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~ ২য় বষর্২য় সংখয্ - ভা�-আি�ন ১৪১৯~
সিতয্ িবপুলা এ পৃিথবীর কতটুকুইবা জািন... অনয্ েদশদূের থ, ভারতবেষর্রও খুবই অ� কেয়কটা জায়গােতই আিম
েবিড়েয়িছ। �মণকািহিন পড়েত বা েবড়ােনার ছিব েদখেত তাই েবাধহয় এত ভােলা লােগ। মেন মেনই ভুবন�ামিণক হই।
েছেলেবলায় পুেজার িঠক আেগ আেগ এই সময়টায় মফ�েলর েছাট শহরটার আকাশ-বাতাস েকমন একটা মনেকমন করা
গে� ভের উঠেতা। �ায়শঃ িবেকেল েবিড়েয় একা একাই হাঁটেত হাঁটেত বািড়ঘরগুেলা ছািড়েয় ধানেক্ষেতর আল ধের চ
েযতাম অেনকটা দূর... েযখােন দূের িটলার মাথায় সূযর্ অ� যাে�। েকমন একটা অপািথব অনুভূিতেত ভের উঠত মনটা।
এেককিদন চুপ কের বেস থাকতাম আেলর ওপর। পািখরা ডানা েমেল নীেড় েফরার সময় মেন কিরেয় িদেয় েযত এবার
আমােকও িফরেত হেব।
েকানিদন িবেকলেবলায় বারা�ায় বেস পড়তাম িবভূিতভূষণ িকংবা গীতিবতান। গােনর িভতর িদেয় েদখতাম ভুবনখািন...।
বড় ি�য় িছল রাণী চে�র ‘িহমাি�’ আর ‘পূণর্কু’। পড়েত পড়েত কখন েপৗঁেছ েগিছ হির�ােরর গ�ার ঘােট, েকদােরর
পেথ। অেনকিদন পের আ�ামােনর সমু� ৈসকেত দাঁিড়েয় িকংবা অরুণাচেলর সবুেজ ছাওয়া পেথ েযেত েযেত িহমালেয়র
মুেখামুিখেত এমন অনুভূিত বারবার হেয়েছ। িবভূিতভূষেণর একটা উপলি� বড় েবিশ সতয্ মেন হেয়েছ এইসময় –
“আসেল েদেখ েচাখ আর মন। যখন ওই দুিট ইি�য় বহুিদন বুভু, তখন েয েকােনা মু� �ান, সামানয্ একটা বাঁশঝাড,
একিট হয়েতা ধােনর মরাইওয়ালা গৃহ�বািড়, আঁকা-বাঁকা �াময্ নদ, েকাথাও একটা বেনর পাখীর ডাক – মধুর ��ময় হেয়
ওেঠ।”
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আপন হেত বািহর হেয় বাইের দাঁডােল
় তেবই েবাধহয় েদখাটা স�ূণ্ হয়
র
উৎসেবর ছুিটর িদনগুেলায় আপনারা অেনেকই হয়েতা েবিড়েয় পড়েছন পৃিথবীর র-রস-গ� অনুভব করেত, আবার
েকউবা ঘেরর জানলা িদেয়, বইেয়র পাতায়, ই�ারেনেটর অিলগিলেত খুঁজেবন ছুিটর আকাশ। তাঁেদর সকেলর জনয্
শুেভ�া রইল ছুিটর িদনগুেলা ভােলা কাট, আনে� কাটুক।
- দময়�ী দাশগু
এই সংখয্াযনানান েদেশ নানান জায়গা...েসখােন আমরা একজন েগলাম, েদখলাম দুেচাখ
ভের, তখন মেন হয় একটু ছিড়েয় িদই... ব�ুেদর সােথ েবড়ােনার আন�অিভ�তা ভাগ কের িনেত েম মােসর এক স�য্ায কলকাতায় পি�মব� বাংলা
আকােদিমর জীবনান� সভাঘের বেসিছল ‘আমােদর ছুিট’-র আ�া। এবাের তারই
এক ঝলক।

2

~ আরিশনগর ~

জ�েল-জ�েল সাইেকেল
– মহ�দ শরীফুল ইসলাম

বকখািল �মণ ও একিট রচনা েলখার গ�
– দময়�ী দাশগু

কুয়াশােঘরা �দ-পাহােড়র উপকথা
– িব�ব রহমান

~ সব েপেয়িছর েদশ ~

www.amaderchhuti.com

তবু অন� জােগ …িহমালয় �মণ – েসকাল একাল
- িবভাস েদ

মাওয়ািল পােসর পেথ
- সুদীপ িব�াস

জগদলপুেরর জল�পােত
- অিদিত ভ�াচাযর

রূপকুে�র রূেপর রহে
- দীপ�র রায়
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~ ভুবনডাঙা ~

মালেয়িশয়ার দুই �াে
- রিফকুল ইসলাম সাগর

ৈনসিগর্ক নায়া�
- পােয়ল চ�বতর্

~ েশষ পাতা ~

েছা� ছুিটর পুরী - জয়�ত মুখািজর
কলকাতার কােছই -�তুয্ষ েসনগ
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= 'আমােদর ছু' বাংলা আ জাল মণপি কা আপনােক াগত জানাই = আপনার ব ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

"ছুিটর পািখটা ছটফট কের রাজ
খাঁচায় বি পালােত পাের না তাই
দানাপািন তােক যতই দাও না তুিম
পািখর িক ছুিটর আকাশ চাই।"
দনি ন জীবেনর মােঝ সই আকাশটা খুেঁ জ িনেত শিনবার,১২ ম, ২০১১ স ায় কলকাতায় পি মব বাংলা আকােডিমর জীবনান সভাঘের ‘আমােদর ছুিট’র ব রু া আ ায় বেসিছেলন। মে উপি ত িছেলন বাংলােদশ ও িবিবিস-র বীণ সাংবািদক ঊিম রহমান, কথাসািহিত ক মানব চ বতী, তথ িচ পিরচালক
সৗিম দি দার। আ ায় অংশ হণ কেরন পবতােরাহী দবািশস িব াস এবং ‘আমােদর ছুিট’-র ব ু
রা। স ালনার দাি ে িছেলন স াদক দম ী দাশ ।
সুমন চে াপাধ ােয়র কথায়-সুের অনু ােনর সূচনা কেরিছল ছা ই ছুিট ব ু আকাশলীনা দাশ এবং তাসা চে াপাধ ায়। াইড দশনীেত, ভ কালী
পদািতেকর সদস পবতােরাহী সু ত দাস দখান ‘মিণরাং অিভযান’-এর আেলাকিচ এবং খ াতনামা কার ও আেলাকিচ ী রতনলাল িব ােসর ক ােমরায় উেঠ
এেসিছল কা ীর থেক অ ণাচল েদশ পয িব ত
ৃ ‘িহমালেয়র দরািজ’। স ণূ অনু ানিট স ালনা কেরন সুগত মুেখাপাধ ায়।
ব েু দর আ হ ও উৎসােহ ‘আমােদর ছুিট’-র থম বষপূিত অনু ান রণীয় হেয় থাকল। আর দূেরর য ব রু া সিদন যাগ িদেত পােরনিন এই আ ায়, অথচ
উৎসুক হেয় িছেলন, তাঁেদরও সই আ ার শিরক কের িনেত এবােরর এই কেথাপকথন।
♦আমার সে , আমার পােশ আজ এমন কেয়কজন িবদ মানুষ রেয়েছন যাঁেদর কােজর মেধ িদেয় জীবেনর সে ওতে াতভােব জিড়েয় রেয়েছ ' মণ'
শ টা। িব.িব.িস. ত কােজর সূে পৃিথবীর নানা াে ঘুেরেছন ঊিম রহমান। কলকাতার অিলগিল থেক উপজািত অধু িষত াম-অরণ , দা ার আ েন লেত
থাকা জরাট, উ মিণপুর ত কেরেছন সৗিম দি দার। সমাজমন তথ িচ কার িহেসেবই সৗিম দােক আমরা জািন িক সৗিম দা এমন অেনক কাজ
কেরেছন য েলা মেণর ে বড় মােপর জায়গা - বধমান, মালদা, বাঁকড
ু ়ার পুরাকীিত, শ রেদব কলাে
িমউিজয়াম, সু রবন িনেয় তালা তথ িচ ।
মানুেষর কথা লখার জন বাণপুেরর ই াত কারখানার চাকির ছেড় বছেরর পর বছর সাঁওতালেদর ােম ােম ঘুেরেছন মানব চ বতী। তাঁর কলেমই উেঠ
এেসেছ অে বাসী বৃহ লােদর জীবনকািহিন। আবার অ াডেভ ােরর নশায় পাহােড়-সাগের ছুেট বিড়েয়েছন িতিন। তেব ধু মে র এই ক'জনই নন,আজ
আমােদর সে রেয়েছন আমােদর সকেলর ি য় কার- ফােটা াফার রতনদা – রতনলাল িব াস, পবতােরাহী দবািশস িব াস ও সু ত দাস, কথাসািহিত ক
আলপনা ঘাষ, বােড়া ভাষার অন তম লখক-গেবষক হীরাচরণ নািজনাির এবং আপনারা সবাই – যাঁরা শত ব তার মেধ ও এখােন এেসেছন আ া জমােত।
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'আমােদর ছুি ট'-র ১ম বষপ ূি উ ৎসেবর আেরা ছিব
♦ সৗিম দার সে আ াটা আসেল বশ কেয়ক িদন ধেরই চলেছ। ওঁর কােছই ঊ িমিদ , আপ নার ‘এেদেশ িবেদেশ’ বই টা দখিছলাম।
আমার যটা মজ ার লেগেছ য আপিন যভ ােব বই টা সািজ েয়ে ছন, বাংলােদেশর সু রবন আর প ি মবে র লাভ া- লােলগাঁও েয়র মােঝ
রেয়ে ছ ীস, মঁ া, টমেসর কথা, রাই েখনবাখ ফলস, প ে ই নগরী। এ যন বাংলা থেক বিড়ে য় িব ঘ ুে র আবার বাংলায় ফরা।
ঊ িমিদ বই টা সাজ ােনার সময়ও কী এই কথাটাই মাথায় িছল ?
ঊ িম - হয়ত সভােব িঠক ভািবিন। আসেল আমার শশব কেটিছল সু রবেন। বাবা ফের ার িছেলন, আমরা থাকতামই হাউসেবােট। বড় হেয়ও যখন অনাস
পড়িছ তখন আবার সু রবেন থেকিছ। অতিদন থাকেত থাকেত সু রবেনর সে একটা আ ীয়তা তির হেয় িগেয়িছল। ভীষণরকম ঘিন স েকর মত।
সইজন ই হয়েতা সু রবনটা থেম এেসেছ। আর যখন যটা দেখিছ, িলেখিছ, ই া কেরেছ কােরার সে শয়ার কির। যমন, একটা সু র িজিনস দখেল,
ভােলা একটা গান নেল, একটা ভােলা কিবতা পড়েল আমােদর শয়ার করার ই া হয়...অন ভাষাভাষী মানুষেদর কথা বলেত পারবনা তেব বাঙািলর িক
ভীষণ ই া হয় অন েদর সে শয়ার করার...
♦আমােদর ছুি ট-র ব াপারটাও িক তাই , সারা প ৃি থবীর মানুে ষর সে িনেজ র অ িভ তা শয়া র কের নওয়া ।
ঊ িম -আসেল কৃিতর মেতা ওরকম সু র তা আর িকছু হয়না। গাটা পৃিথবীটা ছিড়েয় আেছ...নানান দেশ নানান জায়গা... সখােন আমরা একজন গলাম,
দখলাম েচাখ ভের, তখন মেন হয় একটু ছিড়েয় িদই। সই ভাবনা থেকই লখা েলা এেসেছ।
♦ ঊ িমিদ, আপ নার লখায় পে ই নগরীর কথা রেয়ে ছ... ছেলেবলায় 'লা ডজ অ ব প ে ই ' খুব ি য় বই িছল, কতবার য প েড়ি ছ...
সৗিম – আমারও ভীষণ ফভািরট িছল...
ঊ িম – একটা অ ােমিজং জায়গা। িভসুিভয়ােসর লাভা এেস পুেরা একটা জনপদ িনেমেষ শষ হেয় গল। ল েন একটা িটিকট পাওয়া যায় ই ারেরল কাড ১৬০ পাউে র, সটা িকনেল ইউেরােপর উিনশটা দেশ েন আনিলিমেটড সািভস। আমরা ওভােবই ইটািল িগেয়িছলাম... পে ইটা মেন হেয়িছল না দেখ
আসা যােবনা িকছুেতই।
♦ সৗিম দা,
েত আপ নার স ে
য কথাটা বলিছলাম রাজ ৈনিতক স ার বাই ের য অ ন মানুষ টা...আপ নার অ ন রকম কাজ বা
রাজ ৈনিতক তথ িচ েলা তুল েত িগেয়ও দখা গেছ তার মেধ ও
কৃি তর অ নুস চেল এেসেছ বা কােজ র ফাঁে ক আপ িন
বিড়ে য়ে ছন...িকছুি দন আেগেতা কা ীরও ঘুে র এেলন... সই বড়া েনা েলার কথা...আপ নার অ ন রকম ভ াবনািচ ার কথা...
সৗিম – আসেল আিম জািননা িঠক এভােব সািজেয় িছেয় মে কতটা আ া মারা যায়, তেব আিম আ াবাজ মানুষ...
♦ সিদন আপনার বািড়ে ত য আ াটা চলিছল তারই একটা এ েটনসন কের িনেত চাই িছ...

সৗিম – আজেক আিম অবশ একটু চােপ আিছ...মানবদার মেতা এরকম িবখ াত গ কার, লখক, আর তার চেয়ও চােপ আিছ য ঘটনাচে ঊিম রহমান
ধু য িবখ াত তাই নন, আমার মামী শা িড়ও বেট। শা িড়েক পােশ বিসেয় কতটা আ া মারা যােব আিম জািননা, মামাও বেস আেছন ওখােন।
মামীমা আসায় খুব ভােলা লাগেছ...তুিম যখান থেক
কেরিছেল, কালেক মামীমার বইটা পড়েত পড়েত
একটা জায়গায় এেস...খুলনা থেক বিরেয় একটা
ায় নাম ানস ল াে এেসেছ, ওপাশটা হে দি ণ
চি শ-পরগণা, আমার ন ালিজয়া কাজ করল য
খুলনা আমার মামারবািড়, ওই সু রবনটা আমার দখা
হয়িন, এই সু রবনটায় আিম একািধকবার গিছ।
জািননা মামীমা তুিম জােনা কীনা, সু রবেনই একটা
ীপ আেছ, তার নাম রাখা হেয়েছ খুলনা, আিম
সখােনও একািধকবার গিছ। সমাজকমী তুষার
কাি লােলর নামেতা আপনারা জােনন। তুষারদা আর
আিম পাশাপািশ থাকতাম। একিদন বললাম, তুষারদা
আিম সু রবন দখেত যাব। উিন খুব রেগেটেগ
বলেলন তুই সু রবন কী িহেসেব দখেত যািব, টু ির
িহেসেব? বললাম, ওই লােক যমন যায় ল ট
ভাড়া কের...উিন বলেলন, তুিম একদম ওভােব
যােবনা, যিদ যেত চাও গরেমর িদন, যখন
কালৈবশাখী হয়টয়...যেথ িবপেদর একটা ভয় ভয়
ব াপার থােক...তেব অবশ এখােন দবািশস িব াস বা
আেরা যাঁরা আেছন তাঁেদর কােছ অবশ িবপদিটপদ বেল একটু অ ি ই করেছ। যাইেহাক, তুষারদােতা ায় ধা া মের বলেলন, তুই চেল যা...ঘটনাচে সই
থম কাছ থেক সু রবন দখা। তারপরেতা অেনকবার গিছ। মামীমার লখা পড়েত পড়েত সসব মেন পড়িছল। আরও একটা ই ােরি ং িজিনস, জািননা
মামীমােক বেলিছ িকনা, যেহতু মামারবািড় খুলনা, আিম যখন থম খুলনায় যাই, তখন কেয়কজন লখক বলেলন য, এখন কারিফউ চলেছ, এককাজ কর,
আমরা গভীররাে তামায় খুলনা দখােত িনেয় যাব। আিমেতা রাত আড়াইেট-িতনেটর সময় খুলনায় ঘুের বড়ােত
করলাম, আর যখােন যখােন আমার
স ী িতনজন আমায় িনেয় যাে ...বলেছ এটা কবরখানা...আিম বলিছ হ াঁ, এটা সােহেবর কবরখানা, বলেছ এটা পুকরু ...হ াঁ, সােহেবর পুকরু । তারপের আিমই
বললাম, এটা ভরেবর রা া, এটা পসার রা া। ওরা তখন ভাবেছ, বাবা এই লাকটা কী জািত র, নািক ভুেতর ভিবষ েতর কান ভুত? আিম বললাম, না না,
আসেল মার কােছ, িদিদমার কােছ এত গ
েনিছ য ছিবর মত হেয় গেছ।
ঊ িম – এখােন একটু বেল নওয়া ভােলা, পসা আর ভরব েটা নদী। পসার চেয় ভরব অেনক ছাট, তেব সটাও নদী, নদ নয়। আসেল কানটা য কন
নদী আর কন নদ সটা আিম এখেনা বুেঝ উঠেত পািরিন।
সৗিম - আমার ঘারাটা খািনকটা এেলােমেলা, খািনকটা ভােলালােগ বেল। যার সে আিম সবেথেক বিশ ঘুেরিছ,আমার ী, উিনও এখােন রেয়েছন।
সময়সেু যাগ পেলই ঘুরেত বেরাই...মামীমার মেতা সারা পৃিথবী ঘারার সুেযাগেতা পাইিন...
ঊ িম – না না, সারা পৃিথবী আমারও ঘারা নয়।
সৗিম – যাইেহাক, তাও অেনকটা পৃিথবী। তাও ঘুির...যখন পশার জায়গাটায় আিস...দময় ী, তুিম িঠকই বেলছ...আিম থম িটং করেত যাই মালদা।
িক সখােন বাংলার ইিতহােসর একটা এতটা
পূণ িদক লুিকেয় আেছ, আিম জানতামনা। পাঠান সং িৃ ত কীভােব ওখােন ঢুেকেছ এবং ল ণ সেনর সমেয়র
সং িৃ তর সে তার িম ণ বা মধ যুেগ সং িৃ তর য মলব ন এটা মালদা আমােক িশিখেয়িছল। এরপর বাঁকড
ু ়া, বধমান...তখন আিম একজন বড়
পেয়
িগেয়িছলাম...িবখ াত, অেনেকই নাম জােনন, তারাপদ সাঁতরা। আমরােতা িটংেয়র প িনেয় িগেয়িছলাম। সটাও গে র মত, আ ার মেতা। আমার থম
িতনেট ছিবর ক ােমরা কেরিছল সব সাচী চ বতী, তখনই গারা কের ও বশ িবখ াত। আিম ওেক বললাম, তুই ক ােমরা করেল একটা িবপদ হেব চুর
লাকজন দখেত আসেব। বলল য না না তমন কউ আসেবনা। বাঁকড
ু ়ায় ব লারা বেল একটা মি র আেছ। সটা এত উঁচু , ট স িু রর মি র। যখন িটং
করেত গিছ, দিখ িপলিপল কের াম থেক লাক আসেছ। থেমেতা আিম খুব উে িজত, ভেবিছ বাধহয় িটং দখেত আসেছ, তারপের দিখ আমােদর
পা াই িদে না। সবাই সব সাচীর অেটা াফ িনে ।
মানবদার কথাও আমরা নব। মানবদার বইটাও আিম দখিছলাম...সাঁওতালেদর ােম ােম ঘুেরেছন। এখােন হীরাচরণ নািজনািরও আেছন। হীরাদা আবার
বলেবন এইেতা তামােদর দাষ, তামরা আিদবাসী বলেত ধু সাঁওতাল আর মু া আর মাহােতােদর বাঝ। আমরা যারা বােড়া, লপচা আমােদর িক কান
অি ই নই? ওই াম েলােত িগেয়ও িক আমার অন রকম অিভ তা হেয়িছল... ছাট নদী, বােড়া াম, বৃি পড়েছ,... বাে া সভ তার একটা াচীন
ইিতহাস আেছ।
আমার ঘারাটা খািনকটা পশার কারেণ। যটা দময় ী থেমই বলিছল, মিণপুেরর কথা...মিণপুর িনেয় যখন ছিবটা যখন থম থম দখান হে তখন খুবই
উে জনা, হইচই চলেছ, মিণপুেরর মেয়রা, মােয়রা ন িতবাদ কেরেছন, সই ছিবিট। সইসমেয় লােক আমায় িজ াসা কেরেছ য কী আমােক সবেচেয়
বিশ টানল? সবাই ভাবেছ য আিম বলব র ারি ব াপার... স েলােতা িন য় আমােক ভািবেয়েছ, ব থা িদেয়েছ, নইেল ছিবটা আিম করলাম কন? িক
আমার ভােলােলেগেছ মিণপুেরর অত র গ ার ভতেরও অ ত
ু রেঙর একটা সূয অ যাে ...নীল নদী। তারপের আিম মামীমােকও বেলিছলাম, কানিদন যিদ
সুেযাগ পাওেতা ঘুের এস মরাং থেক, সুভাষ বাস যখােন থম জাতীয় পতাকা তুেলিছেলন... লাকতাক – এিশয়ার অন তম বড় দ। লাকতােকর িঠক
উে ািদেকই মায়ানমার। একসময় যু করেত রাজারা মায়ানমার থেক আসত। ক ােমরা িনেয় ঘুরেত ঘুরেত যটা মেন হয় অন রকম একটা পৃিথবী আেছ, সটা
আমার ঘুের দখেতও ভােলালােগ, আিব ার করেতও ভােলালােগ।
আেরকটা কথা মামীমা যটা বলিছেলন, বা মানবদাও
হয়েতা বলেবন, সিত শয়ার করেত ই া কের। কুিড়
িমিনেটর কী আধঘ ার একটা ছিবেত হয়েতা কান
একটা িবষয় িনেয় িকছুটা চচা হয়, সটা হয়েতা ছিবর
িদকটা, িক তার বাইেরও য কতরকম ছিব
থােক...কতরকম নদী দখা যায়, মানুষ দখা যায়,
কতরকম কৃিতর কথা আমরা বুঝেত পাির, জানেত
পাির, কত পািখ, কত গাছ...আমােক এ েলা ভীষণ
টােন। ইনফ া , আমার শ ালক আেছন, ডঃ কে াল
দাস, কে াল তা দীঘিদনধেরই পাহােড় চেড়, ওর
পা ায় পেড় আমােদরও িকছু িকছু জায়গায় ক করার
অিভ তা হেয়িছল। আিম িজ াসা করতাম, তারা এই
পাহাড় দখিছস, িক তােদর কখেনা িক মেন হয়
এ েলার নীেচ নীেচ য াম েলা আেছ স েলার
অব া কী? াম েলা কত পালেট যাে
গত
পাঁচবছরধের...দশবছরধের... গাটা পৃিথবী কত পালেট
যাে ...। চি শ বছর-প াশ বছর আেগ আপাতসরল
য জীবন িছল তা িক আেছ? আমারও জানেত ই া
কের। যখােনই যাই তাই মানুেষর সে িমিশ, দিখ
জনজীবন কমন, াপত কমন... সটাই এখােন চ া
করলাম শয়ার করা যায় িকনা।
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♦ সৗিম দা, খুব ভ ােলালাগেছ আপ নার সে গ করেত, এই য দখার ব াপ ারটা, গত সংখ ায় কেথাপ কথেন বেসিছলাম রতনদার
সে – রতনলাল িব াস, রতনদার সে কথা বলেত বলেত, ছিব দখেত দখেত আমার সই কথাই মেন হি ল। আজ েক যমন আমােদর
ই া িছল আ ায় অ িডেয় েকও টেন নওয়া । পাগেলর মেতাই হয়ে তা আই িডয়া টা। িক আি েমটিল জ ানলাম কডেলস মাই ক প াওয়া
যায়ি ন।
সৗিম , মানব (সম ের)– মাইক ছাড়াও শানা যােব... শানা যােব...
♦ মানবকাকু, তুি মেতা সদ অ প ূণ া বসক া
ক কের িফরেল , এর আেগ আরওেতা নানান জ ায়গ ায় গছ, তামার বড়া েনার গ
একটু বল।
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মানব – থেমই আিম ‘আমােদর ছুিট’-র সবাইেক আ িরক অিভন ন জানাই...একটা ভােলা কাজ হেয়েছ। সািহেত র সভাসিমিতেতা অেনকই হয়, িক িনছক
মণ...আিম িব াস কির েত ক মানুেষর মেধ ই িক মণ সু আেছ, কারও পাখা মেল কারও মেলনা। তফাত ধু এইটুকইু । িক েত কিট মানুষই
িতমুহেূ ত মেণর মেধ ই আেছ। আট বাই দশ ঘের থাকেলও মনটা িক মােঝ মােঝই উড়াল দয়...কখেনা সটা ঘেট, কখেনা ঘেটনা। সই িহেসেব আমরা
সবাই মণকারী। তামরা য এই উেদ াগটা িনেয়ছ তার জন অকু ধন বাদ তামােদর পাওয়া উিচত। চমৎকার অনু ান...হলভিত...ওই য বললাম, েত েকর
মেনর মেধ ই একটা মণপািখ আেছ, যার সুেযাগ পাে উড়েছ, যার পাে না, উড়েত পারেছনা।।
♦ আর সই জ ন ই বাধহয় সবাই এখােন
হািজ র হেয়ে ছন, সই মণপ ািখটার টােন...।
মানব – ডিফিনটিল, এটা একটা ব াপার, আর ি তীয়
একটা ব াপার, আমার আরও ভােলা লাগেছ, এই
অনু ােনর মা াটা আরও বেড় গল রতনলাল এবং
দবািশস থাকায়। ওরা আমােদর সম বাঙািল জািতেক
গিবত কেরেছ, এরজন ওেদর কান শংসাই যেথ
নয়। দবািশস, বস িসংহ রায়, রতনলাল এরা
আমােদর মাথার খুব মূল মুকটু । এঁরা কী কেরেছন তা
আপনারা জােনন, কীকরেবন তাও জানেত
পারেবন...সবেচেয় বশী বুঝেত পারেবন যখন এঁরা
আর করেবননা। সইিদন আরও বশী কের বাঝা যােব
বাঙািল কী পাের, কী পােরনা, বাঙািলর কী দম হৃ া।
আিম িনেজ তমন িকছুই কার নই, শখেতা আেছ,
একটু বশী বয়েসই
কেরিছ পাগলািম। এই ধেরা
প েকদার, ঘেরর কােছ সা াকফু, হমকু , ভ ািল
অফ াওয়ার, কা াল ক – পেয় ক িলমার টু
কু ােলার। সটা আবার রতনবাবুরই লখা থেক নাটেফাট বার কের...একবছর আেগ। িকছুিদন আেগ অ পূণা বসক া করলাম। সদ িকেশার থেক যৗবেন
পা রাখা ছেলেমেয়েদর পাহাড়েক ভােলাবাসা, কৃিত মুখী করার আমার একটা টনেডি আেছ। সটা
কেরিছলাম আমার ছেলেক িদেয়...সা াকফু ঘুের
আসার থেক ও আমােক বেল, আিম িদি - বাে যাবনা বাবা, আমােক এমন জায়গায় িনেয় চল...ওেক িনেয় এবাের ঘুের এলাম, আজেকও িনেয় এেসিছ। ও খুব
আ হ িনেয় দখেছ, নেছ... দবািশস, রতনলােলর নাম এত েনেছ, এখন চা স
ু দখেছ, এটা আমার কােছও একটা বড় াি ।
মেণর মেধ িদেয় মানুেষর মেনর িবরাট একটা িব িৃ ত হয়। পাহােড়র কােছ গেল বাঝা যায় য উ তায় আেছ, তার চেয় আমরা মানুষ কত দীন, কত হীন,
কত ছাট। এর পাশাপািশ এটাও সত য কানিকছুই অগম নয়, কানিকছুই গমনীয় নয়। একজন িবখ াত পবতােরাহীর কথা আেছ – ম ান ইজ িস িফট টলার
দ ান এভাের । অথাৎ এভােরে র মাথার ওপর য লাকটা দাঁড়ায় সও িক এভােরে র থেক ছ'িফট উঁচেু ত থােক। সুতরাং এভিরিথং ইজ পিসিবল। আিম ষাট
পিরেয়িছ, আিম দেখিছ স র বছেরর এক অে িলয়ান দাদ পদে েপ এিবিস-র িদেক হঁেট যাে ন, এক হাঁটু বরেফর মেধ । এবছর চ আইসফল
হেয়েছ। মৎসপুছাড় বস ক াে সারারাত ধের বরফ পেড় গেছ। সকােল উেঠ দখিছ ধু ধু বরেফ ঢাকা। আমরা ধু অেপ া করিছলাম ওই ভ েলােকর জন ।
উিন যই বিরেয় গেলন, ওঁর ফুটি ধের ধের আমরাও এিগেয় গলাম। আসেল বয়সটা কান ফ া র নয়। পাহাড়েক ভােলাবাসা, কৃিতেক ভােলাবাসা...
একটু আেগই সৗিম দা আেরকটা কথা বলিছেলন, সখানকার মানুষ, সিত তােদর সততার কান তুলনা নই। যিদ সামান িকছু িবচু িত ঘেট থােক তা আমােদর
মত সমতেলর লােকেদর জন , একথা বলেত আিম ি ধা কিরনা। আমরা স ার লেজ , িব টু িদেয় ওেদর মন জয় করার চ া কির। িক ওেদর য কৃত
সমস া...আমরা কজন ক শষ হওয়ার পর ওেদর সম ওষুধপ িদেয় আিস? আমরা কজন ব বহার করা াি ক িনেজেদর স ােক রেখ আবার সমতেল এেস
ফলব, তা কির? এখন ভারতীয় আর নপাল িহমালয়ান রে য মা ায় পিলউশন হে তা অক নীয়। ধুমা এভাের িরিজওেন ' ীন এভাের ' বেল একিট
অিভযান সংগিঠত হেয়িছল পৃিথবীর িবিভ দেশর অিভযা ীেদর িনেয়, সখােন িবশ টন, বাইশ টন ওেয় বার করা হয়।
পাহাড় আমােদর য উ তার কােছ িনেয় যায়, সমু য গভীরতার কােছ িনেয় যায়, এটা মানুেষর মেন একটা িবরাট ফেলা িফিলং তির কের। আিম দখেত
পাি আমার পছেনর লােকর ক হে , আিম এিগেয় যাি , নাহয় িকছু ণ ওর স াকটা আিম টেন িদলাম। এই ফেলা িফিলংটা িক জীবেনর বড় াি ।
আজেক আমরা কী দখিছ...কলকাতােতই তা বািপ সন মারা গল, চােখর সামেন অ াস হে কউ দখেছনা, চেল যাে ...আমার ব ু ত ণ লখক সৗগত
ঘাষ কলকাতার রা ায় পেড় র পাত হেত হেত মারা গল। একজন পাহাড়েক ভােলাবাসা লাক, একজন কৃিতেক ভােলাবাসা লাক, একজন িকংেক
ভােলাবাসা লাক, একজন অজানার স ােন ছুেট যাওয়া লাক িক একজন অসু লাকেক দখেল পািলেয় যােবনা। অবশ ই তােক তুলেব, তােক হাসপাতােল
িনেয় যাওয়ার চ া করেব। কারণ তার ভতেরর সট আপটাই সভােব তির হেয় গেছ। পাহাড়েক বা জ লেক ভােলাবাসায় মানুেষর ভতেরর য িজিনসটা
কািশত হয়, সটাই আমােদর বাঝােত হেব ত ণেদর কােছ, িকেশারেদর কােছ। আমােদর তা অেনক বেয়স হেয় গেছ, ক হয়। িক যােদর শরীের সই
স মতা আেছ, অ বয়স, তারা যখন ই ােরে ড হেব তখন আসল সুফল পােব আমােদর সমাজ। সব িকছুর পছেনইেতা একটা সাশ াল কিমটেম আেছ।
এই য অ াডেভ ার াটস েলা আেছ, ল
ু -কেলেজর ছেলরা যত বিশ এেত যােব, তত ভ বৃি েলা জাগিরত হেব। এই মােটা িনেয়ই আিম এখেনা
ঘুের বড়াই। এই ভােলাবাসাটা বঁেচ থাকুক। িবেবকান একটা খুব মজার কথা বেলিছেলন, ান হে সমু , তুিমেতা পুেরা সমুে র জল পান করেত পােরানা
য তুিম ানী হেব। তুিম কী করেত পার? তামার হােত একটা কাপ আেছ, তা িদেয় তুিম তামার তৃ া িনবারণ করেত পার। অথাৎ তামার যতটুকু ান
েয়াজন ততটুকু তুিম সমু থেক অজন করেত পার। আিমও তাই বিল, এই পৃিথবী িবশাল বিচ ময়। ঘুের বড়ােনার শষ নই। ভারতবষ শষ করেতই জীবন
চেল যােব। সুতরাং, তােতা হেবনা। আমার তৃ া মটােনার জন 'চার কাপ যিদ আিম সং হ করেত পারলাম, আিম তােতই তৃ ।
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♦ আলপ না – মানব, তামােকেতা অেনকিদনধের দখিছ... তামার অেনক েলা িদক, এরমেধ ামিণক মানবেকই আমরা এখন দখিছ। পাহােড়র কথা তা
বলেল িক সমতেল তামার য মণ, তামার একটা স ীও িছল, ওয়া ার। আর তুিম যখােন থাক, তার নািড়-ন , অিলগিল সবিকছু তুিম জােনা বা জানার
চ া কর। মণ করেত গেল ভােলাবাসা চাই, সাহস চাই এবং জানার আ হ, সবেথেক বড় কথা িবি ত হওয়ার মতা যটা তামার মেধ আেছ।
মানব – বৗিদর এই স ধের বিল, আমার একটা টু ার িছল তার নাম 'ওয়া ার'। আিম জািননা অযাি েক গািড়টার নাম িঠক কী িছল...
সুগ ত -‘জগ ল’।
মানব – হ াঁ জগ ল। িক অযাি েকর সে আমার গ টার একটা তফাত আেছ, আমার ওয়া ার আমােক িবপদ থেক সেচতন কের িদত। আজ থেক কুিড়পঁিচশ বছর আেগর কথা বলিছ, তখন খুব িড াবড জায়গা, ওই িদকটায় কউ যেতানা। মিদনীপুর, গাপীব ভপুর হেয়, উিড়ষ া হেয়, বািরপদা হেয় লুলংু চেল
গলাম। লুলংু থেক চেল গলাম িবশই পাহাড় বেল একটা জায়গা। টু ার যতদূর যায়, তারপের লক কের রেখ িদই, সখােন ােম িগেয় রাত কাটালাম।
সকােল উেঠ দিখ আমার টু ােরর ওপর একটা বাঁদর বেস লুিকং ােস মুখ দখেছ। চারপাশটা কুয়াশায় িভেজ আেছ। দৃশ টা দেখ ছিব তুললাম। ওয়া ারেক
িনেয় একটা গ িলখলাম গ টার নাম ‘ওয়া ােরর মৃতু ’, ওই নােম আমার একটা গ স লনও আেছ। যখােন কাউেক িচিননা তমন জায়গায় ঘুের বড়াতাম
ওয়া ােরর সে ।
♦ আলপনা – তামার মণ আর গ -উপন াস লখা – এর মেধ স কটা কী? 'সভ তার রথ'-এ বাধহয় সই উ রটা আেছ।
মানব – এটা খুব কিঠন । আসেল মণ একটা িজিনস, সািহত একটা অন িজিনস। িবেশষ কের িফকশন। িফকশেনর মেধ লখেকর ক নাশি কাজ কের।
মেণ িক তা কেরনা। উমা সােদর য মণবৃতা আেছ, বা আমােদর বাংলাসািহেত িচরকালীন যসব নামকরা মণবৃ া আেছ, মণকািহনী পড়ার
মানিসকতা িনেয় পড়েল সটা ভােলা লাগেব, আদারওয়াইজ, আিম যিদ তারমেধ গ -উপন ােসর আদল খুিঁ জ, আমার িক ভােলা লাগেবনা। 'অমৃতকুে র
স ােন'- তও সমেরশ বসুেক মূল মণকািহনী থেক সের মানিবক আখ ােনর িদেক ঢুকেত হেয়িছল। মানিবক আখ ানটােক বাদ িদেয় ধু মণকািহনী িক ততটা
আকষণীয় হয়না। তাই ি েয়িটভ লখক চ া কের চির েলােক িনেজর মেতা গেড় িনেত, িক পাহাড়েক তা আর িনেজর মেতা গড়া যায়না, সেতা শা ত,
কৃিতর সৃি , সইজায়গায় একজন লখক মার খায়। তবু বলিছ, আজ থেক পেনর বছর আেগ যখন আিম থম সা াকফু যাই, তখন একটা উপন াস িলিখ।
কলকাতার 'িদশা' বেল একটা পি কায় ছাপা হেয়িছল। নাম িদেয়িছলাম, 'শীষতা'। তােত আিম একটা িজিনস দখােত চ া কেরিছলাম, একজন মানুষ যখন
উঠেত উঠেত এেকবাের ওপের পৗঁেছ যায়, সেবা জায়গায় চেল যায়, ধ ন, এভােরে যায়, আর তা তার ওপের যাওয়ার জায়গা নই। ওখােন একটা
িফেলাজিফ কাজ করিছল – একদম এ ি ম ওপেরর পর আবার িডেসি ং
হয়। অবতরণ একসময়
করেতই হেব। আিম মণকািহনী সভােব িলিখিন,
িকছু প পি কায় িলেখিছ। িক তা কতটা সািহত আমার িনেজরই সে হ আেছ।
সুগ ত - আমার একটা
িছল, আ াটােতা খুব সু র জেম উেঠেছ, খুব ভােলাই লাগেছ, আমরাও খুব ইনভলভড হেয় পড়িছ। আপনােদর িতনজেনর কােছই
আমার এই টা, আপনােদর মেণর সমেয় আপনারা সরকম ভয় র কান অিভ তার মুেখ পেড়েছন িকনা বা সরকম নাড়া দওয়ার মেতা কান ঘটনা যিদ
আপনােদর কােছ থােক। সটা যিদ আমােদর একটু বেলন তা খুব ভােলালাগেব।
♦ আমারেতা মেন হয় িবপ দ ঘটার মেতা জ ায়গ ার কথা ভ াল বলেত প ারেবন দবািশসদা। এবাের য অ প ূণ া িশখর ছুঁে য় এেলন সই
অ িভ তার কথা একটু বলুন না।
(মাইক হােত দাঁিড়েয় দাঁিড়েয়ই এবাের তঃ ত
ূ ভােব আ া জিমেয় তােলন দবািশস িব াস)
দবািশস – আসেল িবপেদর মেধ ইেতা আমরা যাই, আমরা জেনই যাই য এটা কতটা িবপদস ল
ু । আিম হয়েতা যটা ভাবিছ তমন িবপদ না, সটা বশী
িডেটলেস বলেল হয়েতা মেন হেব মারা ক একটা িজিনস। এভােরে িগেয়িছলাম ২০১০-এ। টাটাল আটা িদন লেগিছল। িতিদন িকছু না িকছু তা
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ঘেটইিছল, আসেল ছাট কের বলাটা খুব মুি ল। আটা িদন ধের বলেলও হয়েতা শষ করেত পারবনা। আমরা দি ণ িদক িদেয় িগেয়িছলাম। িদক থেক
াই করা যায় – িচেনর িদক থেক আর নপােলর িদক থেক। সবছর িচন সরকার কাউেক পারিমশন িদি লনা। নপােল এভাের বস ক া পয অেনেকই
যান, সখানপয বলার মেতা কান ঘটনাই নই। এভাের বসক াে র পের খু ু আইসফলটা পেড়, ফুিটফাটা একটা এলাকা, সটা পার হওয়াটা িক খুব
চ ােলি ং। িবপ নক বলবনা, কারণ আমরা জেনই গিছ, পড়ােশানা কেরই িগেয়িছলাম য কতটা িবপদ আেছ। সটা ওভারকাম করেত হেব, এটা আমােদর
মাথায় থােক সবসময়। তেব িবপেদর ভয়টা যিদ মাথায় চেল আেস, এইধরেণর বড় এ েপিডশেন যিদ কান হিজেটসন আেস, তখন তার ব াক কের আসাই
ভােলা।
যেকান বরেফর নদী আমরা জািন মুভ কের, ওপর
থেক নীেচর িদেক আেস। িলকুই ড আর সিলেডর মেধ
ফারােকর জন এটা যেকান বাঁেক াক হেত থােক।
কানসময় যখন আড়াআিড় টান নয় তখন কানাকুিন
াক আেস – ি ভাস বেল। নীেচ যিদ কান উঁচনু ীচু
থােক, তখন অন একটা াক আেস – এরকম রকম
ফাটল আেস। ছাট ছাট ফাটল েলা – এক ফুট , দড়
ফুট আমরা লািফেয় পার হই। িক যখন বড় ফাটল
হয়, তখন তার ওপের মই পাতেত হয়, কানসময়
একটা, েটা ... খু ু আইসফেল দখা গেছ
অেনকসময় পাঁচটা-ছ'টা মইও একটা সট থেক
আেরকটা সেট যাওয়ার জন বাঁধেত হয়। নীচ থেক
মেন হয় য মইেয়র ওপর িদেয় িকভােব যাব, পােয়
া ন থােক, ব ােল করাটা খুব মুি ল। এেতা
বািড়র িসঁিড় িদেয় যাওয়া নয়ত য রিলংটা ধরলাম।
একটা দিড় দওয়া থােক। তেব দিড় ধের কান সােপাট
নওয়ার থেক না নওয়াই ভােলা, পােয়র ওপর
দাঁড়ােনাটাই ভােলা। িস ল ল াডােরর ওপর িদেয় হাঁটা সহজ, িক যখন েটা বা িতনেট-চারেট জাড়া থােক তখন কাঁপেত
কের। আর িনেচর িদেক যখন
তািকেয় দখিছ য অ কার তখন মেনর কান জায়গায় একটা কাজ কের য িঠকঠাক যেত পারব িকনা। খুব চ ােলি ং, িতটা ি ভাস পার হওয়ার পর মেন
একটা স ািটসেফকশন আেস য এটাও পের গলাম। এটা একবার করেল হয়না, বােরবাের করেত হয়, অ াে মাটাইজ করার জন । আমরােতা এেকবােরই
িজেরা লেভেলর মানুষ। িস লেভল থেক বড়েজার িতিরশ ফুট , চি শ ফুট – আর আমরা যাি ঊনি শ হাজার ফুেট। চ ঠা া – মাইনাস পঁিচশ, মাইনাস
িতিরশ...হাওয়া বাড়েল মাইনাস প ােশও নেম যেত পাের। এভােরে র মাথার িদেক আটহাজার, সােড় আটহাজার িমটােরর ওপের চ হাওয়া – ১৮০-১৮৫
িকেলািমটার পার আওয়ার। একটা মানুষেক উিড়েয় িনেয় যাওয়ার পে যেথ । সখােন খাপ খাইেয় িনেত হয় – চ ঠা া, কীংবা চ হাওয়া, বাতােস
অি েজন খুব কম, বাতােসর সারও খুব কম। বােরবাের পার হেত হয়, আমােদর খু ু িসয়ার িতনচারবার স করেত হেয়িছল। একবার এরকম নীেচ
নামিছলাম, তখন আমােদর বার ওঠানামা হেয় গেছ, নামার সময় দখিছ কেয়কজন ফেরনারেক একজন শরপা দখাে কীকের এই ল াডার স করেত হয়।
আমােদর ওপর থেক নামেত দেখ সের গেছ। আিম নামেত িগেয় পােয়র া ন েটা ফাঁেকর মাঝখােন আটেক গল, আটেক যাওয়ামা আিম পা টানেত
িগেয় পেড় গলাম। আমােদর সাইেড য দিড়টা থােক তার একটা ছা এ েটনসন থােক কামের বাঁধা, তার মাথায় একটা ক ারািবনার থােক, ছা সফিটিপেনর
মেতা, িক অেনক ওেয়ট ক াির করেত পাের। আমরা যিদ পেড়ও যাই তাহেল এেকবাের নীেচর গেত পড়বনা, ঝুলেত থাকব। িক যিদ দিড়েত ঝুিল তাহেল
শরীরটােক টেন তালা িক খুব কিঠন। ওইটুকু ঝালােতই িক াণ বিরেয় যাওয়ার মেতা ক হেত পাের। িক আিম পারলামনা, যখনই টাল খেয়
িগেয়িছলাম, তখনই িরে
হাক আর যাই হাক, পােশ পা িদেয় বেস পড়লাম, ঘাড়ার িপেঠ বসার মত। যখন উঠলাম, আমার মেন হল, যােদর শখাে
তারা হয়েতা ভয় পেয় যেত পাের। তােদরেতা থমিদন শখাে কীভােব ি ভাস স করেত হয়। আিম বললাম, যিদ কানসময় তামােদর পা ফসেক যায়,
তাহেল এভােবই বেস যােব। আিম বুঝেত িদলামনা য আিম পেড় গিছ, ওরা ভাবল হয়ত ওেদর ডেমানে শন িদল একটা।
এরকম ঘটনােতা অেনক থােক। যমন এভােরে র আেরকটা ঘটনা বিল, ক া ি উেঠ গিছ, উেঠ আবার নেম এেসিছ। তা ক া ি -র জায়গাটায়
এভােরে র সাইেড লাৎেস বেল একটা িপক আেছ, ফাথ হােয় িপক। তার ওয়ােল আইস কেট পাব লাগােত হয়। ওখােন িকছু হা - বরেফর ীেপর মেতা
থােক, ওটা হ াি ং িসয়ােরর মেতা। স েলা ভে পড়ার ভয় থােক। আবার যখন উেঠ ক া ি িশফট করব, িগেয় দিখ ওপর থেক হ া ভে তাঁবু েলা
িঁ ড়েয় িদেয়েছ। এটা িক আমরা থাকেতও হেত পারত। িবপদ িক িত মু েতই আেছ। আমরা যখন চার ন র ক াে র িদেক যাি , সাউথ কল, তখন দখিছ
একজন রািশয়ান মারা গেছ, তােক নািমেয় আনেছ, অি েজন শষ হেয় িগেয়িছল। যেকানসমেয়ই অ াি েড টেত পাের। আিম য অি েজন মা ইউজ
করিছ সটার পাইপটা হয়েতা ফুেটা হেয় গল। সােড় আটহাজার-নহাজার িমটােরর ওপের যিদ মা টা কানকারেণ কাজ না কের আমারেতা মেন হেব আমােক
বািলশ চাপা িদেয় রেখেছ, আিম িকছু েণর মেধ ই মারা যাব।
এবছর অ পূণায় গিছলাম, অ পূণােক তা বেল িকলার মাউে ন। মাট চা টা আটহাজােরর িমটােরর ওপর িপেকর মেধ সবেথেক আেগ াই হেয়েছ
অ পূণা ১৯৫০ সােল। আবার সবেচেয় কম াই ও হেয়েছ এটা। আর সবেথেক বশী ডথ এখােন হেয়েছ, সবেথেক বশী অ াি েড । যকারেণ অ াি েড
হয়, অ াভালা নােম। একটা জায়গায় একটা নালার মত আেছ। ওটা স করেত হয়। তার উপের িবশাল জায়গা জুেড় িতমুহেূ তই ভা েত পাের। ভা েল ওই
নালােতই আসেব। ফুেডায়াক বেল আমােদর মাউে িনয়ািরং-এর ভাষায়। আমােদর জানাই িছল য ওটা িদেয় অ াভালা আেস, যত তাড়াতািড় পারেব স
করেব। িক এেতা কলকাতার রা া না য দৗড় মারলাম। আিম একটা আইস ওয়ােল াই করিছ। আমােদর যিদ আধঘ া-চি শ িমিনট টাইম লােগ আমােক
ওই সময় ধেরই াই করেত হেব। যিদ অ াভালা আেস আমােক সটা মেন িনেত হেব। এবং আসলও, আমরা যখন স করিছলাম, ক া টু থেক ক া
ি , িবরাট একটা অ াভালা আসল। থেম আমার যটা কাজ করল, সৗিম দা যটা বলিছেলন, শয়ার করা, আমরা য চাখটা িদেয় দখিছ, আিমেতা খুব
রয়ার জায়গায় গিছ, কালেক আবার ই া হেল আিম সখানটায় যেত পারবনা। সখানকার চুর ছিব তুিল, রতনদাও য ছিব তুেল িনেয় আেস, তার িপছেনও
ওই মািটেভশনটাই কাজ কের য শয়ার করব সবার সে । যখন অ াভালাে র আওয়াজটা আসল তখন আমার মাথায় থেমই এল ক ােমরাটা বর কির। মরেত
মরেত অ াভালাে র ছিবটা তুেল িনেয় আিস। আিম না থািক, ক ােমরােতা থাকেব। িক ক ােমরা বর করার আেগই অ াভালা নেম চেল এল। চ বড় একটা
অ াভালা আসল, িক কপাল ভােলা য ওইেয া...আমরা বাংলায় সবই বরফ বেল িদই, িক আইস আর া-র তফাত আেছ। া এেকবাের েঁ ড়া বরফ –
নানারকম শপ থােক - পাউডােরর মতন, পঁজ া তুেলার মতন, সাবুদানার মতন। পাউডার া েলা আমার গােয়র ওপর িদেয় বিরেয় গল। আর আইেসর
চা েলা য নামল, চুর বড় একটা, সটা িক ডান সাইড িদেয় বিরেয় গল। তত েণ িকছুটা নালা স কের বাইের চেল এেসিছ। সিদনই আবার
অ াভালা আেস, যখন আমরা ক া ি েত িগেয় তাঁবু খাটালাম। অেনক েলা তাঁবু িছল। আমরা তুষার স বিল, িক সবসময় ওটা িঠক অ াভালা নয়। ওপর
থেক একটা আইস ক ভে আসল। অ াভালা আেস িক আইস ক সচরাচর আেসনা। পােশই একটা বড় ওয়াচটাওয়ার িছল, সটা ভে চেল এেসিছল।
পােশর েটা তাঁবু পুেরা িঁ ড়েয় িদল। অেনক মাউে িনয়ার উঠিছল, তারা পেররিদন খুব ভয় পেয় গল এই েটা ঘটনায়। পেররিদন ১৮ তািরখ সকালেবলায়
সবাই নীেচ চেল গল। আমরা অেনক পের
কেরিছলাম। ওরা ২৬ মাচ থেক ওখােন বেস আেছ, বােরবাের ওঠানামা কেরেছ। আমরা ৯ এি ল পৗঁেছিছলাম।
১০ তািরখ র িনেয় ১১ তািরখ ওঠা
কেরিছলাম। এিদন আমরা িডিসশন িনলাম, নামবনা নীেচ, ওপেরর িদেক উেঠ যাব। ক া ি উেঠ এেসিছ, এবার
সািমেটর িদেক যাব। আমরা িক তারপের ১৯ তািরখ রােত বিরেয় ২০ তািরখ সািমট করলাম।
মানববাবু বলেলননা য অ পূণা বসক াে িগেয়িছেলন, খুব বােজ ওেয়দার। পুেরা িহমালেয়ই খুব বােজ ওেয়দার িছল। অেনক অ াি েড হেয়েছ, অেনেক
মারাও গেছন। িদি র একিট ছেল অজুন বাজেপয়ী, বুেক জল জেম গেছ, পালেমানাির এিডমার জন নািমেয় আনেত হেয়েছ। আমােদর ভাগ টা এতটাই ভােলা
পেররিদন উেঠ গলাম, সািমট হল। সই িবেদিশরা িক এখনও বেস আেছ, সািমট হয়িন। হয়েতা মা অ পূণা চেয়িছেলন আমরা াই কের আিস, তাই
দশিদেনর মেধ আমরা াই কের আসেত পেরিছ। িবপেদর গ করেলেতা চুর গ । আিম অেনক এ েপিডশেন গিছ, তেব সবাই জােন এভাের থেকই।
মানব – আমার একটা
আেছ। একটা এ েপিডসেনর আেগ কীরকম শারীিরক িত নাও? অেনক ত ণ ছেলেমেয়রা জানেত চায়।
দবািশস – একটু খাটেত হয়। আিম চুর দৗেড়াই। এখন আমার এমন অব া হেয়েছ য আমােক বারণ না করেল হয়েতা আিম দৗড়েতই থাকব। আর ীহ া
কির। ি িদং াকিটস। এখন আিম অেনক ণ াস না িনেয়ও থাকেত পাির। তেব পাহােড় যাওয়া, আিম আটহাজার িমটােরর কথা বলিছনা, স সা াকফুই
হাকনা কন, সেবেতই িক শারীিরক জােরর থেক মানিসক জারটা বিশ জ ির। আিম যিদ মানিসকভােব ভে পিড়, আিম কানিদনও িবেকভ ন থেকই
সা াকফু উঠেত পারবনা। আমােদর কী হয় এখন, মেন হয়, আিম ওইখােন গিছেতা, এটা িকছু হেবনা। ওটাই আমার মানিসক জারটা বািড়েয় দয়।
তষি িদন ধের আমােদর কা নজ ার অিভযান চেলিছল...
♦ 'আমােদর ছুি ট'-র এই সংখ ায় দবািশসদার কা নজ া িনেয় লখাটা বিরেয়ে ছ।
দবািশস - খুব ভােলা কেরেছ আিম দেখিছ। -িতন পৃ ায়েতা পুেরাটা ধরান স ব নয়, এেকবাের টাচ কের গিছ। আিম ওেদর বললাম, আিমেতা আর
ফসবুক খুেল িনেজরটা ভােলা হেয়েছ সটা কেম স করেত পািরনা, ধু লাইক কের িদেয়িছ। েজে সনটা ভােলা হেয়েছ। 'আমােদর ছুিট'-র এই া ামটা
খুব ভােলা, দময় ী আমােক যখন বেলেছ, থেমই বেলিছল, আিম বললাম আেগরিদন একটু আমায় ফান কের িদও, আিম িন য় আসব। আমরা যমন একটা
থেক আেরকটা শৃে আেরাহণ করিছ আিমও চাইব 'আমােদর ছুিট' যােত কাশনার জগেত এভােরে র মত উ তায় উঠুক।
♦ অ েনক ধন বাদ দবািশসদা।
াতা - অত ওপের যখন যান, তখন জলেতা জেম যায়, জলটা কীভােব পান?
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দবািশস - ওপের যখন যাই, জল জেম যায়।
বললামই য মাইনাস িতিরশ, মাইনাস চি শ...আিম
ফদার জ ােকেটর ভতেরও ছাট বাতেল জল রাখার
চ া কেরিছ, েশা িমিলিলটােরর বাতল, জেম গেছ।
জল খাওয়া যায়িন। আমরা কা নজ া থেক বিরেয়
সািমট কের িফের এেসিছ সােড় আঠাশ ঘ ায়,
একেফাঁটা জল পাইিন। অ পূণােতও আেগরিদন রাত
দশটায় বিরেয় পৗঁেছিছ পেররিদন সকাল দশটা-সােড়
দশটায়, আবার িফের এেসিছ িবেকল চারেট নাগাদ।
একেফাঁটা জল পাইিন। জল ছাড়াই যেত হেয়িছল।
♦আমােদর সময় সীিমত হেয় গেছ, আিম
সৗিম দােক একটা
ে র ভ তর িদেয়
আমােদর আ াটা শষ করব। সৗিম দা,
প াহাড় থেক এবার কলকাতায় িফির। আপ নার
‘ই িতহােসর কলকাতা’ তথ িচ
রেয়ে ছ,
আপ নার ‘এেলােমেলা’ বই টােতও কলকাতার
কথা প েড়ি ছলাম। সিদনেকও আ া িদেত
িগেয় আপিন বলিছেলন এখনও কলকাতার অ িলেতগিলেত আপ িন ঘ ুে র বড়া ন। কলকাতা িনেয় একটু আমােদর বলুন ।
সৗিম – থম কথা হে য দবািশেসর বলার পর অতটা উ তা িগে আবার কলকাতা িফরব! আিম য কাথায় চেল গিছ...
♦ওই জ ন ই েতা একটু বা েব িফের আসেত চাই িছ।
সৗিম - ছাটেবলায় েু ল পড়েত িডউক, িপনাকী বেল ’জন আ ামােন িগেয়িছল, আমরা তােদর দখেত িভড় কেরিছলাম। আর তখন ভাবেতই পািরিন য
আমার সামেন দবািশেসর মত একটা ছেল বেস থাকেব, য এভােরে র মাথায় উেঠ গেছ! আমরােতা পাঁচ ফুট ইি র বাঙািল – আমােদর যাওয়া মােন দীঘা
আর পুরী...
কলকাতা মােন, ওই য বললামনা তারাপদ সাঁতরার পা ায় পেড়িছলাম, ওঁর কাজই িছল পােয় হঁেট গাটা ভারতবষ ঘুের বড়ােনা। কলকাতােতও উিন আমায়
বলেতন, এইটা দখ, ওইটা দখ, কতরকেমর াপত রীিত আেছ। তার আেগেতা সবাই যমন কলকাতা দেখ রা া িদেয় যেত যেত তাই দখতাম কী বড়েজার
চারেট সাধারণ বইটই পড়লাম। ওনার এক চলা, স এখন ায়শই লেখ, দবািশস বাস, পশায় ডা ার, নশায় কলকাতা গেবষক, বাংলার ইিতহাস িনেয়
কাজ কের আরকী। দবািশস থেমই বলল, ও েলা ফেল দাও। বললাম, ফেল দব কন? ও বলল, কারণটা হে , ওরা কউ পােয় হঁেট দেখিন। তুিম যিদ
পার, পােয় হাঁটেত
কর। এইভােবই কলকাতা দখা। তেব কলকাতায় তা এত চমৎকার, চমৎকার জায়গা আেছ - মাইেকল কাথায় ব াপটাইজড
হেয়িছেলন, সইটা খুব
পূণ একটা চাচ। গাটা কলকাতা সিদন ভাগ হেয় িগেয়িছল, গাঁড়া িহ রু ােতা ায় িবে াভই ডেক ফেলিছল। বা ধর যখােন জব
চাণেকর সমািধ আেছ। এই েলা যমন সােহব কলকাতা। িঠক তমিন আমার দখেত ই া কের, জানেত ই া কের হািতবাগান নামটা কমন, কাথায় হািতরা
িছল আরকী, হালিসবাগানটা কাথায় িছল। আবার আমরা জাড়াবাগান বলেত য জায়গাটা বুিঝ, ইিতহাস তা বেলনা। ইিতহাস বেল য, সটা আসেল রাড টু
জাড়াবাগান। য জায়গাটােক আমরা িচৎপুর বিল সটা হল রাড টু িচৎপুর। ডিভড হয়ার যখােন থাকেতন, যটা এখন িনে া হাউস হেয়েছ বা আেলকজা ার
ডাফ যখােন থাকেতন, ঘটনাচে আিম সই কেলেজই পড়তাম – িটশ চাচ কেলজ -১৭৫ বছেরর ছিবটাও আমােকই করেত হেয়িছল। আমার মা ারমশাই
অেলাক রায় বেলিছেলন য লাইে িরেত দখেল হয়েতা িমিনটস পেত পার। সটা দেখ িশহিরত হেয়িছলাম য আেলকজা ার ডাফ িটশচাচ কেলজ িত া
করেছন। আমার কলকাতা দখা খািনকটা হে ওই, বই ঘাঁটা, দখেত দখেত নতুন কের ভাবা...
আেরকটা কথা এইখােন বিল, যটা মানবদা ধন বাদ জািনেয়েছ, আিমও দময় ী আর র দীপেক বলব...িক আমার একটা কাথায় ভয় হয় এভাের যতই পিড়
পাতার পর পাতা, এটা য চট কের সাহস িনেয় কউ যােবনা, িক এটা কী হয়, ক লােগ য, বাঙািল ঘুরেত ভােলাবােস এটা যমন সিত িঠক তমিন বেল,
আ া, এখােন বাঘ দখা যােবনা? এমন িচৎকার- চঁচােমিচ
কের য, আপনারা বেলিছেলন, বাঘ আসেব, কই বাঘেতা এলনা!!! আবার কউ কউ িজ াসা
কেরন, আ া, অমুক জায়গায় যাি ,কী দখার আেছ বলুনেতা? আমার বউ একবার আমায় শত িদল য পুেজার সময় আমরা এমন জায়গায় বড়ােত যাব
সখােন যন কান ব স ােনর দখা না পাওয়া যায়। আিম বললাম, এরকম িবরল ঘটনা চাঁদ ছাড়া আর কাথাও আেছ বেল আিম জািননা। যাইেহাক, আমরা তার
আেগ পি ম উিড়ষ ার একটা জায়গায় িটং করেত িগেয়িছলাম, লামটাপুট। গেদাবা আিদবাসীেদর জায়গা, সটা হে কারাপুট হেয় মাচকু বেল একটা
জায়গা আেছ, সইখােন। এর একিদেক উিড়ষ া আর অন িদেক অ – দাদামার ডাক – িবখ াত লখাও আেছ, মানবদা ভােলা বলেত পারেবন। মাচকু হেয়
আওরা নাইপাড়া হােট আসিছ, অসাধারণ একটা সূয অ যাে ... কান বইেতও নই, হাজার ছিব তুলেলও হয়েতা পাওয়া যােবনা। হঠাৎ কের মেন হল সামেন
িদেয় কারা যন যাে কুকেু রর মত। গািড়টা থামােত বললাম – অস ব সু র একটা নকেড় দ িত, তারা িবি ত হেয় ওখােন দাঁিড়েয় আেছ, আমরাও
দখিছ...। আমােদর সে জন ব স ান িছেলন, আমােদরই ব ু, তাঁরা এত িচৎকার করেত লাগেলন, ওের ওের দখ নকেড়, নকেড়... নকেড়েতা সই য
গেছ, আমার ধারণা আজ অি তারা ওখােন িফের আেসিন...
অ াডেভ ােরর কথা বলেল একটা জায়গার কথা বলা যেত পাের, একবার িটং করেত িগেয় ঝেড়র সময় রায়ম েল ই ব েু ত িমেল রাত কািটেয়িছলাম। যিদ
বষায় কােরা সু রবন যাওয়ার অিভ তা থােক, তাহেল বলব অিত বড় সাহসীরও বুেকর র িহম হেয় যােব। সােরংেক িজ াসা করলাম, এটােতা ডুেব যেত
পাের, বলল, ডুেবেতা ায়ই যায়। তখন বললাম, সারারাি েতা থাকব, ল েতা ডুবেব, তাছাড়া আর কী কী হেত পাের? বলল, এমিন িকছুনা, এখােন একরকম
সাপ আেছ, আমরা বিল ঘামছা...বললাম, সটা কীরকম? ওই সুড়সড
ু ় করেব, মেন হেব কউ কাতুকত
ু ু িদে , যই নড়েবন, একটা সে সে িজব বর করেব,
আপিন মের যােবন। তারপর অেনক ণ পের ঝড়টা যখন শা হল, ভার হল, আমার ব ু, সই িফে র এিডটর মহােদব শী বলল, দখেতা ভােলা কের আমরা
বঁেচ আিছ িকনা?
াতা ( দবাশীষ রায়) - িবপেদর কথা হে দেখ একটা কথা মেন এল, আমােদর ছুিট ডট কম-এর রকম পাঠক আেছ, একদল হে , -িতনমাস আেগ
থেক িটিকট-িফিকট কেট, বা -প াঁটরা বঁেধ, কাথায় িগেয় নামেত হেব, ক িনেয় যােব...এভােব মণ করেত ভােলাবােস, আেরকদল হে , ওই বিরেয়
পড়ল, যিদেক েচাখ যায়। েটার ে রকম িবপদ। একটা িবপদেতা হে অজানা, িবপদ যিদ জেনই যাব, তাহেল িবপেদর কান মাহা নই। আর
যারা ওভােব প ািকং কের যেত ভালবােস তােদর কােছ মসকুই েটা কেয়ল িনেয় যাব িকনা সটাও একটা বড় িবপদ। ওখােন িগেয় ইি য়ান াইল না কেমাড
সটাও একটা বড় িবপদ। আিমই যমন একটু এিদক-ওিদক চেল যেত ভােলাবািস, আর আমার িগ ী চান ওই মসকুই েটা কেয়লটাও প াক কের িনেত। যিদ
আমােদর ছুিট ডট কম এমন িকছু পেথর সুলক
ু -স ান দয়, আমােদর চনা পেথর বাইের িকছু অফিবট জায়গার তাহেল আমােদর মত মানুেষরা আরও আ হী
হেয় উঠেবন।
সৗিম - দময় ীর কাছ থেক সময়টা কেড় িনেয়ই আিম বলিছ, এটা খুব সিত কথা। এমনকী কলকাতােতই এত অজ জায়গা আেছ – যমন বেলঘাটায়
যেত যেত ীক সেমটাির যিদ দেখন, এত চমৎকার াপত , কলকাতায় খুব একটা নই। আিম বলিছনা য ধু কলকাতাই দখেত হেব। িক অেনক শহের
এটা আেছ, এভােব দখার সুেযাগ কের দওয়া হয়। িক আমরা টু িরজম বলেতই বুিঝ ধু িচিড়য়াখানা, জা ঘর, িভে ািরয়া, শহীদ িমনার। কলকাতার পুেরােনা
বািড় েলা যিদ আপিন দখেত
কেরন, ধু যিদ িচৎপুর রাড ধের আপিন হাঁেটন... িচ েসেনর মি র থেক
কের আমােদর জাড়াসাঁেকা ঠাকুরবািড়র
পােশ দেবন ঠাকুর থম য ধমসমাজ তির কেরিছল, যটা এখন গাডাউন হেয় গেছ, য বািড়েত কশব সন জে িছেলন... আমার মেন হয় এ েলার দরকার
এইকারেণ, যাঁরা নতুন এেলন তাঁরােতা বেটই, আমরাও যারা কলকাতায় থািক, কলকাতায় বড় হেয়িছ বেল গবেবাধও কির, আমরা িক িকছু জািনটািননা।
আিমও দময় ীেক এটা সােজশন দব, এটা যিদ কানভােব লখা যায়, আমরা ছুিটর িদেন যখন বা া িনেয় িচিড়য়াখানায় যাই, কাথায় ীক চাচ আেছ, সটাও
বাধহয় আমরা দেখ আসেত পাির।
♦আপনারা জ েনই খুব ভ ােলা বলেলন। আসেল আমােদর ছুি টেতা ধু আমরা িতনজ ন িমেল করা নয়, চনা-অ েচনা সব ব ুর া িমেলই
করা। আমােদর এই ব ুর াই তথ িদে ন, নতুন জ ায়গ ার খবর িদে ন। এভ ােবই আমরা িন য় আে আে
চনা জ ায়গ ার প াশাপ ািশ
নানান অ েচনা জ ায়গ ার তেথ - লখায়ও সমৃ হেয় উ ঠ ব।
সবাই েক ধন বাদ জ ািনেয় এই আ া শষ করিছ। খুব ভ ােলা লাগল আপ নােদর সবার সােথ কথায়- কথায় এত ণ কাটােত।
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= 'আমােদর ছু' বাংলা আ জাল মণপি কা আপনােক াগত জানাই = আপনার ব ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

জ েল-জ েল সাইেকেল
মহ দ শরীফ ুল ইসলাম
তথ - িসেলট
~ িসেলেট সাই েকল অ িভ যােনর আেরা ছিব - মহ দ শরীফুল ই সলাম - আশফাক হাসান ~
কমলাপুর শন, ঘিড়েত সােড় সাতটার মেতা বােজ। আমরা ছ’জন উপি ত, অেপ া করিছ বািক ছয় জেনর জন । পৃিথবী িদবস (Earth Day) উপলে
সইফ এর আেয়াজেন আমরা বােরাজন িমেল সাইেকল চালােনার জন ীম ল যাি । আমরা অথাৎ আিম, নূর ভাই, রাহাত ভাই, ফুয়াদ ভাই আশফাক ভাই,
ফয়সাল ভাই, পাথ ভাই, রািহন ভাই, সিজব ভাই, িনিবর ভাই, শাওন ভাই আর আরাফত ভাই। এছাড়াও এই যা ায় সে রেয়েছ আমােদর সহকারী মাসুম ভাই,
গািড়র াইভার সাহাগ ভাই ও তার সহকারী। বািক ছ’জন আসেলই সাইেকল েলা তুেল দব িপকআেপ। এই ভাবেত ভাবেতই দিখ সাইেকেলর সামেন বািত
ািলেয় সবাই উপি ত।
ইিতমেধ আমােদর ম াকগাইভার নূর ভাই ব হেয় পেড়েছ সাইেকেলর প ােডল খালা আর হ াে ল বাঁকা করার জন । আমােদর দেল অবশ আেরকজন
ম াকগাইভার ইমরান ভাই িছেলন, িক িতিন আসেত পােরনিন। তােত অবশ দখিছ একটু সুিবধাই হেয়েছ। ইজন ম াকগাইভার এক সে হেল দখা যত
তাঁরা সাইেকল খুেল িবমান অথবা হিলক ার জাতীয় িকছু একটা বািনেয় ফেলেছন! সবাই সা -পা িহসােব নূর ভাইেক সাহায কের গলাম। আমরা য ছাট
িপকআপ িনেয়িছ সটােত সব কয়টা সাইেকল িনেত হেল প ােডল খালা আর হ াে ল বাঁকা করা ছাড়া কান উপায় নই। িপকআেপ সাইেকল তুেল সবিকছু বঁেধ
শষ করেত করেত রাত ন'টা বেজ গল। এই কােজ আমােদর িবদায় িদেত আসা মিহউি ন ভাই ও শামীম ভাইও সহেযািগতা করেলা।
ন ছাড়ার কথা রাত দশটায়, এই তথ ধু আিম আর রাহাত ভাই জািন, আর কউ না। সবাই যিদ জানেতা রাত দশটায় ন তা হেল কউ সােড় ন’টার আেগ
কমলাপুের উপি ত হেতা না। এর আেগ আশফাক ভাইেয়র ল িমস করার অসাধারণ একটা অিভ তা আেছ। স গ টা অবশ রাহাত ভাইেয়র কােছই নেত
হেব।
ন চলেত
করেলা তখন ঘিড়েত দশটা বেজ পেনেরা কী কুিড়। সবাই িমেল আ া িদেত িদেত এক সময় পৗঁেছ গলাম শােয় াগ । শেনর ঘিড়েত
তখন রাত িতনটা। পুেরাপুির অ কার শন, িব ৎ নই। একটা হােটেল ঢুেক জানেত পারলাম িব ৎ নই রাত দশটা থেকই, কখন আসেব তারও কান
িঠকিঠকানা নই। খাওয়াদাওয়া শষ কের আমরা অেপ া করেত লাগলাম সকােলর আেলার জন । াটফেম সবাই বেস পড়লাম, কউ কউ েয়ও পড়েলা, আর
নূর ভাই কেয়কজনেক িনেয় আকােশর তারা দখােত ব হেয় পড়েলন।
সকােলর আেলা ফুটেতই রওনা িদলাম সাতছিড়র উে েশ । িকছু েণর মেধ পৗঁেছ গলাম সাতছিড় বেনর গেট। সখােন সাইেকল েলা নািমেয় িঠকঠাক কের
রওনা িদলাম রমার িদেক। পেথ চুনা ঘােট সকােলর না া খেয় িনলাম। লাকজনেদর িজে স কের কের আবার রওনা িদলাম। ায় ১০/১২ িকেলািমটার
যাওয়ার পর পেথ ছাট একটা নদী পড়ল। অেনকটা রবী নােথর আমােদর ছাট নদী কিবতার মেতাই। কিবতার নদীর মেতা এখােনও অ পািন। আমােদর হাঁটু
পািনর চেয় একটু বিশই তেব ফুয়াদ ভাইেয়র মেন হয় হাঁটু পািনই হেব কারণ িতিন আমােদর সবার চাইেত ল া। এই নদীেত গ র গািড় না চলেলও আমরা
সবাই সাইেকল িনেয় িঠকই পার হেয় গলাম। তেব সাইেকেল চেপ না, সাইেকল আমােদর কাঁেধর উপর চেপ পার হেলা।
পার হওয়ার সময় আশফাক ভাইেক বললাম, য গরম এখােন গাসল কের িনেত পারেল
ভােলা হেতা। নদী পার হেয় িপছন িফের দিখ িতিন এরমেধ ই হাফ প া পেড় নদীেত
েয় পেড়েছন। অ সময় িব াম িনেয় রওনা িদলাম। এত ণ আমরা পাকা রা া িদেয়
চালাি লাম, এখান থেকই মািটর রা া
হেলা। চা বাগােনর িভতের ঊঁচ-ু িনচু রা া
িদেয় চলা
করলাম। আঁকা-বাঁকা রা া পার হেয় একটা জায়গায় এেস থামলাম পািন
নওয়ার জন । একিট াইমারী ল
ু চােখ পড়েলা - " রমা চা বাগান কিমউিনিট াথিমক
িবদ ালয়"। ানীয় একজন লােকর সহেযািগতায় সবার পািনর বাতল ভের িনলাম।
কেয়কটা িবি ট আর পািন খেয় রওনা িদলাম, ঘিড়েত তখন সকাল ১১ টা।
মাটামুিট এক ঘ া চালােনার পর হঠাৎ ছা একটা ঘটনা ঘটেলা। ফয়সাল ভাইেয়র
সাইেকেলর পছেনর চেনর িদেক একটা মাণ সাইেজর ডাল ঢুেক গল। রাহাত ভাই
অেনক দায়া-দূ দ পেড় সই ডালিট বর করেত স ম হেলন। দায়া-দূ দ পড়ার কারণ
ডালটা এমনভােব ঢুেকিছল য বিশ টানাটািন করেল িড ইলারটাই ভে যেত পারত।
আেরা ায় ৪/৫ িকেলািমটার আসার পর দিখ ফুয়াদ ভাই আর পাথ দাঁিড়েয়। কী ব াপার?
দখলাম আেগর বার বঁেচ গেলও এবার অঘটনটা পুেরাপুিরই ঘেটেছ। রা ায় পেড় থাকা
গােছর একটা ডােলর বািড় খেয় ভে গেছ ফুয়াদ ভাইেয়র সাইেকেলর িড ইলার।
আমার ৪/৫ বছর সাইি ং জীবেন এটা ি তীয় িড ইলার ভা ার ঘটনা। নূর ভাই আর আিম
কানরকেম চইন কেট ছাট কের িফ ড কের িদলাম। যেকানভােব এই জ ল পার হেত
পারেল শাি ।
সাইেকল চালাি তা চালাি ... আেশ-পােশ কান জনবসিত নই। চ গরম, অেনেকর
বাতেলর পািন শষ, আশফাক ভাই এরই মেধ ছড়া থেক পািন িনেয় খেয় ফেলেছন।
িকছু ণ পর পরই িটলা উঠা-নামা করেত হে । পেথ গাছ ভে পেড় আেছ, কনা ডাল
দেখ খুব সাবধােন চালােত হে । মােঝ মােঝ সাইেকল থেক নেম সাইেকল ঠেল
উঠেত হে । পুর ২ টার িদেক পৗঁেছ গলাম রমা িবট অিফস।
এখান থেক ীম ল ই আড়াই ঘ ার রা া। সবাই আরাম কের অিফেসর িটউবেয়ল
থেক পািন িনেয় িনল। কউ কউ কেলর িনেচ বেস গাসলও কের িনল। হালকা খাওয়াদাওয়া কের অেন ণ িব াম িনেয় আমার রওনা িদলাম। ঘ া খােনক চালােনার পর রা ার
দখা পলাম। ফােন গািড়র াইভারেক চেল আসেত বেল িদলাম। গািড় আসার পর
ফুয়াদ ভাইেয়র সাইেকল তুেল দওয়া হেলা। আশফাক ভাই, রাহাত ভাই, ফয়সাল ভাই,
রািহন ভাইসহ কেয়কজন গািড়েত কেরই ীম েলর পেথ রওনা িদল। আর আমরা হার না মানা কেয়কজন সাইেকল চালােত
করলাম। িবকােলই পৗঁেছ
গলাম ীম ল শহের। কুটমু বািড় নােম এক র েু রে রােতর খাবার খেয় িনলাম সবাই। খাওয়ার পর রােত থাকার জন রওনা িদলাম ীম েলর িবখ াত
িব.িট.আর.আই. িট.-িরসেট। িরসেট পৗঁেছ কানরকেম ব াগ রেখ সুই িমং পুেল লাফ িদলাম। অেন ণ দাপাদািপ কের েম িফের এেস ঘুম। সকােল উঠেত
উঠেত ৮ টা। কেয়কজনেতা ৯ টার িদেক উঠেলা। ঘুম থেক উেঠই আবার সুই িমং পুেল দাপা-দািপ
করেলা সবাই। সকােলর না া খেয় রওনা িদলাম
লাউয়াছড়া বেনর িদেক।
বেনর গেট এেস ডাব, আনারস, তরমুজ খেয় বেনর ভতের ঢুকলাম। িকছু ণ টু ির েদর ফেল আসা ময়লা পির ার কের আবার সাইেকল চালােনা
করলাম। আমােদর কাছ থেক থেকই িবদায় িনেলন সিজব ভাই আর িনিবর ভাই। তাঁেদর পেরর িদন অিফস আেছ তাই ঢাকায় িফরেত হেব। লাউয়াছড়ার জ েল
ঢুেক আমার আর শাওন ভাইেক জাঁেকর কামড় খেত হেলা। আমােদর জাঁেকর কামড় খাওয়া দেখ সবাই য যার হাত-পা দেখ িনেলন। জ ল থেক ভুল রা া
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ধের বর হেয় এক চা বাগােন এেস থামলাম। যাই হাক
লাকজনেদর িজে স কের আমরা এক গ াসিফে র
পাস িদেয় শহের যাওয়ার রা া পলাম।
রা া অবশ পুেরাপুির পাকা না, িকছুটা মািটর। পাথ
ভাই মুখ গামড়া কের সবার সামেন চালান আর
আমােদর জন অেপ া কেরন। থেম কারণটা বুঝেত
পারিছলামনা, তারপর ফুয়াদভাই বুিঝেয় িদেলন য
আমরােতা একটু আে সাইেকল চালাি
তাই
পাথভাইেয়র মন খারাপ। কারণ িতিন সব সময় জাের
সাইেকল চািলেয় থােকন। ইদানীং আইরন ম ান হওয়ার
িনং িনে ন তাই তাঁেক িকছু ণ পর পর খুেঁ জ পাওয়া
যায় না!
একটা চােয়র দাকােন চা খেয় রওনা দওয়া
হেলা। ৪ টার িদেক আমরা আবার ীম ল পৗঁেছ
গলাম। সখােন পৗঁেছ দিখ সিজব ভাই আর িনিবর
ভাই এখেনা ঢাকায় যানিন। তাঁেদর ন ছাড়ার সময়
িপিছেয়েছ। এবং তাঁরা এরই মেধ িস া ও িনেয়েছন
য আমােদর একা একা আন করেত িদেবন না এবং
তাঁরা ঢাকা যােবন না। তেব আশফাক ভাই ঘাষণা
করেলন িতিন চেল যােবন। হােটেল উেঠ সবাই শ
হেয় বর হেয় আসলাম বাইের ঘারাঘুির ও রােতর
খাওয়ার জন । আমােদর হােটেলর পােশই একিট
িসেনমা হল চােখ পড়েলা। সখােন য ছিব চলেছ সই
ছিবর পা ার দেখ কেয়কজেনর বশ ভালই আ হ
তির হেয় গেলা। ছিবর নাম 'িশকাির'। আমােদর সই
কুটমু বািড়েত রােতর খাওয়া শষ কের ফরার সময়
ফুয়াদ ভাই ঘাষণা করেলন তাঁর ছাট বলার, "ঐ দখা
যায় তাল গাছ/ ঐ আমােদর গাঁ" এই কিবতািট হঠাৎ
মেন পের গেছ। হঠাৎ এই কিবতা মেন পরার রহস টা
একটু ই ােরি ং। তেব সটা আপাতত রহস ই থাক।
সকােল ীম ল শহর থেক বর হেয় লাউয়াছড়া রা ার
িদেক রওনা হেয়িছ, এই রা া িদেয়ই যেত হেব।
লাউয়াছড়ার গেটর আেগ ডানিদেক একিট রা া চেল
গেছ মাধবপুর লেকর িদেক। িকছুদরূ যাওয়ার পরই
হঠাৎ কের আমার সামেন সিজব ভাই সাইেকল িনেয়
উে পেড় গেলন। কারণ িতিন রা ার পাশ িদেয়
যাি েলন সখােন বালু িছেলা, সই বালুেত ি প কের
পেড় গেছন। হাত কনুই েয়র িদেক িছেল গেছ এবং
আ েু ল বশ ভালই ব থা পেয়েছন। ঘটনার কারেণ
সে সে
ীম েল থাকা আমােদর িপকআেপর
াইভার সাহাগ ভাইেক ফান করলাম, িকছু েণর
মেধ ই িতিন গািড় িনেয় উপি ত। এর মেধ নূর ভাই
সিজব ভাইেক াথিমক িচিকৎসা িদেয় িদেয়েছন।
সিজব ভাইেক গািড়েত তুেল আমরা রওনা িদলাম
মাধবপুর লেকর উে েশ । ায় ৪০ িমিনট সাইেকল
চালােনার পেরই পৗঁেছ গলাম লেক। সখােন িকছু ণ
সময় কািটেয় রওনা িদলাম শহীদ বীর
িসপাহী
হািম র রহমান সমািধ ল দখেত। শহীদ বীর
িসপাহী হািম র রহমান ১৯৫৩ সােলর ২ ফ য়াির
িঝনাইদহ জলার মেহশপুর উপেজলার খারদা
খািলশপুর ােম জ
হণ কেরন। তাঁর িপতা জনাব
অ াশ আলী একজন দির কৃষক এবং মাতা গৃিহনী
কায়সনু েনসা। িতিন ১৯৭১ সােলর অে াবর মােসর
শেষর িদেক ধলই সীমা চৗিকেত যুে িনহত হন।
সখােন িকছু ছিব তুেল আমরা রওনা িদলাম ীম েলর
উে েশ । ভারত-বাংলােদশ সীমাে র পাশ িদেয় চা
বাগােনর মেধ িদেয় আমরা পৗঁেছ গলাম শহের।
সাইেকল গািড়েত তুেল আমরা অেপ া করেত থাকলাম
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ন আসার জন ।
সমেয়র অভােব আমােদর “িশকারী’ ছিবটা আর দখা হেলা না!

10

~ িসেলেট সাই েকল অ িভ যােনর আেরা ছিব - মহ দ শরীফুল ই সলাম - আশফাক হাসান ~

িবপেদআপেদ মানুেষর পােশ দাঁড়ােনাই ' সইফ' (Safety Assistance For Emergencies) -এর ধান কাজ। এর বাইেরও
সইেফর িনয়িমত কমী শিরফুেলর জীবেনর আেরক নাম মণ। পােয় হঁেট, সাইেকেল, নৗকায় এযাবত নানান অিভযােন অংশ
িনেয়েছন িতিন। এরমেধ সাইেকেল বাংলােদেশর চৗষি জলা মণ, পােয় হঁেট তঁতিু লয়া থেক টকনাফ, সাইেকেল ীল া মণ
ভৃিত উে খেযাগ । সময় পেলই বাংলােদেশর িবিভ প পি কার মেণর পাতায় লেখন সইসব অিভ তার কথা।
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Post Comments
Shorif vai, Valo hoyeche likha ta.. Abar kobe jaben?
- Mohiuddin [2012-09-11]
Bangladesh Forest Department and SAFE( Safety Assistance For Emergencies) in association with other stakeholders will
jointly organize â€œForest to Forest Mountain Bike Challenge 1â€ in between Rema & Kalenga forest - Plz check link trail.https://www.facebook.com/events/101668086657823/?notif_t=plan_user_joined
- khandakar.rahman [2012-09-11]
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= 'আমােদর ছু' বাংলা আ জাল মণপি কা আপনােক াগত জানাই = আপনার ব ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

বকখািল মণ ও একিট রচনা লখার গ
দময়ী দাশ
~ তথ - বকখািল || বকখািলর আেরা ছিব - িশবাজ ী কু ু ~
গাপােলর ভ ানির ায় সওয়াির আমরা িতনজন। এখেনা রাদ ওেঠিন তমন... অ অ হাওয়া িদে । বকখািল ােমর মেধ িদেয় ইঁেটর রা া ধের লাফােত
লাফােত ভ ানটা চেলেছ। রা ার ’পােশ মািটর বািড় – বনতুলসীর বড়া দওয়া। িনেকােনা উেঠােন িবছােনা রেয়েছ মাছধরার জাল। উেঠােনর ধাের লাল জবা
আর কে গােছ সাদা-হলুদ ফুল ফুেট রেয়েছ।
আর ওেদর মাথা ছািড়েয় উেঠ গেছ নারেকল গাছ েলা। রা া কাথাও কাথাও এতটাই ভে গেছ য
নেম পড়েত হে ভ ানির া থেক।আরও িকছুটা
এেগােতই পেথর পােশ এেকর পর এক মােছর ভিড়
চােখ পড়িছল। চনাগাছ েলা মশ হািরেয় যাে
অেচনা ম ানে ােভর জ েল। গাপােলর কােছ বেনর
পাঠ িনই – িচনেত িচনেত চিল হঁতাল, গরান, বািন,
গঁও, গামা, বর বাবলােদর। গরান আর হঁতােলর
ঝােপর পােশ মাথা তুেল দাঁিড়েয় আেছ বর বাবলা।
এর চহারা অেনকটা সু রীর মেতা। হঁতােলর ানীয়
নাম ‘বকরা’ – যার থেক উৎপি বকখািল নােমর।
ছা ছা ফেলভরা বা-এর কুলগাছ। পেথর ধাের
লাল ভ াের া আর মনসার ঝাপ।ম ানে াভ জ েলর
ফাঁেক কাথাওবা উঁিক মারেছ চনা িনম আর খজুর
গাছ। ইঁেটর পথ শষ হেয় মািটর আঁকাবাঁকা রা া িদেয়
এেগায় ভ ান। এইপেথই আরও বশ িকছুটা এিগেয়
িকরণ সকত, আমরা অবশ অতটা যাবনা। ভ ান থেক
নেম হাঁটেত হাঁটেত এিগেয় যাই জেলর ধাের।
গ াপু ব ীেপর একটা বড় অংশ হনির
আইল া । নামকরণ হেয়িছল এক ি িটশ সােভয়ােরর
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নােম। সু রবেনর পি ম াে
সমুে র তীের
ম ানে াভ অরেণ ছাওয়া এই এলাকায় অেনকিদন
আেগ নািক বােঘর দখাও পাওয়া যত। নদী আর
তােদর শাখানদীরা জেলর জাল বুেনেছ এই ভূিমেত।
১৯৮০ সােল পি মবে র মৎস দ র সমু লােগায়া
এই অ লিটেক টু ির
ট িহেসেব গেড় তােল।
ভ ানির ায় আসেত আসেতই িফসািরজ-এর টু ির
বাংেলা চােখ পেড়িছল।
জল-জ েলর কােলর কােছ দাঁিড়েয় গাপােলর অথবা
গাপালেদর গ
িন। ওই য মািটর বািড় েলা পেথ
দখেত দখেত এলাম ওরকমই কান মািটর দাওয়ায়
হয়েতা এখন মাছ ধরার জাল কাে গাপােলর বউ
আর তার বুিড় মা, উেঠােন খেল বড়াে গাপােলর
ছাট ছাট ছেলেমেয়। আেরকটু বড় হেল মেয় হাত
লাগােব মােয়র সে আর ছেল জাল িনেয় বােপর
মেতাই নেম পড়েব সমুে অথবা িশেখ নেব ভ ান
চালােনার কাজ।
কী যন ভাবিছলাম...মনটা অন মন হেয় িগেয়িছল।
হঠাৎ গাপােলর ডােক সি ত িফের দিখ কখন জ েল ঢুেক ভে এেনেছ ঝলমেল হলুদ ফুেল ভরা একটা ল াটা গােছর ডাল, বনঝাউেয়র ডােলর টুকেরা আর
গরােনর ফেলর ঝাড়। গাছ েলা ভা ার কথা বারণ করেত িগেয়ও থেম গলাম...ফুল েলার মেতাই ঝলমল করেছ ওর হািসভরা ’ চাখ। এই কৃ
িতর ও অেনক
কােছর মানুষ। হাত বািড়েয় হণ কির কৃিতর উপহার। এবার িফরেত হেব।
এটা ায় বছর ছেয়ক আেগর গ । মেয় তখন অেনকটাই ছাট। গরেমর ছুিটেত ওর হামওয়াক িছল ােম বড়ােত িগেয় সই বণনা িলেখ ফলা। ওেক িনেয়
এটাই মুশিকল য রচনা িজিনসটা য বািনেয় িলখেত হয় সটা িকছুেতই মানেবনা। ল
ু থেক িফেরই বলল, আমােক হয় কান ােম বড়ােত িনেয় চল, নইেল
আিম ওই রচনা িলখিছনা। কী ঝােমলাের বাবা... ক যােব এই ঘার গরেম বাংলার ােম! সমাধান করল দীপ। একটা রিববার ভাের ভূতল িনগেমর বােস উেঠ
পিড় িতনজেন। গ ব কাক ীপ, নামখানা পিরেয় বকখািল। পেথ কলকাতায় জ ই ক বড় হওয়া আমােদর সাতবছেরর মেয়েক দখােত দখােত চিল খড়,
িটন, টািলেত ছাওয়া মািটর বািড়, উেঠােন খেল বড়ােনা মুরগীর বা া, কলাগাছ, পুকরু , ধানে ত, মফ েলর বাজার...।
গািড় পৗঁছােলা নামখানা। এখােনই বােজ চেড় পেরােত হেব হাতািনয়া- দায়ািনয়া নদী। ধু আমরাই নই, আ বাসটাই অন আরও গািড়র সে উেঠ যােব
লে ! থমবার এই অিভ তায় ক বিশ উে িজত আিম না আমার মেয় তা বলা বশ কিঠন। পের আ ামান বড়ােত িগেয় এরকম অিভ তা একািধকবার
হেয়িছল িক থমবােরর মেতা অমন উে জনা আর কখেনা হয়িন।
সরকাির টু ির লজটা সমুে র বশ কােছ। তেব ায় ঢাকার পরপরই িবপি - কাথা থেক একটা গাদা বাঁদর এেস টিবল থেক আমার সাইড ব াগটাই তুেল
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িনি ল। অেনক কে তার হাত থেক ওটা উ ার করা হল। স আেরক গ ।
বকখািলর সমু একটু ভতের। ােনর জন বশ ভােলা। শ সকেত হাঁটেত বা
বেস থাকেতও বশ ভােলালােগ। সমুে র ধাের ব ি গত উেদ ােগ গেড় তালা
টানা বসার জায়গাও রেয়েছ। তেব সইসময় র ণােব েনর অভােব সমুে র তীের
যা জ ােলর প দেখিছলাম সটা খুব িব ী লেগিছল। ান কের উেঠ সবেচেয়
ভােলালােগ সমুে র ধােরর ঝুপিড় হােটল েলার ডালভাত, মাছতরকািরর াদ –
িখেদর মুেখ এেকবাের অমৃত। িবেকলেবলায় সকেতর কােছর ঝুপিড় চােয়র
দাকান েলায় বেস সমুে র ঠা া হাওয়া আর গরম চা েটাই দা ণ। মঘ সরেল
রােতর সমু জ াৎ ায় ভােস...
হাওয়া উিড়েয় দয় চুল।
সামবার সকােল হনরী আইল া আর বনিবভােগর কুিমর ক ঘুের আসার পর
পুের একটু িব াম িনেয় িবেকেলর গ ব
জারগ আর বনিফেসর িফিসং
হারবার। দূর থেকই বড় বড় উই িমল েলা াগত জানায়। সমু তেটর িঠক
আেগই আগাছা আর জ েল ঘরা সােহবী আমেলর বাংেলা টাইেপর কেয়কটা ভা া
বািড়।
এরই আেশপােশ কাথাও বাংলার একসমেয়র লফেটন া গভণর
অ া ু জােরর বাংেলাবািড়িট িছল, কােলর অতেল যা হািরেয় গেছ সমু গেভ।
জার সােহেবর নাম থেকই এই জায়গার নাম হেয়িছল জারগ । সে র
মুেখ যখন জারগে র সমু তেট পৗঁছালাম তখন িনজন সকেত ধু
কের
হাওয়া বইেছ আর একাকী দাঁিড়েয় আেছ মাছধরার একটা নৗেকা। অ কার নামার
আেগই পৗঁছােত হেব বনিফেসর হারবাের, আবার ভ ােন উেঠ বিস।
জেলর মেধ সারসার দাঁিড়েয় আেছ মাছধরার নৗকা। কউবা িফের এেসেছ একটু
আেগই, কােরারবা চলেছ কাল সকােল বিরেয় পড়ার
িত। আঁশেট গে
হারবােরর বাতাসটা ভাির হেয় আেছ। এখান থেক ছাট নৗেকা ভাড়া িনেয়
বে াপসাগেরর বুেক জ ু ীপ থেকও বিড়েয় আসা যায়। হারবােরর পােশ
বািনগােছর জ ল। মািটর মেধ থেক উঁিক মারেছ ম ানে ােভর অজ াসমূল।
হারবােরর নীেচ িসেমে র থােমর গােয়
মরা সামুি ক পাকা জেম তরী হেয়েছ
কৃিতর কা কায। ভ ানচালক বলেলন
এই েলা ভে িনেয় তির করা হয়
চুন। সিত কতরকম জীিবকায় বঁেচ
থাকার লড়াই কের মানুষ, আর
কতরকমভােবইনা হাত বািড়েয় দয়
কৃিত।
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পরিদন ফরার পেথ বােস বেস টুকেরা
টুকেরা মণ িৃ ত িফের িফের আসিছল।
মেন হল আপাতদৃি েত পির ার
রা াঘাট আর ঝাঁ চকচেক হােটেলর
সািরর মােঝ কাথাও যন লেগ আেছ
একটা অবেহলার সুর। নাংরা জেম
থাকা বলাভূিমেত, হনির আইল াে
যাওয়ার ভা া রা ায়, ঝুপিড় দাকান
আর নীচু নীচু মািটর বািড়েত িক া
জারগে র আগাছা ঢাকা ভা া
বাংেলাবািড় েলা আর গাপাল দাসেদর
ক ের পাওয়া যায় সই বদনার
আভাস।

~ তথ - বকখািল || বকখািলর আেরা ছিব - িশবাজ ী
কু ু ~

‘আমােদর ছুিট’-র স াদক দময় ী কমসূে যু িছেলন দিনক ‘কালা র’, ‘ ণা র’ ও ‘আজকাল’ কাশনার সে । পাশাপািশ দীঘ িদন ধের মু সাংবািদকতা
করেছন িবিভ প পি কায়। ভােলাবােসন রবী স ীত, বই পড়েত, মণকািহিন ও ছাটগ িলখেত, বড়ােত আর ‘আমােদর ছুিট’ ক িনেয়
দখেত।
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Post Comments
ধন বাদ দী
- দময় ী [2012-09-27]
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Chokher samne Aktukro bokhali , bhison sondor.

- pradipta [2012-09-26]

ধন বাদ সু
ি য়। তু
িম কই বেলছ। আসেল বতমােন মণ লখা বড় বিশ পণ সািহেত র িদেক চেল যাে । একটুচ া কেরিছ ছাটগে র আি েক মূ
ল ধারার মণসািহেত িফের
আসার।
- দময় ী [2012-09-15]
lekhar badhon asadharan,cokher samne puro chabitai uthe eseche,ar ektu besi hole bhalo hoto,anekta choto galpo hoye
gache,ses hoyeo hoilona sesh.Khideta mitlo na.
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= 'আমােদর ছু' বাংলা আ জাল মণপি কা আপনােক াগত জানাই =

কুয ়া শােঘরা দ-পাহােড়র উপকথা
িব ব রহমান
বগােলেকর তথ
গম পাহােড় িডেস েরর ভাের িহম বাতােসর কামড় ছািপেয় ধান হেয় ওেঠ দৃি আ করা কুয়াশা নয়, নারেকল েধর মেতা ঘন সাদােট ধাঁয়াশা।
শীতলতায় হাত-পা অবশ হেয় আসেত চায়, ঘালােট চশমার কাঁচ বা া হেয় আেস, তখন হাত িতেনক দূেরর দৃি ও বুিঝ অসাড়। কুয়াশা জেম জেম বৃি র
মেতা টুপটাপ ঝের পেড় জলকণা অরণ সবুেজর মগডাল থেক। িভিজেয় দয় পাষাক-আশাক,ব াগ-ব ােগজ,সব । দূের রাতজাগা কােনা পািখ ককশ ের
ডেক বেল, িঁ শয়ার!
এরই মেধ র হাউজ নামক বাঁেশর তির মাচাং ঘর থেক িট িট পােয় একাই বিরেয় পড়া। হােত িতন ব াটািরর টচ, গিরলা কায়দায় ' রিক' করা চারপাশ,
ীণ আশা - সকােলর আেলায় বগােলেকর অপার িব য় যিদ খািনকটা ধরা পেড়! িক টেচর আেলা ফ াকােশ বেল ম হয়, তখেনা সকােলর আেলা ফােটিন।
চারপােশর চাপ চাপ ধাঁয়াশার িব ার দয়ালসম বাধা হেয় দাঁড়ায়। চামড়ার পুরেনা জ ােকট, আর কামড় তাঁেত বানা চাকমা সুিত মাফলাের শীত তাড়ােনার
অিবরাম কসরেতর অংশ িহেসেব একিট িসগােরট ধরােনা। তােত ধাঁয়াশা আেরকটু বােড় বিক, শীেতর দাপেট র জেম আসেত চায়। আবােরা িফের আসা এক
কামরার মাচাং ঘেরর ওেমর ভতর।
সহ-সাংবািদক বু েজ ািত চাকমা তখেনা মাচাং ঘেরর
ি তীয় িসে ল খােট ক ল মুিড় িদেয় ঘুেম আ ।
ঘুেমর ঘােরই অ টু ের িনেদশ পাওয়া যায় েয়
পড়ার। আেরক িসে ল খােট বম ক েল প ােকটজাত ও
আধ শায়া হেয় খােটর নীচ থেক টেন নওয়া ছা
পানীেয়র বাতল, কড়া ােদর মারমা িলকারিটর নাম াইং। শীত ও াি িনবারেণ িবি ভােতর এই
চালাইিটর কাযকািরতা িব য়কর। কেয়ক চুমক
ু পান
করার পর বু তার খাট থেকই হাত বাড়ায় বাতলিটর
িদেক, -এক টােনই শূন কের ফেল। টেচর লালেচ
আেলায় ওকাডং িশখর জেয়র পিরক না করা হয়।
তার আেগ বগােলক তা অবশ ই…
লাকালয় িবি
বা রবােনর মার দূর বগােলেকর
পােড়র র হাউজ কাম মাচাং ঘরিট াচীন কােনা হা
বেল ম হয়। যন পথহারা ই পবত অিভযা ী
অিবরাম পিরক না কের চেলেছ উ ােরর আশায়। বন
মারেগর ঝাঁক াতরাশ সারেত বিরেয় তী িচৎকাের
ডােক বার বার। ি পা ীয় আেলাচনা ব েণর লােপ
ছদ পেড়।
এমিন কের সকাল খািনকটা চড়েল নয়টা নাগাদ দখা
মেল সুযেদেবর। আউট অব ফাকাস থেক আে
আে দৃি গাচর হেত থােক লকপােড়র বম পাড়া।
আড়েমাড়া ভেঙ একসে বিরেয় পড়া। জেগর পািনেত
চােখ-মুেখ জেলর ঝাপটা িদেয় মাইনস-িস বাইেফাকাল চশমার কাঁেচর ভতর িদেয় কৃিতর িদেক
তািকেয় িব েয় আর বাক সের না। সামেন হালকা
কুয়াশা নীলাভ রঙা সুিবশাল এক াকৃিতক জলাশয়–
বগােলক! অেশষ অপার িব েয়র বগােলক!
এই লক, লক ঘরা সবুজ পাহােড়র দয়াল, বম পাড়া
– সবই বু র খুব চনা। তবু একা মু তাটুকু ওেকও
শ কের আেরকবার।
অিল াস অেটা-জুম ক ােমরার শাটার িটেপ ঝটপট
তালা হয় এেকর পর এক ছিব। তখেনা কুয়াশায় মাড়া
েদর দূর পােড় যন সাদা রহস -ঝাঁক উেড় যায়। বু
বেল, ও েলা িনছক কুয়াশা নয়, িবশাল এক সাদা
বেকর দল। লেক মাছ িশকাের নেমেছ।
এরপর লকপােড়র বড় বড় পাথেরর বা ােরর একিট
দখল কের বসা।পােয়র নীেচ বরফ শীতল
পািনেত
ভাসেত থােক থাকা থাকা লাল শাপলা-শালুক। সখােন
ঘাই মাের ট াংরা-পুিঁ টর ঝাঁক। বু কাথা থেক একিট বাঁেশর কি িনেয় শাপলা-শালুক লতা টেন নয়। বেল,আমরা আজ সকােল খািনকটা িসঁেদাল টিক িদেয়
এই লতার ঝােলর সে গরম ভাত খােবা। সে থাকেব কিচ লবুর পাতা। তারপর বম াম ধান সাংিলয়ান কারবািরেক গাইড বািনেয় উেঠ যােবা ও াডংএর চূড়ায়।
আেরা পের সকােলর আহার শেষ ও াডং-এর দীঘ পথযা ায় এেকর পর এক চড়াই-উতরাই, িগিরখাদ, ঝরনা ও িঝির পেরােত পেরােত সাংিলয়ান দা'র
কােছ শানা হেব বগােলক িনেয় াচীন এক বম উপকথা।
যা া িবরিত হয়, নাম িব ত
ৃ একিট ছরার পােশ। শীতলতর অবাক জলপােনর পর ভূপিতত মৃত গােছর িঁ ড়র ওপর বসেল কারবাির দা' খুেল বসেবন
মালাকাইেটর ঝাঁিপ। ...
বম ভাষায় বগা লক হে -- বগা রিল। 'বগা' মােন অজগর, আর ' রিল' হে লক। লেকর উ ের বাস িছেলা এক া পাড়ার। সিট ি িটশ আমেলরও আেগর
কথা।
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একবার া' িশকািররা পবেতর হা থেক িবশাল
এক অজগর সাপ জ া ধের ফেল। পাড়ার
সবেচেয় বুেড়া লাকিট অনুেরাধ জানান, সাপিটেক
যন অিবলে আবার বেন ছেড় দওয়া হয়; কারণ
এিট কােনা সাধারণ অজগর নয়, এিট হে পাহাড়
দবতা। বুেড়ার কথায় কউ কান দয় না।
ওই রােত সবাই িমেল ােমর উেঠােন ােল বড়সড়
এক অি কু । তারা সাপিটেক আ েন ঝলেস মহা
আনে মদ িদেয় খায়। সু া সােপর মাংসর ভাগ
পায় ােমর সকেলই। কবল সই বুেড়া লাকিট
সােপর মাংস ছুেঁ য়ও দেখন না। সিদনই ভার
রােত িবরাট এক পাহািড় ঢল নেম আেস া াম
জুেড়। পািনর তােড় ভেস যায় পুেরা ামিট,
অজগর-পাহাড় দবতার অিভশােপ মারা পেড়
সবাই। িক অেলৗিকক আশীবােদ বঁেচ যান
একমা সই বুেড়া লাকিট। অজগর-অিভশ ওই
পািনর ঢল থেকই বগােলকিটর সৃি । এখেনা নািক
সই া বুেড়ার িভেট আর অজগরিটর হা অিবকল
িটেক আেছ…।
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বগােলেকর তথ

িব ব পশায় সাংবািদক আর নশায় গার। বাংলােদেশর আিদবাসী জনজীবন, কৃিত ও পিরেবশ িনেয় ায় ই দশক ধের
লখােলিখ করেছন।
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তবু অন জােগ…
িহমালয় মণ - সকাল একাল
িবভাস দ
~ তথ - গােড়া য়া ল িহমালয় ~ গােড়া য়া ল িহমালেয়র ছিব ~
কমলান জীর সে থম পিরচয় িষেকেশর গা েম, সই ১৯৮৪ সােল, আমার থম কদাের যাবার সময়। গ য়াধারী সদালাপী সাধু, জটাজুেটর বদেল
মুি ত ম ক ও মুখম ল, িনেজর হােত হিরণেদর জন খাবার ছড়ােত ছড়ােত বেলিছেলন -‘িহমালেয় তু কদার ’। অেচনা গ পেয় হিরণেদর দল কােছ আেস
না, লতাপাতার আড়াল থেক উঁিক দয়। বছর ২৫ আেগও গা েমর পেথ অেনক হিরণ ও ময়েূ রর দখা িমলত। যা ার া ােল িতিন উৎসাহ িদেয়
বেলিছেলন-‘ কদার কা মাগ ব ত পুরানা, িফর িভ নয়া জসা। কাই তকিলফ নিহ হাগা, ডর িভ নিহ। আরাম স আেগ বািড়েয়, িফর তুম লােগােকা আনািহ
পেড়গা’। এেসিছ বাের বাের, বছেরর িবিভ ঋতুেত, কখেনা একা, কখেনা বা সনাতন ভারেতর তীথযা ী ােত ভেস। কন আিস, িকেসর খাঁেজ, জািন না, িক
পাই তারও িহেসব কিরিন কখেনা। তেব না এেস পাির না। িফের যাই চােখ তৃ া আর দেয় একরাশ শাি িনেয়।
াদশ জ ািতিল কদারনােথর পেথ যা ী চলাচল সই আবহমান কাল থেক। ১৮৮৬ সােলর আেগ হির ার হেয় গােড়ায়াল িকংবা পাঠানেকাট হেয় িহমাচল
পয যাওয়াটাই িছল ভয়াবহ এবং খরচ ও সময় সােপ । সুদরূ কলকাতা থেক মহিষ দেব নাথ কাশী পয নৗকােযােগ িগেয় সখান থেক অমৃতসর ডােকর
গািড়েত যেতন। পের কালকা থেক ঝাঁপােন চেড় িহমাচেল েবশ, িতিন অবশ উ রাখে র যা ী িছেলন না। িবিশ ামিণক য নাথ সবািধকারী কৃ নগর থেক
উ রাপেথ পযটন কেরিছেলন ১৮৫৮ সােল নদীপেথ এবং পদ েজ। ১৮৮০ সােল দূগাচরণ রায় গ ানদীর উজান বেয় হির ার পয এেসিছেলন যার বণনা
‘ দবগেণর মেত আগমন’ বইেয় পাওয়া যায়। ১৮৮৬ সােল কা ানীর রলগািড় সাহারানপুর ছািড়েয় হির াের এেস পৗঁছায় এবং সই থেক উ রাখে র পেথ
বাঙািল যা ীর সংখ া ত বৃি পায়। সকােল যখন বােসর রা া হয় িন, কদারযা ীরা হাঁটা
করেতন ষীেকেশর গ ায় পুণ ান কের। গ ার বাম তীর ধের
য়াগ ১৪০ িকিম। সখােন দিড়র ঝুলায় অলকান া পার হেয় বামিদেক ম ািকনীর উপত কায় েবশ। তারপর সুরনদী ম ািকনীর বাম তীর ধের কাশী
আরও ৩৫ িকিম। কাশী থেক নালাচিট-উিখমঠ-ফাটা- শান য়াগ- গৗরীকু হেয় কদারনাথ ৫৫
িকিম। সিদেনর সই ২৩০ িকিম দীঘ ও িবপদস ল
ু পথ পােয় হঁেট যেত সময় লাগেতা ১৪/১৫
িদন। পেথ ঘাড়া, ডাি িকংবা কাি পাওয়া গেলও ১৯২৮ সােল উমা সাদ হির ার থেক
কদারনােথর সম পথটা িগেয়িছেলন পদ েজ, ক াি েসর জুেতা পােয়। আর এখন হির ার বা
ষীেকশ থেক সকাল সকাল রওনা িদেল সে র আেগই গৗরীকু । আজেকর ব যা ী, পেথ
জলখাবার খেত গািড় থেক নেম দব য়ােগ দূর থেক য়াগ দশন কেরন িকংবা মধ া েভােজর
অবকােশ িনতা ই উৎসাহী হেল
য়ােগ িসঁিড় ভেঙ স েম নােমন এবং অলকান া আর
ম ািকনীর িমিলত ধারােক আঁজ লা ভের িনেয় গােয় মাথায় িছিটেয় নন। তা কদােরর পেথ যেত
স যুেগর যা ীরা থম বাধা পেতন ষীেকেশর গ া পারাপার হেত। কান পুল িছল না, দিড়র
ঝুলায়
াণ হােত কের গ ার চ ধারা পার হেত হত। য নাথ সবািধকারীর
(১৮০৫-১৮৭১)
‘তীথ মণ’
ে
এর একটা বণনা
পাওয়া
যায়।
িতনেট শ দিড়
পাহােড়র এপার
থেক অন পাের
েটা বেড়া গােছর
সে বাঁধা থাকত।
দড় হাত চওড়া
সই দিড় িতনেটর
উপর আধ হাত
অ র
অ র
কােঠর টুকেরা মই-এর মত বাঁধা থাকত। ফুট িতেনক উঁচু পােশর আরও েটা
দিড় ধের কােঠর টুকেরা েলােত পা ফেল ফেল অিত সাবধােন গ া পার হেত
হত। ঝুলার ই া পাহােড়র উঁচেু ত বাঁধা থাকেলও মানুেষর ও তার িনেজর
ভাের মাঝখানটা জেলর কােছ নেম আসত। জেলর চ শ , উ াল াত
এবং ঝুলার মাঝখােনর আে ালেন সকােলর যা ীেদর অব া হত -‘ ািহ
মধুসদূ ন’। কত না যা ী লছমনঝুলার সামেন থেক কদারনাথ ও ব ীনারায়ণেক ণাম জািনেয় িফের িগেয়েছন। জলধর সেনর ‘িহমালয়’ ে -এর সু র বণনা
আেছ। সন মহাশয় অবশ ১৮৯০ সােল এই পথ িদেয় গেলও দিড়র ঝুলা তাঁেক পার হেত হয় িন। কারণ ১৮৮০ সােল কলকাতার িস ধনী সুর মল
ঝুনঝুিনওয়ালা ব টাকা ব য় কের পারাপােরর জন লাহার তােরর টানা পুল তির কের দন। স পুল পার হেত কাউেক পয়সা িদেত হত না। ১৯২৮ সােল
উমা সাদ তাঁর বৃ া মােক িনেয় কদার যাওয়ার পেথ লছমনঝুলায় গ া পার হেয়িছেলন নৗকা কের। সুর মেলর পুল ১৯২৪ সােলর ভয় র বন ায় ংস হেয়
যায়। এখন য আমরা লাহার মজবুত সতু িদেয় অনায়ােস গ া পার হই তা ১৯৩৯ সােল তির। তার কােছই দখা যায় পুরােনা পুেলর ভেঙ পড়া ক াল, যা
সকােলর অেনক ঘটনার সা ী।
িশবািলক পবেতর সানুেদেশ হির ার, ক খল ও ষীেকশ ভৃিত অ লেক বলা হত মায়াপুরী বা মায়াে । সতী িশেবর িন ােহতু দহত াগ করেল িব ু সুদশন
িদেয় সই মৃতেদহ খ খ কের দন। সতীর জঠর এই হির াের পেড়, তাই এেক একা পীেঠর একপীঠ বলা হয়। মহামায়া য়ং সতী পধারন কের এখােন
জ হন কেরন বেল নাম হয় মায়াপুরী। ভগীরথ সগররােজর ষাট হাজার পু েক উ ার করেত গ ােক গ থেক মেত এেনিছেলন। পুণ সিললা গ ার আগমেন
হির ােরর নাম হয় গ া ার। এখােনর ধান আকষণ ও ব হল কু । গ ার একিট ধারা কুে র পধারণ কের দি েণ আবার মূলধারায় িমিলত হেয়েছ। এই
কু ই কু , যােক ানীয় িহি ভাষীরা বেল থােকন হর কী পড়ী বা হির কী পড়ী অথাৎ হর বা হিরর দশন লাভ করেত হেল িহমালেয়র থম িসঁিড় এখান
থেক চড়েত হয়। পুরাণ বেল এই ােন া য কেরন এবং গ ােদবী ার কম লুেত েবশ কেরন। া যখােন গ ােদবীেক মুি িদেয়িছেলন সই ােনর
নামই কু । সিদেনর মত আজও সকল স দােয়র মানুষ জািতবণ িনিবেশেষ কুে মুি কামনায় অবগাহন কের থােকন। আর পূণকুে র ানযা ায় তা
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এই ান হেয় ওেঠ 'মহামানেবর সাগরতীর'। হর কী পড়ীর পছেন িতনিদেক
আজেকর ব যা ীব ল হির ার শহর, তারও পছেন িহমালেয়র ধ ানম প। সমেয়র সােথ সােথ বদেল যায় আমােদর চনা জগৎটা, িক সিদেনর মত
আজও গ ার শীতল ধারায় অবগাহন কের িহমালয় দশেন যা ী ভুেল যায় সংসােরর ালা-য ণা, মেন পায় এক অব শাি । কু ও গ ার ধান ধারার
মােঝ য ছা ীপ, যখােন আজেকর িবড়লা ঘিড়ঘর আর তীথযা ীেদর িভড়, অতীেত তা িছল তেপাবন। কউ সখােন ভগবােনর নাম জপ করেতন, কউ ভজন
–কীতণ করত, কউ শা ািদ পাঠ বা কথকতা করত, কউবা ঈ েরর িচ ায় আ িনম থাকত। কউ কউ িনজেন বেস পিততপাবনী জা বীর শাভা দশন কের
শাি লাভ করেতন। নদীর কলতান, পবেতর িবশালতা ায় একই থাকেলও অরেণ র শ ামিলমার মত তেপাবেনর িনজনতা ও শাি আজ হািরেয় গেছ। তেব
কুে র তীের গ া-আরিত আজও এক অপূব দশনীয় িবষয়। স া নামেলই পূজ ারীরা ঝাড়দীপ ািলেয় শ িনেত গ ােদবীর আরিত
কেরন। িলত
দীপিশখা িহমালেয়র পিব বাতােস ঢউ তুেল এক অপািথব পিরম ল সৃি কের। আড় র এবং যা ী-কেলবর এখন অেনকটা বৃি পেয়েছ িঠকই, তেব সিদেনর
মত আজও যা ীরা দীপ ও ফুলসহ পাতার নৗকা গ ার ােত ভািসেয় দন। িলত দীেপর শত শত পু তরী তরে নাচেত নাচেত আজও হািরেয় যায়
অজানায়, যমন কের এখনও আরিত শ -ঘ ার িন িহমালেয়র িন তার সে ধীের ধীের িমিলেয় যায়। চারিদেক সাপানে ণী আর গ ােদবীর মি র।
ঘােটর ধাের ধাের দবালয় রেয়েছ। হর কী পড়ীর ঘােটর পছেনই য অনু পাহাড়, তার িশখের মনসা দবীর মি র। কু থেক ২ িকিম উ ের ভীমেগাড়া।
বাদ বেল, মধ মপা ব মহা ােনর সময় এখােন গদা ত াগ কেরিছেলন। এর আরও ২ িকিম উ ের গ া সাতিট ধারায় িবভািজত হেয় 'স ধারা' নােম বািহত।
কু থেক িকছুটা দি েণ দ াে য় মুিনর সাধনা ল কুশাবত ঘাট। এই রকম ঘাট ও মি েরর সংখ া এখােন অসংখ য বারাণসীর সে তুলনা করা যেত
পাের।
জলধর সেনর িৃ তচারনায়-‘হির ার হল তীথ ান আর িষেকশ সাধনা ান। হির াের ান কের লােক পিব হইবার বাসনা কের আর িষেকেশ সাধনা কিরয়া
িষেকেশর দশন লােভর জন সাধু স াসী পিড়য়া থােক। হির ার তীথ হেলও শহর, িষেকশ তেপাবন’। হরদূয়ার আর হির ােরর
কবলমা িহি -বাংলায়
নয়, হর এবং হিরর িববাদও। ানীয় দাকানদার একবার আমায় বেলিছল ‘হির ার ক া বাবু? হরদূয়ার বিলেয়, এ নারায়ণজী কা নিহ, শ র মহােদও কা ান’।
হির ার থেক ২৪ িকিম উ ের গ ার পি ম কুেল িষেকশ, ভারেতর ব াচীন তেপাভুিম। এর িতন িদকই পাহােড় ঘরা আর দি ণিদক িদেয় গ াবতরণ।
হির ােরর সে বাস ও রলপেথ যাগােযাগ। ১৯০০ সােল নথ ইি য়ান রল হির ার থেক িষেকশ ছুেঁ য় দরা েন পৗঁেছ যায়। যা ীেদর জন এখােন অেনক
ধমশালা আেছ। আেছ শতা ী াচীন কালী-কমিল ও পা াবী স নােম িট অ স । সাধুরা এই স িটেত িভ া হণ কের থােকন। সাধারণতঃ িভ া িহসােব
ডাল- িট পাওয়া যায়, কখনও কখনও ভাত ও শাক মেল। এখােন শাক বলেত তরকাির বাঝায়। কথা সে িষেকেশর িবখ াত মহা া কালী-কমিল বাবার
কািহিন একটু বেল নওয়া যাক। পা াব থেক এেস ামী িব ান িনভৃেত দীঘ তপস ার উে েশ িষেকেশ বসবাস
কেরন। পিরিমত িভ ার অভােব সাধুস েদর তপস ার ব াঘাত হে দেখ িতিন খুবই মমাহত হন। চারধাম যা ীেদর িবষহ পথক লাঘেবর জন ও তাঁর দয় ব াকুল হেয় ওেঠ। িতিন িঠক করেলন
য কান কােরই হাক সাধু-স েদর জন িতিদন েটা িটর ব ব া করেত হেব। সই উে েশ ১৮৮২ সাল নাগাদ িতিন কলকাতায় িগেয় বড়বাজােরর রা ার
ধাের কােলা ক ল গােয় িদেনর পর িদন দাঁিড়েয় থাকেতন। থেম কউ তমন খয়াল কেরিন, পের ঠায় দাঁিড়েয় থাকা কােলা ক লপিরিহত সাধুমিূ ত সকেলর
দৃি আকষণ কের। সবাই কৗতূহল কাশ করেল িতিন জানান, তাঁর িনেজর জন নয়, িষেকেশর সাধু-স েদর জন েটা িটর ব ব া এবং চারধাম যা ীেদর
পথক লাঘেবর চ ায় তাঁর কলকাতায় আগমন। সদাশয় ধনীেদর সাহােয িষেকেশর অ স চালু হয়। কােলা ক ল পিরধান করেতন বেল ামী িব ান
কালী-কমিল বাবা নােম অিধক পিরিচত। বতমােন হাজার খােনক সাধু অনাথ ও িবদ াথী রাজ এই সে অ হণ কেরন। িবদ াথীেদর জন কেয়কিট সং ত
ৃ
পাঠশালা ও অসু েদর িবিভ ােন দাতব িচিকৎসার ব ব াও আেছ এখােন।
ধু শহরই বেড়া হয় িন, বেড়েছ মানুষজন, রা াঘাট, বাজারহাট সই সে পিরেবশ ও মেনর দূষণ। তবু গা েমর িনিরিবিল রা া থেক গ ার শাভা আজও
যন ১৮৯০ সােল জলধরবাবুর দখা জা বীর মতই রেয় গেছ। িতিন িলেখেছন -‘ িষেকেশর গ া িদন নাই রা ী নাই, অিব া ভােব ধু ডািকেতেছন
আয়...আয়...আয়! স ডাক যাহার কেণ একবার পৗঁিছয়ােছ, স িক আর প াৎ িদেক িফিরয়া চািহেত পাের?’
লছমনেঝালার সতু পার হেয়ই কদারনাথ অথবা বি নারায়ণ যাবার রা ার
। তাই সতু পিরেয়ই তীথযা ীর দল াণ খুেল জয় িন িদত ‘জয়
কদারনাথজী িক জয়, জয় বদিরিবশালা িক জয়’। লছমনঝুলার অপর পােড় গা েমর পাশ িদেয় পােয় চলার য পথটা িগেয়েছ, স পেথ ৩ িকিম এেগােল
গ ড়চিট। অ িনেচই গ া, মেনারম পথেশাভা দখেত দখেত আর নদীর গান নেত নেত যা ীরা পথ চলত দল বঁেধ। আরও ৩ িকিম এিগেয় ফুলবািড়
চিটেত কাটেতা তােদর থম রাত। িহমালেয়র হাঁটাপথ সকােল ঘিড়র কাঁটায় বাঁধা না থাকেলও যা ীরা পথ চলত সূেযর গিত ও বাঁধাধরা িকছু িনয়ম মেন।
যমন পূেবর আকাশ ফসা হওয়ায় অেনক আেগই যা ীরা শয া ত াগ কের িবছানা-ক ল িটেয় িনত। মালবাহক, ডাি -কাি – ঘাড়াওয়ালারা এেস যা া র
তাগাদা িদেত
কের িদত। তােদর পাঁটলা-পুটিল রাে ই ছােনা থাকত। সাধু স াসীেদর স ঝােমলাও নই, ক লই একমা স ল। পেথর ধাের াতঃকৃত
শষ কের গত রােতর বঁেচ যাওয়া িট িক অন কান খাবার মুেখ িদেয় ল ন হােত পেথ নামা। খািল পেট পাহািড় পেথ হাঁটেল অসুেখর স াবনা, আবার দির
কের যা া
করেল রােদর তােপ পথ চলাও িছল ক কর। পুের নতুন কান চিটেত থামা, ানাহার এবং িণেকর িব াম। িবকােল আবার পথ চলা, স ায়
নতুন চিট নতুন যা ীর কালাহেল মুখর। রাত সাতটা বাজেত না বাজেতই পথ িনজন হেয় যত, চিট েলাও ঘুিমেয় পড়ত।
চারিদেক পাহােড়র সাির আকােশ হলান িদেয় দাঁিড়েয় আেছ। পুরােনা সই পথ িদেয় যেত যেত যা ীরা দখত নদীর অপর পাের গহন বন, বন প রা জল
খেত নদীেত নেমেছ। ১৯৫৫ সােল উমা সাদ ও তাঁর স ী শষিকরণ িবশাল এক হািতর দলেক পূিণমার রাে জলেকিল করেত দেখিছেলন। ফুলবািড় চিটর
পােশ নদীর ধাের একটা পাথেরর ওপর বেস দেখিছেলন ি শ-চি শটা হািত ড
ঁ ় িদেয় িক ভােব এেক অপেরর গােয় ফায়ারার মত জল িছিটেয় িদে । িক
সমেয়র িক িবিচ গিত। গ ার সই দি েণর িবজন অরণ ময় পাড় বরাবর আজেকর ব রা া লাকবসিত, মানুষ ও গািড়েঘাড়ার চলাচল।
ষীেকশ
থেক দব য়াগ যেত যেত গািড়র জানালার ডানিদেক চাখ রাখেল নদীর
অপর পাের দখা যায় াচীন স যা াপেথর িচ । কাথাও রা া আেছ, কাথাও
বা নই। পিরত
স পেথ আজ আর যা ী নয়, -একজন ানীয় মানুেষর
চলাচল। পেথর ধােরর সকােলর শা সমৃ াম আর চিট েলা আজ িনতা ই
ীহীন, কাথাও বা চেড় বড়াে -একটা গ ছাগেলর পাল।
একবার গা ম থেক হাঁটেত হাঁটেত ফুলবািড় চিটর িদেক িগেয়িছলাম। হািরেয়
যাওয়া িদন েলা িফের পেত। েতর কাজ ফেল ােমর লাকজন হাঁ কের
তািকেয় থােক, ভােব পাগল বুিঝবা। উে শ জানেত পের াচীন এক ামবুেড়া
জানােলা য ব বছর আেগ -একজন সাধু স াসী িকংবা স িতহীন যা ী,
ামবাসীেদর দওয়া আ য় ও অে র উপর ভরসা কের এপেথ িদেয় যা া
করত। এখন আর তমন একজনেকও দখা যায় না, তাই তাঁেদর চােখ
আমােদরেক অ ত
ু লেগিছল। পদ েজ এখনও অেনক সাধু চারধাম পির মা
কেরন দেখিছ, তেব তা গািড় যাওয়ার িপেচর রা া িদেয়। ২০০৭ সােল ম
মােস
য়াগ ছািড়েয় কদারযা ী এক জটাজূটধারী সাধুেক দেখিছলাম
একলা পথ চলেত। মাথায় ছাতা, চােখ রাদচশমা, হােত সরব া িজ ার, তেব
খািল পা। তেব কদােরর পেথ আজও ধনী দির িনিবেশেষ অবাঙািল যা ীর
যতটা দখা মেল, বাংলাভাষীর সংখ াটা ততটা নয়। যা াপথ এখন সহজ িনরাপদ, সব মেল থাকা খাওয়ার া
, তবুও মণি য় বাঙািলর শতকরা প াশ
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ভাগ কন য দবেলােকর েবশ ার অথাৎ হির ার- ষীেকশ থেকই িফের যায়
তা বুঝেত পাির না!

এবাের সকােলর যা ীেদর কথা একটু বেল নওয়া যাক। িহমালেয়র পেথ যা া
কের বঁেচ িফরেবন সরকম আশা না কেরই তারা রওনা িদেতন। পথ িছল াপদশ ল
ু গভীর অরেণ র মধ িদেয়, কখনও ভাঙােচারা স বণ এলাকা, আবার
কখনওবা িহমবােহর উপর িদেয় াণ হােত িনেয় চলেত হত। িছল খাদ , আ য় এবং পির ত জেলর অভাব। অসংখ মািছর অত াচাের যা ীেদর শয়ন ভাজন
িবষহ হেয় উঠত। আর িছল িপসু আর িবষা কীেটর দংশন। যা ার া ােল ষীেকেশ িবষা কীেটর কামেড় জলধর সেনর জীবন সংশয় হেয়িছল। এর ওপর
িছল কেলরা, ডায়িরয়া, বস রােগর াদূভাব। এসব ছেড় িদেল ধু মা খাদ আর শীতবে র অভােব কত না যা ী পেথর ধূলায় লাকচ রু স েু খ িনতা
অবেহলায় াণ হারােতন। দীঘ এই িনবা ব অিনি ত পেথ কইবা অন েক সাহায করার স িত রাখত। দীন দির রা হির ার- ষীেকেশ অেপ া করত িদেনর
পর িদন, কান ধনী, শঠ িকংবা বেড়ামানুেষর অনু েহ তােদর দেল ান পাওয়ার জন । অেনক পের কালী-কমিলর (কািতক ১৮৮৪ সাল নাগাদ ািপত) সদা ত
চালু হয়। ধানত সাধু স াসীরা ষীেকশ থেক সদা েতর িটিকট পেতন।
এই িটিকট থাকেল যা াপেথর িতিট ধমশালায় ান ও ভা ারা িমলত িবনা
পয়সায়। রাজা রাজড়ােদর কথা ছেড় িদলাম, গত শতেকর থম িদেকও
অিধকাংশ ধনী শঠরা অেনক লাকজন, ডাি কাি , ঘাড়া িনেয় তীেথ যেতন।
তােদর সই ১০০-২০০ জেনর দেল অেনক রবাহূত, অনাহূত দির জেনর
অনায়ােস ান িমলত। চলার পেথ ােমর ছাট ছাট ছেলেমেয়রা দল বঁেধ
এেস চাইেতা -'এ বাবু, দও সুই তাগা, দও পাই পয়সা'। ত ণী ও গৃহবধূরা
চাইেতা রিঙন িটপ। তােদর চািহদা িছল অিত সামান , শ ের এই তু
িজিনষ েলা হােত পেল আন তােদর বাঁধ মানত না। নাচেত নাচেত গাইেত
গাইেত িফের যত তারা িনেজেদর ঘের। উমা সােদর লখায় তােদর সই
গােনর -একটা কিলেত তীথযা ীেদর সু র বণনা পাওয়া যায়' কাই খায় হালুয়া পুরী বরিফ িমলােক,
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সাধু খায় সুকড়া টুকড়া িচমটা বজাইেক।

কাই যায় হািত ঘাড়া পালিক সাজাইেক,
সাধু যায় পাঁও পাঁও িচমটা বজাইেক'।

রামকৃ আ েমর ামী িদব া ান জ ািতষ মহারাজেক সে কের ১৯৪০ সােল কদার-ব ী দশেন িগেয়িছেলন। িহমালয় যা ীর পাশাক-পির েদর য বণনা
িতিন িদেয়েছন তা হল -‘মধ াে আহারাে কদারনাথ ও ব ীনােথর জয় িন িদয়া যা া
কেরিছলাম। কাঁেধ ক ল ও বষািত, হােত লািঠ ও ছাতা, পােয়
জুেতা, মাথায় টুিপ, কাঁেধ একটা থেল। তােত টুিকটািক িজিনস যমন দাঁেতর মাজন, সাবান, িমি , দশলাই ও মামবািত। কামেরর কাপড় িদেয় ক ল ও
বষািত বাঁধা। গােয় জামা। যা ীেদর সে গ ার পূবতীর িদেয় চেলিছ, কামের কম লু আেছ’।
ফুলবািড় পিরেয় িছল িবজনীর িবখ াত চড়াই। িহজলী নদীর পুল পিরেয় নাইেমাহনায় চড়াই-এর , তা অিত ম করেত অনভ গৃহী যা ীেদর অব া হত
াণা কর। পাহােড়র মাথা টপেক অপরিদেক গ ার িকনারায় নামা। সখােন িছল ব রেমলা চিট। সে লাগেত না লাগেতই রােতর খাওয়া সের ক েলর
িবছানায় শয়ন। তেব ঘুম এেল তা? পােয়র ব থায় উঃ আঃ করেত করেত জাগরেণ, ত ায় রাত যত কেট। এই সে
ামী িদব া ান িলেখেছন'... থেমই এত বড় িট চড়াই উিঠেত হয়। আর অন পথ িছল না। এই চড়াইেত আমরা একটু া হেয়িছেলম। বােরা মাইল চড়াই শষ কিরয়া ব র চিটেত
রাি র মত িব াম। পেথর তািলকা দিখলাম, চিটেত পৗঁিছেয় তািলকা দখা থম কাজ িছল......িব ামাে যা া কিরব, মেন হইল যন খুব া । জ ািতষ
মহারাজ বিলেলন -তুিম িফিরয়া যাও, আিম একাই যাইব। তামার ক হইেব। সামেনই চারজন বৃ া পুটঁ িল মাথায় লািঠর সাহােয ও কুেঁ জা হইয়া চিলয়ােছ।
তাহােদর দিখয়া সাহস বািড়ল, আিমও যাইেত পািরব। িন য়ই দশন কিরব। ক ল কাঁেধ আবার চিলেত
কিরলাম'।
কাশী থেক িকছুটা নেম নালা চিট। ডানিদেকর পথ ম ািকনীর পুল পার হেয় উেঠ গেছ ঊিখমঠ। সখান থেক চাপতা- গােপ র হেয় লালসাঁঙায় িমেশেছ
ব ীনােথর পেথ। নালা চিট থেক বাঁিদেকর পেথ ১২ িকিম মখ া এবং আরও ২ িকিম এিগেয় ফাটা চিট। আট মাইল পর মখ া। এখােনর ব মিহষমিদনীর
মি র। মিহষমিদনী এখােন মিহষাসুরেক বধ কের খ খ কেরিছেলন। তাই থেক নাম হয় মখ া। সযুেগ ফাটায় কােঠর নানারকম িনত ব বহায িজিনস
এখােন তির হত। বশ বড় চিট। অেনক দাকান। একটা পান বা পানী চাি িছল এখােন, নদীর ােত চলেতা। ানীয় লােকরা এেত গম পষাই কের িনেজেদর
আটার সং ান করত। ফাটা চিটর সুিদন আর নই। সিদেনর কালাহল মুখর ফাটা কখন পার হেয় যায় তা গািড় বা বােসর যা ীরা এখন জানেতও পােরন না।
কদােরর পেথ গৗরীকু পয য বাস রা া, ি যুগীনারায়ণ সই পেথ পেড়না।
শান য়াগ থেক বাঁিদেকর আিদম জ লাকীণ সই ২৫ িকিম রা া যেত গািড়
ভাড়া করা ছাড়া অন কান উপায় নাই। সযুেগর কদার দশনাথী নারায়েণর
পুেজা িদেয় মহােদেবর দশেন যেতন। ১৯৪৯ সােলর আেগ গে া ী ফরত
যা ীরা ভােটায়ারী থেক ঘু -ু ি যুগী হেয় কদােরর পথ সংে প করেতন।
সারাটা পেথ িছল বন াণীর ভয় এবং তােদর দলেবঁেধ চলেত হত। সই পথ
আজ পিরত , উৎসাহী কারেদর কখনও সখনও দখা যায় ানীয় গাইড
িনেয় চেলেছ। ি যুগী নারায়ণ অ ধাতু িনিমত এবং মি রিট অেনক াচীন। ১২৫
বছর আেগ জলধরবাবু এই মি রেক 'অিতশয় াচীন' দেখিছেলন। তার লখায়
- 'নারায়ণ এখােন একাকী নাই, পা া মহাশেয়রা আরও ছাট ছাট অেনক
দবেদবীেক এই মি েরর আেশপােশ ছাটখােটা মি র
ত কিরয়া
বসাইয়ােছন এবং যা ীিদেগর িনকট হইেত এই সকল ু দবতারাও
যৎিকি ত কা নমূল পাইয়া থােকন। এখােন কেয়ক ঘর পা ার বািড় আেছ
এবং তােদর অব া িনতা ম নয়'।
ি যুগীনারায়েণর থাকার জন িট কেয়ক ধমশালা রেয়েছ। পাথেরর ছাদওয়ালা
কালী-কমিলর ধমশালা াচীন ও সরা। মি র ও সংল ােনর পিরবতন িবেশষ একটা হয় িন। ১৯১৪ সােলর তালা একিট ফেটা ােফর সে বতমােনর অব ার
তুলনা করেল সহেজই নজের আেস। মেন হয় যা ী আগমন আজও কম বেল ানিট তার কীয়তা বজাই রাখেত পেরেছ। ামী িদব া ান এই ান সে

20
িলেখেছন ‘এখােন বশ ঠা া। কাঁপিু ন ব হইল না। মি ের আিসয়া ল ীনারায়ণজীেক দশন কির। নাটমি ের একিট ধুিন। বাদ এই য সত যুগ থেক
এই ধুিন িলেতেছ। িকছু ণ দাঁড়াইয়া গা গরম কিরবার ই া। িক পা ােদর
ব বহাের দাঁড়াইেত পািরলাম না। আ ানায় িফিরয়া আিস’।
রামপুর থেক ৫ িকিম চড়াই ভে শান য়াগ। শান বা সাম গ ার সে
ম ািকনীর িমলন এখােন। সকােলর দিড়র ঝুলা, আর আজেকর লাহার মজবুত
পুল পার হেয়
কদারনােথর চড়াই। এরপর গরীকু আরও ৬ িকিম। সিদেন
ষীেকশ থেক গৗরীকু িছল ১২ িদেনর দীঘ পদযা া। আর আজ গািড়েত বেস
১০/১২ ঘ ায় শষ হেয় যায় পথচলার সই ইিতবৃ ।
গৗরীকুে এখন অসংখ ধমশালা, হােটল, গািড়েঘাড়া এবং দাকানপাট। আেছ
গৗরী দবীর মি র আর েটা কু । একটােত গরম জল, বেল ত কু । অন টা
শীতল জেলর, বলা হত গৗরীকু । বাদ বেল গৗরী এই কুে ঋতু ান
কেরিছেলন। এখন কু েটােকই গৗরীকু বলা হয়। উ কুে ান কের কদার
দশন। এবােরর বািক রা াটুকু পােয় হাঁটা। অ ম িকংবা আেয়সী যা ীেদর জন
মেল ডাি , িপটঠু আর ঘাড়া। ডাি েত যাওয়া া ে র হেলও ঘাড়ায় চড়া
মােটই আরামদায়ক নয়, িবেশষ কের নেম আসার সময়।(িপটঠুেত চড়া অত
ক কর, আেরাহী ও বাহক উভেয়র ে ই। এবং অমানিবক কারণ চড়াই পেথ
িনেজেক টেন তালাটাই যখােন ক সাধ , অপর যা ীেক িপেঠ কের টেন
তালা, তা যতই াসা াদন বা িজর টােন হাক না কন)। আেগ এই পথ িছল অিত সংকীণ, িবপদস ল
ু যন -‘পা ফসকােলই জীবনলীলা সা ’। সই পথ
এখন িনরাপদ, তেব খাড়া চড়াই-এর জন পথ ম একই রেয় গেছ। ৩ িকিম পর জ ল চিট, এখনও আিদম অরেণ র িনিবড়তা অেনকটাই দখা যায়। চড়াই
বেয় বেনর ছায়ায় ছায়ায় রামওয়াড়া আরও ৩ িকিম। উ তা ায় আট হাজার ফুট। আেগ িছল থাকার জন িট কয় ধমশালা, একিট মা দাকান যখােন
-‘একিট পাে েড়র চা ফুিটেতেছ, যা ীেদর জন । এই পেথ থম চােয়র ব ব া’। এখােনও ক ল ধার দওয়া হত। পেথর পােশ পােশ ম ািকনীর উ ল নীল
ধারা। ম ািকনীেক বলা হয় সুরনদী কারন সুরেলােক তার জ । বিদক ভারেতর ঋিষ-মুিনরা দশ-নদ-নদী, অরণ -সাগর-পবত ইত ািদর নামকরেণ কতটা
মননশীল িছেলন তা িহমালেয় এেল বাঝা যায়। নদীর ওপােরর পাহাড় েলােত ঘন জ ল, মাথায় তােদর বরেফর মুকটু । সই বরফ গেল নেম আেস ঝরনা,
সূেযর আেলায় রামধনু খেল তােত। পাহােড়র সবুজ ঢােল চড়েত থােক বুেনা ছাগল িকংবা হিরেণর দল। সকােলর মত একােলর যা ীও দখেত দখেত চেল
আর চলেত চলেত থমেক যায়। মাগত চড়াই-এর মুেখ একটু বেস বা লািঠেত ভর কের িজিরেয় নয়।
এসকট' করেছ। ধীের ধীের তারা দৃি র আড়ােল চেল গেলও মন কমন করা পাহািড়য়া সুর মেন সারািদন রেয় গল।
রামওয়াড়ার পর চড়াই আরও বিশ, হাঁপ ধের। যতই উপের উিঠ মেন হয় পথ বুিঝ শষ, চড়াই-এর যন শষ নই। শরীেরর অব া কািহল, ঘমা দহ। আবার
ঠা ায় লািঠ ধের রাখা শ , লািঠ ছাড়াও চলা কিঠন। এভােব ৫ িকিম উেঠ এেস দও- দখানী – দূের কদারনােথর মি র থম দৃি েগাচর হয়। এখনও া
পির া যা ী হাঁক দয় -'জয় কদারনাথ জী িক জয়'। শষ ২ িকিম রা াটুকু ায় সমতল। এই পথটুকু আর ফুরােত চায় না। কখন এই পথটুকু দেখিছ িতনচার ফুট বরেফ ঢাকা, কখন কেনা খটখেট, কখনও বা কাদাজল ও ঘাড়ার মেল মাখামািখ। মা ২২ বছের ১৪ িকিম রা া কম বদেল যায়িন। ামী
িদব া ান িলেখেছন -' ায় এক মাইল পথ, সম রা ািটেতই বরফ। চারিদেক পবতে ণী বরেফ ঢাকা। সূেযর িকরেণ ঝ ঝ কিরেতেছ। তাকােনা যায় না।
এমনটা জীবেন কখনও দিখ নাই। আর দিখব িকনা িকনা সে হ'। থমবাের সই ১৯৮৪ সােল দেখিছলাম পেথর বিশর ভাগটাই মািট আর কাঁকেড়র,
স বণ এবং যখান িদেয় ঝরনা নেমেছ সখােনই পাথের বাঁধােনা। বছর চােরক পের দিখ রা ার অেনকটাই বাঁধােনা হেয়েছ আর িসঁিড় হেয়েছ কাথাও
কাথাও। পেরর বাের দিখ পেথর বাঁেক বাঁেক লাহার রিলং বেসেছ। ২০০৪ সােল দিখ রা ার ায় বিশর ভাগ জায়গায় রিলং পাতা হেয় গেছ। নামবার সময়
পাকদি ব বহার করার য সুেযাগ িছল তা আর নই। ২০১০ সােলর নেভ ের দিখ পেথর ধাের িকছু দূর অ র অ র সবুজ রং করা লাহার ব , পােশ চাকিফ- কােকর দাকান। ব িতক আেলার খুিঁ ট পাতা হেয় গেছ, তার সংেযাগ করা হে । এবাের হয়েতা দখব, রা া ব িতক আেলায় আেলািকত,
বে ােদবীর মেতা যা ী চেলেছ সারা রাত ধের। সময় থেম থােক না, পিরবতনেক মেন িনেতই হয়।
ম ািকনীর উপর লাহার পুল পার হেয় একটু উঠেতই
মি র। দশটা িসঁিড় ভে পাথেরর শ
া ণ।
সামেনই কি পাথেরর িবশাল ন ী ও েবশ ার।
তারপর দাচালা নাটমি র, যার অিলে পাথর কেট
তির ব পৗরািণক চির । চতুে াণ মূল মি র তথা
গভগৃহ প াশ ফুট উঁচ।ু মাথায় নহবেতর মত ছ র,
তার উপর কলসচূড়া। তার
াপেট ধ ানম
তুষারেমৗলী কদার িশখর। কদার নােথরও এক
চিলত ইিতহাস আেছ। কু ে ে আ ীয় জন
হত ার পাপ খ েনর উে েশ প পা ব কাশীেত
িব নাথ দশেন যান। িব নাথ দশন না িদেয় িহমালেয়
পলায়ন কেরন। পা বরা িহমালেয় এেস খুজ
ঁ েত আর
কেরন। িবপদ বুেঝ দবািদেদব মিহষ প ধারণ কের
রা সরােজর মিহষদেল আ েগাপন করেলন। যুিধি র
ধ ােন জানেত পারেলন িব নাথ মিহষদেল আ েগাপন
কের আেছন। ভীম িট খুিঁ টর মােঝ পা ফাঁক কের
দাঁড়ােলন আর অন রা মিহষ েলােক তার িভতর িদেয়
তাড়ােত লাগেলন। িব নাথ ছাড়া সকেল পার হেয়
গল। এবাের পা বরা িব নাথেক ধরেত ছুটেলন।
মিহষ পী িব নাথ িশং িদেয় মািট খুেঁ ড় পাতােল
েবেশ করেত থােকন। কবল প াৎেদশ বািক, ভীম
গদা িদেয় ভীমাঘাত করেলন। িব নাথ ওই অব ােতই ি ত হেলন। মিহেষর প াৎেদশ ি েকাণাকার ের পিরণত হল। সই িশলাই পূিজত হয়। িব নােথর
দশন পেয় পা বগণ পাপ মু হন এবং এখান থেকই মহা ােনর পেথ যা া কেরন।
মি েরর ভতের কউ পুেজা করেছ, কউ া পাঠ করেছ, কউ বা িশবিল আিল ন কের ধ ানম । মি েরর বাইের দি েণর ফাঁেক ফাঁেক কউবা করেছ
দবদশন। আিম দিখ যা ীেদর, তােদর বশভূষা, পুজ াচনার রকমেফর, তােদর হািস আর আন া । পােয় পােয় এিগেয় যাই শ রাচােযর সমািধ মি েরর পাশ
িদেয় অেনকটা ওপের, নদীর ধাের। এই পাহাড়, নদী, সম উপত কা এবং তার মােঝ কালজয়ী এই মি রেক একসে দখব বেল। দূর থেক ভেস আেস
ঘ ার িন। অপার সৗ েযর মােঝ িমেথ হেয় যায় ধম, তু বাধ হয় তীথযা ার ফল। মাথা এমিনেতই নত হেয় আেস সই পিতর কথা ভেব, িযিন মি র
াপেনর জন এই ান িনবাচন কেরিছেলন। পবেতর এই িবশালতার মােঝ, সবব াপী এক িন তার মেধ মেনর মােঝ নেম আেস এক অ ত
ু আ তা, সময়
থমেক যায়। মায়ার ব েন আব গৃহীেদরও মেন হয় য পাওয়ার মত আর িকছু বািক নই, দওয়ারও নই আর িকছু। সই অন অসীমেক ণাম জািনেয় িফের
আিস বাের বাের।
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১৪ জুন, ২০১১
আজ থেক আমােদর আটজেনর দেলর হাঁটা । আজেকর গ ব কদারনাথ। ১১ তািরেখ কলকাতা থেক ন এ ে েস রওনা িদেয় গতকাল রাে গৗরীকু
পৗঁেছিছ। আমরা অথাৎ বা ইপুেরর 'অনুভব নচার লাভারস অ ােসািসেয়শন' -এর সদস এবং িটম ম ােনজার বাবলুদা, িলডার আিম, কায়াটার মা ার সমীরণ,
বদা, িচ য়, রাউতদা মােন িবেনাদ কুমার রাউত, অপণ আর রজত।
সকাল সােড় ন'টা নাগাদ াতরাশ সের বিরেয় পড়লাম। কদােরর পথ যমন িঘি , তমিন নাংরা – পথচারী, যা ীবাহী ঘাড়া, ডুিল সব একসােথ ধা া খেত
খেত পথচলা। এরমেধ বৃি এেস পথ আরও অকথ কের তুলল। পুেরা রা ার ২-৩ িকেলািমটার বােদ সবটাই কম- বিশ চড়াই। সুিবধার জন আমরা েটািতনেট দেল ভাগ হেয় হাঁটিছলাম। এরমেধ আবার বদার পা মচকাল। সে সােড় সাতটা নাগাদ কদাের পৗঁেছ একটা ডরিমটিরেত আ য় িনলাম। সবাই বশ
া । িক রা া-খাওয়া সের বাইের এেস দাঁড়ােতই কৃিতর অপার সৗ েয একিনেমেষ াি কেট গল। রােতর পির ার আকাশ ভেস যাে জ াৎ ায়।
সই আেলা পেড় অপ প হেয় উেঠেছ কদারনােথর মি র আর শৃ ।
১৫ জুন, ২০১১
আজ িব ােমর িদন। িস িডম, িব টু , কাজু, িকসিমেসর প ােকট লা িনেয় আমরা চললাম চারাবািলতাল দশেন। এখােনই থম বরেফর দখা পলাম।
সারাটািদন অেনক মজা কের কািটেয় িবেকেল আবার কদাের িফের এলাম। এপেথ যটা থম থেকই অসুিবধা হে য পাটারেদর সে ঝােমলা লেগই
আেছ। খাবারদাবােরর িহেসবও সব িমলেছনা। যাইেহাক বািক খাবার িদেয় িডনার সের সবাই তাড়াতািড় েয় পড়লাম। কাল থেক আবার হাঁটেত হেবেতা।
১৬ জুন, ২০১১
সকাল সােড় ন'টায় স াক কাঁেধ বিরেয় পড়লাম। আজেকর গ ব বাসুিকতাল। কদারনাথ মি েরর িদেক মুখ কের দাঁড়ােল বাঁিদেক য পবতিশখর দখা যায়
তার িপছেনই বাসুিকতাল। এই ৮ িকেলািমটার রা া ায় পুেরাটাই বশ চড়াই। মঘমু ঝকঝেক নীল আকাশ, থােমািমটােরর পারদ ১৪ িডি সলিসয়ােসর
আেশপােশ ঘারােফরা করেছ। পৗঁছােনার 'িকেলািমটার আেগ হঠাৎ ঘন সাদা মেঘ চারিদক ায় ঢেক গল, মা পাঁচ ফুট দূেরও িক ু দখা যাে না। ঘিড়েত
তখন বলা িতনেট। রাউতদার পরামশ মেতা সখােনই
থামলাম। এই যা ায় আজেকই থম টে থাকা
হেব, তারেজাড়
হেয় গল। িবরাট এক বরফ
উপত কার গা ঘঁেষ আমােদর ট পড়ল। বরফ
গলােনা জেল তির হল গরম গরম সু প আর ম ািগ।
খাওয়াদাওয়া শষ কের পােশর বরেফর ময়দােন
হল আমােদর বরেফ চলার নট াকিটশ।
১৭ জুন,২০১১
সকােল চলেত
কেরই বাঝা গল সিদন বদার
পােয় বশ ভালমেতাই লেগিছল। ফেল আর না
এিগেয় িফের যাওয়ারই িস া িনল বদা। ওর সে
অপণ আর একজন পাটারও িফের গল। আমরা
এিগেয় চললাম।
ওপের পৗঁেছ দিখ চারিদক এেকবাের সাদা – কিঠন
বরফ আর নরম তুষাের ঢেক রেয়েছ – যন কান
পুরীর াের এেস দাঁিড়েয়িছ। একটা পাথেরর ওপর
বেস য যার েয়াজনমেতা গটার, সান াস ইত ািদ
পের িনলাম। সামেন আর কান পথ নই – গাইেডর
িপছু িপছু পাহােড়র ঢাল ধের ধের হাঁটা। কাথাও নরম
বরেফ এক- দড় ফুট পয পা ডুেব যাে । তেব
এপেথ চড়াই তমন নই, বাসুিকতাল পয পুেরাটাই
ায় উতরাই।
বাসুিকতাল ায় সবটাই বরেফর চাদের ঢেক রেয়েছ।
যিদেক তাকাই সিদেকই যন ধু ধু বরেফর ম ভূিম। সাদা মঘ নেম এেসেছ অেনকটা নীেচ, িটপ িটপ কের বৃি পড়েছ। সামেন ায় িকছু দখা যাে না - যন
এক মায়াবী পিরেবেশর মেধ িদেয় হঁেট চেলিছ। আরও ' িকেলািমটার এিগেয় একটা বরফগলা নদীর পােশ ভারী সু র জায়গায় আমরা তাঁবু ফললাম। নদীর
সামেনই মাওয়ািল পােস ওঠার পথ আর িপছেন এেকর পর এক নাম না জানা তুষারশৃ মাথা তুেল দাঁিড়েয় রেয়েছ। তাপমা া শূন থেক িতন িডি সলিসয়ােসর
মেধ ই রেয়েছ।
১৮ জুন, ২০১১
সকােল ঝকঝেক পির ার আকাশ। আজেকর গ ব মাওয়ািল পাস পিরেয় মাসার তাল। িক ভাবা এক, হয় আেরক...। 'জন পাটােরর শরীর খুব খারাপ, তারা
িফের গল এখান থেকই। বািক চারজন পাটােরর কােছই আমােদর ছ'জেনর মালপ । ফেল তারা মশই িপিছেয় পড়েত লাগল। গাইডও পাটারেদর ওপের
নজর রাখেত িপছেন রেয় যাি েলন। আমরা যখন পাস থেক আর মা ' িকেলািমটার দূের তখন ওেদর কাউেকই আর দখেত না পেয় একটা পাথের বেস
অেপ া করেত লাগলাম। ঘ া েয়ক বেস থাকার পরও কােরার দখা নই। এিদেক তুষারপাত
হেয় গেছ। থেম আে পড়েলও মশ তার তজ বাড়েছ।
পাথেরর দওয়ােল একটা গেতর মেতা জায়গা িছল, তােতই আ য় িনলাম। যত েন গাইড আর পাটাররা এেস পৗঁছােলা তত েন সাদা মেঘ চারিদক ঢেক
গেছ...তুষারপাতও বাড়েছ। আমরােতা ঠা ায় এেকবাের জেম গিছ। আর না এিগেয় এখােনই ট পাতার িস া নওয়া হল। একটা টে ই ছ'জেন আ য়
িনলাম গা গরম রাখেত। ায় ৪৮০০ িমটার অি চুেড তাপমা া শূেন র বশ কেয়ক িডি িনেচ।
১৯ জুন, ২০১১
ঝকঝেক একটা সকাল। সূেযর আেলা বরেফর ওপর পেড় চাখ ঝলেস িদে । সান াস ছাড়া কান উপায় নই। পৗেন ন'টা নাগাদ চলা । বশ খািনকটা
াণা কর চড়াই পিরেয় মাওয়ািল পােসর িঠক আেগ একটা বরেফর া ের পৗঁেছ কালেকর মেতাই আবার অেপ া গাইড আর পাটারেদর জন । ায় সােড়
িতনঘ া পের আবার সবাই এক হলাম।
বলা একটা নাগাদ আবার যা া । চ খাড়া চড়াই – হাত, পা সব িদেয়ও যখন এেগােনা যাে না তখন গাইড আর রজত িমেল আইস-এ িদেয় বরফ
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কেট ধাপ তির করেছ। অবেশেষ ায় সায়া েটা
নাগাদ ৫৪০০ িমটার উঁচু ব আকাি ত মাওয়ািল
পােস পৗঁছালাম। এত উঁচেু ত ধু ধু বরেফর মােঝ
দাঁিড়েয় কমন অ ত
ু অনুভিূ ত হি ল। হােত বিশ
সময় নই, সে র মেধ ই মাসার টেপ পৗঁছেত হেব।
পুেজা িদেয়, সবাই িমেল ফেটা তুেল আবার িনেচর
িদেক নামেত
করলাম।
নরম তুষাের কাথাও একফুট আবার কাথাওবা 'ফুট
মেতা পা ডুেব যাে । খািনকটা নামার পর সামেন ৩৫০
ফুেটর একটা ৮০ িডি ঢালু দওয়াল পড়ল। এবাের
দিড়র সাহােয নামেত হেব। মুশিকল হল য আমােদর
দিড়টার দঘ মােট ১৫০ ফুট। বািকটা রাপ ছাড়াই
নামেত হেব। কা যটা হল নামেত িগেয় শষর া
হলনা, আিম পেড় গলাম। রাউতদার তৎপরতায় ােণ
বাঁচেলও ডানহােত বশ ভােলামেতাই চাট লাগল।
তখন অবশ ব থাটা তমন টর পাইিন। অবেশেষ
মাসার টেপ পৗঁেছ রােতর মেতা থামা।
২০ জুন, ২০১১
সকােল টে র বাইের বিরেয়ই মনটা ভের গল –
আকাশ পির ার হওয়ায় দূেরর িপক েলাও ঝকঝক
করেছ। স েলা মাটামুিট আমােদর সমান উ তায়
হওয়ায় আমরা য বশ ওপেরই আিছ সটা বাঝা
যাে । চ জাের ঠা া হাওয়া বইেছ। িকছুটা দূের
মাওয়ািল পােসর সই রা া, যটা িদেয় আমরা
গতকাল এেসিছ। একটু বাঁিদেক একটা বড় িসয়ােরর
মেধ েসর িচ বশ পির ার দখা যাে । আর
অেনকটা নীেচ ায় পুেরাটাই জেম রেয়েছ মাসার
তাল। আমােদর পােয়র নীচ থেক মাসার তাল পয
একটা সাজা বরেফর দওয়াল নেম গেছ ায় ৭০
িডি ঢােল।
আজ গাইেডর িপছু িপছু সাবধােন চলা। কালেকর সই
হােতর ব থাটা সকাল থেক বশ ক িদে । মাসার
তাল অবিধ নেম এেস বাঁিদেক মাসার তালেক রেখ
এবার এেগােনা ছাট মাসার তােলর িদেক। মােঝ মােঝ
কাথাও অেনকিদনপর একটুকেরা সবুজ জিম চাখ
জুিড়েয় িদে – এতিদনপের কমন জািন বািড়র কথা
মেন কিরেয় িদি ল। মােঝ আরও িতনেট তুষার
দওয়াল পেরালাম, তারমেধ ' টা বশ িবপ নক।
এই ঢাল িল শষ হেয়েছ এেকবাের ২০০০ ফুট নীেচ
নদীগেভ। ায় সারািদন হঁেট পৗঁছালাম চৗিক
ক াি ং াউে । পাশ িদেয় বেয় চেলেছ িভলা না
নদী। নদীর ধাের সবুজ ঘােসর চাদর আর দূের বরফ
সাদা খাতিলং িসয়ার আর খাতিলং িপক। পড়
িবেকেলর রােদ চারিদক যন মায়াময় হেয় উঠিছল।
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এক কাপ কিফ হােত চুপ কের বেস সই অসাধারণ
সৗ য অনুভব করেত লাগলাম।
২১ জুন, ২০১১
যা ার ায় েতই িভলা না নদীর ওপর স কােঠর
ীজ পেরােনা। এটা বাধহয় একইসােথ ধয ,
ব ােল আর ভয়েক জয় করবার পরী া। নীেচ বল
াতি নী িভলা নার িদেক চাখ পড়েল বুেকর
ভতরটা কমন ফাঁকা ফাঁকা হেয় যায়। ীজ পিরেয়
নদীর বাঁিদক িদেয় জ েলর পথ ধরলাম। ১৪
িকেলািমটার দূের খারেসািল। মােঝ মােঝ রা া আটেক
দাঁিড়েয় আেছ বশ কত েলা আইস-প াচ বা আইসীজ। খারেসািল পৗঁেছ নদীর ধাের ক া ফললাম।
২২ জুন, ২০১১
আজেকর গ ব গাি । আজ থেক টে র পাট
চুকেলা। এবার াভািবক জীবেন ফরা। খারেসািল
থেক কল াণী বুিগয়াল পিরেয় একটা ােম পা
রাখেতই
হল বৃি । ফাঁকা ােম একটা ছাট
বািড়েত এক বৃ া ছাড়া কাউেকই আমরা দখেত
পলামনা। িতিন থেম সাহস কের আমােদর আ য়
িদেত রািজ হেলননা। পের কাফ িসরাপ, কন িড
ইত ািদ উপহার িদেয় অেনক কে তাঁর গায়ােল
আ য় িমলল। কানমেত একটা াি ক পেত সবাই
িমেল ঘ াখােনেকর মেতা ঘুিমেয় িনলাম। বৃি থামেত
ায় ছ'টা বেজ গল। তারও একঘ া পের পৗঁছালাম গাি বাংেলায়। বশ কেয়কিদন পর পেরাটা আর আলু চ িড় খেয় পাকা ছােদর িনেচ ঘুম িদলাম।
২৩ জুন, ২০১১
আজ সকােল আমােদর ছাটার পালা, 'িদেনর পথ যাব একিদেন – গাি থেক ির হেয় ঘু ু - ২০ িকেলািমটার। শষ একঘ া খুব িভেজ ায় সে
ঘু েু ত এেস পৗঁছালাম। আজ রােতর মনুেত অেনকিদন পর িট-মাংস।
আমােদর পথ হাঁটার উপাখ ান এখােনই শষ। এরপর হির ার হেয় কলকাতায় ফরা।
~ মাওয়া িল পাস
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বসরকাির িত ােন কমরত সুদীেপর শখ িকং। বা ইপুেরর ‘অনুভব নচার লাভারস অ ােসািসেয়শন’ -এর সদস সুদীপ গত দশ বছের
সা াকফু-ফালুট, জাংির- গােয়চালা, গামুখ-তেপাবন-ন নবন, িস ািললা ভৃিত নানান েক অংশ িনেয়েছন।
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= 'আমােদর ছু' বাংলা আ জাল মণপি কা আপনােক াগত জানাই = আ

পকুে র েপর রহেস
দীপ র রায়
~ প কুে র

ক

ট ম াপ || ছিব - দীপ র রায় - সু ত দ

~

কান মহাপু ষ যন বেলিছেলন ভাল কােজর জন িমথ া বলেল সটা িমথ া হয়না! এবাের আমােদর পকু িকং-এর েত সই কথােকই আ বাক কের
আিম আর সামনাথ বিরেয় পেড়িছলাম। সামনাথ দ, কলকাতার বািস া আর আমার আ জােল খুেঁ জ পাওয়া াতৃ িতম ব ।ু ২ জুন আিম মহারাে র লাতুর
থেক আর সামনাথ কলকাতা থেক যা া
কির হির ােরর উে েশ। আমরা জেনই অিফেস ও বািড়েত অধসত বিল। আিম িনেজর উ িতর জন যাগ-ধ ান
িশিবেরর কথা জানাই আর সামনাথ আমার পিরবােরর সে হির ার- ষীেকশ-লছমনেঝালা ঘারার কথা বেল। সামনােথর কল ােণ িচরকুমার আিম িকছু েণর
জন বৗ-বা ার মািলক হেয় যাই! এর আেগ আমােদর সা াকফু-ফালুট ছাড়া অন বড় েকর অিভ তা িছলনা। তাই ফ পাহােড় ওঠার নশােক স ল কেরই
বিরেয় পড়লাম। যাবার আেগ ধু লাহারজেঙর গাইড নের িসং এর সে -একবার ফােন কথা হেয়িছল।
০৩/০৬/১২ – সামনাথ আমার আেগই পৗঁেছ িগেয়িছল, আিম পৗঁছলাম রাত আটটার পর। ও শেন আমােক িনেত এেসিছল। এেকবাের দাদা-বউিদর হােটেল
রােতর খাবার খেয় হােটেল গলাম।
০৪/০৬/১২ – ভার পাঁচটায় বিরেয় িজ.এম. ও. ইউ. া থেক বাস ধরলাম। গ ব লাহারজঙ। সরাসির কান বাস নই, এমনকী কণ য়ােগর বােসও জায়গা
না পেয়
য়ােগর বােস উঠলাম। ষীেকশ – দব য়াগ – ীনগর হেয় ছঘ া সময় লাগল
য়ােগ পৗঁছােত। এখান থেক বােস কণ য়াগ। আরও
কেয়কবার জীপ পালেট রাত নটায় লাহারজঙ পৗঁছাই নারায়নবাগার – থারািল – দবল হেয়। িপ ার নদীর ধাের দবল এখন বশ জমজমাট। রাত হেয় যাওয়ায়
থারািল থেক লাহারজঙ ভায়া দবল বার জীপ িরজাভ করেত হল ৪০০/- আর ৮০০/- টাকায় । হির ার থেক জীপ িরজাভ না করায় স ার িতন অব ার
পেনর ঘ ার াণা কর ধকল হজম করেত হল ায় ২৪০ িকিম রা ায়! চ গরম আর ধাঁয়াশায় য়াগ দৃি ন ন লাগল না। িগেয় দখলাম নের জী ইি য়া
হাইকেসর লাকাল ম ােনজার হেয় কাজ করেছন। এঁরা িনঝ ােট পকু ঘারার ব ব া কের থােকন।এঁেদর আ ানােতই রাত কাটালাম। নের জীর সে
আেলাচনাও সের িনলাম। উিন সব ব ব া কের দেবন বেল আ াস িদেলন। ৮০০০ িফট উ তায় পৗঁেছ হা া ঠা ায় শরীরটা জুড়াল।
০৫/০৬/১২ – স াল বলায় গাইড নারায়ণ এেস ঘুম ভাঙাল। একিট ঘাড়া সহ পাটার
েু ক পাওয়া গল।নারায়ণ রা ার িজিনসপ িনেয় এল। ানীয় দাকান
থেক রসদ নওয়া হল। কেরািসেনর অভােব গমকল থেক নওয়া হল িডেজল। লাহারজঙ-এ িকং এর সবিকছুই িকনেত বা ভাড়ায় পাওয়া যায়। ওপের ট
পাওয়া যােব তাই ট নওয়া হয়িন। আলুপরটা আর চা খেয় আমােদর যা া
করেত ১০ টা বেজ গল।আজেকর গ ব িদিদনা, দূর ায় ৭ িকিম।
অেনেকই অবশ গািড়েত আরও এিগেয় ওয়ান িগেয় ক
কেরন।
থেমই নামা। আমােদর কস াকও ঘাড়ার িপেঠ। মেনর আনে খািল হােত নাচেত নাচেত নামেত িগেয় থেমই িবপি । আমার অিত িব হাঁটযু গু েলর
ডানিদেকরিট িবগেড় গল!আড়াই ঘ ার উৎরাই পথ তখন াণা কর লেগিছল। যিদও রেডােডন ন-ওক-পাইেনর জ েল ঘরা পথটা বশ সু র। একটা ছা
পাহািড় াম আর নীলগ া নদী পার হেয় এবার একটা াণা কর চড়াই পথ। হালকা বৃি ও
হল। আিম ায় এক পােয়ই উঠেত থাকলাম। পেথ হাওড়ার চার
যুবেকর সে আলাপ হল। মাট পাঁচ ঘ া ক কের িবকাল ৩ টা নাগাদ বৃি েভজা িদিদনায় পৗঁছলাম। ছিবর মত সু র মািট-পাথেরর দাতলা বািড়েত উঠলাম।
এটাই এখানকার থাকার ব ব া, হাম- । উ তা ৮০০০ িফট,তাই ঠা াও হালকা। চা খেয়ই লেগ গলাম এেদর কােঠর উনুেন িখচুিড় বানােত, সাহােয
নারায়ণ। হাওড়ার ব েু দর সে আ া মের স াটা কাটল। রােত আবার হঁেশেল ঢুেক িডেমর ঝাল আর ভাত রা া করলাম, সে স ালাড।
০৬/০৬/১২ – গাইড- পাটােরর রা া করােত বশ
অনীহা, তবুও সকােল তারাই িখচুিড় বানাল। সামনাথ
ওর নীক াপ িদল, সটা লািগেয় বশ
বাধ
করলাম। আজও ায় ৯ টা বাজল বেরােত। েতই
কেনা পাতায় িবছােনা জ েলর মেধ িদেয় কিঠন
চড়াই। টালাপািন হেয় উঠেল চড়াইটা একটু সহজ
হত। ঘ া চােরেক পৗঁছলাম খুপাল টপ-এ। এখান
থেকই
আিল বুিগয়ােলর। বুিগয়ােলর সবুজ
গািলচায় বেস ছাতু মেখ খলাম। আকাশ পির ার
থাকেল অেনক তুষারশৃ দখা যায়। আরও ঘ া েয়ক
হঁেট দখা পলাম িবখ াত বিদনী বুিগয়ােলর। ায় ১২
িকিম পথ সাত ঘ ায় ক কের বিদনী বুিগয়ােলর
ক াে
পৗঁছলাম িবকাল ৪টা নাগাদ। উ তা ায়
১২০০০ িফট। সানািল রাদ, আকােশ ি শূল,
ন াঘুি িবদ মান। অন িদকটা মঘলা থাকায় এর
বিশ পবতশৃ দখা গলনা। এখানটায় ফেরে র পাঁচিট
হাট আর একটা ঝুপিড়, থাকা- খাওয়ার ব ব া ছাড়াও
সখােন ফান করার সুিবধাও িছল। ইি য়া হাইকেসর
টে ই আমােদর জায়গা হল। রােদ ঘােসর উপের
আরাম কের বেস মুিড়-বাদাম খেত
কির, চাও
এেস যায়। ইহা'র িবরাট একটা দল পকু করেত ব থ
হেয় বিদনী িফরল। একটা হাট রা াঘর িহেসেব
ব বহার হি ল, আমরাও সখােন িডেমর ঝাল ভাত
বািনেয় িনলাম। ওেদর ক া ফায়ােরও যাগ িদলাম। বশ ঠা া। টে র মেধ ও বশ অ ি হি ল। আমােদর ি িপং ব াগও বাধহয় বিশ উ তার জন
উপযু িছলনা, হয়ত আমরা উ তা ও পিরেবেশর সে মািনেয় নবার জন েয়াজনীয় সময়ও পাইিন।
০৭/০৭/১২ – সারারাত জেনরই ভাল ঘুম হয়িন। সকালটা মঘলা। নারায়েণর কল ােণ াতরাশটা ওেদর সে ই হেয় গল। যিদও পটেরাগা জেনই তল
চপচেপ পুরী-সি ভি কের খেত পারলাম না। আজ ৭ টা নাগাদ বরলাম। হাওড়ার ব রু া বিদনীেতই থেক গল উ তার সে মািনেয় নওয়ার জন । বিদনী
কুে র পােশর ছা মি ের পুেজা দওয়া হল। বষার পর কুে যখন জল থােক তখন ন াঘুি আর ি শূেলর অসাধারণ িতফলন দখা যায়। েতই দূের
পাহােড়র খাঁেজ যখােন রা াটা িমিলেয় যেত দখা যায় সটা ঘাড়ােলাটািন। সামান চড়াই ভে সখােন পৗঁেছ গলাম। এরপর সহজ ল া পথ পাথরনাচুিন
পয । আমরা িব াম িনেত িনেতই এেগাি লাম। এক িবেদিশ দ িত যন পািখর মত উেড় গল আমােদর টপেক! পাথরনাচুিনেত ফের হাট আেছ, বিদনীর
মত একটা ঝুপিড়ও আেছ। এখান থেক দখা যায় সামেনর পাহােড়র মাথায় কলু িবনায়ক। কিঠন চড়াই। মেন আর হাঁটেু ত জার স য় কের লড়াইটা
কের
িদলাম! মাঝপেথ ছাতু খাবার অিছলায় বশ খািনকটা িব াম। পেথর ধাের বরফ পেত থাকলাম। কলু িবনায়ক ছা একটা মি র। মঘলা আবহাওয়া। আকাশ
পির ার থাকেল এখান থেকও দা ণ দৃশ দখেত পাওয়া যায়। এখান থেক একটা সহজ পথ িগেয়েছ বা য়াবাসা ক াে । ম মােস যারা এেসিছল তােদর
এখান থেকই বরফ কেট এেগােত হেয়িছল। আমরাও এই পথ মােঝমেধ ই বরেফ ঢাকা পলাম। ায় ৯ িকিম পথ ৯ ঘ ায় ক কের িবকাল ৪ ট নাগাদ
পৗঁছলাম। বা য়াবাসার উ তা ায় ১৪০০০ িফট। আবহাওয়া মঘলা, তবুও ঠা াটা ভালই লাগিছল। ইি য়া হাইকেসর (ইহা) টে ই জায়গা হল। ওেদর ি িপং
ব াগও পলাম। এখােনও ফেরে র িট হাট আেছ।এই সময় ইহা'র িবরাট দল পকু করেত ব থ হেয় খুব খারাপ অব ায় িফরল। যন কানরকেম াণ িনেয়
িফরেত পেরেছ। তখেনা আমরা দূের দখিছলাম আরও চারজন নামিছল। তােদর নামাটা দখিছলাম। বড় দলটা ইিতমেধ বিরেয় গল বিদনীর উে েশ। বািক
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চারজন নামার পর দখলাম জন কার ব থ হেয়
বারবার বরেফ আছাড় খেয় স ণূ িভেজ শরীর িনেয়
কাঁপেত কাঁপেত যন িনি ত মৃতু র হাত থেক িফের
এল এমন অব া,বািক জন গাইড। এরাও একটু পের
চেল গল,জািননা কী অব া হেয়িছল তােদর!
ক াে র পােশর বরেফর ওপর আিম একটু অেভ স
কের িনলাম! িক িকছুেতই সামনাথেক বরেফর উপর
িনেয় যেত পারলাম না। অন এক গাইড ভুবনও তার
দলেক বরেফ িনেয় গল। তােদর সে আমােদর
এক আেলাচনা হল। িবেদিশরা যােবনা, আমরা ই
দলই যাব। সামনাথ হাল ছেড় িদেয় পরিদন আমােক
একাই যেত বলল। আবহাওয়া আরও খারাপ হেত
থাকল। আমরা তাঁবরু মেধ ঢুেক বা য়াবাসােতও
উ কে রবী নাথেকই রণ করেত লাগলাম কখেনা 'একলা চল র' বা কখেনা ' ভে মার ঘেরর
চািব'। তাই েন িবেদশী পু ষিট বাঁিশ বািজেয়
শানাল। পের জানলাম, ওঁরা দািজিলং বাসী িহি ,বাংলাও জােনন। আর িছল নারী-পু ষ িমিলেয়
িদি র ছ'জন। আমরা িতনেট আলাদা দল এক সে ই
খলাম। শষমু েত সামনাথও সাহস স য় কের - যা
হয় হেব দখা যােব - মেনাভাব িনেয় যাবার িস া
িনল।পরিদন কাকেভাের যা া
হেব িঠক হল।

০৮/০৬/১২ – ভার ৪ টয় উেঠ দিখ সারারাত তুষারপাত হেয়েছ, যিদও আবহাওয়া
ভালই মেন হল। আিম েটা কাজ করলাম, িনেজর পেট ালািন ভের িনলাম, আর
রা ার জন ও বািনেয় িনলাম। জুেতায় ইহা'র া ন লািগেয় ৫ টায় যা া
হল।
গাইডেদর কােছ বািক সর াম। আমরা জন, িদি র এক মিহলা সহ িতনজন আর ৪
জন গাইড িমেল মাট ন'জন। আজেকর পুেরা পথটাই ায় চড়াই আর বরেফ
ঢাকা,তাই বশ কিঠন। মাসখােনক পের বরফ গেল যাবার পর আবার ততটাই সহজ।
তখন এই পেথ
কমল, হমকমল ইত ািদ অিধক উ তার পাহািড় ফুল দখেত
পাওয়া যায়।ওেদর গাইড ভুবন আেগ থেক পথ বানাি ল বরফ কেট। আমরা ওর
পদা অনুসরণ করিছলাম।
থেকই আমরা িপিছেয় িছলাম। উ তা িনেয় আমােদর
মেন একটা ভয় িছলই। এর আেগ বরেফর উপের হাঁটেলও সটা িছল িবেনাদন, আর
এখােন মুহেূ তর ভুেল াণসংশয়। মাঝপেথ সামনােথর আনা কাকা-৩০ একেডাজ
খেয় িনলাম জেনই।
িঠক ৭-৩০ টায় আমরা ায় এক সে ই পকুে র মি ের পৗঁছলাম। উ তা ায়
১৬০০০ িফট। নীেচ চারিদেক বরেফর ঢােল ঘরা বরফাবৃত পকু । সই মুহেূ তর
অনুভিূ ত ভাষায় কাশ করা স ব নয়। সামনাথ সা াে মি েরর সামেনর বরেফ েয়
পড়ল। এখােনও পুেজা দওয়া হল। তারপর হঠাৎ এক গাইড মাবাইেল দা ণ একটা
গােড়ায়ালী গান চািলেয় িদেয় নাচেত থাকল। আিমও তােত যাগ িদলাম, এবং এেক
এেক অেন রাও সই ত ত
ূ আেবেগ ভেস গল। পকু বা িমি লেকর গ টা
গাইডই শানােব, আিম রহস ই রেখ িদলাম! আমােদর সৗভাগ আবহাওয়া তখন
দা ণ সু র । আমরা িঠক করলাম জানারগিল পােসও উঠব। সামনাথ আর ওেদর
দেলর মিহলািট এক গাইডেক িনেয় নেম যােব,বািক ছ'জন উঠেবা। েগর িসঁিড় িদেয়
আমরা উঠেত
করলাম। এক ঘ ায় পৗঁেছও গলাম। উ তা ায় ১৭০০০ িফট।
চািরিদেক ধবধেব সাদা বরফ, নীলাকােশ সাদা পঁজ া তুেলার মত মঘ।এ তা গই!
এমন জায়গায় পৗঁছেনার জন মৃতু েকও তু ান করা যায়। চােখর সামেনই
ন াঘুি আর ি শূল। আর নীেচ শলসমু পার কের এই ই পবেতর মেধ িদেয়ই
হামকু আর রি স াডল যাবার পথ। সখােন যেত গেল অগে বা তার পের
আসেত হেব। আমার ছাতুমাখা আর ওেদর আেপল ভাগ কের খাওয়া হল। এবার গ

www.amaderchhuti.com

থেক মািটেত নেম আসার কিঠন বা বতা! বরেফর
রাজ থেক ককশ পাথুের জিমেত িফের আসা। তবুও
নামার সমেয়ও সাবধােনর িট িছলনা। আিম অেনক
দিরেত সবার শেষ বা য়াবাসায় িফরলাম ১০ িকিম
পথ ৭ ঘ ায় হঁেট, তখন বলা ১২ টা। িফের দিখ
হাওড়ার ব েু দর মেধ ধু সৗম াশীষ হািজর,মানিসক
ও শারীিরক ভােব িবধ , বািক িতনজন ওয়ান িফের
গেছ। ওর তাঁবেু ত বেসই আ া মারেত লাগলাম।
আমােদর পেয় বশ চা া হেয় উঠল। িদি র দলটাও
চেল গল। আমরা থেক যাব িঠক করলাম। আসেল
ওই বরেফর রাজ থেক িফরেত মন চাইিছলনা।
হল বল তুষারপাত। িখচুিড়র সে তাঁবরু মেধ
আমােদর আ াও জেম উঠল। আলাপ হল ওর গাইড
িবখ াত মাহন িসং িব -এর সে । বা য়াবাসােত আজ
আমরা িতনজন মা । রাে ঠা ার েকাপ থেক বাঁচেত
আমরা খািল হােট িগেয় ঢুিক িতনজেনই। সৗম াশীষ
তার মাবাইেল অ ন দে র 'বা বী' নাটকটা শানাল।
অসাধারণ পিরেবেশ অনবদ েমর গ ! পাহাড়েক
যারা ভয়ডরহীন ভােব ভালবােস তােদর ভালবাসার
খবর কউ রােখনা। অথচ জীবেন গভীর আঘাত না
পেল পাহাড়েক এইভােব দয় িদেয় িনিবড়ভােব
জিড়েয় ধরা যায়না।
০৯/০৬/১২ – এবার ফরার পালা । সকােল সামান িকছু খেয় ৭ টায় বরলাম বা য়াবাসা থেক। একই পেথ বিদনী পৗঁেছােত পুর।বৃি ও ভাগাি ল।
তুষারপাতও
হেয় গল। িখচুিড় খাওয়া হল। আমরা ওয়ােনর পেথ রওনা িদলাম। কিঠন উৎরাই পথ, সটাও আবার বৃি েভজা কেনা পাতায় িবছােনা।
জেনই বারকেয়ক পড়েত-পড়েত িক া মরেত–মরেত বঁেচ গলাম! ছা ফের ক া গাইরিল পাতাল পার কের,নীলগ া পার কের সামান চড়াই। দূর থেক
ওয়ান ফের ক া দেখ ভাবিছলাম পথ তাহেল ফুরাল, িক সখান থেকও াম অেনকটাই দূর। ২১ িকিম পথ ায় ১২ ঘ া ক কের ৭টায় ওয়ান
পৗঁছলাম। উ তা ৮০০০ িফট, এখােনও এক রাত কাটান যত, িক আমরা িন পায়। এখান থেক জীপ ভাড়াই করেত হেব, তাই ৮০০/- িদেয় রােতই
লাহারজঙ পৗঁেছ গলাম। িজএমিভএন এ রাত কাটালাম। ইহা'র আ ানা নতুন দেল ভিত।
১০/০৬/১২ – লাহারজঙ থেক সকাল ৬-৩০ টায় িদি গামী একটা বাস ছােড়। এটায় হলেদায়ািন যাওয়া যােব। পেররটা ৭-৩০ টায় কণ য়াগ। সমেয়র
গ েগােল আমরা সটা পলাম না। তেব শয়ার জীপ পলাম। দবল থেক ৯টায় েসর জীেপ কণ য়াগ,
য়াগ, উিখমঠ হেয় বঁেচ যাওয়া ছুিটেত
আমােদর গ ব দওিরয়াতাল– চাপতা–তু নাথ। স অন গ ।
~ পকুে র
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কলকাতায় বড় হেলও গত দশ বছর বাংলার বাইের-বাইেরই কেটেছ দীপ র রােয়র। বতমােন মহারাে র লাতুেরর একিট বসরকাির
হাসপাতােলর অ াকাউ স িবভােগর ধান দীপ েরর নশা বড়ােনা। পাহাড়-জ ল-সমু বাদ পেড়না কানটাই।একবার বিড়েয় এেসই
বেস পেড়ন পেরর বড়ােনাটা ছেক ফলেত।েবড়ােনার পাশাপািশ কলম ধরার অিভ তা এই থম।
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Post Comments
dhonyobad abhishek. tomake pore kichhuta jodi sikhte pari lekhar kayda gulo. tabe tumi to janoi ghora tai amar kachhe
mukhyo, lekha ta noy.
- Dipankar Roy [2012-09-14]
dipankar da, apni jotota kosto kore roopkunder pothe gechhilen thik totota sohoj korei ami pore fellam apnar lekhati. besh
sorol, bodhogomyotay durgom sthan ke bornona korechhen. beshhhhhhhhh bhalo laglo.... aro likhun....bhalo thakun... ar ei
prithibitake bhalo rakhun...
- Avishek Chattopadhyay [2012-09-13]
sabaike dhonyobad lekhata porar jonno. jara jan ni, ekbar ghure asun. @ sabya....amar bhagner nam subrata roy, ekhane
onno ekjon jini ei route e gechhilen tar chhobir album deoa achhe.
- Dipankar Roy [2012-09-13]
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মালেয়ি শয়া র ই াে
রিফকুল ইসলাম সাগর
~ তথ - মালেয়ি শয়া || ছিব - রিফকুল ই সলাম সাগর - স ীপ পাল ~

মেঘর রাজ

গি ং আইল া

বাসটা ধীের ধীের ওপেরর িদেক উঠেত
করল। মেন হি ল যন িবমান আকােশ উড়েত চেলেছ। পেথর পােশ সবুজ পাহাড়। পাহাড়েক বড় িদেয় উেঠেছ
গি ং হাইল া -এর পথ।
িতন ব ু িমেল গা াক থেক গি ং যাি - ছয় হাজার ফুট উঁচু পাহােড়র উপর মালেয়িশয়ার গি ং হাইল া শহরেক মালেয়িশয়ার সব চেয় উঁচু জায়গা বলা
যায়। কুয়ালালামপুর থেক বশ কােছই। বােস ভাড়া পড়ল মাথািপছু ৯.৪০ িরি ত।
ায় চি শ িমিনট পর গি ং াইওেয়র সামেন বাস থেক নামলাম। কব কাের চড়েত হেল গি ং াইওেয়র সামেনই নামেত হেব। কব কােরর িটিকট
গা াক থেক বােসর িটিকট কনার সমেয়ই একসে হেয় িগেয়িছল। একই িটিকট িদেয় বাস ও কব কাের ওঠা যায়। কব কাের না উঠেত চাইেল অবশ
সরাসিরও বােস কের গি ং হাইল াে পৗঁেছ যাওয়া যায়। সে ে পুডু টািমনাল থেক বােস উঠেত হেব। কব কাের উঠার সময় দখেত পলাম অসংখ
পযটেকর িভড়। রিববার ছুিটর িদন বেলই িভড় আজ আরও বিশ। লাইন ধের একটু একটু কের সামেনর িদেক আগালাম। তারপর উেঠ বসলাম কব কােরর
িভতের। কব কাের চেড় আে আে উপেরর িদেক উঠেত লাগলাম। নীেচ মেঘ ঢাকা সবুজ পাহাড়, হাইরাইজ িবি ং েলা, ঝকঝেক রা াঘাট ভাির সু র
লাগিছল। গি ং হাইল া এর আেগও একবার িগেয়িছ িক ূ তখন যাওয়ার সময় কব কাের চড়া হয়িন। িফের আসার সময় কব কাের কের িনেচ
নেমিছলাম। অবেশেষ পৗঁছালাম গি ং হাইল াে র এেকবাের মাথায়,ছয় হাজার ফুট উঁচেু ত।
শহের পৗঁছােনার সােথ সােথই চ শীত অনুভব করলাম। হােত থাকা শীেতর কাপড়িট গােয় িদলাম। িকছু ণ পর পর মঘ এেস িঘের ফলেছ আমােদর, িঝির
িঝির বৃি হে । চ বাতাস যন ঘুিড়র মেতা উিড়েয় িনেয় যেত চাইিছল। মেঘ ঢাকা পেড় বড় বড় িবি ং েলা। চািরিদেকর সবুজ পাহাড় েলা আমােদর থেক
নীেচ। পাহােড়র এক পােশ ঘন কােলা মেঘর অ কার। দূের দখা যায় রােদর রখা। রােদর মােঝই হঠাৎ বৃি । এ যন এক মেঘর রাজ । মেন হে যন
আকােশর উপর বেস থেক আমরা দশটােক দখিছ।
পুেরর খাবার খেয় বিড়েয় পড়লাম গি ং দশেন। মালেয়িশয়ার অন ান জায়গার চেয় গি ং হাইল াে খাবােরর দাম অেনক বিশ। সাইন বােডর িদক
িনেদশনা দেখ থেম পৗঁেছ গলাম গি ং িথমপােক। এখােন রালার কা ার সহ নানা ধরেনর রাইড রেয়েছ। অেনক ণ ঘুের ঘুের িবিভ রাইেড চড়লাম। িথম
পােক ঢাকার জন জন িত ৫০ িরি ত মূেল র িটিকট লােগ। এই িটিকেটই সব রাইেড ওঠা যায়।
তেব গি ং হাইল াে র সবেচেয় বড় আকষণ ক ািসেনা। এই শহরিট জুয়ািড়েদর কােছ খুবই পিরিচত। িবে র অেনক দশ থেক জুয়ািড়রা এখােন জুয়া খলেত
আেসন। গি ং হাইল া গেল দখা যায় িবে র সব দামী দামী গািড়, মালেয়িশয়ার অন কাথাও িক এই গািড় েলা সব সময় দখা যায় না। ক ািসেনা ােব
সবাই েবশ করেত পাের এবং জুয়া খলেত পাের। তেব অবশ ই বধ পাসেপাট থাকেত হেব। ােবর িভতের ছিব তালা যায় না। িভতের েবশ করার সমেয়ই
সে ক ােমরা থাকেল কাউ াের জমা রেখ যেত হয়। ােব েবেশর জন অবশ কােনা খরচ নেত হয়না। আমরা কউ ক ািসেনা খলেত পাির না। ক ািসেনা
ােবর িভতের িগেয় িকছু ণ অন েদর খলা দখিছলাম। িক ু বুঝেত পারিছলাম না। ক ািসেনােত িতিদন িরি েতর িবক
াি ক কাউ ার িদেয় কািট কািট
িরি েতর জুয়া খলা হয়। জতার পর ক ািশয়ােরর কােছ কাউ ার িনেয় গেলই ওই েলার িবিনমেয় সমমূেল র িরি ত পাওয়া যায়।
এখােন আেরক মজাদার আকষণ ভূেতর আ া। মানুষ ভূত সেজ ভয় দখাে ।এছাড়া পযটক আকষেণর জন সারাবছরই চলেছ নানান সাং িৃ তক অনু ান।
সারািদন ঘুের বিড়েয় স ায় আবার কব কাের চেড় বাস টািমনােলর সামেন আসলাম। িফের আসার সময় বােস বেস দূর থেক দখেত পলাম আেলাক স ায়
সি ত গি ং হাইল া । িদেনর বলার মেঘ ঢাকা চনা শহরটােক রােতর আঁধাের যন মেন হে আেলায় মাড়া অেচনা এক দশ।
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নীল-সবুে জর লাংক াউই
াকৃিতক সৗ েয ভরা লাংকাউই ীপ ও সখানকার
সমু সকত যন কােনা এক িশ ীর তুিলেত আঁকা
সুিনপুণ িচ কম। যতবার এর সাি েধ এেসিছ ততবারই
মু হেয়িছ আর শংসা কেরিছ সই ার িযিন এত য
িনেয় সৃি কেরেছন।িতনিদেনর হঠাৎ এক ছুিটেত আমরা
পাঁচব ু – িমলন,বাদশা,তুিহন, ওয়ািসম আর আিম
আবারও বিরেয় পেড়িছলাম সই অপ প কৃিতর িনিবড়
সাি েধ র আশায়।
রাত ১২ টায় পুডু বাস টািমনাল থেক আমােদর দাতলা
বাসিট যা া
করল কুয়ালা পারিলস ফির ঘােটর
উে েশ।ভাড়া মাথািপছু ৪৭ িরি ত। ইউেরা ২০১২
ফুটবল ম ােচর খলা উপেভাগ করিছলাম িটিভর পদায়।
মধ রােতর নীরবতােক আলেতা কের ছুেঁ য় িদেয় র
গিতেত এিগেয় যাি ল আমােদর বাসিট। িনেজর
অজাে ই মন হািরেয় যাি ল ফেল আসা কােনা দয়িনংড়ােনা িৃ ত রাম েন। ায় িতন ঘ া পর বাসিট
দাঁিড়েয় পড়ল। সামেন আরও অেনক পথ বািক। চাঁেদর
আেলায় ভেস যাে চািরিদক - কমন মায়াবী হেয়
উেঠেছ। চুপ কের বেস আপনমেন তাই যন অনুভব
করিছলাম। কুিড় িমিনেটর িবরিতর পর আবার বাস চলেত
করল।
বাস চেলেছ তার আপন গিতেত। গভীর রাত, া শরীর
আর এিসর শীতল হাওয়া। এবার িক সিত সিত ই ঘুম পাে । িক ূ ঘুমালাম না। কাথাও মেণ যাওয়ার সময় আমার ঘুম হয়না। বােসর ভতরটা এখন নীরব।
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সবাই ঘুিমেয় পেড়েছ। ধীের ধীের চারিদকটা আেলািকত
হেয় উঠেছ। উঁচ-ু িনচু পাহাড় আর সবুেজ ঘরা বনভূিমর
মধ িদেয় আঁকাবাকা পথ। ভােরর ি আেলায় সু র
কৃিত যন আরও সু র হেয় উেঠেছ। কৃিতর এই
সৗ য অস ব রকেমর িশহরণ জাগায় মেন।
অবেশেষ ায় নয় ঘ া পর আমরা কুয়ালা পারিলস
ফির ঘােট পৗঁছলাম। লাংকাউই ীেপ যেত এখান
থেকই লে উঠেত হেব। জন িত ১৮ িরি ত িদেয়
লে র িটিকট িকেন িনলাম। ল ছাড়েত আরও িবশ
িমিনট বািক। এরমেধ না া খেয় িনলাম। লে উেঠ
িসট না ার িমিলেয় দিখ আমােদর সবার িসট এক সে
পাইিন। আমােদর িতনজেনর পােশ অন য ইজন
বেসেছন তাঁেদর অনুেরাধ করলাম আমােদর এক সােথ
বসেত দওয়ার জন । ওঁরা রািজ হেল আমরা পাঁচ জন
এক সে বসলাম। ছাড়ার পর িকছুটা িগেয় হঠাৎ লে র
ইি ন ব হেয় গেছ বুঝেত পারলাম। সমুে র মােঝ
দাঁিড়েয় আেছ ল িট। ঢউেয়র সােথ সােথ লেছ। খুব
ভয় পেয়িছলাম। মেন হেয়িছল এই বুিঝ ঘটনা ঘেট
গেলা। বার বার বািহর হওয়ার দরজা েলা নিছ আর
লাইফ জ ােকেটর িদেক তাকাি । িক ূ না, একটু পের
ল আবার চলেত
করল, আমরাও িনি
হলাম।
ইি েন সামান সমস া দখা দওয়ার কারেণ এমন
হেয়েছ। মাবাইেল একিট মেসজ পলাম। আমরা
থাইল া এর সীমাে র কােছ রেয়িছ। মেসজিট িছল যিদ থাইল া এর নটওয়াক ব বহার করেত চাই তাহেল কী করেত হেব। এক ঘ া িবশ িমিনট পর লাংকাউই
ীেপ িগেয় পৗছলাম। এমিনেত পৗঁছােত িমিনট প াশ সময় লােগ। ইি েন সমস া দখা দওয়ায় ায় আধঘ া বিশ লেগেছ।
লাংকাউইেত ঘারার জন য কােনা রকেমর গািড় ভাড়া
পাওয়া যায়। আপিন য কয়িদেনর জন গািড় ভাড়া িনেবন
ততিদন গািড় আপনার ত াবধােন থাকেব। িক ূ অবশ ই
আপনার াইিভং লাইেস থাকেত হেব এবং গািড়
আপনােক িনেজই চালােত হেব। াইিভং লাইেস য
কােনা দেশর হেলই চলেব। িদন িত ৩০ িরি ত িদেয়
এক-একিট মাটর সাইেকল ভাড়া িনলাম। গািড় ভাড়া কের
ঘুরেল িনেজর ই া মেতা ঘারা যায় এবং মালেয়িশয়ায়
তেলর দাম কম ( প ল ১.৯০ িরি ত িলটার) বেল খরচও
কম হয়। মাটর সাইেকল িনেয় রওনা হলাম পা াই চনাং
িবেচর উে েশ। কার আেগ ক যােব িতেযািগতা
হেলা। সবাই আেগও এেসিছ তাই চনা পথ। পা াই চনাং
পৗঁছােনার পর হােটেল ম ভাড়া করলাম িদন িত ৮০
িরি ত িদেয়। েম সব িকছু রেখ আর দির করলাম না।
বিরেয় পড়লাম সমু ােনর উে েশ। অন ান িদেনর
চেয় আজ সকেত পযটক বশ কম। দূের একিট লাল
পতাকা দখেত পলাম। এবার বুঝলাম পযটক কম কন।
িবপদ সংেকত চলেছ তাই। যখন পাঁচমূিত একসােথ তখন
কানিকছুই িক আর বাধা হেত পাের? ঝাঁিপেয় পড়লাম
সমুে র বুেক। তেব সবাইেক বেলিছলাম সতক থাকেত,
খুব বিশ ের যন কউ না যায়। সমুে র সাি েধ এেস
বাঁধভাঙা আনে মুহেূ তর মেধ সবাই যন বদেল গলাম।
বড় বড় ঢউেয়র সে পা া িদেয় আমরাও যন সমান
তােল উ িসত হেয় আছেড় পড়িছ বারবার। লবণা পািন মুেখ যাে , তােত কী যায় আেস, ােণর উ াস বেল কথা! ঘ া েয়ক পের অেনকটা ই ার িব ে ই
সমু থেক উেঠ আসেত হেলা। লাে র পর েম আসলাম একটু িব াম নওয়ার উে েশ । া শরীের িবছানায় েত না েতই ঘুিমেয় পেরিছলাম সবাই। জেগ
উেঠ দিখ স া হেয় িগেয়েছ। সমু সকেত বািলেত খািনক খািল পােয় হাঁটলাম। তারপর এেকবাের রােতর খাবার খেয় লাংকাউই িবমান ব েরর পােশ িগেয়
বসলাম। একিটর পর একিট িবমান নামেছ রানওেয়েত। চুপ কের বেস এই দৃশ উপেভাগ করিছলাম। হােটেল িফের এেস সবাই িমেল আ ায় বসলাম। কাড
খলেত খলেতই ভার হেয় গল।
সকােল িঠক হেলা আজ সারািদন ঘুের এেকবাের স ার
পর হােটেল িফরব। বিরেয়িছলাম কবলকাের চড়ব বেল।
পেথ দখেত পলাম একটা হিলক ার। ভাবলাম এেতই
আেগ চেড় িনই। িজ াসা কের জানেত পারলাম
হিলক াের চড়েত িতন জেনর খরচ হেব ৪০০ িরি ত।
আমরা রািজ হলাম। আট িমিনেটর জন হিলক াের
চেড়িছলাম।েস এক অসাধারণ অিভ তা - আকাশ থেক
সমু আর ছাট ছাট সবুজ ীপ িলেক দখা। তেব
লাংকাউইর সব চেয় বড় আকষণ কবলকার। মূল গেটর
সামেন মাটর সাইেকল পািকং করলাম। গট িদেয় িভতের
ঢুকেল পুেরাটাই মােকট। জন িত ৩০ িরি ত িদেয় িটিকট
কনা হেলা। এবার মশ ওপেরর িদেক উঠিছ আমরা।
যেত যেত দখেত পলাম একিদেক উঁচু পাহাড় আর
অন িদেক িব ত
ৃ সমুে র উজাড় আিল েনর ছিব। অবেশেষ
৭০০ িমটার উঁচেু ত িগেয় কবলকার থেক নামলাম।
সখােন াই ি েজ পযটকেদর িভড়। াই ি জ থেক
সমুে র দৃশ উপেভাগ । আেশ পােশ িবশাল উঁচু উঁচু
পাহাড় আর সমু । যিদেক চাখ যায় ধুই সবুজ আর
সমু নীল। দূের দখা যায় ছাট বড় জাহাজ - এেক এেক
চেল যাে আপন গিতেত। ২০০৪ সােল চালু হেয়েছ াই
ি জ। তার পর থেকই লাংকাউইেত পযটেকর সংখ া
উে খ ভােব বাড়েত থােক। াই ি জ থেক অসংখ
িনসগদৃশ ক ােমরা বি করলাম। আেরকিট কবলকাের কের নীেচ নামলাম।
এরপর ায় ১০ িকেলািমটার ের একিট পাহািড় ঝরনা দখেত গলাম। িভতের েবশ করার সময় গেটর সামেন চুর বন বানর দখলাম। বানর েলা খুব িহং ।
বশ সতকতা িনেয়ই িভতের েবশ করলাম। আঁকাবাঁকা িসঁিড় বেয় ওপেরর িদেক অেনকটা পথ উঠেত হেলা। ল করলাম পাহাড় থেক ঝরনার পািন নীেচ গিড়েয়
পড়ার গিত খুবই কম। সই ীণ জলধারােতই অেনক দশনাথী মেনর আনে গা িভজাে ন।
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ঝরনা থেক বিড়েয় এবার অিনিদ গ েব ছুেট চলিছ
আমরা। মাইেলর পর মাইল। মাটর সাইেকেলর
ীেডািমটােরর কাঁটা ১৫০ ছুইঁ ছুইঁ । ফাঁকা রা া। ছিবর
মেতা সব দৃশ । পেথর পােশ দৃি জুেড় নীলাভ িব ীণ সমু
জলরািশ। মাথার ওপর সুিবশাল আকাশ, কখেনা কখেনা
পােশই িবশাল পাহােড়র সমাহার। পাহােড়র মােঝ মােঝ
গভীর খাদ েলার িদেক তাকােল গা িশউের ওেঠ। তবু
আ ার কী অপূব সৃি এই কৃিত!
এরই মেধ িবেকল হেয় এল। পেথর এক াে সমুে র
পােশ একটা খাবার হােটেল থামলাম। ঘারার আনে
পুেরর খাবার খাওয়ার কথা ভুেলই িগেয়িছলাম। খাবার
পেত একটু দির হল। িস-ফুেডর রা া হেত সাধারণত
দিরই হয়। খেয় িনেয় আেশ পােশ ঘুের বড়ােত লাগলাম।
এই িবেচর সে পা াই চনাং িবেচর মূল পাথক হেলা
এখােন িবিভ আকৃিতর অসংখ পাথর আর বােলর
উপি িত। পাথর েলা এমনভােব ছিড়েয় আেছ যন সমুে র
গলায় মু ার মালা জড়ােনা। এরই মেধ স া ঘিনেয়
এেলা - পি ম আকাশ রিঙন হেয় উেঠেছ। বশ উৎসবমুখর
পিরেবশ। সবাই সূয ডাবা দখার অেপ ায়। পাথেরর
ওপর বেস সমুে র গােয় পা রাখেতই একিচলেত ঢউ
এেস ধুই েয় িদেয় গল। যন সমু সা ােজ আগত িবেশষ
কােনা অিতিথ বরণ কের নওয়া হল। মশ ঢউ-এর
তজ বাড়েছ – সমু যন আমােদর িদেক এিগেয় আসেছ।
অ গামী সূযেক দেখ মেন হি ল যন আ েন ঝলসােনা একিট লাল থালা মশঃ পি ম িদগে িমিলেয় যাে । সূযা দখিছলাম একমেন – হঠাৎ খয়াল পড়ল
চারিদক অ কার হেয় আসেছ। আমােদরও িফরেত হেব এবার।
পরিদন সকােল না া শষ কের বিরেয় পড়লাম কনা-কাটার উে েশ। এখােন অেনক িডউিট ি সপ আেছ -এই দাকান েলােত খুব কম দােম নানান িজিনস পাওয়া
যায়। লাংকাউইেত খাবােরর দামও কম। টুিকটািক শিপং কের হােটেল িফের এলাম আমরা। পুর ইটায় ম ছাড়েত হেব। আজ আমােদর িফের যাওয়ার পালা।
লাংকাউই ফির ঘােট এেস মাটর সাইেকেলর চািব বুিঝেয় িদেয় কুয়ালালামপুেরর িদেক রওনা িদলাম। ভাবেত ভােলাই লাগিছল কৃিতর সাি েধ এেস হয়েতা
িনেজেক িকছুটা হেলও সমৃ করেত পেরিছ।
কৃিত অবশ মানুেষর থেক অেনক বিশ উদার আর িনরহ ারী।
~ তথ - মালেয়ি শয়া || ছিব - রিফকুল ই সলাম সাগর - স ীপ পাল ~

মালেয়িশয়ায় আ জািতক টু িরজম ফাউে শন কােস পাঠরত রিফকুেলর বািড় বাংলােদেশর ঢাকায়। পড়ােশানার পাশাপািশ বড়ােনা
আর মণ সাংবািদকতা তার পছে র িবষয়।
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ছিবগু
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= 'আমােদর ছু' বাংলা আ জাল মণপি কা আপনােক াগত জানাই = আপনার ব ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আম ণ রইল =

নসিগক নায়া া
পােয়ল চ ব ী
~ তথ - নায়
া া জ ল প াত || - নায়
া ার আেরা ছিব ~
সময়টা জুলাই মাস। আেমিরকার াধীনতা িদবস উপলে চার িদেনর টানা ছুিটটা কাটােনার জন উ র আেমিরকার সবেচেয় বড় আকষণ নায়া ােত আেগ
থেকই আমরা িরসট বুক কের রেখিছলাম।
বাস ধরার জন ভার ছ’টায় বািড় থেক বিরেয় ট াি িনেয় থেম গলাম এিডসন-এ। বােস উেঠ জানলার ধাের বেসই দীঘ ন’ঘ ার পথ কত েণ শষ হেব তা
একবার ঘিড় দেখ িহেসব কের িনলাম। মােঝ ক ােফেত একটু থেম িব াম িনেয় আবার পথ চলা।
ামী-র কমসূে আমরা িনউ জািস-র বািস া। যখন ছাটেবলায় ভূেগােলর বই ত নায়া া জল পােতর ছিব দেখিছলাম, িবশদ িববরণ পেড়িছলাম তখন কখনও
ভািবিন য পৃিথবীর ি তীয় বৃহ ম জল পাতেক চা ষু দখারও সুেযাগ পাব! নায়া া আেমিরকার িনউ ইয়ক রােজ র উ র-পি েম এবং কানাডার অ ািরও
েদেশর দি ণ পূেব অবি ত।
একটা ি জ পেরােনার সময় গাইড িভিক জানােলন য
আমরা নায়া া নদীর ওপর িদেয় যাি ,আর িকছু েনর
মেধ ই জল পােতর সামেন পৗঁেছ যাব। বাস ু
সবাইেতা দা ণ উে িজত। বাস থেক নেম নায়া া
ফল
ট পােকর মেধ িদেয় আমরা হাঁটেত হাঁটেত
দখলাম নায়া া নদীর জলও কুলক
ু ল
ু ু শে বেগ
এিগেয় চেলেছ, তারপর যন হঠা ই আমােদর মু
কের ১৬৭ ফুট গভীর খােদ ঝাঁপ িদেয় পড়ল।
চারপােশ চুর মানুেষর িভড়। নায়া ােত এই সময়
ায় কুিড় লাখ মানুেষর সমাগম ঘেট। রিলং-এর ধার
ঘঁেষ এিগেয় িগেয় দাঁড়ালাম জল পােতর একদম
সামেন। ঝােড়া হাওয়ােত জেলর িছেট এেস লাগেছ
চােখমুেখ। না! এ তা আর বই এর পাতার িভতেরর
ছিব নয়,এ য পুেরা সামেন দাঁিড়েয়! শ পাি
শরীের!
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আমরা সামেন য জল পাতিটেক দখিছলাম তার নাম
আেমিরকান ফল । আসেল চারিট েদর জেলর ধারা
িমিলতভােব িতনিট জল পােতর সৃি কেরেছ আেমিরকান ফল , াইডাল ফল এবং হসসু ফল
বা কানািডয়ান ফল । এই িতনিট জল পাতেক
একসােথ নায়া া ফল বলা হয়। গাইডেক অনুসরণ কের রওনা হলাম এরপর মই অ দ িম -এ যাওয়ার জন ।
িলফেট নামলাম পাঁচতলা থেক একদম াউ
াের। সখােন রনেবা ীেজর
কােছ ফিরঘাট থেক একটা ফিরেত উেঠ জল পােতর একদম মাঝখােন
যাওয়ার জন যা া
হল আমােদর। একটা নীল রনেকাট দওয়া হল।
বাঁিদেক আেমিরকান ফল এবং াইডাল ফল - ক ফেল এিগেয় চেলিছ
সামেনর িদেক – আশপাশ ঢেক আেছ ধাঁয়ার মত সূ জলকণায়। যত
এেগাি লাম মেন হি ল যন কুয়াশার চাদর কেট কান আজব দেশ চেলিছ!
অেনক উঁচু থেক চ বেগ জেলর ধারা যখােন আছেড় পড়েছ তার থেক মা
হাত কেয়ক আেগ বাটটা দাঁিড়েয় পড়ল। চারপােশ জল পােতর মােঝ
িকছু েণর জন যন বািক জগৎ থেক িবি হেয় পড়া! ায় ২২০১ ফুট চওড়া
জল পাতিট যন হাত মেল আমােদর াগত জানাে তার গজেনর সুের।
চােখর সামেন য নসিগক প আমরা দখিছলাম, সৃি েক সিত তার জন
ধন বাদ িদেত ইে কের। ঘাড়ার েু রর মত আকােরর এই জল পােতর নাম
হসসু ফল । এখােনই রেয়েছ পৃিথবীর বৃহ ম জলিব ৎ উৎপাদন ক ।
বােটর বাঁিদেক চেয় দিখ কাছ ঘঁেষ একটা রামধনু যন আমােদর সে
লুেকাচুির খলার ফি আঁটেছ। ওপর থেক সূযও যন যাগ িদেয়েছ সই
খলায়। তারই মােঝ মােঝ সীগাল পািখ িল জল পােতর কাছ ঘঁেষ খলার
ছেল তােদর ান সের িনে , সে চলেছ মাছ িশকার। বাতােস ভেস বড়ােনা
জলকণা পবনেদেবর দৗরাে িভিজেয় িদেয় যাি ল আমােদর শরীর-মন।
এত িবেভার হেয় িছলাম য হঠাৎ সামেনর একিট ঘটনায় সি ত িফের পলাম।
দখলাম জল বােহর সামেন একটা গাল বড় রাবার বল ওপর থেক পড়ল আর
তৎ নাৎ িট পুিলশ হিলক ার আিবভূত হেয় আমােদর বােটর সামেনর িদেক
চ র খেত থাকল বলিট উ ার করার জন । আমােদর বােটর ডানিদেক অন
একিট বােট মানুেষর হষ িন, উড় িনশানা দেখ বুঝলাম ওিট কানাডার বাট।
ফিরঘােট ফরার সময় গাইডেক িজ াসা কের জানেত পারলাম এটা স বতঃ
কানও কীিতমােনর বাহাদু
িরতার িনদশন -এই ইেভে র নাম ‘নায়া া ডয়ার
ডিভল’। রাবারবেলর িভতর বেস কানও অিত সাহসী ভ েলাক জল পােতর
ওপর থেক ায় ২০০ ফুট িনেচ ঝাঁপ িদেয় হয়েতা জয় করেলন ভয় র সু র এই নায়া ােক। এ প চ া আেগও ব বার হেয়েছ। জীিবত থাকেল ওয়া
রকড, আর অসফল হেল সুই সাইড রকড!
ফির ছাড়াও পােয় হঁেট িসঁিড় বেয় উেঠ সামেন থেক নায়া ােক দখার আর এক উপায় আেছ যার নাম ‘ কভ অফ দ উই

’। াইডাল ফল এর িপছেনর
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িদেকর হা কেট তার উপর িদেয় িসঁিড় বািনেয়
ফল -এর সামেন িদেক এেন একটা ডক এর মত
জায়গার উপর দাঁিড়েয় ফলসটােক সামেনর থেক
দখার আর তার সােথ কালৈবশাখী ঝেড়র মত
জল পাত এর দমকা বাতাস অনুভব করা এক দা ণ
অিভ তা। িক িকছু মরামিতর কাজ চলিছল বেল
সই সৗভাগ আমােদর হল না।
সূয ঢেল পড়িছল পি েম - ই দেশর সীমা থেক
পড়া নানা বেণর আেলার ছটায় নায়া ােক যন আরও
মাহময়ী লাগিছল। মশঃ রাত নেম এল। পূিণমার
’িদন আেগর পূণ চাঁেদর মায়ায় বণময় জল পােতর
ঝ াের আমার মন যন কান অপািথব িনয়ায় পৗঁেছ
িদল।
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~ তথ - নায়
া া জ ল প াত || - নায়
া ার আেরা ছিব ~

হাওড়ার মেয় পােয়ল ামীর কমসূে আেমিরকা বাসী। ভােলাবােসন গান নেত, নানারকম রা া করেত আর নানান নতুন
জায়গায় বিড়েয় এেস সইসব অিভ তার কথা িলখেত।
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ত জানাই = আপনার ব ােনার ছিব- লখা পাঠােনার আম ণ রইল =
বিড়েয় এেস আপনার অিভ তা েলা যমনভােব শয়ার করেত চান কােছর মানুষেদর সােথ - িঠক তমিন কেরই সই কথা েলা
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কলকাতার কােছই

তূ ষ সন
|| তথ - অ ি কা-কালনা ~ ছিব - অ ি কা-কালনা ||
িডেস েরর ছুিটর িদেনর সকাল ৷ কুয়াশার চাদর সিরেয় আকােশ ঝলমিলেয় রাদ উঠেত না উঠেতই ক ােমরা িনেয় বিড়েয় পড়লাম বািড় থেক ৷ হাওড়া থেক
িঠক সকাল দশটার কােটায়া লাকােল রওনা িদলাম ৮২ িকেলািমটার দূেরর অি কা কালনা ৷ ভাগীরথীর পি মতীের বধমান জলার মহকুমা সদর কালনা হয়েতা
খুব একটা পিরিচত ব হান নয়, তেব এই শহর জুেড় ছিড়েয় আেছ অ াদশ ও ঊনিবংশ শতেক গেড় ওঠা অজ টরােকাটার মি র৷েসইসব মি েরর
কা কােযর ছিব তালার ইে েতই আমার এই কালনা মণ ৷
ন ব াে ল ছাড়ার পর কােটায়া লাইেন ঢুকেতই আে আে চািরিদেকর পিরেবশ বদেল যেত
করল ৷ জানলা িদেয় যতদূর চাখ যায় চারিদেক িবিভ
মরসুিম ফসেলর সমােরাহ ৷ ফল শাকসি র সৗ য দখেত দখেত অ সমেয়র মেধ পৗঁেছ গলাম গ ব হেল। শন থেক বিরেয় অেচনা জায়গা ঘুের
দখার জন একিট সাইেকল-ির া িঠক কের িমিনট পেনেরার মেধ এেস পড়লাম মি র চ ের ৷ একই এলাকায় এখােন রা ার পােশ রেয়েছ বশ কেয়কিট
াচীন মি র৷
থেমই একেশা আট িশবমি র ৷ ১৮০৯ সােল এই
মি র িত া কেরন বধমােনর মহারাজ তজচ
বাহা র ৷ মি র িল িট সমেকি ক বৃ াকার সািরেত
িবন ৷ বাইেরর সািরেত রেয়েছ ৭৪ িট এবং ভতেরর
সািরেত ৩৪ িট িশবিল ৷ িট বৃে র মাঝখােন সাজােনা
বাগান আর বাঁধােনা রা া পুেরা জায়গািটেক এক অ ত
ু
সু র প িদেয়েছ ৷ িবিভ কাণ থেক এই বৃ াকার
গঠনৈশলীর ছিব তুলেত তুলেত মািহত হেয় গলাম ৷
িঠক িবপরীেত িবশাল চ ের এেকর পর এক মি র।
ঊনিবংশ শতেকর রখেদউেলর আদেল গেড় ওঠা
তােপ র মি েরর চার দওয়াল জুেড় জমকােলা
টরােকাটার িনখুত
ঁ িশ এককথায় অসাধারণ ৷ খুিঁ টেয়
খুিঁ টেয় ছিব তালার সময় ল করলাম স যুেগর
িশ ীরা মূলতঃ তাঁেদর সমকালীন সমাজিচ এবং
আরাধ দবেদবীর মূি্ ত এই িশ কেমর মাধ েম
িনপুণভােব ফুিটেয় তুেলেছন৷ তােপ র মি র থেক
একটু এিগেয় রাসম । খালাছােদর এই সুিবশাল
ম িটর লােগায়া এই এলাকার
াচীনতম
প িবংশিতর (২৫ িট চূড়া স িলত) লালজী মি র৷১৭৩৯ সােল তরী এই াসােদাপম হাপেত র সামেন শ চাতােল রেয়েছ চারচালা নাটম প এবং
হাকৃিত িগিরেগাব ন মি র ৷প িবশিতরে র আরও একিট িনদশন কৃ চ জী মি র৷১৭৫১-৫৫ ত িনিমত এই ি িখলান (৩ িট দরজা িবিশ ) দউেলর
বারা ায় টরােকাটার কাজ িল িবশালাকৃিত ফলেকর উপর গড়া৷ লালজী ও কৃ চ জী মি েরর মােঝ একই সািরেত পাঁচিট িভ আকােরর িশবমি র িনেয়
প র িশব মি র৷
ির া কের এিগেয় চললাম আমলীতলা হেয় ভা ড়ীপাড়া
৷ আমলীতলায়
কা
তঁতল
ু গােছর নীেচ
ীৈচতন েদেবর চরণযুগেলর
িচ েক িঘের একিট
ছাট মি র রেয়েছ৷ ভা ড়ীপাড়ার প িবশিতর
গাপালজী মি র দেখ অবেশেষ পৗঁছলাম অিত াচীন
ী ী অি কা িসে রী মাতার মি ের। চা িট
অধচ াকার িসঁিড় িদেয় ওপের উেঠ গভগৃেহ
বামাকালীর অিধ ান ৷ পুণ াথীেদর িভেড় এখােন
জমজমাট পিরেবশ৷েদবীদশন করার পর ফরার পালা ৷
িতনঘ ার সফর শেষ িবেকল ৩ ৩০ এর ডাউন
কােটায়া লাকাল ধরেত আবার শেনর িদেক রওনা
িদলাম ৷
এতিদন ভেবিছ টরােকাটার উৎকেষ িব প
ু েু রর
ম রাজােদর িশ কেমর বুিঝ কােনা জুিড় নই, িক
আজ অবশ ই বলেত পাির সৗ
ও সূ তার
মাপকািঠেত অি কা কালনা িব প
ু েু রর থেক কােনা
অংেশই কম নয়। বতমােন ভারতীয় পুরাত িবভােগর
র ণােব েণ থাকা এই মি র িলেক সিঠকভােব চার ও পিরিচিতর আেলায় আনেত পারেল অদূর ভিবষ েত এই শহরিটও এক জনি য় পযটনেক
েপ
আ কাশ করেব ৷৷
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ছা ছুি টর পুর ী
জয় ত মুখ ািজ
|| তথ - পুর ী ~ পুর ীর আেরা ছিব ||
স ােহর মােঝ 'িদন ছুিট পেয় আমবাঙািলর িচরি য় পুরী যাওয়াই িঠক করলাম। পুরীর এটাই মজা য বারবার গেলও কখেনা পুরেনা হয়না। পুরী এ ে েস
ভারেবলায় পৗঁেছ সাজা হােটল িভে ািরয়ায়।
জগ ােথর মি েরর সে কমন একটা াচীন শ -গ জিড়েয় আেছ। ধু িভড় আর পা ােদর উৎপাতটাই খুব িবরি কর। মি েরর ভতেরর ভা যও
অতুলনীয়। ঘুের ঘুের দখেত দখেতই অেনক সময় লেগ গল। শানা যায়, সূযবংশীয় রাজা অব ীরাজ ই
ােদশ পেয় সমু থেক পাওয়া কাঠ িদেয়
জগ াথ, বলরাম ও সুভ ার মূিতিট ও পের মি রিট তির করান। মি েরর বিদেত বলরাম, জগ াথ ও সুভ ার মূিতর সে রেয়েছ ল ী, সর তী ও
নীলমাধেবর মূিতও। তেব বতমান মি রিটর িনমাণকাজ অেনক পের রাজা অন বমন
করেলও তাঁর পৗ রাজা অন ভীমেদেবর আমেল শষ হয়।
মি র থেক িফের ধু সমু । পুরীেত সমুে র ধােরই
ঘ ার পর ঘ া কািটেয় দওয়া যায়। অেনক ণ ধের
ানপব সের হােটেল খেয় এেস আবার সাগের
ফরা। পুর-িবেকল কাটােনা বালুকােবলায়।
পরিদন একটা গািড় ভাড়া কের ঘুরেত বেরালাম।
হােটল থেকই সব বে াব কের িদেয়িছল।
আমােদর গ ব ধৗলািগির, উদয়িগির-খ িগির আর
কাণারক। ভুবেন র থেক কাণারেকর পেথ পুরী
রােড ধৗিলচক থেক ডানিদেক আরও িকছুটা দূের
ধৗিল বা ধৗলািগির। এখােনই ঐিতহািসক কিল যু
হেয়িছল কিল রাজ ও স াট অেশােকর মেধ ।
যু জেয়র পর অসংখ মানুেষর মৃতু েত অনুত হেয়
অেশাক বৗ ধম হণ কেরন। ধৗিলেত অেশাক
পাহােড়র গােয় খািদত রেয়েছ রাজা অেশােকর
কািহিন।এখােন একিট শািয়ত বু মূিত আেছ। পাহােড়র
ওপর েথেক ভূ
বেন র শহেরর দৃ
শ ও খু
বই সুর।
পূবঘাট পবতমালার এপাের খ িগির, ওপাের
উদয়িগির। পাহাড় কুেঁ দ তির হেয়িছল এই হা িল। উদয়িগিরেক বৗ েদর হাও বলা হয়। উদয়িগিরেত মাট ৪৪িট হা আেছ। হা িল দখেত দখেতই
পৗঁেছ যাওয়া যােব খ িগিরেত। খ িগির জন তীথে িহেসেব পিরিচত। এখােন ১৯িট হা আেছ। উদয়িগির - খ িগিরর অেনক েলা হােতই অপ প ভা য
মু কের। সবকিট হা দখেত অেনক সময় লেগ যায়।আমরা ১৫০ টাকা িদেয় একজন গাইডেক সে িনে িছলাম। এেত বশ সু
িবেধই হেয়িছল।
পুেরর খাওয়া সের পৗঁছালাম কাণারেক। ওিড়শার মি র ভা েযর
িনদশন িনঃসে েহ কাণারেকর সূযমি র। ইউেনে ার িব ঐিতেহ র তািলকােতও
রেয়েছ এর নাম। মি রিট িঠক কেব তির হেয়িছল আর কইবা কেরিছেলন তা িনেয় নানান কািহিন আেছ। তেব রাজা নরিসংহেদব ১৩ শতেক বতমান মি রিটর
িনমাণ কেরন।েমাট ২৪টা চাকা এবং ১৪িট ঘাড়ার মূিত িদেয় রেথর আকাের তির এই মি রিট ভারতবেষর াপত ও কা িশে র একিট অনবদ িনদশন।
মি র জুেড় নতকী, নর-নারীর িমলন দৃশ , বাজনা-বাদক, যু – এেকর পর এক অপ প ভা য বারবার দেখও পুেরােনা হয়না।
কাণারেকর কােছই চ ভাগা সকেত অপ প এক সূযা দেখ পুরীর হােটেল িফের এলাম – রােতই ঘের ফরার ন ধরা – িফের যাওয়া আবার রােজর
ধরাবাঁধা িটন জীবেন।
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ফেটা ািফটাই জয় ত-র নশা, ভােলাবােসন বড়ােতও। চাকির আর দনি ন জীবন থেক সুেযাগ পেলই বিরেয় পেড়ন
ক ােমরা হােত।

