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গুপি ও বাঘাকে ভূকের রাজা পেনটি বর পিকে 
চেকেপিকেন। গুপি– বাঘা েী চেকেপিে?  চেথা খুপি 
োইকে িাপর, ো খুপি খাইকে িাপর, মকনর সুকখ 
গাইকে িাপর। পেনটি োওোর মক্ যেই পিে বাঙাপেোনার 
প্রোি। অথ্াৎ, বাঙাপে এেটু ঘুরকে ভােবাকস, 
এেটু চখকে ভােবাকস, আর এেটু গান গাইকে 
ভােবাকস। চস একেই সন্তুষ্ট। আর চোনও জাপে 
সম্পকে্ এই েথাটা খাকট পেনা জানা চনই। গুপি
– বাঘা বাঙাপে না হকে অনযে পেিু হকে হেে অনযে 
পেিু চেকে বসে। েেই ঘরকুকনা অিবাি থাকুে, 
চবড়াকনা বাঙাপের রকতে। োশ্ীর চথকে েনযোকুমারী, 
রাজস্ান চথকে অরুণােে– চেখাকন খুপি োন। 
চিখকবন আর চেউ থাকুে না থাকুে, বাঙাপে 
িে্টে আকিনই। চহাকটকের খাো চিখুন। সবকেকে 
চবপি বাঙাপে িিবীই খুঁকজ িাকবন।  
িীে একেই বাঙাপের মন উড়ু উড়ু। চস চোথাও 
না চোথাও চবপরকে িড়কে োে। প্রিীি জ্াোকনার 
আকগ থাকে সেকে িাোকনার িব্। চসই িব্টা 
চবা্ হে শুরু হে িুকজার অকনে আকগ চথকেই। 
িুকজা একেই অকনকে চবপরকে িকড়ন। চেউ িুকজার 
মাকেই। আবার চেউ িুকজা ফুকরাকেই। চেউ চিাকটন 
িাহাকড়, চেউ জঙ্গকে, চেউ সমুকরে। চেউ চখাঁকজন 

ঐপেহাপসে জােগা। চেউ বা ্মমীে িে্টকন। চেউ 
আবার চিকির সীমা িাপড়কে পবকিকিও িাপড় চিন। 
ফকে, অকনকেরই হেে এে রাউন্ড চঘারা হকে 
চগকি। আবার অকনকে িাপড় চিন িীে একে। চেউ 
চিাট্ট িুটিকে, চেউ েম্া িুটিকে। োঁর চেমন রুপে, 
োঁর চেমন সামথ্যে। ইকছে পিে নকভম্করর শুরুকেই 
এেটা ভ্রমণ সংখযো েরার। পেন্তু ভ্রমণ বেকে চো 
অকনেপেিু। নানারেম চেখাও হাপজর। োিাড়া, 
চবঙ্গে টাইমকস আকগ প্রোপিে পেিু চেখাও আকি। 
চিখা চগে, শু্ু িাহাড় পনকেই চো অকনে চেখা। 
ো পিকেই িাঁেখানা সংখযো েকর চফো োে। আস্ত 
‘ িাহাড় অমপনবাস’  হকে োে। োই, জঙ্গে– সমুরে 
আিােে চোো থাে। িাঁেপমকিপে ভ্রমকণর িকথ না 
পগকে আিােে িাহাকড়র ডাকেই সাড়া চিওো োে। 
বাপে ভ্রমকণর চেখাগুপে না হে অনযোনযে সংখযোে চিওো 
োে। এমনেী, আরও পেিু চেখা জমা হকে আোিা েকর 
জঙ্গে সংখযো বা সমরুে সংখযোও েরা োে। িাহাড় বেকে 
উত্তরবঙ্গ চেমন আকি, িরুুপেোর জেেণ্ীও আকি।
 পভনরাজযে পসপেম, ওপড়িা, োড়খণ্ চেমন আকি, 
চেমপন িড়পি চিি ভুটানও আকি। সবপমপেকেই 
িাহাড়কে িুঁকে চিখার চেষ্টা। িড়ুন, মকন মকন 
িাহাকড়র বাঁকে হাপরকে োন। 



বছর খানেক আনে একটা বাংলা ছববর প�াস্ার 
পেনখবছলাম। মে পে কনর উড়ু উড়ু। ো, ছববটা 
পেখা হয়বে। তনব প�াস্ানর ো বছল, তা আমারও 
মনের কথা। আমারও মেটা পকমে পেে উড়ু উড়ু 
কনর। একবার ঘুনর এনলই পে পেই উড়ু উড়ু 
ভাব কনম, এমে েয়। আবার কনব োব, তার 
অন�ক্ায় বেে পোো।
আমার মনতা অনেনকরই �ানয়র তলায় েন্ষে। 
�ুন�ায় অনেনকই হয়ত এক রাউন্ড ঘুনর 
এনেনছে। পকউ শীনতর অন�ক্ায় আনছে। 
শীত কড়া োড়নছ, এমে একটা েমনয় �াহাড় 
পথনক ঘুনর এনল পকমে হয়! ঠান্ডা মানেই পকউ 
ভাবনছে কাশ্ীর, পকউ বেমলা, পকউ বা মাোবল। 
পকউ হয়ত বুবকং কনরও পেনলনছে। ো, তাঁনের 
বুবকং বাবতল করনত বলব ো। বকন্তু োঁরা এখেও 
বুবকং কনরেবে, বা োঁনের বভেরান�যে োওয়ার 
োমথষেযে পেই, বা হানত লম্া ছুটি পেই, তাঁনের �েযে 
বরং একটা �ায়োর হবেশ পেওয়া োক।

দূনর পকাথাও েয়। বভেরান�যেও েয়। এই 
বাংলানতই। বেশ্চয় োব�ষেবলং! ো, ঠিক তাও েয়। 
তনব খুব কাছাকাবছ। আর ভবেতা ো কনর োমটা 
বনলই পেওয়া োক- বতেচুনল। োমটা পচো পচো 
লােনছ ? োঁরা পবড়ানোর বযো�ানর খুব পখাঁ�খবর 
রানখে, তাঁরা হয়ত োম শুনেনছে।

েব ভুনল
বতে চুনল

অ�াো, অনচো �াবখর কু�ে, দূনর 
পবেতশুভ্র কাঞ্চে�ঙ্া, বেঁদুররাঙা 
আকাশ, হানতর োমনে েবু� চা 
বাোনের উদ্াম পেউ আ�োর মেনক 
দু-েণ্ড শাবতি বেনয় োনব। পকালাহল 
পথনক দূনর, বে�ষেে এক �াহাবড় 
গ্াম। মে মাতাল কনর পেওয়া দৃশযে। 
পেনখ এনলে রূ�ম রায়।



 োঁরা পশানেেেবে, তাঁনের হীেমেযেতায় পভাোর বকছু পেই। 
কারণ, বাংলার �েষেটে মােবচনরে বতেচুনল পতমে ববখযোত োম 
েয়।
বেশ্চয় ভাবনছে, কীভানব পেনত হয়। পকাথায় থাকার �ায়ো ? 
খরচ কী রকম ? এেব কথায় ো হয় �নর আেবছ। তার আনে 
বরং প�নে পেওয়া োক, কী �ানবে এই বতেচুনলনত বেনয় ? 
এনকবানর বে�ষেে এক �াহাবড় গ্াম। ববছাোয় পহলাে বেনয় 
পেখুে ে�াবর্ে কাঞ্চে�ঙ্া। কংবরিটহীে �ঙ্গনলর বনিগ্ধতা। 
োরাবেে �াবখর বকবচরবমবচর, পেই কলতানেই ঘুম ভাঙা। 
ছায়া েুবেববঢ় �নথ হাবরনয় োওয়ার হাতছাবে। েবনচনয় বড় 
�াওো েহ� েরল �াহাবড় মােুন্র আবতনথয়তা।
অনেকবেে ধনরই ইনছে বছল, এই বতেচুনলনত োওয়ার। বকন্তু 
োওয়া আর হনয় উঠবছল ো। একেনঙ্গ বতে বন্ু। অবাধ েণ-
তন্ত্র মানেই শত�ুষ্প ববকবশত পহাক। পকউ �াহাড়, পতা পকউ 
�ঙ্গল। পকউ েেী পতা পকউ েমুদ্র। পকউ পচো �ায়োর পখাঁন�, 
পতা পকউ চাইনছ বেরালা। েণতনন্ত্র োবক েংখযোেবরষ্ঠতাই 
পশ্ কথা বনল। বকন্তু পকাে প্রননেই বা পভাট হনব ? এনকক 
প্রননে এনককরকম পমরুকরণ। তাছাড়া, পবড়ানত োওয়া বেনয় 
পভাটাভুটি এবড়নয় োওয়াই ভাল। পবশ, �ায়ো বেনয় ো হয় 
একমত হওয়া পেল। বকন্তু ছুটি বেনয়ও পতা হা�ার েমেযো। 
এর হয়, পতা ওর হয় ো। পশ্নম্ পববরনয় �ড়া পেল। আবম, 
আমার বালযেবন্ু েন্তু, সু্নলর েহবশক্ক পেবাবশে আর েনটা-
গ্াোর বনু্ েঞ্জয়। প্রনতযেনকই কম-পববশ বণষেময় চবররে। প্রথনম 

ধরনত হনব বশবলগুবড়োমী পে পকােও পরেে। আমরা অেযে 
পরেনের টিবকট ো �াওয়ায় বেনত হনয়বছল কামরূন�র টিবকট।
এে প� ব�-পত পরেে প�ৌঁছল একটু পেবরনত, েকাল োনড় 
োতটা োোে। ো, পস্শনে পেনম োবড় পখাঁ�াখুঁব� করনত 
হয়বে। কারণ, বতেচুনলনত োঁর বাবড়নত আমরা থাকব, পেই 
অবভরা�নক আনে পথনকই পোনে বলা বছল। পে বনলবছল, 
পকােও বচতিা পেই। আবম পস্শনেই োবড় �াঠিনয় পেব। শুধু 
�াঠিনয় পেওয়াই েয়। ড্াইভানরর পোে েম্র আমানেরনক 
এবং আমানের পোে েম্র ড্াইভারনক আোম �াবেনয়ও 
পরনখবছল। পমাবাইনলর পেৌ�নেযে ড্াইভার রা�া রাইনক খুঁন� 
প�নত পবে প�নত হয়বে। রা�ানক পেনখই আঁতনক উঠলাম। 
এ পতা অববকল ববমল গুরুংনয়র মনতা পেখনত। বব�নে 
�ড়নল গুরুংনয়র ভাই বনল বেববযে চাবলনয় পেওয়া োয় (তানত 
অবশযে বব�ে আরও পবনড় োনতও �ানর)। রা�া রাইনক পে 
কথা বলনতই ওর মুনখ চওড়া একটা হাবে। বকন্তু হােনত 
হােনত শুরুনতই ো পশাোনলা, আমানের হাবে শুবকনয় পেল। 
পভানর আোর েময় োবক তার োবড়র োবকষেট �ুনড় পেনছ। 
েনল, হেষে, আনলা, ইবন্ডনকটর বকছুই কা� করনছ ো। শুধু 
তাই েয়, ো পঠলনল োবক স্াটষেও পেওয়া োনব ো। এনক দুেষেম 
�াহাবড় রাস্া, তার উ�র েবে োবড়র এই েশা হয়, তাহনল পতা 
েবষেোশ। রা�াভাই আবেস্ করল, বচতিা পেই। ভনরাো রাবখনয়। 
ওর হাবেই বনল বেল, ওর ও�র ভরো রাখাই োয়।
আমরা বললাম, বকছু পতা খাওয়া হয়বে। পকাথাও একটা 



োঁবড়ও। রা�াভাই বলল, োঁড়ানল বকন্তু আবার পঠলা 
মারনত হনব। তনব বততিা পেই। পকােও োলু �ায়ো 
পেনখ োড়ঁানোই োয়। পকাথায় োড়ঁানব, পেটা রা�াভাইনয়র 
উ�নরই পছনড় বেলাম। পেবক প�বরনয়, বতস্ার �াশ 
বেনয় আমরা এবেনয় চললাম। ডােবেনক উত্াল বতস্া। 
�াহাবড় রাস্া পবনয় এঁনকনবঁনক চনলনছ আমানের োবড়। 
কাবলন�ারায় বেনয় থামল রা�াভাই। একেনঙ্গ প্রাতরাশ 
হনয় পেল। 
কাবলন�ারা োো কারনণ ববখযোত। অেুেন্াে ছববর 
শুটিংনয়র েময় এই কাবলন�ারার বাংনলানতই বেে 
�নেনরা বছনলে অবমতাভ বচ্চে। বাইনরর �েষেটক-
পের কানছ এই তথযেটাও একটা ভাল ববজ্া�ে। এবার 
কাবলন�ারা পথনক রওো। বতস্াবা�ার ছাবড়নয় পেলাম 
প�শনকর বেনক। একটু একটু কনর ঠান্ডা এনে লােনছ। 
পেবাবশে, পবচারা আনের রানত পরেনেই অেুস্থ হনয় 
�নড়বছল। তাই ওর ভীবত থাকা স্াভাববক। প�শক 
প�নরানতই োনয় েরম �ামা বেনয় পেলল। প�শক 
প�নরানত বক প�াশানকর কথা মনে �ড়ল? কী �াবে, 
হনতও �ানর। তনব, একটু বহনমল হাওয়া আেবছল, 
এটা ঘটো। বু�লাম, এবার আমানেরও শীতবস্ত্র পবর 
করনত হনব। পলা�চু আর তাকো প�নরানতই আমরাও 
শীতবনস্ত্র বেন�নের পেনক বেলাম। এই তাকোয় োরুণ 
একটা বাংনলা হনয়বছল। হঠাৎ কী পখয়াল হল, গুরুংনয়র 
েলবল পেটা �ুবড়নয় বেল। এনত কার লাভ হল ? ববমল 
গুরুংরা েবে বু�ত, তাহনল আর ভাবো বছল ো।
তাকো কযোন্টেনমন্ট এলাকা প�নরানোর �র রা�াভাই 
আমানের বলল, রঙবল টি এনস্নট একটু ঘুনর বেনত 
�ানরে। আমরা পতা এককথায় রাব�। �াহাবড় রাস্া 
এমবেনতই েুন্দর, োবড় পঘাড়া এবেকটায় পতমে পেই 
বলনলই চনল। রাস্ার দু�ানশ পচাখ �ুবড়নয় পেওয়া চা 
বাোে। চা বাোনের োবলচা বলাই ভাল। মাথার উ�র 
েীল আকাশ। হাত বাড়ানলই পমনঘর আোনোো। েন্তুর 
কনঠে তখে শবতি চন্া�াধযোনয়র কববতা—বৃবটি �নড় 
এখানে বানরামাে , এখানে পমঘ োভীর মনতা চনর। 
পেবাবশে অনকের মাস্ারমশাই বনল কববতা বু�নব ো, 
এমে ভাবার পকােও কারণ পেই। পমঘ পেনখ তারও মে 
উোে। কার কথা ভাবনছ !
পমনঘর বুক বচনর োবড় ছুটল বতেচুনলর বেনক। গ্ানম 
পোকার আনে এই েুনোনে রা�াভাইনয়র পোে েম্র-
টা বেনয় রাখা োক। ৯৭৩৩১ ২৮২২৬। গ্ানম েুকনতই 



পচানখ �ড়নব গুরুং পেস্ হাউে। এই পর! এখানেও গুরুং! 
আর গুরুং বলনত পতা ওই একটা মুখই মনে �নড়। এই পেস্ 
হাউনের েম্র পেব পেব কনরও পেওয়া হয়বে। আমানের 
বযেবস্থা অবশযে অবভরান�র ভান্ডাবর অযোকনমানডশনে। পোে 
েম্রটা চট�ট বলনখ বেে ৯৭৪৯৩ ৭০৯৬৫। �াঁচটি ঘর। 
আমানের �েযে দুনটা আোম পরনখ বেনয়বছল অবভরা�। 
পোনে কনয়কবার কথা হনলও অবভরা�নক এই প্রথম 
পেখলাম। বয়ে পমাটামুটি �ঁয়বতবরনশর মনতা। মুনখ হাঁবে 
পলনেই আনছ। টুবরস্ েয়, পেে শহর পথনক আত্ীয় এনেনছ। 
অবভরান�র মা, বাবা, বেবে, �ামাইবুরাও একেনঙ্গই থানকে। 
েববমবলনয় অবতবথ পেখভানলর েব োবয়ত্ব বেন�নের কাঁনধ 
তুনল বেনয়নছ এই �বরবার। আমানের ঘনর ববেনয় পক কী 
খানব প�নে অবভরা� চলল বযেবস্থা করনত। বেশ্চয় ভাবনছে 
খুব খরচ। ো, পতমে েয়। থাকার খরচ ঘরব�ছু বানরানশার 
মনতা। বে�নের েময় একটু পববশ। খাবার খরচ োরাবেনে 
মাথাব�ছু �াঁচনশার মনতা। বযোে, আর আ�োর পকােও বচতিা 
পেই। বাবক েব োবয়ত্ব অবভরান�র। আ�বে শুধু মে বেনয় 
প্রকৃবতনক উ�নভাে করুে।
হঠাৎ গ্ানমর োম বতেচুনল পকে ? ো অেুমাে কনরবছলাম, 
তাই। চুনল মানে চুলা বা ওনভে। বতেটি �াহাড় আনে একেনঙ্গ 
পেখা পেত। বকন্তু এখে োছ�ালা পবনড় োওয়ায় বকছুটা পেনক 
পেনছ। দূর পথনক বতে �াহাড়নক পেনখ মনে হত, পেে বতেটি 
চুলা জ্বলনছ। তাই োম বতেচুনল। োব�ষেবলং পথনক বতেচুনলর 
দূরত্ব মারে বতবরশ বকনলাবমটার। বকন্তু োব�ষেবলং পেমে বভনড় 
ঠাো, এখােটা ততটাই বে�ষেে। পছা্ এই �ে�নে চা্বাে 
পবশ ভালই হয়। ইনকা টুবর�নমর বেনকও �ুঁকনছে এলাকার 
মােু্। ওয়ার্ষে ওয়াইর্-
লাইে পেডানরশে পথনক 
োো বযো�ানর োহােযে �ায় 
এই গ্াম। �ানয় পেঁনট 
োওয়া োয় োেরাই� 
বভউ �নয়নন্ট। অবশযে, 
পোটা গ্ামটাই একটা 
বভউ �নয়ন্ট। এনকক 
�ায়োয় পেে এনকক 
রকম পেৌন্দেষে। ববরাট বকছু 
পমঘ ো থাকনল কাঞ্চে�-
ঙ্া খুব একটা দুলষেভ বস্তু 
েয়। �লমল করনব পেই 
বরেশৃঙ্গ। এনকক েময় 

এনকক রনঙ হাব�র হনব কাঞ্চে�ঙ্া। খুব কানছই গুম্াোরা 
বভউ �নয়ন্ট। কাবলম্ংও দূনর েয়। আনরকটু বেনচর বেনক 
তাকানল �াহানড়র বুক বচনর পেে চনল পেনছ উত্াল বতস্া 
েেী। মনে �নড় পেল শ্রীকাতির পেই োনের কথা, ‘মে খারা� 
হনল কুয়াশা হয়, বযোকূল হনল বতস্া।’ কার মে কার �েযে 
বযোকূল, পে ো হয় পো�েই থাক।
শুধু মুগ্ধতা েয়, �াহানড়র োো বাঁনক ছবড়নয় আনছ োো 
ইবতহাে। পেমে, এই গুম্াোরা রনকর কথাই ধরুে। প্রায় দুনশা 
বছর আনে শত্রুনের হাত পথনক রক্া প�নত এখানেই োবক 
আশ্রয় বেনয়বছল লামারা। বরিটিশরাও প্রায়ই আেনতে এই 
গুম্াোরা রনক। এখানেই োবক সেেযেনের প্রবশক্ণ পেওয়া হত। 
ঘুনর আেনত �ানরে বড় মানঙ্গায়ায়, কমলানলবুর বাোনে। থনর 
থনর পেে ো�ানো কমলানলবু। এক দুনটা �াড়নত চাইনল 
পকউ বাধা পেনব ো। শুধু পলবু েয়, পস্ায়াশ বা �যোম-প�বল 
সতবরর কারখাোও প�নয় োনবে হানতর কানছই। কীভানব 
োনছর কমলা পথনক �যোম, প�বল হনছে, বেন�র পচানখই পেনখ 
আেুে।
অবেনের বযেস্তা পতা োরা�ীবে রইল। �রীক্ার পটেশে, 
েংোনরর োো �টিলতা, েম্নকষের টাোন�ানড়ে–  এগুনলা 
পথনক বক মুবতি আনছ? আনছ, েবে আ�বে েববকছু ভুনল এই 
বতেচুনলনত আনেে। অ�াো, অনচো �াবখর কু�ে, দূনর 
পবেতশুভ্র কাঞ্চে�ঙ্া, বেঁদুররাঙা আকাশ, হানতর োমনে 
েবু� চা বাোনের উদ্াম পেউ আ�োর মেনক দু-েণ্ড শাবতি 
বেনয় োনব। তাহনল আর পববশ পভনব কা� পেই। রোনভল 
এন�ন্টনের ের�ায় ঘুনর লাভ পেই। পোে করুে অবভরা�নক। 
পো�া চনল আেুে বতেচুনল।



বৃষ্টি চ�ৌধুষ্ি

আমিা কতগুল�া অদ্ুত ধািনা ষ্নলে বলে থাষ্ক। আমালেি 
কালে িাজস্ান মালনই মরুভূষ্ম, আমালেি কালে বৃষ্টি মালনই 
চ�িাপুষ্জি। আিও কত কী ধািনা কলি বলে আষ্ে। চেই 
ধািনা চথলক চবষ্িলে আেলত পাষ্ি না। কী জাষ্ন, হেত 
চবষ্িলে আেলত �াইও না।
ওষ্িশা মালন আমিা কী বুষ্ি ? ভ্রমণ িষ্েক গিপিতা বাঙাষ্�ি 
কালে ওষ্িশা মালন পুিী। আি পুিী মালনই েমুদ্র। বিলজাি 
আলশপালশি দু একটা মষ্দিি, ষ্�ষ্িোখানা। আষ্মও এিকম 
একটা ভ্রান্ত ধািনাি ষ্শকাি ষ্ে�াম। এখন বুষ্ি, ওষ্িশা 
মালন আিও অলনকষ্কেু। পালশ থাকা এই িাজ্যটালক 
আমিা চ�নাি চ�টিাই কি�াম না। এই কািলণই চবাধ হে 
িষ্ব ঠাকুি ষ্�লখষ্েল�ন, ‘চেখা হে নাই �কু্ চমষ্�ো / ঘি 
হলত শুধু দুই পা চেষ্�ো / একটি ধালনি ষ্শলেি উপলি / 
একটি ষ্শষ্শিষ্বদিু।
ভাবেম্প্রোিলণ ষ্�খতাম, ষ্শষ্শিষ্বদিু কথাটালক আক্ষ্িক 
ধিল� মস্তবি োঁক চথলক যালব। আলশপালশ এমন

 অলনকষ্কেুই িলে চগলে উলপষ্ক্ত ষ্শষ্শিষ্বদিু হলে। 
চতমনই একটা জােগা হ� োষ্িংবাষ্ি। ওষ্িশাি মলধ্য 
একখণ্ড কাশ্ীি আলে, তা আমিা কজন জাষ্ন! অকপলট 
স্ীকাি কিষ্ে, আষ্ম অন্তত জানতাম না। এই না জানাটা 
ষ্ে� গ্্যাজুলেশলনি আলগ পয্যন্ত। এক মামা থাকলতন 
ওষ্িশাে। ষ্তষ্ন ব�লতন োষ্িংবাষ্িি কথা। চেখালন নাষ্ক 
পাহাি আলে। আি এই োষ্িংবাষ্িলক নাষ্ক ব�া হে 
ওষ্িশাি কাশ্ীি।
শুরুলত মলন হলেষ্ে� বািাবাষ্ি। কথাে কথাে একটা 
তু�না জুলি চেওো আমালেি স্ভাব। ইন্ািলনট চঘঁলট 
ষ্ক�ু েষ্ব চেখ�াম। চবশ ভা�ই �াগ�। বাষ্িলত অলনলক 
ব�ষ্ে�, োষ্জ্যষ্�ং যাওোি কথা। আষ্ম ব��াম, োষ্জ্যষ্�ং 
চতা আলগও চগষ্ে, আবাি যাব। তাি বেল� কাোকাষ্ে 
কাশ্ীলি চগল� চকমন হে? কাশ্ীি ? তাও আবাি 
কাোকাষ্ে ? ষ্নঘ্যাত আমালক অলনলকই পাগ� ভাবষ্ে�। 
চেটাই স্াভাষ্বক। আষ্ম ব��াম, ‘অত দূলি নে, কালেই 
ওষ্িশাি চভতি একটা কাশ্ীি আলে।’ এবাি চতা ষ্নশ্চে 
েবাই বদ্ধ পাগ� ভাবষ্ে�।

ওষ্িশালতও একটা কাশ্ীি আলে!



না, ষ্েলি আোি পি চকউ আমালক 
গা�মদি কলিষ্ন। বিং নতুন একটা 
জােগাে েবাইলক চজাি কলি 
ষ্নলে ষ্গলেষ্ে�াম বল� তািা চবশ 
খুষ্শই হলেষ্ে�। কাোকাষ্ে চটেশন 
ব�লত চবিহামপুি। চেখান চথলক 
গাষ্িলত ঘণ্া ষ্তলনলকি পথ। ভািা 
চমাটামুটি হাজাি দুইলেি মলতা। 
পুলিা পথটা চয পাহাষ্ি, তা নে। 
চবষ্শিভাটাই েমত�। ষ্কন্তু চযখান 
চথলক পাহালি উঠলে, চেখান 
চথলকই চযন অন্য এক চিামাঞ্চ। 
পাহালিি বাঁলক বাঁলক কত িহে্য। 
োষ্জ্যষ্�ংলে যাওোি পলথ চেলখষ্ে 
�ালেি বাগান। এখালন চ�ালখ পিলব 
কষ্েি বাগান। কখনও চপষ্িলে 
যাষ্ছি ঘন পাইন বন, কখনও েবুজ 
উপত্যকা।
আবাি কখনও চভলে চবিালছি 

চমঘ। এখালন চমঘ গাভীি মলতা 
�লি। চপৌঁলে চগ�াম োষ্িংবাষ্ি। 
থাকাি বুষ্কং আলগ চথলকই কিা 
ষ্ে�। ওটিষ্িষ্ে-ি বাংল�াটা চবশ 
ভা�। তলব খি� একটু চবষ্শ। আলগ 
চথলক বুষ্কং চপল� এখালন থাকাই 
ভা�। শুলনষ্ে, েলিলটেি একটা 
বাংল�া আলে। চেটাও নাষ্ক েুদিি। 
আলে ইলকা চহাম।
আলশপালশ যাওোি জােগা অলনক 
আলে। একষ্েন একটা গাষ্ি ষ্নলে 
চবষ্িলে পিল�ই হ�। পালবন দু�ুষ্ি 
নেী, পুতুষ্ে জ�প্রপাত। চেখলত 
পালবন চগা�মষ্ি� বাগান। আি ষ্ে-
গন্তজুলি কষ্ে বাগান চতা আলেই। 
যষ্ে চকাথাও চযলত না �ান, তাও 
��লব। আশপালশি এ�াকাটা চেঁলট 
চবিান। ষ্নস্তব্ধতা পালবন। পাষ্খি 
িাক পালবন। গ্াম্য েুদিি একটা 

পষ্িলবশ পালবন। চভলে যাওো চমগ 
পালবন। ষ্মলট চিাে ? তাও পালবন। 
েবষ্মষ্�লে কমষ্লিট প্যালকজ ব�লত 
যা চবািাে, তাই পালবন।
চশানা যাে, শীলত নাষ্ক এখালন 
বিে পলি। আমাি অবশ্য শীলত 
যাওোি েুলযাগ হেষ্ন। তলব যখনই 
যান, শীতবস্ত্র ষ্নলে যালবন। চশানা 
যাে, চিন েলিটে, জন্তু জালনাোি 
থাকলত পালি। তলব ভে পাওোি 
ষ্কেু চনই। একেমে মাওবােী আতঙ্ক 
ষ্ে�। এখনও পুলিাপুষ্ি চেই আতঙ্ক 
চগলে, এমনটা নে। তলব ভিো কলি 
চযলতই পালিন।
পুলজাে চকাথাে যালবন, এখনও ঠিক 
কলিনষ্ন ? তাহল� ঘুলিই আেনু 
োষ্িংবাষ্ি। ষ্বশ্াে করুন, ভা� �াগলব। 
হালতি কালে এমন এক কাশ্ীি থাকলত 
একবাি উষ্ক চমলি আেলবন না !



খুব শখ করেই পাসরপার্ট করেরেরিলাম। যরি ককানওরিন 
কারে লারে! কালাপারন কপরোব এমন আশা করেরন। রকন্তু 
প্ররিরবশী কিরশ কিা 
কযরিই পারে। অন্তি 
পরষে বাংলারিশ। 
না। কসখারনও যাবাে 
কসৌভাে্য এখনও 
অে্টন করেরন। িাই 
পাসরপার্ট কযমনকাে 
কিমনই আরি। 
ককাথাও ককানও িাপ 
পরেরন।
রকিুরিন হল রবরিশ 
কথরক ঘুরে এরস 
কিরশে মাটিরি পা 
রিরেরি। রকন্তু অি 
শখ করে বানারনা 
পাসরপার্ট ককানও 
কারেই লােরলা না।
এবাে আসল কথাে আরস। আমাে পরিরিরবে প্রস্ারব হঠাৎ 
করে রেরেরিলাম ভুরান। যরিও কসরা রিল করেক ঘণ্াে 
ঝটিকা রবরিশ সফে। আমো কসবাে রেরেরিলাম ডুোরস্ট। 
উরঠরিলাম োোভািখাওোে। শুনলাম, কসখান কথরক কিে 
ঘন্াে নারক ভুরান কপৌঁিরনা যাে। কযরি–আসরি খেচ মাত্র 
একরশা রাকা। এি কারি এরস, এি সস্াে রবরিশ ভ্ররেে 
সুরযাে ককউ হািিাো করে!

খুব কভােরবলাে কলাকাল করেন ধরে হারসমাো। কসখান 
কথরক অররাে চরে েেোঁ। এই েেোঁ হল সীমান্ত শহে। 

পারে কেঁরর ওপারে কেরলই 
ভুরান। ঘরেরি িখন সকাল 
আররা। দুই কিরশে ঘুম 
ভাঙরলও শীিঘুরমে আরমে 
িখনও কারররন। কযখারন 
নামলাম কসখান কথরক 
িারকরে কিরখ অরনকরা 
ইরডিো কেররে মরিা কিখরি 
একরা কের। এপারে ভােি, 
ওপারে ভুরান। কী অদ্ুি 
কোমাঞ্চ! এ বারে কথরক ও 
বারে যাওোে মরিাই, এক 
কিশ কথরক রনঃশরদে আরেক 
কিরশ কপৌঁরি কেলাম। যাই 
কহাক, এরিশ কথরক ওরিরশ 
কয ঢুকলাম ককউ একবাে 
কচক কেল না!  পাসরপার্ট কিা 

দূরেে কথা, কভারাে কাড্টও কিখল না!  পরিরিবরক বললাম, 
এ ককমন কিশ! এি অনাোরস আরেকরা কিরশ কঢাকা যাে? 
হ্যাঁ, এভারবই সাোরিন হাোে হাোে মানুষ এরিশ–ওরিশ 
কেরি। সীমারন্ত কখনও কভারাে কাড্ট কিরখ, কখনও কিরখ 
না। িরব, সরগে োখা ভাল। যরি কিখরি চাে! 
আরম এই প্রথম রনরেে কিশ কিরে অন্য কিরশ এলাম। কস 
কী আনন্দ! কী অদ্ুি একরা কোমাঞ্চ সািসকারল িাো 

রভসা, পাসরপার্ট 
িাোই রবরিরশ! 

উঠল বাই, ভুরান যাই। রকিুরা 
এভারবই ডুোস্ট কথরক ভুরারন হানা। 
করেক ঘণ্াে ঝটিকা সফে। অল্প 
খেরচই রবরিশ ভ্রমরেে কোমাঞ্চ। কসই 
অনুভূরি কমরল ধেরলন 
অন্তো কচৌধুরে।



কেরি। সীমারন্তে দুই পারে কযন 
দু’ েকম িরব। একরিরক েেোঁ এক 
রঘরজি শহে। অন্যরিরক, ফুন্রশরলং 
কযন ঝকঝরক–িকিরক। রনরেে 
কিরশে প্ররি পূে্ট শ্রদ্া কেরখই বলরি, 
পরেচ্ছন্নিাে রনরেরখ ‘স্বচ্ছ ভােি’ কযন 
িশ কোল খারব পুঁচরক ভুরারনে কারি। 
 ঘুরে ঘুরে চােপাশরা কিখরি। চারেরিরক 
ভুরারন ভাস্কয্ট, কচাখ কফোরনাই যাে 
না। ককানরা কিরে ককানরা কিখব! 
এমন সমে কিরখ আমাে পরিরিব 
কিাট্ট এক লামাে সরগে কখাশ কমোরে 
েল্প েুরে রিরেরি। মুহূি্টরা মুহূরি্টে 
মরধ্য ক্যারমো বরন্দ করে কফললাম। 
আমারিে েন্তব্য ফুন্রশরলং এে 
এক বহু পুেরনা কবৌদ্ গুম্া। রকন্তু 
িাে আরে কিরশ কপরর রবরিরশ রখরি 
কপরে কেরি। কিাট্ট অথচ সুন্দে একরা 
কিাকারন ঢুকলাম। ভুরারন ম্যারে আে 
কমারমা সহরযারে আমারিে উপবাস 
ভগে হল। ম্যারেরাে সবই ভাল। রকন্তু 
ককমন কযন রক রক। িরব, সব রমরলরে 
কবশ ভালই।
আরেই বরলরি আমো করেক ঘন্াে 
ঝটিকা সফরে রেরেরিলাম। িাই 
ওখারনে স্্যাডি কথরক একরা োরেরি 
চরল কেলাম ফুন্রশরলং। পাহারে োস্া 
কবরে ক্রমশঃ ওপে রিরক উঠরি। সব 
পাহারে োেোে চরেত্র ও কসৌন্দয্ট 
কবাধহে একইেকম। কবরশদূে কযরি 
হল না। িাে আরেই কসই গুম্াে 
কপৌঁরি কেলাম। চােপাশরা কিরখ মন 
ভরে কেল। এি সুন্দে এি রনে্টন 
একরা পাহারে উপি্যকা। ককানও 
বােরি আেম্বে কনই। এমন একরা 
োেোে আসাে কথা কিরিন ধরে কয 
মরনে মরধ্য লালন করেরি। আসরল 
মানুষ যা চাে িাই পাে। শুধু কসই 
ভাবনারাে প্ররি রবশ্াস োখরি হে।

চারেরিরক কলাকেন কনই বলরলই 
চরল। শান্ত, রনিগ্ধ রনে্টন এক কবৌদ্ 
মরন্দে। চােপাশরা ঘুরে ঘুরে কিখরি 
লােলাম। ফুরল ফরল কসৌন্দরয্ট ভরে 
আরি োেোরা। মরন্দে িখনও 
কখারলরন। এরিক ওরিক ঘুেরিলাম। 
হঠাৎ কচারখ পেল নানান বেসী 
একিল লামা। কী প্রােবন্ত! কাে 
কেরি, কখলরি, দুষ্ুরম কেরি। 
একসরগে সবাই বে হরচ্ছ। এখনকাে 
বাচ্ারিে মরিা হারি স্ার্ট কফান 
রনরে ে্যাঠারেরে করেরন। একরা লামা 
কিরখ মুরখে কভিে এক অদ্ুি শদে 

কেরি। অথচ কঠাঁর বন্ধ। োেরেল 
কেরল কযেকম আওোে হে, অরনকরা 
কসেকম। আমো রেজ্াসা কেলাম- 
ইরে ককো কাে োরহ কহা? কস োনাল- 
ইরে পূো হ্যাে। ওরিে কিখরি 
কবশ মো লােরিল। সবরচরে কিার 
কিরলগুরলাই কবরশ মুরুরবি। হাব ভাব 
চাল চলন কিরখ মরন হরচ্ছল অরিশে 
কডঁরপা কিাকো।
ওপে কথরক রনরচে শহরেে েনবসরি 
কিখা যারচ্ছল। আে ওই দূরে কিখা যাে 
শুরকরে যাওো নিী কিাস্টা। আমো 

ঘেরি ঘুেরি একরা গুলঞ্চ োরিে 
নীরচ এরস বরস পেলাম। চারেরিরক 
ফুরলে সুেন্ধ। কী অদ্ুি শারন্ত! পরবত্র 
নীেবিা! পারখে কূেন! সব রমরলরে 
কযন স্বে্টোে্য। কি োি চারেরিরক। 
ককন োরন না ইরচ্ছ কেরিল প্ররি্যকরা 
োিরক স্পশ্ট কেরি। িারিে কারি 
রেরে রকিুষেে বসরি। অখণ্ড নীেবিাে 
সরগে থাকরি থাকরি হেরিা ওোও 
রকিু বলরি চাে।
কচারখ পেল ভুরারন েননক এক 
ভদ্ররলাক কোরি বরস কফারন কথা 
বলরি। আে িাে রপরঠ কবশ অদ্ুি 

কােিাে বাঁধা আরি িাে রশশু সন্তান। 
কান্নাকাটিে বালাই কনই। কসও অবাক 
রবস্রে এই পৃরথবীে রূপ, েস, েন্ধ 
পান কেরি। ওই েকম একরা োেো 
কথরক আসরি ইরচ্ছ কেরিল না। রকন্তু 
আসরিই হরব। কফোে পরথ কুম্ীে 
রবভ্রার কিখরি কেলাম। টিরকর ককরর 
ঢুরক কিরখ প্রচুে কুমীে কোদ্ুরে শুরে 
আরি। ে্যান্ত না মৃি কিরখ কবাঝাে 
উপাে কনই। কযভারব রচন্তাহীন হরে 
এো রিন কারারচ্ছ িারি ওরিে 
েীবরনে ককানও উরদ্শ্য বা রবরধে 



আরি বরল কিা মরন হল না। কয টিরকর কাররি িারক রেজ্াসা 
কেলাম- এো েীরবি না মৃি? কলাকরা কী কোে আমাে ওপে 
খরচ কেল। ভুরারন ভাষাে কয কী বলল কক োরন। কবরোরি 
যাব, এমন সমে কিরখ ররমররা রাইরপে একরা ভুরারন বাচ্ছা 
কিরল। হারি একরা পপকরন্টে প্যারকর। োি আে কলাহাে 

কবোে মাঝখারন খুব অল্প একরু োেো। িাে মধ্য রিরে 
রনরেে শেীেরারক পাে কোে কচষ্া কেরি। আমো 
কিরখ খুব একরচার হাসলাম। িরব কিালাে কপাে রিরি 
বলাে সুন্দে রিরে রিল।
যাইরহাক পাহাে কথরক সমিরল কনরম এলাম। এরা 
কসরাে কিাকান ঘুেরি ঘুেরি একরা রেরনস লষে্য 
কেলাম, সব কিাকারনই োো ও োনীে িরব েরেরি। 
এখানকাে সব কহাররল, কিাকান, কেরস্াোঁে োোে 
িরব োখা নারক বাধ্যিামূলক। ভুরারনে মানুষ োোরক 
ভেবান জ্ারনই পূো করে। িরব ওরিে কপাষাক-
গুরলা বেই অদ্ুি। রবরশষিঃ কিরলরিে। আমারিে 
এখানকাে ওভােরকাররে মরিাই। রকন্ত হাঁরুরি নামাে 
অরনক আরেই িা ফুরেরে কেরি। ভাবরিলাম এই েকম 
কপাষাক যরি আমাে বাবা কাকাো পরে অরফস যাে, 
িাহরল কীেকম লােরব কিখরি। িরবরা কচারখে সামরন 
কভরস উঠরিই কবশ হারস পারচ্ছল।
ইরচ্ছ রিল সকরলে েন্য রবরিশ ভ্রমরনে রকিু স্ােক 
রচহ্ন রনরে আসব। রকন্তু িারমে পােি কযভারব উদ্্ট-
মুখী আমারিে পরকররে অবস্া িিরাই রনম্নমুখী। 
িাই সকরলে েন্য ভুরারন ম্যারে, অন্ধকারে কখরল 
আরলা জ্বলরব এমন চকরলর, আে গুটিকরেক ভুরারন 
ককাল্ডররিঙ্কস রনরে আবাে আমাে কিরশ রুক করে 
রফরে এলাম। শুধু আমাে কিরশে পরেই নে, সকল 
কিরশে পরেই কঠকাই মাথা। কারেই রভসা পাসরপার্ট 
না থাকরলও রবরিশ ভ্রমরেে এমন সুরযাে হািিাো 
কেরবন না।



বাঙালি মানেই খাদ্য রলিক। 
বাঙালি মানেই ফুটবি। বাঙালি 
মানেই শলিদ লমোনরর তিায় 
িমানবশ। বাঙালি মানেই লিরন্তে 
ঘটি বাঙানির ফুটবি িড়াই। 
বাঙালি মানেই রাত জেনে, জিাখ 
িাি কনর ফুটবি লবশ্বকাপ জদখা। 
বাঙালি মানেই দুপুনর ভাত ঘুম। 
বাঙালি মানেই আড্া। আর 
বাঙালি মানেই ঘুরনত যাওয়া।
পুনো আিার মাি খানেক আনে 
জেনক বাঙালি জমাটামুটি প্্যাে জিনর 
রানখ। টিলকট কাটা জেনক জিানটি 
বুলকং, প্ায় িব কমলপ্ট। আর এখে 
জতা জযখানে যায়, গুেি োমক লিধু 
জেঠুর কাছ জেনক আোম িবলকছু 

জেনে েয়। প্ায় িবোন্তা িনয়ই 
জবড়ানত যায়। শীনতর আনমে 
োকনত োকনতই যতটা ঘুনর 
জেওয়া যায়! 
েীবনের েতােুেলতকতা িিনতই 
োকনব। িলত্য বিনত কী, এটাই 
েীবে! লকন্তু এই েীবনেও েতাে-ু
েলতকতার বাইনর জবলরনয় আিার 
একটা িিে মাধ্যম আমানদর 
িকনির কানছ আনছ। আর জিই 
মাধ্যমটি িি ভ্রমণ। ভাবনছে 
ভ্রমণ! একদম তাই। তািনি িুলপ 
িুলপ োয়োর োমটা বনিই জফলি! 
িািকা শীনতর আনমে, িনগে িবুে 
বোেীর লমনশি, এই দুইনয় লমলিনয় 
োয়োটার োম অনযাধ্যা পািাড়। 

অনযাধ্যা বিনি জিানক জভনব 
জেনব জযােীর রাে্য। ো, এটা রানমর 
অনযাধ্যা েয়। এনকবানরই আমানদর 
রানে্যর অনযাধ্যা। পুরুলিয়া িদর 
বাি স্্যান্ড জেনক মাত্র জদড় ঘন্ার 
পে।
পুনোর আবি জশনে এখে িািকা 
শীনতর আবি। বনু্ বান্বনদর 
লেনয় লদে িানরনকর েনে্য ঘুনর 
আিনতই পানরে িবুে বোেীনত 
জঘরা অনযাধ্যা পািানড়। আর 
িাওড়া জস্শে জেনক জরেে ছাড়ার 
পর জরেনের িাকা যত পুরুলিয়া 
জস্শনের লদনক েড়ানব, শি্য 
শ্যামিা বাংিার রূপ, রি, েন্ 
আপলে জরেনের োোিা জেনক 

খুব দুে্গম েয়, খরিও জতমে 
জেই। পুরুলিয়া জেনক 
অোয়ানি বানি জপৌঁনছ জযনত 
পানরে অনযাধ্যা পািানড়। 
একিময় মাওবাদী আতঙ্ক 
লছি, এখে তাও জেই। শীনতর 
আনমে োকনত োকনতই 
ঘুনর আিুে। িলদশ লদনিে 
শান্তেু ব্যাোলে্গ।। 

 িবুে বোেীর জকানি 
অনযাধ্যা পািাড়



উলক জমনর শুধু জিনয়ই োকনবে! পুরুলিয়া িদর বাি 
ি্যান্ড জেনক অনযাধ্যা পািাড় পয্গন্ত িরকালর এবং 
জবিরকালর বাি িালভ্গি আপলে জপনয় যানবে। প্লতলদে 
িকাি আটটা জেনক পুরুলিয়া িদর বাি স্্যান্ড জেনক 
িরকালর বাি িালভ্গি িািু িয় অনযাধ্যা লিি টপোমী। 
আর দুপুর জদড়টার িমনয় লদনের জশে িরকালর বাি 
িালভ্গি অনযাধ্যা লিি টপোমী। আর জবিরকালর বাি 
িালভ্গি প্লতলদে িকাি িানড় দশটা জেনক শুরু িনয় 
লতেনট জবনে দশ লমলেনট জশে িয়। জবিরকালর বাি 
িালভ্গি আপোনক অনযাধ্যা লিি টপ পয্গন্ত লেলব্গননে 
জপৌঁনছ জদনব।
োকনবে জকাোয়? ভারত জিবাশ্রম িংনঘর একটি মঠ 
ও আশ্রম রনয়নছ শুধুমাত্র োকার েনে্য। এছাড়া রাে্য 
পয্গটে দপ্তনরর জেনক োকার ব্যবস্া রনয়নছ েভীর 
অরনণ্যর জভতনর। তনব এই দুটি জষেনত্র কিকাতা জেনক 
অলরিম বুলকং করাটাই জশ্রয়। এছাড়া েেস্াস্্য কালরেলর 
দপ্তর এবং লিএলিলির অধীনেও জিানটি রনয়নছ। িব 
জষেনত্রই অলরিম বুলকং কিকাতা জেনক। এছাড়া লবলভন্ন 
জবিরকালর জিানটি রনয়নছ অনযাধ্যা লিি টপ এিাকায়। 
খরি জমাটামুটি োোনির মনধ্যই।

িাওড়া জস্শে জেনক রাঁ লিোলম িুপারফাস্ জরেে 
রনয়নছ। আর রালত্র এোরটার িমনয় প্লতলদে
 পুরুলিয়া– জবাকানরা এক্সনপ্ি জরেে আনছ। এই জরেে 
আপোনক পনরর লদে িানড় িাতটার িমনয় পুরুলিয়া 
জস্শনে জপৌঁনছ জদনব। এছাড়া িাতরাোলছ জস্শে জেনক 
আরণ্যক এক্সনপ্ি, রূপিী বাংিা এক্সনপ্ি জরেে রনয়নছ। 
জটানটায় জিনপ দশ লমলেনটর মনধ্য আপলে পুরুলিয়া িদর 
বাি স্্যানন্ড িনি আিনবে।
অনযাধ্যা লিি টপ বাি স্্যানন্ড জবশ কনয়কটি ভানতর 
জিানটি আনছ। যাঁরা ভারত জিবাশ্রনম োকনবে, তাঁরা 
এক লকনিালমটার জেঁনট এনি খাওয়া দাওয়া জিনর লেনত 
পারনবে। অরণ্য িুন্দর অনযাধ্যা পািানড় আপলে োলড় 
ভাড়া কনর বামলে ঝে্গা, আপার ি্যাম, জিায়ার ি্যাম ঘুনর 
আিনত পানরে। আর যারা ভ্রমণ রলিক ও প্কৃলত জপ্মী 
এবং যানদর দুই পানয়র ওপর অোধ আস্া তারা বামলে 
ঝে্গা পে পানয় জিনট ঘুনর আিনত পানরে। িবুে বোেী 
তার অপার জিৌন্দয্গ ছলড়নয় জরনখনছ বামলে ঝে্গা যাওয়ার 
পনে। বামলে ঝে্গা যাওয়ার পনেই জেতালে জমাড় আিনব। 
আপলে জেতালে জমানড় এনি একটিমাত্র জদাকাে জদখনত 
পারনবে। েিার তৃষ্া জমটানোর িনগেই আপলে েরম



পােীয়নত িুমুক লদনত পারনবে। 
জেতালে জমাড় জেনক িােলদক 
বরাবর একটি কংলরিট লেলম্গত রাস্া 
েীি জিনকর লদনক িনি জেনছ। এই 
িুনযানে েীি জিক ঘুনর আিনত 
পানরে।
আর লফরলত পনে বামলে ঝে্গা। 
তনব বামলে ঝে্গার প্াকৃলতক 
জিৌন্দয্গ আর তার গুরু েম্ীর ো 
ছমছনম  পলরনবশনক পরনত পরনত 
উপনভাে করনত োলড় জেনক জেনম 
লিঁলড় জবনয় লতেনশা লমটার লেনি 
োমনত িনব। আবার ওই লতেনশা 
লমটানরর লিলড় জবনয় রাস্ার ওপনর 
উনঠ আিনত িনব। আর এরই 
মানঝ আপোর কপাি ভাি োকনি 
িলরনণর দি লকংবা িালতর পানির 
মুনখামুলখও িনয় জযনত পানরে। তনব 
ি্যাঁ, িালতর পাি জদখনি ভুি কনরও 
িালতর িামনে লেনয় ছলব অেবা 
জমাবাইনি জিিলফ জতািার ‘ বীরত্ব’  
জদখানবে ো। লিনত লবপরীত িনতই 
পানর। একটা িমনয় অনযাধ্যা পািাড় 
এবং তার আনশপানশ মাওবাদী 
িমি্যা লছি। লকন্তু এখে তা আর 
জেই। তাই আর জদলর ো কনর শীনতর 
আনমে ফুনরানোর আনেই িবুে 
বোেীনত জঘরা অনযাধ্যা পািানড় 
ঘুনরই আিুে।



নীলাঞ্জন হাজরা 

ননঃশব্দেই পেনরব্ে পেব্ে শতবর্ষ। পেউ জানব্তও 
োব্রনন। জানব্ব েী েব্র?  তখন পে গুরুংবাবুব্ের 
ফব্তাোে োহাব্ে ওঠাই প্াে ননব্রধ নেল। 
েে্ষটব্ের ভীে থােব্ল হেত পেনলব্রেশন হত। নেন্তু 
ফােঁা োহাব্ে পে আর পেনলব্রেশন েরব্ত োব্ব! 
েথা হব্ছে পেব্ভন্াে্ষ পরব্্ারাঁ ননব্ে। হ্াঁ, 
োনজ্ষনলুংব্ের পেই ে্াব্ভন্াে্ষ, োর েথ চলা শুর 
১৯০৯ োব্ল। পেব্ভন্াব্ে্ষর েথা প্থম বব্লনেল 
পেৌম্। েনে আবার োনজ্ষনলুং োও, অবশ্ই 
ে্াব্ভন্াব্ে্ষ পেও। না পেব্ল োনজ্ষনলুং োওোটাই 
অেম্পূর্ষ পথব্ে োব্ব।
তার আব্ে বার নতব্নে োনজ্ষনলুংব্ে নেব্েনে। নেন্তু 
েনত্ বলনে, ে্াব্ভন্াব্ে্ষর েথা তার আব্ে পেউ 
বব্লনন। তাই োওোও হেনন। পেখাব্ন োর ো 
েব্েনন?  েত্নজৎ রাে পথব্ে ঋনবিে ঘটে। অনমতাভ 
বচ্চন পথব্ে রাব্জশ খান্া। এডমন্ড নহলানর পথব্ে পতননজুং 
পনারব্ে। এতব্লাে েখন নেব্েব্েন, তখন ননশ্চে োমও
আোশব্োেঁা হব্ব। পে এে োচঁতারা এলানহ ব্বস্া হব্ব। 
ভেনমনরিত এেটা পরামাঞ্চ ননব্েই নেব্েনেলাম।
নেন্তু নেব্ে ভুল ভাঙল। পখালা োে, এব্েবাব্রই োোমাটা 
এেটা পরব্্ারা।ঁ বব্ল না নেব্ল আলাো েব্র পবাঝার উোেও 
পনই। ম্াল পথব্ে এেটু পনব্ম পেব্লই পচাব্খ েেব্ব পরব্্া-
রাটঁা। পেখানোর নপ্ে খাে্ নানে নচব্েন েব্েজ। োরা আব্ে, 
এটাই আব্ে খাে।
আরও নানা রেম আইব্টম োজাব্না, পেগুব্লা েচরাচর অন্ান্ 
জােোে োব্বন না। এই োে পথব্েই েত েনবর শুটুং হব্েব্ে। 
েত্নজৎ রাে নানে এেটা ব্্াে েনফ ননব্ে ওই োব্ে বব্েই 

ঘণ্ার ের ঘণ্া োটব্ে নেব্তন। োেলাব্ট পচহারার 
ঋনবিেও এব্ল উঠব্ত চাইব্তন না। তানেব্ে থােব্তন ওই 
োঞ্চনজঙ্ার নেব্ে। অনমতাভ, ধব্ম্ষন্দ্র, রাব্জশ খান্ারা 
েখন এব্েব্েন, নননরনবনলব্ত পেখার পতমন েুব্োে 
োননন। েনব পতালার, েই পনওোর নভে পেন আোল 
েব্র নেব্েব্ে পবেতশুভ্র োঞ্চনজঙ্াব্ে।
এমন অব্নে অজানা েল্প ননব্ে োনঁেব্ে আব্ে পেব্ভন্াে্ষ। পবশ 
েব্েেবার মানলোনার হাত বেল হব্েব্ে। এখন োরঁা োনেব্বি, 
তাবঁ্ের পেই েব্ষব্বাধটা আব্ে বব্ল মব্নও হে না। ঐনতহ্ব্ে 
তুব্ল ধরার পেই উব্ে্ােও পনই। েুরাব্না পেেব েনবও েুংরক্ষব্র 
পনই। তবু পেব্ভন্াে্ষ পেব্ভন্াে্ষই। পলােমবু্খ মবু্খ েনেব্ে 
োে তার মাহাত্্। নভনব্েনশরাও েুব্ট আব্েন, নভে েব্রন ওই 
োব্ে। তারঁা পোন ঐনতব্হ্র টাব্ন আব্েন, পে জাব্ন! 

পেব্ভন্াে্ষ: েত অজানা 
ইনতহাব্ের নীরব োক্ষী



ভ্রমণ মানেই শিক্ামূলক ভ্রমণ। ভ্রমনণর মাধ্যনম যে 
শিক্া হয় তা আর শকছুনত হয় ো। গত বছর আমার 
যেই রকম শিক্া হনয়শছল। যেই শিক্ার কথা বলব। 
শকন্তু তার আনগ ‘ হীরক রাজার যেনি’ র কথা একটু 
বনল শেই। যেখানে যবড়ানত শগনয়ই যতা আমার শিক্া 
হল।
আপোরা যতা জানেে, হীরক রাজার যেনি এক েব্বনেনি 
যেি। রাজারাজড়া এখে আর যেই বনট, শকন্তু যেিটা 
যতা আনছ! যেই পাহাড়টা যতা আনছ! যেই যে পাহানড় 
উেয়ে পশডিত আত্মনগাপে কনরশছনলে শকম্া গুশপ বাঘা 
এর হানত ওর হানত তাশল যমনর হুে কনর হীরনকর 
যে পাহানড় শগনয় হাশজর হনয়শছল! শগনয়শছলুম যেই 
পাহানড়।
োওয়া এমে শকছু কঠিে েয়। যরেনে কনর আোেনোল। 
যেখাে যথনক একটা গাশড় বুক করনলই হনব। পুরুশলয়াগা-
মী যরেনে আদ্ায় যেনম অনটা বা যটানটা শেনয়ও চনল যেনত 
পানরে। আর আপোর পানয় েশে ভূনতর রাজার জুনতা থানক 
তা হনল যতা কথাই যেই! “জয়চডিী পাহাড়” বনল হানত 
তাশল মারনলই হনব।

হ্যাাঁ, পুরুশলয়ার জয়চডিী পাহাড়ই হল হীরক রাজার যেি। 
মানে যেখানেই শেনেমাটার আউটন�ার শুটিং হনয়শছল। 
পাহানড়র োমনেই যবি খাশেকটা যখালা জায়গা, যেখানে 
েত্যশজৎ রায় মঞ্চ। অস্ারজয়ী পশরচালকনক স্মরণ করার 
জে্য। অবি্য মঞ্চ ো থাকনলও ক্শত শছল ো। এখানে যগনল 
আপোর যচাখ শেনজ যথনকই তাাঁনক স্মরণ করনত শুরু করনব। 
মে ভাবনব, এই মাঠই শক মূশত্বর মাঠ? ওই পুকুনরই শক 

হীরক
রাজার 
যেনি
পুরুশলয়ার জয়চডিী পাহাড়ই হল হীরক 
রাজার যেি। মানে যেখানেই শেনেমার 
আউটন�ার শুটিং হনয়শছল। যেখাে 
যথনক শিনর এনে দুট যমাক্ম শিক্ার 
কথা শলখনলে ময়ূখ েস্র।



গুশপ বাঘা মুখ ধুনতা? পাহানড়র ওই খাাঁনজই শক উেয়ে 
পশডিনতর েনগে যেখা হনয়শছল গুগাবাবার?
আচ্া যবি, ধনর শেলাম শেনেমায় আপোর আগ্রহ 
যেই। শকন্তু ভূনগাল যতা পনড়নছে! যেই যে মাধ্যশমনকর 
শেনলবানে শছল, আবহশবকার, িল্কনমাচে? একবার 
কষ্ট কনর পাহানড়র মাথায় উঠুে, যেই েব বইনয় পড়া 
শজশেনের উোহরণ যচানখর োমনে যেখনত পানবে। 
মনে হনব, আনগ এেব যেখনল ভূনগালটা আনরকটু 
ভাল ভানব জাো যেত, মাধ্যশমনক কটা েম্র যবশি 
পাওয়া যেত।
শকন্তু আনগ যতা এখানে থাকার যকােও ব্যবস্া শছল ো, তাই 
যকউ আেতও ো। ব্যবস্া হনয়নছ হানল। মূল পাহানড়র 
আনিপানি কনয়কটা যছাটখানটা টলা, তারই একটানত 
কনয়কটা কনটজ বাোে হনয়নছ। েশেও ভাড়া যবি চড়া।
যে োই যহাক, শিক্ার কথা বশল। গতবছর পুনজার ছুটনত 
উনঠশছলাম যেই কনটজগুনলার একটানত। তানত যবি শকছু 
টাকা খরচ হনলও েিংোনরর লক্ষী খুশি হনয়শছনলে। কানছই 
রঘুোথপুর। কথা শেনয়শছলাম, যেখাে যথনক শেনল্কর িাশড় 
শকনে যেব। তাছাড়া রঘুোথপুর রাজবাশড়নত পুনজা হয়, 
যেখানে েিমীর শোঁদুর যখলাও হনব। হু-হু বাবা যে যে 
রাজবাশড় েয়। মাইনকল মধুেুেে েত্ত একো এই রাজবাশড়র 
ম্যানেজার শছনলে। 
েিমীর েকানল গৃহলক্ষী ঠাকরুে রঘুোথপুর ভ্রমনণর 
যতাড়নজাড় করশছনলে আর আশম একা একা পাহানড়র 
মাথায় উনঠশছলাম। আর তানতই আমার শিক্ার েূচো 
হল। পাহানড়র একশেনক যখালা মাঠ, কনটনজ যিরার 

পথ তার উপর শেনয়ই। আশম ভাবলাম, আজ একটু 
অে্যশেক শেনয় োই। শববাশহত পুরুষ শকন্তু েনগে বউ 
যেই অথ্বাৎ বাধা গরু ছাড়া যপনয়নছ। চললাম ঘুরপনথ। 
পনথ এক মাঝবয়েী যলাক ছাগল চরানচ্ে। তাাঁনক 
বললাম, “এশেক শেনয় যহানটনল যিরার রাস্া আনছ?” 
শতশে হাত যেনড় ঘাড় যেনড় যবাঝানলে, ওই গাছগুনলার 
তলা শেনয় খাশেকটা যগনলই যহানটল।
গাছগুনলা? খাশেকটা শগনয়ই বুঝলাম এ রীশতমনতা 
জগেল। শবস্ৃশতনত যে জগেল বড় েয়, জগেনলর গাছগুনলাও 
মহীরুহ েয়, শকন্তু শেশবড় অরণ্য বলনত ো যবাঝায়, এ 
হল তাই। তারপনর শমশেট ৪০ ধনর আমার কী হল তা 
ভাষায় যবাঝানত পারব ো। যে শেনক তাকাই েবুনজর 
েমুদ্। যেই েমুনদ্ আশম হাবু�ুবু খাশচ্। মাথার উপর 
শেনয় বনয় চনলনছ েবুনজর যেউ আর মানঝ মানঝ উশক 
শেনচ্ জয়চডিী পাহানড়র চূড়া। শেক হারালাম, হাত–
 পা ছনড় যগল, ভয় যপলাম, োনপর ভয়, যিয়ানলর 
ভয়, পশড়মশর কনর ছুটনত শগনয় যঠাকর যখনয় পানয়র 
ছাল উনঠ যগল। শবস্র োকাশেনচাবাশের পরই কনটনজ 
যপৌাঁনছশছলাম। আর লাভ কনরশছলামনল দুট শিক্া।

শিক্া ১ঃ জয়চডিী পাহানড়র উন্াশেনক পশচিমবগে 
েরকানরর “পথোথীনত” থাকার ব্যবস্া আনছ। 
যেখানে খরচ কম। ঘরও অনেক।
শিক্া ২ঃ বউনয়র আাঁচল যছনড় একা একা যকাথাও 
যেনত যেই। 



সিসিমের অমেনা 
ঠিিানা ছায়াতল

পসচিে সিসিমের ছছাট্ট এিটা গ্াে। নাে ছায়াতাল। শ্রীজুংগার েুসততির পাদমদমে এিটি ছলিমি ছিন্দ্র িমর 
গমে ওঠা এিটা আসদ জনপদ। ছলমির নাে অনুিামরই এই জায়গার নাে। সলমেমছন ছিৌরভ নাময়ি।।

এবার ঘুমর ছনওয়া যাি পসচিে সিসিমের ছছাট্ট এিটা 
গ্ামে...... নাে "ছায়াতাল"। শ্রীজুংগার েুসততির পাদমদমে 
এিটি ছলিমি ছিন্দ্র িমর গমে ওঠা এিটা আসদ 
জনপদ। ছলমির নাে অনুিামরই এই জায়গার নাে। 
সনমে সি-বাজার ছেমি শুরু িমর পািামের ঢালুমত এর 
অবস্ান। িিামল ছদেমত পামবন স্ানীয় োনুমের জীবন-
যাত্া, ফুমলর েমতা বাচ্ামদর সু্মল যাওয়া। িাঞ্চনজঙ্ার 
ছিামল ছবমে ওঠা োনুে গুমলার েনটাও পািামের েতই 
সবোল। এবার িবার আমগ ছয প্রশ্নটা জামগ—

িীভামব যামবন?
সনউ জলপাইগুসে অেবা বাগম�াগো ছেমি সরজাভতি 
গাসেমত িেয় লামগ ৪:৩০ - ৫ ঘণ্া। এছাোও ছেয়ার 
গাসেমত সেসলগুসে বািস্ট্ান্ড ছেমি ছজারোং পযতিন্ত এমি 
এই স্ট্ান্ড ছেমি সি-পাতামলর গাসেমত িরািসর আিা 
যায়। অেবা ছ�ন্াে / সি-বাজার পযতিন্ত এমি ছলািাল 
টট্াসসি সনময়ও ছপাঁছামনা যায়। যাওয়ার িেয় রাস্ায় 
পেমব ছজারোং, ছিামরং বাজার, িালুি, বারসেময়াি।

িী িী ছদেমবন?
ছায়াতাল ছলি, রবীন্দ্র স্মৃসত বাংমলা, সি ওয়াটার গাম�তিন, 
সিংির সরিজ, ছ�ন্তাে ভট্াসল , উত্তমর ভট্াসল, এলপাইন 
সেজ ফট্াক্টসর, ট্াউট সফে ছরয়াসরং ছিন্ার, সরেে েনাস্রি, 
সরনমেনপং েনাস্রি। ছায়াতাল ছিসরমটজ ছিােমস্ ছেমি 
িময়ি পা উঠমলই ছপময় যামবন বামিতি রম�াম�ন্ড্রন 

িট্াংেুয়াসরর ছর�পান্ডা ছগট। ছিোমন োইমল জংমল 
সিছুটা ছঘারাঘুসর িরা যায় অেবা এিটা জাংগলমট্সিং 
িমর ছনওয়া যায়।
পসচিে সিসিে এর ওেমর, সিমল-ভামিতি, বুসরয়ামোপ 
এবং দসষিমের সিছু অংে ছযেন নােসে, রাভাংলা, 
সিটে পাসেরালয় ছঘারা যায় ছায়াতালমি ছিন্দ্র 
িমর।
এছাোও এোন ছেমি ছপসলং োত্ ২৮ সিসে। িমগে 
ছযাগ িমর ছনওয়া যায় ইয়ুিিাে।



প্রায় ৭৫ বছমরর পুরামনা এিটা সতব্বসত ধাঁমের বাসে ছযটা 
এেন ছিােমস্র রূপ সনময়মছ, নাে "ছায়াতাল ছিসরমটজ 
ছিােমস্", তমব বাইমর ছেমি ছবাঝা েুেসিল ছয, ছভতমরর 
িেস্ বট্বস্া আধুসনি োমনর, আর এোন ছেমি িাঞ্চনজ-
ঙ্ার ছরঞ্জ গুসল েুবই ভাল ছদো যায়। োসরসদমি বে এলাে 
বাগান সদময় ছঘরা, গামছর �ামল এবং এসদি ওসদি ঘুমর 
ছবোয় নানা রমের নাে না জানা পাসে এবং প্রজাপসতর 
দল। এছাোও েুমজ পামবন প্রেুর রসেন অসিতি�। োেতি-ছে 
োমি পামবন লাল রমের ফুমল ঢািা রম�াম�ন্ড্রন গাছ। আর 
ছিই পমে োিা ফুল োসেময়ই ছপৌঁছমত িয় এোমন। গরে 
োময় েুেুি সদমত সদমত এই প্রািমৃ সতি দৃেট্ ছদোর েজাটাই 
আলাদা।
তমব বমল রাো ভাল গাসে ছেমি ছনমে ছবে োসনিটা সিসে 
ছবময় ছপৌঁছমত িয় এই ছিসরমটজ ছিােটি ছত। তমব ছপৌঁছবার 
পর এোনিার েমনারে আবিাওয়া আপনার িেস্ ক্াসন্ত দূর 
িমর ছদমব।

ছিাে ছস্ বুসিংময়র নম্বর
8017633239 / 9830133833

অমেনা ঠিিানার ছোঁমজ
বাোসল নাসি সদঘা, পুরী আর দাসজতিসলংময়র বাইমর 
সিছু ভাবমত পামর না। সিন্তু োরপামে ছসেময় আমছ 
িত অমেনা– অজানা ঠিিানা। ছযিব জায়গা িয়ত 
ততটা পসরসেত নয়। ছিউ ছিউ বারবার ছুমট যান ছিই 
অমেনার িন্ামন। এেন সিছু বট্সতক্রেী জায়গামি তুমল 
ধরমত আগ্িী ছবগেল টাইেি।

ছিই িব জায়গায় যাঁরা ঘুমর এমিমছন, তাঁরা সলেমত 
পামরন। শুধু িীভামব যামবন, ছিাোয় োিমবন— 
এিব নয়। ছিইিমগে উমঠ আিুি আপনার সনজস্ব 
অনুভূসতও। ছিই ছলো সেঠি বা �াময়সরর ফেতিামটও িমত 
পামর। আপনার ছতালা ছসবও িমগে পাঠামত পামরন।

ঠিিানা:  bengaltimes.in@gmail.com 



পাহাড়ে বরা্ বে অদ্ভুত। বে রহস্যময়। 
এই ররাদ ঝলমড়ল। একটভু  পড়রই ঝমঝম 
কড়র বৃষ্টি রেড়ম রেড়ত পাড়র। এভাড়বই 
ঘভুরড়ত ষ্িড়য় কতবার ষ্ভড়েষ্ি। আবার 
উড়্াটাও হড়য়ড়ি। বৃষ্টি পেড়ত পাড়র, এই 
রভড়ব ঘড়রর মড়্্য বন্দী রেড়কষ্ি, রকাত্াও 
রবড়রাইষ্ে। রদখা রিল, বৃষ্টিই হল ো। শু ভ্ু 
শু ভ্ু রহাড়টলবন্দী হড়য় ষ্দেটা েটি হড়য়ড়ি।
বরা্য় অড়েড়কই এষ্েড়য় চলড়ত চাে 
পাহােড়ক। ষ্কন্তু পাহাড়ে বৃষ্টি রদখার 
একটা আলাদা ররামাঞ্চ আড়ি। রকাোও 
রঘারার দরকার রেই। শু ভ্ু িাদ বা
 ব্যালকষ্েড়ত বড়স বৃষ্টি রদখভুে। এমে 
একটা োয়িার হষ্দশ রদওয়া োক। বো 
মাড়্ায়া। পে্টে মােষ্চড়রে খভুব পষ্রষ্চত 
োম েয়। রকউ রকউ হয়ত োম শুড়েড়িে। 
অড়েড়কর হয়ত ভালও লাড়িষ্ে। ফড়ল, 
ষ্ফড়র এড়স অে্যড়ক রেড়ত উৎসাষ্হত 
কড়রেষ্ে। আমার ষ্কন্তু োয়িাটা ভালই 
রলড়িষ্িল। আরও স্পটিভাড়ব বলড়ত 
রিড়ল, রেখাড়ে ষ্িলাম, রসই বাষ্েটা।
এটাড়ক ঠিক রহাড়টল বলা োড়ব ো। আবার 
রহাম রটেও বলা োড়ব ো। কড়প্াড়রট ব্যাপার 
রেমে রেই, রতমষ্ে গ্াম্য ব্যাপারও রেই। 
বরং, এড়ক ফাম ্ হাউস বলড়ত পাড়রে। 
একান্ত অবসড়র দুড়টা ষ্দে কাটাড়োর 
দারুণ একটা োয়িা। দুখাো ঘর। োেলা 
রেড়কই ্রা রদড়ব প্রকৃষ্ত। সামড়েই রখালা 
বারান্া। রসখাড়ে রচয়ার ষ্েড়য় বড়স পেভুে। 
সকাল রহাক বা দুপভুর, ষ্বড়কল রহাক বা 
রাত, সবসময়ই রেে অসা্ারণ অেভুভূষ্ত। 
সামড়ে শু ভ্ু পাহাড়ের সাষ্র। োম ো োো 

সব েেপদ। সড়ধে রেড়ম আসড়ি। শহড়রর 
সব ক্াষ্ন্ত, সব অবসাদ রেে ষ্েড়মড়শ দূর 
হড়য় োয়। মড়ে হড়ব, এড়কবাড়রই অে্য 
এক েিড়ত চড়ল এড়সড়িে। অড়চো রসই 
সব েেপড়দ একটভু  একটভু  কড়র জ্বড়ল উঠড়ি 
আড়লা। মড়ে হড়ব, আপোর পাড়য়র তলায় 
রেে হাোর হাোর তারা রেড়ম 
এড়সড়ি।খভুব েত্ন ষ্েড়য় সাোড়ো হড়য়ড়ি 
এই বািােবাষ্েড়ক। একটভু  উপড়র উড়ঠ 
খাওয়ার োয়িা। সামড়ে রসই ষ্দিন্ত ষ্বস্তৃ 
পাহাড়ের সাষ্র। এই সময় ডায়ড়টষ্সয়াড়ের 
সব ষ্েড়র্াজ্া ভভু ড়ল োে। এমে সভুস্াদু 
খাবার রেড়ক ষ্েড়েড়ক বষ্ঞ্চত রাখার রকােও 
মাড়েই হয় ো। চাইড়ল আশপাশটা ঘভুড়র 
রদখড়তই পাড়রে। ষ্কন্তু এই বরা্য় ভরসা 

রকাোয়? বৃষ্টি োমড়তই পাড়র। োমড়ল 
োমভুক। ওই বারান্ায় বড়স রকােও 
পিড়ন্র বইড়য় মে ষ্দড়ত পাড়রে। বই 
পোয় খভুব অ্যালাষ্ে্ ? তাহড়ল রমাবাই-
রলই রচাখ রাখভুে। পিড়ন্র িাে চাষ্লড়য় 
ষ্দে। োয়িাটা এতটাই সভুন্র, অে্য 
রকাোও রেড়ত ইড়ছেও করড়ব ো।
কদীভাড়ব োড়বে? কাষ্লম্ং োওয়ার 
পড়েই পেড়ব। ষ্তস্াবাোর রপষ্রড়য় 
আরও ষ্মষ্েট পড়েড়রা। ষ্শষ্লগুষ্ে 
রেড়ক রমাটামভুটি ঘণ্া দুই। পভুড়ো পে্ন্ত 
অড়পক্ার দরকার রেই। বর্ার মাড়ঝই 
রবষ্রড়য় পেভুে। আিাম বভুষ্কং করড়ত 
চাইড়ল ৯৪৩৪৮ ৭২৫২০ েম্বড়র একটভু  
কো বড়ল ষ্েড়ত পাড়রে।

ষ্বষ্ছেন্ন দ্দীড়পর মড়তা এক 
ফাম্হাউস। সামড়ে ষ্দিন্ত ষ্বস্ৃত 
পাহাড়ের সাষ্র। সড়ধেড়বলায় ্রা 
রদড়ব আরও রমাহময়দী রচহারায়। 
ষ্লড়খড়িে অষ্ভরূপ দাস।

সাষ্র সাষ্র তারা রেড়ম 
আড়স পাড়য়র ষ্েড়চ



বলিহালি বাঙালিি প্রলিভা, 
জ�াি করি িাবাংিা বালির়ে লিি! 
বাঙালি জেখারি ো়ে, লির�ি মরিা করি িাম জিরখ আরে। 
জিমিই একটি �া়েগা িাবাংিা। োি েরগে বাংিাি জকািও 
েম্পক্কই জিই। এই শীরি ঘুরি আেরিই পারিি। লিরখরেি 
েুলমি চক্রবিতী।

োঁিা পাহার়ে োও়োি লেদ্ান্ত লির়েই জেরিরেি, িাঁিা লেলকরমি 
লিরক োওোি কথা ভাবরিই পারিি। জিমিই এক পাহাল়ে �িপ-
জিি হলিশ জিও়ো োক। িারমি েরগে লকন্তু বাংিা �ল়ের়ে আরে।
বাঙালিি বলিহালি প্রলিভা। েব লকেুরকই জে আপি বালির়ে জি়ে। 
ইরছেমরিা িাম বিরি জি়ে। লেলকরমি িাবাংিাি কথাই ধরুি। 
লবলভন্ন বইর়ে লিশ্চ়ে পর়েরেি িাবাংিাি কথা। লকন্তু লবশ্াে করুি, 
এি েরগে বাংিাি জকািও েম্পক্কই জিই। আেি উচ্ািণ হি, 
িাভং িা। বাঙালিিা লির�রিি মরিা করি এি উচ্ািণ তিলি করি 
লির়েরে ‘ িাবাংিা’ । কী আশ্চে্ক, বাঙালি পে্কটকরিি ভুি উচ্ািরণি 
পাল্া়ে পর়ে জেখািকাি মািুষও ‘িাবাংিা’  বিরি ও লিখরি শুরু 
করিরে।
লেলকরম লগর়ে েলি প্রকৃলিরক দু’ জচাখ ভরি জিখরি চাি, িাহরি 
আপলি িাবাংিা জেরিই পারিি। খিচ অল্প। জিরখ মিও ভিরব। 
লেলকম বিরিই গ়েপ়েিা পে্কটকিা েুরট োি গ্াংটরক। জেখাি 
জথরক বিে জিখাি আশা়ে োগেু বা আিও দুগ্কম পরথ জেরি চাইরি 
িাথুিা। লকন্তু োঁিা অিটা ধকি লিরি চাি িা, অথচ প্রকৃলিরক 
িারুণভারব উপরভাগ কিরি চাি, িাঁরিি ঠিকািা হরি পারি 
িাবাংিা।
কীভারব োরবি ?  েলি গ্াংটক জথরক জেরি চাি, দু’ ঘণ্াি িাস্া 
( ৬৫ লকলম) । আি েলি েিােলি লিউ �িপাইগুল়ে ( লশলিগুল়ে)  
জথরক জেরি চাি, িাহরি ১১০ লকলম। জমাটামুটি োর়ে চাি ঘণ্া। 
গাল়ে ভা়োও লিরি পারিি, খিচ বাঁচারি চাইরি জশ়োি জপর়ে 
োরবি। উচ্িা োি হা�াি েুরটিও জবলশ। ওঠাি পথটা এিটাই 
েুন্দি, আি অি্ জকাথাও িা জগরিও চিরব। পাহার়েি গা জবর়ে 
অরিক ঝি্কা জিরম আেরে আপি জখ়োরি। �ািািা লির়ে জভরে 
আেরে জমঘ।
িাবাংিা এরকবারিই জোট্ট শহি। পার়ে জেঁরটই লিলব্ জঘািা ো়ে। 
অরহিুক গাল়ে লিরি জগরি অরিক আিন্দ জথরক বলচিি থাকরবি। 



পার়ে জেঁরট লেঁল়ে জবর়ে উরঠ োি বুদ্ 
পারক্কি লিরক ( একান্তই জেরি িা পািরি 
গাল়ে লিরি পারিি) । লিেগ্ক জিা আরেই, 
িাি েরগে চমৎকাি ো�ারিা একটি 
লবশাি পাক্ক। লবশাি এক বুদ্ মূলি্ক। আি 
জকাথাও েলি জেরি িাও পারিি, এই 
পাক্ক ও িারগা়ো মিাল্রিরি অবশ্ই োি। 
িামাি েম়ে েম্ভব হরি জেঁরট িামুি। গাল়ে 
লির়ে ঘুিরি চাইরি িািং, ডলিং, টুমিং 
মিাল্রি ঘুরি লিরি পারিি। কারেই জটলম 
চা বাগাি ঘুরি আেরি পারিি। আিও 
অরিক অ�ািা �া়েগা আরে। অন্তি 
দু’ লিি িা থাকরি �া়েগাটা ভািভারব 
জঘািা হরব িা। েলি িম্া েুটি থারক, িামলচ, 
জপলিংর়েও দু’ – এক লিি েম়ে কাটির়ে 
আেরি পারিি। েলি মরি করিি, শুধু 
িাবংিা জথরকই লেরি আেরবি, িারিও 
ক্ষলি জিই।



কয়েকদিয়ের জয়েযে হাড় কাঁপায়ো ঠান্া, পাহাড়, সূয়্যািে, 
সূ্যাস্ত, কাঞ্চেজঙ্ার শ�াভা, দূর শেয়ক এভায়রস্ট, বরফ ও 
রয়�ায়�েড্রে শিখয়ে হয়ে �ীয়েই চেুে সান্াকফু।
শরেে ধয়র দ�োেিহ শেয়ক সকায়ে এেয়জদপ োমুে। পারয়ে 
িাদজযদেং শমে ধরাই ভাে। সকায়ে চা শখয়ে সমে দেয়ে শপয়চা 
বাঙাদের ময়ো িামািাদম কয়র একটা গাদড় ঠিক করুে। 
হাজার দুই আড়াই এর দবদেময়ে শস আপোয়ক রাস্তাে 
শরেকফাস্ট কদরয়ে ঘন্া পাঁয়চক এর ময়ধযে দমদরক হয়ে শপৌঁয়ে 
শিয়ব মায়েভঞ্জে। শহায়টে কােচেজঙ্াে উঠয়ে পায়রে। 
স্াে শসয়র, খাবার শখয়ে হােকা দবশ্াম দেয়ে শবদরয়ে পড়ুে 
গাইয়�র শখায়জ। দিেদপেু � দেয়েক টাকা দহয়সয়ব গাই� বুক 
কয়র চয়ে আসুে শ�োয়ক েযোন্য়রাভার 

ভাড়া করয়ে । শ�োয়র শমাটামুটি ৮০০ টাকাে সান্াকফু চয়ে 
্ায়বে। সন্যো োমার আয়গ বাদক সমেটা আয়স পায়�র পাহাড়, 
শখোর মাঠ, বাজার শিয়খ দেে। রায়ে শখয়ে শুয়ে পড়ুে।
পরদিে সকায়ে স্াে কয়র, শরেকফাস্ট শসয়র সমে ময়ো রওো 
দিে সান্াকফুর উয়দেয়�। পয়ে টিদকট ও কযোয়মরা দমদেয়ে 
প্াে ২০০ এবং খাওো– িাওোর জেযে � খায়েক খরচ। পয়ে 
শমঘমা, টুম্বদেং, কাোয়পাখদরর অপরূপ শ�াভা শিখয়ে 
শিখয়ে আর গাদড়র ঝাঁকুদে উপয়ভাগ করয়ে করয়ে 
সান্াকফু শপৌঁেয়ে প্াে ৫ ঘন্া। গাইয়�র সাহা্যে দেয়ে 
শহায়টে বা শহাময়স্ট শিয়খ দেে। ৭০০– ৮০০ টাকাে ভাে দকেু 
শপয়ে ্ায়বে। এরপর শেয়ক সভযে জগয়ের সয়গে শ্াগায়্াগ 
প্াে শ�ষ ।

োগেু শকে,  অোোয়সই
 সান্াকফু শ্য়ে পায়রে

বাঙাদে বরফ শিখয়ব বয়ে 
কোে কোে োগেু েুয়ট 
্াে। দকন্তু দেয়জর রায়জযেই 
রয়েয়ে সান্াকফু। চাইয়ে 
অোোয়সই শপৌঁয়ে ্াওো 
্াে। হদি� দিয়েে 
মঞ্জুরণ হােিার।



রাস্তার একপায়� িাঁদড়য়ে একবায়রর 
জেযে বাদড়য়ে জাদেয়ে শিওো, শপৌঁয়ে 
শগদে। বযোস। এরপর শফােটা শকবে 
কযোয়মরা দহয়সয়ব বযেবহার। িো কয়র 
জামাকাপড় খুয়ে দসঙ্ম দরটােয হয়বে 
ো। োহয়েই আপোয়ক দরটােয আসয়ে 
হয়ব। পয়রর দিে শেয়ম আসার আয়গ 
প্যন্ত স্াে ো করাই ভাে। পারে পয়ষে 
শকােও মি খায়বে ো। শহায়টে বা 
শহাম শস্টর ওয়েেকাম দড্রঙ্কটা চেয়ে 
পায়র। জে শবােে দকয়ে খায়বে। 
পাহাদড় জে ো খাওোই ভাে। সকয়ের 
সহযে োও হয়ে পায়র। সহজ কো, ওই 
উচ্চোে শবদ� ঝঁুদক ো শেওোই ভাে।
এখায়ে এয়স দিয়ের বাদক সমেটা 
কাঞ্চেজঙ্া– এভায়রস্ট শিখুে। দেয়চর 
জগেয়ে শেয়ম েদব েুেুে। আর হযোঁ, 
অব�যেই গাই�য়ক বয়ে সােয়সট পয়েন্ 
ঘুয়র আসুে। শস এক অদ্ুে শসৌন্্য। 
শমঘ অয়েক দেয়চ সাগয়রর শেউ এর 
ময়ো সুদূর দবস্ততৃে। সূ্যটা টুক কয়র 
োর ময়ধযে �ুয়ব শগে। শুকয়ো 
রয়�ায়�েড্রে, োে আকা�, হাড় 
দহমকরা বাোস। পায়� শেপাে ব�যার। 
হায়ের গ্াভসটা সূ্যায়স্তর সমে ো 
শখাোই ভাে। েইয়ে দু দমদেয়টই 
বুঝয়বে কেকয়ে �ীে কায়ক বয়ে। রায়ে দফয়র খাবার শখয়ে 
ঘুদময়ে ্াে।
সকায়ে গাই� আপোয়ক সূয় য্ািে শিখার জেযে েুয়ে 
শিয়ব। একটু আয়গই জামাকাপড় পয়র শবদরয়ে আসয়বে। 
শুরু হয়ব সূ য্ আর কাঞ্চেজঙ্ার রঙ মাখামাদখ। এ 
শসৌন্ য্ কেয়ম উয়ঠ আসার কো েে। শসই শচষ্া ো 
করাই ভাে। সান্াকফু এমে একটা জােগা, শ্খায়ে 
আপদে সুন্র ভায়ব সূয় য্ািে ও সূ য্াস্ত শিখয়ে পায়বে।
খবু সকায়ে শরেকফাস্ট শসয়র গাই�য়ক দেয়ে রয়�ায়�েড্রয়ের 
জগেয়ের ময়ধযে দিয়ে শুরু হয়ব শ্রীয়খাোর উয়দেয়� 
শরেদকং। পে দেয়চর দিয়ক শেয়ম শগয়ে। পয়ে শপয়ে 
্ায়বে েিী, বাঁ�বে, বাঁদিয়ক কাঞ্চেজঙ্া। শোট গ্াম, 
েুদড় পােয়রর আঁকাবাঁকা পে ইেযোদি। প্াে ১০ দকদম 

শেয়ম Gurdum এ একটু দবশ্াম দেয়ে একটু শখয়ে 
আবার পে চো। আয়রা ৬ দকদম শেয়ম শ্রীয়খাো। এখায়ে 
শহাময়স্ট শেওোই ভাে। অেটা হাঁটার পর ওয়ির 
আদেয়েেো শিয়খ আপদে মুগ্ধ হয়বে। এবার গরম জয়ে 
স্াে শসয়র দকেু শখয়ে বয়স প্কতৃ দের সয়গে একাত্ম হয়ে 
্াে। পয়ে শ্ েিীয়ক আপদে দুবার টপয়ক এয়সয়েে 
শসই েিীই আপোয়ক কুে কুে �য়দে সব ক্াদন্ত ধুয়ে 
দেঙয়ড় দেয়ে ্ায়ব।
পয়রর দিে সকায়ে শরেকফাস্ট শসয়র হাটা পয়ে শমইে 
রাস্তা শেয়ক দ�দেগুদড় আসার গাদড় ধয়র শেয়বে। পয়ে 
োয়ঞ্চর জেযে ধয়েয– শে োময়ে পায়রে। এখাে শেয়কও 
কাঞ্চেজঙ্ায়ক সুন্র শিখা ্াে।
**



।
বিপুলা এ পৃবিিীর কতটুকু জাবি!  পৃবিিী ছেড়ে বিি। এই িাংলার 
কতটুকু জাবি!  আিার ছেই রবি ঠাকুর। ছিখা হয় িাই চকু্ ছেবলয়া।
ভূবেকা এখাড়িই িাোড়িা যাক। ছোজা িলা যাক, এিার তািাড়কাবি 
ঘুড়র এলাে। িােটা প্রিে শুিড়েি, তাই ছতা?  আবেও আড়ে শুবিবি। 
এক িন্ু েত িের বেড়য়বেল। ছহায়াটেঅ্াড়প বকেু েবি পাঠিড়য়বেল। 
েবিগুড়লা ভাল ছলড়ে ছেল। েড়ি হল, যবি ঘুড়র আো যায়, ছকেি 
হয়! 
বকন্তু আবে ভািড়লই ছতা হল িা। েংোর হল েেতার ক্াবিড়িড়টর 
েড়তা। ছয যাই করুক, িলড়ত হয়, েুখ্েন্তীর অিুড়প্ররণায়। আোরও 
অিুড়প্ররণা লাড়ে। অি্াৎ, ছহাে বেবিস্াড়রর োেপত্র লােড়ি। বতবি 
একিার হ্াাঁ িলড়ল বিবচিড়তে এড়োড়িা যায়। অেত্া, তাড়ক েবিগুড়লা 
ছিখাড়িা হল। একটা বকন্তু বকন্তু বেল। বকন্তু ছিষড়েি বতবি েম্মবত 
বিড়লি।
অতএি, চড়লা পািবে ছিলঘবরয়া। েবর, তািাড়কাবি।
কীভাড়ি যাড়িি, ছকািায় িাকড়িি, এেি বিবরবতি ছিবি িা িাোড়িাই 

জািালা 
খুলড়লই 
চা িাোি
োইড়লর পর োইল ছেঁড়ট যাি চা িাোড়ির 
োঝ বিড়য়। এই েরড়ে একটু বহড়েল 
হাওয়া, একটু ছভড়ে ছিোড়িা ছেঘ। 
বভিড়িি িা বভিরাজ্ িয়, এড়কিাড়রই 
বেবরড়কর লাড়োয়া ছোট্ট গ্াে তািাড়কাবি। 
েন্াি বিড়লি ভুিি ছোে।



ভাল। ছোজা কিা ছজড়ি রাখিু, 
বেবরক ছিড়ক োত্র আট বকড়লাবেটার। 
এিার আপবি বিোড়ি যাড়িি িা 
ছরেড়ি যাড়িি, বিড়জ িড়ুঝ বিি। 
ছোজা এিড়জবপ ছিড়ক োবে ছিড়িি 
িাবক বেবরক পয্তে ছিয়াড়র বেড়য় 
তারপর িাবক পিটুকুর জি্ োবে 
ছিড়িি, ছেটাও আপবি িড়ুঝ বিি।
কী আড়ে?  কী ছিই?  ছিইড়য়র দু 
একটা কিা িড়ল ছিওয়া যাক। িবপং 
েল ছিই। ঝাাঁ চকচড়ক ছরড়তিারাাঁ 
ছিই। ছেড়জগুড়জ িাাঁবেড়য় িাকড়ল 
ছিখার ছলাকও ছিই। ছোট্ট একটা 
পাহাবে গ্াড়ের েবি ছযেি হওয়ার 

কিা, ছতেবিই। প্রকৃবতর োড়ঝ 
দুড়টা বিি হাবরড়য় যাওয়া। আোড়ির 
রাড়জ্ টি টু্বরজে ছেভাড়ি েড়ে 
ওড়ঠবি। চাইড়ল জঙ্গড়ল িাকড়ত 
পাড়রি। পাহাড়ে িাকড়ত পাড়রি। 
বকন্তু চা িাোি োড়ি োবে িাবেড়য় 
দু একটা ছেলবি ছতালা। ি্াে, 
এখাড়িই ছিষ। িাোড়ির োড়ঝ েরু 
রাতিা বিড়য় োইড়লর পর োইল ছেঁড়ট 
যাওয়া, হাত ধড়র হাবরড়য় যাওয়ার 
ছেই েড়ুযাে ছকািায়?  একেড়ঙ্গ যবি 
একটু পাহাে, একটু ঠাণ্া, একটু 
িিী, একটু ছেঘ আর োইড়লর পর 
োইল চা িাোি পাওয়া যায়, েন্দ 

কী?  তাহড়ল চড়ল যাি তািাড়কাবি। 
েিজাতো গুেড়ল বেড়য় েবি ছিড়খ 
বিড়তই পাড়রি। ছহাে ছস্– র বিোিা 
ছকেি, িািরুে ছকেি, এেি বিড়য় 
িা ভািড়লও চলড়ি। বিোিা, িািরুে 
অড়িক জায়োড়তই ঝাাঁ চকচড়ক 
পাড়িি। বকন্তু চাইড়লই প্রকৃবতর 
এেি বিবিে োবনিধ্ আর ছকািায় 
পাড়িি?  ছিবর িা কড়র এই েরড়েই 
একিার ঢুাঁ ছেড়র আেিু। ছকািায় 
িাকড়িি?  কত ভাো?  বপ্রয় পাঠক, 
তার বিজ্াপি আবে িাই িা বিলাে। 
ছিট খলুুি। গুেল িািুড়ক বজড়জ্ে 
করুি। েন্াি ছপড়য় যাড়িি।



বছর তিনেক আনেকার ঘটো। দাত্জিতিংনে তেনেতছিাম। ঠিক 
ভাি িােতছি ো। তিে্নের টিম। দুতদনেই অনেকটা ঘঘারা 
হনে ঘেনছ। মনে হতছিি, এবার অে্য ঘকাথাও ঘেনি ঘকমে 
হে। হানি িখেও তিেতদে। কারণ, তিেতদে বানদ ঘেরার 
টিতকট। এই তিেতদনে ঘকাথাও একটা যাওোই যাে।
দুই বন্ধু একমি হিাম, কাত্জিোংনের কানছ ডাউতহনি ঘেনি 
ঘকমে হে!  ্ােোটা দারুণ, তকন্তু থাকার ্ােোর অভাব। 
একটা েনরনটের বাংনিা আনছ। তকন্তু বধুতকংনের হা্ার 
ঝানমিা। তডএেও– ঘক ে্যাক্স করনি হনব। িারপর কনব 
িার তরপ্াই আসনব, ঘক ্ানে!  উত্তর ইতিবাচক হওোর 
সম্াবোও কম।
হঠাৎ, ঘচানখ পড়ি দাত্জিতিং তডএেও– র অতেস। সাহস 
কনর ঢধু নকই পড়িাম। তেন্নদর ইনছির কথা ্াোিাম। উতে 
বিনিে, এটা ঘিা আমার তকছধু করার ঘেই। ওটা কাত্জিোং 
তডএেও– র আন্ানর পড়নছ।

িাঁনক বিিাম, অি্ি ্াতে ো। আপতেই তকছধু একটা 
ব্যবস্া কনর তদে। আমরা ঘচষ্া করনি হনব ো, এটধু কু 
্াতে। আপতে ঘচষ্া করনি হনিও পানর। একটধু  ঘচষ্া কনর 
ঘদখধুে ো।
উতে বিনিে, কাি আসধুে। আতম ঘদনখ রাখব। যথারীতি 
পনরর তদে ঘেিাম িাঁর দপ্তনর। বিনিে, ‘ ওখানে এখে 
ঘমরামতি হনছি। আপোরা বরং তমতরক চনি যাে।’  ঘকে 
্াতে ো, মে সাে তদি ো। আনেও তমতরক ঘেতছ। আিাদা 
কনর দুতদে থাকার মানে হে ো।
অেি্যা ঘসইতদেই একটা োতড় ধনর ঘেনম ঘেিাম। ঠিক 
করিাম, কাত্জিোংনে োমব। িারপর আন্পান্র ঘকাথাও 
একটা ্ােো ঠিক খধুঁন্ ঘেব। োতড়নিই এক্নের সনগে 
েল্প হতছিি। আন্পান্ ঘকাথাও ঘরোর স্পট আনছ তকো। 
তিতে বিনিে তচমতের কথা। কানক একটা ঘোে কনর েম্বরও 
ঘ্নে তেনিে।

ঝটিকা সেনর হঠাৎ তচমতেনি
উঠি বাই, তচমতে যাই। বধুতকং– টধু তকং তকছধুই ঘেই। হঠাৎই চনি যাওো। তবতচত্র সব আবদার। পাহাতড় গ্াম 
ঘযে মামাবাতড়। এি বৃতষ্, িবধুও তবরততি ঘেই। তিনখনছে অভীক ম ধ্ুমদার।। 



ঘোে করা হি। তযতে ধরনিে, তিতে সটাে ্াতেনে 
তদনিে রুম খাতি ঘেই। কী আর করা যানব। মে মরা 
হনে বনস রইিাম। হঠাৎ, মাথাে একটা দুষ্ধু বধুতধি 
ঘচনপ ঘেি। মনে হি, তচমতের ঘসই ভদ্রনিাকনক 
আবার ঘোে কতর। করিাম। শুরুনিই বিিাম, 
ঘদখধুে, আতম ্াতে আপতে বিনবে রুম ঘেই। 
আপোর ‘ ো’  ঘ্াোর ্ে্য ঘোে কতরতে। আমরা 
আসতছ। আপতে ব্যবস্া করে। এটা বিার ্ে্য ঘোে 
কনরতছ।
উতে ঘিা ঘাবনড় ঘেনিে। আমিা আমিা কনর 
তহতদি – ঘেপাতি তমত্নে বিনি চাইনিে, রুম ঘেই। 
আমরাও োনছাড়। বিিাম, শুেধুে ভাইো, এিদূর 
ঘথনক যখে এনসতছ, িখে তেনর যাব ো। আমরা 
থাকব, ব্যাস। ঘকাথাে রাখনবে, ঘসটা আপোর 
ব্যাপার। আমরা রান্াঘনরও থাকনি পাতর। ডাইতেং-
ঘেও থাকনি পাতর। আপোর ঘনরও থাকনি পাতর। 
আপতে বরং এক– দু রানির ্ে্য অে্য ঠিকাো খধুঁন্ 
তেে। ঘকােও বন্ধু বা আত্ীের বাতড়নি চনি যাে।
এমে আ্গুতব আবদার ঘস তেশ্চে এই ্নমে 
ঘ্ানেতে। কাত্জিোং ঘথনক একটা আিাদা োতড় তেনে 
চনি ঘেিাম তচমতের তদনক। অনেকটাই ডাউতহনির 
রাস্াে। ইনছি তছি একবার ডাউতহনি োমার। তকন্তু এমে 
বৃতষ্, োমার সধুনযাে হি ো। োতড় চিি তচমতের তদনক। তেনে 
থামি ঘসই ঘহাম ঘটে– র সামনে।
চমৎকার ঘহাম ঘটে। পধুনরাটাই প্াে োঁকা। মাতিক ঘবতরনে 
এনিে। বিিাম, এনস ঘেতছ। এবার ব্যবস্া করুে। উতে 
একটা সধুদির ঘনর তেনে তেনে িধুিনিে। বিিাম, ‘ পধুনরাটাই 
ঘিা োঁকা, িাহনি ঘয বিনিে রুম ঘেই।’ উতে তকছধুটা 
িজ্াে পনড় ঘেনিে। বিনিে, আসনি এক– দুনটা রুনম 
ঘিাক ঘরনখ িাভ হে ো। ঘসই এক– দু্নের ্ে্য রান্া 
করনি হে। একসনগে অন্তি তিে– চারনট রুনম বধুতকং থাকনি 
সধুতবধা হে। ঘসই কারনণই বনিতছিাম, রুম ঘেই।
িাঁর সমস্যাটা বধুঝিাম। তিতে ঘয সতি্যটা বিনিে, ঘসটা 
ঘ্নে ভািও িােি। আমরা আপািি দুতদনের অতিতথ। 
তকন্তু আকান্র যা অবস্া, সারাক্ষণ বৃতষ্। বৃতষ্টা দারুণভানব 
উপনভাে কনরতছিাম। প্াণখধুনি আড্া তদনেতছিাম। কি 
োে ঘেনেতছিাম। কি পধুরানো স্ৃতি হািনড়তছিাম। আর 
মানঝ মানঝই ছািা তেনে ঘবতরনে পড়তছ। এর িার সনগে 
েল্প ধ্ুনড় তদতছি। তবিিীে তদে একটা োতড় তেনে ঘবতরনে 
পড়িাম। আ্পান্র এিাকাটা ঘধুনর ঘদখিাম। রাস্াটা িখে 
এনকবানর এবনড়া ঘখবনড়া তছি। শুেিাম, কনেকতদে পনরই 
োতক ঠিক হনে যানব। ্াতে ো, আ্ও ঠিক হনেনছ তকো।
ওই দুেজিম পাহাতড় পনথও ঘছনি ঘমনেরা স্ধু নি যানছি। 

যাওোটা ো হে সহ্। ঘেনম ঘেনিই হে। তকন্তু কাত জ্িোং 
ঘথনক ঘেঁনট তেনর আসনছ!  সতি্যই ঘপন্াম করনি ইনছি 
হি। আমরা যতদ এই দুেজিম এিাকাে থাকিাম, ঘকােকাি 
ঘিখাপড়ার পাট চধু তকনে তদিাম। ড্রপ আউনটর িাতিকাে 
আমানদর োমগুনিা জ্বিজ্বি করি।
সবতমতিনে দুতদনের টধু ্যরটা মদি হেতে। মানঝ মানঝ ঘরাদ। 
মানঝ মানঝ বৃতষ্। গ্াম্য তকছধু ঘদাকাে। ইনছিমনিা ঘমানমা, 
তসগোড়া খাওোই যাে। কিরকম েনির োছ। ঘোটা গ্ামটাই 
ঘযে তেন্নদর গ্াম। ঘযে যার ঘনর যখে খধুত্ ঢধু নক পড়া 
যাে। ইনছি হি, এক্নের বাতড়নি চা খাব। এক আতটিনক 
বিামাত্রই হাতসমধুনখ রাত্। তিতে চা কনর আেনিে। চা– টা 
ঘয দারুণ এমে েে। তকন্তু ওই আতিনথেিা!  সতি্যই িধুিো 
হে ো। মােধুষগুনিা কি সহ্– সরি। একবার ভাবধুে ঘিা 
ঘবহািাে বা বরােেনর ঘকােও বাতড়নি তেনে আপতে চা 
ঘখনি চাইনছে। ইভটি্ার বা ঘচার ঘভনব েণতপটধু তেও ধ্ুনট 
ঘযনি পানর।  অথচ, ওঁরা কি সহ্– সরি। কি অতিতথ 
বৎসি। ওঁনদর ওই হাতসমধুখগুনিা ঘদনখ আমানদরও ঘযে 
আবদার করনি সংনকাচ হে ো।
আবার যতদ কখেও সধুনযাে পাই, ঘসই গ্ানম যাব। ্াতে ো, 
কখে যাওো হনব। যাঁরা এই ঘিখা পড়নছ, িাঁরা চাইনি ঘধুনর 
আসনি পানরে। ঘেনট তচমতে তিনখ সাচজি মারনিই অনেক 
ছতব, িথ্য ঘপনে যানবে। দুনটা তদে তেতরতবতি পাহাতড় গ্ানম 
ঘধুনর আসনি চাইনি আপোর ঠিকাো হনিই পানর তচমতে।



আপনার বেড়াননার গল্প
শীত ো গ্ীষ্ম, ের্া ো েসন্ত, প্ায় সে ঋতুনতই োঙালির 
মন উড়ু উড়ু। নদী, পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গি— বস ব�াথাও 
না ব�াথাও বেলরনয় পড়নত চায়। বেলরনয় পনড়ও। সোর 
ঝুলিনতই বেড়াননার অনন� গল্প জনম থান�। ভাি িাগা, 
মন্দ িাগা— নানা অনুভূলত বস ভাগ �নর লননত চায়। 
ব�উ ম্াগালজনন বিনে, ব�উ বেসেুন� লিনেই তৃপ্ত 
হয়। ব�উ অনন�ল�ছু লিেে ভানে, ল�ন্তু বিো আর 
হনয় ওনে না।
আপনার বেড়াননার বসই ডানয়লর যলদ বেঙ্গি 
টাইমনস উনে আনস, ব�মন হয়!  লিনে বেিুন 
আপনার অলভজ্ঞতার �থা। ‘ �ীভানে যানেন, ব�াথায় 
থা�নেন মা�্া’  টিলপ�্াি ছন� োঁধা ভ্রমণ �ালহনী নয়। 
আপলন লিেুন আপনার মনতা �নরই। ব�ানও েমু্িা 
বমনন নয়, যা লিেনত ইনছে �রনছ, আপলন বসটাই 
লিেনেন। বেড়াননা মানন পুনরা সেনরর েণ্না নয়। 
টু�নরা টু�নরা �ত মুহূত্, �ত মানুর, যা েুলশ লিেনত 
পানরন। নমুনা বদেনত হনি এ�োর বেঙ্গি টাইমনসর 
ভ্রমণ লেভানগ উল� মারনত পানরন। এমন নানা বিো 
ছলড়নয় লছটিনয় আনছ।
অননন�ই বিোনিলের সনঙ্গ প্ত্ক্ষভানে জলড়ত নন। 
তাই অননন�র মনধ্ই বিোর আনগ এ�টা হীনমন্তা 
এনস যায়। বসই হীনমন্তা বঝনড় বেিুন। আপলন শুধু 
আপনার অনুভূলতর �থা লিেুন। োরাপ হি না ভাি হি, 
বসই ভােনা লশন�য় তুনি রােুন। ব�াথাও ল�ছু অসঙ্গলত 
থা�নি সম্াদনার পর তা বদেনেন ঠি� হনয় বগনছ। 
আপনার বিো সালজনয় বনওয়ার দালয়ত্ব আমানদর।
সাহস �নর লিেুন। পাঠিনয় লদন বেঙ্গি টাইমনসর 
ঠি�ানায়। আর হ্াঁ, সনঙ্গ ছলে থা�নি, তাও পাঠিনয় 
লদন। যলদ ছলে না থান�!  লচন্তার ল�ছু বনই। সেজান্তা 
গুগি বতা আনছই।

বিো পাোননার ঠি�ানা: 
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