
সম্পাদকের েলকে  

সসই সাত পাহাড় পথ!  

 ব্রহ্মকলাকের ফুল (ব্রহ্মেেল) দদকে যদদ েকতযের সদবালে সাজাকত হে সযকত হকব সসই 
সাত-পাহাড় পথ। সতেন েকর ভাকলাবাসার েথা দলখকত সেকল চাই সরশদে ভুজপাতা (আসকল 
ভুজবৃকের ছাল), সসও সসই সাত-পাহাড় দূকরর বনেহল। েদবর েকতা দবশ্বসংসার তন্ন তন্ন 
েকর যদদ খুুঁকজ আনকত হে দিনুকে েুকতার ফদসল, সপৌঁকছ সযকত হকব শতদ্রু, েণ্ডেী, দেম্বা 
দসনু্ধ নকদর উৎকস। সেকলই দে যাওো যাে? সাহস লাকে, দবস্তর িুুঁদে দনকত হে, টাোর 
থদলটাও হকত হে ভাদর। আকেোর দদকন এটুেুই সম্বল দছল। দুে েকর ঘর সছকড় সবদরকে 
পড়তাে; এেপাহাড় দুপাহাড় েকর সযই দবশাল এে পাথকরর পাদচল বা চট্টাকনর সােকন দেকে 
থেকেদছ, নাকের জকল সচাকখর জকল অবস্থা, বুকে ভেংের ধুেপুে! হঠাৎ ছুকট আসা নদী বা 
িাুঁদপকে নাো িরনার সােকন পড়কল জীবনবাদজ রাখার চোকলঞ্জ। তখন সোন ফদরশ তা একস 
দদড় দদকে সবহশ কতর সাুঁকো বাদনকে সদকব? সে-ই বা হাকতর রদশ িুদলকে দেদরদশরার োথাে 
সটকন তুলকব? আকে সতা রাকতও হাুঁটকত হকতা, ভুল রাস্তাে হাদরকে এজনকে ঘকর সফরার আশা 
সছকড় দদতাে। েী েরার দছল? আোকশর তারা দচনতাে না, দদে ভুল হকে সযত যখন তখন। 
এখনোর েকতা সখালা আোকশর দনকচ পাহাড় চড়ার পাঠশালা সাদজকে সে আর বসত? হেকতা 
দছল, হাত ধকর সসখাকন দনকে যাবার সেউ দছল না। ফলত আোকদর স্বপ্ন দছল সোটা দবশ্ব ছুুঁকে 
সদখার, দেন্তু এেপাহাকড়র েদল ঘুুঁদজ সাোল সদওোর েলাকেৌশলটুেুও জানা দছল না। তবু, 
ওই দেছুটা বরাত-ভরসা েকর, দেছুটা সযকত সযকত সপাত হকে, সাত-পাহাড় পথ সপদরকে 
যাবার সাহস েকরদছ। এবং এখনও পযযন্ত সবুঁকচ বকতয আদছ! আর এখন? 
 দদন োল বদকলকছ। এখন পাহাকড় চড়ার হাকত (পাকেও) খদড় সদওো হে। দফ বছর 
পাহাড় চড়ার পাঠশালা বকস সখালা আোকশর দনকচ – শুশুদনো, িালদা, জেচণ্ডী, োঠা বা 
েজাবুরু পাহাড়কোকল। এটা এে েহতী আকোজন যা অদভযাত্রী দলগুকলা তাকদর বছরোর 
বড় পাবযকনর েকতা েকর থাকে প্রদত শীকতর েরশুকে। সস দবশাল সোেে। এরেে এে 
এেটা দশদবকর হাদজরা দদকলই েকন হে, সদবকলাকের পুত্রেনোরা োদটর পৃদথবীকত একসকছ 
দবশ্বরূপ দশযকনর দবদধদবধান ইতোদদ দশকখ দনকত। সয দুদনোটা এেদদন ওরা দচনকব হাকতর 
তালুর েকতা েকর, তার শুরুোত না হে এখান সথকেই সহাে। এেদদন সতা ওকদর হাকতই 
যাকব এই ভুবকনর ভার। এর যা দেছু সরাে জরা আজও রকে সেল বাসা সবুঁকধ, সসদদন এই 



ভুবকনর ভার। এর যা দেছু সরাে জরা আজও রকে সেল বাসা সবুঁকধ, সসদদন এই হাতগুকলা 
তার দশেড় বােড় উপকড় সফলকব, এই ভরসাটুেু অন্তত জাকে এখাকন একল। খুব সরল েকর 
যদদ বদল, আোেীর অদভযাত্রীকদর শাস্ত্রেকত দীো োণ্ড চকল এইসব েোম্পকোসয-এ, চারদদকনর 
সখালা দবশ্বদবদোলকে। অকনে সংস্থা ধারাবাদহেভাকব বছরোর এই উকদোেদট দনকে থাকে, 
আোকদর আকরাহী-ও সনে। বেদতক্রে এইটুেু, আকরাহী একেকত্র অেপটভাকব দরদলদজোস। 
এর োকন এই নে সয, আেরা সছকলকেকেকদর ধকর সবুঁকধ ধম্মেম্ম সশখাই। একেবাকরই না। 
ওই সয সছকলকেকেরা সভাকরর আকধা আুঁধাকর দল সবুঁকধ সার দদকে দাুঁদড়কেকছ পতাোর দনকচ, 
প্রাথযনাপবয শুরু হকে সেকছ। এরপর পাহাকড়র সোল সঘুঁকে চলকব সদৌড়, আকস্ত আকস্ত আোকশ 
আসকব আকলা, সোল নােকব দশদবর জুকড়। ওকদর ছুকট সূকযযরও আলকসদে যাকব ছুকট, সস 
দ্রুত টেবদেকে আসকব, প্রথে সরাকদ িলেল েরকব ওকদর পাহাড়দশকরর দদকে ছুকট যাওো। 
এর সচকে সুন্দর দৃশে আর েী হকত পাকর? আসল েথা পাহাড়। পাহাড় আোকদর স্বকপ্ন, 
দচন্তাে, োকজ, ঘুকে, জােরকে। আকরাহীর  ধম্মেম্ম বলকত এইটুেু – আজকের পুত্রেনোকদর 
আোেীর জনে প্রস্তুত েরা। আর দেছু নে। বাদেটা ওরাই বুকি সনকব।  
 এ দনকে আকরাহী তাকদর ৩৪নং রে-ক্লাইদম্বং সোসয, সকে সনচার স্টাদি েোম্প, সসকর 
উঠকত পারল এেিাুঁে নতুন পুরকনা সছকলকেকেকদর সেী েকর। দশেে দশোথযী েেযেতযা 
দেকল তা প্রাে সদড়কশা জকনর দল। ১৯-২২ জানুোদর, পুরুদলোর েজাবুরু পাহাড় জুকড় সস 
এে হহ হহ োণ্ড। পাহাকড় সে েতটা জবরদস্ত হকে উঠকত পারল জাদন না, সসকতা যারা 
চারকট দদন তনু-েন-প্রাে দদকে উপকভাে েকরকছ েজাবুরুর পাহাড় ও সতপান্তর তারা বলকব। 
তাকদর এেজন এবাকরর সংখোে দলকখকছ এই দশদবকরর অদভজ্ঞতা দনকে। এই সলখাদটকে 
প্রদতদনদধত্বেূলে ধকর দনকল বলকতই হে, সােকনর দদন-গুকলা সবশ উজ্জ্বল।  
 
 আজ এই পযযন্ত। ভাকলা থােকবন, সকে থােকবন।                           


