চলা ��।
সে�র আেগ �া� শরীের �পৗছঁলাম কােম�রপরুম গােঁয়। �চুর মানুষ িঘের ধরল। তােদর নানা ��। নানা সংশয়। আমরা �ধু িমটিমট হাসিছ।
�াম� একটা চােয়র �দাকােন বেসই �স� ুবড়া-র অড�ার িদল। বড় সাইেজর �েটা কের �পযঁ়াজ আর ডাল িদেয় ��ির বড়া। �সইসে� চা।
তত�েণ �ােমর প�ােয়ত হািজর। আমােদর সুিবেধই হল। তােঁক সব বিুঝেয় বললাম। রােত আমােদর আ�য় চাই। উিন আমােদর সব
কাগজপ� �দেখ রািজ হেলন। একটা �লুঘর, �ছা� বরা� হল। আমরা �যেতই �সই নাইট�লু, �গাটাকিুড় বা�া �ছেলেমেয় পড়িছল, মা�ার
ছুিট িদেয় িদল। সামেন �ছাট একটা পকুরু। পােশই িটউবকল। আমােদর জন� আদশ� জায়গা।
রােত অিজত আর িবল ুআল-ুসয়াবীেনর তরকাির, ঘন মসুুর ডাল আর ভাত করল। �খেয় �দেয়ই ঘুেমর �দেশ।
সকােল ঘুম �থেক উেঠই বেুড়া আ�ুেলর িনেচ িলউেকা�া� লািগেয় িনলাম। �দিখ অিজত আর ব�ও লাগাে�। তারপরই �ত �বিরেয় পড়া।
সমেু�র পার ধের �হেঁট চলিছ।
এই দীঘ� পদযা�াকালীন মােঝ মােঝ একেঘেয়িম �াস কের। রাি�িদন অ�হীন �ঢউ আর তটেরখা, যতদরূ দিৃ� যায় নীল জল, মাথার ওপর
নীল আকাশ। তখন একেঘেয়িম কাটােত মেন মেন ভািব �কিৃতর তলুনায় আমরা কত ত�ু! কত সামান�! কত ��ু! অথচ আমােদর অহং
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তব ু যায় না। এই �কা�াল ��িকং �সটা �যন হােত-কলেম বিুঝেয় িদল। �ামী িবেবকান� সারা ভারত �দি�ণ কেরিছেলন। ভারেতর
আ�ােক অনুভব করেত। আমরা �তা মা� �েশা দশ িকেলািমটার হাটঁব। এটা ভাবেতই �ভতরটা চা�া হেয় উঠল। 
�সৗেমন, অিজত অেনকটা এিগেয় �গেছ। আমরা সামান� িপিছেয়। আজ একটা খবু িবখ�াত চাচ� পড়েব পেথ। �ভলাংিগিন। এই চাচ� �ভলাংিগিন
সম�ুৈসকত �দখেত ব� দরূেদশ �থেক মানুষ আেস।  

সােড় এগােরাটা অবিধ �হেঁট �ভলাংিগিন
�পৗেঁছালাম। সমেু�র ধার �থেক ��তপাথেরর
চূড়া আর অপবূ� গিথকৈশলী �দেখই বঝুলাম
�ভলাংিগিন চাচ� �য অিত িবখ�াত একটা জায়গায়
তা িমেথ� নয়।
অজ� মানুষ সম�ুতীেরর �বা�াের বেস আেছ।
�কউ খাে�। �কউ গ� করেছ। অিত উৎসাহী
�কউ বা জেল সাতঁার কাটেছ। অেনকটা
আমােদর দীঘার মত।
আমরা স�াক কােঁধ চললাম �ভলাংিগিন চাচ�
�দখেত। সিত�, �চাখ জিুড়েয় যায়। কী অপবূ�
�শলী! তেব িকনা মানুেষর �চ� ভীড়। িগজিগজ
করেছ। হেব নাই বা �কন? �ী�ান স�দােয়র
কােছ এ অিত পিব� তীথ�। 
ঘ�াখােনক �দেখ �বিরেয় এলাম। সাির সাির
�দাকান। মাছভাজা �খেত খবু ইে� হল।
আমােদর ক�াে�ন িবল ু�’িতন রকম মাছভাজার
অড�ার িদল। সবই অেচনা মাছ। িক� �খলাম খবু
�ােদ। তারপর �ফর হাটঁা। আজ আমােদর

টােগ�ট নাগাপি�নম।
�ভলাংিগিন �পিরেয় পাচঁ িকেলািমটার �হেঁট একটা শাখানদীর সামেন এেস দািঁড়েয় পড়লাম। নদীটা সমেু� িমেশেছ। জল অেনক। একজন
�জেলর কােছ �নলাম এটা �নৗেকা ছাড়া �প�েনা স�ব নয়। �নৗেকা পাই �কাথায়? ধাের কােছ �তা �নৗেকা �দখা যাে� না একটাও।
আধঘ�া দািঁড়েয় আিছ। এমন সময় দেূর ঐ শাখানদীেত একটা �নৗেকা �দেখ �সৗেমন অিজত হাত �নেড় িচৎকার করেত লাগল,
�হ�...�হ�...�হ�...।
ভাগ� ভােলা বলেত হেব। ওেদর িচৎকাের মািঝর নজর কাড়ল। �স �নৗেকা িনেয় আমােদর কােছ এিগেয় আসেত লাগল। �মাটর বসােনা মাছ
ধরার �নৗেকা। ছ’জন �চেপ বসলাম। নদী পার কের িদল মািঝ।
সু�ত বলল, কত টাকা িদেত হেব?
মািঝ �হেস বলল, �না...�না...���...���...
এই হল মানুষ।
আর এই মানুেষর ��প �দখার জন�ই �তা �বিরেয় পড়া। নাগাপি�নম এেস যা�ািবরিত।
আ�য�জনকভােব নাগাপি�নম থানার �সৗজেন� রােত একটা ম�ােরজ-হেল থাকার সুেযাগ �পেয় �গলাম। বাথ�ম, টয়েলট, চকচেক �মেঝ।
রােত রা�া হল িডেমর �ঝাল আর ভাত। �খেয়েদেয় িনি�ে� ঘুম।
পরিদন �ভাের �ফর সম�ুৈসকত ধের চলা। আজ ১২-১২-১১। দা�ণ িদন। ঝকঝেক �রাদ। সম�ু �ঢউ �’হাত তেুল হাতছািন িদে�। পােয়র
�ফা�ায় িলেকা�া� লািগেয় হাটঁিছ। িক� মােঝ মােঝ খািঁড়�েলা িবপি� ঘটাে�। জেল িলেকা�া�-এর আঠা ন� হেয় যায়। উপায় �নই।
অবেশেষ অনুভব করলাম সব ক�ই একসমেয় সেয় যায়, যিদ না অন� �কানও উপায় থােক।
ঘাড় ঘুিরেয় �সৗেমন আমােক �দেখই বলল, সাবাশ। আপনার সিত� দা�ন ��ািমনা। এই বয়েসও এমন তাল িমিলেয় হাটঁেছন।
�সৗেমেনর কথাটা মেনর �জার অেনকটা বািড়েয় িদল। আসেল িনেজ �সৗেমন খবু ভােলা ��কার। মনটাও চওড়া। তাই ও এমন কের উৎসাহ
িদেত পাের।
পােশ চলা ব�েক িজ�াসা করলাম, আজ �কাথায় আমােদর রাি�বাস হেব?
- স�বত তর�মবািড়।
নামটা �েনই মন আনে� �নেচ উঠল। সম�ুতীের ‘তর�মবািড়’।�নামটা অথ�বহ �ধু নয় দা�ণ িলিরক�াল। 
গতরাে� আমােদর রা�ার ��াভটা িবে� কেরিছল। তাই ওটােক বে�াপসাগেরর জেল িবসজ�ন িদেয় নতনু ��াভ �কনা হেয়েছ। অিজত সাউ
তার স�ােকর ওপর পা�-��াভটা �বেঁধ িনেয় িদিব� �তগিতেত হাটঁেছ। এই অিতির� ওজন বহন করার জন� তার �কােনা আপি� বা রাগ
�নই। হািসমেুখই চেলেছ। এেকই �তা বেল �কতৃ িটম-ম�ান।
�ভ�ত, িবল,ু অিজত, �সৗেমেনর অ�া� পির�ম, রা�া �থেক �� কের যাবতীয় কাজ, আমােক অবাক করেছ। �াণশি�েত ভরপরু। ব�’র
কথাও বলব। অস�ব মেনর �জার। অিভ�তাও অেনক �বিশ। সবাই িমেল �যন একটা ইউিনট।
�মাটরচািলত �নৗেকার ��েড কাটা পড়া �কা� একটা সাপ সমেু�র �ঢউেয় �ভেস এল। �মাটা এবং ল�া। �জেলরা বলল িবষা� সাপ।
‘নােগার’ �পিরেয় একট ুিব�াম।
হঠাৎ �মাটরবাইক িনেয় �ায় ধাওয়া করার মত এক �কা� গােড�র পিুলশ বািলর ওপর আমােদর আটকাল।
সুতরাং থামা। সব কাগজপ� খুঁিটেয় �দেখ �কা�গাড� বলল, �কা�াল ��িকংেয় িক হয়?
আিম বললাম, �ধু ক� হয়। আর �ধু আন� হয়। 
ও অবাক হেয় বলল, হাউ ফািন! বেল চেল �গল।
�েটা নাগাদ ‘কাদাইেকাল’ নােম একটা �ােমর পােশ, সমেু�র ধােরই বসলাম। লা� হেব। আেশপােশ বািলর ওপর ব� �নৗেকা �মরামিত
হে�। অজ� জাল �িটেয় রাখা।
ছাতরু সরবত, �খজরু, িব�েুটর লা� �ত �শষ হল। জল �খেয় �ফর চলা। িবেকেল �পৗছঁলাম ‘তর�মবািড়’।�চমৎকার �ট। সম�ুপােরই
একটা িবশাল �গ� – �ানকেুয়ভার �ফাট�। �ডনমােক�র �কান অিভযা�ী কেরিছল। তার পােশই সুদশৃ� চাচ�। তােদর �গ� হাউস। �ধসাদা রঙ।
মেন হেব ফাইভ�ার �হােটল। ঝা-ঁচকচেক �গাটা জায়গাটা। আমরা রাি�বােসর জায়গা খুঁজিছ। �সখানকার ফাদােরর সে� �দখা হেতই িতিন
িবিভ� জায়গায় �খাজঁ িনেত লাগেলন। �কাথায় আমােদর আ�য় �দওয়া যায়। অবেশেষ একটা িমশনাির �লু হে�েলর �দাতলায় আমােদর
ব�ব�া হল। অত�� পির�ার ও পির��। একেকাণায় আমরা রা�া করলাম। তর�মবািড়র তর�মালার শ� �নেত �নেত ঘুিমেয় পড়লাম। 
১৩-১২-১১ সকােল যথারীিত হাটঁা �� হল। িবদায় তর�মবািড়। ঘাড় ঘুিরেয় �ফাট�টা �দখিছ আর যারা কেরিছেলন তােদর �ৃিতর উে�েশ�
�ণাম জানাি�। এ �যন সম� সু�েরর শীেষ� সু�রতেমর আবাস।
আজেকর িতিরশ িকেলািমটার হাটঁার উে�খ� জায়গা হল কােবির নদী পার হেত হেব। �ভেবিছলাম অেনকটা ঘুের �ােমর মেধ� িদেয় �নৗেকা
কের পার হব। িক� �যখােন সমেু� এেস কােবির নদীেত িমেশেছ �সখােন মা� এক হাটঁ ুজল। এর কারণ স�বত �লয়ংকর সুনািম। সুনািমর
ধা�া �য কত নদী খািঁড় ইত�ািদর ভেূগাল পিরব��ন কেরেছ তার ইয়�া �নই। �যখােন �াম িছল �সখােন সম�ু। �াম সের �গেছ ব�দেূর। হয়ত
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বা জেলর তলায়।
কােবির নদী পার হেয় প� ি◌হার। িব�াম। �ফর চলা। সবাই এখন ভীষণ টায়াড�। এবাের �দিখ সামেনই
সমেু�র সমা�রাল এক ভয়�র �বগবতী খািঁড়।
একদম পাড়সমান জল। �দখেল ভয় লােগ।
�নৗেকােতও যেথ� ঝুঁিক আেছ। ঘ�া খােনক
দািঁড়েয় যখন িদেশহারা তখনই এল একটা
দাড়ঁটানা �নৗেকা। �জন �জন কের ঐ পাের
িনেয় যােব। �যখােন আজ রাি�বাস। �ামটা �বশ
বড়। নাম িথ�মলুাইভাসাল।
অেনক ঝুঁিক িনেয় �কান�েম টাল �খেত �খেত
িডি� �নৗেকা ঐ পাের সবাইেক �পৗেঁছ িদল।
যাক, আজেকর রােতর মত িনি��। জলকাদা
�পিরেয় �াম। একদফা িজ�াসাবাদ। তারপর
একটা আ�য় িমলল। 
�কানরকেম রাতটকু ুকািটেয় পরিদন সকােল
�ফর সমেু�র বািল ছঁুেয় হাটঁা ��। থডুুয়াই,
পািসয়ার �পিরেয় �গিছ। ইত�বসের �েটা খািঁড়
�পিরেয়িছ। �েত�েকই এখন �া�। সে� অবিধ
হাটঁা। িব�াম কম। একসময় �পৗেঁছ �গলাম
আজেকর টােগ�েট এম.  িজ.  আর.  �থি�।
গােঁয়র মানুেষর সহায়তায় একটা িবশাল
কম�ুিনিট �স�াের থাকার ব�ব�া হল। এই কিমউিনিট �স�াের �ূপাকার জাল। নানা রকেমর। একটা �গাটােনা জাল �দখলাম যার দাম
প�াশ ল� টাকা। ওজন িতন টন। �ােক চািপেয় সম�ুতীের িনেয় �যেত হয়। টানা � িকেলািমটার ল�া। এক িকেলািমটার ঝলু। এছাড়া
আরও �য কত জাল। এরা গভীর সমেু� মাছ ধরেত যায়। আিকবা বেল একটা িশি�ত �ছেলর সে� ব��ণ গ� হল।
�স বলল এটা অিরিজনাল এম.  িজ.  আর.  �থি� নয়। �স জায়গাটা সুনািমেত সমেু�র জেল চাপা পেড় �গেছ। এটা তারপের �তির হেয়েছ।
আপনারা যিদ চান �তা �দড় িকেলািমটার সমেু�র মেধ� �গেল �সই পিরত�� �ামটা আিম �দিখেয় আনেত পাির।
আমরা পরম উৎসািহত হেয় বললাম, কাল সকােল উেঠ আমরা যাব। তিুম আমােদর পথ �দিখেয় িনেয় যােব।
আিকবা কথা িদেয় চেল �গল। খাওয়াদাওয়া �সের আমরা �েয় পড়লাম।

আজ ১৫-১২-১১। আজই আমরা আমােদর
�শষ টােগ�ট ক�ুাল�ু �পৗছঁাব। উৎসােহ টগবগ
করিছ। সকােলই �নৗেকা কের সুনািম িব��
এম.  িজ.  আর.  �থি� �দখেত চললাম। সমেু�র
মেধ� একটা জায়গায় জল-বািল আর অজ�
নারেকল গাছ। আিকবা বলল, এটাই। একিদন
মানুেষর �কালাহেল এই �াম মখুর থাকত। আজ
�কউ �নই। িকছু �নই। সুনািমেত আমােদর
�ােমর একশ পিঁচশ জন মারা �গেছ। সব �শষ
হেয় �গেছ।
আিকবা �চােখর জল মছুল।
ভারা�া� �দেয় আমরা �নৗেকা কের আবার
সম�ুপাের িফের এলাম। �� হল হাটঁা।
িকছুেতই আিকবার কা�াটা ভলুেত পারিছলাম
না।
�ত হাটঁার �চ�া করিছ। আকােশ �মেঘর
আনােগানা। পডুুকপু�  �পিরেয় িগেয় বিৃ�।
ঝমঝম শে�। আ�য় িনলাম সমেু�রতীের একটা
গােছর িনেচ। িক� তােতও িভেজ �গলাম। �ফর

চলা। �জেলরা আজ �কউ আর মাছ ধরেত যায়িন। সমেু� সতক�বাত�া জাির হেয়েছ। সকােল িটিফন না কেরই হাটঁা চািলেয় যাি�। যত �ত
চলা যায়। ধীের ধীের নীল আকাশ �গাটাটাই �মেঘ �মেঘ �ছেয় �গল। �পেুরর ছাতু, িব�টু, �খজরু, িকসিমস �খেয় আর িব�াম নয়। তাড়া
করেছ ঐ কােলা হেয় আসা �মঘ। আিহেপ�াই, পােটারা �পিরেয় তখন িবেকল। �াি�েত শরীর �যন আর চলেত চাইেছ না। একটা খািঁড় পথ
আটকাল। �জেলেদর কােছ খবর �পলাম খািঁড় পার হেয় আর মা� সাত িকেলািমটার দেূর ক�ুাল�ু।
আনে� অিজত িচৎকার কের উঠল, ইয়া �...।
খািঁড় পার হেয় ঘ�া �েয়ক হাটঁেতই আেলািকত �জলাশহর ক�ুােলার ঝলমল কের উঠল।
আমরা পর�র পর�রেক জিড়েয় ধরলাম। হােত হাত �রেখ ঈ�েরর উে�েশ কতৃ�তা জানালাম।
আজ ক�ুাল�ু �থেক বােস চেল যাব পি�েচির। মা� বাইশ িকেলািমটার। একিদন �সখােন �থেকই �চ�াই। তারপর বািড় �ফরার ��ন। িবলু
অেনক িঝনুক কিুড়েয়েছ ওর �মেয়র জন�। আমরা �ৃিতর ঝািঁপ ভিত� করিছ। �সৗেমন ক�ােমরার িরল �শষ করেছ। আহা কী আন� আজ
আকােশ বাতােস।

~  তথ� - তািমলনাড়ু �কা�াল ��ক ~  ��ক �ট ম�াপ  ~  �কা�াল ��েকর আেরা ছিব ~

কথাসািহিত�ক মানব চ�বত�ীর �থম উপন�াস �দশ পি�কায় ধারাবািহকভােব �কািশত 'কুশ' আিবভ�ােবই জনি�য়
হেয়িছল। �বশ কেয়কিট উে�খেযাগ� উপন�াস ছাড়াও িবিভ� প�পি�কায় �কািশত হেয়েছ তাঁর �লখা �ছাট গ��িল।
কেয়কিট �ছাটগে�র ম�ায়নও হেয়েছ। তেব �ধু কলমই নয় মানেবর ভােলালাগার আেরক নাম �মণ। মােঝমেধ�ই
ঘর �ছেড় �বিরেয় পেড়ন �কৃিত আর মানুেষর আরও কাছাকািছ �পৗেঁছ �যেত। ষাট �পরেনা এই যবুক এখেনা �রামাি�ত
হেয় ওেঠন ��িকং-এর কথায়। অেনক পাহাড়-সাগর �পিরেয় তাঁর চৈরবিত ভারতবেষ�র নানান �াে� আজও অবাধ।
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= 'আমােদর ছ�ু' বাংলা আ�জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

ভয়�র স ু�েরর টােন

�দবা িশস িব�াস

~ কা� নজঙঘা অ িভয ােনর আেরা ছিব ~

ওপের ওঠাটা আসেল একটা �নশা। এভােরে�র িশখর ছঁুেয় �ফলার পরও �সই �নশাটাই আমােদর �ফর তািড়েয় �বড়াি�ল। আবার �কাথায়
যাওয়া যায় এটা িনেয় বস�দার সে� ভাবেত বেস �’জেনর মাথােতই �থেম এল একটাই নাম - কা�নজ�া।
এভােরে�র উ�তা িনভ�ুলভােব মাপার আেগ পয�� কা�নজ�ােকই পিৃথবীর উ�তম শৃ� বেল মেন করা হত। আদেপ পিৃথবীর ততৃীয়
উ�তম হেয়ও কা�নজ�া তার আপন �বিশে�� উ�ল। কা�নজ�ার পাচঁিট শৃ� কাং বােচন-৭,৯০৩ িমটার, ইয়ালংু কাং বা কা�নজ�া
ওেয়�-৮,৫০৫ িমটার, কা�নজ�া �মন-৮,৫৮৬ িমটার, কা�নজ�া �স�াল-৮,৪৮২ িমটার আর কা�নজ�া সাউথ-৮,৪৯৪ িমটার। পাচঁ
শৃ�েক তলুনা করা হয় ঈ�েরর পাচঁ স�দভা�ােরর সে� - �সানা, �েপা, মিণ, খাদ�শস� ও পিব� ��। ১৯৫৫ সােলর ২৫�শ �ম �থম
কা�নজ�া জয় কেরন �জা �াউন ও জজ� ব�া�। এরপের এতবছের আরও �বশ িকছু অিভযা�ী।
হ�াঁ, �সই কা�নজ�া অিভযানই টানিছল আমােদর - আমােক আর বস�দােক। এভােরে�র পর এই অিভযােনও আমার পেথর সাথী তথা
�নতা বস�দা অথ�াৎ বস� িসংহ রায়।
২৯ মাচ�, ম�লবার, িশিল�িড়েত ন�ােফর (িহমালয়ান �নচার অ�া� অ�াডেভ�ার ফাউে�শন) স�ধ�না, সাংবািদক �বঠক এসব �সের আমরা
রওনা িদলাম �নপাল সীমাে�র িদেক। কাকড়িভটা �থেক ইলাম হেয় িফিদেম রাি�বাস। আমােদর অিভযােনর স�ী �ই �শরপা ভাই পাসাং
আর �প�া।

৩০ মাচ� �ভার �ভার �বিরেয় পড়লাম সদলবেল। সকাল সােড় ছটায় �পৗছঁলাম �মিডবংু। এখান �থেক হাটঁেত হেব। আমােদর ককু ছটফেট
যবুক লীলাবতী রাই , পাসাং-�প�ার ভাই তািস, নরবু, আসরম �শরপা আর �পাট�াররাও সবাই হািজর। অতএব, আমােদর যা�া হল ��...।

�থেমই পথ �নেম �গেছ নীেচর িদেক, ৪,৪০০
ফটু উ�তার �মিডবংু �থেক ২,২০০ ফটু
উ�তায় �নেম আসা কােবিল নদীর পােশ। পথ
উ�র িদক বরাবর। দিড়র ি�েজর সাহােয� নদী
�পেরালাম। হালকা ঢাল �বেয় এবার একট-ু
একট ু কের উেঠ যাওয়া। �চােখ পেড়েছ ধাপ
চােষর ছিব। আলু, ভ�ুা, গম - �ধানত এসবই
চাষ হয় এই অ�েল। এরই সে� �চুর ফলু ফেুট
আেছ চািরিদেক। আর রংেবরেঙর �জাপিত।
যা�ার ��েতই �তির হেয় �গেছ এক অনন�
িভজ�ুয়াল। যােক অন� মা�া িদে� নানান ধরেণর
পািখর ডাক।
মােঝ এক পশলা বিৃ�। হাটঁার ফােঁকই
একটকুেরা িব�াম - �পেুরর খাওয়াদাওয়া
সারা। আশপােশ �ছাটখাট ঘরবািড়, �দাকানপাট।
আরও িকছুটা এিগেয় আেমিদন �াম। �ছা�, সু�র সাজােনােগাছােনা পাহািড় গা।ঁ উ�তা ৩,৫৬০ ফটু। এখােনই বংুগা �াইমাির �েুল
আমােদর রাত কাটােনার আেয়াজন।
পরিদন সকাল সাতটা নাগাদ ��কফা� �খেয় �বিড়েয় পিড়। সে� প�াকড লা�। আশপােশ �চুর চােষর জিম। তার মেধ� িদেয়ই এিগেয় চলা।
িজিরেয় �নওয়ার জন� পেথর পােশ পাথের বাধঁােনা বসার জায়গা। ডানিদেক অেনক নীেচ বেয় চেলেছ কােবিল নদী। এবাের ওপের ওঠার
পালা। �পৗছঁালাম �দওয়াং �ােম। কােবিলর বেুক এেস িমেশেছ আেরকিট �ছাট পাহািড় নদীর ধারা। দিড়র ি�জ �পিরেয় ওপাড় �থেক উেঠ
�গেছ খাড়া চড়াই। �সই চড়াই �বেয়ই ওঠা। �বলা �ায় সােড় বােরাটায় �পৗছঁলাম ধারাগাওঁ। �ানীয় একটা বািড়েত খািনকটা িজিরেয় �নওয়া
�গল। মালিকেনর কাছ �থেক �কনা সু�া� দই �খেয় �াি�ও কাটেলা। 
তেব খবু �বিশ�ণ বসার সময় �নই। �যেকান সময় বিৃ� নামেত পাের। আবার �নেম পড়লাম পেথ। আরও ঘ�াখােনক পর �পৗছঁলাম
�খওয়াং। আজেকর মেতা এখােনই রােতর িব�াম। আমােদর মালবাহকেদর সদ�ার �ক িব লামার পরামেশ� �থম বািড়টােতই আ�য় িনলাম।
�পৗেঁছ �দিখ হািঁড়র ওপর হািঁড় চিড়েয় বিুড় মালিকন �তির করেছ ছাং - �ানীয় মদ। পাহািড় মানুষজেনর পছে�র পানীয়। 
পরিদন সকােল �ফর �বিড়েয় পড়া। পাহােড়র ঢাল �বেয় এিগেয় চলা। বািড়, �দাকানপাট, চােষর জিম িনেয় জমজমাট �াম। ইয়াম-ফ-ুিদন -
আজেকর গ�ব�। এপেথ এটাই �শষ বড় �াম। পেথ হঠাৎই �চােখ পড়ল, মাচা বািনেয় চারজেনর কােঁধ ভর কের নািমেয় আনা হে� এক
ব�ি�েক। জানা �গল, অসু� এক মানুষেক িচিকৎসার জন� নীেচ িনেয় যাওয়া হে�। এছাড়া আর �কানও উপায় �নই এইসব পাহািড় �ােম।
অপিরসীম ক�কর এই পাব�ত� জীবেনর কথা ভাবেল সিত� িশউের উঠেত হয়। �মশঃ উপেরর িদেক উঠেত থািক। এসব অ�েল �ছ�ী, রাই
�ভিৃত উপজািতর মানুষজন বাস কেরন। এরঁা অিধকাংশই িহ� ুধম�াবল�ী। সামান� িকছু ি��ানও আেছন। �বৗ� ধম�াবল�ী �শরপারা থােকন
আরও ওপের। �ায় ৬,৬৬০ ফটু উ�তায়। উেঠ আবার নামার পালা -�ায় হাজার ফটু নীেচ। পাহািড় পেথ এভােবই চড়াই-উতরাই �ভেঙ
এিগেয় চলা। মােঝ �-এক পশলা বিৃ�ও হেয় িগেয়েছ। �সই িপছল পেথ এিগেয় চলা অিত স�প�েণ। �যিদেকই �চাখ যায় িবিচ� পাহািড় দশৃ�।
�কাথাও তামাক চােষর জিম, �কাথাও পাহাড়পেথ �নেম এেসেছ ঝরনা, �কাথাও ফেুট রেয়েছ আ�য� সব ফলু, কখনও উেড় যাে� রিঙন
�জাপিত। মােঝ �-একটা বািড় পেড়েছ বেট, তেব এ পেথর �বিশরভাগই জ�ল। সে� চড়াই-উতরাই �তা আেছই। �বশ িকছু�ণ চলার পর
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উেঠ এলাম একটা িগিরিশরার মাথায়। উ�তা ৬,৩৮০ ফটু। আশপােশ �-একটা বািড়, িকছু চােষর জিম। আবার �নেম আসা। খািনক�ণ
নদীর পােশ পােশ চলার পর ি�জ �পিরেয় �পৗছঁালাম ইয়াম-ফ-ুিদন। ইয়াম-ফ-ুিদেনর �িট �াম। ওপেরর �বৗ� �ােম �শরপােদর বাস। এিট
নীেচর �াম। এর উ�তা �ায় ৫,২০০ ফটু। রেয়েছ �বশ িকছু ঘরবািড়। যেথ� উ�ত এই �ামিট। এই �ােমই রেয়েছ কা�নজ�া
কানজারেভিটভ এিরয়া অিফস। নাম নিথভ�ু কিরেয় িনলাম �জেনই। 
আবার এিগেয় চলা উপেরর িদেক। ল�� আপার ইয়াম-ফ-ুিদন। িকছু�েণর মেধ�ই �� হেয় �গল �বৗ�েদর ঘরবািড়। টাঙােনা রেয়েছ বণ�ময়
��য়ার ��াগ। আশপােশর ছিবই বেল িদি�ল ইয়াম-ফ-ুিদেনর ওপেরর এই �ামিট �বশ বিধ��।ু �সালার প�ােনল �থেক �টিলেফান - িবিবধ
সুেযাগ সুিবেধ এখােন রেয়েছ। উ�তা ৬,৫০০ ফটু। এখােনই ইয়াম-ফ-ুিদন �গ� হাউেস রাি�বাস। 
পরিদন, ২ এি�ল, শিনবার। �ফর হাটঁা �� জ�েলর মেধ� িদেয়। উ�র-পবূ� অিভমেুখ ঢাল বরাবর এিগেয় চলা। �চােখ পড়েছ অজ� ফলু,
�জাপিত আর পািখ। ঢাল �ছেড় এবার এেকবাের মারা�ক চড়াই। অ� িব�াম কের িনেয় আবার ধীের ধীের খাড়াই �বেয় উঠেত লাগলাম।
�ায় �দড় ঘ�ায় খাড়া চড়াই �পিরেয় িকছুটা সমতল অংেশ �পৗছঁালাম। চারপােশ �যন ফেুলর আ�ন �লেগেছ – উ�ত যত শাখার িশখের
নানান রেঙর রেডােডন�ন��। �থাকা �থাকা গাঢ় �ব�িন রেঙর ফেুল �ছেয় রেয়েছ পেুরা ঢালটা। �যন অেনকটা �ব�িন রঙ �কউ �ঢেল
িদেয়েছ মািটেত। ফলু�েলার িমি� গ� �ছেয় রেয়েছ পাহাড়জেুড়। আরও কত ফলু – কত রঙেবরঙেঙর পািখ – হায়, �ায় কাউেকই িচিননা।
উেঠ এলাম �ায় ১১,০০০ ফটু উ�তার লােসথাং-এ। পাহােড়র মাথায় �ছা� জায়গা। �ােমর চালাঘের কােঠর উনুেনর আ�েনর ভােপ
িনেজেক তািতেয় িনেত িনেত লীলার �তির পিুর, সবিজ আর িডমেস� িদেয় চমৎকার প�াক লা� �সের আবার �বিরেয় পড়া, আবার চড়াই।
�পােশ রেডােডন�েনর জ�ল। পাহােড়র মাথা �থেক আবার নামা নীেচর িদেক। ৯,৪০০ ফেুট �নেম স�ী হল িস�ুয়ােখালা নদী। ওপােড়
�তারনিদন। রাতটা আজ এখােনই কাটেব। শরীরটা ধাত� করেত আরও একিদন কািটেয় িদলাম এখােন। 
৪ এি�ল, �সামবার। আজ গ�ব�, �সরাম। ��েতই হালকা ঢাল �বেয় উেঠ যাওয়া। �মঘলা আকাশ, মােঝমােঝ বরফ পড়েছ। �যন িশ�ীর
আকঁা ছিব, তার মধ� িদেয়ই ছিবর একটা চির� হেয় এিগেয় চলা। নীেচ বেয় চেলেছ িস�ুয়ােখালা। আে� আে� কেম আসেছ গােছর সাির।
পথ আরও ওপেরর িদেক। সামেন শৃে�র ��িণ - �কাকথাং - তার বা ঁপােশ কাব�। ঘ�া চােরেক �পৗছঁালাম �সরাম। উ�তা �ায় ১২,০০০
ফটু। আগামী �-িদন এখােনই থাকব। 
৬ এি�ল, বধুবার। সকােল ��কফা� সারিছ এমন সময় খবরটা �ায় ��পােতর মতই এল। �শিরং এেস জানাল আমােদর �মট �ক িব লামা
মারা �গেছন। আমােদর আেগ গতকালই উিন �সরাম �থেক রামেচর পেথ এিগেয় িগেয়িছেলন। তাবঁেুতই মতৃ�ু হয়। খাওয়া �ফেল উেঠ
পড়লাম। �টিলেফােন খবর িদলাম আমােদর এেজি� �লােবনেক। ওরা জানাল একটা �হিলক�ার আসেছ, ওেতই মতৃেদহটা পািঠেয় িদেত।
সিত� িব�াস হি�লনা কথাটা - যার সে� �’িদন আেগই কথা বেলিছ, �সই মানুষটা �নই...। ওর ভাই �শিরং আর পাসাং আেগই �বিরেয় �গল
রামেচর িদেক। �পেুর �প�া িফরেল জানেত পারলাম �শিরং ওর দাদার মতৃেদহ িনেয় �হিলক�াের নীেচ �নেম �গেছ। 

৭ তািরখ সকােল আবার �বিড়েয়
পড়লাম। গ�ব� �সই রামেচ। গতকাল �চুর
বরফ পেড়েছ। বরেফ ঢাকা পেথ চলেত �বশ
অসুিবধাই হে�, জেুতা-�মাজা িভেজ পা
এেকবাের ঠা�া আর অসাড় হেয় যাে�। বরেফ
পা িপছেলও যাে� মােঝ মােঝ। লািঠেত ভর
িদেয় সাবধােন এেগাি�। আশপােশ গাছ �মশ
আকাের �ছাট আর সংখ�ায় কেম আসেছ। �যন
বড় বড় গাছ�েলা িহমালেয়র কােছ মাথা নত
করেত করেত �ঝাপঝােড় িমেশ যাে�। সােড়
এগােরাটা নাগাদ ১৪,৩০০ ফটু উচুঁ রামেচেত
�পৗছঁালাম। এখােন রেয়েছ পাথেরর �তির একিট
ঘর। আর সামেনর ক�াি�ং �াউে� �চুর তাবঁ।ু
রেয়েছন �দশ-িবেদেশর আরও অেনক অিভযা�ী।
সুদরূ িব�ৃত পেথর উপের �দখা যাে� একািধক
শৃ�। রােথাং (৬,৬৮২ িম), �কাকথাং (৬,১৪৮
িম), কাব�র িপক�েলা (৭৪১২, ৭৩৩৯,
৭৩৩৮ আর ৭৩১৮ িম)। �চােখ পড়েছ ইয়ালংু

��িসয়ােরর রাইট ল�াটারাল �মােরন। িহমবােহর এিগেয় চলার পেথ �ফেল রাখা পাথর-বািল-মািটর �াবেরখা। আগামী িদন িতেনক থাকেত
হেব এখােনই। তাই সািজেয় �নওয়া হল তাবঁ।ু 
পেরর িতন িদন ধেরই চলল টানা তষুারপাত। �ধুই তষুার ঝরেছ। মােঝ মােঝ �রাদ উেঠ �সই তষুার গিলেয় িদে�। একট�ুণ পেরই �ফর
�� হে�। চারপােশ জেম যাে� তষুার। আর জেম উঠেছ তষুারমানব বানােনার �খলা। ১১ এি�ল আবার �বিরেয় পড়া। এবার িডেপািজট
ক�াে�র িদেক পা বাড়ালাম। পথ �থেম পবূ� িদেক িগেয়েছ। তারপর ঘুেরেছ উ�র-পবূ� িদেক। বা-ঁিদেক ঘুেরই �চােখ পড়ল কা�নজ�ার
িবিভ� শৃ�। যার টােন চেল আসা সমতল �ছেড়, এই উচুঁিনচু পাহািড় জীবেন। বািঁদেক ইয়ালংু কাং বা কা�নজ�া ওেয়�, তারপর
কা�নজ�া �মন, তার ডানিদেক কা�নজ�া �স�াল, আর তারপর কা�নজ�া সাউথ। এরপর িগিরিশরা নীেচ �নেম �ফর উেঠ �গেছ তালংু
শৃে�। তার দি�েণ কাব�, তারও দি�েণ রােথাং, এরপর �কাকথাং হেয় �নেম িগেয়েছ নীেচ। এই িগিরিশরাই িসিকম আর �নপােলর সীমানা
িনধ�ারণ কেরেছ। সকাল �পৗেন দশটা নাগাদ �পৗছঁলাম ওকথাং। ১৪,৯০০ ফটু। এখােনই পাথেরর পর পাথর সািজেয় গেড় উেঠেছ িশেবর
উপাসনা�ল। পেুজা �শেষ �ফর হাটঁা। মেন একটাই কামনা, যা�ায় �যন �কানও িব�ও না ঘেট। এবার �নেম আসা নীেচ, ইয়ালংু ��িসয়ােরর
বেুক। বািঁদেকর ঢাল �থেক পাথর গিড়েয় পড়ার ভয়। এিগেয় চলা িহমবােহর ওপর িদেয়ই। �চােখ পড়েছ �কাথাও ��িসয়াল পলু, �কাথাও
��িসয়াল �টবল। আরও খািনক এিগেয় পড়ল �বশ িকছুটা ফাকঁা জিম। এখােন অন� দেলর তাবঁ ুপেড়েছ। আমরা �পিরেয় চিল। �পরু �েটা
নাগাদ �পৗছঁালাম িডেপািজট ক�া�। ১৫,১০০ ফটু। এখােনই তাবঁ ুলাগােনা হল। 
১৩ এি�ল রওনা �বসক�াে�র িদেক। উ�র-পেূব�। ��িসয়ােরর মেধ� িদেয় হাটঁা। বেড়া ক�কর এই পথ। বড়বড় পাথর �ঢেক রেয়েছ বরেফ।
�িত পদে�েপই িপছেল পড়ার ভয়। তব ু এিগেয় চলা। উেঠ-�নেম, কখনও ডানিদক, কখনও বািঁদক -এভােবই ভারী স�প�েণ এেগােনা।
ইয়ালংু ��িসয়ার বরাবর। বািঁদেক জানু �থেক একিট ��িসয়ার এেস িমেশেছ ইয়ালংু-এ। আরও িকছুটা এিগেয়ই উেঠ িগেয়েছ খাড়া রা�া।
খাড়াই পথ ধের উেঠ অবেশেষ �পৗছঁেনা �গল �বসক�াে�। �শরপারা �� কের িদল তাবঁ ুলাগােনার কাজ। �বশ কিদেনর আ�য় এখােনই,
তাই �ম�ারেদর তাবঁরু পাশাপািশ �তির করা হল িকেচন �ট�, ডায়িনং �ট�, টয়েলট �ট�। আর এসেবর সে� �তির হল মি�র। 
�বশ ছড়ােনা-�ছটােনা জায়গায় এই �বসক�া�। উ�তা �ায় ১৭,৫০০ ফটু। এখােন �দখা িমলল �চুর পািখর। �বসক�াে�র পর, পরপর
�েটা বরেফর ঢাল, তারপেরই পাথেরর �দওয়াল। এর উপের রেয়েছ বরেফর খাড়া �াচীর। আর তার িপছেনই অপ�প �সই কা�নজ�া।
তার চারিট শৃ� এখান �থেক দশৃ�মান, �ধু আড়ােল পেড় িগেয়েছ প�ম শৃ� কাংবােচন। �বসক�াে�র পি�ম িদেক �দখা যাে� জানু বা
ক�ুকণ� শৃ�। 
আমােদর �জেনর জন� আলাদা আলাদা �িট তাবঁ ুলাগােনা হেয়েছ। এখন �থেক আমােদর স�ী �প�া, পাসাং ও তািস। আর ককু লীলাবতী
ও তারঁ সহকারী দাওয়া। বািক �শরপােদর কাজ �শষ, তারঁা িফের �গেলন দািজ�িলং। 
�বসক�াে� �দিখ আরও চারিট দল রেয়েছ। রািশয়ান, ���, ��ি�জ �প আর �সেভন সািমট ��ক। এই �সেভন সািমট ��ক দেলর কণ�ধার
িবখ�াত িমংমা �শরপা, িযিন ইিতমেধ�ই িবে�র ১৪িট আট হাজাির শৃে�র ১৩িটই আেরাহণ কের �ফেলেছন। বািক আেছ �ধু কা�নজ�া।
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এখােন সফল হেল, িতিনই হেবন এই অসামান� কিৃতে�র অিধকারী �থম সাউথ এিশয়ান। 
১৭ এি�ল। রওনা িদলাম ক�া� ওয়ােনর পেথ। সে� �প�া। আজেক অবশ� �ায়াল রান - আবহাওয়া আর �কিৃতর সে� শরীরেক খাপ
খাওয়ােনার - উ�তা আর তাপমা�ার সে� মািনেয় �নওয়া। রওনা িদলাম সকাল �পৗেন নটায়। পাথর-�বা�ােরর জিম �পিরেয় খাড়া �িট
বরেফর ঢাল �ভে� ওপের ওঠা। ১৮,৪৬০ ফটু উ�তায় �পৗছঁালাম সােড় এগােরাটায়। আজ এই পয��ই। িমিনট পেনেরা ক�া� ওয়ােনর
আেগ এই বরেফর ঢাকা পাথেুর �দওয়ােলর �গাড়ায় কািটেয় আবার �নেম এলাম �বসক�াে�। 
১৮ এি�ল। িদনটা �� হল পেুজা-অচ�নার মধ� িদেয়। যা�ার সাফল� কামনা কের পেুজা িদলাম আমরা। লামার ভিূমকায় অন� দেলর �ই
�শরপা। অন�ান�রাও �মেত উঠেলন এই পেুজায়। টাঙােনা হল ��য়ার ��াগ। বািক িদনটা কাটল িব�ােমই। ল�াপটেপ ছিব �দেখ, গান �েন।
আেগই লাগােনা হেয়েছ �সালার প�ােনল। তা �থেকই �মাবাইল বা ল�াপটেপর চাজ� �দওয়া যাে�। িকেচন আর ডাইিনং-এ আেলার জন�
ব�বহার করা হে� এই িব��ৎ।
২০ এি�ল। সকাল সাতটা চি�শ। �বসক�া� �ছেড় রওনা িদলাম। আকােশ তখন �মঘ-�রােদর লেুকাচুির। আেগর িদন �চুর তষুারপাত
হেয়েছ। �াভািবকভােবই পথ চলায় �বশ সমস�া হে�। কখনও �গাড়ািল পয�� ডুবেছ বরেফ, কখনও হাটঁ।ু ক� িকছুটা লাঘব করেত আেগর
যা�ীর পােয়র ছােপ ছােপ পা িমিলেয় হাটঁা। ধীের ধীের �সই পাথেুর �দওয়ােলর �গাড়ায় উেঠ এলাম। এরপর �াণা�কর চড়াই। দমব� করা
আেরাহণ। িফ�ড �রােপ জমুার লািগেয় খাড়া �দওয়ােল শরীরটােক �টেন �তালা। এ পেথই �বলা �দড়টা নাগাদ উেঠ এলাম ক�া� ওয়ােন।
উ�তা �ায় ২০,৩০০ ফটু। এখান �থেক আশপাশটা �� �দখা যায়। ওই �য ইয়ালংু ��িসয়ার। ইয়ালংু কাং-এর পােয়র কাছ িদেয় �বর
হেয় �ভাগ হেয়েছ। তারপর ক�া� ওয়ােনর ডানিদক আর বািঁদক িদেয় �নেম িগেয়েছ। �ফর িমেশেছ �বসক�াে�রও নীেচ িগেয়। �সিদন
ক�া� ওয়ােনই �থেক পরিদন আবার �নেম এলাম �বসক�াে�। এরপর ক-িদন �বসক�াে� িব�াম।
�ফর �বিরেয় পড়া ২৮ এি�ল। ইিতমেধ� �শরপারা ক�া� ি� পয�� �ট ওেপন কের �ফেলেছন। পথ �চনা হেলও গত কেয়কিদন �চুর
তষুারপােতর জন� পেুরা পেথর �চহারাটাই পাে� িগেয়েছ। তাই পথ চলার ক�ও �বেড় �গল অেনক। একই দিড়েত পরপর আটেক আমরা
চেলিছ। সে� অন�দেলর �লাকজনও রেয়েছ। এেকক সময় ঢাল এতটাই খাড়াই �য ওপেরর �লােকর পােয়র চােপ বরফ �ভেঙ নীেচর
�লাকজেনর মাথায় এেস পড়েছ। �প�া আেগই সতক� কেরিছল। আমরাও �চ�া করিছলাম তাড়াতািড় �পিরেয় �যেত। িক� পেুরা িবপদ
কাটােনা �গলনা। বারিতেনক তষুার ধস �ভে� পেড়িছল আমােদর ওপর। তেব বরফ নরম থাকায় �তমন িকছু হয়িন। সাতটা নাগাদ
�বসক�া� �থেক রওনা িদেয় ক�া� ওয়ান �পৗছঁালাম সােড় বােরাটায়। আবহাওয়া �বশ খারাপ। আজেকর মত আর এেগােনা নয়, �ঘাষণা
করল বস�দা।  
পরিদন গ�ব� ক�া� ট।ু সামেনই খাড়া বরেফর
ঢাল। ঢাল �বেয় উেঠ এলাম একটা বরেফর
িরেজর মাথায়। এরপর বািঁদেক পাথেরর
�দওয়াল বরাবর ��াভাস� কের নীেচর িদেক
নামা। এই জায়গাটকু ুরক-ফল-�জান। বািঁদেকর
�দওয়ােলর ওপর �থেক �যেকানও সময় পাথর
পড়ার ভয়। এরপর বরেফর ল�া ময়দান। আরও
এিগেয় সামেন পড়ল বরেফর ঢাল। এতসব
�পিরেয় �পৗছঁালাম ক�া� ট।ু এখােন তাবঁু
লাগােনার কাজ �মােটও সহজ নয়। �থেম
কাটেত হল বরেফর ঢাল। তারপর আলগা বরফ
পা িদেয় িবিটং কের লাগােনা হল তাবঁ।ু �েটা
তাবঁ ুলাগােনা হল। একটা আমােদর আর অন�টা
�শরপােদর জন�। �শরপােদর তাবঁেুতই রা�ার
ব�ব�া। পােশর আইস ওয়াল �থেক বরফ �কেট,
তা গ�াস বান�াের গিলেয় �তির হল জীবনদায়ী
জল। 
ক�া� ট-ুর উ�তা �ায় ২১,০০০ ফটু। এখান
�থেক �� �দখা যায় কা�নজ�ার চারিট শৃ�। �চােখ পেড় তালংু, কাব�। হ�াংিগং ��িসয়ার ও আইস ফল �জান হওয়ার কারেণ আেশপােশ
অজ� বরেফর ভা�য�। আর তার সে� রেয়েছ �চুর বরেফর ফাটল বা ি�ভাস। যার গভীের �চাখ রাখেল অ�কার ছাড়া িকছুই �দখা যায়না।
�য অ�কােরর �িতশ�, মতৃ�ু। অতএব, চলােফরা খউুব সাবধােন। 
িঠক িছল ক�া� ট ু�থেক উেঠ যাওয়া হেব ক�া� ি�-র িদেক। িক� বাধ সাধল আবহাওয়া। আবার নীেচ �নেম এলাম। গ�ব� �সই
�বসক�া�। পব�তােরাহেণ এই ওঠা-নামা �লেগই থােক। পিরেবেশর সে� খাপ খাইেয় �নওয়া অ�াে�মাটাইজড হওয়া। �বসক�াে� এেস
আপাতত অনুকলূ আবহাওয়ার জন� অেপ�া চলল। 
অবেশেষ খবর িমলল, ১০ �ম-র পর কা�নজ�ার উপেরর িদেকর আবহাওয়া িকছুটা সুিবেধজনক থাকেব। হাওয়া থাকেব কম। �সই মত
১৩ �ম �বিরেয় পড়লাম �বসক�া� �থেক। সকাল �সায়া আটটা। এিগেয় চললাম �সই একই পেথ। �চনা পথ িক� অেচনা িবপদ �যেকানও
সময় এেস দাড়ঁােত পাের পথ �রাধ কের। তাই স�প�েণ এিগেয় চলা। একটানা। �সাজা উেঠ �গলাম ক�া� ওয়ান ছািড়েয় ক�া� ট-ুর িদেক।
�াি�েত �ভেঙ পড়েছ শরীর, িখেদ-�ত�ায় অসহনীয় অব�া। তবু, �কান িকছুর কােছই না �হের �পৗছঁালাম ক�া� ট।ু তখন িবেকল চারেট। 
পরিদন আবার �বিরেয় পড়লাম। এবার ল�� ক�া� ি�। খাড়া চড়াই �বেয় একট ুএকট ুকের এেগােনা। ব� িদেনর �াচীন� এখােন বরেফর
রং কের িদেয়েছ সবজু। �সই িনেরট বরফ �বেয় ওঠা, দিড়েত জমুার লািগেয় �টেন-�টেন চলা। হঠাৎই থামেত হল। পথ �নই, সামেনই এক
অতলা� ি�ভাস। �কিৃতর আ�য� ম�ািজেকই এখােন আেগ গেড় উেঠিছল বরেফর একিট �াভািবক �সত,ু যােক বেল আইস ি�জ। �সই �সতু
�বেয়ই চলাচল হত। মশুিকল হল, �কিৃতর খামেখয়ালীেত তা �ভেঙ �গেছ। এ খবর অবশ� আেগই জানতাম। িক� এখন উপায়? সহায় হল
�শরপারা। �প�া আর তািস-র আজই �বসক�া� �থেক উপের উেঠ আসার কথা। �সসময়ই তারঁা িনেয় এেলন পিরত�� একিট অ�ালিুমিনয়াম
ল�াডার। আেগর �কানও আেরাহী দল ক�া� ওয়ােনর কােছ লািগেয় িছল। �সই মই-�ক কােজ লািগেয়ই �পেরােনা হল ি�ভাস। ধীের ধীের,
ভারী স�প�েণ। �ফর বরেফর খাড়া �দওয়াল। �ফর ি�ভাস। এেকর পর এক খাড়া �দওয়াল আর ি�ভাস �পিরেয় িবেকল চারেট নাগাদ
�পৗছঁালাম ক�া� ি�। উ�তা ২৩,০০০ ফটু। পেরর িদনটা কাটল ক�া� ি�-�তই। িব�ােম। 
১৬ �ম, �সামবার, রওনা িদলাম ক�া� �ফােরর িদেক। লািগেয় িনলাম অি�েজন মা�। এরপরেতা �েয়াজন পড়েবই। �থেমই খাড়া বরেফর
ঢাল। বেড়া ক�কর এই যা�া। �কানও মেত, অিত সাবধােন, ঢােলর ওপের উঠলাম। আবার একিট ঢাল, তেব তলুনামলূক কম
��ািডেয়ে�র। �সই ঢাল �পিরেয় পড়ল �বশ িকছুটা ফাকঁা জায়গা। এবার �সাজা ইয়ালংু কাং-এর িদেক চলা। আশপােশ বরেফর িবিচ� সব
ভা�য�। �যন �কান অজানা িশ�ীর অপবূ� িনম�াণ। এ পেথ সু�র �যমন রেয়েছ, �তমনই রেয়েছ ভয়�রও। চতিুদ�েক ভয়াবহ সব ফাটল।
ডানিদক-বািঁদক ঘুের ঘুের এেগােনা। পথ �যন �মশই আরও ল�া হে�। পা হে� ভারী। তব ুএিগেয় চলা ছাড়া এখােন আর �কানও উপায়
�নই। আরও অেনকটা এিগেয় অবেশেষ ক�া� �ফার। সািমট ক�া�। উ�তা ২৫,০০০ ফটু। এখােনও বরেফর ঢাল �কেট তাবঁ ুখাটােনা হল।
আপাতভােব মেন হেতই পাের এত উ�তায় বরেফর রােজ� ঠা�ায় তী�তা মারা�ক। রােতর �বলা কথাটা সিত�ও বেট। িক� িদেনর �বলা,
সূেয�র আেলা বরেফ �িতফিলত হেয় তাপমা�া অেনকটাই বািড়েয় �দয়। কখনও তা চি�শ িডি� �সি�ে�েডরও �বিশ। এসময় তাবঁরু �ভতের
বেস থাকাও ক�কর। সে� বাতােস অি�েজেনর হার কেম যাওয়ার ক� �তা আেছই। অগত�া ভরসা, বেয় আনা অি�েজন িসিল�ার।
এখান �থেক আরও �� কা�নজ�া �মন। বা ঁপােশ ইয়ালংু কাং আর ডান পােশ কা�নজ�া �স�াল। তারও ডানপােশ কা�নজ�া সাউথ।
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এই কা�নজ�া �মন ও ইয়ালংু কাং-এর মােঝর ঢাল বরাবরই উেঠ িগেয়েছ পথ। �পৗেঁছেছ মলূ অভীে�। কা�নজ�ায়। বলা বা�ল�, �স পথ
এেকবােরই মসৃন নয়। সে� আবহাওয়ার খামেখয়ািলপনাও বড় অ�রায়। �তী�া তাই �হরিবহীন। অনুকলূ আবহাওয়ার আর �দখা �মেল
না। সকােল একরকম ওেয়দার িরেপাট� আেস, িবেকেল �দখা যায় তার উে�া। ইিতমেধ�ই �যাগ িদেয়েছন �শ, ফরাসী ও �সেভন সািমট
��ক দেলর সদস�রা।
১৮ �ম। ইিতমেধ�ই ওপেরর রা�া �দেখ, �ট ওেপন কের এেসেছন �শরপারা। অবেশেষ রওনা। িবেকল তখন পাচঁটা �বেজ �গেছ। িকছু দরূ
এেগােতই হঠাৎই �মঘলা হেয় এল আকাশ। �� হল হাওয়া। সে� তষুারপাত। এর মেধ�ই �কেট িগেয়েছ িমিনট চি�েশক। িবপদ বেুঝ আমরা
দািঁড়েয় পিড়। নীচ �থেক �শরপারাও ডাকাডািক �� কেরেছন। অগত�া িফের আসা ছাড়া উপায় �নই। �সই রাতটা ক�া� �ফােরই কাটল।
১৯ �ম, বহৃ�িতবার। আেরকবার পরী�া কের �দেখ �নওয়া হল অি�েজন িসিল�ার, মা�। �কননা, এবারই চূড়া� যা�া। একট ু এিদক
ওিদক হেলই িনি�ত মতৃ�ু। িবেকল পাচঁটায় �ফর �বিরেয় পড়লাম। এবার স�ী অন� অিভযা�ী দেলর সদস�রাও। িবেকেলর �রাদ �তির
কেরেছ এক অভতূপবূ� আবহ। পাহােড়র মাথায় �যন রেঙর �খলা। বািঁদেক জানু আর ইয়ালংু কাং-এর ফাকঁ িদেয় দেূর �দখা যাে� পিৃথবীর
প�ম সেব�া� শৃ� মাকাল।ু তার ডানিদেক পিৃথবীর চতথু� উ�তম শৃ� �লাৎেস। তারই পাশ িদেয় উিঁক িদে� �সই মাউ� এভাের�। এ �যন
উ�তার �িতেযািগতা। �মশ এক অনবদ� ছিব �তির করল স��ার আেলা। এ পেথই এিগেয় যাওয়া। একবােরর জন� থামা মােনই িবরাট
অপচয়। একবার দলছুট হওয়া মােনই মতৃ�ুর কােছ �পৗেঁছ যাওয়া। দমব� কের তাই �ধুই �হেঁট চলা। �নেম এল সে�র অ�কার। �হড-টচ�
�ািলেয় এিগেয় চললাম। �গ�ম পথ। িক� চমৎকার িনসগ�। ব�ু পিূণ�মার পরিদন - চােঁদর আেলায় �স এক মায়াবী পিরেবশ।েযন পিৃথবীর

এক অনািব�ৃত �প।  রাতভর চলল
আেরাহণ। �ভার চারেট নাগাদ �মশ পির�ার
হেত লাগল আকাশ। পি�ম আকােশ তখন
কাব�র ছায়া। সামেন বরফ আর পাথেরর ঢাল।
�স পেথই এিগেয় চলা। এরপর সূয� উঠল। জানুর
ওপর তখন কা�নজ�ার ছায়া। আর হয়েতা
িকছু�ণ। তারপরই �সই চূড়া� মহুতূ�। ব� ক�
কের উঠেত হল �শষ পয�ােয়। �কানও মেত,
ঘষেট ঘষেট। অবেশেষ চূড়ার বগ�াকার সমতেল
উেঠ এলাম। ঘিড়েত তখন সকাল সােড় সাতটা।
২০ �ম। ��বার। 
হ�াঁ, আেরকটা ইিতহাস রচনা হল। �ায় িব�াস
হি�ল না। ম�ু দিৃ�েত চারপাশ �দখেত
লাগলাম। ওই �তা, দেূর �দখা যাে� মাকালু,
�লাৎেস আর এভাের�। গত বছরই এভােরে�র
শীষ� �থেক এমন কেরই �দেখিছলাম
কা�নজ�ােক। আজ কা�নজ�ার চূড়া �থেক
এভাের� দশ�ন - মেনর মেধ� অপবূ� এক
অনুভিূত। পি�েম একট ুনীেচ �যন হাত বাড়ােলই
�ছাযঁ়া যােব এমন দরূে� ইয়ালংু কাং। পবূ� িদেক

�যন িঢল �ছাড়ঁা দরূে� কা�নজ�া �স�াল। আরও িপছেন িকছুটা অ�� কা�নজ�া সাউথ। দি�েণ দেূর রেয়েছ কাব�। সব িমিলেয়, �স
এক অিনব�চনীয় মহুতূ�। �� হল পেুজা �দওয়া আর ছিব �তালার পালা। কা�নজ�ার শীেষ� তখন আমরা �’জেন ছাড়াও �শরপােদর িতন
ভাই - পাসাং, �প�া ও তািস। এ-ও এক ব�িত�মী ঘটনা। একই সে� একই িদেন কা�নজ�ার শীেষ� িতন ভাই! অতঃপর ওয়ািকটিকর
মাধ�েম নীেচ লীলাবতীেক জািনেয় �দওয়া হল সাফেল�র খবর। এবার ঘের �ফরার পালা...।

~ কা� নজঙঘা অ িভয ােনর আেরা ছিব ~

ইনকাম ট�া� অিফসার �দবািশেসর ভােলালাগা-ভােলাবাসার সবটকুুই পাহাড়েক িঘের। ১৯৯৭ �থেক তাঁর পাহাড়চড়ূার অিভযান
�� হেয়িছল। মাউ� কােমট, িশব, িশবিল�, পানওয়ািলদর, �বাল কাং – এই পাঁচ িশখর �ছাঁয়ার পর বস� িসংহ রােয়র সে�
�যৗথভােব �থম অসামিরক বাঙািল পব�তােরাহী িহেসেব ২০১০ সােল এভাের� আেরাহণ। এরপর ২০১১-য় �থম অসামিরক
ভারতীয় পব�তােরাহী িহেসেব বস� িসংহ রােয়র সে� �যৗথভােব কা�নজ�ার িশখর �ছাঁয়ার ২০১২-র ২০ এি�ল অ�পণূ�া-১
িশখরজয়ী �থম অসামিরক বাঙািল।
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= 'আমােদর ছ�ু' বাংলা আ�জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

�মঘমুল ুক

সুেচতনা ম ুেখাপাধ�ায ় চ�বত�ী

 

~ মহাবােল�েরর তথ� ~ || ~ মহাবােল�েরর আেরা ছিব ~

 

�মঘ বেলেছ ‘যাব যাব’  - তাই মন বলেছ যাই মহারাে�র অন�তম পণু�তীথ� �মঘভিূম মহাবােল�ের। পাহােড়র �কােল �যন �ছা� একিট �মঘালয়।
পরুােণ আেছ �চ� �ই দানব মহাবিল আর অিতবিলর হাত �থেক �রহাই �পেত পজূািররা িব�ুর শরণাপ� হেল িব�ুর সােথ যেু� অিতবিল মারা যান। ��ু হেয়
মহাবিল যেু� ম� হন। মহাবিলেক যেু� পরা� করা সহজ নয়। তাই িব�ু শরণাপ� হেলন মহাবিলর আরাধ� �দবতা �দবািদেদব মহােদেবর। মহােদেবর সে� য�ু
করেত চাইেলন না মহাবিল। বরং ই�ামরেণর পথ �বেছ িনেলন এই শেত� �য তাঁর নাম য�ু হেব এই পণু��ােন �যখােন �য়ং িশব ও িব�ু অিধ�ান কেরেছন।
তথা� বলেলন �দবতারা। �সই �থেক এই �ােনর নাম হল মহাবােল�র।

পেুণ �থেক রওনা হলাম সকাল সকাল। ম�ুই-
ব�া�ােলার হাইওেয় ধের গািড় চেলেছ � � কের।
কখনও �লাকালয় কখনও িব�ীণ� �া�রেক পাশ
কািটেয় এিগেয় চেলেছ। শ�ের রা�াটা পাহােড়র
�কােল িমিলেয় �গেছ। একপােশ খাড়া পাহাড়। আমরা
পাহােড়র রা�া িনলাম। তারপর একটার পর একটা
পাহাড় �পিরেয় অবেশেষ �পৗেঁছালাম প�গিন।
মহারাে� �বশ জনি�য় এই িহল ��শন। �পােশ
�েবিরর ��ত। প�গিনর �েবির িব�িবখ�াত।
অবেশেষ প�গিন �রােডর ওপর একটা �বশ জনব�ল
জায়গায় এেস দাঁড়ালাম। জায়গাটার নাম ম�াে�া
গােড�ন। এখােন �েবির জ�ােমর ফ�া�ির, মােক�ট ও
�র�ুের� রেয়েছ। িপজা �থেক �� কের আইসি�ম
�কা�ি�ং� � সবই পাওয়া যায়। আর জ�াম �তা
আেছই। িবি�র সময় �ডেমানে�শন িদে� ইউিনফম�
পরা �মেয়রা। �চেখ �দখবার সুেযাগও পাে�ন
পয�টেকরা।  িকছ ু �েবির জ�াম িকেন রওনা হওয়া
�গল।
প�গিন �থেক আর িকছুটা �গেলই মহাবােল�র।
মহাবােল�র ��ে�র �িট অংশ -একিট হােল গেড় ওঠা
�ছা� শহর। অপরিট পেুরােনা মহাবােল�র। যার দরূ�

শহর �থেক ছ’  িকেলািমটার। গািড় �সিদেকই এিগেয় চলল। মেন হল দেূরর পাহাড় চেূড়া�েলা সব �যন িনি�� মেন �মেঘর রােজ� ঘিুমেয় রেয়েছ। আে� আে�
 রা�াটাও �যন �মেঘর মেধ� ডুেব �গল। যতই এেগােনা যাে� মহাবােল�েরর িদেক িদেনর আেলা ততই িফেক হেয় আসেছ। মােঝ মেধ� এেলােমেলা �রা�েুরর
উিঁক আবার লিুকেয় পরা, সব �যন একিদন ক�নােতই �দেখিছলাম।
বষ�ােতই মহাবােল�র সবেথেক সু�র। তাই বষ�ার ��েতই রওনা হেয়িছ। সে� ছাতা, অ� শীেতর �পাশাক। �েমই �মঘ �শ� করলাম আমরা। কখনও মেন হল
সাদা �ধাঁয়ায় চারিদক ভের �গল। তারই মেধ� িদেয় গািড়র �জারােলা �হডলাইট পথ �দিখেয় িনেয় চলল। িক অসামান� সু�র এই জায়গা!
মহাবােল�র �পৗেঁছালাম। রা�ার �পােশ দািম, কমদািম নানানধরেনর িরসট�-�হােটেলর ছড়াছিড়। মহারা� সরকােরর অিতিথশালািট অ� বােজেট �বশ সাজােনা
�গাছােনা। আমােদর বুিকং ওখােনই িছল। খািনক িব�ােমর পর �ান আর সু�া� খাবার �খেয় �বিরেয় পরলাম। যা�ার উে�শ� �তাপগড় �ফাট�। মহাবােল�র �থেক
২১ িকিম দেূর িশবািজ মহারােজর �তির এই �ফােট�র কেয়কটা িসঁিড় উঠেলই �দখা যায় িশবািজর আমেল ব�বহার করা কামান। ২৫০ িসঁিড় ওপের ভবানী মােয়র
মি�র। রেয়েছ িশবািজর �� রামদাস পিূজত হনুমান মি�রও।
এই �েগ�র পাঁিচেল গােয় রেয়েছ �চৗেকা কের কাটা
িছ�। �শানা যায় শ�প� যখন আ�মণ করত তখন
এই িছ�পথ িদেয় ওপর �থেক তােদর গােয় গরম �তল
�ঢেল �দওয়া হত। �েগ� িসঁিড় �চরু। ওপের ওঠার সময়
তাই খািনক পরপর বসবার জায়গা আর �র�ুের�
বানােনা। কখনও সখনও বৃি� পরেছ। আমরাও এখােন
বেস একট ুচা �খেয় িনলাম। িকছু�ণ এই �মেঘ ঢাকা
�েগ� সময় কািটেয় িফরলাম মহাবােল�েরর পেথ।
�ফরবার পেথ পাহািড় ঝরনার ধাের ছিব �তালা, িকংবা
সে� �কােয়না নদীর কুলকুল শে� �মেত ওঠা, এসব
�পিরেয় �গ�হাউস �পৗেঁছােত িবেকল গিড়েয় এল।
�গ�হাউেসর কােছই সানেসট পেয়�। এেক �বাে�
পেয়�ও বেল। িদনেশেষর সূেয�র িবদায় আজ
এখােনই। �বাে� পে�ে�র মত  মাি� এবং
এিলেফ�ে�ান পেয়� �িট �থেকও সানেসট �দখা
যায়।
পরিদন আবার সকাল সকাল �তির। শহর �থেক সােড়
১২ িকিম দেূর আথ�ার িস পেয়�। �কা�ন উপত�কার
চমৎকার িনসগ� এখান �থেক �দখা যায়। মারাঠা
�যা�ােদর ব�বহার করা একিট পেুরােনা রা�াও
আমােদর ইিতহাস মেন কিরেয় িদি�ল। মিুন-ঋিষেদর
ব�বহার করা �হাও রেয়েছ এখােন। �ানীয়রা মেন কেরন একসমেয়র �হাম যে�র কারেণ এখানকার মািট ধূসর বেণ�র।
মহাবােল�েরর িশবমি�ের �য়� ুিশবিল� রেয়েছন পব�তিশলার আকাের। রেয়েছন এক প�ী গায়�ী নদীর জেলর আকাের। ১২১৫ �ী�াে� �য়� ুিশবমি�েরর
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�িত�া কেরন �দওয়িগিরর রাজা। ১৫৭৮ এ কৃ�াবািজ
�মাের এই মি�রেক আরও সুসি�ত কের �তােলন।
আর িশবািজমহারাজ এেক পণূ�া� �প �দন। �হামযে�
এই �ান মখুিরত। মহািশবরাি�েত এখােন বড় �মলা
বেস। �দাকান পসরা,  আতসবািজ, গানবাজনায়
জায়গািট জমজমাট হেয় ওেঠ।
িশবমি�েরর অনিতদেূরই প�গ�া মি�র। ঐিতহািসক
বা �ভৗেগািলক সত� �য মহাবােল�র পাঁচিট নদীর
উৎস�ল -কৃ�া, �কােয়না, �ভ�া, সািব�ী এবং গায়�ী।
জাভািলরাজ চ�রাও �মাের এই প�নদীর অব�ানগত
কারেণই প�গ�া মি�র �াপন কেরিছেলন।
অবেশেষ িঝরিঝের বৃি�েতই আমােদর �ঘারা �শষ হল।
এই �মঘ-ছােয় সজলবােয় �যন পরুাণ, ইিতহাস,
অরণ�ভিূম, পাহাড়, নদী উৎেসর �দেয়র ��ন
অনুভব করলাম। মেন হল �কাথায় �যন �কৃিত আর
মানুষ িমেলিমেশ এক হেয় �গেছ।

~ মহাবােল�েরর তথ� ~ || ~ মহাবােল�েরর
আেরা ছিব- িনমাল ��  চ�বত �ী ~

�মণ সািহত�চচ�ায় আ�হী সুেচতনার ি�য় িবষয় জ�ল। িবিভ� প�পি�কায় �কািশত তাঁর �লখায় পাহাড়, নদী, প�পািখ আর
অরেণ�র আিদবাসী জীবেনর পাশাপািশ উেঠ এেসেছ শ�ের জীবেনর িবিচ�তাও। �থম �কািশত �� ‘অরণ� �হ’।
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= 'আমােদর ছ�ু' বাংলা আ�জ�াল �মণপি�কা� আপনােক �াগত জানাই = আপনার �ব�ােনার ছিব- �লখা পাঠােনার আম�ণ রইল =

আমাজেনর জেল-জ�েল

ম�ু�ী িসকদার

~ তথ�- আমাজন �রন ফের� || - আমাজেনর আেরা ছিব ~

িদেনর �বলােতও ছায়া ছায়া আঁধার। পােয়র নীেচ ঘন �ে�র চাদর। আকাশেছাঁয়া �াচীন গাছ�েলা এেক অপরেক জিড়েয় ধেরেছ িনিবড়তায়। পথ বলেত িকছু
�নই। গাইড ভ�েলাক �যভােব িনেয় চেলেছন, আমরাও চেলিছ জ�ল �ঠলেত �ঠলেত। �’হােত গাছপালা সিরেয় �তির কের িনি� পথ। অ�তু একটা �রামা�
লাগেছ। আমাজেনর জ�ল...! সিত� ��পরূণ হল তাহেল এতিদেন!
২রা জলুাই �ািজেলর সাও পাওেলা �থেক মানেস এেস �পৗছঁালাম, তখনও জািননা িঠক �কাথায় থাকা হেব। আগাম �কান �হােটল বুক করাও িছল না। আমােদর
পাঁচজেনর �ছা� দল। দলেনতা জরুান সাহা বােদ আমরা সকেলই মিহলা। এয়ারেপােট� আমােদর বেস থাকেত বেল জরুান �খাঁজখবর কের জ�েলর মেধ� থাকা
যােব এমন একটা �গ�হাউস বুক কের �ফলেলন।
এয়ারেপােট�ই এেজে�র মারফত কথাবাত�া হেয় যাওয়ার পর গাইড সেমত �গ� হাউেসর গািড় আমােদর িনেত এল। �াইভার সহ ৬ জেনর বসার জায়গা। গািড়র
�পছনটা লিরর মেতা �খালা, ওখােন সব মালপ� �তালা হল। গািড় চেলেছ আর গাইড ধারাভাষ� িদে�ন - মানেস ১৮ ল� �লােকর বসবাস। আমাজেনর জ�েলর
�বিশরভাগটাই রেয়েছ এই মানস রােজ�ই। আমাজেনর �েটা অংশ আপার আমাজন, �লায়ার আমাজন। এখােন সামসুং, ইয়াহামা ইত�ািদ অেনক বড় বড়
�কা�ািনর ফ�াকি� আেছ। �ািজেলর �থম ইউিনভ�ািসিট ১৮১৫ খ�ৃাে� মানেসই �ািপত হয়। সেলামন এবং িনে�া এই �েটা নদী িমেল আমাজন নদীর সৃি�।
িনে�া নদীর তীের এেস গািড়টা দাঁড়াল -বােজ� কের গািড় সেমত ওপােড় �যেত হেব। একট�ুণ অেপ�া, তারপর গািড় �থেক �নেম বােজ� উঠলাম। গািড়টাও
আলাদা উঠল। বাজ�টা চলেত লাগল - কী িবশাল নদী - বাংলােদেশর প�া নদীেক মেন কিরেয় িদি�ল। এই নদী�েলার উৎপি� �প�র বরফগলা জল �থেক।
অন�পােড় �পৗেঁছ আবার গািড়েত উেঠ পড়লাম। �থেম
�বশ বড় বড় বি���ু �াম - আে� আে� �ছাট �াম -
এইভােব অেনকটা চলার পর গািড় এেস থামেলা
জেলর ধাের - অ� অ� অ�কার হেয় এেসেছ। এখান
�থেক �নৗেকা কের আমরা যােবা অিতিথশালায়। স�
ল�া ধরেনর �নৗেকা - �বশ ভেয় ভেয়ই উঠলাম -
মালপ��েলা �নৗকার মািঝরা বেয় এেন তলুেলা।
জেলর মেধ� িদেয় চেলিছ - অজানা পেথ - থাকার
জায়গায় �পৗছঁােতই �য এমন একটা অিভ�তা হেব
ভাবেতও পািরিন - দা�ণ একটা অনুভিূত হি�ল। �বশ
খািনকটা চলার পর তরী ঘােট িভড়েলা। অিতিথশালার
নাম পাউসাদা আমাজিনয়া - পাউসাদা অথ� �গ�
হাউস। িসঁিড় িদেয় �বশ খািনকটা উঠেত হয়। ঢেুকই
ডাইিনং কাম িরেশপশন। সবাইেক ফেলর রস িদেয়
�াগত জানােলা। এরপর আমরা আমােদর িনিদ�� ঘের
এলাম। পাহািড় পেথর ঢােল পাথর বাঁধােনা রা�া �বেয়
ধােপ ধােপ নামেত হয়। যাওয়া আসার এই পথ খবু
সু�র। ঘেরর ব�ব�াও �বশ ভােলা, তেব মশার
উপ�ব, গরমও খবু। অবশ� পাখা ছাড়াও এয়ার কি�শেনর ব�ব�া আেছ। �মাটামিুট �িছেয় িনেয় িফের এলাম ডাইিনং হেল। রােতর খাবার �খেয় একট ুগ� কের,
আবার িফের এলাম ঘের। এইটকুু আসেত আসেতই নানারকম পািখর ডাক �নেত �পলাম।
৩রা জলুাই সকােল তাড়াতািড় ��কফা� �সের িনলাম - এেবলা আমরা যাব আমাজেনর আপার পােট�। ��িকং করেত। আবার �সই �নৗেকা কেরই চললাম জ�েলর
উে�েশ�। খািনকটা চলার পর �নৗেকা থামেলা - এবার হাঁটা ��। �নৗেকা �থেক �নেম ওপের উঠেত �বশ অসুিবধা হি�ল। এত ঢাল ু �য পা িপছেল যাবার
�জাগাড়। আমােদর গাইড এবং �নৗকাচালক �জেনর ওপর ভর িদেয় উেঠ পড়লাম। জ�েলর পেথ আমরা �ায় আড়াই ঘ�া �হেঁটিছ। কী অসাধারণ �সই

অিভ�তা। বড় বড় গাছ পেড় আেছ �স�েলা িডিঙেয়
কখনওবা ঝরা পাতার ওপর িদেয় মসমস শ� করেত
করেত আবার �কাথাও গাছ এমনভােব �হেল আেছ মাথা
নীচ ু কের চলেত হে�। অসমান পথ টাল সামলােত
িগেয় কখনও এমন গাছ ধের �ফেলিছ �য হােত কাঁটা
�লেগ �গেছ। গাইড বারবার সাবধান কের িদে�ন কাঁটা
গাছ স�ে�। তবুও �বিশ পথটা গাছ ধের ধেরই
এিগেয়িছ - কখনও কখনও িনেজরাই পর�রেক
সাহায� করিছ এিগেয় চলেত। মােঝ মােঝ �দিখ গাইড
মািটর ওপর সুপািরর �খালার মত পাতা উে� কী সব
খেুজ �বড়াে�ন। একটা পাতার নীচ �থেক �বেরাল
একটা কােলা মাকড়সা (�টরা�লুা)। িবিভ� গাছ
�দিখেয় �বাঝাি�েলন �কানটা কী ধরেণর গাছ। একটা
জায়গা িদেয় হাঁটেত িগেয় সবাইেক িপপঁেড় �ছঁেক
ধরেলা। কামেড়র �স কী �ালা - কম �বিশ সবারই
জামা কাপেড়র মেধ� ঢেুক পেড়িছল িপপীিলকা বািহনী।
কামড়ােনার �ালা অেনক�ণ রইেলা। তারপর আবার
গাইড ভ�েলাক একসময় িপপঁেড়র সািরর ওপর হাত
িদেয় আমােদর �শাঁকােলন - ভারী সু�র গ�, িঠক �যন
�কান পারিফউেমর। একটা গাছেক �দিখেয় বলেলন
এটা হল ম�ািজক ি�। আমরা �তা �কৗতহুলী হেয়
উঠলাম ব�াপারটা কী? গােছর একটা ডাল �কেট খবু

�জাের ঝাঁকােলন। আর কী আ�য� ঐ ডালটার �পাশ �থেক ল�া ল�া �খজরু পাতার মত পাতা �বিরেয় এল। এই পাতা জ�েলর অিধবাসীরা ঘেরর চাল িহসােব
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ব�বহার কেরন। ঘন জ�েল ঘেুর আমরা অেনকিকছু �দখলাম, িশখলাম, জানলাম - সিত�কােরর অেনক অিভ�তা হল।

িবেকলেবলা জ�েলর �লায়ার পাট�-এ �ঘারা। অথ�াৎ অ�ািরউ নদীেত �নৗকা �মণ। কথায় বেল জেল-জ�েল – সিত�সিত� জেলর মােঝই িব�ীণ� জ�ল - ভাবা যায়
না। জেলর ওপের মাথা তেুল দাঁিড়েয় আেছ িবশাল িবশাল গাছ - িশকড় বা কাে�র অে��কটা রেয়েছ মািটর নীেচ অথবা জেলর তলায়। �নৗেকা কের �যেত �যেত
�দখিছ কত রংেবরেঙর পািখ সব ঘের িফরেছ। �ছা� �ছা� �ািজিলয়ান বাঁদর, �দখেলই ভারী মজা লােগ। জেলর মেধ� আর এক আজব জীব - কুমীেরর মত
�দখেত িক� আরও একট ু�ছাট - নাম কাইমন। �সই জ�টােক জেলর মেধ� �চেপ ধের আমােদর গাইড �নৗকায় তলুেলন। একট ু�বসামাল হেলই ঝাপটা মারেব।
আমােদর মেধ� �’জন এেক এেক কায়দা কের ধের কাইমেনর সে� িদিব� ছিব তেুল িনেলন। তারপর আবার ওটােক জেল �ছেড় �দওয়া হল। আে� আে� সূয�
ডুেব �গেলা। �মঘ থাকার জন� খবু ভােলা কের সানেসট �দখা �গল না। �ধু �মেঘর চারপােশ লােলর আভা। অ�কার হেয় আসেছ - এরই মেধ� চলেছ প�পাখী
�খাঁজা। গােছর ওপর �পচঁা বেস আেছ। অ�কাের তার �চাখ �লেছ। �েটা খবু বড় �ারেলট ম�াকাও একসে� বেস আেছ। গাইড বলেলন, এই পািখ�েলা সবসময়
�জাড়ায় �জাড়ায় থােক। একটা মের �গেল আর একটা আ�হত�া কের। অবাক হেয় িজ�াসা করলাম, পািখ আবার কীভােব আ�হত�া কের? গাইড বলেলন,
সুদরূ আকােশ উেড় িগেয় ডানা ব� কের �দয় আর মািটেত পেড় মের যায়। মনটা ভারা�া� হেয় �গল। সিত� ভাবা যায় না, জীবজগেত এত ভালবাসা! এমন
কের আমরাও �বাধহয় ভােলাবাসেত পািরনা। িবেকল ৪�ট �থেক ৮টা পয�� জেল-জ�েল �ঘারা হল। তাও আবার �নৗেকা কের। কী �রামা�কর অনুভিূত। অ�তু
এক ভােলালাগার �রশ সারা মন জেুড়।
৪ঠা জলুাই �ভার ৫ টায় গাইড আমােদর িনেয় চলেলন
আমাজেন সূেয�াদয় �দখেত। �ছাট �ছাট নদী �পিরেয়
একঘ�া �নৗকায় চলার পর িগেয় পড়লাম ��াক
িরভার-এ। এখােনই অেপ�া সূয� ওঠার। সারা আকােশ
রংেবরেঙর আিবর ছিড়েয় পড়েছ। অপলেক �চেয় আিছ
রিবর �তী�ায়। আে� আে� জেলর মেধ� িদেয় তার
আগমন,  অে��কটা জেলর িভতর বাকীটা আকােশর
গােয়। কী অপ�প দশৃ�। কিবর ভাষায় বলেত ইে�
কের ‘না জািন �কন �র এতিদন পের জািগয়া উিঠল
�াণ’। �ফরার পেথ সকােলর আেলােত ডলিফেনর
লেুকাচিুর �খলা -আর এক অিভ�তা। আ�ানায় িফের
��কফা� কের আবার �বিরেয় পড়লাম জেল। জ�ল
�দখা কী �শষ হয়! চলেত চলেত �মাটা একটা গােছর
সামেন �নৗেকা দাঁড়ােলা। ২০০ বছেরর পরুেনা গাছ।
নাম Samauma (Mother of the Amazan)।
২৫ জন �লাক হােত হাত িমিলেয় তেব ধরেত পারেব
পেুরা গাছটােক, বাপের! �যেত �যেত �দখলাম জেলর উপর একটা িতনতলা বািড়। ১৮৮৯ �থেক ১৮৯১ �ত ইংেরজরা �তির কেরিছল। এখােন এেস থাকেতা
রবার �নওয়ার জন�। এইভােব আরও িকছু�ণ জেল-জ�েল ঘেুর িফের এলাম অিতিথশালায়। লা� কের একট ুিব�াম। িবেকেল আবার �বরেনা হল মাছ ধরেত।
ঘন জ�েল গাছ�েলা জেলর ওপর এমনভােব রেয়েছ আমােদর �নৗকার ওপর �ায় �েয় পড়েত হে�। মাছ ধরার িনিদ�� জায়গায় �পৗেঁছ সবাই িছপ �ফেল বেস
�গলাম। গাইড এবং �নৗকাচালক িছেপ চার লািগেয় িদি�েলন। সবাই-ই একটা �েটা কের মাছ ধের �ফললাম। চাঁদা মােছর মত �দখেত। মাছ হােত িনেয় ফ�াবল
(আমােদর গাইড) অেনক িকছু �বাঝােলন। তারপর আবার মাছ�েলােক জেল �ছেড় িদেলন। মাছ ধরা �শষ কের আমরা চললাম আিদবাসী �াম �দখেত। একটা
বািড়েত ঢেুক �দখলাম ি�জ িটিভ সবই আেছ। এেদর জীবনধারেণর �ধান উপজীব� হল মাছধরা আর চাষবাস। তেব এই �ামটা তলুনামলূকভােব একট ুএিগেয়
আেছ। কাল যাব পেুরাপিুর আিদবাসী �াম �দখেত। মানেসর এক �ত�� �ােম �াকৃিতক গ�াস পাওয়া �গেছ। তাই সব �ীেপই আেলার সু�র ব�ব�া রেয়েছ।
৫ই সকালেবলা চললাম আিদবাসী �াম �দখেত। ১৪টা পিরবার -জনসংখ�া ৪৮। একজন মিহলা এখােন �ধান। ইিন একিদেক িচিকৎসক একিদেক িশি�কা। এঁর

কথাই �ােমর সবাই �মেন চেলন। মিহলা িনেজ নানা
রকম ওষুধ �তির কেরন। ঘের নানারকম িশকড়বাকড়,
হাড়েগাড় রেয়েছ। সব��ণ উনুন �লেছ। শহেরর
মানুষও এখান �থেক ওষুধ িনেয় যান। এখানকার
�ছেলেমেয়রা আমােদর নাচগান কের �দখাল। স�ীত
এেদর রে� - কতটকুু বা�া �সও �াম বাজাে�।
এখােন অেনকরকেমর বাদ�য� �দখলাম। পড়ােশানা
করার জন� আলাদা জায়গা। সবাই �লখাপড়া কের।
�ােমর �ধান মিহলাই এেদর পড়ােশানা করান। �াম
�দখা �শষ কের িফের এলাম �গ� হাউেস। লা� কের
মালপ� িনেয় �পরু একটা নাগাদ �বিরেয় পড়লাম।
�েটায় আবার ঘােট �পৗেঁছ �ফরী পার হেয় চললাম
আমাজেনর স�ম �দখেত। মাছ �বচােকনার ঘােট এেস
আমােদর গািড় দাঁড়ােলা। ঘােট নামার িসঁিড় একদম
ভাঙােচারা। এখান �থেক �ীড �বােট কের চললাম
স�ম�েল। খবু �জাের জল কাটেত কাটেত �ভেস
চেলিছ নদীবে�। নদী নয়েতা মেন হে� সম�ু।
অেনকটা আসার পর অবাক হেয় �গলাম জেলর রঙ
�দেখ - একিদেক কােলা জল - আর একিদেক �ঘালা
হলদু জল পাশাপািশ বেয় চেলেছ। �কউ কােরা সে�

িমেশ যাে� না। �েটা জেলর তােপর তারতম�ও হাত িদেয় �বশ �বাঝা �গল, একটা খবু �বিশ ঠা�া আর একটা একট ুউ�। গাইড বলেলন, আমাজন পব�েতর
বরফগলা জেল উৎপ� হেয় অেনক পথ �পিরেয় অেনক মািট খিনজ পদাথ� িনেয় চেল আসেছ তাই এই জল �ঘালা আর ভাির। অন�িদেক ��াক িরভার সমতেলই
বৃি�র জেল সৃ� - তাই হালকা আর অেপ�াকৃত গরম।
অেনকিকছু �দখলাম - হয়েতা না �দখাই রইল �বিশটা - তবু এবার �ফরার পালা - দরূ অরণ� �থেক �চনা শহেরর িদেক। �ধু �চাখ বুজেলই িনিবড় সবুজ অরেণ�র
আিদম গ� -�চনা �িনয়াটােক অেচনা লােগ। হয়েতাবা অেচনা পিৃথবীটাই একট ুএকট ুকের রে�-�ােণ আপন হেয় ওেঠ। অেপ�া কের থািক আবার কেব �বিরেয়
পড়ব �সই অেচনার ডােক।
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~ তথ�- আমাজন �রন ফের� || আমাজেনর আেরা ছিব ~

ভারত সরকােরর মহাগাণিনক দ�র �থেক অবসর �নও�া  ম��ুর পাে�র তলায় সেষ�। সুেযাগ �পেলই �বিড়েয় আেসন এেদশ-
ওেদশ। ছয় মহােদেশর মািটেত পা রাখার পর এখন তাঁর �� আ�ািট�কা �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 =

আই. ইউ. িস. এন. (International Union for Conservation of Nature)-এর ২০১১ সােলর িরেপাট�
অনুযায়ী ১৯,০০০-এরও �বিশ �জািতর উি�দ ও �াণী িবপ� জীবেগা�ীর আওতায় পেড়। এর �ধান কারণ মানুষ িনেজই।
গত ৫০০ বছেরর সভ�তার ইিতহাস পিৃথবী �থেক মেুছ িদেয়েছ অ�তঃ ৮০০ �জািতর জীবকুলেক। িনিব�চাের �াণীহত�া,
গাছকাটা, দষূণ – পিৃথবীেক �মশঃ �শান কের তলুিছ আমরাই। তবু আজও িকছু মানুষ আেছন যাঁরা �চ�া কের যাে�ন এই
িব�েক আগামীর বাসেযাগ� কের তলুেত। �তমন িকছু ব�িত�মী মানুষ ও তাঁেদর �েচ�ায় গেড় উঠকু 'অন� ভ ুবন'।

 

সিত� �পকথা

একাই একেশা! হ�াঁ, ঘটনাটা সিত�ই তাই। �ায় একটা �পকথার গ� – সিত� �পকথা। এক �য আেছ যাদব �পয়াং। মানুষটা এেকবােরই অন�রকম। জ�ল যার
ভােলাবাসার নাম। �ী িবিনতা �পয়াং আর পিরবােরর অন� সদস�েদর সে� িনেয় আসােমর �জারহােট িনমািত ঘােটর কােছ ��প�ু নদেক িঘের গেড় তেুলেছন
একটা আ� বনা�ল। নাম মলুাই িরজাভ�। মলুাই - এই নােমই �ানীয়েদর মেধ� জনি�য় যাদব।
সালটা ১৯৭৯। ��প�ু নেদর বালতুীের অ�না চােপািরেত একার �চ�ােতই �ছাট একটা
বনভিূম গেড়িছেলন যাদব। এর �’বছর পর ওই বালভুিূমেত বনিবভােগর উেদ�ােগ
২০০ �হ�র অরণ� এলাকা  গেড় �তালার কাজ �� হেল �যাগ �দন �সই কােজ। ১৯৮৮
সােল সরকািরভােব এই কােজর সময়সীমা �শষ হেয় �গেলও পেুরা ব�াপারটােক বুক
িদেয় আগেল রােখন িতিন। তাঁর আদর-য� আর সতক� �হরায় ওটা িগেয় দাঁড়ায়
১০০০ �হ�ের। এর �পছেনও রেয়েছ �বদখেলর িব�ে� দীঘ� লড়াইেয়র অেনক ঘাম
ঝরােনা উপাখ�ান।
মজার কথা এই �য, যতিদেন তাঁর এত পির�ম এত সাধনার ফল �পেত �� করেলন,
মানুেষর ভােলার জন� পিৃথবীেক অ�ত িকছুটা হেলও সবুজ কের তলুেত �পেরেছন, 
ততিদেন আশপােশর গাঁেয়র মানুষই তাঁেক একঘের কেরেছন।
তেব �কােনা বাধাই �কােনািদন �ঠিকেয় রাখেত পােরিন অদম� এই মানুষিটেক। তাঁর
হােত গড়া �সই বনা�ল এখন পেুরাদ�র অরণ�। বত�মােন বাঁশ, �গামাির, িসমলু, িটক,
আজার, খাকান, �ভিলউ, আম,জাম, কাঁঠাল গােছ ছাওয়া এই অরেণ�র বািস�া ৫০িট
বািক�ং িডয়ার ও হগ িডয়ার, হািত, ২িট িশ� সহ ৫িট রয়াল �ব�ল টাইগার (বাঘ ও
বািঘিন িমিলেয়), �শয়াল, বনেমারগ, শকুন, নানাধরেণর সাপ ও সরীসৃপ, অজ� �ানীয়
ও পিরযায়ী পািখ।
ঊ�ায়ন ও গাছ কাটার �িতকারক িদক�িল িনেয় সেচতন যাদব সরব হেয়েছন বাঘ
 বাঁচাও আে�ালেনও।
বনভিূম গেড় তলার পাশাপািশ চাষবাস ও �ডয়াির িশ�ও গেড় উেঠেছ মলুাইেয়।
বত�মােন ২০০িটরও �বিশ গ�-�মাষ রে�েছ।  গর-ু�মােষর ওপর বারবার বােঘর হামলা
হেয়েছ, হািতেত ঘর �ভে�েছ। তেব এসব �কােনাটা িনেয়ই মাথা ঘামােত রািজ নন
যাদব, বরং মানুেষর উৎপাতই তাঁর িচ�ার িবষয়। কারণ, জিম �বদখল আর গাছ কাটার
�জের চাপ পড়েছ অরেণ�র বা�তে�, বদেল যাে� �াণীেদর �ভাব, খাবার খুঁজেত
তারা হামলা করেছ �পাষা জীবজ�েদর ওপর।

নদীর বুেক এটাই হয়ত সবেচেয় বড় বনভিূম, মেন করেছন বনিবভােগর কত�ারাও। গাছপালা-প�পািখর �গ�দ�ান মলুাই এখন পয�টকেদর কােছও আকষ�েণর
�ক� হেয় উেঠেছ। এমনকী ি�িটশ চলিচ� িনম�াতা টম রবাট� তাঁর একিট িসেনমার �ি্টং-ও কেরেছন এখােন। তেব এসব �কােনািকছুই �যন ন� না কের তাঁর ি�য়

অরণ�ভিূম। অরণ� আর তার �পাষ�েদর বাঁিচেয় রাখেত
একক লড়াইেয় ব�পিরকর অরণ�প�ু যাদব। ২২
এি�ল, ২০১২ ‘আথ� �ড’�ত তাঁেক ‘ ফের� ম�ান অব
আসাম’ স�ােন ভিূষত করল জওহরলাল �নহ�
ইউিনভািস�িট।

তথ� সহায ়তাঃ িবিজত দ�
�লখাঃ দময ়�ী দ াশ��
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'উঃ ব াব াের '-র হাসপাতাল - 'অ�ািনমাল িল� '

‘খাসা ডা�ার উঃ বাবাের!
বেসন িতিন গাছতেল �র।

�রাগ সারােত তাঁরই কােছ িদে� হানা
গাইেগা� আর �নকেড় ছানা,
�বের �পাকা, �কঁেচা ছাড়াও

ভালকুছানা!
স�েলরই অসুখ সাের

   খাসা ডা�ার উঃ বাবাের!’

(‘উঃ বাবাের’ -মলূ রচনাঃ কেন�ই ইভানিভ� চেুকাভি�, অনুবাদঃ হায়াৎ মামদু)

নাঃ, ‘খাসা ডা�ার উঃ বাবাের’-র িঠকানা আমরা �কউই
জািননা। তেব তাঁরই মেতা প�পািখেদর ভােলাবােসন এমন
িকছু মানুষ িমেল পি�মবে�র িশিল�িড়েত গেড় তেুলেছন
ওেদর জন�ই আ� একটা হাসপাতাল - ‘অ�ািনমাল িল�’।
উ�রব� �বড়ােত �গেলেতা িশিল�িড় মািড়েয় আমরা সকেলই
যাই, িক� ক’জন জািন ‘অ�ািনমাল িল�’-এর কথা? রা�ার
কুকুর-�বড়ালেক �খেত �দওয়া, �সবা-��ষা করা এই
ব�াপারটা িক� অেনেকর মেধ�ই �দখা যায়। িক� ফটুপােথর
জীবজ�েদর জন� িনেজরাই �খেটখেুট আ� একটা হাসপাতাল
বািনেয় �ফলাটা িক� �বশ অিভনব। আর সিত� সিত� �তমন
কাজটাই কের �ফেলেছন িশিল�িড়র প�ে�মী িকছু মানুষ।
কুিড়েয় পাওয়া প�পািখেদর কথা বলেত কলকাতায়
‘আমােদর ছুিট’-র আ�ানায় হািজর হেয়িছেলন ‘অ�ািনমাল
িল�’-এর অন�তম কণ�ধার দীপ�র রায়। এই সং�ার জ�
�থেক পােয় পােয় বড় হেয় ওঠার গ� �নলাম তাঁর কােছই।

এতবড় ব�াপারটােক কােজ পিরণত করাটা িক� �মােটও সহজ
িছলনা। তেব সিত�কােরর ইে� থাকেল উপায়েতা হয়ই। �য
যার সামথ�� মেতা অেথ�র �জাগাড় কেরেছন, �কউবা হােতর
�থেক খেুল িদেয়েছন �সানার বালা – িঠক এইভােবই ২০০৮

সােল জ� হেয়িছল ‘অ�ািনমাল িল�’-এর। �থেম উৎসাহী
সদস�েদরই একজেনর �ছা� �দাকানঘের ঠাঁই হত অসু� প�-
পািখর – সাধ�মেতা িচিকৎসা হত তােদর। �সইসময় সং�ার
স�ল িছল একটা সাইেকল, একটা �টুার আর একটা প�
�তালার গািড়। তারপর দাগাপরু বাবা �লাকনাথ িমশেনর
প�ৃেপাষকতায় তােদরই �দওয়া জিমেত এখন গেড় উেঠেছ
প� হাসপাতালিট। �তমনভােব বড় �কান �ডােনশন না �পেলও
প�-পািখেদর ভােলাবােসন এমনসব মানুেষর অথ� সাহােয�
এিগেয় চেলেছ �িত�ানিট। িনেজেদর �রাজকার �িটেনর
মেধ�ই হাসপাতােলর জন� সময় �বর কের �নন সদেস�রা। 
২০০৮ �থেক আজ পয�� �ায় হাজার �দেড়ক প� পািখর
িচিকৎসা হেয়েছ এখােন। ডুয়ােস�র অরণ� কত�ৃপ�ও িনয়িমত
�যাগােযাগ রােখন ‘অ�ািনমাল িল�’-এর সে�, িবপেদ-আপেদ
সাহায� পাওয়ার জন�। �কেনেল মােঝমেধ�ই ঠাঁই পায় ভারেত
আসা িবিভ� িবেদিশ অভ�াগেতর �পােষ�রা। িশিল�িড়
িমউিনিসপািলিটর সহায়তায় এখেনা পয�� একেশারও �বিশ
পথকুকুেরর ��িরলাইেজশন হেয়েছ। কুকুর-িবড়াল ছাড়াও
‘অ�ািনমাল িল�’ গ�, নানাধরেনর সাপ, বাঁদর, �েয়ার,
বনেবড়াল আর নানান পািখর ��ষার ঠাঁই। এেদর িচিকৎসা

করেত িনেজর উৎসােহ িনয়িমত হািজর হন প�িচিকৎসকও। তেব ওষুধপ�, িচিকৎসা, খাওয়াদাওয়া, সািজ�কাল য�পািত ইত�ািদ সবিমিলেয় খরেচর অ�টা �বশ
অেনকটাই। এইসেবর পিরে�ি�েত সং�ািটেক আগামীিদেন এন.িজ.ও. িহেসেব গেড় �তালার কথা ভাবা হে�, যােত সমােজর িবিভ� অংশ �থেক সহায়তা
পাওয়া যায়।

তথ� সহায ়তাঃ দ ীপ�র রায ়
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�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

 

হঠ াৎ �দখা

ডঃ �দবি�য ় �সন��

|| তথ� - �প�  অভয া়রণ� ||

ঘিড়েত তখন সকাল সােড় সাতটা - জানুয়াির মােসর �শেষ শীত �বশ ভােলাই �প� অভয়ারেণ�। গত � িদন ধের সকাল – িবেকেলর িজপ সাফািরেত আমরা
অ�নিত িচতল হিরণ আর স�র ছাড়াও নীলগাই, বুেনা �েয়ার, লা�ুর আর �গাটা চােরক �শয়ােলর �দখা �পেয়িছ। আর অেনক পািখ – মাছরাঙা, �মেছা বক,
নীলক�, ��ে�ড সােপ�� ঈগল, ��াক �কারেমারা�, রঙেবরেঙর বী ক�াচার, জমকােলা ময়রূ। িদেনর আেলা এড়ােত গােছর �কাটের বেস আেছ �ছাট �পচঁা।
শােলর জ�ল আর মােঝ মােঝ ‘�ভৗিতক’ সাদা গাছ। �বশ �বাঝা যায় চাঁদিন রােত এই গাছ�েলা �দখেল বুেকর িভতর িঢপিঢপ করেত �� করেব।
�প�-�ক এক সময় �লপােড�র জায়িগর বলা হত – যিদও
ফের� গাড�রা বলিছল বােঘর সংখ�া বাড়ার সােথ সােথ
�লপাড �রা  �মশ লিুকে� প�েছ। বাঘ �লপােড �র জাত শ�
– আকােরও অেনক বড়। �শষ গণনা অনুযায়ী �প�-এ
এখন বাঘ আেছ ৩৩টা। অিভ�েদর মেত তাঁেদর �দখা
পাওয়া খবুই ��র – এ ব�াপাের �পে�র িবখ�াত
�িতেবশী বা�বগড় আর কানহা অেনক এিগেয়।
এখেনা অবিধ যা �দখা �গেছ তােত আমরা �বশ খিুশই
িছলাম।  ঘন সবজু বেনর িন��তা িচের মােঝ  মােঝ
অেচনা পািখর ডাক, পাতা মািড়েয় খসখেস আওয়াজ
তেুল হিরেণর পােলর �দৗেড় যাওয়া – এই �তা অেনক!
তবু যত পাওয়া যায়, ইে� আরও �বেড় যায়! যিদ সিত�
�দখা পাওয়া �যত বােঘর...
আমােদর িজপ একটা বাঁক ঘরুেতই আমরা এক দল
গাউর-এর মেধ� িগেয় পড়লাম। আমােদর চারপােশ িঘের
আেছ ওরা, এমন সময় আশপাশ �থেক নানান আওয়াজ
�� হল। গােছর মাথায় থাকা লা�ুরেদর মেধ� সাড়া পেড়
�গল – বাঘ �দখেত �পেল �যমন ‘কাঁক-কাঁক’ কের ডােক।
িবশাল আকৃিতর গাউর�েলার মেধ�ও একটা অি�রতা –
িপছন িদেক িফের িফের �দখেছ। আমােদর �াইভার
ইি�তটা বুেঝ গািড় �ঘারাল। সকেলর মেধ�ই একটা চাপা
উে�জনা – অধীর আ�েহ �তী�া। �াইভার-ই �থম নজর করল – জ�েলর পেথ রাজকীয় ভি�মায় �হেঁট যাে� - আমােদর �থেক একট ুবাঁিদেক। িবরাটকায়
একটা বািঘিন – কমলা-হলেুদর ওপর �ডারাকাটা গােয় ঝলমল করেছ �রা�রু – গলায় একটা �রিডওকলার (পের �জেনিছলাম ফের� গাড�রা ওেক ‘কলারওয়ািল’
নােম ডােক)। িজেপর এত কাছাকািছ িছল �য আিম �থমটায় �ভেবিছলাম এিদেকই হয়েতা আসেছ! িক� আমােদর পা�াই িদলনা, িদিব� �সাজা রাণীর মেতা �হেঁট
িগেয় সামেনর একটা গােছ িনেজর ম�ূ �� কের এলাকা িচি�ত করল। �যন বুিঝেয় িদল এখােন ওই সেব�সব�া। তারপর ধীর পােয় �হেঁট �গল ‘জামনালা’-র

িদেক।  যত�ণ ও  িছল – একটা িপন পড়েলও �যন
�শানা �যত। ছিব �তালার কথাও ��েত ভেুলই
িগেয়িছলাম!
�ফরার পথ ধরলাম আমরা। মনটা আন� আর
উে�জনায় ভের আেছ - �ধু একটা আফেসাস হি�ল
ভাল কের ক�ােমরায় ধের রাখেত পারলাম না বেল।
অন�ান� পয�টকরা – এমনিক অন� িজেপর �াইভার,
ফের� গাড�রাও আমােদর ভােগ�র �শংসা করিছল।
‘পাগমাক�’ �চােখ পেড়েছ অেনেকরই – িক� �সিদন বাঘ
�দখার �সৗভাগ� আর কােরার হয়িন!
বাঘ �দখেত বা�বগড় আর কানহা �তা অেনেকই যান,
আিম বিল বরং ঘেুর আসুন �প� �থেক। নাগপরু �থেক
মা� ১০০ িকিম। এন.এইচ.৭-এ বাস �থেক �নেম পডু়ন
খ�াসায় – �সখান �থেক িজেপ ১২ িকিম দেূর তিুরয়া।
নাগপরু �থেক একটা গািড় ভাড়া কের সরাসিরও
�পৗছঁােত পােরন হাজার �দেড়ক টাকায়। �বশ কেয়কটা
�বসরকাির �হােটল আেছ আর এম.িপ. ট�ুিরজেমর িরসট�
িকপিলং� �কাট� �তা খবুই ভাল – অেনকটা �খালােমলা
– সু�র সাজােনা আর খাওয়াদাওয়া-ও দা�ণ! তারপর

সবজু অ রেণ�র বেুক �চনাঅ েচনা বন��ােণর মােঝ   হঠা�
যিদ বােঘর �দখা �মেল তাহেলেতা কথাই �নই…।

(অনুবাদঃ র�দীপ দাশ��)
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হাউসেবােট একিদন

অিদিত ভ�াচায �

�পােশ ছিবর মত �াম, বৃি�েভজা সবুজ সবুজ ধান ��ত, �ছাট �ছাট শহর, �কাথাও মােঠ বা�ারা �খলেছ, �কাথাওবা জেলর ওপর ঝুঁেক পেড়েছ নারেকল গাছ,
দরূ �থেক �ভেস আসেছ চােচ�র ঘ�া�িন। হাউসেবােটর �কােল বেস �েচাখভের �দখিছ �কৃিতর এই অপ�প িচ�িবন�াস। 
�করালার ব�াক ওয়াটােরর খ�ািতেতা সারা পিৃথবী জেুড়ই। মালাবার উপকূেলর সমা�রােল অবি�ত এই ব�াক ওয়াটার �দেঘ� সম� �করালা রােজ�র �ায় অে��ক।
২০১০-এর অে�াবর মােস এই ব�াক ওয়াটাের পেুরা এক িদন এক রাত কাটাবার সুেযাগ হেয়িছল আমার। �স এক অিব�রণীয় অিভ�তা। 
�কাভালাম �থেক এক অকাল বৃি� �ভজা সকােল আমােদর
যা�া �� হয় �কা�ায়াম �জলার কুমারােকােমর উে�েশ�।
�করালার ব�াক ওয়াটার �ইুস�েলা সবই �� হয়
কুমারােকাম নয় আেলি� �থেক। �’ধরেণর হয় এই �মণ,
একটা কেয়ক ঘ�ার আর একটা পেুরা চি�শ ঘ�ার।
আমােদর �মণ সং�া আেগ �থেক আমােদর জেন� একটা
�’ �েমর বাতানুকূল হাউসেবাট বুক কের �রেখিছল। পেুরা
হাউসেবােট কুক আর �জন চালক ছাড়া িছলাম আমরা
িতনজন - আিম আর মা-বাবা।
�করালা গভণ�েমে�র িনধ�ািরত িনয়মানুসাের হাউসেবাট
িতন রকম হয় - ��ািটনাম, �গা�, িসলভার। হাউসেবােটর
�ানীয় নাম �ক�ুবা�াম। �’হাজােররও �বিশ হাউসেবাট এই
�েট টিুর� িনেয় চলাচল কের। ভাসমান এই বািড়�েলার
আভ��রীণ ব�ব�া সিত�ই �দখার মত। পির�ার- পিরছ�
রা�াঘর,  িবলাসব�ল �হােটেলর সমতলু� �শায়ারঘর,
লােগায়া বাথ�ম, িতনিদক �খালা �শ� ডাইিনং �ম -
�যখান �থেক এই ব�াক ওয়াটার �মণ পেুরাপিুর উপেভাগ
করা যায়। একিদন আেগই �ফান কের �জেন �নওয়া হেয়িছল আমরা িক ধরেণর খাবার পছ� করব,আিমষ না িনরািমষ।

ওঠার সে�সে�ই ওেয়লকাম ি�ংক িহেসেব এল সরবত।
ম�ৃম� গিতেত চলেত �� করল হাউসেবাট। বৃি�ও তত�েণ
ধের �গেছ। উ�ু� �ডেক বেস দশৃ� উপেভাগ করেত ভাির
ভােলালাগেছ। অেচনা �াম-শহর, মাঠ-ধানে�ত �পিরেয় �ভেস
চেলিছ। �কাথাও �ছাট মি�েরর সামেন ম�ারাপ �বঁেধ �কােনা
পেুজা হে�, �কাথাওবা জেলর �পােশ �ধুই সব্ু জ, আবার
�কাথাওবা সাজােনােগাছােনা িবলাসব�ল িরসেট�র �চনা ছিব।
হাউসেবাট যত এেগাে� �ধােরর ছিবর মত দশৃ� বদেল বদেল
যাে�। িফস স�াংচযু়ািরর পাশ িদেয় এিগেয় জেলর ধাের বাড�
স�াংচযু়াির �দখেত �দখেতই �ভেস �যেত লাগলাম। �দখেত
�পলাম সম�ুতেলর �থেকও নীচেুত অবি�ত ধােনর ��ত।
�দখেত �দখেতই �ডেক বেস লা�ও সারা হল। ভাত,
নানারকম তরকাির, পাঁপড় ভাজার সে� িছল ব�াক ওয়াটােরর
িবখ�াত ��াক িফেসর একটা অতলুনীয় পদ। পেথই �দেখিছ
চাইিনজ িফিসং �নট িদেয় এক িবেশষ প�িতেত মাছ ধরা।
�করালার ব�াক ওয়াটােরর �বিশ�� হে� এখানকার জল নদীর
জেলর �থেক �বিশ �নানা িক� সমেু�র জেলর মত অতটা নয়।
িবকালেবলা এেস �পৗছঁলাম �ভ�ানাদ �লেক, �দেঘ�� যা

ভারেতর সবেচেয় বড় �লক। এখােন একটা ব�ােরজ �তরী করা হেয়েছ যােত আরব সাগেরর �নানা জল নদীর জেলর সে� িমশেত  না পাের। এই সব নদীর জল
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চােষর কােজ ব�ব�ত হয়। এখােন একটা �রল কাম �রাড ি�জ রেয়েছ যা �কা�ায়াম আর আেলি� এই �েটা �জলােক য�ু কেরেছ। িবকাল পাঁচটা �থেক সকাল
ন’টা পয��� �কােনা হাউসেবাট চলাচল কের না, এই সময়টা মাছ ধরা হয়। �বিশরভাগ হাউসেবাট তাই �ভ�ানাদ �লেক রাত কাটায়।
আমােদর হাউসেবাটও �লেকরই পােশ একটা �ােমর ধাের
দাঁিড়েয় পড়ল। হাউসেবাট �থেক �নেম �ােম ঘরুেত
�বেরালাম। মািটর �দওয়াল আর খেড় ছাওয়া �ছাট �ছাট
বািড়, সবুজ ধান ��ত আর তার মাঝখান িদেয় এঁেকেবঁেক
চেল �গেছ �মেঠা রা�া। সে� হেতই আবার হাউসেবােট
িফের আসা। কােছ দেূর আরও কেয়কটা হাউসেবাট
তত�েন জেড়া হেয়েছ �ভ�ানাদ �লেক। �দখেত �দখেত
সব কটােত �েল উঠল হালকা আেলা। চতিুদ�ক
অ�কার, �ধু হাউসেবােট �লা িব�ু িব�ু আেলা, িঝিঁঝরঁ
একটানা আওয়াজ, কত নাম না জানা িনশাচর পািখর ডাক –
সব িমিলেয় এক অ�তু পিরেবশ। আমরা �ডেকই বেস
রইলাম তা উপেভাগ করার জেন�। দেূর একটা অেপ�াকৃত
বড় হাউসেবাট �থেক �ভেস আসিছল অ�া�রী �খলার
আওয়াজ। এমন �রামা�ময় পিরেবেশ আেলা আঁধািরেত
জেলর ওপর �খালা �ডেক িডনার করার অিভ�তা আমার
এই �থম।

�ভারেবলা ঘমু ভাঙল ঝলমেল �রা�েুর। আেগর িদন �যটকুু
�মঘ িছল তাও �যন �কান ম�বেল উধাও। ঝকঝেক নীল
আকাশ, জেল �রােদর িঝিকিমিক, মাছরাঙার উেড় যাওয়া,
হাঁেসর পােলর �ভেস যাওয়া – হ�াি�ক�াম সুইচ অফ
করেতই ইে� করিছল না। �দাসা আর আলরু তরকাির
িদেয় �াতরাশ সারার পর হাউসেবাট আবার চলেত ��
করল। ঘ�া �েয়ক চলার পর আবার কুমারােকােম এেস
থামা। হাউসেবাট �থেক �নেম রওনা িদলাম �থ�ািডর
িদেক। মেনর মেধ� রেয় �গল জলপেথ �মেণর এক অপবূ�
অিভ�তা আর হাউসেবােটর �-ুএর অতলুনীয়
আিতেথয়তা।

 

সংখ�াত�িবদ অিদিতর কােছ
বই আর অি�েজন সমতলু�।
কম�সূে� বছর খােনক আরব

�িনয়ায় বসবােসর অিভ�তাও আেছ। �মণ, ছিব �তালা, এ��য়ডািরর পাশাপািশ �লখােলিখেতও সমান উৎসাহী।
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