
সুশান্ত ভট্টাচার্যয্ (সযান্টা)  

[সুশান্ত যর্যযি সযান্টাদা িান্ে অযিক পযিযচত, পপশায় ডাক্তাি ও পিশায় পর্্তান্িাহী হন্েও যিন্েন্ক 
ট্রান্ভোি র্েন্ত পর্যশ পছন্দ কন্িি। তাাঁি কীযত্ ও খ্যাযতি কথা অন্িন্কিই োিা; এিাি হান্ত 
কেেযি পছান্ি পর্গর্াি অন্েি েন্তা। সািািণত অযভর্যাি রৃ্ত্তান্ত পেন্খ্ি, যকন্তু গল্পকাি যহন্সন্র্ও 
যতযি অির্দয। পাহাযি ভূদৃন্শয ও েিপন্দ র্যান্দি সন্ে পদখ্া হয়, কথা হয়, েন্ি িন্ি – তান্দিই 
দুন্য়কেিন্ক যিন্য় যেন্খ্ন্ছি োন্ে েন্িয। এখ্ান্ি যতযি পিাোযটক, এর্ং একিু যেযিকও র্ন্ি।]  

ভী ষণ যহংন্স হয় ডক্টি ডুযেট েন্ক।  
িান্ত খ্াওয়া-দাওয়া পসন্ি এক সেয় পিাে ‘ডক্টি ডুযেট ে’ যসযিন্েি র্ই যিন্য় উপুি হন্য় শুন্য় শুন্য় 

পিতাে। ওগুন্ো যহউ েযটং এি পেখ্া পছািন্দি র্ই, যকন্তু েেেোি েোি। 
প্রসেত একিা চুিযক েন্ি পন্ি পগে। এক চেযিত্র িুযডওি র্াইন্ি আর্ে্িাি েন্িয দুন্িা ছাগে 

িুযডওি পেন্ে পদওয়া েঞ্জাে যচযর্ন্য় খ্াযিে (ছাগন্ে কী িা খ্ায়) । একিা ছাগে একিা যেল্ম এি পগািা 
যিে পখ্ন্য় প াঁকুি তুন্ে তৃযিি সন্ে র্ন্েন্ছ,'োইযি ছযর্িা দারুি হন্য়ন্ছ'। যিতীয় ছাগেিা একিা র্ই যচন্র্ান্ত 
যচন্র্ান্ত েন্তর্য কিন্ছ, 'র্ইিা আিও ভান্ো'। 

আোি দশা পতেযি। পর্শ কন্য়ক র্ছি পি ‘ডক্টি ডুযেট ে’ যসন্িোিা পদন্খ্যছ। যকন্তু ওই যিতীয় 
ছাগন্েি েতি ছযর্িা পতেি পছন্দ হয়যি। র্িং েযটং এি পেখ্া র্ইগুন্োই আন্িা আকষ্ণীয় পেন্গন্ছ। 

যহংন্স হন্র্ িা! ডাক্তাি ডুযেট ে সর্ পশুপাযখ্ি ভাষা রু্েন্ত পািন্তি। কথা র্েন্ত পািন্তি 
েিুন্ষযতি প্রাণীন্দি সন্ে। 

এক সেয় পতা ডাক্তাি যিয়যেত েন্ে গো ডুযর্ন্য় গভীি েন্িান্র্যাগ সহকান্ি শােুন্কি ভাষাও যশখ্ন্ত 
শুরু কন্িযছন্েি। পািাি েুযচি পছন্ে িযে িাযর্ন্স ডাক্তািন্ক সাগ্রন্হ প্রশ্ন কন্িযছে, ‘শােুন্কি ভাষা যশখ্ন্ছি 
পকি?!’ 

‘আ – হা’ ডাক্তাি অর্াক হন্য় উত্তি যদন্য়যছন্েি, এত সহে র্যাপাি। যকছু প্রোযতি শােুক পৃযথর্ীি 
সর্ন্থন্ক পুিন্িা প্রাণী, এিা পতা অন্িন্কিই োিা। আেও এন্দি পদহার্ন্শষ পাথি হন্য় আাঁকা িন্য় পগন্ছ 
পাথন্িিই রু্ন্ক, সহস্র র্ছন্িি পুিান্িা েীর্াশ্ম হন্য়। র্যযদ এন্দি ভাষা যশখ্ন্ত পাযি, কথা কইন্ত পাযি 
এন্দি ভাষায়; তন্র্ আোি যিযিত যর্োস পর্য রু্যগ রু্যগান্তি আন্গি পৃযথর্ী পকেি যছে তা, োিা সহে হন্য় 
র্যান্র্। োদুঘন্ি র্যতর্ািই পগযছ, েীর্াশ্ম পদখ্ন্েই আোি েি সহস্র র্ছি যপযছন্য় উন্েশযহীি ডািা পেন্ে 
পভন্স পর্িায় আির্য্ সর্ োয়গায়। 

যেউেযান্িােস-এি পিাাঁয়ায় অস্পষ্ট যর্শাে েোভূযেন্ত, অন্চিা েহীরুহন্দি আর্ছা অিন্ণযি 
অন্ধকান্ি, পর্যখ্ান্ি োযি কাাঁযপন্য় ঘুন্ি পর্িায় পতযশন্ে ট্রাইন্সিািপ স, এযকন্িাভি িন্ি যছাঁন্ি খ্ায় িাকু্ষন্স যি-
পিক্স, অোিা গান্ছি শাখ্ায় গো র্াযিন্য় পাতা যচযর্ন্য় র্যায় েহাকায় ব্র্যাযকওসিাস যকংর্া চােিাি যর্শাে 
ডািায় আযদে আকাশ প ন্ক উন্ি আন্স পিন্িাডযাকযিন্েি োাঁক। কল্পিাি স্বযিে িান্েয কখ্ন্িা স্পষ্ট পদখ্ন্ত 
পপন্য়যছ, পকান্িা পাথন্ি গুহাি পগাপি আস্তািায় োংস পুযিন্য় খ্াওয়া যিসন্িাযসি রু্যন্গি িগ্ন যিন্য়িডািথযাে 
পযির্ািন্ক। 



পক োন্ি, হয়ন্তা কুযি হাোি র্ছি আন্গ, তুষাি রু্যন্গ, পাথন্িি েোি র্শ্া যিন্য়, স্মাইন্োডন্িি 
চােিা পন্ি এই আযেই একযদি যশকাি কন্ি পর্িাতাে অযতকায় পোেশ েযােথন্ক। আহা, র্যযদ পািাযহও 
িদীি পাি পথন্ক কুযিয়া আিা অযান্োিাইন্িি প্রাচীি েযসেিা আোয় পশািান্ত পািন্তা পুিন্িা পৃযথর্ীি 
অোিা ইযতহাস!  

কাোি ‘িাযশ পডন্েক’ পহান্িন্ে ডযে্িযিি যর্ছািায় শুন্য় শােুন্কি েযসেিা অন্িকক্ষণ ঘুযিন্য় 
যেযিন্য় পদখ্ন্ত পদখ্ন্ত যদযর্য কল্পিাি িান্েয উন্ি পর্িাযিোে। এর্ান্ি ‘ইিযিযিউি অর্ ক্লাইম্বািস  অযান্ড 
পিচাি োভািস  সংস্থাি তিে পথন্ক ‘পদর্সা ভযাযে এক্সন্িান্িশাি’ অযভর্যান্ি ওই শােুন্কি েীর্াশ্মিাই আোি 
সর্চাইন্ত র্ি পাওিা। 

োিাযে এন্সই আোন্দি এন্কর্ান্ি হচপচ অর্স্থা। অযভর্যান্িি পপাি্াি পিই! আোন্দি পন্িি 
প্রেন্েি পর্্তান্িাহীন্দি েত র্যার্াি আন্গ থাকন্তই পপাি্াি ‘রু্ক’ কির্াি দস্তুি তখ্ি অযিকাংশ অযভর্যান্িই 
যছে িা। একোত্র ভন্গায়াি যসং ছািা োিাযেি আযতপাযত খু্াঁন্েও আি পকাি পপাি্ান্িি সাক্ষাৎ পাইযি। 
আোি আি যর্ভুযেন্তি পযিযচত যিক যেি, পর্যাগিাে, আেে, যকংর্া তাযশিা পস সেয় যর্যভন্ন অযভর্যান্ি 
পর্যিন্য় পগন্ছ। োিাযেি এন্েযন্সগুন্োন্তও পখ্াাঁে কন্ি একই যিিাশাি ের্ার্ পপন্য়যছ, ‘সযযি সযাি। অযভ 
েিিকা যসেি চল িহা হযায়। গাাঁওর্ান্ে পখ্যত পে কােন্ে েন্গ হুন্য় হযায়। অযভ পপাি্াি যেেিা িােুেযকি…।’ 

োিাযেি এক রৃ্দ্ধ পেষপােক অর্শয যকছুিা আশাি কথা শুযিন্য়ন্ছি, ‘আপন্োগ গ্রােেু চন্ে র্যাইন্য়। 
শায়দ উহাাঁ পপাি্াি যেে র্যান্য়গা।’ ‘শায়দ’ এি উপি ভিসা িা কন্ি গতযন্তি যছে িা। 

এযদন্ক োিাযে পথন্ক অযভর্যান্িি পকিাকািা র্া পোকাে পািন্চে র্াযক িন্য় পগন্ছ। পশষন্েষ িান্তি 
‘যিে যেযিংন্য়’ যিক হন্ো; আযে আি যর্ভু পিযদি গ্রােেুন্ত িাত কাযিন্য় এর্ং পপাি্ান্িি পখ্াাঁে কন্ি পন্িি 
যদি কাো চন্ে র্যার্। র্াযক সদন্সযিা দুযদি পি োিাযে পথন্ক সিাসযি কাোয় চন্ে আসন্র্। 

ভাযগযস, গ্রেেুন্ত যতিেি পপাি্ান্িি র্যর্স্থা হন্য় পগন্ছ। কাোয় পপৌঁন্ছই শে্াি পহান্িন্েি 
ডযে্িযিন্ত আোন্দি েির্হি গুযছন্য় িাখ্াি পি যর্ভুযেৎ র্েে ‘র্াযকিা িান্তি আন্গ পপৌঁছন্র্িা। চল, 
র্াসিযান্ন্ড র্যাওয়াি আন্গ পকাথাও যগন্য় ডাি হান্তি কন্মািা পসন্ি আযস।’ যস্পযত িদীি পান্শ কার্যা র্া 
কাো হন্ি পযিে যহোেন্য়ি দুগ্ে োহুে আি যস্পযত পেোি েহকুো শহি। এতক্ষন্ণি যতব্বতী রুক্ষতা 
িন্ি র্যাত্রা পশন্ষ এখ্ান্িই যকছুিা সরু্ন্েি পছান্প শযােে সেতে। 

দুগ্ে যর্ন্শষণিা পর্য প্রর্েভান্র্ সযতয পসিা এখ্ান্ি আসর্াি পন্থই পদন্খ্ যিন্য়যছ। যস্পযত িদীি 
সহস্র েুি উপন্ি একযদন্ক িসপ্রর্ণ পাহান্িি কােন্চ-োে পদয়াে, ভাঙান্চািা ভয় িিান্িা গাযিি িাস্তা । 
অিযপান্শ, যস্পযতি ওপান্ি একিািা অর্ক্ষযয়ত িূসি পর্্ত পেণীি পাদন্দন্শ সািসাি ‘আর্থ্ যপোি’ ভয়ংকি 
ভান্র্ িদীি যদন্ক পহন্ে আন্ছ। 

এখ্ািকাি অযিকাংশ গাছই উইন্ো যকংর্া পপোি। আঞ্চযেক ভাষায় উইন্োি িাে ‘র্ািস ’। আযে 
আি যর্ভু শে্াি পহান্িে পথন্ক পর্যিন্য়যছ, পকািও শস্তাি পিন্স্তািাাঁি পখ্াাঁন্ে। এিা িয় ওিা িয় কন্ি আেিা 
পর্শ ক'যি পিন্স্তািাাঁন্ক িাকচ কন্ি উইন্ো গান্ছি োাঁকন্োকি যদন্য় যস্পযত িদীি যদন্ক এযগন্য়যছ। এযদন্ক 
অন্িকগুন্ো যতব্বযতন্দি র্সতর্াযি। পসগুন্োি একাংশ সাযেন্য় গুযছন্য় পিন্স্তািাাঁি রূপ পদওয়া হন্য়ন্ছ। 
সােন্িি র্ি ঘিিা পিন্স্তািাাঁ, োন্গায়া পছাট্ট যকন্চি, একদে পপছন্ি িাোন্িা পদ্াি ওপান্শ সংসান্িি 
প্রাইন্ভযস। 

সন্ন্ধয হন্য় এন্সন্ছ। কােে কান্ো আকাশ িক্ষন্ত্রি েক্ষ হীন্িি দুযযতন্ত ভন্ি পগন্ছ। ছিান্িা 



পছিান্িা েযণেুন্ক্তাি েত যিপযিপ কন্ি জ্বন্ে উন্িন্ছ কাোি পদাকািপাি, পহান্িে, র্াযিঘি আি পাহান্িি 
গান্য় গান্য় যর্যিন্ন পগাম্ফাি আন্ো। আযে আি যর্ভু কাোি আিুযিকতাি সীো ছাযিন্য় শহন্িি প্রায় পশষ 
প্রান্ন্তি একিা পিন্স্তািাাঁয় িাক গযেন্য়যছ। 

শস্তা হন্ে যক হন্র্, যদযর্য তক তন্ক পিন্স্তািাাঁ। পদয়ান্ে িযঙি থংকায় িািাি শুভযচহ্ন, যর্যভন্ন 
েিাযিি এন োে্ড েন্িাগ্রাে, পপাতাো প্রাসান্দি যর্িাি ছযর্। অসংখ্য পচিা অন্চিা র্িে াকা পাহান্িি 
যর্িাি যকছু পপইযটং। প্রন্র্শিান্িি ওপিই তুষাি শুভ্র কাোি একখ্ািা দুদ্ান্ত েযান্ডন্েপ। একপান্শ 
কাউটান্িি ওপি র্িসি একিা যেউযেক যসন্িন্ে হােকা ভযেউন্ে র্ােন্ছ পেি কযাম্পন্র্ন্েি গাওয়া 
‘িাইিন্িাি কাউর্য়’। কাউটান্িি পপছন্ি র্ি র্ি ইংন্িযে হিন্ে পঘাষণা, ‘যস্পযতয়াি েুড এন্ভইন্লর্ে 
যহয়াি।’ ওখ্ান্িই একিা পচয়ান্ি িীে যেন্সস  আি যেপাি-র্হুে কান্ো চােিাি েযান্কি পিা যতব্বযত োযেক। 
এক-কান্ি সম্ভর্ত হীন্ি র্সান্িা পসািাি দুে। 

পিন্স্তািাাঁি ঘিযিন্ত প্রায় দশিা কন্ি পিযর্ে। প্রযতযি পিযর্ে যঘন্ি চািন্ি কন্ি পচয়াি। 
এ সেয় কাো োাঁকা োাঁকা হন্েও সান্হর্ সুন্র্ান্দি অভার্ পিই। যতিন্ি পিযর্ে যঘন্ি যর্ন্দযশিা 

র্ন্স চাউযেি যকংর্া পোন্ো গোিকিন্ণ র্যস্ত, সন্ে পগোস ভিা িাে যকংর্া ব্র্াযন্ডি আন্য়ােি। সর্াই অেস 
আড্ডায় েশগুে। 

আগুি ওগ িান্িা ড্রাগি আাঁকা পেিুি কান্ড্ পচাখ্ রু্যেন্য় রু্েোে যেক্সড সুপ, চাউযেি, পোন্ো, থুকপা 
আি োদাযখ্ যসডু ছািা র্াযক িােগুন্ো আোন্দি দুেন্িিই অন্চিা। যর্ভুযেৎ অর্শয পঘান্িাতি পোন্ো-ভক্ত, 
দু পিি ইয়াক পোন্োি অড্াি যদন্য় আেিা পদয়াে পঘ৺ষা একিা পিযর্ে দখ্ে কন্ি র্সোে। এখ্াি পথন্ক 
োিাো যদন্য় একোযে র্াাঁকান্িা েক েন্ক রুন্পাি পান্তি েতি যস্পযতি প্রর্ান্হি অন্িকিা িেন্ি পন্ি। 
িদীি ওপান্ি কােন্চ শিীন্িি যর্িাি পাহান্িিা তািান্দি সান্থ পসাহাগী পিােন্শ্ তেয়। 

িেন্ি পির্াি েন্তা দৃশয আন্িকিাও যছে। পসিা অর্শয পিন্স্তািাাঁি পভতি। 
একিা পেন্য়। সম্ভর্ত কাউটান্ি র্সা োযেন্কিই পেন্য়। দুেন্িি হাযসন্ত একিা প্রিন্ন সাদৃশয 

আন্ছ। পেন্য়িাি র্য়স চযব্বশ-পাঁযচশ এি সাোিয এযদক-ওযদক। চাইযিে পুতুন্েি েন্তা পযিন্িে র্াাঁিা 
পিশযে চুে সােন্ি ভুরু র্িার্ি এন্স পথন্েন্ছ। পর্শ িাইি একখ্ািা িীে সাদা পডািাি হাইন্িক পসান্য়িাি, 
ততযিক িাইি যেন্ন্সি ‘যহপ হাগাি’ পযাট, পান্য় ইযঞ্চ দুন্য়ক যিন্েন্িা যহন্েি কান্ো সযান্ডাে। 

পেন্য়িাই এ পিযর্ে পথন্ক ও পিযর্ন্ে পািীয় আি খ্ার্াি পযিন্র্শি কিন্ছ। ‘েুঘন্ে আেে' হন্ে 
যিযি্িায় র্েতাে ‘সাযক’। পচান্খ্ পির্াি েন্তা যেগাি। তাও এই পাণ্ডর্ র্যে্ত তল্লান্ি! যকন্তু পর্য েিয 
পেন্য়িান্ক আোি েন্ি িন্িন্ছ, পসিা ওি হাযস। প্রযত পিযর্ন্েই অড্াি যিন্ত এন্স পেন্য়যি ‘র্াও কির্াি 
ভযেন্ত, সাোিয েুাঁন্ক, এক েেক হাযসি র্সন্ত ছযিন্য় ‘ইন্য়স সযাি’র্েন্ছ। দুযদন্ক দুন্িা গে দাাঁত থাকায় 
ঝ্কেন্ক দাাঁন্তি ওই হাযস আিও দুদ্ান্ত পদখ্ান্ি। 

শুিু তাই িয়, যর্ভুযেত েুন্খ্ি পোন্োিা আন্য়শ কন্ি যচন্র্ান্ত যচন্র্ান্ত েন্তর্য কন্িন্ছ, ‘সর্াই পচাখ্ 
যদন্য় পেন্য়িান্ক যগেন্ছ। সান্ি যক আি এই অফ -যসেন্ি এখ্ান্ি িুযিিন্দি অত যভি। এই োযেকিা স্মাি্ 
যর্েন্িসেযাি। র্াস্তযর্কই; চাযিযদন্ক পিযর্ন্ে র্সা প্রায় সর্ািই িেি পেন্য়যিি যদন্কই ঘুন্ি যেন্ি র্যান্ি। 
পেন্য়যিন্ক যিন্য় পিশায় আযর্ষ্ট যকছু যর্ন্দশী রু্যর্ন্কি সাোিয েযষ্টিষ্টও আোি িেি এিায়যি। কাউটান্ি 
র্সাি যিযে্ি পচান্খ্ি োযেকন্ক পদন্খ্ োেুে হন্ো পর্য পোকিা এ হযান্িা দৃশয পদখ্ন্ত অভযস্ত। ইযতেন্িয িান্ডা 



আিও একিু িািান্ো হন্য়ন্ছ। আন্িা একন্োিা যর্ন্দযশ খ্ন্েি পন্কন্ি হাত  ুযকন্য় েন্িাসন্িা হন্য় 
পিন্স্তািাাঁয়  ুন্ক ব্র্যাযন্ডি অড্াি যদন্য়ন্ছ। 

র্ি ইন্ি যছে আন্িা যকছুক্ষণ ওখ্ান্ি র্সর্। এন্ক পতা পেন্য়িান্ক পদন্খ্ একিা ভান্ো োগর্াি 
পঘাি এন্সন্ছ, আি, র্াইন্ি অপাযথ্র্ পৃযথর্ী। আশা যছে একসেয় অভযাস েত ওই পেন্য়িা এন্স র্াও কন্ি 
যেন্েস কিতই ‘অযাযি পোি সাযভ্স সযাি?’ পসই সুন্র্যান্গ ওি িােিা পেন্ি যিতাে। 

এসর্ র্যাপান্ি যর্ভু র্ি পর্িযসক। ও তািা যদে, ‘পি চল, রু্ন্িা র্য়ন্স অন্িক ভীেিযত পদযখ্ন্য়যছস। 
আি যকছুক্ষন্ণি েন্িযই যর্েি, অিে, অযেতাভিা এন্স পিন্র্। আি পর্যশ পদযি কিা যিক হন্র্ িা'। 

তন্র্ পোক্ষে সেন্য়ই উন্িযছ। যর্ভু আি আযে র্যখ্ি কাউটান্ি পোন্োি দাে  পেিাযি, পেন্য়িা 
সােন্িই দাাঁযিন্য় একিু েুাঁন্ক কযাম্পন্র্ন্েি কযান্সিিা র্দোযিে। পেন্য়ন্দি ষন্েযিয় র্ি প্রর্ে। পচান্খ্ি 
ওপি চুে সিান্ত যগন্য় ও আোি যদন্ক যেন্ি তাযকন্য়ন্ছ। পর্শ রু্েন্ত পপন্িন্ছ আযে ওন্ক েক্ষয কিযছ। 
সন্ে সন্েই যেযষ্ট হাযসি েেসান্িা যর্দুযৎ, 'ডু কাে এন্গি সযাি।’ 

ঐ হাযসন্ত এতিা সন্মাহিী োিুর্য্ পর্য িােিাও যেন্েস কিন্ত ভুন্ে পগযছ। 
র্াইন্ি োাঁযকন্য় িান্ডা পন্িন্ছ। যকছুক্ষণ আন্গি তািকারৃ্ত আকাশ প ন্ক যগন্য়ন্ছ পেন্ঘন্দি 

পঘিান্িান্প। পিন্স্তািাাঁ পথন্ক পর্ন্িার্াি সেয় শুিন্ত পপোে পিপ পিকড্ান্ি যর্ট্েন্সি,‘আই ওয়াট িু পহাল্ড 
ইওি হযান্ড’ শুরু হন্য়ন্ছ। 

সেয় েতই  কাো র্াসিযান্ন্ড যগন্য় আি ঘটাি েন্িযই র্াযক সদসযন্দি পদখ্া পপন্য়যছ। োেপত্র 
র্ন্য় যিন্য় সর্াই  ুন্কযছ শে্াি পহান্িন্েি ডযে্িযিন্ত। পিযদি সকান্েই র্যাত্রা পদর্সা উপতযকাি উন্েন্শ। 

** 
আোন্দি পদর্সা উপতযকাি অযভর্যাি অসমূ্পণ্ িন্য় পগন্েও, খ্ান্েোি িাোি অিয পান্শ, যকিেুং 

িাোি প্রর্াহ িন্ি পছন্িসাসা উপতযকায় আেিা পাাঁচ হাোি যেিান্িি ওপি এক অিাো শৃে আন্িাহণ কন্ি 
এন্সযছ। 

তন্র্ েুক্ত কন্ে স্বীকাি কিযছ, ভয় িিান্িা েুর্ েুন্ি যি পাি হওয়াি সেয় যকংর্া অিাো শৃে 
আন্িাহন্ণি পন্থ পর্শ ক’র্াি আোি ক্লাযন্ত আি আশঙ্কান্ক যিগ্ধ সুন্খ্ি প্রন্েন্প েুযছন্য় যদন্য়ন্ছ কল্পিা 
অযিকাি কিা ঐ যতব্বযত পেন্য়িাি হাযস। 

সর্াই যেন্ি এন্সযছ কাোয়। একিা সােন্েযি িাগাে পপন্য়যছ র্ন্ে সদন্সযিা সর্াই েুিেুন্ি 
পেোন্ে। ডযে্িযিি পেন্েন্তই আেিা যর্ন্কে পথন্ক োংস িান্নাি পতািন্োি শুরু কন্িযছ। শুিু োংসিাই র্যা 
যকিন্ত হন্য়ন্ছ। আিােপাযত যকংর্া েশোপাযত পর্য্াি পযিোন্ণই িন্য় যগন্য়যছে। োংস, আেু-পপাঁয়াে, িসুি 
র্ািা, পিাভ িিান্িায় সর্াই হাত োযগন্য়যছ। 

এযদন্ক আোন্দি হাই আেযিযিউড গাইড িাে র্াহাদুি কাোি র্াোি পথন্ক ইয়ান্কি একিা র্িসি 
োংন্সি দাব িা যর্েন্িি হান্ত গযছন্য় যর্েকুে পর্পাত্তা। যর্ভু আেস্ত কিে ‘পকাথায় আি র্যান্র্! এখ্িও পতা 
পুন্িা পপন্েট যদইযি। দযাখ্, পকাথাও র্ন্স ভিন্পি যদযশ েদ যগেন্ছ।’ 

িান্না র্যাপািিা এ েন্ে আোি িি হে িা। আোন্দি পাযস্ সদসয িওোি র্িযের্াোও তথথর্চ। 
েযসেিা পন্কন্ি পুন্ি আযে িওোি-এি সন্ে িাযশ পভন্েক পহান্িে পথন্ক পর্যিন্য়যছ। কাে কাক 

পভান্িই আোন্দি র্যাত্রা োিাযেি উন্েন্শয। পর্যিুকু সেয় পাওয়া র্যায়, কাোন্ক পদন্খ্ পিয়াই আোি ইন্ি। 



োম্বাো পিন্স্তািাাঁন্ত দু কাপ চা পখ্ন্য় আযে আি িওোি উন্েশযহীিভান্র্ ঘুন্ি পর্যিন্য়যছ। চািপান্শ 
র্িন্েি পছাপ িিা িূসি পর্্তন্েণী, প্রায় দু যতিন্শা েুি উপন্ি পাহান্িি গান্য় গান্য় ছযিন্য় যছযিন্য় যতব্বযত 
পগাম্ফা, উইন্োি এন্োন্েন্ো েিো। পন্থি পান্শই র্যত্রতত্র যর্যি হন্ি সদয ভাো, গিোগিে িন্ক্তি 
সন্সে, সন্ে  াোও িযক্সি আন্য়ােি। োন্েেন্িযই গে্ি কন্ি এন্স থােন্ছ পণযর্াহী েযি। সভযতা িেশ 
এন্গান্ি। 

এই অর্কান্শ একিা যকউযিওি পদাকাি পথন্ক আযে যকিোে পর্াি চায়িাি ততযি একিা ড্রাগি, 
িওোি পর্ন্ছ যিে তথাগতি সহাসয েূযত্, ‘োযেং রু্ া’।  

যকন্তু পসই সন্ে কযদন্িি একিা সুি ইন্ি হন্ি হিাৎ োথাচািা যদন্য় উন্িন্ছ তা অস্বীকাি কির্ িা। 
পকাথায় পসই পিন্স্তািাাঁিা আি তাি পিযর্ে পথন্ক পিযর্ন্ে, হাই যহন্েি ছযন্দত শব্দ তুন্ে ‘সাভ্’ কন্ি পর্িান্িা 
দুদ্ান্ত হাযসি অযিকাযিিী পসই যতব্বযত পেন্য়িা। পর্শ যকছুক্ষণ এযদক ওযদক ঘুন্িও িাহি কিন্ত পািোে িা 
পর্য কযদি আন্গ কাোয় এন্স আযে আি যর্ভু পকাি পিন্স্তািাাঁিায় পোন্ো পখ্ন্য়যছোে। 

সান্ি পাাঁচিায় িওোি তািা যদে ‘পেিস পগা র্যাক িু দয পহান্িে, আই যথঙ্ক যডিাি ইে অেন্োি 
পিযড।’ 

আযে িওোিন্ক একাই যেন্ি পর্যন্ত র্েোে। র্ি ইন্ি হন্ো যস্পযত িদীন্ক আিও কাছ পথন্ক 
একা পদন্খ্ আযস। পাহান্িি িান্ত িদীিা র্ি কাযর্যক হন্য় র্যায়। পেন্ঘি চাদন্ি পাহাি ঘুযেন্য় পন্ি, 
চািপান্শি উইন্ো আি পপোিন্দি েুপ যস োথািা িুন্য় পন্ি অেস তিায়, আকান্শি পিশযে কান্ো 
চাাঁন্দায়ায় তািািাও পর্যি যেিযেি কন্ি যেন্োয়। অথচ অতি িদী একেন্ি র্ন্য়ই চন্ে সাগন্ি োাঁপার্াি 
যিিেস সািিায়। 

সভযতাি ইি-কাি-যসন্েট পপযিন্য় েসন্েি পক্ষন্তি সীো ছাযিন্য় কাোি এক প্রান্ত একাত্ম হন্য় 
পগন্ছ উপে, র্াযে আি পর্াল্ডািন্দি যর্িাি প্রান্তন্ি। তািই রু্ক যচন্ি গেন্ত রূন্পাি েন্তা পদখ্া র্যায় আসন্ন 
সন্ধযাি র্হোি যস্পযত িদীি যর্িাি প্রশযস্তন্ক। আি আযে দূি পথন্কই পদখ্ন্ত পপোে যস্পযতি প্রান্তন্ি 
আন্েয়াি েত জ্বো এক িুকন্িা আগুিন্ক! 

আিও কাছাকাযছ আসন্ত রু্েোে ওখ্ান্ি িাের্াহাদুি র্ন্স আন্ছ। ওি পান্শ িাখ্া স্তুপীকৃত শুকন্িা 
উইন্োি ডােপাো, িযক্সি র্িসি পর্াতে আি িাযিন্কি কযাযির্যান্গ িন্েন্িা সস োখ্ান্িা আি িিা িন্ক্তি 
সন্সে। িাের্াহাদুি সন্সে পুযিন্য় খ্ান্ি। আোয় পদন্খ্ পস খু্র্ একিা অর্াক হয়যি, ও সমূ্পণ ্ পিশাগ্রস্ত 
র্ন্েই হয়ন্তা এেি োয়গায় আোি পদখ্া পাওয়ািা ওি কান্ছ যিতান্তই স্বাভাযর্ক র্যপাি। ওি প্রন্শ্ন তাই খু্র্ 
একিা অর্াক হওয়াি সুি পিই ‘আপ ইাঁহা...?’ ‘র্যাস ইউাঁ যহ ঘুে িন্হ পথ। তুে র্যাওন্গ পিযহ পহান্িে পে?’ 

‘র্যান্য়ন্ে দাদা’, িাে র্াহাদুি আিক্ত পচান্খ্ হাসন্ো, ‘হাোিা সাযেি হুয়া, এক্সযপযডশি খ্তে হুয়া। 
অর্ পকয়া যেকাি পহয়। পথাযি েযস্ত পতা কি পেন্ি পদা। আপযভ র্যয়ন্িা’, িাে র্াহাদুি িযক্সি পর্াতে এযগন্য় 
যদন্য়ন্ছ, ‘যপন্য়ান্গ?’ 

যিে্ো তিে আগুন্ি চুেুক যদোে। ওি েি িাখ্ন্তই িয়। চািপান্শি অসাোিয পযিন্র্ন্শি 
ইিোন্ে আযর্ষ্ট হন্য়। কেি পদন্খ্ন্ছ এেি অসাোিয যিসগ্! 

েন্ি হে অন্নপ্রাশন্িি ভাত উন্ি আসন্র্। িন্ক্তি সন্সন্ে কােি যদন্য় জ্বেন্ত যেভন্ক সান্ত্বিা 
যদোে। 



আোন্দি োেখ্ান্ি চির্ি কন্ি পুিন্ত থাকা উইন্োি আগুন্ি িােোদুি পক ভয়ঙ্কি পদখ্াযিন্ো। 
র্সন্ন্তি পছার্ন্ে যকংর্া ব্র্ণি আিেন্ণ ক্ষতযর্ক্ষত েুখ্। ওি েদন্ত দুন্িা পর্যশ র্ি র্ন্ে হাসন্ে েন্ি হয় 
পসন্িন্েযিি যসংহ হাই তুেন্ছ। 

এযদন্ক আোি িন্ক্ত িযক্সি আগুি ছযিন্য়ন্ছ। কাোি িাণ্ডান্কও হিাৎ সুখ্কি র্ন্ে েন্ি হন্ো। 
পসইসন্ে আর্ািও েন্ি পিে কাোি িা খু্াঁন্ে পাওয়া পিন্স্তািাাঁি পসই অিিা পেন্য়িাি েুখ্। িাে 
র্াহাদুিন্কই যেোসা কিোে পর্য ওিকে পচহািাি পেন্য়িাি ও হযদস োন্ি যকিা। 

প্রশ্নিা অর্ান্তি, পকিিা িাের্াহাদুি কাোি র্াযসন্ন্দ িয়। যকন্তু িাে র্াহাদুি যিভন্ত আগুন্ি আিও 
যকছু শুকন্িা গান্ছি কুন্িা পেেন্ত যগন্য়, হিাৎ থেন্ক, যকছুক্ষণ আোি যদন্ক তাযকন্য় পহা পহা হাযসন্ত পেন্ি 
পন্িন্ছ। হাযসি দেক যকছুিা কেন্তই ও র্েে, ‘পতা দাদা আপযভ শাযেে পহা োইি পে! 

‘কযয়যস োইি?’ 
‘আন্ি দাদা, েযায় আর্ তক কাহাাঁ থা োেুে?’ আন্িক প্রস্থ হাযস সােন্ে িাে র্াহাদুি আগুিন্ক 

উসন্ক যদন্য় েিান্িা গোয় পর্াোন্ো, ‘আন্ি উযসযক সাথ। আযভ ও সাযে যছযিং যক দুকাি পে 
পেযি পাযি হযায়।’ 

িযক্সি পর্াতন্ে এক চুেুক যদন্য় যর্কৃত েুন্খ্ যকছুক্ষণ োাঁে সােন্ে যিন্য়, থু থু কন্ি একগাদা থুথু 
পেন্ে ও যর্ন্ষাদগাি কন্িন্ছ, ‘পয়া িাযন্ড পি যসে্ এক ঘন্টন্ক যেন্য় যতিন্সা উিা োয়া োেুে’ যর্িযক্ত ভিা 
গোয় ও পিন্ি পিন্ি র্েে, ‘যতি - পসা’! 

যর্ষয় হৃদয়েে কিন্ত আোি যকছুিা সেয় পেন্গন্ছ। ‘তুেহািা েতের্, তুে উস োসুে েিযক পক 
সাথ...? 

‘হযাাঁ পসায়া থা’, আোি কথা পশষ কির্াি আন্গই িােোদুি আোয় োাঁোাঁন্ো গোয় থাযেন্য়ন্ছ, 
‘অওি যকন্স আপ োসুে কযহ ন্ত পহা দাদা। ইন্য় উসযক িান্দা হযায়। যর্েন্িস, োেুে, যর্েন্িস’ - িাে 
র্াহাদুি র্াাঁ হান্তি েিযো আি রু্ন্িা আেুন্ে িাকা পগািাি েুদ্রা পদযখ্ন্য় োিান্ো ‘রূন্পয়া পকয়া যচে দাদা। 
ইন্য় র্াপ পর্যি ডোি পে কাোন্ত হযায়। পেিা িুযিি যসেি পতা আন্ি পদা। পগান্ি চােন্ি ওয়ান্ে 
যেিযেন্য়াাঁ পকা আন্ি পদা। আে সাযেযক গ্রাহক পিযহ পথ িা যতিন্শা পে িাযে পহা গ-ঈ।’ 

আোন্ক চুপ থাকন্ত পদন্খ্ ও আোি কাাঁন্ি পখ্াাঁচা পেন্ি অথ্পূণ্ হাযস হাসন্ো, ‘র্যাওন্গ দাদা যেংো 
ইয়াংযে যক পাস? পদান্সা রূন্পন্য় পে োিা পেন্ে, পাক্কা ওবাদা ...।’ 

তািপি এক পচাখ্ যিন্প র্েন্ো, ‘পেন্ি যেন্য় এক অওি সও-কা খ্য়াে িাখ্িা দাদা।’ 
যেংো ইয়াংযে! এই তাহন্ে পেন্য়িাি িাে; র্যাি অপাপযর্দ্ধ হাযসেুখ্ কাো পথন্ক অন্িক দূন্িি রুক্ষ  

দুগ্ে পন্থ অন্িকর্াি আোি োযন্তন্ক শাযন্তন্ত র্দন্ে যদন্য়যছে একগুি তাো িেিীগন্ধাি পসৌিন্ভি েন্তা! 
হিাৎ কন্িই েন্ি পিে পন্কন্ি িাখ্া অযান্োিইন্িি েীর্াশ্মিাি কথা। পন্কি পথন্ক পসযি পর্ি 

কন্ি আগুন্িি আন্োয় আর্াি ভান্ো কন্ি পদখ্োে রু্যগান্তন্িি শােুন্কি েযসেিান্ক। হযাাঁ, েযসে পদখ্ন্েই 
আযে র্ি কল্পিাপ্রর্ণ হন্য় পযি। পর্যি র্হু সহস্র র্ছি আন্গকাি এক অন্চিা পৃযথর্ীি পকাি গুহায় োংস 
পুযিন্য় খ্াওয়া আেিা দুেি দুযি যহংস্র কােুক আযদে যিন্য়িডযািথযাে েুন্খ্ােুযখ্ র্ন্স আযছ। িাে র্াহাদুি 
আোি হান্তি েযসেিাি যদন্ক পঘাোন্ি পচান্খ্ তাযকন্য় প্রশ্ন কন্িন্ছ, ‘ইন্য় পাত্থি কাাঁহান্স উিা োয়া দাদা?’  

 
‘ইন্য় পাত্থি পিযহ’, আযে ওি িযক্সি পর্াতন্ে একর্াি েম্বা চুেুক যদন্য় হাসোে, ‘ইন্য় হাোযি 



আপযি কাহাযি হযায়।’ 
 
আে ডাক্তাি ডুযেট ে পান্শ থাকন্ে যিিঃসন্ন্দন্হ আোয় যহংন্স কিন্তি। েীর্ন্ত শােুক িয়; সুদূি 

অতীন্ত পাথি হন্য় র্যাওয়া এক যির্্াক েীর্াশ্ম আোয় শুযিন্য়যছে অযচি পৃযথর্ীি িগ্ন ইযতহাস। এক 
অযর্োসয আযদে পৃযথর্ী পছন্ি আযে পর্যহসাযর্ পা র্াযিন্য়যছ আন্োন্কাজ্জ্বে সভযতাি যদন্ক, িাযশ পডন্েক 
পহান্িন্েি উন্েন্শয। আোি পপছন্ি যস্পযতি পুযেন্িি তেসােয় িাত িেশ ঘিতি হন্য় হাযিন্য় পগন্ছ।  

 

 


